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Имам Аазам такыбалык-
ты ºзїнїн жашоосунун баш-
кы максаты кылып койгон. 
Ал падышалар, султандар 
берген белектерди кабыл 
алган эмес, бирººнїкїнº – 
ºзгºчº мамлекеттик казына-
га кºз арткан эмес. Адал жа-
на арам маселелерине аяба-
гандай кылдаттык менен ма-
миле жасаган.
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Байдылда САРНОГОЕВ: 
Эмгекчи эл. Эл ичинде 

башчылар
Кай бириў карт, кай бириўер 

жашсыўар. 
Ыйман менен, ызат менен, 

иш менен
Бир жеўден кол, бир жакадан 

баш чыгар!
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Келечектен  їмїттºндїргºндºргº – “Эл їмїтї”
11-майда Президент 

Садыр Жапаров «Кыргыз 
Республикасынын 

Президентинин «Эл їмїтї» эл 
аралык стипендиясын уюштуруу 
жºнїндº» жарлыкка кол койду.

Анда белгиленгендей, 
рыноктук мамилелердин 

шартында мамлекет кїчтїї 
ºнїккºн экономиканы 

тїзїїгº багытталган ºнїгїї 
жолун тандады. Ар бир 

ºлкºнїн атаандаштыкка 
жºндºмдїїлїгїн 

жогорулатуунун негизги 
факторлорунун бири болуп 

жогорку квалификациялуу 
кадрларды даярдоо саналат. 

(Уландысы 2-бетте)
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Президенттин иш кїндºлїгї

Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМБЕКОВ, “Кыргыз Туусу”

Президент Садыр Жапаров 
«2017-жылдын 16-январында 
Чїй облусунун Сокулук 
районунун Дача-СУ 
айылында Боинг-747 жїк 
ташуучу самолету менен 
болгон авиациялык кырсыктын 
себептерин жана шарттарын 
изилдºº боюнча коомдук 
комиссияны тїзїї жºнїндº» 
жарлыкка кол койду. 

Келечектен їмїттºндїргºндºргº – “Эл їмїтї”
(Башталышы 1-бетте)

Президенттик стипендияны уюш-
туруу таланттуу жаштарга Кыр-

гызстандын экономикасынын артыкчы-
лыктуу секторлорунда суроо-талапка 
ээ болгон билим берїї жана илим ба-
гыттары боюнча дїйнºнїн алдыўкы 
университеттеринде алдыўкы би-
лимдердин жеткиликтїї болушуна 

мїмкїндїк берїїчї механизм болуп  
калмакчы.

«Эл їмїтї» эл аралык стипендияны 
белгилºº Кыргыз Республикасынын жа-
рандарына QS World University Rankings, 
Times Higher Education эл аралык рей-
тинги боюнча жогорку окуу жайлардын 
алдыўкы 100 дїйнºлїк рейтингине кир-
ген чет элдик университеттерде билим 
алууга мїмкїндїк берет.

Стипендиялар техникалык, инже-
нердик, экономикалык жана социалдык-
гуманитардык даярдоо багыттары боюн-
ча магистратура жана PhD докторантура 
программалары боюнча окутууга бºлїнїп 
берилмекчи.

Билим берїї жана илим министрли-
ги стипендияны ыйгаруу боюнча иш-
чараларды жїзºгº ашыруу боюнча жооп-
туу мамлекеттик орган болуп аныкталды.

Маалыматка ылайык, быйыл бул сти-
пендияны 50 адам алмакчы. Каалоочу-
лардын саны андан ашып кетсе, кон-
курс ºткºрїлмºкчї жана  артыкчылыкка 
инженердик-техникалык адистиктерге 
– окутуучуларга, жаш окумуштууларга, 
ошондой эле социалдык-гуманитардык 
багыттарга берилмекчи. Стипендия-
нын максималдуу суммасы – 50 миў  
доллар. 

10-майда Президент Садыр Жапаров 
Азия футбол конфедерациясынын (АФК) 
Президенти Салман бин Ибрахим Аль-
Халифа менен жолугушту.

Анда Кыргызстанда футболду ºнїктїрїї жа-
на ºлкºдº футболду мындан ары жайылтуу 

максатында натыйжалуу кызматташуу боюнча пи-
кир алмашуу болду.

Президент С.Жапаров їстїбїздºгї жылы ºлкºдº 
дїйнºлїк стандарттарга жооп берген кºп функцио-
налдуу заманбап стадиондун курулушу баштала-

рын билдирди. Ал белгилегендей, ºткºн жылы Кыр-
гызстан футболдун 100 жылдыгын белгилеп, достук 
турнирин ºткºргºнїн, андан кийин мындай мелдеш-
терди жылына эки жолу ºткºрїї адатка айланганын 
белгиледи. ªткºн аптада ушундай салтка айлан-
ган “Мурас” футбол мелдеши ийгиликтїї ºткºрїлдї.

Салман бин Ибрагим Аль Халифа Кыргызстан ме-
нен кызматташуу мындан ары дагы тереўдейт деген 
ишенимин билдирип, Азия континентинде Кыргыз-
стандын футболунун ºнїгїшї жакшы мисал экенин 
баса белгиледи. “Акыркы жылдары кыргыз футбо-
лу жакшы ºнїгїп жатат. Кыргызстандын командасы 
мыкты жыйынтыктарга жетишти”, – деди ал.

                Таланттуу  
футболчуларыбызга камкордук

Дача-СУ боюнча талаштар эми токтомокчу
2017-жылдын 16-январынын таўында Чїй облусунун 

Сокулук районунун Дача-СУ айылына Боинг-747 
жїк ташуучу самолету кулаган. Анын кесепетинен Кыргыз Рес-
публикасынын жарандары – айылдын 35 тургуну жана Тїркия 
Республикасынын жарандары – экипаждын 4 мїчºсї каза бол-
гон. Расмий версия боюнча Стамбул шаарына (Тїркия) учуп бара 
жаткан самолет май куюу їчїн “Манас” аэропортуна багыт алган.

Мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин (МАК) авиация-
лык кырсыктарды иликтºº боюнча комиссиясы Дача-СУдагы  
авиациялык кыйроону иликтººнїн натыйжалары боюнча бїткºн 
отчетун їч жылдан кийин, 2020-жылдын февралында жарыяла-
ган. Учкучтардын кетирген катасы – кыйроонун башкы себеби деп 
аталган. Ошол эле учурда Дача-СУдагы кайгылуу окуядан беш 

жыл ºткºндºн кийин деле самолеттун кулашына ким кїнººлїї, 
жїк кимге таандык болгон жана жабыр тарткандарга жардам ка-
тары чогултулган акчалар кандай бºлїштїрїлгºн деген суроо-
лор жоопсуз калууда. 

Ошондон улам авиациялык кыйроонун себептерин жана 
шарттарын кºз карандысыз жана ар тараптуу изилдºº, Дача-СУ 
айылынын тургундарынын проблемаларын комплекстїї чечїї 
їчїн сунуштарды даярдоо максатында, эми Мамлекет башчысы  
коомдук комиссия тїзїп отурат. 

Комиссиянын курамына укук коргоочулар жана жарандык ак-
тивисттер тартылды. Кечээ комиссия биринчи отурумун ºткºрдї.

Т.ИСХАКОВ

Адам капиталы  
артыкчылыктуу багыт
Адамдык капиталга инвестициялар 
жашыл экономиканын приоритети 
менен катар мамлекеттик 
ºнїктїрїї саясатын аныктоочу 
багыттардын бири болуп саналат. 
Бул тууралуу Тºрага Акылбек 
Жапаров Бишкектеги адамдык 
ºнїгїї форумунда сїйлºгºн сºзїндº 
билдирди.

Форумду Министрлер Кабинети жана 
Дїйнºлїк банк тобу уюштурган.

«Кыргыз Республикасынын Президенти 
їстїбїздºгї жылдын 4-апрелинде сїйлºгºн 
сºзїндº биздин э¢ негизги байлыгыбыз – эл, 
ал эми ийгиликтин негизги ачкычы – адам ре-
сурстары деп белгилеген. Мамлекет баш-
чысы элди ºнїктїрїїгº, билим берїїгº, 
саламаттыкты сактоого жана маданиятка 
жумшалган инвестицияны э¢ мыкты деп жа- 
рыялаган. Бул биздин жа¢ы улуттук чакы-
рык», – деди Акылбек Жапаров.

Министрлер Кабинетинин башчысы бул 
максатта билим берїї, саламаттыкты сак-
тоо, маданият жана социалдык коргоо кыз-
маткерлеринин айлык маянасы кºтºрїлїп, 
їстїбїздºгї жылдын июль айында социал-
дык жºлºкпулдардын ºлчºмї кºбºйºрїн ко-
шумчалады.

Республиканын калкынын їчтºн эки 
бºлїгїнºн ашыгын 30 жашка чейинкилер 
тїзººрїн айткан, Акылбек Жапаров бул чо¢ 

артыкчылык экенин белгиледи. 
«Биз жаш ºлкº катары келечегибизге ин-

вестиция салышыбыз керек. ªлкº ºз элине 
канчалык кºп инвестиция салса, анын ор-
дуна ошончолук кºп акча алат. Изилдººлºр 
кºрсºткºндºй, мектепке чейинки билим берїїгº 
жумшалган кошумча 1 доллар гана улуттук эко-
номикага 6 доллардан 17 долларга чейин кире-
ше алып келет. Балдарыбыз мамлекеттик, рас-
мий жана англис тилдерин эркин сїйлºй турган-
дай жыйынтыктарга жетїїнї каалайбыз. Биздин 
балдар дїйнº жїзї боюнча жумушка орношуп, 
атаандаштыкка жºндºмдїї болушу керек. Буга 
жетишїї їчїн бардык кїчїбїздї жумшайбыз» –  
деди Тºрага. 

     Акылбек Жапаров белгилегендей, акыр-
кы мезгилдеги дїйнºдºгї окуялар жана эл 
аралык рыноктордогу туруксуздук Минис-
трлер Кабинетин амбициялуу программаны 
кайра карап чыгууга жана тышкы таасирлер-
ди жумшартуу жана же¢її боюнча антикри-
зистик планды иштеп чыгууга мажбур кы-
лып, ага 126 миллиард сомдон ашык кара-
жат каралган. 

«Акыркы 30 жылда чогулган каражаттар 
бюджетти колдоого, транспорт жана энер-
гетика тармагына жумшалды.  Эми бюджет-
ти колдоо їчїн чогулган каражатты адамдык 
ºнїгїїгº – билим берїї менен саламаттыкты 
сактоого, социалдык тармакка багыттайбыз. 
Транспорт жана энергетика тармагына биз 
жеке инвестициялар їчїн мїмкїнчїлїктºрдї 
ачып жатабыз, буга бардык зарыл шарттар 
тїзїлºт», – деди А. Жапаров.

Коопсуздукту 
камсыздагандарга  

камкордук
Кечээ Президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик кызматынын жаўы имаратынын салтанаттуу 
ачылышына катышты.

Мамлекет башчысы чогулгандардын алдында сїйлºгºн сºзїндº мам-
лекеттин коопсуздугу баарынан жогору турган, жалпыга белгилїї чын-
дык экендигин айтты. Президент мындай заманбап имараттардын ачы-
лышы менен алардын ишинин эффективдїїлїгї жана ыкчамдыгы жо-
горулайт деп ишенет.

"Улуттук коопсуздукту камсыздоо тутуму ºлкº кызыкчылыктарын то-
лук кандуу коргоо, ошондой эле ички жана тышкы коркунучтарга каршы 
натыйжалуу сокку берїї їчїн жетиштїї кїчтºргº жана каражаттарга ээ 
болушу керек. Бул їчїн атайын ресурстар бºлїнїп жатат. Бирок, алар-
дын кºлºмї экономиканын реалдуу мїмкїнчїлїктºрїн эсепке алуу ме-
нен аныкталат", – деди ал.
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Учур кеп 

Экономика жана ком-
мерция министрли-

гинин маалыматына кара-
ганда ЕАЭБдын алкагын-
да їчїнчї ºлкºлºр менен 
кызматташтыкты ºнїктїрїї 
їчїн бул форумга дїйнºнїн 
кºптºгºн мамлекеттерине чакыруу 
жºнºтїлгºн. Мисалы, аталган ми-
нистрлик ºз багыты боюнча їчїнчї 
ºлкºлºрдїн 23 министрлигине чакыруу  
жиберди.

Биримдиктин Бишкек отурумун-
да кыргыз-казак чек арасындагы ток-
тобой келе жаткан кєйгєй козголбой 
койбойт. Капиталдын, товардын жа-
на жумушчу кїчїнїн эркин єтїїсї  
боюнча келишим ЕАЭБдин башкы при-
оритеттеринин бири эмес беле. Ка-
зак тарап бул келишимди бир тарап-
туу одоно бузуп келе жатканын ай-
тып жїрєбїз. Эки єлкєнїн профилдїї 
министрликтеринен тартып, жогор-
ку деўгээлдеги жетекчилердин ушул 
маселе боюнча улам сїйлєшїїлє-
рї кыргыз бийлигинин кєкєйїнє  
тийди.

Бирок, жакынкы убактан бери ай-
рым кыргыз ишкерлеринин да, баш-
ка мамлекеттердин  да товарлары 
жїктєлгєн фураларынан контрабан-
далык товарлар кармалып жатат. Ми-
салы, Кыргызстан тараптан бара жат-
кан бир эле фурадан Белоруссиянын 
миллионго жакын жасалма акциздик 
маркасы, декларациясы жок кєптєгєн 
товарлары кармалган.

Казак-кыргыз тараптардын вице-
премьерлеринин деўгээлиндеги 
ушул маселе боюнча апрелдеги 
сїйлєшїїлєрдє Кыргызстандан чык-
кан жїк ташуучу автоунаалар доку-
менттеринин баарын бирликтин жал-
пы талаптарына шайкеш келтирбесе 
жолго чыгарылбашы керектиги боюн-
ча чечим кабыл алынган. Ал эми казак 
тарап ишкерлердин жїктºрїн кыйна-
бай єткєрїї милдетин алган. 

Тилекке каршы, аткезчилик, кор-
рупциялык жашыруун иштер катта-
лып, май айынын башында казак тарап 
кайрадан кєзємєлдї кїчєтїїгє єткєн. 
Ушундан кийин Министрлер Кабинети-
нин тєрагасынын биринчи орун баса-

Навигациялык пломба чек ара 
тоскоолдугун чечет  

 Быйыл Евразиялык экономикалык бирликке (ЕАЭБ) 
тºрагалык кылуу кезеги Кыргызстанга келди. Анын 
алкагында Бишкекте 26-май кїнї ири экономикалык 
форум ºтºт. Форумда ЕАЭБдин 2025-жылга чейинки кабыл 
алынган стратегиясынын аткарылышы, жетишкендиктери 
менен чечилбеген ºксїктºрї ачык талкууланышы кїтїлїп 
жатат. ЕАЭБге Россия, Белоруссия, Казакстан, Армения 
жана Кыргызстан мїчº. Бирликке Кыргызстан 2015-жылы 
мїчº болуп ºткºн. Учурда ªзбекстан, Куба жана Молдова 
байкоочу ºлкºлºр болуп турат. ЕАЭБ ºлкºлºрї менен 
Кыргызстандын соода жїгїртїїсї 2021-жылдын январь-
февраль айларында 
406,5 млн. доллар болсо, 
2022-жылдын ушул 
мезгилинде 562,9 млн. 
долларга жетиптир. 
2021-жылы экспорт 97,1, 
импорт 309,4 млн. доллар 
болгон. Ал эми быйылкы 
жылдын баштапкы 
эки айында экспорт 
137,  импорт 425,9 млн. 
долларды тїздї.   

ры А.Кожошев чукул жыйын єткєрїп, 
жылма коррупцияга кєнгєн уятсыз иш-
керлердин кесепетинен жалпы биз-
нес куурап жатканын айткан. Ошон-
дон кийин кємїскє иштерди четтетїї 
боюнча оперативдик штаб тїзїлгєн  
болчу.    

Бул боюнча Экономика жана 
коммерция министрлигинин бизнес 
чєйрєсїнїн саясатын баалоо боюн-
ча башкармалыгынын башкы адиси-
нин милдетин аткаруучу Нурсултан 
Мукаев мындай дейт: “Декларация-
да кºрсºтїлгºнї менен алып бара 
жаткан товарлары шайкеш келбеген-
диктен кармалган учур кºп. Казактар 
алардын кесепетинен бардык фура-
ларды текшерип жатат. Аткезчилик, 
жашыруун схемалар жалпы эле ин-
теграцияга мїчє єлкєлєрдїн бюд-
жетине кедергисин тийгизе турган  
иш.

Ушул кºйгºйлºрдї биротоло 
четтетїї їчїн ЕАЭБдин алкагын-
да “Навигациялык пломба” долбоо-
рун тез арада ишке киргизїї каралып 
жатат. Мисалы, Бишкектен Москва-
га жеткирилїїчї товарлар тууралуу  
маалымат бул жактан жїктєлїп 
бїткºндº эле санариптештирїї тех-
нологиясы аркылуу дароо жетип турат. 
Анда товарга тиешелїї документ га-
на текшерилип, жїктї ачып кароо бол-
бойт. Жїк автоунаа менен жеткирил-
се да, темир жол аркылуу ташылса да 
пломбаны бузууга эч бир тараптын уку-
гу жок. Анткени, бирдиктїї электрон-
дук сервер беш мамлекеттин ар бирине 
кошулган болот. Анда машинанын но-
мери, жїктїн кєлємї, айдоочунун аты-
жєнї, бара жаткан багыты ж.б. бардык 
маалымат алаканга салгандай кєрїнїп  
турат.

“Навигациялык пломба” долбоо-
руна єткєн жылдын декабрь айын-
да бардык тараптар кол кол койгон. 
Эми парламенттердин ратификация-

лоосунан ºткºрїї калды”. 
Бир эсептен пандемия эл 
аралык соода жїргїзїїнїн 
электрондук тїрїнº ºтїїнї  
тездетти.

Кыргызстан ЕАЭБге кир-
ген 7 жылдан бери интегра-
циялык процесстердин ар-
тыкчылыктарын кºрїп келе 
жатат. Пандемия баштал-
ган 2020-жылы КРнын бар- 
дык ºлкºлºр менен жал-
пы соода жїгїртїїсїнїн 40  
пайызы токтоп калган. Бир-
ликке мїчº ºлкºлºрдїн 
калкын тамак-аш менен 
їзгїлтїксїз камсыздоо баш-

кы максат болуп коюлган. Ошол че-
чимдердин интеграциянын ичинде иш-
ке ашырылуусу коронавирус кризисин  
минималдаштырды.    

Россиялык эксперт Сергей Юн 
мындай дейт: “Идеялаштырып алсак,  
ЕАЭБ бирликтин ичиндеги атаандаш-
тыкты курчутуу їчїн же болбосо ага 
мїчº ºлкºлºрдїн товар ºндїрїїчїлºрї 
бирин-бири рыноктон кысмактап чы-
гаруу їчїн тїзїлгºн эмес. Тескери-
синче, интеграциянын алкагындагы 
жергиликтїї товар ºндїрїїчїлºр чет 
элдиктерге карата атаандаштык пози-
циясын ºркїндºтїп, аларды ЕАЭБдин 
рыногунан сїрїп чыгаруучу система 
иштегени о¢. Їчїнчї ºлкºлºргº кара-
та экспортту ºнїктїрїї керек. Ал їчїн 
эл аралык стандарттагы э¢ алды¢кы 
кадрларды биргелешип даярдоо дагы 
учурдун талабы”. 

Батыш ºлкºлºрї Россияга карата 
э¢ катаал санкцияларды салып жат-
кандыгына байланыштуу, чет элдик 
бизнес сыртка чыгып кетїїдº. Рынок-
тун бош калган мїмкїнчїлїктºрїнºн 
пайдалануу кыргыз ишкерлерин кызык-
тырууда. ЕАЭБ рыногунда кыргыздын 
же¢ил ºнºр жайынын їлїшї 4,4 пай-
ыз. Белоруссияныкы 5-6 пайыз. Бирок, 
бизде тигилген кийим-кечелердин 95 
пайызы Россияга экспортко кетип жа-
тат. Россиядагы кыргыз ишкерлеринин 
ºнºктºштºрї кошумча цехтерди ачып, 
ºндїрїштї жеринде кºтºрїї боюнча 
сунуштарды берип жатыптыр. Учурда 
Кыргыз-Россия  ºнїктїрїї фондунун 
каражатына республика тїштїгїндº 
“Кыргыз текстиль” аталыштагы ири фаб- 
рика курулганы жатат. Ал 1000ге 
жакын жумуш ордун тїзºт. Бирок, 
кесипкºй тигїїчїлºрдїн тартышты-
гы кºйгºйлїї болуп жатыптыр. Андан 
тышкары,  Россиянын fast fashion сек-
тору кыргызстандыктарды ишке тар-
тууга кызыкдар.

Экономикалык эксперт Калнур 

Ормушевдин пикири боюнча, Кыр-
гызстан Россиянын облустары, ша-
арлары менен региондор аралык 
соода-экономикалык келишимдерди 
ишке ашыруусу керек. 

“Россиянын ири супермаркет 
тїйїндºрї апта сайын кеминде 500 
тоннадан ашкан продукцияны талап 
кылат. Бирок, кыргызстандык айыл чар-
ба товар ºндїрїїчїлºрї продукциянын 
бир да тїрїнїн кºлºмїн камсыздай 
албайт. Мисалы, Томск, Омск шаар-
ларынын жетекчилери менен бензин, 
дизель отунун же¢илдетилген шарт-
та алуу, ал жакка Кыргызстандын та-
бигый витаминдерге бай жашылча-
жемиштерин ташып сатуу келишим-
дерин тїзїїгº болот. 

Биздин фермерлердин продук-
циялары сапаты жагынан эч качан арт-
та калган эмес. Ал эми Россиянын ба-
лыкты кайра иштетїїчї компаниялары 
їчїнчї ºлкºлºрдºн барып жаткан суп-
сак, жытсыз кїмºндїї пияздарга ка-
раганда кыргыз фермерлеринин пия- 
зын абдан жогору баалашат. Ошол 
компаниялар пияз издеп Кыргызстан-
га чейин келип жїрїшºт. Менин оюм-
ча, артта калган жети жыл интеграция- 
нын мїмкїнчїлїктºрїн колдоно ал-
баган жыл болду. Кыргызстандын об-
лус жетечилери, акимдер, министрлер 
россиялык коллегалары менен кїн  
сайын байланышып, экспорт ма-
селесин чечїїдº мобилдїїлїктї 
кºрсºтїїлºрї керек болчу. Облустар 
менен облустар, шаарлар менен шаар-
лар аралык келишимдер кагаз жїзїндº 
калды. Андан тышкары, ЕАЭБдин тар-
мактык структуралар аралык ишин жак-
шыртуу керек. Айталы, Россиянын “Ро-
спотребнадзорунун” койгон талапта-
рын, товарлардан кемчилик кетсе ага 
кайсы тарап кїнººлїї экенин монито-
ринг жїргїзїп, ишти туура жолго са-
лып туруу керек. 

Кыргыз-казак чек ара маселесинде 
кºйгºй чыга калса эле, парламенттин 
айрым депутаттары “ЕАЭБден чыгы-
шыбыз керек”, – деп эмоцияга алды-
рып жатышат. Бул саясатчы айта тур-
ган сºз эмес. 

Эске сала кетсек, Россияда 1 млн. 
ашык мигранттарыбыз иштеп, ар жы-
лы 2 млрд. доллар кºлºмїндº кара-
жат салып жатышат. Кыргыз-Россия 
ºнїктїрїї фонду ºлкºдºгї э¢ натый-
жалуу иштеген фонд болуп эсептелет. 
Анын каражатына канаттуулар ишка-
насы, кант, сїт заводдору, текстиль, 
бут кийим фабрикалары ж.б. кºптºгºн 
орто жана чо¢ долбоорлор ишке 
ашырылып келе жатканын кº¢їлдºн  
чыгарбасак.

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, “Кыргыз Туусу” 
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Ээрге отурганда эле кыйшык болчу Шаардык ке¢еште

Балташовго  
“канааттанбай” 

калышты
Жакында ºткºн Кара-Кºл шаардык 
ке¢ешинин XI сессиясында шаардын мэри 
Алмазбек Балташовдун жылдык отчетуна 
депутаттар канааттандырарлык эмес 
деген баа беришти. Тагыраагы, «Кара-
Кºл шаарын социалдык-экономикалык 
жактан ºнїктїрїї жана калкты социалдык 
жактан коргоо программасынын» 
стратегиялык планынын жана шаардык 
ке¢ештин токтомдорунун 
аткарылышы боюнча 
иштин чабалдыгы 
белгиленди.  

Мына ушул маселе бо-
юнча шаардын мэри 

Алмазбек Балташовго кайрыл-
ганыбызда, «Ушундай сая-
сат болуп кетти, кайра тил 
табышып алдык» деген 
мааниде жообун узатты. 

Алмазбек Шїкїра
лиевичтин шаардын мэ-
ри болуп иштеп жатканы-
на июль айында бир жыл болот экен. ªткºн жылы 
«Мекен Ынтымагы» депутаттык фракциясынын 
атынан талапкерлиги кºрсºтїлїп,  экинчи турда 
жалпы 31 депутаттын 17 эл ºкїлїнїн колдоосу-
на ээ болуп, шаардын мэрлигине шайланыптыр. 
ªкїнїчтїїсї кºпчїлїк добуш менен шайлап алган 
шаар башчысынын жылдык отчету бир жылга жет-
пей  шаардык ке¢ештин депутаттарынын колдоо-
суна ээ болгон жок. «Бюджет бекитилбей калды» 
шылтоосун жана башка маселелерди бетке кар-
манганы менен дээрлик бир жыл креслодо отур-
ган шаардын мэринин «колго илинерлик» жаса-
ган иши болушу керек эле да. Андай маалымат-
ты уга албадык. 

Эми шаардык ке¢ештин чечими кандай бо-
лот? Аткарылбаса кагазда жазылган бойдон кала 
берчї андай токтомдун кандай кажети бар эле? 
Же А.Балташов ºзї айткандай депутаттар менен 
“тил табышып алып” иштей берсе боло береби? 
Айтор, бул жагы табышмак болуп турат...  

  Ш.МУСАБЕКОВ

Бишкек – Талас жолунда кºп жылдан бери 
каттаган Таалай аттуу шопур: “Биз го к¿н 

сайын каттап, жолдун ойчу¢курун билебиз. Чынын 
айтканда, жол кырсыктарынын баары ушул а¢гек 
менен чºнºктºрд¿н айынан болууда. А¢гектен ка-
чабыз деп ала¢дап айдап баратып, алдындагы 
жарды с¿з¿п алгандар мындан кºп. Машинасынын 
тºрт дº¢гºлºг¿н ушул жолдон бир ºт¿п жаратпай 
алгандар мындан кºп. Облус жетекчилигин облу-
стун эли к¿н сайын арыбери каттаган жолдун таг-
дыры ойлонтпойт экен”, – деп кейип алды. Мын-
дай нааразылыктарды ж¿к ташыган да, ж¿рг¿нч¿ 
ташыган да, же жºн эле ºз тирилиги ушул жол ар-
кылуу ºткºн шопурлардан, карапайым элден да 
угууга болот. Ушундан улам, Бишкек – Талас жо-
лун тейлеген Транспорт жана коммуникациялар 
министрлигине кайрылдык. Министрликтен Сууса-
мыр – Талас – Тараз жолунун 1фазасы б¿ткºн¿нº 
кºп жыл болгонун айтып, архивдерден маалымат-
тарды таап бер¿¿гº убадаларын беришти. 

Министрликке караштуу "Кыргызжолтрансдол-
боор" долбоорлооизилдºº институту” мамлекет-
тик ишканасынын генералдык директорунун орун 
басары Уланбек Султановдун бизге берген ма-
алыматы боюнча СуусамырТаласТараз жолу 
1997жылдын 15октябрында ºкмºтт¿н токтому 
менен чет элдик инвесторлордун эсебинен бирин-
чи кезекте инвестициялануучу эл аралык маани-
деги артыкчылыктуу жолдордун тизмесине кирги-
зилип, аталган институтка жолду реконструкция-
лоонун долбоорун иштеп чыгуу техникалык тап-
шырмасы берилет. 

Жолдун 137чакырымдагы тилкесинин 1фа-
засынын долбоору 19992000жылдарда иштелип 
чыгып, жолго IV категория берилет. 

Биерде эсептººлºрд¿н баары туура болгонунда 
талаш жок. Кеп жолду кургандарда эмеспи. Болго-
ну, эмнегедир, долбоордо “жолдун 037 чакыры-
мына бир катмарлуу асфальтбетон тºшºлºт, нор-
мативдик талаптарга ылайык жолдун кызмат ºтºº 
мººнºт¿ 811 жылды т¿зºр¿” жазылып калган. Биз 
бул боюнча бир катар жол адистерине кайрылып, 
дурусураак жооп ала алган жокпуз.

Аталган долбоордун 1фазасын каржылоо бо-
юнча кредиттик келишимге Ислам ºн¿кт¿р¿¿ бан-
кы менен 2003жылдын 27апрелинде кол коюлуп, 
ал мыйзам ошол эле жылы 1августта ратифика-
цияланган. Ага ылайык долбоор 2010жылы аяк-
тамак. Бирок, министрлик жол курууга шашылган 
эмес, долбоордун подрядчиги «КайаоглуЕрташ» 
(Т¿ркия) компаниясы менен 2004жылдын 30сен-
тябрында гана 10,4 млн. АКШ доллар суммасына 
кол коюлган. Арийне, аларга консультант болуп, 

Ливандын «Тим Интернэшнл» компаниясы бекип, 
ал 2003жылдын 23октябрында тандалып алынып, 
1,1 млн. доллар суммада кол коюлган. 

Жаппысынан 1фазага 052чакырымга 14,9 
млн. доллар каралып, мунун 12,8 млн. долларын 
донор берсе, 2,07 млн. долларын ªкмºт каржы-
лаган. 

Натыйжада, ал мººнºт¿нºн кечигип ишке берил-
ген, анысынан да жол сапатсыз б¿ткºн. 2011жы-
лы Талас облусунун ошол кездеги губернатору 
жолдун сапатсыз б¿ткºр¿лгºн¿н айтып сындап 
чыккан. Ага жооп катары ошол кездеги транспорт 
жана коммуникациялар министри Эркин Иса-
ков: “Жолдун бул тилкесинде ашуу жайгашып, ал 
де¢из де¢гээлинен 3 ми¢ метрден бийикте турган-
дыктан, курулуш кыйынчылыктар менен ж¿рд¿” 
– деп жолдун географиялык ºзгºчºл¿ктºр¿н ай-
тып актанганы, жолдо дефекттер бар экенин мо-
юнга алганы, аны т¿ркиялык «КайаоглуЕрташ» 
фирмасы о¢дой турганын айтканы эсибизде. Би-
рок, анын айтканы сºз боюнча калып, аталган 
фирма колун колго да уруп койгон эмес. Албет-
те, айрым асфальт тºшºлгºн¿нº бир жыл болбой 
жатып, жыртылып калган жерлерин жамамыш  
болгон.

Кыргызда “атка мингенде эле кыйшык минген” 
деген жакшы макал бар. СуусамырТаласТараз 
жолунун 1фазасынын тагдыры да куду ошондой 
болгон. 

Транспорт жана коммуникациялар министрли-
гинин басма сºз кызматы: “10майдан баштап 
“Кыргызавтожол” мамлекеттик мекемеси Талас
ТаразСуусамыр жолундагы ªтмºк ашуусундагы 
а¢чºнºктºрд¿ жамоо иштерин баштоону план-
даштырууда. Жолду о¢доо иштери аба ырайы-
нын шарттарына жараша ж¿рг¿з¿лºт. Жумуш-
тарды тез арада жасоо ¿ч¿н аталган жолго Талас 
облусунан 5 бригада, Ч¿й облусунан 2 бригада  
даяр турат. Аталган жолдогу о¢доо иштеринин 
ушул убакытка чейин башталбаганынын негизги 
себеби – аба ырайынын туруксуздугу болду”, – деп  
билдирди.

Кеп сºз болгон жолду о¢доо ¿ч¿н канча брига-
да даяр турганында эмес, башкада. Министр ºз¿ 
жолдун 052чакырымын ºз кºз¿ менен кºрсº жак-
шы болмок экен. Себеби, жолдун бул тилкесинде-
ги а¢гек менен чºнºктºрд¿ жамоо м¿мк¿н эмес. 
Б¿г¿н жамаган менен эртеси эле ал жамаачы жыр-
тылып т¿ш¿п калары шексиз. Анын ºз¿ миллион-
догон бюджеттик акчалар да жыртылды деген кеп 
эмеспи. Ошон ¿ч¿н бул жолу да жолду кургандагы-
дай ураалап б¿т¿р¿п салбай, жолду жамагандын 
алдында жети ºлчºп, бир кессек болмок.

Курулганынан  
бузулганы тез жол

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

Жакында эле 
Таласка барып 
келдим. Бишкек – 
Суусамыр – Талас 
жолунун Суусамыр 
– ªтмºк – Тай-Жорго 
тилкесиндеги жол 
талкаланып б¿т¿пт¿р. 
Биери деле а¢гек, 
аери деле чºнºк. 
Бечара шопурлар 
жол тандап, а¢гек 
менен чºнºктºн 
качабыз деп жатып, 
кара терге т¿шºт 
экен. 
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Пикир

А лсак, «Кумтєр» алтын кенинин   
єлкєбїздїн менчигине єтїшї, Ба-

лыкчы – Кочкор – Кара-Кече темир жолу, 
Камбар-Ата – I ГЭСин єз кїчїбїз менен ку-
рабыз деген демилгелери, ошондой эле 
кєптєн бери унутта калган социалдык тар-
мактын кызматкерлеринин эмгек маянасы-
нын 50%дан 100%га чейин кєтєрїлїп жаты-
шы, билим жана илим жаатында иштеген-
дерди да шыктандырбай койбойт. 

Мына ушундан улам, «Темирди ысыгын-
да чап» дегендей Билим берїї жана илим 
министри А.Бейшеналиев республиканын 
жогорку окуу жайларынын ректорлору менен 
жолугушуп, алдыда аткарыла турган рефор-
малар боюнча кеўири маалымат берди. Ан-
дагы єзєктїї маселелердин бири – тєртїнчї 
муундагы университетке єтїп ЖОЖдордо 
билим, илим, бизнес жана єндїрїш эриш-
аркак аткарылышы бїгїнкї кїндїн талабы. 
Башкача айтканда, бардык иш билим – илим 
– бизнес тизмеги боюнча жана инновация-
лык продукцияларды єндїрїїгє багытталы-
шы, ошондой эле эчак эскирип, талапка жо-
оп бербей калган адистиктерди, билим берїї 
программаларын жаап, алардын ордуна за-
манбап багыттагы адистиктерди ачуу зарыл-
чылыгы белгиленди.

 Айрыкча «Бечелге жєтєлдїн кереги эм-
не?» дегендей, биздин чакан єлкєгє алты-
мыштан ашуун ЖОЖдун кереги барбы? Бул 
жагынан да жогорку окуу жайларды ири-
лештирип, бири-бирине кошулушу, бир эле 
учурда эки же їч кесипти бириктирип оку-
та турган мїмкїнчїлїктїн берилиши, жаўы 

Жа¢ы талаптар коюлду, 
кантип аткарабыз?

Сєз чынынан бузулбайт эмеспи, бул бийлик ишке киришип, єз озуйпасын 
аткара баштагандан бери бир топ кєйгєйлїї, элди эчактан тїйшєлткєн 
маселелер четинен чечиле баштаганы, кимди болсо да кубантат. 

окуу стандарттарын иштеп чыгуу окуу жай-
лардын єзїнє ыйгарылышы, гибриддик не-
гизде окутууга уруксат берїї, студенттик 
стартап мамлекеттик программаны ишке 
ашыруу, эў маанилїїсї бул максатта Бїткїл 
дїйнєлїк банктын ушул жылдын октябрь ай-
ынан баштап 4 млн. доллар чегерип жаты-
шы бизге жакты. Ал эми илим изилдєє иш-
тери жогорку окуу жайлардын карамагына 
ºтїп, илим-изилдєє институттары универ-
ситеттерге єткєрїлїп, лабораториялык ба-
залар менен камсыз болуусу, илимий иш-
терди жїргїзїїгє да жолдун ачылышы жак-
шы идея болду.

Бул идеялар, Президент Садыр Жапаров-
дун «Тоолордун экосистемасын коргоо жана 
климаттык туруктуулук жєнїндє» жарлыгы-
нын негизинде кабыл алынган жол картанын 
алкагында, биз окумуштуу катарында буга 
чейин маалымат каражаттарында, республи-
калык радио-телекєрсєтїїлєрдє Билим берїї 
жана илим министри тарабынан белгиленген 
негизги идеяларды камтыган кєйгєйлєр туу- 
ралуу сунуш-пикирлерибизди билдирген-
биз. Эў негизгиси, билим – илим – бизнес 
– єндїрїш тизмегин ишке ашырууга басым 
жасасак, анда эў ириде єлкєдєгї экология-
лык абалды оптималдаштырууну жалпы 
элибиздин, айрыкча окумуштуулардын ал-
дына коюлган милдет катары кабыл алуу  
абзел. 

Ушул єўїттєн алганда, жогорудагы кºй-
гºйлºрдї чечїїдє биринчи маселе азыркы 
турмуш талабына жооп берген Улуттук эко-
логиялык мониторингдин негизи болгон «Ин-

новациялык билим-илим экологиялык бор-
борлорун» биздин єлкєдє уюштуруу жана 
аны тез арада ишке киргизїї болуп саналат. 

Республикада бул багытта бир топ мам-
лекеттик бирикмелер, илим изилдєє инсти-
туттары жана атайын станциялар иш алып 
барышат, бирок, бул мекемелерде бїгїнкї 
кїндїн талабына жооп берїїчї, бир максат-
ты кєздєгєн, комплекстїї изилдєє иштери 
жїргїзїлбєйт. Бул мекемелер ар бири єз 
алдынча, єздєрїнїн гана иштерин аткаруу - 
да. Ошондуктан алдын ала жалпы эколо-
гиялык абалдын єзгєрїїсїн, анын кесепе-
тинен адамдын жана жаныбарлардын ден 
соолугуна таасир этїїчї терс факторлорду 
аныктоо мїмкїн болбой келет. Бул максат-
ты ишке ашырууда республикада бїгїнкї 
кїндїн ургалына жооп берїїчї, инновация- 
лык билим-илим экологиялык борборло-
рун уюштуруу заман талабы болуп сана-
лат. Дїйнєлїк алдыўкы илимий-практикалык 
тажрыйбалар экологиялык абалдын тездик 
менен єзгєрїшїнє байланыштуу тынчсыз-
данып, бул багытта комплекстїї иннова-
циялык «улуттук экологиялык мониторинг» 
иш-чараларын жїргїзїїнї сунуштайт. 

Биз иштеп чыгып, сунуштаган инновация-
лык билим-илим экологиялык борбору, би-
ринчиден, Кыргызстанда экологиялык абал-
ды (єзгєрїїнї) єз учурунда мониторинг жа-
соого, экинчиден, экологиялык жактан таза 
мал жана єсїмдїк продуктыларын алуу- 
ну, їчїнчїдєн, адам, мал жана єсїмдїк  
ооруларынын чыгышын кєзємєлдєєнї, б.а. 
єз учурунда улуттук экологиялык мониторинг 

жїргїзїїнї камсыздайт. Мындай милдетти 
аткарууда заман талабына жооп берїїчї бир 
максатты кєздєгєн, заманбап билим-илим 
борборунун ачылышы жана аны коомдун 
єнїгїїсїнє пайдалануу, жогоруда белгилен-
ген єлкє башчысынын ЖОЖдорго койгон та-
лаптарына толук жооп берет. 

Баса, белгилей кетїїчї нерсе, иннова-
циялык билим-илим экологиялык борбордо 
жаўы кєз караштагы адистигин жогорулат-
кан же кайра даярдоодон єткєн жогорку ква-
лификациялуу биогеоценологдор: медицина-
лык дарыгерлер, экологдор, биологдор, ве-
теринардык  врачтар, антропологдор, тех-
нологдор, гидрологдор, агрохимиктер, ток-
сикологдор ж.б. кесипкєй адистер, окумуш-
туулар бирге иштеп, коюлган максатты иш-
ке ашырышат. Бул заманбап адистикти (био-
геоценологдорду) даярдоо да бышып же-
тилген, єлкє їчїн эў керектїї талаптардын  
бири.

Бул маселе жалпы коомчулуктун, кыр-
гыз интеллигенциясынын, илимпоздордун, 
мамлекеттик мекемелердин жетекчилери-
нин колдоосуна муктаж. Борбор єлкєбїздє 
жарыяланган «Тоолордун экосистемасын 
коргоо жана климаттык туруктуулук жылы-
нын алкагындагы иш-чараларды жана Пре-
зиденттин ЖОЖдорго койгон талаптарын 
ишке ашыруудагы єзєктїї компонентинин 
бири болуп саналат. Демек, бул иннова- 
циялык борборду – колдоо учурдун талабы. 
Эртеў кеч болуп калат.

Мукамбет НОГОЙБАЕВ, 
К.И. Скрябин атындагы Кыргыз 

улуттук агрардык университетинин 
профессору, Эл аралык жана Россия 
илимдер академиясынын академиги, 

ветеринардык илимдердин доктору

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Кыргыздын даўазалуу уулу 
Чолпонбай Т¿лºбердиев 
1922-жылы 13-апрелде 
Талас облусундагы азыркы 
Кара-Буура (андагы Киров) 
районуна караштуу Чимкент 
айылында колхозчу-дыйкандын 
¿й-б¿лºс¿ндº, жайлоодо, 
таўга жуук жарык д¿йнºгº 
келген. Наристе ыўаалап жерге 
т¿шкºндº, асманда Чолпон 
жылдыз жаркырап турган болот. 
Т¿лºберди ырымдап, баласынын 
ысымын Чолпонбай коёт. 

Чолпонбай 11 жашка чыкканда атасы-
нан айрылып, энеси Суураке тºрт ба-

ласы менен жалгыз калат. Жердеши, Талас 
облусунун экс-губернатору Байымбет Мура-
талиев: “Чолпонбай 7-классты б¿т¿р¿п, кол-
хоздо иштептир. Биз бала кезде улуулардан 
“Чолпонбай мектепте жакшы окуп, жарымын-
чы классты (ошол кезде ушундай болсо ке-
рек) жакшы аяктап, ал ¿ч¿н бир койду сый-
лыкка алган” – деп укканбыз. 

Чолпонбай баатырдын курман болгон 
жерине бир нече ирет барып, кºп эрдиктери 
тууралуу угуп тааныштым. Воронеждиктер: 
“НАШ ЧОЛПОНБАЙ” дешип атын ыйык ту-
туп, сыймыктанышат экен. Ал жºн¿ндº  он-
догон китептер жазылып, кºчº, мектептер-
ге аты коюлган, музейлер ачылган экен”, 
– деп эскерет. 

Чолпонбай Т¿лºбердиев – 100

Эрдиктин философиясы
Баатырдын классташтарынын бири Ма-

салбек Ашыралиевдин эскер¿¿с¿ндº Чол-
понбай сууда мыкты с¿зº билген. Эў чыдам-
кай, ºжºр, кºк болгон. Токон Жаманкулов ат-
туу классташы: “Чолпонбай м¿чºс¿ келиш-
кен, куулугу жок абдан жакшы жигит болчу”, 
– деп эскериптир.

Бул ¿з¿л-кесил эскер¿¿лºр бизге эрдик-
тин портретин т¿з¿¿гº, Чолпонбайдын баа-
тырдыгынын философиясын т¿ш¿н¿¿гº 
жардам берет. Чындыгында да, Чолпонбай 
Т¿лºбердиевдин эрдиги ºлбºс-ºчпºс эрдик, 
эрдиктин, болгондо да кºз¿ жок эрдиктин сим-
волу, баатырдыктын чыныгы ¿лг¿с¿. 

Ч.Т¿лºбердиев согушка алгачкылардан 
болуп аттанып, 1941-жылы 19  жашында 
кан майданга кирген. Бардык советтик жоо-
керлердей эле согуштун кыйынчылыктарын 
кºр¿п, Т¿нд¿к Кавказдагы жана Курск  алдын-
дагы салгылашууларга катышат. 1942-жыл-
дын август айында Чолпонбай кызмат ºтºгºн 
Воронеж фронтунун 6-армиясындагы 160-ат-
кычтар дивизиясынын 636-аткычтар полку 
Воронеж облусунун Лиски районунун Се-
лявное айылында душмандар менен жан 
аябай салгылашып жаткан учуру экен. Бул 
мезгилде душмандар алдуу-к¿чт¿¿, улам бир 
шаарды, айылды басып алып, мекенибизге 
улам тереўдеп кирип келе жаткан учуру бол-
гон. Биздин жоокерлер Воронеж фронтунун 
Селявное-2 айлынын Дон дарыясынын чы-
гыш тарабынан орун алып, душманды Ли-
ски тарапка ºткºрбºй, аларга катуу каршы-
лык кºрсºтºт. Ал эми Дон дарыясынын ба-
тыш тарабындагы бийик дºўд¿ кыркалай 
немецтик баскынчылар ээлеп, ал кыркага 
дзотторду орнотушуп, эки тарап жандарын 
оозуна тиштеп салгылашат. Дон кыркалары 
ак боорго окшогон ак топурактуу болгондук-
тан, аны орустар “Меловая Гора”деп атап ко-

юшчу экен. Дон дарыясынын ошол туштагы 
туурасы эле 100 метрден ашат.

Воронеж фронтунун максаты душманды 
чыгышка ºткºрбºй, тескерисинче алар ээле-
ген кыркадагы дзотторун талкалап батыш-
ка ºт¿¿ эле. Душмандын жайгашкан пози-
циясы бекем болгондуктан, советтик аскер-
лер кºп жоготууларга учурайт. Чолпонбай-
дын полку кандай да болбосун, Дон суусу-
нун батыш жагына ºт¿п, душмандын дзот-
торун талкалап, чабуулга ºт¿¿гº буйрук бе-
рилет. Дзотторду жок кылууга далай ара-
кет жасалып, бирок майнап чыкпайт. Акы-
ры Горохов командирлик кылган 9 жоокер-
ден турган ыктыярдуу топ т¿з¿лºт. Алардын 
катарында Чолпонбай да болот. Атайын топ 
курал-жарактарын алып, ок-дары, граната-
ларын камдап, кечти к¿т¿п калат. 6-август-
ка караган т¿н¿ атайын топ Дон дарыясын 
с¿з¿п ºт¿шºт. Жээкке жетип, боортоктоп душ-
мандын дзотун карай жылышат. Фашисттер 
улам ракета атып, айлана с¿ттºй жарык бо-
луп, дзоттон ажал б¿рк¿п ок чачырайт. Бер-
ки ºй¿здºн полктун командачылыгы советтик 
жоокерлердин ар бир кыймылын д¿рб¿ са-
лып карап турушат. Дзоттун алды ºл¿ктºргº 
толуп калган эле. Чолпонбай бул кырдаалда 
тапшырмага жиберилген жоокерлердин ºм¿р 
же ºл¿мд¿ тандап алыш керектигин т¿ш¿нºт 
да, топтун командири Гороховго: “Дзотту тал-
калаганга уруксат бериўиз” – деп кайрылат. 
Командири ага кошумча 2 гранатаны берет. 
Чолпонбай алдыга жылып, дзотко жакындап, 
гранаталарды биринен сала бирин ыргытат.  
Амбразурадан чыккан пулеметтун ¿н¿ бир пас 
басылат да эле октор кайрадан мºнд¿рдºй 
жаайт. ªз¿ да ийнинен жарадар болот. Ко-
мандирлер Чолпонбайды “ºлд¿” деп ойло-
шот. Ошондо ал б¿т к¿ч¿н жыйнап, кайрат-
танып тура калып, кыйкырган бойдон ба-

рып, амбразураны кºк¿рºг¿ менен жаап ка-
лат. Дзоттон ажал б¿рккºн ок токтоп, сана-
луу кºз ирмемдер душмандын пулеметтук 
расчетун талкалап, стратегиялык дºўсººн¿ 
ээлеп, алдыга карай жылганга м¿мк¿нч¿л¿к  
берет.

Чолпонбай Т¿лºбердиевдин эрдиги экин-
чи д¿йнºл¿к согуштун тарыхындагы гана 
эмес, б¿т¿ндºй согуштардагы эрдиктердин 
арасында ºзгºчº орунда турат. ªз¿н¿н алп 
денеси менен душмандын дзотун жаап, ºз¿н 
Мекен ¿ч¿н, эл ¿ч¿н, тарых ¿ч¿н, ар-намыс 
¿ч¿н курмандыкка чалган Чолпонбай совет-
тик аскерлердин чабуулу ¿ч¿н жол ачкан. 
Анын эрдиги – ошол к¿нк¿ чабуулдун чеч-
кен жана согуш талаасындагы кандуу сал-
гылашка бурулуш жасаган. 

Тарыхый маалыматтарга караганда, Чол-
понбай Т¿лºбердиевдин эрдиги аркылуу Во-
ронеж фронту б¿тк¿л фронттор боюнча би-
ринчи болуп душмандын чебин бузуп, ба-
тышка биринчи умтулган. Анын эрдиги таг-
дырга бурулуш жасаган, тарых жаратчу эр-
дик болгон. Бул – тарыхый мааниси чоў эр-
дик, философиялык маўызы тереў ºл¿м, 
ºз¿н курмандыкка кыюу. 
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Байдылда Сарногоев – 90

Байдылда Сарногоевде кыргыз окур-
манынын ж¿рºг¿н сыйкырлуу к¿ч 

менен ºз¿нº багынтып, ары суктандыр-
ган, ары таўгалдырган, аны ºз¿ менен за-
мандаш башка акындардан айырмалап, 
ºзгºчºлºп турган эки кайталангыс касиет  
бар. Анын бири – анын ашкере мекен-
чилдиги, же тагыраагы кыргызчылдыгы, 
Манас дух. Мына ошондон улам, ал тоо 
б¿рк¿т¿ндºй эркин жашады. Эч кимден 
жалтактабады. Акындын эрежелерге сый-
баган жашоосу, мекенчил ойлору, курч жа-
на куйкумдуу сºздºр¿, улуттун, эне тил-
дин улуулугун даўазалаган ырлары ошол  
доордун, тагыраагы социалисттик идеоло-
гиянын алкактарына, заў-мыйзамдарына 
сыйбады. 

Адатта, кай заман болбосун, баары 
эле акыйкатка тике карап, кашкайган чын-
дыкты айта албайт. Кандай чºйрºн¿н ара-
сында ж¿рбºс¿н, топ бузуп, оюндагысын 
т¿з с¿йлºп, чындыкты бетке айткан, акый-
каттан тартынбаган адам чанда чыгат. Ан-
дай эр кºк¿рºк адамдар батылдыгы, баа-
тырлыгы менен элдин с¿ймºнч¿г¿нº ай-
ланат. Байдыке да т¿зд¿г¿, чынчылдыгы, 
оозундагы шекер кеби, кандай чºйрºдº 
ж¿рбºс¿н бийик адамгерчилиги, наркту-
улугу менен элге алынган. 

Анан да ал райком, обком, башкар-
ма, парторг, чарба активдерине караган-
да карапайым жумушчуларга, катардагы 
мугалимдер, дарыгерлерге, элеттик дый-
кан, сугатчы, малчыларга жакын эле. Ал 
карапайым жашап, жºнºкºй, жупунулар-
дын арасында кºб¿рººк ж¿рд¿, генийдин 
ºм¿р¿н с¿рд¿. Ал элден сырын жашыр-
бады, эл да акындан сыр жашырган жок. 

Ал улут, мекен, улуттук ар-намыс  
тууралуу ар бир ырын чын ж¿рºг¿ ме-
нен, к¿й¿п-бышып жазган, тагыраагы ал 
бул ырларында жашаган. Мекенин, улу-
тун, элин с¿йгºндºй т¿р кºрсºт¿п, ошого 
маа шырланып тим болгон эмес, ал Ме-
кенинин, улутунун тагдыры менен жа-
шаган, от болуп к¿йгºн. Ошон ¿ч¿н бул 
темадагы ырлары к¿чт¿¿ чыккан жа-
на Байдылданы нукура элдик акынга  
айланткан.

Акындын айтылуу:
«Мен киммин? Мен бир акын 

жаман сары,
Колунда койкоўдогон калам сабы.
Энекем эптеп тºрºп койсо керек,
Кыргыздын кºбºйс¿н деп адам саны» 

– деген дээрлик ар бир кыргыз окурманы-
на белгил¿¿ ыр саптарында жºнºкºйл¿к 
да, тереўдик да бар. 

Акындын жºнºкºйл¿г¿, жупунулугу, ага 
болгон карапайым элдин сыйы анын улу-
улугун арттырса:

«Уй мººрºйт уйдун тилинде,
Кой маарайт койдун тилинде,
Кыргызча с¿йлºй билбеген

«Кыргыз деп келгем д¿йнºгº, 
кыргыз деп ºтºм д¿йнºдºн»

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, "Кыргыз Туусу"

Акын Байдылда Сарногоев дегенде баарыбыздын кºз алдыбызга улут ¿ч¿н 
ар-намысын канжыгага байланган, кылычтын мизиндей курч, найзанын 
учундай учтуу ырлары менен тартынбай «жоо» сайган, агыны катуу 
суудан коркпогон, жалыны к¿чт¿¿ оттон жалтанбаган акын кºз алдыбызга 
элестейт. Ал ºз улутун, улуттук ар-намысты, мекенин, ата-журтун, киндик 
кан тамган ата конушун, элет жерин, айыл турмушун, эне тилин, ар-
намысты, эр ж¿рºкт¿кт¿, мекенчилдикти даўазалаган ырлары аркылуу 
бизге улутмандыктын, мекенчилдиктин чыныгы ¿лг¿с¿н кºрсºт¿п кетти.

Кыз-улан чыкты бу к¿ндº», – же
Улутчул дешет билбеген,
Улутун кимдер с¿йбºгºн...
Кызыл эт кезден торолтуп,
Кыялым кºккº к¿¿лºгºн,
Кыргыз деп келгем д¿йнºгº,
Кыргыз деп ºтºм д¿йнºдºн, – деген 

ыр саптары анын чыныгы элдик акын ка-
тары зоболосун кºтºргºн.

Бул ыр саптары курулай патетика 
эмес, бул Байдылда Сарногоевдин акын-
дык кредосу, жарандык, атуулдук позиция-
сы. Эмне ¿ч¿н антип ынанымдуу айтып жа-
табыз? Акын он жылдан ашуун тºшºк тар-
тып жатып калганда, Совет бийлиги менен 
кошо жыгылып бутун сындырып алып, эл 
аралай албай калганына, жазчу ырларды 
жаза албай калганына арман кылып: «Ме-
нин кубанычым – кыргыз элимдин аман-
дыгы. Эгеменд¿¿ эркиндиги. Эл кереги-
не жарачу жаштардын ºс¿п келатканы. 
Жараткандан тилегеним – Ала-Тоо аман 
болсо экен, анын койнундагы алакандай 
ак калпак кыргыз аман болсо экен» – де-
ген аруу тилегин айтып, маек бергени биз-
ди ошол ойго ынандырат. 

Акын Жолочу Рысбаев жаземдебей 
байкагандай, Байдылда Сарногоев тээ 
бала к¿н¿нºн ыр жамактай баштагандан 
тартып элинин оозеки чыгармачылыгы ме-
нен жуурулуштуруп, элдик идеяны каны-
на сиўирип, улуттук патриоттуулукту туу-
дай желбиретип келген. Кºр д¿йнº эмес, 
кºркºм д¿йнº жыйнаган. Мансапка умтул-
бастан, маданий таза аруулукка умтулган. 
Окуучуларынан жашырып, окуучуларынан 
каткан сыры да, ыры да болбоду. Акын ºз 
алдына: «Сергей Есенин орусту, орустун 
ак кайыўын ырдаса, мен ºз¿мд¿н ак кал-
пак кыргызымды, Ала-Тоомду ырдоодон 
эч тажабайм" деп чоў максат койгон жа-
на ошол изги тилегин туу тутуп жашаган. 

Акындын 1961-жылы жарык кºргºн «Ак 
калпак» ырлар жыйнагында улуттук дух 
жыттанып турат. Анын айтылуу «Кыргыз 
жигиттерине» аттуу ыры мына ушул жый-
нагында жарык кºргºн.

Толкун болот деўиздин к¿чт¿¿ жери,
Толкундай бол кыргыздын жигиттери.
Токсон-тогуз ºнºрд¿н ээси бол деп,
Тоолук эне тºрºгºн сени, мени.

Чоку болот тоолордун бийик жери,
Чокудай бол кыргыздын жигиттери.
Чок кармаган кол менен баатыр 

бол деп,
Чоў атабыз ¿йрºткºн сени, мени.

Кºрд¿ўºрб¿ орустун уландарын,
Кºздºр¿нºн тынымсыз жанат жалын.
Арабызда андайлар болсо дагын...
Бош байлаган боо сымак ж¿рбºй 

дайым,
¯йрºн тынбай улуу элдин ушул жагын.

Бул ыр ºз элине кара санабаган, ºз 
мекенине кайдыгер карабаган жигиттер-
дин ж¿рºг¿нº чок таштап, кºк¿рºг¿ндºг¿ 
отту козгоп, намыска чакырганы менен  
к¿чт¿¿.  

Акын Анатай ªм¿рканов да Байдылда 
Сарногоевдин «Ак калпак» ырлар жыйна-
гы к¿чт¿¿» – деп бекер тамшанган эмес. 
Б.Сарногоев «кыргыз», «Манас» деген-

де жанын бер¿¿гº даяр экенин баса бел-
гилеп, улуттук ар-намысты ойготкон ыр-
ларды жазган, коомдогу теўсиздикти ачык 
айткан кыргызчыл, улуттун улуу акыны 
атаганы ушундан улам.  

«Т¿нд¿км¿н деп элирбей,
Т¿шт¿км¿н деп кºб¿рбºй.
Ортосунан оў-солдун,
Мен чыккам деп сºг¿нбºй.
Уруум да кыргыз деп,
Улутум да кыргыз деп
Ж¿рºл¿кч¿ бºл¿нбºй…» – деген ыр 

саптары улуттук намыска, элдик бирим-
дикке чакырчу уўгулуу нуска эмей эмне!? 

«БИР ЖАКАДАН БАШ ЧЫГАР» деген-
дей кыргызчыл ырды жазуу ¿ч¿н акындык 
тагдыр аздык кылат, чыныгы мекенчилдик 
тагдыр, улутман ой, улуттук аў-сезимдин 
кºрºўгºс¿, уўгулуу ºм¿р керек.

Кыргыз элин ºз элим деп айтчулар,
Кыргыз жерин ºз жерим деп басчулар.
Бытыранды урууларга бºл¿нбºй,
Бир жеўден кол, бир жакадан 

баш чыгар! 

Узак мезгил сиўип келген сезимге,
Урук, уруу керек чыгар кезинде...
Башыўда ой майдаланып баратса,
Манас деген бабаў турсун эсиўде. 

Эл баалаган, эл шайлаган жакшылар,
Элдин м¿лк¿н оп тартпасын алкыўар...
Так ж¿рсºўºр, ак ж¿рсºўºр ар иште,
Дал ошончо кºтºр¿лºт баркыўар. 

Эл байлыгын не кылсам да ºз¿мº...
Алам деген, жулам деген кезиўде,
Жаўы гана бешке чыккан ºлкºб¿з
Жаш балаўдай дайым турсун эсиўде. 

Эмгекчи эл. Эл ичинде башчылар,
Кай бириў карт, 

кай бириўер жашсыўар. 
Ыйман менен, ызат менен, иш менен,
Бир жеўден кол, бир жакадан 

баш чыгар!
Байдылда Сарногоевдин дагы бир кай-

талангыс касиети – акында кºчмºн эл-
дерге м¿нºзд¿¿ табигый тºкмºл¿к башта-
лыш менен отурукташкан элдерге таан-
дык жазма акындык интеллект жуурулу-
шуп, анын ырларын ары окумдуу, ары жу-
гумдуу, ары жагымдуу, улууга да, кич¿¿гº 
да т¿ш¿н¿кт¿¿ кылып турат. ªз учурунда 
ушул эў жºнºкºй нерсени акынга заман-
даш адабиятчылар т¿ш¿н¿кт¿¿ чечме-
леп, так т¿ш¿нд¿р¿п бере албастан, бири 
аны профессионал акын десе, башкала-
ры фольклор акын катары кабыл алыш-
кан. Сынчы Кадыркул Даутов «Акындын 
акындыгы» аттуу макаласында бул туура-
луу: «...акындык тагдыры бар, ыр ¿ч¿н туу- 
луп, ыр ¿ч¿н жашаган нукура тубаса та-
ланттардын бири Байдылда Сарногоев. 
...ушул к¿нгº чейин адабий чºйрº – жазуу-
чу, сынчылар – тарабынан анын реалдуу 
баасы бериле элек. Кыргыз поэзиясында 
Б.Сарногоевдей акындын чыгып калыш за-
кон ченемдери т¿ш¿нд¿р¿лбºд¿, ал эмне 
деген кºр¿н¿ш экендиги айтылбады, ада-
биятта ээлей турган орду кºрсºт¿лгºн жок. 
Айрым бир сын макалалар менен атайын 
баяндамаларда саналып ºтч¿ дежурный 

тизмелерде гана атын атасак атайбыз, 
атабасак баягы раматылык Мидин айт-
кандай «и другиенин» ичинде калат. Кээ 
бирººлºр аны профессионал акын деш-
се, айрымдар жазма адабияттын мадания- 
тына жетпеген «фольклор акын», «ырчы 
акын» дешет. Эў кызыгы айрым акындык 
даўк даража к¿ткºндºр менен нечендеген 
«тºкмºлºрд¿н» ыр китептери беш-он жыл-
дап дїкºндºрдº жатса, Б.Сарногоевдин 
китептерин чыгып-чыкпай туруп талап 
кетишет. Мына быйыл эле жарык кºргºн 
«Ашуудан берген отчёту» типографиялык 
боёгу кургап ¿лг¿ргºнгº жетпей заматта 
сатылып кеткенине ºз¿б¿з к¿бº болдук» 
– деп жазганы эсибизде.

Бир сºз менен айтканда, Байдыл-
да Сарногоев адабиятчылар тарабынан 
т¿ш¿н¿л¿п-т¿ш¿н¿лбºгºн феномен бой-
дон кала берген жана кала да бер¿¿дº. 
Демек, анын акындык феномени ар та-
раптуу изилдене элек болгондуктан, улут-
тук поэзиядагы ºзгºчº кубулуш катары 
иликтººлºрд¿ талап кылат.  

Байдылда Сарногоевдеги тºкмºл¿к ба-
шат акындын термелеринен даана байка-
лат. Акындын «Мидинге кат» аттуу айты-
луу термеси эгер ал колуна калем алып, 
ыр жазбай эле, колуна комуз кармап, са-
балатып ыр тºккºндº, тºкмº акындардын 
алды болмоктугуна кабарлайт.

Жумгалдык Мидин сен элеў,
Таластык иниў мен элем.
Керемет акын сен элеў, 
«Кешигиў» ичкен мен элем.
Адам болсок, болгону,
Ардагым сенсиў дээр элеў...

Кеп-сºзд¿ кимдер укпаган,
Кемчилик кимге жукпаган...
Быкшыган кабак жыттанбай,
Буюрса атыр жыттанам.
Баш ийбей толгон тоскоолго,
Бардыгын жеўет мыкты адам.

Кеткенге келбейт жашыгым,
Кеў кылсын анын акырын.
Кекиртек жагым болбосо,
Кем эле кимден акылым...
Жоргомдон танып калсам да,
Жортокчо бардыр басыгым.

Бул эки басма табактын тегерегинде-
ги терме нукура тºкмºл¿к стилде. Акын 
бул ырды оболу жамактап тºг¿п салып, 
анан гана кагазга т¿ш¿ргºн болушу керек.

Ал эми акындын «ЧЫЎГЫЗ ЖАНА 
МЕН» аттуу айтылуу ырын алсак, мында 
тºкмºл¿к башаттын изи жок. Нукура жаз-
ма акындык стилде жазылган:

– Чыўгыз, кайда?
– Москва, Берлин, Лондондо.
– Эмнеге кетти?
– Бир маанил¿¿ маселе болгон го.
– Байдылда кайда?
– Мал жайылган тоолордо.
– Эмнеге кетти?
– Туз берип ж¿рºт койлорго.

Чыўгыз кайда?
– Прага, Париж, Римде.
–  Эмнеге кетти?
– Эл аралык адабияттын
Абалын бил¿¿гº.
– Байдылда кайда?
– Таластагы ¿й¿ндº.
– Эмнеге кетти?
– Тамеки ¿з¿¿гº,
Апийим тил¿¿гº.
Чыўгыз кайда?
Акын барктуу жана нарктуу жаша-

ды. Чыныгы элдик адам, нукура элдик 
акын болду. Анын баскан жолу, жашаган 
ºм¿р¿ сыяктуу, жазган ырлары да кайта-
лангыс. Аны эстеген сайын ж¿рºг¿б¿з жы-
лып, анын акындык духу, баатырдык ка- 
сиетине тан берип да, таўданып да турга-
ныбыз ошондон улам болсо керек.
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Кºз караш

Ханафий мазхабынын 
негиздººчїсї – имам  

Аазам (Аллах аны ºз ырайы-
мына бºлºсїн). Илимий чºйрºдºгї 
жетишкендиктери жана илимий 
бийик орду бар болгондуктан «имам  
Аазам – Улуу имам», деген элдик  
наамга ээ болгон. Аны «Абу Ханифа» 
деген ылакап ат менен чакырышкан, 
ºз аты Нуман ибну Сабит ибну Зута 
ибну Мах аль-Куфий. 

Ал эми «Абу Ханифа» деген сºз 
«Ханифанын атасы» деген маани-
ни туюндурат. Имам Аазамдын эм-
не себептен Абу Ханифа деген ыла-
кап атка ээ болгондугу кºпчїлїктї кы-
зыктырганы менен, бул туурасында 
анын ºмїр баянын баяндаган булак-
тарда так маалымат жокко эсе. 

Имам Аазам хижрий (мусулман) 
жыл санагы боюнча  80-жылы, ал эми 
миладий  (григориан) жыл санагы  боюн- 
ча  699-жылы Умайед ºкїмдарлары-
нан Абдул-Малик ибну Марвандын 
заманында Ирактын Куфа шаарында  
туулган.

Имам Абу Ханифанын ата-
бабалары Сасани мамлекетинде 
мамлекеттик жогорку кызматтарда 
иштеп, валилик (губернатор, аймак 
башчысы) кызматтарды аракалаган-
дыгы тарыхый булактарда жазыл-
ган. Чоў атасы Кабул тараптан Ирак-
ка жер которуп келген деген маалы-
мат бар. Ал ºз ºмїрїнїн 52 жылын  
умайеддер, калган 18 жылын абба-
сиддер доорунда жашап ºткºргºн.

Нуман ибну Сабит жеткинчек ку-
рагында эле Ыйык Куранды толу-
гу менен жаттап алган. Анын алгач 
илим жолуна тїшїїсїнº имам Шаъ-
бийнин (º.ж. 104/722) себеп бол-
гон деп айтышат, анын кеўеши жа-
на жардамы менен илим алуусун  
уланткан.

Имам Аазам адагенде калам (ка-
лам – ислам илимдеринин тармагы 
катары, акыйда маселелери боюнча 
диалектикалык ой жїгїртїї аспекти-
лерин изилдеген илим) илимин окуп, 
ºздºштїргºн. Имам Аазамды илим-
дин бул тармагы менен алектенїїгº 
тїрткºн эки фактор болгон. Биринчи-
си, ошол кездеги Кудайды жокко чы-
гаргандар (атеисттер) менен иштºº; 
экинчиси, Кудайды таанып-билїїдº 
жаўылыштыктарга тїшкºндºр менен 
талкуу жїргїзїї.

Бирок, Абу Ханифа кºп ºтпºй, 
калам илимин токтотуп, фикх (фикх 
– ислам илимдеринин ислам укугу  
боюнча тармагы) илимин изилдººгº 
ºткºн. Абу Ханифанын алгачкы ша-
кирти Абу Юсуфтун берген маалыма-
ты боюнча, Абу Ханифа фикх илими-
не киришїїгº чейин ислам илимде-
ринин дээрлик бардык тармактарын 
ºздºштїрїп чыккан. 

Имам Аазам жана 
Ханафий мазхабы 

Абу Ханифанын кºрїнїктїї ша-
кирттеринин бири Зуфардын ай-
тымында, Абу Ханифанын Ка-
лам илимин токтотуп, фикх илими-
не ºтїшїнїн негизги себеби Куфа-
нын белгилїї факих-аалымы Хамад  
ибну Абу Сулаймандын бир аялдын 
«туура талак берїїнїн жол-жобосу» 
жºнїндº суроосуна берген конкреттїї 
жообу болгон. Айрымдардын айты-
мында, бул суроону тигил аял адеген-
де Абу Ханифага берген экен. Бирок, 
Абу Ханифа: «Бул суроону Хамаддан 
сура, кайра келип, жообун мага да ай-
тып кой», – дейт. Ошондо Хамаддын 
берген жообу ынандырып, биротоло 
Хамадга шакирт болуп калган.

Абу Ханифа убактысынын барды-
гын илим таратууга арнаган. Ошон-
дуктан ºзї кºп китеп жазган эмес. Би-
рок, анын оозеки сабактарын шакирт-
тери жазып алып турушкан. Ошент-
се да, имам Аазамдын ºзїнº таандык 
эмгектери булар:

1. Аль-Муснад  (Муснаду Абу Ха-
нифа). Имам Абу Ханифа (р.а.) ºзї 
издеп тапкан хадистердин – фикх или-
минин практикалык нормаларын иш-
теп чыгууда колдонгон хадистердин 
жыйнагы. Бул эмгек анын шакиртте-
ри тарабынан жазылган. Кээ бир бу-
лактарда бул эмгек «Китаб аль-асар» 
экендиги да айтылат.

2. Аль-Фикх аль-акбар.   Ахлу сун-
на валь-жамаат акаид маселелери  
тууралуу кºз караштары кыска ºўїттº 
берилген. Бул чакан эмгекке кийинче-
рээк башкалар тарабынан коммента-
рийлер жазылган. Бул баа жеткис эм-
гек чакан болгондугуна карабастан, 
ишеним негиздерин толугу менен кам-
тыгандыгынан улам, андан кийинки 
калам жана акаид аалымдары ºз эм-
гектерине мына ушул китепти негиз 

катары колдонушкан. Бул китеп Абу 
Мути аль-Хакам аль-Балхи тарабы-
нан бир канча нускаларга кºбºйтїлїп, 
дїйнº жїзїнº тарагандыгы айтылат. 

3. Аль-Фикх аль-абсат. Бул эм-
гек дагы акыйда (ишеним окуусу) ма-
селесине арналган.  Бул эмгек имам 
Абу Ханифанын уулу Хаммад ме-
нен окуучулары Абу Юсуф жана 
Абу Мути аль-Хакам аль-Балхи та-
рабынан сакталып, биздин доорго  
чейин жеткен.

4. Аль-Аалим валь-мутааллим. 
Ахлу сунна валь-жамааттын кºз ка-
раштарын тїшїндїрїї жана коргоо 
максатында суроо-жооп таризин-
де акаид илимине тиешелїї эмгек. 
Бул эмгектин бизге чейин жетишине 
Абу Мукатил Хафс ибну Салам ас-
Самарканди себеп болгон.

5. Ар-Рисала. Имам Абу Ханифа-
нын ошол кездеги Басранын казысы 
Осмон аль-Баттиге кайрылып жаз-
ган эмгеги (каты). Анда ºзїнº багыт-
талган бир топ курулай жалааларга  
жооп берген. Ошондой эле муфассир 
Мукатил ибну Сулайманга кайрылып, 
жазган дагы бир «ар-Рисала» аттуу 
эмгеги да бар.

6. Аль-Васийя. Ишеним маселе-
лери кыска таризде чагылдырылган 
чакан эмгек. Муну имам Аазам кºз жу-
маарына жакын калганда осуят ката-
ры айтып жаздырган.

Кºп намаз окуп, кºп сажда кыл-
гандыгынан улам имам Абу Ханифа-
нын тизелери да тººлºрдїн тиезе- 
лери сыяктуу чор баскандыгы туу- 
ралуу тарых барактарында айтыл-
ган. Имам Аазам ибадат кылууда-
гы астейдил мамилеси жºнїндº Ха-
тиб Багдади мындай деген: «Имам 
Абу Ханифа, баарына маалым бол-
гондой эле, кырк жыл бою бардык 

багымдат намаздарын куптан нама-
зындагы даараты менен окуган. Яхья 
аль-Химмани атасынан уккан маалы-

матты минтип айтып берген: «Бир 
жылдай Абу Ханифа менен жол-

дош болуп жїрдїм. Ал дайыма 
кїндїзї орозо кармап, тїнї иба-
дат кылчу. Ал эч качан шектїї 
тамак жебеди.

Имам Абу Ханифа ºтº кичи  
пейил болгон. Бир кїнї базарга 

бир адам келип: «Факих Абу Хани-
фанын дїкºнїн издеп жїрºм» – дейт. 
Аны уккан имам: «Ал факих эмес, бол-
гону  арга жоктон ºкїм берген муф-
тий гана», – деп дароо ºзїнїн кичи 
пейилдїїлїгїн кºрсºтºт.

Белгилїї суфий аалымы Фаридуд-
дин Аттардын (º.ж. 618/1221) айтка-
нына караганда, имам Абу Ханифа 
кандайдыр бир оор жагдайга тушук-
канда ºзїнїн салих (сооптуу) амалда-
рын тавассул (ортомчу) кылып дуба 
кылчу. Ошондой эле ал аябай оор, та-
таал фикх маселесине туш болгондо, 
ал маселени чечїї максатында Ыйык 
Куранды бир нече жолу хатым кыл-
ган учурлары да болчу.

Жыйынтыктап айтканда, имам Аа-
зам такыбалыкты ºзїнїн жашоосунун 
башкы максаты кылып койгон. Ал па-
дышалар, султандар берген белек-
терди кабыл алган эмес, бирººнїкїнº, 
ºзгºчº мамлекеттик казынага кºз арт-
кан эмес. Адал жана арам маселе-
лерине аябагандай кылдаттык ме-
нен мамиле жасаган. ªзї соодагер-
чилик менен алектенип, ºз колу ме-
нен адал жолдон ырыскысын табуу-
ну жолго койгон. 

Бир ирет кызматчысы кемчили-
ги бар буюмду катардагы баада сат-
кандыгын билип калып, дароо ошол 
тїрдºгї буюмдардан тїшкºн киреше-
нин бардыгын бей-бечараларга са-
дака катары таратып берген. Ошон-
дуктан элдин бардыгы аны сыйлап, 
урматташкан. Илим алууга ºзгºчº  
маани берген. Бош убактысынын 
бардыгын илим їйрºнїїгº жана аны 
башкаларга їйрºтїїгº жумшаган. 
Илимди материалдык жактан пай-
да кºрїї їчїн колдонгон эмес. Тес-
керисинче, колундагы материалдык 
мїмкїнчїлїктºрдї илимдин жайы-
луусу їчїн каржылаган. Аз камсыз 
болгон аалымдарга материалдык 
жардам кºрсºткºн. Каражаты жокту-
гунан окуй албаган окуучуларга жар-
дам берген. Аз камсыз болгон окуучу-
ларын їй-бїлºсї менен камкордукка 
алып, аларды жатак жана азык-тїлїк 
менен камсыздаган. 

Имам Абу Ханифа табийиндердин 
катарына кирген. Башкача айтканда, 
айрым сахабаларды кºрїп, алар ме-
нен замандаш болгон.

Имам Аазам (ра) хижрий жыл са-
нагы боюнча 150-жылы (миладий жыл 
санагы боюнча 767-жылы) 70 жаш ку-
рагында Багдатта кºз жумган.

Шїкїр ИСМАИЛОВ, 
И.Арабаев атындагы КМУнун 

теология кафедрасынын 
окутуучусу

Ханафий 
мазхабы башка диний-укуктук маз-

хабдарга караганда дїйнº жїзїнº эў кеўири тарал-
ган.  Дїйнº мусулмандарынын басымдуу бºлїгї кїнїмдїк диний-

практикалык турмушу ушул мазхабга негизделген. Ал эми Борбор  
Азияда, Тїркияда, Жакынкы Чыгышта, Балканда жана башка ºлкºлºрдº  

Ханафий мазхабын массалык тїрдº карманышат. А тїгїл, айрым учурлар-
да башка мазхабдын ºкїлдºрї да убактылуу бул мазхаб иштеп чыккан уни-

калдуу нормаларын тутунушат. 
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Кабарчыбыздын калеминен

Башкысы  
салыкты  

ºз учурунда 
тºлº

Бул жактагы эжелер 
“АКШга алгач кел-

гендердин баары эле буту-
колум, башым ооруйт, кан 
басымым бар ж.б. деп ке-
лишет. Анан бир аз уба-
кыт ºткºндºн кийин эле 
жок болуп кеткенин айты-
шат”, – дейт. Бул эми тамак-ашка, туу-
ра тамактанууга, абага байланыштуу го. 
Анан да медицинанын к¿ч¿нº кºз каран-
ды. Грин карт алып келгендерди бирин-
чи эле медициналык кароодон дыкаттык 
менен текшерип ºткºр¿шºт. Дарылап да  
беришет. 

Океандын жанында жашоо, ке-
рект¿¿ заттардын аба аркылуу ºт¿ш¿ да  
маанил¿¿. Эў башкысы, жакшы жашоо – 
стресс, депрессияны жок кылат эмеспи. 
Кºпч¿л¿к ойлогондой, бул мамлекетте 
кылган тапканы¢  адал эмгек менен ке-
лет деп айтат элем. Чынында ичип-жеп, 
уурдаганга эч жол жок! 

Канчалык иштесеў,  ошончолук 
табасыў, оокаты¢ да тыў болот экен. 
Кайсы улуттан болосуў, аксыўбы-
карасыўбы (узун-кыска, сулуусу¢бу, 
улуусуўбу...) айырмасы жок. Баарына 
бирдей мыйзам иштейт. Гезиттин ºткºн 
сандарында айтканымдай, бул жакта жа-
шап жаткан мигранттарыбыздын  бар-
дыгы ºздºрї каалаган ¿йлºрд¿ алы-
шып, унаанын т¿р¿н минишет. Бизнес 
жасоого да м¿мк¿нч¿л¿ктºр¿ бар. Бол-
гону салыкты гана ºз убагында тºлºº  
керек. 

Кыргызды тили,  
маданияты сактайт

Негизгиси бул жактагы боордош-
торубуздун ынтымагына ыраа-

зы болуп, ынандым. Бири-бирин ээрчи-
тишип, ¿йрºт¿ш¿п, чогуу-чаран иш кы-
лышат экен. Улуулары баш-кºз болуп, 
¿лг¿ кºрсºт¿п, ынтымакта жашап жа-
тышкандыгын кºрд¿м. Албетте, ар ким 
иши менен алек, чогулушуп турганга 
да убакыт керек эмеспи. Ыйык Рама-
зан айында  ыйман, ынтымак, сабыр ти-
леп, бири-бирин ооз ачарга чакырышып, 
жакшылыктарын теў бºл¿ш¿п, ортоло-
рундагы ынтымакты бекемдеп жатыш-
ты. Байкаганым, ысырапкорчулукка жол  
беришкен жок. 

Баса, бул жылы эў башкы жаўылык 
эне тилибизге басым кылып, каада-
салтыбыз унутулбасын деп, кыргыз 
мектептин балдары жарамазан айтуу-
ну ¿йрºн¿ш¿п, улуулата жарамазан ай-
тып, элдин батасын алышып, кºў¿лд¿¿. 
Кыргыз деген атыбызды эне тилибиз, 
маданиятыбыз, салтыбыз менен сак-
тап калаарыбызды жакшы т¿ш¿н¿п  
калышыптыр.

Кучак жая тосуп  
алган – АКШ

Негизи АКШнын  Филадельфия жа-
на Чикаго шаарларында  кыргыз-

дар кºп отурукташкан. Бардык эле шта-
тында бар, бирок, басымдуусу ушул эки 
шаарда. Быйылкы жыл баарыбыз ¿ч¿н 
жакшы жылдардан болуп жатканын жа-
шыра албадык. Д¿йнºн¿ каптаган Ковид-
дин аягы суюлуп, кыйынчылыктар арт-
та калып, кºптºн бери к¿т¿п жаткан ми-
гранттарыбыздын Грин карттары (жашыл 
карта) келип, зарыгып к¿т¿п ж¿ргºндºр  
атуулдук, ата-энелерине виза алышып, 
кубанычтарында чек жок. 

Анан да бул ºлкºн¿н канчалаган жа-
рандарды (ар кайсы мамлекеттен) кула-
чын жая тосуп алып, кучагына батырып 
жатканына бир ишенип-ишенбей турдум. 
Баарын батырат экен. 

Айтмакчы, бул жакта мамлекеттин 
гимнин бала бакчадан  баштап ырдайт 
экен. 

АКШдагы Асымкїл 
апанын а¢гемеси

Чынара МОЛДОКУЛОВА, “Кыргыз Туусу”

Ошентип билинбей эле 3 ай ºт¿п кетти. Кыштын акыркы айын 
ушул Америкада ºткºр¿п, жазды да тосуп алдык. Азыркы 
айтылып жаткан глобалдык климаттык ºзгºр¿¿ бул жакка да 
жеткенби, айтор жаз кечигип келди. 

Гезитибиз менен  
жашташ Асымкїл апа

Кезектеги сºзд¿ 99 жаштагы каар-
маныбыз Асымкїл апа улантсын.

Асымкїл апаны ºз заманынын кыра-
ан кыздарынын алды¢кысы деп айтсак 
жарашат. Эжени Филадельфиядагы кыр-
гыздар эў улуу боордошубуз деп сыймык-
тануу менен айтышып, сыйлап-урматтап 
турушат экен. 

Асымкїл апага жолукканымда мен-
де ушунчалык толкундануу болду. 
Азыр деле акыбалы жакшы, акылы сер-
гек, с¿йлºгºн¿ тыў кºр¿нд¿. Быйыл-
кы 2022-жылдын 8-мартында Асымкїл 
апа ºз¿н¿н 99 жашын  ¿й-б¿лºс¿ менен  
АКШда белгилептир. “Маараке эмки жы-
лы болот, буюрса, Кыргызстандан белги-
лесем деп турам”, – дейт бактылуу жыл-
майып. Эми Асымкїл апанын ºм¿р бая-
нына кайрылсак, гезит бетине сыйчудай  
эмес. 

– Мен 1923-жылы жазында (8-март 
деп жазылып калган экен) азыркы Кант 
шаарына жакын,  мурунку “Социалчы-
Жээк” аталган айылда тºрºлгºнм¿н. Азыр 
ал Догдурбек Курманалиев атындагы  

айыл. Атам оокаттуу адам болгон. Апам-
дын бир тууганы да кызматтагы киши эле. 
Ал таякем бала кезимен билимд¿¿ бол, 
жаўы заман келди, ºс¿ш¿ў керек деп 
дайыма колдоп, батасын берч¿. Ошол 
кишинин батасы менен ушул жашка да 
келип отурам. 

Жакшы, билимд¿¿ адамдардын ко-
лунда ж¿р¿п тарбия-билим алдым. Ты-
рышып жакшы окудум, спортсменка да 
болчумун. 14 жашымда (1937-ж.) Москва-
га барып Олимпиаданын ачылышына да 
катыштым. Ошондо жеўил атлетчилер пи-
рамида т¿р¿ндº 2-3 катарга тура калы-
шып, ¿ст¿нº мени колума туу карматып 
кºтºрїп алып чыгышкан. Ошентип Кыр-
гызстандын желегин кºтºр¿п Москвада 
параддан ºткºм. Эркек балага окшошту-
руп чачымды кесип, спорт кийимин кий-
гизип коюшкан эле. 

Кычан Жакыпов  
классташым болчу

Мектепте окуп ж¿ргºндº Кычан Жа-
кыпов менен классташ болдум. 

Андан кийин ошол кездеги Фрунзеде-
ги жалгыз Педагогикалык окуу жайына 
кирип, окуумду уланттым. 18 жашымда 

окуу ну б¿ткºнїмдº согуш 
башталды. Мен мектепте 
мугалим болуп иштей баш-
тадым. Кºп ºтпºй дирек-
тору согушка кетип, окуу 
бºлїмдїн башчысы,  андан 
кийин директор да болдум. 
(Кеминдин Боролдой деген 
жеринде). Согуш к¿чºп  ке-
тип, аскердик комиссариат-
та да иштеп жїрдїм. 

Ошол кезде ооруктагы 
элдин абалы  абдан эле 
оор болгон. К¿н¿-т¿н¿ иш-

тейбиз, баарын согушка жºнºтºб¿з, жалаў 
аялдар-балдар, карылар калганбыз. Би-
рок, Кыргызстанда согуш учурунда да жал-
пы билим бер¿¿ токтоп калган эмес. Били-
ми бар адамдар да керек эле. Иштедик. 
Кºптºгºн мыкты адамдар согуштан келбей  
калышты. 

Асанкан  
Жумакматовду окуткам... 

А.Маресьев менен  
бирге окугам

Чогуу бирге окуп, бирге эмгектен-
гендерден айтсам, атактуу дири-

жёр Асанкан Жумакматовду, мамлекеттик 
ишмерлер Аксаамаевди, Кошоевди оку-
туп калдым. Кийин согуш б¿т¿п, окуумду 
уланта бердим. Москвадагы партиялык 
мектептен окудум. Советтер Союзунун 
Баатыры, да¢азалуу учкуч  А.Маресьев 
менен чогуу окудум. Эки бутунан ай-
рылса да жаны тынбаган мыкты адам 
болчу. Бизге кызык да артынан ээрчип 
алчубуз. Кайра мекенге кайтып келип 
борборубузда райкомдун катчысы бо-
луп иштедим. Кийин обкомго кызматка  
кºтºрїштї.

Болот Мамбетов  
менен кºп жыл  

иштешкем

Партиялык, мамлекеттик ишмер 
Болот Мамбетов менен да кºп 

жыл иштештим. Кыргыз мамлекетинин 
ºс¿п-ºн¿г¿ш¿нº чоў салымы бар та-
рыхый инсандар менен ¿зºўг¿лºш бо-
луп, эмгектенгениме сыймыктанам, 
ыраазымын.  Алардын атын атасам, 
Т.Усубалиев, С.Бегматова, Б.Мамбетов, 
К.Кондучалова, Т.Кошоев ж.б.

Кадимки М.И.Калининдин ºз¿н¿н колу-
нан кºп эле сыйлыктарды алдым. Таласта 
да Муктаалы Аманов менен иштештим. 
Усуркан Субановдун ¿й-б¿лºс¿ менен 
жакшы катышып ж¿рд¿к.  К.Кондучалова 
эженин тарбиясын алдым, жашы улуу 
болсо да барып калсам тºргº отургу-
зат эле. 

Биз жан аябай  
иштегенбиз

Баары ºт¿п кетти, суюлуп калдык,- 
деп му¢айып, кºз¿нº да жаш алды 

Асымкїл апа. Анан  “Адам кайраттуу бо-
луш керек, адам  баласынын колунан ба-
ары келет”, – деп ºз¿н т¿зºп бизге жыл-
майып, “Чайдан ичкиле, алып отурсаўар”, 
– деп айланып-кагылып, энелик мээри-
мин тºгїп отурду.  

– Биз  Ата-Журт, Мекен ¿ч¿н жан ая-
бай иштегенбиз. Балдарды тºрºп эле иш-
теп ж¿рдїк. Согушту кºргºн адам катары 
айтаар элем, сºздºн ишке ºт¿¿ керек! Биз 
бирºº с¿йлºсº, тынч отуруп угуп, анан 
ишке киришчїбїз. Бул жактан деле Кыр-
гызстанды кºр¿п угуп жатам. Бирººн¿ ук-
пай, ж¿з¿ с¿йлºйт. Заман ºзгºрд¿, ошент-
се да билим абдан керек, тартип болуш 
керек. ªкмºттº, бийликте тургандардын 
билими, иши кºр¿н¿п туруш керек. Тур-
ган турпатына чейин эў жогору болушу 
керек”, – дейт апа.

Кºп эле с¿йлºтº бербей апага жакшы 
тилектерибизди айттык. Гезитибиз ме-
нен теў курактагы бул инсандын ºм¿р¿ 
– чоў тарых! Биз ыраазычылыгыбызды 
айтып, Асымкїл апанын батасын алып, 
жолубузду уладык.
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Эссе

Жаз...Жер кºпчїп, тирїїлїк ойгонуп, кºк кылтайып, 
дарактар бїртїп, айылдар ууз сїт жыттанса, 
а¢ыздардагы адамдардын дабыштары ша¢дуу 
чыга, жер айдалып, їрºн себилип... жа¢ы тирлик 
башталды.

Айтматовдун чыгармаларындагы 
                   жаз темасы

ичинде мен да жїрºм...”
Повестте жаз да  ºзгºчº романтика-

луу маанайда чагылдырылган: “Жашыл 
ыра¢ жамынган талаада жїлгºсї ара¢ 
билинген кара жол менен машине зымы-
рап келет. Кºз учунда кºгїлтїр закым ой-
нойт. Жер жа¢ы кººп, эриген кардын за-
ги урат. Ага аралаш буулуу абадан был-
тыркы куураган шыбактын тїбїнºн кыл-
тыйып чыгып келаткан жаш шыбактын 
кермек жыты ка¢ылжаарды кытыгылайт”.

Автордун “Гїлсарат” романында жаш 
Гїлсарынын жаздын демине мас болуп, 
жээликкен убактары ºзгºчº симпатия-
да,  психологиялык тере¢дикте ачылып 
берилген.

“Эрте келген турналар” повестине 
байыркы Индостан адабиятындагы:

Кошчулар удаа-удаа жер а¢тарып.
Дыйкандар удаа-удаа їрºн септи.
Кºк Те¢ир їстї-їстїнº жамгыр тºктї...
Адамдар їмїт менен жер оодарат,
Адамдар їмїт менен їрºн себет,
Адамдар їмїт менен де¢из чалат... 

деген саптар эпиграф кылынып алынган. 
Повесттеги негизги кейипкерлер- Улуу 

Ата Мекендик согуш мезгилинде айылда 
алардан башка эркектер калбагандыктан 
мектептеги сабактарын таштап, алыскы  
Ак-Сайдагы а¢ыздардын бирине жер ай-
дап, эгин себїїгº чыккан ºспїрїмдºр. 
Алардын маанайлары романтикалуу, 
ал эми жїрºгїн сїйїї сезимдери уялай 
баштаган  башкы кейипкер Султанмурат 
жыл маалы кыш тїшпºй, дайыма жай бо-
луп, маймылдары бакта ойносо, пилдери 
токой жойлоп, банандары ийилип, дїр-
дїйнº жайнап, ºсїмдїк атпайдын баары 
мºмº байлаган Цейлон аралы жºнїндº 
кыялданат. Анда ºзї жактырган кызга, 
башка адамдарга  гана эмес, айланасын-
дагы табийгаттын кºрїнїштºрїнº, жан-
жаныбарларга карата да симпатиялуу  
боордоштук сезимдери кїчтїї. Ал куйту 
тїлкїгº зыян келтиргиси келбеген эпи-
зоддон ачык кºрїнºт. Повесттин аты эле 
айтып тургандай, тоо арасындагы жаз да 
чо¢ орунду  ээлейт, ал жаш ºспїрїмдїн 
симпатиялуу ºнºктºштїк сезими менен 
сїрºттºлºт:  “Сыдырым жели жок болсо, 
жону¢у магдырата нымшыткан кºктºмдїн 
ма¢ыроо кїнї арка¢дан тийип, тїш ма-

ал болуп, бууга толгон аба нымтырап 
турат.Кыш этегин жыйнаганы менен то-
лук кетпей, жаз келгени менен кїчїнº ки-
ре албай, эки тарап те¢ тайлашып тур-
ган чак.Теребел таптаза, ке¢ирсип ээн, 
магдырап жымжырт. Ко¢ул-колтукта, тес-
кей беттеринде калган їзїк кар кирдеп, 
ºзїнºн ºзї жїдºгºн. Тунарган кºк асман-
дын ша¢ында тигил ак карлуу тоолор ба-
раандуу. Жай дем алып, айланада ке¢ 
кºкїрºк жер жатат. Жер їстїндº тїйшїгї 
тїгºнбºй кыбырап адам жїрºт”.

Повесттеги эрте келген турналар-  
жаздын кїчїнº кирип бараткандыгынын, 
їмїттїн, жакшылыктын жышаанындай 
кабылданат. Повесттин акыркы бетин-
деги Султанмурат карышкыр менен кар-
машуу алдында тургандагы баталгалык 
эпизоддон жыйынтык чыгаруу  окурман-
дын ºзїнº калтырылат.

Жа¢ыланып, жашарып, тирїїлїктї, 
сїйїїнї жана  кºбºйїп ºсїїнї да¢азалаган 
жаздын мотивдери  автордун кийинки  
“Кылымга тете кїн”, “Кыямат” ж.б. роман-
дарында да бар. Бирок, алардан жазуучу-
нун жаш кезинде жазган чыгармаларын-
дагыдай кїчтїї романтикалык- оптимист-
тик маанайды кезиктирбейбиз. Аларда 
романтикалык эмес, социалдык, фило-
софиялык ой жїгїртїїлºр басымдуу- 
лук кылат. Сыягы, адамдын ºмїрїндº 
жаз болуп турганда баары жаздагыдай 
кºрїнсº, ºмїрї кїзгº кайтканда айлана-
дагылар да ошол курактын º¢їтїнºн ка-
ралып, чечмелене баштайт окшойт.

Ооба, ºзїнїн ºмїрїндºгї э¢ бир ро-
мантикалуу курактай эле улуу жазуучу-
нун чыгармачылыгында да жаз болгон. 
ªмїрїндºгї жаз ºзї менен кошо кетти, ал 
эми  чыгармачылыгындагы жаз  окурман-
дарга  анын тирїїлїктї ойготуп, адамдар-
га не бир  ыйык, таза сезимдерди, кыял-
дарды тартуулаган деминдей  тїбºлїккº 
бизде калды. 

Папан ДЇЙШªНБАЕВ, 
жазуучу, адабиятчы, “Манас” жана 

Ч.Айтматов улуттук академиясынын 
башкы адиси, Эл аралык Айтматов 

сыйлыгынын ээси

Талкуу

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

“Манас” жана Чыўгыз Айтматов 
улуттук академиясында улуу 
жазуучунун чыгармачылыгынын 
башталгандыгынын 70 
жылдыгына арналган “Чыўгыз 
Айтматов: кºркºмд¿к-
эстетикалык, философиялык 
таанымдар “ аттуу талкуу ºтт¿.  

Талкууну академиянын прези-
денти, филология илимдеринин 

доктору Талантаалы Бакчиев ачып, 
алгач сºзд¿ адабиятчы жана котор-
мочу Абибилла Пазылов алып, жа-
зуучунун инсан жана мамлекеттик,  
коомдук ишмер катары ºзгºчºл¿ктºр¿ 
тууралуу айтып берди. Филология 
илимдеринин доктору Кубан Мамбета- 
лиевдин жазуучунун романдарынын 
ºзгºчºл¿ктºр¿, Ч.Айтматовдун чыгар-
малары жана чыгармачылыгы жаўыча 
мамилеге муктаждыгы тууралуу сºз¿ 
талкууну жандантты. Педагогика илим-

деринин доктору Абдыкерим Муратов 
жазуучунун кºркºм жана публицисти-
калык чыгармаларындагы этнопеда-
гогикалык сабактар, Академиянын 
Чыўгызтаануу бºл¿м¿н¿н башчысы, 
филология илимдеринин кандидаты 
Кайырг¿л Касымалиева жазуучунун 
чыгармаларындагы сыр сºздºр, Ка-
расаев атындагы БМУнун журналис-
тика факультетинин деканы, илимдин 
кандидаты, профессор Алтын Асано-
ва жазуучунун публицистикасынын 
ºзгºчºл¿ктºр¿, адабиятчы, академия-
нын башкы адиси Папан Д¿йшºнбаев 

Айтматовдун алгачкы аўгемелеринин  
кийинки чыгармачылыгына тийгиз-
ген таасири жºн¿ндº баяндамаларды  
жасашты.

Эске салсак, Чыўгыз Айтматов-
дун чыгармачылык жолу 1952-жылы 
6-апрелде “Комсомолец Киргизии” ге-
зитине “Гезитчи Дзюйо” деген аўгемесин 
жарыялоо менен башталган. Ошол эле 
жылы аталган гезиттин 17, 20-августта-
гы эки санына “Биз андан ары барабыз”, 
“Киргизстан” адабий альманахынын  
№2 китебине “Ашым” деген аўгемелери  
жарыяланган.

«Чыўгыз Айтматов: кºркºмд¿к-эстетикалык, философиялык таанымдар»

Жаз темасы Чы¢гыз Айтматов-
дун чыгармачылыгында ºзгºчº 

чо¢ орунду ээлейт. Анын алгачкы чы-
гармаларындагы жїрºктºрї романтика-
га, жаратмандыкка жык толгон кейип-
керлери жазында алдыларына ºзгºчº 
чо¢ милдеттерди коюшуп, ды¢ жерлер-
ди ºздºштїрїп, эгин себишет. ªзºндºрдї 
буруп, кайракы жерлерге суу чыгарышат. 
Эгин-тегин мол болуп, эл токчулукта жа-
шоосу їчїн жан аябай кїрºшїшºт. Алар - 
1952-жылы жазылган “Биз андан ары ба-
рабыз” деген а¢гемесиндеги мурап Бей-
шеналы, анын Волга-Дон каналын куруу-
да ºзгºчºлºнгºн баласы Самсалы, “Кай-
ракыда” деген а¢гемесиндеги жїздºгºн 
гектар ды¢дарды бузууну максат кылыш-
кан Эралы, агроном Кожомкулов,  “Ак жа-
андагы” Саадат менен  Касымжан, “Ас-
ма кºпїрºдºгї” Нурбек.  “Тїштºн мурун  
жабалактаган кар, тїштºн кийин кїн жарк 
этип бир заматта кºл-шал эриген кар-
дын астынан жабыла байчечекей атып, 
кечке жер тоборсуп калат. Тїндº болсо 
кадимкидей муз то¢от. Эрте¢ менен ту-
руп караса¢, кїн чайыттай,  жуунуп, та-
ранып, жа¢ы кºйнºгїн кийген кызга ок-
шош. Уйкудан ойгонгон шїїдїрїм, жер 
жапжашыл, кºгїлтїр асман э¢ эле бийик,  
кыйкырса¢ кїї  алган їнї¢ абаны жарып 
алда алда кайда угулат. Жаз ушул. Мей-
ли туман уюп, кар, жаан болсун, жаз ка-
дамынан тайбай, сайдан-сайга, белден 
белге дїїлдºгºн жашыл ºрт сыяктуу улам 
жогорулап, улам жогору жїрїп отурат...” 
–  деп сїрºттºлºт “Асма кºпїрºдº” жаз 
мезгили.

Айтматовдун романтиктеринин бар-
дык ой максаттары эле ишке аша бер-
бейт, керини да айдоону чечкен Нурбек-
тин трактору кулап, ºзї ара¢ аман ка-
лат. Бирок, кыйынчылыктардан жалтак-
ташпайт,  качышпайт, жоопкерчиликти  
ºздºрїнº алышат, дайыма адеп-ахлактык 
жактан тазарып, ºз иштерин жакшыр-
тууга умтулушат.

“Ботогºз булактагы” трактористтин 
жардамчысы Кемел романтик гана эмес, 
жаш болсо да тарыхый а¢ сезими жана 
тарыхый эстутуму ойгонуп, философия-
лык темаларда кыялданганды жакшы 
кºргºн ойчул. Тракторист Абакир їчїн 
Анархай кºптºгºн ээн талаалардын би-
ри болсо, Кемел їчїн ºз ичине кºп сыр-
ларды каткан тарыхтын окулбай жат-
кан барактары. Анын талааны арала-
гандагы сезим-туюмдары тºмºндºгїдºй 
сїрºттºлºт: “Ошондо мен илгерки заман-
дын доошун уккандай болом. Жер майыш- 
кан калы¢ кол. Найзалары кылкылдап, 
асаба-туулар желбиреп, кºчмºн элдин 
ми¢-сан аскери ач айкырык – куу сїрººн 
менен жер дї¢гїрºп ат коюп келет. Кºз 
алдыман кара ча¢га кºк менен жер би-
риккен кандуу согуш жїрїп жатты. Кылыч-
тар жаркылдап, жоокерлер ураан таштап 
кыйкырып, буудандар жер тепкилеп азы-
найт.Ошол кызыл кыргын, кара сїргїндїн 



2022-жылдын  13-майы
№ 31 (24612)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru10

Кат куржун

Архивдик маалымат

Жоомарттын  
жеке фонду 

тїзїлдї 
Жакында кыргыз  адабиятынын негиз 
салуучуларынын  бири,  акын, жазуучу, 
драматург, котормочу, коомдук ишмер 
Жоомарт Бºкºнбаевдин жеке документтери 
иргелип Борбордук мамлекеттик архивге 
тапшырылды жана жеке  фонду тїзїлдї.  

Акындын  жеке фон-
дундагы ºмїр  баяны,  

чыгармачылыгы, раритеттїї 
материалдар, кол жазма-
лары,  фото документтери 
1929-1944-жылдарды кам-
тыйт. Андан кийин 1944-жыл-
дан 2017-жылга чейинки акын 
жºнїндº, анын  ишмердїїлїгї 
тууралуу документтер чогул-
тулуп жана иштелип чыкты.  

Жоомарт Бºкºнбаев эм-
гек жолун 1931-жылы “Кызыл 
Кыргызстан” гезитинде бºлїм 
башчы болуп иштººдºн баш-

таган. 1935-1944-жылдарда “Ленинчил жаш” гезитинин 
редактору, “Советтик адабият жана искусство” журналы-
нын башкы редактору болуп иштеген.  Ал Ш.Руставели, 
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтовдун жана башкалардын 
чыгармаларын орус тилинен кыргыз тилине которгон. 
1934-жылы СССР Жазуучулар союзунун мїчºлїгїнº 
ºткºн, “Ардак белгиси” ордени менен сыйланган. 

Ж.Бºкºнбаев 1944-жылы 1-июлда  “Манастын  уулу  
Семетей” киносун тартыш їчїн ылайыктуу жерлерди из-
деп баратып иш сапары учурунда авто кырсыктан 34 жа-
шында каза болгон.

Б.ЖОЛДОШБЕКОВА,  
КРнын Борбордук мамлекеттик архивинин 

документтерди пайдалануу жана  жарыялоо 
бºлїмїнїн бºлїм башчысы 

Бишкек мэриясы  
качан кыймылдайт?

«Кыргыз Туу-
су” гезитине жа-
рыяланган макала-
сында (8-февраль, 
№9) шаар тургуну 
Айтбї Самарбе-
кова э¢ туура масе-
лелерди козгогон.  

Шаардын тур-
гуну ката-

ры Бишкек шаары-
нын кºйгºйлºрї биз-
ди да кайдыгер кал-
тырбайт. Билинбеген 
менен шаар ичиндеги 

бош жерлер, бºбºктºр ойной турган аянтчалар акыр-
кы жылдары же¢ ичинен сатылып кетти. Сатып алган-
дар туш келди кºп кабаттуу їйлºрдї салышып, шаар-
дын кºркїн бузушту. Азыр їйлºрдїн арасы тарыган, ич-
ки тротуарлардын абалы мышык ыйлагыдай. 

Мэрия башкасын жасабаса дагы Айтбї Самарбе-
кова айткандай, шаардын Фрунзе кºчºсїн Сары-ªзºн-
Чїй кºчºсї кылып, Манас, Чы¢гыз Айтматов кºчºлºрїн 
ºз ºзїнчº кылып койсо сонун эле болмок. Эмнеге чи-
новниктер отуз жылдан бери  таштандыларды кайра 
иштетїїнї, жолбун иттерден шаарыбызды арылтууну 
ойлонушпайт?! Ошондой эле кºчºлºрїбїздїн аталышта-
ры, номерлери ачык, даана кºрсºтїлбºгºндїктºн элет-
тен келгендер эмес, шаар тургундары даректи таба ал-
бай убара болушат. Муну шаардын тºрт райондук ад-
министрациясына милдеттендирип койсо маселе чечи-
лет эле. Жер астындагы ºтмºктºргº мїмкїнчїлїгї чек-
телгендер їчїн пандус коюу да аягына чыкпай турат. 
Деги мэрия качан кыймылдап, бир иш кылат? 

З.СЫЯБЕКОВА,  
КРнын маданиятына эмгек си¢ирген ишмер,  

Б.МАМБЕТОВА,  
маданияттын мыкты кызматкери

Баары   
ºзїбїзгº  

байланыштуу
Улут катары сакталып ка-

лышыбыз їчїн э¢ алды улуттук  
баалуулуктарыбызды да¢азалоо ме-
нен кыргыз тилине кам кºрїшїбїз  
керек. 

Бул їчїн 
бирин-

чиден, Кыргыз-
стан, Россия, 
Тїркия, Казак-
станда Чы¢гыз 
Айтматов атын-
дагы жогор-
ку окуу жай 
ачылса жакшы 
болмок. Экин-
чиден, “Ма-
нас” элге, чет 
ºлкºлїктºргº 
ке¢ири жайыл-

тылып, манас айтууга башка улут ºкїлдºрїн 
да кызыктыруу бир топ натыйжа бермек. Ошон-
дой эле кºк бºрї, э¢иш, ордо, бїркїт салмай 
сыяктуу улуттук оюндарыбыз, ºнºрлºрїбїз эл 
аралык де¢гээлде тез-тез уюштурулуп туру-
шу керек. Муну мамлекет, Мамлекеттик тил 
комиссиясы, Улуттук Жазуучулар союзу, Кыр-
гызстан элдеринин ассамблеясы сыяктуу ме-
кемелер колдоп берсе деген ойдомун. Бу-
га азыр маани бербесек, дагы он, жыйырма 
жылдан со¢ кеч болуп калат. Себеби, интер-
нет, маалыматтык технологиянын ºнїгїшї 
балдарды жылдан-жылга роботко айланды-
рып бара жатат. 

Касы КАРИМОВ,  
Ош шаары 

Баатырдын  
100 жылдыгына маани  

берилиши керек
Улуу Ата Мекендик со-

гуштагы советтик эл-
дин же¢ишинин 40 жылды-
гынын урматына Фрунзе  
шаарында “Же¢иш аянты” 
мемориалдык комплекси 
курулган. Бул аянтта ар 
кандай тынчтыкты кор-
гоо митингдери байма-бай 
ºтїп, жа¢ы баш кошкондор 
“ªчпºс отко” гїлдесте  
коюп турушкан. 

СССРдин таркашы менен 
бул аянт каралбай, ал жерде-
ги баатырлардын аты-жºнї жа-
зылган хромдолгон тамгалар-
ды да арсыздар уурдап кетиш-
кен. Советтер Союзунун Баа-
тыры Дайыр Асанов мэрияга 
кайрылып, аталган комплекс 

кайрадан реставрацияланып, Советтер Союзунун Баатырлары-
нын тизмесине дагы 4 баатырдын жана Да¢к орденинин 9 кава-
леринин тизмеси киргизилген.

  2003-жылы Дайыр Асановдун кайрылуусунун негизинде 
Чїй проспектисиндеги “Революция жоокерлеринин монумен-
ти” реставрацияланган. №2 шаардык мектепте ушул киши-
нин демилгеси менен Улуу Ата Мекендик согушка арналган  
атайын музей ачылган. 

Дайыр Асанов Кыргыз мамлекеттик улуттук аскердик лицейин 
тїзїїчїлºрдºн болгон. Кийин лицейге Д.Асановдун аты берилген. 

Быйыл 30-майда Советтер Союзунун Баатыры, генерал-майор 
Д.Асановдун 100 жылдык юбилейи жана Улуттук аскердик ли-
цейдин 40 жылдыгы белгиленет. Буга мамлекеттик де¢гээлде 
маани берилет деген ишеничтемин. 

Калбї МЕНСЕЙИТОВА, 
эмгек ардагери

Президент Садыр Жапаров ºздїк 
баракчасынан жалпы кыргыз журтчулугуна 
кайрылуу жасап, Бишкек шаарына 15 мектеп 
жана 1 бала бакча куруу чечими кабыл 
алынганын билдирген.

Бул абдан туура чечим. Дагы бир жаўылык – бу-
га чейин мектеп курууда тендер деген балакет 

бар болчу. Ага шылтоолоп, каражаттар ысырап бо-
луп келген. Эми мыйзам негизинде тендер жокко чы-
гарылды. Анын ишке аша баштаганын ºзїм кºрдїм. 

Неберем №73 мектептин 1-классына барган. 
Окуучулардын кºптїгїнºн класста 43 окуучу окуш-
чу. Спорт аянтчасына жаўы мектеп куруу максатын-
да, курулушчулар ал жерди курчап коюшуптур. Мы-
на иштин башталышы. Бул тармакта иштегендиктен 
мектептердеги балдардын кºптїгїнºн санаа тар-
тып жїргºн элем. Анын їстїнº Билим берїї жана 
илим министрлиги 12 жыл-
дык окутууга ºтїї боюн-
ча билдирїї жасады. Бал-
дар минтип тыгылып оту-
рушса, кайдагы 12 жыл-
дык окуу деп турганымда 
Президенттин жаўы мек-
тептерди куруу убадасы 
чыгып калбадыбы.

Элдин саны ºстї. Би-
рок, жаўы мектептер  
дээрлик салына элек бол-
чу. Бир класста 40-30дан 
окуучу болуп, мугалим ар 
бир окуучуга кºўїл бу-
руп, анын їй тапшырма-
сын текшерип, милдетин 
аткарышы ºтº кыйын эке-
ни айдан ачык. 

Президентибиз мугалимдердин эмгек акысын 
100%га кºтºрїї жºнїндº жарлыкка да кол коюп, 
эми минтип кºбºйїп отурат. Мурда айлыктын азы-
нан соода-сатыкка ºтїп кеткен кºп мугалимдер мек-
теп кайдасыў деп турат, кадр маселесинен кºйгºй 
болбойт. Болгону райондук, облусттук билим берїї 
бºлїмдºрї мурдагыдан таптакыр башка багытта иш 
жїргїзїшї зарыл. 

Билим берїї жана илим министрлиги азыр 
негизги министрликке айланды. Ошондуктан ага  
ылайыктуу башка нукта иштººсї мезгилдин талабы. 
Ар бир райондун билим берїї бºлїмдºрїндº мето-
дикалык кеўеш сºзсїз тїзїлїшї керек. Ал эми рес- 
публикалык билим берїї академиясы тармак-
тагы илимий жактан болобу, уюштуруу жактан 
болобу,кандай гана маселе болбосун, чечип ми-
нистрликтин оў колу болуш керек. 

Иманак САГЫНБЕКОВ

Окурмандан ой

12 жылдык окутуу  
системасын колдойм
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Толук аталышы – “Кыргызтелеком” ачык  акцио-
нердик коому.

Жалпы жыйындын тїрї – жылдык;
Жалпы ºткºрїїнїн формасы – акционерлердин бир-

гелешкен катышуусу (тїз катышып добуш берїї);
Жалпы жыйынды ºткºрїї датасы – 2022-жылдын 

29-апрели
Жыйындын ºтº турган жери – Кыргыз Республикасы, 

Бишкек шаары, Чїй пр., 96, ААК “Кыргызтелекомдун” жый-
ындар залы;

Чыгарылган энчилїї жºнºкºй акциялардын жалпы 
саны – 105 402 410. 

Добуш берїїчї акциялардын саны – 105 402 410.
Жалпы жыйындын кворуму 90,07%.
Жыйындын тºрагасы: И.А.Черный.
Катчылык: Туратбекова А.Т., Грибцова А.А., Туркад-

зе Г.Ф.

Добуш берїїгº коюлган маселелер, 
добуш берїїнїн жыйынтыгы  
жана жалпы жыйында кабыл  

алынган чечимдер
1. Эсеп комиссиясынын курамы жºнїндº. 
Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 95 

455 643 (99,98369%).
Кабыл алынган чечим:  эсеп комиссиясынын кура-

мын бекитїї:
Кованов Александр Васильевич – эсеп комиссиясынын 

тºрагасы (кºз карандысыз реестркармоочу “Телесат” ЖАК-
нын тºрагасы), Соодаева Дарика Эсенбековна, Кенеш кы-
зы Айнагуль, Ибраева Замира Назарбековна, Карагулова 
Айнура Коруловна.

2. 2021-жыл їчїн Коомдун финансылык-чарбалык 
ишинин жыйынтыктары жºнїндº Башкармалыктын 
отчету тууралуу.

Добуш беришти: “калыс” добушун берген кºпчїлїк – 82 
049 129 (85,94122%).

Кабыл алынган чечим: Коомдун 2021-жылдагы финансы-
чарбалык ишмердїїлїгї жºнїндº Башкармалыктын отче-
тун бекитїїнї токтотуп туруу. 

3. 2021-жыл їчїн кºз карандысыз аудитордун жый-
ынтыгы жºнїндº.

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 95 
451 862 (99,97973%).

 Кабыл алынган чечим: 2021-жыл їчїн кºз карандысыз 
аудитордун жыйынтыгын бекитїї.

4. 2021-жыл їчїн текшерїї комиссиясынын жыйын-
тыгы жºнїндº.

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 82 
278 477 (86,18145%).

Кабыл алынган чечим: Текшерїї комиссиясынын жый-
ынтыгын бекитїї.

5. 2021-жыл їчїн Директорлор ке¢ешин кармоого кет-
кен чыгымдардын сметасынын аткарылышы жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 82 
248 096 (86,14963%).

Кабыл алынган чечим: 2021-жыл їчїн Директорлор 
ке¢ешин кармоого кеткен чыгымдардын сметасынын атка-
рылышы жºнїндº чечимди бекитїї.

6. 2021-жыл їчїн Текшерїї комиссиясын кармоо-
го кеткен чыгымдардын сметасынын аткарылышы 
жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 82 
147 222 (86,04397%).

Кабыл алынган чечим: 2021-жыл їчїн Текшерїї ко-
миссиясын кармоого кеткен чыгымдардын сметасынын ат-
карылышы жºнїндº чечимди бекитїї. 

 7. 2021-жыл їчїн Коомдун бюджетинин аткарылы-
шы жºнїндº Башкармалыктын отчету тууралуу.

Добуш беришти: “калыс” добушун берген кºпчїлїк – 82 
055 684 (85,94809%).

ААК “Кыргызтелеком” 
акционерлеринин жалпы жылдык жыйынынын ЧЕЧИМИ

Кабыл алынган чечим: 2021-жыл їчїн Коомдун бюдже-
тинин аткарылышы жºнїндº Башкармалыктын отчету туура-
луу чечимди токтотуп туруу. 

8. 2021-жыл їчїн Коомдун жылдык балансы, киреше-
чыгаша эсептери жºнїндº.

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 82 
210 410 (86,11015%).

Кабыл алынган чечим: 2021-жыл їчїн Коомдун жылдык 
балансы, киреше-чыгаша эсептери жºнїндº чечимди бекитїї. 

9. 2021-жыл їчїн Коомдун кирешесин бºлїштїрїї тар-
тиби жºнїндº.

Добуш беришти: “калыс” добушун берген кºпчїлїк – 95 
388 080 (99,91292%).

Кабыл алынган чечим: 2021-жыл їчїн Коомдун киреше-
син бºлїштїрїї тартибин бекитїї. 

10. 2021-жыл їчїн Директорлор ке¢ешинин ºзїнїн иш 
тууралуу отчету жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 82 
167 977 (86,06571%).

Кабыл алынган чечим: 2021-жыл їчїн Директорлор 
ке¢ешинин ºзїнїн иши тууралуу отчету жºнїндº чечимди 
бекитїї. 

11. 2022-жыл їчїн Директорлор ке¢ешин кармоого чы-
гымдалуучу смета жºнїндº.

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 82 
250 277 (86,15191%).

Кабыл алынган чечим: 2022-жыл їчїн Директорлор 
ке¢ешин кармоого чыгымдалуучу смета жºнїндº чечимди 
бекитїї. 

12. 2022-жыл їчїн Текшерїї комиссиясын кармоого чы-
гымдалуучу смета жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добуш берген кºпчїлїк – 82 148 
442 (86,04525%).

Чечим кабыл алынды: 2022-жыл їчїн Текшерїї комиссия-
сын кармоого чыгымдалуучу смета жºнїндº чечимди бекитїї.

13. 2022-жыл їчїн Коомдун жылдык бюджети жºнїндº.
Добуш беришти: “макул” добуш берген кºпчїлїк – 82 255 

143 (86,15701%).
Кабыл алынган чечим: 2022-жыл їчїн Коомдун жылдык 

бюджетин бекитїї. 

14. Коомдун Директорлор ке¢ешинин ыйгарым укукта-
рын токтотуу жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добуш берген кºпчїлїк – 95 430 
882 (99,95775%).

Кабыл алынган чечим:  Коомдун Директорлор ке¢ешинин 
ыйгарым укуктары токтотулсун. 

15. Коомдун Директорлор ке¢ешинин мїчºлºрїн шай-
лоо жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добуш берген кºпчїлїк:
1. Асылбеков Атай Ибраимбекович – 82 064 657 добуш,
2. Джолдошов Улан Болотович – 82 043 848 добуш,
3. Сулайманов Дамир Токтобаевич – 82 043 790 добуш,
4. Акматов Же¢ишбек Аманбекович – 82 043 848 добуш,
5. Бекишев Усеналы Дїйшеналиевич – 82 046 750 добуш.
Кабыл алынган чечим: Коомдун Директорлор ке¢ешинин 

мїчºсї болуп шайлансын: 
1. Асылбеков Атай Ибраимбекович, 
2. Джолдошов Улан Болотович,
3. Сулайманов Дамир Токтобаевич,
4. Акматов Же¢ишбек Аманбекович, 
5. Бекишев Усеналы Дїйшеналиевич.

16. Текшерїї комиссиясынын ыйгарым укуктарын ток-
тотуу жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добуш берген кºпчїлїк – 95 444 
537 (99,97206%).

Кабыл алынган чечим: Текшерїї комиссиясынын ыйга-
рым укуктары токтотулсун.

17.Текшерїї комиссиясынын мїчºлºрїн шайлоо 
жºнїндº.

 Добуш беришти: “макул” добуш берген кºпчїлїк:
1. Кыдыралиев Жыргалбек Асылбекович – 82 043 880 

(85,93572%),

2. Мамбетов Асейин Сабатбекович – 82 044 460 
(85,93633%),

3. Молдобеков Камбарбек Амантурович – 82 044 840 
(85,93673%).

Кабыл алынган чечим: Текшерїї комиссиясынын мїчºсї 
болуп шайлансын: 

1. Кыдыралиев Жыргалбек Асылбекович, 
2. Мамбетов Асейин Сабатбекович, 
3. Молдобеков Камбарбек Амантурович.

18. Коомдун 2022-жыл їчїн аудиторду жана/ же ауди-
тордук уюмду бекитїї жºнїндº. 

Добуш беришти: “калыс” добуш берген кºпчїлїк – 82 
074 423 (85,96772 %).

Кабыл алынган чечим: Коомдун 2022-жыл їчїн ауди-
тордук уюмду бекитїїнї токтотуп туруу. 

19. Коомдун Башкармалыгы жºнїндº Жобого жа-
на Директорлор ке¢еши жºнїндº Жобого, Уставга 
ºзгºртїїлºрдї жана толуктоолорду киргизїї жºнїндº. 

Добуш беришти: “макул” добуш берген кºпчїлїк – 82 
150 711 (77,940069%).

Кабыл алынган чечим: Коомдун Башкармалыгы жºнїндº 
Жобого жана Директорлор ке¢еши жºнїндº Жобого, Устав-
га ºзгºрїїлºрдї жана толуктоолорду киргизїї жºнїндº че-
чимди бекитїї. 

20. ААК “Кыргызтелекомдун IPOдон чыгуу иш-
чараларын ºткºрїї жºнїндº.  

Добуш беришти: “макул” добушун берген кºпчїлїк – 82 
193 934 (86,0929%).

Кабыл алынган чечим: ААК “Кыргызтелекомдун IPOдон 
чыгуу иш-чараларын ºткїрїлсїн.

“Баалуу кагаздар рыногу жºнїндº” Мыйзамга жана 
Баалуу кагаздар рыногунда маалыматтарды ачыктоо  
тууралуу жобого ылайык жана “Кыргызтелеком” ААКнын 
Директорлор ке¢ешинин 2022-жылдын 29-апрелинде-
ги отурумундагы протоколдун кºчїрмºсїнїн негизинде:

 1. Коомдун Директорлор ке¢ешинин ыйгарым 
укуктары мººнºтїнºн мурда токтотулду:

• Асылбеков Атай Ибраимбекович – Директорлор 
ке¢ешинин мїчºсї

• Сабыралиев Нурдин Куменович – Директорлор 
ке¢ешинин мїчºсї

• Бекишов Усеналы Дїйшеналиевич – Директорлор 
ке¢ешинин тºрагасы

2. Коомдун Директорлор ке¢ешинин мїчºсї бо-
луп шайланды: 

• Асылбеков Атай Ибраимбекович 
• Джолдошов Улан Болотович  
• Сулайманов Дамир Токтобаевич 
• Акматов Же¢ишбек Аманбекович 
• Бекишов Усеналы Дїйшеналиевич

3. Коомдун Текшерїї комиссиясынын  ыйгарым 
укуктары мººнºтїнºн мурда токтотулду:

• Жумабаев Омурзак Тагайбекович- ТК мїчºсї
• Мамбетов Асейин Сабатбекович – ТК мїчºсї
• Молдобеков Камбарбек Амантурович – ТКнын 

тºрагасы

4. Коомдун Текшерїї комиссиясынын мїчºсї бо-
луп шайланды  

• Кыдыралиев Жыргалбек Асылбекович 
• Мамбетов Асейин Сабатбекович 
• Молдобеков Камбарбек Амантурович
“Кыргызтелеком” ААКнын Текшерїї комиссиясынын 

2022-жылдын 29-апрелиндеги отурумундагы протокол-
дун кºчїрмºсїнїн негизинде: Молдобеков Камбарбек 
Амантурович “Кыргызтелеком” ААКнын Текшерїї ко-
миссиясынын тºрагасы болуп шайланды. 

“Кыргызтелеком” ААКнын Директорлор ке¢ешинин 
2022-жылдын 29-апрелиндеги отурумундагы прото-
колдун кºчїрмºсїнїн негизинде: Бекишов Усеналы 
Дїйшеналиевич  “Кыргызтелеком” ААКнын Директор-
лор ке¢ешинин тºрагасы болуп шайланды.

Бизге жазышат

Ала кушту атынан ата
Милициянын тарыхына кайрылсак, 
Кылмыш иликтºº кызматы анын 
маанилїї пайдубалы болгон. 

1917-жылы Россияда Октябрь револю-
циясы же¢ип, Совет мамлекети курулган-
да анын Москва, Ленинград, Одесса ж.б.,  
шаарларында жергиликтїї уюшкан, курал-
данган бандалар кїч алып, адам ºлтїрїїлºр 
кºбºйїп, ачык эле элди талап-тоноо, банк-
тарга каракчылык кылуу кїчºгºн. Бул оор 
кылмыштарга бºгºт коюу їчїн алгачкы ирет 

кылмыш иликтºº кызматтары тїзїлїп, ошо-
лор кїрºш жїргїзº баштаган. 

Кийинчерээк бул кызматтын кїчї жетиш-
сиздик кылат экен деген ой туулуп, кылмыш 
иликтºº кызматынын базасы ке¢ейтилип,  
жа¢ы кошумча функциялар жїктºлїп “Кы-
зыл милиция” деген ат менен атайын орган 
тїзїлгºн. Мындан улам Кылмыш иликтºº 
кызматы азыркы милициянын пайдубалы 
деп айтылып калган. 

Жакында Жогорку Ке¢еш тарабынан ми-
лициянын ыкчам иликтºº ишмерд¿¿л¿г¿  
тууралуу мыйзамга кºп ºзгºртїїлºр кирги-

зилип, жа¢ыртылып кайрадан кабыл алын-
ды. “Ала кушту атынан ата” демекчи Кыл-
мыш иликтºº кызматы ºзїнїн жаралгандагы 
азан чакырылып аталган “кылмыш иликтºº” 
деген атын  кайра алды. 

Ыкчам кызматтарынын ардагерлер 
ке¢ешинин жалпы ардагерлеринин жана иш-
теп жаткан оперкызматкерлердин атынан бу-
га ыраазычылык  билдиребиз!

С. ЖУМАКОВ, 
ИИМдин ыкчам кызматтарынын 

ардагерлер ке¢ешинин тºрагасы, 
ардагер полковникС. ЖУМАКОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ОсОО «COOL PLACE» (Кул плэйс) банкрот 

созывает заключительное собрание кредиторов.
Заключительное собрание кредиторов состоится 25 мая 2022 г. в 18:00 ча-

сов, по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, №109/1, БЦ Maximum, 412-каб.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение заключительного отчета специального администратора.
2. Завершение процесса банкротства ОсОО «COOL PLACE» (Кул плэйс)
Кредиторам для участия необходимо иметь при себе доверенности оформ-

ленные надлежащим образом с правом голосования.
Контактный телефон: 0500 58-58-58.

П-401

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ОсОО «Анилия» – банкрот созывает 

на заключительное собрание кредиторов, которое состоится 23 мая 2022 
года в 18:00 часов, по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, №109/1,  БЦ 
Maximum, 412-каб.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение заключительного отчета специального администратора.
2. Завершение процесса банкротства ОсОО «Анилия»
Кредиторам для участия на собрании, представителям кредиторов не-

обходимо иметь при себе доверенности с правом голосования.
Контактный телефон: 0500 58-58-58.                                                      П-401

ПССИ Ленинского района г. Бишкек 
объявляет публичные торги на заложенное недвижимое иму-
щество: жилую квартиру, общей полезной площадью 63,5 кв.м. 
жилой площадью 41,0 кв.м. находящейся по адресу: г. Биш-
кек, мкр. Джал-23, д. 15, кв. 36, идентификационным ко-
дом №1-01-11-0059-0006-01-040, принадлежащей на праве 
частной собственности Маматовой Эльмире Каныбековне.

Торги состоятся 14 июня 2022 года в 11:00 часов по мес-
ту нахождения имущества, начальная (стартовая) стоимость за-
ложенного имущества составляет — 2 369 002 (два миллио-
на триста шестьдесят девять тысяч два) сомов.

Согласно статьи 82, 83, 84 Закона Кыргызской Республики 
«О статусе судебных исполнителей и об исполнительном про-
изводстве» для участия в торгах необходимо внести 5% от на-
чальной стоимости на депозитный счет ПССИ Ленинского рай-
она г. Бишкек, л/с 4402052100000877, р/с БИК-440001, получа-
тель Центральное казначейство МФ КР, код платежа 14238900, 
до начала торгов подать заявку в ПССИ Ленинского района г. 
Бишкек. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается за 
один день до начала аукциона.

Задаток, внесенный лицом, выигравшим аукцион, зачисляет-
ся в счет покупной цены. 

Остальным участникам торгов внесенные ими задатки воз-
вращаются в течение трех рабочих дней после окончания тор-
гов. 

Организатор торгов судебный исполнитель Нуркалыко-
ва Г.Д. 

Тел: лля справок 0312 30-36-04, 0700 75-64-74.
П-399

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ОсОО «СКС Инжиниринг Групп» проводит 

открытый аукцион по продаже имущества должника.
На аукцион выставляется:                                                           (сом)

№
п/п

Наименования имущества Ед.
изме-
рения

Кол-
во

Цена Стартовая
цена

Кабель алюминиевый силовой п.м.
1 Лот №1-АВВГ 3*2400+120 п.м. 141 1720 242 520
2 АВВГ 3*185+1*95 п.м. 97 1305 126 585
3 АВВГ 3*2400+120 п.м.
4 АВВГ 1*95 п.м. 65 320 20 800

Кабель медный силовой
5 ВВГ 5*10 п.м. 72 1 070 77 040

Итог: 466 945

Аукцион состоится 24 мая 2022 года в 10-00 часов по адресу: Аламудун-
ский район, село Лебединовка, ул.Лермонтова, 6. Последний день приема 
заявок до 16-00 ч. 23.05.2022 г. К участию в аукцион допускаются юридиче-
ские и физические лиц, внесшие в кассу должника гарантийный взнос, в разме-
ре 10% от стартовой цены лота.

Справки по телефону: 0772 54-04-88, 0500 11-02-86.
П-400

Эл аралык «Сапат» билим берїї мекемесинин башкы дирек-
циясы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары-
нын ардагери, отставкадагы генерал-майор

Абдижалил Кыргызбаевич ЖАМАЛОВдун
дїйнºдºн кайткандыгына байланыштуу жакындарына тере¢ кай-
гыруу менен кº¢їл айтат, аза кайгысын те¢ бºлїшºт. 

Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.
П-395

Ж.Баласагын атындагы 
Кыргыз улуттук универси-
тетинин ректораты, мате-
матика жана информатика 
факультетинин, «Алгебра, 
геометрия, топология жа-
на жогорку математиканы 
окутуу» кафедрасынын жал-
пы жамааты аталган уни-
верситеттин илимий иштер  
боюнча проректор, КР УИА-
нын мїчº корреспонденти, 
физика-математика илим-
деринин доктору, матема-
тиканын хабилитирленген 
доктору, профессор

ЧЕКЕЕВ  
Асылбек Асакеевичтин

дїйнºдºн мезгилсиз ºткºн-
дїгїнº байланыштуу анын 
їй-бїлºсїнº жана жакын  
туугандарына тере¢ кайгы-
руу менен кº¢їл айтып, аза 
кайгысын те¢ бºлїшºт.   

 П-396 

Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук илимдер ака-
демиясынын Президиуму 
жана ФTMГГН бºлїмї Кыр-
гыз Республикасынын Улут-
тук илимдер академиясы-
нын корреспондент мїчºсї 

ЧЕКЕЕВ  
Асылбек Асакеевичтин

дїйнºдºн мезгилсиз кайт-
кандыгына байланыштуу їй-
бїлºсїнº жана жакын туу- 
гандарына тере¢ кайгыруу 
менен кº¢їл айтат. Жаткан 
жери жайлуу,топурагы тор-
ко болсун.                  

 С/О-221

Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук илимдер акаде-
миясынын Президиуму жа-
на ФTМГГН бºлїмї Кыргыз 
Республикасынын Улуттук 
илимдер академиясынын 
академиги Кутанов Аскар 
Асанбековичке 

энесинин

дїйнºдºн кайткандыгына 
байланыштуу тере¢ кай-
гыруу менен кº¢їл айтат.

Жаткан жери жайлуу, то-
пурагы торко болсун.

С/О-221

Открытое акционерное общество  
«Кыргыз Долбоор» 

уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров, за-
планированное на 29 апреля 2022 года, не состоялось по причи-
не отсутствия кворума, в связи с чем дата проведения годового 
общего собрания акционеров перенесена на 30 июня 2022 года.

Повестка дня, место и время проведения собрания остают-
ся неизменными, дата составления списка акционеров 27 ию-
ня 2022 г., регистрация акционеров 30 июня 2022 г. с 13:00 до 
14:00 часов. С материалами собрания можно ознакомиться по 
адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова, 31, каб. 204.

П-403

Маанилїї фактылар тууралуу билдирїї 
ААК “Кайынды-Кант” 2022-жылдын 10-майында жылдык 

їстєгї 7,5% менен 6 айлык мєєнєткє 3 500 000 (їч миллион беш 
жїз ми¢) АКШ доллары суммасына ЖАК «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИН-
ТЕРНЭШНЛ БАНК»  менен кредиттик келишим  тїздї. 

Уведомление о существенном факте
ОАО «Каинды-Кант» 10 мая 2022 года заключило кредит-

ный договор с ЗАО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»  на 
сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) долларов США 
с выплатой 7,5 % годовых, сроком на 6 месяцев.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу 
Финансы-кредиттик фонддун тºлºмºлºрдїн карыздарын тынды-
руу эсебинде кабыл алынган мїлктºрдї сатуу максатында жа-
рыя берет.

№ Аталышы Жалал-Абад 
облусу

Наркы 
ми¢ сом

Кошумча маалымат

1 Турак жай Сузак району 
Сафаровка айылы 
Кугартская кºчºсї 

47-їй

1 602 616 Жалпы аянты 116,7 
кв.м., жашоо аянты 86,8 
кв.м., жер аянты 2523,8 

кв.м.

2 Батир Жалал-Абад шаары, 
Н. Айтматов кºчºсї 

№4 їйїнїн   
№20 батири

1 208 110 Жалпы аянты 54,70 
кв.м., жашоо аянты 

24,20 кв.м.

Маалымат алуу їчїн тºмºндºгї даректерге кайрылса¢ыздар болот: 
Бишкек шаары Эркиндик бульвары, 58а, 203 кабинет, тел. 0312 
62-01-26. Жалал Абад шаары  тел. 03722 5-20-83, 0505 00-01-15.

С/О225

Маевский айыл окмоту 
объявляет открытый конкурс по предоставлению земельного 
участка во временное пользование находящийся по адресу: 
с.Маевка, ул. Молодая Гвардия на против дома №145, пла-
нируемого под пункт предпродажной подготовки автомобилей 
(без капитального строения) площадью 0,01 га. 

Стартовая стоимость 12 000 (двенадцать тысяч) сом, га-
рантийный взнос 5% от стартовой стоимости. 

Торги состоятся по адресу: с. Маевка, ул. Молодая Гвардия, 
88, в здании айыл окмоту 13.06.2022 г. в 13-00 часов. 

По всем вопросам обращаться по тел: 39-56-57.
С/О 223

Жараксыз деп  
табылсын

Эсенова Сабира Жоош-
баевнага 1986-жылдын 
23-июнунда Фрунзедеги по-
литехникалык институту тара-
бынан берилген НВ №104244 
номурлуу диплому жараксыз 
деп табылсын.               

 П-393

Жараксыз деп  табылсын
Мамытова Тамара Маматкаримовнага таандык Чїй об-

лусунун Сокулук районуна караштуу Фрунзе айылынын Ново-
садовая №12 дарегиндеги жер участогуна 27.06.2014-жылы 
берилген сериясы №541091 номурлуу мамлекеттик акт жана 
30.06.2014-жылы берилген №29153 номурлуу сатуу жана са-
тып алуу келишими жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

КВ

Жараксыз деп  
табылсын

Бейшеналиева Кїмїш 
Акматалиевнага таан-
дык Аламїдїн районунун 
Таш-Мойнок айыл айма-
гынын, Кой-Таш айылын-
дагы 289-контурдагы жер 
їлїшїнїн  07.12.1998-жылы 
берилген (04.08.2009-жылы 
катталган) сериясы ЧА № 
0460 номурлуу кїбºлїгї жо-
голгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын. 

П-404

Жараксыз деп табылсын
Касымов Кутман Узакбаевичке таандык Ысык-Кºл облусу-

нун Тїп районундагы №14 ªмїр баатыр атындагы орто мекте-
би тарабынан 2010-жылы берилген CA №10028986 номурлуу 
мамлекеттик аттестаты жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

КВ-084

ЖАРЫЯ!
Сузак айыл аймагынын Аскар-Ата участкасындагы №1579, №1167 

контурундагы 0,36 га жер аянтына кичи канаттуулар фабрикасын 
куруу їчїн жеке менчикке сатууга конкурс жарыяланат.

Конкурс 2022 -жылдын 5-июлунда Сузак айыл ºкмºтїнїн има-
ратында ºтºт. 

Дареги: Сузак айылы, Дзержинский кºчºсї, №62. 
Байланыш телефондору: 0550 25-00-01, 0550 07-08-86.

С/О-227

ЖАРЫЯ!
1. Мурдагы А. Абдукадиров акционердик коомунун “Сивино-

ферма” участкасындагы 0,30 га айыл чарбасына жараксыз жер-
ге кушкана (мал союучу жай) куруу їчїн жеке менчикке сатылат.

2. Сузак айыл ºкмºтїнїн «Черемушка” кичи районунун, Дакан-
Палван кºчºсїнїн 3-їйїнїн 3-батиринин айланасындагы 85,0 м2 
жер аянты жеке менчикке сатылат.

Тоорук 2022 -жылдын 4-июлунда Сузак айыл ºкмºтїнїн 
имаратында ºтºт. 

Дареги: Сузак айылы, Дзержинский кºчºсї, №62. 
Байланыш телефондору: 0550 25-00-01, 0550 07-08-86.

С/О-227

«КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  БАСМА ЇЙЇ
Сèçäåðãå  50 àäàìãà ýñåïòåëãåí êîíôåðåíö-çàë  ñóíóøòàéò

Кîøóì÷à ìààëûìàò àëóó÷óëàð æàíà   êûçìàòòàøêûñû  êåëãåíäåð 
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Жараксыз деп табылсын
Ишанов Абдулборий  Дилмуратовичке  таандык    Ош шаарындагы   “Калинин” 

массивинин 111- кºчºсїндºгї  №10 їйдїн (идент. коду: 5-11-09-0322-3669)  серия- 
сы “Ч”, №872564 сандуу мамлекттик акты, техникалык паспорту  жана 2020-жыл-
дын 3-декабрында тїзїлгºн №511-2000/56512 белекке берїї келишиминин тїп  
нускасы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                             ТА

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районундагы Савай айыл ºкмºтїнїн  муниципиалдык менчигинде 

турган Кескен-Жар айылында жайгашкан 644-контурдагы   жердин  (идент. коду: 
5-04-14-0027-0008)   12.08.2015-жылы берилген сериясы “Б”, № 022529 сандуу  
мамлекеттик актысы  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Решения годового общего собрания акционеров  
ОАО ТНК «Дастан»

Дата и время проведения: 27.04.2022 года
Форма проведения: Общее собрание, очное голосование.
Место проведения: г. Бишкек ул. Байтик баатыра, 36

Вид общего собрания: очередное.
Кворум собрания: 98,5973%.

№ 
п/п

Вопрос  
Повестки дня собрания Решение собрания

Итоги голосования (в%)  
по вопросу 16  

Повестки дня – количество 
кумулятивных голосов
«за» «против»

1. О составе счетной комиссии 

Утвердить состав счетной комиссии: Молтоева Зарина Эркебаевна – 
Председатель комиссии, представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»); 
Члены комиссии:
– Нестерова Наталья Ивановна – начальник сектора ПЭО;
– Зайцева Наталья Владимировна – начальник сектора ЦБ;
– Тимошенко Светлана Александровна – бухгалтер ЦБ; 
– Руденко Василина Анатольевна – архивариус канцелярии

99,9808

99,9808
99,9808
99,9808
99,9808

–

–
–
–
–

2. Об отчете Правления об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год.

Утвердить Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год. 99,9675 –

3. О заключении независимого аудитора 
по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО ТНК 
«Дастан» за 2021 год.

Утвердить Заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово 
– хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год. 99,9767 0,0004

4. О заключении Ревизора по итогам 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО ТНК «Дастан»  за 2021 
год.

Утвердить Заключение Ревизора ОАО ТНК «Дастан» по итогам проверки 
финансово – хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год. 99,9767 0,0004

5. Об исполнении Сметы расходов 
на содержание Совета директоров 
и Ревизора за 2021 год.

Утвердить Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета 
директоров и Ревизора за 2021 год. 99,9641 0,0054

6. Об отчете Правления об исполнении 
бюджета ОАО ТНК «Дастан»  за 2021 год.

Утвердить Отчете Правления об исполнении бюджета ОАО ТНК «Дастан» за 
2021 год.

99,9659 0,0013

7. О годовом балансе, счете прибылей и 
убытков ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год. 

Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков ОАО ТНК «Дастан» за 
2021 год.

99,9765 0,0004

8. О порядке распределения прибыли  за 
2021 год.

Утвердить распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год, в том числе: 
– сумму выплаты дивидендов в размере 19млн. 005тыс. 100 сомов; 
– установить размер дивиденда на одну акцию – 1,9019 сома;
– порядок выплаты дивидендов: 
– дата начала выплаты дивидендов  День выплаты – 20 августа 2022 года; дата 
дивидендной переписи День списка – 28 марта 2022 года; 
– форму выплаты дивидендов – денежными средствами.

99,9756 0,0004

9. Об отчете Совета директоров ОАО ТНК 
«Дастан» о своей работе за 2021 год.

Утвердить Отчет Совета директоров ОАО ТНК «Дастан» о работе за  
2021 год.

99,9664 0,0004

10. О смете расходов на содержание членов 
Совета директоров на 2022 год.

Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО ТНК 
«Дастан» на 2022 год.

99,9615 0,0067

11. О смете расходов на содержание 
Ревизора на 2022 год.

Утвердить Смету расходов на содержание Ревизора ОАО ТНК «Дастан» на 2022 
год .

99,9632 0,0063

12. О годовом бюджете ОАО ТНК «Дастан» на 
2022 год.

Утвердить годовой бюджете ОАО ТНК «Дастан» на 2022 год. 99,9651 0,0004

13. О прекращении полномочий членов 
Совета директоров ОАО ТНК «Дастан».

Прекратить полномочия членов Совета директоров 
ОАО ТНК «Дастан»: Абдылдаева Нурдина Туратбековича, Аманалиева 
Джаныбека Джоомартовича, Анарбек улуу Чыныбека.

99,9783 –

14. Об избрании членов Совета директоров 
ОАО ТНК «Дастан».

Избрать в состав членов Совета директоров ОАО ТНК «Дастан» Абдылдаева 
Нурдина Туратбековича, 
Алиева Абдинабия, 
Анарбек улуу Чыныбека.

9 843 482
8 839 057
9 839 231

–
–
–

15. О прекращении полномочий Ревизора 
ОАО ТНК «Дастан».

Прекратить полномочия Ревизора ОАО ТНК «Дастан»  
Сулаймановой Таалайгуль Каримовны.

99,9790 –

16. Об избрании Ревизора ОАО ТНК «Дастан». Ревизором ОАО ТНК «Дастан» избрать Осмонова 
Талапкера Карыпбаевича.

99,9154 0,0450

17. Об утверждении аудиторской организации 
для проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО ТНК «Дастан» на 2022 
год и размера оплаты услуг аудитора.

Утвердить ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» для проведения аудита 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2022 год с 
суммой оплаты за услуги 216 320 (двести шестнадцать тысяч триста двадцать) 
сомов.

99,9641 0,0036

С/О-220

ОАО МКК «Фонд развития  предпринимательства» 
ИНФОРМАЦИЯ о годовом общем собрании акционеров

28 апреля 2022 года было проведено 
годовое общее собрание акционеров ОАО 
МКК «Фонд развития предприниматель-
ства»

Место проведения – г. Бишкек, ул. Ю. 
Абдрахманова, 175

Форма проведения – очная
Кворум собрания – 100%
Годовое общее собрание акционеров 

ОАО МКК «Фонд развития предприни-
мательства» постановило:

1. Полномочия Счетной комиссии возло-
жить на независимый реестродержатель – 
ОсОО «Реестродержатель Медина» Тенти-
шеву Г.М.

2. Избрать Медетова И.Б. – Председа-
телем годового общего собрания акционе-
ров Общества, Заирову А.К. – секретарем 
годового общего собрания акционеров Об-
щества.

3. Утвердить отчет Правления об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2021 год.

4. Утвердить заключение независимого 
аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит» об ито-
гах финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества за 2021 год.

5. Утвердить заключение Ревизора об 
итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества за 2021 год.

6. Утвердить исполнение сметы расхо-
дов на содержание Совета директоров Об-
щества за 2021 год.

7. Утвердить исполнение сметы расхо-
дов на содержание Ревизора Общества за 

2021.
8. Утвердить отчет Правления об испол-

нении бюджета Общества за 2021 год.
9. Утвердить годовой баланс, счет при-

былей и убытков Общества за 2021 год.
10. Воздержаться от решения и рассмо-

треть вопрос о распределении прибыли 
Общества за 2021 год на следующем об-
щем собрании акционеров Общества.

11. Утвердить отчет Совета директоров 
Общества о проделанной работе за 2021 
год.

12. Утвердить смету расходов на содер-
жание Ревизора Общества на 2022 год.

13. Утвердить бюджет Общества на 2022 
год.

14. Прекратить полномочия членов Со-
вета директоров Общества Тербишалиева 
Данияра Омурзаковича и Алиева Абдина-
бий Турдумаматовича с 01 июля 2022 года.

15. Продлить полномочия действующего 
Ревизора Общества Джеенчороевой Нур-
гуль Сейтбековны до формирования резер-
ва кадров Ревизионной комиссии Мини-
стерства финансов Кыргызской Республи-
ки.

16. Утвердить одобренную Советом ди-
ректоров Общества ЗАО АКФ «Кыргызау-
дит» для проведения независимой аудитор-
ской проверки финансово – хозяйственной 
деятельности Общества за 2022 г. с опла-
той аудиторских услуг в размере 95 000 
(девяносто пять тысяч) сом.

17. Примечание:
• Отменить следующее решение годово-

го общего собрания акционеров Общества 

от 29.04.2021 года №2:
«Направить 75% или 2 148 700 сом на-

править на увеличение Уставного капита-
ла Общества. Чистую прибыль за 2019 год 
в размере 31 000 сом также направить на 
увеличение Уставного капитала Общества. 
Общая сумма прибыли, направляемая на 
увеличение уставного капитала, составля-
ет 2 179 700 сом. Обществу выпустить 21 
797 простых акций по номинальной сто-
имости 100 сом одна акция и установить 
срок размещения акций с момента госу-
дарственной регистрации в уполномочен-
ных органах по сентябрь 2021 года включи-
тельно. Указанные акции разместить в Фон-
де по управлению государственным иму-
ществом при Правительстве Кыргызской  
Республики».

• Направить чистую прибыль Общества 
в сумме 2 148 700 сом, полученные за 2020 
год, и 31 000 сом, полученные за 2019 год, 
на покрытие убытков прошлых лет.

• Обществу уменьшить количество обра-
щаемых простых акций на 21 797 акций по 
номинальной стоимости 100 сом одна ак-
ция на общую сумму 2 179 700 сом, зареги-
стрированных под номером KG0104182918 
и внесенных в Госфиннадзоре в Единый го-
сударственный реестр ценных бумаг в Кыр-
гызской Республике по итогам четвертого 
выпуска простых именных акций Общества.

19. Правлению Общества опубликовать 
решение годового общего собрания акцио-
неров Общества в средствах массовой ин-
формации.

С/О-222

Таш-Добонский айыл 
окмоту объявляет кон-
курс с пердоставлении зе-
мельного участка во вре-
менное пользование срок 
на 5 лет, расположенного 
по адресу: с.Таш-Добо ул. 
Сагындыкова.

Конкурс состоится в зда-
нии Таш-Добонского а/о 
13.06.2022 г. в 14:00 ч. 

П-402

Жараксыз деп  
табылсын

Талас шаарындагы Бей-
шенов кºчºсїндºгї №32 
їйдїн тургуну Мурсаитова 
Салима Мурсадыковнага 
1993-жылдын 10-февралын-
да берилген їйдїн техника-
лык паспорту жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп  
табылсын

Талас районундагы Кºк-
Ой айылынын Райкан Сей-
дибалиев атындагы кºчºнїн 
№129 їйїнїн жашоочусу 
Касымбеков Жанышбек-
ке таандык їйдїн техпа-
спорту жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

КИ

Считать  
недействительным
Утерянное свидетель-

ства о праве частной соб-
ственности на земельный 
участок (доли) серии ТТ 
№156034. Выданный ГУ Ка-
дастр Таласским районным 
филиалом от 06.1202021 
года считать недействи- 
тельным.                               КИ

Считать  
недействительным
Утерянная лицензия вы-

данный от 19 октября 2017 
года за №5746/А/Р ГКПЭН 
Кыргызской Республи-
ки, ИНН: 00308201710134 
принадлежащей ОсОО 
"Кен-Байлык" считать 
недействительным.         РД

Считать  
недействительным
Утерянный гос. акт о пра-

ве частной собственности 
на земельный участок (до-
ли) серии Ч №122514 иден 
код. 7-08-17-1008-1005 от 
03.12.2007 года по адресу: 
С.Селекционное, ул. Сон-
Кол, 100 на имя Мамбета-
лиевой Шааркан считать не-
действительным.             КВ

Считать  
недействительным
Утерянный печать индиви-

дуального предпринимателя 
ИНН 101 02 1976 00953 Са-
тындиевой Анисы Автан-
диловны считать недействи-
тельным.                          П-394
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«МАНАС»

Кыргызско-Турецкий университет «Манас» объявляет о проведе-
нии открытого тендера на оказание услуг по выполнению текуще-
го ремонта и реконструкции ПС «Кыргызская 110/10 кВ Кыргызско-
Турецкого университета «Манас».  

1. Информация о Заказчике
а) Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, пр-т Ч. Айтматова, 56
б) Номер телефона и факса: 0 312 59 14 42-47; 0 312 54 19 35
в) Адрес электронной почты: ihale@manas.edu.kg 
г) Интернет адрес: www.manas.edu.kg
2. Информация об объектах
а) Состав и объём: услуги по выполнению текущего ремонта 

и реконструкции ПС «Кыргызская 110/10 кВ Кыргызско-Турецкого 
университета «Манас» 

б) Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента 
передачи объекта Подрядчику

3. Информация о тендере
а) Место проведения тендера: г. Бишкек, мкрн. Джал, 30-42, 

студенческий городок им. Ч. Айтматова Кыргызско-Турецкого уни-
верситета «Манас», здание ректората, зал ученого совета.

б) Дата и время проведения тендера:  23/06/2022, 11.00
4. Условия участия в тендере, необходимые документы и 

критерии
Физическим и юридическим лицам, желающим принять участие 

в тендере, необходимо вложить в конверт с тендерным предложе-
нием оригиналы или нотариально заверенные копии. На лицевой 
стороне конверта необходимо указать наименование и адрес фир-
мы. В конверт необходимо вложить следующие документы:

а) Подписанные претендентом условия и проект договора (каж-
дая страница)

б) Официальный зарегистрированный адрес претендента
в) Лицензии (для проведения электромонтажных работ обяза-

тельным является наличие, по меньшей мере, свидетельства о 
допуске к работе по устройству сетей электроснабжения напряже-
нием 110 кВ.)

г) Доверенность (при участии уполномоченных лиц)
д) Тендерное предложение
е) Документы, подтверждающие выполнение аналогичных ра-

бот (при наличии) 
ж) Акт осмотра объекта 

В тендерном предложении должно быть представлено одно це-
новое предложение за весь объем работ.

В тендерном предложении необходимо подтвердить факт озна-
комления и согласия с содержанием условий, указать размер це-
нового предложения цифрами и прописью, без каких-либо исправ-
лений и подчисток.

5. В тендере могут принимать участие местные и иностранные 
Подрядчики.

6. С тендерной документацией можно ознакомиться и приобре-
сти у Заказчика. Стоимость пакета тендерной документации состав-
ляет 1 500 (тысячу пятьсот) сом (KGS).

7. Для участия в тендере необходимо обязательно получить тен-
дерные документы.

8. Тендерные документы принимаются до начала проведения 
тендера в отделе закупок Кыргызско-Турецкого университета «Ма-
нас» по адресу: г. Бишкек, мкрн. Джал, 30-42, студенческий горо-
док им. Ч. Айтматова. Документы так же можно отправить заказ-
ным письмом по вышеназванному адресу.

9. Участники подают предложения из расчета полной стоимо-
сти всех затрат. На основании предложения заключается дого-
вор подряда.

10. Представленные предложения должны быть действитель-
ными в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня проведе-
ния тендера.

11. Консорциумы, состоящие из нескольких физических или юри-
дических лиц, не имеют права принимать участие в тендере.

12. Заказчик вправе отменить тендер, отклонив все тендерные 
предложения. Заказчик не несет никаких обязательств в связи с от-
клонением всех предложений.

АУКЦИОН
Специальный администратор ОсОО ЧНТ «НБТ» Аралбаев Б.Э. 

извещает о проведении открытого аукциона по реализации имущества 
ОсОО ЧНТ «НБТ» (Основные средства и МБП) со снижением на 25% от 
стартовой цены, в сумме  4 226 920 (четыре миллиона двести двад-
цать шесть тысяч девятьсот двадцать) сом. Аукцион состоится 27 
мая 2022 года в 14.00 часов, по адресу: г. Бишкек, ул. Н.Исанова 
102 офис 2. К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, внесшие гарантийный взнос в сумме 5000 (пять тысяч) 
сом на расчетный счет ОсОО ЧНТ «НБТ» Филиал ОАО «Оптима Банк» в 
г.Бишкек №5, БИК 109016, р/с 1091620115930144 или  в кассу ОсОО 
ЧНТ«НБТ». Заявки на участия в аукционе принимаются до 17:00 ча-
сов 26 мая 2022 года, по адресу: г. Бишкек, ул. Н.Исанова – 102, 
офис 2. На аукцион выставляется: Лот №1 – Основные средства и 
МБП ОсОО ЧНТ «НБТ».

Дополнительную информацию по лоту можно получить по телефо-
ну 0556 503 576., 0706 50 35 76. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00
часов.                                                                                   

П-392

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением собрания кредиторов от 28 апреля 2022 года ОсОО «ВО-

РОНЕЦ» объявлен банкротом с проведением процедуры специального админис-
трирования во внесудебном порядке и решением этого же собрания кредиторов  
назначен специальным администратором Дуйшембиев Рахатбек Токталиевич. 

Собрание кредиторов состоится 26 мая 2022 года в 10-30 часов по адре-
су: г.Бишкек, ул. Льва Толстого 100. 

Кредиторам необходимо подать надлежащим образом оформленную претен-
зию на имя специального администратора и зарегистрироваться за семь дней до 
начала собрания. 

Представители кредиторов должны при себе иметь доверенности. 
Дополнительная информация по телефону: 0555 682525

КВ

По  
противодействию  

коррупции  
за 1 квартал  
2022 года

Прокуратурой Октябрьско-
го района города Бишкек по 
борьбе с коррупционными проявлениями в деятельности госу-
дарственных органов и должностных лиц, вытекающих из реше-
ний коллегий Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики 
и прокуратуры города Бишкека в 1 квартале 2022 года, продела-
на определенная работа. 

В целях выявления и 
пресечения коррупци-
онных проявлений, на-
рушений законодатель-
ства со стороны государ-
ственных и муниципаль-
ных служащих, прокура-
турой района в соответ-
ствии с планом работы 
проводятся проверочные 
мероприятия, налажено 
взаимодействие с други-
ми правоохранительны-
ми органами, организо-

ван сбор информации и проводятся консультативные мероприя-
тия с субъектами предпринимательской деятельности. 

Анализируются публикации в средствах массовой информации 
на предмет наличия обращений граждан и субъектов предприни-
мательской деятельности в части проявлений коррупции. 

Кроме того, прокуратурой района на постоянной основе изуча-
ются нормативно-правовые акты органов местного самоуправле-
ния, производится их оценка на предмет наличия коррупциоген-
ных факторов.

По надзору за исполнением антикоррупционного законода-
тельства проведено 13 проверок выявлено всего 45 нарушений, 
по результатам которых внесено 7 представлений, 4 предписа-
ний. 

По актам прокурорского реагирования в доход государства 
возмещено 1374462 сомов.

Заместитель прокурора района А.ОСМОНАЛИЕВ

П-390

ИТОГИ  НОВОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
«GLOBAL INVEST» («ГЛОБАЛ ИНВЕСТ»)  

Место проведения: г.Бишкек, ул. Байтик Баатыра,57
Дата проведения: 29 апреля 2022 г.
Форма проведения: Очная форма проведения
Кворум собрания: 51%

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2021 год;
2. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год;
3. Утверждение заключения Ревизора Общества;
4. Утверждение годового бюджета Общества на 2021 год;
5. Выборы Ревизора Общества;
6. Начисление дивидендов акционерам по итогам 2021 года;
7. Иные вопросы, отнесенные законодательством Кыргызской Республики и 

уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «GLOBAL INVEST»  
(«ГЛОБАЛ ИНВЕСТ»)  («ОБЩЕСТВО») ПОСТАНОВИЛО СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества за 2021 г.

2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 г.
3. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2021 г.
4. Утвердить бюджет Общества на 2022 г.
5. Продлить полномочия Ревизора Общества Смышляева В.А.
6. Направить на выплату дивидендов акционерам 11135000 сом, что составля-

ет 100% от нераспределенной прибыли прошлых лет:
Размер дивиденда на одну ценную бумагу составляет – 55 675 сом;
Дата составления списка – 30 марта 2022 г.;
Дата объявления – 29 апреля 2022 г.
Дата выплаты дивидендов – с 20 мая 2022 года;
Форма выплаты дивидендов – наличные,безналичные денежные средства;
Место выплаты дивидендов/Место получения справочной информации о ди-

видендах – Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр.Жибек Жолу, 539.
7. Одобрить продление Обществом полномочий директора Мухарлямовой А.А  

до следующего общего годового собрания акционеров.
П-397

Жараксыз деп  
табылсын

Мамлекеттик салык кыз-
матынын Кара-Суу райондук  
башкармалыгы  тарабынан  
жеке ишкер Каримов Кыял-
бек Тургунбаевичке берил-
ген ОКПО коду:28728915, 
ИНН:21807198501541 сан-
дуу мамлекеттик каттоо 
кїбºлїгїнїн тїп нускасы жо-
голгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Джолдубаев Ырысбайга 
таандык Кара-Суу районун-
дагы Шарк айыл ºкмºтїнїн 
Ташлак айылындагы Жибек 
Жолу №40 дарегинде жай-
гашкан жер тилкенин (идент. 
коду: 5-04-17-1002-5819)  
16.08.2016-жылы берилген, 
сериясы “Ч”, №673295 сандуу 
мамлекеттик акт жана техни-
калык паспорту жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

ТА

Считать недействительным
Утерянное свидетельство на 1,56 га зем.доли серии ИКТП за 

№500449, с.Балбай иден.код 2-05-08-0008-0102 на имя Сулай-
манова Кадыракуна Токтобаевича считать недействительным.

ЖТ

Считать недействительным
Утерянное свидетельство налогоплательщицы г.Каракола код 

ОКПО 26429769 ИНН 12011196700764 на имя Омуркановой Ак-
жолтой Имангазиевны считать недействительным. 

ЖТ

Считать  
недействительным
Утерянное свидетельство 

на право пользования на 3,0 
га зем.доли серии ИКАС за 
№1000414 от 27.02.1981 г., 
с.Отрядное иден.код 2-01-12-
0003-0211, 2-01-12-0001-0212  
на имя Карпунина Владими-
ра Николаевича считать не-
действительным. 

ЖТ

Жараксыз деп  
табылсын

Джолдубаев Ырысбайга 
таандык Кара-Суу районунда-
гы Шарк айыл ºкмºтїнїн Таш-
лак айылындагы И.Адышов 
кºчºсї №1 “а” дарегин-
де    жайгашкан жер тилке-
нин (идент. коду: 5-04-17-
1002-2786)  08.01.2003-жы-
лы берилген, сериясы “Ч”, 
№0013831 сандуу мамлекет-
тик акт жана техникалык пас-
порту  жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.                               ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Джолдубаев Ырысбайга 
таандык Кара-Суу районунда-
гы Шарк айыл ºкмºтїнїн Таш-
лак айылындагы Пати Бору-
баев кºчºсї №85 “а” дарегин-
де жайгашкан жер тилкенин 
(идент. коду: 5-04-17-1002-
5309)  26.11.2015-жылы 
берилген, сериясы “Ч”, 
№628852 сандуу мамле-
кеттик акт жана техникалык  
паспорту  жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Шермаматова Каныкей Тойчибаевнага таандык Кара-Суу району, 

Кашкар-Кыштак айыл ºкмºтї, Ош кºчºсї №1,14 дарегинде жайгашкан  
турак жайдын  (идент. коду: 5-04-07-1001-1285-01-014)  23.12.2013-жы-
лы берилген, сериясы “Ч”, №51947 сандуу мамлекеттик акты жана 
техникалык паспорту  жана 2013-жылдын 23-октябрында тїзїлгºн 
№51947 сатуу жана сатып алуу келишиминин тїп нускасы жоголгон-
дугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                           ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Кара-Кулжа  районундагы 
Ке¢еш айыл ºкмºтїнїн тур-
гуну Бºрїбаев  Алтынбек 
Абдимиталиповичке таан-
дык їйдїн (идент. коду: 5-03-
03-1006-0695) сериясы “Ч”, 
№962595 сандуу мамлекет-
тик акт жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

ТА
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“Кайыўды-Кант” ААКнын 

2022-жылдын 1-кварталына карата кыскача отчету
1. Эмитент жєнїндє маалымат:
– эмитенттин толук жана кыскартылган аталышы: “Кайыўды-Кант” ачык акционердик коому – 

ААК “Кайыўды-Кант” 
– уюштуруу-укуктук формасы:  Жеке менчик
– эмитенттин юридикалык жана почта дареги, телефон жана факс номуру: Чїй облусу, Панфилов  

р-ну, Кайыўды ш., Мир кєчєсї, їй – 1. Телефон: (03137) 51-5-02,  факс: 51-3-03.                                                                          
– эмитенттин ишмердїїлїгїнїн негизги тїрї: кант кызылчасын жана кант сырьёсун кайра 

иштетїї, кумшекер єндїрїї жана анын кїнжара, патокаларын сатуу.
2. Баалуу кагаздарга ээлик кылуучулардын саны – 693, эмитентте иштегендердин саны – 330.
3. Уставдык капиталда 5 жана андан ашык пайызга ээлик кылган юридикалык жактардын тизме-

си – жок.
4. Отчеттук мезгилдин аралыгында эмитенттин ишмердигине таасир берген баалуу кагаздардын 

маўыздуу фактылары (мындан ары – факты) тууралуу маалымат. 

№ Фактынын аталышы Факты  
катталган кїн 

Ачкан кїндїн датасы жана формасы 

1 Акционерлердин 
жылдык жалпы 

чогулушу

31.03.2022-ж. Чыг. №228 04.04.2022 г. – ЖАК "КФБ"; Чыг. 
№225 01.04.2022-ж.  

"Кыргыз Туусу" гезити №24 (24605)

5. Эмитенттин отчеттук кварталдагы каржылык отчету. 

Бухгалтерский баланс:  

Отчеттук жылдын 
башына карата 

(сом) 

Отчеттук 
кварталдын аягына 

карата (сом)
Активдер

100 Жїгїртїїдєгї активдер 1 013 095 664,18 1 029 956 182,40 

200 Жїгїртїїдєн сырткары активдер 644 236 258,45 630 645 412,11

Узак мєєнєттїї дебитордук карыздар 

Кыска мєєнєттїї дебитордук карыздар 

299 Бардык активдер 1 657 331 922,63 1 660 601 594,51

Милдеттенме жана капитал

300 Кыска мєєнєттїї милдеттенме 520 935 478,29 516 266 687,89

400 Узак мєєнєттїї милдеттенме 327 882 627,88 294 375 208,07

499 Бардык милдеттенме 848 818 106,17 810 641 895,96 

Єздїк капитал

510 Уставдык капитал 46 797 600 46 797 600

520 Кошумча капитал 57 026 260,11 57 026 260,11

530 Бєлїштїрїлбєгєн киреше 704 689 956,35 746 135 838,44

Резервдик капитал

599 Бардык милдеттенме жана єздїк капитал 1 657 331 922,63 1 660 601 594,51

Кирешелер жана чыгашалар тууралуу отчет
Мурдагы  жылга 

карата 
Отчеттук  жылга 

карата 
030 Дїў киреше 152 377 081,18 62 790 760,74

060 Башка операциялык ишмердїїлїктїн 
кирешелери жана чыгашалары 

      

090 Операциялык чыгымдар 28 073 730,43 18 787 568,14

100 Операциялык ишмердїїлїктїн кирешеси, 
чыгашасы 

155 781 606,83 57 932 310,42

150 Операциялык эмес ишмердїїлїктїн 
кирешелери жана чыгашалары 

-31 973 087,20 -11 883 876,52 

160 Салыкты эсептегенге чейинки киреше 
(чыгаша) 

123 808 519,63 46 048 433,90

170 Киреше салыгы боюнча чыгашалар 12 380 851,96 4 604 843,39

180 Кадимки ишмердїїлїктєн тїшкєн кирешелер 
(чыгашалар) 

111 427 667,67 41 443 590,51

190 Киреше салыгынан кемиткенден кийинки 
єзгєчє статья

200 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) 111 427 667,67 41 443 590,51

Капиталдагы єзгєрїїлєр тууралуу отчет
Бєлїштїрїлбєгєн 

киреше
Бардыгы 

010 Башталышындагы  сальдо 704 689 956,35 808 513 816,46

020 Эсептик саясаттагы єзгєрїїлєр

030 Кайра эсептелген сальдо 704 689 956,35 808 513 816,46

040 Отчетто таанылбаган таза киреше (чыгаша) 

080 Отчеттук мезгилдеги таза киреше (чыгаша) 41 443 590,51 41 443 590,51

Єткєн жылдарды корректировкалоо 2 291,58 2 291,58

090 Дивиденддер

100 Акциялардын эмиссиясы

110 Бєлїштїрїїгє карата кирешени чектєє (жер)

Уставдык капиталдагы єзгєрїїлєр

120 Кварталдын соўундагы  сальдо 746 135 838,44 849 959 698,55

6. Эмиссиялык баалуу кагаздарды жайгаштыруунун натыйжасында эмитенттерди тар-
туу менен анын ичинде: тартылган каражаттын жалпы кєлємї, тартылган каражаттардын ар 
биринин багыты боюнча  пайдалангандыгы, ошондой эле тартылган каражаттардын багы-
ты тууралуу маалымат  – пайдаланылган эмес.  

7. Бул пунктта отчеттук кварталда эмитент жана ага тиешелїї коомдор тарабынан алын-
ган насыялар чагылдырылды. Отчеттук кварталда ага тиешелїї коомдор тарабынан алын-
ган насыялар – жок.  

8. Отчеттук кварталда эмитент тарабынан узак мєєнєттїї жана кыска мєєнєттїї финан-
сылык салымдары жєнїндє маалымат – салымдар болгон эмес. 

9. Эмитенттин баалуу кагаздар боюнча кирешеси – жок.   
10. Коом тарабынан келишим тїзгєн кызыкдар тараптардын ишинин шарттары жана 

мїнєздємєсї тууралуу маалыматтар –  жок.   

Башкы директор      А.В. ШАЛЮТА
Башкы бухгалтер     Н.П. СИЗИНЦЕВА   

Краткий отчет  за 1 квартал 2022 года

ОАО «Каинды – Кант»
1. Данные об эмитенте:
– полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество « Каинды – 

Кант» – ОАО «Каинды – Кант»
– организационно-правовая форма:  Частная
– юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: Чуйская область, Пан-

филовский  р-н, г. Каинда, ул. Мира, дом 1. Телефон: (03137) 51-5-02,  факс: 51-3-03.                                                                         
– основной вид деятельности эмитента: переработка сахарной свеклы и сахара-сырца с получени-

ем и реализацией сахара-песка и производных от него – патоки, жома.
2. Количество владельцев ценных бумаг – 693, количество  работников эмитента – 330.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного ка-

питала – нет.
4. Информация о существенных фактах (далее – факт), затрагивающих деятельность эмитента цен-

ных бумаг в отчетном периоде 

№ Наименование 
 факта

Дата появления 
факта

Дата и форма раскрытия

1 Годовое общее 
собрание акционеров

31.03.2022 г. Исх.№228 от 04.04.2022 г. – ЗАО "КФБ"; 
Исх.№225 от 01.04.2022 г.  

Газета "Кыргыз Туусу" №24 (24605)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

Бухгалтерский баланс: 

На  начало 
отчетного
 года (сом)

На конец  
отчетного  

квартала  (сом)
Активы

100 Оборотные активы 1 013 095 664,18 1 029 956 182,40 

200 Внеоборотные активы 644 236 258,45 630 645 412,11

Долгосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность

299 Итого активы 1 657 331 922,63 1 660 601 594,51

Обязательства и капитал

300 Краткосрочные обязательства 520 935 478,29 516 266 687,89

400 Долгосрочные обязательства 327 882 627,88 294 375 208,07

499 Итого обязательства 848 818 106,17 810 641 895,96 

Собственный капитал

510 Уставный капитал 46 797 600 46 797 600

520 Дополнительный капитал 57 026 260,11 57 026 260,11

530 Нераспределенная прибыль 704 689 956,35 746 135 838,44

Резервный капитал

599 Итого обязательства и собственный капитал 1 657 331 922,63 1 660 601 594,51

Отчет о  прибылях и убытках
За предыдущий  

год
За отчетный 

год
030 Валовая прибыль 152 377 081,18 62 790 760,74

060 Доходы и расходы от прочей операционной 
деятельности

      

090 Операционные расходы 28 073 730,43 18 787 568,14

100 Прибыль, убыток от операционной 
деятельности

155 781 606,83 57 932 310,42

150 Доходы и расходы от не операционной 
деятельности

-31 973 087,20 -11 883 876,52 

160 Прибыль (убыток) до вычета  
налогов

123 808 519,63 46 048 433,90

170 Расходы по налогу на прибыль 12 380 851,96 4 604 843,39

180 Прибыль (убыток) от обычной  
деятельности

111 427 667,67 41 443 590,51

190 Чрезвычайные статьи за минусом налога на 
прибыль

200 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 111 427 667,67 41 443 590,51

Отчет об изменениях в капитале
Нераспределенная 

прибыль
Итого 

010 Сальдо на начало 704 689 956,35 808 513 816,46

020 Изменения в учетной политике

030 Пересчитанное сальдо 704 689 956,35 808 513 816,46

040 Чистая прибыль (убытки) не признанные в отчете

080 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 41 443 590,51 41 443 590,51

Корректировка прошлых лет 2 291,58 2 291,58

090 Дивиденды

100 Эмиссия акций

110 Ограничение прибыли к распределению

Изменения уставного капитала

120 Сальдо на конец квартала 746 135 838,44 849 959 698,55

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеще-
ния эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных 
средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направле-
ний, и о направлениях использования привлеченных средств – не использовались. 

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчет-
ном квартале данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчет-
ном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квар-
тале – нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчет-
ный квартал – вложения не осуществлялись.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента – нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересован-

ными в совершении обществом сделки – нет
Генеральный  директор      А.В.ШАЛЮТА
Главный бухгалтер        Н.П. СИЗИНЦЕВА                                                                                 
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Сыймык

Дмитрийдин минтип сый-
мыктануусуна да себеп 

бар. Себеби ал 1990-жылы Ток-
мок шаарында жарык дїйнºгº ке-
лип, балалыгы да ошол шаарда 
ºткºн. Анын атасы Юрий Бивол 
молдован болсо, апасы Елена Би-
вол корей улутунан. Эки карын-
дашы бар Дмитрий 11 жашына 
чейин Кыргызстанда бокс менен 
машыккан. Турмуш шартка бай-
ланыштуу 2002-жылы чемпион-
дун їй-бїлºсї Россиянын Санкт-
Петербург шаарына кºчїп кеткен.  

Мага ºз алдынча 
иш кылган жагат

– Кемин районуна караш-
туу Бейшеке айылы-

нан болом. Мектепти аяктаган-
дан кийин 2003-жылы КГУСТАга 
тапшырдым. Университетте музы-
калык аспаптарды жасаган уста-
кана бар эле. Ошол жерде кыргыз 
аспаптарын жасап иштеп, тыйын-
тыпыр таап алчумун.  Окуу жай-
ды бїтїргºндºн кийин да ушул 
жерде 2 жылдай иштедим. Мурун 
устачылык ºнºрд¿ хоббим катары 
кºрчї элем. Бул ºнºрд¿н жакшы 
жери, эч ким сага акыл ¿йрºтпºйт 
жана ºз¿¢º ºз¿ў кожоюнсу¢.  Ма-
га ºз алдымча иш кылган жагат. 
Ошол себептен, уста болуп кет-
тим окшойт.  Азыр Кудайдын ку-
лагы с¿й¿нс¿н, ушул ºнºр¿м ме-
нен нан таап, ¿й-б¿лºмд¿ багып 
келе жатам. 

ªнºр

Азамат БЕДЕЛБАЕВ: 

«Кыргыз музыкалык аспаптары  
азыр бааланып калды»

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу” 

Ата-бабаларыбыз аздектеп келген устачылык ºнºр ар 
кимдин эле шыбагасына буюра бербейт. 18 жылдан 
бери кыргыз аспаптарын жасап келе жаткан чебер 
усталардын бири – Азамат  Беделбаев. Ал гезитибизге 
берген маегинде тºмºндºг¿лºрд¿ айтып берди.

Ар бир аспаптын 
сыры бар 

– Азыркы тапта кыргыз 
аспаптарынын т¿р¿н 

жасап келем. Мисалга алсак, ко-
муз, добулбас, кыл кыяк, прима 
кыяк, шылдырак, бас комуз ж.б. 
колго чаап жасаймын. Булардын 
баарын Сураган Айдаралиев, Ту-
рат Акунов жана Марат Берик-
баев устаттарымдан ¿йрºндїм.  
ªкїнїчтїїсї, Сураган агайдын 
кºзї ºтїп кетти. Ушул агайлары-
ма ар дайым ыраазымын.

Ар бир аспаптын ºзїн¿н жа-
салыш сыры болот. Негизи му-
зыкалык аспаптар жеўил жа-
на оор болуп экиге бºл¿нºт. Эў 
оўой жасалганы комуз. Кыйыны 
- прима кыяк. Аны жасап б¿т¿ш 
¿ч¿н кеминде 1 ай убакыт кетет. 
Алардын жасалуу мººнºт¿ ар  
т¿рд¿¿.

Аспаптарды жасоодо жыга-
чын туура тандап алсак эле бол-
ду. Мисалы, комуздун жаны – жы-
гач менен кыл. Їн¿ тунук чыгышы 
¿ч¿н ºр¿к жыгачтан чапкан жак-
шы.  Кыл кыяк  арчадан жана ºр¿к 
жыгачтан чабылат. Кºб¿нчº ºр¿к 
жыгач менен иштеймин. Антке-
ни, бул жыгач аспаптарды жасо-
ого ºтº ылайыктуу. 

Кызыккандар кºп

– Азыр элдик музыкалык 
аспаптарды бир аз 

да болсо баалап калышты. Ата-
энелер да балдарын мектеп-
тердеги музыкалык ийримдерге 
кºб¿рººк беришїїдº. Бул абдан 
жакшы кºр¿н¿ш деп ойлоймун. 
Бир гана билим алуу менен чек-
тебестен, ºздºр¿ каалаган музы-
калык ийримдерге берсе, балдар 
да бош убакыттарын туура пайда-
ланышат. Мурун биз окуп  ж¿ргºн 
кезде мындай ийримдер дээрлик 
жок болчу. 

Андан сырткары, ар кандай 
кºргºзмºлºр уюштурулуп калга-
ны да жакшы саамалык болуу-
да. Себеп дегенде, бизге окшогон 
усталардын жасаган эмгектерин 
элге кºргºз¿п, даўктап туруу- 
га жакшы м¿мк¿нч¿л¿к т¿з¿л¿п жа-
тат. Мен дагы кºргºзмºлºрд¿ угуп 
калсам эле, катышам. 

Чет ºлкºгº  
барып окуп  

келсем дейм

– “Билгенге бул 
жашоо-к¿н сай-

ын ¿йрºн¿¿” деген кыргыз-
да сºз бар эмеспи. Анын 
сыўары, келечекте музыка-
лык аспаптарды жасоо бо-
юнча чет ºлкºгº барып окуп 
келсемби деген тилегим бар. 
Мисалы, скрипка, виолон-
чель жана контрабас жаса-
ганды ¿йрºнсºм дейм. Андан 
сырткары, кыргыз аспапта-
рын ¿йрºнºм деген жаштарга 
тажрыйбам менен бºл¿шк¿м 
келет. Учурда улуттук консервато-
рияда иштеген бир шакиртим бар. 
Ошого комуз жасаганды ¿йрºт¿п 
жатам. 

Азыркы сатылып 
жаткан баалары

– Аспаптардын баалары 
жасалган  жумушуна 

жана ¿н¿нº жараша болот. Миса-
лы, мен жасаган комуздун эў ар-
заны 7 миў сом. Ал эми кыл кыяк  
25-30 миў, прима кыяк 35 миў 
сом болот. Баалуу материал-
дардан жасалса, мындан да 

кымбатыраак болушу м¿мк¿н. 
Аспаптар абдан эле жай саты-
лат. Кºбїнчº ºз¿мº эрг¿¿ алуу 
¿ч¿н эле кыргыз музыкалык 
аспаптарын жасаганды жакшы  
кºрºм. 

Кээде менден: “– ªзї¢їз черт-
кенди, тартканды билесизби?”, – 
деп сурап калышат. Тилекке кар-
шы, азырынча бул аспаптар-
да ойногонду жакшы ºздºшт¿рº 
элекмин. Бирок, ¿н¿ кандай та-
за же начар чыгып жатканын 
дароо эле билем. К¿н¿гº жаса-
са¢ баарын жаттап  деле калат  
экенсиў. 

Дмитрий БИВОЛ: 

“Убакытым болору менен  
Кыргызстанга барып таазим кылам”

Балалыгы Токмок 
шаарында ºткºн, оор 
салмак боюнча WBA 

чемпиону, россиялык боксчу Дмитрий Бивол 12 раунддун 
жыйынтыгы менен 8-майда дїйнºлїк э¢ кїчтїї боксчу Сауль 
Альварести же¢ип алды. Беттеш алдында Кыргызстандын 
желеги тартылган тасма менен чыккан мушкер бул же¢ишинен 
со¢ Кыргызстан анын сїйїктїї мекени экенин дїйнº жїзїнº жар 
салды. Бул жа¢ылык дїйнºнїн булу¢-бурчунда, Кыргызстанда 
жашаган мекендештердин жїрºгїн жылытып, Президент Садыр 
Жапаров аны таза же¢иши менен куттуктады. 

Мелис СОВЕТ уулу, 
“Кыргыз Туусу”

Жан сактоонун оордугуна кара-
бай атасы Юрий бокс менен ма-
шыгып, уулуна да машыгуу жа-
гынан кºп колдоо кºрсºтїп тур-
ган. Ошондон бїгїнкї кїнгº чейин 
атасы мелдештерде Дмитрийди 
коштоп, дайыма жанында жїрºт. 
Дїйнº чепиону 2015-жылы Кубан 
мамлекеттик агрардык универси-
тетинде юридикалык жогорку би-
лим алып, юрист адистигине ээ 
болгон. Учурда анын 2 уулу бар. 
Жубайы Екатеринанын кесиби  
журналист. 

Биволдун спорттук карьера-
сына ї¢їлсºк, ал жалпы 21 жолу 
же¢ишке жетип, анын 11ин нока-
ут менен утуп алыптыр. Бул жолу 
мекендешибиз дїйнº жїзїндºгї э¢ 
кыйын мушкер делген, спорттук 
ºмїрїндº бир гана жолу утулган 
Альварести же¢ип алып тарыхка 
ºз атын калтырып отурат. Олуттуу 
же¢ишинен со¢ Д.Биволдун “Бїгїн 
мен кыргызстандыктарга болгон 
ыраазычылыгымды, урматымды 
билдирем. Мен алгач Токмок ша-
арында бокс менен машыгып баш-
тагам. Боксёрдук карьерам баш-
талгандан тарта жердештеримдин 
колдоосун сезип келе жатам. Би-
ринчи мїмкїнчїлїгїм болору ме-
нен Кыргызстанга барып жашоо-
догу алгачкы кадамым баштал-
ган жерге таазим этип, сїйїїмдї 
билдирем!”,-дегени  миллиондо-
гон мекендештерге Ата Журт кан-
чалык ыйык экенин сездиргендей 
болду. 

ªзїнїн интервьюсунда Дми-
трий бала чагында Жеки Чандай 
болгусу келгенин, кийин атасы 
у-шуга катыштырып, андан со¢ 
бокска ºткºнїн айтат. Дмитрийдин 
ата-энеси кезинде Кыргызстанда 
4 гектар жер иштетип, пияз, буу-

дай айдашкандыктан анын бала-
лыгынын кºбї талаа жумуштары 
менен ºткºн. Алысты кºрº билген 
Юрий баласынын машыктыруучу-
су Вячеслав Шараповдун ке¢еши 
менен Россияга кºчїп барып, бо-
лочок чемпиондун келечегине жол 
ачкан. 5 бºлмºлїї їйїн болгону 3 
ми¢ долларга сатып, їй-бїлºсїн 
Россияда батирлеп жїрїп баккан 
атасына Дмитрий азыр да ыраазы.  

Калыстардын бир добуштан 
Д.Биволго же¢ишти ыйгарганына 

карабай Сауль Альварес утулга-
нын моюндабай турат. ªзїн бет-
теш аягына чейин мыкты карма-
ган Бивол же¢иштен со¢ Кыргыз-
стандын бокс боюнча курама ко-
мандасынын башкы машыктыруу-
чусу Данияр Тºлºгºн уулуна жана 
IBA рефериси Мукаш Ырсалиевге 
салам жолдогон. Ал ºз саламын-
да Токмоктон Лас-Вегаска чейин 
жол бар экенин жана ал жолду ба-
сып ºтїш їчїн эмгектениш керек-
тигин баса белгилеген.


