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Кыргыздын  улуттук тун гезити «Кыргыз  Туусуна»  
2021-жылдын I жарым жылдыгына жазылуу 

респуб ликанын бардык почта бєлїмдєрїндє жїрїп жатат. 

урмаТТуу ТалапКерлер!
“Кыргыз Туусу” басма їйї Шайлоо жана референдум єткєрїї боюнча 

Кодекске ылайык, 2021-жылдын 10-январында єтїїчї Кыргыз Респуб-
ликасынын Президентин шайлоого бардык талапкерлердин шайлоо ал-
дындагы саясый жарнамаларын чагылдырууга, їгїт иштерине катышуу-
га даяр экенин билдирет. Бардык талапкерлерге їгїт иштерин жїргїзїї 
їчїн бирдей шартты сунуш кылат: 

Шайлоого карата жарнамалардын наркы:
1-2-3-беттер кв.см – 50 сом, же болбосо 50 000 (элїї миў) сом. 
4-5-6-7- 10-11-12-13-14-15-беттер кв. см – 30 сом, же болбосо 30 000 

(отуз миў) сом.
8-9-16-беттер кв.см. – 40 сом, же болбосо 40 000 (кырк миў) сом.

Садыр Жапаров:

«Мамлекеттик чек араны 
бекемдєє їчїн Баткенди 

єнїктїрїїгє єзгєчє мамиле 
жасашыбыз керек»

2-бетте

Нурмухаммед 
Миўбаев 
2,4 млн. 

долларлык окуу 
комплексин 
мамлекетке 

єткєрїп берди

4-бетте 3-бетте

Жакшы журналист 
болуу оўой эмес

12-бетте

Жыргалбек 
Сагынбаев:

«Чет єлкєлїк 
инвесторлор 

Кыргызстандан 
кетпейт»
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Расмий маалымат

Кечээ Президенттин милдетин 
аткаруучу, Премьер-министр Садыр 
Жапаров Баткен районундагы 
инфраструктуралык объектилердин 
курулушу менен таанышты.

Ал алгач райондун Ак-Сай айылында-
гы жаўы насостук станциянын курулушу-
на барды. Ак-Сай айыл аймагынын Ба-
кай участогунун тургундарын сугат суу 
менен камсыз кыла турган бул объек-
тинин курулушу 2019-жылы башталган.

С.Жапаров тийиштїї мамлекеттик 
жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
органдарына 2021-жылдагы сугат мезги-
лине чейин насостук станцияны пайда-
ланууга берїї їчїн жїргїзїлїп жаткан 
иштерди тездетїї тапшырмасын берди.

«Сугат суу маселесин чечїї менен 
биз жєнєкєй жарандардын жашоосунун 
жакшырышына шарт тїзєбїз, ошондой 
эле бул айыл чарбасын єнїктїрїїгє не-
гиз болот. Ирригация тутумун жакшыр-
туу жана аларды модернизациялоо азык-
тїлїк коопсуздугун камсыз кылууну шарт-
тайт. Ошондуктан калкты сугат суусу ме-
нен камсыз кылуу биздин артыкчылык-
туу багытыбыз», — деп белгиледи ал.

Белгилей кетїїчї жагдай, насостук 
станциянын курулушу 85%га бїткєн. Сугат 
суусу менен камсыз кыла турган объекти-
ни ушул жылдын декабрь айынын аягына 
чейин пайдаланууга берїї пландалды.

Насостук станция курулуп бїтсє, 140 
гектар жаўы сугат жери єздєштїрїлєт, 
мындан тышкары учурда пайдаланылып 
жаткан 290 гектар жерди сугат суу ме-
нен камсыз кылуунун кєрсєткїчї жого-
рулайт. Мындан тышкары 500дєн ашык 
жаўы жумуш оруну тїзїлєт.

*    *    * 
Андан ары Президенттин милде-

тин аткаруучу, Премьер-министр Са-
дыр Жапаров Баткен районундагы 
Кєк-Таш – Тамдык жана Ак-Сай – Ра-
ват автожолдорунун курулушу менен 
таанышты.

Транспорт жана жолдор министрли-
гинин маалыматы боюнча, Кєк-Таш – Ак-
Сай – Тамдык автожолунун жалпы узун-
дугу 25 чакырымды тїзєт. Анын 23,5 ки-
лометри салынып бїттї.

С.Жапаров аталган жолдун курулу-
шун кєрїп чыгып, бул каттамдын чектеш 
аймак їчїн єзгєчє маанисин белгиледи. 
Ал жолдун бїткєрїлїшї менен Лейлек 
районуна, Сїлїктї шаарына, Баткен рай-
онунун Самаркандек, Ак-Татыр айыл ай-
мактарына Тажикстандын аймагын айла-

31-октябрда Кыргыз 
Республикасынын Президентинин 
милдетин аткаруучу Садыр 
Жапаров Тїркия Республикасынын 
Президенти Режеп Тайып Эрдоганга 
Измир аймагында жер титирєє 
менен цунамиден кийин адамдардын 
курмандыктары жана ири 
кыйроолорго байланыштуу кєўїл 
айтты.

«Измир аймагында жер титирєє ме-
нен цунамиден кийин адамдардын кур-
мандыктары жана ири кыйроолор болду 
деген суук кабарды тереў кайгыруу ме-
нен кабыл алдым.

Кыргызстан элинин атынан жана же-
ке єзїмдїн атымдан жалпы тїрк элине 
тереў кайгыруу менен кєўїл айтам жана 
курман болгондордун їй-бїлєлєрїнє, жа-
кындарына аза кайгысын теў бєлїшєм, 
жабыркагандардын тезирээк сакайып 
кетишин каалайм», — деп белгиленет 
кєўїл айтуу телеграммасында.

Т.ИСХАКОВ

2-ноябрда Кыргыз Республикасынын 
Президентинин милдетин аткаруучу 
Садыр Жапаров маданият жана искусство 
ишмерлерин кесиптик майрамы — 
Маданият кызматкерлеринин кїнї менен 
куттуктады.

Анда: «Урматтуу маданият жана ис-
кусство ишмерлери!

Сиздерди кесиптик майрамыўыздар 
– Маданият кызматкерлеринин кїнї ме-
нен чын дилимден куттуктайм!

Мамлекетибиз эгемендїїлїктї алган-
дан тартып, элибизге бакыттын дєєлєтї 
конуп, кыска мєєнєттїн ичинде жакшы 
ийгиликтерге жетиштик. Эгемендїїлїктї 
алгандан кийин 1995-жылы 2-ноябрь Ма-
даният кызматкеринин кїнї деп кабыл 
алынып, бїгїн маданият жана кєркєм 
єнєр кызматкерлеринин  кесиптик май-
рамынын даталуу кїнї — 25 жылдык 
маа ракеси  белгиленип жатат.

Маданият – коомдук жїрїм-турумдун, 

эреже-тартиптердин системасы, ыйман-
дуулук жана интеллектуалдык байлык-
тын, элибиздин дїйнє таанымынын ка-
зынасы.

Маданият – турмуштун кїзгїсї де-
мекчи, кєркєм єнєр жана маданият иш-
мерлери коомдо улуттун сыймыгы болуп 
келген. Алар кайсы гана доор болбосун 
саясий идеологиялык абалга кєз каран-
ды болбой, ачык-айкын ой-пикирлерин 
айтышып, таамай сїйлєп, улуттук сапа-
тыбызды, адеп-ахлактуулукту кєрсєтїп 
келишкен. Себеби, кєркєм-єнєр жана 
маданият чєйрєсї ар бир єлкєнїн эко-
номикасынын жана саясатынын тїркїгї 
болуп саналат.

Маданият жєнїндє сєз кылуу  — бул 
биринчи кезекте, улут жєнїндє сєз кы-
луу, маданиятсыз улут болбогондой эле, 
улутсуз маданият болбойт.

Сиздер улуттук асыл дєєлєтїбїздї, 
кылымдан бери келе жаткан нарк-
насилдїї салтыбызды жаштарга їйрєтїп-
жеткирип, урпактарга багытталган эмге-
ги ўиз  дер менен коомубуздун урматына 

ээ болдуўуздар.
Кєєнєрбєс руханий мурасыбызды 

бєксєртпєй сактоого, элибиздин мада-
ний казынасын байытууга кошкон баа 
жеткис салымыўыздарды жогору баа-
лайбыз.

Маданият чєйрєсїнїн ишмерлеринин 
Мекенге, дїйнєгє болгон жаштардын кєз 
карашын калыптандырууга, аларды ме-
кенчилдикке, атуулдук намыска, жарат-
мандыкка тарбиялоого кошкон салымын 
да белгилеп кетем. Мамлекет тарабынан 
маданиятыбыз ата-бабаларыбыздан кал-
ган кєєнєргїс єнєр менен толукталып, 
андан ары єркїндєтїїгє єзгєчє кєўїл 
бурулуп келе жатат.

Сиздерге театр, кино, сїрєт, музыка 
жана жалпы маданият жаатында жаўы 
табылгалар менен улуттук маданиятты 
єнїктїрїп жатканыўыздар їчїн тереў 
ыраазычылык билдирем.

Сиздердин баарыўыздарга бекем ден 
соолук, бакубат жашоо, чыгармачылык 
ийгиликтерди каалайм!» - деп айтылган.

Кайгыўыздарга 
ортоктошпуз

Садыр ЖАПАРОВ:   «Маданият — элибиздин 
дїйнє таанымынын казынасы»

нып єтїїчї кєз карандысыз 
автоунаа жолу болорун ко-
шумчалады.

С.Жапаров Аксай - Ра-
ват жолунун курулушу ме-
нен да таанышты. Атал-
ган каттам Лейлек району-
на, Сїлїктї шаарына, Бат-
кен районунун Самаркан-
дек, Ак-Татыр айыл аймак-
тарына Тажикстан Респу-
бликасынын аймагын ай-
ланып єтїїчї кєз каранды-
сыз автоунаа каттамын кам-
сыз кылуу максатында ку-
рулууда.

Муну менен катар Пре-
зиденттин милдетин атка-
руучу, Премьер-министр 
Ак-Сай жана Капчыгай ай-
ылдарын байланыштырган 
кєпїрєнїн курулушун кєрдї. 
Транспорт жана жолдор ми-
нистри Бакыт Бердалиев 
жергиликтїї калк їчїн атал-
ган кєпїрєнїн мааниси чоў 
экенин айтып, анын куру-
лушу 2020-жылдын аягын-
да бїтєрї боюнча маалы-
мат берди.

С.Жапаров курулуп жат-
кан жолдордун сапатына 
єзгєчє кєзємєлдєє тапшыр-
масын берди. Муну менен катар Баткен 
элинин акыбалы, чек арадагы каарман-
дыгы єзгєчє кєўїл бурууну талап кыла-
рын баса белгиледи.

«Элдин жашоосу, чоўдордун бул ай-
макка дээрлик аз келиши, бїтпєгєн чек 
ара чырлары — менин кєўїл чордонумда 
дайыма турат. Баткен — Кыргызстандын 
картасындагы эў алыскы жана 2 мамле-
кет менен чектешкен саясий стратегия-
лык аймак. Ошондуктан мамлекеттик чек 
аранын сакталышы їчїн Баткен облусу-
на єзгєчє кєўїл бурууга милдеттїїбїз», 
— деди ал.

*    *    * 
Президенттин милдетин аткаруу-

чу, Премьер-министр Садыр Жапаров 
облустун активи менен да жолугушту.

Анда коомдук саясий абал боюнча ай-
тып, єлкє аймактарына жасаган негизги 
иш сапары Баткен облусунан башталга-
нынын себебин тїшїндїрдї.

«Негизги иш сапарымды Баткен жер-
гесинен баштаганымдын эки чоў себе-
би бар. Биринчиси — Баткен элинин чек 
арадагы эрдигине, экинчиси — кыргыз 
элинин сыймыктуу уулу Исхак Раззаков-

го таазим этїї їчїн келдим. Анткени ме-
нин азыркы тагдырым, максатым, иштєє 
принцибим да Исхак Раззаковдун идея-
лары менен їндєш. Ал согуштан кийин-
ки ураган башкаруу системасын оўдоону, 
єлкєнїн экономикасын калыбына келти-
рип, аны кєтєрїїнї колго алган. Менин 
да тагдырыма єлкєнїн бїгїнкї акыбалы 
туш келди, тагыраак айтсам, пандемия-
дан кийинки каржалган бюджет, мамле-
кеттик башкаруу системасындагы ашык-
ча бюрократия менен коррупция, башка 
єлкєлєрдїн бизге туура келбеген „баша-
ламан“ идеялары, парламенттик, партия-
лык системадагы башаламандык орун 
алып турган мезгилге туш келдим. Жал-
пы элдин жардамы менен жогоруда ай-
тылган кєрїнїштєргє каршы кїрєшєйїн 
деп жатам. Мага силердин колдооўор ке-
рек», — деди ал.

С.Жапаров чек ара боюнча маселе-
ни чечїї Улуттук коопсуздук мамлекет-
тик комитетине жїктєлєрїн билдирди. 
Анын айтымында, Мамлекеттик чек ара 
кызматын УКМКга єткєрїї боюнча ма-
селе каралып жатат.

«Чек ара маселелери сєзсїз чечили-

ши керек. Аталган маселе боюнча бар-
дык маалыматтарды алдым. Аны чечїїгє 
бардык кїч-аракетимди жумшайм. Учур-
дан пайдаланып, губернаторго тапшыр-
ма: чек ара аймактарын єнїктїрїї бо-
юнча мамлекеттик программада бел-
гиленген социалдык объекттер сєзсїз 
бїткєрїлсїн», — деп баса белгиледи.

Ал облусту єнїктїрїї боюнча максат-
тары тууралуу да айтып берди.

«Баткен кїрїчї, єрїгї — дїйнєлїк 
брендге айланышы керек. Ал їчїн ай-
ыл чарбасында кластердик системаны 
киргизип, кайра иштетїїчї ишканалар-
ды ачууга жардам беребиз. Баткен об-
лусу сєзсїз гїлдєгєн аймакка айланы-
шы керек. Айгїл гїлї менен єрїкзарды 
кєрїї їчїн тєгєрєктїн тєрт бурчунан 
адамдар келиши керек. Бул їчїн инфра-
структураны жакшыртып, туристтерди 
тейлєєнїн сапатын жогорулатабыз», — 
деди С.Жапаров.

Жолугушууда ал облустун социалдык-
экономикалык жактан мындан ары єнїгї-
шїнє, инфраструктуралык долбоорлор-
ду ишке ашырууга байланыштуу суроо-
лорго да жооп берди.

Алыскы аймактагы абал кандай?
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єкмєттє

Кыргыз Республикасынын 
Биринчи вице-премьер-
министри Артем Новиков 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик салык 
кызматынын їстїбїздєгї 
жылдын 9 айынын 
жыйынтыгы боюнча 
коллегиялык жыйынынын 
ишине катышты.

Биринчи вице-премьер-ми-
нистр салык кызматы тарабы-
нан болжолдуу кєрсєткїчтєрдї 
аткаруу боюнча кабыл алынып 
жаткан кїч-аракеттерге оў баа -
сын берди. Буга катар бир катар 
кемчиликтерди кєрсєтїї менен 
салык кызматынын ишиндеги 
жакынкы мєєнєткє карай артык-
чылыктарды белгиледи.

МСК «жазалоочу органдын» 
образынан кайтып, калк жана 
бизнес їчїн тейлєє кєрсєтїїчї 
органга айланышы керек. Салык 
кызматын реформалоо салык 
администрациясын санарип-
тештирїї, ошондой эле «Смарт 
Салым» салыктык башкаруунун 
санариптештирїї долбоорунун 
алкагында салык тєлєєчїлєр 
менен єз-ара аракеттешїїнї 
электрондук аралыктагы фор-
матка ыкчам єткєрїї жолу ар-
кылуу ишке ашырылат.

Єкмєт тараптан салыктык 
текшерїїлєр дї кыскартуу, са-
лыктык текшерїї жана аппеля-
циялык арыздарды кароо функ-
циясын аутсорсингге єткєрїп 

Кыргыз Республикасынын 
биринчи вице-премьер-
министр Артем Новиков 
видеоконференциялык 
байланыш режиминде 
Евразиялык экономикалык 
комиссиянын кеўешинин 
жыйынына катышты.

ЕЭК кеўешинин мїчєлєрї 
отурумду ачып жатып, Артём 
Новиковду Кыргыз Республика-
сынын биринчи вице-премьер-
министри кызматына дайын-
далышына байланыштуу ЕЭК 
кеўешинин мїчєсїнїн милдет-
терине киришїїсї менен кут-
тукташты.

ЕЭК кеўешинин отурумун-
да ЕАЭБдин ички базарында-
гы тоскоолдуктарды четтетїї, 
административдик укук бузуу-
ларды жасаган кыргыз жїк та-
шуучуларынын «кара тизмеге» 
киришине байланыштуу кыр-
даалды, ошондой эле ЕАЭБ-
дин мамлекеттик сатып алуула-
рынын бирдиктїї рыногун жєнгє 
салуу сыяктуу 30дан ашык ма-
селе талкууланды.

Жолугушуунун жыйынтыгын-
да тараптар Евразия Єкмєттєр 
аралык Кеўешинин жана Жогор-
ку Евразиялык экономикалык 
кеўештин отурумуна чейин бар-
дык маселелер боюнча макул-
дашуу їчїн Кеўештин отурумда-
рын єткєрїї графигин кїчєтїїнї 
макулдашышты.

Турсунай АбдиевА

Евразиялык 
экономикалык 

комиссиясынын 
кеўешинин 

жыйыны

Биринчи вице-премьер-министр 
Артем Новиковдун тапшырмасы

берїї, ошондой эле салыктык 
талаштар боюнча бейтарап 
сотторду тїзїї боюнча чечим-
дер сунушталат. Бизнес салык 
орган кызматкерлеринин укук 
ченемсиз иш-аракеттеринен 
максималдуу тїрдє корголушу 
керек. Ошол эле учурда їстї-
бїз  дєгї жылга карай салык-
тык тїшїїлєр жана камсыз-
дандыруу мїчє тєгїмї боюн-
ча пландык кєрсєткїчтєрдї ат-
каруу  боюнча милдеттер то-
лук кєлємдє ишке ашырылыш 
керек. Артем Новиков колдо-

гу резервдерди аныктоо жана 
коррупциялык тобокелдиктер-
ди кыс картуу зарылдыгын бел-
гилеп, эки жумалык мєєнєттє 
тийиштїї иш-аракеттер планын 
киргизїї тапшырмасын койду.

Єкмєттїн жакынкы жылдар-
га бюджеттик процесстердин ту-
руктуулугун камсыздоо боюнча 
биринчи кезектеги милдети бел-
гиленди. Мамлекеттин учурдагы 
бардык чыгымдарын жабуу са-
лыктык кирешелердин эсеби-
нен ишке ашырылуусу тийиш. 
Ал эми тышкы жардамдар єлкє 

экономикасын єнїктїрїїгє 
багытталышы абзел. Атал-
ган милдет биринчи кезекте 
салык кызматына жїктєлєт. 
Салыктарды башкаруунун 
эски ыкмалары натыйжасыз 
гана болбостон, ишкерлик 
чєйрєсїн єнїктїрїїгє тос-
коолдук жаратат.

Андан соў жогоруда бел-
гиленген «Смарт Салым» 
долбоорун ишке ашыруу 
алкагында Биринчи вице-
премьер-министр Артем Но-
виков Бишкек шаарындагы 
Биринчи Май жана Сверд-
лов райондорунун салык ор-
гандарындагы «Бирдиктїї 
терезе» модернизизация-
ланган тутумунун иши ме-
нен таанышты. Аталган ту-
тум заманбап санариптик че-
чимдерди пайдалануу ме-
нен салык органдарынын 
жана салык тєлєєчїлєрдїн 
єз-ара аракеттешїїсїнїн 
жєнєкєйлєштїрїлгєн фор-
матын камсыздоого багыт-
талган.

Жыйынтыгында Артем 
Новиков аталган «Бирдиктїї 
терезе» тутумун республика-
нын бардык аймактарында 
жайылтуу зарылдыгын бел-
гилеп, 2020-жылдын соўуна 
дейре салык тєлєєчїлєрдї 
тейлєєчї бирдиктїї кєп 
функционалдуу борборду 
ишке киргизїїнї тездетїї 
тапшырмасын берди. 

Кечээ єнєр жай, энергетика 
жана жер казынасын пайдалануу 
мамлекеттик комитетинин (єЭЖМК) 
жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев 
шашылыш маалымат жыйынын 
єткєрдї. Жыйында ал єткєн жана 
ушул жумада Премьер-министр 
Садыр Жапаровдун тапшырмасы 
менен вице-премьер-министр Равшан 
Сабыровдун жетекчилигинде бардык 
электр энергиясын бєлїштїрїїчї 
компанияларда болушканын жана 
кышкы жылуулук берїї сезонуна 
даярдыктар жакшы экенин билдирди. 

“Бишкек ЖЭБинде эч кандай авария 
болгон жок. ЖЭБге электр энергиясын 
жеткирген электр єткєргїчї їзїлїп кет-
кен. Ошол кезде убактылуу электр энер-
гиясы жетпей калып ЖЭБдин авария-
лык системасы иштеп, ашыкча буу ав-
томаттык тїрдє кое берилген. Техника-
лык эксплуатация боюнча авария учу-
рунда буу сыртка чыгарылат. Мындан эч 
кандай трагедия деле болбойт. Бул бо-
юнча азыр ведомство аралык комиссия 
дыкат иштеп жатат”,-дейт Ж.Сагынбаев. 
Буга улай ал Кыргызстанга кємїр Кара-
Кечеден, Ми¢-Куштан жана ко¢шу Казак-
стандан жетиштїї кєлємдє келип жат-
канын кошумчалады. “Биздин кємїр 
єндїрїїчї ишканалар бир консорциум 
тїзгєн. Ал консорциум 700 ми¢ тонна 
кємїр жеткирїїгє милдеттендирилген. А 
Казакстан компаниялары менен 350 ми¢ 

тонна кємїргє келишим тїзїлгєн”,-дейт 
ªЭЖМКнин директору. 4 ми¢ сомго чей-
ин чыгып жаткан кємїр баасын канткенде 
арзандатабыз дегенибизде Ж.Сагынбаев 
кємїр кендеринен Балыкчыга чейин те-
мир жол тїшмєйїнчє арзандатуу кыйын 
экенин билдирди. 

Мындан сырткары маалымат жы-
йындын жїрїшїндє ªЖЭЖКМК жетек-
чиси бийлик алмашкандан кийин Кыр-
гызстанда кен иштетїїчї компаниялар-
да эч кандай басып алуулар, атайылап 
єрттєєлєр болбогонун, болгону эл ара-
сында тїшїнбєстїктєр гана болгонун ба-
са белгиледи. “Эл жаратылышты циа-
нид булгап жатат деп жатат. Бирок бир 
да мамлекетте цианидсиз кен байлык-
тар иштетилбейт. Муну биздин кызмат-
керлер жер-жерлерге барып тїшїндїрїп 
жатабыз. Ошону менен бирге эле кышка 
 даярдык райондордо, облустарда кандай 
экенин да текшерип жатабыз”,-дейт ал. 

Ж.Сагынбаевдин айтымын-
да, мындан ары кен иштетїїчї 
компанияларда кїтїїсїздєн 
басып алуулар, техникалар-
ды ташып кетїїлєр болбойт. 
“Кен иштетїїчї компаниялар-
дын бири-бири менен эч кандай бай-
ланышы жок. Ошол себептен акыркы 
жолугушууларда мен кен байлыктар-
ды иштетїїчїлєр же колдонуучулар 
ассоциа циясын тїзїїнї сунуш кылдым. 
Келечекте биз - мамлекеттик органдар 
ошол ассоциация аркылуу кен иштетїї 
тармагындагы башаламандыктарды бол-
турбоо чараларын кєрєбїз. Ассоциация-
га кен иштеткен бардык компаниялар-
дын єкїлдєрї кирет”,- дейт Ж. Сагын-
баев. Буга улай ал бул жыйында Кыр-
гызстанда иштеп жаткан бардык чет эл-
дик инвесторлор менен сїйлєшїїлєр 
жїргїзїлгєндїгїн жана алар єз ишин 
улантыша берерин билдирди. 

Сєз арасында комитет ди-
ректору Кеминдеги “Алтынкен” 
компаниясы боюнча да суроого 
жооп берип айрым адамдардын 
инвесторлорго карата жасаган 
мамилеси абдан туура эмес бол-
гонун да билдирип аларга ата-
йын кайрылуу да жасады. “Ур-
маттуу “Алтынкен” компаниясы-
нын кызматкерлери маяналар-
ды жїз пайызга кєтєрїп берїї 
талабы дїйнє жїзїндє болгон 
эмес. Э¢ єнїккєн єлкєлєрдє ай-
лыкты 15-20 пайызга кєтєрїшї 
мїмкїн. Азыр мамлекеттик кыз-

Жыргалбек САГЫНБАЕВ:

«Кышкы жылуулук сезонунда 
кыйынчылыктар болбойт»

матта иштегендер 12 500 сом маяна ме-
нен иштеп жатышат. Ага салыштырмалуу 
сиздердин маяна¢ыздар жакшы. Ошон-
дуктан инвесторлорду коркутуп-їркїтє 
берїї таптакыр туура эмес. Мындай ма-
селени профсоюздар комитети же башка 
мамлекеттик органдар аркылуу мыйзам-
дуу тїрдє чечсе болот”,-деди Жыргал-
бек Сагынбаев. Муну айтуу менен бир-
ге эле комитет жетекчиси октябрь окуя-
сынан со¢ бир дагы инвестор сотко кай-
рылбаганын , ªкмєт инвесторлорду бар-
дык жактан коргоо убадасын бергендигин 
кошумчалады. ªЭЖМК тєрагасынын ай-
тымында, бир инвесторду Кыргызстан-
га тартып, аны мамлекетке инвестиция 
салууга кєндїрїїгє кеминде 3 жыл уба-
кыт кетет экен. 

Жыйындын аягында Ж.Сагынбаев жа-
кын арада ªЭЖМК курамында алтын же 
башка баалуу кен байлыктар бар руда-
лар Кыргызстандан сыртка чыгарылбай 
турганга жетишерин билдирди. “Иштети-
ле элек кен байлык продуктулары Кыр-
гызстанда гана иштетилип, аларды иш-
теткен компаниялар жумуш орундарын 
тїзїшї керек. Биз башка мамлекеттин 
экономикасын эмес єзїбїздїн улуттук 
экономикабызды тойгузушубуз керек”,-
дейт аталган комитет жетекчиси. 

Мамат АЛиК
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Ысык-Ата аймактык ооруканасы єтє 
кейиштїї абалда экендиги аз келген-
сип, жетекчилиги жогорку квалифика-
циялуу мыкты врачтарды куугунтуктап 
келгендиги белгилїї болду. Жакын-
да эле иштен айдалган А.Аралбаева 
бул бейтапкананы 13 жылдан бери 
башкарып, бир дагы жолу капитал-
дык ремонт жасаттырган эмес. Кос-
метикалык оўдоп-тїзєє иштерин ме-
диктердин єздєрїнє жасатып келге-
нин вице-премьер министрге айтып 
даттанышты. ФОМС тарабынан дары-
дармекке деп жылына 15 миллион сом 
бєлїнгєнїнє карабай, медициналык ка-

ражаттарды бейтаптар єз эўсебинен 
тєлєп келишкен. Ысыкаталык врачтар-
дын айтымында пандемия кїчєп тур-
ган маалда жетекчилиги дарыгерлер-
ди керектїї коргонуучу каражаттар ме-
нен камсыздабаганынын натыйжасын-
да кызматкерлердин 60 пайызы виру-
ска чалдыгышкан. Мунун баарын ук-
кан Элвира Сурабалдиева: «Оорука-
нанын жетекчилиги кызматтан айда-
лып эле жоопкерчиликтен кутула алыш-
пайт. Алардын аракетине юридикалык 
баа берилиши керек. Бул ишти мен єз 
кєзємєлїмє алам» – деди. 

Аталган фонд Сокулук районунун Ток-
бай айылында дээрлик 1 гектар жерге 
заўгыраган заманбап окуу комплексин са-

Ысыкаталык врачтардын 
арманы, Сурабалдиеванын 

Аралбаевага саламы

Миўбаев миўдеген 
элдин алкышын алды

Кєпчїлїктїн кєўїлїнє жаккан Єкмєт єкїлдєрїнїн бири, вице-премьер 
министр Элвира Сурабалдиева Ысык-Ата районуна барып, ал жактагы 
аймактык бейтапкананын кызматкерлери менен жолугушту. 

Келечекке арналган кайрымдуулук

Арабдар менен алаканы арттырып, єлкєбїзгє єзгєчє зор салымын кошуп 
жїргєн “Ас-Салам” кайрымдуулук фондунун башчысы, элдин уулу 
Нурмухаммед Миўбаевдин аракети жана Кувейт мамлекетинин демєєрчїлїгї 
менен Кыргызстандын келечеги їчїн эў сонун пайдубал курулду. 

лып, мамлекетке єткєрїп 
берди. 2,4 миллион дол-
ларга 250 орундук жата-
канасы, фельдшердик-
акушердик пункту, тигїї 
жана эмерек жасоо-
чу цехтери, компьютер-
дик классы, китепкана-
сы менен салынган бул 
окуу комплекси жакынкы 
арада профессионалдык-
техникалык лицей катары 
алгачкы окуучуларын ка-
был ала баштайт. Баса, 
Нурмухаммед Миўбаев 
бул окуу комплексти май-
да чиновниктердин ар 
кандай бюрократиялык 
бут тосууларынын айы-
нан мамлекеттин кара-
магына єткєрє албай, 
жакында эле Премьер-
министр Садыр Жапа-
ровго ата йын кайрылуу 
жолдогон. Маселе дароо 
чечилип, окуу комплекс ти 
мамлекеттин карамагына 
єткєрїї салтанатына ка-
тышкан Єкмєт башчынын 
маалымат катчысы Дас-

тан Дїйшекеев Садыр Жапаров дун 
атынан Нурмухаммед мырзага ыра-
азычылык билдирди.   

Баарыбыз эле  
жайылып басып калдык 
 Кыргызстан бул ооруга карата єз 

даярдыктарын кєрїїдє. “Манас” аэро-
портундагы “Семетей” обсервациясы 
толук даяр деп айтылса, дагы бир 100 
орундуу оорукана республикалык жу-
гуштуу оорулар ооруканасынын айма-
гында ачылды. 

 Кыргыздын “Кудай деле сактансаў 
сактаймын”, - дейт деген сєзї бар. Бїгїн-
кї кїндє жалпы калкыбыз мына ушуну 
унуттук. Сактанганды унуттук. Панде-
мия кєрсєткїчї эў жогору болгон Биш-
кекте бет кап тагынуу, аралыкты сактоо 
дегенге таптакыр эле маани берилбей 
калды. Кайсы гана коомдук унаага тїшпє 
бет кап тагынгандар сейрек. Ал унаанын 
эшигинде “Бет капсыз кирїїгє болбойт” 
деп жазылып турат. Карасаў ошону жа-
зып илип алган айдоочунун єзї деле бет 
кабы жок отурганын кєрєсїў. 

 Буга жол берїїгє болобу? Ошон-
дуктан Єкмєт чукул арада бет кап та-
гынбагандарга карата айып пулду очой-
то салуу практикасын чукул киргизбесе 
болбойт. Себеби, илдет жайылып кетсе 
єткєндєгїдєй алапайыбызды таппай ка-
лабыз. Муну жарандар да туура кабыл 
алышы керек.

Мындан тышкары кафе-ресторандар-
дагы 200-300 кишини чогултуп алып, 
кїпїлдєтїп єткєрїп жаткан той-аштарга 
убактылуу тыюу салбаса болбой калды. 
Албетте, мындан алар бир кыйла эко-
номикалык жактан жабыр тартат. Би-
рок, утурумдук кызыкчылык маанилїїбї 
же улуттун саламаттыгы маанилїїбї? 
Ошону ойлонсок. Бет кап тагынуу, бел-
гиленген эрежелерди сактоо менен Кы-
тай Ухан шаарында бул ооруну толук 

жеўгендигин жарыялап, пандемия учу-
рунда колдонулган жабдууларын, ки йген 
кийимдерин атайы музей ачып, ошого 
тапшырып салышты. 

Израиль эмне кылды?..
 Израиль пандемиянын экинчи тол-

кунун милдеттїї тїрдє коомдук жай-
ларда бет кап тагынып жїрїї менен 
басаўдатканын айтып чыкты. Бул єлкєдє 
бет капсыз кєчєгє чыксаў олчойгон ай-
ып пул тартасыў. 

 

Батыштачы?
Германия дагы милдетїї бет кап та-

гынып жїрїїнї колдоп, мындан тыш-
кары коомдук тамактануу жайларынын 
иштєєсїнє тыюу салды. Бул коомчулук-
тун бир катар катмарын нааразы кыл-
са дагы, Германия бийлиги талабынан 
кайткан жок. Атїгїл 2-ноябрдан тартып 
бир айга чейин ондон ашык адамдардын 
чогулуусуна чектєє киргизди. Ал эми 
Британиянын премьер-министри Борис 
Джонсон 5-ноябрдан 5-декабрга чейин 
катуу чектєє киргизиле турганын жар 
салды. Орусияны алсак, айрым жерлер-
де оорунун кєптїгїнєн медперсоналдар 
жетишпей калып, аскер дарыгерлерин 
жардамга чакырууга аргасыз болушту. 
Орусия дїйнєдє биринчи болуп Ковид-
19га каршы “Спутник” вакцинасын чы-
гарган мамлекет. Жакын арада масса-
лык вакцинация жасоого  даярданууда. 
Сыягы, Кыргызстан деле ошол вакцина-
ны алмайын бул кырдаалдан чыга ал-
байт окшойбуз.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ,   
“Кыргыз Туусу”

Сактансаў сактайм дегенКайрылуу

Кїчєгєн пандемия, 
кїжїлдєгєн той-аштар

Ковид-19 илдетинин экинчи толкуну кїчєдї. Майдандан келген суук кабардай эле 
кїн сайын адамдардын кайтыш болгону, бул ооруга чалдыккандардын санынын 
єсїшї тууралуу маалыматтар баарыбыздын їшїбїздї алууда. Акыркы суткадагы 
маалыматта 436 киши ооруга чалдыгып, 5 адам мерт болуптур. Мындан улам 
бийлик оорунун жайылып кетишинин алдын алуу боюнча чукул чараларды 
кєрбєсє “эти тїгїл табагыбызды” таппай калышыбыз мїмкїн. Анткени, дїйнєлїк 
масштабдан алганда Ковид-19 илдети азуусун айга жанган мамлекеттердин да 
шаштысын алып жатат. Алсак, Россияда акыркы маалымат боюнча бир суткада 
18 миўден ашуун адам ушул ооруга чалдыгып, Президент В.Путин єзї баштап 
тынчсыздануу менен коўгуроо кагууда. Ал эми дїйнє боюнча акыркы суткада 
АКШнын Жон Хопкинс университетинин эсептєєсїндє бир суткада 46 539 622 
адам ооруга чалдыгып, 1 200 808 адам мерт болду. 14 242 631 адам айыгып чыкты. 
Ушунун єзї эле ааламда абал оорлоп кеткенин айтып турат. Єзгєчє Батышта 
кырдаал кыйындады.
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«ЭлТР» МТРК башкы директор лугуна 
«Суперинфо» гезитинин баштагы баш-
кы редактору Шайиста  Шатманова  
дайындалды эле, «ЭлТРдин» эмгек жа-
мааты караманча каршы чыгып, иш таш-
тоого чейин барышты. Тележурналист-
тер «гезитте иштегендер теледе иштей 
албайт» деп, гезитчи кесиптештеринин 
огородуна таш ыргытып, аз жерден теле-
журналисттер менен гезитчи журналист-
тердин ортосунда кайым айтышуу болуп 
кете жаздады.

«ЭлТРде» иштеген тележурналист ке-
сиптештерди т¿ш¿нсº болот, телекºрсºт¿¿ 
жасоонун ºз ºзгºчºл¿ктºр¿ бар. Чыныгы 
тележурналист болуу о¢ой эмес. Мыкты 
сюжет тартуу, кºрсºт¿¿ даярдоо жамаат-
тык т¿йш¿кт¿ талап кылат. Ушул º¢¿ттºн 
алганда, «ЭлТР» телеканалына кºрºрман 
катары оголе кºп дооматтарды айтса бо-
лот. Бул мамлекеттик телеканалда баш-
ка телеканалдардагы маданий, т¿з эфир, 
шоу программаларды кайталаган, суп-
сак, тажатма телекºрсºт¿¿лºрд¿ айт-
паганда, кºп деле жа¢ылыктарды бай-
коого болбойт. Тележурналисттердин 
маектешине узаткан суроолорун угуп  
отуруп, билим де¢гээлинин ¿ст¿ндº иш-
тешпегени, кºп окубаганы дароо кºзгº  
урунат.

«ЭлТРчилердин»  Ш.Шатмановага 
каршы чыгышкандыгында кандайдыр 
бир ж¿йºлºр бардыр. Антсе да, аталган 
телеканалдын чыгармачыл жамаатына 
креативд¿¿л¿к, тынымсыз изден¿¿, жа¢ы 
долбоорлордун ¿ст¿нºн иштºº ашыктык 
кылбайт. «ЭлТР» МТРК башкы директо-
ру болуп дайындалган Эрлан Догдурбе-
ков бул оор ж¿кт¿ алып кете алабы, аны 
убакыт кºрсºтºт.

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университетинде да кºп к¿ндºн 

Кїн кєйгєй

Бири кеткиси келбей 
тырышып, бири...

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу»

2005-жылдагы март, 
2010-жылдагы апрель 
ынкылаптарынан кийин 
да Кыргызстанды пикет, 
митингдердин толкуну 
каптаган. Асыресе, анын кєбї 
Бишкек шаарында катталып, 
бир кїндє эки-їч митинг єтїп 
турчу. Айрым кїндєрї пикет, 
митингдердин саны 7-8ге  
жеткен кїндєрї да болгон. 
Жалпысынан бир жылда 800дєн 
ашуун пикет, митингдер болсо 
керек эле. 5-6-октябрдагы элдик 
толкундоолордон кийинки 
пикет менен митингдер ошол 
кїндєрдї эске салып турат.

бери ызы-чуу. Аталган окуу жайынын 
профессордук-окутуучулук жамаатынын 
тобу ректор Канат Садыковду алып, анын 
ордуна Каныбек Осмоналиевди койгонго 
каршыбыз деп президенттин милдетин 
аткаруучу, Єкмºт башчысы С.Жапаровго 
кайрылуу жолдогонго да ¿лг¿р¿шт¿.  
КУУнун профессорлорунун айтымын-
да, ºкмºттºн К.Садыковдон ºз каалоо-
су менен иштен бошотуу тууралуу арыз 
жазып бер¿¿с¿н суранып жатышыптыр. 
Кызык, жогору жактан К.Садыковдон ºз 
каа лоосу менен арыз жазуусун суранса, 
бул тууралуу ал ºз¿ жогору жакка кай-
рылбай, профессордук-окутуучулук жа-
маат ºк¿лдºр¿ сакалдарын с¿йрºп, чур-
кап ж¿ргºн¿ кандай?!! Биздин оюбузча, 
бул жагдай ректор К.Садыковго аброй 
деле апкелбейт. Арийне, К.Садыков  
КУУнун окутуучуларынын артына жашын-
бай, ºз¿  эмгек жамаатынын алдында ту-
рушу керек эле го. 

КУУнун айрым профессорлору менен 
с¿йлºшсºк, алар айрым коллегалары кай-
рылуу жазылган кагазды кºтºр¿п, азыр-
кы ректорду колдоп кол коюп бер¿¿с¿н 
суранып ж¿р¿шкºн¿н кºргºнд¿ктºр¿н, би-
рок ректор К.Садыковду колдоп, кол ко-
юп бербегендиктерин айтышты. Демек, 
ушул тапта окуу жайда азыркы ректор 
К.Садыковду колдогондор менен катар 
колдобогондор, же тагыраагы КУУга ким 
ректор болоруна кайдыгер тараптар да 
бар экени айдан ачык.

Кайран университет! Биз окуган жыл-
дарда анда илимдин дºº-шаалары иштеп, 
студенттерге тере¢ билим бер¿¿  ¿ч¿н 
чын дилинен берилип иштешч¿. Универ-
ситет с¿рд¿¿ да, айбаттуу да кºр¿нч¿, ар 
бир айткан сºз¿нº маани берип, олуттуу 

с¿йлºгºн агайларыбыздай болсок 
деп кыялданчубуз. Университеттин 
окуу корпустары эле эмес, жатакана-
ларынан да кут тºг¿л¿п, аурасы баш-
кача эле. Со¢ку жылдардагы универ-
ситеттин имараттарынын абалын 
кºр¿п, профессордук-окутуучулук 
жамааттагы руханий-моралдык ат-
мосфераны кºр¿п, кадимкидей ич 
тызылдайт. Бир кезде ºлкºн¿н жо-
горку билим бер¿¿с¿н¿н флагманы 
болгон окуу жайы акыркы он жылда 
ºтº тºмºн т¿ш¿п кетти.

Жетекчиси кызматтан ке-
тип, башка жетекчинин дайын-
далышына каршылык билдирип 
чыккан эмгек жамаатынын бири 
“Т¿нд¿кэлектро”ишканасы болду. 
Аталган ишкананын 300дºй кыз-
маткери Улуттукэнергетикалык-
холдингдин имаратынын алды-
на келип, «Т¿нд¿кэлектр» ишкана-
сынын жетекчиси иштен алынып, 
анын ордуна жа¢ы адам дайын-
далганына нааразы экендиктерин  
билдиришти.

«Т¿нд¿кэлектронун» митингге чык-
кан тарабынын айтымында, кызматтан 
алынган Доскул Бекмурзаев алардын 
кºйгºйлºр¿н «ичинен т¿ш¿нгºн киши». Ал-
жумуш жолун монтёрлуктан баштап, ан-
дан кийин диспетчер, башкы инженер, РЭ-
Стин, кызматтардын, бир бºл¿шт¿р¿¿ч¿ 
компаниянын жетекчиси, министрдин орун 
басары болуп иштеп, кызматтык тепкич-
тердин баарын басып ºт¿пт¿р. Алар же-
текчилик кызматта иштегенине 1,5 ай бол-
гон Бекмурзаевдин алынышын «энерге-
тиктердин намысын тебелеген окуя» деп 
баалап, «жумушунан сºг¿ш албаса, ага 
карата кылмыш иши козголбосо, иштен 
кет¿¿ тууралуу арызы болбосо да алып 
жатышканы туура эмес» деген ж¿йºн¿ 
бетке кармап, «Иш билген адам иште-
син» деп эсептешет.

Ырас эле, эгер Бекмурзаевдин дайын-
далганына ара¢ эле 1,5 ай болсо, сºг¿ш 
албаса,анда «Улуттук энергохолдинг» 
компаниясынын директорлор ке¢еши 
Мамлекеттик м¿лкт¿ башкаруу фонду 
менен макулдашып, кабыл алынган че-
чимдин артында кандай кызыкчылыктар 
жатат деген суроо пайда болот.

Айрымдар жетекчи болсо эле, жооп-
керчиликти, мамлекеттик иштин кызык-
чылыгын эмес, иралды майкºл-с¿ткºлд¿н 
¿ст¿нº барып отуруп кала тургандай ой-
лошот окшойт. Жаман айтпай жакшы жок 
дейт, акыркы жылдарда мамлекеттик же-
текчи кызматта иштегендердин кºпч¿л¿г¿ 
кызматтан жºн кете элек. ¯ст¿нºн кыл-
мыш иши козголуп, ызы-чуу, к¿р¿-г¿¿ ме-
нен кет¿¿дº. ЖЭБ чырына байланыштуу 
эле, эки экс-премьер-министрдин ¿ст¿нºн 
кылмыш иши козголду. Экс-энергетика ми-
нистри, бир катар жетекчилик кызматта-
гы энергетиктер да ошол эле иш боюнча 
айыпталып, соттолуп, айып тºлºп, эркин-
дикке чыгышты. Бишкек шаарынын эки 
экс-мэри, бажы жетекчилерине кылмыш 

иши козголду. А.Суракматовдун буйругу 
менен Бишкек шаарынын биринчи вице-
мэри кызматына дайындалып, Россия-
га коомдук транспорт маселесин чеч¿¿  
¿ч¿н кеткен убакта кызматка дайындал-
ганына бир жума ºтº электе кызматтан 
алынган Н.Т¿леев Кытайдан алынган ав-
тобус чырына байланыштуу бир топ жыл 
абакта жатып чыкты.

Э¢ «свежий» мисал айтсак, ºлкºн¿н 
башкы ветеринардык врачы К.Ж. корруп-
цияга шектелип, УКМК тарабынан кармал-
ды. Аталган кызматтын басма сºз кыз-
маты УКМКнын коррупцияга каршы к¿-
рºш¿¿ кызматынын кызматкерлери Ве-
теринардык жана фитосанитардык кооп- 
суздук боюнча мамлекеттик инспекция-
сында кºптºн бери иштеп келген корруп-
циялык схеманын бетин ачканын кабар-
лады. Башкы ветеринардык врач менен 

бирге, аталган инспекциянын эки бºл¿м 
башчысы, лаборатория башчысы да  
УКМКнын убактылуу кармоочу жайына  
киргизилди.

Жетекчи болуу же¢ил эмес. Бирок, эм-
негедир «чо¢» болгусу келгендер менен 
креслосун тарттырып ийгиси келбегендер 
четтен чыгат. Аны да т¿ш¿нсº болот. Он-
догон коррупциялык схемалардын бетте-
ри ачылып, коррупциялык иштерге каты-
шы бар ондогон кызмат адамдары чети-
нен соттолуп жатканын кºр¿п-билип ту-
руп деле кайра эле ошол коррупциялык 
схемаларды ийгиликт¿¿ улантып жаткан-
дарды кºр¿п жака¢ды карманасы¢. Бо-
луптур, бизде да коррупционерлерге ка-
рата жаза же¢ил экен дейли, кошуна Кы-
тайда коррупционерлер ºл¿м жазасына 
тартылат. Бирок, ошого карабай, Кытай 
мамлекети коррупционерлерди тукум ку-
рут т¿гºтº элек. Сыягы, мунун ºз¿ адам 
баласынын табияты менен байланышса 
керек окшобойбу.

Мейли, адам кылмыш жазасынан 
коркпойт экен, абийир соту да адамдын 
ж¿рºг¿ндºг¿ музду эрите албайлы? Мы-
на жакында Пакистан ºлкºс¿ Кыргызстан-
дын бардык ЖОЖдору даярдаган медик 
адис терди кара тизмеге киргизгенин жа-
рыя кылды. Мына биз кандай к¿нгº жет-
тик? Эгер медик адистерди даярдоо жаа-
тындагы абал чындап эле Пакистан ºлкºс¿ 
жактырбагандай абалда болсо, анда сала-
маттык сактоо тармагын алдыдагы жыл-
дарда оор кризис к¿т¿п турганы анык.

Кыргызстанда ¿ч жолу элдик толкун-
доолор болду. Элдин ы¢кылапчыл а¢-
сезими ºс¿п, жа¢ы ºзгºр¿¿лºрд¿ к¿т¿п 
жатат. Арийне, мамлекеттик ишкана-
ларда, мамлекеттик окуу жайларында 
абал мурдагы эле бойдон калып жатка-
ны, эч ºзгºрг¿с¿ келбегени, ºзгºр¿¿лºрд¿ 
кабыл албай далысын салганы абдан  
ºк¿н¿чт¿¿.

Аксакалдын тилеги 

Кете берсин!
Беленге тап бектериў кете берсин,
Берекем жаштар гїлдєп єсє берсин.
Ошолор ортобузга чыга келип, 
Орошон милдеттерди чече берсин.
«Кымбатым, кыргыз элим їчїн» дешип, 
Кыргыздын кыйырына жете берсин. 

Ач кєздєр, дїйнєкорлор кете берсин,
Каргышы калыў журттун жете берсин.
Напси тыйбай жутунуп, жутуп жаткан,
Арамдын кекиртегин теше кєрсїн.
Ойготуп кыргызымдын ой-сезимин,
Ооматтуу улутмандар єсє берсин.

Султан АБДЫРАХМАНОВ,  
Жети-Єгїз району, Боз-Бешик айылы, 

Жети-Єгїз районунун ардактуу атуулу
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Урматтуу Тилек Мурсалиевич!
Калкты сугат суу менен камсыз кылуу 

айыл чарбанын єнїгїїсїнїн єзєгї экени 
талашсыз.  Эски кєйгєйлєрдї жаўыча 
чечїї жолдорун аныктоого ынтызар болуу 
менен сиздин жаўы кызматыўызда бул 
маселени чечїї максатыўыз бар деп ише-
ним артып,  сизге єтїнїч-сунуштарыбызды 
билдиргибиз келет.

Єлкєбїздє 1 млн. гектардан ашык су-
гат жерлер болсо, анын 736 миў гектарын 
сугат суу менен камсыз кылуу кызматын 
486 Суу пайдалануучулар ассоциацияла-
ры (СПА) камсыз кылат. Ошол эле учур-
да, єлкєбїздє ички ирригациялык инфра-
структуранын бїгїнкї абалынын начар-
дыгынан жана сугат сууну жеткирїї кыз-
маты канааттандырарлык болбой жат-
кандыктан,  дыйкандардын талаасына єз 
убагында керектїї кєлємдєгї сугат сууну 
жеткирїїдє кєйгєйлєр бар экендиги дый-
кандар тарабынан айтылууда.

Бул кєйгєйлєрдїн себептерин жа-
на чечїї жолдорун аныктоо їчїн Жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу (ЖЄБ) 
органдарынын, СПА жана коомдук уюм-
дардын єкїлдєрї тарабынан демилгелїї 
топ уюшулуп, иштеп келе жатат. Бул топ 
2018-жылы Ош жана Жалал-Абад об-
лустарында ички сугат суу маселесин  
райондук жана облустук деўгээлде тал-
куулап, ал жылдын декабрында Бишкек 
шаарында єткєрїлгєн улуттук конферен-
циянын негизинде тїзїлгєн. 2019-жылы 
ар бир облуста жалпысынан 560 єкїл ка-
тышкан талкууларды єткєргєн. Бул иш-
аракеттердин негизинде бир нече негиз-
ги кєйгєйлєр аныкталган.

Бїгїнкї кїндє єлкєбїздє 5,7 миў км. 
чарбалар аралык каналдарды райондук 
суу чарба башкармалары тейлейт. Ал 
эми 23.2 миў км. ички чарбалык канал-
дар СПАлардын тейлєєсїндє. Чарбалар 
аралык каналдарды капиталдык оўдоого 
жана калыбына келтирїїгє жылына рес-

 Ачык кат

Ирригациялык инфраструктуранын    
                                  абалы начар

Ирригация маселелери боюнча демилгелїї топ  
Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш єнєр жайы  
жана мелиорация министри Тилек Токтогазиевге ачык кат  

менен кайрылышты.
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш єнєр жайы 

жана мелиорация министри Т.М.Токтогазиевге

публикалык бюджеттен 370 млн. сом кар-
жыланса, ички каналдарга СПАнын бюд-
жетинен болгону 34,9 млн. сом оўдоп 
тїзєєгє гана каржыланат. Башкача айт-
канда,  капиталдык ремонт жана калыбы-
на келтирїї иштерине акча жетпей калат. 
Учурда 18 миў километрден ашык ички ка-

ген. Ички каналдарды калыбына келтирїї 
чоў каражатты талап кылат. Мындай ка-
ражат СПАнын бюджетинде жок.

Адилеттїїлїк їчїн белгилеп кетїїчї 
нерсе, ички ирригациялык тармактарды 
курууга жана калыбына келтирїїгє мам-
лекеттен жеўилдетилген 25% гана кайта-
рым менен насыя берилип жатат. Ошент-
се дагы, СПАлар тарабынан кайтарым 
начар болуп жатат. Бул насыянын эсе-
бинен 133 СПА 2309 км. ички каналдар-
ды реабилитация кылышкан. Тагыраагы, 
жалпы ички ирригациялык инфраструкту-
ранын 10 пайызы. 2019-жылдын аягына 
карыз 691 млн. 288 миў болсо, кайтары-
мы 110 млн. сомду тїзїп, болгону респуб - 

дын жетекчилеринин атынан 10 кат жи-
берилген. Ошондой эле август айында 
КР Президентинин атына 22 кайрылуу 
каттар жєнєтїлгєн. Ал каттарда дыйкан-
дарга сугат суунун жетпегендиги туура-
луу айтылып, тємєнкїлєр белгиленген:

– СПА – коомдук ишкана жана ма-
териалдык-финансылык, техникалык аба-
лы жетишсиз;

– Дыйкан сугат суу кызматы їчїн 
тєлємдєрдї тєлєбєй койсо, СПА эч нер-
се кыла албайт;

– Айыл єкмєтї тарабынан ички ирри-
гацияга колдоо кєрсєтїїгє кийлигишїїгє 
мыйзам жол бербейт;

– Айыл єкмєтї єз алдынча ички ир-
ригациялык каналдарды капиталдык 
ремонттон єткєрїїгє жана калыбына 
келтирїїгє мїмкїнчїлїгї жок;

– Ички ирригациялык системалар 
азыркы талапка жооп бербейт, б.а. 
кєпчїлїк ички каналдар жер канал бой-
дон, абалы начар;

– СПАда ички каналдарды ремонттоо-
го акча каражаты жетишпейт;

– Кєпчїлїк СПАлар ички ирригация-
лык системаларды калыбына келтирїї 
їчїн алган насыялардын кайтарымы на-
чар;

СПА єзїн-єзї башкаруу жана єзїн-
єзї жєнгє салуучу, єзїнїн мїчєлєрїн, 
(дыйкандарды) сугат суу менен кам-
сыз кылуу, алардын муктаждыкта-
рын канааттандыруу жана ички ка-
налдарды кароо максатында тїзїлгєн  
коомдук уюм катары єзїнїн негизги мил-
деттерин толук кандуу аткарууга даяр 
эмес экендиги коомдук талкууларда 
белгиленген. Андыктан ички ирригация 
сис темасында Жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу органдарынын ролу четте  
калган.

Урматтуу Тилек Мурсалиевич!
Сугат сууну дыйкандарга жеткирїї 

учурда актуалдуу маселе болгондук-
тан, бул тармактагы кєйгєйлєр, жо-
горуда кєрсєтїлгєндєй бир канча жо-
лу талкууланып, сунуш-пикирлерибиз 
калыптанып калган. Ошол сунуш-
пикирлерибизди сиз менен бєлїшїп, 
биргеликте талкуулоо максатында  
демилгелїї топтун мїчєлєрїн жеке 
кабыл алууўузду суранып кайрылып  
жатабыз.

налдар жер каналдары болуп, капиталдык 
ремонтко муктаж. Анын айынан 40-60% 
сугат суу дыйкандын талаасына чейин  
эле жерге сиўип, жоготууга учурайт.

“СПАлардын кароосундагы ирри-
гациялык объектилерге суу чарба де-
партаменти тарабынан даректїї жар-
дам берїїгє мыйзам жол бербейт... Ич-
ки каналдарды оўдой турган болсок, бу-
га эл аралык эксперттердин аныктоолору  
боюнча 10,5 миллиард сом талап кылы-
нат”, – деп Суу чарба жана мелиорация 
департаментинин директору Кєкїмбек 
Таштаналиев демилгелїї топ тарабынан 
єткєрїлгєн КР Жогорку Кеўешинин Аграр-
дык саясат, суу ресурстары, экология жа-
на регионалдык єнїктїрїї боюнча коми-
тетинин 2019-жылдын 29-апрелинде Ош  
шаарындагы кєчмє жыйынында билдир-

лика боюнча насыя кайтарымы 17 пайыз- 
дын тегерегинде болууда. Учурда, карыз-
дын 300 млн. сомдон  ашыгы - бул кечик-
тирилген тєлємдєр, б.а. бул 300 млн. сом-
го штраф, пеня кошулуп жатат. Карыздын 
суммасы кїндєн-кїнгє єсїп баратат. Бул 
кєрїнїш – учурда СПАлар инвестиция - 
лык жана кредиттик каражаттарды на-
тыйжалуу башкарууну камсыз кыла алба-
гандыгын билдирет. Ошондой эле мам-
лекет СПАларды колдоого ресурстарды 
тартканы менен тарифтик саясатты жана 
кредиттик каражаттарды башкаруу сая- 
сатын кєзємєлдєбєйт.

2020-жылдын июнь айында Жогор-
ку Кеўештин 9 депутатына ички иррига-
ция системасындагы кєйгєйлєр туралуу 
Сузак, Базар-Коргон, Ноокен райондору-
нан ЖЄБ органдарынан жана СПАлар-

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Бишкек мэриясынын сайтына 
їстїбїздєгї жылдын 
14-октябрында: «Суу 
тїтїктєрдї куруу иштери 
мєєнєтїнєн мурда бїткєрїлдї» 
(https://www.meria.kg/ky/
post/20961) деген аталышта 
сїйїнїчтїї кабар чыккан. 

Кулак кагыш

Мэрия рапорт берген, бирок башталган иш аягына чыга элек
Анда: “Бизде жакшы жа¢ылыктар 

бар, бир аз графиктен чыгып, суу 
т¿т¿ктºр¿н¿н курулушун мººнºт¿нºн 
мурда б¿т¿рд¿к. Арча-Бешик жа¢ы 
конушунун Эр-Тайлак кºчºс¿ Чорте-
ков кºчºс¿нºн Арча-Бешик кºчºс¿нº 
чейин суу т¿т¿ктºр¿н куруу толугу ме-
нен б¿ткºр¿лд¿. Тармактардын жал-
пы  узундугу 510 метрди т¿з¿п, таза 
суу 258 турак ¿йгº кирет. Курулуш иш-
тери шаар куруу жана архитектура бо-
юнча вице-мэр Уланбек Азыгалиевдин 
жеке кºзºмºл¿ астында ж¿рг¿з¿лд¿. 
Эскерте кетсек, Коомдук-мамлекеттик 
капиталдык курулуш башкармалыгы-

нын конкурсунун жыйынтыгында «Ги-
гаком» курулуш компаниясы бºдрºтч¿ 
болуп аныкталган. Келишим боюнча 
курулуш иштеринин наркы 2 миллион  
305 ми¢ 377 сомду т¿зд¿. Бишкек – 
с¿й¿кт¿¿ инфраструктуралык шаар!”  
делет. 

Арча-Бешик жа¢ы конушунун Эр-
Тайлак кºчºс¿ Чортеков кºчºс¿нºн 
Арча-Бешик кºчºс¿нº чейин суу 
т¿т¿ктºр¿н куруу иштери ж¿ргºн¿,  
дээрлик б¿ткºр¿л¿п калганында талаш 
жок. Курулуш иштери сентябрь айы-
нын аягында эле б¿т¿п, жергиликт¿¿ 
тургундардын ¿йлºр¿нº кеткен суу 

т¿т¿г¿нº туташтыруу эле калган. Анан 
эле 5-6-октябрдагы окуялар каскак бо-
луп, ич¿¿ч¿ суу Эр-Тайлак кºчºс¿н¿н 
тургундарына тартылбай токтоп турат. 
Натыйжада, бир айдан бери айрым тур-
гундар суусу жок отурат. 

Со¢ку бир айда Бишкек мэриясын-
да кадрдык башаламандыктар болду. 
Аны туура т¿ш¿нºб¿з. Бирок, жашоо ток-
топ калбаган со¢, мэрия баштаган иш-
терин чала ºл¿к кылбай, аягына чейин 
б¿ткºр¿¿с¿ абзел. Б¿г¿н-эрте¢ кар жааса, 
курулуш иштерине кеткен 2 миллион 305 
ми¢ 377 сом талаага чачылгандай болуп  
калбасын!
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Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА,  
“Кыргыз Туусу” 

–Бахтияр ага, сиз єзбек улуту-
нун єкїлї болсоўуз да кыргызча 
так сїйлєп, кыргыздын тїшїн 
жоруган адамсыз. Агенттик-
тин иш кагаздарын мамлекет-
тик тилде жїргїзїїнї ишке ашы-
руудагы аракетиўиз, салымыўыз 
чоў болууда. Сиз бала кезиўизде 
кыргыз мектебинде окудуўуз  
беле?    
– Совет жылдары Єзгєн шаарында 

кыргыз мектеп болгон эмес. Бир орус, 
алты єзбек мектеби бар эле. Кыргыз 

Мамлекеттик тил 

Бахтияр САЛИЕВ: 

«Мамлекеттик тилди  
їйрєнїї атадан балага єтїїсї керек»
балдар-кыздар орус мектепте окуш-
чу. Мен єзбек мектебин окуп бїтїрдїм. 
Институтту болсо Ташкенттен аякта-
дым. Тилди їйрєнїї їй-бїлєдєгї тар-
биядан башталат деп ойлом. Эсимде, 
ата-энемдин жоро-жолдошторунун 80  
пайызы кыргыздар болгон. Ал кездеги 
элдин жашоо образы, пейили да башка-
ча эле. Жакшы карым-катыштагы адам-
дар мїмкїн болушунча балдарын бири-
бирине достоштурууга аракеттенишип, 
бир тууган кылып коюшчу. Ошол эў со-
нун салт эмнегедир жоюлуп кетти. Атам-
дын айтканы азыр да кулагымда турат. 
«Балам, Кыргызстанда жашаганыбызга 
миў мертебе шїгїрчїлїк келтиришибиз 
керек. Кыргыздар чексиз айкєл, мейман-
дос эл. Кыргыздын їйїнє зарыл жумуш 
менен шашып барсаў да, «коё тур» деп, 
нары жакка кирип, нанын алып чыгып ооз 
тийгизет. Билгенге дїйнєдє мындай сей-
рек салты бар бир да эл жок. Кыргыздын 
улуулугун, алгылыктуу салттарын мен 
силерге їйрєтїп жатам. Келечекте си-
лер да аны єз балдарыўарга їйрєтїїгє, 
жеткирїїгє милдеттїїсїўєр», – дечї. Ку-
дай бар, атамдын ошол аманат сєзїн би-
ринчи жолу сизге айтып берип жатам. 

Мен 13 жашка жаўы толгонумда атам 
козу сойгонду їйрєттї. Кыргыздын сал-
тындагыдай туура жиликтеп, 25 мїнєттє 
казанга салганды кєрсєтїп берди. Усту-
кандарды улуу-кичїїсїнє, эркек-аялына 
карата туура тартууну да билип алдым. 
Кичине кезимде кыргыз досторумдун 
їйїнє барып, суй жыгылганча чарчап ой-
ночубуз. Кечкисин ошол їйдє уктап кал-

ганымда апам артымдан келчї. Ошондо-
гу досторум менен азыркыга чейин каты-
шып, шеринелеш болуп жїрєбїз. Атанын 
керээзин аткарбаган жигитчиликке жат-
пайт. Мен да азыр балдарыма, небереле-
риме кыргыз тилинде сїйлєєнї, ушул эл-
дин салт-санаасын биле жїрїїнї єткєрїп 
берип жатам. Азыркы кїндє Салиевдер-
дин бала-чакасынын бирєєсї да кыргыз 
тилинен кєйгєй чыгарбайт. Дегеле, адам-
дын тєрєлїшї менен дїйнєдєн кетишинин 
ортосу кєз ирмемдик нерсе экен. Ошол 
кыска убактын ичинде улутка, жердешчи-
ликке бєлїнїп жашоодон эмне табабыз?

– Мамлекеттик тилдин азыр-
кы жагдайына кандай баа бере- 
сиз?
– Бир белгилїї адам мага ушул сиз 

берген суроону узатты. Мен ага Кыргыз-
станда мамлекеттик тилдин єнїгїшїнє 
“3” деген баа береримди айттым. Миса-
лы, ушул кезге чейин мамлекеттик ор-
гандардын мыйзам долбоорлору, катта-
ры биздин агенттикке орус тилинде ке-
лип жаткан учурлар арбын. Мен бир не-
че жолу кыргыз тилинде жазгыла деп 
кайра жєнєттїрдїм. Алардын айрымда-
ры: “Башкы жетекчибиз орус тилдїї бо-
луп жатса эмне кылалы. Ал кишинин ур-
матына орусча эле кабыл алып койбой-
суздарбы”, – деген шылтоону айтышат. 
Биз аларга: “Ушунча документтердин баа-
рын силердин жетекчиўер окуп їлгїрбєйт. 
Документтерди ошол мекеменин аппара-
тындагы кыргыз балдар даярдап берип 
жатышат. Андыктан алгач мамлекеттик 

тилде эле жазбайсыўарбы?”, – дей берип 
тил тешилди. Айтор, мамлекеттик тилге 
болгон мамилени кєрїп туруп кїйєсїў 
да. Азыркыга чейин мыйзамдардын кєбї 
адегенде орусча жазылып, кыргызча ко-
торулганы їчїн экєєндє дал келбєєчїлїк 
кездешкен учурлар да жок эмес. Ал эми 
єлкє калкынын басымдуу бєлїгї кыргыз 
тилдїїлєр эмеспи.    

Кыргыз тили – Манастын тили. Элдик 
адабияты абдан бай тил. Бирок, сєзсїз 
эле анын баарын билип, їйрєн деген та-
лапты эч кимге койгон жокпуз. Болгону 
1000ден ашык  сєздї жаттап, їйрєнїп ал-
ган  адам базарда, кєчєдє, автоунаада, 
жыйында эч кыйынчылыксыз байланыш-
тырып сїйлєй алат. Азыркы кїндє мекен-
дештерибиз кєп акча таап, жакшы жашоо 
їчїн Россия, Казакстан, Америка, Корея 
ж.б.мамлекеттерге агылышууда. Ал жак-
тын тили єзїнє муктаждыкты туудурганы 
їчїн жаштарыбыз тез арада сєздєрдї 
жаттап, сїйлєгєндї їйрєнїшїїдє. Ал эми 
бизде «эмне їчїн киндик каныў тамган, 
ата бабаўдын сєєгї жаткан уюткулуу кыр-
гыз жеринде кыргызчаны їйрєнїїдєн 
ушунчалык кєйгєй чыгарасыўар?» деп 
сураган киши жок... Муктаждык демек-
чи, Ош, Жалал-Абад жана Баткендин ба-
зарлардагы єзбеги да, тажиги да, айрык-
ча жаштар дээрлик кыргызча так сїйлєп 
калышты. Анткени алар соода кылып, ти-
ричилик єткєрїп жаткан соў, кыргызча 
сїйлєєгє муктаж. Ал эми ємїр бою мам-
лекеттик кызматта иштеген нечендеген 
чиновниктер кыргыз тилин їйрєнїїнї ой-
лоп да коюшпаганы кызык...

– Балким кыргыз тилин їйрєнїїгє 
муктаждык туудура турган мый-
замдык механизмдер жетишпей 
жаткандыр?   
– Кошуна Єзбекстанды мисал кел-

тирейин. Ал жакта коомдук жайларда 
орусча сїйлєгєндєр єтє сейрек. Мам-
лекеттик тил мыйзамдуулуктун негизин-
де єнїгїп жатат. Баса, Єзбекстан биз-
дин агенттиктин жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу жаатындагы, этностор ара-
лык чєйрєдєгї жасаган иштерин жакты-
рып, тєрт айдын ичинде ушундай мам-
лекеттик органды тїзїп алышты. Бирок, 
єзбек кошуналар аны агенттик эмес, мам-
лекеттик комитет макамында тїзїштї. 
Жакында алардын мына ошол органы 
эл аралык чоў форум єткєрдї. Форум-
да Єзбекстанда жашаган диаспоралар-
дын єкїлдєрїнїн бардыгы жалаў єзбек 
тилинде доклад окушту. Єзбекстанда 
жашаган улуттардын дээрлиги коом-
дук жайларда, кызматтык кеўселерде, 
жыйналыштарда Єзбекстандын мам-
лекеттик тилинде сїйлєєгє биротоло 
кєнїп алышкан. А чынында 34 млн. кал-
кы бар Єзбекстанда, 140 млн. калктуу 
Россияда же 18 млн.дон ашык эли бар 
Казакстанда мамлекеттик тилдин жо-
голуп кетїї коркунучу эч качан болгон 
эмес. Ал эми кыргыз тилинин жоюлуп 
кетїї коркунучу бар экенин эксперттер 
эскерте калып жїрїшєт. Кайсы єлкєдє 
болбосун мамлекеттик тил  ошол мам-
лекеттин атрибуттарынын орчундуусу  
эмеспи. 

Єткєн аптада Ошто Жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери  
жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги, ЕККУнун 
Бишкектеги программалык кеўсеси менен биргеликте “Эртелеп чыр-чатактардын 
алдын-алуу жана болтурбоо тутумун колдоо” долбоорун ишке ашыруунун 
алкагында семинар-тренинг єткєрїштї. Семинар-тренинг этностук жана диний 
чыр-чатактарды  алдын алуу максатын кєздєйт. Мониторинг жїргїзїї жана анын 
негизинде аныкталган кєйгєйлєргє анализдерди даярдоодо кєп этностуу район-
шаарлардагы коомдук кабылдамалардын жооптуу катчыларына усулдук жардам 
кєрсєтїлєт.  

ЕККУнун кємєгї

«Бизди чыр-чатакты болтурбоо бириктирди» 

Мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына 30 жылдан 
ашты. Бирок, 90 пайыз кыргыз тилдїїлєр катышкан 
жыйындардын дээрлиги орусча єткєн учурлар кєп. 
Мамлекеттик органдар кыргыз тилинде кат алмашууга 
толук єтїшє элек. Бїгїнкї ааламдашуунун бороон-
чапкынында кыргыз тилинин абалы кооптонууну 
туудурганы боюнча пикирлер айтылып жїрєт. Кабарчыбыз 
ушул кєйгєй тууралуу Єкмєткє караштуу Жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык 
мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору 
Бахтияр Салиев менен ой бєлїштї. 

Иш-чарага  аталган агенттиктин кєп 
этностуу район-шаарларындагы 

коомдук кабылдамаларынын жооп-
туу катчылары, мониторинг борбору-
нун єкїлдєрї, Кыргызстан калкы ассам-
блеясынын Ош, Жалал-Абад, Баткен, 
Ысык-Кєл  облустарындагы бєлїмдєрїнїн 
жетекчилери, УКМКнин, ИИМдин, Дин 
иштери боюнча мамлекеттик комис-
сиянын  Ош облусундагы єкїлдєрї  
катышты.

Семинарда агенттиктин жооптуу 
катчылары иш-тажрыйбалары менен 

бєлїшїштї. Кєп этностуу аймактарда-
гы эл биримдигин бекемдєє, жалпы жа-
рандык иденттїїлїктї єнїктїрїї, ди-
ний радикализмдин алдын алуудагы 
иштерин айтып беришти. Жооптуу кат-
чыларга єздєрї даярдаган маалымат-
тарын контенттик, себептик жана кыр-
даалдык негизде анализдєє ыкмала-
ры їйрєтїлдї. “Бизди чыр-чатакты бол-
турбоо бириктирди” дейт семинардын  
катышуучулары.

Агенттиктин маалымат кызматы
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кєрїнєт. Ал эми “Чїй” деген 
сєз кыргыздын “чїйгїн” – бар-
чылык, токчулук, семиз, май-
луу, даамдуу деген сєзїнєн 
алынганбы деп єзїмчє ой-
лоп коем. Эли да кеўпейил, 
кимди болбосун батырып, 
бир туугандай кїтїп алы-
шат. Эми ушул жер илгерки 
замандарда далай талашка 
тїшїп, ондогон жылдар бою 
ойрот-калмактардын тепсен-
дисинде калып, кийинки кы-
лымда казактар да кызыгы-
шып, Чїйдї ээлеп алууга да-
лай аракет кылышкан. Бирок 
элдин биримдиги, ынтыма-
гы, баатырдыгы, Жараткан-
дын жардамы менен ким-
кимисинин тилектери орун-
далбай калганын тарыхыбыз 
кєрсєтїп турбайбы. Ошол ка-
ар замандын турмуш толку-
нуна ємїрлєрї туш келген, мен бїгїнкї 
кїўдє ак жїрєгїмдєн салам берип жїргєн 
ага-ини, эже-карындаштарымдын чоў 
ата, чоў апаларынын элестерине ушул 
чыгарманы жазуу менен башымды  
ийип, таазим этким келди. Аларды кий-
инки муундарга сабак калтырбасам, 
бассам-турсам оюмдан кетпеген кичи 
мекеним Кызыл-Дыйкан айылында жа-
шап, ошол оор кїндєрдї башынан ке-
чирген, кїрєшкєн ата-бабаларыбыздын  
руху астында карыздар болчудай бир 
сезим тынчтык бербеди. Анан, албет-
те, Кудайым да мени ушул атуулдук пар-
зын аткарсын деп, кечиксем да жазуу-
чулук єнєрїмдї ойготкондур. “Арбак  
ыраазы болбой, тирїїлїккє кыйын бо-
лот” сыўары, єткєндї унутпай эстеп 
жїрєлї деп ушул “Актоко” баштаган чы-
гармалар жазылды.

– Кєркєм чыгарма жаратуудан да-
гы, тарыхый чыгарма жазуу єтє 
жооптуу. Ага тиш салуу їчїн жа-
зуучу тарыхый фактылар, до-
кументтер, далилдер менен ку-
ралданышы керек. Бул жагынан 
канттиўиз? 
– Тарыхый чыгарма чындыктан оо-

лак болбошу керек экенин жакшы билем. 
Бир эле окуяны ар бир эле уруунун баа - 
тырлары же тарыхы тууралуу санжы-
ралардын кєбїнєн кездештирсе болот. 
Бирок мен “Актоко” повестимде уруу-
урууларга кєп токтолбой, кєркємдєє жо-
лу менен, 1916-жылы Їркїндїн Беловод-
ское уездине караган чєлкємїндє бол-
гон окуяларга таянып, жалпылоо ире-
тинде жаздым. 

– Негизинен кайсы тарыхый 
фактыларга, документтерге 
таяндыўыз?
– Бала кезден улуулардан уккан 

уўгулуу кептер куйма кулак болуп, ку-
лакка  куюлуп, кєкїрєктє калып калат 
экен. Ошол нерсе улам эс кирип, акыл 
кирген сайын бїчїрлєйт, ойго салат, 
изденїїгє тїртєт. Кийин, азыркы Жайыл  
районундагы Кызыл-Дыйкан айылында 

Азыркы адабият

жашап, 1988-жылы кєзї єткєн Алыбай  
уулу Їмєтбек деген аксакалдын тєрт-беш 
баракка жазылган кол жазмасын, муга-
лим болуп иштеген уулу Алыбаев Аман-
дан алып окуп чыкканым да менин бир 
табылгам болду. Ошол окуя сїрєттєлгєн 
доордо Їмєтбек аксакалдын он эки, 
он тєрт жашар чамасындагы кези ок-
шойт. Кол жазмада бакы-багышан уруу- 
сунун келгин орустардан жабыр  тарт-
канын балалык баамдоо сезими менен 
болгонун-болгондой, ысымдарына чейин  
алымча-кошумчасы жок, кєргєнїн-
кєргєндєй жазганы байкалып турат.  
Ошол кол жазмадагыдай эле окуя кээ 
бир документтерде, орустардын эскерїї, 
изилдєє чыгармаларында да жазылып, 
Кыргыз улуттук илимдер академиясынын 
архивинде сакталып турат. Ошонун баа- 
рын алымдын жетишинче карап, окуп 
чыгуу їчїн Илимдер академиясында 
бир жыл убакыт короттум.

– Темирбек мырза, “Актоконун” 
каарманы – орус кызы сиздин 
таенеўиз болгон экен. Балким 
чыгарма жазууўузга бул да себеп 
болгондур?
– Санжырачылардын кєбї єз ата те-

гин єйдє коюп айтууга аракет кылат. Би-
рок менин максатым – Актоко таенем-
дин атын чыгаруу болгон эмес. Ошентсе 
да ал киши солтолордун ошол аймакта-
гы бир топ тукумдарын бєєдє єлїмдєн 
аман алып калганын айта кетїї парзым. 
Бала кезимде карыялардын: “Эгер тиги 
дїйнєдє бейиш болсо, Актоко тїз эле 
бейишке киргендир. Андай тїз жїргєн 
адам бул жалганда чанда кезедешет”, 
– дегенин кєп угуп чоўойдум. Актоко  
таенемди єзїм да кєрїп калдым. Тае-
нем намаз окуп жатканда, эркелеп мой-
нуна минип алсам да “ары тур”  дебей, 
кыйналса да отуруп-туруп окуй берчї. 
Жетимишке таяп калса да узун чачын 
жууп-тарап, тыў эле. Мени 1-класска 
колумдан жетелеп єзї алып барганы да  
эсимде. 

– Кыргызга келин болуп, Їркїн маа- 
лында кайын журтун орустар-

дын огунан сактап кал-
ган орус кызы Актоко-
нун єз аты чыгармада 
айтылбайт. Бул – сиз 
анын єз атын билбей 
калганыўыздан эмеспи?

– Орустун кызы Актоко-
нун єз ысымы – Тамара бо-
луптур. А бирок ата-энеси   
эркелетип Тома деп чакы-
рышчу экен. Кыргыздар ке-
лин кылып алгандан кийин  
анын ак жуумал келбетине 
жараша, аты – “Актоко” деп 
єзгєртїлїптїр. Ошол эле 
кїнї Актоко мусулман динин 
кабыл алып, кыргыздын бар-
дык салт-санаасын, ырым-
жырымын сактап, атїгїл беш  
маал намаз да окуп кал-
ган. Ага баштатан кєз са-
лып жїргєн приставь Гриба-

новский кек сактап, єчєшїп жїрїп, акы-
ры ата-энесин єлтїрєт. Кийин ак пады-
шанын аскерлери кыргыздарды Кытайга 
сїрїп, кубалап кырып келатканда Актоко 
элди аман алып калганы – бул чындык.

Кытай уруусунун  
чыныгы аталышы –  

“Кут-Ай” 
– Экинчи китебиўиздин аталышы 
– “Кут-Ай” эмнени тїшїндїрєт?
– Элдик санжырадагы маалыматтар 

боюнча кыргыздын айтылуу Кытай уруу-
сунун адепки анык аты Кут-Ай болгон 
экен. Чыгарманын єзєгїн да дал ушул 
айдын нуру аркылуу тїпкї бабасына кут 
тїшкєн уруунун тарых-таржымалына 
тиешелїї санжыра тїзєт. Тактап айт-
канда, бул повестте калмак чапкынчы-
лыгынын соўку этабындагы кыргыздар-
дын кєз карандысыздык їчїн чечкиндїї 
кїрєшї сїрєттєлїп, кытай уруусунун эл 
башчыларынын чыгаан эрдиктери ай-
тылат. Эми мунун баары бабаларды, 
тарыхты эскерип, эстей жїрїї менен 
бирге эле, жаш муундарды мекенчил бо- 
лууга їндєє далалаты. 

Ушул бир уруу эл менен жалпы кыр-
гыз урууларын кєрсєтїп бергим келди.

– Айтмакчы, “Кут-Айдын” редак-
тору Мырзакат Тыналиев, ошол 
доордогу каармандардын образын 
ачып берїїдєгї жакшы каражат – 
историзмдер болгонун баалаптыр. 
Чынында, чыгармаларды окуп оту-
руп, буга мен да кїбє болдум. Мын-
дай кєєнє сєздєрдї кайдан тапкан- 
сыз?
– Ал сєздєрдїн баары эле биз бала 

кезден угуп жїргєн сєздєр. Кийин ошол 
эле сєздєрдїн кєбї кєєнє сєздєргє ай-
ланып, колдонулбай калбадыбы. Ан-
дан сырткары, тарыхый документтер-
ден, кол жазмалардан жана Юнусали-
ев, Юдахин сыяктуу окумуштуулардын 
эмгектеринен табылып, колдонулган ну-
кура кыргыз сєздєрї.

– “Кут-Айды” жазаарда же жазып 
жатканда сизди абдан таасирлент-
кен жагдайлар?
– Тарыхый чыгарма жазууга белсе-

нип калган адам тынымсыз изденїї ме-
нен жашайт экен. Санжырадан кабар 
алуу їчїн таластык белгилїї санжы-
рачы Сыргак Сооронкуловго жолугуп, 
жайма-жай маектешкеним бар. Жашы 
сексен алтыга барып калса да баскан-
турганы тыў, кыргыз элине аттын каш-
касындай таанымал, сєзмєр адам экен. 
Кечээ бирєєгє тєрт саат санжыра айтып 
бергенин кеп кылып отурду. Сєз башын-
да мен ага санжырачы эмес экенимди 
айтып, кытай уруусу тууралуу кєбїрєєк 
айтып берїїсїн сурандым. Ошондо: “А, 
балам, урууў кытай болот турбайбы. Бул 
уруудан эл билги, чыгаан, баатыр адам-
дар илгертен кєп чыккан. Дїйнєгє тааны-
мал Чыўгыз Айтматовдун, Ашым Жакып-
бековдун, Чолпонбай Тїлєбердиевдин 
да уруусу ушул”, – деп, мен угуп-укпаган 
укмуштарды айтып отурду. “Эгерде сан-
жыраны їйдїн пайдубалы десек, тарых 
– їйдїн дубалы, чатыры болсо – сая-
сат. Катуу шамал болсо чатыр учуп ке-
тиши мїмкїн. Дубал урап калбайт деген 
кепилдик жок. А пайдубалдын тїбєлїк 
калаары – бул кашкайган чындык”, – 
дегени мени абдан таў калтырып, ой-
лонтту. Чыўгызхандын жети атасын 
санап бергени мен їчїн бир кызыктай  
сезилди.

Ошондой эле санжырачынын: “Баба-
лардын, баатырлардын арбагы тирїї, 
абайлап жаз”, – деген сєзї “Кут-Айды” 
жазып бїткїчєктї эсимден чыккан  
жок. 

Ошондой эле белгилїї тарыхчы-
лар, тарых илимдеринин доктору Ток-
торбек Ємїрбеков, Тынчтыкбек Чоро-
тегин агайлардын да кеп-кеўешин угуп, 
алардан таасир алып жазылды десем да  
болот.

– Мындан сырткары, ушул 
кїндєрї эле «Бїркїт» аттуу 
аўгемеўиз дагы кыргыз адабият 
кїйєрмандарын кубантып тур-
ган чагы?
– Рахмат. Санкт-Петербургда 63 мам-

лекеттеги акын-жазуучулардын чыгар-
малары басылчу, эл аралык адабий 
порталдын «Чыгыш-Батыш» басыл-
масынын 3-чыгарылышынын эў мык-
ты чыгармасы аталыптыр. Орус тили-
не Гїлнар Эмилова которгон. Мага кы-
зык болгону, немис жазуучусунун “Ар-
хипелаг Гулаг”  жєнїндєгї чыгармасы 
менен финалга чыгып калышы кызык 
болду. Албетте, Гулаг дїйнєлїк чоў те-
ма. Ага карабай, ар кайсыл калаада  
отурушкан калыстар тобунун чечими ме-
нен бир добуштан биздин “Бїркїтїбїзгє” 
биринчи орунду ыйгарып, “Жылдын эў 
мыкты чыгармасы” болгону кубандыр-
бай койгон жок. Бул, албетте, жеке ме-
нин эле эмес, жалпы кыргыз элинин  
ийгилиги.

– Чыгармачылык ийгиликтерди 
каалайбыз.

Маектешибиз Темирбек Жолдубаев 1961-жылы Жайыл районунун  
Кызыл-Дыйкан айылында туулган. Куруучулук жана географ 
адистиктеринин ээси.  Ошол эле убакта ыр жана аўгеме, повесть 
жазуу менен соўку убактарда адабий чєйрєгє аралашып, атїгїл тек 
гана єзїн сыноо ирээтинде жазган “Актоко” повести окурмандар 
арасында жылуу кабыл алынып, єткєн жылы “Open Eurasia Book 
& Literature Festival” аттуу эл аралык жазуучулар фестивалында 
їчїнчї орунду алган. Бул “Актоко” повести жазуучу Жумабек 
Токтогазиевдин, ага удаа эле жарык кєргєн ”Кут-ай” аттуу китеби 
белгилїї журналист Мырзакат Тыналиевдин редакторлугу астында 
жарык кєрїп, азыр окурмандардын колунда.

Темирбек ЖОЛДУБАЕВ, жазуучу:

«Ата-бабалар алдындагы  
парзым мени жазуучу кылды...»

Жыпар ИСАБАЕВА, “Кыргыз Туусу”

“Актокого”  
айланган орус кызы
– Темирбек ага, сиздин куруучудан 
– тарыхчы жазуучуга айланып, ай-
рыкча Сары-Єзєн Чїйдїн таржы-
малын  жазып калуунуздун себе-
би эмнеде?
– Сары-Єзєн деп аты айтып турган-

дай, єзгєчє кїзгє маал талаа-тїздїн 
баары куюлган сары алтындай болуп, 
бышкан эгин саргыч тартып, буга бак-
дарактардын сары жалбырагы кошу-
луп, атына заты жарашып, кєзгє сонун 
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2-ноябрь – Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин кїнї
Кайрат ИМАНАЛИЕВ,  

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат  
жана туризм министринин орун басары, драматург:

«Адабияттан, кинодон,  

“Биздин ар-намысыбыз, 
улут катары сакталышыбыз 

Манаска байланыштуу”

– Андан кийин”Атаке баатыр” кыр-
гыз улуттук драма театрына ко-

юлду.  Анан турмуш менен сахнанын айка-
лышы тууралуу “Актриса” деген пьеса жаз-
дым. Алмазбек Сарлыкбеков иштеп чыгып, 
койду. Жамал Сейдакматова: “Манасчылык-
тын сыры ачылбай жїрєт, бир пьеса жазчы. 
Жєн эле адам манасчы болбойт эмеспи”, – 
дегенинен “Кєк Теўирдин белеги”  жана “Ма-
насчы. Урпак. Аян” деген эки пьеса жаздым. 
Муну да Замирбек Сооронбаев койду. Ма-
нас – кыргыздын жандїйнєсїн аруулай тур-
ган рух дїйнєбїз болуп жатпайбы. Бул 
бекер жаралган эмес. Бул кыргыз эли-
не Жараткандын белеги катары жарал-
ган деп, биздин ар-намысыбыз, улут ка-
тары сакталышыбыз Манаска байла-
ныштуу деген ойду айткан ушул драма 
кєптєгєн сынактарга катышып, жакшы 
байгелерди алды. 

2016-жылы “Коркутту” 
жаздым. Тїрксойдун башкы 
катчысы Д.Касенов: “Кор-
кутту казактар, єзбектер, 
тїркмєндєр да биздики деп 
жакшы баалашат. Эмне їчїн 
кыргыздар билишпейт?” – де-
ди. Изилдеп кєрсєм, Арстанбек Буйлаш уу-
лунун керээз ырында: “Мен деле єлїп ба-
ратам. Ажалды мен эмес ажал менен ар-
башкан Коркут атам деле жеўбептир”, – де-
гени бар экен. Демек, Арстанбек билген-
ден кийин, Коркутту бїтїн кыргыз билген да. 
Ошентип изилдеп отуруп, Коркут жєнїндє 
чыгарма жаздым. Тїрксой колдоп, ырама-
тылык Марат Козукеев койгон. Муну менен 
кєп єлкєлєргє барып, Казакстандан биринчи 
орун, Тїркиядан гран-при алды. Анан  19-кы-
лымдагы кыргыздардын тар заманы туура-
луу “Керээз” деген драмамда, ошол кылымда 
кыргыз уруу-урууга бєлїнїп, бирдиктїї хан 
шайлай албай турган кезде, сырткы кїчтєр 
ички кїчтєрдї тукуруп, буларды бири-бирине 
каршылаштырган саясат жїргєн. Ошол кез-
деги уруулар ортосундагы  чабышты, Ма-
нас атабыздын керээзин чагылдырып, Арс-
танбектин: “Устаранын мизинде оодарыл-
ган дїнїйє” дегениндей, оодарылып турган  
доордон сабак болсун деп жазылып, сахна-
да 2017-жылы коюлган. 

“Министрликте иштеп, 
єзїнїн чыгармасын койду-
руп жатат дебесин  деп...”

– Министрликке келгени, театрлар 
жаўы чыгарма сурап жїрїштї. 

Бирок: “Єзїнїн пьесасын койдуруп жатат”, – 
деген сєз болбосун деп, кєўїлдєнбєй жїргєм. 
Бирок пандемияда, їйдє отуруп калган убак-
та “Їмїт” деген драма жаздым. Мурдагы 
министр Азамат Капаровичтин бир айтка-
ны бар: “Дїйнє театрлары бир эле киши ой-
ногон моно-спектаклдерди коюп жатышат. 
Пандемия учурунда он-он беш кишини сах-
нага алып чыгуу кыйын экен. Эмне їчїн биз-
де моно-спектакль жок?” – деп. Ырас эле, 
Султан Раевдин “Суфлёру” бар, анда да 
он чакты бийчи бийлеш керек, анан “Илек-
илекте” эки-їч киши катышат, Гїлайым эже 
“Саманчынын жолун” ойноп жїрєт. Баш-
ка моно-спектакль жок болчу. Бул оюмда  
жїргєн. 

Ошол учурда Жеўиштин 75 жылдыгы 
болуп жаткан учур эле. Бала чагымда со-
гушка кеткен уулдарын, абышкасын кїтїп, 
ємїр бою эле їмїтїн їзбєй кєлдї карап  
отура берген энелерди кєрїп калгам. Ант-
кени, согушка пароход менен алып кетчї ал 
кезде. Ойлосом, кандай гана алаамат, согуш, 
жоготуу, тумоо болгон кезде, эў оор азапты 
эне тартат экен. Эў оор трагедияны эне га-
на кєтєрєт экен. Эне, айрыкча, баланын тра-
гедиясын эч качан унутпайт экен. “Ємєттє” 
мына ошону жаздым. Санкт-Петербургдан 
окуп келген Улан Карыпбаев деген жаш 
режиссер койду, эненин ролун Назира 
Мамбетова эже абдан жогорку деўгээлде  
ойноду. 

“Жашоодо, коомдо роль 
ойноп жаткан актёрлорду  

сахна аркылуу кайра 
єздєрїнє кєрсєтсєм деген 

оюм бар”

– Ооба, бїгїнкї кїндї сахналаш-
тыруу – оюмда жїрєт. Жашоо-

Жыпар ИСАБАЕВА, Кыргыз Туусу

(Башталышы єткєн санда)

театрдан алыс коом – ачка коом»

нун єзї театр болуп калган сыяктуу. Кєчєдє 
жїрсєў деле, чогулушта отурсаў деле, кече 
эле бирди айтып жаткан адам бїгїн башка-
ны айтып жаткан болот. Коомдук-саясий тур-
мушта деле ошол.  Ушуларды жазып, жашоо-
до роль ойноп жаткан актерлорду кайра сах-
надан єздєрїнє кєрсєтсєм деген оюм бар. 
Коомдук тема єтє кєп. Адамдын тагдыры 
да оорлошуп кетти. Анын баары жїрєгїмдє  
бар. 

Адабияттын чоў миссиясын мамлекет 
алдыга чыгарып, идеология жїргїзїп, коом-
ду тарбияга салмайын, мамлекет єнїкпєйт. 
Руханий дїйнєсї жок, адабияттан алыс, ки-

нодон алыс, театрдан алыс коом – ачка ко-
ом. Мындай учурда адамды бир гана акча 
кызыктырып калат экен да, руханий дїйнє 
жоголот экен. Руханий дїйнє жоголгон жер-
де – улууга урмат, кичїїгє ызаат, ата-энеге 
мамиле, коомго, айлана-чєйрєгє мамиле 
деген жоголот экен. Карап отурсаў: “Мен 
эле кыйынмын, мен эле иштеп берем!” – 
деген, акылдуулардын эмес, айкыргандар-
дын дооруна єтїп баратабыз. Коомдун де-
ле ушул кыйкыргандарды ээрчип кеткени 
єкїнїчтїї. Ошондуктан адамдарга сабак бо-
ло турган адабиятты алып чыкмайын коом 
оўолбойт. Театр  эмнеден келип чыккан?  
Коом бузулуп, коомду тарбиялоо мїмкїн 
болбой баратканда коом єзїн-єзї кєрсїн 
деп театр пайда болгон. Адам сахнадан єзїн 
кєрїп, єзїн таанып, кемчилигин тїшїнсїн  
деп чыккан.  “Келиндер козголоўун” деле 
карасаўыз. Балдары спектакль коюп бер-
се, кемпир: “Булар мени аткарып жаты-
шат”, – деп таанып жатпайбы. Коомду дагы  
ошол сыяктуу театр менен, адабият менен 
тарбияламайын, мурунку нарктуу, салттуу 
элибизди бузуп алабызбы деген коркунуч 
бар. 

“Мамлекет сєзсїз тїрдє 
руханий дїйнєнїн  

идеологдорун иштетиш  
керек”

– Мурун эмне їчїн элибиз таза жа-
шаган? Анткени, алар бала ке-

зинен “Манас” уккан, бала кезинен кєркєм 
дастандарды уккан, ошого ыйлаган, ошого 
берилген. Ошонун руху, духу канына сиўип, 
намыстуулукка їйрєнгєн. Тилин жоготпой, 
дилин жоготпой, салтын жоготпой жаша-
ган. Ошону менен биз эл катары улуулу-
губузду сактап келгенбиз деп ойлойм. Со-
веттер союзунун учурунда идеологияга ба-
сым жасадык. Ошон їчїн эл коммунизмди 
сїйїп, мекенди сїйїп жашады. Согуш  уба-
гында да “кыў” дебей майданга аттанып, 
колхоз-совхозго иштеп беришти. Ошондо 
эмне їчїн адабият, маданият, театр ток-
тогон эмес? Элди  руханий жактан тойгу-
зуп туруу керек болгон. Жандїйнєсї бай 

эл ачка болгонуна деле карабайт.  Ошон-
дуктан согуш убагында опера-балет теа-
тры салынды. Согуш убагында театрлар, 
филармония иштеп турду. Жазуучуларга 
брон берип, согуштан алып калышканы эле 
эмнени айтып турат? Ошондуктан мамле-
кет сєзсїз тїрдє руханий дїйнєнїн идео-
логдорун иштетиш керек деп ойлойм. Биз 
эгемендїїлїктїн алгачкы  учурунда ар кими-
биз эле  їй-бїлєнї багуунун айласын издеп 
калбадыкпы. Ошону менен материалдык 
кызыкчылык алдыга чыгып, дїнїйєкорлукка 
їйрєнїп алдык. Бирок элдин жашоосу азыр 
андагыга караганда Кудайга шїгїр. Маши-

не деген кєчєгє батпайт. Той деген кїндє 
болуп жатат. Элдин кийинген кийимин ка-
рап кєргїлє. Бирок баары бир эле, кандай-
дыр бир нерсе жетишпей жаткандай болуп  
турат. 

Дїнїйєкор єлкєдє  
эч убакта ынтымак болбойт

– Бул кризистен чыгуу їчїн мамле-
кет идеологиялык армия тїзїшї 

керек. Чыгармачыл адамдарды иштетиш ке-
рек. Жаўы чыгармаларды жаратууга сти-
мул болуш керек. Азыр жазуучулардын  
коомго, мамлекетке кереги жок болуп кал-
ды. Болбосо, союз маалында жазуучулар 
їйдє оту руп эле китеп жазып, калем акы 
алышчу. Идеологиянын фронтунда иште-
ген Сыдыкбеков, Касымбеков, Баялинов, 
Жантєшов жана башка жазуучулардын чы-
гармалары менен кыргыз эли калыптан-
ган, єскєн. Ошол эле убакта котормолорго 
кєўїл бурулган. Элибиз дїйнєлїк мада- 
ниятты билсин деген аракет бар эле. Азыр 
котормо, балдар адабияты деген такыр 
єлдї. Кенедей кезден ыр жаттап чоўойдук 
эле го. Эми бала бакчадагы балдардын 
жаттаган ырын угуп ыйлагыў келет. Мунун 
баарын калыбына келтириш бир эле ма-
даният министрлигинин колунан келбейт. 
Маданиятка болгон мамилени мамлекет-
тик масштабда оўдомоюн, бул муктаждык 
жоюлбайт. Акын, жазуучулардын баары-
на стимул берип, жазууга шарт тїзїп бер- 
мейин, мыкты чыгарма жаралбайт. 

 Мисалы, мыкты акча коюп, сынак жа-
рыялоо, китептерин чыгаруу керек. Союз  
маалында композиторлорду, жазуучу-
ларды: “Ошол жактан жазып келгиле”, – 
деп, акчасын тєлєп атактуу санаторий-
пансионаттарга жиберер эле. Маданият 
менен руханиятыбыз байымайын, коом-
до бир нерсе жетишпей жаткансып, руха-
ний ачкачылык боло берет. А дїнїйєкор 
єлкєдє эч убакта ынтымак болбойт. Се-
беби ар ким эле єз кємєчїнє кїл тарта бе-
рет. Ынтымак болбогон жерде – биригїї  
болбойт.

Намыс-ары, теги бар элбиз. Бирок ошол 
элди руханият менен тойгузуш керек. 

Мамлекеттик саясаттын  
элге эў жеткиликтїї  

куралчандары – чыгарма-
чыл интеллигенция

– Бїгїн элдин колдоосу менен Садыр 
Жапаров бийликке келди. КТРКда 

иштеп жїргєндє бул киши менен иштешип кал-
дым эле. Мен билгенден бул киши улутту ар-
намыстуу жигиттеринин бири. Ушул эле Иса 
Ахунбаевдин эстелигин койдуруп, тарыхта ор-
ду бар Боронбайдын эстелигин Тїпкє койдур-
ган. Тїгєлбай Сыдыкбековго, Кусейин Кара-
саевге кызмат кылып жїргєнїн билем. Ошол 
жагынан алып караганда, Кудай буюрса, Са-
дыр Нургожоевич мамлекеттин башында чоў 
жоопкерчиликти алып жаткандан кийин, мам-
лекеттин руханиятына кєўїл бєлєт деп ой-
лойм. Анткени, мамлекет руханий баалуу-
луктарды бєлбєй, єзїнє тартып алып иште-
тиши керек. Мамлекеттик саясатты саясат-

чылар, мисалы, министрлер, депутаттар 
эле жїргїзбєйт.  Мамлекеттик саясаттын 
элге эў жеткиликтїї куралчандары – бул 
чыгармачыл интеллигенция болуп эсеп-
телет. Себеби, эмне їчїн эл Ленинди же 
компартияны мактап чоўойду? Минис-

трлер же депутаттар элге жеткирген жок да.  
Аны: 

“Улуу атабыз Ленин, 
Жаштын берген тилегин”, – деп акындар 

жазган го. Жазуучулар Телегей, Уркуя, Кычан, 
Зууракан, Дїйшєн, Толгонай  сыяктуу каарман-
дарды жазып, эл ошолорго карата тїзєлїп, таа - 
сирленип єстї го. Аларды опералар, театрлар 
кєрсєтїп берип жатты. Айылдык колхоз, свхоз-
дорго чейин клуб салынып, акртисттердин баа- 
рын малчы, дыйкандарга айдап, элди руханий 
жактан тойгузуп турбады беле. 

“Чыўгыз агайдын эгемен-
дик тууралуу айткан эў 

акыркы маегиндеги сєзї...”

– Биз дїйнєнї дїўгїрєткєн архитекту-
ралык имарат сала алган жокпуз, 

бирок дїйнє таў калгандай, “Манас” эпосубуз 
сыяктуу  руханий эстелик курдук. Эмне деген 
кїїлєрїбїз, ырларыбыз бар? Биз ошону ме-
нен эл болуп сакталып калдык деп ойлойм. 
Болбосо, канчалаган дїйнєнї дїўгїрєткєн эл 
жоголуп кетти. Эмне деген элдер мекенсиз 
жїрєт? Биз эли-жерди, намысты коргоонун 
эмне экенин чыгармалар аркылуу билдик да. 
Тарыхты билишибиз керек. Єткєндєн сабак 
алышыбыз керек. Єткєн катаны ошондо кай-
талабайт элек. Мурун айылда бир эле аксакал 
башкарып койчу. Эл акылга таянып иш кыл-
чу эле. Эми ал да жок болуп баратат. Акса-
кал эл алдына чыгып сїйлєсє: “Аўкылдабай 
ары бар, алчуўду алдыў. Жечїўдї жедиў!” 
– деп башка бир коюп жатпайбы. Бул єтє 
чоў коркунуч. Тїгєлбай атанын менде бир 
маеги бар. Казак Акматовдун 50 жылдыгын-
да айткан: “Бир кезде бизди  малчылардын, 
саанчылардын республикасы”, – деп тааны-
чу эле. Мына азыр Кыргыз мамлекети деген 
эгемен мамлекет болдук. Миў булак биригип 
келип бир дарыяга куйгандай биримдиктїї эл 
болсок, єзїбїздїн маданиятыбыз менен ада-
биятыбызды єстїрїп, эгемендїїлїгїбїздї 
сактап калсак!” – дегени бар. Анан Бакайдын: 

“Бєлїнсєў бєрї жеп кетет,  
Бєлїнїп жатат кыргыз деп,
Бєтєн элге кеп кетет!” – деген насаатын 

кыргыз ємїр бою кулагыбызга алтын сырга 
кылышыбыз керек!” –  деген кеби бар.

Чыўгыз агайдын эў акыркы маегин мен 
алып калдым, эгемендїїлїктїн алды болчу: 
“Эгемендїїлїк – бул силерге буюрган ба-
кыт, силерге буюрган энчи. Канчалаган ме-
нин аталарым, замандаштарым бул кїндї 
кєрбєй, арманда єтїп кетти. Ушул кїнгє со-
гушсуз, кансыз жеттик. Ушуну сактап ка-
лыш їчїн ар бир адам мамлекеттин турук-
туулугу їчїн салым кошуш керек!” – деген. 
Анын сыўарындай, бїгїн дагы мамлекет-
тин бїтїндїгїн жеке кызыкчылыктан жого-
ру коюуга їйрєнїшїбїз керек. Антпесек биз-
ди арбактар да кечирбейт.  Кыргыз мамле-
кети їчїн жан берген Жусуп Абдрахманов, 
Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбе-
ков деген аталарыбыз: “Єзїбїзчє мамле-
кет болуп кетсек”, – деген эмне деген идея 
менен кетишкен. Ошол кїнгє Кудай жеткир-
ди. Эми телчигїї мезгилинде ушундай сы-
ноолордун болушу мыйзам ченемдїї болу-
шу мїмкїн. Бирок муну кайра-кайра кайта-
лабашыбыз керек деп ойлойм. 
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– Швейцария мамлекетине дїйнєдє 
нейтралдуу позицияда болуу идея-
сы кантип келген деп ойлойсуз?
– Биринчиден ал элдин каалоосу жа-

на дїйнє таанымынан улам келип чык-
кан ой. Экинчиден Швейцарияга ал идея 
сырттан келген б.а. тышкы саясаттын 
жїрїшїнєн улам жаралган. 1815 – жыл-
дагы кєптєгєн єлкєлєр катышкан Вена 
конгрессинде Швейцария нейтралитети-
нин тагдыры чечилген. 

– Швейцариянын дїйнєлїк эки со-
гушту теў кыйгап єтїшї да кы-
зык нерсе?
– Туура, єзїўєр билгендей Швейцария 

їч тилде сїйлєйт, чек арасы чектешкен їч 
мамлекеттин теў маданиятын камтыган 
єлкє. Бир тарабында немис тилдїї Гер-
мания, экинчи тарабы Франция, бир та-
рабы Италия… Демек баарына Швейца-
рия нейтралдуу зона катары керек бол-
гон, аларга кызмат кылган. 

– Швейцариянын єнїгїї сыры эм-
неде деп ойлойсуз?
– Элде маселени биримдикте чечїї 

идеясы єтє кїчтїї. Анан єлкєнїн аянты 
да анча чоў эмес, демек анын кайсы бур-
чунда эмне маселе болсо биримдик менен 
жана тез арада чече койгонго ыўгайлуу. 
Бир жагынын маселесин чечип, экинчи 
жагын унуткарып койбойт, єлкєнїн бар-
дык аймагы жана бардык тармагы бир-
дей єнїгєт. Индустриализация шаарларга 
эмес элетке кєп багытталган. Андан тыш-
кары биздин єлкє сууга: дарыя, кєлдєргє 
бай. Демек электр энергиясы мол болгон 
жерде баары болот – завод, фабрикалар, 
ишканалар ж.б. Швейцарияда кен бай-
лык жокко эсе. Ошондуктан єлкєдє оор 
єнєр-жай тармагы жок. Оор металлур-
гия тармагы деген сыяктуу. Биз ага ба-
сым жасаган эмеспиз. Ошол їчїн башка 
єлкєлєрчїлєп бизде оор єнєр жай боюн-
ча кризис деген болбойт. Тескерисинче 
миўдеген турмуштук майда, орто кесип-
тик тириликти єркїндєтїї колго алынган. 
Атайын кесиптик (узкая специальность) 
тармагыбыз жакшы жолго коюлган. Швей-
цария эл аралык соодага жана эл аралык 
мамилелерге єзгєчє басым жасаган. Би-
рок мунун баары бат эле келген жок, ага 
бїтїндєй чоў экономикалык тарых кетти. 

– Кєптєр ойлогондой Швейцария 
єнїгїшїнїн булагы жалгыз эле  
банктары эмес да?

Дїйнєлїк лидер
Рут Дрейфус, Швейцариянын мурдагы президенти:

«Тарыхта калуу їчїн сєзсїз эле 
президент болуштун кереги жок»

1999-жыл. Вашингтон. Ак їй. 
Чоў жыйынга ар кайсы єлкє 
президенттери келип жаткан. 
Бир кезде аябай шашып, чачы 
иретсиз таралып, колуна чоў 
сумка, колтугуна толтура кагаздар 
кысылган аял келет. Кире бериштеги 
кєзємєл кызматы: “Кечиресиз, сиз 
кимсиз, бул жак менен кирїїгє 
болбойт, бул жер президенттер 
їчїн!” дейт. Десе: “Анда мен 
Швейцариянын президентимин” дейт. 
Ошондо ал жердегилер эки жагын 
карап, башкаларчылап жанында 
бир да сакчы же жардамчысы 
кєрїнбєгєн президент аялга таў 
калышып, кабаттап кечирим сурап, 
анан коштоп алып кирип кетишкен 
экен. Швейцариянын эў алгачкы 
аял президенти Рут Дрейфус айым 
ошондой болгон. Дегеле бардык 
президенттери ошондой жупуну, 
жєнєкєй, иштерман, кызматтан соў 
дїкєндє же кєчєдє жїргєн… 

– Аа, жок, эч андай эмес. Тарыхтан 
караганда банктар кийин эле жаралды 
да. Адеп жибек єндїрїї єнїктї, анан хи-
мия тармагы, анан фармацефтика алды-
га озду. Альп тоолорун тешип єткєн те-
мир жол тармагы єнїгїїгє чоў жол ачты, 
анан келип  банк системасы ийгиликке же-
тишти. Экономикада ушул єўдїї эволю-
ция болуп олтурду. Мен дагы кайталап 
коеюн, бизде гидроэнергиясынан бєлєк 
бир да кен байлык жок.  

– Швейцариянын Европа Биримди-
гине кошулбашынын башкы себе-
би эмнеде? 
– Швейцария негизинен Европа Би-

римдигине мїчє болуудан эмес, Европа 
экономикалык аймагына кирїїдєн баш 
тарткан. Анткени Европанын єзїнє же-
тишээрлик кыйынчылыктары бар. Швей-
царлар кезинде кошулууга каршы добуш 
бергендерине єкїнбєйт. Албетте, Евро-
па Биримдиги менен биздин ортобузда 
кєптєгєн кызматташуулар бар. Алардын 
эў негизгиси: биз жана бїт Европа адам-
дары бири-бирине ээн-эркин кирип-чыгып 
туруусу; товар жана акчанын да эркин 
жїгїрїїсїн камсыз кылуу. Жеке мен єзїм 
жєнїндє айтсам Швейцария Европа Би-
римдигине кошулушун каалайм. 

– Биз, мурдагы СССР аймагында-
гылар Батыш дегенде Европа ме-
нен АКШны чогуу, бирдей карап 
тїшїнєбїз?
– Жок, андай эмес. Албетте, Европа 

менен АКШ салттык союздаштар. Евро-
па кезинде фашисттик улутчулдардан 
арылтканы їчїн Советтер Союзуна кан-
дай ыраазы болсо, АКШга да ошончо 
алкыш айтат. Бул кезинде болгон алака 
болгон. Бирок биз АКШ менен таптакыр 
башкабыз, антип бирдей караган бол-
бойт. Саясий кєз карашыбызда кєптєгєн 
айырмалар бар. Европа бул єтє кєп жак-
туу, бул демек Европа БУУга, Дїйнєлїк 
Соода Уюмуна таянып иш кылат, а АКШ 
андай эмес. 

– Дїйнєлїк саясатта нейтралдуу 
болуу бул – ар кандай эл аралык 
конфликттерде четте болуу, эч 
кандай позиция, оюн билдирбєє де-
гендик эмес да, туурабы?

– Туура, андай эмес, бирок биз ашке-
ре этияттык менен иш кылабыз. Биз тес-
керисинче чырдашкан тараптарга кєпїрє 
болуп беребиз. Биз ар кандай эл аралык 

чыр-чатактарда кескин оюбузду айтпага-
ныбыз менен адам укугу боюнча маселе-
лерде алдыўкылардан болуп кїрєшєбїз. 

– Єлкєдє президенттик кызмат 
мєєнєтїн 1 жылдан 4 жылга чейин 
узартуу боюнча пикирлер айтыла 
калып жїрєт. Бул боюнча сиздин 
оюўуз кандай? 
– Бир жылдык мєєнєт бул эў туура. 

Президент бул башкалардан эч айырмасы 
жана артыкчылыгы жок адам. Бул єзгєчє 
Швейцарияда кєрїнїп, сезилип турушу ке-
рек. Бизде президент деген ким? Латын 
тилинде “Primus inter pares” деген тїшїнїк 
бар. Анын сєзмє сєз тїшїндїрмєсї:  (пер-
вый среди равных) “укугу бирдейлердин 
ичиндеги биринчи адам”. Бул демек бол-
гону – бирдей, укугу теў адамдардын эў 
алдында турганы. Ал демек бир жыл пре-
зиденттик кызматты аткарат, бїткєн соў 

кайра бардык башка жарандар катары 
алардын арасына кошулат. Бизде эч ким 
башкалардан єзгєчє болбошу керек. 

– Демейде саясатчылар улуу иш-
тери менен тарыхта калгылары 
келет эмеспи, а “тарыхта калыш” 
їчїн ошол бир жыл аз эмеспи? 
– Адам тарыхта калыш їчїн сєзсїз эле 

президент болушу керек эмес. Же прези-
дент болуп иштегени їчїн эле тарыхта ка-
лат деген бул арзыбаган тїшїнїк. Єлкєнї 
жыргалчылыкка алып бара турган жол-
ду тапсаў, ошону жасап ишке ашырсаў, 
же бир мурда боло элек бир єзгєрїїнї 
жасасаў ал башка кеп. Тарыхта калат 
деп ошону айтса болот. А Швейцария нын 
шартында андай болууга мїмкїн эмес, 
анткени президенттин артында Федерал-
дык Кеўеш турат, анын артында эл ту-
рат, биздин кылымдап жашап келаткан 
мамлекеттик тїзїлїш, системабыз турат, 
бизде бир адам эмес ошонун баары бир-
дей кыймыл-аракетке келгенде гана чоў 
єзгєрїїлєр болушу мїмкїн. 

– Маселен сиз, мамлекеттик кыз-
матка оргуштаган идея-ойлоруўуз 
менен, талыкпас эмгегиўиз менен 
кирдиўиз дейли…
– Тїшїндїм, мен Федералдык Кеўеште 

10 жылдай иштедим, бир жыл президент 
болдум, мен сиўире турган зор эмгегим-
ди президент болбой туруп эле, єкмєттє 
иштеп атып сиўирсем болот. А тургай 
єкмєттє иштебесем да жєнєкєй саясатчы 
болуп туруп жасасам болот. Минтип пен-
сияга чыгып алып да кыла берсем болот. 

– Качандыр єлкєнїн президенти 
болуп калаарыўыз тууралуу мур-
да (жаш кезиўизде) кандайдыр бир 
аян болгон эмес беле? 
– Жок, андай белги болгон эмес. Эл-

дин социалдык тармагында баш кєтєрбєй 
иштей бердим. Акыры ал эмгегим прези-
денттикке жеткирди… 

Маектешкен Жеўишбек ЭДИГЕЕВ

Асмандагы сансыз 
жылдыздарга кєз 
чаптырганыбызда 
алардын кєз жоосун алган 
кооздугуна, кєрктїїлїгїнє 
жана табышмактуу 
турушуна суктанабыз. 
Кєпчїлїгїбїздє жылдыздарды 
карап жомоктордогу, 
чыгармалардагы айтылган 
сєздєр эсибизге келет. А биз 
сизге жылдыз тууралуу бир 
канча фактыны айтып беребиз.

Єз ара байланышкан жылдыздардын чоў тобу галактика деп аталат. 1990-жы-
лы каталогдо 19 млн. жылдыз катталган. Биздин 100 млрд. галактикалар-

дын арасы жєн гана боштук. Анда асман телолору жок. Бизге эў жакын галактика 
2,2 млн. жарык жыл аралыгында турса, эў алыскы 13,2 млрд жарык жыл аралы-
гында турат. Эў чоў жылдыз кїндєн 100 миў эсе чоў. Жылдыздардын 12%ы жер 
шарына окшош. 2012-жылы жерден 2 эсе чоў алмаз планета табылган. 

Асель РАМАНКУЛ кызы, “Кыргыз Туусу”

Аалам сырлары

Жылдыздар
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Кызыкдар адам суроо салганда бир 
окуучу єспїрїм «компьютердик клуб-

дар эў сонун, себеби ал жакта киши єлтїрїп 
ойнойсуў» деп жооп бергендигин «Кутби-
лим» гезити жазып чыкты. Ал эми Бишкек-
те бир белгилїї бизнесменди жубайы менен 
кошо оо дїйнєгє жєнєтїшкєн єспїрїмдєр 
мылтыктын їнїн чыгарбастан туруп, киши-
ни атып єлтїрїї ыкмасын боевик фильмдер-
ден їйрєнїшкєндїгїн тергєє учурунда моюн-
га алып отурушат («Дело №», №33, 2005). 

Мынакей, мектептеги адеп-ахлак тарбия-
сына каршы айланадагы турмуш чєйрєсїнїн 
кєрсєтїп жаткан “єрнєктєрї”. Ушул жерден 
эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин сєзїн 
эске тїшїрїїгє туура келет: «Мен эки жо-
лу Америкага бардым. Бир жолкусунда бир 
ай жїрдїм. Ал жерде алар єздєрїнїн иде-
ологиясына ылайыктап бала-чакасына, їй-
жайына, тарбия берїїгє абдан ылайыктап 
телепрограммаларды тїзїшєт экен. Масе-
лен, биздин теледе берилип жїргєн бири-
бирин талкалап, мушташып, уят-сыйыт 
жок, тєшєк-мєшєктєн берки, мууздоолор 
тартылган фильмдер америкалыктардын 
їйлєрїндє кєрсєтїлбєйт. Ал сыяктуу фильм-
дерди биз сыяктуу байкуш єлкєлєргє мык-
ты фильмдерине кошуп сатат. Элдин кулк-
мїнєзїн ирите турган программаларды биз-
деги телекєрсєтїїлєрдєн тазалабаса, жаш-
тарыбыз тургай карыларыбыз деле тетири 
жакка оой берет». («Эркин Тоо» 18.01.08.). 

Б.Жакиевдин бул оюнан улам Мухтар 
Шакановдун “биз Батыштын суу тїтїгїнє ту-
ташууну кааладык эле, а канализациясына 
туташып алдык” деген ачуу сєзї аргасыз-
дан эске тїшєт. Башка єлкєлєр єз мамле-
кетинин ичинде єз идеологиясын чекиндїї 
жїргїзїп, єз территориясында єз укугун бе-
кем орнотуп, балдарынын биздегидей «ба-
шы жок бака, кєзї жок кєгєн» болуп, ар ким-
дин таасирине «мурунтуктатып», туш келди 
баспай, єз улутунун дєєлєттєрїнїн нугун-
да атуул болуп калыптанышына камкордук 
кєрїп, єз мекенинин кызыкчылыгынын сак-
чылыгында бекем турушат. Маселен, Ар-
мения улуттун ичин буза турган чет єлкєлїк  
чоочун диндик уюмдардын иш-аракетине 
тыюу салып койгон. XX кылымдын 90-жыл-
дарында ар тїрдїї диний уюмдар, секталар 
жайнап кеткенде, Армения єкмєтї аларга 24 
сааттын ичинде єлкєнїн территориясынан 
чыгып кетїїнї буюрган.

Биздин булганган коомдук чєйрєбїз 
жєнїндєгї сєздї андан ары уланталы. Ба-
лага «менин милициям мени коргойт» деп 
їйрєтсєк, а турмушта болсо, милиция кээ-
де мектеп рекэтине тымызын калканч бо-
луп, андан пайда таап атса, атїгїл єзї киши 
тоноого катышып жатса, мектепте єзїўдїн 
таман акы, маўдай териў, ак мээнетиў ме-
нен оокат кылуу жєнїндє сїйлєсєк, а реал-
дуу жашоодо алдым-жуттумдар, жегичтер, 
жемкорлор, коомдук мїлккє кол салгандар, 
атка минер “Абыке, Кєбєштєр”, кримавтори-
теттер гїлдєп, «особняктарды» салып, “ий-
гиликке” жетишип чардап жатышса, эў мык-
тылар кызматтарга кєтєрїлїш керек деп, 
трибуналардан кадр саясаты жєнїндє жа-
рыя кылсак, класстык сааттарда ушинтип 
какшап айтсак, а чыныгы турмуштун єзїндє 
жєндємї жок болсо да, билимсиз болсо да 
таанышы барлар, колдоочу кожолору бар, 

Окумуштуу ой айтат

Биз мектептен балдарга: "Боорукер, мээримдїї, адамгерчиликтїї болгула" 
деп сабак берсек, ошол эле учурда їй ичинде телевизор катаалдыкты, уруш-
мушташты, сексти, кан тєгїїлєрдї даўазалаган фильмдерди кєрсєтїп жатса 
же їйдє, бала бакчада, мектепте элдик адептїїлїккє, улуттук баалуулуктарга 
їйрєтїп жатсак, а базарларда, дїкєндєрдє єспїрїмдєргє байма-бай сатылып 
жаткан тїркїн жанрдагы “Антология ужасов”, “Наемные киллеры”, “Каннибалы”, 
“Людоеды”, “Кровожадные вампиры”, “Серийные маньяки” сыяктуу фильмдер 
балдарды жыландай арбап жатса, анан кантип тарбиячынын берген таалими 
їзїрїн берсин? Мындай тасмалар жаш балдарга адеп-ахлак багытсыздыгын 
тартуулайт жана єспїрїмдєрдє агрессивдїї инстинкттерди гана ойготот. 

Бала жана булганган чєйрє 
же жаўы социалдык-педагогикалык 
чєйрєнї тїзїїнїн зарылдыгы

акчалуу адамдар, кошоматчылар, уурулар, 
кылмышкерлер жооптуу кызмат креслоло-
рун ээлеп отурса, туугандар куда-сєєктєр, 
достор башчылыкка кєтєрїлїп жатса, тур-
мушта МАИ кызматына 2000-5000 доллар 
пара берип орношушса, класста тарбия саа -
тында мыйзамды сактоо, укукту сыйлоо, ка-
лыстык, адилеттїїлїк жєнїндє тил безеп 
насыят айтсак, а жашоо-тирликте кылмыш 
кылгандар, а тїгїл кишини машине менен 
тебелетип кеткендер соттун тамагын май-
лап коюп, жазасыз кєчєдє басып жїрїшсє, 
ата-эне ыйык десек, а турмушта карылар 
їйїнє єткєрїлгєн ата-энелер кєбєйїп жат-
са, педагогдун оптимистик фразаларына 
жана романтикалык моралдык чакырыкта-
рына окуучулар ишенеби?

Эне тилин ыйык десек, мамлекеттик тил-
ге маани берилиш керек деп мектепте сай-
медиресек, сен їчїн улутуўдун тили би-
ринчи планда турушу керек деп окутсак, а 
бирок окуучу мектепи бїтїп, чоў турмушка 
аттанып чыкса, ар кандай жарнамалар ме-
нен кулактандыруулар компьютерди жана 
англис тилин мыкты билгендерди гана жу-
мушка чакырып турса, мамлекеттик тилди 
билгениў їчїн ишке алынып, даражаў єсїп, 
аброюў кєтєрїлбєсє, айлыгыў жогорулаба-
са, иш жїзїндє элге їлгї кєрсєтчї мекеме-
лерде иш кагаздары орус тилинде жїрсє, 
борбордо англис тамгаларында жазылган 
кєрнєктєр кєчєлєрдє жайнап турса, балдар-
га єз элиўдин баалуулуктары їчїн бекем ту-
руп, улуттук ар намысыўды сакта деп тар-
биялап жатсак, а мамлекетибиз иш жїзїндє 
чет єлкєлїк жайнаган диний секталарга жол 
берип, алар жаш муундарыбызды, жаран-
дарыбызды арбап, ар динге єткєрїп, їй-
бїлєлєрдї бєлїп-жарып, улутубуздун ич-
ки биримдигине жарака кетирип жатса, бул 
єлкєбїздєгї тарбия карама-каршылыгы, тар-
бия алогизми эмей эмне? 

Балдарга экологиялык маданияттуу-
лук, Ала-Тоонун жан-жаныбарларын кор-
гоо жєнїндє сайрасак, ошол эле учурда 
тиешелїї министрлик чет єлкєлїк мергенчи-
лерге уруксат кагаздарын берип, сейректеп 
бараткан аркар-кулжаларды кырууга шарт 
тїзїп берип отурса, кулунчактарыбызга арак-
тын зыяндуулугу жєнїндє мораль окусак, 
анан кайра аларга єзїбїз арак сатсак, анда 
ушундай жагдай-шарттар, ушундай атмос-
фера, биринин тарбиясын бири жокко чыгар-
ган коомдук чєйрє жаш балдардын гармо-
ниялуу тарбияланышына, єнїгїшїнє єбєлгє 
тїзїшї мїмкїнбї? Ушундай чєйрє кантип 
жакшы таалим тарбия їчїн єрнєк, їлгї бо-
ло алмак? Мындай кырдаалда улуу педа-
гог А.С.Макаренконун «Тарбиячы кеп-кеўеш 
айтып жатса, непада ошол акыл-кеўештер, 
насааттар балдардын турмуш-тиричиликтин 
кїндєлїк процессинен кєрїп-билип турган 
нерселерине кайчы чыкса, анда алар андай 
акыл-кеўешке кулак какпай коюшу мїмкїн» 
деген ою чынга чыгып калат. 

Маселен, биздин турмушта ээлеген 
майлуу кызматынын аркасы менен кимдир 
бирєєнїн тымызын жеп-ичип, алып-жулуп, 
коомдук мїлккє кол салып, чардап жатка-
нын баары эле кєрїп турат. Арам жол ме-
нен табылган акчага заматта заўгырата сал-
ган «особнягына» той берсе, туугандардын, 
чоўдордун баары белек-бечкегин кєтєрїп 

келип, куттук айтып, бетинен єєп, дастор-
кон їстїндє анын дарегине не бир укмуш 
даўаза сєздєрдї жаадырышат. Оокат кыл-
ганды билген азамат дешет. 

Мынакей, реалдуу турмуштун кебете-
кешпири. Мектептен бала чындык, акыйкат, 
адал мээнет, ак ниет эмгек жєнїндє насаат-
тарды угат, а турмуш «университети» бол-
со моминтип башка єрнєктєрдї кєрсєтєт. 

Социологиялык изилдєєнїн жыйынтык-
тары айлана-чєйрєнїн таасири менен окуу-
чуларда кандай єзгєрїїлєрдїн жїрїп жат-
кандыгынан кабар берет. Маселен, балдар 
бїгїн мындай ойлонушат:

«Мен шаардын сыртында дем ала 
турган їйлїї болууну каалар элем.

Мен їч кабаттуу жеке їйлїї болуу-
ну каалар элем.

Мен ”крутой” машиналуу болууну 
каалайм.

Мен дїйнєдєгї эў бай адам болуу-
ну каалайм.

Мен бизнесмен болууну каалайт 
элем, себеби мен жакшы жашоо, «кру-
той» болуу жана шаарда, єлкєдє «авто-
ритет» болуу їчїн кєп акча табууну ка-
алайт элем». (Караўыз: Кыргызстандын 
окуучуларынын їмїттєрї жана коопто-
нуулары. – «Кутбилим», 13.12.2013). 

Албетте, мындай ойлонууга каршы-
лык жок. Бирок изилдєєнїн жыйынты-
гы кєрсєтїп тургандай, єйдє жактагы-
дай турмуш чєйрєсїнїн балдардын жан 
дїйнєсїнє басып жаткан “тамгасы” ачык 
кєрїнїп турат. Кичинелер чоўдорго окшош-
кулары келет. Кєрдїўїзбї, азыркы балдар-
дын арасында маданий-руханий, адептик-
ыймандык, атуулдук-патриоттук багытта ой 
жїгїрткєндєр негедир аз. Ырас, бирин-экин 
окуучу гана «Мен эски кыргыздын ырларын 
кайрадан жаратууну каалайм», «Мен прези-
дент болуп, єлкємдї бай єлкє кылгым ке-
лет» – дешип жооп беришкен. Балдардын 
тилеги жакшы, бирок єспїрїмдєрдїн анке-
талык жооптору негизинен «акча», «пай-
да», «бийлик-байлык», «жеке атак-даўк», 
єзїнє комфорт тїзїї сыяктуу тїшїнїктєрдїн 
тегерегинде айланчыктап турат. Кээ бир 
єспїрїмдєр Батукаевдей болгулары келет. 
Балдардын дїйнєсїндєгї мындай тенден-
ция адеп-ыйман, руханият тарбиясынын кы-
зыкчылыгынан караганда, кооптонууну жа-
ратпай койбойт.

Мына ушундай курчап турган социал-
дык чєйрєдє жакшы менен жамандын че-
ги ажыратылбай, адамды баалоонун мо-
ралдык чен-єлчємдєрї мокогон шарттар-
да єспїрїм акыйкат жолду кантип табат? 
Єйдєтє А.С.Макаренко айткандай, мектепте 
айтылган насааттарга кантип ынана алат? 
Мындай учурда жаш адам, чоў кишилер де-
ген кызыл тилди сабап, калети жок, туура, 
бирок турмушка кереги жок сєздєрдї кый-
кырып айтып коюш їчїн жаралган, ал эми 
турмуш болсо кооз сєздєрдї керектебеген 
єзїнїн жапайы нугу менен агат, ал жапайы 
нукта єзїмчїлдїктїн, “мен сага – сен мага” 
деген орой эреженин, бийлик, байлык, ак-
ча деген кара жемсєє кумарлардын арааны 
жїрєт, коомдо адилеттїїлїк жок «элиў бєрї 
болсо, бєрї бол, тїлкї болсо, тїлкї бол» де-
ген чечимге келиши, маанайынын бузулу-
шу, социалдык пессимизмге чєгїп, алдым-

жуттумдун жолуна тїшїшї ажеп эмес. Мын-
дай ой менимче адамда коомдун, мамлекет-
тин бийик мїдєєлєрїнє кєўїлкоштукту жа-
ратат. Эгер мындай маанай бїтїндєй журт-
ту, айрыкча жаштарды каптап алса, бул єтє 
коркунучтуу. 

Дагы бир жолу айталы, тарбияда 
чєйрєнїн ролу абдан чоў. Улуу жазуучубуз 
Чыўгыз Айтматовдун «Ак кеме» повестин 
эске тїшїрєлїчї. Єзї ыйык санаган Бугу 
энеге каршы ок аткан эрксиз Момундун жа-
на рухий жактан тїркєй, єзїмчїл Орозкул-
дун їстємчїл чєйрєсїндє таптаза, татына-
кай бала Ак кемеге сїзїп кетем деп, єлїмгє 
учурабадыбы. Биздин бїгїнкї чєйрєбїз да 
«Ак кеме» фильминдеги токойдогу кардон-
го окшоп турабы? Республикабызда муунуп 
єлгєн жаштардын саны арбууда.

Акырында айтарыбыз, муундарыбыздын 
мыкты адам, атуул болушу їчїн ыўгайлуу, 
гумандуу коомдук чєйрє тїзїлїшї зарыл. 
Їй-бїлєдє, бала бакчада, мектепте, ЖОЖдо 
насыятталып їйрєтїлїп, окутулуп, жайыл- 
тылып жаткан нравалык эрежелер, жол-
жоболор, адеп-ахлак принциптери баланы 
курчап турган коомдук чєйрєнїн реалдуу 
практикасы менен ырасталып, чынга чы-
гып турушу шарт. Єспїрїм бала жїздєгєн, 
миўдеген кишилердин турмуш-тирлигинен, 
кїн кечирїї образынан, турмуштун кїндєлїк 
агымынан: кєчєдєн, мекемеден, дїкєндєн, 
єзї окуган мектептен, кыштактан, шаардан, 
аткаминерлердин, єкмєттїн, депутаттардын, 
шайлоо комиссияларынын ишмердигинен, 
кыскасы турмуштун бардык чєйрєлєрїнєн 
мыйзамды, укукту, жашоо эрежелерин 
бекем сактаган нраваны, тартипти жана 
ирээттїїлїктї, социалдык адилеттїїлїктї, 
калыстыкты, маданиятты, улуу максат їчїн 
биригип, уюшкандыкты кєрїп турса, мээнет-
кеч, ак ниет, чынчыл, таза адамдар, элим-
жерим деген патриот инсандар коомдо аброй 
кїтїп, ийгиликке жетишип, кызмат карьера-
сы єсїп, сыйланып, урматталып жатканын 
сезип-туюп турса, анда мындай атмосфера-
да жаш адамда адептїї, ыймандуу, ар на-
мыстуу, активдїї атуул болуп єсїїгє шык-
тандырган кїчтїї стимул тїзїлмєк. 

Мына ушундан улам таалим-тарбия иши 
– бул єтє чоў маселе экенин тереў ойлону-
шубуз керек. Тарбиянын мїдєєлєрї їчїн,  
муундардын позитивдїї нукта социалдашы-
шы їчїн, єлкєнїн келечеги їчїн, Кыргыз мам-
лекети єзїнїн социалдык-маданий турмушун, 
ички саясат идеологиясын тїп-тамырынан 
жаўыча курушу, жаўы деўгээлде уюштуру-
шу, оў тарбияга сїрєє болгон педагогика-
лык чєйрєнї калыптандыруусу талап кылы-
нат. Мындан оўойго турбас реформа ишке 
ашканда гана натыйжага жетишїїгє болот.

Акырында баса белгилей турган нерсе, 
жаўыланган коомдук чєйрєдє єспїрїмдїн 
адам болуп єсїшїнє аны курчап турган ки-
чине жана чоў чєйрє, башкача айтканда,  
коомдогу бардык институттар – їй-бїлє, ба-
ла бакча, мектеп, айыл, мекемелер, уюмдар, 
фондулар, мамлекеттик органдар, єкмєт єз 
ара байланышта аракеттенгенде гана тар-
биянын ташы єйдє куламак. 

Советбек БАЙГАЗИЕВ, 
профессор,  

публицист-жазуучу
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
«Кыргыз Туусу»

Журналисттер  
кайда даярдалат?

Мурда журналисттерди Кыргыз 
мамлекеттик университетинде 

гана даярдап, кыргыз филологиясы фа-
культетинин курамындагы журналисти-
ка бºл¿м¿ жылына болгону 10-15 журна-
листти даярдап чыгарчу. ªткºн кылым-
дын 90-жылдарынан, тактап айтканда 
ºлкºб¿з эгемендик алгандан кийин, жур-
налисттерди даярдап чыгаруу “мода-
га” айланып, “эринбеген” жогорку окуу 
жайларынын баары журналистика жана  
коомчулук менен байланыш, реклама 
багытындагы кадрларды даярдоого ба-
тыл киришти.

Журналистика факультеттери, ка-
федралары жадагалса Жалал-Абад, 
К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кºл, 
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекет-
тик университеттеринде ачылып, кийин-
кийин кайра жабылганы эсибизде. Азыр 
аймактардагы жогорку окуу жайларынын 
арасынан Ош мамлекеттик университе-
тинде гана журналистика факультети бар.

Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мам-
лекеттик техникалык университетинде 
да учурунда экономикалык журналисти-
ка кафедрасы ачылып, 2012-жылы окуу  
жайынын адистеш¿¿гº багыт алганына 
байланыштуу жабылганы белгил¿¿.

Арийне, аны менен эле журналисттер-
ди даярдоону максат кылган окуу жайлар 
азайып калган жок. Учурда, ºлкº айма-
гында журналисттерди даярдаган 10дон  
ашуун факультеттер жана кафедралар 
бар жана алар жыл сайын 250-300д¿н те-
герегинде журналист кадрларды даярдап 
чыгарат. Б¿г¿н Кыргызстанда журналист-
терди Кыргыз улуттук агрардык академия - 
сы, Кыргыз мамлекеттик медициналык 
академиясы, Кыргыз мамлекеттик юриди-
ка академиясы, Туризм академиясы, ИИМ 
академиясы, Кыргыз улуттук консервато-
риясы, КРнын президентинин алдындагы 
мамлекеттик башкаруу академиясы, Биш-
кек финансы-экономикалык академия- 
сы, КЭУ, инновациялык технологиялар эл 
аралык университети, Кыргыз-Россия би-
лим бер¿¿ академиясы, ОБСЕнин Биш-
кектеги академиясы, Эл аралык башка-
руу, укук, финансы жана бизнес акаде-
миясы, социалдык ºн¿кт¿р¿¿ жана иш-
кердик институту сыяктуу медициналык, 
юридикалык, агрардык, спорттук, ди-
ний, аскерий багыттагы, тактап айткан-
да, тармактык адистерди даярдаган жо-
горку окуу жайларында гана даярдабайт. 
Ал эми калган жогорку окуу жайлары-
нын дээрлик бардыгында журналистика 
факультети же жок дегенде журналис-
тика бºл¿м¿, же т¿здºн т¿з журналисти-
ка адис тигине тиешеси болбосо да, маа-
лыматтык камсыздоо жана маалыматтык  
коопсуздук менен байланышкан адис-
тиктер  бар.

Журналистика багытындагы адис-
терди даярдаган мамлекеттик макамы 
бар жогорку жайларынын арасынан Жу-
суп Баласагын атындагы Кыргыз улут-
тук университети, И.Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик университети, Ку-
сейин Карасаев атындагы Бишкек гума-
нитардык университети, ОшМУ, Кыргыз-
Т¿рк Манас университети, эл аралык ма-
камы бар ЖОЖдордон Борбордук Азия-
дагы Америка университети, Б.Ельцин 
атындагы Кыргыз-Орус славян универ-
ситети, Эл аралык Ала-Тоо Атат¿рк уни-
верситети ºзгºчº орунда турат. Акыркы 
жылдарда Нарындагы Борбордук Азия 
университетинин аудиторияларында 

Сереп

ЖОЖ&ЖМК: сабаттуулукка жана 
кесипкєйлїккє кимиси кєбїрєєк їйрєтєт?

Акыркы чейрек кылымда мамлекеттик жана эркин басылмалардын, 
жеке менчик телерадиолордун, интернет сайттарынын санынын єсїшї, 
мамлекеттик мекемелердин, саясий институттардын жана бизнес 
тїзїмдєрїнїн басма сєз кызматтарынын пайда болушу менен журналист 
кадрларга, болгондо да тажрыйбалуу, сабаттуу, креативдїї журналисттерге, 
коомчулук менен байланыш адистерине болгон суроо-талап аябагандай єстї.

да журналистика багытындагы кадрлар 
даярдалууда.

Жакшы журналист 
болуу о¢ой эмес

Журналистика же¢ил кесип эмес. 
Журналист адистигине ээ болуу-

нун баасы жыл сайын кымбаттап бара-
тат. Мындан беш жыл мурда журналист 
кесибине ээ болуш ¿ч¿н абитуриент 19 
ми¢ сомдон 5550 долларга чейин тºлºсº, 
азыр жогорку окуу жайларындагы кон-
тракт баасынын тºмºнк¿ босогосу 5-10 
ми¢ сомго чейин жогорулады. Арийне, 
анын ºз¿ журналист болгусу келгендердин 
демин сууткан жок. Дагы деле ºз¿н жур-
налистикадан кºрсºтк¿с¿ келгендердин  
саны кºп.

Болочокто тележурналист болгусу кел-
ген Актан Мырза уулу башка кесипте-
гилерге караганда журналисттерде чет 
ºлкºгº чыгуу м¿мк¿нч¿л¿ктºр¿ жогору 
экенин айтса, башкалары келечекте ºз 
алдынча сайт ачып, журналист-блогер 
болгусу келет. Кийинки муундагы жаш-
тардын арасында эл аралык ЖМКнын 
Кыргызстандагы ºк¿л¿ болгусу келген-
дер, эл аралык уюмдардын, чет элдик 
финансы компанияларынын басма сºз 
кызматында,Интернет сайттарда, теле-
журналистикада иштегиси келгендер ар-
бын.

Акыркы он жылда гезит-журналдар 
мурдагыдай окулбай, нускалары кескин 
азайып, ат¿г¿л жабылуу коркунучунда кал-
гандай эле маалымат коммуникациясы-
нын ыкчам ºс¿ш¿ менен со¢ку беш жылда 
телерадионун деле доору ºт¿п баратка-
ны байкалат. Ушул º¢¿ттºн алганда, Ин-
тернет сайттарда иштегиси келгендерди 
т¿ш¿нсº болот. Чет элдик финансы ком-
панияларынын жана эл аралык уюмдар-
дын басма сºз кызматында, тележурна-
листикада  иштегиси келгендердин логи-
касы да т¿ш¿н¿кт¿¿. 

Тележурналистика ар дайым 
кºптºрд¿н ышкысын арттырып, кºз¿н 
к¿йг¿з¿п келген кесиптердин бири. Рос-
сиянын эле белгил¿¿ телеканалдарын ал-
сак не деген атактуу артисттер алпаруучу-
лук кесипти аркалап келатышат. КТРКда 
деле, башка телеканалдарда экрандан 
т¿шк¿с¿ келбеген атактуулар арбын. Жаш-
тардын тележурналистикага кызыкканы-
нын тºрк¿н¿ да, алардын коомчулукка бат 
таанылып, «тележылдызы» болуу амби-
циясы менен байланышкан.

Жазмакерлер  
эмнеден аксашат?

Учурдагы кыргыз журналистикасы-
нын ºкс¿г¿, аксаган жагы - журна-

листтердин коомдук-саясий турмуштун 
бир тармагы боюнча адистешпей, бар-
дык темалар боюнча чºп башылап жаза 
бергендиги. Айталы, улуттук басма сºздº 
ар бир экинчи журналист саясат туура-
луу аналитикалык макалаларды жазга-
ны менен, коомдук-саясий окуялар тере¢ 
анализге алынбай, имиш-имиштердин 
де¢гээлинен кºтºр¿лº элек. Геосаясат, 
экономика темасында адистешкен журна-
листтер дээрлик жокко эсе. Ал эми диний 
темага адистешкен журналисттерди табуу - 
га м¿мк¿н эмес. Геосаясий, дин, аскердик 
коопсуздук темасын чагылдырган жур-
налисттерге салыштырмалуу укуктук те-
мада жазган журналисттердин катары 
жыл санап ºс¿п, адистешип калганы да-
роо кºзгº урунат. Ушундан улам, ЖОЖ-
дор болочок журналисттерди даярдоо-
до, аларды адистештир¿¿гº  ºзгºчº кº¢¿л 
буруп, геосаясат, дин, экономикалык ба-
гыттарга басым жасаса деп айткыбыз  
келет.

Дегенибиз маалымат технологиясы 
д¿йнºн¿ таанылгыс ºзгºртт¿. Маалымат 
мейкиндиги да таанылгыс ºзгºр¿п, маа-
лымат алуунун жа¢ы м¿мк¿нч¿л¿ктºр¿ 
ачылды. Социалдык тармактар да маа-
лымат мейкиндигинин бир º¢¿р¿ болуп, 
коомдук ой-пикир жаратуунун майданы-
на айланды. Кыскасы, журналисттердин 
жа¢ы мууну ºз тагдырын мурдагыдай 
гезит-журнал, телерадио менен байла-
ныштырбаса деле болот.

Акыркы жылдарда журналисттердин 
ондогон мууну ºс¿п чыккан, КУУ, КМУ, 
БГУ, ошол эле Кыргыз-Т¿рк Манас уни-
верситети, Эл аралык Ала Тоо Атат¿рк 
университети, БААУ ж.б. окуу жайлары 
негизинен журналистиканын салттуу ба-
гыттарына: басма сºз, телерадиожурна-
листикасы, коомчулук менен байланыш, 
реклама сыяктуу багыттарына ¿йрºтºт. 
Окуу программалары, алган багыттары, 
даярдаган адистиктери бири-бириникинен 
анчалык деле ºзгºчºлºнбºйт. Албетте, 
заманбап журналистиканын бир бутагы-
на айланган коомчулук менен байланыш, 
реклама багыттарын жа¢ылык катары ка-
был алсак болот. Бирок, биз б¿г¿нк¿ к¿ндº 
д¿йнºл¿к алды¢кы жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын ¿лг¿с¿нºн жана тажрый-
басынан алсак, анда журналисттердин 

кийинки  муунун даярдап жаткан жогорку 
окуу жайлары ºз окуу программаларына 
заман талабына шайкеш ºзгºрт¿¿лºрд¿ 
киргиз¿¿ зарыл деген ойдобуз.

Д¿йнºл¿к  
тажрыйба жана учур 
адистеш¿¿н¿ талап 

кылууда

Мындан 3 жыл мурда кыргыз-
стандык журналисттер тобу 

Т¿ркиянын “Анадолу” маалымат агент-
тигинде бир айдай тажрыйба алмашып 
ж¿р¿п калдык. Д¿йнºн¿н алды¢кы маа-
лымат агенттиктеринин биринен болгон 
бул агенттикте 1800 кызматкер иштºº ме-
нен, ар бир журналист геосаясат, ар бир 
ºлкº менен адис тешкенден сырткары, 
коомдук-саясий, финансы-экономикалык, 
гуманитардык чºйрºн¿н ар бир  тармакта-
ры боюнча маалымат чогултууга, иштеп 
чыгууга, кабар жазууга да адистешиптир. 
Э¢ жºнºкºй эле мисал айтсак, агенттик-
те  экономика тармагы боюнча бир чо¢ 
бºл¿м иштесе, анын ичинен банк, нефть, 
газ ж.б. болуп, майда бºл¿мчºлºргº 
бºл¿н¿п, журналисттер бири жазган те-
мага бири тийишпейт экен. Бул жагы-
нан алганда, бизге “Анадолу” сыяктуу 
д¿йнºгº белгил¿¿ маалымат агенттиги-
нин де¢гээлине жеткенче кºп бар. Кыр-
гызстандагы алды¢кы маалымат агент-
тиктеринен болгон “Кабар”, “Акипресс”, 
“Кактус”, “Спутник”, “Kloop.kg”? агенттикте-
ри “Анадолу” менен атаандашууга адам-
дык ресурс жагынан да, финансылык жа-
гынан да чама-чаркы чак. Биздин маалы-
мат агенттиктеринде саналуу гана штат-
тар бар, финансылык м¿мк¿нч¿л¿ктºр¿ да  
чектел¿¿.

Сºз¿б¿зд¿ жыйынтыктай келгенде 
Кыргызстандагы журналисттерди даяр-
даган 11 факультет жана кафедрага ка-
раганда журналисттердин жа¢ы мууну 
гезит-журналдардын, интернет сайттар-
дын редакцияларына, басма сºз кызматы-
нын жамаатына барган со¢ гана кºб¿рººк 
тажрыйба алып, кайра баштан даярдык-
тан ºт¿п жатканы эч кимге жашырын эмес. 
Б¿г¿н ЖМК редакциялары, телерадио, 
сайттын жамааттары журналисттерди 
даярдаган устаканага айланды десек эч 
жа¢ылышпайбыз. Алар ЖОЖдо 4-5 жыл 
окуп билим алабы же жокпу, бул жак-
та ал кенемтени 4-5 айда эле бышык-
тап, кесипкºй журналистке айланып чы-
га келишет.

Ушерден белгилей кетч¿ нерсе, акыр-
кы жылдарда эл аралык уюмдар жур-
налисттердин тажрыйбасын арттыруу-
га чо¢ салымдарын кошуп, журналист-
тик иликтºº багыты к¿ч алды. Мунун ºз¿ 
улуттук журналистиканын ºс¿ш¿ ¿ч¿н бо-
луп кºрбºгºндºй т¿ртк¿ берип жатканы 
колдоого арзырлык.

XXI кылым – маалымат жана маалы-
мат технологияларынын кылымы. Ма-
алымат технологиялары тармагында-
гы инновациялык табылгалар д¿йнºн¿ 
таа нылгыс ºзгºрт¿п  жаткандай, маалы-
мат да б¿г¿нк¿ к¿ндº д¿йнºн¿  тааныл-
гыс кыла ºзгºртº алуучу кыймылдаткыч 
к¿чкº айланып баратат. Мурда мамле-
кеттин территориялык б¿т¿нд¿г¿н¿н ко-
опсуздугу, экономикалык коопсуздук ма-
селелери к¿н тартибинде турса, азыр 
ºлкºн¿н маалыматтык коопсуздугу да 
алды¢кы планга чыкты. Маалымат ко-
омдук ой-пикирди гана эмес, коомдук а¢-
сезимди астын-¿ст¿н кылып жибер¿¿ч¿ 
к¿чкº айланды. Андыктан, бул к¿чт¿ жа-
ратмандык иштерге пайдалансак жакшы 
болор эле.

Journalist.kg сайтынан алынып,  
кыскартылып берилди.
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Англиянын мурдагы экс-премьер 
министри Уинстон Черчиллдин: 
“Демократиянын жаман жактары 
єтє кєп, ал анархиялык бийлик 
талашуудан мамлекетти баш аягы 
жок туўгуюкка алып барат” –  
дегени бар.

Бул макаланы жазууга турмуш єзї 
мажбур кылды кєрїнєт. Ишенген 

кожом сен болсоў дегендей, эл башы 
кожолордун – азыркыча президентмин 
дегендердин кылык-жоруктарын, акылга 
сыйбаган кыянаттык иштерин карап туруп 
кам сїт эмген пенде экенбиз да деп таў 
калбаска арга жок. Чынында мурдагы ча-
ла сабат, мен ханмын, каалаганымды жа-
саймын деген падышалар менен азыркы 
иш билги сабаттуумун деген айрым пре-
зиденттердин ажырымы болбой калды. 

Адам болгондон кийин кемчилдик, же-
тишпестик болот дечи. Бирок, биздин мур-
дагы президент А.Атамбаевдин “Кой-Таш 
республикасын тїзєм” деген акылга сый-
баган, бїткїл дїйнєгє уят кылган жоругу-
на не дейсиў? 

Ушул эле сценарийди Беларусь прези-
денти да кайталагысы келип, эгер эл баш 
ийбесе мен деле курал кєтєрїп чыкканга 
дейре барам деп жатпайбы. 

А мезгилинде єзбек президенти Ислам 
Каримовдун ысымына не деген сєздєр ай-
тылбады. Кєрсє катуу кол, эч ким менен 
алака тїзбєйт, єзїмчїл президент деге-
нибиздин чєнтєгїндє, банктык эсептерин-
де бир сум акчасы болбоптур. Каримов єз 
кызы Гулнараны єзї камакка алдырганын 
баары эле билет. Кєрсє, атасынын бий-
лигине таянып алып миллиондогон дол-
ларларды чет єлкєдєгї банктык эсепте-
рине которуп тургандыгы дайын болду го. 
А єзїбїздїн эки президенттин эл тарабы-
нан куугун жеп бєтєн эл, жерден башпаа - 
нек издегендери кудум эле єткєн Кокон 
тактысынан эки жолу куулуп, акыры ба-
рып Ооганыстанда єлгєн Кудаяр хандын 
таржымалын эске салат.

Мен элдин купулуна толорлук эки га-
на президент жєнїндє айткым келет. Би-
ри – токсонунчу жылдардагы кайра куруу - 
нун шарданында орус тактысына кел-
ген Борис Николаевич Ельцин болсо, 
экинчиси – ушундай да карапайым жа-
шоо кечирген президент болот экен деп 

Кєз караш

Президентмин дегендин  
баары эле президент эмес

таў калтырган, 2010-жылдан 2015-жылга 
чейин Уругвай мамлекетин башкарган, 
беш жылдын аралыгында Уругвайды 
алдыўкы мамлекеттердин катарына кош-
кон Хосе Мухико болду. 

Тарых кїйєрманы катары бийлик ба-
шына келген єкїмдарлардын таржыма-
лын окуп кєрсєм, Б.Ельцин єзїнїн ку-
пулуна толгон, жєндємдїї В.В.Путинди 
бийликке сїрєп кетпедиби. Азыр ал орус 
элинин пешенесине бїткєн сымал иш-
теп жатат.

Хосе Мухико президенттин учурдагы 
карапайым жашоосун экрандан кєрїп таў 
калбадымбы. Достору президент болгон 
кїнї жанагы ишине минип барчу томпо-

гой машинени белек кылышкан экен. Аны 
кийин араб миллионерлери миллион дол-
ларга сатып алалы дешсе: “Белек сатыл-
байт, эгер сатчу болсом досторумду сат-
кан менен барабар болуп калам” деп жооп 
берген экен. Азыр да ошо атасынан кал-
ган эски короосунда байбичеси, балдары 
менен ємїр кечирип жатыптыр. 

Арабдар сатып алмакчы болгон том-
погой машинесинин эмнеси кызык бол-
ду экен деген кабарчы анын рулуна оту-
руп жатпайбы.

– Сиз экс-президент катарында берил-
чї, кортеж коштоп жїрїїчї машинени 
минбей ушу кичинекей машинеўиз менен 
беш жыл президенттик кылыпсыз. Мын-

дай жїрїш бийлик башындагы адамга  
туура келбесе керек, – десе:

– Мени кїзєтїп жїрчї адамдар баш-
ка жумуш менен алектенсин, єзїмдї єзїм 
алып жїргєнїм ошондон, – дебедиби. 

– Анан дагы жансакчы алып жїр-
бєдїўїз...

– Эгер мени єлтїргїлєрї келсе те-
мир тосмого калкаласаў да єлтїрїп ке-
тишмек. Президент болобу, ким болбо-
сун єзїнє ак болсо ага эч ким катыла ал-
байт. Анан дагы айтарым бул жашоодо 
жєнєкєй, алдым-жуттуму жок таза ємїр 
кечиргенден єткєн бактылуулук жок. Ме-
ни дагы экинчи жолу президент кылуу-
га аракет кылышты. Мен ага кєнгєнїм 
жок, себеби менин президенттик жолум-
ду андан ары улантчу таланттуу жетек-
чилер кєп деп орунду бошотуп бердим. 
Менин беш жылдык президенттик аткар-
ган ишимди элим єзї баалаар. 

– Эл: “Биздин президент Хосе Мухи-
ко, ал элдин жїрєгїндє тїбєлїк жашайт” 
деп жатышпайбы!

– Ошентип айтышат, демек мен ки-
чине болсо да эл їчїн иштепмин деп 
калам, – деп огородунда иштеп жатып  
жооп берип жатат.

Мына, окурман, дїйнєдєгї эў кара-
пайым президенттин жашоосу, беш жыл-
дык иши ушундай. Азырга дейре прези-
денттик маянасынын 90 пайызын жакыр 
їй-бїлєлєргє бєлїштїрїп тургандыгы 
адамгерчиликтин эў бийик улуулугу эмей  
эмне!

Сєзїмдїн акырында айтаарым, пре-
зидентмин дегендин баары эле прези-
дент эмес. 

Мурзапар ЇСЄН аль МЕРВАНИ,  
жазуучу 

Сулайман Тоонун бир ыптасынан 
орун алган жєнєкєй имараттын 
ичинде “Ак-Жїрєк” аттуу 
кризистик борбор жана турмуштан 
жапа чеккендердин башпаанеги  
(англисче “шелтер”) орун алып, 
анда зулумдукка кабылган жандар 
убактылуу башпаанек таап, шордуу 
жаштарын кургатышып, ыйлуу 
жїздєрїндє кїлкї элеси пайда 
болуп, муўдуу кєєдєндєрїнє медер 
ыроолонуп, оор санааларынан 
арылып, кєкїрєктєрїндє їмїт 
учкундары жанып, чєккєн 
кєўїлдєрїнє демєєр табышат. 

Мына ушул “Ак-Жїрєк” кризистик 
борбору жана жапа чеккендер-

дин  жан сактаар башпаанеги (“шелтер”) 
єзї пайда болгон кїндєн баштап жыйыр-
ма жыл ичинде жыйырма миўден ашуун 
адамдын сообуна калганын саймедиреп 
олтурсаў сєз бїтпєс... (аны интернет-
тен карасаўыздар  эле кєрєсїздєр). Бул 
уюмду негиздеген Дарикан Асилбекова 
эже  мээримдїї жубайы экєєсї эл кере-
гине эми гана жарай баштаган кезде ка-
пилет келген ажал анын жубайын колу-
нан жулуп кетип (бул єзїнчє сєзгє арзы-
ган тема) жалгыз бой калган. Ошентсе да 
жетим калган тєрт баласын єзї айткан-
дай “элден кем кылбай бутуна тургузуу” 
менен катар коомдук иштерге да абдан 
активдїї аралашып, кийинчерээк ушул 
мээрбан мекемени уюштурган. 

Замандын каарманы

Ємїр єтєлгєсї

Ошол кїндєн ушул кїнгє чейин Дари-
кан эженин мээримдїї колунан нечен-
деген адамдар бейпилдик таап, кайгы-
ларынан арылып, куугунтуктан кутулуп, 
бактысын табышпады дейсин... Булар-
дын баарын Дарикан эже єзї узун сабак 
кеп кылып олтурса, бир чети таў калып, 
бир чети суктанасыў. Эженин миллион 
тїйїндїї татаал тагдырлардын жакшы-
лыктуу чечилишине жан їрєп, баш-оту 
менен киришип, жардам сурап келген 
адамдардын ар биринин кайгысына эне-
лик мээрим менен жаш сыздата ортоктош 
болгону, арийне, ар бир эстїї  адамдын 
жїзїнє бирде ыйдын бырышын чийип, 

бирде кубанычтын нурун жандыраары 
шексиз. 

Башкалардын бактысы їчїн кїрєшїїдє 
єз жанын да аябастан, кыйынчылыктын 
катаал иримине бой  таштаган Дарикан 
эже єз ємїрїндє не деген гана сыноолор-
ду башынан єткєргєн жок! Ал баш паанек 
издеп келген ар бир адамдын кайгысын 
єз жїрєгї аркылуу єткєрїп, алардын таг-
дырына кийлигишип, ар бирине чын дил-
ден боор ооруп, ар биринин таалайы їчїн 
жан аябай кїрєштї. 

Бул дїйнєдєгї ар бир жакшылык 
курманчылыкты талап кылат. Курман-
чылыксыз урматка жетїї мїмкїн эмес. 

Адатта, адамдын кадыр-баркы анын 
єз максаты жана эл камы їчїн жа-
саган курманчылыгы менен єлчєнєт  
эмеспи. 

Дарикан эже – азыр Оштун ардактуу 
жараны гана эмес, жалпы журт сыйла-
ган асыл апа, таланттуу жетекчи, мыкты 
уюштуруучу, кадыры элге сиўген  инсан. 
Мындай инсандардын элеси ал жакшы-
лык кылып, жардам берген ар бир адам-
дын жїрєгїндє тїбєлїккє жашай берет. 
Мындай адамдардын экинчи ємїрї – алар 
жасап кеткен асыл иштеринде кылымдар-
ды карытып сансыз жылдар бара бермек-
чи. Аалы Токомбаев: “Ємїр бизден єтїп 
кетсе, эл эмгектен эскерсин”– деп айт-
кандай, келечекте мындай мыкты инсан-
дар тууралуу далай дастандар жаралып, 
чыгармалар жазылар. Чындыгында, алар 
ошого татыктуу. 

А биз болсо бул куш тилиндей чакан 
эссебизде эженин барак тїтпєс жакшы 
иштерин тизмектеп олтурбастан, тек га-
на анын бейнесинин эскизин ак баракка 
кара сєз менен астейдил чийип кєрїїгє 
далалат жасадык. Бирок муну менен эле 
ал тууралуу баяныбыз бїтїп калган жок, 
айтылуучу кептер али алдыда. Антке-
ни анын кылган жакшылыгы миўдеген 
адамдардын дилин жибитип, санаасын 
сооротуп, кайгысын кубанычка айлан-
тып, башын бакытка чулгаган... Ошон-
дуктан ал эл оозунан эў мыкты сєздєрдї 
угууга, эў жогорку сыйлыктарды алууга  
укуктуу. 

Мындай боорукер, башкалардын бак-
таалайы їчїн ємїрїн арнаган апа жана 
азыркы доордун асылзада зайыбы бол-
гон Дарикан эже эл оозунда аўыз кеп-
ке айланып жїрє берїїгє арзыйт.  Ант-
кени ар бир доордун єзїнїн каарманда-
ры болот эмеспи. Ансыз жашоо жашоо  
болмокпу?

Садык ГАВАЙ, 
жазуучу, акын, журналист

Солдо Дарикан Асилбекова
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Аламудунский айылный аймак 
объявляет открытый конкурс по предоставлению 

земельных участков:

1. Под огород площадью – 0,0243 га, расположенного с. Аламу-
дун, ул. Токтогула б/н, с западной стороны дома №51 (в частную 
собственность).

2. Под огород площадью – 0,0303 га, расположенного по адре-
су: с. Аламудун, ул. Полевая б/н, (в частную собственность).

3. Под огород площадью – 0,019 га, расположенного по адресу: 
с. Аламудун, ул. Гоголя №96 (в частную собственность).

Конкурс состоится 3.12.2020 года по адресу: с.Аламудун, ул. 
Набережная 300а, в 10-00 часов.                               С/О 392

Жараксыз деп табылсын

Гафуров Лочинбек Турсинбаевичге таандык Кара-Суу 
районундагы Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Сура-Таш ай-
ылындагы К.Темиров кєчєсї-№64 дарегинде жайгашкан 
0,06 га.  жер тилкенин (идент. коду: 5-04-08-1004-4019) 
29.09.2020-жылы  берилген сериясы “Ч” №946497 мамле-
кеттик акты жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

ТА

Т.Сатылганов атын-
дагы Кыргыз Улут-
тук филармониясы-
нын жалпы жамааты 
жана камералык хо-
ру, Маданияттын жа-
на КТРКнын отлич-
ниги, А.Жумакматов 
атындагы Мамлекет-
тик академиялык сим-
фониялык оркестри-
нин камералык хору-
нун артисти 

Чолпонбек 
ДЇЙШЄНАЛИЕВдин  
дїйнєдєн мезгилсиз 
кайткандыгына (1956-
2020) байланыштуу, 

жубайы Исмаилова Кызбурак Асамбековнага, балда-
рына жана жакын туугандарына тереў кайгыруу менен 
кєўїл айтат. 

Т. Сатылганов атындагы  
Кыргыз Улуттук филармониясынын  

администрациясы

Считать  
недействительным

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании серии СА за 
№140026003 на имя Осекеева 
Эрзата Салаватовича выдан. 
в 2014 году СШ им. М.В.Фрунзе 
Тюпского р/а считать недействи-
тельным. 

ЖТ

Считать  
недействительным

Утерянное удостоверение на 
право пользования зем.участ-
ка без строения иден.код 2-01-
19-0001-0005, парк ГПП “Ка-
ракол”, серии В за №027760 
выдан. 08.11.2006 г.,  Каракол-Ак-
Суйским ГРС считать недействи-
тельным. 

ЖТ

Жараксыз деп табылсын
“Ата-Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык Ош шаарындагы Алай 

кєчєсї-№35/1 дарегинде жайгашкан 5000,0 чарчы метр жер аянтынын (идент. коду: 5-11-07-
0174-0017) 05.02.2015-жылы катталган сериясы “Ч” №608555 мамлекеттик акты жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                                                                            ТА

Жараксыз деп табылсын
Нарын облусунун Жумгал районунун Таш-Дєбє айыл ай-

магында катталган “Таш-Дєбє Арпа-Тектир” корпорати-
вине таандык  (2008-жыл, 10-апрель, №0049603д мєєр (пе-
чать) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.       

П-650

Считать недействительным
Утерянное свидетельство частно-

го предпринимателя г.Каракола ИНН 
20703195900094 Кененбаева Курманбека 
Акуновича считать недействительным.    

ЖТ

Кєр турмуштун айынан ал-кїчкє 
толуп турган кыз-жигиттерибиз 
жердин алысы менен жакынына 
карабай жумуш издеп тентип 
кетишти. Колунан иш келбеген 
кары-картаўдар чоў-кичине дебей 
небере-чєбєрєлєрїн багып, колу-
бутун сунуп, эми эс ала турган 
учур келди деген курак жашында 
аргасыздан кєр турмуштун 
кєйгєйїн тартып калышты. 

Дал ушундай кєрїнїшкє кабыл-
ган маектешибиз Сыртбай кы-

зы Света Жумаева Тїркиянын Из-
мир шаарынан келгенинен кеп баш-
тады. 

– СССР кулагандан кийин “Ким-
ди ким кєрдї, Быржыбайды там басты” дегендей, 
ата-энесиз томолой жетим калган баланын кейпин 
кийдик. Чарбалар тарап, “майлуу-сїттїїлєрїн” 
чоўдор чочоўдоп менчиктеп, карапайымдарыбыз 
куру-жалак калдык. Ата-энем да, барган жерим де-
ле ак эмгеги менен кїн кєргєн карапайым адам-
дар эле. Анын їстїнє, кїйєєм каза болуп, балда-
рым жетим, єзїм жесир калып, университетте оку-
ган кызымдын контрагын тєлєп туруу їчїн мын-
дан жети жыл мурда жумуш издеп Тїркиянын Ан-
талия шаарына бардым. 

Анталияда бир нече жыл бала багып иштеген 
соў Измир шаарына барып, ал жерде бул жак-
тан чакыртып алган сиўдилерим, кыздарым ме-
нен кафени ижарага алып иштетип келатабыз. 
Кийин єзїнчє туристтик борбор ачып, буга чейин 
кыргыз келгиндерин кабыл алууда акы алып кел-
се, биз бекер кабыл алууну киргиздик. Азыр кел-
гин кыргыз жердештерибизден єзїнчє ынтымак 
жамаатын уюштурдук. Ортодо каражат фонду-
буз бар. Ылайыгы менен шартына жараша чогу-
луп, чер жазабыз. 

– Ал жерде калып калгандар, же турмуш ку-
руп кеткендер да болсо керек.
– Бар. Жалал-Абаддан мындан 15 жыл мурда 

келген бир эжебиз тїрк жигитине турмушка чыккан. 
2 баласы бар. Кафесин иштетет. Мен да турмуш-
ка чыккамын. Ал жигит балдарыма, ата-энеме да 
жакканынан макул болгом. Негизинен, тїрк калкы 
кичи пейил, ак ниет, чынчыл болушат экен. Уурулук 
дегенди билишпейт. Алардын алтын, кїмїш сыяк-
туу баалуу буюмдары катылбай эле ачык турат. 
Базарларынан мємє-жемиш, кєк-сєк алсаў, бизде-
ги сатуучулардай ченеп-бычып чїмчїўдєтпєстєн 
ашык-ашык салып беришет. Алар келгин улуттар-

дын ичинен кыргыз-
дарды жакын кєрїп, 
сыйлап турушат. 

Бул жакка келген-
дердин басымдуу 
кєпчїлїгї аялдар. 
Алар балдарды, кары-
картаўдарды багып 
жакшы акы алышат. 
Айлыктарынан тыш-
кары тамак-ашыўа, 
барып-келген жолуўа 
деп кошумча кара-
жат берип турушат. 
Тїрктєргє кыргыз-
дардын ачыктыгы,ак 
ниеттїїлїгї, ыйман-
дуулугу жага турган-
дыгын угуп жїрємїн. 

Бул жакта жалданып жїргєн жердештерим жєнїндє 
айта турганым: чын-чынына келгенде жумуштары 
єтє оор, кїнї-тїнї дебей жандары тынбай иштешет, 
алган акчаларын кредит тєлєгєнгє, аш-той бергенге 
деп Кыргызстанга жєнєтїшєт, ошентип жїрїп ден  
соолуктарынан ажырашат. Мекенибизде мурдагы-
дай иш орду, бейпил жашоосу болсо элибиз ар кимге 
кєз каранды, кул болбой бала-бакырасынын, карыган 
ата-энесинин маўдайында эле кїн кєрбєйт беле?! 

– А тил жагы кыйнаган жокпу? 
– Албетте, жаўы барганда бир топ кыйналдык? 

Азыр алардан кем билбейбиз. Кєўїл койгондор 
тез эле їйрєнїп алышат. Маселен, менин кызым 
азыр беш тил билет. “Канча тил билсеў, ошон-
чо дил билесиў” дегендей, кызым анын пайда-
сын кєрїїдє десем жаўылбайм го. Атбашылык 
кїйєє балалуу болдук. Жакында алдыбыздан єтїп  
кетишти.

– А тїрк кїйєє бала, куда-сєєк кандай ке-
лишти. Калыў каадасы, алыш-бериш, эне 
сїтї деген тїшїнїктєрї бар бекен? 
– Кайын атам тїрк, кайын энем араб улутунан 

экен. Дархандан келген ата-энебизди сыйлашты. 
Алар їйлєнгєндє колуктусунан канча салмактагы 
алтын берейин дегени бар экен да. Мен уялдымбы 
же кыргыз элинин ыймандуулугу жол бербедиби, 50 
грамм депмин. Єтє аз сурап койдуў, айтканыўды 
ала тур, калганын калтырбастан їзбєй тєлєп куту-
ла берейин деп тамашалап жїрєт. Ата-энебизден 
аянышкан жок. Уул-кыздарымды єз балдарындай 
кєрїшєт. Жашоо-турмушубуз элден артык болбо-
со, кем эмес, бирок, Кыргызстан деген Ата Меке-
нибиз бардыгынан улук жана ыйык!  

  Жээнбай ТЇРК,  “Кыргыз Туусу”

Считать недействительным
Утерянное свидетельство на 2,25 га зем.

доли серии ИКТП за №403107 от 18.03.1999 
г., иден.код 2-05-12-0007-0192 с.Тюп на имя 
Шакеева Тойалы Кубаталиевича считать 
недействительным.                                  ЖТ

Мандикер кыргыздын турмушунан

Тїрк жергесинен бакыт таап...

Решением Межрайонного суда Чуйской области от 14 
сентября 2015 года по Делу ІЭД-742/15-МЧ-СЗ ОАО “Ка-
сиет” признан банкротом. Приказом Департамента по делам 
банкротства от 28 октября 2020 года за №129 специальным 
администратором ОАО “Касиет” назначен Акматов Болотбек 
Сакиевич.

Общее собрание кредиторов ОАО “Касиет” состоится 27 
декабря 2020 года в 14-00 часов по адресу: г.Токмок, 
ул.Фрунзе 1. Справки по тел.: 0553 33 17 66.

П-651

КРОнун 10.04.2018-ж. № 192 токтомунун негизинде Коч-
кор токой чарбасы 3,5 га жерди пайдалануу їчїн ижарага 
берїїгє конкурс жарыялайт.

1. Орто-Токой участкасынан № 6 кварталынын 4-бєлїкчєсїнєн 
3,5 га жерин маданий – ден соолукту чыўдоо, рекрациялык жана 
туристтик максаттарда.

Гезит бетине чыккан кїндєн баштап 30 календарлык кїн ичинде 
арыздар кабыл алынат.

Конкурс єткєрїїчї жер Кочкор токой чарбасынын кеўсеси
Каалоочулар Кочкор токой чарбасына кайрылыўыздар.
Сурап билїї тел. № 03535-602-21  0707-20-15-01.

Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кєк-Жар 
маданият їйїнїн тїндїк-батыш тарабындагы бош 
жаткан 250,0 (эки жїз элїї) чарчы метрдик 2 жер 
тилкеси аукцион аркылуу сатылат. 

Аукцион 2020-жылдын 25-ноябрь кїнї, саат 
10:00дє, айыл єкмєтїнїн имаратында єткєрї-
лєт.

Байланыш їчїн телефон: +996 770 57-62-12.  

С.Нааматов атындагы  
Нарын мамлекеттик университетинин  

жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди  
каттоо жана шайлоо жїргїзїї жєнїндє

ЖАРЫЯЛАЙТ

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 
жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана алар-
дын документтерин кабыл алуу жарыя чыккан кїндєн 2020-жыл-
дын 11-ноябрында саат 17.00. чейин жїргїзїлєт.

Университеттин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди 
каттоо їчїн уюштуруу комитетине тємєнкї документтер тапшы-
рылат.

• ЖОЖдун окуу жана тїзїмдїк бєлїмдєрїнїн мамлекеттик 
ЖОЖдун жетекчиси кызматына талапкерди кєрсєтїї жєнїндє 
чечими;

• мамлекеттик ЖОЖдун жетекчиси кызматына талапкердин 
єзїнїн арызы (єзїн-єзї кєрсєтїї тартибинде катталган талап-
керлер їчїн);

• талапкердин фамилиясы, аты, туулган жылы, иштеген же-
ри, ээлеген кызматы жана жашаган жери кєрсєтїлгєн биогра-
фиялык маалыматтар;

• “Билим берїї жєнїндє” Кыргыз Республикасынын мыйза-
мынын 38-беренесине ылайык мамлекеттик ЖОЖдун жетекчи-
си кызматына талапкерге коюлуучу талапты ырастаган тиешелїї 
документтер.

Арыздар (ага тиркелген документтер) тємєндєгї дарек боюн-
ча кабыл алынат: Нарын шаары, С.Орозбак кєчєсї, № 25. 
№ 210 кабинет.

Байланыш телефондору: (03522) 5-18-42,  0(701) 48-26-
79.

Уюштуруу комитети
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Директор – башкы редактор
БалБаков Эрнис  Тиленбекович

кабылдама – 62-20-18
Башкы редактордун биринчи  
орун басары  
ТЫНалИЕв Мырзакат – 62-20-17

Башкы редактордун орун басары
калЫков Шекербек –  
62-20-28, 62-20-58

Башкы редактордун  
Тїштїк  аймак боюнча  орун басары  
акУНова Жыпара – 0555 35-95-92

Жооптуу катчы 
Мелис СовЕТ уулу – 62-20-25
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Экономика  бєлїмїнїн башчысы 
НазаралИЕва Нарынкїл – 62-20-66
Социалдык саясат бєлїмїнїн башчысы
алЫМБЕков Темирбек – 62-20-31
Маданият  бєлїмїнїн башчысы 
ИСаБаЕва Жыпар – 62-20-27
Баяндамачылар:
ТаШТаНалИЕв Болотбек –  62-20-26 
СаГЫНБаЕва Нурзада – 62-11-81
кабарчы:
вера БЕДЕлБЕк кызы –  62-20-27

ЖарНаМа БЄлЇМЇ: 
НаДЫрБЕкова аида –  
Тел/факс:  62-20-29,  0552 35-88-57

БаЙЖИГИТов Назарбек 0707 40-01-53
НаСИрДИНов аскарбек – 62-20-32 

ДЇЙШЄНБЕкова раиса – 62-20-54 
БолоТБЕк кызы аида – 0778  24-39-55
казакБаЕва Наргиза – 0707 17-57-85

Єз каБарЧЫлар: 
Ош – аБДЫразаков Тєлєнбай –  (0773) 79-21-17
Ысык-Кєл – ТЇрк  Жээнбай – 0555  32-07-69
Жалал-Абад – СоПУБЕков Баатырбек  – 
0778 44-48-61 
Баткен – ТаЖИБаЕва  Гїлчехра – 0773 12-40-13
Чїй – ЖУМаГУлов  Болот – 0550 28-06-51
Талас – ИМаНкУлов козубек – 0772 65-59-05
Нарын – УСУП тегин кїмєндєр – 0552 43-56-77

Башкы бухгалтер – ИСаЕва Динара – 62-20-51 
Бухгалтерия – 62-20-52

«Кыргыз Туусу» басма сєз борбору:  
62-20-28

«R» белгиси бар материалдар жарнама  
иретинде жарыяланган.
Кол жазмалар жана сїрєттєр  
кайтарылбайт. 
Жарнамалардын мазмунуна  
редакция жооп бербейт. 
Гезиттин индекси: 68416
Рекламы публикуются  на любом  
языке,  по желанию рекламодателя.
Гезит шейшемби, жума кїндєрї чыгат.

«Учкун»  акнын  
басмаканасында  басылды. 

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24
Буйрутма  № 1286  Нускасы  4578
Басууга 02.11.2020-ж. саат 18.30да

Сатык келишим баада.

Автордун кєз карашы редакциянын  
пикирин билдирбейт. 
Реквизиттер:  
ИНН 01012199310063
р/с 1030220000109089         
Банк: Первомайский ФОАО 
“Коммерческий Банк Кыргызстан”
БИК 103002
Код ГНИ: 004 УГНС   
Первомайского района
Биздин дарек:  720040. Бишкек 
шаары, Т.абдумомунов кєчєсї, 193.
факс: 62-20-52.

Электрондук дарек:
e-mail:  tuusu@mail.ru
www.kyrgyztuusu.kg

“Кайыўды-Кант” ААКтын 

2020-жылдын 3-кварталына карата кыскача отчету

1. Эмитент жєнїндє маалымат:
– эмитенттин толук жана кыскартылган аталышы: “Кайыўды-Кант” ачык акционер-

дик коому – ААК “Кайыўды-Кант” 
– уюштуруу-укуктук формасы:  Жеке менчик
– эмитенттин юридикалык жана почта дареги, телефон жана факс номуру: Чїй облу-

су, Панфилов  р-ну, Кайыўды ш., Мир кєчєсї, їй 1. Телефон –   (03137) 51-5-02,  
факс – 51-3-03.                                                                          

– эмитенттин ишмердїїлїгїнїн негизги тїрї: кант кызылчасын жана кант сырьесун 
кайра иштетїї, кумшекер єндїрїї жана анын кїнжара, патокаларын сатуу.

2. Баалуу кагаздарга ээлик кылуучулардын саны – 876, эмитентте иштегендердин са-
ны – 645.

3. Уставдык капиталда 5 жана андан ашык пайызга ээлик кылган юридикалык жактар-
дын тизмеси – жок.

4. Отчеттук мезгилдин аралыгында эмитенттин ишмердигине таасир берген баалуу 
кагаздардын маўыздуу фактылары (мындан ары – факты) тууралуу маалымат – жок.

5. Эмитенттин отчеттук жылга каржылык отчету. 

Бухгалтердик  баланс:

Отчеттук 
жылдын башына 

карата (сом)

Отчеттук 
жылдын аягына 
карата  (сом)

Активдер
100 Жїгїртїїдєгї активдер 1 336 033 751,41 1 149 432 267,8
200 Жїгїртїїдєн сырткары активдер 440 933 600 369 531 158,05

Узак мєєнєттїї дебитордук карыздар 
Кыска мєєнєтїї дебитордук карыздар 

299 Бардык активдер 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85
Милдеттенме жана капитал

300 Кыска мєєнєттїї милдеттенме 1 451 304 517,72 1 355 837 993,18
400 Узак мєєнєттїї милдеттенме 385 382 010,21 410 937 568,94
499 Бардык милдеттенмелер 1 836 686 527,93 1 766 775 562,12

Єздїк капитал 
510 Уставдык капитал 46 797 600 46 797 600
520 Кошумча капитал 57 026 260,11 57 026 260,11
530 Бєлїштїрїлбєгєн киреше – 163 543 036,63 – 351 635 996,38

Резервдеги капитал 
599 Бардык милдеттенме жана єздїк капитал 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85

Кирешелер жана чыгашалар тууралуу отчет

Мурдагы жылга 
карата 

Отчеттук жылга 
карата 

030 Дїў киреше 203 462 772,47 186 485 139,65
060 Башка операциялык  ишмердїїлїктїн 

кирешелери жана чыгашалары  
      

090 Операциялык чыгымдар  81 995 327,93 132 822 507,92
100 Операциялык ишмердїїлїктїн кирешеси жана 

чыгашасы 
228 556 064,56 112 551 780,54

150 Операциялык эмес ишмердїїлїктїн кирешеси 
жана чыгашасы 

– 70 708 866,91 – 297 005 437,20

160 Салыкты эсептегенге чейинки киреше 
(чыгаша) 

157 847 197,65 – 184 453 656,66

170 Киреше салыгы боюнча чыгашалар 
180 Кадимки ишмердїїлїктїн кирешеси 

(чыгашасы)  
142 062 477,88 – 184 453 656,66

190 Киреше салыгынан кемиткенден кийинки 
єзгєчє статья 

200 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) 142 062 477,88 – 184 453 656,66

Капиталдагы єзгєрїїлєр тууралуу отчет

Бєлїштї-
рїлбєгєн 
киреше 

Бардыгы 

010 Баштагыга карата сальдо – 163 543 036,63 – 59 719 176,52
020 Эсептик  саясаттагы єзгєрїїлєр 
030 Кайра эсептелген сальдо – 163 543 036,63   – 59 719 176,52
040 Отчетто таанылбаган таза киреше (чыгаша) 
080 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) – 184 453 656,66 – 184 453 656,66

2019-ж. корректировкасы – 3 639 303,09 – 3 639 303,09
090 Дивиденддер 
100 Акциялардын эмиссиясы 
110 Бєлїштїрїїгє карата кирешени чектєє 

Уставдык капиталдагы єзгєрїїлєр
120 Акыркы сальдо – 351 635 996,38 – 247 812 136,27

6. Эмиссиялык баалуу кагаздарды жайгаштыруунун натыйжасында эмитенттерди тар-
туу менен анын ичинде: тартылган каражаттын жалпы кєлємї, тартылган каражаттардын 
ар биринин багыты боюнча  пайдаланылгандыгы, ошондой эле тартылган каражаттар-
дын багыты тууралуу маалымат – пайдаланылган эмес. 

7. Бул пунктта отчеттук кварталда эмитент жана ага тиешелїї коомдор тарабынан 
алынган карыздар чагылдырылды. Отчеттук кварталда ага тиешелїї коомдор тарабынан 
алынган насыялар – тартылган эмес.  

8. Отчеттук кварталда эмитент тарабынан узак мєєнєттїї жана кыска мєєнєттїї фи-
нансылык салымдары жєнїндє маалымат – салымдар болгон эмес. 

9. Эмитенттин баалуу кагаздар боюнча кирешеси – жок. 
10. Коом тарабынан келишим тїзгєн кызыкдар тараптардын ишинин шарттары жана 

мїнєздємєсї тууралуу маалыматтар: 
– айына бардык салыктарды эсепке алганда 135 000,0 сомго, 2020-жылдагы кызыл-

чанын тїшїмїн кабыл алуу, сактоо жана жїктєє мезгилинде мїлктї ижарага алуу туура-
луу ААК “Кошой” менен тїзїлгєн келишими. 

Башкы   директор       А.В. ШАЛЮТА
Башкы бухгалтер       Н.П.СИЗИНЦЕВА                                                                        

ОАО «Каинды – Кант» 

Краткий отчет за 3 квартал 2020 года

1. Данные об эмитенте:
– полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное обще-

ство « Каинды – Кант» – ОАО «Каинды – Кант»
–  организационно-правовая форма:  Частная
– юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Чуйская 

область, Панфиловский  р-н, г. Каинда, ул. Мира, дом 1.  Телефон –   (03137) 
51-5-02,  факс – 51-3-03.                                                                         

– основной вид деятельности эмитента: переработка сахарной свеклы и сахара-сырца 
с получением и реализацией сахара-песка и производных от него – патоки, жома.

2. Количество владельцев ценных бумаг – 876, количество  работников эмитента – 
645.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бо-
лее уставного капитала – нет.

4. Информация о существенных фактах (далее – факт), затрагивающих деятельность 
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде – нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

Бухгалтерский баланс:

На  начало
отчетного
 года (сом)

На конец  
отчетного  

квартала (сом)
Активы

100 Оборотные активы 1 336 033 751,41 1 149 432 267,8
200 Внеоборотные активы 440 933 600 369 531 158,05

Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность

299 Итого активы 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85
Обязательства и капитал

300 Краткосрочные обязательства 1 451 304 517,72 1 355 837 993,18
400 Долгосрочные обязательства 385 382 010,21 410 937 568,94
499 Итого обязательства 1 836 686 527,93 1 766 775 562,12

Собственный капитал
510 Уставный капитал 46 797 600 46 797 600
520 Дополнительный капитал 57 026 260,11 57 026 260,11
530 Нераспределенная прибыль – 163 543 036,63 – 351 635 996,38

Резервный капитал
599 Итого обязательства и собственный капитал 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85

Отчет о  прибылях и убытках

За предыдущий 
год

За отчетный 
год

030 Валовая прибыль 203 462 772,47 186 485 139,65
060 Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности
      

090 Операционные расходы 81 995 327,93 132 822 507,92
100 Прибыль, убыток от операционной 

деятельности
228 556 064,56 112 551 780,54

150 Доходы и расходы от не операционной 
деятельности

– 70 708 866,91 – 297 005 437,20

160 Прибыль (убыток) до вычета 
налогов

157 847 197,65 – 184 453 656,66

170 Расходы по налогу на прибыль
180 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 142 062 477,88 – 184 453 656,66
190 Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
200 Чистая прибыль (убыток) отчетного  

периода
142 062 477,88 – 184 453 656,66

Капиталдагы єзгєрїїлєр тууралуу отчет

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 

010 Сальдо на начало – 163 543 036,63 – 59 719 176,52
020 Изменения в учетной политике
030 Пересчитанное сальдо – 163 543 036,63   – 59 719 176,52
040 Чистая прибыль (убытки) не признанные в отчете
080 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период – 184 453 656,66 – 184 453 656,66

корректировка 2019 г. – 3 639 303,09 – 3 639 303,09
090 Дивиденды
100 Эмиссия акций
110 Ограничение прибыли к распределению

Изменения уставного капитала
120 Сальдо на конец – 351 635 996,38 – 247 812 136,27

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеще-
ния эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных 
средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направ-
лений, и о направлениях использования привлеченных средств – не использовались. 

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчет-
ном квартале данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в от-
четном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном 
квартале: не привлекались.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за от-
четный квартал – вложения не осуществлялись.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента – нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересо-

ванными в совершении обществом сделки:
– Договор с ОАО «Кошой» – аренда земельного участка и Имущества на период  

приемки, хранения и отгрузки  урожая свеклы 2020 года, по 135 000,00 сом с учетом 
всех налогов в месяц.

Генеральный  директор      А.В. ШАЛЮТА
Главный бухгалтер        Н.П.СИЗИНЦЕВА                                                                                 
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Спорт каарманы

Кїн баарына тегиз тиет
Жараткан адам баласын тїрдїїчє тагдыр менен жараткан. Алты саны аман, бирок 
жашоого болгон кызыгуусу жок, башына тїшкєн сыноону кєтєрє албагандар 
канча? А кээ бир адамдардын мїмкїнчїлїгї чектелсе да їмїтїн їзбєй, жашоонун 
жазылбаган эрежелерин сактап жашап келишет. Марс Атабеков сїйлєй албайт, 
бирок жашоону сїйєт. Шамдагайлык жана кара кїчтї сынаган “самбо” менен 
машыгат.  Дїйнєлїк бир канча турнирлерге катышкан. Їй-бїлєсїн эч кимден 
кем кылбай багып келет. Бул жигиттин тагдыры тууралуу єзїнїн айтуусундагы 
кыскача баянга кєўїлїўїздєрдї бурабыз.

“Самбо жашоомдун  
бир бєлїгїнє айланды”

–Мен тубаса 
дудук эмес-

мин. 3 жашымда аттан 
кулап тїшкєм. Кулагым-
дан катуу жаракат ал-
дым. Врачтар адашып, 
кулактын тамырынан 
сууну алып салышкан. 
Ошондон улам кулак-
тын тїбїндєгї тамыр-
лар кургап, укпай кал-
дым. 3 жаштагы кичи-
некей бала уга алба-
са, сїйлєй да албай ка-
лат экен. Мен сїйлєй 
албасам дагы їйдє бо-
луп жаткан нерселерди 
жїрєгїм менен сезем, 
туям. Бала кезимде ата-
энем акча жоктон улам 
кєп кыйналышчу. Анан 
мен батыраак чоўоюп, 
иштеп ата-энеме жар-
дам берем дечїмїн. Бул 
нерселерди сїйлєп сєз 
менен айта албасам 
да,  жакшы нерселер-
ден їмїтїмдї їзбєй, ке-
лечегим жєнїндє таттуу 
кыял дар менен кыял-
дангандан тажачу эмес-

мин. Ошентип жїрїп чоўойдум, иштеп да калдым. Кїндєрдїн 
биринде досум мага самбо менен машыгууну сунуштады, ага 
макул болдум. Мен анда 23 жашта болчумун. Бара-бара сам-
бо менин жашоомдун бир бєлїгїнє айланып айланды. Жу-
муштан чарчасам да самбого барчумун. 2015-жылы “Дудуктар-
дын Дїйнєлїк Олимпиадасы” Москва шаарында єткєн. Ошон-
до самбодон биринчи орунду алып, алтын медалга ээ болдум. 
Андагы сезимдерди сєз менен тїшїндїрїп бере албайм. Кыр-
гызстан їчїн аз да болсо, єз салымымды коштум деп єзїмє  
ыраазы болгом. Ошентип самбо дїйнєсїндє жїргєнїмє 9 жыл-
дын жїзї болду. Мындан кийин дагы кєптєгєн ийгиликтерди ба-
гындырууга аракет кылам. 

“Жашоомдогу жарык кїндїн бири жубайымды 
жолуктурган кїн”

–Жубайымды жолуктурган кїндєн 
тарта жашоого болгон кєз ка-

рашым єзгєрїп, жашоодогу ыйык мил-
деттерди аткаруу керектигин тїшїндїм. 
Мен аны бир кєрїп сїйїп калгам. Анын 
кєздєрї, жїзїндєгї уячасы деги эле тур-
ган турпаты мени єзїнє арбап алды. Жу-
мушта да, машыгуу залында да ойлого-
нум ошол кыз эле. Анан мен ага їйлєнїїнї 
чечтим. Жубайым башында каршы болду. 
Бирок баары бир акырында анын макулду-
гун алдым. Ал дагы мен сыяктуу Кудайдын 
їнї жок пендеси, экєєбїз бири-бирибизди 
колдоп, тїшїнїї менен мамиле кылабыз. 
Биз турмуш курган соў жашоодогу эў чоў 
байлык їй-бїлє экенин тїшїндїм. Жу-
байлар бири-бирин сєз менен тїшїнїп, 
жїрєк менен сїйїп жашаш керек. Мына 
ошондо їй-бїлє бекем жана ынтымак-
туу болот. Учурда экєєбїздїн бир уул, 
бир кызыбыз бар. Уулум 1-класста, кы-
зым 4 жашта. Балдарым сїйлєйт. Алгач 
уулубуз тєрєлгєндє аябай кыйналдык. Ал 
ыйлап жатканын кээде сезбей калчубуз. 
Жаўыдан тили чыгып келе жатканда биз-
ди тїшїнчї эмес. Акырындык менен биз-
дин тилди тїшїнїп калды. Ага ата-энем 
жардам берди. Каныўдан жаралган бала, 
сен мейли дудук же кєр болсоў да тур-
ган турпатыў менен чын жїрєгїнєн жак-

шы кєрєт экен. Учурда ширетїїчї болуп эмгектенем. Сїрєттї жакшы тартам. Жумушта темирлерди ке-
сип дарбазаларга оймо-чиймелерди тїшїрєм. Жумуштан чыгып самбо менен машыгам. Жубайыма мык-
ты жолдош, балдарыма татыктуу ата болгум келет. Аларды эч нерседен кем кылбай чоўойтуп, бакканга 
болгон аракетимди жасап келем.

“Дїйнєдє  адамдардын баары  бирдей”
Дїйнєдє адамдардын баары бирдей, болгону кээ бирєєлєрдїн мага окшоп мїмкїнчїлїгї чектелген. 

Бирок алар деле алты саны аман адамдардай эле ойлоно алат. Бул сїйлєй албайт деп кээ бирєє 
аяп карайт, кээ бирєє жийиркенип карайт. Бул туура эмес да. Мен ойлоно алам, кєзїм кєрєт. Бул жашо-
одо татыктуу жашап єткєнгє аракет кылам. Демек, мен да адаммын, сїйлєгєн адамдан эч кандай айыр-
мам жок. Тескерисинче дене мїчєсї толук, ден-соолугу мыкты адамдар жашоого эмнеге келгенин аўдай 
албай, ойлонбой, жалкоолук менен ичкиликке берилип кеткендер толтура.

Самбо – бул россиялык (советтик) 
спорттук жеке кїрєштїн, ошондой 
эле єзїн-єзї коргоочу комплекстик 
системанын бири. 

Самбонун салтында Россия элдери-
нин маданиятынын тїпкї тамыры 

жана элдик кїрєштїн тїрлєрї бириккен. 
Самбого ар улуттун кїрєштєрїнїн эў мык-
ты тажрыйбалары да кирет: Анда кол ме-
нен мушташ, орус, грузин, татар, армян, 
казак, єзбек кїрєшї, фин-француз, эркин-
америкалык, англис, швейцар кїрєшї, 
япон дзюдосу, сумо жана башка кїрєштїн 
тїрлєрї камтылган. Спортчунун форма-
сы: кїрмє, батинке, кыска шым.Кыздар 
їчїн ак тїстєгї майка. Спорттук самбо жа-
на кїжїрмєн самбо болуп экиге бєлїнєт. 

  Спорттук самбо – негизинен натый-
жалуу коргонууга ыктаган кїрєштїн бир 
тїрї. Бекеринен самбонун толук аталышы 
– куралы жок єзїн-єзї коргоо деп атал-
ган эмес. Самбодо мєєнєтїнєн эрте катуу 
сокку жасаган ыкма же кєтєрїп чабуу нун 
натыйжасында жеўишке ээ болот.

  Кїжїрмєн самбо – бул жїзгє жакын 
кїрєштїн тїрлєрїнєн турган бїтїндєй бир 

Россия элдеринин маданиятынын тїпкї тамыры болгон cамбо
ыкмалар. Ыргытып чабуу, кармоо ыкма-
ларынан тышкары сокку уруунун ар кан-
дай тїрлєрї колдонулат. Кїжїрмєн сам-
бодо нокаут же нокдаун менен бїтїшї таў 
калычтуу эмес. Башкы максат – атаанда-
шын ар кандай жол менен утуу.

Кармаштын узактыгы тємєндєгїдєй 
болуп бекитилет:

– чоўдор їчїн (эркектер) – 5 мїнєт;
– чоўдор їчїн (аялдар) – 4 мїнєт;
– жубатуучу жеке чыгуулардын узак-

тыгы 3 мїнєт.
Кармаштын жїрїшїндє арбитрдин 

уруксаты жок, спортчулар килемден тыш-
кары чыкканга болбойт. Калыстын чечими 
менен спортчу капталдагы калыстын кош-
тоосунда формасын алмаштыруу їчїн ки-
лемден чыга алат. Бир кармаштын ичин-
де медициналык жардам алуу їчїн, спорт-
чуга болгону 2 мїнєт каралган. Кармаш 
учурунда медициналык жардам дененин 
ачык жерлеринде жарат алган учурда га-
на (жарылып, тытылып кеткенде) бери-
лет. Бул килемдин четинде жасалышы ке-
рек. Ошол эле учурда кийимдин  форма-
сын бузууга тыюу салынат. Балбан таза 
жеўиш, упайлык эсеп менен ашып єтїп 
жеўїїчї болот.

Бетти даярдаган Асель РАМАНКУЛ кызы, “Кыргыз Туусу”
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Кечээ Президенттин милдетин 
аткаруучу, Премьер-министр Садыр 
Жапаров Баткен районундагы 
инфраструктуралык объектилердин 
курулушу менен таанышты.

Ал алгач райондун Ак-Сай айылында-
гы жаўы насостук станциянын курулушу-
на барды. Ак-Сай айыл аймагынын Ба-
кай участогунун тургундарын сугат суу 
менен камсыз кыла турган бул об ек-
тинин курулушу 201 -жылы башталган.

С.Жапаров тийиштїї мамлекеттик 
жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
органдарына 2021-жылдагы сугат мезги-
лине чейин насостук станцияны пайда-
ланууга берїї їчїн жїргїзїлїп жаткан 
иштерди тездетїї тапшырмасын берди.

«Сугат суу маселесин чечїї менен 
биз жєнєкєй жарандардын жашоосунун 
жакшырышына шарт тїзєбїз, ошондой 
эле бул айыл чарбасын єнїктїрїїгє не-
гиз болот. Ирригация тутумун жакшыр-
туу жана аларды модернизациялоо азык-
тїлїк коопсуздугун камсыз кылууну шарт-
тайт. Ошондуктан калкты сугат суусу ме-
нен камсыз кылуу биздин артыкчылык-
туу багытыбыз»,  деп белгиледи ал.

Белгилей кетїїчї жагдай, насостук 
станциянын курулушу 5 га бїткєн. Сугат 
суусу менен камсыз кыла турган об екти-
ни ушул жылдын декабрь айынын аягына 
чейин пайдаланууга берїї пландалды.

Насостук станция курулуп бїтсє, 140 
гектар жаўы сугат жери єздєштїрїлєт, 
мындан тышкары учурда пайдаланылып 
жаткан 2 0 гектар жерди сугат суу ме-
нен камсыз кылуунун кєрсєткїчї жого-
рулайт. Мындан тышкары 500дєн ашык 
жаўы жумуш оруну тїзїлєт.

*    *    * 
Андан ары Президенттин милде-

тин аткаруучу, Премьер-министр Са-
дыр Жапаров Баткен районундагы 
Кєк-Таш – Тамдык жана Ак-Сай – Ра-
ват автожолдорунун курулушу менен 
таанышты.

Транспорт жана жолдор министрли-
гинин маалыматы боюнча, Кєк-Таш  Ак-
Сай  Тамдык автожолунун жалпы узун-
дугу 25 чакырымды тїзєт. Анын 23,5 ки-
лометри салынып бїттї.

С.Жапаров аталган жолдун курулу-
шун кєрїп чыгып, бул каттамдын чектеш 
аймак їчїн єзгєчє маанисин белгиледи. 
Ал жолдун бїткєрїлїшї менен ейлек 
районуна, Сїлїктї шаарына, Баткен рай-
онунун Самаркандек, Ак-Татыр айыл ай-
мактарына Тажикстандын аймагын айла-

31-октябрда Кыргыз 
Республикасынын Президентинин 
милдетин аткаруучу Садыр 
Жапаров Тїркия Республикасынын 
Президенти Режеп Тайып Эрдоганга 
Измир аймагында жер титирєє 
менен цунамиден кийин адамдардын 
курмандыктары жана ири 
кыйроолорго байланыштуу кєўїл 
айтты.

«Измир аймагында жер титирєє ме-
нен цунамиден кийин адамдардын кур-
мандыктары жана ири кыйроолор болду 
деген суук кабарды тереў кайгыруу ме-
нен кабыл алдым.

Кыргызстан элинин атынан жана же-
ке єзїмдїн атымдан жалпы тїрк элине 
тереў кайгыруу менен кєўїл айтам жана 
курман болгондордун їй-бїлєлєрїнє, жа-
кындарына аза кайгысын теў бєлїшєм, 
жабыркагандардын тезирээк сакайып 
кетишин каалайм»,  деп белгиленет 
кєўїл айтуу телеграммасында.

Т и АК в

2-ноябрда Кыргыз Республикасынын 
Президентинин милдетин аткаруучу 
Садыр Жапаров маданият жана искусство 
ишмерлерин кесиптик майрамы — 
Маданият кызматкерлеринин кїнї менен 
куттуктады.

Анда  «Урматтуу маданият жана ис-
кусство ишмерлери

Сиздерди кесиптик майрамыўыздар 
 Маданият кызматкерлеринин кїнї ме-

нен чын дилимден куттуктайм
Мамлекетибиз эгемендїїлїктї алган-

дан тартып, элибизге бакыттын дєєлєтї 
конуп, кыска мєєнєттїн ичинде жакшы 
ийгиликтерге жетиштик. Эгемендїїлїктї 
алгандан кийин 1 5-жылы 2-ноябрь Ма-
даният кызматкеринин кїнї деп кабыл 
алынып, бїгїн маданият жана кєркєм 
єнєр кызматкерлеринин  кесиптик май-
рамынын даталуу кїнї  25 жылдык 
маа ракеси  белгиленип жатат.

Маданият  коомдук жїрїм-турумдун, 

эреже-тартиптердин системасы, ыйман-
дуулук жана интеллектуалдык байлык-
тын, элибиздин дїйнє таанымынын ка-
зынасы.

Маданият  турмуштун кїзгїсї де-
мекчи, кєркєм єнєр жана маданият иш-
мерлери коомдо улуттун сыймыгы болуп 
келген. Алар кайсы гана доор болбосун 
саясий идеологиялык абалга кєз каран-
ды болбой, ачык-айкын ой-пикирлерин 
айтышып, таамай сїйлєп, улуттук сапа-
тыбызды, адеп-ахлактуулукту кєрсєтїп 
келишкен. Себеби, кєркєм-єнєр жана 
маданият чєйрєсї ар бир єлкєнїн эко-
номикасынын жана саясатынын тїркїгї 
болуп саналат.

Маданият жєнїндє сєз кылуу   бул 
биринчи кезекте, улут жєнїндє сєз кы-
луу, маданиятсыз улут болбогондой эле, 
улутсуз маданият болбойт.

Сиздер улуттук асыл дєєлєтїбїздї, 
кылымдан бери келе жаткан нарк-
насилдїї салтыбызды жаштарга їйрєтїп-
жеткирип, урпактарга багытталган эмге-
ги ўиз  дер менен коомубуздун урматына 

ээ болдуўуздар.
Кєєнєрбєс руханий мурасыбызды 

бєксєртпєй сактоого, элибиздин мада-
ний казынасын байытууга кошкон баа 
жеткис салымыўыздарды жогору баа-
лайбыз.

Маданият чєйрєсїнїн ишмерлеринин 
Мекенге, дїйнєгє болгон жаштардын кєз 
карашын калыптандырууга, аларды ме-
кенчилдикке, атуулдук намыска, жарат-
мандыкка тарбиялоого кошкон салымын 
да белгилеп кетем. Мамлекет тарабынан 
маданиятыбыз ата-бабаларыбыздан кал-
ган кєєнєргїс єнєр менен толукталып, 
андан ары єркїндєтїїгє єзгєчє кєўїл 
бурулуп келе жатат.

Сиздерге театр, кино, сїрєт, музыка 
жана жалпы маданият жаатында жаўы 
табылгалар менен улуттук маданиятты 
єнїктїрїп жатканыўыздар їчїн тереў 
ыраазычылык билдирем.

Сиздердин баарыўыздарга бекем ден 
соолук, бакубат жашоо, чыгармачылык 
ийгиликтерди каалайм » - деп айтылган.

Кайгыўыздарга 
ортоктошпуз

Са ыр ЖА А В:   «Маданият — элибиздин 
дїйнє таанымынын казынасы»

нып єтїїчї кєз карандысыз 
автоунаа жолу болорун ко-
шумчалады.

С.Жапаров Аксай - Ра-
ват жолунун курулушу ме-
нен да таанышты. Атал-
ган каттам ейлек району-
на, Сїлїктї шаарына, Бат-
кен районунун Самаркан-
дек, Ак-Татыр айыл аймак-
тарына Тажикстан Респу-
бликасынын аймагын ай-
ланып єтїїчї кєз каранды-
сыз автоунаа каттамын кам-
сыз кылуу максатында ку-
рулууда.

Муну менен катар ре-
зиденттин милдетин атка-
руучу, ремьер-министр 
Ак-Сай жана Капчыгай ай-
ылдарын байланыштырган 
кєпїрєнїн курулушун кєрдї. 
Транспорт жана жолдор ми-
нистри Бакыт Бердалиев 
жергиликтїї калк їчїн атал-
ган кєпїрєнїн мааниси чоў 
экенин айтып, анын куру-
лушу 2020-жылдын аягын-
да бїтєрї боюнча маалы-
мат берди.

С.Жапаров курулуп жат-
кан жолдордун сапатына 
єзгєчє кєзємєлдєє тапшыр-
масын берди. Муну менен катар Баткен 
элинин акыбалы, чек арадагы каарман-
дыгы єзгєчє кєўїл бурууну талап кыла-
рын баса белгиледи.

«Элдин жашоосу, чоўдордун бул ай-
макка дээрлик аз келиши, бїтпєгєн чек 
ара чырлары  менин кєўїл чордонумда 
дайыма турат. Баткен  Кыргызстандын 
картасындагы эў алыскы жана 2 мамле-
кет менен чектешкен саясий стратегия-
лык аймак. Ошондуктан мамлекеттик чек 
аранын сакталышы їчїн Баткен облусу-
на єзгєчє кєўїл бурууга милдеттїїбїз», 

 деди ал.
*    *    * 

Президенттин милдетин аткаруу-
чу, Премьер-министр Садыр Жапаров 
облустун активи менен да жолугушту.

Анда коомдук саясий абал боюнча ай-
тып, єлкє аймактарына жасаган негизги 
иш сапары Баткен облусунан башталга-
нынын себебин тїшїндїрдї.

«Негизги иш сапарымды Баткен жер-
гесинен баштаганымдын эки чоў себе-
би бар. Биринчиси  Баткен элинин чек 
арадагы эрдигине, экинчиси  кыргыз 
элинин сыймыктуу уулу Исхак Раззаков-

го таазим этїї їчїн келдим. Анткени ме-
нин азыркы тагдырым, максатым, иштєє 
принцибим да Исхак Раззаковдун идея-
лары менен їндєш. Ал согуштан кийин-
ки ураган башкаруу системасын оўдоону, 
єлкєнїн экономикасын калыбына келти-
рип, аны кєтєрїїнї колго алган. Менин 
да тагдырыма єлкєнїн бїгїнкї акыбалы 
туш келди, тагыраак айтсам, пандемия-
дан кийинки каржалган бюджет, мамле-
кеттик башкаруу системасындагы ашык-
ча бюрократия менен коррупция, башка 
єлкєлєрдїн бизге туура келбеген баша-
ламан“ идеялары, парламенттик, партия-
лык системадагы башаламандык орун 
алып турган мезгилге туш келдим. Жал-
пы элдин жардамы менен жогоруда ай-
тылган кєрїнїштєргє каршы кїрєшєйїн 
деп жатам. Мага силердин колдооўор ке-
рек»,  деди ал.

С.Жапаров чек ара боюнча маселе-
ни чечїї Улуттук коопсуздук мамлекет-
тик комитетине жїктєлєрїн билдирди. 
Анын айтымында, Мамлекеттик чек ара 
кызматын УКМКга єткєрїї боюнча ма-
селе каралып жатат.

« ек ара маселелери сєзсїз чечили-

ши керек. Аталган маселе боюнча бар-
дык маалыматтарды алдым. Аны чечїїгє 
бардык кїч-аракетимди жумшайм. Учур-
дан пайдаланып, губернаторго тапшыр-
ма  чек ара аймактарын єнїктїрїї бо-
юнча мамлекеттик программада бел-
гиленген социалдык об екттер сєзсїз 
бїткєрїлсїн»,  деп баса белгиледи.

Ал облусту єнїктїрїї боюнча максат-
тары тууралуу да айтып берди.

«Баткен кїрїчї, єрїгї  дїйнєлїк 
брендге айланышы керек. Ал їчїн ай-
ыл чарбасында кластердик системаны 
киргизип, кайра иштетїїчї ишканалар-
ды ачууга жардам беребиз. Баткен об-
лусу сєзсїз гїлдєгєн аймакка айланы-
шы керек. Айгїл гїлї менен єрїкзарды 
кєрїї їчїн тєгєрєктїн тєрт бурчунан 
адамдар келиши керек. Бул їчїн инфра-
структураны жакшыртып, туристтерди 
тейлєєнїн сапатын жогорулатабыз»,  
деди С.Жапаров.

Жолугушууда ал облустун социалдык-
экономикалык жактан мындан ары єнїгї-
шїнє, инфраструктуралык долбоорлор-
ду ишке ашырууга байланыштуу суроо-
лорго да жооп берди.

Алыскы аймактагы абал кандай?
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єкмєттє

Кыргыз Республикасынын 
Биринчи вице-премьер-
министри Артем Новиков 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик салык 
кызматынын їстїбїздєгї 
жылдын 9 айынын 
жыйынтыгы боюнча 
коллегиялык жыйынынын 
ишине катышты.

Биринчи вице-премьер-ми-
нистр салык кызматы тарабы-
нан болжолдуу кєрсєткїчтєрдї 
аткаруу боюнча кабыл алынып 
жаткан кїч-аракеттерге оў баа -
сын берди. Буга катар бир катар 
кемчиликтерди кєрсєтїї менен 
салык кызматынын ишиндеги 
жакынкы мєєнєткє карай артык-
чылыктарды белгиледи.

МСК «жазалоочу органдын» 
образынан кайтып, калк жана 
бизнес їчїн тейлєє кєрсєтїїчї 
органга айланышы керек. Салык 
кызматын реформалоо салык 
администрациясын санарип-
тештирїї, ошондой эле «Смарт 
Салым» салыктык башкаруунун 
санариптештирїї долбоорунун 
алкагында салык тєлєєчїлєр 
менен єз-ара аракеттешїїнї 
электрондук аралыктагы фор-
матка ыкчам єткєрїї жолу ар-
кылуу ишке ашырылат.

Єкмєт тараптан салыктык 
текшерїїлєр дї кыскартуу, са-
лыктык текшерїї жана аппеля-
циялык арыздарды кароо функ-
циясын аутсорсингге єткєрїп 

Кыргыз Республикасынын 
биринчи вице-премьер-
министр Артем Новиков 
видеоконференциялык 
байланыш режиминде 
Евразиялык экономикалык 
комиссиянын кеўешинин 
жыйынына катышты.

ЕЭК кеўешинин мїчєлєрї 
отурумду ачып жатып, Артём 
Новиковду Кыргыз Республика-
сынын биринчи вице-премьер-
министри кызматына дайын-
далышына байланыштуу ЕЭК 
кеўешинин мїчєсїнїн милдет-
терине киришїїсї менен кут-
тукташты.

ЕЭК кеўешинин отурумун-
да ЕАЭБдин ички базарында-
гы тоскоолдуктарды четтетїї, 
административдик укук бузуу-
ларды жасаган кыргыз жїк та-
шуучуларынын «кара тизмеге» 
киришине байланыштуу кыр-
даалды, ошондой эле ЕАЭБ-
дин мамлекеттик сатып алуула-
рынын бирдиктїї рыногун жєнгє 
салуу сыяктуу 30дан ашык ма-
селе талкууланды.

Жолугушуунун жыйынтыгын-
да тараптар Евразия Єкмєттєр 
аралык Кеўешинин жана Жогор-
ку Евразиялык экономикалык 
кеўештин отурумуна чейин бар-
дык маселелер боюнча макул-
дашуу їчїн Кеўештин отурумда-
рын єткєрїї графигин кїчєтїїнї 
макулдашышты.

Турсунай АбдиевА

Евразиялык 
экономикалык 

комиссиясынын 
кеўешинин 

жыйыны

Биринчи вице-премьер-министр 
Артем Новиковдун тапшырмасы

берїї, ошондой эле салыктык 
талаштар боюнча бейтарап 
сотторду тїзїї боюнча чечим-
дер сунушталат. Бизнес салык 
орган кызматкерлеринин укук 
ченемсиз иш-аракеттеринен 
максималдуу тїрдє корголушу 
керек. Ошол эле учурда їстї-
бїз  дєгї жылга карай салык-
тык тїшїїлєр жана камсыз-
дандыруу мїчє тєгїмї боюн-
ча пландык кєрсєткїчтєрдї ат-
каруу  боюнча милдеттер то-
лук кєлємдє ишке ашырылыш 
керек. Артем Новиков колдо-

гу резервдерди аныктоо жана 
коррупциялык тобокелдиктер-
ди кыс картуу зарылдыгын бел-
гилеп, эки жумалык мєєнєттє 
тийиштїї иш-аракеттер планын 
киргизїї тапшырмасын койду.

Єкмєттїн жакынкы жылдар-
га бюджеттик процесстердин ту-
руктуулугун камсыздоо боюнча 
биринчи кезектеги милдети бел-
гиленди. Мамлекеттин учурдагы 
бардык чыгымдарын жабуу са-
лыктык кирешелердин эсеби-
нен ишке ашырылуусу тийиш. 
Ал эми тышкы жардамдар єлкє 

экономикасын єнїктїрїїгє 
багытталышы абзел. Атал-
ган милдет биринчи кезекте 
салык кызматына жїктєлєт. 
Салыктарды башкаруунун 
эски ыкмалары натыйжасыз 
гана болбостон, ишкерлик 
чєйрєсїн єнїктїрїїгє тос-
коолдук жаратат.

Андан соў жогоруда бел-
гиленген «Смарт Салым» 
долбоорун ишке ашыруу 
алкагында Биринчи вице-
премьер-министр Артем Но-
виков Бишкек шаарындагы 
Биринчи Май жана Сверд-
лов райондорунун салык ор-
гандарындагы «Бирдиктїї 
терезе» модернизизация-
ланган тутумунун иши ме-
нен таанышты. Аталган ту-
тум заманбап санариптик че-
чимдерди пайдалануу ме-
нен салык органдарынын 
жана салык тєлєєчїлєрдїн 
єз-ара аракеттешїїсїнїн 
жєнєкєйлєштїрїлгєн фор-
матын камсыздоого багыт-
талган.

Жыйынтыгында Артем 
Новиков аталган «Бирдиктїї 
терезе» тутумун республика-
нын бардык аймактарында 
жайылтуу зарылдыгын бел-
гилеп, 2020-жылдын соўуна 
дейре салык тєлєєчїлєрдї 
тейлєєчї бирдиктїї кєп 
функционалдуу борборду 
ишке киргизїїнї тездетїї 
тапшырмасын берди. 

Кечээ Єнєр жай, энергетика 
жана жер казынасын пайдалануу 
мамлекеттик комитетинин (ЄЭЖМК) 
жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев 
шашылыш маалымат жыйынын 
єткєрдї. Жыйында ал єткєн жана 
ушул жумада Премьер-министр 
Садыр Жапаровдун тапшырмасы 
менен вице-премьер-министр Равшан 
Сабыровдун жетекчилигинде бардык 
электр энергиясын бєлїштїрїїчї 
компанияларда болушканын жана 
кышкы жылуулук берїї сезонуна 
даярдыктар жакшы экенин билдирди. 

“Бишкек ЖЭБинде эч кандай авария 
болгон жок. ЖЭБге электр энергиясын 
жеткирген электр єткєргїчї їзїлїп кет-
кен. Ошол кезде убактылуу электр энер-
гиясы жетпей калып ЖЭБдин авария-
лык системасы иштеп, ашыкча буу ав-
томаттык тїрдє кое берилген. Техника-
лык эксплуатация боюнча авария учу-
рунда буу сыртка чыгарылат. Мындан эч 
кандай трагедия деле болбойт. Бул бо-
юнча азыр ведомство аралык комиссия 
дыкат иштеп жатат”,-дейт Ж.Сагынбаев. 
Буга улай ал Кыргызстанга кємїр Кара-
Кечеден, Ми¢-Куштан жана ко¢шу Казак-
стандан жетиштїї кєлємдє келип жат-
канын кошумчалады. “Биздин кємїр 
єндїрїїчї ишканалар бир консорциум 
тїзгєн. Ал консорциум 700 ми¢ тонна 
кємїр жеткирїїгє милдеттендирилген. А 
Казакстан компаниялары менен 350 ми¢ 

тонна кємїргє келишим тїзїлгєн”,-дейт 
ªЭЖМКнин директору. 4 ми¢ сомго чей-
ин чыгып жаткан кємїр баасын канткенде 
арзандатабыз дегенибизде Ж.Сагынбаев 
кємїр кендеринен Балыкчыга чейин те-
мир жол тїшмєйїнчє арзандатуу кыйын 
экенин билдирди. 

Мындан сырткары маалымат жы-
йындын жїрїшїндє ªЖЭЖКМК жетек-
чиси бийлик алмашкандан кийин Кыр-
гызстанда кен иштетїїчї компаниялар-
да эч кандай басып алуулар, атайылап 
єрттєєлєр болбогонун, болгону эл ара-
сында тїшїнбєстїктєр гана болгонун ба-
са белгиледи. “Эл жаратылышты циа-
нид булгап жатат деп жатат. Бирок бир 
да мамлекетте цианидсиз кен байлык-
тар иштетилбейт. Муну биздин кызмат-
керлер жер-жерлерге барып тїшїндїрїп 
жатабыз. Ошону менен бирге эле кышка 
 даярдык райондордо, облустарда кандай 
экенин да текшерип жатабыз”,-дейт ал. 

Ж.Сагынбаевдин айтымын-
да, мындан ары кен иштетїїчї 
компанияларда кїтїїсїздєн 
басып алуулар, техникалар-
ды ташып кетїїлєр болбойт. 
“Кен иштетїїчї компаниялар-
дын бири-бири менен эч кандай бай-
ланышы жок. Ошол себептен акыркы 
жолугушууларда мен кен байлыктар-
ды иштетїїчїлєр же колдонуучулар 
ассоциа циясын тїзїїнї сунуш кылдым. 
Келечекте биз - мамлекеттик органдар 
ошол ассоциация аркылуу кен иштетїї 
тармагындагы башаламандыктарды бол-
турбоо чараларын кєрєбїз. Ассоциация-
га кен иштеткен бардык компаниялар-
дын єкїлдєрї кирет”,- дейт Ж. Сагын-
баев. Буга улай ал бул жыйында Кыр-
гызстанда иштеп жаткан бардык чет эл-
дик инвесторлор менен сїйлєшїїлєр 
жїргїзїлгєндїгїн жана алар єз ишин 
улантыша берерин билдирди. 

Сєз арасында комитет ди-
ректору Кеминдеги “Алтынкен” 
компаниясы боюнча да суроого 
жооп берип айрым адамдардын 
инвесторлорго карата жасаган 
мамилеси абдан туура эмес бол-
гонун да билдирип аларга ата-
йын кайрылуу да жасады. “Ур-
маттуу “Алтынкен” компаниясы-
нын кызматкерлери маяналар-
ды жїз пайызга кєтєрїп берїї 
талабы дїйнє жїзїндє болгон 
эмес. Э¢ єнїккєн єлкєлєрдє ай-
лыкты 15-20 пайызга кєтєрїшї 
мїмкїн. Азыр мамлекеттик кыз-

Жыргалбек САГЫНБАЕВ:

«Кышкы жылуулук сезонунда 
кыйынчылыктар болбойт»

матта иштегендер 12 500 сом маяна ме-
нен иштеп жатышат. Ага салыштырмалуу 
сиздердин маяна¢ыздар жакшы. Ошон-
дуктан инвесторлорду коркутуп-їркїтє 
берїї таптакыр туура эмес. Мындай ма-
селени профсоюздар комитети же башка 
мамлекеттик органдар аркылуу мыйзам-
дуу тїрдє чечсе болот”,-деди Жыргал-
бек Сагынбаев. Муну айтуу менен бир-
ге эле комитет жетекчиси октябрь окуя-
сынан со¢ бир дагы инвестор сотко кай-
рылбаганын , ªкмєт инвесторлорду бар-
дык жактан коргоо убадасын бергендигин 
кошумчалады. ªЭЖМК тєрагасынын ай-
тымында, бир инвесторду Кыргызстан-
га тартып, аны мамлекетке инвестиция 
салууга кєндїрїїгє кеминде 3 жыл уба-
кыт кетет экен. 

Жыйындын аягында Ж.Сагынбаев жа-
кын арада ªЭЖМК курамында алтын же 
башка баалуу кен байлыктар бар руда-
лар Кыргызстандан сыртка чыгарылбай 
турганга жетишерин билдирди. “Иштети-
ле элек кен байлык продуктулары Кыр-
гызстанда гана иштетилип, аларды иш-
теткен компаниялар жумуш орундарын 
тїзїшї керек. Биз башка мамлекеттин 
экономикасын эмес єзїбїздїн улуттук 
экономикабызды тойгузушубуз керек”,-
дейт аталган комитет жетекчиси. 

Мамат АЛиК
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сык-Ата аймактык ооруканасы єтє 
кейиштїї абалда экендиги аз келген-
сип, жетекчилиги жогорку квалифика-
циялуу мыкты врачтарды куугунтуктап 
келгендиги белгилїї болду. Жакын-
да эле иштен айдалган А.Аралбаева 
бул бейтапкананы 13 жылдан бери 
башкарып, бир дагы жолу капитал-
дык ремонт жасаттырган эмес. Кос-
метикалык оўдоп-тїзєє иштерин ме-
диктердин єздєрїнє жасатып келге-
нин вице-премьер министрге айтып 
даттанышты. ОМС тарабынан дары-
дармекке деп жылына 15 миллион сом 
бєлїнгєнїнє карабай, медициналык ка-

ражаттарды бейтаптар єз эўсебинен 
тєлєп келишкен. сыкаталык врачтар-
дын айтымында пандемия кїчєп тур-
ган маалда жетекчилиги дарыгерлер-
ди керектїї коргонуучу каражаттар ме-
нен камсыздабаганынын натыйжасын-
да кызматкерлердин 0 пайызы виру-
ска чалдыгышкан. Мунун баарын ук-
кан Элвира Сурабалдиева  «Оорука-
нанын жетекчилиги кызматтан айда-
лып эле жоопкерчиликтен кутула алыш-
пайт. Алардын аракетине юридикалык 
баа берилиши керек. Бул ишти мен єз 
кєзємєлїмє алам»  деди. 

Аталган фонд Сокулук районунун Ток-
бай айылында дээрлик 1 гектар жерге 
заўгыраган заманбап окуу комплексин са-

Ысыкаталык врачтардын 
арманы, Сурабалдиеванын 

Аралбаевага саламы

Миўбаев миўдеген 
элдин алкышын алды

Кєпчїлїктїн кєўїлїнє жаккан Єкмєт єкїлдєрїнїн бири, вице-премьер 
министр Элвира Сурабалдиева Ысык-Ата районуна барып, ал жактагы 
аймактык бейтапкананын кызматкерлери менен жолугушту. 

кк к м к

Арабдар менен алаканы арттырып, єлкєбїзгє єзгєчє зор салымын кошуп 
жїргєн “Ас-Салам” кайрымдуулук фондунун башчысы, элдин уулу 
Нурмухаммед Миўбаевдин аракети жана Кувейт мамлекетинин демєєрчїлїгї 
менен Кыргызстандын келечеги їчїн эў сонун пайдубал курулду. 

лып, мамлекетке єткєрїп 
берди. 2,4 миллион дол-
ларга 250 орундук жата-
канасы, фельдшердик-
акушердик пункту, тигїї 
жана эмерек жасоо-
чу цехтери, компьютер-
дик классы, китепкана-
сы менен салынган бул 
окуу комплекси жакынкы 
арада профессионалдык-
техникалык лицей катары 
алгачкы окуучуларын ка-
был ала баштайт. Баса, 
Нурмухаммед Миўбаев 
бул окуу комплексти май-
да чиновниктердин ар 
кандай бюрократиялык 
бут тосууларынын айы-
нан мамлекеттин кара-
магына єткєрє албай, 
жакында эле ремьер-
министр Садыр Жапа-
ровго ата йын кайрылуу 
жолдогон. Маселе дароо 
чечилип, окуу комплекс ти 
мамлекеттин карамагына 
єткєрїї салтанатына ка-
тышкан Єкмєт башчынын 
маалымат катчысы ас-

тан їйшекеев Садыр Жапаров дун 
атынан Нурмухаммед мырзага ыра-
азычылык билдирди.   

Баарыбыз эле  
жайылып басып калдык 
 Кыргызстан бул ооруга карата єз 

даярдыктарын кєрїїдє. “Манас” аэро-
портундагы “Семетей” обсервациясы 
толук даяр деп айтылса, дагы бир 100 
орундуу оорукана республикалык жу-
гуштуу оорулар ооруканасынын айма-
гында ачылды. 

 Кыргыздын “Кудай деле сактансаў 
сактаймын”, - дейт деген сєзї бар. Бїгїн-
кї кїндє жалпы калкыбыз мына ушуну 
унуттук. Сактанганды унуттук. анде-
мия кєрсєткїчї эў жогору болгон Биш-
кекте бет кап тагынуу, аралыкты сактоо 
дегенге таптакыр эле маани берилбей 
калды. Кайсы гана коомдук унаага тїшпє 
бет кап тагынгандар сейрек. Ал унаанын 
эшигинде “Бет капсыз кирїїгє болбойт” 
деп жазылып турат. Карасаў ошону жа-
зып илип алган айдоочунун єзї деле бет 
кабы жок отурганын кєрєсїў. 

 Буга жол берїїгє болобу  Ошон-
дуктан Єкмєт чукул арада бет кап та-
гынбагандарга карата айып пулду очой-
то салуу практикасын чукул киргизбесе 
болбойт. Себеби, илдет жайылып кетсе 
єткєндєгїдєй алапайыбызды таппай ка-
лабыз. Муну жарандар да туура кабыл 
алышы керек.

Мындан тышкары кафе-ресторандар-
дагы 200-300 кишини чогултуп алып, 
кїпїлдєтїп єткєрїп жаткан той-аштарга 
убактылуу тыюу салбаса болбой калды. 
Албетте, мындан алар бир кыйла эко-
номикалык жактан жабыр тартат. Би-
рок, утурумдук кызыкчылык маанилїїбї 
же улуттун саламаттыгы маанилїїбї  
Ошону ойлонсок. Бет кап тагынуу, бел-
гиленген эрежелерди сактоо менен Кы-
тай Ухан шаарында бул ооруну толук 

жеўгендигин жарыялап, пандемия учу-
рунда колдонулган жабдууларын, ки йген 
кийимдерин атайы музей ачып, ошого 
тапшырып салышты. 

Израиль эмне кылды?..
 Израиль пандемиянын экинчи тол-

кунун милдеттїї тїрдє коомдук жай-
ларда бет кап тагынып жїрїї менен 
басаўдатканын айтып чыкты. Бул єлкєдє 
бет капсыз кєчєгє чыксаў олчойгон ай-
ып пул тартасыў. 

 

Батыштачы?
ермания дагы милдетїї бет кап та-

гынып жїрїїнї колдоп, мындан тыш-
кары коомдук тамактануу жайларынын 
иштєєсїнє тыюу салды. Бул коомчулук-
тун бир катар катмарын нааразы кыл-
са дагы, ермания бийлиги талабынан 
кайткан жок. Атїгїл 2-ноябрдан тартып 
бир айга чейин ондон ашык адамдардын 
чогулуусуна чектєє киргизди. Ал эми 
Британиянын премьер-министри Борис 

жонсон 5-ноябрдан 5-декабрга чейин 
катуу чектєє киргизиле турганын жар 
салды. Орусияны алсак, айрым жерлер-
де оорунун кєптїгїнєн медперсоналдар 
жетишпей калып, аскер дарыгерлерин 
жардамга чакырууга аргасыз болушту. 
Орусия дїйнєдє биринчи болуп Ковид-
1 га каршы “Спутник” вакцинасын чы-
гарган мамлекет. Жакын арада масса-
лык вакцинация жасоого  даярданууда. 
Сыягы, Кыргызстан деле ошол вакцина-
ны алмайын бул кырдаалдан чыга ал-
байт окшойбуз.

Т м р  АЛ МбеК в    
К р  Туусу

кт кт м

Кїчєгєн пандемия, 
кїжїлдєгєн той-аштар

Ковид-19 илдетинин экинчи толкуну кїчєдї. Майдандан келген суук кабардай эле 
кїн сайын адамдардын кайтыш болгону, бул ооруга чалдыккандардын санынын 
єсїшї тууралуу маалыматтар баарыбыздын їшїбїздї алууда. Акыркы суткадагы 
маалыматта 436 киши ооруга чалдыгып, 5 адам мерт болуптур. Мындан улам 
бийлик оорунун жайылып кетишинин алдын алуу боюнча чукул чараларды 
кєрбєсє “эти тїгїл табагыбызды” таппай калышыбыз мїмкїн. Анткени, дїйнєлїк 
масштабдан алганда Ковид-19 илдети азуусун айга жанган мамлекеттердин да 
шаштысын алып жатат. Алсак, Россияда акыркы маалымат боюнча бир суткада 
18 миўден ашуун адам ушул ооруга чалдыгып, Президент В.Путин єзї баштап 
тынчсыздануу менен коўгуроо кагууда. Ал эми дїйнє боюнча акыркы суткада 
АКШнын Жон Хопкинс университетинин эсептєєсїндє бир суткада 46 539 622 
адам ооруга чалдыгып, 1 200 808 адам мерт болду. 14 242 631 адам айыгып чыкты. 
Ушунун єзї эле ааламда абал оорлоп кеткенин айтып турат. Єзгєчє Батышта 
кырдаал кыйындады.
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«ЭлТР» МТРК башкы директор лугуна 
«Суперинфо» гезитинин баштагы баш-
кы редактору айиста  атманова  
дайындалды эле, «ЭлТРдин» эмгек жа-
мааты караманча каршы чыгып, иш таш-
тоого чейин барышты. Тележурналист-
тер «гезитте иштегендер теледе иштей 
албайт» деп, гезитчи кесиптештеринин 
огородуна таш ыргытып, аз жерден теле-
журналисттер менен гезитчи журналист-
тердин ортосунда кайым айтышуу болуп 
кете жаздады.

«ЭлТРде» иштеген тележурналист ке-
сиптештерди т ш нс  болот, телек рс т  
жасоонун з зг ч л кт р  бар. ыныгы 
тележурналист болуу о¢ой эмес. Мыкты 
сюжет тартуу, к рс т  даярдоо жамаат-
тык т йш кт  талап кылат. Ушул ¢ тт н 
алганда, «ЭлТР» телеканалына к р рман 
катары оголе к п дооматтарды айтса бо-
лот. Бул мамлекеттик телеканалда баш-
ка телеканалдардагы маданий, т з эфир, 
шоу программаларды кайталаган, суп-
сак, тажатма телек рс т л рд  айт-
паганда, к п деле жа¢ылыктарды бай-
коого болбойт. Тележурналисттердин 
маектешине узаткан суроолорун угуп  
отуруп, билим де¢гээлинин ст нд  иш-
тешпегени, к п окубаганы дароо к зг   
урунат.

«ЭлТРчилердин»  . атмановага 
каршы чыгышкандыгында кандайдыр 
бир ж й л р бардыр. Антсе да, аталган 
телеканалдын чыгармачыл жамаатына 
креативд л к, тынымсыз изден , жа¢ы 
долбоорлордун ст н н ишт  ашыктык 
кылбайт. «ЭлТР» МТРК башкы директо-
ру болуп дайындалган Эрлан огдурбе-
ков бул оор ж кт  алып кете алабы, аны 
убакыт к рс т т.

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университетинде да к п к нд н 

Кїн кєйгєй

Бири кеткиси келбей 
тырышып, бири...

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу»

2005-жылдагы март, 
2010-жылдагы апрель 
ынкылаптарынан кийин 
да Кыргызстанды пикет, 
митингдердин толкуну 
каптаган. Асыресе, анын кєбї 
Бишкек шаарында катталып, 
бир кїндє эки-їч митинг єтїп 
турчу. Айрым кїндєрї пикет, 
митингдердин саны 7-8ге  
жеткен кїндєрї да болгон. 
Жалпысынан бир жылда 800дєн 
ашуун пикет, митингдер болсо 
керек эле. 5-6-октябрдагы элдик 
толкундоолордон кийинки 
пикет менен митингдер ошол 
кїндєрдї эске салып турат.

бери ызы-чуу. Аталган окуу жайынын 
профессордук-окутуучулук жамаатынын 
тобу ректор Канат Садыковду алып, анын 
ордуна Каныбек Осмоналиевди койгонго 
каршыбыз деп президенттин милдетин 
аткаруучу, Єкм т башчысы С.Жапаровго 
кайрылуу жолдогонго да лг р шт .  
КУУнун профессорлорунун айтымын-
да, км тт н К.Садыковдон з каалоо-
су менен иштен бошотуу тууралуу арыз 
жазып бер с н суранып жатышыптыр. 
Кызык, жогору жактан К.Садыковдон з 
каа лоосу менен арыз жазуусун суранса, 
бул тууралуу ал з  жогору жакка кай-
рылбай, профессордук-окутуучулук жа-
маат к лд р  сакалдарын с йр п, чур-
кап ж рг н  кандай  Биздин оюбузча, 
бул жагдай ректор К.Садыковго аброй 
деле апкелбейт. Арийне, К.Садыков  
КУУнун окутуучуларынын артына жашын-
бай, з   эмгек жамаатынын алдында ту-
рушу керек эле го. 

КУУнун айрым профессорлору менен 
с йл шс к, алар айрым коллегалары кай-
рылуу жазылган кагазды к т р п, азыр-
кы ректорду колдоп кол коюп бер с н 
суранып ж р шк н н к рг нд кт р н, би-
рок ректор К.Садыковду колдоп, кол ко-
юп бербегендиктерин айтышты. емек, 
ушул тапта окуу жайда азыркы ректор 
К.Садыковду колдогондор менен катар 
колдобогондор, же тагыраагы КУУга ким 
ректор болоруна кайдыгер тараптар да 
бар экени айдан ачык.

Кайран университет  Биз окуган жыл-
дарда анда илимдин д -шаалары иштеп, 
студенттерге тере¢ билим бер   ч н 
чын дилинен берилип иштешч . Универ-
ситет с рд  да, айбаттуу да к р нч , ар 
бир айткан с з н  маани берип, олуттуу 

с йл г н агайларыбыздай болсок 
деп кыялданчубуз. Университеттин 
окуу корпустары эле эмес, жатакана-
ларынан да кут т г л п, аурасы баш-
кача эле. Со¢ку жылдардагы универ-
ситеттин имараттарынын абалын 
к р п, профессордук-окутуучулук 
жамааттагы руханий-моралдык ат-
мосфераны к р п, кадимкидей ич 
тызылдайт. Бир кезде лк н н жо-
горку билим бер с н н флагманы 
болгон окуу жайы акыркы он жылда 
т  т м н т ш п кетти.

Жетекчиси кызматтан ке-
тип, башка жетекчинин дайын-
далышына каршылык билдирип 
чыккан эмгек жамаатынын бири 
“Т нд кэлектро”ишканасы болду. 
Аталган ишкананын 300д й кыз-
маткери Улуттукэнергетикалык-
холдингдин имаратынын алды-
на келип, «Т нд кэлектр» ишкана-
сынын жетекчиси иштен алынып, 
анын ордуна жа¢ы адам дайын-
далганына нааразы экендиктерин  
билдиришти.

«Т нд кэлектронун» митингге чык-
кан тарабынын айтымында, кызматтан 
алынган оскул Бекмурзаев алардын 
к йг йл р н «ичинен т ш нг н киши». Ал-
жумуш жолун монтёрлуктан баштап, ан-
дан кийин диспетчер, башкы инженер, РЭ-
Стин, кызматтардын, бир б л шт р ч  
компаниянын жетекчиси, министрдин орун 
басары болуп иштеп, кызматтык тепкич-
тердин баарын басып т пт р. Алар же-
текчилик кызматта иштегенине 1,5 ай бол-
гон Бекмурзаевдин алынышын «энерге-
тиктердин намысын тебелеген окуя» деп 
баалап, «жумушунан с г ш албаса, ага 
карата кылмыш иши козголбосо, иштен 
кет  тууралуу арызы болбосо да алып 
жатышканы туура эмес» деген ж й н  
бетке кармап, «Иш билген адам иште-
син» деп эсептешет.

рас эле, эгер Бекмурзаевдин дайын-
далганына ара¢ эле 1,5 ай болсо, с г ш 
албаса,анда «Улуттук энергохолдинг» 
компаниясынын директорлор ке¢еши 
Мамлекеттик м лкт  башкаруу фонду 
менен макулдашып, кабыл алынган че-
чимдин артында кандай кызыкчылыктар 
жатат деген суроо пайда болот.

Айрымдар жетекчи болсо эле, жооп-
керчиликти, мамлекеттик иштин кызык-
чылыгын эмес, иралды майк л-с тк лд н 
ст н  барып отуруп кала тургандай ой-

лошот окшойт. Жаман айтпай жакшы жок 
дейт, акыркы жылдарда мамлекеттик же-
текчи кызматта иштегендердин к пч л г  
кызматтан ж н кете элек. ст н н кыл-
мыш иши козголуп, ызы-чуу, к р -г  ме-
нен кет д . ЖЭБ чырына байланыштуу 
эле, эки экс-премьер-министрдин ст н н 
кылмыш иши козголду. Экс-энергетика ми-
нистри, бир катар жетекчилик кызматта-
гы энергетиктер да ошол эле иш боюнча 
айыпталып, соттолуп, айып т л п, эркин-
дикке чыгышты. Бишкек шаарынын эки 
экс-мэри, бажы жетекчилерине кылмыш 

иши козголду. А.Суракматовдун буйругу 
менен Бишкек шаарынын биринчи вице-
мэри кызматына дайындалып, Россия-
га коомдук транспорт маселесин чеч   
ч н кеткен убакта кызматка дайындал-

ганына бир жума т  электе кызматтан 
алынган Н.Т леев Кытайдан алынган ав-
тобус чырына байланыштуу бир топ жыл 
абакта жатып чыкты.

Э¢ «свежий» мисал айтсак, лк н н 
башкы ветеринардык врачы К.Ж. корруп-
цияга шектелип, УКМК тарабынан кармал-
ды. Аталган кызматтын басма с з кыз-
маты УКМКнын коррупцияга каршы к -
р ш  кызматынын кызматкерлери е-
теринардык жана фитосанитардык кооп- 
суздук боюнча мамлекеттик инспекция-
сында к пт н бери иштеп келген корруп-
циялык схеманын бетин ачканын кабар-
лады. Башкы ветеринардык врач менен 

бирге, аталган инспекциянын эки б л м 
башчысы, лаборатория башчысы да  
УКМКнын убактылуу кармоочу жайына  
киргизилди.

Жетекчи болуу же¢ил эмес. Бирок, эм-
негедир «чо¢» болгусу келгендер менен 
креслосун тарттырып ийгиси келбегендер 
четтен чыгат. Аны да т ш нс  болот. Он-
догон коррупциялык схемалардын бетте-
ри ачылып, коррупциялык иштерге каты-
шы бар ондогон кызмат адамдары чети-
нен соттолуп жатканын к р п-билип ту-
руп деле кайра эле ошол коррупциялык 
схемаларды ийгиликт  улантып жаткан-
дарды к р п жака¢ды карманасы¢. Бо-
луптур, бизде да коррупционерлерге ка-
рата жаза же¢ил экен дейли, кошуна Кы-
тайда коррупционерлер л м жазасына 
тартылат. Бирок, ошого карабай, Кытай 
мамлекети коррупционерлерди тукум ку-
рут т г т  элек. Сыягы, мунун з  адам 
баласынын табияты менен байланышса 
керек окшобойбу.

Мейли, адам кылмыш жазасынан 
коркпойт экен, абийир соту да адамдын 
ж р г нд г  музду эрите албайлы  Мы-
на жакында акистан лк с  Кыргызстан-
дын бардык ЖОЖдору даярдаган медик 
адис терди кара тизмеге киргизгенин жа-
рыя кылды. Мына биз кандай к нг  жет-
тик  Эгер медик адистерди даярдоо жаа-
тындагы абал чындап эле акистан лк с  
жактырбагандай абалда болсо, анда сала-
маттык сактоо тармагын алдыдагы жыл-
дарда оор кризис к т п турганы анык.

Кыргызстанда ч жолу элдик толкун-
доолор болду. Элдин ы¢кылапчыл а¢-
сезими с п, жа¢ы зг р л рд  к т п 
жатат. Арийне, мамлекеттик ишкана-
ларда, мамлекеттик окуу жайларында 
абал мурдагы эле бойдон калып жатка-
ны, эч зг рг с  келбегени, зг р л рд  
кабыл албай далысын салганы абдан  
к н чт .

Аксакалдын тилеги 

е е бер ин
Беленге тап бектериў кете берсин,
Берекем жаштар гїлдєп єсє берсин.
Ошолор ортобузга чыга келип, 
Орошон милдеттерди чече берсин.
«Кымбатым, кыргыз элим їчїн» дешип, 
Кыргыздын кыйырына жете берсин. 

Ач кєздєр, дїйнєкорлор кете берсин,
Каргышы калыў журттун жете берсин.
Напси тыйбай жутунуп, жутуп жаткан,
Арамдын кекиртегин теше кєрсїн.
Ойготуп кыргызымдын ой-сезимин,
Ооматтуу улутмандар єсє берсин.

у тан Абд А МА в   
т  рай ну  б б  ай  

т  рай нунун ар а туу атуу у
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рматтуу Тилек урсалиевич
Калкты сугат суу менен камсыз кылуу 

айыл чарбанын єнїгїїсїнїн єзєгї экени 
талашсыз.  Эски кєйгєйлєрдї жаўыча 
чечїї жолдорун аныктоого ынтызар болуу 
менен сиздин жаўы кызматыўызда бул 
маселени чечїї максатыўыз бар деп ише-
ним артып,  сизге єтїнїч-сунуштарыбызды 
билдиргибиз келет.

Єлкєбїздє 1 млн. гектардан ашык су-
гат жерлер болсо, анын 73  миў гектарын 
сугат суу менен камсыз кылуу кызматын 
4  Суу пайдалануучулар ассоциацияла-
ры С А  камсыз кылат. Ошол эле учур-
да, єлкєбїздє ички ирригациялык инфра-
структуранын бїгїнкї абалынын начар-
дыгынан жана сугат сууну жеткирїї кыз-
маты канааттандырарлык болбой жат-
кандыктан,  дыйкандардын талаасына єз 
убагында керектїї кєлємдєгї сугат сууну 
жеткирїїдє кєйгєйлєр бар экендиги дый-
кандар тарабынан айтылууда.

Бул кєйгєйлєрдїн себептерин жа-
на чечїї жолдорун аныктоо їчїн Жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу ЖЄБ  
органдарынын, С А жана коомдук уюм-
дардын єкїлдєрї тарабынан демилгелїї 
топ уюшулуп, иштеп келе жатат. Бул топ 
201 -жылы Ош жана Жалал-Абад об-
лустарында ички сугат суу маселесин  
райондук жана облустук деўгээлде тал-
куулап, ал жылдын декабрында Бишкек 
шаарында єткєрїлгєн улуттук конферен-
циянын негизинде тїзїлгєн. 201 -жылы 
ар бир облуста жалпысынан 5 0 єкїл ка-
тышкан талкууларды єткєргєн. Бул иш-
аракеттердин негизинде бир нече негиз-
ги кєйгєйлєр аныкталган.

Бїгїнкї кїндє єлкєбїздє 5,7 миў км. 
чарбалар аралык каналдарды райондук 
суу чарба башкармалары тейлейт. Ал 
эми 23.2 миў км. ички чарбалык канал-
дар С Алардын тейлєєсїндє. арбалар 
аралык каналдарды капиталдык оўдоого 
жана калыбына келтирїїгє жылына рес-

 Ачык кат

Ирригациялык инфраструктуранын    
                                  абалы начар

Ирригация маселелери боюнча демилгелїї топ  
Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш єнєр жайы  
жана мелиорация министри Тилек Токтогазиевге ачык кат  

менен кайрылышты.
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш єнєр жайы 

жана мелиорация министри Т.М.Токтогазиевге

публикалык бюджеттен 370 млн. сом кар-
жыланса, ички каналдарга С Анын бюд-
жетинен болгону 34,  млн. сом оўдоп 
тїзєєгє гана каржыланат. Башкача айт-
канда,  капиталдык ремонт жана калыбы-
на келтирїї иштерине акча жетпей калат. 
Учурда 1  миў километрден ашык ички ка-

ген. Ички каналдарды калыбына келтирїї 
чоў каражатты талап кылат. Мындай ка-
ражат С Анын бюджетинде жок.

Адилеттїїлїк їчїн белгилеп кетїїчї 
нерсе, ички ирригациялык тармактарды 
курууга жана калыбына келтирїїгє мам-
лекеттен жеўилдетилген 25  гана кайта-
рым менен насыя берилип жатат. Ошент-
се дагы, С Алар тарабынан кайтарым 
начар болуп жатат. Бул насыянын эсе-
бинен 133 С А 230  км. ички каналдар-
ды реабилитация кылышкан. Тагыраагы, 
жалпы ички ирригациялык инфраструкту-
ранын 10 пайызы. 201 -жылдын аягына 
карыз 1 млн. 2  миў болсо, кайтары-
мы 110 млн. сомду тїзїп, болгону респуб - 

дын жетекчилеринин атынан 10 кат жи-
берилген. Ошондой эле август айында 
КР резидентинин атына 22 кайрылуу 
каттар жєнєтїлгєн. Ал каттарда дыйкан-
дарга сугат суунун жетпегендиги туура-
луу айтылып, тємєнкїлєр белгиленген

 С А  коомдук ишкана жана ма-
териалдык-финансылык, техникалык аба-
лы жетишсиз

 ыйкан сугат суу кызматы їчїн 
тєлємдєрдї тєлєбєй койсо, С А эч нер-
се кыла албайт

 Айыл єкмєтї тарабынан ички ирри-
гацияга колдоо кєрсєтїїгє кийлигишїїгє 
мыйзам жол бербейт

 Айыл єкмєтї єз алдынча ички ир-
ригациялык каналдарды капиталдык 
ремонттон єткєрїїгє жана калыбына 
келтирїїгє мїмкїнчїлїгї жок

 Ички ирригациялык системалар 
азыркы талапка жооп бербейт, б.а. 
кєпчїлїк ички каналдар жер канал бой-
дон, абалы начар

 С Ада ички каналдарды ремонттоо-
го акча каражаты жетишпейт

 Кєпчїлїк С Алар ички ирригация-
лык системаларды калыбына келтирїї 
їчїн алган насыялардын кайтарымы на-
чар

С А єзїн-єзї башкаруу жана єзїн-
єзї жєнгє салуучу, єзїнїн мїчєлєрїн, 
дыйкандарды  сугат суу менен кам-

сыз кылуу, алардын муктаждыкта-
рын канааттандыруу жана ички ка-
налдарды кароо максатында тїзїлгєн  
коомдук уюм катары єзїнїн негизги мил-
деттерин толук кандуу аткарууга даяр 
эмес экендиги коомдук талкууларда 
белгиленген. Андыктан ички ирригация 
сис темасында Жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу органдарынын ролу четте  
калган.

рматтуу Тилек урсалиевич
Сугат сууну дыйкандарга жеткирїї 

учурда актуалдуу маселе болгондук-
тан, бул тармактагы кєйгєйлєр, жо-
горуда кєрсєтїлгєндєй бир канча жо-
лу талкууланып, сунуш-пикирлерибиз 
калыптанып калган. Ошол сунуш-
пикирлерибизди сиз менен бєлїшїп, 
биргеликте талкуулоо максатында  
демилгелїї топтун мїчєлєрїн жеке 
кабыл алууўузду суранып кайрылып  
жатабыз.

налдар жер каналдары болуп, капиталдык 
ремонтко муктаж. Анын айынан 40- 0  
сугат суу дыйкандын талаасына чейин  
эле жерге сиўип, жоготууга учурайт.

“С Алардын кароосундагы ирри-
гациялык об ектилерге суу чарба де-
партаменти тарабынан даректїї жар-
дам берїїгє мыйзам жол бербейт... Ич-
ки каналдарды оўдой турган болсок, бу-
га эл аралык эксперттердин аныктоолору  
боюнча 10,5 миллиард сом талап кылы-
нат”,  деп Суу чарба жана мелиорация 
департаментинин директору Кєкїмбек 
Таштаналиев демилгелїї топ тарабынан 
єткєрїлгєн КР Жогорку Кеўешинин Аграр-
дык саясат, суу ресурстары, экология жа-
на регионалдык єнїктїрїї боюнча коми-
тетинин 201 -жылдын 2 -апрелинде Ош  
шаарындагы кєчмє жыйынында билдир-

лика боюнча насыя кайтарымы 17 пайыз- 
дын тегерегинде болууда. Учурда, карыз-
дын 300 млн. сомдон  ашыгы - бул кечик-
тирилген тєлємдєр, б.а. бул 300 млн. сом-
го штраф, пеня кошулуп жатат. Карыздын 
суммасы кїндєн-кїнгє єсїп баратат. Бул 
кєрїнїш  учурда С Алар инвестиция - 
лык жана кредиттик каражаттарды на-
тыйжалуу башкарууну камсыз кыла алба-
гандыгын билдирет. Ошондой эле мам-
лекет С Аларды колдоого ресурстарды 
тартканы менен тарифтик саясатты жана 
кредиттик каражаттарды башкаруу сая- 
сатын кєзємєлдєбєйт.

2020-жылдын июнь айында Жогор-
ку Кеўештин  депутатына ички иррига-
ция системасындагы кєйгєйлєр туралуу 
Сузак, Базар-Коргон, Ноокен райондору-
нан ЖЄБ органдарынан жана С Алар-

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Бишкек мэриясынын сайтына 
їстїбїздєгї жылдын 
14-октябрында: «Суу 
тїтїктєрдї куруу иштери 
мєєнєтїнєн мурда бїткєрїлдї» 
(https://www.meria.kg/ky/
post/20961) деген аталышта 
сїйїнїчтїї кабар чыккан. 

Кулак кагыш

Мэрия рапорт берген, бирок башталган иш аягына чыга элек
Анда  “Бизде жакшы жа¢ылыктар 

бар, бир аз графиктен чыгып, суу 
т т кт р н н курулушун м н т н н 
мурда б т рд к. Арча-Бешик жа¢ы 
конушунун Эр-Тайлак к ч с  орте-
ков к ч с н н Арча-Бешик к ч с н  
чейин суу т т кт р н куруу толугу ме-
нен б тк р лд . Тармактардын жал-
пы  узундугу 510 метрди т з п, таза 
суу 25  турак йг  кирет. Курулуш иш-
тери шаар куруу жана архитектура бо-
юнча вице-мэр Уланбек Азыгалиевдин 
жеке к з м л  астында ж рг з лд . 
Эскерте кетсек, Коомдук-мамлекеттик 
капиталдык курулуш башкармалыгы-

нын конкурсунун жыйынтыгында « и-
гаком» курулуш компаниясы б др тч  
болуп аныкталган. Келишим боюнча 
курулуш иштеринин наркы 2 миллион  
305 ми¢ 377 сомду т зд . Бишкек  
с й кт  инфраструктуралык шаар ”  
делет. 

Арча-Бешик жа¢ы конушунун Эр-
Тайлак к ч с  ортеков к ч с н н 
Арча-Бешик к ч с н  чейин суу 
т т кт р н куруу иштери ж рг н ,  
дээрлик б тк р л п калганында талаш 
жок. Курулуш иштери сентябрь айы-
нын аягында эле б т п, жергиликт  
тургундардын йл р н  кеткен суу 

т т г н  туташтыруу эле калган. Анан 
эле 5- -октябрдагы окуялар каскак бо-
луп, ич ч  суу Эр-Тайлак к ч с н н 
тургундарына тартылбай токтоп турат. 
Натыйжада, бир айдан бери айрым тур-
гундар суусу жок отурат. 

Со¢ку бир айда Бишкек мэриясын-
да кадрдык башаламандыктар болду. 
Аны туура т ш н б з. Бирок, жашоо ток-
топ калбаган со¢, мэрия баштаган иш-
терин чала л к кылбай, аягына чейин 
б тк р с  абзел. Б г н-эрте¢ кар жааса, 
курулуш иштерине кеткен 2 миллион 305 
ми¢ 377 сом талаага чачылгандай болуп  
калбасын
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Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА,  
“Кыргыз Туусу” 

а тияр ага, сиз єзбек улуту-
нун єк л  болсо уз а кыргызча 
так с йлєп, кыргыз ын т ш н 
жоруган а амсыз. Агенттик-
тин иш кагаз арын мамлекет-
тик тил е ж рг з н  ишке ашы-
руу агы аракети из, салымы ыз 
чо  болуу а. из бала кези из е 
кыргыз мектебин е оку у уз  
беле     

 Совет жылдары Єзгєн шаарында 
кыргыз мектеп болгон эмес. Бир орус, 
алты єзбек мектеби бар эле. Кыргыз 

Мамлекеттик тил 

а ияр : 

Ма лекеттик тил и  
р н  ата ан балага т  керек

балдар-кыздар орус мектепте окуш-
чу. Мен єзбек мектебин окуп бїтїрдїм. 
Институтту болсо Ташкенттен аякта-
дым. Тилди їйрєнїї їй-бїлєдєгї тар-
биядан башталат деп ойлом. Эсимде, 
ата-энемдин жоро-жолдошторунун 0  
пайызы кыргыздар болгон. Ал кездеги 
элдин жашоо образы, пейили да башка-
ча эле. Жакшы карым-катыштагы адам-
дар мїмкїн болушунча балдарын бири-
бирине достоштурууга аракеттенишип, 
бир тууган кылып коюшчу. Ошол эў со-
нун салт эмнегедир жоюлуп кетти. Атам-
дын айтканы азыр да кулагымда турат. 
«Балам, Кыргызстанда жашаганыбызга 
миў мертебе шїгїрчїлїк келтиришибиз 
керек. Кыргыздар чексиз айкєл, мейман-
дос эл. Кыргыздын їйїнє зарыл жумуш 
менен шашып барсаў да, «коё тур» деп, 
нары жакка кирип, нанын алып чыгып ооз 
тийгизет. Билгенге дїйнєдє мындай сей-
рек салты бар бир да эл жок. Кыргыздын 
улуулугун, алгылыктуу салттарын мен 
силерге їйрєтїп жатам. Келечекте си-
лер да аны єз балдарыўарга їйрєтїїгє, 
жеткирїїгє милдеттїїсїўєр»,  дечї. Ку-
дай бар, атамдын ошол аманат сєзїн би-
ринчи жолу сизге айтып берип жатам. 

Мен 13 жашка жаўы толгонумда атам 
козу сойгонду їйрєттї. Кыргыздын сал-
тындагыдай туура жиликтеп, 25 мїнєттє 
казанга салганды кєрсєтїп берди. Усту-
кандарды улуу-кичїїсїнє, эркек-аялына 
карата туура тартууну да билип алдым. 
Кичине кезимде кыргыз досторумдун 
їйїнє барып, суй жыгылганча чарчап ой-
ночубуз. Кечкисин ошол їйдє уктап кал-

ганымда апам артымдан келчї. Ошондо-
гу досторум менен азыркыга чейин каты-
шып, шеринелеш болуп жїрєбїз. Атанын 
керээзин аткарбаган жигитчиликке жат-
пайт. Мен да азыр балдарыма, небереле-
риме кыргыз тилинде сїйлєєнї, ушул эл-
дин салт-санаасын биле жїрїїнї єткєрїп 
берип жатам. Азыркы кїндє Салиевдер-
дин бала-чакасынын бирєєсї да кыргыз 
тилинен кєйгєй чыгарбайт. егеле, адам-
дын тєрєлїшї менен дїйнєдєн кетишинин 
ортосу кєз ирмемдик нерсе экен. Ошол 
кыска убактын ичинде улутка, жердешчи-
ликке бєлїнїп жашоодон эмне табабыз

 Мамлекеттик тил ин азыр-
кы жаг айына кан ай баа бере- 
сиз

 Бир белгилїї адам мага ушул сиз 
берген суроону узатты. Мен ага Кыргыз-
станда мамлекеттик тилдин єнїгїшїнє 
“3” деген баа береримди айттым. Миса-
лы, ушул кезге чейин мамлекеттик ор-
гандардын мыйзам долбоорлору, катта-
ры биздин агенттикке орус тилинде ке-
лип жаткан учурлар арбын. Мен бир не-
че жолу кыргыз тилинде жазгыла деп 
кайра жєнєттїрдїм. Алардын айрымда-
ры  “Башкы жетекчибиз орус тилдїї бо-
луп жатса эмне кылалы. Ал кишинин ур-
матына орусча эле кабыл алып койбой-
суздарбы”,  деген шылтоону айтышат. 
Биз аларга  “Ушунча документтердин баа-
рын силердин жетекчиўер окуп їлгїрбєйт. 

окументтерди ошол мекеменин аппара-
тындагы кыргыз балдар даярдап берип 
жатышат. Андыктан алгач мамлекеттик 

тилде эле жазбайсыўарбы ”,  дей берип 
тил тешилди. Айтор, мамлекеттик тилге 
болгон мамилени кєрїп туруп кїйєсїў 
да. Азыркыга чейин мыйзамдардын кєбї 
адегенде орусча жазылып, кыргызча ко-
торулганы їчїн экєєндє дал келбєєчїлїк 
кездешкен учурлар да жок эмес. Ал эми 
єлкє калкынын басымдуу бєлїгї кыргыз 
тилдїїлєр эмеспи.    

Кыргыз тили  Манастын тили. Элдик 
адабияты абдан бай тил. Бирок, сєзсїз 
эле анын баарын билип, їйрєн деген та-
лапты эч кимге койгон жокпуз. Болгону 
1000ден ашык  сєздї жаттап, їйрєнїп ал-
ган  адам базарда, кєчєдє, автоунаада, 
жыйында эч кыйынчылыксыз байланыш-
тырып сїйлєй алат. Азыркы кїндє мекен-
дештерибиз кєп акча таап, жакшы жашоо 
їчїн Россия, Казакстан, Америка, Корея 
ж.б.мамлекеттерге агылышууда. Ал жак-
тын тили єзїнє муктаждыкты туудурганы 
їчїн жаштарыбыз тез арада сєздєрдї 
жаттап, сїйлєгєндї їйрєнїшїїдє. Ал эми 
бизде «эмне їчїн киндик каныў тамган, 
ата бабаўдын сєєгї жаткан уюткулуу кыр-
гыз жеринде кыргызчаны їйрєнїїдєн 
ушунчалык кєйгєй чыгарасыўар » деп 
сураган киши жок... Муктаждык демек-
чи, Ош, Жалал-Абад жана Баткендин ба-
зарлардагы єзбеги да, тажиги да, айрык-
ча жаштар дээрлик кыргызча так сїйлєп 
калышты. Анткени алар соода кылып, ти-
ричилик єткєрїп жаткан соў, кыргызча 
сїйлєєгє муктаж. Ал эми ємїр бою мам-
лекеттик кызматта иштеген нечендеген 
чиновниктер кыргыз тилин їйрєнїїнї ой-
лоп да коюшпаганы кызык...

 алким кыргыз тилин йрєн гє 
муктаж ык туу ура турган мый-
зам ык ме анизм ер жетишпей 
жаткан ыр    

 Кошуна Єзбекстанды мисал кел-
тирейин. Ал жакта коомдук жайларда 
орусча сїйлєгєндєр єтє сейрек. Мам-
лекеттик тил мыйзамдуулуктун негизин-
де єнїгїп жатат. Баса, Єзбекстан биз-
дин агенттиктин жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу жаатындагы, этностор ара-
лык чєйрєдєгї жасаган иштерин жакты-
рып, тєрт айдын ичинде ушундай мам-
лекеттик органды тїзїп алышты. Бирок, 
єзбек кошуналар аны агенттик эмес, мам-
лекеттик комитет макамында тїзїштї. 
Жакында алардын мына ошол органы 
эл аралык чоў форум єткєрдї. орум-
да Єзбекстанда жашаган диаспоралар-
дын єкїлдєрїнїн бардыгы жалаў єзбек 
тилинде доклад окушту. Єзбекстанда 
жашаган улуттардын дээрлиги коом-
дук жайларда, кызматтык кеўселерде, 
жыйналыштарда Єзбекстандын мам-
лекеттик тилинде сїйлєєгє биротоло 
кєнїп алышкан. А чынында 34 млн. кал-
кы бар Єзбекстанда, 140 млн. калктуу 
Россияда же 1  млн.дон ашык эли бар 
Казакстанда мамлекеттик тилдин жо-
голуп кетїї коркунучу эч качан болгон 
эмес. Ал эми кыргыз тилинин жоюлуп 
кетїї коркунучу бар экенин эксперттер 
эскерте калып жїрїшєт. Кайсы єлкєдє 
болбосун мамлекеттик тил  ошол мам-
лекеттин атрибуттарынын орчундуусу  
эмеспи. 

Єткєн аптада Ошто Жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери  
жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги, ЕККУнун 
Бишкектеги программалык кеўсеси менен биргеликте “Эртелеп чыр-чатактардын 
алдын-алуу жана болтурбоо тутумун колдоо” долбоорун ишке ашыруунун 
алкагында семинар-тренинг єткєрїштї. Семинар-тренинг этностук жана диний 
чыр-чатактарды  алдын алуу максатын кєздєйт. Мониторинг жїргїзїї жана анын 
негизинде аныкталган кєйгєйлєргє анализдерди даярдоодо кєп этностуу район-
шаарлардагы коомдук кабылдамалардын жооптуу катчыларына усулдук жардам 
кєрсєтїлєт.  

ЕККУнун кємєгї

Бизди чыр-чатакты болтурбоо бириктирди  

Мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына 30 жылдан 
ашты. Бирок, 90 пайыз кыргыз тилдїїлєр катышкан 
жыйындардын дээрлиги орусча єткєн учурлар кєп. 
Мамлекеттик органдар кыргыз тилинде кат алмашууга 
толук єтїшє элек. Бїгїнкї ааламдашуунун бороон-
чапкынында кыргыз тилинин абалы кооптонууну 
туудурганы боюнча пикирлер айтылып жїрєт. Кабарчыбыз 
ушул кєйгєй тууралуу Єкмєткє караштуу Жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык 
мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору 
Бахтияр Салиев менен ой бєлїштї. 

Иш-чарага  аталган агенттиктин кєп 
этностуу район-шаарларындагы 

коомдук кабылдамаларынын жооп-
туу катчылары, мониторинг борбору-
нун єкїлдєрї, Кыргызстан калкы ассам-
блеясынын Ош, Жалал-Абад, Баткен, 

сык-Кєл  облустарындагы бєлїмдєрїнїн 
жетекчилери, УКМКнин, ИИМдин, ин 
иштери боюнча мамлекеттик комис-
сиянын  Ош облусундагы єкїлдєрї  
катышты.

Семинарда агенттиктин жооптуу 
катчылары иш-тажрыйбалары менен 

бєлїшїштї. Кєп этностуу аймактарда-
гы эл биримдигин бекемдєє, жалпы жа-
рандык иденттїїлїктї єнїктїрїї, ди-
ний радикализмдин алдын алуудагы 
иштерин айтып беришти. Жооптуу кат-
чыларга єздєрї даярдаган маалымат-
тарын контенттик, себептик жана кыр-
даалдык негизде анализдєє ыкмала-
ры їйрєтїлдї. “Бизди чыр-чатакты бол-
турбоо бириктирди” дейт семинардын  
катышуучулары.

А нтт т н маа мат мат
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кєрїнєт. Ал эми “ їй” деген 
сєз кыргыздын “чїйгїн”  бар-
чылык, токчулук, семиз, май-
луу, даамдуу деген сєзїнєн 
алынганбы деп єзїмчє ой-
лоп коем. Эли да кеўпейил, 
кимди болбосун батырып, 
бир туугандай кїтїп алы-
шат. Эми ушул жер илгерки 
замандарда далай талашка 
тїшїп, ондогон жылдар бою 
ойрот-калмактардын тепсен-
дисинде калып, кийинки кы-
лымда казактар да кызыгы-
шып, їйдї ээлеп алууга да-
лай аракет кылышкан. Бирок 
элдин биримдиги, ынтыма-
гы, баатырдыгы, Жараткан-
дын жардамы менен ким-
кимисинин тилектери орун-
далбай калганын тарыхыбыз 
кєрсєтїп турбайбы. Ошол ка-
ар замандын турмуш толку-
нуна ємїрлєрї туш келген, мен бїгїнкї 
кїўдє ак жїрєгїмдєн салам берип жїргєн 
ага-ини, эже-карындаштарымдын чоў 
ата, чоў апаларынын элестерине ушул 
чыгарманы жазуу менен башымды  
ийип, таазим этким келди. Аларды кий-
инки муундарга сабак калтырбасам, 
бассам-турсам оюмдан кетпеген кичи 
мекеним Кызыл- ыйкан айылында жа-
шап, ошол оор кїндєрдї башынан ке-
чирген, кїрєшкєн ата-бабаларыбыздын  
руху астында карыздар болчудай бир 
сезим тынчтык бербеди. Анан, албет-
те, Кудайым да мени ушул атуулдук пар-
зын аткарсын деп, кечиксем да жазуу-
чулук єнєрїмдї ойготкондур. “Арбак  
ыраазы болбой, тирїїлїккє кыйын бо-
лот” сыўары, єткєндї унутпай эстеп 
жїрєлї деп ушул “Актоко” баштаган чы-
гармалар жазылды.

 Кєркєм чыгарма жаратуу ан а-
гы, тары ый чыгарма жазуу єтє 
жооптуу. Ага тиш салуу ч н жа-
зуучу тары ый актылар, о-
кументтер, алил ер менен ку-
рал анышы керек. ул жагынан 
кантти из  

 Тарыхый чыгарма чындыктан оо-
лак болбошу керек экенин жакшы билем. 
Бир эле окуяны ар бир эле уруунун баа - 
тырлары же тарыхы тууралуу санжы-
ралардын кєбїнєн кездештирсе болот. 
Бирок мен “Актоко” повестимде уруу-
урууларга кєп токтолбой, кєркємдєє жо-
лу менен, 1 1 -жылы ркїндїн Беловод-
ское уездине караган чєлкємїндє бол-
гон окуяларга таянып, жалпылоо ире-
тинде жаздым. 

 егизинен кайсы тары ый 
актыларга, окументтерге 

таян ы ыз
 Бала кезден улуулардан уккан 

уўгулуу кептер куйма кулак болуп, ку-
лакка  куюлуп, кєкїрєктє калып калат 
экен. Ошол нерсе улам эс кирип, акыл 
кирген сайын бїчїрлєйт, ойго салат, 
изденїїгє тїртєт. Кийин, азыркы Жайыл  
районундагы Кызыл- ыйкан айылында 

Азыркы адабият

жашап, 1 -жылы кєзї єткєн Алыбай  
уулу мєтбек деген аксакалдын тєрт-беш 
баракка жазылган кол жазмасын, муга-
лим болуп иштеген уулу Алыбаев Аман-
дан алып окуп чыкканым да менин бир 
табылгам болду. Ошол окуя сїрєттєлгєн 
доордо мєтбек аксакалдын он эки, 
он тєрт жашар чамасындагы кези ок-
шойт. Кол жазмада бакы-багышан уруу- 
сунун келгин орустардан жабыр  тарт-
канын балалык баамдоо сезими менен 
болгонун-болгондой, ысымдарына чейин  
алымча-кошумчасы жок, кєргєнїн-
кєргєндєй жазганы байкалып турат.  
Ошол кол жазмадагыдай эле окуя кээ 
бир документтерде, орустардын эскерїї, 
изилдєє чыгармаларында да жазылып, 
Кыргыз улуттук илимдер академиясынын 
архивинде сакталып турат. Ошонун баа- 
рын алымдын жетишинче карап, окуп 
чыгуу їчїн Илимдер академиясында 
бир жыл убакыт короттум.

 Темирбек мырза, Актоконун  
каарманы  орус кызы сиз ин 
таене из болгон кен. алким 
чыгарма жазуу узга бул а себеп 
болгон ур

 Санжырачылардын кєбї єз ата те-
гин єйдє коюп айтууга аракет кылат. Би-
рок менин максатым  Актоко таенем-
дин атын чыгаруу болгон эмес. Ошентсе 
да ал киши солтолордун ошол аймакта-
гы бир топ тукумдарын бєєдє єлїмдєн 
аман алып калганын айта кетїї парзым. 
Бала кезимде карыялардын  “Эгер тиги 
дїйнєдє бейиш болсо, Актоко тїз эле 
бейишке киргендир. Андай тїз жїргєн 
адам бул жалганда чанда кезедешет”, 

 дегенин кєп угуп чоўойдум. Актоко  
таенемди єзїм да кєрїп калдым. Тае-
нем намаз окуп жатканда, эркелеп мой-
нуна минип алсам да “ары тур”  дебей, 
кыйналса да отуруп-туруп окуй берчї. 
Жетимишке таяп калса да узун чачын 
жууп-тарап, тыў эле. Мени 1-класска 
колумдан жетелеп єзї алып барганы да  
эсимде. 

 Кыргызга келин болуп, рк н маа- 
лын а кайын журтун орустар-

ын огунан сактап кал-
ган орус кызы Актоко-
нун єз аты чыгарма а 
айтылбайт. ул  сиз 
анын єз атын билбей 
калганы ыз ан меспи

 Орустун кызы Актоко-
нун єз ысымы  Тамара бо-
луптур. А бирок ата-энеси   
эркелетип Тома деп чакы-
рышчу экен. Кыргыздар ке-
лин кылып алгандан кийин  
анын ак жуумал келбетине 
жараша, аты  “Актоко” деп 
єзгєртїлїптїр. Ошол эле 
кїнї Актоко мусулман динин 
кабыл алып, кыргыздын бар-
дык салт-санаасын, ырым-
жырымын сактап, атїгїл беш  
маал намаз да окуп кал-
ган. Ага баштатан кєз са-
лып жїргєн приставь риба-

новский кек сактап, єчєшїп жїрїп, акы-
ры ата-энесин єлтїрєт. Кийин ак пады-
шанын аскерлери кыргыздарды Кытайга 
сїрїп, кубалап кырып келатканда Актоко 
элди аман алып калганы  бул чындык.

ы а  р н н  
ыныгы а алы ы   

-  
 кинчи китеби из ин аталышы 
 Кут-Ай  мнени т ш н рєт
 Элдик санжырадагы маалыматтар 

боюнча кыргыздын айтылуу Кытай уруу-
сунун адепки анык аты Кут-Ай болгон 
экен. ыгарманын єзєгїн да дал ушул 
айдын нуру аркылуу тїпкї бабасына кут 
тїшкєн уруунун тарых-таржымалына 
тиешелїї санжыра тїзєт. Тактап айт-
канда, бул повестте калмак чапкынчы-
лыгынын соўку этабындагы кыргыздар-
дын кєз карандысыздык їчїн чечкиндїї 
кїрєшї сїрєттєлїп, кытай уруусунун эл 
башчыларынын чыгаан эрдиктери ай-
тылат. Эми мунун баары бабаларды, 
тарыхты эскерип, эстей жїрїї менен 
бирге эле, жаш муундарды мекенчил бо- 
лууга їндєє далалаты. 

Ушул бир уруу эл менен жалпы кыр-
гыз урууларын кєрсєтїп бергим келди.

 Айтмакчы, Кут-Ай ын  ре ак-
тору Мырзакат Тыналиев, ошол 

оор огу каарман ар ын образын 
ачып бер єг  жакшы каражат  
историзм ер болгонун баалаптыр. 

ынын а, чыгармалар ы окуп оту-
руп, буга мен а к бє бол ум. Мын-

ай кєєнє сєз єр  кай ан тапкан- 
сыз

 Ал сєздєрдїн баары эле биз бала 
кезден угуп жїргєн сєздєр. Кийин ошол 
эле сєздєрдїн кєбї кєєнє сєздєргє ай-
ланып, колдонулбай калбадыбы. Ан-
дан сырткары, тарыхый документтер-
ден, кол жазмалардан жана нусали-
ев, дахин сыяктуу окумуштуулардын 
эмгектеринен табылып, колдонулган ну-
кура кыргыз сєздєрї.

 Кут-Ай ы  жазаар а же жазып 
жаткан а сиз и аб ан таасирлент-
кен жаг айлар

 Тарыхый чыгарма жазууга белсе-
нип калган адам тынымсыз изденїї ме-
нен жашайт экен. Санжырадан кабар 
алуу їчїн таластык белгилїї санжы-
рачы Сыргак Сооронкуловго жолугуп, 
жайма-жай маектешкеним бар. Жашы 
сексен алтыга барып калса да баскан-
турганы тыў, кыргыз элине аттын каш-
касындай таанымал, сєзмєр адам экен. 
Кечээ бирєєгє тєрт саат санжыра айтып 
бергенин кеп кылып отурду. Сєз башын-
да мен ага санжырачы эмес экенимди 
айтып, кытай уруусу тууралуу кєбїрєєк 
айтып берїїсїн сурандым. Ошондо  “А, 
балам, урууў кытай болот турбайбы. Бул 
уруудан эл билги, чыгаан, баатыр адам-
дар илгертен кєп чыккан. їйнєгє тааны-
мал ыўгыз Айтматовдун, Ашым Жакып-
бековдун, олпонбай Тїлєбердиевдин 
да уруусу ушул”,  деп, мен угуп-укпаган 
укмуштарды айтып отурду. “Эгерде сан-
жыраны їйдїн пайдубалы десек, тарых 

 їйдїн дубалы, чатыры болсо  сая-
сат. Катуу шамал болсо чатыр учуп ке-
тиши мїмкїн. убал урап калбайт деген 
кепилдик жок. А пайдубалдын тїбєлїк 
калаары  бул кашкайган чындык”,  
дегени мени абдан таў калтырып, ой-
лонтту. ыўгызхандын жети атасын 
санап бергени мен їчїн бир кызыктай  
сезилди.

Ошондой эле санжырачынын  “Баба-
лардын, баатырлардын арбагы тирїї, 
абайлап жаз”,  деген сєзї “Кут-Айды” 
жазып бїткїчєктї эсимден чыккан  
жок. 

Ошондой эле белгилїї тарыхчы-
лар, тарых илимдеринин доктору Ток-
торбек Ємїрбеков, Тынчтыкбек оро-
тегин агайлардын да кеп-кеўешин угуп, 
алардан таасир алып жазылды десем да  
болот.

 Мын ан сырткары, ушул 
к н єр  ле рк т  аттуу 
а геме из агы кыргыз а абият 
к йєрман арын кубантып тур-
ган чагы

 Рахмат. Санкт- етербургда 3 мам-
лекеттеги акын-жазуучулардын чыгар-
малары басылчу, эл аралык адабий 
порталдын « ыгыш-Батыш» басыл-
масынын 3-чыгарылышынын эў мык-
ты чыгармасы аталыптыр. Орус тили-
не їлнар Эмилова которгон. Мага кы-
зык болгону, немис жазуучусунун “Ар-
хипелаг улаг”  жєнїндєгї чыгармасы 
менен финалга чыгып калышы кызык 
болду. Албетте, улаг дїйнєлїк чоў те-
ма. Ага карабай, ар кайсыл калаада  
отурушкан калыстар тобунун чечими ме-
нен бир добуштан биздин “Бїркїтїбїзгє” 
биринчи орунду ыйгарып, “Жылдын эў 
мыкты чыгармасы” болгону кубандыр-
бай койгон жок. Бул, албетте, жеке ме-
нин эле эмес, жалпы кыргыз элинин  
ийгилиги.

 ыгармачылык ийгиликтер и 
каалайбыз.

Маектешибиз Темирбек Жолдубаев 1961-жылы Жайыл районунун  
Кызыл-Дыйкан айылында туулган. Куруучулук жана географ 
адистиктеринин ээси.  Ошол эле убакта ыр жана аўгеме, повесть 
жазуу менен соўку убактарда адабий чєйрєгє аралашып, атїгїл тек 
гана єзїн сыноо ирээтинде жазган “Актоко” повести окурмандар 
арасында жылуу кабыл алынып, єткєн жылы “Open Eurasia Book 
& Literature Festival” аттуу эл аралык жазуучулар фестивалында 
їчїнчї орунду алган. Бул “Актоко” повести жазуучу Жумабек 
Токтогазиевдин, ага удаа эле жарык кєргєн ”Кут-ай” аттуу китеби 
белгилїї журналист Мырзакат Тыналиевдин редакторлугу астында 
жарык кєрїп, азыр окурмандардын колунда.

е ирбе   жаз :

«Ата-бабалар алдындагы  
парзым мени жазуучу кылды...»

Жыпар ИСАБАЕВА, “Кыргыз Туусу”

о ого   
а ланган ор  ызы
 Темирбек ага, сиз ин куруучу ан 
 тары чы жазуучуга айланып, ай-

рыкча ары- зєн й н таржы-
малын  жазып калуунуз ун себе-
би мне е

 Сары-Єзєн деп аты айтып турган-
дай, єзгєчє кїзгє маал талаа-тїздїн 
баары куюлган сары алтындай болуп, 
бышкан эгин саргыч тартып, буга бак-
дарактардын сары жалбырагы кошу-
луп, атына заты жарашып, кєзгє сонун 
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ыргыз е бли а ынын адания  аалы а   
жана риз  ини ринин ор н ба ары  дра а рг:

абияттан, кино он,  

издин ар-на ы ыбыз  
л  а ары а алы ыбыз 

ана а ба ланы

 Андан кийин”Атаке баатыр” кыр-
гыз улуттук драма театрына ко-

юлду.  Анан турмуш менен сахнанын айка-
лышы тууралуу “Актриса” деген пьеса жаз-
дым. Алмазбек Сарлыкбеков иштеп чыгып, 
койду. Жамал Сейдакматова  “Манасчылык-
тын сыры ачылбай жїрєт, бир пьеса жазчы. 
Жєн эле адам манасчы болбойт эмеспи”,  
дегенинен “Кєк Теўирдин белеги”  жана “Ма-
насчы. Урпак. Аян” деген эки пьеса жаздым. 
Муну да амирбек Сооронбаев койду. Ма-
нас  кыргыздын жандїйнєсїн аруулай тур-
ган рух дїйнєбїз болуп жатпайбы. Бул 
бекер жаралган эмес. Бул кыргыз эли-
не Жараткандын белеги катары жарал-
ган деп, биздин ар-намысыбыз, улут ка-
тары сакталышыбыз Манаска байла-
ныштуу деген ойду айткан ушул драма 
кєптєгєн сынактарга катышып, жакшы 
байгелерди алды. 

201 -жылы “Коркутту” 
жаздым. Тїрксойдун башкы 
катчысы .Касенов  “Кор-
кутту казактар, єзбектер, 
тїркмєндєр да биздики деп 
жакшы баалашат. Эмне їчїн 
кыргыздар билишпейт ”  де-
ди. Изилдеп кєрсєм, Арстанбек Буйлаш уу-
лунун керээз ырында  “Мен деле єлїп ба-
ратам. Ажалды мен эмес ажал менен ар-
башкан Коркут атам деле жеўбептир”,  де-
гени бар экен. емек, Арстанбек билген-
ден кийин, Коркутту бїтїн кыргыз билген да. 
Ошентип изилдеп отуруп, Коркут жєнїндє 
чыгарма жаздым. Тїрксой колдоп, ырама-
тылык Марат Козукеев койгон. Муну менен 
кєп єлкєлєргє барып, Казакстандан биринчи 
орун, Тїркиядан гран-при алды. Анан  1 -кы-
лымдагы кыргыздардын тар заманы туура-
луу “Керээз” деген драмамда, ошол кылымда 
кыргыз уруу-урууга бєлїнїп, бирдиктїї хан 
шайлай албай турган кезде, сырткы кїчтєр 
ички кїчтєрдї тукуруп, буларды бири-бирине 
каршылаштырган саясат жїргєн. Ошол кез-
деги уруулар ортосундагы  чабышты, Ма-
нас атабыздын керээзин чагылдырып, Арс-
танбектин  “Устаранын мизинде оодарыл-
ган дїнїйє” дегениндей, оодарылып турган  
доордон сабак болсун деп жазылып, сахна-
да 2017-жылы коюлган. 

ини рли е и е  
з н н ыгар а ын о д -

р  жа а  дебе ин  де ...

 Министрликке келгени, театрлар 
жаўы чыгарма сурап жїрїштї. 

Бирок  “Єзїнїн пьесасын койдуруп жатат”,  
деген сєз болбосун деп, кєўїлдєнбєй жїргєм. 
Бирок пандемияда, їйдє отуруп калган убак-
та “ мїт” деген драма жаздым. Мурдагы 
министр Азамат Капаровичтин бир айтка-
ны бар  “ їйнє театрлары бир эле киши ой-
ногон моно-спектаклдерди коюп жатышат. 

андемия учурунда он-он беш кишини сах-
нага алып чыгуу кыйын экен. Эмне їчїн биз-
де моно-спектакль жок ”  деп. рас эле, 
Султан Раевдин “Суфлёру” бар, анда да 
он чакты бийчи бийлеш керек, анан “Илек-
илекте” эки-їч киши катышат, їлайым эже 
“Саманчынын жолун” ойноп жїрєт. Баш-
ка моно-спектакль жок болчу. Бул оюмда  
жїргєн. 

Ошол учурда Жеўиштин 75 жылдыгы 
болуп жаткан учур эле. Бала чагымда со-
гушка кеткен уулдарын, абышкасын кїтїп, 
ємїр бою эле їмїтїн їзбєй кєлдї карап  
отура берген энелерди кєрїп калгам. Ант-
кени, согушка пароход менен алып кетчї ал 
кезде. Ойлосом, кандай гана алаамат, согуш, 
жоготуу, тумоо болгон кезде, эў оор азапты 
эне тартат экен. Эў оор трагедияны эне га-
на кєтєрєт экен. Эне, айрыкча, баланын тра-
гедиясын эч качан унутпайт экен. “Ємєттє” 
мына ошону жаздым. Санкт- етербургдан 
окуп келген Улан Карыпбаев деген жаш 
режиссер койду, эненин ролун Назира 
Мамбетова эже абдан жогорку деўгээлде  
ойноду. 

а оодо  оо до рол  
о но  жа ан а рлорд   

а на ар ыл  а ра 
зд р н  р  деген 

о  бар

 Ооба, бїгїнкї кїндї сахналаш-
тыруу  оюмда жїрєт. Жашоо-

Жыпар ИСАБАЕВА, Кыргыз Туусу

ба та  т н сан а

театр ан алы  коо   ачка коо

нун єзї театр болуп калган сыяктуу. Кєчєдє 
жїрсєў деле, чогулушта отурсаў деле, кече 
эле бирди айтып жаткан адам бїгїн башка-
ны айтып жаткан болот. Коомдук-саясий тур-
мушта деле ошол.  Ушуларды жазып, жашоо-
до роль ойноп жаткан актерлорду кайра сах-
надан єздєрїнє кєрсєтсєм деген оюм бар. 
Коомдук тема єтє кєп. Адамдын тагдыры 
да оорлошуп кетти. Анын баары жїрєгїмдє  
бар. 

Адабияттын чоў миссиясын мамлекет 
алдыга чыгарып, идеология жїргїзїп, коом-
ду тарбияга салмайын, мамлекет єнїкпєйт. 
Руханий дїйнєсї жок, адабияттан алыс, ки-

нодон алыс, театрдан алыс коом  ачка ко-
ом. Мындай учурда адамды бир гана акча 
кызыктырып калат экен да, руханий дїйнє 
жоголот экен. Руханий дїйнє жоголгон жер-
де  улууга урмат, кичїїгє ызаат, ата-энеге 
мамиле, коомго, айлана-чєйрєгє мамиле 
деген жоголот экен. Карап отурсаў  “Мен 
эле кыйынмын, мен эле иштеп берем ”  
деген, акылдуулардын эмес, айкыргандар-
дын дооруна єтїп баратабыз. Коомдун де-
ле ушул кыйкыргандарды ээрчип кеткени 
єкїнїчтїї. Ошондуктан адамдарга сабак бо-
ло турган адабиятты алып чыкмайын коом 
оўолбойт. Театр  эмнеден келип чыккан   
Коом бузулуп, коомду тарбиялоо мїмкїн 
болбой баратканда коом єзїн-єзї кєрсїн 
деп театр пайда болгон. Адам сахнадан єзїн 
кєрїп, єзїн таанып, кемчилигин тїшїнсїн  
деп чыккан.  “Келиндер козголоўун” деле 
карасаўыз. Балдары спектакль коюп бер-
се, кемпир  “Булар мени аткарып жаты-
шат”,  деп таанып жатпайбы. Коомду дагы  
ошол сыяктуу театр менен, адабият менен 
тарбияламайын, мурунку нарктуу, салттуу 
элибизди бузуп алабызбы деген коркунуч 
бар. 

а ле е  з з рд  
р ани  д н н н  

идеологдор н и е и   
ере

 Мурун эмне їчїн элибиз таза жа-
шаган  Анткени, алар бала ке-

зинен “Манас” уккан, бала кезинен кєркєм 
дастандарды уккан, ошого ыйлаган, ошого 
берилген. Ошонун руху, духу канына сиўип, 
намыстуулукка їйрєнгєн. Тилин жоготпой, 
дилин жоготпой, салтын жоготпой жаша-
ган. Ошону менен биз эл катары улуулу-
губузду сактап келгенбиз деп ойлойм. Со-
веттер союзунун учурунда идеологияга ба-
сым жасадык. Ошон їчїн эл коммунизмди 
сїйїп, мекенди сїйїп жашады. Согуш  уба-
гында да “кыў” дебей майданга аттанып, 
колхоз-совхозго иштеп беришти. Ошондо 
эмне їчїн адабият, маданият, театр ток-
тогон эмес  Элди  руханий жактан тойгу-
зуп туруу керек болгон. Жандїйнєсї бай 

эл ачка болгонуна деле карабайт.  Ошон-
дуктан согуш убагында опера-балет теа-
тры салынды. Согуш убагында театрлар, 
филармония иштеп турду. Жазуучуларга 
брон берип, согуштан алып калышканы эле 
эмнени айтып турат  Ошондуктан мамле-
кет сєзсїз тїрдє руханий дїйнєнїн идео-
логдорун иштетиш керек деп ойлойм. Биз 
эгемендїїлїктїн алгачкы  учурунда ар кими-
биз эле  їй-бїлєнї багуунун айласын издеп 
калбадыкпы. Ошону менен материалдык 
кызыкчылык алдыга чыгып, дїнїйєкорлукка 
їйрєнїп алдык. Бирок элдин жашоосу азыр 
андагыга караганда Кудайга шїгїр. Маши-

не деген кєчєгє батпайт. Той деген кїндє 
болуп жатат. Элдин кийинген кийимин ка-
рап кєргїлє. Бирок баары бир эле, кандай-
дыр бир нерсе жетишпей жаткандай болуп  
турат. 

н ор л д   
 ба а ын ы а  болбо

 Бул кризистен чыгуу їчїн мамле-
кет идеологиялык армия тїзїшї 

керек. ыгармачыл адамдарды иштетиш ке-
рек. Жаўы чыгармаларды жаратууга сти-
мул болуш керек. Азыр жазуучулардын  
коомго, мамлекетке кереги жок болуп кал-
ды. Болбосо, союз маалында жазуучулар 
їйдє оту руп эле китеп жазып, калем акы 
алышчу. Идеологиянын фронтунда иште-
ген Сыдыкбеков, Касымбеков, Баялинов, 
Жантєшов жана башка жазуучулардын чы-
гармалары менен кыргыз эли калыптан-
ган, єскєн. Ошол эле убакта котормолорго 
кєўїл бурулган. Элибиз дїйнєлїк мада- 
ниятты билсин деген аракет бар эле. Азыр 
котормо, балдар адабияты деген такыр 
єлдї. Кенедей кезден ыр жаттап чоўойдук 
эле го. Эми бала бакчадагы балдардын 
жаттаган ырын угуп ыйлагыў келет. Мунун 
баарын калыбына келтириш бир эле ма-
даният министрлигинин колунан келбейт. 
Маданиятка болгон мамилени мамлекет-
тик масштабда оўдомоюн, бул муктаждык 
жоюлбайт. Акын, жазуучулардын баары-
на стимул берип, жазууга шарт тїзїп бер- 
мейин, мыкты чыгарма жаралбайт. 

 Мисалы, мыкты акча коюп, сынак жа-
рыялоо, китептерин чыгаруу керек. Союз  
маалында композиторлорду, жазуучу-
ларды  “Ошол жактан жазып келгиле”,  
деп, акчасын тєлєп атактуу санаторий-
пансионаттарга жиберер эле. Маданият 
менен руханиятыбыз байымайын, коом-
до бир нерсе жетишпей жаткансып, руха-
ний ачкачылык боло берет. А дїнїйєкор 
єлкєдє эч убакта ынтымак болбойт. Се-
беби ар ким эле єз кємєчїнє кїл тарта бе-
рет. нтымак болбогон жерде  биригїї  
болбойт.

Намыс-ары, теги бар элбиз. Бирок ошол 
элди руханият менен тойгузуш керек. 

а ле е и  ая а ын  
лге  же или   

рал андары  ыгар а-
ыл ин еллиген ия

 Бїгїн элдин колдоосу менен Садыр 
Жапаров бийликке келди. КТРКда 

иштеп жїргєндє бул киши менен иштешип кал-
дым эле. Мен билгенден бул киши улутту ар-
намыстуу жигиттеринин бири. Ушул эле Иса 
Ахунбаевдин эстелигин койдуруп, тарыхта ор-
ду бар Боронбайдын эстелигин Тїпкє койдур-
ган. Тїгєлбай Сыдыкбековго, Кусейин Кара-
саевге кызмат кылып жїргєнїн билем. Ошол 
жагынан алып караганда, Кудай буюрса, Са-
дыр Нургожоевич мамлекеттин башында чоў 
жоопкерчиликти алып жаткандан кийин, мам-
лекеттин руханиятына кєўїл бєлєт деп ой-
лойм. Анткени, мамлекет руханий баалуу-
луктарды бєлбєй, єзїнє тартып алып иште-
тиши керек. Мамлекеттик саясатты саясат-

чылар, мисалы, министрлер, депутаттар 
эле жїргїзбєйт.  Мамлекеттик саясаттын 
элге эў жеткиликтїї куралчандары  бул 
чыгармачыл интеллигенция болуп эсеп-
телет. Себеби, эмне їчїн эл енинди же 
компартияны мактап чоўойду  Минис-

трлер же депутаттар элге жеткирген жок да.  
Аны  

“Улуу атабыз енин, 
Жаштын берген тилегин”,  деп акындар 

жазган го. Жазуучулар Телегей, Уркуя, Кычан, 
ууракан, їйшєн, Толгонай  сыяктуу каарман-

дарды жазып, эл ошолорго карата тїзєлїп, таа - 
сирленип єстї го. Аларды опералар, театрлар 
кєрсєтїп берип жатты. Айылдык колхоз, свхоз-
дорго чейин клуб салынып, акртисттердин баа- 
рын малчы, дыйкандарга айдап, элди руханий 
жактан тойгузуп турбады беле. 

ы гыз ага дын ге ен-
ди  рал  а ан  

а ыр ы аегиндеги з ...

 Биз дїйнєнї дїўгїрєткєн архитекту-
ралык имарат сала алган жокпуз, 

бирок дїйнє таў калгандай, “Манас” эпосубуз 
сыяктуу  руханий эстелик курдук. Эмне деген 
кїїлєрїбїз, ырларыбыз бар  Биз ошону ме-
нен эл болуп сакталып калдык деп ойлойм. 
Болбосо, канчалаган дїйнєнї дїўгїрєткєн эл 
жоголуп кетти. Эмне деген элдер мекенсиз 
жїрєт  Биз эли-жерди, намысты коргоонун 
эмне экенин чыгармалар аркылуу билдик да. 
Тарыхты билишибиз керек. Єткєндєн сабак 
алышыбыз керек. Єткєн катаны ошондо кай-
талабайт элек. Мурун айылда бир эле аксакал 
башкарып койчу. Эл акылга таянып иш кыл-
чу эле. Эми ал да жок болуп баратат. Акса-
кал эл алдына чыгып сїйлєсє  “Аўкылдабай 
ары бар, алчуўду алдыў. Жечїўдї жедиў ” 
 деп башка бир коюп жатпайбы. Бул єтє 

чоў коркунуч. Тїгєлбай атанын менде бир 
маеги бар. Казак Акматовдун 50 жылдыгын-
да айткан  “Бир кезде бизди  малчылардын, 
саанчылардын республикасы”,  деп тааны-
чу эле. Мына азыр Кыргыз мамлекети деген 
эгемен мамлекет болдук. Миў булак биригип 
келип бир дарыяга куйгандай биримдиктїї эл 
болсок, єзїбїздїн маданиятыбыз менен ада-
биятыбызды єстїрїп, эгемендїїлїгїбїздї 
сактап калсак ”  дегени бар. Анан Бакайдын  

“Бєлїнсєў бєрї жеп кетет,  
Бєлїнїп жатат кыргыз деп,
Бєтєн элге кеп кетет ”  деген насаатын 

кыргыз ємїр бою кулагыбызга алтын сырга 
кылышыбыз керек ”   деген кеби бар.

ыўгыз агайдын эў акыркы маегин мен 
алып калдым, эгемендїїлїктїн алды болчу  
“Эгемендїїлїк  бул силерге буюрган ба-
кыт, силерге буюрган энчи. Канчалаган ме-
нин аталарым, замандаштарым бул кїндї 
кєрбєй, арманда єтїп кетти. Ушул кїнгє со-
гушсуз, кансыз жеттик. Ушуну сактап ка-
лыш їчїн ар бир адам мамлекеттин турук-
туулугу їчїн салым кошуш керек ”  деген. 
Анын сыўарындай, бїгїн дагы мамлекет-
тин бїтїндїгїн жеке кызыкчылыктан жого-
ру коюуга їйрєнїшїбїз керек. Антпесек биз-
ди арбактар да кечирбейт.  Кыргыз мамле-
кети їчїн жан берген Жусуп Абдрахманов, 
Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбе-
ков деген аталарыбыз  “Єзїбїзчє мамле-
кет болуп кетсек”,  деген эмне деген идея 
менен кетишкен. Ошол кїнгє Кудай жеткир-
ди. Эми телчигїї мезгилинде ушундай сы-
ноолордун болушу мыйзам ченемдїї болу-
шу мїмкїн. Бирок муну кайра-кайра кайта-
лабашыбыз керек деп ойлойм. 
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 вейцария мамлекетине йнє є 
нейтрал уу позиция а болуу и ея-
сы кантип келген еп ойлойсуз

 Биринчиден ал элдин каалоосу жа-
на дїйнє таанымынан улам келип чык-
кан ой. Экинчиден вейцарияга ал идея 
сырттан келген б.а. тышкы саясаттын 
жїрїшїнєн улам жаралган. 1 15  жыл-
дагы кєптєгєн єлкєлєр катышкан ена 
конгрессинде вейцария нейтралитети-
нин тагдыры чечилген. 

 вейцариянын йнєл к ки со-
гушту те  кыйгап єт ш  а кы-
зык нерсе

 Туура, єзїўєр билгендей вейцария 
їч тилде сїйлєйт, чек арасы чектешкен їч 
мамлекеттин теў маданиятын камтыган 
єлкє. Бир тарабында немис тилдїї ер-
мания, экинчи тарабы ранция, бир та-
рабы Италия  емек баарына вейца-
рия нейтралдуу зона катары керек бол-
гон, аларга кызмат кылган. 

 вейцариянын єн г  сыры м-
не е еп ойлойсуз

 Элде маселени биримдикте чечїї 
идеясы єтє кїчтїї. Анан єлкєнїн аянты 
да анча чоў эмес, демек анын кайсы бур-
чунда эмне маселе болсо биримдик менен 
жана тез арада чече койгонго ыўгайлуу. 
Бир жагынын маселесин чечип, экинчи 
жагын унуткарып койбойт, єлкєнїн бар-
дык аймагы жана бардык тармагы бир-
дей єнїгєт. Индустриализация шаарларга 
эмес элетке кєп багытталган. Андан тыш-
кары биздин єлкє сууга  дарыя, кєлдєргє 
бай. емек электр энергиясы мол болгон 
жерде баары болот  завод, фабрикалар, 
ишканалар ж.б. вейцарияда кен бай-
лык жокко эсе. Ошондуктан єлкєдє оор 
єнєр-жай тармагы жок. Оор металлур-
гия тармагы деген сыяктуу. Биз ага ба-
сым жасаган эмеспиз. Ошол їчїн башка 
єлкєлєрчїлєп бизде оор єнєр жай боюн-
ча кризис деген болбойт. Тескерисинче 
миўдеген турмуштук майда, орто кесип-
тик тириликти єркїндєтїї колго алынган. 
Атайын кесиптик узкая специальность  
тармагыбыз жакшы жолго коюлган. вей-
цария эл аралык соодага жана эл аралык 
мамилелерге єзгєчє басым жасаган. Би-
рок мунун баары бат эле келген жок, ага 
бїтїндєй чоў экономикалык тарых кетти. 

 Кєптєр ойлогон ой вейцария 
єн г ш н н булагы жалгыз ле  
банктары мес а

Дїйнєлїк лидер
 ре  е ариянын рдагы резиден и:

«Тарыхта калуу їчїн сєзсїз эле 
президент болуштун кереги жок»

1999-жыл. Вашингтон. Ак їй. 
Чоў жыйынга ар кайсы єлкє 
президенттери келип жаткан. 
Бир кезде аябай шашып, чачы 
иретсиз таралып, колуна чоў 
сумка, колтугуна толтура кагаздар 
кысылган аял келет. Кире бериштеги 
кєзємєл кызматы: “Кечиресиз, сиз 
кимсиз, бул жак менен кирїїгє 
болбойт, бул жер президенттер 
їчїн!” дейт. Десе: “Анда мен 
Швейцариянын президентимин” дейт. 
Ошондо ал жердегилер эки жагын 
карап, башкаларчылап жанында 
бир да сакчы же жардамчысы 
кєрїнбєгєн президент аялга таў 
калышып, кабаттап кечирим сурап, 
анан коштоп алып кирип кетишкен 
экен. Швейцариянын эў алгачкы 
аял президенти Рут Дрейфус айым 
ошондой болгон. Дегеле бардык 
президенттери ошондой жупуну, 
жєнєкєй, иштерман, кызматтан соў 
дїкєндє же кєчєдє жїргєн… 

 Аа, жок, эч андай эмес. Тарыхтан 
караганда банктар кийин эле жаралды 
да. Адеп жибек єндїрїї єнїктї, анан хи-
мия тармагы, анан фармацефтика алды-
га озду. Альп тоолорун тешип єткєн те-
мир жол тармагы єнїгїїгє чоў жол ачты, 
анан келип  банк системасы ийгиликке же-
тишти. Экономикада ушул єўдїї эволю-
ция болуп олтурду. Мен дагы кайталап 
коеюн, бизде гидроэнергиясынан бєлєк 
бир да кен байлык жок.  

 вейцариянын вропа ирим и-
гине кошулбашынын башкы себе-
би мне е  

 вейцария негизинен Европа Би-
римдигине мїчє болуудан эмес, Европа 
экономикалык аймагына кирїїдєн баш 
тарткан. Анткени Европанын єзїнє же-
тишээрлик кыйынчылыктары бар. вей-
царлар кезинде кошулууга каршы добуш 
бергендерине єкїнбєйт. Албетте, Евро-
па Биримдиги менен биздин ортобузда 
кєптєгєн кызматташуулар бар. Алардын 
эў негизгиси  биз жана бїт Европа адам-
дары бири-бирине ээн-эркин кирип-чыгып 
туруусу  товар жана акчанын да эркин 
жїгїрїїсїн камсыз кылуу. Жеке мен єзїм 
жєнїндє айтсам вейцария Европа Би-
римдигине кошулушун каалайм. 

 из, мур агы Р аймагын а-
гылар атыш еген е вропа ме-
нен АК ны чогуу, бир ей карап 
т ш нєб з

 Жок, андай эмес. Албетте, Европа 
менен АК  салттык союздаштар. Евро-
па кезинде фашисттик улутчулдардан 
арылтканы їчїн Советтер Союзуна кан-
дай ыраазы болсо, АК га да ошончо 
алкыш айтат. Бул кезинде болгон алака 
болгон. Бирок биз АК  менен таптакыр 
башкабыз, антип бирдей караган бол-
бойт. Саясий кєз карашыбызда кєптєгєн 
айырмалар бар. Европа бул єтє кєп жак-
туу, бул демек Европа БУУга, їйнєлїк 
Соода Уюмуна таянып иш кылат, а АК  
андай эмес. 

 йнєл к саясатта нейтрал уу 
болуу бул  ар кан ай л аралык 
кон ликттер е четте болуу, ч 
кан ай позиция, о н бил ирбєє е-
ген ик мес а, туурабы

 Туура, андай эмес, бирок биз ашке-
ре этияттык менен иш кылабыз. Биз тес-
керисинче чырдашкан тараптарга кєпїрє 
болуп беребиз. Биз ар кандай эл аралык 

чыр-чатактарда кескин оюбузду айтпага-
ныбыз менен адам укугу боюнча маселе-
лерде алдыўкылардан болуп кїрєшєбїз. 

 лкє є прези енттик кызмат 
мєєнєт н  жыл ан  жылга чейин 
узартуу бо нча пикирлер айтыла 
калып ж рєт. ул бо нча сиз ин 
о уз кан ай  

 Бир жылдык мєєнєт бул эў туура. 
резидент бул башкалардан эч айырмасы 

жана артыкчылыгы жок адам. Бул єзгєчє 
вейцарияда кєрїнїп, сезилип турушу ке-

рек. Бизде президент деген ким  атын 
тилинде “   ” деген тїшїнїк 
бар. Анын сєзмє сєз тїшїндїрмєсї   пер-
вый среди равных  “укугу бирдейлердин 
ичиндеги биринчи адам”. Бул демек бол-
гону  бирдей, укугу теў адамдардын эў 
алдында турганы. Ал демек бир жыл пре-
зиденттик кызматты аткарат, бїткєн соў 

кайра бардык башка жарандар катары 
алардын арасына кошулат. Бизде эч ким 
башкалардан єзгєчє болбошу керек. 

 емей е саясатчылар улуу иш-
тери менен тары та калгылары 
келет меспи, а тары та калыш  
ч н ошол бир жыл аз меспи  
 Адам тарыхта калыш їчїн сєзсїз эле 

президент болушу керек эмес. Же прези-
дент болуп иштегени їчїн эле тарыхта ка-
лат деген бул арзыбаган тїшїнїк. Єлкєнї 
жыргалчылыкка алып бара турган жол-
ду тапсаў, ошону жасап ишке ашырсаў, 
же бир мурда боло элек бир єзгєрїїнї 
жасасаў ал башка кеп. Тарыхта калат 
деп ошону айтса болот. А вейцария нын 
шартында андай болууга мїмкїн эмес, 
анткени президенттин артында едерал-
дык Кеўеш турат, анын артында эл ту-
рат, биздин кылымдап жашап келаткан 
мамлекеттик тїзїлїш, системабыз турат, 
бизде бир адам эмес ошонун баары бир-
дей кыймыл-аракетке келгенде гана чоў 
єзгєрїїлєр болушу мїмкїн. 

 Маселен сиз, мамлекеттик кыз-
матка оргуштаган и ея-ойлору уз 
менен, талыкпас мгеги из менен 
кир и из ейли

 Тїшїндїм, мен едералдык Кеўеште 
10 жылдай иштедим, бир жыл президент 
болдум, мен сиўире турган зор эмгегим-
ди президент болбой туруп эле, єкмєттє 
иштеп атып сиўирсем болот. А тургай 
єкмєттє иштебесем да жєнєкєй саясатчы 
болуп туруп жасасам болот. Минтип пен-
сияга чыгып алып да кыла берсем болот. 

 Качан ыр єлкєн н прези енти 
болуп калаары ыз тууралуу мур-

а жаш кези из е  кан ай ыр бир 
аян болгон мес беле  

 Жок, андай белги болгон эмес. Эл-
дин социалдык тармагында баш кєтєрбєй 
иштей бердим. Акыры ал эмгегим прези-
денттикке жеткирди  

Ма т н  ди еев

Асмандагы сансыз 
жылдыздарга кєз 
чаптырганыбызда 
алардын кєз жоосун алган 
кооздугуна, кєрктїїлїгїнє 
жана табышмактуу 
турушуна суктанабыз. 
Кєпчїлїгїбїздє жылдыздарды 
карап жомоктордогу, 
чыгармалардагы айтылган 
сєздєр эсибизге келет. А биз 
сизге жылдыз тууралуу бир 
канча фактыны айтып беребиз.

Єз ара байланышкан жылдыздардын чоў тобу галактика деп аталат. 1 0-жы-
лы каталогдо 1  млн. жылдыз катталган. Биздин 100 млрд. галактикалар-

дын арасы жєн гана боштук. Анда асман телолору жок. Бизге эў жакын галактика 
2,2 млн. жарык жыл аралыгында турса, эў алыскы 13,2 млрд жарык жыл аралы-
гында турат. Эў чоў жылдыз кїндєн 100 миў эсе чоў. Жылдыздардын 12 ы жер 
шарына окшош. 2012-жылы жерден 2 эсе чоў алмаз планета табылган. 

Ас  АМА К Л  К р  Туусу

Аалам сырлары

Жылдыздар
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Кызыкдар адам суроо салганда бир 
окуучу єспїрїм «компьютердик клуб-

дар эў сонун, себеби ал жакта киши єлтїрїп 
ойнойсуў» деп жооп бергендигин «Кутби-
лим» гезити жазып чыкты. Ал эми Бишкек-
те бир белгилїї бизнесменди жубайы менен 
кошо оо дїйнєгє жєнєтїшкєн єспїрїмдєр 
мылтыктын їнїн чыгарбастан туруп, киши-
ни атып єлтїрїї ыкмасын боевик фильмдер-
ден їйрєнїшкєндїгїн тергєє учурунда моюн-
га алып отурушат « ело », 33, 2005 . 

Мынакей, мектептеги адеп-ахлак тарбия-
сына каршы айланадагы турмуш чєйрєсїнїн 
кєрсєтїп жаткан “єрнєктєрї”. Ушул жерден 
эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин сєзїн 
эске тїшїрїїгє туура келет  «Мен эки жо-
лу Америкага бардым. Бир жолкусунда бир 
ай жїрдїм. Ал жерде алар єздєрїнїн иде-
ологиясына ылайыктап бала-чакасына, їй-
жайына, тарбия берїїгє абдан ылайыктап 
телепрограммаларды тїзїшєт экен. Масе-
лен, биздин теледе берилип жїргєн бири-
бирин талкалап, мушташып, уят-сыйыт 
жок, тєшєк-мєшєктєн берки, мууздоолор 
тартылган фильмдер америкалыктардын 
їйлєрїндє кєрсєтїлбєйт. Ал сыяктуу фильм-
дерди биз сыяктуу байкуш єлкєлєргє мык-
ты фильмдерине кошуп сатат. Элдин кулк-
мїнєзїн ирите турган программаларды биз-
деги телекєрсєтїїлєрдєн тазалабаса, жаш-
тарыбыз тургай карыларыбыз деле тетири 
жакка оой берет». «Эркин Тоо» 1 .01.0 . . 

Б.Жакиевдин бул оюнан улам Мухтар 
акановдун “биз Батыштын суу тїтїгїнє ту-

ташууну кааладык эле, а канализациясына 
туташып алдык” деген ачуу сєзї аргасыз-
дан эске тїшєт. Башка єлкєлєр єз мамле-
кетинин ичинде єз идеологиясын чекиндїї 
жїргїзїп, єз территориясында єз укугун бе-
кем орнотуп, балдарынын биздегидей «ба-
шы жок бака, кєзї жок кєгєн» болуп, ар ким-
дин таасирине «мурунтуктатып», туш келди 
баспай, єз улутунун дєєлєттєрїнїн нугун-
да атуул болуп калыптанышына камкордук 
кєрїп, єз мекенинин кызыкчылыгынын сак-
чылыгында бекем турушат. Маселен, Ар-
мения улуттун ичин буза турган чет єлкєлїк  
чоочун диндик уюмдардын иш-аракетине 
тыюу салып койгон.  кылымдын 0-жыл-
дарында ар тїрдїї диний уюмдар, секталар 
жайнап кеткенде, Армения єкмєтї аларга 24 
сааттын ичинде єлкєнїн территориясынан 
чыгып кетїїнї буюрган.

Биздин булганган коомдук чєйрєбїз 
жєнїндєгї сєздї андан ары уланталы. Ба-
лага «менин милициям мени коргойт» деп 
їйрєтсєк, а турмушта болсо, милиция кээ-
де мектеп рекэтине тымызын калканч бо-
луп, андан пайда таап атса, атїгїл єзї киши 
тоноого катышып жатса, мектепте єзїўдїн 
таман акы, маўдай териў, ак мээнетиў ме-
нен оокат кылуу жєнїндє сїйлєсєк, а реал-
дуу жашоодо алдым-жуттумдар, жегичтер, 
жемкорлор, коомдук мїлккє кол салгандар, 
атка минер “Абыке, Кєбєштєр”, кримавтори-
теттер гїлдєп, «особняктарды» салып, “ий-
гиликке” жетишип чардап жатышса, эў мык-
тылар кызматтарга кєтєрїлїш керек деп, 
трибуналардан кадр саясаты жєнїндє жа-
рыя кылсак, класстык сааттарда ушинтип 
какшап айтсак, а чыныгы турмуштун єзїндє 
жєндємї жок болсо да, билимсиз болсо да 
таанышы барлар, колдоочу кожолору бар, 

Окумуштуу ой айтат

Биз мектептен балдарга: "Боорукер, мээримдїї, адамгерчиликтїї болгула" 
деп сабак берсек, ошол эле учурда їй ичинде телевизор катаалдыкты, уруш-
мушташты, сексти, кан тєгїїлєрдї даўазалаган фильмдерди кєрсєтїп жатса 
же їйдє, бала бакчада, мектепте элдик адептїїлїккє, улуттук баалуулуктарга 
їйрєтїп жатсак, а базарларда, дїкєндєрдє єспїрїмдєргє байма-бай сатылып 
жаткан тїркїн жанрдагы “Антология ужасов”, “Наемные киллеры”, “Каннибалы”, 
“Людоеды”, “Кровожадные вампиры”, “Серийные маньяки” сыяктуу фильмдер 
балдарды жыландай арбап жатса, анан кантип тарбиячынын берген таалими 
їзїрїн берсин? Мындай тасмалар жаш балдарга адеп-ахлак багытсыздыгын 
тартуулайт жана єспїрїмдєрдє агрессивдїї инстинкттерди гана ойготот. 

Бала жана булганган чєйрє 
же жаўы социалдык-педагогикалык 
чєйрєнї тїзїїнїн зарылдыгы

акчалуу адамдар, кошоматчылар, уурулар, 
кылмышкерлер жооптуу кызмат креслоло-
рун ээлеп отурса, туугандар куда-сєєктєр, 
достор башчылыкка кєтєрїлїп жатса, тур-
мушта МАИ кызматына 2000-5000 доллар 
пара берип орношушса, класста тарбия саа -
тында мыйзамды сактоо, укукту сыйлоо, ка-
лыстык, адилеттїїлїк жєнїндє тил безеп 
насыят айтсак, а жашоо-тирликте кылмыш 
кылгандар, а тїгїл кишини машине менен 
тебелетип кеткендер соттун тамагын май-
лап коюп, жазасыз кєчєдє басып жїрїшсє, 
ата-эне ыйык десек, а турмушта карылар 
їйїнє єткєрїлгєн ата-энелер кєбєйїп жат-
са, педагогдун оптимистик фразаларына 
жана романтикалык моралдык чакырыкта-
рына окуучулар ишенеби

Эне тилин ыйык десек, мамлекеттик тил-
ге маани берилиш керек деп мектепте сай-
медиресек, сен їчїн улутуўдун тили би-
ринчи планда турушу керек деп окутсак, а 
бирок окуучу мектепи бїтїп, чоў турмушка 
аттанып чыкса, ар кандай жарнамалар ме-
нен кулактандыруулар компьютерди жана 
англис тилин мыкты билгендерди гана жу-
мушка чакырып турса, мамлекеттик тилди 
билгениў їчїн ишке алынып, даражаў єсїп, 
аброюў кєтєрїлбєсє, айлыгыў жогорулаба-
са, иш жїзїндє элге їлгї кєрсєтчї мекеме-
лерде иш кагаздары орус тилинде жїрсє, 
борбордо англис тамгаларында жазылган 
кєрнєктєр кєчєлєрдє жайнап турса, балдар-
га єз элиўдин баалуулуктары їчїн бекем ту-
руп, улуттук ар намысыўды сакта деп тар-
биялап жатсак, а мамлекетибиз иш жїзїндє 
чет єлкєлїк жайнаган диний секталарга жол 
берип, алар жаш муундарыбызды, жаран-
дарыбызды арбап, ар динге єткєрїп, їй-
бїлєлєрдї бєлїп-жарып, улутубуздун ич-
ки биримдигине жарака кетирип жатса, бул 
єлкєбїздєгї тарбия карама-каршылыгы, тар-
бия алогизми эмей эмне  

Балдарга экологиялык маданияттуу-
лук, Ала-Тоонун жан-жаныбарларын кор-
гоо жєнїндє сайрасак, ошол эле учурда 
тиешелїї министрлик чет єлкєлїк мергенчи-
лерге уруксат кагаздарын берип, сейректеп 
бараткан аркар-кулжаларды кырууга шарт 
тїзїп берип отурса, кулунчактарыбызга арак-
тын зыяндуулугу жєнїндє мораль окусак, 
анан кайра аларга єзїбїз арак сатсак, анда 
ушундай жагдай-шарттар, ушундай атмос-
фера, биринин тарбиясын бири жокко чыгар-
ган коомдук чєйрє жаш балдардын гармо-
ниялуу тарбияланышына, єнїгїшїнє єбєлгє 
тїзїшї мїмкїнбї  Ушундай чєйрє кантип 
жакшы таалим тарбия їчїн єрнєк, їлгї бо-
ло алмак  Мындай кырдаалда улуу педа-
гог А.С.Макаренконун «Тарбиячы кеп-кеўеш 
айтып жатса, непада ошол акыл-кеўештер, 
насааттар балдардын турмуш-тиричиликтин 
кїндєлїк процессинен кєрїп-билип турган 
нерселерине кайчы чыкса, анда алар андай 
акыл-кеўешке кулак какпай коюшу мїмкїн» 
деген ою чынга чыгып калат. 

Маселен, биздин турмушта ээлеген 
майлуу кызматынын аркасы менен кимдир 
бирєєнїн тымызын жеп-ичип, алып-жулуп, 
коомдук мїлккє кол салып, чардап жатка-
нын баары эле кєрїп турат. Арам жол ме-
нен табылган акчага заматта заўгырата сал-
ган «особнягына» той берсе, туугандардын, 
чоўдордун баары белек-бечкегин кєтєрїп 

келип, куттук айтып, бетинен єєп, дастор-
кон їстїндє анын дарегине не бир укмуш 
даўаза сєздєрдї жаадырышат. Оокат кыл-
ганды билген азамат дешет. 

Мынакей, реалдуу турмуштун кебете-
кешпири. Мектептен бала чындык, акыйкат, 
адал мээнет, ак ниет эмгек жєнїндє насаат-
тарды угат, а турмуш «университети» бол-
со моминтип башка єрнєктєрдї кєрсєтєт. 

Социологиялык изилдєєнїн жыйынтык-
тары айлана-чєйрєнїн таасири менен окуу-
чуларда кандай єзгєрїїлєрдїн жїрїп жат-
кандыгынан кабар берет. Маселен, балдар 
бїгїн мындай ойлонушат

Мен шаар ын сыртын а ем ала 
турган йл  болууну каалар лем.

Мен ч кабаттуу жеке йл  болуу-
ну каалар лем.

Мен крутой  машиналуу болууну 
каалайм.

Мен йнє єг   бай а ам болуу-
ну каалайм.

Мен бизнесмен болууну каалайт 
лем, себеби мен жакшы жашоо, кру-

той  болуу жана шаар а, єлкє є авто-
ритет  болуу ч н кєп акча табууну ка-
алайт лем . (Караўыз: Кыргызстандын 
окуучуларынын їмїттєрї жана коопто-
нуулары. – «Кутбилим», 13.12.2013). 

Албетте, мындай ойлонууга каршы-
лык жок. Бирок изилдєєнїн жыйынты-
гы кєрсєтїп тургандай, єйдє жактагы-
дай турмуш чєйрєсїнїн балдардын жан 
дїйнєсїнє басып жаткан “тамгасы” ачык 
кєрїнїп турат. Кичинелер чоўдорго окшош-
кулары келет. Кєрдїўїзбї, азыркы балдар-
дын арасында маданий-руханий, адептик-
ыймандык, атуулдук-патриоттук багытта ой 
жїгїрткєндєр негедир аз. рас, бирин-экин 
окуучу гана «Мен эски кыргыздын ырларын 
кайрадан жаратууну каалайм», «Мен прези-
дент болуп, єлкємдї бай єлкє кылгым ке-
лет»  дешип жооп беришкен. Балдардын 
тилеги жакшы, бирок єспїрїмдєрдїн анке-
талык жооптору негизинен «акча», «пай-
да», «бийлик-байлык», «жеке атак-даўк», 
єзїнє комфорт тїзїї сыяктуу тїшїнїктєрдїн 
тегерегинде айланчыктап турат. Кээ бир 
єспїрїмдєр Батукаевдей болгулары келет. 
Балдардын дїйнєсїндєгї мындай тенден-
ция адеп-ыйман, руханият тарбиясынын кы-
зыкчылыгынан караганда, кооптонууну жа-
ратпай койбойт.

Мына ушундай курчап турган социал-
дык чєйрєдє жакшы менен жамандын че-
ги ажыратылбай, адамды баалоонун мо-
ралдык чен-єлчємдєрї мокогон шарттар-
да єспїрїм акыйкат жолду кантип табат  
Єйдєтє А.С.Макаренко айткандай, мектепте 
айтылган насааттарга кантип ынана алат  
Мындай учурда жаш адам, чоў кишилер де-
ген кызыл тилди сабап, калети жок, туура, 
бирок турмушка кереги жок сєздєрдї кый-
кырып айтып коюш їчїн жаралган, ал эми 
турмуш болсо кооз сєздєрдї керектебеген 
єзїнїн жапайы нугу менен агат, ал жапайы 
нукта єзїмчїлдїктїн, “мен сага  сен мага” 
деген орой эреженин, бийлик, байлык, ак-
ча деген кара жемсєє кумарлардын арааны 
жїрєт, коомдо адилеттїїлїк жок «элиў бєрї 
болсо, бєрї бол, тїлкї болсо, тїлкї бол» де-
ген чечимге келиши, маанайынын бузулу-
шу, социалдык пессимизмге чєгїп, алдым-

жуттумдун жолуна тїшїшї ажеп эмес. Мын-
дай ой менимче адамда коомдун, мамлекет-
тин бийик мїдєєлєрїнє кєўїлкоштукту жа-
ратат. Эгер мындай маанай бїтїндєй журт-
ту, айрыкча жаштарды каптап алса, бул єтє 
коркунучтуу. 

агы бир жолу айталы, тарбияда 
чєйрєнїн ролу абдан чоў. Улуу жазуучубуз 

ыўгыз Айтматовдун «Ак кеме» повестин 
эске тїшїрєлїчї. Єзї ыйык санаган Бугу 
энеге каршы ок аткан эрксиз Момундун жа-
на рухий жактан тїркєй, єзїмчїл Орозкул-
дун їстємчїл чєйрєсїндє таптаза, татына-
кай бала Ак кемеге сїзїп кетем деп, єлїмгє 
учурабадыбы. Биздин бїгїнкї чєйрєбїз да 
«Ак кеме» фильминдеги токойдогу кардон-
го окшоп турабы  Республикабызда муунуп 
єлгєн жаштардын саны арбууда.

Акырында айтарыбыз, муундарыбыздын 
мыкты адам, атуул болушу їчїн ыўгайлуу, 
гумандуу коомдук чєйрє тїзїлїшї зарыл. 

й-бїлєдє, бала бакчада, мектепте, ЖОЖдо 
насыятталып їйрєтїлїп, окутулуп, жайыл- 
тылып жаткан нравалык эрежелер, жол-
жоболор, адеп-ахлак принциптери баланы 
курчап турган коомдук чєйрєнїн реалдуу 
практикасы менен ырасталып, чынга чы-
гып турушу шарт. Єспїрїм бала жїздєгєн, 
миўдеген кишилердин турмуш-тирлигинен, 
кїн кечирїї образынан, турмуштун кїндєлїк 
агымынан  кєчєдєн, мекемеден, дїкєндєн, 
єзї окуган мектептен, кыштактан, шаардан, 
аткаминерлердин, єкмєттїн, депутаттардын, 
шайлоо комиссияларынын ишмердигинен, 
кыскасы турмуштун бардык чєйрєлєрїнєн 
мыйзамды, укукту, жашоо эрежелерин 
бекем сактаган нраваны, тартипти жана 
ирээттїїлїктї, социалдык адилеттїїлїктї, 
калыстыкты, маданиятты, улуу максат їчїн 
биригип, уюшкандыкты кєрїп турса, мээнет-
кеч, ак ниет, чынчыл, таза адамдар, элим-
жерим деген патриот инсандар коомдо аброй 
кїтїп, ийгиликке жетишип, кызмат карьера-
сы єсїп, сыйланып, урматталып жатканын 
сезип-туюп турса, анда мындай атмосфера-
да жаш адамда адептїї, ыймандуу, ар на-
мыстуу, активдїї атуул болуп єсїїгє шык-
тандырган кїчтїї стимул тїзїлмєк. 

Мына ушундан улам таалим-тарбия иши 
 бул єтє чоў маселе экенин тереў ойлону-

шубуз керек. Тарбиянын мїдєєлєрї їчїн,  
муундардын позитивдїї нукта социалдашы-
шы їчїн, єлкєнїн келечеги їчїн, Кыргыз мам-
лекети єзїнїн социалдык-маданий турмушун, 
ички саясат идеологиясын тїп-тамырынан 
жаўыча курушу, жаўы деўгээлде уюштуру-
шу, оў тарбияга сїрєє болгон педагогика-
лык чєйрєнї калыптандыруусу талап кылы-
нат. Мындан оўойго турбас реформа ишке 
ашканда гана натыйжага жетишїїгє болот.

Акырында баса белгилей турган нерсе, 
жаўыланган коомдук чєйрєдє єспїрїмдїн 
адам болуп єсїшїнє аны курчап турган ки-
чине жана чоў чєйрє, башкача айтканда,  
коомдогу бардык институттар  їй-бїлє, ба-
ла бакча, мектеп, айыл, мекемелер, уюмдар, 
фондулар, мамлекеттик органдар, єкмєт єз 
ара байланышта аракеттенгенде гана тар-
биянын ташы єйдє куламак. 
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
«Кыргыз Туусу»

рнали ер  
а да даярдала

Мурда журналисттерди Кыргыз 
мамлекеттик университетинде 

гана даярдап, кыргыз филологиясы фа-
культетинин курамындагы журналисти-
ка б л м  жылына болгону 10-15 журна-
листти даярдап чыгарчу. ªтк н кылым-
дын 0-жылдарынан, тактап айтканда 
лк б з эгемендик алгандан кийин, жур-

налисттерди даярдап чыгаруу “мода-
га” айланып, “эринбеген” жогорку окуу 
жайларынын баары журналистика жана  
коомчулук менен байланыш, реклама 
багытындагы кадрларды даярдоого ба-
тыл киришти.

Журналистика факультеттери, ка-
федралары жадагалса Жалал-Абад, 
К.Тыныстанов атындагы сык-К л, 
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекет-
тик университеттеринде ачылып, кийин-
кийин кайра жабылганы эсибизде. Азыр 
аймактардагы жогорку окуу жайларынын 
арасынан Ош мамлекеттик университе-
тинде гана журналистика факультети бар.

Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мам-
лекеттик техникалык университетинде 
да учурунда экономикалык журналисти-
ка кафедрасы ачылып, 2012-жылы окуу  
жайынын адистеш г  багыт алганына 
байланыштуу жабылганы белгил .

Арийне, аны менен эле журналисттер-
ди даярдоону максат кылган окуу жайлар 
азайып калган жок. Учурда, лк  айма-
гында журналисттерди даярдаган 10дон  
ашуун факультеттер жана кафедралар 
бар жана алар жыл сайын 250-300д н те-
герегинде журналист кадрларды даярдап 
чыгарат. Б г н Кыргызстанда журналист-
терди Кыргыз улуттук агрардык академия - 
сы, Кыргыз мамлекеттик медициналык 
академиясы, Кыргыз мамлекеттик юриди-
ка академиясы, Туризм академиясы, ИИМ 
академиясы, Кыргыз улуттук консервато-
риясы, КРнын президентинин алдындагы 
мамлекеттик башкаруу академиясы, Биш-
кек финансы-экономикалык академия- 
сы, КЭУ, инновациялык технологиялар эл 
аралык университети, Кыргыз-Россия би-
лим бер  академиясы, ОБСЕнин Биш-
кектеги академиясы, Эл аралык башка-
руу, укук, финансы жана бизнес акаде-
миясы, социалдык н кт р  жана иш-
кердик институту сыяктуу медициналык, 
юридикалык, агрардык, спорттук, ди-
ний, аскерий багыттагы, тактап айткан-
да, тармактык адистерди даярдаган жо-
горку окуу жайларында гана даярдабайт. 
Ал эми калган жогорку окуу жайлары-
нын дээрлик бардыгында журналистика 
факультети же жок дегенде журналис-
тика б л м , же т зд н т з журналисти-
ка адис тигине тиешеси болбосо да, маа-
лыматтык камсыздоо жана маалыматтык  
коопсуздук менен байланышкан адис-
тиктер  бар.

Журналистика багытындагы адис-
терди даярдаган мамлекеттик макамы 
бар жогорку жайларынын арасынан Жу-
суп Баласагын атындагы Кыргыз улут-
тук университети, И.Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик университети, Ку-
сейин Карасаев атындагы Бишкек гума-
нитардык университети, ОшМУ, Кыргыз-
Т рк Манас университети, эл аралык ма-
камы бар ЖОЖдордон Борбордук Азия-
дагы Америка университети, Б.Ельцин 
атындагы Кыргыз-Орус славян универ-
ситети, Эл аралык Ала-Тоо Атат рк уни-
верситети зг ч  орунда турат. Акыркы 
жылдарда Нарындагы Борбордук Азия 
университетинин аудиторияларында 

Сереп

ЖОЖ&ЖМК: сабаттуулукка жана 
кесипкєйлїккє кимиси кєбїрєєк їйрєтєт?

Акыркы чейрек кылымда мамлекеттик жана эркин басылмалардын, 
жеке менчик телерадиолордун, интернет сайттарынын санынын єсїшї, 
мамлекеттик мекемелердин, саясий институттардын жана бизнес 
тїзїмдєрїнїн басма сєз кызматтарынын пайда болушу менен журналист 
кадрларга, болгондо да тажрыйбалуу, сабаттуу, креативдїї журналисттерге, 
коомчулук менен байланыш адистерине болгон суроо-талап аябагандай єстї.

да журналистика багытындагы кадрлар 
даярдалууда.

а ы ж рнали  
бол  о о  е

Журналистика же¢ил кесип эмес. 
Журналист адистигине ээ болуу-

нун баасы жыл сайын кымбаттап бара-
тат. Мындан беш жыл мурда журналист 
кесибине ээ болуш ч н абитуриент 1  
ми¢ сомдон 5550 долларга чейин т л с , 
азыр жогорку окуу жайларындагы кон-
тракт баасынын т м нк  босогосу 5-10 
ми¢ сомго чейин жогорулады. Арийне, 
анын з  журналист болгусу келгендердин 
демин сууткан жок. агы деле з н жур-
налистикадан к рс тк с  келгендердин  
саны к п.

Болочокто тележурналист болгусу кел-
ген Актан Мырза уулу башка кесипте-
гилерге караганда журналисттерде чет 
лк г  чыгуу м мк нч л кт р  жогору 

экенин айтса, башкалары келечекте з 
алдынча сайт ачып, журналист-блогер 
болгусу келет. Кийинки муундагы жаш-
тардын арасында эл аралык ЖМКнын 
Кыргызстандагы к л  болгусу келген-
дер, эл аралык уюмдардын, чет элдик 
финансы компанияларынын басма с з 
кызматында,Интернет сайттарда, теле-
журналистикада иштегиси келгендер ар-
бын.

Акыркы он жылда гезит-журналдар 
мурдагыдай окулбай, нускалары кескин 
азайып, ат г л жабылуу коркунучунда кал-
гандай эле маалымат коммуникациясы-
нын ыкчам с ш  менен со¢ку беш жылда 
телерадионун деле доору т п баратка-
ны байкалат. Ушул ¢ тт н алганда, Ин-
тернет сайттарда иштегиси келгендерди 
т ш нс  болот. ет элдик финансы ком-
панияларынын жана эл аралык уюмдар-
дын басма с з кызматында, тележурна-
листикада  иштегиси келгендердин логи-
касы да т ш н кт . 

Тележурналистика ар дайым 
к пт рд н ышкысын арттырып, к з н 
к йг з п келген кесиптердин бири. Рос-
сиянын эле белгил  телеканалдарын ал-
сак не деген атактуу артисттер алпаруучу-
лук кесипти аркалап келатышат. КТРКда 
деле, башка телеканалдарда экрандан 
т шк с  келбеген атактуулар арбын. Жаш-
тардын тележурналистикага кызыкканы-
нын т рк н  да, алардын коомчулукка бат 
таанылып, «тележылдызы» болуу амби-
циясы менен байланышкан.

аз а ерлер  
неден а а а

Учурдагы кыргыз журналистикасы-
нын кс г , аксаган жагы - журна-

листтердин коомдук-саясий турмуштун 
бир тармагы боюнча адистешпей, бар-
дык темалар боюнча ч п башылап жаза 
бергендиги. Айталы, улуттук басма с зд  
ар бир экинчи журналист саясат туура-
луу аналитикалык макалаларды жазга-
ны менен, коомдук-саясий окуялар тере¢ 
анализге алынбай, имиш-имиштердин 
де¢гээлинен к т р л  элек. еосаясат, 
экономика темасында адистешкен журна-
листтер дээрлик жокко эсе. Ал эми диний 
темага адистешкен журналисттерди табуу - 
га м мк н эмес. еосаясий, дин, аскердик 
коопсуздук темасын чагылдырган жур-
налисттерге салыштырмалуу укуктук те-
мада жазган журналисттердин катары 
жыл санап с п, адистешип калганы да-
роо к зг  урунат. Ушундан улам, ЖОЖ-
дор болочок журналисттерди даярдоо-
до, аларды адистештир г   зг ч  к ¢ л 
буруп, геосаясат, дин, экономикалык ба-
гыттарга басым жасаса деп айткыбыз  
келет.

егенибиз маалымат технологиясы 
д йн н  таанылгыс зг ртт . Маалымат 
мейкиндиги да таанылгыс зг р п, маа-
лымат алуунун жа¢ы м мк нч л кт р  
ачылды. Социалдык тармактар да маа-
лымат мейкиндигинин бир ¢ р  болуп, 
коомдук ой-пикир жаратуунун майданы-
на айланды. Кыскасы, журналисттердин 
жа¢ы мууну з тагдырын мурдагыдай 
гезит-журнал, телерадио менен байла-
ныштырбаса деле болот.

Акыркы жылдарда журналисттердин 
ондогон мууну с п чыккан, КУУ, КМУ, 
Б У, ошол эле Кыргыз-Т рк Манас уни-
верситети, Эл аралык Ала Тоо Атат рк 
университети, БААУ ж.б. окуу жайлары 
негизинен журналистиканын салттуу ба-
гыттарына  басма с з, телерадиожурна-
листикасы, коомчулук менен байланыш, 
реклама сыяктуу багыттарына йр т т. 
Окуу программалары, алган багыттары, 
даярдаган адистиктери бири-бириникинен 
анчалык деле зг ч л нб йт. Албетте, 
заманбап журналистиканын бир бутагы-
на айланган коомчулук менен байланыш, 
реклама багыттарын жа¢ылык катары ка-
был алсак болот. Бирок, биз б г нк  к нд  
д йн л к алды¢кы жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын лг с н н жана тажрый-
басынан алсак, анда журналисттердин 

кийинки  муунун даярдап жаткан жогорку 
окуу жайлары з окуу программаларына 
заман талабына шайкеш зг рт л рд  
киргиз  зарыл деген ойдобуз.

н л   
ажры ба жана р 
ади е н  ала  

ыл да

Мындан 3 жыл мурда кыргыз-
стандык журналисттер тобу 

Т ркиянын “Анадолу” маалымат агент-
тигинде бир айдай тажрыйба алмашып 
ж р п калдык. йн н н алды¢кы маа-
лымат агенттиктеринин биринен болгон 
бул агенттикте 1 00 кызматкер ишт  ме-
нен, ар бир журналист геосаясат, ар бир 
лк  менен адис тешкенден сырткары, 

коомдук-саясий, финансы-экономикалык, 
гуманитардык ч йр н н ар бир  тармакта-
ры боюнча маалымат чогултууга, иштеп 
чыгууга, кабар жазууга да адистешиптир. 
Э¢ ж н к й эле мисал айтсак, агенттик-
те  экономика тармагы боюнча бир чо¢ 
б л м иштесе, анын ичинен банк, нефть, 
газ ж.б. болуп, майда б л мч л рг  
б л н п, журналисттер бири жазган те-
мага бири тийишпейт экен. Бул жагы-
нан алганда, бизге “Анадолу” сыяктуу 
д йн г  белгил  маалымат агенттиги-
нин де¢гээлине жеткенче к п бар. Кыр-
гызстандагы алды¢кы маалымат агент-
тиктеринен болгон “Кабар”, “Акипресс”, 
“Кактус”, “Спутник”, “ . ”  агенттикте-
ри “Анадолу” менен атаандашууга адам-
дык ресурс жагынан да, финансылык жа-
гынан да чама-чаркы чак. Биздин маалы-
мат агенттиктеринде саналуу гана штат-
тар бар, финансылык м мк нч л кт р  да  
чектел .

С з б зд  жыйынтыктай келгенде 
Кыргызстандагы журналисттерди даяр-
даган 11 факультет жана кафедрага ка-
раганда журналисттердин жа¢ы мууну 
гезит-журналдардын, интернет сайттар-
дын редакцияларына, басма с з кызматы-
нын жамаатына барган со¢ гана к б р к 
тажрыйба алып, кайра баштан даярдык-
тан т п жатканы эч кимге жашырын эмес. 
Б г н ЖМК редакциялары, телерадио, 
сайттын жамааттары журналисттерди 
даярдаган устаканага айланды десек эч 
жа¢ылышпайбыз. Алар ЖОЖдо 4-5 жыл 
окуп билим алабы же жокпу, бул жак-
та ал кенемтени 4-5 айда эле бышык-
тап, кесипк й журналистке айланып чы-
га келишет.

Ушерден белгилей кетч  нерсе, акыр-
кы жылдарда эл аралык уюмдар жур-
налисттердин тажрыйбасын арттыруу-
га чо¢ салымдарын кошуп, журналист-
тик иликт  багыты к ч алды. Мунун з  
улуттук журналистиканын с ш  ч н бо-
луп к рб г нд й т ртк  берип жатканы 
колдоого арзырлык.

 кылым  маалымат жана маалы-
мат технологияларынын кылымы. Ма-
алымат технологиялары тармагында-
гы инновациялык табылгалар д йн н  
таа нылгыс зг рт п  жаткандай, маалы-
мат да б г нк  к нд  д йн н   тааныл-
гыс кыла зг рт  алуучу кыймылдаткыч 
к чк  айланып баратат. Мурда мамле-
кеттин территориялык б т нд г н н ко-
опсуздугу, экономикалык коопсуздук ма-
селелери к н тартибинде турса, азыр 
лк н н маалыматтык коопсуздугу да 

алды¢кы планга чыкты. Маалымат ко-
омдук ой-пикирди гана эмес, коомдук а¢-
сезимди астын- ст н кылып жибер ч  
к чк  айланды. Андыктан, бул к чт  жа-
ратмандык иштерге пайдалансак жакшы 
болор эле.

.  са тынан алынып,  
кыскартылып б рилди.
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Англиянын мурдагы экс-премьер 
министри Уинстон Черчиллдин: 
“Демократиянын жаман жактары 
єтє кєп, ал анархиялык бийлик 
талашуудан мамлекетти баш аягы 
жок туўгуюкка алып барат” –  
дегени бар.

Бул макаланы жазууга турмуш єзї 
мажбур кылды кєрїнєт. Ишенген 

кожом сен болсоў дегендей, эл башы 
кожолордун  азыркыча президентмин 
дегендердин кылык-жоруктарын, акылга 
сыйбаган кыянаттык иштерин карап туруп 
кам сїт эмген пенде экенбиз да деп таў 
калбаска арга жок. ынында мурдагы ча-
ла сабат, мен ханмын, каалаганымды жа-
саймын деген падышалар менен азыркы 
иш билги сабаттуумун деген айрым пре-
зиденттердин ажырымы болбой калды. 

Адам болгондон кийин кемчилдик, же-
тишпестик болот дечи. Бирок, биздин мур-
дагы президент А.Атамбаевдин “Кой-Таш 
республикасын тїзєм” деген акылга сый-
баган, бїткїл дїйнєгє уят кылган жоругу-
на не дейсиў  

Ушул эле сценарийди Беларусь прези-
денти да кайталагысы келип, эгер эл баш 
ийбесе мен деле курал кєтєрїп чыкканга 
дейре барам деп жатпайбы. 

А мезгилинде єзбек президенти Ислам 
Каримовдун ысымына не деген сєздєр ай-
тылбады. Кєрсє катуу кол, эч ким менен 
алака тїзбєйт, єзїмчїл президент деге-
нибиздин чєнтєгїндє, банктык эсептерин-
де бир сум акчасы болбоптур. Каримов єз 
кызы улнараны єзї камакка алдырганын 
баары эле билет. Кєрсє, атасынын бий-
лигине таянып алып миллиондогон дол-
ларларды чет єлкєдєгї банктык эсепте-
рине которуп тургандыгы дайын болду го. 
А єзїбїздїн эки президенттин эл тарабы-
нан куугун жеп бєтєн эл, жерден башпаа - 
нек издегендери кудум эле єткєн Кокон 
тактысынан эки жолу куулуп, акыры ба-
рып Ооганыстанда єлгєн Кудаяр хандын 
таржымалын эске салат.

Мен элдин купулуна толорлук эки га-
на президент жєнїндє айткым келет. Би-
ри  токсонунчу жылдардагы кайра куруу - 
нун шарданында орус тактысына кел-
ген Борис Николаевич Ельцин болсо, 
экинчиси  ушундай да карапайым жа-
шоо кечирген президент болот экен деп 

Кєз караш

Президентмин дегендин  
баары эле президент эмес

таў калтырган, 2010-жылдан 2015-жылга 
чейин Уругвай мамлекетин башкарган, 
беш жылдын аралыгында Уругвайды 
алдыўкы мамлекеттердин катарына кош-
кон осе Мухико болду. 

Тарых кїйєрманы катары бийлик ба-
шына келген єкїмдарлардын таржыма-
лын окуп кєрсєм, Б.Ельцин єзїнїн ку-
пулуна толгон, жєндємдїї . . утинди 
бийликке сїрєп кетпедиби. Азыр ал орус 
элинин пешенесине бїткєн сымал иш-
теп жатат.

осе Мухико президенттин учурдагы 
карапайым жашоосун экрандан кєрїп таў 
калбадымбы. остору президент болгон 
кїнї жанагы ишине минип барчу томпо-

гой машинени белек кылышкан экен. Аны 
кийин араб миллионерлери миллион дол-
ларга сатып алалы дешсе  “Белек сатыл-
байт, эгер сатчу болсом досторумду сат-
кан менен барабар болуп калам” деп жооп 
берген экен. Азыр да ошо атасынан кал-
ган эски короосунда байбичеси, балдары 
менен ємїр кечирип жатыптыр. 

Арабдар сатып алмакчы болгон том-
погой машинесинин эмнеси кызык бол-
ду экен деген кабарчы анын рулуна оту-
руп жатпайбы.

 Сиз экс-президент катарында берил-
чї, кортеж коштоп жїрїїчї машинени 
минбей ушу кичинекей машинеўиз менен 
беш жыл президенттик кылыпсыз. Мын-

дай жїрїш бийлик башындагы адамга  
туура келбесе керек,  десе

 Мени кїзєтїп жїрчї адамдар баш-
ка жумуш менен алектенсин, єзїмдї єзїм 
алып жїргєнїм ошондон,  дебедиби. 

 Анан дагы жансакчы алып жїр-
бєдїўїз...

 Эгер мени єлтїргїлєрї келсе те-
мир тосмого калкаласаў да єлтїрїп ке-
тишмек. резидент болобу, ким болбо-
сун єзїнє ак болсо ага эч ким катыла ал-
байт. Анан дагы айтарым бул жашоодо 
жєнєкєй, алдым-жуттуму жок таза ємїр 
кечиргенден єткєн бактылуулук жок. Ме-
ни дагы экинчи жолу президент кылуу-
га аракет кылышты. Мен ага кєнгєнїм 
жок, себеби менин президенттик жолум-
ду андан ары улантчу таланттуу жетек-
чилер кєп деп орунду бошотуп бердим. 
Менин беш жылдык президенттик аткар-
ган ишимди элим єзї баалаар. 

 Эл  “Биздин президент осе Мухи-
ко, ал элдин жїрєгїндє тїбєлїк жашайт” 
деп жатышпайбы

 Ошентип айтышат, демек мен ки-
чине болсо да эл їчїн иштепмин деп 
калам,  деп огородунда иштеп жатып  
жооп берип жатат.

Мына, окурман, дїйнєдєгї эў кара-
пайым президенттин жашоосу, беш жыл-
дык иши ушундай. Азырга дейре прези-
денттик маянасынын 0 пайызын жакыр 
їй-бїлєлєргє бєлїштїрїп тургандыгы 
адамгерчиликтин эў бийик улуулугу эмей  
эмне

Сєзїмдїн акырында айтаарым, пре-
зидентмин дегендин баары эле прези-
дент эмес. 

Мур а ар  а  Ме вА и   
а уу у 

Сулайман Тоонун бир ыптасынан 
орун алган жєнєкєй имараттын 
ичинде “Ак-Жїрєк” аттуу 
кризистик борбор жана турмуштан 
жапа чеккендердин башпаанеги  
(англисче “шелтер”) орун алып, 
анда зулумдукка кабылган жандар 
убактылуу башпаанек таап, шордуу 
жаштарын кургатышып, ыйлуу 
жїздєрїндє кїлкї элеси пайда 
болуп, муўдуу кєєдєндєрїнє медер 
ыроолонуп, оор санааларынан 
арылып, кєкїрєктєрїндє їмїт 
учкундары жанып, чєккєн 
кєўїлдєрїнє демєєр табышат. 

Мына ушул “Ак-Жїрєк” кризистик 
борбору жана жапа чеккендер-

дин  жан сактаар башпаанеги “шелтер”  
єзї пайда болгон кїндєн баштап жыйыр-
ма жыл ичинде жыйырма миўден ашуун 
адамдын сообуна калганын саймедиреп 
олтурсаў сєз бїтпєс... аны интернет-
тен карасаўыздар  эле кєрєсїздєр . Бул 
уюмду негиздеген арикан Асилбекова 
эже  мээримдїї жубайы экєєсї эл кере-
гине эми гана жарай баштаган кезде ка-
пилет келген ажал анын жубайын колу-
нан жулуп кетип бул єзїнчє сєзгє арзы-
ган тема  жалгыз бой калган. Ошентсе да 
жетим калган тєрт баласын єзї айткан-
дай “элден кем кылбай бутуна тургузуу” 
менен катар коомдук иштерге да абдан 
активдїї аралашып, кийинчерээк ушул 
мээрбан мекемени уюштурган. 

Замандын каарманы

Ємїр єтєлгєсї

Ошол кїндєн ушул кїнгє чейин ари-
кан эженин мээримдїї колунан нечен-
деген адамдар бейпилдик таап, кайгы-
ларынан арылып, куугунтуктан кутулуп, 
бактысын табышпады дейсин... Булар-
дын баарын арикан эже єзї узун сабак 
кеп кылып олтурса, бир чети таў калып, 
бир чети суктанасыў. Эженин миллион 
тїйїндїї татаал тагдырлардын жакшы-
лыктуу чечилишине жан їрєп, баш-оту 
менен киришип, жардам сурап келген 
адамдардын ар биринин кайгысына эне-
лик мээрим менен жаш сыздата ортоктош 
болгону, арийне, ар бир эстїї  адамдын 
жїзїнє бирде ыйдын бырышын чийип, 

бирде кубанычтын нурун жандыраары 
шексиз. 

Башкалардын бактысы їчїн кїрєшїїдє 
єз жанын да аябастан, кыйынчылыктын 
катаал иримине бой  таштаган арикан 
эже єз ємїрїндє не деген гана сыноолор-
ду башынан єткєргєн жок  Ал баш паанек 
издеп келген ар бир адамдын кайгысын 
єз жїрєгї аркылуу єткєрїп, алардын таг-
дырына кийлигишип, ар бирине чын дил-
ден боор ооруп, ар биринин таалайы їчїн 
жан аябай кїрєштї. 

Бул дїйнєдєгї ар бир жакшылык 
курманчылыкты талап кылат. Курман-
чылыксыз урматка жетїї мїмкїн эмес. 

Адатта, адамдын кадыр-баркы анын 
єз максаты жана эл камы їчїн жа-
саган курманчылыгы менен єлчєнєт  
эмеспи. 

арикан эже  азыр Оштун ардактуу 
жараны гана эмес, жалпы журт сыйла-
ган асыл апа, таланттуу жетекчи, мыкты 
уюштуруучу, кадыры элге сиўген  инсан. 
Мындай инсандардын элеси ал жакшы-
лык кылып, жардам берген ар бир адам-
дын жїрєгїндє тїбєлїккє жашай берет. 
Мындай адамдардын экинчи ємїрї  алар 
жасап кеткен асыл иштеринде кылымдар-
ды карытып сансыз жылдар бара бермек-
чи. Аалы Токомбаев  “Ємїр бизден єтїп 
кетсе, эл эмгектен эскерсин”  деп айт-
кандай, келечекте мындай мыкты инсан-
дар тууралуу далай дастандар жаралып, 
чыгармалар жазылар. ындыгында, алар 
ошого татыктуу. 

А биз болсо бул куш тилиндей чакан 
эссебизде эженин барак тїтпєс жакшы 
иштерин тизмектеп олтурбастан, тек га-
на анын бейнесинин эскизин ак баракка 
кара сєз менен астейдил чийип кєрїїгє 
далалат жасадык. Бирок муну менен эле 
ал тууралуу баяныбыз бїтїп калган жок, 
айтылуучу кептер али алдыда. Антке-
ни анын кылган жакшылыгы миўдеген 
адамдардын дилин жибитип, санаасын 
сооротуп, кайгысын кубанычка айлан-
тып, башын бакытка чулгаган... Ошон-
дуктан ал эл оозунан эў мыкты сєздєрдї 
угууга, эў жогорку сыйлыктарды алууга  
укуктуу. 

Мындай боорукер, башкалардын бак-
таалайы їчїн ємїрїн арнаган апа жана 
азыркы доордун асылзада зайыбы бол-
гон арикан эже эл оозунда аўыз кеп-
ке айланып жїрє берїїгє арзыйт.  Ант-
кени ар бир доордун єзїнїн каарманда-
ры болот эмеспи. Ансыз жашоо жашоо  
болмокпу

а  АвА  
а уу у  а н  урна ст

олдо ари ан илбе о а
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1. Под огород площадью – 0,0243 га, расположенного с. Аламу-
дун, ул. Токтогула б/н, с западной стороны дома №51 (в частную 
собственность).

2. Под огород площадью – 0,0303 га, расположенного по адре-
су: с. Аламудун, ул. Полевая б/н, (в частную собственность).

3. Под огород площадью – 0,019 га, расположенного по адресу: 
с. Аламудун, ул. Гоголя №96 (в частную собственность).

Конкурс состоится .12.2 2  года по адресу: . ла д н  л. 
абережная а   1 -  а о .                                92

ара ыз де  абыл ын

а ро  о инбе  р инбае и ге таандык Кара-Суу 
районундагы Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Сура-Таш ай-
ылындагы К.Темиров кєчєсї-№64 дарегинде жайгашкан 
0,06 га.  жер тилкенин (идент. коду: 5-04-08-1004-4019) 
29.09.2020-жылы  берилген сериясы “Ч” №946497 мамле-
кеттик акты жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

Т.Сатылганов атын-
дагы Кыргыз Улут-
тук филармониясы-
нын жалпы жамааты 
жана камералык хо-
ру, Маданияттын жа-
на КТРКнын отлич-
ниги, А.Жумакматов 
атындагы Мамлекет-
тик академиялык сим-
фониялык оркестри-
нин камералык хору-
нун артисти 

ол онбе  
дин  

дїйнєдєн мезгилсиз 
кайткандыгына (1956-
2020) байланыштуу, 

жубайы Исмаилова Кызбурак Асамбековнага, балда-
рына жана жакын туугандарына тереў кайгыруу менен 
кєўїл айтат. 

Т  ат ан  ат н а   
К р  утту  арм н с н н  

а м н стра с

и а   
неде и ел ны

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании серии СА за 
№140026003 на имя е ее а 

рза а ала а о и а выдан. 
в 2014 году СШ им. М.В.Фрунзе 
Тюпского р/а считать недействи-
тельным. 

и а   
неде и ел ны

Утерянное удостоверение на 
право пользования зем.участ-
ка без строения иден.код 2-01-
19-0001-0005, парк  а-
ра ол  серии В за №027760 
выдан. 08.11.2006 г.,  Каракол-Ак-
Суйским ГРС считать недействи-
тельным. 

ара ыз де  абыл ын
а- р л  жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык Ош шаарындагы Алай 

кєчєсї-№35/1 дарегинде жайгашкан 5000,0 чарчы метр жер аянтынын (идент. коду: 5-11-07-
0174-0017) 05.02.2015-жылы катталган сериясы “Ч” №608555 мамлекеттик акты жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                                                                            

ара ыз де  абыл ын
Нарын облусунун Жумгал районунун Таш-Дєбє айыл ай-

магында катталган а - б  р а- е ир  корпорати-
вине таандык  (2008-жыл, 10-апрель, №0049603д мєєр (пе-
чать) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.       

-

и а  неде и ел ны
Утерянное свидетельство частно-

го предпринимателя г.Каракола ИНН 
20703195900094 ененбае а р анбе а 

но и а считать недействительным.    

Кєр турмуштун айынан ал-кїчкє 
толуп турган кыз-жигиттерибиз 
жердин алысы менен жакынына 
карабай жумуш издеп тентип 
кетишти. Колунан иш келбеген 
кары-картаўдар чоў-кичине дебей 
небере-чєбєрєлєрїн багып, колу-
бутун сунуп, эми эс ала турган 
учур келди деген курак жашында 
аргасыздан кєр турмуштун 
кєйгєйїн тартып калышты. 

ал ушундай кєрїнїшкє кабыл-
ган маектешибиз Сыртбай кы-

зы Света Жумаева Тїркиянын Из-
мир шаарынан келгенинен кеп баш-
тады. 

 СССР кулагандан кийин “Ким-
ди ким кєрдї, Быржыбайды там басты” дегендей, 
ата-энесиз томолой жетим калган баланын кейпин 
кийдик. арбалар тарап, “майлуу-сїттїїлєрїн” 
чоўдор чочоўдоп менчиктеп, карапайымдарыбыз 
куру-жалак калдык. Ата-энем да, барган жерим де-
ле ак эмгеги менен кїн кєргєн карапайым адам-
дар эле. Анын їстїнє, кїйєєм каза болуп, балда-
рым жетим, єзїм жесир калып, университетте оку-
ган кызымдын контрагын тєлєп туруу їчїн мын-
дан жети жыл мурда жумуш издеп Тїркиянын Ан-
талия шаарына бардым. 

Анталияда бир нече жыл бала багып иштеген 
соў Измир шаарына барып, ал жерде бул жак-
тан чакыртып алган сиўдилерим, кыздарым ме-
нен кафени ижарага алып иштетип келатабыз. 
Кийин єзїнчє туристтик борбор ачып, буга чейин 
кыргыз келгиндерин кабыл алууда акы алып кел-
се, биз бекер кабыл алууну киргиздик. Азыр кел-
гин кыргыз жердештерибизден єзїнчє ынтымак 
жамаатын уюштурдук. Ортодо каражат фонду-
буз бар. лайыгы менен шартына жараша чогу-
луп, чер жазабыз. 

 Ал ер е калы  калга ар  е р  к -
р  ке ке ер а б л  керек
 Бар. Жалал-Абаддан мындан 15 жыл мурда 

келген бир эжебиз тїрк жигитине турмушка чыккан. 
2 баласы бар. Кафесин иштетет. Мен да турмуш-
ка чыккамын. Ал жигит балдарыма, ата-энеме да 
жакканынан макул болгом. Негизинен, тїрк калкы 
кичи пейил, ак ниет, чынчыл болушат экен. Уурулук 
дегенди билишпейт. Алардын алтын, кїмїш сыяк-
туу баалуу буюмдары катылбай эле ачык турат. 
Базарларынан мємє-жемиш, кєк-сєк алсаў, бизде-
ги сатуучулардай ченеп-бычып чїмчїўдєтпєстєн 
ашык-ашык салып беришет. Алар келгин улуттар-

дын ичинен кыргыз-
дарды жакын кєрїп, 
сыйлап турушат. 

Бул жакка келген-
дердин басымдуу 
кєпчїлїгї аялдар. 
Алар балдарды, кары-
картаўдарды багып 
жакшы акы алышат. 
Айлыктарынан тыш-
кары тамак-ашыўа, 
барып-келген жолуўа 
деп кошумча кара-
жат берип турушат. 
Тїрктєргє кыргыз-
дардын ачыктыгы,ак 
ниеттїїлїгї, ыйман-
дуулугу жага турган-
дыгын угуп жїрємїн. 

Бул жакта жалданып жїргєн жердештерим жєнїндє 
айта турганым  чын-чынына келгенде жумуштары 
єтє оор, кїнї-тїнї дебей жандары тынбай иштешет, 
алган акчаларын кредит тєлєгєнгє, аш-той бергенге 
деп Кыргызстанга жєнєтїшєт, ошентип жїрїп ден  
соолуктарынан ажырашат. Мекенибизде мурдагы-
дай иш орду, бейпил жашоосу болсо элибиз ар кимге 
кєз каранды, кул болбой бала-бакырасынын, карыган 
ата-энесинин маўдайында эле кїн кєрбєйт беле  

 А л агы кы ага  к  
 Албетте, жаўы барганда бир топ кыйналдык  

Азыр алардан кем билбейбиз. Кєўїл койгондор 
тез эле їйрєнїп алышат. Маселен, менин кызым 
азыр беш тил билет. “Канча тил билсеў, ошон-
чо дил билесиў” дегендей, кызым анын пайда-
сын кєрїїдє десем жаўылбайм го. Атбашылык 
кїйєє балалуу болдук. Жакында алдыбыздан єтїп  
кетишти.

 А рк к  бала  к а к ка а  ке-
л  алы  каа а ы  алы бер  е 

 еге  к р  бар беке  
 Кайын атам тїрк, кайын энем араб улутунан 

экен. архандан келген ата-энебизди сыйлашты. 
Алар їйлєнгєндє колуктусунан канча салмактагы 
алтын берейин дегени бар экен да. Мен уялдымбы 
же кыргыз элинин ыймандуулугу жол бербедиби, 50 
грамм депмин. Єтє аз сурап койдуў, айтканыўды 
ала тур, калганын калтырбастан їзбєй тєлєп куту-
ла берейин деп тамашалап жїрєт. Ата-энебизден 
аянышкан жок. Уул-кыздарымды єз балдарындай 
кєрїшєт. Жашоо-турмушубуз элден артык болбо-
со, кем эмес, бирок, Кыргызстан деген Ата Меке-
нибиз бардыгынан улук жана ыйык   

  н ай Т К   К р  Туусу

и а  неде и ел ны
Утерянное свидетельство на 2,25 га зем.

доли серии ИКТП за №403107 от 18.03.1999 
г., иден.код 2-05-12-0007-0192 с.Тюп на имя 

а ее а о алы ба алие и а считать 
недействительным.                                  

Мандикер кыргыздын турмушунан

рк ерге инен бакыт таап

Решением Межрайонного суда Чуйской области от 14 
сентября 2015 года по Делу ІЭД-742/15-МЧ-СЗ ОАО “Ка-
сиет” признан банкротом. Приказом Департамента по делам 
банкротства от 28 октября 2020 года за №129 специальным 
администратором ОАО “Касиет” назначен Акматов Болотбек 
Сакиевич.

Общее собрание кредиторов  а ие  состоится 27 
де абря 2 2  года  14-  а о  по адресу: г. о о  
л. р нзе 1. Справки по тел.:   17 .

- 1

н н 1 . 4.2 1 -ж.  192 о о н н негизинде о -
ор о о  арба ы  га жерди а далан  н ижарага 

бер г  он р  жарыяла .
1. Орто-Токой участкасынан № 6 кварталынын 4-бєлїкчєсїнєн 

3,5 га жерин маданий – ден соолукту чыўдоо, рекрациялык жана 
туристтик максаттарда.

Гезит бетине чыккан кїндєн баштап 30 календарлык кїн ичинде 
арыздар кабыл алынат.

Конкурс єткєрїїчї жер Кочкор токой чарбасынын кеўсеси
Каалоочулар Кочкор токой чарбасына кайрылыўыздар.

ра  бил  ел.  - 2-21  7 7-2 -1 - 1.

Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кєк-Жар 
маданият їйїнїн тїндїк-батыш тарабындагы бош 
жаткан 250,0 (эки жїз элїї) чарчы метрдик 2 жер 
тилкеси аукцион аркылуу сатылат. 

Аукцион 2 2 -жылдын 2 -ноябр  н  аа  
1 : д  айыл єкмєтїнїн имаратында єткєрї-
лєт.

Байланыш їчїн телефон: 99  77  7- 2-12.  

. аа а о  а ындагы  
арын а ле е и  ни ер и е инин  

же е и инин ыз а  орд на ала ерлерди  
а оо жана а лоо ж рг з  ж н нд

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 
жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана алар-
дын документтерин кабыл алуу жарыя чыккан кїндєн 2 2 -жыл-
дын 11-ноябрында аа  17. . е ин жїргїзїлєт.

Университеттин жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлерди 
каттоо їчїн уюштуруу комитетине тємєнкї документтер тапшы-
рылат.

 ЖОЖдун окуу жана тїзїмдїк бєлїмдєрїнїн мамлекеттик 
ЖОЖдун жетекчиси кызматына талапкерди кєрсєтїї жєнїндє 
чечими;

 мамлекеттик ЖОЖдун жетекчиси кызматына талапкердин 
єзїнїн арызы (єзїн-єзї кєрсєтїї тартибинде катталган талап-
керлер їчїн);

 талапкердин фамилиясы, аты, туулган жылы, иштеген же-
ри, ээлеген кызматы жана жашаган жери кєрсєтїлгєн биогра-
фиялык маалыматтар;

 “Билим берїї жєнїндє” Кыргыз Республикасынын мыйза-
мынын 38-беренесине ылайык мамлекеттик ЖОЖдун жетекчи-
си кызматына талапкерге коюлуучу талапты ырастаган тиешелїї 
документтер.

Арыздар (ага тиркелген документтер) тємєндєгї дарек боюн-
ча кабыл алынат: арын аары  . розба    2 . 

 21  абине .
Байланыш телефондору: ( 22  -1 -42   7 1  4 -2 -

79.
р  о и е и
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Директор – башкы редактор
бАЛбАК в рн с  Т н

Ка ама  
Башкы редактордун биринчи  
орун басары  
Т АЛиев М р а ат  

Башкы редактордун орун басары
КАЛ К в р    

 

Башкы редактордун  
Тїштїк  аймак боюнча  орун басары  
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Жооптуу катчы 
М с веТ уу у  
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Экономика  бєлїмїнїн башчысы 
А А АЛиевА ар н  – 

Социалдык саясат бєлїмїнїн башчысы
АЛ МбеК в Т м р   
Маданият  бєлїмїнїн башчысы 
и АбАевА ар – 
ба н ама ар
ТА ТА АЛиев б т     

А бАевА ур а а  
Ка ар
в ра бедеЛбеК    
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А и ди в Ас ар    

д беК вА а са   
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 КАбА ЛА  
Ош – Абд А АК в Т н ай    
Ысык-Кєл – Т К  н ай –   
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Баткен – ТА ибАевА  ра –  
Чїй – МА Л в  б т –  
Талас – иМА К Л в К у    

ар н   т н К м н р   

ба  у а т р  и АевА д нара   
бу а т р   

«Кыргыз Туусу» басма сєз борбору:  

«R» белгиси бар материалдар жарнама  
иретинде жарыяланган.
Кол жазмалар жана сїрєттєр  
кайтарылбайт. 
Жарнамалардын мазмунуна  
редакция жооп бербейт. 

тт н н с  
Рекламы публикуются  на любом  
языке,  по желанию рекламодателя.
Гезит шейшемби, жума кїндєрї чыгат.

ун   АКн н  
асма анас н а  ас  

б   и ра м  с  
буйрутма     ус ас   
Басууга  саат а

Сатык келишим баада.

Автордун кєз карашы редакциянын  
пикирин билдирбейт. 
Реквизиттер:  

 0 0 2 993 0063
р  030220000 090 9         

н  р о   
о р  н  ыр ы н

 03002
од  004    

р о о о р он
Биздин дарек:   б  

аар  Т А ум мун  с  
факс: 

Электрондук дарек:
e-mail:  

а ы ды- ан  ын 

2 2 -жылдын - ар алына ара а ы а а о е

1. Эмитент жєнїндє маалымат:
– эмитенттин толук жана кыскартылган аталышы: а ы ды- ан  а ы  а ионер-

ди  оо    а ы ды- ан  
– уюштуруу-укуктук формасы:  е е ен и
– эмитенттин юридикалык жана почта дареги, телефон жана факс номуру:  обл -
 ан ило   р-н  а ы ды .  ир   1. Телефон –   1 7  1- - 2   

факс – 1- - .                                                                          
– эмитенттин ишмердїїлїгїнїн негизги тїрї: кант кызылчасын жана кант сырьесун 

кайра иштетїї, кумшекер єндїрїї жана анын кїнжара, патокаларын сатуу.
2. Баалуу кагаздарга ээлик кылуучулардын саны – 7  эмитентте иштегендердин са-

ны – 4 .
3. Уставдык капиталда 5 жана андан ашык пайызга ээлик кылган юридикалык жактар-

дын тизмеси – жо .
4. Отчеттук мезгилдин аралыгында эмитенттин ишмердигине таасир берген баалуу 

кагаздардын маўыздуу фактылары (мындан ары – факты) тууралуу маалымат – жо .
5. Эмитенттин отчеттук жылга каржылык отчету. 

гал ерди   балан :

е  
жылдын ба ына 

ара а о

е  
жылдын аягына 

ара а  о
Активдер

100 Жїгїртїїдєгї активдер 1 336 033 751,41 1 149 432 267,8
200 Жїгїртїїдєн сырткары активдер 440 933 600 369 531 158,05

Узак мєєнєттїї дебитордук карыздар 
Кыска мєєнєтїї дебитордук карыздар 

299 Бардык активдер 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85
Милдеттенме жана капитал

300 Кыска мєєнєттїї милдеттенме 1 451 304 517,72 1 355 837 993,18
400 Узак мєєнєттїї милдеттенме 385 382 010,21 410 937 568,94
499 Бардык милдеттенмелер 1 836 686 527,93 1 766 775 562,12

здїк капитал 
510 Уставдык капитал 46 797 600 46 797 600
520 Кошумча капитал 57 026 260,11 57 026 260,11
530 Бєлїштїрїлбєгєн киреше – 163 543 036,63 – 351 635 996,38

Резервдеги капитал 
599 Бардык милдеттенме жана єздїк капитал 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85

ире елер жана ыга алар рал  о е

рдагы жылга 
ара а 

е  жылга 
ара а 

030 Дїў киреше 203 462 772,47 186 485 139,65
060 Башка операциялык  ишмердїїлїктїн 

кирешелери жана чыгашалары  
      

090 Операциялык чыгымдар  81 995 327,93 132 822 507,92
100 Операциялык ишмердїїлїктїн кирешеси жана 

чыгашасы 
228 556 064,56 112 551 780,54

150 Операциялык эмес ишмердїїлїктїн кирешеси 
жана чыгашасы 

– 70 708 866,91 – 297 005 437,20

160 Салыкты эсептегенге чейинки киреше 
(чыгаша) 

157 847 197,65 – 184 453 656,66

170 Киреше салыгы боюнча чыгашалар 
180 Кадимки ишмердїїлїктїн кирешеси 

(чыгашасы)  
142 062 477,88 – 184 453 656,66

190 Киреше салыгынан кемиткенден кийинки 
єзгєчє статья 

200 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) 142 062 477,88 – 184 453 656,66

а и алдагы зг р л р рал  о е

л -
р лб г н 

ире е 

ардыгы 

010 Баштагыга карата сальдо – 163 543 036,63 – 59 719 176,52
020 Эсептик  саясаттагы єзгєрїїлєр 
030 Кайра эсептелген сальдо – 163 543 036,63   – 59 719 176,52
040 Отчетто таанылбаган таза киреше (чыгаша) 
080 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) – 184 453 656,66 – 184 453 656,66

2019-ж. корректировкасы – 3 639 303,09 – 3 639 303,09
090 Дивиденддер 
100 Акциялардын эмиссиясы 
110 Бєлїштїрїїгє карата кирешени чектєє 

Уставдык капиталдагы єзгєрїїлєр
120 Акыркы сальдо – 351 635 996,38 – 247 812 136,27

6. Эмиссиялык баалуу кагаздарды жайгаштыруунун натыйжасында эмитенттерди тар-
туу менен анын ичинде: тартылган каражаттын жалпы кєлємї, тартылган каражаттардын 
ар биринин багыты боюнча  пайдаланылгандыгы, ошондой эле тартылган каражаттар-
дын багыты тууралуу маалымат – а даланылган е . 

7. Бул пунктта отчеттук кварталда эмитент жана ага тиешелїї коомдор тарабынан 
алынган карыздар чагылдырылды. Отчеттук кварталда ага тиешелїї коомдор тарабынан 
алынган насыялар – ар ылган е .  

8. Отчеттук кварталда эмитент тарабынан узак мєєнєттїї жана кыска мєєнєттїї фи-
нансылык салымдары жєнїндє маалымат – алы дар болгон е . 

9. Эмитенттин баалуу кагаздар боюнча кирешеси – жо . 
10. Коом тарабынан келишим тїзгєн кызыкдар тараптардын ишинин шарттары жана 

мїнєздємєсї тууралуу маалыматтар: 
– айына бардык салыктарды эсепке алганда 135 000,0 сомго, 2020-жылдагы кызыл-

чанын тїшїмїн кабыл алуу, сактоо жана жїктєє мезгилинде мїлктї ижарага алуу туура-
луу ААК “Кошой” менен тїзїлгєн келишими. 

а ы   дире ор       . . 
а ы б гал ер       . .                                                                         

 аинды  ан  

ра и  о е  за  ар ал 2 2  года

1. Данные об эмитенте:
– полное и сокращенное наименование эмитента: ры ое а ионерное об е-
о  аинды  ан    аинды  ан

–  организационно-правовая форма:  а ная
– юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: ая 

обла  ан ило и   р-н  г. аинда  л. ира  до  1.  Телефон –   1 7  
1- - 2   а   1- - .                                                                         

– основной вид деятельности эмитента: переработка сахарной свеклы и сахара-сырца 
с получением и реализацией сахара-песка и производных от него – а о и  жо а.

2. Количество владельцев ценных бумаг – 7  количество  работников эмитента – 
4 .

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бо-
лее уставного капитала – не .

4. Информация о существенных фактах (далее – факт), затрагивающих деятельность 
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде – не .

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

гал ер и  балан :

а  на ало
о е ного
 года о

а оне   
о е ного  
ар ала о

Активы
100 Оборотные активы 1 336 033 751,41 1 149 432 267,8
200 Внеоборотные активы 440 933 600 369 531 158,05

Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность

299 Итого активы 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85
Обязательства и капитал

300 Краткосрочные обязательства 1 451 304 517,72 1 355 837 993,18
400 Долгосрочные обязательства 385 382 010,21 410 937 568,94
499 Итого обязательства 1 836 686 527,93 1 766 775 562,12

Собственный капитал
510 Уставный капитал 46 797 600 46 797 600
520 Дополнительный капитал 57 026 260,11 57 026 260,11
530 Нераспределенная прибыль – 163 543 036,63 – 351 635 996,38

Резервный капитал
599 Итого обязательства и собственный капитал 1 776 967 351,41 1 518 963 425,85

е  о  рибыля  и бы а

а редыд и  
год

а о е ны  
год

030 Валовая прибыль 203 462 772,47 186 485 139,65
060 Доходы и расходы от прочей операционной 

деятельности
      

090 Операционные расходы 81 995 327,93 132 822 507,92
100 Прибыль, убыток от операционной 

деятельности
228 556 064,56 112 551 780,54

150 Доходы и расходы от не операционной 
деятельности

– 70 708 866,91 – 297 005 437,20

160 Прибыль (убыток) до вычета 
налогов

157 847 197,65 – 184 453 656,66

170 Расходы по налогу на прибыль
180 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 142 062 477,88 – 184 453 656,66
190 Чрезвычайные статьи за минусом налога на 

прибыль
200 Чистая прибыль (убыток) отчетного  

периода
142 062 477,88 – 184 453 656,66

а и алдагы зг р л р рал  о е

ера ре-
деленная 

рибыл  

ого 

010 Сальдо на начало – 163 543 036,63 – 59 719 176,52
020 Изменения в учетной политике
030 Пересчитанное сальдо – 163 543 036,63   – 59 719 176,52
040 Чистая прибыль (убытки) не признанные в отчете
080 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период – 184 453 656,66 – 184 453 656,66

корректировка 2019 г. – 3 639 303,09 – 3 639 303,09
090 Дивиденды
100 Эмиссия акций
110 Ограничение прибыли к распределению

Изменения уставного капитала
120 Сальдо на конец – 351 635 996,38 – 247 812 136,27

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеще-
ния эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий об ем привлеченных 
средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направ-
лений, и о направлениях использования привлеченных средств – не и ол зо али . 

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчет-
ном квартале данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в от-
четном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном 
квартале: не привлекались.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за от-
четный квартал – ложения не о е ляли .

9. Доходы по ценным бумагам эмитента – не .
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересо-

ванными в совершении обществом сделки:
– Договор с ОАО Кошой  – аренда земельного участка и Имущества на период  

приемки, хранения и отгрузки  урожая свеклы 2020 года, по 135 000,00 сом с учетом 
всех налогов в месяц.

енерал ны   дире ор      . . 
ла ны  б гал ер        . .                                                                                  
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Спорт каарманы

Кїн баарына тегиз тиет
Жараткан адам баласын тїрдїїчє тагдыр менен жараткан. Алты саны аман, бирок 
жашоого болгон кызыгуусу жок, башына тїшкєн сыноону кєтєрє албагандар 
канча? А кээ бир адамдардын мїмкїнчїлїгї чектелсе да їмїтїн їзбєй, жашоонун 
жазылбаган эрежелерин сактап жашап келишет. Марс Атабеков сїйлєй албайт, 
бирок жашоону сїйєт. Шамдагайлык жана кара кїчтї сынаган “самбо” менен 
машыгат.  Дїйнєлїк бир канча турнирлерге катышкан. Їй-бїлєсїн эч кимден 
кем кылбай багып келет. Бул жигиттин тагдыры тууралуу єзїнїн айтуусундагы 
кыскача баянга кєўїлїўїздєрдї бурабыз.

Са б  а   
б р б л г  а ла ы

Мен тубаса 
дудук эмес-

мин. 3 жашымда аттан 
кулап тїшкєм. Кулагым-
дан катуу жаракат ал-
дым. рачтар адашып, 
кулактын тамырынан 
сууну алып салышкан. 
Ошондон улам кулак-
тын тїбїндєгї тамыр-
лар кургап, укпай кал-
дым. 3 жаштагы кичи-
некей бала уга алба-
са, сїйлєй да албай ка-
лат экен. Мен сїйлєй 
албасам дагы їйдє бо-
луп жаткан нерселерди 
жїрєгїм менен сезем, 
туям. Бала кезимде ата-
энем акча жоктон улам 
кєп кыйналышчу. Анан 
мен батыраак чоўоюп, 
иштеп ата-энеме жар-
дам берем дечїмїн. Бул 
нерселерди сїйлєп сєз 
менен айта албасам 
да,  жакшы нерселер-
ден їмїтїмдї їзбєй, ке-
лечегим жєнїндє таттуу 
кыял дар менен кыял-
дангандан тажачу эмес-

мин. Ошентип жїрїп чоўойдум, иштеп да калдым. Кїндєрдїн 
биринде досум мага самбо менен машыгууну сунуштады, ага 
макул болдум. Мен анда 23 жашта болчумун. Бара-бара сам-
бо менин жашоомдун бир бєлїгїнє айланып айланды. Жу-
муштан чарчасам да самбого барчумун. 2015-жылы “ удуктар-
дын їйнєлїк Олимпиадасы” Москва шаарында єткєн. Ошон-
до самбодон биринчи орунду алып, алтын медалга ээ болдум. 
Андагы сезимдерди сєз менен тїшїндїрїп бере албайм. Кыр-
гызстан їчїн аз да болсо, єз салымымды коштум деп єзїмє  
ыраазы болгом. Ошентип самбо дїйнєсїндє жїргєнїмє  жыл-
дын жїзї болду. Мындан кийин дагы кєптєгєн ийгиликтерди ба-
гындырууга аракет кылам. 

Жа г  арык к  б р  ба ы ы 
л к рга  к

Жубайымды жолуктурган кїндєн 
тарта жашоого болгон кєз ка-

рашым єзгєрїп, жашоодогу ыйык мил-
деттерди аткаруу керектигин тїшїндїм. 
Мен аны бир кєрїп сїйїп калгам. Анын 
кєздєрї, жїзїндєгї уячасы деги эле тур-
ган турпаты мени єзїнє арбап алды. Жу-
мушта да, машыгуу залында да ойлого-
нум ошол кыз эле. Анан мен ага їйлєнїїнї 
чечтим. Жубайым башында каршы болду. 
Бирок баары бир акырында анын макулду-
гун алдым. Ал дагы мен сыяктуу Кудайдын 
їнї жок пендеси, экєєбїз бири-бирибизди 
колдоп, тїшїнїї менен мамиле кылабыз. 
Биз турмуш курган соў жашоодогу эў чоў 
байлык їй-бїлє экенин тїшїндїм. Жу-
байлар бири-бирин сєз менен тїшїнїп, 
жїрєк менен сїйїп жашаш керек. Мына 
ошондо їй-бїлє бекем жана ынтымак-
туу болот. Учурда экєєбїздїн бир уул, 
бир кызыбыз бар. Уулум 1-класста, кы-
зым 4 жашта. Балдарым сїйлєйт. Алгач 
уулубуз тєрєлгєндє аябай кыйналдык. Ал 
ыйлап жатканын кээде сезбей калчубуз. 
Жаўыдан тили чыгып келе жатканда биз-
ди тїшїнчї эмес. Акырындык менен биз-
дин тилди тїшїнїп калды. Ага ата-энем 
жардам берди. Каныўдан жаралган бала, 
сен мейли дудук же кєр болсоў да тур-
ган турпатыў менен чын жїрєгїнєн жак-

шы кєрєт экен. Учурда ширетїїчї болуп эмгектенем. Сїрєттї жакшы тартам. Жумушта темирлерди ке-
сип дарбазаларга оймо-чиймелерди тїшїрєм. Жумуштан чыгып самбо менен машыгам. Жубайыма мык-
ты жолдош, балдарыма татыктуу ата болгум келет. Аларды эч нерседен кем кылбай чоўойтуп, бакканга 
болгон аракетимди жасап келем.

  а а ар ы  баары  б р е
їйнєдє адамдардын баары бирдей, болгону кээ бирєєлєрдїн мага окшоп мїмкїнчїлїгї чектелген. 
Бирок алар деле алты саны аман адамдардай эле ойлоно алат. Бул сїйлєй албайт деп кээ бирєє 

аяп карайт, кээ бирєє жийиркенип карайт. Бул туура эмес да. Мен ойлоно алам, кєзїм кєрєт. Бул жашо-
одо татыктуу жашап єткєнгє аракет кылам. емек, мен да адаммын, сїйлєгєн адамдан эч кандай айыр-
мам жок. Тескерисинче дене мїчєсї толук, ден-соолугу мыкты адамдар жашоого эмнеге келгенин аўдай 
албай, ойлонбой, жалкоолук менен ичкиликке берилип кеткендер толтура.

Самбо – бул россиялык (советтик) 
спорттук жеке кїрєштїн, ошондой 
эле єзїн-єзї коргоочу комплекстик 
системанын бири. 

Самбонун салтында Россия элдери-
нин маданиятынын тїпкї тамыры 

жана элдик кїрєштїн тїрлєрї бириккен. 
Самбого ар улуттун кїрєштєрїнїн эў мык-
ты тажрыйбалары да кирет  Анда кол ме-
нен мушташ, орус, грузин, татар, армян, 
казак, єзбек кїрєшї, фин-француз, эркин-
америкалык, англис, швейцар кїрєшї, 
япон дзюдосу, сумо жана башка кїрєштїн 
тїрлєрї камтылган. Спортчунун форма-
сы  кїрмє, батинке, кыска шым.Кыздар 
їчїн ак тїстєгї майка. Спорттук самбо жа-
на кїжїрмєн самбо болуп экиге бєлїнєт. 

  Спорттук самбо  негизинен натый-
жалуу коргонууга ыктаган кїрєштїн бир 
тїрї. Бекеринен самбонун толук аталышы 
 куралы жок єзїн-єзї коргоо деп атал-

ган эмес. Самбодо мєєнєтїнєн эрте катуу 
сокку жасаган ыкма же кєтєрїп чабуу нун 
натыйжасында жеўишке ээ болот.

  Кїжїрмєн самбо  бул жїзгє жакын 
кїрєштїн тїрлєрїнєн турган бїтїндєй бир 

о ия эл еринин а аниятынын т пк  та ыры болгон а бо
ыкмалар. ргытып чабуу, кармоо ыкма-
ларынан тышкары сокку уруунун ар кан-
дай тїрлєрї колдонулат. Кїжїрмєн сам-
бодо нокаут же нокдаун менен бїтїшї таў 
калычтуу эмес. Башкы максат  атаанда-
шын ар кандай жол менен утуу.

Кармаштын узактыгы тємєндєгїдєй 
болуп бекитилет

 чоўдор їчїн эркектер   5 мїнєт
 чоўдор їчїн аялдар   4 мїнєт
 жубатуучу жеке чыгуулардын узак-

тыгы 3 мїнєт.
Кармаштын жїрїшїндє арбитрдин 

уруксаты жок, спортчулар килемден тыш-
кары чыкканга болбойт. Калыстын чечими 
менен спортчу капталдагы калыстын кош-
тоосунда формасын алмаштыруу їчїн ки-
лемден чыга алат. Бир кармаштын ичин-
де медициналык жардам алуу їчїн, спорт-
чуга болгону 2 мїнєт каралган. Кармаш 
учурунда медициналык жардам дененин 
ачык жерлеринде жарат алган учурда га-
на жарылып, тытылып кеткенде  бери-
лет. Бул килемдин четинде жасалышы ке-
рек. Ошол эле учурда кийимдин  форма-
сын бузууга тыюу салынат. Балбан таза 
жеўиш, упайлык эсеп менен ашып єтїп 
жеўїїчї болот.

Бетти даярдаган Асель РАМАНКУЛ кызы, “Кыргыз Туусу”


