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Бизде эле эмес, дїйнєдє 
Куран миўдеген пикирлер ме-

нен которулган. Курандын ичи 
дайра болгондуктан бир киши-
нин акылы менен токтоп кал-
байт. Ошондуктан негизги ише-
ним жолубуздан адашып кетпе-
ген, биздин мазхабдын чегинен 
чыкпаган китептерге уруксат 
бере беребиз. 

4-БЕТТЕ

Сай-сайга толду 
таштанды...

6-БЕТТЕ

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. 

Эмне їчїн КРнын Ми-
нистрлер Кабинетинин 

тескемеси аткарылбай жатат? 
Эмне їчїн маалыматтык сая-
сатты жергиликтїї бийлик 
колдобой жатат? – деген суроо 
туулат. 

5-БЕТТЕ

Акыйкатчынын иши –
акыйкаттыкты орнотуу

22-июнда Президент Садыр 
Жапаров ºлкºнїн Акыйкатчысы 
Атыр Абдрахматованы кабыл 
алды.

Анда адамдын жана жарандын укук-
тары менен эркиндиктерин кор-

гоонун актуалдуу маселелери, Акыйкат-
чы институтунун ишмердїїлїгїн жакшыр-
туу боюнча чаралар талкууланды.  

Акыйкатчы кºп жылдан бери акый-
каттыкка жетпей жїргºн жарандардын 
жеке жана жамааттык иштери тууралуу 
маалымат берди. Ал адам укуктары бу-
зулган конкреттїї учурларына токтолуп, 
кайрылмандарга документ берїї, аларды 
коомго аралаштыруу жана мамлекеттик 
колдоо кºрсºтїї боюнча ыйгарым укук-
туу органдардын иши жетишсиз экенин 
белгиледи.

Мындан тышкары, А.Абдрахматова 
быйыл КРнын Акыйкатчысынын тїп-
тºлгºнїнº 20 жыл толо турганын айтып, 
буга карата БУУнун сунуштамаларына 
ылайык, Акыйкатчынын макамын Париж 
прициптерине толук ылайык келтирїї 
максатында жаўы конституциялык мый-
замдын кабыл алынышы кїтїлїп жатка-
нын белгиледи.

Ошону менен бирге, ал жакын ара-
да тїзїї пландалып жаткан Акыйкатчы-
га караштуу Адам укуктары боюнча ай-
мактык институттун концепциясы менен 
тааныштырды.

Президент Акыйкатчы институтунун 
адамдын жана жарандын укуктары менен 
эркиндиктерин коргоо ишин чыўдоо, мый-
замдын бардыгы тарабынан аткарылышы 
жана урматталышы принциптерин жыл-
дыруу зарылдыгын белгиледи. Ал адам-
дын жана жарандын укуктарын коргоо 
боюнча комплекстїї жана теске салын-
ган чараларды жїргїзїї – элге кызмат кы-
луунун негизги талабы экенин билдирип, 
жарандарыбыздын кºйгºйлºрї жеринен 
так, ºз учурунда мыйзамдуу чечилишин 
бардык мамлекеттик тїзїмдºрдºн талап 
кылынганын баса белгиледи.
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Президенттин иш кїндºлїгї

21-июнда Минск шаарында Кыргыз 
Республикасынын тºрагалыгы астында 
Евразия ºкмºттºр аралык кеўешинин 
кеўейтилген форматтагы жыйыны ºттї.  

Анда Министрлер Кабинетинин башчы-
сы Акылбек Жапаров ЕАЭБдин эконо-

микалык жана финансылык туруктуулугун кам-
сыздоо їчїн биргелешкен аракеттерди консо-
лидациялоо зарылдыгын белгиледи жана бул 
иштер алкагындагы бир катар ыкчам чаралар-
ды сунуштады. 

«Биринчиден, кыска мººнºттїї келечекте 
ЕАЭБ ички рыногунда социалдык мааниге ээ 
азык-тїлїк товарларынын тартыштыгына бай-
ланышкан тобокелдиктерди минималдаштыруу 
механизмдерин киргизїї зарыл. Кеп, биринчи 
кезекте жеке рынокту толтурууну эске алуу ме-
нен азык-тїлїк коопсуздугун камсыз кылуу бо-
юнча макулдашылган саясаттын механизмде-
ри жºнїндº болуп жатат», - деди ал.

Экинчи чара катары їзїлгºн кооператив-
дик бизнес-чынжырчаларды ыкчам калыбына 
келтирїїнї атады.

«Бїгїнкї кїндº Кыргыз Республикасында 
ºндїрїлгºн тигїї-текстиль продукциясынын са-
паты жана дизайны белгилїї фирмалык кийим-
кече ºндїрїїчїлºрдºн кем калышпайт. Экология-
лык жактан таза балдар тамак-ашын ºндїрїї, 
машина курууну ºнїктїрїї, лифт жабдууларын 
жана тетиктерин чыгаруу боюнча долбоорлор-
го катышууга даяр ишканалар бар. Буга байла-

ныштуу ЕАЭБ алкагында ºнºр жайдын артык-
чылыктуу жана жогорку технологиялуу тармак-
тарында кооперация жана импортту алмашты-
руу боюнча комиссия тїзїї тууралуу бїгїн ка-
был алынып жаткан чечимибиз абдан туура», 
- деп кошумчалады А.Жапаров. 

Анын пикиринде, кийинки приоритеттїї ча-
ра бирикмеге мїчº-ºлкºлºрдїн финансы ры-
ногунун жана экономикасынын тышкы таасир-
лерге туруктуулугун бекемдºº жана финансы-
лык ресурстарды натыйжалуу мобилизациялоо 
жана инвестициялоо їчїн шарттарды тїзїї бо-
луп саналат.

«Бул максатка жетїї їчїн улуттук валютада-
гы котировкалар менен евразиялык облигация-
лар рыногу демилгесин ишке киргизїї сунушта-
лууда. Тºртїнчї чара – ЕАЭБ ºлкºлºрїнїн тран-
зиттик потенциалын ыкчам кеўейтїї. Глобалдык 
ºзгºрїїлºрдїн жана дїйнºлїк экономикалык бор-
бордун чыгышка жылышынын шартында жаўы 
логистикалык коридорлорду ºздºштїрїї жана 
толук кандуу транспорттук байланышты камсыз 
кылган транспорттук тутумду тїзїї маанилїї», 
- деди Минкабдын башчысы. 

Жыйындын катышуучуларына кайры-
лып, Акылбек Жапаров їстїбїздºгї жылдын 
26-майында Бишкекте ºткºн Евразиялык эко-
номикалык форумдун катышуучуларына ыраа-
зычылык билдирип, бул иш чара экономика-
лык интеграцияны ºнїктїрїїнїн маанилїї ба-
гыттарын талкуулоого мїмкїндїк бергендигин  
белгиледи.

Т.ИСХАКОВ

ªнїгїїдº аймактардын салымы чоў
Кечээ Президент Садыр Жапаров Министрлер 
Кабинетинин Тºрагасы Акылбек Жапаровдун, 
Минкаб мїчºлºрїнїн, Президенттин 
администрациясынын тїзїмдїк бºлїмдºрїнїн 
жетекчилеринин, Мамлекет башчысынын 
облустардагы ыйгарым укуктуу ºкїлдºрїнїн 
катышуусунда жумушчу кеўешме ºткºрдї.

Анда аймактардын социалдык-экономикалык 
ºнїгїїсїнїн маселелери, Президенттин жана 

Министрлер Кабинетинин чечимдери менен тапшырма-
ларынын жер-жерлерде ишке ашырылуусунун жїрїшї 
каралды. Ошондой эле, аймактар алдында турган тап-
шырмалар менен жакынкы мезгилдеги пландары, жер-
жерлердеги тезинен чечїїнї талап кылган кºйгºйлїї 
маселелери талкууланды.

Мамлекет башчысы аткаруу тартиби аксап жатка-
нын белгилеп, конкреттїї багыттар боюнча аймактар-
дагы ыйгарым укуктуу ºкїлдºрїнїн жана район аким-
дери менен айыл ºкмºт башчыларынын чабал ишинин 
айрым учурларына токтолду.

С.Жапаров жер-жерлерде туризм чºйрºсїн мындан 
ары ºнїктїрїї жана уставдык капиталы 1 млрд. сомго 
жеткен Туризмди ºнїктїрїїнї колдоо фонду менен ты-
гыз ºз ара аракеттенїї маселесине кºўїл бурду.

Ал жергиликтїї ºз алдынча башкаруу органдары-
нын жоопкерчиликсиз ишине жол берилбесин белги-
леп, борбордук бийликтин чечимдеринин аткарылы-
шын кºзºмºлдººнї кїчºтїїнї тапшырды. Ошондой 
эле жер-жерлерде кїндºлїк турмушка зарыл маселе-
лерди ыкчам чечїї боюнча бир катар тапшырмаларды  
берди.

Глобалдуу маселенин айланасында баарлашуу
«The Independent» 
британ басылмасында 
Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр 
Жапаровдун 
эксклюзивдїї 
интервьюсу жарыяланды.

Интервьюда Президент 
климаттын ºзгºрїшїнїн 

тоолуу мамлекеттердин элде-
рине тийгизген катуу таасири кºп 
учурларда кºз жаздымда калып 
жатканын айтты.

«Дїйнº жїзї кесепеттери  
тийип калышы мїмкїн болгон кли-
маттын глобалдык ºзгºрїїсїнº 
дуушар болууда, – дейт ал. –
Бул ºзгºчº тоолуу ºлкºлºргº 
тиешелїї, анткени бул кºйгºйлºр 
тоолуу аймактар їчїн кыйла ди-
намикалуу жана спецификалык 
мїнºзгº ээ: мºўгїлºрдїн эриши 
менен табигый суу запасынын 
азайышы орду толгус кырсыкка 
алып келиши мїмкїн.

Мына ошондуктан эл ара-
лык коомчулук климаттын 
ºзгºрїшїнºн улам катуу жапа 
чеккен ºнїгїп келе жаткан тоо-
луу ºлкºлºрдїн муктаждыкта-
рына ºзгºчº кºўїл бурушу за-
рыл жана климаттын ºзгºрїшїнº 
каршы чара кºрїїдº «климат-

тык адилеттїїлїк» концеп- 
циясынын маанилїїлїгїн эске 
алуусу кажет.

Кыргызстан – дээрлик 
он миўдеген мºўгїнїн меке-
ни. Акыркы жыйырма жылдын 
ичинде биз суу ресурстарынын 
акырындык менен азайышына 
алып келген кылым карыткан 
мºўгїлºрдїн кайра калыбына 
келбегидей эригенине кїбº бо-
луудабыз”.

Баарлашууда С.Жапаров  
тоолуу аймакта чоўоюп, ал жак-
тагы айлана-чºйрºнїн кандай 
ºзгºрїп жатканын ºз кºзї ме-
нен кºргºндїктºн, бул кºйгºйдї 
коомчулукка жеткирїїгº анын 
чечкиндїїлїгї ºзгºчº актуалдуу 
болгонун тїшїндїрїп берди.

«Мен туулуп-ºскºн айылы-

ма бат-баттан барып турам, - 
дейт ал, - кºз ачып-жумганча 
мºўгїлºр четинен жоголуп ба-
ратканын байкайм. Тоолорубуз-
дагы климаттын ºзгºрїшїнїн 
кесепеттерине кїбº болгондук-
тан, мындай маанилїї маселени 
Глазгодо кºтºрїїгº туура келди.

Адамдар бул тууралуу кли-
маттын ºзгºрїшїнїн башка мам-
лекеттерге тийгизген таасири ка-
тары айтышпайт, анткени алар 
Кыргызстан сыяктуу ºлкº жа-
на ал жердеги кºйгºйлºр туура-
луу билишпейт. Эгер бул Улуу 
Британия же АКШ сыяктуу чоў 
мамлекет болгондо жана бул 
ºлкºлºрдº ушундай кºйгºйлºр 
болсо, анда баары башкача бол-
мок. Эл аралык коомчулук бизди 
байкабай калууда, бирок байка-

шы керек эле».
Анын айтымында, ºлкº 

кºмїртектин калдыктарына кар-
шы кїрºшїїдº ºз алдынча ка-
дамдарды жасап жатат. Ал шай-
лангандан бери «Жашыл Мурас» 
аттуу жаўы демилге жыл сайын  
ºлкºдº алты миллион жаўы бак-
дарак отургузууну кºздººдº. 
Ошентип, Кыргызстан акырын-
дап кºмїртек чыгарган энергия-
дан кайра жаралуучу энергия бу-
лактарына, атап айтканда, гидро-
энергетикага ºтїп жатат.

“Биз климаттын ºзгºрїшїнїн 
кесепеттерине каршы туруу їчїн 
колубуздан келгендин баарын 
жасап жатабыз, кºзºмºлїбїздº” 
– деди ал. – Экологиялык кºй- 
гºйлºрдї чечїї, климаттын  
ºзгºрїшїнº ыўгайлашуу, мºў-
гїлºрдїн эрип, дарыялардын 
кургап кетїїсїнºн сактап калуу 
максатында 2022-жылды “Тоо 
экосистемасын коргоо жана кли-
маттын туруктуулугун камсыздоо 
жылы” деп жарыялоо жºнїндº” 
жарлыкка кол койдум.

Суу ресурстарынын таўкыс-
тыгын эске алуу менен айыл 
чарбасына жана эл чарбасы-
нын башка тармактарына суу-
ну їнºмдººчї технологиялар-
ды киргизїїнїн їстїндº иштеп 
жатабыз. Ошондой эле калктын 

ичїїчї таза сууга жетимдїїлїгїн 
арттырып, каржылык стимул 
кºрсºтїї жана эл арасына маа-
лыматты кºбїрººк жеткирїї ар-
кылуу сууну кїнїмдїк турмушта 
сарамжалдуу пайдалануу ара-
кеттерин кºбºйтїп жатабыз».

Бирок, С.Жапаров эгер 
эл аралык коомчулук Кыргыз  
Республикасы сыяктуу ºлкº-
лºрдº глобалдык жылып 
кетїїнїн айынан келип чыккан 
конкреттїї кºйгºйлºрдї тааны-
баса жана колдобосо, жогоруда-
гы иш-аракеттер жетишсиз боло-
рун да эскертти.

“Бала кезимде атам менен 
тоого кºп барчумун. Ал токой-
чу болчу, анын иши – чºп ча-
буу эле. Эсимде, атамды ээр-
чип жїргºн ошондой балалык 
кїндºрдїн биринде ал капысы-
нан: “Балам, токточу, карачы”, – 
деп калды. Анын дїрбїсї боло 
турган. Ошондо ºмїрїмдº би-
ринчи жолу ак илбирсти кºргºм.

Биз Кыргызстанда ошол 
мен кºргºндºгїдºй илбирстер-
ди коргоо їчїн колдон келгендин  
баарын жасап жатабыз, бирок эл 
аралык коомчулук чара кºрбºсº, 
менин неберелерим бала кезим-
де атам менен кºргºндї эч ка-
чан кºрбºй калабы деп корком”, 
– деди ал.

Министрлер Кабинетинде

Тºрага  
“Элкартта” болду
23-июнда Министрлер Кабинетинин Тºрагасы Акылбек 
Жапаров «Элкарт» улуттук тºлºм системасынын 
операторунун материалдык-техникалык базасы жана 
иш принциптери менен таанышты. 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын башкармалы-
гынын тºрагасы Эрмек Уманкулов белгилегендей, оператордун ин-
фраструктурасы эл аралык стандарттарга туура келет жана финан-
сы рыногун ºнїктїрїїнї жана аны санариптештирїїнї тездетїїгº; 
накталай эмес тºлºмдºрдїн їлїшїн жогорулатууга; калктын фи-
нансылык кызмат кºрсºтїїлºргº жеткиликтїїлїгїн жºнºкºйлºтїїгº;  
мамлекеттик кызмат кºрсºтїїлºрдїн жеткиликтїїлїгїн жогорула-
тууга багытталган. 

А.Жапаров ºлкº аймагында мобилдик тºлºм системаларын 
ºнїктїрїїнїн маанисин белгиледи. «Бирдиктїї тºлºм системасы 
ыўгайлуу, кºп функционалдуу, бирок ошол эле учурда жºнºкºй бо-
лушу керек, бир баскычты басуу менен каалаган курактагы адам 
дїкºндº нан їчїн, же коммуналдык кызматтар їчїн тºлºй алуу-
су керек. Дїйнº кїн сайын ºзгºрїїдº жана биз аны менен бирге 
ºзгºрїшїбїз керек. Эки айдан бери мен сиздерден жаўы финансы-
лык технологияларды колдонуу менен накталай эмес тºлºмдºрдїн 
бирдиктїї системасы боюнча долбоорду кїтїп жатам. Келерки жу-
манын соўуна чейин аны ишке ашыруунун жол картасы менин сто-
лумда турушу керек», - деди ал.  

Министрлер Кабинетинин башчысы кошумчалагандай, ºлкºдº 
ыкчам тºлºмдºр системасы жана бирдиктїї тºлºм мейкинди-
гин калыптандыруу QR-код аркылуу тºлºмдºрдї жїргїзїїнї га-
на камтыбастан, ошондой эле финансылык билдирїїлºрдї берїї 
мїмкїнчїлїгїн, тºлºм системаларынын ºз ара аракеттенїїсїн жа-
на интеграциясын, ошондой эле ЕАЭБдин алкагында технология-
лык стандарттарды унификациялоо жана шайкеш келтирїїнї кам-
тууга тийиш. 

ЕАЭБдеги интеграцияны 
ºнїктїрїї аракеттери
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Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

22-июнда Жогорку Ке¢ештин 
жыйынында “Кыргыз 
Республикасындагы оюн-зоок 
иши жºн¿ндº” Мыйзам долбоору 
¿ч¿нч¿ окуудан кийин добушка 
коюлуп, 59 депутат “макул”, 
7 депутат “каршы” добуш 
беришти. 5 депутат добуш 
берген жок.

Парламенттин басма сºз кызматы та-
раткан пресс-релизде “Мыйзам долбоор-
лору инвестицияларды тартууну стимул-
даштыруу жана Кыргыз Республикасы-
нын республикалык бюджетинин киреше 
бºл¿г¿н кºбºйт¿¿ ¿ч¿н жагымдуу шарт-
тарды т¿з¿¿ максатында иштелип чык-
кан. Долбоорго ылайык Кыргыз Респуб-
ликасынын аймагындагы оюн-зоок жай-
ларынын ишинин, оюн-зоок ишин мамле-
кеттик жºнгº салуунун укуктук негиздери, 
негизги т¿ш¿н¿ктºр, оюн-зоок жайларын 
т¿з¿¿н¿н жана к¿т¿¿н¿н тартиби, кумар 
оюндарын уюштуруу жана аны лицензия- 
лоо, кумар оюндарын уюштурууну жа-
на ºткºр¿¿н¿ контролдоо жана оюн-зоок 
ишинин субъекттеринин жоопкерчилиги 
аныкталган.

Кыргыз Республикасында кумар оюн-
дары лицензияланган ишкердиктин т¿р¿ 
болот жана лицензиялар акы тºлºн¿¿ч¿ 
негизде берилет. Долбоордо лицензия-
лык тºлºº ºлчºм¿н Кыргыз Республика-
сынын Министрлер кабинети аныктоосу 
сунушталган” деп айтылат.

ЖКдагы талкуу ж¿р¿ш¿ндº Минис-
трлер кабинетинин тºрагасы Акылбек Жа-
паров буга чейин ºкмºт 123 млрд. сомдук 
антикризистик пакет кабыл алганын бел-
гилей келип: “Анын ичинде оюн-зооктон 
каражат алабыз деген эсептººлºр менен 

Шекербек КАЛЫКОВ, “Кыргыз Туусу” 

Жогорку Ке¢ештин депутаттары 
тарабынан  кабыл алынган "Оюн-
зоок иши жºнїндº"  мыйзам 
долбоорунун жактырылышына 
каршы чыгып, ºз оюн 
коомчулукка та¢уулагандар 
жок эмес. Диний кºз карашты, 
улуттук каада-салтты курал 
кылып, тагыраагы казинонун 
ачылышына каршы болгон топтун  
аргументин ынанымдуу деп 
айтууга болбойт. 

Аталган мыйзамдын долбоорун 
талкуулоо учурунда КРнын Ми-

нистрлер Кабинетинин 
тºрагасы Акылбек Жапа-
ров онлайн-казино їчїн 
IТ адистер атайын прог-
рамманын їстїндº иш-
теп жатканын, постсо-
веттик ºлкºлºр болгон 
Беларусиянын, Грузия-
нын тажрыйбасын пайдалануу боюнча 
ºзїнїн пикирин билдирди.   

Чындыгында Интернет айды¢ында, 
жалпы эле дїйнºдºгї техникалык жана 
электрондук революциянын шапатасы 
ар бир їйгº кирип турган чагы.  Ошон-
дой эле маалыматтык технологиянын 
дїркїрºп ºскºн доорунда онлайн-казино 
ºтº кызыгууну жаратууда. Компьютер-
дин кнопкасынын жардамы менен кази-
но оюндарына катышуу дїйнº эли їчїн 
жа¢ылык болбой калды. Маселен, Сауд  
Араб ºлкºсїндº кумар оюндарына тап-
такыр тыюу салынган. Бирок, жарандар 
атайын веб-сайттар аркылуу онлайн-

Ток этери:
 «Казино боюнча Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу бул 

мыйзамды кабыл алып аткан жоксуздар. 
Биринчи жолу – 2004-жылы, андан кийин – 2006-жылы, акыркы жолу – 2008- 

жылы кабыл алынган. 
Казино тууралуу мыйзам кабыл алынып, казинонун баары Бишкекте та-

тынакай иштеп баштаган. 
“Оюн-зоок автоматтар мектептин тегерегинде толуп кетти» деп жа-

тып акыры саясатташтырып, «казинонун баары жабылсын» деген чечимге 
келип,  жаап салганбыз.

Бирок, дал ошол биз жапкан кїнї Казакстанда, Россияда ачылып, бул ºлкºлºр 
ºз экономикасында болгон салымдарды, жумуш орундарын баарын тїзїшкºн. 

Оппозиция болуш кыйын,  бирок, баарыбызды бириктирген Кыргыз же-
ри, бир эле Кыргыз Республикасы, бир кыргыз эли, бир Конституциябыз бар.

Кыргызстандын экономикасынын кызыкчылыгы їчїн мен сиздерден сура-
нып кетем. Биздин бºлºк ºлкºлºргº караганда бир эле конкуренттик алдыга 
чыгып кетїї мїмкїнчїлїгїбїз бул – туризм. 

Баарыбыз Грузияга суктанып олтурабыз. Азыр мына, Грузия казинолорду 
ачып туристтерди тартып, 70-80 млн долларды бюджетине киргизип жа-
тышат. Жаныбыздагы Арменияда да ачылды.

Филиппин жана калгандарын айтпай эле коеюн. Ар бир кичине ºлкºлºр жан-
талашып атат кичинекей мїмкїнчїлїктºрдї колдонушуп.

Ми¢дин бириби, миллиондун бири болобу, баарын колдонуп ºзїнїн экономи-
касын о¢доп кетейин деген абдан чо¢ конкуренция болуп жатат. 

КРнын Министрлер Кабинетинин Тºрагасы Акылбек Жапаров  
Жогорку Ке¢ештин пленардык жыйында сїйлºгºн сºзїнºн  

кыскартылып алынды 

Оюн-зоок жайларына  
чет ºлкºл¿ктºр гана кире алышат

келип, сиздердин алды¢ыздарда отура-
быз. Эртерээк мыйзам долбоорун кол-
доп берсе¢издер, быйыл 1 млрд. сомдон 
2 млрд. сомго чейин киреше алабыз. Ка-
зиного уруксат бер¿¿ мыйзам долбоору 
кабыл алынып калса, чет мамлекеттин 
жарандары гана паспортун кºрсºткºндºн 
кийин казинонун кардары боло алышат. 
Мыйзам бузуулар болсо, казино ээлери 
жоопкерчиликке тартылат. Кыргыз жаран-
дарына кир¿¿гº тыюу салынат. Оюн-зоок 
жайларга  кир¿¿ ¿ч¿н паспорт менен био-
метрикалык кºзºмºл ж¿рг¿з¿лºт”, – деди.

Депутат Д.Бекешев сунушталып жат-
кан мыйзам долбоорлорунан онлайн ка-
зино жана оюн автоматтарын алып са-
луу сунушу колдоо таппай калганына кы-
жалат болуп, чет ºлкºл¿ктºр гана эмес, 
Кыргыз Республикасынын жарандары, 
ошондой эле балдар да онлайн казино-
лордун кардары боло алышат деген к¿д¿к 
оюн айтты эле, А.Жапаров IT-адистери 
КР жарандарынын онлайн казиного ка-
тышуусун кºзºмºлдººгº, ошондой эле 
18 жашка чыга элек балдардын кумар 

оюндарына катышуусуна тыюу салуу-
га м¿мк¿нд¿к бер¿¿ч¿ механизмдерди 
киргиз¿¿н¿н ¿ст¿ндº иштеп жатканын  
билдирди.

Парламенттеги талкууда айрым де-
путаттар эгер кризис болбосо, айлыктар 
кºтºр¿л¿п жатса, эмне ¿ч¿н экономиканы 
турукташтыруу жºн¿ндº сºз болуп жатка-
нына кызыкса, дагы бири бюджеттин ки-
реше бºл¿г¿н кºбºйт¿¿, КР жарандары-
нын казиного катышуусун кºзºмºлдººн¿н 
инструменттери боюнча суроо беришти. 

Кºпч¿л¿к депутаттар Министрлер Ка-
бинети демилгелеген мыйзам долбоорун 
колдоого алышты. Депутат Арсланбек 
Малиев кумар бизнеси инвесторлорду 
тартууга, жумуш орундарын т¿з¿¿гº, калк-
тын кирешесин кºбºйт¿¿гº шарт т¿згºн 
факторлордун бири экенин баса бел-
гилеп, андан т¿шкºн каражатка Ысык-
Кºлгº ФАП жана мектеп курууну сунуш-
тады. “Мыйзам долбоору экономикалык 
м¿нºзгº ээ» экенин баса кºрсºткºн Бал-
бак Т¿лºбаев бул маселени саясатташ-
тырбоону суранды. Депутат Эмил Жам-

гырчиев КР жарандары оюн жайларынын 
кардары болуп калбашы боюнча кепил-
дик бер¿¿ маселесин кºтºрд¿. 

“Оюн-зоок иши жºн¿ндº” мыйзам дол-
боору боюнча кыргызстандыктар казино-
го киришине жол берилбейт. Казинолор 
чет ºлкºл¿ктºр ¿ч¿н гана иштейт. Мый-
зам долбоору иштелип, мурдагы ката-
лыктар эске алынган. Эгер кыргызстан-
дыктар кумар оюн-зоок жайларына кирсе, 
ошол казинонун лицензиясы жокко чыга-
рылат жана жабдуусу конфискацияланат. 

Айтымда, эгер казинолор ачылса, 12 
ми¢ киши жумуш менен камсыз болот. 
Бул жылы 1-2 млрд. сомдун тегерегинде-
ги акча, эмки жылдан андан кºб¿рººк акча 
мамлекеттин бюджетине т¿шº баштайт.

УКМКнын башчысы айрым депутат-
тар мыйзам долбоорун талкуулоодо дин-
ге жамынганына катуу сын айтып: “Биз да 
намаз окуган адамдарбыз. Бирок ошол 
эле учурда ким динге жамынып алып, эм-
не иш кылып жатканын да билебиз. Мен 
кимдин акча алмаштыруу жайы бар эке-
нин, ким акчаны канча пайыз менен бе-
рип жатканын билем. Ара¢арда суткалап 
казинодон чыкпагандар эми динге жамы-
нып отурат” – дегенинде чындык жатат.

Мамлекеттин кызыкчылыгы деген 
жерде динди жана башка шылтоолорду 
бетке кармаган туура эмес.

Диндин жºн¿ бºлºк. Динди деле ашык-
ча кармана берсе, анын деле кумардан 
айырмасы кайсы? ̄ й-б¿лºс¿н ачка таш-
тап, алты айлап даваатка кеткендер жок-
пу? Даваатка барабыз деп, алды Бангла-
деш, Пакистанга кетип, арты республика-
ны кыдырып, же ¿й тирилигинен жок, же 
¿й-б¿лºдºн жок ж¿ргºндºр азбы?

Депутаттар эл ºк¿л¿, ошол эле учур-
да мыйзам чыгаруу бийлигинин да ºк¿л¿. 
Биз элге «Оюн-зоок иши жºн¿ндº» мый-
замдын канчалык зарылдыгы жºн¿ндº 
туура т¿ш¿нд¿р¿п, эл да муну туура ка-
был алышы керек.

Кїндїн темасы

Онлайн-казино 
казиного кире алышат. Демек, шарият-
ты бекем карманган ºлкºлºр деле элек-
трондук “оюндарга”  каршы туруштук бе-
ре албай келет. Ошол эле  Улуу Бри-
таниянын атайын лицензиясы бар ком-
панияларынын электрондук оюн-зоок 
кызматынан дїйнºнїн тºрт бурчунда-
гы адамдар пайдалана алышат экен. 
Керек болсо, араб ºлкºлºрїнїн жаран-
дары  їчїн араб тилиндеги сайттар иш-
тешет. Айрым маалыматтарга караган-
да Сауд Араб ºлкºсїнїн жарандары ºз 
ºлкºсїндº классикалык їлгїдºгї кази-
но жок болгондугуна байланыштуу чет 
ºлкºлºргº кºп чыгышат. Кºбїнчº беш 
жылдыздуу мейманканаларда жайгаш-

кан  казинолору бар Египетте турист 
катары эс алууну жактырышат дешет. 
Бул эми диний кºз караштарды карма-
нып казиного каршы чыккандар їчїн  
кыскача маалымат.  

Эми Беларусиянын оюн-зоок рыно-
гуна кºз салып кºрºлї. Акыркы жылдар-
да бул ºлкºдº чыгыш Европанын опе-
раторлору їчїн ы¢гайлуу болгон легал-
дуу тїрдºгї оюн-зоок индустрияга ар-
тыкчылык берип келе жатыптыр. Мын-
да жергиликтїї калктын оюн-зоокко аз-
гырылышына тыюу салынган. Бирок, 
лицензия алуучулар сºзсїз тїрдº Бе-
ларусиянын аймагында катталышы ка-
жет. Лицензия алуу їчїн тесттен ºтїї 

процесси ºтº узак, анан татаал. Антке-
ни, кылдат текшерїїдºн ºтºт. Оюн-зоок 
бизнеси боюнча мониторинг борбору 
процессти жºнгº салып, атайын ком-
пьютердик кассалык системанын ишин 
камсыз кылып турат. Бардык финансы-
лык операциялар, оюнчулардын ºздїк 
маалыматы ушул система аркылуу 
кºзºмºлгº алынат. Онлайн-казинонун 
жергиликтїї рынокто акырындык ме-
нен калыптанып баратышы, классика-
лык їлгїдºгї казинолорго проблема-
ларды жаратууда.  

Учурда Беларусия чыгыш Европа 
ºлкºлºрї, Россия їчїн оюн-зоок индус-
триясы ачык ºлкº болуп эсептелет.  
Ошону менен бирге киреше булакта-
рын кºбºйтїп жатат. Ал эми Грузияда 
оюн-зоок бизнесинин эсебинен жылы-

на 1 млрд. доллардын те-
герегинде  пайда кºрїшºт 
экен. 

Кыргыз мамлекети ка-
зиного уруксат берип жат-
кан э¢ алгачкы ºлкº эмес. 
Албетте, мунун дурус жа-

на буруш жактары бар.   Бїгїнкї эконо-
микалык жактан оор кырдаалда оюн-
зоок бизнесинин заманбап тїрї болгон 
онлайн-казинону мыйзамдын чегинде 
колго алуу эч кимге зыян алып келбес 
эле. Себеби, эл аралык де¢гээлдеги ке-
пилдиги бар компаниялардын їлгїсїндº 
иш алып барууга басым жасап, ошо-
го тете адистерди даярдап, ушул тар-
макты ºнїктїрїїнїн жолун табуу учур-
дун маселеси.  Анткени, бул  мамле-
кет їчїн пайда табуунун заманбап жо-
лу десек болот. Ал эми онлайн-казино 
эч кандай чек арага баш ийбей калды. 
Аны да моюнга алалы. 

чек арага баш ийбейт
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– Замир кары мырза, маеги-
бизди коомчулукта жакшы ка-
был алынган окуядан баштайлы. 
Жакында эле имамдарга илгерки 
кыргыз улуттук кийимине окшош 
бирдиктїї форма тигилди. Аны 
имамдар мечиттерде эле кийише-
би же кїнїмдїк турмушта деле кие 
берсе болобу?

– Бул кийимдерди биздин урматтуу 
президентибиз жалпы имамдарыбызга 
белек катары тиктирип берди. Шария-
тыбызга жараша бул кийимдердин этеги 
узун болуп, кыргыз улуттук орнаменттери 
тїшїрїлгєн, алар бардык облустарга та-
ратылды. Алар мечиттерде, той-топурда, 
кєчєлєрдє да кийгенге ылайыктуу. Єзїм 
деле муну кєп жерлерде кийип жатам. 
Имамдын формасына ылайык болгондук-
тан мечиттерде дайыма кийип жїрєбїз. 
Менимче ар бир адам єзїнїн мамлеке-
тинде єєн кєрїнбєгєн кийимдерди кийи-
ши керек. Бизде айрымдар Европанын, 
кээ бирєєлєр арабдардын кийимдерин 
кийип алып жатышат. Бирок, ата салты-
быздан келе жаткан да кийимдерибиз бар. 
Биз ошого ылайыктап, жакшынакай фор-
ма кылсак деген ниетибиз бар. Сиз айткан 
форманы азыр жалпы коомчулук, имам-
дар да жактырып, кєпчїлїк кайра буйрут-
ма берип тиктирип кийип жатышат. Азыр 
Тїркия, Малайзияда дин кызматкерле-
ринин єзїнє тиешелїї бирдей кийимде-
ри бар. Келечекте биздин имам, дин кыз-
маткерлерибизге да ошондой бирдиктїї 
форма кылсак деп ниет кылып жатабыз.          

– Акыркы кезде биздеги дин-
ге ишенгендер арасында кадыр-
баркы бар, диний темада сїйлєгєн 
сєздєрї акыйкаттык катары ка-
был алынган айрым адамдардын 
толеранттуулуктан алыс, сабыр-
сыз болуп жатышы диний билим-
дин, тарбиянын жетишсиздиги-
нен эмеспи?

– Негизи ислам толеранттуулуктун, 
кандай адам менен болбосун диалог жа-
саганга даяр болгон, ошого багыт жасаган 
дин. Ошондуктан динибизде “бул дїнїйє 
касташуунун эмес, мамилелешїїнїн 
дїнїйєсї” деп айтылат. Ал эми айрым 
дин кызматкерлеринин жаўжал чыгарып, 
адамдар менен урушканы алардын мада-
нияты, билим деўгээлине жараша болуп 
жатат го деп ойлойм.

Илгертен ата-бабаларыбыз тутунуп 
келген ханабий мазхаб, матрудий акый-
да деген негизги карманган жолубуз бар. 
Акыркы жылда ал боюнча Ысык-Кєл, Чїй, 
Талас, Нарын облустарында тїшїндїрїї 
иштерин жасап бїттїк. Эми ажылык аякта-
гандан кийин ал ишти тїштїк облустарын-
да єткєрїп баштайбыз. Кыскасы, акырын-
дап имамдарыбызга эл арасында єздєрїн 
кандай алып жїрїш керектигин, жакшы-
лык, жамандыктарда элге кандай кыз-
мат кылып, суроолорго кантип туура жооп  
берїї керектигин їйрєтїп келе жатабыз. 
Кудай буюрса, кєч бара-бара тїзєлєт.   

– Ушул кезге чейин Курандын ко-
тормосунун муфтият тарабынан 

Борбор Азиянын башка мамлекеттерине салыштырмалуу Кыргызстанда 
дин эркиндигине чек коюлган эмес. Ар бир жаран каалаган динин тутуп, 
жашап, иштей алат. Бирок, “боёкчу, боёкчу десе, атасынын сакалын 
кошо боёптур” дегендей ашынып кетип, дин менен улуттук каада-
салтыбызды, нарк-насилибизди карама-каршы койгондор да арбын. 
Ошол себептен коомчулукта эки ача пикир жаралып, жаатташмай, 
жаакташмайлар да кїч алып баратат. Ушундан улам Кыргызстан 
мусулмандар диний башкармалыгынын башчысы, муфтий Замир кары 
РАКИЕВ мырзага бир нече суроо менен кайрылдык.

“Ар бир адам єз мамлекетине єєн 
учурабаган кийим кийиши керек”

Замир кары РАКИЕВ:

жактырылып, туура деп баалан-
ган бир вариантынын чыгарыл-
бай келишине эмне себеп? Антке-
ни, эл арасында тарап жаткан ар 
башка варианттагы котормолор-
до єз ара шайкеш эместиктер бар 
экендиги айтылып келет. 

– Єзбек улутундагы кєзї єтїп кеткен 
Алаоуддин Мансур деген улуу аалымы-
быздын которгон Куранын муфтият туу-
ра деп тастыктап берген. Андан тышка-
ры Садыбакас Доолов сыяктуу їч-тєрт аа-
лым да Куранды бир сыйра которуп чыгы-
шып, ага муфтият уруксат берген. Неги-
зи Куранды которуу єтє оор, ал їчїн чоў 
илим керек. Аны ар бир адам эле которо 
албайт. Ошондуктан жарыкка чыккан Ку-
ран китептердин їстїнєн дайыма фатва 
бєлїмїндєгї илим-билимдїї балдары-
быз иштеп келе жатышат. Учурда мур-
дагы муфтийибиздин бир тафсир китеби 
жана Алманбет деген аалымдын которуп 
жаткан Куран китеби бїтєйїн деп калды. 
Андан сырткары да Курандын їстїнєн 
иштеп жаткан адамдар бар. Ошолордун  
баары чыкса бизге жетиштїї болот.

– Элге нускама катары Куран-
дын бир туура, так варианты та-
ратылса болбойбу?

– Аныўыз туура, бирок Куран - бул 
деўиз. Бизде эле эмес, дїйнєдє Куран 
миўдеген пикирлер менен которулган. Ку-
рандын ичи дайра болгондуктан бир киши-
нин акылы менен токтоп калбайт. Ошон-
дуктан негизги ишеним жолубуздан ада-
шып кетпеген, биздин мазхабдын чегинен 
чыкпаган китептерге уруксат бере бере-
биз. Куран дайра болгондуктан андан ар 
кандай пикир менен келгендер суу ичиш 
керек. Андыктан Курандын кєп которул-
ганы кайра жакшы.        

– Муфтият тарабынан даваат-
чылардын ишмердїїлїгїн тартип-
ке келтирїї, кийим формасын бир 
калыпка салуу, даваатка чыгар ал-
дында аларды каттоо боюнча ара-
кеттер кєрїлгєнї менен натыйжа 
болбой жаткандай. Бул ишти тар-
типке салууга болобу? 

– Даваатчылардын кийим-кечелери, 
жїрїм-туруму, тазалыгы боюнча кєп сын 
пикирлер айтылгандыктан 2014-жылы му-
нун їстїндє бир топ иштер жїргїзїлгєн. 
Азыр алардын 60-70 пайызы салт-санаа-
бызга туура келген кийимдерди кийип ка-
лышты. Албетте, айрым адамдар колу-
на тийген кийимди кийсе, бирєєлєр бир  
кийимди жактырып калып ошону кийги-
си келе берет экен. Андайларды андай 
кийин, мындай кийин деп зордой да ал-
байт экенбиз. Бирок, даваатка чыккандар-
га канчалаган семинар, сабактар, курстар 
єтїлїп, лекциялар окулуп жатат. Азыр ар 
бир жамааттын ийгилигине жараша кем-
чилиги, ал тургай муфтияттын да кем-
чиликтери бар. Ошол эле артист, жур-
налист сыяктуу башка кызматтагылар-
дын деле кемчиликтери болот. Биз аны 

басмырлабай кемчиликтерди оўдогонго 
аракет кылышыбыз керек. Ошол эле  
кийим, жїрїм-турум жагынан башка эл-
дерден бизге єєн учураган нерселер бо-
луп калса аны тїшїндїрїп, адамдын би-
лим деўгээлин кєтєрїїгє аракет кылып 
жатабыз. “Кой аксагы менен миў” деген-
дей, кемчилиги бар адамды таптакыр эле 
коомдон кесип салбай, аны оўдоп коому-
бузга сиўирип кетишибиз керек.      

– Адатта, Ислам дининин чы-
ныгы мазмунун тїшїнє албаган-
дар, анын тышкы атрибуттары-
на (кийимге, сакал коюуга) эле ба-
сым жасай беришет. Алардын мын-
дай “даваатынын” натыйжасында 
карапайым адамдар арасында дин 
боюнча туура эмес тїшїнїктєр 
калыптанат. Бул боюнча мечит 
имамдары жер-жерлерде иш алып 
барып жатышабы?

– Бул боюнча єтє кєп иштер жїр-
гїзїлдї. Биздин аалымдар Дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссия менен бир-
геликте жер-жерлерде алыскы айыл имам-
дарынан бери чогултуп жумалап сабактар 
єткєрїлїп жатат. Аталган комиссия менен 
биргеликте Илимдер академиясынын чоў 
залында дин ишмерлерине мамлекеттик 
тїшїнїктї, айрым символикаларды, дин 
ишмерлеринин єздєрїн алып жїрїїсїн 
їйрєтїї курстарын уюштурдук. Бул акы-
рындап єлкєгє тарап жатат. Азыр мын-
дан он жыл мурдагыга салыштырмалуу 
дин жагында бир топ ийгиликтер болду. 
Медреселерден илим-билимдїї жаштар 
чыгып, аларды жер-жерлерге казы кылып 
жатабыз. Ушинтип бара-бара оўолобуз.      

– Ушул маселеден улам, кошуна 
Єзбекстан менен Тажикстанда ди-
ний экстремизм менен кїрєшїїдє 
дин жолундагылардын сакалдарын 
алдыртып, чачтарына, кийимдери-
не кєўїл буруп жатышат. Бизде да 
мындай аракеттер жасалса, туура 
болмок беле? 

– Негизи сакал бул – сїннєт. Аны 
жакшылап тегиздеп, таза, тыкан алып 
жїрїшїбїз керек. Ар бир мамлекетти карап 
алар мындай кылып жатыптыр дей берген 
да туура эмес. Анткени, биздин єзїбїздїн 
менталитетибиз, эркиндигибиз бар. Азыр 
башка мамлекеттер кызыккан биздеги дин 
эркиндиги дїйнєнїн бир да мамлекетинде 
жок. Ошондуктан сакалды, кийим-кечени, 
баскан-турганды зордук менен эмес, илим-
билим, тїшїндїрїї, жаштарды туура тар-
биялоо менен оў жолго салсак болот.   

– Бизде кыргыздын ал же бул 
салты, дїйнє таанымы боюн-
ча айтылган сєздєрдї ислам ди-
нине каршы коюп, “ширк” деп кар-
шы чыгуулар кєп кездешїїдє. Бул 
жаўылыштыктан улам келип чы-
гып жаткан жокпу? Муфтият, жер-
жерлердеги имамдар тарабынан ан-
дайлар арасында тїшїндїрїї иш-
тери жїргїзїлїп жатабы? 

– Ата-бабаларыбыз динчил болгон-
дуктан биздеги каада-салттын баары 
динге негизделген. Ошондуктан биздин 
каада-салтыбыздын, нарк-насилибиздин 
дээрлик 95 пайызы ислам динине дал ке-
лет. Анан жамандыкта бырчылдатып мал 
сою сыяктуу ашыкча ырым-жырымдарды  
туура эмес деп жатабыз. Мал союу, ашык-
ча чыгымдан улам жамандык учурунда 
эсептешип, кийин туугандар бет караш-
пай калган учурлар болуп жатат. Мын-
дайларды неге айтпашыбыз керек? Той-
топурларда килейген жолтандабастарды 

айдатып алышып, элди кыдырышып ысы-
рапкорчулукка барып жатышат. Муну ток-
тотолу дегенибизди эл туура кабыл алы-
шы керек. Албетте, билими жетик эмес 
дин кызматкерлери ашыкча сїйлєп кою-
шу мїмкїн. Бирок, негизги аалымдары-
быз жамандык, жакшылыкта ашыкча чы-
гымдарды азайталы дегенди айтып жа-
тышат. Накта каада-салтыбызга эч качан 
каршы чыккан жокпуз. Кайсы бир улуттун 
жакшы жєрєлгєсї динге шайкеш келсе ал 
динден деп эсептеле берет. Ошону эси-
бизден чыгарбашыбыз керек.     

– Єткєн жылдагы ажылыктан 
улам мурдагы муфтийге, муфти-
яттын каржы кызматкерлерине 
кылмыш иштери козголгон эле. 
Анын аягы эмне болууда? Эми 
мындан ары, муфтияттын, ди-
ний ишмерлердин кадыр-баркына 
кєлєкє тїшїргєн мындай жорук-
тарды болтурбоо боюнча чаралар-
ды кєрїп жатасыздарбы? 

– Ал нерсе мурун бухгалтерия тара-
бынан болгон. Бирок, мамлекет башчы-
быздын, укук коргоо органдарынын араке-
ти менен ал акчалардын баары єз ордуна 
коюлуп, быйыл ажылыкка адамдарыбыз-
ды аман-эсен жєнєтїп алдык. Эми кимдир 
бирєєлєрдї табалап, ага кїлгєнгє да биз-
дин акыбыз жок, аны кыла да албайбыз. 
Учурда ар бир тыйынды аалымдар кеўеши 
єзї кєзємєлдєп жатат. Ал жерде муфти-
яттын финансылык жагын кєзємєлдєй 
турган 21 адамдан турган фискалдык ко-
митет бар. Андан сырткары бизде їч адис- 
тен турган борбордук текшерїї комиссия- 
сы иштеп жатат. Комиссия ар бир квар-
тал сайын киреше, чыгашаларды тыйы-
нынан бери санап, отчёт алып турушат. 

– Ажылыкка барбай эле ошол ак-
ча менен бул жактан жетим-жесирге 
жардам берип, элдин кєйгєйїн чечип 
койсо да болот деп калышат. Бул 
боюнча эмне айта аласыз?

– Бул ката пикир. Анткени, ажылык бул 
Кудай тааланын парзы. Аны сєзсїз атка-
рыш керек. Бул парзды, албетте, ага кїчї, 
каражаты жеткен, мїмкїнчїлїгї, шарты 
бар адам ємїрїндє жок дегенде бир жо-
лу аткарса болот. Жок, ажылыкка барбай 
муну кылып койсоў ал парздан кутуласыў 
деген динде кєрсєтїлгєн эмес. Ошон їчїн 
ажылыкка барам дегендер арбын. Учур-
да кезекке тургандар кєп болуп, ажылык-
ка бир барып келгендерди беш жылга  
чейин экинчи жолу ажылыкка жибербей 
жатабыз. Кудай кыл деп жаткан нерсе-
ни биз акылыбызга салып тыя албай-
быз. Анан ажылыкка баргандын кєп пай-
дасы бар. Ажылыгы кабыл болгон адам 
кїнєє кылгандан жийиркенип калат, Ку-
дай їчїн акча сарптаган пендеге Жарат-
кан жакырчылыкты кєрсєтпєйт, ажылыгы 
кабыл болгон адам кїнєєлєрїнєн арылып, 
наристедей тазаланат деген сооптор бар. 
Ошондуктан пендечиликке салып ажы-
лыкка кеткен тыйынды эсептебешибиз  
керек.
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Кїн кºйгºй

Жакында Бишкек мэриясы эски 
кїркºлºрдї алып, алардын ор-

дуна бир айдын ичинде жа¢ы заманбап 
бирдиктїї кºрїнїштºгї кїркºлºрдї коюу 
буйругун чыгарган. Андай кїркºлºрдїн 
бирºº бери болгондо 300 ми¢ сом тур-
гандыктан “Басма сºз борбору”, “Басма 
сºз таратуучулар жана чыгаруучулар”  
коомдук бирикмесинин ºкїлдºрї буга на-
аразычылыктарын билдиришїїдº. 

Кїркº ээлеринин арыз-му¢ун 1998- 
жылдан бери гезит, журналдарды дї¢їнºн 
сатып иштеп келе жаткан Чынара МЫР-
ЗАБАЕВА бизге айтып берди. “Учурда 
шаарда жалпы 123 гезит-журнал саткан 
кїркº болсо, анын 70 пайызынын доку-
менттери бар. Биз арык, тротуарлардын 
жээгиндеги болгону 6 чарчы метр жер-
де турсак дагы ай сайын электр энер-
гиясын 2 сом 71 тыйындан тºлºйбїз”, –  
дейт ал. 

– Учурда биздин колубузда Биш-
кек башкы архитектурасы чийип берген 
Архитектуралык-техникалык корутунду 
(АТК) бар. Ошонун негизинде РСК банк 
аркылуу Муниципалдык мїлктї башка-
руу департаментине (ММБД) ай сайын 
800дºн 1200 сомго чейин тºлºм тºлºйбїз. 
Ошондой эле ар жылы тºлºнїїчї 470 
сомдон жер салыгы да бар. Тазалык-
ка 200 сомдон ºйдº чыгып келет. Мын-
дан сырткары ар айда патентке 1300 
сомдон, соцфондго 500 сом тºгїп бере-
биз. Мыйзам боюнча пенсионерлер соц-
фонд, патент тºлºмдºрїн тºлºбºшї ке-
рек экен. Кїркºлºрдº отурган пенсионер-
лер аны да билбей ушул кезге чейин бул 
эки тºлºмдї те¢ тºгїп келдик. Ошого да 
карабай “кїркºлºрї¢ºрдї алып коёбуз” 
деп жатышат. 

Баса, белгилей кетїїчї дагы бир жаг-
дай, ММБД биз менен тїзгºн келишим-
ге “кїркºлºр департаменттин кºрсºтмºсї 

       Гезит кїркºлºрї: 

жа¢ылообу же жок  
кылуу аракетиби?

Бишкек шаарындагы гезит, журнал саткан кїркºлºр тээ совет доорунан 
бери шаар тургундарына, борборго келгендерге кызмат кºрсºтїп 
келген. Алар арык їстїлºрїндº, тротуарлардын бойлорунда чакан 
орундарды ээлеп, шаардыктарга ы¢гайсыздык жараткан эмес. Азыр да 
мындай кїркºлºр тиешелїї бардык тºлºмдºрдї тºлºº менен шаардык 
казынага олуттуу салым кошуп келе жатышат.

менен каалаган учурда убактылуу алы-
нып коюлат” деген пунктту киргизип  
коюшуптур. Башында биз бул пунктка 
маани бербей келишимге кол коюп бер-
генбиз. Эми жакында вице-мэр Нурлан 
Шаршеналиев бизге “Бир айдын ичин-
де эски кїркºлºрдї алып, ордуна жа¢ы 
кїркºлºрдї койгула. Коё албаса¢ар си-
лердин орду¢арга коё тургандар бар”,-
деди. Демек, биздин жерлерибизге кºз 
артып жаткандар бар. 

Азыр окурмандардын баары интер-
нетке ºтїп кеткендиктен гезит-журналдан 
байыган эч ким жок. Кїркºлºрдº отурган-
дар кїнїмдїк керектººсїнº жеткидей ак-
ча чыгарганга шїгїр кылган пенсионер-
лер. Алар биздин “пенсиябызды кºбºйтїп 
бергиле же аянтыбызды ке¢ейтип берги-
ле” деп мамлекетке жїгїн артышкан жок. 
Ага карабай минтип кїркºлºрї¢ºрдї жа¢ы 
эскиз менен жасагыла деп кыйнап жаты-
шат. Эгер эски кїркºнїн сыртынан жасал-
галасак, 150-200 ми¢ сом, а жа¢ы жасат-
сак 300 ми¢ сом кетет. Мэрия талап кылган 
кїркºнїн ролл-штору (жыйналма жапкыч) 
эле 58 ми¢ сомдон 90 ми¢ сомго чейин  
экен. Жок дегенде ушул ролл-штору жок 
жасатсак, бизге же¢илирээк болмок. 
Же анын ордуна темир жапкыч болсо 
кїркºбїз арзан тїшмºк. Биздин чамабыз-
га карабай эле мэриядагылар шаардын 
эстетикалык кºркїн бузуп жатасы¢ар деп 
бизди кыйын акыбалга тїртїп жатат. На-
сыя алалы десек биздей пенсионерлер-
ге банктар насыя бербейт. Ошол себеп-
тен мэрияга “каражат таап жасатканга кºп 
убакыт кетет экен, жок дегенде 6 ай уба-
кыт бергиле” десек ага да макул болбой 
жатышат. Элде “кїркºнї эптеп жасатып 
алгандан кийин аны алып коюшса канте-
биз?” деген санаркоо да бар. Ошондук-
тан келишимди 5 жылдык мººнºт менен 
бергиле деп суранып жатабыз. 

Негизи Бишкек башкы архитектура-
сы жа¢ы кїркºлºрдїн эскизин їч ай му-
рун эле иштеп чыгып, “биз бул боюн-
ча кїркº ээлерине тїшїндїрмº иште-
рин жїргїздїк” деп Бишкек мэриясына 
бериптир. Эскизди 1-июнда ара¢ колу-
бузга алсак, вице-мэр бир айдын ичин-
де кїркºлºрдї жа¢ылагыла деген талап  
коюп жатат. Анан кїркºнї сайдинг же оли-
кабонд материалдары менен жасагыла 
деп жатышат. Эки материалды те¢ уу-
рулар кайчы менен кесип же таш менен 
эле сындырып кетишет. Негизи бул ма-
териалдарды 5-6 жыл мурун да бизге су-
нушташкан. Угушубузча Бишкек шаардык 
ке¢ешинин бир депутатынын  ушундай 
материал чыгарган фирмасы бар экен. 
Демек, бул жерде кандайдыр бир кызык-
чылык бардай. Жаман жери оликабонд 
айнек болгондуктан кїркºнї кран менен 
кºтºргºндº сынып калат. Анан Бишкекте 
ар кандай эл аралык иш-чарада кїркºнї 
алдыртышса, ал талкаланып калса, кай-
ра 300 ми¢ сомго жа¢ы кїркº жасатабыз-
бы? Ошондуктан темирден эле тыкан 
кїркº жасатсак, жакшы болмок.  

Негизи биз элди республикалык, чет 
ºлкºлїк маалымат каражаттары менен 
камсыздап, руханий жактан байытып жат-
кандыктан 2006-жылы кїркºлºргº атайын  
жерлер бºлїнїп, алардын ордулары ту-
руктуу сакталсын деген президенттин 
буйругу да чыккан. Андан бери улам 
бир мэр келсе эле биздин кїркºлºргº 
асылып жатып калат. Ал эми Америка, 
Англия сыяктуу чо¢-чо¢ мамлекеттер-
де гезит-журнал кїркºлºрї метролор-
до, аялдаманын жанында, эл кºп жер-
лерде турат. А биздин буга чейинки  
мэрибиз гезит кїркºлºрїн шаардын сыр-
тына чыгарабыз деп чыкты. Бир гезит 
їчїн шаардын сыртына акча коротуп ким 
чыгат? Ошондуктан бизге аялдамалар-

дын жанынан орун берилсе, абдан жак-
шы болмок. Бир жылдары аялдаманын 
їстїн жаап, астына брусчатка тºшºсº¢, 
кїркº їчїн жер берилет дешкенде бул 
талапты аткарып жер алгандар да бол-
гон. Кийин аларды ар кандай шылтоо-
лор менен башка жактарга жылдырып  
коюшту. 

Азыр мэр гезит-журналдарды эл соо-
да тїйїндºрїнºн деле алат дейт. Аны да 
кºрºлї деп биз гезит-журналдарды “Гло-
бус”, “Алма”, “Фрунзе” супермаркеттерине 
коюп кºрдїк. “Фрунзе” эки жумадан кийин  
алып койду. Себебин сурасак, “сатып бер-
генибиз їчїн акча тºлºшї¢ºр керек” деш-
ти. Биз кºп гезиттердин ºтпºгºндºрїн кай-
ра кайтарып берсек, “Супер Инфо”, “Кыр-
гыз Туусу”, “Пирамида”, “Вечерний Биш-
кек” сыяктуу гезиттерди кайтарымсыз кы-
лып алабыз. Анан аларды май, убакыт ко-
ротуп супермаркеттерге алып барып бер-
сек, алар сатпай, кээде витринага да кой-
бой туруп кайра кайтарып берип коюшат. 
Кыскасы, аларга пайда болбогондуктан 
алардын гезит-журналдарды сатканга кы-
зыкчылыгы жок. А гезит кїркºлºрї бол-
со ºтїмїнº жараша кºбºйтїп же азайтып 
турушат. Кайтарылган гезит-журналдар 
кºп болуп, акыркы кездерде биз кире-
ше да кºрбºй калдык. Айлабыз кеткенде 
ºтпºгºн гезит-журналдарды килограмм-
дап сатабыз. 

Азыр окурмандардын кºбї улуу  
муундагылар. ªздºрї баса алышпаса 
да балдарын, неберелерин жиберип ал-
дыртышат. ªкїнїчтїїсї, пандемиядан  
кийин окурмандар негедир азайып кетти. 
Анын їстїнº, кїркºлºрдїн жайгашышына 
жараша гезит-журналдарга болгон мук-
таждык да ар башка болгондуктан кїркº  
ээлеринин баарынын эле соодасы бир-
дей эмес. Кºп учурда бул да эске алын-
бай келе жатат. 

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу”  

2022-жылдын 31-январында КРнын 
Министрлер Кабинетинин тºрагасы Акыл-
бек  Жапаровдун №37-т буйругуна ылайык, 
бирдиктїї мамлекеттик саясатты жїргїзїї 
жана мамлекеттик тилди жайылтуу, ата-
мекендик басылмаларды колдоо, ошон-
дой эле жазылуу ºнºктїгїн уюштуруу- 
га кºмºк кºрсºтїї максатында республи-
калык бюджеттен каржылаган мамлекет-
тик аткаруу бийлигинин жана жергиликтїї 
ºз алдынча башкаруу органдарына тап-
шырмалар берилип, тескеменин ат-
карылышын контролдоо Кыргыз Рес- 
публикасынын Президентинин Админис-
трациясынын, Президенттин жана Ми-
нистрлер Кабинетинин  чечимдерин ат-

Министрлер Кабинетине кулак кагыш... 

карууну контролдоо башкармалыгына 
жїктºлгºн болчу. Азыркы кїндº гезиттерге 
жазылуу ºнºктїгї “Кыргызпочтасы” мам-
лекеттик ишканасы тарабынан жїргїзїлїп 
жатат. Тилекке каршы,  аймактарда, баш 
калаабызда  КРнын  Министрлер Кабине-
тинин тескемесин тоготпогон, бирдиктїї 
мамлекеттик саясатты колдобогон  мам-
лекеттик аткаруу бийлиги жок эмес, бар. 
Албетте, ушунун ºзїн  КРнын Президенти-
нин, Министрлер Кабинетинин ºлкºбїздº 
жасап жаткан реформаларына кайдыгер-
лиги деп тїшїнїїгº болот. 

Маселен, гезитке жазылуу боюнча ка-
тыбызга, Ленин администрациялык рай-
ону боюнча Бишкек шаарынын муници-

палдык администрация-
сынын аппарат жетекчиси 
Салмурбек у.А: “2022-жыл-
дын 2-жарым жылдыгына 
акча-каражаты бюджетте 
каралбагандыгына байла-
ныштуу жазылууга мїмкїн 
эмес экендигин билдире-
биз” деген жообун биздин 
редакциябызга билдирди. 
Мындай каттар “Кыргыз по-
чтасы” мамлекеттик ишканасына, биздин 
редакциябызга кºп келе баштады. Эм-
не їчїн КРнын Министрлер Кабинети-
нин тескемеси аткарылбай жатат? Эмне 
їчїн маалыматтык саясатты жергиликтїї 

Тескемени  тоготпогондор

бийлик колдобой жатат? – деген суроо  
туулат. 

Балким, биздин кºйгºйлїї сурообузга  
КРнын Министрлер Кабинети жооп алып 
берер деген їмїттº кайрылып жатабыз. 

Шекербек КАЛЫКОВ, “Кыргыз Туусу”  
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Кºйгºй

Таштанды кºйгºй¿ Кыргызстанда да 
курч бойдон кала бер¿¿дº. Бишкек-

тин т¿нд¿к капталындагы 40 гектар аянтты 
ээлеген таштанды полигонунда эмне гана 
жок. Азыр да жакшы, шаардын ичи, шаар-
дын жака-белиндеги конуштар к¿н ара таш-
тандыдан тазаланып турат. Мындан 10 жыл 
эле мурда борбор калаанын конуштарын-
дагы таштандылар тазаланбай, анын тур-
гундары таштандыларын шаардын ичинде-
ги таштанды челектерге алпарып ташташ-
чу. Болбосо, эрингендери участогунун бир 
бурчун казып кººмп салышчу.

Бишкекке мэр болуп келгендердин  
баары болбосо да кºб¿ таштанды иштет¿¿ч¿ 
завод курам деп шымаланган болот. Анан 
эле таш балакет да жок. Ат¿г¿л 2016-жы-
лы ЕБРРден таштанды иштет¿¿ч¿ завод ку-
руу ¿ч¿н 16 млн. евро кредит, 6 млн. евро 
грант алганбыз. Эми ошол акчанын дайы- 
ны жок. ªткºндº Бишкек санитардык по-
лигонунун директору Чы¢гыз Асылбаевге 
кайрылсак, ал мэриянын басма сºз кыз-
матынын уруксатысыз эч кандай маалы-
мат бере албастыгын айтып кутулду. Мы-
на б¿г¿нк¿ жетекчинин де¢гээли. Бир ооз 
маалыматты ºз эрки жетип бере албаган 
жетекчи ага чейинки жетекчилер кура ал-
баган таштанды иштет¿¿ч¿ заводду белсе-
нип кура алмак беле?

Бишкек таштанды полигону 1970-жы-
лы ачылган. Жылына жарым миллион тон-
надан ашуун таштанды тºг¿лºт. Колдонуу 
мººнºт¿ эчак б¿ткºн. Эми ушу к¿нгº чейин 
же завод салынбайт, же таштанды поли-
гону башка жакка кºч¿р¿лбºйт. Эки орто-
до мындан барып-келип шаардын тургун-
дары зыян тартып жатат. 

Эмне ¿ч¿н акыркы жылдарда эл айык-

Сай-сайга толду 
таштанды...

Со¢ку бир кылымда таштанды 
кºйгºй¿ б¿т д¿йнºл¿к 
проблемага айланды. 1980-жылы 
д¿йнºдºг¿ таштандылар 100 
млрд. тоннага жетсе, акыркы 
маалыматтар боюнча 300–350 
млрд. тоннадан ашуун.

пай турган шишик, ак кан, аллергия, ж¿рºк 
кан тамыр ж.б. оорулар менен кºп ооруп жа-
тат? Эмне ¿ч¿н наристелер жарык д¿йнºгº 
оорукчан келип, ара тºрºл¿¿дº? Ушунун  
баары экологиянын бузулганынын кесепе-
ти экенин медиктер канкакшап айтып кела-
тышат. Экологдор Бишкек таштанды поли-
гонунун зыянын изилдегенде, 65% метан, 
30-35% кºм¿р кычкыл газы жана башка уу-
луу заттарды, газдарды чыгарарын эсеп-
теп чыгышкан.

Таштанды кºйгºй¿ аймактарда да 
курч бойдон калууда. Кадамжай району-
нун Эшме айылындагы таштанды талаа-
сынын мышык ыйларлык абалы тууралуу 
б¿т¿н Кыргызстан билет. Аянты 12 гектар-
ды т¿згºн, мындан 30 жыл мурда негиздел-
ген, Айдаркен шаары менен Бирлик айыл 
ºкмºт¿н¿н ортосундагы таштанды полиго-
нуна мал-жандыктардын, ит-мышыктардын 
ºл¿ктºр¿нº чейин таштагандыктан, андан 
чыккан жыт т¿пт¿з эле Эшме айылына урат 
экен. Таштанды полигону ºрттºлгºндº да 
т¿т¿н да Эшме айылын каптайт дейт.

Журналисттердин жоон тобу мындан 
эки-¿ч жыл мурда, жайында Ысык-Кºл райо-

нуна барып, Бактуу-Долоноту айылындагы 
мейманканада конуп калдык. Биздин келге-
нибизди уккан жергиликт¿¿ тургундар айыл-
дын батыш-т¿нд¿к капталындагы коктунун 
оозундагы таштанды полигонун кºрсºт¿п, 
“Таштандыдан чыккан жыт тигил жаркы-
ратып салынган Чолпон-Ата ат майданы-
на чейин уруп турат. Ал эми биз полигон-
го жакын жашагандар дем ала албай кал-
дык. Балдарыбыз кичинесинен аллергия, 
тери оорулары менен ооруп жатат”, – де-
шип арыз-му¢ун айтышты эле. Айыл тур-
гундарынын баш оорусу ошондон кийин че-
чилип калды деп айтуу кыйын. 

“Туризмди ºн¿кт¿рºл¿” деген албан  
ураандарыбыз бар. Кºлд¿ктºр “жайында 
кºлгº эс алуучулар келсе, сезонубуз жакшы 
ºтсº, акча иштеп тапсак” дегенде эки кºз¿ 
тºрт. Арийне, туристтер менен эс алуучу-
лардын ар бири 10 литр суу, 10 литр кола 
ичкенде эле, алардын артында канча таш-
танды каларын эсептей бергиле. 

Туристтердин, эс алуучулардын келге-
нине эч кандай каршылык жок, кеп Кыргыз-
стан боюнча таштанды иштет¿¿ч¿ бир заво-
дубуз жок, кокту-колотубуз, сай-сайларыбыз 

таштандыга толуп жатканында болуп жат-
пайбы. 

ªткºндº Тºº-Ашууга чыгып баратып  
К¿м¿ш-Булакка, т¿ш¿п келатып Кºзд¿¿-
Булакка токтодук. Эми ишенеси¢ерби же 
жокпу билбейм, суунун жээги таштандыга 
толуп калыптыр. Анысы аз келгенсип бирºº 
чо¢ отуруп салыптыр. Таштандылардан 
ºйдº барып, бетибизди чайкап, суу ичкен 
болдук. Арийне, андан ºйдº жылгада жоон 
топ кишилер отурган экен. Ал жакта таштан-
ды жок, тиги отургандар ичкен-жегенинен 
калганын таштабайт деп же, биз суу ичкен 
туштагы таштандыдан ылдыйдан суу ич-
пейт деп ким кепилдик берет?

Турист демекчи, акыркы жылдарда  
Суусамырда суу бойлото аппак боз ¿йлºр 
тигилип, ал боз ¿йлºрдº арабдар эс алуу-
да деп жатышат. Акчаларын самандай са-
пырган арабдарды Кыргызстандын эколо-
гиясы ойлондурбайт болушу керек. А алар-
ды эс алдырып жаткан фирмалар бул ма-
селени ойлонуш керек. Экологдор да бул 
жерлерге барып, таштандыны Суусамыр-
дын суусуна эле тºг¿п салып жаткан жокпу, 
тыкыр текшериши абзел. Бул бир. Экинчи-
ден, арабдарды эс алдырып жаткан фир-
малар, жеке ишкерлер мамлекеттин казы-
насына канчадан салык тºг¿п жатышат, ма-
селенин бул жагын салыкчылар караштыр-
баса болбойт.

Таштанды кºйгºй¿н б¿г¿нтºн чечпесек, 
эрте¢ кеч болуп калышы ыктымал. Жок де-
генде, Бишкекке, жети облуска бирден таш-
танды иштет¿¿ч¿ завод куруп алсак, турист-
терди да, эс алуучуларды да тартынбай ча-
кырганга ке¢ири м¿мк¿нч¿л¿к т¿з¿лмºк...  

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  “Кыргыз Туусу”

Коллегам Болотбек 
Таштаналиевдин макаласынан 
улам Улуу Ата Мекендик 
согуштун катышуучусу болгон 
атам Тыналиев Бешкемпирден 
уккан тºмºнкї сºздºр менин 
эсиме келди.

–  Бизди 1945-жыл-
дан кийин Берлинде ко-
мендатурада кызмат кы-
лууну улантууга калты-
рышты, - деген эле ал. 
- Кийин тїшїнгºнїмдºй, 
согуш мезгилинде адам 
ресурстары азайып, 
ошол маалга аскерге ча-
кырылууга жаткан – 18 
жашка толгон уландар 
жетишпегенден улам, бизге окшоп 1944 – 
1945-жылы аскерге чакырылгандар (1925 
– 1926-жылдары туулгандар) 1950-жылга 
чейин кызмат ºтºгºнгº калтырылгандайбыз. 
Ошентип 5 жыл Германиянын борборунда 
комендатурада кызмат ºтºдїм.

Берлинде ошол кезде дээрлик бир да 
бїтїн имарат калган эмес, баары кыйра-
ган. Кºчºлºр урандыларга толгон. Бирок, 
мени таў калтырганы – немис калкы ошон-
дой жерде да таштандыны урнадан башка 
жерге ташташчу эмес. 

Бир нече немис биздин аскер бºлї-
гїбїздº котормочу, тикмечи, ºтїкчї сыяк-
туу иштерде иштеп жїрїшчї. Советтик жоо-
керлердин тамак-ашы кенен, ичкенден арт-
каны жерге тºгїлчї. Ошондуктан айрымда-
рыбыз арткан тамакты кээде тºгїп салып, а 
кºпчїлїк учурда боорубуз ооруп, бизде иш-
тешкен немистерге берип койчубуз. Алар 
шашып-бушуп ичишип (албетте, ачка, тое 
тамак жешпей жїрїшºт да), анан тамакта-
гы эттин сººктºрїн биздей болуп жерге ыр-
гытышчу эмес.  

Бет аарчысын жая коюшуп, ага салып 
ороп алышчу. Мен алгач алар сººк-саакты 
ит-мышыктарына беришет ко деп ойло-

Теманы улантып

Айлана бїт уранды, а немис  
таштанды ыргытпайт

гом. Сураштырсам, аны (таштандыны) жер-
ге ыргытышпастан, бир чакырымбы, же 
бир нече чакырымбы, алыстагы урналарга 
алып барып ташташат экен. Эч ким алар-
ды кºзºмºлдºбºсº деле, тартип жана таза-
лык канына сиўип калышкандыктан, ошен-
тишет экен. 

Атамдан уккан ушул аўгемени айтуунун 
оролу эми келгендиктен, окурмандар менен 
бºлїшїп отурам. Негизи атам согуш, немис- 
тер жºнїндº дагы кºп нерселерди айтып 
берген, арасында азыркыга чейин кыргыз-
дарга сабак болчулары кºп. Аларды акы-
рындык менен кагазга тїшїрїп, окурман-
дарга жеткирїї керек деп ойлойм.  

Шыпырып жатканыўды 
кºрїп туруп, таштанды 

ыргыткан кыргыз

Баса, анан ушул жерден ºзїм 
1986-жылы Кыргыз мамлекеттик 

университетинде окуп жїргºндº башымдан 
ºткºргºн окуяны да айтуунун кезеги келди 
келди. Ошол учурдагы кºптºгºн студенттер-
дей эле мен да, Эмил аттуу дагы бир сту-

дент экººбїз жарым ставкадан ºзїбїз жа-
шаган жатаканада короо шыпыруучу (двор-
ник) болуп иштеп калдык. Сабак 08:15те 
башталгандыктан, эртеў менен 05:30да 
туруп, жатакананын айланасын шыпырып, 
чогулган таштандыларды контейнерлерге 
салып чыкчумун. Анан жуунуп, тамактанып 
алып, 7:45те сабакка жºнºчїмїн. 

Ал убактагы эреже боюнча, таштанды-
лар салынуучу контейнерлердин жанында 
жерде жаткан таштандыларды контейнер-
ге салып коюу короо шыпыруучунун мил-
дети болгон. Таштанды ташыган машина-
нын айдоочусу контейнерди машинасына 
кºмкºрїп алып гана кетип калчу. 

Кечинде саат 23:00дº жатаканын эшиги 
ачык болуп, студенттерге бºлмºлºрїндºгї 
урналардагы таштандыны контейнер-
лерге ыргытып келгенге мїмкїнчїлїк  
берилчї. 

Бирок, менин кºпчїлїк “кыргызбайла-
рым” жана “кыргызгїлдºрїм” кечинде таш-
тандыны сыртка алып чыккандан эринип, 
тїнї бою бºлмºсїндº “жыттап” жатышчу. 
Анан андайлар эртеў менен кеч туруп, са-
бакка жетишиш їчїн таштандыны терезе-
ден мен бир саат мурда эле шыпырып чык-

кан жерлерге ыргытып салышчу. А айрым-
дары контейнердин жанына барса да, анын 
ичине таштабай, алыстан ыргытып, ичине 
тїшпºсº, жерге тїшкºнїн кайра алып са-
лып койбой, кетип калышчу (азыр да ан-
дай кºрїнїш шаардын бардык жеринде 
бар эмеспи). 

Контейнердин жанында жаткан таш-
тандыларды кºргºн комендант мага келип 
алып: “Тегеректин баары таштанды, сен 
шыпырбапсыў, айлыгыўды бербейм” деп 
мени жемелечї.

А мен акыркы “кыргыз-
байым” менен “кыргызгїлїмдїн” 
уйкусу канып, анан таштандыны 
жерге ыргытканга чейин шыпыр-
бай кїтїп тура бермек белем?! 

Орустардын сºзї менен 
айтканда, “кїндº шыпырып тур-
ган жерде эмес, кїндº булгаба-
ган жерде тазалык болот”. Биз, 
кыргыздар, мына ушуну їйрºнº 
албай койдук. А таштандылар-
ды їйдºн сорттоп, жыгачын, те-

мирин, пластигин, тамаш-ашын ºз-ºзїнчº 
пакеттерге салуу жºнїндº сºз да кылбай 
эле коеюн... 

Атамдын жогорудагы тарбиясынан 
улам мен да балдарымды кичинесинен 
баштап таштандыларды жерге таштаба-
ганга їйрºтїп келем. Алар азыр таштан-
дыны туш келди ыргытышпайт, таштанды 
челектер жок болсо, чºнтºктºрїнº же па-
кетке салып алышып, качан таштанды че-
лекке же контейнерге жеткенде гана алар-
га ташташат. 

Баса, анан кыргыздарды да таштан-
дыларды туш келген жерлерге ыргытпоого 
тарбиялоо аракетин кºрїп келем. Тилекке 
каршы, жаш кезинен їйїнºн мындай тар-
бия кºргºн адамды кайра тарбиялаш кый-
ын болот экен. Баягы жылы бир аксакал эле 
коллегама кºчºдº келе жатканда атамдын 
ушул окуясын айтып берип, тарбиялаганга 
аракет кылып жарым саат “лекция окудум” 
эле, тїшїнгºндºй болгон. Анан, чегип ке-
ле жаткан тамекисинин бºчºгїн жерге ыр-
гытып жиберсе болобу! 

Ичимден “ай кайран кыргыз, сага ай-
тылган бекер сºз, аны айтып ооруган  
жаак” деп кала бердим... 

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, "Кыргыз Туусу"
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Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Бишкек шаарында ºтїп жаткан 
кїрºш боюнча U-17 жана U-23 
Азия чемпионатынын алкагында 
маалымат жыйыны болуп ºттї. 
Аталган жыйынга Дене тарбия 
жана спорт департаментинин 
директору Канат Шабданбаев, 
United World Wrestling эл аралык 
кїрºш федерациясынын 
президенти Ненад Лалович, 
UWW Азия уюмунун президенти 
Даулет Турлыханов, Улуттук 
Олимпиада комитетинин 
Президенти Садыр Мамытов, 
Кыргыз Республикасынын кїрºш 
федерациясынын президенти 
Мелис Турганбаев катышты. 

Дене тарбия жана спорт де-
партаментинин директору 

К.Шабданбаев, Кыргызстанга келген Не-
над Лаловичке жана Даулет Турлыханов-
го кºрсºткºн колдоосу їчїн тере¢  ыра-
азычылык билдирип, Кыргызстанда 400 
ми¢ден ашык жаш уландар кїрºш менен 
машыгып жатканы жана дїйнºлїк рей-

Азия чемпионаты 
бизде биринчи жолу ºтїїдº

тингде кыргыз спортчулары алдыда бол-
гону чо¢ сыймык экендигин белгиледи. 

Ненад Лалович Азия чемпионатынын 
Кыргызстанда ºтїшї ºлкºдº бул спорттун 
тїрї ºнїгїп жатканын билдирерин айтып: 

    “Кыргызстанда кїрºштїн келече-
ги бар жана спорттун бул тїрїнº кызыгуу 

кїч экен. Президент Садыр  Жапаров ме-
нен жолугушууда ºлкº башчынын кызы-
гуусу бар экенин байкадым", – деди ал. 

Ал эми UWW Азия уюмунун прези-
денти Даулет Турлыханов Кыргызстан-
дын спортчулары кїрºш боюнча мык-
ты экенин жана жайкы Токио Олимпиа-

дасында дїйнº биринчилигинде далил-
дегенин айтып, учурда ºтїп жаткан Азия 
чемпионатында да 17 жашка чейинки кыр-
гыз балбандар 1-орунду ээлегени ºлкºдº 
кїрºштїн ºнїккºнїн айгинелейт деди. 

Белгилей  кетсек, кїрºш боюнча Азия 
чемпионаты 19-июнда старт алган. 17 
жашка чейинкилер балбандар арасын-
дагы Азия чемпионатында Кыргызстан-
дын грек-рим кїрºшї боюнча команда-
лык кºрсºткїчтº биринчи орунду ээле-
ди. Азия чемпионатында кыргыз кызда-
ры бир алтын, їч коло медаль тагыныш-
ты. Алтынды Гїлнура Таштанбекова ал-
са, ал эми Айтолкун Медет  кызы, Жаркы-
най Нурлан кызы жана Диана Амантурова 
коло медалдын ээлери болушту. 22-июн-
да  23 жашка чейинкилер арасында мел-
деш башталат. Жалпы 21 ºлкºдºн 600гº 
жакын балбан кїч сынашууда.

Ошондой эле Президент Садыр Жа-
паров United World Wrestling эл аралык 
кїрºш федерациясынын президенти 
Ненад Лалович жана UWW Азия уюму-
нун президенти Даулет Турлыханов ме-
нен жолугушту. Кыргызстанда спорттук 
кїрºштї ºнїктїрїїгº кошкон салымда-
ры  їчїн Н. Лаловичти Кыргыз Республи-
касынын Ардак грамотасы менен, Дау-
лет Турлыхановду “Да¢к” медалы ме-
нен сыйлады. 

– Азыркы учурда жалпы каражаттын 36 млн. 
доллар кºлºмї ºздºштїрїлїп, жумуштар-

дын 90 пайыздан ашыгы бїткºрїлїп калды, –  дейт 
долбоордун башкы инженери А.Кичибаев. – Мен анын 
айрымдарына токтолоюн. Долбоордун башкы мил-
дети аймактардан 31 суу пайдалануучулар ассоциа-
циясын тандап алып, алардын ички чарбалык канал-
дарын о¢доп берїї милдети тагылган болчу. Бїгїнкї 
кїндº алардын 16сын бїткºрдїк. Каналдарды тазалоо 
максатында аларга 32 экскаватор сатып бердик. Экс-
каватордун жарымы грант, жарымы пайызы жок кре-
дит тїрїндº берилди. Кредитти тºлºп бїтїї мººнºтї 
7 жыл. Андан тышкары, чарбалар аралык суу чарба 
башкармалыгынын балансындагы каналдардын баа-
ры о¢долуп бїттї. Жалпылап айтканда долбоордун 
алкагында мындан 17 694 фермер пайда кºрїп, 37 
480 гектар жерди суу менен камсыздоо жакшырды. 
Бул жумуштарга 782 млн. 850 сом жумшалды. Анын 
алкагында 220 км каналды бетондодук, 75 даана суу 
ºлчººчї гидропост курулду. Сугат суу їнºмдºлїп, 

суунун агымы тезде-
тилди. Булардан тыш-
кары, кºпїрº, алыш  
сыяктуу гидротехникалык 
курулуштардын 1722си   
бїткºрїлдї.    

Долбоордун ”Айыл 
чарбалык ке¢еш берїї 
кызматтары” аталган 
экинчи багытынын коор- 
динатору Мухаммед 
Тºрºбековдун айты-
мында 31 суу пайдала-
нуучулар ассоциациясы-
на жалпысынан 30 000 

Колдоо

Їйрºнгºнгº эч качан кеч болбойт

доллар чакан грант берилип, ага айыл чарба техни-
каларын, шаймандарды, жер семирткичтерди ж.б. са-
тып алууга жумшалган.   – Долбоордун алкагында аял-
дардын ºз ара жардамдашуу топторун тїзїп, ага 11 
ми¢ аял мїчº болуп кирди, – деди ал.  – Аларга агро-
технологияны колдонуу боюнча сабактарды ºткºрдїк.  
Жººктºрдїн ортосун отой турган мотоблокторду, же-
миш кургатуучу шкафтарды сатып бердик. 4 жылдан 
бери жашылчанын 7 тїрїнїн – помидор, бадыраў, кы-
зылча, капуста, брокколи, пияз, сабиз їрºнїн сатып 
берип келе жатабыз. Їрєндєр Голландиядан, Россия-
дан ж.б. мамлекеттерден келет. Андан тышкары, арпа-
нын, буудайдын їрºндºрїн жана жер семирткичтерди 
сатып беребиз. Жер семирткичтер дан ºсїмдїктºрї 
їчїн гана, талаптагы ченеминен ашырылбай колдо-
нулат. Їрєндєр лабораториядан текшерилип туруп, 
анан дыйкандарга таратылат. 

Кїнºсканаларга экологиялык продукцияларды 
ºндїрїїнї їйрºттїк. Мисалы, Ат-Башы районунун 
Казыбек айылында 1-июнга карата бадыра¢ бышып 
калды. Бул айылдын эли биздин долбоор барганга  
чейин: “Ат-Башыда эч кандай жашылча-жемиш ºспºйт”, 
– деп жїрїшчї экен. Тилекке жараша, агрономдор-
дун ке¢еши менен їрºн берилип, кїнºскананы колдо- 
нууну їйрºттїк. 

Нарын облусунун климаттык шарты тобокелчи-
лиги кєп аймак болуп эсептелет. Ошондой болсо да, 
табияттын катаал шартына ылайыктуу єсº турган 
їрєндєр бар. Аба ырайы бузулганда коргоочу кара-
жаттарды колдонуу керек. Жылуулатылган тоннелдик 
парниктерге ºтїїгº туура келет. Катуу суук тїшкєндє 
жїгєрїнїн бакалын же саман тїтєтїп койсо їшїктєн 
сактайт. Азыр алыскы тоолуу шарттагы тайпалары-
быз, жашылча-жемиштерди мол єстїрїїнї їйрºнїп, 
долбоордун ишине ыраазы болуп жатышат.  

ªткºн жылы Жалал-Абад облусунун Бїргºндї  
айылындагы биздин тайпанын мїчºсї 1 сотых жерден 
1 тонна помидор алып, аны соодалап 50 000 сом ки-
реше табууга боло турганын далилдеди. Келерки жы-
лы долбоор аяктаганы менен бул тажрыйбаны токтот-
пой республика аймагына жайылтышыбыз керек деп 
ойлойбуз. Анткени, Кыргызстанда 486 СПА бар. Биз 
алардын болгону 31ин гана тандап алганбыз.  

Быйылкы жылы дыйкандарга 800 тоннадан ашык 
буудай, 1000 тоннадан ашык арпа їрºнїн, 1250 тон-
нага жакын жер семирткич, 1500 тонна аммофос са-
тып бердик. ªз ара жардамдашуу топторунун ара-
сынан миллионерлер чыкты. Эл тамчылатып суга-
руу системасын бири-биринен кºрїп, їйрºнїп алып  
жайылтып жатышат.  

Долбоордун їчїнчї багыты “Азыктануунун сапа-
тын жогорулатуу боюнча чаралар” деп аталат. 

Тамактанууну жакшыртуу багытында 60 айыл-
га 310 ыктыярчыдан тур-
ган топ тїзїлїп, 4500 
ыктыярчы даярдалган. 
Алар 98053 кожолукка 
маалымат тартышкан.  
Жайыл районунун Кара-
Суу айыл єкмєтїнїн 
башчысы Насип Эли-
баева: “Долбоордо 
калктын санитардык 
эрежелерди сактоосуна 
кº¢їл бºлїнгºн. Колду 
жууп турууну адатка ай-
ландыруу, сырттагы даа-
ратканадан кол жуугучту 

5 метрден, ичїїчї сууну 25 метрден кем эмес аралык-
та орнотуу керек. Адегенде, айрымдар тїшїнїшпºй 
жатышса, эми санитардык нормаларды сактай баш-
ташты. Айылдарда їйдїн ичинде душ, даараткана ку-
руп алгандары жыл сайын кºбºйїїдº. Элибиз колду 
таза жуу, сууну кайнатып ичїї, їй жаныбарларды ми-
те курттардан алдын алуу ж.б. маданиятын їйрºнїп 
жатышат”, – дейт. 

Назира АЛИЕВА

2016-жылы Айыл чарба жана азык-тїлїк боюнча Глобалдык программанын 
(АPNIP) каржылоосу аркылуу Бїткїл дїйнºлїк банктын (БДБ) “Айыл чарбасынын 
ºндїрїмдїїлїгїн жана тамак-ашты жакшыртуу” долбоору ишке кирген. Ага 38 млн. 
доллар каражат каралган. 
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Добро пожаловать,  Абитуриент – 2022

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
объявляет набор абитуриентов на 2022/23 учебный год

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззако-
ва (КГТУ) является  флагманом инженерно-технического образования Кыргыз-
стана. Университет готовит высококвалифицированных специалистов по разным 
направлениям для нашей республики, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

КГТУ им. И. Раззакова имеет 5 факультетов; 3 института; 4 филиала; Выс-
шую школу дизайна; Международную высшую школу логистики, Политехниче-
ский колледж КГТУ им. И. Раззакова; лицей КГТУ им. И. Раззакова.

Обучение ведется на бюджетной и контрактной основах; по очной и заоч-
ной (с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) фор-
мам обучения. Основные языки обучения – русский и кыргызский, имеется 
специальность на английском языке – «Программная инженерия», а также спе- 

циальности с углубленным изучением английского языка.
Зачисление на бюджетную и контрактную форму обучения производится только по результатам общереспубликанского тестирова-

ния, за исключением направления "Дизайн" (по данному направлению набор осуществляется на основании вступительных испытаний).
Для участия в конкурсе на грантовые и контрактные места, к сумме основного теста ОРТ прибавляется результат предметного 

теста, который указан при соответствующем направлении подготовки (при отсутствии предметного теста, в конкурсе участвует ре-
зультат основного теста).

Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Для поступления в КГТУ необходимо предоставить:

Направление Прием  
по ОРТ

Стоимость 
контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600 31 680

Технология транспортных 
процессов (бакалавр, магистр) 

Основной тест, 
физика или математика

39 600 31 680

Машиностроение 
(бакалавр, магистр) 

Основной тест,  
физика или математика

39 600 31 680

Материаловедение и технология 
материалов (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600 31 680

Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600 31 680

Мехатроника и робототехника 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600

Технология полиграфического 
и упаковочного производства 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600

Информационные системы и 
технологии (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600 31680

Профессиональное обучение 
(по отраслям)  
(бакалавр, магистр)

Основной тест 31 800 25 440

Технологическое образование 
(бакалавр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600 31 680

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефоны: +996 312 54 51 30, +996 312 54 16 32, 

e-mail: efonline@kstu.kg
Направление Прием по ОРТ Стоимость 

контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Электроэнергетика и 
электротехника  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

42 900 34 320

Теплоэнергетика и теплотехника  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

41 700 33 360

Техносферная безопасность 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

41 700 33 360

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТА И МАШИНОСТРОЕНИЯ
Телефон: +996 312 54 51 24,e-mail: ftmonline@kstu.kg

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефон: +996 312 56 14 38, e-mail: online-tf@kstu.kg

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Технология продукции и 
организация общественного 
питания (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
биология или химия

45000 36000

Технология и производство 
продуктов питания из 
растительного сырья (бакалавр, 
магистр)

Основной тест,  
биология или химия

45000 36000

Технология и производство 
продуктов питания животного 
происхождения (бакалавр, 
магистр)

Основной тест,  
биология или химия

45000 36000

Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или химия

45000 36000

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Телефон: +996 312 54 51 46, e-mail: fit_online@kstu.kg

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Прикладная математика и 
информатика (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

39 600

Бизнес-информатика 
(бакалавр, магистр)

Основной тест, 
математика

42 000 33 600

Информационная безопасность 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

62100

Управление в технических 
системах (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

42 720 34 176

Информатика и вычислительная 
техника (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

45 000

Программная инженерия 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

65100

Программная инженерия 
(английский язык) (бакалавр)

Основной тест,  
математика или физика

68100

Интернет-технологии и управление 
(бакалавр)

Основной тест,  
математика или физика

42 720

Информационная безопасность 
(инженер)

Основной тест,  
математика или физика

45000

1. Документ о соответствующем образовании (аттестат, ди-
плом при наличии);

2. Сертификат ОРТ (Основной тест обязателен, предметный 
тест при наличии);

3. Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность 
абитуриента;

4. Копию приписного свидетельства (для военнообязанных);
5. Фотографии 4 шт. (3*4).

Стандартизация и метрология (по 
отраслям)  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

35100 26 160

Технологические машины и 
оборудование 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

40 500 32 400

Коммерция (бакалавр) Основной тест, 
математика

40 500

Искусство костюма и текстиля 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
творческие испытания

45000

Биотехнология (бакалавр) Основной тест,  
биология или химия

44 100

Дизайн (бакалавр) Внутренние 
вступительные 

испытания вуза, 
экзамен по рисунку и 

композиции

45000

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА 
Телефон: +996 312 56 14 38, e-mail: online-tf@kstu.kg

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Дизайн (бакалавр) Внутренние 
вступительные 

испытания вуза, 
экзамен по рисунку и 

композиции

45000

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Информационные системы и 
технологии (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

41 700 33 360

Экономика (бакалавр, магистр) Основной тест, 
математика

41 700 33 360

Менеджмент (бакалавр, магистр) Основной тест, 
математика

41 700 33 360

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефон: +996 312 56 14 20, e-mail: iefonline@kstu.kg
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Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
объявляет набор абитуриентов на 2022/23 учебный год

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Телефон: +996 312 54 29 85, e-mail: ietonline@kstu.kg

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

40 500 32 400

Радиотехника (бакалавр, магистр) Основной тест,  
физика или математика

40 500 32 400

Информационные системы и 
технологии (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

40 500 32 400

КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

Телефон: +996 312 54 88 18, e-mail: kgtionline@kstu.kg
Оплата за обучение по дополнительным дисциплинам по немецкому языку  оплачиваются сверх  

стоимости основного контракта в зависимости от регистрации кредитов по дисциплинам

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 
обучения на 
очной основе 

(в сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Биотехнические системы и 
технологии (бакалавр)

Основной тест,  
физика или биология

60 000

Прикладная механика 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

42 300

Логистика Основной тест,  
физика или математика

60 000 48000

Телематика (бакалавр, магистр) Основной тест,  
физика или математика

43 800

Информатика в здравоохранении 
и биомедицинская инженерия 
(бакалавр)

Основной тест,  
физика или математика

39 900

Машиностроение (бакалавр, 
магистр)

Основной тест,  
физика или математика

42 000

Материаловедение и технология 
материалов (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

42 000

Электроэнергетика и 
электротехника (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

42 900

Технологические машины и 
оборудование (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

42 000

Информационные системы и 
технологии (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

41 700

Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или химия

45000

Технология и производство продук-
тов питания из растительного 
сырья (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
биология или химия

45000

Технология и производство 
продуктов питания животного 
происхождения (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
биология или химия

45000

ИНСТИТУТ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Телефон: +996 312 54 19 26, e-mail: isoponline@kstu.kg
Оплата за обучение по дополнительным дисциплинам, входящим в учебные планы  вуза-партнера, оплачи-
ваются сверх стоимости основного контракта в зависимости от регистрации кредитов по дисциплинам

Направление Прием по ОРТ Стоимость 
контрактного 
обучения на 

очной основе (в 
сомах)

Стоимость 
контрактного 
обучения на 

заочной основе 
(в сомах)

Бизнес-информатика (бакалавр, 
магистр)

Основной тест,  
математика 

42 000

Информатика и вычислительная 
техника  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

45 000

Информационные системы и 
технологии  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

41 700

Прикладная математика и 
информатика  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

41 700

Программная инженерия (бакалавр, 
магистр)

Основной тест,  
математика или физика

66900

Управление в технических системах 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

42 720

Электроэнергетика и 
электротехника  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

42 900

Теплоэнергетика и теплотехника  
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

41 700

Машиностроение (бакалавр, 
магистр)

Основной тест,  
математика или физика

42 000

Менеджмент (бакалавр, магистр) Основной тест, 
математика

41 700

Мехатроника и 
робототехника(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

42 000

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

41 700

Экономическая безопасность 
(инженер)

Основной тест, 
математика

37 800

Стандартизация и метрология (по 
отраслям) (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

35100

Телематика (бакалавр, магистр) Основной тест,  
математика или физика

43 800

Технология транспортных 
процессов(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

41 700

Технология и производство 
продуктов питания животного 
происхождения (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
биология или химия

45000

Технология продукции и 
организация общественного 
питания(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
биология или химия

45000

Техносферная безопасность 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
математика или физика

41 700

Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

39 600

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

40 500

Радиотехника (бакалавр, магистр) Основной тест,  
физика или математика

40 500

Информатика и технология программирования (магистр) 42 900

Экономическая безопасность 
(инженер)

Основной тест, 
математика

37 800

Управление персоналом (бакалавр) Основной тест, 
математика

33 300 26 640

Управление качеством (по 
отраслям) (бакалавр, магистр)

Основной тест, 
математика или физика

33 300 26 640

Стандартизация и метрология 
(по отраслям) (бакалавр, магистр)

Основной тест,  
физика или математика

32 700 26 160

Маркетинг (бакалавр) Основной тест, 
математика

41 700 33 360

Адрес и контакты ВУЗа:
720044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66, КГТУ, кабинет 1/201.

Тел: (0312) 54-19-21, (0708) 10-75-04, (0557) 33-74-47, (0700) 90-27-90
е-mail: rinat.bakytov@gmail.com, azisova_7@mail.ru

(0312) 54-51-51 (для иностранных студентов), е-mail: intof-fice.kstu@gmail.com

С подробной информацией об университете можно ознакомиться:
Официальный сайт КГТУ им. И.Раззакова: https://kstu.kg/

3D экскурсия по КГТУ: https://3d.kstu.kg/
Официальная страница в Инстаграм: https://www.instagram.com/kstu.kg/

Официальная страница в Фейсбук: https://www.facebook.com/kstu.kg
Официальная страница в Ютуб: https://www.youtube.com/КГТУ им.И.Раззакова
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Кайрымдуулук 

Эже-си¢диге онкологиялык “талассемиянын” 
оор тїрї деген диагноз коюлган. Асия ме-

нен Амиранын толук сакайып кетиши їчїн Тїркия 
мамлекетинен жїлїндºрїн алмаштыруу зарыл. 
Ал їчїн ар биринин операциясына 110 000 дол-
лардан, жалпы 220 000 доллар акча каражаты ке-
рек. Бирок карапайым їй-бїлºнїн ага шарты жок 
болгондуктан, кайрымдуу инсандардан жардам  
сурашат. 

Жардам сурайбыз – 
Асия менен Амиранын  

бактылуу балалыгы сиздин колдо! 
Ар бир баланын бактылуу 
жашоого укугу бар.  
Бирок алты жаштагы Асия 
менен тºрт жаштагы си¢диси 
Амира учурда балалыктын 
таттуу кїндºрїн оюн-кїлкї 
менен ºткºрїїнїн ордуна, їй 
менен ооруканадан чыкпай 
ºткºрїп келишет.  Учурда эже-
си¢ди экºº те¢ коомчулуктун 
колдоосуна муктаж. Анткени 
алар тºрºлгºндºн баштап эле 
Эна жана баланы коргоо Улуттук 
борборундагы кан оорулар 
бºлїмїндº каттоодо турушат. 
Жашоо їчїн ар 20 кїн сайын 
экºº те¢ 250 граммдан кан 
куйдуруп туруулары керек. 

Эже-си¢динин атасы Юсуп Мейсанов: “Кыз-
дарыбыздын бардык кагаздарын карап, Индиядан 
“талассемия” деген диагноз коюшту. Эки кызым 
те¢ тºрºлгºндºн бери азап чегип келишет. Эгер-
де жїлїндºрїн алмаштырса, анда дары-дармексиз 
кан куйбай эле жашаганга болот экен. Биз опера-
ция кылуу їчїн ы¢гайлуу деп Тїркияны тандадык. 
Тїркия дарыгерлери эки кызымдын операциясына 
220 000 доллар керек дешти. Мындай акчаны табуу 
чын эле оор. ªзїбїз ижарада турабыз. Ошондук-

тан, коомчулуктан жардам сурайбыз. Урмат-
туу, кайрымдуу жарандар, Асия, Амира кыз-
дарыбыздын ºмїрїн сактап калуу їчїн жар-
дам бери¢издер, суранабыз”, – дейт.

Асия менен Амирага бала бакчага, элдїї 
жерге барганга дагы болбойт. Алардын имму-
нитеттери ºтº алсыз болгондуктан, сырттан 
келген вирустарды жуктуруп алуу тобокелчи-
лиги абдан чо¢. Ошондуктан, апасы Алия 24 
саат бою кыздардын жанында болуп, ºздºрїнº 
ылайык тамак-аш даярдап берет. Анын айтуу-
сунда, ал кыздарын таштап иштей албайт. 
Экººнїн те¢ гемоглобиндери бир айга жетпей 
тїшº баштайт. Андыктан ар дайым кºзºмºл керек. 

Алты жаштагы Асиянын кºк боору чо¢оюп 
кетип, эки жашында аны операция жолу менен 
алдырган. Ошондой эле ай сайын кан куйдуруп 
жїрїп, гепатит В вирусун дагы жуктуруп алган. 
Негизи эже-си¢динин операциясына жакын адам-
дар гана донор боло алат. Ата-энеси текшерїїдºн 
ºтїшкºн, бирок алардыкы 50%га гана жыйын-
тык болот. Андыктан сырттан донорду дагы са-
тып алуусу керек. 

Эки баланын дарыланса сакайып кетїїсїнº 
мїмкїнчїлїк бар экенин билген Юсуптун тууган-
дары жана достору аларга жардамга кол сунса, 
калгандары алар їчїн Кыргызстандагы Балдар-
ды коргоо фондуна кайрылышкан. Фонддун жар-
дамы менен Кыргызстандан бир нече сїрºтчїлºр 
ºз эмгектерин кайрымдуулук аукци-
ондоруна алып чыгып, аукциондон 
тїшкºн каражатты эки эже-си¢диге 
которуп беришти.

Юсуптун бир тууган агасы Му-
са кºп жылдан бери Кыргызстандын 
«Дордой» базарында кытайлык иш-
керлер менен биргеликте иштечї. 
Инисинин їй-бїлºсїндºгї кыйынчы-
лык тууралуу директоруна айтып бер-
генде, жалпы кытай жарандары алар-
га жардам берїїгº даяр экендиктерин 
билдиришкен.

Учурда эже-си¢динин жаркын келечеги їчїн же-
ке гана Кыргызстандагы кытай ишкерлери колдоо 
кºрсºтпºстºн, ªзбекстандагы кытай жарандары да-
гы ºз кºмºгїн кºрсºтїїдº.

Балдар – биздин келечегибиз! Достук, кайрымдуу - 
лук улут, тїс, динге бºлїнбºйт. Бул адамдык сапат. 

Ошондуктан, бул жерде биз дагы жалпы Кыргыз-
стан элин эки бир тууганга жардам берїїгº чакыра-
быз. “Кºп тїкїрсº, кºл болот”демекчи, ар бирибиз ко-
лубуздан келген сумманы которуп, Асия менен Ами-
ранын бактылуу балалыгына, жаркын келечегине-
жол ачып берели. 

Кимде-ким жардам бергиси келсе “Шелковый 
путь. Культурное развитие” гезитинин редакциясы-
на кайрылса¢ыздар болот. 

Телефон: 0551 17-66-66. 
Дарек: Н.Исанов кºчºсї, 172.

Ошондой эле, ушул реквизиттерге акча которсо¢уздар 
болот: 

KASPI GOLD 4400430136653224 RAMILIA SULEEVA атына;
Сбербанк 4279380696223637YUSUP MEISANOV атына;
Элькарт Visa 1030420204109356 Мейсанов Юсуп атына;
Demir Bank 4215890118954442YUSUP MEISANOV атына;
Demir Bank 1180000199059061 YUSUP MEISANOV атына;
Мбанк на номер 0554388884Юсуп Мейсанов атына;
О Деньги! +996505745746Алина Вудунлар атына; 
Эльсом! + 996505745746 Алина Вудунлар атына;
 Optima Bank 4169585342085189Alina Vudunlar атына. 
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Мекендеш

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Au Pair программасы  
аркылуу келдим

– Мен Чаткал районунун Жа¢ы-
Базар айылынан болом. 

Мектепти бїтїп, Ош мамлекеттик уни-
верситетинин чет тилдер жана эл ара-
лык мамилелер факультетине тапшыр-
гам. Анан эмнегедир Германияга ба-
рып,  окуп келїїгº кызыга баштадым.  
Au Pair программасы аркылуу келген-
мин. Негизи бул ºлкºгº кºпчїлїк кыр-
гыздар  ушул программанын негизинде 
келишет. Германияга келип, бир немис 
їй-бїлº (Хост їй-бїлº) менен чогуу жа-
шап калдым. Анан немис тилин їйрºнїп, 
аны жогорку де¢гээлде билеримди да-
лилдеген  сертификат алдым. Андан со¢  
Германиядагы “Dortmund University of 
Applied Sciences and Arts” университети-
нин бизнестеги информатика бºлїмїнº 
тапшырып, аны ийгиликтїї аякта-
дым. Германияда жашап жатканыма  
10 жыл болду. 

Кºчºдº калгам...

– Чет ºлкºгº чыккан ар бир жа-
ранда кыйынчылык болот. 

Бирок, кºпчїлїгї ал кыйынчылыктар-
ды ачык айта беришпейт. Э¢ биринчи 
кºйгºй бул – тил маселеси. Кыргызстан-
дан тил їйрºнїп алса¢  деле бул жакка 
келип, тилди кºндїрїп, эркин сїйлºгºнгº  
чейин кыйналасы¢. Анын їстїнº немис-
тер менен кыргыздардын менталите-
ти эки башка. Бул жактын климатына, 
тамак-ашына кºнїї да бир топ кыйын. 
Андан сырткары, Au Pair программа-
сы менен келгендердин кºпчїлїк пайы- 
зы  чогуу жашаган їй-бїлºсї  менен 
тил табыша албай  кºчºдº калгандар 

Учурда чет мамлекеттен билим алып, иштеп жаткан  жаштарыбыздын 
саны ºсїїдº. Алардын катарында Акак Сыргак кызы да бар. 
Ал Германиянын  Дортмунд шаарында билим алган.  Учурда IT 
компаниялардын биринде программист болуп иштейт. Биз аны интернет 
желесинен таап байланышканыбызда,  Германияга кантип барып 
калганын, студенттерге тїзїлгºн шарттары жана немис элинин жашоо-
турмушу жºнїндº тºмºндºгїчº баяндап берди.

Акак СЫРГАК кызы:

“Германияга келгендердин  
кºбї окуу їчїн келишет” 

да жок эмес.  Алардын катарында мен 
да бармын. Шайтан араба тебе алба-
гандыгыма байланыштуу  биринчи жа-
шаган немис їй-бїлº менен пикир ке-
лишпестик болуп кºчºдº калганмын.  
Андан кийин башка  їй-бїлºгº барып, 
алар менен студент болгончо чогуу  
жашадым. 

IT компанияда  
иштейм

– Учурда Германиянын Дорт-
мунд  шаарындагы чо¢  IT 

компаниялардын биринде  програм-
мист болуп иштеймин. Мындай ком-
паниялар Германияда аябай кºп жа-
на ºтº кирешелїї тармак. Бул компа-
нияда студент кезимде иштегем. Ан-
дан кийин башка компанияга алмаш-
тырып кетип, окууну бїткºндºн кийин 
азыркы  иштеп жаткан компаниядан  
стипендия утуп алгам. Ошону  алган-
га келгенде “Окуу¢ду бїтїп калыпсы¢. 
Бизге келип иштебейси¢би”, – деп су-
нуштап калышты. Ошентип эле иштеп  
калдым. 

Окуу  
мамлекеттик  

бюджеттин эсебинен 

– Кыргызстан менен Герма-
ниянын билим берїї сис-

темасында ºзгºчºлїктºр кºп. Миса-
лы, бизде мугалимдер студенттердин 
келгенин-келбегенин жоктоп, сабакты 
аткарып келди¢би деп  сурап, ар бир 
студенттин аркасынан тїшºт эмеспи. 
Ал эми Германияда студенттердин ба-
ары ºз алдынча иштешет. Сабакка ке-
лип, оку деп эч ким айтпайт. ªздºрї 
їчїн гана билим алышат. Бул жактагы 
университеттердин кºпчїлїгї мамле-

кеттик, аларда студенттерди бюджет-
тин эсебинен окутушат. Тандаган ке-
сиби  3-4 семестр окугандан кийин жак-
пай калса, башка факультетке  которула 
алат. Андан эч кандай маселе жарал-
байт. Германиянын бардык  шаарларын-
да чо¢ университеттер бар. Бул жакта 
бир экзаменди 3 жолу тапшырууга урук-
сат. Эгерде їчººнºн те¢ куласа, анда 
ал студент ошол кесип боюнча Герма-
ниянын бир да университетинде окуй ал-
байт. Бирок, башка кесипти тандап окуса  
болот. 

Мамлекеттен  
кредит алып окууга 

болот

– Андан тышкары, студенттер-
ге атайын окууга деп кре-

дит берилет. Эгерде ата-энеси финан-
сылык жактан камсыздай албаса,  ан-
да студент мамлекеттен кредит алып 
окуса болот. Ал ай сайын берилип ту-
рат. Анан окуусун бїтїп, иштеп кал-
ганда акырындап тºлºп берет. Бирок, 
алган акчасынын бардыгын эмес, кан-
дайдыр бир пайызын гана тºлºшºт. 
ªзїн-ºзї ºнїктїрїї їчїн курстарга ба-
руу жана спорт менен машыгам деген-
дерге бардык  шарттар тїзїлгºн. Алар-
дын баары студенттерге бекер. Дагы 
баса белгилеп кетчї нерсе, китепка-
наларында эртеден-кечке китеп окуу-
га да жакшы шарт тїзїшкºн. Каалаган 
китептерди таап колдонсо болот. Алар-
дын баары акысыз. Бул жакта бирин-
чи жана экинчи курс деп бºлїнбºйт. 
Тескерисинче, 1-2-семестр болуп 
бºлїнїп кетет. Студенттер биринчи 
семестр-де тапшыра албаган  модуль 
менен экзамендерин каалаган учурда  
тапшыра алат.  

Немистер ишке аябай 
так болушат

– Немистер ºтº так, эмгекчил, 
чынчыл эл болушат. Гер-

манияда мени бирºº алдап кетет деген  
кооптонуу сезими болбойт. Документ 
иштерине аябай так келишет. Анан алар 
ºтº  кºп кїлº беришпейт.  Бир ишти баш-
ташса, ошону майын чыгара аткарышат. 
Ошол себептен, ºлкºсї  аябай ºнїккºн. 

Кыргыздар кºп келе 
баштады

– Бул жакта кыргыздар кºп. 
Жакында эле Кыргызстан-

дын Германиядагы элчилигинин  бер-
ген маалыматына таянсам, “Мыйзам-
дуу тїрдº 8 ми¢,  ал эми мыйзамсыз 15 
ми¢ кыргыз келген”, – деп айтты. Кыр-
гыздар жылдан-жылга кºбºйїїдº. Бул 
жакка келїїнїн кїн сайын жа¢ы жол-
дору ачылып жатат. Башкача айткан-
да, ар кандай программанын негизин-
де келишїїдº. Германияга келгендер-
дин кºбї окуу їчїн келишет. Салыктар-
ды тºлººгº мамлекеттик кºзºмºл кїчтїї. 
Андан качууга мїмкїн эмес.

Сунуш...

– Германияга келем деген ме-
кендештериме бул жакка 

мыйзамдуу тїрдº келїїнї сунуштайт 
элем.  Кайсы гана программа менен кел-
бесин легалдуу жол  менен  келген туу- 
ра. Себеби, ар кандай компанияларга 
акча берип, ара жолдо калгандар бар.  
Германияга жºнї жок эле келип, кара жу-
мушка иштегенге мїмкїнчїлїк жок. Бал-
ким кийинчерээк болушу мїмкїн. Экин-
чиден, тил їйрºнїп келиши керек. Тил-
ди канчалык жакшы билсе, ошончолук  
ºзїнº жакшы.

Чїй

Китеп кербени
Кара-Балта шаарындагы  
№ 105 кесипчилик окуу 
жайы механизатор, айдоочу, 
ветврач, тигїїчї, ширетїїчї 
жана башка адистерди 
даярдаган  кºп тармактуу 
кесиптик билим берїї 
мекемелеринин  бири. 

Окуу жайда окуган студенттер ке-
сипке гана ээ болбостон кºркºм 

адабий китептерге да кызыгып, эли-
биздин тарыхына, коомдук ишмерлер-

дин басып ºткºн жолдоруна, акын-
жазуучулардын чыгармалары ме-
нен да таанышып турушат. Жакында 
окуу жайдын директору А.Бакеевдин 
жетекчилиги астында студенттер 
арасында «Китеп кербени» аттуу ак-
ция ºткºрїлдї. Ага мектеп жетекчи-
лери, окутуучу мастерлер жана сту-
денттер катышты.  Акцияда учкул 
сºздºр, жа¢ылмачтар, макалдар, 
табышмактар жана акыйнек айтыш-
ты. Ошондой эле иш чарада зал-
кар акын-жазуучулар  Ч.Айтматов, 
А.Осмонов. Т.Касымбековдун чы-
гармаларынан їзїндїлºрдї айты-
шып,  концерт тартуулашты.

Болот ЖУМАГУЛОВ, "Кыргыз Туусу"
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ªмїр бизден ºтїп кетсе, эл эмгектен эскерcин

Аўгеме

ак эле, коё беришер замат жер чокулап, 
жем издегенге кирет. Їйдї айлана кумур-
скаларды, чимейилдерди, майда курттар-
ды терип жейт да, жагжагы толгондо андан 
кºз албай отурган Мотойго келип, этегине 
бºк тїшº їргїлºйт. Мотой колуна алса, тыр-
мактарын, тиштерин, мурундарын чокугу-
лайт. Каштары, кºздºрї жакка да умтулат, 
бирок Мотой ал жагына жакындатпайт. Мо-
той кармап келгенден бери аны бºдºнºгº 
окшоштуруп “бытпылдык”дей бергендиктен 
”Бытпылдык, бытпылдык!” деп чакырганга 
кºндї. Андай дабышты укса, жїгїрїп келет. 
Ал келген сайын тумшугун ачып, кººлºнгºн 
талкандан же чиенин ашынан салат.

Бир жолу чегирткени кууп баратып, 
кемегедеги ысык кїлгº аралашып кетип, 
боорундагы акгїп тїктºрїнїн жармысын 
кїйгїзїп,  їч-тºрт кїн чолоўдоп жїрдї. Ба-
лапан темир канат болгондо чºп чабык баш-
талып, Мотой менен энеси аны кыштоого 
ала келишкен.  

Алар кїнїгº эрте заар сур эшекке бир 
жагына-жарма, нан, экинчи кºзїнº- суу тол-
турулган канистр, балта, орок, эки кыл ар-
гамжы салынган куржунду арта салып, чºп 
байлаганы жºнºшºт. Эшекти дайыма Мотой 
минет. Энеси ºйдºбї, ылдыйбы жºº бас-
канды жакшы кºрºт. Мотой айылдан узагы-

ча дейди ит-мышыктар тиш-
тей качпасын деп, Бытпыл-
дыкты койнунан чыгарбайт. 

Бир аз чоўойгондо Мо-
тойдун койну балапанга жак-
пай калды. Ал ачуулуу чый-
пылдай, коюн-колтуктарын 
чокугулап, улам жака жагы-
на тырмыша, кºбїнчº кы-
тыгысын келтирсе, кээде 
тырмактары чийген жерле-
ри ачышып да кетет. Мотой жонго чыгып, 
бир таман жолго тїшкºндº балапанды коё 
берет. Їчººсїн ээрчиген балапанды тез 
эле жадатат, ал жолдун эки тарабына чы-
гып, чºптºрдїн, бириндеген бадалдардын 
арасынан чегирткелерди кууп, анан адаша 
тїшїп, кайда барарын билбей калганда, 
жїрºксїгºн дабышта їнї жетишинче чый-
пылдайт. Ал корккондо эмнегедир їнї жоо-
норуп, жалооруп, бийиктей тїшºт. Мотойдун 
аны менен ойногусу келсе, бир аз укмаксан 
болуп турат да, балапан тынбай чыйпылдап 
ыйлап жиберчїдºй болуп кеткенде гана да-
бышын чыгарат. Ал шашып-бушуп, мойну-
на, буттарына илинген чºп-чарларга чалы-
на, бир капталдан чыгып келет. Кээде ал 
кºрїнбºй,  дабышы угулбай калганда, Мо-
той чакырса, аларга катарлаш эле жеўгел 

чºптºрдїн арасынан їнї чыгат. Балапан 
энеси менен эшек їчººсїнїн бирин кºрїп 
турса, же дабыштарын укса, коркпойт, чоо- 
чулабайт. Алар кºрбºй чакырышса: “мен 
жаныўарда эле жїрбºйїмбї, мага тынчтык 
бересиўерби же жокпу” дегендей,  нааразы 
боло дабышын бийиктете чыйпылдап алат. 

Бир ирет Мотой узун жондун Ортоўку–
Оюнда аны биротоло жоготуп жибере жаз-
дады. Калыў мартты аралап кеткен бала-
пандын  ыйлаактап, чоочулаган їнї угул-
ганда, эми кантип мени таап келер экен 
тейде унчукпай койду. 

(Уландысы бар)
Папан ДЇЙШªНБАЕВ,  

жазуучу, адабиятчы, Эл аралык 
Айтматов сыйлыгынын ээси

Бытпылдык
(Башталышы гезиттин №40 санында)

Ал эрте шашкеде ºргºн 
койлорду кайрып келген-

де, энеси сыртта кїн чубакта ба-
лапанга жем берип отуруптур. 
Ал каймакка кººлºнгºн талкан-
ды буудайдай сїйрї кылып то-
голоктоп, анан сууга малып, ба-
лапандын тумшугун ачып, оозу-
на салат. Мотой анын жанына 
келип, карап калганда, энеси:

– ªзїўчº жем бербегин. Ченеми ме-
нен бербесеў аш кыла албай ºлїп калат. 
Анан  кармалай бербе. Аны балапандар 
кºтºрº албайт...

Анан ал уяны тебетейге салып, кїнºскº 
койду.

Їч-тºрт кїндїн ичинде Мотой да бала-
панга жем бергенди, кїнºстºткºндї, кечинде 
тебетейди кантип жылуулаганды їйрºндї. 
Бара-бара ага энеси киришпей да калды. 
Ал Мотойдун балапанга жем берип жатка-
нын бир аз карап турат да, анан жїн тыт-
канга же ийигин ийригенге кирет. Ар їч-тºрт 
кїндº балапанды уядан чыгарып, корголдо-
рун тазалап, жаўы жїн салышат. Бир жо-
лу энеси балапандын майланышкан кор-
голдорун  кºрїп:

– Май талкан бере берип, ич ºткºк кы-
лып жибере жаздаппыз. Таруу же буудай 
болсо жакшы болот эле, жайлоодо аны кай-
дан табабыз. Шилбинин, чиенин ашынан да 
берип тур, – деди. 

Балапан тез эле торолду. Адегенде 
тумшугун зордоп ачып жем беришсе, жу-
ма айланбай колдон жем талашканга ºттї.

Ончакты кїндºн кийин кїн ачык убак-
тарда балапанды уясынан чыгарып, їйдїн 
жанына коё беришчї болду. Ал тирикара-

Эсенгул Алишер уулу кыр-
гыздын кыйырына тааныл-

ган талант эле. Жїрºк сїйїнткºн 
ийгиликтерге жетїї їчїн талыкпа-
ган изденїїнїн, кºшºргºн тыным-
сыз аракетинин натыйжасында ал 
кыргыз элинин таланттуу акыны, 
куйкум сºздїн устасы болгон чебер 
сатирачысы атангандыгы ырас. 

Кыргыз адабиятында анча 
кºўїл бурулбаган пародия жан-
рына да жан киргизип, акындар та-
рабынан кетирилген айрым кемчи-
ликтерди сылык-сыпаа сынга ал-
ган ырларын далай окуп тамшанып 
келебиз. Сатира жанрына айтаар-
лык жаўылыктарды киргизїї ме-
нен тамсил жана эпитафия жазуу 
багытында жемиштїї иштегенди-
гин эч ким танбас. Жогоруда баса 
белгиленген багыттардагы чыгар-
мачылык жетишкендиктери, баш-
ка калемгерлерге їлгї боло турган 
жаўычылдыгы аркылуу кыргыз са-
тирасына кошкон айтаарлык салы-
мы кºзї тирїїсїндº эле белгилїї 
адабиятчыларыбыз, сынчылары-
быз тарабынан ºз баасын алган. 

Сºзїм куру болбос їчїн 
белгилїї сынчы Эсенбай Нуру-
шевдин “Ала-Тоо” журналынын 
2016-жылдын декабрь айындагы 
№12 санына  жарыяланган  “Укум-
чул сºздїн устаты” деген  макала-
сын мисал келтиргим келет. Анда 
“Эсенгул Чопиевдин сатиралары 
- кыргыз сатирасынын жетишкен-
диги” деп бааланып, анын чыгар-

Укумчу сºздїн  
устасы эле...

 Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек 
сиўирген ишмер, Кемин районунун ардактуу атуулу, 
акын сатирачы Эсенгул ЧОПИЕВ 2020-жылдын 
23-июлунда дїйнºдºн ºткºн. Эгерде ал арабызда 
болгондо 27-июнда 85 жашка толмок.

маларынан улуттук адабияттын 
программасына киргизїї зарылды-
гы айтылган. Кºп жылдык кºрºўгº-
лїї эмгегинин жемишин тас- 
тыктаган ушундай аныктамалар, 
жакшы ой-пикирлер элеттик акын-
сатирачынын демине дем, шыгына 
шык кошкондугу талашсыз.

Байсалдуу жана ºрнºктїї ºмїр 
жолунун ээси Кемин райондук “Эм-
гек жарчысы” гезитинде 48 жыл 
їзїрлїї эмгектенди. Райондук ге-
зиттин ысыгына кїйїп, суугуна 
тоўду. Кажыбас калем кайратке-
ри катары райондук басылманын 
баа жеткис кудурети аркылуу коо-
мубуздун ºнїгїїсїнº, социалдык-
экономикалык ºсїїлºргº руханий 
байлыктардын артылуусуна эбе-
гейсиз салым кошту. 

Райондук басылмада 1993- 
жылдан 2014-жылдын январь  
айына чейин, агай ардактуу эс  
алууга кеткенге чейин бирге иш-
тедим. Агайдын жеўилин жерден, 
оорун колдон алып, анын ыраазы-
лыгына ээ болуу менен гезит жїгїн 
бирге ийгиликтїї тарттык. Агай-
дын эмгекчилдиги укмуш эле. Чы-
гармачылыкта гана эмес, жашоо-
до да ушундай эле. Иште да, їйдº 
да жаны тынчу эмес. 

Э.Чопиевдин артында элге ар-
наган эмгеги калды, сºзї калды. 
Райондун тарыхында анын ысы-
мы алтын тамгалар менен жазы-
лып калды. 

Ардактуу эс алууга чыккан-

дан кийин агай чыгармачылыгына 
баш оту менен киришти. 2014-жыл-
дан тартып жыл сайын бирден ки-
теп чыгарды. “Ата журт ажары”, 
“Сырдуу сыйыртмак”, Балдуу сºз, 
шаўдуу шакаба”, “Сыр сандык”, 
“Чымчыма суроолору” буга далил. 
2020-жылдын жайында эки ките-
бин басмага даярдап жатты эле, 
шум ажал анын ºтººсїнº чыгар-
бады. 2021-жыл жаўырар алдын-
да їй-бїлºсї тарабынан “Сырба-
шат” жана “Кермек кептїї эрмек 
кеп” аттуу эки китеби чыгарылды.

2021-жылдын 17-мартында 
Кыргыз Республикасынын Жазуу-
чулар союзунун мурдагы тºрагасы, 

туу котормочу, акын Кубанычбек 
Басылбеков укумчул сºздїн уста-
сы болгон маркум Эсенгул Чопи-
евдин рухуна багыштап куран оку-
туу їчїн агайдын їйїнº келишке-
ни эсимде. Ошол жерде жогоруда 
аталган “Сырбашат” жана “Кермек 
кептїї эрмек кеп” аттуу эки ките-
бинин бет ачарын їй-бїлºсї ме-
нен ºткºрїп, кыргыз адабиятына, 
журналистикасына кызмат кылып, 
ºзгºлºргº ºрнºк болчу ºмїр жолун 
басып ºткºн агайымды татыктуу 
эскеришти.

Кезегинде Э.Чопиевден таа- 
лим-тарбия алган, таланттуу 
шакирти болгон Акбар Рыску-

лов “Эсенгул Чопиев - элинин 
сїймºнчїгїнº ээ болгон кыргыз-
дын чоў таланты, акыны. Кыргыз 
журналистикасына, адабиятына 
зор эмгек сиўирди, сатира жан-
рынын ºсїїсїндº эмгеги зор” деп 
баса белгилеп, акын-сатирачынын 
экинчи ºмїрї элине арнап калтыр-
ган чыгармаларында улана бере-
рин баса кºрсºттї. “Экинчи ºмїрї 
жалган дїйнºдºгї сїргºн ºмїрїнºн 
алда канча узак болуп, жалпы  
кыргыз окурмандарын кубантсын” 
деген анын кебин эскерїїгº катыш-
кандар ак дилден толукташты.

“Кыргыз Туусу” гезитинин баш-
кы редактору М.Тыналиев кºп кыр-
дуу талант, кара сºздїн чебери, 
акын-сатирик менен акыркы жыл-
дары тыгыз байланышта болго-
нун айтып, анын адамгерчилиги-
не, жºнºкºйлїгїнº, эмгекчилдиги-
не баа берди. Акын Ж.Исабаева 
элеттик акын сыпайылыктын, 
жºнºкºйлїктїн їлгїсї болгондугуна 
токтолуп, талантына таазим этти. 

Ж.Акаева Э.Чопиевдин экин-
чи ºмїрї акыркы жарык кºргºн 
эки китеби менен башталып жат-
кандыгын баса белгилеп, буюрса  
коомчулуктун кеўири катышуусун-
да эскерїї иш чарасы уюштурула-
ры туурасында да учкай кеп коз-
гогон эле. 

  Калемгерлер К.Басылбеков, 
Б.Бектенова, Ч.Унурова, заман-
даштары К.Сыдыков, К.Мурадилов, 
К.Абдылдаева да агайды жакшы 
сºздºрї менен эскерип, анын 
ºмїрїндºгї урунттуу учурларга 
токтолушту.

Эсенгул агайым їй-бїлºгº 
ºтº камкор адам болгон. Уулда-
рына жана кызына, неберелерине  
дайыма мээримин тºгїп, ак бата-
сын берип келген. 58 жыл бирге 
тїтїн булатып, турмуштун ысык-
суугуна бирге тїткºн оор басы-
рыктуу Айнаш эже экºº куда-сººк,  
кайын журт, уруулаш туугандар ме-
нен сый мамиле кїткºн. 

Экинчи ºмїрїўїз чыгармачы-
лыгыўызда улана берсин! Жат-
кан жериўиз жайлуу болсун,  
устатым.

Кенже АБДЫЛДАЕВА,                                                                  
маданияттын мыкты 

кызматкери, Кемин району

Кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов, 
Жазуучулар союзунун жооптуу кат-
чысы Жылдыз Акаева, “Кыргыз Туу-
су” гезитинин башкы редактору 
Мырзакат Тыналиев, гезиттин кыз-
маткери, акын Жыпар Исабаева, 
жазуучу, публицист Бїбїйра Бекте-
нова, акын Чынар Унурова, талант-
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Адабий иликтººБолотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

 
(Башталышы ºткºн санда)

Мында айтуучу, манас-
чы Жаўыбай Кожеков-

до эч маселе жок. Ал “Мººр”  
баянын тарыхый-кºркºм окуянын 
каарманы Болот кандай айтып 
берсе, буруу-тер¿¿с¿з, алымча-
кошумчасыз эле жаздырганы эч 
талаш жаратпайт. Маселе манас-
чыга Болот менен Мººрд¿н алым-
сабагын айтып берген адамдын, 
бул баяндын каармандарынын 
бири Болотто. 

Эмнеге Мººр баянындагы 
экººн¿н алым-сабакта Мººрд¿н 
жаш курагына жана элибиздин 
салт-санаасына ылайык келбе-
ген иштер ырдалып жатат. Бул 
окуянын каарманы Болот менен 
байланышкан субъективд¿¿ ма-
селе деген ойдобуз. Бул бир. 
Экинчиден, Болот окуяны ара-
дан 53 жыл ºткºн со¢, 75 жаш 
курагында айтып берип жатат. 
М¿мк¿н, ал алым-сабактын ал-
гачкы вариантын унутуп, жылдар 
ºтº алымча-кошумча менен ырда-
гандыр. Эгер Мººр баяны алгачкы 
вариантынан ºзгºргºн болсо, ан-
да ал алымча-кошумчаларды Бо-
лот ºз¿ гана киргизиши ыктымал. 
Жарым кылым о¢ой убак эмес. 

Айтылуу тºкмº Ашыраалы 
Айталиев «Нарындан жазган са-
лам каттын» жаралыш тарыхын 
ар кандай айта берч¿ тура. Бал-
ким, Болот да окуяга алымча-
кошумчаларды киргизип, экººн¿н 
ортосундагы мамилени к¿чºт¿п, 
Ак Мººр экººн¿н алым-сабагы 
деп ºз¿ эле ырдап салган чыгар. 
Муну менен ал Мººр экººн¿н 
ортосундагы мамилени идеал-
даштырып, Мººр Болотту гана 
с¿йгºн деген ойду угармандарга 
таўуулагысы, ошол ойго ºз¿ да 
ынангысы келгендир. Ошол ой-
дон улам, Жантай Мººрд¿н колун 
сураган убакта, анын тал чыбык-
тай жаш экенин, болгону 14 жаш-
та экенин кºз жаздымында калты-
рып койгон чыгар. 

Ошол эле учурда: “Ал кез-
де кыздарды азыркы афган кыр-
гыздары сыяктуу 11, 12, 13 жаш-
ка чыкканда эле к¿йººгº узатыш-
чу. 15 жашка чыккан Ак Мººр  
туугандарынын кºз карашында 
“кара далы” болуп калган эле” 
– деп илгери кыздар 14 жашын-
да балакат куракка келип, эр-
те жетилгенин, 15-16сында ка-
ра далы болуп калганын айты-
шат. Мººрд¿н ºз калы¢ын ºз¿ 
бычып, Болот менен ашкере 
ашыктык сезимин билдирип ыр-
дап жатканы мыйзам ченемд¿¿ 
эле. Бир кездеги тарыхый окуя- 
га азыркы кºз карашы менен 

Мººр баяны: 
ырга айланган тарых

мамиле жасаган болбойт де-
ген кºз карашты кармангандар  
да бар.

Бир жагынан мындай кºз ка-
раштар да туура. Биз ºткºн та-
рыхка б¿г¿нк¿н¿н кºз карашы ме-
нен баа бергенибиз туура болбой 
калат. Анда эле тарыхый прин-
циптен четтеп кеткен болобуз. 

Эгер, ушул º¢¿ттºн алсак, 
анда манасчы Жа¢ыбай Коже-
ковдон жазылып текст Мººр  
баянынын алгачкы башат бол-
гон тексттеринин дал ºз¿ бол-
босо да, аны оригиналга жакын 
т¿п нуска катары кабыл алсак эч 
жа¢ылышпайбыз. Демек, Мººр 
тууралуу баяндардын вариант-
тардын кайсынысы турмушта бол-
гон окуяларга, турмуштук реа-
лийге жакын деген мыйзам че-
немд¿¿ суроого да жооп берген 
болобуз. Манасчы Жа¢ыбай Ко-
жековдун вариантын т¿п нускага 
жакын катары кабыл алып, биз-
ге жеткен варианттардын текстте-
рин салыштыра келгенде, Мººр 
баянынын варианттары мазмун-
дук ºзºг¿, окуясы тарыхый окуя-
дан алынып, негизги каарманда-
ры Жантай, Ак Мººр, Болот тары-
хый инсандар болгон менен, аны 
баяндаган айтуучулар тарабынан 
алымча-кошумча арбын кошулга-
ны дароо кºзгº урунат.  Албет-
те, анын ºз¿ мыйзам ченемд¿¿ 
кºр¿н¿ш. Адабиятчы Батма Ке-
бекова Ак Мººрд¿н окуясы, ºм¿р 
жолу а¢ыз-а¢геме болуп  фольк-
лордук маанайга  ºт¿п, чындык-
тан  ºтº  алыстап  кеткенин, Чо¢-
Кемин,  Кичи-Кемин аймагында 
окуянын чындыгын билгендер кºп 
эле болсо да, замандын с¿р¿нºн 
чочуганбы, хан тукумунун  санжы-
расына  кº¢¿л  буруп,  чындыкты  
тактоого  аракеттенгендер  бол-
богонун белгилеген.

Эми тарыхый окуянын ºз¿нº 
кайрылалы. Жантай 15 жашар 
Мººрд¿ алган кезде ºз¿ 53 жаш-
та болгон. Албетте, экººн¿н орто-
сундагы айырма аябай эле чо¢ - 
38 жаш. Бирок, эч жаманчылыкты 
кºрбºй, бардар турмушта жаша-
ган Жантай таманы ташка тили-
нип, жаргак шым кийип, к¿нд¿з¿ 

кой кайтарып, т¿ндºс¿ короо че-
тинде уктаган 18-20 жаштагы бей-
бечараларга, ошол эле ат ¿ст¿нºн 
т¿шпºй, к¿н¿-т¿н¿ жылкы кайтар-
ган Болотко караганда алда кан-
ча жаш кºр¿нгºн¿, “кара далы” ку-
ракка келген Мººргº ынаганы та-
лашсыз. Анын ата-энесинин айт-
канынан чыкпай, ºз калы¢ын ºз¿ 
бычканы да ошондон улам болсо 
керек. Ан¿ст¿нº Мººр ºз жаш ку-
рагына караганда, аябай эле эрте 
жетилип, делбирт эткен сезимге 
эмес, акыл калчап, тээ алыс- 
ты, б¿т¿ндºй келечегин, ºз¿н¿н 
гана эмес, балдарынын болочо-
гун ойлогондой. Ал Болотко тур-
мушка чыкса, кºп жылкычынын 
биринин аялы болмок. Ал эми 
хан Жантайга тийсе, ага алтын-
чы аялы болгон менен, алардын 
ичинен э¢ жашы, демек, хандын 
кºрºр кºз¿, сїймºнч¿г¿ болорун 
э¢ сонун т¿ш¿нгºн. Мына ошон-
дон улам, ал Жантайды танда-
ган. Бул бир. Экинчиден, Мººргº 
кудалашып койгон менен Болот-
тун атасы берер калы¢ын бере 
албай, а м¿мк¿н бергиси келбей 
кечиктирген. Анын ºз¿ да “Баш 
чанып жатканыбы?” – деген ойго 
салып Мººрд¿ кыжалат кылган-
дыр. Мººргº арманын ай-асманга 
айттырып, Болоттон баш тар- 
туусуна мына ушул жагдай да се-
бепкер болгондой.   

Айрым бир булактарда 
Мººрд¿н атасы Адылды жакыр 
жашаган кембагал адам болгон 
деген маалыматтар айтылып 
ж¿рºт. Кыргыз эл акыны ªм¿рбек 
Дºлºевдин “Ак Мººр – Акталаа-
нын айпериси” аттуу баянында 
Мººрд¿н атасы Адыл баатыр 
“саяк уруусунун эрлеринин би-
ри, колунда бар байы, ºз оока-
тына ты¢, урук-тууганы у¢гулуу 
эрени, Жанболот баатырдын не-
береси Келдибектин эмчектеши, 
намысын алдырбаган жоокери 
экени, апасы Маржанк¿л айчы-
райлуу аялзаты болгону айты-
лат. Мººр да жаштайынан акы-
лы тунук ºскºн, ою чалкар, ар 
нерсеге кºз¿ жетик, абийирд¿¿, 
акылдуу, кыргыз салтын баала-
ган, эне жолун жолдогон кыз бо-

луп чо¢ойгон. Болот – Мººрд¿н 
апасы Маржанк¿лд¿н си¢дисинен 
тºрºлгºн жээн. Маржанк¿лд¿н же-
ри т¿шт¿ктºн, ªзгºндºн болот. 
Уруусу тºбºй.

Мººр – атасы Адылдын эм-
чектеши, Жанболот баатырдын 
небереси Келдибектин ¿й¿ндº 
ºскºн. Санжыра тарыхка кайрыл-
сак, “Жанболоттун саруу байбиче-
синен Кожоберди, Байгабыш, Ры-
скул. Бир аялынан Рысменде. Ал-
тын аттуу казак аялынан Эралы, 
Дербишаалы, Бегалы. Байгабыш-
тан Кубат. Кубаттан Келдибек. 

Мººрд¿н атасы Адыл Боркок 
баатырдын уулу. Мººр Адылдын 
кенжеси. Адылдын ªм¿р, Саркал-
ча, Ажы, Тºлºм¿ш, Каратай де-
ген балдары болгон. Азыр алар-
дан тарагандар Ак-Талаа райо-
нунда, Ч¿йдº турушат.  

ª.Дºлºевдин иликтººс¿нº 
караганда, Мººр же Мººркан 
1834-жылы тºрºл¿п, 1869-жы-
лы кайтыш болгон. Айтымда, 
Мººр баянындагы Болот менен 
Мººрд¿н кыз-жигит болуп айты-
лышына кыз оюндарында оюн-
чындан Мººрд¿ Болотко ыроо-
логон сºздºр айтылганы се-
бепкер окшойт. Балким Болот-
ту Мººргº кудалап койгон жери 
да барбы, Мººр Жантайга кетип 
жатып, атайын учурашууга ча-
кыртканында бир себеп бар. Бо-
лот болсо жаштык кылып: “Ханга 
турмушка чыгып жатып, мени ча-
кыртса, менде кº¢¿л¿ бар окшойт. 
Болбосо кайдагы бир жылкычы-
ны те¢ине алып чакыртпайт бол-
чу. ªз арманым ºз¿мдº. Эмнеси 
болсо да мен дагы ашыктык се-
зимимди билдирип коеюн”, – деп 
ашыктык ырын ырдап балалык 
кылган кºр¿нбºйб¿. А болбосо 
экººн¿н ортосунда башка эч кан-
дай деле мамиле болбогондой. 

Бирок канаттуу ыр ооздун 
илеби менен чыккан со¢, ал уч-
кан куш болуп канатын кармат-
пай, имиш-имиштерге, ка¢ырыш 
кептерге негиз болуп, бири ук-
са, бири укпай эле айта берет  
эмеспи. Ошондон улам, бирге 
эки сºз кошулуп, дуулдаган сºз 
кºбºй¿п кеткен кºр¿нºт. 

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА, “Кыргыз Туусу” 

Мындан бир нече к¿н мурун борбор 
калаабыздагы «Ынтымак» сейил багында 
д¿йнºл¿к хит ырларды жогорку де¢гээлде 
аткарган Бегимай Турусбекованын видеосу 
соцтармактарга тараган. Ал ºз¿н¿н ¿н¿ менен 
элдин с¿ймºнч¿л¿г¿нº арзып, бир т¿н ичинде 
интернет жылдызына айланган. 

Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты 
министри Азамат Жаманкулов Б.Турусбекованы 

кабыл алып, анын  чыгармачылыгын ар тараптан кол-
доп, эл аралык сынактарга катышуусуна кºмºктºшºр¿н 
билдирди. Министрлик Турусбекованы Central Asia's 
Got Talent сынагына жºнºт¿¿ ¿ч¿н тиешел¿¿ жардам 
кºрсºтºр¿н, ошондой эле Казакстан, Т¿ркия жана Вен-
грияда ºтº турган маданият к¿ндºр¿нº катышууга  
чакырган.

Мººр баянында ал арма-
нын ай-асманга жеткизе ырдап 
жаткандай туюлган менен, Жан-
тайга аргасыз кеткен эмес. ªз 
кº¢¿л¿ менен эле алысты ойлоп, 
ºз калы¢ын ºз¿ бычып, кºрºгºчт¿к 
кылып кеткен. Барган жеринде 
бактысын таап, Жантайдын тºрт 
аялы менен батышып, алар ме-
нен к¿н¿лºш эмес, ысык мами-
леде болуп Жантайга узартып 
уул, кызартып кыз тºрºп берген. 
Мººрд¿н ºл¿м¿нº байланыштуу 
да ар кандай а¢ыздар айтылып, 
анын бейажал ºл¿м¿нº Баяке се-
бепкер болгон деп ж¿р¿шºт. Биз 
бул деле апыртылган кептердин 
бири болсо керек деген ойдобуз. 

Баякенин т¿б¿ Аксыдан экен. 
Бала кезинен эле шок, оттон-
суудан жалтанбаган бала бол-
гон окшойт. Шоктугунун айынан 
16 жашында Таласка качып ба-
рып, “ºз¿нº колукту издеп ж¿ргºн 
Жантай хандын уулу Шабдан ме-
нен жолугат. Ал Жанкороз баа-
тырдын уруусунан Шааке деген 
кызды алып кетмекчи болуп, той 
ºт¿п жаткан кезде казактар Жан-
короз баатырдын жылкысына тий-
ип, айдап кетишет. Жаўы к¿йºº 
бала куугунчулардын катарына 
кошулат. Казактарды кууп жети-
шип, катуу уруш салышып, жыл-
кыларды кайрып алышат”. Бая-
ке Шабданга кº¢¿л¿нº туура ке-
лип, “бир жылдан кийин Кемин-
ге келип, Шабданга кызмат кыла 
баштап, бара-бара Жантай ханга 
жагып, аны ºз¿н¿н жанына алып, 
анын эў жакын адамына айлан-
ган” экен.

Мººр тууралуу сºз¿б¿зд¿ 
аяктап жатып, тарыхка, тарыхый  
каармандарга арналган баяндар-
га ºтº этиеттик мамиле кылсак де-
ген ойду айткыбыз келет. Албет-
те, а¢ыздарды апыртып айткан-
да, сºз кызыйт, кулак андан бе-
тер ысыйт, бирок барып-келип та-
рых бурмаланып калат эмеспи. А 
тарыхты бурмалаган туура эмес. 
Ал эч кимибизге пайда апкелбейт. 
Бурмаланган кеп убакыт ºтº ого 
бетер бурмалана берет. 

(Аягы)

Таланты менен таанылды

Жылдызы жанган Бегимай
Б.Турусбекова буга чейин М. К¿рº¢кеев атындагы 

Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайында жана Б. 
Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство уни-
верситетинде окуп, аны б¿тпºй калган. Министр анын оку-
усун кайрадан калыбына келтир¿¿гº жана аны ийгиликт¿¿ 
аяктоосуна жардам бере тургандыгын да кошумчалады.

Б. Турусбекованын айтымында, 2011-жылы “Ысык-
Кºлдº кадыр т¿н” фестивалына катышып, жыйынтыгына 
нааразы болуп  калган. Андан со¢ турмушка чыгып, ай-
ылга кºч¿п кеткенден кийин  чыгармачылыктан бирото-
ло алыстап кеткен. Бул жолу борборго келип, ¿й-б¿лºс¿ 
менен кечки сейилдººгº чыкканда си¢дисинин сураны-
чы менен караокеден Уитни Хьюстон, Селин Диондун 
д¿йнºл¿к хиттерин аткарып, кºпч¿л¿кт¿н алкышына та-
тыган. Анын видеолору дароо интернет желесине тарап, 
кºпч¿л¿кт¿н колдоосуна ээ болду. Эртеси ошол эле эс 
алуу багында ж¿здºгºн к¿йºрмандарынын суранычы ме-
нен ºз¿н¿н чакан концертин тартуулаган. “Чыгармачы-
лыкка кайтасызбы?” – деген суроого, ал муну ºз¿ жал-
гыз чечпесин, апасы, жолдошу, бир туугандары менен 
ке¢ешип, бир жыйынтыкка келерин билдирди.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
   Общее собрание кредиторов ОсОО фирма “Фонта”, состоится в 08.07.2022 

года в 11:00 часов по адресу: г. Бишкек пер. Самаркандский № 6. 
Повестка дня: заключительный отчет специального администратора, при себе 

иметь  документы удостоверяющие личность и доверенность с правом голосования. 
Дополнительная информация по телефону: (0773) 54-44-19.                                 П-504

ОБЪЯВЛЕНИЯ
08 июля 2022 г. в 13-00 ч. Организация проводит откры-

тые торги (аукцион) по продаже автомашины:
– Нива-Шевроле 212300, цвет серебристый, 2011-года вып, 

стартовая цена – 186 200 сом. Аукцион состоится по адресу: 
г.Нарын, ул. Жамгырчы уулу Абас, 6. 

Полную информацию по реализуемым автомашинам мож-
но получить по тел. (03522) 5-04-43.

Прием заявок с внесением гарантийного взноса 10% от 
стартовой стоимости автомашины до 13-00 ч. 08.07.2022 г.

КВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПССИ г.Ош объявляет повторные публичные торги  в фор-

ме  открытого аукциона  на земельный участок общей  площа-
дью 1704,0 кв.м., (идент. код 5-11-11-1003-0838) расположен-
ный по адресу г. Ош, ул. Ж.Сасыкбаева  №5 «а» принадлежа-
щий 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 препятствий 
к их участию в аукционе, внести на депозитный счет территори-
ального подразделения судебных исполнителей задаток в раз-
мере 5% от начальной продажной цены перед началом тор-
гов, на депозитный счет ПССИ г.Ош, р/счет 4407012100000188, 
ИНН 00101199510034, БИК 440001, код платежа 14511900 Ош-
ский 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 29 июля 2022 года в 10 часов 30 минут.

Участник выигравший публичные торги должен в течении  
7 дней внести сумму за приобретенный предмет залога  (по-
купную цену) за вычетом суммы ранее внесенного гарантий-
ного взноса.

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

ТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ОсОО «Акжол Трейд» созывает заклю-

чительное собрание кредиторов. Заключительное собрание кредиторов со-
стоится 4 июня 2022г, в 10:00 часов, по адресу: г. Бишкек, ул. Турусбекова 
№109/1 БЦ Maximum 412-каб.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение заключительного отчета специального администратора.
2.Завершение процесса банкротства ОсОО «Акжол Трейд» – банкрот
Кредиторам для участия необходимо иметь при себе доверенности, 

оформленные надлежащим образом, с правом голосования.
Контактный телефон: 0500 58-58-58.
Специальный администратор 
ОсОО «Акжол Трейд» - банкрот                                 Джумабеков А.Т.

П-509

Жараксыз деп табылсын
Талас районунун Бердике баатыр айыл  ºкмºтїнº караштуу 

Козучак айылындагы Атаканов Жамансары  кºчºсї – № 13 їйдїн 
тургуну Жумалиев Калыс  Туганбаевичке таандык сериясы 
Ч 510766, иден коду 6-04-08-1002-0354 сандуу мамлекеттик акт 
жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп табылсын 
Ноокат  районундагы  Ынтымак айыл ºкмºтїнїн Арык-Бою 

айылындагы “Ихлас” мечитинин  (идент. коду: 5-05-16-1003-
0472) сериясы: “Ч”, №835032 сандуу   мамлекеттик  акт  жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Жеке ишкер  Батаев  Токтогул Мыктыбековичке  (ИИН  

20512199501829) Мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу 
райондук башкармалыгы  тарабынан 2018-жылы берилген ык-
тыярдуу патенттин STI-24,  STI-25 тиркемелери  жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТАЖараксыз деп табылсын 
Чороева Назгул Турдалиевнага  таандык  Алай  районунда-

гы Талды-Суу айыл ºкмºтїнїн  Талды-Суу айылындагы   їлїш 
жердин (идент. коду: 5-01-09-0005-0259) 1992-жылдын 20-октя-
брында берилген  сериясы: Х-1, №114 сандуу кїбºлїгїнїн 
тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.                                                                                      ТА

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районунун Отуз-Адыр айыл ºкмºтїнїн Отуз-Адыр айы-

лынын Борбордук кºчºсїнїн тургуну  Мазитова Раисага таандык 
эки  їлїш жерин (идент.коддору: 5-04-12-0021-0694, 5-04-12-0021-
0924) жер їлїшїнº менчик укугу жºнїндºгї кїбºлїгїнїн №086682, 
берилген кїнї:  05.05.2001-ж. Абдувасилова Сахадатхандын са-
тып алгандыгы   жºнїндºгї №23265, тїзїлгºн кїнї 17.09.2009-ж,  
мамлекеттик каттоо кїнї: 22.09.2009-ж. келишими жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп табылсын.                                              ТА

Жараксыз деп табылсын 
Алай районунун  Бокоев Абдрай атындагы кºчºнїн  109- 

їйїнїн тургуну  Бакиров Сыдыкка 06-07-1989-жылы  берилген  
5-01-1002-0570 номерлїї їйдїн документи жоголгондугуна бай-
ланыштуу  жараксыз деп табылсын.                                       ЖА

Жараксыз деп табылсын 
Алай районунун  Жа¢ы-Алай айылынын тургуну  Алиев Рах-

манберди Мырзаевичке 1994-жылдын  декабрь айында  бе-
рилген сериясы 731/01-92-1 номердеги їйдїн документи жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                  ЖА

Жараксыз деп  
табылсын 

Алай районуна караштуу 
Гїлчº айылынын 19-їйїнїн 
тургуну Арзиев Омур-
бекке тиешелїї 1989-жы-
лы июнь айында берилген 
5-01-04-1001-0945 техника-
лык номерлїї  їйдїн доку-
менти жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ЖА

Жараксыз деп  табылсын
Эргешова Бактыгул Нурматовнага таандык Ош шаарынын 

Т.Латибжанов кºчºсїндºгї №13 їйїнїн 3-4 батирдин (идент. ко-
ду: 5-11-01-0317-0121)  19.04.2011-жылы берилген: сериясы: 
«Ч», №310000  сандуу мамлекеттик акт  жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп  табылсын.                                            ТА

Жараксыз деп 
табылсын

Бакай-ата районуна ка-
раштуу Бакай-Ата айыл 
ºкмºтїнїн тургуну Арыков 
Замирбек Мыкыновичке 
тиешелїї №660296 серия-
дагы 2016-жылы 29-июн-
да берилген мамлекеттик 
акт жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп 
табылсын.

КВ3084

22-июнда КРнын Мамлекеттик 
катчысы Сїйїнбек Касмамбетов Саха 
Республикасында Якут АССРинин 
тїзїлгºндїгїнїн 100 жылдыгын 
майрамдоонун алкагында «Ысыях Олонхо» 
улуттук майрамынын ачылыш аземине 
катышты.

Бул майрам 2005-жылы ЮНЕСКО тарабы-
нан адамзаттын оозеки жана материалдык 

эмес мурастарынын шедеври катары таанылган 
якуттардын «Олонхо» баатырдык эпосуна арнал-
ган. Майрамдоонун алкагында «Олонхо жеринде 
ЮНЕСКО шедеврлеринин жолугушуусу» эл ара-
лык фестивалы ºтїп, ага Азербайжан, Армения, 
Кыргызстан, Монголия, Бурятия, Калмыкия, Тува, 

Якутия жана Алтайдан келген коноктор катышты. 
Ачылыш аземден кийин Саха Республика-

сынын (Якутия) Башчысы А.Николаев менен 
С.Касмамбетовдун жолугушуусу болду.

Тараптар учурдагы абалды жана мындан ары 
ЕАЭБдин алкагында да, эки тараптуу форматта 
да экономикалык, маданий-гуманитардык кыз-
матташуунун келечегин талкуулашты, ошондой 
эле маданият, туризм, билим берїї маселелери 
боюнча, Кыргызстандан эмгек мигранттарынын 
абалын жакшыртуу боюнча да пикир алмашты.

Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар кыз-
матташуунун бардык багыттары боюнча мами-
лелер чыўдалып жана кеўейе тургандыгына ише-
ним билдиришти.

Т.ИСХАКОВ

Мамкатчынын Сахага сапары 
майнаптуу болду

Кыска кабарлар

Ассоциация электронных библиотек выражает соболезнование Джаилкановой Мае Кадыра-
куновне – исполнительному директору АЭБ, директору библиотеки КНУ им.Ж.Баласагына по по-
воду кончины  ее матери.                                                                                                             П-497

Маданият, маалымат, спорт жана 
жаштар саясаты министрлигинин 
басма сºз кызматынын билдиргенине 
караганда. Ысык-Кºл облусунун Чо¢-
Сары-Ой айылында спорттун 30 тїрї 
боюнча чо¢дор жана жаштар арасында 
VI эл аралык "Кыргызстандын бермети" 

аталышындагы фестиваль  
ºтїп жатат. 

Уюштуруучулардын айтымында, фести-
валга болжол менен 20 ми¢ спортчу каты- 

шууда.
Маалыматка ылайык, мелдеш 15-июндан 

3-июлга чейин уланат.

«Кыргызстандын бермети» 
фестивалы ºтїїдº

Билим берїї жана илим  
министрлигинин басма  
сºз кызматы бїтїрїї кечелерин ºткºрїїгº 
тыюу салган буйрук кабыл алынганын 
билдирди.

Маалыматка караганда, негизги жалпы жа-
на орто жалпы билим берїї жºнїндºгї до-

кументтерди тапшырууга арналган иш-чаралар 
9-класстын бїтїрїїчїлºрї їчїн 5-июлда, ал 
эми 11-класстын бїтїрїїчїлºрї їчїн 7-июлда 
саат 09:00до ºткºрїлºт. Бїтїрїїчїлºргº ар-

налган иш-чараларды кечки жана тїнкї убак-
тарда мектептин айланасында, оюн-зоок жа-
на башка коомдук жайларда ºткºрїїгº тыюу  
салынат.

Ошондой эле жалпы билим берїї уюму-
нун аймагында окуучулардын укук бузуула-
рын жана коопсуздук чараларын сактабаган, 
акча жыйноого жол берген мектеп директор-
лоруна жана мугалимдерине ээлеген кызма-
тынан бошотууга чейинки тартиптик чаралар  
кºрїлºт.

Бегай БОЛОТ тегин

Бїтїрїї кечелери ºткºрїлбºйт
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Директор – башкы редактор  
ТЫНАЛИЕВ Мырзакат
Кабылдама – 62-20-18
Башкы редактордун  
биринчи орун басары  
КАЛЫКОВ Шекербек – 62-20-17
Жооптуу катчы 
АЛЫМБЕКОВ Темирбек – 62-20-25
Жооптуу катчынын орун басары 
КАЧКЫНБЕКОВА  Айгерим – 
62-20-19
Жарнама бєлїмїнїн башчысы 
ДЇЙШЄНБЕКОВА Раиса –  
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
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. 
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Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин рек-
тораты, профсоюз уюму жана илимий китепкананын жамааты. 
Илимий китепкананын директору Джайылканова Мая Кадыра-
куновнанын апасы 

ДАДЫБАЕВА Калыймандын 
дїйнºдºн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу їй-бїлºсїнº 
жана жакындарына тере¢ кайгыруу менен кº¢їл айтып, аза кай-
гысын те¢ бºлїшºт. Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы 
торко болсун.

П-498

АУКЦИОН  
Подразделение службы судебных исполнителей Тонского райо-

на Исык-Кульской области обьявляет первичные открытые публичные 
торги на имущество. Полезной площадью 652.14 кв.м., жилой площадью 
59,60 кв.м.,находящуюся по адресу: Иссык-Кульская область Тонский 
район, село Боконбаево ул. Жантай уулу Укез №5 принадлежащую 
Белекову Алмазбек Кенешовичу на праве частной собственности.

Установив его начальную (стартовую) продажную цену в размере 1 
192 000 (один миллион сто девяносто две тысяч) сомов.

Для участия в торгах необходимо внести до начало торгов на сумму 
5% от стоимости имущества в депозитный счет ПССИ Тонского района 
по следующим реквизитам: Центральное Казначейство при Министерстве 
Финансов Кыргызской Республики депозитный счет 4404042100000187, 
БИК 440001, код платежа 14511900 Банк получатель Тонский РОК

Торги состоятся 25.07.2022 г. в 10.00 часов по месту нахождения 
имущества по адресу: Иссык-Кульской области Тонский район се-
ло Боконбаево ул. Жантай уулу Укез №5 принадлежащую Белекову 
Алмазбек Кенешовичу на праве частной собственности. Справ.тел. 
03947 93-2-72, 0555 10-74-21.                                                          П-503 

Тоорук
То¢ райондук сот аткаруучулар кызмат бºлїмї, Белеков 

Алмазбек Кенешовичке таандык Ысык-Кºл облусунун То¢ 
районунун Бºкºнбаев айылынын Жантай уулу Укез кºчºсї 
№5 катарда жайгашкан турак їйїнº баштапкы баасы 1 192 000 
( бир миллион жїз токсон эки ми¢ ) сомго биринчи торукту 
(аукцион) жарыялайт. Турак жайдын идентификациялык коду 
2-04-06-1001-1965, жалпы пайдалуу аянты – 652,14 чарчы метр, 
жашоо аянты – 59,60 чарчы метр,Тоорук (аукцион) 2022-жыл-
дын 25-июлунда саат 10.00дº мїлк жайгашкан жери боюнча 
ºткºрїлºт. Тоорукка (аукционго) катышууну каалагандар тоо-
рук (аукцион) болор кїндºн мурда турак жайдын баштапкы ба-
асынын 5% То¢ райондук Сот аткаруучулар кызмат бºлїмїнїн:  
Центральное Казначейство при Министерстве Финансов Кыр-
гызской Республики депозитный счет 4404042100000187, БИК 
440001, код платежа 14511900 Банк получатель Тонский РОК 
депозиттик счетуна тºлºм жїргїзїп катышса¢ыздар болот.

Сурап билїї телефону 03947 93-2-72, 0555 10-74-21.      П-503

Учебно-воспитательный 
комплекс"АЗАМАТ" 

объявляет открытый тендер на проведение строи-
тельно-монтажных работ по строительству школы 

Документы для участия должны быть представлены не позд-
нее 18.00  15.07.2022 года.

Адрес школы:  Кыргызская Республика, Баткенская об-
ласть, город Кызыл-Кия, улица Стахановская 31.

Дополнительную информацию по техническим параметрам 
можно получить по телефону 0777102332.

Email: abdullaeva.aida@mail.ru                                             ТА

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун, жергиликтїї сот-
торунун судьялары, ардагерлер  жана аппарат кызматкерлери  
Бишкек шаарынын Свердлов  райондук сотунун судьясы 

АЛЫМКУЛОВ Айдарбек Бекишовичтин 
дїйнºдºн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу тууганда-
рына жана жакындарына  тере¢ кайгыруу менен кº¢їл айтат.

Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.
Сот тутуму їй-бїлºсї жана туугандарынын  орду толгус оор 

жоготуу аза кайгысын те¢ бºлїшºт.

Судебный исполнитель  
подразделения службы судебных 

Аламудунского района  
Омурбеков А.О. 

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

на заложенное имущество: жилой дом общей полезной 
площадью 180,19 кв.м., жилой площадью 102,27 кв.м., с 
земельным участком мерою 400,0 кв.м., с надворными 
постройками по адресу: Чуйская область, Аламудун-
ский район, с.Лебединовка, ж/м 44 га, д.285, идент.
код 7-01-09-1001-3953, принадлежащий на праве част-
ной собственности Алиеву Суйунбай Арзиевичу, пу-
тем продаж с публичных торгов с начальной продаж-
ной ценой 3 470 709 (три миллиона четыреста семь-
десят тысяч семьсот девять) сомов. 

Публичные торги состоятся в 10:00 часов 28 ию-
ля 2022 года в подразделение службы судебных ис-
полнителей Аламудунского района. Установив его на-
чальную (стартовую) продажную цену в размере 3 470 
709 сомов. 

Для участия в торгах необходимо внести 5%  – 173 
535 (сто семьдесят три тысяч пятьсот тридцать пять) 
сом 45 тыйын, гарантийного взноса зачислив данную 
сумму Чуйский филиал ОАО РСК Банк, БИК 440001, 
код платежа 14511900 лицевой счет подразделе-
ния службы судебных Исполнителей Аламудунского  
района 4403012100000388, (адрес ЧФ ОАО РСК Банк, 
г. Бишкек, пр.Чуй,43). 

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 
за один день до начала аукциона. Участник, выиграв-
ший публичные торги обязан в течение семи дней вне-
сти на расчетный счет подразделения службы судеб-
ных исполнителей Аламудунского района покупную це-
ну за вычетом суммы гарантийного взноса. За инфор-
мацией обращаться в подразделение службы судеб-
ных исполнителей

Аламудунского района по адресу: гор. Бишкек, ул. 
Ахунбаева, 119 А. Тел. (0312) 56-58-67, сот. 0555 10-
75-89.

С/О 285

Ассоциация электронных библиотек выражает соболез-
нование Кыдыралиевой Гульзат Алманбетовне  – дирек-
тору библиотеки Нарынского государственного университета 
им.С.Нааматова по поводу кончины ее матери.

П-497

Считать недействительным
Утерянное свидетельство о праве частной собственности на 

зем.доли серии Ч.К №4 с. Карагай-Булак на имя Бейшебаеву 
Раису считать недействительным.                                      

 П-501

Считать  недействительным
Утерянное свидетельство на право пользования земли №589 

от 12.12.1999-г. на имя Мокоева Сонун считать недействитель-
ным.                                                                                            П-500

Считать недействительным
Утерянный государственный акт на право пользование част-

ной собственности на земельныйс участок серия Ч №712691, 
ИНН 7-08-03-1001-1287 на имя Даутова Гульнара Казангапов-
на считать недействительным.

П-481

Считать  
недействительным
Утеряно свидетельство 

на право пользование зе-
мельным участком №0342 от 
30.10.1998-г. Кара-Сууйский 
а/о Жайылского района на 
имя Кадырова Казыбека Ка-
дыровича считать недей-
ствительным.

П-502

Считать недействительным
Утерянное свидетельство о праве пользования на 5,0 га зем.

доли серии ИКАС за №1000350 от 08.09.1998 г., №38, иден.код 
2-01-12-0003-0103 с.Отрадное на имя Байкулова Же¢ишбека 
Жакшылыковича считать недействительным. 

ЖТ

Считать  
недействительным
Утерянную круглую печать 

Закрытого акционерного 
общества ЗАО “Кок-Кол”  
по адресу: Ысык-Кульская 
обл., Тюпский р/н, с.Корумду, 
ул.Мамбета №1 считать не-
действительным.   

ЖТ

Считать  
недействительным
Утерянный диплом 

№УС190036685 регистраци-
онный номер 42285 17-ию-
ля 2019-года выданный 
Бишкекским финансово-
экономическим техникумом 
имени А.Токтоналиева акаде-
мии государственного управ-
ления при президенте Кыр-
гызской Республики Адано-
ву Азамату Арсланбекови-
чу 05.04.2001-г.р считать не-
действительным.

П-506

Считать 
недействительным
Утерянное свидетель-

ство о праве пользования 
земельной долей серии 
Ч-Ы №28 от 06.11.1998-г. 
считать недействительным.

Считать  
недействительным
Утерянное свидетель-

ство налогоплательщицы 
г.Каракола за № А 0884685 
от 27.10.2012 г., ИНН 
10506198400500 на имя Джу-
мабаковой Гульнура Кубат-
куловны считать недействи-
тельным.                            ЖТ

Жараксыз деп  
табылсын

Мамлекеттик салык кыз-
матынын Кара-Суу район-
дук   башкармалыгы  тара- 
бынан  Мады айыл ºкмºтї-
нїн Мады  айылынын Са- 
дыков кºчºсїндºгї №5-їй- 
дїн тургуну,  жеке ишкер    
Алымбаев Куттубек Же¢иш-
бековичке   берилген  ИНН: 
21711199001100 сандуу мам-
лекеттик каттоо  кїбºлїгїнїн  
тїп нускасы жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                            ТА
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Ийгиликтерди жараткан чейрек кылым

Даярдаган: Вера БЕДЕЛБЕК, 
“Кыргыз Туусу”

Акыркы чейрек кылымда 
АЭУ єнїгїїнїн кєп эта-

бын басып єттї: студенттердин 
контингентин кєбєйтїї, жаўы 
академиялык программаларды 
ачуу, кампусту кеўейтїї, ошон-
дой эле аталышын, тїзїмїн жа-
на єнїгїї стратегиясын єзгєрттї, 
мунун аркасында Кыргызстан-
дын билим берїї жана агартуу 
ишмердїїлїгї менен тыгыз бай-
ланыштуу болгон илимий меке-
менин ордун бекемдеди.

Туура 25 жыл мурда єлкєнїн 
эў маанилїї жеке менчик окуу 
жайларынын биринин тарыхы 
башталган. Кыргызстан кєз ка-
рандысыздыкка ээ болгон учур-
дан – 1991-жылдын 31-августу-
нан тартып Кыргызстан Єкмєтї 
тарабынан Кыргызстандын жо-
горку билим берїї чєйрєсїндє 
тез єзгєртїї жана модерниза-
циялоо  жїзєгє ашырылган. 
Бишкекте АЭУ анык эл аралык 
деўгээлдеги университетти тїзїї 
борбор калаанын єнїгїшїнїн 
гана эмес, биздин єлкєбїздїн 
илим-билим берїї дарамети-
нин ийгиликтїї єзгєрїшїнє 
маанилїї тїрткїлєрдїн бири 
болуп калды.

1996-жылы Кыргыз Респуб-
ликасынын Билим берїї жана 
илим министрлиги тарабынан 
“Сапат” эл аралык билим берїї 
мекемеси менен биргеликте “Ала-
Тоо” эл аралык университети – 
эл аралык деўгээлдеги Борбор  
Азиянын алгачкы коммерциялык 
эмес изилдєє университети ка-
тары тїзїлгєн.

Ишмердїїлїгїнїн башаты-
нан тартып АЭУ англис тилин-
де окутуу менен эл аралык би-
лим берїї моделин тандаган. 

Университеттин алгач-
кы академиялык програм-
малары “Комьпютердик 
инженерия” жана “Англис 
тили адабияты” болгон. 
1998-жылы дагы эки адистик 
ачылган:“Менеджмент” жана 
“Эл аралык мамилелер”. Бар-
ган сайын эл аралык айдыўда 
университет тааныла баштаган 
соў АЭУ дагы кєптєгєн програм-
малары менен студенттерге єз 
эшигин ачкан. 

2003-жылы университетте 
їч факультет тїзїлгєн:

1. “Экономикалык-гумани-
тардык факультет”, “Эл аралык 
мамилелер”, “Менеджмент”, 
“Дїйнєлїк экономика”, “Финан-
сы жана кредит”.

2. “Жаўы технологиялар фа-
культети”  тємєндєгї программа-
ларды камтыйт: “Компьютердик 
инженерия”, “Инженердик иш-
теги менеджмент” жана “Элек-
троника”.

3. “Социалдык жана гума-
нитардык илимдер факуль-
тети” тїркология, англис ти-
ли жана адабияты, синхрон-
дук котормо, кытай тили жа-
на адабияты.

2016-17-окуу жылынын  
башталышында АЭУ тєр-
тїнчї факультетти – “Ме-
дицина факультетин ач-
кан”. 

Бїгїнкї кїндє ал уни-
верситеттин ири эл ара-
лык факультеттеринин би-
ри катары, жыл сайын  
бїтїндєй Борбор Азия- 
дан жана дїйнє жїзїнєн эў 
мыкты жана таланттуу сту-
денттерди єзїнє тартып жа-
тат.

“Ала-Тоо” эл аралык 
университети – 
Борбор Азиядагы 
алдыўкы эл аралык 
университеттердин 
бири. Анда дїйнєнїн 
37 єлкєсїнєн 2 500дєн  
ашык студент билим 
алат. Бїгїнкї кїндє 
Кыргызстан жана 
Борбор Азияда 
їч тилде – англис, 
орус жана кыргыз 
тилдеринде билим 
берген жалгыз 
жогорку окуу жай.

“Ала-Тоо” эл аралык 
университетине 25 жыл

ка” (Англис тили), Эл аралык  
мамилелер.

7 аспирантура программа-
сы: “Тїрк тилдери”, “Экономи-
калык теория”, “Экономика жа-
на эл чарбасын башкаруу”, “Са-
лыштырмалуу тарыхый, типоло-
гиялык жана салыштырмалуу 
тил таануу”, “Жалпы педагоги-
ка, педагогика, педагогика тары-
хы жана билим берїї”, “Социал-
дык философия”, “Маданият та-
рыхы жана теориясы”.

Окуу жайдын миссиясы
“Ала-Тоо” эл аралык уни-

верситетинин миссиясы жак-
шы ишке – студенттерге билим 
берїї жана алар єз ишинин анык 
кесипкєйлєрї жана Кыргызстан-
да, Борбор Азияда жана дїйнєдє 
єз коомчулугунун лидерлери бо-
лушу їчїн алардын дараметин 
кїчєтїїнї берилгендик менен 
аткарууга кызмат кылуу болуп  
саналат.

“Ала-Тоо” эл аралык универ-
ситети студенттерге сын кєз ка-

– университеттин жаўы єсїшї 
жана єнїгїшїнє багытталган 
перспективаларды кеўейтїїгє 
мїмкїнчїлїк берди. 

Бїгїнкє кїндє АЭУ тєрт 
академиялык факультеттен, 

факультети”, “Медицина фа-
культети”.

15 академиялык програм-
ма: “Информатика”, “Электро-
ника жана Наноэлектроника”, 
“Прикладдык математика жа-
на информатика”, “Єнєр жай-
лык программалоо”, “Лингвис-
тика” (Котормо жана котормо  
таануу), “Филология” (англис ти-

ли жана адабияты), “Лингвисти-
ка (кытай тили)”, “Психология”, 
“Педагогика”, “Журналистика”, 
“Экономика”, “Эл аралык ма-
милелер”, “Менеджмент”, “Эл 
аралык укук”, “Жалпы медици-
на  (Педиатрия)”.

7 магистратура програм-
масы: “Информатика жа-
на эсептєєчї техника”, “Фи-
лология” (Тїркология), “Ме-
неджмент”, “Педагогика”, 
“Экономика”, “Лингвисти-

Жогорку билим берїї жаа-
тында жигердїї иш жїргїзгєн 
25 жыл ичинде “Ала-Тоо” уни-
верситети гїлдєп єсїп жана 
активдїї єнїгїп, “Журналис-
тика”, “Психология”, “Юрис-
пруденция”, “Прикладдык 
математика” жана “Инфор-
матика” сыяктуу жаўы прог- 
раммаларды киргизди. 
2013-жылы АЭУ IT and Business 
College, андан кийин аралыктан 
окутуу борбору, магистратура 
жана аспирантура ачылган, бул 

раш менен ой жїгїртїї, иннова-
циялуулук жана академиялык 
тереў ой жїгїртїї принципте-
рине негизделген.

Жогорку сапаттагы кєп про-
филдик билим берет. АЭУнун 
студенттери Кыргызстандын, 
Борбор Азиянын жана дїйнєлїк 
коомчулуктун толук укуктуу жана 
жоопкерчиликтїї жарандары бо-
лушу їчїн биз жалпы адамзат-
тык баалуулуктарды жана жо-
горку этикалык стандарттарды 
єнїктїрєбїз.

“Ала-Тоо” Эл аралык уни-
верситетинен билим алган 
студенттер їчїн эки диплом-
го ээ болуу – АЭУ диплому жа-
на тєрт эл аралык ЖОЖдун би-
ринен берилген эл аралык ак-
кредитациясы бар эл аралык 
їлгїдєгї диплом менен аяктоо 
мїмкїнчїлїгї бар.

Hof University of Applied 
Sciences (Германия) SolBridge 
International School of Business 
(Тїштїк Корея) Inha University 
(Тїштїк Корея) North 
American University (АКШ)

Эл аралык  аккредитацияга 
ээ болгон кош эл аралык дип-
лом системасынын аркасында 
бїгїнкї кїндє АЭУ бїтїрїїчїлєрї 
дїйнєнїн алдыўкы компанияла-
рында жана уюмдарында: АКШ, 
Улуу Британия, Австралия, Гер-
мания, Польша, Чехия, Нидер- 
ландия, Россия, Афганистан, 
Египет, Индия, Бириккен Араб 
Эмираттары, Венгрия, Канада, 
Казакстан, Пакистан жана баш-
ка кєптєгєн єлкєлєрдє иштешет.

АЭУ чейрек кылымдык та-
рыхында Кыргызстандын, Бор-
бор Азиянын жана дїйнєнїн 
гїлдєп єнїгїшї їчїн жигердїї 
эмгектенген 4 500дєн ашык 
ийгиликтїї кесипкєй адистер-
ди даярдады. Аталган окуу жай-
дын бїтїрїїчїлєрї Facebook, 
General Electric, Verizon, 
Accenture, GenPact, Baylor 
Genetics, Verizon, New York 
University in Abu Dhabi, Booking.
com, Демир Кыргыз Интернэшнл 
Банк, БУУ, ОБСЕ, DAI Europe, 
Оптима Банк Кыргызстан, EPAM 
Systems,О! мобилдик оператору 
жана башка белгилїї уюмдарда 
эмгектенип келишет.

їч институттан, бакалавр 
багыты боюнча 15 акаде-
миялык программадан, ма-
гистратура багыты боюнча 
7 академиялык программа-
дан жана аспирантура (док-
торантура) багыты боюн-
ча 7 программадан турат.

Факультеттер: “Инже-
нерия жана информатика 
факультети”, “Гуманитар-
дык илимдер факультети”, 
“Экономика жана башкаруу 


