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Жазылуунун баасы 
почта кызматын кошкондо 6 айга: 
– которуу жолу менен 1031,80 сом; 

– накталай тєлєє жолу менен 
1050,22 сом  

Индекс: 68416

     гезитине 
жазылдыўызбы?..

Учурда «КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  
гезитине 2021-жылдын II жарым 

жылдыгына жазылуу «Кыргызпочтасы» 
мамлекеттик ишканасынын 

бардык почта тїйїндєрїндє 
жїргїзїлїп жатат. 

«
»

Бир тонна алтын табам 
деген Рамис же 

Турардын ит агытып, 
куш салганы...

8-БЕТТЕ 9-БЕТТЕ

Бир уй баккыча, бир челек  аары баккан эко-
номикалык жактан пайдалуу. Мисалы, бир уйду 
он эки ай багасыў. Бирок анын сїтїн дайым иче 
албайсыў. Ага тоют даярдайсыў, жем камдайсыў. 
Эртели кеч астын тазалап карайсыў. Анын їстїнє 
жылдан жылга мал жаюуга  жайыттар азайып да 
баратат. Ал эми аарыларды кенен талаага алып 
барып койсоў, єздєрї эле жїрє берет. Бирєєнїн 
талаадагы беделерин тебелебейт, тескерисин-
че алардын жакшы єсїїсїн камсыздап берет.

Эреже бузбай, эсен жїрєлї

Кечээ Президент Садыр Жапаров єлкєнїн Ички иш-
тер министрлигине жол кырсыктарынын алдын алуу 
 боюнча иш-чаралар комплексин кїчєтїїнї тапшырды.

Мамлекет башчынын кабатырлануусунун жїйєєсї бар. Ант-
кени, кєрїлгєн чараларга карабастан, акыркы мезгилде адам 
ємїрїн алган жол кырсыктарынын саны кєбєйїїдє. 

Ошондуктан Президент адам ємїрїнєн єткєн баалуу эч 
нерсе жок экендигин баса белгилеп, ИИМге жайкы туристтик 
мезгилде транспорт агымдарынын эселеп кєбєйєрїн эске 
алуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу 
 боюнча иш-чаралардын аткарылышына кєзємєлдї кїчєтїїнї 
тапшырды.

Ал жарандарды жол кыймылынын эрежелерин сактоого, 
айдоочуларды жолдо этият болууга, жєє жїргїнчїлєр менен 
жол кыймылынын башка катышуучуларын сыйлоого чакырды. 

Бул маселе боюнча гезитибиздин кийинки санында ма-
кала жарыяланмакчы.
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Иш сапардын жемиштери

Миллиардга  
жетїїгє болобу? 

ªлкºнїн экономика жана финансы 
министри Акылбек Жапаровдун айты-
мында, ºткºн жылы пандемияга карабас
тан, Кыргызстан менен Тїркиянын орто-
сундагы соода жїгїртїї 507 млн. дол-
ларды тїзгºн.

«Кыргызтїрк ºнїктїрїї фондун тї
зїї маселесин караштыруу зарылды-
гы жºнїндº принци-
пиалдуу чечим ка-
был алынды. Азыр 
уставдык капитал-
дын суммасы жана 
акча каражаттары 
кайда жумшалары 
боюнча конкреттїї 
долбоор иштелип 
чыгууда»,  дейт ал.

Алдыда эки ºлкº 
ортосундагы Соода
экономикалык кызматташтык боюнча 
биргелешкен ºкмºттºр аралык комиссия
нын 10жыйынын ºткºрїї кїтїлїп жатат. 
«Ал жерде биз мамлекет башчыларынын 
бардык тапшырмаларынын аткарылы-
шын так, деталдуу иштеп чыгабыз. Бул 
биздин экономикабызга абдан жакшы 
тїрткї болот деп ишенем. Анан биз ма-
селелерди иштеп чыгып, коюлган мак-
сатка жете алабыз»,  дейт А.Жапаров.

Анын пикиринде, 1 млрд. долларлык 
соода жїгїртїїгº жетишїї їчїн бирэки 
жыл талап кылынат.

Карым-катыш 
артат

Тышкы иштер министри Руслан 
Казакбаевдин пикиринде, эки ºлкºнїн 
президенттеринин ортосундагы бирин-
чи  саясий байланыш жогорку деўгээлде 
ºткºн. Эки жана кºп тараптуу кызматташ-
тыктын бардык маселелери талкууланып, 
жыйынтыгында саламаттыкты сактоо, 

айыл чарба, мада-
ният, спорт, жаш-
тар сая  саты жана 
автордук укуктарды 
коргоо жаатында эл 
аралык деўгээлдеги 
сегиз документке 
кол коюлган.

Экономика багы-
тында кыргыз иш-
керлерин жана тїрк 
инвесторлорун кол-

доо їчїн келечекте Кыргызтїрк ºнїк 
тїрїї фондун ачуу ºтº маанилїї экенин 
тїшїнїїгº жетишилген.

Тїркия тарап, мындан тышкары, Кыр-
гызстандын Коргоо министрлигине грант-
тык негизде аскердиктехникалык жардам 
кºрсºтїї ниетин билдирген. А бизнес
форумдун жыйынтыгында бир катар ме-
морандумдарга кол коюлган.

«Дагы бир маанилїї маселе  эки 
ºлкºнїн жарандарынын сапарларын 
жºнºкºйлºштїрїї, атап айтканда, виза-
сыз режимдин мººнºтїн узартуу талкуу
ланды. Бул маселе жалпы жонунан ка-
ралды, андыктан миграция кызматта-
рынын жана тышкы иштер министрлик-
теринин деўгээлинде дагы кºп иштерди 
жасоо зарыл.

Авиакаттамдардын санын кºбºйтїї 
маселеси дагы кºтºрїлдї. Биз аптасы-
на 28 авиакаттам жїргїзїїнї сурандык. 

Тїркия Президенти бул 
сунушка макул болду»,  
дейт Р.Казакбаев.

Тїрк 
инвесторлору 

иштешїїгє даяр
«Тїркиянын ишкерлер 

коомчулугунун кеўири 
чºйрºсї Кыргызстанга 
инвестиция салууга кы-
зыкдар»,  деди инвес
тициялар министри Ал
мамбет Шыкмаматов.

Анын айтымында, тїр
киялык инвесторлорго же
ўил ºнºр жайы,  айыл чар-
басы, логистика, инфра-
структуралык долбоор-
лор жана гидроэнергети-
ка  сыяктуу тармактар кы-
зыгуу жаратууда.

Тїрк ишкерлер коомчулугу менен жо-
лугушуунун жыйынтыгында 5 келишим-
ге кол коюлган, ага ылайык, Тїркиянын 

«Остим» ºнºр жай 
аймагынын моде-
лине окшош систе-
маны Бишкекке ку-
руу жана жайыл-
туу пландаштыры-
лып жатат. Анда 
бир аймакка 600дºн 
 ашуун компания чо-
гултулган. Заводдор 
менен фабрикалар 
бир жерде топто-

луп, бул ºндїрїїчїлºр жана экспортер-
лор їчїн ыўгайлуу.

Министрдин айтымында, жакында 
тїрк компанияларынын эксперттер то-
бу Бишкекке келип, ºлкºнїн инвестиция-
лык потенциалын иликтешмекчи. «Илик-
тегенден кийин алар бир айдын ичинде 
маалымат даярдап, аны Тїркиядагы ири 
бизнес ºкїлдºрїнº сунушташып, ири иш-
каналар берилген маалыматтардын не-
гизинде кызыктырган тармактары боюн-
ча иш жїзїндº инвестиция салышмак-
чы»,  дейт А.Шыкмаматов.

Айыл чарбасында 
їйрєнчї нерсе кєп

Айыл, суу чарба жана аймактар
ды ºнїктїрїї министринин орун ба
сары Азамат Мукашевдин белгиле-
шинче, эки ºлкºнїн тиешелїї минис-
трликтеринин ортосунда ºсїмдїктºрдїн 
карантини боюнча 
келишимге кол ко-
юлду. Бул документ 
тараптарга ºсїмдїк 
ооруларынын кири-
шин жана карантин-
ге алынган объек-
тилерди чектºº ме-
нен карантин талап-
тарын максималдуу 
тїрдº макулдашууга 
мїмкїнчїлїк берет.

Ошондой эле, кыргыз тарап Талас 
облусунда тºº буурчакты кайра иштетїї 
боюнча заводдорду ачуу, жїгºрї жана 
картошканы кайра иштетїї, їрºн чарба-
сы менен асыл тукум мал чарбасы жаа
тында биргелешкен кызматташтыкты 
ºнїктїрїї боюнча сунуштарын берген.

Президент Садыр Жапаровдун Тїркия Республикасына расмий 
сапарынын жыйынтыктары кандай болду? Эмнелерге жетишилди? 
Мына ушул суроолор боюнча иш сапардын катышуучулары 
тємєнкїдєй пикирлерин билдиришти. 

Кєп тараптуу кызматташуу 
  башталмакчы

Кыргызстан ºтº муктаж болуп турган 
тамчылатып сугаруу системасын  суу 
ресурсун їнºмдººчї технологияларды 
тїзїї жаатында инвестицияларды тар-
туу боюнча биргелешкен ишкана уюш-
туруу сунушу айтылды.

Тїркиянын 600 миўден ашуун мїчºсї 
бар Айыл чарба кредиттик кооператив-
дер бирлиги менен жолугушууда тїрк та-
рапка айыл чарба продукциясын кайра 
иштетїї, Кыргызстандын кооперативдик 
системасын ºнїктїрїї, бул жаатта кыз-
матташуу боюнча инвестициялык дол-
боорлор сунушталды. 

«Тїркияда айыл чарба тармагын 
мамлекеттик колдоо системасы жак-
шы жолго коюлган, мисалы, сїттї са-
тып алуу баалары бюджеттен субсидия
ланат. Биз топтолгон мындай тажрыйба-
ны кайра иштетїї ишканалары менен 
ºздºштїрїшїбїз керек. Ассоциация ме-
нен сїт ºндїрїїчїлºрдї колдоо їчїн про-
граммалык камсыздоо боюнча келишим 
тїзїлдї»,  деди А.Мукашев.

Иштебей келген клиника 
иштей баштамакчы

Саламаттык сактоо жана социал
дык ºнїктїрїї министри Алымкадыр 
Бейшеналиевдин айтымында, эки та-
раптуу сїйлºшїїлºрїнїн алкагында тїрк 
тарап Бишкек шаа-
рындагы «Достук» 
кыргызтїрк клини-
касы боюнча бардык 
маселелер чечиле-
рине ишендирген.

«Менин оюмча, 
бул  чоў жетишкен-
дик. Їч жылдан бе-
ри клиника иштººгº 
даяр болгону менен 
иштебей туруп кал-
ган эле. Анткени тараптар айрым масе-
лелер боюнча бир пикирге келе алыш-
кан эмес. Азыр биз орток пикирге кел-
дик, жакын арада оорукана иштей баш-
тайт»,  деди ал.

Мындан тышкары, Тїркия саламаттык-
ты сактоо тармагын санариптештирїїгº, 
башкача айтканда, „электрондук сала-
маттык сактоо“ тутумун тїзїї, Кыргыз-
станга фармацевтикалык завод куруу 
же керектїї дарыдармектерди тїздºн
тїз ºндїрїїчїлºрдºн сатып алуу боюн-
ча маселелери да каралган. 

Маданий  
байланыштарга чоў 

маани берилди
“V Дїйнºлїк кºчмºндºр оюндары 

Тїркияда 2022жылдын сентябрь айын-
да ºтºт. Ишчараны ºткºрїїнїн мººнºтї 
пандемияга байланыштуу кийинки жыл-
га белгиленди. Ага ылайык, Кыргызстан 
атайын маданий программаны даяр-
дайт. Анда «Кºчмºндºр ааламы» этно-
фестиваль уюштуруу каралууда. Каада
салт, їрпадат, кол ºнºрчїлїгїбїздї 
дїйнºлїк деўгээлде кºрсºтїїгº абдан 
жакшы мїмкїнчїлїк 
тїзїлºт»,  деди 
Маданият, маа
лымат, спорт жа
на жаштар саяса
ты министри Кай
рат Иманалиев. Ал 
кыргызтїрк мада-
ний байланышта-
рын чыўдоого ба-
гытталган бир ка-
тар келишимдерге 
кол коюлганын баса белгиледи.

Аталган келишимдердин алкагында 
2022жылы эки ºлкºнїн ортосунда Ма-
даният жана искусство кїндºрїн ºткºрїї 
пландаштырылууда. Ошондой эле, 
театр лардын гастролдору, кино кїндºрї, 
кол ºнºрчїлºрдїн, сїрºтчїлºрдїн кºргºз
мº    лº рїн уюштуруу, маданият кызмат-
керлерин окутуу жана тажрыйба алма-
шуу ишчаралары камтылат.

Мындан тышкары, кыргызтїрк мада-
ний борборлору ачылмакчы. “Маданий 
борборлорду ачуунун максаты  эки эл-
дин адабиятын таанытуу жана ал аркы-
луу коомду тарбиялоого, руханий азык 
тартуулоого тїрткї берїї болуп сана-
лат»,  деди ал.

Кол коюлган келишимдерде улуттук 
спорттук оюндар боюнча тажрыйба ал-
машууга ºзгºчº маани берилген.

Жаштар саясаты жаатында кызматта-
шуу боюнча ºз ара тїшїнїшїї жºнїндº 
меморандумдун негизинде эки ºлкºнїн 
билимдїї, демилгелїї жаштарынын ка-
тышуусунда форумдар ºткºрїлºт жана 
жаштар уюмдарынын кызматташуу сун 
жакшыртуу боюнча чаралар ишке ашы-
ралат.

Т.ИСХАКОВ
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Министрлер кабинетинде

Министрлер кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов, Чїй облусунун бир катар 
Єнєр-жай ишканаларын кыдырып эл аралык стандарттардын талабына жооп 
берген металлдан, чоюндан, болоттон жана жана жїк ташуучу чиркегичтерден 
буюмдарды чыгаруучу заводдун иши менен таанышты. Жакында завод электр 
жана электрогибрид жапыз автобустарды кураштырууну иш планына киргизген.

Улукбек Марипов Чїй облусун кыдырып, Панфилов районундагы батыш Чоў 
Чїй каналынын абалы менен таанышты. Ал фермерлер менен жолугушуп, сугат 
сууга байланыштуу жана ирригациялык объектилерге байланыштуу кєйгєйлїї 
маселелерди талкуулады.

Электргибрид 
автобустар чыгат

Сугат суу маселеси чечилет

Эпидемиологиялык 
абал кооптуу

У.Марипов Бишкек шаарынын мэрия-
сына аталган автобустарды сатып алуу 
мїмкїнчїлїгїн карап кєрїїнї сунуштады. 
Андан соў ал 2019-жылдан бери иштебей 
турган мунайды кайра иштетїїчї «Жун-

да» заводунун абалы менен таанышты. 
Министрлер кабинетинин башчысы тар-
мактык мамлекеттик органдарга ишкана-
ны быйыл сентябрь айында кайра иш-
ке берїїгє кємєк кєрсєтїїнї тапшырды.

«Сугат кєйгєйлєрї тууралуу маалы-
мат алып сиздер менен биргеликте абал-
ды талдоого алуу иретинде келдим. Мен 
сиздердин абалыўыздарды тїшїнїп ту-
рам. Кургакчылыкка байланыштуу фер-
мерлер сугат сууга муктаж. Тилекке кар-
шы, мындай абал бул райондо гана орун 
алып жаткан жок. Азык-тїлїк коопсузду-
гу єзгєчє кєзємєлдє турат. Тармактык 

тїзїмдєргє жакын арада районду суу 
менен камсыздоо тапшырылган. Эгер 
эртеўден тарта сугат суу маселеси че-
чилбесе, облус, район жетекчилигине ка-
туу чаралар кєрїлєт», — деди ал. Андан 
соў Улукбек Марипов Киров айылындагы 
скважинаны кєрїп, ага трансформатор 
жана насостук жабдуу орнотулса 40-50 
га жерди сугарууга шарт тїзїлєрїн укту.

МАЙДА,
МААНИЛЇЇ

БИРОК

Улуттук статисти-
ка комитети 2021- 
жылдын алгачкы алты 
айында Єлкєдєгї кал-
кты тейлєє кызмат-
тарынын акысы тєрт 
пайызга кымбаттага-
нын билдирди. Алсак, 
жїргїнчїлєрдї ташу-
унун баасы 14%га 
кєтєрїлїп, учак билеттеринин наркы 
2,7 эсеге жогорулаган. Амбулатордук 

дарыланууда медик-
тердин кызмат акы-
сы 6,8%, бут ки йим 
оўдоо 4,3%, кийим 
тигїї 4,1%, турак-жай 
оўдоо жана курулуш 
кызматы 3,4%, той-
топур, иш чараларды 
уюштуруунун баасы 
0,5%га єскєн.

Мелис СОВЕТ уулу

Кечээ Єкмєт їйїнїн алдына 2020- 
жыл дын октябрь айындагы окуялардан 
жабыр тарткандар митингге чыгыш-
ты. Алар бул окуяларга кїнєєлїїлєрдї 
кылмыш жоопкерчилигине тартууну та-
лап кылышты. Ошондой эле алар экс-
президент Сооронбай Жээнбековду экс-
президент статусунан ажыратып, жооп-
керчиликке тартууну бийликтен талап 
кылышты. 

2021-жылдын январь-апрель айла-
рында Кыргызстандан сыртка 169,1 млн. 
доллар акча которулганы Улуттук банк-
тын сайтына жарыяланды. Акча которуу-
лардын кєбї жеке адамдарга тиешелїї. 
Ошондо былтыркы жылдын тєрт айына 
салыштырмалуу быйыл 37 млн. дол-
ларга кєп акча чет жактарга которул-
ган. Бул сумма башка жылдардан ал-
да канча кєп. 

Энергетика жана єнєр жай минис-
трлиги ушул жылдын 2-мартында Нур-
Султан шаарында, ал эми 11-мартын-
да Ташкент шаарында электр энер-
гия  сы жаа тында товар алмашуу боюн-
ча тиешелїї министрликтердин ортосун-
да келишимдер тїзїлгєнїн билдирди. Ке-
лишим боюнча Казакстан ноябрга чей-
ин Кыргызстанга 900 млн. киловатт-саат 
электр энергиясын берет. Єзбекстандан 
да бы йыл Кыргызстан 750 млн. киловатт-
саат электр энергиясын алат. “Алган 
энергия  ны Кыргызстан їч жыл ичинде 
бєлїп-бєлїп кайра тєлєп бермек. Бу-

га байланыштуу 1-июндан тарта коўшу 
єлкєгє биз алган электр энергияны иш-
теп чыгууга суу берилип жатат», - деп 
айтылат тїшїндїрмєдє.

Казакстанга суу эмнеге берилет?

Кайра эле митинг

Сыртка агылган доллар

Кызмат кєрсєтїї баалары жогорулады

Баткен облусунда 
милиция кызматкер-
лери сыйланышты. 
Бул тууралуу аталган 
мекеменин басма сєз 
кызматы билдирди.

Маалыматтарга та-
янсак, облус аймагын-
дагы коомдук тартип-
ти жана элдин кооп-
суздугун камсыздоодо, 
кылмыштуулук менен 
кїрєшїїдє єз милдетте-
рин ак ниеттїїлїк менен 
аткарууда кєп жылдар-
дан бери їзїрлїї жана 
жигердїї кызмат єтєгєн 
кызматкерлер Кыргыз 
Республикасынын Министрлер кабине-
тинин тєрагасынын Алкыш баракчасы жа-
на Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинин сыйлыктары менен сый-
ланды. Баткен облустук ички иштер баш-
кармалыгынын начальниги милициянын 
полковниги Мурат Боронов єздїк курамга 
сыйлыктарды тапшырып жатып: “Ар бир 

Баткен

Милиция кызматкерлери 
сыйланды

Министрлер кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов єлкєдєгї эпидемиологиялык 
абал боюнча кеўешме єткєрїп, COVID-19 илдетинин саны єсїп жаткандыктан 
тийиштїї мамлекеттик жана жергиликтїї бийлик органдарынын ишин кїчєтїї 
керектигин билдирди.

жарандын коопсуздугун сактоодо милде-
тибизди так жана кынтыксыз аткаруу чоў 
жоопкерчилик. Биз милдетибизге так жа-
на кыраакы болушубуз керек”,- деп жы-
луу сєздєрїн айтты.

Гїлчехра ТАЖИБАЕВА, 
“Кыргыз Туусу”

«Азыркы кырдаал олуттуу коопто-
нууларды пайда кылды. Єткєн жылда-
гыдай каатчылыкка жол бербеш їчїн 
Бишкек, Ош шаарларында жана Чїй об-
лусунда эпидемиологиялык абалды ту-
рукташтыруу  боюнча ишти кїчтєндїрїї 
зарыл. Саламаттык сактоо жана соци-
алдык єнїктїрїї министрлиги калк-
ка тийиштїї медициналык-санитардык 
кємєк кєрсєтїї, коронавирус инфекция-
сына чалдыккан бейтаптарды дарылоо 

їчїн стационардык 
мекемелердеги не-
гизги жана резерв-
дик орундардын, 
ошондой эле дары-
дармектердин  же-
тиш тїї єлчємїн 
камсыздоо масе-
лесин єзгєчє кє -
зємєлдє кармоосу 
тийиш», - деди ал. 

Улукбек Мари-
пов коронавирус 
инфекциясына кар-
шы вакциналарды 
жеткирїї жана вак-
цинациялоо тем-
птерин ыкчамда-
туу боюнча ишти 

тездетїї зарыл экендигин баса белгиле-
ди. «Жакын арада єлкєгє Sinopharm вак-
цинасынын 150 миў дозасы жана «Спут-
ник V» вакцинасынын 80 миў дозасы  
келет. Тармактык мамлекеттик орган-
дар єлкєгє вакциналардын єз учурунда 
жеткирилишин камсыздоо маселесин 
їзгїлтїксїз кєзємєлдєп туруусу тийиш. 
Биз їчїн калкты вакцинациялоо темпин 
жогорулатуу абдан маанилїї», - деди ал.
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Тєрт акимге їч суроо

Жакында КРнын Президенти С.Жапаровдун буйругу менен єлкєнїн аймагындагы 
райондук башкаруу бийликтин башчылары ротация жолу менен кайра 
дайындалды. Жаўыдан ишке киришкен акимдерге тємєндєгїдєй суроолор менен 
кайрылганбыз. 

1. Райондун жетекчилик кызматына киришип жатып, оболу, ишти эмнеден 
баштадыўыз?

2. Райондун єнїгїшїнє артыкчылык бере турган тармактарды аныктай 
алдыўызбы?

3. Райондун аймагында кандай маселелер бар экен?

Нуралы КУРМАНТАЕВ, Ысык-Ата райондук мамлекеттик 
администрациясынын башчысы-акими:

1. Биринчи кезекте мамлекеттик жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу орган-
дарынын жетекчилери менен бир сыйра 
жолугушуп, иштери менен таанышып чык-
тым. Алардын пикирлерин угуп, мындан 
ары биргелешип иштєєнїн зарылдыгын 
белгилєє менен, мамлекеттик жана аткаруу-
чулук тартипти бекем сактоо талабы кою- 
луп жатат. Кечээтен баштап айыл аймак-
тарынын калкы менен жолугушуулар баш-
талды. Бул жолугушууга єзїм эле барбас-
тан, райондук структуралардын жетекчи-
лери менен бирге барып, элдин кєйгєйїн 
жеринде угуп, тиешелїї чечимдерди ка-
был алуу формасын практикалап жатабыз. 
Бїгїнкї кїндє ким кандай кызматта иште-
бесин элдин їнїн угууга милдеттїї. Ансыз 
элдин мамлекеттик бийликке карата ише-

ними жогорулабайт. Мисалы,  биз єткєргєн 
жолугушууларда ар бир суроо-талап, сунуш, 
ой-пикир милдеттїї тїрдє каттоого алынып, 
кийинки жолугушууда алардын аткарылышы 
боюнча маалымат берилет. Ансыз биз эл-
дин ишеним кредитине ээ боло албайбыз.

2. Ар бир райондун єзгєчєлїї, мїм-
кїнчїлїгї, пайдаланылбай келе жаткан ре-
зевдери бар, бул талашсыз. Биздин район  
негизинен калкынын кєп улуттуулугу, айыл 
чарбасы менен катар єнєр жай єндїрїшїн 
єнїктїрїїгє шарты бар экендиги,  эў баш-
кысы,  элибиздин мээнеткечтиги менен ай-
ырмаланып турат десем болот.

Ошондон улам,  биринчи кезекте эл 
арасындагы ынтымакты, биримдикти, дос-
тукту бекемдєє жана чыўдоо, айыл чар-
ба тармагында чийки продукцияны  кайра 
иштетїїгє басым жасоо аркылуу єнєр жай 
єндїрїшїн колго алуу милдети турат. Бул 
багытта 2021-жылдын аягына чейин атка-
рыла турган иштердин атайын программа-
сын иштеп чыгууга кириштик. 

3. Жолдорду оўдоо, таза суу менен кам-
сыз кылуу, элеттин инфратїзїмдєрїн жак-
шыртуу, жумушсуздукту жоюу сыяктуу жал-
пы мїнєздєгї маселелер биздин райондо 
дагы бар. Учурда дыйкандарды сугат суусу 
менен камсыз кылуу курч коюлуп жатат. Ант-
кени, быйыл кургакчылык болгондугуна бай-
ланыштуу элибиздин мээнети текке кетпе-
си їчїн райондук администрация тиешелїї 
мекеме-уюмдар менен иш алып барууда. 

Алайбек ЖУМАЕВ, Кемин райондук мамлекеттик  
администрациясынын башчысы-акими:

1. Алгачкы иш кїнїмдї райондук админи-
страциянын жамааты, мекеме-уюмдардын 
башчылары, жалпы эл менен таанышуу-
дан баштадым. Мен аким болуп келген-
ге чейинки ишке ашырылып жаткан дол-
боорлор тууралуу маалымат алдым. Ант-
кени, ал долбоорлор токтобошу керек. 
Кандай колдоо керек аны дагы тактап ал-
дык. Бїгїн эми Кара-Булак айыл єкмєтїнїн 
социалдык-экономикалык абалы менен таа- 
нышып жїрєм. Атайын графиктин негизин-

де аймактардагы эл менен жолугушуулар  
белгиленген. 

2. Район мал чарбачылыгы, багбанчы-
лык  менен белгилїї экен. Кеминдин картош-
касы, алмасы єзїнчє эле бренд болуп кал-
ганын билесиз да. Инвестицияны тартууга 
шарттар жетиштїї. Менин пикиримде айыл 
чарба продукцияларын кайра иштетїїчї иш-
каналарды дал ушул Кеминде ачыш керек. 
Себеби, Нарын, Ысык-Кєлдєн келген чийки 
заттар биздин районубуздун аймагынан кїн 
сайын єтїп турат экен. Ушундан улам, орто 
жана кичи бизнести єнїктїрїїгє артыкчы-
лык берїї зарыл. Алма бактарынын айма-
гын кеўейтїїгє бийлик тарабынан колдоо 
кєрсєтїлїшї керек. Анткени,  чет єлкєдєн 
алып келинген жогорку сорттогу алма биз-
дин климатыбызга тез эле кєнїп, ири кире-
ше берїїчї тармакка айланарына ишеним 
кїч. Анан дагы туризм тармагын  єнїктїрїїгє 
мїмкїнчїлїктєр жетиштїї экен. Болгону за-
манбап шартты тїзїї їчїн ички жана тыш-
кы инвесторлорду  тартуу керек. 

3. Маселе, жок эмес бар. Таза суу, жол, 
калктын жашоо-шартын оўдоо жана баш-
ка кїндєлїк турмушка зарыл болгон ма-

селелерди жїзєгє ашыруу кїн тартибин-
де турат. Бирок, сугат суусунун тартыш-
тыгынан учурда, “элдин эгини “кїйїп” кет-
песин,  деп болгон кїчїбїздї ушул жак-
ка жумшап жатабыз. Дыйкан болобу, баг-
бан болобу кашыктап топтогон каражаты-
на їрєн, кєчєт сатып алып, илгери їмїт 
менен баштаган ишинин їзїрїн кєрїшї 

керек да. Жок жерден чыгымга учурашы-
на жол бербешибиз керек. Канткен ме-
нен суу тартыштыгы Чїй облусунда гана 
эмес, дїйнєлїк кєйгєйгє айланып барат-
канда, биздин дыйкандарыбызга, фермер-
лерге, багбандарга аба ырайынын алдын 
ала божомолун так билдирип туруу зарыл  
окшойт. 

Турусбек НОГОЕВ, Кара-Суу райондук мамлекеттик  
администрациясынын башчысы-акими:

1. Алгачкы иш кїнїмдї COVID-19 илде-
тине байланыштуу ооруканалардын абалы, 
бейтаптарга тїзїлгєн шарттары  менен та-
анышуудан баштадым. Андан кийин айыл 
аймактарында, Кара-Суу шаарында калкты 
таза суу менен камсыз кылуу маселелери 
менен кабардар болдум. Айыл єкмєттєрїнїн 
дээрлик бардыгын кыдырып чыктым. Неги-
зинен кєйгєйлїї маселе жаралган жерлерге 
єзгєчє кєўїл бурулду. Азыр эми талаачылык 
жумушу кызыган учур. Ошондуктан, дыйкан-
дарды сугат суусунан єксїтпєй тургандай 
чараларды кєрїїгє тапшырмалар берилди. 
Биздин райондо айыл єкмєттєрїнїн барды-
гы дээрлик шайланып бїттї. Эми жаўы же-
текчилер менен районду єнїктїрїї багыт-

тарын бирге аныктап, атайын иш-чаранын 
негизинде иш алып барабыз. 

2. Кара-Суу району кєп тармактуу ай-
макка кирет десем жаўылышпаймын. 
246 миў калк жашайт. Жаўы ишкана-
ларды ачууга шарт тїзїї, калкты кошум-
ча жумушчу орундары менен камсыз 
кылууну камтыган райондун социалдык-
экономикалык программасын карап жа-
табыз. Айыл чарба продукцияларын кай-
ра иштетїїгє артыкчылык беришибиз ке-
рек. Орто жана чакан бизнестин єнїгїшїнє 
жергиликтїї башкаруу бийлиги тарабы-
нан ар тараптуу колдоо кєрсєтїп, алар-
дын ишине жолтоо болгон ар кандай бю-
рократиялык тоскоолдуктарды жоюшубуз  
кажет. 

3. Айыл аймактарында 2014-жылдан бе-
ри курулушу башталып, бїтпєй калган со-
циалдык объектилер бар экен. Андан кийин- 
ки райондогу орчундуу маселе, тургундар-
дын турак жай курганга жердин тартышты-
гын айтсам болот. Калктын саны жылдан-
жылга єсїп баратканы менен турак жай кур-
ганга жер жок дешїїдє.  Ички жолдордун 
абалы дагы оўдоого муктаж экен. Анан учур-
дан пайдаланып айта кетейин, айылдар-
дын инфратїзїмдєрїн жакшыртууда бир топ  
айыл єкмєттєрї єзїнїн кїчї, жергиликтїї жа-
мааттар менен бирге алгылыктуу иштерди  
жасашыптыр. 

Мирлан КАРАГУЛОВ, Тогуз-Торо райондук мамлекеттик 
администрациясынын башчысы-акими:

1. Албетте, айыл єкмєт башчылары, 
эл менен жолугушуп, райондогу чечилїїнї 
талап кылган маселелерди талкуулоодон 
ишти баштадым. Буга чейин белгиленген 
иш-чаралардын кандай аткарылып жатка-
нын, алдыдагы пландар тууралуу тиешелїї 
мекеме-уюмдардын жетекчилери менен пи-
кир алыштым. 

2. Райондун бюджетинин кирешесинин 
90 пайызын  “Макмал голд компани” иш-
канасы берет экен. Калкыбыз негизинен 
мал чарбачылыгы менен алектенет. Кыз-
мат кєрсєтїїчї чакан бизнес дагы шартка 
жараша ишмердїїлїк жїргїзїїдє. Анан эми 
алтын єндїрїїчї комбинаттын колдоосу ме-

нен аймакта этти кайра иштетїїчї ишкана 
быйылкы жылдын август айында бїтїшї 
кїтїлїїдє. Андан башка, бал єндїрїї чар-
басы кирешелїї тармак экен. Комбинат-
тын социалдык пакетинин колдоосу менен 
балды кутучага салып сата турган цех ачуу-
га сїйлєшїїлєр жїрдї. Ошону менен бир-
ге Тогуз-Торонун экологиялык жактан таза 
балын бренд кылып чет єлкєнїн рыногу-
на алып чыгалы деген ойлор бар. Тогуз-
Торо районунун єнїгїїсїнє єбєлгє тїзє тур-
ган Балыкчы-Жалал-Абад жолунун курулу-
шу жїрїп жатат. Жумгалдан, Тогуз-Торого  
чейинки жол бїтїп калды. Жол бїтїп калса, 
биздин районубуз тїндїк менен тїштїктї би-
риктирип турган данакер аймакка айланат. 
Жолдун жээгине кызмат кєрсєтїїчї жайлар 
курулуп, райондун ар тараптуу єнїгїїсїнє  
шарт тїзїлєт.

3. Райондогу 13 миў гектар жердин 3,5 
миў гектары эле сугат жерине кирет. Ан-
дыктан, кайракы жерлерди сугат суусу ме-
нен камсыз кылуу їчїн каналдарды куруу 
маселеси бар экен. Жолдордун абалы да-
гы єтє начар. Калкты таза суу менен кам-
сыз кылуу учурдун талабы болуп атып-
тыр. Жайыт кенен болгону менен ат ку-
лак каптап кетиптир. Ошондуктан, бардык 
маселени комплекстїї карап, бир чечимге  
келебиз. 

Даярдаган Шекербек КАЛЫКОВ, 
“Кыргыз Туусу”

Ойноп сїйлєсєў да – ойлоп сїйлє!

Депутатка айта берсе да, сºзїнºн кайта берсе да болот
Жакында парламентарий Самат 
Ибраев финансылык технологиялар 
жєнїндє мыйзам долбоорун талкуулоо 
учурунда Улуттук банктын жана анын 
жетекчилигинин дарегине кескин 
сындарды, атїгїл аны жаап салуу 
керектиги жєнїндє айтты. 

Чынында бул фактынын ºзї кºўїл буру-
уга да татыбаган нерсе. Анткени, би-

ринчиден, депутат ага укуктуу. Экинчиден, 
биздин айрым парламентарийлердин масе-
ленин маўызын тїшїнбºй туруп же кандайдыр-
бир жеке кызыкчылыгынан улам сын айтуусу 
кºнїмїш эле кºрїнїш. Ошондуктан, бул фак-

тыга да  кºўїл бурбай койсок деле болмок. 
Ырас, депутат ºзї да эртеси эле сºзїнºн 

кайтып, ºлкºнїн башкы банкын жоюп салуу 
жºнїндº сºзї ачуу арасында айтылып кетке-
нин мойнуна алды. Анысына рахмат! 

ªлкºдºгї белгилїї экономист Айылчы Са-
рыбаев болсо, дебет менен кредиттин айырма-
сын билбеген, кокусунан тизме менен депутат 
болуп кирип калгандар Улуттук банкка тийиш-
пей эле коюусун айтты. 

Бирок, дал ушул депутаттын уулу Данияр 
Ибраев кыргызстандыктарды 507 млн. сомго ал-
дап, качып жїргºндїгї тууралуу факт коомчулук-
тун эсинен чыга элек. Ошондуктан бул эки фак-
тыны байланыштырып жибергендер да болду. 

Д.Ибраевдин ºзгºчº ири ºлчºмдºгї алдам-
чылыктын бир нече фактысы боюнча айыпта-
лып жатканы жºнїндº айтсак, ал “Строймир” 

ЖЧКсынын башкы директору катарында же-
ти адамга курулуш арматурасын алып келмек 
болуп, 507 млн. сом алып, бирок, курулуш ма-
териалын бербегендиктен, 2019-жылы сен-
тябрь айында ага кылмышка шектелїї жºнїндº  
маалымдоо сырттан билдирилип, ошол жыл-
дын 24-декабрында сот тарабынан камакка 
алуу тїрїндº баш коргоо чарасы кºрсºтїлїї 
менен чечим чыгарылган. 26-декабрда ага эл 
аралык издºº жарыяланган. 

Былтыр 28-февралда Болгариянын бийлик-
тери тарабынан Софияда кармалып, экстради-
циялоо процесси башталгандыгы айтылган. Би-
рок, кийин ал белгисиз боюнча калды. С.Ибраев 
ºзї да бул боюнча эч маалымат бере элек. 

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу” 
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Аймактарга ишканаларды 
курбасак болбойт

Єткєн аптада Бишкекте “Борбордук 
Азия жана Ооганстандын єнїгїшї 

їчїн аялдардын экономикалык укуктарын  
жана мїмкїнчїлїктєрїн кеўейтїї” аттуу ай-
ымдардын эл аралык форуму єттї. Форумду 
уюштуруучулардын бири – Борбордук Ази-
ядагы аялдар лигасынын тєрайымы Асель 
Атабекова жакынкы жылдары Кыргызстан-
дын жеўил єнєр жай товарларын Европа 
мамлекеттерине экспорттоо боюнча максат-
тар тууралуу айтты. Мунун жєнї бар. Азыр-
кы учурда тигїї ишканалардын кубаттуу-
лугун кєтєрїп алган ишкерлер арбын экен. 
Єткєн жылдагы пандемиянын кесепетине 
карабай, тигїї ишканаларын республика-
нын аймактарында ачып жаткан ишкерлер 
аз эмес. Мисалы, “Cool Bros” компания- 
сынын негиздєєчїсї Сїймєнкул Жолдубаев  
2007-жылы єспїрїм балдардын кийимде-
рин тигїїдєн иш баштаган. Ал эми 2013-жы-
лы аймактарга тигїї цехтерди ачууга єткєн. 
“Биз баарыбыз бара-бара єлкє аймакта-
рында филиалдарды ачарыбыз шексиз. 
Єзїўїздєр кєрїп тургандай, эптеп каражат 
табуу їчїн аялдар Бишкекке мигрант болуп 
агылышууда. Айылда балдары айлап апа-
сыз єсїп жатат. Баарыбыз шаарга айыл-
дан келбедик беле. Эми кайра элетке кєўїл 
бурбасак болбойт”, – дейт ишкер. Учурда 
Жолдубаевдин компаниясында жалпысы-
нан 2000 жумушчу иштейт. Ал эми Кызыл-
Кыя шаарында 600 адам иштеген 10 миў 
квадрат метр аянтка ишкана куруптур. Ан-
дан тышкары, Сокулук, Аламїдїн, Араван 
ж.б. жети аймакта ишканасынын бєлїмдєрї 
бар. Ишкердин айтымында кїнїнє анын ком-
паниясында 150 миўден ашык товар чыга-
рылып турат.    

Баткен окуясынан кийин 
“Дордой” жанданды...

– Тажикстандын жарандары биздин 
брендди колдонуп, сапатсыз кий-

имдерди тигип, Россиянын, Казакстандын 
рыногуна чыгарып, экономикалык интервен-
ция жїргїзїшїїдє. Жеўил єнєр жай тарма-
гы єтє оор абалга кептелгенин айтып, бар-
баган жерибиз калган эмес. Єкмєттїн кура-
мы тез-тез алмашкандыктан акыркы жыл-
дары тигїїчїлєрдїн кєйгєйїн уккан жетек-
чи аз болду. Бишкектеги Тажикстандын жа-
рандарына жолугуп, уяткарууга аракет кыл-
ганыбыздан такыр натыйжа чыкпады. Чы-
нын айтуу керек, ИИМдин кызматкерлери 
колдон келген аракеттерди жасашып, “ча-
кырылбаган меймандарга” чара кєрїштї. 
Бирок, иш утурумдук чара кєрїї менен чек-
телбеши керек. Єкмєт атамекендик жеўил 
єнєр жай єндїрїшїн коргоого алган про-
грамманы иштеп чыкпаса болбойт. Мый-
замдык реформалоо жїргїзїп, комплекстїї 
пландарды кабыл алганы оў. Жеўил єнєр 
жайын стратегиялык тармак катары кароого 
убакыт жетти. Ошондой болгондо гана мый-
зам чегинде талаптарды коё алабыз. Биздин 
тармакка Єкмєт бир кыйла жеўилдиктерди 
берген. Башка єлкєнїн жарандары да ошол 
жеўилдиктерден мыйзамсыз пайдаланып, 
Кыргызстандын экономикасына кыйла чы-
гым келтиришти. 

Ал эми Баткен облусундагы апрелде 
болгон чек ара окуясынан кийин бул жакта-
гы мыйзамсыз иштеген атаандаштарыбыз 
бир азыраак тынчыгандай болуп калышты. 
Бирок, алардын кєбї кеткен жок. Айрымда-
ры бул жактан їй-бїлє кїтїп, Кыргызстан-
дын жарандыгын алышкан. Товарларды 
єз кишилери аркылуу саттырып, ыўгайлуу 

Экономика

Бренддин баркын 
кетирїїгє жол берилбейт

 Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, 
 “Кыргыз Туусу”

Бїгїнкї кїндє “Made in Kyrgyzstan” 
бренди менен тигилген кийим-
кечелерди Россия, Казакстан, 
Тажикстан жана Єзбекстандын 
соода тїйїндєрїнєн кєрє аласыз. 
Кыргызстандын жеўил єнєр жай 
тармагы жылына 200 млн. доллар 
кєлємїндє товар экспорттойт. 
Тилекке каршы, экспорттун ушул 
тїрїнїн 30 пайыз кыскаруусуна 
Бишкекте жана анын айланасында 
жашыруун, легалсыз иштеген 
тажикстандык ишкерлер кедергисин 
тийгизип жаткан. Ал эми апрелде 
болгон Баткендеги чек ара окуясынан 
кийин, тажикстандык жарандар тигїї 
тармагында мурдагыдай активдешпей 
калышканы байкалган. Ушул 
тууралуу кыргыз ишкерлеринин 
пикирлерине кызыктык. 

учурду кїтїп, кємїскєдє ишин улантышуу- 
да. Ошондой болсо да акыркы бир жарым 
айдан бери “Дордой” базарында иш жак-
шы жанданып калды. Брендин алдырып, 
арманы аттын башындай болуп жїргєн 
тигїї фирмалары кыз-келиндерди кайра 
чакырып, иш илгериледи. Жумуш орун-
дары тездик менен кєбєйгєнї байкалуу-
да. Экспорттун кєлємї сезилээрлик жо-
горулады. Кардарлар кайра єзїбїзгє кай-
тып жатат. Биз тажик жарандарынын Кыр-
гызстанда ишмердїїлїк жїргїзгєнїнє кар-
шы эмеспиз. Болгону алар Кыргызстандын 
мыйзамдары менен жашашы керек.Мын-
дан ары бренддин баркын кетиргендер-
ге жол бербешибиз керек”, –дейт Асель  
Атабекова.  

Тармакты тар жол,  
тайгак кечїїдєн єткєрдїк   

Мамлекет тигїїчїлєргє патент систе-
масы менен иштєєгє уруксат бе-

рип, абдан жакшы колдоп келе жатат. Иш-
керлер патентти сатып алышат. Ошондой 
эле салыктардын бир нече тїрїн тєлєшєт. 
Ушулардын баары товарлардын кымбаттоо-
суна алып келет. Мындан тєрт-беш жыл 
мурда Тажикстандын жарандары товарды 
“Дордойдон” алып сыртка соодалап жа-
тышкан. Кийинчерээк кыргыздар кездеме 
менен фурнитураларды “Мадина” базары-
нан алганын кєрїп, їйрєнїп алышып, алар 
да бул жердеги цехтерге кийим тигїїнї тїз 
заказ бере башташкан. Бирок, алар биз-
дин ишкерлер тєлєєгє милдеттїї болгон 
салыктардын бирин да тєлєшпєйт. “Made 
in Kyrgyzstan” бренди менен Россия, Ка-
закстан, Тажикстан жана Єзбекстан рес-
публикаларына товарларды жєнєтїп ту-
рушат. Азыркы учурда чек ара окуясынан 
кийин Тажикстан менен соода-сатык ток-
топ тургандыктан товар жєнєтпєй калыш-
ты. Ага чейин кавказдык жарандар кели-
шип, кємїскє иштей башташкан.  Анын ке-
сепетинен “Дордойдо” соода кылган кыргыз 
ишкерлерине залкасын тийгизишкен. Чет 
элдик жарандар їчїн сырьё алууга “Мади-
на” базары жакын. Логистика оў жолго са-
лынган. Ага байланыштуу Бишкекте жа-
на шаардын тегерегиндеги цехтерди иш-
тетип, єз капчыгынын камында жїргєндєр 
єздєрїн “инвестор” деп аташат. Бирок, алар 
бул жерден патент, салыктардын тїрлєрїн 
тєлєбєйт. Оўой жол менен тапкан акчасын 
сыртка чыгарып кетишїїдє. Єткєн жылда-
гы пандемия учурунда ишканалар жабыл-
ды. Кыргыз ишкерлери жумушчуларынын 
эки айлык эмгек акысын тєлєп беришти. 
“Отко жакын шиш кїйєт, тєркїнгє жакын 
кыз кїйєт” демекчи коронавирустан жапа 
чеккен жарандарга, аз камсыздалган жар-
дамга муктаж їй-бїлєлєргє гуманитардык 
жардамдарды кєрсєтїштї. Кыргыз брен-
дин кыйлага кєтєргєн тигїїчїлєрдїн эмге-
гин кечке айтсак да тїгєнбєйт. 

“Payna” брендинин негиздєєчїсї, иш-
кер айым Нуркан Токтосунова жылына 150 

миўге жакын сырткы кийимдерди Россия, 
Казакстан, Тажикстан жана Єзбекстанга экс-
порттоп жатат. Анын товарлары ички ры-
нокто да сатылат. “Жыл сайын август ай-
ынан баштап, апрелге чейин жалаў сырт-
кы кийимдерди тигип сатабыз. Андан баш-
ка учурда кєйнєктєрдї тигебиз. Бишкекте 
брендге кедергисин тийгизип жаткан баш-
ка улуттар дагы бар. Бирок, легалсыз иш-
тегендердин кєпчїлїк бєлїгїн Тажикстан-
дын жарандары тїзгєнї їчїн алар аталып  
калып жатат. 

Университетти бїтїп, бир кїн да ди-
пломдун пайдасын кєрбєй, тигїї бизнеси-
не аралашкам. Мен сыяктуу курбуларым 
жїздєп саналат. Россиянын базарларын-
да соода кылып жїрїп: “Мен дагы цех ачып, 
кийим тигип, кайра Россияга экспорттосом 
болот экен” деген ойго келип иш башта-
ганбыз. Азыркы кїндє ишканамда 100дєн  
ашуун жумушчу иштейт. Айлык акылары 
тїзїк болгондуктан Каракол, Нарын, Кемин 
жана Бишкектин айланасындагы конуштар-
дан келишип, кездемелерди алып кетишип, 
кийимдерди тигип алып келишет. Ага бай-
ланыштуу аталган аймактарга да ишкана-
ларды ачууга даярданып жатабыз. Кїйєєм, 
беш балам болуп баарыбыз ушул бизнесте-
биз. Жакынкы жылдары єзїм туулуп єскєн 
Єзгєнгє да цех ачууну кєздєп жатам.

Тээ токсонунчу жылдардын ортосунда 
кыргыздын айымдары алгачкы тигїї цех-
терин ачып, кийим тигип сата башташкан. 
Ошол жылдары конструктор-дизайнер адис-
терди таба албай кыйналган кїндєрїбїз кєп 
болду. Арга кеткенде совет жылдары фа-
брикаларда конструктор кесибинде иште-
ген орус улутундагы улгайган байбичелер-
ди їйїнєн чакырып келип иштетчїбїз. Алар-
ды башка цехтердин жетекчилери колдон 
тартып талашып турушчу. Ошондо кыргыз 
жаштарын чакырып келип, “ушул кесипти 
їйрєнгїлє, келечекте бизге керек болот”, 
– деп, ишти жылдырчубуз. Конструктор-
дизайнер кесибине єзїбїз окутуп алып, жу-

муш берип єстїрїп жїрдїк. Чейрек кылым-
дан бери Кыргызстандын жеўил єнєр жайы 
далай кыйынчылыктардан єтїп, ийгиликтер-
ге жетип бийик ашуулардан аштык. Азыр-
кы кїндє биз кєп миллиондуу рынокко са-
пат менен гана туруштук бере аларыбыз-
га кєзїбїз жеткен. Эми бїгїн легалсыз иш-
теген жарандар бул жерде Кыргызстандын 
мыйзамдарын эле бузбастан, Россиянын 
шаарларындагы ишкерлерибиздин соода-
сына дагы кедерги келтиргенине ичиў ачы-
шат экен. Биздин брендди чаптап алышып, 
сапатсыз, арзан кийимдерди сатышкандык-
тан алардын товары ылдам єтєт. Ошону ме-
нен сапаттуу, бирок, баасы жогору кийим- 
дерди сатып єткєрїїгє атаандаштык жа-
ратууда. Биз “Made in Kyrgyzstan” брен-
дин азыркы деўгээлге жеткирїї їчїн кан-
дай гана тар кечїї, тайгак жолдорду басып 
єтпєдїк дейсиў. Бир жолу тажиктер жана 
башка чет элдиктер иштетип жаткан цех-
терди таап алдык. Ал жерде иштеп жаткан 
єзїбїздїн кыз-келиндерге кайрылып: “Бу-
лар берген заказды биз деле берели”, де-
сек, алар: “Силер товардын сапатын та-

лап кыласыўар. Биз бул жерден кєп ти-
гип, арбын маяна алабыз. Булардын “шир-
потребин” тигип кєнїп алдык”, – деп ачык  
айтышты. 

Компаниялар єз бренди 
менен чыкса жаўылбайт
КРнын соода палатасынын тєрагасы Ма-

рат Шаршекеев жеўил єнєр жай тармагынын 
азыркы жагдайы тууралуу ой бєлїштї.  “Чет 
элдик жарандар Кыргызстандын мыйзам-
дарына баш ийип ишмердїїлїк жїргїзїшї 
керек болчу. Алар патентсиз иштегендери 
аз келгенсип, убара болуп, кол жоорутпай, 
“Made in Kyrgyzstan” деген даяр брендге 
мыйзамсыз учкашып алышты. Бул бренд 
менен Россиянын базарларына кийим экс-
порттоодо тєртїнчї орунда келе жатканбыз. 
Адегенде бул брендге жабышып, 48 раз-
мер деп сатыкка коюп, 44 размерди тиккен, 
чєнтєгї жок, сапатсыз кийимдерди Кытайдан 
тигип саткандар чыгышты. Андан кийин Ка-
закстандан чыгарып, бул брендди азыраак 
мєєнєт кємїскє колдонгондор да бар бол-
чу. Эми їч-тєрт жылдан бери Тажикстан-
дын жарандары бул жакка келип, кєбїрєєк 
кєйгєй туудурушту. Бренд талашты бирото-
ло жоюп жиберїї кыйын. Эртеў дагы башка-
сы кыргыз брендин колдонуп, баркын кети-
риши ыктымал. Ошондуктан ар бир компа-
ния жеке єзїнє таандык бренд менен про-
дукциясын экспортко чыгарганы оў. Антке-
ни, дїйнєдє мындай окуялар кєп эле болуп 
келе жатат. Бир жылдары Американын ры-
ногуна Япония “Made in Japan” деген бренд 
менен продукцияларын экспорттой баш-
таган. Кєп єтпєй, бул бренддин алдында 
да халтуралык продукциялар Американын 
єзїнєн, Европадан чыгарылып ташыла баш-
таган. Ошондон кийин япониялык компа-
ниялар єз бренди менен товар экспорт-
тоого єтїшкєн. Азыркы кїндє “Made in Japan”  
брендинин кїнї бїткєн десек болот”, –  
дейт. 
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Їстїбїздєгї жылдын 11-апрелинде 
республикабыздын аймагындагы 
28 шаардык, 420 айылдык кеўешке 
шайлоо єтїп, анын жыйынтыгы 
боюнча, жергиликтїї кеўештерге 
шайлангандар депутаттык 
мандаттарын алып, айылдык жана 
шаардык кеўештин тєрагалары 
шайланып, алды иш баштап калды. 
Мындан Бишкек, Токмок жана Ош 
шаарларында депутаттык мандат 
їчїн ат салышкан партиялар 
арасында ырк келишпей, чыр 
тутанып, натыйжада добуш сатып 
алуу жана административдик 
ресурс колдонуу фактылары бар 
деп табылгандыктан, Токмок, Ош, 
Бишкек шаардык кеўешине єткєн 
шайлоонун жыйынтыктары жокко 
чыгарылды. Єлкєнїн борбор 
калаасынан эў кєп добуш алган 
Кыргызстан элдик демократиялык 
партиясы (НДПК), «Эмгек» жана «Ак 
Бата» партияларынын добуштары 
жараксыз деп табылды.

Ошентип, учурда Бишкек, Ош жана 
Токмок шаарларында кайра шай-

лоо ºткºр¿¿ боюнча камылгалар баш-
талып, кайра шайлоого катышам деген  
саясий партиялар БШКга арыздарын жа-
зып, тизмелерин т¿з¿п, болгон аракетте-
рин кºр¿¿дº.

Эми маселенин каржылык жагына кай-
рылсак, 11-апрелде ºткºн жергиликт¿¿ 
ке¢ештерге шайлоонун ыгым-чыгымына 
бюджеттен 425 миллион сом жумшал-
ган. Айтымда, анын 27 миллиону Биш-
кек, 9 миллиону Ош, 2 миллиону Токмок  
шаарларына кетиптир. БШКнын маа-
лыматы боюнча азыркысында Бишкек  
шаардык ке¢ешинин депутаттарын шай-
лоого 20 миллион 105 ми¢ сом кетсе, Ош 
шаардык ке¢ешине шайлоого 6 миллион 
615 ми¢ сом, Токмок шаардык ке¢ешине 

Айтыла турган сєз эле

Жергиликт¿¿ ке¢ешке шайлоо:
к¿лк¿ келерлик к¿рºº, табышмактуу тизме

шайлоого 1 миллион 843 ми¢ сом кетет 
экен. Мындан тышкары, БШКнын чыгымы 
19 миллион 779 ми¢ сомду т¿з¿п, 11-июл-
га белгиленген республиканын ¿ч ири ша-
арындагы кайра шайлоого 48 миллион 
433 ми¢ сом коротот экенбиз. 

Кыргызстан экономикалык жактан  
кыйынчылыктарды тартып жаткан убак-
та саясий партиялардын ыркы келишпей,  
саясий тирешинен улам, минтип кайра 
шайлоо белгиленип, мамлекетти дээр-
лик 50 миллион сом чыгаша тарттырып 
жатканы ойлонтчу маселе. Тирешкен сая- 
сий партиялар болсо, эмне ¿ч¿н алар-
дын ºз ара пикир келишпестигинен, сая-
сий амбицияларынан улам мамлекет жа-
на анын бюджети зыян тартыш керек? 

М¿мк¿н, мунун ºз¿ Бишкек жана Ош 
шаардык ке¢ештерине ат салышам де-
ген саясий партиялар 50 ми¢ сом, Ток-
мок шаардык ке¢ешине ат салышкы-
сы келгендер болгону 20 ми¢ сом взно-
сун тºлºгºн¿ менен байланыштуу болуп 
ж¿рбºс¿н. Шайлоо ºнºкт¿г¿ мамлекеттик 
бюджеттен чо¢ чыгашаны талап кылган-
дыктан, бул саясий ºнºкт¿ккº саясий пар-

тиялар да олуттуу мамиле жасашы ¿ч¿н 
Бишкек жана Ош шаардык ке¢ештерине 
шайлоо к¿рººс¿н 5 миллион сомго, Ток-
мок шаардык ке¢ешине шайлоо к¿рººс¿н 
3 миллион сомго кºтºр¿п койсок, дурус 
болмок беле деген ой кетет. Мына ошон-
до саясий партиялар эриккенден улам эле 
шайлоого катыша бермек эмес. 

Жашырганда эмне, шайлоого “бай” 
партиялар катышат. 11-апрелде ºткºн 
жергиликт¿¿ ке¢ештерге шайлоодо ага 
катышкан партиялар бири-бирин адми-
нистративдик ресурстарды колдонууга, 
добуштарды сатып алууга айыпташканы 
бекеринен эмес. “Шамал болбосо, чºпт¿н 
башы кыймылдабайт”, ырас, партиялар-
да добуштарды сатып алууга каражат 
болсо, анда алар 5 миллион сом шайлоо 
к¿рººс¿н тºлºгºнгº деле акча табышат. 
Бул биринчиден, экинчиден элдин кºз¿нº 
бир кºр¿н¿п калуу ¿ч¿н шайлоого каты-
шууну ойлогондор ойлонуп калышмак.    

Шайлоого мамлекеттин казынасынан 
миллиондогон акчалар жумшалып жат-
кан со¢, дагы бир ойлончу олуттуу ма-
селе бар. Бул шайлоочулардын шайло-

ого катышуусу. Мисалы, Бишкекте 419 
401 шайлоочу бар деп такталып, алар 
¿ч¿н 228 шайлоо участкасы ачылса, ша-
ардык ке¢ешке шайлоого алардын 134 
058и катышып, ºз добуштарын беришкен. 
Бул шайлоочулардын ¿чтºн биринен азы- 
раак бºл¿г¿н т¿зºт. Эмне ¿ч¿н жылдан 
жылга, шайлоодон шайлоого шайлоо 
участкаларына келип, добуш берген шай-
лоочулардын саны азайып баратат. Алыс 
барбай, ºз башыбыздан ºткºн эле ми-
салды айталы. Мисалы, мен Ленин райо- 
нундагы Арча-Бешик конушунда жашага-
ныма жыйырма жылга жакындап калды. 
Быйылкы жылга чейин №79-мектептеги 
шайлоо участкасынан добуш берип кел-
гем. Анан президенттик жана жергиликт¿¿ 
ке¢ештерге шайлоодо мени ал жактын 
тизмесинен алып салып, №93-мектепте-
ги шайлоо участкасына ыргытып ийиптир. 
Президенттик шайлоодо да, жергиликт¿¿ 
шайлоодо да бир эле мен эмес, ондогон 
шайлоочулар шайлоо участкаларына ке-
лип, шайлоо тизмесинен ºздºр¿н тап-
пай, артка кайтып жатышканына ºз кºз¿м 
менен к¿бº болдум. Шайлоо участкасы-
нын жетекчилерине кайрылып, эмне ¿ч¿н 
мындай болуп калганын сураганыбызда, 
алар тизмени Бишкек шаардык террито-
риалдык шайлоо комиссиясы т¿зºр¿н ай-
тып четке чыга беришти. 20 жылдан бе-
ри №79 мектептеги шайлоо участкасы-
нан добуш берип келип эле, ºз¿м жаша-
баган жактагы шайлоо участкасына кат-
талып калганымын сырын эч т¿ш¿нº ал-
ганым жок. Кºрсº, мындай башаламан-
дыктар шайлоо болгон сайын кайталана 
берип, шайлоочулар да шайлоо комиссия- 
сынын ºз¿м билемдигинен жедеп тажап 
болуптур. Шайлоого катышкан шайлоо- 
чулардын саны азайып баратканынын 
сыры ушунда экен. Бул маселени БШК 
карап чыгып, мындан ары андайга жол 
бербейт деген ойдобуз. 

Кайра шайлоого катышуу ¿ч¿н доку-
менттерди кабыл алуу аяктады. 20-июн-
да кайсы партиялар катталганы белгил¿¿ 
болуп калат. 21-июндан 10-июлга чейин 
¿г¿т-насаат иштери ж¿рºт.

Биздин алыскы Кеўеш аймагындагы 
айыл-чарба жерлердин, жарактуу 
жайыттардын жаратылыш жана 
табият кырсыгынын кесепеттеринен 
бузулуп, жер кєчкї жїрїп, жараксыз 
болуп жаткандыгын текшерип, 
тастыктап-тактап жардам берїїсї 
жєнїндє Жогорку Кеўешке, 
депутаттарга кайрылганбыз. 

К.Бороновдун тушунда жооткоткон, 
элди жоошуткан кат келди. Анда ал 
кєрїнїштєр табигый процесстер экени 
айтылат да, ал эў эми негизги себеби 
айтылбайт.

Тєєчї бєксє тоосунун алдында му-
най, газ бар экендиги СССР кезинде 
аныкталып, геологдор, илимпоздор из-
илдеп чыгышкан. Туура-Булак суусу-
на насос коюлуп, миў метр бийиктик-
ке жоон труба менен суу чыгарылып, 
андан ары жер алдына кое берилип, 
мунайды, газды Анжыяндын Ала-
Мышык тарабына бургандыгын, ошол 
жактан сордурулганын адистер айтып  
келишет. 

Бул боюнча маалымат Геология ин-
ститутунун архивинде болушу керек. Аны 
алса болот, шылуундар эле шыпылдап 
жок кылып салбаса.

Андан бери отуз жыл єттї. Жер алдын-
дагы боштуктун кесепетинен жогоруда-
гыдай жагдайлар, єкїнїчтїї кєрїнїштєр 
орун алды. Пайдаланып жаткан айдоо 
аянттар, мал жайыттары єзїнєн єзї аты-

Эл эмне дейт?!

Жооткоткон жооптор,  
элди соороткон чоўдор

лып, жер кєчкї жїрїп, жер бузулуп жарак-
сыз болуп калды. 

Ошону менен элибиз бул туура-
луу ачык айтылбай жатканына наа-
разы. Чоўдор Тєєчї бєксє тоосунун 
бїтїндєй бир бети, капталдары ка-
туу дарак-таштардын бар экендигине 
карабастан 100 чарчы км.жерге аты-
лып, жер кыртышы бузулуп жатканын, 
этегиндеги Кароол Кеўеш авто жолун 
кєчкї басып калганын, элге кыйынчы-
лык келип турганын кєрїшпєйт, келиш-
пейт, жардам беришпейт. Маселе мына 
ушунда турат. Учурда экологияны сак-
тоо боюнча бїт дїйнє кїрєшїп жатыш-
са, биздикилер эле кыймылдайын деген  
тїрлєрї жок.

Исатулла ПАРПИЕВ,  
Кеўеш айылы,  

Кара-Кулжа району
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Илимий єнїгїїгє  
єбєлгє тїзчї жол

Илимий-практикалык алака

Бїгїнкї кызматташтык 
эртеўки келечекти  

аныктайт
Жакында  Кыргыз-Тїрк  “Манас”  
университетинде Ош мамлекеттик 
университети менен билим берїї, 
илим жана академиялык мобилдїїлїк 
боюнча єз ара кызматташуу 
келишимине кол коюлду. 

Салтанаттуу аземге КТМУнун рек-
тору Алпаслан Жейлан, бирин-

чи проректору Асылбек Кулмырзаев жа-
на ОшМУнун ректору Кудайберди Кожо-
беков катышты. Ордолуу Оштон келиш-
кен окумуштуу педагогдор делегациясы 
бул жердеги – Ден соолук борбору, 
китепканасы, студенттер їйї, сїрєт 
галереясы, “Медиа Манас” борбору 
менен таанышты. Ал эми табигый 
илимдер факультетиндеги эў акыр-
кы їлгїдєгї заманбап лаборатория-
лар меймандардын чоў кызыгуусун 
пайда кылды. Андан тышкары, КТМУ-
нун Туризм жана мейманкана иштетїї 
жогорку мектебиндеги билим берїї 
їчїн тїзїлгєн шарттар кимди болсо 
да єзїнє тартпай коё албайт. Универ-
ситеттер ортосундагы тїзїлгєн кели-
шимдин максаты – окутуучуларды, 
студенттерди, магистранттарды жана 
аспиранттарды єз ара алмашуу, или-
мий байланыштарды чыўдоо, орток 
илимий изилдєєлєрдї жїргїзїї бо-
луп эсептелет.  

Бїгїнкї кїндє жогорку окуу 
жайлардын ортосундагы илимий-
практикалык конференция, симпо-

зиум, тегерек стол жыйыны жана 
студенттик олимпиадаларды уюш-
туруу замандын талабы болуп кал-
ды. Бири-бирине усулдук жардамдар-
ды кєрсєтїї да окуу программасын  
бийик деўгээлге кєтєрїїгє єбєлгє 
тїзїїчї фактор экени талашсыз.      

Кудайберди Кожобеков мырза 
КТМУнун “Манас Фм” радиосунда мей-
манда болуп, эки университеттин или-
мий агартуу багытындагы кызматташ-
тыгынын келечеги тууралуу кызыктуу 
маек куруп берди.  

Бир нече университеттин 
окумуштууларынан тїзїлгєн 
эксперттик комиссия Кыргыз-Тїрк 
«Манас» университетинин кесиптик 
жогорку билим берїїсї їчїн 15 
докторантуралык программага 
лицензия ыйгаруу боюнча 
лицензиялык экспертизанын 
жыйынтыгын чыгарды. 

Комиссиянын тєрагасы, филология 
илимдеринин доктору Садык Тил-

лебаев КТМУнун ийгиликтери тууралуу 
айтуу менен катар, алгылыктуу сунушта-

рын берди. “Кыргыз-Тїрк «Манас» университе-
ти Кыргызстан менен Тїркиянын ортосундагы 
эў алгачкы тїзїлгєн жогорку окуу жайы ката-
ры чейрек кылымдан бери ийгиликтїї иштеп 
келе жатат. Мен филология жана педагогика 
илимдерине тиешелїї документтерди кара-
дым. Чындыгында жакшы ийгиликтер арбын 
экен. Бирок, каалоо-тилек катарында айтарым, 
филология, педагогика багытындагы эмгектер 
илимий басылмаларга сунушталышы керек. 
Комиссиянын бардык мїчєлєрї Кыргыз-Тїрк 
«Манас» университетинин окумуштууларынын 
эмгектери эл аралык деўгээлдеги макалалар 
чыгып жїргєн журналдарга жарыяланбай жат-
кандыгы тууралуу маселени кєтєрїштї. Эгерде 
жарыяланып турса, сиздердин окумуштуулук 
дареметиўиздер илимий-агартуучулук кеўири 
алкакка жеткиликтїї болуп турмак»-деп айт-
ты. Андан тышкары, Тїркиянын дипломуна 
ээ болгон адистердин эмгектерин да биздин 
УАКтан єткєрїї керек деген талап коюлду. 
Тарых, биология, агрономия ж.б. багыттагы 
илимий жетишкендиктерди жана айрым кем-
чиликтерди белгилешти. Ошону менен бир-
ге Кыргызстандагы башка университеттер-
дин мыкты адистери менен кызматташууну  
сунушташты.

Аталган университеттин проректору, про-
фессор А.Кулмырзаев эксперттик комиссия-
нын жалпы курамына тереў ыраазычылык 
билдирип, сын-пикирлер илимий-агартуучулук 
багытта єсїїгє тїрткї берерин айтты. Жыйын-
дын аягында 15 докторантуралык программа 
бардык талапка жооп берери боюнча жыйын-
тык чыгарылып, эксперттик комиссиянын бир 
добуштан колдоосуна ээ болду. 

Айзат ТАЛАСБАЕВА, “Манас медия”

Нарын театрынын  
залкарлары

Театрдын кєрїїчїлєр жагы-
нан орун бош болбой кал-

са, сахнанын капталына отургуч 
коюп кєрчїмїн. Бул мен їчїн чоў 
кубаныч, єзїнчє бир майрам эле. 
Сахнанын кєрїїчїлєр тарабын-
да томпойгон арты жабык, сах-
на жагы ачык тешикте оюн баш-
талгандан бїткїчє бир киши от-
урчу. Ал киши анда-санда актёр-
лорго акырын шыбырап калат. 
Кєрсє, ал суфлер экен.  Ошону 
менен кєргєн драмалар жєнїндє 
єзїмчє ой жїгїртїп, андагы ай-
рым бир олуттуу кєрїнїштєргє 
маани берип кызыгуум арта баш-
тады. Єзїм да таасирленип, му-
рун анда-санда ыр саптарын 
чїргєй салып жїрсєм, кийин эм-
негедир аўгеме жазганга єттїм.

– Сен жанагы менин катуу сы-

Эстутум

Кочкор єрєєнїнїн биринчи театр 
режиссеру – Жыргал  Абдыкалыков

Нарын музыкалык 
драма театрынын 
актеру, атамдын иниси 
Жыргал Абдыкалыков 
агам театрда боло турган 
спектаклдердин баарына 
ээрчитип бара берер эле. 

ныма таарынып калган жоксуўбу? 
Жалкоолонбой жаза бер. Акы-
рындык менен такшаласыў, – деп 
Жыргал байкем бетимден єєп эр-
келетип калчу. Эмнеси болсо да 
менин калем кармап, адабият  
чєйрєсїнє кошулуп калганыма 
таланттуу актер жана режиссер, 
бирок, кайран таланты тоолуу  
райондун тоолорунан ашпай, элге 
анчалык таанылбай калган бай-
кем Жыргал Абдыкалыковдун жа-
на театрдын чоў єбєлгєсї бар. 

1968-жылы Жыргал байкем 
Нарындан Кочкордун элдик те-
атрына режиссер болуп котору-
луп, кєчїп келди. Эгерде, ал  На-
рындагы орун-очок алган театрын 
таштап кєчїп кетпегенде, менин 
ички бугум менен ушул макала 
жазылбайт болчу.  Анткени, кыр-

гыз эли сыймыктанып, атын атап 
жїрїшкєн кєрїнїктїї актерлор-
дун катарында тарыхта калмак. 
Себеби байкем ошолордон кем 
эмес ролдорду ойногон.  

Негизги айтайын дегеним, На-
рын театрында залкар таланттар 
иштеген. Єзїм тааныгандарды 
айтсам, алар: Капар Медетбеков, 
Бакирдин Алиев, Сейитказы Анда-
беков, Жумамїдїн Шералиев, Ка-
лыйбек Тагаев, Гїлсїн Мамаше-
ванын жолдошу, ошондогу теат-
рдын режиссеру Бообек Ибраев, 
ошол кездеги театрдын директору 
Эсенгул Ибраев, актер Деўизбек 
Чалапинов жана башкалар. 

Бала кїнїмдєн ушул адам-
дар менен  аралашып, байкем-
дин їйїнєн чай сунуп тїптєрїн 
татып калганыма жетине албай 
кетем. Дегеле, Нарын театрын 
Кыдыр даарыган касиеттїї жай 
катары элестетем. Азыркы Кыр-
гыз Республикасынын эл артис-
ти, тєкмє акын, манасчы, обончу, 
аткаруучу Табылды Актанов бир 
кездерде Жыргал байкемдин жак-
шы кєргєн иниси эле.

Кочкор элдик театрына 
арналган ємїр

Кочкор єрєєнїнєн чыккан 
биринчи театр режиссеру 

Жыргал Абдыкалыков 1968-жыл-
дан 1995-жылдын май айына  
чейин, тагыраак айтканда 27 жыл 
элдик театрдын ысыгына кїйїп,  
суугуна тоўуп иштеп жїрїп 63 жа-
шында дїйнєдєн єттї. Бул мез-
гилде     Кочкор элдик театры 

рес публикага жакшы эле таа-
нылган жана борбордо сейрек  
коюлган ири драмаларды 
сахнага алып чыгып турушту. 
Алардын бири Токтоболот Аб-
думомуновдун “Жыгылган оо-
гонго кїлєт” драмасы. 

Жыргал Абдыкалыков да-
гы бир эч бир наамы жок, элет-
тик жазуучу, бирок  борбордо-
гу тєшїн каккан айрым калем-
герлерден алда канча сєзї да, 
кєркємдїгї кыйла жогору чы-
гармаларды жазган Сардарбек 
Рыскуловдун “Оозуўдан чыкпа-
сын” пьесасын сахналаштыр-
ган. Бирок, эмгеги бааланбады.   

Кийин єзїнїн жаштыгына 
салып Нарындан Кочкорго бай-
кемди бекер кєчїрїп келгени-
не єкїнгєн жеўем, какпаган, 
ачпаган эшиги калбай жїрїп, 
“Кыргыз Республикасынын эм-
гек сиўирген артисти” наамын 
берїї жєнїндєгї арызы суу кеч-
пей калды. Акыры райондун 
борборундагы байкем єзї иш-
теген, эки кабат маданият їйїнє 
атын койдуртуп анан жай алды.    

Аттиў, ошол баа-барк алып 
келе албаган 27 жылда Нарын 
музыкалык драма театрында 
жогорудагы таланттуулар ме-
нен чогуу иштесе эмне, агам 
Жыргал Абдыкалыков актер, 
режиссер катары чоў ийгилик-
терге жетишмек беле деген ой-
лорго алдырам.

Єзїбек АБДЫКАЛЫКОВ,  
акын, Кочкор району,  

Дєў-Алыш айылы 

Ал “Манас – 1000де” 
манасчы, тєкмєлєрдї 

таап берген
БУУ 1994-жылы Манас – 1000”  

мааракесин расмий жарыялаган соў 
кыргыз элине, жерине кызыккандар 
арбыды.  АКШда жашаган тїрк оку-
муштуусу Илхан Башкєз 1995-жы-
лы  “Манас – 1000” дирекциясына 
кайрылганда манасчы, тєкмє акын-
ды эў биринчилерден болуп таап 
берген Кочкор райондук маданият 
бєлїмїнїн сунушу кабыл алынган. 

Кочкордун Дєў-Алыш айылынан 
семетейчи Кошой Иманалиев ак-
сакал, Шамшы айылынан комузчу, 
тєкмє Нурдин Ибраев экєєнї алмак-
салмак кенедей камерасына тар-
тып жаткан америкалык илимпоз-
дун техникасына режиссер Жыр-
гал Абдыкалыков аябай кызык-
каны, экєє кєпкє маек курушканы  
эсимде. 

Кочкор райондук маданият 
їйїнїн директору, ошондой эле, се-
метейчи жана тєкмє акын менен кеў-
кесири пикир алмашуусуна жан ди-
линен тилмечтик кызмат кылган сту-
дент кыз Аидага ыраазы болгон Ил-
хан Башкєз кызыл байрак тїстєнгєн 
футболканы тартуулаганда,  “Ма-
нас – 1000дин” маараке туусун ал-
гачкы кєтєргєндєй эле сезилип, 
эки тарап теў ыраазы болгону али  
жадымда.

П.КАЗЫБАЕВ,  
Улуттук маданий борбор, 

мурдагы “Манас-маалымат” 
басма сєз борборунун жетекчиси

Келечектеги СССРдин эл артисти Капар Медетбеков менен.  
Нарын шаары, 1966-жыл
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Акын акын 
жєнїндє

... Субайылда эже бул 
жылы жайлоодо 

кєп жїрбєй эле тез кетип калды. 
Арадан анча-мынча кїн єтпєй 
эле капыстан Абдыкадырдын 
їйїндє чачы чємєлєдєй болгон 
бирєє пайда болду. 

– Бул жигит кайдан экен?
– Субайылданын таанышы, 

калемдеши экен. Маскєєдє чоў 
окууда дешет.

– Кесиби эмне экен?
– Ой, бул дїйнєдє, адам теў 

Турар Кожомбердиев – 80

Бир тонна алтын табам деген Рамис же 
Турардын ит агытып, куш салганы...

22-июнь – кыргыз 
поэзиясынын чолпон 
жылдызы Турар 
Кожомбердиевдин 
тєрєлгєн кїнї. Кайран 
талант кєзї тирїї 
болгондо быйыл 80 
жашка чыкмак экен. 
Тємєндє акындын 
єзї тууралуу жазып 
калтырган мурастарынан  
окурмандарыбызга 
сунуш кылабыз. 

келе албаган акындардын бул-
булу дешет.

– Аты жєнї ким экен?
– Рамис Рыскулов имиш.
Рамистин ой-да буулугуп, 

элирип турган учуру экен дейсиў. 
Келер менен эле ат токутуп ми-
нип, канжыгага кол чаначка кы-
мыз куйдуруп алып, Байсалды 
ээрчитип тєр жактагы шагылды 
карай бет алды. 

Кечинде эки куржун кєзї тол-
тура жалтырак – жултурак таш 
артып келди. Эртеси дагы кет-
ти. Мына ошентип, он кїн ката-
ры менен таш чогултту. Он би-
ринчи кїнї колуна балка алып, 
алып аларды талкалап, чагып 
кирди. Таш деген неме бир до-
до болду. Мен араўдан зорго 
сїрдєнїп жатып:

– Байке бул таштардан эм-
не кылган жатасыз? – деп су-
рап калдым. 

– Гений акындар дайы-
ма каражатка муктаж болот. 
Бирєєгє кєз каранды болбой єз 
каалаганыўды айтыш їчїн оокат-
ка, каражатка кєз каранды бол-
боо керек. Биздин кыргыз жерге-
синде алтын деген неме толту-

ра. Аны издеп табыш гана керек. 
Биздин геологдор ашкан жалкоо- 
лор, алар иштебеген ишти мен 
каникул учурунда бїтїрїп коеюн 
деп жатам. Бир-эки тонна алтын 
тапсам дїйнєдєгї кор болгон ге-
нийлерге бєлїп берем! – деди 
Рамис мостоюп туруп.

Рамис бир айдан кийин ал-
тындын кенин тапкан жок окшойт, 
кетип калды. Ошол кезде Аб-
дыкадырдын улуу кызы Суусар 
эркек бала тєрєп, Рамис Рыс- 
куловдун урматына атын Ра-
мис коюшту. Ырымдашып Ра-
мистей гений болсун дешти  
кєрїнєт.

Жаш жазуучулар  
пленумунда 

сїйлєйм деген 
айрым ойлор

Рамис болуп туулуш ке-
рек. Рамиске каршы эмес-

мин. Рамисти сокур туураган-
дарга каршымын. Рамисче жа-
зыш їчїн, Рамис болуп туулуш 
керек. Аны тагдыр ушундай кы-
лып жараткан. Рамис болуп жа-

ралбай туруп, Рамисче жазыш 
кыйын. Рамисче жазыш їчїн Ра-
мисче жашап, Рамистин турму-
шун баштан єткєрїї керек. Ра-
мистин абалында болуу керек. 

Рамистин жазгандарынын 
кєпчїлїгї мени ынандырат, ой-
лондурат. Ар саптан анын кай-
талангыс кылык жоругу кєрїнїп 
турат. Рамис єзїнїн кєз кара-
шын, єзїнїн дїйнєгє болгон кєз 
карашын жазат. Калпты жазбайт. 
Ал эми кєпчїлїк рамисчилерди-
ки жасалма кыйкырык, жасалма 
толкундоо, тоодогу єскєн манда-
лак менен колго жасалган жасал-
ма гїлдєй эле айырмасы били-
нип турат. 

Акын турмуштун, кулк-
мїнєзїн, таасындап, калпты 
кошпой чындыкты жазганда га-
на башкаларды кошо толкунда-
тып ишендире алат.

Лауреат болдум

Бири беребиз, бири бер-
бейбиз деп жатышып, би-

ри татыктуу, бири татыксыз деп 
жатышып лауреаттыкты (Кыр-
гызстан Ленин комсомолунун 
сыйлыгын) беришти. Айга ба-
рып конгон астронавт Армстронг-
дой эле боло тїштїм. Бир жу-
ма бою тынбай эл чакырдым. 
Карыздап да жибериптирмин. 
Бир нече жылы шымым бїтєлгєн 
жок. Ошо мен “ит агытып, куш са-
лып жатканда” бейиши болгон 
Кубанычбек Маликов мени ча-
кырып алып “сен бир жумадан 
бери эле конок алып жатат деп 
угам, байманаў ошончо ташып 
кеттиби, сенден чоў сыйлык ал-
гандар деле антпейт. “Жылкыўа 
ченеп ышкырсаўчы бала” деге-
ни эсимден кетпейт.

***

“Бир сом берип ырдата 
албай, миў сом берип 

койдура албай коюптур” деген-
дей, акын болоюн деп ойлогон 
эмес болчумун. Бир жолу баштап 
алып, кїїлєнїп алып ошо бойдон 
токтоно албай келатам. Бир нер-
сеге катуу киришем. Мушташкан-
да да мыктап, мыктап мушташ-
кам. Ичкенде да 2- разряддагы 
ичкич болгон эмесмин. Катыра 
ичкем. Семиргенде да баспай 
калганга чейин семирдим. 

***

Акыры, ар ким  колунан 
келген жумушту кылыш 

керек. Эгерде баарыбыз окумуш-
туу, мугалим болуп кетсек, анда 
кєчєнї ким шыпырат. “Эшегине 

жараша тушагы”, дейт. Эмнени 
эксеў ошону аласыў дейт эмес-
пи. Мен кєчємдї шыпырайын, 
сен балдарыўды окут. Дїйнєдє 
жаман кесип жок. Эў башкысы 
бир їзїм наныўды маўдай те-
рин менен таап жешиў керек. Эў 
башкысы мына ушунда. 

***

1972-жылы кыргыз 
адабиятынын  

РСФСРдеги декадасында  
Москвада горкомдун секрета-
ры кабыл алды. Ошондо Ма-
ликов: – Бул менин жекече пи-
кирим, делегациянын пикири 
эмес, – деп сїйлєдї. – Нан-
панга, мейманканага,тамакка 
ыраазыбыз.  Досчулук эки ки-
шиге теў бирдей. Дос болуш 
їчїн эки киши теў жїрєгїн ачыш 
керек. Ал эми москвалык бас-
ма сєздєрдє бизге анчалык 
кєўїл бєлїнгєн жок. Бизди ан-
ча теўиўерге албасаўар, ара-
бызда жер жїзїнїн баары таа-
ныган Айтматов бар – деди. 

Бир топ адилеттїї доомат-
тарды айтып жатса, Теўдик (Жа-
зуучулар союзунун тєрагасы) 
улам тура калып, сєзїн бєлїп, 

кагып турду. Тиги киши унчукпай 
укту. Маликов бїтєр менен Тен-
дик Аскаров тура калып, Мали-
ковдун адилеттїї дооматтарын 
четке кагып, жагынып кирди. Эч 
кимибиз оозубузга суу ууртап ал-
гансып, тизебиз титиреп, Мали-
ковду колдогонго жараган жокпуз. 

***

1970-жылы Мар-
дын “Чужое сча-

стье” китебине ак жерден кїнєє  

жаап, акты кара деп, “Коммунист” 
журналына атайын статья уюш-
туруп, Полиграфиздаттын ан-
дагы жетекчиси Керим Соорон-
баевдин жетекчилиги астында 
травля жасашты. Мен ошондо 
сїйлєшїм керек болчу. Кеўешме 
орусча єттї.  Орусча ойлорумду 
айтып жакшы жеткире албайм 
го деп, умтулуп – умтулуп ба-
рып отуруп калдым. Ошол жо-
лу унчукпай калганымды эч ка-
чан мен кечирбейм. 

***

– Сиз єзїўїздї чындык-
ты бетке айткан, ка-

ра кылды как жарган жазуучумун 
деп эсептейсизби?

– Жок.
– Сиз єзїўїздї кайсы топко 

кирем деп эсептейсиз?
– Мен унчукпай койгондор-

дун тобуна кирем деп ойлойм. 
Актап-жактап да кєргєн эмесмин. 
“Молчание – тоже протест” деген  
оруста сєз бар эмеспи.

***
– Ошол учурда кара кылды 

как жарган, тайманбаган да жа-
зуучулар да болду беле?

– Болгон. Мисалы, ага би-
ринчи кезекте Тїгєлбай Сыдык-
бековду кошкум келет, Айтма-
товду. Мисалы, Тїгєлбай акса-
кал эч коркпой-їркпєй эле кем-
чиликтерди бетке айткан баа-
тыр жазуучу деп эсептейм. 

(Уландысы бар)

Жыйнаган  
Памирбек КАЗЫБАЕВ,  

Улуттук маданий борбор

Турар Кожомбердиев жана Шїкїрбек Бейшеналиев 1980-жыл

Кызы Акылай менен
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– Тимур мырза, бал челек 
кармоонун сырларынан 
бєлїшсєўїз?
–  Чыныгы бал челекчи чоў 

тажрыйбага ээ болууга, кыраакы-
лыкка, эмгекчилдикке умтулууга 
тийиш. Аны бат їйрєнїї мїмкїн 
эмес. Бирок, жаратылыш менен 
жаны бирге, аарыларга кызыккан 
адамдарга эў жакшы кирешелїї 
бизнес. Албетте, ар бир иштин 
єзїнїн кыйынчылыктары болот. Аары 
багуу дагы чоў эмгекти талап кылат. Би-
рок бир уй баккыча, бир челек  аары бак-
кан экономикалык жактан пайдалуу. Ми-
салы, бир уйду он эки ай багасыў. Би-
рок анын сїтїн дайым иче албайсыў. 
Ага тоют даярдайсыў, жем камдайсыў. 
Эртели кеч астын тазалап карайсыў. 
Анын їстїнє жылдан жылга мал жаюуга  
жайыттар азайып да баратат. Ал эми 
аарыларды кенен талаага алып барып 
койсоў, єздєрї эле жїрє берет. Бирєєнїн 
талаадагы беделерин тебелебейт, теске-
рисинче алардын жакшы єсїїсїн камсыз-
дап берет. 

– Аарылардын турмушу єзїнчє 
мамлекет дешет...
– Ал ырас. Аарылар бир чоў їй бїлє 

болуп жашашат. Аары бїлєсї: бир эне 
аары жана анын балдарынан турат. Эне 
аары жумушчу аарыга караганда эки эсе 
узун келет. Эне аарынын  негизги жумушу 
– урук таштоо. Ал бир суткада 1500-2000 

Балдын  
касиети

Бал байыркы замандан бери дарылык  
касиети бар азык катары пайдаланылат. 
Бал – єтє пайдалуу жана баалуу азык. Анын 
курамында 300гє жакын пайдалуу заттар 
камтылган жана анда адамдын организмине 
зарыл болгон дээрлик бардык химиялык 
элементтер бар. 

Бал организмге тез жана 100 пайыз сиўет. 
Ошондуктан ал тамак сиўирїїнї, тамакка 

болгон табитти жакшыртат. Пайдалуулугу жагынан 
балга бир дагы жашылча теў келе албайт. Ал эми 
калориялуулугу жагынан ал нан, эт, боор, балык-
тардын катарында жїрєт. Балды пайдалануудан 
кандын тїзїлїшї жакшырат, иммунитет кєтєрїлєт, 
мындан тышкары ал кїчтїї энергиянын булагы бо-
луп эсептелет.  Ошондой эле бал организмди мез-
гилинен эрте картаюудан сактайт. Балды ар кан-
дай тїрдє колдонууга болот. Бирок, ошолордун 
ичинен эў натыйжалуу деп муздак сууга аралаш-
кан бал эсептелинет. Мындай суусундук аз канду-
улукка жардам берет, баш ооруну, баш айлануу-
ну, чарчоону жоготот. 

Аары  
тууралуу  
кызыктуу  
фактылар: 

• Аарынын 5 кєзї бар. Їч кєзї башынын 
їстїўкї, ал эми экєє астыўкы бєлїгїндє 
жайгашкан. 

• Бал аары ар кандай їндєрдї чыгарып 
ызылдашат. Ызылдоосунан улам алар-
дын ачка экенин же їшїп жатканын бил-
се болот. 

• Аарылар эмгекчил келишет. Бир 
кїндє12 гектар жерди учуп чыгышат. 

• Аарылар дагы оорушат. Жугуштуу  
ооруларга  дуушар болушат.  Ошондой эле 
ич  єткєк оорусу менен да жабыркашат. 

• Жыл сайын экологиянын бузулушу ме-
нен аарылардын дагы саны азаюуда. Бул 
жараталыш їчїн єтє кооптуу.   

• Аарылар жарым килограмм бал чогул-
туш їчїн 10 миллиондон ашык гїлдїн ши-
ресин чогултушу керек. Гїлдїн жытын 1 
чакырым алыстыктан сезе алат. 

Агробурч

Бал бизнеси –
кирешелїї тармак

Окумуштуулар бал аарылары дїйнє экономикасына жыл сайын 150 млрд. 
доллар киреше алып келерин эсептеп чыгышты. Ошондой эле экосистеманын 
теў салмактуулугунун сакталып турушунда да мааниси зор. Бал єндїрїї же 
аарычылык кесиби Кыргызстанда да кїндєн кїнгє єнїгїп, ага кызыккандар 
арбып баратат. Анын їстїнє биздин Кыргызстан дарычылык касиети бар, бал 
ширесин чогултууга ылайыктуу єсїмдїктєргє бай, жайыттары кенен тоолуу 
єлкє. Ушундан улам дїйнє эли кыргыз балын эў сапаттуу бал катары тааныйт. 
Тємєндє 3-4-жылдан бери аарычылык кесибин аркалап келе жаткан Талас 
шаарынын тургуну Тимур Жантаев менен аары багуунун кїнгєй-тескейи тууралуу 
маегибизди сунуштайбыз.

жана андан кєп жумуртка 
тууйт. Аарылар єздєрїнїн 
милдеттерин так бєлїшїп 
алышат. Тартип боюнча ар 
бир аары єзїнє тиешелїї 
жумушту аткарып жатып 
башкасына тоскоолдук 
кылбайт. Мисалы, чалгын-
чы аарылар гїлдєрдї изде-
шет, жакшы гїл тапса бий 
тїрїндє жыйноочу аары-
ларга айтышат, ошол замат 
жыйноочу аарылар  учуп 
чыгышат. Алар жыйнап кел-
ген нектарын бал челек-
тин оозунан кабыл алуу-
чу аарыга єткєрїп берет. 
Ошондой эле сакчы аары-
лар болот, алар кїзєтчїлїк 
кылат. Сакчылар єз аары-
ларын чоочун аарылардан 
эў жакшы ажыратып таа-
ныгандыктан бєлєктєрдї 
уюкка киргизбейт. Ошон-
дой эле айрым жалкоо аа-
рылар кур келип, челек-
ке кирїїгє аракет кылса  
ырайымсыздык менен ку-
балап жолотпой турат. 
Ошондой эле тазалагыч аа-
рылар бар. Бул аарылар 
бал челектин тїбїндєгї чо-
гулуп калган булганыч нер-

селерди тазалайт.
– Тажрыйбасыз, 
їйрєнчїк балчы иш-
ти эмнеден баш-
тоосу керек? 

– Їйрєнчїк балчы-
га 4-6 бал челектен 
баштаса ылайыктуу. 
Бул анча чоў кїчтї та-
лап кылбайт жана таж-
рыйба топтогонго жак-
шы. Эгер кыштатуу учу-
рунда же башка себеп-
тер менен  жоготууга 
туш болсо, анча оор 

тийбейт. Иш жїзїндє тажрый-
ба топтогон соў, породаны тан-
дап алып бал челекти кєбєйтсє 
болот. Чынында эле башталгыч 
иште жеткиликтїї бал чогултуу  
кыйын иш, – бирок балчы єз їй- 
бїлєсїн бал, жана башка бал 
азыктары менен камсыз гана кыл-
бастан, биринчи жылы эле кетир-
ген каражатын аз-аздан чыгарып 
алса болот.

– Бал челектер кандай жер-
лерге коюлат? 
– Бал челектер ширелїї 

єсїмдїктєр кєп єскєн жерге ко-
юлат. Бал-шире єсїмдїктєрї 
аарылардын жашоо-тиричилиги 
їчїн єтє зарыл. Ошондой эле 
узак мєєнєткє гїлдєп туруучу та-
лааларга коюлушу керек. 

– Кышында кантип багуу 
керек? 
– Кышында атайын тоюту їчїн 

бал калтыруу керек. Ошондой эле 
балдан сырткары белок-тук тоют 
– перга тєлдї єстїрїп чоўойтууда 
мааниси зор. Уяда перга тїгєнїп 
калганда, тукумдун кєбєйїшї 10-
12 эсеге тємєндєп кетет. Балды 
мол алуу їчїн жазга чейин 
аарыларга кенен жеткидей 
кылып бал, перганы топ-
тоо керек. Жазында 10-12 
кг бал челекте болсо, аа-
рылар тоют менен кенен 
камсыз болуп, аба ырайы- 
на карабай толук кандуу 
аарыларды єстїрїп чыга-
рышат. Тоют аз болсо, кєп 
личинкаларды бага албай, 
єсїшї кечеўдейт, азыктуу- 
лугу азаят. Кээ бир бал-
чылар, жетишпеген то-
ютту кїзїндє кошумча 
кант менен тоюттанды-
рышат. Бирок, бул ык-
ма балды алмашты-

ра албайт. Кышында уялардын кап-
талын, їстїн жаздыкчалар, мата жа-
на кордон кагаздары менен жылууласа  
болот. 

– Бир бал челектен канча бал чо-
гулат?
– Кыргызстанда чєп- чарлар, бак-

дарактар гїлдєгєн маалга карап бал эки 
жолу жыйналат. Ал эми аймак которуп 
кєчїп-конгон балчылар їч жолу жыйна-
ганга жетишет. Бир жолку бал жыйноодо 
бир бал челек аарыдан жумушчу аары-
лардын санына жараша орточо 10 кило-
грамм, эў жакшы болгондо 15 кг.га чейин 
таза бал алынат. Жалпылап алганда бир 
сезондо 20-25 кг. бал алууга болот. Ал 
эми 1 кг.балдын баасы – 210-250 сом. 
Ошондо орточо бааларды алып эсепте-
сек, бир жылда бир бал челектен алын-
ган балды 230 сомдон сатса, 4600 сом 
пайда алып келет. Эсептелген пайда-
нын 200-300 сому гана аарылардын ден  
соолугунун коопсуздугу їчїн, дарыларды 
сатып алууга жумшалат. Калганы таза  
киреше болот.  

Наргиза КОЗУБАЕВА,  
“Кыргыз Туусу”
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Маектешкен Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу” 

– ¯р¿ниса эже, ойлоп кºрсºм чыгар-
мачылык – бул тобокелчилик, то-
бокелге бел байлоо экен. Себеп де-
генде, баштаган чыгарма¢ кандай 
чыгарын, шедевр болобу, же халту-
рабы, бир Кудай ºз¿ билет. Окурман 
кандай кабыл алат, ал ºз¿нчº масе-
ле. Чыгарма кº¢¿лгº толгудай бо-
луш ¿ч¿н ким бирººгº атаандашып 
жазыш керек дешет. Бирººгº атаан-
дашып жазасызбы?
– Жаман жери, атаандашкыдай эч ким 

жок, ар кимдин ºз жолу, де¢гээли, орду, 
ºзгºчºл¿г¿ бар. Ар кимдин жазганы ºз¿нº 
окшош. Мендей дагы бирºº болсо, ошо 
менен атаандашсам болот эле... Эч качан 
бирººгº атаандашууга алым келген жок, ºз 
чыгармачылыгым менен алек болдум. Мын-
дан нары деле ошентем го. 

– Чыгармачыл адам ¿ч¿н кºркºм ада-
бият окуунун ºзгºчº маданияты бо-
лот эмеспи. Кºп окуйсузбу?
– Окуйм, кºп деле эмес. Окуу де-

ле жазгандай эле, отуруп бир китеп-
ти окуюн десе¢, окулбайт. Тескери-
синче, ºз¿нºн ºз¿ эле бир чыгарма 
колу¢а кирип келет, баш кºтºртпºй 
окулат. Мектеп программасындагы 
ºм¿р бою тирешип ºткºн эки жазуучу-
нун чыгармаларын алардын андайы-
нан т¿к кабарым жокто эле окуй албай 
койгомун. Авторлордун терс энергия- 
сы т¿ртч¿ экен да. Ошо бала кезде 
окуган К.Баялиновдун «Кºл боюнда-
сы» ºм¿р бою эсимде калды. Каар-
мандар, окуялар жаркырап элестеп 
турат. Ж.Баласагын китеп текчеде 
20 жылдай окулбай туруп, теледен 
К.Ибраимовдун котормосунан кабыл 
алдым. Бул котормонун де¢гээлине 
жараша жана ар бир чыгарманын 
тагдыры бар. 40-50 жылдан бери 
текчеде турган Т.Драйзерди жакын-
да окудум. А.Ахматованы окуп алып 
анын таасири менен жазган биздин 
мыктылардан кº¢¿л¿м калып кºп 
ж¿рд¿м. Ошолорду жашымда оку-
баганым ырас болгон экен.

– Улуу муундагы калем-
герлер жаштардан эмнени 
¿йрºнмºк элек дешеби, жаш-
тарды окубайт экен. Сиз 
жаштарды окуйсузбу? 
– Жашпы-карыбы, жа¢ы ысым-

ды ¿м¿т менен ¿з¿л¿п т¿ш¿п окуйм, 
акын болуп калгай эле деп. Се-
нин жаштарга карата белгил¿¿ 
сыны¢ы окубай калдым, дуулда-
ган сºздºргº караганда сен аларга 
э¢ зарыл нерсени берипси¢. А ав-
торлор ошону т¿ш¿н¿шт¿б¿, жок-
пу? Билбейм.

– “Канткенде адам уулу 
адам болот” демекчи, чы-
гармачыл адамдын алдын-
да “Ырды кантип жазуу ке-
рек?” деген суроо кабыр-
гасынан турат. Жаштар-
га сабак катары чыгарма-
чыл ºнºркана¢ызды орто-
го салса¢ыз.
– Баарынан мурда чыгармачы-

лыгымын табиятын айтайын. Бул бир кы-
зык. Жашым эл¿¿дºн ºт¿п калганда окурма-
ным, к¿йºрманым, бир тууганым, демººр¿м, 
кайраным Райма апежем: – Кичине¢де 
«ªсºгºн¿ кºргºндº», – деп ырдаганы¢ 
эси¢деби? – деген. Эсимде. 4-5 жашарым-
да: ªсºгºн¿ кºргºндº, Базарчылар келген-
де, – деп кыйкырып ырдай бергеним апе-
жемин эсинде ж¿ргºн¿нº ж¿рºг¿м толо ку-
бангамын. Апежем эстетпесе, унутуп эле ка-
лат элем да. «Єсºгº» деген сºз жок. Ал ме-
нин Кудай берген, жадыма, оозума салган 
алгачкы автордук ырым. Кудай менин жа-
ныма кошуп жараткан угутум ошентип кай-
нап атылып чыккан. Уялат деген жок, тар-
тынат деген жок, «ºсºгºн¿н» эмне экени ме-
нен ишим жок кыйкырып эле ырдай берге-
мин. Калган ырдын бардыгы ошонун улан-
дысы. Кудайдын мага арнап атаганы мол 
экенин билем. Ошо белектерин уктап кал-
бай, ºл¿п калбай жазып ¿лг¿р¿¿гº тийиш-
мин. Ошо «ºсºгºн¿ кºргºндºдºн» он жыл-
дан кийин «Кош, мектебим» деген ырым 
райондук газетадан жарык кºрд¿. Бул да-
гы сегиз жылдык мектепти аяктап жаткан-
дагы балалык эле бабырган сезим болчу. 
Акындык касиет жºн¿ндº т¿ш¿н¿к жок. Че-
берчилик, кºркºмд¿к, поэзия эмне экенин 
билбейм. Поэзия деген жарыкты 17 жа-
шымда барып кºп кºрбºй калган ºз кишим-
ди б¿ш¿ркºгºндºй элес-булас тааныдым. 

«ªсºгºн¿ 
кºргºндº»

Ыр кантип жазылат?

Акын  
¯р¿ниса МАМАТОВА:

Педокуужайдын биринчи курсунда “Кыр-
гыз тили”, “Кыргыз адабиятын” окуткан ча-
ласабат эки мугалимди 8-класста Асанбай 
агайдан жакшы окуп алган билимим менен 
чарчатып, журналда ºч¿ккºн «3тºр» жай-
нап турганда билим шаарыма, ыр багыма 
окутуучум, устатым акын, сынчы, адабият-
чы Омор Сооронов ошондо университетти 
б¿т¿п келип калды. Агай бизге университет-
тик билимин тºкт¿, д¿йнºл¿к адабияттан ка-
бар берди. О.Генри менен тааныштырды. 
А.Осмонов атындагы адабий ийрим т¿з¿п, 
ырларыбызды талдап, талкуулап, ар би-
рибизге мамилеси аяр. Дубал газетага ий-
римдин ар бир м¿чºс¿нº с¿рºт¿ тартылып 
шарж чыгыптыр, тексттер агайдыкы экенин 
т¿ш¿нд¿м. Мага карата ийримдегилердин 
мыктысы деген маани. Албетте, жагымдуу. 
Чынында ºз¿м да ушуну билем. Ооба, окуу 
жайдагы ийрим м¿чºлºр¿н¿н мыктысымын, 
а башкалардынчы? Ушул мени ичимден 
жейт. Агайым мени баалайт, бапестейт. А 
мага бирдеме жетпейт. ªз¿мдº тере¢имде 
бир сонун нерсе барын сезем, жете албайм. 
Жука, катуу бир нерсе тосуп ошо сонун-
га жеткирбейт. “Ошо тосмону кантип алып 
таштоого болот?” – деп т¿пºй¿лм¿н. Мын-
дай абал кºпкº созулду. Омор агайым ме-
ни мактап эле ж¿рїп, еврейче тарбиялап-
тыр. Алар балдарын мактап ж¿р¿п жетилтет  
дейт.

Педокуужайды ошентип б¿т¿п, универ-
ситетти да ошентип эле б¿т¿п, КСЭде Са-
лижан Жигитовдун колунда иштеп калдым. 
Агай КМУнун 1-курсунда кураторум болчу. 
М¿нºз¿н, кыялын билем. Тобокел. Ончак-
ты ырымы алып барып, пикир айтуусун су-
радым. Бир жумадан кийин кел¿¿м¿ айтты, 
ошенттим. Агай кызыл сыя менен ырлары-
мын таш-талканын чыгарыптыр. Барактын 
аркасына кайрадан жазып чыгыптыр. «Ушул 
ырбы? Бул ырды минтип жазбайсы¢бы!» –
деп ºз¿н¿н вариантын окуйт.  «Т¿б¿н тик-
теп шарап куйган кесенин, Ша¢ын с¿йбºйм 
шарактаган кеченин» деген эки гана сабым 
аман калыптыр. Ошондон мен да аман кал-
гамын. Аттамак уйкаштарым менен банал 
ойлоруму катуу тилдеди. – Жазба. Буларды 

окуп, анан жаз, – деп узун тизме берди. Ма-
га ушул катуу сын керек болчу. Ичимдеги, 
тере¢имдеги сонун нерсеге жеткирбей то-
суп турган тосмону Салижан агай ушинтип 
алып таштады. Бир кана, агайдын тизме-
леп бергендерин окуган жокмун. «Ошолор-
ду окуп, ошолордой жазамбы? Жок, ºз¿мчº, 
ºз¿мк¿н жазам», – деп койдум да тек кана, 
жазгандарыма касымдай катаал болуп кал-
дым. ªз¿ келген 1-2 саптын баркын бил¿¿м, 
татыктуу улантуум керегин т¿ш¿нд¿м. Эптеп 
тºрт сапты толтуруум керек эмес, техника – 
муун ºлчºмд¿ сактоо ¿ч¿н сºз маанисин буз-
боом керек. Жа¢ы, жакшы ойду куюлушкан 
уйкаштык менен айтуум керек. Башкалар-
ды, ºз¿мд¿ ºз¿м кайталабайын. Мага кыр-
гыз тилин жакшы окутушкан, сабаттуу жа-
зайын, тыныш белгилери маанил¿¿. Оюм-
ду окурман о¢ой т¿ш¿нс¿н. Ушуга убакыт 
ºткºн сайын бекидим. Жаки Таштемиров-
дун: «Орундуу айтылган ар бир сºз кºркºм», 
– дегенин унутпайм. Ырымда бир дагы орун-
суз сºз болбосун. ªз¿нºн-ºз¿ 1-2 сап жºн 
келбейт, куштап алуум керек. Аны улантчу 
ар бир сºзд¿ жадымда жакшы багып жетил-
тип, мыктай кагып жазайын. Ушинтип эсиме 
кирген убакта деле жалпыга таандык болгон 
бир ката – Табыш жºндºмºн¿н м¿чºс¿н му-
ун ºлчºмгº батпай калса, жазбай коюу мен-
де да бар эле. Кийин ошону жойдум. Азыр 
ошо ката Фейсбукта жайнайт. Авторун айт-

пай эле бир мисал: Сезимдери¢ ээрчибей-
си¢, барбайсы¢. Сезимдери¢и, – деп жазса 
деле болот, айтылыш, жазылыш деген бар. 
Окуганда муун ºлчºмгº ылайык окулуп ке-
тет. Жок, жазылышын да тууралагысы кел-
се, Сезими¢ди ээрчибейси¢, барбайсы¢, 
– десе болбойбу! Буга кºп деле акыл, би-
лим керек эмес. Сабатсыз ыр артка т¿ртºт, 
окуй албайм. Жазганыбыз окурманды тарт-
сын да. Кара сºзгº караганда ºт¿мд¿¿, же-
тимд¿¿ боло турган ырда сºзд¿н у¢гусун кал-
тырып, м¿чºс¿н жазбай коюуга уруксат бер-
ген эреже жок. Муун ºлчºмгº батпаса, сºз 
айкашын, с¿йлºмд¿ башкача т¿зсº эле ма-
селе чечилет. Сºз байлык мол болгон жак-
шы. Эски сºздºрд¿, диалект сºздºрд¿, го-
ворлорду жа¢ы ой, к¿чт¿¿ сезимди бер¿¿дº 
пайдаланса, жатыркабай адабий тилге ки-
рип кетет. Кºркºм, ажайып, мукам деген 
сын атооч сºздºргº  – луу м¿чºс¿н улашат.  
Туура эмес. Демººр, кароол, ашпоз, шоо-
пур деген сºздºргº – чу м¿чºс¿н улашат. 
Туура эмес.  Калаттыр, болоттур ж.б. Туу-
расы: калаар, болоор. Барбаш, келбеш ж.б. 
Туурасы: барбас, келбес. Эреже бар го, са-

баттуу жазалы.

–  Айтматов бир маегинде: “тор-
гой сайрай баштаганда туруп жа-
зам” деп айтканы бар. Сиз кайсы 
мезгил, кайсы маалда жазасыз?

– Бардык мезгил, бардык маал-
да келген сапты жазам. ªз¿ уланса 
уланат, уланбаса тим коём. Мурда 
уйкум келип, жарыкты ºч¿р¿п жа-
тып алганда келген саптарды эрте-
си жазчудай уктап калчумун, а эрте-
си келбейт. Азыр антпейм. 1-2 сап 
экен десем, уланып б¿т¿н бир ыр 
жазылат. Кээде кºлºмд¿¿ чыгарма-
га жетип, уйкусуз аткан та¢дар бо-
лот. 2-3 ыр параллель же 2-3 ыр 
удаа жазылат. Бир чакан эле ыр 
бир нече к¿ндº жазылмайы да бар. 
Бир г¿лдºр сезимге ыр болуп т¿ш¿п, 

12 жылдан кийин жазылган, бол-
гону ¿ч куплет. Кº¢¿лгº ыр бо-
луп т¿шкºн 13-14 жашар сезим-
ди 40-50 жылдан кийин жазгамын. 
Учурунда анын ыр экенин ким  
билиптир! 

ªтº олуттуу, опурталдуу бир 
нерсе бар. Чыгармачыл адам 
ºм¿рбою ºз табиятын тааныбай, 
чыгармачылыгынын Жараткандан 
же жарандардан экенин т¿ш¿нбºй 
ºт¿ш¿ м¿мк¿н. Киши бергенин ºз¿ 
баалабай койгондо, токтотуп сал-
ганда Жараткан жазалайт же алып 
кетет. Мен бул кºрг¿л¿кт¿ кºр¿п 
т¿ш¿нд¿м. Ушундан улам ар ким 
ºз¿н абдан а¢дып таанып, тануу-
га болбой турганды танбасы керек 
экенин кºп ойлойм. ªз¿ кирип кел-
ген саптарды абайлап, теске салуу 
керек экенин да байкап калдым. 
Аян сыяктуу ырлар болот. 

ªз табиятыман, ºнºрканаман 
жаштарга дагы бир айтаарым: ич-
ки байлык, ой чабыт, акылды бы-
шыктоо, сезимди курчутуу ¿ч¿н 
окуу керек. Окугандан рахат-
танып, кубаттанган жакшы. Ал 
эми, окуп, ¿йрºн¿п, таасирле-
нип, туурап жазуу жаман. Жаз-
ганда окугандары¢ан качуу керек. 
Бирººн¿н, айрыкча, ºз¿¢º ºтº жак-
кан автордун бакчасынын г¿лдºр¿ 

сенин бакча¢ан жыттанып турганы жак-
шы эмес. Кудай ºз¿¢º «ºсºгº» бербесе, 
ыр жазбай жашоого неге болбосун? Баш-
калардын ырларын окуп, т¿ш¿н¿п, рахат-
танып алуу халтура жазгандан алда кан-
ча артык. Абийирсиз плагиаттан ар бир 
пендени Кудай сактасын. ªз¿нчº, ºзгºчº 
жазгандар с¿й¿нд¿рºт. С¿й¿н¿п туруп сар-
санаа болом. Канча таланттар халтура-
нын табасын кандырып ичип кетип, асы-
нып ºл¿п жоголушкан. Кандай кана жак-
шы жаратман болушпасын, сактанба-
гандары, турмушка тырмышпай койгон-
дору кечиримсиз! Жараткандын сыйлы-
гына сыртын салганга кандай акылары  
бар эле?!

ªз¿¢д¿ ºз¿¢ с¿й¿п барктабаса¢,
С¿й¿¿с¿н башкалардын шарттабаса¢,
Сени эч ким колго ала албайт ºз¿¢чºл¿к,
ªз¿¢д¿ ºз¿¢ жолго таштаган со¢.

Кудайдын сынап берген сыйы – ºм¿р, 
Чыдаса¢ сынагына, сыйлыгы – ыр.
Уюган кº¢¿лдºг¿ кºрº¢гº¢ºн,
Куюлган жашоо-кумар кºш¿лгºн нур.

Тагдырда таркабасын таш жолдордо,
Башы¢дан бак тайганда, бак конгондо...
Байырлап тураар – ыры¢ коргоп, колдоп,
Сактасын ºз¿¢º ºз¿¢ кор болгондон.
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(Башталышы єткєн сандарда)

Кабарчы анын ийнине тиер замат 
экєє заматта алыскы келечекке ки-

рип барышат – чоў шаарда белгисиз тилде 
сїйлєгєн миўдеген адамдардын арасында 
болуп калышат.

Абышканын кубанычы койнуна батпай, 
кайрадан жашып кирди.

– Уулумдун ырлары кылымдарды кары-
таарын билгем, – деди ый аралаш. – Бул 
адамдар уулумдун кайсы саптарын кайта-
лап жатышат болду экен.

Кабарчы абышканы олтургучка мээ
римдїїлїк менен олтургузуп, єзї дагы анын 
жанына олтурат.

– Уулуўдун ырлары жалпы Римге даўкы 
тарады, элдин баары жакшы кєрїп сукта-
нышты. Бирок Тибериянын падышачылы-
гынын заманы бїткєндє аларды унутуп ка-
лышты. Адамдар экинчи уулуўдун – сарбаз 
болгон балаўдын сєздєрїн кайталап жаты-
шат. Абышка кабарчыга таў калып карап  
калды.

– Ал алыскы аймактардын биринде 
кызмат кылган, – деп сєзїн улантты ти-
гил. – Ошентип жїз башы болгон. Ал аб-
дан адилеттїї жана жакшы эле. Кїндєрдїн 
биринде кулдарынын бири ооруп, єлїм ал-
дында жатты. Сенин уулуў белгисиз бир да-
рыгер пайда болуптур деп ошол адамды 
издеп жєнєйт. Жолду ката ал адам Кудай 
Уулу экенин билди. Дарыгер айыктырган 
адамдарды жолуктуруп, анын окуусу туу 
ралуу угат дагы, Римдин жїз башы болго-
нуна карабастан, анын динин кабыл алат. 
Мына ошентип кїндєрдїн биринде ага жо-
лугат. Кызматкери ооруп жатканын айтат. 
Устат – ал адамды ушунтип аташчу, аны 
менен бармай болот. Бирок жїз башы дин 
адамы эле, Устатынын кєзїн карап туруп, 
Кудай Уулунун алдында турганын тїшїнєт. 
Мына ошондо сенин уулуў кылымдар бою 
унутулгус сєздєрдї айткан экен. «Жарат-
кан! Сен менин їйїмє барганга Мен татык-
туу эмесмин, бирок сен бир сєз айтсаў эле 
менин кызматкерим дартынан арылат», –
деген экен.

Алхимик атын теминди.
– Эмне иш жасабаса дагы Жер їстїндєгї 

ар бир адам дїйнє тарыхында башкы рол-
ду ойнойт. Адатта бул туурасында билбейт 
деле.

Сантьяго жылмайып койду. Ал койчуга 
жашоо ушунчалык маанилїї болушу мїмкїн 

деп эч качан ойлогон эмес.
– Кош бол, – деди Алхимик.
– Кош бол, – деди жаш жигит.
Эки жарым саат бою Сантьяго чєлдї 

аралап, жїрєгї эмнени айтып жатканына 
кулак тєшєп келатты. Жїрєгї кенч кайда ка-
тылганын ага кєрсєтїп бермек. «Кенч кайда 
болсо, жїрєгїў ошол жерде болот», – де-
ген ага Алхимик.

Бирок жїрєгї ага башка нерсе тууралуу 
айтып жатты. Эки ирет тїшїнє кирген нер-
сени чындыкка айландырам деп койлорун 
таштап кеткен койчунун таржымалын сый-
мыктанып айтып келатты. Єз Чыйыры туу-
ралуу жана андан тайбай кеткендер – жаўы 
жерлерди же сулуу кызды издеп чыккан-
дар жана замандаштарынын аўсезимине 
жана жалган кєз караштарына каршы тур-
гандар тууралуу эске салды. Ал улуу ачы-
лыштар, улуу єзгєрїїлєр, китептер туура-
луу айтып келатты.

Сантьяго кумдуу дєбєнїн кыры менен 
кєтєрїлє баштаганда гана жїрєгї ага мын-
дай деп шыбырады: «Сак бол. Сен ыйла-
ган жерде мен дагы болом, демек, сенин 
кенчтериў дагы болот».

Жаш жигит жайбаракат кєтєрїлїп ба-
ратты. Жылдыздар жайнаган асманда чара-
дай толгон ай пайда болду – ал бир ай бою 
чєлдї аралап келаткан. Ай кумдуу дєбєгє 
нурун чачып, дєбєлєрдїн кєлєкєлєрї ук-
муштуудай термелип, чєл толкуп жаткан 
деўизге окшоп турду. Сантьяго Алхимик ме-
нен коштошуп, атынын оозун бош кое бе-
рип, ага эркиндик тартуулаган кїндї эсте-
ди. Асмандагы ай чєлдїн тунжураганын, 
кенч издеп чыккандар басып єткєн жолду 
жарыкка бєлєп турду.

Бир нече мїнєттєн кийин ал чокуга 

кєтєрїлдї дагы, жїрєгї кїтїїсїздєн катуу 
дїкїлдєп согуп жиберди. Алды жакта айдын 
жарыгына бєлєнїп, боз кумдардын арасы-
нан пирамидалар боюн керип чыга келди.

Сантьяго жерге тизелей калып, ыйлап 
кирди. Ал Кудайга Єз Чыйырына ишенїїгє 
дем бергендиги, Мелхиседек, Хрусталь Са-
туучу, англичан, Алхимик менен жолугуш-
турганы їчїн, эў башкысы аны сїйїї эч ка-
чан адамды Єз Чыйырынан ажыратпасты-
гына ишендирген чєлдїн кызы менен жолу-
гуштурганы їчїн ыраазычылык айтып жатты.

Пирамидалар жаш жигитти кылымдар-
дын бийиктигинен карап турду. Эми ал каа-
ласа кєк жайыкка кайтып Фатимага їйлєнїп, 
кой кайтарат. Жалпы Тилди билген жана 
коргошунду алтынга айландыра алган Алхи-
мик деле чєлдє жашабадыбы. Ал эми Сан-
тьяго єз єнєрїн кєрсєтє турган, акылман-
дыгынын їзїрї менен таўдандырчу адам 
жок. Єз Чыйыры менен баратып, ал єзїнє 
керектїї єнєрдїн баарын їйрєндї жана эм-
не тууралуу кыялданса, ошонун баарын ба-
шынан єткєрдї.

Бирок ал єз кенчин издеп келген, ал эми 
максатка жеткенде гана иш аткарылды деп 
эсептесе болот эмеспи. Жаш жигит чокуда 
туруп ыйлап жатты, ылдый карап, тамчы-
лары кулап жаткан жерде коўуз жєрмєлєп 
баратканын кєрдї. Чєлдє жер кезип жїргєн 
мезгилде Сантьяго Египетте коўуз Кудай-
дын белгиси экенин билип калган.

Ага дагы бир белги келди, эми жаш жи-
гит жерди казып кирди, бирок оболу Хрус
таль Сатуучуну эстеди дагы, ємїр бою таш-
ка ташты тизип олтурса дагы, эч бир адам 
єз короосунда пирамида кура албайт деп,  
туура эмес айтканын тїшїндї.

Тїнї бою ал кумду казып чыкканы ме-

нен эч нерсе тапкан жок. Нечендеген кы-
лымдар аны пирамидалардын чокусунан їн 
катпай тиктеп турду. Бирок ал моюн бербе-
ди – казып койгон чуўкуруна улам кум тол-
туруп жаткан шамалга єчєшїп, талыкпай ка-
за берди. Сантьяго алдан тайды, колун ка-
натып да алды, бирок кєз жашыў кайда ку-
ласа ошол жерден изде деп буйрук берген 
жїрєгїнє ишениминен тайбады.

Чуўкурдан таштарды казып чыгарып 
жаткан маалда арт жагынан баскан дабыш 
угулду. Сантьяго артына кылчайып адам-
дарды кєрдї – бир нече адам жарыкка да-
лысын салып тургандыктан, алардын жїзїн 
ажырата алган жок.

– Эмне кылып жатасыў? – деп сурады 
алардын бири.

Жаш жигит эч нерсе деп жооп берген 
жок. Азыр анын жогото турган нерсеси бол-
гондуктан, Сантьягону коркунуч каптады.

– Биз согуштан качып чыктык, – деди 
экинчиси. – Бизге акча керек. Сен бул жер-
ге эмне каттыў?

– Эч нерсе каткан жокмун, – деп жооп 
берди Сантьяго.

Бирок качкындардын бири аны чуўкурдан 
сууруп чыгып, чєнтєктєрїн тинтип, куйма ал-
тынын таап алды.

– Алтын! – деп кыйкырып ийди ал.
Эми ай анын жїзїнє нурун чачып тур-

гандыктан, каракчынын кєзїнєн Сантьяго 
єз єлїмїн кєрдї.

– Ал жерде дагы болуш керек! – деди 
дагы бири. Алар Сантьягону кумду казгын 
деп буйрук беришти, алардын айтканын ат-
карууга мажбур болду. Бирок кенч чыккан 
жок, ошондо каракчылар аны катуу ур ток-
мокко алышты. Асманда таў сєгїлгїчє теп-
килешти. Сантьягонун кийимдери самсаа-
лап тытылып калды, эми чындап єлїм аны 
сагаалап калганын сезди.

Ошол маалда Алхимиктин сєзї эсине 
тїштї: «Єлгєнї турсаў акчанын сага эмне 
кереги бар? Акча єлїмдї бир саамга дагы 
арачалай албайт».

– Мен кенч издеп жїрєм! – деп кыйкы-
рып жиберди Сантьяго.

Талкаланып канжалаган эриндерин эп-
теп кыймылдатып ал каракчыларга тїшїндє 
эки ирет египеттин пирамидаларынын эте-
гинде катылган кенчтерди кєргєнїн айтып 
берди.

(Уландысы бар)
Которгон Болот ЖУМАБАЕВ

Пауло Коэльо

Алхимик
Дїйнєлїк шедевр

Жар чакыруу – акындар 
поэзиясындагы туруктуу 
жанрлардын бири. Тєрт дубан 
эл чогулган аш-тойлордо жар 
чакыруу укугу акындардын 
акынына: сєздїїсїнє, чеченине 
эле эмес, їнї уккулуктуусуна, 
добушу бийигине берилген. Аш-
тойго келген акындар жарчылыкты 
талашып айтышка тїшкєн. Аш-тойго 
катышкан жїздєгєн эл акындын 
бирине артыкчылык берип, ал 
аш-тойдун жарчысы болуп калган. 
Айрым учурларда той-аш ээси 
акындарды айтыштырбай эле, ким 
жарчы болорун алдын ала аныктап, 
ал ырчыга бир-эки ай мурда ат 
чаптырып айттырып, кабарлаган. 
Їмєталы ырчы да ошол мезгилдеги 
кыргыз-казак катышкан чоў-чоў 
аш-тойлордо жарчылык милдетти 
аткарып ырдаган. Мына ошондой 
тєрт дубан эл катышкан аштардын 
бири – сан каралуу Сазанын ашы. 

Эл оозундагы а¢ыз кептерге караган-
да, ¯мºтаалынын акын катары эл 

алдында чыгышы сан каралуу Саза бай-
дын баласы Тºлº мырза атасына аш бер-
генде башталат. Ага чейин чакан тойлор-
до ырдап, жарамазан айтып, кыз оюндар-
да ырдап ж¿рч¿ экен. Аш ºтº ыксыз бери-
лет. Жала¢ ке¢ешке 12 бээ союлат. Їч акын 
жар чакырат. “Айбанаттардын батасы тий-
син” – деп белбелге бээ сойдуруп таштап 
койгон дешет. Ушуга чейин атасынын айт-
кан сºз¿н ойдон чыгарбай, кºп ачыкка чык-
кан эмес экен.

Кагылайын калайык,
Бир аз кулак салалык.
Кандай сººлºт болот деп,
Тургандыр ичте камалып.
Аш шаанисин бир баштан,
Ирээттеп айтып салалык.
Эр сайышчу балбандан,
Экиден издеп табалык.
Жºº балбан к¿рºшкº,
Ж¿рºкт¿¿дºн салалык.

Жар чакыруу

¯мºталы Эсенаман уулу

Жоон билек, жолборс тºш,
Оодарышка алалык.
Биринчи кармап ºткºндº,
Билеги калсын кабарып.
Акыркысы ат чабыш,
Кºк¿лгº байлап саамалык.
Б¿г¿н келген меймандар,
Эс алууга баралык.
Чо¢ ке¢еште каралып,
Байге калды саналып.
Тамаша эрте¢ башталат,
Тºлºжан ºз¿ башкарат.
Шайланышкан мырзалар,
Бирден жорго ат алат.
Чырчатагын жок кылып,

Тартип менен алпарат.
Кийгенинен билгиле,
¯ст¿ндº торко жайкалат.
Жала¢ кийиминин ºз¿нºн,
Кºз уялып жалтанат.
Кереметт¿¿ бул ашты,
Отуз бир киши башкарат.
Тºлºкемден жооп алып,
Б¿г¿н т¿н¿ чакталат.
Эми мен эрте¢кисин айтайын,
Айтып берип кайтайын.
Азыраак сабыр кылгыла,
Аттын башын тартайын.
Эрте¢ болсо тамаша
Жºº к¿рºштºн башталат.

Оодарыш, сайыш ¿чººс¿,
Эрте¢ б¿т¿п ташталат.
Жорго салыш, ат чабыш,
Наркы к¿нгº чакталат.
Эми байгесин айтып берейин,
Малын санап кºрºй¿н.
Жºº к¿рºштº балбандар,
Жамбашка, тºшкº салгандар.
Сол бутунан имерип,
Торой чалып алгандар.
О¢ жамбаш ººдº кºтºр¿п,
О¢косунан салгандар.
Айры тºшт¿н ¿ст¿нº,
Алчайып басып калгандар.
Сегиз токту, бир кочкор,
Таягы бар бир чокмор.
Сегиз байтал, бир айгыр,
Жетелеп ж¿р¿п сен кайгыр.
Сегиз инек, бир бука,
Чандырында эт да жука.
Кошу менен тºº бар,
Жетелеп ж¿рч¿ жºº да бар.
Мына к¿рºшт¿н ушул байгеси,
Керемет аштын дал ºз¿.
Анан булчу¢у жумур чабандес,
Оодарыш болот уккула.
Байгесин аз дебестен,
Бирден санап чыккыла.
Э¢кейип жалды кармабай,
Тике тартып жыккыла.
Аттын мойнун кучактап,
А¢тарылба чычактап.
О, тегирмен кетпей богустан,
Бука сайды тогуздап.
Анан эр сайышта балбандар,
Ээрге найза салгандар.

(Уландысы бар)

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу»
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Талас шаарында элден нак  
акча жыйнап, кадимки финансылык 
пирамида сыяктуу ыкма менен  
шугулданган компаниянын ишин укук 
коргоо органдары териштире баштады. 
Соўку учурларда жїз миў сомго чейин 
акчаларды «Эл биримдиги» финансы 
компаниясынын эсебине тєгїп, чукул 
убакытта ал сумманын чоў пайыздык 
єлчємїндє їстєк алып, кардарлар пайдага 
туйтунуп жатканы тууралуу  маалымат элге 
тарады. Ал компаниянын кардарларынын 
соцгруппалары бїйїрлєрї кызып, 
бирєєлєрї банктан їстєгї азыраак насыя 
алып тєгїштї, айрымдары алтын сєйкє-
шакектерин сатышты. Айрымдары малын 
сатышып, оўой олжого туйтунууну кєздєп, 
жїздєгєн адамдар ашыгып аракет  
жасашты.

ОИИБдин басма сєз 
кызматынын маалыматы 
боюнча «Эл биримдиги» 
єнїктїрїї фондусу деп 
аталып, элди жакырчы-
лыктан чыгарууну кєздєй 
турганын, элден акча чо-
гултуп, кайра кєбєйтїп 
берїї айтылган. Ал ара-
да соцтармактарда мили-
ция кызматкерлери їч-тєрт  
жарандын катышуусунда 
бир нече мїшєктєрдє  жа-
на жерде чачылып жаткан 
акчаларды санап жаткан 
видео жарыяланды. Та-
лас облустук ички иштер 
башкармалыгы  сотко чей-

инки єндїрїштїн алкагында фонд-
дун кеўсесин тинтїї жана каражат-
ты саноо жїргїзїлгєнїн билдирди. 
14-июнда чакыруу  тїшїп, ыкчам топ 
ал  мекемеге барганда Талас автобе-
кетинин ичиндеги имаратта аталган 
фонд ишмердїїлїгїн жїргїзгєндїгї  
аныкталган.

Анын єкїлї Талас районунун Таш-
Арык айылынын 37 жаштагы тургу-
ну экени белгилїї болду. Ал єзїнїн 

наамына «Ашар касса» жоопкерчилиги чектел-
ген коомун ачып, кийинчерээк «Эл биримдиги» 
єнїктїрїї фонду болуп єзгєртїлгєн. Аталган 
факт боюнча Талас ШИИБине алынып  кели-
нип, ал тїшїнїк кат жазган. Учурда текшерїї иши  
жїрїп жатат.

7-июнда ыйгарым укуктуу єкїл Б.Нарбеков ак-
ча каражатын аталган фондго салган жарандар 
менен жолуккан. Алар фонддун ишине тоскоол-
дук кылбоону талап кылышкан. Алар акчаларын 
кайтарып алуудан кєрє їстєк пайыз менен алуу 
пайдалуу деген ойлорун билдиришкен.

Бирок єткєн окуялардан сабак албаган, тез 
эле пайдага туйтунууну ойлогон адамдар акча-
ларынан бєєдє айрылып, ыйлап-сыктап, убара 
болуп калышпаса эле болду. «Сагызган сакты-
гынан эмес, суктугунан єлєт» деген макал бар  
эмеспи.

Козубек ИМАНКУЛОВ,  
“Кыргыз Туусу”

Талас

Мурдагы  
ордунда калган 

мал базар 
Талас шаарынын чыгыш тарабындагы  мал базарга 
жакында атаандаш  мал базар жай курулуп, ал 
тургай бир апта мал ташыган автоунаалардын 
айдоочуларын, кардарларды кызыктыруу жолдору 
менен соода иштери да жїрдї.

Бирок А.Оторбаев кєчєсїндєгї №226А дарегин-
де жайгашкан мал базар  Талас шаардык мэрия-

сынын  быйылкы жылдын 31-майдагы буйругу менен 
тїзїлгєн комиссиянын корутундусунда,  «Кадастр» мам-
лекеттик мекемеси тарабынан берилген мамлекеттик 
актыда жер участогуна мал базар курууга болбой тур-
гандыгы,   ветеринардык-санитардык талаптар боюн-
ча  «Мал базарлардын аймактары айыл жана шаарлар-
дын  чет жакасында жайгашууга, калктуу конуштардан 
жана коомдук тамактануу объекттеринен 200 метр са-
нитардык коргоо  менен бєлїнїп турууга тийиш»  жа-
на «Мал базарлардан шаардык, облустук жана район-
дук маанидеги автомобиль жолдоруна чейинки аралык  
30 метрден кем болбоого тийиш» деген эрежелер сак-
талбагандыгы белгиленген. 

Комиссиянын курамында 1-вице мэр М.Байжигитов, 
экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекет-
тик инспекциясынын  «Кадастр»мамлекеттик мекемеси-
нин, архитектура шаар куруу башкармалыгынын, сан- 
эпидстанциянын, Талас  шаардык ички иштер бєлїмїнїн 
єкїлдєрї да болушкан.

Шаардын 1-вице-мэри М.Байжигитов КР Єкмєттїн 
токтомдорундагы талаптарына жооп бербегендиктен 
жана тиешелїї мыйзамдык документтери жоктугунан 
ишкер Б.Бейшеновго тиешелїї Оторбаев кєчєсїндєгї 
№226А сандуу жер тилкесине мал базар кылууга тыюу 
салынып, мал базар мурдагы эски жайда иштеп жатка-
нын редакцияга билдирди. Ишкер Б.Бейшенов ал жай-
ды автобазар їчїн иштетсе деле мїмкїнчїлїк болоо-
рун кошумчалады.

Єткєн аптада Министрлер 
кабинетинин облустагы  
ыйгарым укуктуу єкїлї Мирбек 
Кожоев Кєл єрєєнїнє атайын 
кызматтык иш сапары менен 
келген Айыл, суу, токой чарба 
жана аймактарды єнїктїрїї 
министри Аскарбек Жаныбеков 
менен бирге бардык аймактарды 
кыдырып чыгышты. 

“Миў уккандан бир кєргєн 
артык”дегендей, алар жер-

жерлерде ондогон жылдардан бери 
жылыга тиешелїї жактарга айтылган-
дан эч майнап чыкпай келаткан толгон-
токой кєйгєйлєрдї єз кєздєрї менен 
кєрїштї. Жашоо-тиричилиги жер ме-
нен мал чарбасына ыктаган элет тур-
мушунун учурдагы дурус-буруш жакта-
рына толук ынангандай болушту. Мын-
дан отуз жылдан ашык убакыт мур-
да Балыкчы шаарында1973-жылы ку-
рулган саркынды сууларды тазалоочу 
“Береке”насостук станциясы бюджет-
тин тартыштыгынан деген себептен 
улам жабдуулары жаўыланбай, капи-
талдык оўдоого алынбаган. Анын экин-
чи кезектеги насостук станциясын ку-
руу да айтылган бойдон унутулган. Ал 
эми насостук станциянын аткара тур-
ган кызматы балыкчылыктар їчїн баа 
жеткис. Анткени, андан тазаланып чык-
кан суулар менен Балыкчы шаарынын 
дачалары жана єздєштїрїлгєн мємє-
жемиш бактары, коўшу Тору-Айгыр, 
Сары-Камыш айылдарынын 1178 гек-
тар жер аянтын ээлеген айыл чарба 
єсїмдїктєрї сугарылат. Жабдуулары 
менен жер алдына тєшєлгєн тїтїктєрї 
иштен чыккандыктан учурда бир га-
на насостук агрегат элдир-селдир иш-
теп калган. 

Ушундай кєрїнїшкє Тоўдун Кєк-
Мойнок айыл аймагынын Ак-Єлєў айы-
лындагы 2500 гектар айдоо аянттарын 
суу менен камсыздап турган Ак-Єлєў 
менен Ак-Кырчоо каналдары да туш 
болгон. Аны калыбына келтирїї милде-
тин  “Кыргызсуудолбоор” ААКсы алып, 
аны аяктоо алдында турушуптур. Буга 
чейин боз талаа болуп ээн жаткан 85 га 
жерге суу жеткирип “Нар Су” кооперати-
вин уюштурган дыйкан Арстан Сулай-
манбеков 2007-жылдан бери жети ки-
шини ишке тартып, 45 гектарына абри-
кос єрїгїн, калган 40 га жерге алма, ги-
лас, кара єрїк отургузуп, ал жер азыр 
гїлдєгєн кєк талаага айланган. Аянтка 
тамчылатып сугаруу системасы коюл-
ган. Тїшїм жыйноо мезгилинде 30-40 
адам иш менен камсыз болгону менен, 
жылыга жыйналган мємє жемиштин 
мол тїшїмїн сатып єткєрїїдє кыйын-
чылыктар жаралууда деген кєйгєйлєр  
айтылды. 

Жети-Єгїздїн Барскон, Кичи-
Жаргылчак айылдарында бир ка-
тар жылдардан бери багбанчылык 
менен алектенишет. Алманын он-
дон ашык, алмурттун їч, абрико-
стун тєрт, карагат менен дан куу-
райдын бир нече сортун єстїрїшєт. 
Мємє-жемиштерин как кылып курга-
туучу жабдуулар орнотулган. Алар 
муздаткычтарды, буу казандарын, 
шире куюучу айнек идиштерин са-
тып алууга акча каражаттары жа-
гынан кемчилдигин билдиришкен. 
Ал эми Ак-Дєбє айыл аймагында-
гы Тилекмат айылынан “Абердин-
Ангуст” асыл тукум уйларды бак-
кан “Рысбек ата” чарбасын жетек-
теген Акназар Баялиев чарбага же-
ке менчик асыл-тукум макамын ый-
гарышса туура болор эле деген оюн  
билдирди. 

Жер-жерлердеги калктуу конуш-
тарда їй салууга берилген жер тил-
келерин трансформациялоо чечил-
бей келаткан кєйгєйлєрдїн бири. Бир 
эле Ак-Суу аймагында жалпысынан 
бєлїнгєн 903,3 га жер тилкелерине 
1500 їй салынып, 1697 їй-бїлє жашап 
атышса, калган 513 жер тилкелерине 
болочок їйлєрдїн жерпайы куюлган. 
Мындай кєрїнїштєр Кєл єрєєнїнїн 
бардык шаар-райондорунан жолу-
гат. Бїгїнкї кїндєргє чейин мыйзам-
дуу жер тилкелерин ала албай кай-
рылбаган жагы калбай убара тар-
тып жїргєн жаштарыбыз деле аз 
эмес. Ар кандай жолдор менен жер 
тилкелерин менчиктеп ээлеп алып, 
бїгїнкї кїндєргє чейин аларды чети-
нен єз-єзїнчє соодалап акчага марып 
жїргєндєрдїн деле аягы їзїлчїдєй  
эмес. 

Жогорудагыдай кєптєгєн кєйгєйлїї 
маселелер жолугушуу учурунда орто-
го салынды. Жыйынтыктоо жыйынын-
да бардыгы талкууланды. Облус же-
текчиси Мирбек Кожоев чогулгандар 
алдында чыгып сїйлєгєн сєзїндє, су-
нушталып талкууланган 72 маселени 
чечїї жол-жобосун, аларды аткаруу 
милдети кимдерге жїктєлгєнїн даана-
лап ачык айтып берсе, Айыл, суу, то-
кой чарба жана аймактарды єнїктїрїї 
министри Аскарбек Жаныбеков ай-
ыл аймактарынын жана администра-
ция башчыларынын милдеттери ме-
нен укуктарына кеў-кесири токтолуп, 
алардын учурдагы ары єтє жооптуу, 
ары татаал иштеринде ийгиликтерди  
каалады. 

 Жээнбай ТЇРК,  
“Кыргыз Туусу” 

Ысык-Кєл 

Кєйгєйлєр талкууланып, сунуштар айтылды 

«Эл биримдиги»  
элди тонобосо 

экен? 
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“Айрандай бала 
тєрєлєт...”

Акчал Атагулов 1955-жылы 4-март-
та Талас районундагы Чоў-Алыш 

айылдык кеўешиндеги Кара-Суу айылын-
да мектеп директорунун їй-бїлєсїндє 
жарык дїйнєгє келген. Чоў атасы Атагул  
куучу, эмчи-домчу, бир нерселерди ал-
дын ала айта койчу киши болгондуктан 
уул-келинине: “Силердин ортоўордон ай-
рандай болгон бала тєрєлєт” – деп айтып 
калат. “Айрандай баласы эмнеси” – деп 
тїшїнє бербеген жаш тїгєйлєр качан уу-
лу Акчал жарык дїйнєгє келгенде атасы-
нын айткан сєзїнє ынанышат. Дал ушул 
Атагул чоў ата “айрандай” деп мїнєздємє 
берген адамдарды илимде альбиностор 
дешет. Альбинос – организм їчїн нормал-
дуу пигменттин тубаса жоктугу. 

Эки жашка чыкканча Акчалдын кєзї 
кєрбєй ата-энесинин барбаган жери, 
кєрсєтпєгєн дарыгери калбайт. Ушул 
бойдон кєрбєй калабы деп энеси санар-
кап ыйлаган кїндєрї болот. Бир кїнї кер-
медеги шейшептердин шамалга учуп ат-
канын карап турган уулун кєрїп апасы 
сїйїнгєнїнєн ыйлап жиберет. 

Бирок, ал їчїн альбинос болуп 
тєрєлїїдєн да альбинос болуп жашоо 
кыйын болот. Алардын инсан болуп ка-
лыптанып, турмуштан єз ордун табышы 
алты саны аман-соо адамдарга караган-
да кыйла татаал. Ошондой болсо да ал 
кажыбас кайрат, талыкпас аракет, темир-
дей эрк, ийнедей ийкемдїїлїк жана чы-
дамкайлык менен баарын жеўет. “Жаш 
кезде єзїмдєн-єзїм корунсам, жаш єткєн 
сайын єзїмє болгон сыймыктануум артты. 
Кудай сактасын, кєзїм жаздым болсо да 
бирєєлєрдї жетелесем жетеледим, би-

Жаўы тєрєлгєн балага ысым 
ыйгаруу єтє жоопкерчиликтїї 
иш. Анткени аталган ысым ме-
нен баланын тагдыры байла-
ныштуу болот дешет. Мен дагы 
агай менен алгач таанышканым-
да эле аты єзгєчє экенин бай-
кап, анын тарыхына, маанисине 
кызыктым. “Мага эле эмес ме-
нин атыма да кызыккандар кєп. 
Єзїмє окшоп атым да сейрек 
кездешет”- деп ысымынын та-
рыхын мындайча чечмелеп бер-
ди.  «Менден улуулары Бурулкан, 
Айдай, Светлана деген удаа-удаа 
кыздар болгондуктан їйдєгїлєр 
мени эркек болсо деп тилешип-
тир. Ал кезде азыркыдай ар бир 
їйдє унаа жок, апам мени їйдєн 
толготуп тєрєптїр. Тєрєткєн 
аялдар балжуурандай аппак бо-
луп жатканымды кєрїп бир эсе 
таў калышат. Азим таежем агасы Жаман-
кул молдону чакырып, азан чакырып ат 
коюп берїїсїн єтїнєт. Молдокем эскини 
да, жаўыны да жакшы билген билимдїї 
адам окшойт, мени кєрїп: «Жышаана-
луу бала тура. Чочулабай эле койгула. 
Єзїўєрдїн тїпкї ата-тегиўерде бар. Ку-
дай ємїр жаш берсе бул да бир адам болот. 
Аты Акчал болсун» – деп азан чакырып  
ат койгон экен. 

Агай

Єзгєчє ысым, єзгєчє тагдырлуу – 
Акчал Атагулов

рок бирєєлєргє жетелеткен жокмун. Кий-
инки мезгилдерде китептерден же интер-
неттен альбиностор жєнїндє жазылган 
илимий маалыматтарды кєбїрєєк окуп, 
єзїм тууралуу китеп жазуу менен альби-
ностор да башкалар сыяктуу эле жашоо 
мїмкїнчїлїгїнє ээ экендигин, турмушта 
жана коомдо алардын єз орду бар экен-
дигин далилдегим келет”.   

Ата тарбиясы,  
эне мээрими

Эркек бала тарбияны атадан, мээ-
римди ападан алат дегендей ата-

га карап тїздєнїп, аны їлгї тутпаган 
уул болбосо керек. Атасы Рысбек кыш 
кїндєрї отту жакшылап калап, тегерек-
теп олтурган уул-кыздарына Тїгєлбай 

Сыдыкбековдун «Биздин замандын ки-
шилери», Шота Руставелинин «Жолборс 
терисин жамынган баатыр», Аалы Током-
баевдин «Таў алдында» деген чыгарма-
ларын їн кубултуп, берилїї менен окуп 
берет. Кєрсє, ошол тїндєрї эле атасы 
китеп окуп берїї менен уулунун педаго-
гикага, адабиятка, тарыхка болгон куш-
тарлыгын ойготуп, мугалимдик асыл ке-
сипке даярдап, келечегин тїптєгєн экен. 
Атасынын берген жєндїї сунушун туу-
ра кєрїп, Кыргыз улуттук университети-
нин тарых факультетине тапшырып окуп 
калат. Айылдан эч жакка чыкпаган сту-
дент жалаў орус тилинде єтїлгєн сабак-
тардан кыйналып, шаар турмушунан та-
жап баарына кол шилтеп салып айылга 
кетип калгысы келет. Бирок тайпалаш-
тарынын, теўтуштарынын адамгерчи-
лиги, бир туугандай кылган мамилеле-
ри, Сабыр Аттокуров, Анвар Хасанов, 
Сулайман Жумагулов, Бегмаалы Жам-
гырчинов, Петр Адамович Тутлис сыяк-
туу окумуштуу агайларынын таасири жа-
на ата-энесинин ишеними, жакындары-

нын їмїтї окуусун таштап кетїїгє жол 
берген эмес. 

Студент кезде каникулга келип апа-
сынын кундуздай капкара чачтарын ак 
аралай баштаганын байкап єзїн айып-
туудай сезип, кєпкє бушайман болот. 
Ошондогу апасына болгон аёо сезими-
нен тємєндєгїдєй ыр саптары жаралат:  

Алыс кетсем караанымды сагынып,
«Каралдым» – деп каттарыма 

жалынып.
Мээрим жанган айдай жаркын жїзїўє,
Тармалдантып из таштоодо карылык.

Карыш жылсам кїтє берип зарыгып,
Качан келсем карбаластап кам уруп.
Саймаланган саамай кара чачтарыў.
Бараткансыйт кїмїш тїскє багынып.

Кєргєн сайын мээрим жанган кєзїўдї,
Мен бактылуу сезем дайым єзїмдї.
Таймашууга келчї болсо карылык,
Тайманбастан тосоор элем тєшїмдї.

Акчал Атагуловдун поэзияга, адаби-
ятка болгон кызыгуусуна физика саба-
гынан берген Исаков Кесексары агайы-
нын їлїшї чоў. Облустук гезиттин ре-
дакциясына ээрчитип барып ырларын 
гезитке берип, Токтогул атындагы ада-
бий ийримге мїчє кылат. “Агай болбосо 
ушул деўгээлге жетет белем же жетпейт 
белем ким билет. Агай менен кийин Кєк-
Арык мектебинде 18 жылдай чогуу иште-
дик. Экєєбїз мектептин тарыхы жєнїндє 
китеп жаздык. Ал мени бала кїнїмдє эле 
“абышка” деп эркелетчї. Айылдан жолу-
гуп калып учурашып кєрїшкєндє: «Абыш-
ка деп эркелетип жїрїп єзїўїз да абыш-
ка болуп, мени да абышканын катарына 
коштуўуз» – десем, “Ээ бала, абышка-
лыкка жеткен да бар, жетпеген да бар, Ку-
дайдын буйруганын кєрєбїз. А кєрєк жак-
шы карып, жакшы жашайлы” – деп калат. 

Єзї окуткан  
сабактардагы  

каармандардай  
жашап келет...

Акчал Атагулов 40 жыл мугалимдик 
кесипти аркалап, 20 жыл лицейде 

окуу бєлїмїнїн башчысы, директордун 
илимий иштер боюнча орун басары бо-
луп иштеди. Гезит-журналдарга кєптєгєн 
макалаларды жазып бир нече китепче-
лерди жараткан. Кесибин сїйїп, баш-оту 
менен берилип иштеп, Кыргыз ССРинин 
“Эл агартуунун отличниги”,  Кыргыз Ре-
спубликасынын Президентине караш-
туу мамлекеттик тил боюнча улуттук ко-
миссиясынын “Кыргыз тили”, Кыргыз Ре-
спубликасынын тарыхчылар ассоциясы-
нын “Тарых” жана Кыргыз Республикасы-
нын “Ардактуу инсаны” тєш белгилерине 
ээ болгон. Облустук усулканада он жыл 
мугалимдердин билимин єркїндєтїї кур-
сунда тарыхчыларга интерактивдїї усул-
дар боюнча да дарстарды окуган. Кеси-
би тууралуу:“Мугалимдик кесип менин 
инсан болуп калыптанышыма гана эмес 
чыгармачыл педагог болуп калыптаны-
шыма да шарт тїздї. Канчалаган жаш 
муундарга таалим-тарбия берип, жаш 
мугалимдерге насаатчы катары колдон 
келген жардамымды кєрсєтїп, эл катары  
коомго, эли журтума аз да болсо єз са-
лымымды кошо алганыма жаратканга  
ыраазымын. Окуучуларым, кесиптеште-
рим кєргєн жерде агай деп урмат кєрсєтїп 
учурашып калышат. Мага мындан ар-
тык сыйлык да, сыймык да жок” – дейт  
Акчал агай.

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА 

Ак канаттуулардын бардыгын эле 
альбинос деп айтууга болбойт. 
Андыктан альбинос куштарды 
тизмектеп кєрсєк.

Кара карга аталган альбинос жа-
пайы куш. Анын терисинде жана 

кєзїндє меланиндин жана  тирозиназа 
ферментинин жетишсиздиги генетика-
лык жактан аныкталган. Аларда кароти-
ноид негизиндеги тїстєр болбогондуктан, 
толугу менен тїссїз (ак). Кєзї кан сымал 
кызыл. Алар кєздєрїнїн начар кєрїшїнєн 
улам кєпкє жашашпайт.

Кызыгыў тїшкїр!

Альбинос канаттуулар
Голдфинч – альбинос типтїї куш-

тардын катарында. Генинен эле тери-
синде жана кєздїн терисинде меланин-
дер жок. Каротиноид негизиндеги тїрдїї 
тїстєр кошулган. 

Ак куш. Башка альбинос куштардай 
эле тирозиназанын жетишсиздигинен, те-
риде, кєздє меланиндин жоктугунан тїсї 
ак. Ак куштарда каротиноид негизиндеги 
тактар жок.

Асел СЇЙЄРКУЛ кызы, 
“Кыргыз Туусу”

           Кара куш                            Ак карга                             Голдфинч
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Топ майда 

Асел СЇЙЄРКУЛ кызы,  “Кыргыз Туусу” 

Сауд Аравия быйыл да  
ажыларды кабыл албайт

Сауд Аравия эки жыл катары менен чет єлкєлїк 
мусулмандарга ажылыкка тыюу салды.

Жыл башынан Кыргызстандан малдын  
ич этинин эў кєбї Гонконгго экспорттолгон.  
Малдын ич эти сатылган мамлекеттердин арасында 
Египет дагы бар.

Улуттук статистикалык комитеттин маалыматын-
да ушул жылдын январь айынан апрелге чейин 

Кыргызстандан малдын 315,7 тонна ич эти экспорттол-
гон жана жеткирїїнїн жалпы кєлємї 367, 8 миў дол-
ларга бааланган.

Акыркы тєрт айда Кыргызстандан ич эт алган мам-
лекеттер:

Гонконг — 216,2 тонна;
Тїркия — 51,7 тонна;
Вьетнам — 28 тонна;
Египет — 19,8 тонна.
Белгилей кетсек, Вьетнам былтыркы жылы да ал-

ган. Бирок I кварталдын жыйынтыгы боюнча, атал-
ган товар бул мамлекетке экспорттолгон эмес. Акыр-
кы тєрт айдын ичинде Вьетнам кайрадан Кыргыз-
стандан ич эт алган мамлекеттердин катарына  
кирген.

Бишкек шаардык кеўешине  
17 партия аттанды

Бишкек шаардык кеўешинин депутаттыгына 
талапкерлерин кєрсєткєн партиялардын саны 17ге 
жетти. 

Мындан улам  чет элдик ажыга аттангандарды 
чек арадан єткєрбєє тууралуу башка єлкєлєргє 

маалымат берилди. “Бул жылы COVID-19га каршы вак-
цина алган 60 миў адамга ажылык кылууга уруксат бе-
рилген. Июль айына пландаштырылган ажылык са-
парга эмдєєдєн єткєн, 18 жаштан 65 жашка чейинки 
жана єнєкєт оорулар менен оорубаган адамдар їчїн 
уруксат”, – деп билдирет Сауд Аравиянын Ажылык  
министрлиги.

Ажыга барууну каалагандар онлайн тїрїндє кат-
тоодон єтїшї керек. Єткєн жылы ажылыкка 10 миў 
адам катышкан, анын ичинен 70%ы чет єлкєлїктєр, 
30%ы жергиликтїї жашоочулар болушкан. 2019-жылы 
2,5 млн. адам ажылыкка барган. Кадимки форматта-
гы ажылык жана жыл бою умра зыяраты Сауд Аравия-
сына жылына болжол менен 12 млрд. доллар киреше  
алып келет.

Нарында сел жїрїп,  
айдоо аянттарын каптады 

Бул тууралуу Єзгєчє кырдаалдар министрлигинин 
басма сєз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык 13-июнь кїнї жааган жам-
гырдын кесепетинен Нарын облусунун Ак-Талаа 

районунундагы Байгєнчєк айылынын Бєрї-Башы кок-
тусунан сел жїрїп, болжол менен 40га. айдоо аянтын 
жана Нарын-Баетов унаа жолунун 110-чакырымын сел 
каптаган.

ЄКМден 6 куткаруучу тартылып, айдоо аянттарга бар-
ган ирригациялык каналдардагы суунун нугун «Терек-
Сай» дарыясына бурушкан.

Малдын ич эттерин  
4 єлкє тонналап алат

Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссия-
сынын маалымат кызматы билдирди. Бїгїнкї 

кїндє аталган саясий уюмдар талапкер катары Бишкек 
аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан каттоодон  
єттї.

Эске салсак, буга чейин БШК 11-апрелде єткєн Ток-
мок, Ош жана Бишкек шаардык кеўештерине шайлоо-
нун жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга массалык мый-
зам бузуулар себеп болгон. Кайра шайлоо 11-июлга 
белгиленди.

Россия  жаш балдар їчїн  
вакцина чыгарат

Россиянын Гамалея эпидемиология жана 
микробиология боюнча улуттук изилдєє  
борборунун жетекчиси Александр Гинцбург 
президент Владимир Путинге балдарды 
коронавирустан коргогон вакцина ушул жылы 
сентябрда иштелип чыгарын убадалады. 

Бул тууралуу РИА Новости жазды. Гинцбург ме-
нен Путин Кремлде мамлекеттик сыйлыктар тап-

шырылгандан кийин жолуккан. Ага сыйлык «Спутник V» 
вакцинасын ойлоп табуучулардын бири катары тапшы-
рылган. Ошол убакта президент балдар качан эмделип 
баштаарын сураган.

«1-сентябрь болбосо да 15-сентябрда даяр бо-
луп калат деп жатабыз. Бирок сентябрь ичи сєзсїз 
чыгып, каттоого алынат. Ага чейинки тиешелїї про-
цедураларды тездетїїдєбїз», – деп жооп берген  
Гинцбург.

Ошол эле учурда балдардын жашына байланыштуу 
чектєєлєр болорун айткан. 

Тїркия Кыргызстанга фармзавод 
курушу мїмкїн

Тїркиянын фармацевтикалык клиникалары 
Кыргызстанга заводдун филиалын ачуу 
мїмкїнчїлїгїн карап жатат. 

Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык 
єнїгїї министри Алымкадыр Бейшеналиев Пре-

зидент Садыр Жапаровдун Тїркияга расмий иш сапа-
рынын алкагындагы келишимдер тууралуу журналист-
терге айтып жатып билдирди.

Анын айтымында, Тїркиянын фармклиникала-
ры Кыргызстанга зарыл дары-дармектерден жар-
дам кєрсєтїшмєкчї. “Кыргызстанга фармацевтика-
лык завод куруу же керектїї дарыларды тїздєн-тїз 
єндїрїїчїлєрдєн сатып алуу каралып жатат”, – деди ал.

Эгемендїїлїктїн 30 жылдыгы 

Композиторлор арасында республикалык кароо-
сынак жарыяланды.

Кыргызстандын эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгы-
на карата атуулдук жаўы чыгармалар жана хор 

чыгармаларынын республикалык кароо-сынагы жары-
яланды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жа-
на жаштар саясаты министрлигинин басма сєз кызма-
ты билдирди. Сынакты Маданият министрлиги, КРнын 
Композиторлор союзу жана Музыка ишмерлер союзу 
менен биргеликте єткєрїїдє.

Ошондой эле сынак чыгармачылыкта улуттук ори-
гиналдуулукту сактоо менен жаўы атуулдук чыгарма-
ларды жогорку кєркємдїктє элге жеткирїї жана урпак-
тарга мурас калтыруу багытталып, Кыргызстан элинин 
салттарын сактоо, єсїп келе жаткан єспїрїмдєрдї па-
триоттуулукка тарбиялоо максатында заманбап жаўы 
ырларды жана хор чыгармаларын жаратууну кєздєйт.

Кароо-сынак эки номинация боюнча єткєрїлєт:
1. Атуулдук ырлар.
2. Хор чыгармалары.
Эмгектер Кыргыз Республикасынын Композитор-

лор союзунда (Бишкек ш. Раззаков к. – 50 дарегине) 
“Эгемендїїлїккє – 30 жыл” сынагына деп белгиленип 
жиберилиши керек.

Байгелер:
– I орун – (2 орун) диплом, 50 миў сом ар бирине;
– II орун – (2 орун) диплом, 40 миў сом ар бирине;
– III орун – (2 орун) диплом, 30 миў сом ар бирине
– Кызыктыруучу сыйлык – (7 аткаруучу) диплом, 15 

миў сом ар бирине ыйгарылат.

Мэрия 120 электробус алып келїї 
боюнча сїйлєшїїдє

Бишкек шаардык мэриясы шаарга 120 электробус 
алып келїї боюнча Азия єнїктїрїї банкы менен 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп жатат. Бул тууралуу 
“Кабар” агенттигине Бишкек мэриясынын басма сєз 
кызматы билдирди.

Мындан мурда ЖМКлар Экономика жана финан-
сы министрлигине шилтеме берип, Бишкек мэ-

риясы 2020-жылы АЄБ линиясы боюнча 120 электро-
бустан баш тарткан деп жазышкан. Муниципалитеттин 
басма сєз кызматы бул маалыматта жокко чыгарды. 
“Жаўы вице-мэр Руслан Акылбековдун келиши менен 
АЄБ менен сїйлєшїїлєр жанданып, азыр толук кандуу 
жїрїїдє”,-деп айтылат маалыматта.

АЄБ менен суйлєшїїлєрдїн жыйынтыгы боюнча 
Бишкек мэриясы толук маалымат берет.
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Директор – башкы редактор  
ТЫНАЛИЕВ Мырзакат 

Кабылдама – 62-20-18

Башкы редактордун биринчи 
орун басары
КАЛЫКОВ Шекербек –  
62-20-17

Жооптуу катчы 
Мелис СОВЕТ уулу – 62-20-25

Жооптуу катчынын  
орун басары 
Асел РАМАНКУЛ кызы – 62-20-19
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Экономика  бєлїмїнїн башчысы
НАзАРАЛИЕВА Нарынкїл – 62-20-66

Социалдык саясат бєлїмїнїн башчысы
АЛЫМБЕКОВ Темирбек – 62-20-31

Баяндамачылар:
ТАШТАНАЛИЕВ Болотбек –  62-20-26

Кабарчылар:
Вера БЕДЕЛБЕК кызы –  62-20-27
БАЙЖИГИТОВ Назарбек – 0707 40-01-53

Жарнама бєлїмї: 
Тел/факс:  62-20-29
НАСИРДИНОВ Аскарбек – 62-20-32 
ДЇЙШЄНБЕКОВА Раиса – 62-20-54
КАзАКБАЕВА Наргиза – 0707 17-57-85
БОЛОТБЕК кызы Аида – 0778  24-39-55

Бухгалтерия – 62-20-51,  62-20-52

Єз кабарчылар:
Ош – АБДЫРАзАКОВ Тєлєнбай –  (0773) 79-21-17
Ош – АКУНОВА Жыпара – 0555 35-95-92
Жалал-Абад –  СОПУБЕКОВ Баатырбек  – 
0778 44-48-61 
Баткен – ТАЖИБАЕВА  Гїлчехра –
0773 12-40-13
Ысык-Кєл – ТЇРК  Жээнбай – 0555  32-07-69
Чїй – ЖУМАГУЛОВ  Болот – 0550 28-06-51
Талас – ИМАНКУЛОВ Козубек – 0772 65-59-05
Нарын – УСУП тегин Кїмєндєр – 0552 43-56-77

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

«R» белгиси бар материалдар жарнама  
иретинде жарыяланган.
Кол жазмалар жана сїрєттєр кайтарылбайт. 
Жарнамалардын мазмунуна редакция жооп бербейт. 
Гезиттин индекси: 68416
Жарнамалар жарнама берїїчїнїн каалоосу  
боюнча кыргыз, орус тилдеринде жарыяланат.
Гезит шейшемби, жума кїндєрї чыгат.

«Учкун»  АКнын  
басмаканасында  басылды. 

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24
Буйрутма  №574   Нускасы 4805
Басууга  14.06.2021-ж. саат 18.30да
Сатык келишим баада. 
Автордун кєз карашы редакциянын пикирин  
билдирбейт. 

Реквизиттер:  
ИНН 01012199310063
р/с 1030220000109089         
Банк: 
Первомайский ФОАО 
“Коммерческий Банк  
Кыргызстан”
БИК 103002
Код ГНИ: 004 УГНС   
Первомайского района
Биздин дарек:  720040. 
Бишкек шаары,  
Т.Абдумомунов кєчєсї, 193.
факс: 62-20-52.
Электрондук дарек:
e-mail:  tuusu@mail.ru
www.kyrgyztuusu.kg

Специальный администратор  
ОАО «Сулюктакомур» 

ОБЪЯВЛЯЕТ о проведении собрания кредиторов предприятия 
банкрота, которое состоится  29 июня 2021 года в 11-00 ча-
сов по адресу: Баткенская область, г. Сулюкта, ул. Жороева 
– 15, административно-бытовой корпус ОАО «Сулюктакомур».

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет спец администратора по реализации активов в рас-

срочку.
2. Вопрос проведения рецензии заключения независимых 

оценщиков.
3. Вопрос о безнадежной дебиторской задолженности.
4. Вопрос о здании котельной ТЭЦ Кош-Булак.
5. Вопрос о ЛЭП Кокине-Сай и подстанции 6300 квт.
6. Разное: смета расходов.
Регистрация кредиторов начинается за час раньше до начала 

собрания. Кредиторы могут участвовать лично или через своего 
представителя, оформляя доверенность надлежащим образом.

Справки по тел.: 0773 079-867, 0550 559-029.
П-510

Талас шаардык, Талас райондук мамлекеттик нотариалдык 
кеўсеси жаран Жолдошев Бактыбек Саткынбекович кайтыш 
болгондугуна жана анын атынан мурас иш ачылгандыгына бай-
ланыштуу 01.11.2021-жылга чейин мурасты кабыл алуу же баш 
тартуу їчїн мураскорлорду чакырат.

КИ

Жараксыз деп табылсын
 Араван районунун Тєбє-Коргон айыл аймагындагы  Сулай-

манов Соипжан Шенникович жетектеген “Ата-Пирим” дыйкан 
чарбасына таандык болгон  їлїш жердин (идент.коду: 5-02-08-
0007-0026)  1999-жылдын 12-февралында берилген  кїбєлїгї  
жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Саитгориева Марианна Ринатовнага таандык 2013-жылдын 

24-июлунда берилген сериясы Ч №464482 сандуу мамлекеттик 
акты (идент. код 2-04-01-1001-0742)  жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

П-499

Считать  
недействительным
Утерянное свидетель-

ство на 2,1 га земельной до-
ли серии ИКТП за №300154 
от 15.03.2001 г., с.Талды-Суу 
на имя Шведчикова Нико-
лая Александровича счи-
тать недействительным.

ЖТ

Считать  
недействительным
Утерянный гос. акт на 10 

сотых земельный участок по 
адресу: в долине Кашка-Суу 
принадлежащей Челпекской 
айыл окмоту Ак-Суйского рай-
она на имя Имановой Клав-
дия считать недействитель-
ным.                                                                             

ЖТ

«Кара-Кулжа автотранс» ААКму
 2021-жылдын 17-майында саат 11:00дє акционерлердин 

кезексиз жалпы чогулушун бетме бет жолу менен Кыргыз Рес-
публикасы, Ош облусу, Кара-Кулжа району, Кара-Кулжа 
айылы, Суранбай кєчєсї – 54, дарегинде болуп єткєндїгїн  
билдирет. 

Жарыяга берилген Кїн тартибинде каралуучу бардык ма-
селелер боюнча кезексиз жалпы чогулуш ийгиликтїї чечим-
дерди кабыл алды.

Акционерлер кезексиз жалпы чогулуштун материалдары 
менен тємєндєгї даректен тааныша алат: Кыргыз Республи-
касы, Ош облусу, Кара-Кулжа району, Суранбай кєчєсї – 
54, же 0779 50-51-59 телефону аркылуу.

Жараксыз деп табылсын

Кара-Суу районундагы  Отуз-Адыр   айылынын Ажыбеков 
кєчєсїндєгї №75-їйдїн тургуну   Апсатаров Бакытбек  Кочко-
ровичке  таандык  їйдїн (идент.коду: 5-04-12-1001-0364) тех-
никалык паспорту жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.

ТА

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улут-
тук университетинин профессору Сарылбе-
кова Зууракандын сиўдиси 

ЖУНУШЕВА Айшакандын 
дїйнєдєн мезгилсиз кайткандыгына байла-
ныштуу университеттин кыргыз филология-
сы факультетинин, филологиялык билим 
берїїнїн технологиялары кафедрасынын  
жамааты тереў кайгыруу менен кєўїл айтат 
жана аза кайгысын теў бєлїшєт. 

Маркумдун жаткан жери жайлуу, топура-
гы торко болсун. 

П-509

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университети Э.Маанаев атындагы Тарых жана 
социалдык-укуктук билим берїї факультетинин 
тарых илимдеринин кандидаты, доцент Карасар-
това Чынаркїл Жумашовнанын бир тууган агасы 

ЖУМАШОВ Бейшенакун Жумашовичтин 
дїйнєдєн мезгилсиз кайткандыгына байланыш-
туу анын їй-бїлєсїнє жана жакындарына тереў 
кайгыруу менен кєўїл айтып, аза кайгысын теў 
бєлїшєт. 

Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы 
торко болсун.  

С/О 264

Жараксыз деп табылсын
Аламїдїн районуна караштуу Таш-Дєбє айыл 

єкмєтїнїн тургуну Кожоянов Асан Сыдыковичке 
таандык жер їлїшїнїн ЧА №116 кїбєлїгї жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. 

П-507

Жараксыз деп табылсын
Чоў Алай районунун тургуну Гапарова 

Уулбїбїгє таандык жер їлїшїнїн О.Ч-А 
№1291  10.11.1998-жылы берилген кїбєлїгї 
жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                                                   П-508

Жараксыз деп табылсын

Кыдырбаев Талгар Нарынгазиевичке таан-
дык Кочкор районуна караштуу Жаўы-Жол айылы-
нын Кызыл-Дєбє жер тилкесинин 0 45К №0136342 
кїбєлїгї жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын. 

П-511

Жараксыз деп табылсын

Нарын районунун Эмгекчил айылы-
нын тургуну Мїсїралиев Керимге таан-
дык КО №0508 жер кїбєлїгї жоголуп кет-
кендигине байланыштуу жараксыз деп  
табылсын. 

КВ

Считать недействительным 

Утерянное свидетельства  о праве частной собствен-
ности на земельный участок ЧП №046156 ПП (КК, ПН, 
ЗЦ) Рег. №13.12.2004 г. выданное Панфиловским фи-
лиалом  ГУ “Кадастар” на имя Иманкулова Умут считать  
недействительным. 

КВ

КРнын Министрлер кабинетинин Баткен 
облусундагы ыйгарым укуктуу єкїлї Абдикарим 
Алимбаев  иш сапары менен Кадамжай районунда 
болду. Бул тууралуу єкїлдїн басма сєз кызматы 
билдирди.

Иш-сапарынын жїрїшїндє облус башчысы 
А.Алимбаев Кыргыз-Кыштак айыл аймагы-

нын Кайтпас айылында "Элита" їрєнчїлїк чарба-
сынын эгин талаасындагы буудайды оруп-жыйноо 
ишмердїїлїгї менен таанышты.

Облус башчысы А.Алимбаев эгин талаасында 
дыйкандар менен маектешип, єз сєзїндє: "Жыл-
дан жылга биз бар кїчтї жумшап, айдоо жерлерин, 
эгин талааларын кєбєйтїїгє аракет жасашыбыз ке-
рек. Буга облусубуздун климаты да, шарты дагы  
жооп берет. Анан да элибиздин, дыйкан-багбан-
дардын кїжїрмєн эмгекчилдиги менен Баткен облу-
сунун айыл чарба багытын алдыга жылдыра алабыз. 
Кєйгєй жараткан сугат суу маселеси турат. Андык-
тан жергиликтїї, тиешелїї жетекчилер, дыйкандар-

ды тїйшїккє салган кєйгєйдї чечїїнїн їстїндє ык-
чам иш алып барыўыздар"

Андан соў оруп-жыйноо иштери "Элита" їрєнчїлїк 
чарбасынын эгин талаасында дыйкандар їчїн прак-
тикалык окутуу семинары менен башталды.

Аталган їрєнчїлїк чарбасы бул жылы кылкандуу 
дан эгиндеринин 4 сортун эгишкен "Давр, Нас, Ма-
нас 20, Стекловидный 24" сорттору.

Азыркы кїндє Кадамжай районунун аймагында 
жалпысынан 26 300 гектар айдоо жери болсо анын 
18412 гектары сугат жер,7888 гектары кайракы  
жер.

Анын ичинен 3000 гектардан ашык жерине кыл-
кандуу дан эгиндери айдалган. 1925 гектары суугат 
жер болсо,1240 гектары кайрак жер. Бїгїнкї кїндє 4 
їрєнчїлїк чарбасы иштеп келет. 2020-жылдын жыйы- 
мында 10 000 миў тоннага жакын дан алынган.

Баткен облусунда жалпысынан 70 299 га айдоо 
жери бар. Анын 32 825 сугат жер, 37 474 га кайрак 
жер. Быйыл 2021-жылы жаздык кылкандуу дан эгин-
дери 21 423 га эгилген.

Гїлчехра ТАЖИБАЕВА, “Кыргыз Туусу”

Баткен

Баткенде оруп жыйноо иштери кызуу жїрїїдє
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Кєк бєрї турнирин Москва 
командасы утуп алды

Кыргызстандык ММА мушкери Алимардан 
Абдыкааров OPEN FC уюмунун Гран-при мел-
дешинин финалына чыкты. 

Кыргыз мушкеринин кубаттуу соккуларынан 
кийин калыс беттешти токтотту. Мелдеш Россия-
нын Жигулевск шаарында ºттї. Эми Гран-принин 
финалы Кыргызстанда ºтїп калышы мїмкїн.

Уюмдун э¢ же¢ил салмак категориясында ат 
салышкан А. Абдыкааров финалда бразилиялык 
Матеус Сантосту нокаутка кетирип утту. 

Абдыкааров чейрек финалда азербайжандык 
тажрыйбалуу атлет Эльнар Ибрагимов менен окта-
гонго чыгып, экинчи раундда утуп алды.

Гран-принин финалы 
Кыргызстанда єтєбї?

Венгриянын Будапешт шааарында 
ºтїп жаткан дзюдо боюнча дїйнº чемпио-
натында кыздар кїрºшїнºн япониялык Са-
ра Асахинанын атаандашына кºрсºткºн 
бийик адамгерчилиги кºрїїчїлºрдї ку-
бантты. 

Ал таймашта бутунан жаракат алып аксап калган 
атаандашы Вакаба Томитаны далысына кºтºрїп, та-
тамиден (килем) чыкканга жардам берген боорукер 
спортчу оппонентине ичи ачышканын билдирген. «Э¢ 
оор беттеш финалда болду. Мен чарчап, же¢илип да 
калышым мїмкїн болчу. Ал жаракат алып калды. Ичим 
ачышты, ошондуктан ага колдон келген жардамымды 
берип, татамиден чыкканга кºмºктºштїм», — деген 
ал. Окуянын видеосунда дзюдо балбандары би йик 
адамгерчилиги менен коомчулуктун жылуу колдосу-
на алынганын кºрїїгº болот.

Боорукер дзюдочу кыз

UFC, Дастин Порье менен Конор Макгрегордун боло 
турган їчїнчї беттешине арналган проморолик чыгар-
ды. Мушкерлер 11-июлда Лас-Вегаста єтє турган UFC 
264 турниринде беттешет. Алардын октагондо жолу-
гушуусу аталган иш-чаранын башкы окуясы болот.

Буга чейин Порье атаандашы Макрегор менен кармашуу 
їчїн титулдук беттештен баш тартканы анык болгон. Ал Ха-
биб Нурмагомедов кеткенден кийин бошогон жеўил салмак-
тагы орун эле. Кийинчерээк чемпиондук титулду бразилия-
лык Чарльз Оливейра атаандашы Майкл Чендлерди жыга ко-
юп жеўип алган.

Дастин Порье менен Конор Макгрегордун биринчи кар-
машы 2014-жылы сентябрь айында болгон. Анда Макгрегор 
атаандашын биринчи раундда жеўип чыккан. Экинчи кармаш 
2021-жылдын январында єтїп, Порье техникалык нокаут ме-
нен уткан эле.

Дастин Порье менен 
Конор Макгрегордун 

беттеши

13-июнда UFC 263 турнири кы-
зыктуу кармаштар, нокауттар 
жана реванштар менен коштолду.

Америкалык мушкер Терранс Мак-
кини дебюттук таймашында атаанда-
шы Мэтт Фреволду жети секундада 
эле жыга чапты. Ал каршылашынын 
ээгине удаасы менен эки кубаттуу сок-
ку урганда ал жерге сулк кулаган. Ий-
гилигине кубанган мушкер так секирип 
жатып, буту тизесинен чыгып кеткен.

 Ал эми промоушендин орто сал-
мактагы чемпиону Исраэль Адеса-
нья италиялык Марвин Веттори ме-
нен, Нейт Диас менен Леон Эдвардс 
мушташты.

Э¢ же¢ил салмактын чемпиондук 
наамы їчїн Дейвесон Фигередо менен 
Брэндон Моренонун реванштык бет-
теши аягында Фигередонун атаанда-
шына кºрсºткºн урмат-сыйы мелдеш-
ке ºзїнчº кºрк берди.

12-июнга караган 
тїнї Рим шаарын-
да Евро-2020 старт 
алып, оюнду Тїркия 
менен Италиянын 
курама командала-
ры ачып берди.

 Футбол боюнча 
Европа чемпионаты-
нын эў алгачкы голу 
оюнчу єзїнїн дарба-
засына топ киргизип 
алышы менен баш-
талды. Мындай жаг-
дай чемпионаттын та-
рыхында биринчи жо-
лу катталды.

Беттештин 53-мї-
нєтїндє Тїркия нын 
коргоочусу Мерих Демирал єз дарба-
засына гол киргизип алып, эсеп санын 
ачып берди. Анын каршылашы тепкен 
топту башы менен тосом деген араке-

 Асель РАМАНКУЛ, “Кыргыз Туусу”

Тїрк футболчусу 
тарыхта калды

Жети секундда 
сулата чапты

ти оўунан чыкпай калган.
Демирал Европа чемпионатында 

автогол киргизген алгачкы футболчу 
катары тарыхта калды.

Россияда кыргыздын 
атактуу жазуучусу Чыўгыз 
Айтматовдун элесине ар-
налган кєк бєрї боюнча эл 
аралык мелдеш жыйынтык-
талды.

Спортту жана тынчтык ма-
даниятын єнїктїрїїгє кємєк-
тє шїї боюнча региондор ара-
лык коомдук фонду, Россия-
нын Элдер ассамблеясы жана 
Кыргызстандын Кєк бєрї улут-
тук федерациясы уюштурган. 
Спорттун улуттук тїрлєрї бо-
юнча дирекция аталган тур-
нирге катышуу їчїн 12 улакчыны Москвага жє-
нєт  кєн. Баш байгеге Айтматовдун кубогу ойно-
тулуп, аны Москва командасы утуп алды.

Турнир Москва облусунун Сергиев Пасад шаа-

рындагы Благовещенский 
талаасында болуп, Кыр-
гызстан менен Россиядан 
тєрт команда катышты. 
Кєк бєрїнїн маанисин эл 
аралык аренада кєрсєтїп 
берїї їчїн Москва, Ир-
кутск жана Подольск шаар-
ларындагы командалардын 
ар бирине экиден кыргыз-
стандык кєк бєрїчї кошу-
луп ойноду.

Жарым финалда По-
дольск командасы «Атуул» 
(Кыргызстан) менен бетте-

шип, 12:2 эсеби менен 3-орунду ээледи. Ал эми 
финалдык беттеште Москва облусунун команда-
сы Иркутскинин улакчыларын 4:1 эсебинде утуп, 
баш байгеге ээ болду.


