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Жумабай менен Та¢сыгай 
келгенде булардан кºп нерсени 
їйрºндїк. “Бирººнїн огородун-
дагы тикенекти кºрїп кейигенче, 
ºз огороду¢дагы гїлдї кºрїп ыра-
хат ал” дегендей бул кошунала-
рым эч кимге акыл їйрºтпºй эле 
эмгектене беришет экен.

16-БЕТТЕ

Бирок, Сталин: “Вячеслав Ми-
хайлович, сиз экººбїз курулуш-
ка катышпагандан кийин кыйын-
жеўилин кайдан билебиз? ªзїбїз 
куруп алалы деп жолдун зарыл-
дыгын, керектигин далилдеп ай-
тып жатышкандан кийин биз эм-
неге каршы болобуз?” – дейт.

6-БЕТТЕ

Сапатсыз курулуштун абий-
ирин нºшºрлºгºн жаан  ачты. 
Жазгы жаан аэропорттун курулу-
шунда коррупциялык элемент-
тин бар экендигине  “жем” таштап 
койду.

4-БЕТТЕ

Бардык 
мектептер 
текшерилет
Тºрага Акылбек 
Жапаров 
республикадагы 
бардык билим берїї 
жайларын текшерип 
чыгууну тапшырды.

Акылбек Жапаров Жалал-
Абад облусунун Чаткал 

районундагы Терек-Сай айы-
лындагы №18 орто мектеп-
тин имаратынын шыбы урап 
тїшкºндїгїнº байланыштуу 
жыйын ºткºрїп, билим берїї 
мекемелеринин коопсуз иште-
шине жооптуу тиешелїї мамле-
кеттик органдардын ишин сынга 
алды. 

Тºрага тиешелїї мамлекет-
тик органдарга Терек-Сай айы-
лындагы №18 орто мектептин 
имаратында болгон окуянын 
себептерин аныктоону, ошон-
дой эле Терек-Сай айылында-
гы бардык имараттарды, мын-
дан сырткары республиканын 
бардык мектепке чейинки жа-
на жалпы билим берїїчї ме-
кемелеринин имараттарынын 
техникалык абалын текшерїїнї 
тапшырды.

(Тема боюнча 
3-беттен оку¢уздар)

Жазылуунун баасы почта 
кызматын кошкондо 6 айга: 

– которуу жолу менен 
1251 сом 48 тыйын; 

– накталай тєлєє жолу менен   
1263 сом 86 тыйын. 

Индекс: 68416

гезитине 
жазылдыўызбы?..

«
»

Учурда «КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  
гезитине 2022-жылдын II жарым 

жылдыгына жазылуу «Кыргызпочтасы» 
мамлекеттик ишканасынын бардык почта 

тїйїндєрїндє жїргїзїлїп жатат. 
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Президенттин иш кїндºлїгї

Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМБЕКОВ, “Кыргыз Туусу”

Кыш камын жазда кºрКечээ Президент Садыр Жапаров 
Бишкек ЖЭБинин абалы жана анын 
2022/2023-жылдын кїз-кыш мезгилинде 
иштººгº даярдыгы менен таанышты.

ЖЭБ директору Нургазы Курманбековдун ай-
тымында, ишкана кїнї-тїнї иштейт, анткени ал 
Кыргызстандын электр энергиясын керектººнїн 
1/10 бºлїгїн камсыз кылган электр энергиясын 
ºндїрїїнїн бирден-бир негизги булагы болуп са-
налат. Кышкы максималдуу жїктºмдºрдїн мезги-
линде ЖЭБ 11 млн. кВт саатка чейин электр энер-
гиясын иштеп чыгат, бул ири ГЭС иштеп чыккан 
электр энергиясына барабар.

Ал ºткºн кїз-кыш мезгилиндеги жылытуу мез-
гилинде Бишкек ЖЭБи электрдик жїктºмдї жо-
горулатып, Токтогул суу сактагычындагы сууну 
їнºмдººнї камсыз кылганын билдирди. Бул энер-
гетикалык объект стандарттык ЖЭБден айырма-
ланып турат, анын эки иштºº режими бар — жы-
лытуу жана электрлештирїї, б. а. жылуулук энер-
гиясын, электр энергиясын, ысык сууну жана буу-
ну иштеп чыгат.

Бишкек ЖЭБине жыл сайын 1,5 млн. тонна кºмїр 
сатылып алынып, график боюнча їзгїлтїксїз ке-

лип турат. Мазут боюнча эч кандай кºйгºйлºр 
жок, учурда жабдууларды керектїї пландуу 
оўдоо жана профилактикалык тейлºº иштери 
жїргїзїлїїдº. Бїгїнкї кїндº Бишкек ТЭЦинин 
аймагында 283 089 тонна кºмїр бар.

Директордун айтымында, быйыл сапат-
ты кºзºмºлдºº кїчºтїлгºндїктºн 100 миў 
тоннага аз кºмїр жагылган. Ушундан улам 
2022/2023-жылдын кїз-кыш мезгилине 
1880 миў тоннанын ордуна 1780 миў тон-
на Кара-Кече кºмїрї сатылып алынат. Мын-
дан сырткары, жергиликтїї кºмїрдї жагууга 
ºткºндº 260 млн. сомго жакын їнºмдºлїшї  
кїтїлїїдº. 

Ушул эле жерде Мамлекет башчысы ык-
чам кеўешме ºткºрїп, анда «Электр станция-
лары» ААКсынын жетекчилигине ишкананын 
иштººчїлºрїнїн эмгек акысын жогорулатуу ма-
селесин жакынкы аралыкта чечїїнї тапшырды.

С.Жапаров Бишкек ЖЭБинде пландал-
ган бардык иштерди белгиленген мººнºттº 
бїтїрїїнї тапшырды. 

Инвестиция болсо,  
иш жылат

17-майда Президент Садыр Жапаров Абу-Даби шаарында 
экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Эмират ºкмºт 
аралык комиссиясынын теўтºрагасы, Бириккен Араб 
Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри 
Сухэйл Аль Мазурэй менен жолугушту.

Анда эки тараптын соода-экономикалык жана инвестициялык 
чºйрºлºрдº кызматташтыгын активдештирїї боюнча пикир ал-

машуу болду. Аны менен катар, Кыргызстандагы инвестициялык климат-
ты жакшыртуу жана бул багытта БАЭ тажрыйбасын колдонуу боюнча 
иш тобунун ишмердїїлїгїн активдештирїї зарылдыгына ºзгºчº кºўїл  
бурулду.

Ошондой эле, меймандарга тийиштїї шарттарды тїзїї ме-
нен БАЭден Кыргызстанга туристтерди тартуу боюнча маселелер  
талкууланды.

Кызматташуунун  
кыйыры кенен

18-майда Президент Садыр Жапаров 
менен Казакстан Республикасынын 
Президенти Касым-Жомарт  
Токаевдин телефондон  
сїйлºшїїсї болду.

Анда Президент С.Жапаров К.Токаевди 
туулган кїнї менен куттуктады жана кыргыз 
тараптын стратегиялык ºнºктºштїктї мын-

дан ары да бекемдººгº, Казакстан менен са-
ясий, соода-экономикалык жана маданий-
гуманитардык байланыштарды кеўейтїїгº 
даярдыгын билдирди.

ªз кезегинде К.Токаев С.Жапаровго кут-
туктоосу їчїн ыраазычылык билдирип, боор-
дош ºлкºлºр ортосундагы ºз ара кызыкчылык 
туудурган бардык багыттар боюнча кызматта- 
шууну мындан ары да тереўдетїїгº даяр эке-
нин баса белгиледи.

Дайындоо
19-майда Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык, Рахимов Мамыржан 

Тойчиевич Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирїї жана ºнїктїрїї ма-
селелери боюнча Президенттин атайын ºкїлї болуп дайындалды.

Т.ИСХАКОВ

“KT Corporation” кызматташууга кызыкдар
Тºрага «Korea Telecom 
Corporation» (Корея Республикасы) 
телекоммуникациялык компаниянын 
ºкїлдºрї менен жолугушту.

«ªлкº башчысы ачык, айкын жана ади-
лет бийликти курууга кызыкдар. Бул мак-
сатка жетїї їчїн маанилїї кадамдардын 
бири санариптик ºкмºттї тїзїї болуп сана-
лат. 2026-жылга чейин ºлкºнї ºнїктїрїїнїн 
Улуттук программасында “жашыл” экономи-
каны ºнїктїрїї жана санариптик трансфор-
мация артыкчылыктуу багыттар болуп сана-
лат” – деди Акылбек Жапаров. 

Ал Кыргыз Республикасын санариптик 
ºнїктїрїїнїн улуттук стратегиясын иштеп 

чыгуу демилгесин колдогондугу їчїн компанияга 
ыраазычылык билдирди. 

Ошондой эле Акылбек Жапаров ири байла-
ныш операторлору жана банкты башкаруу функ-
циялары санариптик ºнїктїрїї министрлигине 
ºткºрїлїп берилгенин, аларды ºнїктїрїї жана 
санариптештирїї боюнча масштабдуу тапшыр-
малар коюлганын белгиледи. 

Ал эми «KT Corporation» компаниясынын пре-
зиденти Юн Кёнг Лим мындан ары жемиштїї кыз-
матташууга кызыкдар экенин билдирди. 

“KT Corporation” – медиа, интернет-банкинг, 
кыймылсыз мїлк, финансы жана энергетика сы-
яктуу бизнес чºйрºлºрїн жана башка тармак-
тарды бириктирген кºп тармактуу инвестици-
ялык холдинг (45 туунду компания бар) болуп  
саналат.

Тºрага Бишкектеги курулуштарды текшерди
Акылбек Жапаров Бишкек 
шаарынын борбордук 
кºчºлºрїнїн абалы менен 
таанышты.

Ал «Ала-Тоо» борбордук аянтын 
реконструкциялоодогу асфальт 

тºшºº иштеринин жїрїшї жана жакын-
да эле їстї¢кї катмары алынып жа¢ы 
асфальт басылган Чїй проспектисинен 
Фрунзе кºчºсїнº чейинки тилкедеги жол-
дун абалын кºрдї. 

Текшерїїдº белгилїї болгондой, ку-
руучу ишкана тарабынан жол жээгинде-

ги о¢доо жана жашылдандыруу иштери 
бекитилген планга ылайык жїргїзїлїп 
жатканы белгиленди. 

Андан ары А.Жапаров курулуш иш-
тери кызуу жїрїп жаткан №40 орто мек-
тептин жа¢ы имаратындагы жумуштар 
менен таанышты.

Ашкана, откана жана жер тºлºсї ме-
нен бирге  550 окуучуга ылайыкталып 
салынып жаткан  мектеп бардык эл ара-
лык сапат, стандарттарга жооп берет жа-
на заманбап техникалар, эмеректер ме-
нен жабдылат.

Тºрага ошондой эле Баялинов 
кºчºсїндºгї №75 орто мектеп-лицейинде 

болду, ал дагы реконструкцияланып жа-
тат.

Бир эле убакта 550 бала билим ала 
турган мектептин жа¢ы имаратында 
темир-бетон плитасын жана фундамен-
тин куруу иштери жїрїп жатат.

Акылбек Жапаров Президенттин 
келерки окуу жылынын башына чей-
ин борбор калаада 15 мектеп жана 5 
мектепке чейинки билим берїї меке-
месин куруу боюнча тапшырмасы то-
лугу менен аткарылып жатканын баса  
белгиледи.

«Курулуш иштери белгиленген 
мººнºттº жїрїп жатат, эч кандай кечигїї 

жок. Мен курулуп жаткан имараттар-
дын сапатына ºзгºчº кº¢їл бургум ке-
лет. Курулуш учурунда бардык техника-
лык стандарттар сакталышы керек. Бул 
мекемелерде балдар окушат, алардын 
коопсуздугу э¢ башкы орунда», – деди  
Тºрага.

Белгилей кетсек, буга чейин Пре-
зидент Садыр Жапаров жа¢ы окуу жы-
лына карата мамлекеттик бюджет-
тин эсебинен 15 мектеп жана 5 ба-
ла бакча курууну тапшырган. Бул мак-
саттарга республикалык бюджеттен 
2,5 миллиард сомдон ашык каражат  
бºлїнгºн.
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Окурмандан кат

Сокулук районунун Гавриловка 
айылында жашаганыма 6 
жылдын ж¿з¿ болуп калды. Ушул 
айылда жашап жаткандан кийин 
кºйгºйлºрд¿ айтып, аларды 
чечилип калса экен дейсиў. 
Алардын эў орчундуусу— чоў 
трассадагы жол чырактардын 
(светофор) жоктугу. Тилекке 
каршы, бул кºйгºй азыркы к¿нгº 
чейин чечилбей кел¿¿дº. 

Жумушум шаарда болгондуктан ар 
к¿н¿ машиналар кыйма-чийме кат-

таган ушул чоў трассадан (Бишкек-Ош кан 
жолу) ºткºнгº туура келет. Мектеп менен 
бала бакча ушул жолго жакын жайгашкан. 
Кээде окуучулардын  жолдон ºтº албай 
турганын кºр¿¿гº болот. Буга карабастан 
ал жерге жол чырак орнотулган эмес. Эки 
жыл мурун жºº ж¿рг¿нч¿ ºт¿¿ч¿ сызык (пе-
шеход) сызылганы менен, 2 айга жетпей 
ºч¿п калган. Кайра жа¢ылап сызып да ко-
юшпады. Ал арада мектеп окуучуларын 
жолдон  мектептин к¿зºтч¿с¿ же болбосо 
чоў класстын окуучулары ºткºр¿п ж¿р¿шт¿. 
Ушул жылдан баштап муну милиция кыз-
маткерлери аткарып жатышат. Алар эртеў 
мененки саат 7ден 8:30га чейин иштешип, 
анан кетип калышат. 

Окуучулар жолдон ºт¿¿ ¿ч¿н 
айдоочуларды к¿т¿шºт

– Окуучулар ал жерден к¿н¿нº ке-
минде 2-3 жолу ºт¿шºт. Анын 

¿ст¿нº  д¿кºн дагы жолдун берки бетинде 
жайгашкан. Балдардын тыныгуу учурунда 

Мектеп  жанында светофор жок

тез-тезден д¿кºнгº барганын кºрºс¿¢. Ма-
шиналар дагы ары-бери кºп катташат. Ка-
туу келе жаткан айдоочулар балдарга ток-
топ бергендин ордуна зуулдаган бойдон 
ºт¿п кетишет. Балдар жолдон ºт¿¿ ¿ч¿н 2-3 
м¿нºт к¿т¿п, анан ºт¿шºт. Ошол себептен, 
сабактарына  3-4 минут кечигип барышат. 
Т¿штºн кийин сабактары б¿т¿п, ¿йлºр¿нº 
кайтканда кайра эле чоў трассадан ºт¿¿гº 
туура келет. Окуучулар эмес  улгайган 
адамдар ¿ч¿н деле ал жерден ºт¿¿ бир топ  
кыйынга турат. Алар жолдон ºт¿¿ ¿ч¿н жа-
шыраактарды к¿т¿п, алардан чоў трассадан 
жетелеп ºткºр¿п коюуларын суранышат. 
Кара¢гы киргенде ºт¿¿ да бир топ кыйын-
чылыкты жаратат. Себеби, трасса караўгы 
болуп, адам ºт¿п баратканы  кºр¿нбºйт. 
Анткени, жол жээгине жарык бер¿¿ч¿ чы-
рактар да коюлган эмес. 

Айдоочу тормозду басканга 
жетишпей калды

– Азыр жаз. Жарык эрте кирет. Кы-
шында эртеў мененки саат 7:30 

кадимкидей караўгы болуп, балдар ºт¿п ба-
ра жатканын айрым  айдоочулар кºрбºй ка-
лат. Бир жолу кышында сиўдим экººб¿з жу-
мушка бара жатканбыз. Адаттагыдай эле 
чоў трассадан ºт¿п баратсак, бир марш-
рутка келе жаткан. Жарык кире элек бол-
чу. Анда билинер-билинбес жºº ж¿рг¿нч¿ 
ºткºн сызык бар эле. Бирок,  ал жакшы 
кºр¿нбºгºнд¿ктºн, маршрутка сиўдимди 
коюп кете жаздады. Жол тайгак болгондук-
тан, айдоочу тормозду басканга жетишпей 
калды. Айдоочу токтоп, сиўдимден: “Сенде  
баары жакшы элеби? Кечирип кой, к¿нºº 
менден кетти. Бирок, ºтмº жол сызыгы тап-
такыр эле кºр¿нбºйт экен” – деди.  

Жиним менен айдоочуга: “Адам ºт¿п 
бара жатканын кºрбºй жатасыўарбы” – 
дедим. “Жолдо жарык жок болгондуктан 
кºрбºй калдым. Кечирип коюўуздар!”, – 
деп кечирим сурады. Ошол эле  маршу-
руткага т¿ш¿п, Бишкекти кºздºй бет алдык.  
Шаарга жеткенче айдоочунун жанына оту- 
руп, болуп ºткºн окуя боюнча с¿йлºш¿п 
бардык. Мен айдоочуну к¿нººлºд¿м. Би-

рок, андан мурун эмнеге биздин коопсузду-
губуз ¿ч¿н жарыктар коюлган эмес деп ой-
лонуп калдым. Бизден башка кºп эле адам-
дар мындай учурларга дуушар болушат. 

Жол чырак коюлса...

– Андан сырткары, жогоруда ай-
тып ºткºн¿мдºй мектепке жакын 

жайгашкан бала бакча да бар. Ишке келе 
жатсам, таў атпай жумуштарына кечигип 
жатса да балдарынын коопсуздугун ойло-
шуп, чоў трассадан ºткºр¿п, андан кийин  
ишине кеткен ата-энелерди кºр¿п калам. 
Биздин кºчºдºн 2 кºчº ºйдº жашаган эже 
бар. Ал к¿н сайын 2 баласын бала бакча-
га, дагы бир баласын мектепке алып барат. 
Бир баласын жонуна кºтºр¿п, бирººс¿н же-
телеп алып келет. Азыр к¿н жылып калды. 
Кышында байкуш эже эртеў менен ¿ш¿п-
то¢уп келе жатканын кºр¿п боорум ооруйт. 
Бир к¿н¿ эжеден: “Балдарыўызды бул жак-
ка к¿н сайын алып келесиз? Чоў балаўыз 
менен кошуп жºнºтпºйс¿зб¿, ºз¿ў¿з убара 
болбой” – десем,

– Чоў трассадан балдарымды маши-
на уруп кетеби деп корком. Бул жакка жол 
чырак коюлса жакшы болот эле. Ошон-
до 4-класста окуган балам менен кошуп 
жºнºтºт элем, –  деди. 

Бул жерде балдарды машина уруп кет-
се ким жооп берет деген маселе жатат. 
Андыктан мунун алдын алсак деген эле 
ой. Тиешел¿¿ жактар бул маселеге уба-
гында кºў¿л бурбаса, эртеў кеч болуп ка-
лышы м¿мк¿н. Ошол себептен азыр ой-
лонуп, убагында жол чырак орнотуу  
керек. 

Алина ИСАЕВА, 
Сокулук району, Гавриловка айылы

Жол боюндагы бала бакча, анын ар жагында мектеп жайгашкан.

Кºйгºй

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
«Кыргыз Туусу»

Чаткал районунун Терек-Сай айы-
лындагы Чымканбаев атындагы 

№18 орто мектептин класстарынын бири-
нин шыбы окуучулар окуп жаткан мезгил-
де кулап калышы биз айткан сºзд¿н чын-
дыгын далилдегендей болду. Дагы Кудай 
сактаптыр, шыптын кулаганынан окуучулар 
катуу жабыр тарткандар болгон жок деп  
жатышат. 

Айтымда аталган мектептин биринчи 
имараты 1958-жылы тоо кен ишканасынын 
жумушчулары ¿ч¿н курулуптур. Мектептин 
экинчи имараты 1968-жылы курулуп, ошон-
дон бери о¢доо иштери ж¿рбºпт¿р. 1 ми¢ 
894 тургун жашаган айылдагы мектепте 361 
окуучу окуп, 36 мугалим сабак берет экен.  

Болгон окуядан кийин жергиликт¿¿ бий-
лик мектепти жаап, комиссия иштеп жатат. 
Министрлер Кабинетинин тºрагасы Акылбек  
Жапаров буга байланыштуу жыйын ºт- 
кºр¿п,  шыбы кулаган мектеп имаратынын 
себептерин аныктоого жана ºлкº боюнча 
мектепке чейинки жана орто билим бер¿¿ 
мектептеринин техникалык абалын текше-
рип чыгууга тапшырма берди.

Бул маселени Билим бер¿¿ жана илим 
министрлиги мурда эле колго алып, ºлкº 
боюнча инвентаризация ж¿рг¿з¿п, кайсы 

Авариялык мектептерден 
качан арылабыз?

Билим бер¿¿ жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев мектептерди 12 
жылдык билим бер¿¿ системасына ºткºр¿¿ жºн¿ндº демилге кылганда, буга даяр 
эместигибизди, республика боюнча 250гº жакын авариялык мектеп бар экенин, ар 
бир алтынчы мектеп авариялык абалда турганын, ºлкºн¿н кºпч¿л¿к аймактарында 
окуучулар авариялык абалдагы мектептерде окуп жаткандыгын, анысынан да 12 
жылдык окуу системасына ºт¿¿ ¿ч¿н окуу китептери, окуу программалары жазыла 
электигин айтып ко¢гуроо кактым эле.

Чаткал районунун Курулуш айылындагы жыгач тирººчтºргº 
сїйºнгºн Сатимбай Мырзалиев атындагы мектеп

Ушул эле райондогу А.Чымканбаев  
атындагы жакында шыбы шыпырылып 

тїшкºн орто мектеп

айылда канча мектеп бардыгы, кайсы 
жылдары курулганы, абалы кандай, 
канча окуучу окуй турганы, биринчи ке-
зекте кайсы аймактардагы жана кайсы  
айылдардагы мектептерди капиталдык 
ремонттоо жана канча мектеп куруу ке-
ректиги жºн¿ндº маалымат министрдин 
¿стºл¿ндº жатышы керек эле.  

Мен министрликтин ºлкºдºг¿ мек-
тептердин абалынан канчалык кабары 
бардыгынан к¿мºн санайм. Башка ай-
мактарды айтпаганда, со¢ку маалымат-
тарга таянсак, Жалал-Абад облусунда 
474 орто мектеп болсо, анын ичинен 
36сы мектеп окуучулар окуу ¿ч¿н кооп-
туу, демек авариялык абалда деп табыл-
ган. Авариялык мектептердин э¢ кºб¿ 
Сузак (8), Токтогул (7), Базар-Коргон (6), 
Ала-Бука районунда (6). Чаткал райо-
нунан бир гана мектеп авариялык мек-
тептердин тизмесине кирип, Чымкан- 
баев атындагы №18 орто мектеп ава- 
риялык мектептердин тизмесине кирбеп-
тир. Эгер авариялык мектептердин тиз-
месине кирбеген мектепте абал ушун-
дай болсо, анда авариялык мектептер-
дин абалы кандай болду экен деген су-
роо жаралат. 

Чаткалдагы 1961-1982-жылы ку-
рулган Сатимбай Мырзалиев атында-
гы дагы бир орто мектептин имарат-

тарынын абалы жалпы кыргызстандык-
тарга таанымал. Облус башчысы апрель  
айында жалпы коомчулуктун тынчсызда-
нуусунан кийин жыгач устундар тиреп тур-
ган мектеп имаратын кºр¿п жергиликт¿¿ 
бийлик жетекчилерине тез аранын ичинде 
курулушка керект¿¿ документтерди даяр-
доо тапшырмасын берип, алгач курулуш-
ка райондун ºн¿кт¿р¿¿ фондунан 10 млн. 
сом акча каражаты бºл¿нººр¿н айтканы  
эсибизде.

Чаткал бийик тоолуу район болгон-
дуктан, авариялык абалдагы мектептер 
булар эле болбосо керек. Бул маселе  
боюнча эмгиче эмнеге айыл ºкмºт¿, Чат-
кал мамлекеттик райондук администра-
циясы ко¢гуроо каккан эмес? Мындай окуя 
кайталанбашын алдын алуу министрлик-
тин иши. Мектептерибиз коопсуз болууга  
тийиш.

P.S. Гезит басууга даярдалып 
жатканда, министрликтин басма 
сºз кызматы республика боюнча 
245 авариялык мектеп бар экени, 
анын 16сы реконструкциялоодон 
кийин ишке берилип, 58 мектепте 
иш ж¿р¿п жатканы, калган 171 мек-
тепти капиталдык о¢доо боюнча 
министрлик жыл сайын тийишт¿¿ 
органдарга кайрылып келатканы 
тууралуу билдир¿¿ жасады.
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Аба мейкининин кºйгºйї

Кыргызстандын 
коррупционерлеринин «былыгын» 
кандайдыр бир улуу кїч эле 
ачып келаткандай. Бишкек 
жылуулук тїйїнїндº суу тїтїктºрї 
то¢уп калбаса, ал жердеги 
башаламандык “жабылуу аяк, 
жабылуу  бойдон” калмак окшойт. 
Кечээ эл аралык мааниге ээ болгон 
Ош аэропортунун  жїргїнчїлºр 
залындагы шыптын бир бºлїгї 
нºшºрлºгºн жамгырдан улам урап 
тїшкºнїн социалдык тїйїндºрдºн 
баарыбыз кºрдїк. 

Айрым маалыматтар боюнча,  ушул 
имаратты курууга  беш жыл мурун 

78 миллион сом жумшалган экен.  Сапатсыз 
курулуштун абийирин нºшºрлºгºн жамгыр 
ачты. Жазгы жамгыр аэропорттун курулу-
шунда коррупциялык элементтин бар экен-
дигине  “жем” таштап койду. Андан башка 
Ош аба майданында буга чейинки тейлºº, 
коопсуздук чараларынын сапатына, аэро-
порттун ичинде эле  ири суммадагы ак-
чалардын бир нече ирет  каракталышы-
на бийлик тарабынан “ат їстїнºн мамиле” 
жасалып келген. Белгисиз самолеттордун 
келип-кетип турушу, айтор кºп маселенин 
башын ачууга болор эле. Эми сºз тиешелїї 
текшерїїчї органдарда... 

Негизи ºлкºбїздїн авиация тармагы-
нын абалы дурус эмес. Аба мейкиндигинин 
жїзї болгон Кыргызстандын улуттук ави 
компаниясы таланып-тонолуп жок болду. 
Мамлекеттин бир дагы менчик самолету 
жок. Пандемиялык кырдаалда жеке менчик 

Ош аэропорту... кїнºº жамгырдабы? 

компания лар каалаган баасын коюп, элди 
тїйшїккº салып коюшту. Бул ºзїнчº маселе.

    Андан башка кºйгºйлїї маселе, аэро-
портторго келген инвесторлордон “шап-
ка” суроо адатка айланып келди. Кытай-
дын Чэп Пэн деген жараны 2017-жылдары 
“Манас” аэропортун реконструкциялоо- 
го инвестиция саламын деген їмїттº ке-
лип, 100 ми¢ долларын шылуундарга ал-
датып,  соттошуп жїргºнї маалым болду. 
Кытайлык инвестор,   чет ºлкºлºрдº жа-
рандык авиациянын аэропортторун куруу 
жана реконструкциялоо менен алектенген 
Кытайдын жарандык авиациясына караш-
туу “САСС” компаниясынын башкы ºкїлї 
болгон экен. Же болбосо мурунку прези-
дент, “Манас” аэропортуна инвестор ката-
ры келген “Роснефть” компаниясынан “шап-

ка сурап качырды¢ар” деп бийик трибуна-
дан айтканын эстейли. Бул шардана бол-
гону гана. Билинбей кºмїскºдº “кол кызы-
тып” жаткандары канча? Демек, маселе 
тере¢де жатат.  

    Эми Ош аэропортуна келели. Бул аба 
майданы “Манас” аэропортунун карамагын-
да турат. Ошол эле учурда жїргїнчїлºрдї 
тейлºº боюнча Ош аэропорту Бишкектеги 
башкы аба майданы менен мїмкїнчїлїгї 
бирдей эле десем жа¢ылышпаймын. Ай-
рым маалыматтарга караганда, инвестор-
лор Ош аэропортуна ºзїнчº инвестия жум-
шаганга кызыкдар экен. Себеби, ºлкºнїн 
тїштїк аймагындагы аэропортко жакын 
Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын 
жана Фергана ºрººнїнїн калкын эсепке 
алганда заманбап аэропорттун курулушу 
жїргїнчїлºрдї тейлºº мїмкїнчїлїгїн арт-
тырып, кирешелїї болмок дешет. Мындай 
шартта  Ош аэропорту “Манас” аэропорту-
нун карамагынан чыгарылышы керек. “Ма-
нас” аэропорту  андай кадамга баргысы 
келбейт. ªзїнº атаандаш жаратууну ким 
эле кааласын? 

Акыркы он жылдан бери Ошко заманбап 
аэропорт курууга Тїркиянын, Кытайдын жана 
башка ºлкºлºрдїн инвесторлору кызыкдар 
болуп келгени маалым. Жа¢ы аэропорттун 
курулушуна Кара-Суу районунун Отуз-Адыр 
жана Мады айыл ºкмºттºрїнїн аймагынан 
500 гектер жер бºлїнїп берилген. Иш орду-
нан жылбай турат. Эски аэропортко жумша-
лып жаткан каражат  “суу болуп” агып жатка-
нын кечээги жамгыр ырастады. Айтор, Ош 
аэропортунун ºнїгїїсїн жактаган маселе 
ушул кїнгº чейин “илинип” турат.  

Ошону менен бирге Ош аэропорту ка-
роосуз калды деп айтууга болбойт. ªкмºт, 
“Манас” аэропорту колдон келген жардамын 
берип жатат. Бирок, ошо каржы булакта-
ры кандай пайдаланылууда?  Кеп ушунда. 

Илгери А.Акаев Ош аэропортун о¢доого 
Япониядан 50 млн. доллар насыя алган 
экен. Ал кандай жумшалды? Карыз де-
ген карыз, ал баары бир тºлºнїшї керек. 
А.Атамбаевдин бийлигинин учурунда  кы-
тайлык компаниялар “Манас” аба майда-
нына 1 миллиард доллар инвестиция са-
лууну убада кылышып, їч жылдын ичин-
де Ошто жа¢ы, заманбап, кºп функциялуу 
аэропорт куруу боюнча меморандумга кол 
коюшкан экен. Мындай  сºз бойдон кагазда 
калган келишимдер ºтº эле кºп.  

Президент Садыр Жапаров, 2026-жыл-
га чейин ºлкº боюнча аэропорттордун 
инфратїзїмдºрїн жана ички рейстерди 
жакшыртууну ºнїктїрїї Улуттук програм-
масынын алкагында бир топ долбоорлор-
ду жїзºгº ашыра баштады. “Каракол” эл 
аралык аэропортунун курулушу баштал-
ды. “Манас” аэропортунун таза кирешеси 
4 млрд. сомго жетти. Максаттар жакшы. 
Бирок, мезгил тараза. Ушул Программа-
нын алкагындагы аткарыла турган дол-
боорлор сапаттуу бїткºрїлсº деген эле 
тилек. Анткени, кезектеги нºшºрлºп жаа-
ган жамгыр коррупционерлердин абийи-
рин ачып койбосо экен... Же кїнººнї жам-
гырга коюп жїрº беребизби?..

РЕДАКЦИЯДАН: Макала басууга 
берилип жатканда,  Башкы проку-
ратура “Ош” эл аралык аэропор-
тунун шыбы эмне себептен урап 
тїшкºнїн, курулган имараттын 
долбоорго шайкештигин жана ал 
кандай шартта кабыл алынганын 
иликтей баштаганы маалым бол-
ду. Башкы прокуратуранын бас-
ма сºз кызматынын маалыматы 
боюнча  ураган имаратты  кай-
сыл компания салганы тергººдº  
аныкталмакчы.

Шекербек КАЛЫКОВ, “Кыргыз Туусу”     

Белгилїї окумуштуу, академик 
Сатар Ильясовдун жеке 
архивиндеги документтер Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик 
архивине сактоого тапшырылды.

Кайталангыс документтердин ара-
сында тарых илимдеринин доктору, 

Илим жана техника тармагында Мамле-
кеттик сыйлыктын лауреаты (1970), “Кыр-
гыз ССР тарыхы” эмгегинин авторлорунун 
биринин Кыргызстандын чыгаан тарыхый 
инсандары менен тїшкºн сейрек сїрºтї да 
бар. ªлкºбїздїн илими жана маданияты-

нын калыптануу жана ºнїгїї та-
рыхын  чагылдырган материал-
дар  арбын.

С.Ильясов – кыргыз улуттук 
илиминин патриархтарынын би-
ри, тарых илиминин башатында 
турган ºз доорунун чыгаан илим-
поздорунун катарында. Анын 
илимий ишмердиги Кыргызстан-
да тарых илиминин ºнїгїїсї ме-
нен тыгыз байланышта.

Айтылуу тарыхчылардын би-
ринин жеке архивинин материал-
дарын мамлекеттик архивге сак-
тоого анын аталаш тууганы, та-
рых илимдеринин доктору, про-

Жакшы жаўылык Жеке архивден – мамлекеттик архивге
фессор, Кыргыз Республикасынын илимине 
эмгек сиўирген ишмер, Эл аралык Кувейт 
университетинин ректорунун кеўешчиси 
Асан Ормушев ºткºрїп берди.

Белгилїї инсандардын илимий жана 
чыгармачылык мурастары ар качан кий-
инки муундардын илимий жана таанучулук 
кызыгуусун жаратып келген. Мамлекеттик 
архивге ºткºрїлгºн бай материалдар жа-
на документтер окумуштуунун жашоосун 
жана илимий ишмердигин гана эмес, жал-
пы мамлекетибиздин илиминин калыпта-
нуу жана ºнїгїї тарыхын тереў изилдººгº 
жакшы негиз болоору талашсыз.

ªз маалыматыбыз

Лицензиясы жок  
клиникалар жабылат 

2022-жылдын апрель айында тїзїлгºн комис-
сия ºлкºдºгї 370 медициналык менчик клиниканы 
текшерген. Анын ичинен 111нин лицензиясы жок 
болгондугуна байланыштуу жабылуунун алдын-
да турат. Кºбїнїн катталган дареги башка жер-
де болуп чыкты.     

Санэпидемстанция инфекциялык кºзºмºлдїн стан-
дарттарын сактабаган 148 менчик клиникага ай-

ып пул салды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр 
Бейшеналиев ºлкºдºгї 300гº жакын менчик клиникалар 
жабылууга тийиш экенин айткан. Ал эми 84 дарыкананын 
ишмердїїлїк жїргїзїїгº уруксат берилген документтери 
жок экен. Кээ биринде медициналык билими жок адамдар 
да иштеп жатканы ачыкталыптыр. 

Айдоочуларды алдагандар  
кармалды

УКМК «Транс эксперт» менчик компаниясынын 
жетекчилери Э.Мукамбетов менен Б.Ирсалиевди 
кармады. Булар 2021-жылдын апрель-октябрь ай-
ларынын аралыгында «Торугарт» єткєрїї посту 
аркылуу Кытайдан жїк ташыган ар бир айдоочудан 
каттам сайын 50 доллардан чогултуп турушкан.

Бул мыйзамсыз иштерин айдоочуларга «шарт тїзїп 
берїї» деп аташкан. Акча берїїдєн баш тарткан 

Топ майда

айдоочуларды 
“жїгї¢ да, жу-
мушу¢ да жок 
каласыў” деп 
опузалагандары 
айтылат. Жал-
пысынан алар 
150 миў доллар 
чогултуп алыш-
кан. 

Эске сала 
кетсек, айдоочулар «Торугарттагы» мыйзамсыз акча жый-
нагандарга чара кєрїї єтїнїчї менен митинг єткєрїп бий-
ликке кайрылган болчу.  

Россиялыктар 
Кыргызстанды тандашты

Кыргызстан ушул жайда Россиянын турист-
тери эс алууну пландаган алдыўкы їч єлкєнїн би-
ри болуп саналды. Бул тууралуу туризм тарма-
гы боюнча ишмердїїлїк жїргїзгєн OneTwoTrip он-
лайн порталынын сурамжылоосунун жыйынты-
гы кєрсєткєн. 

Муну 2022-жылдын июнь-август айларына кара-
та брондолгон орундардын эсеби да тастык-

тап жатыптыр. Сурамжылоого катышкандар Ысык-
Кєлгє жана єлкєбїздїн тоо туризмине кызыккандарын  
билдиришкен.  

 Быйылкы жылы Кыргызстандын труисттик рыно-
гуна россиялык алты ири туроператор кирди. Алар-
дын айрымдары биринчи жолу бул маршрутту тандап  
алышкан.            

Аткезчиликтен алыс бол!
Аткезчиликке каршы кºрїлїїчї чараларды ка-

туулаткан мыйзамды Жогорку Ке¢еш їч окууда 
кабыл алды.

Бул мыйзам Министрлер Кабинети тарабынан демил-
геленген болчу. Мындан ары аткезчилик иши менен 

кармалган жїк ташыган унааны мамлекет конфискация-
лоого укугу бар. Андан тышкары, айып пулдун кºлºмї эсе-
леп кºбºйтїлїп, аткезчилиги аныкталган жаран кылмыш  

жообуна тар-
тылат. Мый-
зам жашыруун  
товарлардын  
Кыргызстан-
га кирип-чы-
гып жатышы 
ºлкº эконо-
микасына аб-
дан кедерги-
син тийгизип 
келе жаткан-
дыгына бай- 
ланыштуу ка-
был алынды. 

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, “Кыргыз Туусу”
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Илимпоз ой бºлїшºт

КТРК каналында белгилїї 
коомдук ишмер, философ 
Ж.Сааданбеков менен эл 
артисти, журналист Т.Казаков 
ºлкºнїн ºнїгїї багыты боюнча 
улуттук идеология жºнїндº 
жакшы аўгемелерди курушту. 
Акыр аягында алар ºлкºнїн 
жарандарына чакырык 
ташташты: "кош кºўїлдїк 
кылбагыла, ар бир патриот инсан 
ºнїгїї идеология боюнча ой 
пикириўерди айткыла. Келгиле, 
чогулуп бир улуттук идеологияны 
иштеп чыгалы" деген.

Чынында эле, ºлкºнїн баш аламан, 
ойку-кайкы эмес – бир багытта 

ºнїгїїсї їчїн бир тереў ой, идея, тээ алыс-
кы келечекке бара турган жолду кºргºзїп, 
маяк болуп турган чоў максат болушу ке-
рек. Ансыз “жºн эле” деп жїрº берїїгº маж-
бурбуз. 

Ошол ой, ошол албан максат – ноокра-
тизм (греч. noos – акыл-эс, kratos – бийлик), 
акыл бийлиги ºкїм сїргºн коом. Демокра-
тиянын ºнїккºн тїрї боло турган ноокра-
тия боюнча илимий негиздººлºр 2020-жы-
лы жарыка чыккан. “Ноократия. Истоки 
и перспективы” китебинде келтирилген. 
Азыр болсо, ноократия жолу менен башка-
рылып, Жер планетасынын ºнїгїїсїнїн на-
тыйжасы катары табигый орногон ноокра-
тизм коому келери жºнїндºгї ойду су-
нуштап турам.

Ушул ойго фундаменталдык негиз бол-
гон бїтїндºй физикалык, биологиялык жа-
на социалдык системалардын С физика-
лык негизин кºрсºткºн формула алынды:

С ⊆ [(m + E) × V] × [(I + S) × t] = M × N
Зат m, энергия E, мейкиндик V, инфор-

мация I, энтропия S жана убакыт t болуп – 
алты физикалык чоўдук катышат. Алар ºз-
ºзїнчº эмес – ажырагыс бир бїтїмдїкº би-
ригип ºзїнчº жаўы физикалык бирдикти, 
системаны С курап турушат. Бул бирдикте 
тигилердин ар бирине караганда таптакыр 
башка, алардан алда канча ашып тїшкºн 
татаал касиет пайда болду. Система кош 
курамдуу болуп чыкты, материялык жана 
материялык эмес M × N бºлїктºрдºн ту-
рат экен. Материялык бºлїгї [(m + E) × 
V] мейкиндикке бºлºнгºн зат жана энергия-
дан, ал эми материялык эмес бºлїгї [(I 
+ S) × t] убакытка бºлºнгºн информация 
жана энтропиядан куралат. Бул эки бºлїк 
физиканын ар башка мыйзамдарына: ма-
териялык бºлїгї сакталуу мыйзамдарына, 
ал эми материялык эмес бºлїгї ºсїї мый-
замдарына баш ийишет. Алар бири-бири 
менен конъюнкциялык, кºбºйтїї белгиси 
менен байланышкан, демек бири-биринен 
ажырагыс, бири-бирисиз боло алышпайт, 
бирºº нºлгº айланса – экинчиси да жо-
голот. Зарыл тїрдº экºº теў болуп туру-
шу керек. Мындай байланыш жараты-
лыш мыйзамына тиешелїї болгондуктан 
– муну системалардын кош курамы-
нын ажырагыз байланыш мыйзамы деп 
атадык. 

Системалардын жїрїм-турумун баш-
карып турган физикалык чоўдуктар – бу-
лар энтропия менен информация. Амери-
калык математик, “кибернетиканын атасы” 
Н.Винердин аныктоосу боюнча, информа-
ция иреттїїлїктїн, ал эми энтропия ирет-
сиздиктин ºлчºмдºрї, алар терс белгиси 
менен бири-бирине барабар. Нобель сый-
лыгынын ээси немис физиги М.Эйген бел-
гилегендей, системадагы бул эки чоўдук 
магниттин уюлдары сыяктуу бири-биринен 
ажырагыс, бири чоўойсо – экинчиси кичи-
рейип турат. Система ичинде диалекти-
калык карама-каршылыктарды жаратып, 

Ноократизм – 
жер планетасынын эволюциясынын мºмºсї, 

ºлкºнїн ºнїгїї идеологиясынын негизи

дайыма кїрºштº турган чоўдуктар ушу-
лар. Энтрпоия ирээтсиздиктин, чар-
жайыттыктын, башаламандыктын, 
ыўгайсыздыктын, бузулуунун башаты, 
ошондуктан ал ºнїгїїнїн негизи боло ал-
байт. Ал эми информация уюшуучулуктун, 
иреттїїлїктїн, ыўгайлашуунун, ынты-
мактын,  биригїїнїн, гармониянын, гїлдºп 
ºнїгїїнїн башаты, ошондуктан жалгыз 
гана информация ºнїгїїнїн ºзºгї, фун-
даменталдуу негизи боло алат. 

ªнїгїп жаткан Жер їчїн системалар-
дын физикалык негизинин формуласы 
тºмºнкїдºй кºрїнºт:

С
З
 ⊆ [(m∆m≥0

 + E∆E>0
) × V] × [(I∆I>0

 >> S∆S<0
) 

× t] = MN
Жер эволюцияда болуп жатканы менен 

анын массасы ºзгºрїлбºйт экен. Бирок, ал 
пайда болгон учурдан тартып 4,5 млрд. жыл 
бою тынымсыз Кїндºн эбегейсиз кºп нур 
энергиясы менен гравитациялык энер-
гияны алып турат. Алардын бир аз бºлїгї 
кайра космос мейкиндигине кетет. Ошентип 
энергиянын кирип-чыгып турган агы-
мы планетаны ачык, термодинамикалык 
кїчтїї теўсалмаксыз абалда кармап ту-
рат. Жер синергетиканын мыйзамдары-
нын таасиринде.

Энергияга кошулуп, аны менен ажы-
рагыс байланышта болгон информация 
да тынымсыз келип турат. Бул процесс 
Жер шарын ºмїр бою Кїн системасы жо-
голуп кетмейинче коштоп жїрº берет. Жер-
де информациянын ºсїї мыйзамы ºкїм 
сїрºт. Жердин шартында энтропияга кара-
ганда информация кыйла ашык, їстºмдїк 
кылат. Планетанын ºнїгїшїндº, жїрїм-
турумунда информация негизги ролду ой-
нойт. Информацияны ºзїнº сиўирип тур-
ган негизинен биологиялык системалар. 
Кºптºгºн илим изилдººлºрдº жан (жизнь) 
деген феномен изилденилип, ар кандай 
талаш-тартыштардан кийин акыр аягын-
да анын информациялык кубулуш экени-
не бардык тарап ынанышкан. Биология-
лык системалардын ºнїгїшї – информа-
циянын ºнїгїшїнїн бир тїрї. 

Жерде биринчи организм мындан 3,8 
млрд. жыл мурун пайда болгон. 3,8 – 0,8 
млрд. жылдар аралыгы, же толугу менен 
3 млрд. жыл бою бир клеткалуу макулук-
тардын ºнїгїїсїнº кетти. 600 млн. жыл му-
рун кºп клеткалуу жандыктар пайда бол-
ду. Ошондон тартып органикалык дїйнº 
дїркїрºп ºнїгº баштады. 0,5 млрд. жыл 
ичинде ºнїгїї жер жїзїнº Homo sapiens 
(акылдуу адамды) алып келди.

Органикалык дїйнºнїн ºнїгїїсїнїн эў 
башкы багыты тынымсыз ылдамдануу бол-
ду. Кийинки келген организмдер мурунку-
суна караганда ылдамыраак пайда болуп 
жатты. Андан сырткары, улам кийинкиле-
ри тїзїлїшї боюнча татаалыраак, энер-
гияга жана информацияга байыраак болуп 

жатты. Натыйжада мындан 320 миў жыл 
мурун жер жїзїндº акыл-эс (разум) пай-
да болду. Анда информация билим, ой, 
идея тїрїндº боло баштады. Акылды алып 
жїрїїчї акылдуу адам чыгармачылык жа-
на жаратмандык менен алектене баштады.

Акыл эволюциянын багытына олут-
ту ºзгºртїї киргизди. Ага чейин орга-
низм айлана чºйрºнїн ºзгºрїшїнº карай 
ыўгайлашып ºнїгїп келген, эволюция орга-
низмдин ичине карай багытталган. Сапиенс, 
тескерисинче, айлана-чºйрºнї ºзїнїн кы-
зыкчылыгына карай ыўгайлаштырып кир-
ди. Эволюция сыртка багытталды. Курал-
жарак жасала баштады, адегенде таштан, 
кийинчерээк металдардан, андан ары улам 
татаалданып олтуруп ар тїрдїї жогорку 
техникалык жабдыктар чыгарылды. Тех-
нологиялар жаралды. Алар ºз жолу ме-
нен ºнїгº баштады. Улам кийинкиси та-
таал, энергияга жана информацияга бай 
болуп жатты. ªнїгїї темпи да улам ыл-
дамдап баратат. Информациянын эволю-
циясы биологиялык тїрдºн техноло-
гиялык тїргº ºттї.

Жер планетасы ºнїккºн сайын анын ин-
формациясынын кºлºмї да ºсїп олтурат. Ин-
формациянын ºсїшї системанын уюшуу- 
чулугун, ирээттїїлїгїн, ынтымактуу-
лугун, биригїїсїн, гармониялуулугун, су-
луулугун, гїлдºп ºсїшїн кїчºтºт. Инфор-
мациянын касиети ушундай. 

Кайтарым байланыш мыйзамынын (за-
кон обратной связи) таасирине ылайык тех-
нологиялар адамдардын жїрїм-турумун 
ºзгºртїп, калыптанып калган адеп-ахлакты 
тїп-тамырынан алмаштырып, коомдо жаўы 
карым-катнаштарды жаратып, коомдук 
тїзїлїштї калыптоочу фактор бо-
луп калат экен. Агрардык технология фео-
дализмдин орношуна себеп болсо, инду-
стриалдык технология капитализм ме-
нен социализмди алып келди. Информа-
циялык технология азырынча толук кандуу 
деўгээлге жете элек постиндустриа-
лизмди орнотуп жатат. Жакынкы келечек-
те 4-технология деп аталган технология-
лардын топтому башбактап келатат. Ага 
ылайык келген коомдук тїзїлїш ноокра-
тизм болуш керек деген ой сунушталат. 
Негиздººгº аракеттенейин.

Жакынкы келечекте илим 
менен технологиялардын эбе-
гейсиз деўгээлге кºтº рїлїшї 
кїтїлїп жатат. ªнїккºн жа-
салма интеллект, квант-
тык эсептººлºр, санарип-
тик, когнитивдик, нано-, 
био- жана башка толуп жат-
кан технологиялар келатат. 
Ушул технологиялар 4-, 5-, 
6-технологиялык револю-
циялардын технологиялары 
менен биригип, эммерджент-

тик кубулуш жаратып, їстїбїздºгї 
коом тїзїлїшїн тїп тамырынан бе-
ри ºзгºртºт.

Коомдук турмушта чоў ºзгºрїїлºр 
кїтїлºт. Экономикалык маселелер бїт 
бойдон чечилет, адам баласынын бардык 
материялык муктаждыктары канааттан-
дырылат. Э.Дрекслердин айтуусу боюн-
ча, (2014), жакырчылык, ачкачылык жою-
лат. Жер жїзїндº Тїрºжалпы Жыргалчы-
лык (Всеобщее благоденствие) орнойт. 
Коомдо бай-кедей болуп бºлїнїп-жарылуу 
болбойт. Адамдар социалдык жактан теў 
укуктуу, эркин болушат. 

ªнїккºн информация сулуулуктун 
кїчтїї касиеттерине негизделген ру-
ханий байлык менен гуманизмди бийик 
деўгээлге кºтºрºт, ошондой эле жак-
шылыкты, жыргалчылыкты, досчулук-
ту, сїйїїнї, адилеттїлїктї, эркиндик-
ти, чыйралууну орнотот.

Экология жаатында кыйла 
ºзгºрїїлºр болот. Бардык ºндїрїш тех-
нологиялары майдалануу багытына баш ко-
юшат. Чоў-чоў заводдор менен фабрикалар 
жоголот. Кїндїн энергиясы менен корку-
нучсуз ºзºктїк батареялар адамзаттын 
бардык муктаждыгын жабат. Автомобил-
дер азыр эле уча турган боло башта-
ды. Алар жогорку деўгээлге ºсїп жеткенде 
заўгыраган автомобилдик чоў жолдордун, 
кºпїрºлºрдїн, туннелдердин кажети бол-
бой калат. Кїндїн энергиясы менен иште-
ген мындай машиналар тїтїнсїз, жытсыз, 
чаўсыз болушат. Нанороботтор жерди, 
абаны, деўизди тазалашат. Айлана-
чºйрº индустрия каптап кире элек ке-
зиндегидей болуп, мурунку калыбына 
келет.

Биздин эркибизге карабастан инфор-
мациянын ºсїї мыйзамынын таасири ме-
нен демократиянын эў жогорку тїрї катары 
ноократия орнойт. Ал – коомдун ичинде 
жана коом-жаратылыш системасында гар-
мониялык мамиле тїзїлїш їчїн коомдук 
турмуш менен айлана чºйрºнїн багытын 
аныктоону максат кылган бийлик. Практи-
калык аракеттерде илим менен билим не-
гизги курал болот.

Ноократиянын негизинде келе жаткан 
жогорку технологияларга ылайык жаўы  
коомдук тїзїлїш – ноократизм орнойт. 
Ноократизм – Жер планетасынын 4,5 
млрд. жыл бою келаткан эволюциясынын 
натыйжасы, планетанын ºнїгїїсїнїн жеми-
ши. Ал ºнїккºн технологиялардын неги-
зинде жер бетин ºзгºртїп жана мээримдїї 
кылып, уюшумдуулукту, ирээтїїлїктї, 
ыўгайлашууну, ынтымакты, гармонияны, 
сулуулукту жана сїйїїнї кыйшайуусуз ор-
нотуп, бейиштей шартка асыл адамдар-
ды жайгаштырып келет.

Ноократизмдин келиши алыскы келе-
чектин иши эмес. Илим менен техноло-
гиялардын экспоненциялык мыйзам менен 
ºнїгїїсї бул феномендин келишин кыйла 
жакындатат. Футурологдордун божомол-
дошунда, келе жаткан 20-30 жылда (бал-
ким андан да эртерээк) ноократизмдин ма-
териялык негизи курулуп калышы мїмкїн. 

Келе жаткан бийик технологиялар-
дын деўгээлине татыктуу жашоо їчїн 
азыртадан даярданыш керек. Кылымдар-

дан келаткан кыргыз кºчїн 
ноократизмге багыттоо за-
рыл. Ал биздин ºнїгїї идео-
логиябыздын ºзºгї болууга  
тийиш.

Ноократизм – бул адам 
баласынын жаркын келе-
чеги, биздин жаратман 
эмгектенїїбїздїн багы-
тын аныктаган алыскы 
максат.

Апас БАКИРОВ, 
академик
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Пикир

Тарых тактыкты сїйºт
Мени чыгаан 
мамлекеттик ишмер, 
кыргыздын мыкты 
уулдарынын бири Болот 
Мамбетовдун иши, 
ºмїр баяны жºнїндº 
элде маалыматтын 
жоктугу ºкїндїрºт. 
Ошондон улам, ушул 
макаланы жазып алып, 
массалык маалымат 
каражаттарына 
кайрылып жатам.

Болот Мамбетовду мен кºргºн эмес-
мин, тааныштыгым да жок болчу. 

СССРдин Тышкы иштер министрлигинде 
кºп жыл иштеген классташ жолдошум Ка-
сымбай Намазбеков пенсияга чыгып Кыр-
гызстанга келгенден кийин Болот Мамбетов 
атындагы фонд тїзїп, ал фонддун мїчºлºрї, 
белгилїї советтик-партиялык жетекчилер 
Минич, Билик жана башкалар анын атын 
тарыхта калтыруу їчїн бир топ иш кылган. 
Алардын аракети менен гана Б.Мамбетовго 
Кыргыз мамлекетин тїптºгºндºрдїн аллея-
сына анын бюсту орнотулган. 

А.Акаев президент болуп турганда  
атайын Б.Мамбетовду эскерїї иш-чарасы 
Улуттук академиялык опера жана балет  
театрында ºтїп, ªкмºт мїчºсї Нур уулу До-
сбол доклад жасаган. 

2015-жылы Касымбай Намазбеков ма-
га Б.Мамбетов жºнїндº замандаштарынын 
эскерїїлºр китебин берди. ªзї ал кездеги 
Президент А.Атамбаевге ушул маселе боюн-
ча кире албай жїргºнїн айтты. Ошол кезде 
ооруп жїргºн, кºп ºтпºй каза болуп калды.

Мен андан алган китепти окуп чыккандан 
кийин Б.Мамбетов жºнїндº изилдеп кºрдїм. 
Анан ал боюнча “Уруунун эмес, улуттун чы-
гааны унутта калабы?” аттуу кеўири макала 
жазып, АКИпресс сайтына чыгардым. 

А.Атамбаевге Б.Мамбетовдун ысымын 
ал ºзї курулушун жетектеген Чоў Чїй ка-
налына ыйгаруу сунушун бергем. Ошол 
кездеги Ысык-Кºл облусунун губернатору 
У.Жылкыбаев аркылуу облустун жашоочу-
ларынын атынан да суранганбыз. Ошентсе 
да ал маселе чечилбеди. 

Б.Мамбетовду жакшы билишкен эў кº-
рїнїктїї ишмерлердин эскерїїлºрїнºн 
тºмºндº айрым иштеринен мисал келти-
рип коёюн. Ал 1935-жылы Москва суу чарба 
инженерлери институтун аяктагандан кийин  
16 ай Жети-ªгїз райондук суу чарба баш-
кармалыгынын башчысы болуп иштеген. 

1936-жылы декабрда Кыргыз обкому-
нун чечими менен ошол кездеги стратегия-
лык мааниси бар ирригациялык єўїттє эў 
маанилїї жана татаал республикалар ара-
лык (Єзбекстандын 3 районун жана Кыргыз-
стандын 14 районун бириктирген) Араван-
Ак-Буура ирригациялык башкармалыгын же-
тектектейт. Ошол мезгилде єлкє тїштїгїндє 
азырга чейин їзїрї кєрїлїп жаткан ири жана 
татаал ирригациялык курулуштар элдик куру-
лушка айланып, тез жана сапаттуу курулган. 

Анын бул аралыкта Ош облусунда жа-
саган иштери “Советскай Киргизия” гезити-
нин 24.12.1939-ж. санында кеўири берил-
ген:  “...Болот Мамбетовдун демилгеси менен  
быйылкы жылы Араван-Сай сугат система-
сын кайра куруу боюнча долбоорлоо-изилдºº 
иштери жїргїзїлгºн. Мында кырктан ашуун 
инженер иштеген. Эми реконструкция 2 600 
гектар какшыган жерди сугаруу мїмкїндїгїн 
берери далилденген. Келерки жылы Болот 
Мамбетовдун бул оюн ишке ашыруу баш-
талат. 

Анын демилгеси боюнча, анын каты-
шуусу менен 12 чакырымдык, таш тºшºлгºн 
Гуаян-Сай (кийин Биринчи май аталып кал-
ган) каналын тездетилген курууну  иликтºº 
жїргїзїлгºн, натыйжада 2-2,5 миў гектар жер 
сугат суу менен камсыздалмакчы”. 

“...Кара-Суу районундагы Биринчи май 
каналынын узундугу 12 чакырым, бир жыл 
кетет деп эсептелсе да, быйылкы жылы  
жайында 8 кїн аралыгында казылган”, – деп 
жазылган макалада.  Ошентип 4 жыл аралы-
гында 2 жаўы канал курулуп, 16 эски район-
дук канал кайра жасалган. 

Жалпысынан 16 райондук канал бїт-
кºрїлгºн. 

Ушул иштери їчїн Эмгек Кызыл туу ор-
дени, Кыргыз ССР Жогорку советинин Ардак 
грамотасы, 1000 сом акчалай сыйлык алган. 

*** 

1940-жылы Кыргызстан КП БКга 
секретарь болуп которулуп, 

ага транспорт, байланыш жана ирригациялык 
курулуштар боюнча кызмат жїктºлºт. Ака-
демик Курман-Гали Каракеевдин эскерїїсї 

боюнча, Б.Мамбетовдун сунуштары дайыма 
ªкмºттº жана БКнын жетекчилигинин жакты-
руусун жана колдоосун таап турган. 

Согуш убагында СССРдин батыш жагы-
нан адамдар жана ишканалар эвакуацияла-
нып келгенде, аларды кабыл алуу жана жай-
гаштыруу милдети Б.Мамбетовго жїктºлїп, 
аны ийгиликтїї аткарган. 1941-1942-жыл-
дары республикага 139,2 миў адам келген. 
Кыргызстанга кºчїрїлїп келген 38 союздук 
жана республикалык маанидеги ºнºр жай 
объектилери ишке киргизилген. Мурда бел-
гисиз болгон коргошун, сымап, вольфрам 
ºндїрїштºрї ишке киргизилип, металл чыга-
руу, машина куруу, кенаф-джут, жибек, фар-
мацевт ºндїрїштºрї тїзїлгºн.

1943-1945-жылдары Аламїдїн ГЭСи, бир 
катар жылуулук станциялары ишке берил-
ген. Коргоо комитетинин токтомунун неги-
зинде 1943-жылдын 14-ноябрында Аламїдїн 
ГЭС-2ни, Токмок, Каракол жана Жалал-Абад 
жылуулук станцияларын куруу башталган. 
Б.Мамбетов 1945-жылдын 1950-жылга  
чейин партиянын Фрунзе обкомунун бирин-
чи секретары болуп турганда Чоў Чїй кана-
лынын токтоп калган курулушу улантылып, 
анын жетекчилиги менен аягына чыгарыл-
ган. Орто-Токой суу сактагычын курууда ал 
жумушчулар менен аралашып, кїн-тїн де-
бей курулуш башында болгон. ЧЧК менен 
Орто-Токой суу сактагычынын курулушунун 
натыйжасында жалпысынан 175 миў гек-
тар жердин суу менен камсыздалышы жак-
шыртылып, анын ичинен 82 миў гектар жер 
жаўыдан ºздºштїрїлгºн. 

Красная-Речка ирригациялык системасы-
нын ремонту, республиканын бїтїндºй айма-
гы боюнча Нижний-Ала-Арча жана башка суу 
сактагычтардын жана негизги ирригациялык 
системалардын курулушу да анын ысымы 
менен байланышкан. Область Союз боюн-
ча кызылчанын тїшїмдїїлїгї жана канттуу- 
лугу боюнча биринчи орунду ээлеп турган.

Мына ушул иштерден улам республика-
да жылына 2 миллион тонна кант кызылча-
сынын тїшїмї алынып, ал жети кант заводу-
нун їзгїлтїксїз иштеп туруусун камсыздаган. 
Ар жылы 200 миў тонна пахта, 2 мил- 
лион тонна дан алынган. 

Дагы бир эмгек ардагери Кадыркул Кач-
кеев согуш убагында Кыргыз ССР Жогорку 
Советинин президиумунун тºрагасы Тºрºбай 
Кулатов Сталинден Фрунзе – Балыкчы темир 
жолун куруу боюнча маселени кºтºрїп, анын 
курулушу їчїн эмгек армиясына тартылган 
кыргызстандыктарды бошотуп берїїнї су-
ранган. Ал жолугушууда катышып отурган 
Вячеслав Молотов: “Менин билишимче, ал 
жердин шарттары оор, тоону аралап ºтºт 
экен” деген оюн билдирет. 

Бирок, Сталин: “Вячеслав Михайло-
вич, сиз экººбїз курулушка катышпагандан  
кийин кыйын-жеўилин кайдан билебиз? 
ªзїбїз куруп алалы деп жолдун зарылды-
гын, керектигин далилдеп айтып жатышкан-

дан кийин биз эмнеге каршы боло-
буз?” – дейт. Анда Молотов: “Сиз туу-
ра кºрїп, макул болсоўуз, мен да ма-
кулмун”, – дептир. 

Сталинден уруксат алгандан кийин 
Б.Мамбетов ал убактагы СССРдин Эл 
комиссарлар советинин тºрагасынын 

орун басары Лазарь Кагановичтин кабыл 
алуусунда болуп, темир жолдун курулушу 
боюнча бардык маселелерди чечип алат. 

Ошентип темир жолдун курулушу башта-
лып, анын жетекчисинин орун басарлыгына 
Б.Мамбетов дайындалат. 1948-жылы Балык-
чыда темир жолдун курулушунун аякташы-
на байланыштуу Кызыл-Сазда чоў майрам 
уюштурулуп, И.Раззаков сºз сїйлºгºнї менин 
да эсимде. Бул курулуштун бїткºрїлїшїндº 
Б.Мамбетовдун эмгеги зор экени кºрїнїп 
турат.

***
Б.Мамбетов 1950-жылы ºзї суранып,  

Москвада ачылган союздук республика-
лардын биринчи секретарларын даярдоочу  
курска кирет. Окуу убагында диссертация 
жазып, “Обновленный Кыргызстан” деген 
китеп жазып чыгарат жана экономика илим-
деринин кандидаты наамын алат. Окууну 
бїткºндº Ленинград обкомунун экинчи секре-
тарлыгына сунушталат. Бирок, Кыргызстан 
КП БКнын ошол кездеги биринчи секретары 
И.Раззаков ага макул болбой, Кыргызстанга 
алып келип Москва суу чарба институтунун 
филиалынын директорлугуна дайындайт. 

Ошол кезде СССР айыл чарба министри-
нин биринчи орун басарлыгы кызматына дай-
ындоого да сунуш менен телеграмма кел-
ген. Анда да И.Раззаков болбой, бизде суу 
чарба министрлигине дайындайт. Ошентип 
Б.Мамбетов 1954-жылдан 1961-жылга чейин 
суу чарба министри болуп иштейт. 

1961-жылы республиканын жетек-
чилери – КП БКнын биринчи секретары 
И.Раззаков, Министрлер Советинин пред-
седатели К.Дикамбаев иштеги кемчилекте-
ри їчїн кызматтан бошотулушат. Менин же-
ке оюм боюнча, ошол учурда бардык жагы-
нан (иш тажрыйбасы, эмгек жолу, билими) 
биринчи секретарь болууга Б.Мамбетов та-
тыктуу болуп турган. 

Ал биринчи болуп калса, тºмºндºгї ºзї 
жазгандар ишке ашмак деп ойлойм: “По схе-
ме разработанной среднеазиатский отделе-
нием “Гидропроекта” здесь намечены три ги-
дроэлектро станций 7-8 миллиард куб. Вер-
хенарынский  – 6 малый ГЭС сумм мощность 
700 тысяч кв. часов электроэнергии . Нача-
ло Ат-Баши ГЭС. 

Во-вторых, Средне-Нарынский каскад 
включает пять ГЭС мощностью более двух 
миллионов кв. час. который да-
дут народному хозяйству 11 мил-
лиардов киловатт часов.  Два 
крупных водохранилища.

Наконец, Нижне-Нарынский 
каскад включающий введеную в 
строй Уч-Курганскую ГЭС и соо- 
ружаемую Токтогульскую, объем- 
лет пять станций с несколько 
меньшей суммарной мощностью 
и выработкой, нежели Средне-
Нарынский каскад. Здесь соз-
дается одно, но самое крупное 

– Токтогульское водохранилище. Жемчужен-
ное ожерелье Нарына будет поистине бес-
ценным из всех сокровищ, созданных чело-
веком в сердце Тянь-Шаня. Новые промыш-
ленные центры возникнут на базе дешевой 
энергии, новые прекрасные города вырас-
тут в долинах”. 

Тилекке каршы, Москва ºзїм билемдик 
кылып, жогорку билими, Б.Мамбетовдукундай 
жетиштїї тажрыйбасы да жок Турдакун Усу-
балиев биринчи секретарлыкка шайланат. 

Ошол убакта Т.Усубалиев 42 жашта, 
акыл-эси толуп турган учуру экен. Ал ºзї 
деле айкºлдїк кылып, Б.Мамбетовду чакы-
рып: “Мен КПСС БКдан биринчи секретар-
лыкка дайындагыла деп суранганым жок. 
ªкмºттї жетектºº да ºтº чоў кызмат. Сиз-
ди колдогон СССР Министрлер Советинин 
председатели Н.Косыгин, Мамлекеттик план-
доо комитетинин тºрагасы Вознесенский 
экººнї пайдаланып, ºзїўїз айткан долбоо- 
лорду ишке ашырыўыз. Ошондо элге чоў 
кызмат кылган болобуз”, – десе жарашмак. 

Андай болгондо экººлºп элге жакшы кыз-
мат кºрсºтїшкºн болмок. 

Албетте, ага Б.Мамбетов макул бол-
мок. Тилекке каршы, Б.Мамбетовдун би-
лими, иштеген иштери Т.Усубалиев їчїн 
“ыўгайсыздык” жаратып жатпайбы... 

Ошентип, ынтымак жетишпей, ортодо 
ыйкы-тыйкы кºп болуп, 1968-жылы январ-
да Б.Мамбетов 60ка чыгары менен дароо 
пенсияга кетирилген. 

Ал да эч нерсе эмес. 1971-жылы Н.Косы-
гиндин жардамы менен Москвага кºчїп 
кетїїгº аргасыз болгон. Анткени, Фрунзеде 
ага тынч жашоого мїмкїндїк берилбеген. 
Ачык да, тымызын да кодулоо болуп турган. 

А Москвада 20 жыл жакшы эле жашап-
тыр. Н.Касыгин эки жолу жумушка чакырса 
да барбай, Москва шаардык партия комите-
тинин 1-секретары  Гришиндин ºтº жооптуу 
тапшырмаларын аткарып турган. 

Албетте, республикадагы ири долбоор-
лорду ишке ашырууда ал союздук жетекчи-
лер менен жакшы мамилесин пайдалана 
билген. ВКП (б)нын секретары А.А.Андреев 
Фрунзеге эвакуацияланган заводдорду, Во-
рошилов ГЭСин курууга жардам берсе, СССР 
Мамлекеттик пландоо комитетинин предсе-
датели Н.А.Вознесенский Фрунзедеги аскер-
дик заводдорду жана Фрунзе-Балыкчы темир 
жолун курууда кºмºктºшкºн. СССР Министр-
лер Советинин председатели Н.А.Косыгин 
менен тїз мамиледе болгон.

Мына ушундай эмгектери їчїн Б.Мам-
бетов 3 Ленин, 4 Эмгек Кызыл туу, Кызыл 
жылдыз ордендери, 11 медаль, Ардак гра-
мота менен сыйланган. Ага “Кыргыз ССРи-
нин эмгек сиўирген ирригатору” ардактуу  
наамы берилген. 

Корутунду сºз
Менин бул макаланы жазгандагы макса-

тым – ага, азыр кыргызда “мода” болуп кет-
кендей, Баатырлык наам бердирїї эмес. 
Болгону кыргыздын мыкты уулдарынын 
алдыўкыларынан болгон Б.Мамбетовдун 
эмгеги жºнїндº так, калыс маалыматты эл-
ге жеткирїї.

Анткени, жакында Бактыбек Максїтов 
Т.Усубалиевди эскерип китеп чыгарыптыр. 
Анда Т.Усубалиевдин эмгеги кеўири санал-
ганы менен аны менен їзºўгїлºш жїргºн, чо-
гуу иштешкен Б.Мамбетов жºнїндº бир сºз 
да айтылбаганы ºкїнїчтїї. Мында да кыр-
гыздын ичи тарлыгы ойноп кеткенби, бил-

бейм. Мамлекетибиздин ºнїгїшї 
їчїн ушунчалык чоў салым кош-
кон адамдын аты айтылбай кал-
ганы болбойт. Ошондуктан, анын 
ысымы таптакыр унутта калты-
рылбай, жок дегенде ºзї башын-
да туруп курдурган Чоў Чїй кана-
лына ыйгарылса, туура  болмок...

Эсенкул АЛИЕВ, 
партиялык жана 

мамлекеттик ишмер, 
персоналдык пенсионер
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  Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

– Таалайбек Жеўишович, бу-
га чейинки президенттерибиз 
мурастап калтырган тышкы 
карызды тєлєєнїн да мєєнєтї 
келип калды. Андан єз алдыбыз-
ча кутулууга чама-чаркыбыз же-
теби?
– Чама-чаркыбыз жетеби, жетпей-

би, биз карызды алгандан кийин аны 
белгиленген мєєнєттє тєлєп берїїгє 
милдеттїїбїз. Эгер, андан єз убагын-
да кутулбасак, єлкєнїн келечегине кор-
кунуч жаралышы ыктымал. Карыздан 
кутулуу їчїн сєзсїз эле кендерди ка-
зып, сатып же завод-фабрикаларды 
ачып кутулабыз деп їмїттєнїп отура 
бербешибиз керек. “Колдогу нерсенин 
баркын билбейсиў, жокту эўсейсиў” 
дегендей, келечекте ири заводдорду 
курсак болот, бирок бїгїнкї кїндє колу-
буздагы нерсени туура пайдалана би-
лишибиз керек. Алар: мал чарбачылы-
гы, дыйкан чарбачылыгы жана туризм. 
Ушул їч багыттан биз кєбїрєєк пайда 
ала алгандыктан, аларга басым жа-
сап, натыйжалуу иштетип кете алсак, 
тышкы карыздан да кутулуп, элдин жа-
шоосун да жакшыртууга мїмкїнчїлїк 
жаралат. 

– Єлкєнїн экономикасын кє-
тєрїїнїн жолдору барбы? Эко-
номист катары пикириўизди 
билсек. 
– Єнїккєн єлкєлєрдїн баарында 

темирдей тартип сакталат. Тартип бар 
жерде коррупция гїлдєй албайт. Кыр-
гызстан тоолуу єлкє болгондуктан мал 
чарбачылыгын єнїктїрсєк, тїштїк жер-
гесинде дыйкан чарбачылыгын иште-
тип, андан киреше алсак болот. Эки 
жыл бою коштогон пандемия бизде 
эле эмес, дїйнє элдеринин экономи-
касына сокку урду. Натыйжада азык-
тїлїк продукциясынын жетишсиздиги 
жаралып, экономикалык каатчылык 
келип чыкты. Бизде айыл чарбасын-
да єндїрїлгєн продукциянын баары 
дїйнє элдерин кызыктыра тургандай 
экологиялык жактан таза. Биз ушуга 
кєўїл бурушубуз керек.  

Артыкчылыктуу багыттарыбыздын 
бири бул – туризм. Кыргызстанга Ку-
дай ажайып табигатты тартуулаган. 
Туризмди жыл бою пайдалансак бо-
лот. Жайы жайдай, кышы кыштай тєрт 
мезгил болот. Мындай мїмкїнчїлїк 
бардык эле єлкєлєрдє жок. Жай ай-
ларында туризмди колдонууга кенен 
мїмкїнчїлїк жаралат. Чет элдиктерди 
суктандырган кооз жерлерибиз, Ысык-
Кєлїбїз бар. Кыш айларында альпи-
низм, чана, лыжа тебе турган база-
ларды ачуу керек. Кыргызстандын та-
биятын кєрсєм деген чет элдиктер ар-
бын. Аларды колдоно билсек. Жогору-
да айткандай, мал чарбасы, дыйкан 
чарбасы жана туризм менен єлкєбїздї 
єнїктїрїп кете алсак болот. Анан ал-
бетте, экономиканы кєтєрїїнїн негиз-
ги рычагы салык чогултуу болгондук-
тан, салыктан тїшкєн каражаттар сол 
чєнтєктєргє солонбой, мамлекеттин 
казынасына тїшїп турса, єнїгїп ке-
те алабыз.

– Бизде баа саясатын кєзє-
мєлдєгєн орган жоктой. 
Єткєндє доллардын куну 
кєтєрїлгєндє азык-тїлїктєн 
тартып бардык товарлардын 
баасы кєтєрїлдї эле. Доллар-
дын куну тїшсє да баалар кым-
баттаган боюнча калды...
– Бизде бааны кєзємєлдєгєн меке-

ме болгону менен анын жїргїзїп жат-
кан иши элди канааттандырбайт. Алар 
качан гана азык-тїлїктєр кымбаттап, 
эл тынчсызданып, социалдык тармак-
тар же жалпыга маалымдоо каражат-
тары аркылуу чуу чыккандан кийин 
гана базарга барат да, Казакстандан 
же башка мамлекеттерден продукция 
кымбат алынгандыгына такалып, баа-
ны белгилеп, элге тїшїндїрєт. Андан 

«Арпа-Бишкек» ЖЧКсынын коммерциялык 
директору Таалайбек КЕРМАЛИЕВ:

«Баа саясатында 
башаламандык 
єкїм сїрїїдє»

кийин ал кызматтын адамдарын кєрє 
албайсыў. Доллардын куну 105 сом-
го чыкканда майлар кымбаттаган. Ан-
дан бери доллардын куну 83 сомго 
тїштї, бирок баалар кєтєрїлгєн бо-
юнча эле калды. Сатуучуларды тыкыр 
кєзємєлдєгєн киши жок, эгер текшерїї 
катуу болгондо соодагерлер єзї би-
лемдикке бармак эмес. Бааларды 
кєзємєлдєгєн кызмат ушундай факты-
ларды кармап, кїч органдарына берип, 

же атайы санкцияларды киргизгенде  
сестенишмек. 

Токоч наны алгач 8 сом болчу, кий-
ин казактардын уну 2 000ге чыкты деп 
20 сомго кєтєрїлдї, андан соў ошол 
эле ун 900, 1000 сомдон келсе да, баа 
ошол боюнча калды. Кайра казактар-
да ун 1500 сомго чыкты эле 25 сомго 
кєтєрїлдї. Єткєндє доллардын куну 
кєтєрїлгєндє 30 сомго чыккан. Азыр 
ошол баа менен эле сатылып жатат. 
Кєпчїлїк соодагерлер доллардын ку-
ну бїгїн кєтєрїлсє, эртеси эле бааны 
дароо кєтєрїштї. Ошол кезде Казак-
стандан деле кымбат баада ун келе 
элек болсо керек эле. Кайсы бир азык-
тїлїктєрдї сатыкка чыгарбай, жетиш-
сиздик жаратып, товарларга болгон баа- 
ны жасалма жогорулатышты. Антимо-
нополиянын кызматкерлери текшерип 
келгенде соодагерлер башка бааны 
кое коюп, алар кеткенден кийин баш-
ка бааны койгон учурлар да жок эмес. 
Тилекке каршы, азыр баа саясатын-
да башаламандык єкїм сїрїп турат.

– Кыргызстанда ишкерликти 
єнїктїрїїгє шарттар барбы?
– Садыр Нургожоевич єлкє башы-

на келгенде “чет элдик инвесторлор 
єлкєбїздє ишмердигин жїргїзїї їчїн 
кайсы бир кызматтагы адамдарга ка-
ражат “шапкасы”  тєлєнгєндєн кий-
ин гана уруксат берилет экен. Ошон-
дуктан инвесторлор келбей жатышып-
тыр” деген. Чындыгында эле ошондой 
болуп келген. Эгер алардан єлкєбїз 
їчїн киреше тїшє турган болсо, алар-
ды ишмердигин жїргїзїп баштаган ал-
гачкы жылдарда салыктан бошотуп 
коюшубуз керек. Болгону ошол мез-
гилде жергиликтїї элди жумуш орун-
дар менен камсыздап, инфраструк-
тураны жакшырта турган шарттар-
ды коюш керек. А бизге келгенде эле 
иштейм десеў, мынча акча “шапка” 
бер же иштеп баштаганда эле са-
лык тєлєбєсєў жабабыз деп коркутуп  
чыгышат. 

Алыс барбай эле Єзбекстанды ал-
сак, азыр аларда оор єнєр жай жолго 
коюлуп, самолет, машина, ошондой 
эле текстилдик товарлар єндїрїлїїдє. 
Єткєндє Єзбекстанга барып, трико-
таж чыгарган фабрикасын кєрїп кел-
дим. Ошол фабриканын аянты 3 ча-
кырым жерди ээлейт экен. Кєрїї їчїн 
машина менен кыдырып чыктым. 
Булардан эмнебиз кем? 30 жылда 
бир чоў завод же фабрика кура ал-

ган жокпуз. Союздан калган завод-
фабрикаларды приватташтырып ал-
гандар иштетїїгє мїмкїнчїлїгї же-
тип турса да, андан ары єркїндєтїп 
кетїїгє кызыгышкан жок. Болгону 
аларды заводдун жабдыктарын, има-
ратын, темирлерин, жерин сатуу кы-
зыктырды. Ошентип талкаланып жок  
болду. 

– “Арпа” заводунун ишмерди-
гине токтолсоўуз. Кандай ар-

тыкчылыктары бар жана сы-
рьену кайдан алат?
– Азыр завод жоопкечилиги чектел-

ген коом катары ишмердигин жїргїзїп 
келе жатат. Єндїрїштї жїргїзгєн баш-
кы директору бар. “Арпа” заводу союз 
кезинде пиво, лимонад чыгарган за-
вод болчу. Аны ыраматылык мурдагы 
директору ошол боюнча сактап калды. 
Болгону ички жабдыктарын жаўыртып 
коюп эле иштеп, канчалаган адамдар-
ды жумуш орундар менен камсыздап 
келе жатат. Биз бїгїнкї кїндє “Арпа” 
компаниясы менен келишимдин неги-
зинде чыккан продукциясын Кыргыз-
стандын аймагында сатабыз. Бул за-
вод менен кєп жылдан бери иштешип 
келе жатканыбыздын бирден бир себе-
би, башка продукция чыгарган ишкер-
лерден айырмаланып, пивонун сапаты-
нын жогору болгондугу. Адам ємїрїнє 
коркунуч жарата турган концентрат-
тар кошулбаган таза продукция. Кан-
дай гана продукция болбосун желим 
идиштерге караганда айнек идиштер-
де жакшы сакталат. Айрым пиво чы-
гаргандар сакталуу мєєнєтїн эки-їч 
жыл деп чыгарышат. Демек, аларга 
ошончолук химикат кошулат. Биз сат-
кан продукция болгону їч ай мєєнєт 
менен чыгарылат. Менимче ата ме-
кендик єндїрїшчїлєр єндїргєн пиво-
лордун арасында биздин продукция 
эл арасында бааланат. Пивонун не-
гизи арпадан турат жана сырье Казак-
стандан алынат.   

– Буга чейин болуп єткєн шай-
лоодогу платформаўызда єлїм 
жазасын киргизїїнї сунушта-
ган элеўиз. Бизде сотторго бол-
гон ишеним солгундаган. Эгер, 
бул мыйзам кабыл алынып кал-
са, кїнєєсїздєр бейажал кетиш-
пейби?
– Ооба, єткєндєгї шайлоодогу 

программамда ушундай сунушту айт-
кан элем. Анткени коррупцияга кар-
шы кїрєштє бул мыйзам керек болчу. 
Ушундай эле сунушту бїгїнкї кїндє 
дагы Жогорку Кеўештин депутат-
ты Балбак Тїлєбаев кєтєрїп чыкты. 
Бул мыйзамды киргизе турган болсок, 
анын жол-жобосу тыкыр иштелип чы-
гып, ал жаш балдарга зордук-зомбулук 
кєрсєткєн педофилдер жана корруп-
цияга кириптер болгон мамлекеттик 
кызматкерлерге карата гана колдо-
нулса дегем. Бул мыйзам жалпыга 
тиешелїї болбошу керек. Эгер жал-

пыга тиешелїї болуп калса, анда ко-
лунда бар адам акча менен атаанда-
шын деле жок кылып коюшу ыктымал.
Чырмалышкан коррупция мамлекеттик 
кызматкерлер иштеген тармактарда са-
лык кызматынан тартып, бажыга чей-
ин болгонун кєрдїк. Бирок, бул мый-
замга мамлекеттик кызматкерлердин 
колу коюлуп, добуш берилип, кабыл 
алынгандыктан, алар оўой-олтоў эле 
кабыл алууга барбаса керек. Мындай 
мыйзамдын негизинде бир-экєє жооп-
ко тартылса, мамлекеттик кызматкер-
лердин жїрєгїндє коркуу сезими пай-
да болуп, сестенишмек. Тартип – мам-
лекетти єнїктїрїїдє чоў булак экенин 
унутпасак.      

– Орто жана чакан ишкер-
ликти єнїктїрїїдє кандай 
кєйгєйлєр бар? 
– Союз тараганда мамлекетибиз 

кыйынчылыкка кептелди. Ошол кезде 
айыл чарбачылыгында иштедим. Дый-
кан єндїргєн продукциясынын пайда-
сын кєрїш керек. Бизде ким эмнени 
айдап жатканын, продукциясын сата 
аларын кєзємєлдєгєн киши жок. Союз 
убагында, Кемин, Ысык-Ата, Сокулук 
райондору кант кызылчасы менен аб-
дан єнїккєн райондордон эле. Кызылча  
эккен дыйкандардын кыйналган учур-
лары кєп. Биринчиси, эки кант чыгарган 
заводубуз дыйкандар менен кызылча 
алуу боюнча келишим тїзїшєт. Дый-
кандар їрєн таап эгип, тїшїмїн жыйнап 
заводго єткєргєнї келгенде, дыйкан-
дарга кызылчанын канттуулугу аз же 
салмагы аз деген шылтоо менен албай 
отуруп, тїшїмдїн жарым-жартылайын 
кемитип алышат. 

Экинчиси, Кочкор менен Ысык-
Кєлдє картошка тїшїмдїї болот. 
Жергиликтїї тургундардын кєбї кар-
тошка айдайт. Бир жылы картошка жок 
болсо, бир жылы кєп айдалып, арзы-
баган тыйынга сатылып, чирип кеткен 
учурлар болот. Муну да кєзємєлдєгєн 
киши жок. Дыйкандар сугат суу ме-
нен камсыздалбайт. Бул маселелер-
ди жолго койсо болот эле да. Кургак-
чылык болгондо сугат суунун тартыш-
тыгынан капуста, беде, ж.б. жашылча-
ларды айдаган дыйкандардын мээнети 
текке кетти. Анан дыйкандар митингге 
чыгууга аргасыз болушту. “Єзїн сый-
лабаган єспєйт” деген кеп айтылат. А 
бизде суу сактагычтардан суубуз ко-
шуна єлкєлєргє кїркїрєп эле кетип 
жатпайбы... 
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 “Жылдын мыкты мекемеси” сынагына

 Раиса ДЇЙШªНБЕКОВА,
“Кыргыз Туусу”

– Фархад Качкынович, был-
тыркы кургакчылык сугат суу-
га болгон таўкыстыкты кур-
чутуп, жер иштетип, эл баккан 
баба-дыйкандарыбыздын мээ-
нет, аракеттери текке кет-
ти. Єстїрїлгєн єсїмдїктєрдїн 
тїшїмї тємєн болгондуктан пай-
дасынан, чыгашасы басымдуу-
лук кылды. Ал чо¢ сабак болду.  
Быйылкы абал жакшырдыбы? 
– Кудайга шїгїр быйыл жаан-чачын 

жакшы болду. Ошол себептен дыйкандар 
жакшы їмїт менен турушат. Бирок, ага 
карабастан гидрометтин суунун деўгээли 
тємєн деген божомолу болуп жатат. Не-
гизи жалпысынан алганда суунун агымы 
20-25 пайызга аз. Болгону бизде 915 ча-
кырым ички арыктарыбыз бар. Анын бар-
дыгы тазаланган. Апрель айынын башы-
нан бери сугат сууларды берип башта-
дык.   Дыйкандар кєп жылдык чєптєрдї, 
алма бактарды сугарып алышты. Бїгїнкї 
кїндє кылкандуу дан эгиндерин сугарып 
жатышат. Район боюнча 20 куб суу бери-
лип жатат. Учурда бардыгына жетиштїї. 
Биз болсо єзїбїздїн 140 чакырым чар-
ба каналыбызды калыбына келтирип жа-
табыз. Мамлекеттен  бєлїнгєн акчалар-
ды єздєштїрєбїз. Бардык ишти график-
тин негизинде план менен аткарып ке-
ле жатабыз. Азыркы маалда Калмак ка-
налында бетондоо иштери єтїп жатат. 
Эки чакырым 200 метр канал бетондо-
лот.  Каналга жалпы 8 млн. сом каражат 
бєлїнгєн. Єзїбїздїн бюджеттен 2,5 млн. 
сом бєлїндї. Ал эми жалпы атайын эсеп 
жана мамлекеттик бюджеттен  21 млн. 
500 миў акча каралды. Тєрт¿нч¿ квар-
талга чейин дагы каржылык жактан кол-
доо болот. Айтор, мына ушундай иштер 
жїрїп жатат. 

– Акыркы жылдары ирригация-
лык системаларга кєп кєўїл буру-
луп жатпайбы, ушул жаатта сиз-
дерде кандай масштабдуу иштер 
жїр¿п жатат?
– Ооба, быйыл єзгєчє кєўїл бурулуп 

жатат. Масштабдуу дегенибизде бир объ-
ектте 8 млн. сом каралганы болду. Бол-
босо буга чейин андай каражат бєлїнчї 
эмес. Ошондуктан жумуштарды да бєлїп-
бєлїп жасачубуз. Бир жылы 200 чакы-
рым жасасак, кийинки жылы дагы 200 
чакырым каналды жасап, аныбызды ая-
гына чыкканча кайра башы бузулуп кал-
чу. Быйыл толугу менен 8 млн. сом кара-
лып, башынан аягына чейин жасап чык-
тык. Мурда жамаачыласак, быйыл толук 
жаўыладык. Ошондой жакшы иштер бо-
луп жатат. 

– Быйыл буюрса суунун тар-
тыштыгы болбойт турбай- 
бы?
– Эми азыр 1-сугаттан чыгып кет-

сек, кийинкиси жеўил болот. Району-
буздун элине ыраазычылык айтышы-
быз керек. Быйыл жапа тырмак жалпы-

Мамлекетибизде ирригациялык тармактарды  
жакшыртуу ¿ч¿н кºптºгºн аракеттер кºр¿л¿¿дº.  
Суу чарба башкармалыктарында талааларыбызга  
сугат сууну ¿зг¿лт¿кс¿з жеткир¿¿ аракеттери тээ кеч к¿з 
мезгилинен тартып кызуу ж¿рг¿з¿л¿п келет. Ысык-Ата райондук 
суу чарба башкармалыгынын жетекчиси  Д¿йшекеев  
Фархад Качкынович менен болгон маегибизде ºм¿р булагы, 
т¿ш¿м берекеси болгон сугат суунун абалы тууралуу  
сºз болду.

Ысык-Ата райондук суу чарба башкармалыгынын  
жетекчиси  Фархад ДЇЙШЕКЕЕВ:

“Мол т¿ш¿м  
ачкычы – сугатта”

лап чыгып, ашар  жолу менен кєп иш-
тер бїттї. Бардыгы чыгып, планга кир-
гизилген участокторду тазалашты. Тех-
ника кире албаган жерлерди кол менен 
тазалашты. Айыл єкмєт єзїнїн кємєгїн 
кєрсєттї. Райондук фонд єзїнчє ак-
ча бєлдї. Облустук фонддон 6,5 млн. 
сомго эки долбоорубуз єттї. Эки айыл 
єкмєттє жалпы суммасы 140 млн. сомго 
эки долбоор ишке ашып жатат. Бирєє 95  
пайыз аяктады. Бул Бїткїл дїйнєлїк бан-
ктын акчасы менен каржыланып жатат. 
Булар бїтсє, жай айында биз дагы їч  
айыл єкмєткє киришебиз. Ошондо биз-
де азыр жалпы жети айыл єкмєт дол-
боордон єттї. Ички чарбалык каналдарды 
бетондоп жатабыз. Мурунку лотоктордун 
бардыгы эскирген, ошолорду жаўылап 
жатабыз. Муну менен ар бир тамчы суу 

даркан талаага жетишине аракет кылып  
жатабыз.

– Алдыга коюлган кандай 
планда рыўыздар бар?
– Буюрса быйылкы каржылоону на-

тыйжалуу єздєштїрїп алуу керек. Район 
боюнча 39 суу сактагыч бар. Анын бирєє 
биздин баланста. Ошолорду калыбына 
келтиргенге аракет кылабыз. Ал эми мол 
тїшїмдїн ачкычы, албетте сугат болуп 
саналат. Сугат суу тармагына жана ир-
ригациялык иштерге ар дайым мамле-
кеттик колдоолор болуп турса, кайта-
рымын эки-їч эселеп берерине кєзїбїз 
жетти. Быйылкы бизге болгон каржылык 
колдоо бїтпєй жаткан кєп иштерибизди 
бїтїрїп берди.

Жазгы сугат иштерин ийгиликт¿¿ 
ж¿рг¿з¿¿дºб¿з. Быйылкы баба-дыйкан-

дарга болгон камкордук сугат иштери-
нен башталды десек ак сєз. Сугат иш-
терин їзгїлтїккє учуратпай єз маалын-
да суу берїїгє биз даярбыз.

Буйруса быйыл кантыбыз да, наны-
быз да, эт, сїтїбїз да кєп болот.

– Єзїўїз туурасында айта 
кетсеўиз?
–  Кичи мекеним Москва району. 

Єзїм 1966-жылы  Бишкек шаарында 
туулгам. К. Скрябин атындагы айыл 

чарба институтун аяктагам. Окууну аяк-
тагандан кийин аскерге барып, атуул-
дук милдетимди аткарып келгем. Ан-
дан кийин эмгек жолумду Аламїдїн 
районундагы Тємєнкї Ала-Арча суу 
сактагычында иштєє менен баштагам. 
Алам¿дїн, Москва райондорунда же-
текчилик кызматтарда иштеп келгем, 
эми минтип Ысык-Ата районунда иш-
теп жатам.  Эмгегим бааланып, жетек-
чилик тарабынан ар кандай грамота, 
дипломдор, “Суу чарба кызматынын 
отличниги” тєш белгиси менен сыйлан-
гам. Їч балам бар, жубайым Марина їй 
кожойкеси. 

– Маанил¿¿ маеги¢из ¿ч¿н чо¢ 
рахмат, иштери¢изди ийгилик-
тер коштоп, ºрººн¿б¿з малга, 
ºр¿штºр¿б¿з данга толсун!
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 Мааракени утурлай

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу”    

–  Канат Жалилович,  маараке алка-
гында окуу жайда кандай иш-чаралар 
ºткºрїлдї жана келечек планда кан-
дай иш-чаралар бар?
– 2022-жылдын башынан тарта окуу жай-

га эмгеги си¢ген инсандардын 70, 80, 90 жыл-
дык юбилейлерин университетибиздин 90 
жылдык юбилейинин алкагында белгилейли 
деп чечкенбиз. Апрель айында белгилїї ака-
демик, окуу жайдын ректору Оторбаев Кайып  
Оторбаевичтин 100 жылдык юбилейине 
карата илимий-практикалык конференция 
ºткºздїк. Ал кишинин юбилейи студенттер 
менен окутуучулар арасындагы спорттук мел-
дештер менен коштолуп, жогорку де¢гээлде 
ºттї. Мындан сырткары, жакында тарых фа-
культетинин юбилейлик иш-чарасы болот. 
Ал иш-чарага утурлай “Тарых факультети-
нин тарыхы” деген китеп чыгардык. Бул фа-
культетке биринчи маани бергенибиздин се-
беби университеттин уюшулушуна факуль-
тет негиздººчїлºрїнїн салымы зор болуп, 
кийин алардын кºбї ректорлук кызматты 
да аркалашкан. Факультеттин юбилейлик 
иш-чарасында ошол инсандардын эмгеги 
тууралуу кенен кеп-сºз болот. Изилдººлºр, 
чо¢-чо¢ конференциялар, чыгарылган ки-
тептердин ачылыш аземдери менен кош-
толгон бул иш-чара май айынын аягында 
ºтºт. Бирок, 90 жылдык юбилейибизге ар-
налган башка мамлекеттердин окуу жайла-
рынын ºкїлдºрї да катыша турган негизги 
иш-чараларыбыз октябрь айынын башына 
пландаштырылган. Анткени, биздин эл ара-
лык ºнºктºш окуу жайлардагы окуу процес-
си октябрь айында пландуу тїрдº башталат. 

– Эл аралык ºнºктºш окуу жайлар 
деп калды¢ыз, юбилейге кайсыл мам-
лекеттердин окуу жайларынан деле-
гаттар келиши кїтїлїїдº? 
– Улуттук университет менен кºп жыл-

дардан бери кызматташып, салым кошуп ке-
ле жаткан эл аралык университеттер арбын. 
Юбилейге Россиянын Москва мамлекеттик 
университетинин, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск жана Алтай мамлекеттик универ-
ситеттеринин жетекчилери келишет. Ошон-
дой эле кыргыз мамлекети эгемендїїлїккº 
жетишкенден бери биз Кытай мамлекети-
нин Пекиндеги Чет тилдер боюнча мамле-
кеттик университети, Шанхай саясий жана 
юридикалык университети менен биргеле-
шип бир топ программаларды ишке ашы-
рып, студенттерди, магистранттарды даяр-
дап келгенбиз. Бул окуу жайлардын ºкїлдºрї 
биздин юбилейге катышуу оюн билдирип жа-
тышат. Баса белгилей кетсем, ушул жылдын 
башында биз Хынань мамлекеттик универ-
ситети менен биргеликте окуу жайыбызда 
Жибек жолу институтун ачтык. Институтта 
кадр даярдоо, биргелешкен изилдººлºрдї 
жїргїзїї жана кытай тил маданиятына бай-
ланышкан иш-чараларды алып баруу багы-
тында иш жїргїзїлºт. Бул университеттин 
жетекчилери да юбилейибиздин сыйлуу ко-
нокторунун бири болмокчу. Мындан сырт-
кары, биз Япониянын белгилїї универси-
теттери менен кызматташабыз. Универси-
тетибиздин астында кыргыз-япон борбору 
жана JICA уюму менен программаларыбыз 

Быйыл мамлекетибиздин кºп жылдык тарыхы бар, 
ту¢гуч жогорку окуу жайы Ж.Баласагын атындагы 
Улуттук университет 90 жашка чыгып отурат. 
ЖОЖдорубуздун флагманы болгон бул окуу жайында 
кезинде белгилїї окумуштуулар, академиктер, 
профессорлор билим алышкан. Маараке алдында эл 
аралык билим берїї системасында аброю бар окуу 
жайдын ректору Канат САДЫКОВду кепке тарттык.

Канат САДЫКОВ: 

“Университеттин 90 жылдык 
юбилейи жогорку де¢гээлде ºтºт”

бар. Бул програмалардын негизинде жылы-
на эки магистрантыбызга Япония мамлеке-
тинен стипендия берилет. Мындай стипен-
дияга ээ болгондордун бир канчасы окуусун 
аяктаса, учурда окуп жаткандары да бар. Бул 
программа боюнча япон тилин окутуу, МВА 
курстарын ºткºрїї боюнча даярдыктарды 
кºрїп жатабыз. 

Андан сырткары, Улуттук университет 
2018-жылдан тарта Азия мамлекеттеринин 
университеттери ассоциациясын жетектеп 
келе жатат. Эки жарым жылдан бери атал-
ган ассоциациянын президенттик кызматын 
мен аркалап жатам. Бул ассоциацияга Кытай, 
Монголия, Россия жана Борбор Азия мамле-
кеттеринен 104 ири мамлекеттик универси-
тет кирип, биргелешкен иштерди алып бары-
шат. Кїзїндº ассоциацияга кирген универ-
ситеттерден да бир топ коноктор келишет. 
Буга карата учурда чо¢ даярдыктарды кºрїп 
жатабыз. Кыскасы, биздин негизги максаты-
быз – Ж.Баласагын атындагы Улуттук уни-
верситеттин Кыргызстандагы университет-
тер арасындагы аброюн кºтºрїї жана окуу 
адистиктерибизди, окуу пландарыбызды жак-
шыртып, рынок шартына ы¢гайлаштыруу. 

– Бул окуу жайды беш жылдан бе-
ри жетектеп келе жатасыз. Ушул ара-
лыкта университеттин билим берїї 
системасында кандай жетишкендик-
тер болду?
– Стратегиялык ºнїгїї багыттарыбыздын 

бири болгон санариптештирїїнї эртерээк 
баштаганыбыз їчїн биз коронавирус панде-
миясындагы маселелерден ийгиликтїї чыгып 
кеттик. Тактап айтканда, 2017-жылдан тарта 
биз жа¢ы тутумдагы компьютердик серверди 
ишке киргизип, компьютердик баркыбызды 
жогорку де¢гээлге кºтºрїп алдык. Бул азыр 
9 корпусубуздагы окуу процесстерин башка-
рууга чо¢ жардам берип жатат. Алсак, Инно-
вациялар жана информатика факультетин-
де студенттерге Apple системасы менен иш-
теген э¢ акыркы муундагы компьютерлерди 
коюп бергенбиз. Андан сырткары, Тїштїк Ко-
реядан бир ºнºктºш университет менен да-
гы бир программаны бекиткенбиз. Окуу прог-
раммабызда заманбап программисттерди 
даярдоо каралгандыктан эки ай мурда жа¢ы 
муундагы компьютерлерге ээ болдук. Ушу-
лардын негизинде коронавирус убагында биз 
дистанттык окутууну сапаттуу жїргїзº алдык. 
Ошол учурда биздин бир топ мугалимдери-
биз їйлºрїндº отуруп калбай квалификация- 

сын жогорулатуу курстарынан ºтїшїп, дис-
танттык билим берїїгº тиешелїї програм-
маларды ºздºштїрїштї. Ошондой эле уни-
верситетибиздин башкы имаратын заманбап 
кылып жасап алдык. Компьютердик техника-
ларыбызды жа¢ылоонун негизинде кºп ка-
газды талап кылган иштерди компьютердик 
программалардын негизинде жїргїзїп жат-
каныбыз окуу процессин толук кандуу нор-
мага келтирди десек болот. 

Эл аралык рейтингге келсек, биздин окуу 
жай химия, химиялык технология, матема-
тика, физика, биоэкология, юриспруденция 
багыттары боюнча  2020-жылы Эл аралык 
эркин рейтинг аныктоо агенттигинин чечими 
менен биринчи орунга чыкты. Ошондой эле 
Европалык илимий ºндїрїштїк палатанын 
ушул жылдагы чечими боюнча Кыргызстан-
дагы университеттердин ичинен алды¢кы 
орунга ээ болдук. Мунун ºзї акыркы беш 
жылдагы жетишкендигибиздин далили. Би-
рок, алдыда дагы кайсыл багыттарда артта 
калып жатканыбызды анализдеп, ички уни-
верситеттердеги рейтингибизди жогорула-
тууга аракет кылабыз. Кыскасы, беш жылда 
ºтº кºп ийгиликтерге жетише алдык. 

– Президент Садыр Жапаровдун 
ºлкºнї ºнїктїрїї стратегиялары-
нын алкагында университет кандай 
иштерди жасап жатат?
– Садыр Нургожоевичтин билим берїї 

системасына жогору маани берип жатышы 
сºзсїз тїрдº бизге да тиешелїї. Анткени, би-
лим берїї системасындагы ºзгºчº кºйгºйлºр 
окуу жайга келген студенттерден башталып 
жатат. Абитуриенттердин мектептен ала ал-
бай калганын толуктоо максатында айрым 
программаларыбыз мектеп программаларын 
кайталоо багытында болуп калып жатканы 
да ошондон. Бул боюнча биз Билим берїї 
министрлигине да билдиргенбиз. Бул жагы-
нан алганда жалпы билим берїї мекемеле-
рине кº¢їл бурулуп, мугалимдердин стату-
сун жогорулатуу максатында алардын маяна-
сынын жогорулатылышы бизди да сїйїнтїп 
турат. Учурда биз педагогика багытындагы 
бїтїтїрїїчїлºрдї даярдоо сапатын жогору-
латыш їчїн окуу пландарыбызды анализдеп 
кºрсºк, студенттердин мектептерге бºлїнгºн 
практикалык сааттары аз экен. Мектепте 
практикалык сааттар кºп болуш їчїн оку-
муштуулар ке¢ешинин чечими менен ошол 
сааттардын санын кºбºйтїїгº бардык. Же-
ке менчик окуу жайлардан барган студент-

тердин практикалык сааттарына бºлїнгºн 
каражат биздикине салыштырмалуу жого-
ру болгондуктан биз практикалык сааттарга 
тºлºнчї тºлºмдї да жогорулаттык. 

Чынында жалпы ЖОЖдор билим 
берїїнїн теориялык жагына кºбїрººк ооп 
кетип жатабыз. Бул боюнча апрель айындагы 
билим берїї системасындагы кызматкерлер 
менен Президенттин жолугушуусунда Билим 
берїї министрибиз Алмаз Бейшеналиев туу-
ра белгилеп кетти. Ал жерде мугалимдердин 
акчасын кºбºйтїї боюнча эле эмес, жалпы 
билим берїї системасындагы комплекстїї 
ºнїгїї жагынан кандай иш-аракеттер жаса-

лат деген суроо коюлду. Бул ºзгºчº кºз ка-
раш. Буга байланыштуу бизде бир топ жак-
шы ºзгºрїїлºр болот деп ойлойм.  

– Учурда дїйнº жїзїндº билим, 
илим саат, мїнºт сайын ºзгºрїп жа-
тат. Акыркы жылдарда сиздерде ко-
шумча кандай факультеттер ачыл-
ды?
– Багыттар боюнча айтсак, экономика 

багытында жа¢ы Европа стандарты менен 
Кыргыз-европа факультети иштеп жатат. 
Бул экономика жана башкаруу багытында. 
Биз окуу планыбызды Франциядагы универ-
ситеттер менен биргелешип тїзгºндїктºн, 
2-курсту бїткºн студенттерибиз Франция-
га которулуп, окуусун улантып эки диплом-
го ээ болот. Ошону менен биздин универ-
ситеттин диплому Францияда да таанылат. 
Учурда Францияда окуусун ийгиликтїї аяк-
тап ал жакта иштеп жаткан, кайра кайтып ке-
лип Кыргызстанда эмгектенип жаткан жаран-
дарыбыз кºп. Мындан сырткары, мурда ко-
рей тилин 6 ай окутуп, сертификат гана бе-
рип келсек, эми биз “университет менен уни-
верситет” байланышына ºткºнбїз. Эки жыл 
мурун “лингвистика -корей тили” деген жа¢ы 
багыт ачылып, студенттерге Корея универ-
ситеттеринен келген мугалимдер сабак бе-
рип жатат. Кудай буюрса, алар бакалавриат- 
ты бїтсº, магистратураны Кореяда улантып, 
жогорку де¢гээлдеги кадрлар болот деген 
їмїттºбїз. Ошондой эле жогоруда айткан 
Жибек Жолу институнун ичинде компьютер-
дик программалардын негизинде “адистер-
ди даярдоо”, “бизнес менен компьютердик 
бизнес” деген жа¢ы багытты Хынань мамле-
кеттик университетинин окуу планынын не-
гизинде тїздїк. Кудай буюрса, сентябрдан 
тарта ушул багытта да жа¢ы ыкмалар, тех-
нологиялар менен билим берїїгº даярда-
нып жатабыз. 

– Учурда ЖОЖдордо окуу кели-
шимдериннин баасы жогорулаган-
дыктан аны тºлºй албай калгандар 
бар. Бул жагынан кандай иштер жїрїп  
жатат?

– Бизде негизинен ар кандай катего-
риядагы, ар кайсыл региондордон келген 
студенттер окушат. ªткºн 2021-2022-окуу 
жылында социалдык коргоого муктаж бол-
гон студенттерге 6 млн. сомдон ашык ка-
ражат жумшалды. Анын ичинде тоголок, 
жарым-жартылай жетимдер бар. Тоголок 
жетимдерге мамлекеттик мыйзамдын неги-
зинде сºзсїз тїрдº жардам берилет. Жарым-
жартылай жетимдердин тиешелїї маа-
лымкаттарын атайын комиссия карап чы-
гып, керектїї же¢илдиктерди берип жата-
быз. Ошондой эле спорттук мыкты ийгилик-
терди кºрсºткºн студенттерге да 50 же 100  
пайыз же¢илдик берген учурлар бар. Бирок, 
менимче, бул жетиштїї эмес. Себеби, ар бир 
баланын жетишкендиги, социалдык абалы-
на жараша атайын стипендиялар болушу 
керек. Бизде андай мїмкїнчїлїк азырынча 
мыйзамдуу тїрдº жок. Азыр ºзгºчº стату-
су бар университеттер жºнїндº жа¢ы мый-
зам долбоору бар. Ал кабыл алынып калса, 
ушундай айрым студенттерге стипендия ка-
тары же окуу акысына же¢илдик катары акча 
каражатын берїїгº жетишип калабыз деген  
ойдомун.
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Эс тутумдагы эн тамга

1958-жылы Москвада “Кыргыз 
АССРнын Кыргыз ССРине  

ºзгºрїшї жºнїндº” кандидаттык диссерта-
циясын, 1968-жылдын июль айында Алма-
Ата шаарында “Кыргыз улуттук мамлеке-
тинин калыптанышы жана ºнїгїшї” де-
ген темада доктордук диссертациясын 
э¢ жакшы деген баага коргогон бул адам-
дын колунан юристтердин бир нече муу-
ну окуп, тарбиясын алып калды. Убагын-
да бирººлºрд¿н жасалма буйруктарын 
аткаргандар тарабынан “улутчул” жар-
лыгы тагылып, партиянын катарынан чы-
гарылып, иштеген ишинен куулуп, бир 
топ жылга чейин кызматсыз жїргºнї да 
бар. Бул убакта юридикалык илим чºйрºсї 
мыкты академиктен ажыраса, студенттер 
мыкты окутуучудан кур жалак калган. Би-
рок, куугунтук анын эркин ийилте алган  
эмес. 

Себеби, ал тект¿¿ ¿й-б¿лºдºн чыгып, 
1928-жылы кºп балалуу їй-б¿лºдº, он бир 
бир туугандын тогузунчусу болуп жарык 
д¿йнºгº келген. 

Жерден боорун кºтºргºндºн зирек 
ºс¿п, анын ¿ст¿нº балалыгы Улуу Ата 
Мекендик согуштун жылдарына туш кел-
гендиктен, ºз¿ те¢дїї ми¢деген балдар-
дай эле оорукта ата-энелерине жардам 
берген. 1946-жылы 18 жашында СССРдин 
Жогорку Ке¢ешинин Президиумунун “Улуу 
Ата Мекендик согуштагы кайраттуу эмге-
ги їчїн” медалы менен сыйланганы бе-
керинен эмес.

Оболу айылдык мектептен билим ал-
са, кийин окуусун Фрунзе шаарындагы 
№5-мектепте улантып, андан со¢ Таш-
кенттен юридика институтун бїтїргºн. 
1954-жылдан баштап 15 жылдай Кыр-
гыз мамлекеттик университетинде иште-
се, мамлекет жана укук теориясы боюн-
ча улуттук илимдин калыптанышына жа-
на ºнїгїшїнº зор салым кошкон.

“Те¢ укуктуулардын арасында те¢ укук-
туу” (Литературный Кыргызстан 1972 №4) 
“Кыргыз эли ºз мамлекетинин территория-
сынын толук укуктук ээси…, ºз тагдырын 
ºзї гана чече алат, экономикалык жана со-
циалдык ºнїгїї їчїн ºз табигый байлыкта-
рын пайдалануунун жолдорун ºздºрї тан-
дай билет, табигый байлыктарына ºздºрї 
гана ээлик кылат…” макаласынан кийин 
“улутчул” атка конуп Борбордук Комитеттин 
репрессиясына туш болуп,  жумуштан чет-
тетилип, бир нече убакытан кийин СССРдин 
Борбордук Комитетинин кийлигишїїсїнїн 
негизинде 1973-1985-жылдары КР Илим-
дер Академиясынын философия жана укук  
институтунда кенже илимий кызматкер, Со-
циалисттик мыйзамдуулук жана укук сези-
ми кºйгºйлºр секторунун жетекчиси болуп 
эмгектенген.  

К.Нурбековдун калеминен 70тен ашык 
илимий эмгектер, алардын арасында 6 мо-
нография жаралган. Алар: Кыргыз ССРинин  
мамлекеттик бийлигинин жогорку орган-
дары” (Фрунзе 1962-ж.), “Кыргыз ССРи-
нин тїзїл¿ш¿” (Фрунзе, 1964-ж.), “Эмгекчи-
лер депутаттарынын жергиликтїї Совет-
теринин туруктуу комиссиялары” (Фрун-
зе,1969), “Те¢ укуктуулардын арасында 
те¢ укуктуу” (Фрунзе,1972-ж.),  “Кыргыз 
ССРинин мамлекеттик жана укук тарыхы” 
(Фрунзе 1970-ж.), “Кыргыз советтик улут-
тук мамлекеттїїлїгїнїн жаралышы” (Фрун-

Улут ¿ч¿н куугунтук жеген – 
Кубанычбек  Нурбеков

Кыргыз Республикасынын 1978-жылы 
кабыл алынган Конституциясынын 
авторлорунун бири, мамлекет 
жана укук теориясы боюнча 
улуттук илимдин калыптанышына 
жана ºнїгїшїнº зор салым 
кошкон Кубанычбек Нурбековду 
Кыргызстанда билбеген адам аз 
болсо керек. 

зе 1964-ж.), “В.И.Ленин жана улуттардын 
ºз тагдырын ºзї чечїї укугу”, “В.И.Ленин 
Кыргыз ССРинин мамлекеттик укуктук ку-
рулушу” (Фрунзе 1970-ж.) ж.б.

Ал улуттук энциклопедияны чыга-
рууга активдїї катышып, мамлекет жана 
укук маселелери боюнча изилдººлºрдїн 
бир тобунун автору жана редактору  
болгон. 

К.Нурбеков ошол кезде эле ºзїнїн эм-
гектеринде, улуттун ºз тагдырын ºзї чечїї 
укугуна кº¢їл буруп, улут маселесин бор-
бордук маселе катары караган. Анын жаз-
гандарында, улуттун укук маселеси совет-
тик доордо иш жїзїндº эмес, кагаз жїзїндº 
гана калып келе жатканы жºнїндº анык-
тамаларын келтирип, ошо кезде респуб-
лика катары ºз тагдырын чечїїчї масе-
лесине келгенде, тїпкї маани-ма¢ызын 
ача албасын, саясий жагынан алганда, 
бир жактуу гана камтылганын айткан. Ком-
партиянын доорунда жетекчилердин жана 
чыгып сїйлºгºндºрдїн – лениндик идея- 
ны кºтºрº чаап, партиялык кайсыл гана 
жыйындарында болбосун улут маселе-
сине келгенде В.И. Лениндин эмгектери-
не таяна сїйлºшкºнїн кºрїп, “В.И. Ленин 
жана улуттардын саясий жактан ºз тагды-
рын ºзї чечїї укугу” деген макаласын жа-
рыкка чыгарган. 

Ал макалада: “Вопрос о политическом 
самоопределении должен рассматривать-
ся и решиться в интересах народа “нации” 
на демократической основе. Может слу-
чится, и случается, что требования поли-
тического самоопределения будет проти-
воречить и интересам нации, от имени ко-
торой выдвигается это требования. Даже 
в этом случае никто не имеет право на-
сильственно вмешиваться во внутреннею 
жизнь и силой исправлять ее ошибки, Кир-
гизская ССР осуществляет верховенство 
в отношении своей территории. Ею распо-
ряжается сама нация суверенно и равно-
правно. Территория Киргизской ССР не-
обходимая материальная база республи-
ки неприкосновенны и не могут быть из-
менены без согласия самого киргизского 
народа. Всякое насильственное измене-
ние границ территории вопреки воле на-
селения рассматривается как аннексия, 
признается агрессивным актом, нарушаю- 
щим принцип самоопределение нации. 
Киргизский народ полноправный хозяин 
своей государственной территории”, – деп 
жазган. Ошол мезгилде минтип жазууга 
ми¢дин бири гана батына алган. 

Жогорку Ке¢ештин Мыйзам чыгаруу 
жыйынынын экс-Тºрагасы, Кыргыз Респуб-
ликасынын эмгек си¢ирген юристи Усуп 
Мукамбаев “ªз ºлкºсїнїн пайгамбары” 
аттуу маегинде: “Кºп адамдар Нурбеков-
дой бололу деп аракет кылышчу. Тыкан 
жана жагымдуу, сыртынан жумшак, бирок, 
ички дїйнºсї кїчтїї, орду менен тамаша-
лаганды же тайманбай, кыскача оюн айт-
канды билген Нурбековду мен деле идеал 
тутчумун. Анын тарых жана укук сабакта-
рын окуп, студенттер биринчи жолу кыр-
гыздар Борбор Азияда биринчилерден 
болуп дїйнºлїк цивилизацияга кошулга-
нын, кыргыздар байыркы элдердин бири 
экенин билишкен. Ал ºзїнїн лекцияла-
рында кыргыздардын бай тарыхын кам-
тыган булактарга таянган. Угуучуларын 

ºзїнїн билиминин тере¢диги 
менен багындырып алчу. Кыр-
гыз элинин каада-салты, ма-
данияты, жашоо-турмушу, ру-
ханий дїйнºсї эмне экенин, 
бїгїнкї кїнгº чейин кандай сак-
талып келгенин кºпчїлїк анын 
оозунан билишкен. Кыргыз-
стан суверендїї жана кºз ка-
рандысыз мамлекет боло алат 
жана болууга тийиш. Айылда 
ºндїрїштї ºнїктїрбºй ошон-

дой эле кайра иштет¿¿ч¿ ишканалардын, 
тиешелїї ºсїшїн камсыздабай дїйнºлїк 
стандарттарга ылайык, ºнºр жай, циви-
лизациялуу мамлекет курууга болбойт” 
– деп эскерген.

Чындыгында да, профессор Кубаныч-
бек Нурбеков келечекти алдын ала бил-
ген, кºсºм юрист катары жазган эмгекте-
ринде ар бир улуттун укуктук жактан ºз 
тагдырын ºзї аныктоосу, ээлеген жери 
кол тийбеске ээ экени, сырттан бирººлºр 
басып кирсе, басып алса “аннексия” ка-
тары караларын жазганында “улутчул-
дуктун” белгиси бар экенин жолуктуруу-
га болбойт. Ошол кезде, К.Нурбековдун 
илимий – теориялык аныктамаларында-
гы кºз караштары, кыргыз эли ºз жерине 
толук кандуу ээси экени, кºз карандысыз-
дыгы БУУ (ООН) декларациясында да ка-
ралганын эч ким танбас. Улуттун ºз тагды-
рын ºзї чечїї жала¢ эле саясий маселе 
болбостон, экономикалык, саясий – тур-
муштун маселеси экени чындык. Жердин 
бїтїндїгї, чек ара коопсуздугу кошо ала 
жїрїїнї далилдегиси келгени жазылат. 
Мында, ар бир эл ºзїнїн улуттук байлы-
гы: жер байлыгы, кен байлыгы, суу байлы-
гын каалаганча пайдаланарын экономика-
лык жактан алып, турмуштук багытта ке-
нен кºз караш менен караган. Юридика-
лык жактан алганда, экономиканын тур-
муштук жактан ºнїгїїсї, табигый байлык-
тар, ишканалар, союздук маанидеги ишка-
налар, экономиканын бардык тармактары 
республиканын мыйзамдарына баш ийе-
рин баса белгилеп жазган. 

Ал “В.И. Ленин жана Кыргыз ССРинин 
мамлекеттик укуктук тїзїлїш” (1970-ж.,  
13-б.) деген эмгегин жыйынтыктап келип: 
“Право на самоопределение – это право 
каждого народа (нации) самостоятель-
но, свободно определять формы своего 
общественно-экономического строя и по-
литического статуса, вплоть до отделе-
ния, образования самостоятельного на-
ционального государства” – деп бїтїргºн.

Учурда профессор К.Нурбековдун айт-
кандарынын бардыгы, 1991-жылдан бе-
ри ºз ордун таап, анын негизги айткан-
дарынын ичинде «эне тили» бардык окуу 
жайларында окулуп жаткандын ºзї чын-
дык эмеспи. Жер байлыгы, эл байлыгы, 
чек ара коопсуздугу, укук маселеси жа-
на башка ал кºтºргºн маселелердин бар-
дыгы азыркы учурда иш жїзїндº аткары-
лып, жашап жатат. Бир гана ºкїнїчтїїсї, 
ºзїнїн алдын ала айткан, жазган эмгекте-
рин чындыкка айланганын ºз кºзї менен 
кºрбºй кеткендигинде, анын ден соолугу 
начарлап, 1985-жылы 57 жашында узак-
ка созулган оорудан улам бул дїйнº ме-
нен кош айтышып, куугунтукка кабылган 
профессордун мыкты лекцияларынан кан-
ча деген студенттер учурунда укпай, кур  
калышты. 

Кубанычбек агамдын кесиптештери, 
окуучулары менен сїйлºшкºндº: “Ал ки-
шинин мїнºзї жумшак ошол учурда эле 
талапты ºзїнº да, ºзгºгº да катуу койгон 
таза, дыкат кийинген чыныгы аристократ 
адам эле. Волга машинасын айдаганда  
костюм шымынын кыры чыккан, аппак кол-
кап кийип, кол кабын чечпей айдачу. Ал 
киши коридордо басып жїргºндº чымын-
дын учканы угулуп турчу. ªзїнїн жїрїш-

турушу менен студенттерге да, мугалим-
дерге да їлгї болчу. Сабакты ºткºндº 
китептен сырткары ар кандай эл аралык 
де¢гээлдеги материалдарды, фактылар-
ды келтирип, сабакты жогорку де¢гээлде 
ºтчї. Ал кишинин сабагынан качкан сту-
денттер болчу эмес” – деп эскеришээр эле.

Бир кїнї агам менен Ала-Тоо совхозу 
жактагы дачасына барып калдым. Ошон-
до: “Бул алманы Япониядан келген оку-
муштуу, бул ºрїктї Италиядан келген про-
фессор, бул алмурутту Эстониядан кел-

ген доктор тиккен”, – деп бардык тигилген 
жемиштерди айтып, “Муну сен тик”, – деп 
мага да бир кºчºт берип, мен да кºчºт 
тиккем. Арык каз, сугарып коёлу дегени-
нен арык казсам, мындай арыкты айыл-
да казат, бизде мынча суу жок, биз жыл-
жытып сугарабыз, арыгынды кичирейт  
деген эле. 

Бир жолу їйїнº барсам, маанайы жак-
шы эмес, кабагы бїркºº экен, мен киргенде 
эле: “Чечинбей тур, экººбїз бир жакка ба-
рып келебиз”, – деди. Экººбїз ылдый уни-
верситеттен филармонияны кºздºй  кел-
сек, о¢ жакта фотосалон бар экен, тепкич 
менен ылдый тїшсºк, бет ма¢дайыбызда 
Кыргыз Республикасынын юридика илим-
деринин 1-доктору, профессор Кубаныч-
бек Нурбеков деген портрет илинип ту-
руптур. Кирип эле: “Кто хозяин”, деди. 
Ар жактан чыгып келе жаткан орус киши 
сїй¿нїп: “Я” деди эле, “Кто вам разрешил 
повесить эту картину, это я, быстро сними-
те”, деп чыгып кетип калды. Артынан чы-
гып: “Буга анча эмне капа болуп жатасыз, 
илсе илип койду да”, – десем: “Мага таа-
ныштар айтышты, сїрºтї¢ илинип турат” 
– деп, мугалимдер, же студенттер кºрсº 
эмне дешет, “Нурбеков сїрºтїн илдирип 
коюптур” деп айтышат да, бул уяттуу иш”, – 
деп койду.

1981-жылы їйлºнїп, келинчегимди 
агама алып барып тааныштырып коёюн 
деп їйїнº келсек, жалгыз экен. “Байке 
їйлºнд¿м эле келинчегим болот”, – де-
сем, “Каап Садыр, же¢е¢ їйдº жок эле, 
келин келгенде же¢еси жоолук салчу, эми 
кандай кылабыз”, – деп, шифонерди ачса 
бир кºзїндº бир топ жоолук иреттелип са-
лыныптыр, “бирин тандап ал деп” келин-
чегиме кºрсºттї. 

Кубанычбек агамдын  улуу уулу Малик 
1977- жылы Москвадагы  М.И.Ломоносов 
университетинин биология факультетин 
аяктап, 1988-жылы “Роль ионов цинка в 
функционировании триптофанил-тРНК-
синтетазы” деген темада кандидаттык дис-
сертациясын жактаган. Ал 100дон ашык 
илимий публикацияларын жарыялап,  5 
автордук кїбºлїккº ээ болду. Негизги эм-
гектери англис тилине которулуп бир не-
че жолу жарык кºргºн. Ондогон аспирант-
тарды даярдаган. 

Маликтин уулу Искендер Интер-
нет демилгелердин ºнїктїрїї фондун-
да директордун укук маселелери жана 
демилгелºº маселелери боюнча орун ба-
сары болуп эмгектенип келди. Искендер 
Нурбеков 2005-жылы Россия мамлекет-
тик гуманитардык университетин э¢ жо-
горку баалар менен аяктап, 2010-жылы 
ал дагы кандидаттык диссертациясын  
жактаган.

Кубанычбек агамдын кичїї уулу Эрик 
Кубанычбекович Г.В.Плеханов атында-
гы экономика институтун ийгиликтїї аяк-
тап, бир топ жылдар кесиби менен иштеп,  
кийин Фрунзе шаарына кайтып, бизнес тар-
магында эмгектенди. Жакында узакка со-
зулган оорудан кийин  дїйнºдºн ºтїп кет-
ти. Эриктин улуу уулу Эрмек да бир топ 
жылдар мамлекеттик жооптуу кызматтар-
ды аркалап келет. 

Садыр НУРБЕКОВ,  
иниси
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Мекендеш

Кыргыз поэзиясында ºзїнїн “Кºз мончок”, “Алыстагы ак жарык” китеби 
менен ºз чыйырын салып, салмактуу саптары, жан дїйнºгº бїлїк салган 
ырлары, ойлору менен далай окурмандын жїрºгїнºн тїнºк тапкан акын 
Нарсулуу Гургубаеваны поэзия кїйºрмандары жакшы билишет. Быйыл ал 
Кыргызстанга акын Нуриза ªмїрбаева экºº жазган “Кат турмуш” китеби 
менен кайтып келди. Мїмкїнчїлїктºн пайдаланып акын менен ке¢ири 
маек кылдык. 

Нарсулуу ГУРГУБАЕВА: 

“Биздин поэзияда жасалмалуулук,  

(Башталышы ºткºн санда)

– Баса, Россияда жїрїп канча 
ыры¢ыз башка тилдерге которулду?
– Онго жакын ырым орус тилине кото-

рулган. Андан сырткары, ырларым тїрк, 
азербайжан, татар тилдерине которулган.

– Сизди “Нарсулуу мыкты акын” 
деп мактап жатышат. Мактоого кººп 
кеткен жоксуз-
бу? 
– Кºпкºндºн Ку-

дай сактасын. Баа-
рыбыз кºбº турган-
дай бир нерсе жа-
сай элекпиз. Эл-
дин мактоосун мен 
кºбїнесе карызга алып, ºзїмº та-
лапты катуу коюп калам. Кайтары-
шым керек, ушунча ишенимди ак-
ташым керек деген ой дайым эле 
башымда жашайт. Мактоо уккан-
да кичирейип кетем, анан 
ыракмат айта албай эле 
ºзїмчº жїдºй берем.  

– Москванын кым-
куут жашоосунда 
жашап туруп элет 
жыттанган ырлар-
ды жазуу¢уздун сы-
ры эмнеде?
– ªзїм элетте чо¢оюп, 

элеттик фольклор менен 
ºскºн кызмын. Алты жа-
шыма чейин кемпир ба-
гып, жомоктордун баарын 
айтып берди. Кыргызча ки-
тептерди кºп окудум. Атам 
сºзмºр киши болгондук-
тан атаман да бир топ са-
бак алдым. Кийин Кожо-
гелди Култегин агайдын 
поэзия классында оку-
дум. Ал киши устат ката-
ры сºздїн ордун, салма-
гын, жакшы, жаман ырды бизге эжигейдей 
эзип їйрºттї. Анын баары канымда калды 
да. Ушунун баары ырларыма таасир этсе  
керек. 

– Жыйырма жылдан бери сырт-
та мигрант болуп жїргºнї¢їзгº 
ºкїнбºйсїзбї?
– Ал маанайга жараша. Мен кºп учур-

ларда Кыргызстандагы акын, жазуучулар 
чºйрºсїндº жїрїп, алардын кеп-сºзїн ук-
пай калганыма ºкїнºм. ªзїм жапжалгыз 
Россияда камгактай ка¢гып жїрºм деп 
ºкїт кылган учурларым болот. Їйдї са-
гынганда жаман болсо деле Кыргызстан-
га чатышып жїрсºм болмок экен деп ка-
лам. Чынында жыйырма жылдан бери 
Москвада мени “убактылуу жашап жатам, 
бир кїнї кетем” деген сºз гана кармап  
турат. 

Бирок, Москвадан тапканым да кºп 
болду. Максим Горький атындагы ада- 
бият институтун аяктадым. Ал жерден чо¢-
чо¢ агайлардын лекциясын уктум, чºйрº 
таптым. Орус тилим жакшырып, мїнºзїм 
калыптанды. 

– Кыргызстанга канча жылда бир 
келесиз?
– Эки жылда бир келгенге аракет кыл-

чумун. 2020-жылы пандемия болгондуктан 
тºрт жыл келбей калдым. 

– Социалдык тармактарга жаш 
калемгерлер чыгармаларын коюп 
жїрїшºт. Арасынан кимдердин чы-
гармалары жакты?
– Махабат Касейинова деген сонун 

акын кызыбыз бар. Абдысамат Сарала, 
Назгїл Болотбекова жакшы жазат, бирок 
ушул эки акын кºптºн бери кºрїнбºй кал-
ды. Гїлїмкан Исаева деген акын кызыбыз 
бар. Поэзияга келгенде эле ºзїнїн ºзгºчº 
жакшынакай стили менен келди. Анан Ба-
кай Алмаз деген жаш жазуучу баланын 
ойлору башкача. Кыскасы, уучубуз куру  
эмес.  

– Жаш калемгерлерден, акындар-
дан кандай кемчиликтерди байкай 
алды¢ыз?
– Азыркы калемгерлерде акын болгон-

го караганда, акын аталган маанилїїрººк. 

Негизи акын болуш о¢ой эмес, мен їчїн 
акын болуу ºтº оор, бирок ошол акын-
дыкты о¢ой кºргºндºрдїн саны арбыды. 
ªкїнїчтїїсї, биздин поэзияда жасалмалу-
улук, оркойгон жалгандар кºп. Ушуну ыр 
жазып жаткан адам ºзї тїшїнмºйїн аны 
эч ким тїшїнбºйт. Ыр жазып жаткан адам 
ºзїн ºзї анализдеп, ырдын ар бир сºзїнº, 
сºзїнїн ордуна тере¢ маани бериши ке-
рек. Биз антпей эле шарактаган уйкаш-
тыкка маани беребиз. Акын болом деген-
дер ар бир сºзїн, оюн талдап, жїрºгїн, бе-
ре турган оюн акырына чейин угуш керек. 
Бир жылт эткен сап келе калса эле аны ыр 
кыла салганга шашылбай, коомду, элди, 
ºзїбїздї жакшылап ты¢шай билсек мык-
ты ырлар жаралмак. 

– Акыркы убактарда ак ырга ык-
тагандар да кºбºйдї. Бул боюнча кан-
дай ойдосуз?

– Мага ак ырбы, кºк ырбы, уйкашы 
барбы, жокпу айырмасы жок. Болгону ыр 
жїрºккº жетиши керек. Бизде кºп учурда 
жакшы саптар бар, бирок мыкты ыр, мык-
ты поэзия жок болуп калып жатат. Кºп оку-
багандыктан же кºп окуп, ºзїбїздї ты¢шай 
билбегендиктен улам бирººнї туурап, же 
бирººнун таасиринде калып кеткен акын-
дар кºп кездешет.  

– Учурда кайсыл улуттун поэзия-
сы кїчтїї чыгып жатат?

– Поэзиянын улуту жок. Бардык элдин 
жакшысы бар, жаманы бар. Албетте, кал-
кынын санына жараша Россияда акындар 
кºп. Сºз баалаган, чечен элбиз дегендей, 
Манасты, Чы¢гызды берген кыргызда да 
дарамет болуш керек. 

– Поэзиябыз го жакшы деди¢из, 
прозада учкуну бар калемгерлерибиз 
барбы?
– Жогоруда Бакай Алмазды айттым. 

Андан сырткары, Тыныстан Темиржан уу-
лу деген баланын жазгандарын окуйм. Ал 
эми Махабат Алымбекова болсо аялдар-
дын тагдырын жакшы жазып жїрºт. Айбек 
Абдылдаевди жакшы кºрїп окуп жїрºм. 
Улуу муундардан Султан Раев, Аслан Кой-
чиев, Бейшебай Усубалиевдин жазганда-
рын таап окуп калам. 

– Нукура акын жипке тизгендей 
тїптїз жашашы керекпи же эркин 
болгону жакшыбы?
– Жипке тизгендей тїптїз жашай алган 

адам анык эркин адам. Анткени, анын уя-
ты, абийири таза, бирок антип жашаш бар-
дык адамдын колунан келе бербейт. Азыр 
кºп адамдар оюна келгенди жасап койгон-
ду эркиндик деп тїшїнїп калышты. Чынын-
да эркин болуш ºтº кыйын. Ооба, акын эр-
кин болуш керек, бирок сенин эркиндигин 
бирººгº тоскоолдук жаратып, ким бирººнї 
басынтып жатса, кимдир бирººнїн жашоо- 
сун бузуп атса, анда ал эркиндик эмес. 

– Жалгыз бой акын кыздар неге-
дир мыкты чыгармаларды жараты-
шат. Акындыкта жалгыздык керекпи? 
– Жалгыз бой эмес акын кыздар де-

ле сонун ырларды жазып жїрºт. Буга из-
дей келсе¢ мисалдар толтура. Кеп жал-
гыз бойлукта эмес, талантта, дараметтте 
го деп ойлойм. 

– Бизде аялдардын чыгармачылы-
гы кїчтїїбї же эркектердики окум-
дууракпы?
– ªткºндº бир адабиятчы аялдар  

поэзиясы алдыда келе жатат десе сїйїнїп 
калдым. Негизи поэзияда кыздардын жак-
шы жазып жатканы чын.  

– Сизге кубануудан эргїї келеби же 
капалануу кºп таасир этеби?
– Ачыгын айтсам, менде эргїї деген де-

ле тїшїнїк жок экен. Тынбай башты жей 
берген ойлор акыры ыр болуп чыгат ок-
шойт. Ырды баракка тїшїрїї шартка жа-
раша болуп калат. Кºбїнчº ичтеги бук че-
гине жетип калганда ыр жазып калмайым  
бар.

– Бизде “акын апенди чалыш болуш 
керек, ичкилик ичип, бир башкача адам 
болуш керек” деген тїшїнїк бар...
– Ооба, акын кыялкеч, жїрºгї назик бо-

лот деген образ бар. Бирок, менин жїрºгїм 
назик эмес, таарынчаак, апенди чалыш да 
эмесмин. Кыялкечтигим деле жок. Реал-
дуу жашоодо эле жашайм. 

– Назик эмесмин деп жатасыз, би-
рок, акын катары кандай учурда ый-
лайсыз?

– Мен ºтº сейрек ыйлайм. Бир жолу бир 
байке ал-акыбалымды сурап жазганда “ый-
лайт элем, кºчºдº бара жаткандыктан ый-
лагандан уялып жатам” десем, “опей, кыз 
бала да ыйлагандан уялабы” деди эле. 
Кээде эч кимге кºрсºтпºй ыза, му¢ чогу-
луп калганда ыйлап калам. Колумдан ке-
лишинче ыйлабаганга аракет кылам. 

– Ата-эне¢из азыркы акындык  
жашоо¢узду туура кºрїшºбї же эл ка-
тары їй-бїлº кїтїп жашаса¢ болмок 

дешеби?
– Атам 2015-жы-

лы ºтїп кетти. Анын 
аркасынан эле энем 
деп жїргºн таенем-
дин кºзї ºттї. Ушул 
эки адам мени ая-
бай колдошту. Атам 

менен энем эмне кылсам деле  
туура кылып жатасы¢ дей беришчї. 
Кээде гезитке сїйїї ырларым чы-
гып калса апам “башка деле ыр 
жазбайсы¢бы ботом” деп урушуп 

калчу. Атам болсо кандай 
темадагы ырым болбосун 
сыймыктанып ар кимге 
окуп бере берчї. Атам, 
апамдын сегиз жылдык га-
на билими болгонуна ка-
рабай атам китепти кºп 
окучу, апам фольклорду 
абдан жакшы кºрºт. Атам-
дын кºзї ºтїп кеткенден 
кийин апам чыгармачы-
лыгыма, жеке турмушума 
кийлигишип, бир да жо-
лу “сен туура эмес кылып 
жатасы¢” деп айткан жок. 
“Алтын башы¢ аман бол-
сун” деген эле сºзї бар. 

– Ата-эне жºнїндº 
кеп кылып калдык. Кан-
ча бир туугансыз?

– Їй-бїлºдº алты кыз-
быз. Мен кыздардын экин-
чисимин. 

– Мыкты педагог, коомдук ишмер 
Їмїт Култаевага жолукканы¢ызда 
эмне кеп-сºз болду?
– Эже мени кºрбºй туруп чыгармала-

рыма пикирин билдирген. Та¢ калганым ал 
киши ырларымдан эле мени кандай адам 
экенимди таанып койду. Бир чети ушун-
дай улуу киши пикир жазганда коркуп кет-
тим. Анткени, андай пикирге татыктуу бо-
луу чо¢ жоопкерчилик. Эженин  пикирин 
їч-тºрт айда барып ара¢ си¢ирдим. Кºрсº 
эже миграцияда жїргºн бардык акындар-
дын чыгармачылыгына кºз салып жїрºт 
экен. Эженин ушунусуна та¢ калдым. Бул 
биз їчїн чо¢ стимул. Себеби, бизге кºз са-
лып, ар бирибизди талдап турган адамдар 
ºтº аз. Ушул келишимде эжеге жолуктум. 
Улуу педагог сонун ке¢ештерин айтты. 

– Чыныгы поэзияга обон чыкпайт 
деп калышат. Ырлары¢ызга обон чы-
гарыш да кыйын болсо керек?
– Тїмºнбай Колдошев эки ырыма обон 

жазды. Бирок, ырлары¢ыз оорураак экен, 
же¢илдетип жазып бербейсизби деген пи-
кирлерди да уктум. Чамасы обондуу ырга 
башкача текст керек окшойт. Бир эки жо-
лу обондуу ырга текст жазып бербейсиз-
би деп суранышты. Бирок, мен жазганга 
аракет да кылбадым. Анткени, мен отура 
калып дароо ыр жаза албасымды жакшы  
билем. 

– Чыгармачыл адамдар жараты-
лыш менен гармонияда жашаса мык-
ты чыгармалар жаралат деп калы-
шат...

– Адам биринчи кезекте ºзї менен 
ºзї гармонияда жашашы керек го. Ошон-
до ал Кудай, табият, дїйнº менен гармо- 
нияда болот. 

– Кºп окуйсузбу же тандап аз-аздан 
окуйсузбу?

– Мен аз жана ºзїмº керектїї, кызык-
туу нерселерди  гана таап окуйм. Эмнеге 
экенин билбейм, бирок  фейсбукка чыккан 
ырларды ылгабай текши окуй берем. Кай-
да, кайсы тарапты карай баратканыбыз-
ды билгим келсе керек. Анан жактырган 
китептеримди кайталап окуганды жакшы  
кºрºм.

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу” 

оркойгон жалгандар кºп”
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Открытое Акционерное Общество «Антибиотики»

К¯ЗГ¯ ЖАЛБЫРАКТАР  

Жашыл º¢ї о¢гон сапсары,
Жалбырактар б¿г¿н бактагы.
Бош калыптыр жалгыз отургуч,
Кºздºн далдоо чеке жактагы.

Жай толукшуп бышып турганда,
Келер элек дайым бул бакка.
Толтурчубуз ичин к¿лк¿гº,
Ширин-ширин кыял, сырларга.

Турат баары б¿г¿н оюмда,
Отурчубуз ушул орунга,
Жаздын, жайдын жашыл º¢¿нº,
Суктанчубуз кº¢¿л тоюп да.

Жашыл кезден бактар т¿¢¿л¿п,
Шамал ºтºт чуркап с¿й¿н¿п.
Саргылт т¿скº боеп койгондой,
Жалбырактар турат к¿б¿л¿п.

Ыр дїйнº

Тамара ДОБУЛ кызы: 

Атабыздын курган ¿й¿ биз ºскºн,
Алтын мамы – байланганбыз ж¿рºктºн

“Поэзиянын тузу оор. Жаздын жагымдуу к¿н¿ндºй мээл¿¿н, кºпºлºкт¿н канатындай же¢ил, жанга жагымдуу ырларды 
жазыш же¢ил-желпи эмес. Кээде бир сап ыр жаза албай та¢ атырган к¿ндºр болот. Кээде айлап ырлар келбейт. 
Кээде кºчºдº баратса¢ же бир кечеде отурса¢ эле ырлар ºз¿нºн ºз¿ тºг¿л¿п-чачылып кетет. Мага поэзиянын 
табышмактуулугу жагат. ªз¿мд¿ ºм¿р бою поэзиянын  жандырмагын издеп келаткандай сезем. Бул бир айтып б¿тк¿с 
сезим”,-дейт акын кыздарыбыздын бири Тамара Добул кызы. Акындын тºмºнкї ырларын окурмандарыбызга сунуш 
кылабыз. 

Мезгил к¿з¿ мейли, тез келсин,
ªм¿р к¿з¿ бирок кеч келсин.
Узак карап  орундукка мен,
Э¢ кымбатым, сени эскердим.

АТАНЫН ¯Й¯

Бир атадан, бир энеден тºрºл¿п,
Бир бешикте ºссºк дагы бºлºн¿п,
Бул турмуштун жазмышына баш ийип,
Бой жеткенде ар кай жакка жºнºд¿к.

Эх кантели, турмуш башка, шарт башка,
Э¢ кич¿¿б¿з жашайт азыр ал тамда.
Балдарыбыз, жарыбыз бар, м¿мк¿нд¿к
Боло бербейт к¿н ºткºрбºй барганга.

Атабыздын курган ¿й¿ биз ºскºн,
Алтын мамы – байланганбыз ж¿рºктºн.
Ата-энебиз ºздºр¿ жок, эми биз,
Аларды тек кºрºб¿з да с¿рºттºн.

Бардык жерде ойго т¿ш¿п к¿н¿-т¿н,
Байлап турган кº¢¿лдºрд¿н бир учун.

Ата ¿й¿ – ыйык бизге Мекедей,
Ага баруу – сыймык, бакыт биз ¿ч¿н!

ЖОЛ КИРЕ   

Атамдын кºз¿н кºргºн чалдар мага,
Айылдан калды капыс кез келишип.
– Жакшы адам болуучу ата¢ кандай гана!
Эртерээк кетти! – дешти эскеришип.

О, булар атам тир¿¿ бар убакта,
Чай ичип, биздин ¿йгº канча келди.
Бирººс¿ коюнунан алып аста,
-Жол кире кылып кет! – деп акча берди.

Жаш кезди, ºткºндºрд¿ кºрд¿м дагы,
Сагынып барып туулган  кыштагыма.
Апамдын жакын, сырдаш те¢туштары,
Окшотту ºздºр¿н¿н кыздарына.

Кºп жылдар уулду тилеп ж¿ргºн курбум,
Кºрд¿м да с¿ннºт тоюн берген кезин.
Кез келген той, ¿лпºттº балкып турдум.
Перзентт¿¿ болгон ¿йдºн жентек жедим.

Бир кемпир – жесир калып, азап чеккен,
– Небере кºрд¿м! – деп бир тºг¿лд¿ ¿йдº.
– Жол кире кыл! – деп аяш атам берген,
Акчаны ага сундум кºр¿нд¿ккº.

АПАМА
Кºрдº дагы бейгам жаталбай,
Ойлонорсуз мени ар убак.
-Оору, дартты билбей эгерим,
Ж¿рсº дээрсиз к¿л¿п, жадырап.

А мен болсо бир аз бейтапмын,
Бала кездей куунак эмесмин.
ªз¿мд¿ – ºз¿м  кармайм этият,
Сиздей болбойт мага эми эч ким.

Ыйлап алам ºз¿мчº эреркеп,
Эстеп апа, сизди кез-кезде.
Даяр элем тир¿¿ ж¿рсº¢¿з,
Ч¿рпº болуп ººп, эмгенге.

Б¿г¿н барып кабыры¢ызга,
Куран окуп кайтсам деп турам.
Сезгенсиз го сыркоолугумду,
Элеси¢из апа, келди улам.

На начало 
отчетного 
года в тыс.

сом

На конец 
отчетного года 

в тыс.сом

Активы
1. Оборотные  активы
Денежные средства в кассе (1100) 827.94 259,07
Денежные средства в банке (1200) 4689.71 3091,7
Счета к получению (1400) 52.89 3,1
Дебиторская задолженность
По прочим операциям (1500) 419.5 409,3
Товарно-материальные запасы (1600) 187.27 293,67
Запасы вспомогательных материалов (1700) 4398.07 4553,99
Авансы выданные (1800) 191.5 729,58
Итого по разделу 1 (Оборотные активы) 10 766.88 9340,41
2. Внеоборотные активы
Балансовая стоимость основных средств (2100) 17 463.52 15 830,11
Земля 1035,0 1035,0
Незавершенное строительство (2120) – –
Здание и сооружения (2130,2193) 5031.33 4809,48
Оборудование (2140, 2194) 2647.29 2572,42
Конторское оборудование (2150, 2195) 82.06 74,54
Мебель и принадлежности (2160, 2196) – –
Транспортные средства (2170, 2197) 4806.2 3477,03
Благоустройство земельных участков (2190, 2199) 3861.64 3861,64
Биологические активы, учитываемые по фактическим 
затратам

5 961,00 5 961,00

Нематериальные активы (2900) 60.87 60.87
Итого по разделу 2 (Внеоборотные активы) 23485.39 21851,98
Итого активы (раздел 1 + раздел 2) 34 252.27 31 192,39
Обязательства и капитал
3. Краткосрочные обязательства 827.98 640,54
4. Долгосрочные обязательства 0 0
5. Капитал:

Наименование показателей Код 
строки

За 
предыдущий 

период  
(тыс.сом)

За отчетный 
период 

(тыс.сом)

Основная операционная деятельность
Выручка – основной доход от операционной 
деятельности или  
Прибыль/убыток от биологических активов

010    1243,01   510,49

Себестоимость реализации товаров, услуг 
или Расходы по производству биологических 
активов

020 42,76 10,42

Валовая прибыль (010-020) 030 1200,25  500,07
Прочие доходы от операционной деятельности 040   7244,03    1619,00
Прочие расходы от операционной деятельности 050 1942,21  574,56
Итого: доходы (расходы) от прочей 
операционной деятельности (040-050)

060 5 301,82     1 044,44

Операционный расходы периода:
Расходы по реализации  40,61 1,28
В т.ч. амортизация 071 –       
Общие административные расходы 080 3 005,56 2 725,91
В том числе амортизация 081 1 273,34 581,84
Итого: операционные расходы (070+080) 090 3 046,17 2 727,19
Прибыль (убыток) от операционной 
деятельности (030+060-090)

100 3 455,90 – 1 182,68

Доходы (убытки) от курсовых разниц по 
операциям с иностранной валютой

130 221,86 111,66

Прочие неоперационные доходы и расходы 140 – 5 919,19 – 1 801,45
Итого: доходы и расходы от неоперационной 
деятельности (110-120+130+140)

150 – 5 697,33 – 1 689 ,79

Прибыль (убыток) до вычета налогов (100+150) 160 – 2 241,43 – 2 872,47
Расходы по налогу на прибыль 170 –
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 
(160-170)

180 – 2 241,43 – 2 872,47

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 200 – 2 241,43 – 2 872,47

Простые акции (5110) 19 528,5 19 528,5
Уставной капитал (5100) 17 269,00 17 269,00
Прочий капитал (5130) 725,50 725,50
Выкупленные собственные акции – 2 985,00 – 2 985,00
Нераспределенная прибыль (5300) 16 155.31 13 282,85
Итого по разделу (Собственный капитал) 33 424.31 30 551,85
Итого обязательства и собственный капитал 
(раздел 3+ раздел 5)

34 252,29 31 192,39

Отчет о прибылях и убытках за 2021 год по ОАО «Антибиотики»

Аудиторское заключение
По нашему мнению, финансовая отчетность дает достоверный и справедливый взгляд на 

финансовое положение ОАО «Антибиотики» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансо-
вые результаты деятельности и движение денежных средств на указанную дату, в соответст- 
вии с международными стандартами финансовой отчетности.

Независимый аудитор – ОсОО «Бух учет и  аудит» в лице директора           ЫЗГЫБАЕВА С.
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ОсОО “Генсервис”  
объявляет о своем закрытии. 
Код ОКПО:29409247, ИНН: 
02705201610125 . 

Претензии принимаются в 
течении 2-х месяцев по адре-
су: г. Бишкек, ж/м Кºк-Жар, 
ул. Кулмурзаева, 171, тел: 
0770 92-92-60.

П-415

ОсОО “Кыргыз нефть 
сталь конструкция” 

объявляет о своем закрытии. 
Код ОКПО:30387887, ИНН: 
00801201910017 .

 Претензии принимаются в 
течении 2-х месяцев по адре-
су: г. Бишкек, ул. Турусбе-
кова, дом 109/1, тел: 0770 
92-92-60.                       П-415

ОАО “Корпорация  
машиностроение” 

объявляет о своем закрытии. 
Код ОКПО:22592538, ИНН: 
02909200010127.

 Претензии принимаются в 
течении 2-х месяцев по адре-
су: г. Бишкек, пр. Мира, №1, 
тел: 0770 92-92-60

П-415

ОсОО «АИМ Партнерс»
объявляет о проведении повторных публичных  
торгов на предмет залога в ЗАО АКБ «Толубай»:
– жилая квартира, полезной площадью 29,38 кв. м, жилой площадью 

18,30 кв. м. 
Место расположения имущества: Кыргызская Республика, Чуйская 

обл., Аламудунский р-н, с.Молдовановка, ул. Пионерская, д.9, кв.2. 
Принадлежит на праве собственности Бузурманкуловой Насийкат Ар-

станалиевне.
Повторные публичные торги состоятся 16 июня 2022 года в 12:00 ча-

сов по месту расположения имущества.
Начальная (стартовая) продажная цена – 700 000 (семьсот тысяч) сом.
Желающим принять участие на повторных публичных торгах, не позд-

нее чем за один день до торгов необходимо подать заявку в ОсОО «АИМ 
Партнерс» и внести гарантийный взнос в размере 5 (пять) % от начальной 
(стартовой) продажной цены на банковский счет организатора торгов в Фи-
лиал ОАО “Оптима Банк”: №1 г. Бишкек: №1090820029690291. Участник вы-
игравший повторные публичные торги, должен в течение 5 (пяти) дней вне-
сти на расчетный счет организатора торгов сумму (покупную цену) за выче-
том суммы ранее внесенного гарантийного взноса.

Организатор торгов ОсОО «АИМ Партнерс», адрес: г. Бишкек, ул. Мос-
ковская, 163, офис 6.  

Справки по телефону: 0312 88-88-86.                                                С/О-245 

ОсОО «АИМ Партнерс»
объявляет о проведении повторных публич-

ных торгов на предмет залога в  ЗАО «Кыргыз-
ский Инвестиционно-Кредитный Банк» («Kyrgyz 

Investment and Credit Bank»)::
– жилой дом, общей полезной площадью 250,0 кв.м, жилой 

площадью 140,0 кв.м., расположенный на земельном участке 
мерою 796.0 кв.м, со всеми надворными постройками. Мес-
то расположения имущества: Кыргызская Республика, Ош-
ская область, Кара-Суйский район, а/а Нариман, село Джим, 
ул.Джим-9, д.11. Принадлежит на праве собственности Арык-
баевой Жылдызкан Мамаевне. 

Повторные публичные торги состоятся 17 июня 2022 года 
в 13:00 часов по месту расположения имущества.

Начальная (стартовая) продажная цена – 101 205 (сто одна 
тысяча двести пять) долларов США.

Желающим принять участие на повторных публичных торгах, 
не позднее чем за один день до торгов необходимо подать за-
явку в ОсОО «АИМ Партнерс» и внести гарантийный взнос в 
размере 5 (пять) % от начальной (стартовой) продажной цены 
на банковский счёт организатора торгов в Филиал ОАО “Опти-
ма Банк”: №1 г. Бишкек: №1090820029690291.

*– стартовая продажная цена указанная в долларах США, окон-
чательно устанавливается эквивалентно в сомах по курсу Наци-
онального Банка КР на день реализации предмета залога.

Участник выигравший повторные публичные торги, должен в те-
чение 5 (пяти) дней внести на расчетный счет организатора тор-
гов сумму (покупную цену) за вычетом суммы ранее внесенного га-
рантийного взноса.

Организатор торгов ОсОО «АИМ Партнерс», адрес: г. Бишкек, 
ул. Московская 163, офис 6, тел.: 0312 88-88-86.

С/О-245

Люксембургский айыл окмоту 
объявляет аукционный торг  

на земельный участок:
Лот №1, земельный участок под благоустройства    

600,00 м2  расположенный в с. Люксембург, ул. Бекму-
ратова  № 1 стартовая стоимость 70000 (семьдесят ты-
сяч) сом в частную собственность.

Аукцион состоится 21 июнь  2022 года в 11-00 часов 
в здании Люксембургского айыл окмоту. Гарантийный 
взнос 10%. Срок приема заявлений на участие в аук-
ционе до 13.06.2022 г.  Вопросы по тел. 54065.  Рекви-
зит ИНН 00807199710052, ГОТЗ Р/С 443022200001615, 
БИК 440001.                                                         С/О-247

Жараксыз деп 
табылсын

Жазгїл Сейдакматовага 
2019-жылдын декабрь айын-
да №605928 номурлуу “Кыр-
гызстан” санаторийине бе-
рилген жолдомо жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.               П-417

Жараксыз деп табылсын
Исенбаева Шайымбїбїгº таандык Нарын облусунун Жум-

гал районунун Чаек айылындагы Э.Матыев кºчºсїндºгї жер 
участогунун №004091 сандуу мамлекеттик акты жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз деп табылсын.

КВ-045

Жараксыз деп  
табылсын

ИП “Цзэн  Юмей” фирма-
сынын мººрї жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                    П-413

 Жараксыз деп  
табылсын

Ысык-Кºл облусуна ка-
раштуу То¢ районунун, 
То¢ айылындагы їлїш же-
рине То¢ айыл ºкмºтїнїн 
07.06.2021-жылдагы №97 
токтомунун негизинде 
18.08.2021-жылы Кадастар 
мамлекеттик ишканасы та-
рабынан берилген сериясы 
№146106, иден. коду: 2-04-
07-0007-0361 номурлуу жер 
їлїшїнºн пайдаланууга укук 
берїїчї кїбºлїгї жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

П-421 

 Жараксыз деп  
табылсын

Алай  районунун Гїлчº  
айылынын тургуну Адиев 
Турдакундун їйїнїн тех. 
паспорту  жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.

ЖА

Считать  
недействительным
Утерянное свидетель-

ство о праве частной соб-
ственности на земельный 
участок (доли) серии ТТ 
№156034, выданный Талас-
ским районным филиалом 
государственным учрежде-
нием считать недействитель- 
ным. 

КИ

Считать  
недействительным
Утерянный гос.акт серии 

Ч за №469228 от 17.10.2013 
г., о праве частной собствен-
ности на 1500 кв.м. зем.учас-
ток №29,  иден.код 2-01-18-
1002-0737  с.Жолголот  на 
имя Маткерим уулу Талант-
бека считать недействитель-
ным. 

ЖТ

Считать недействительным
Утерянное свидетельство о гос.регистрации частного 

предпринимателя Тюпского района код ОКПО 22546359 от 
28.09.2000 г., на имя Байгашкаевой Аку Усеновны считать 
недействительным. 

ЖТ

Считать недействительным
Утерянную круглую печать и угловой штамп принад-

лежащей Ак-Суйскому районному управлению по ве-
теринарной и фитосанитарной безопасности считать 
недействительными. 

ЖТ

Жараксыз деп 
табылсын

 Базаров Салижан  
Зайнабудуновичтин Ош 
шаа-рындагы   М.Ишматов 
кºчºсїндºгї №134-їйдїн  
(идент. коду: 5-11-01-0279-
0033) ээси экендигин тас-
тыктаган  Ош шаардык мэ-
риясы тарабынан 2022-жыл-
дын 28-апрелинде чыгарыл-
ган  “Ош шаарынын мэрия-
сынын 2007-жылдын 6-ноя-
брындагы №2264 токтомунун 
2 пунктуна ºзгºртїї киргизїї 
жºнїндº” 125-токтомдун 
тїп нускасы жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Кара-Кулжа  районунун  Кара-Кочкор   айыл ºкмºтїндºгї  Кара-

Кочкор айылынын тургуну  Исмаилов Чынгызбек Шамшиевич-
ке  таандык жер тилкенин  (идент. коду: 5-03-04-1001-0098-01)  
2005-жылдын 31-январында  1883  номер менен  катталган  се-
риясы “Ч”, № 0051691 сандуу мамлекеттик акты  жана  тех.пас-
порту  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районундагы Катта-Талдык айыл ºкмºтїнїн Кара-

Сºгºт айылынын тургуну Кубан кызы Гулкайырга таандык 
Торгой-Булак участкасындагы жер тилкенин  (идент. коду: 5-04-
06-1009-0986)   11.02.2022. кїнї 8650 номер менен катталган се-
риясы “Ч”, №1072003 мамлекеттик акты жана Катта-Талдык ай-
ыл ºкмºтїнїн 2022-жылдын 4-февралында чыгарган №54 токто-
мунун тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                                                                                   ТА

Жараксыз деп 
табылсын

Абдикадыр уулу Нур-
бекке таандык Ош шаары-
нын 212-кварталындагы 65- 
кºчºдºгї №2 “а” дарегиндеги 
їйдїн (идент.коду: 5-11-02-
0026-0969) 06.03.2015-жы-
лы берилген сериясы “Ч”, 
№577952 сандуу мамлекет-
тик актысы жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.

ТА
ЖАРЫЯ

Талас облусунун район аралык сотунун 06.11.2018 –жылда-
гы чечими менен «Таластагы картошканы кайра иштетїїчї за-
воду» ЖЧК банкрот деп табылып атайын администрациялоо 
жол-жобосу уланууда.

Атайын администратор Жанташов Сагынбек Жолдошович 
коомдун кредиторлорунун чогулушун 07.06.2022-ж. саат 10:00гє 
чакырат. Чогулуш Талас шаарында заводдун административ-
дик кеўсесинде єтєт.

Кредиторлордун єкїлдєрї чогулушка ишеним кат жана доо-
талаптары менен келиши шарт.

Байланыш тел: 0709 80 70 54                                                  КИ

ЖАРЫЯ 
Нарын облустук район аралык соту 15.10.2009-ж. банкрот деп 

табылган «Ак-Улак кесими» ААК атайын администратору кре-
диторлордун жалпы жыйынтыктоочу чогулушун 14.06.2022-ж.  
саат 11:00 чакырат.

Кредиторлордун єкїлдєрї чогулушка ишеним кат жана доо-
талаптары менен келиши шарт.

Байланыш тел: 0777 48 69 15; 0709 70 80 54                          КИ

Аламудунский айыл окмоту
объявляет открытый конкурс по предоставлению земель-
ного участка во временное пользование:

1. S=0,065 га. расположенного по адресу: с. Аламудун, ул. По-
левая б/н (во временное пользование).

Торги состоятся по адресу: с. Аламудун, ул. Набережная 
300a в здании Аламудунского айыл окмоту 20.06.2022 г. в 
14-00 часов.

С/О-248

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

Кîøóì÷à ìààëûìàò àëóó÷óëàð æàíà   êûçìàòòàøêûñû  êåëãåíäåð ¿÷¿í äàðåêòåð: Бишкек 
ш.,  Т.Аáäуìîìóíîâ   êº÷ºñ¿, 193,  òåë.: 62-20-32,  62-20-25.  

E-mail:  tuusu@infotel.kg,   kyrgyztuusu@gmail.com 
«Кûðãûç Тóóñóíà»  êîø êåëè¢èç!
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Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу  районундагы Кызыл-Суу  айыл ºкмºтїнїн Талаа 

айылында жашаган жеке ишкер Бакытбек кызы Гїлмайрамга  
(ПИН. коду: 10803199202252) Мамлекеттик салык кызматынын 
Кара-Суу райондук башкармалыгы тарабынан 2018-жылдын 
26-октябрында берилген ыктыярдуу патенттин STI-24, STI-25 тир-
кемелери  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалы-

гы  тарабынан жеке ишкер Сагинбаева Эльнура Ураимовна-
га берилген ОКПО коду:24540824, ИНН:11005198201076 сан-
дуу мамлекеттик каттоо кїбºлїгїнїн тїп нускасы жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Кара-Суу  районундагы Кашкар-Кыштак  айыл ºкмºтїнїн Ле-

нин кºчºсї-75/6 дарегинде жашаган жеке ишкер Джапаров Сан-
жар Асановичке  (ПИН. коду: 22103198200440)  Мамлекеттик 
салык кызматынын Кара-Суу райондук башкармалыгы  тара-
бынан 2019-жылдын 12-июнда берилген ыктыярдуу патенттин 
STI-24, STI-25 тиркемелери  жоголгондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.                                                               ТА

Жараксыз деп табылсын
Алибекова Рахимаханга таандык Кара-Суу районундагы На-

риман   айыл ºкмºтїнїн аймагындагы турак жайдын (идент. ко-
ду: 5-04-11-1010-0261) сериясы: “Ч”, №795673 сандуу  мамле-
кеттик акты жана техникалык паспорту жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп табылсын.                                              ТА                                                                                                   

Жараксыз деп  табылсын
Акынбаева Данекке таандык Кара-Кулжа районунун Кызыл-

Жар  айыл ºкмºтїндºгї Кызыл-Жар айылынын Кызыл-Жар 
кºчºсїндºгї №46 їйдїн (идент. коду: 5-03-06-1001-0082)  Кызыл-
Жар айыл ºкмºтї тарабынан 2004-жылдын 16-августунда чык-
кан №676 токтомдун жана18.10.2020-жылы берилген сериясы 
“Ч”, №941744 сандуу мамлекеттик актынын тїп нускасы жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                 ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Кожобекова Гулипа-
га таандык Кара-Суу райо-
нунун Кашкар-Кыштак ай-
ыл ºкмºтїндºгї Мºнºк ай-
ылындагы аянты 12 чар-
чы метр соода жайынын  
(идент. коду: 5-04-07-1008- 
0753) аталган айыл ºкмºттїн 
13.02.2004-жылы чык-
кан №54 токтомунун жана 
13.02.2004-жылдын 16-фев-
ралында тїзїлгºн сатуу жа-
на сатып алуу келишиминин 
тїп нускасы жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                            ТА

Подразделение службы судебных исполнителей 
Тюпского района Иссык-Кульской области 

объявляет публичные торги по продаже на следующие автотранспорт-
ные средства и движимое имущество, принадлежащие ответчику ОсОО 
«Терра Эмплоймент Групп» – комплект оборудования по производ-
ству асфальтобетонный смеси, расположенный в Тюпском айыл окмо-
ту Иссык-Кульской области. 

Аукцион (торги) состоятся в 14:00 часов 23 июня 2022 года по 
месту его нахождения имущества. Согласно оценки независимых оцен-
щиков первоначальная (стартовая) цена при реализации общая стои-
мость составляет в сумме 2 114 000 (два миллиона сто четырнад-
цать тысяч) сом.

Для участия в аукционе необходимо внести 5% от начальной сто-
имости заложенного имущества на депозитный счет ПІССИ Тюпского 
района.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается за один день до 
начала аукциона. Задаток, внесённый лицом, выигравшим аукцион, за-
числяется в счёт покупной цены.

За информацией обращаться в ПССИ Тюпского района по адресу:  
с. Тюп, ул. Элебаева, №54. 

Контактные телефоны: (03945) 2-40-10, 0700 21-79-05.
Организатор торгов и.о. старшего судебного исполнителя Или-

паева Ж.Д.                                                                          П-416

«Настоящим Открытое акционерное общество «Кыр-
гызский химико-металлургический завод» (эмитент, реги-
страционный номер № 86680-3308-ОАО, код ОКПО 05785425, 
ИНН 02307199510015, свидетельство о государственной пе-
ререгистрации серия ГПЮ № 0000994, юридический адрес: 
Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский 
район, город Орловка, улица Ленина д.  1а) раскры-
вает информацию об избрании состава членов коллеги-
ального исполнительного органа эмитента – Правления 
ОАО «Кыргызский химико-металлургический завод», являю- 
щуюся существенным фактом, затрагивающим финансово-
хозяйственную деятельность эмитента и подлежащую обя-
зательному раскрытию:

 Решением Совета директоров ОАО «Кыргызский химико-
металлургический завод» от 30 апреля 2022 года приня-
ты следующие решения:

Досрочно прекратить полномочия коллегиально-
го исполнительного органа – Правления ОАО «КХМЗ» 
12.05.2022 г. в составе:

1) Тимакова Валерия Петровича – Председателя Прав-
ления ОАО «КХМЗ».

2) Кочетовой Татьяны Алексеевны – члена Правления 
ОАО «КХМЗ».

3) Рыжкова Юрия Анатольевича – члена Правления ОАО 
«КХМЗ».

Избрать коллегиальный исполнительный орган – Прав-
ление ОАО «КХМЗ» сроком на 1 год с 13 мая 2022 года по 
12 мая 2023 года в следующем составе:

1) Тимаков Валерий Петрович (паспорт ID 0523451, вы-
данный 25.01.2018 года МКК 218031, зарегистрированный 
по адресу: г. Кемин, ул. Абдубачаева, д.111)

2) Гришко Ирина Анатольевна (паспорт AN 3180371, вы-
данный 19.12.2012 года МКК 50-06, зарегистрированный по 
адресу: г. Орловка, ул. Веселая, д.61, кв.3)

3) Умтулов Азамат Джумалиевич (паспорт ID1590463, вы-
данный 11.02.2020 года МКК 218031, зарегистрированный по 
адресу: с. Алтымыш, ул. Орокбаева, д.2).

  Избрать руководителем коллегиального исполнительно-
го органа – Председателем Правления ОАО «КХМЗ» Тима-
кова Валерия Петровича сроком на один год с 13 мая 2022 
года по 12 мая 2023 года.

С/О-244

ПССИ г.Ош 
объявляет повторные публичные торги  в форме  открыто-
го аукциона  на земельный участок общей  площадью 1704,0 
кв.м., (идент. код 5-11-11-1003-0838) расположенный по адресу:  
г. Ош, ул. Ж.Сасыкбаева  №5 «а» принадлежащий Заирбек 
уулу Омурулану. 

Начальная стартовая цена 3 159 200 сомов.
Лица желающие принять участие в аукционе, обязаны дать 

заявку на участие и подписку о том, что не имеется препят-
ствий к их участию в аукционе, внести на депозитный счет 
территориального подразделения судебных исполните-
лей задаток в размере 5% от начальной продажной цены пе-
ред началом торгов, на депозитный счет ПССИ г.Ош, р/счет 
4407012100000188, ИНН 00101199510034, БИК 440001, код плате-
жа 14511900 Ошский РОК, банк получателя Ошский филиал ОАО 
«РСК Банк».

Прием заявок на участие в аукционе судебному исполните-
лю заканчивается за один день до начала аукциона.

Публичные торги будут проводится по месту нахождения иму-
щества 04 июля 2022 года в 10 часов 30 минут.

Участник выигравший публичные торги должен в течении 7 
дней внести сумму за приобретенный предмет залога  (покупную 
цену) за вычетом суммы ранее внесенного гарантийного взноса.

За доп.инф. обращаться  по тел: 03222 7-01-51 с/и Эсен-
баев Ж.С.                                                                                               ТА

Васильевский айыл окмоту 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

на предоставление в частную собственность земель-
ный участок сельскохозяйственного назначение “под 
огород” по адресу: село Привольное, уч. б/н на сум-
му 78715 сомов (семьдесят восем тысяч семьсот 
пятнадцать) сомов на основании оценок. 

Конкурс состоится 30.06.2022 года в здании Васи-
льевского айыл окмоту.

Наш адрес: Чуйская область, Аламудунский рай-
он, село Виноградное, ул. Токтогула, №13.

Тел: 0312 45-23-56
П-420 

ОАО "Чуйский рыбхоз" публикует решения, принятые на 
годовом общем собрании акционеров 30.04.22 года

Вид собрания: Годовое
Форма проведения: Очное голосование
Дата проведения: 30 апреля 2022 года
Место проведения: с. Озерное, ул. Центральная, 42
Кворум Собрания: 76,36% (17 974 акций)

Годовое Общее собрание акционеров приняло следующие ре-
шения:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Кованова А.В. – ЗАО «Телесат», 2. Эсенбаева Ж.А., 3. Колосовой Н.В. 
2.1. Утвердить отчёт генерального директора, бухгалтерский баланс, 

счета прибылей и убытков за 2021 год. 
2.2. Утвердить Отчет Ревизора.
3. Утвердить бюджет на 2022 год.
4. Утвердить заключение независимой аудиторской организации за 

2021 г.
5.  Утвердить Аудиторскую компанию «Эккаунтинг – Аудит» – 50 000 

сом – аудитором Общества. 
6. Избрать в Совет Директоров Общества: Рудь Николай Петрови-

ча, Шайхидинова Адиля Дуйшенбековича, Сабельникова Дениса Дми-
триевича.

7. Избрать Ревизором Общества – Рябкову Ольгу Павловну.    

С/О-246

Жараксыз деп табылсын
Сыдыков Нурбек Топчубаевичке таандык Сокулук районунун 

Сокулук айылындагы Калинин кºчºсїнїн №3 їйїнїн жер учас- 
тогуна берилген сериясы №0023201 сандуу мамлекеттик акт жо-
голгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

КВ-044

Жараксыз деп  
табылсын

Мамлекеттик салык кыз-
матынын Ош шаардык баш-
кармалыгы  тарабынан Ка-
римов кºчºсї-1/1 дарегин-
де жашаган жеке ишкер   
Жантураев Талантбек Аб-
дикаримовичке берил-
ген  ИНН:20312198801148 
сандуу мамлекеттик каттоо 
кїбºлїгїнїн тїп нускасы жо-
голгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Сасыкбаева Жазгїл Са-
быржановнага таандык Ош 
шаарындагы   Ке¢-Сай масси-
виндеги 470-жер тилкесинин 
02.12.2016-жылы берилген 
сериясы “Ч”, №678939 сан-
дуу мамлекеттик акты  жогол-
гондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.      ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Аширов  Абдукоимге  
таандык Кара-Суу районунда-
гы Мады  айыл ºкмºтїнїн  Ка-
ратай кºчºсїндºгї №40 їйдїн 
(идент. коду: 5-04-10-1002-
0446) 2014-жылдын 10-октя-
брында берилген сериясы: 
“Ч”  №563212 сандуу мам-
лекеттик актысы жоголгон-
дугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.                              

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Кара-Суу  районунун  На-
риман   айыл ºкмºтїндºгї 
Жийделик айылынын тургу-
ну  Юсупов Бахадир Имин-
жановичке  таандык  турак 
жайдын  (идент. коду: 5-04-
11-1006-1801) техникалык 
паспорту жана 2015-жыл-
дын 1-апрелинде  тїзїлгºн 
№13466 номер менен  каттал-
ган  белекке берїї келишими-
нин тїп нускасы   жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.                  ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Сыдыков Касымга 
таандык Ысык-Кºл облусу-
на караштуу Ак-Суу райо-
нунун Маман айылындагы 
жер їлїшїнº 29.04.1996-жы-
лы берилген, сериясы ИК-Ж 
№800887 номурлуу жер 
їлїшїнºн пайдаланууга укук 
берїїчї кїбºлїк жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

П-414
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Отчет о финансовом положении  
за год, закончившийся 31 декабря 2021

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр»

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Активы в форме право пользования
Нематериальные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность  
по финансовой аренде
Итого внеоборотных активов

221 281
11 307
118 695

44 438
395 721

102 192
11 765
110 492

66 670
291 119

Оборотные активы
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
Краткосрочная часть дебиторской задолженности  
по финансовой аренде
Предоплаты и прочая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
ВСЕГО АКТИВОВ

7 364
55 274

22 756
51 627
89 939
70 878

297 838
693 559

9 729
 38 863

22 816
32 963
45 000
97 296

246 667
537 786

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал
Накопленная прибыль

263 520
383 514

263 520
247 422

Итого собственный капитал 647 034 510 942

Долгосрочные обязательства
Обязательства по аренде
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства

771
2 566
3 337

867
4 622
5 489

Краткосрочные обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Итого краткосрочные обязательства

9 786
33 402
43 188

2 044
19 311
21 355

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 693 559 537 786

Отчет о прибыли или убытке и прочем  
совокупном  доходе за год, закончившийся 31 декабря 2021

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

2021 год 2020 год

Продолжающаяся деятельность
Выручка
Себестоимость реализации

454 159
(180 363)

298 093
(151 745)

Валовая прибыль
Расходы по реализации
Прочий доход
Административные расходы

273 795
(24 919)
3 771

(93 805)

146 348
(15 797)
2 809

(58 387)

Результат операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доход/(убыток) от переоценки иностранной валюты
Прибыль до налогообложения

158 842
15 389
(1 046)
1 501

174 687 

74 973
13 084
(139)

12 280
100 198

Расход по налогу на прибыль (16 416) (11 483)

Прибыль от продолжающейся деятельности 158 271 88 715

Отчет об изменениях собственного капитала  
за год, закончившийся 31 декабря 2021

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

Акционерный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

Остаток на 1 января 2021 года 263 520 247 422 510 942

Прибыль за год 158 271 158 271

Всего совокупный доход за год
Дивиденды акционерам

158 271
(22 179)

158 271
(22 179)

Операции с собственниками (22 179) (22 179)

Остаток на 31 декабря 2021 года 263 520 383 514 647 034

Остаток на 1 января 2020 года 263 520 190 526 454 046

Прибыль за год – 88 715 88 715

Всего совокупный доход за год
Дивиденды акционерам

–
–

88 715
(31 819)

88 715
(31 819)

Операции с собственниками – (31 819) (31 819)

Остаток на 31 декабря 2020 года 263 520 247 422 510 942

Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2021

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

2021 год 2020 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Денежные средства, выплаченные при закупке товаров 
Денежные средства, выплаченные сотрудникам
Оплаченные операционные расходы 
Выплата налоговых обязательств
Выплата в социальный фонд
Погашение налога на прибыль

462 087
24 431

(20 566)
(132 753)
(113 038)
17 286

(22 295)
(27 641)

349 342
24 238
(18 847)
(102 289)
(97 879)
(35 612)
(10 393)
(13 165)

Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности

 
187 511

 
95 395

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Погашение/получение процентов
Пополнение банковских депозитов
Возврат денежных средств с депозита
Денежные средства, выплаченные при приобретении  
основных средств
Денежные средства, выплаченные при приобретении  
нематериальных активов

14 680
(103 000)
58 000

(128 785)

(32 165)

(7 413)
(45 000)
71 000

(29 530)

(16 507)
Чистое использование денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности

 
(191 270)

 
(27 450)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прочие поступления от финансовой деятельности
Выплаченные дивиденды

–
(22 179)

–
(31 862)

Чистое использование денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности 
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

(22 179)
(479)

(26 418)
97 296

(31 862)
(226)

35 857
61 439

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 70 878 97 296

Председатель Правления                              ЖАМАЛИДИНОВ У.Т.
Главный бухгалтер                                        КИСЕЛЕВА Н.В.
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62-20-65
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Экономика  бєлїмїнїн башчысы 
НАЗАРАЛИЕВА Нарынкїл – 62-20-66

Социалдык саясат бєлїмїнїн башчысы
СОВЕТ уулу Мелис – 62-20-31
Маданият бєлїмїнїн башчысы
ТАШТАНАЛИЕВ Болотбек –  62-20-26
Интернет-сайттын жетекчиси: 
Наргиза КОЗУБАЕВА – 62-20-29
Сайттын-редактору:
РАМАНКУЛ кызы Асель – 66-01-22
Кабарчылар:
БЕДЕЛБЕК кызы Вера –  62-20-27
МУСА кызы Асел – 66-01-22

Жарнама бєлїмї:  0550 24-09-14 
Тел/факс:  62-20-29.  gezit-tuu@mail.ru

КАЗАКБАЕВА Наргиза – 0707 17-57-85
БОЛОТБЕК кызы Аида – 0778  24-39-55
Бухгалтерия – 62-20-51,  62-20-52
Єз кабарчылар:
АКУНОВА Жыпар – 0772 35-95-92
Ош – АБДЫРАЗАКОВ Тєлєнбай –  0773 79-21-17
Жалал-Абад –  СОПУБЕКОВ Баатырбек  – 
0778 44-48-61 
Баткен – ТАЖИБАЕВА  Гїлчехра –
0773 12-40-13
Ысык-Кєл – ТЇРК  Жээнбай – 0555  32-07-69
Чїй – ЖУМАГУЛОВ  Болот – 0550 28-06-51
Талас – ИМАНКУЛОВ Козубек – 0772 65-59-05
Нарын – УСУП тегин Кїмєндєр – 0700 43-56-77
«Кыргыз Туусу» басма сєз борбору: 62-20-28
«R» белгиси бар материалдар жарнама  
иретинде жарыяланган.

Кол жазмалар жана сїрєттєр кайтарылбайт. 
Жарнамалардын мазмунуна редакция  
жооп бербейт. 

Гезиттин индекси: 68416
Жарнамалар жарнама берїїчїнїн каалоосу  
боюнча кыргыз, орус тилдеринде жарыяланат.
Гезит шейшемби, жума кїндєрї чыгат.

«Учкун»  АКнын  басмаканасында  басылды. 

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Буйрутма  № 444   Нускасы 5607
Басууга  19. 05.2022-ж. саат 18.30да

***
Автордун кєз карашы редакциянын  
пикирин  билдирбейт. 

Реквизиттер:  
ИНН 01012199310063
р/с 1030220000109089         
Банк: 
Первомайский ФОАО 
“Коммерческий Банк  
Кыргызстан”
БИК 103002
Код ГНИ: 004 УГНС   
Первомайского района
Биздин дарек:  720040. 
Бишкек шаары,  
Т.Абдумомунов кєчєсї, 193.
факс: 62-20-52.
Электрондук дарек:
e-mail:  tuusu@mail.ru
www.kyrgyztuusu.kg

«ЛОТ№ 1. Медицинский центр полезной площадью 54,20 кв.м., находящееся по 
адресу: Чуйская обл., г. Токмок ул. Ленина дом 356, кв.З7, Иден.код 7-10-07-0030-
0007-01-037 принадлежащий Айдыралиевой Гульнаре Токтобековне на праве 
собственности согласно Договора дарения № 17185 от 21.11.2011 г. 

Стартовая цена составляет 1 247 300 (Один миллион двести сорок семь 
тысячи триста) сом.

ЛОТ№ 2. Офис, общей площадью 53,2 кв.м, находящийся по адресу: Чуйская 
область, г. Токмок,  ул. Ленина, дом 356, кв.28, Иден. код 7-10-07-0030-0007-01-
028, принадлежащий на праве собственности  Айдыралиевой Гульнаре Токтобе-
ковне, согласно Акт приемки в эксплуатацию № 43 от 06.09.2019 г., Договор купли 
продажи 12736 от 17.07.2019 г. 

Стартовая цена составляет 1 138 300 (Один миллион сто тридцать восемь 
тысячи триста) сом.

Предмет залога реализуется в сомах. 
Для участия в публичных торгах необходимо внести гарантийный взнос – 1% от 

стартовой стоимости – на р/с в сомах 1117301200020271 БИК 111006 ЗАО «Банк 
Азии» до начала публичных торгов.

Выигравшим публичные торги на открытом аукционе признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Покупная цена под-
лежит внесению в течение пяти банковских дней за вычетом суммы, внесенного га-
рантийного взноса после проведения торгов. 

Публичные торги состоятся 23 июня 2022 года в 12:00 ч.  по адресу: Чуйская 
область, город Токмок, ул. Ленина 356 кв. 28.

Сведения об Организаторе торгов:
ОсОО ЮК "Люкс Консалт", адрес: г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова, д. 14, кв. 41, 

тел.: (0312) 56 88 25, (0772) 30 30 32, р/с в сомах 1117301200020271, БИК 111006 
ЗАО "Банк Азии", код ОКПО 29403204, ИНН 01603201610167.                       С/О-222

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПССИ г.Ош объявляет  публичные торги  в форме  открытого аукциона  на 

нежилое помещение Ателье  площадью застройки 303,85  кв.м.,  с земельным  
участкам 345 м.кв. расположенное г. Ош, ул. Ленина 268 идент.код: 5-11-02-0071-
0096 и нежилое помещение Мастерская площадью 10,26 м.кв. с земельным  участ-
кам 30 м.кв. расположенное г. Ош, ул. Ленина 268 «а» идент.код: 5-11-02-0071-
0048 принадлежащее Усонкановой К.О.  Начальная стартовая цена 5 720 600 
сомов.

Лица,  желающие принять участие в аукционе, обязаны дать заявку на участие 
и подписку о том, что не имеется препятствий к их участию в аукционе, внести 
на депозитный счет территориального подразделения судебных исполнителей 
задаток в размере 5% от начальной продажной цены перед началом торгах, на 
депозитный счет ПССИ г. Ош, р/счет 4407012100000188, ИНН 00101199510034, 
БИК 440001, код платежа 14511900 Ошский РОК, банк получателя Ошский фи-
лиал ОАО «РСК Банк».

Прием заявок на участие в аукционе судебному исполнителю заканчивается 
за один день до начала аукциона.

Публичные торги будут проводится по месту нахождения имущества 24 ию-
ня  2022 г. 10.00 ч.

Участник выигравший публичные торги должен в течении семи  дней внести 
сумму за приобретенный предмет залога  (покупную цену) за вычетом суммы ра-
нее внесенного гарантийного взноса.

Телефон для справок: 03222 7-01-51 с/и Назирбаев  С.
ТА
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Багбанчылык – бул бакыт

Мелис СОВЕТ уулу,  
«Кыргыз Туусу»

– Та¢сыгай эже, алгач ºзї¢їз 
тууралуу айтып берсе¢из?
– Биз Лейлектин Исфана шаары-

нан болобуз. Уулубуз Бишкекте окуп, 
иштеп калганына байланыштуу тºрт 
жыл мурун Чїйгº кºчїп келип, ушул 
жерди сатып алганбыз. Эки кыз, бир 
уул, 8 неберебиз бар. Жашым элїї 
алтыда. 

– Огороду¢уз 
тимеле кºздїн 
жоосун алат 
экен. ªзї¢їз эле 
иштетесизби?
– ªзї¢їздºр бил-

гендей, тїштїктº 
адамдар бала кези-
нен жер иштетїїгº 
аралашат эмеспи. 
Жолдошум Жумабай 
экººбїз дагы кичи-
небизден жерге жа-
кын ºскºнбїз. Лейлек-
те, кийин бул жакта 
да бир-эки гектардай 
жерге помидор, бады-
ра¢, ачуу калемпир, 
дарбыз эгип жїрдїк. 
Азыр уулубуз “иште-
бей эле койгула, ºзїм 
багам” дегенинен 
їйдº отуруп калдык. Бирок, бала кез-
ден кыймылдап кºнїп алган жаны-
быз жºн отура албайт экенбиз. Айыл- 
дан жїзїм, анар, кокон гилас, ан-
жир, ºрїк, кара ºрїк, алмурут, шаб-
далы, бий алманын кºчºттºрїнºн 
алып келип отургузганбыз. Анжир 
быйыл мºмº берет. Мурдагы жылы 
кышкысын жылуулабай коюп їшїк 
алып кеткен. Былтыр жїгºрїнїн са-
багы менен жылууладык эле быйыл  
жакшы ºстї. Жїзїмдºрїбїзгº їчїнчї 
жыл болуп мºмº байлады. Шабда-
лыбыз да тїшїм бере баштады. 
Анар бул жактан тїшїм бербейт 
дешкенине карабай эксперимент 
катары он чакты тїп ºстїрїп жата-
быз. Кышкысын анарды да жылуу- 
лайбыз. Жер тартыш болуп жол 
жээгине малина отургуздук эле  
быйыл тїшїмї жакшы болгону калды. 
Кокон гиласыбыз да жакшы тїйдї. 
Мындан сырткары, курма отургуз-

Илгертен кыргызда “эки колу¢ шок болсо, курсагы¢ 
ток болот” деген накыл кеп бар. Муну эске 
салганыбыз, улам кийинки муун даярга кºнїп, 
їйїнїн жанындагы жерди иштетпей баарын 
базардан сатып алууга ºтїп бара жатат. Алсак, 
кадимки бадыра¢, помидор, сабиз, кызылча, 
тїрп, сарымсак, картошка º¢дїї ºсїмдїктºрдї 
алакандай огороддон эле бир жылга жеткидей 
ºндїрїп алса болот. Ага кошумча алма, ºрїк, 
алмурут, алча, шабдалы сыяктуу мºмº жемиш 
бактарын ºстїрїп, їй-бїлºгº жеткидей тїшїм 
алуу кºп кыйынчылыкты деле жаратпайт. Бїгїн биз 
3 сотых жерди берекелїї бакчага айландырып, 
бирди ми¢ кылган Бишкек шаарынын Калыс-Ордо 
жа¢ы конушунун тургуну Та¢сыгай Досматованы 
кепке тарттык.    

Та¢сыгай ДОСМАТОВА:

             “Алакандай жерден  
Ала-Тоодой тїшїм алса болот”

дук. Ал негедир жакшы кºктºй албай  
жатат. 

– Мºмº жемиштерден сырт-
кары, бул жерде баары бар ок-
шойт?
– ªзї¢їздºр кºргºндºй огоро-

добузда сарымсак, бадыра¢, поми-
дор, жїсай, жїгºрї, укроп, калемпир,  
петрушка, кулпунай, шыпыргы бар. 
Жакында сарымсакты казып алабыз 
дагы ордуна сабиз эгебиз. Жїгºрїнїн 
тоют боло турган жана ºзїбїз жей тур-
ган эки тїрїн эгебиз. Шыпыргы быш-
канда минтип ºзїбїзгº шыпыргы бай-
лап алабыз.  

– Сиздерди кºрїп їлгї алган-
дар барбы?
– Бул жер биз келгенде таштанды 

ташталып, камыш, тикенек баскан жер 
болчу. Жерди иштетип баштаганы-
бызда кызыгып ке¢еш сурагандар кºп 
болду. Азыр да кºп келишет. Адам-

дар ар кандай болот экен, “кары-
ганда тырмала¢дап кыйналбай 
эле койбойсу¢арбы” дегендер да 
болду. Кээ бир эркектер жолдо-
шума “жºн эле отурбайсы¢бы, 
сени кºрїп аялым жанды кой-
бой жатат”, – деп да айтыптыр. 
Бирок, бала кезде кыймылдап 
кºнїп алган со¢ жºн отура ал-
байт экенбиз. Бала-бакырага, 
неберелерге бир нерсе кыла-
лы деп ушул алакандай жерди 
иштетип жатабыз. Учурда ба-
зардан эч нерсе сатып албай, 
ºзїбїз ºстїргºн таза жер же-
миш, мºмº жемиштерди жеп жа-
табыз. Экинчиден, кыймыл ден 
соолукка пайда. Їчїнчїдºн, мэ-
энет менен ºстїргºн тїшїм ºтº 
ширин, таза да болот. Базар-
дан алган помидор, бадыра¢дар- 
дын кºрїнїшї жакшы болго-
ну менен даамы жок. Абыш-

кам экººбїздїн те¢ аны жегибиз  
келбейт.  

– Лейлектеги огороду¢уздар 
канча сотых эле?

– 16 сотых кенен болчу. Бул жер 4 
эле сотых болуп, бир аз кысылып калат  
экенбиз. 

– Тїшїмдїн ºзї¢їздºрдºн 
ашканын сатасыздарбы?

–  Тїшїм ºзїбїз жегенге, салат 
жапканга кенен жетет. Жазында ба-
дыра¢, помидордун кºчºттºрїн са-
табыз. Ашканын кошуна-коло¢дорго 
беребиз. 

– Иштетилбеген огороддор-
ду кºрїп кейисе¢из керек?

– Ооба, Лейлекте эл бардык 
нерсени огородуна эгип алып, 
мээнет кылып жейт. Бул жак-
та отоо чºп, тикен баскан огород-
дор кºп экен. Жапжаш туруп кый-

мылдабагандарды кºрїп та¢ 
калдым. 

–  Роза гїлдºрї¢їз мык-
ты экен. Башка гїлдºрдºн да 
ºстїрºсїзбї?
– Роза менен гвоздикадан сырт-

кары жылына ар башка гїлдºрдї 
ºстїрчї элем. Жазында мен айылда 
болуп калып чалым экпептир. 

– Келечекте дагы жер сатып 
алып иштетели деген ниет бар 
болсо керек?

 – Неберелер 
чо¢ойсо жер иштете-
биз деген ой бар. Азы-
рынча чалым экººбїз 
эртели-кеч минтип 
аракет кылып жата-
быз. Кыскасы, эм-
гек кылса, алакандай 
жерден Ала-Тоодой 
тїшїм алса болот. 

– Кыймыл кºп 
болгондуктан оору-
баса¢ыздар керек?

– Кудай сактасын, 
ооруй элекпиз. Адам 
канчалык кºп эмгек 
кылып, жерге жакын 
болсо ден соолугу 
ошончолук чы¢ болот  
экен.  

Алмаш САТЫБАЕВА, 
Т. Досматованын кошунасы: 

“Булардын огороду 
да, ºздºрї да адамды 

тартып турат”
– Биз дагы бак-шак ºстїргºндї жакшы 

кºрºбїз. Жумабай менен Та¢сыгай кел-
генде булардан кºп нерсени їйрºндїк. 
“Бирººнїн огородундагы тикенекти кºрїп 
кейигенче, ºз огороду¢дагы гїлдї кºрїп 
ырахат ал” дегендей бул кошуналарым 
эч кимге акыл їйрºтпºй эле эмгектене бе-
ришет экен. Огородунун кооздугу адамды 
кандай суктандырып турса, кошуналарым-
дын адамгерчилиги, эмгекчилдиги да адам-
дарды ºздºрїнº тартып  турат. 

Солдаттай тизилген жїгºрї менен шыпыргы Багбандын жїзїмї

Керемет розалар

Гїл ачпай мºмº  
байлаган анжир


