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Жазылуунун баасы почта 
кызматын кошкондо 6 айга: 

– которуу жолу менен 
1085 сом 80 тыйын; 

– накталай тєлєє жолу менен   
1105 сом 19 тыйын. 

Индекс: 68416 5-БЕТТЕ

гезитине 
жазылдыўызбы?..

«
»

Учурда «КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  
гезитине 2022-жылдын I жарым 

жылдыгына жазылуу «Кыргызпочта-
сы» мамлекеттик ишканасынын 

бардык почта тїйїндєрїндє 
жїргїзїлїп жатат. 

7-БЕТТЕ

Кыргызстан таза 
жана адилет шайлоо 

єткєрє аларын 
далилдеди. Шайлоонун 

жыйынтыктарын таанып, 
элдин эркине баш ийїї – 

мыйзамдын жана 
демократиянын талабы.

А чынында 9000 метрге жакын 
бийиктикте эч кандай жыргаган 

эмоция  болбойт. Анткени чокуга 
чыгуу – жолдун жартысын 

басканга барабар. Каза 
болгондордун 80 пайызы кайра 

ылдый тїшїп келе жатканда 
мерт кеткендер.

Кечээ Европа коопсуздук 
жана кызматташуу уюмунун 
Демократиялык институттар жана 
адам укугу боюнча бюросунун 
байкоочулар миссиясынын атайын 
координатору Питер Юлианс 
пресс-конференцияда Жогорку 
Кеўештин депутаттарын шайлоо 
боюнча  комментарий берди. 
Анын пикиринде  єнєктїк 
атаандаштыкта єткєн жана 
жаўы мыйзамдар бирдей 
мїмкїнчїлїктєрдї берет, бийликтин 
кєўїл буруу чекитин єзгєртєт. 
Тїпкїлїктїї эркиндиктер сакталды 
жана бийликтердин таза шайлоо 
єткєрїїгє эрки байкалып турат. 

Миссиянын жогорку баасы
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Президенттин иш кїндєлїгї

Садыр ЖАПАРОВ: 

“Таза жана адилет шайлоо ºткºрº 
аларыбызды далилдедик” 

28-ноябрда Президент Садыр 
Жапаров Жогорку Кеўештин 
депутаттарын шайлоодо 
добуш берїї аяктагандыгына 
байланыштуу кайрылуу 
жасады.

Анда: “Бїгїн – тарыхый кїн. Бийлик-
тин мыйзам чыгаруу бутагы болгон Жо-
горку Кеўештин 7-чакырылышынын де-
путаттарын шайлоо ºнºктїгї соўуна чы-
гып олтурат.

“Эл керегине ушул азамат, ушул пар-
тия жарайт”, – деп, талапкерлердин ка- 
лыў тизмесинен иргеп, келечектеги 
ºнїгїїбїзгº жол чаап бере турган мый-
замдарды иштеп чыгып, кабыл алчу бий-
лик бутагынын курамын илгери їмїт ме-
нен шайладыўыздар. Бул жолку парла-
менттик шайлоо сиздер колдоп берген 
Баш мыйзамыбыздын негизинде, жаўы 
ыкма менен ºткºнїнº жалпыбыз кїбº бол-
дук. Ага ылайык, партия аркылуу кел-
ген талапкерге да, партиясыз эркин чык-
кан талапкерге да добуш берїїгº шарт 
тїзїлдї. Тагыраак айтканда, партиялык 
тизмедеги талапкерди тандап алууга да 
мїмкїнчїлїк берилди. Элибиздин буга 
чейин коюп келген талабы ушундай эле.

Бул ирет саясий ºнºктїгїбїздї ка-
лыс, адилет, ачык-айкын, таза жана тынч 
ºткºрїп алганыбыз чоў жетишкендик бол-
ду. ªзїўїздºр билгендей, ºлкºбїздїн эге-
мендигинин 30 жылдык тарыхында болуп 

ºткºн революциялардын баарына бийлик-
тин шайлоо процессине  кийлигишїїсї, 
кайсы-бир партияларды кїчтºп сїрººнгº 
алышы себеп болуп келген.

Биз, калыстыкты туу туткан калкыбыз-
дын эркине каршы келген мурдагы жагым-
сыз окуялардан сабак алып, парламент-
тик шайлоону таза, мыйзам талаптары-
на ылайык ºткºрїїнї башкы милдетибиз 
катары кабыл алганбыз. Биз демократия-
лык ºлкº катары ушул милдетибизди так 
аткардык десем жаўылышпаймын.

Бийлик тараптан бардык партиялар-
га жана талапкерлерге бирдей, Консти-
туцияда кандай белгиленсе, так ошондой 
теўдик шарттар тїзїлдї. Бирººнº дагы 
жан тартууга, административдик ресурс 
колдонууга жол берилген жок. Ошондук-
тан, шайлоо ºнºктїгїн баштан аяк мый-
замдын чегинде, ачык-айрымдуулуктун 
шартында  жїргїзїїнї камсыз кыла ал-
дык. Таза жана адилет шайлоо ºткºрº 
аларыбызды далилдедик!

«Бийликтин жалгыз булагы - эл» деп 
Баш мыйзамыбыздын баш барагында 
бадырайта жазылган. Элдин эрки менен 
шайлоонун ºтººсїнº чыктык. Кеменгер 

элибиз ºзїнїн мыкты уул-кыздарын Жо-
горку Кеўештин кезектеги курамына шай-
лап алышты. Жалпыўыздар кºрїп, кїбº 
болгондой, бул жолку шайлоого бийлик 
ºкїлдºрї кыпындай да аралашкан жок. 
Аралашып баштагандарды дароо кыз-
маттан алып жаттык.

Шайлоо ºнºктїгї башталганга чейин 
эле бийлик ºкїлдºрї тигил же бул пар-
тиянын же кайсы бир талапкердин пай-
дасына иштесе, катуу чаралар кºрїлºрїн 
байма-бай эскертип келген элек. Їгїт иш-
теринин жїрїшїндº андай мыйзам  бузуу - 
лар катталар замат кескин, чечкиндїї ка-
дамдарга барганыбыз ат салышкан пар-
тияларга да, талапкерлерге да чоў сабак 
болду. Ошентип, бул шайлоону  элибиз-
дин, Баш мыйзамыбыздын талабына жа-
на эл аралык ченемдерге ылайык, акый-
кат ºткºрº алдык деп ишенимдїї айта 
алабыз. Добуш берїїнїн жїрїшїнº жа-
на жыйынтыктарына эл аралык коомчу-
луктун, байкоочу миссиялардын ºкїлдºрї 
калыс баа берет деп ишенем.

Мен учурдан пайдаланып, шайлоого 
катышкан жана белгилїї себептер ме-
нен катыша албай калган бардык сая-
сий кїчтºргº кайрыла кетейин. Шайлоо-
нун жыйынтыктарын таанып, элдин эрки-
не баш ийїї - мыйзамдын жана демокра-
тиянын талабы. Демократиялык ºнїгїї 
жолун тандаган Кыргызстанга эў бирин-
чи кезекте тынчтык жана туруктуулук  
керек!

Туруктуулукту, тынчтыкты бузабыз де-
ген ниети барларга бийлик тараптан эч ка-

чан негиз бербейбиз, таза жана адилеттїї 
иштейбиз деп, баарыўарды ишендирип 
кете алам. Кимде ким негиз жок эле тынч-
тыкты, туруктуулукту бузам деген араке-
ти болсо, андай жарандарга катуу чара-
лар кºрїлºт.

Урматтуу мекендештер!
Борбордук шайлоо комиссиясы жакын 

арада тийиштїї мыйзамдардын чегинде 
расмий жыйынтыкты жарыялайт. Прези-
дент, Министрлер кабинети Сиздер шай-
лап берген партиялар жана талапкерлер 
менен ºлкºбїздїн келечеги, мамлекети-
биздин кызыкчылыгы їчїн эриш-аркак бо-
луп, биргелешип иштешїїгº даяр экенин 
баса белгилейм. 

Жаўы шайланган Жогорку Кеўештин 
кароосуна бир катар мыйзам долбоор-
лору биринчи сессиянын биринчи эле 
кїнїндº киргизилет. Убакыт ºтїп жатат, 
ал эми аткара турган иштерибиз арбын! 
Эми, ºлкºбїздº алдыдагы 5 жыл ичинде 
ири саясий ºнºктїктºр болбойт. Биз бул 
мезгилде Кыргызстандын экономикасын 
кºтºрїїгº, элибиздин жашоо-турмушун 
жакшыртууга багытталган иш-аракеттер 
менен гана алек болушубуз кажет.

Элибиз бизден азыр чечкиндїї жана 
натыйжалуу чараларды талап кылууда. 
Бийликтин їч бутагы чогуу-чаран иш алып 
барып, Кыргызстаныбыздын ºнїгїшїн 
камсыздашыбыз зарыл. Ал їчїн жаўы 
шайланып келген парламенттин депу-
таттары менен жемиштїї кызматташып, 
албан-албан ийгиликтерге жетишебиз де-
ген ишенимим чоў”, – деп айтылган.

Кызматташуу  
талаасы кенен

28-ноябрда Президент Садыр Жапаров 
Экономикалык Кызматташтык Уюмунун (ЭКУ) 
15-саммитине катышуунун алкагында Ашхабад 
шаарында Тїркмєнстан Республикасынын 
Президенти Гурбангулы Бердымухамедов менен 
жолугушту.

Анда ºлкº лидерлери кыргыз-тїркмºн мамиле-
леринин учурдагы абалын, ЭКУ саммитинин 

кїн тартибиндеги долбоорлорду, ошондой эле жо-
горку деўгээлде жетишилген макулдашууларды иш-
ке ашыруунун жїрїшїн талкуулашты.

Гурбангулы Бердымухамедов ЭКУ маанилїї ай-
мактык тїзїм экенин баса белгилеп, тїркмºн тараптын 
аталган уюмга мїчº мамлекеттер менен ºз ара пайда-
луу кызматташууну улантууга даярдыгын белгиледи.

Садыр Жапаров белгилегендей, кыргыз тарап 
Тїркмºнстан менен соода-экономикалык, энерге-
тикалык жана башка тармактарда кызматташууну 
тереўдетїїгº ºзгºчº маани берет.

Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташ-
тыкты мындан ары да бекемдººгº жана тереўдетїїгº 
ºз ара даяр экендиктерин билдиришти.

Кыргызстан кºптºгºн  
демилгелерди кºтºрдї

28-ноябрда Президент 
Садыр Жапаров 
Экономикалык 
кызматташтык уюмунун 
(ЭКУ) 15-саммитине 
катышты.

Ал саммитте кїн тарти-
биндеги актуалдуу ма-

селелер боюнча кеўири пи-
кир алмашуу їчїн жагымдуу 
шарттарды тїзїїдºгї Уюм-
дун маанилїї ролун белгиле-
ди. Мамлекет башчысы ЭКУ 
алкагында мамлекеттик-жеке 
ºнºктºштїктїн негизинде гид-
роэнергетика тармагында ºз 
ара пайдалуу инвестициялык 
кызматташтыкты тїзїїнї су-
нуштап, парник газдарынын 
эмиссиясын азайтуу аркылуу климаттын ºзгºрїшїнº 
ыўгайлашуу боюнча биргелешкен чараларды кºрїїгº 
чакырды.

Мындан тышкары, .Жапаров Уюмга мїчº мамле-
кеттердин лидерлерин экономикалык ºсїштº жана 
чºлкºмдї ºнїктїрїїдº экономика їчїн артыкчылык-
туу болгон транспорт жана коммуникациялар, ºнºр 
жай, энергетика, соода жана инвестиция, туризм жа-
на курчап турган чºйрºнї коргоо сыяктуу тармактар-
да тийиштїї стратегия иштеп чыгып, аны ишке ашы-
рууда чечкиндїї болууга чакырды.

Ал экономикалык маселелерди ийгиликтїї 
чечїї їчїн Уюмдун эў олуттуу милдети региондук 
инфратїзїмдї тїптºº жана ºнїктїрїї болуп санала-
рына кºўїл бурду. 

Садыр Жапаров белгилегендей, Кыргызстан ЭКУ-
нун башка ºлкºлºрї менен биргеликте «Чыгыш – Ба-
тыш» жана «Тїндїк – Тїштїк» транспорт коридорло-
рун ºнїктїрїїгº жигердїї катышууда. Бул Борбор Азия 
ºлкºлºрїнº Тїркмºнстан жана Иран аймактары аркы-
луу Перс булуўуна чыгууга мїмкїнчїлїк берет.

Мындан сырткары, Кыргызстан Уюмдун аймагын-
да транспортту жана коммуникацияларды ºнїктїрїї 
боюнча ЭКУнун иш-аракеттер программасына кирген 

«ªзбекстан – Кыргызстан – Кытай» темир жолун ку-
руу долбоорун илгерилетїїгº чоў маани берет. Кыргыз 
Республикасы Шахид Ражаи портун пайдалануу аркы-
луу «Кыргызстан – ªзбекстан – Тїркмºнстан – Иран» 
каттамы боюнча транспорт коридорунун транзиттик 
мїмкїнчїлїктºрїн жогорулатуу жаатында жигердїї 
иш жїргїзїп жатат.

Туризм темасына токтолуп, Мамлекет башчысы бул 
тармактагы ЭКУ катышуучу ºлкºлºрїнїн ортосундагы 
кызматташтык да барган сайын жанданып баратканын 
белгиледи. Региондогу ºлкºлºрдїн туристтик потенциа-
лы чоў жана эл аралык туризмди ºнїктїрїїдº кºптºгºн 
мїмкїнчїлїктºргº ээ. Ошондуктан, бул багытта да бир-
гелешип аракеттенїї маселесин карап чыгуу зарыл.

  Саммиттин жыйынтыгында Экономикалык Кыз-
матташтык Уюмуна мїчº мамлекеттердин мамлекет 
жана ºкмºт башчылары жыйынтыктоочу документ-
ти – ЭКУну динамикалык уюм катары бекемдººгº, ага 
мїчº мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты 
тереўдетїїгº жана кеўейтїїгº, ошондой эле жалпы 
баалуулуктарды жана кызыкчылыктарды тїзїїгº ба-
гытталган иш-аракеттер боюнча Ашхабад консенсу-
сун кабыл алышты.

Т. ИСХАКОВ
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Министрлер кабинетинде

•Москва

28-ноябрда ºткºн шайлоодо 
райондун 101 жаштагы тур-

гуну Бадал Атанбекова №7286-шай-
лоо участогунда добуш  берди. 

Б.Атанбекова 1920-жылы мартта 
жарык д¿йнºгº келген. 6 уул, 2 кызды 
тарбиялап, алардан 34 небере жана 
68 чебереси бар. 

•Кара-Балта

Шаардык кеўештин депутатта-
ры шаардык коомдук транс-

порттун жол киресин кºтºр¿¿ боюнча 
чечим кабыл алышты.

Шаардык кеўештин чечимине 
ылайык, эми ички маршруттарда 
пенсионерлер, майыптар, 1-5-класс-
тын окуучулары 10 сомдон, калган 
ж¿рг¿нч¿лºр 15 сомдон тºлºшºт. 

•Талас

28-ноябрда болгон мал базар-
да уй 50 миўден 110 миўге 

чейин, торпок 20-30 миўден, кой 8-17 
миўден, козу 5-9 миўден, жылкы 70 
миўден  бааланды.

***
Талас шаарында ундун баасы 2 

миў сомдон ашты.

•Ноокат

Райондун калктуу пункттарында 
кºм¿рд¿н килосу 3-8 сомдон са-

тылууда. Бул тууралуу райондун аки-
ми билдирген.

Анын сºз¿нº караганда, райондо 
кºм¿рд¿н бир килосунун баасы 9-10 
сом турат деген чындыкка дал кел-
бейт. С¿л¿кт¿н¿н кºм¿р¿ Ноокатта 
кышы-жайы сатылып, аны тандырга 
жана шишкебекке алышат экен.

Айтымда, райондун аймагында 
14 отун базасы ачылып, анда “Ош-
Пирим” жана “Бел-Алма” кºм¿р кен-
деринен казылып алынган кºм¿рлºр 
килосу 5 сомдон сатылат.

А Улуттук статкомитет кºм¿р Ноо-
катта – 10 миў сом, Баткенде – 9,5 миў 
сом, Исфана – 8 миў сомдон сатылу-
уда деп маалымат берген.

• Кара-Кулжа

26-ноябрда Алайкуу ºрººн¿нº 
50 см. кар т¿ш¿п, ички чар-

балык жолдорду жаап калгандыктан, 
ыкчам тазалоо иштери ж¿р¿п, жол-
дор ачылды.

•Жалал-Абад

Облустун аймагында болгон 
рейддин ж¿р¿ш¿ндº 15 ок атуу-

чу курал кармалып алынды.
Рейддин алкагында 50 курал сак-

тоочу объект текшерилген.

• Т¿п

Арал айыл ºкмºт¿н¿н Долон ай-
ылында коньки теб¿¿ сезону 

ачылды.
Айылдын тургундарынын айты-

мында, ар жылы Долон айылындагы 
кºл 60 см. калыўдыкта тоўуп, коньки 
теб¿¿ч¿лºр жана хоккейчилер ¿ч¿н та-
бигый муз аянтын т¿з¿п берет. 

Кºлд¿н узундугу 2,5 чакырым, туу-
расы 350 метр, тереўдиги 25-30 метр. 

Аймактар

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

Вакцина албасак илдеттен кутулбайбыз

Президенттин администрациясы кагаз-
сыз электрондук документ жїгїртїїгє 

єтїїнїн алкагында жана мамлекет башчы-
нын «Кыргыз Республикасынын мамлекет-
тик башкаруусуна санариптик технологиялар-
ды киргизїїнї активдештирїї боюнча кечик-
тирилгис чаралар жєнїндє» Жарлыгын ат-
каруунун алкагында электрондук документ 
жїгїртїї тутумун ишке киргизди.

Бул системаны ишке киргизїї кагаз ме-
нен иштєє процессин жоюуну тездетет, до-
кумент жїгїртїї процессинин ыкчамдуулугун 
жана эффективдїїлїгїн олуттуу тїрдє жого-
рулатат, ошондой эле кызматтык кат алышуу 
процесстерин оптималдаштырат.  

Учурда 853 мамлекеттик органда, алар-
га караштуу ведомстволук жана аймактык 
тїзїмдєрдє электрондук документ жїргїзїї 
(ЭДТ) ишке киргизилген, аны пайдалануучу-
лардын саны мамлекеттик жана муниципал-
дык органдардын 32 миў кызматкерин тїзєт. 
Тутум ишке киргизилгенден бери 2 миллион 
161 миў документ катталган.

Электрондук кол тамга 
элге кызмат кылат

 Акылбек Жапаров биринчи 
жолу электрондук санариптик 
колтамгасы бар документтерге кол 
коюп, «Infodocs» тутуму аркылуу 
аткарууга жєнєттї. 

Корея менен  
кызматташтык чыўдалат

Жолугушууда экономика, инвестиция, ту-
ризм, билим берїї жана илим, айыл чар-

ба, мамлекеттик башкаруу, санариптештирїї жа-
на гидроэнергетика тармактарындагы кызматта-
шууну єнїктїрїї маселелери талкууланды.

А.Кожошев Корея Республикасынын бул ба-
гыттар боюнча тажрыйбасы Кыргыз Республика-
сы їчїн абдан маанилїї экенин белгиледи.

«Биз Корея Республикасы менен бардык тар-
мактарда, єзгєчє соода-экономикалык чєйрєдє 
кызматташууну бекемдєєгє кызыкдарбыз. Жа-
кынкы арада эки єлкєнїн ишкерлер чєйрєсї 
їчїн аянтча тїзїї мїмкїнчїлїгїн карап чы-
гуу зарыл. Бул алардын байланышын гана 
чыўдабастан, жаўы биргелешкен жана єз ара пай-
далуу долбоорлорго кєпїрє болуп берет», – деди 
ал.

Єз кезегинде Пак Чон Су эки тараптуу мами-
лелердин жогорку деўгээлин белгилеп, Кыргыз 
Республикасы кореялык инвесторлор їчїн чоў 
кызыгууну жаратып жаткандыгын кошумчалады.

Мындан тышкары, тараптардын ортосунда 
мамлекеттик кызматкерлерди окутуу боюнча бир-
гелешкен долбоорлор аркылуу кадрларды даяр-
доо, ата мекендик айыл чарба продукцияларын 
Корея Республикасына экспорттоо їчїн шарттар-
ды тїзїї, ошондой эле эки тарапты кызыктырган 
бир катар маселелер боюнча кеўири пикир ал-
машуу болду.

Министрлер кабинетинин Тєрагасынын биринчи орун басары Арзыбек 
Кожошев Тїштїк Кореянын президентине караштуу Тїндїк багытындагы 
экономикалык кызматташтык комитетинин тєрагасы Пак Чон Су менен 
жолугушту. 

Министрлер кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары Эдиль 
Байсалов дїйнєдє коронавирус 
инфекциясынын жаўы «omicron» 
штаммы пайда болгондугуна 
байланыштуу Саламаттык сактоо 
министрлигинин жана Дїйнєлїк 
саламаттык сактоо уюмунун (ДССУ) 
єкїлдєрї менен актуалдуу маалымат 
жана жооп кайтаруу чараларын 
иштеп чыгуу маселесине тийиштїї 
шашылыш консультацияларды 
єткєрдї.

Эске салсак,  жакында COVID-19 
жаўы «omicron» аталыштагы 

штаммы ДССУ тарабынан «кооптонуу-
ну жараткан» штаммдардын катарына 
киргизилген.

Кыргызстандагы ДССУ єлкєлїк 
кеўсесинин башчысы Назира Артыкова 
билдиргендей, республикадагы турук-
туу эпидемиологиялык абалга карабас-
тан, инфекциянын таркалышынын ал-
дын алуу максатында республиканын 
калкы арасында иммундаштыруу процес-
син тездетїї зарыл. Анткени, «omicron» 
штаммы COVID-19 башка штаммда-
рына салыштырмалуу ыкчам жайылуу 
жєндємдїїлїгїнє ээ.

Э.Байсалов билдиргендей, Минис-
трлер кабинети тарабынан жаўы штамм-
дын пайда болушуна байланыштуу ре-

сурс тарды мобилизациялоо жана чара-
ларды активдештирїї боюнча конкреттїї 
чечимдер кабыл алынат.

    Ал Саламаттык сактоо министрли-
гине жана Тышкы иштер министрлиги-
не тийиштїї сунуштарды киргизїї жа-
на  Кыргыз Республикасынын аймагын-
да коронавирус инфекциясынын жаўы 
штаммынын жайылышына жол бербєє 
боюнча бардык зарыл чараларды кабыл  
алууну тапшырды.

Ошондой эле тараптар COVID-19 
каршы кїрєшїїнїн бирден-бир эф-

фективдїї ыкмасы болуп массалык 
вакцинация саналат деген пикирге ке- 
лишти.

«Биз талдоо жїргїздїк жана акыркы 
айларда вакцина албагандардын ара-
сында єлїмдєр катталып жаткандыгына 
так далилдерди алдык. Вакцина аркылуу 
ємїрлєр сакталып, оору жуккан кїндє да 
ал жеўил формада єтєт», – деди Эдиль 
Байсалов.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, 
«Кыргыз Туусу»
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Энергетика  
тармагы тууралуу

Президент Коопсуздук 
кеўешинин жыйынында 

энергетикалык коопсуздук масе-
лесине єзгєчє басым жасап, ал 
улуттук коопсуздукту тїзє турган-
дыгын, экономиканын негизги кый-
мылдаткычы экендигин баса бел-
гилеп кетти. Ал эми энергетика 
тармагы учурда тереў кризисте 
тургандыгын, 30 жыл бою мурда-
гы жетекчилер бул тармакка кош 
кєўїл мамиле жасап келгенди-
гин, анын натыйжасында бїгїнкї 
кїндєгї кырдаалга тушукканыбыз-
ды ачык айтты.

“Башкаруунун натыйжасыз си-
стемасы, коррупция, єнєкєткє ай-
ланган толук каржылабагандык, 
отун секторлорундагы техникалык 
жана технологиялык артта калуу-
лар, отундун импортунан кєз ка-
рандылык, керектєєнї реалдуу 
эсепке алуунун єркїндєбєгєнї, 
техникалык жана єндїрїштїк жоготуу-
лардын жогорку коэффициенти, электр 
энергиясын уурдоо – бул Кыргыз Рес
публикасынын энергетикалык тарма-
гы туш болгон кєйгєйлєрдїн бир гана 
бєлїгї. Мунун бардыгы ондогон жыл-
дар бою улантылып келген. Электр стан-
цияларынын жана тїйїндєрїнїн негиз-
ги жабдууларынын эскирїї деўгээли 
50%дан жогору.

Гидроэлектрстанциялардын айрым 
агрегаттары 3040 жылдан ашык иште-
тилип жатат”, –  деди ал. 

Ошол эле учурда, азыркы учурга  
чейин ЖогоркуНарын ГЭСтер каскадын, 
СарыЖаз ГЭСинин, Казарман ГЭСинин 
жана МиўКуш кємїр кени чыккан жерде 
ЖЭСтин курулушунун келечектїї дол
боорлорун ишке киргизїї боюнча чара-
лар ишке ашырылбай келгендигин бел-
гилеп, мунун бардыгы энергетика секто-
рундагы жалпы кєрїнїштї татаалдашты-
рып тургандыгын жашырган жок. 

“Баланска салынбаган тарифтик са-
ясаттын кесепетинен жана инвестиция-
лардын жоктугунан энергетикалык сек-
тор финансы каражаттарынын єнєкєткє 
айланган тартыштыгын башынан єткєрїп 
жатат. 2021жылдын 1октябрына кара-
та абал боюнча энергетикалык компа-
ниялардын жалпы карызы дээрлик 134 
миллиард сомду тїзєт. 2023жылдан 
тартып займдар боюнча тєлємдєр жыл 
сайын 1314 миллиард сом деўгээлине 
жетет жана ал 2035жылга чейин созу-
лат. Бул болжол менен энергосектор-
дун бир жылдык бардык кирешелери-
нен 50% жогору. 

Бул чыгымдардын ордун жабуу їчїн 
бардык энергосектордун жана бїтїндєй 
тармактын ишине болгон мамилени тїп 
тамырынан єзгєртїї зарыл. Эгерде азыр 
чара кєрбєсєк, эртеў кеч болот”, –  де-
ди Президент. 

 Улуттук коопсуздук 
тууралуу

Садыр Жапаров Улуттук коопсуз-
дук концепциясын иштеп чыгуу-

нун жїрїшї єзїнїн жеке кєзємєлїндє 
тургандыгын айтып, Улуттук кооп-
суздукту камсыз кылуу чєйрєсїндє 
кєйгєйлєрдї чечїї їчїн комплектїї ма-
миле кылуунун зарылдыгын белгилеп 
кетти: “Улуттук коопсуздукту камсыз кы-
луу жаатындагы мамлекеттик саясатты 

Кїндїн темасы

Айтыла турган  
сєз эле

иреттїї, туура жана тактап ишке ашыруу 
ички туруктуулукту бекемдейт, коомдук 
коопсуздукту жогорулатат жана єлкєнїн 
экономикалык, саясий, аскердик жана адеп
ахлактыкруханий потенциалын бир нече 
эсе кїчтєндїрїїгє мїмкїндїк берет. Бул 
болсо, Кыргыз Республикасына бїтїндєй 
Борбор Азия регионун єнїктїрїї саясатын 
аныктоодо алды¢кы ролдун бирин ээлеген-
ге мїмкїндїк берет... Кыргызстан єзїнїн 
саясатын ынак коўшулук принциптеринде 
тїзїп жаткан достук мамиледеги єлкє бо-
луп саналат, ошол эле учурда єзїнїн кор-
гонуу жєндємдїїлїгїнїн деўгээлин жого-
рулатуу жєнїндє унутпашы керек”, –деди 
Президент. 

Кємїскє экономика 
тууралуу 

Мамлекет башчы аталган жыйында, 
айрыкча кємїскє экономика жана 

терс таасирлери тууралуу ачуу чындыкты 
келтирди: “Азыркы учурда єлкєдєгї кємїскє 
экономиканын масштабдары олуттуу жана 
жогорку деўгээлде калууда. Улуттук ста-
тистика комитетинин баа берїїсї боюнча 
эсепке алынбаган экономиканын їлїшї 
2020жылы ички дїў продукцияга кара-
та 23,6%ды тїзгєн жана 141,2 млрд. сом 
єлчємїндє тїзїлгєн. Жїргїзїлгєн эл ара-
лык изилдєєлєрдїн жыйынтыктары Кыр-
гыз Республикасында кємїскє экономика-
нын деўгээли дале жогору жана ИДПдан 
30дан 39%га чейин жетиши мїмкїн экен-
дигин кєрсєтїп турат. Сиздер бул циф-
раларды ойлоп кєрсєўїздєр, 141 млрд. 
сом, а балким андан да кєп сумма кємїскє 
жїгїртїїдє болушу мїмкїн. Экономика-
нын ушул кємїскє жїгїртїїсїнєн биз жыл  
сайын салыктык тєлємдєр тїрїндє 25 
млрд. сомдон ашык акча албай калууда-
быз. 25 млрд. сом бул бюджеттин тартыш-
тыгынан дээрлик эки эсеге  кєп.

Башкача айтканда, эгерде биз кємїскє 
экономиканын деўгээлин жок дегенде жа-
рымына тємєндєтє алсак, биз дароо эле 
бюджеттин бардык тартыштыгын жабат 
элек. Эгерде андан да кєп кыскартсак, ан-
да ал каражаттар мугалимдерге, дары-
герлерге эмгек акыларын жогорулатуу, 
калк тын социалдык жактан аялуу катмар-
лары їчїн жєлєкпулдарды кєбєйтїї їчїн 
булак болуп калмак.Ошол эле учурда, 
кємїскє жїгїртїїдєн келип тїшїїлєрдїн 
бєлїгїн биз тышкы карызды жабууга жум-
шайт  элек”.

Экинчиден, албетте, баш-
ка тармактардагы ор-

чундуу маселелер менен бир-
ге тоокен тармагындагы бир ка-
тар кєйгєйлєр ачыкталды. Чын-
дыгында эле анализ, аудит 
жїргїзїлїптїр. Президент тара-
бынан бир эле кен пайдалануучу 
эч кандай иш жїргїзбєстєн, лицен-
зияны кымбат сатуу же инвестор 
табуу максатында кєптєгєн жыл-
дардан бери бир нече лицензия-
ларга ээлик кылып, кармап кел-
гени айтылды. Мен бул маселе-
нин кєтєрїлгєнїн колдойм. Чын-
дыгында мындай кєйгєй бар. Би-
рок, буга мыйзам чегинде жол  
берилет. 

Кен пайдалануучуларды ли-
цензиялардын саны менен чек-
тебешибиз керек, колунан келе-
би, миўди же жїздї алсын. Би-
рок ошол лицензиялардын иш-
теле турган жолжобосунда чара-
ларды колдонушубуз керек. Кандай 
чараларды колдонсок болот? Мен 
чалгындоого же кен казуу иштерине 
белгиленген мєєнєткє лицензия бе-
рип, бирок, ошонун ичинен чалгындоо 
иштерине бир жылга, кен казуу иш-
терине эки жылга деп мєєнєт берип, 
анын ичинде долбоорлоо, корутунду 
алуу, жергиликтїї калктан макулдук 
алуу иштерин бир жылдын ичинде 
бїтїрїп, кийинки жылдан тартып иш-
теп баштоо талабын коюуну сунуш-
тагам. Эгер белгиленген мєєнєттє ал 
иштерди аткара албай калса, анда 
Министрлер кабинети тарабынан ли-
цензия кайра чакыртылып алынышы  
керек. 

 Їчїнчїдєн, кен пайдалануу-
га лицензияларды кармоого болгон 
тєлємдєр жыл сайын кєтєрїлїп ту-
рат. Октябрдын орто ченинде Ми-
нистрлер кабинетинин жаўы токто-
му чыкты. Анда жогоруда айтылган 
тєлємдєрдї кескин тїрдє кєтєрїї 
кабыл алынды. Менимче, бул ток-
том єтє шашылыштык менен кабыл 
алынган. Чындыгында тєлємдєр єтє 
жогору. Кен пайдалануучуларга за-
лакасын тийгизип жатат. Биз лицензия 
ларды кармоого болгон тєлємдєрдї 
акырындык менен кєтєрїшїбїз керек. 
Ири суммадагы инвестиция салган 
айрым инвесторлор тєлємдєрдїн да-
роо мындай кєтєрїлїшїнєн чочула-
шы да мїмкїн. Кен пайдалануучулар 
экиге бєлїнєт. Алар: лицензиянын, 
долбоордун алкагында иш жїргїзїп 
келе жаткандар жана кен пайдалануу 
га болгон лицензияларды кайра са-
туу максатында жєндєн жєн кармап 
жаткандар. Албетте,  катуу талап-
тарды коюу менен бирге иштеп жат-

кан компанияларга жеўилдиктерди 
да беришибиз керек, бул алардын 
иш алып баруусуна тїрткї же єбєлгє 
болот. 

Мисалы, кен пайдалануучулар 
жыл сайын геология агенттигине от-
чет тапшырып турушат. Ошол отчет-
тун негизинде эгер компания дол
боордун алкагында казуу же чалгын-
доо иши боюнча планын аткарса, биз 
аларга лицензияны кармоого болгон 
тєлємдєрїн азыраак чыгарышыбыз 
керек, эгер компания эч кандай иш 
жїргїзбєстєн кармап отурса, анда 
аларга єтє жогорулатылган режим-
де тєлємдєрдї эсептеп беришибиз 
керек. Менимче бул жакшы натый-
жа бермек, анткени иштейм деп кел-
ген компаниялардын кенди эртерэ-
эк ишке киргизїїсїнє, ал эми эч кан-
дай иш алып барбаган компаниялар-
га лицензияларды  кайра тапшырып 
берїїсїнє тїрткї болмок.  Башкача 
айтканда, табигый элек болуп, иш-
тейм деген компаниялар гана калып, 
иштебегендери табигый жол менен 
жокко  чыкмак.

Албетте, Президент “Мегаком” 
компаниясы, кыргыз темир жолу, 
энергетика жана бир катар бюджетти 
тїзїїчї тармактар боюнча, бюджетке 
тїшпєй жаткан акчалар боюнча дагы 
маселелерди ачыктады. Элге жетти, 
баарыбыз уктук, билдик. Демек, мын-
ча акча бюджетке тїшпєсє, ал кимдир
бирєєнїн чєнтєгїнє тїшїп жїргєн да. 
Бул коррупциялык кєрїнїш боюнча 
Президент тарабынан берилген тап-
шырманын негизинде кїч органдары 
менен тиешелїї мекемелер чаралар-
ды кєрїп, кєзємєл жїргїзєт деп ой-
лойм. Жыйынтыктап айтканда, азыр-
кы бийлик тарабынан реформалар  
болууда.

Їн кошуу

“Гео Консалт Групп” компаниясынын  
башкы директору Марат ЖУМАБЕКОВ: 

«Коопсуздук  
кеўешинин  жыйыны  

элге жеткиликтїї,  
жєнєкєй форматта єттї»

Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

Коопсуздук кеўешинин жыйынында энергетика, саясий-
социалдык, тоо-кен жана башка тармактар боюнча буга чейин 
чечилбей келген кєптєгєн кєйгєйлїї маселелер ачыкталып, алар 
боюнча тапшырмалар берилди. Бул жыйындын элге жеткиликтїї, 
жєнєкєй форматта єткєнї мага абдан жакты. Президенттин 
кєтєргєн маселелери, позициясы, ар бир тармак боюнча берген 
тапшырмалары туура болду. Ачык, айкын тапшырмалардын 
мєєнєтї белгиленип, мамлекеттик кызматкерлердин 
ишмердигиндеги тобокелчиликтердин баары айтылды. Мєєнєтї 
келгенде бул берилген тапшырмалардан кандай жыйынтык 
болорун убакыт кєрсєтєт. 

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, “Кыргыз Туусу” 

Президент Садыр Жапаров жакында єткєн Коопсуздук кеўешинин 
жыйынында єлкєнї єнїктїрїїгє кедергисин тийгизип жаткан олуттуу 
маселелерге токтолду.
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, «Кыргыз Туусу»

Ошентип, кºптºн к¿ткºн 
парламенттик шайлоо 

да жыйынтыкталып, бирлєєлєр 
с¿й¿нсº, экинчилери к¿й¿н¿п тур-
ган чак. 

Эгер артка кылчайсак, парла-
менттик шайлоолор эки ирет элдик толкундоолорду 
пайда кылып, эки ирет бийликтин алмашылышына 
апкелген экен. Акаев бийлиги парламенттик шайло-
ону ºз каалаганымдай ºткºрºм деген ºктºмд¿ккº са-
лып, ºз¿ оўкосунан кеткен. Былтыр Жээнбеков бий-
лиги да андан сабак албай, бийликтен кулап тынды. 
Натыйжада, бийлик мººнºт¿нºн мурда алмашылып, 
парламент ºз мººнºт¿нºн бир жылдай кºб¿рººк  
отурду. 

Кыргызда “жыгылган к¿рºшкº тойбойт” деген 
кеп бар. Бул жолу парламенттик шайлоодо жы-
дып калгандар жана алардын тарапташтары: “Ке-
чээ эле пайда болгон, аты-жыты жок партиялар 
алдыга чыгып кетти, 20-30 жылдык тарыхы бар 
партиялар ºтпºй калды, шайлоо таза ºткºн жок” 
деп чырдап, коомдук ой-пикир т¿згºнгº аракет кы-
лып жатышат.

Бир караганда, бул айтылгандарда аргумент 
бардай туюлат. Бирок, ошол эле учурда утулган 
тараптар ºлкºн¿н коомдук-саясий турмушунун ре-
алдуулугу менен эсептешпей, баягы эле илгер-
ки, эски кºз караштары жана амбициялары ме-
нен кала бергендей. Биз, журналисттер, коомчу-
лук саясаттагы “эски ж¿здºрдºн”, парламенттеги 
депутаттык мандатты атасынан калган мурастай 
эсептеп алгандардан эбак эле тажап б¿ткºн¿н 
акыркы он жылдан бери жазып да, айтып да  
келатабыз. 

Ошентип, бул парламенттик шайлоодо “Ынты-
мак”, “Ишеним”, “Альянс” партияларынын ишенимд¿¿ 
жеўишке жеткени жана “Ата Мекен”, “Улуттар бирим-
диги” партияларынын шайлоочулардын ишенимине 
азыраак татып, шайлоо босогосунан ºтпºй калышы 
мыйзам ченемд¿¿ окуя десек болот. Бул жеўилиштин 
себебин аталган партиялар жана алардын лидерле-
ри шайлоонун таза ºтпºгºнд¿г¿нºн эмес, ºздºр¿нºн 
издººс¿ керек.

Айталы, “Ата Мекендин” 30 жылдык тарыхы болгон 
менен, ª.Текебаевдин жалгыз ºз¿н албаганда, пар-
тия шайлоо сайын жаўыланып, ошол жаўы м¿чºлºр 
кайра эле партиядан шайлоо сайын кетип жатышат. 
ª.Текебаев эски партиялаштарынын кºб¿нºн кол жуу-
ду. “Жаўылары” партиянын баркына жетпеди. Баш-
касын айтпаганда, ºткºн жылы эле ª.Текебаев ме-
нен бирге парламенттик шайлоого аттанып, касам 
ичкендер быйыл туш-тушка басып кетпедиби. Демек, 
ª.Текебаев карт саясатчы катары эски ж¿здºрд¿н, 
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Мезгил – тараза,  
эл – калыс

эски амбициялардын доору б¿ткºн¿н эске алууга  
тийиш. 

Ал эми “Улуттар биримдигин” алсак, бул партия – 
партия катары калыптана элек. М.Мырзакматов кºп 
жылдар сыртта ж¿рд¿. Партия лидери катары ºз¿н 
кºрсºтº албады. ªткºн жергиликт¿¿ кеўештерде шай-
лоодо “Улуттар биримдиги” мыкты кºрсºтк¿чтºрд¿ жа-
рата алган эмес, демек, азыркыда аз добуш алышы 
мыйзам ченемд¿¿ болчу. “Азаттык” деле парламент-
тик шайлоодо гана жылт эттирип башын кºтºрº кал-
ган партия. Анан ал партия “менин добушумду тар-
тып алышты, шайлоо таза эмес ºтт¿” десе, к¿лк¿л¿¿ 
гана болору бышык. “Социал-демократтар” тууралуу 
кандайдыр бир т¿ш¿нд¿рмº бер¿¿н¿н ºз¿ ашыкча. 
А.Атамбаевдин тушунда парламенттик жана прези-
денттик шайлоо кандай ºткºн¿н башкалар билбесе да, 
Рыскелди Момбеков эў жакшы билет деген ойдобуз.

Шайлоонун канчалык деўгээлде таза ºткºн¿н 
“Б¿т¿н Кыргызстан” партиясы алган добуштарга карата 

билсек болот. А.Мадумаров ли-
дерлик кылган партиянын акыркы 
жылдардагы шайлоолордо алып 
келаткан туруктуу добушу бар. 
Бул жолу да “Б¿т¿н Кыргызстан” 
ошонун тегерегинде добуш ал-
ды. Ал эми А.Мадумаров жеке 

ºз¿ 20 миўден ашуун шайлоочунун ишенимине 
ээ болуп, бул жолку шайлоодо эў кºп добуш ал-
ган талапкер болду.

Президент Садыр Жапаров парламенттик шай-
лоодо добуш бер¿¿ аяктаганына байланыштуу эл-
ге кайрылган сºз¿ндº ºлкºб¿зд¿н эгемендигинин 
30 жылдык тарыхында болуп ºткºн революция-
лардын баарына бийликтин шайлоо процесси-
не  кийлигиш¿¿с¿, кайсы-бир партияларды к¿чтºп 
с¿рººнгº алышы себеп болуп келгенин белгилеп, 
бул ирет саясий ºнºкт¿г¿б¿зд¿ калыс, адилет, 
ачык-айкын, таза жана тынч ºткºр¿п алганыбыз 
чоў жетишкендик болду, бийлик тараптан бардык 
партия ларга жана талапкерлерге бирдей, Консти-
туцияда кандай белгиленсе, так ошондой теў шарт-
тар т¿з¿лд¿, бирººнº дагы жан тартууга, админис-
тративдик ресурс колдонууга жол берилген жок, 
шайлоо ºнºкт¿г¿н баштан аяк мыйзамдын чегин-
де, ачык-айрымдуулуктун шартында  ж¿рг¿з¿¿н¿ 
камсыз кыла алдык деп билдирди.

Мамлекет башчы айткандай, Кыргызстан таза 
жана адилет шайлоо ºткºрº аларын далилдеди. 
Шайлоонун жыйынтыктарын таанып, элдин эрки-
не баш ий¿¿ – мыйзамдын жана демокра-тиянын 
талабы.

Ал эми маалыматтык шайлоо тутумунун “сбой” 
бергени – бул техникалык гана маселе. Бул жаг-
дайда кыргызстандыктарга фейсбуктагы баракча-
сы аркылуу кайрылган президент: “Борбордук шай-

лоо комиссиясынын серверинде "сбой" болду, добуш-
тарды уурдады деп ызы-чуу салып жаткан партиялар-
га айтаарым: бюллетендерди кол менен санап чыгуу-
га силерге эч ким тоскоол болбойт. Кол менен санап 
чыккыла. Толук санап чыгып, ар бир нааразы бол-
гон партиялар ынанмайынча бюллетендер эч жакка 
жылбаш керек. Эгер чындап эле БШК жасалма кыл-
ган болсо, БШКнын бардык м¿чºлºр¿ жоопко тарты-
лышат. Керт баштары менен жооп беришет. Бийлик 
тараптан шайлоо процессине кийлигишпегендей эле 
БШКнын ишине дагы эч ким кийлигишкен жок. Эгер 
ким кийлигишкен болсо БШКнын м¿чºлºр¿ ачык айт-
кыла. Адамдан коркпогула. Кудайдан корккула” – деди. 

Демек, нааразы тараптар ызы-чуу салуунун орду-
на бюллетендерди кол менен санап чыгып, шайлоо-
нун жыйынтыктарынын чын-тºг¿н¿нº ынануусу керек. 
Ал эми БШКнын сервериндеги “сбой” ¿ч¿н тийишт¿¿ 
адамдар жооп берет деген ойдобуз.

   Алгачкы жолу  
жарандар  

шайланууга укук 
алды

Парламенттик шайлоонун таза, адилетт¿¿ 
ºт¿ш¿нº Президент С.Жапаров колдон келген 
бардык аракетин жасады. Бул жолку шайлоо 
мурдагы шайлоолордон бир нече жагы менен 
ºзгºчºлºнд¿. Мен бир саясий партиянын ичин-
деги адилетт¿¿, билимд¿¿, чынчыл деп ºз¿м 
эсептеген талапкердин номерин таап добуш  
бердим. 

Кыргызстандын та-
рыхында мындай 

адилетт¿¿ тандоо мурда 
болду беле? Жок, болгон 
эмес. Мен ушул процес-
сти бакчага келип, каала-
ган алманы тандап, бутак-
тан терип алууга салыш-
тырдым. Мисалы, бир пар-
тиянын лидери социалдык 
тармактарды д¿¢г¿рºт¿п 
ºз¿н аябай мактатып жат-
ты. Бирок, добуштун жый-
ынтыгы менен ал лидер 
жигиттин рейтинги ылдый 

т¿ш¿п, шайлоочулар ошол партиядагы бир эркин журна-
листке баарынан кºп добуш берип, биринчи орунга чы-
гарып койду. Анын ¿ст¿нº шайлоо сайын бир партиядан 
экинчи партияга ºтº качып ж¿ргºндºр партиялык шайлоо 
системасына карата коомдун иренж¿¿с¿н пайда кылып  
коюшкан.

Мурдагы конституцияларда жарандын шайлануу-
га болгон укугу тебеленген болчу. Себеби, сиз партия-
лардын бирººнº м¿чº болбосо¢уз жеке адам катары 
шайлануу м¿мк¿нч¿л¿г¿¢¿з жок болчу да. Бул абдан 

Эл пикир

чо¢ саясий каталык болгон. Жогорку Ке¢ешке шай-
ланып депутат болууга катардагы жарандын кыпын-
дай да шансы калбаган. Азыр партиянын м¿чºс¿ бо-
лууну каалабаган адамдын бир мандаттуу округдан 
шайланууга м¿чк¿нч¿л¿г¿ бар. Кайсы округда мурда 
кадыр-баркы бар болсо ошол округдан талапкерлигин  
коё алат. 

Тилекке каршы, “¯йрºнгºн адат калабы, уй-
га ж¿гºн салабы” дегендей тууган, тааныштарын са-
лышып, айрым партиялар же¢ ичинен акча таратка-
нын угуп жатабыз.Бирок, буга чейинки шайлоолор-
догудай массалык добуш сатып алууга чейин жеткен  
жок. 

Шайлоо маданияты ºн¿ккºн мамлекеттерди кºр¿п 
ж¿рºб¿з. Же¢илген тарап, же¢ген оппонентинин колун 
кысып куттуктайт. Ал эми бизде утулгандар “Жыгылган 
к¿рºшкº тойбойт”  – болуп, “шайлоонун жыйынтыгын 
тааныбайм” деп ызага уулугуп чыгышат. Анткени, ыза-
нын артында анын шайлоого короткон акчанын к¿й¿т¿  
жатат. 

Акылбек АТАБАЕВ,  
“Элдик демилгелер борборунун” директору

Шайлоо  
участокторунда  

мыйзам бузуу 
м¿мк¿н эмес

Кыргызстандагы азыркы шайлоо сис-
темасы участоктук шайлоо комиссиясы-
на мыйзам бузууга эч кандай жол бербейт. 
Бул ºтº татаал технологияга негизделген 
бирдикт¿¿ курулма. Анын ¿ст¿нº ал жер-
де бардык партиялардын бирден байкоочу-
су карап отурат. Экинчиден, “Бир шайлоо-
чу – бир добуш” деп талаган принцип менен 

ал жердеги АСУ аппаратурасы бир да ашык-
ча кыймыл жасатпагандай болуп т¿з¿лгºн. 
Эгерде бир партиянын ºк¿л¿ ал жерде жок 
болуп калса, башка партиялардын расмий 
ºк¿лдºр¿ мыйзам бузууга караманча каршы 
болору турган иш. Бул жагы т¿ш¿н¿кт¿¿  
эле го...

Биринчиден, шай-
лоону таза ºткºр¿¿ 

¿ч¿н административдик 
кийлигиш¿¿н¿ болтурбоо, 
экинчиден, добуш сатып 
алууга жол бербºº мак-
сатталган болчу. Прези-
дент Садыр Жапаров ад-
министративдик ресурсту 
колдонгон айрым жетекчи-
лерге кечиктирилгис ча-
раларды кºрд¿. Кээ бир 
аткаминерлер дароо кыз-
маттарынан айрылышты. 
Муну менен бийлик айткан 
сºз¿ндº туруп берди. Ал эми кээ бир жерде добушун сат-
кандар тымызын ж¿р¿п жатты. Эми буга ким к¿нººл¿¿? 
Же мамлекет ар бир ¿йд¿н чатырына видео камера ор-
нотушу керек беле?Ошого карбай, добуш сатуу мурда-
гы шайлоолорго салыштырмалуу абдан аз болду деп  
айта алам.

Ал эми ызы-чуу салгандар боюнча айтарым, кеч-
ки саат сегизден кийин БШКга жер-жерлерден шай-
лоонун маалыматтары бара берет. Ошол м¿нºттºрдº 
техникалык м¿ч¿л¿шт¿ктºр болуп калыптыр. Аны ай-
тишниктер о¢догуча аз убакытка сайт ºч¿п калган 
экен. Ушуну бетке кармап, шайлоодон ºтпºй кал-
ган партиялар дароо ызы-чуу салышыптыр. Эми 
АСУ чыгарган электрондук протоколду кол менен са-
най турган протоколго салыштырып акыйкатты табуу 
о¢ой эле жумуш. Эки протоколдон дээрлик айырма 
чыкпайт.

Менин оюмча бул жолку шайлоо адилетт¿¿  ºтт¿. 

Рапия ИСАЕВА, 
 Педагогика илимдеринин доктору
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Мелис СОВЕТ уулу,  
“Кыргыз Туусу”

2020-жылдын 13-ноябрында 
“Сугат жана айдоо жерлерин 
трансформациялоого мораторий 
киргизїї жєнїндє” жана “Жер 
участокторун трансформациялоо 
жєнїндє” мыйзамдарына 
єзгєртїїлєр киргизилип, ал 
мыйзамдарга  Президент Садыр 
Жапаров кол койгон. Бул мыйзам 
кєпчїлїк жарандарга їйлєрїн 
документтештирип алууга 
мїмкїнчїлїк тїзгєн.  

Быйыл 22-ноябрда Президент май 
айына чейин ээлик кылууга укук 

берїїчї документтери жана техпаспорту 
жок бир да їй болбошу керектигин, бул 
аткарылбаса тиешелїї мамлекеттик кыз-
маткерлер ишинен алынып, жоопкерчи-
ликке тартыларын айтты. 

Бїгїнкї кїндє трансформацияланба-
ган жерлерге курулуп кеткен їйлºрдїн са-
ны Кыргызстан боюнча учурда 11 ми¢ден 
ашык. 

Ушундай мыйзамсыз їйлºрдї до-
кументтештирїї жана жер басып алуу-
ларды токтотуу максатында 2017-жылы 
Жогорку Ке¢еш 2009-жылдын 31-июлуна 
чейинки салынган їйлºргº (13 ми¢ гек-
тарга салынган 40 ми¢дей їй) документ 
берїї мыйзамын кабыл алган. 

 Бирок, мындай укукка 2009-жылдар-
дан кийинки бºлїнгºн жерлер кирбей кал-
ган. Бул эске алынып, былтыр жерлерди 
трансформациялоо боюнча №169 ток-
томго ылайык 2018-жылга чейин їйлºр 
салынып калган жер участокторуна са-
лынган турак жайларга мамлекеттик ак-
тылар берилмей болду.  

Албетте, бул документи жок жїр-
гºндºргº жакшы болду. Бирок, убагында 
жер участокторун карапайым элге жасал-
ма мамлекеттик актылар менен сатып, 
сайрандап жїргºндºр кылмыш жоопкер-
чилигине тартылбай калабы деген суроо 
жаралат. Себеби, азыр їйїн, жер участо-
гун мыйзамдаштыра албай жїргºндºрдїн 
кºбї жер мафиясынын жемкорлоруна ал-
данып калгандар.

Былтыр Айыл, суу чарба жана аймак-
тарды ºнїктїрїї министрлигинин Мам-
лекеттик жер-суу инспекциясынын ди-
ректору Айнура Кенжебаева жерлерди 
мыйзамдаштыруу менен социалдык ма-
селелер да чечилерин билдирген. “Мый-
замдын кабыл алынышы трансформация 
боло турган жерлерге жол ачып берди. 
Эми аны аткарууда жергиликтїї бийлик-
тин милдети чо¢. Алар элди убара кылба-
шы керек. Мындан тышкары жерлердин 
мыйзамдаштырылышы менен жер отчё-
ту иретке келтирилип, салык системасы 
жºнгº келет. Анткени айдоо жердин бир 
гектарына 500 сом тºлºнїп келген, ал 
эми калктуу конуштун салыгы алда кан-
ча жогору. Бул республикалык бюджет-

ке кошумча каражат тїшºт дегенди бил-
дирет”, – деген эле ал.

Учурда жер участогуна ээлик кылуу- 
га акимчиликтин жасалма чечиминен 
башка, документтери жок жа¢ы конуш-
тарда 10-15 жылдан бери жер салыгын 
тºлºбºй жашап келе жаткан ми¢деген 
їй-бїлºлºр бар. Тактай кетсек, акимчи-
ликтердин  чечимдерин жасалма деп те-
гин жеринен баса белгилеп айтып жат-
каныбыз жок. Жасалма болбосо ал жер-
лерге салынган їйлєр мыйзамдуу деп  
эсептелинип, тиешелїї документтер бе-
рилбейт беле? 

Ошол эле учурда їйї мыйзамсыз бол-
со дагы ми¢деген жа¢ы конуш эли буга 
чейин суу, электр энергиясы, кийинчерэ-
эк таштанды їчїн кадимкидей тºлºшїп, 
ºз каражаттары менен жашаган жерле-
ринин инфратїзїмїн бир топ эле о¢доп 
алышкан. Анын їстїнº, жашоочулардын 
кєбї жер участокторун жа¢ы конуштардын 
маала башчыларынан (квартальный) ке-
зинде 1000 доллардан 4000 ми¢ доллар-
га чейин сатып алышкан. Алардын ара-
сында бир эле жер участогун бир эмес 
эки жолу саткандар да болгон.   

Мамлекеттик каттоо кызматы 
2015-жылга чейин жа¢ы конуш тургун-
дарын жер участогунун номери менен 
эле (мыйзамсыз экенине карабай) каттап, 
паспорт, балдарына туулгандыгы туура-
луу кїбºлїк жана башка мамлекеттик до-
кументтерди берип келген. 2015-жылдан 

стогуна мамлекет тиешелїї документ-
терди чыгарып берет. Андан со¢ жер 
їлїшїнїн ээси архитектуралык талап-
тарды сактоо менен ал жерге їй кура алат.

Кыргызстанда тескерисинче, їй куруп 
алгандан кийин трансформациялоого, 
жер участогун мыйзамдаштырууга ара-
кет кылгандыктан азыркыдай баш ала-
мандык ºкїм сїрїп келет. Мындан сырт-
кары айдоо аянттарынын кыскарышынан 
улам айыл чарбасы Кыргызстанда ички 
дї¢ продукциядагы (ИДП) ºз позициясын 
жоготуп бара жатат. Мисалы, 2004-жылы 
айыл чарбасы ИДПнын 36%ын камсыз 
кылса, 2019-жылы ал 12,1 пайызга чей-
ин тºмºндºгºн. 

Кыргызстан боюнча жалпы айдоо 
аянты 1 млн. 200 ми¢ гектар жана ал 
жалпы территориянын 7 пайызын гана 
тїзºт. Айдоо аянттарынын 70 пайызынын 
тїшїмдїїлїгї сугаттан кºз каранды. Су-
гат жерлер жер продукциясынын 90 пай-
ызын бергендиктен алар Кыргызстан-
дын стратегиялык ресурсу болуп эсеп-
телет. Муну билип эле туруп акыркы 30 
жыл ичинде айдоо аянттарыбыздын 200 
ми¢ гектар жерин їй курууга берип жи-
бергенбиз. Ошонун кесепетинен быйыл 
минтип ºзїбїздº ºндїрїлгºн айыл-чарба 
продукцияларынын баасы асмандын ба-
шы болуп отурат. 

Буга чейин интернет маалымат булак-
тарында жер сатууга тиешеси бар делген 
бир топ мамлекеттик чиновниктердин ат-
тары кºп эле айтылып келди. Бирок бир 
дагы чиновник жер коррупциясы боюнча 
жазаланган жок. Ошондой эле Бишкек-
тин буга чейинки мэрлеринин, шаардын 
тºрт районунун экс-акимдеринин, Мам-
лекеттик каттоо кызматынын жетекчи-
леринин аты-жºндºрї да жер мафиясы 
боюнча материалдарда ачык эле айты-
лып келе жатат. Тилекке каршы, мамчи-
новниктер аралашкан жерди мыйзамсыз 
сатуу боюнча сот иштеринин бири да ая-
гына чыга элек.  

Мунун кесепетинен Бишкек, Ош ша-
арлары чет ºлкºлºрдїн шаарларындай 
асманга карай ºспºй, жайылгандан жай-
ылып, туурасы чыгып баратат. Эми мын-
дан ары буга жол берилбей турган болду.

Президент Садыр Жапаров жакында 
эле мындан ары жер басып алуу болбос-
тугун, кимдир бирººлºр жер басып алуу-
га батынса камаларын билдирди. 

Учур

Желкелеген “жер мафиясынан” 
арылат окшойбуз

кийин мамлекет тарабынан жер участо-
гуна ээлик кылуучу документи жокторго 
(“кызыл китеп”) паспорт берилбей калды. 
Учурда паспортунун мººнºтї бїткºндºр 
айласы жок “кызыл китеби” бар жакында-
рыныкына катталып, паспорт алып жаты-
шат. Мындай баш аламандык кийин салык 
системасына, калкты каттоодо, їйлºрдї, 
жер участокторун мыйзамдаштырууда чо¢ 
кºйгºй жаратары турган иш. 

    Жергиликтїї бийлик органдарынын 
жер мафиясы менен “же¢ ичинен” иштеш-
кендигинен улам, азыр жа¢ы конуштар-
дагы катар жайгашкан їйлºрдїн биринин 
“кызыл китеби” бар, дагы бириники жок. 
Мунун ºзї жер бºлїштїрїїдº мамлекет-
тик бирдиктїї система, атайын бир багыт-
туу программа болбогондугун айгинелеп 
турат. Ушулардын баарын эске алганда 
Президент Садыр Жапаров кол койгон,  
1 711,8 гектар жерди трансформациялап, 
11 300 їй-бїлºнїн социалдык кºйгºйїн 
чечїїгº багытталган мыйзамдын кабыл 
алынышы учур талабы болчу.  

Эми медалдын эки бети бар деген-
дей, айдоо аянттарынын жа¢ы конуш-
тарга айланып жаткандыгынын тескери 
таасирине токтололу. Эреже боюнча жа-
шоочулар жер участогун мыйзамдашты-
рыш їчїн алгач айдоо аянтын трансфор-
мациялатып (їй куруучу жер категория-
сына которуп), ошону менен бирге эле  
айыл чарбалык жоготууларды тºлºп бе-
риши керек. Ошондон кийин гана жер уча-

Чет-Нура айыл аймагында облустук 
жана райондук бийликтердин, бир 
катар тиешелїї тармактардын 
жетекчилеринин катышуусунда 
жыйын єттї. 

– Президенттин тапшырмасы ме-
нен элдин кєйгєйлєрїн угуу 

їчїн келдик, келерки жылдын 1-апре-
лине чейин бир дагы їй-бїлєдє, бир да-
гы адамда метиркасында, паспортунда, 
жашаган турак їйлєрдїн техпаспортто-
рунда жана кызыл китептеринде, їлїш 
жерлеринде маселе болбош керек. Ала 
электерди айылдардан алгандай шарт-
тарды тїзїшїбїз керек, – деди Прези-

Нарын С.АШИМБАЕВ: 

«Жер коруганды токтотолу»
денттин облустагы єкїлї Сабыркул  
Ашимбаев. 

Ал жыйынга элдин аз келгенин, ай-
ыл єкмєт башчылары тїшїндїрїї иш-
терин жїргїзº албай жатышканын сын-
дап, пандемияга каршы эмдºº Чет-Нура 
айыл аймагында 50%га жете электи-
гин эскертти. Кумтєр кенинен алгач-
кы 12 млн. сом акча атайын эсепке 
тїшкєндїгїн, мындан сырткары бир ка-
тар эл аралык уюмдардан жана Швей-
цариядан акча каражаттын келиши 
кїтїлїп жаткандыгын маалымдап, дол-
боорлорду жазууну сунуштады. Ошону 
менен катар айыл єкмєттєрдїн адисте-
ри їчїн резервге кадрлар даярдаларын  
билдирди. 

Жыйында Чет-Нура айыл єкмєтїнїн 
жер адиси Кылыч Асанбеков айыл ай-
мак боюнча миўдеген гектар жерлер же 
жайыт эмес же кайрак айдоо аянт эмес 

арабєк абалда тургандыктан, ал жер-
лер талашка тїшкєндїгїн айтып, жер-
лерди которуштурууну тездетїї зарыл-
дыгын белгиледи. Ийри-Суу айылынан 
келгендер жол кєйгєйїн айтуу менен ай-
ылдагы орто мектептин имараты кулап 
калуу коркунучунда тургандыктан, жаўы 
имарат курууну жана аталган айылда 
кємїр тартыш болуп жаткандыгын, Ак-
Кыя айылынын жашоочусу болсо кызыл 
китеп алуу їчїн 17 миў сом сурагандыгын  
айтты.

Ал эми райондун акими Нуридин Ма-
димаров райондо мындай чырдуу жер-
лер беш миў гектардан ашык экенди-
гин, аларды жазга чейин тартипке ке-
ле тургандыгын, ушул аптада район-
го кємїр тартуу їчїн 38 унаа кеткенди-
гин, кємїр ар бир айыл аймакка кезек 
менен тїшїрїлїп жаткандыгын жооп  
кылды. 

Элдик чогулушка катышкан облустук 
ички иштер башкармалыгынын жетекчи-
си Алмазбек Жумабеков айылдарда мал 
уурулук тыйылбагандыгын жана малдын 
кесепетинен жол кырсыктар арбыганды-
гын белгилеп, тургундарга ар бир жылкы-
га тїндº чагылуучу лента тагууга жардам 
берилїїсїн єтїндї.

– Жол маселеси чындыгында кыйын, 
– деди С.Ашимбаев. 

–  Бирок келерки жылдан тарта 3-4 ча-
кырымдан асфальттоого аракет жасалат. Ал 
эми кємїрдї 100 пайыз камсыз кылып койгон 
айыл єкмєттєр бар. Алар бизди кїтпєстєн 
эле кємїр алып келишїїдє. Кайрак жерлер-
ди иштетем дегендерге тоскоолдук болбош 
керек. Бизде ушундай жаман адат пайда бол-
ду. Баарыбыз эле жер коруп калдык. Жер 
коруганды токтотпойлубу! Айыл єкмєттєр, 
акимдер бош турган жерлерди иштетем де-
гендерге бергиле. 

Жер ресустары боюнча мамлекеттик 
агенттигинин “Кадастр” мамлекеттик ме-
кемесинин Нарын филиалынын директо-
ру Султангазы Нурмамбетовдун маалы-
маты боюнча Нарын району менен Нарын  
шаарында 22 360 жеке турак їй бар. Учур-
да 16 476 турак їй техникалык паспорт-
ко ээ, 5884 турак їй документтештириле  
элек. 

Кїмєндєр УСУПТЕГИН,  
“Кыргыз Туусу”
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Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА,  
«Кыргыз Туусу» 

– Айтсаўыз, коопсуздук кызма-
тынын отставкадагы подполков-
ниги, ишкер, спортчу Эдуард Куба-
товду тїбєлїк муз каптап, ємїр ме-
нен єлїмдїн кармашы болгон бийик  
чокулар эмнеси менен тартты? 
Сизге чейин Кыргызстандан Эве-
рестке чыккан адам болду беле? 
– 1997-жылы белгилїї альпинист жер-

дешибиз Дмитрий Греков Н.Назарбаев кар-
жылаган Казакстандын улуттук курама ко-
мандасына кошулуп Эверестке чыккан. Ал 
эми мен Кыргызстандын туусун кєтєрїп, 
Эверестке расмий чыккан алгачкы кыр-
гыз болдум. Кичинемде атам элибиздин 
тарыхы, маданияты, бийик тоолору, чоку-
лары жєнїндє кєп айтчу. Ошол кезде би-
ринчи жолу Эверест чокусу жºн¿ндº угуп, 
качандыр бир учурда ага чыгууну кыялда-
нып калгам. Онго чыкканымда атам каза 
болду, апам да эрте кетти… 

2014-жылы кесипкєй альпинист, бизнес 
боюнча австралиялык єнєктєшїм мага те-
лефон чалып: «Силердин Чоў-Алайдагы 
Ленин чокусуна чыгууга бир айдан кийин 
барганы жатам», -деди. Ошол к¿ндºр¿ мен 
да спорттук-альпинисттик стилде болгону 
11 кїн машыктым. Бирок, австралиялык 
досум 5400 метрге чыгуу менен чектелип 
калды. Мен бийиктиги 7134 метрге жет-
кен Ленин чокусун багындырдым. Ошон-
до альпинисттер коомчулугу мен туура-
луу: «Ємїрї чокуга чыкпаган бул жигит Ле-
нин чокусуна чуркап чыгып, кайра чуркап 
тїшкєндєй эле болду», – деп, абдан таў 
калышкан. Ошондон баштап Эверестти 
эўсеп тїн уйкум качты… Алты-жети жыл-
дын ичинде жыл сайын бирден чокуну ба-
гындырып, Кыргызстандын, Американын, 
Европанын, Африканын ж.б. болуп алты 
чокуга чыктым.

Жыл сайын дїйнєнїн 5000ге жакын аль-
пинисти Непалдын єкмєтїнє Эверестке чы-
гууга єтїнїч кат жиберет. Статистика бо-
юнча алардын болгону 400нє гана уруксат 
берилип келе жатат. Альпинист беш-алты 
бийик чокуну багындыра элек болсо, Непал 
єкмєтї Эверестке чыгууга уруксат бербейт. 
Ал эми 100гє жакын альпинист гана Эве-
рестке чыгууга бет алат. Алардын арасы-
нан он-чактысы каза табат. Башка себептер 
менен чыга албай калгандары да жолдон 
иргелип кала беришет. Непал бийлигинен 
Эверестке чыгууга уруксат алуу тозоктун 
тозогу. Себеби, экспедиция абдан кымбат, 
кєптєгєн текшерїїдєн єтїш керек. Буйрук 
болуп, 2021-жылы 400 кишинин ичине кир-
дим. Биз менен 98 адам Эверестке аттан-
ды. Тилекке каршы, бирге чыккан альпи-
нисттердин сегизи каза болду. 

Эверестке апрель, май айларында гана 
чыгууга уруксат берилет. Россиянын атак-
туу альпинисти Александр Абрамов жетек-
теген командага кирдим. Эў акырында он 
алты киши калып, анын ичинен бешєєбїз 
эле Эвересттин чокусуна чыгуу бактысы-
на туш келдик. Тєрт киши артымдан чы-
гып келди. Їчєє россиялык Георгий Шу-
лепов, Анна Пермиловская, Михаил Ми-
хеев жана Израилдин альпинист айымы 
Даниэль Вольфсон. 8000 метрден єйдєўкї 
бийиктик «єлїм зонасы» болуп аталат. Ал 
жакта каза болуп калган альпинисттердин 

Улуу тоого чыккан барбы, улар їнїн уккан барбы?

Эверест - Гималай тоолорунун Кытай менен Непал чектешкен 
жериндеги деўиз деўгээлинен 8848 метр бийиктикте жайгашкан 
дїйнєдєгї эў бийик чоку. 49 жаштагы кыргызстандык альпинист 
Эдуард Кубатовдун Эверестти багындырганы 2021-жылдагы 
кубанычтуу окуянын бирине айланды. Даўазалуу мекендешибизди 
редакцияга чакырып, кызыктуу маек курдук.  

 Эдуард КУБАТОВ:

«Эвересттин чокусунда 
эргиген эмоция болбойт»

сєєгїн эч ким алып келе албагандыктан 
зоокада илинген бойдон тїбєлїк кала бе-
ришет. Такай 35 градус суукка ызгаардуу 
шамал кошулуп кїчєгєндє «жашоо бїткєн 
турбайбы» деген ой келет. Эверестке чы-
гып бара жатканда отуздай сєєктї кєрдїм. 
Айрылган комбинезондорунан денелери 
кєрїнїп, небактан бери скелетке айланып 
калышкан. Эверестке чыгаардын алдын-
да «каза болсом эч кимге доом жок» деп 
жазып беребиз. 

– Сиз Эвересттин кылда чоку-
суна жеткенде: «Ушул эмгегимди 
кыргыз элиме арнайм. Касиеттїї 
жерибизди, эгемендїїлїгїбїздї 
сактайлы!», – деп жалындуу кай-
рылуу жасады¢ыз. Ошондогу чек-
сиз эмоцияўыз менен бєлїшсєўїз.      
– Кылда чокуда туруп энтигип 

сїйлєгєнїм аябай кубанып, эргїїгє бат-
кандай кєрїнсє керек. А чынында 9000 
метрге жакын бийиктикте эч кандай жыр-
гаган эмоция болбойт. Анткени чокуга чы-
гуу – жолдун жартысын басканга барабар. 
Каза болгондордун 80 пайызы кайра ыл-
дый тїшїп келе жатканда мерт кеткендер. 
Ємїр бою эўсеген Эвересттин кылда чоку-
суна жетип алып, бирок 10 мїнєттєн ашык 
тура албайсы¢. Чокунун аянты болгону 10 
чарчы метр кичинекей жер. Ал жерге ондон 
ашык адам батпайт. Арттагы альпинист-
тер дагы чокуга чыгып келиши їчїн алар-
га орун бошотуп кайра ылдый тїшє баш-
ташы¢ керек. Абдан чарчап турган адам-
дын буту тайып, тїпсїз тере¢дикке учуп 
тїшїї коркунучу абдан чоў. 

Чокуга чыкканда шеригим Г.Шулеповду 
кїтїп турдум. Ал артыман чыгып келе-
ри менен мекендештериме кайрылуу жа-
сап,  видеого тарттык. Эки-їч жолу сїрєткє 
тїшїїгє їлгїрдїк. 

Ылдый тїшїп бара жатып, жашоонун 
канчалык кымбат экенин чындап сезип  
бааладым. Ємїрдїн наркын тїшїнд¿м. 

– Эвересттин чокусундагы ви- 
деодо Кыргызстандын туусу  
менен кошо дагы бир желекти 
кєрсєттїўїз, ал эмне желек эле?
– Улуу Ата Мекендик согушта бело-

рус эли абдан кєп жоготууга учурап, не-
чендеген кыштактары кыйраганы тарыхта 
белгилїї. Алардын бир альпинисти Эве-
рестке биз менен кошо чыгып келе жа-
тып, 6400 метрге жеткенде коронавируска 
чалдыгып калганы байкалды. Ошол жигит 

єзїнїн каза болорун сезип, экспедицияны 
токтотуп, кайра артка кетїїгє аргасыз бол-
ду. Ошондо ал мага: «Эдуард, мен сенин 
чокуга жетээриўе ишенем. Эгерде аман-
эсен жетип, шартыў болуп калса, ушул же-
лекти Эвересттен кєтєрїп берчи» деп, со-
веттик армия Рейхстагда сайган желектин 
бир нускасын мага аманат кылып берген 
болчу. Ошол желек ушул кїнгє чейин Бе-
лоруссияда сакталып келе жатыптыр. Мен 
ак калпакты кийип, Кыргызстандын туусун 
кєтєрїп, кыргыз тилинде кайрылуу жаса-
ган соў, шеригим Г.Шулепов артымдан 
чыга келди. Ошол жерден Георгийге ама-
натты аткарууну сунуштадым. Ал экєєбїз 
Улуу Жеўиштин желегин кєтєрдїк. Жак-
шылык жерде калмак беле, ушул окуянын 
баары желдей тарап, Белоруссиянын же-
текчилигине жетиптир. Бир ай мурда Пре-
зидент Александр Лукашенко мени чакы-
рып, Белоруссия мамлекетиндеги чет эл-
дик жаранга берилїїчї бийик даражалуу 
орденди ыйгарды.   

– Эверестке дагы чыгасызбы 
же жаш альпинисттерди машык-
тырасызбы? 
– Эверестке экинчи жолу чыкпайм. Ги-

малайда Эверестке жетпесе да, бийиктиги 
8000 метрден ашкан 11 тоо бар. Аманчы-
лык болсо жылына бир тоосуна чыгып ту-
рам деп ойлойм. Мындан наркы жашоом  
биротоло тоолорго тыгыз байланышып 
калды. Мен Эверестке чыкканы кетип ба-
ра жатканда Кыргызстанда альпинизм ме-
нен расмий алектенген жаштардын саны 
ара¢ 50гє жетчї. Алты айга жетпеген мез-
гилдин ичинде алардын саны 300гє чукул-
даптыр. Буга менин Эверестке чыгышым 
себеп болдубу же башка нерсе таасир 
эттиби азыр айта албайм. Кесипкєй аль-
пинисттердин арасында кыргыз кыздар-
дын кєбєйїп бара жатышы да кызыктуу 
кºр¿н¿ш. Азырынча ысымдарын атабай 
турайын, эки кыргыз бала менен бир кыр-
гыз кыздын аракети абдан жакшы. Мындан 
ары ушундай максаттуу жаштарды ар та-
раптан колдоого алышым керек. Кыргыз-
станда альпинисттердин мектеби ачылса, 
бардык тажрыйбамды жаштарга єткєрїп 
бер¿¿гº даярмын.

– Сиздин экспедицияўызды ким 
каржылады?
– Єзїмдїн 65 000 доллар каражатым-

ды сарптадым. Альпинизм – мамлекет 
їчїн эл аралык кадыр-барк алып келїїчї 

спорт. Чет єлкєлєрдє альпинисттерди 
мамлекет да, жеке компаниялар да кар-
жылайт. Мисалы, Казакстан єзїнїн аль-
пинисттеринин Эверестке чыгуусун кар-
жылады. Андан тышкары, Гималай чоку-
ларына чыгуу боюнча єз экспедициясын 
єткєргєн болчу. Россия дагы 6 жолу Гима-
лай экспедициясын єткєрдї. Мен алатоо-
лук элимди эл аралык алкакта даўазалоо, 
намысын бийик кєтєрїї їчїн ушул ишти  
жасадым. 

– Эми Эверестке кыргызстан-
дык альпинисттерден качан чыгы-
шы мїмкїн?

– Биз, Манас атанын урпактары фено-
меналдуу элбиз. Менин тажрыйбамды кай-
талаган жаштардын чыгышын тилейм. Ал-
дыдагы 20 жылда бир мекендешим Эве-
рестти багындырса анда деле кубанам. 
Ал эми жакынкы он жылда бирєєсї ушул 
чокуга чыкса єзїмдї абдан бактылуумун 
деп эсептейм. Анткени, 9000 метрге жа-
кын бийик чокуга чыгып, кайра їй-бїлєгє 
тирїї кайтуу оўой жумуш эмес.  Мисалы, 
Казакстандан Эверест чокусуна кесиби бо-
юнча аскер кызматкери, легендарлуу аль-
пинист Максут Жумаев деген адам он жыл 
мурда чыккан. Єзбекстандан, Тажикстан-
дан, Тїркмєнстандан ж.б. жакынкы респу-
бликалардан бирєє дагы Эверестти багын-
дыра элек. Максут Жумаев 2015-жылы Ал-
матыдан Бишкекке атайын келип, тажрый-
басын бєлїшїп, мага батасын берип кет-
кен. Максут менден эки жашка кичїї. Ошо-
го карабай, аны абдан кадырлап сыйлайм. 

Эвересттен аман-эсен тїшкєндєн кий-
ин 5-июнда Бишкекке келдим. Ушул ал-
ты айдын ичинде єлкєдєгї университет-
тердин баарын кыдырып, студенттер ме-
нен жолугуштум. Жаштарды мен басып 
єткєн жол жєнїндєгї окуялар кызыктырып, 
чоў-чоў залдарга шыкалып батпай угуп 
жатышат. Алар менен жолугушканда ме-
кенди сїйїї, бийик адамкерчилик сапат туу- 
ралуу кєп айтам. Жан д¿йнºс¿н ичи тар-
дык басып, арамдык аралаган адам кан-
чалык машыгып, дене кїчї ашып-ташып 
турса да Эверестти багындыра албасын 
билип койгон о¢.  

– Сиз Эверестти багынды-
рып, єлкєнї эл аралык алкакка 
даўазалаганыўыз тоо туризминин 
єнїгїшїнє таасирин тийгизет де-
ген пикирлер бар.
– Тоо туризмине карата кызыгууну аб-

дан кїчєтїп жиберем деп айтуу кыйын. 
Ошондой болсо да дїйнє коомчулугунун 
тоолорго байланышкан бардык окуялар-
га кызыгуусу к¿ч. Мамлекет туризм тарма-
гына єзгєчє кєўїл бурушу керек. Табият-
ка аяр мамиле жасап, туристтерге жакшы 
шарт тїзїп берсек Кыргызстандын бийик 
чокуларына кызыккандардан ири инвес-
тиция тартууга болот. Мисалы, Непалда 
Эверест жана анын жанындагы чоў чо-
кулар Непалдын экономикасына бир се-
зондо 1 млрд. доллар каражат берип жа-
тат. Эверестке агылган альпинисттерден 
тышкары, бери жактагы лагерлерине 200 
миўден ашык турист барат. Алыстан Эве-
ресттин кичинекей чокусун кєрїп, сїрєткє 
тїшїїгє 100 чакырым аралыкты жєє ба-
сып баргандар жайнайт. Ошол ¿ч¿н эле 
бир турист 1,5 миў доллар тєлєйт. Эве-
ресттин жака-белине 100гє жакын верто-
лёт каттайт, 3500гє жакын топоз жїк та-
шыйт. Андан тышкары 4000 адам жїк та-
шуу менен киреше табат. 

Эми менин алдымда эки чокуну багын-
дыруу максатым бар. Бирєєсї – Антрак-
тидадагы Винсон, экинчиси Тїндїк Аме-
рикадагы Маккензи  чокусу. Ошондо мен 
эл аралык талапты – жети тоо програм-
масын аяктайм. Дїйнєдє 300 эле альпи-
нист жети тоо программасын аткарган. 
Борбор Азияда жети тоо программасын 
їч эле киши аткарды. Мен тєртїнчї киши 
болуп ушул программаны бїтїрєм. КМШ  
боюнча 8 эле адам жети тоо программасын  
бїтїргєн.

Эвересттин чокусунда
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бєлїмдєрї бар. Борбордун материалдык-
техникалык базасын чыўдоо максатында 
имараттын ичи-тышы, чатыры реконструк-
цияланып, атайын эсеп счетунун эсеби-
нен капиталдык ремонттон єткєрїлїп, орг-
техникалар менен камсыз болуп, мебел-
дердин бардыгы жаўыртылган. Борборго 
электрондук байкоо жїргїзїї системасы 
(ЭС) киргизилип, 2013-жылдан баштап иш 
алып барылууда.

Лаборатория бєлїмїндє ИФА, СД4, 
ПЦР медициналык жабдуулар Глобалдык 
Фонд  ПРООН аркылуу келген. Облуста ВИЧ 
– инфекциясын аныктоо боюнча 1 облус тук, 
4 райондук лабораториялар иш алып бары-
шууда. Жыл сайын калктын  6-7% же 19-20 
миўден ашыгы тестирлєєдєн єтїп турушат. 

– Борбор оорунун алдын алуу бо-
юнча кандай иштерди ж¿рг¿зºт?
– Борбордун негизги милдеттеринин би-

ри ВИЧ –инфекциясын алып жїргєндєрдї эр-
те таап, диспансердик кєзємєлгє алып АРВ 
препараттарын дайындоо болуп саналат. 
ВИЧ – инфекциясы аныкталгандан кийин,  
АРВ (антиретровирустук) дарылоо кирги-
зилет, дарылар жетиштїї санда жана бе-
кер берилет. Антиретровирустук дарылоо- 
нун жолдору ВОЗдун кєрсєтмєсї ме-
нен клиникалык протоколго ылайык  
жїргїзїлєт.

Диспансердик кєзємєлдє турган ВИЧ 
– инфекциясын алып жїргєндєрдїн ка-
нынан вирустун санын аныкталбаган 
деўгээлге жеткирїї. ВИЧ – инфекция-

       Нарын облустук СПИДге каршы кїрєшїї жана алдын алуу 
борборунун  башкы дарыгери Бектурсунова Айнагїл Макиловна 
узак жылдардан бери саламаттыкты сактоо тармагында 
їзїрлїї эмгектенип келе жатат. Теўиртоо койнунда жашаган  
замандаштарыбыз ак эмгеги менен кадыр-барк кїтїп, єзї жетектеген 
жамаатын бийиктиктерге, ийгиликтерге жетелеген Айнагїл айымга 
сый-урмат кєрсєтїп турушат.  
        Айнагїл Макиловна менен болгон маегибизде Нарын облусунда   
ВИЧ/СПИД оорусунун алдын алууда аткарылган иштер, учурдагы 
аракеттер туурасында сєз болду.

Нарын облустук СПИДге каршы кїрєшїї 
жана алдын алуу борборунун  башкы 
дарыгери Айнаг¿л БЕКТУРСУНОВА:

жогору турушу керек»  

сы менен жабыркагандар єз убагында, 
їзгїлтїксїз дарыланса кандагы вирустар-
дын кыймыл аракети азайып, кєбєйїї 
жєндємдїїлїгїн басаўдатып, єнєктєшїнє 
жугуу мїмкїнчїлїгї жоголот. Ошол себеп-
тен оорулар арасында АРТ дарылануусуна 
жеткиликтїїлїгїн жогорулатуу максатын-
да аларга дарылардын таасирлери, кан-
дай ичїїлєрї керек экендиги, кошумча та-
асирлери, эгерде єз  учурунда ичпесе да-
рыларга туруктуу болуп, терс натыйжасын 
бере тургандыгы тууралуу тїшїндїрїї иш-
тери жїргїзїлїп турат. ВИЧтин учурлары-
на электрондук кєзємєлдєє системасы (ЭС) 
киргизилген. Башка региондор менен дагы 
тыгыз иш алып барып жатабыз. Республи-
ка боюнча ар бир учурлары тууралуу маа-
лыматты ала алабыз. 

Белгилей кетчї жетишкендиктердин 
бири ВИЧ – инфекциясын жуктуруп алган-
дардын ден соолугунун оўолушу, узак жа-
шоосу, вирустук жїктєєсї аныкталбаган 
деўгээлге жеткендиктери жана боюнда бар 
кезде тїйїлдїккє ВИЧ инфекциясынын жу-
гуп калуу коркунучунун азайышы болду. Бу-
га далил катары  29  ВИЧ-позитивдїї эне-
лерден тєрєлгєн балдардан, ВИЧ инфек-
циясы аныкталган жок. ВИЧ – илдети ме-
нен ооруган энелерден тєрєлгєн ымыркай-
ларга 48 сааттын ичинде диагноз коюп, да-
рылоого кєрсєтмє берїї їчїн ымыркайдын 
согончогунан кандын кургак капиллярдык 
тамчысына тест жїргїзїї боюнча эрте диаг- 
ностикалоо киргизилген. Биздин негизги 
максатыбыз – ВИЧ – инфекциясынын эне-

«Ден соолукка болгон жоопкерчилик  
Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА, “Кыргыз Туусу”

– Айнагїл айым, кылымды дїр
кїрєткєн ушул балакеттїї дарт ме-
нен кандайча кїрєшїп жатасыздар? 
– ВИЧ/СПИД эпидемиясына каршы 

кїрєш бїгїнкї кїндє глобалдык масштаб-
дагы актуалдуу социалдык проблемалар-
дын бири болуп эсептелинет.Андыктан 
анын аткарылышы жеке саламаттык сак-
тоо тармагынын гана милдети болбостон, 
бїткїл коомчулуктун, жергиликтїї бий-
лик органдарынын, ЖМКнын, БЄУнын жа-
на башка тийиштїї мекемелердин чогуу 
аракеттенїїлєрїн талап кылат.

ВИЧ – инфекциясы жаатындагы мам-
лекеттик саясат кєп секторлуу мамилеге 
негизделген. КРнын Єкмєтїнїн 2017-жыл-
дын 30-декабрындагы №852 № КРда 
2017-2021-жылдарга ВИЧ-инфекциясын 
жеўїї мамлекеттик программасынын” не-
гизги багыты  ВИЧ-инфекциясын жеўїї ма-
селелери боюнча министрликтердин, ве-
домстволордун, жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу органдарынын, жарандык  
коом, жалпыга маалымдоо каражаттарынын 
ишин координациялоону кїчєтїї болуп са-
налат. Ал їчїн КРнын Єкмєтїнє караштуу 
ВИЧ/СПИДге, кургак учукка жана безгекке 
каршы кїрєшїї боюнча єлкєлїк коорди-
нациялык комитетинин иши КР Єкмєтїнїн 
2017-жылдын 11-майындагы №266 токтому-
на ылайык КР Єкмєтїнє караштуу Коомдук 
саламаттык сактоо боюнча координация-
лык кеўештин (КСКК) ишине интеграция- 
ланган.

Нарын облустук СПИДге каршы кїрєшїї 
борбору ВИЧ/СПИД оорусун алдын алуу-
да облус боюнча координациялоо иште-
рин жїргїзєт б.а ооруну алдын алуу,  ВИЧ-
инфекциясына чалдыккан  адамдардын 
ден-соолугун жакшыртуу, єлїмгє дуушар 

болуулардын санын   жана энеден балага 
берилишин кыскартуу, калк арасында сани-
тардык агартуу иштерин жїргїзїї, калктын 
маалымдуулугун жогорулатуу, ВИЧ- инфек-
циясы менен ооруган адамдарды басмыр-
лоо жана куугунтуктоону азайтуу, коомчу-
лукту активдештирїї максатында тармак 
аралык мекемемелер, БЄУ жана жарандык 
коомдор менен бирдикте иш алып барылат.

– Облустук борбор качан ачыл-
ган? Адистер жетишт¿¿б¿?

– Нарын облустук СПИДге каршы 
кїрєшїї борбору 1991-жылы  июнь айын-
да уюштурулган. Буга чейин  1988-жылдын 
март айынан баштап СПИД лаборатория-
сы эле иштеп келген. Азыркы учурда бор-
борубузда 5 дарыгер, анын ичинен 3 жогор-
ку категориядагы , 1 биринчи категорияда-
гы дарыгерлер эмгектенет. 4 дарыгер Са-
ламаттык сактоо министрлигинин “Ардак-
туу кызматкери” тєш белгиси менен сый-
ланган. Андан сырткары  9 орто медицина-
лык кызматкерлер иш алып барышат, анын 
ичинен 5 жогорку категориядагы, 2 катего-
риядагы мед айымдар, 2 мед айым Сала-
маттык сактоо министрлигинин “Ардактуу 
кызматкери” тєш белгиси менен сыйлан-
ган. Жалпысынан борбордо 22 кызматкер-
лер эмгектенишет.

Борбордо уюштуруу-усулдук, эпидемио-
логиялык, диспансердик жана  лаборатория 
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1-декабрь –  Бїткїл  дїйнєлїк СПИДге каршы кїрєшїї  кїнї  

жогору турушу керек»  

ден балага жугузуу їлїшїн 2%дан азыраак  
деўгээлге чейин кыскартууга жетишїї жана  
толугу менен жоюу болуп саналат.       

– Облуста ВИЧ/СПИД оорусу бо-
юнча кырдаал кандай болууда?
– Облуста АИВ-инфекциясынын учуру 

биринчи жолу 2005-жылы катталган. Бїгїнкї 
кїндє кумулятивдїї 206 учуру  катталып,  
анын ичинен 14 жашка чейинки балдардын 
саны 3 адамды тїздї. Катталгандардын ичи-
нен 47 адам каза болду. Быйылкы жылы 
жаўы катталгандардын саны 15ке жетип, 
былтыркы жылга салыштырмалуу 8 учурга 
кєбїрєєк табылды.  ВИЧ-инфекциясынын 
жынысы боюнча алып караганда: катталган 
206  учурдун 135 же, (65,6%) эркектер ара-
сынан, ал эми 71 (34,4% ) аялдар арасынан 
катталган. Облуста акыркы їч жылда ВИЧ-
инфекциясынын жыныстык жол менен жу-
гуусу єсїїдє. 206  учурдун 145 учуру (70%) 
жыныстык жол менен жуккандар, 46 учуру 

(22%) ийне сайып баўги затын колдонгон-
дор арасынан, 3 учуру (0,1%) вертикалдык 
энеден балага жуккандар, 13 учурунун (7%) 
жугуу жолдору белгисиз болгондор.          

АИВ – инфекциясынын учурлардын не-
гизги їлїшї тукум улоого жана жумушка 
жєндємдїї курактагы (25-49 жаш)  адам-
дардын арасында жайылып, кєбїнчє со-
циалдык єксїк топтор  арасында катталган. 

– Жаўы катталгандардын ичинен 
кайсы контингенттердин єкїлдєрї 
кєбїрєєк табылып жатат?
– Быйылкы жаўы табылган 15 учурдун  

9у клиникалык кєрсєткїчї барлар арасынан, 
(анын ичинен 1сї туберкулез менен оору-
ган адам), 2сї кош бойлуулар,  1адам кош 
бойлуулардын жыныстык єнєктєштєрї ара-
сынан, 1учур ВИЧ илдетин алып жїргєндєр 
менен контакт болгондор, 1 учур абакта 
жаткандардын арасынан, 1 учуру башка-
лардан табылды. 

– ВИЧ – инфекциясы менен 
к¿рºш¿¿дº кандай жаўы ыкмалар 
киргизилип жатат? 
– Акыркы эки жылдан бери коронавирус-

тун пандемиясы каптап, адамзаттын жа-
шоо шартын єзгєртїп, КОВИД-19 оорусу-
нун кєйгєйї кєптєгєн оорууларды, алар-
дын ичинен ВИЧ-илдетин да экинчи  план-
га тїртїп койгондой болду. Башка оору-
ларга кєўїл бєлїнбєй калгандай, ВИЧке 
дагы кєўїл бєлїнбєй, жаўы табылгандар-
дын арасынан 40-45%га чейин ооруулар 

кеч, СПИДдин акыркы стадияларында та-
былып, дарыгерлер эч кандай жардам бе-
ре алышпай, каза болуп калган учурлар кєп 
болууда. Ошол себептен облустук, район-
дук ооруканалардын баарына капилляр-
дык кан аркылуу  экспресс тестирлєє ме-
тоду киргизилди. Кїнї-тїнї келген оору-
ларды, єзгєчє экстрендїї операция жаса-
ла турган учурда оорулардын арасынан 
клиникалык кєрсєткїчї барларды текшере 
алышат. Бул текшерїїнїн жыйынтыгы 20 
мїнєттє чыгарылат. Эгерде оў белги бери-
лип калган учурда, ИФА методу менен кай-
радан тастыкталат. 

Ошондой эле кош бойлуулар жана 
алардын жыныстык єнєктєштєрї арасы-
нан кєбїрєєк табылып жатат. Ушуга бай-
ланыштуу кош бойлууларды эки жолудан: 
биринчи жаўы учетко алынганда, экин-
чи  тєрєт бєлїмїнє келээр алдында б.а 
їчїнчї триместр учурунда ВИЧке текшери-
лип жатат. Кош бойлуулардын жыныстык 
єнєктєштєрїн дагы 100% текшергенге ара-

Быйылкы жылы єзїн-єзї экспресс 
тестирлєє методун (метод самотестирова-
ние)  дагы киргизип жатабыз. Бул дагы ВИЧ-
инфекциясынын алдын алуу, эрте табуу 
максатында жасалып жаткан иш чаралар-
дын бири. Ар бир жаран ВИЧ-инфекциясына 
єзїн-єзї шилекей аркылуу экспресс тест ме-
нен текшере алат. Учурда экспресс-тестти 
Нарын облустук СПИДге каршы кїрєшїї 
борборунан ала алышат жана  борбордун 
адистери кантип колдоно турган ыкмала-
рын тїшїндїрїп беришет.

– Быйылкы жылы 1декабрь 
Бїткїл  Дїйнєлїк СПИДге каршы 
кїрєшїї  кїнїнє карата кандай иш 
чаралар єткєрїлдї жана эмнеге ба-
сым жасалды?
– 2019-2020-жылдары 1-декабрь Бїткїл  

Дїйнєлїк СПИДге каршы кїрєшїї  кїнї  
жеўил эмес шартта Коронавирус инфекция-
сынын пандемиясына туш болуп,   кєпчїлїк 
иш- чаралар онлайн форматында єткєрїлїп 
келди.

Быйылкы жылы 1-декабрь Бїткїл  
Дїйнєлїк СПИДге каршы кїрєшїї  кїнїнє 
карата бир айлыкты єткєрїї боюнча КР Пре-
зидентинин Нарын облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлїнїн 18-октябрь 2021-жыл 193-
б буйругунун негизинде иш чаралар кабыл 
алынып, ыйгарым укуктуу  єкїлїнїн орун 
басарынын катышуусунда ВИЧ/СПИД оо-
русунун алдын алууда тармак аралык иш-
тердин аткарылышы боюнча облустук иш-
чараларды  талкуулоо максатында тегерек 
їстєл болуп єттї. Тегерек їстєлгє облустук 
билим берїї, ички иштер башкармалыгы-
нын, медициналык мекемелердин, медиа 
борборунун, дин жана маданият, спорт кыз-
маткерлеринин жана райондук мамлекет-
тик адинистрациялардын орун басарла-
ры онлайн аркылуу катышышты. Отурум-
да тармак аралык иштердин аткарылышы 
тууралуу мекемелердин жооптуу кызмат-
керлери жана РМАлардын орун басарла-
ры маалымат беришип, кеўири талкуулоо 

болду. Иш чаранын негизинде  ден соолук-
ту чыўдоо кабинеттери  жана айылдык ден 
соолукту чыўдоо комитеттери менен бир-
дикте калк арасында, мекемелерде иште-
гендерге, мектептерде, жогорку жана орто 
окуу жайларында, єзгєчє жаштар арасын-
да кеўири тїшїндїрїї иштерин жїргїзїї, 
“Сенин ден соолугуў-сенин укуктарын, се-
нин жоопкерчилигиў”-деген акциянын ал-
кагында каалоочуларды, ички жана тышкы 
миграциядан келгендерди, алыскы рейс-
ке каттаган айдоочуларды, таксисттерди, 
єксїк топтогу адамдарды,  соода борбор-
лорунда, райондордо, айылдарда шиле-
кей аркылуу экспресс тест методу менен 
єзїн-єзї тестирлєє жїргїзїлїп жатат. Учур-
да экспресс-тесттер Республикалык СПИД 
борбору тарабынан бєлїнїп берилип, ар 
бир ЖПДБда, ЇДТда жана ооруканаларда 
жетиштїї деўгээлде камсыз болгон. 

Жергиликтїї  медиа борбору, социал-
дык тармактар  аркылуу  маалыматтар бе-
рилип, гезитте материалдар чыгарылып 
жатат.

Мектептерде 9-11-класстар арасында 
“Кыргызстандагы коопсуздук маршруту жа-
на наркоманиянын  алдын алуу ” аталышта-
гы  атайын методикалык кєрсєтмєнїн неги-
зинде  ВИЧ/СПИД темасы боюнча НОСККБу 
Нарын шаарынын билим берїї бєлїмдєрї, 
соц.педагогдор менен  бирге КУЗ адисте-
ри  рефреш тренинг жана ар кандай кон-
курстар єткєрїлїп жатат.

Калктын ден соолугун коргоо тууралуу 
гана эмес, адамдардын єзїлєрїнїн ден соо- 
лугуна болгон жоопкерчилигин жогорула-
туу тууралуу дагы айтмакчыбыз. Биз баа-
рыбыз билебиз  ар бир адам ден соолукка 
укуктуу, бирок укугубузду кандай колдонуу 
єзїбїздєн кєз каранды. Ошондуктан жаран-
дар єзїнїн ден соолугуна єзї кам кєрїп,  
жоопкерчиликти сезип, ВИЧтен кандай сак-
танууну билиши керек.

Бїгїнкї кїндє ВИЧ – инфекциясы єкїм 
эмес, башка єнєкєт оорулардай (туберку-
лез, онкологиялык оорулар) сыяктуу эле ка-
был алыш керек. Єлкєдє ВИЧ-инфекциясын 
эффективдїї, заманбап дарылап жатабыз.
Бирок ВИЧ – статусун єз убагында билиш 
їчїн, убагында ВИЧке текшерилиш керек.
Азыркы учурда медициналык мекемелерде 
ВИЧке шилекей аркылуу тестирлєє їчїн экс-
пресс тесттер бардык деўгээлде бар.Эгер-
де єзїнїн ВИЧ статусун билгиси келсе, жєн 
гана экспресс тестти алып текшериле алат. 

Нарын облустук СПИДге каршы 
кїрєшїї жана алдын алуу борборунун  баш-
кы дарыгери Бектурсунова Айнагїл Ма-
киловна менен баарлашып отурганыбыз-
да ал ВИЧке каршы эл арасында ж¿рг¿з¿п 
жаткан иштерине ке¢-кесири токтолуп 
айтып берди. ªз кесибинин чыныгы уста-
ты экендигин, анын кесипкºйл¿к менен жо-
горку де¢гээлде ж¿рг¿з¿п жаткан аракет-
тери айгинелеп келе жаткандыгына ынан-
дык. Аракеттери ¿з¿р¿н берип, коркунуч-
туу дарттын алдын алууда зор натыйжа-
ларын берип жатканы калкына жасаган 
камкордугу экендигин те¢иртоолуктар 
т¿ш¿н¿ш¿п, чексиз ыраазы. Калкынын  
ыраазычылыктарына ээ болуудан ºткºн 
бакыт, кубаныч барбы?    

Айнаг¿л Макиловна, сизди жана сиз 
жетектеген жамаатка бекем ден соо-
лук, зор бакыт, бакубат жашоо каалай-
быз. Кесипкºйл¿г¿¢¿здºр жогорулап, калк 
саламаттыгына кам кºр¿¿дº ири ийгилик-
тер жылоолой берсин. 

«Ден соолукка болгон жоопкерчилик  
кет кылып жатабыз, себеби алар аркылуу 
аялдарына жугуп жатат. 

Андан сырткары контакка чейинки 
алдын алуу  максатында “доконтактная 
профилактика” деп айтылган мєєнєткє 
чейин дагы текшерїїгє алуудабыз. 
Эгерде жыныстык єнєктєшїнїн бири ВИЧ-
инфекциясы менен ооруса, экинчисинин 
анализи таза чыккан учурда АРТ дарылары  
берилет.
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Улуттук музей 1925-жылы 9-де-
кабрда негизделип, алгачкы 

кºр¿¿ч¿лºр¿н 1927-жылы 5-мартта М.В. 
Фрунзе їй музейинин бир бºлмºс¿ндº 
кабыл алган. Ал экспозиция Кыргыз ав-
тономиялуу областынын I  уюштуруу ку-
рултайына арналган.

Туўгуч тарых музейинин биринчи ди-
ректору жана анын этнография бºл¿м¿н 
негиздеген белгил¿¿ окумуштуу-этнограф 
С.М.Абрамзон болгон. Буга чейин му-
зей тїрдїї аталыштарда болуп келди. 
1933-жылы “Кыргызстандын борбордук 
музейи” болуп ºзгºрсº, 1943-жылы “Мам-
лекеттик край таануу”, 1954-жылы “Улут-
тук маданият музейи”, андан кийин “Мам-
лекеттик тарых музейи” болгон. 

Учурда музейдин фондунда 100 миўге 
жакын экспонат бар. Алардын ичинен 
48 миўи негизги фондду тїзєт. Булар-
дын катарына Саймалуу-Таш капчыгай-
ынын аска таштарындагы с¿рºттºр¿, 
коло дооруна таандык археологиялык 
казуулардан табылган курал-жарак, 
турмуш-тиричилик буюмдары, сактар-
дын “Айбанаттар ¿лг¿с¿ндº” алтын фоль-
гадан жасалган майда кадак-топчулары  
кирет.

Маданият    Улут сыймыгы болгон – 
Улуттук  тарых музейи ачылды 

Улуттук тарых музейи – Борбор 
Азиядагы эў ири музейлердин 
бири. Андагы археологиялык 
жана этнографиялык 
коллекциялар музейдин 
гана эмес, жалпы элибиздин 

бай тарыхы, байыркы маданияты, сыймыгы болуп саналат. 
2016-жылдан бери оўдоп-тїзєєгє байланыштуу 5 жылга жабык 
турган. Акыры 20-ноябрда ачылып, ишке кирди. 

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Музейде т¿рк каганаттарынын доо-
руна таандык байыркы т¿рктºрд¿н таш-
тан жасалган айкелдери, Талас таш жаз-
малары, курал-жарактар, чоподон, ай-
нектен, металлдан жасалган буюмдар, 
орто  кылымдагы шаардык архитектура-
га таан-дык чопо оймолору, полихром-
дук жазмалар, кºп сандагы тыйындар  
коюлган. 

Ошондой эле кыргыз элине салт болуп 
калган сайма, токулган буюмдар, улуттук 
кийим-кечелер, аялдардын жасалгалары 
жана чеберчилик менен кºркºмдºлгºн ат 
жабдыктары – музейдин сыймыгы. Му-
зейде республиканын атактуу инсанда-
ры жºн¿ндº материалдар, алардын ºзд¿к 
буюмдары, документтери, сыйлыктары, 
ошондой эле курал-жарак, нумизмати-
ка жана бонистика коллекциялары сак-
талып турат.

«Кїнїнє 5 миўдей 
адам кирип жатат»

Улуттук тарых музейи ачылгандан 
бери кºр¿¿гº келген жарандардын 

саны арбын болууда. Кїн сайын музейге 
кезек кїткєн элди кºр¿¿гº болот. Бул ал-

бетте, кºз кубантарлык жагдай. “К¿н¿нº 
бул музейге  5000дей адам кирип жатат. 
Алардын арасында студенттер, окуучу-
лар да бар. Кºб¿ жаштар” – деген Улут-
тук тарых музейинин учурдагы директору-
нун милдетин аткаруучусу Гульбара Аб-
дыкалыкова буларга  токтолду:   

“Бул музейдин ачылышын биз да эл 
катары 5 жыл к¿тт¿к. Учурда ачылып, эл-
ге кызмат кылып жатканына чексиз ку-
банып жатабыз.  Элдердин дагы музей-
ге болгон кызыгуусу абдан кºп болууда. 
К¿нд¿н суук экендигине карабай кєп келип 
жатышат. Бул абдан жакшы кºр¿н¿ш. Биз 
дагы музейге келген ар бир кºрºрманды 
кубануу менен кабыл алып жаткан учу-
рубуз. Жаўыланган музей буга чейинки 
оўдоп-т¿зººдºн ºтº элек музейден бир 
топ айырмаланат. Мисалы, биздин турук-
туу кºргºзмºн¿н аянттары кеўейтилди. 
Мурда бул жакта 1600дºй гана экспонат 
болсо, азыркы музейде 4500дºй экспонат 
коюлган. Учурда биздин тарыхты  улуттук 
музейде кºб¿рººк чагылдырганга бардык 
шарттар т¿з¿лгºн. Ошондой эле, ар бир 
экспонатка жаўы текчелер коюлуп, алар-
ды кайтаруу ¿ч¿н атайын  видео кºзºмºл 

камераларын орнот-
конбуз. Жалпысынан 
285 видео кºзºмºл  
бар. 

Андан сыртка-
ры, м¿мк¿нч¿л¿г¿ 
чектелген жаранда-
рыбызга да шарт-
тар т¿з¿л¿п, алар 
кыйналбай чыгып 
кºр¿¿лєрї  ¿ч¿н 
эки лифт иштейт. 
Бизде бул жакка 
кºргºзмºгº коюлба-
ган  экспонаттары-
быз да бар. Алар  
сактоочу жайларда 
турат. Сактоочу жай-
лар дагы жаўы тех-
никалык жабдуулар 
менен камсыздал-
ган.  Учурда улуттук 
музейде 98 кызмат-
кер иштейт. Музей-
ге кир¿¿ акысы- чоў 
кишилер ¿ч¿н 150 
сом, студенттерге 
100 сом, ал эми мек-
теп окуучуларына  
70 сом”. 

«Таштанды-
ларды  

калтырып, 
булгап 

кеткендери да бар»

– Учурда ºлкºдº болуп жат-
кан кырдаалды эске алып, 

биз музейге келген кºр¿¿ч¿лºрдºн 
да аралыкты сактоону талап кылып, 
кезек-кезеги менен музейге киргизип  
жатабыз. 

Биз “Мен музейге баратам” де-
ген кичинекей видео ролик тартып, 
ºз¿б¿зд¿н социалдык баракчабыз-
га койгонбуз. Анда музейге келгенде 
кантип тартип сактоону жана беткап  
кийип кир¿¿ керек экендиги эскертилген.  
Андан сырткары, музейге киргендерге 
биздин радио т¿й¿ндºн ар бир 15 минут-
та кулактандыруу айтылып турат. Би-
рок, биз айткан талаптарды аткарбаган 
жарандарыбыз да бар. Алар музейдин 
ичине ар кандай таштандыларды кал-
тырып, булгап кетип жатышат. Ошон-
дуктан учурдагы м¿мк¿нч¿л¿ктºн пай-
даланып, музейге келген ар бир  жа-
рандан талаптарды жана тазалыкты 
сактоого чакырып кетет элем, – дейт  
Абдыкалыкова.

Гульбара Абдыкалыкова

«Элибиздин тарыхы ушул музейде»

– Биздин музейдеги буюмдар жана экс-
понаттар менен Кыргызстанда дагы 

6 чоў музейди ачууга болот. Музей бул – экспо-
наттарды жєн гана сактап коюу гана эмес, та-
рыхты кийинки муунга жеткирїї, маданияттын 
очогу, башаты, – дейт, музейдин китеп фон-
дусу жана илимий архив секторунун башчысы  
Назира Акматова. 

Кºпч¿л¿к эл музейде иштегендер  эм-
не жумуш кылышат деп таў калышат. Биз-
дин жумуш аябай оор. Негизи тарыхчы ка-
тары  изилдºº єзїнчє, ал эми музейчи ката-
ры изилдºº да башка. Тарыхчылар кылым-
дагы окуяларды салыштырып издешсе, биз 
ошол нерсени элге кантип жеткир¿¿ керек эке-
нин изилдейбиз. Мисалы, бул музейде тур-
ган ар бир буюмду кайсыл жерге коюш керек 
экендиги да илим. Ошондой эле кºргºзмºгº  
коюлган экспонаттар менен музейдин ж¿з¿н 
ачыш керек болот. Мындан тышкары чет ºлкºдºн «кыргыз ким?» – деп келгендер-
ге, сакталып калган мына ушул кыргыздын тарыхын жеткиликтїї кºрсºт¿ш¿б¿з 
керек.
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Китеп бар жерде, изденїї бар

К.Баялинов атындагы балдар китепканасы заман агымынан калышпай инновациялык 
жабдуулары, окурмандарга тїзїлгєн шарты, ар тїрдїї багыттагы жаштарды 

кызыктырган окутуулары менен айырмаланып турат. Тємєндє  китепкананын 
директору Роза Султангазиева менен маегибизди окурмандарга сунуштайбыз.

Роза СУЛТАНГАЗИЕВА:

«Жетекчи – дайыма 
изденїїгє тийиш»

– Роза Калыйевна, китепкана-
ны ºзїнчº бир билим берїїчї жай-
га айлантып, бардык бºлїмдºрдї 
жайлуу, ы¢гайлуу кылып жасатып 
коюптурсуз. Ушунун баарын мам-
лекеттен каражат албай кантип 
жасап жатасыз? 
– Мен эл аралык фонддор, банктар, 

элчиликтер менен иштешип, ошолордун 
ар кандай долбоорлоруна катышам. Ал-
гачкы жылдары айлап иштеген долбоор-
лорум ºтпºй калып, жыйынтык болбой 
жатты. Кºрсº туура жерге кайрылганды, 
алардан туура сураганды билиш керек ту-
ра. Ошондо эл аралык фонддор жардам 
берет экен.  Китепкананын курулганына 65 
жыл болду. Бул жерде 15 жылдан берип 
иштеп жатам, ошол аралыкта косметика-
лык ремонт жасаттык, жылуулук берїїчї 
тїтїктºрдї, видео кºзºмºлдººчї камера-

ларды орноттук, ºрт сигнализация ларын 
койдурдук. Эми имараттын ичин о¢доп 
алсак деген максатым бар. Бул боюнча 
дагы эл аралык фонддорго кайрылсам 
“сиздер мамлекеттик уюмсуздар, андык-
тан китепканага мамлекет кам кºрїшї ке-
рек” – деп макул болушкан жок. 

– Китепканага китептерди са-
тып аласыздарбы же белекке ке-
леби?
– Бизге китептердин бардыгы белек-

ке келет. Китеп дїкºндºрї, басмакана-
лар менен жакшы мамиледебиз. Азыр-
кы негизги кºйгºй Кыргызстандагы бар-
дык китепканаларга кыргыз тилиндеги 
китептер жетишпейт. Айрыкча балдар 
адабияты аксап келет. Балдарга китеп-
тер чыкса дагы бозоргон, мукабасы жу-
ка китептер чыгат. Бала деген андай ки-
тептерге кызыкпайт. Балдарды кызыкты-
руу їчїн сїрºттºрї кºп, кооз  китептерди 
чыгарыш керек. Бизде азыркы чºйрºдºгї 

абалды, кºйгºйдї чагылдырган жакшы жо-
мок, а¢гемелер жок болууда. Балдарды 
китепке кызыктыруу їчїн жети жыл мур-
да “Китепкана караваны” деген долбоор 
тїзгºнбїз. Жа¢ы конуштарга китепкана-
ны кºчїрїп барабыз. Атайын чатырларды, 
пластмасса стол, отургучтарын сатып ал-
ганбыз.  Мектептин же айыл ºкмºттїн ко-
роосуна жайгашабыз. Аларга алдын ала 
балдарды чогултуп бергиле, мынчасында 
барабыз деп сїйлºшºбїз. Ар кандай оюн-
дар, “Сыйкырдуу аянтча”сыяктуу сынак-
тарды уюштуруп, тарых, адабият туура-
луу суроолорду берип уткандарга китеп-
терди, калем сап, ар кандай оюнчуктар-
ды белек кылабыз. Белекке берилїїчї ки-
тептерди басмалардан “иш чарага керек 
эле, жардам кылгыла” деп сурап алабыз. 
Ошентип балдарды китеп дїйнºсїнº кы-
зыктырып келебиз. 

– Байкашымча сиздерге кºп эле 
окурман келет окшойт.  

– Окурмандар жылуу, ы¢гайлуу, жа-
рык жана жа¢ы китептер болсо, андан 
дагы жаркылдап жакшы кабыл алган ки-
тепканачы болсо келет. Китепканачы-
лар менен семинарларда жолугуп кал-
ганда “китепкана суук, то¢уп жатабыз”, 
– деп калышат. Ошондо: “жºн эле уба-
кытты бекерге кетирип отурба. Їйї¢º ба-
ратып кичинекей балдары бар їй-бїлºгº 
китеп ташта, кайра беш кїндºн кийин 
алып кет. Чал-кемпирлер гезит окуганды 
жакшы кºрїшºт, аларга гезит ташта” деп  
айтам. 

Бизде кїйїп-жанып иштеген да китеп-
каначылар бар. То¢ районундагы китеп-
кананын директору китептерин куржунга 
салып, ат менен жайлоодогу чабандарга 
барып, китеп жºнїндº маалымат берип, 
окуганга таштап келет. Ушинтип эле иш-
тесе болот да. Учурда китепкананын ро-
лу ºзºрдї. Мурда китепти алып, кайра бе-
рип эле отура турган болсо, азыр китеп-
кана бир гана маалымат борбору эмес, 
кº¢їл ачуу, билим берїї, маданият бор-
бору болушу керек. Андыктан ал жерге 
тикмечи, саймачы аялдарды чогултуп, 
кемпирлерге шырдакты кантип шырыш 
керектигин айтып берсе, келиндерге бал-
дарды кантип туура тарбиялаш керекти-
ги боюнча, дыйкандарга жерге кандай 
кам кºрсº тїшїм мол берет деген сыяк-
туу їйрºтº турган атайын курстары бар 
маалымат-маданий борбор болууга же-
тишибиз керек. 

Азыр кºпчїлїк айылдагы китепкана-
лардын директорлору айыл ºкмºттї эле 
карап отурушат. Жетекчи деген ишти 
кантип алдыга жылдырсам, ºнїктїрсºм, 
ºстїрсºм деп дайыма изденїїгє тийиш. 
Мына биздеги ºзї¢їздºр кºргºн бардык 
борборлор, билим берїїчї курстарда-
гы техникалык жабдуулар, о¢доп-тїзºº  
иштери ар кандай фонддордун, элчи-
ликтердин жардамы менен жїргїзїлдї. 
ªкмºттºн бир сом алган жокпуз. Андык-
тан ºкмºттї эле карап отурбай, ºз ал-
дынча дагы оокат кылганды билїї керек. 

Наргиза КОЗУБАЕВА, “Кыргыз Туусу”

– Биздин бºлїмдº жал-
пы 190 го жакын кыр-

гыз, орус, ºзбек, дунган, кытай 
тилдериндеги гезит-журналдар 
бар. Кїнїнº 45-50гє жакын адам-
ды тейлейбиз. Окуучулардан 
тарта улуу муунга чейин окур-
мандарыбыз бар. Биздеги гезит-
тер акыркы беш жылдын ара-
лыгында чыккан гезиттер бол-
гондуктан окуучулар дил ба-
ян, реферат жазууда матери-
алдарды гезиттерден алышат. 
Негизи биздин китепканада 
бºлїмдºр кºп, мисалы, искус-
ство бºлїмїндº ноталар, атайын 
музыкалык аспаптар бар. Эгер 
кимдир бирºº музыкалык аспап-
тарда даярдангысы келсе, бирок 
аспабы жок болсо ушул бºлїмгº 
келсе болот. Ошондой эле биз-
де  2019-жылы АКШнын элчили-
гинин жардамы менен ачылган 
“Чыгармачыл илимий лаборато-
рия” бºлїмї бар. Бул жерде ро-
бот техникасы боюнча жана баш-
ка ар кандай мастер класстар 
ºткºрїлїп турат. Ал эми биздеги 
Америка борбору америка элчи-
лигинин жардамы менен ачыл-
ган. Ал жактан англис тилин-

Гїлкайыр МАМБЕТАЛИЕВА, 
“Мезгилдїї басылмалар”  

бºлїмїнїн башчысы

деги бардык китептерди тапса  
болот. 

“Балалык” бºлїмїндº 3 жаш-
тан 10 жашка чейинки балдар 
тейленет. Жумасына эки жолу 
балдарды эрте ºнїктїрїї бо-
юнча сабактар ºтїлºт. Эгер ай-
рым балалуу ата-энелер жогорку 
окуу жайдагы экзаменине же да-
гы бир иштерге даярданыш ке-
рек болсо, балдарын “Балалык” 
бºлїмгº таштап коюп, ºздºрї 
башка бºлїмдºргº барып даяр-
данса болот. 

Бул жерде мультфильмдер 
кºргºзїлºт, компьютер менен са-
бактарын даярдашат. ªзїўїздºр 
кºргºндºй бул жерде оюнчук-
тар кºп. Анан кээ бир балдар 
оюнчукту їйїнº алып кеткиле-
ри келишет, ошондо оюнчукка 
кошуп баштыкка китеп да са-
лып берип, “ойноп кайра алып 
келесиў” дейбиз. Ал їйїнº бар-
ганда баягы оюнчук менен бир 
же эки саат ойнойт дагы кызыгы 
тарап калат, анан китепти ачып 
кºрºт, сїрºттºрїн кºрїп кызыгып 
окуп баштайт. Ошентип бала-
ны кичинесинен китепке кызык- 
тырабыз.

Кийим тиккенди,  
бычканды да їйрєтєт

Кєрїнїп тургандай мекеменин директору 
Роза Султангазиеванын аракети, демил-

геси менен бир топ жакшы долбоорлор ишке 
ашып, элге бекер билим берїї менен учурдагы 
жумушсуздукту жоюуга аздыр-кєптїр салым ко-
шуп жатышыптыр.

Алсак, мындагы “Ийне-жип” бºлїмї учур-
дагы жумушсуздукту жоюу максатында немец 
долбоорунун каржылоосунун негизинде орто 
курактагы айымдарга тигїїнї їйрºтїї макса-
тында ачылган. Окутуу бекер. Акыркы техно-
логиядагы тигїїчї, сайма саюучу машиналар  
менен жабдылган. Кийим тиккенди, бычканды 
їйрºнгºндºн кийин аялдардын ºз алдынча жу-
муш таап кетїїсїнº ºбºлгº болот. Ошондой эле 
атайын тренинг борбору ачылган. Мында сенсер-
дик экран, атайын  ноутбуктар, акыркы їлгїдºгї 
фотоаппараттар бар. Бул тренинг борборунда, 
компьютердик курстар, профессионалдык фо-
тоаппартта сїрºт тартууну жана ал сїрºттєрдºн 
коллаж жасоо жана башка керектїї нерселерди  
їйрºтºт. 

Мындан сырткары жаш адистер їчїн ан-
глис тилин їйрºтїї боюнча бекер курстар бар. 
Ошондой эле нейрография боюнча жана баш-
ка керектїї курстар К.Баялинов китепканасын-
да баары бекер жїргїзїлºт. Эгер кимдир бирºº 
билим алууга, їйрºнїїгº суусап, бирок каража-
ты жетишсиз болуп жатса китепкананын эшиги 
ар дайым ачык. 

Балдарга камкордук
Китепканада он беш жылдан бери “Камкор” 

деп аталган борбор иштейт. Бул борбор 
мїмкїнчїлїгї чектелген балдар їчїн ачылган. 
Мындай балдар жуманын дїйшºмбї кїндºрї 
ушул борборго келишет. Аларга атайын адистер 
арт терапия ºтºт, ырдатып, бийлетет, китеп оку-

тат. Андан сырткары аларга тамак даярдоону 
їйрºтїї їчїн атайын ашкана бºлмºсї бар. Ал 
жерден балдар самса, бутерброд, пицца, пирог 
ж.б. же¢ил тамактарды жасаганды їйрºнїшºт. 
Ал эми ата-энелерине психологдор кеп-ке¢ешин 
берет, ошондой эле атайын юристтер майып 

балдарга кандай же¢илдиктерди ал-
са болорун айтып беришет, айрым 
учурда атайын дарыгерлер келип 
балдарга кантип туура массаж жа-
соо керектигин їйрºтїшºт. 

Ошондой эле кєзї азиз балдар 
їчїн кыргыз тилиндеги брайлевдик 
китептер жок болгондуктан Роза Сул-
тангазиеванын демилгеси менен кыр-
гыздын классикалык адабий чыгарма-
лары басылып чыккан жана атайын 
азиз балдар їчїн їндºрї бар компью-
терлер коюлган. Андыктан азиз бал-
дар дагы келип, їйрºнїп, билим алуу - 
су їчїн бардык шарттар тїзїлгºн. 
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Уучу кур эмес улуттук адабият

Маектешкен Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
«Кыргыз Туусу»

– Салтанат эже, адабий чºйрºн¿н 
так чордонунда ж¿р¿п далай-далай 
адабий бейне, эсселерди жазсаўыз да, 
ºз¿ў¿з дээрлик интервью бербептир-
сиз. Бирин-экин эле китебиўиз жарык 
кºр¿пт¿р, себеби эмнеде?
– Ооба, адабий чºйрºн¿н чордонунда 

дегениўиздин чындыгы бар. Ошол сиз ай-
тып аткан адабий бейне, эсселер Кыргыз 
радиосунун адабий-драмалык редакция-
сында иштегенимде жазылган.

Адабияттын дºº-шаалары, бир топ мык-
ты акын-жазуучулар, маданият жана ис-
кусствонун белгил¿¿ адамдары менен ба-
арлашып, бейнелерин ачууга аракет кыл-
гам. Анча-мынча эсселер жазылды, б¿ткºн¿ 
бар, б¿тпºгºн¿ бар дегендей. Интервью 
бербегенимдин деле олуттуу себеби жок, 
жабыгыраак ж¿ргºн¿мºн болсо керек. Кай-
ран Алым Токтомушев ага, ушу интервью 
жºн¿ндº суроо узаткан журналистке айтка-
ны бар. “ªз¿м жºн¿ўдº кеп кылганым ким-
ге кызык, же бир тарыхый адам болбосом” 
деп. Эми, Алым ага – мыкты акын, котормо-
чу, чыгаан  публицист, кыргыз журналисти-
касын Алым агасыз элестет¿¿ м¿мк¿н эмес. 
С¿йлºшсº, с¿йлºсº, сºз ушу кишиники, уба-
гында таў калгам. Бирок, ал киши  айткан-
дай чын эле кимге кызык деп ойлойсуў. Кэ-
эде оозуўан чыккан сºз да, кайра ºз¿ўº тий-
ген учурлар болот. “С¿йлºшкºндºн артык, 
кээде с¿йлºшпºº” деген сабым бар.  Кыя-
зы ушул кºз карашты карманган киши ок-
шойм. Эми китептерге келсек, ºз¿ў¿з айт-
кандай, бирин-экин китебим чыкты. Китеп-
тин артынан китеп чыгаруу максатым де-
ле болгон жок, кеп поэзияга болгон мами-
лемде. Поэзия кºп сºзд¿¿л¿кт¿ с¿йбºйт, 
ºтº аялуу... Уйкаштыкка байлап эле, баа-
рын ыр кылып урдура бер¿¿ акынга эч кан-
дай артыкчылык алып келбейт.  “Аз болсо 
да, саз болсун” дейт го биздин кыргызда. 
Дагы бир жагы, ºз¿ў¿з билесиз, китеп чы-
гаруунун ºз¿, ºз¿нчº чоў кºйгºй, эч кимге 
ж¿г¿ўд¿ арткыў келбейт. 

– Чыгармачылыкка качан, канча 
жашыўыздан аралаштыўыз?
– Чыгармачылык, жºндºн жºн келип кала 

турган нерсе эмес экен. Ал кан-жаныў ме-
нен кошо б¿ткºндºй, м¿нºз-табиятыўа жуу-
рулушкан бир б¿т¿нд¿к сыяктуу сезилет. Ба-
ла к¿н¿мºн кыялкеч, табият жандуу, китеп-
ке жакын болуп ºст¿м. Шамалы, жамгыры, 
булуту болобу, табияттын бардык кубулу-
шуна таасирленип, ºз¿мчº ээндеп эле, тоо, 
таш, талаа, асман, жылдызды тиктеп, кы-
ялга бата бере турган д¿йнºм бар эле. Бир 
белгисиздик эле азгырып, турчу. Кºрсº анын 
баары чыгармачылык д¿йнºгº тартылуу ок-
шойт. Колго тийген китептин баарын окудум, 
тишим ºткºн¿н да, ºтпºгºн¿н да, менден 
улуу эки агам экºº теў орус мектепте оку-
шуп, алар орус тилиндеги китептерди апке-
лишч¿, алар качан б¿тºт деп акмалап к¿т¿п 
турчумун. Китепке ынтызар, дилгир бири-
бирибизден сурашып, талашып окуган му-
ун болдук биз. 11-12 жашымда элден жашы-
рып, кºргºн, билгенимди кагазга чиймелей 
баштадым, ошол мен билип-билбеген ал-
гачкы там-тум баскан кадамым болсо керек.

– Алгачкы жазган ырыўыз эсиўиз-
деби? Ким, эмне т¿ртк¿ болду?
– Алгачкы жазган ырым деле, табият, 

мектепке байланыштуу балалык баёо се-
зимдердин учкуну да... Ким, эмне т¿ртк¿ 
болгонун деле билбейм.  Жогоруда айткан-
дай бир нерсеге эле бушайман болуп, бир 
нерсе жетпегендей кызык абалда ж¿рч¿м¿н, 
балага окшоп оюнга да кызыкпайм. Эси 
дартым эле китеп, китеп окусам эле жыр-
гайм, такыр башка д¿йнºдº ж¿рºм. Эми ой-
лосом, ал балалык болсо да, ырга болгон 
бук, сагыныч, куса окшойт. Алгачкы жаз-
ганым, эсимде калган  ¿ч сап: Жылкычы 

Акын Салтанат ОРОЗОБЕКОВА: 

«Тайыздыкка коём унчукпай, 
Тереўдердин болом акыны...»

чымчык секирет, Узун ичке куйругун, Ко-
нуп алып бийлетет... Болду, болгону ¿ч сап. 
Же  болбосо: Коёнек, коёнек. Коркоктугун 
коё элек.  Кºлºкºс¿н кºрсº да, ºз¿ экенин  
туя элек.

Балалыктын бир ¿з¿м¿... Окуучулук 
к¿ндºрдºг¿ “шедеврлерим” дээрлик сак-
талган жок. Кийинчерээк, айрымдары “Жаш 
ленинчи” журналына, “Кыргызстан пионери” 
гезитине жарыяланган.

– Баса, аз жазасызбы? Же чыгар-
мачылык арткы планда калып калем 
кармабаган жылдар кºп болдубу? Кай-
сы жылдарда кºб¿рººк иштедиўиз?

– Жабыратып эле, кºргºн-билгендин 
баарын термелеп  жаза бер¿¿дºн алыс-
мын, ж¿рºг¿м менен эмнени сезип, туюн-
сам, ошону жазып калганга шашамын. 
Чыгармачылык арткы планда калды деп 
да айталбайм. Чыгармачылык дайыма 
мени менен болду, дайыма букулдаган 
д¿йнº менен жашадым. Ырас, пенде-
лик жашооў бар, энелик, аялдык парыз-
милдетиў болот, аны да колуўан кели-
шинче мыктылап аткарайын дейсиў. Би-
рок, ºз¿ўд¿н д¿йнºў ºз¿ўдº да, болго-
ну, тирилик менен ичиўдеги д¿йнºўд¿н 
ортосунда чарк кºпºлºк айланасыў. Бул 
чыгармачылыкта ж¿ргºн бардык эле 
аялзатынын башындагы нерсе. Таруу-
дай чачыласыў, жыйналасыў, кºб¿н учу-
руп, азын кармагандай сезем, ºз¿мд¿. Кай-
сы жылдарда кºб¿рººк иштедим? Кайра, 
ошол балдарым кичине кезинде, 90-жылда-
ры кºп иштегендей сезилет. Колуман  кале-
мим т¿ш¿п, бир сап да жазалбаган учурлар 
да болду. Жакындарыўан, бир тууганыўан 
айрылганда аўгырап, эўгиреген кез болот 
экен, ошондой.

– Окурмандар айтмакчы, “сыны 
кетпеген” ырларды жазасыз. Сыры 
эмнеде?
– Сыны кетпеген ырлар деп, т¿бºл¿кт¿¿ 

темадагы ырларды т¿ш¿нºм. Кººнºрбºгºн, 
ºлсºў да артыўан издеп бараар ырыў бол-
со, ошол “сыны кетпеген” ыр деп ойлойм. 
Канча заман, канча доордон бери эмне де-
ген акындар жашоону, ºм¿рд¿, ºл¿мд¿ ыр-
дап келатат. Адамдын жан д¿йнºс¿ дайыма 
сыр, табышмак болуп келген, бул б¿тпºгºн, 
ºлбºс тема. Адам баласы жаралгандан 
баштап ºз¿н-ºз¿ таанып б¿тº элек, таа-
нып б¿тпºйт да болуш керек. Коом улам 
жаўыланып, доор алмашып, аўтарылган-
теўтерилген д¿йнº тынымсыз агып атат. 
Каякка агып атат? Каякка кетип барата-
быз? Бу жалганда бири-бирибизге кыяна-
ты жок, кыйсыпырсыз, агарып-кºгºр¿п, жа-
шай алабызбы? Башкалар т¿г¿л, биз ºз¿б¿з 
менен ºз¿б¿з да, макулдукта, гармония-
да жашабайбыз го? ªнºб¿зб¿? ªсºб¿зб¿? 
Ушуга окшогон жан-д¿йнºн¿н б¿тпºгºн су-
роолору менен миў алакеттен ºт¿п, арып-
азып жашайт экенсиў. Сенин жан-д¿йнºўд¿н 
стихиясы ушул, д¿йнº менен д¿йнºс¿ў.... 
Ал барып ырга т¿шºт. Д¿йнº кандай ыр-
гап, кандай термесе, ошону кармап калып, 
жалганы жок, жасалмасы жок, ыйманыўа 
камчы салбай жазайын дейсиў. Сыры  
деле ушул. 

– Айрым эсселериўиз да жарыя-
лана калып ж¿рºт, кара сºз да жа-
засызбы?

– Кара сºзгº деле анчалык ыктап кеткен 
жокмун. Бирок, алгач гезитке жарыяланга-
ны ыр эмес, кара сºз болду. Жаз, дыйкан 
жºн¿ндº с¿рºттºмº болчу. Мектепте, эр-
кин темада сочинение жазган элем, кайра-
кайра, чийип-сызып, кºгºр¿п отуруп “Кыр-
гызстан пионери” гезитине жиберсем, чы-
гып калды. Ошол мени шыктантып, канат 
байлагандай эле болду.

Эссе менин д¿йнºмº жакын окшойт, ша-
малдай шуулдаган, деўиздей мелтиреген 
жанр мен ¿ч¿н. Прозадагы поэзия дээр элем. 
Ошондой шуулдаган, мелтиреген кездерди  
жазып калгым келет.

– Чыгармачылык ºнºркана деп  
коёт го, сиздин эрг¿¿ў¿з кандай 
учурда келет, кайсы убакта жаза- 
сыз?
– Чыгармачылык ºнºркананы жаш кезде 

деле ойлобойсуў. Буркан-шаркан стихияў 
менен жазасыў адыр-будуруна карабай, 
бир жолу жазып коюп эле оўдогонго колуў 
барбайт. Анан гана, сºз менен да, ой ме-
нен да дыкат иштегенге, ºз¿ўº-ºз¿ў окур-
ман болуп окуганга, мелтиреп, сын кºз ме-
нен караганга бара-бара ¿йрºнºт экенсиў. 
Ага да убакыт керек. Ырдын кантип келе-
рин айтып болбойт, ырдын келе турган жолу 
миў бир т¿рк¿н кайып д¿йнº. К¿нб¿, т¿нб¿, 
кай учур, кай мезгил болбосун, сен тосуп 
алар сырдашыў, муўдашыў.

Учсузга учуп кайра бир, Кабылуу кат-кат 
д¿йнºгº, Билбейсиў ºз¿ў билбейсиў, Д¿йнº 
бул келген капыстан... деп жазганым бар.

– Кандай учурда эрг¿¿ келет? 
– Чынында эргимейин ыр чыкпайт, 

канатыўды к¿¿лºгºн да ушу сезим. Кээ-
де бир жакшы адам менен жолуксам, 
с¿йлºшсºм, китеп окусам, музыка уксам 
табият менен табият болуп бак-шакты ара-
лап басып ж¿рсºм... Кубансам, кайгырсам... 
Кээде, кайдан-жайдан бир белгисиз тол-
кундар шарпылдап келет, эми муну айтып 
болбойт. Кºб¿нчº, т¿н ичинде иштейм, бул 
к¿ндºл¿к жашоонун ыргагынан келип чык-
кан нерсе, к¿нд¿з ар нерсеге алаксыйсыў, 
т¿йш¿г¿ў менен алексиў. Орустун атактуу 
акыны Андрей Вознесенский таамай айт-
кандай: ”К¿нд¿з¿ басып-туруп, бутуў менен  
жазасыў”.

– Сиздин ырларыўыз башка акын 
кыздардан кºп жагынан айырмала-
нат. “Тайыздыкка коём унчукпай, 
Тереўдердин болом акыны...” ыр сап-
тары сиздин маанайды, м¿нºзд¿ ай-
тып турат. Сиз кандай дейсиз?
– Ар бир акындын айырмачылыгы бо-

луш керек. Ар акындын ºз¿нº таандык д¿йнº 
таанымы, жашоого болгон кºз караш, же-
ке принциптери, айтар сºз¿ бар. Андай ай-
тар сºз¿ў болбосо, анда жазып деле кере-
ги жок, кыргыз бир акынга кемип деле кал-
байт. Ооба, “Тайыздыкка коём унчукпай, 
Тереўдердин болом акыны...” деген сап-
тарда, сиз баамдагандай, менин маанай-
ым, м¿нºз¿м, ымандай сырым чагылган 
десем болот.

”Атадан алтоо болсоў да, ар жал-
гыздык башта бар” дегендей, жашоодо 
да, чыгармачылык д¿йнºдº да ºз¿ўд¿н 
жалгыздыгыў менен калат экенсиў. ªз¿ўд¿н 
мээнетиў, тирлигиў менен, ºз д¿йнºўдº 

кайнап, кºп уу-дуудан оолагыраак болуп 
ж¿рсºў дагы, коомдо сени тикийип караган 
карºзгºйл¿кт¿н ж¿з¿ болот экен. Ыр деге-
ле жºн жазылбайт, акынга ºз¿ жºн¿ндº ай-
туунун деле кереги жок, ырларында баары  
турат. 

– Адабий сында адилет баа ал-
дым деп айталасызбы? Же сынчы-
лардын сын объектисинин сыртын-
да калдыўызбы?
– Адабий сын, адилет сын сºзс¿з ке-

рек. Пушкинди Пушкин кылган Белинский 
деп айтылат. Мен эле эмес, биздин муун  
сындан куржалак калдык. Сынчылардын 
сын объектисинин сыртында калдым деп 

деле муўканбайм, баары эле мыйзам 
ченемд¿¿ кºр¿н¿ш болуп калбады-
бы, азыркы аўтар-теўтер заман баа-
рын самандай сапырып койду... Какыр 
чºлдºг¿ сºксººлдºй болуп, ар ким ºз 
бетинче, билишинче к¿н¿н кºр¿п аткан 
кез. Бирок, сын жанданат деген илгери  
¿м¿т бар. 

– ªз¿ў¿з менен замандаш акын-
дардан кимди баалайсыз?

– Ар бир мезгилдин, доордун топ-
тобу менен келген акындары болот ту-
ра. ªткºн доор менен азыркы доор-
дун ортосунда канча карама-каршылык 
бар, бирок кºп¿рº болуп байланышты-

рып турган, д¿йнºн¿ тегиз кºр¿п, тегиз 
караган акындар. Улуу муундагы акындар-
ды ºз¿нºн мурда ырларын окуп, таасирле-
нип, кийин ºздºр¿н кºр¿п, жакындан баар-
лашып калдым. 

Ошондой, менин д¿йнºмº жакын, 
даўазалуу акындар С¿й¿нбай Эралиев, 
Омор Султанов, С¿йºркул Тургунбаев, Са-
гын Акматбекова, Анатай ªм¿рканов, Асан 
Жакшылыков. Бул акындар, кыргыз поэзия-
сын байытып, бир топ эле бийиктикке чыгар-
ды. С¿й¿нбай ага чыгармачылыгыма сыр-
тыман кºз салып ж¿ргºн экен. 1997-жылы 
телефон чалып: “Кызым, ырларыўды окуп 
ж¿рºм, жакшы... Ташкенде Борбор Азия 
акын жазуучуларынын симпозиуму ºтºт. 
Чыўгыз Айтматов ºз¿ башында болот, ба-
рып кел, акын деген эл-жерди кºр¿п, ºс¿ш¿ 
керек”, – деген жылуу сºз¿н, чыгармачылык-
ка дем болгон жарыгын кантип унутамын. 
Улуу адамдын улуулугу жºнºкºйл¿г¿ндº 
экен.

Поэзиябызга ºз¿н¿н доошу менен кел-
ген, арымы бийик,  жалындаган акындар: 
Турар, Жолон, Аман, Табылдыдай акын-
дарсыз биздин поэзиянын тузу кем бол-
мок, ушул акындардагы мейкиндик, кеўдик 
б¿г¿н азырактай сезилет мага. Таланттуу 
акындар Тургунбай Эргешов, Роза Кара-
гулова, Шербет Келдибекова, Алым Ток-
томушев, Айгїл Узакова ºз¿нчº чоў сºзгº 
арзый турган, бийиктиги бар акындар дээр  
элем.

Кийинки кºчт¿ улап келаткан замандаш 
акындар Калчоро Кºк¿лов, Карбалас Баки-
ров, Фатима Абдалова, Кожогелди Култе-
гиндин чыгармачылыгын баалайм.

– Жаштардын чыгармачылыгына 
кºз кырыўызды салып турасызбы? 
Кимдерди белгилеп кетет элеўиз?
– Муундар ортосунда дайым байланыш 

болуп келген, ансыз болбойт. Бизден кий-
инки эле муундан Олжобай Шакир, Май-
рамбек Токторов, Атахан Кожогулов, Эл-
мира Ажыканова, Болдукан Мамбеталие-
ва, Зайырбек Ажыматов, Назг¿л Осмоно-
ва, Аида Эгембердиева, Нурлан  Калыбе-
ков, Алтынбек Исмаилов чыгармачылык 
ж¿здºр¿ кºр¿н¿п калган акындар. Кийинки 
таланттуу жаштардан жарк деп кºр¿нгºн 
Нарсулуу Гургубаева, Нуриза ªм¿рбаева, 
Нурзат Мокенова, Афина Бакирова, Ма-
нас Алымбаев, “Боз торгой” деген ат ме-
нен белгил¿¿ Г¿лзира Абдимамат, Махабат  
Касейиновалардын  чыгармачылыгын бел-
гилеп кетер элем. Кыргыз поэзиясынын уучу 
кур эмес, дагы таланттуу жаштар келерине  
ишенем.
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Санариптештирїїнїн алкагында

Башкармалыктагы  
бараандуу иштер

Єлкєдє санариптештирїї саясатын 
ишке ашыруу маселеси  кєп жылдан 
бери байма-бай айтылып келе 
жатканы менен анын натыйжасы 
азырынча билине элек. Ошондой 
болсо да айрым бир иш билги 
жетекчилердин демилгеси аркылуу 
маалыматтык технологиянын 
ийгиликтїї мїмкїнчїлїктєрїн 
пайдалануу менен жарандарды 
ыкчам жана сапаттуу тейлєєнї 
камсыз кылып жатканы 
кубандырбай койбойт. Чїй – Бишкек 
юстиция башкармалыгында мына 
ушундай жакшы саамалыктар ишке 
ашырылып, аталган мекемеге арыз 
менен кайрылган жарандардын 
убарагерчилиги азайып, элдин 
суроо-талаптары так жїзєгє ашып 
жатканына кїбє болдук. Аталган 
башкармалыктын начальниги  
Таштемир Чилдебаев мекемедеги 
колго алынып жаткан иш-чаралар 
тууралуу тємєндєгїлєрдї айтып 
берди.  

– Єлкєнї санариптештирїї ма-
селесине Президентибиз 

С.Жапаров єзгєчє маани берип, тиешелїї 
мамлекеттик органдардын статусун 
кєтєрїп, ушул тармакка артыкчылык бе-
рип жатат. Чынында эле маалыматтык 
технологиянын дїркїрєп єсїп турган за-
манында биз дагы коомдук єнїгїїдєн чет-
те калбашыбыз керек. 

Ошондуктан, Юстиция министри Аяз 
Баетов башкармалыктарга протоколдук 
тапшырмаларды берип, “Элдин муктаж-
дыгын канааттандыргыла, жарандардын 
убарагерчилигин азайтып, аларга ыкчам 
тейлей турган шартты тїзгїлє, юстиция 
органдары элдин кызыкчылыгы їчїн иш-
теши керек. Бул мезгилдин талабы, бул 
Президенттин талабы” деген маселелер-
ди койгон. 

Ушундан улам, учурда экономикалык 
ишмердїїлїгї активдештирилгендигине 
байланыштуу бизнестин єкїлдєрї Чїй-
Бишкек юстиция башкармалыгына кай-
рылгандардын саны кєбєйгєндїгїн эске 
алып, алардын муктаждыгын канааттан-
дыруу максатында тємєндєгї чаралар 
кєрїлїп жатат. – деди башкармалыктын 
башчысы.

Башкармалыкта юридикалык жактар-
ды онлайн каттоо багытында аракеттер 
колго алынып жатыптыр. Каттоонун за-
манбап  тїрї ишкерлердин ишин кыйла 
эле жеўилдетет экен. 

– Онлайн каттоо боюнча  юридика-
лык компаниялардын єкїлдєрї менен 
жолугушуулар жїргїзїлїп, анын артык-
чылыктары тууралуу маалымат берил-
ди. Ошону менен бирге бул багытта иш-
керлерге натыйжалуу колдоо кєрсєтїлєрї 
белгиленди.  Кыска мєєнєттїн ичинде 

ра болушпайт. Мыйзам боюнча їч жу-
мушчу кїндїн ичинде каттоодон єткєрїп 
беребиз, – деп тактады башкармалык-
тын начальнигинин орун басары Медер  
Сламкулов.    

Мындан сырткары кезекте турган жа-
рандардын санын азайтуу жана алардын 
каражаттарын, убактысын їнємдєє мак-
сатында кїбєлїк берїїчї бєлїмдєргє эки-
ден кызматкер коюлуп,  мекемеде саат 
9.00дєн кечки 18.00гє чейин жарандар иш-
кана ачабы, жоголгон документин калы-
бына келтиреби жана башка маалымкат-
тарды алабы, биздин ишибизге тиешелїї 
болгон кандай гана  маселе болбосун, 
алардын суроо-талабын кыска убакытта 
чечип бере алат экен. Тїшкє чейин арыз-
ды алабыз, тїштєн кийин кїбєлїк бере-
биз деген маселени жоюп, кызматкерлер 
элдин муктаждыгына карап убарагерчи-
лигин азайтканга аракет кылып жатыш-
канын билдиришти. Чынында эле кезек 
кїткєндєр азайып, эў башкысы мыйзам 
чегинде бюрократиялык тоскоолдуктарды 
жоюуга болгон аракеттер алкоого арзыйт. 
Башкармалыкта материалдык-техникалык 
базанын мїмкїнчїлїгї  жетиштїї экен. 
Адистерибиздин билим деўгээли дагы та-
лапка жооп берет. Бул дагы болсо єлкєнї 
санариптештирїї программасынын ал-
кагында ишке ашырылып жатканын ба-
са белгилешти.  

Албетте, маалыматтык технология-
нын заманында кадрларга болгон мами-
ле дагы єзгєрєрї талашсыз. Ушул єўїттєн 
алып караганда Чїй – Бишкек юстиция 
башкармалыгында чечїїнї талап кыл-
ган маселелер бар экен.

– Башкармалыкта кызматкерлердин 
иши кєбєйдї. Министрлик тарабынан ко-
шумча штат ачуу каралууда. Азыр 9 мам-
лекеттик, 16 техникалык кызматкерлер, 
жалпысынан башкармалыкта 25 кызмат-
кер иштейт. Техникалык кызматкерлер 
орточо 7-8 миў сом айлык алышат. Ал-
бетте, азыркы кымбатчылык маалында 
бул айлык акысы аздык кылат. Бирок, ошо-
го карабастан, биздин кызматкерлерибиз 
єзїнє жїктєлгєн милдеттерди так атка-
рууда. Кеўсебиз тар экендигине карабас-
тан, кызматкерлерибизди эс алуучу, та-
мактана турган жайлар менен камсыз кы-
лып жатабыз. Эў башкысы, жарандары-
бызды сапаттуу жана ыкчам тейлєєнї кол-
го алуу биздин башкы максатыбыз, – де-
ди Башкармалыктын башчысы Таштемир
Чилдебаев. 

їч юридикалык жак онлайн каттоодон  
єттї. Албетте, бул аздык кылат, бирок 
жакынкы убакытта бул сан кєбєйєт деп  
ишенебиз. 

Мунун артыкчылыгы юридикалык 
жактан келген єкїл кезек кїтпєйт. Элек-
трондук кол тамгасын алып алышып 

эле, єзїнїн кеўсесинен бизге маалымат 
жєнєтїп, каттала беришет. Биздин ме-
кеменин кызматкерлери салык кызматы-
нан, статистика комитетинин жана баш-
ка тиешелїї мекемелерден маалымат-
тарды алып, каттоодон єткєрїп бере-
биз. Башка мекеме-уюмдарга барып уба-

Дїйшєк Ємїрбеков, 
ишкер: 

Айганыш АБДРАХМАНОВА,  
“АСконсалт” юридикалык компаниясынын 

юристи:

– Биздин компания башкармалыкка юридикалык документтер, жарандык 
жумуштар боюнча кєп кайрылат. Їч жылдан бери ушул мекеме ме-

нен кызматташып жїрєм. Акыркы айлардан бери тейлєєнїн сапаты жакшы жа-
гына єзгєрдї. Мурдагыдай кезек кїткєндєр жокко эсе. Маселен, кїбєлїктєр ке-
чиктирилбей, белгиленген мєєнєттє бериле баштады. Кызматкерлердин жаран-
дарга болгон сылык мамилеси, кесипкєйлїгї бизди канааттандырат. Айтор, баш-
кармалыктын жумушту алып барууда заманбап тейлєєгє болгон аракети бизди  
кубандырат. 

– Акыркы маалда Чїй – Биш-
кек юстиция башкармала-

гында  жакшы єзгєрїїлєр болуп жа-
тат. Ишкерлердин документтерин кыз-
маткерлер эки кабинетте кабыл алуу-
да. Натыйжада, документтерибизди  тез 
арада тапшырып жатабыз. Башкарма-
лыктын жетекчилерине ыраазычылык  
билдиребиз.   

Бегимай АНАРБЕКОВА,  
“БИконсалт” жоопкерчилиги чектелген  

коомунун юристи:

– Башкармалыктын жарандарды тейлєє шарты жакшырды. Азыр ар бир 
бєлїмдє экиден киши отурат. Анан дагы юридикалык жактарды онлайн 

режиминде каттоону колго ала башташты. Бул дагы жакшы жєрєлгє. Юридика-
лык компаниялардын єкїлдєрїн чакырып, тааныштырып жатышат. Эми буйруса, 
электрондук кїбєлїк алуу боюнча дагы иштерди башташканы турат. Негизи баш-
кармалыктын жаўыча иштєєнї кєздєгєнї жарандарды тейлєєдє жакшы натыйжа  
бере баштады. 

Шекербек КАЛЫКОВ,  
“Кыргыз Туусу” 
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Кыргыз эли илгертен кайрымдуу 
болуп, жардамга муктаждарды 
дайыма жєлєп-таяп, аларга кол 
сунуп келген. Ошонусу менен 
элибиз дїйнєгє улуу, кайрымдуу, 
айкєл эл катары таанылып 
келет. Минтип сєздї алыстаган 
баштаганыбыздын дагы жєнї 
бар. Учурда Бишкек шаарынын 
А.Молдокулов атындагы №5 
инновациялык технологиялар 
мектеп-лицейинин 2-классынын 
окуучусу Али РУСТАМОВ элдин 
жардамына єтє муктаж. 

Апластикалык анемия (сººк чу-
чугундагы жа¢ы кан клеткала-

рынын жаралышынын азайышы) оору-
суна чалдыккан Али кºптºн бери Жал 
кичирайонундагы Эне-баланы коргоо 
улуттук борборунда дарыланып жатат. 
Балам: “Апа, мен айыгамынбы?” деп 
жїрºгїмдї оорутат. Ийнеден тажап, 
жаны кейип кеткенде жїрºк чыдагыс сºздºрдї айтып, ун-
чукпай жатып калат. «Балам, бул ооруну же¢еси¢, сен ай-
ыгасы¢. Сїйлºй албай, баса албай жаткан жоксу¢ го, ºзї¢ 
тамак иче аласы¢, баарына акылы¢ жетип турат» деп жо-
откотуп, кº¢їл улап отурам. «Бул оору айыкпаган оору деп 
жатышат го, апа» деп аянычтуу караганда жанымды коёр-
го жер таппай кетем. Жайдары, оозу-мурду канабай кал-
ган кезде, чо¢ойгондо мушкер болом деп кыялданып жа-
тып калат. Чынында азыр Кудайдын колундабыз. Ошент-
кен кїндº да сиздер бизге себепчи болушу¢уздарды су-
ранабыз», –  дейт ыйламсыраган Алинин апасы Кїлїм 
Курманова. 

Анын айтымында, уулуна жогорудагы диагноз ушул 
жылдын 19-майында коюлган. Оору белгилери сасык ту-
моодон улам ачык байкалып, май айында ал моюнунан 
операция болгон. 12-сентябрда кайра жаагынан операция 
болгон Алиге жакында эле кулагынан операция жасалып-
тыр. “8 айдан бери ооруканада жаткан баламдын абалы 
азыр оор. Азыр ал донордук кан менен гана жашап жатат. 

Ага кызыл сººк чучугун (костный мозг) трансплантациялоо 
їчїн 90 ми¢ доллар керек экен. Колубузда мындай сум-
ма жок болгондуктан, элге жардам сурап кайрылганбыз”,-
дейт баланын апасы. Буга улай К. Курманова кайрымдуу 
элден жардамдар болуп жатканын, бирок керектїї кара-
жат топтолбой жаткандыктан 19-декабрда Бишкек шаа-
рындагы Спорт сарайында кайрымдуулук концерти уюш-
турулуп жатканын айтат. 

 «Кºп тїкїрсº кºл болот» дегендей, 8 жаштагы Алинин 
ºмїрїн сактап калууну каалагандар э¢ жок дегенде 300 
сомдук билет алып, кайрымдуулук концертине кирсе бо-
лот. Болбосо мїмкїнчїлїккº жараша тºмºнкї ЭлСом номе-
рине да акча салса¢ыздар болот. Жашоодон їмїт їзбºй, 
оорусу менен чыдамдуулук, сабырдуулук менен кїрºшїп 
келаткан Алиге жардам кылалы, кыргыз элим!

Байланыш телефону: 0702 303 135. Кїлїм Курманова.
ЭлСом: 0702 303 135. 
ЭлКарт: 9417039448892220

Салима ЖАКШЫЛЫК кызы

Бет ачар

«Хуа Жэн Хуа Чо» 
эки ºлкºн¿н  
ортосундагы  

достукту чыўдоону 
кºздºйт

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  “Кыргыз Туусу”

Бишкекте Кыргызстанда жашаган 
кытайлар менен кытай жарандарынын 
"Хуа Жэн Хуа Чо" коомдук бирикмесинин 
бет ачар аземи болуп єтїп, алгач коомдук 
бирикменин ардактуу тєрагасы Шы Зо 
Шан сєз сїйлєдї.

Жогорку Кеўештин депутаты Адыл 
Жунус «Хуа  Жэн Хуа Чо» коомдук би-

рикмеси эки ºлкºн¿н достугун чыўдоого бар 
к¿чтºр¿н жумшай тургандыгына ишенерин 
билдирди. Бирикмени кыргыз-кытай маданий,  
экономикалык алакаларына салым кошуу- 
га ¿ндºп, Кыргызстандын инвестиция тартуу 
саясаттарындагы жакшы ºзгºр¿штºрд¿ таа-
ныштырып ºтт¿. 

Ошондой эле бет ачарга катышып жат-
кан бардык уюмдардын эки ºлкºн¿н досту-
гуна кошуп жаткан салымдарына ыраазычы-
лык билдирди. 

Бирикменин тºрагасы Жяў Чау Шин ºз 
сºз¿ндº “Кошуна эки ºлкºн¿н тоолору менен 
ºзºндºр¿ уланган узак мезгилдик достук тары-
хы бар элдерден экенин, Кыргызстандагы кы-
тайлардын кыргыздардын кытайларга болгон 
жылуу мамилесин ар дайым сезе турганын баса  
белгиледи.

Бет ачарда кытайлыктардын дагы бир ко-
омдук уюмунун тºрагасы Рын Дау Вый, дун-
ган агаиндердин гезитинин ºк¿л¿, дунгандар-
дын коомдук бирикмесинин башчысы, СУАР 
соода уюмунун ºк¿л¿, Кытайдын Хы Нан про-
винциясынын бизнесмендеринин коомдук би-
рикмесинин башчысы, бизнесмендер бирик-
месинин ºк¿л¿ Чин Шан куттуктоо сºздºр¿н  
айтышты.

Жашагым келет

3 жолу операция болгон  
Али жардамга муктаж

Ысык-Кєл

Кїздїк эгин 
эгилбесе,  
кайдагы 
тїшїм?

Быйылкы кїздїк айдап-
себїїнїн жїрїшї менен 
жыйынтыгы кандай болду экен? 
Жалпы Кєл єрєєнї боюнча 15 
миў гектар жер аянтына їрєн 
себїї мерчемделсе, иш жїзїндє 
7576,8 гектарына гана кїздїк 
їрєнї себилген. 

Облустагы беш райондун ичи-
нен Жети-Єгїз районунун 

дыйкандары мерчемделген 3700 гек-
тардын 2399 гектарына, Ысык-Кєл 
району 3400 гектардын 2117 гекта-
рына кїздїк эгиндин їрєнїн себїїгє 
жетишишкен.

Алардан кийин Тїп району бел-
гиленген чегин – 46,3%га, Ак-Суу – 
36,5%га аткарышса, жери катаал 
деп эсептелген Тоўдун дыйканда-
ры кїздїккє бєлїнгєн 600 гектардын 
50 гектарына эптеп їрєн септик бо-
луп, алдыга белгилеген чегин 8,3%га  
аткарышкан. 

Жээнбай ТЇРК,  
“Кыргыз Туусу” 

Дїйнє жаўылыктары

Ааламдын эсин чыгарган 
«омикрон» штаммынын белгилери

Коронавирус инфекциясынын жа¢ы чыгып жаткан 
"омикрон" штаммын жуктургандар тууралуу жана анын 
белгилери жºнїндº биринчилерден болуп тїштїк аф-
рикалык дарыгер Анжелик Кутзее айтып чыккан.

"Алардын симптомдору буга чейинки бейтаптарга ка-
раганда кºп айырмаланды жана штаммды же¢ил 

кºтºрїшкºн", — дейт дарыгер. Кутзее вируска кабылгандар 
вакцина албаганын айткан. Ал эми Россиянын илимдер ака-
демиясынын мїчº-корреспонденти, вирусолог Петр Чумаков 
"омикрон" штаммы ВИЧ-инфекция менен жабыркаган адамдын 
организминде пайда болушу мїмкїндїгїн айтты. 

Тїркмºн башчысынын жубайы 
алгачкы жолу коомчулукка чыкты

Ашхабад шаарында Гурбангулы Бердымухамедов 
менен Тїркиянын ºлкº башчысы Режеп Тайип Эрдо-
ган жолукту. 

Тїрк лидери жубайы Эмине Эрдоган менен Тїркмºнстанга 
Экономикалык кызматташтык уюмунун жыйынына ка-

тышуу їчїн келген. Эрдоганды Тїркмºнстандын башчысы жу-
байы Огулгерек Бердымухамедова менен биргеликте тосуп 
алган. Бул жолугушууда Тїркмºнстан канайымы алгачкы жо-
лу коомчулукка чыккан. 

Огулгерек Бердымуxамедова – эл кºзїнºн оолак, та-
бышмактуу канайымдардын бири. Їч кыз, бир уулдун апа-
сы. Ачык маалыматтарда ал жолдошу менен жашташ экени  
айтылат.

Индияда кºзї ºткºн саясатчы 
шайлоодо же¢ип чыкты

Индиянын Бихар штатында кºзї ºткºн саясатчы 
жергиликтїї ºз алдынча башкаруу органына шайлоо-
до же¢їїчї болду. 

24-ноябрда шайлоонун жыйынтыгы чыгарылган кїнї 
же¢їїчїлºрдїн бири эч жерден табылган эмес. Кий-

инчерээк анын 6-ноябрда эле кºз жумганы белгилїї болгон. 
Маркум Сохан Мурмунун їй-бїлºсї шайлоодо же¢ишке жетїї 
анын акыркы тилеги болгонун, айыл тургундары маркумдун 
акыркы каалоосу орундалсын деп ага добуш беришкенин айт-
ты. Жергиликтїї бийлик эми кайрадан шайлоо ºткºрмºкчї.

Наргиза КОЗУБАЕВА, “Кыргыз Туусу”
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Кара-Балта шаа- 
рынын жашоочу-
лары Сейдалиев 
Жайыл жана Жу-
магулова Элми-
ра 60 жашка келип 
отурушат. Турмуш-
тун эчен сыноосу-
нан єтїп, балдарын 
эрезеге жеткирип, 
бапырашып кутман 
куракка келген жу-
байларга эў бирин-
чи чыў ден соолук, 
узун ємїр каалай-

быз. Иштеринде ийгилик болуп, уул-кыздарынын, небере-
чєбєрєлєрїнїн  урмат-сыйын кєрїп, бактылуу жашоолоруна  
тилектешпиз.

Кадыр-дєєлєт кайнап, ашып кєбїрсїн,
Куунак жашоо ак таў болуп сєгїлсїн.
Кутман жаштын татып, балын-шербетин,
Кут-ырыскы ак жаан болуп тєгїлсїн!

Эжеси Аида АДАМБЕКОВА,  жээндери Мирлан, Жайыл

Кутман курак     
     кут болсун!

ИЗВЕШЕНИЕ
Специальный  администратор ОАО «Кыргызская агропродовольствен-

ная корпорация» – банкрот объявляет  открытые торги (аукцион) по  оценоч-
ной стоимости, единым  лотом имущественный комплекс Таласский картофеле 
перерабатывающий завод ТКПЗ, расположенный на  земельном  участке площа-
дью  29 327,93 кв.метр., находящийся по адресу: Таласская область, г.Талас, 
ул. Оторбаева 2/11.

Стартовая цена лота 76 080 317 сомов.
Аукцион  состоится 14.00 часов 14 декабря  2021 года по адресу:  г.Талас 

ул. Оторбаева 2/11. 
К участию  аукциона допускается лица, внесшие гарантийный взнос в размере 

10%  от  стартовой  цены лота в  кассу  должника ОАО «Кыргыская агропродоволь-
ственная корпорация» – банкрот, или на расчетный  счет 1360370010020390, Фи-
лиал ОАО «Кремет Банк Бишкек». Заявки принимается ежедневно с 9-00 по 16-00 
часов до 13 декабря   2021 года по адресу:  г. Бишкек ул. Киевская 96а, ка6.11. 

Справки по тел: 0553 33 17 66.                                          С/О-591

Специальный  администратор ОАО «Кыргызская агропродоволь-
ственная корпорация» – банкрот объявляет  открытые торги  (аукцион) 
по  продаже имущественного  актива должника, с  понижением 40% от 
первоначальной  стоимости. 

На аукцион выставляется сельхоз техника:                                  

№ 
лота

Наименование 
имущества  
Год выпуска

Гос  
№

Стартовая 
цена лота

Состояния  лота

1. Белорус  82,1  
2012 г.в.

КG  844 582 120 Требуется кап.
ремонт

2. Белорус 1221,2 
2013 г.в.

КG 845 1 111 921 Требуется кап. 
Ремонт

3. Белорус 1221,2 
2013 г.в.

КG 849 1 111 921 Требуется кап. 
Ремонт

4. Белорус 82,1 
2012 г.в.

КG 847 582 120 Требуется кап.
ремонт

5. Белорус 1221,2 
2013 г.в.

КG 850 1 111 921 Требуется кап.
ремонт

6. Белорус 82,1  
2012 г.в.

КG 846 582 120 Требуется кап.
ремонт

7. Белорус 1221.2  
2013 г.в.  

КG 848 1 111 921 Требуется кап.
ремонт

8. Белорус 1221,2 
2013 г.в.

КG 901 1 111 921 Требуется кап.
ремонт

9 Плуг 64 770 Требуется кап.
ремонт

10 Плуг 64 770 Требуется кап.
ремонт

11 Плуг 64 770 Требуется кап.
ремонт

12 Плуг 64 770 Требуется кап.
ремонт

13 Плуг 64 770 Требуется кап.
ремонт

Аукцион  состоится 14-00 часов, 10  декабрь   2021 года, по 
адресу:  г.Бишкек, ул.Киевская 96а, каб. 611. Гарантийный  взнос  
для  участие  в  аукционе  в  размере 10% от стартовой цены  лота, 
и внести в кассу или на расчетный  счет должника , ОАО «КЕРЕМЕТ 
БАНК»,  БИК 136001, расчетный счет 1360370010020390, ОАО «Кыргыз-
ская агропродовольственная корпорация»-банкрот. 

Заявки принимается ежедневно с  9-00 по 16-00 часов  до 9.12. 
2021 года, по адресу:  г. Бишкек ул. Киевская 96-А каб. 611. 
Справки по тел: 0553 33 17 66.                                            С/О-591

Итоги внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»

Дата проведения: 26 ноября 2021 года.
Место проведение: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. 

ТоголокМолдо, 52, «PlazaHotelBishkek»
Форма проведения – очная.
Кворум собрания – 97,971%.
По результатам голосования внеочередное общее собра-

ние акционеров приняло следующие решения:
1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) 

человек.
2. Избрать внешнего аудитора для проведения аудита дея-

тельности ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» и опреде-
лить размер вознаграждения внешнему аудитору.

Справки по тел.: 0312 61-53-81.                                      С/О-592

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ 
БЕРЇЇ ЖАНА ИЛИМ МИНСТРЛИГИ

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик  универ-
ситетинин ректорун шайлоо боюнча уюштуруу комитети 
билдирет:

2021-жылдын 21-декабрында саат 9:00дº Б.Осмонов атын-
дагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректорун шай-
лоо боюнча Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик уни-
верситетинин жалпы жамаатынын жыйыны ºтºт.

Ректордун кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана доку-
менттерди кабыл алуу ушул кулактандыруу жарыяланган кїндºн 
баштап, 2021-жылдын 9-декабрында  саат 17.00гє чейин 
жїргїзїлºт.

Талапкерлерди каттоо їчїн уюштуруу комитетине тºмºнкї 
документтер берилет:

– ЖОЖдун окуу жана тїзїмдїк бºлїмдºрїнїн ректордук кыз-
мат ордуна талапкерлерди кºрсºтїї жºнїндº чечими;

– Ректордук кызматка талапкердин ºзїнїн арызы (ºзїн-ºзї 
кºрсºтїї тартибинде катталган талапкерлер їчїн);

– Талапкердин фамилиясы, аты-жºнї, туулган жылы, иште-
генжери, ээлеген кызматы жана жашаган жери кºрсºтїлгºн био-
графиялык маалыматтар;

– Кыргыз Республикасынын “Билим берїї жºнїндº” мыйза-
мына ылайык ректордук кызматка талапкерге коюлуучу талап-
ты ырастаган тиешелїї документтер.

Документтер ректорду шайлоо боюнча уюштуруу комитетине 
тºмºнкї дарек боюнча тапшырылышы зарыл: Жалал-Абад ша-
ары, Ленин кºчºсї – 25, Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун баш-
кы имараты, II-кабат, “Укуктук иштер” бºлїмїнїн башчысынын 
каанасы. Байланыш телефону: 0773 74-32-92; 0507 00-73-63. 

Утеряны на имя ОсОО «Агрофирма Чабрец» –  свидетельства о 
праве частной собственности на земельные участки (доли), с иден-
тификационными номерами: 

• №0065562,  7-08-03-0026-0211, 7-08-03-0021-0673 
• №0069720,  7-08-20-0011-0095, 7-08-03-0021-0675
• №0054716,  7-08-20-0010-0137
• №0075743,  7-08-20-0010-0232
• №0073015,  7-08-03-0021-0054, 7-08-03-0026-0006
• №0077813,  7-08-20-0015-0096, 7-08-03-0021-0680
• №0033718,   7-08-20-0007-0076, 7-08-03-0038-0228
• №0065121,   7-08-03-0021-0445, 7-08-03-0017-0137
• №0075798,   7-08-03-0021-0532, 7-08-03-0019-0192
• №0079904,   7-08-03-0021-0146, 7-08-20-0010-0070
• №0075805,   7-08-03-0026-0069, 7-08-03-0021-0683
• №0067055,   7-08-03-0019-0222, 7-08-03-0021-0571
• №0028894,   7-08-03-0038-0001, 7-08-03-0026-0018
• №006434,     7-08-03-0019-0068, 7-08-03-0021-0178
• №0054506,   7-08-03-0026-0029, 7-08-03-0021-0144
• №0071383,   7-08-03-0021-0495
• №0031170,   7-08-03-0019-0156, 7-08-03-0038-0056
• №0069807,   7-08-03-0028-0169, 7-08-03-0028-0168
• №0072350,   7-08-03-0021-0103, 7-08-20-0010-0049
• №0071318,   7-08-03-0021-0498, 7-08-03-0017-0089
• А также договора купли-продажи на них считать не действи-

тельными.
П-1009

Считать недействительным
Утерянное свидетельство о праве частной собственности 

на зем. участок серии Ч за №067134 от 26.01.2007 г., иден.код 
2-01-01-0065-0088 по адресу: г.Каракол, ул.Алдашева 47 «б»  
на имя Чапаева Доктурбека Кудайбергеновича считать не-
действительным.  

ЖТ

Жараксыз деп 
табылсын

Аламїдїн районунун, Бай-
тик айылындагы Эралиев Те-
миркул Озубековичке таан-
дык 16.04.2013-жылы берил-
ген №11 жер участогунун Ч 
№448822 сериясындагы жана  
№10 участогунун Ч №448821, 
№1 участогунун  №409732, 
№9 участогунун Ч №448820 
сандуу мамлекеттик акт жо-
голгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын. 

П-1018

Кичи-Кемин жайыт коми-
тети Кїнгºй участогунун 92, 
95,97,101,102,107 контурла-
рынан  15 га жайыт жери бе-
рилерин маалымдайт. 

П-1017

Жараксыз деп  
табылсын

Мотушева Айгїл Мейман-
жановнага таандык жер учас-
тогунун  сериясы Ч №115616 
сандуу жеке менчик уку-
гу жºнїндº мамлекеттик акт 
жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын. 

П-1020

Жараксыз деп  
табылсын

Алай районуна караштуу 
Гїлчº айылынын тургуну Та-
жимаматова Чынардын 
наамына белекке берїї кели-
шиминин негизинде берил-
ген идентификациялык ко-
ду: 5-01-04-1003-0237 сандуу 
їйдїн техникалык паспорту 
жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын. 

ЖА

Жараксыз деп  
табылсын

Баткен облусунун Баткен 
районунун Зарташ айылы-
нын тургуну Эргешов Аб-
дирашит Абдисаламович-
тин наамына 2015-жылдын 
24-июнунда берилген Ч № 
601254 идентификациялык 
коду 8010410040116 сандуу 
жер участогуна болгон жеке 
менчик укугу жºнїндº мам-
лекеттик акт жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын. 

КВ

«Кыргыз  Туусу»   
басма їйї

Сèçäåðãå  50 àäàìãà ýñåïòåëãåí 
êîíôåðåíö-çàë  ñóíóøòàéò

Кîøóì÷à ìààëûìàò àëóó÷óëàð 
æàíà   êûçìàòòàøêûñû  êåëãåíäåð 

¿÷¿í äàðåêòåð:   Бишкек ш.,  
Т.Аáäуìîìóíîâ  êº÷ºñ¿, 193,  òåë.: 

62-20-32,  62-20-25.  

E-mail:  tuusu@infotel.kg,   
kyrgyztuusu@gmail.com 

«Кûðãûç Тóóñóíà»  êîø êåëè¢èç!
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Тїрк дїйнєсїнїн  жылдыздары

Дїйнº жїзїн суктандырган 
Туба Бїйїкїстїн

Тїрк тасмаларынын кєркїн чыгарган 
актриса Туба Бїйїкїстїн 1982-
жылы 5-июлда Стамбулда жарык 
дїйнєгє келген. Ал сїрєттї жакшы 
тарткандыктан ата-энеси аны “Догус” 
жогорку мектебине окутушат. 
Мектепти ийгиликтїї аяктаган соў 
Туба Мимар Синан атындагы кєркєм 
искусство университетинде костюмдар 
жана декорациялар боюнча сїрєтчї 
адистигине ээ болот. Жогорку окуу 
жайда окуган кезинен тарта ал 
белгилїї “Pantene”, “Maximum Cart”, 
“Kremini”, “Molped” бренддеринин 
жарнамаларында активдїї тартыла 
баштайт. Так ошол жаранамалык 
тасмалар Тубага актрисалык ааламдын 
эшигин ачып берген.

Мелис СОВЕТ уулу,   
«Кыргыз Туусу»

Актрисалык сапар
Ошол кезде болочок актриса-

ны белгилїї режиссёр Томрис Ги-
ритлиоглунун жардамчысы бай-
кап калып аны жа¢ы фильмге ка-
стингге чакырат. 

Кастингден ийгиликтїї ºткºн мо-
дель кыз “Султан Макамы” (2003-

жыл) сериалына тартылат. Бул дебют-
тук ролунан со¢ Туба “Розалар сайма-
сы” сериалында, “Гїлизар”, “Менин атам 
жана менин уулум” тасмаларында роль 
жаратат. 2005-жылы ал “Кїзгї липалар 
астында” телесериалында Бюлент Инал 
менен башкы ролду жаратып ого бетер 

ба менен оператор-коюучу Сами 
Сайдан экººнїн ортосунда сїйїї 
оту тутанат. 

Тилекке каршы, ал махабаттын 
да ºмїрї кыска болуп 2010-жы-

лы экºº мамилелерине чекит коюшат. 
2011-жылы кºрїїчїлºрдї тамшандыр-
ган актриса актёр Онур Сайлакка тур-
мушка чыгат. Бир жылдан кийин Туба 
Майя жана Топрак аттуу эки эгиз кыз-
дарды жарык дїйнºгº алып келет. Кийин- 
черээк экººнїн ажырашары тууралуу 
кептер тарап, мындай пикирлерди экºº 
те¢ жокко чыгарат. Кºп ºтпºй 2017-жы-
лы тїгºйлºр ажырашуу чечимин ка-
был алышат. Бул ажырашуудан кийин 
актриса бизнесмен Їмїт Эвирген ме-
нен їч жылдай жолугушуп жїрºт. Ту-
ба Ї.Эвиргендин продюсерлиги менен 
“Сиздердин жардамы¢ыздар менен” 
ырын ырдап чыгып, ал Париждеги ки-
нофестивалда “Мыкты музыкалык ви-
део” сыйлыгына ээ болгон. 2020-жылда-
гы пандемия убагында экººнїн сїйїїсї 
аяктап, Туба балдары менен калган. 
Ушул эле жылдын ноябрында Туба 
Бїйїкїстїн менен жаш актёр Мерт Дай-
маз экººнїн ортосунда сїйїї романы  
башталган.

Азыр Туба Бїйїкїстїн 
каякта? 

Туба колу бошогон мезгилдер-
де балдарга да кийим тигип ка-
лат. Ошондой эле ал їй жаны-
барларын жакшы кºргºндїктºн 
їйїнº кароосуз калган ит, мы-
шыктарды алып келїїнї адат 
кылып алган. 

Учурда актриса тїрк сериалдарына 
тартылууну улантып жаткан кези. 

Былтыр ал “Менин менеджериме чалгы-
ла” теленовелласына жана “Осмон импе-
риясынын Кїн чыгышы” мини-сериалына 
тартылган. Быйыл январь айында “Элчи-
нин кызы” драмалык сериалында баш-
кы ролду ойногон Неслихан Атагїлдї 
алмаштырган. Аталган сериалда Туба 
“Ыплас акчалар жана сїйїї” сериалын-
дагы мурдагы ºнºктºшї Энгин Акїрек 
менен кайрадан бирге роль жаратып 
жатышат. 

деген кыска метраждуу фильмге тїшºт. 
2017-жылы ажарлуу Туба “Эр жїрºк жа-
на сулуу” сериалында Сюхандын ролун 
аткарат.  Кийинки жылдары дагы бир 
нече тасмаларга, телесериалдарга тар-
тылган актриса 2021-жылга чейин жал-
пысынан жыйырмадан ашык ролдорду  
жараткан.  

Алгачкы махабат, 
ажырашуу, табышуу        

2005-жылы Туба тасмадагы 
ºнºктºшї Бюлент Иналга тур-
мушка чыгып 2007-жылы экºº эки 
башка жолго тїшºт. Кийин Ту-

жылдызы жанат. 2007-2009-жылдары 
ал “Аси” сериалында таанымал тїрк ак-
тёру Мурат Йылдырым менен башкы 
ролдо ойнойт. 2010-жылы Туба “Жара-
ланган жїрºктºр” телесериалында Хас-
рет аттуу цыган аялдын образын мык-
ты ачып берет. 2014-2015-жылдары ал 
“Ыплас акчалар жана сїйїї” сериалы-
на тартылат. Бул сериал кºп ºлкºлºрдº 
кºрсºтїлгºндїктºн Туба дїйнº жїзїнº таа-
нылат. Кїйºрмандарынын кºптїгїнºн ал 
ошол жылдары “Фейсбук”, “Инстаграм”, 
“Твиттерде” ºз баракчаларын ачат.

Ушул эле жылы ал дагы їч тасмага 
тартылып кºрºрмандардын сїйїїсїнº ар-
зыйт. 2016-жылы ал “Кызыл Стамбул” тас-
масына тартылып, июль айында “Дагы” 

Їй-бїлєсї

Димаш Кудайбергенов 1994-жы-
лы 24-майда Казакстандын Ак-

тєбе шаарында тєрєлгєн. Чоў атасы 
Кудайберген Айтбаев казактын улут-
тук аспабы домбрада жакшы ойно-
со, чо¢ энеси Миуа казактын улуттук 
эпос торун жакшы билген, сºзмºр адам. 
Єзїнїн ата-энеси казакка таанымал  
ырчылар. 

Димаш биринчи жолу 2 жашын-
да сахнага чыгып, жергиликтїї теа- 
тралдык спектаклдердин биринде ки-
чинекей эпизоддук роль аткарган. 
5 жашында вокал жана фортепиа-
но боюнча сабактарга катышып, бал-
дар їчїн музыкалык студияга бара   
баштаган. 

Єспїрїм кезинде таэквондо менен 
машыгып, чоў ийгиликтерди жараткан. 
Бирок, музыка менен спорттун бирин 
тандоого туура келгенде, ал музыкага 
артыкчылык берген.   

Димаш Кудайбергенов
Димаш Кудайбергенов алты октава диапазонундагы кайталангыс 
їнї менен таанылган казакстандык жаш ырчы. Ал 27 жашында 
дїйнєнїн 140 єлкєсїнєн 10 млн.го жакын кїйєрман топтоого 
жетишкен. 

Жетинчи классты аяктагандан кийин 
Димаш музыкалык колледждин эстрада 
жана джаз ырдоо факультетине тапшы-
рып, казакстандык белгилїї ырчы  Ма-
рат Айтимовдон сабак алган.  2012-жылы 
єлкєдєгї эў абройлуу «Жас Канат» жаш-
тар сынагынын баш байгесин жеўип ал-
ган. Ошол эле жылы “Чыгыш базары” те-
лесынагында ийгиликке жеткен. Бир жыл-
дан кийин Кыргызстанда ºткºн “Мейкин 
Азия” эл аралык фестивалында жеўїїчї  
болгон. 

Димаш 2014-жылы Жубанов атын-
дагы музыкалык окуу жайын б¿т¿р¿п, 
Казак улуттук искусство университети-
нин джаз-вокал факультетине тапшыр-
ган. Димаштын їн диапазону 6 октава, 
тембри лирикалык тенор экени белгил¿¿ 
болгон. Ошондой эле ал ырчылык та-
лантынын бардык кырларын ачууга жар-
дам берген бел-канто ырдоо техникасын 
жакшы ºздºшт¿ргºн. Димаш ырларында 
баритондон тенорго, ал тургай аял со-
праносуна кїтїїсїз єткºн¿н угууга бо-

лот жана ал єзї аткарган музыка-
нын жанрын неоклассикалык деп  
мїнєздєйт. 

Дїйнєлїк даўк

Єзїнїн ºзгºчº їнї жана эў 
татаал ноталарды так ал-

ганы їчїн Димашты “казакстан-
дык Витас” деп аташкан. Бирок 
ырчы мындай салыштыруулар-
ды жактырбай, аларга чекит ко-
юу їчїн атактуу “Опера №2” 
ырын Кытайда Витастан эки тон 
бийик ырдаган. Бул ыр ырчыга 
дїйнєлїк атак-даўк алып келге-
ни менен Витастын продюссери 
“Опера №2” чыгармасын урук-
сатсыз ырдады деп айыптап, сотто Ви-
тастын репертуарынан чыгармаларды 
аткарууга тыюу салган. Бирок, бул жа-
гымсыз окуя Димаштын популярдуулу-
гуна эч кандай терс таасирин тийгизген  
эмес.   

Ырчы жеке жашоосун коомчулуктан 
жашырат. Бирок, жакындарынын айтуу-
су боюнча Димаш Нурсауле Аубакирова 
менен кºп жылдан бери кыз-жигит болуп 
с¿йлºш¿п келет.

2019-жылдын март айында Ку-
дайбергенов Орусиянын борборун-
да – Мамлекеттик Кремль сарайын-
да эки жолу концерт берген. Кон-
цертке ырчынын кїйєрмандары 

дїйнєнїн 56 єлкєсїнєн келиш- 
кен. 

2020-жылдын башында Димаш «Жыл-
дын маданият ишмери» номинациясын-
да Казакстандын «Эл сїйїктїїсї» сый-
лыгын алган. Arnau Tour 2020 алкагын-
дагы масштабдуу концерттердин серия-
сы коронавирустун пандемиясынан улам 
їзгїлтїккє учурап, концерт башка дата-
ларга жылдырылган. 2021-жылдын ба-
шында Димаш онлайн концертин берип, 
аны жїз єлкєнїн интернет колдонуучу-
лары кєргєн.

Димаштын репертуарында орус, ис-
пан, англис, француз жана башка тил-
дердеги ырлар бар. 

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА, “Кыргыз Туусу”


