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Гезитти уюштуруучулар 
“жаш баланын колу – периште-

ники” дешип ырым кылышып, “Эр-
кин Тоонун” алгачкы санын таратуу-
ну жаш балага тапшырышкан. Ал 
бала ошол кезде 14 жаштагы, кий-
ин белгилїї журналист, жазуучу 
болуп чыккан Мамасалы Абдука-
римов болгон.

Бїгїнкї 
саныбыздын 

нускасы: 9620

7-БЕТТЕ 10-БЕТТЕ

Урматтуу 
окурмандар 

жана жарнама 
берїїчїлєр, 
мындан ары 

«Кыргыз Туусу» 
гезитине 

жарыяланчу 
жарнамаларды 

gezit-tuu@mail.ru 
электрондук 

дарегине 
жєнєтїїўїздєрдї 

суранабыз.

Былтыр єрїктїн бир килин 22 
сомдон ºткºрдїк. Кара ºрїк ºзї 
тїшїмдїї келип, мºмºнї кєп бе-
рет. Айталы, жети-сегиз жылдык бир 
тїптєн 200-300 килограммга чейин 
тїшїм алса болот. Андыктан ка-
ра ºрїк ºстїргºн адам кїйбºйт, 

ºкїнбºйт. 

5-БЕТТЕ

Адистердин айтымында, качан гана ºлкºдº 
буудайдын 85 пайызы ºндїрїлїп, импорт 15 пайызды 

тїзїп, буудайдын камсыздык кору 50 ми¢ тонна 
болгондо ºлкºбїздº азык-тїлїк коопсуздугуна 

жетишкен болобуз.



2022-жылдын  21-январы 
№ 4 (24585)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru2

Президенттин иш кїндºлїгї

Эскирген жарлыктар жана  
тескемелер кїчїн жоготту

19-январда Президент Садыр 
Жапаров «Кыргыз Республикасынын 
Президентинин айрым жарлыктарын 
кїчїн жоготту деп таануу жºнїндº» 
жарлыкка кол койду.

Аны менен Президенттин актуалдуу эмес же 
мыйзам актыларынын жоболоруна карама-

каршы келген бир катар жарлыктары кїчїн жогот-
ту деп таанылат.

Мындан сырткары, Садыр Жапаров кол кой-
гон тескемеге ылайык Президенттин 269 теске-
меси кїчїн жоготту деп таанылат.

Бул чаралар бюрократизмден арылуу жана тез 
арада чечимдерди кабыл алууга тоскоолдук кыл-
ган кайталанган, эскирген ченемдик укуктук акты-
ларды аныктоо їчїн ченемдик укуктук актыларды 
масштабдуу инвентаризациялоонун алкагында ка-
был алынган. Мындан тышкары, бул жарлыкка жа-
на тескемеге кол коюу Кыргызстанда бизнес їчїн 
шарттарды жакшыртууга багытталган.

Быйылкы бюджет жана  
2023-2024-жылдарга болжол кандай? 
19-январда Президент 
Садыр Жапаров “Кыргыз 
Республикасынын 2022-жылга 
республикалык бюджети 
жана 2023-2024-жылдарга 
болжолу жºнїндº” мыйзамга 
кол койду. Мыйзам Жогорку 
Кеўеш тарабынан 2021-жылдын 
22-декабрында кабыл алынган.

Мамлекеттик инвестициялык грант-
тарды эске алуу менен 2022-жы-

лы республикалык бюджеттин жалпы ки-

решелери 282,1 млрд. сом ºлчºмїндº ка-
ралууда.

Белгилей кетсек, номиналдык маани-
де республикалык бюджеттин кирешеле-
ри 2021-жылдын бекитилген бюджети-
не карата 63,2%га же 109,2 млрд. сомго 
кºбºйгºн. 2023-2024-жылдар аралыгын-
да республикалык бюджеттин кирешеси 
тиешелїїлїгїнº жараша 295,8 млрд. сом-
ду жана 312,2 млрд. сомду тїзºт.

2022-жылга республикалык бюджет-
тин чыгашаларынын жалпы кºлºмї 291,2 
млрд. сом ºлчºмїндº белгиленїїдº, бул 
2021-жылдын бекитилген бюджетинен 
109,9 млрд. сомго кºп. 2023-2024-жыл-

дар аралыгында республикалык бюд-
жеттин чыгашасы тиешелїїлїгїнº жара-
ша 303,5 млрд. сомду жана 303,8 млрд. 
сомду тїзºт.

Республикалык бюджеттин киреше-
лерин жана чыгашаларын эске алуу ме-
нен 2022-жылга республикалык бюд-
жеттин таўкыстыгы 9,1 млрд. сомду же  
ИДПга карата 1,3%ды тїзºт.

Мында 2023-жылга республикалык 
бюджеттин таўкыстыгы 7,7 млрд. сом же 
ИДПга карата 1,0% деўгээлинде болжол-
донууда. Бирок, 2024-жылы республика-
лык бюджеттин профицити 8,3 млрд. сом 
деп болжолдонууда.

Ошону менен бирге ºлкºнїн бардык 
мамлекеттик башкаруу секторун камты-
ган 2022-жылга консолидацияланган бюд-
жеттин ресурстук бºлїгї 403,9 млрд. сом 
деўгээлинде болжолдонуп жатканын бел-
гилей кетїї керек.

Маалыматтык системаларды 
киргизїї маанилїї

Жыйындын жїрїшїндє 
региондор жана айыл 

єкмєттєр боюнча «Infodocs», 
«e-kyzmat», «Санарип аймагы» 
маалыматтык системаларды 
ишке киргизїїдє келип чыккан 
кєйгєйлєр талкууланды.

«Эў тємєнкї кєрсєткїчтєр 
Чїй облусунда байкалууда: 105 
айыл єкмєтїнїн ичинен 31 айыл  
єкмєтї электрондук документ 

жїгїртїї системасына кошул-
ган эмес. Мындай кєрсєткїчтєргє 
жол берилбеш керек. 1-марттан 
тарта Президенттин Админис-
трациясы кагаз тїрїндєгї до-
кументтерди кабыл алууну ток-
тотуп, 1-апрелден тарта бар-
дык мамлекеттик органдар то-
лугу менен электрондук доку-
мент жїгїртїїгє єтєт. Тездетїї 
керек, бул учурдун талабы. 

Коўшу мамлекеттер электрон-
дук документ жїгїртїїгє єткєн, 
ал эми биз аны жасай албай  
жатабыз»,– деп белгиледи Акыл-
бек  Жапаров.

 Ал кошумчалагандай,  
2022-жылдын 1-кварталынын  
жыйынтыгы боюнча, Прези-
денттин облустардагы ыйга-
рым укуктуу єкїлчїлїктєрїнєн 
баштап, айыл єкмєттєрїнє 
чейин электрондук документ 
жїгїртїї жана калкка элек-
трондук тейлєє кєрсєтїї сис-
темасын билїїсїнє карай  
аттестация жїрєт.

Кеўешменин жыйынтыгы 
боюнча Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасы электрондук до-
кумент жїгїртїїгє єтїї жана 
калкка электрондук кызматтар-

ды кєрсєтїї боюнча республи-
канын аймактарында окуу се-
минарларын єткєрїї иретинде 
Кыргыз Республикасынын Пре-
зидентинин Администрациясы-
нын, Кыргыз Республикасынын 

Санариптик єнїктїрїї минис-
трлигинин кызматкерлеринен 
турган кєчмє топторду уюшту-
рууну тапшырды.

(Уландысы 3-бетте)

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 
мамлекеттик органдарда, Президенттин облустардагы 
ыйгарым укуктуу єкїлчїлїктєрїндє, райондук 
администрацияларда, Бишкек жана Ош шаарларынын 
мэрияларында автоматташтырылган маалыматтык 
системаларды ишке киргизїї маселеси боюнча  
кеўешме єткєрдї.

Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМБЕКОВ, “Кыргыз Туусу”

Анда А.Кожошев маалымдагандай, 
Министрлер Кабинетинин токтомуна  

ылайык, 62 преференциялык чек арага чек-
теш калктуу конуштардын тизмеси бекитил-
ди жана  аларды тºмºнкї салыктардан бошо-
туу аныкталды: – киреше салыгынын коюмун 
10%дан 5%га чейин тºмºндºтїї; – пайда са-
лыгынан толук бошотуу; – сатуудан алынуучу 
салыктан бошотуу.

Мындан сырткары, тийиштїї мыйзамдык 
ºзгºртїїлºргº ылайык, облуска 1 млн. доллар 
суммадагы инвестицияларга, тоо-кен тармагы-
на 10 млн. доллар суммадагы инвестициялар-
га мамлекеттик кепилдиктер берилет. Аны ме-
нен бирге, мамлекет инвесторлорго келтирил-
ген зыяндын ордун толтурууга милдеттенет.

Ошондой эле, облуста калкка мамле-
кеттик жана муниципалдык кызматтарды 
жеўилдетилген негизде кºрсºтїїнїн ºзгºчº 
режими киргизилди.

«Бардыгы болуп 7 мамлекеттик кыз-
матка жеўилдетїїлºр кºрсºтїлºт. Бул че-

чимди ишке ашыруу їчїн республикалык 
бюджеттен 25 млн. сом каралат», – деди  
А.Кожошев.

Облусагы чек арага чектеш 62 айылдын ту-
руктуу жашоочулары їчїн пенсияларды 2000 
сомго жогорулатуу, жºлºкпулдарды эки эсе-
ге жогорулатуу, аталган 62 айылда їй-бїлºгº 
электр энергиясын 50% жеўилдик менен 
берїї, дарыгерлердин, мугалимдердин, кїч 
тїзїмдºрїнїн кызматкерлеринин эмгек акы-
сын кошумча кºбºйтїї сунушталды.

Президент С.Жапаров айтылган сунуштар-
ды колдоого алды. Мамлекет башчысы кыска 
убакыт аралыгында тийиштїї ченемдик-укуктук 
процедураларды соўуна чыгарып, аталган су-
нуштарды 2022-жылдын 1-мартынан тартып 
ишке ашырууну тапшырды.

Эске салсак, Мамлекет башчысы 2021-жыл-
дын 10-сентябрында «Баткен облусунун стату-
су жºнїндº» мыйзамга кол койгон.

Т.ИСХАКОВ

Чек ара аймагына ºзгºчº камкордук
Кечээ Президент Садыр Жапаров Министрлер Кабинетинин 
Тºрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошевди жана 
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу ºкїлї 
Абдикарим Алимбаевди кабыл алды.
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Министрлер Кабинетинде

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун 
басары Арзыбек Кожошев 
активисттер жана Баткен 
облусун социалдык-
экономикалык жактан єнїктїрїї 
маселесин активдїї чагылдырган 
ЖМК єкїлдєрї менен жолугушту.

Арзыбек Кожошев белгилегендей, 
облуска єзгєчє макамдын бери-

лиши бизнести єнїктїрїїгє мїмкїндїк 
берип, жумушчу орундарды жогорула-
тып, аймакты єнїктїрїї їчїн шарт тїзєт.

Арзыбек Кожошев ЖМК єкїлдєрї 
менен жолугушту

Ал кошумчалагандай, мыйзам-
га ылайык, облус аймагында атайы 
жеўилдетилген салык жана инвестиция-
лык режим иштейт. Тактап айтканда, иш-
керлер салыктын айрым тїрїнєн: кире-
шеге салык жана сатыктан тїшкєн салык-
тан бошотулат, ошондой эле жергиликтїї 
кеўештердин чечими боюнча мїлккє кара-
та салыктан жана жер салыгын тєлєєдєн 
бошотулат.

Арзыбек Кожошев белгилегендей, 
мамлекеттик органдардын, жарандык  
коом жана жалпыга маалымдоо каражат 
єкїлдєрїнїн ырааттуу иши аркылуу га-
на аймак тургундарынын жашоосун иш 
жїзїндє жакшыртууга мїмкїн.

Баткендик журналисттер жана акти-
висттер єздєрїн кызыктырган бир ка-
тар суроолорго жооп алышып, келе-
чекте облусту єнїктїрїї программа-
сын ишке ашыруу боюнча сунуштарын  
айтышты.

Жолугушуунун соўунда Арзыбек Ко-
жошев Баткен облусун єнїктїрїї ма-
селесин активдїї чагылдырган ЖМК 
єкїлдєрїнє ыраазычылык каттарды  
тапшырды.

    Белгилей кетсек, Президент Садыр 
Жапаров тарабынан кол коюлган мый-
замга ылайык, Баткен облусуна єзгєчє 
макам берилип, облусту єнїктїрїї про-
граммасы кабыл алынган, анын алкагын-

да Баткен облусун єнїктїрїї максатын-
да жыл сайын 500 млн. сом єлчємїндє 
каражат бєлїнєт.

Кыскача

Бетти даярдагандар Мелис СОВЕТ уулу,  
Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, 
“Кыргыз Туусу”

Орун басарлар ордун тапты
Экс-депутат Таабалды Тиллаев Транспорт жа-

на коммуникациялар министринин орун басары бо-
луп дайындалды. 

Ал 2020-жылы октябрь айында “Мекеним Кыргыз-
стан” партиясынын атынан талапкерлигин коюп, 

акыркы шайлоодо “Альянс” партиясынан талапкерли-
гин кºрсºткºн. Министрдин дагы бир орун басарлыгы-
на министрдин мурдагы ке¢ешчиси Марат ªскºмбаев 
дайындалды. 

Терентьев їйї теске 
салынат 

Кºп жылдардан бери кароосуз калган Кычан Жа-
кыпов атындагы сейил багында жайгашкан Пиш-
пек шаарынын биринчи старостасы Илья Терен-
тьевдин їйї реконструкцияланарын Маданият, 
маалымат, спорт жана жаштар саясаты минис-
трлиги билдирди. 

Кечээ, аталган имараттын аймагында министр Аза-
мат Жаманкулов, “Кыргыз реставрация” илим-

изилдºº долбоорлоо институтунун жетекчиси Жумаме-
дель Жумабаев”, “Дордой” ассоциациясынын – ºкїлдºрї 
їйдї калыптандыруу долбоорун талкуулашты.  “Дор-
дой” ассоциациясынын жетекчилигинин маалымдашын-
ча, о¢доо иштери жылдын аягына чейин бїткºрїлºт. 
Имаратты о¢доп-тїзºº иштерине 11 млн. сом кара-
жат керектелет жана о¢доону “Дордой” ассоциациясы  
жїргїзºт.

Эки орунга 41 талапкер
27-февралда ºтїїчї №27 Биринчи май жа-

на №29 Свердлов шайлоо округдары боюн-
ча Жогорку Ке¢ештин депутаттарын кай-
ра шайлоого 41 талапкер катышууга билдирме  
берди. 

БШКнын маалыматына таянсак, Биринчи 
май шайлоо округу боюнча 18, Сверд-

лов шайлоо округу боюнча 23 талапкер катталган. Би-
ринчи май шайлоо округу боюнча талапкерлердин тиз-
месинде ЖКнын мурдагы депутаттары Рыскелди Мом-
беков жана Элвира Сурабалдиева жана укук коргоо-
чу Нурбек Токтакунов бар болсо, Свердлов шайлоо 
округу боюнча тизмеде эски депутаттар Ирина Ка-
рамушкина, Аида Салянова жана журналист Нурдин  
Мотуев бар.  

Жасалма дипломдуулар  
жазаланат

2022-жылдын 24-январынан баштап, мамлекет-
тик органдарда, муниципалдык кызматтарда иш-
теген бардык жарандардын билими тууралуу дип-
ломун жана чет мамлекеттин жарандыгы боюнча 
текшер¿¿лºр ж¿рг¿з¿лºт. 

Жабыркаган 
жардам алууда

Алматыдагы тополо¢дон бери дайыны та-
былбай жаткан  кыргызстандык Чолпонбек Сы-
дыков кечээ «Тез жардам» унаасы менен Бишкек-
ке жеткирилип, № 4 травматологиялык борбор-
го жаткырылды. 

Чолпонбек Казакстанда эмерек жасап иштеп 
ж¿ргºн. 9-январь к¿н¿ Бишкекти кºздºй жол тарт-

канда, Алматынын чыга бериш жеринен аны Казак-
стандын милиция кызматкерлери кармап алып уруп-
тепкилешкендиктен кабыргалары, буту сынган. Бул 
окуяны Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 
териштир¿¿гº киришти. Ал эми КРнын Акыйкатчысы 
жабыр тарткан жараныбызды Стамбул протоколу менен 
медициналык экспертизадан ºткºр¿¿н¿ ºт¿н¿п жатат. 

Кºлд¿н суусу тартылып  
баратабы?

Кºл эненин суусу тартылып, жээктен качып ба-
ра жатат. Мындай кабарды Тосор айылынан Айбек 
Сарыгул аттуу жаран кабарлады. Мурда кºр¿нбºгºн 
таштар чыгып калыптыр. Кургакчылык Кºл эне-
ни алсыратты. Сууну ¿нºмдºº ¿ч¿н тамчыла-
тып жана жаадырып сугарууну ºздºшт¿рºл¿”, – 
деп билдирген. 

Ал эми КРнын илимдер академиясынын гидроэ-
нергетика жана суу маселеси боюнча Тянь-Шань 

илим изилдºº борборунун жетекчиси Р.Сатылкановдун 
билдир¿¿с¿нº караганда кºл мº¢г¿лºрд¿н суусу менен 
толот. Бирок, суунун кºп бºл¿г¿ сугатка колдонулган-
дыктан жана жамгыр аз жааган жылдары кºл бºксºрºт. 
Б¿г¿нк¿ к¿ндº соцтармактын колдонуучулары Ысык-
Кºлд¿ бºксºрт¿п жибербºº ¿ч¿н табигый сууларды 
¿нºмд¿¿ колдонууга чакырышууда.  

Анткени, акыркы жылдары жасалма диплом ме-
нен иштеп ж¿ргºндºр арбын чыгып жатат. Ал  

коомчулуктун кызуу талкуусуна т¿ш¿п, мамлекеттик кыз-
маттын аброюна катуу шек туудурган окуяларга айла-
нып кет¿¿дº. Бул боюнча Президент Садыр Жапаров 
УКМКга тапшырма берди. Ал эми УКМК бардык башка-
руу структурасында иштегендерди жана депутаттарды 
жасалма диплому бар болсо ºз каалоолору менен кыз-
маттан кетип калууга чакырды. Жасалма диплому бар-
лар жана чет элдик жарандыгы менен иштеп ж¿ргºндºр 
кармалып калса, кылмышка тартылуусун эскертти.         

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
«Эти Бакыр Терексай» тоо-кен 
ишканасынын башкы директору  
Вели Гёкдере менен жолугушту.

Ишкана жетекчиси билдирген-
дей, їстїбїздєгї жылдын би-

ринчи кварталында Терек-Сай кенин-
деги алтын чыгаруучу фабрика ишке  
берилет.

Жолугушууда кыргыз-тїрк ишкана-
сынын єндїрїштїк ишмердїїлїгїнїн ак-
туалдуу маселелери, анын ичинде эко-

логиялык талаптардын жана социалдык 
милдеттенмелердин аткарылышы тал-
кууланды.

Кеўешменин  жыйынтыгында  тие-
шелїї мамлекеттик жана жергиликтїї 
бийлик органдарына бир катар тапшыр-
малар  берилди.

Белгилей кетсек, Терек-Сай кени 
Жалал-Абад облусунун Чаткал райо-
нундагы Терек-Сай айылында жайгаш-
кан. «Эти Бакыр Терексай» ЖЧКсы – бир-
гелешкен ишкана, капиталынын 25%ы 
– «Кыргызалтын» ААКсына, 75%ы «Эти 
Бакыр» тїрк компаниясына тиешелїї. 
Анда 800дєн ашуун кыргызстандык жа-
ран эмгектенет.

Алтын чыгаруучу фабрика ишке берилет
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– Алмазбек Акматалиевич, ºлкºдº бир 
жылдан берки болуп жаткан кандай иштер-
ди олуттуу деп белгилейт эле¢из?  
– Кыргызстанда ири саясий жана экономикалык 

реформаларга жол ачылды. Э¢ оболу Конституция 
ºзгºрт¿л¿п, президенттик башкаруу формасына 
ºтт¿к. Аткаруу бийлигинин башына эл ишенимине 
ээ болгон Президенттин шайланып келиши, бий-
ликтин к¿чт¿¿ вертикалын т¿з¿¿гº м¿мк¿нд¿к берди. 
Парламентаризмди бетке кармап, бирок аны иш-
ке ашыра албаган жалган лозунгдар артта калды. 
Муну менен бийликтеги башаламандыкты, жооп-
керсиздикти, кºм¿скº башкарууну, партиялык сая- 
сий ири коррупцияны жоюуга кириштик. 

Акыркы он беш жылдан бери шайлоо-лорду 
ºткºр¿¿ опурталдуу болуп калды. 2005-жылдагы 
март жана 2020-жылдагы октябрь окуялары шай-
лоого нааразы болгон элди кºчºгº чыгууга арга-
сыз кылып, революцияга, бийликтин алмашуусуна 
алып келди. Ушундан улам бир жарым жылдан бер-
ки мезгил аралыгындагы президенттик жана пар-
ламенттик кайра шайлоолор тынч ºтсº экен деген 
элдин кооптонуусун, тилегин да т¿ш¿н¿¿гº болот. 
Ушул эки шайлоонун мурдагыдай акча аралашпай, 
административдик к¿ч колдонулбай таза ºткºн¿н 
эл кºрд¿. Муну бийликтин айрым оппоненттери, 
эл аралык байкоочулар да белгилешти. Мындан 
ары ªкмºткº болгон ишеним дагы бекемделет деп  
ойлойм.   

– Айты¢ызчы, калк коррупцияга кар-
шы катуу к¿рºш ж¿рг¿з¿¿н¿ к¿ткºн. Сиз-
дин ою¢узча ушул ¿м¿т акталып жатабы?
– Жоопту Кумтºрдºн баштайын. Кумтºр Кыр-

гызстан эгеменд¿¿л¿к алгандан бери кыргыз чи-
новниктери аралашкан э¢ чуулгандуу, коомчулук 
¿ч¿н жабык долбоор болду. Жалпы эл Садыр Жа-
паровдон ушул маселенин чечил¿¿с¿н к¿тт¿. Бул 
боюнча Премьер-министр Акылбек Жапаровдун 
жетекчилиги алдында бирдикт¿¿ команда т¿з¿л¿п 
к¿рºш башталган. Азыркы учурда “Centerra Gold 
Inc” компаниясы ºз¿н¿н баланстык наркынан 926 
млн. долларды эсептен чыгарып, бизнес опера-
циялары токтогондугун, аны менен Кумтºрдºн 
ºз¿н¿н кºзºмºл¿н алдырганын билдир¿¿гº арга-
сыз болуптур. ªлкºн¿н тоо-кен тармагы рефор-
малоого мурунтадан бери муктаж болуп келат-
канын Кумтºр чыры кашкайта кºрсºт¿п койгон 
болчу. С.Жапаровдун президенттик кызматка ки-
ришкендеги алгачкы 5 жарлыгынын бирººс¿ ма-
селеге арналып, жа¢ы мыйзамдар кабыл алын-
ды. Ири кендерди мамлекет ºз¿ иштетмек болду 
жана анда мамлекеттин ¿л¿ш¿ 100 пайыз болуу -
га тийиш. Ушул максатта “Улуу кºчмºндºр мура-
сы” аттуу жа¢ы холдинг т¿з¿лд¿. Мурда рекуль-
тивациялоо ¿ч¿н каралган акчалар 17 ар баш-
ка банкта сакталып келген. Эми Кумтºрдºн баш-
ка кендерди рекультвациялоого каралган 340 
млн. сом мамлекеттик банктарда сактала баш-
тайт жана  ал чакан жана орто ишкерликти кол- 
доого багытталат. 

Дагы бир жагдайды айта кетейин. 2021-жылы 
14561 кг алтын ºнд¿р¿л¿п, бюджетке 13,6 млрд. 
сом т¿шт¿. Ал  эми  2022-жылы  17 тонна алтын 
ºнд¿р¿¿ боюнча план бар экен.  Жа¢ы жылга кара-
та 500 млн. доллар эркин каражат менен киргени-
биз анык болду. Мындай кºрсºтк¿ч эгеменд¿¿л¿к 
алган жылдардан бери биринчи жолу болуп жа-
тат. Бул кыргыз экономикасындагы алгачкы жак-
шы  кадам.

Б¿г¿нк¿ к¿ндº Кыргызстандын кызыкчылыгын 
эл аралык де¢гээлде коргой ала турган кадрлар 
жетишт¿¿ экенине кºз¿б¿з жетип калды. Прези-
дент С.Жапаров ал  боюнча: ”Юстиция министри 
Аяз Баетов эл аралык бардык соттор менен ан-
глисче те¢ ата сїйлºшїп, коррупцияга кириптер 
болгон инвестициялык келишим болгонун далил-
деп, Мегакомду утуп алдык”, – деп белгиледи. Ми-

нистрлер Кабинети 2026-жылга чейинки экономи-
каны ºн¿кт¿р¿¿ боюнча амбициялуу программа-
ны кабыл алды. ªткºн жылы салык, бажы кыз-
маттары коррупциялык ºнºкºт оорудан бирото-
ло болбосо да, арыла баштады. Бюджеттин ки-
реше бºл¿г¿ ºс¿¿гº ºтт¿. “Мегаком”, “Манас” аэ-
ропорту, “Кыргыз темир жолу” ж.б. компаниялар 
ºз кирешелерин 40-50  пайызга кºтºр¿¿гº жети-
шип, миллиарддаган ашыкча киреше чогултул-
ду. Менин оюмча 2022-жыл экономикалык аз ий-
гиликтердин эмес, чо¢ секириктин жылы болууга  
тийиш. Ал ¿ч¿н мамлекеттин м¿мк¿нч¿л¿ктºр¿  
жетишт¿¿. 

Президент С.Жапаров бийликке келген э¢ ал-
гачкы к¿ндºн баштап, экономикалык мунапыс жа-
рыялады. Мындай тажрыйба д¿йнº ºлкºлºр¿н¿н 
бир тобунда ишке ашырылган. Мурдагы жа-
на азыркы ондогон чиновниктер суракка алы-
нып, алды соттолуп, кээ бири казынага кол сал-
ганын мойнуна алып, уурдаганын бюджетке 
тºг¿п берип жатышат. Анын эсебинен казына-
га 8 млрд. сом т¿ш¿пт¿р. Бул иш-чаралар азыр-
кы иштеп жаткан мамлекеттик органдардын же-
текчилери ¿ч¿н катуу ко¢гуроо болгондугу ¿ч¿н  
маанил¿¿. 

Ошого карабай кºйгºйлºр да кºп. Эл ара-
сындагы жакырчылык кескин кыскарбай жатат. 
Азык-т¿л¿к, мунай зат продукциялары, дары-
дармектер кымбаттады. Албетте, ага жара-
ша жакыр ¿й-б¿лºлºргº дарект¿¿ жардам бер¿¿ 
колго алынып, жºлºк пулдар, пенсиялар, бюд-
жеттик мекемелерде иштегендердин маяна-
лары этаптуу жогорулатылып жатканы жакшы  
дечи. 

ªткºн жылдагы Баткен окуясынан кийин жабыр 
тарткан ¿й-б¿лºлºргº жа¢ы ¿йлºр курулуп берил-
ди. Баткен облусуна ºзгºчº статус ыйгарылып, аны 
ºн¿кт¿р¿¿ программасы бекитилди. Мындан ары 
ал жакка жыл сайын 500 млн. сом кºлºм¿ндº ка-
ражат которуп туруу чечими чыгарылганын кол-
дойм. Албетте, мунун баарына бюджеттен каражат 
бºл¿нºт. Бирок, чек ара аймактарын ºн¿кт¿р¿¿дºн 
акча аябашыбыз керек.       

– Бир жыл ичиндеги тышкы саясаты-
быздын кайсы окуялары эси¢изде калды?     
– Чакан ºлкº болсок да КМШ, ЕАЭБ, ЖККУ, ШКУ 

сыяктуу абройлуу уюмдардын ишенимд¿¿ м¿чºс¿ 
катары Кыргызстан ºз позициясын мындан дагы бе-
кемдеши керек. Садыр Жапаров ºлкº экономика-
сы пандемиядан кийинки оор учурга туш болгондо 
бийликке келди. Ошого байланыштуу стратегиялык 
ºнºктºш мамлекеттер менен саясий-экономикалык 
кызматташтык байланыштарды ке¢ейт¿¿гº, сырт-
тан инвестиция тартууга аракет жасалып жатат. Ал-
бетте, Кыргызстан кºп векторлуу саясат ж¿рг¿зºр¿ 
анык. Азыркы учурда Тажикстан менен нечен 
жылдан берки чек ара кºйгºйлºр¿н чеч¿¿ татаал  
болууда. 

Мен ºткºн жылы Шотландиянын Глазго  
шаарында болгон д¿йнº ºлкºлºр¿н¿н президент-
теринин саммитинде мамлекет башчыбыздын 
климатты жакшыртуу жана мº¢г¿лºрд¿ сактоо-
го арналган билдир¿¿с¿нº токтолоюн. Саммит-
те С.Жапаровдун кºтºргºн демилгеси колдоо-
го алынып, БУУ 2022-жылды “Тоолорду туруктуу 
ºн¿кт¿р¿¿н¿н эл аралык жылы” – деп жарыялады. 
Мунун аркасы менен бизде экологиялык ири  дол- 
боорлорду ишке ашырууга м¿мк¿нч¿л¿к бар. 
Кыргызстандын сунушу аркылуу БУУнун баш-
кы ассамблеясы бекиткен “Табият чек араны 
тааныбайт” деген токтомдун негизинде эл ара-
лык ºнºктºштºр менен биргеликте ªкмºттº 
жа¢ы иштер башталыптыр. Андан тышкары, 
Кыргызстан 2027-жылы “Бишкек – 25” глобал-
дык саммитин чакырууну сунуштаганы алгы-
лыктуу иштердин башталышы болсо экен деген  
тилегим бар. 

Пикир

Вера БЕДЕЛБЕК,  “Кыргыз Туусу”

Жыл жаўырып, Президентибиз жаўы максаттарды кєздєп, 
єлкєнїн єнїгїїсї їчїн бир топ маанилїї чечимдерди кабыл 
алып, социалдык-экономикалык жактан бакубат мамлекетти 
куруунун пайдубалын тїптєй баштады.  Ошондой 
эле Президент Садыр Жапаровдун єлкє башчысынын 
кызматына киришкенине бир жылдын жїзї болуп баратат. 
Ошондуктан, учурдан пайдаланып Президент тарабынан 
єткєн жылдары жасалган иштер тууралуу Жогорку 
Кеўештин депутаттарына кайрылып,  
алардын пикирин укканбыз. 

Актуалдуу маек 

      Кыргызстан жа¢ы саясий башкаруу формасына 
багыт алып, Садыр Жапаровдун президенттик кызматка 
расмий киришкенине жакында 1 жыл толот. Ушул 
мезгил ичинде ºлкºдºг¿ болгон ºзгºр¿¿лºр 
тууралуу белгил¿¿ саясат таануучу Алмазбек 
Акматалиев ºз ойлору менен бºл¿шт¿. 

Экономиканы ºн¿кт¿р¿¿ч¿ 
м¿мк¿нч¿л¿ктºр арбын

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА,  “Кыргыз Туусу” 

ЖКнын депутаты  
Жаныбек АБИРОВ: 

“Кумтєр”  
маселесинде  
буга чейинки  

президенттердин 
саясий эрки  

жеткен эмес”
– Бир жыл абдан кыска мєєнєт. Бирок, бул убакта Са-

дыр Нургожоевич реформаларды жасоого жетиш-
ти. Быйыл Президенттик башкаруу формасына єттїк. Парла-
менттик шайлоо, шаардык кеўештердеги шайлоолор да жаўы 
система менен єттї. Кыргызстанда бийликтин бул башкаруу 
формасы жаўыдан иш алып бара баштагандыктан азырын-
ча баа берїї эрте. Албетте, Президенттин чечкиндїї кадам-
дарынын аркасында тоо-кен тармагында жетишкендиктер 
болду. Буга чейин чет элдиктердин пайдасына иштеп келген 
“Кумтєр” мамлекеттин карамагына єттї. “Кумтєр” маселесин-
де буга чейинки президенттердин саясий эрки жеткен  эмес. 

Президент єзїнїн кайрылуусунда їстїбїздєгї жылдын 
январь айында бюджетибизде 500 млн. доллар бар экенди-
гин жана мындай каражат жыл башында, деги эле Кыргыз-
стандын тарыхында болбогондугун, бул акчалар дыйкандар-
га, фермерлерге 6 пайыз менен їч жылга “Айылбанк” жа-
на РСК банктары аркылуу кредитке берилерин айтты. Ан-
дыктан Кыргызстандын ар бир жараны Президентке колдоо 
кєрсєтїшїбїз  керек. 

Бийлик, мамлекеттик кызматкерлер менен элдин орто-
сунда 30 жылдын аралыгында ажырым пайда болуп, бири-
бирибизге ишенбей калганбыз. Мамлекетти єнїктїрєлї де-
сек, жалгыз эле Президент эмнени жасайт деп кїтїп оту-
ра бербей, жалпы элибиз анын ичинде ар бир мамлекет-
тик кызматкер єз салымыбызды кошолу. Жогорку бийлик-
ке жаўы жїздєр, жаштар келсин дейбиз. Жакында эле бажы  
кызматын жетектеген жаш кадрдын коррупция менен кар-
малганы, кадрларды тандоодо кылдаттык керек экендигин 
кєрсєттї. 

Азыркы тапта азык-тїлїктїн баасы жогорулап жатат, аны 
Министрлер Кабинети єз кєзємєлїнє алып, тиешелїї тапшыр-
маларды бериш керек. Эки жылдан бери кїрєшїп келе жаткан 
пандемияны жана мамлекетибиздеги жумушсуздукту эске ал-
ганда, элдин турмушу барган сайын оорлогонун  унутпашыбыз  
керек.
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Аракетке берекет 

Качанкыга чейин казактарга 
жалдырайбыз

Казак-кыргыз чек аралары жабылары менен кºп 
жылдардан бери казактардын гана контрабанда-

лык унун, ун азыктарын колдонуп калган Талас облу-
сунда ун тартыштыгы жаралды. Ага удаа эле Кыргыз-
стан ун чыгаруучу мекемелер ассоциациясынын пре-
зиденти Рустам Жунушов 2016-жылдан бери кыргыз 
рыногу контрабандалык рынок болуп калганын билдир-
ди. Анын айтымында, арпа, буудайды ташып кирїїдº 
кошумча нарк салыгы алынгандыктан (2021-жылдын 
1-августунан  2022-жыл-
дын 1-августуна чейин) 
2021-жылы ºлкºдº ун 
комбинаттарынын саны 
ºскºн. “Ошондуктан биз 
Министрлер Кабинети-
не, Президентке муну 
дагы 3 жылга узартып 
берїїнїн суранат элек. 
Бул ишке ашса атаме-
кендик ун ºндїрїїчїлºр 
ºз продукциялары ме-
нен калкты 60-70 пайыз 
камсыздамак”, – дейт 
Р.Жунушов. 

Буга улай ал учурда ун ºндїрїїчї иш-
каналарда 2 айга жетерлик ун жана буу-
дай кору бар экенин ортого салган. Албет-
те, Р.Жунушовдун бул билдирїїсї азыр-
кы кырдаалда жакшы. Бирок, муну ме-
нен Кыргызстандын буудай, ун азыкта-
рына байланыштуу маселеси толук че-
чилип кетпейт. Ал ºзї айткандай эрте¢ 
эле казак туугандар ар кандай шылтоо-
лор менен чек арасын жаап, буудайды 
чыгарбай да коюшу мїмкїн. Анда кай-
ра эле ºзїбїзгº кыйынчылык жаралат. 
Ошондуктан º¢гºгº ишенбей ºзїбїз ар-
па, буудай айдап, буудайыбыздын клей-
ковинасы (буудайдын курамындагы бе-
локтук зат) аз болсо дагы алгачкы жыл-
дары аны ун кылып жешибиз керек. Анан 
бара-бара сапаттуу буудайларга ºтº ала-
быз. (Ошол эле учурда єзїбїздїн клей-
ковинасы казактардыкынан кем калба-
ган, биздин жерде жакшы єскєн буудай-
дын сорттору бар экенин да эстен чыгар-
басак). Эске салсак, 1996-1998-жылдары деле кара-
пайым эл атамекендик арпа, буудайдан эле ун кы-
лып жеген. Ал жылдарга салыштырмалуу азыр Кыр-
гызстанда айыл-чарба техникалары кºп жана жак-
шы сортторду таратуучу жеке менчик їрºн чарбалар  
да бар.  

Бїгїн баштабасак,  
эрте¢ кеч

Айыл чарба министрлиги 2021-жылы Кыргыз-
стандын буудай азыктарына болгон жалпы 

керектººсї 750 ми¢ тонна экенин билдирген. Быйыл 
кургакчылыктан улам буудайдын тїшїмї 41,4%га, ар-
паныкы 58%га кыскарып, буудайдын баасы бир жыл-
да 40%га ºстї. Мындан сырткары акыркы 5, 10 жыл-
да Кыргызстанга сырттан арпа, буудай, сулуу, ун, ун 
азыктары кирип жатып ºлкº боюнча арпа, буудай 
аянттары кескин кыскарып кеткен. Алсак, ун комби-
наттарынын жабылышы менен 2016-жылдан тарта 
буудай аянттары 120 ми¢ гектарга азайган. Ошол се-
бептен акыркы жылдарда Кыргызстан арпа, буудай-
ды Казакстан, ªзбекстан, Россия, Кытай мамлекет-
теринен импорттоп, кээде жардам катары да алып  
жатат. 

Башкача айтканда, учурда биз ко¢шу мамлекет-
терге ун жагынан толук кºз карандыбыз десек бо-
лот. Бул кºз карандылыкты жоюп, азык-тїлїк кооп-
суздугун камсыз кылыш їчїн Кыргызстан жылыга 
645 ми¢ тонна буудай ºндїрїп, буудай импорттоо-
ну кескин кыскартыш керек. Адистердин айтымында, 
качан гана ºлкºдº будайдын 85 пайызы ºндїрїлїп, 
импорт 15 пайызды тїзїп, буудайдын камсыздык ко-
ру 50 ми¢ тонна болгондо гана ºлкºбїздº азык-тїлїк  
коопсуздугуна жетишкен болобуз. Буга жетиш їчїн 
биз ири алдыда буудайдын жакшы сортторун алып 
келип айдап, ºзїбїздїн климатыбызга кºндїрїшїбїз 
керек. Муну ишке ашыруу жылдарды талап кылат. Де-
мек, бїгїнкї кїндºн тарта мамлекет кыргыз агроном-
дору, окумуштуулары менен кызматташып, иррига-
циялык системаны толугу менен ºзгºртїп чыгышы 
керек. Ошол эле мезгилде 7 жыл ичинде ºздºрїнїн 
климатына жараша буудайдын мыкты сортун чыгар-
ган Башкырстандын, жер астындагы сууларды жїз 
ми¢деген жерлерди сугарууга пайдаланган Кытай-
дын тажрыйбаларын їйрºнїї да учур талабы болуп 
турат. Эгер жогоруда айтылгандар ишке аша тур-
ган болсо Кыргызстан Афганистан, Тажикстанга  ар-
па, буудай, ун, ун азыктарын эскпорттогон ºлкºгº  
айланат.

Ошентип “ºлбºгºн жанга жаз келет” дегендей 
кыш ортолоп, жазга жакындап калдык. 
Кургакчылыктан жана ºлкºдºгї агрардык 
саясаттын алсыздыгынан улам быйыл 
кїзїндº эле кымбаттаган арпа, буудай, ун, ун 
азыктары акырындап дагы кымбаттап бара 
жатат. Жакында эле Казакстанда болуп ºткºн 
элдик толкундоолор Кыргызстанда буудай, ун 
маселеси кооптуу абалда экенин дагы бир 
жолу айгинеледи.  

Азык-тїлїк коопсуздугун 
азыр ойлонолу

Жакшы тїшїм алгандар бар, 
бирок...

Їрºн демекчи, учурда Кыргызстанда ºз алдын-
ча изилдеп, тїшїмдїї арпа, буудай айдоо-

ну максат кылгандар да жок эмес. Мисалы, акыркы 
жылдарда Чїй облусундагы їрºн ºндїрїїчїлºр ми-
нус 15 градус суукка чыдай турган буудайдын їрºнїн 
ºстїрїшкºн. “Чїй облусунда тїнкїсїн суук болуп, 
кїндїз катуу ысып кеткен учурлар болот. Биз мын-
дай шартта жакшы ºсїїчї россиялык буудай сортун 
айдап, кºп жылдардан бери гектарынан 55-60 цент-
нерден тїшїм алып жатабыз”, – дейт “Мир 24” теле-
каналына берген маегинде фермер Рысбек Имана-
лиев. Албетте, мындай жа¢ылык кимди болбосун ку-
бандырбай койбойт. Бирок, мындай тїшїмгº жетиш 
їчїн жердеги нымдуулук дагы тиешелїї нормада бо-
лушу керек. Мисалы, быйыл фермерлер ªзбекстандан 
жакшы буудай їрºнїн алып келишкен. Аны кїздїк кы-
лып айдоо їчїн эгин себиле турган жер биринчи суга-
рылышы керек. Же болбосо кїзгї жамгыр жетиштїї 
болушу кажет. Былтыркы кургакчылыктан жана кїзгї 
жаан-чачындын сейрек болушунан улам кїзгї айдап-
себїї да ойдогудай болбой калганын айтышат алар. 

Анын їстїнº 2021-жылы кїйїїчї майдын баасы кес- 
кин кºтºрїлгºндїктºн дыйкан, фермерлердин кºбї 
дан эгиндерин айдашкан эмес. Буудай эгїї кºп жыл-
дардан бери пайдалуу болбой калгандыктан жер иш-
теткендердин басымдуу бºлїгї беде айдап алышкан. 
Буга буудай їрºнїнїн жана жер ижарасынын, техни-
калык кызмат кºрсºтїїлºрдїн кымбаттыгы да себеп-
кер болгон. ªткºн жылы кургакчылыктан улам арпа, 
буудай айдаган фермерлердин айрымдары эки гек-
тардан 2,5 тоннадан гана тїшїм алып калышкан. Аны 
ун кылып саткан кїнї да чыгашаны толук жаппай ка-
лары айтпасак да тїшїнїктїї.  

Буудай айдагандарга  
колдоо керек

Былтыр айыл чарба боюнча эксперт Тºрºгул Беков 
Министрлер Кабинети буудай айдаган фермер-

лерди субсидиялашы керектигин айткан. “Биринчиден 
аларга арзан насыялар берилип, мамлекет буу- 
дайды сырттан кирип жаткан буудайдын баасы менен 
сатып алышы керек. Ошондо гана фермерлер эч корк-
пой буудай айдай башташат”,-деген эле ал. Быйыл 
бул сунушту Министрлер Кабинети бекем колго алба-
са болбойт.  Себеби, учурда кїйїїчї май 57 сомго чы-
гып, тоюттук буудайдын килограммы 27, їрºндїк буу-

дайдын килограммы 35 сомдон жогору болуп турат. 
   Казакстан болсо ЕАЭБге мїчº экенибизге кара-

бай Кыргызстанды їчїнчї ºлкº категориясына кир-
гизип койгон. Тактап айтканда, казак фермери Кыр-
гызстанга буудай саткысы келсе сатуучу буудайдын 
жалпы кºлºмїнїн 30 пайызын ал Казакстандын ту-
рукташтыруу фондуна арзан баада сатышы керек бо-
лот. Натыйжада казакстандык фермер ортодогу чыга-
шасын Кыргызстанга сатуучу буудайдын баасына ко-
шот. Ошентип казак буудайы да бизге кымбат саты-
лып жатканын айтат адистер. Эгер быйылкы инфля-
цияны эске ала турган болсок казак буудайы быйыл 
деле арзандабайт. Демек, бабаларыбыз айткандай, 
“жаздын камын кышта кºрїп” азыртадан арпа, буу-
дай аянттарын болушунча кºбºйтїїгº аракет кылы-
шыбыз керек.  

Дасторкону-
бузда эмне 

бар?
Акыркы жылдары ун, 

ун азыктарына, ºсїмдїк 
майына болгон суроо 
талаптын ºсїшїнº пан-
демиядан кийинки эко-
номикалык жагдай да 
себепкер болгон. Ал-
бетте, негизги азык ка-
тары ундун, ун азыкта-
рынын кымбат болсо 

дагы болуп турганы жакшы. Бирок, да-
рыгерлердин айтымдарында, кара кур-
сакты нан, карандай таттуу чай менен же 
майлуу тамактар менен кампайтып жїрº 
берїї да калк саламаттыгына кооптуу. 
Бул жакырчылыктан чыгуунун да бирден-
бир жолу эмес. Муну айтканыбыз, акыркы 
жылдарда Кыргызстанда ун азыктарын, 
сапатсыз кондитердик таттууларды жана 
синтетикалык майларды кºп колдонуудан 
улам жїрºк ооруларынан, кант диабети-
нен, семиздиктен жабыр тарткандардын 
саны кыйла кºбºйгºн. Алсак, 2019-жы-
лы калктын 48 пайызында гана туура та-
мактанууга, витаминдїї бай азыктарды 
сатып алууга мїмкїнчїлїгї болсо, эл-
дин 20 пайызы семиздиктен кыйналары 
анык болгон. ªкїнїчтїїсї, семиздиктен 
жабыркагандардын арасында балдар да 
бар. Демек, учурда элдин  туура тамак-
тануу боюнча а¢-сезимин ºстїрїп, жеке 
эле ун азыктарына басым жасай бербей 

рационго жашылча, мºмº жемиштерди аралашты- 
рууну кїчºтїшїбїз керек. Адистер айткандай, туура 
тамактануу, азык-тїлїк коопсуздугу тїшїнїктºрї со-
циалдык коргоо системасына киргизилиши керек. Бул 
їчїн мамлекеттик де¢гээлде жылына канча буудай 
ºндїрїлгºнїнº эле эмес элдин кїнїмдїк ичип, жеп 
жаткан тамак рационуна да тере¢ маани берилгени о¢. 

Ак ундан кара ун,  
жарма жакшы

Илгери буудайды ата-бабаларыбыз тышкы ка-
быгы менен кошо суу тегирменге салып, ке-

беги аралаш унду нан кылып жеп келишкен. Учур-
да буудай кебегинен тазаланып, ак  ун болуп чыгат. 
Аны кайра дагы жасалма жол менен агартышып, жа-
рамдуулук мººнºтїн узартуу їчїн ар кандай консер-
ванттарды да кошушууда. Ошентип ун табийгый ви-
таминдерин да жоготот. Ошол эле кезде биз, айрыкча 
кыргыздар клейковинасы аз деп жергиликтїї буудай-
ды чанып, казак туугандардын ак унун жеп жатабыз. 

Медицинада болсо клейковина ашказандын 
иштººсїн бузса, углевод (кºмїртек, кычкылтек, суу-
тектен тїзїлгºн зат) кандын курамындагы кантты жо-
горулатары айтылып келет. Ошондуктан Дїйнºлїк са-
ламаттык сактоо уюму кїнїнº 25 грамм кебек жеп ту-
рууну сунуштайт. Андыктан азыр намыстанбай эле 
2-сорттогу унду жеп, максым, жарма жасап ичишибиз 
керек. Мындай азыктар менен тамактанган адамдын 
организми ашыкча уулуу заттардан тазаланып, ден 
соолугу жакшырат. 

Мындан сырткары дарыгерлер, диетологдор тур-
мушта кїрїч, сулуу, жїгºрї, гречка унун да кºп пайда-
ланууну сунушташат. Себеби, кїрїч унунда белок ме-
нен крахмал кºп болсо, гречка унунда В жана Е вита-
миндери арбын. Гречка унунда болсо зат алмаштыру-
уну жакшыртуучу кремний бар жана башка витамин-
дерге да бай. Ошол эле кезде буудай унунда да мине-
ралдар, В, Е, РР витаминдери, кальций, темир, фос-
фор, магний, марганец, медь, калий жана цинк бар. 

Бирок аны ашыкча колдонуу адамды семиртип, кан 
басым, жїрºк ооруларына алып келет. Элибизде ай-
тылгандай “нан улук, нан болсо ыр да болору” шек-
сиз. Нанды эч ким чана да, тана да албайт. Бирок, ден  
соолук, саламаттык їчїн учурда жашылча, мºмº же-
миштерди кºбºйтїп, Германиядагыдай алакандай жер-
ден кышы бою жеткидей витаминдїї азыктарды даяр-
дап алууга ºтїшїбїз керек. Тамак рационубуз тїрлºнсº 
ун, ун азыктарына болгон муктаждык да азайып,  
ден соолугу чы¢ муун ºсїп чыгары анык эмеспи. 

Мелис СОВЕТ уулу,   
“Кыргыз Туусу” 
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Кароол чоку

Адилет  
Кубанычбеков ким?

Эске салсак, Адилет 
Кубанычбеков Мам-

лекеттик бажы кызматы-
нын тºрагасы болгонго чей-
ин, д¿ў соода-сатык кылган 
«“Silk Way” индустриалдык 
паркы» компаниясын жетек-
теп турган. Мындан тышка-
ры ага "Силк Вэй", "Кыргыз-
нефть", "Кыргызэнергосбыт”  
компаниялары катталган. 

Маалымат каражаттары 
юстиция министрлигинин сай-
тындагы маалыматтарга тая-
нып, “Кыргызэнергосбыт” ком-

паниясы Бакиев Адилет Кубанычбековичтин ысымына кат-
талганын, демек анын мурдагы аты-жºн¿ ошондой болго-
нун, кийин гана фамилиясын ºзгºрткºн¿н айтып чыгышты.

Адилет Кубанычбековдун мурдагы фамилиясы Ба-
киев болгону анын мурдагы президент Курманбек Ба-
киев менен эч кандай байланышы жок. Айрым маа-
лымат булактары билдиргенине караганда, атасы Ку-
банычбек Бакиев прокуратура органдарында иштеп, 
2008-жылы башкы прокурордун орун басары да бол-
гон. Дагы да тактап койчу жагдай, бул убакта Курман-
бек Бакиев бийликте турганы менен Кубанычбек Баки-
евдин кызматынан кºтºр¿л¿ш¿нº тиешеси деле болбо-
гону айтпаса да т¿ш¿н¿кт¿¿. 

Баш айланткан бажы азгырыгы: 
эми баарын тергºº аныктайт

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”

     17-январда Мамлекеттик бажы кызматынын тºрагасы Адилет Кубанычбеков 
коррупциялык схемаларга шект¿¿ катары кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук 
боюнча мамлекеттик комитетинин басма сºз кызматы билдирди. 
     Атайын кызмат тараткан билдирмеде Бажы кызматынын жетекчилиги катышкан 
коррупциялык схема тууралуу маалымат т¿шкºн¿ айтылат. Айтымда, Бажы жетекчилиги 
товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, 
аларга жеўилдетилген шарттарды т¿згºн, бажылык тариздºº мыйзамды одоно 
бузуу менен ж¿рг¿з¿лгºн жана параларды системалуу т¿рдº алып туруу ¿ч¿н бажы 
башкаруусунан товарларды жашыруунун схемалары колдонулган.  
     Ошондой эле атайын кызмат тарабынан Бажы кызматынын жетекчилиги мамлекеттин 
кызыкчылыгына жашынып жеке баюу максатында тышкы экономикалык ишмердиктин 
субъектилери ¿ч¿н туунду компаниялар кºрсºткºн бажы кызматтарынын баасын 
негизсиз ашыра баалап тургандыгы аныкталган.

Ии баса, Кубаныч Бакиев кºзºмºл органы менен ал-
дамчылыкка шектелгендигине байланыштуу кош айты-
шып, издºº жарыяланып, кийин кылмыш иши кыскар-
тылганы да белгил¿¿.

А.Кубанычбеков Мамлекеттик бажы кызматын жетек-
теп турганда ачык иштегенге аракет кылды. ЖМКлар-
га берген маектеринин биринде: “Бажы системасын-
дагы коррупцияны кантип т¿п-тамырынан жоёбуз де-
ген суроого “Уурулук кылууга м¿мк¿нч¿л¿к канчалык 
кºп болсо, уурдайын деген азгырык да ошончо болот” 
– деп айтканы бар.

ªткºн жылдын 26-октябрында Мамлекеттик бажы 
кызматынын тºрагасы болуп дайындалып, арадан тºрт 
ай ºтпºй ºтпºй башынан кара булут айланган Адилет 
Кубанычбеков тууралуу маалыматтарды барактап, эски 
бир окуя эске т¿шºт.

Филологдон ОБХСС  
чыкпайт...

Жолдош деген аксылык курсташыбыз бар эле. 
Филология факультетинде окуганыбыз менен, 

ал философияга кºб¿рººк жакыныраак болчу. Универ-
ситетте аябай жакшы окуду. Далай профессорлор “Кур-
стук ишиўди менден ал, дипломдук ишти менден жаз, 
кийин университетке аспирантурага алып калам” – де-
ген убадаларды айтып далай азгырышты. 

Кийин ал окууну б¿т¿п эле, ОБХССке иштеп кетти. 
Союз убагында ОБХССке кир¿¿ аябай кыйын болчу. 
Анда иштегендер жыл айланбай, машина алып, эки-¿ч 
жыл ºтпºй ¿йл¿¿ болушчу. 

Турмуштук муктаждык аны ОБХССке ишке кир¿¿гº 

мажбур кылганына баарыбыз эле т¿ш¿н¿п, аны аядык. 
Андан мыкты окумуштуу чыкмак. Биз менен окугандар-
дан 7-8 илимдин доктору чыкты, алды УИАнын м¿чº-
корреспонденти болду. Ал деле азыр бери дегенде илим-
дин доктору болмок. Тилекке каршы, ОБХССке ºтт¿ да, 
ошону менен анын илимдеги жолу буулду.

Арадан 10-20 жыл ºт¿п, Бишкектен жолугуп калдым. 
“Жоке, “узун акчанын” артынан кетти элеў, байыдыўбы. 
Жашоо кандай?” – деп сурасам, оболу бетке айткан ачуу 
соболума таарынды да, анан: “Карышкырлардын ара-
сында карышкыр боло албадым” – деди. 

Кайран курсташыбыз ºм¿р бою ОБХССте иштеп, жок 
дегенде ¿йл¿¿ болбоптур. Акыры Бишкекке келип, адво-
кат болуп ж¿р¿п, к¿ндºрд¿н биринде билинбей д¿йнºдºн 
ºт¿п кетти. Бул эми сºз арасындагы сºз. 

Адилет Кубанычбековдун Мамлекеттик бажы кыз-
матындагы жетекчилик ишмердигине тиешел¿¿ орган-
дар баа берип, канчалык к¿нººс¿ бар экени тергºº иш-
теринен кийин белгил¿¿ болору анык.

Митинг

18-январда А.Кубанычбековду колдогондордун 
тобу митингге чыгышты. Алар анын жакында 

эле жетекчилик кызматка келгенин айтышып, корруп-
циялык махинацияларга катышы бар экендигине ише-
нишпегендигин айтышат. 

Албетте, аларды да т¿ш¿нсº болот, бирок бул ми-
тинг коомчулук тарабынан тергºº иштерине басым жа-
соо катары да кабыл алынып калышы ыктымал. Азы-
рынча тергºº иштери ж¿р¿п жаткан соў, анын жыйын-
тыгы кандай болот, к¿тº турган оў болуп ж¿рбºс¿н?

Мамлекетт¿¿л¿кт¿н расмий 
атрибуттары – бул мамлекеттин 
желеги, герби жана гимни. Алар 
кол тийгис жана ыйык. 

Кыргыз Республикасынын айма-
гында ºткºн бардык расмий иш-

чаралар, спорттук мелдештер гимн менен 
башталышы кадыресе салтка айланган. 
Ал эми мамлекеттик туубуз мамлекеттик 
мекемелердин, окуу жайлардын башкы 
имараттарында желбиреп, герб мамле-
кеттик мекемелердин башкы жетекчиле-
ринин кабинеттеринде илинип, коомдук-
саясий турмушубузга шаў берип турат.

Бул жакшы кºр¿н¿ш. Мунун ºз¿, би-
ринчиден мамлекетт¿¿л¿кт¿н белгиси, 
экинчиден, билинбеген менен жаш муун- 

Окурмандар жазышат

Мамлекеттик 
атрибуттарды барктасак

дарга тарбия. Биз жаш муундарды ме-
кенин с¿й¿¿гº тарбиялайлы десек, 
мамлекетт¿¿л¿кт¿н атрибуттары болгон 
гимн, герб жана тууга болгон сый мами-
лени калыптандырышыбыз керек.

Жадагалса, Кыргызстандын герби, 
гимни жана туусу т¿ш¿р¿лгºн кагазды 
болобу, ч¿п¿рºк же башка буюм болобу 
кастарлап, бийик жерге коюп, эч качан 
тепселебешибиз керек. Гимн ойнолуп 
жатканда, баарыбыз баш кийимибизди 
колубузга алып, колубузду ж¿рºг¿б¿згº 
койсок, ¿н¿б¿з обонго келбесе да, добу-
шубузду жай чыгарып, ырдасак эмнеси  
жаман?!

Бир ирет облустук деўгээлдеги чо- 
гулушка, мугалимдердин август кеўеш-
месине катышып калдым. Жыйын облу-
стук мамлекеттик администрациянын за-
лында мамлекеттик гимн менен башта-

лып, ойдогудай ºтт¿. Анда маселе жок. 
Мени кыжалат кылганы – жыйын баш-
талып, гимн ойноло баштаганда, прези- 
диумда отургандар баш кийимдерин ал-
ганга жараган жок. Айрымдары колун 
ж¿рºг¿нº да койбоду. 

Албетте, бул майда эле маселе сыяк-
туу туюлат. Бирок, жыйынга облустун бар-
дык райондорунан келген ж¿здºгºн муга-
лимдер катышкан жыйын болуп жатпай-
бы. Анан ушундай жыйында президиум-
да отургандар мугалимдерди тоготпогон-
суп, тоў моюн мамиле жасап, ºздºр¿н¿н 
тарбиясыздыгын кºрсºт¿п жатканы уят 
эле иш эмеспи.

Мен ºм¿р бою мектепте иштедим. Кºп 
мугалимдер окуучуларды баласынтып, 
кагып-силкип же орой мамиле жасашат. 
А алардын бир жолку жаман мамиле-
си ºм¿р бою баланын ж¿рºг¿ндº сакта-

лып кала берери тууралуу таптакыр ой-
лонушпайт.

Ушундан улам ойлойм, окуучуларга 
баласынтпай мамиле жасоо зарыл бол-
гондой эле, мамлекеттик атрибуттар-
га да жансыз нерседей мамиле жасага-
ныбыз туура эмес. Мамлекеттик атри-
буттар – ал биздин коомдук-саясий жа-
шообуздун ажырагыс бир бºл¿г¿. Мам-
лекетке болгон мамиле мамлекет-
тик символдорго жасаган мамиледен  
башталат!

 Вахаб-Бостон,  
жазуучу, коомдук ишмер
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 “Гезит чыгаруу  
кечиктирилгис  

милдет...”

1924-жылы 14-октябрда Бїткїл 
Союздук БАКтын (Бор-

бордук Аткаруу Комитети) 2-сессиясын-
да Кара-Кыргыз автономиялуу облусун 
тїзїї чечими жактырылат. Ага ылайык, 
кыргыз эли Тїркстан АССРинин курамы-
нан чыгып, РСФСРдин тутумуна кирет. Бу-
га байланыштуу кєп єтпєй Пишпек шаа-
рында кыргыз элинин биринчи ºз алдынча 
партиялык конференциясы ºткºр¿лºт. Ага 
Москвадан бир катар куттуктоо телеграм-
малар келет. Алардын арасында: “..Сиз-
дерде дыйкандар газетасынын орус 
тилинде гана чыгып жаткандыгы 
ºк¿н¿чт¿¿ иш. Газетаны кара-кыргыз 
тилинде да сºзс¿з чыгаруу керек. Бул 
кечиктирилгис милдет” мазмунундагы 
“РКП”(б) БКнын кыргыз тилинде газета чы-
гаруу жºн¿ндº телеграммасы да болгон. 

Жетекчилик бул тапшырманы дароо 
колго алып, улуттук басма сºзд¿ чыгаруу 
камын кºрº башташат. Партиялык коми-
тет гезиттин жооптуу редакторлук кызма-
тына Ташкенттеги Казак-кыргыз эл агартуу 
институтун б¿т¿ргºн Осмонкул Алиев- 
ди дайындашат. Ал эми  гезиттин орфо-
графиясына жооптуу кылып ушул инсти-
туттун студенти Кусейин Карасаевди, кор-
ректорлукка Мустапа Акматовду беки-
тишкен. Бирок, булардын ичинен газета 
чыгарууну, типография иштерин жакшы 
т¿ш¿нгºн адис табылбайт. Ошондо Касым 
Тыныстановдун сунушу менен облустук 
партия комитети Сыдык Карачевге тези-
нен кел¿¿с¿н ºт¿нгºн телеграмма жибе-
ришет. Себеби, ал басма сºзд¿ чыгаруу 
иштери менен мурдатан тааныш болгон. 
Чакан редколлегиянын э¢ улуусу Сыдык 
Карачев 24 жашта, ал эми калгандары 
болгону 20-21 жаштарда болушкан. Алар 
менен бирге ошол кездеги Билим ком-
миссариатынын тºрагасы, эл агартуучу  
Ишеналы Арабаев да гезит ¿ч¿н жан ¿рºп 
иштеп, тыгыз кызматташкан.

Гезитке ат коюу 

Туўгуч гезитке ат коюу жоопкерчи-
ликти талап кылган. Сыдык Ка-

рачев гезитке ат коюп бер¿¿ ºт¿н¿ч¿н 
айтып, Ташкентте иштеп ж¿ргºн илимпоз-
агартуучу Ишеналы Арабаевге кайрыл-
ган. Аны менен бирге редакция кызмат-
керлери гезиттин аталышында “тоо” деген 
сºзд¿н сºзс¿з болушун каалашкан. ªз ара 
акылдашып отуруп, Ишеналы Арабаев-
дин сунушу менен газетага «Эркин Тоо» 
деген атты ыйгарышкан. Аны “РКП”(б) 
БКнын Орто Азия бюросу бекиткен. 

Биринчи санына  
эмнелер жарыяланган?

“Эркин Тоонун” биринчи санына 
ошол учурда Орто Азия Комму-

нисттик университетинде окуган жаш та-
лант Аалы Токомбаевдин “Октябрдын 

“Кыргыз Туусу” –  РЕДАКЦИЯДАН: Учурда кыргыз басма сєзїнїн 
тарыхына кызыккан, аны иликтеген жаштарыбыз 
сейрек. Анын їстїнє бул талыкпаган эмгекти, 
тереў билимди, жан-дїйнєгє тынчтык бербеген 
кызыгууну, тарых алдындагы жоопкерчиликти 
талап кылган,  єтє машакаттуу 
иш. Ушул жагынан алганда улуу 
муундагыларыбыз деле тийди-
качты мамиле кылгандай сезилет. 
Анткени, улуттук журналистиканын 
тарых-таржымалы тууралуу 
колго урунарлык эмгек жазыла 
элек. Айрыкча, “Кыргыз Туусунун” 
кылымдык тарыхы дыўы бузулбай турат десек да болот. 
Гезитибиздин келечегинен кєптї їмїттєндїргєн эў жаш 
калемгери, эзелки “Эркин Тоонун”, эмки “Кыргыз Туусунун” 
бай тарыхын иликтесем дегенде ичкен ашын жерге койгон 
Айгерим Качкынбекова ушул ишти колго алсам деп белсенип 
отурат. “Жаш келсе, ишке” деген...Айгерим кызыбызга ак жол 
каалайбыз жана гезитибиздин тарыхына байланыштуу алгачкы 
иликтєєлєрїн сандан-санга жарыялап турмакчыбыз.  

улуттук ту¢гуч басылма

келген кези” деген ырын 
сая сий ы¢гайга тууралап, 
гезиттин биринчи санына 
жарыялашкан. Бул туура-
луу Аалы Токомбаев ºз¿н¿н 
“Автобиография лык фраг-
ментинде” мындай деп эске-
рет: “Кыргыз элинин та-
рыхындагы биринчи газе-
та “Эркин Тоо” 1924-жылы 7-ноябрда 
жарыкка чыкты. Ошол газетанын би-
ринчи санына “ªктºб¿рд¿н келген ке-
зи” деген менин ырым басылды. Бул 
к¿н ºм¿р¿мдºг¿ унутулбай турган 
к¿ндºрд¿н бири болду”. Чындыгында 
эле ушул ырынан тартып жаш акындын 
чыгармачылык ºм¿р¿н¿н да¢гыр жолу 
башталган. 

Ал эми Ишеналы Арабаев “Эркин Тоо” 
аталышындагы  кºлºмд¿¿ макаласында 
мындай деп жазган: “...Кыргыз кыргыз 
болгондон бери ºз тилинде гезит, 
журнал, китеп дегенди кºрбºй-билбей, 
ары чети ºз журтундагы тиричилик-
тен, саясаттан, маданияттан арт-
та калып, кара¢гылыкта камыккан. 
Мына эми ºз¿нчº эркт¿¿ облус болуп, 
э¢сеп ж¿ргºн тоосу энчисине тий-
ген со¢, Ке¢еш ºкмºт¿ кыргыздар да 
жа¢ы турмуштан, саясаттан, мада-
нияттан, илим-билимден кабардар 
болсун деп, мына бул гезитти чыга-
рып отурат. Бул гезиттин табын ая-
гы кº¢¿лд¿ элжиретип, кºзд¿н жоо сун 
алган “эркиндик” менен “тоону” кошуп 
– “Эркин Тоо” деп койдук. Эми муну бек 
карма кыргыз, бек карма!”

И.Арабаевдин жа¢ы чыккан гезиттин 
кыргыз эли ¿ч¿н маанисин жана милдет-
терин, айрыкча, маданият, илим-билимге 
жет¿¿дº, сабатсыздыкты жоюуда гезиттин 
аткара турган кызматын баса белгилеп 
кºрсºткºн бул макаласы гезитке “салмак” 
кошкон э¢ бир ºзºкт¿¿ материал болгон. 

Аны менен катар биринчи санда Кыр-
гызстандын т¿шт¿г¿ндº басмачылар ме-
нен к¿рºш¿¿н¿н баатыры, ыктыярдуулар-
дан т¿з¿лгºн атчандар отрядынын коман-
дири, Кызыл-Туу орденинин ээси Арста-
налы Осмонбековдун с¿рºт¿ басылган. 

Гезит чыгаруу иши жа¢ыдан колго 
алына баштаган ошол маалда цинко-
графия (клише жасоо) ºтº машакаттуу 
иш болгонуна карабай кºч баштоочула-
рыбыз алгачкы санын элге с¿рºтс¿з тар-
тууланышын каалаган эмес.

Биринчи санын  
14 жашар бала 

тараткан

Ошентип, 1924-жылы 7-ноябр-
да Ташкент шаарында “Эркин  

Тоонун” биринчи саны араб тамгасы ме-
нен кыргызча басылып чыгып, улуттук 
басма сºзд¿н тарыхы башталган. ªз эне 
тилинде басма сºзд¿н болушуна ынты-
зар чыгармачыл жаштардын талыкпас 
аракети, зор мээнети менен туўгуч гези-
тибиз жарык кºргºн. 

Гезиттин биринчи саны Октябрь ре-
волюциясынын 7 жылдыгына арналган 
майрамга туш келген. Гезит тºрт бет-
тен туруп, чо¢ форматта 1000 нуска ме-
нен чыгарылып, майрамда демонстра-

цияга чыккан элдерге бекер таратыл-
ган. Гезитти алгачкы тараткан ал кезде-
ги 14 жаштагы єспїрїм, кийин белгилїї 
журналист-жазуучу болгон Мамаса-
лы Абдукаримов болгон. Ал Ташкент-
тин кºчºлºр¿н аралап демонстрацияга 
чыккандарга “Жолдоштор, кара кыр-
гыз гезитин алгыла!” деп кыйкырып 
тараткан. 

Гезитти уюштуруучулар “Баланын  
колу – периштеники” деген даанышман-
дык жºрºлгº менен тºлгº катары гезит-
тин биринчи санын бала таратуусун туура 
кºр¿шкºн. Тарыхында биринчи жолу жа-
ралган гезитин колуна алышкан кыргыз-
дардын кубанычы койнуна сыйбай, бири-
бирин кучактап куттукташып, ал т¿г¿л 
кºздºр¿нº жаш алышкан. 

 Элдик академик, улуу лингвист, кыр-
гыз элинин тун гезитин чыгарууга катыш-
кан Кусейин Карасаев бул к¿нд¿ мындай 
деп эскерген: “Бирин-бири куттуктап, 
бирин-бири ºпк¿лºп, бирин-бири ка-
рекке чогулган кубаныч жаштары ме-
нен с¿йк¿мд¿¿ караган Ташкентте иш-
теген жана  окуган Ала-Тоо азамат-
тары жа¢ы тºрºлгºн гезитти та¢ 
эрте¢ менен Октябрь революция-
сынын жети жылдыгына арналган 
демонстрацияда баратып алышып, 
элжирºº жараткан ºз бºбºг¿ндºй  
боорго кысышып, XX кылым ыйгар-
ган бул укмуш таалайды алыс жер-
геде “башкага тарттырбай” сакта-
гандарына курсант болуша, да¢ктуу 
майрамдын кийинки азем-каадасы 
ºт¿¿ч¿ жайларга бажак-бажак эти-
шип бактылуу тарап жатышты...”. 
Ал эми гезиттин алгачкы санынын окур-
мандардын колуна тийиши зор куба-
ныч туудурганын А. Токомбаев “Тунгуч-
тун тºрºл¿ш¿” деген ырында мындайча  
с¿рºттºгºн:

“...Бактыбызга б¿г¿н гана тºрºлд¿,
Жа¢ы гезит кара-кыргыз тилинде!
Эркин элдин ºз тилинде “Эркин Тоо”,
Кана, жаштар, умтулгула билимге!

Ден чымырайт, кандай ысык с¿й¿нч¿!
Ж¿рºг¿б¿з, экиленип туйлады,
Ач жºжºдºй талап ийдик гезитти,
Бир карыя “кºрд¿м ээ” деп ыйлады...”.

Чындап эле “Эркин Тоонун” биринчи 
санынын чыгышы кыргыз эли ¿ч¿н чы-
ныгы майрам, алардын маданий турму-
шундагы эбегейсиз зор окуя, чо¢ буру-
луш болгон. Гезиттин алгачкы алты са-
ны Ташкент шаарынан жарык кºргºн. Ал 
эми 1924-жылы 30-декабрында Кыргыз 
Автономиялуу облусунун партиялык, со-
веттик жана башка уюмдарынын Таш-
кенттен Пишпекке кºч¿р¿л¿ш¿нº байла-
ныштуу "Эркин Тоо" гезитинин редакция- 
сы да Пишпекке которулган. 

“Эркин Тоону”  
кыйкырып  

окуп беришкен

Гезит чыккандан кºп ºтпºй эле ка-
рапайым калктын жашоосунда  

маанил¿¿ орунду ээлей алган. Айрыкча, 
кат таанып, сабаты ачылган жаштар “Эр-
кин Тоонун” ¿н¿н элге жеткир¿¿дº эбе-
гейсиз зор кызмат кылышкан. Кат тааны-
баган элеттик кыргыздар гезитти ошол 
ыктыярдуу жаштарга окутуп угуп, арыз-
му¢дарын, маселелерин гезит редакция-
сына жиберип турушкан. “Эркин Тоого” ке-
лип т¿шкºн ºт¿н¿ч каттар, арыздар да эч 
качан кº¢¿л кош калтырылбай, тиешел¿¿ 
органдарга жиберилип, кºзºмºлдºн¿п 
турган. Бул жºн¿ндº Мамасалы Абдука-
римов мындай деп эскерет: 

“...Ал кезде ºлкºдº жана кыр-
гыз жергесинде болуп жаткан 
жа¢ылыктар, ар т¿рд¿¿ окуялар 
жºн¿ндº областыбыздын эмгекчи-
лери жалгыз гана “Эркин Тоо” гези-
ти аркылуу биле алышат болчу. Мы-
на ошондуктан эмгекчилер арасын-
да газетаны кыйкырып окуп бер¿¿н¿ 
бардык жерлерде ке¢ири уюшту-
руу боюнча партиянын жана “Эр-
кин Тоо” газетасынын чакырыгын 
анча-мынча кат таанып калган кыр-
гыз жаштары жан-дилдери менен ка-
был алышты жана кºпч¿л¿к топто-
ло турган жерлердин бардыгында: 
базар аянтчаларында чайканалар-
да, клубдарда, кызыл ¿йлºрдº, мек-
тептерде “Эркин Тоону” кыйкырып 
окуп бер¿¿ ке¢ири жайылтылды. Га-
зета кабарларын угуу ¿ч¿н адамдар 
алыскы айылдардан келип турган. 
Ал кезде “Эркин Тоо” э¢ эле аз нус-
ка менен чыккандыктан, газетанын 
ар бир саны колдон-колго ºт¿п, э¢ 
ыйык, кымбат баалуу нерсе ката-
ры ºтº этияттык менен сакталар 
эле...” (Мамасалы Абдукаримов “Биз 
ким элек, ким болдук?” макаласынан. 
1977-жыл, 3-апрель, №76 “Советтик  
Кыргызстан”).

Улуу Ата-Мекендик согуш мезгили-
не чейин газетага жазылуу жана газе-
таны таратуу иштерин редакция ºз¿ 
ж¿рг¿з¿п келген. Ал кезде басма сºзд¿ 
тарата турган атайын орган болбогон-
дуктан, редакциянын кызматкерлери 
жер-жерлерге барып, адегенде гезиттин 
маанисин, жаза турган программасын 
т¿ш¿нд¿р¿шч¿. Гезитке жазылуучулар-
ды да ºздºр¿ каттап, квитанция берип, 
акчаларын кабыл алышчу. Кийинче- 
рээк гезитти эл арасында таратууга ошол 
кездеги партиялык, советтик, профсоюз-
дук, комсомолдук уюмдарда иштеген кыр-
гыз кызматкерлери, мугалимдер жардам  
беришкен.

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА, 
“Кыргыз Туусу” 

         К.Карасаев                        И.Арабаев                        А.Токомбаев
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Ыр дїйнє

Айкєл Манас  
бабама

Сыр катып, кїмбєз турат Таласымда,
Эскерип баатырларын єтїп кеткен. 
Кырк чоро, Семетей, Сейтек элестери,
Каныкей, Айчїрєк менен бирге болгон.

Айбаттуу арстан сымал Манас атам,
Жїрєктє тїбєлїккє бек сакталган.
Эли-жерин душмандардан коргоодо,
Коркуп качуу эр Манаста болбогон.

Кїмбєздїн їстї жагы Кароол чоку,
Душмандын жете албаган ага огу.
Кылымдардан кылым єтїп кетсе да,
Сакталып бизге жеткен Кароол чоку.

Кїмбєзї баатырлыгын элестетет,
Арбагы алп Манастын келет дешет.
Эли-журтум бакубат жашасын деп,
Ак батасын суранганга берет дешет.

Учат кїндєр
Учат кїндєр билинбестен агылып,
Жїрєктєрдє дастан болуп жазылып.
Билинбестен єтє берет ємїрїў,
Убакыттын жебесиндей кагылып.

Учат кїндєр ашууларды ашырып,
Токтобостон кїлїк сымал жарышып.
Байкабайсыў ємїр узап жатканын,
Кїндєрїўдї улам артта калтырып.

Бир жашайсыў азоо болот ємїрїў,
Ачык болуп кирдебесин кєўїлїў.
А картаўдык каарын тєгїп келсе да,
Жан дїйнєўдє жапжаш болуп кєрїнгїн.

Теўирден  
адашкандар

Акты кара деп турган жамандар бар,
Теўирден адашкандар ал адамдар.
Жакшыны жаманатты кылып коюп,
Адат кїткєн Жаратканга жагалданар.

Жїрєктєрї эрибейт муздай тоўуп,
Жамандыкка кїн сайын ичи толуп.
Убал сообун ойлобой бирєєлєрдїн,
Ушак менен турушат канын соруп.

Кызмат їчїн ата-энесин саткандар бар,
Сєзї менен момундарды аткандар бар.
Ичи толгон ыпластыкка ал адамдар,
Акыретте ысык отко какталышаар.

Калп айтып кара жанын сабагандар,
Каалашып жамандыкты самагандар.
Башканын жакшылыгын кєрє албаган,
Кара мїртєз, кошоматчы ал адамдар.

Экс-депутат Элмира ЖУМАЛИЕВА: 

“Мезгил менен 
жарышып”

Поэзия – кºркºм ой ж¿г¿рт¿¿н¿н кол 
жеткис бийиктиги катары кайталан-

гыс ажайып д¿йнº. Тил жаралганда ыр ко-
шо жаралган жана ыр адамды тºрºлгºндºн 
акыркы сапарга узаганга чейин коштоп ж¿р¿п 
отурат. Ыр ар бир адамдын ж¿рºг¿ндº, жан 
д¿йнºс¿ндº жашайт, арийне ыр жазуу ыш-
кысын, сºз шºкºттºп сºзгº жан салуу бакты-
сын табият ар бир адамга эле бере бербейт. 
Бирºº ыр д¿йнºс¿нº эрте аралашат. Баш-
калары кечирээк келет. Кеп, ыр жазууну эр-
те же кеч баштаганда деле эмес. Кеп, кº¢¿л 

кылдарын терметкен ойлорду, аруу сезим-
дерди, жан д¿йнºн¿н ºзгºчº абалын окур-
манды тамшанта жаза билиште жана ошол 
жазгандары¢дан автор катары ºз¿¢ да рахат  
алышта.

Элмира Бузурманкуловна – жашоонун  
бардык ысык-суугун башынан кечирген, тур-
мушту билген адам. Анын философиялык ой-
лорго басым жасаган ырлары ыр ышкыбоз-
дорун кайдыгер калтырбайт деген ойдобуз.

Вера БЕДЕЛБЕК,  “Кыргыз Туусу”

Эх, адамдар, эмне мынча адашабыз,
Ушак айтып, кєр дїйнєнї талашабыз.
Басынтып, кемтик издеп басканынан,
Момундардын жїрєктєрїн канатабыз.

Уулум  
Улукбекке

Барбалаўдап ак кєўїлсїў башкача,
Жаш баладай сенин пейлиў таптаза.
Жаратканым жар болсунчу кулунум,
Жакшылыктар бир єзїўє жанаша.

Ак кєўїлїм, кагылайын кулунум,
Тїк сынбасын Улук менин тїркїгїм.
Майрам болсун сенин жїргєн жерлериў,
Колдоп турсун Ата журтуў элдериў.

Жаратканым бакыт берсин єзїўє,
Ємїр берсин, жагат мага умтулууў.
Кагылайын, карааныўдан кулунум,
Кєк тиресин, єсїп чыксын чырпыгыў.

Чырпыктарыў чынар болуп жетилсин,
Душмандарыў сага жетпей кетилсин.
Жаратканым бир єзїўє жар болуп, 
Жакшы жаша, узак болуп ємїрїў.

Жакшы чыктыў ата жолун сен жолдоп,
Жаратканым дайым сени колдосун.
Эч убакта сен жолуўдан тайбагын,
Жаман ишке такыр эле барбагын.

Жигит болдуў эл ишине жараган,
Уча бергин токтолбостон канатыў.
Ар убакта тирек болуп жашооўдо,
Алган жарыў сїйїп сени карасын.

Жашооў турсун дайым эле жаз болуп,
Уулум турсун эл-журтуна баш болуп.
Апаў тилейт бир Алладан жалынып,
Келе берсин, сени коштоп жакшылык.

Ємїр
Єтєт кїндєр турмушуўду сапырып,
Бїт баарысын єз ичине батырып.
Єкїндїрєт єкїмдїгї токтобой, 
Єтє берет билинбестен агылып.

Билинбестен белестерди ашырып,
Єткєн кїндєр улам артта жашынып.
Ат чапкандай кїлїк болот ємїрїў,
Ємїр сызат сен жїрєсїў кайгырып.

Токтобостон кїлїк ойлор чамынып,
Оттой кїйїп, жалын болуп чачылып.
Келип калды байкатпастан карылык,
Жаш кезимди мен да турам сагынып.

Чагылгандай ємїрлєрїў жок болот,
Ичиў кїйїп, от жалынга жык толот.

Андан кєрє урматташып жїрєлї,
Мына ошондо туурларга бак конот.

Кыял учкул
Кыялданып ай-асманда жїрємїн,
Толкунданып кээде туйлайт жїрєгїм.
Єткєндєрдї жомок сымал чуурутуп,
Жаштыгымды ойлорума тїйємїн.

Кыялымда ойлоп учур заманды,
Бассам деймин кеў арыштап кадамды.
Заман єтсє учкан куштай зымырап,
Же турмуштан артка кетип каламбы?

Кыял кїлїк бирде жерде, деўизде,
Заман чиркин эркелетпейт кїндє эле.
Ыр дїйнєгє чємїлємїн мен эргип,
Жаратканым бергениўден кемитпе.

Арашандай оргуп жазам ырларды,
Ырым кєрсєт кыялдагы сырларды.
Жаныў менен сїйє билгин ырыўды,
Эске салсын єткєн кезди кылымды.

Ырларымды шумкар кылып таптасам,
Ичимдеги сырымды мен катпасам.
Алып жїргºн шыбагамды булгабай, 
Єз элимде ырым менен даўкталсам.

Тоолорум 
Жайы-кышы чокусунан кар кетпеген,
Бийик зоосу кєк тиреген кєз жетпеген.
Бири-бирин тиреп турат эч кулабай,
Курчап алып бузулбаган бек чептей.

Досторчо бирин-бири кучакташып,
Коолору колтукташып бутакташып.
Асманга тїркїк болуп тирєєчїдєй,
Бєлїнбєй бирин-бири кубатташып.

Тоолорум кыргызымдын сыймыгыбы,
Кылымдан кылым баскан ыйыгыбы.
Тоолорум айылдашым, санаалашым,
Кичинемден сени менен бирге бастым.

Кем дїйнє
Бул жашоо бирєєгє зар, бирєєгє бар,
Оо, адамдар сезбейбиз го бу жалганда.
Жакыныбыз жаныбыздан кеткенде,
Жер чапкылап калабыз го арманда.

Жакшылыктар жаман менен жанашып,
Жїргєндїгїн такыр эле сезбейбиз.
Жан жїрєгї¢ оо коштошуп кеткенде,
Жїрєк сыздап аны кїйїп эстейбиз.

Жакыны¢дан сен ажырап калганда,
Кайгы басып, курчап алат арман да.
Жашоо кыска, бирине кем дїйнє деп,
Сен каласы¢ ыйлап не сыктап жалганда.

Ємїрлєрдїн кыска экенин билбейбиз,
Акаарат айтып, кээ бирлерин тилдейбиз. 
Кайгы ташы башы¢дан оор басканда,
Кайгы тартып, ыйлап-сыктап зилдейбиз.

Таласым 

Таласым кыргызымдын кетпес куту,
Таласым кыргызымдын рух ордосу.  
Тоолордун курчоосунда турат Талас,
Таласты тїнºк кылган бабам Манас.

Таласты кїїгº салат аккан суусу,
Айкºлдºр басып ºткºн изи калган.
Таласым жазда-жайда жашыл ºрººн,
Тїшїмдº да ºзї¢дї барып кºрºм.

Оюмдан тїк кетпеген туулган жерим,
Кагылам ак калпактуу кыргыз элден.
Алыста жїрсºм дагы сени ойлоп,
Кусалыктан ºзїмº-ºзїм сыйбай турам. 

Ке¢еш куруп ой баскандай тоолору,
Салабаттуу аталардай кºрїнгºн.
Кайда жїрсºм кубат алып жїрºмїн,
Мээрими¢ен эргип мага тºгїлгºн.

Бабалардын наркын кармап узартып,
Уул-кызы¢ кызмат кылат ак дилден.
Айгай салып, чакырыктар коштогон,
Колдой берсин духу¢ сенин ар качан.

Силер бар

Силер бар, єксїбєгєн ºмїрїм бар,
Силер бар, ачык кїндєй кº¢їлїм бар.
Ар бири бул турмуштан ордун тапкан,
Артымда изимди улаар уулдарым бар.

Силер бар, жанып турган 
жылдызым бар,

Силер бар, аска-тирек сїйєєрїм бар.
Жаш ºтїп карылык жїгºн салган кезде,
Жанымда мен деп тураар кїйººрїм бар.

Силер бар, бак-дєєлєттїї 
кїндєрїм бар,

Силер бар, бакыт чачкан таалайым бар.
Баарыўар эл ичинде жїргїлє эсен,
Бардыгыўа жакшылыкты каалагым бар.

Силер бар, бул жашоодо 
майрамым бар,

Силер бар, учук улаар балдарым бар.
Картайып алдан-кїчтºн тайган кезде,
Жадырап кубандыраар жºлºгїм бар.

Силер бар, ата¢ар да, апа¢ар бар,
Силер бар, кїлкї чачкан маанайым бар.
Жалпыўарды ийгиликтер коштосун деп,
Жараткандан жалбарган тилегим бар.
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Єнєрлїї єлбєйт

Асель РАМАНКУЛ кызы,  
“Кыргыз Туусу”

– Сиздердин арзууўуздар ка-
зак-кыргыздын аўызына айлан-
ган. Жубайыўыз менен кандайча 
табыштыўыз эле?
– Казакстанда курулушта 19 жыл иш-

тедим. Ошол кезде балдар менен кафе-
ге тамактанганы барып калдык. Ал жак-
тан татынакай кызга кєзїм тїштї. Бирок, 
ал кїнї таанышканга мїмкїнчїлїк болгон 
жок. Арадан 10 кїн єткєн соў кайрадан ке-
зигип таанышып калдык. Аты Майра экен. 
Таанышкандан кєп єтпєй Кыргызстанга 
там салганы келдим. “Мына бїттїк” деген-
де эле улам бир иш чыгып, кєпкє кармал-
дым. Майра: “Тиги кыргыз мени алдап кет-
ти окшойт” – деп, бир жарым ай єткєндєн 
кийин мени издеп келиптир. Сїйбєсє кел-
мек эмес эле да. Андан соў мен армия-
га кеттим. Ал жактан келип Майрага бар-
дым. Ошентип жашоо сапарына чогуу ат-
тандык. Турмуштун ысык-суугун бирдей 
таттык. Ємїрїнїн акырына чейин жанын-
да болдум. Дагы жашаса бактылуу кары-
лыктын доорун сїрмєкпїзбї деп ойлойм. 
Азыр бактылуу эмесмин дегенден алыс-
мын. Бирок, кєєдєндє ушул єкїнїч ка-
лып калат экен.  

– Майра жеўе айтыштарында 
сиздин колдооўуз тууралуу кєп 
ырдачу. Эў алгачкы, айтышы 
эсиўиздеби?

Айтылуу тєкмє акын, обончу Майра Керим кызы 1962-жылы 8-январда Алматы облусунун Кеген 
районундагы Жылуу-Сай айылында жарык дїйнєгє келген. Атасы домбура черткен, энеси Айганыш сєз 
баккан, Ысык-Кєлдїн кызы болгон. Тагдыр буйруп ємїрлїк жарын да Ысык-Кєлдєн таап, жолдошу Канат 
Байышов менен  ємїрїнїн аягына чейин жашап єттї. Быйыл Майра Керим кызынын дїйнєдєн єткєнїнє 13 
жыл болот. Биз менен болгон маегинде жолдошу Канат Байышов тємєнкїчє эскерди.

Канат БАЙЫШОВ:

“Майра кыргыз элин аябай 
жакшы кєрдї. Элибиз да 

Майраны кадырлады” 
– Майра Казакстанда жїргєндє, 

Кеген районундагы Жылаўач деген  
айылга барып, Бєлтїрїк Атахановдун 
120 жылдык тоюнда биринчи жолу ай-
тышка тїшкєн. Анда алдыўкы орунду  
ээлеген. 

1991-жылы Кыргызстанга келдик. Жу-
муш таппай жїргєн маал. Илгери Аксай-
да “Їмїт” ансамбли бар эле. Ал жакта 
менин инилерим иштечї. Бир кїнї ини-
лерим жеўем биз менен гастролго чыгып 
келсин деп келиптир. А сиз автобуска ай-
доочу болуўуз деп калышты. Алардын су-
нушуна макул болуп бардык. Ал жерде 
чогулган Тїптїн эли: “Тоўдо казак акын 
келин бар экен” – деп, Майранын талан-
тын баалашып, коюн союшуп, автобустун 
майын куюп беришти. 

1992-жылдын апрель айларында рес-
публиканын ар кайсы аймагындагы мада-
ният бєлїм башчыларына кабар келип-
тир: “Акындарды жыйнагыла” – деген. 
Ал сынакка Майра дагы катышып, рай-
ондо жеўип, облуска єттї. Ал жакты да 
жеўип, республикага барды. Ошол жер-
де жалпы кыргыз элинин алдына алгач-
кы жолу 1992-жылы 20-майда  чыкты. 59 
акын мырзалар менен таймашты. Таймаш 
ортолоп калганда Табылды Актановго 
єнєктєш болду. Ал кишинин ата-бабасы 
акын, манасчы экен. Т.Актанов Майра-
ны алдыга єткєзїп, жеўиштин туусун  
берип:

«Эўилсем сенден эўилдим,
Жеўилсем сенден жеўилдим.
Ачсын дейм багыў Майратай,
Теўирим сендей келиндин»,  – 

деди.
Бул да болсо Табылды Актанов-

дун улуулугу. Майра Гран-Приге ээ 
болду. Мына ошондон тарта Майра 
кыргызга таанылып, эл оозуна алын-
ды. Майра кыргыз элин сыйлады, кыр-
гыз эли Майраны сыйлады. Жада  

калса кыргыздар Майраны эже деп, ме-
ни жезде деген кїндєр да болду. Азыр-
кыга чейин деле айрымдар жезде деп  
калышат. 

– Майра жеўе ооруп жатса да, 
сахна артынан ийне алып, эл ал-
дына жаркылдап чыкчу дешет...

– Ал ооруп жатканда мен каза бо-
луп калат деп такыр ойлогон эмесмин. 
2008-жылы рак илдетине чалдыгып кал-
ганын билдик. Мамбет Мамакеев ага-
быз реанимацияда жаткан абалын кєрїп, 
«неге мынча кеч келдиў?» – деп, аябай 
єкїнгєн. Ошентип ооруканада химия алып 
жаткан учурда Тїгєлбай Казаков агабыз 
келип: “Майра, жакында казак-кыргыз ай-
тышы болот. Белди бекем бууп, аттан. 
Тєрт дубалдын ичинде жата бербей ай-
тышка чыгып, кєўїлїўдї кєтєрбєйсїўбї” 

– деди. Майра ал кишинин сєзїн угуп 
айтышка чыкты. Мына ошол айтыш-
та “Каркыраны кыргызга кайтарып бер”  
деди: 

Казактар байыды азыр чалкалады,
Ала-Тоого тиреп тур ар тарабы.
Кыздын назы экен деп, тїшїн боорум,
Бетпак талаа, Сар жайлоо 

жетпейт мага,
Кайтарып бергин бизге Каркыраны!

Сахнада эл алдында ооруп жатка-
нын колунан келишинче билдирбептир. 
Айтыш аяктап сахна артына киргенде 
окшуп аябай кыйналды. Жанагы алган 
химия адамды баары бир кыйнайт экен. 
Айтыштын жыйынтыгы чыгып Майра 
баш байгени алды. Андан кийин Нарын-
да болгон айтышка да катышты. Ал жак-
ка барарда менин жумуштарым чыгып 
калып, раматылык кїїчї Нурзат Ороза-
лиева машинасына жаткызып алып барып 
келген. Ошол айтыш эў соўку айтышы  
болду.

Майранын айтыштан алган белекте-
ри кєп. I даражадагы Манас ордени ме-
нен сыйланган. Президенттер да сый-
лык баракчаларын берди. Айтор, бай-
гесинин кайсы бирин санайм, толту-
ра. Майра кыргыз элин аябай жакшы 
кєрдї. Кыргыз эли да Майраны сыйлады. 
Казакстанга тєркїнїнє барганда бир 
жумадан кийин эле “Кой, кетели” – деп 
чыкчу. Дагы кала туралы дегенге кєнбєй  
келе берчї. 

Анча-мынча ич кїйдїїлїктєр да бо-
лот экен. Губернатор Тойчубек Касымов-
дун убагында бут тосуулар, бузукулардын 
сєзїнєн улам куугунтукка алынып калган 
учурлары да болду. Андай бузукулар Май-
ранын бетине келип сїйлєй алышчу эмес. 
Жубайымдын бир сїрї бар эле. Кєпчїлїк 
адамдар ага келип батынып сїйлєчї эмес. 
Бирок, эл Майрадан тажаган жок. Аны 
дайыма угушту. Акындар кєргєн бил-
генин, кєкїрєгї менен туйганын жаап-
жашырбай айтышат экен. Тїшїнбєгєндєр-
гє бир кыз єттї. Тїшїнгєндєргє бир 
жылдыз єттї. 

Майра КЕРИМ кызы

Ысык-Кºлгº таазим 
Ысык-Кºл касиеттїї энем менин,
Тартпаса тузуў мени келер белем.
Илхамым ырдаганда келген сымал,
Толкунга толуп турат кемерлериў.

Окшошуп кºйнºгїмº кºгºргºнїў,
ªзїўдїн кызыў болчу энем менин.
Деди эле кайран энем кºз жумарда,
Кºлїмдї кºрїп барып неге ºлбºдїм.

Багымды сен ачпасаў тºгºр белем,
Энемден кºрбºгºндї сенден кºрдїм.
ªмїрлїк жарымды таап ºрººнїўдºн,
Сезерсиў кºшºгºмдїн кºгºргºнїн.

Ыйык кºл касиеттїї, не кºрбºдїў,
Тїбїўº канча сырды чºгºрбºдїў.
Жаннатты, бейишти да берем десе,
Мен сенин бир тамчыўа теўээр белем.

Чыгардыў манасчынын берендерин,
Кїїчїнїн сен чыгардын чеберлерин.
Акындан Алыкулга жолдош болуп,
Таптадыў поэзия кеменгерин.

Тузумду тїгºтсº Аллам эгер менин,
Эл журтум керезимди элер белеў.
Толкуган шарпылдактын їнїн угуп,
Буйруса жээгиўде кºмºр жерим.

Ысык-Кºл касиеттїї энем менин,
Тартпаса тузуў мени келер белем.
Илхамым ырдаганда келген сымал,
Толкунга толуп турат кемерлериў.

Майра Керим кызы Же¢ишбек Жумакадыр менен

Майра Керим кызы Канат Байышов  менен
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Агро бурч

Наргиза КОЗУБАЕВА, “Кыргыз Туусу”

– Руслан мырза, кара ºрїктїн 
кайсы тїрїн єстїрєсїз?
– Негизи кара ºрїктїн тїрлºрї абдан 

кºп. Айталы, кээ бир тїрїнїн данеги ажы-
раса, айрым сортунда данеги ажырабайт. 
Биз данеги ажырай турганын, сыртында 
упасы барын ºстїрºбїз. Єрїктїн  сыр-
тында  ак, бозомук тартып капталып тур-

Кыргызстандын керемет жаратылышы жер-жемиштердин 
не бир тїрлєрїн єстїрїїгє мїмкїндїк берет. Рынок 
заманында ар бир аймактын жер-шартына жараша жер-
жемиштерди єстїрїп, пайда табууга боло тургандыгын 
кєрїп жїрєбїз. Кадимки эле кара єрїктєн киреше 
таап, їй-бїлєсїн багып жаткан Талас облусунун Манас 
районунун Таш-Башат айылынын дыйканы Руслан 
Сарпиевди кепке тарттык.

Сїйкєлгєн упасы бар, 
сїйкїмдїї кара єрїк
ганды упалуу єрїк деп 
коёбуз. Аны алаканыў 
менен сїрїп койсоў ке-
тип калат. Упалуу єрїк 
алыскы жолго чыдам-
дуу болот. Муздаткычка 
жакшы сакталат. Сапа-
тын жоготпой, дайыма 
ºтїмдїї келет. Андык-
тан упалуу єрїктї  чо-
гултуп жатканда упасын 
сїрїп албай же колдун 
тагын калтырбай абдан 
этиятташ керек.

– Аны єстїрїї 
кєп эмгекти, чы-
гымды талап кылса керек?
– Кара ºрїктї ºстїрїїдº чыгым де-

ле кетпейт. Албетте, эмгекти талап кы-
лат. Алгач баштаганда кºчºттºрїн сатып 
алып отургузганбыз. Бул ºрїк їч жылда 
жетилип, мºмº берип баштайт. Андан 
кийин ºрїктїн тїбїнº жа¢ы кºчºттºр чы-
гып калат, ошолорду башка жакка кºчїрїп 
кºбºйтºбїз. Мºмºсїнº курт тїшпºш їчїн 
жазында эки ирет дары чачылат. Жа¢ы 
бїрдºп баштаганда бир жолу, андан кийин 
тїйїп баштаганда дагы бир ирет дарылай-
быз. Убагында сугарып, кїзїндº атайын 
жер семирткичтерди берип туруу керек. 

Биз эми айыл жергесинде жашап, 
ºзїбїз мал кармагандыктан органика-
лык  жер семирткичтерди беребиз. Аларга 

э¢ жакшысы кык болуп эсептелинет. Дагы 
бир белгилей кетїїчї жагдай, жа¢ы тигил-
ген кºчºттºргº жер семирткич берїїнїн 
кажети жок. Мºмº байлап калганда гана 
берсе болот. 

Былтыр єрїктїн бир килограммын 22 
сомдон ºткºрдїк. Кара ºрїк ºзї тїшїмдїї 
келип, мºмºнї кєп берет. Айталы, 7-8 
жылдык бир тїптєн 200-300 килограмм-
га чейин тїшїм алса болот. Андык-
тан кара ºрїк ºстїргºн адам кїйбºйт,  
ºкїнбºйт. 

– Кайсыл жактарга экспорттой-
суздар?
– Биздин кара ºрїктºр экологиялык 

жактан таза болгондуктан чет ºлкºлºрдº 
суроо-талап жогору. Азыр кºбїнчº Казак-
станга, Россияга алып кетип жатышат. 

Кара ºрїктїн пайдасы

Кара ºрїк ден соолукка абдан пай-
далуу касиеттери арбын. Ошондой 

эле курагатылган учурда дагы ºзїнїн пай-
далуулугун жоготпойт. 

Тамакты жакшы 
сиўирет

Кара єрїк ич катканга жана тамак-
ты сиўирїїгº жакшы таасир бе-

рет. Жемиштин курамындагы жогорку 
кєрсєткїчтєгї клетчатка тамак сиўирїї 
органдарына абдан пайдалуу. Ал тамак 
сиўирїї ферменттерин активдештирип, 
ичеги-карындын микрофлорасына жак-
шы таасир берет. Организмден токсин-
дерди, шлак жана башка зыяндуу зат-
тарды чыгарат. 

Жїрєккº даба

ªрїктїн курамында калий кєп бол-
гондуктан жїрєк-кан тамыр сис-

темасынын иштєєсїнє жакшы таасир 
берип, организмдеги суу, туздун каты-
шын теўдештирип турат. Окумуштуу- 
лар анын заара чыгаруучу натыйжасы 
бар экенин, їзгїлтїксїз колдонуу ши-
шиктен арылтарын жана артериалдык 
кан басымын тємєндєтєєрїн эбак да-
лилдешкен. Жаўы бышкан кара єрїктїн 
бир даана мємєсїндє 113 мг калий  
бар.

Бєйрєк жана боорго 
пайдасы 

Акыркы изилдєєлєргє таянсак, кур-
гатылган кара єрїк бєйрєк менен 

боордогу токсиндерди айдап чыгат. Ку-
рамындагы калий табарсыктагы таштар 
менен кїрєшїп, єттїн жана табарсыктын 
иштєєсїн активдештирет.

Жумушка болгон  
жєндємдїїлїктї кєтєрєт 

Кара ºрїктїн курамындагы В вита-
миндеринин тобу организмди сер-

гитет, кїч-кубат берет, маанайды кєтєрїп, 
эс тутумду, кºздїн кєрїїсїн жакшыртат.

Ашыкча салмактан 
арылтат

Жогорку кєрсєткїчтєгї калория-
сына карабай арыктоодо натый-

жалуу азык. Диетологдор да кєп учурда 
бул азыкты сунушташат. Ал ичегилерди 
тазалап, заўданууну нормалдаштырып, 
табитти басаўдатып, ачкалык сезимин 
жоготот. Суу, тузду нормалдаштырууга 
кємєкчї болуп, зат алмашууну жакшыр-
тат. Кїн сайын негизги тамакты жээрдин 
алдында кара єрїктїн 5-6 мємєсїн жесе, 
тамакка болгон тартылууну басаўдатат. 
Печенье менен момпосуйдун ордуна жеп 
турса эў жакшы.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, 
“Кыргыз Туусу”

Дїйнєнї дїрбєлєўгє салган 
коронавирустун омикрон 
штаммы оўой жоо эмес. 
Айрыкча, жаш балдар їчїн да 
коркунучтуу экендиги айтылууда. 
Орусиянын Борбордук 
эпидемиология илимий-изилдєє 
институтунун директорунун 
орун басары Александр 
Горелов бул штамм 2 жаштан 
5 жашка чейинки балдар їчїн 
коркунучтуу экендигин билдирди.

Ал ушул курактагы жаш балдар-
да биринчи жолу сєзсїз тїрдє оо-

руканаларда дарылоону талап кылган 
бронхиолит байкалып жатканын айтты. 
“Азыр инфекциялык процесс жаш бал-
дарга жайы лып жатканын, бул єзгєчє эр-
те жаштагы (2-5) балдар їчїн коркунуч-
туу экенин кєрїп жатабыз. Бул оору жаш 
балдардын бронхасын, жогорку дем алуу 
жолдорун жабыркатуу мїнєзїндє єтїїдє. 
Аларда милдеттїї тїрдє ооруканаларга 
жаткырып дарылоону талап кылган, брон-
хиалит  кездешип жатат. Ар бир їчїнчї 
бала диареяга чалдыгууда. 

Ошондой эле жашы 65тен ашкан 
адамдар мурдагыдай эле бул ооруга 
кєбїрєєк чалдыгуучу тобокел тобунда 

Коўгуроо

Омикрон оўой жоо эмес
кала берээрин белгилеген. Анткени, алар 
улгайгандыгына байланыштуу бул оору-
ну єзгєчє оор єткєрїшєт. Мындан тышка-
ры, А.Горелов чет єлкєлїк изилдєєлєргє 
караганда коронавирус боюнда бар аял-
дарга жуккан учурда баланын єсїїсїнє 
тескери таасирин тийгизиши ыктымал-
дыгын белгиледи.   

“Мындай учурда баланын, нерв-
психикалык жана физикалык єсїїсї кар-
малып калышы мїмкїн. Бактыга жара-
ша баланын денеси ийкемдїї келгендик-
тен туура реабилитация жасалса мын-
дай абалдан каксыз айыгып кетїїгє бо-
лот”, – деди А.Горелов.

Орусиянын белгилїї окумуштуусунун 
бул сєздєрї баарыбызды этият болууга 
чакырат. Белгилїї болгондой Ковид – 
19 оорусунун алдын-алуунун сыналган 
жолу, бул вакцина алуу. Экономикасы 
ашып-ташкан, элинин турмушу жетиштїї 
дїйнєнїн кубаттуу єлкєлєрї да бул оору  
менен кїрєшїїдє туташ вакцина алуу -
дан башка жолду кєрбєй турат. Атур-
гай милдеттїї вакцина алууну киргиз-
ген єлкєлєр да бар. Айталы, 1 млрд. 439 
млн.дон ашуун калкы бар коўшу Кытай 
ушунча сандагы калкынын 85 пайызын 

толук вакцина алуудан єткєргєн. Натый-
жада дїйнєнї тумандай каптап бараткан 
омикрон штаммы кылкылдаган Кытайда 
катталган жок.

Кытай жыл тогошордо Дїйнєлїк кыш-
кы олимпиада єтє турган Пекинге чу-
кул Тянцзинь шаарынын 13,9 млн. кал-
кын бир жуманын ар жак бер жагында, 
туташ вакциналаштырып, азырынча 
бул шаарга кирип-чыкканга катуу тыюу  
салды. 

Дагы эле омикрон штаммынын 
дїйнєлїк деўгээлде жайылышына кєз 
сала турган болсок, АКШда 17-январга 
карата 1,4 млн. адамга жуккан. Же бол-
босо бир суткада ааламдын 3,4 млн. ада-
мына жукту. 

Ал эми Орусия єздєрї чыгарган 
“Спутник” вакцинасы омикрон штаммын 
оўкосунан тїшїрєт деген ишенимде. Бул 
єлкєдє акыркы суткада омикрон штаммы 
33. 899 миў кишиден табылып, 698 адамы 
каза болгон. Ошону менен бирге Орусия- 
да омикрон штаммы мурда вакцина ал-
баган адамдардан табылып жатканы  
тууралуу сєз болууда.

Кыргызстанга келсек, 18-январга ка-
рата жалпысы 2 млн. 373 миў 365 адам 

вакцина алыптыр. Мунун ичинде бир жо-
лудан доза алгандары 1 млн. 277 миў 681 
адам, ал эми вакцинанын бардык доза-
сын толук алгандардын саны 1 млн. 017 
миў 419 адам.  

Кечээ, коронавирус єлкє боюнча 870 
адамдан аныкталганын Республикалык 
штаб билдирди. Анын ичинде Бишкек ша-
арында – 600, Ош шаарында – 10, Чїй об-
лусунда – 161, Ош облусунда – 16, Талас 
облусунда – 18, Нарын облусунда – 2, 
Ысык-Кєл облусунда – 13, Жалал-Абад 
облусунда – 23 жана Баткен облусунда 
27 адамдан бул оору табылган.

  Акыркы суткада 266 адам илдеттен 
сакайып, тєрт бейтап каза болгон. Бїгїнкї 
кїндє стационарларда коронавирустан 
1040 бейтап, амбулатордук тїрдє 5 ми¢ 
961 адам дарыланууда.

Кыргызстанда пандемия башталган-
дан бери 193 ми¢ 28 адам коронавирус 
жуктурган. Алардын ичинен 181 ми¢ 692 
киши айыгып чыкса, 2 ми¢ 842 бейтап 
каза болду.

Кандай болгондо да туташ вак-
цина албасак, бул тїтїндєй каптаган 
омикрон штаммына туруштук бериш  
кыйын. 
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Ырас, илгертеден эле тарыхта 
таанымал болгон саруу уруусунун 

кыздары сулуу, аттары кїлїк болот деп ке-
лишкен. Бїгїнкї каарманыбыз Г¿лжамал 
айым дагы ушул айтылуу, кыргыз арасын-
да кыраандары менен мактанган саруу 
уруусунун кызы болот. Тээ илгертен эле 
кыргыз эли кыз баланын бой-турпатына, 
келбетине жараша тагдыры, келечеги 
кандай болоорун саймедиреп келбеди  
беле. 

Анын сыўары, каарманыбыз Г¿лжамал 
эжекебиздин келечек – тагдыры алакан-
дай кыргыз элине кызмат кылууга байла-
наары тээ бала чакта эле айкын болуп-
тур. Г¿лжамал айым 1961-жылы 18-нояб-
рда Бакай-Ата районундагы Кызыл-Сай 
айылында туулган. Ал алтындай бала-
лыктын доорунда мектептин босого-
сун аттап, аны ийгиликтїї аяктап чыгат. 
Г¿лжамал айымды окутуп, таалим-тарбия 
берген мугалимдери анын тырышчаак-
тык менен аракеттенип, бала болсо да-
гы алга умтулуу келечектин шам чыра-
гы экендигин сезе билгендигин баала-
шып, болочокто ушул секелектин эл кыз-
маты їчїн кєп иштерди жасай турган-
дыгын кєзї ачыктардай эле айтышаар  
эле.  

1982-1985-жылдары борборубузда-
гы автомобиль-жол техникумун аяктап,  
бухгалтердик эсепчи адистигине ээ бо-
лот. Кийинчерээк сырттан окуп, жогорку 
окуу жайын аяктагандан кийин  Бакай-
Ата районундагы балдардын психо-
неврологиялык жатак-мектебинде, ком-
муналдык ишканалар комбинатында ка-
тардагы бухгалтердик кызматынан баш-
кы бухалтердик кызматтарга чейин кыз-
мат єтєгєн. 

1998-жылы тагдырдын тайгїлїк ташы 
каарманыбыз Жанчыкулова Г¿лжамал  
айымды Бакай-Ата райондук мамлекеттик 
администрациясынын єтє жооптуу теп-
кичтерине жетелеп келди. Ал ушул мез-
гилден тартып мекеменин башкы бухгал-
тери болуп эмгектене баштайт. Ар тар-
макта їзїрлїї эмгектенип, бухгалтердик 
эсеп-кысап иштерин беш колундай мык-
ты єздєштїрїп алган Г¿лжамал Эсен-
бековна їчїн жалпы райондун кыймыл 
аракетинин эсеп-кысабынын тїпкї маани-
маўызы анчалык деле татаал эмес бол-
чу. Райондун социалдык-экономикалык 
абалын ошондо ал алаканына сал-
гандай эле туура божомолдоп алган  
эле.  

Кыргыз мамлекети эге-
менд¿¿л¿ккº ээ бол-
гондон бери экономи-
кабыздын ар тарап-
тан кубаттуу болу-
шуна ак эмгеги менен 
салым кошуп, анын 
ысыгына кїйїп, суу-
гуна тоўуп келе жат-
кан кадырлуу инсанда-
рыбыз арбын. Алар-
дын бири – Бакай-Ата 
райондук мамлекет-
тик администрация- 
сынын башкы бух-
галтери Жанчыку-
лова Г¿лжамал Эсен-
бековна. Эжебиздин 
коомдогу башкалар-
га їлгї боло турган 
орчундуу иш аракет-
тери, саамалыктары  
жєнїндє сєз кылмакчы- 
быз. 

Кутман курак кут болсун

Ак эмгектин їзїрї

Г¿лжамал айым убакыттын єтїшї 
менен карапайым калктын жашоо-
турмушунда аз болсо дагы салым кошуп, 
коомдук-саясий жашоодо активд¿¿л¿г¿н 
кºрсºт¿¿ менен эл алкышына ээ болду. 
Андан бери 24 жылдын ж¿з¿ болсо дагы, 
ушунун баары кечээ эле болуп ºткºндºй, 
мезгилдин учкулдугуна Г¿лжамал айым 
та¢ берип отурган чак. Жашоонун ар 
кандай ºзгºр¿¿лºр¿нº кабылып, бирде 
му¢айса, бирде бажырайып бактылуу 
болгон каарманыбыз экономика-каржы 
тармагында їзїрлїї эмгектенип келе  
жатат. 

Ал  экономика саясатынын ийгилиги, 
ырааттуу иш алып баруусу їчїн атуулдук 
позициясын бекемдеп, ар качан омоктуу 
ой-пикирин, таамай-таасирдїї кєз караш-
тарын коомчулук алдында кеўири чагыл-
дыра алды. Финансы министрлигиндеги 

республикалык квалифика-
цияны жогорулатуу курста-
рында окуп, жаўы ыкмалар-
ды социалдык-экономикалык 
жашоонун кызыкчылыгы 
їчїн кеўири жайылта алды. 
Мамлекеттик администра-
цияга кадрларды даярдоо-
до дагы чын ыкласынан би-
лек тїрїнє иштеп, кадрлар-
дын сапаттуу иш алып ба-
руусуна кєзємєлдїк жасап  
турган. 

Каарманыбыздын єткєн 
ємїрї, баскан жолу келе-
чек урпактарга їлгї, коом-
чулугубуздун сыймыгы. Бул 
адам Бакай-Ата районунун 
социалдык-экономикалык 
жактан єнїгїїсїндє опол 
тоодой салым кошту. Г¿л-
жамал айым ºз иши менен 
эле чектелбестен райондун 
киреше бєлїгїн толтуруу-
да салык жыйымдарынын 
абалына кєз жїгїртїп, кем-
карчтарына заманбап анали-
тикалык иликтєє жїргїзїп ке-
лет. Анын кºз карашы, эркин 
иликтººлºр¿ жемиштїї жый-
ынтыктарды берип келген. 
Натыйжада райондун салык 

тармагы боюнча план тапшырмалардын 
аткарылышында бир топ жеўилдиктер  
жаралган.

Каарманыбыз ак эмгегинин їзїрїн 
кєрїп, бир нече сыйлыктарга татыктуу 
болгон. Кєптєгєн ардак грамоталардын 
ээси, “Финансы-экономикалык кызмат-
тын отличниги” тєш белгиси менен сый-
ланган. Эл арасындагы коомдук турмушта 
активд¿¿л¿г¿н кºрсºткºндїгї їчїн “Мада-
нияттын мыкты кызматкери” тºш белгиси  
ыйгарылган.  

Г¿лжамал айым бактылуу эне, сїйїктїї 
жар, ырыстуу їй-бїлєнїн куту. Ємїрлїк 
жолдошу Жунусов Эсенкан ага экєє 40 
жылдан бери ылдыйда жєлєк, єйдєдє 
єбєк болуп, чогуу тїтїн булатып келе 
жатышат. Кыргызстандын келечеги їчїн 
жан дили менен ак эмгек єтєгєн Эсен-
кан агабыз дагы каарманыбыз Г¿лжамал  

айымдын ишенимдїї жєлєк-таягы, 
татыктуу жары. Алар 1 кыз 2 уул-
дуу болушуп, жакшы таалим-тарбия  
беришти. 

Коомдогу татыктуу орду менен  
оозго алынып, кадыр-барк кїткєн Жан-
чыкулова Г¿лжамал айымды кепке 
тартып, азыноолак суроолор менен 
кайрылдык.

– Жашоонун маўызы эмнеде деп 
ойлойсуз?

– Менин оюмча жашоонун маўызы 
адал жашап, коомго пайда келтирїї. 
Тынымсыз аракет ар бир адамды ий-
гиликке жетелейт. Коомдо жана їй-
бїлєдє адамдар менен тїшїнїїчїлїк 
мамиле жасоо, ынтымакты жана ырыс-
кешикти жаратат. Єзгєчє аялзаты їчїн 
їйдє жана иште тынчтык гана зарыл 
эмеспи. Ансыз ийгиликке жетїї мїмкїн  
эмес.

– Ийгиликке жетїїўїзгє тос-
коолдуктар кєп жаралдыбы?

– Албетте, каалаган максаттарга жетїї 
їчїн кєп тїйшїктїї кїндєр кажет. Сабыр-
дуулук менен кыйынчылыкка чыдап, бий-
иктиктерди багындыруу – бул чыныгы ий-
гилик. Тоскоолдуктар болуп келген, бо-
ло берет. 

– Айымдарга кандай каалооўуз 
бар?
– Коомубуздагы ар бир айым бакты-

луу болууга акысы бар жана татыктуу 
жашоого тийиш. Аларга ден соолук, бак-
тылуу ємїр, бакубат жашоо каалайм! 
Эгерде ар бир аялдын їйїндє тынчтык, 
тїшїнїїчїлїк, бакубаттуулук болсо анда 
Кыргызстандын ийгилиги ошол. 

Адал эмгеги менен кадыр-баркка ээ 
болуп, мамлекетибиздин келечеги їчїн 
кїйїп-жанган каарманыбыз Г¿лжамал 
айым ºткºн жылдын аягында кутман ку-
рак 60 жашка толду. Ал мааракесин эли-
журтунун, кымбат адамдарынын кошто-
осунда белгилеп, кучагы г¿лгº толуп, 
ж¿рºг¿ ак дилден айтылган каалоо ти-
лектерге, ак баталарга балкып турду.  Биз 
дагы каарманыбызга бекем ден соолук, 
бакубат, бактылуу жашоо каалайбыз.

Раиса ДЇЙШЄНБЕКОВА, 
 “Кыргыз Туусу”
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Уучу кур эмес улуттук адабият

Маектешкен Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

– Сен тууралуу жаўылыктарды 
социалдык т¿й¿ндºрдºн эле окуп 
калып жатабыз. Бирде Бишкек-
те, бирде элетте, бирде шайлоо- 
до ж¿р¿п жатат окшойсуў, деги 
эмне менен алек болуп жатасыў?
 – Ооба. Бир чети социалдык т¿й¿н дей-

бизби, интернет желе дейбизби, баарыбыз 
эле ошол жактан жºргºм¿шт¿н желесине 
камалган чымын-чиркейдей “дыўылдап” 
олтурабыз. Бири-бирибиз  менен аманда-
шып, жаўылык билип калдык. Жакшы жа-
гы коомго аралашып, ж¿рºктºг¿н¿ айтып, 
жазып, бири-бирибизди тазартып, кээ- 
де тарбиялап  да турабыз. Кимдин кай-
да экенин, эмне иш менен алегин билип 
кºў¿л ток. Бирок ар кимдин жашоосунда 
биз билбеген сырлар толтура. Негизи эле 
жашоом айыл менен шаардын ортосунда 
болуп келет. Табиятым айылдык. Шаар-
дык аялдар сыяктуу жашай албадым. Ми-
салы мага тырмак боёо, тырмак ºст¿р¿¿ 
жат нерсе. Студент кезимде троллейбус- 
та баратсам, бирºº мага: “Мединститут-
та окуйсузбу?” – деп суроо берген. Ал 
кºрсº тырмагымды карап туруп айтып-
тыр. Азыр деле ошолмун. Бирде шайлоо- 
до, бирде тойдо болуп, бардык кыргыздар-
дай эле жашап келатам. Илгери шайлоо- 
до артист ээрчитмей мода болуп кетпе-
ди беле, ошо сыўары лейлектик Жогор-
ку Кеўештин депутаттыгына  кандидатта-
рыбыз, шайланган депутаттарыбыз чы-
гармачыл адамдарды кºб¿рººк ээрчитип 
ж¿рºт. Буга мен с¿й¿нºм, себеби саясат-
чы, жетекчи такыр башка сапаттарга жа-
на м¿мк¿нч¿л¿ктºргº ээ. Бизнесмендердин 
да табияты бºлºк. А чыгармачыл адам-
дар руханий дººлºткº кºб¿рººк ыктаган-
дар. Ушул ¿чºº биригип максат койгондо 
коомдо ºзгºр¿¿ болот. Элдин кызыкчы-
лыгы жаркырай т¿шºт. Себеби, руханий 
д¿йнº менен материалдык д¿йнº айка-
лышып турбаса коомдо нааразычылык-
тар пайда боло берет. 

Айнаг¿л БАЗАРБАЕВА, акын, жазуучу:

«Утурумдук т¿йш¿ктºргº чарпылып,  
кºп жылдарымды уурдатып алыпмын»

 – Балдар китептери боюнча 
долбоордо иштеп жаткандай бол-
ду элеў. Ушул туурасында кенени-
рээк билсек болобу?
 – Бул бир Кудай насип кылган  

ЮСАИДдин жана Билим бер¿¿ минис-
трлигинин “Окуу керемет” деген жакшы 
долбоору болду. Болбосо мен ºз оюмда 
акынмын, жазуучумун деп ж¿рº бермек-
мин. А балдар д¿йнºс¿н аўдап билмейин, 
алардын аў-сезимине туура келген чыгар-
ма жазмайын калемгер бир нерседен кур 
калат тура. Абдан аяр д¿йнºгº, аяр, акыл 
ой-сезимине, жашына ылайык, эў кызык-
туу чыгарма тартуулоо чоў т¿йш¿к экен. 
Мисалы, жазуучу же акын жазган чыгар-
манын ¿ст¿нºн илимпоз, тилчи, сынчы-
лардан турган эксперттик топ (эксперттик 
топ китеп долбоорунун айрымдарын окуу- 
чуларга, мугалимдерге да сунуш кылып, 
алардын чыгарманы окугандагы таасир-
лерин да байкашат), с¿рºтч¿, дизайнер-
лер иштейт. Айтор баары биригип олтуруп 
сендеги чыгармачылык-кºркºм изден¿¿н¿ 
талап кылат. Аты аталган долбоордо укук-
тук ченемдерге ылайык чет элдик балдар 
жазуучуларынын чыгармаларын да кото-
руп, адаптацияладык. 

 –  Жеке чыгармачылык кантип 
жатат? Ырлар кайсы мезгилде 
кºб¿рººк жана таттуурак жазы-
лат экен? Жаш кездеби, же акыл-
эс кагылып-согулгандабы?
 – Кыскасы ºз¿м да айран-таў калган 

укмуш чыгарма жазсам деген ар бир ка-
лемгердин кыялы. Бир нерселерди жа-
зымыш кылам. Кайра ºз¿мº-ºз¿м канаат-
танбайм. Поэзия да, проза да бир учур-
да канатташ кетип жатат. Сиз айткан-
дай, жаш кездеги ырлар бул с¿й¿¿н¿н 
гана поэзиясы экен. Ал убакта эки адам-
дын бири-бирине болгон с¿й¿¿с¿ жºн¿ндº 
кºб¿рººк жазсаў, кийин б¿тк¿л аалам, 
жашоо-турмуш с¿й¿¿с¿нº багытталып от-
уруп, философиялык ойлор жаралат экен. 
Акыл-ой, сезимди эмне бийлесе ошону 
жазасыў да. Арадан кºп жылдарды уту-
румдук т¿йш¿ктºргº чарпылып ж¿р¿п ая-
бай уурдаткандаймын. Анан мен стиль де-
генге байланып ж¿рд¿м. Кээ жазган чы-
гармаларымды жерип да кºрд¿м. Азыр 
стиль бул сырткы формада эмес экенин 
т¿ш¿нд¿м. Стиль ºз аў-сезимиўдеги ой-
лорду ºз жан д¿йнºў менен жуурултуп 
чыгып, кандай формада болбосун ички 
мазмунунда бер¿¿дº, жеткир¿¿дº, логи-
ка менен тил байлыгыўдын дараметин-
де экен. Ошентип ºз¿мд¿ поэзия жанрын-
да ар кандай муунда, ак ырда, уйкаш ыр-
да сынай баштадым. Поэмага да урунуп 
кºрд¿м. Котормо жаатында казак, ºзбек 
элдеринин акын-жазуучуларынын айрым 
чыгармаларын котордум.

 – Жаш ºткºн соў китеп бе-
тин ачканга да убакыт табыл-
бай калат экен. Акыркы жылдар-
да китеп окуй алдыўбы? Кандай 
китептерди окудуў, окусаў эмне  
¿ч¿н?
 –  Окусаў эмне ¿ч¿н дегенди жакшы 

айттыўыз. Мен акча ¿ч¿н да кºп китеп 
окуп салдым десем к¿лººр бекенсиз. Чын 
эле ошондой болду. ¯йдº олтуруп кал-
ган ¿ч-тºрт жыл арасында ¿ймº китепти 
окуп чыктым. Бирине редактор болсом, 

бирине корректор. Бирине кызыгуум ар-
тып окудум. Алардын деўгээли да, те-
матикасы да ар кандай. Кээ бирлери та-
рыхый, кээ бирлери илимий. Айрым эске 
т¿шкºндºр¿н атай кетсем, кызматташып 
жаткан “Улуу тоолор” басмаканасынан 
кайрадан басылып чыккан Чыўгыз Айт-
матовдун чыгармалар жыйнагын, Узак-
бай Абдукаимовдун “Майданын” кайра-
дан окуп чыктым. Аалы Токомбаевдин  
союз учурунда жайылтуудан жана сатуу-
дан чыгарылган “Кандуу жылдарын” оку-
дум. Зинакан Пасаўованын аўгемелерин, 
Бегижан Ахмедовдун “Дептер четинде-
ги жазуулар”, Суранчы Жетимишовдун 
“Жаныбек казысын”, кытайлык кыргыз 
Жунус Жумадыл уулунун к¿л¿ктºр туу- 
ралуу кызыктуу китебин окуп, коррек-
торлук кылдым. Ошондогу бир тексттен 
¿з¿нд¿: “Чыгаан к¿л¿ктºр ¿й¿рд¿н орто-
сунда кºр¿н¿кт¿¿ болуп кºр¿нбºйт. Бой 
сынын жашыра кармоого тырышат. Кол-
буту жоон, арбайган, ºлп¿-сºлп¿, алкам-
шалкам... Демейде жылкыда 18 кабырга 
болсо к¿л¿ктº 19-кабырга жуп кабырга 
канаты менен кошо саналып 20 болот...” 
деп айтылат. Кºрсº б¿тк¿л д¿йнº ж¿з¿н¿н 
анын ичинде кыргыз элибиздин уламыш 
жомокторундогу канатчан аргымак бекер 
жеринен айтылбайт экен...

Дегеле окуйм деген китептердин че-
ти оюла элек. Ф.М.Достоевскийдин “Не-
точка Незвановасын” жакында эле окуп 
чыктым десем уят го, ээ. Орус адабия-
ты, Чыгыш адабияты, Д¿йнºл¿к ада- 
бияттан окуй тургандарым абдан кºп. Ал 
эмес биз кыргыз жазуучу-акындары да 
бири-бирибизди окубайт экенбиз. Мен 
ушуну т¿ш¿нд¿м. 

 – Кандай чыгармачылык план-
дар бар?
 – Планды айтып, ал аткарылбай 

калса, окурманга калпычы болуп калат 
экенсиў. Анын кээ бирлери материал-
дык каражатка байланат. Ошон ¿ч¿н азы-
рынча эчтеке дебей турайын. Кыргызда 
“тºшºгї¢º карап бутуўду сун” дейт го... 
Негизи план эмес, буйруган болот экен.

Айнаг¿л БАЗАРБАЕВА

Адамдарга  
карызмын

Пулдуулар, пулуўардын кереги жок,
Адалдан тапкан болсоў буйрусун ак.
Керкейе бербегиле себеби жок,
Арамдан тапкандарга курусун ал.

Бир жандан аласам жок аным ырас.
Билсеўер кºп пендеге карызым бар.
Акчадан деп ойлосоў жаўыласыў,
Адамдык милдет деген 

парызым бар.

Бирººўº жылмайганыў ¿ч¿н карыз,
Бирººўº нур чайганыў ¿ч¿н карыз.
Бирººўº жакшы сºз¿ў ¿ч¿н карыз,
Бирººўº бир ºм¿ргº б¿т¿н карыз...

Жылдыздуу  
т¿ндº

Сексен сегиз топ жылдыз,
Сезимимди эргитет.
Арзыган жуп эгиздей,
Алтын казык, Жетиген.

Мынча сырдуу ай-аалам,
Карап турам ¿ркºрд¿,

Жер огунда айланат,
Бешигиндей т¿ндºрд¿н.

Жымыўдашат жылдыздар,
Биз жетпеген алыста.
Саманчынын жолу ак,
Жол салгансып Арышка.

Асман, жылдыз, ээ чексиз,
Оюм кºктº. Жердемин.
Акыл-айран, мээ жеткис,
Бир бечара пендемин.

***
Толгономун деўиз жээгинде,
Ыр жазууга абдан сараўмын.
Бир сап ырга эгер билсеўер,
Каны-жаны керек адамдын.

Жан д¿йнºўд¿ жанчып буулуккан,
Жаныш керек жанар тоо, вулкан.
Дир-дир этип ж¿рºг¿ў сезип,
Ыр обонун угуп, туюп кан.

Ар нерсени калчап акылыў,
Акыл-эси керек акындын.
Туюш керек туулуш ¿ч¿н ыр,
Кумурсканын баскан басыгын.

Жан дил, сезим эрийт кºлк¿лдºп,
Дººт¿ эриткен чоюн-темирдей.
Чыккан ºўд¿¿ асман – арышка,
Бир назар сºз керек Теўирден.

“Лазги”
Жакшы кºрºм сонун бийди “Лазги”деген
Биз чоўойдук бийлеп-ырдап, “Лазги” менен.
Манжалардын учу “дир-дир” этип назик,
Анан билек, ж¿рºктºргº жан киргизген.

“Лазги” к¿¿с¿н уккан кезде ж¿рºк туйлайт,
Ж¿з¿ўдºг¿ албырыўкы, кызыл нурду айт!
“Лазги” бийи эл тандабайт, жер тандабайт,
Хорезмдин бул теўирлик бийи ушундай!

Алишер Навоиге  
арналат

Алишер ким? Акылманбы же дербишпи!
Алишер ким? Ал эмирби, ал деўизби!
Ааламдан арзуу, с¿й¿¿ издеп ºткºн,
Алишер ким? Ал сезимби, ал кечилби!

Шерттешкен достук ¿ч¿н бекем жанбы,
Ак с¿й¿¿н¿ курмандыкка неге чалды?!
Ырасы андан дагы улуу с¿й¿¿,
Дил туюм, ишенимин ээлеп алды.

Ким кºтºрд¿ оболотуп зоболосун?
Касиетпи Самаркандын, Коросондун.
Бир кºктºг¿ акыйкат, актык антын,
Башындагы ак селдеге орогонбу!

Айтчы акын сен, айтчы Алишер,
Сен тууралуу мынчалык кºп аўыз кеп?
Баалуу сага асман-ай, топурак жер, 
Таман асты жатса дагы алтын-зер.

Асылдыкты издедиў топурактан,
Жºнºкºй, кара чапан, топулардан,
Жаратканга жалынган к¿нд¿р-т¿нд¿р,
ªз¿ўº окшош калпалар, сопулардан.

Ж¿рºг¿ўд¿н запкысы арман-ыза.
Айтылды Лайли-Мажнун дастанында.
Ашыглыктын азабы да, казабы да,
Нºшºрлºд¿ жазган ыр, казалыўда.

Жашадыў мечиттерде, хан сарайда,
Тагдырга эч табылбас амал-айла.
Достуктун шертин дагы, бузбадыў эч,
Кºз болдуў шах Хусейин Байкарага.

Ж¿р¿шсº т¿ркий тилин корс, бечел деп,
Ошол доор, ошол мезгил, сан чечендер.
Т¿рк тилде ¿лкºн албан китеп жазып,
Т¿рк тилин айланттыў сен бал-шекерге.

Алишер ким? Алишер бек, Алишер шер,
Ысымы Навоиби же Фаниби!
Жол улап келе жатат Алишерлер,
Кудайлык инсан сымал эў маанил¿¿.

Д¿йнºн¿ кезип ж¿рºт Алишерлер,
Же балким Мир Алишер Низамидин.
Окулат “Лайли Мажнун”, “Искендер чеп”
“Хамсасы”, “Куштар тили”, “Кырк хадиси”.

Чыгыштын жаркыраган жылдызы деп,
Чындыктын чыркыраган чындыгы деп,
 Атам да Алишерди айта ж¿рч¿, 
Акынды устат кылып, ал кызым деп...
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Аккууну кºрсº¢ атпай жїр!

Аскарбек НАСИРДИНОВ,  
“Кыргыз Туусу”

(Башталышы ºткºн сандарда)

Алка-шалка тердеген эшегинен ыр-
гып тїшкºн Асан чал жээктеги ка-

мыштарды кºздºй чуркады. Аккуулар суу-
нун їстїндº да, камыштын арасында да 
жок эле. Аккууларга жем салган тактайча-
сы болсо суудан чыгып, жээктеги камыш-
тардын арасында жатканын кºрдї. Бир 
балакет болгонуна кºзї жетти, ынанды.  
Ичи ачышкандан ачуусун кимден чыгары-
шын билбей кыйсыпыр тїшїп калды. Ак-
куунун тїгºйї эмне мынча безеленип кый-
куулап калганын эми тїшїндї. Тїгºйдїн 
бирºº жок. Асан чалга їйїр алып, чочу-
лабай жакындап келчї аккуу жаныбар, 
эми жакындамак турсун тээ бийикте безе- 
ленип, кºлмºнї айланып учуп жїрºт. Ээй, 
адамзат пендеси, сага ишенип, ушул кїнгº 
туш болдук дегенсип, тїгºйїмдї таап бер 
дегенсип, улам жакындап келет да кай-
ра алыстап кетет. Жалгызсырап боздоп 
турган аккуунун кебетесине ансайын  
жїрºгї сыздаган чал жанын коёрго жер 
таппай калды. Бул шумдук кайсы туку-
му¢ їзїлгїрдїн колунан келди экен деп 
башы катты. Бир шеги билинеби деген-
дей кºлмºнї айланып издеп да чыкты. 
Жок. Эч шеги билинбейт. Же тирїї кар-
мап кеткени, же атып алып кеткени бел-
гисиз. Тээ бийикте кºлмºнї тегерене ай-
ланып безеленген аккуудан да Асан чал-
дын кїйїтї ашып кеткендей болду. Анан-
чы жарадар аккууну дарылайм, айыкты-
рам деп канча убара тартпады. Бир ай-
дан бери ºз малындай болуп боор тар-
тып калбады беле.  Кашайгырдыкы, эми 
сакайып, алыска сапарга кетээринде кай-
сы колу¢ сынгыр жайлап кетти десе¢. Ичи 
ачышып, ачуусуна буулуккан Асан чал 
койлоруна да карабай айылды кºздºй 

Тїгºйсїз аккуу  
жашабайт

Сандан-санга

чалдын кыйкырганын угары менен эле  
Батыш да эшикке атып чыкты.

– Атса эмне болуптур. Кайдагы бир 
аккууну менчиги¢е басып алгансып, ага 
эмне ич кїйдїлїк кыласы¢. ªлсº бир ак-
куу ºлїптїр да. Эми сенден коркуп, талаа- 
дагы чымчыкка да тийбешибиз керек-
пи, – деген Батыш кемпир беттен алды.

– Ай Батыш, мен ал жарадар аккуу- 
ну бир айдан бери дарылап сакайтып 
койбодум беле. Эми учуп кетээрде атып 
салганы кайсы кудайга жагат. Тїгºйїн 
айтса¢, мына азыр да кыйкуулап боздоп 
учуп жїрºт їйї¢дїн їстїндº. Мынча бол-
ду, боздотпой тїгºйїн да атып салгыла. 
Кыйкуулай берип, жїрºктї эзип бїтмºй 
болду жаныбар. Аккуулар тїгºйсїз жаша-
байт дечї эле. Атып салбаса¢ бир нер-
сеге боюн уруп болсо да ºлºт эми бул 
байкуш. Кайберендин каргышы жаман 
дешчї эле. Аккуу деле кайберендин би-
ри да. Эми сапар тартып кетеринде уба-
лына калды¢, бала¢ тїшкїр, – дегенче 
Батыш анын кебин жулуп кетти.

– Атабы, коёбу ºзї билет. Кайберен 
имиш дагы, кайдагы бир аккууга жан тар-
тып. Алжыбай жоголчу ары, бала деп  
коёт да баладан айлангыр, – деп Батыш 
да заар тилин сайратып кирди.  Батыш-
тын андан аркы уу сºздºрї Асан чалдын 
кулагына кирбеди. “Баладан айлангыр” 
дегенден аркысын укпай да калды. Ба-
тыштын тилинен чачыраган заары  Асан 
чалдын талылуу жарасын чукуп алгандай 
болду. Кулагы дї¢гїрºп эчтеке угулбай 
дендароо болуп калды. Батыштын ал-
бууттанган тїрїнºн тї¢їлдїбї, же анын 
заар тили жїрºгїндºгї айыккыс жараны 
канжалатып кеттиби, айтор, шылкыйып 
їйїн кºздºй кайтты. Анан калса Жарат-
кандын бешенеге жазганында Асан чал-
дын эмне кїнººсї бар эле. Бул да болсо  
тагдыр.

(Уландысы бар)

бет алды. Алдынан чыккан кишиден эле 
Кºлмº жакка мылтык кºтºрїп ким баска-
нын сурамжылап келатты. Кºчºдº ойноп 
жїргºн балдар, айылдын жогору жагын-
дагы четки їйдº жашаган Батыш кемпир-
дин студент баласы шаардан келгенин, 
кекилик-чилге ууга чыгат элем деп мыл-
тык сурап жїргºнїн айтышты. 

– Эй, Эрмек, чыкчы бери, атарга эч 
нерсе калбай калгансып, кºлмºдºгї ак-
куунун тїгºйїн сен атты¢бы. Жарадар 
экенин кºрїп туруп, кантип колу¢ барды 
ошого падари¢га наалат, – ачуусу кайна-
ган Асан чал Батыштын їйїнº жакында-
ганда эле бакырып сала берди.

Ушуну эле кїтїп тургансып, Асан 

Жаўы котормо

Жакында акын, 
котормочу, “Кїн 
дидары”, “Алтын 
жебе”, “Сїйїї 
лабиринти” ырлар 
жыйнагынын жана 
“ªзºн жээгиндеги 
їй” поэтикалык 
котормолор 
китебинин автору 
Таштанбек Чакиевдин 
“Кара¢гы аллеялар” 
аталган котормосу  
жарык кºрдї. 

Китепке белгилїї 
орус жазуучусу Иван Буниндин º¢чºй 

сїйїї темасындагы а¢ге мелери кирген. Ав-
тор китептин эпилогунда жазгандай Иван 
Бунин бул а¢гемелер жыйнагын ºзїнїн мык-
ты чыгармалары деп эсептеген. Ошол се-
бептен ал “Бул китеп адам баласынын сези-
мин элеп-желеп кылып, кº¢їлїн кºккº сер-
меген чыныгы махабат менен анын не бир 
катаал мїнºзї жана “кара¢гы” аллеялары 
жºнїндº.  Китепке киргизилген а¢гемелер 
ºздºрїнїн оригиналдуулугу менен мени 
не бир ажайып дїйнºгº жетелейт. Буга 
чейин жараткан чыгармаларым жїрºгїмдї 
мынчалык уйгу-туйгу кылган эмес”, –  
деп жазган. 

Котормочу Таштан Чакиев дагы бул 
а¢гемелерди Буниндей ырахаттанып ко-
торгонун айтат. Чынында, жыйнакка кирги-
зилген а¢гемелер бири-бирине окшобогон, 
бири экинчисинен кызык, ºкїттїї сїйїї тар-

жымалын баяндайт. 
1955-жылдан тар-

та Буниндин китеп-
тери СССРде э¢ кºп 
басылып чыкканы да 
ошондон улам болсо 
керек. Орустун улуу 
жазуучусу М.Горький 
“орус адабиятынан 
Бунинди алып сал-
сак анда ал жаркырап 
турган жылдызынан 
ажырайт, нуру ºчїп, 
кунарсыз кейипке ке-
лет”, – деп айтканы 
бар. Анын сы¢арындай 
Т.Чакиевдин бул котор-
молору кыргыз адабия-
тына да ºзгºчº º¢, тїс 
берип, жаш калемгер-
лерди, котормочулар-
ды, адабиятчыларды 
шыктандырары анык. 

Анткени, буга чейин автор орустун дагы 
бир классиги Антон Чеховдун а¢гемелерин 
кыргызчалап, “Кутучадагы адам” аттуу ки-
тебин кыргыз окурмандарына сунуштаган. 
Бул а¢гемелер дагы окурмандардын жы-
луу пикирине арзып, алардын кызыгуусун 
жараткан. Себеби, котормочу а¢геменин 
негизги ºзºгїн бузбай, кыргыз окурманда-
рынын табитине жараша, алар а¢гемени 
же¢ил, жугумдуу кылып кабыл алгандай 
жалпак тилге салып которгон. Андыктан 
котормочунун бул жолку а¢гемелер котор-
молору да окурманды кайдыгер калтыр-
баса керек. “Котормо, котормо, май куюп 
турат моторго” – деп улуу акыныбыз Ра-
мис Рыскулов жазгандай бул а¢гемелер 
окурмандардын, чыгармачыл адамдардын 
эргїїсїнº эргїї кошуп, чыгармачылык мо-
торуна май куярына да шек жок.

Кайдыгер калтырбаган  
“Кара¢гы аллеялар”

Мелис СОВЕТ уулу, 
“Кыргыз Туусу”    

Жаздын камын кышта кºр

Кышында башталган 
жашылдандыруу

Кєўїлїмдє кыш чилде-
синде бул дарактар-

ды кимдер отургузуп жатты 
экен деген ой жїрчї. Таў эр-
те жумушка келе жатып, Чїй 
– Фрунзе кєчєлєрїнїн кеси-
лишинде бир топ жумушчу-
лар мурда тазаланып, даяр-
далып коюлган жолдун жээк-
терине топурак тїшїрїп, аны 
жазып, дарак отургузуп жаты-
шыптыр. Ушул жерден Биш-
кек шаардык “Жашылданды-
руу” муниципалдык ишкана-
сынын  Свердлов району  
боюнча участок башчысы 
Болот Айдарбековду жолук-
турдук. 

“Бул иштер Бишкек шаар- 
дык “Жашылдандыруу” муниципал-
дык ишканасынын быйылкы жылда-
гы пландык жумушу. Башкача айткан-
да, 2022-жылга борборду жашылдан-
дыруу максатында “жашыл тосмо” да-
рактары тигилип жатат. Быйыл Сверд-
лов району боюнча 900 жалбырактуу 
бак-дарактар отургузулат. Ал эми жол 
жээктерине отургузула турган “жашыл 
тосмолорго” 27 миў даана дарак ти-
гилет” , –  деди ал.

Бул иштер Бишкек мэриясынын 
планы, тапшырмасы боюнча жїрїп жа-
тыптыр. “Учурда  Ч¿й проспектисинде 
иштер жїрїїдє. Андан кийин Жибек 

жолу кєчєсїнє єтєбїз. Башкача айт-
канда, жазга чейин жумуш кºп. Бїгїнкї 
кїндє “жашыл тосмолорго” 5 миў да-
рак отургуздук. Дагы жалбырагы ме-
нен 80 бак (эмен, кайыў, кара жыгач 
ж.б.) тиктик. “Жашыл тосмо” дарак-
тары азыр уктап жаткан мезгили. Ан-
дыктан азыр отургуза берсек болот”, 
– деди Болот Айдарбеков.

Быйыл кыш жылуу болууда. Мын-
дан пайдаланган Бишкек шаардык 
“Жашылдандыруу” муниципалдык иш-
канасы борборду жашылдандырууну 
эртелеп баштагандары кубанычтуу  
кєрїнїш.

Асел МУСА кызы,  “Кыргыз Туусу”

Жакындан бери Бишкек шаарынын борбордук кєчєлєрїндє,  бош 
турган жолдун жээктерине бак-дарактар отургузула баштаганын 
байкап жїрєбїз. Эртеў эле жаз келсе булар жашыл жалбыракка 
бєлєнїп, шаарыбыздын кєркїнє кєрк кошоору шексиз. 
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Жараксыз деп табылсын
Арипжанов Хамидилло  Юлдашбаевичке   таандык     Кара-Суу 

районундагы Нариман айыл ºкмºтїнїн аймагындагы їлїш жердин 
(идент.коду: 5-04-11-0022-0298)   2008-жылдын 25-августунда бе-
рилген сериясы «ОКС», реестр номери: 397, №081878-кїбºлїгї 
жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Исаков Д.А. сообщает что в связи ненадлежащим исполне-
нием взятых обязательств ОсОО “Файф плюс”, а также отсут-
ствия какого-либо имущества в рамках исполнительного произ-
водства и возможности удовлетворить требования в полном объ-
ёме заявителя, мною инициируется судебный процесс о призна-
нии должника ОсОО «Файф плюс» – банкротом. 

Конт: 0705 70-07-75.
С/О-20

Обьявление  
о проведении тендера

ОсОО “Байтик Курулуш” обьявляет открытый тендер на 
проведение второго этапа строительно-монтажных работ-
печи для обжига кирпича и конструкции кирпичного завода.

Документы для участия должны быть предоставлены не 
позднее 18:00 ч 10.02.2022 года.

Адрес кирпичного завода: Кыргызская Республика, Чуй-
ская область, Аламудунский район, село Байтик, участок 
Башкарасуу “Северный”.

Дополнительную информацию по технической параметрам 
можно получить по телефону: 0502 88-86-78.

Е-mail:baitik.kulurush@mail.ru. 
П-16

Жараксыз деп табылсын
Байгазиев Багыш Муратбековичке И.Арабаев атындагы Кыр-

гыз Мамлекеттик университети тарабынан  217-жылы берилген 
каттоо номери: 171218  №УВ 170208218  сандуу диплому жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П-24

Жараксыз деп табылсын
Докдурбек кызы Гулизага Ишенаалы Арабаев атындагы уни-

верситетинин  “Тил жана маданият” институту тарабынан 2018-жы-
лы берилген каттоо номери: 180205 №ШБ 180177723 номурлуу 
диплом жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П-19

Жараксыз деп табылсын
Кыйсаев Сталбек Кайыпбековичке таандык Кочкор району-

нун Чолпон айыл ºкмºтїндºгї “Усуптун алды” участкасындагы жер 
тилкенин 08.11.2001-жылы берилген №8501 номурлуу мамлекет-
тик акты жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. 

П-17

Жараксыз деп табылсын
Чїй районуну Маданият айылындагы Осмонов Орозонго 

таандык жер тилкесине 1999-жылдын 20-майында берилген ко-
ду:7-9-7 №378 номурлуу жер їлїшїнºн пайдаланууга укук берїїчї 
кїбºлїк жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын. 

П-23

Акылбеков Темирлан Муратбековичке таандык кызматтык 
кїбºлїк жоголду. Таап алгандарга сїйїнчїсї бар. Байланыш но-
муру: 0701 67-47-74.

П-18

Жараксыз деп табылсын
Кубатбек уулу Эдилге таандык Кара-Суу шаарынын Ленин 

кºчºсїнїн №181 їйїнїн 5 квартирасынын 09.09.2019-жылдагы  
белекке берїї келишими №52628 жана  тех паспорту  иден. ко-
ду: 5-04-02-0007- 0015-02-005 жоголгондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

КВ 

Жараксыз деп табылсын
Алай районуна караштуу Гїлчº айылынын тургуну Акматова 

Гїлсаара Мамаковнага 2010-жылдын 23-декабрында берил-
ген сериясы №289705 номурлуу мамлекеттик акт жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П-25

Жараксыз деп табылсын
Алай районуна караштуу Ко¢ур-Дºбº айыл ºкмºтїнїн тур-

гуну Абытов Исиражидинге тиешелїї №0028925 сериядагы 
2005-жылы 3-февралда берилген мамлекеттик акты жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                             П-25

“Баалуу кагаздар рыногу жєнїндє” 
мыйзамга жана Баалуу кагаздар рыногунда  
маалыматтарды ачыктоо тууралуу жобого  
ылайык, “Кыргызтелеком” ААКнын Директор-
лор Ке¢ешинин 2022-жылдын 18-январында-
гы отурмундагы протоколдун кєчїрмєсїнїн  
негизинде:

1. “Кыргызтелеком” ААКнын Башкармалы-
гынын мїчєсї, Башкармалыктын тєрагасынын 
орун басары Жунушова Рахат Эркинбековна-
нын ыйгарым укуктары мєєнєтїнєн мурда ток-
тотулду. 

С/О24

Считать недействительным

Утерянные государственный акт  о праве 
частной собственности №055082 от 23.11.2005 
г., выдано БГУ по ЗРПНИ; договор купли-
продажи №3026 от 1.11.2005 г., выдано Н/К; 
договор купли-продажи №2276 от 17.08.2004 г., 
выдано Н/К;  договор купли-продажи №2277 от 
17.08.2004 г.,  выдано Н/К на земельный участок, 
находящийся по адресу: г. Бишкек, ул. Москов-
ская дом 120, идент. код: 1-02-03-0006-0631 на 
имя Абдыхаликова Гульнара Жанышевна и 
Абдыхаликова Ляззат Джамбуловна считать 
недействительным. 

ЖС

Тажрыйба кєрсєткєндєй, эл-
дин кєбї газ, светти колдо-

нууда коопсуздук эрежелерине 
кєп маани бербейт. Ошондук-
тан коомдук имараттарга кара-
ганда жеке їйлєрдє єрт кырсы-
гы кєп катталат. Анын кесепети-
нен їйлєр кїлгє айланып, ал эми 
адамдар каза таап же оор кїйїк 
алган учурлар болот. 

Мындай кырсыктардын алдын 
алуу їчїн отту пайдаланууда (ай-
рыкча тамеки чегїїдє, колго жа-
салган жылытуучу приборлорду 
колдонууда) этият болуп, электр 
зымдарын жана жылытуучу меш-
терди єз убагында оўдоп тїзєп 
туруўуз.

Єрттї єчїргєнгє караган-
да анын алдын алуу жеўил. Єз 

Сак болгула                                                    

Єрт тилсиз жоо

їйїўїздї єрт коркунучунан кооп-
суз кылуу менен сиз єзїўїздїн 
жакындарыўыздын ємїрлєрїн 
жана їй-мїлкїўїздї да корку-
нучтан алыстатасыз. 

Эсиўизде болсун:
– Иштелип жаткан электр 

приборлорун кєзємєлсїз кал-
тырбаўыз.

– Бузук розетка, вилкаларды 
колдонбоўуз.

– Газ приборлорун орно-
тууда, оўдоодо адистерге гана 
ишениўиз.

– Жылытуу сезону баштала-
арда мешиўизди текшерип, бу-
зулган жерлерин ондоўуз.

– Эгер єрттї байкап калсаўыз, 
ошол замат 101 номери аркылуу 
Єрткє каршы кызматына чалып, 

эмне кїйїп жатканын, толук да-
регин, єзїўїздїн аты-жєнїўїздї 
жана телефон номериўизди 
билдириўиз.

– Эгер кимдир бирєєгє корку-
нуч туулганын байкасаўыз, жа-
кын жердеги кишилерди жардам-
га чакырыўыз.

“Сактанам дегенди Кудай сак-
тайт” деген элибиздин жакшы ке-
би бар. Андыктан бардык жаран-
дарды єрт коопсуздугуна жак-
шы кєўїл бєлїп, кїтїїсїз кыр-
сыктан жакын адамдарын жа-
на їй мїлкїн сактап калууга ча-
кырабыз.

Рысбек МУРАТАЛЫ уулу,
Бишкек шаардык  

Биринчи май райондук Єзгєчє 
кырдаалдар бєлїмїнїн Єрт 

єчїрїї жана алдын алуу 
бєлїмчєсїнїн офицери,  

улук лейтенант 

Мезгил єткєн сайын шаарларыбыз кеўейип, айылдарыбыз да 
єсїїдє. Жаўы їйлєргє, эски їйлєргє да колунан келгендер газ 
тїтїктєрїн киргизип, электр буюмдарынын тїрї кєбєйгєн сайын 
электр энергиясы да кєбїрєєк колдонулууда. Мунун о¢ жана  
терс жактарын да эстей жїргєнїбїз оў.

“Ковид”  
дагы кєпкє 

жїрєт
18-январда Дїйнºлїк саламаттык сак-
тоо уюмунун (ДССУ) башчысы Тедрос 
Адхан Гебрейесус COVID-19 пандемиясы-
нын "аякташына дагы кºп бар" экенин  
билдирди.

Дїйнєдє

Кувейттин  
келечеги туман
Мунайды ири кºлºмдº экспорттогон Ку-
вейт аба ырайынын глобалдык жылышы-
нан улам жана бийликтин зыяндуу заттар-
дын чыгышын азайтпай жатканына бай-
ланыштуу жашоого жараксыз аймакка ай-
ланып бара жатат. 

ªткºн жылдын июнь айында ºлкºдºгї аба-
нын температурасы 50 градустан ашкан. 

Айлана-чºйрºнї коргоо боюнча мамлекеттик баш-
кармалыктын божомолу боюнча, 2070-2100-жыл-
дары абанын орточо температурасы 4,5 градуска 
кºтºрїлїп, климаттык нормадан ашат. Мындан 
улам аймак жашоого жараксыз болуп калмакчы.

Жапайы жаратылыш бїгїнкї кїндº эле жабыр-
кап жатат. Канаттуулар жайкысын суу менен кºлºкº 
таппай ºлїп калып жатса, сїт эмїїчїлºргº кїн 
ºтїп кетїїдº. Ошондой эле жапайы жаныбарлар 
ºздºрї байырлаган жерден чºп таппай шаарга 
чейин келїїдº.

Кувейт мунай экспорттоо боюнча ОПЕК 
ºлкºлºрїнїн ичинен тºртїнчї сапта турат. Зыян-
дуу заттардын чыгышын азайтууга акчанын же-
тишсиздиги эмес, бийликтин аракетсиздиги се-
беп. Жергиликтїї тургундар климаттан жапа че-
ге элек. Себеби, баары жеке автоунаасы менен 
жїрºт. ªлкºдºгї бардык имараттарда кондицио-
нерлер орнотулган. Кувейтте коомдук транспорт-
ту мигранттар гана колдонот. Жайкысын тїштºн 
кийин ачык жерде унаа айдоого тыюу салынганы 
менен гастарбайтерлер эреже бузууга аргасыз.

Ал дїйнºдº коронавирустун "омикрон" штам-
мы тездик менен жайылып жатканын белги-

леп, COVID-19дун бул тїрї анча кооптуу эмес де-
ген сºздºр жа¢ылыштык экенин айтты.

Омикрон кыйла же¢ил болушу мїмкїн. Би-
рок ал анча кооптуу эмес деген сºздºр адам-
дарды адаштырууда. Эси¢ерде болсун, "оми-
крон" жуктургандар ооруканага жатып, айрым-
дары каза болууда. Абалы оорлор аз болгону 
менен медициналык мекемелер да толуп калуу- 
 да", – деди Гебрейесус ДССУнун Женевадагы  
ке¢сесинде.

ªзгºчº жугуштуулугу менен айырмаланган "оми-
крон" штаммы бїгїнкї кїндº дїйнºнїн кºпчїлїк 
ºлкºлºрїндº жайылып, жуктургандардын саны ре-
корддук кºрсºткїчтºргº жетїїдº. Ошол эле маал-
да эмделгендерде оору же¢ил ºтїп, каза болгон-
дор аз катталууда.

Наргиза КОЗУБАЕВА, “Кыргыз Туусу”
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Утеряны свидетельства о праве частной собственности на зе-
мельные участки (доли) , на имя Кылычбек уулу Чы¢гыз иден-
тификационными номерами: 
• №0086547,   7-08-03-0019-0205, 7-08-03-0021-0554, 
• №0097892,  7-08-03-0026-0060, 7-08-03-0038-0055
• №0097906,   7-08-20-0010-0146  
• №0085292,   7-08-20-0010-0165  
• №0086537,  7-08-20-0010-0268, 7-08-03-0021-0465
• №0010473,  7-08-03-0038-0062, 7-08-20-0010-0266
• №017951,     7-08-03-0019-0087, 7-08-03-0021-0242
• №0022243,   7-08-03-0026-0141, 7-08-03-0017-0192
• №0092509,   7-08-03-0021-0477, 7-08-03-0026-0062
• №0059004,   7-08-03-0019-0202, 7-08-03-0021-0562
• №0033672,   7-08-20-0007-0068
• №0085010,    7-08-20-0026-0214  
• №0085226,   7-08-20-0011-0029
• №0082288,   7-08-03-0028-0192, 7-08-03-0028-0191
• №0086548,   7-08-03-0019-0127
• №0086555,   7-08-20-0015-0109
• №0082230,   7-08-20-0010-0117, 7-08-03-0019-0101
• №0086513,   7-08-03-0019-0171
• №0092519,   7-08-03-0021-0481, 7-08-03-0021-0435
• №0097946,   7-08-20-0010-0235
• №0085862,   7-08-03-0026-0107, 7-08-03-0021-0586
• №0092522,   7-08-03-0021-0636
• №0086559,   7-08-03-0021-0424, 7-08-03-0017-0108
• №0079377,   7-08-03-0021-0492, 7-08-03-0026-0163
• №0085227,   7-08-03-0017-0156
• №0022249,   7-08-03-0028-0170
• №0078993, 7-08-03-0028-0291, 7-08-03-0028-0292

•  А также договора купли-продажи на них считать не действи-
тельными.                                                                                 С/О-23

Кулактандыруу

Жалал-Абад облусунун Ак-
сы районунун Кара-Суу айыл 
ºкмºтї Топ- Жа¢гак айылы-
нын Токой участкасындагы 
Кара-Суусунун жээгинен пай-
даланылбай бош жаткан таш-
так жерге балык ºстїрїї їчїн 
аукцион жарыялайт. Аукцион  
боюнча арыздар Кара-Суу 
айыл ºкмºтїнїн ке¢сесинде 
2022-жылдын 11-январдан 
15-февралына чейин кабыл 
алынат.

Б.Таш.

ИЗВЕШЕНИЕ
Решением Первомайского районного суда города Бишкек 

от 05.11.2021 года по делу № ГД-3913/21.Б3 ОсОО Фирма 
«Фонта» признан банкротом приказом ДДБ при Министерстве ин-
вестиций КР № 3 от 17.01.2022 года специальным администрато-
ром ОсОО Фирма «Фонта» назначен Абакиров Кубанычбек Бо-
рубаевич.

Собрание кредиторов состоится 08.02.2022 года в 10-00 ча-
сов по адресу: г. Бишкек ул. Л.Толстого № 100. Кредиторам 
необходимо подать надлежащим образом оформленную претен-
зию на имя спец.администратора и зарегистрироваться за семь 
дней до начала собрания.

При себе иметь документы удостоверяющие личность и дове-
ренность с правом голосования. Дополнительная информация по 
телефону: (0773) 54-44-19.                                           П-21

ИЗВЕШЕНИЕ
Решением Аламудунского районного суда Чуйской об-

ласти от 27.09.2021 года по делу № ГД-2148-21-Ч1 ОсОО 
«Кыргыз Агро» признана банкротом приказом ДДБ при Мини-
стерстве инвестиций КР № 1 от 17.01.2022 года специальным ад-
министратором ОсОО  «Кыргыз Агро» назначен Майлыбаев Су-
юмбай Суеркулович.

Собрание кредиторов состоится 08.02.2022 года в 11-00 ча-
сов по адресу: г. Бишкек ул. Л.Толстого № 100. Кредиторам 
необходимо подать надлежащим образом оформленную претен-
зию на имя спец.администратора и зарегистрироваться за семь 
дней до начала собрания.

При себе иметь документы удостоверяющие личность и дове-
ренность с правом голосования Дополнительная информация по 
телефону: (0558) 11-00-83.                                            П-22

Извещение
Специальный администратор ОАО «Басмасоз» – банкрот 

проводит открытый аукцион по продаже активов должника c пони-
жением начальной цены на 50%.

№ 
лота

Наимено-
вание

Кол-
во,
шт.

Ориентиро-
вочно-

стартовая 
цена за 

единицу, сом

Сумма,
сом

Место 
нахождения 
имущества

1 Здание 1 678 703,0 678 703,0 с.Кызыл 
Суу, ул. Иса 
Чикаева,94

Аукцион состоится 2 февраля 2022 года в 11-00 часов по адресу: 
г. Бишкек, ул. Льва Толстого 100. 

К участию аукциона допускаются лица, внесшие гарантийный взнос 
в размере 10% от стартовой цены на расчетный счет или в кассу ОАО 
«Басмасоз»- банкрот. Расчетный счет в РСК Банке №1290533130026505, 
БИК 129053. Заявки для участия в аукционе принимаются ежедневно с 
9.00 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресения).

Последний день приема заявок до 17.00 часов, 1 февраля 2022 
года. Продажа может не состояться, если администратор сможет про-
дать активы напрямую (частным порядком) по цене предыдущего аукци-
она. Подробную информацию по всем вопросам можно получить по тел.: 
0778 78-52-28, 0700 78-52-28.                                        С/О-21

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик универси-
тети Биология жана химия факультетинин жалпы биология жа-
на аны окутуунун технологиясы кафедрасынын профессордун 
милдетин аткаруучусу, биология илимдеринин кандидаты Бей-
шеналиева Салкын Турсуналиевнага атасы  

Турсуналы БЕЙШЕНАЛИЕВдин 
дїйнºдºн мезгилсиз кайткандыгына  байланыштуу їй-бїлºсїнº 
тере¢ кайгыруу менен кº¢їл айтып, аза кайгысын те¢ бºлїшºт. 
Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.

С/О-22

Считать  
недействительным

Утерянное свидетельство 
частного предпринимателя за 
№23207904 г.Каракола ИНН 
12402197200661 Мочановой 
Гульнары Салыковны счи-
тать недействительным. 

ЖТ

Жараксыз деп  
табылсын

Талас облусунун Талас 
районуна караштуу Бакай-
Ата районундагы Казакбаев 
Бакмурат Тойчубековичке 
таандык сериясы “Ч” №678195 
сандуу мамлекеттик акт жо-
голгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп  
табылсын

Талас районунун Айдара-
лиев айыл ºкмºтїнїн тургу-
ну Эралиев Кубанычбектин 
наамына 20.12.2000- жылы 
берилген №423 сандуу жер 
їлїшїнїн кїбºлїгї жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп  
табылсын

Нарын шаардык Ч.Айт-
матов №76 а кºчºсїндºгї 
Аштыкчиева Анийпа Жа-
кыповнага таандык серия-
сы №514040 25.09.2003-жы-
лы берилген мамлекеттик акт 
жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын. 

П-15

Жараксыз деп  
табылсын

Бекешов Газыбайдын 
наамына 02.09.2009-жы-
лы берилген №21786 иден.  
коду: 5-04-11-1001-1642  са-
туу-сатып алуу келишими 
жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын. 

КВ-289

Жараксыз деп  
табылсын

Кара-Суу районунун Нари-
ман айыл ºкмºтїндºгї Кара-
тай айылынын Б.Боронбаев 
кºчºсїндºгї №55-“а” їйдїн 
тургуну Жусиева Асилканга 
таандык турак жайдын (идент. 
коду: 5-04-11-1007-0350)  29. 
05.2002-жылы берилген се-
риясы «Ч», №656465-мамле-
кеттик актысы  жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                          ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Урустам уулу Нурлан-
дын наамына 10.02.2009-жы-
лы берилген №418 иден. ко-
ду: 5-04-05-1004-0179 белеке 
берїї келишими жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.           

КВ-289

Жараксыз деп табылсын
Аматова Саадат Аманбаевнанын наамындагы жер їлїшїнїн 

№027819 иден. коду. 5-04-11-0022-0274 номурлуу кїбºлїгї жо-
голгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.       КВ-289

Жараксыз деп табылсын
Араван районунун С.Юсупова атындагы айыл ºкмºтїнїн  тур-

гуну Карабаев Эргешали Орозбаевичке  таандык номер 924409 
Ч-серисындагы  мамлекеттик акт  жоголгондугуна байланыштуу  
жараксыз деп табылсын.                                                       ЖАку.

Жараксыз деп табылсын
Араван районунун С.Юсупова атындагы айыл ºкмºтїндºгї 

Араван айылынын А. Азизахунов кºчºсїндºгї №47-їйдїн тургуну 
Сидиков Абдирахим Абдималиковичке таандык  Араван айы-
лындагы Ленин кºчºсї №10 дарегиндеги турак жай эмес има-
раттын (идент. коду: 5-02-02-1007-2005) 2021-жылдын 22-сентя-
брында тїзїлгºн сатуу жана сатып алуу келишиминин тїп нус- 
касы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Джусупов Мелис Ромидиновичке таандык болгон Ош шаа-

рындагы Базар кºчºсїндºгї №42/7-жер тилкенин (идент. коду: 
5-11-03-0121-0021)  25.08.2020-жылы берилген сериясы: «Ч», 
№947411-мамлекеттик актысынын жана 2020-жылдын 29-сен-
тябрында  тїзїлгºн №2020/43898-сатуу жана сатып алуу кели-
шиминин тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айыл ºкмºтїндºгї Кызыл-

Байрак айылынын тургуну Асанов Нематилла Кадырбеко-
вичке таандык   жер тилкенин (идент. коду: 5-04-08-1007-0207)  
16.12.2013-жылы берилген сериясы: «Ч», №502209-мамлекеттик 
актысы  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Араван  районундагы  А.Анаров атындагы  айыл  ºкмºтїнїн 

тургуну Надиров  Камилжан Хамиджановичке  таандык бол-
гон  їлїш жердин  (иден. коду: 5-02-01-0008-0223)  №082361- 
кїбºлїгї  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районундагы Сарай айыл ºкмºтїнїн Тельман айы-

лында  жашаган  Тºрºев Ташполотко  таандык   їлїш жердин  
(идент. коду: 5-04-15-0007-0220)  01.03.2007-жылдын 1-мартын-
да берилген сериясы «ОКС-13-02», №1275-кїбºлїгї жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                              ТА
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 Маданият

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

“Сармерденге”  
кастингден  
єтїп келдим

– “Сармерден” долбооруна 
кастингден ºт¿п, ºз каа-

лоом менен келгем.  Аны алып барууда 
анчалык деле кыйынчылык болбойт. Би-
рок, жоопкерчилик, толкундоо бар. Ант-
кени, ар бир оюнга катуу даярдануу ке-
рек болот. Кийиле турган кийимдерди да 
тандап, алдын ала даярдап коюу керек. 
Негизи эле “Сармерден” долбоору мынча 
к¿ндºн кийин болот дегенден тартып, мен-
де ойлонуу, толгонуу болот. Оюн б¿ткºнчº 

Кыз-жигиттин “Сармерден” оюну элибиз кызыгып 
кєргєн телекєрсєтїїлєрдїн бири. Ал эми 
“Сармерденди” кєркїнє чыгара алып барган, 
ажары да, акылы да келишкен, шаўкылдаган 
“Шайыр жеўе” Анара Шаимкулова бизде мейманда. 
Белгилей кетсек, ал єзї да элдик ырларды 
комуздун, эстраданын коштоосунда кемелине 
келтире ырдаган, дастан айткан таланттарыбыздын 
бири. Кабарчыбыз менен болгон маегинде ал 
чыгармачылыгы тууралуу ке¢ири айтып берди.

Анара  
ШАИМКУЛОВА:

“Эл аралык деўгээлде “Сармерденди” 
 ºткºрсºк, жакшы эле болот экен”
милдет, ж¿кт¿н ¿ст¿ндº ж¿рºс¿ў. Бирок, 
ал жагымдуу ж¿к. Анткени, “Сармерден” 
оюну аркылуу жумурай-журтка кызмат кы-
лып жатканымды билем. Мени “Шайыр  
жеўе” кылып тандап алгандан кийин, та-
тыктуу иштешим керек деген ойдомун. 

Аймактардан  
келгендер жакшы  

даярданып келишет

– “Сармерденге” бардыгы эле 
жогорку деўгээлде даярда-

нып келишет. Аймактардан ºнºрпоздор 
чогулуп, шаардагы жылдыздар менен 
биригип, жакшы бир программа даярда-
шат. Ошол жагы бизге жеўил болот. Ага 
карабай оюн жакындаганда биз алардын 
даярдыктарына катышабыз. Анча-мынча 
т¿ш¿нбºй калган суроолоруна жооп бе-
рип, т¿ш¿нд¿рºб¿з. 

Ал эми тандалмалар “Сармерденге” 
келгенде эле эрке бала экººб¿зд¿н ка-
шыбыздын ортосу кичине тырыша т¿шºт. 
Себеби, аларды чогултуу бир аз кыйы- 
ныраак. Анткени, алар “жылдыздар”. 
“Сармерден” башталганда келип олту-

руп, б¿ткºндºн кийин кетип калышат. Мен 
салыштырып айтып жатам.

Жаўы, жакшы  
сунуштарды  

элибиз айтышат

– Эл арасында ж¿ргºндº бизге, 
“Сармердендин” форматын, 

тартибин ºзгºртпºйс¿ўºрб¿, “дайы- 
ма эле чыга берген артисттердин ор-
дуна, эл арасында чыкпай ж¿ргºн та-
ланттарды издебейсиўерби” деген  
сыяктуу суроо-талаптар болот. Же 
болбосо, “бир окуу жайы менен башка 
окуу жайын, ишкана менен ишкананы 
чакырбайсыўарбы” деген сунуштарды да  
беришет. 

Жакында эле “Ырдайлы кыргыз ыр-
ларын” деген долбоордо Фатима деген 
апа менен чогуу ырдап калдым. Ал апа 
мага: “Башка улуттагы кыргыз ырларын 
ырдаган инсандарды чакырып, “Сармер-
ден” ºткºрбºйс¿ўºрб¿?” – деп калды. Ан-
дан сырткары, “кытайлык кыргыздарды 
чакырып кºрбºйс¿ўºрб¿” деген да су-
нуштар бар. 

Бул суроолордун ¿ст¿нºн “Сармер-
ден” долбоорунун жетекчиси Сагын Ни-
язалиева эже ойлонуп-толгонуп ж¿рºт. 
Мындай ар тараптуу єзгєртїп туруу, 
кєрєрмандарды єзїнє тартып, кызыктуу 
болот деп ойлоймун. Ал деле биздин ко-
лубузда болуш керек. 

“Кыргыз-казак –  
“Сармердени”  

биринчи жолу єттї

– Эгеменд¿¿л¿кт¿н 30 жылды-
гына арналган кыргыз-казак 

“Сармердени” Кыргызстанда биринчи жо-
лу болуп ºтт¿. Ушул оюнга чынында баш-
кача даярдандык. Ошол жерде намыс де-
генди сездим. Башка элден келип жатса, 
долбоор биздики болсо, сахна тºр¿ да 
биздики болсо деп аябай даярдандым.  
Шайыр жеўе катары кыргыздын оозеки 
чыгармаларын, каада-салтын, элдик оюн-
дарын, Манас баштаган дастандарын, 
эпосторун, жаўылмач, табышмак, макал-
лакаптарын жакшы билишим керектигин  
туйдум.

Ошентип, кыргыз-казак “Сармерде-
ни” аябай жогорку деўгээлде уюштурул-

ду. Ал эми коўшу ºлкºдºн ошончо киши-
ни чакырып, курсагын ачырбай, кабагын 
б¿ркºлтпºй жºнºткºн биздин ªкмºтт¿н 
кишилери, Маданият министрлиги бол-
ду. Кыргыз-казактын кºєдºн¿ндºг¿, 
кºў¿л¿ндºг¿, тилиндеги, дилиндеги ыр 
маданияты ушул “Сармерденде” кєрїндї 
десем болот. 

Ал к¿н¿ мен казактын эрке бала-
сы менен чыккандыгыма аябай толкун-
дандым. Анткени, биздин эрке бала Та-
лант менен отурганда бири-бирибизди 
т¿ш¿н¿п, кээде манжаларыбыз менен 
мынча ыр калды деп кºрсºт¿п, ымда-
шып с¿йлºшº калат элек. Бири-бирибизди 
кабак-кашыбыздан т¿ш¿нєбїз десем  
болот. 

Мага ºзгºчº чыгармачылык эрг¿¿ ме-
нен иштеген жагат. Айтат элем бизде дагы 
шарт, м¿мк¿нч¿л¿к, жагдай болсо ушун-
дай эл аралык деўгээлде “Сармерден” 
ºт¿п турса сонун эле болот экен. Биздин 
кыргыз ºпºрпоз кыз-жигиттери да мы-
на ушул жерде  єзгєчє дем менен даяр-
дыкта турушту. Мындай бир башка дем-
де даярдануу бизге шык берип, намысты 
ойготот экен. 

Ушул жерден пайдаланып, “Сармер-
денди” уюштурган Сагын эжеге да чоў 
рахмат айтам. Ага ден соолук, кайрат к¿ч 
каалаймын. Анткени, ушундай  пайдалуу 
долбоорлор элибиздин маданиятына, 
улутубуздун єзїн-єзї таанып билїїсїнє 
чоў кºмºк кºрсºт¿п, таасирин тийгизип, 
тарбия берип жатканы чоў жумуш деп 
айтат элем.

Айылыма арналган 
обондуу ыр

– Єткєн уй жылы чыгармачылы-
гымда жакшы эле жыл бол-

ду. Биринчи жолу айылыма арнап “Ка-
рамартым” деген сєзїн ºз¿м жазган ыр-
га обон чыгарып, айылдаштарыма бе-
лек кылдым. Айылыма барып, ошол мен 
мактаган, даўктаган “Карамартымдын” 
кооз табиятын жана ошондой эле айыл-
дагы жакшы адамдарды клипке тартып  
келдим.

Ушуга чейинки доор техниканын 
доору деп айтылат экен. Азыр руха-
ний д¿йнº доору келди дешет. Баары 
эле ºз¿н-ºз¿ ºст¿р¿¿, тарбиялоо, ºз¿н 
баалоо жаатында аракет кылып кал-
гандай. Анан мен дагы ушул нерсеге 
баш бактым десем туура болот. Себе-
би, жан-д¿йнºн¿н, ж¿рºкт¿н тынчты-
гы деген жакшы нерсе экен. Ж¿рºг¿ў 
тынч болбосо,  курчап турган чєйрєнїн, 
д¿йнºн¿н тынчтыгын сезбейт экенсиў. 
Мен спорт десе ушундай жаман кºрºт 
элем. Азыр болсо ºз¿м¿н ден соолу-
гума, билимиме, спортко кºп кºў¿л 
бºл¿п калдым. Алдыда дагы планда-
рым бар. Анын баарына жакында к¿бº 
болосуздар.

“Сармердендин” эрке баласы Талант Карагулов,  
уюштуруучусу Сагын Ниязалиева, шайыр же¢е Анара Шаимкулова


