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Урматтуу 
окурмандар 

жана жарнама 
берїїчїлєр, 
мындан ары 

«Кыргыз Туусу» 
гезитине 

жарыяланчу 
жарнамаларды 

gezit-tuu@mail.ru 
электрондук 

дарегине 
жєнєтїїўїздєрдї 

суранабыз. 
Урматыбыз 

менен гезиттин 
жалпы 

жамааты.

Киров суу сактагычында 
«Бала-Саруу» жаўы ГЭСи 
курулат. Аны «Улуттук 
холдинг компаниясы» 
ААКсынын колдоосу менен 
«Чакан ГЭС» ААКсы суу 
сактагычтын тємєнкї 
бєлїгїнє курмай болду. 
Ал 2022-жылдын декабрь 
айында пайдаланууга 
берилиши керек. ГЭСтин 
жалпы кубаттуулугу 25 
мегаватт, жылына орточо 
саатына 92 млн. киловатт 
электр энергиясын єндїрєт. 
Долбоордун иштелип чыккан 
техникалык-экономикалык 
негиздемесине ылайык,  22,9 
млн. доллар жумшалат.

4-БЕТТЕ

“Центерра Голд” “Кумтєр” алтын 
кенине керектїї жабдыктарды 
жана иштетилїїчї материалдарды  
жеткирїїнї токтотуу максатын 
кєздєп “Кумтєр Голд Компани” 
боюнча Нью-Йорктогу эл аралык 
сотко кайрылышкан. Муну менен тим 
болбой канадалыктар Кыргызстан 
толук кєзємєл кылып жаткан 
“Кумтєр Голд Компаниге” материал, 
жабдык жеткирип жаткан компания, 
фирмаларга  жеткирїїлєрдї 
токтотушпаса, аларды сотко 
беришерин билдирген коркутуу 
каттарын жиберишкен.

Быйыл мектеп окуучуларынын 
кийимдери 200-300 сомго 
кымбаттады. 
Карапайым элде акча жок. 
Базарга келип “эмне мынча 
кымбат сатып жатасыўар?” 
деп, бизге нааразы болуп 
кетишкендер бар.

Жарышка, намыска тїшкєн 
буудан далай бєгєттї басып 
єтїп, марага жетмейинче 
токтобойт. Сексен жаштын 
сересиндеги калемдеш курбум, 
Кыргыз Республикасынын эл 
акыны Токтосун Самудинов  да 
єзїн баягыдай эле шайдоот, 
тыў алып келатат.
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 Жылдыз Бакашова 
белгилегендей, Кыргыз-
стан Катар менен бар-
дык тармактагы кызмат-
таштыкты єнїктїрїїгє 
чоў маани берет, єлкє 
эки мамлекет орто-
сундагы мамилелерди 
чыўдоого кызыкдар.

Ал єлкєнїн алыскы 
райондорундагы со-
циал дык мекемелер-
ди куруу, студенттер-
дин билим деўгээлин 
жогорулатуу жана Кыр-
гызстандын мамлекет-
тик программалары алкагында 
жергиликтїї калктын аяр катма-
рына кємєк кєрсєтїїдє кызмат-
таштыкты улантууга чакырды.

 Єз кезегинде Катар кайрым-
дуулук уюмунун директору На-
ваф Абдулла Аль Хамади маа 
лымдагандай, билим берїї, са-
ламаттык сактоо жана социал-
дык коргоо тармагындагы атайы 

Президент Садыр Жапаров Тїркиянын вице-президенти Фуат Октайды кабыл 
алды. Тараптар эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу жана алгылыктуу 
маселелери боюнча пикир алмашышты, ошондой эле Єкмєттєр аралык 
соода-экономикалык комиссиянын 10-жыйынынын жыйынтыгын жана 
кыргыз-тїрк бизнес-форумун талкуулашты. 

Президенттин иш кїндєлїгї

С.Жапаров Тїркиянын вице-президенти   
  Фуат Октайды кабыл алды

 С.Жапаров дипломатиялык алака-
лар тїзїлгєндєн бери Кыргызстан ме-
нен Тїркия эки тараптуу кызматташуу
нун бардык багыттары боюнча мамлекет-
тер ортосундагы кызматташуунун бекем 
пайдубалын тїптєшкєнїн єзгєчє белги-
леп, кыргыз тарап мындан ары дагы эки 
єлкєнїн кызыкчылыктарын эске алуу 
менен биргелешкен кызматташтыкты 
кеўейтїїгє даяр экендигин билдирди.

 Президент болуп єткєн эки тарап-
туу ишчаралар, анын ичинде кыргыз
тїрк бизнесфоруму биргелешкен соода
экономикалык єнєктєштїктї єстїрїїгє 
єбєлгє болоруна ишеним артты. 

 Садыр Жапаров кыргыз тарап стра-
тегиялык мїнєзгє ээ болгон эки тараптуу 
мамилелерди жаўы сапаттуу деўгээлге 
чыгарууга кызыкдар экенин баса бел-
гиледи. Єз кезегинде, Тїркиянын вице

президенти Фуат Октай кыргыз 
тарапка меймандостугу їчїн 
ыраа зычылык билдирип, Садыр 
Жапаровго жана жалпы кыргыз 
элине Тїркиянын Президенти Ре-
жеп Тайип Эрдогандын жылуу са-
ламын жолдоду. 

 Ал Садыр Жапаровдун 
Тїркияга болгон расмий сапары-
нын жїрїшїндє жетишилген ма-
кулдашуулар эки тарап менен теў 
жемиштїї ишке ашырылып жат-
канын канааттануу менен бел-
гиледи. 

 Фуат Октай їстїбїздєгї жыл-
дын 8 айында єлкєлєр ортосун-
дагы соода жїгїртїїнїн оў динамика-
сы байкалганын, тараптар аны акырын-
дык менен жылына 1 млрд. АКШ дол-
ларына чейин жеткирїї ниетинде эке-

нин белгиледи. 
 Тїркия вицепрезиденти саламаттык-

ты сактоо, билим берїї, энергетика, кен 
пайдалануу жана эки тарапка кызыкчы-

лык туурдурган башка тармактарда бир-
гелешкен кызматташууну тереўдетїїгє 
даярдыгын билдирди.

Бул туурасында Министрлер 
кабинетинин Тєрагасы 
Улукбек Марипов 
Бишкек шаарында єткєн 
Соода-экономикалык 
кызматташтык боюнча 
кыргыз-тїрк єкмєттєр 
аралык комиссиясынын 
кеўешмесинин жїрїшїндє 
билдирди.

“Биздин максат – Кыргыз Рес
публикасы жана Тїркия Рес
публикасы ортосундагы товар 
жїгїртїї кєлємїн 1 млрд. АКШ 
долларына чейин жеткирїї”, 
деди У.Марипов. Ошондой эле 
ал їстїбїздєгї жылы эки єлкє 
ортосунда дипломатиялык ма-
милелердин орнотулгандыгына 
30 жыл толгондугун белгилеўп 
кетти.

«30 жыл аралыгында кыр-
гыз жана тїрк элдери ортосун-
дагы достук мамиле стратегия
лык єнєктєштїк деўгээлине 
єсїп жетти. Биздин эки тарап-
туу кызматташтыгыбыз дээр-
лик бардык тармактарда – би-
лим берїї, саламаттык сак-
тоо, соо  да жїргїзїї, коопсуз-
дук,  айыл чарбасы, миграция, 

тоокен жана туризм тарма-
гында єнїгїїдє. Менин пики-
римде, єкмєттєр биздин мам-
лекеттер ортосундагы достук 
мамилелерди жана страте-
гиялык єнєктєштїктї мындан 
ары чыўдоо їчїн бардык кїч
аракетти жумшоосу керек», 
– деди У.Марипов. Ошондой 
эле ал Соодаэкономикалык 
кызматташтык боюнча кыргыз
тїрк єкмєттєр аралык комис-
сиясы эки тараптуу мамиле-
лерди єнїктїрїї їчїн натый-
жалуу аянтча катары кызмат 
кыларын белгиледи.

Министрлер кабинетинин 
башчысынын айтымында, ата-
мекендик экономиканын гидро
энергетика, байланыш, айыл 
чарба, текстиль, тоокен єндї 
рїї      чї єнєр жай, туризм жана би-
лим берїї тармактары чоў ин-
вестициялык потенциалга ээ. 
Улукбек Марипов Кыргыз Рес
публикасы чет элдик инвес
торлор їчїн бардык шарттар-
ды тїзїїгє жана алардын иш-
теши їчїн тийиштїї кепилдик-
терди берїїгє даяр экендигин 
айтып єттї.

Жыйынтыгында Улукбек 
Марипов баса белгилеген-
дей, Тїркия Республикасынын 

Урматтуу Садыр Нуркожоевич!
Менин Сизге кат жїзїндє кайрылуум 

дун себеби: жалгыз кызым Сезим Ба-
ратованын тун баласы жарык дїйнєгє 
келгенине 2 ай гана болду. Ушул 2 ай-
дын акыркы 15 кїнїндє неберемди док
турдан доктурга котордук, боор оору-
суна тиешелїї дарыларды алып бїттї, 
эч натыйжа чыккан жок. Неберем Аб-

бас тын боору толук иштебейт (цирроз 
печени) экен. 

Доктурлардын айтуусу боюнча небе-
рем Аббастын 23 айлык эле жашоо  су ка-
лыптыр. Анын ємїрїн сактап калуу  нун 
бир гана жолу: чет єлкєдєн боор орга-
нын алмаштыруу, же атаэнесинин боо
рун ага трансплантациялоо.

Балага операция жасоо єтє кымбат 

турат экен. Аны мен айтпасам да Сиз 
жакшы билесиз. Россия Федерациясын-
да, так айтсам, Москвада мындай опе-
рация жасалат экен. Операция Россия-
нын жарандарына акысыз жасалат, ал 
эми бизге кєп каражат керектелет. Биз-
де операцияга керектїї єлчємдєгї ка-
ражат жок. Учурда неберемди убакты-
луу їйдє дарылап жатабыз.

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н. Жапаровго! 
КайРылуу

Садыр Нуркожоевич!
Сизден їйбїлєм менен сурарыбыз: 

Аббас небереме жардам кєрсєтїўїз! Бир 
гана Сиз жана элим жардам бере аласыз-
дар. Ага тез арада операция жасоо ке-
рек. Атаэненин тартып жаткан тїйшїгїн 
Сиз жакшы билесиз. 

Небереме саналуу кїндєр калды, 
ошондуктан Сизден жана элибизден те-
зирээк жардам берїїўїздєрдї суранам.

Аббастын таятасы  
Туратбек ОсмОнОв, Кемин району, 

Чым-Коргон айылынын тургуну

Министрлер кабинетинде

Кыргыз-тїрк єкмєттєр 
аралык комиссиясынын 

X кеўешмеси ийгиликтїї єттї

Катар менен 
кызматташтык 

єнїгїїдє
Министрлер кабинетинин Тєрагасынын орун басары Жылдыз 
Бакашова Qatar Charity Катар кайрымдуулук уюмунун 
глобалдык программасы боюнча директору Навафа Абдулла 
Аль-Хаммади менен жолугушту. Тараптар Кыргызстанда Катар 
кайрымдуулук уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан 
учурдагы долбоорлор тууралуу пикир алмашты.

долбоорлорду ишке ашыруу 
улантылат.

 Ошондой эле ал белгиле-
гендей, социалдык жардамга 
муктаж болгон їйбїлєлєрдї 
туруктуу иш менен камсыз-
доо їчїн єндїрїї жана тейлєє 
кєрсєтїїгє байланыштуу кире-
ше алып келїїчї долбоорлор-
го басым жасалат.

Вицепрезиденти Фуат Октай 
менен болгон сїйлєшїїлєрдїн 
жї   рїшїндє кызматташтыктын 
маанилїї багыттары  боюнча пи-
кир алышуу болду, єк  мєт  тєр ара-
лык комиссиясынын кеўеш меси 
ийгиликтїї єттї.

Тїркия Республикасынын 
Вицепрезиден ти Фуат Октай 
єз кезегинде эки єлкєнїн стра-
тегиялык кызматташтыгын жа 
ўы деўгээлге кє    тєрїїнїн маа 
ни  лїїлїгїн белгиледи. Ал 
соо                даэкономикалык жана ма
да       нийгумани тар   дык тармакта-
гы кызматташтыкты мындан ары 
карай єнїктїрїїгє даярдыгын 
билдирди.
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Сереп

Уурунун арты кууш 

БУУнун ªн¿кт¿р¿¿ програм-
масынын билдиргенине караган-
да, финансылык системадагы 
кºйгºйлºрд¿н жана соода байла-
ныштарындагы тартипсиздик-
тердин айынан кошуна Ооганстан-
да 2022-жылы жакырчылык 97%га 
жетиши ыктымал экен.

Эл аралык уюмдун адистери ºлкº 
н¿н реалдуу ИДПсы 3,6%дан 13,2%га 
чейин кыскарган учурдагы окуялар
дын ºн¿г¿ш¿н¿н тºрт сценарийин жа
зышкан. 

Эгер ИДП 13,2%га кыскарса, анда 
2020жылдын кºрсºтк¿чтºр¿нº салыш
тырмалуу жакырчылыктын де¢гээли 
25 пайыздык пунктка кºбºй¿п, 97%га 
жетет. Ал эми оптимисттик сценарий 
боюнча, жакырчылыктын ºс¿ш¿ 7 пай
ыздык пункт болгондо, анда жакырчы
лыктын де¢гээли 79%га жетет. 

“Биз гуманитардык жана экономика

лык кризистерге кошумча ºн¿г¿¿н¿н 
толук коллапсы менен бетмебет ке
лип жатабыз. Калктын жарымы гума
нитардык колдоого муктаж. Т¿з¿лгºн 
курч кырдаалдан кºр¿нгºндºй Ооган
стандын калкынын жакыр катмары
нын жашоосунун кескин тºмºндºш¿н¿н 
жолунда турабыз” – дейт БУУнун ге
нералдык секретарынын жардамчы
сы, ПРООНдун Тынч океан жана Азия 
¿ч¿н регионалдык бюросунун директо
ру Канни Вигнараджа.

Эске салсак, 15августтан кийинки 
ºлкºдº бийликтин алмашылышы олут
туу экономикалык туруксуздукка жана 
белгисиздик атмосферасына тушукту. 
Ички жана эл аралык рыноктогу бай
ланыштардын бузулушу ºнд¿р¿шкº 
терс таасирин тийгизип, товарлардын 
кымбатташына апкелди. Америкалык 
бийлик Ооганстандын Борбордук бан
кындагы активдерин жана АКШдагы 
9 млрд. суммасындагы резервдерин 
 жаап салды. Чет элдик жардам, ин
вестиция жана соода дээрлик токто
ду. Анын ºз¿ ºлкºдºг¿ экономикалык 
кырдаалдын оорлошуна алып келе

ри шексиз. Ал эми акыркы жылдарда 
бюджеттик чыгымдардын 75%ын чет 
элдик жардамдар жаап келген.

Ушуга байланыштуу ПРООН калк
тын аялуу катмарынын жашоо де¢гээ 
лин кºтºр¿¿гº ишчаралардын топ
томун сунуштоодо. Планга ылайык, 
калк тын андай аялуу катмарына ар 
кандай жардамдарды бер¿¿ карал
ган. М¿мк¿нч¿л¿ктºр¿ чектелгендер 
жана карта¢дар бир айлык акча ко
торуу тїрїндє убактылуу базалык ки
реше алып турушмак болуп чечилди.

Кошуна Ооганстандагы абалды 
кºр¿п, ынтымакырашкерликке аль
тернатива жок экенине дагы бир жолу 
ынанасы¢. Ко¢шуларда канча жылдан 
бери тынчтык болбой, куралдын ¿н¿ 
жа¢ырып, к¿н ара адамдар курман бо
луп келатышат. Алардагы окуялар биз
ге сабак болууга тийиш. ªлкºдº тын
чтык, ынтымак, ырашкерлик болбой, 
ºлкºн¿ ºн¿кт¿рºб¿з, г¿лдºп ºст¿рºб¿з 
деген бекер!

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу»

Кечээ жакында “КГКнын” маалы
мат кызматы коомчулукка дагы бир 
маанилїї билдирїї таратты. “Кумтєр 
Голд Компани” компаниясы “Центер
ра Голд” компаниясы 15майдан тар
та дїйнєлїк коомчулук астында Кыр
гызстанды каралап, кадырбаркын 
кетирїїгє болгон аракетин жумшап 
жатканын билдирди. “Кызматкерлер
дин электрондук маалыматтар сис
темасына жана компьютердик ата
йын программаларга, “Кумтєр” алтын 
кенинкєзємєл кылуучу геотехникалык
программалык камсыздоого кирїїнї 
“Центерра” аралыктан бууп кой
ду. Ошондой эле кызматкерлерибиз 
мєўгїлєрдїн жылышына кєзємєл кыл
ган радиолокациялык системага кире 
албай жатышат. “Кумтєр Голд Компа
нинин” электрондук маалыматтары то
лугу менен єчїрїлдї. Натыйжада ка
лыптанган документ айлантуу, эмгек 
акыларды эсептєє, салыктык милдет
темелерди єз убагында аткаруу меха
низми бузулду. Бул программаларга 
кирїїнї калыптандыруу їчїн “Центер
ра Голд” компаниясына жолдогон кай
рылууларыбыз жоопсуз калып жатат”,
делет ал билдирїїдє. 

Ошондой эле мекеменин маа
лымат кызматынын билдиришин
че, “Центерра Голд” “Кумтєр” ал
тын кенине керектїї жабдыктарды 
жана иштетилїїчї материалдарды 
жеткирїїнї токтотуу максатын кєздєп 
“Кумтєр Голд Компани” боюнча Нью

Йорктогу эл аралык сотко кайрылыш
кан. Муну менен тим болбой канада
лыктар Кыргызстан толук кєзємєл кы
лып жаткан “Кумтєр Голд Компаниге” 
материал, жабдык жеткирип жаткан 
компания, фирмаларга жеткирїїлєрдї 
токтотушпаса аларды сотко берише
рин билдирген коркутуу каттарын жи
беришкен. “Андыктан НьюЙорктогу 
сот процесси бул – “КГК” мекемеси
нин тышкы башкаруусу менен Кыр
гызстанга каршы багытталган “Кумтєр” 
ишин солгундатуу аракети (саботаж)”,
дейт “КГК” маалымат кызматы. Бу
га улай мекеменин маалымат кызма
ты, эгер алтын кендеги иш токтотул
са єндїрїштї кайра ишке киргизїї 
єтє кыйын болорун, єндїрїштї кайра 
иштетїїгє чоў аракет, финансылык 
чыгымдар жана убакыт талап кылы
нарын ортого салган. Баарынан кы
зыгы, “Центерра Голд” НьюЙорк со
туна Кыргыз єкмєтїнє кїнїнє 1 млн. 
доллардан айып салуу арызын жолдо
гон. Бирок, азырынча бул арыз кара
ла электигин кошумчалайт “КГК” маа
лымат кызматы. 

Буга улай аталган ведомство Кыр
гызстан “Центерранын” аракеттерине 
жооп катары єлкє ичинде тиешелїї 
соттук процесстерди демилгелегенин 
айтат. Ал процесстердин негизги мак
саты “Центерранын” аракеттерин, че
чимдерин мыйзамсыз деп табуу. Так
тап айтканда, НьюЙорк сотундагы 
“Кумтєр Голд Компани” ЖАКын  банк

рот деп табуу жєнїндєгї сот ишин ток
тотуу. Бул боюнча учурда НьюЙорк 
сотуна єтїнмє жєнєтїлгєн. “Кумтєр 
Голд Компани” ЖАКынын уставы бо
юнча “Центерра” арыз берїї їчїн 
тиешелїї корпоративдик ыйгарым 
укуктарга ээ эмес. Мындан сыртка
ры, тышкы башкаруу жєнїндє мыйзам 
директорлор кеўеши менен “КГКнын” 
жалпы жыйынынын ишмердїїлїгїн 
“Центерра” акционерлердин жал
пы жыйынын єткєргєнгє чейин эле 
токтоткон (2021жылдын 31майы)”,
делет “КГК” маалымат кызматынын 
билдирїїсїндє. 

“НьюЙорктогу сот ишин токтотуу 
га дагы бир негиз бар. Ал “КГК” ак
тивдеринин ишкана карыздарынан 1 
млрд. долларга кєп болушу. Демек, 
ишкана эч кандай банкрот болууга жат
пайт. “Кыскасы, “Центтерра” Кыргыз
стан мыйзамдарын четке кагып, до
кументтерди каалагандай калчап жа
тат. Мунун єзї єндїрїштїк процесске 
зыян келтирїї аракетин кєрїп жаткан 
“Центерранын” ак ниеттїї, таза ме
кеме эмес экендигин кєрсєтїп жатат. 
“КГК” ЖАКы менен “КОК” ЖАКы АКШ 
менен 50 миў доллар банктык эсеп жа
на америкалык кредитчилердин азы
раак тобу аркылуу байланышкандык
тан “Центерра” доосун жокко чыгарса 
болот. Компания Кыргыз Республика
сында катталып, єз ишин ушул жерде 
жїргїзгєндїктєн талаш маселелерди 
чечїї Кыргызстан сотторунун компе
тенциясына кирет. Андай маселелер 
башка єлкєдє, башка єлкєлєрдїн мый
замдары менен каралбайт. Андыктан, 
“КГК” жабык акционердик коо  му “Цен
терра” менен Кыргыз Республикасы
нын ортосундагы талаш маселе тез 
арада чечилеринен їмїт кылат. Ошон
дой эле “Кумтєр” мындан ары да тоо 
кен иштетїїчї компаниялардын ара
сында ийгиликтїї ишкана катары ка
лат”,  деп билдирет “КГК” компания
сынын маалымат кызматы. 

“Кумтєр Голд Компани” компания
сынын Бишкектеги офисине байла
нышып жетекчилердин биринен пи
кир алууга мїмкїнчїлїк болбоду. Би
рок, бул маселе олуттуу кєйгєй бол
гондуктан буга кийин да кайрылабыз. 

СоВЕТ уулу Мелис, “Кыргыз Туусу”

АймАктАр
АлАй
Г¿лчº айылдык ке¢ешинин аймагындагы №2 

“Дººлºт” бала бакчасына ºткºн жылы корона
вирус инфекциясынан каза болгон Жумаг¿л Са
дыкованын ысымы берилди. Ал “Дººлºт” бала 
бакчасын 2012жылдан бери жетектеп келген.

ЖАйыл
Быйылкы жылдагы кургакчылыкка карабай, 

Сосновка, СарыБулак, Бекитай ж.б. айылдар
да кара б¿лд¿ркºнд¿н т¿ш¿м¿ мол болуп, учур
да килосу 150170 сомдон сатылууда.

Сокулук
Райондун борбордук базарынын сатуучула

ры атаэнелер жа¢ы окуу жылына карата бал
дарына кийимкечек камдап жатканын, былтыр 
1 ми¢ сом турган балдардын бут кийими бый
ыл 1 ми¢ 200  1 ми¢ 300 сомго сатылып жат
канын айтууда. Былтыр 80 сомдон сатылган ак 
бантиктер быйыл 100 сомго чыккан. Дептер
лер, т¿р карандаштар, дептер, китеп сырттар 
да кымбаттаган. 

Токмок
Токмокто деле жа¢ы окуу жылына карата 

кымбатчылык. Маркерлер 40350 сом, сыр бо
ектор 40250 сом, дептер 6 сом, калы¢ дептер
дин 10 даанасы 250500 сом, асынма сумкалар 
8003500, предметтик китептер 200500 сомдон 
сатылууда.

АрАвАн
С.Юсупова айыл аймагындагы бала бакча

нын тагдыры арсар абалда турат. 16 жылдан 
бери С.Юсупова айыл аймагын жетектеп ке
латкан Ш.Файзуллаев ºз¿н¿н жеке каражатта
рынын эсебинен эски бала бакчанын ордуна 40 
орундуу жа¢ы бала бакча куруп бермек болгон 
экен. №1 бала бакчанын жетекчисинин айты
мында, эски бала бакчанын имараты авария
лык абалда деп табылып, 20182019жылдары 
мамлекеттен жа¢ысы ¿ч¿н 20 млн.500 ми¢ сом 
каралыптыр. Эскисинде медресе ачылыптыр. 
Кыскасы, Ш.Файзуллаев ºз каражатына бала 
бакча курса, анда мамлекеттен бºл¿нгºн кара
жат кайда деген суроо бар? 

ноокен
Райондо УКМКнын жергиликт¿¿ бºл¿м¿н¿н 

жа¢ы имаратынын ачылышы болду. Ачылыш 
аземине УКМКнын тºрагасы К.Ташиев катышты.

Бишкек
КºкЖар конушунун тургундарынын айты

мында, конуштагы жападан жалгыз №88 мек
тепте орун жок. Атаэнелер ¿ч¿н кантип мек
тепке кир¿¿, кайда барып окуу баш ооруга ай
ланып турган чак.

ош шААры
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 

АкБууранын жээгин кºрктºнд¿р¿¿ жана жашыл
дандыруу долбоору боюнча ºткºр¿лгºн тендер
де кызмат абалынан кыянаттык менен пайдала
нуу болгон деген шек менен мэрияга кылмыш 
ишин козгоду. Долбоор 2020жылы ишке кирип, 
эки жылда б¿тмºк болгон. 252 миллион сомдук 
тендерди «Капитал Курулуш» жоопкерчилиги 
чектелген коому утуп алган экен. 

кемин
Бообек айылындагы орто мектепте 100 орун

дуу кошумча окуу имараты ачылды. Райондун 
бюджетинен 1 млн. 150 ми¢ сом, АРИСтен 27 
млн. 193 ми¢ сом бºл¿нгºн.

кАЖы-САй
ЫсыкКºлд¿н жээги жылдан жылга эс алуу

чулардын таштандыларына толуп баратканы 
эч кимге жашырын эмес. КажыСайдын жээги, 
коктуколоттор турмуштиричилик таштандысы
на толуп, шамал аны кºлгº учуруп алып кетип 
жатат деп тынчсызданат жергиликт¿¿ тургундар.

иСфАнА
Ош мэриясынын кºмºг¿ менен шаарда 72 

электр т¿рк¿г¿ коюлуп, 3 чакырымдай кºчº жа
рыгы орнотулган.

нАрын
Нарын ОИИБнин жыйындар залында “Жаш

тар арасында радикалдашууну жана диний экс
тремизмдин алдын алууда диний жана мамле
кеттик уюмдар менен иштººн¿н теоретикалык 
жана практикалык негиздери” аталышында се
минар ºтт¿. 

Тїп
Айрым айылдарда былтыр 6 гектардан 400 

т¿к чºп алышса, быйыл 200 т¿к чºп алып, кыш
ка карата тоют жетишсиз болгондуктан, жерги
ликт¿¿ элдер бир т¿к чºпт¿ 360 сомдон сатып 
алууга аргасыз.

АкСы
КызылТуу айылынын тургуну Ш.Козуев был

тыр 2,5 гектардан 500 та¢гак чºп алса, быйыл 
болгону 130 та¢гак чºп жыйнаган. “Жайлоодон 
мал арык т¿шт¿. Быйыл кышта жылкыны коро
одо кармаш керек. 400 та¢гак беде сатып алы
шым керек” – дейт ал.

Б. ТАШТАНАЛИЕВ, «Кыргыз Туусу»

кара єзгєй аракеттер 
кайда алып барат?

Элдин эсинде болсо Кыргызстан ушул жылдын май айында “Кумтєр 
Голд Компани” (КГК) ишканасына убактылуу тыштан башкаруу кир-
гизип, мекемеге кєзємєл кылууну єзїнє алган. 17-майда Октябрь ра-
йондук соту аталган компания Кыргыз мамлекетинин экология мый-
замдарын бузгандыгы їчїн 261 млрд. 719 млн. 674 миў сом компенса-
ция тєлєп берїїгє милдеттендирген чечим чыгарган. Бирок, кана-
далык компания мындай кадамдар эки тараптуу келишимдерге кар-
шы келерин билдирип, ишкананын андан ары иштєєсїнє бут тосуп, 
ар кандай дооматтарын коюп келет. 

Ынтымак-ырашкерликке   
          альтернатива жок
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Маектешкен Шекербек КАЛЫКОВ, 
“Кыргыз Туусу”

– Бакытбек 
Наркулович, не-
гизинен эле ар 
бир жетекчинин  
кызматка  дайын-
далганда  єзїнїн  
максаты болору 
шексиз. Облустун 
жетекчиси ката-
ры социалдык-
экономикалык  
жактан єнїгїїгє 
негиз боло ала 
турган артыкчылыктуу багыт-
тарды аныктай алдыўызбы? 

– Облусубузду єнїктїрїїнїн  стра-
тегиясы комплекстїї мїнєзгє ээ де-
сем болот. Анткени, ар бир тармак-
тын єнїгїшї бирин-бири толуктап ту-
рат. Ошондуктан, кайсыл бир тармак-

Актуалдуу маек

Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу максатында 
Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык, облустук башкаруу 
бийлигинин статусун кєтєрїп, аларга єзгєчє ыйгарым укуктар берилди. 
Эми баштагыдай кетер кїнїн санаган жетекчилерден арылып, иш 
билги, идеяга бай мамлекеттик кызматкерлердин иштей турган учуру 
келди. Анткени, жоопкерчилик менен кошо єзгєчє ишенимге ээ 
болушууда. Ушундан улам,  КРнын Президентинин Талас облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлї Бакытбек Нарбеков менен болгон маегибизде 
жетекчинин алысты болжогон максатын, аймактын єнїгїїсїн камсыз 
кылууга болгон чын ыкласын байкадык. Анда эмесе, кызыктуу маекке 
назар салыўыздар. 

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин  

Талас облусундагы  
ыйгарым укуктуу єкїлї  
Бакытбек НАРБЕКОВ:  

“Аймактык артыкчылыкка  
жараша єнїгїї жолун аныктайбыз”

ка артыкчылык берїї мїмкїн эмес. 
Учурдан пайдаланып, масштабдуу 
бир иш-чарага кєўїлїўїздї бургум 
келип турат. 

Єзїўїз жакшы билесиз, Талас об-
лусу Казакстан Республикасы менен 
гана чектешип соода-сатык ушул ко-
шуналарыбыз менен жїргїзїлїп ке-
лет. Учурда Талас облусу эл аралык 
мамилелерди жайылтуу максатын-
да  башка коўушулаш мамлекеттер-
ге тїздєн-тїз байланыш тїзїїсї керек. 
Ошондуктан, облустук  администрация- 
да атайын иш-чаралар иштелип чыгуу- 
да. Талас облусу Казакстан Респуб-
ликасынан башка,  Єзбек Республи-
касына чыгуучу багыттарды аныктап 
жатабыз. Маселен,  ушул багыттагы 
маселени чечїї їчїн Аманбаев-Тїз-
Ашуу-Ташкент автожолун байланыш-
тыруучу 5,7 чакырым туннель курууга 
инвестор тартууну максат кылганбыз. 
Эгерде ушул долбоор ишке ашып кет-
се Талас облусунун эли їчїн кошум-
ча 5 миллиондон ашуун жаўы рынок 
ачылмак. Анткени, Ташкент облусунун 
калкынын саны 5 миллиондон ашык 
адамды тїзєт.

Кийинки максатым, Талас облусун 
жаратылыш газы менен камсыздоо. 
Учурда алгачкы кадам катары Кара-
Буура районунун Шекер, Кєк-Сай ай-
ыл аймактарын газга кошуу маселеси 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
протоколуна киргизилип тактоо иште-
ри жїрїїдє. Мындан тышкары “Газ-
пром Кыргызстан” ишканасынын же-
текчиси Болот Абилдаев менен дагы 
жеке жолугушуу болуп, ал бул масе-
ле боюнча кємєгїн кєрсєтєрїн айткан.

Дагы бир орчундуу маселе, акыр-
кы жылдары Талас облусунун айма-
гы аркылуу башка облустарга жїк та-
шуунун кєлємї бир канча кєбєйдї. 
Ошондуктан, “Маймак“ эркин экономи-
калык зонасына Эл аралык Логисти-
калык борбор куруу боюнча долбоор 
иштелип чыгып, инвесторлорду тар-
туу боюнча иш жїрїп жатат. Бїгїнкї 
кїндє Президент бизге ишеним ар-
тып, облустун єнїгїїсїн камсыз кы-
лууга болгон шарттарды тїзїп берип 
жатат. Демек, болгон мїмкїнчїлїк-
тї пайдаланып, алдыбызга койгон  
максаттардын єтєсїнє чыгышыбыз  
керек. 

– Канткен менен єндїрїштї 
жандандырып, кайра иштетїї 
тармагын єнїктїрїї негизги 

маселелердин бири болсо ке-
рек...

– Туура айтасыз. Єндїргєн продук-
цияны чийки сатпай, эл аралык стан-
дарттарга тєп келе турган даяр про-
дукция катары сатсак, кирешебиз бир 
нече эсе єсєт эле. Облусубузда ар бир 
райондун климаттык шартына жараша 
тармактардын єнїгїї багытын анык-
тап, атайын класстерге бєлїп чыккан-
быз. Маселен, Бакай-Ата районунун 
аймагында орточо тїшїмдїїлїк жы-
лына 12000-15000 тоннанын тегере-
гинде кара єрїк жана  3000-5000 тон-
нага чейин алма єндїрїлєт. Демек, 
мында мына ушул єндїрїлгєн продук-
цияларды  кайрадан иштетїїгє кара 
єрїктї кургатуучу шкафтардын санын 
кєбєйтїї зарылдыгы турат. 

Ал эми Талас облусу боюнча жы-
лына 55-57 миў га жер аянтына тєє  
буурчак себилсе, анын дээрлик 50 
пайызын Кара-Буура районунун дый-
кандары себишет. Орточо эсеп менен 
алганда бул региондо жылына 40-
50 миў тонна тєє буурчак єндїрїлєт. 
Ушундан улам, райондо тєє буур-
чак єндїрїїнї єнїктїрїї, аны кай-
ра иштетїї; соода логистикалык 
борборлорду куруу жана жашылча-
жемиштерди узак мєєнєткє сактоо; 
кара-єрїктї кургатуу жана алма как 
жасап экспортко чыгаруу актуалдуу. 

Манас району, биринчиден жа-
шылча-жемиштердин мекени. Ошон-
дуктан, жашылчаларды єндїрїїнї жа-
на кайра иштетїїнї єнїктїрїї, экс-
портко чыгаруу; чек арага катар-
лаш ири соода борборун куруу ме-
нен облусубуздун айыл чарба про-
дукцияларын экспортко чыгаруу-
ну ыўгайлаштыруу аркылуу облусу-
буздун дыйкан-фермерлерине шарт 
тїзїп берїї учурдун талабы болуп  
турат. 

Талас районунда негизинен мал чар-
бачылыгын єнїктїрїїгє ыўгайлашкан. 
Облус боюнча 70 миўге жакын ири 
мїйїздїї мал катталган болсо, анын 
1/3 бєлїгїнєн кєбїрєєгї же 22 миў 
баштан ашыгы, ал эми майда жан-
дыктардын жалпы саны 500 миўден 
ашуун болсо, анын 200 миўден ашуу-
ну ушул райондо катталган. Ошондой 
эле облус боюнча бир жылда орточо 
эсеп менен алганда 77 миў тоннанын 
тегерегинде сїт єндїрїлсє, анын 20 
миў тоннага жакыны, 17-20 миў тон-
нага жакын эт єндїрїлсє, анын 6-8 

миў тоннага жакыны Талас районунун 
їлїшїнє туура келет. Мал чарбачылы-
гын єнїктїрїї, анын ичинде малдар-
дын эт жана сїт багытындагы элита-
лык породаларына єзгєчє кєўїл бєлїї  
зарыл.

Талас шаарын алсак, калаабыз-
да сїттї кайрадан иштетїї тармагы 
єнїккєн. “Талас – Сїт” жана “Тууган-
баев” ЖИсы сїттї кайрадан иштетїї 
менен сыр жана каймак майын жа-
сап чыгарышат. Учурда бул эки иш-
кана ЕАЭБинин аймагында жогору-
дагы продукцияларды сатууга урук-
сат берилген жана анын тизмесине 
киришкен. Ошондой эле, Бакай-Ата 
жана Талас райондорунун тєє буур-
чак менен алектенген дыйкандары 
єздєрїнїн єндїргєн продукцияларын 
Талас шаарындагы ири тєє буурчак-
ты сорттоочу жана фасовкалоочу иш-
каналарга сатып єткєрїшєт. 

Учурда мына ушул класстердик 
єзгєчєлїккє басым жасалып, тармак-
ты єнїктїрїїгє, каржы булактарын та-
бууга аракет кылып жатабыз. 

– Жакында Президент Са-
дыр Жапаров облуста болгон 
иш сапарынын алкагында Ки-
ров суу сактагычында «Бала-
Саруу» жаўы ГЭСинин курулу-
шуна капсула салды. Бул аймак-
тагы алгачкы энергетикалык 
долбоор болсо керек. Аталган 
ГЭС качан ишке кирет?
– Бул долбоор «Улуттук холдинг 

компаниясы» ААКсынын колдоосу ме-
нен «Чакан ГЭС» ААКсы суу сактагыч-
тын тємєнкї бєлїгїнє аталган ГЭС ку-
рулмакчы. Жол картасына ылайык,  
долбоор 2022-жылдын декабрь  
айында пайдаланууга берилиши ке-
рек. Албетте, бул долбоор Киров суу 
сактагычы курулгандан бери пайда-
ланылбай келген гидроэнергетика-
лык ресурстарды максималдуу, на-
тыйжалуу пайдаланууга мїмкїндїк 
берет. Долбоор жалпы кубаттуулугу 
25 мегаватт. Ал жылдык орточо саа- 
тына 92 миллион киловатт электр 
энергиясын єндїрєт. Иштелип чык-
кан техникалык-экономикалык негиз-
демеге ылайык, ага керектелчї кар-
жылоо булактарынын кєлємї – 22,9 
миллион долларды тїзєт экен. Учурда 
аны каржылоо боюнча маселе Орус-
Кыргыз єнїктїрїї фонду менен чечи-
лип жатыптыр. ГЭСтин курулушу би-
ринчиден, калкты электр энергиясы 

менен камсыз кылууну жакшыртса, 
экинчиден,  суу сактагычтагы сугат 
їчїн суунун топтолгон кєлємїн сарам-
жалдуу пайдаланууга жардам берет.

– Бакытбек Наркулович, “кы-
лычын кармап кыш келатат” 
демекчи, социалдык объекти-
лердин кышка даярдыгы кан- 
дай? 

– Талас облусунун райондорунун 
жана Талас шаарынын экономика-
сынын тармактарын жана калкын 
2021-2022-жылдардын кїз-кыш мез-
гилине карата даярдыктары тууралуу 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
токтомунун талаптарын жетекчилик-
ке алып, Талас облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлїнїн чыгарган  буйругу-
на ылайык,  облустук штабдын кура-
мы тїзїлїп, иш-чаралардын планы 
бекитилген. 

Алсак, кємїр отунун сатып алуу-
га тендерлерди уюштуруу жана ке-
лишимдерди тїзїї боюнча Та-
лас облусунда 37 айыл аймактан 
25 айыл аймак жана Талас шаар-
дык жергиликтїї єз алдынча башка-
руусу конкурс єткєрє турган болсо, 
бїгїнкї кїнгє карата алардан 25 айыл  
аймак  толугу менен келишимдер-
ди тїзїїгє жетишти. Учурда тїзїлгєн 
келишимдерге ылайык, кємїр ташуу 
єнєктїгї массалык тїрдє жїргїзїлїп  
жатат.

Мектеп, бала-бакчалардын, оо-
руканалардын жана башка мекеме-
лердин, калктын  кышка даярдыгы  
боюнча маселелер ар дайым биздин 
кєзємєлїбїздє турат. Бул социалдык 
объектилердин жылытуу системала-
рына, отказандарына оўдоо иштери 
жїргїзїлїп, анда алардын сапаттуу 
оўдолушуна єзгєчє кєўїл бєлїнїп, 
башкача айтканда кїз-кыш мезгили-
не карата даярдыктар толугу менен 
жїрїїдє. 

Билим берїї тармагына кємїр са-
тып алуу їчїн жергиликтїї бюджет-
терден 10457,0 миў сом акча каража-
ты каралса, ал эми саламаттык сак-
тоо тармагына кємїр сатып алуу їчїн 
2651,5 миў сом каралган. Келишим-
дерге ылайык кємїр отундары ташы-
лып келингенден кийин акча каражат-
тары которулуп берилїїдє. Буйруса, 
кыш камылгасы талаптагыдай ишке 
ашып, мекеме-ишканаларыбызга, кал-
кыбызга талаптагыдай шартты тїзїп 
беребиз.
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Наргиза ИБРАИМОВА –  
сатуучу: 

“Єзїбїздє тигилген  
кийимдер арзан”

– Мектеп формалары 
мурунку жылга са-

лыштырмалуу кымбат.
Мунун бир нече себептери 

бар. Эў негизги себеби – Кыр-
гызстанга  мурункудай башка 
єлкєлєрдєн товар келбей ка-
лышы жана ал жактан алып 
келїї їчїн бензиндин кым-
бат болушу таасирин тийгиз-
ди. Бир жагынан пандемияга 
байланыштуу кєп єлкєлєрдїн 
чек аралары жабык. 

Товарлар Кытай, Тїркия, 
Италиядан келїїдє. Бирок, биз Кыргызстанда тигилген 
мектеп формаларын сатып жатабыз. Анткени, карапай-
ым элдин капчыгы кымбат товарды кєтєрє албайт.  Мур-
да бизден тигилген десек эч ким алчу эмес. Ал эми азыр 
баасынын арзанына карап алып жатышат. 

Мисалы, Кыргызстанда кыздарга арналып тигилген 
ак кєйнєктїн баасы 400 сомдон башталып, 750 сомго 
чейин сатылууда. Ал эми мектепке кийген юбканын баа - 
сы – 550-850 сом, спорттук кийимдердин баасы – 950-
2500 сом, классикалык шымдар – 550-1200 сом. Кыр-
гызстанда тигилген товарлардын сапаты жана тигили-
ши жакшы болуп калды. 

Бексултан ЖАНЫБЕК уулу –  
сатуучу: 

“Быйыл 200-300 жїз  
сомго кымбаттады”

– Бул базарда 2018-
жылдан бери эр-

кек балдардын мектеп фор-
маларын сатып иштейбиз. 
Кыргызстанда мектеп фор-
малары эле эмес бїт кийим-
дер кымбаттады. Чет єлкєдєн 
келген товарлар, доллардын 
кєтєрїлїшїнє байланыштуу 
кымбат келип жатат. 

Мурда эркек балдар-
дын ак кєйнєктєрїнїн эў 
жакшысы 500 сомдон са-

тылчу. Ошол эле кєйнєк азыр 850-900 жїз сом бо-
луп жатат. Башкача айтканда, бир жыл аралыгын-
да 200-300 жїз сом кошулду. Карапайым элде ак-
ча жок. Базарга келип “эмне мынча кымбат сатып 
жатасыўар”? –деп бизге нааразы болуп кеткендер  
да бар. 

Бизди деле тїшїнїшсє болот. Анткени, биздин бир 
айлык ижара акыбыз 15000 миў сом. Андан сыртка-
ры патент, брон, свет, салык тєлєйбїз. Биз алып кел-
ген кийим кеченин їстїнє ашып кетсе 100-200 жїз 
сом кошобуз.  Кээ бир їй-бїлєдє 4-5тен бала мектеп-
ке барышат. Бир эле баланын кийиндирїї їчїн орто 
эсеп менен алганда 5000-6000 миў сом каражат ке-
тип жатат. Эми элестетип кєрїнїз, 6 баласы бар адам-
дардын  балдарын мектепке жєнєтїї їчїн 36000 миў 
сом кетет. Ошол себептен алардын абалын тїшїнїї 
менен мамиле кылып,  товарларды арзан сатканга  
аракет кылабыз.

Эшигин ачып мектеп... Даярданып жатабыз эптеп... 

Балдардын кийимдеринин жана  
окуу куралдарынын баасы кандай?

Окуу жылы башталганына байланыштуу ата-
энелер балдарын мектепке даярдоо тїйшїгї 
менен алек. Быйылкы мектеп формаларынын 
жана окуу куралдарынын баасын билїї 
максатында, кєпчїлїк эл соода кылган 
“Дордой” базарына бардык. Дароо белгилей 
кетсек, балдарга керектїїлєрдїн баасы 
быйыл кыйла эле єсїптїр.

Бир эркек баланы мектепке даярдоо їчїн:
Ак кєйнєк – 400-850 сом;
Шым – 850-1500 сом;
Сумка – 450-1200 сом;
Классикалык костюм шымы менен – 1800-3500 

сом;
Спорттук бут кийим – 650-1200 сом;
Ботинка – 700-1500 сом;
Спорттук кийими – 1500-2500 сом.

Кыз баланы мектепке даярдоо їчїн:
Ак кєйнєк – 350- 850 сом;
Юбка – 350-900 сом;
Шым – 450-1000 сом;
Классикалык кийими – 1200-2000 сом;
Туфли – 750-1500 сом;
Спорттук бут кийими – 550-1300 сом;
Бантиктери – 35-250 сом;
Колготки – 150- 400 сом;
Сумка – 550-1500 сом;
Спорттук кийими – 1200-2500 сом.

Ал эми окуу куралдарынын базар баасы 
тємєндєгїдєй:

12 барактуу дептер – 5-7 сом;
20 барактуу дептер – 25-30 сом;
48 барактуу дептер– 35-60 сом;
Жєнєкєй калем кап- 5-50 сом;
Китеп тыш – 10-25 сом;
Пенал – 40-350 сом;
Тїстїї карандаштар – 35-200 сом;
Жєнєкєй карандаш – 5-20 сом;
Циркуль – 80- 250;
Альбом –  25-80 сом;
Єчїргїч – 5-20 сом;
Замаска – 20-40 сом;
Клей – 20-60 сом;
Кїндєлїк – 40-130 сом;
Сызгыч – 10-25 сом;
Учтагыч – 5-35 сом.

Айзат НООРУЗОВА – сатуучу: 

“Биз арзан товарларды 
алып келгенге аракет 

кылабыз” 
– Мектеп кийимде-

ри быйыл эки 
эсе кымбаттады. Кєп бала-
луу їй-бїлєлєргє мектепке 
кийим-кече жана окуу курал-
дарын алып берїї оор болуу-
да. Азыркы тапта мектеп окуу-
чуларына керектїїлєрдїн  
баары кымбат. Мисалы, кыз-
дардын бир майкасынын баа-
сы 150-200 сом, бантиктери 
60-100 сом. Ал эми колгот-
килердин эў арзаны 200-350 

сом. “Дордойго”  мурункудай товар келбей калды. Кел-
се дагы кымбат келет. Биз дагы бирєєлєрдєн товар са-
тып алып, анын їстїнє бир аз акча кошуп сатабыз.  Кєп  
деле кошпойбуз, анткени эл ал акчаны кєтєрє алыш-
пайт. Ошондуктан, биз арзан товарларды алып келген-
ге аракет кылабыз. 

Тилек АКБАРАЛИЕВ,  
Ош облусунун тургуну: 

“2 кыз, бир баламдыкы 
20 миў сом болду”  

– Мектепте окуган 2 
кыз 1 балам бар. 

Ошолорго кийим кече, сумка, 
бут кийим, жана окуу куралда-
рын алганга 20000 миў сом-
дой кетип калды. Бир жыл му-
рун 15000 миў кеткен болчу. 
Жеке жашоого жеткире алба-
сак да, балдардын кийим ке-
чесине акча таап жатабыз. 
Базар бааларын карапайым 
элдин чєнтєгї кєтєрє албай  
жатат десем болот. Азыркы 

заманда  шаарда иштеп турбасаў, ачка кала турган  
мезгил болуп калды окшойт.

Ширин СЇЙЇНБАЕВА:

 “Бир дептердин баасы 
5-7 сомго чыгыптыр” 

– Мен дагы балда-
рыма кийим ке-

че алайын деп базарга  кел-
гемин. Мурунку жылдагы-
дай элестетип келип, акча-
быз жетпей калды. Быйыл 1 
кыз 1 уулум мектепке бары-
шат. Алардын окуу куралда-
рына эле 2500 миў сом кет-
ти. Мурунку жылы 12 барак 
жєнєкєй дептерди 2-3 сом-
дон  алсак, быйыл  баасы 5-7 
сомго чейин кєтєрїлїп кетип-
тир. Андан башкасын айтпай  

                                             эле койсом болот.   

Замира ТУРГАНБАЕВА, мугалим: 

“Ар ким колдорунан  
келишинче балдарын 

кийиндирип жатышат”
– Жеке менин кєз карашым боюнча мектеп кий-

имдери быйыл єтє деле кымбат эмес. Кыр-
гызстанда ар кандай шартта жашаган адамдар бар. Кээ 
бирєєлєр жакшы турушат, кээ бири орто, ал эми айрым-
дарынын колунда жок. Ошентип, ар ким єзїнїн чєнтєгїнє 
жараша мектеп кийимдерин алып, уул-кыздарын мек-

тепке даярдап жаткан учу-
ру. Мурунку жылдагыдай бо-
луп, мектеп формасын кий-
син деген талап жок. Болго-
ну эркек балдарга- ак кєйнєк 
кара шым, ал эми кыздарга 
ак кєйнєк кара юбка талап 
кылынат.  Кєп балалуу ата-
энелерге бир аз кыйынчылык 
жаралып калышы мїмкїн. Би-
рок, ага карабастан колдору-
нан келишинче балдарын кий-
индирип жатышат. 

Гулгаакы ЖОЛДОШОВА,  
Кара-Балта шаарынын тургуну:

”Ата-эне балдардан  
аянчу беле”

– Балдарыма кий-
им алыш їчїн 

атайын Кара-Балта шаары-
нан келдим. Анткени, Кара-
Балтанын базарына караган-
да бир аз арзан алып жатам. 
Былтыркыга салыштырган-
да бир аз да болсо кымбат. 
Бирок, ошол кєтєрїлгєн баа-
сына карабай алып жатабыз. 
Балдарды жакшы кийинди-
рип, аларга бардык шартты 
тїзїп берїїдєн ата-энелер 
аянбайт. Биз балдарыбызга 

кандай мээрим берсек, кийин алар да бизге ошондой 
мээрим тєгєт деп ойлойм.  Мектептен таттыктуу билим 
алышы їчїн балдарыма эмне керек болсо ошонун ба-
арын алып бергенге аракет кылабыз. Келечекте балда-
рымдан їмїтїм чоў.

Быйыл бир баланы мектепке даярдоо їчїн кан-
ча каражат кетерин билип алыўыз:

Асел МУСА кызы “Кыргыз Туусу”
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Чой-Жаптагы чыўалуу 
Нарын районунун акими Нуридин 

Мадимаров алыскы жана ортоўку 
жайлоолордо болуп, жайыттарда-
гы кырдаалдардан кабар алды. На-
тыйжада Чой-Жап кыштоосунда 
тараптардын ортосунда маселе 
бар экендиги ачыкталды. 

“Союз убагында Чой-Жапта Кула-
нак колхозунун 57 кой кыркын 

жана башка бир нече  сарайлары салын-
ган. Эми ал жерлерди Ат-Башы району-
нун Ак-Талаа айыл єкмєтї талашып ке-
лишет. Мурда дагы бир нече миў гектар 
жер аларга берилген. Ага болбой бизге 
тиешелїї жерге бир там салышты. Экин-
чиси салганы жатат. Бир жесир келинди, 
балдары менен коркутуп кетишиптир. Бул 
эмне, баскынчылык башталдыбы”, – дейт 
Учкун айылдык Кеўешинин тєрагасы Кы-
лыч Тостоков . 

Учкун айыл аймагынын жайыт комите-
тинин тєрагасы Фархатбек Абдыжакыпов-
дун айтымында негизинен 707 гектар та-
лашка тїшїїдє. 

“Жол Колоттон Ичке-Сайга чейинки 
аралыкты атбашылыктар чийдирип алы-
шыптыр. Бирок єзїўєр кєрїп тургандай 
ушул жерлерде биздин, мурункуча айт-
канда Куланак колхозунун сарайлары тур-
байбы, – деди Ф.Абдыжакыпов. Мындай 
жїйєєлєргє Ат-Башы районунун Ак-Талаа 
айыл єкмєтїнїн адиси Мирлан Садыков 
кошулган жок.  

– Бул 707 гектардын мамлекеттик акты-
сы бизде турат. Анан мал башы кєбєйїп 
жаткандыктан тургундар “сарайдын ор-
дун кыштоо катары бергиле”, – деп талап 
кылышууда. А силер,-бул жер бизге ка-
рачу, – деп жатасыздар. Мен 2011-жыл-
дан бери иштейм, ошондон бери ушул 
карта менен келатат. Эми бул маселени 
жогорку органдар менен бирдикте ынты-
макта эле чечип алышыбыз керек, – дейт 
М.Садыков. 

Ал эми узак жылдан бери Чой-Жапта 
туруктуу жашап келген куланактык же-
сир аял Анаркїл Азыкбаева болуп чыкты.  

“Биз 27 жылдан бери ушул жерде жай-
лап, кыштайбыз. Жолдошум 2019-жылы 
каза болуп калган. Їч эркек, бир кызым 
бар. Андан бери деле жашап келе жа-
там. Сарайдын айланасынан эки гектар-
ды коруп, чєбїн жыйнап алып турабыз. 
Бияктын Калинин айыл єкмєтї келип эле 
жїрєт, бул жер биздики дегенинен эки-їч 
жыл жер салыгын эки миў сомдон ушул 
Калинин айыл єкмєтїнє (бу киши мурун-
ку аталышында айтып жатты) тєктїк. Уч-
кунга дагы жайыт акы деп тєлєйбїз, – де-
ген Анаркїл жайында бир нече киши ке-
лип, алар жашап турган сарайдын жаны-
на курулуш курабыз дешкендиктерин ко-
шумчалады. Акыры тараптар жай олту-
руп, тиешелїї  жактар менен бирдикте 
маселени чечїїгє макул болушту. 

Элет кєйгєйї

Нарын райондук агрардык єнїктїрїї 
башкармалыгынан алынган маалымат боюнча 
райондо 580 миў гектарга жакын жалпы жайыт бар. 
Алардын 325 миў гектары айыл аймактарга караштуу 
болсо, калган 255 миў гектары башка райондордун 
жеринде турган же болбосо узак мєєнєттє 
пайдаланылган (УМП) жайыттар. Ошол эле учурда 
район жайыттардын 27 пайызына мал жайышпайт.

Жайыттардын  
бейиши жана кейиши

Арпадагы 
анык кызыктар

Атактуу Арпа жайлоосунда да 
кєйгєйлєр кєп экен.  – Бизде не-
гизинен їч-тєрт маселе бар, – 
деди элдин арасынан сєз алган  
тургун. 

Биринчиси, медициналык жай ачыл-
са. Бир ай мурун бала-бакырабыз 

менен ооруп, айлабыз кетти. Арга кеткен-
де кыргызчалап эле дарыланымыш бол-
дук. Айыкканыбыз айыгып, айыкпаган-
дар ушундан Нарынга кетишти. Экинчи-
си, мал доктур жок. Быйыл эчкилер, кой-
лор аксап, букалардын алкымдары ши-
шип, жылкылар жєткїрїп бир башкача 
оорушту. Анан малды дарылаганга куп-
ка курулса. Эў башкысы Шатырак деген 
сай бар, анын суусу жакында эле тартыл-
ды. Киргенде ал суудан мал дагы, ма-
шина дагы єтє албай калат. Суусу баш-
кача капкара агат. Ошол сайга кєпїрє  
керек. 

Айыл єкмєт башчысы Э.Ємїрзаков 
кєпїрє келерки жылдын бюджетине кирги-
зилерин, бирок жапа тырмак элдик колдоо 
дагы зарылдыгын айтып, купка куруу кол-
го алынарын, медициналык жайды ачуу 
райондук жана облустук деўгээлде чечи-
лерин жооп кылып, малды эў оболу айыл-
дан толук эмдетїї керектигин белгиледи. 
Айтмакчы, купканы салууга жергиликтїї 
жеке ишкер Бакай Ємїралиев аттуу жи-
гит кємєктєшєрїн билдирди. Ал эми ай-
ыл єкмєттїн мал чарба адиси Айзаада 
Токказиева быйыл эки курдай аталган 
жайлоолорго келип кеткендигин, мал-
ды дарылоодо жоопкерчилик жалгыз 
эле мал доктурларга жїктєлбєгєндїгїн  
айтты.  

Жайыттардын 
кунары кетиптир
Чой-Жаптан дагы, Арпадан да-

гы байкалган жагдай жайыттар-
дын кунарынын кеткендиги болду. 
Кєрсє, айрым малчылар кыштоо 
болуучу Чой-Жаптан Арпага бар-
гысы келбейт экен. Ал эми Арпа-
да болсо, конгон журттардын ай-
ланасында жыгылып кетсе, бетке 
тиер чєп деле калбаптыр. Айрым 
малчылар менен єзїнчє баарлаш-
кан маалда бир катар кємїскє жаг-
дайлардын бет пардасы ачылды.

– “Жайытка тїшкєн акча белги-
сиз болгондуктан биз да-

гы тєлєгїбїз келбейт!  – Эмне їчїн Ак-
Талаанын малчыларын жайыт комитет-
тер бекер кєчїрїп келишет, биздики ант-
пейт. Аким жаўы келеби, айыл єкмєт жаўы 
келеби, ушул эле убадалар, эми келерки 
жылда Шатыракка кєпїрє салына калары-
на ишенбейбиз”, – деген сєздєр айтылды.

Абдан єкїнїчтїїсї, куланактык малчы-
лардын коўшу Учкун айылындагы мал-
чыларды жеригендиктери болду. Кєрсє, 
бир айыл аймактын эки айылында ич ара 
тїшїнбєстїктєр бар экен. 

– Тиягын акталаалыктар, биягын учкун-
дуктар кысып эле келе жатышат. Минтип 
олтурушса биз 4-5 жылдан кийин жайыт-
сыз калабызбы?

Алардын суроолоруна жараша кайра 
собол бере баштадым:

– Силер мурда Куланак колхозу, эми 
Учкун айыл аймагы болуп бир элесиўер 
да?

– Жок биз учкундуктарга кошулбайбыз.
– Эгерде келерки жылдан тарта  

жайыттар ар бир айыл аймактын шарт-

туу мал башына жараша эсептелсе, си-
лерде акыбал кандай болот?

– Ал кандай?
– Малдын санына жараша жайыт 

бєлїштїрїлєт. Союз маалында ар бир 
колхоздун шарттуу мал башына карата 
жайыттар берилген. Ушундан улам Ар-
панын ушул жайлоолору силерге узак 
мєєнєткє пайдаланууга ыроолонгон. Эми 
малдын саны жетпесе, алып башкага бе-
риш керек. Ошондо да Учкун, Куланак бо-
луп турасыўарбы? Ушул кепке келген-
де баятадан бакылдап жаткан жигиттер  
саал пастай тїшїштї...

МААЛЫМАТ ЇЧЇН: Учкун айыл ай-
магынын Арпадан жана Чой-Жаптан 57 
миў гектар УМП жайыты бар. 

 Кум-Белдеги кїдїў сєз
Ал эми район жетекчисинин Кум-

Бел жайлоосуна болгон иш-сапары 
бир гана жайыт маселесине арнал-
ды. Ал жерден Кочкор районунун 
акими Курбанбек Камчыев экєє мал-
чылар менен баарлашты. Кочкор-
лук малчылар жайыт тар болуп 
жаткандыгын белгилешти. 

Кєрсє, быйылкы жылы Кум-Белдеги 
жайлоону Нарын районунун Жерге-

Тал, Кочкор районунун Ак-Кыя айыл ай-
мактарынын малчылары ошол Кум-
Белден єткєн жогорку чыўалуудагы зым 
тиректерден эки жакка чек ара катары 
бєлїшїшкєн экен. 

– Былтыркы окуядан кийин, 7 короо-
го макул болгонбуз. Эми болсо тар деп 
жатасыўар. Андан кийин дагы кєбєйє 
береби. Бул биздин ата-бабанын жери, 
– деп чыгышты жергеталдык малчылар.

– Сиздердин ушинтип, жайыт талаш-
каныўар чынында уят иш. Нарындыкын-
дай жайыт эч жерде жок. Эмнеге ара-
лашып эле ынтымакта болбойсуўар? 
Пейилди кенен койсок, ушунча жайыт  
баарыбызга жетет. Негизи баары мый-
зам чегинде болуш керек, – деди Кочкор 
районунун акими К. Камчыев. 

Ал эми Нарын районунун акими  
Н.Мади маров жайыт ар кимге ата-
бабадан калган мурас эмес, мамлекеттики 
экендигин белгилеп, жергеталдыктардын  
быйыл 12 короо малы, Ак-Сайга барыш-
кандыктарын, келерки жылы ал жакка 
барууну кєбєйтїї керектигин Жерге-Тал  
айыл аймагынын айыл єкмєт башчысы 
Кулмат Сыдыгалиевге тапшырды. 

– Чындыгында Кум-Белди биз єзїбїз 
деле 3 жылга мораторий  киргизели деп 
жатабыз. Болбосо жайыттын чаўы чыгып 
калды, – дейт Жерге-Тал айыл аймагы-
нын жайыт комитетинин тєрагасы Рус-
лан Асаналиев. 

МААЛЫМАТ ЇЧЇН: Кум-Бел жай-
лоосунда Кочкор районунун Ак-Кыя 
айыл аймагынын 6288 гектар УМП  
жайыты бар. 

Соўку алты жарым жыл аралыгында 
же болбосо 2015-жылдан баштап, 
быйылкы жылдын 1-июлуна чейин 
Орус-Кыргыз єнїктїрїї кору (ОКЄК) 
аркылуу Нарын дубаны боюнча 
90 долбоор каржыланып, анын 
акчалай суммасы 5 млн.17 миў (5017 
миў) долларды тїзгєн. Алардын эў 
жогорку кєрсєткїчї 700 миў долларга 
бааланган. Бул тууралуу ОКЄКнын 
Нарын облусундагы консультанты 
Кайрат Бакиров билдирди. 

Долбоорлордун кыркы Кочкор райо-
нуна (берилген каражаты 1059 миў 

доллар), жыйырмасы Нарын шаарына 
(1216 миў доллар), он экиден долбоор 
Ат-Башы (1908 миў доллар) жана Жумгал 
(654 миў), беш долбоор Нарын (144 миў 

Орус-Кыргыз кору

Дубанга 5 млн. доллар берилген
доллар) жана бир долбоор Ак-Талаа (36 
миў доллар) райондоруна туура келет. 

– Бул каражаттар ишкердїїлїккє гана 
берилет. Экинчи бир шарты кардар дол-
боордун наркынын 15 пайызын єздїк са-
лым катары акчалай кошот. Кїрєєгє кый-
мылсыз дагы, кыймылдуу дагы мїлктєрїн 
коюп, ошондой эле кепилдик корунан ко-
шумча акча алышса болот. Талап кылы-
нуучу каражаттын суммасы 500 миў сом-
дон 1 (бир) млн.долларга чейин болушу 

керек. Жылдык їстєк доллар менен 4-5, 
сом менен 9-10 % єлчємїндє 5 жылга чей-
инки мєєнєттє берилет, – деген К.Бакиров 
мырза каражаттар негизинен тємєндєгї 
багыттарга алынгандыгын чечмеледи. 

Маселен, агро єнєр жай комплексине 
жана кайра иштетїїгє кырк эки долбоор 
(1978 миў доллар), єндїрїш тармагы-
на жыйырма (1386 миў доллар), туризм 
чєйрєсїнє он жети (1353 миў доллар), 
транспорт тармагына жети (191 миў дол-

лар), калгандары башка тармактар болуп 
саналат. Ошону менен катар К.Бакиров, 
бул акчалар кимге, канчадан берилгенди-
ги ишкердик сыр экендигин тїшїндїрїп, 
бирок, эў жогорку сумма туризмге ка-
рата 700 миў долларга єткєндїгїн  
билдирди. 

Бетти даярдаган  
Кїмєндєр УСУПТЕГИН,  

“Кыргыз Туусу”
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1. Жалпы жоболор
Кыргыз Республикасынын Президен-

тинин «Инсандын руханий-адеп-ахлактык 
єнїгїїсї жана дене тарбиясы жєнїндє» 
Жарлыгын ишке ашыруу максатында иш-
телип чыккан «Келечек» программасы-
нын негизинде Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик катчысы тарабынан каада-
салттарды, їрп-адаттарды, салттуу бол-
гон їй-бїлєлїк жана коомдук баалуулук-
тарды, сергек жашоону єздєштїрїїгє, 
руханий-адеп-ахлактык жана маданий 
дєєлєттєрдї илгерилетїїгє багыттал-
ган чыгармалардын ачык сынагы жарыя- 
ланат.

2. Сынактын максаты
Сынактын негизги максаты болуп 

тємєнкїлєр саналат:
– жаш муунду руханий адеп-ахлактыкка, 

мекенчилдикке тарбиялоо;
– жаштардын аў-сезимин руханий-ин-

теллектуалдук маданияттуулукка тарбия-
лоочу китептерди, чыгармаларды жайыл-
туу;

– жаш муунга таалим-тарбия берїї, 
алардын дїйнє таануусун жана эмгекке 
шыктануусун, активдїї жашоо жана кесип-
тик позициясын, табиятка камкор мамиле 
кылуусун калыптандыруу;

– жарандардын чыгармачыл жєндєм-
дєрїн ачуу жана єнїктїрїї, инсандын єз 
мїмкїнчїлїктєрїн ишке ашыруу кєндїм-
дєрїн калыптандыруу їчїн шарттарды 
тїзїї;

– улуттук баалуулуктарды, элдик нарк-
ты, каада-салттарды жана маданиятты  
таанытуу;

– мамлекеттик тилди колдонгон жаш 
муундун чєйрєсїн кеўейтїї.

Жаш муундун адеп-ахлактык таалим-тарбиясын, 
руханий маданиятын єнїктїрїї боюнча чыгарма-

лардын сынагынын

ЖОБОСУ
3. Сынактын шарттары

1. Сынактын катышуучуларына кара-
та эч кандай чектєє коюлбайт (жашы, улу-
ту, жашаган жери же єлкєсї ж.б.). Бир ка-
тышуучу бир нече эмгеги менен катышуу-
га жол берилет.

2. Сынакка тємєнкї тєрт бєлїмгє ар-
налып жазылган чыгармалар (ырлар, кара 
сєз менен жазылган аўгемелер, жомок-
тор, сїрєттємєлєр) кабыл алынат:

1) Наристе бєбєк (3 жаштан 6 жашка 
чейинкилер їчїн);

2) Тестиер курак (7 жаштан 9 жашка же 
1-класстан 4-класска чейинки курактагы-
лар їчїн);

3) Жеткинчек (10 жаштан 12 жашка же 
5-класстан 8-класска чейинки курактагы-
лар їчїн);

4) Єспїрїм (13 жаштан 16 жашка же 
9-класстан 11-класска чейинки курактагы-
лар їчїн).

3. Сынактагы ар бир бєлїмгє єз єзїнчє 
байгелїї орундар каралат:

Биринчи байге 100 000 (жїз миў) сом.
Экинчи байге 70 000 (жетимиш миў) 

сом.
Їчїнчї байге 50 000 (элїї миў) сом.
Кызыктыруучу эки сыйлык – ар бири  

30 000 (отуз миў) сом.

Ушул эле бєлїмдєргє тиешелїї 
дїйнєлїк классикалык чыгармалардан кы-
зыктуу кыргыз тилиндеги котормолору да 
кабыл алынат, алар їчїн:

Биринчи байге 80 000 (сексен миў) сом.
Экинчи байге 60 000 (алтымыш миў) 

сом.
Їчїнчї байге 40 000 (кырк миў) сом.
Кызыктыруучу эки сыйлык – ар бири  

20 000 (жыйырма миў) сом.
4. Сынакка жиберилген чыгармалар 

жогорку тєрт бєлїмдїн кайсы бєлїмїнє 
тиешелїї экени так кєрсєтїлїп, «Келечек» 
программасынын сынагына деген атоо 
менен А-4 форматында кагаз жїзїндє 
КРнын Мамлекеттик катчысынын катчылы-
гына жана электрондук тїрї mamkatchy@
mail.ru электрондук дарегине жєнєтїлїїгє 
тийиш.

Келип тїшкєн чыгармалар биринчи ке-
зекте программанын талаптарына туура 
келиши боюнча экспертизадан єткєндєн 
кийин атайын тїзїлгєн комиссиянын ка-
роосуна коюлат. Комиссия тиешелїї 
орундарды аныктаган чечим кабыл  
алат.

Сынакта жеўип чыгып, байгелїї орун-
дарга ээ болгон чыгармаларды басып 
чыгаруу мамлекет тарабынан Инсандын 

руханий-адеп-ахлактык єнїгїїсї жана де-
не тарбиясы жєнїндє концепцияны ишке 
ашыруу боюнча иш-чаралардын негизин-
де жїргїзїлєт.

5. Жогорку тєрт бєлїмдєн тышкары 
«Келечек» программасынын  5–6-бєлїм-
дєрїнїн талаптарына жооп берген чыгар-
малар комиссиянын чечими менен кабыл 
алынса, авторлору менен келишимдик не-
гизде алар єндїрїшкє алынат.

Авторлорго калем акы катары ар бир 
чыгармадан келишимдин негизинде 500 
нускадан берилет.

6. Катышуучулар єзїлєрї тууралуу  
маалыматты толук бербеген учурда эмгек-
тери сынакка кабыл алынбайт. Маалымат 
тємєндєгїдєй формада толтурулушу ка-
жет:

Аты-жєнї /дареги
Катышуучу жєнїндє кыскача маалымат
Эмгегинин жанры (ыр, аўгеме, жомок 

ж.б)
Тематикасы
Байланыш телефону/электрондук даре-

ги
Кошумча маалымат

4. Сынакты жыйынтыктоо
Чыгармаларды кабыл алуу сынак 

жарыя ланган кїндєн баштап 2022-жыл-
дын март айына чейин улантылат. 1-март-
тан тартып сынакка чыгармаларды кабыл 
алуу токтотулат.

Жыйынтык 2022-жылдын 10-майын-
да чыгарылып ачык жарыяланат. Байла-
ныш телефондор: 0312 66-01-54; 0555 
31-40-03; 0557 68-19-07; 0557 27-26-
07.

Дареги: Бишкек шаары, И.Раззаков 
кєчєсї №59.

Мелис СОВЕТ уулу,“Кыргыз Туусу”        

– Гїлнура Акматбековна, муга-
лим болуу бала кезден берки кыял 
беле же турмуштук жагдай ушул 
кесипти тандоого тїрттїбї?
– Башында мен дарыгерлик кесипке 

ээ болуп, бир нече жыл медайым болуп 
иштедим. Кийин жолдошум экєєбїз ай-
ылга кєчїп келгенде иш жок болуп педа-
гогикалык жогорку билим алууга туура 
келди. Жогорку билим алып 2007-жылы 
мектепке биология мугалими болуп кир-
дим. 2012-жылы ушул мектептин профсо-
юз уюмунун тєрайымы болдум. 2016-жы-
лы окуу бєлїмїнїн башчысы болуп иш-

Эл сыймыгы элеттик мугалим

Элет жериндеги тїйшїк менен кошо айылдык 
балдарга сапаттуу билим берїї тїйшїгїн 
мойнуна алган мугалимдерге таазим этсек 
жарашат. Себеби, бир эле мезгилде єз балдарын 
тарбиялап, ошол эле кезде мал-келге чуркап, тїн 
бир оокумга чейин кагаз тиктєє, ар бир баланын 
жан дїйнєсїнє сары санаа болуу чоў тїйшїк.  
Эмгеги менен эл кадырына татыган Ат-Башы 
районунун Кара-Булуў айылындагы Абыл 
Искендеров атындагы орто мектебинин 
биология сабагынын мугалими, мектеп 
директору Гїлнура Токторованы кепке 
тарттык.  

«Окуучуларымдын 
ийгилигине сыймыктанам»

дей сыймыктанам. Башка мугалимдер-
дей эле класс жетекчи да болуп бир не-
че классты мектеп уясынан учурдум. Бул 
мен їчїн чоў сыймык. 

– Буга чейин окуу бєлїмїнїн 
башчысы болуп иштепсиз. Бир 
учурда билим берип, ошол эле учур-
да жамаат менен тил табышуу 
кыйын болсо керек?
– “Ынтымак бар жерде ырыс бар” де-

гендей биздин мектептин жамааты ын-
тымактуу. Бириби-бирибизди тїшїнїшїп 
иштешебиз. Улуу кичїї ортосунда урмат-
сый бар. Мектепте жалпы 37 мугалим 
болсо анын тєртєє эркек мугалим, кал-
гандары аял кесиптештер. Мугалимде-
рибиздин кєбї жаш. Пенсия курагында-
гылардан 11 мугалим бар. Алдыўкы му-
галимдерден Дїйшєгїл Алтыбаева де-
ген физика мугалимибиз бар. Бул киши 
даярдаган окуучулар ар жылы облус-
тук, республикалык олимпиадалардан 
алдыўкы орундарды алышат. Ал Кыргыз 
Республикасынын Билим берїїсїнє эм-
гек сиўирген мугалим деген наамды ал-
ган. Биз ал эжебиз менен сыймыктана-
быз. Мектебибиз райондо, облуста, ке-
рек болсо респуб-лика боюнча сапат-
туу билим берїї жагынан алдыўкы мек-
тептердин бири. Мугалимдердин саны 
азырынча жетиштїї. Келечекте мугалим 
болуп иштейм деген жаш кадрларыбыз  
да бар.

– Єткєн жылы тарыхта бирин-
чи жолу онлайн сабак берїї болду. 
Мунун дурусу менен бурушу бол-
дубу?
– Онлайн билим берїїнїн жакшы жа-

гы мугалимдер ноутбук, чєнтєк теле-
фондор менен аралыктан сабак єтїїнї 
жакшы єздєштїрїшїп, интернетти, за-
манбап технологияларды колдонгонду 
жакшы їйрєнїп алышты. Тырышчаак 
окуучулар 45 мїнєттєн сырткары да видео- 
сабактардагы тема боюнча кошумча 
суроолорду беришип, кеўири тїшїнїк 
алып жатышты. Жакшы тїшїнбєй кал-
ган жерлерин видеосабакты кайталап 
кєрїп тїшїнїп алып турушту. Онлайн 
окутуунун минус жагы айыл жерлеринде 
тїйшїк кєп болгондуктан айрым окуу- 
чулар єз убагында видеосабактар-
ды кєрє албай калышса, айрымдары 
чєнтєк телефону жок болгондуктан 
толук кандуу билим ала албай кал-
ды. Начар окуган окуучуларга мугалим 
салттуу режимде окуткандай єзгєчє 
кєўїл буруп, тереўирээк окута албай 
калат экен. 

– Мектеп атын алып жїргєн 
Абыл Искендеров ким?  Ошондой 
эле каржылоо, китеп маселеси кан-
дай?
– Бул айылга башка жактан келин бо-

луп келгендиктен маркум Абыл Искен-
деров агайды мен кєрбєй калдым. Ал 
киши бул айылдын мектебинде кєп жыл 
їзїрлїї эмгектенип, эмгеги сиўгендиктен 
айыл эли жаўы мектепке ошол кишинин 
атын беришиптир. 

Учурда мектептерди жїз пайыз  
каржылаганга мамлекетибиздин мїм-
кїнчїлїгї жетпегендиктен бизде айрым 
ата-энелердин  арасынан окуу китепте-
рин сатып  берип, класстардын ичтерин 
жасалгалап бергендер бар. Мектебибиз 
2008-жылы курулуп бїтїп, ишке берил-
гендиктен мурда иштеп кеткен арда-
гер агай, эжейлерибиздин їй-бїлєлєрї 
ар бир классты жасалгалап беришкен. 
Мамлекеттин, ата-энелердин жардамы 
менен мектебибиз 80 пайыз китеп ме-
нен камсыз болгон. 

– Сиз быйылкы жаўы окуу жы-
лын утурлай мектептин эки тиз-
гин, бир чылбырын колуўузга алып-
сыз...
– Ооба, быйылкы жаўы окуу жылы-

нын алдында мектеп жамаатынын су-
нушу менен директор болуп дайын-
далдым. Бул бир чети сыймык болсо, 
бир жагынан мойнума чоў жоопкерчи-
лик жїктєлдї. Эми мектеп жамаатынын 
ишеничин актап, элиме ак кызматым-
ды єтєгєнгє бар кїчїмдї жумшайм деп  
турам. 

тедим. Ушул кезге чейин биология саба-
гынан сабак берип келе жатам. Буга чей-
ин окуучуларды биология сабагы боюн-
ча райондук, облустук, республикалык 
олимпиадаларга алып чыгып, алдыўкы 
орундарды алдык.

Учурда жолдошум экєєбїз эки бала-
ны тарбиялап жатабыз. Жолдошум эл 
катары мал чарбасы, жер иштетїї ме-
нен алек. Маянадан сырткары киреше-
ни малдан табабыз. Кудайга шїгїр, тап-
каныбыз єзїбїзгє жетет. 

– Бул кесип оор болгондуктан 
кєп мугалимдер иштерин ташта-
ганга мажбур болушат. 14 жыл бою 
билим берїїдєн чарчаган жоксузбу?  

– Ооба, азыр мугалимге болгон мил-
дет, талаптар да кїчтїї. 

Бирок, кєп жылдар бою балдар менен 
иштегендиктен мугалимдик кесиптен азыр 
кыйналбайм. Тескерисинче, балдар оку-
тулган сабактарды єзїнє сиўирип алып, 
жакшы ийгиликтерге жетишсе кадимки-
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“Жер кодекси кабыл 
алынгандан тартып 

“жеке менчик”  
деген терминдер 

пайда болду”

– Мен ºз¿м эрезеге жетип жо-
горку окуу жайын аяктаган  

мезгилден бери эле жерге байланыш-
туу болгон кызматтарда иштеп келем, 
– деп баштады сєзїн Абдулат Абди-
раимович. 

– Азыр дагы жетекчиликтин мага 
ишенип тапшырган кызматын жогорку 
деўгээлде аткарууга аракеттенїїдємїн. 
ªз¿ў¿здºргº маалым болгондой ушул 
эгеменд¿¿л¿ккº ээ болгон 30 жылдын 
ичинде жер маселелерине байланыш-
кан толгон-токой реформалоо иштери 
ж¿р¿п келе жатат. 

1990-жылдан 1997-жылга чейин бар-
дык дыйканчылык жерлери жалпы элге 
¿л¿ш катары менчикке берилди. Ошон-
дон бери калкыбыз жерлерине ээ бо-

“Мыкты мекеме” сынагына

Эгемендиктин 30 жылы ичинде мамлекетибизде жїргїзїлгєн 
реформалардын башында жер маселелерине байланышкан иштер турду. 
Ушул єтє жоопкерчиликти, кесипкєйлїктї, кашкєйлїктї талап кылган 
кесипте нукура мекенчил инсандар эмгектенип келе жатышат. Алардын 
сапбашында биздин маектешибиз Мырзаев Абдулат Абдираимович 
дагы бар. Ал учурда Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министрлигине караштуу Жер ресурстары 
боюнча мамлекеттик агенттиктин директору.

Абдулат  
МЫРЗАЕВ:

Маектеш  
тууралуу  

маалымат    
Мырзаев Абдулат Аб-

дираимович азыркы Ак-
сы (мурдагы Жаўы-Жол 
районуна караштуу Кара-
ван кыштагында) району-
на караштуу Кербен шаа-

рында 1967-жылы 7-апрелде карапайым 
дыйкандын їй-бїлєсїндє тєрєлгєн. 
Ташкент шаарындагы айыл чарба ин-
ститутунун агрономия факультетин 
бїтїргєн. Аксы, Ала-Бука райондорун-
да жооптуу кызматтарды аркалаган. 

2019-жылдын 15-октябрынан 
баштап Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн алдындагы Жер ресурс-
тары боюнча мамлекеттик агент-
тигине караштуу Мамлекеттик “Ка-
дастр” ишканасынын жерге жайгаш-
тыруу бєлїмїндє жер маселелери  
боюнча жетектєєчї адис, 2020-жыл-
дын 10-октябрынан баштап Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнє караш-
туу Жер ресурстары боюнча мамле-
кеттик агенттигинин  директорунун 
орун басары, 2021-жылдын 18-марты-
нан бери карай Кыргыз Республикасы-
нын Айыл, суу чарба жана аймактар-
ды єнїктїрїї министрлигине караш-
туу Жер ресурстары боюнча мамле-
кеттик агенттиктин директору бо-
луп иштеп келе жатат. 

“Менин бул жашоодогу бардык же-
тишкендиктеримдин башаты  ме-
нин сыймыгым болгон атам менен 
апамдын мага ºтºгºн зор эмгекте-
ринин ¿з¿р¿. Аларга т¿бєл¿к ыраазы-
мын. Себеби, атам жана апам мени ка-
туу тарбиялашты. Эч качан бирєєн¿ 
алдабай, жалган сїйлєбєй, жєнї жок 
бирєєгє жалаа жаппай, бирєєнїн 
акысын жебей, т¿з ж¿ргºнгº ¿ндºп 
ж¿р¿шт¿. Бул жашоодогу ийгиликтер-
ге тереў билим алуу менен  турмуш-
тагы ар кандай кыйынчылыктарга 
чыдап, бир жерде таза, талыкпай эм-
гектенгенде гана жете турганымды 
турмуштагы мисалдар менен ар ка-
чан айтып келишти”, – дейт каарма-
ныбыз ºз сºз¿ндº. Ал бактылуу ¿й- 
б¿лºн¿н аска-зоосу, эки кыз, эки уулдун  
атасы.

«Жер ресурстары – 
эл байлыгы»

1990-жылдан 1997-жыл-
га чейин бардык дыйканчы-
лык жерлери жалпы элге 
¿л¿ш катары менчикке бе-
рилди. Ошондон бери калкы-
быз жерлерине ээ болушуп, 
жер алакаларын ж¿рг¿з¿п ке-
ле жатышат. Ошол бºл¿н¿п 
берилген жерлердин жай-
гашкан жерлери, ал жерлер-
ди к¿бºлºнд¿р¿¿ч¿ доку-
менттерди даярдап бер¿¿ 
эгеменд¿¿л¿ккº ээ болгон-
дон кийинки негизги маа-
нил¿¿ иштер ушулар болду.

Республикабыздын ай-
магындагы жерлердин бар-
дыгы такталып, алардын 
географиялык жана био-
логиялык абалына жара-
ша м¿нºздºмºлºр берилди. 
Ошондой эле мурун каттоо 
иштерин ж¿рг¿з¿¿ учурунда 
архив кызматынан пайдала-
нып, ары-бери убаракерчи-
ликтери арбын болгон. Азыр 
болсо каттоо иштери элек-
трондук кызматтын жарда-
мы менен жеўил б¿т¿р¿¿гº 
шарттар т¿з¿лд¿. Бул тар-
мак тууралуу маалымат 
алуу, кызыккан суроолорго 
жооп алуу жеўилдеди. Бул да-
гы биздин агенттигибиздин 
баалуу эмгектери. 

1999-жылы эл кºйгºй¿н жеўилдет¿¿ 
максатында жер кодекси кабыл алын-
ды. Ушул кодекс кабыл алынган 
к¿ндºн тартып, жеке менчик деген 
терминдер пайда болду. Жеке мен-
чик жерлерди каттоо, б¿т¿мдºрд¿ жа-
соо боюнча атайын мыйзамдар кабыл  
алынды. 

Андан кийин, жерге жайгаштыруу 
комитети (БТИ) тууралуу бардыгыбыз 
жакшы билч¿ элек. Турак-жайыбызды 
каттоодо,кыймылсыз м¿лккº байла-
нышкан маселелерде карапайым эли-
биз кºп учурда сабатсыз болуп калар 
эле. Ушулардын баарын иретке кел-
тир¿¿ максатында тутумдук каттоо (сис- 
темный регистрация) режимин кир-
гизгенбиз. Бул тутумдук каттоо аба-
лын киргизип, калыпка салуу аракет-
терин Б¿тк¿л д¿йнºл¿к Банк каржы-
лап берген. Кыргыз Республикасын-

дагы м¿лктºрд¿ аныктап, 
каттоо боюнча агенттик иш 
алып барган.   Андан кийин- 
ки эў чоў жумуштардын би-
ри 1998-жылы башталды 
деп айтсак болот. 

Мамлекетибиздин негиз-
ги атрибуттарынын бири-
чек ара маселелери болду. 
Кыргыз-ºзбек, кыргыз-тажик 
чек араларын тактоо  
боюнча чоў маанидеги иш-
тер башталып, мамлекет-
тер арасында биргелеш-
кен чоў делегация иш алып 
барган. Ошол делегация 
ºздºр¿н¿н иш алкагында, 
кºп иштер аткарды. Учур-
да кыргыз-ºзбек мамле-
кеттеринин ортосундагы 
чек араны тактоо иштери  
жыйынтыкталып калды. 
Жыйынтыктоо иштери ºз 
нугунда уланып жатат. 

Ошону менен бирге Та-
жик мамлекети менен чек 
араларды тактоо иштери 
уланууда. Биздин агент-
тиктин аткарып жаткан жу-
муштарынын бири ушулар 
болууда. 

“Жерлерди  
инвентари-
зациялоо  
аяктады”

Акыркы 25 жыл ара-
лыгында жерлер-

ди инвентаризациялоо-
тактоо иштери болгон 
эмес. 2014-жылы КРнын ªкмºт¿н¿н 
атайын токтому чыгып, анын негизин-
де жерлерди инвентаризациялоо иш-
тери башталган. Ал иштер дагы учур-
да аяктады.

Албетте, иш болгон жерде кемчи-
ликтер сºзс¿з болот. Элет жеринде жер 
менен байланышкан маселелерде иш-
теп ж¿ргºн убактарда айрым катачы-
лыктар, нааразычылык пикирлер болду. 
Алардын бардыгы ºз мезгилинде кай-
ра каралып чыгып, кызмат кºрсºт¿¿н¿ 
жакшыртып, эл м¿дººс¿н ºз нугунда 
чечип келдик. 

Республикабыздын аймагындагы 
жерлердин бардыгы такталып, алар-
дын географиялык жана биологиялык 
абалына жараша м¿нºздºмºлºр берил-
ди. Ошондой эле мурун каттоо иште-
рин ж¿рг¿з¿¿ учурунда архив кызматы-
нан пайдаланып, ары-бери убаракер-

чиликтери арбын болгон. Азыр бол-
со каттоо иштери электрондук кызмат-
тын жардамы менен жеўил б¿т¿р¿¿гº 
шарттар т¿з¿лд¿. Бул тармак туура-
луу маалымат алуу, кызыккан суроо-
лорго жооп алуу жеўилдеди. Бул да-
гы биздин агенттигибиздин баалуу  
эмгектери. 

Кыргыз Республикасынын Айыл, 
суу чарба жана аймактарды єнїктїрїї 
министрлигине караштуу Жер ресурс-
тары боюнча мамлекеттик агенттиктин 
директору Абдулат Мырзаев Кыргыз 
мамлекетт¿¿л¿г¿н¿н т¿птºл¿ш¿нº жаш 
кезинен эле салым кошуп, тарыхта ºз 
баасын ала турган зор иштердин демил-
гечиси болду. Басып ºткºн эмгек жолун-
да из калтырып, ºрнºкт¿¿ иштерди жа-
сады. Абдулат мырзага бекем ден соо-
лук, мындан аркы иштерине мыкты ий-
гиликтерди каалайбыз.

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА, 
“Кыргыз Туусу”

 Менин бул жашоодо-
гу бардык жетишкендикте-
римдин башаты  менин сый-
мыгым болгон атам менен 
апамдын мага ºтºгºн зор 
эмгектеринин ¿з¿р¿. Алар-
га т¿бєл¿к ыраазымын. Се-
беби атам жана апам мени 
катуу тарбиялашты. Эч ка-
чан бирєєн¿ алдабай, жалган 
сїйлєбєй, жєнї жок бирєєгє 
жалаа жаппай, бирєєнїн акы-
сын жебей, т¿з ж¿ргºнгº 
¿ндºп ж¿р¿шт¿. Бул жашо-
одогу ийгиликтерге тереў 
билим алуу менен  турмуш-
тагы ар кандай кыйынчы-
лыктарга чыдап, бир жерде 
таза, талыкпай эмгектен-
генде гана жете турганым-
ды турмуштагы мисалдар 
менен ар качан айтып, ке-
лишти.

лушуп, жер алакаларын ж¿рг¿з¿п келе 
жатышат. Ошол бºл¿н¿п берилген жер-
лердин жайгашкан жерлери, ал жер-
лерди к¿бºлºнд¿р¿¿ч¿ документтерди 
даярдап бер¿¿ эгеменд¿¿л¿ккº ээ бол-
гондон кийинки негизги маанил¿¿ иш-
тер ушулар болду.

Ирилештирген чарбалар ºздºр¿н 
ºздºр¿ бага албай калып, ар бир ¿й- 
б¿лº ºздºр¿ ¿ч¿н аракеттерди жасай 
башташты. Жерди иштетип, ар кимиси 
ºз маселелерин чеч¿¿ ¿ч¿н керек экен-
диги жаўы замандын жарчысы болуп 
келди. Чындыгында эле жер рефор-
масы башталгандан кийин мамлеке-
тибизде бир топ кыйынчылыктар бо-
луп, эл ж¿дºд¿. 



2021-жылдын  14-сентябры 
№67 (24551)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru9

Дени сак коом – бакубат єлкє

Жалал-Абад облусунун Токтогул райондук 
оорулардын алдын алуу боюнча мамле-
кеттик санитардык-эпидемиологиялык  
жана кєзємєлдєє борборунун башкы  
дарыгери Дїйшєналы КУРБАНАЛИЕВ:

«Калктын саламаттыгын сактоодо  
тиешелїї иш-аракеттер аткарылды»

Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

– Дїйшєналы Сариевич, Кыргыз-
стан эгемендїїлїккє ээ болгон 
жылдардан бери саламаттык-
ты сактоо тармагында кандай 
жетишкендиктер жана кемчилик-
тер болду?

– Эгемендикти алган 30 жылда бар-
дык тармактарда жетишкендиктер ме-
нен катар кемчиликтер да болбой кой-
гон жок. Єз алдынча мамлекет катары 
атрибуттарыбызды, эне тилибизди кабыл 
алып, дїйнє элине эгемендїї мамлекет 
катары таанылып, саясий, социалдык-
экономикалык, соода-сатык алакалар-
ды тїзїїгє жетиштик. Саламаттыкты сак-
тоо тармагында калктын кызыкчылыгын 
кєздєгєн мамлекеттик деўгээлдеги прог - 
раммалар кабыл алынды. Бирок ошол 
программалардын идеясы жакшы бол-
гону менен кандайдыр бир себептерден 
толук жїзєгє ашпай, жер-жерлерде сала-
маттыкты сактоо тармагы солгундап кет-
кен учурлар да болду. Кєптєгєн маселе-
лердин чечилиши каржы маселесине ба-
рып такалат экен. 30 жыл аралыгындагы 
єлкєнїн бюджетиндеги тартыштык бар-
дык тармактарга таасирин тийгизди. Мам-
лекетибиздин єнїгїїсї экономикабыздан 
жана иш билги кадрлардан кєз каранды. 
Бул маселеде да мїчїлїштїктєр болбой 
койгон жок. Айлык акылардын аздыгынан 
кєптєгєн адискєй дарыгерлерибиз чет 
єлкєлєргє чыгып кетти. Эмгек маяналар 
жогору болгондо алар єзїбїздє иштеп, 
медицина тармагынын єнїгїїсїнє єз са-
лымдарын кошушмак. Ошондой эле ма-
териалдык база да кєп нерсени чечет. 
Эгер техникалар, лабораториялык атайын  
жабдыктар менен єз убагында камсыз 
болгон болсок, мындан дагы жакшы же-
тишкендиктерге жетмекпиз деп ойлойм. 

– Акыркы эки жылдан бери дїйнє 
эли менен катар мамлекетибиз да 
пандемия коштогон оор мезгил-
ди башынан кечирип келет. Сиз 
жетектеген борбор бул вирус
тук илдеттин алдын алуу боюн-
ча кандай аракеттерди кєрїїдє?

– Дїйнє элин каптаган пандемия был-
тыркыга салыштырмалуу бир аз солгун-
даганы менен азыркы учурда деле калк 
їчїн кооптуу. Эпидемиологиялык кыр-
даалга жараша Токтогул райондук оору-
лардын алдын алуу боюнча мамлекет-
тик санитардык-эпидемиологиялык жана 
кєзємєлдєє борборунун эмгек жамаа-
ты калктын саламаттыгын сактоо боюн-

ча тиешелїї иш-аракеттерди аткарууда. 
Райондун элинин саламаттыгын сактоо-
до жугуштуу оорулардын алдын алуу жа-
на коронавируска каршы кїрєшїї боюн-
ча чаралар кєрїлїїдє. Бул илдетке кар-
шы иш-чаралар КРнын Министрлер ка-
бинетинин 244-токтомунун, Саламаттык-
ты сактоо жана социалдык єнїктїрїї ми-
нистрлигинин буйруктарынын, райондук, 
облустук, республикалык ыкчам штабдын 
протоколдук тапшырмаларынын негизин-
де жїргїзїлїп жатат. 

Биздин борбордун адистери тарабы-
нан коронавирус илдетинин алдын алуу 
боюнча 8 айдын ичинде 242 объекти-
ге кєзємєл жїргїзїлїп,  251 акты жазы-
лып, кемчиликтерди четтетїї боюнча 74 
жолу санитардык кєрсєтмєлєр берил-
ген. Тиешелїї санитардык эпидемиоло-
гиялык эрежелерди сактабаган 35 кыз-
маткерге протокол тїзїлїп, 67 миў сом  
айып салынган. Анын ичинен 29 кызмат-
керден 61 миў сом мамлекеттин пайда-
сына єндїрїлдї. Ошондой эле 6 кызмат-
керге эскертїї берилди. 

Токтогул райондук мамлекеттик ад-
министрациясы тарабынан коронави-
руска каршы иш-чараларды кїчєтїї 
боюнча комиссия тїзїї жана рейддик 
текшерїїлєрдї жїргїзїї боюнча акимдин 
буйругу чыккан. Буйрукка ылайык, район-
дук мамлекеттик администрациянын,  
мэриянын, РИИБнин, Салык кызматы-
нын, райОНО жана санэпид кєзємєл бор-
борунун кызматкерлери менен биргелик-
те жыл башынан бери 37 жолу рейддик 
текшерїїлєр уюштурулуп, тїшїндїрїї 
иштери жїргїзїлдї. Биз тойканаларда, 
мекемелерде, ишканаларда, банктарда, 
мектептерде, бала бакчаларда, базарлар-
да, автобекет жана башка эл кєп топтол-
гон жерлерде оорунун алдын алуу боюн-
ча иш-чараларды жїргїздїк. 

– Бїгїнкї кїндє Токтогул району 
боюнча коронавирус жана пневмо-
ния илдетин жуктуруп алган кан-
ча жаран катталган жана алардын 
канчасы сакайды?

– Токтогул районундагы эпидемиоло-
гиялык кырдаалга токтолсом: 2021-жыл-
дын 1-сентябрына карата жыл башынан 
бери 269 жаран коронавирус илдетине ка-
былган, анын ичинен 14 жашка чейинки 
балдар – 21, айыгып чыккандар – 230, ам-
булаториялык режимде дарыланып жат-
кандар – 38, каза болгону –1. Пневмония 
оорусу менен 2021-жылдын 1-сентябрына 
карата 60 жаран катталган, анын ичинен 
14 жашка чейинки балдар –3, дарыланып 
айыгып чыккандар 60, каза болгон жаран-

да кїчєп баштаган.  Їстїбїздєгї жыл-
дын июнь айында – 73, июлда – 139, ав-
густта – 21 оору катталды. Райондо эпи-
демиологиялык абал бара-бара турукта-
шып келе жатат.

– Коронавирус илдетине кабыл-
гандар райондук ооруканада эле 
дарыланышабы? 

– 2031 жаран ПЦР анализ тапшы-
рып, анын ичинен 269нан бул илдет та-
былган. Пневмония оорулары єтїшїп, 
оорлошуп калган учурларда Токтогул  
райондук оорукананын базасында  
атайын “кызыл аянт” ачылган. Анда ме-
дициналык бригада нєємєт менен бей-
таптарды дарылап чыгарышты. Бїгїнкї 
кїндє бейтаптар сакайгандыктан “кызыл 
аянт” жабылган. Жеўил формада оору-
ган жарандар їчїн амбулаториялык жол 
менен дарылай турган пункттар Токто-
гул шаарында жана ар бир айыл аймак-
та ачылып, кїндїзгї стационарларда да-
рыланып сакайып чыгышты. 

–Бул вируска каршы канча вакцина 
келди жана райондун элинин кан-
часы эмдєєдєн єттї? 

 –Єзгєчє кырдаалга жараша Минис-
трлер кабинетинин алдында тїзїлгєн 
рес публикалык жана жарандык коргонуу  
боюнча райондук ыкчам штабдын тїздєн 
тїз протоколдук кєрсєтмєлєрїнїн не-
гизинде COVID-19га каршы эмдєєнї 
жїргїзїп жатабыз. Алгач Токтогул райо- 
нуна КЭРдин “Sinopharm” компаниясы чы-
гарган вакцинадан 2 миў доза келген. Жа-
ран 20-21 кїндїн аралыгында  эки жолу 
эмдєєдєн єтїїсї керек. Ошондуктан бул 
2 миў доза 1 миў адамга жїргїзїлгєн. Эў 
биринчилерден болуп медициналык кыз-
маткерлер, мугалимдер, 65 жаштан жо-
горкулар жана мамлекеттик кызматкер-
лер эмделгендердин контингентин тїздї. 
Экинчи жолу да биздин районго ушул 
эле компаниянын вакцинасынан 7,166 
доза келген. Токтогул шаары жана айыл 
єкмєттєр боюнча 23 эмдєє пункттары 
ачылган. Азыркы кїндє бизде жїргїзїлїп 
жаткан эмдєє экинчи этап болуп эсепте-
лет. Экинчи этаптын биринчи турунда 7, 
454 жаранга вакцина жасалды. Калктын 
70 пайызын эмдєєдєн єткєргєндє гана ил-
детти токтотконго мїмкїн болот. Дїйнєлїк 
Саламаттыкты сактоо уюмунун талабы 
дагы ушундай. Жалпысынан бїгїнкї кїндє 
7454 жаран эмдєєдєн єттї. Бул райондун 
калкынын 21,3 пайызын тїзєт. 

– Пандемиянын шарапаты менен 
башка жугуштуу оорулар унутта 
калгандай...

– Биздин борбордо жугуштуу оору- 
лардын алдын алуу бєлїмї жана сани-

тиричилигин єткєргєндїктєн бруцеллез, 
эхинококкоз, алвеококкоз жана парази-
тардык оорулар катталууда.

– Медицина кызматкерлеринин 
эмгек маяналары кєтєрїлдїбї?

 – Он жыл аралыгында биздин эм-
гек маяналарыбыз кєтєрїлгєн жок. Беш 
миў сом айлык менен иштедик. Он жыл-
да канчалаган инфляция болуп, азык-
тїлїктїн баасы жогорулады. Президент 
Садыр Жапаров медицина кызматкерле-
рине кєўїл бєлїп, айлыктарды кєбєйтїп 
баштаганына ыраазы болуп отурабыз. Їй-
бїлєлїк дарыгерлердин айлыгын 100 пай-
ыз, калганын 50 пайыз жогорулатты. Эм-
гек маяналар бирдей эле кєтєрїлсє бол-
мок. Медицина кызматкерлерин єзїнчє 
категория га бєлгєнї кесиптештерибиз-
дин арасында нааразычылыктарды жа-
ратты. Бирок ага карабай 50 пайыз жо-
горулаганына кубанып отурабыз. Прези-
дент медицинаны єнїктїрїї їчїн кадрла-
рыбыздын кайтып келїїсїнє шарт тїзїп, 
айлыктарды мындан дагы кєбєйтєрїн айт-
ты. Эгер, эмгек акылар жогору болсо кор-
рупция азайып, коюлган талаптар кїчєйт 
болчу. Материалдык базалар да оўолот 
эле. Биздин борбордун техникалары эски-
рип калган эле, он жыл дегенде жаўы тех-
ника келип, эми иштерибиз алга жылып  
баштады. 

– Жаўы окуу жылына карата ба-
ла бакчалар менен мектептер-
дин абалы санитардыкэпиде 
миологиялык талапка жооп бе-
реби?

–  Бул маселе райондук мамлекеттик 
администрациянын тыкыр кєзємєлїндє ту-
рат. Коллегияда, єзїбїздїн атайын штаб-
да карап жатабыз. Буга чейин сабактар 
он-лайн режиминде окутулду. Эпидемио-
логиялык кырдаал турукташа баштагандан 
кийин адаттагыдай билим берїїгє уруксат 
берилди. Бирок, май айында вирус кайра-
дан кїчєп баштаганына байланыштуу окуу - 
чулар он-лайн режиминде билим алуу-
га мажбур болушту. Кыргыз Республика-
сынын Министрлер кабинетинин берген 
тапшырмасына ылайык, республиканын 
бардык аймактарында адаттагыдай би-
лим берїї 15-сентябрдан тартып башта-
лат. Ага байланыштуу кєзємєл иштери 
жїргїзїлїп жатат. Бул боюнча акимдин 
буйругу да чыккан. Райондук мамлекеттик 
администрациянын, райондук билим берїї 
бєлїмїнїн, санэпид кєзємєл борборунун, 
мэриянын, айыл єкмєт башчыларынын ка-
тышуусунда бардык бала бакчалар менен 
мектептер жаўы окуу жылына карата то-
лук кєзємєлдєн єткєрїлдї.

дар – 3.  Бул илдетти жуктуруп алган жа-
рандардын 155и аялдар болсо,114ї эр-
кектер. Айыл єкмєттєр боюнча алып ка-
раганда илдет эў кєп катталганы Токтогул 
шаарында –127, Їч-Терек –60, Жаўы-Жол 
– 27, Торкен –17, Чолпон-Ата –16, ал эми 
калган айыл аймактарда 5-6дан каттал-
ды. Катталгандардан бир їй-бїлєдє бири-
бири менен карым-катнашта болгондор 
– 50, жумушунда жуктургандар – 35, ба-
зардан  жуктургандар – 42, той-аштарга 
барып жуктуруп келгендер – 32, мигра-
циянын эсебинен – 32, ошондой эле бел-
гисиз жагдайда жуктургандар –14 жаран. 
Жылдын башында январь, февраль ай-
ларында оору аз катталып, июнь айын-

тардык-бактериологиялык, са нитар-
дык-гигиеналык лабораторияларыбыз 
бар. Мындан тышкары мамлекеттик 
санитардык-эпидемиологиялык кєзємєл 
бєлїмї да бар. Ар бир бєлїмдє адатта-
гыдай эле пландуу иштер жїргїзїлїїдє. 
2020-жылы пандемияга байланыштуу 
кєптєгєн жугуштуу оорулар азайган. Се-
беби кєпчїлїк жарандар бири-бири ме-
нен карым-катнашта болбогондуктан оо-
рулардын да саны азайган. Быйыл чектєє 
чаралары республика боюнча алынганы-
на байланыштуу мурдагы  катталган жу-
гуштуу оорулар кездешїїдє. Бул єтє курч 
кармаган ичеги-карын оорулары жана Ток-
тогул районунун эли мал чарбасы менен 
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Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу” 

Курбуга куттук 

Токтобос буудан марасыз..
Жаштык – бул бєгєткє келип, 
долусу басылган толкун, анан да, 
жаштыктан єткєн жаман алдамчы 
жок экенин баарыбыз сезе бербейт 
турбайбызбы!..

Жок, жок,баарыбыз эмес, кай бир-
лерибиз. 

Жарышка, намыска тїшкєн буудан да-
лай бєгєттї басып єтїп, марага жетмей-
инче токтобойт. 

Ал мына, сексен жаштын сересинде-
ги калемдеш курбум, Кыргыз Республи-
касынын эл акыны Токтосун Самудинов 
єзїн баягыдай эле шайдоот, тыў алып  
келатат.

Экєєбїздїн ємїр аралыгыбыз бир эле 
жыл. Єткєн жылы мен 80ге келгенде, ал 
жадырап кїлїп:

“Сен сексенди 8-0 менен уттуў” деп кут-
тук айткан. Бул калыс эсеп єзїнїн ємїрїнє 
да тєп келет, чынында!

Тєпєш калемдешим менен кийин-
кийин тааныштык. Ал кездеги Черны-
шевский (азыр Баялинов) атындагы ки-
тепканасынын тепкичтерин тере басып, 
ишине кирип баратканын кээде кєзїм 

окуп, терїїгє тїшїрїп кой” деп кетер  
элем. 

   Кийин, 1973-жылы Москвага окууга 
кетеримде, Борбордук Комитетке орду-
ма анын кандидатурасын сунуш кылган-
мын. Ишеним ишке ашканына учурунда 
ыраазы болгонум бар. 

Андан бери анын аброю єсїп, кєп жыл-
дардан бери балдардын “Байчечекей” 
журналынын башкы редактору болуп, 
жемиштїї иштєєдє.

    Эми, кыска куттук сєзїмдї ыр ме-
нен корутайын.

Сексенден,  
Токо, сескенбе

Басыктуу аттай токумдуу,
Бактылуу ата – Током бу!
“Байчечекей! бай чыккан – 
Балдары укум-тукумдуу.

Баатыр акын, курч акын, 
Басынбай, жеўди канчасын...
Дагы эле белин кур эмес,
Сый-урмат менен курчасын!

Нурпаис ЖАРКЫНБАЙ,  
Кыргыз Республикасынын эл акыны

чалчу. Анан экєєбїз “Ленинчи жаш” ге-
зитинде мен – редактордун орун баса-
ры, ал – їгїт-насыят бєлїмїнїн баш-
чысы болуп, бирге иштеп калдык. Анын 

иштеген макалаларынын сапатына ыраа - 
зы болор элек. А кээде, чукул ишим чы-
га калганда, алдымдагы жооптуу ма-
териалдарды ага тапшырып, “таза 

Токтосун Самудинов калемдештер менен  

Калем учундагы тагдыр

Садырбек ТУРДУБЕК 
уулу: 

«Адамдар башказанга караганда 
ашказанга кєп маани беришет»

(Башталышы єткєн санда)

– Китеп дїкєнїн ачып, ачыгын 
айтканда элге кызмат кы-

лууну кєздєдїм. Жазма акындык ме-
нен тєкмєлїктїн казанында кайнап 
жїргєндїктєн ырдаардан, жазардан му-
рун эл їчїн бир нерсе кылыш керек экен 
деген ой келди. Кимдир бирєє «сен эл-
ге эмне кылдыў?» дегенде «мен элге 
китеп таратып, жан дїйнєнї байытып 
жїрєм» деген сєзїм аркамда турсун де-
дим. Дїкєндї ачууда баштапкы пайданы 
эмес, элге берчї пайданы ойлодум. Азыр 
бизди бир чети элдин китеп сатып алып 
жатканы сїйїндїрсє, бир жагынан китеп-
тин окулбай жатканы кїйїндїрєт. 

Чынында, биздин дїкєн Бишкектин бор-
бордук аянтында турат. Ал жерге бир 
кїндє 10 миўге жакын адам келет. Ошо-
нун ону китеп алып кетсе сїйїнєбїз. Бул 
миўде бир деген сєз. Єкїнїчтїїсї, Кыр-
гызстан боюнча азыр 7 млн. адам болсо 
анын миллиону да китепкєй болбой турат. 
Жок дегенде 100 миў киши бирден китеп 
алса, бир жылда жїз миў китеп окулмак. 
Статистикалык маалыматтарга таянсак, 
Кыргызстанда бир жылда жїз миў китеп 
толук сатылбайт. Миўдеп-миўдеп чыккан 
китептер бир нече жылдар бою сатыл-
бай, чаў басып турат. Муну айтуу менен 
биздин соодабыздын болбой жатканына 
кейиген жокмун. Китеп єтсє да, єтпєсє 
да биздин эшигибиз дайыма ачык. Ата-
ганат, колдон келсе бекер деле таратып 
бергибиз келет. Муну тїшїнбєй айрым-
дар «китебиўер неге кымбат, силер пай-
даны гана кєздєгєн алып сатарсыўар» 
дешет. Андай адамдарга «китепти бе-
кер берели окуйсузбу?» – деп да кєрдїк.  
Чындап келсе, биз китеп дїкєнїнїн орду-
на ашкана же шаурмакана ачсак пайда-
луураак болмок. Анткени адамдар ашка-
занга їйїлїп келет дагы, башказанга ан-
чейин маани бербейт. 

«Халтура жазбаганга 
абийирдик иммуните-

тим бар»

– Борборго келгенде айкелчи Жол-
дошбек Жаманкулов байкенин 

їйїндє жашап, ал киши менен да бир аз 
иштешип калдым. Бишкектеги бир топ жа-
ныбарлардын айкелдерине да колум тий-
ди. Учурда негизги эки багытым – жазма 
акындык менен тєкмєлїк. Бирєєлєр сен 
мыкты акынсыў тєкмєлїктї эмне кыласыў 
дешсе, бирєєлєр сен жазганга караган-
да мыкты тєкмє акынсыў деп мактап кою-

шат. Ошентип учурда эки анжы болгонум 
менен экєєнї теў кош канатымдай алып 
келе жатам. Себеби, жазбай же тєкпєй 
калсам бук болуп, ооруйм. Ачыгын ай-
тыш керек тєкмєлїк жагынан жалкоолу-
гум, ыкшоолугум бар. Анын їстїнє мык-
ты тєкмє болуш їчїн вокалга барып, ко-
муздан мыктылап сабак алып, актёрдук 
чеберчиликти єнїктїрїш керек экен. Ага 
азыр убакытым болбой жатат. Жазмачы-
лыкта болсо Кудайга шїгїр, єзїмдїн чый-
ырымды салып келе жатам. Плагиаттык 
кылып же бирєєнїкїн кайталап жазбаган-

га, халтура жаза койбогонго абийирдик 
иммунитетим бар. Эгерде байкабай биз-
дин акындардын, дїйнєлїк акындардын 
кайсы бир ойлорун окшоштуруп жазып ал-
сам ырларымды жокко чыгарам. Меним-
че, акын билбей жазып алыптырмын де-
бей дайыма жаўычылдыкка, єзгєчєлїккє 
умтулушу керек. Кєп окурмандар сен там-
галардын, сєздєрдїн артына сыр катып 
жазасыў. Ошон їчїн сенин ырларыў оор, 
кээде тїшїнбєй да калабыз дешет. Мен 
ошого сыймыктанам. Апачык жазып сал-
ганда эмне? Поэзия табышмактуу болуп, 
окурман акындын эмне айтайын дегенин 
єзї аўдап билиши керек. 

“Социалдык тармак 
болбосо, сай-сайлап 

кетмекпиз” 

– Социалдык тармактарга койгон 
чыгармаларымды кєбїнесе 

40 жаштан жогоркулар окуп, жакшы ой-
пикирлерин жазышат. Ошондон улам 
жыйырма жылдан кийин дагы буюрса 
ырларым окулат экен деп калам. Кээде 
турмуш-тиричиликтин айынан чыгарма-
чылыктан алыстай тїшєм. Бирок, ыр жаз-
бай, айтышпай калсам ичим кайнап, бук 

болуп, кайдадыр бир кєз кєрбєгєн жакка 
жок болуп кетким келе берет. Чынын ай-
тайын, азыр социалдык тїйїндєрдїн чык-
каны акындарга жакшы болду. Эгер фейс-
бук, инстаграм болбогондо, биз эмне болуп 
кетмекпиз бир Кудай билет. Илгери акын-
дар, жазуучулар ичиндегисин бєлїшє тур-
ган адам таппай да ичип кетишкенби деп 
калам. Далай мыкты акындардын чыгарма-
лары гезит-журналдарга чыкпай, телеви-
дение, радио аркылуу элге жетпей жїрїп, 
балким алар чыгармачылык деградация-
га да тушукса керек деп ойлоп коём. А биз 
болсо, социалдык тїйїндєргє ыр коюу ме-
нен элге жан дїйнєбїздєгїнї жеткирип 
жатабыз. Жїз, эки жїз киши окуп бир не-
чеси єз пикирин билдирип жатса эл мени 
угуп жатат деген сезимде толкуп жашап 
жїрєбїз. Кайда болсок дагы ырларыбыз 
социалдык тїйїндєргє, гезит-журналдарга 
чыгып, телевидение, радиолордон окулуп, 
ичибиздеги энергияны элге чачып жатат 
окшойбуз. Ошону менен биз аман-соо ка-
лып жатабызбы дейм. Болбосо, азыркы 
заманда далай акындар, єнєр адамда-
ры єзїнїн ичиндегисин башкаларга бере 
албай єзїнїн єзєгїнє кирип кетсе жары-
лып кетмек. Туура эмес жолго тїшїп, жо-
лунан адашмак. 

ши їйлєрдїн чатырын жаап иштейт экен. 
Ишибиз жок колоктоп жїргєн тєртєєбїздї 
теў жумушка алып алды. Ошентип тєрт 
тєкмє акын бир жылдай ошол киши менен  
иштештик. 

Кийин кєп жерлерде жер алам, їй алам 
деп чуркап жїрдїм. Бир кїнї устатым 
Жеўишбек Жумакадыр бир документти 
бїткєрїп келе кал деп Ак-Босого жаўы ко-
нушуна жиберип калды. “Эски-Толчокто” 
адашып калып бир кєчєдєн Мырзабек 
байкеге капысынан жолугуп калдым. 
Экєєбїз ал-жай сурашып, мен жер, їй 
издеп жїргєнїмдї айтсам ал “менде да 
жер бар” деп эле койду. Ага деле маани 
бербей кетип калып їйгє барганда ойло-
нуп Мырзабек байкеге чалдым. Ал сатыл-
чу жеринде эки бєлмє їй бар экенин, ан-
да ижарачылар жашарын айтты. Ошен-
тип ал байке мендеги акчага макул болуп 
ал їйдї мага сатты. Ошентип бала кез-
деги їйїм суунун башында, мечиттин жа-
нында болсо деген кыялым орундалып, 
так Ак-Босогодогу суу коругунун, мечит-
тин жанындагы їйгє ээ болдум. Кыска-
сы, Аалы менен Жеўишбек устаттарым 
Кудай ишарат кылгандай мени жумша-
шып, ыйык ак єргємдї табууга себепчи  
болушту.  

“Бала кезде издеген 
їйїмдї таптым”  

– Менин їй алып калганым єзїнчє 
кызык болду. Мындан алты 

жыл мурун Аалы Туткучев байкебиз єзї 
бошобой калып “бир байке ырдап бер-
чи деди эле” деп мени “Сейтек” балдар 
борборуна жиберди. Барып ырдап берип 
кеттим. Эки жылдан кийин бир байке фи-
лармониядан учурашып калды. Кєрсє, 
ал баягы Аалы байкени ырдап берчи де-
ген Мырзабек байке экен. Кийин ал ки-
ши мени бир нече жолу їйїнє чакырды. 
Негедир баргым келбей барбай жїрдїм. 
Кийин тєкмє акындар Мамбеттоко, Тынч-
тык, Бакыттар менен жїрсєм Мырза-
бек байке чалып “тамак астырып койдум 
эле келбейсиўби” деп калды. Тєртєєбїз 
їйїнє барып жакындан таанышсак, ал ки-
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– Дєєлєт мырза, Москвада 
6 кїн тынбай  (111 саат) манас 
айттыўыз. Мунун негизги мїдєє, 
максаты эмне эле?
– Улуу-Ата Мекендик согушта душман-

дар Москвага чейин кирип келгенде (Во-
локоламск шоссесинде) манасчы Са-
якбай Каралаевди окопто манас айт-
тырышкан экен. Мунун сырдуу жа-
гы бар. Душманды ошондон ары 
киргизбей сїрїп чыгышкан. Ушу-
ну эске ала жїрсєк. Ал эми Мос-
квага барып манас айтып калга-
ным Эгемендїїлїгїбїздїн 30 
жылдыгына Кыргыз диаспора-
сынын жетекчиси Кубанычбек 
Осмонбековдун чакыруусу се-
беп болду. Манасты элчилик 
имаратында айттым. Москва-
дагы мекендештерибизге дем 
берип манас айтсам, элге ка-
сиет кайтып келсе, элибизде 
єсїп-єнїгїї болсо деген тиле-
гим ишке ашты. 

– Манас айтуунун ортосунда 
бир аздан эс алып турдуўузбу? 
– Биринчи, экинчи кїндєрї уктабай ма-

нас айтып, болгону 39 мїнєттєй эс ал-
дым. Кийинки кїндєрї бир аздан чырым 
этип алып жаттым. 

– Манас айтып жатканыўызда 
кандайдыр бир белги, аяндар бол-
дубу?
– Кадимкидей сыр, белги болду. Эгер ба-

балардын колдоосу болбосо ошончо уба-
кыт айтыш, чыдап отуруш кыйын болмок. 

– Узак убакыт манас айтарда 
саламаттыгыўызга кооптонгон 
жоксузбу?
– Жок, кооптонгон жокмун. Анткени, 

“баш салгандан тартпаган, єлїмдєн кай-
ра кайтпаган” деп Манаста айтылгандай 
ата-бабалардын сїрєєрїнє, Жараткандын 
жар болоруна, ата-бабалардын арбакта-
рынын дем берерине ишенип жаттым. 

– Сизди кєрїїгє, Манасты угуу-
га ал жактагы мекендештерибиз, 
чет єлкєлїктєр кызыгышып кєп 
чогулса керек?
– Элден айланса болот. Ошол жердеги 

кыргыздардын кїнї-тїнї кызмат кылыш-
каны, ал жерден кетпей Манас угуп жа-
тышканы мага зор дем берди. Алар бата-
ларын берип, айланчыктап жїрїшкєнїн 
кєрїп кєз, айтып сєз кубанат экен. Айлан-
чыктап жїргєн жердештеримди кєргєндє 
“атаганат, кыргыз кай жерде болбосун 
кыргыз экен, каныбыздагы жалыныбыз 
єчпєптїр!” – деп келечектен їмїт артып, 
сїйїнїп калдым.  Манас  уккандардан 
“ушул жерде жїргєн элдин башын бирик-
тирип, канын ойготуп койдуўуз. Башыбыз 
бийик кєтєрїлїп, бир башкача сезимде 
болуп жатабыз” – деп кубанычын айты-
шып, ыйлагандар болду. Элчиликке кел-
ген апалар, агалар, эжелер “бизди ынты-
макка чакырып, сєз менен айта алгыс дем 
бердиў» – деп сїйїнїп отурушту. 

– Ушул сапардан соў башка жер-
лерге да чакыруулар болсо керек?
– Ооба, андай сунуштар кєп болду. Ал 

жактагы Жалал-Абад облусунун тургун-
дарынын  башын бириктирген Улан Кош-
матов деген жигит Алтайга барып Манас 
айтуу сунушун айтып, аны ишке ашыруу-
га аракет кыларын билдирди. Ошондой 
эле ал жердегилер Россиянын башка  
шаарларына, аймактарына манас 
айтсаўыз жакшы болмок деген ойлорун 
ортого салышып абдан кубандырышты. 

– Ушундай жакшы саамалыкты 
мурдатан же єз убагында колдоп, 
коштогон мамлекеттик чиновник-
тер, бизнесмендер болдубу?
– Манас Кыргызстандын Россиядагы 

элчилигинде айтылып жатканынын єзї да 
жакшы колдоо. Бул жактагы, ал жактагы 
элдин колдоосунан айланса болот. 31-ав-
густ кїнї Маданият, маалымат, спорт жа-
на жаштар саясаты министрлигинен Пре-
зидент Садыр Жапаровдун мага “Кыргыз 
маданиятына эмгек сиўирген ишмер” наа-
мы берилсин деген буйругу чыкканын ай-
тып, куттукташты. Ушунун баары мен їчїн 
чоў дем болду. Анан эў негизгиси, мени 
ошол жерде колдоп-коштоп жїргєндєрдїн 
бардыгына тереў ыраазымын. 

Сыймык

Буга чейин белгилїї манасчы Дєєлєт 
Сыдыков Бишкектеги борбордук 

аянтта 14 сааттан ашык манас айтса, 
31-августта Москвада 111  

(5 суткага жакын) саат манас 
айтып Гиннес рекордун  
койду. Бишкекке келгендин 

эртеси белгилїї манасчы, 
Кыргыз Республикасынын 
маданиятына эмгек 
сиўирген ишмер, кыргыз 
элинин азыркы Саякбайын 
редакциябызга чакырып, 
кенен баарлаштык  

Дєєлєт СЫДЫКОВ:

«Биринчи, экинчи кїндєрї 
уктабай манас айтып, болгону 

39 мїнєттєй эс алдым»

– 111 сааттын ичинде манастын 
кайсы жерине барып токтодуўуз?
– Манас атабыздын бабаларынан баш-

тап айтып отуруп “Чоў казатка” чейин айт-
тым. “Чоў казатта” Бээжинге барып Ма-
дыканды єлтїрїп Бээжинди алабыз деп 
турган жерине жеттим. Андан ары “Чоў 
казаттан” кийин “Кичи казат”, андан соў 
Семетейдин окуясы, Сейтектин окуясы, 
Кенендин окуясы, Алымсарык, Куланса-
рык  деп уланып кете берет. 

– Мунун баарын айтсаўыз кан-
ча кїнгє созулуп кетиши мїмкїн?
– Аны мынча кїн болот деп так айта ал-

байм. Буга чейин менин 200 саатка чейин 
айтканым “Кыргыз радиосунда” жазылып 
калган. Ошондо мен Кєкєтєйдїн ашын-
да Манас менен Коўурбайдын беттешке-
нине чейин эле жеткем. Манас айтууда 
окуялардын убакытка сыйымдуулугу сєз  
кайыптан кєз каранды. Кээде сєз арбы-
ныраак келет, кээде азыраак келет деген-
дей. Ошондуктан так кесе мынча убакыт 
айтам деген болбой калат экен.

– Саякбай, Сагымбай аталары-
быз тынбай айтканда канча кїн 
манас айтышкан экен?
– Алардын ємїрї жеткен эмес го. 

Солтон-Сары деген жерде Саякбай ата-
быз 30 кїн манас айтып “эми кичине манас 
айткандай болуп калбадымбы” деген экен. 
Келдибек сыяктуу манасчы аталарыбыз-
дын манасты толук айтканга ємїрї деле 
жетпей калыптыр. Токмоктун їстїндє Дїр 
деген ата болгон экен. Кєлдїн башында 
чоў жыйын болгондо чїйлїктєр Дїрдїн 

мектебинде Тыныбек манасчыны манас 
айттырышыптыр. Ошондо Тыныбек ата-
быз “Аккула жїрбєйт тартууга, Хан Манас 
жїрбєйт айтууга. Эгер уксаўар айтайын” 
дегенде эл муну кандай тїшїнєбїз деген 
экен. Ошондо ал эгер “чыдап уга алсаўар 
айтайын, болбосо кайтайын” дептир. Эл 
угууга макул болуп, убадасын бекем бер-
генде ал їч ай тынбай манас айтып эл 
жайлоодон кєчпєй калыптыр. Тыныбек 
ата “эми дагы ушундай бир айдан ашык 
айтсам балким Манасты бїтмєктїрмїн” 
деген экен. Ошол учурда анын колуна 
суу куюп жїргєн бала айтылуу Тоголок 
Молдо болгон экен. Тыныбек манасчы 
ага карап “оо тоголок молдом, сен иш-
ке жарай турган бала экенсиў” дегенден 
тарта Байымбет аты єчїп Тоголок Мол-
до болуп калган да. 

Келдибек  атабызды болсо кезинде бир 
бай алдыртып манас айттырыптыр. Бир 
айдан кийин бай “Келдибек, манастын да-
гы канчасы калды?” – дегенде “бир кап 
таруу алып келсеўиз айтам” дейт. Бир 
кап таруу алдыртып келсе бир кочуш та-
руу алып “мына ушунчасы бїттї, калганы 
капта турат” деген экен. Сагымбай ата-
быздыкын “Чоў Казатка” чейин жаздыр-
тып калышкан эмеспи. Ошондо Ыбырай 
Абдрахманов эт їстїндє олтуруп “Са-
ке канчасын бїтїп калдыў?” дегенде ча-
радагы тууралган эттен бир кочуш алып 
“ушунчасы бїттї, калганы калды” дептир. 

Ушундай олуя кишилер Манасты то-
лук айтып бїткєн эмес экен. Биз бол-
со ошолордун жолун бир аз улап келе  
жатабыз.

– Айрым манасчылар Манас ата-
бызды єўїндє жолуктурушкан деп 
калышат...
– Келдибек атабыз Кочкордон Манас ата-

быз “Чоў казатка” кетип бара жатат, кырк 
биринчи чоросу болуп кошулуп кетем” деп 
кадимкидей даярданып, аны эл узаткан 
экен. Бирок, ал кайып болбой артка кайтып-
тыр. Ошондо ал элге “Манас атам “сенин 
Чоў-Казатка сєєгїў да, жїрєгїў да чыда-
байт. Дит багып ал жерде жїрє албайсыў” 
– деп калтырып кетти деген экен. Болбосо, 
ал кайып болуп кетем деп ємїр бою даяр-
данган дешет. Бизге жеткен манасчылар-
дан єўїндє Манас ата ат берген манасчы-
лар – Келдибек, Балыкооз, семетейчилер-
ден – Дыйканбай. Булар ошол аттарды ми-
нип жїрїп манас айтышкан. Таластан чык-
кан Назар манасчы болсо  Манас атанын 
найзасынын тїпєгїн дайыма єтїгїнїн кончу-
на салып жїрчї экен. Тыныбек атабыз Ма-
настын жай ташын алып жїрсє, акын Бер-
дибек Жамгырчиевдин чоў атасы Жамгыр-
чы манасчы Алманбеттин жай ташын алып 

жїрчї экен. Ушундай касиеттїї манасчылар 
Манасты толук айтып бїтїрє албай кетиш-
кен экен. Ошолор бїтїрє албаган Манасты 
биз кичине болсо да улантууга аракет кы-
лып жїрєбїз. 

– Аян берилгендер манас айтпай 
коюшса аягы кооптуу болбойбу?
– Манасты айтпай калганда адамга оор 

милдет жїктєлїп калат. Ал эмес айтпай-
быз деп канчалаган адамдар єз ємїрї ме-
нен кош айтышып калышкан. Канчалаган-
дар Манасты айтпай оорукчан болуп ка-
лышса, канчалагандар Манаска аралаша 
албай кийин єкїт кылышкан. Манас адамга 
келгенден кийин сєзсїз айтыш керек. Аны 
айтпасаў жерге-сууга батпай, жаныўды ко-
ёрго жер таппай каласыў. Агын сууну то-
суп салсаў ал бузулуп, сасып кетет. Коё 
берсеў чєлдї жашартып, кєк шиберди жай-
калта єстїрєт эмеспи. Ошондуктан агып 
келе жаткан сууну тоспогондой эле келип 
жаткан касиеттїї Манасты элге айтып, эл-
ге сиўириш керек. Болбосо, єзїўє да кый-
ын болуп калат.    

– Манасты кыска айттырып 
койгондо алыска чабылбай калган 
кїлїктєй эле болуп калсаўыз керек?
– Андай убакта бугуў чыкпай калат. Ай-

рыкча союз мезгилинде  убакытты 5 мїнєт 
деп коюп, 3 эле мїнєт айтырып коюп турган 
да. Бир кезде Баткен Шернияз агабыз Ма-
насты эў узак айтуу боюнча конкурс уюш-
туруп, байге койгон. Ошондо Кыргызстан-
дагы бардык манасчылар келип катыш-
кан. Чай ичип отурсак ыраматылык Уркаш 
Мамбеталиев “атаўдын кєрї, силер кандай 
бактылуусуўар. Бизге мындай мїмкїнчїлїк 
болгон эмес. Бизге 3-5 мїнєттєн эле айт-
тырып жатып илгерки чоў манасчылар-
дай ачылып, кєбїрїп толук кандуу айта 
албай ємїрїбїз єтїп кетти”, – деп аябай 
єкїндї эле. 

– Сиздин оюўузча Манасты азыр-
кы заманда кантип кыргыз канына 
сиўирип, жайылтабыз?
– Негизи кыргыз тили, математика, 

адабият сабактарындай эле мектептер-
де “Манас” сабагы деп окутуш керек. Му-
ну биз, бизге чейинкилер илгертен эле ай-
тып келе жатабыз, бирок жогору жактар-
га жетпей жатат. Биз балдарды манас ме-
нен єстїрсєк Манастын касиети, окуяла-
ры ар бир кыргыз баласынын кєєдєнїнє 
сиўмек. Андай кыргыз эч убакта коррупция - 
га барбайт, бирєєнїн ємїрїн кыйбайт, 
бирєєнї жаманатты кылбайт. Мамлекет-
тик бийликке барса да жерди сатып, элди 
атпайт, Манастын элине кордук кылбайт. 
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу”

Нуралы Капаровдун чыгармалары 
менен ºткºн кылымдын 70-жылда-

рынын аягы, 80-жылдарынын башынан бе-
ри таанышмын жана ошондон бери жарык 
кºргºн ыр жыйнактарын, мезгилд¿¿ басма 
сºзгº, интернет сайттарга жарыяланган 
ырларын, кара сºз¿н ¿збºй окуйм десем да 
болот. "Ленинчил жаш" гезитинде чогуу иш-
тешип калдык. Улуу катары жол кºрсºт¿п, 
устаттык кеп-ке¢ешин берген учурлары  
да бар.  

Нуралы Капаров – С.Эралиев, Э.Тур-
сунов, С.Тургунбаев, С.Жи гитов-
дордун жолун улаган олуттуу акын-
дарыбыздын бири. Олуттуу темалар-
дын тегерегинде ойлуу ырларды жа-
зат. Акыркы жылдарда жемишт¿¿ иш-
теди. Болгондо да улуттук поэзия-
нын алтын казынасынан орун ала 
турган ырларды жазды жана кыргыз 
ырын мазмундук-формалык, идея-
тематикалык жактан да байытты, 
ушул º¢¿ттºн алганда аны интеллек-
туалдык поэзиянын ºк¿л¿ десек да  
жарашат. 

Ал ырларды жºн эле, ырларынын 
санын арбытып коюш ¿ч¿н эмес, эбе-
дейи эзилип, чын ж¿рºг¿ менен бери-
лип, агылып-тºг¿л¿п, ºз ырларына ºз¿ 
тамшанып, башкаларды да тамшан-
дырып жазат. Сºз менен иштеген-
ден эринбейт, сºзд¿ сºзгº кынап, сап-
ты сапка куюлуштура тизип, узанган-
дан качпайт. Акын ырларында кыярып 
батып бараткан к¿нд¿ с¿рºттºйб¿ же 
шылдырап агып жаткан булактын ту-
нуктугу тууралуу сºз кылабы же сулуу 
кыздын шы¢кылыктап к¿лгºн¿н жа-
забы, айтор не тууралуу жазбасын, 
анын баары кадимкидей кºз алды¢а 
тартылып, ал ырды акын менен чо-
гуу отуруп жазгандай таасирде кала-
сы¢. Айрым ырларында ойлор азоо 
аттай жулкунуп авторду ала качып 
кеткени да байкалат. Арийне, автор 
кубалашкан саптардын, ала качма 
ойлордун жетегинде калып калбас-
тан, бура тартчу жерден бура тартып, 
жыра тартчу жерден жыра тарткан. 
Бул анын акын катары артыкчылы-
гы, ошол эле учурда катачылы- 
гыдыр.  

 ***

Оо, жараткан,
ыйман бер жазаарымда,
турайын к¿зг¿ суудай тунуп дайым,
жамандын жаман жагын 

жазып жатып,
жамандын жакшы жагын 

унутпайын.
Кºз бергин таразадай,
акыл бер, кºкºлºткºн колчырагын,
байлыктын жолун айтып 
                                        каргашадай:
байлары¢, кедейлерден кор турарын,
жылкыдан жыгылганда аман калып,
эшектен жыгылганда кол сынаарын…
Айла бер, амал бергин,
айбат бер, айгайлатып.
Жылуунун баркын унтуп калган адам,
барышы керек экен карга кайтып,
чындыкты коргош ¿ч¿н адам анан,
аргасыз жашайт экен жалган айтып…
Оо, жараткан,
ыйман бер жазарымда,
бычактын мокогун бер чатагы¢да,
ынсап бер ким-бирººн¿ кууп калсам,
кубат бер качаарымда…
Кыз бергин барган жерин таштабаган,
куш бергин ºскºн жерин кыштабаган,
ж¿рºк бер досторума муздабаган,
санаа бер душманыма сыздабаган…
Оо, жараткан,
ыйман бер жазаарымда,
турайын к¿зг¿ суудай тунуп дайым,
жакшынын жакшы жагын жазып жатып,
жакшынын жаман жагын унутпайын.

Акындын бул ырын эки-¿ч сыйра кайталап оку-
ган со¢ гана, автордун айтайын деген оюн, бул 
ырдын “тузун” таптым кºр¿нºт. "Оо, жараткандын" 
"тузу" – “чындыкты коргош ¿ч¿н адам анан, / арга-
сыз жашайт экен жалган айтып…” – деген эки сап-
та айтылыптыр. 

Адабий сын ордуна

Биз, адамдар кºп учурларда кашкайган чындык-
ты даап айта албай, аны айтуудан тайсалдап, чын-
дыкты калкалап калыш ¿ч¿н калп айтып жашайбыз. 
Адам ºм¿р¿, адам тагдыры жалган менен чырма-
лышып, калп биздин к¿н¿мд¿к жашообуздун ажыра-
гыс бир бºл¿г¿нº айланган. Ким-бирººн¿н кº¢¿л¿н 
оорутуп албаш ¿ч¿н да, кээде атайылап адамдын 
кº¢¿л¿н оорутуш ¿ч¿н да калп айтууга аргасызбыз. 
Акын Нуралы Капаров мына ушул жашоонун чын-
дыгын кармай билип, аны окурманга кºркºм сºзд¿н 
керемет к¿ч¿ менен э¢ жºнºкºй жана т¿ш¿н¿кт¿¿ кы-
лып бере алган. Акын адам жашоосунун б¿т¿ндºй 
бир философиясын ушул ырда айтып салган  
сыяктуу. Балким, кыргыздар жарык д¿йнºн¿ – жал-
ган д¿йнº деп атаганынын чындыгы да дал ушул 
жакта жаткандыр.

Акын Нуралы Капаров жºнºкºй жазат, татаал, 
ары та¢галычтуу ойлорду айтат. 

***

Айрылышта бир башы¢ды
адаштырбай алып ж¿р¿¿ кыйын экен…
К¿н болуп тегиз к¿й¿п,
ай болуп тегиз тийип турбаган со¢,
кыйын экен…
Ата¢гºр¿,
кезинде кырктан оогон,
кыйын экен,
достору¢ душман болгон…
Кыйын экен…
Доско – дос, аялга – эр,

ºм¿р бою душман болуш душманы¢а,
бут тосуп конгону¢а, учканы¢а,
суу чачып кайнагы¢а, муздагы¢а,
т¿к¿р¿п туз-даамы¢а…
турганы кыйын экен…
Кыйын экен
балага ата болуш ды¢ылдабай,
пайдалуу тууган болуш тууганы¢а,
ж¿г¿р¿п тыным албай –
ж¿г¿р¿п ж¿р¿п турган,
каткырып ыйлаары¢да,
кайгыда к¿л¿п турган –
кыйын экен…
Кыйын экен ташка таштай,
жумшакка жумшак колдой жагып туруш.
Кººлг¿п кºлгº кºлдºй,

дайрага дайра болуп агып туруш…
Кыйын экен кыскарбай учталганга,
¿ндºбºс ата болуу ¿ч бала¢а,
кайгырбас ата болуу кыз бала¢а.
Кыйын экен карага актай жугуп 

º¢¿н ачып,
жаманды тордой тосуп желелениш,
муздакка жылуу сºздºй коюн ачып,
т¿з чуркай турган жерден тегерениш.
Кыйын экен, кыйын экен…
жукарбас канжар болуш кайрагы¢а,
жашыл тºр жайлоо болуш жайдагы¢а,
жаансыз булут болуш аймагы¢а…
…жа¢ылыш ºм¿р чиркин 

жайлап барат,
…жа¢ылбас Жердин шары 

айланууда!

  Ак менен каранын, жакшылык ме-
нен жамандыктын айыгышкан карма-
шы – жа¢ылыш ºм¿рд¿ жайлатып, 
жа¢ылбас Жердин шарын айландырып 
турат. Акындын ырларындагы керемет 
табылга – жºнºкºйл¿кт¿н татаалдыгын-
да, татаалдыктын жºнºкºйл¿г¿ндº. Бу-
га Н.Капаровдун кийинки ыры да ми-
сал боло алат.

* * *

Жылууну бороон алды кºм¿р кºптºй
Суу алды кºп¿рºн¿ темир кºптºй.
Он м¿нºт ºм¿р сурап алгыс кезде,
Он жылым текке кетти ºм¿р кºптºй…

(Н.К)

Эх, десе¢ кº¢¿л калды, кº¢¿л калды,
кº¢¿л калды кармашкандан,
кордошкондон,
чагымчы душмандардан,
чыккынчы жолдоштордон.
Кº¢¿л калды кºк союл, бычагынан,
чыла даам ушагынан, чынжырлуу 

тузагынан…
Мейли алар жаагын жанып
турсун какшап,
чыккым жок бирин кººлºп,
бирин актап,
калыстык болсун кантип 

кармаштарда,
муш жеген, муш урган да 

бирдей акмак!
Эх, тагдыр неге чыдап жаттым экен,
Мен эмне бул кармаштан 

таптым экен.
“Агына-карасына” кар т¿к¿р¿к
ºткºнд¿н дарбазасын жаптым бекем!
Каптаган кайгы-туман, булуттарын,
Кºкºйдº ыза-кектин жулуп баарын,
Кубалап тазын дагы, касын дагы,
Тазалап чочко кºз¿н, муруттарын.
ºткºнд¿н дарбазасын жаптым бекем,
Жаралуу жаным, ж¿рºк, унут баарын!
Кºз¿мºн жаш куюлду салаа-салаа,
Эх тагдыр, сага чала, мага чала!
Он бир жыл жакалаштык, салгылаштык,
Кор болду сая кеткен
ºм¿р гана.
Эх, душман, сага чала, мага чала,
Кор болду кайран ºм¿р, ºм¿р гана!..

"Адашкандар" – бул акын Нуралы Капаровдун 
эле поэзиядагы жа¢ы бийиктиги эмес, бул улуттук 
поэзиябыздын да б¿г¿нк¿ бийиктиги же ж¿з¿ десек 
жа¢ылышпайбыз. Ошентсе да Н.Капаров “Адаш-
кандарда” негедир дагы да ачылып-чачыла ал-
бай калгандай таасир калтырат. Акындын ырла-
рындагы ой толгоолор, сезим туюмдардын кºркºм 
подтексттер аркылуу чагылдырылып, сºз менен 
иштеш¿¿дºг¿ чеберчилиги, к¿т¿¿с¿з ойлор, табыл-
галар Н.Капаровдо дагы да ачылбай кала берген 
м¿мк¿нч¿л¿ктºр кºп экенин кºрсºтºт. Буюрса, та-
ланттуу акындын бергенинен бере элеги, айтканы-
нан айта элеги, жазганынан жаза элеги арбын деп  
ойлойбуз.

Таланттуу акын Нуралы Капаровдун басмадан 
жаўы эле чыгып, боёгу кургай элек “Адашкандар” 
аттуу ырлар жыйнагы акын агабыздын поэзия 
дїйнєсїндєгї жаўы бийиктигин аныктаган 
салмактуу жыйнак болуптур. Бир сыйра барактап 
чыктым. Айрым ырлары менен мурда-кийин 
тааныш экем, эски малдын кєзїндєй болуп, жылуу 
учурады. 

Олуттуу акын,  
омоктуу ойлор
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Коом жана дин

Бул маселеге байланыштуу карапа
йым жарандар жана динге ишенгендер 
конкреттїї суроолорго конкреттїї жооп 
алууга муктаж. Мисалы: «Таблиги жа
мааттын» динди жайылтууга болгон 
каалоо  су канчалык исламдын єзїнє туу 
ра келет»? «Мусулман кийими» жана «Ба
тыштын тарбиясы» сыяктуу тїшї  нїк  
тєрдїн мааниси эмнеде»? Бул уюмдун ма
данияты биздин кыргыз мадания  тына, 
азыркы коомдук турмушубуздагы мами
лелерге туура келеби»? «Жалпысынан 
таблигдик идеологиянын теологиялык 
негизи эмнеде»?

Дегинкиси, маселени эў башынан баш
тайлы. Кыймыл кантип жаралды? Негиз 
дєєчїсїнїн ким экенине, анын басып єткєн 
укмуштуу жолуна сереп салалы. “Таблиги 
жамааттын” негиздєєчїсї Мухаммад Ильяс 
Кандехлевинин айтымында, «даават» кый
мылын (кыргызчасы –чакыруу, тїшїндїрїї) 
тїзїї идеясы ага 1925жылы Меккеге экинчи 
ажылыкка барганда кєргєн тїшїнїн негизин
де пайда болгон. Ошентип, ал 1926жылы 
ал «Таблиги жамаат» уюмун тїзєт. 1941жы
лы бул кыймылдын 25 миў жолдоочулары
нын катышуусу менен чоў машура (чогулуш) 
болуп єткєн. Бул мезгилде негиздєєчї жа
на анын жардамчылары ишти улантуучу
лардын тышкы жїрїмтурумуна тїздєнтїз 
тиешелїї жамааттын їч негизги эрежесин 
иштеп чыгышкан, алар:

1) мусулман кийимдерин милдеттїї 
тїрдє кийїї;

2) жаш муунга мусулмандык билимди 
алуудан мурда батыштыкын алууга  тыюу 
салуу;

3) кыймылга катышуучулардын жалпы 
милдеттенмеси – дааватка чыгуу.

Балким, мындай эрежелер ошол заман
да Британия империясынын колониясы
на айланган Индиядагы мусулмандардын 
абалына жана позициясына туура келген 
чыгар. Бирок ошол убакытта бул аймакта 
Индиянын мусулман коомунда диний не
гиздерди сактоого єбєлгє тїзгєн татыктуу 
диний, динийсаясий жана консерватив
дик багыттар бар экенин эске алуу керек.

Белгилеп коюучу нерсе, Таблиги жа
мааттын бїгїнкї жолдоочулары кыймыл
дын негиздєєчїсїнїн кыялдарын ишке 
ашырып жатышат.

Негизги аспектилерин кененирээк тал
дап кєрєлї.

Ислам теологиясында тїш 3 катего-
рияга бєлїнєт: мубашшират (кудайлык), 
нафсания (кадимки, кїнїмдїк) жана шай-
тания (шайтандык). Тїштїн аталган би
ринчи категориясы АллаТааланын эл
чилерине гана мїнєздїї. Бул аркылуу 
алар Кудуреттїї Кудайдан келечекте
ги жагдайлардын милдеттенмелерин же 
кєрїнїштєрїн ала алышат – мисалы, Ибра-
хим (с.а.в), Жїсїп (с.а.в). Экинчи катего
рия – нафсания. Тїштїн бул категория
сында адам кыялдарына жана эмнеге ум
тулганына байланыштуу тїштєрдї кєрєт. 
Мындай тїштєр кїнїмдїк тїйшїктїн та
асири астында, ошондой эле уктап жат
канда болуп жаткан тышкы таасирлердин 
натыйжасында пайда болот. Їчїнчї кате
гория шайтания деп аталат. Анда адам 
шайтандын азгырыгына дуушар болот. 
Мындай тїштєр адамдарды жамандык
тын кєрїнїштєрїнє (бийликке умтулуу, 
мыйзамсыз баюу, жанкумардык жана бу
зукулук) байланышкан адамгерчиликсиз 
жана мыкаачылык иштерге тїртєт. Ислам 
илиминде жєнєкєй адамдын тїшї эч ка
чан маалымат булагы, жїйєдалил же ар
гумент, деги эле кандайдыр бир милдет
тенменин же ємїрлїк максаттардын була
гы болгон эмес. Ушул себептен улам, кы
ялдагы тїшкє гана негизделген диний че
чимдерди орнотуу же жокко чыгаруу, ошон
дой эле ага ылайык жашооўузду багыттоо 

туура эмес болуп калат. Мухаммед Ильяс 
Кандехлевинин уйкудагы тїшї аркылуу ал
ган «Таблиги жа маат» чакыруусун уюшту
руу милдети тууралуу билдирїїлєрї со
циалдык жана психологиялык мїнєздєгї 
кєй  гєйлєрдї камтыйт.

Кєпчїлїк аалымдардын жана теолог
дордун пикиринде, анын тїшї нафсания 
же шайтания категориясына кирет. Би-
рок, эч кандай учурда аны кудайлык (му-
башшират) деп таанууга эч кандай негиз 
жок. Бул аны пайгамбар деп таанытуу  га 
тїрткї берет. Бул Ислам баалуулукта-
рына жана ишенимдерине такыр кар-
шы кєз караш. Акыйда илими акыркы пай
гамбар Мухаммед (с.а.в.) болгонун їйрєтєт 
жана чындыгында андан кийинки эч кан
дай пайгамбарлыкты тааныбайт. Демек, 
тїш кєрїїнїн негизинде тїзїлгєн ар кан
дай диний кыймылдын эч кандай мааниси 
жана диний жакшылыгы болбойт, авантю
ристтик кыял бойдон калат.

Бул диндегилер аны негиздєєчїнї пай
гамбар дебей, єздєрїн Исламга чакырган 
«дааватчыларбыз» деп гана айтканы ме
нен єздєрїнїн жана башкалардын алда
нып жатканын элес албайт. Жана бул кый
мылда болуунун єзї негиздєєчїнї пайгам
бар деп таанууга алып келет. 

Кыймылдын негизги максатына кел
сек – динди жайылтуу же динге чакыруу. 
Таблиги жамааттын жолдоочуларынын 
тїшїнїгїндє, «Алладан башка Кудай жок» 
деген калиманын жайылышы, аныгы дин
дин жайылышы.

Биринчиден, кыймылдын жолдоочу
лары Исламды эмес, Таблиги жамааттын 
эмирлеринин теологиялык кєз карашта
рын жайылтууда.

Экинчиден, ээрчигендердин тїшїнї гїн  
дє, динге чакыруу  пайгамбардын сїннєтї, 
бирок Мухаммед пайгамбар мындай сис
темалуу 40 кїндїк (гашт) даа  ватка чакыр
ган эмес.

Їчїнчїдєн, дин – бул индивидуалдуу 
кєрїнїш, жеке адамдын жеке тїйшїгї, бул 
анын єзїнє гана тиешелїї. Адамдын ички 
дїйнєсїнє таасир этїї аракети анын жан 
дїйнєсїнє кол салуу катары каралат жана 
бул Пайгамбардын сїннєтїнє туура келбей 
тургандыгы тїшїнїктїї. Курандын їч же
ринде АллаТаала пайгамбарына мындай 
деп айтат: «...сен аларга кепил эмессиў» 
(Сїрєлєр: Їй айбандары, 6/107; Топтошкон 
адамдар, 39/41; Кеўешїї, 42/6). Топтош
кон адамдар (Зумар) сїрєсїнїн 41 аятын
да: “(Мухаммад с.а.в), аныгында сага Ку
ранды адам баласы їчїн чындык боюнча 
тїшїрдїк. Ошондо ким туура жолго тїшсє 
– єзї їчїн. Ал ким адашса, ал єз зыянына. 
Сен аларга кепил эмессиў”, деп айтылган. 

«ТаБлИгИ ЖамааТ» 
кыймылына ТИе шелїї їч эреЖе 

Жєнїндє кеп» 

1. «мусулман» кийимин гана кийїї
Мусулман кийими  бул жаўы термин. 

Бул терминдин чыкканына жїз жылдан кєп 
болгон жок, бирок ал исламдагы реалдуу 
тїшїнїк катары диний адамдардын аў
сезиминен орун алды. Кээ бир учурлар
да динге берилгендер «диний кийимге» 
єзгєчє даража катары карашат. Мусул
мандык же диний кийим эмнени билди
рет? Эч ким конкреттїї тїрдє жооп бере 
албайт. Ар бир адам єз элинин мадания
тына мїнєздїї болгон салттуу кийимдер
дин кадырбаркын билет. Кийимдердин, 
кєйнєктєрдїн жана шымдардын салттуу 
тїрлєрї бар, XIX кылымдын аягына чей
ин эч бир дин аалымы адамдын кийимине 
карап диний аныктама берген эмес. Ант
кени, ислам дининде диний же мусулман
дык кийим деген тїшїнїк жок. Кийим тигил 
же бул этникалык топтун же элдин мада
ниятына тїздєнтїз байланышкан салттуу 

Таблиги жамааТ
исламжана чыныгы

Кийинки жылдары єлкєбїздє таблигчилер кыймылынын кеўири жайылып 
жатканын байкоого болот. Алар «мусулман баалуулуктарын таратуучу» катары 
иш алып барышып, єздєрїнїн пикирлерин чечкиндїї тїрдє таўуулоодо. Ал эми 
бул пикирлер биздин салттуу мусулмандык ишенимибизге ылайык келе бербейт, 
эл арасында келишпестикти жана шек жаратууну пайда кылышы мїмкїн.

кийинїї болушу мїмкїн. 
Качантан бери кыска шым, жакасы жок 

кєйнєк (камис) мусулман кийими болуп 
калды? Же баары Мухаммед пайгамбар
дын (с.а.в.) айткандары боюнча жасалган
бы? Дароо айтып коюу зарыл: хадистер
де да, Куранда да «мусулман» же «ди
ний» кийим сыяктуу формула жок. Куран 
дин менен салттын чегин так аныктап бер
ген. Качантан бери Пайгамбарыбыздын 
сїннєтї салт катары ар бир мусулмандын 
жїрїмтурумуна шаблон болуп калды? Ал 
ар дайым їлгї гана болгон, бирок шаблон 
эмес, арабдардын кийим кийїї салты эч 
качан диндин белгиси катары каралбаган. 
Таблигчилердин индиялыкпакистандык 
кийимдери эч качан мусулмандык же ди
ний кийим катары эсептелбейт, бул дин 
єўїтїнєн гана эмес, аўсезим кєз карашы
нан алганда да акылга сыйбаган абсурд. 

Исламда диний кийимдердин бар 
экенин ырастоо – бул диндин тымызын 
христиандашуусу. Чынында эле, хрис
тиандыкта дин кызматчыларынын – поптун, 
монахтын рясасы, атайын ки йимдери бар. 
Кєргєзгєнгє тыюу салынган дене мїчєлєрїн 
жаап турган кийимди эмне їчїн диний же 
мусулмандык кийим деп аташыбыз керек? 
Бул єтє жєнєкєй кєрїнїш. Кийим кийїї – ин
сандын коомдогу моралдык жїрїмтуруму. 
Адамдын кийими динге таандык болушу 
шарт эмес. Кєптєгєн динчил эмес адамдар 
моралдык жїрїмтурумга ылайык кийини
шет, башкача айтканда, одоно кийинбейт. 
Бул жерде дин эмес, тарбия чоў роль атка
рат. «Дин жолундабыз» деп жїргєндєрдїн 
кєпчїлїгїнїн жїрїмтурумунда атына заты 
шай келбегендик да кезигет. Кийим адамды 
мусулман же динчил кыла албайт, адамдын 
єзї мусулман же динчил болушу мїмкїн. 
Кийим  адамдын эстетикасына басым жа
саган аксессуар. Кийимди динге таўуулоо 
– адепсиздик.

2. Балдарга адегенде динди їйрє 
тїїдєн мурда «батыш билимин» алуу  
га тыюу салуу

Ислам дин катары жер жїзїн Батыш ме
нен Чыгышка бєлбєйт. Ошондуктан, ал ба
тыштык же чыгыштык билим берїїгє акцент 
жасабайт. Бул єўїттє илимдин улуттук, эт
никалык, єзгєчє диний тиешелїїлїгї жок. 
Илим – бул бїткїл адамзаттын ийгилиги, ал 
динамикалык тїрдє дїйнєнїн бардык оку
муштууларынын акылойлору менен идея
ларынын динамикалык тїрдє жуу рулушуп 
єнїгїїсї. Албетте, баланы тарбиялоодо 
диний маданият керек. Анткени дин адеп
ах   лакка їйрєтєт, адамдын жїрїмтурумуна 
негиз тїзєт, бирок адамдын эркиндигине 
шек келтирбейт, анын  коомго пайдалуу бо
луусуна жардам берет. Мусулман медре
селеринде миў жылдар бою диний илим
дер менен катар астрономия, математи
ка, химия ж.б. сабактар бирдей деўгээлде 
окутулган. Балким, динди биринчи орунга 
коюу  Таблиги жамааттын негиздєєчїсї жа
шаган мезгилде ошол аймакта (Индияда) 
керек болгон чыгар. Бул постсоветтик мей
киндиктеги єлкєлєрдїн, анын ичинде Бор
бор Азия элдеринин менталитетине жана 
маданиятына туура келет деп айтуу кыйын.

Мусулмандын (адамдын) билим алуу
суна тїрткї берген кєптєгєн уламыштар, 
хадистер бар. Чынында эле, билим – бул 
кїч, мейли ал батыштык же кытайлык бол
сун, деги эле биринчи кезекте диний сабат
туулук берилсе да, себеби билим жараты
лыштын сырларын издєєгє негиз тїзєт, 
адамдын ишенимин бекемдейт. 

3. дааваттын (динге чакыруунун) 
бардык мусулмандарга жайылтылышы

Биз бул маселени пикирибиздин ба
шында эле айтканбыз. Элестетип кєрїўїз, 
бир мусулман башка мусулманга келип: 
«Алладан башка Кудай жок»,  деп айт» 
дейт. Бул сєздї таўуулай берїї адамдарды 
динден алыстатып жибериши да мїмкїн.

Тарыхый булактар  XX кылымдын ба
шында британдык Индия аймагында дин
дин абалы єтє аянычтуу болгонун кєрсєтєт. 

Єлкєдєгї мусулмандар саясий жана со
циалдык кызыкчылыктар їчїн динден 
баш тарта башташты жана єздєрїнїн ин
диялык диний маданиятына кайтуу баш
талды. Ошондуктан, мусулмандарды Ис
лам динине кайтаруу Таблиги жамааттын 
негиздєєчїсїнїн биринчи кезектеги мил
дети болуп калды. Баары логикалуу, ал
бетте. Бирок эмне їчїн Кандехлеви жаўы 
кыймылды тїзїї демилгесин Сауд падыша
лыгына ажылыкка баргандан кийин башта
ган. Бул эч кимди кызыктырган эмес. Бир 
нече жылдан кийин Сауд Арабиясынын 
падышалыгы расмий тїрдє ваххабисттик 
идеологияны карманган єлкєгє айланат.

XIX кылымда ваххабизмдин пайда бо
луусу коомдун ыркы кетїїсїнє жана адам
дардын диндин негизинен баш тартуусу
на байланыштуу болду. Аларды динге кай
таруу таблигчилердин ыкмаларына ка
раганда, ашкере радикалдык жол менен 
жїргїзїлгєн. Кыязы, маселе таблигди 
негиз    дєєчїнїн тїш кєрїїсїнє байланыштуу 
эмес сыяктуу. Ал єз кызыкчылыгын кєздєє 
менен катар сауддийлер менен тыгыз ма
миле тїзгїсї келгендир. Бул – божомолу
буз. Чындыгын бир АллаТаала билет. Би
рок, «Таблиги жамаатты» жолдоочулар эм
не менен алпурушуп жїргєнїн тереўирээк 
ойлонушса, бул жол кайда алып барары
на баам салышса дейм.

Кыймылга баа берїїчїлєрдїн пикирле
рине карасак, бардыгы дээрлик бул уюмду 
саясаттан тышкары болушу керек деп эсеп
тешет. Таблигчилердин єзїлєрї да саясат
ка кийлигишпєєгє, социалдык кубулуштар
га астейдил мамиле жасоого чакырат. Алар 
Ислам жана исламдык катнаштар бар бо
луп турганда саясаттын зарылчылыгы жок 
деп эсептейт. Чынына келгенде, таблигчи
лер бизди жана єзїлєрїнїн жактоочуларын 
бейсаясат менен алдап жаткандай. адам-
дардын кандайдыр бир бирдиктїї ко-
омго биригїїсїнїн єзї  саясий кадам 
болуп эсептелери мурдатан эле купуя 
нерсе эмес. Себеби, бул диний ураандар
дын астындагы жыйындар «исламдык» чо
гулуш ж.б. деп аталса да, анын алга кой
гон максаттары бар.

Тєртїнчї халиф Алинин (р.а.) бийлиги 
доорунда хариджиттердин да «Алланын 
єкїмїнєн (мыйзамынан) башка єкїм жок» 
деген диний урааны болгон. Ал эми таблиг
чилерде – «Мусулман, мусулман бол!» де
линет. Бирок, мусулмандык, бул – эмне? 
Адамдын коомдогу диний же саясий пози
циясыбы тїшїндїрїлбєйт. 

Таблигди негиздєєчї Мауляна Мухам
мад Ильяс Кандехлевинин Индияда бри
тандыктарга каршы активдїї кїрєшкєнїн, 
жана биринчи дїйнєлїк согуштан кийин 
Осман халифатын калыбына келтирїїнї 
колдогонун бардыгы биле бербейт. Ушул 
кыймыл «ДжамаатульИсламиянын» негиз
дєєчїсї М.Маудидини ташталкан кылган 
чечим чыгарган. Бул, албетте, саясат. Ади
летсиз атаандаштык. Социологияда бул – 
кош стандарттуулук деп аталат.

Жогоруда айтылгандардын барды
гын эске алганда, таблигдердин кыймы
лы бирденбир «туура жол» эмес экени 
жана ал ички карама каршылыктарга тол
тура экендиги белгилїї болду. Ага каты
шуу – динин бек кармаган мусулмандар 
їчїн адашуу, чыныгы Исламдан алыстоо. 
Кєптєгєн мамлекеттер, анын ичинде биз
дин кошуна єлкєлєр «Таблиги жамааттан» 
прогрессти кєрбєгєн соў, єз єлкєлєрїндє 
коопсуздукту сактоого байланыштуу, бул 
диний агымдын ишмердїїлїгїнє тыюу са
лышты. Биздин муун атабабаларыбыздын 
маданиятына, їрпадаттарына жана салт
тарына чыккынчылык кылбай, Кыргызстан
дын келечекте гїлдєпєсїшї їчїн тиешелїї 
чечимди кабыл алышы керек. Кылымдар 
бою кыргыз эли ханафиттик ислам жолун
да жїрїп, аны эў прогрессивдїї, салттуу 
жана алгылыктуу деп эсептеген.

Бекмурат КЕМЕЛЖАНОВ

P.S.Макаладагы айтылгандар автордун жеке пикири жана редак-
циянын позициясын билдирбейт.
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Считать недействительным

Утерянные документы: постановление Дарханской 
айыл єкмєтї за №129 от 09.11.2012 г., договор Жети-
Єгїзской районной государственной администрации 
от 14.11.2012 г., Кыргызский государственный проект-
ный институт землеустройству “Кыргызгипрозем” за 
№43 от 01.08.2013 г. и круглую печать Кожоналиева 
Жыргалбека Ибраевича ИНН 21604196801174 счи-
тать недействительными.  

ЖТ

В связи с проводимым аукционом по реализации различных отходов ОАО «МАМ» 
приглашает заинтересованных лиц оставить заявки на электронную почту manastender@
gmail.com в срок до 20.09.2021 г. Ответственное лицо Турдуев Ж.А. 0550 57-12-25.

№ 
п/п

Наименование Ед-ца 
изм-ия

Кол-во

1 Отходы черного металла, деформированные вентиляционные 
короба

Кг 60 000

2 Оргтехника (компьютеры, принтеры, мониторы, телевизоры, 
телефонные аппараты)

Шт 100

3 Макулатура (картоны, бумаги, бокс файлы) Кг 500

4 Непригодные пластиковые емкости из под ПОЖ Шт 65

5 Отработки автомобильных масел Литр 800

C/О435

Считать недействительным
Утерянное  свидетельство на право пользования земельной доли серии ДА 

330 от 25.05.1995 года на имя  Акынбекова Асанбая считать недействитель-
ным. 

КВ

“ЖМКнын коомдо ºзгºчº орду жана 
ролу бар. Журналисттердин кесиптик  
жоопкерчилиги да маанилїї болуп турат. 
Бул иш-чара Кыргызстандагы медиалар-
га пайдалуу болот деп ишенем”, – деди 

Медиа

“Ийгиликке кадам” II медиафоруму єттї

  Єткєн жумада Нарын шаарында “Аймактык медиалар бїгїн жана эртеў” 
темасындагы республикалык II “Ийгиликке кадам” медиафоруму єткєрїлдї. 
Аталган форумда кыргыз тилдїї журналисттердин ишмердїїлїгї, аймактык 
медианын учурдагы абалы жана келечеги тууралуу сєз болду.

Маданият, маалымат, спорт жана жаш-
тар саясаты министри Кайрат Имана- 
лиев форумдун жїрїшїндє.

“Журналисттер” коомдук бирикмеси-
нин тºрагасы Марс Тїлегеновдун айты-

мында, аталган иш-чарага  ºлкºб¿зд¿н 
булу¢-бурчунан 70ке жакын кыргыз 
тилдїї журналисттер жана медиа экс-
перттер катышты. Анда социалдык тар-
мактар жана медиа, медиадагы тил, ген-
дердик маселелер, майыптардын жаг-
дайын туура чагылдыруу, юридикалык 
жана санариптик коопсуздук, шайлоону 
чагылдыруу сыяктуу бир катар актуал-
дуу темалар талкууланып, баяндамалар  
жасалды.

Белгилей кетсек, «Ийгиликке кадам» II 
медиафорумун ºткºрїї демилгеси “Жур-
налисттер” коомдук бирикмесине таан-

дык. Форумду эки жылда бир жолу об-
лус тардын биринде ºткºр¿п турууну салт-
ка айланткан. I Медиафорум 2019-жы-
лы Ош шаарында ºтїп, ал ºлкºбїздїн 
ийгиликтїї медиаларынын иш таж-
рыйбасы менен бºлїшїїгº арналган  
болчу. 

Ошондой эле, иш-чаранын ºткº-
рїлїшїнº IFEX, USAID, IFES, ЕККУнун 
Бишкектеги Программалык офиси, Жа-
рандык коомдун Прагадагы борбору жана 
Kyrgyz Concept сыяктуу эл аралык уюм-
дар жана кыргызстандык жеке компания-
лар кºмºк кºрсºтїшкºн.

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА,  “Кыргыз Туусу”

Айтышка Каракол мэриясы 
тарабынан 400 миў сом 

бєлїнїп, баш байгеге – 150 000 
сом, 1-орунга 80 000, 2-орунга – 
50 000, ал эми 3-эки орунга 25-
30 миў сомдон акчалай байге-
лер менен бир катар кызыкты-
руучу сыйлыктар белгиленген.

Айтыштын негизги талабы 
– жогоруда аттары аталган їч 
залкардын ємїр жолун, демек, 
алардын эл алдында сиўирген 

Ысык-Кєлдєгї эл аралык айтыш

Їч залкарга арналды

опол тоодой эмгегин чагыл-
дыруу экендиги да алдын-ала  
айтылды. 

Айтышка келген 12 акын 
чїчїкулак кармашып, эў алгач-
кы жуп болуп нарындык акын-
дар Нурсултан Малдыбаев ме-
нен Кутман Садыбакасов же-
ти калыстын берген баалары 
боюнча 69дан упай алышып, 
тєкмєлїк улуу єнєрдїн тайма-
шын баштап беришти. Алардан 

Каракол шаарындагы Касымалы Жантєшев атындагы музыкалуу 
драма театрында Кєл єрєєнїнєн чыккан улуу залкарлар: 
кыргыз мамлекетинин тїптєлїшїнє зор салым кошкон Жусуп 
Абдрахмановдун, алгачкы профессор, акын жана драматург 
Касым Тыныстановдун, тил илиминин дулдулу,кыргыз тилинин 
орфографиялык жана орус-кыргыз сєздїктєрїнїн тїзїлїшїнє 
негиз салган элдик академик Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына 
арналган тєкмє акындардын айтышы єттї. Айтышка кыргыз 
жергесинин булуў-бурчтарынан келген – 10, казак боордоштордон 
келген -2 акын катышты. 

кийин айтышка чыккан тажрый-
балуу акын Жыпара Кожокеева 
менен Оштон келген Айсара Ба-
зарбай кызынын али жаштыгына 
карабай теўтайлашып экєє теў 
67ден упай алышканы анын ке-
лечегине чоў їмїт байлап кой-

гондой болду. 
Айтыштын жыйынтыгында: 

3-эки орунду Айсара Базар-
бай кызы менен казак акыны 
Нурлубек Курманов, 2-орунду 
Кутман Садыбакасов, 1-орун-
ду Мамбеттокто Мамбеторозо, 

баш байгени Нурсултан Мал-
дыбаев жеўгендиги жарыя-
лангандан кийин,залга толгон 
кєрїїчїлєрдїн шатыраган кол 
чабууларынын алдында аларга 
тиешелїї акчалай сыйлыктары 
тапшырылды.   

Калыстар тобу: казак акындары менен

Жээнбай ТЇРК, “Кыргыз Туусу”  

Считать недействительным
Утерянный государственный акт о праве частной собственности серия Ч, 

№081246 от 27.09.2006 года по адресу: Ысык-Кульский район, с. Тамчы, ул. Ма-
нас – 10 на имя Джолдубаева Ырысбая считать недействительным.
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Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы-
нын маалыматтык саясат кызматынын жетекчилиги жана эмгек 
жамааты “Кыргыз Туусу” басма їйїнїн директор-башкы редак-
тору Мырзакат Тыналиевге апасы

КОЖОКЕ кызы Анаркандын
дїйнєдєн єткєндїгїнє байланыштуу тереў кайгыруу менен кєўїл 
айтып, аза кайгысын теў бєлїшєт. Маркумдун жаткан жери жай-
луу, топурагы торко болсун.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы-
нын талдоо иштери жана маалыматтык камсыздоо бєлїмїнїн 
жетекчилиги жана эмгек жамааты  “Кыргыз Туусу” басма їйїнїн 
директор-башкы редактору Мырзакат Тыналиевге апасы

КОЖОКЕ кызы Анаркандын
дїйнєдєн єткєндїгїнє байланыштуу тереў кайгыруу менен кєўїл 
айтып, аза кайгысын теў бєлїшєт. Маркумдун жаткан жери жай-
луу, топурагы торко болсун.

«Кыргыз Туусу» гезитинин эмгек жамааты,  белгилїї акын Ну-
ралы Капаровго уулу 

Мырза КАПАРОВдун 
дїйнєдєн мезгилсиз єткєндїгїнє байланыштуу тереў кайгыруу 
менен кєўїл айтып, аза кайгысын теў бєлїшєт. Маркумдун жат-
кан жери жайлуу, топурагы торко болсун.          

Чїй облусунун Аламїдїн райондук мамлекеттик администра-
циясынын башчысы – акими, эмгеги менен эл уулу аталган Ток-
тогул элинин чыгаан  уулу 

Жайылов Таалайбек Ташиевичтин
мезгилсиз каза болгондугуна байланыштуу  “Кыргыз Туу- 
су” гезитинин эмгек жамааты анын їй-бїлºсїнº, жакындарына 
кº¢їл айтып, аза кайгысын те¢ бºлїшºт.   

2008-жылы И.Раззаков 
атындагы Кыргыз мамлекет-
тик техникалык университетин 
ийгиликтїї аяктагандан кий-
ин Жайылов Таалайбек Та-
шиевич Токтогул районунда-
гы Бел-Алды айыл ºкмºтїнїн 
башчысы кызмат ордуна їч 
жолу шайланган.  2019-жылы 
Жалал-Абад облусунун Токто-
гул райондук мамлекеттик ад-
министрациясынын башчысы-
акими кызматына дайындал-
ган.

2021-жылдын 22-майынан 
баштап Кыргыз Республика-
сынын Президентинин Жар-
лыгы менен Чїй облусунун 
Аламїдїн райондук мамле-
кеттик администрациясынын 
башчысы-аким болуп дайын-
далган. 

Жайылов Таалайбек Та-
шиевичтин кºп жылдык эм-
геги бир катар мамлекет-
тик сыйлыктарга кºрсºтїлїп, 
«Каармандыгы їчїн», «Ас-
кердик си¢ирген эмгеги 
їчїн», «Ооган элинен ыраа- 
зычылык», «СССРдин Курал-
дуу Кїчтºрїнº 70 жыл» медал-
дары, «Кыргыз Республика-
сынын жергиликтїї ºз алдын-
ча башкаруусунун мыктысы» 
тºш белгиси, Кыргыз Респуб-
ликасынын ºкмºтїнº караш-
туу Курулуш жана регионду 
ºнїктїрїї  мамлекеттик агент-
тигинин, Билим берїї минис-
трлигинин, Коргоо министрли-
гинин, Кыргыз Республикасы-
нын ºкмºтїнїн Жалал-Абад 
облусундагы ыйгарым укуктуу 
ºкїлїнїн, Кыргыз Республика-
сынын ºкмºтїнїн Ардак гра-
моталары  менен сыйланган.

Жайылов Таалайбек Таши-
евичтин жаркын элеси кыргыз 
элинин жїрºгїндº тїбºлїккº 
сакталат. 

Маркумдун туугандарына 
жана жакындарына тере¢ кай-
гыруу менен кº¢їл айтып, аза 
кайгысын те¢ бºлїшºбїз.

ЖАЙЫЛОВ  
Таалайбек Ташиевич

Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик жана муниципал-
дык башкаруу тутуму чо¢ жого-
тууга учурады – 2021-жылдын 
9-сентябрында 51 жаш кура-
гында Чїй облусунун Аламїдїн 
райондук мамлекеттик админис-
трациясынын башчысы – аким 
Жайылов Таалайбек Ташие-
вич мезгилсиз дїйнºдºн кайтты.

Жайылов Таалайбек Ташие-
вич 1969-жылдын 21-октябрын-
да Жалал-Абад облусунун 
Токтогул районундагы Совет айы- 
лында туулган. И.Раззаков 
атындагы Кыргыз мамлекет-
тик техникалык университетин 
бїтїрїргºн.

1986-жылы орто мектепти 
аяктаган со¢ эмгек жолун На-
рын совхозунда баштаган.

1987-1989-жылдары Совет-
тик Армиянын катарына чакы-
рылып, Афганистанда кызмат 
ºтºгºн. 

Кайтып келген со¢ 1989- 
2001-жылга чейин Фрунзе ма-
шина чогултуу заводунда, Со-
вет совхозунда, Ленин атын-
дагы заводдо жумушчу бо-
луп иштеген. Андан кийин 
1991-2001-жылдары «Шыкма-
мат» дыйкан чарбасында бух-
галтер болуп иштеген. 

2001-2008-жылдары Жалал-
Абад облусунун Токтогул райо-
нунда почта бºлїмїнїн башчы-
сы кызматын аркалаган. 

У.А.Марипов, С.С.Касмамбетов, Ч.Абыкеев, А.К.Алиев, 
А.У.Жапаров, Д.Д.Догоев, Ж.К.Бакашова, У.Т.Кармышаков, 

Б.Р.зулпиев, А.А.Касымалиев, Ж.А.Асанкулов, 
А.М.Маматалиев, Э.С.Тентишев, А.Т.Сыргабаев, 

А.К.Алимбаев, С.А.Ашимбаев, з.И.Жамалдинов, 
М.К.Кожоев, Б.Н.Нарбеков, А.А.Тюкебаев

АУДИТОРДУК КЫЗМАТ
КªРСªТЇЇГª КЫЗЫККАНДЫКТЫ БИЛДИРЇЇ

ºлкº:  Кыргыз Республикасы
Багыты:   Инфраструктура/Транспорт 
Долбоор: Ысык-Кºл айланма автожолун реконструкциялоо (участ Корум-

ду – Балбай),  км 104-184,5
Каржылоо ыкмасы: Кредит № KGZ-1019
Кыргыз Республикасынын ºкмºтї Ислам ºнїктїрїї банкы (ИºБ) тарабынан 

Иссык-Кºл айланма автожолунун (Корумду а. – Балбай а.) 104-184,5 чакырым учас-
тогун реконструкциялоо долбоорунун чыгымдарын жабуу їчїн насыя алды жана 
бºлїнгºн каражатты долбоордун чегинде аудитордук кызмат кºрсºтїїгº жумшайт.

Кызмат кºрсºтїї долбоордун финансылык отчёттуулугун жана эсеп-кысап 
отчёттун даярдоону камтыйт. Долбоор боюнча сатып алуулар тууралуу Ислам 
ºнїктїрїї банкынын, DGMarketте жана UNDB Online веб-сайттарын, ошондой эле 
жергиликтїї гезиттерде (Кыргыз Туусу, Слово Кыргызстана) жана Министрликтин 
сайтында 2021-жылдын 14-август айынан жарыяланган жалпы билдирїїнї кара¢ыз.

Толук кызмат кºрсºтїїнїн талаптарын тºмºндºгї кºрсºтїлгºн даректен таа-
нышууга болот.

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациалар министрлиги та-
лаптарга жооп берген укуктуу аудитордук компанияларды кызмат кºрсºтїїгº кы-
зыкдар экендигин билдирїїгº чакырат. Компаниялар аудит жїргїзїї тажрыйба-
сы болгон жана эл аралык ºнїктїрїї банктар тарабынан каржыланган аудитор-
дук отчётторду даярдоо боюнча толук квалификациялуу экендигин тастыктаган 
атайын маалыматтарды, э¢ аз дегенде бир долбоорго аудитордук отчёт даяр-
доодо тажрыйбасы болгондугу тууралуу маалыматтарды (брошюралар, окшош 
тапшырмалардын баяндамасы, окшош шарттардагы топтолгон тажрыйбаларды, 
кызматкерлердин жалпы квалификациясы жана тиешелїї жºндºмдїїлїктºрї бо-
лушу тууралуу ж.б.) берїїсї керек.

Кыска тизменин критерийлери:
а) ИºБ талаптарына жооп берген укуктуу консультанттар (1.14-1.22-берене-

лери);
б) Профессионалдык жакшы абройго ээ жана 5 жылдан кем эмес аудитордук 

тажрыйбасы бар консультант, тактап айтканда, эл аралык ºнїктїрїї банктары та-
рабынан же кандайдыр бир эл аралык уюмдар тарабынан каржыланган бир дол-
боор боюнча аудитордук отчётун даярдаган;

в) Консультанттын конкурста артыкчылык бере турган кызыкчылыктардын ка-
гылышы болбошу керек.

Кызыкдар компания кызыкчылыктардын кагылышуу саясатына байланыштуу 
ИºБдїн долбоорлорун каржылоо боюнча консультациялык кызматтарды сатып 
алуу боюнча колдонмонун 1.23 жана 1.24 беренелерин карап билїїлºрї керек.

Консультанттар ºздºрїнїн квалификациясын жогорулатуу їчїн башка фирма-
лар менен биригишїїлºрїї мїмкїн, ошону менен бирге ассоциация биргелеш-
кен ишкана жана/же субконсультация боюнча кызматтар келишими тїзїлгºндїгї 
жºнїндº так маалымат жазылышы керек. Эгерде биргелешкен ишкана конкурс-
ка катышып жана тандалып алынса анда бардык ºнºктºштºрї келишимдин 
толук аткарылышына биргелешип же жекече жоопкерчиликтїї жооп бериши  
керек.

Жергиликтїї аудитордук компания консультанттарды тандап алуу боюнча Ис-
лам ºнїктїрїї банкынын колдонмосунда кºрсºтїлгºндºй жол-жоболоруна ылайык 
(2019-ж. апрель), кыска тизменин э\ арзан ыкмасынын негизинде тандалып алынат.

Кызыкдар болгон компаниялар кошумча маалыматты тºмºндºгї кºрсºтїлгºн 
даректен жергиликтїї убакытта 09:00дон 17:00го чейин ала алышат. 

Компаниялар аудитордук кызмат кºрсºтїїгº кызыккандыгын билдирїї доку-
менттерин тºмºндºгї дарекке 2021-жылдын 29-сентябрь айында 14:00гє чейин 
(Бишкек убактысы) жеткириши керек.

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар минис-
трлигинин  Ислам ºнїктїрїї банкынын Долбоорлорду ишке ашыруу тобу:

6-кабат, 611-бºлмº
Исанова кºчºсї 42
720017 Бишкек, Кыргыз Республикасы
Тел.: +996-312 31–43–88, 31– 47– 22
Факс: +996-312 31-43-88
E-mail: piumotckr@gmail.com                                                                    С/О423

Жараксыз деп  
табылсын

Жалал-Абад облусунун  
Ноокен районуна караштуу 
Шайдан айыл ºкмºтїнїн  тур-
гуну Кайыпбердиев Атто-
курга  таандык  1995-жыл-
дын 25-ноябрында  №444 
сандуу номерде катталган 
(код 3-04-09-0012-0162) жер 
їлїшїнº  болгон жеке менчик 
укугу жºнїндºгї мамлекеттик 
актысы  жоголуп кеткендигине 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                             КВ

Жараксыз деп  
табылсын

Жалал-Абад облусунун 
Майлуу-Суу шаарына ка-
раштуу Заводская кºчºсїнїн 
11-1 їйїнїн тургуну Ахме-
тов Сайпидин Жорокуло-
вичке  таандык  2021-жыл-
дын 2-июнунда  №1442 сан-
дуу номерде катталган (код 
3-13-03-0053-0015-03-001) ту-
рак жайга  болгон жеке мен-
чик укугу жºнїндºгї мамле-
кеттик актысы  жоголуп кет-
кендигине байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

КВ

Жараксыз деп  
табылсын

Талас шаарынын Южная 
кºчºсїнїн № 36 «а» даре-
гинде жашаган Жунусалие-
ва Майрамкан Рыскулбе-
ковнага  таандык жер участо-
гунун кызыл китеби жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.            КИ

Считать  
недействительным
Утерянное свидетельство 

на право пользования зе-
мельной долей ЧА №485 на 
имя Тыныбекова Акылбек 
Джолдошбековича считать 
недействительным. 

П-776 Считать  недействительным

Утерянное свидетельство серии ИК-ТП за №302302 от 
12.10.2000 г. на 8,0 га земельной доли с.Тогуз-Булак на имя 
Тагаева Болотбека Бейшенкуловича считать недействи-
тельным. 

ЖТ

Считать  
недействительным

Утерянное свидетельство 
о праве частной собственнос-
ти на земельный участок (до-
ли) №0063914 от 17.07. 2014 
года на имя Алиева Паша 
Алиевича считать недейст-
вительным.                    П-775

Считать  
недействительным
В связи с утерей госу-

дарственного акта о пра-
ве бессрочного пользова-
ния земельным участком 
серии Б №036255, иден-
тификационный код 7-01-
03-1001-4251 выданный 
Аламудунского айыл окмо- 
ту считать недействитель- 
ным.                                С/О424
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Асел МУСА кызы,  
“Кыргыз Туусу”

– “Бир адамдан бир китеп” дол
бооруна кантип келип калдыўыз 
эле?
– “Бир адамдан бир китеп” долбоору-

на келип, иштеп жатканыма 3 жыл бол-
ду. Бул долбоор туурасында университет-
те окуп жїргєн кезде угуп, билимге бол-
гон кызыгуум кїчтїї болгондуктан кел-
гем. “Бир адамдан бир китеп” долбоору 
аты эле айтып тургандай бир жаран єз 
каалоосу менен бир китеп алып келип, 
биздин китепканага єткєрїп берет. Ми-

Єрнєктїї иш-чара

Ала-Тоо аянтында “Бир адамга бир китеп” 
долбоорунун негизинде “Кесипкєй Ала-
Тоо” аталышындагы китеп окуу боюнча иш-
чаралар єткєрїлїїдє. Иш-чаранын максаты 
– жаштарды китеп окууга чакыруу, ошондой эле 
Кыргызстанды дїйнєдєгї эў кєп окуган єлкє 
катарына кошуу болуп саналат.     Долбоордун 
уюштуруучусу Айгерим Нурболот кызы биз 
менен болгон маегинде буларга токтолду.

    Китеп окууга  
кызыктыруунун жолун издегендер
салы: менин  айылымда 1000 миў тїтїн 
эл жашаса, алардын ар бири бирден ки-
теп алып келсе, биз ача турган китепка-
нага китептер чогулуп калат. Мен дагы 
чет єлкєдє иштеп жїргєн жана айылдагы 
кайрымдуу атуулдардын жардамы аркы-
луу єзїмдїн тєрєлїп єскєн айылым Сары-
Булакка  айылдык китепкана ачтым. Ба-
шында ойлогом тез арада ишке ашырат 
болушум керек деп. Бирок, адам сїйлєп 
койгон менен аны ишке ашыра келгенде 
талыкпаган эмгек, кєп убакытты талап кы-
лат экен. Китепкананы ачууга жалпы 100 
миў сом каражат сарпталды. Сары-Булак  
айылындагы мурунку эски китепкана-
ны кайра башынан оўдоп, анын ичине 
жаўы китептерди сатып бердим. Ушул 
долбоордун алкагында айылдагы китеп-
кананы жандандырып, окурмандардын 
єздєрї каалаган китептерин алып окууга 
мїмкїнчїлїк тїзє алдым десем жаўылыш- 
пайм.  

– Аталган долбоор качан негиз
делген? 
– Бул долбоор 2019-жылы 5-декабрда 

Нарын облусуна караштуу Кош-Дєбє ай-
ылында ишке киргизилген. Негиздєєчїсї 
Бакай Акылбеков. Уюшулган кїндєн тар-
та, Кыргызстандын ар бир аймактарын-
да активдїї иш алып барып жатабыз. 
Учурда  атайын ар бир райондо биздин 
уюштуруучу топтордун курамы тїзїлгєн. 
“Бир адамдан бир китеп” долбоору бир 
нече иш-чараларды камтыйт. Алар: “Ки-
теп той”, “Китепкєй Ала-Тоо”, “Китепкєй 
кыргыз армиясы”, “Китеп тайм”, “Китепкєй  
чилистен”. 

Тактап айтканда, дарактын тамы-
ры “Бир адамдан бир китеп” болсо, ал 
эми бутактары болуп жогоруда аты ай-
тылган иш-чаралар болуп эсептели-
нет. Кыргызстанда бул саамалыкты 
їзгїлтїксїз єткєрїїнїн негизинде жа-
кында эле 208-китепканабызды ачканга  
жетиштик. 

– Долбоордо канча адам иш
тейсиздер жана сиздердин ко

мандаўыздарга кантип кошулса 
болот?
– Бардык облустарда иштеген жалпы 

кызматкерлерди кошкондо миўден ашык 
ыктыярчылар бар. Ал эми Бишкек шаа-
рында 30тан ашык адам активдїї иш алып 
барат. Бул жакка єз каалоосу менен гана 
келген ыктыярчыларды кабыл алабыз. 
Кєбїнчє китеп окуганга кызыккан жаран-
дар биздин катарга кошулушат. Бизде жу-
мушка алууда жаш єзгєчєлїгїнє кєп деле 
маани бербейбиз. Эл їчїн кызмат кылам 
деген жаштар болсо биздин коомдук топ-
ко кошула алышат.

“Атын атаса куту сїйїнєт” демек-
чи активдїї иш алып баргандардын 
аты жєнїн айта кетсем ашыкча болбос. 
Негиздєєчїсї – Бакай Акылбеков, же-
текчиси – Эрлан Смайыл уулу. Ал эми 
“Китепкєй Ала-Тоо” китеп окуу акциясында 
їзїрлїї эмгектенип жаткан негизги уюш-
туруучулары: Туратбек уулу Умар, Ал-
мазбек кызы Луиза, Акбаралиева Сайкал, 
Турдакунова Адинай жана Сейитбекова  
Жаркынай.

– АлаТоо аянтында єткє
рїлїп жаткан ишчарада биз 
билбеген кандай єзгєчєлїктєр  
бар?  

– Кечки саат 17:00дєн баштап,  
саат 19:00гє чейин Ала-Тоо аянтында 
єткєрїлїп турат. Бул жакка китеп окуган-
га келген окурмандар єздєрї менен ко-
шо китеп алып келишсе да болот. Эгер-
де жок болсо, уюштуруучулар єзїбїз чо-
гулткан китептерден берип турабыз. Би-
рок, аны окуп бїткєндєн кийин кайра 
бизге кайтарып беришет. Андан сырт-
кары биз белгилїї акындарды, мада-
ният єкїлдєрїн чакырып, алар менен 
биргеликте кызыктуу мастер класстар-
ды єткєрїп беребиз. Єздєрїн активдїї 
кєрсєткєн жарандар їчїн атайын белектер   
бар.

Биздин негизги максат – Кыргызстан-
дагы жашаган элдин интеллектуалдык 
деўгээлин жогорулатуу болуп саналат. 
Кыргызстанды эў китепкєй єлкє катары-
на кошуу негизги милдеттерибиздин бир 
десем болот. 

– Окурмандар їчїн кандай китеп
терди сунуштайсыўар?
– Китепканаларга мектеп китептери-

нен тышкаркы китептерди алып барабыз. 
Кєбїнчє тарыхый, адабий, дїйнєлїк клас-
сика, элдерди ар тараптан єнїктїрє тур-
ган китептерди беребиз 

–  “ К и т е п  т о й ”  д о л б о о р у 
тууралуу эмне айта аласыз?
– “Китеп той” – бул маданий интеллек-

туалдык иш-чара. Кєпкє чейин ойлонуп, 
“Китеп той” деп атадык. Анткени,  бардык 
нерсе азыркы замандын талабына жараша 
болууда.  Ошол себептен, биз да той фор-
матында салып уюштурууну туура кєрдїк. 
Иш-чаранын жїрїшїндє уюштуруучулар 
биригип, бир тойкананы сїйлєшєбїз, ан-
да келген конокторго кичинекей фуршет 
уюштурулат. Белгилїї адамдар, акын-
жазуучулар, кыргыз спортчулары, мада-
ният єкїлдєрї жана чет єлкєдєн окуп кел-

гендер келип, семинар єтїп беришет. Бул 
жерде биздин негизги максатыбыз – кел-
ген коноктор тойго эле келип кетпестен, 
єздєрїнє керектїї билимди ала кетиши-
не  салым кошуу. “Китеп той” долбоору-
буз биринчи жолу уюштурулганда эле элге 
аябай сиўимдїї болду.  Бул иш-чарабыз 
облустардын борборлорунда єтїп 
бїттї. Эми болсо райондордо єткєрїлїп  
баштады. 

– Чет єлкєлєрдє кыргыз ки
тепка насын ачуу планда рыўыз
дар барбы?
– Буга чейин эле Японияда, Москвада, 

Египетте кыргыз китепканасы ачылган. Ке-
лечекте дагы башка єлкєлєргє ачуу мак-
саттарыбыз бар. Азыркы учурда Дубайда 
китепкана ачууну пландап жатабыз. Чет 
мамлекетте иштеп жїргєн мекендеште-
рибиз барып, кыргыз тилинде китеп окуй 
алышат. Башка єлкєлєрдє дагы иштеген 
биздин ыктыярчы топторубуз бар. Алар 
менен биргеликте иш алып барабыз. Ки-
теп жетишсиз айылдарга китепкана ачып 
берїїнї да карап жатабыз.


