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Алмазбек 
АКМАТАЛИЕВ:

«Эми, президенттик 
башкаруу кириши менен, 
мындай наадандыкка 
чекит коюла баштайт. 
Єлкє їчїн бир Президент 
жеке жоопкерчиликти 
алат. Бийликтин ар бир бутагы єз иши 
менен алектенет! Аткаруу бийлигинин 
кїчтїї вертикалы тїзїлє баштайт. Алардын 
жоопкерчилиги эбегейсиз кїчєйт. Себеби, 
мурун шылтап койчу фракция, партия мындан 
ары кадр маселесине анча кирише албай 
калышат. Айла жок мыйзам чыгаруу болгон 
негизги иши менен алектенет»

Депутат Акылбек Жапаровдун айтымында, 
бул компания буга чейин эле 3,2 миллиард 
доллар зыян келтирип, 19 киши каза болгон. 
Ушу кїнгє чейин коркунуч четтетилген 
эмес. Компания дайыма акча менен кылмыш 
иштерин жаап-жашырып келген. 

– Оо, эл журт, нысапсыз душманга атымды 
бердим, жалгыз кызымды бердим. Бирок, Ата 
Журттун бетпак талаасы эмес, карыш жерин 
да душманга ыраа кєрбєйм. Эми жоого каршы 
аттанып, эл-журтту коргой турган мезгил 
жетти, жоо-жарагыўарды камдагыла, – деп 
єзї элдин алдына тїшїп, мекенди коргоого 
аттанган экен.4-БЕТТЕ 5-БЕТТЕ 6-БЕТТЕ

УЛУУ ЖЕЎИШКЕ 76 ЖЫЛ          Жеўишти алып 
келгендерге тїбєлїк таазим!

9-майда Президент Садыр Жапаров Бишкек 
шаарынын Жеўиш аянтында Улуу Ата Мекендик 
согуштагы Жеўиштин 76 жылдыгына арналган 
митинг-реквиемге катышты.

Мамлекет башчы Тїбєлїк отко гїл коюп, Улуу Ата 
Мекендик согушта курман болгондорду бир мїнєт аза 
кїтїї менен эскерип, таазим кылды.

Митинг-реквиемге Жогорку Кеўештин тєрагасы 

Талант Мамытов, Министрлер кабинетинин тєрагасы 
Улукбек Марипов, Жогорку соттун тєрайымы Нургїл 
Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева менен 
 Сооронбай Жээнбеков катышты.
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Президенттин иш кїндєлїгї Расмий маалымат

Улуу Жеўиш майрамына арналган салтанатка Єкмєттїн 
облустагы ыйгарым укуктуу єкїлї Абдикарим Алимбаев 
баш болгон жергиликтїї жетекчилер, парламент депутаты 
Нурбек Алимбеков жана шаар тургундары катышышты.  

Бїгїнкї кїндє облуста согуштун 4 катышуучусу бар. Алар 
Эгемберди Абылкасымов, Ашыр Рахматов, Шамши Эшбаев, 
Шамурат Камалов. Ошондой эле 200 тылдын ардагери бар. 

Белгилей кетсек, Баткен облусунан согушка 20 миўден 
ашык эр-азамат аттанып, анын 14 миў 213ї мекенине кайт-
пай калган. 6553 жоокер жеўиш менен келишкен. 

Президент Садыр Жапаровдун чек арадагы 
куралдуу кагылышууда каза болгон  36 
жарандын їй-бїлєлєрїн  ар тараптуу колдоо 
боюнча демилгесинин алкагында, 9-майда 
Баткен шаарында 36 турак їйдун курулушу 
башталды. 

Курулуш їчїн шаар мэриясы тарабынан Чет-
Булак кварталынан 2 гектар жер ажыратылды. 
Тєрт бєлмєлїї ар бир їйдє жашоо їчїн бардык 
шарттар жана короосу їчїн 6 сотыхтан жер ка-
ралган. Аймакка бала бакча жана сейил бак да 
курулат.  

Турак їйдїн курулушу ата мекендик  «Кага-
нат» инвест холдингинин «Ихлас» курулуш ком-

БаткенУлуу Жеўиш  
кїнї тєрт ардагер  

менен тосулду

36 турак їйдїн курулушу башталды

паниясы   тарабынан башталды. Курулуш иштерин 
эки ай аралыгында бїткєрїї пландалды. 

Гїлчехра ТАЖИБАЕВА, «Кыргыз Туусу»

Кечээ россиялык тараптын 
демилгеси менен КРнын Президенти 
Садыр Жапаров жана РФнын 
Президенти Владимир Путин 
телефон аркылуу сїйлєштї.

Баарлашуунун жїрїшїндº эки тарап-
туу кызматташуу маселелери, ошондой 
эле мамлекеттик чек аранын кыргыз-
тажик тилкесинде жакында болуп ºткºн 

жаўжалга байланыштуу кырдаал тал-
кууланды. В.Путин Россиянын Кыргыз-
станга чек ара жаўжалынын кесепет-
терин жоюу їчїн зарыл болгон гумани-
тардык жардам берїїгº даяр экенди-
гин билдирди.

Сїйлºшїїлºрдїн жыйынтыгын-
да тараптар ушул жылдын май айы-
нын аягында Президент С.Жапаровдун 
 Москвага иш сапарын макулдашты. 
Анын жїрїшїндº эки тараптуу кызмат-
ташуунун жана Евразиялык экономика-

лык интеграциянын актуалдуу маселе-
лери каралмакчы. Тараптар ЖККУнун, 
КМШнын жана ШКУнун алкактарында 
аймактык коопсуздукту камсыз кылуу кы-
зыкчылыгындагы ºз ара аракеттенїїгº 
ºзгºчº кºўїл бурушат.

Мамлекет башчылары коронави-
рус пандемиясына каршы кºрїлїп жат-
кан иш-чаралар, анын ичинде Россия 
вакцинасын Кыргыз Республикасына 
жеткирїїнї да талкуулашмакчы.

2021-жылдын 11-апрелинде Кыргыз-
стан эли «Кыргыз Республикасынын Конс-
титуциясы жºнїндº» сегиз беренеден 
турган Кыргыз Республикасынын мый-
замына добуш берди. Аталган мыйзам-
дын 1-беренесинде Кыргыз Республика-
сынын Конституциясынын тексти берил-
ген. Мыйзамдын 2-8-беренелери (ºткººл 
жоболор) бийлик институттарынын мурас-
тоочулугун жана коомдун туруктуулугун, 
Конституциянын кїчїнº киришин камсыз 
кылган ченемдерди жºнгº салат.

Ошентип Конституциянын тексти 
(мыйзамдын 1-беренеси) менен ºткººл 
жоболорун (мыйзамдын 2-8-беренеле-
ри) бир бїтїндїктº тїшїнїп, колдонуу ке-
рек. Ошол эле учурда, Конституция жана 
мыйзам боюнча Министрлер кабинетин 
тїзїїдº ар кандай жол-жоболор каралган.

Мыйзамдын 4-беренесине ылайык 
(ºткººл жоболор), жаўы Конституция 
кїчїнº киргендигине байланыштуу, Кыр-
гыз Республикасынын ºкмºтї отставкага 
кетти деп эсептелинет. Ошону менен бир-
ге, ºкмºт тарабынан ыйгарым укуктарды 
аткарууну улантуу каралбагандыктан, Ми-
нистрлер кабинетинин курамын ток тоосуз 
тїзїї талап кылынган.

Аталган мыйзамдын редакциясында-
гы Конституцияга ылайык, Министрлер ка-
бинетинин курамын тїзгºнгº чейин Пре-
зидент Жарлыктын негизинде убакты-
луу Министрлер кабинетинин курамын 
тїзº алат жана аткаруу бийлигинин башка 
органдарынын жетекчилерин дайындай 
алат. Ошол эле учурда, бул мыйзамдын 
ченеминде (4-берене) Жогорку Кеўештин 
макулдугун алуусу каралган эмес.

Ошентип, мыйзамдын ºткººл жоболо-
рунда КР Президентине Кыргыз Респуб-
ликасынын убактылуу Министрлер каби-
нетин ºз алдынча тїзїї укугу берилген.

«Кыргыз Республикасынын Министр-
лер кабинети жºнїндº» жана «Кыргыз 
Республикасынын Президентин жана 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўе -
шинин депутаттарын шайлоо жº нїн  дº» 
конституциялык мыйзамдары кабыл алы-
нып, алардын негизинде жаўы парла-
мент тїзїлгºнгº чейин Кыргыз Республи-
касынын Президенти тарабынан убакты-
луу тїзїлгºн ºлкºнїн Министрлер каби-
нети жаўы Конституциянын эрежелери-
не ылайык, жаўы Министрлер кабине-
ти тїзїлгºнгº чейин ºз милдеттерин ат-
карышат.

Кыргыз Республикасынын Конститу-
ция сында каралгандай болбосо дагы мый-
замдын эрежелерине ылайык, Президент 
убактылуу Министрлер кабинетин тїзїїгº 
укуктуу жана милдеттїї.

Кыргыз Республикасынын Президен-
тинин Кыргыз Республикасынын Минис-
трлер кабинетинин мїчºлºрїн дайын-
доо жºнїндºгї Жарлыктарында «убак-
тылуу» деген терминди колдонуу талап 
кылынбайт, анткени аларды дайындоо 
мыйзамдын убактылуу тїзїї жºнїндº 
кºрсºтїлгºн 4-беренесинин негизинде 
ишке ашырылат.

Кыргыз 
респУблиКасынын 

Министрлер 
Кабинетинин иши 

Жєнїндє тїшїндїрМє

9-майда Президент Садыр Жапаров Улуу Ата 
Мекендик согуштагы Жеўиштин 76 жылдыгы менен 
кыргызстандыктарды куттуктады.

Анда: «9-май – Улуу Жеўишти жана жакшылыктын сал-
танатын майрамдоонун жалпы элдик кїнї.

Жеўиш кїнї эрдиктин жана даўктын, тынчтык жана эркин-
дик їчїн каарман эмгектин символу болуп кала берет. Ушул 

салтанаттуу кїнї биз аталарыбыздын жана чоў аталарыбыз-
дын эрдиктерин сыймыктануу менен эстейбиз,  оорук эмгек-
чилерине сый кºрсºтїп, ардагерлердин астында башыбыз-
ды ийип таазим этебиз.

Биздин жоокерлердин ысымдары Улуу Ата Мекендик со-
гуштун тарыхынын барактарында алтын тамгалар менен жа-
зылып калган. Согуш талааларында биздин 360 миўдей жер-
дешибиз согушкан, алардын 100 миўден ашууну кан май-
дандан кайтпай калды.

Эрдиги жана баатырдыгы їчїн 150 миўден ашык кыргыз-
стандык ар тїрдїї сыйлыктарга ээ болушту. Алардын ичинен 
73 жердешибиз Советтер Союзунун Баатыры наамын алып, 
22 жердешибиз “Даўк” орденинин толук кавалери болушкан.

Согуш жылдарында башка республикалардан эвакуация-
ланып келген жїз миўдеген адамдар ºлкºбїздºн тїнºк  таап, 
камкордукка алынды, алардын кºпчїлїгї биздин жерде экин-
чи Мекенин табышты.

Кыргызстан фронтту ок-дарылар, азык-тїлїк жана кийим-
кече, ал эми коргоо ºнºр жайын стратегиялык чийки заттар 
менен камсыз кылып турган. Эмгек фронтунда каармандык 
менен иштеген элибиз душманды талкалоого жана Жеўишке 
жетишїїгº баа жеткис салым кошкон.

Бїгїнкї кїнї биз согуш талааларында жана оорукта 
Жеўишке жетїї їчїн ºз жанын аябаган баатырларыбызды 
тереў ыраазычылык жана зор сыймык менен эскеребиз. Со-
гуш ардагерлерин жана ооруктун эмгекчилерин дайыма кам-
кордукка алып, кºўїл буруу жана алардын эрдигин унутпай 
сактоо – биздин ыйык милдетибиз», - деп жазылган.

Аталардын эрдиги эстен чыкпайт!

Кечээ Президент Садыр Жапаров 
банк кызматкерлерин кесиптик май-
рамы менен куттуктады.

Анда: «Банк сектору приоритеттїї тар-
мактардагы долбоорлорду ишке ашыруу 
їчїн банктык кызматтарды кºрсºтїї, фи-
нансылык ресурстарды їлºштїрїї аркы-
луу ºлкºнїн экономикалык ºнїгїїсїндº 
маанилїї ролду ойнойт.

Кыргызстандын банк системасы коро-
навирус пандемиясы менен байланышкан 
глобалдык экономикалык туруксуздукка ка-
рабастан стабилдїї иштеди. Банк сектору-
нун туруктуу кºрсºткїчтºрї айтылгандар-
га далил. Финансылык стабилдїїлїк жа-
на банк системасынын коопсуздугу банк 
кызматкерлеринин ºз ишине берилип иш-
тегендиги менен жетишилген.

Сиздердин алдыўыздарда жаўы мил-
деттер турат. Дїйнºдº финансылык техно-

логиялардын динамикалык ºнїгї  шїн эске 
алуу менен банктык кызмат кºрсºтїї  лºр -
дїн санарип инфраструктурасын ºнїк  тї-
рїї   нї, инновациялык банк операцияла-
рын жана санариптик тºлºм технология-
ларын киргизїїнї тездетїї керек.

Экономикалык активдїїлїктї тез ара-
да калыбына келтирїї максатында жеўил -
де    тилген финансылоо, жарандарга жана 
ишкерлерге финансылык кызмат кºрсº -
тїї  лºрдї алуунун жол-жоболорун жºнº -
кºй  лºтїї аркылуу экономиканын реалдуу 
секторун колдоо боюнча ишти актив деш -
ти рїї зарыл.

Сиздердин тажрыйбаўыздар жана 
билимиўиздер ºлкºнїн банк системасы-
нын мындан ары ºнїгїшїнº жардам бе-
рет деп ишенем», - деп айтылган.

Т.ИСХАКОВ

Улуу Ата Мекендик согушта-
гы Жеўиштин 76 жылдыгына бай-
ланыштуу ºлкº элин жана Прези-
дент Садыр Жапаровду куттук-
тоолорун Россия Федерациясы-
нын Президенти Владимир Пу-
тин, Казакстан Республикасынын 
Президенти Касым-Жомарт То-
каев, ªзбекстан Республикасы-
нын Президенти Шавкат Мирзи-
ёев, Тажикстан Республикасы-
нын Президенти Эмомали Рах-
мон, Тїркмºнстандын Президен-
ти Гурбангулы Бердымухамедов, 
Казакстан Республикасынын тун-
гуч Президенти Нурсултан Назар-
баев жана Сауд Аравия Королу 
Салман бин Абдулазиз Аль Са-
уд жºнºтїшкºн.

Улуу Жеўиштин 
урматына 

куттуктоолор

Экономиканын єнїгїїсїндє 
банк секторунун ролу маанилїї 

Алдыдагы иш сапардын маселелери 
макулдашылды
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Єкмєттє

1-майдагы Кыргызстан менен Тажикстандын 
кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын 
делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча 
Єкмєттїк делегацияларынын № 39 Протоколунун 
экинчи жана їчїнчї маселеси боюнча Єкмєт 
Аппаратынын маалыматтык камсыздоо бєлїмї 
тємєнкїдєй тїшїндїрмє берди. 

 1924-1927-жылкы улуттук-аймактык чектеп бєлїї 
жана 1989-жылкы паритеттик комиссиянын доку-
менттери жана материалдары Лейлек районунун 
аймагында жайгашкан №43 чек ара чекитинен №61 
чек ара чекитине чейинки тилкесин жана Баткен ра-
йонунун Кара-Бак айыл аймагынын аймагында жай-
гашкан №135 чек ара чекитинен №141 чек ара чеки-
тине чейинки тилкесин гана жазууга пайдаланылат.

Капчыгай (Танги) калктуу пунктунун чыгыш та-
рабынан айланма «Ходжаи Аъло – Ворух» автомо-
биль жолу Баткен районунун факт жїзїндє пайда-
ланылуучу жерлеринде биргеликте курулат.

Автожолдун курулушу жана ишке берилиши эки 

БУУ эвакуацияланган жарандарга 
жардам берїїгє даяр

БУУ Баткенде эвакуацияланган жарандарга жар-
дам кєрсєтїї маселесин кароого даяр экендиги КРнын 
БУУ дагы туруктуу єкїлї Миргїл Молдоисае ва БУУнун 
башкы катчысынын саясий иштер жана тынчтык-
ты орнотуу боюнча орун басары Розмари А.Дикарло 
менен жолугушуу учурунда айтылды.

Миргїл Молдоисаева Баткен облусунда куралдуу ка-
гылышуунун натыйжасында Кыргызстандын 36 жараны, 
анын ичинде балдар курман болгондугун, 180ден ашуун 
адам жаракат алгандыгын, 33 миўден ашуун адам жер 
которууга аргасыз болгонун, жїздєгєн турак їйлєр, би-
лим берїї жана инфратїзїмдїк объектилер талкалан-
дыгын билдирди. 

БУУнун чыр-чатактан жабыркагандарга гуманитардык 
жардам кєрсєтїї, ошондой эле куралдуу кагылышуулар зо-
наларынан эвакуацияланган адамдарга жардам кєрсєтїї 
маселелерин карап чыгат. Баткен облусунда Тажикстан-
дын куралдуу кол салуусунан 33 миў жаран їйлєрїн таш-
тап качышты. 

Токтогул суу сактагычында 
суу кєбєйдї

Токтогул суу сактагычындагы суунун кєлємї 
10-майда 9 млрд. 295 млн. куб метр болгонун «Электр 
станциялары» ишканасынын басма сєз кызматы 
билдирди.

Суунун агып кириши секундасына 1336 куб метр болсо, 
агымы 255 куб метрди тїзєт. 2020-жылдын 10-ма йында 
суу сактагычтагы суунун кєлємї 11 млрд. 947 млн. куб 
метрди тїзгєн.

Бишкекте алтын кымбаттады
Бишкекте айрым валюталардын наркы тїшїп, 

алтындын баасы кєтєрїлдї. Єткєн жумага салыш-
тырмалуу акча алмаштыруучу жайларда доллар 
14 ты йынга арзандады. 
Рубль да бир аз арзандап, 
теўгенин курсу билинер-
билинбес тємєндєгєн.

Ал эми бир грамм алтын 
62,5 сомго кымбатыраак са-
тыла баштады. Эске салсак, 
2015-жылдан тарта Улуттук 
банк алтын куймаларын са-
тыкка чыгарган. Алар салмагы бирден 100 граммга че-
йинки ар башка граммдагы алты тїрдїї уютмадан турат. 
Бул жарандардын чогулткан акчасын алтын катарында 
сактоосу їчїн чыгарылган. 

Мелис СОВЕТ уулу

ЖАРАКСЫЗ ДЕП ТАБЫЛСЫН
Кара-Суу районунун Кашкар-Кыштак айыл 

єкмєтїндєгї Кашкар-Кыштак айылынын тургуну Ха-
бибуллаев Содикжон Собировичке таандык їлїш 
жердин (идент.коду: 5-04-07-0016-0195) сериясы ОКС-
7-01 №0855  кїбєлїгї жоголгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

ТА

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей диплома №СД 050025828 КНУ 

им. Ж.Баласагына, зарегистрированного за №706 от 
31.03.2005 года на имя Абдуллаевой Гульгакы Кал-
маматовны считать недействительным.

П-401

Профсоюз работников текстильной и легкой про-
мышленности КР выражает соболезнование прези-
денту ассоциации преприятии легкой промышленно-
сти КР “Легпром” Асанову Сапарбеку Жекшебаевичу 
в связи с кончиной 

МАТЕРИ.
Разделям боль и гореч невосполнимой утраты.

МАЙДА,
МААНИЛЇЇ

БИРОК

«Сиздердин эрдигиўиз-
дер ар-намыстын жана кай-
раттуулуктун їлгїсї болуп 
саналат. Ушул кїнї биз 
фронт талаасында жа-
нын аябастан, фашизм-
ди талкалоого чечкиндїї 
салым кошкон улуу муун 
їчїн єзгєчє сыймыктана-
быз. Кайратман чоў атала-
рыбыздын жаркын элеси 
жїрєгїбїздє тереў сакта-
лат. Каатчылык мезгилде 
сиздер башты жерге сал-
бастан, єлкєбїздї душман-
дын баскынчылыгынан сак-
тап калдыўыздар. Мындан 
76 жыл мурдагы жеўишибиз 
– майтарылбас эрктин, жо-
горку патриоттуулуктун жа-

на бузулгус эл достугунун мыкты далили болуп са-
налат», - деди У.Марипов. Мындан соў ал Касмалы 
Осмоновго материалдык жардам тапшырып, мам-
лекет мындан ары карай дагы согуш ардагерлери-
не жана тылдын эмгекчилерине колдоо кєрсєтєт 
деп ишендирип кетти. Эске салсак, Касмалы Осмо-
нов 1922-жылы туулган, Бишкек шаарында жашайт.

Ардагер аталар 
эч качан унутулбайт

Чек араны тактоо иши уланып жатат

Компенсацияга 243 млн. сом бєлїндї

Тажик тарапка коридор берилбейт

Министрлер кабинетинин Тєрагасы Улукбек 
Марипов Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери 
Касмалы Осмоновдон кабар алып, аны Улуу Ата 
Мекендик согуштагы Жеўиштин 76 жылдыгы 
менен куттуктады.

5-9-май кїндєрї Ош 
шаарында кыргыз-
тажик мамлекеттик чек 
арасын делимитациялоо 
жана демаркациялоо 
боюнча Єкмєттїк 
делегациялардын 
топографиялык жумушчу 
топтору кайрадан 
жолугушту.

Жолугушууда тийиштїї 
Протоколго кол коюлуп, ке-
зектеги жолугушууну Тажик-
станда єткєрїїнї макулдашты. 
Жолугушуу достук жана єз-ара 
тїшїнїшїї маанайында єттї.

Єлкє казынасынан коронавирус инфекциясын 
(COVID-19) жуктуруп алган жана анын кесепетинен 
каза болгон 1165 медициналык кызматкерге бир жолку 
компенсация тєлєєгє 243 млн. сом бєлїндї. 

Тийиштїї чечимге Министрлер кабинети-
нин Тєрагасы Улукбек Марипов кол койгон. 

Белгилесек, мындан мурда медициналык 
кызматкерлер компенсация тєлєєгє байла-
ныштуу кєйгєлїї маселелер боюнча митинг-
ге чыгышкан.

єлкє ортосундагы єз алдынча мамлекеттер аралык 
келишимге кол коюлган соў гана ишке ашырылат. 

Буга катар аталган келишимге кол коюлганга че-
йин тараптар Ворух тилкесиндеги кыргыз-тажик Мам-
лекеттик чек арасынын долбоордук сызыгын жазуу-
га киришїїнї макулдашты. Ошол эле учурда авто-
жолдун курулушу Баткен районунун аймагы боюн-
ча тажик тарапка коридор берїїнї тїшїндїрбєйт.

Мамат АЛИК



2021-жылдын   11-майы 
№34 (24518)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru4

Алмазбек АКМАТАЛИЕВ,  
КРнын Президентине караштуу  

мамлекеттик башкаруу академиясынын 
ректору: 

Жа¢ы Конституция жа-
на президенттик баш-

каруу бул биринчи гана кадам-
дар! Э¢ кыйын жана татаал 
иштер али алдыда. ªлкºн¿н 
экономикасы, социалдык тар-
магы, чек аралары ºтº кыйын 
акыбалда экени эч кимге жа-
шыруун эмес.

Э¢ негизгиси: Кыргызстан-
да к¿чт¿¿ жана жоопкерчи-
ликт¿¿ аткаруу бийлиги пай-
да болду. Анын к¿чт¿¿л¿г¿ эм-
неде?

1. Аткаруу бийлигин эл шайлаган, элдин ишенимин, 
мандатын алган Президент жетектейт. Бул ºтº маанил¿¿.

2. Президенттин жана Министрлер Кабинетинин( МК) 
ке¢ири ыйгарым укуктары, жана жоопкерчилиги Консти-
туцияда так жана ачык аныкталган...

     Эми Президентке бир топ маанил¿¿ ыйгарым укук-
тар берилди. Укук жок болсо, анда жоопкерчилик да бо-
лушу м¿мк¿н эмес. Негизи эле, мурунку Конституцияда 
жазылган б¿т эл шайлаган Президенттин аткаруу бий-
лигинде бараандуу эч бир ыйгарым укугу жок болушу э¢ 
чо¢ стратегиялык алешемдик болгон деп эсептейм. Ошо-
нун арты менен эч укугу жок Президентти биз кºм¿скº 
башкарууга ºткºнгº, кºшºгºн¿н артына туруп алып баш-
карганга мажбурлап, шарт т¿з¿п берген экенбиз кºрсº! 
Б¿т эл шайлаган Президентте сºзс¿з кºп укук болушу за-
рыл, ºзгºчº Кыргызстандын шартында. Ошол укугу ме-
нен кошо ага ошончо жоопкерчилик ж¿ктºлмºк! Тилекке 
каршы, биз 2010-жылдагы Конституция менен «майып”, 

Жаўы Баш мыйзам: чоў їмїттєр

Бул алгачкы кадамдар гана, 
эў кыйыны али алдыда

эки баштуу, жоопкерсиз, орусча айтмакчы «уродливый» 
башкаруу системасын т¿згºн экенбиз! Андан тышкары, 
Жогорку Ке¢еш да чыныгы парламентаризмди колдой 
алган жок, себеби ЖКнын ºзºг¿н т¿з¿¿ч¿ саясий пар-
тиялар жок болуп чыкты! Ошол ¿ч¿н ЖКдагы партия-
лар мыйзам чыгаруу менен алектенбей эле, кадр жай-
гаштыруу, ºз кишилерин бийликке алып кел¿¿, б¿т тар-
мактарды устукандап алуу менен алектенип калышкан. 
Партия кожоюндары ¿ч¿н партиянын ºз¿ чо¢ бизнеске 
айланып, депутаттык мандаттар ачык эле олчойгон ак-
чага сатылып келди... Бул фактылар бери эле жагы..

Эми, президенттик башкаруу кириши менен, мын-
дай наадандыкка чекит коюла баштайт. ªлкº ¿ч¿н бир 
Президент жеке жоопкерчиликти алат. Бийликтин ар 
бир бутагы ºз иши менен алектенет! Аткаруу бийлиги-
нин к¿чт¿¿ вертикалы т¿з¿лº баштайт. Алардын жооп-
керчилиги эбегейсиз к¿чºйт. Себеби, мурун шылтап кой-
чу фракция, партия мындан ары кадр маселесине анча 
кирише албай калышат. Айла жок мыйзам чыгаруу бол-
гон негизги иши менен алектенет.

Кыскасы, Кыргызстанда жºнºкºй, т¿ш¿н¿кт¿¿ жана 
жоопкерчиликт¿¿ мамлекеттик башкаруу т¿з¿лд¿ де-
сек болот.

Бирок, бул системанын тобокелчиликтери да жок 
эмес. Ошол ¿ч¿н Кыргызстан ийгиликт¿¿ ºн¿г¿п кети-
ши ¿ч¿н, дагы 3 маанил¿¿ нерсе керек: к¿чт¿¿ Жогор-
ку Ке¢еш, кºз карандысыз сот системасы жана заман-
бап, к¿чт¿¿, жооптуу ºз алдынча башкаруу системасы...

Чолпонбек СЫДЫКБАЕВ,  
саясий илимдердин кандидаты, доцент:

Президент Садыр Жапаровдун 5-майдагы элге 
кайрылуусу мурдагы президенттердин убагын-

дай супсак эмес, жандуу болду. Бул биринчиден. Экин-
чиден, ºлкºн¿н экономикалык турмушундагы кºйгºйлºр 
жаап-жашырылбай ачык айтылды, мына ушунусу ме-
нен реалдуулукка жакын болду десем болот. Албетте, 

анда ºлкºн¿ о¢ жолго салуу  
боюнча идеялар, программа-
лар тезистик негизде, кыска 
жана так, ала кушту атынан 
атап баяндалды.

Кеп эми иштеште калды, 
сºз менен иш экºº дал келсе 
деген тилек. Жа¢ы ºкмºтт¿н 
т¿з¿м¿ тууралуу айтсак, Пре-
зидент Садыр Жапаров рас-
мий ишке киришип, ªкмºт 
башына У.Марипов келч¿дº 
ºкмºтт¿н т¿з¿м¿ буга чейин 
бир жа¢ыланып, айрым ми-

нистрликтер, айрым агенттиктер кыскарып, башка ми-
нистрликтерди курамына кирген эле. Ушуга байланыш-
туу бир катар нааразычылыктар болуп, сындар ай-
тылган. Азыр болсо, ошол сын пикирлер эске алынып, 
жа¢ыланган конституцияга ылайык, ºкмºт т¿з¿м¿ндº 
айрым ºзгºр¿¿лºр бар экен. 

ªкмºтт¿н т¿з¿м¿ндº бириг¿¿, кошулуу болгону ме-
нен, мен билгенден буга чейин бириккен министрликтер 
мурдагы штаты менен кадимкидей иштеп жаткан. Эми 
ошол кыскартуулар болуп, ºкмºт мобилд¿¿ болуп, э¢ 
башкысы натыйжалуу иштесе деген тилек бар. Премьер-
министр кызматы жоюлуп, ал жоопкерчилик Ппрези-
дент менен анын аппаратына ж¿ктºлºт деди эле. Ал 
кызмат жоюлбай эле аты ºзгºр¿п, министрлер кабине-
тинин башчысы болуп калыптыр? Бул жагы т¿ш¿н¿кс¿з  
болуп турат.

Ал эми Президенттик аппарат менен ºкмºтт¿н аппа-
раты бириккени жакшы болду. Президенттик аппарат 
ºкмºтт¿н аппаратын кол бала кылып алчу эмес беле. 
Б¿т кайрылуу, кат, сунуштардын баарын ºкмºтт¿н ап-
паратына жºнºтч¿. Жоопторду алар даярдачу. 

Эми эмне дейбиз, жа¢ы ºкмºт эл ¿ч¿н иштеген ºкмºт 
болсун. Жашай кºрºрб¿з.

– Айтсаўыз, Єкмєттїн жаўы ку-
рамы кандай принципте тїзїлдї 
деп ойлойсуз? 
– Єзїўїздєргє жакшы белгилїї, Пре-

зидент С.Жапаров бийликке келер замат 
коррупцияга каршы айыгышкан кїрєш 
жїргїзїї менен иш баштаган. Азыркы чи-
новниктерде кандайдыр бир деўгээлде: 
“Жеп-ичип койсом, мамлекет аны акыры 
бир кїнї кайра кустурат”, – деген чочу-
лоо пайда болбой койгон жок. Туурасын 
айтсак, азыркы Єкмєт – Президенттин 
командасы. Ушуга байланыштуу мурда-
гы кызматтарда иштеп жїргєндє “жеп-
ичти” деген, артында калбыры жок, таза 
адамдардан тїзїлдї. Бул боюнча Прези-
дент С.Жапаров єз сєзїндє бир мисал-
ды келтирди. “Саламаттык сактоо жана 
социалдык єнїктїрїї министри Алым-
кадыр Бейшеналиев мага келип, Садыр 
Нургожоевич, мен коррупцияга каршы 
кїрєш жїргїзїїнї баштап жатам. Би-
рок, мага каршылар башка жактан да, 
ал тїгїл министрликтин єзїнєн да чыга-
рын кєрїп турам. Ушундай учурда мени 
колдойсузбу?”, – деп сурады. Мен: кол-
дойм дедим”, – деди. Єкмєттїн курамы-
на компотенттїї жана мурда булганбаган 
жетекчилер келди. Эгерде ушул коман-
да элдин ишенимин актай алса, Прези-
дентке да элдин ишеними чыўдалат де-
ген їмїтїм бар. Дегеле, азыркы коом єзї 
абдан коррупциялашып кетпедиби. Мына 
бїгїн эле бир министрге жакын тууганы: 
“Баланчаны кызматка алып коюўузчу”, 

Эксперттик пикир

 Єткєн аптада тїзїлгєн Єкмєттїн 
жаўы курамы боюнча эксперттик 
пикирди сунуштайбыз. 
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 
Улуттук университетинин 
доценти Рапия Исаевага суроолор 
менен кайрылдык. 

– деп барыптыр. Министр болсо: “Ме-
ни кыйнай кєрбєгїлє”, – деп узатканын  
уктум. 

Андан тышкары, гендердик теў 
салмактуулук да жакшы сакталды. 
Єкмєттїн курамына тєрт айым ко-
шулду. Менимче, алардын бирєє да  
коомчулуктун катуу сынына кабылган 
же ишинен кемчилик кетиргендерден 
эмес. Анын їстїнє, курамында айым-
дар бар жамаат кєп учурда ынтымактуу  
иштейт.  

– Сиздин оюўузча, Єкмєттїн 
жаўы командасына экономикага 
салым кошо турган жетекчилер  
келдиби? 
– Президент Єкмєткє инвестиция тар-

тууну кїчтєндїрїї милдетин такты. Ушул 
максатта Инвестицияны илгерилетїї жа-
на коргоо тїзїмї азыр министрлик мака-
мын алды. Чынын айтсак, Кыргызстан-
га эки гана тармакта ири инвестиция ке-
лип жїрєт. Биринчиси – тоо-кен тарма-
гы. Экинчиси – энергетика. Азыркы очо-
рулган социалдык-экономикалык жаг-
дайды эске алсак, тоо-кен тармагын ток-
тоосуз иштетїїнї колго алышыбыз ке-
рек. Єкмєттїн жаўы командасы тагыл-
ган милдетти аткара алат деп ойлойм. 
Бирок, Бишкектеги бийлик качан коман-
да берет деп кїтїп отура бербей, инвес-
тиция тартууга чет мамлекеттердеги эл-
чилерибиз да аракет кылбаса болбойт. 
Азыркы кїндє Кыргызстандын диплома-
тиялык корпусу тууралуу адилеттїї сын-

дар арбын айтылып жатат жана ушул 
тармак да реформалоого муктаж. Мын-
дан ары конституциялык мыйзамдар 
кабыл алына баштайт. Алардын тур-
мушка ашырылуусу иш билги жетекчи 
кадр лардын аракетине кєз каранды. Ар 
бир жаран жаўы Конституциянын иш-
ке ашырылуусун сезсин десек, ал акча-
лай каражат менен бекемделбесе жашоо  
єзгєрбєйт.  

 Министрлер Кабинети тууралуу иште-
лип чыккан Конституциялык мыйзамдар 
тез арада Жогорку Кеўешке жєнєтїлїп, ал 
документтерди депутаттар кечиктирбей 
кабыл алуулары керек. Анткени, 1-июлга 
чейин кабыл алынбаса, кїзгє калып, Ми-
нистрлер кабинетинин иштєєсїнє кедер-
гисин тийгизиши ыктымал. Ал тїгїл кїздє 
єтє турган парламенттик шайлоо ары 
жылып кетиши мїмкїн. Єлкє оор абал-
да турган азыркы кїндє Жогорку Кеўеш 
єзїнїн иштєє регламентин єзгєртїшї ке-
рек. Эсимде, бир жылдары парламент де-
путаттары кїн сайын тїшкє чейин коми-
теттерде иштеп, тїштєн кийин пленардык  
жыйынга чогулушчу. Азыр болсо Жогорку 

Кеўеш аптасына эки эле жолу пленардык  
жыйын єткєрїп жатышат. Ошондуктан, 
мен жаран катары мындай сунуш кирги-
зем. Єкмєттїн иши тормоздолбосун десек, 
депутаттар пленардык жыйындарга бат-
бат чогулушсун. Мамлекеттик бийлик ор-
гандарынын ишмердїїлїгїн укуктук нук-
ка салуу їчїн бул парламенттин мєєнєтї  
узартылган.   

Министрлер кабинетинин тєрагасы 
Улукбек Марипов: “Президент Ми-
нистрлер кабинетине сєзсїз аткары-
лууга тийиш болгон бир топ антикризис-
тик милдеттерди такты. Бул, эў бирин-
чи кезекте бизнес жїргїзїїнїн шарт-
тарын жакшыртуу. Жеке менчикти кор-
гоону жана сот системасын рефор-
малоонун алкагында бейтарап сотту 
єнїктїрїїбїз керек. Андан тышкары, 
сырткы соода жїгїртїїнї жана экспорт-
тук артыкчылыктарды арттыруубуз ка-
жет”, – деп Министрлер кабинетинин 
тєрагасы алгачкы жыйынында билдирди. 
Єкмєттїн азыркы курамы аткаруу бийли-
гинин тарыхында жаўы барак ачат деп  
ойлойм. 

    Рапия ИСАЕВА: 

«Єкмєт коррупциясыз 
принципте тандалды»
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Мамлекеттик салык кызматы да 
«Кумтºр» ишканасы 170 миллион-

дон ашык доллар салык жана социалдык 
тºлºмдºрд¿ тºккºн эмес деп сотко берге-
ни белгил¿¿.

Экинчи бир тарыхый окуя – Жогорку 
Ке¢еш ºткºн аптанын со¢унда, 6-майда-
гы отурумунда, депутаттар А.Жапаров, 
Б.Турусбеков тарабынан демилгеленген 
«Корпоративдик башкаруу чºйрºс¿ндºг¿ 
айрым мыйзам актыларына («Акционер-
дик коомдор жºн¿ндº» мыйзамга, Жазык 
кодексине) ºзгºрт¿¿лºрд¿ киргиз¿¿ туура-
луу» мыйзам долбоорун ¿ч¿нч¿ окууда ка-
был алышты. Мыйзам долбоору президент-
тин кол коюусуна жºнºт¿лд¿. Бул жумада 
болсо ¿ч айдан бери Кумтºр алтын кенин 
текшерип жаткан мамлекеттик комиссия ко-
рутундусун Жогорку Ке¢ешке алып чыгат.

Мыйзам долбоорунун авторлорунун би-
ри Акылбек Жапаров бул тышкы башкаруу-
ну киргиз¿¿ жºн¿ндº ºзгºрт¿¿лºр концесси-
ялык келишимдер боюнча иштеген компа-
нияларга гана тиешел¿¿ экендигин билди-
рип, «Бизде бир гана компания мындай ке-
лишим менен иштейт. Ал «Кумтºр» компа-
ниясы» – деп тактоо киргизди.

Бул ºзгºрт¿¿лºргº ылайык, адам жашоо-
суна жана экологияга коркунуч пайда бол-
гон учурда, тышкы башкаруу ¿ч айга кирги-
зилет. Мыйзам долбооруна киргизилип жат-
кан ºзгºрт¿¿лºр жºн жеринен келип чыккан 
эмес. “Кумтºр” алтын кени – элдин м¿лк¿, 
мамлекеттин кенчи болсо да, кен иштетил-

Айтыла турган сєз эле

Єткєн жума тарыхый деп айтаарлык окуяларга бай болду. Бири - 7-майда борбор калаанын Октябрь 
райондук соту А.Сарыбаев, Н.Калчаев, А.Жээнбеков, К.Кутмановдун “Кумтєр голд компани” 
ишканасынын їстїнєн жазган арызын канааттандырып, Кумтєр алтын кениндеги Давыдов, Лысый 
мєўгїлєрїндєгї калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таанып, “Кумтєр голд” компаниясына 261 
миллиард 719 миллион 674 миў сомду мамлекетке тєлєп берїїнї милдеттендирди. Ошондой эле 
канадалык компания 1 млрд. 300 млн. сом пошлина тєлєп бериши керек. 

Кумтєр – элдин мїлкї

генден бери Кыргызстан пайдасына кара-
ганда зыянын кºп тартты. Депутат Акылбек 
Жапаровдун айтымында, бул компания буга 
чейин эле 3,2 миллиард доллар зыян келти-
рип, 19 киши каза болгон. Ушу к¿нгº чейин 
коркунуч четтетилген эмес. Компания дай-
ыма акча менен кылмыш иштерин жаап-
жашырып келген. «Бул мыйзам долбоору 
«Кумтºр» менен келишимге карама-каршы 
келбейт. Анткени, концессиялык келишимдер 
т¿з¿лгºн мыйзам 1992-жылы кабыл алынып, 
2004-жылы толукталган» – дейт ал.

Минтип, конкретт¿¿ бир компания туура-
луу айтылып, канчалык ж¿йººл¿¿ пикир, да-
лилдер алдыга тартылбасын, аталган мый-
зам долбоору коомчулук тарабынан канча-
лык колдоого ээ болбосун, терс пикирлерин 
айтып чыккандар да табылды. «Акционердик 
коомдор жºн¿ндºг¿» мыйзамга ºзгºрт¿¿ кир-
гиз¿¿ тууралуу мыйзам долбоорунда карал-
ган тышкы башкаруу киргиз¿¿ м¿мк¿нд¿г¿ 
сергек акыл-эске карама-каршы келет» – деп 
билдирди эл аралык ишкер ке¢ешинин атка-
руучу директору Аскар Сыдыков. «Мындай 
демилге бизнес коомчулугун та¢галдырды 
жана этияттантты” – дейт ал.

Биринчиден, мыйзам долбоорунун де-
милгечиси А.Жапаров аталган мыйзам дол-
боорун сунуш кылып жатып, ал «Кумтºр» 
компаниясына гана тиешел¿¿ экенин ачык 
эле айтты. 

Экинчиден, бизнес коомчулугу бизнес 
кызыкчылыктары тууралуу сºз кылганда, 
рынок мыйзамдарын жана бизнести кол-
доо керектигин бетке кармайт. Натыйжа-
да, мамлекеттин жана элдин кызыкчы-
лыктары артка т¿рт¿л¿п, Кыргызстандын  
коомчулугунун азганакай бºл¿г¿н т¿згºн биз-

нес коомчулугунун кызыкчылыктары алды-
га чыгып кетет. 

А.Сыдыков: «Биздин мамлекет дайы-
ма бир жагынан бизнести колдоо жºн¿ндº 
айтат да, кайра эле башка жагынан жо-
горкудай кадамдарды жасайт. Бизге мын-
дай ºзгºрт¿¿лºрд¿ кабыл алууга жол бер-
бешибиз керек. Тышкы башкаруу ишкана 
оор учурду башынан кечирип, кºйгºйлºрд¿ 
чеч¿¿гº алы келбей калганда, киргизилет» 
– деп коомчулуктун кº¢¿л¿н таптакыр баш-
ка нерсеге буруп, «Кумтºр» Кыргызстанга 
миллиарддаган зыяндарды алып келгени 
жана 19 киши ºлгºнд¿г¿ тууралуу негедир 
таптакыр унчукпайт. 

Анын «Кумтºр» ишканасынын адвокаты 
катары аны жактап чыкканы кызык. Анын 
ою боюнча, стратегиялык обьектини сырт-
кы башкарууга же мамлекеттик башкарууга 
бербеш керек экен. «Бул мыйзамсыз жана 
эч кандай жакшы нерсеге апкелбейт. Биз-
де 80 пайыз мамлекеттик ишканалар чыга-
шалуу» – дейт А.Сыдыков.

«Кумтºр» Кыргызстанга орду толгус мил-
лиарддаган экологиялык зыяндарды апкелип, 
19 кишинин канына сабын болуп жатса да, 
аны жактагандар четтен да табылып жатат. 
Алардын бири КМШ ºлкºлºр институтунун 
Орто Азия бºл¿м¿н¿н жетекчиси Андрей Гро-
зин «Кумтºрд¿» улутташтыруу Кыргызстанга 
к¿т¿лбºгºн жыйынтыктарды апкелет» – деп 
билдир¿¿ жасады. Эмнегедир бул «каар- 
дуу» эксперт Жогорку Ке¢еш «улутташты-
руу» жагдайында эмес, тышкы башкаруу 
киргиз¿¿ тууралуу демилге кºтºр¿п жатка-
нын билип туруп билмексен болот. Болгон-
до да тышкы башкаруу бир жылга же биро-
толо эмес, ¿ч айлык мººнºткº киргизилет 

деп мыйзам долбоорунда так кºрсºт¿лгºн. 
Эксперт мырза канадалыктар кетсе, алар-
дын ордуна кытайлык инвесторлор гана ке-
лиши ыктымал, башка эч ким келбейт, бул 
Кыргызстанга Кытайдын таасири ºсºт деген-
ди билдирет, андан со¢ Кыргызстан Батыш-
тын гранттарына ¿м¿т кылбаса да болот де-
генди кыйытты. Андрей Грозиндин Кыргыз-
стан ¿ч¿н «к¿й¿п-бышканын» т¿ш¿нсº болот.

Таяктын эки учу болот демек, ушул жер-
ден такташа турган бир топ маселе бар. 
Туура, Кыргызстан акыркы отуз жылда эл 
аралык финансы институттарынан жана 
чет ºлкºлºрдºн миллиарддаган доллар 
кредиттерди алды. Бирок, Кыргызстан 30 
жыл аралыгында канча кредит, канча грант 
алса, канадалык компания Кумтºр алтын 
кенин иштет¿¿дºн алган киреше андан аз 
болгон жок. Кыргызстандын алтынынан 
башкалар миллиарддаган киреше таап жа-
тат, ºз¿ болсо, ар кимден жардам сурап, 
кредит алып, грант алып жашоого аргасыз. 

Мисалы, Кыргызстан Кытайдан алган 
кредиттери жана гранттары максаттуу жум-
шалып жатат. Датка-Кемин подстанция-
сы жана жогорку чы¢алуудагы чубалгы, 
Бишкек ЖЭБин реконструкциялоо, Т¿нд¿к-
Т¿шт¿к альтернативалуу жолу, Бишкек ша-
арынын ичиндеги жолдордун асфальт - 
талып жатканы ошонун жемиши. Калган кре-
диттердин жана гранттардын кºб¿ изсиз кет-
ти. Уурдалганы уурдалды, бюджетти колдоо 
¿ч¿н берилген кредиттер чºнтºккº кетти. 

Бир сºз менен айтканда, жогоруда сºз 
болгон Октябрь райондук соттун чечими, 
Жогорку Ке¢еш демилгелеген мыйзам дол-
боору колдоого арзыйт. Муну жалпы коом-
чулук да колдойт деген ойдобуз.  

 Апрель айында єлкєбїздєн 
куралган топ Африканын Руанда 
мамлекетинде иш сапарда  болгон. 
Ошол топтун катарында барып 
келген облустук єкїлчїлїктїн 
регионалдык єнїктїрїї бєлїмїнїн 
башчысы Жылдызбек Беккелдиевге 
жолугуп, анын маўызы тууралуу 
масилеттештик 

– Жылдызбек мырза, негизи мам-
лекеттик болобу же ишкердик 
чєйрєдєбї, айтор иш сапарлар не-
гизинен єнїккєн єлкєлєргє жасалат 
эмеспи. А сиздер кандай максатта 
алыскы Африканын бир кичинекей 
мамлекетине барып келдиўер?
– Бул иш-сапардын негизги максатын-

Руанда мамлекетиндеги  азык-тїлїк кооп-
суздугу жана тамактануу тармагындагы жа-
салып жаткан иштери менен жеринде таа-
нышуу, єз ара тажрыйба алмашуу тїздї. 
Анан, эмне їчїн єнїккєн єлкєлєр эмес, Аф-
рикадагы мамлекет? Мунун дагы себеби бар 
экен. Анткени бизде Єкмєттїн токтому ме-
нен азык-тїлїк коопсуздугу жана тамакта-
нуу боюнча 2019-2023-жылдарга карата про-
грамма кабыл алынып, ошонун негизинде 
иш-пландар иштелип чыккан. Албетте, бул 
программа кєп секторлуу платформа болуп 
саналат. Ага ылайык, мамлекеттик тиешелїї 
тармактар жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдары жана жарандык коом ме-
нен биргеликте аларды аткарышууда. Дал 
ушундай программа Руанда мамлекетинде 
да бар экен. Ошондуктан алардын програм-
маны кандай деўгээлде, кантип ишке ашы-
рып жаткандыгы боюнча тажрыйба алмашуу 
їчїн ушул сапар уюштурулуптур. Азык-
тїлїк коопсуздугу жана тамактанууну жак-
шыртуу боюнча “Жарандык Альянс” коом- 
дук уюму иштейт. Тажрыйба алмашуу са-
пары ошол уюм аркылуу ишке ашырылды.

– Топтун курамында кимдер болду 
жана канча мамлекеттен бардыўыз-
дар?  

Тажрыйба

Африкадан алчу єрнєк

– Бул Кыргызстан менен Руанданын 
ортосундагы гана жолугушуу болду. Жал-
пысы алты адам бардык. Анын ичинен На-
рын облусунан мен жана жарандык коом-
дон Эркин Асаналиев экєєбїз кошулдук. 

Алгачкы кїнї атайын тегерек їстєл єтїп, 
кєп тармактуу платформалардын аткарылы-
шы тууралуу маалымат алмаштык. Кеп чы-
нында, аларда азык-тїлїк  коопсуздугу бо-
юнча иш-пландарынын аткарылышы, инди-
катордук кєрсєткїчтєрї бир топ жакшырып, 
динамикасы жакшы экен. Мисалы балдар-
дын, аялдардын арасындагы аз кандуулук 
туура тамактанбагандыктан келип чыгуучу 
оруулар болгондуктан, бул дартты кыскар-
тууда бир топ жетишкендиктер бар экенин 
байкадык, соўку жылдарда аз кандуулук бир 
топ пайызга азайган. Мамлекет азык-тїлїк 
коопсуздугун мамлекеттик коопсуздуктун 
бир бєлїгї катары єзгєчє приоритеттїї ка-
рап, катуу кєўїл бєлїнїп жатыптыр. Баш-
кача айтканда мамлекет иш-аракетин адам-
ды єнїктїрїїгє, адамдын ден соолугун сак-

тоого жумшагандыгы билинди. Экинчи да-
гы бир жакшы жери-иш-пландын аткары-
лышына мамлекет тарабынан каражат бе-
рилип, дээрлик 70-80 пайыз бєлїнєт экен. 
Иш-планга киргенден кийин сєзсїз тїрдє ат-
карылат. Анткени кєзємєл катуу жїргїзїлєт. 

– Албетте, бизге Африканын кєп 
мамлекеттеринин акыбалы артта 
калган, жакыр єлкєлєрдєй кєрїшєт 
эмеспи. Деги эле, Руандадагы абал 
бизге салыштырмалуу кандай экен? 
– Руанда кичинекей мамлекет экен. Ай-

магы Нарын облусунун жарымынан бир аз 
эле чоў - 26 миў чарчы чакырым. Бирок,  
элинин саны 13 млн. адам. Жарандары-
нын 90 пайызы айыл чарбасы менен алек-
тенишет. Жашоо деўгээлдери айылдар-
дагыларыныкы бизден тємєн турганды-
гы байкалды. Ошондой болсо дагы акыр-
кы жылдары єнїгїї жолуна тїшїп, дина-
микалуу кадамдар башталыптыр. Жылдык 
ички дїў єндїрїмдїн єсїшї 6-7 пайызды 

тїзєт. Ушундан улам Руанданы “Африка-
нын Сингапуру” деп коюшат экен. Тазалык,  
тартип бар. 

– Сиз айтмакчы, 90 пайыз эл айыл 
чарбасы менен алектенгендиги їчїн 
азык-тїлїк коопсуздугу чечилип жат-
кан турбайбы? 
– Бул боюнча бизге мындай деп айтыш-

ты. Мамлекет азык-тїлїк єндїрїїгє дыйкан-
дарга жардам берет. Жардам берип эле тим  
болбой, дыйкандардын єндїргєн азыктары-
нын 5 пайызын милдеттїї тїрдє материал-
дык резервге алат. 40 пайызын єздїк ички 
сактоого коюуга милдеттендирип, калган 55 
пайызына сыртка сатканга уруксат берилет. 
Айылдарына да алып барып кєрсєтїштї. 
Климаттык жактан жагымдуу шартта туруш-
кандыктан 2-3 жолу тїшїм алышат. Кышкы-
сын эў суук дегени плюс 17 градус, жайын- 
да эў ысык плюс 30 градус экен. Жаан ар-
бын жаайт. Уй чарбасы єнїккєндїгїн, ошон-
дуктан жакырчылыкты жоюу боюнча бай-
лар жакырларга уй берїї боюнча акция-
ларды єткєрїп турушат дешти. Дагы ко-
шумчаласам, бул єлкє єз алдынча болгон-
до деле бийлик талаштан башы чыкпай, 
ички ынтымак-ырктын кеткендигинин кесе-
петтерин жакшы эле тартышыптыр. Миса-
лы 1994-жылы мамлекет ичиндеги эки уруу 
бири-бири менен чатакташып, жыйынты-
гы геноцидге жеткен. Жїз миўдеген адам 
ємїрлєрї кыйылып, миллиондогон киши-
лер качкынга айланышкан. 2000-жылдар-
дан кийин жаўы бийлик келип, жыйырма 
жылдан бери єнїгїї башталыптыр. 

Баарлашкан Кїмєндєр УСУПТЕГИН, 
“Кыргыз Туусу”
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Жыпар ИСАБАЕВА,  
“Кыргыз Туусу” 

Баламдын атасы да 
29 жашында ºткºн

– Уулум 1991-жылы  22-январь 
к¿н¿ тºрºлгºн. ªз¿ кичине-

синде эле балдардан башкача болчу, –  
дейт эне.  – Атасы да 29 жашында ºткºн.  
Уулубуз кичинекей болчу анда.  Ат-Башы 
сайынан трактор менен кечип ºт¿п ба-
ратып, трактору менен кошо сууга агып 
каза болгон. Ошондон кийин кайненем: 
“Сен жашсы¢, кыз бала энеге жакын бо-
лот. Кыз менен кайда барса¢ да бата-
сы¢. Эркек балдар менен кыйналып ка-
ласы¢. Буларды мен багып, чо¢ойтуп 
алам. Сен иштеп, оокаты¢ды кыл. Мен 
да отуз сегиз жашымда жесир калып, ба-
шымдан бул иш ºткºн¿нºн айтып атам, 
айланайын”, – деп  балдарды алып  
калган. 

Иштеп ж¿р¿п, беш жылдан кийин азыр-
кы жолдошума турмушка чыктым. Бала-
луу болбой ж¿ргºн экен. Экººб¿з т¿т¿н 
булатып калдык. 

Уулум 8-класста окуп атканда аскер 
кызматкери болом деп калды. Ошо кезде 
кайненем катуу ооруп ж¿ргºн. “Кºз¿мд¿н 

Баатырды эскерип... Кундуз ТУРДАКУНОВА:

«Балам томолой жетим эмес болчу...»
Расмий маалыматтар боюнча, Баткендеги кыргыз-тажик чек ара чырынан 
каза болгон отуздан ашуун адамдын їчєє  аскер кызматкерлери – 29 жаштагы 
прапорщик Бекзат Юлдашев (артында їч баласы калды), 28 жаштагы Нурсултан 
Манасбек менен 29 жаштагы Эсентур Кубанычбеков болчу. Жоокерлер  1-май 
кїнї єз кичи мекендеринде жайына коюлду. Нарын районундагы Мамлекеттик чек 
ара кызматынын атайын даярдыктагы аскерлеринин жетекчисинин орун басары 
Эсентур Кубанычбеков  Ат-Башы районунун Ак-Муз айылында жерге берилип, 
маалыматтарда анын томолой жетим экендиги айтылган. Бирок маркумдун апасы 
Кундуз Турдакунова уулунун томолой жетим эмес экендигин айтып берди.

тир¿¿с¿ндº балдарды окутуп алайын”, –
деп аскердик окуу жай тууралуу айтып 
калды. “Же менин колумдан келбесе, же 
кайын журтум жардам бере албаса, ан-
дан кºрº мейли, мамлекет окутуп атса 
жаманбы”, – деп, келечегин ойлоп макул 
болуп атпаймынбы! Кайнилериме таа-
рынганым, эми баланын кºз¿ ºткºндºн 
кийин деле чындыкты айтып койсо болот  
эле да! 

Баламдын  
биринчи жана акыркы 

белеги...

Акыркы жолу келгенинде ¿ч кагаз 
баштык кºтºр¿п алыптыр! Мага 

берч¿ баштыгында бир атлас шарф, ша-
кек бар экен. “Муну мойну¢узга тагынып 
алы¢ыз,” – деп мойнума салды. Дагы бир 
кичинекей  кооз кутучаны берип: “Ачы¢ыз!” 
– деди. Ачсам – шакек экен. Колума та-
гынып алдым. Бирок шакекти бир жакка 
барганда эле тагынбасам, дайыма  тагы-
на алчу эмесмин, ошондуктан чечип кой-
гом. Эртеси кайра келип калыптыр балам. 
“Шакекти эмне тагынбай атасыз?” – деди. 
“Тагынам, балам. Чечип койдум эле, та-
гынам”, – десем: “Муну тагынып туру¢уз, 
чиним жогоруласа, алтын шакек да бо-
лот”, – деди балам. 

берген тамагымды ичип-жеп алып кетип 
калчу. Мобу февраль айында келгенинде, 
эмнегедир он к¿н жатты балам. Ошол кез-
де к¿н жылуу боло калган, жука к¿рмºс¿н 
кийип, ушу кызыл к¿рмºс¿н салып алып-
тыр. Кайра кар жааган к¿н¿ кетти.

Кечинде жумуштан келсем эле кызыл 
к¿рмºс¿ ж¿кт¿н ¿ст¿ндº турат.

ªз¿нº телефон чалып:
– Куртка¢ды эмне таштап кетти¢ эле? 

– десем:
– Аа, таштапмынбы? Унутуп калган 

турбаймынбы. Катып кою¢уз, – деди. 

Кошуналарым 
угузушту...

Балам кетерде келип, алдындагы 
тамакты шашкалактап жеди. 

– Ботом, эмне анчалык шашып жеп 
атасы¢? – десем:

– Баткенге кетип атабыз. Отуз бала 
менен баратам. Азыр бир аздан кийин 
сапка тизилебиз. Жок болуп калсам сºг¿ш 
алып калам! – деди.

– Баткенге эмнеге кетип атасы¢ар? 
– Чек араны коргойбуз, апа.
Ошентип шашкалактап кеткен, кагы-

лайыным.
Баткенде чатакты уккандан бери эле 

эки эмчегим сыздап, зыркырап ооруп ат-
кан болчу. Кºрсº баламдан айрыларым-
ды сезип аткан турбаймынбы. Уулумдун 
каза болгонун кошуналарым угузду. 

Кайран балам, жаркылдап, жайда¢дап 
ж¿р¿п эле ушинтип кете берди. 

Баарынан да: “Энеси жок!” – деген кеп 
мага ого бетер катуу тийди. 

 Маркум жоокердин иниси Нурбек Эр-
меков да: “Эч кимиси жок, томолой же-
тим”, – дегенин угуу, чынында оор бол-
ду. Болбосо, биз жети бир тууганбыз. Бир  
тууганым акыркы жолу с¿йлºшкºндº:  
быйыл к¿здº ¿йлºнºр¿н айткан”, – дейт.

Аскарбек НАСИРДИНОВ,  
“Кыргыз Туусу”

Эл оозунда айтылып жїргєн ушул 
икаяны качан укканым деле эсимде 
жок. Ар качандан бир качан кайсы 
бир шартка байланыштуу жадымда 
жандана калат. Менимче ал 
мындайча айтылчу...

Илгери єткєн заманда, кїндєрдїн 
бир кїндєрїндє бейпил кїн кечи-

рип жаткан кыргыз элинин чегине каар-
дуу душман келип жайгашыптыр. Жаал-
данган аскерин бейпил заманда жашап 
жаткан элдин чегине  келип токтоткондон 
кийин, єз чабарманын ошол элдин каны-
на жибериптир. Мындай суук кабар ча-
гылгандай тез тарап, эч нерседен кабар-
сыз єз тиричилигин єткєрїп жаткан кара-
пайым калк кым-куут тїшїп, кїтїїсїз кел-
ген душманга кандай жооп кайтаруунун 
айласын издеп, ташпишке тїшїп калат.

Ошондо жергесине тынчтык орноп, 
карапайым букарасынын капарсыз кїн 
кечирип жатканына топук кылып жашап 
жаткан кыргыз Каны эл арасындагы би-
лермандарды чогултуп масилет курат. 

Душмандын жєнєткєн чабарманы єз 
колбашчысынын шартын ортого салат. 
Ал: “Кыргыз каны жанындай кєргєн ак боз 
атын берсин, болбосо элин чаап, уулда-
рын кулга, кыздарын кїўгє айлантам”, – 
деген арам оюн билдирет.

Эл жакшыларынан эмне кеп чыгат 
экен деген Кан ар кимисинин оюн укканга 
даяр турат. Ошондо кєпчїлїгї каныбыз-
дын ишенген атын кантип душманга бе-
рели, андан кєрє колго курал алып, жоого 

Учур темасы

Айчырай кыз, бетпак талаа, чек ара
каршы баралы, намысыбызды коргойлу 
деп чыгышат. Талаш-тартыш кызып, би-
лермандар бир сєзгє келе албай жатка-
нын кєргєн Кан элинин єзїнє болгон ур-
мат сыйын, ызаатын тїшїнїп, жыйынды 
єзї токтоткон экен.

 – Эл журтумдун тынчтыгынан, бирим-
дигинен артык эч нерсе жок. Ак боз атты 
сактап калам деп элдин кєз жашына, уба-
лына калгым келбейт. Андан кєрє ак боз 
атты берейин, кыргыз жеринин чегинен 
кеткиле, – деп душмандын талабына єзї 
чекит коет. Ошентип акылман Кан кыр-
гыз элин кыргындан сактап калган экен.     

Арадан мезгил єтїп, баягы душмандар 
кайрадан чек арага келип токтошот. Бул 
жолу алардын шарты мурдагыдан да ка-
таал болот. Баскынчылардын кол башчы-
сы Кандын жалгыз кызын суратат. Эгер-
де кан єзїнїн карачечекей кызын берсе, 
жортуулдан баш тартып кайра кетерин 
билдирет. Кан ордого кайрадан эл жак-
шылары топтолуп, кеўешке отурушат. 

– Акылгєй Каныбыздын жалгыз кы-
зын душманга бергенче катылган душ-
мандын катыгын беребиз, єлбєгєн жер-
де калабыз – деп чыгышат. 

  Элинин жаалданган тїрїн кєргєн Кан 
ары ойлонуп, бери ойлонуп жалгыз кы-
зын душманга берїїгє макул болот. Кан-
дын мындай чечимине элдин кєпчїлїгї 
тїшїнбєй ызы-чуу кїчєйт. Каарданган 
калкынын кєўїлїн жайкаган Кан кызын 
душманга узатып, элин кыргындан сак-
тап калат. Ошентип кыргыз эли сырткы 
душмандардын кысымынан кутулуп бей-
пил турмушта жашап калат.

Бул жайбаракат жыргал жашоо да 
кїндєрдїн бир кїнїндє кайрадан бїлгїнгє 
тїшєт. Бетпак талаанын чегине баягы 
душмандар дагы келишет. Бул жолу алар 

коко тикенден башка эч нерсе єспєгєн 
бетпак талааны берїїнї талап кылышат. 
Ошондо билермандардын кєбї эч нерсе 
єспєгєн, суу чыкпаган талаанын кимге ке-
реги бар, андан кєрє ошол жерди берип, 
элдин тынчтыгын сактап калалы дешет. 
Кєпкє ойлонгон Кан ордунан козголуп, 
элге кайрылат.

– Оо, эл журт, нысапсыз душманга 
атымды бердим, жалгыз кызымды бер-
дим. Бирок, Ата Журттун бетпак талаа-
сы эмес, карыш жерин да душманга ыраа 
кєрбєйм. Эми жоого каршы аттанып, эл 
журтту коргой турган мезгил жетти, жоо- 
жарагыўарды камдагыла, – деп єзї эл-
дин алдына тїшїп, мекенди коргоого ат-
танган экен.

– Ылайым, Ата Журтубузду ыйык тут-
кан, ушул уламышта айтылгандай атуул-
дук сезими бардыгынан жогору турган ак 
жїрєк патриотторубуз кєп болсун. 

Анан калса, бул уламыштын уўгу-
нускасын жакында Лев Гумилевдун “Хунн-
дар” деген китебинен окуп алып таў кал-
ганымды айтпа. Биздин заманга чейин-
ки эки жїзїнчї жылдары бийликте тур-
ган хунндардын падышасы Моденин ку-
дум эле ушул сыяктуу окуясы баяндалып-
тыр. Анда да Бетпак талааны сурап кел-
ген душманга Моде минтип айткан экен. 
“Мыкты делген аргымагымды бердим, 
супсулуу жаш аялымды бердим. Эч нер-
се єспєсє да, шамал ойногон бетпак та-
лааны эч качан бербейм. Жер бул мам-
лекеттин єзєгї”. Ошентип эч ким бар-
баган бетпак талааны душманга бере-
ли деген кеўешчилеринин башын алды-
рып салып, єзї баш болуп жоого аттанган  
экен.

Мына замандаш, биздин заманга  
чейинки экинчи кылымда айтылса да бул 

сєз бїгїн да єз маанисинен жазбаганын 
караўызчы. Моденин ошол кездеги сєзї 
азыр да єтє маўыздуу экендиги талаш-
сыз. Анан калса, Баткен жергесиндеги 
акыркы окуялар буга дагы бир жолу кїбє 
болуп жатпайбы.

Айтор, бїгїнкї оомал-тєкмєл заман-
да кыргыз элинин ата- бабасынан бери  
ыйык туткан жергесине кєз арткандар чык-
пайт деп ким кепил боло алат. Ал турсун 
жер шарында болуп жаткан ар кандай 
кан тєгїїлєрдєн деле кабардар болуп 
жїрєбїз го, бу кїндє. Ошонун басымдуу 
бєлїгї жер талаштан чыкканы да жалган 
эмес. Кантсе да элибиздин бїтїндїгїнїн 
негизги символу – чек ара маселеси да ор-
чундуулардын бири болгон єзєктїї кєйгєй 
экендиги дээрлик бардык атуулдарыбыз-
дын кїткєнї, їмїтї.

Чек арага жакын жайгашкан айыл-
дардын тургундары улам башка жак-
ка кєчїп кеткен сайын, биздин єлкєнїн  
коопсуздугуна коркунуч кїчєп баратканы 
учурда жашыруун деле болбой калды. 
Маселе, ошол аймактагы жергиликтїї 
калкты ордунда туруктуу кармап калуу-
да. Аўгырап ээн калган айылдарды чек 
ара аскери менен кайтарып олтуруу-
дан, менимче, майнап чыкпайт. Андан 
кєрє илгери Орус падышалыгы казак-
тарды куралдандырып, чек араны кор-
гоо їчїн четки райондорго жєнєткєндєй 
кылып биз да чек ара айылдарында жа-
шаган калкка єзгєчє макам берип, ай-
лык маяналарын башка жактагылар-
дан эки-їч эсе кєтєрїп, ыўгайлуу шарт 
тїзїп берсе кантет. Балким чек арачы-
ларга кеткен чыгымдан бул ыкманын 
кайтарымы маани-маўыздуу болор. Ай-
тор, кєкїрєктї єйїгєн ойлор кєп, баары-
на мезгил тараза... 

Ж¿кт¿н ¿ст¿ндº калган 
кызыл к¿рмº

Уулум башка учурда келгенде ашып 
кетсе бир саат, эки саат отурчу. 

“Эмне тамагы¢ыз бар? Жайнатчу¢узду 
– жайнаты¢ыз”, – деп жайда¢дап келип, 
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Алыскы Лейлек районунан чыкпай 
“узанып” чейрек кылымдан бери 

райондук гезиттин редакторлугун арка-
лап келаткан, таланттуу акын Абдилат 
Дооровдун “Исхак Раззаков – аруулук ас-
маны” деген кєлємдїї китебин бир дем 
менен окуп чыктым. Анын буга чейинки 
китептерден кандай айырмасы, не деген 
жаўылыктары бар? 

Биринчиден, китепте аябай кєп тары-
хый документтерден їзїндїлєр берил-
ген. Экинчиден, залкар инсандын колле-

Бир китепти окуган соў

Алтынды дат баспайт
галарынын, шакирттеринин, жердеште-
ринин эскерїїлєрї бар. Їчїнчїдєн, бир 
катар акындардын Исхак Раззаковго ар-
налган ырлары орун алган. Тєртїнчїдєн,  
залкардын учкул сєздєрї дагы толукта-
лып берилиптир. Азыркы президенти-
биз Садыр Жапаров баса белгилеген-
дей, так ушундай таза, мекенчил, жїрєгї 
ата-журтум деп каккан, илимдїї, мада-
нияттуу инсандардын портреттери ка-
бинеттерге коюлуусу лаазым! Ошондо  
жарашат. 

Ариетке бїт ємїрдї сїрєп сиз,
Аруулуктун асманысыз, тирєєсїз.
Аздектейбиз, ызаттайбыз, сїйєбїз,
Адамдыгыў ак жашаган, кїнєєсїз. 

– деп автор жазгандай анын трагедия-
луу жана абдан оор тагдырын кимдер 
гана билбейт дейсиз. Кенедейинен ата-
энесинен ажырап жетим калып, коўшулаш 
Тажикстандын Ходжент, Єзбекстандын 
Ташкент шаарларындагы интернаттар-
да окуп, кєзї ачылып, илимдїї болуп, 
Москвадагы пландоо институтун алгач-
кылардан болуп аяктаган Исхак Разза-
ков 1936-1945-жылдары Єзбекстанда ми-
нистр, єкмєт башчысынын орун басары, 

Борбордук Комитеттин катчысы катары 
иштеп эбегейсиз зор эмгек сиўирген. Карл 
Маркстын “Капиталынан” баштап Чехов-
дун аўгемелерине чейин орусчадан єзбек 
тилине которгон. 1945-50-жылдары Кыр-
гыз ССР Министрлер Советинин предсе-
датели, 1950-1961-жылдары Кыргызстан 
КП БКнын биринчи секретары болуп иш-
теген. Бул єтє оор, согуштун кийинки эл 
чарбасын калыбына келтирїїнїн мезгил 
эле. Ал иштеп турганда бир катар завод-
фабрикалар курулуп, Илимдер Академия-
сы, жогорку окуу жайлары ачылган. “Ма-
нас” эпосу изилдене баштаган. Москвада 
Кыргызстандын маданиятынын кїндєрї 
зор ийгилик менен єткєрїлгєн. Орус ти-
линдеги мектептерге кыргыз тили саба-
гы киргизилип, балдарга акысыз тамак 
бериле баштаган. Муну унутууга акыбыз  
жок!

Ал эми И. Раззаковдун учкул сєздєрї 
калк ичинде элдик макал-ылакаптар ка-
тары айтылып жїрєт. Анын сєзгє чечен-
дигин, ораторлугун, даанышмандыгын 
далай аксакалдарыбыз эскеришиптир. 
Азыркы айрым жетекчилерге, эл депу-
таттарына, акимдер менен айыл єкмєт 

башчыларына, ишкерлерине дагы эскер-
те кетели дедик.

Залкардын 
насаат сєздєрї

...Кыргыздар, биз бирдиктїї элбиз деп 
жїрїпмїн. Кєрсє биз уруу-урууга, жаат-
жаатка бєлїнїп, ал гана эмес улуу Мана-
сты да кейитип келген турбайбызбы. Бул 
улуттук трагедия!

...Ушуну кєўїлїўє бек тїйгїн уулум. 
Бир сом уурдасаў да уурусуў.

...Туулдуў єлдїў. Єлбєй калуунун жо-
лу барбы? Ал эмгек.

...Жалаў гана кемчиликтерди санап 
айта берїї – кыйын абалдан чыгуунун 
жолу эмес. 

...Бай жашоого болот, бирок єрнєктїї 
жашоо кыйын.

...Касташуудан кач, бирок калыстык-
тан тайба.

...Жакшы жетекчи болордон мурда, ал 
жакшы адам болууга тийиш.

Адылжан  ЖАЖАНОВ,  
Бишкек шаары      

Биздин Кеўеш айыл єкмєтїн 
Чымынов Эрмамат (элдеги 
аты Калмамат) башкарып 
келет. 

Буга чейин ал бир топ жыл 
жайыт комитетин жетектеп 

келди, жакшы иштеди, кєп пай-
далуу иштерди жасады. Эў обо-
лу жайыттарды  такташтырды, 
аларды адамдарга, жарандарга 
так, калыс бєлїштїрдї, колдору-
на жайыт кїбєлїктєрїн карматты.  
Жайытка барчу жолдорду оўдоп 
тїзєдї, кеўейтти, суу єткєн жер-
лерине тїтїк бастырды.  АРИСке 
долбоор жазып мал иче турган 
суу маселесин чечти, Тєєчїдєн, 
Курбудан майда булактарды чо-
гултуп тємєн жактагы Тїз, Кара 
Шыбак, Токтакун  жайыттарына 
алып тїштї,  мал суу иче турган-
дай цемент  аштоолорду орнотту. 
Анын мындай алгылыктуу аракет-
терин коомчулук да колдоп, кол 
кїчїнєн жардам берип турушту. 
Анткени, аткара турган ишти ал 
алдын ала эл менен макулдашып 
чечип алат, ошондуктан уюштуруу 
иши да оўой болот.

Эл башы болгонуна мына  
быйыл эки жыл болду, элдин 
купулуна толду. Айыл ичинде-
ги кєчєлєрдї тартипке келтир-
ди, кеўейтти, шагыл тєктїрдї, 
жаўыдан жасады, сугат сууну алып 
келїїнї уюштурду. Азыркы учурда 
айылда таза суу долбоору баштал-
ды, алар менен биргеликте элдин 
жардам кєрсєтїїсїн жїргїзїїдє. 
Андан башка Пор, Ортолук айыл-
дарына электр линиясын, устун-
дарын жаўылаганды баштаганы 
турат, Мында да тургундардын  
там-ташына, короолоруна зыян 
келтирбегендей шарт  тїзїї ара-
кетинде болууда. 

Элдин камын кєрїп, кайсы їй-
бїлє эмнеге муктаж экендиги эске 
алынат,  айрыкча азыркы панде-

мия убагында єзгєчє кєз салат, 
кєўїл бурат. Ортолук айылын-
дагы атасыз кыздар Султанова 
Талантбї жана анын кичинекей 
сиўдилерине кєпчїлїктїн жарда-
мы менен чакан жакшынакай їй 
тургузуп, элдин катышуусу менен 
салтанаттуу тїрдє ачкычын тап-
шырды.

Элдин биримдигинен єткєн кїч 
жок экенин жакшы тїшїнєт.  Ар 
кандай ишти єзї шымалана кири-
шип баштап берет, кошо иштейт, 
бой кєтєрбєйт. Ошондуктан аны 
айылдаштары  нары сыйлап, нары 
тамашалап “калдаўдаган Калма-
мат палван” деп коюшат. Ал кара-
пайым їй-бїлєдєн, ата-энеси эм-
гекчил адамдар, атасы раматы-
лык Суранбай аке алдыўкы мал-
чы, дыйкан  анан да эў мыкты ча-
бандес болгон. Торпок улакты та-
кымга бекем басып башкаларга 
жеткирбей катуу чапканынан улак-
чылар торпокту андан тартып ала-
лышпай кыйналганда  а кишинин 
колдорунун катуулугун “тросс” деп 
атап коюшкан. Атасынын ак, таза 
иштеген, таза чапкан чабандестик 
жолун  улаган уулдары Шермамат, 
Эрмамат,  Кадырмамат, Исамамат 
да чоў улакчылар. 

Союз убагында Калмамат мыр-
за  Ч.Тїлєбердиев (азыркы Акмата-
лиев) атындагы орто мектепте зав-
хоз болуп 14 жыл иштеди, мектеп-
тин материалдык-техникалык база-
сын чыўдоодо эмгеги абдан зор. 
Келинчеги Гїлнара да узак жыл-
дар мугалим болуп їзїрлїї иште-
ди, азыр эмгек ардагери, кичине не-
берелери менен сєєлжан єстїрїп, 
аларды эмгекке їйрєтїп  тарбиялоо - 
до. Жайында жайлоого чыгышып 
кыргыздын кымызын бышып небе-
релерин эмгекке бышырууда. Апа-
сы Саадат Баатыр эне, азыр уул-
келиндердин сый тєрїндє.

Агайлары Исматулла ПАРПИЕВ,  
Аманилла САРЫЕВ,  
Кара-Кулжа району

Окурмандын каты

Эл башчы Эрмамат же 
Калдаўдаган Калмамат

Капарсыз эле отургам,
Карааны суук кєлєкє,
Каалгый басып келгени,
Каткыра сїйлєп бакылдап
Коронавирус мен деди,
Капут болдуў сен деди.

...Жан керек экен кишиге,
Жанталашып мен байкуш,
Жалынып тєргє єт дедим,
Дасторконго чакырып,
Даам сызып кет дедим.
Жаалы катуу ит экен,
Жалынсам деле укпады.
Жакадан алып тїз эле
Жаткырып жерге ныктады.
Тумшугун такап турганда,
Тумчугуп демим чыкпады.

Аўгычакты ойлондум,
Атаўдын кєрї сен Темир
Адыр-тїзгє карабай,
Айкырып кїлїк чапчу элеў
Аппак кєбїк кымыздан,
Алты чыны басчу элеў.
Кыйратып салган немедей,
Кымызга бетиў тамылжып,
Кыр-кырда уктап жатчу элеў.
Азыр, алкымдаган вируска,
Алдырып бєєдє койбо деп,
Ар-намысыў ойло деп,
Кайраттанып мен дагы,
Кармап жерге чапсам деп,
Карасам кєзгє илинбейт,

Тамаша-чыны аралаш

Медициналык  
спиртке ода

Коронавируска каршы кїрєшїїнїн бирден-бир жолу 
санитардык эрежелерди сактоо, беткап кийип жїрїї, 
баарыдан мурда  санитайзерлерди (антисептик) колдонуу 
болуп саналат. Ар кандай антисептиктердин курамында 
дээрлик бардык вирусту зыянсыздандыруучу медициналык 
спирттин кошулмасы бар. Дегеле, медицинаны спиртсиз 
элестетїї мїмкїн эмес. Бул жолку пандемияда да 
антисептик каражаттары, анын негизги курамы болгон 
медициналык спирт дїйнєнї сактап калды жана сактап 
турат десек болот. Ушундан улам медициналык спиртке ода 
жаздым.  Тилегим эле тазалыкты сактап, ар кимибиз этият 
болуп, пандемиядан эртерээк кутулсак деймин.

Коронавирус каапырыў
Кайда экени билинбейт.

Анан
Єх...дегенче їшкїрїп,
Єпкєгє коюп єткєндє,
Єтїм келип оозума,
Єлїп кала жаздадым.
Алдыўан чыгып кєрїнбєс
Албарстыдай немеге,
Айлам кетип ошондо
Амал болду тапканым.
Алты жїз грамм спиртти
Ала коюп колума,

Айланама чачкамын.
Ошол замат оо шумдук,
Желкемден баскан 

жїк кетип,
Жеўилдене баштадым.

Азыр араўарга кошулуп,
Басып жїрєм туугандар,
Алиги келсе єлсїн деп,
Айланамды калтырбай,
Чачып жїрєм туугандар.
Бети жок кєрсєм 

бет капсыз,

Беш метр жакын жолобой
Качып жїрєм туугандар.

Коронавирус каапырды,
Жайлай турган жарагыў
Жалгыз спирт билгиле.
Кастарлап муну дайыма,
Калтырбай ала жїргїлє.
Бєтєлкєдє койкойтуп,
Эстелик деле койгула.
Эртерээк кетсин бу вирус,
Элим эсен-аман болгула!

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, 
«Кыргыз Туусу»
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Бїгїнкї кїндє Ат-Башы районунда Улуу Ата 
Мекендик согушка катышып, Жеўишти камсыз 
кылган ардагерлердин ичинен їчєєнїн кєзї тирїї. 
Эки ардагер - Мадиев Турдаалы менен Жапаров 
Сатынды Ат-Башы айылында, ал эми Керимкулов 
Тапа Кара-Суу айылында жашайт.

Аталган ардагерлердин эў улуусу Мадиев Турдаалы 
быйыл 100 жашка толуп олтурат. Ал Улуу Ата Ме-

кендик согушка 1942-жылы аттанган. Кан кїйгºн согушта 
Украина фронтунун 275-дивизиясынын 80-аткычтар полкун-
да артиллерист болуп кызмат ºтºгºн. Япония менен бол-
гон согушка да катышкан. Кºрсºткºн эрдиктери їчїн I, II да-
ражадагы «Ата Мекендик согуш» ордени, «Эрдиги їчїн», 
«Японияны жеўгендиги їчїн» жана башка кїжїрмºн ме-
далдар менен сыйланган.

Согуштан келгенден кийин адегенде кой баккан, анан 
райондук сугат тармактар башкармалыгында, кийин туура 
чейрек кылым райондогу чумага каршы кїрºшїї бºлїмїндº 
иштеп жїрїп, ардактуу эс алууга чыккан. 

– Атам ишсиз олтура алчу эмес. Дайыма кыймылда бо-
луп турчу. Быйыл кыймылы бир аз оорлошконсуп калды. 
Бирок ден соолугу таза. Биздин жардамыбыз менен эшик-
ке кирип-чыгат, – дешти небереси Айбек менен анын ко-
луктусу Тотугїл.

Улуу Жеўишке – 76 жыл

Ардагерлер аман болушсун

Албетте, Турдаалы атадай бир кылым ºмїр сїрїї бар-
дык эле адамдын бешенесине жазылган эмес. Ушунун ºзї 
да тїшїнгºндºргº эрдик, бир чети сыймык. Ушундай узак 

жашка чоў атасын жакшы карап, багып жатышкан Айбек 
менен Тотугїлгº да алкыш айталы.

Ардагерлердин дагы бири – Керимкулов Тапа быйыл 
97 жашта. Биз барганда эшигинин алдындагы отургучта от-
уруптур. Жакшы тосуп алды. 17 жашында согушка жºнºгºн 
экен. II Белоруссия фронтунда салгылашыптыр. 519-ат-

ден соолугумду текшертип турушат. Мен жашоомо ыраа-
зымын. 2018 - 2019-жылдары удаасы менен Кызыл аянтта-
гы Жеўиш парадына катыштым. ªткºн 2020-жылы да бар-
мак элем, балакеттїї оору чыгып калып баралбай калдым. 

Жапаров Сатынды ардагерлердин “кичїїсї”. Быйыл 
96 жаштын даамын сызып олтурат. Армияга 1944-жылы ча-
кырылган. Согуш аяктап баратса да немистер катуу каршы-
лык кºрсºтїп турган кез. Ардагер ºзї айткандай, кыйраган, 
ºрттºнгºн шаарлар менен кыштактарды, окко учкан курал-
даштарын кºрїп, тозоктун дал ºзїндº жїргºн. 1945-жылы 
ошондой катуу кагылышууда оор жаракат алып госпиталда 
узак дарыланган. Жеўишти ошол жерден тоскон.

Согуштан келгенден кийин Фрунзедеги эт, сїттї кайра 
иштетїїчї адистерди даярдаган курста 1 жыл окуп келип, 
райондогу колхоз-совхоздордон келген сїттї кабыл алуу 
пунктунда мастер болуп иштеп жїрїп ардактуу эс алуу-
га чыккан. Байбичеси Асылкан экºº 10 баланы тарбиялап 
ºстїрїшкºн. Балдарынын баары турмуштан татыктуу ордун 
табышкан. Азыр ардагер кїїлї-кїчтїї, ден соолугу жакшы. 
Анткени балдары тамагын ºксїтпºй, жакасын кирдетпей, 
кºўїлїн оорутпай бапестеп багып келишет.

кычтар полкунда пулеметчик болуп кызмат ºтºгºнїн, Улуу 
Жеўишти Берлинден тосконун айтты.

– Башкасын айтпай эле коёюн, Берлинди алаардагы 
алаамат укмуш болду. Бизден да, фашисттер тараптан да 
тыным болгон жок. Биздин бºлїмдº 12 киши бар элек. Бер-
линге киргенде сороюп командирибиз экººбїз эле калып-
быз. Берлинде 1950-жылга чейин болдум, – деди ардагер.

Армиядан бошоп келгенден кийин Тапа ата жогору жак-
тагылардын жиберїїсї менен Молдавияга кыска мººнºттїї 
милициянын окуусуна жиберилип, кийин 13 жыл ички иш-
тер органдарында иштейт. Їй-бїлºлїк шартка байланыш-
туу ал кызматынан бошоп, ардактуу эс алууга чыкканга 
чейин райондогу электр тармактар ишканасынын «Комму-
низм» колхозундагы (азыркы Кара-Суу айыл ºкмºтї) элек-
триги болуп иштеген.

– Мен бактылуумун, – деди карыя. – 12 балалуу болдум. 
Алардын жетºº эркек, бешºº кыз. Баарын тууруна кондур-
дум. Азыр эў кенже уулум Кенжебектин колундамын. Колук-
тусу Анара айылда медсестра болуп иштейт. Сыйы, мами-
леси жакшы. Кїнїгº эртеў менен кечинде кан басымымды 
ºлчºп, абалымды байкап ден соолугума кам кºрїп турат. 
Тамакты да мїнºздºп жасап берет. Аман болсун. Шаарда-
гы уул-кыздарым дагы маал-маалы менен алып барышып 

Ар жыл сайын Аксы районунда 
Улуу Жеўиштин урматына карата 
жаштарды мекенчилдикке, эл-
жерин сїйїїгє їндєгєн спорттук 
мелдештер байма-бай єткєрїлїп 
турушу салтка айланган. Мына ошол 
каардуу жылдарда эл-жерин коргоп, 
кан кечип келген аталарыбыздын 
бири Сатыбек Дїйшєбаевдин 
да аты ар жылы айтылып, анын 
жаркын элесине арналган спорттук 
мелдештерди анын уул кыздары 
уюштурушуп, атын єчїрбєй келишет.

Дїйшєбаев Сатыбек 1921-жылы 
Жалал-Абад облусунун Аксы району-

нун Ак-Суу айылында жарык дїйнєгє келип, 
7 жашында атасынан ажырап, энесинин ко-
лунда тарбияланат. Жаш кезинде кєптєгєн 
кыйынчылыкты башынан єткєрїп, энеси 
1932-жылдан 1940-жылга чейин Ак-Суу, 
Кербен, Таш-Кємїр мектеп интернатында 
окутуп билим алдырган. 1940-жылы 25-сен-
тябрда С.Дїйшєбаев Советтик Армия - 

Тїбєлїк сыйга татыган ємїр
нын катарына чакырылып, Пятигорск шаа-
рында кызмат єтєгєн. Кызмат єтєп жаткан 
учурда 1941-жылы Улуу Ата Мекендик со-
гуш башталып, Сатыбек аба 1943-жылдын 
август айына чейин 142-аткычтар полкун-
да кызмат єтєгєн. Сатыбек Дїйшєбаевди 
полктун командири ар кандай сыноолордон 
єткєрїп, чыныгы жоокер, командир боло 
тургандыгын сезип, 1943-жылы 10-феврал-
да Махачкала аскер окуу жайынын кыс-
картылган мєєнєттєгї офицердик окуу кур-
суна жєнєтєт. Ал жерден кенже лейтенант 
чинин алып, Ростов шаарын фашисттик ба-
скынчылардан бошотууга катышат. 

Ажал чачкан катуу кармашта ок тийип  
жарадар болот. Командирдин сунушу ме-
нен “Согуштагы каармандыгы їчїн” ме-
далы менен сыйланып, Тбилиси шаарын-
дагы госпиталда дарыланат. Андан соў 
Тїндїк Осетия борборундагы Орджони-
кидзе шаарында взводдун командири болуп, 
1943-1944-жылдары Украинанын тїштїк 
фронтундагы батальондун командиринин 
орун басары болуп, Украинанын тїштїгїндє 
немецтик баскынчыларды кууп чыкканга  
катышкан. 

Бул салгылашууда єзгєчєлєнгєн жоокер, 
командирлердин катарында “Кызыл Жыл-
дыз” ордени менен сыйланган. 1944-жы-
лы Украина фронтундагы согушта бутунан 
оор жаракат алып, Уфа шаарындагы госпи-
талда дарыланат. Госпиталдан чыккандан 
кийин Орто Азия согуш округуна Ташкент-
ке жєнєтїлєт. Ал жерде аскер кызматын  
даярдоочу 3 айлык курсту бїтїп, Сузак аскер 
комиссариатында экинчи бєлїмдїн башчы-
сы болуп иштейт. 

1945-жылы Чыгыш тараптан Япония 
мамлекети кол салып киргенде Дїйшєбаев 
Сатыбек єз ыктыяры менен кайрадан согуш 
талаасына жєнєйт. 1946-жылы август айын-
да согуш аяктагандан кийин лейтенант наа-
мы менен єз айылына кайтып келет. 

С.Дїйшєбаев 1952-жылдан 1954-жылга 
чейин єзїнїн жашаган айылындагы колхоз-

до башкарма болуп иштеген. Андан кийин 2 
жыл Жаўы-Жол парткомитетинде инструк-
тор жана катчы болгон. 1956-жылдан єзїнїн 
туулуп єскєн жериндеги А.Осмонбеков атын-
дагы Ак-Суу орто мектебинде 31 жыл му-
галимдик кесипти аркалады. Каарманыбыз 
ардактуу эс алууга чыккандан кийин да бош 
отурбай ємїрїнїн аягына чейин  жаштарга 
кеп-кеўештерин, акыл насаатын айтып кел-
ди. Сатыбек Дїйшєбаев  2005-жылы 84 жа-
шында каза болду.

    10дон ашык медалдын жана 3 орден-
дин ээси. Жубайы Бїбїайым да мектепте 
мугалим болуп иштеп, 8 баланы татыктуу 
тарбиялап єстїрїшкєн. Бїгїнкї кїндє каар-
маныбыздын уул-кыздары мамлекетибиз-
дин ар кайсы тармактарында иштеп кели-
шет. Уулдарынын ичинен милициянын пол-
ковниги Рысбек Дїйшєбаев учурда ИИМ-
дин Экстремизмге жана мыйзамсыз ми-
грацияга каршы кїрєшїї бєлїмїндє же-

текчилик кызматта кєп жылдан бери иштеп  
келет. 

Жеўиш кїнїн тартуулаган эр жїрєк ата-
ларыбыздын эрдиктери элдин эсинен чык-
пайт. Биз, бизден кийинки келечек муундар-
га да аталарыбыздын эрдиктерин, алардын 
элестерин эстелик катары калтырууга тий-
ишпиз. Ушундай демилге менен бїгїнкї 
кїнї Сатыбек аксакалдын жасаган эмгек-
терин эскерип, жыл сайын Аксы райондук 
администрация жетекчилигинин, райондук 
спорт комитетинин, айыл єкмєтї, айыл-
дык кеўештин депутаттары жана мектеп-
тин жетекчилигинин демилгеси менен уул-
кыздары Улуу Жеўиштин урматына Ак-Суу 
айылында райондук деўгээлде шахмат жа-
на волейбол оюндары боюнча мелдештер-
ди єткєрїп келишет. Жеўиш ээлери мындай 
сыйга татыктуу.

 К.АСАНОВ

3-май кїнї башка мекемелерге караганда алгачкылар-
дан болуп райондук соттун тºрайымы Абжалбек кызы За-
рина, судьясы Кеналиева Жыпаркїл баш болгон кызмат-
керлери жогоруда аталган ардагерлердин їйлºрїнº атайын 
кыдырып барышып, ал-абалдарын сурашып Жеўиш кїнї 
менен куттукташты жана белек-бечкектерин тапшырышты.

Ал эми ардагерлерге мындай урмат-сыйды райондук 
мамлекеттик администрация 7-май кїнї кºрсºттї. Эмне-
си болсо да ардагер аталарыбыз аман болушсун дейли.

Жекшенбай КУРМАНОВ, журналист

Мадиев Турдаалы

Керимкулов Тапа

Жапаров Сатынды

 Сатыбек Дїйшєбаев
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Темирбек АЛЫМБЕКОВ, “Кыргыз Туусу”

Ага чейин Кыргыз эл артисти Шахра 
Талипова, Асанкалый Керимбаев, 

сєзїн акын Абды Сатаров жазган вариантта 
жарыша ырдап чыгышып элге таанытышкан. 
Кийин Элмирбек Иманалиев кетмен-тєбєлїк 
элдик таланттардын бири Керезбек Са- 
кеевден Текебай Мураталиевдин єзї ырда-
ган сєзїн жазып алганын айтканы бар. Ошо-
ну менен “Акинге” обонунун эки варианты 
теў, элибиз тамшанып уккан жана талант-
тар талашып аткарган нукура элдик чыгар-
малардан болуп калды.

Кєптєн бери Текебай Мураталиев ким 
болду экен деген суроо кєўїлїмдє жїрчї. 
Акыры кыскача болсо да колума мындай 
маа лыматтар тийди. Ага караганда ырчы, 
комузчу, актер, обончу – Текебай Мурата-
лиев 1921-жылы Кетмен-Тєбє єрєєнїнїн 
Торкен айылында тєрєлїптїр. Тєрт класс-
тык гана билими бар экен. Бирок, ташкын-
даган табигый таланты аны 16 жашынан ма-
даният тармагына алып келип, ошол бой-
дон 43 жыл ушул тармакта кызмат кылат.

1937-жылы Кетмен-Тєбє колхоз-совхоз 
театры уюштурулуп, Текебай Мураталиев 

Табылга

Карагер минсем оттобойт,
Капталга буту токтобойт...

Обончу Текебай  Мураталиевдин ысмы, Элмирбек Иманалиев анын “Акинге” деген 
ырын єзїнїн сєзї, обону менен комуздун коштоосунда асман-айга жеткире ырдап 
чыккандан кийин кыргыздын кыйырына угулган.  

ушул жерден чыгармачылыгын баш-
тап, Жалал-Абад облустук театрын-
да да иштеген. Бокош Каракеев, Ке-

бекбай Масылбаев, ошондой кыргыз эли-
не жакшы таанымал Абдыашым Кєбєгєнов, 
Сары Кунан ырчы, Алтымыш Мундузбаев, 
Кади Сатиев, Бабажан Токтогуловдор ме-
нен иштешет.  

Бул жерден байкалгандай, ал залкар-
лар менен їзєўгїлєш, тизгиндеш жїргєнїн 
кєрїїгє болот. Алсак, Абдыашым Кєбєгєнєв 
актер, драматург, театр уюштуруучу, 
белгилїї маданият ишмери болгон киши. 
Сары Кунан Калыктын шакирти, айтылуу 
тєкмє акын. Алтымыш Мундузбаев, Кади 
Сатиев Корголдун эў жакын шакирттери. 

Сєз келгенде айта кетейин чоў комуз-
чу, тєкмє акын Алтымыш Мундузбаевди 
1980-жылдарда КТРКда иштеп жїргєндє 
кєрїп калдым. Тєлєгєн Касымбеков ээр-
читип келип, телеге жаздырган эле. Ошол 
телекєрсєтїї барбы, жокпу айталбаймын. 
Комузду укмуш черткен, Корголдун ырын 
ырдаганда соо кєзї сокур боло калып, бир 
укмуштай аткарган Алтымыш Мундузба-
евге аябай таў калганбыз. Телеге тарты-
лып бїткєндєн кийин ал жерде иштеген-
дер курчап алып, “Ак Бакайдын” аныгын  
укканбыз.

Ал эми тєкмє акын Кади Сатиевдин Кор-
гол менен учурашкан ыры белгилїї. Элмир-

бектин Иманалиевдин айтымында Коргол-
дун соўку шакирттеринин бири ушул Теке-
бай Мураталиев болуптур. 

Текебай Мураталиев ємїрїнїн акыр-
кы жылдары Токтогул элдик театрында 
Кетмен-Тєбєнїн чыгаан артисттери Саби-
ра Кулатаева, Рыскан Тиленбаева, Самат 
Аскаров, Бусурманкул Корошов, Эркин Ба-
тырканов ж.б.лар менен  бирге иштешкен. 
Ошондой эле маданият, театр тармагында-
гы эмгеги Кыргыз Республикасынын Ардак 
грамотасы, Ош облусунун Ардак грамота-
сы, Жалал-Абад облусунун Ардак громата-
сы менен белгилениптир. “Жигули» авто- 
унаасы менен сыйланыптыр.

Текебай Мураталиевдин їй-бїлєсї да та-
ланттуу чыгышып, єзї менен бирге Токтогул 
элдик театрында роль аткарган учурлары бо-
луптур. Алып айтсак, Токтоболот Абдымому-
новдун «Сїйїї жана їмїт» спектаклинде Те-
кебай єзї – Бактыярдын, уулу Калкабек Теке-
баев – Токтогулдун ролун аткарышат. Ал эми 
«Миў кыял « спектаклинде Текебай Мурата- 
лиев – Атакандын, уулу Калкабек Текебаев 
– Токтогулдун, кызы Бакбї – Бурманын ро-
лун аткарышкан. 

Жалаў кайнаган таланттардын чєй-
рєсїндє єсїп-єнгєн Текебай Мураталиев 
балдарынын айтымында 18ге жакын обон-
дордун автору болуптур. Кыргыз радиосу-
на атайы келип жаздырып кеткен экен та-

былбай жатат дешти. Анын “Акинге”, “Тор-
кеним”, “Туулган жер”, “Єзїўє” деген обон-
дору ырдалып жїрєт.

Мындан тышкары Жоомарт Бєкєн-
баевдин “Кош Ала-Тоо, уулуў кетти май-
данга” деген классикалык ырына обон жа-
ратып, бул обону учурунда кеўири тааны-
мал болгон экен.

Текебай Мураталиев 3 эркек, 2 кыз-
дуу болгон. Уулу Калкабек, кызы Бакбї єзї 
менен бирге райондук театрда иштешке-
нин айттык. Дагы бир уулу белгилїї шыл-
дыракчы Кадырбек Текебаев. Ал эми кы-
зы Бакбї Медетбекова Жаўы-Жол айыл-
дык мектебинде музыкадан сабак берет. 
Улгайып калганына карабастан керемет 
ырдай турганын анын интернет булакта-
рына жайылтылган ырларынан кєрїїгє  
болот. 

Эми, нукура элдик ырга айланып кеткен 
“Акинге” обонуна кайрылсак, анда укканды 
умсундурган мындай саптар бар:

Кызыл ат минсем оттобойт,
Кыяга буту токтобойт.
Кыргызда сулуу кєп жїрєт,
Кыялы сага окшобойт

Карагер минсем оттобойт,
Капталга буту токтобойт.
Калкымда сулуу кєп жїрєт,
Кареги сага окшобойт.
...Бул тегин жеринен жаралган саптар 

жана обон эмес. Керемет Кетмен-Тєбєнїн 
ыр бешигинде бєлєнїп єскєн Текебай Му-
раталиев єўдїї чыныгы талантка таандык 
чыгарма болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Эмгек 
сиўирген мугалими, СССРдин жана 
Кыргыз ССРнин Эл агартуусунун 
отличниги,  И.Арабаев атындагы 
сыйлыктын лауреаты, Ч.Айтматов 
атындагы коомдук академиясынын 
академиги, профессор Каратай 
Сартбаев бїткїл ємїрїн, 
ишмердїїлїгїн єлкєбїздїн билим 
берїїсїнє, анын ичинде башталгыч 
билим берїїгє арнаган. 

1951-жылы Кыргыз мамлекет-
тик педагогика институтун 

аяктагандан тартып, анын педагогикалык 
жана илим-изилдºº ишмерд¿¿л¿г¿ баш-
талгыч билим бер¿¿ менен тыгыз бай-
ланышкан. Алгачкы эмгек жолун Жалал-
Абад шаарындагы А.С.Пушкин атында-
гы эки жылдык мугалимдер институту-
нан баштап, андан со¢ Кыргыз педагогика 
илим-изилдºº институтунун башталгыч би-
лим бер¿¿ секторунда илимий кызматкер, сек-
тор башчысы, 1988-жылдан баштап ºм¿р¿н¿н 
акырына чейин И.Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетинин педагогика 
факультетинде кафедра башчысы, ºз¿ не-
гиздеген И.Арабаев атындагы лаборатори-
янын башчысы болуп талыкпай эмгектенген. 
Педагогикалык ишмерд¿¿л¿г¿н илим-изилдºº 
иши менен айкалыштырып, кºптºгºн илимий-
методикалык эмгектерди, окуу куралдарын, 
окуу китептерин иштеп чыгып, башталгыч 
класстардын мугалимдерине, окуучуларына 
педагогикалык окуу жайлардын окутуучула-
рына жана студенттерине арнаган. 

1965-жылы С.Турусбеков, Э.Бердибаев, 
Б.Рысбекова менен биргеликте жазылган 
“Башталгыч класстарда кыргыз тилин оку-
туунун методикасы” аттуу эмгекте грамма-

Профессор Каратай Сартбаевдин 90 жылдыгына карата

Башталгыч билим бер¿¿гº 
зор салым кошкон инсан

тиканы окутуунун жана кеп ºст¿р¿¿н¿н мето-
дикасы К.Сартбаев тарабынан иштелип чык-
кан. Бул методикалык эмгек азыркы к¿ндº 
да башталгыч билим бер¿¿ тармагында би-
лим алган жана эмгектенгендер тарабынан 
колдонулуп кел¿¿дº.

1966-жылы жарыкка чыккан “Кыргыз 
башталгыч класстарында сºз т¿рк¿мдºр¿н 
окутуунун методикасы”, “Сºз ºст¿р¿¿” аттуу 
эмгектеринде башталгыч класстарда сºз 
т¿рк¿мдºр¿н окутууда окуучулардын сºз¿н 
ºст¿р¿¿ проблемасы каралып, анын эне ти-
лин окутуудагы орду, окуучулардын оозе-
ки жана жазуу кебин ºст¿р¿¿дº сºзд¿к жу-
муштарын ж¿рг¿з¿¿, зат, сын атооч, этиш, 
тактооч сºз т¿рк¿мдºр¿н окутууда окуучу-
лардын кебин ºст¿р¿¿ ¿ч¿н синоним, ан-
тоним сºздºрд¿ пайдалануу маселелери 
каралган. Бул илимий-методикалык эм-
гектер да башталгыч класстардын муга-

лимдерине арналган. 1966-жылы чык-
кан “Кыргыз башталгыч мектептерде 
класстан тышкаркы окууну ºткºр¿¿н¿н 
методикасы”, 1967-жылы чыккан “1-4 
класстардын окуучуларын орфогра-
фиялык сабаттуулукка ¿йрºт¿¿н¿н ме-
тодикасы”, 1971-жылы жарык кºргºн 
“Кыргыз мектептеринин башталгыч 
класстарында кыргыз тилин окутууда-
гы кºрсºтмºл¿¿л¿к”, 1972-жылы жа-
рык кºргºн “Башталгыч класстардын 
окучууларынын стилистикалык ката-
лары жана аны т¿зºт¿¿н¿н жолдору”, 
Б.¯мºталиева, Ж.Жакыпов менен бир-
геликте жазылган “Педагогикалык окуу 
жайларда кыргыз тилин окуутунун ме-
тодикасы” аттуу илимий–методикалык 
эмгектердин бардыгында, ºздºр¿н¿н 
аты айтып тургандай, башталгыч мек-
тепте кыргыз тилин окутуу методика-
сынын ар т¿рд¿¿ маселелери карал-
ган жана мугалимдерге, окутуучуларга, 

студенттерге т¿здºн-т¿з жардамга келген.
“Башталгыч класстардын мугалим-

деринин алкоосуна арзыган окумуштуу-
педагогдун методикалык эмгектери жуму-
риятыбыздагы мугалимдердин колдорунан 
т¿шпºгºн окуу куралдарына айланды, – деп 
белгилеген элем, мен 1991-жылдын 3-ян-
варында “Фрунзе шамы” газетасына жары-
яланган “Эрдин атын эмгек чыгарат” аттуу 
агайдын 60 жылдык юбилейине арналган 
макаламда – Республикабыздын 
гезит-журналдарына башталгыч 
билим бер¿¿н¿н орчундуу масе-
лелерин чагылдырган жана баш-
талгыч класстарда кыргыз тилин 
окутуу усулу боюнча методикалык 
кºрсºтмºлºрд¿ берген, алды¢кы 
мугалимдердин иш тажрыйбала-
рын чагылдырган кºптºгºн мака-
лалары жарыяланып, “Кыргыз со-

вет энциклопедиясынын алты томуна баш-
талгыч билим бер¿¿ маселелерин камтыган 
макалалары киргизилген”. 

Республикалык чºлкºмдº ºткºр¿лгºн 
илимий-практикалык конференциялар-
дын активд¿¿ катышуучусу, “Байчечекей”, 
“Эл агартуу” журналдарынын редколлегия 
м¿чºс¿ болгон.

И.Арабаев атындагы КМУда агайдын 
педагогикалык ишмерд¿¿л¿г¿н¿н 60-жыл-
дыгына арналган илимий-конференцияда 
жасалган “Профессор К.Сартбаев – баш-
талгыч билим бер¿¿гº зор салым кошкон 
окумуштуу” аттуу баяндамамда анын баш-
талгыч класста кыргыз тилин окутуу масе-
лелерине арналган эмгектерине иликтºº  
жасалган. 

Жыйынтыктап айтканда, окумуштуу–
методист К.Сартбаевдин 200дºн ашуун 
илимий-методикалык эмгектери бир га-
на багытка – башталгыч билим бер¿¿гº 
арналган. Анын ичинде окуу китептери:  
даярдоо класстар ¿ч¿н “Байчечекей”, “Алип-
пе”, 6 жаштан окуган балдар ¿ч¿н, 7 жаш-
тан окуган балдар ¿ч¿н Алиппе, 3-4 – класс - 
тар ¿ч¿н “Кыргыз тили”, 4-класстар ¿ч¿н 
“Эне тили” окуу китеби, 1-4- класстар ¿ч¿н 
класстан тышкары окуу китеби, 2-3- клас-
стар ¿ч¿н фонохрестоматиялары бар. Ав-
торлоштукта жазган “Башталгыч класстар-
да кыргыз тилин окутуунун методикасы” 
аттуу фундаменталдуу эмгеги арадан 55 
жыл ºтсº да, ºз актуалдуулугун жоготпой, 
башталгыч класстардын мугалимдери, пе-
дагогикалык окуу жайлардын окутуучула-
ры жана студенттери тарабынан колдону-
луп келе жатат. 

Агай билим тарбия берип, уядан учур-
ган башталгыч класстардын мугалимдери 
ºлкºб¿зд¿н бардык аймактарында ¿з¿рл¿¿ 
эмгектениш¿¿дº.

Б¿тк¿л ºм¿р¿н, ишмерд¿¿л¿г¿н жала¢ 
башталгыч билим бер¿¿гº арнаган профес-
сор К. Сартбаевди “Кыргызстандын баштал-
гыч билим бер¿с¿¿нº зор салым кошкон ин-

сан” деп айтууга толук негиз бар 
деп ойлойбуз. 

Бурулкан ЧОКОШЕВА, 
И. Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

университетинин 
профессору, 

 педагогика илимдеринин 
доктору

Каратай Сартбаев

Т.Мураталиев
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

К¿чºп турса тоолордун бурганагы,
Каякка учат Лейлектин турналары,
Билеси¢би табият табышмагын,
Билсе¢ айтчы жашырбай, 

Курбаналы?
Жа¢ы кºчт¿ чакырып адабият,
Жаткан кезде жашынсак жаман уят.
Экººб¿зд¿н ырларды катар басып,
Турбайт беле “Ала-Тоо”, “Маданият”.

Биз экººб¿з жаштарга акыл улап,
Акыл сºзгº болсок да бышы кулак.
Кыйын кезде эмне ¿ч¿н боло албадык,
Бекемирээк, токтоороок, 

бышыгыраак?
К¿чºп турса бороондун бурганагы,
Каякка учат Лейлектин турналары,
Айтса¢чы, Курбаналы?...

Акын Акбар Рыскуловдун ушул ырын 
окуган сайын, эстеген сайын качан да 
болсо ж¿рºк сыздабай койбойт.

Курбаналы Сабыровдун ысымы 
адабият айды¢ында, асыресе поэзия 
к¿йºрмандары арасында, ºткºн кылым-
дын 70-жылдарынын ортосу, 80-жылдар-
дын башында катуу д¿¢г¿рºп сºз болуп 
турган убагы экен. Биз буга Кыргыз мам-
лекеттик университетине окууга ºткºн 
1982-жылы к¿бº болдук. Филфактын жа-
таканасында жашаган жаш акындар жа-
на «Жаш толкундар» адабий ийримине 
катышкандар адабий талкууларда Кур-
баналы Сабыровду жылуу эскеришип, 
ырларын жатка окуп: «Кайран акын жаш 
ºт¿п кетти, таланты мына эми ачылып, 
мыкты ырларды жазып жатканда жайрап 
калды», – деп шыпшынып сºз кылышчу. 
«Ленин» заводунун маданият ¿й¿ндºг¿ 
«Тоо жылдыздары», Жазуучулар союзу-
нун алдындагы Алыкул Осмонов атында-
гы адабий ийриминде катышкандар ара-
сында да Курбаналы Сабыровдун ысы-
мы ºзгºчº бир кейиш, ºк¿т менен эскери-
лип, чо¢ талант экени айтылчу. 

Замандаштары да аны ар дайым жы-
луу эскеришет. Кыргыз эл жазуучусу Ме-
лис Абакиров: «Улуу таланттар эки-¿ч чы-
гармасы менен эле тарыхта аты ºчпºй 
калат. Мына ошонун сы¢арындай Кур-
баналы Сабыровду биз “Козу-Баглан”, 
“ªр¿кзар” деген ырлары аркылуу эле 
т¿ш¿нсºк болот. “ªр¿кзарынын” поэти-
касын, экспрессивд¿¿л¿г¿н, анын ой-
лорунун подтекстт¿¿л¿г¿н чечмелеп  
отурса бир араба сºз болот. Анын б¿тк¿л 
кредосу, гимни да, акындык дайрасы Козу-
Баглан, Лейлек жергеси менен байла-
нышкан», – деп Курбаналы Сабыровдун 
орошон талант экендигин белгилеп кет-
кени эсибизде.

Акындын жаштыгы Козу-Баглан дарыя-
сынын жээгинде ºткºн. Залкар жазуучу 
Чы¢гыз Айтматовдун жазуучулук тагды-
рында Шекер айылы, К¿рк¿рºº суусу кан-
дай орунда турса, Курбаналы Сабыров-
дун акындык тагдырында Козу-Баглан дал 
ошондой орунда турат. Габриэль Маркес 
дегенде Аракатака шаарчасын, Михаил 
Шолохов дегенде Вешенская станица-
сын элестеткендей, Курбаналы деген-
де – Лейлекти, Козу-Багланды билебиз, 
Козу-Баглан, Лейлек дегенде Курбана-
лы Сабыровду т¿ш¿нºб¿з. Лейлек, Козу-
Баглан улуттук адабиятка жаратмандык-
тын мекени, жаратмандыктын – ыйык Мек-
кеси катары кирди. Акын киндик кан там-
ган жерин да¢азалап ырдоо менен аны 
руханий жаратмандыктын бешиги ката-
ры д¿йнºгº таанылган Шекер, Араката-

Эс тутумдагы эн тамга

«Кїчєп турса бороондун бурганагы, 
каякка учат Лейлектин турналары, 
айтсаўчы, Курбаналы?...»

ка, Вешенскаянын катарына кошту. Кур-
баналы Сабыровдун талантынын к¿ч¿  
ушунда. 

КОЗУ-БАГЛАНЫМ!
Оо, менин асман кºйнºк 

Козу-Багланым!
Тир¿¿л¿ктº бар менин бул арманым:

Дары ырлардан куралып ºз¿¢ º¢д¿¿
Жергемде дайра болуп акпаганым.

Оо, менин шар к¿лк¿л¿¿ 
Козу-Багланым!

ªк¿нбºйм жээги¢де эр жеткениме,
ªк¿нºм сенден узап кеткениме.
Шары¢дан тамчылаган 

тамчылардай,
Кº¢¿лдºн ырлар тамат дептериме.

Оо, менин акак ж¿зд¿¿ Козу-Багланым!
Турмуштун агып жаткан тунук 

бакты.
Бир ууртам насип буйруп, 

ичкен жандын
Болосу¢ ºм¿рл¿ккº ылазаты.

Тºрºлгºн тоо¢ сенин – Алтын-Бешик,
Агасы¢ кºк жалтыр ми¢ аска кесип.
Чайышып ичишкен дейт ат туягын,
Бир элден бирºº сени барса кечип...

Оо, менин ак тармал чач 
Козу-Багланым!

Сан кылым кечип ºз¿¢ келди¢ ырдап.
Ыры¢ды илек-илек куштар ты¢шап,
Т¿ндºрдº к¿¢г¿р¿¢ºн ºрººн уктап...

Жергемде эми сендей суунун барын,
Жар салып, чыкты ырдачу уулдары¢.
Келсе¢ да жашташ болуп 

кылымдарга,
Бул сенин б¿г¿н кайра туулганы¢.

Ал Козу-Багланды чын ж¿рºг¿нºн бе-
рил¿¿ менен ырдайт. Бирде аны асман 
кºйнºк десе, бирде акак ж¿зд¿¿ деп, бир-
де Козу-Баглан дайрасынын толкундарын 
ак тармал чачка салыштырат.

Анын ырлары – акындын тубаса ма-
данияттуу, кичипейил, ак кº¢¿л адам бол-
гонунан кабарлап тургандай. Ал достук-
ка бекем, жоро-жолдоштору арасында 
кадыры бийик, бала кыял, бала пейил, 
санаакºй адам болуптур. Достору Кур-
баналы орус, д¿йнºл¿к поэзияны да те-

ре¢ т¿ш¿нгºн¿н, кºп окуганын, бирок эм-
негедир адабий  чºйрºгº кеч аралашка-
нын, кичи мекенин жанындай с¿йгºн¿н,  
киндик кан тамган ата конушуна арнап, 
ºр¿кзарды да¢ктап далай ырларды жа-
ратканын айтышат. 

Т¿ш¿мдº

Мен аралап тууган жердин чарбагын,
Кººн¿м эргип, балкуу басып денемди.
Келе жатып, карап айыл аймагын,
Токтой калдым кырдан кºр¿п энемди.

Жолду карап, турду кºпкº ойлонуп,
Калган º¢д¿¿ ошо кырда ай конуп.
Каалгып жай кырдан жылып 

т¿шт¿ да,
Энем ¿йгº кирип кетти ай болуп...

Жолду кºрбºй карек толгон 
кºз жаштан,

Жеттим дагы, ¿й алдына токтолуп:
«Энекебай, мен келдим!» – 

деп ¿н салсам,
Энем ¿йдºн чыга калды к¿н болуп...

Акындын ж¿рºг¿ндºй ж¿рºк бар-
бы? Жадагалса, ал т¿ш¿ндº да киндик 
кан тамган ата конушунда ж¿рºт. Эне-
син кºрºт. Ал эми акын жараткан эненин 
жана эненин кусалыгынын, сагынычын 
образын кара¢ызчы? Эмне деген кере-
мет образ? Акын шаарга кеткен уулунун 
жолун к¿зºт¿п, сагыныч, кусалык менен 
уулун к¿ткºн эненин кусалыгын: “Энем 
¿йгº кирип кетти ай болуп...” – деп Айдын 
му¢айым образы аркылуу берсе, эненин 
сагынычын: “Энем ¿йдºн чыга калды к¿н 
болуп...” – деп К¿н аркылуу берет. Бул 
поэзиядагы жа¢ы табылга. Баланы тогуз 
ай боюнда кºтºр¿п, жарык д¿йнºгº алып 
келген эненин кусалыгы жана сагынычын 
Айга, К¿нгº те¢есек болот. 

Талант уя¢ гана болбой, талант морт 
да болот экен. Ага акын Курбаналы Са-
быровдун тагдыры мисал боло алат. Ал 

“сыртынан сыр билдирбей эле зы¢кыйып 
ж¿ргºн менен, ичинде кандай армандар, 
кандай кºйгºйлºр бар экенин” эч ким бил-
бептир. Достору да, курбалдаштары да 
биз билбей калдык деп ºкс¿шºт. 

Арийне, 39 жашында мезгилсиз 
д¿йнºдºн кайткан Курбаналы Сабыров 
кºз¿ тир¿¿с¿ндº эле ºл¿м тууралуу жаз-
гандары бар экен. 

СЮИТА
Ырысбай  Абдыкадыровго

Сººг¿м сºпºт болоор учурду ойлойм,
Тир¿¿л¿к к¿ндºр¿нº такыр тойбойм.
Кез келсе: кайгы тартып, ыйлайм, 

сыздайм,
Кез келсе: шаркыраймын, к¿лºм, 

ойнойм.

Кез келсе: басмырт болом, 
унчукпаймын.

Мушташканды жек кºрºм, 
чыр кылбаймын.

Кез келсе: жолборс с¿р¿, 
кирпик какпайм,

Бетке урган добулдарга 
тумчукпаймын.

С¿йºм¿н мен тазалыкты, актыкты,
Кремлде куранттардай тактыкты.
Ар бир к¿н¿н бºлºп ысык с¿й¿¿гº,
Ашык болуп ºткºрºм¿н жаштыкты.

Акыйкаттын тузун ичем ар ¿йдºн,
Акыйкаттын сºз¿н окуйм китептен.
Калыссыздык кºрсºм жолго таш ¿йгºн,
Каным кайнап, шап аламын билектен.

Ак дасторкон – менин ачык асманым,
Анда ырыскым жылдыз болуп 

чачылып.
К¿ндºн к¿нгº, айдан айга учамын,
Жылдан жылга, кылымдарды 

чакырып...

ªз¿мд¿-ºз¿м ºтº кадырлаймын,
ªзгºн¿н кадырына жет¿¿ ¿ч¿н.
К¿ч¿мº к¿ч кошууга тырышамын,
К¿рмºлбºй агымдардан ºт¿¿ ¿ч¿н.

Чукулайм тїндїн кºз¿н,
Ачууга нурдун кенин.
Каалаймын аялзаттын,
Назиктик касиетин.

Караймын кыздын уктап жаткан кезин,
Кайралып албарс º¢д¿¿ аппак сезим.
Кайратым ташып чыгып жолборс 

сымал,
Кайтамын тобо кылып ºз¿мº-ºз¿м.

Бузгум келбейт жакшылыкты
 эч качан,

Ыраа кºрбºйм акмакчылык иштерди.
ªт¿п кетким келет анан д¿йнºдºн
Жасап, жасап адамчылык иштерди...

К.Сабыров ырчылардын пири Ырыс-
бай Абдыкадыровго кºк¿рºк э¢шерген ар-
манын айтып жатып, ал жаш туруп жайрап 
аларын ойлоду бекен? Же жºн эле акын-
дык фантазиясына салып жазып койдубу? 
Бул ырда акынга ºл¿м тууралуу айтканга 
эмне т¿ртк¿ болду, ким билет?

Курбаналы Сабыров

Студенттик  кез
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(Башталышы єткєн сандарда)

Кєк жайыктын жашоочулары чєлдїн 
сарбаздарын курчап алып, жарым 

сааттан кийин тєрт жїз токсон тогуз єлїк 
жатты. Балдарды пальма токоюна алып 
кетишкен, алар чатырда калып, кїйєєлєрї 
їчїн тобо келтирип жаткан аялдар сыяк-
туу эле, эч нерсе кєрїшкєн жок. Эгерде 
курман болгондордун денелери болбосо, 
кєк жайык адаттагысындай эле кєрїнмєк.

Эль-Фаюмга кол салган атчандарды 
жетектеген адам гана аман калган. Аны 
уруу башчыларына алып келип, эмне се-
бептен Салтты бузууга бардыў деп су-
рашты. Ал болсо жоокерлер кєп кїндїк 
салгылаш-тардан, ачкадан жана суудан 
кыйналып, кєк жайыкты басып алып, анан 
кайра согушту баштайлы деп чечишке-
нин айтты.

Уруу башчысы жоокерлерге боору оо-
руганы менен, Салтты бузууга эч кимдин 
укугу жок экендигин билдирди. Чєлдє ша-
малдан кумдуу дєбєлєр гана єзгєрєт, кал-
гандары эч єзгєрїїсїз калат.

Аскер башчысын маскара єлїмгє буй-
рук кылышты: ок коротпой, кылычтын курч 
мизине дагы ыраа кєрбєй, аны куурап 
калган курма пальмасына асып салыш-
ты. Чєлдїн шамалы анын денесин кєпкє 
чейин ары-бери чайпалтып турду.

Уруу башчысы тигил чет элдик жигит-
ти чакырып, ага алтын тыйындан элїїнї 
тапшырды. Андан соў кайрадан Жусуп-
тун таржымалын айтып берип, жаш жи-
гитти Башкы Кеўешчиси бол деп єтїндї.

Кїн уясына батканда асманда алгач-
кы жылдыздар болоор-болбос (антке-
ни ай толгон кез эле) жылтырай башта-
ды. Сантьяго тїштїккє жєнєдї. Ал жер-
де жалгыз чатыр турган, жолуккандар ага 
бул жер жиндердин жакшы кєргєн жери 
деп айтып жатышты. Ошонусуна кара-
бай ал чатырдын жанына олтуруп кїттї.

Алхимик бир топтон кийин келди, ай 
аркан бою кєтєрїлїп калган. Ийиндерин-
де эки карчыга салаў-ап турду.

– Мен келдим, – деди Сантьяго.
– Бекер эле келдиў. Сенин Чыйырыў 

мага алып келет беле?
– Согуш жїрїп жатат. Мен чєлдєн єтє 

албай жатам.

Алхимик аттан тїшїп, Сантьягого ча-
тырга кир деп ишарат кылды. Анын чаты-
ры уруу башчыларынын жомоктогудай жа-
салгаланган чатырын эсептебегенде, кєк 
жайыктын бардык жашоочуларыныкын-
дай эле экен. Сантьяго кєздєрїн ирмеп, 
темир эритїїчї мешти жана кєрїк очогун, 
алхимиялык айнек идиштерди издеп жат-
ты. Бирок эскилиги жеткен бир нече ки-

тептер менен килемди жаап турган кан-
дайдыр бир сырдуу сїрєттєр тартылган 
барактардан бєлєк эч нерсе кєргєн жок.

– Олтур, мен чай дайындайын, – деди 
Алхимик.-Мына бул карчыгаларды жейли.

Жаш жигит Алхимиктин ийнинде илин-
гендер кечээ асмандан кєргєн карчыгалар 
экен деп ойлогону менен эч нерсе деп їн 
катпады. Алхимик от жагып, кєп узабай 
чатыр ичи куурулган илбээсиндин этинин 
жытына толуп чыкты. Ал наргиленин жы-
тынан алда канча даамдуу эле.

– Сен мени эмнеге кєргїў келди эле?
– Кептин баары белгилерде. Шамал 

мага сен келесиў, сага менин жардамым 
керек болот деп айткан.

– Жо-ок, ал мен эмесмин, ал менин жо-
лоочум – англичан. Сени ошол издеген.

– Мени тапкыча ал кєптєгєн башка 
жолугушууларды єткєрєт. Бирок ал туу-
ра жолдо баратат. Ал азыр жалаў китеп-
терди гана карап олтурбай калган.

– А менчи?
– Эгерде сен бир нерсени кааласаў 

бїт Аалам сенин каалооў ишке ашышы-
на кємєктєшєт, – деп Ал-химик карыган 
Мелхиседектин сєздєрїн кайталады. Жаш 
жигит Єз Чыйыры менен кетїїгє жардам-
дашчу дагы бир адамды жолуктурганды-
гын тїшїндї.

– Сен мени окутасыўбы? – деп су-
рады ал.

– Жок. Сен азыр керектїї нерселердин 
баарын билесиў. Мен сени єз максатыўа 
жетип, єз кенчиўди тапкыдай кылам.

– Бирок чєлдє согуш жїрїп жатпай-
бы, – деп кайталады Сантьяго.

– Мен чєлдї билем.
– Мен єз кенчимди таптым. Менин 

тєєм, хрусталь сатып тапкан акчам, элїї 
алтын тыйыным бар. Мен эми мекеним-
де бай болуп жашайм.

– Бирок мунун баары сени пирамида-
ларга бир кадам дагы жакындатпайт,- деп 
эсине салды Алхимик.

– Менин Фатимам бар. Бул баарынан 
кымбат кенч.

– Фатимадан пирамидаларга чейин де-
ле алыс жол. Алар унчукпай калышты да 
тамак иче башташты. Алхимик бєтєлкєнї 
ачып, стаканга Сантьягого кызыл суюк-
тук куйду. Ал шарап экен, жаш жигит ага 
теўдеш ичимдикти ємїрїндє татып кєргєн 
эмес. Бирок Мыйзам шарап ичкенге ты-
юу салат.

– Адамдын акылына кирген жаман-
дык эмес, ооздон чыккан жамандык, – 
деди Алхимик.

Шараптан Сантьягонун кєўїлї 
кєтєрїлє тїштї. Бирок чатыр ээси ага 
мурдагыдай эле коркунучтуу сезилип жат-
ты. Алар чатырдын кире беришине жа-
наша олтуруп, ай толгон кезде анын жа-
рыгынан жылдыздар єчїп жатканына кєз 
салышты.

– Дагы ич – алаксыйсыў, – деди Ал-
химик шарап жаш жигитке кандай таасир 
этээрин байкап. – Салгылашууга кирчї 
жоокердей болуп, кїч жыйнап ал. Бирок 
жїрєгїў кенч жаткан жакта экенин унутпа. 
Кенчти табыш керек, мына ошондо гана 
ага бараткан жолду ката сен тїшїнгєндїн 
жана сезгендин баары мазмунга  
ээ болот.

Эртеў тєєўдї сат дагы, ат сатып ал. 
Тєєлєр амалдуу келет, алар чаалыкпай 
кете беришет. Анан кїтїлбєгєн жерден 
тизелей калып, мїрт кетет. Ат болсо акы-
рындык менен алдан таят. Ат дагы кан-
ча чуркай алат жана качан тырп этип жан 
берээрин дайыма айтса болот.

Кечке жуук Сантьяго атты жетелеп, 
Алхимиктин чатырына келди. Кєп уза-
бай тигил дагы келди. Атка минээри ме-
нен шумкары анын сол ийинине єз орду-
на барып конду.

(Уландысы бар)

Которгон Болот ЖУМАБАЕВ

Пауло Коэльо

Алхимик
Дїйнєлїк шедевр

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу»

(Башталышы єткєн сандарда)

Сексенге келген Калматай ºз¿ алам 
дейт. Жа¢ылдын кº¢¿л¿ Тºлºк  

баатырда бар эле дешет. Бирок Калма-
тай: «Иним мендей болгуча мындай ка-
тындын неченин алат! ªз¿м алам!» – де-
генде, карылыгы жетип, кубаты кеткен 
чалга ынабаган Жа¢ыл ¿ч шарт коет.

Бир жыл болгондо, Жа¢ылдын бо-
юна б¿т¿п эркек уул тºрºйт. Калматай 
Жа¢ылга берген шерттердин бирин да 
аткарбайт. Калматайдын айылы ошол 
жылы Арпанын башын жайламак болуп, 
кºч ¿ст¿нºн жигиттер Жа¢ылга тийиштик 
кылып: «Же¢е жаа тарткыч ºнºр¿¢¿зд¿ 
бир кºргºз¿¢¿з» деп суранышат. Жа¢ыл 
кºчт¿н тигил башынан баштап он жети 
жигит ыргыткан калпакты атып ºт¿п, э¢ 
акыркы калпакты удаа жерге т¿ш¿рбºй ¿ч 
жолу атып, элдин ортосуна келип:

– Эл, журт! Мени кечиргиле! Ойдо жо-
гумду ойго салды¢ар! ¯ч шерт койдум 
эле бири да аткарылган жок. «¯й¿р¿н 
сагынбас ат болбойт, элин сагынбас эр 
болбойт». Менден кеткен кемчилик бол-
со кечиргиле. Кош болгула! – деп, Ка-
ра долусун теминип, Лоб Нор тарапты 
бет алып жºнºп берет. Артынан куугун 
т¿ш¿п, баары Жа¢ылдын колунан каза та-
бат. Алды¢кысы жээрде атчан Масейил  
баатыр ºлгºн бел ушул азыр да Ма-
сейилдин бели деп аталат. Кашка-Терек 
деген жерде баласын ала келген Кал-
матайды жайлап, баланы º¢ºр¿п жолун 
улантат да, «бирººлºрдºн тºрºп алып 
кайра келиптир» деген сºзгº калам деп 
намыстанып, ºз баласын бута атым алыс 
коюп, жаа менен атат. Баласын аткан-
да кºз¿н жуумп жиберип, колу да калты-
рап кеткен экен, бала тир¿¿ калат. Анда 
Жа¢ыл «Мейли эми. Бир баласы жок ки-
шиге берээрмин» деп ойлойт.

Жолдон 80 тººл¿¿ кербен менен ке-
латкан Чынарбай байдын Чынасылы жо-
лугуп, «Мен сага ºз¿мд¿н си¢дим Кашым-
кан сулууну алып берем. Баса ошол Ак-
кочкор ала турган уйгурдун сулуу кызын 
да сага алып берем. Тарт! Тарт, жер Та-
рим тарапка!» – дейт. Чынасыл макул бо-
лот. Кербен нойгуттардын айылына ке-

лип, Жа¢ыл атасы Жагоо бийдин иниси 
Бекболотко жолугат. Жа¢ыл менен Чына-
сыл айылга келсе, атасынын кºз¿ кºрбºй 
тºшºктº жаткан экен, айылындагылар ке-
лип учурашат. 

Ж.Кенчиевдин жазганына караганда, 
Жа¢ыл казактын ханына тийип, кадимки 
Абылай хан ошол Жа¢ыл эжебиздин не-
береси, кыргыздын жээни болгон делет. 
Жа¢ылды кун куугандар алып кеткенде, 
«Жер ээн болсо до¢уз дºбºгº чыгат болуп» 
калмактар кыргыз жергесине бастырып ки-
рип, Калдама деген калмак ноену Кашым-
канды алып кетип, аны менен тим болбой, 
нойгуттун кºптºгºн малын да айдап кеткен 
болот. Жа¢ыл олжого кеткен малды, тут-
кунга кеткен элин бошотуп, ноендун ºз¿н 
Кºгарттын т¿нд¿г¿ндºг¿ бир белден же-
тип жайлайт. Ал жер ушул азыр «Калда-
манын бели» деп аталат дейт. Убада бо-
юнча Кашымкан Чынасылдын ак никел¿¿ 
жары болот. Ал экººнºн тºрºлгºн кыздын 
аты К¿¢ºтай. «Курбудагы куу-казык, Кулжа-
нын эти жол азык» деп ушул убакка чейин 
ырдалып ж¿ргºн ыр ошол Кашымкан ме-
нен Чынасылдан тºрºлгºн «К¿¢ºтай кыз-
га» арналып чыгарылган ыр деп айтып 
ж¿р¿шºт» деп жазат Ж.Кенчиев. 

«Кун куучулар, доочулар» Жа¢ылды 
жºн койбой, кыз Мырза алар менен Бо-
шоктудан беттешет. Ошол урушта Ак-
кочкор да, Ка¢кы да окко учат. Шырдак-
бектин айтылуу Боз жоргосу Жа¢ылдын 
колуна т¿шºт. Жа¢ыл аны элчиден Шыр-
дакбекке бердирип иет. «Элчи келип 
атын тапшырганда, тºшºктºг¿ Шырдак-
бек баатыр башын кºтºр¿п: «Жа¢ылга 
айта баргыла! Эмки жылы к¿з¿ндº Ак-
Сайдан жолугушалы» дептир. Шырдак-
бектин эрке катыны муну башкача ой-
лоп, саяпкери Кейбирди учкаштырып, 
Шырдакбек касташып ж¿ргºн Кашкар-

дын ханы Бограга качып барат. Богра 
Шырдакбектин аялы менен саяпкерин ка-
матып салып, эртеси Богра хан бийик се-
реге чыгып калкына кайрылат: «Калкым! 
Мынабул экºº тузга кара санаган кара-
беттер. Шырдакбектин дени соо кезин-
де анын кызматын кылып, ак тузун тат-
кан. Жакшылыгын кºргºн! – деп саяпкер-
ди кºрсºтºт. Мынабул аял да ага чыккын-
чылык кылган. К¿нººлºр¿ башынан чо¢! 
Ошондуктан буларга ºл¿м жазасы буй-
рулат». Ошол окуядан кийин, касташып 
ж¿ргºн Шырдакбек менен Богра достош-
шуп, атын алып келе жатып чебине жакын 
калганда ¿з¿л¿п, кайран баатыр д¿йнºдºн 
ºткºн экен. Жа¢ыл Шырдакбекке аябай 
кейиген экен. Ылайым эжебиздей баатыр 
кыргыз кыздары кºп болсун!» – деп аяк-
тайт автор Жа¢ыл Мырза баянын. 

КР УИАнын Кол жазма фондундагы 
“Жа¢ыл Мырза” эпосунун Тоголок Молдо-
нун, Ы.Абдракмановдун, А.Чоробаевдин, 
М.Мусулманкуловдун айтуусундагы вари-
анттары  бар. Андан беридеги кызыл про-
фессор Касым Тыныстановдун «Жа¢ыл 
Мырза» деген тарыхый-лирикалык поэ-
масы, К.Маликов, А.Куттубаевдин дра-
масы, С.Эралиев, Тенти Адышева, Эгем-
берди Эрматовдун Жа¢ыл Мырза поэ-
маларынын, тарыхчы Калкан Керимаа-
лы уулу «Жа¢ыл Мырза» аталыштагы 
эки китептен турган тарыхый-лирикалык 
изилдººс¿н¿н негизинде мына ошол 
17-кылымдагы тарыхый окуялар жатат.

Арийне, бирок Жа¢ыл Мырза туу -
ралуу кºркºм баяндардын сюжеттик-
композициялык ºзºг¿ндº Жа¢ыл Мыр-
занын калмактарга болгон баатырдык 
к¿рºш¿ жатат дегенибиз бир аз калпы-
сыраак болуп калат.

(Уландысы бар)

Кєз жетпеске сєз жетет

Жаўыл Мырза: Канчасы чын, канчасы жалган?
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Талас

Селдин кесепети
Аба ырайы  кескин ысып  кеткендигине  
байланыштуу єткєн жумада Таластын Єтмєк  
ашуусунда сел жїрїп, асфальт жолду каптап 
айдоочуларга кыйынчылык  жаратты.  

геси жана жаштардын  колдоосу менен  бїткєрїлдї. 
Ага  7 млн.  сом  каражат жумшалып, бардык  меди-
циналык  жабдуулар  менен камсыздалган.  

Медициналык  мекеменин ачылышына Єкмєттїн 
облустагы ыйгарым  укуктуу єкїлї Бакытбек  Нар-
беков катышып, жаштардын мындай  демилгесин 
колдоого  алуу менен 3 кычкылтек концентраторун 
тапшырды.

Жетекчинин єзїм 
билемдиктеринин 

кесепети
Айрым жетекчилер єздєрїнє жакпаган 
кызматкерлерди кодулап, ал тургай кызматтан 
шыпырып тїшїрїїгє аракет жасашкандыгын 
турмуштан кєп кезиктирип жїрєбїз. А бирок 
андайлар мыйзам бар экенин, ал кызматкер 
эртеў сот аркылуу кайра ишине орношуп калса 
эл алдында уят болуп каларын ойлонушпайт.

Мисалы алты жыл мурда Талас райондук мам-
лекеттик салык инспекциясынын начальниги 

Рашид Кудайкулов жана Талас шаардык мамлекет-
тик салык инспекциясынын начальниги Калык Чын-
кожоев ошол кездеги парламенттик шайлоодо кай-
сы бир талапкер їчїн кїйєрман болушкан деген куру 
сєз, жалган жалаа менен кызматтан бошотулушкан.

Эки начальник бир нече ай сот аркылуу єздєрїнїн 
укуктарын коргоп убара болушту. Акырында ади-
леттик орноп, азыркы учурда Р.Кудайкулов Бакай-
Ата райондук мамлекеттик салык инспекциясынын, 
а К.Чынкожоев Талас шаардык мамлекеттик са-
лык инспекциясынын начальниги болуп їзїрлїї 
эмгектенишїїдє.

Ошондой кызматтан бошотууга облустук ыйгарым 
укуктуу ºкїлчїлїктїн аппарат жетекчиси Улан Таш-
матов, єнєр жай, курулуш транспорт бєлїмїнїн баш-
чысы Улукбек Муктаров да дуушар болушкан. Алар 
да акыйкаттыкты сот органдарынан издеп, акыры 
адилеттїї чечимге жетип, кызматка дайындалыш-
кан. У.Ташматов андан кийин бир топ їзїрлїї эм-
гектенип, анан ардактуу эс алууга чыкты. 

Баса, єкїлчїлїктїн белдїї кызматкерлеринин 
бири, 2010-жылдан кийин эки жылдай Кара-Буура 
районунун акими болуп иштеген Тєлєгєн Наралиев 
да андайды баштан кечирди. Эки жылдан ашык кыз-
матынан кол жууп, эки жыл бою сот органдарында 
убактысын кетирди. Акыры чындыкка жетип, мый-
замсыз бошотулган эмгек кїндєрї їчїн жарым мил-
лионго жакын эмгек акысын тєлєтїп алды.

Сел жолдун бир тарабын жиреп агызып, жа-
раксыз кылган.  Буга  байланыштуу  №36 жол  

тейлєє ишканасы тарабынан оўдоп-тїздєє жумуш-
тары колго  алынган. 

Селдин  кесепетинен 800 метр аралыктагы  жол-
дун  жээгин сел жууп  жараксыз  абалга  келген. №36 
жол тейлєє ишканасы жолду тез  арада калыбына  
келтирїї  иштери  жїргїзїлєєрїн билдирди.

Кара-Буурадагы 
жаўы корпус

Кара-Буура райондук  аймактык  ооруканасынын 
жаўы  корпусу ишке  берилди. 

40 орундуу медициналык  мекеменин курулу-
шу ашар  жолу  менен жїргїзїлїп, оорука-

нанын башкы  дарыгери Улан Бийгелдиевдин демил-

Талас облустук курулуш башкармасын 2008-жыл-
дан 2015-жылга чейин жетектеген Саламат Салыба-
ев да адилетсиз куугунтуктоого кабылган. Ал дагы єз 
укугун коргоого эки-їч жыл коротуп, акыры Жогорку 
соттон акталып, тєрт жылдан бери мамлекеттик ку-
рулуш департаментинде эмгектенип келди. 

Сєздїн кыскасы, айрым жетекчилердин єзїм би-
лемдик менен єздєрїнє «ыўгайсыз» кызматкерлер-
ден кутулуу їчїн мыйзам бузуп, негизсиз иштен бошо-
туунун кесепети чоў болоорун эстей жїргєндєрї оў.

Козубек ИМАНКУЛОВ, «Кыргыз Туусу»

Бириккен Улуттар  
Уюмунун Азык-тїлїк  
жана айыл чарба  
программасы менен 
Финляндиянын тышкы иштер 
министрлигинин Кыргыз 
Республикасында балык 
єстїрїї тармагын єнїктїрїї 
боюнча долбоорун биргелешип 
колдоолорунун натыйжасында 
жакында Тоў балык єстїрїї 
заводунда техникалык 
инкубатордук ишкана ачылды.

Ысык-Кєл

Бири бакса чабагын, бири табат тамагын 
Єлкєнїн балык чарбачылыгы 

департаментинин директо-
ру Э.Ниязовдун билдиргенине кара-
ганда, эки жылга ылайыкташкан дол-
боордун алкагында бир катар товар-
дык баалуу балыктардын 25 милли-
онго чейинки чабактарын торолтуп 
єстїргєндєн кийин аларды Ысык-
Кєлдєн тышкары Соў-Кєл менен Орто-
Токойго да коё берїїнї, жакынкы ара-
лыкта дал ушундай балык єстїрє тур-
ган заманбап техникалык инкубатор-
дук ишкананы Кочкор районунун Чол-
пон айылына да курууну мерчемдеп  
коюшкан экен. 

“Экологиялык кєзє- 
мєл” коомдук  фон дунун  
тєрагасы С.Абдыисаев: 
“Єлкєнїн аймактарын-
да баалуу балыктардын  
чабактарын єстїрїп кєл-
мєлєргє коё берїї тажрый-
басы кєптєгєн жылдардан 
бери уланып келатканы ме-
нен, кийинки 30 жылдан бери балык 
багып єстїргєндєргє караганда алар-
га кол салып, оўой оокатка кынык ал-
ган браконьерлер кєптїк кылат. Ал 
эми алардын тизгинин тарта турган 
кєзємєлчї сєрєйлєр аларды текшер-

ген тїр кєрсєтїшїп, кєл бетин бербе-
ген торлорду жыйып єрттєгєндї гана 
билишет” деген пикирин билдирген.  

Жээнбай ТЇРК,  
“Кыргыз Туусу”

Баткен

Боордоштук  
жардам уланууда

7-майга карата Баткен облусунда кыргыз-тажик 
чек арасында жабыркаган жарандарга жалпы 
1474 тонна гуманитардык жардам келип тїшїп, 
анын 1140 тоннасы муктаждарга таратылды. 
Учурда облустун кампасында дагы 333 тонна  
гуманитардык жардам бар. 

Гуманитардык жардам кєбїнчє азык-тїлїк, 
кийим-кече, гигиеналык каражаттар жана ак-

чалай жардам тїрїндє кєрсєтїлїїдє.
Белгилей кетсек, облус аймагына келген гу-

манитардык жардамдарды туура жана даректїї 
бєлїштїрїї боюнча облустук комиссия иштеп жатат. 

Гуманитардык жардамдарды топтоо жана 
жеткирїї боюнча облустук комиссияны єкїлдїн ап-
паратынын жетекчиси Мунарбек Насиров жетектейт. 
Байланыш телефону: 0772 32-82-32. 

Тазалоо иштери 
жїрїп жатат

6-май кїнї саат 23:13 чамасында Кадамжай 
районунун тоолорунда жааган жаандын кесепетинен 
Ак-Турпак айыл аймагынын Єрїкзар айылындагы  
№12 Селводзащитанын балансындагы дамбага суу 
толуп, узундугу 4-5 метр аралыктагы дамба бузулуп, 

Ак-Турпак айыл аймагынын Кайтмас, Єрїкзар жана 
Торговый айылдарына коркунуч жараткан. 

Мындан улам 1500 адам коопсуз жерлерге 
чыгарылган.

Натыйжада Торговый айылынын жолдорун, Те-
хас кафесинин короолорун жана жол боюндагы 
дїкєндєрдї сел суулары каптаган.  

Азыркы убакта суу токтоп, жергиликтїї эл турук-
туу жашаган аймактарына кайтты. Учурда тазалоо 
жана калыбына келтирїї иштери жїрїїдє. 

Гїлчехра ТАЖИБАЕВА, «Кыргыз Туусу»
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– Ой, баракелде, кара жаа-
гым, баарын санап єттїў, 

ыраазымын. Кана, Мундузбайым, эми 
акынды бир маарытчы. Мактоого тол-
куган Єзїбек бай ары карап, чайпалып 
басып кетет. Атчан турган  Мундузбай 
намыянын ачып, ырчыга тутам акча  
уучтатат.

Єзїбек: «Кана эмине тартууладыў» 
деп сурайт уулунан. – Ата кєзїнє ка-
рабай туруп, жыйырма беш сом кар-
маттым.

Анда Єзїбек бай: «Жети атаўдын 
арбагын козгободубу», эмне їчїн 
ар биринин урматына жетиден ка-
ра бербедиў, менин эсепсиз малым-
ды аядыўбы? Їмїттєнгєн уулум сен 
болсоў, анда менден бала туулбай, 
«тукум» калган турбайбы деп катуу 
єкїнєт. Ошол тапта Єзїбек байдын 
алтымыш миў кою, он миўдей жыл-
кысы, кыргыздардан алгачкы бул-
гаары заводу, соода дїкєндєрї, те-
гирмени иштеп турган. Аламїдїндїн 
Баш-Кара-Суу айылында бак-шак кїтїп, 
европа тибиндеги заўгыраган там  
салдырган.  

***
XIX кылымдын аяк чендеринде Ток-

мок шаарында мїлдє Кыргызстанда 
жок чоў тегирменди Ташмат аттуу уй-
гур адам курдурган. Ал тегирмен азыр 
да мамлекеттик болуп иштеп турат. 
Ташматтын заматта байлыгы артып, 
жергиликтїїлєрдї тоготпой калган 
деўгээлге жеткен.

Калмырза: «Салдырган унубуз ачуу 
болуп калды, алмаштырып бересиз-
би» – десе: Ие, «казак-кыргызга, орус- 
ка, сартка жаккан ун ырчыга жакпай ка-
лабы» – деген тескери жоопту алган. 

Ызаланып калган Калмырза: 
Ташмат байдын тегирмен,
Такыр коркпойт теўирден,
Жакшысын алып єзїнє,
Чєп-чарын элге жедирген.
Арамдык менен семирген,
Асты коркпойт теўирден,
Ак мыядан уну бар,
Арамдан тапкан пулу бар… деп ыр-

дайт.                                                                                    
Калмырзанын ырын уккан кєпчїлїк, 

кыраан каткырык менен коштоп кетет. 
Айласы кеткен Ташмат бай, ашыкча 
ун берип, кечириўиз деп пул берип ку-
тулган.

***
Падышалык Россиянын тушунда 

келгиндердин  кыргыз жерле-
рин суроо-сопкутсуз тартып ала баш-
таганына кєпчїлїк катары Калмырза 
да нааразы болгон. Ал акыйкатсыз-
дыкка каршы арызданып жїргєн Мам-
бетаалыны, Дїрдї, узун ээк Аалыкени 
дайыма колдой турган. Узун ээк Аалы-
кенин «Верный» шаарына тынымсыз 
каттаган аракетине, сабаттуулугуна, 
эч нерседен тайманбаган єткїрлїгїнє 
ыраазы болгон акын, ага тємєнкїдєй 
баа берген:

Э-э, Букарага бел кєрдїм,
Бурулбаган эр кєрдїм,

Кара жаак Калмырза,
Кайкы тили дал мырза(Барпы)

Кара жаак Калмырза,
Кайкы тили дал мырза(Барпы)

(Барпы)

Табылга

Хандан, бектен кайтпаган,
Кара кулак шер кєрдїм,
Аалыкенин акылын,
Чолпонкулдан кеў кєрдїм,
Хан Шабданга теў кєрдїм.

***
1904-жылы Шабданды Ме-

кеге узатууга солто, са-
рыбагыш, бугу, саяк, маўдайкы казак-
тын билермандары, Токмоктун атактуу 
кєпєстєрї катышкан чоў жыйын Бура-
нанын сайында єтєт. Казак-кыргыздан 
келген кыркка жакын акындарды тегиз 
ырдатып кєрїп, Кайдуунун Чокосу баш-
таган кемесиянын чечими боюнча, уза-
туу ырын Калмырзага ыйгарат. Бизге 
анын кєбї кыскарып, бузулуп, аз гана 
бєлїгї жетти деўизчи ага да ыраазы-
быз. Анда мындайча айтылат:

Ээ, Кудай таала кудурет,
Пайгамбары Мухаммед.
Мухаммедге биз їмєт,
Каржысы бар адамга,
Ажыга бармак зор милдет.
Калк-кара тал, – сиз  терек.
Калк кысылса- сиз керек,
Калкыў бирге кетїїгє,
Каржысы жетпейт жан бєлєк,
Эл-кара тал, сиз терек,
Эл кысылса – сиз керек,            
Элиў бирге кетїїгє,
Эби келбейт жан бєлєк деп баштап, 

Шабдандын  айкєлдїгїн, боорукерди-
гин, алыскы сапарга аттанып жаткан-
дыгын, келер-келбесин ырдайт. Анан:

Баатыр Шабдан кеменгер,
Аман барып, аман кел,
Ак боз бээден жїз сойсо,             
Атын Шабдан жїз койсо,          
Казак менен кыргыздан, –
Асты чыкпас сендей эр...дегенде  

жыйырма миндей жылкысы бар Калый-
бай: «кара жаак болду токтот, ары жа-
гын бузуп аласыў», эки колун кєтєрїп, 
бакырып жиберген.

***
Байзак баатырдын чакыруу-

су менен Калмырза Суусамыр 
жайлоосуна барып калат. Багалчагы- 
раак ак боз жоргодон тїшпєй,  камчы-
сын бїктєй кушбаш ээрдин астына ма-
тай кармап чалкалап, эл чогулганда  
саламдашат: 

– Ээ, ассолому алейкум,                        
Калайык калкка таанымал,
Калмырза айтат саламды.
Кытайга чейин кыйын деп,
Кеп кылган Байзак аманбы?!                 
Їрїмчї, Торугарт, Їч-Турпан, 
Чек кылган Байзак аманбы?!
Манастын суусун Кытайдан, 
Талашкан Байзак аманбы?!
Кыргыздын ханы Шабданга,
Жанашкан Байзак аманбы?!..деп 

кєпкє ырдайт.
Байзак сексенди таяп калган ке-

зинде, Кара жаакты атайын алдырып, 
ырына бир моокумун кандырайын де-
се керек.

***
Берекелїї жылдардын кїз ай-

ларында Калмырза жоро-
жолдоштору менен Кочкор, Нарын, 

Атбашы тарапка аттанып калат. Салт 
боюнча адегенде учурашып ырдап 
кєўїлдєрїн жайлап, анан аяк жагында:

Баатыр Шабдан, Баяке,
Мамбеталы, Дїр тєртєє,
Бетегелїї жер деген,
Пейили кенен эл деген,
Берсе дагы бербесе,
Бир учурашып кел деген.
Калмырза отурушта, жалаў кыргыз-

ча ырдабастан, казакча, єзбекче, ногой-
чо, айрым учурларда орустун кїлкїлїї 
тамашаларын аралаштырып угуучулар-
дын моокумун кандырып отурган. Эки 
Нарындан Кєлгє, Барскоондон ашып 
тїшїп, ал жердеги «желдеў», «ба-
па» урууларына учурашып, Солтобай 
ырчыга жолуга албай, жїз туу калган  
бээни айдатып, Шабдандын айылына 
Чоў-Кеминге келген.

Акындын жакшы санаалаштары 
болгон Нарындык Кубатбек уулунун 
балдарынын аш-тойдон колу бошо-
бой, жалкоолук менен мал багып, чарба 
жїргїзгєндєрїнє кєўїлї тойбогон Кал-
мырза аларды тємєнкїдєй ырдаган:

Тєрєгелди,Тыналы,
Балдарыўдын баарысы,
Салпактап учкан кулалы.
Бирєєнї туйгун жасабай,
Кудурет кимге жетет убалы.

***
Калмырза 44 жашында киши 

колдуу болуп каза табат. Анын 
єлїмїнє байланыштуу атактуу акыны-
быз Ысмайыл Борончиев жаны кейип, 
аны ырга кошкон:

Буруксуп жыты аўкыган,
Бурана менен Шамшыдан,
Канкор залим кууларга,
Каяша айтып Жумгалда,
Калмырза єлдї шаўшыган.
Жазыгы жок єлдї деп,
Жашырып кимдер кємдї деп
Зулумдар билген заманда,
Сурабай койду артынан.
Басынып єттї кєп ырчы,

Падышалык заманда,
Азыр андай кишилер,
Атагы кетти ааламга.

***
Калмырзадан: Борбу, Жаныш, Ак-

мат, Кырманбай аттуу тєрт уул, 
Сакина деген бир кызы калган. Бор-
бусунун тєкмєлїк жайы жакшы болго-
ну менен, жаратылыш аны їндєн кем 
жаратып койгон. Атасынын уккулуктуу, 
бийик, кооз їнїн угуп кєнгєндєр, бала-
сынын ырына алымсынбай, кол шилтеп 
басып кеткендери кєп болгон. Борбу-
нун їнїнє, ырдоо тартибине, акындык 
дараметине, жїрїм-турумуна Калмыр-
за єзї да ыраазы болгон эмес.

Шабдандын ашында, жарчылык-
ты талашкан Борбу акыркы финалдык 
беттешїїдє, солтонун «чылпак» уруу-
сунан чыккан Бєрїбайдын Жаманкулу-
нан жеўилип калган. 

***
Калмырзанын Калык ырчы ме-

нен айтышында, телчигип кал-
ган жаш єнєрлєшїнє ыраазы болуп, ак 
жол каалап, анан бала ырчы Барпыга 
баа берген жеринен їзїндї келтирели:

Кетмен-Тєбє боорунда
Чоў єзєндїн боюнда,
Єтємбайдын ашында,
Мыктылары башында,
Ырдап жїрїп жолуктум,
Анжиянды жердеген,
Кепке аралжы бербеген,
Ээ дегенде мээ деген,
Сєздї кумдай иргеген,
Азиз Барпы балага,
Єкїмдїк менен сєз таштап,
Айтышам деп жол баштап,
Єзїм калдым балаага.
Калмырза менен Барпынын айты-

шы 1906-жылы єтєт. Жаш єнєрлєшїнїн 
кайталангыс талантын жогору баала-
ган Калмырза калк арасында Барпы-
нын «башка акындыгын» даўазалап 
єттї. Ал эми Барпынын  Калмырзага 
койгон «ыр дестеси” бул:

Кара жаак Калмырза,
Кайкы тили дал мырза,
Какшап ырдап отурса,
Кадыр тїндєй ал мырза.
Мен ошол,   
Калмырза менен кармаштым,
Кадыр тїн менен арбаштым,
Кызыл тилди курчуттум,
Кылоосуна албарстын.
Калмырзаны мынчалык бийиктикке 

Барпы акын гана кєтєргєн. Баракелде. 
дегеле, акындар поэзиясында, айтыш-
тан кийин, бирин бири жогору кастар-
лаган мындай учурлар сейрек. Кал-
мырзанын акындык єнєрї, эл ичинде 
ушул тапта да кеўири маалым. Ада- 
бият изилдєєчїлєрї, тарыхчылар акын-
дын ємїр жолун, чыгармаларын изил-
деп, ырларын топтоп, акындын жан 
дїйнєсїнєн жаралган рух баалуулук-
тарды элибизге, кийинки урпактарга 
калтыруу аракетин колго алат деген 
ишенимдемин. 

Мырзабек КАСЫМАЛИЕВ, 
коомдук, мамлекеттик ишмер,  

экс-депутат

(Башталышы єткєн санда)

Барпы Алыкулов
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Бир жыйында кесегїл болуп, мен 
салтанатты алып барып жатып, 

ал кездеги «Ак-Суу» совхозунун ди-
ректору Малик Эргешовго сºз берип 
калдым.

– Жумгагы болсо Манастай,
Айкºлдїгї Таластай.
Сºз кезегин берели,
Малик акеден талашпай, – десем, 

достору «Эў туура сїрºттºдїў» деп 
кїлїшїп. Малик аке ºзї кошо кїлїп 
“Калбайым азаматсыў” деп жонумдан 
таптап, бооруна кыскан эле. Ал киши-
ге “Малик аке менин атым Абдымомун” 
десем деле болбой эле “Калбайым” дей 
берчї. Малик аке чындыгында жумгагы 
Манастай, айкºл, сºзмºр, боорукер, ак 
кºўїл адам болчу. Анын азил сºздºрїн 
кºп угуп жанында кºп жїрдїм. 

Бир жолу райкомдун бюросу жїрїп 
жаткан, кїн тартибиндеги маселе  
райондун чарбаларында жїгºрї, кыл-
кандуу дан эгиндерин ºстїрїїнїн 
жїрїшї тууралуу болчу. Партиянын 
райкомунун биринчи секретары Вик-
тор Линский кыргыздын тїшїн жоруган 
адам болчу, жетекчилерди, адистерди 
сурап, айрымдарына катуу айтып ке-
латкан. Сºз кезеги Малик аке жетек-
теген «Ак-Суу» совхозунун адистери-
не жакындап калганда Малик аке ол-
турган ордунан обдулуп:

– Виктор Дмитриевич, менде бир 
ооз сºз бар, – деди.

– Айты¢ыз Малик аке, – деп кал-
ды Линский.

– Бул Ак-Суунун шартын сиз жак-
шы билесиз, биздин Ак-Сай участогун-
да жїгºрї бышып калды. Ал эми мына 
бул сиз дайындаган «Кыргызсельхоз-
техниканын» райондук бирикмесинин 
начальниги Аптикеев деген неме ме-
нен «Кыргызсельхозхимиянын» район-
дук бирикмесинин начальниги Абышов 
деген неме азырга чейин траншеяны 
казып бїтпºйт. Мен эрте¢ силосту кай-
да кºмºмїн? – деди. Линскийдин ачуу-
су келип “Жолдош Аптикеев” дегенде 
эле Абдыкерим Абышов экººсї орду-
нан тура калышты.

– Почему мен берген тапшырма 
ушул мезгилге чейин аткарылбайт?

– Аткарабыз, Виктор Дмитриевич, 
аткарабыз, – дешти бир ооздон.

Экººсїнº жарым саат ашык мораль 
окуп, тердетип, анан бир жума мººнºт 
берди. “Бир жумада силос тºгº турган 
траншеяны казып бїтїрїп береси¢ер” 
деди. Ошентип Малик аке бюродо уга 
турган сºздºн кутулуп кетти. Ал кезде 
мен райондук газетанын айыл чарба 
бºлїмїнїн башчысымын. Бюродон чык-
кандан кийин Абдыкерим аке «Абыш, 
эртеў экººбїз барып Малик акенин 
жїгºрїсїн кºрїп келели» деп айтып 
калды. Мен макул болдум. Эртеси та¢ 
эрте¢ мененден Ак-Сууну кºздºп жолго 
чыктык. Майлы-Сайда Малик аке биз-
ди кїтїп туруптур.

– Бир чыныдан чай ичип алалы, 
анан барабыз, – деди Малик аке. Ма-
кул болуп чайга кирдик. Ал кїнї чай-
дан колубузду бошотпой «алагїї» 
кылып жолго салды. Жїгºрїгº  
жетпедик. 

Жолдо келе жатып Абдыкерим аке:
– Абдымомун, минтсек бизди 

жїгºрїгº Малик аке жеткирбейт. Ан-
дан кºрº эртеў ºзїм эле барып айтпас-
тан кºрїп келейин, – деди. Кийин Аб-
дыкерим аке барса, Ак-Сайда жїгºрї 

У л у у 
Ата Мекендик согуш-

тагы элибиздин жеўишине 
быйыл туптуура 76 жыл толуп  

олтурат. Аксы районунан бул согушка 
4397 адам кетип, канчасы кайтпай калды. 
1500дºй аталар же¢иш менен келишип эл 
чарбасын калыбына келтирїїгº чо¢ салым 
кошту. Учурда райондо 3 ардагердин кºзї 
тирїї. Аларды элибиз сыйлап, ардактап ту-
рушат. Адагерлердин ичинен Малик Эрге-
шов аксакал ºзгºчº сºзмºр мыкты адам 

эле. Малик акени эскерип ал кишинин 
кызыктуу окуяларынан айтып 

берїїнї туура кºрдїм.

Эсен болуп, эстей жїр

Малик аке 
айтты эле…

жок, кургакчылыктан чыкпай 
калып ар он метр жерде 

бирден жїгºрї дейт. Ке-
лип Малик акеге теле-
фон чалып «Ой, Малик 
аке, кайсыл жїгºрїнї 
траншеяга кºмºбїз, 
жїгºрї жокго» десе, 
Малик аке каткырып 
кїлїп:

– Ой, ошону айтып 
жатам да же келип бир 

кºрїп акт кылып жок кы-
лып бербейсиўер,- деп 

кїлºт дейт. “Чындыгын-
да жїйºлїї жоопко бир жа-

гы кїлїп, бир жагы адис болуп 

туруп бир барып кºрїп койбогонума 
ºкїнїп, кийин траншея казылды, си-
лос кºмїлдї деп отчёт берип эптеп ку-
тулдук” деп Абдыкерим аке кїлїп ка-
лар эле.

***

Малик аке ал кезде райондук ар-
дагерлер кеўешинин тºрагасы. 

Бир жолу ке¢сесине барып калсам, 
бир топ аксакалдар менен сїйлºшїп 
олтуруптур.

– Ал кезде мен Ала-Бука райкому-
нун биринчи катчысымын. Жаўы бир 
“виллис” машина келген. Минип алып 
келе жатсам, Ак-Тамдын жайыгында 
тоодактар жайылып жїрїптїр. Ошон-
до кºрдїм тоодактын чо¢ болорун, эми 
калп айтпасам чо¢ торпокчо эле бар,- 
деди Малик аке а¢гемесин кызытып.

Угуп олтургандар:
– Ооба, ооба тоодак чоў болот, – 

деп коштоп калышты. Андан ары Ма-
лик аке сºзїн улап жатат:

– Машинада мылтык бар эле, ма-
шинадан тїшсºм учуп кете турган. Ошо 
машинадан олтуруп туруп аттым эле, 
бирººсї канатын далбактатып уча ал-
бай калды, машинадан тїшº калып, 
жїгїрїп жетип басып жыгылдым. Бул 
шумдугу¢ кургур кїчтїї болот экен, 
мени кºтºрїп учуп жºнºй берди. Шо-
фёрду карасам, оозун ачып карап  
турат. 

– Ой,  кайрылып айдай бер, эми Ала- 
Букадан жолугушат окшойбуз, – де-
дим. Учуп кетип эле жатат. Коно тур-
ган тїрї жок. Карасам Кызыл-Токойду 
кºздºп ºтїп баратат мойну бир узарып 
кетет экен, мойнун толгоп бурадым 
эле, азыркы райкомдун имараты тур-
ган жерге барып тїштї. Артыман ма-
шина да ºлº-тала жетип барды. Шофёр 
экººлºп кºтºрїп машинага сала албай  
койдук. 

Угуп олтургандар каткырышып, 
кºздºрїнїн жашын аарчып жатыш- 
ты.

***

Партиянын райкомунун бюро 
мїчºлºрїнїн катышуусу менен 

бюро жїрїп жатты. Ошол жылы чºп 
жакшы болбой район Кетмен-Тºбºнїн 
Тер-Жайлак деген жеринен тоют даяр-
дап ташып жаткан. Биринчи секретарь 
кайсыл бир жетекчини Тер-Жайлакка 
чºпкº барасыў десе, ал кºшºрїп Лин-
скийдин жинине тийип: «Менин дав-
лением бар, бийик жерге баралбайм» 
– деп каяша кылып жатты. Линский 
“барасыў” – дейт, ал «барбаймын»  – 
дейт. 

Аўгыча залдан Малик аке сºз алып 
калды.

– Эй иним, ушул Тер-Жайлакты  
бийик деп жатасыўбы. Бийик эмес,  

бийик деп тээ Алайда Кызыл-Арт де-
ген ашуу бар, мен Алайда  секретарь 
болуп иштеп турганымда бир чабан 
конокко чакырса, барып алыпмын. Ба-
шым булуттан чыгып турат, жайылган 
дасторкон кºрїнбºйт. Асманды кол ме-
нен чертсеў зыў-зыў деп турат экен мы-
на ошол жер бийик. А бул Тер-Жайлак 
мына бул Таш-Тºбºгº окшогон эле жа-
пыс жер, коркпой бара бер, – дегенде 
залды дуу кїлкї жарып кетти. Линский 
да кошо кїлїп жатат. Айласы кеткен  
жетекчи:

– Макул, барайын, Малик аке, – деп 
калды.

***

Ал кездеги Ильич, азыркы 
Їмºталиев атындагы орто мек-

тепке Улуу Ата Мекендик согуштун ар-

дагери катары Малик Эргешов менен 
Асан Стамкуловду чакырышып, окуу-
чулар менен жолугушуу ºтїп жатты. 
Мен журналист катары чакырылып, 
катышып олтургам. Сºз Малик акеге  
берилди.

– Балдарым, согуш деген жаман, 
анын жїзїн нары кылсын, силер эч 
качан согушту кºрбºгїлº. Эми ошол 
оор кїндºрдїн бир эпизодун айтып бе-
рейин, – деди ал.Чындыгында Малик 
акенин эрдиктери ºзїнчº сºз кылууга 
арзый турган адам эле, аскердик наа-
мы майор болчу.

– Токойдун арасындабыз. Командир 
чакырып, бир орус солдат экººбїздї 
“тил кармап келесиўер”, – деди. Экºº-
бїз токойду аралап баратсак бир там 
турат. Мен шеригиме: “Сен токойду чал-
гындап кел, мен їйдїн ичин карайын-
чы” дедим. Їйгº кирсем столдун їстї 
жайнаган оокат, їйдº эч ким жок. Бир 
мезгилде їйдїн подвалынан немистер-
дин їнї чыгат, столду мындай жылды-
рып, подвалды ачып карасам немистин 
солдаттары. 

– Хенди гок, бирден чык, – дедим.
Автоматтарын таштап чубап чыга 

башташты. Колго тїшкºн эки жїз не-
мистин документтерин албай коюпмун, 
болбосо, баатырдыкты алмак экенмин. 
Шерик жок, ошол эки жїз солдатты ай-
дап келдим. Ошондо мына бул орден-
ди берген, – деп тºшїндºгї сандаган 
ордендеринин бирин кºрсºтїп койду. 
Балдар дїркїрºтº кол чаап калышты. 
Аларга кошулуп биз да чаап, жыргап 
кїлїп жаттык.

Анан сºзгº Асан аке чыкты. 
– Балдарым мына Малик аке¢ер эки 

жїз солдат айдап келип, эрдик кºрсºтїп 
орден алыптыр, мен коркуп жїрїп ор-
ден алганмын ошону айтып берейин. 
Биз да токойдун арасында элек, согуш 
бїтºйїн деп калган мезгил. Командир 
чакырып жатат деп калды. Жїгїрїп 
барып:

– Товарищ командир, по вашему 
приказанию Асан Стамкулов прибыл,-
дедим. Командир менин бою-башымды 
бир сыйра карап туруп: «Сенден шам-
дагай, чапчаў адам жок. Барып тил 
кармап келбесеў болбойт» деп калды. 

– Жарайт, – дедим. 
Автоматымды алып казып кой-

гон окоптун ичине тїшїп алып барат-
кам. Кºзгº сайса кºрїнгїс кара¢гы. Ал 
жактан бизди кºздºп бир немис ке-
ле жатыптыр. Экººбїз карп-курп ка-
гышып кетип, кармашып кеттик. Ме-
ни билектен алып чимирилтип туруп 
жонуна кºтºрїп алды. Кетип бара-
там, туйласам бºйрºккº коёт, унчук-
пай калам. Траншеядан  чыгып  жа-
рыкка келсек, немис мени тегерет-
кенде караўгыда башы айланып ка-
лып, биздикилер турган жерге келип  
калыппыз.

Бир солдат жїгїрїп барып эле ко-
мандирге:  

– Асан Стамкулов бир немиске ºзїн 
кºтºртїп келди, – деп калды.

– Объявить благодарность, пред-
ставить к награде, – деп мына бул ор-
денди алганмын, – деп тºшїндºгї ор-
денди кºрсºтїп калды. 

Залдагылар дїркїрºтїп кол чаап 
жатат. Малик аке Асан акеге: 

– Ой, Асан Кудайга карап туруп калп 
айтсаўчы, сени кандай немис кºтºрº 
алат? – деп калды. Асакем чынды-
гында чо¢ адам болчу. Кыраан-каткы 
кїлкї. Кайран залкарлар ошентип биз-
ди кїлдїрїп жїрїшºр эле.

***

Малик аке Ак-Сууда совхоздун 
директору. Фрунзеге барып 

чарбага товар алып жатса, складчы 
келиндер: “Сиздер жакта балык бо-
лобу?” – дешсе, «Балык бизде суунун  
жээгинде оттоп жїрºт» – дептир. Тиги-
лер кїлїп калышат. 

– Чын, андан кºрº жазда барып ба-
лык жеп эс алып келгиле, – деди дейт. 

– Барабыз, –  деп калышат.
Бир кїнї эле Касымов деген райком-

дун биринчи секретары звонок кылып:
– Малик аке Фрунзеден конокторду 

чакырган экенсиз, балык жеп, эс алып 
кетели деп келишиптир, – дейт. Малик 
аке карсылдап кїлїп:

– Мейли, келе берсин, – деп труб-
каны коюп, эки экспедиторду чакырып, 
экººсїнº эки суу ташуучу машинаны 
берип, – бириў – Наманганга, бириў 
Анжыянга чапкыла, болушунча тирїї 
балык таап, ºлтїрбºй алып келгиле. 
Меймандар келе жатат, аларды сый-
лап совхозго бир нерсе ºндїрїп кала-
лы, – дейт. Алар кетишкенден кийин 
меймандар келишиптир. Аларга кой 
союп, кымыз алдырып, дасторконду 
жайнатып, кїтїп калыптыр. Анан мей-
мандардын бири:

– Малик аке, сураштырсак, Ак-
Суунун суусунда балык деле болбойт 
дешти го, – дептир. 

Анда Малик аке кебелбей:
– Ким айтса да жаўылышыптыр, 

балык кºрбºгºн бирºº тантырап кой-
со керек. Бизде балык бар, болгон-
до да жумасына бир кїн чыгат, дал 
ºзїндº келдиўер, эрте¢ суудан чыгып 
оттой турган кїнї, – дейт. Экспедитор-
лор эптеп їч фляга тирїї балык алып 
келишет.

Эртеси эртеў менен экспедиторлор-
го мындай команда болот: “Биз мейман-
дар менен Ак-Сайдын баш жагына ба-
рабыз, баратканда силерге кырдан ак 
жоолукту бир жигит булгалайт. Силер 
балыктарды суунун жээгине чачып ту-
руп, ºзї¢ºр токойго кирип кетесиўер, 
кºрїнбºйсїўºр. Шофёр менен дагы 
бир адам балыктарды терет”. Тигилер 
айткандай кылышат. Булар Ак-Сайдын 
башына барышып, суунун жээгине ма-
шина токтосо эле, бїт тыпырыган ба-
лыктар... 

(Уландысы бар)
Абдымомун КАЛБАЕВ, 

акын-жазуучу, Аксы району
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ОсОО «Юридическая  
Корпорация Лекс»  

объявляет о проведении повторных публичных торгов  
на предмет залога, которые состоятся по месту  

расположения имущества
10 июня 2021 г. в 09:00 ч., на предмет залога в ЗАО АКБ  «Толу-

бай» – трехкомнатная квартира, полезной площадью 47,2 кв.м., жилой 
площадью 33,5 кв.м., находящаяся по адресу: г.Бишкек, ул.Суюмбаева, 
дом № 125, кв.2, идентификационный код: 1-03-05-0012-01-013.

Начальная продажная цена – 2 140 000 сом.
Желающим принять участие на торгах за один день до торгов необ-

ходимо внести гарантийный взнос - 5 (пять) % от начальной продажной 
стоимости на банковский счет организатора торгов в ЗАО АКБ  «Толу-
бай» –№ 1013810000340141 (р/с НБКР). Участник выигравший публич-
ные торги, должен в течение 5 (пяти) дней внести на расчетный счет ор-
ганизатора торгов сумму (покупную цену) за вычетом суммы ранее вне-
сенного гарантийного взноса.

*– начальная продажная цена указанная в долларах США, оконча-
тельно устанавливается эквивалентно в сомах по курсу Национального 
Банка КР на день реализации предмета залога.

Организатор торгов ОсОО “Юридическая Корпорация Лекс».  
Адрес: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, д. 189 а. Тел.: 0312 38-35-10.

С/О 215

Открытое  
акционерное  

общество фирма 
“Проммонтаж”

сообщает о существенном 
факте, произошедшем в апре-
ле 2021 г.

1. Об изменении в спис-
ке лиц, входящих в органы 
управления (исполнительном 
органе)

• 01.05.2021 г. прекращены 
полномочия директора Тесс-
ман В.С. (доля в уставном ка-
питале АО 0,003%)

• Решением СД от 30.05.21 
г., директором общества из-
брана Бобылева Римма Су-
леймановна (не имеет уча-
стия в доле уставного капи-
тала АО).

С/О 213

Обязательные квалификационные требования:
1. Конституции КР;
2. Закона КР «О государственной гражданской служ-

бе и муниципальной службе»;
3. Закона КР«О нормативно-правовых актах»;
4. Закона КР «О противодействии коррупции»;
5. Кодекс этики государственных и муниципальных 

служащих КР, утвержденный постановлением Совета 
по государственной и муниципальной службе от 19 ав-
густа 2016 года №43;

6. Постановление Правительства КР «О типовой 
инструкции по делопроизводству» от 3 марта 2020 го-
да № 120;

7. Закон КР «О порядке рассмотрений обращений 
граждан»; 

– Владение государственными официальными язы-
ками в объеме, необходимом для исполнения долж-
ностных обязанностей;

– Компьютерная грамотность и владение необходи-
мыми программными продуктами, (Word,Excel)в том 
числе умение;

Стаж и опыт работы:
– стаж государственной и муниципальной службы по 

совокупности  не менее трех либо стаж работы в соот-
ветствующей сфере не менее пяти лет.

3. Профессиональные компетенции:
Знание:
– Законов КР «Об образовании», «О статусе учи-

теля», Кодекса «О детях»; «О семье»; Конвенции по 
правам ребенка, Декларации о правах человека, Стра-
тегии развития образования на 20-40 гг., Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы, Концепцию 
воспитания школьников и  учащейся молодежи, Кон-
цепцию повышения правовой культуры населения КР., 
Закон КР « О правах и гарантиях лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», Концепцию государствен-
ной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 гг»

– постановлений Правительства КР « Об оценке 
дея тельности и условий оплаты  труда государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих КР от 1 
марта 2017 г.№131

Умение:
– Разработки стратегических планов;
– проведение анализа, прогнозирования, контроля 

и интегрирования подходов к решению проблем УО;
– Оперативного принятия решения и несения ответ-

ственности за их последствия;
– Своевременного выявления и разрешения про-

блемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов;
– поиска возможностей для использования нова-

торских подходов для решения поставленных задач;
– эффективного планирования своей  работы и ра-

боты школ, внешкольных организаций и ДОО;
– межведомственного взаимодействия.

Навыки:
– анализа систематизации и обобщения инфор-

мации;
– Работа с нормативно-правовыми актами и при-

менения их на практике; урегулирования конфликт-
ных ситуаций;

– построение эффективных взаимоотношений, вла-
дения приемами делового этикета, проведения сове-
щаний и встреч, публичных выступлений и ведения 
деловой переписки на официальном и государствен-
ном языке.

Функциональные обязанности:
1. Исполнение законов, указов, постановлений и при-

казов  вышестоящих органов по воспитательной работе.
2. Прослеживание  (мониторинг)  деятельности ор-

ганизаторов ВР, социальных  педагогов  за  квартал, 
полугодие, год.

3. Отчеты  (квартал, полугодие, год) в вышестоящие 
органы (ЧуйМОО, Мэрия, ЧРГА и т.д.)

4. Работа с родителями в школах. Проведение об-
щешкольных родительских собраний.

5. Организация семинаров по воспитательной ра-
боте.

6. Работа детской организации «Манас жаштары». 
Работа  ученического самоуправления.

7. Проведение новогодних  мероприятий.
8. Ежемесячные  тематические месячники.
9. Работа с социальным паспортом.

10. Профилактика правонарушений  учащихся. 
11. Представление в КДД г. Токмок.
12. Профилактика насилия.
13. Профилактика суицидального поведения.
14. Работа с ИДН, УСР, ЦСМ, СЭС и прокуратурой.
15. Контроль санитарно-гигиенического состояния 

школ.
16. Проведение тематических мероприятий на го-

родском, районном уровне
17. Инспектирование  состояния  школьной доку-

ментации 
18. Организация выездов  детей г. Токмок  для уча-

стия  в  мероприятиях  областного и республиканско-
го значения по ВР.

Для участия в конкурсе необходимы следую-
щие документы:

– личное заявление с указанием вакансии;
– личный  листок по учету кадров с фотографией 3x4;
– резюме;
– автобиографию (с указанием сведения о наличии 

либо от отсутствии судимости);
– опию диплома об образовании; о повышении ква-

лификации; о присвоении ученой степени, звания;
– копию трудовой книжки (копии трудовой книжки и 

дипломов должны  быть нотариально заверены или в 
отделе кадров по месту работы);

– копию паспорта или документа, удостоверяюще-
го личность (оригинал паспорта  или документа, удо-
стоверяющего личность, предъявляется по прибытию 
на конкурс);

– документы должны  быть подшиты в скоросши-
вателе.

Примечание: 

Граждане, представившие документы и сведения, 
не отвечающие установленным требованиям, к уча-
стию в конкурсе не допускаются. Необходимо указать 
контактные данные и адрес проживания. 

Документы принимаются в течение 10 дней со дня 
опубликования по адресу: г. Токмок, ул. Ленина, 138.
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Жараксыз деп  
табылсын

Талас шаарына караштуу 
А.Оторбаев кєчєсї – 212 їйїнїн 
жашоочусу Алыбаева Асыл 
Шабдановнага таандык сериясы 
Ч номур 828678 сандуу мамле-
кеттик акт жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп  
табылсын

Базарчиев Акпар 
Атамырзаевичтин наа-
мына берилген сериясы  
Ч №309064 сандуу мам-
лекеттик акт жоголгонду-
гуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

Кв

Жараксыз деп табылсын

Аламїдїн районундагы Пригородный айыл єкмєтїнїн 
Совхозный каналы, Пикет 54-Р2 дарегинин тургундары 
Сатыбаев Курал Богомбаевичтин наамына берил-
ген мамлекеттик акт, тех.паспорт жана Сатыбаев Ер-
бол Богомбаевичтин наамына берилген мамлекеттик 
акт, тех.паспорт жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.                                                П-399

Жараксыз деп табылсын
Ош шаарынын “Достук” кичи районундагы 56-13 дарегинде жа-

шаган  Нематова Мамлакатханга таандык жер тилкенин (идент.
коду: 5-11-02-0057-0082)  2009-жылдын 15-июнунда  катталган, 
сериясы Ч №621332 жеке менчик укугу жєнїндєгї кїбєлїгї жо-
голгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жусуп Баласагын атындагы КУУнун Химия жана ХТ факульте-
тинин жана Органикалык химия жана БТ кафедрасынын жалпы 
эмгек жамааты баарыбыз урматтаган окумуштуу-педагог, Кыр-
гыз Республикасынын илим жана техника боюнча Мамлекеттик 
сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын илимине эм-
гек сиўирген ишмер, профессор 

АДЫЛОВ Султан Адылович 
агайыбыз 87 жаш курагында апаат оорунун айынан кайтыш бол-
гондугуна байланыштуу їй-бїлєсїнє, жакын туугандарына тереў 
кайгыруу менен кєўїл айтып, аза кайгысын теў бєлїшєбїз.

П-396

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак  

айыл єкмєтїнїн тургуну Рахмонова Ма-
судага таандык жер їлїшїнєн пайдала-
нууга укук берїїчї №1144 кїбєлїк жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.

ТА
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Белекке  
берилген ємїр

Мен курсакта болгон кезде врачтар 
апама: “Бала¢дын кºзї кºрбºй калат, 
тºрºбºй эле кой”, - дешиптир. Апам врач-
тардын сºзїнº ынанып атама айтса, атам 
каршы чыгат. Ошентип талаш-тартыштын 
аркасы менен тºрºлгºм. Алгач о¢ кºзїм 
-3, сол кºзїм -6 болчу. 1-класс та доска-
га жакын отурсам кºрчїмїн. Бала ке-
зимде шок элем. 4-класста ойноп жїрїп 
кºзїмдї жыгачка уруп алып ошондон 
кºрбºй калдым. Бирок бат эле кºрбºй 
калган жокмун, акырындан кºрбºй баш-
тадым. Їйдºгїлºр врачка кºрсºтїштї, 
майнап чыккан жок. 4-класс тан кийин 
мектепке такыр барбай калдым. Айыл-
да жїргºндº идиш жууп, їй жыйнап апа-
ма жардам берип, їйдїн бїт жумушта-
рын кылалчумун. Бул иштерди аткару-
уда сезим менен угуу жардамга келет. 
Їй жумуштарынан сырткары велоси-
пед да тебет элем. Ата-энемден 
кºп акча сурачу эмесмин. Се-
беби, намыстанам. Бала 
кезимде темир сатып иш-
тегем. Бизде таштанды 
таштаган жерлер бар. 
Тоо-таштын арасынан 
келген сел темир-
тезектерди агызып ке-
лет. Ал убакта кºзїм 
бир аз кºрчї. Темир-
лерди чогултуп сат-
чумун. Айтор ºзїмº 
ылайыктап ар кандай 
жумуштарды таап алар 
элем. Бир ирет тапкан 
акчама апама байпак 
сатып бердим. Апам 
кубанганынан ыйла-
ган. Ошол байпак-
ты эки-їч жыл кийип 
жїрдї. Кийин кºзїм та-
кыр кºрбºй калган со¢ 
ал ишим калган.

Тагдырлаш  
ата

Бир жыл мурун атам каза болуп 
калды. Анын ºлїмї мага аябай катуу 
тийди. Атамдын кºзї тубаса кєрчї эмес. 
Бала кезимде жыгылсам, “ªзї¢ тур, ºз 
алды¢ча аракет кыл”-дечї. Бардык кы-
йынчылыктарда атам колдоп, мени жал-
гыз ошол адам гана тїшїнчї. Атам ая-
бай жакшы ырдачу. Тойлордо ырдап 
бизди бакты. Кºп иштерди атам менен 
ке¢ешет элем. Ушул даражага жетиши-
ме атамдын салымы чо¢. 

Аракет
14 жашымда ойлондум. “Мен деле 

чо¢ойсом їйлºнїп, тууган урук, достор-
го кошулуш керек”, - деп. Апама айттым 
окуп, бир жумуштун башын кармайын 
дедим. Апам болсо: “Окуп эмне кыла-
сы¢, иштебей эле жїрº береси¢ байке¢ 
сени карайт”- деди. Бир жолу ата-энем 
сїйлºшїп жатканда кокустан угуп кал-
дым: “Турмушка чыгып келген бир ке-
линге їйлºнїп коёбуз”- дешти. Ошондо 

ушунчалык намыстанып кеттим. Анан 
ºзїм окуйм деп аракет кыла баштадым. 
Кандай жол менен болсо да їйдºн кетип 
окуйм деп максат койдум. Баткенде За-
мир деген кºзї азиз байкем бар,андан: 
“Кантип окусам болот” деп сурадым. 
“Бишкекте кºзї азиздердин окуу жайы 
бар. Ал жакта сага басканды, компью-
терде, телефондо иштегенди жана ºз ал-
дынча жашаганды їйрºтºт”- деп, теле-
фон номерин берди. Мен анда 14 жаш-
та элем. Окуу жайдын директору Гїлназ 
эжеге чалдым. Телефондон эже менен 
тааныштым кºзїм кºрбºсїн, окугум ке-
лип жатканын айттым. Ал 16га толгондо 
кел деп айтты. Эки жыл кїндº эртеў ме-
нен ойгонгондо Гїлназ эженин номерин 
кайталап айтам, себеби унутуп калба-
йын дейм. 16 жашка толгон кїнї Гїлназ 
эжеге чалдым, “Келе бер”- деди. Шарты 

мындай эле: жашаган жерибиз бекер, 
тамак-ашка айы на 3 ми¢ чогултабыз. 
Апама айтсам кºнбºдї. “Ал жакта кыйна-
ласы¢, баары бир кайра кайтып келеси¢ 
андан кºрº барбай эле кой”,- деп макул 
болбоду. Бирок атам уруксат берди. Ко-
лума 5 ми¢ сом алып  шаарга жºнºдїм. 

Намыс
Э¢сеп жїргºн шаарга да келдим. Мы-

на эми окуу башталат деп турган маал. 
Мени батирге киргизип, ºздºрїнїн колдо-
ру бошобой мага жакшы убакыт бºлїшº 
албады. Жанымда акча бар дїкºнгº чы-
гып бир нерсе алып жесем болот, бирок 
жолду билбейм. Ошентип эки-їч кїн ач-
ка калдым. Кечинде жатып алып ыйлаган 
кїндºрїм да болду. Чын эле апам айт-
кандай, бул жакта мени эч ким карабайт 
экен. Кетишим керек окшойт деп ойло-

Муктар ЄМїров:

Муктар Ємїров 2001-жылы Лейлек районунун Кулунду айылында жарык дїйнєгє 
келген. Анын кєзї кєрбєсє да жашоого болгон кєз карашы єзгєчє. Алдына максат 
коюп, анын ишке ашуусуна болгон аракетин жасайт. Соода кылып, заманбап 
техниканы єздєштїрїп, ырдап, алты саны аман адамдардан айырмаланбай эмгек 
кылып келет. Муктардын їлгїлїї тагдыры назарыўыздарда.

ном. Бирок айылда до-
сторума айтып койгом 
шаарга окуганы барам 
деп. Бир жагынан ке-
тип калууга намысым 
чыдабайт. “Мейли ач-
ка калсам да, кыйнал-
сам да окуйм, ийгилик-
ке жетем”- дедим. 

Акырындык менен 
шаарда таяк менен бас-
канды їйрºнїп жаттым. 
Башында аябай кыйнал-
дым, кышында сууга тїшїп 
кеткен кїндºр болду. Окуу-
ну жакшы окудум. Азат деген 
агайым: “Сен жакшы окуп жа-
тасы¢, мектепте да окуган эмес 
экенсиў, бул жакшы жы йынтык”,- 
деди. Бир кїнї Гїлназ эже: “Мук-
тар, сен ноутбукту иштеткенди жак-
шы ºздºштїрїп жатасы¢, ноутбук сатып 
албайсы¢бы”- деди. Туугандардын вот-
сап группасына жаздым. Атам да, апам 
да 7 бир туу ган. Группага: “Мен бул жакта 
жакшы окуп мугалимдердин мактоосуна 
арзып жатам, кºп нерсени ºз алдымча 
жасоону їйрºнїп калдым”, - деп жаздым. 
Туугандарым аябай мактоо сºздºрїн жа-

зышты. Баары бир бирден жазып жа-
тышса аябай сїйїндїм. Анан алар-

дан ноут букка акча чогултуп 
берїїлºрїн сурандым. Груп-
падан 1 сааттай жооп кїтїп 

отурдум. Жооп бериш-
кен жок. Анан атам ча-
лып калды, “Балам мен 
ºзїм ноутбук алып бе-
рем деди. Атам тойлор-
до ырдап акча тапчу, 
тойго барып ырдап ак-
часына алып берем”- 
дейт. “Жок ата, сиз-

ди антип кыйнабайын, 
ºзїм иштеп эле акча 
табат окшойм”- дедим. 

Азат деген байке 
семичке, сагыз сатып 
иштейт, мени ºзїнº 
кошуп алды. Бир эле 
жолу базарга чыккан-
да баарын їйрºнїп 
алдым. Ошентип Ош 
базарда, Дордойдо, 
Орто-Сай базарларын-

да иштедим. Анан 3 ай-
дай иштеп, акча чогултуп 

ноутбук алдым. Ошондон бе-
ри туугандардан такыр акча су-

рабайм.
 

Кєзгє  
айланган таяк

Автоунааларга чыкканда таягым жар-
дамга келет. Анын башында темири бар. 
Асфальт жолдо баратса¢ їн чыгарып 
белги берет, башка жерде баратсаў їнї 
башка чыгат. Таягым менен шаар ичин-
де деле, тоо-таштарда деле басып кете 
берем. Чо¢-Кеминдин токойлорунда эч 
кимдин жардамысыз эле басып жїрдїм. 
Таягым – менин кºзїм. 

Спорт
Жалалидин Абдувалиев деген кºзї 

азиз спортсмен (сууда сїзºт, чуркайт, ве-
лосипед тебет) байке менен таанышкам. 
Мен да сууда жакшы сїзїп, чуркайм. Анан 
ал байке мени ºзїнº алып “Дельфинде” 
машыгып жїрдїм. Ошентип спортко да 

аралашып э¢ кºп чуркаганым 21 кило-
метр болду. Ал эми машыгып тоо  до чур-
каганда 30 километрге чейин чуркап жат-
тым. Тилекке каршы, бул нерсени алып 
кете албай жатам. Себеби азыр иштейм, 
спортко да ºзїнчº убакыт бºлїш керек 
экен, жетишпей жатам. Ошол себептен 
токтото турууну чечтим.

Ырдаган канымда бар
Ырдаган канымда бар. Атамдан ма-

га ºткºн. Андан сырткары тºкмºчїлїгїм 
бар. Айтышка баргым келет. Жакында 
эле тºкмº акын Идирис Айтбаев агама 
жолугуп калдым. Ал “Менден сабак алып 
тºкмºчїлїккº бар”- деди. Азыркы учур-
да ошого даярданып жатам. 

Натыйжа
Мындай карасак жаштарыбыздын 

баары телефонду эле карашат. Инста-
граммдан дени соо эле адамдар жазып 
калышат: “Сени кºрїп кайрадан жашоо-
го кызыгып, кºз карашым ºзгºрїп жатат. 
Алты саным аман болуп туруп да сендей 
эмгек кылбаптырмын”- дешет. Мен буга 
чейин “Ийгилик” академиясында окуп, 
иштеп жїрдїм. Ал жакта Мыктыбек Ар-
станбековдон, Акжолтой Осмоновдон 
сабак алдым. 

Мени башка адамдар: “Ии байкуштун 
кºзї кºрбºйт экен”- деп аяганын каала-
байм. Тескерисинче, мени карап, биз-
дин да балабыз ушундай зирек, ара-
кетчил болсо экен дешсе. Башкалар-
га їлгї болсом дейм. Эгер жолдо ба-
ратсам бирºº мага жардам берип жол 
кºрсºтсº, ал менин кемчилигим. Себе-
би, мен ошол жерден жакшы баса албай 
же мен ошол ишти жакшы кылалбай жа-
там. Ошон їчїн алар мага жардам бе-
рип жатат да. Эгер мен ошол жерде та-
кылдап басып кете турган болсом алар 
мага жардам бермек эмес. 

Телефон, ноутбуктарды сїйлºп бер-
ген программалар аркылуу иштеткенди 
їйрºндїм. Кºптºрї мындай программа 
бар экенин билишпейт. Алар менен жо-
лугуп калганда: “Вотсаптан сага ким жа-
зып берди”,- деп сурап калышат, ºзїм 
десем кээде ишенбегендер да болот. 
Учурда жарнамалык компанияда иштеп 
жатам. Ал жактагы жетекчи байкелер: 
 “Ноутбукту иштеткенди билет экенси¢, 
биз менен иште”,- деп сунуш кылыш-
кан. Айлык маянам ºзїмº жетет, Кудай-
га шїгїр. Жакында акча тапсам клибим 
чыгат. Сценарийин ºзїм тїздїм. 

Асель РАМАНКУЛ кызы,  
“Кыргыз Туусу”

«Айтышка баргым келет, 
тєкмєлїгїм бар»


