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5-БЕТТЕ

ТАМЧЫ 
КАБАРЛАР

Учурда «КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  гезитине 2021-жылдын 
II жарым жылдыгына жазылуу «Кыргызпочтасы» мамлекеттик ишканасынын 

бардык почта тїйїндєрїндє жїргїзїлїп жатат. 
    Жазылуунун баасы почта кызматын кошкондо 5 айга: 

– которуу жолу менен 859,84 сом; – накталай тєлєє жолу менен 875,18 сом. 
Индекс: 68416

Мамлекеттик катчы Чолпон-
бек Абыкеев єз ишин мамле-

кеттик кызматкерлердин этикасын 
жаўыртуудан баштоону пландап жат-
канын билдирди. 

*     *     *

Гидрометтин божомолу боюн-
ча 2050-жылга Кыргызстандын 

тїндїк бєлїгїндєгї дарыялардын 30 
пайызынын агымы азаят экен.

*     *     *

2021-жылдын 1-жарым 
жылдыгында бажы 

кызматынын контрабанда менен 
кїрєшїї бєлїмї тарабынан мамле-
кеттик бюджетке 121 млн. 174 миў сом 
акча кошумча єндїрїлїптїр. 

*     *     *

Жогорку Кеўештин эл аралык 
иштер, коргонуу жана кооп-

суздук боюнча комитети уставдык ка-
питалы 50 млн. долларлык Єзбек-
Кыргыз фондун тїзїї боюнча мый-
зам долбоорун тєртїнчї окууда жак-
тырышты. 

*     *     *

Жалпы узундугу 433 чакы-
рымды тїзгєн Жалал-Абад-

Балыкчы жолунун учурда 210 ча-
кырымында асфальттоо иштери 
бїткєрїлгєнїн Министрлер кабине-
тинин басма сєз кызматынан кабар-
лашты.

*     *     *

Бир кызматкердин орточо ай-
лык номиналдык эмгек акысы 

2021-жылдын январь-апрель айла-
рында (чакан ишканаларды эсепке ал-
баганда) 18 957 сомду, же 224,1 АКШ 
долларды тїзгєнїн Улуттук статисти-
калык комитеттен билдирди. 

*     *     *

Баткен районунун Кайыўды ай-
ылында балдардын ден соо-

лугун чыўдоочу 80 орундуу бардык 
шарты бар «Дары-Булак» борбору 
ачылды. 

*     *     *

Єлкєдє жалпы 121 601 адам 
эмделип, анын ичинен 81 174 

адам эки жолу эмдєєдєн єткєнїн Са-
ламаттыкты сактоо жана социалдык 
єнїктїрїї министрлиги билдирди.

*     *     *

Ош облусунда коронавирустун 
алдын-алуу їчїн кошумча 663 

орун даярдалып, эпидемиология лык 
кырдаалга жараша дагы 1300 орун 
даярдала тургандыгын облустагы 
єкїлчїлїктїн басма сєз кызматы ма-
алымдады. 

*     *     *

Советтик жана орусиялык ре-
жиссер, актер, Америка кино-

академиясынын «Оскар» сыйлыгы-
нын лауреаты Владимир Меньшов 
82 жашында кєз жумду.

Жаўы шайланган 
мэрлер 

эмне дейт?

Шекер айылдык 
кеўешинин 

токтому неге 
талаш жаратууда?

Партиялардын 
тарыхы 
«ЭрК» 

партиясынан 
башталганбы?

4-БЕТТЕ

11-БЕТТЕ

Биз кїткєн идеология – 
адилеттїїлїктїн 

идеологиясы

«Президент С.Жапаровдун командасы, 
дагы бир теўдешсиз кїрєштї 
«Їчїнчї колониализмге» каршы баштады»
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Президенттин иш кїндєлїгї

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы 
болуп Чолпонбек Абыкеев дайындалды. Бул тууралуу 
жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. 

Дїйнєлїк футбол 
уюмунун(FIFA) 
калысы, мекендешибиз 
Нурдин Букуев Дїйнє 
чемпионатындагы 
беттештерди тейлєєгє 
чакырылганын 
Кыргызстан Футбол 
союзу билдирди. 

Белгилей кетсек, фут-
зал боюнча 2021-жылда-
гы дїйнєнїн мыкты ко-
мандасын аныктаган 
мелдеш 12-сентябрдан 
3-октябрга чейин Литва 
єлкєсїндє єтєт. Ага 24 
курама команда катышат. «Нурдин 
Букуев Дїйнє чемпионатына бешинчи 
ирет чакырылып жатат. Ал буга чейин 
тєрт чемпионатты тейлеген. Чакыруу 

Кыргызстандын футболдук сою  зуна 
келип, Н.Букуев катышууга макулду-
гун берген», - делет аталган союздун 
маалыматында. 

Тескемеге ылайык, єлкєнїн минис-
трликтеринин жана ведомстволорунун 
башчыларына, Министрлер Кабине-

тинин аймактардагы ыйгарым укуктуу 
єкїлдєрїнє, жергиликтїї мамлекеттик 
администрациялардын башчыларына 
ишкерлер менен жолугушууда Прези-
дент тарабынан берилген тапшырма-
лардын аткарылышын камсыз кылуу тап-
шырылат.

Кыргыз Республикасынын Президен-
тинин тапшырмаларын аткарбагандыгы 
же талаптагыдай аткарбагандыгы їчїн 
жогоруда аталган жетекчилер тартиптик 
жоопкерчиликке тартылышы каралган.

Президент Садыр Жапаровдун биз-
нес-коомчулугунун єкїлдєрї менен жо-
лугушуусунун жыйынтыгында берген 
тапшырмалардын кеўири мазмуну ме-
нен “Кыргыз Туусу” гезитинин www.
kyrgyztuusu.kg сайтынан окуй аласыздар. 

Президент Садыр Жапаров 
тапшырмалардын аткарылышын камсыз 

кылуу боюнча тескемеге кол койду

Президент Садыр Жапаров 
Жозеф Байденди Эгемендїїлїк 

кїнї менен куттуктады

Президент Садыр Жапаров 
Александр Лукашенкону Кєз 

карандысыздык кїнї менен куттуктады

Абыкеев мамлекеттик катчы 
болуп дайындалды

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров їстїбїздєгї 
жылдын 23-июнунда бизнес-коомчулук менен жолугушуунун жыйынтыгын-
да Мамлекет башчысы тарабынан берилген тапшырмалардын аткарылы-
шын камсыз кылуу максатында тескемеге кол койду.

«Сизди Кыргыз Респуб-
ликасынын элинин жана 
єзїмдїн атымдан Америка 
Кошмо Штаттарынын улут-
тук майрамы — Эгемендїїлїк 
кїнї менен чын дилимден 
куттуктайм. Учурдан пайда-
ланып, Сиз АКШнын Прези-
денти болуп шайланарыўыз 
менен визалык чектєєлєрдї 
алып салганыўыз їчїн сиз-
ге тереў ыраазычылыгым-
ды билдирем. Эки єлкєнїн ортосун-
да тїзїлгєн достук мамилелер саясий, 
соода-экономикалык жана маданий-
гуманитардык кызматташтыкты, ошон-

дой эле эл аралык уюмдар-
дын алкагында кєп тараптуу 
кызматташуу  ну єнїктїрїїгє 
жакшы негиз болуп берет деп 
тереў ишенем. Єз кезегинде 
Кыргызстан мындан ары да 
Америка Кошмо Штаттары ме-
нен кызматташууну чыўдоо 
жана кеўейтїї їчїн болгон 
аракетин жумшайт деп ишен-
диргим келет», - деп белгиле-
нет куттуктоо телеграммасын-

да. Садыр Жапаров Жозеф Робинетт Бай-
денге чыў ден соолук, ишине ийгилик, ал 
эми Америка Кошмо Штаттарынын эли-
не тынчтыкты жана єнїгїїнї каалады.

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров, 4-июлда, Аме-
рика Кошмо Штаттарынын Президенти Жозеф Робинетт Байденди Аме-
рика Кошмо Штаттарынын улуттук майрамы –Эгемендїїлїк кїнї менен 
куттуктады. 

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров, 3-июлда, Бела-
русь Республикасынын Президенти Александр Лукашенкону Беларусь Рес-
публикасынын Кєз карандысыздык кїнї жана фашисттик баскынчылардан 
бошотуу кїнї менен куттуктады. 

«3-июль Беларустун та-
рыхында єлкє нїн душман-
дардан бошотулуп, эл їчїн 
эркиндикти жеўип алып, 
кєз карандысыздыкты кор-
гоп калган фронттук жоокер-
лердин жана ооруктагы эм-
гекчилердин баатырдыгы-
нын жаркын баракчасы ка-
тары калды. Кыргызстан эки 
жана кєп тараптуу кызмат-
ташууну єз ара кызыкчылык 

туудурган бардык тармактар-
да урматтоонун жана ише-
нимдин негизинде чыўдоого 
єзгєчє маани берет. Бирге-
лешкен кїч-аракеттерибиз 
менен биз эки єлкє элинин 
жыргалчылыгы їчїн кыргыз-
беларуссия єз ара кызматташ-
тыгын мындан ары да ар та-
раптуу єнїктїрєбїз деп ише-
немин», - деп белгиленет кут-
туктоо телеграммасында.

Ч.Абыкеев 2021-жылдын 
10-майынан бери Министрлер 
кабинетинин тєрагасы Улук-
бек Мариповдун буйругу ме-
нен Министрлер кабинетинин 
тєрагасынын кеўешчиси ката-
ры эмгектенип жаткан. Чол-

понбек Абыкеевдин мам ле-
кет  тїїлїктїн пайдубалын 
тїп       тєєдєгї ары татаал, ары 
жоопкерчиликтїї иштерин-
де албан ийгиликтерди каа-
лайбыз. 

Э. ЧАЛОВ

МАЙДА,
МААНИЛЇЇ

БИРОК

Бишкек шаарынын мурдагы 
вице-мэри Уланбек Азыгалиев 
бюджетке келтирген 30 миллион 
сом єлчємїндєгї зыянды тєлєп 
бергенин УКМК билдирди.

Мекеменин билдиришинче, Азыга-
лиев жыйырма жылдан ашык мамле-
кеттик жана муниципиалдык кызматта 
иштеп, жакын туугандарына катталган 
ири єлчємдєгї мїлккє ээлик кылары 
аныкталып, Жазык кодексинин 328-бе-
ренеси («Мыйзамсыз баюу») боюнча 
сотко чейинки єндїрїш башталган.

Тергєєнїн жїрїшїндє Азыгалиев 
мамлекеттик бюджетке 30 миллион 
сом єлчємїндє келтирилген зыяндын 
ордун толтурган.

Буга чейин март айында Бишкек-
тин дагы бир мурдагы вице-мэри Азиз 
Алымкулов «кызматтык абалынан кыя-
наттык менен пайдаланды» деп айып-
талып кармалган. Ал кїнєєсїн мойну-
на алып, соттун чечими менен 260 миў 
сом айып пул тєлєгєн.

Бишкектин турак-жай, коммуналдык 

чарба маселелери боюнча калаа баш-
чысынын мурдагы орун басары Мирлан 
Амантуров 2020-жылы декабрда кар-
малган. Амантуров «Бишкекасфальт-
сервис» муниципалдык ишканасында 
жетекчи болуп турганда мамлекеттик 
сатып алуулар, жол салууда корруп-
ция  лык схемаларды ишке ашырганга 
 айыпталган. Ал мамлекеттин казынасы-
на 25 миллион 203 миў 700 сом тєлєп 
берип, сот иши кыскарган. 2021-жыл-
дын май айында мурдагы мэр Азиз Су-
ракматов «мыйзамсыз баюуга» шекте-
лип, камакка алынган. 

Мелис СОВЕТ уулу,
«Кыргыз Туусу»

Таласта кечээ каржы 
пирамидасына акча 
берген 200дєй адам 
нааразылык акциясына 
чыгышты. 

Алар пирамидага бай-
ланыштуу «Эл биримди-
ги» уюмунун башчысы Ку-
батбек Тїлкїбаевди бо-
шотууну талап кылып, 
уюмдун ишмердїїлїгїн 
улантууну суранышууда. Айрымдары 
акчаларын ала албай калганын айтыш-
ты. Акцияга чыккандар менен облус 
башчысы Бакытбек Нарбеков жолугуп, 

долбоор башчыларынын камалышы 
мыйзамдуу экенин жана териштирїї 
бїткєндєн кийин тиешелїї чаралар 
кєрїлєрїн билдирди.

Бишкек аймактык шайлоо 
комиссиясы (БАШК) 
шаар кеўешине шайлоого 
катышып жаткан «Биздин 
Кыргызстан» партиясына 
эскертїї берди. 

Себеби партия «Жергиликтїї ке -
ўеш  тердин депутаттарын шайлоо жє  -
нїн  дє» мыйзам долбоорунун 28-бере-
несин бузган деп табылды.

Тактап айтканда, «Биздин Кыргыз-
стан» саясий партиясы їгїт иштерин-

де лидери, Жогор-
ку Кеўештин депута-
ты Айбек Осмонов-
дун Тїркиянын мам-
лекеттик ишмерле-
ри менен тїшкєн 
сїрєтїн колдонуп, 

административдик ресурска жол бер-
генин башка партиялар айтып чыккан. 
Бирок, аталган партиянын коомдук-
саясий кеўеши бул дооматты четке ка-
гып, партия лидери сїрєттєрдї соцтар-
мактарга жарандык укугунан пайдала-
нып койгонун маа  лымдады.

Чыныгы калыс деп Нурдинди айт

Шайлоо шарапаты

Тїлкїбаев чыксын дейби?

Азыгалиев аш кыла албады
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Министрлер кабинетинде

Фергана шаарында кыргыз, тажик, єзбек 
мамлекеттеринин єкмєттїк делегацияларынын 
жолугушуусу болуп єттї.

Эсенгїл АкымбековА, бишкек 
шаа рынын тургуну: 

-Учурда вакцина 
алалы десек, биздин 
поликлиникада жок 
болуп жатат. Негизи 
вакцинаны ар бир жа-
ран алуу керек. Ант-
кени бул аты жаман 
ооруну бир гана ушул 
жол менен жеўе ала-
быз. Бул ааламга кел-
ген апаат. Дїйнєнї 

каптаган мындай оорулар адам баласы-
нын тарыхында болуп эле келген. Оспа, 
кызылча, дифтерия, чума сыяктуу оору-
ларды адамдар вакцина менен жеўген. 
Бул ооруну дагы ушундай жол менен да-
рыласак болот. 

Гїлжан мАмбетовА, бухгалтер: 
-Вакцина келди де-

генди угарым менен 
биринчилерден болуп 
алдым. Анткени жа-
шы єйдєлєп калган, ар 
кандай оорулары бар 
адамдар коронавиру-
сту кєтєрє албай жа-
тышат. Былтыркы ка-
рантин учурунда, ан-
дан кийин дагы кооп-

тонуп жїрдїм эле, вакцина алгандан кий-
ин жеўилдеп калдым. Эл арасында вакци-
на тууралуу ар кандай жєє жомокторду ой-
лоп таап, элди тескери їгїттєгєн адамдар 
пайда болду. Алар єздєрїнє єздєрї ор ка-
зып жатат. Дарыгерлер коронавирусту жеўе 
турган дарыны кїндєп-тїндєп изилдеп жа-
тып тапты, ошону колдонуп ооруну жеўели. 
Менин жакындарым дагы алышты, эч ким 
эч нерсе болбой эле жакшы жїрїшєт. Ан-
дыктан бардыгыўыздарга сунуштайм. 

Назира Айтбе-
ковА, телеалып 
баруу чу: 

-Негизи вакци-
на алуу керек. Бирок 
менин аллергиям да, 
астма оорум дагы бар 
болгондуктан алуудан 
кооптондум. Дарыгер-
лерге барып “вакцина 
алсам болобу?” деп 

сурасам, так жообун айта алышкан жок. 
Эгер дени сак адам болсо вакцинаны алуу-
га тийиш. Анткени буга чейин деле баш-
ка ооруларга элдин баары вакцина алып 
жїргєн. Эч ким анын зыянын тарткан эмес. 
Менин жакындарымдын бардыгы алып жа-
тат, эч ким эч нерсе болгон жок. Эгер ме-
нин ден соолугум чыў болсо, биринчилер-
ден болуп алмакмын. 

Нурлан мАмАтов, тамада: 
-Бул оору былтыр 

башталганда бардыгы-
быз вакцина качан чы-
гат деп чыдамсыздык 
менен кїткєнбїз. Би-
рок эл арасында вак-
цина тууралуу ар кан-
дай кептер тарап кет-
ти. Эл деген сел да. 
Башын кайда бурса 
ошол жакка кете бе-

рет экен. Азыркы учурда кєпчїлїк адам-
дар вакцина алгандан коркушууда. Антке-
ни “вакцина сайган жерге магнит жабышат 
экен, элдерге чип киргизип жатат” деп ар 
кандай сєздєрдї чыгарышты. Мамлекет 
маалымат жагынан утулуп жатат. Эл ара-
сында тїшїндїрїї иштери жїргїзїлїїсї 
тийиш. Эгер биз вакцина албасак ооруну 
жеўе албайбыз. Ушундай коркунуч менен 
жашай беребиз. 

Нурзада ДїйшєбАевА, їй кожей-
кеси: 

-Учурда наристе 
кїтїп жаткандыгыма 
байланыштуу алган 
жокмун. Бирок аман-
эсен кєз жарып ал-
сам сєзсїз вакцина 
алам. Дїйнє элдерин 
карасаўыздар барды-
гы вакцина алууга ша-
шылууда. Анткени эл-
дин 70-80-пайызы вакцина алып калганда 
бул оору биздин жашообуздан кетет. Ай-
рымдар башкалар ала берсин, мен алба-
сам болду дешет. Мындай ой менен алар 
балдарынын келечегине балта чаап жа-
тат деп ойлойм. Анткени биз балдарыбыз 
їчїн, алардын жаркын келечеги їчїн бул 
оорудан кутулушубуз керек. 

Наргиза КОЗУБАЕВА, 
“Кыргыз Туусу”

Министрлер кабинетинин Тєрагасы 
Улукбек Марипов саламаттык 
сактоо кызматкерлерин - Медицина 
кызматкерлеринин кїнї менен 
куттуктады.

“Урматтуу медициналык кызмат-
керлер,

Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер кабинетинин жана жеке 
єзїмдїн атымдан сиздерди кесип-
тик майрамыўыздар – Кыргыз Рес-
публикасынын Медициналык кыз-
маткерлеринин кїнї менен куттук-
тайм.

Медициналык кызматкердин ке-
сиби – дїйнєдєгї бирден бир гуман-
дуу кесиптердин бири жана сыймык-
танууга жана сый-урматка татык-
туу десек аша чапкандык болбойт...

Сиздердин кесипкєйлїгїўїз дєр-
гє жана кайратмандыгыўыздарга 
жараша кєптєгєн адамдардын ємї -
рї сакталды. Сиздерге жалпыбыз-
дын атыбыздан таазим!

Сиздердин кєптєгєн кесиптеш-
те  риўиздер коронавирус инфекция -
сына каршы кїрєшїїдє єз ємїрїн 
берди. Гиппократка берген антын 
акыр аягына чейин ыйык сакта-
ган кесиптештериўиздердин эле-
си ар бирибиздин жїрєгїбїздїн 
тереўинде сакталат. Медиктер-

дин катарында жаштайынан ємїрї 
кыйылган Адинай сыяктуу чыгаан 
кыздарыбыз бар эле…Биз эч ка-
чан алардын эрдигин эстен чыгар-
байбыз!

Кымбаттуу саламаттык сактоо 
тутумунун кызматкерлери,

Сиздер эч кандай кыйынчылык-
тарга карабастан, эртеўки кїнгє 
башты бийик кєтєрїп кароодосуз-
дар. Мїмкїнчїлїктєрдї эске алуу 
менен мамлекетибиз медициналык 
тейлєєнїн сапатын жана медицина-
лык кызматкерлердин иштєє шар-
тын жакшыртуу, анын ичинде бар-
дык категориядагы врачтардын жа-
на медайымдардын эмгек акысын 
жогорулатуу боюнча башталган иш-
ти улантат.

Ушул майрам кїнї сиздерге 
узак ємїр, бакубаттуулук, їй-бїлє -
лїк бакыт жана коронавирус ин-
фекциясы менен кїрєшїїдє кїч-
кубатты каалайбыз. Биз биргелик-
те жеўишке жетебиз деп ишенем. 
Майрамыўыздар менен достор!”,-
деди ал куттуктоосунда. 

Кыргыз эли, тарых илими орду тол-
гус чоў жоготууга учурады. Биздин 
арабыздан кыргыз элинин кєрїнїктїї 
инсаны, “Манас” жана Чыўгыз Айт-
матов улуттук академиясынын Ма-
нас таануу бєлїмїнїн башчысы, та-
рых илимдеринин доктору, профес-
сор Ташманбет Кененсариев 72 жа-
шында дїйнєдєн кайтты.

Кененсариев Ташманбет 1949-жы-
лы 5-сентябрда Аксы районунун Кара-
Суу айылында туулган. 1968-жылы 
Жалал-Абад педагогикалык окуу жа-
йын, 1978-жылы Кыргыз мамлекеттик 
университетинин тарых факультетин 
аяктаган. 1978-1979-жылдары Москва-
дагы М. Ломоносов атындагы Мамле-
кеттик университетте стажер-окутуучу, 
1980-жылы Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинде окутуучу болуп иштеп, 
1981-1984-жылдарда Москва мамле-
кеттик университетинин аспирантура 
бєлїмїндє окуп, кандидаттык диссер-
тациясын ийгиликтїї коргогон.

Кененсариев Ташманбет 
1984-1985-жылдарда Кыргыз мам-
лекеттик университетинде окутуучу, 
1985-1987-жылдарда Ош педагогика-
лык институтунда окутуучу, 1987-1989- 
жылдары аталган институттун Тарых 
бєлїмїнїн башчысы, 1989-1993-жыл-
дары Ош мамлекеттик университети-
нин тарых жана укук таануу факуль-
тетинин деканы, 1999-2003-жылда-
ры жогоруда аталган окуу жайдын 
1-проректор-окуу иштери боюнча про-
ректору болуп иштеп, Ош мамлекет-
тик университеттин єнїп-єсїїсїнє чоў 
салым кошкон. 1998-жылы докторлук 

диссертациясын жактап, 1999-жылы 
профессорлук даражасын алган. Док-
торлук эмгеги Кокон хандыгынын та-
рыхына арналып, жаўы кєз караштар 
менен бирге илимий жаўылыктарды 
киргизген.

2006-2007-жылдары Кыргыз Респу-
бликасынын Президентине караштуу 
Эл аралык стратегиялык изилдєєлєр 
институтунун директору, Кыргыз-
Россия Славян университетинин про-
ректору, 2008-2010-жылдары Жалал-
Абад мамлекеттик университетинин 
ректору, 2010-2013-жылдары Дипло-
матиялык академиянын 1-проректору, 
2014-2019-жылдары И. Арабаев атын-
дагы Кыргыз мамлекеттик универси-
тетинин профессору болуп иштеген.

Т.Кененсариев “Манас” жана 
Ч.Айтматов улуттук академиясы тї -
зїл    гєн кїндєн тартып, Манас таануу 
бє   лїмїн жетектеп, Академиянын ка-
лыптануусуна, манас таануу илими-
нин єнїгїїсїнє бардык билимин, таж-
рыйбасын жана кїч аракетин жум-
шап келген.

Кыргыз, орус, єзбек, тїрк, англис, 
иран, кытай, немец, поляк тилдерин-
де илимий 17 монография, 3 окуу ки-
теби, 18 окуу-усулдук курал, 350дєн 
ашык илимий макалаларды жазып 
чыгарган. Т. Кененсариевдин жетек-
чилигинде 20га жакын кандидаттык 
илимий иштер корголгон.

Ташманбет Кененсариевдин эм-
геги мамлекет жана дїйнєлїк коом-
чулук тарабынан да жогору баала-
нып, “Кыргыз Республикасынын би-
лим берїїсїнє эмгек сиўирген кызмат-
кери”, “Борбордук Азия Элдик акаде-
миясынын академиги” жана Улуу Бри-
таниянын Эл аралык биографиялык 
борборунун «2005-жылдын Эў мык-
ты педагогу» деген наамдарына таты-
ган. “Даўк” медалы менен сыйланган.

Чыгаан илимпоз, насаатчы, уюш-
туруучу жана залкар педагог Кенен-
сариев Ташманбеттин ысмы, эмге-
ги элибиздин эсинде тїбєлїккє жа-
шай берет.

Маркумдун їй-бїлєсїнє жана жа-
кындарына тереў кайгыруу менен кє-
ўїл айтып, аза кайгысын теў бєлї-
шє бїз.

С.Н.Жапаров, т.т.мамытов, У.А.марипов, Н.Ж.бакирова, Р.И.отунбаева, 
С.ш.Жээнбеков, С.С.касмамбетов, Ч.А.Абыкеев, А.к.касымалиева, 
Н.о.Сыдыгалиев, о.м.бакиров, Ж.к.турускулов, м.к.Алимбеков, 
б.Э.тєрєбаев, А.т.Сулайманов, ш.И.Абдылдаев, Г.С.молдобекова, 
Ж.к.бакашова, А.к.койчиев, б.Д.купешов, к.о.Иманалиев, к.б.базарбаев, 
б.Ж.кудайбергенов, т.т.тургуналиев, А.т.Сыргабаев, м.С.Жуматаев, 
в.м.Плоских, А.А.Асанканов, т.А.Абдырахманов, Э.Ж.маанаев, т.к.Чороев, 
к.С.молдокасымов, С.т.кайыпов, А.м.Алымбаев, З.б.Сыдыков ж.б.

Ташманбет Кененсариев

Кезектеги сїйлєшїї 
Кыргызстанда болот

Сїйлєшїїлєрдє та-
раптар їч мамлекеттин 
мамлекеттик чек ара-
ларынын бириккен че-
киттеринин жайгашуусу 
 боюнча сунуштар менен 
ой бєлїштї. Иш-чаранын 

жыйынтыгында тийиштїї 
Протоколго кол коюлду. 
Єкмєттїк делегациялар-
дын кезектеги жолугушуу -
су Кыргызстанда єтєт.

Мамат АлиК

Ак халатчандарга таазим

Биринчи байлык – ден соолук 

Вакцина алдыўызбы?
Учурда Кыргызстанда коронавирус оорусунун їчїнчї толкуну жїрїїдє. Бир жыл мурун 
эл дары жок деп карайлап турса, учурда мамлекет калкты вакцина менен болушунча 
камсыз кылууда. Ал эми эл вакцина алып жатабы? Ошол боюнча сурамжылоо жїргїздїк. 
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Їч мэрге їч суроо

Даярдаган Шекербек КАЛЫКОВ, 
Кыргыз Туусу”

Жоомарт НУРДИНОВ,  
Ош облусунун Ноокат районунун 

Ноокат шаарынын мэри:

1. Буга чейин шаар- 
дын мэри болуп иш-
теп келгендиктен,  
шаардык кеўештин де-
путаттары мага экин-
чи ирет ишеним артып 
отурушу  дагы да эки 
эселеген жоопкерчи-
ликти арттырды. Учур-
дан пайдаланып, калк 
сыйлап окуган “Кыргыз 
Туусу” гезити аркылуу 
шаардык кеўештин 
депуттарына, шаар-

дыктарга ыраазычылыгымды билдире кетейин.  
Шаардын маселеси мага дайын болгондуктан, учур-
дагы башкы тема – тазалык маселеси болууда. 
Атайын техникаларды сатып алып, шаардыктар 
їчїн ыўгайлуу шарттарды тїзїшїбїз зарыл. Анан 
дагы кечиктирилгис чечїїнї талап кылган маселе 
– шаардын башкы планын тїзїп чыгуу. Себеби, 
башкы план болбосо, шаардын инфратїзїмдєрїн, 
турак жайларды куруу иштерин иретке келтирїї 
кыйын. Ошондуктан, архитектура башкармалыгы 
жана башка тиешелїї уюмдар менен биргелик-
те шаардын башкы планын тїзїїнїн їстїндє иш-
теп жатабыз. Шаардагы социалдык объектилер-
дин абалы дурус эле. Мектептер жаўы окуу жы-
лына дардык кєрїп жатышат. Калкты таза суу ме-
нен камсыз кылуу жана саркынды суулар   боюн-
ча ЕБРР менен тїзгєy келишимибиздин долбоо-
ру Жогорку Кеўеште экинчи окуудан єттї. Учур-
да жыл башынан белгиленген иш-чаралардын не-
гизинде шаарды єнїктїрїїнїн їстїндє иш алып  
баруудабыз.

2. Шаарыбызда калкка кызмат кєрсєтїїчї орто 
жана чакан бизнес жакшы єнїккєн десем болот. Жа-
кында ишкерлердин колдоосу аркылуу 100 адам-
ды жумуш менен камсыз кылган кийим тигїї цехи 
ачылды. Эми дагы 40 жумуш орундуу кийим тигїї 
ачылганы турат. Андан башка курулуш материал-
дарын чыгарган чакан ишканалар иштейт. Шаары-
бызда єндїрїштї жандандыруу їчїн ишкерлерге 
мэрия тарабынан ар тараптуу колдоо кєрсєтїп, ар 
кандай бюрократиялык тоскоолдуктарды болтур-
боого шарттарды тїзїп  берїїдєбїз. 

3. Шаардагы башкы маселе – автотыгында-
ры. Ноокат шаары – 360 миў калк жашаган район-
дун борборунда жайгашып калгандыктан, калкты 
тейлєє жаатындагы базардын тегерегиндеги авто-
тыгыны шаардыктардын нааразычылыктарын жа-
ратып келет. Базарыбыз тээ 50-жылдары курул-
ган. Эми ушул базарды шаардын четине кєчїрїї 
маселеси жаралууда. Шаарда жер тартыш. Ушун-
дан улам, кошуна айыл єкмєттєрдєн жер каралуу-
да. Бул маселени шаардык кеўеш, же мэрия єз ал-
дынча чече албайт экен. Ошондуктан бул маселе 
райондун акими Данир Иманалиевдин кєзємєлїндє 
турат.  

Жакында шаардык кеўештин 
депутаттары тарабынан шаарлардын 
мэрлери шайланышты. Жаўыдан ишке 
киришкен шаардын башчыларына 
тємєндєгїдєй суроолор менен 
кайрылганбыз. 

1. Шаардын жетекчилик кызматы-
на киришип жатып, оболу, ишти эм-
неден баштадыўыз?

2. Шаардын єнїгїшїнє артыкчы-
лык бере турган тармактарды анык-
тай алдыўызбы?

3. Шаардын аймагында кандай ма-
селелер бар экен?

Аманат СЫДЫКОВ,  
Ысык-Кєл облусунун  

Балыкчы шаарынын мэри:

1. Шаардык мэ-
рияга караштуу му-
ниципалдык ишка-
наларды бир сый-
ра карап, ушулар-
дын ишин иретке са-
лалы деген максат-
та таанышып чыктым. 
Анткени, шаардагы 
кєпчїлїк жумуштар 
“Тазалык” ишкана-
сына жїктєлїп кал-
ганын байкадым. Эми 
“Тазалык” ишканасын 

єзїнчє бєлїп, єздєрї киреше таба тургандай 
мїмкїнчїлїктєрдї берип жатабыз. Жакын ара-
да шаардык кеўеште бул маселе каралат. Ме-
нимче,  бир пикирге келебиз деген їмїттємїн. 

2. Белгилїї болгондой єлкєнїн тїндїгї ме-
нен тїштїгїн байланыштырган Балыкчы-Жалал-
Абад жолунун курулушу жїрїп жатат. Эгерде 
ушул жол бїтїп кала турган болсо, Балыкчы 
шаа рынын єнїгїшїнє єтє чоў таасирин тийги-
зет. Ошондуктан, азыртан эле єндїрїш зонала-
рына жер бєлїштїрїп берїїнї карап, даярдык 
кєрїп жатабыз. Эртеў инвестор келе турган бол-
со, алар эч нерсеге муктаж болбошу керек. Анан 
эми шаарда єндїрїш жаатында алгылыктуу иш-
тер жїрїп жатат. Жакында эле “Агро куш” ком-
паниясы эт багытында ири фабриканы ачышты. 
Алар азыр 200дєн ашык адамды жумуш менен 
камсыз кылышууда. Эгерде ишкана толук кубат-
туулукта иштесе, жумушчу кїчї дагы кєбєйєт. 
Андан башка “Дордой” компаниясы алдыўкы 
технологияларды колдонгон заманбап їлгїдєгї 
эт комбинатын куруп жатышат. Ал жерде дагы 
100дєн ашык адам иштейт, буйруса. Буга чей-
ин ачылган їч логистикалык борборлор дыйкан-
фермерлерибиздин жер-жемиштерин сактоого, 
алардын продукцияларын єткєрїп берїїгє салы-
мын кошуп жатышат. Экономикалык єнїгїї жаа-
тында Балыкчы шаарынын мїмкїнчїлїгї абдан 
чоў. Ошондуктан, шаардык кеўештин депутат-
тары, шаардыктар менен биргеликте гїлдєп-
єскєн калааны курууга болгон аракетибизди  
жумшайбыз.  

3. Кєйгєй кєп эле. Бирок, аны акырындык ме-
нен єзїбїздїн кїчїбїз менен чече алабыз деп 
ойлоймун. Элибиз таза суу менен толук камсыз 
болгон десем жаўылышпаймын. “Чайна роуд” 
компаниясы 9,5 млн. долларга сууну тазалоо-
чу объектилерди куруп беришет. Андан башка 
шаардагы саркынды суулар боюнча бир дол-
боор ишке ашканы турат.  Эс алуу жайлары-
быз туристтерибиз їчїн даяр. Куткаруучулабыз 
кийим-кече менен камсыз болуп, атайын окуудан 
єтїп келишти. Жайкы эс алуу мезгилин татык-
туу тосуп алууга шаарыбызда бардык шарттар  
жетиштїї.

Адылбек БЕКБОЛОТОВ, 
Чїй облусунун Сокулук районунун 

Шопоков шаарынын мэри:

1. Шаардык мэ-
риянын аппараты, 
мекеме-уюмдардын 
башчылары менен таа- 
нышуудан ишти баш-
тадым. Анан Covid-19 
боюнча кырдаал ая-
бай кооптуу болуп 
турат. Ошондуктан,  
ооруну алдын алуу  
боюнча базарларда, 
эл кєп топтолгон жай-
ларда єзїн кандай 
алып жїрїїсї керек-

тиги боюнча нускамалар берилди. Андан башка 
кїндєлїк иштер боюнча маалымат алып жатам. 
Шаардын аймагындагы “Мирный” жаўы конушунун 
суу тїтїктєрїн алмаштыруу боюнча Чїй облустук 
єнїктїрїї фондунун каржылоосу менен долбоор 
ишке ашырылууда. Экинчиси,   экономикалык-
экологиялык лицейдин чатырын толугу менен ал-
маштырып жатабыз. Бул дагы облустук єнїктїрїї 
фондунан каржыланууда. Ошондой эле шаар-
дагы бардык социалдык объектилердин абалын 
кєрїп чыктым. Мектептер жаўы окуу жылына  
даярдык кєрїп жатат. Япония  єкмєтїнїн долбоо-
рунун негизинде 30 миў долларга шаардагы ФАП-
ка зарыл болгон медициналык жабдуулар алын-
ды. Ишибиз белгиленген график боюнча жїрїп  
жатат. 

2. Шаардын єнїктїрїї программасы кїн 
тартибибизде турган маселе. Биз эми жарым 
жылдыктан кийин ишке киришип жатабыз да. 
Ошондуктан, мурдагы мэрдин программасы-
нын алкагында ишке ашырылып жактан  иш-
чараларга анализ жїргїзїлїїдє. Жакын арада 
дурус-буруш жактарын аныктап, єзїбїздїн про-
граммабызды шаардык кеўештин депутаттары-
на, мекеме-уюмдарга сунуш кылабыз. Шаары-
бызда кондитердик азыктарды чыгарган “Ата 
LTD” ишканасы, темирди кайра иштетїїчї, кар-
тон чыгара турган ири ишканалардан башка ча-
кан ишканалар бар. Мэрия шаардын экономи-
калык жактан єнїгїїсїн камсыз кылыш їчїн 
єндїрїштї жандандырууну эў башкы артыкчы-
лыктуу багыт катары карайт. Алардын иштеши-
не шарт тїзїп, єсїп-єнїгїїсїнє  жардамыбызды  
аябайбыз. 

3. Быйылкы жылы сугат суу маселеси бирин-
чи орунга чыкты. Андан кийин электр энергия-
сын сарамжалдуу пайдалануу дагы маанилїї 
болууда. Турак жай-коммуналдык чарба бо-
юнча дагы кїнїмдїк маселелер бар. Эми аны  
шаардык бюджеттин эсебинен чечїїгє болот. 
Шаардык кеўештин депутаттары мага ише-
ним артып жаткан соў, шаардын єнїгїшї,  
шаардыктардын жашоо-турмушуна ыўгайлуу 
шарттарды тїзїїгє болгон кїчїмдї, эмгегимди  
жумшаймын. 
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Маектешкен Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

– Урматтуу Турсунбай мырза, 
эгеменд¿¿л¿к Кыргызстанга эм-
нелерди берди, ошол эле учурда 
эмнелерди жоготтук? 
– Кыргыз эли мамлекетт¿¿л¿ккº 3-жо-

лу жетишти. Кудайга ш¿г¿р, кан тºг¿¿с¿з 
СССРден бºл¿н¿п чыктык. Мына эми кºз 
карандысыз мамлекет катары бактылуу 
элдердин арасындабыз, бардык мамле-

Эгемендїїлїктїн  
30 жылдыгына карата

“ªлкºн¿н саясий партияларынын  
тарыхы “ЭрК” партиясынын  

 т¿з¿лгºн к¿н¿нºн башталат”

Турсунбай Бакир уулу,  
“ЭрК” партиясынын  
тºрагасы, Жогорку 

Ке¢ештин 1, 2 жана 5-чакы-
рылыштарынын депутаты: 

кеттер тааныган, бардык эл аралык  уюм-
дарга толук ыйгарымдуу м¿чºб¿з. 

Э¢ негизги жетишкендигибиз – 
ма¢куртка айланбай, улут катары сакта-
лып, байыркы тилдердин бири – тилибиз-
ди сактап калдык. ªз¿б¿зд¿н мамлекеттик 
атрибутка жана символикага ээ болуп ол-
турабыз – туу, герб, гимн, улуттук армия, 
валюта жана у.с. Д¿йнºдº ºз¿нчº мамле-
кет боло албай, канча жылдардан бери 
кан тºг¿п, ºз¿н¿н эркиндиги ¿ч¿н к¿рºш¿п 
келип жаткан элдер бар...

Ооба, СССР учурунда союздук бюд-
жеттен дотация алчу элек, себеп анын 
курамында биз агрардуу-ºнºр жай рес-
публика болуп эсептелч¿б¿з. Негизи-
нен, малчылык, дыйканчылык менен алек 
элек. Єнºр жайыбыз  да єнїгїп келаткан: 
д¿йнºгº белгил¿¿ пресс-подборщиктерден 
баштап, кир жуугуч машиналар жана ра-
диоэлектроника буюмдары чыкчу. 

Алдыбызда ºн¿г¿¿н¿н эки жолу бар 
болчу: мамлекеттик, кооперативдик мен-
чикти сактап, анын негизинде кºз каран-
дысыз экономиканы алып кет¿¿ (Бела-
русь, ªзбекстан мисалдары) жана Поль-
шанын жолу – мамлекеттик, кооператив-
дик менчикти сатып, жеке менчикке ай-
ландыруу. ªк¿н¿чт¿¿ болгону: ºлкºн¿н 
туўгуч президенти Польшанын “шок те-
рапия” жолун тандап алды. Натыйжада: 
бир да завод-фабрика, бир да совхоз-
колхоз калган жок, алар менен кошо мам-
лекеттик жана кооперативдик менчиктер 
да жок болду.

Б¿г¿нк¿ к¿н¿ биз ¿ч¿н э¢ чо¢ кºйгºй – 
экономиканы бутка тургузуп алуу. Албет-
те, чет ºлкºл¿к инвестициясыз бул оюбуз 
ишке ашпайт.

Экономикабыз к¿ч¿нº толсо, улуттук 
валютабыз – сом да к¿чт¿¿ болот. Ошон-
до СССР учурундагыдай социалдык мам-
лекет болууга аракет жасамакпыз.

– Сиз жетектеген “ЭрК” партиясы 
ºлкºб¿зд¿н эгеменд¿¿л¿г¿ менен 
жашташ жана тагдырлаш эмес-
пи. Партияны кандайча негиздеп 
калды¢ыздар?  
– “ЭрК” же “Эркин Кыргызстан” саясий 

партиясы 1991-жылдын 4-октябрында 
Юстиция министрлигинде расмий каттоо - 
дон ºткºн. Ага чейин Кыргызстанда сая-
сий партиялар жок эле. Албетте, СССР 
тушунда коммунисттик партия бар эле, 
алар ¿стºмд¿к кылчу. 80-жылдардын ая-
гы 90-жылдардын башында Кыргызстан 
демократиялык кыймылы т¿з¿лгºн. Ал 

кыймылга алгачкы толкундагы демок-
раттардын баары киргенбиз. Ал кый-
мылды Казат Акматов, Жыпар Жек- 
шеев, Топчубек Тургуналиевдер жетек-
тешкен. Ал кыймылдын демилгеси ме-
нен Кыргызстанда алгачкы митингдер, 
пикеттер, алгачкы нааразычылык акция- 
лары болгон. Биз да ошол кыймылдын 
алгачкы “пионерлери” болдук. 1991-жы-
лы “ЭрК” партиясын т¿зºл¿ деп ªм¿рбек 
Текебаев экººб¿з маселе кºтºргºнб¿з. 
Албетте, “КДК” бºл¿нбºйт, бир болгону-
буз жакшы” деген каршылыктар болду. 
Кийин биздин оюбузга Топчубек Тургуна-
лиев да кошулду. 1991-жылы 4-октябрда 
биз Устав, программаны Юстиция минис-
трлигинде каттатып, ºз¿б¿зд¿ Кыргыз-
стандын саясий партиясы катары жарыя- 
лаганбыз. Ошондо жºº ж¿р¿штºрд¿ 
да, ачкачылык жарыялоону да биздин 
партия биринчи баштап берген. Ант-
кени, ал убакта  коммунисттик пар-
тия к¿чт¿¿ эле. Компартия менен сая-
сий к¿рºштº КДК жана “ЭрК” партия-
сы ºз¿н кºрсºтº алды. Кийинки жылы 
“Асаба” улуттук кайра жаралуу партия-
сы т¿з¿лд¿. “Ар намыс” партиясы жана 
“Кыргызстандын коммунисттик партиясы”  
т¿з¿лд¿. 

Кыргызстандын саясий ºн¿г¿ш¿нº би-
ринчи салымыбыз ºлкºн¿н саясий партия 
институтунун тарыхы биздин “ЭрК” пар-
тиясынан башталат. Эми азыркы к¿ндº 
болсо ºлкºдº саясий партиялардын са-
ны 200дºн ашуун. Ал эми саясий партия-
лардын тарыхы биринчи биздин “ЭрК” 
партиясынан башталган. 

– Адабиятта “Гоголдун шинели-
нен чыккан” деген т¿ш¿н¿к бар. 
“ЭрКтин” “шинелинен” да бир топ 
саясий партиялар чыкса керек  
эле?
– Туура айтасыз, “ЭрК” партиясы 

“инкубатор” да болуп берди. 1992-жы-
лы ноябрда бизден “Ата Мекен” партия-
сы бºл¿н¿п кетти. 1995-жылы Жаштар 
партиясы, “Эркиндик” саясий партиясы, 
2000-жылы “Кыргызстандын патриоттук 
партиясы”, 2008-жылы “Эгемен Кыргыз-
стан” партиясы, 2011-жылы “Ыйман ну-
ру” партиясы бºл¿н¿п чыккан. Ошондой 
эле биздин партиялардын м¿чºлºр¿ баш-
ка партияларда лидерлик кызматты ат-
карып жатат. Бир сºз менен айтканда, 
биз башка саясий партияларга кадрлар-
ды даярдап берген мектеп болдук. Ушул 
жагынан алганда, Кыргызстандын со¢ку 

тарыхында “ЭрК” саясий партиясынын ºз 
орду бар. 

– Айрым мыйзам долбоорлорун иш-
теп чыгууга катышса¢ыздар ке-
рек?
– Эгер Кыргызстандын Конституция- 

сынын кабыл алынышы тууралуу айт-
сак, анын ¿ч долбоорунун эки долбоорун 
“ЭрК” партиясы даярдаган. Эки жумушчу 
топ болуп, бир жумушчу топтун жетекчи-
си ªм¿рбек Текебаев, бириники мен бол-
гом. Биздин кºп сунуштар Конституция-
га кирген. Бул да биздин салымыбыз де-
сек болот. 

Анан ар бир саясий партия бийлик-
ке келбесе, саясий программасы ишке 
ашпайт деген эреже бар. “ЭрК” партия-
сынын м¿чºлºр¿ Жогорку Ке¢ештин 1, 2 
жана 5-чакырылыштарынын депутатта-
ры болушкан. Кºптºгºн мыйзамдардын 
авторлору жана демилгечилери болгон-
буз. Башка иштеп жаткан мыйзамдарга 
ми¢деген т¿зºт¿¿, о¢доо, толуктоолорду 
киргизгенбиз. Айталы, биз автору болгон 
“Жогорку Ке¢ештин депутатынын статусу 
жºн¿ндº” мыйзам ушул к¿нгº чейин иш-
теп жатат. “КРнын Акыйкатчысы жºн¿ндº” 
мыйзамдын авторубуз. Балдар биздин 
келечек дегендей, алардын ºм¿р¿н, ден 
соолугун ойлоп, жашы жете элек балдар 
т¿нк¿ саат 11ден кийин ж¿рбºº жºн¿ндº 
мыйзам жазып, ал мыйзам азыркыга чей-
ин иштеп жатат. Педофилдер ºм¿р бою 
абакта жатсын, бошотулбасын, мунапыс 
берилбесин деген мыйзамды биз жазган-
быз. Мыйзам иштеп жатат. Сапатсыз ку-
рулуштар боюнча мыйзам жазып, ким-
де ким сапатсыз ¿й курса жоопкерчилик-
ке тартылсын деген мыйзамдын автору 
да биз. ªкмºт м¿чºлºр¿ берген антты да 
“ЭрК” партиясы жазган. 

– Жеке ºз¿¢¿зд¿н салымы¢ыз да 
болдубу?
– “ЭрК” партиясы тынчтыкка да кºп 

салым коштук. 2010-жылдагы улуттар 
аралык кагылышта “ЭрК” партиясынын 
м¿чºлºр¿ чуркап, жараштырганга аракет 
кылдык. ªз¿м тууралуу айтсам, 1999-жы-
лы Баткен окуясында, биздин генерал-
дар, япондор баскынчылардын колуна 
т¿шкºндº “ЭрК” партиясынын жетекчиси 
катары Ооганстанга чейин барып, Тали-
бан жана Ислам ºзбек аракетинин жетек-
чилери менен с¿йлºш¿п, урушту токтот-
конго жана туткундагы бардык кыргыздар 
менен жапондордун эсен-аман бошоту-
лушуна салым коштум. 

Аймактар
Бишкек

Атактуу акын, манасчы То-
голок Молдонун 160 жыл-

дыгына карата улуу залкардын 
манасчылык ºнºр¿н да¢аза-
лоо, эл арасында аны ке¢ири  
жайылтуу максатында манасчы-
лардын республикалык кароо сы-
нагы ºткºр¿лºт.

Мелдешке 30 жашка чейинки 
манасчылар катышат.   Кароо сы-
нак 3 баскыч менен ºтºт. I баскыч 
– жергиликт¿¿ де¢гээлде, район-
дордо, шаарларда, маданият 
борборлорунда 20-июль к¿н¿, II 
жана III баскыч Бишкек шаарын-
да 5-август к¿н¿ ºткºр¿лºт.

Ч¿й

Панфилов районунда Курц-
хаар породасындагы мер-

генчи ит салмагы 8 килограмм амур 
балыгын кармап алган. Иттин ээ-
си Исмаил Мамыралиевдин айты-
мында, ал суу сактагычты айла-
нып, Вип аттуу ити менен сейил-
деп ж¿ргºндº, ити жардан секирип 
т¿ш¿п, камыштын арасынан балык 
алган. Ал ити менен 7 жылдан бе-
ри а¢чылык кылат.

Ысык-Кºл

Бостери айылындагы 
“Казакстан” санаторийи- 

не кеткен негизги жолдун ал-
леясында 40-45тей бак кыйыл-
ган. Анысы аз келгенсип, ошол 
туштарга таштанды тºг¿лº 
баштаган. “Ысык-Кºл району- 
нун акимчилиги, Бостери айыл  
ºкмºт¿ эмнени карап жатат?” – 
деп тынчсызданышууда эс алуу-
чулар.

Жалал-Абад

Кербен шаарынын Базар 
кºчº-с¿ндº балдардын шок-

тугунан улам ¿й ºрттºнгºн. ªКМдин  
маалыматы боюнча, ¿йд¿н 98 чарчы 
метр чатыры, оор ж¿к ташуучу уна-
анын 7 дº¢гºлºг¿ жана 2 отургучу  
к¿йгºн. 

Талас

Манас районунун фер-
мерлери кийинки мез-

гилдерде ºздºр¿нº тиешел¿¿ 
дыйканчылык талааларынан 
коёндорду байма-бай байкашчу  
болду.

“Мурда-кийин коёндорду кез-
дештирч¿ эмеспиз. Кургакчы-
лыктан жана к¿нд¿н ысыгынан 
улам, коёндор жем издеп ке-
лип жатышат º¢дºнºт” дешет  
дыйкандар.  

Ат-Башы

Ат-Башыда COVID-19 
оорусунун алдын алуу  

боюнча рейддер жїрїїдє. Район  
жетекчилери, кызматкерлери 
базарларды, соода тїйїндєрдї, 
ашканаларды кыдырышып бет-
кап тагынуу, антисептик кол-
донуу, кеўселерди дезинфек-
циялоо, идиштерди соода ме-
нен жуу, тазалыкты камсыздоо 
боюнча тїшїндїрїї иштерин  
жїргїзїштї.

Баткен

Баткен районунун Самар-
кандек айыл єкмєтїндє 

Самаркандек жалпы дарыгер-
лер борборунун кошумча има-
ратынын ачылышы болду. 

Буга чейин аталган борбор-
до бєлмєлєр жетишсиз болуп, 
кєйгєй жаратып келген. Учур-
да бардык шарттар тїзїлїп, 
анда операция жасоочу, жа- 
раат таўуучу, ийне саюу бєлмє-
сї жана эки бейтаптар їчїн  
бєлмє бар.

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
Асель РАМАНКУЛ кызы,  

“Кыргыз Туусу”
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Акыркы 30 жылда, Кыргызстан башка 
постсоветтик республикалардын кєбїнє 
окшоп, адилетсиздиктин сазына белчеси-
нен батып калган. Анткени, бизде орногон 
либералдык капитализмди баштаган бир 
ууч олигархиялык – бюрократиялык топ, 
мамлекеттик бийликти да, менчикти да, 
єз колуна алып, 90 пайыздан ашык кара-
ламан калк социалдык теўсиздикке, жа-
кырчылыкка дуушар болгон. Ошондуктан, 
эки жолу (2005-ж., 2010-ж.) мамлекеттик 
тєўкєрїш болуп, бирок коомдук-саясий 
тїзїлїш єзгєргєн эмес. Алардан кескин 
айырмаланып, 2020-жылдагы октябрь оку-
ялары чыныгы социалдык революцияга 
айланды. 30 жылдык жаўы тарыхыбыз-
да биринчи жолу либералдык – буржуа-
зиялык коомдук-саясий системанын пай-
дубалына єлгїдєй жарака кетти. 

Мамлекеттик менчикти гана эмес, мам-
лекеттин єзїн менчиктеп алган олигарх-
тардын жана бюрократтардын ордуна 
Президент С.Жапаров баштаган улут-
тук мамлекет кайра єз ордуна келди да, 
чириген системанын арка белин сынды-
ра баштады. Нечен бир атактуу олигарх 
– коррупционерлер («эл уулдары») азыр 
тїрмєдє, коррупцияга, адилетсиздикке 
каршы кїрєш бїткїл элдик кыймылга ай-
ланды десек болот. 

Президент С.Жапаровдун командасы, 
дагы бир теўдешсиз оор кїрєштї «Їчїнчї 
колониализмге» каршы баштады. Албет-
те, мында сєз «Кумтєр» алтын кен ишка-
насына єз алдынча башкаруу киргизил-
гендиги жєнїндє  болуп жатат. Батыш-
тын («алтын миллиарддын») глобализ-
ми єз пайдасына чет жакалардагы май-
да – чїйдє єлкєлєрдєн, материалдык 
жана финансы ресурстарын ар кандай 
аферисттик, алдамчылык жолдор менен 
алып чыгып кетїїнї азыр «їчїнчї коло-
ниализм» деп атайт экен. Жакында Кыр-
гызстанга келип кеткен Англиялык муль-
тимиллиардер, КГБнын мурдагы кызмат-
кери Лебедев: «25 жылда «Кумтєр» ал-
тын кенин казып алуудан 12 млрд. дол-
лар киреше тїшсє, ошонун бир нече мил-
лиону гана Кыргызстанга тийген. «Їчїнчї 
колониализмдин» жїзїкаралыгы ушун-
дай» – деп жазды.

Ошентип, Кыргызстан бир эле учур-
да, либералдык капитализмдин тышкы 
да, ички да «каракчылыгына» каршы эл-
дешсиз кїрєшкє аттанды. Єлїм же ємїр 
менен єлчєнїїчї кїрєшкє десек да бо-
лот. «Кумтєр» боюнча алдыда эл ара-
лык арбитраждык сотто чоў салгылашуу 
кїтїлїїдє. Ажыдаардын куйругун басып 
алдык, эми кєрєбїз, алардын мактанган 
калыстыгы чынбы же калппы. 

Ошону менен бирге ички коррупция-
га каршы кїрєш ырааттуу тїрдє кїчєшї 
керек. Израилдин илгерки легендарлуу 
премьер-министри Голда Меир айткан-
дай, «коррупционерди Ата Мекендин 
чыккынчысы» деп баалаш керек. «Эр-
дик кылсаў сїрєє  кыл» деп эл макалын-
да айтылгандай, кылмыш кодексине кор-
рупцияга жана педофилдерге каршы атуу 
жазасын кийирип койсок деле болмок. Бир 
кезде муну Батышка жагалданып алып 
салышкан да. Коррупцияга каршы бир 
топ принципиалдуу маселелердин азыр 
чети да оюла элек. Мисалы, салык са-
луунун прогрессивдїї системасы, ашке-
ре бардарчылыкка (роскошь) жана капи-
талды тышка чыгарып кеткендерге жаза 
жок, чет єлкєлєрдє курулган кыймылсыз 
мїлккє салык салынбайт. Оффшорлор-
до иштеген компаниялардын жана ошол 
єлкєлєрдє  мурда катылган акчалардын, 
дїнїйє – мїлктїн бети ачыла элек. 

Жаўы Президенттик бийлик жїргїзє 
баштаган ушул конкреттїї иштердин 
адилеттїїлїктїн идеологиясын тїзїїнїн 

Эгемендїїлїктїн 30 жылдыгына карата

Жумагул СААДАНБЕКОВ, Мамлекеттик жана коомдук ишмер: 

«Биз кїткєн идеология – 
адилеттїїлїктїн идеологиясы»

Адилетсиздикке каршы тынымсыз кїрєш – адамзат тарыхынын 
кыймылдаткыч кїчї. Коомдогу карама-каршы таптардын 
социалдык теўсиздиги, мамлекеттер жана улуттар аралык 
теўсиздиктердин айынан дїйнєлїк согуштар, социалдык 
революциялар, диндердин, цивилизациялардын кагылыштары 
тыйылмак тургай, кайра кїчєгєн заманда жашап жатабыз. 

жана орнотуунун башаты десек болот. 
Идеология деп бир їлкєн программаны 
жазып салса болот дечи. Бирок, К.Маркс 
небак айткандай бир кучак программа-
лардан кєрє, жарым кадак практикалык 
конкреттїї иш артык.  Кытайды ааламдык 
орбитага алып чыккан Ден Сяопиндин 
идеологиясы ушул кїнгє чейин концепция 
же бир трактат, окуу китеби тїрїндє жарык 
кєргєн эмес. Ырас сїйлєгєн сєздєрїнїн, 
докладдарынын жыйнактарын колдону-
шат. Кытай болсо, социализмдин идео-
логиялык шаблондорун аттап єтїп, рынок 
экономикасын єздєштїрїї боюнча, бол-
гону 15 пункттан турган (бир барак кагаз-
га баткан) директива партиялык уюмдар-
га таратылган. Бирок, ошол кагаз мил-
лиард элдин муктаждыгына тєп келген-
диктен, алардын жїрєгїнє да, мээсине 
да кадалган. Идеология – шамалга ок-
шош, кєзгє кєрїнбєйт, колуў менен кар-
малай албайсыў, бирок натыйжалары ук-
муш да. Мисалы, шаарларды талкалап, 
єлкєлєрдї топон сууга каптаткан торна-
до шамалдын бир тїрї да. Ар бирибиз 
эўсеген таза аба, кислород дагы шамал-
сыз болбойт. Кытайдын дыйканы иедоло-
гия дегенди, мїмкїн, уккан да, кєргєн да 
эмес. Бирок, ємїр бою зарланып жїрїп, 
колуна менчик болуп тийген жер Ден Ся-
опиндин идеологиясынын натыйжасы да. 

Мамлекеттик стратегияны идеологи-
ясыз тїзїїгє мїмкїн эмес. Ошондуктан 
мамлекеттин негизги функциясы єз иде-
ологиясын иштеп чыгуу, тагыраак айткан-
да єнїгїїнїн кайсы моделин – социалист-
тикпи, капиталисттикпи же аралаш систе-
мабы бирєєнї туура тандап алып, аны 
турмушка ашыруу анын ыйык милдети.

Єзїнїн ички жаратылышында капи-
талисттик система кризиске їзгїлтїксїз 
кабылып турат. Єткєн кылымдын 20-30 
жылдарындагы экономикалык «Улуу деп-
рессия» Американы муунтуп єлтїрєрдє, 
Президент Ф.Рузвельт, капитализмди ач 
кєз капиталисттерден сактап калган. Ал 
рынок экономикасына социалисттик эле-
менттерди чоў устаттык менен колдон-
гон, социалдык маселелерге олуттуу бу-
рулуш жасап, экономиканы пландоо, мо-
билизациялоо ыкмаларын кийирген. Ка-
питалисттер аны коммунизмдин агенти 
деп кїнєєлєшкєн. Тарыхтын тамашала-
ры кызык да. Кийин, 20-кылымдын аягын-
да Кытайда Мао Цзедундун социализми 
толук кыйраарда Ден Сяопин социалист-
тик экономикага рынок системасын кийи-
рип, Кытайды аман алып калды. 

Кытайдыкы эле эмес, – азыркы Ин-
диянын жана Индо-Кытай єлкєлєрїнїн 
тажрыйбалары кєрсєткєндєй, ийгиликтїї 
єнїгїїнїн бирден бир туура жолу – со-
циализмдин жана капитализмдин жак-
шы жактарын бириктирип пайдаланып, 
жаман жактарын ыргытып таштоо экен. 
Экономика илиминде муну конверген-
циялоо деп аташат. 

Дїйнєлїк экономиканын экинчи эше-
лонунда турган ушул єлкєлєр азыр кал-
кынын саны боюнча да, ички дїў продук-
циянын (ИДП) кєлємї боюнча да алдыга 
чыгышты. Алар социалдык – экономика-
лык єнїгїїнїн темпи боюнча 1-эшелондогу 
АКШ баштаган либералдык экономикалуу 
єлкєлєрдєн 2-3 эсе алдыда келе жатышат.

Эми бул интегралдык конвергенция 
сис темасына социализмдин кайсы жакшы 
жактары кирет? Баарыдан мурда, социа-
лизмдин тїп тутаар баалуулугу – социал-
дык адилеттїїлїк (социальная справед-
ливость) кирет. Элибиздин турмушуна, 
кан-жанына сиўип калган социалдык кор-
гонуу жана камсыздоо системасы, акысыз 

билим берїї жана саламаттыкты сактоо 
ж.б. кайрадан жанданышы шарт. 

Ал эми капиталисттик системадан 
алып пайдалана турган идея –консер-
ватизм. Анын тїпкїлїктїї баалуулугу - 
кїчтїї мамлекеттїїлїк, улуттук жана та-
рыхый салттарды урматтоо, коомдук мен-
чик жана жеке менчик аралаш, теў укукта 
жїрїшїн камсыздоо. Социализмдин ура-
аны теўдик болсо, консерватизм аны иш-
ке ашпаган утопия деп, теўсиздик реал-
дуу чындык экенин далилдейт. 

Социализм да, консерватизм да патри-
отизмди танбайт, ага таянышат. Демек, 
социализм+консерватизм+патриотизм, 
эрип кошулган металлдардын аралаш-
масын элестетет. Идеология єўїтїнєн 
карасак бул Россияда «Единая Россия» 
партиясы, Казакстандагы «Нур Отан» 
партиясы колдонуп жїрїшкєн социал-
консервативдик идеологияга окшош. Так 
ушул идеологияга таянып, алар мамле-
кеттик борбордук пландоо системасын 
рыноктук конкуренция менен айкалышты-
рат, зор-зор долбоорду ишке ашырышат, 
мисалы, Россиядагы Керч кєпїрєсї, Кос-
мос, ВПКны айтпаганда да, инфраструк-
турага, жаратылыш байлыктарына мам-
лекеттик монополияны сактап, бїт кал-
ган экономика тармактарына жеке ишкер-
ликти кеўири жайылтат. Жеке менчикте-
ги ири єнєр жай компаниялардын, ишка-
налардын иштегенине каршы эмес, чар-
ба жїргїзїїнїн капиталисттик ыкмаларын 
(акциялар, биржалар ж.б.) толук колдо-
нушат. Социал-консервативдик идео- 
логия жеке адамдын  єз ишкерлигине, 
талантына жараша байып кетишине эч 
каршы эмес. Бирок, жеке бизнестин ку-
баттуу энергиясы коомдук кызыкчылык-
тардын алкагынан ашынып чыгып кети-
шине жол бербейт. 

Мамлекеттин жана бїткїл элибиздин 
алдында єтє оор проблемаларды чечїї 
милдеттери турат. Аларды ийгиликтїї 
чечиш їчїн массаларды шыктандырган, 
мобилизациялаган мамлекеттик идеоло-
гия – адилеттїїлїктїн идеологиясы бо-
ло алат деп ишенем. Талкуулайлы, биз 
сунуш кылып жаткан конструкция ошон-
дой идеология болууга жарап жїрбєсїн? 

Бїгїн биз элибиздин тарыхындагы эў 
чоў, эў даўазалуу мааракенин, Кыргыз-
стандын кєз каранды эместигинин 30 жыл-
дыгынын алдында турабыз. Каргашалуу 
пандемияны айтпаганда да, миў тїрлїї 
кризистердин сазына батып турабыз. Би-
рок, жаўы Конституция, жаўы президент-
тик башкаруу системасы, жаўы бийлик-
тин жїргїзїп жаткан бир кыйла ийгиликтїї 
ички жана тышкы саясаты элибизге дем-
кїч берип, єлкєдє кандайдыр бир опти-
мизмдин карааны сезилгенсийт. «Евро-
пада бир караан, коммунизмдин карааны 
кыдырып жїрєт» – деп эки кылым мурда 
коммунисттердин манифестинде эў сонун 
жазылган караанга окшойт. Биздин мил-
дет – ошол караанды, ошол оптимизмди 
реалдуу кїчкє айландыруу, кубаттуу мам-
лекеттик идеологияны, заманбап гїлдєгєн 
экономиканы тїзїї.

Жаўы президенттик бий- 
лик жїргїзє баштаган кон-
креттїї иштер адилеттїї-
лїктїн идеологиясын тїзїїнїн 
жана орнотуунун башаты десек 
болот. Идеология деп бир їлкєн 
программаны жазып салса бо-
лот дечи. Бирок, К.Маркс небак 
айткандай бир кучак программа-
лардан кєрє, жарым кадак прак-
тикалык конкреттїї иш артык.  
Кытайды ааламдык орбитага 
алып чыккан Ден Сяопиндин иде-
ологиясы ушул кїнгє чейин кон-
цепция же бир трактат, окуу 
китеби тїрїндє жарык кєргєн  
эмес. 

Кытайдыкы эле эмес, 
азыркы Индиянын жана Индо-
Кытай єлкєлєрїнїн тажрыйба-
лары кєрсєткєндєй, ийгиликтїї 
єнїгїїнїн бирден бир туура жо-
лу – социализмдин жана капи-
тализмдин жакшы жактарын 
бириктирип пайдаланып, жа-
ман жактарын ыргытып таш-
тоо экен. Экономика илимин-
де муну конвергенциялоо деп  
аташат. 
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Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, 
“Кыргыз Туусу”

Суу сактагычты куруу їчїн єткєн 
кылымдын 60-жылдары бул ай-

мактан 24 айылдын 18 000ге жакын кал-
кы, кыш заводу кєчїрїлїптїр. Быйыл 
жергиликтїїлєр ошол жылдары суу астын-
да калган бейиттерден адам сєєктєрїн, 
їйлєрдїн фундаменттерин таап жаты-
шат. Токтогул ГЭСи он эки жылда курулуп 
бїтїп, 1973-жылы ишке берилген. Бїгїнкї 
кїндє єлкєнїн жалпы гидроэлектрстанция- 
лары биригип єндїргєн электр энергия-
нын 40 пайызга жакынын Токтогул ГЭСи 
єндїрєт. Азыркы кїндє суу сактагычтагы 
суунун кєлємї 11 млрд. кубометрден аш-
ты. Бирок, алдыдагы кыш мезгилине ка-
рата суу сактагычка канча кєлємдєгї суу 
толорун адистер так кесе айта албай ту-
рушат. Ошондой болсо да “Электр стан-
циялары” ААКсы жана Гидрометеороло-
гия кызматы менен бирге жїргїзїїчї бол-
жолдоого караганда абдан жакшы болсо 
13 млрд. кубометрдин тегерегинде суу 
толо тургандай . “Токтогул суу сактагы-
чынын жалпы сыйымдуулугу 19,5 млрд. 
кубометрди тїзєт. Биз 2020-2021-жылга 
карата 15,5 млрд. кубометр суу менен 
чыкканбыз. Жылдык орточо кєрсєткїчї 16-
17 млрд. кубометрди тїзсє кыйынчылык  
туулмак эмес. Быйыл ага жетїї мїмкїн 
болбой калды. Токтогул ГЭСиндеги ушун-
дай кырдаалга байланыштуу Бишкек ЖЭ-
Бине быйылкы жылы кошумча 1 млрд. 
кВт саат электр энергиясын єндїрїп чы-
гаруу милдети тагылды. Андан тышкары, 
1 млрд. 650 млн. кВт саат электр энер-
гиясын кошуна республикалардан импорт-
топ жатпайбызбы”, – дейт “Электр стан-
циялары” ААКсынын техникалык дирек-
тору Алтынбек Айтикеев.

ГЭСтеги жабдууларды эксплуатация-
лоо мєєнєтї 25 жылга эсептелген. Бирок, 
50 жылдан бери жабдуулардын 70 пайы- 
зынын эскилиги жетиптир.Тєрт гидроагре-
гатынын їчєєсї иштесе, такай бирєєсї 
оўдолуп турат. Мындан беш жыл мурда 
ГЭСте кыш кїндєрї авария болгону эл-
дин эсинде чыгар. Дегеле єлкєнїн жал-
пы энергетика тармагынын абалы де-
ле ушундан єйдє эмес. Улуттук энерго-
холдингдин тєрагасы Бакыт Сыдыков-
дун єткєн айдагы тегерек їстєл жыйы-
нында билдиргенине караганда аталган 

Нарын дарыясы айрым 
жылдары тартылып, 
кайра агымы арбып ту-
рат. Бул адам факто-
руна баш ийбеген таби-
яттын єзгєрїлмєлїї 
кєрїнїшї. Айрыкча бый-
ыл Нарын адаттагыдан 
кєп тартылгандыктан, 
Токтогул суу сактагычы-
нын суусу ичкери качып, 
жээги ээнсиреди. Гидроэ-
нергетиканын локомоти-
ви болгон Токтогул ГЭСи 
тууралуу азын-оолак сєз  
кылалы. 

Энергетика

Суу сактагыч толсунчу, 
їйдє жарык болсунчу 

тармактын азыркы абалы кризистик чек-
ке жетиптир. “Энергетика кризиси Ток-
тогул суу сактагычындагы суунун єтє аз-
дыгы, ички керектєєлєрдїн жогорку темп 
менен тынымсыз єсїшї, жабдуулардын 
кєп бєлїгїнїн канааттандырбай калышы 
менен коштолуп, подстанцияларга кїч 
келтирилип жатат. Токтогул ГЭСи болсо 
экстремалдык абалда иштеп жатат”, –  
дейт. 

Токтогул ГЭСин реконструкциялоо 
максатында 2016-жылдын сентябрь  
айында конкурс жарыяланып, 2018-жы-
лы анын жыйынтыгы чыгарылган. Гидро-
энергетикалык долбоорлорду ишке ашы-
руу боюнча эл аралык конкурстардын та-
лабы, тартиби бар. Ал боюнча конкурстан 
Франциянын GE HydroFrance жана Швей-
цариянын GE Renewable компаниялары 
утуп алышкан. Андан бери долбоорду иш-
ке ашыруунун жол-жобосу этаптуу жїрдї. 
2021-жылдын март айында Токтогул  
ГЭСин реконструкциялоо жумушу баш-
талган. Бул долбоорго Азия єнїктїрїї 
банкы, Европа реконструкциялоо жана 
єнїктїрїї банкы кредит берип, ал грант-
тык колдоо менен коштолгон. Жалпы-
сынан бул долбоорго168 млн. доллар 
кєлємїндє инвестиция тартылды. “Под-
рядчы компаниялар кадрларды тандоодо 
ички конкурс жарыялоого укугу бар. Дол-
боордун жумушун аткаруу конкурсуна Кы-
тайдын, Россиянын жарандары дагы ка-
тышкан. Бирок, тажикстандык жумушчу-
лар аз каражатка кєлємдїї ишти атка-
рып берїї боюнча конкурстун шартына  
ылайык тандалган. Алардын квалифика-
циясы да туура келген. Азыркы учурда  
ГЭСте 68 тажикстандык, 70 жергиликтїї 
жаран жана башка чет элдиктер иштеп жа-
тышат. Бул долбоорду аяктоо їчїн алды-

да тєрт жыл бар. Бардык жарандар кон-
тракттын шартына ылайык долбоор аяк-
таганча иштеши керек. Оўдоо-тїздєє иш-
теринде кечигїї жок. Бирок, Кытайдан ке-
ле турган тетиктер кечикти. Жумуш гра-
фик боюнча 10-ноябрдан бир аз ашкан-
да бїткєрїлїшї керек”, –  дейт Алтын-
бек Айтикеев.

Бїткїл дїйнєлїк банктын каржылоосу 
менен Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан 
жана Пакистан єлкєлєрї CASA-1000 дол-
боорунун курулушун жїргїзїп жатат. Жа-
кынкы жылдары аталган долбоор ишке бе-
рилип калса, Кыргызстан аркылуу электр 
энергиясын экспорттоо їчїн Токтогул суу 
сактагычына канча кєлємдєгї суу толушу 
керек? Жакында парламент депутаттары 
энергетиктерге ушул суроону беришти. 
Улуттук энергохолдингдин тєрагасынын 
орун басары Тилек Айталиевдин айтуусу 
боюнча 2017-жылы суу сактагычтагы суу-
нун кєлємї 19,5 млрд. кубометр чекке же-
типтир. Ал эми 2018-2019-жылдары электр 
энергиясы менен ички керектєєчїлєр толук 
камсыздалгандан тышкары, Єзбекстанга 
экспорттоого жетишилген. “2020-2021-жыл-
дары табигый суулардын агып кирїїсї 
азайып жаткан болсо, ал эми 2022-жылы 
кайрадан кєбєйє баштоосу керек. Буюрса, 
2024-жылы CASA-1000 долбоору ишке ки-
рип калса, суунун табигый кєбєйїї цикли-
не туш келет”, –  дейт. 

Їстїбїздєгї жыл кургакчыл болуп жа-
тат. Єзгєчє андан Чїй єрєєнїнїн дыйкан-
дары запкы жешти. Бул кєйгєйдєн кошуна 
республикалар дагы арыла албай жаткан 
учур. Казакстандын жети облусу кургак-
чылык менен кїрєшїїдє. Айрым аймакта-
рында чєп чыкпай калгандыктан жылкы-
лары менен тєєлєрї картон кагаз жеген 
окуялар бар. Бїгїнкї кїндє элибиз:”Суу 

сактагыч толсунчу, їйдє жарык болсунчу”, 
– деп жакшы тилегидей болуп калды. Ал 
эми парламент депутаты Эрмамат Тагаев 
энергетиктерге: “Жайкысын 3,5 миў метр 
бийик тоолордо суук болуп, кар азыркыга 
чейин эрибей жатат. Ал жакка вертолот 
менен кємїрдїн майда калдыктарын ча-
чып, эриген карлар менен дарыяларды, 
Токтогул суу сактагычын сууга толтура 
алабыз. Суунун тартыштыгынан ИДПнын 
кєлємї 10 млрд. сомдук жоготууларга учу-
рашы болжолдонуп жатса, менин сунушум 
менен болгону 100 млн. сомду чыгымдап 
каражатты їнємдєйлї. Анын їстїнє бир 
жылдан кийин ошол карлар эрип, суу сак-
тагыч єз кєлємїнєн ашык толушу ыкты-
мал”, - деген сунуш берди. Эл єкїлїнїн 
мындай сунушун энергетиктер олуттуу ка-
был алдыбы же жокпу билбейбиз. Бирок, 
гидростанциялардын флагманы болгон 
Токтогул ГЭСинин токтобой иштєєсїнє 

єлкє канчалык кєз каранды экенинин бир 
белгиси  ушул. 

Кыргызстандын гидроэлектр станция-
ларынын алды жарым кылымдан бери 
иштеп келе жатат. Ал эми 1961-жылы ку-
рулган Їчкоргон ГЭСи алтымыш жылдан 
бери токтобой иштейт. Адистердин бил-
диргенине караганда эмдиги жылы анда 
оўдоп-тїзєє иштери башталышы керек. 
Азыркы кїндє Ат-Башы ГЭСин рекон-
струкциялоо жїрїп жатат. Андан тыш-
кары, Кїрпсай, Ташкємїр, Шамалдысай  
ГЭСтерин реконструкциялоодон єткєрїїчї 
учур келип жетти. Бул электрстанциялар 
бири-экинчисине байланышта иштеген 
бирдиктїї организм. 

Энергетика тармагын туруктуу 
єнїктїрїїнїн 2035-жылга чейинки мам-
лекеттик программасында 6 млрд. 58 млн. 
доллар инвестиция тартуу керек экен. 
Ушул каражаттардын эсебинен 4 миў 
533 мегаватт электр энергияны камсыз 
кылууга болот. Бирок, буга байланыш-
туу долбоорлорду “Мамлекет жана же-
ке єнєктєштїк” мыйзамын жетекчилик-
ке алып ишке ашырууга болорун энерге-
тиктер айтышууда. Азыркыга чейин атал-
ган мыйзам аркылуу єлкєдє бир дагы 
тыўгылыктуу долбоор ишке аша элек. 
Балким, 2035-жылдары ишке ашып ка-
лар... Кандай болгон кїндє да, республи-
калык бюджетке “їйїп” салбай, четтен ка-
ражат табууга дилгир жетекчилердин ба-
ры жакшы эмеспи...

Кыргызстандын гидроэнергетикалык 
мїмкїнчїлїгї 142 млрд. кВт саат кубат-
туулукту єндїрїїгє жетет. Тилекке кар-
шы, аталган тармакты реформалоо улам 
эртеўкиге, “жакшы кїндєргє” калтыры-
лып отуруп, болгону анын он пайызы 
єндїрїлїп келе жатат.

Суу – ємїр
болду. Сугат суунун тартыштыгы дыйкандардын тын-
чын алды. Ысык-Кєл облусунун Ак-Суу районунун эли  
дээрлик Ак-Суу суусу менен сугат маселесин чечип ке-
лишет. Бирок, биринчи сугат їчїн суунун тартыштыгы-
нан эккен жашылча-жемиштер, мємє бактар, эгин та-
лаалар сугаттан єксїп элдин аргасын кетирип жаткан. 
Кудай жалгап, кїндїн кескин ысышынан Ак-Суунун агы-
мы жанданып, жакынкы кїндєн бери суунун кєлємї  
20 000 кубометрге кєтєрїлдї. Буга чейин мындагы суу 
13 кубометрден ашпай жаткан болчу. Буюрса, экин-
чи сугат ойдогудай болот дешип, дыйкандар кубанып  
жатышкан чагы. 

“Бирден дарак  
сугарып кой”

Єзгєчє кырдаалдар министрлиги тараткан чу-
кул билдирїїгє караганда 4-8-июлда кїндїн 

ысыгы 39-40 градуска жетиши ыктымал. Бишкекти жа-
шылдандыруу жаатындагы суу тартыш болууда. Ушу-
га байланыштуу мэрия жетекчилиги шаар тургунда-
рына кайрылып, їйдїн жанындагы бир тїп дарак, ба-
дал же єсїмдїк болсо да сугарып кой деп суранып 
турган чагы. Мэрия: “Биз сїйїктїї шаарыбызды бир-

гелешкен аракетибиз менен єнїктїрє алабыз. Биш-
кекти гїлдєтїїгє салымыўды кош!”, – деген чакырык  
таратты. 

Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Бакыт Кудай-
бергенов Айыл, суу чарба жана аймактарды єнїктїрїї 
министрлигине караштуу Суу ресурстары мамлекет-
тик агенттигинин директору А.Сокеев менен шаар-
га суу жеткирїї маселесин талкуулашты. Жакынкы 
кїндєрдє Чїй облусунан чачыратып сугарууга суу та-
шып келїї кайра жандана баштайт. Буга чейин Чїй 
облусунун єзїндє да сугат суу жетишпей, дыйкан-
дар митингге чыккан учурлар болду. Учурда Бишкек-
тин тєрт районунун жашылдандырууга тиешелїї бар-
дык кызматтары суунун тартыштыгын жеўїї менен 
кїрєшїп жатышкан чагы. Азыр борбордун жашыл зо-
наларын сугарууга “Тазалык” ишканасынын 20, “Биш-
кек жашылдандыруу чарбасы” ишканасынын 5, “Биш-
кексууканал” ишканасынын 2 машинеси сугат иштерине  
тартылды.   

Бишкек мэриясы шаар тургундарына жана мекеме-
уюмдарга  кайрылып, сугарууну эртеў мененки саат 8.00-
9-00дон кечиктирбей, ал эми кечкисин 18.00-19-00дєн 
кийин жїргїзїїнї сунуштап жатат.

Назира АЛИЕВА

Абанын ысышы  
суунун келишине єбєлгє

Їстїбїздєгї жылы жайдын абасы салкын тар-
тып, ак кар баскан мєўгїлєрдїн эриши кыйын 
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Тарыхка кєз жїгїртсєк, Пре-
зидент Нурсултан Назар-

баевдин демилгеси менен Ка-
закстандын Жогорку Кеўеши 
(єлкєнїн ошол учурдагы парла-
менти)  1994-жылдын 6-июлун-
да Казакстан Республикасынын 
борборун Алматыдан  тїндїк  та-
рапка кєчїрїї тууралуу токтом 
кабыл алган. Белгилей кетели, 
Жогорку Кеўешке мындай чечим-
ди чыгарттыруу Нурсултан Абиш 
уулуна  оўой болгон жок. Эгемен-
дик жолуна эми тїшїп, жаўыдан 
торолуп келе жаткан жаш мамлекетте 
парламентчилер президентти укпай ко-
юшу да мїмкїн эле. Токтом кабыл алын-
ганы менен Назарбаевдин санаалашта-
рынан башка эч ким чечимдин жакынкы 
жылдарда жїзєгє ашарына ишенген жок. 
Баса, бул кїн Президенттин туулган кїнї 
эле. Депутаттардын бирєєсї да бул да-
таны эстерине алган жок. Н.Назарбаев 
їчїн эў чоў куттуктоо – идеясынын жїзєгє 
ашуусуна жол ачылганы болду. Казак-
стан Єкмєтї эки жыл бою ары калчап-
бери калчап, 1996-жылдын 6-июлунда 
бул токтомду бекитти. Атайын тїзїлгєн 
комиссиянын корутундусунан соў, мамле-
кет башчысы 1997-жылдын 20-октябрын-
да 10-декабрдан баштап «Акмола шаа-
рын  Казакстан Республикасынын бор-
бору деп жарыялоо жєнїндє» жарлык-
ка кол коет. Мында Акмола шаарынын 
борбор болууга ылайыктуулугун тастык-
таган 32 тїрдїї ченемдик талап жетек-
чиликке алынат. Акмола (кыргызча – Ак-
моло) атоосунун кулакка анча деле жа-

Маараке

 Нур-Султандын нурлуу жолу
6-июль – Казакстан  
Республикасынын борбор шаары 
Нур-Султандын кїнї. Єлкєнїн 
«Казакстан Республикасынын 
майрам кїндєрї тууралуу» 
жана «Борбордун єзгєчє макамы 
тууралуу» мыйзамдарына ылайык 
Нур-Султан кїнї –  мамлекеттик 
майрам кїнї болуп эсептелет. 

гымдуу угулбай турганын эскерип, Пре-
зидент 1998-жылдын 6-майында атайын 
жарлык менен Акмоланын атын Астана 
деп єзгєрттїрєт. Ысымын да єзї ойлоп 
тапкан. Жєнєкєй эле сєз. Айтууга жеўил, 
башка тилдерде жазууга оўой. Казакча 
мааниси – борбор. 

Мамлекет башчынын демилгеси жа-
на курулушчулардын жаратман эмгек-
теринин аркасында Астана атак-даўкы 
дїўгїрєгєн шаарга айланды. Дїйнєдєгї 
борбору которулган шаарларга салыш-
тырсак, Исламабад 50 жылда, Берлин 30 
жылда, Бразилиянын борбору Бразилия 
25 жылда, Астана 15 жылдын (2013-жы-
лы) ичинде баралына келиптир. Кийинки 
жети жылда шаар дагы да жаўыланып- 
єнїктї.  Коомчулукта «Астананын архи-
тектору – Нурсултан Назарбаев» деген 
сєз бар. Єлкєнїн борборун Алматыдан 
Астанага кєчїрїї идеясы да, шаардын 
бїгїнкїдєй тез єнїгїї ыргагына шык берїї 
да Н. Назарбаевге таандык. «Єлкєдє бїт 
тармакты, бардыгын тїгєл тїп-тамыры 

менен  єзгєртїї зарыл деген айкын сезим 
жан-дїйнємдї бийлеп алды. Мен калып-
танган кырдаалдан, кептелген туюктан 
чыгуунун жолун издештире баштадым. 
Сырттан караганда олдоксон кєрїнгєнї 
менен, жаўы мамлекет куруунун башкы 
маселелеринин бири кылып жаўы бор-
бор тууралуу маселени коюу керектиги-
не, ошондо гана реформаларды баштоо-
го  жана улантууга болоруна убакыт єткєн 
сайын ишенимим арта тїштї», – деп жа-
зат Н. Назарбаев кийинчерээк єзїнїн ме-
муардык эмгегинде.

Нурсултан Назарбаев чет єлкєлєргє 
чыккан сапарларында Астананын курулу-
шуна инвестиция тартууну жадынан чы-
гарбады. Он жылдык мєєнєткє їстєксїз 
инвестиция алууга жетишти. Катар, Са-
уд Аравиясы, Бириккен Араб Эмиратта-
ры, АКШ жана Кувейттен 200 млн. доллар 
кєлємїндє кайтарымсыз инвестиция- 
лар келди. Деген менен, Астана шаары-
нын алгачкы жылдардагы курулушуна 
сарпталган 2 млрд. доллар кєлємїндєгї 
инвестициянын 70 пайызы ички инвести-
ция болчу. 

Казакстандын жаўы шайланган Пре-
зиденти К.Токаев 2019-жылдын 23-мар-
тында єзїнїн жарлыгы менен борбор 
шаарга Казакстандын Туўгуч Президен-
ти, Эл башчы Н.Назарбаевдин ысымын 
ыйгарды. Бул Нурсултан Абиш уулунун 
сиўирген эмгегине берилген ылайыктуу 
баа эле. Ошентип, Казакстандын борбо-
рунун Нур-Султан аталышындагы жаўы 
доору башталды.

Учурда Нур-Султан Евразия мейкин-
дигиндеги ири шаарлардын бири, эл ара-
лык экономикалык, маданий жана ин-
теграциялык борбор.  Шаардын эконо-
микасынын єзєгїн єнєр жай єндїрїшї, 
транспорт, байланыш, соода жана ку-
рулуш тармактары тїзєт. Алардын ири-
лери: Вагон оўдоо  заводу, Электровоз 
жыйноо заводу, «Цесна-Астык» ун кон-
церни, жїргїнчїлєр поездин жасап чы-
гаруучу «Тулпар-Тальго» заводу, верто-
лет чыгарган «Еврокоптер Казакстан ин-
жиниринг» заводу, Брондуу машиналар 
чыгарган «Казакстан Парамаунт Инжини-
ринг» ишканасы ж.б. Мисалы, Электро-
воз жыйноо заводу Казакстандын те-
мир жолун (16 миў км. темир жолдун 
40 пайызы электрлештирилген) атаме-
кендик электровоз менен камсыз кылуу- 
да, ал эми «Казакстан Парамаунт Ин-
жиниринг» ишканасы бир жылда 120 
ок єтпєс аскердик машиналарды жасап  
чыгара алат. 

Нур-Султан шаары –  республиканын 
эў чоў бизнес борборлорунун бири. Шаар-

да ишкерлердин бизнес-
идеясын жїзєгє ашы-

рууга кєўїл бєлїнгєн. 
Бул максатта «Биз-
нестин жол карта-
сы-2025» мамле-
кеттик программа-
нын алкагында ча-
кан єнєр жай ээлери 

жана жаш ишкерлер 
єтїнмє жазып, грант-

тык каражат алса болот. 
Убара  болуунун зарылчы-

лыгы жок. “Колдоо” санариптик 
платформасына катталса эле 
болду.  

Нур-Султан шаары – би-
лим жана маданияттын ордо-
су. Назарбаев университети,  
Л.Н.Гумилёв атындагы Евразия- 
лык улуттук университет, Ка-
зак улуттук єнєр университе-
ти, М.В.Ломоносов атындагы 
ММУнун филиалы, Медици-
на университети студенттерге 
европалык стандартта билим 
берїїдє. 

Нур-Султан шаары жашыл 
шаарга айланууда. Туўгуч Пре-
зидент Н.Назарбаев шаар-

ды жашылдандырууну єзї кєзємєлдєп, 
шаардын ичин жасалгалоо жана ай-
лана тегерегин «жашыл кур менен» 
бекемдєєдє ийгиликтердин жаралышы-
на демилгечи болгон. К.Токаев бул саа- 
малыкты жалгаштырып, єткєн жылдын 
кїзїндє элге кайрылуусунда шаар бий-
лигине бир жылда бир миллион бак 
тигїїгє тапшырма берген. Бул милдет 
быйылкы жайда жана эрте жазда ишке  
ашырылды. 

Бак-дарактары кємкєрїлгєн шаар-
дын кєрктїї жерлери арбын. «Байте-
рек» комплекси борбордун башкы сим-
волу – єнїгїїнїн белгиси. Тынччы-
лык жана ынтымак сарайы пирамида 
їлгїсїндє салынган. «Хан Чатыр» соо-
да, оюн-зоок борбору дїйнєдєгї чатыр 
стилиндеги эў бийик имарат. Жер астын-
дагы «Думан» океанариумуна дїйнє 
жїзїндєгї океан-деўиздерден бардык 
балыктардын тїрлєрї алынып келин-
ген. «Хазрет Султан» мечити Борбор 
Азиядагы эў чоў мечит. «Опера Аста-
на» театры Италиянын «Ла Скаласына» 
окшош.

Нур-Султан кїнїн быйылкы жылда-
гы белгилєє эпидемиологиялык кырда-
алга байланыштуу, негизинен, онлайн 
форматында єтїп жатат. Шаардын баш-
кы мамлекеттик санитардык дарыгери-
нин чечими менен концерттик залдар-
да, парктарда мааракелик оюн-зоок 
єткєрїїгє тыюу салынган. Деген ме-
нен, театрлар їчїн келїїчїлєр залдын 
20%нан кєп эмес болсо уруксат жана ат-
каруучулар ПЦР – тесттен єтсє кєчмє 
концерттерге уруксат берилген. Ошон-
дой эле, 6-июлда «МузАрт» ансамбли-
нин концерти онлайн тїрїндє єтїп, ал 
шаардын маданият башкармалыгынын 
Instagram @ns.madeniet баракчасына  
жайгаштырылат.

Быйылкы шаар кїнїнїн бир єзгєчєлїгї 
– иш-чаралар социалдык єўїттє болот. 
Мэриянын алдын ала берген кєрсєтмєсїн 
курулуш фирмалары аткарып, узак уба-
кыттан бери бїтпєй жаткан 20 кєп кабат-
туу їйдїн курулушун бїткєрїп, 6-июль 
кїнї кезекте турган їй ээлерине ачкыч-
тарын тапшырышат. Шаарга караштуу 
«Єндїрїш» жана «Кєктал» конуштарында 
дене тарбия жана ден соолукту чыўдоочу 
комплекстер пайдаланууга берилет.  
Шаарда кєздєрї начарлаган балдарга 
арналган адистештирилген балдар бак-
часы ачылат, 50 короодо жана 10 коом-
чулук жайда балдардын жана чоўдордун 
эс алуусуна арналган курулуштар аягы-
на чыгарылып, тургундарга мааракелик 
маанай тартууланат.

Назарбек БАЙЖИГИТОВ, 
«Кыргыз Туусу»
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КГТУ находится по адресу: пр. Чынгыза Айтматова 66 (быв. пр. Мира)
Телефон  приемной комиссии: (0312) 54-19-21
Сайт КГТУ: www.kstu.kg.
Обучение ведется на бюджетной и контрактной основах; по очной и заочной (с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам обучения. Основные языки обучения 
– русский и кыргызский. 

Зачисление на бюджетную и контрактную форму обучения производится только по результатам 
общереспубликанского тестирования.

Для участия в конкурсе на грантовые места, кроме основного теста обязателен предметный тест, 
который указан при соответствующем направлении подготовки.

Для поступления в КГТУ необходимо предоставить:
1. Документ о соответствующем образовании;
2. Сертификат ОРТ;
3. Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность абитуриента;
4. Копию приписного свидетельства (для военнообязанных);
5. Фотографии 4 шт. (3х4)

Факультет транспорта и машиностроения:
Телефон: +996 312 54 51 24 e-mail: ftmonline@kstu.kg

Кыргызский 
государственный

технический университет 
им. И.Раззакова (КГТУ) 

имеет  5 факультетов; 
3 института; 4 филиала; 
Политехнический колледж 

КГТУ им. И.Раззакова; 
лицей КГТУ им. И.Раззакова

Кыргызский государственный 
технический университет им. И.Раззакова

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 

обучения

Стоимость 
контрактного 

обучения
на очной 
основе (в 
сомах)

на заочной 
основе

(в сомах)
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов

основной тест, 
физика или математика 39600 31680

Технология транспортных 
процессов

основной тест, 
физика или математика 39600 31680

Машиностроение основной тест, 
физика или математика 39600 31680

Материаловедение и технология 
материалов

основной тест,
физика или математика 39600 31680

Автоматизация технологических 
процессов и производств

основной тест, 
физика или математика 39600 31680

Мехатроника и робототехника основной тест, 
физика или математика 39600

Технология полиграфического и 
упаковочного производства

основной тест, 
физика или математика 39600

Информационные системы и 
технологии

основной тест, 
физика или математика 39600

Профессиональное обучение
(по отраслям) (основной тест) 31800 25440

Технологическое образование (основной тест) 39600 31680

Энергетический факультет:
Телефон: +996 312 54-51-30, +996 312 54-16-32 e-mail: efonline@kstu.kg

Электроэнергетика и электротехника основной тест, физика или математика 42900 34320
Теплоэнергетика и теплотехника основной тест, физика или математика 41700 33360
Техносферная безопасность основной тест, физика или математика 41700 33360

Технологический факультет:
Телефон: +996 312 56-14-38 e-mail: online-tf@kstu.kg

Технология продукции и организация 
общественного питания основной тест, биология или химия 45000 35280

Технология и производство продуктов 
питания из растительного сырья основной тест, биология или химия 44100 36000

Технология и производство продуктов 
питания животного происхождения основной тест, биология или химия 45000 36000

Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности основной тест, физика или химия 45000 36000

Стандартизация и метрологии 
(по отраслям) основной тест, физика или математика 35100

Технологические машины и 
оборудование основной тест, физика или математика 40500 32400

Коммерция основной тест, математика 40500
Искусство костюма и текстиля основной тест, 

экзамен по рисунку и композиции 45000

Биотехнология основной тест, биология или химия 44100
Дизайн внутренние вступительные испытания вуза, 

экзамен по рисунку и композиции 45000

Факультет информационных технологий:
Телефон: +996 312 54 51 46 e-mail: fit_online@kstu.kg

Прикладная математика и 
информатика основной тест, математика или физика 39600

Бизнес-информатика основной тест, математика или физика 42000 33600
Информационная безопасность основной тест, математика или физика 62100
Управление в технических 
системах основной тест, математика или физика 42720 34176

Информатика и вычислительная 
техника основной тест, математика или физика 45000

Программная инженерия основной тест, математика или физика 65100
Программная инженерия 
(англ. яз) основной тест, математика или физика 68100

Интернет технологии и 
управления основной тест, математика или физика 42720

Информационная безопасность 
(инженер) основной тест, математика или физика 45000

Институт электроники и телекоммуникаций:
Телефон: +996 312 54-29-85 e-mail: ietonline@kstu.kg

Кыргызско-германский технический институт:
Телефон: +996 312 54-88-18 e-mail: kgtionline@kstu.kg

Оплата за обучение по дополнительным дисциплинам по немецкому языку оплачиваются сверх 
стоимости основного контракта в зависимости от регистрации кредитов по дисциплинам.

Биотехнические системы и 
технологии основной тест, физика или биология 60000

Прикладная механика основной тест, физика или математика 42300
Логистика основной тест, физика или математика 60000
Телематика основной тест, физика или математика 43800
Информатика в здравоохранении 
и биомедицинская инженерия основной тест, физика или математика 39900

Машиностроение основной тест, физика или математика 42000
„Материаловедение и технология 
материалов основной тест, физика или математика 42000

Электроэнергетика 
электротехника основной тест, физика или математика 42900

Технологические машины и 
оборудование основной тест, физика или математика 42000

Информационные системы и 
технологии основной тест, физика или математика 41700

Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности основной тест, физика или химия 44100

Технология и производство 
продуктов питания из 
растительного сырья

основной тест, физика или химия 45000

Технология и производство 
продуктов питания животного 
происхождения

основной тест, физика или химия 45000

Инженерно-экономический факультет:
Телефон: +996 312 56-14-20 e-mail: iefonline@kstu.kg

Информационные системы и 
технологии

основной тест, 
физика или математика 41700 33360

Экономика основной тест, математика 41700 33360
Менеджмент основной тест, математика 41700 33360
Экономическая безопасность 
(инженер) основной тест, математика 37800

Управление персоналом основной тест, математика 33300 26640
Управление качеством 
(по отраслям)

основной тест, 
математика или физика 33300 26640

Стандартизация и метрологии 
(по отраслям)

основной тест, 
физика или математика 32700 26160

Маркетинг основной тест, математика 41700 33360

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи основной тест, физика или математика 40500 32400

Радиотехника основной тест, физика или математика 40500 32400
Информационные системы и 
технологии основной тест, физика или математика 40500 32400

Институт совместных образовательных программ:
Телефон: +996 312 54-19-26 e-mail: isoponline@kstu.kg

Оплата за обучение по дополнительным дисциплинам, входящим в учебные планы вуза-партнера 
оплачиваются сверх стоимости основного контракта в зависимости от регистрации кредитов по дис-
циплинам.
Бизнес – информатика основной тест, математика или физика 42000
Информатика и вычислительная 
техника основной тест, математика или физика 45000

Информационные системы и 
технологии основной тест, математика или физика 41700

Прикладная математика и 
информатика основной тест, математика или физика 41700

Программная инженерия основной тест, математика или физика 66900
Управление в технических 
системах основной тест, математика или физика 42720

Электроэнергетика и 
электротехника основной тест, математика или физика 42900

Теплоэнергетика и теплотехника основной тест, математика или физика 41700
Машиностроение основной тест, математика или физика 42000
Менеджмент основной тест, математика 41700
Мехатроника и робототехника основной тест, математика или физика 42000
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов

основной тест, математика или физика 41700

 Экономическая безопасность 
(инженер) основной тест, математика 37800

Стандартизация и метрология
(по отраслям) основной тест, математика или физика 35100

Телематика основной тест, математика или физика 43800
Технология транспортных 
процессов основной тест, математика или физика 41700

Технология и производство 
продуктов питания животного 
происхождения

основной тест, биология или химия 45000

Технология продукции и 
организация общественного 
питания

основной тест, биология или химия 45000

Техносферная безопасность основной тест, математика или физика 41700
Радиотехника основной тест, физика или математика 40500
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи основной тест, физика или математика 40500

Автоматизация технологических 
процессов и производств основной тест, физика или математика 39600



лат», - деди Укибай. Кенесары Касымов казактын акыр-
кы ханы болуп саналат. Ал 1847-жылы кыргыздарга 
кол салган учурда колго тїшїп, башы алынган. Кийин 
кыргыз манабы Ормон хан анын башын Орусияга тро-
фей катары жєнєткєн. Кенесарынын сєєгїнїн калды-
гы кайсы жакта экени тууралуу так маалымат жок. Ай-
рым маалыматтар боюнча Санкт-Петербургдагы Эр-
митажда же Кунсткамерада сакталып турушу мїмкїн. 
2016-жылы ошол кездеги казак премьер-министри Ка-
рим Масимов орус премьери Дмитрий Медведев ме-
нен жїргїзгєн сїйлєшїїсї учурунда Кенесары хандын 
сєєгїн Казакстанга єткєрїп берїїнї суранган. 

Тилсиз жоо Япония  
калкын сыздатты

Япониянын Атами шаарында жер кєчїп, натыйжада 
20га чукул киши дайынсыз болууда. Эки кишинин 
сєєгї табылды.

Жер кєчїп жаткан маал видеого тїшїп калган, аны 
кийинчерээк жергиликтїї ЖМКлар жарыялашты. Кыр-
сык 3-июль кїнї болгон. Акыркы кїндєрї жээкте жай-
гашкан райондордо нєшєрлєгєн жаан жаап жаткан. 
Метеорологдордун айтымында, акыркы эки суткада 
Сидзуока префектурасында 300 миллиметрден кем 
эмес жаан жааган. Kyodo агенттиги куткаруучулар Ата-
ми шаарында эки кишинин сєєгїн тапканын жазды. 
Акыркы маалымат боюнча, кеминде 20дай адам дай-
ынсыз болуп, 10 турак жай жабыркаганы, электр зым-
дары їзїлїп кеткени айтылууда. Коўшу Канагава пре-
фектурасында да жер кєчїї кооптуулугу бар экени ма-
алымдалып жатат. Бийлик 205 миў жергиликтїї тур-
гунду эвакуациялады.

TikTok тиркемесине чектєє

Буга чейин Єзбекстандын президенти TikTok 
тармагындагы блогерлердин Амир Темир менен 
Алишер Навоинин эстеликтерине шек келтирген 
видеолорун сынга алган 

Єзбекстанда TikTok баштаган бир катар социалдык 
тармактар иштебей калды. Буга жеке маалыматтар туу-
ралуу мыйзам бузуу себеп экенин Sputnik Єзбекстан 
агенттиги жазды. Ага ылайык, маалымат жана телеком-
муникация жаатында кєзємєл жїргїзгєн мамлекеттик 
инспекция Twitter, TikTok жана «ВКонтакте» жеке маа-
лыматтарды бузган тармактардын реестрине киргизил-
генин билдирди.»Єзбекстандын аймагында бул ресурс-
тарды колдонууга кемчиликтер аныкталып бїтмєйїн 
чектєє киргизилет», — деп билдирген мекеме. Ошон-
дой эле єлкєдє 2019-жылдын октябрында «Жеке маа-
лыматтар жєнїндє» мыйзамы кїчїнє кирген. Анда жа-
рандар тууралуу жеке маалыматтарды єздєрїнїн урук-
саты менен гана чогултууга болору жазылган. 

Асел СЇЙЄРКУЛ кызы,  
“Кыргыз Туусу”
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Кабатырланткан катуу ысык

Єзбекстандын аймагында 6-8-июль кїндєрї абанын 
температурасы +46 градуска жетет деп кїтїлїп 
жатат. Бул маалыматты Єзбекстандын гидромет 
кызматы билдирди.

Буга байланыштуу Президенттин администрация-
сы єкмєткє тапшырма берип, жарандардын ден соо-
лугун коргоо багытындагы єзгєчє кырдаал чараларын 
кєрїїнї табыштады. Ошондой эле адамдар кєп топ-
толгон жерлерде медициналык пункттарды уюштуруу 
каралды жана тамак-аштан уулануу кырсыктарын ал-
дын алуу чараларын кєрїї тапшырылды.

40 метрлик бутерброд 

Арменияда каламадан 40 метрлик бутерброд 
жасалып, ичине тїрдїї сорттогу сыр менен жыпар 
жыттуу чєптєр кошулду.

«Айбуйс» аталышындагы фестиваль Енокаван ай-
ылында болгон. Мындай иш-чара єлкєдє дайыма єтїп 
келет. Максаты — тїрдїї чєптєр менен чайларды туу-
ра пайдаланууну кєрсєтїї. Майрамдын алкагында ка-
ламадан бутерброд жасалган, аны армяндар «брдуч» 
деп коёт. Бул ирет калама їй-бїлєнїн, чєп-чар тынчтык-
тын, ал эми тїрдїї сорттогу сыр дїйнє элине жакшы-
лык каалоонун символу катары тїшїндїрїлгєн.

Кырсык каш-кабактын  
ортосунда

Филиппин аскер учагы кырсыктап, 29 киши кєз 
жумду. Окуя болгон жерден тартылган видео 
интернетте пайда болгонун РИА Новости жазды.

эмне кеп?
ДїйнєДє

С-130 їлгїсїндєгї учак Холо аралындагы Сулу про-
винциясына кулаган. Филиппиндин коргоо министри 
Делфин Лорензанунун айтымында, кырсыктан кемин-
де 29 адам каза таап, 50дєй киши жабыркаган. Дагы 
17 жарандын тагдыры белгисиз болууда. Алдын ала 
маалыматтар боюнча, учактын ичинде 92 адам болгон. 
Филиппиндин куралдуу кїчтєр штабынын начальниги 
кырсыктын себеби катары учак учуп-конуучу тилкеге 
коно албай койгонун айтты.

Вакцина алуу боюнча  
ким биринчи?

Bloomberg агенттиги коронавируска каршы эў кєп 
вакцина алган алдыўкы мамлекеттерди атады. Бул 
тууралуу РИА Новости жазды. 

Агенттиктин иликтєєсїнє ылайык, эмдєє боюнча Би-
риккен Араб Эмирлиги алдыўкы орунда. Ал эми БАЭ-
де калкынын 72,3 пайызы эмделген. Тагыраагы, 15,5 
миллион адам коронавируска каршы вакцина алган. 
Ал эми Сейшел аралдарында вакцинанын 138 миў 
дозасы колдонулган. Бул калктын 71,7 пайызына же-
тиши керек. Рейтингдин їчїнчї сабына Бахрейн илин-
ген. Аталган мамлекетте калктын 69,7 пайызы эмде-
лип, 2,07 миллион вакцина колдонулду. Бешилтикке 
Мальта (683 миў доза вакцина, эмделгендер 69,1 пай-
ыз) жана Кайман аралдары (89,6 миў доза, 68,9 пайыз 
эмделгендер) кирген.

Кенесары хандын  
баш сєєгї кайда?

Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан 
Назарбаев Орусиянын президенти Владимир Путин 
менен 30-июндагы жолугушуусунда Кенесары 
хандын сєєгїнїн калдыктарын кайтаруу маселеси 
талкууланды. Бул тууралуу Назарбаевдин маалымат 
катчысы Айдос Укибай билдирди. Анда мурдагы 
казак президенти Путинден «казак элинин ыйык 
артефакты» болгон Кенесары хандын сєєгїнїн 
калдыгын таап, кайтарууну суранган. 

«Элбашы акыркы хандын сєєгї єз мекенине коюлу-
шу казактар їчїн абдан маанилїї экенин белгиледи. 
Владимир Путин Казакстандын биринчи президенти-
нин суранычын аткаруу їчїн орус тарап бардык жар-
дамды кєрсєтєт деп ишендирди. Путиндин айтымын-
да, артефакт табылып, Казакстандын элине кайтары-
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“Улуттук ар-намыстын жана атуул-
дук ариеттин” маани-маўызы 

“Манас Атанын осуяттарына” да камтыл-
ган. СССРдин курамындагы 70 жылдык 
жана эгемендїїлїкккº ээ болгондон кий-
инки 30 жылдык тарыхта мындай трай-
балисттик кºз караштарга катуу бºгºттºр 
коюлуп, ой-мїдººлºр жаўы баскычка 
- уруулук бºлїнїп-жарылуудан жалпы 
улуттук кызыкчылыктын жана бирим-
диктин деўгээлине кºтºрїлº алдыбы? 

Бїгїнкї шарттарда кыргыз трайба-
лизминин ойгонуп-жандануусуна кай-
сы бир деўгээлде парламентке жана 
жергиликтїї кеўештерге шайлоолор-
дун таасири кїчтїї болгондугун тїз эле 
айтышыбыз керек. Саясый партиялар 
“кызыл мандаттар” їчїн кїрºштºрдº же-
ке амбицияларын жогору коюп, добуш-
тарды сатып алуу їчїн элди уруу-урууга 
чейин бºлїп-жаруудан да кайра тартыш-
кан жок. Буга кийинки эле 2020-жылдын 
октябрь айындагы шайлоонун жыйын-
тыктары жакшы далил.

“Жогору жактагылардын” ушундай 
жосунсуз кадамдары “тºмºнкїлºр їчїн” 
“турмуштук багыт” болуп кала берет ок-
шойт. Мындай мамилелер ар тарап-
туу ºнїгїїлºрдїн ыраатын бузууга та-
асир этїїсї менен ºзгºчº коркунучтуу. 
Маселен, азыркы учурда Кара-Буура 
райо нуна караштуу Шекер айылдык 
кеўешинин 2020-жылдын 4-февралын-
дагы №1-токтому кадыресе талаш-
тартыштардын ºзºгїн тїзїп калды. Ка-
был алынган токтомго ылайык, Шекер 
айыл ºкмºтї “Кїркїрºº” маданият їйїнїн 
алдындагы аянтчага Сейталы Бекмам-
бетовдун айкелин коюу їчїн жер тилке-
син бºлїп бериши керек. Депутаттар-
дын мындай жаздым кадамын жашоо-
чулардын бир бºлїгї колдосо, экинчи 
тарабы сынга алып, каршылык кºрсºтїп 
жатышат. Абалдын курч мїнºзгº ээ бо-
луусуна трайбалисттик кºз караштар-
дын їстºмдїгї тїрткї берип жатканды-
гын байкоо анчалык кыйын деле эмес. 

– Депутаттар “чї” дегенде эле “ээрге 
кыйшык отуруп” алышты, – дейт  айыл  
жашоочуларынын бири Сейдакпар Ис-
мантаев. – Биринчиден, Шекер айыл 
кеўешинин тºрагасы ºзїнº берилген 
ыйгарым укуктарын ашкере пайдала-
нып, “токтом кылам” дегенинин ºзї чоў 
чекилик. Анткени, айыл кеўеши – жеке 

Кєз ирмем
Айтматовдун  
мырза тереги

Айтматовдун Бишкектеги їйїндº,
Короого кире бериш тїбїндº.
Эки мырза терек ºсїп-ºнїшкºн,
Кºлºкºсїн тартуулап ысык кїндº.

Бир кїнї теректерди кесип-бутап,
Иштеген азаматтар кºўїл бурат.
Алардын бирººсїн дарт – ылаў чалып,
Араў зорго жыгылганга даяр турат.

Аны кºргºн ишчилер ошол замат,
Їй ээсине токтолбой кабар кылат.
Чыўгыз кºрїп теректин ал-абалын,
Акылдашып ºз ара кеўеш курат.

Ишчинин бирººсї айтат: 
«Жыгалы» дейт,

Экинчиси макул болуп башын ийкейт.
Айтматов: «Жыга салып, отун кылып,
Жаккан оўой, аны кимдер билбейт?!

Андан кºрº тазалайлы, дарылайлы,
Издейличи мындан бºлºк айла барбы?
Болбосо силер айткан жолго салып,
Отун болсун, кыйып-таарып эле 

салалы”.

Цемент менен толтуруп оюк жерин,
Жумушу бїттї дагы ишчилердин.
...Жыл ºтїп баягылар таў калышат,
Теректин жашоо їчїн тапкан эбин.

Айтматов ишчилерди тосуп алып,
Сºз айтат бир аз, бир аз толкунданып:
– Бул терегим курттардын согушунан,
Аман калып сїйїнтїїдº ºсїп алып...

Эгерим кайталанбас 
мындай окуя

– Саламатсызбы, жолдош Сталин!
– Саламатчылык, а сен кимсиў?
– Мен кыргызмын, 

катардагы адаммын!
– Ооба, аны калпагыўдан турам билип.

Сºз токтоду, уланбастан ары карай,
А бала шарт театрга кирип барды.

Ашыгып энтелеген їнї менен:
– Сталин келди, – деди да 

туруп калды.

Зал ичи чымын учуп, жым-жырт болуп,
Мелтиреп бир саамга тынчый калган.
Анан соў кºрїїчїлºр жапырт туруп,
Узакка дїркїрºтº кол чабылган.

Бала болсо ºзїнчº эле толкунданып,
Сїйїнїчтºн абдаарып турган калып.

Ал ºспїрїм – Асанкан Жумакматов,  
Кийин чыгат “маэстро” аты аталып. 

Ал убакта Одессада балдар їйї,
ªз їйїндºй тарбиялап жаткан экен.
Дароо эле таанылды андан ары,
“Сталинге салам айткан бала бекен?”.

Эскертїї: Кыргыз ССРинин ис-
кусство менен адабиятынын бирин-
чи декадасынын (1939-ж.) Москванын 
атактуу опера-балетинин чоў залын-
да салтанаттуу ачылыш аземинде 
кºрїїчїлºр менен меймандар жык то-
луп, Кремлден келїїчї ºлкº жетекчи-
лерин кїтїп жатышкан. Ал кезде ой-
ноок бала А.Жумакматов театрдын 
сыртындагы тепкич аянтчада ойноп 
турганда капкара машина добуш чы-
гарбай баланын тушуна келип ток-
топ, андан Сталин чыга берет. Ошол 
кºз ирмемдеги окуялардын ыр сапта-
рына тїшїрїлїшї.

Тїлєн АКМАТАЛИЕВ 
 акын, жазуучу

Кылымдарды карытып, кєчмєндїї 
доорлорду баштан кечирген 
кыргыздар їчїн кезинде “уруулук 
кызыкчылык жана ар-намыс” деген 
тїшїнїктєр бийик тутулуп, мындай 
кєрїнїш єз ара чыр-чатактарда 
єзгєчє таасын байкалган. Сай-сайдан 
куюлуп тїшїп, єз уруусунун туусу 
астында болгон  чабыштарда жеўген 
тараптын мїдєєсї орундалып, 
духу кєтєрїлгєн. Жеўилген тарабы 
басынтылып, атїгїл тїндїгї 
тїшїрє чабылып, уулдары кул, 
кыздары кїў болуп, малы олжого 
кеткен. Алсыздарын мїўкїрєткєн 
мындай єкїттїї окуялар кыргыз 
санжыраларында кєп айтылат.   

Кыргыз трайбализмиби?

«Ааламга кеткен жолдогу» 
айрым ºксїктºр

менчик ишкана эмес, мыйзамдуу жол 
менен шайланган расмий орган эмеспи. 
Кантсе да, “Мен билемин” дебестен, “Биз 
кеўешип, чечтик” деп жазып-сїйлººгº 
їйрºнїї керек го.

Экинчиден, “Кїркїрºº” маданият 
їйїнїн алдындагы аянтчада тїптїї кыр-
гыз адабиятынын, маданиятынын жа-
на кºркºм ºнºрїнїн чыгаан корифей-
лери Чыўгыз Айтматовдун, Ашым Жа-
кыпбековдун жана Капар Медетбеков-
дун айкелдери тургандыгы жамы кыр-
гызга жакшы белгилїї. Айылдын башка 
четинде “Чыўгыз Ордо” комплекси куру-
луп жатат. Бул шекерликтер эле эмес, 
бїтїндºй кыргыз журту їчїн сыймыктан-
чу кºрїнїш. Анын жаўы муун їчїн баа-
луу мурас болуп калмагы бар.       

Ырас, кесиби боюнча мугалим, ай-
ылдын ардактуу аксакалы, бїткїл аў-
сезимдїї ºмїрїн айылда жашап-иштеп 

ºткºргºн, ыраматылык Сейталы агай-
дын Чыўгыз Айтматовдун курбалдаш-
замандашы экендигин баарысы жакшы 
билишет. Анын жаш муундарга таалим-
тарбия берїїдºгї салымын да эч ким 
жокко чыгара албайт. Ошол эле маал-
да жогоруда ысымдары аталган їч ин-
сандын ар биринин эл-жер їчїн жаса-
ган эмгеги, калтырган мурастары жа-
на эл аралык алкакта ээлеген орду 
ºзгºчºлїї экендигин этибарга албай ко-
юу да мїмкїн эмес. Кайчылашкан кºз 
караштардын тїпкї маани-маўызы дал 
ушунда.      

Айылда ак ниет эмгеги жана эл-
жеринин гїлдºп-ºнїгїїсїнº кошкон же-
кече салымы їчїн орден-медалдарга, ар 
кыл министрликтердин “мыкты кызмат-
кери” деген даражасына татыктуу бол-
гондор ондоп саналат. Алардын ар би-
ринин бала-чакасы, уруулаш тууганда-

ры, їзºўгїлºш иштеген дос-жоролору 
бар. Акыры эч ким жер їстїнº тїбºлїккº 
устун болгон эмес! Ошондо, кºздºрї 
ºткºн соў, алардын ар биринин айкелин 
коюуга ушинтип жер бºлїнº берсе, ан-
да дагы ондогон жылдардан кийин ай-
ылдын чок ортосунда “жаўы кºрїстºн” 
пайда болуп кетпес бекен?! Маселенин 
мына ушул ºўїтїн да тереў ойлонуу ке-
рек. Анан дагы, “Айылдан ааламга ка-
рай кеткен улуу жолдун” кадыр-баркына 
доо кетирип алуудан этият болуу зарыл. 

Уруучул, жердешчил жана тууганчыл 
трайбализмдин доору ºтїп кеткени ка-
чан. Єкїнїчкº карай, саясий-уюштуруу 
жана идеологиялык-тїшїндїрїї иште-
ринин алсыздыгынан айрым жерлерде 
эскинин саркындылары ушундай жолдор 
менен кайрадан баш кºтºрїп келаткан-
дай сезилет. Арийне, мындай кадамдар-
га каршы чечкиндїї тїрдº алдын ала бе-
кем бºгºттºр коюлбаса, “шайтандуу оюн-
дар” акырындык менен коомдук-саясий 
жана социалдык-маданий ºнїгїїлºргº 
ºзїнїн терс таасирин тийгизиши толук 
ыктымал.

Балким, ыраматылык Сейталы 
агайдын айкелин башка жерге – мада- 
ният їйїнїн бет маўдайында жайгаш-
кан Т.Айтматов атындагы орто мектеп-
тин аймагына орнотуу эў туура болмок. 
Анткени, Сейталы агай эл арасында-
гы кадыр-баркын узак жылдар бою дал 
ошол жердеги адал мээнети жана ак 
эмгеги аркылуу топтогон. Бул талашты 
жºнгº салуу жергиликтїї мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу органда-
рынын ишмердигине бекем байланыш-
туу. Кантсе да, кїн тартибинде турган 
маселенин адилеттїї чечилиши  їчїн 
чукул чечкиндїї аракеттерди жасап, эл 
менен дагы бир ирет “ийри олтуруп, тїз 
кеўешїї” керек.  

Арийне, аалам эли калеминин кере-
метине тан берген улуу даанышман жа-
на ойчул адамдын кичи мекенинде мын-
дай калпыс кадамдардын жасалып жат-
кандыгы эч кимге кадыр-барк апкелбейт. 
Анан дагы, маалымат айдыўына кеўири 
жол ачылган бїгїнкї шарттарда Шекерде 
болуп жаткан ар бир дурус-буруш окуя- 
ларга кыргыздар эле эмес, бїтїндºй 
прогрессивдїї адамзат кызыктар болуп, 
кºз салып тургандыгын эч качан эстен 
чыгарбайлы.  

Єскєнбек ЧАРГЫНОВ,                                                                                                                     
Кара-Буура району,  

Талас облусу

А.Жумакматов
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Жакында Министрлер кабинетинин Талас 
облусундагы ыйгарым укуктуу єкїлчїлїгїнїн 
кичи жыйындар залында облустук укук 
коргоо, фискалдык органдарынын жана башка 
мамлекеттик органдарынын, жергиликтїї  єз 
алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга 
каршы аракеттенїї боюнча Координациялык 
кеўешмесинин жыйыны болуп єттї.

Координациялык  кеўешмеде  тємєндєгї ма-
селелер каралды:

Талас облусунда жер тилкелери менен бай-
ланышкан коррупциялык кєрїнїштєр боюнча Та-
лас облустук прокуратурасынын коррупцияга кар-
шы аракеттенїї жана мыйзамдардын аткарылы-
шын кєзємєлдєє бєлїмїнїн башчысы А.Карагулов  
баяндама жасады.

Маалымат боюнча жер тилкелерине байланыш-
кан 122 мыйзам бузуу аныкталган, келтирилген зыян  
боюнча 2 миллион 600 миў сом мамлекетке кайта-
рылган. Жалпысынан 68 гектар жер тилкеси туура 
эмес берилген, документтер жараксыз деп табылган.

2016-жылы Чолпонбай айылынан 16  гектар 

жайыт жер мыйзамсыз берилген. Ал жер тилкелери 
2020-жылы мамлекетке кайтарылган. Ал эми 2003-, 
2009-,  2011- жылдары Султаналиев атындагы орто 
мектептин жер тилкелери 7 адамга менчикке бери-
лип кеткен. Азыркы учурда сотко чейинки єндїрїштїк 
иштер жїрїп жатат.

Талас

Жер тилкелери – коррупциялык  
иштердин бутасына айлануудабы?

А.Кїрїчов атанын айкели ачылды
Жакында Бакай-Ата районунун борбордук 
чєлкємїндє жайгашкан, согуштун жана 
эмгектин ардагерлеринин ачык асман 
алдындагы эскерїї аллеясында, Улуу 
Ата Мекендик согуштун катышуучусу, 
чарба тармагынын ишмери, Кызыл- Сай 
айылынын ардактуу атуулу Кїрїч уулу 
Абдыкадыр атанын айкелинин ачылыш 
аземи болуп єттї.

Улуу Ата Мекендик согушка кырчындай 
кезинде катышып, тєрт жыл бою фа-

шисттик баскынчыларга каршы каармандык 
менен кармашып, майданда жаракат алган 
Абдыкадыр Кїрїчов 1940-жылы аскерге ча-
кырылып, бирок 1941-жылы  согуштун апаа-
тында Мекенди коргоп, артиллериялык ди-
визиондун взводунун  командиринин орун 
басары менен бирге аскердик полктун ком-
сомол уюмунун катчылыгына шайланган.

Мектепте окуп жїргєндє эле мектептин 
комсомол уюмунун катчысы болуп шайла-
нып, 1937-жылы кандуу репрессиянын учу-
ру єтє катуу жїрїп турган учурда єлкє баш-
чысы Иосиф  Сталинге  кат жазып  ак жери-
нен камалып кеткен адамдарды атуудан сак-
тап калган.

Азем салтанатты Бакай-Ата районунун 
акиминин 1-орун басары  Молдаалы  Та-
балдиев ачып, маркум инсандын кан май-
дандагы эрдиктери, согуштан кийин чар-
бада бригадирликтен тартып, партиянын  
уюмунун катчылыгы кызматын аркалап, 
чарбанын экономикасы кубаттанып, респуб- 
ликага чейин атак-даўкка ээ болушуна 
опол тоодой эмгегин жумшаганын  баса  
белгиледи. 

Азем салтанат согуш ардагери, колхоз 
чарбасынын чыныгы кайратманы Кїрїч уу-
лу Абдыкадырдын арбагына багыштап, ку-
ран окуу менен аяктады.

Фармацевттер Талас 
элин «тоноп» жатабы?

Кечээ  жакында Министрлер кабинетинин Тєрагасы  Улукбек Марипов кайсы 
бир дарынын баасы Бишкекте 123 сом болсо Таласта 953 сомго сатылып 
жаткандыгы тууралуу тангыс  фактыны далил менен айтып, Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармек сатып алуу департаментин 
катуу сынга алды. Аталган департаменттин жетекчиси, «иштеп  жатабыз, 
бааларды жєнгє салып жатабыз» деп каратып туруп, тил эмизип жатканы 
жосунсуз жорук болду. 

Демек эч бир кєзємєлсїз калган фармацевтика тармагынын соодагер иш-
керлери пандемия учурунда, кымбатчылык карапайым элди кыйнап тур-

ган мезгилде дарылардын баасын 8-9 эсе кымбат сатып элдин терисин сый-
рып жатканы не деген нааданчылык деп Талас элинин коомчулугу катуу наара-
зы болушууда. Аттиў, мындайда монополияга каршы агенттигинин кызматкерле-
ри, жергиликтїї бийлик органдары, саламаттыкты сактоо министрлигинин Талас 
облусундагы єкїлчїлїгї да эл їчїн иштеп, кайдыгер эмес позицияда болушса  
болмок.

Кєзємєл 
кїчєтїлїїдє

Министрлер кабинетинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу 
єкїлїнїн биринчи орун басары Канимет Осмонбеков Чоў Капка 
кєзємєл єткєрїї жайында транзиттик жїктєрдї алып єткєн ири жїк 
ташуучу унаалар їчїн айлампа жолдун курулушу менен таанышты. 

Буга чейин кєпчїлїк жїк ташыган унаалар тараза кєзємєлїнєн 
єтпєй, Май жана Кыргызстан айыл аймактары аркылуу айланып 

кеткен учурлар болгон. Бул мыйзамсыз кєрїнїштї алдын алуу макса-
тында 700 метрге созулган айлампа жолду куруу иштери колго алын-
ган. Талас облусу аркылуу єтїп жаткан транзиттик жїк ташуучу унаа-
лар эми жаўы курулуп жаткан жол аркылуу єтїп, кєзємєлгє алынат. Ай-
лампа жолдун курулушу їчїн мамлекеттик казынадан 15 миллион сом 
бєлїнгєн. Жол чарба департаментинин №3 аймактык бєлїмїнїн маа-
лыматы боюнча жол куруу иштери 5-июлга чейин бїткєрїлїп, бардык 
талаптарга жооп берет. 

Козубек  ИМАНКУЛОВ, «Кыргыз Туусу»

Жараксыз деп табылсын
Абдразаков  Таштанбек Мамыткановичке  

таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик укугу   
жєнїндє 09.01.2004-жылы берилген №072214 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп табылсын
Абдразаков  Таштанбек Мамыткановичке  

таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик укугу  
жєнїндє 09.01.2004-жылы берилген №072219 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна  байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп табылсын
Абдразаков  Таштанбек Мамыткановичке  

таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик укугу   
жєнїндє 19.09.2012-жылы берилген №072213 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп табылсын
Жаманкулова Сарика Асемкуловнага 

таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик укугу  
жєнїндє 19.04.2004-жылы берилген №412720 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп табылсын
Жаманкулова Сарика Асемкуловнага 

таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик укугу  
жєнїндє 16.02.2004-жылы берилген №972365 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.                                        

П-550

Кыргыз ССРинин эмгек сиўирген 
журналисти, журналистика жана  
маалыматтык  системалар  факуль-
тетинин профессору  

УСУПОВ Станбек Усуповичтин 

дїйнєдєн  кайткандыгына бай-
ланыштуу, Бишкек  мамле-
кеттик университетинин  рек-
тораты жана жалпы жамааты 
їй-бїлєсїнє тереў кайгыруу ме-
нен кєўїл айтып, аза кайгысын теў  
бєлїшєт.

«Кыргыз  Туусу»  басма їйї
Сèçäåðãå  50 àäàìãà ýñåïòåëãåí êîíôåðåíö-çàë  

ñóíóøòàéò
Кîøóì÷à ìààëûìàò àëóó÷óëàð æàíà   êûçìàòòàøêûñû   
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«Кûðãûç Тóóñóíà»  êîø êåëè¢èç!

“Кыргыз Туусу”  басма їйїнїн” жамааты гезиттин верстка-
лоо чусу  Осмонкулова  Жеўишкїл  Максїтовнага  жакын   
тууганы 

Мейманжан уулу Темирдин 
дїйнєдєн мезгилсиз єткєндїгїнє байланыштуу їй-бїлєсїнє 
жана жакындарына тереў кайгыруу менен кєўїл айтып, аза 
кайгысын теў бєлїшєт. 

Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко  
болсун. 
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Аялдар кыймылынын 
тарыхынан      

1925-жылы 5-8-мартта Пишпекте  Кара-
Кыргыз Автономиялуу облусунун эмгекчи 
аялдарынын биринчи съезди болуп ºткºн. 
Белгилїї болгондой, ал кезде аялдар мам-
лекеттик жана коомдук иштерге катышкан 
эмес. Ошону їчїн бул съездге делегаттар-
ды табыш бир топ кыйын болгон. Бирок бир 
катар  активист-аялдар да пайда болуп кал-
ган мезгил эле. Мисал катары мен Турсун 
Бечелованын (1898-ж.) тагдырын келти- 
рейин. Ал жаш кезинен жетим калып, ту-
угандарынын колунда ºскºн. 1916-жыл-
дын трагедиясынан кийин Турсун Пиш-
пектеги жана Сокулуктагы соодагерлер-
ге жалданып иштейт. 1918-жылы Пиш-
пектеги “Эмгекчи аялдар” союзуна кирип, 
ал жерден 1919-жылы Ташкендеги край-
лык партиялык-советтик  мектепке оку-
уга жиберилген. Аны аяктагандан кийин  
аялдар ишин уюштурууга катышып, дагы 
бир катар курстардан билим алып мамле-
кеттик кызматтарда иштеген. Мен бул апа-
ны таанычу элем. Менин апам менен каты-
шып турчу. Бир жолу аялдардын биринчи 
съезди жºнїндº кеп кылып калганы эсимде. 

Аялдардын биринчи съездине 105 де-
легат катышат, алардын 85и кыргыз бол-
гон. Съезд аялдардын арасында “Сабат-
сыздык, караўгылык жана тїркºйлїк жоюл-
сун!” деген лозунг менен аяктайт. Съездде 
бекитилген план боюнча кыздар жана аял-
дар їчїн жаўы мектептер, акушердик жа-
на фельдшердик пункттар, кызыл їйлºр 
ачылып, аялдардын ишке тартылышы кол-
доого алынган.

Съезд бекиткен иш-чаралар коммунист-
тик партиянын жетекчилиги менен тотали-
тардык режимдин алкагында ишке ашты. 
Бирок кандай болсо да Совет мезгилинде 
кыргыз аялдарынын абалы жашоонун кºп 
аспектилеринде жакшы жакка ºзгºрдї деп 
ыраазы болуу менен айтышыбыз керек.

Формалдуу жана  
чыныгы теў укуктуулук

1989-жылы Кыргыз кыз-келиндер пе-
дагогикалык институтунун базасында эл 
аралык конференция ºтїп калды. Туш-туш 
жактан журналисттер, эксперттер келишти. 
Журналисттердин бирºº мага суроо берип  
калды: 

– Силер Кыргызстанда аялдар укугун 
кантип коргойсуўар?   

– Бизде аялдар менен эркектер теў укук-
туу. Бул жобо Конституциябызда жазылган. 
Бизге аял укуктарын коргоонун  кереги жок, 
– дедим мен чын ыкласымдан. 

– Конституцияга жазып койсо эле 
жетиштїї экен да? – деп журналист 
кїлїмсїрºп басып кетти.   

Ошол мезгилде мага бир келин кайры-
лып калды: “Мен политехника институтун-
да эў жакшы окуп, артыкчылык диплом ме-
нен аяктадым. Бºлїштїрїї комиссиясы ке-
сибим боюнча бир заводго жолдомо берип, 
мен иштей баштадым. Биздин группада чо-
гуу окуган жигит бар эле, экзамендерин тап-
шыра албай, карыз болуп жїрїп окууну араў 
бїткºн. Ошол группалашым заводго мендей 
эле катардагы инженер болуп ишке орнош-
ту. Ал ортодо мен турмушка чыгып, катары-
нан эки бала тºрºп, аларды бала-бакчага 
берип, анан жумушка баягы ордума чык-
тым. Мен келгенче, беш жыл ичинде баягы 
группалашым Фрунзеде 3 айлык квалифи-
кацияны ºркїндºтїї курсунда окуптур, ан-
дан кийин Японияда бир жыл стажировка-
дан ºтїп келиптир, чыны менен эле квали-
фикациясы боюнча да, башка ºндїрїштїк 
маселелер боюнча да кºз караштары аб-
дан ºсїптїр.

Гендердик теўчилик

30%дык квота: мындан аркы 
тагдыры кандай болот?

Менин атам Тєрєкул Айтматов ХХ 
кылымдын 30-жылдарында Кыргызстанда 
Совет бийлигин чыўдоо ишин жїргїзгєн 
адамдардын бири болгон. Атамдын 
архивдик документтери менен таанышып 
жатып, анын 1927-жылы Жалал-Абад 
облусунун партконференциясында жасаган 
отчеттук докладын окуп калдым. Ал 
докладдын “Аялдардын абалы жєнїндє” 
деген бєлїгїндє Т.Айтматов: “Аялдарды кєз 
карандылыктан чыгаруу маселесин жїзєгє 
ашыруу бир катар тоскоолдуктар менен 
коштолду. Ал биринчиден, аялдардын 
туташ сабатсыздыгы жана алардын 
эркектерден болгон экономикалык жана 
саясий жактан кєз карандылыгы, ошондой 
эле партиялык-советтик, кошчу (профсоюз 
сыяктуу уюм) уюмдарынын бул маселеге 
карата эскичилик кєз карашта болгону”, - 
деп айтат.

Бир кезде биз иштеген бºлїмдїн баш-
чылыгына конкурс жарыяланып калды. 
Экººбїз теў конкурска катышып, комис-
сияга мен артыкчылык дипломумду, ти-
ги группалашым – диплом, квалификация-
сын ºркїндºткºндїгї жана стажировкадан 
ºткºндїгї  жºнїндº документтерин тапшы-
рыптыр. Конкурстун биринчи турунан эле 
(документтерим боюнча) ºтпºй калып, ка-
рьера боюнча ºспºй калдым...” – деп наа-
разы болуп айтты. 

– Конкурстун шарты ушундай экен, эм-
не кыласыў? Капаланба, эки балаў аман 
болсун, – деп койдум. Ал кездеги билимим, 
тїшїнїгїм менен мен ал келинге башка  
жооп табалбадым.  

1991-жыл. 
Эгемендїїлїк

Колхоз, совхоздор таратылды, ишка-
налар жабылды, жумушсуздук, экономи-
калык жана саясий туруксуздук, жакырчы-
лык башталды. Жаўы рыноктук экономи-
канын шартында жашоого калк даяр эмес 
эле. Мындай шартта аялдарга кыйын бо-
лот экен. Кїйººлºрї їй-бїлºсїн багалбай, 
ºздºрїн жоготуп, ичкени ичип, їйдº отурга-
ны їйдº отуруп калды. Ошондо аялдар їй-
бїлºсїн багыш їчїн базарга чыгып, “челнок-
тук бизнеске” кирип иштей башташты. Анан 
“эмгек миграция” процессине кирип башка 
ºлкºлºргº кете башташты. Ошол мезгил-
де аялдар кыймылы активдешип, ªЭУлар 
пайда болду. Мисалы, 1996-жылы пикир-
леш аялдар биргелешип “Аялдарды кол-
доо бороборун” ачтык.  Облустардагы фи-
лиалдарыбызга барып ишсиз калган аял-
дарды жана мугалимдерди компьютердик 
курстарга окуттук. Бул жагынан ошо кезде 
элеттик аялдарга  аз да болсо биздин уюм-
дун жардамы тийди деп ойлойм.

1996-жылы ошол кездеги тышкы иштер 
министри Р.И.Отунбаева чакыртып калды. 
Мен “Аялдарды колдоо борбору” ªЭУнун 
президентимин. Ал кезде Кыргызстан  
БУУнун Аялдарга карата дискриминация-
нын бардык тїрлºрїн жоюу жºнїндº кон-
венциясына (CEDAW-англисче аталышынан 
кыскартылып СИДО деп айтылат) кошулуп 
жаткан. Роза Исаковна “Кыргыз аялдары бул 
документ менен таанышып, маани-мазмунун 
тереў тїшїнїшї керек”, – деди.

Юрист жалдап бул документти кыргыз 
тилине котортуш їчїн акча жетишсиз, бас-
маканага гана тºлºй турган каражат бар 
болчу. CEDAWну ºзїм кыргызчага котор-
дум. Окуган аялдарга тїшїнїктїї болсун 
деп китепке экинчи бºлїм киргиздим. 

Мисал катары, ºзїм окуган, анан иште-
ген Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык ин-
ститутунун тарыхын айтып берчїмїн. Совет 
бийлиги бир жагынан жогорку квалифика-
циялуу мугалимдерди даярдаш їчїн, экин-
чи жагынан кыз-келиндерге  билим берип, 
аларды агартыш їчїн 1952-жылы ушул пед-
институтту ачат. Мына ошентип, убагында 
агартуу чºйрºсїндº кыз-келиндерге  берил-
ген убактылуу артыкчылык иш жїзїўдºгї  
теў укуктуулукка алып келди.    

2005-жылы Жогорку Кеўештин кура-
мында бир да аял депутат жок болгон. 

Жалаў эркектерден тїзїлгºн парламент 
аялдарга  жакын болгон чєйрєлєрдїн ма-
селелерин толугу менен тїшїнº албайт, 
ошондой эле жалаў аялдардан турган пар-
ламент эркектердин кызыкчылыгын толугу 
менен карай албайт. Ошондо   аялдардын 
маселелери, укуктары боюнча иштеген 18 
коомдук уюм  биригип, ЖКнын аялдар їчїн 
атайын убактылуу чара кºрїїсїн колдоого 
алдык. Бул жºнїндº ар бир депутатка кай-
рылуу жазып, факс аркылуу жиберип “ча-
буул” жасадык. 8-март кїнї кыз-келиндер 
ЖКнын кире беришине чогулуп келип, эркек 
депутаттарга гїл тапшырышты, “куттуктай-
лы десек аялдар жок экен... , – деп.  Ошен-
тип жатып президенттин парламенттеги ген-
дердик саясат  боюнча атайын ºкїлї деген 
кызмат киргизилди. 

 Конституцияга аялдар менен эркектер-
дин теў укуктуулугу жана ал укуктарды кол-
донууга теў мїмкїнчїлїктºрї бар экенди-
ги жºнїндº берене кирди. Мыйзамдарга 
гендердик экспертизалар жасалып, андан 
тышкары “Эркектер менен аялдардын теў 
укуктуулугу жана теў мїмкїнчїлїгї жºнїндº 
мамлекеттик кепилдик жºнїндº” мыйзам ка-
был алынды. 

2006-жылдын сентябры. Парламенттик 
угууларда   “Аялдардын мыйзамдык демил-
гелер альянсы” тобунун атынан “Аялдардын 
саясий укуктары жºнїндº” деген темада док-
лад жасалды. Анда жогорку деўгээлдеги 
шайлануучу органдардын жана дайын-
далуучу мамлекеттик органдарынын ку-
рамына аялдардын ºкїлчїлїгїн кºбºйтїї 
жºнїндº демилге кºтºрїлдї. 

2010-жылы жаўы Конституция кабыл 
алынып 2, 16, 31, 36, 52, 112- беренелерин-
де теў укуктуулук, теў мїмкїнчїлїк принцип-
тери жана социалдык топтор їчїн атайын 
чаралар  маселеси бекитилди.

2016-жылы июль-сентябрда Жогор-
ку Кенештин депутат айымдарынын каты-
шуусу менен айылдык кеўештердин депу-
таттыгына аялдар їчїн атайын чараларды 
колдоо максатында коомдук, парламенттик 
угуулар болуп ºттї жана ушул сунушту ку-
баттаган 10 578 кол топтолду.

2016-жылы 10 578 кол коюлган кайры-

луу Президентке, ЖКга, фракция лидерле-
рине жиберилди. Мындан тышкары журна-
листтер менен  пресс-конференция, 30% 
квотаны колдоо боюнча жарыш чуркоо, ак-
циялар, хэш тектер, форумдар ºткºрїлїп 
жатты. 

2018-жылы шайлоо мыйзамдарын жак-
шыртуу їчїн Президенттин жарлыгы менен 
Стратегия иштелип чыккан. Ошол Страте-
гияга айылдык кеўештерге аялдар їчїн 30% 
квота да кирген. Бул депутаттардын чечи-
мине да жакшы таасир тийгизе турган до-
кумент эле.

2019-жылы “Жергиликтїї кеўештин де-
путаттарын шайлоо жºнїндº” мыйзамга  
айылдык кеўештин депутаттарынын ман-
датынын 30%ына аялдар їчїн резервдºº 
жºнїндº ºзгºртїїлºр киргизилди. Ошентип 
аялдар кыймылынын аракети менен Жо-

горку Кеўешке да, шаардык кеўештерге да,  
айылдык кеўештерге да шайлануу їчїн аял-
дарга 30%дык квотага жеттик. Бул мыйзам 
боюнча 25 айыл кеўешинде 2020-жылы шай-
лоо ºткºрїлмºк. Бирок пандемиядан улам 
шайлоо 2021-жылга калтырылды. 

30% квотанын тагдыры 
кандай болор экен? 
2021-жылы жергиликтїї кеўеш терге де-

путаттарды шайлоо 11-апрелде ºткºрїлдї. 
30%дык квота 2 858 орунду тїздї. Мамлекет 
тарабынан мыйзамдуу колдоо болгондуктан, 
бул 2 858 орунга 5 300 аял-талапкер ат са-
лышты. Бул абдан  жакшы кºрїнїш болду.  

Ал эми Жогорку Кеўешке шайлоо  
боюнча жаўы Конституция менен бир ман-
даттуу округ тїзїї жана пропорционалдык 
шайлоо  жобосу бар. Биздин мамлекетте-
ги абалды, стереотиптик кºз караштардын 
ºрчїгºнїн, аялдардын материалдык жак-
тан кºз карандылыгын эске алганда, про-
порционалдык шайлоо системасы аялдар 
їчїн ыўгайлуу эле. Партиялык тизмелерде 
парламент їчїн ар бир 4-позицияда, шаар-
дык кеўеште ар бир 3-позицияда аял та-
лапкер болгону, аялдар їчїн мыйзамдуу 
кепилдик эле.

Эми кайрадан Конституцияга ºзгºртїї 
киргизилип, Жогорку Кеўешке шайлоодо 
пропорционалдык жана можаритардык сис-
темаларын колдонолу деген сунуш кирип 
калды. Можаритардык система боюнча бир 
мандатка кºп талапкер ат салышып, алар-
дын ичинен бир гана киши утуп чыгат. Ан-
дайга жетиш їчїн, биринчиден,  азыркы 
шартта ºтº бай болуш керек, экинчиден, 
коомдо кадыр-барктуу адам болуш керек. 

Бир мандаттуу округдардан аял жеўип, 
эў кºп добуш алары кїмºн. Азырынча биз-
дин коом мындайга даяр эмес. Канте-
биз? Аялдар кыймылы, жарандык коом 
кºп жылдан бери кїрºшїп жатып жетиш-
кен аялдарга деген 30% квотаны жоготуп  
алабызбы? 

Роза АЙТМАТОВА, 
 “Аялдарды колдоо”коомдук 

бирикмесинин негиздєєчїсї
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Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє 
10.12.2004-жылы берилген 
№006431 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє 
20.12.2004-жылы берилген 
№006425 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
07.12.2004-жылы берилген 
№006427 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
25.11.2004-жылы берилген 
№095229 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє 
10.12.2004-жылы берилген 
№006424 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº бол-
гон жеке менчик укугу 
жєнїндє  10.12.2004-берил-
ген №006430 к¿бºл¿г¿ жогол-
гондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
23.12.2004-жылы берилген 
№054417 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
28.10.2004-жылы берилген 
№054420 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
12.05.2004-жылы берилген 
№043243 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
30.04.2004-жылы берилген 
№043244 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик  укугу жєнїндє  
04.05.2004-жылы берилген 
№043241 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
04.05.2004-жылы берилген 
№043242 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє 
30.04.2004-жылы берилген 
№043238 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
30.04.2004-жылы берилген 
№043236 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
04.05.2004-жылы берилген 
№043233 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
30.04.2004-жылы берилген 
№043245 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нар-
гиза Таштанбековнага 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
30.04.2004-жылы берилген 
№043246 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  25.11.1999-жы-
лы берилген №054418 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу туралуу  23.12.2004-жы-
лы берилген №054417 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  23.12.2004-жы-
лы берилген №054419 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  10.11.2004-жы-
лы берилген №095227 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  26.10.2004-жы-
лы берилген №095231 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє 26.10.2004-жы-
лы берилген №054422 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє 26.10.2004-жы-
лы берилген №054423 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу туралуу  29.04.2004-жы-
лы берилген №043234 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  29.04.2004-жы-
лы берилген №043231 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  30.04.2004-жы-
лы берилген №043232 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  29.04.2004-жы-
лы берилген №043287 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын. 

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє  29.04.2004-жы-
лы берилген №043235 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Элизат Таш-
танбековнага таандык жер 
¿л¿ш¿нº болгон жеке менчик 
укугу жєнїндє 16.02.2004-жы-
лы  берилген №072363 к¿-
бºл¿г¿ жоголгондугуна  бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразаков  Таштан-
бек Мамыткановичке 
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
07.04.2004-жылы берилген 
№072364 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразаков  Таштан-
бек Мамыткановичке  
таандык жер ¿л¿ш¿нº бол-
гон жеке менчик укугу 
жєнїндє  19.04.2004-берил-
ген №059111 к¿бºл¿г¿ жогол-
гондугуна  байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразаков  Таштан-
бек Мамыткановичке  
таандык жер ¿л¿ш¿нº бол-
гон жеке менчик укугу 
жєнїндє  16.04.2004-берил-
ген №059110 к¿бºл¿г¿ жогол-
гондугуна  байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразаков  Таштан-
бек Мамыткановичке  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик  укугу жєнїндє  
19.09.2012-жылы берилген 
№365002 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразаков  Таштан-
бек Мамыткановичке  
таандык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє 
19.04.2004-жылы берилген 
№059112 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  табылсын
Абдразаков  Таштанбек Мамыт-

кановичке  таандык жер ¿л¿ш¿нº 
болгон жеке менчик укугу жєнїндє 
16.02.2004-жылы берилген №072362 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  табылсын
Абдразаков  Таштанбек Мамыт-

кановичке  таандык жер ¿л¿ш¿нº 
болгон жеке менчик укугу   жєнїндє 
16.02.2004-жылы берилген №072361 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  табылсын
Абдразаков  Таштанбек Мамыт-

кановичке  таандык жер ¿л¿ш¿нº 
болгон жеке менчик укугу  жєнїндє 
09.01.2004-жылы берилген №072224 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  табылсын
Абдразаков  Таштанбек Мамыт-

кановичке  таандык жер ¿л¿ш¿нº 
болгон жеке менчик укугу жєнїндє  
09.01.2004-жылы берилген №072222 
к¿бºл¿г¿ жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

П-550
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теллигенциясы оор жоготуга 
учурады – 87 жаш курагында 
журналист Усупов Станбек 
Усупович дїйнєдєн кайтты.

Усупов Станбек Усупович 
1934-жылдын 5-майында Жети-
Єгїз районунун Боз-Бешик айы- 
лында туулган. 

1958-жылы Казак мамлекет-
тик университетинин журналис-
тика бєлїмїн аяктаган. 

Станбек Усупович эмгек жо-
лун “Ленинчил жаш” гезитинде 
адабий кызматкер катары баш-
тап, бєлїм башчы, редактордун 
орун басары, редактор болуп 
иштеген.

1967–1970-жылдары КПСС 
БК алдындагы Коомдук илим-
дер академиясынын журналис-
тика боюнча аспирантурасында 
окуп, тарых илимдеринин кан-
дидаттык даражасына диссер-
тация жактаган. 

1971-1974-жылдары  – “Ысык- 
Кєл правдасы” гезитинде ре-
дактор, 1976-жылга чейин “Со-
веттик Кыргызстан” гезитинде 
редактордун орун басары бо-
луп иштеген.

Кийинчерээк, 1976-1986- 
жылдары – “Кыргызстан комму-
нисти” журналынын башкы ре-
дактору, 1986-1992-жылдары 
Кыргыз телеграф агенттигинин 
(Кыргыз ТАГдын) директору бо-
луп иштеген.

2000-жылдан тарта К.Кара-
саев атындагы Бишкек мамле-
кеттик университетинин жур-
налистика бєлїмїндє жана фа-
культетинде профессордук 
милдетин аткарган.

Кєп жылдык ак ниет эмгеги 
їчїн 1981-жылы Станбек Усу-
пович “Ардак белгиси” орде-

Усупов Станбек Усупович

ни менен сыйланган,  ошондой 
эле Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Советинин Ардак гра-
моталары менен сыйланган.

1988-жылы “Кыргыз ССРи-
нин эмгек сиўирген журналис-
ти” ардактуу наамына татыктуу 
болгон. “Кыргызстандын элге 
билим берїїсїнїн отличниги” 
тєш белгиси жана “Даўк” меда-
лы менен сыйланган.

Станбек Усупович кєп жыл-
дар бою СССР Журналисттер 
союзунун жана СССР Жазуучу-
лар союзунун мїчєсї болгон.

Усупов Станбек Усупович 
улутубуздун баалуулуктарын 
даўазалап, жаштарга тарбия 
берїїдє зор эмгек сиўирген 
инсан катары ємїр сїрдї. 
Адамгерчилиги бийик, єз кеси-
бинин мыкты адиси болгон чы-
гаан жазуучу, журналист Стан-
бек Усуповичтин элеси ар  
дайым жїрєгїбїздє сакталат, 
їй-бїлєсїнє тереў кайгыруу 
менен кєўїл айтып, аза кайгы-
сын теў бєлїшєбїз.

ИМАНАЛИЕВ К.О., КОЖОЕВ М.К., СУЛТАНБАЕВ Э.А., 
Н.МАРС, Э.О.САзЫКОВ, БАЙТЕРЕК Г.ДЖ., АЙДАРКУЛОВ М.К., 

МЕЙМАТКУЛОВ Р.М., БАЛТАШЕВ И.А., САРНОГОЕВА С.С., 
ТААБАЛДИЕВ К.А., АЛИЕВ Б.Ж., ДОГДУРБЕКОВ Э.Д.,  

МУСАЕВ А.И., АЛЕНОВ Б.А., ТЫНАЛИЕВ М.Б.,  
СУЛТАНБАЕВ А.Д., РЫСКУЛОВ А., ИШЕНКУЛОВ Т.,  

ХАЛИЛОВ А., МАТИСАКОВ А., РАМАТОВ К., МОМУНОВ Н.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Бюджеттик насыя - 
ларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги тєлємєлєрдїн карыздарын тындыруу эсебинде 
кабыл алынган мїлккє сатуу жарыялайт.    

№ Аталышы Лейлек району наркы 
 (миў сом)

Кошумча маалымат

1  Нан чыгаруучу 
завод жабдыктары 

менен

Лейлек району 
Кулунду а/є          

Ак-Арык айылы

2 354 500 Жалпы имараттын аянты 
403,17 чарчы метр, жер 

аянты 8 732,0 чарчы метр 

Маалымат алуу їчїн тємєндєгї даректерге кайрылсаўыздар болот: Бишкек шаары Эркиндик 
бульвары 58а 203 кабинет, тел.: 0312 62-01-26, 0505 55 88 82 Баткен шаары тел. 0502 88 55 56. 
Лейлек району тел.: 0502 88 55 61.    

С/О 293

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОАО «GlobalInvest» (Глобал Инвест) извещает о проведе-
нии внеочередного собрания акционеров.

Дата проведения: 27 июля 2021 года
Место проведения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ул. 

Байтик Баатыра 57
Начало регистрации акционеров и выдача бюллетеней для 

голосования: с 9.00 до 10.00 часов
Начало общего собрания акционеров: в 10.00 часов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Одобрение крупной сделки (реализации недвижимого иму-

щества ОАО «Глобал Инвест» по адресу: г.Бишкек, пр. Жибек 
Жолу 539 и ул.Керимбекова 107).

С информацией по предлагаемой повестке дня внеочередно-
го общего собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие 
дни по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Байтик 
Баатыра 57. Телефон для справок: (996 555) 009 303.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос- 
товеряющий личность. Представителю акционера также необ- 
ходимо иметь с собой и предъявить надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на участие во внеочередном  соб рании 
акционеров.

П-549

Кыргыз ССРинин эмгек сиўирген журналисти,  Элге билим 
берїїнїн отличниги,  СССР Журналисттер жана  Жазуучулар 
союзунун мїчєсї,  “Советтик Кыргызстан” гезитинин ардагери, 
мурдагы башкы редактордун орун басары 

Станбек УСУПОВдун 
дїйнєдєн єткєнїнє байланыштуу анын їй-бїлєсїнє, балдары-
на жана жакындарына тереў кайгыруу менен кєўїл айтып, аза 
кайгысын теў бєлїшєт. 

Маркумдун жаткан жери жайлуу,  топурагы торко болсун. 
“Кыргыз Туусу” басма їйїнїн эмгек жамааты

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 
Б.Джамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология 
институтунун жамааты жетектєєчї илимий кызматкер, тарых 
илимдеринин доктору Усупова Назира Станбековнанын атасы 

УСУПОВ Станбек Усуповичтин 
дїйнєдєн кайткандыгына байланыштуу тереў кайгыруу менен 
кєўїл айтат. 

Тїзєтїї

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, єзїнїн 
Уставынын 20-пунктуна ылайык, 2021-жылдын 13-апрелинде 
«Кыргыз Туусу» гезитинде № 26 (24510)   жана  4- майдагы  №32 
(24516)  жарыяланган КР УИАнын мїчєлєрїн шайлоо  жєнїндє 
кулактандыруунун  негизинде анык мїчєлїккє (академиктер) жана 
корреспондент-мїчєлїккє катталган талапкерлердин аты-жєнїн 
жана адистиктерин билдирет.

С/О -292

Считать  
недействительным
Утерянный государ-

ственный акт Ч №686809 от 
18.01.2017 г. на имя Калини-
ченко Андрей Михайловича  
считать недействительным. 

Кв

Считать 
недействительным
Утерянный диплом СПТУ 

№4 г. Фрунзе №509853 на имя 
Маркина Юрия Сергеевича 
считать недействительным. 

П-546

Считать  
недействительным
Утерянный гос.акт о пра-

ве частной собственности на 
165,0 м.кв. зем.участок серии 
Ч за №864443 от 06.08.2019 
г., иден.код 2-01-03-0128-
0042 по адресу: г.Каракол, 
ул.Кутманалиева №31.б. при-
надлежащий религиозному 
объединению казыята мусул-
ман считать недействитель-
ным.                                     ЖТ

Извещение
Специальный администратор КХ «Алмаз» созывает собрание 

кредиторов, который состоится 15 июля 2021 года  в 10-00 ча-
сов по адресу: город Бишкек, ул. Льва Толстого 100. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Отчет специального администратора. Доп. информация по 

телефону: 0772 661505
АН

Жараксыз деп  
табылсын

 Сабитахунова Шахло 
Абдуманановнага таан-
дык болгон Ош шаарындагы 
Молдо Нияз тар кєчєсїндєгї  
їйдїн  (идент.коду: 5-11-02-
0074-0063)  сериясы “Ч”, 
№555910 мамлекеттик ак-
тысы   жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп 
табылсын.  

ТА

Жараксыз деп  
табылсын 

Кара-Суу районунда-
гы   Отуз-Адыр     айыл 
єкмєтїнїн тургуну Бапы-
гулова  Айнагїл Абылка-
сымовнага таандык їйдїн  
(иден.  коду  5-04-10-1003-
0995)  2019-жылдын 13-сен-
тябрында реестрде 44692- но-
мер менен катталган серия-
сы: “Ч”, №883613 мамлекет-
тик актысы жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Ысык-Ата районунун Кант 
шаарынын Дмитриевка ай-
ылынын №117 турак їйїнїн 
жашоочусу Сарыкова Гу-
лимжон  Колыбековнанын 
наамына берилген (иден. 
коду: 7042100040008) жер 
їлїшїнїн жеке менчик укугу 
жєнїндє кїбєлїгї жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын. 

П-547

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нарги-
за Таштанбековнага та-
андык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
23.12.2004-жылы берилген 
№006426 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нарги-
за Таштанбековнага та-
андык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
28.10.2004-жылы берилген 
№095226 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нарги-
за Таштанбековнага та-
андык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
23.12.2004-жылы берилген 
№006432 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550

Жараксыз деп  
табылсын

Абдразакова Нарги-
за Таштанбековнага та-
андык жер ¿л¿ш¿нº болгон 
жеке менчик укугу жєнїндє  
10.12.2004-жылы берилген 
№006433 к¿бºл¿г¿ жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-550
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Аштын даамы – сабиз

Сабиздин дїў баасы 70 сомдон 85 сомго чейин, ал эми чекене соода  
жайларында жана дїкєндєрдє 85 сомдон 100 сомго чейин сатылууда.  
Ошондон улам маданият єкїлдєрїнєн тургандардан ашты кайсы кїрїч менен 
басарын жана сабиздин баасы кандай таасир берип жаткандыгы тууралуу  
сурап кєрдїм.

Айнура САЛАХАДИНОВА,  
КРнын маданиятынын отличниги ырчы:

– Мен, кºб¿нчº лазер к¿р¿ч¿ менен аш басам. Себе-
би, балдарыма, ºз¿мº жагат. Ошондуктан жумасы-

на бир жолу жасап жейбиз. Сабиздин кымбаттаганы андай де-
ле билинген жок. Чайханаларга барганда сураштырып кºрд¿м, 
сабиз кымбаттады аштын баасы кºтºр¿лд¿б¿ десем, жок ба-
асын кошкон жокпуз дешти. Учурда сабиздин баасы бир аз  
арзандады го.

Г¿лназ ЧЫНЫБЕК кызы,  
ырчы:

– Биз ашты кºб¿нчº ºзгºн к¿р¿ч¿нºн басып жейбиз. 
Азыркы тапта жумушума байланыштуу туруктуу бир 

жерде турбагандыктан аш басканга убакыт жок. Ашты кафе-
ресторандардан эле жеп калам. Ошондуктан сабиздин кым-
батташына анчейин деле маани берген жокмун.   

Сезим КАРЫБЕКОВА,  
Кочкор районунун тургуну:

– ªзгºн к¿р¿ч¿ башка к¿-
р¿чтºргº салыштырмалуу 

сапаттуу жана баалуу десем болот. Ошол себептен кºб¿нчº 
ºзгºн к¿р¿ч¿нºн аш кылам. Ал эми сабиздин баасы кыйла 
кºтºр¿лд¿. Бирок ага карабай эле мурдагыдай болбосо да, 
аздан аш басып жеп жатабыз.

Айзат Ш¿к¿рбекова,  
Талас облусунун тургуну:

– Мен ºз¿м Таластан бол-
гондуктан ºзгºн к¿р¿ч¿н жеч¿ эмесмин. Бирок 

шаарга келип, Оштун кыздары менен чогуу жашап кал-
дым. Ошондо ºзгºн к¿р¿ч¿н¿н даамын татып кºрд¿м. Аб-
дан жакты. Сабиздин баасы кымбаттай электе жумасына 
бир жолудан аш басып жеп жатканбыз. Азыркы учурда ка-
ражатыбызга байланыштуу анда- 
санда аш жасап калдык. 

Дилзат УЗЕНКАНОВА,  
Токтогул районунун тургуну:

– Биздин ¿йдº аш кºп желбейт. Бирок, конок-
тор келгенде ºзгºн к¿р¿ч¿нºн аш жасай-

быз. Сабиз кымбаттагандан бери, ашты сары сабиз 
менен басып жатабыз. Себеби, кызыл сабиздин ба-
асына караганда арзан болуп жатат.

Бала кезимде ата-энем менен Єзгєн 
шаарынын чайканаларына барганымда, 

ашты кашыгы жок эле колубуз 
менен жечї элек. Мунун да єзїнчє 
керемети бар экенин эми гана 
билип жатам. Анын даамы їйдє 
жасалган ашка эч окшошчу эмес...

Агро бурч

Єзгєндїн  
єзгєчє ашы

Учурда жумушума байланыш-
туу борборубуз Бишкек шаарын-

да жашап жїрєм. “Кайсы жердин кызы 
болосуў?” – деп сурагандарга Єзгєндєн 
экенимди айтсам, дароо эле “Анда сен 
єзгєндїн кїрїчїн жакшы демдесеў ке-
рек” деп калышат. Эл ичинде єзгєндїн 
ашы канчалык бийик бааланарын бор-
борго келгенде билдим. Бирок, балалы-
гымдан бери жеп келген Єзгєн чайкана-
ларындагы аштын даамын бул жерден 
эч кезиктире албадым. Менин бул жакта-
гы тааныштарым: “Эмнеге башка жакта-
гы кїрїч ашы силердикине окшобойт?” – 
деп суроо беришкенде, єзїм да буга жооп  
издеп ойлонуп калчу элем. Анан ушул 

Асель РАМАНКУЛ кызы,  
“Кыргыз Туусу” жайкы эс алуу учурунда мїмкїнчїлїктºн 

пайдаланып, Єзгєн районундагы чайка-
налардын бирине атайы баш бактым. Ал 
жердеги ашпозчулар менен таанышып, 
ашканасында бирге болуп, ашты кантип 
басышарына кєз салдым.

“Азим-Ата” чайканасы Єзгєн шаарын-
да, адырдын тїбїндє жайгашкан. Алды 
жагында Жазы дарыясы шаркырап агып, 
жайдын аптаптуу кїндєрїндє да салкын 
тартып турат. Анын їстїнє, бул жердеги 
тапчандардын їстїнєн себелеген суу да 
жамгыр сымал тыпылдап, келген адам-
дарга жагымдуу сергектикти тартуулайт.

Бул чайканага кїнїгє 500-600дєй 
адам келип кетерин ошол жерде иште-
ген кызматчылар айтышты. Чайкана чет 

элдиктерди кєп кабыл алганы менен да 
белгилїї. “Испания, Германия, Россия, 
Єзбекстан жана башка єлкєлєрдєн келген 
туристтер жана Кыргызстандын белгилїї 
адамдары, саясатчылары, єнєрпоздору 
биздин колубуздан тамактанып кетишет”- 
дейт ашпозчулар сыймыктануу менен.

“Азим-Атанын” башкы ашпозчусу-
нан “Єзгєн ашынын єзгєчє даамдуулу-
гунун сыры эмнеде?” – деп сураганым-
да, ал: “Кїрїчї, суусу жана эти менен 
айырмаланат. Даярдалып жасалышын-
да да єзгєчєлїктєр бар”, – деп кыскача 
жооп берди.

Мен алдын ала уруксат сурап, ашпоз-
чунун бул кїнї даярдаган ашына баштан-
аяк кєз салып турдум. Балким айрым окур-

мандарга керек болуп калар деп, ашты 
даярдоо ыкмасын, азыктарынын єлчємїн 
жазып коюуну туура кєрдїм.

Эмесе, башкы ашпозчунун айтуусу бо-
юнча, курамындагы азыктардын єлчємї 
мындай болду: мисалы, эгер 1 кг кїрїч 
демделе турган болсо, ага 1 кг сабиз, 
1кг эт, 3 баш пияз, татымына жараша 
туз кетет. Ал эми сарымсак менен зире-
ни каалооўузга жараша кошсоўуз болот.

“Азим-Ата” чайканасынын ашпозчусу 
эў алгач казанды отко жакшылап кызытып, 
даяр болгон казанга койдун куйрук майын 
сызгырды. “Эгер єсїмдїк майын кошом 
десеўиз, 1 кг кїрїчкє 300 гр май керек-
телет, кїрїч бириндеп турушу їчїн май-
дын єлчємї кєп болуусу керек”, – деди ал. 
Сызык кызарган соў аны чыгарып салып, 
куйруктун майына эт менен пиязды кууру-
ду. Пияз канчалык кызыл болуп куурулса,  
даярдап жаткан аш ошончолук єўїнє 
чыгарын эскертти ашпозчу, андан соў 
сабизди да кызыл кылып жумшарганча  
кууруду. Баары куурулуп даяр болгондон  
кийин, кїрїчтїн салмагына жараша суу 
куйду (башкача айтканда, жогоруда айт-
кан 1 кг кїрїчкє 2 литр суу кетет). Отту бир 
калыпта, орточо жагыш керек. Суу куюл-
ган соў тазаланган кїрїчтї кызыл суусу 
агаргыча жууп, жылуу сууга жибитип коюп 
койду. Аштын суусу кайнап эти жумшар-
ган соў жибип калган кїрїчтї салды (ка-
зандагы суу кїрїчтїн бетин сєзсїз жаап 
турушу керек) да, эми 25 мїнєт демдєє 
керек”, – деди. Даяр болгон аштын даа-
мына сºз жок.

Єзгєн чайканаларында меймандарга 
ашты сунардын алдында, сєзсїз тїрдє ал-
гач сызгырылган куйрук майды ооз тий-
гизишет. Андан соў дасторконго аш ме-
нен шакарап тартылат. Ысык чай жагы-
нан маалымат бере турган болсок, кєбїн 
эсе бул жерде кºк чай ичилет.

ªзгºчº эмгекти талап 
кылган ªзгºн к¿р¿ч¿

Єзгєн кїрїчїнїн даамын билгендер аз эмес, бирок ал кантип 
єстїрїлє турганын билбегендер кєп. Єзгєн районунун Жазы 
айылындагы дыйкан Сапарали Олоев 25 жылдан бери кїрїч 
єстїрїп келет. Андан кїрїчтїн кантип єстїрїлєрї тууралуу 
маалымат алдым.  

– К¿р¿чт¿ ºст¿р¿п баштагандан тарта, жыйнап алууга 
чейинки ишти айтып бериўизчи?
– Алгач жакшы урук тандалып, ал ºнгºнчº сууга чыланып турат. 

Бул убакыттын ичинде жер айдалып, пал (суу тегиз жаткыдай 4 бурч- 
туу аянт) даярдалат. Четтерине ылай шыбалган палга суу топтурул-
ган соў ичи чºп-чар, тамырлардан тазалоо ¿ч¿н малаланат. Малалоо 
учурунда палдын ичиндеги суу аябай ылайланат да, дал ошол учурда 
ºнгºн урук себилип, суу тунганда ылай урукту басып калат. Урук 1-2 
жуманын ичинде тегиз кºгºр¿п, 20 к¿ндº чыгат. Ошондой эле кºчºт кы-
лып да эгилет, мындай кылып отургузулган шалынын даны чоў-чоў бо-
луп, т¿ш¿мд¿ жакшы берет.

Май айларында эгилген шалы июнь-июль айларында 2 ирет ото-
лот. Шалы канчалык жакшы отолсо, ошончолук жакшы ºсºт да, даны 
к¿рмºк аралашпай таза болот. Азыр кºпч¿л¿к дыйкандар сууга т¿ш¿п 
отоп кыйналбастан, чыккан чºптºрд¿ атайын дары менен жок кылып 
калышкан. Шалы сортуна жараша 100, 120 к¿ндº бышып жетилет. Ша-
лы саргайып бышкандан кийин суу токтотулуп, жер кургаганда орок ме-
нен орулат. Орулган шалынын дандуу жагын ичине, сабагын сыртына 
каратып тегерек формада, 2,3 метр бийиктикте ¿ймºк кылып жыйна-
лат. 10 к¿ндºн кийин кызыган шалыны комбайнга салып, саманы менен 
даны бири-биринен бºл¿н¿п алынат. Андан соў дан таза жерге жайы-

лып, 10-12 к¿ндºй кургатылат. Ал ак-
жубазда акталат. Ак жубазда шалы-
нынын кабыгы аарчылып, к¿р¿ч соку-
да 3 сааттан 10 саатка чейин акталат. 
Акжубаздан чыккан к¿р¿ч жегенге даяр. 

– Бир гектар жерден канча к¿р¿ч 
аласыз? Аны дарысыз ºст¿р¿¿гº 
болобу?

– К¿р¿ч ºст¿р¿¿ башка ºс¿мд¿ктºргº 
караганда бир топ эмгекти талап кылат. 
Бир гектар жерге 5-6 миў сомдук герби-
цид кетет. Ансыз шалынын т¿ш¿м¿ ой-
догудай болбойт. Эгер дарысыз ºст¿рºм 
десеў, кирешесиз каласыў. Ошол се-
бептен дагы кºпч¿л¿к дыйкандар дары  
колдонот. 

 Ал эми 1 гектар жерге 100 килограмм-
дай урук керектелет. Эгер шалы жакшы 
болсо бул аянттан 5-6 тоннага чейин т¿ш¿м 
алса болот. Орточо болгондо 4 тоннадай 
кїрїч алынат.


