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ЫСМАЙЫЛ МЕНЕН 
КЕНЕНДИН АЙТЫШЫ

“Э, кыргыз элим! Улуттун тун гезити 
болгон “Кыргыз Туусу” гезитине 
“Улуттук” статусу берилишине мен 
толук кошулам. Биз ушул гезит 
менен чоўойдук, жашообуз аны 
менен  єтїп келет”. 

ИШ ЇЗГЇЛТЇККЄ УЧУРАСА, 
ТИЙИШТЇЇ ЖАКТАР 

ЖООПКЕРЧИЛИК ТАРТАТ

Бїгїнкї кїндє Шериктештик соода-
экономикалык, маданий-гуманитардык 
тармактардагы кызматташтыкты 
єнїктїрїї жана коопсуздукту 
камсыздоо, жаўы чакырыктарга жана 
коркунучтарга каршы аракеттенїї 
маселелеринде жалпы ыкмаларды 
иштеп чыгуу максатында маанилїї 
диалог аянтчасы катары кызмат 
кылууну улантууда. 

Каргадай элеў Ысмайыл,
Калдайган акын болупсуў.
Ырысын ырдап элиўдин,
Ыр жагынан толупсуў,
Алабарман жагыўды,
Аксакал болуп коюпсуў.

А.ЖАПАРОВ: "Кємїр кендеринде коопсуздук жана тартип камсыздалышы абдан маанилїї. Сиздерге 
белгилїї болгондой, їстїбїздєгї жылы жылытуу мезгилине карай даярдык кечигїї менен башталды. 
Мындайга жол берилбеши керек. Иш їзгїлтїккє учураса, тийиштїї жактар жоопкерчилик тартат..." 3
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Анталия шаарында  
Кыргызстандын 

Башкы консулдугу  
негизделди

Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров «Тїркия 
Республикасынын Анталия шаарындагы Кыргыз Республикасынын 
Башкы консулдугун уюштуруу жєнїндє» жарлыкка кол койду. 

Чечим Кыргыз Республикасынын Тїркия Республикасынын региондору 
менен ар тараптуу байланыштарын активдештирїї жана єнїктїрїї, 

экономикалык жана маданий кызматташтыкты кеўейтїї, ошондой эле Кыр-
гыз Республикасынын жарандарын консулдук тейлєє максатында кабыл  
алынды.

“Алтын балалыкка” 3 млн. сом
 Президент Садыр Жапаров Чолпон-
Ата шаарындагы «Алтын балалык» ден 
соолугунун мїмкїнчї-лїгї чектелген 
адамдар жана балдар їчїн реабилита-
циялык борборун ишке киргизїї їчїн 
каражат топтоо боюнча кайрымдуулук 
марафонуна катышты.

Мамлекет башчынын айтымында, буга 
чейин аталган борборду куруу менен 

“Мээрим булагы” кайрымдуулук фонду алекте-
нип келген, бирок кийин курулуш токтоп  калган.

«Реабилитациялык борборду келерки жыл-
дын 1-июнуна, балдар кїнїнє арнап ачалы де-
ген планыбыз бар», – деп билдирип, эгер чогул-
тулган каражаттар жетпесе, анда кийинки жыл-
дын январынан тартып курулушту бїтїрїїгє 
каражат республикалык бюджеттен бєлїнєрїн 
кошумчалады.

«Муну єзїбїздїн балдар їчїн, жарандар 
їчїн жасап жатабыз. Андан сырткары, дїйнє 
жїзїнєн эс алуучуларды жана бейтаптарды 
кабыл алсак болот», – деп билдирди Садыр  
Жапаров.

Президенттин айтымында, ден соолугунун 
мїмкїнчїлїгї чектелген адамдар жана балдар 
їчїн реабилитациялык борбору 500 бейтапка 
эсептелген жана келечекте кеўейтїї мїмкїнчї- 
лїгїнє ээ.

«Учурда эки бєлїм иштеп жатат. Кардио-
хирургиялык бєлїм ачылып, 5 операция жа-
салды. Мындан сырткары, аллергиялык бєлїм 
ачылды», – деди Президент.

Мамлекет башчы, Ысык-Кєлдїн климаты 
дагы бейтаптардын саламаттыгына жакшы та-
асир этерин кошумчалады жана Президенттин 
резервдик фондунан 3 млн. сом бєлїп берди.

Беттерди даярдаган Т.АЛЫМБЕКОВ

Президенттин иш кїндєлїгїнєн

“КМШ жаўы суверендїї 
мамлекеттердин 
тїзїлїшїнє жана  

бекемделишине олуттуу 
колдоо болду” 

“Бардыгыўыздарды Кєз каранды-
сыз Мамлекеттер Шериктешти-

гинин тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгы менен 
куттуктап коюуга уруксат этиўиздер. Биз-
дин уюм бул жылдар ичинде чоў жолду 
басып єткєнїн канааттануу менен белги-
леп кетким келет.

Шериктештиктин єз убагында тїзїлїшї 
кєз карандысыз мамлекеттердин орто-
сундагы байланыштардын принципте-
рин аныктап, бир топ биргелешкен дол-
боорлорду жылдыруу їчїн шарттарды 

КМШ мамлекет башчыларынын  
Кеўешинин мааракелик 30-жыйыны єттї
Президент Садыр Жапаров КМШ 
мамлекет башчыларынын Кеўешинин 
мааракелик 30-жыйынына 
видеоконференция режиминде 
катышты. Иш-чара жїрїшїндє 
КМШ мамлекеттеринин делегация 
башчыларынын эл аралык жана 
регионалдык кєйгєйлєр боюнча 
Шериктештик алкагында єз ара 
аракеттенїї тууралуу пикир 
алмашуусу болду. Катышуучулар 
кєп тараптуу єз ара аракеттенїїнїн 
негизги жыйынтыктарын 
чыгарышты. Коопсуздук, соода-
экономикалык жана гуманитардык 
кызматташтык маселелерин, 
ошондой эле реалдуу тїзїлїп жаткан 
жагдайда єз ара аракеттенїїнїн 
башка актуалдуу єўїттєрїн 
талкуулашты. Тємєндє Президенттин 
аталган видеоконференцияда 
сїйлєгєн сєзїнїн айрым урунттуу 
жерлерин жарыяладык. 

тїздї, – деди Президент Садыр Жапа-
ров сєз башында. 

Ал 30 жыл ичинде КМШ жалпы эко-
номикалык, маданий-гуманитардык жа-
на маалыматтык мейкиндикти сактап 
калуу га жана єнїктїрїїгє жардам бер-
генин, бул жаўы суверендїї мамле-
кеттердин тїзїлїшїнє жана бекемде-
лишине олуттуу колдоо болгонун баса  
белгиледи. 

“Бїгїнкї кїндє Шериктештик соода-
экономикалык, маданий-гуманитардык 
тармактардагы кызматташтыкты єнїк-
тїрїї жана коопсуздукту камсыздоо, жаўы 
чакырыктарга жана коркунучтарга каршы 
аракеттенїї маселелеринде жалпы ыкма-
ларды иштеп чыгуу максатында маанилїї 
диалог аянтчасы катары кызмат кылуу-
ну улантууда. 

    Кыргыз Республикасы орток умтулуу-
ну толугу менен колдойт жана бїгїн кабыл 
алына турган КМШнын тїзїлгєндїгїнїн 
30 жылдыгына карата билдирїїдє бел-
гиленген Шериктештикти мындан ары 
чыўдоого, эл аралык аренадагы ордун 

бекемдєєгє жана динамикалык єнїгїїнї 
камсыз кылууга карай багыт алат”, – де-
ди Садыр Жапаров.

“Кызматташуубуз  
чыныгы пайдаларды жана 

натыйжаларды алып  
келиши керек”

Андан ары Садыр Жапаров Кыргыз-
стан – Шериктештиктин  негизги 

документтеринде кєрсєтїлгєн бардык эл 
аралык милдеттенмелерге, єзгєчє КМШ 
мейкиндигиндеги аймактык кєйгєйлєрдї 
тынчтык жолу менен чечїїгє жана интег-
рациялык процесстерди бекемдєєгє бе-
кем турарын айтты жана  азыркы чакы-
рыктарга жана коопсуздук коркунучта-
рына каршы туруу їчїн Шериктештик-
тин тышкы чек араларын коргоо боюнча 
жигердїї кызматташууну улантуу зарыл-
дыгына кєўїл бурдурду.

Президент ошондой эле єз ара ише-
нимдин жана ынак  коўшулук духунда 
єлкєлєрїбїздїн мамлекеттик чек арала-
рын делимитациялоо жана демаркация-
лоо процессин эртерээк бїтїрїї маанилїї 
милдет экендигин белгилеп кетти. 

“Биз регионалдык коопсуздукту камсыз 
кылуу жана мамилелерди мындан ары 
єнїктїрїї їчїн болгон келишпестиктер-
ди тынчтык жолу, саясий-дипломатиялык 
ыкмалар менен чечїїнї жактайбыз.

Бїгїнкї кїндє биз ошондой эле чек 
ара аймактарында єз ара ишеним чара-
ларын кїчєтїї боюнча ар тараптуу, сапат-
туу иштерди биргелешип жїргїзїшїбїз 
кажет. Ошол эле учурда биз Шериктеш-
тиктин алкагында мындан да динами-
калуу жана натыйжалуу кызматташуу-
га кызыкдарбыз. Алдыга коюлган мак-
саттарга жетїї їчїн аракеттерибиз-

дин натыйжалуулугун арттырышыбыз  
керек.

Мында натыйжалуулуктун критерийи 
эў жєнєкєй – кызматташуубуз чыныгы 
пайдаларды жана натыйжаларды алып 
келиши керек. Так ушул багытта биз ара-
кет кылышыбыз керек...

Кыргыз Республикасы Шериктеш-
тик єлкєлєрїнїн ортосунда алакаларды 
кеўейтїїгє чоў маани берет жана мын-
дан ары єз ара пайдалуу кызматташтык-
ты єнїктїрїїгє жана КМШ алкагында ин-
теграциялык процесстерди тереўдетїїгє 
єзїнїн болгон салымын кошот”,  – деди 
Президент. 

“Кєп улуттуу афган элине  
ар тараптуу жана азык-
тїлїк боюнча колдоо 
кєрсєтїїгє чакырам”

Эл аралык терроризм, экстре-
мизм, мыйзамсыз миграция 

жана чек ара аралык кылмыштуулук 
єўдїї дестабилдештирїїчї факторлор-
дун болушу, ошондой эле социалдык-
экономикалык жана азык-тїлїк кризиси-
нин мындан аркы курчушу Афганстанда 
гуманитардык катастрофага алып келиши 
мїмкїндїгїн белгилеген Президент - бул 
єз кезегинде аталган єлкєдє граждандык 
согушка алып келиши мїмкїндїгїн, анда 
ал Борбор Азиянын жана Жакынкы Чы-
гыш региондорунда абалды чыўалтып, 
дестабилизациялашы ыктымалдыгын ай-
тып єттї. 

“Буга байланыштуу, учурдан пайдала-
нып, эл аралык коомчулукка кайрылып, 
кєрсєтїлгєн чакырык жана коркунучтар-
ды нейтралдаштыруу боюнча биргелеш-
кен иштиктїї чараларды кабыл алуу- 
га, ошондой эле кєп улуттуу афган эли-
не ар тараптуу жана азык-тїлїк боюнча 
колдоо кєрсєтїїгє чакырам. Ушул жыл-
дын сентябрь жана октябрында Кыргыз-
стан Афганстандын элине гуманитар-
дык жардам кєрсєттї. КМШ болуп жат-
кан процесстерге позитивдїї таасир этїї 
жана регионалдык стабилдїїлїктїн сал-
мактуу фактору катары чыгуу їчїн ка-
лыптанганына кєўїлїўїздєрдї бургум  
келет. 

Буга байланыштуу кыргыз тарап КМШ 
эгида алдында Афганстан элине гумани-
тардык жардам жєнєтїї мїмкїнчїлїгїн 
карап кєрїїнї сунуштайт. Мындай акция 
КМШнын эл аралык аренадагы аброюн 
бекемдєєгє жана албетте, бул єлкєдєгї 
стабилдїїлїктїн калыбына келишине 
салым кошоруна ишенем”, – деди Са-
дыр Жапаров.
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Єкмєт

Жолугушуунун жїрїшїндє ишкерлер менен 
конструктивдїї диалог жїрїп, дары-дармек ме-
нен камсыз кылуу чєйрєсїндєгї кырдаалдын ак-
туалдуу маселелери талкууланды. 

Камчыбек Ташиев дары-дармектердин баа-
сына, фармацевттик бизнестин кєйгєйлєрїнє, 

анын ичинде медикаменттердин 
аткезчилигине, мамлекеттик жєнгє 
салуучу органдардын бюрократия-
лык тоскоолдуктарына тийиштїї 
маселелерге єзгєчє басым жаса-
ды.

Кеўешменин жыйынтыгын-
да дары-дармектердин рыноктук 
наркын тїзїї ыкмаларын кайра-
дан карап чыгуу, анын катарын-
да калк їчїн єтє маанилїї дары-
дармектердин баасын тємєндєтїї 
чечими кабыл алынды.

Ошондой эле маанилїї дары-
дармектердин баасына карата чай-

коочулукка жол бербєє максатында натыйжалуу 
чараларды иштеп чыгуунун алкагында, мам-
лекеттик органдардын жетекчилерине аткаруу 
мєєнєтї белгиленген конкреттїї тапшырма-
лар берилди.

Тийиштїї мамлекеттик 
жана жергиликтїї бийлик 
органдарынын, кен казуучу 
компания єкїлдєрїнїн ка-
тышуусундагы кеўешменин 
жїрїшїндє Акылбек Жапаров 
кїз-кыш мезгилинде кємїр 
менен биринчи кезекте калк, 
социалдык объектилер жа-

на энергетикалык тармактын 
ишканалары камсыздалышы 
тийиштигин дагы бир ирет 
эскертти.

«Кємїр кендеринде кооп-
суздук жана тартип камсыз-
далышы абдан маанилїї. 
Сиздерге белгилїї болгон-
дой, їстїбїздєгї жылы жы-

лытуу мезгилине карай 
даярдык кечигїї менен 
башталды. Мындайга 
жол берилбеши керек. 
Иш їзгїлтїккє учураса, 
тийиштїї жактар жооп-
керчилик тартат. Бїгїнкї 
кїндє «Кара-Кечеде» ин-
фраструктуралык масе-

лелер ыкчам тартипте чечи-
лиши зарыл», - деди Акыл-
бек Жапаров.

Андан соў кємїр казуучу 
компания єкїлдєрї иштин 
шартын жеринде жакшыр-
туу боюнча єз сунуштарын 
айтышты. Мындан тышка-

ры, кємїргє карата баа сая-
сатына жана кємїр тармагын 
єнїктїрїїгє тийиштїї сунуш-
тар талкууланды.

Буга дейре Министрлер 
кабинети тарабынан єлкє 
аймагында кємїргє кара-
та бааны убактылуу мам-
лекеттик жєнгє салуу кир-
гизилген. Аталган чечим 
2021-2022-жылкы кїз-кыш 
мезгилинде кємїргє кара-
та баанын єсїшїнє жол 
бербєє, калкты кємїр ме-
нен єз мєєнєтїндє жана ту-
руктуу камсыздоо максатын-
да кабыл алынган.

“Мындайга жол берилбеши керек”а.жапаров: 

 Министрлер кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 
«Кара-Кече» кємїр кенине барып, «Кыргыз Кємїр» 
мамлекеттик ишканасынын иши менен жеринде 
таанышты.

Ал билдиргендей, 
Кыргыз Республикасы-
нын Президенти тара-
бынан Президенттин Ад-
министрациясына не-
гизги милдет – мамле-
кет башчынын чечим-
деринин аткарылышын 
так кєзємєлдєєнї кам-
сыздоо коюлган, мында 
чоў жоопкерчилик тар-
мактык министрликтерге  
жїктєлєт.

«Мен мамлекеттик 
кызматтын бардык теп-
кичтерин басып єткєм жа-
на буга дейре Президент-
тин жана Єкмєттїн Адми-
нистрациясында иш кан-
дай жїргїзїлгєндїгїн би-
лем. Иш процессин уюш-
туруу принциптерин ык-
чам жана натыйжалуу че-
чимдердин кабыл алы-
нышы максатында толу-

гу менен карап чыгуу за-
рыл. Бир дагы документ 
Президенттин админис-
трациясында «кептелип» 
калбашы керек. Ар бир 
кызматкер кесипкєй са-
паттарга ээ болуп, мам-
лекеттин келечеги їчїн 
командада ыкчам, ыраат-
туу жана толук кандуу иш 
алып барууга тийиш», - 
деп белгиледи Акылбек  
Жапаров.

Министрлер кабине-
тинин Тєрагасы белги-
легендей, алдыда чоў 
єзгєрїїлєр турат, масш-
табдуу социалдык, эко-
номикалык, технология-
лык милдеттерди чечїї 
зарыл, аларды ишке ашы-
рууда бийликтин бардык 
деўгээлинде, республика-
дагы айыл єкмєттєн жо-
горку жетекчиликке дейре 

мамлекеттик башкарууга 
жаўыча мамиле кылуу та-
лап кылынат.

Акылбек Жапаров 
Президенттин Админис-
трациясынын тїзїмдїк 
бєлїмдєрїнїн жетекчиле-
рин алдыдагы бир катар 
амбициялуу пландарды 
ишке ашыруу їчїн кїч-
аракеттерди бириктирїїгє 
чакырды жана чечим ка-
был алуунун эпсиз жана 
натыйжалуулугу тємєн 
тутумунан баш тартып, 
жоопкерчиликтїї мил-
деттерди эффективдїї 
чече турган жогорку 
де¢гээлдеги кесипкєй 
адистерден турган мобил-
дїї жана ишке жєндємдїї 
Президенттин Админис-
трациясын тїзїї мезгили 
келип жеткендигин бел-
гиледи.

Президенттин 
АдминистрАциясынын тїзїмї жАнА 

иши кАйрАдАн кАрАлыП чыгАт

Дары-Дармек менен камсыз кылуу маселелери талкууланДыМинистрлер 
кабинетинин 
Тєрагасынын орун 
басары – Улуттук 
коопсуздук 
мамлекеттик 
комитетинин 
Тєрагасы Камчыбек 
Ташиев дары-дармек 
менен камсыздоо 
жаатындагы абалды 
талкуулоо боюнча 
ведомстволор 
аралык 
комиссиянын 
кеўешмесин 
єткєрдї. Кеўешмеге 
мамлекеттик 
органдардын 
жетекчилери, 
ошондой эле 
фармацевттик 
бизнестин єкїлдєрї 
катышты.

жїктєє 
«торугарт» 
кєзєМєл-
єткєрїї 

пунктунда ишке 
ашырылат

Министрлер кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Нарын облусуна жумушчу 
сапарынын алкагында «Торугарт 
– Автожол» кєзємєл-єткєрїї 
пунктуна барды. 

Акылбек Жапаров «Фантузи» 
контейнердик кранынын иши ме-
нен таанышып чыгып, мындан ары 
карай жїктєє «Арка» районунда 
эмес, «Торугарт» кєзємєл-єткєрїї 
пунктунда ишке ашырыларын жа-
на жїк ташуучу унаалардын саны 
кєбєйтїлєрїн белгиледи.

Министрлер кабинетинин баш-
чысы ошондой эле дезинфекция-
лык барьердин абалы менен таа-
нышып, аталган пункттун инфра-
структурасын жакшыртууну тап-
шырды.

Мындан тышкары, Акылбек  
Жапаров Тайлак Баатыр атында-
гы чек ара аскер бєлїгїнїн заста-
васынын абалы менен таанышты.

Министрлер кабинетинин Тєрагасы – Президенттин Администрациясынын 
жетекчиси Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын Президентинин 
Администрациясынын кызматкерлери менен жумушчу кеўешме єткєрїп, 
Администрациянын жакынкы келечекке карай ишинин негизги багыттарын 
белгиледи.

Талас

Талас шаарында окуучулар ара-
сында грипп менен ооругандар бай-
калып, к¿н сайын 30га жакын оку-
учу кайрылууда. Айрыкча 14 жаш-
ка чейинкилер ооруп жатат. Коро-
навирус жана пневномияга анализ 
тапшырышканда COVID-19 аныктал-
ган эмес.

Кара-Суу

Каратай айылында милициянын 
полковниги Адылбек Султанов атын-
дагы мектепте Султановдун айкели 
орнотулду. 

Адылбек Султанов 2010-жыл-
дын 13-июнь к¿н¿ Ош коогала¢ында 
улуттар аралык кагылышуунун ал-
дын алуу, эки улуттун ынтымакчы-
лыгын бекемдºº максатында кызмат-
тык милдетин аткарып жаткан мез-
гилде чагымчыл кылмышкерлер ме-
нен к¿рºш¿¿ учурунда баатырларча 
курман болгон.

Ат-Башы

Райондо малдын баасы 3 ми¢ 
сомдон башталат. Орточо баа мын-
дай: жылкы – 100 ми¢ сом, семиз 
уй – 90 ми¢ сом, музоолуу уй – 77-
80 ми¢ сом, семиз койлор – 15 ми¢ 
сом, чарба кой – 8 ми¢, козу – 3-5 
ми¢ сом, тай – 37 ми¢ сом, топоз – 
45-50 ми¢ сом.

Жалал-Абад шаары

Кыргыз элинин белгил¿¿ чыгаан 
уулу, коомдук жана мамлекеттик иш-
мер Тºрºгелди Балтагуловдун 100 
жылдыгына арналган иш-чара ºтт¿. 
Ага мекеме-ишканалардын жетекчи-
лери, Тºрºгелди Балтагуловдун жа-
кындары катышты.

Жумгал

Райондогу кºм¿р кампаларында 
кºм¿рд¿н тоннасы 2 ми¢ сомдон са-
тылууда. Жалпысынан 18 кампа бар.

Араван

Чºгºм айылында ашар жолу ме-
нен 4-класска чейинки окуучулар ¿ч¿н 
40 орундуу жа¢ы мектеп б¿ткºр¿л¿п, 
пайдаланууга берилди. 

Чºгºм айылындагы мектеп четте 
жайгашып, окуучулар мектепке бару-
уда 3 чакырым жолду басып, кыйын-
чылык туудургандыктан, кенже клас-
стын окуучулары ¿ч¿н ºз¿нчº мектеп-
тин имараты салынды.

Баткен

“Кызыл-Бел” постунда Тажикстан-
дан келаткан контрабандалык ж¿к – 
280 комплект кимоно кармалды.

Кемин
15-октябрда Боом капчыгайында 

автомашиналар менен те¢ жарышкан 
тºº куш Чолок айылынын 52 жашта-
гы тургуну Канат Исраиловдуку экен.

Канаттын айтымында 12 тºº кушу 
бар. Алтоо 5, алтоо 3 жашта. Алгач-
кыларын 2200 доллардан, кийинки-
лерин 1400 доллардан сатып алган. 

Болот ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу»

Аймактар
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Электр энергиясына болгон та-
рифтер ар бир беш жыл сайын 

кєтєрїлєт. Буга чейин саясий себептер-
ге жана жетекчилердин жеке позициясы-
на байланыштуу чыгымдар узак мєєнєткє 
кармалып кєйгєйлєрдї жаратып, тариф-
тердин єзгєрїшїн шарттап келсе, азыр-
кы учурда бул тармак кризиске батып, же-
тээр чегине жетип, єткєн жылдагы пай-
далануу менен чыгашаны, таўкыстыкты 
эсепке алганда кийинки кыштан чыкпай 
калуу коркунучу жаралды.  

Мындай абал КМШ мамлекеттеринин 
айрымдарынын энергосекторунда да кез-
дешкен. Аларда да бул тармак жок бо-
луп кетїї коркунучуна кептелгенде, баа- 
рын таратып кайрадан структурасына 
чейин тїзїп чыккан учурлар болгон. Ти-
лекке каршы, ушундай абал бизде да жа-
ралганы министрликтин жана бул тармак-
тагы ишканалардын берген маалыматта-
рынан улам белгилїї. Министрлер каби-
нетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров єз 
сєзїндє «энергосектор 80 пайызга, ал 
эми Бишкек ЖЭБи 60 пайызга» эскилиги 
жеткенин айткан. 

Быйыл Токтогул суу сактагычындагы 
суунун мурдагыдан аз топтолгону кїз ай-
ларынын башталышы менен электр жары-
гынын єчїрїлїшїнє себеп болду. “Энер-
го Холдинг” мамлекеттик ишканасынын 
маалыматында Токтогул суу сактагычын-
дагы суунун кєлємї жылдагыдан аз бол-
гондуктан ЖЭБге кошумча жїктєє жана 
импорттун эсебинен электр энергиясына 
болгон таўкыстыкты жабуу каралган. Ал 
эми ЖЭБдеги былтыркы 1 кВатт-сааттык 
кєрсєткїч 3 сом 40 тыйынды тїзгєн.

Кєйгєй

Энергетика тармагын  
кризиске кептеген жагдайлар

Эмдиги жылдан тартып электр тармагынын 
калкты толук камсыздоого кубаттуулугу 
жетпей калышы мїмкїн. Анткени союз кезинде 
курулган станциялардагы генераторлордун 
эскилиги жетип, аларды жаўылаганга 
мїмкїнчїлїк болгон эмес.

Єткєн жылдын жыйынтыгы боюнча 
электр энергиясынын єздїк наркы бул 
тармакта иш алып барган компаниялар-
дын электр энергиясын ГЭСте, ЖЭБде 
єндїрїп, аны улуттук электр тармагы ар-
кылуу жогорку чыўалуудагы линиялар ме-
нен облустарга бєлїштїрїп, элге жетки-
рип, таратып беришин эсептегенде 1 сом 
48 тыйынды тїзгєн. Ал эми электр энер-
гиясынын баштапкы же гидростанция-
дан чыккандагы наркы 15 тыйын. Азыр 
биз электр энергиясына 700 кВтт-саатка 
чейин 0, 77 тыйын, андан ашса 2 сом 16 
тыйындан тєлєп жатабыз. 

Мамлекеттин колунда бир дагы тар-
мак калбастан єндїрїш, єнєр жай бар-
дыгы жеке менчикке єтїп кеткендиктен 
энергосектор мамлекетти тїзїїчї тармак-
тардын бири. Электр тармагы эл оор кыр-
даалга туш болгон 1990-жылдан тартып, 
калкты субсидиялап, кыйыр тїрдє каржы-
лап келген. Мисалы, чет єлкєдє электр 
энергияны пайдалануунун їлїшї 20  
пайызга жетпесе, бизде 60 пайыздан жо-

гору. Бул тармак элге жєлєк болгондуктан 
электр энергиясын сарамжалсыз пайда-
ланууга єтїп алганбыз. Дээрлик бардык 
эле мамлекеттерде электр энергиясын 
жылытуу максатында эч ким колдонбойт. 

Ушундай себептердин айынан бул 
сектор єзїнїн эсебинен эч кандай 
жаўыланууларды жасай алган эмес. 
1990-жылы Таш-Кємїр ГЭСи ишке бе-
рилген, ал дагы союз учурунда курул-
ган, андан сырткары Камбар-Ата-2  
ГЭСин эсепке албаганда бир дагы  
объект курулган эмес, жаўылануулардын 
баары карыздын эсебинен жїргїзїлгєн. 
Мисалы, 2010-жылдан баштап энерго-
секторго 93 миллиард 900 миллион сом 
жаўыланууга, курулуш иштерине жум-
шалса, анын 20 пайызы гана єзїнїн эсе-
бинен  жасалган. 

Чыгымдар “Датка Кеминдин” курулу-
шуна жана Бишкек ЖЭБге 69 миллиард 
800 миллион сом колдонулган. Карыздын 
кєптїгї бул тармакта чоў кєйгєй жараткан. 
Алдын ала эсептєєлєр боюнча 2023-жыл-

Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”
га карата бул тармактагы карыз 10 милли-
ард сомдон ашары айтылууда. Ошондой 
эле 16 миўден ашуун республиканын кал-
кын тейлеген энергетиктер бар. Алардын 
айлыгын берїї керек. Андыктан абонент-
терден тїшкєн каражаттын бир бєлїгї ай-
лыкка жумшалса, калганы гидростанция - 
лардын жабдыктарын оўдоп-тїзєє иште-
рине жана ошондой эле салыкка кетери 
айтпаса да белгилїї. 

Мындан сырткары, бул тармактагы 
жетекчиликтердин бат-бат алмашышы 
да терс таасирин берген. Мисалы “Энер-
гохолдинг” мамлекеттик ишканасынын 
тїзїлгєнїнє 6 жыл болсо, анда 6 жолу 
жетекчи алмашкан. Демек, кєп жылдык 
пландоо болбогондуктан тармак бїгїнкї 
кїндєгї оор абалга кептелген.

 Министрлер кабинетинин 30-сен-
тябрдагы №192, №193 токтомуна ылай-
ык, 2021-2025-жылдарга карата Кыргыз-
стандагы электр энергиясын колдонуунун 
жаўы тарифи бекитилип, ал 15-октябрдан 
тартып кїчїнє кирди. Жаўы тариф боюн-
ча їй тиричилигине колдонуучулар їчїн 
700 кВтт. с. чейин 0,77 тыйын, андан жо-
гору болсо 2 сом 16 тыйын тєлєшєт. Бий-
ик тоолуу жана алыскы райондордо жа-
шагандар їчїн бир жылга 0, 77 тыйын. 
Калкты таза суу жана сугат суулар менен 
камсыздаган насостук станциялар, ошон-
дой эле канализация чарбачылыгында 
электр энергиясын колдонуучулар кВтт. 
с. 1 сом 09 тыйын тєлєшєт. Электр энер-
гиясын колдонгон транспорттор, интер-
наттар, социалдык стационардык меке-
мелер, ошондой эле диний уюмдар кВтт. 
с. 1 сом 68 тыйын тєлєшєт.  

Єнєр жай, айыл чарба, бюджеттик жа-
на башка колдонуучулар їчїн кВтт с. 2 сом 
52 тыйын. Криптовалюта боюнча иштеген 
майнинг компаниялар, алтын єндїргєн 
ишканалар, алкоголдук продукция чыгар-
ган компанияларга карата электр энергия- 
сынын тарифи кВтт. с. 5 сом, 04 тыйын. 
Ширетїїчї, эритїїчї цехтер їчїн кВтт. с.  
3 сом 78 тыйын. Єнєр жай продукциясын 
чыгарган ишканалар, цемент заводуна ка-
рата электр энергиясынын тарифи кВтт.с. 
3 сом, 28 тыйынды тїздї.

Баба дыйкандар єзїнїн маўдай 
тери менен єстїргєн айыл чарба 
продукцияларын ЕАЭБдин рыногуна 
экспорттоого тоскоолдук келтирген 
мафиялык топко каршы тура 
алышкан эмес. Єлкєнїн айыл чарба 
азыктарын тышка чыгаруу боюнча 
маселе талдоого алынып жатканда 
жемкорлордун кєптєн  берки уюшкан 
схемасынын бети ачылды. 

Бул тууралуу улуттук коопсуз-
дук мамлекеттик комитетинин 

тºрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку 
Ке¢ештин жыйынында депутаттардын 
суроолоруна жооп берип жатып айтты. 
“Дыйкандардын ºст¿ргºн продукцияла-
рын экспорттоодо Айыл, суу чарба жана 
аймактарды ºн¿кт¿р¿¿ министрлигине ка-
раштуу Ветеринардык жана фитосани-
тардык коопсуздук боюнча мамлекеттик 
инспекциясы деген т¿з¿м бар. Алар экс-
портерлорго кандай тоскоолдуктарды кел-
тирип жатканын айтсам кºпч¿л¿г¿¢¿здºр 
ишенбеши¢издер м¿мк¿н.  700 сомго бе-
риле турган справканы, 22000 сомдон са-

Кокуй алат коррупция

Жемкорлордун тобу камалды 

тып, акчага туйтунуп келе жатышыптыр. 
Азыркы к¿ндº бул жаатындагы коррупция-
га тиешел¿¿ тºрт адамды камадык. Эл 
бир жумадан бери справканы кайрадан 
700 сомдон ала баштады. Уюшкан кыл-
мыштуу топ мындай “бизнести” кºптºн 
бери жасап ж¿р¿шкºнд¿ктºн базар ичин-
де атайын бºл¿м ачып алышыптыр. Аны 
УКМК биротоло жаптырып салды”, – де-
ди. Камчыбек Ташиевдин билдиргени-
не караганда мамлекеттик органдардын  
дээрлик баарында буга окшогон корруп-

циялык мафиялар т¿з¿л¿п калган. Ошол 
топтор элди кыйнап, ºздºр¿ акчага туй-
тунуп байып жатышат.      

Ж¿к ташуучулар бирлигинин жетекчи-
си Т.Маткеримовдун билдиргенине кара-
ганда бул сыяктуу коррупциялык иштер 
мамлекеттик органдардын катышуусуз 
болбойт жана аны орто звенодогу кыз-
маткерлер жасайт. Дыйкандар айыл чар-
ба азык-т¿л¿ктºр¿н экспорттоо ¿ч¿н ве-
теринарияга, фитосанитарияга тиешел¿¿ 
документтерди алууга муктаж. Ансыз то-

варларын эл аралык алкактагы рынокко 
чыгара алышпайт.  Ошондуктан жемкор-
лорго кайрылууга мажбур болуп жатыш-
канын айтат. 

Айта кетели, товардын сертификаты-
нын баасы 200 сом, ал эми лаборатория-
лык анализдин баасы 492 сом турат. Бул 
баалар КРнын монополияга каршы жєнгє 
салуу агенттиги тарабынан бекитилген. 

Коррупциялык топтун бул схемасы бир 
топ жылдан бери иштеп келиптир. Буга 
чейинки алмашкан ªкмºт жетекчилери 
бизнес ºк¿лдºр¿ менен болгон жолугу-
шууларда уруксат кагаздары эч тоскоол-
дуксуз берилип жатканын нечен ирет ай-
тышкан. Тилекке каршы, дыйкандардын ак 
эмгегинен туйтунган жемкорлордун тобу 
кºз жаздымда калып келгени ºк¿н¿чт¿¿.   

Фермерлер товарларын ЕАЭБ ºл-
кºлºр¿нº экспорттоодо аталган минис-
трликтин кызматкерлери, логистикалык 
компаниялардын адамдары жана алар 
менен кошо “Дордой дыйкан” базары-
нын директору Э.Салымбеков кармал-
ды. Алар тергºº аяктаганга чейин камакка  
алынды.   

Назира АЛИЕВА



2021-жылдын  19-октябры 
№77  (24561)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru5

Деги качан абайлайбыз?
15-октябрь тїнї Таласта жол кырсыгынан 

сегиз адам каза болгонун Єзгєчє кырдаалдар ми-
нистрлиги билдирди. 

Майда бирок, маанилїї

Кылмыш айыл 
чарба азыктарын  

ЕАЭБге кирген єлкєлєргє 
ташуу жол-жоболорун тал-
доо учурунда ачыкка чык-
кан. УКМКнын билдири-
шинче, товар єндїрїїчїлєр  
ЕАЭБ єлкєлєрїнє продук-
цияларын єткєрїї їчїн кыз-
мат адамдарына жана ло-
гистикалык компаниялар-
га ири суммадагы пара 
берїїгє мажбур болушкан.

"Иликтєєнїн жыйынты-
гында Айыл чарба министрлигинин айрым кызматкер-
лери, бул коррупциялык схеманы уюштурган логистика-
лык компаниянын єкїлдєрї, ошондой эле "Дордой Дый-
кан" базарынын директору Эркин Салымбеков кармал-
ды. Кармалгандарга карата сот тергєє бїткєнгє чейин 
камакка алуу тїрїндєгї баш коргоо чарасын тандады. 
УКМК бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды 
аныктоо жана жоопко тартуу боюнча ишин улантат”, – 
деп айтылат УКМК маалыматында.

Кыргыз сїрєтчїлєрї 
Анкарада

Анкарада єткєн IV Эл аралык искусство 
фестивалынын алкагында кыргызстандык 
сїрєтчїлєрдїн кєргєзмєсї ачылды. Ага Болот-
бек Мамбетов, Їмїт Мамбетова жана Азизбек 
Сулаймановдун эмгектери коюлган. Учурда алар 
ошол жерде сїрєт тартып жатышат жана конок-
торго єз чеберчиликтерин кєрсєтїп жатышат.

Иш-чаранын максаты чет єлкєлїк искусство 
адамдарын жергиликтїї тїрк сїрєтчїлєр ме-

нен тааныштырып, тажрыйба алмашуу. Кыргызстандык 
сїрєтчїлєр менен катар кєргєзмєгє 35 єлкєдєн скульп-
торлор катышууда. Кєргєзмє Билкент университети-
нин искусство борборунда 20-октябарга чейин уланат.

Окурмандар  
кимди окушат?

Кыргызстандыктар-
дын арасында кайсы акын-
жазуучулардын чыгар-
малары популярдуу эке-
нин аныктаган изилдєє  
жыйынтыкталды.

Изилдєєгє катыш-
кандардын 51%ы 

Чыўгыз Айтматовду белги-
лешип, алардын басымдуу 
бєлїгї жазуучунун "Саман-
чынын жолу" повестин аташ-
кан. Ошондой эле алардын  
5%ы Тєлєгєн Касымбеков-
ду, 4%ы Алыкул Осмонов-

ду, 3%ы Мукай Элебаевди, Аалы Токомбаевди, Касым 
Тыныстановду, 2%ы Касымалы Баялиновдун атын ай-
тышкан. Респонденттердин 2%ы азыркы замандын акын-
жазуучуларынан Шайлообек Дїйшеевди, 4%ы Нуржи-
гит Кадырбековду аташкан.  Аял акын-жазуучулардын 
аты-жєнїн респонденттер аташкан эмес.

Ноябрда  
4 кїн эс алабыз

Кыргызстандыктар ноябрда тєрт кїн ката-
ры менен эс алышарын Эмгек, социалдык кам-
сыздоо жана миграция министрлигинин басма 
сєз кызматы билдирди.

7-ноябрь жекшемби кїнгє туура келгендиктен 
эс алуу кїнї 9-ноябрга жылдырылат. Мындан 

улам 6-7-8-9-ноябрь эс алуу кїнї болот. Кыргызстан-
да 2017-жылдан бери 7-8-ноябрь – Тарых жана ата-
бабаларды эскерїї кїнї катары белгиленет. Ошон-
дой эле 7-ноябрды союздук республикалар Басма сєз 
кїнї катары белгилеп келишкен. Ошол себептен ЖМК 
єкїлдєрї бул кїндї дагы деле майрам катары белги-
леп келе жатышат.

Єлкєдє 670 мектеп  
жетишпейт

Билим берїї жана илим министрлигинин  
маалыматы боюнча учурда Кыргызстанга да-
гы 670 мектеп керек. Республикада  жалпы 2 296 
жалпы билим берїї мектептери болсо алардын 
152си жеке менчик. Ошол эле кезде 245 мектеп 
авариялык акыбалда жана аларды кайра оўдоого 
болбойт. 

Мындан сырткары 457 мектеп капиталдык оўдоого 
муктаж. 151 мектеп їч сменде иштеп жатса, 

Бишкектеги 75 миў окуучуга ылайыкташкан 90 мектеп-
те 170 миў окуучу окуп жатат. Мектептердин тєрттєн 
бир бєлїгїндє ичїїчї таза суу жок болсо, 74 пайызын-
да ички дааратканалар жок. 68 пайызы ысык суу менен 
камсыздалган эмес. Кыскасы, билим берїї тармагыбыз-
дын акыбалы азыр аянычтуу. 

Ардагер балбандары-
бызга ак жол! 

Алты ардагер балбаныбыз кїрєш боюнча 
Дїйнє чемпионатына катышарын Кыргызстан-
дын кїрєш федерациясы билдирди. Эске салсак, 
ардагер балбандар арасында грек-рим жана эр-
кин кїрєш боюнча мелдеш 19-24-октябрда Гре-
циянын Лутраки шаарында болот.

Билдирїїгє ылайык, бул кїнї Суусамыр-Талас-
Тараз унаа жолунун 61-чакырымынан "Хонда-

Степвагон" менен "ДАФ" їлгїсїндєгї унаалар жол кыр-
сыгына кабылып, 7 эркек жана бир аял каза болгон. Ай-
доочулардын айтымдарында, бул жол кырсыгына жол-
го чуркап чыга калган жылкы себепкер болгон. Ошондой 
эле кечээ Талас шаарында митингге чыккан Талас-
Бишкек каттамында иштеген айдоочулар жол кырсык-
тарына жол чырактарынын жоктугу да себепкер экенин 
айтып чыгышты.  

Ал эми Милициянын жол кайгуул кызматы жыл ба-
шынан бери Бишкекте 1 932 жол кырсыгы катталып, ан-
дан 45 адам мерт кетип, 2 470 адам ар кандай жаракат-
тарды алганын билдирет. Єкїнїчтїїсї, жол кырсыкта-
рынын 80 пайызы айдоочулардын жолдо жїрїї эреже-
лерин сактабагандыгынан улам болот экен.    

Ат айланып казыгын 
тапты

Буга чейин Коомдук 
телерадиоберїї корпо-
рациясынын башкы ди-
ректорлук кызматын 
аркалап келген Бак-
тияр Алиев Социалдык 
фонддун жетекчилиги-
не дайындалды. Эске 
салсак, ал бул фонд-
до 2001-2009-жылда-
ры жетектєєчї адис, 
бєлїм башчы болуп 
иштеген.  

Аны кечээ эмгек жамаатка Министрлер кабинети-
нин тєрагасынын орун басары Эдил Байсалов 

тааныштырды. Ал эми КТРКнын башкы директорунун 
милдетин мурдагы Маданият министри Кайрат Имана-
лиев аткарып калды. 

Эркин Салымбеков  
эмнеге камалды?

УКМК айыл чарба азыктарын чет єлкєлєргє 
экспорттоого тоскоолдуктарды жараткан 
адамдар менен жеке компаниялардын турук-
туу тобу аныкталганын жарыялады. 

Кыргызстандын намысын Калмурза Жолдубаев, 
Талант Бегалиев, Роман Сарыбаев, Арген Бега-

лиев, Чынарбек Изабеков, Сааданбек Ниязов коргойт.
Мелис СОВЕТ уулу, «Кыргыз Туусу»

“Кыргыз Туусу” гезитинин 2021-жылдын 13-августагы 
№59 санына жарыяланган “Улуттук” статусуна ээ 
болбогон, улуттун тун гезити” аталган макала боюнча 
окурмандарыбыздан кєптєгєн каттар келип тїшїїдє. Ош 
шаарынын тургуну А.Сарыев єзїнїн пикири менен бирге, 
башкалардын да ой-пикирин топтоп, салып жибериптир. 

“Башка кєзгє кєрїнєрлїк кайсы  
басылмабыз бар эле?”

“Улуттук” статус берїї тууралуу кєпчїлїк айтып жат-
кан демилгени кош колум менен колдойм. Антке-

ни, кыргыз элин кылымдап да¢азалап келген “Кыргыз Туу-
су” гезитинен башка дагы кайсыл кºзгº кºр¿нºрл¿к басыл-
мабыз  бар эле? 

А.САРЫЕВ, Ош облусу

“Ушул гезит менен  чоўойдук”
Э, кыргыз элим! Улуттун тун гезити болгон “Кыргыз Туу-

су” гезитине “Улуттук” статусу берилишине мен толук кошу-

Эл пикир

лам. Биз ушул гезит менен чо¢ойдук, жашообуз аны менен 
ºт¿п келет. Мен эчак эле бул статусту алган болуш керек деп  
ж¿р¿пм¿н.

Тайтокур БАЙБАЛАЕВ,
Єзгєн району, Кароол айылынын тургуну

“Бетке туткан гезитибизден  
эмнени аямакпыз?!”

Биздин бетке туткан гезитибизден эмнени аямакпыз?!  
Маалыматтын баары ошондо. Мен кошулам. 

Г¿лдºйкан ТОТОБАЕВА, 
пенсионер,  Кара-Кулжа району

“Басылмалардын ана башы”

Басылмалардын ана башы болгон гезитибизге бул ста-
тус ойлонбой эле берилиши керек. Эбак эле берили-

ши керек эле да. 
Карим ТИЛЛЕБАЕВ,  

пенсионер,  Ош шаары

“Кыргыз Туусу” гезитине “Улуттук” 
статусу берилишин колдойбуз
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– Арабдарды туурабай кыр-
гыз жїзїн канткенде сактап ка-
ла алабыз? 

– СССР учурунда адегенде октя-
брят, анан пионер, комсомол болуп, 
жаштардын жїрїм-турумуна, моралдык-
нравалык кºз карашына кºз салчу. 
Кандайдыр бир нукка салынып, таа-
лим тарбия берчї. Бул барып келип 
эле кыргыздын жºнºкºй сºзї менен 
тїшїндїргºндº: ушак айтпа, уурулук 
кылба, эмгектен, окуп билим ал, жак-
шы адам бол деген сºз. 

Эгемендик алгандан кийин мына 
ушуну айтар адамдар азайды. Тышкы 
миграция, ички миграция кїч алды. Бал-
дар кароосуз, адамдыр ишсиз калды. 
Мына ошол кароосуз калган балдарды, 
ишсиз калган адамдарды акырын жы-
лып кирген ар кандай  диний агымда-
гы уюмдар єздєрїнє тарта баштады. 

Арабдарды туурап капкара кийин-
гендер, паранжа жамынгандар – му-
нун баары сабатсыздыктан. Хиджаб-
дын тарыхын изилдеп окуса¢ар, муну 
адегенде куртизанкалар, биздин тил 
менен айтканда же¢ил ойлуу аялдар 
кийген. Эмне їчїн бетин жаап чїмкºнїп 
алышкан? Бирºº таанып калбасын деп 
чочулашкан.

Арабдардын деле улуттук кийими 
эмес. Ал жерде кум учурган шамал 
болгондуктан оозуна кум кирбес їчїн  
кийишет. Ал тууралуу ºздºрї деле жа-
зып жїрїшºт.

Кыргыздын улуттук жїзїн сактап ка-
луу їчїн баарыбыз жапа тырмак иште-
шибиз керек. Кыргыздын улуттук жїзїн 
сактап калуу, бул бир эле элечек кийип  
ары берїї басуу эмес. Керек  учурда 
кыргыз кººнº  кийимин кийїї, кыргыз-
дын салт-санаасын, нарк-насилин жак-
шы билїї. Кыргыз тилинин сакталышы-
на жана ºнїгїшїнº салым кошуу. 

– Кыргыз аял затына тие
шелїї баш кийимдер кандай бол-
гон? 
– Айталы, элечек кыргыздын сый 

кийими. Ар кандай салтанатта: аш-
тойдо, айтта, кудага барганда, куда тос- 
кондо, кºчкºндº кийген.

Элечек кийип алып бээ саап, тезек 
терип, отун алып от жаккан эмес. ªлсº¢ 
кепин болгон. 

Бїгїн элечек кийип эмес, жыла¢ баш 
маршруткага батпайт. Кышында 40 гра-
дус суукта, жайкысын 40 градус ысык-
та элечек кийип базарда турганын же 
кафеде пирожки, манты жасап турга-
нын элестет!

Элечекти бетке кармап, ºз кызык-
чылыгын та¢уулап, кырдуусунуп ºктºм 
сїйлºбºш керек. 

  Заманга жараша кийим да 
ºзгºрїїдº. Айылда келиндер жоолук-
ту келиштирип эле салынып жїрºт. Жа-
мандыкка барганда шаардыктар де-
ле жоолук салынып барат. Сºзсїз эле 

Кайда баратабыз?
Акыркы жылдары Кыргызстанда капкара паранжа  
кийип, бетин жапкан кыз-келиндер кєбєйдї. Албетте, баарыбыз 
мусулман динин тутунабыз. Бирок “карганы туурап, каздын буту 
сыныптыр” дегендей башка улуттарды туурабай, єзїбїздїн улуттук 
жїзїбїздї сактап калсак болобу деген суроонун алкагында белгилїї 
драматург, КР маданиятына  эмгек сиўирген ишмер Бурул Калчабаева 
менен маектештик.

Санаа

Наргиза КОЗУБАЕВА, “Кыргыз Туусу”
чїмкºнїї керекпи?! Чїмкºнсº эле уят-
туу, ыймандуу болуп калбайт. Абийир,  
ыйман дээрден анан алган тарбиядан 
болот. 

Жан багуунун жолу да ар тїрдїї. 
Кыз-келиндерибиздин кºбї шымда-
нып, чаар сумканы жонуна артып бала-
чакасын ачкачылыктан сактап калды. 
Же жалганбы? 

– Негизи эле кыргыз айымда-
ры кандай кийинген?

– Элечекке чейин да кийилїїчї кыр-
гыздын кыз-келиндеринин баш кийи-
ми бар. Саймалуу їкї топу, (жаз, жай)  
їкїлїї тебетей,такыяны – жай турмуш-
та кийген. Кыздар жай турмушта такыя 
кийген. Ошондой эле такыяны топунун, 
тебетейдин астына кийген. Себеби, та-
кыя  баалуу сый кийимди тердеп-кирдеп 
кетїїдºн сактаган. Экинчи жагынан кез-
деме каат болгондуктан ºтº астейдил 
мамиле жасашкан. Аялдар да элечек-
тин алдына кеп такыя кийген.Такыяны  
тїнкїсїн кийип жаткан. Боз їйдº баш-
ты сууктан коргогон. Бир сºз менен айт-
канда элечекке чейин кыргыздын кыз-
дарынын бети-башы ачык, моюну кїнгº 
кїйїп тотугуп турган. Кыз баланын тур-
мушка чыга элегин кыраакы адамдар 
ушундан билген.

Кыздарды такыялуу кыз жана тас-
тарлуу кыз деп атап коюшкан. Такыя - 
луу кыз – турмушка чыга элек, беш 
кºкїл кыз.Тастарлуу кыз – турмушка 
чыгып, кандайдыр бир себептер менен  
кїйººдºн чыгып, тºркїндº жїргºн кыз. 
Тастарлуу кыз – кїйººдº жїргºн кез-
де элечек кийип же жоолук салынып 
жїргºндїктºн мойну кїн кºрбºгºндїктºн 
кыздардан айырмаланып ак болот. Ай-
рым адамдар мына ушунун баарын бил-
мексенге салып, кыргыз аялдары бир 
гана элечек кийген деп коомго туура 
эмес маалымат таратып жатышат. Ал 
эми элечек жаш курагына карата бºлїн-
гºн. Мисалы, келин элечек, байбиче  
элечек.

 Келин элечектин орому азыраак 
болгон. Кемпир элечек – орому кºбїрººк 
болгон. Жаш курагына ылайык тїстºгї 
баалуу кездемеден тасма салынган. Не-
гизи элечек ак кездемеден эле жасал-
ган. Кооздогон кийин чыкты. Азыр тап-
такыр эле артист элечек кийип калыш-
ты салтты бузуп. Кырктан ºткºн аялдар, 
байбичелер – деги эле элечекке їкї та-
гып кийген эмес. Жылтыр-жултур шуру-
мончок, темир-тезекти таккан эмес.

Кыздардын кїбїгї менен чолпусун 
салбыратып тагып алган эмес. Кыр-
гызда ар бир баш кийим жаш курак-
ка ылайык жасалгаланган. Мындан 
тышкары кыздар, келиндер кош этек 
кºйнºк, сыртынан чыптама, кемсел кий-
ген. Кїмїштºн, седеп, акактан топчу та-
гышкан.

Кыргыз болуп жашаш їчїн – кыргыз-
дын салты улук. Аны айрым адамдар 
бурмалап бир калыпка салууга аракет 
кылышууда.

– Маеги¢изге чо¢ рахмат. 
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Жолугушууну ачкан жана 
алпарган акын, филоло-

гия илимдеринин доктору Аида 
Эгембердиева убагында “Алым-
канмын, Алымканы¢ эмесмин, Ага 
кайдан келсин менин те¢ешким” 
деп Токтогул акынга арноо жаз-
ган, чыгармачылык жолунда “Кы-
зыл мончок” (1972), “Т¿й¿н” (1977), 
“К¿дºр” (1979), “Чо¢ эне менен 
небере” (1983), “Бозунач” (1984), 
“Шамшыкал” (1987), “Портреттер” 
(1990), “Суусаган тамырлар” (2006) 
сыяктуу он чакты китебин окур-
мандарга тартуулаган, поэзия- 
га катар кºркºм котормо менен 
¿зг¿лт¿кс¿з алектенген, чыгарма-
чылыгын театр менен айкалыш-
тырган акын Алымкан Дегенбаева 
улуттук поэзия жана театр ºнºр¿ ¿ч¿н 

Адабий жолугушуу – 80

Єткєн жумада А.Осмонов атындагы 
улуттук китепкананын Ч.Айтматов 
залында Кыргыз Улуттук жазуучулар 
союзу, И.Арабаев атындагы КМУнун 
Мамлекеттик тил жана маданият 
институтунун Кыргыз адабияты 
жана аны окутуунун технологиялары 
кафедрасынын биргелешкен 
иш-аракети менен акын жана 
котормочу, Кыргыз Республикасынын 
маданиятына эмгек сиўирген 
ишмер Алымкан Дегенбаеванын 
80 жылдыгына арналган “Сен 
чалкыган асман болсоў кєгєргєн, Мен 
кызыўмын їмїт нурун єўєргєн...” 
аталышындагы адабий жолугушуу 
єтїп, ага акындын замандаштары 
жана окурмандары катышты.

Акын Алымкан ДЕГЕНБАЕВА:

«Сен чалкыган асман болсо¢ кºгºргºн, 
Мен кызы¢мын ¿м¿т нурун º¢ºргºн...»

Же бир жашык жанбызбы 
биз жаралган,

Майда-барат т¿йш¿ктºрдºн 
сабыркап

Бейубакыт саамайлары агарган?

Же бир тартып ¿м¿тт¿н кош 
толгоосун – 

Биз жетилбей, Ата келбей
 зарыккан

Энелердин кºз жашынан 
болбосун?” 

– деп жазмакчы, болочоктогу акын се-
келек кезинде апасынан ажырап, кара 
жанын багуу ¿ч¿н турмуштун татаал 
толкунуна эрте аралашып, кабырга-
сы ката электе С¿рºтч¿лºр ¿й¿ндºг¿ 
килем токуу цехинде ишке орношот. 
К¿нд¿з¿ иштеп, кечкисин №7 кечки 
мектептен окуйт.

Алымкан Дегенбаева эженин чы-
гармачылыгы 1962-жылы башталат. 
“Алгачкы “Филолог” деген ыры Кыргыз 
мамлекеттик университетинин фило-
логия факультетинин дубал гезити-
не чыккан. Ал университетти сырт-
тан окуп, республикалык чыгарма-
чылык ¿й¿ндº машинка баскыч бо-
луп иштеп ж¿р¿п, ар кыл темадагы 
ырларды жазат. Ал ырлары респуб- 
ликалык гезит беттерине басылып 
чыгат”. Ал эми алгачкы «Кызыл мон-
чок» аттуу ырлар жыйнагы 1972-жы-
лы жарыкка чыккан. Ошол эле ыр-
лар жыйнагы «Советский писатель» 
басмасынан «Красные бусы» деген 
ат менен орус тилинде 1984-жылы 
басылган. А.Дегенбаеванын чыгар-
малары украин, ºзбек, казак тилде-
рине которулган. Баш-аягы ондогон 
китептин автору болду.

Алымкан Дегенбаева тоо булбу-
лу Токтогулга арналган “Тогуз кай-
рык” аттуу поэмасында:

“Алымканмын, Алымканы¢ 
эмесмин,

Ага кайдан келсин менин 
те¢ешким.

Мен кулуну ыры¢ менен к¿¿¢д¿н,
Алар менен канча жолу ке¢ештим.

Акындырмын... Бирок, 
Сендей эмесмин,

Улуулукка ким батынып те¢ешсин.
Тамга билбей тааныганмын 

ыры¢ды.
Айтып берч¿ аны апам – ке¢ешчим.

Уксам дагы к¿¿н¿н сырын 
т¿ш¿нбºй,

Тартылчумун к¿нд¿ с¿йгºн 
б¿ч¿рдºй.

Азыр мага ар кайрыгы¢ – 
ми¢ кыял,

Ж¿рºг¿мд¿ ырга салган б¿т¿ндºй...

Сен чалкыган асман болсо¢ 
кºгºргºн,

Мен кызы¢мын ¿м¿т нурун 
º¢ºргºн.

Де¢из болсо¢ жала¢ ырдан 
жаралган,

Мен кызы¢мын ырга жакын 
тºрºлгºн.

Арбын чыккан ак та¢дайлар 
кыргыздан,

Маанайлары жарыгыраак 
жылдыздан.

Мен алардын эми кºктººр чыр-
пыгы, ºз жылдызын табыш ¿ч¿н тыр-
мышкан” – деп улуу акынга кайрыл-
гандай, анын ыр жазып калышына 
апасы себепкер болуптур. Ал туу-
ралуу минтип эскерет: “Менин поэ-
зия д¿йнºс¿нº аралашып калганыма 
кичинекей кезимде эле раматылык 
апам шыгымды ойготту окшойт. Ал 
киши китеп окумак т¿г¿л кол койгон-
ду билбеген адам эле. Бирок абдан 
сезимтал, сºзгº маани берген адам 
болчу. Азыр ойлосом, элдик ырлар-
ды, кошокту кыйын билч¿ экен. Ме-
ни кичинекей бала экен дебей, ыр-
ларды, жомокторду бир укмуштуу-
дай уккулуктуу кылып айтып берч¿. 
Анан ошондон шыгым ойгондубу же 
канымда барбы билбейм. Кыскасы 
менин акын болуп калышыма апам 
себепкер”.

Азыркы учурдун алды¢кы ада-
биятчылары белгилегендей, “Акын-
дын лирикаларында болобу, поэма-
ларында болобу, ºз¿н¿н айта турган 
оюн художник с¿рºт тарткандай кы-
лып элест¿¿, образдуу, ми¢ т¿рк¿н 
боектор менен кºркºм бергени анын 
театрды т¿ш¿нгºн, андагы элес-
кыймылды, боекту, ¿нд¿, дабышты 
кармай алган бºтºнчºл¿г¿ менен бай-
ланыштуу. Же, тескерисинче, анын 
дал ушул чебердиги ºз¿н театрга жа-
кындаткан. Акындын “К¿зг¿ жалбы-
рактар” поэмасы кºр¿н¿кт¿¿ бийчи 
Б¿б¿сара Бейшеналиевага арналып, 

анын бийиндеги ар бир кыймыл, 
ошол кыймылдардын доошу поэ-
мада ийкем берилген. “Табияттын 
бийин бийлеген табияттын бала-
сы” деп бийчини акын такыр башка 
ракурста с¿рºттºп, ºм¿рдºг¿ аны 
кºргºн бир к¿н¿ кайра-кайра эске-
рилип, бийчинин ошондогу же¢ил, 
элпек кыймылы, му¢айым ж¿з¿н 
улам кайталап чечмелеген:

“Та¢ эрте мезгил к¿здº,
кºп жыл мурун
негедир эрте бара жатып ишке
(Эсте мунум)
Урунган кºз¿м сизге.
А жолум чукул ºтч¿ театрдан.
Серп салбай айланага,
албетте жана мага,
ºтº берди жел º¢д¿¿ 

же¢ил дене.
Т¿р¿¢¿з ойлуу эле,
ж¿з¿¢¿зд¿ ошол к¿н¿ 

сумсайткан,
      ким билет,

иши¢издин т¿йш¿г¿д¿р,
болбосо санаа беле?!.
Жер баспай бараткансып 

кадамы¢ыз,
Ушунча бир с¿йк¿м менен,
                               к¿т¿¿ менен
театрды карады¢ыз...
“Ой тобо!
Ушундай Адам дагы,
бизге окшоп кабак б¿ркºп,
тартабы биздей санаа?..”
Ойлорум кайчылашты,
Жооп таппай ºз¿мº айтаар жºнд¿¿
туруп калдым,
Кºз албай арка¢ыздан кºпкº-кºпкº
карадым,
карааны¢ыз
к¿н чыгышты караган
каалгага жашынгыча...” (96-97-бб.).
Салыштыруусун карабайсызбы: 
“самаган адамына
телмирген карек º¢д¿¿...” 
Акын Алымкан Дегенбаева 

1975-жылы Жазуучулар союзунун 
м¿чºл¿г¿нº кабыл алынып, адаби-
ятка жана театр ºнºр¿нº си¢ирген 
эмгеги ¿ч¿н «Кыргыз Республикасы-
нын маданиятына эмгек си¢ирген 
ишмери» наамына татыктуу болгон. 
В.И.Лениндин туулган к¿н¿н¿н 100 
жылдыгынын урматына «Каарман эм-
геги ¿ч¿н» медалы, Кыргыз ССРинин 
Жогорку Советинин Грамотасы ме-
нен сыйланган.

Юбиляр тууралуу сºз¿б¿зд¿ 
“ªчпºс¿н с¿й¿¿ жылуулук” аттуу ыры 
менен аяктагыбыз келет.

***
Ж¿рºктºн кетип жылуулук,
Суктантпай калса сулуулук.
ªчкºн¿ ошол эмеспи,
Адамдык деген улуулук.

Жактырбай к¿рºп салгыдай,
Жааган кар эмес бул турмуш.
Жакшылап жаттап алгыдай,
Жадыбал эмес бул турмуш.

Ар жандык билер д¿йнºдº,
Аяктап басып ж¿ргºнд¿.
Адам дейт адам, Эл Журтун
Адамча с¿йº билгенди.

Карекке к¿ндº урунуп,
Кубанта берсин сулуулук.
Тамызгы берип ж¿рºккº
ªчпºс¿н С¿й¿¿ – жылуулук... 

у¢гулуу эмгек кылганын, анын кºп сан-
даган аталыштагы китептери тек ай-
тылган сан болгону менен, анын ар-
тында т¿мºн т¿йш¿кт¿, ºм¿рл¿к жаг-
дайларды, чыгармачылыктын азабы 
менен тозогун, кубаныч-ийгиликтерин 
камтый тургандыгын белгиледи.

Аялдар поэзиясы – кыргыз адабия-
тынын маанил¿¿ жана бараандуу бир  
бºл¿г¿ деп эсептесек, анда кыргыз 
адабияты ºз¿н¿н ºн¿г¿ш тарыхында 
кайсы бир ийгиликтерге, бийиктиктер-
ге жеткен болсо, анда ал ийгиликтер-
де аял акындардын кошкон салымы 
ºзгºчº экени айтпаса да т¿ш¿н¿кт¿¿. 
Бул тууралуу ºз мезгилинде кºп эле 
айтылды, жазылды. Филология илим-
деринин доктору буга мисал катары 
адабиятчы А.Эркебаев “Азыркы учур 
жана кыргыз поэзиясы” аттуу китебин-
де акын А.Дегенбаеванын э¢ алгач-
кы ¿ч жыйнагынын маани-мазмуну 
туурасындагы “Сандан сапатка” ат-
туу макаласын арнаганын айтты. Де-
мек, андагы болочок академик антип 
кºз кырын салып жаткан со¢, акын 
А.Дегенбаеванын э¢ алгачкы китеп-
тери менен эле акын адабий коом-
чулуктун, анын ичинде адабиятчы, 
сынчылардын кº¢¿л¿н бурган десек 
эч жа¢ылышпайбыз.

Акын А.Дегенбаева 1941-жылы 
12-майда Москва районунун Бело-
водское айылында тºрºл¿п, бала-
лыгы согуш жылдарына жана согуш-
тан кийинки жылдарга туура келген. 
Акын бул туурасында ºз¿н¿н “Биздин  
муун” деген ырында:

“Биздин муун оозанбаган 
май менен,

К¿й¿т¿нºн оозантышып жесирлер.
Ала жипчен ж¿рº берип, тушообуз
Улуу же¢иш келген к¿н¿ кесилген.

Телчиккенбиз кубанчынан 
журтумдун.

Ошол же¢иш келип бизге 
кечикпей.

С¿й¿нºб¿з сак калганга Ата Журт,
К¿й¿п кетпей наристел¿¿ бешик-

тей” – деп жазса, ал эми “Балалык” 
аттуу ырында: 

“Деги бизде болду беле балалык,
Же курбулар, келдик беле 

турмушка
Ушу бойдон саамайыбыз агарып?
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– Искендербек Рысбекович, маа-
лымат булактары аркылуу “БИО-
KG Органикалык  кыймыл Федера-
циясы эл аралык чоў сыйлыктар-
ды алды” – деп тааныштык.  Ошол 
сыйлыгыўыздар тууралуу айтып 
берсеўиз.  
– Быйылкы жыл биз їчїн жемиштїї 

жылдардан болду. Биз эки эл аралык 
сыйлыктын ээси болдук. Биринчиси Азия 
чєлкємїндєгї мамлекеттер арасында ор-
ганикалык кыймылды колдоочулардын 
Эл аралык  Федерациясы болгон «IFOAM-
Азия» уюмунун «Ардактуу органик» деген 
номинациясын жеўип алдык. Бул уюмдун 
башкы кеўсеси Тїштїк Корея мамлеке-
тинде жайгашкан, ал эми президенти Кы-
тай мамлекетинин жараны. Аталган сынак-
ка Азия чєлкємїнєн 22 мамлекеттин биз-
ге окшогон уюмдары катышты. Сынактын 
талабы боюнча органикалык аймактын мо-
делин сунуштаганбыз. Биздин органика-
лык аймакты уюштуруу багытында аткарып 
жаткан иштерибиз сынакта жогору баала-
нып, жеўишке жеттик. Эки жарым ай мур-
да сыйлыгыбызды онлайн форматында  
тапшырышты. 

Экинчи сыйлыгыбыз да эл аралык чоў 
сыйлык. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун ал-
дында азык-тїлїк коопсуздугу жана эколо-
гияны сактоо боюнча уюштурулган 12-Эква-
ториалдык «Экватор Прайз» (Equator Prize)  
сыйлыгы болуп саналат.  Ага катышуу їчїн 
126 мамлекеттен 600дєн ашык билдирме 
тїшїп, ар бири єзїнїн аткарып жаткан иште-
рин кєрсєтїшкєн. Сынактын 10 номинация- 
сы болду. Аталган сыйлык їчїн жеўїїчїнї 
аныктоо максатында курамында дїйнєгє 
таанылган эксперттер кирген кєз каран-
дысыз техникалык-консультативдик коми-
тет иштеп, алардын чечими менен ошон-
дой кєп мамлекеттин ичинен иргелип олту-
руп, биз жеўишке жеттик. Бул бийик дара-
жалуу сыйлыгыбыз 4-октябрда онлайн фор-
матында тапшырылды. Эгемендїїлїгїнїн 
30 жылдык тарыхында Кыргызстандан би-
ринчи жолу «Экватор Прайз» сыйлыгынын 
ээси чыгып, Бириккен Улуттар Уюму тара-
бынан таанылган уюм болдук. 126 мам-
лекеттин арасында Кыргыз Республика-
сынын желеги желбиреп турду. Бул дагы 
болсо органикалык фермерлердин, биз-
дин кыймылдын жасап жаткан иштеринин 
акыбети кайтып жатканынан кабар берет. 
Эгемендїїлїгїбїздїн 30 жылдык майра-
мына карата бул алган сыйлыктарыбыз 
биз їчїн чоў сыймык болду. 

– Алган сыйлыгыўыздар куттуу 
болсун. Бул жеўиш жалпы кыргыз 
элинин сыймыгы. Ал бир нече жыл-
даган талбаган иштердин акыбети 
менен жаралат эмеспи. Био-KG орга-
никалык кыймыл Федерациясынын 
жалпы иш-аракети боюнча маалы-
мат берсеўиз.

“БИО-KG” Органикалык  кыймыл Федерациясынын уюшулгандыгына 9 жылдын 
жїзї болду. Федерациянын эў негизги максаты Кыргызстанда органикалык 
айыл чарбасын жылдыруу менен  улутубуздун ден соолугуна, келечегине кам 
кєрїп, эч кандай химиялык кошулмалары жок табигый органикалык азыктарды 
даярдап, калк дасторконун байытуу болуп саналат.  Мезгилдин агымы менен 
ата-бабаларыбыз тээ алмустактан бери эле жаратылыштын мыйзамдары 

менен болгон камыр-жумур жашоосу, аздектеп келе жаткан каада-салттары, 
жаштарыбызга таалим-тарбия, эстетикалык нукура багыттарды 

берип, жол кєрсєтє турган ырым-жырымдарыбыздын кєпчїлїгї 
унутта калып калды. Ошол бабалар таберик туткан улуттук 

баалуулуктарыбызды калыбына келтирип, жашоо-турмушубузда 
кеўири колдонууга салым кошуу “БИО-KG” Органикалык  кыймыл 
Федерациясынын концепциясынын негизги єзєгїн тїзєт.  “БИО-
KG” Органикалык  кыймыл  Федерациясынын жетекчиси, коомдук 
ишмер Искендербек Айдаралиев менен федерациянын иш- 

аракеттери туурасында баарлаштык. 

Сапаттуу азык – дени сак улут

“БИО-KG” Органикалык  кыймыл 
Федерациясы єнїгїї жолунда

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА, “Кыргыз Туусу”

– Био-KG органикалык кыймыл Феде-
рациясы 2012-жылдын октябрында органи-
калык айыл чарбасын жїргїзїїчїлєр жана 
колдоочулар тарабынан уюштурулган. Не-
гизги максаты-органикалык айыл чарбасын 
жїргїзїїчїлєрдїн башын бириктирип, бул 
кыймылды Кыргызстанда жайылтуу, мый-
замдык базаны камсыз кылуу,  экологиялык 
жактан таза айыл чарба продукцияларын 
єндїрїїгє шарт тїзїї, ал аркылуу єлкє жа-
рандарынын ден-соолугун жакшыртуу бо-
луп аныкталган. 

Аталган максаттарды аткаруу їчїн 
Федерациянын иштеп чыгуусу жана ка-
тышуусу менен “Кыргыз Республикасын-
дагы органикалык айыл чарба єндїрїшї 
жєнїндє” Мыйзамы, “Кыргыз Республи-
касында 2017-2022-жылдары органика-
лык айыл чарбасын єнїктїрїїнїн Кон-

цепциясы” кабыл алынып, Органикалык 
айыл чарбасы – Кыргыз Республикасы-
нын агрардык тармагын єнїктїрїїнїн 
алтернативдик жолу катары Кыргыз  
Республикасынын  2018-2040-жылдар-
дагы Туруктуу єнїгїї стратегиясына  
киргизилди.

Органикалык айыл чарбасын єнїктїрїї 
маселелери Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кеўешинин агрардык саясат, суу ре-
сурстары, экология жана региондук єнїгїї 
боюнча комитетинде бир нече жолу кара-
лып, 2 жолу кєрсєтмєлїї практикалык се-
минар менен комитеттин кєчмє жыйынын 
єткєрдїк. Ошондой эле Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кеўешинде республика-
дагы фермерлердин жана кыймылды кол-
доочулардын катышуусунда улуттук конфе-
ренция єткєрїлїп, органикалык айыл чар-

басын єнїктїрїї жана жайылтуу маселе-
лери талкууланды.

Бул аракеттер Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеўеши тарабынан адилет 
бааланып, Кыргыз Республикасынын бїт 
аймагын этап-этабы менен 10 жыл ара-
лыгында органикалык чарба жїргїзїїгє 
єткєрїї, органикалык аймакка айландыруу 
жєнїндє Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеўешинин атайын токтому кабыл алынды. 

Мамлекеттик жана жеке єнєктєштїктїн 
алкагында Кыргыз Республикасынын ай-
ыл чарба министрлиги, Кыргыз улуттук 
агрардык университети, кесиптик билим 
берїї агенттиги жана Кыргыз Республи-
касынын бардык облустардагы ыйгарым 
укуктуу єкїлдєрї менен єз ара кызматта-
шуу тууралуу меморандумдарга кол кою-
шуп, органикалык айыл чарбасын жайыл-
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“БИО-KG” Органикалык  кыймыл 
Федерациясы єнїгїї жолунда

туу багытында бирдиктїї иштерди жїргїзїп  
жатабыз.

Био-KG органикалык кыймыл Феде-
рациясы тарабынан бул мезгилге  чейин 
“Органикалык айыл чарбасы жана анын 
мїмкїнчїлїктєрї жєнїндє” органикалык ай-
мактардын базасында 3 жолу Республика-
лык семинар єткєрїлїп,  бардык облустар-
да айыл чарба єндїрїїчїлєрї, мамлекет-
тик жана жергиликтїї бийликтин єкїлдєрї, 
фермер-дыйкандарыбыздын  катышуусу 
менен 2000ге жакын фермерибизди оку-
та алдык. 

Їстїбїздєгї жылы органикалык айыл 
чарбасы боюнча  Био-KG Федерациясынын 
жеке стандарты  ИФОАМ-Глобал (Дїйнєлїк 
Эл аралык органикалык кыймыл Федера-
циясы) уюму тарабынан таанылып, орга-
никалык стандарттар тобуна киргизилди.  

Албетте бул иштер бир нече жылдык 
эмгекти, демилгелерди талап кылды. Жый-
ынтыгы менен биз бїгїнкї кїндє Федерация 
улуттук деўгээлде єз алдына койгон мил-
деттерин аткара алды деп ойлойбуз. Эми 
органикалык айыл чарба департаменинин 
уюштурулушу менен бул иштер мамлекет-
тик ыйгарым укуктуу орган тарабынан тес-
ке салынып, ал эми Федерация мындан 

ары органикалык аймактарды єнїктїрїї 
жагына багыт алат. 

– Жакында Сиздер менен органика-
лык аймактарда болуп, андагы фер-
мерлердин иш-аракети менен таа-
нышып, жакшы маанайларын кєрїп 
кайттык. Органикалык аймак, анын 
келечеги кандай болот?
– Органикалык аймак – бул  органи-

калык айыл чарбасынын талаптарына  
ылайык азыктарды єндїрїї менен  Элдик 
маданиятты,  салттуу билимди, табигат-
ты сактоо жана єнїктїрїї  багытында иш 
жїргїзїп  жаткан  фермерлердин   демилге-
си алдында тїзїлгєн бирдиктїї аймак болуп  
эсептелет.

Бул жерде жалаў гана чарба жїргїзїї 
менен чектелбестен улуттук каада-салты-
бызды сактоо жана єнїктїрїї,   улуттук кол 
єнєрчїлїгїбїздї жаштарга їйрєтїї жана 
єркїндєтїї, биоартїрдїїлїктї сактоо жа-
на келечек-муунду жаратылышка аяр ма-
миле кылууга тарбиялоо багытындагы иш-
терди камтыганга аракет кылуудабыз. Мын-
дан тышкары таза аймак катары эко-, этно-, 
агротуризмди єнїктїрїї максатыбыз бар. 

2014-жылдан тартып Талас облусу-
нун Талды-Булак жана Кєпїрє-Базар  
айылдарында, Нарын облусунун Орток жа-
на Дєбєлї айыл аймактарында, Ысык-Кєл 
облусунун Кїн-Чыгыш, Тосор, Теплоклю-
ченка, Арал, Темир айыл аймактарында 
жана Чїй облусунун Жаўы-Жер айыл ай-
магында органикалык аймактар уюштуру-
луп, иштеп жатат. Бул аймактар 22 айылды 
єзїнє камтып турат. Аймактардагы дыйкан-
дарга органикалык чарба жїргїзїїнїн та-
лаптарын їйрєтїї менен сертификацияга 
жетишїї, бирдиктїї стандарттардын талап-
тарына жооп берген продукция єндїрїї не-
гизги максатыбыз. 

2015-жылдан бери органикалык аймак-
тарда органиканын талаптарынын сакта-
лышын текшерїї максатында жергиликтїї 
топтор уюштурулуп, алар катышуу аркы-
луу кепилдик берїї (PGS) системасынын 
негизинде єз ара баалоону жїргїзїп жа-
тышат. 2020-жылдын жыйынтыгы менен  
органикалык аймактардагы 1052 фермер-
дик чарба PGS системасы боюнча органи-
калык статусун тастыктаган сертификатка  
ээ болушуп, алар 3127,8 га жер аянтын-

да органикалык айыл чарбасы-
нын талаптарына ылайык про-
дукция єндїрїп жатышат.  Учур-
да жергиликтїї топтор жана ор-
ганикалык аймактар тарабынан 
єз ара баалоолор жїргїзїлїп, 
2021-жылга карата сертификат-
тоо иштери улантылууда.

Бул менен катар эле органи-
калык аймактарда кайра иштетїї, 
кїнєскана уюштуруу, тамчы-
латып сугаруу, їрєн базасын 
тїзїї жана малдын асылдуулу-
гун жогорулатуу, кол єнєрчїлїктї 
єнїктїрїї багыттары колго алын-
ган. Аймактарда кєп тїрдїїлїктї 
єнїктїрїї максатында сыноо 
талаалары уюштурулуп, дары 
чєптєрдї (календула, мята, ко-
рень валерианы) айдап єстїрїї 
жана сатыкка чыгаруу  жол жо-
болору їйрєтїлдї. Бул айрыкча 
бийик тоолуу Нарын жана Талас 
облусундагы органикалык аймак-
тар їчїн кирешелїї тармак экен-
диги аныкталып, 2020-жылы 12 
сотыхтан календула жана мята 
айдалса, 2021-жылы календула-

нын аянты 130 сотыхга, мятанын аянты 40 
сотых аянтка жеткирилди. 

Жакында эле август жана сентябрь ай-
ларында Талас районундагы Кєпїрє-Базар 
жана Талды-Булак органикалык аймагын-
да, Нарын районундагы Дєбєлї жана Орток 
органикалык аймагында «Фермердин та-
лаа кїнї» практикалык кєрсєтмєлїї иш-
чаралары єткєрїлдї. Негизги максатыбыз 
аймактарда аткарылып жаткан иштер менен 
жеринде таанышып, бул багытта органика-
лык фермерлердин тажрыйба алмашуу- 
сун уюштуруу, жерди натыйжалуу иштетип, 
арбын киреше тапкан фермерлердин ал-
гылыктуу аракетин жайылтуу болду. Мын-
дан тышкары улуттук каада-салтыбызды 
жайылтуу максатында Талас районунда-
гы Талды-Булак органикалык аймагынын 
фермерлеринин демилгеси менен “Ширге 
Жыяр” фестивалы єткєрїлїп, анда Кыр-
гыз єзєгїн, улуттук баалуулуктарыбызды 
кєрсєтє алдык.

Аталган иш-чараларга Ысык-Кєл жана 
Чїй облустарындагы органикалык аймак-
тардын єкїлдєрї, жергиликтїї аткаруу бий-
лигинин єкїлдєрї, жалпыга маалымдоо ка-
ражаттарынын кызматкерлери, жергиликтїї 
фермерлер катышты. 

“Фермердин талаа кїнї” иш-чарасынын 
алкагында органикалык фермерлердин иш-
аракеттери, дары чєптєрдї єндїрїї жана 
кургатуу ишинин жїрїшї, кєчєт даярдоо-
чу питомниктерди уюштуруу жана парник 
иштетїї иштери, органикалык аймак дол-
боорунун чегинде аткарылып жаткан баш-
ка иштер кєрсєтїлдї. Бизди негизги ку-
бандырганы бийик тоолуу органикалык 
аймактардагы фермерлердин дыйканчы-
лыкты натыйжалуу жїргїзїї менен таза 
азык єндїрїїнї жолго коюп калышканды-
гы болду. Алсак, Талас районунун Кєпїрє-
Базар айылындагы фермер Автан Байма-
товдун єсїмдїктїн кєп тїрдїїлїгїн уюш-
туруу, карагат-бїлдїркєн єндїрїї багы-
тындагы иши алкоого татыйт. Ал эми На-
рын районунун Таш-Башат айылында-
гы жаш фермер Жолдубай Акматбеков-
дун жетишкен ийгилиги жаштарды жерди  
туура  иштетип, айыл жеринде эле жашоо-
шартты жакшыртууга їндєйт. Нарын райо-
нунун эў тєрїндє, климаттык шарты катаал 
Эки-Нарын айылындагы фермерибиз Нур-

лан Абдыкеримов кїнєскана иштетїї менен 
керектїї єсїмдїктї єстїрїп алуу мїмкїн 
экендигин, аны менен ар бир їй-бїлє єзїнє 
керектїї азык єндїрїп, їй-бїлєдє туура та-
мактанууну уюштура ала тургандыгын да-
лилдеди.  

– Туура тамактануу багытын-
да да иштеп жїрєсїздєр, бул ара-
кеттери¢издердин максаты туу-
ралуу айтып берсе¢из?
– Адамдын турмуш-шарты, деги эле 

жашоосу анын ден соолугуна кєз каран-
ды. Ал эми ден соолук адамдын жагым-
дуу, пайдалуу азыктар менен азыктануу-
суна, айлана чєйрєсїнє жана экология-
нын тазалыгына кєз каранды. Химикатка 
чыланып єндїрїлгєн азык менен тамак-
тансак, ал жок болуп кетпейт, биздин ич-
ки органдарыбызды жабыркатуу менен за-
лалдуу оору-дарттарды пайда кылат. Анда 
биздин келечегибиз кандай болот? Ошон-
дуктан органикалык чарба жїргїзїї менен 
айлана-чєйрєнї таза сактоо жана єнїктїрїї, 
коопсуз, сапаттуу органикалык азыктарды 
єндїрїї аркылуу келечек-муунга, улутубуз-
дун генофондуна кам кєрїї Био-KG орга-
никалык кыймыл Федерациясынын негизги 
принциби болуп эсептелет. Керектїї азык-
ты башка жактан издебей, їй шартында 
єзїбїз эле даярдап алсак болот. 

Мына ушул багыттагы   ийгиликтїї таж-
рыйбалар жєнїндє мисал келтирейин. Учур-
да єлкєбїздє «Тоолуу аймактарда азыктану-
уну жакшыртууга багытталган айыл чарба-
сы» долбоору иштеп жатат.   Аталган дол-
боорду Био-Сервис коомдук фонду жетек-
теп, Био-KG органикалык кыймыл Федераци-
ясы – улуттук деўгээлде, Жалал-Абад айыл-
дык Кеўеш кызматы – жергиликтїї денгээлде 
иш алып барышат. Долбоордун жалпы мак-
саты – кызмат  кєрсєтїїчїлєр тїйїндєрїнїн 
кємєгї астында тоолуу аймактардагы кал-
ктын толук кандуу тамак-ашка карата болгон 
мїмкїнчїлїктєрїн жакшыртуу їчїн жетиштїї 
азыктанууга багытталган мыкты айыл чар-
ба практикаларын, инновациялык ыкмала-
рын єнїктїрїї жана жайылтуу болуп сана-
лат. Ушул долбоорго ылайык айылдык кыз-
мат кєрсєтїїчїлєр жергиликтїї фермерлер 
менен бирдикте 7 класстердик багытты жай-
ылтууну сунушташууда, алар:

– кїнєсканаларда органикалык жашыл-
чаларды єстїрїї;

– жашылча-жемиштерди кургатуу жа-
на кайра иштетїї;

– багбанчылыкты жана кєчєт єстїрїїнї 
єнїктїрїї

– сїт багытындагы эчкилерди багуу;
– тоок чарбасын жайылтуу;
– кєлмєлєрдє балык єндїрїї;
– улуттук тамак-аштарды їй бїлєлїк 

рациондо кеўири колдонуу. 
Бул тажрыйбалардын ийгилиги чоў ка-

ражатты талап кылбастыгы, ар бир адам-
дын їй шартында жасай алуу мїмкїндїгї, їй 
бїлєдє тїркїндєштїрїп тамактануу жолго 
коюлуп, кошумча кирешенин келиши болуп 
саналат. Дагы бир артыкчылыгы бул багыт-
та аткарылып жаткан иштер maan.ifoam.bio. 
платформасында чагылдырылып, ал плат-
формада ишин баштайбыз деген фермер-
лерге тийиштїї адистердин кеп-кеўештери 

берилип турат.   Ал їчїн фермерлер плат-
формага катталуусу керек. 

– Жыл сайын органикалык азык-
тардын кєргєзмє-жарманкесин 
єткєрїї салтка айланып калды эле, 
быйылкы  жылы ал єткєрїлєбї?
– 2012-жылдан бери жыл сайын єткєрїп 

келдик. Быйылкы жылы Кыргызстанда 
єндїрїлгєн органикалык жана нукура азык-
тардын, кол єнєрчїлїк буюм-тайымдарынын  
Кєргєзмє-жарманкесин єткєрїїнїн 10 жыл-
дык мааракесин  белгилєє їчїн  “Оп майда” 
экофестивалы деп атап, кеўири масштабда 
уюштуруп жатабыз. Кєргєзмє-жарманке Кыр-
гыз Республикасынын айыл, суу чарба жана 
региондорду єнїктїрїї министрлиги менен 
бирдикте «АГРОТЕХЭКСПО» кєргєзмєсїнїн 
алкагында  23-24-25-октябрь кїндєрї Бишкек 
шаарындагы Т. Абдымомунов атындагы Кыр-
гыз академиялык драма театрынын жанында 
єткєрїлєт.  Кєргєзмє-жарманкеге Кыргызстан-
дын бардык булуў-бурчтарынан келишкен ну-
кура жана органикалык азыктарды чыгаруу-
чу 60тан ашуун фермер – єндїрїїчїлєрдїн 
катышуусу кїтїлїїдє.  А эў негизгиси жар-
манкедеги азыктардын негизги бєлїгї орга-
никалык аймактардан алып келинген таза 
жана сапаттуу азыктар, кол єнєрчїлїк буюм-
тайымдары болмокчу. 

Кєргєзмє-жарманкеде кыргыздын улут-
тук ашкана азыктары, кол єнєрчїлїгї боюн-
ча мастер-класстар, башка кызыктыруучу 
иш-чаралар єткєрїлїп, атайын  оюн-зоок 
программалары тартууланат.

Кєргєзмє-жарманкеге борборубуздун 
калкы менен меймандары, ошондой эле 
ири соода тїйїндєрїнїн, коомдук тамакта-
нуунун єкїлдєрї, жалпыга маалымдоо кара-
жаттарынын єкїлдєрї, сапаттуу, аш болум-
дуу жана пайдалуу тамак-аш сїйїїчїлєрї 
чакырылат. 

– Тилегиўиздер орундалсын. Ис-
кендербек Рысбекович, окурмандар-
га, эли-журтуўузга болгон каалоо-
тилегиўиз.

– Рахмат. Кыргыз эли байыртадан бе-
ри жерге, сууга, отко, жаратылышка аяр 
мамиле кылып, аны кєздїн карегиндей сак-
тап келген. Айкєл Манас атабыз да «Та-
бигат менен таттуу мамиледе болгула» 
-деп єз элине осуятын калтырган. 

Биз дагы ата салтын улантып, жа-
ратылыштын жандуу чєйрєсї менен 
эриш-аркак болуп, улуттук єзгєчєлїбїздї 
туу тутуп, кыргыз эли – кыргыз   ката-
ры калыптанып, єнїгєлї. Башка элдин-
мамлекеттин жашоо модели бизге 
сиўбейт. Аны турмуш єзї кєргєздї.  Ке-
лечекте таза айлана-чєйрє, таза азык-
тар аркылуу дени сак улутту калыптан-
дырып,  туруктуу жандуу жаратылышты 
келечек-муунга єткєрїп берїї ар бирибиз-
дин негизги максатыбыз болуп калсын. 

Эли-журтубуз дайыма тынч, бакты-
луу турмушта ºм¿р с¿р¿шс¿н. Эли таза, 
дени таза, келечек-мууну кїчтїї, кайта-
лангыс таза табигаты менен дїйнє элин 
суктанткан бакубат органикалык єлкєгє  
айланалы.  

(Уландысы 10-бетте)
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Мырзабек ШАРШЕЕВ, 
Ысык-Кєл  

облусундагы Кїн-Чыгыш 
органикалык аймагынын 

мобилизатору

– Негизи биздин аймакта бар-
дык эле єсїмдїктєр єсєт. Картош-
каны, сабизди, єрїктїн тїрлєрїн, 
алманын ар тїркїн сортторун 
органикалык эрежелерге ылайык 
єстїрїп жатабыз. 

Сапаттуу азык – 
дени сак улут

Талас районундагы Талды-
Булак органикалык 
аймагынын фермерлеринин 
демилгеси менен “Ширге 
Жыяр” фестивалы єткєрїлїп, 
анда кыргыз єзєгїн, улуттук 
баалуулуктарыбызды 
кєрсєтїштї. Ошол фестивал-
дын катышуучуларын кепке 
тартып, ийгиликтерине 
кубандык.

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА, 
“Кыргыз Туусу”

Мен органикалык аймактын ал-
кагында єткєрїлгєн окутууларга, 
практикалык иш-чараларга каты-
шып жїрєм. Билим деген жакшы 
экен, дыйканчылыкты жїргїзїї 
эрежелери боюнча  кєп нерсени 
їйрєндїк. 

Бул мезгилге чейин Бишкекте иш-
теп келдим. Быйылкы жылы ай-

ылга келип, тапкан кирешемди дыйкан-
чылыкка жумшадым. 30 сотых жерге са-
рымсак (чеснок) айдап, уругуна, тигїї 
иштерине 60 миў сом жумшадым. Жак-
шы карап-баксаў, акыбети кайтат экен. 
Кїзїндє аны жыйнап, Нарындын база-
рында їргїлжї сатып, сарымсактан 160 
миў сом пайда таптым. Азыркы учур-
да 2 гектар жер аянтына 3 башка сорт 
картошка айдагам, казып баштадым. 
Тїшїмї кудайга шїгїр, пайда кєрєм го 
деп їмїт кылып турам. Быйыл эми баш-
таган жылым болду, тажрыйба топто-
дум. Кийинки жылы мындан дагы арбы-
тып, дыйканчылыкты єнїктїрєм деген 
їмїтїм бар. Негизи шаарда урунуп-
беринип жїрє бербей, дыйканчылык-
ты їйрєнїп, жакшы аракет кылсак, жер 
мээнетиўди кайтарат экен. Ошондук-
тан єз замандаштарымды туулган ай-
ылыбызга келип, турмуш-шартыбызды 

жакшыртууга, бирдиктїї аракетибиз ме-
нен айылыбыздын єнїгїшїнє салым ко- 
шууга чакырат элем. 

Бїажар РАЙЫМКУЛОВА, 
Жалал-Абад  
облусундагы 

“Био-Сервис” коомдук 
фондунун тренери 

Талас жерегесинде болуп жат-
кан “Ширге жыяр” фестивалына 
келип, органикалык аймактардан 

Улуттук  
баалуулуктарыбыз 

унутулбайт

Андан сырткары Био-KG органика-
лык кыймыл Федерациясы тарабынан 
берилген кургатуу жабдуусунун жар-
дамы менен ар кандай тїркїн жемиш-
тердин кактарын кургатабыз. Ушул 
азыктардын бардыгын єз колубуздан 
чыккан ар кандай кыктар, сєєлжандан 
чыккан биогумустарды талааларга ча-
чып, биз таза азыктарды алуудабыз. 
Экологиялык жактан таза азыктардын 
кєлємїн аз-аздан кєбєйтїп жатабыз. 
Биз “Эко-Мейд” компаниясы менен бир-
ге иштєє їчїн келишим тїзгєнбїз. Ал 
компаниянын  учурда иштеп жаткан 2 
дїкєнїндє биздин айыл чарба азыкта-
ры,  кол єнєрчїлєрїбїздїн  буюмда-
ры    сатылып, иштерибизди жылды-
рып жатабыз. Ар жылы алар тараптан 
уюштурулган кєргєзмє-жарманкелерге 
барып катышып, ал аркылуу чет эл-
диктердин суроо-талаптарын атка-
рып, келишимдерди тїзїїгє жетишип  
калдык. 

Жолдубай АКМАТБЕКОВ,  
Нарын облусундагы 
Орток органикалык  

аймагынын фермери

келген дыйкан-фермерлердин ий-
гиликтерине кубанып жатабыз. 

Алар бїгїн єздєрї єстїргєн ор-
ганикалык  аймактагы азык 

тїлїктєрїн алып келишип, жайышты. 
Улуттук баалуулуктарыбызды, каада-
салттарыбызды даўазалап жатышат. 
Ушул Федерация жаўыдан тїзїлгєн 
маалда биз ушул органикалык Феде-
рацияга мїчє болуп калышкан дыйкан-
фермерлерге органикалык аймактар-
га мїнєздїї стандарттар боюнча оку-
тууларды жїргїзгєнбїз. Кєп нерселер-
ди їйрєттїк. Азыр дыйкандар єздєрї 
єстїргєн таза азыктарын даўазалап, ан-
дан ары дагы єнїгїп-єссєк деген ниет-
тери менен зор аракеттерди жасап жа-
тышкандарына кубанып турам. 

Айнагїл РЫСМЕНДЕЕВА,  
Ак-Суу районундагы  

“Ак-Суу Органик” айыл 
чарба кооперативинин 

жетекчиси

Биздин чарбанын негизги багы-
ты органикалык їрєнчїлїк чарба-
сын жїргїзїї. Жер, суу, талаа, аба-
тирїїчїлїктїн єзєгїн тїзєт. Ал 
эми їрєн ушул тирїїчїлїктїн азы-
гы. 

Ушул нерселер таза болмоюнча 
органикалык жактан таза болуу-

га мїмкїн эмес. Биз 2017-жылы коопе-
ративдик чарба болуп ачылдык. Орга-
никалык жактан таза їрєндєрдї табуу 
кыйынчылыктарды туудурду. Ар бир 
килосу 100 сомдон турган таза картош-
канын уругун Германия мамлекетинен 
сатып алдык . Субсидияга  эгиндердин 
їрєнїн алдырып, чыныгы їрєнчїлїк 
чарбага айланып, учурда Кыргызстан-
ды жогорку сорттуу  їрєн менен камсыз 
кылуу аракетиндебиз.  Картошканын, 
дан эгиндеринин, жашылча жемиштер-
дин, дары-чєптєрдїн    їрєндєрїн даяр- 
дайбыз. Мындан тышкары варенье 
чыгаруу жагын колго алганбыз. Жаз 
жаўыдан кылтыйганда эле катып ке-
те турган каакым, тобурчактарды жый-
най баштайбыз. Аларды 20 кїндє жый-
нап, бир жылдык запасты камдап алба-
сак, катып жарабай калат. Андан кий-
ин карагат, малина, бєрї карагат, чы-
чырканак жана башка  єсїмдїктєрдїн 
мємєлєрїн жыйнай баштайбыз. Ара 
чолодо дары чєптєрдї кургата бере-
биз. Кол єнєрчїлєрїбїз болсо “кийиз 
дїйнєсїнє” сїўгїп, улуттук баалуу бу-
юмдарды жасашат.



2021-жылдын  19-октябры 
№77  (24561)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru11

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу”  

– Нурдин мырза, тєртїнчї жо-
лу дїйнєлїк чемпионатта  калы-
стык кылып, ФИФАнын рекордсмен 
рефери болгонуўуз баарыбызды 
сыймыкка бєлєп турат...
– Рахмат! Эми буга жетїї оўойго тур-

ган жок. Алгачкы жолу колума ышкырык 
карматып, калыстык кылууга жол ачып, 
база тїзїп берген адам менин атам – Ме-
дет Букуев болду. Ошол кездерде Кыр-
гызстанда кичи футбол боюнча ар кандай 
мелдештер болуп, калыстар жетишпеген-
диктен атамдын кеўеши менен калыстык 
кылып баштадым. 1996-1997-жылдардан 
тарта оюндан оюнга, мелдештен мелдеш-
ке єтїп тажрыйба топтодум. Эў бирин-
чи 2008-жылы Бразилияда, 2012-жылы  
Таиландда, їчїнчї жолу Колумбияда 
єткєн чемпионатта, тєртїнчї жолу бый-
ыл Литвада єткєн дїйнєлїк чемпионатта 
калыстык кылдым. Буга чейин бир дагы 
калыс тєрт чемпионатка калыстык кыл-
ган эмес. Бул чын эле менин жетишкен  
ийгилигим. 

– Дїйнєлїк деўгээлдеги калыс 
болуш їчїн калыстарда кандай са-
паттар болушу керек?
– Биринчиден, ар бир калыска 

тиешелїї оюн эрежелерин так билїї, 
тїшїнїї, талдоо жана аларды оюн та-
лаасында колдонуу сапаты керек. Ар 
бир оюндун ар кандай єзгєчєлїктєрї 
болгондуктан ошол эрежелерди оюн-
га туура колдоно билиш керек. Экин-
чиден, кичи футбол оюн болгону ме-
нен ал кичинекей ємїр, жашоо. Ошол 
ємїрдє адамдар менен тил табышуу-
га шык, жєндєм керек. Оюн учурунда 
машыктыруучулар, оюнчулар менен 
тил табышып, баарын тїшїнє билген, 
сезе билген калыс мыкты калыс боло  
алат. 

– Кичи футбол демекчи, бул оюн-
га кандайча кызыгып калдыўыз?
– Иним экєєбїз теў бала кезден фут-

болго жакын болдук. Кийинчерээк фут-
болго болгон сїйїїбїз бара-бара ки-
чи футболго єтїп кетти. Анткени ата-
быз 1996-жылы Юстиция министрлигин-
де Кичи футбол ассоциациясын каттоо-
дон єткєрїп, Кыргызстанда кичи футбол-
ду жайылтууга, єнїктїрїїгє болгон кїч 
аракетин жумшады. Атамдын бул иши-
не иним Нурбек экєєбїз оюндарды уюш-
туруу, калыстык кылуу менен колубуз-
дан келишинче кємєктєштїк. Ошондук-
тан кичи футбол жєн гана оюн эмес, биз 
жан-дилибизди арнай турган чоў сїйїї, 
оюндан да жогору турган бир бийиктик. 
Жеке єзїмє келсем, кичи футбол аркы-
луу эл менен баарлашып, мамиле кыл-
ганды їйрєндїм. Ал мага кєп мамлекет-
терге барууга жол ачып, билимим, дїйнє 
таанымымды кеўейтти. Жаўы досторду, 
тааныштарды, чєйрєнї таптым. Кыскача 
айтканда, кичи футбол менин жашоом-
догу эў орчундуу, ыйык баалуулук болуп  
калды.  

– Кыргызстандын кичи футбол 
боюнча эл аралык аренада келече-
ги бар экенине ишенесизби?

Сыйлык эрдики, сыймык элдики

Нурдин БУКУЕВ:

– Менин баамымда кичи футбол-
дун Кыргызстанда келечеги кеў. Себе-
би, акыркы жылдары чоў-чоў шаарларда 
гана эмес кєптєгєн айылдарда кичи фут-
бол аянтчалары курулуп, футбол ойноо 
кїнїмдїк турмуш катары болуп калды. 
Ушунун баары кичи футболдун єнїгїшїнє 
шарт тїзїп жатат. Кыргызстан аны жак-
шылап колго алса алыска бара алары-
на ишенем. 

– Чет тилдерин да жакшы 
билсеўиз керек?
– Эл аралык мелдештерге чыгып жат-

канда сєзсїз тїрдє дїйнє жїзїнє кеўири 
тараган англис тили керек болот. Ошол 
себептен калыстык кылып жатканда ан-
глисче сїйлєйбїз. Мындан сырткары ар 
кайсы єлкєлєрдїн тилдеринен єзїбїзгє 
керектїї сєздєрдї билїїгє туура келет. 
Башка тилдерди тиешелїї деўгээлде 
билбесек дагы єзїбїздїн оюбузду, иш 

аракетибизди так билдиргенге аракет  
кылабыз. 

– Эл аралык футбол федерация-
сынын президенти Джанни Инфан-
тино єзї сизге дїйнєлїк атактуу 
калыстарга берилчї сыйлыкты 
тапшырды. Бул кабарды атаўыз 
кандай кабыл алды?
– Жаштын тилегин берет болуп, кыял-

дарыбыз биринин аркасынан бири ишке 
ашып дїйнєлїк чемпионатка калыс болуу-
га жетиштим. Быйыл кєптєн кїткєн чемпио- 
нат єтїп, тєртїнчї жолу дїйнєлїк чем-
пионаттын финалдык бєлїгїндє калыс-
тык кылуу кыялыбыз ишке ашты. Негизи 
2016-жылы эле Колумбиядагы дїйнєлїк 
чемпионаттын финалдык оюнунда калыс-
тык кылгам. Бирок, анда оюн талааасы-
нан чыкпай їчїнчї калыс катары оюнду 
тейлегем. Бул жолу барганга жараша оюн 
талаасынан чыгып, негизги калыс катары 

оюнду башкарса деген атамдын аруу ти-
леги бар болчу. 

Ошондуктан чемпионат башталгандан 
тарта оюндарда калыстык кылып, эч бир 
ката кетирбей, жакшы бааларды алганга 
аракет кылдым. Ал аракетим жемиштїї 
болуп мен финалдык оюнду башкарууга 
дайындалдым. Ошол замат залдан чы-
гып дароо атама чалып сїйїнчїлєдїм. 
Атам жаш балача кубанып, ак батасын 
берди. Бул ийгилик биздин кичи футболго 
арнаган 25 жылдык мээнетибиздин  же-
миши болду. 

– Калыстык кылуу боюн-
ча эў жогорку бийик-
тикке чыктыўыз, эми 
мындан аркы максат, 
пландары¢ыз кандай?

– Калыстык кылуу са-
парымды баштап жаткан-
да д¿йнºл¿к оюндарга ка-
лыстык кылуу єтє алыстай 
сезилч¿. Тºрт¿нч¿ жолу 
д¿йнºл¿к чемпионатка ба-
рып келген со¢, жалпы 25 
жылдык жана анын ичинен 
14 жылдык эл аралык карье-
рамды акылга салып ойло-

нууга убакыт келгенин сездим. Ошентсе 
да адам баласы ийгиликтерге тойбойт 
экен. Дагы деле чет жактарга чыгып, чо¢-
чо¢ оюн, мелдештерди тейлегенди кыял-
дана берет экенси¢. 

Чемпионаттан келгениме бир жума 
гана болгондуктан, бул боюнча али бир 
чечимге келе элекмин. Ошондуктан муну 
шашпай отуруп, бардык жактан тараза-
лаш керек. Мындан аркы жашоомдо ма-
га эмне керектигин акылга салып, балким 
калыстыктан алыстап башка бир максат-
тарды коюп ошого жыла баштаймынбы 
деген эки ача ойлордо турам.  

– Балдары¢ыз дагы футболго 
абдан кызыгат экен. Алар ата жо-
лун улайбыз десе каршы чыкпайт 
беле¢из?
– Бул суроо мени да тереў ойго салат. 

Анткени балдар бой жеткиче алар кайсыл 
спортко кызыкпасын, кийин ошол машыгуу-
лары анын жашоосунда эў орчундуу нерсе 
болуп каларына маани бербейт экенбиз. 
Балдарыбыздын алды жакынкы жылдар-
да мектепти аяктайт. Эгер алар ушул жол-
ду тандаса ºз эркине коёбуз. Бирок, фут-
болдон сырткары да кошумча билим алыш 
керектигин аларга баса белгилеп жата-
быз. Себеби канчалык жакшы де¢гээлдеги 
оюнчу болуп, кийин спорт чºйрºс¿ндº би-
ротоло калса да билим керек. “Эгер ушул 
экººн¿ чогуу алып ж¿ргºнгº жетишсе¢ер, 
анда жакшы ийгиликтер да алыс эмес”, –  
деп айтып келе жатабыз. 

– Д¿йнºл¿к де¢гээлдеги футбол 
калыстарынан кимди жогору баа-
лайсыз жана кимисинен алыс, жа-
кындан болсо да аз-маз сабак алып 
калды¢ыз?
– Д¿йнºл¿к чемпионаттарга кєп ара-

лашкандыктан калыстардын бир тобу 
менен жакшы таанышмын. Калыстар-
дын ортосунда атаандаштык жок, теске-
рисинче, алар бири-бирине дайыма бир 
¿й-б¿лºн¿н балдарындай мамиле кылы-
шат. Футболдук командадагыдай эле ка-
лыстар арасында да командалык дем бар. 
Ошондуктан алардын арасынан кимдир 
бирººн¿ бºл¿п чыгып ºзгºчºлºнт¿шт¿н 
деле кереги жок. Бирок мага чо¢ таасир 
этип, акыл насааттарын айткандардын 
арасынан Эл аралык футбол федерация-
сынын жана Азия футбол конфедерация- 
сынын инструктору Ясухиро Мацузакиге 
абдан ыраазымын. Аны менен жаш ке-
зимде таанышкам. Ошондон тарта мага 
ал кеп-ке¢ешин берип, ºз¿н¿н тажрый-
басы менен бºл¿ш¿п келе жатат. Лит-
вада єткєн чемпионатта да ал мага ин-
структор катары кеўеш берип турду. Ал 
менин дїйнєлїк калыс катары калыпта-
нышыма чо¢ таасир берди десем болот. 

– Калыстарга кºм¿скº пара су-
нуштаган учурлар болот деп калы-
шат. Сизде ушундай учурлар бол-
ду беле?
– Калыстык кылуу турмушумда «андай 

болгон эмес» деп айтсам, калп айткан бо-
лом. Кºп болбосо дагы андай эки-¿ч окуя 
болгон. Ошондой учурда пара сунуштаган-
дарга сылык жана бекем позиция да жооп 
кылганга аракет кылдым. Анткени эл ара-
лык аброюм акча, мансаптан жогору турат 
жана аны єтє жогору баалайм.

    Кичи футбол боюнча дїйнєлїк чемпионаттарында бир нече 
жолу калыстык кылып келген Нурдин Букуев быйыл тєртїнчї 
жолу дїйнєлїк чемпионатка калыс болду. Муну менен ал кичи 
футбол калыстыгы боюнча дїйнєлїк рекордчу рефери болуп 
калды. Буга чейин бир да калыс тєрт жолу дїйнєлїк кичи футбол 
чемпионаттарына калыс болгон эмес. 

«Бул ийгилик 25 жылдык  
мээнетибиздин жемиши»
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1968-жыл. Курдай районун-
дагы Чапаев атындагы 

колхоз эмгектик кºрсºтк¿чтºр¿н¿н ий-
гиликтери ¿ч¿н Ленин ордени менен 
сыйланды.  Ошол сыйлыкты тапшы-
руу салтанатына катышуу ¿ч¿н биз да  
жºнºд¿к.

Ырыстуу элдин карысы,
Ыр, обонго берешен.
Тараза ташы оодарбайт,
Талантын тоого те¢есе¢.
Каркылдап ырдап жаткандыр,
Кайран гана Кенекем!.. – деп ыр-

дадым. 
Барсак алты канат ак ¿йдº эл тол-

тура. Чий калабай, туурдугун т¿рд¿р¿п 
таштаган экен. Себеби жайдын ысык 
аптабы бийлик кылып турган маал 
эле. Биз минип барган машина-
нын моторунун ¿н¿ ºчкºндº, боз 
¿йд¿н ичинде за¢кылдап ыр-
дап жаткан адамдын ¿н¿ даана  
угулду. 

– Мына, укту¢арбы, менин 
айтканым келдиби. Кенекем 
ша¢шып жатат. Кайран кишинин 
жашы ºт¿п баратса да таланты, 
¿н¿ ошол эле бойдон. 

– Ысмайыл келди, Ысмайыл 
келди, – дешип бизди башка бир 
чо¢ ак боз ¿йгº киргизишти.

– Аксакалга салам айтып, ко-
лун кыс-пасак болбойт, – деп биз 
алиги эл толгон, Кенен олтурган 
¿йгº бет алдык эле, Кенен акса-
кал ºз¿ чыга келди.

– Ж¿р¿¢дºр энди, сол ак 
¿йгº барайык, дем алайык. 
Шºлдºд¿¢дºр гой, онда бир 
нерсе жутайык, – деп тамаша-
лай, баарыбызды алиги  ак боз 
¿йгº алып жºнºд¿. Ар кимибиз 
ºз¿б¿зге тиешел¿¿ жерден орун 
алдык. Сапырылып саба тепкен 
кымыз.

Бир жигит башбакты:
– Кенеке, эл кирсек дешет.
– Киришсин, – деди, Ке-

нен акын. Эл заматта эле то-
луп чыгып кетти. Туш-туштагы ту-
урдуктар т¿р¿лд¿. Ушул учур-
да мен алдыртан жылдырып сºз  
каттым: 

– Кенеке, бу эл ачка го?.
Ооба Ысмайып, эл тамакка эмес, 

калжы¢га ачка болуптур.
Домбурамды алайын,
Дабысымды салайын.
Тындырмастан шалайын,
Ты¢дап отур агайын, – деп Кенен 

домбурасынын кулагын толгой баш-
тады. Анан бир эки к¿¿н¿ кайырды. К¿¿ 
токтолуп, «Боз торгой” деген ырын ыр-
дады.

– Ысмайыл иним, сен жассы¢ го, 
калжы¢дан айта тур, – деди.

Мен аскияны акын Токтогулдун 
“Ак-Куу менен мергенчи” деген та-
машалуу ырынан баштадым. Ка-
лык менен Айдаралы жºргºлєкт¿н 
айтышын туурап ырдап бергенде, 
к¿лбºгºн бир да жан калган жок, Жа-
ла¢ эле Токтогул, Калык, Атай, Шар-
шендин тамашаларын айтып олтуруп, 
эки к¿нд¿н кандай ºткºн¿н билбей  
калыптырбыз.

Кенен аксакал ºз¿ абдан к¿лк¿ч¿ 
киши экен, Менин айтып бергендери-
ме ыкшып к¿л¿п, кºз¿н¿н кычыгын-
дагы жашын ж¿з  аарчысы менен ты-
нымсыз с¿рт¿п отурду. Ошол ºткºн эки 
к¿ндº айрымдары: “Биздин Кененибиз-
ге сºз тийбейби, Ысмайыл эле с¿йлºй 
береби?” – деп ка¢куулашты. Кээси: 
“Айтышсын, кимиси кимисин же¢ээр 
экен”, – деген кыялда отурушту... Би-
рок Кенен кыргыз эли менен эриш-аркак 
ºс¿п, Калык, Осмонкул, Кара Молдо, 
Токтоналыга окшогон таланттуу до-
сторду к¿ткºндºн уламбы, улуу болсо 
да ºз¿нºн кич¿¿ мени ызаттап олтура  
берди.

А¢гыча жа¢ы тойдун жºрºлгєс¿н, 
ша¢ын Москванын “Мезгил” информа-
циялык кºрсºт¿¿с¿н¿н жана казак те-
лестудиясынын кызматкерлери тар-
та баштады. Толгон эл, толкундаган 
жыйын…

Мурас

Ысмайыл менен 
Кадимки кара жаак Калмырзаны казып чыгып элге тартуулаган Мырзалы 
Касымалиев аксакал бул жолу Ысмайыл Борончиевдин ушул мурасын 
таап келиптир. Ысмайылдын бул эскерїїсї  “Кыргыз Маданияты” 
гезитинин 1990-жылдын 1-ноябрындагы санына жарыяланган экен. Анда 
эмесе, залкарлардын тамашасына кєўїл буруўуздар.

Эл ортосунда Кенен экººб¿з.

Кенен:
Калкым кулак салгыла,
Карып калган чагымда.
¯н созоюн алды¢а,
Акыл болсо айтканым;
Аябаймын алгыла.
¯н жапыздап тил болсо,
Бир аз булдурактап калды да.
Учурунда булкунган,
Ач буудандай жулкунган.
А азыр сары тиш болгон чал мына,
Эмне десе¢ ошо де,
Элим, угуп калгыла,
Ооздон шекер тºг¿лс¿н,
Ошонума кангыла,
Ырыстуу элдин ырчысы,
Ысмайыл келди, ал мына.
Алтымыштан ары аттап,
Ал деле абышка болуп калды да. 
Санатын уккан-кºргºн¿н,
Ал азыр,
Сайрап берет алды¢а

Мен:
Сайрап турсуз кашымда,
Сары тиш болгон Кенекем.
Курдайдын ушул аймагы,
Куп келишкен жер экен,
Чапаевдик туугандар,
Чалкып жаткан кºл экен.
Алтындан орден тагынган,
Азаматтар кºп экен.
Андыктан Ленин орденин,
Алышкандары эп экен.

Кенен:
Куттуктап ырдайм балбан эл,
Кубанган ушул тою¢ду.
Кылымдык кылып партия,
Куруп берген жолу¢ду
Кºкºлºт¿п байракты,
Кºрсºтт¿¢ºр оюнду.
Эмне десе¢ ошо де,
Элим,
Эми сºз¿¢ орундуу.
Ленин орден кармаган
Кысамын балбан колу¢ду.

Мен:
Кенекем кысса колу¢ду,
Кучактаймын жалпы¢ды.
Маанайы¢арды жаркыткан
Мактап ырдайм салты¢ды.
Калкым кыргыз эл менен,
Кадырлаймын баркы¢ды.
Сагындым элим силерди,
Санаалаш кыргыз ак калпак,
Силерге,
Салам айтып жиберди,
Куттуу тойдо силерди,
Кубанган кыргыз ак калпак.
Силерге,
Куттук айтып жиберди,
Ак эмгектен баар таап,
Арта берсин салмагы¢,
Куттуу болсун б¿г¿нк¿,
Кубанычтуу майрамы¢!
А¢гыча акындарды ак боз ¿йгº ээр-

читип жºнºмºкч¿ болгондо, эл жибер-
беди. Ошондо Кенен:

– Эй калайык! Боз ¿йд¿н ары жа-
гындагы салкынга, бактын арасы-
на баралы. Баятан бери телевизор-
го т¿шºб¿з деп к¿нгº куйкаланып кет-
тик го. Бир аз дем алып, бир чыныдан 
чай ичип, анан тамаша  кылалы, –  
деди.

Эл макул болду. Боз ¿йгº кирдик, 
Курдай районунун жетекчилери баш 
болгон ак сакал, кºк сакалдары, эмгек-
тин алды¢кылары болуп боз ¿й замат-
та толуп чыгыпкетти.

…Мен Шаршендин кээ бир кылык-
тарынан айтып элдин кº¢¿л¿н ачып 
олтурдум. Кенен акындын кемпири да 
к¿лк¿ч¿ киши экен:

– Кою¢узчу, Ысмайыл, кантип эле
ошондой болсун. Жок жердеги жо-

мокторду айтып жатасыз го, – деп 
б¿лк¿лдºйт.

– Калп айтсам ырысымды жейин, 
байбиче. Дагы бир жоругун айтайын, 
угуп туру¢уз, – деп Шаршендин жо-
руктарын далайга бºж¿рºп с¿йлºп  
берди.

Кенен аксакал да, кемпири да ая-
бай к¿л¿шт¿.

– Кой, эми байбичем, кºп к¿лбºг¿н. 
Ансыз да ара¢ басып ж¿рºс¿¢. Эрте 
турбай калып ж¿рбº.

…Эл кайра айтышкыла деп жаалай 
баштады. 

Бир убакта Кенен акын домбурасын 
алып, мени беттеп калды:

Акын иним угуп тур,
Ашыкпай бир аз туруп тур.
Кºргºн¿мдºн айтайын,
Кº¢¿л¿¢ бир аз буруп тур.
Агайы¢дын сºз¿нº,
Аз да болсо муюп тур.
Куучуначы¢ карматпай,
Кулагы¢а куюп тур.
Мº¢к¿п кетпей сºз айтсам,
Мºлт¿р суудай тунуп тур.
К¿рºшºм деп жулкунбай,
Кич¿¿л¿г¿¢ кылып тур.
Абалтан казак, кыргыз эл,
Ат чабышып бир ºскºн.
Ак кар, муз болсо да,
Айкалышып т¿нºшкºн.
Бири калса ташыркап,
Бири келип с¿рºшкºн.
Кымбат кºр¿п жанынан,
Кыйын кезде с¿йлºшкºн.
Кала кºрбº мокоп деп,
Кайрак болуп б¿лºшкºн.
Доорлордо катышып,
Дос болушкан ж¿рºктºн.

Асмандан тийген жаркырап,
Алтын чºйчºк к¿н¿ бир.
Жадыраган жылдызы,
Жан жыргаткан т¿н¿ бир.
Їлб¿рºгºн кыз сымал,
Їз¿п жыттар г¿л¿ бир.

Жоого бирге аттанган,
Жолборс сымал с¿р¿ бир.
Тартуулаган таалай к¿н,
Талыбаган т¿р¿ бир.
Чындыкты айтам баяндап,
Чычалабай ты¢дагын.
Чын эмес деп айтканы¢,
Чыр-чатакты кылганы¢,
Карып калган ага¢ды,
Кадырлагын, сыйлагын.

Кечээ,
Калык акын барында,
Калы¢ калкы¢ жанымда.
Бойду сылап койкоюп,
Болуп турган чагымда,
Тоодой болуп ындыным,
Толуп турган табымда.
Кол баштыктай Ысмайыл,
Кошо ж¿ргºн чагында.
Кайран Какем андагы,
Кара зоодой салмагы,
Ырдап турса тил безеп,
Улар эле та¢дагы.
Ырчыларды торолткон,
Ырдын эле байрагы.
Ырыстуу элин та¢дантып,
Ырдады далай, сайрады.

Ошол,
Какем менен бир ж¿р¿п,
“Кардымда” арман калбады.
Анан,
Кабарчыдан кеп уктум,
Кайгы-му¢ду жеп уктум.
Кара тоодой салмагы,
Калык ºлд¿ деп уктум.

Ошондо эл мелтирей т¿шт¿. Кенен 
акын ж¿з аарчысын алып, тери менен 
кошо кºздºр¿н¿н кычыгына толо т¿шкºн 
жашын билдирбей шыпырып, кайра 
улады:

Эмнени айтайын,
Эшитип ошол кабарды.
Эргип турган Кенени¢,
Эчкидей зоого камалды.
Жолборстон корккон улактай,
Жоготуп койдум чамамды.

           Ысмайыл Борончиев                             Кенен Азербаев
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Мурас

Кенендин айтышы
Караан калган ажалдын,
Т¿нºг¿ жок турбайбы.
Кайда ж¿рсº баары бир,
К¿йºр¿ жок турбайбы.
Калыкты алган аябай,
Ж¿рºг¿ жок турбайбы.
Жашымды тºг¿п жамгырдай,
Жаткырып муздак табытка.
Тоо талантты жоготуп,
Топурак салдым Калыкка.

Андан бери дагы да,
Айлы¢а барып ж¿рºм¿н.
Олчойгон акын Алымкул,
Ошол болуп т¿гºй¿м.
Кыргыз элин аралап,
Кызыл тилим б¿лºд¿м,

Токтонаалы, Ысмайыл,
Токтосун менен Эстебес
Тоодой акын болду¢ар
Токсон акын беттебес,
Кабары¢ угуп баары¢ын,
Ырдап ж¿рд¿м кºзмº-кºз.

Анан,
Жакында жаман кеп уктум,
Жан этимди жеп уктум.
Олчойгон акын тоо талант,
Осмонкул ºлд¿ деп уктум.

Айтпай келет турбайбы,
Ажал деген чатагы¢.
Кечээки Жамбыл, Калык жок,
Кемип барат катарым.
Жакындап калган окшойбу,
Менин да,
Жашай турган сапарым.
Осокеме топурак,
Оо, чиркин,
Салалбай калдым, капамын…

Карып калган Кененге,
Кабар бер¿¿ кыйынбы!…
А болбосо Ысмайыл,
Аяды¢бы тыйынды.
Осокемдин жанында,
Ошол дагы чыгымбы?… – деп дом-

бурасын ж¿ккº жºлºд¿.
Ошондо мен кайра обдулдум:

– Ырас ушул айтканым,
Ырыстуу к¿нд¿н карысы.
Ырдай бергин Кенеке,
Ыр ºм¿рд¿н дарысы.
Ж¿згº берген кызылды,
Ж¿рºг¿¢д¿н кагышы.
Айтып жаткан сºздºр¿¢,
Алп таланттын ма¢ызы.

Калык деген ким эле?
Кара жаактын бири эле.
Жагалдана келгенде,
Жадыраган к¿н эле.
Атыр чачкан буркурап,
Адырдагы г¿л эле.
Ал жºн¿ндº ырдасак,
Айтаар сºз жетпейт тим эле!…

Топу ойнотуп башына,
Топ жыйынды к¿лд¿ргºн.
Эрмек болуп дайыма,
Эли-журтун с¿йд¿ргºн.
Ыйманы жок балдарды,
Ыры менен к¿йд¿ргºн.
Тоодой талант, торгой тил,
Токтогул менен бир ж¿ргºн.

Жомок эмес мен кºргºм,
Жолугушуп бир жаткан.
Кара зоодой болушуп.
Каткырышып бир баскан,
Т¿н¿ ырдашып биригип,
К¿н¿ кечке сырдашкан. 
Айтышканда “арбашып”
Анан кайра сыйлашкан.
Жаакта жок к¿к¿к тил,

Жамбыл менен ырдашкан.
Калмырза, Кара Курмандар,
Калык десе сыйлаган.
Эргип чыккан Жамангул,
Эшмамбет такаат кылбаган.
Же¢ижок, Коргоол, Бекназар,
Жетик акын Найманбай,
Айдыраалы, Алыке,
Алымкул каршы турбаган.
Оюн кºргºн айтышты,
Осмонкулга сынбаган.

Казактын далай акыны,
Калык десе с¿й¿шкºн.
Адам чыкпас алдына,
Акындыгын билишкен.
Їмºталы, Майкºт¿¢,
Їзº¢г¿лºш ж¿р¿шкºн.
Адам деген адам да,
Ал жетпейт тура ажалга.
Калкы с¿йгºн Калыкты,
Кара жер соруп аларда,
Кан какшатып эл-журтун,
Кайгыны башка саларда,
Сыйды билбес шум ºл¿м,
Сыйрытмагын чаларда,
Кайран гана акынды,
Кара кºргº камарда.
Кенеке анда келгенси¢,
Келип салам бергенси¢,
Со¢ку дем алып Калыгы¢:
“Соолор” кезде кºргºнс¿¢.
Соолгон ажал таш боор деп,
Солкулдап ыйлап кºмгºнс¿¢.

Андан кийин кыргызга,
Албан-албан каттады¢.
Эргиген бир топ жаштарды,
Эркелетип таптады¢.
Шык, сезимин кºтºр¿п,
Шыр ырда деп маштады¢.
Талантсызды кордобой,
Таланттуусун мактады¢,

Тизеге чаап кºрº албай,
Тизгиндерин тартпады¢.
Билбей калса такалып,
Билбейси¢ деп какпады¢.
Єз¿м эле болсом деп,
Єзгºлºрд¿ баспады¢.
Билермандык муну¢уз,
Бирок, Кеке, шашпагын,
Билгенимди айтайын,
Бир аз аша чаппагын.
Кыйладан бери айтышпай,
Бир аз,
Кычышкан окшойт капталы¢…

Отургандар д¿¿л¿гº т¿ш¿шт¿: -Ой-
бай, Ысмайыл дейтин осыма, Жан ко-
ятын эмес гой…

– Тек тур, сен айтысып жатасы¢бы, 
Кенекем дагы тынч отурады го, ºз¿ жа-
уп береди.

– Кенекемизди керип тастайын ша-
масы бар гой…

Мен айтышымды алиги алдыртан 
какшык жылдырган адамга багыттадым:

Кенен акын керилбейт,
Кºп билген киши же¢илбейт.
Алтын жаак, жез та¢дай,
Аксакалы¢ не билбейт.
Кºпч¿л¿ккº келгенде
Кºб¿ргºн менен тºг¿лбºйт,
Чо¢ чабышка келгенде,
Чоюлган менен сºг¿лбєйт.
Аксакалын сыйлабас,
Арамза адам семирбейт…

Эл кайра дуу к¿лд¿. Алиги какшык 
жылдырган адам уялганынан эшикке 
чыга качты. Мен токтогон жеримен кай-
ра баштадым:

К¿к¿ктºй та¢шып токтобой,
К¿н¿-т¿н айткан термеден.
Жаш ºлген акын агасы,
Жамангулдан жем жеген!…
Жашында чертип домбура,
Жаак-тилин сермеген.
Кошулуп ийип комузга,
Ко¢ур ¿н¿н демдеген…
Ак калпак кыргыз, казакта,
Айтышып акын же¢беген.
Элеп турган жамгырдай,
Эки айтып сºз¿н кºрбºгºн.
Ойротто жок чо¢ акын,
Осмонкул ырдап дембе-дем,

Ажырадык досу¢дан,
Анда Кенен келбеди¢.
Аза к¿т¿п аруу жууп,
Айпооч салып, белин бууп.
Ак кепиндеп кºмбºд¿¢.

Ичимди ºрттºп к¿йг¿з¿п
Инилигим билгизип,
Кабарчы да жибергем,
Кара «Волга» мингизип.

Кабарчыбыз барганда,
Кана, айтчы бар беле¢?
Кайгырып келди таба албай,
Кайда кетип калды эле¢?
Андан кийин мен уктум,
Ар кайсыдан кеп уктум,
Айылчылап Кенекем,
Алматыда деп уктум.
Кийинчерээк мен уктум,
Кишилерден кеп уктум.
Жандап алып кемпирин,
Жамбылга кеткен деп уктум.

“Кел тойго” деп чакырды¢,
Келип т¿шт¿м ма¢дайдан.
Кечээги ишке таарынып,
Кекетип ж¿ргºн кандай жан! … – деп 

тамаша менен б¿тт¿м. Элдин с¿рººс¿ 
менен Кенен домбурасына ¿н¿н кошту:

Кебимди уккун карагым,
Келген жерим сексен да,
Таба албайсы¢ Ысмайыл,
Ала-Тоого эксе¢ да,…

Карылыкка алдырып,
Карып калган убагым
Каткырыктан, к¿лк¿¢дºн,
Калып калган убагым.
Майы б¿ткºн биликтей,
Жанып калган убагым.
Эл ичинде жанымды,
Багып калган убагым.
Карылыктын таягын,
Алып калган убагым.
Баягыдай боло албай,
Тайып калган убагым.
Ырдаса¢ ыры¢ т¿гºнбºйт,
Ысмайыл кана улагын?..

Мен:
Учуру жетсе Кенеке,
Учкан куш жылат жер менен,
Калып берип тобунан,
Кайберен ж¿рºт тºр менен.
Азуусу т¿ш¿п к¿б¿л¿п,
Арстан да чычкан сермеген…
Эч ºзгºрбºй турууну,
Эч кимге тагдыр бербеген.
Аксакал болдук биз дагы,
Аныгын айтам мен деген.
К¿л¿к чуркайт тушунда,
К¿ндº сууткан тер менен,
Атылган ок сыяктуу,
Асыл жаш кайра келбеген.
Карыдым деп эмитен,
Кайгырбагын Кенеке,
Капшыт менен ж¿к бурчун,
Жай кылбагын Кенеке…

– Ыраазымын Ысмайыл, ыраазы-
мын! Рахмат, ¿лкºн рахмат! Энди осы 
домбура саган тартуу, – деп Кене-
кем домбурасын мага сунду. Мен ко-
лума алып, ыраазычылыгымды бил- 
гиздим:

– Ырахмат, Кенеке, кимдин качан 
ºлºр¿н ким билет. ºз¿¢¿з менен бир 
ºскºн домбура¢ызды алып, эмне кыл-
мак элем. Менден сизге белек болсун. 
Кокус кºз¿¢¿з ºт¿п кетсе, музейде тур-
сун…

Ошондо Кенен толкунданып кетти:

Каргадай эле¢ Ысмайыл,
Калдайган акын болупсу¢.
Ырысын ырдап эли¢дин,
Ыр жагынан толупсу¢,
Алабарман жагы¢ды,
Аксакал болуп коюпсу¢.
Тил безеп ырдап Калыкча,
Тизгинин ырдын чоюпсу¢
Осмонкулдай жаадырып,
Ордосун ырдын оюпсу¢.

Анда мен;
Абалтадан калган иш,
Атасынан балага.
Азыраак байкап чамама.
Ж¿гºн¿ жок немедей,
Ж¿ргºн¿м жок талаада,
Жа¢шап ырдап мен дагы,
Жашап турам калаада.
Карыганда калп айтып,
Калбайын Кенен “балаа¢а”…
Азыр айтам кээ бирин,
Анык байкап кара да.
Ашыраалы иним бар,
Акындан чыккан сабама…
Таранчиев Мамбет бар,
Те¢ келбейт эч ким ага да.
Топ жыйынга таанылган,
Токтосун бар жана да.
Эстебес деген тºкмº бар,
Эгешсе жарга камама.
Туруштук берч¿ акын жок,
Тууганбайдай балама,
Алымкулдун Замири,
Ат жалын тартчу учуру,
Атанын калып санаты.
Акындык жолун улаган,
Анын да мыкты чамасы.
“Келтектегин” Кенеке,
Кебимдин болсо аласы.
Кээсинин “жалын” сылаган.
Кээсинин мизин чы¢аган.
Кенеке, билсе¢ мен болом,
Ысмайыл деген агасы…

Басууга даярдаган 
Мырзалы БОРОНЧИЕВ
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Кыргыз эли орду толгус 
оор жоготууга учурады.

85 жаш курагында Кыргыз 
Республикасынын эл акыны, 
Бїткїл союздук Ленин комсо-
молу сыйлыгынын жана Ток-
тогул атындагы мамлекеттик 
сыйлыктын лауреаты, Кыргыз 
Республикасынын Жазуучулар 
союзунун мїчєсї Майрамкан 
Абылкасымова узакка созулган 
оорудан соў дїйнєдєн кайтты.

М. Абылкасымова 1936-жы-
лы 7-ноябрда Чїй облусунун 
Кемин районундагы Алмалуу 
айылында туулган. 1950-жылы 
айылдык жети жылдык мектеп-
ти аяктагандан кийин, Кыргыз 
кыз-келиндер мугалимдер ин-
ститутунун педагогикалык окуу 
жайына тапшырган. 1958-жы-
лы В.В. Маяковский институтун 
(азыркы И.Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик универ-
ситети) аяктайт.

1958-1960-жылдары Ош 
облустук “Ленин жолу” ге-
зитинде адабий кызматкер, 
1960-1962-жылдары Ош пе-
дагогикалык институтунда му-
галим ардактуу кызматын ар-
калап, 1962-1970-жылдары 
“Ала-Тоо” кєркєм-адабий жур-
налынын редакциясында иште-
ген. 1964-жылы СССРдин Жа-
зуучулар союзуна, 1970-жылы 
КПССтин мїчєлїгїнє кабыл 
алынган.

1970-1972-жылдары Жа-
зуучулар союзунун Ысык-Кєл 
облусу боюнча консультанты 
болгон. Андан кийин ал “Ала-
Тоо” журналынын редакция-
сына кайтып келип, 20 жыл 
бою (1972-жылдан 1992-жыл-
га чейин) поэзия бєлїмїн же-
тектеген. Андан соў апталык 
“Асылзат” гезитинин редакто-
ру болгон.М. Абылкасымова 
басма ишин 1952-жылы башта-
ган. 1961-жылы басылып чык-
кан “Кичинекей досторго” по-
эзия жыйнагы дебют болгон.

1970-жылы “Эстелик 
сїйлєйт” поэмасы жана “Ише-
ним дайым жїрєктє” жыйна-
гы їчїн Ленин комсомолунун 
Бїткїл союздук сыйлыгына та-
тыктуу болгон. 1980-жылы Кыр-

Майрамкан АБЫЛКАСЫМОВА

гыз ССРинин эл акыны наамын 
алган. 1984-жылы “Гїлдєр суу 
сурайт” ырлар жыйнагы Токто-
гул атындагы мамлекеттик сый-
лыгына татыктуу болгон. Анын 
кєптєгєн чыгармалары орус, 
украин, казак, болгар, монгол, 
немис, поляк, француз тилде-
рине которулган.

Кєп жылдар бою адабий 
чыгармачылык жаатындагы 
їзїрлїї эмгеги їчїн “Каарман 
эмгеги їчїн” медалы, “Тынч-
тыкты коргоого”, кїмїш меда-
лы менен жана Кыргыз ССРи-
нин Жогорку Советинин, Укра-
ин ССРинин, Кыргызстан ЛКСМ 
Борбордук Комитетинин Ардак 
грамоталары менен сыйланган.

Кыргызстандын маданиятын 
жана искусствосун єнїктїрїїгє 
кошкон эбегейсиз салымы їчїн 
М. Абылкасымова Бїткїл союз-
дук Ленин комсомолу сыйлы-
гы, Токтогул атындагы мамле-
кеттик сыйлыгы, III даражада-
гы “Манас” ордени менен сый-
ланган.

Таланттуу акын, ар тарап-
туу, адамдык сапаты да бий-
ик инсан Майрамкан Абылка-
сымованын жаркын элеси эли-
биздин жїрєгїндє тїбєлїккє 
сакталат.

Маркумдун їй-бїлєсїнє, туу- 
гандарына жана досторуна 
тереў кайгыруу менен кєўїл 
айтабыз жана орду толгус жо-
готуунун оор кайгысын бирге 
бєлїшєбїз.

С.Н. Жапаров, А.К. Жапаров, Э.Ж. Байсалов, С.С. Касмамбетов, 
А.К. Жаманкулов, Г.Дж. Байтерек, Г.С. Молдобекова,  

К.О. Иманалиев, С.А. Аманова,   И.А. Балташев,  
М.А. Бектеналиев, С.А. Раев, М. Байжиев, М. Шеримкулов, 

Т.Т. Казаков, М.А. Бегалиев, А. Абдыкалыков,  
Н.О. Калыбеков, О. Султанов, К. Жусупов, Т. Мамеев,  

М. Абакиров, К.Жусубалиев, С.Станалиев, А.Омурканов,  
Ш. Дуйшеев, М.Ааматов, К. Бакиров, Садык Шер-Нияз,  

С. Суслова, Т.Тургуналиев, Ж. Кулмамбетов, М.У. Алышбаев, 
К.Ы. Турапов, К.А. Осмонов, С. Жетимишев, К. Ашымбаев,  

А. Рыскулов, М. Мамазаирова, Т. Закирова,  А. Жакшылыков, 
А.Д. Султанбаев, А.А. Акматалиев, Т. Чокиев, С. Токтакунова, 

Д. Жалгасынова, К. Сартбаева, Г. Базаров, У. Полотов,  
Г. Мамашева, Г. Момушева, А.А. Єзїбеков, Е.Ю. Кузнецов,  

А.К. Тиленбаев, А.Болгонбаев ж.б.

Жакында Президенттин Талас облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлчїлїгїндє Талас 
облустук укук коргоо, фискалдык ж.б. 
мамлекеттик органдарынын, жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга 
каршы аракеттенїї боюнча Координациялык 
кеўешмесинин кезектеги жыйыны єтїп, 
эки маселе каралды: Мамлекеттик жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдары 
тарабынан эмгек акыны жана кошумча 
тєлємдєрдї тєлєєдє орун алган коррупциялык 
кєрїнїштєр талкууланды.

Координациялык 
Кеўешмеде Талас 

облусундагы мамлекет-
тик жана жергиликт¿¿ єз 
алдынча башкаруу ор-
гандары тарабынан эм-
гек акыны жана кошум-
ча тєлємдєрд¿ тєлєєдє 
орун алган коррупциялык 
кєр¿н¿штєр талкууланып, 
бул боюнча облустук про-
куратуранын коррупцияга 
каршы аракеттен¿¿ жа-
на мыйзамдардын атка-
рылышын кєзємєлдєє 
бєл¿м¿н¿н башчысы  
А. Карагулов баяндама 
жасады.

Айтылган маселе бо-
юнча 2021-жылдын 9 
айында 13 текшер¿¿ 
ж¿рг¿з¿л¿п, 19 мыйзам бузуулар аныкталып, на-
тыйжада 920000 сом бюджетке кайтарылган. Мый-
зам бузууларга єзгєчє айыл єкмєттєрдє, башка чоў 
кичине мекеме уюмдарда жол берилген.

Айрым мекемелерде ваканттык орундар ¿ч¿н 
чегерилген бюджеттик каражаттарды, тагы- 
раак айтканда бир нече млн. сомду саналуу адам-
дар гана эмгек акыга кошумча сый акы катары 
єздєр¿нє ыйгарып алышкан. Маселен, Талас об-
лустук ¿й-б¿лєл¿к дарыгерлер борборундагы фак-
тылар буга далил боло алат. Ал миллиондогон 
сом каражаттар бюджетке кайтарылууда. Баян-
дамада жоон топ мекемелердин аттары аталды, 
анын баарын ак кагазга жазсак, бир топ орунду  
ээлемек.

Ал эми саламаттыкты сактоо тармагында 
¿нємдєлгєн каражаттарды сый акыга алып ко-
юшкан мекемелер бир топ болгондуктан Талас 
облустук финансы башкармасынын жетекчиси 
Ж.Ниязалиев: – Ал каражаттардын баары ФОМС 
аркылуу келет. Биз ал каражаттарды кєзємєлдєй 
албайбыз, – деген оюн айтты.

Облус прокурору Г.Кашкарова финансы ме-
кемелердин жетекчилерине: “Бюджеттик кара-
жаттарды ысыраптоого неге жол берип жатасыз-
дар? Кєзємєлд¿ эмне ¿ч¿н бекем жасабайсыз-
дар?”, – деп маселени кабыргасынан койду. Алар 
болсо: “Мекеме-уюмдардын бухгалтерлери биз-
ге келишпейт. Атайын программа менен гана иш 
ж¿рг¿з¿шєт. Жогору жактан министрликтерден, ве-
домстволордон кєзємєл жасалышы керек. Анын 
¿ст¿нє бюджеттик каражаттар эмгек акылар жа-
на сый акылар деп єз¿нчє бєл¿н¿п кєрсєт¿лбєйт. 
Кєзємєлд¿ к¿чтєт¿¿гє м¿мк¿нч¿л¿к жок. Биз бол-

гону методикалык кєрсєтмє жазып бергенбиз» 
дешти.

Бирок, Г.Кашкарова: “Сиздер кєзємєлд¿ к¿чєт¿п, 
финансылык мыйзам бузууларга, тартип бузуу-
ларга каршы иш аракеттерди к¿чєт¿ш¿ў¿здєр ке-
рек. Райондордун акимдери жана Талас шаары-
нын мэри сиздер да талап кылыўыздар” – деди. 

Г.Кашкарова: “Бала-бакчаларда байытылбаган 
арзан ундарды сатып алышып єз¿м билемдиктер-
ди жасап жаткан фактылар бар. Ушул маселеге 
да кєў¿л бурсаўыздар”, – деди шаар, райондор-
дун жетекчилерине кайрылып. Ал ошондой эле 
мектептерде акча чогултууга бєгєт коюу маселе-

сине токтолуп: “...Акчаны ата-энелер єз¿лєр¿ чо-
гултсун. Билим бер¿¿ бєл¿мдєр¿нє, мектептерге 
катуу эскертип коюўуздар”, – деди.

Координациялык жыйында айрым бюджеттик 
мекемелерде кандайдыр бир адамды («мёртвые 
души») штаттык бирдикке каттап коюп, ал адам 
¿ч¿н эмгек акы алып ж¿ргєн  фактылар мисал 
келтирилди. Эў кейишт¿¿с¿, ал «мёртвые души» 
адамдар єздєр¿н¿н карточкаларын тиешел¿¿ ме-
кеме уюмдардын жетекчилерине, бухгалтерлери-
не єз ыктыярлары менен берип коюшуп, мыйзам 
бузууларга шарт т¿з¿п беришет.

Кийин кээ бир таарынычтардан соў укук кор-
гоо органдарына кайрылышып, доомат артышып 
бир нече айлап тергєє органдарын убара кылы-
шып, адамдардын нервдерин жана убактыла-
рын алышат. Бирок кек сактап, єч алууну ойло-
гон аксым ойлорун ишке ашырууга кыйын жагдай 
т¿з¿лєт. Себеби, «акыл-эсиў жайында болсо єзд¿к 
карточкаўды неге тиги адамга бердиў» – деген су- 
роого жооп бере албай, ийиндерин к¿йшєп тим 
болушкан учурлар бар.

Координациялык жыйынды облус прокурору 
Г.Кашкарова жыйынтыктап, бюджеттик кандай га-
на каражаттар болбосун ¿нємд¿¿, сарамжалдуу 
жана эў негизгиси мыйзамдуу пайдалануу шарт 
экендигин баса белгиледи.

“Азыр єлкєб¿здє коррупцияга, экономикалык 
кылмыштарга каршы чечкинд¿¿ к¿рєш ж¿рг¿з¿л¿п, 
єлкєн¿н экономикалык к¿ч кубатын арттыруу бо-
юнча катуу аракеттер ж¿р¿п жатканда жигерд¿¿, 
принципиалдуу иштешибиз милдет”, – деди ал. 

Козубек ИМАНКУЛОВ, 
Координациялык  кеўешменин эксперти

Талас

Эмгек акыны тєлєєдєгї
кїўгєй-тескейлер

Чїй

Кеў-Булуўга100 жыл
Чїй облусунун Ысык-Ата 
районундагы Кеў-Булуў айыл 
аймагынын 100 жылдык  
мааракеси белгиленди. 

Маалыматка ылайык, 1921-жылы 
негизделген Кеў-Булуў айыл ай-

магында учурда 4 (2 башталгыч мектеп, 
2 толук орто мектеп) мектеп, 1 бала бак-
ча, 3 ФАП, 1 Їй-бїлєлїк дарыгерлер то-
бу бар. Айыл аймактын жашоочулары-
нын саны статистика боюнча 8306 адам-
ды тїзєт, бирок жашоочулардын так саны 

он миў адамдан ашуун. 17 улуттун єкїлї  
жашайт.

100 жылдык мааракенин алкагында Гидро-
строитель айылында футболдук аянтчанын 
жана асфальт тєшєлгєн Гагарин кєчєсїнїн 
ачылышы болду.

Мааракеге жогорку деўгээлде даяр-
дык кєрїлїп, ар улут єзїнїн тамак-
ашын, салт-санаасын кєрсєтсє, расмий 
бєлїгї куттуктоо, сыйлыктарды тапшы-
руу аземи, концерттик программа менен  
коштолду.

Болот ЖУМАГУЛОВ,  
“Кыргыз Туусу”
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ОсОО «Эксперт Строй Сер-
вис» извещает своих кредито-
ров о том, что созывает собра-
ние кредиторов, который состоится  
1 ноября 2021 года в 10-00 часов по 
адресу: город Бишкек, переулок Бо-
ровской, дом 27.

Повестка дня: 1. Об объявлении 
ОсОО «Эксперт Строй Сервис» бан-
кротом во внесудебном порядке, 2. 
Назначение специального админи-
стратора.

Контактный телефон: 0707 22-15-
25.                                                   П-921

Кыргыз Республикасынын Кыргыз керек-
жарак коомдор союзунун съезди 03.11.2021-жылы  
саат: 10:00дº ºтºт. Дареги: Бишкек шаары, Бело-
русская кºчºсї  №6. 

Тел: 0551-04-28-21, 0508-03-20-59
П-920

Талды-Булакский айылный аймак Жайылского района 
объявляет  о проведении аукциона по предоставлению в аренду земель 

ГФСУ, расположенные на участке «Сарго»

№    № 
ЛОТА

Общая 
площадь 

(га)

№ контура Пашня Стартовая 
стоимость

Месторасположение 
Земельного участка

Через аукцион

1 Лот №1 12,0 25 Орош. 3400,0 Уч. «Сарго»

2 Лот №2 8,0 25 Орош. 3400,0 Уч. «Сарго»

3 Лот №3 8,0 25 Орош. 3400,0 Уч. «Сарго»

4 Лот №4 8,0 25 Орош. 3400,0 Уч. «Сарго»

5 Лот №5 8,0 25 Орош. 3400,0 Уч. «Сарго»

Гарантийный внос для участия в аукционе 30% от   стартовой стоимости арендной платы сом/га. 
Аукцион состоится 17.11.2021 года  14.00 час в здании Талды-Булакского айыл окмоту.  Заинте-

ресованным лицам просим ознакомиться с условиями конкурса и подавать необходимые документы по 
адресу: Жайылский район, с. Боксо-Жол, ул. Медер №47а до 2021 года.

Справки по тел. 03133 70424, 0 707 015 273.
С/О-494

Извещение
Решением Первомайского районного суда г.Бишкек 

от 01.10.2021 года ОсОО “Али Инвест Компании” приз-
нан банкротом с назначением процедуру специального адми-
нистрирование. Приказом ДДБ при М.И. КР. от 14.10.2021 го-
да специальным администратором назначен Шамбетов К.Дж. 

Первое собрания кредиторов состоится 12 ноября 2021 го-
да в 10-30 часов по адресу: г.Бишкек, ул. Л. Толстой 100. 
Представителям кредиторов при себе иметь доверенность и 
документов удостоверяющий личность и оформленную претен-
зию на имя специального администратора.

Тел: 0702 02-21-15.                                                  П-972  

ИЗВЕЩЕНИЕ

Решением Аксыйского районного суда Жалал-Абадской 
области по делу ГД-86/21-Д1С3 от 20 мая 2021 года ОАО 
“Кербенжолкурулуш” признан банкротом и в отношении него 
назначена процедура специального администрирования.

Приказом Департамента по делам банкротства  от 6 сентября 
2021 года №100 специальным администратором ОАО “Кербен-
жолкурулуш” назначен Нарынбаев Абдыбек Ажыбаевич (лицен-
зия № 0367 от 15 июня 2006 года).

Первое собрание кредиторов состоится 02 ноября 2021 го-
да в 15-00 часов по адресу: г.Бишкек, пр.Чуй 219, 9 этаж.

Претензии кредиторов принимаются по указанному выше 
адресу.

Представителям кредиторов для участия на собрании необ-
ходимо иметь при себе надлежащим оброзом оформленную 
доверенность с правом голосования.

Справки по тел: 0555 59-97-97.                             
 П-923

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин 
ректораты жана кыргыз филологиясы факультетинин жалпы жа-
мааты кыргыз филологиясы факультетинин мамлекеттик тил ка-
федрасынын ага окутуучусу 

СЕКИМОВА Бактыкан Токтуковнанын 
дїйнºдºн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу їй-бїлºсїнº, 
бир туугандарына тере¢ кайгыруу менен кº¢їл айтат. Аза кай-
гысын те¢ бºлїшºт. 

П-925

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 
борбордук аппаратынын, чет ºлкºлºрдºгї мекемелеринин жа-
на Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органда-
рынын сис темасынын ведомстволоруна  караштуу уюмдары-
нын жамааты Кыргыз Республикасынын Беларусь Республика-
сындагы Элчилигинин ке¢ешчиси Кулукеева Айымкан Токтогу-
ловнага жолдошу 

АСАНГОЖОЕВ Азамат Сырымбетовичтин 
дїйнºдºн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу тере¢ кайгы-
руу менен кº¢їл айтат. Ошондой эле анын жакындарынын аза 
кайгысын те¢ бºлїшºт.

С/О-493

Жараксыз деп  
табылсын

Ош шаарындагы  Жапа-
лак айыл ºкмºтїнїн  Та-
тар айылындагы   А.Алиев 
кºчºсї-72 дарегиндеги 
їйдїн   (идент. коду- 5-11-
11-1011-0014)     Молдо-
баева Анарага таандык  
болгондугун тастыктаган  
2012-жылдын 20-мартын-
да  тїзїлгºн  мыйзам боюн-
ча мураска  укук жºнїндºгї 
№ 122  (реестр номери 
1203)  кїбºлїктїн   жана  
20.03.2012-жылы  берил-
ген сериясы “Ч”,  №898776  
мамлекеттик актынын тїп 
нускалары  жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.                                                              

ТА

Жараксыз деп табылсын

Кара-Суу районунун  Тºлºйкºн  айыл ºкмºтїндºгї  Учар учас-
тогунун   жашоочусу   Аблазов Анарбай Абдыразаковичке  
таандык болгон їлїш  жердин  (идент.коду: 5-04-16-0026-0506)  
жеке менчикке  укук жºнїндºгї  2016-жылдын 26-июлунда кат-
талган  №0073187- кїбºлїгї  жоголгондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын. 

ТА

Жараксыз деп табылсын

Улукбекова Зебиханга таандык  Ош шаарынын  Жапалак 
айыл ºкмºтїндºгї 186-кºчº-33 дарегиндеги турак жай салуу 
їчїн  берилген жер тилкенин  (иден.  коду  5-11-05-0008-0046) 
25.06.2018-ж. кїнї катталган  сериясы:”Ч”, №787889 сандуу мам-
лекеттик актысы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Бишкек шаарынын Павлов кºчºсїнїн №89-89 а жа-

шоочусу Рысмендиев Кубат Ашималиевичке таан-
дык серясы №00211322 иден. коду: 1-02-06-0014-0139 
номерлїї мамлекеттик акт жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.             

П-901

Жараксыз деп табылсын

Кара-Суу районунун  Тºлºйкºн  айыл ºкмºтїндºгї  Учар учас-
тогунун   жашоочусу   Аблезова Тамаракан Абдразаковнага  
таандык болгон їлїш  жердин  (идент.коду: 5-04-16-0026-0901)  
жеке менчикке  укук жºнїндºгї  2016-жылдын 2-мартында кат-
талган  №0073184 кїбºлїгї  жоголгондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын. 

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Талас районунун Таш 
-Арык айылындагы Шады-
бай – 1 кºчºсї, №78 дареги-
нин жашоочусу Токторали-
ева Дариха Кылычбеков-
нага таандык жеке номуру 
10110196000724 жана  иден 
коду 6-04-03-1001-0185 сан-
дуу жер участогунун докумен-
ти жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп  
табылсын

Нарын облусунун Ак-Талаа 
районунун Тоголок Молдо  
айылынын тургуну Исаев Аб-
дымоют Океловичке таан-
дык 04.02.1997-жылы берил-
ген №0624 сандуу, иден. ко-
ду: 4 -01-11-0003 -0032 жер 
їлїшїнїн кїбºлїгї жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын. 

КВ

Считать  
недействительным

Утерянный гос. акт о пра-
ве частной собственности на 
2500 кв.м., земельный учас-
ток серии Ч за №833065 от 
05.03.2005 г., иден.код 2-05-13-
1001-0240 по адресу: Тюпский 
р/н, с.Чон-Таш,ул. Орозбая 
№27 на имя Дюшембие-
ва Белека Ашкамбаевича 
считать недействительным.  

ЖТ

Куш кабар

Аксыда 
жаўы 

мектеп  
ачылды

Жалал-Абад облусунун 
Аксы районундагы Кара-
Суу айыл єкмєтїндє 
жаўы салынган 
225 окуучу орунга 
ылайыкташкан билим 
уясы окуучуларга 
эшигин ачты. Бул 
тууралуу Билим 
берїї жана илим 
министрлигинин басма 
сєз кызматы билдирди. 

Жаўы салынган эки кабат-
туу типтїї мектептин ку-

рулушу Сауд єнїктїрїї фонду 
тарабынан каржыланды. Куру-
луш иштери 2019-жылы март ай-
ында башталып, ушул жылдын 
октябрь айында аяктады. Бул 
милдетти “ПГС-ВЕК” ЖЧК куру-
луш компаниясы жїзєгє ашыр-
ды. Ушул тапта мектепте 465 
окуучу билим алууда.

Кошумчалай кетсек, алдын 
ала маалыматка ылайык Сауд 
єнїктїрїї фондунун каражат-
тарынын эсебинен республика 
боюнча 27 мектептин курулушу 
каржыланууда. Анын ичинен беш 
мектептин курулуш иштери то-
лук бїткєрїлїп, пайдаланууга 
берилди. 



2021-жылдын  19-октябры 
№77  (24561)

           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru16

 Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

– Шамдай жанган кооз гїл-
дєрдї жасаганды кантип їйрє-
нїп  алдыўыз эле?

– Єзїм Баткен облусунун Согмент 
айылынан болом. Азыр 25 жаштамын, 
3 балам бар. Гїл жасоого бала кез-
ден кызыкчумун. Турмушка чыккандан  
кийин балдарымды карап їйдє бош 
олтуруп калдым. Анан кєпкє ойлонуп, 
їйдєгї тїстїї кагаздар менен гїл жа-
сап кєрдїм. 

Башында жасаган гїлдєрїм окшош-
кон жок, бирок баштаган ишимди  таш-
тап койгон жокмун. “Дордой” базары-
на барып, гїлгє керектїї материалдар-
ды кымбатына карабай сатып алып, 
турмушка чыга турган кыздарга бу-
кет гїл даярдап, ватсаптагы барак-
чама салып койдум. Аны кєргєн бир 
таа  ныш кыз “эже мен жакында тур-
мушка чыгам. Мага да ушундай бу-
кет гїл жасап бере аласызбы?” – деп 
калды. Жасап берген букетим ал кыз-
га аябай жакты. Ошол кыз менин гїл 
жасап,  аны сатып калышыма тїрткї 
берген. Ошентип, гїлдєрдїн тїрїн жа-
сап, єздєштїрїп келе жатканыма 2 жыл  
болду.

– Гїлдєрдїн кандай тїрїн 
жасайсыз?

– Азыр бардык тїрлєрїн жасап кал-
дым. Алардын ичинен роза, айгїл гїлї, 

Кыздары кыйын кыргыздын

Їйдє балдарын карап, ошол 
эле учурда бизнес кылган 
кыз-келиндерибиз да кєп. 
Тємєндє жарык чыгарган кооз 
гїлдєрдї жасап, єз кардарларын 
тапкан Аида Алмазбек кызы 
менен болгон маегибизди 
окурмандарыбызга сунуш 
кылабыз. 

Шам гїлдєрїн  
жасаган,  
ишкер 

орхидея, лилия ж.б гїлдєрдї жасай-
быз. Кээде кардарларым  уюлдук теле-
фондон жакшы гїлдєрдїн сїрєттєрїн 
жєнєтїшїп, “ушул гїлдї жасап бере 
аласызбы” – деп суранып калышат. Ал  
гїлдї сїрєттєгїдєн дагы мыкты жасап 
бергенге аракет кылам. Башкача айт-
канда, ар бир кардарымдын табити-
не жаккан гїлдєрдї  фантазияма жа-
раша жасап берип, аларды кубанды-
рып келїїдємїн.

Андан тышкары, кечинде бєлмєгє 
жарык бере турган гїлдєрдї да жа-
сайм. Алардын да тїрї кєп. Миса-
лы:  жаўыдан тєрєгєн айымдар їчїн 
коляска тїрїндє, кичинекей кыздар-
га куурчагынын кєйнєгїнє, балдар-
га болсо топко окшоштуруп жасап  
берем. 

Ал эми апаларга “Бейишим апа” 
деген аталыштагы гїлдєрдї жасайм. 
Алардын аты-жєнїн гїлгє тїшїрїп, 
атайын буюртма  менен жасап берип 
келем. Андан сырткары, жаўы турмуш-
ка чыккан кыздарга букет гїлїн жа-
саймын.

– Мындай гїлдєрдї жасоо кєп 
убакытты алса керек?

– Ооба, кєп убакытты алат. Кєз 
майыўды короткон талыкпаган эм-
гек керектелет. Бєлмєгє жарык гїлдї 
жасаш їчїн керектїї материалдарды 
алып, аны сантимерине чейин єлчєп 
туура кесип алуу зарыл. Эгерде туура 

эмес кесип алсак, ал гїл биз каалаган-
дай кооз болбой калат. Ар бир гїлдїн 
башын  ийне менен колго тигип чы-
гам. Андан соў, гїлдїн жалбырагын ке-
сип, аны жасалган гїлгє зымдын жар-
дамы менен кошуп чыгам.  Бир баш-
туу  жарык гїлдї їйдє жумуш кылбай 
жасай турган болсом, 3 саатта бїтїп  
калам. 

Ал эми 6 баштуу гїл жасасам ага 
жок эле дегенде 1 кїн убакыт ке-
тет. Гїлдїн ичине жарыктарды ту-
таштыруу дагы колду кєпкє кармайт. 
Аны жасаганда гїл кїйїп калбашы 
їчїн лампаларды туура туташты-
руу керек. Жарыгын койгондон кийин 
гїлдєрдї бардык жалбырактары менен  
бириктиребиз. 

– Кандай материалдар керек-
телет? 

– Бул гїлдєрдї жасоого керектїї 
материалдардын катарына: фен, тер-
моклей, изалон, плафон, лампочка, 
труба, гипс  ж.б. кирет. Изалонду Рос-
сиядан атайын заказ берип алдырам. 
Ал эми “Бейишим апа” гїлдєрїнє атлас 
лентасын колдоном. Керектїї матери-
алдардын сапаттуу жана кєп убакыт-
ка чыдамдууларын тандап алам. Ант-
кени, канчалык материал жакшы бол-
со, жасаган гїлдєр дагы кєрктїї жана 
сапаттуу болот. Сапаты жакшы бол-
со, аны алган кардарлардын да саны  
кєбєйт. 

– Сиз жасаган гїл эмнеси ме-
нен єзгєчєлєнєт?

– Мен жасаган гїлдєр биринчиден, 
їйгє кєрк берет. Экинчиден,  кечинде 
жарыктын ордуна да колдонсо болот. 
Їчїнчїдєн, соолубастан кєп убакыт ту- 
ра берет. Ошол эле учура ал чаў болуп 
калганда таазалап, же болбосо жууп 
койсо да жасалган сапатын жоготпойт. 
Лампочкасы кїйїп кетсе аны алмаш-
тырганга болот. Дагы бир єзгєчєлїгї 
– бул гїлгє батерейка кетпейт. Аны 
токко сайып  иштеткенге мїмкїнчїлїк 

бар. Ар бир гїлдї жасап жатканда єз 
апама берип  жаткандай мээрим тєгїп, 
кооз жасаймын.  

– Энелерге  гїл жасап, алар-
ды  їйїнє жеткирип берип ка-
лам деп калдыўыз. Айтсаўыз, 
энелерге гїл бергенде адамда 
да башкача сезимдер пайда бол-
со керек?

– Албетте, болот. Мага єзгєчє чет 
мамлекеттерде иштеген кыргыз жа-
рандары кєп кайрылышат. Дээрлик 80 
пайызы чет єлкєдє иштегендер десем 
болот. Алар апаларын кубандырыш 
їчїн “эне” гїлдєрїнє буюртма бери-
шет.  Єздєрї чет мамлекетте иште-
гендиктен, мени алардын їйїнє жет-
кирип беришимди єтїнїшєт. Жетки-
рип бергенде гїлдї гана бербестен  
эне жєнїндє  жакшы ыр саптарын жа-
зып, окуп берем. Канчалаган энелер-
дин кубанычына ортоктош болуп, жак-
шы баталарын алып келе жатам. Чы-
нын айтканда, энелерге гїл берип жат-
канда сєз менен айтып бїткїс сезим-
дерге кїбє болом.  

Аида Алмазбек кызы


