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Кыргыздар мекенине кай-
таарда таенемдин кºзї кы-

зарып ыйлап жїргºнїн, жубай-
лардын ºз ара ынак мамилесин 
жїрºгї менен туюп, кºзї менен 
кºргºндºн кийин, кыз ушундай 
жыйынтыкка келсе керек.

13-БЕТТЕ

Ыйык Куранда: «Алла 
Таалага курмандыктын канда-

ры да, эттери да жетпейт. Би-
рок, силердин такыба¢ар менен 
ыкласы¢ар (таза ниети¢ер) же-
тет», – деп айтылат.

6-БЕТТЕ

«Министрлер Кабинети-
нин Жалал-Абадды финансы-

лык борбор, Ысык-Кºлдї туризм-
дин борбору кылабыз деген ние-
ти жакшы эле да. Ошко, Нарынга, 
Таласка, Чїйгº, Баткенге ºзїнчº 
артыкчылык берип, стратегия-
лык жактан ºнїгїї жолун танда-
са, мындай демилгени   колдош 
гана керек», – деген оюн билдир-
ди эл ºкїлї. 

4-БЕТТЕ

Жазылуунун баасы почта 
кызматын кошкондо 5 айга: 

– которуу жолу менен 
1042 сом 90 тыйын; 

– накталай тєлєє жолу менен   
1061 сом 55 тыйын. 

Индекс: 68416

гезитине 
жазылдыўызбы?..

«
»

Учурда «КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  
гезитине 2022-жылдын II жарым 

жылдыгына жазылуу «Кыргызпочтасы» 
мамлекеттик ишканасынын бардык почта 

тїйїндєрїндє жїргїзїлїп жатат. 

Жолугушуунун негизги 
максаты –жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын ºкїлдºрїнº 
жана блогерлерге КРнын 
Министрлер Кабинетинин 
жакынкы жана орто 
мººнºттїї келечектеги 
милдеттери тууралуу 
маалымат берїї, аларды 
кызыктырган суроолорго 
жооп берїї болгон. Бул 
жагынан алганда, жолугушуу 
максатына жеткенин белгилеп 
коелу. Суроолордо чектºº 
болбогондуктан, каа-
лагандардын баары 
суроолорун беришип, 
жоопторду алышты. 

Жолугушуудан кийинки сºз

2-бетте
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Пикир

Бул жолугушуу боюнча ар 
кандай пикирлер айты-

лып жатат. Ал туура жана мын-
дай пикирлердин плюрализми 
демократиялык, сºз эркиндиги 
бар мамлекеттердеги кадимки 
кºрїнїш. Мында бир тарабын-
дагылар жалаў сындап жатыш-
са, экинчи тарабындагылар жал-
пысынан жолугушуунун ºзї туу-
ра жана керектїї болгонун, ай-
рым уюштуруучулук маселеле-
ринде гана кемчиликтерге жол 
берилгендигин айтып жатышат. 
Дароо айта кетсем, мен дагы 

5-июль кїнї Министрлер 
Кабинетинин Тºрагасы 
Акылбек Жапаров 
журналисттер, блогер-
лер жана социалдык 
тармактын активдїї 
колдонуучулары менен 
жолугушту. 

Жолугушуудан кийинки сºз

ошол экинчи тарапка кошулган-
дардын катарындамын. 

Эми сындагандар кайсыл 
нерселерге басым коюшуп жа-
тышат? 

Биринчиден, чакырылган-
дардын курамы боюнча. Айрым-
дар “тандалып чакырылды” де-
ген доомат айтып жатышат. Би-
рок, ошол жерде болгон, колле-
галар (журналисттер, блогер-
лер жана социалдык тармактын 
активдїї колдонуучулар) менен 
кºрїшкºн жана бетме-бет баар-
лашкан, алардын пикирлерин ук-
кан адам катарында мен мын-
дай пикирге кошулбаймын. Се-
беби, ал жерде ар кыл адамдар 
жїрїштї: арасында коомчулук-
ка белгилїї инсандардан баш-
тап, социалдык тармакта гана 
аты аталган адамдарга чейин. 

Айрымдардын катышпай 
калганы боюнча айтсам, кийин 
соцтармактагы маалыматтар-
дан улам белгилїї болгондой, 
чакырылгандардын кээ бирле-
ри шарттарына жараша жолугу-
шууга бара албай калышса, ай-

рылбай калган?” – деген суроону  
коюуга жем таштап берди.

Айрым белгилїї журналист-
тердин чакырылбай калганы  
боюнча дооматка келсек жана 
калыстык їчїн дароо айта кет-
сек, мындай иш чараны уюшту-
рууда дайыма майда кемчилик-
терге жол берилип калат. Тиз-
ме тїзїп жаткан басма сºз кыз-
матынын кызматкерлери мын-
чалык чоў аудиториянын каты-
шуучуларын тизмектеп жаткан-
да бирººлºрдїн эске алынбай 
калганы буга чейин деле болуп 
келген иш, мындан ары да кын-
тыксыз болоору кїмºн. Ошон-
дуктан, аны атайылап жасаш-
ты деп басма сºз кызматында-
гы коллегаларды айыптоо туу-
ра эмес. 

Мына ушундай эле кем-
чилик катарында жолугушуу-
нун кечигип башталышын айт-
сак да болот. Албетте, иш ча-
ра эртелеп пландалгандыктан 
улам, акыркы сааттарда Ми-
нистрлер Кабинетинин башчы-
сынын иш графигиндеги болуп 

кетчї ºзгºрїїлºрдї дайыма эле 
алдын-ала кºрїп билїїгº бол-
бойт. 

Анын їстїнº, саат 11ге ча-
кырылса, 12ге келчї илгертен 
келе жаткан адатыбыз да бар 
эмеспи. Ага кошумча чакырыл-
гандарды тактоо да бир топ уба-
кытты алаары белгилїї. Ошон-
дуктан, уюштуруучулар жолугу-
шуу ºз убагында кечикпей баш-
талуусун камсыздоо їчїн саат 
18:00гº пландалган жолугушуу 
боюнча саат 17ге чакырыш-
ты окшойт. Бул, албетте, Ми-
нистрлер Кабинетинин басма 
сºз кызматында иштеген кол-
легаларды актоо эмес, биздеги  
реалдуулукту айтуу.

Баса, жолугушуу боюнча 
“Азаттык” радиосуна берген 
пикиринде журналист Гїлзада 
Шаршеналиева иш чараны бир 
беткей жамандоого болбосун 
айткан. Ал айрым кемчиликтер-
ди белгилºº менен жалпысынан 
жолугушууну “ийри отуруп – тїз 
кеўешїї” катары кабылдай тур-
ганын билдирди. 

Ушул эле материалда дагы 
бир журналист жана активдїї 
блогер Нургазы Мусаев журна-
листтер “ºз” жана “жат” болуп 
бºлїнбºгºнїн, суроону берїїдº 
чектºº, тандап кезек берїї бол-
богонун, адатта, буга чейинки 
мындай деўгээлдеги жолугушуу-
ларда болуп келгендей, ортодо 
тосмо болбогонун белгилептир. 

Басма сºз кызматынын маа-
лыматында кºрсºтїлгºндºй, жо-
лугушуунун негизги максаты –
жалпыга маалымдоо каражат-
тарынын ºкїлдºрїнº жана бло-
герлерге КРнын Министрлер Ка-
бинетинин жакынкы жана орто 
мººнºттїї келечектеги милдет-
тери тууралуу маалымат берїї, 
аларды кызыктырган суроолорго 
жооп берїї. Бул жагынан алган-
да, жолугушуу максатына жетке-
нин белгилеп коелу. Суроолордо 
чектºº болбогондуктан, каа- 
лагандардын баары сурооло-
рун беришип, жоопторду алыш-
ты. Анын їстїнº Министрлер Ка-
бинетинин башчысы А.Жапаров 
тажрыйбалуу мамлекеттик иш-

мер, саясатчы катарында  
дайыма берилген суроолорго 
ачык жана так жооп бергени ме-
нен айырмаланат. Бул жолу да 
ошондой эле болду. Анын жа-
саган баяндамасында кеўири  
маалыматтар камтылып, бардык 
тармактар боюнча талдоо бол-
гону, учурдагы кºйгºйлºр жана 
аларды чечїї боюнча аракет-
тер тууралуу ачык айтылганды-
гы менен айырмаланды.

ªзї жасаган бетачарда ал 
натыйжалуу фискалдык саясат-
тын аркасында 2021-жылы кон-
солидацияланган бюджеттин ре-
сурстары 312 млрд. сомго жет-
кенин, бул ºткºн жылга салыш-
тырмалуу 64,5 млрд. сомго кºп 
экендигин белгиледи. 

Анын айтымында, быйылкы 
жылга бажы жана салык кызмат-
тары боюнча белгиленген план 
жалпысынан 100 млрд. сомго 
кºбºйтїлгºн. 2023-жыл – тыш-
кы карызды тºлºº боюнча эў 
оор жыл болгондуктан, жан їрºп 
иштºº керектигин да ачык айт-
ты. Ал мындай карыздын болу-
шун мурдагы  бийликтегилерге   
шылтабастан, жоопкерчиликти 
моюнга алып, иштºº керекти-
гин да баса белгиледи. 

А.Жапаров консолидация-
ланган бюджеттин киреше 
бºлїгїн жогорулатуунун эсе-
бинен 1-апрелден тартып му-
галимдердин, медициналык 
жана социалдык кызматкер-
лердин, маданият кызматкер- 
леринин айлык маянасын кº-
тºрїїгº, ошондой эле социал-
дык жºлºкпулдардын ºлчºмїн 
жогорулатууга мїмкїн болгон-
дугун, контролдук-кассалык 
машиналарды ишке киргизїї  
боюнча иштер улантыларын, жа-
кынкы кїндºрї кассалык маши-
наларды ишке киргизїїгº кар-
шы чыгып жаткан ишкерлерден 
жана тиешелїї мамлекеттик ор-
гандардын ºкїлдºрїнºн турган 
жумушчу топтун мїчºлºрї ме-
нен кайрадан жолугушуп, бир 
пикирге келїїгº їмїттºнїп тур-
ганын да айтты. 

Ошол эле учурда, айрым 
коллегаларыбыз да суроолорун 
так жана кыска берїїнїн орду-
на “кыргызча” адатка сала узак 
сºз айтып туруп алганын да ай-
та кетели. Бул дагы жолугушуу- 
нун натыйжалуу болушуна ке-
дергисин тийгизди окшойт. 

Министрлер Кабинетинин 
сайтындагы маалыматта бил-
дирилгендей, жалпыга маалым-
доо каражаттарынын ºкїлдºрї, 
блогерлер жана жарандык акти-
висттер менен жолугушуу прак-
тикасы мындан ары улантыл-
макчы. Кийинки мындай жолугу- 
шууларда, жогоруда айтылган-
дай кемчиликтерге жол берил-
бейт деп ишене туралы.

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

рымдары атайы барбай коюш-
каны билинди. Албетте, мын-
дай адамдарды да тїшїнсº бо-
лот. Ошол эле учурда андайлар-
дын барбай калганы – маалы-
маты жок экинчи бирººлºр їчїн 
“Тигил, же бул эмне їчїн чакы-

Сыймык

Бишкектеги №61 автордук физика-
математикалык мектеп-лицейинин 
окуучусу Фёдор Корнияш ºспїрїмдºр 
арасындагы XXVI Балкан математикалык 
олимпиадасында кїмїш медаль 
уткандыгын Билим берїї жана илим 
министрлиги билдирди.

Бул олимпиада 28-июндан 3-июлга чейин 
Босния жана Герцеговинанын Сараево шаа- 

рында ºтїп, ага 18 ºлкºдºн 108 окуучу катышкан.
ªспїрїмдºр арасындагы Балкан математика-

лык олимпиадасына Кыргызстандын командасы 

биринчи жолу катышты. Ал эми  команданын ку-
рамына тºмºндºгї окуучулар кирди:

1. Фёдор Корнияш – Е. Б. Якир атындагы ав-
тордук физика-математикалык №61 мектеп-лицей;

2. Абдумалик Турсунов – Келечек-MIT;
3. Сейит Рыскулов – Газпром-Кыргызстан мек-

теби;
4. Нурсултан Эшперов – Газпром-Кыргызстан 

мектеби.
Окуучуларды олимпиадага математика му-

галими Мамат Ишматов даярдаган. Ушулардын 
ичинен Фёдор Корнияш кїмїш медалга ээ болду.

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Балкан олимпиадасында кїмїш уттук 
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Министрлер Кабинетинде

Лифт чыгаруучу ишканада

Жумушчу топтун  
ке¢ешмеси ºттї

Кºўїл чордонунда

Балдарды 
коргоо  

баарынан 
маанилїї

 Кыргыз Республикасынын 
Балдар укугу боюнча 
ыйгарым укуктуу ºкїлї 
Асель Чынбаева 13 жашар 
кызга карата зомбулук 
жасалган чуулгандуу 
иштин жїрїшїнº кºз салып 
турууда. 

Бул иш ºлкºнїн Башкы проку-
ратурасынын кºзºмºлїндº ту-

рат. Алсак, кºзºмºлдººчї органдын 
маалыматы боюнча шектїїлºргº ка-
рата башкоргоо чарасы камакка алуу 
деп кабыл алынган жана тергººнїн 
жыйынтыгы менен кылмыш иши 
Бишкек шаарынын Свердлов район-
дук сотуна жºнºтїлдї. Азыркы учур-
да иш кароо алдында турат.

ªз кезегинде А.Чынбаева жашы 
жете электерге карата мындай фак-
тыларга кºзºмºл кїчºтїлºрїнº ишен-
дирди. Ал мындан ары Балдар укугу 
боюнча ыйгарым укуктуу ºкїлдїн кат-
чылыгынын кызматкери бул иш бо-
юнча сот жараяндарына мониторинг 
жасай турганын белгиледи.

Ошону менен бирге ал мындай 
окуяларды болтурбоо максатын-
да бардык мамлекеттик органдарга 
биргелешкен алдын алуу иштерин 
кїчºтїїнї, балдарга карата зомбулук 
жана катаал мамиленин терс кесе-
петтери туурасында коомчулук ара-
сында тїшїндїрїї ºнºктїгїн уюшту-
рууну, балдарга, айрыкча “тобокел-
дик тобундагыларга” кºўїл бурууну 
сунуштады.

***
Ал эми кризистик борбор-

лордун Президентке кайрылуу-
су боюнча Президенттин адми-
нистрациясы ºлкºнїн балдарын 
коргоо жалпы мамлекеттин ар-
тыкчылыктуу багыттарынын 
бири жана Президент Садыр Жа-
паровдун маанилїї приоритети 
экенин билдирди. Муну Мамле-
кет башчысы бир нече жолу бел-
гилеген.

Белгилей кетчї нерсе, айрым 
кейиштїї окуялар бул багыттагы иш-
терди кїчºтїї зарылдыгын гана айги-
нелейт. Учурда аялдарга жана бал-
дарга карата зомбулукту жоюу мак-
сатында 2030-жылга чейин гендер-
дик теўчиликке жетишїїнїн Улуттук 
стратегиясы жана бул стратегияны 
ишке ашыруу боюнча Улуттук иш-
аракеттер планы иштелип чыккан.

Ошондой эле, 2022-2026-жыл-
дарга КРнын балдарды коргоо бо-
юнча программасынын долбоору иш-
телип чыккан. Анын ичинде, учур-
да турмуштук оор кырдаалга кабыл-
ган балдар жана їй-бїлºлºр менен 
иштºº їчїн социалдык кызматкер-
лердин кошумча штаттык бирдик-
терин киргизїї маселеси иштелип 
чыгууда.

Балдарга карата зордук-зомбулук 
маселелери КРнын Балдар уку-
гу боюнча ыйгарым укуктуу ºкїлї 
Асел Чынбаева тарабынан ºзгºчº 
кºзºмºлгº алынып, бул багыттагы 
иштер боюнча ºлкº Президентине 
ºз убагында маалымат берилип тур-
макчы. 

Т.ИСХАКОВ

Министрлер Кабинетинин Тºрагасынын орун 
басары Бакыт Тºрºбаев «SKY Industrial Group» 
ЖЧК лифт жабдууларын ºндїрїїчї ишканага 
барды.

Бакыт Тºрºбаев ºндїрїш цехтерин кºрїп чыгып, 
чыгарылган продукция менен таанышты. Ошон-

дой эле иш чаранын жїрїшїндº  Бишкек шаарынын 
вице-мэри Олег Попиков жана «SKY Industrial Group» 
компаниясынын жетекчиси Рахат Жунушбаева менен 
борбордун лифт чарбасын модернизациялоо маселе-
лерин талкуулашты.

Министрлер Кабинетинин Тºрагасынын  
орун басары Эдил Байсаловдун жетекчилиги  
астында социалдык турак жай курулушу чºйрºсїндºгї 
ишти координациялоо жана ченемдик укуктук 
актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча 
мекемелер аралык жумушчу топтун биринчи 
ке¢ешмеси болуп ºттї.

Анда белгиленгендей, жумушчу топ мекемелерге тиешелїї  
турак жайды инвентаризациялоону жїргїзїїсї, ошондой 

эле ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жана социал-
дык турак жай курулушу жаатындагы ишти координациялоо ме-
ханизмин иштеп чыгуусу зарыл.

Жолугушууга райондун ар кыл айылдарынан келген 
400гº чукул адам катышты. Бакыт Тºрºбаев Пре-

зиденттин тапшырмасы менен жеринде элдин їнїн угуп,  
кºтºрїлгºн маселелерди чечїїгº аракет кºрїї їчїн аймак-
тарды кыдырууга чыкканын билдирди. 

«Жакында эле Президентибиздин катышуусунда Токто-
гул районунун эли менен жолугушуу ºткºн. Анда эл тарабы-
нан 87 суроо-талап айтылып, анын негизинде 167 иш чара-
лар аткарууга алынган. Бїгїн да ал маселелер четинен иш-
ке ашып жатат. Бїгїн да сиздер кºтºргºн кºйгºйлºр жерин-
де чечилип, тиешелїї мамлекеттик кызматтарга аткарууга 
тапшырмаларды коебуз»- деди Бакыт Тºрºбаев. 

    Жолугушууга катышкан тургундар негизинен жергиликтїї 
маанидеги жолдорду о¢доо, жеке маселелерине байланыш-
туу укук коргоо органдарына, соттун чечимдерине болгон наа-
разычылыктар кºтºрїлдї. Ошондой эле кескин кºтºрїлгºн 
маяна їчїн маданият кызматкерлери ыраазычылыктарын 

билдиришти. Мындан сырткары алыскы айылдагы медици-
на кызматкерлеринин та¢кыстыгы, социалдык имараттар-
дын жоктугу сыяктуу маселелер кºтºрїлдї.

  Тургундардын кайрылуулары арыз тїрїндº да кабыл 
алынып, алардын ар бирине жооп болору айтылды. 

   Президент Садыр Жапаровдун ºлкºбїздїн аймактары-
на жумушчу сапарындагы жергиликтїї тургундар менен жо-
лугушуулар учурунда бир катар кºйгºйлºр кºтºрїлїп, алар-
дын басымдуу бºлїгїн соттордун чечимдерине, укук коргоо 
органдарынын кызматкерлеринин иш-аракеттерине кара-
та нааразычылыктар айтылган. Ошол себептен улам мам-
лекет башчысы тиешелїї жетекчилерди жер-жерлерге чы-
гып,   элдин маселелеринен кабар алуу  тапшырмасын кой-
гон.   Эл менен жолугушуулар ºлкºнїн бардык аймактарын-
да уюштурулат.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, «Кыргыз Туусу»

Бакыт ТªРªБАЕВ:

«Бул Президенттин 
бизге койгон талабы»

Министрлер Кабинетинин Тºрагасынын орун басары Бакыт 
Тºрºбаев, Башкы прокурор Курманкул Зулушев, Ички иштер 
министри Улан Ниязбеков Токтогул районунун тургундары менен 
жолугушуп, алардын кºйгºйлїї маселелерин укту. 

Экология

Кумтºрдºгї желим калдыктар мындан ары  
Жети-ªгїздºгї жа¢ы ачылган заводдо кайра 
иштетилмей болду.

“Кумтºр” компаниясы  Жети-ªгїз районундагы Саруу 
айылында желим калдыктарды кайра иштетїїчї за-

водду ишке киргизїїгº жардам берди.
Маалыматка караганда, Кумтºр кенинде чогултулган жа-

на сорттолгон бардык желим калдыктары ушул жерден кай-
ра иштетилет. Ишкана їчїн заманбап жабдуулар Беларуста 
чыгарылган. Кумтºр аны сатып алууга жана Кыргызстанга 
жеткирїїгº жардам берди.

Ошондой эле, Тїп, Ак-Суу жана Жети-ªгїз райондорун-

да таштандыларды сорттоочу атайын урналар орнотулууда. 
Алар эл кºп жїргºн кºчºлºргº жана пляждарга жакын жер-
ге жайгаштырылат.

“Кумтºр, жергиликтїї бийлик органдарынын жана коом-
дук уюмдардын биргелешкен долбоорунун дагы бир макса-
ты – аймактын курч экологиялык кºйгºйлºрїнº, анын ичинде 
таштандыларды кайра иштетїїгº байланышкан кºйгºйлºргº 
тургундардын кº¢їлїн буруу. Эл ойлоно баштаса, акырын-
дык менен таштандыларды тїрї боюнча бºлїїгº кºнº баш-
ташат. Анын їстїнº экологдор да иштеп, таштандыларды 
иштетїїнїн кемчиликтерин жеринде аныкташат, – дейт ка-
туу таштандыларды кайра иштетїї долбоорунун жетекчиси 
Саламат Маданбеков.

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Желим калдыктары эми желге учпайт
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Демилге

Чынында эле Жалал-Абад облу-
сунда экономикабыз їчїн страте-

гиялык жактан маанилїї болгон тармак-
тар арбын. Айталы, облустун аймагын-
да гидроэнергетика, алтын ºндїрїшї, му-
найзат, кºмїр, газ, туризм, агрардык ин-
дустрия, же¢ил ºнºр жайы жана башка 
минералдык ресурстардын запасын са-
рамжалдуу пайдалануу экономикабызга 

Жалал-Абад экинчи финансылык  
борбор боло алабы?

Шекербек КАЛЫКОВ, “Кыргыз Туусу”   

Кыргызстанда ири экономикалык долбоорлор ишке ашырылып, ºлкºнїн 
ºнїгїїсїнº ºбºлгº тїзїїчї жагдайлар жаралууда. Жакында КРнын 
Министрлер Кабинетинин тºрагасы Акылбек Жапаров токтоп турган 
ишканаларды сатуу саясатынан алыспыз, Майлуу-Суудагы лампа 
заводун кайтарып, аны реанимациялоо боюнча 1 млрд. сомго бизнес-
долбоорду бекиттик деп билдирди. Ошону менен бирге учурдагы 
дїйнºлїк экономикалык кризистин шартында ºнїгїїнїн ар тараптуу 
багыттарын туура пайдалануу тууралуу оюн айтып, электр энергиясын 
иштеп чыгуунун їчтºн эки бºлїгї Жалал-Абад облусунун аймагында 
ºндїрїлїп жатканын,  альтернативдїї Балыкчы – Жалал-Абад автоунаа 
жолу  жана Кытай-Кыргызстан-ªзбекстан темир жолунун чордонунда 
турганын эске алып, Жалал-Абадды экинчи финансылык борборго 
айландыруу боюнча атайын долбоор иштелип жатканын маалымдады. 

тирººч болору талашсыз. Бирок...
Бирок, бул долбоор келечектин иши. 

Э¢ башкысы ниет жакшы. Мына ушул ма-
селе боюнча экономика илимдеринин док-
тору, профессор Шайлобек Мусакожоев-
ге кайрылганыбызда ал тºмºндºгїлºрдї 
айтып берди:

– Дал ушул темир жолу, унаа жолу эко-
номиканын артериясы болуп эсептелет. 

Мындай шарт ºзїнºн-ºзї экономикалык 
ºнїгїїгº шарт тїзºт. Негизи ºнїктїрїї 
їчїн финансылык булактарды аймактарга 
жакындатуу керек. Борбордо кармап оту- 
ра берген менен болбойт. Жалал-Абад 
экинчи финансылык борбор болууга то-
лук мїмкїнчїлїгї бар аймак. Бул эми 
сºз бойдон калбаш керек. Муну коомчу-
лук колдоп, ªкмºткº ири долбоорлор-
ду сунуш кылып, жардам бериши кажет. 

Ал эми Жогорку Ке¢ештин депута-
ты Улукбек Ормонов, Министрлер Ка-
бинетинин тºрагасынын демилгеси 
келечекти максат кылган маанилїї дол- 
боор экенин белгилеп, “Кыргызстандын 
негизги капиталы Бишкек шаарынын те-
герегинде эле айланып калганын тана 
албайбыз. Ошондуктан Министрлер Ка-
бинетинин  Жалал-Абадды финансылык 
борбор, Ысык-Кºлдї туризмдин борбо-
ру кылабыз деген ниети жакшы эле да. 
Ошко, Нарынга, Таласка, Чїйгº, Баткен-
ге ºзїнчº артыкчылык берип, стратегия-
лык жактан ºнїгїї жолун тандаса, мын-
дай демилгени  колдош гана керек, – де-
ген оюн билдирди эл ºкїлї.   

Жалал-Абад облусу Кыргызстандын 

жалпы ºндїрїшїнїн кºлºмїнїн 10%ын 
камсыз кылат экен. Кызыктуу жагдай, ин-
вестиция тартуунун эсебинен облуста им-
портко болгон кºз карандылыкты жоюуга 
кудурети жете турган тармактар кºп эке-
ни кубандырбай койбойт.    

Маселен, “Кыргызнефтегаз” ишкана-
сы  аймактагы  газдын запасын толук 
кубаттуулукта пайдаланса, Ош, Жалал-
Абад облусун газ менен камсыз кылууга 
мїмкїнчїлїгї жетет экен. Ал эми Шамшы-
кал жана Тогуз-Тородогу 100 млн. тонна-
лаган туздун запасын тамак-ашка пайда-
лана турган продукция катары чыгарса, 
аймактын экспорттук мїмкїнчїлїгї арт-
мак. Майлуу-Суу лампа заводу  заман-
бап электролампанын 20дан ашык тїрїн 
чыгарып, дїйнºлїк рыноктун эшигин ка-
гып отурат.  Таш-Кºмїрдºгї “Кристалл” 
заводунун жогорку технологиядагы про-
дукциясынын негизги дїйнºдºгї кардары  
электрондук ºнºр жайы болуп эсептелет.

“Бардык жолдор Римге алып барат” 
демекчи, тогуз жолдун тоомуна айла-
на турган Жалал-Абад келечекте фи-
нансылык борбор болоруна  їмїт артып 
туралы.

Майдалар

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Айдоочу, эси¢е ал!

Транспорт жана коммуникациялар министрли-
гинен билдиришкендей, Тºº-Ашуудагы К.Кºлбаев 
атындагы тоннелде кїйїп кеткен электр кабелде-
рин алмаштыруу иштерине байланыштуу унаалар-
дын ºтїїсїнº убактылуу чектººлºр киргизилет.

Тактап айтканда 7-8-9-июль кїндºрї тоннель 
тºмºнкї убакыт аралыгында жабылып турат:

Саат 4:00дºн 6:00гº чейин,
Саат 10:00 дºн 12:00гº чейин,
Саат 14:00дºн 16:00гº чейин.
Белгилей кетсек, 5-июлда К.Кºлбаев атындагы тон-

нелде унаанын кїйїп кеткенине байланыштуу эки та-
раптан кыймыл убактылуу токтотулган.

11-июлда эс алабыз
ªлкºбїздº 11-июль (дїйшºмбї) дем алыш кїнї 

деп жарыяланды.

Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция ми-
нистрлигинин маалыматына ылайык, Курман 

айт майрамы ишемби кїнгº (9-июль) туш келгендиктен, 
кийинки жумушчу кїн дем алыш кїнї деп жарыяланды. 
Ошентип, 11-июлда эс алат экенбиз.

Алты айда 23,8 млрд. сом 
Мамлекеттик салык кызматы 6 айда 23,8 млрд. 

сом камсыздандыруу тºгїмдºрї чогултулганын 
билдирди.

Маалыматта айтылгандай, январь-июнь айла-
рында 23 млрд. 828,4 млн. сом камсызданды-

руу тºгїмдºрї чогултулган  же 588,4 млн. сомго ашык 
аткарылган.

2021-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 
камсыздандыруу тºгїмдºрї 4 млрд. 979,1 млн. сом-
го кºптїк кылат. Же болбосо 126,4 пайызга ашык  
аткарылды.

Кыргызстандын атынан  
чуркайм дейт

Россиянын марафон боюнча беш жолку чем-
пиону Сардана Трофимова Кыргызстандын аты-
нан кезектеги Олимпиадага катышууга ниетте-
нип жатканы тууралуу интернет булактарында 
сºз болууда.

Бул максатта С. Трофимованын   Россиянын Же¢ил 
атлетика федерациясына кызматташууну токто-

туу боюнча арызы жºнºт¿лгºн. Андан ары Кыргызстан-
да кабыл алуу процедурасынан ºтїшї керек. Спорт-
чунун олимпиадага катышуусу боюнча акыркы чечим-
ди Эл аралык же¢ил атлетика федерациясы кабыл  
алат.

Бишкектин чыга беришине 
блок-посттор коюлду

ИИМдин кайгуул кызматы билдиргендей, бул 
блок-посттор мектеп бїтїрїїчїлºрїнº байла-
ныштуу коюлду. 

Максат ºспїрїмдºр арасындагы кылмыштуулук-
ту болтурбоо, жол кырсыктарынын  алдын алуу 

болуп саналат жана инспекторлор кїчºтїлгºн тартипте 

иш алып барышууда. Бул 11-класстын мектепти бїтїрїї 
салтанаттарына байланыштуу жасалууда. Мындан тыш-
кары, бїтїрїїчїлºрд¿н  ата-энелеринен уруксатысыз 
шаардын чет жагына чыгып эс алууларына да кºз са-
лынып, кайгуул кызматы бїтїрїїчїлºр отурган маши-
наларды катуу кºзºмºлгº алмай болду.

Эл арасындагы жолугушуулар
Министрлер Кабинетинин Тºрагасынын орун 

басары Бакыт Тºрºбаев, Башкы прокурор Кур-
манкул Зулушев жана ички иштер министри Улан  
Ниязбеков эл менен кезектеги жолугушуусун Таш-
Кºмїр шаарында ºткºрїштї.

Башкы прокуратуранын басма сºз кызматы бил-
диргендей, жарандар укук коргоо органдары-

нын ишмердїїлїгї, мыйзамсыз аракеттер, коомдогу 
кºйгºйлºр тууралуу суроолорду беришти. Жолугу- 
шууга шаардын 500гº жакын  тургуну келген. Жыйын-
тыгында Башкы прокурор тарабынан прокуратура ор-
гандарына берилген суроолор боюнча тиешелїї  чара-
ларды кºрїї тапшырмасы берилди. 

   Белгилей кетсек, Президент Садыр Жапаров Баш-
кы прокурор менен ички иштер министрин жер-жерлерге 
чыгып, элдин укук коргоо органдарынын ишмерд¿¿л¿г¿нº 
байланышкан маселелеринен кабар алуу тапшырма-
сын койгон.

Пенсия алуучулардын саны  
39 ми¢ 930 жаранга ºстї
Быйыл январь-июнь айларында 35 ми¢ 930 жа-

ранга пенсия чектелди. Бул тууралуу Социалдык 
фонддун басма сºз кызматы маалымат таратты.

Маалыматка караганда, анын ичинен июнь ай-
ында 4898 жаранга пенсия чектелген. Мындан 

тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы жана майыптыгы 
боюнча 746 пенсионерге кошумча берилген документ-
терге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелди.
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100 к¿нд¿к

Урматтуу  
Мырзакат Бешкемпирович! 

Бишкек шаарынын мэриясы 
2022-жылдын 31-майынын №36 са-
нында жарыяланган “Абдыкады-
ровдун кадырын кимдер тїшїрїп 
жатат же баш калаадагы башала-
мандык” аттуу кайрылуу – мака-
ланы карап чыгып тºмºнкїлºрдї 
билдирет:

Бишкек шаарынын мэриясы 
шаар тургундарына жана ко-

нокторуна ы¢гайлуу, жагымдуу жана 
керектїї шарттарды тїзїї їчїн бол-
гон кїч-аракетин улантууда. Гезитте 
кºрсºтїлгºн кºйгºйлºрдї тез арада 
чечїї аракетин кºрїп жатабыз. 

Свердлов районундагы “Ми¢ 
тїркїн” соода їйїнїн ма¢дайындагы 
кºчº “Бишкекасфальтсервис” муни-

Сынга жооп

ципалдык ишканасынын 2022-жыл-
дын титулдук планында кºрсºтїлгºн 
эмес, каражат маселеси чечилсе, бел-
гиленген тартипте каралат. Ал эми 
А.Сїйїнбаев кºчºсї менен Манасчы 
Сагынбай кºчºсїнº шагыл тºгїї иш-
тери ушул жылдын июль айынын ба-
шында каралган.

2022-жылдын алдын ала тїзїлгºн 
ºндїрїштїк пландын негизинде 
бїгїнкї кїнгº чейин тºмºндºгїдºй бак-
дарактар жана бир жылдык гїлдºр  
отургузулду: 

– 5154 даана жазы жалбырактуу 
бактардын кºчºттºрї

– 2659 даана ийне жалбырактуу 
бактардын кºчºттºрї

– 3818 даана бадалдын кºчºттºрї
– 180573 даана жашыл тосмо 

кºчºттºр

– 831550 даана бир жылдык 
гїлдºрдїн кºчºттºрї.

Кошумча айта турган нерсе, “Биш-
кек жашыл чарба” муниципалдык иш-
канасы тарабынан 2022-жылдын иш-
планынын негизинде 11365 даана бак-
ка санитардык кыркуу жана 115 даа-
на бакты кыюу иштери жїргїзїлдї. 

Маалымат катары, ªзбекстан  
Республикасы тарабынан жарым мил-
лион гїлдїн кºчºтї белек катары Кыр-
гыз Республикасына берилди жана 
аталган гїлдºрдїн кºчºттºрї Биш-
кек шаарын кºрктºндїрїї максатын-
да отургуза тургандыгын билдиребиз. 

Т.Абдымомунов кºчºсїндºгї ас-
фальт жаракаларын куюп жамоо иш-
тери “Бишкекасфальтсервис” муници-
палдык ишканасынын иш планынын  
алкагында жїргїзїлгºн.

“Бишкекасфальтсервис” муни-
ципалдык ишканасынын 2022-жыл-
га карата титулдук тизмеси-
нин алкагында Ж.Абдрахманов 
кºчºсїнїн тротуары И.Ахунбаев 
кºчºсїнºн Жибек Жолу проспекти-
сине чейин капиталдык о¢доодон  
ºткºрїлºт.

Макаладагы таштанды маселе-
си боюнча “Тазалык” муниципалдык 
ишканасы тарабынан бекитилген гра-
фикке жана техкартага ылайык, кїн  
сайын Бишкек шаарынын аймактарын 
їзгїлтїксїз санитардык тазалоо жа-
на кїнї-тїнї таштандыларды чыгаруу 
иштери жїргїзїлїп келет.

Бишкек шаарынын мэриясынын 
аппарат жетекчиси  

А.С.САДЫРБЕКОВ

Кºйгºйлºрдї чечїї аракетин кºрїп жатабыз

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Аты шаар,  
заты айыл.  

Качан атына заты 
жарашат?

Э.Абдыкадыров ºз¿н¿н алгач-
кы басма сºз жыйынында «Биш-
кек шаары айылдай эмес, шаар-
дай кºр¿н¿ш¿н каалайм» деп айт-
каны эсибизде турат. 

Ооба, быйыл шаарыбыздын 
г¿лзарларына Намангандан 

г¿л апкелинип отургузулганы кол-
доого арзыйт. 

Ошондой эле ал таштандыны кай-
ра иштет¿¿ч¿ завод куруу тууралуу 
айткандай болду эле. Азырынча, бул 
багытта муз ордунан козголгонун бай-
кай алган жокпуз. Бирок, шаар баш-
чысы таштанды ºрттººч¿ же таштан-
ды иштет¿¿ч¿ завод куруу тууралуу 
немец компаниялары жана элчилер 
менен с¿йлºш¿¿ ж¿рг¿згºн¿ белгил¿¿. 
Эгер, 2016-жылы ЕБРРден таштан-
ды иштет¿¿ч¿ завод куруу ¿ч¿н ал-
ган 16 млн. евро кредит, 6 млн. ев-
ро гранттын дайыны жок болуп кет-
кенин эске алсак, шаар башчысы эл-
чилерди жана немец компаниясын 
канчалык ынандыра алды, аны айта  
албайбыз. 

Мэрдин дагы бир убадасы: жол ты-
гындарын транспорттук т¿й¿ндºрд¿ 
куруунун эсебинен чеч¿¿. ªткºндº 
пресс-тур учурунда Кытай грантынын 
эсебинен курулуп жана реконструкция- 
ланып жаткан жолдордун курулушу 
менен таанышып ж¿р¿п, транспорт-
тук т¿ймºлºрд¿н курулушу эмки жыл-
дан башталарын уктук. Ушул б¿г¿н 

5-июлда Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров бир айга 
кечигип, 100 к¿нд¿к ишинин жыйынтыгы боюнча басма сºз 
жыйынын ºткºрд¿. 

Жа¢ы мэрге ºткºн  
эски кºйгºйлºр

да Кытай грантынын эсебинен куру-
луп жаткан жолдордун кºб¿ шаардын 
ички жолдорунун ж¿г¿н азайтууга ба-
гытталып жатканын белгилеп коюшу-
буз керек. Айталы, Т¿шт¿к магистрал-
дын жолу Сокулук районунун Шалта 
айылынын жолуна кошулуп калса, 
Военно-Антоновка, Ново-Павловка 
айылдарындагы жол тыгыны кадим-
кидей азаяры шексиз. 

Мэрдин дагы бир убадасы шаар-
ды кара т¿т¿ндºн арылтуу. Албетте, 
бул оор маселе. 

ªрттºн¿п кеткен  
имараттын ордунда 

эмне болот?
2010-жылы ºрттºлгºн Баш-

кы прокуратуранын имараты 
кечээ бузула баштады. Ал бу-
зулган со¢, ал жердеги курулуш-
ка аукцион жарыяланат. Немис 
дизайнерлери 3 вариант сунуш  
кылышкан.  

Имарат муниципалитеттин 
долбоору боюнча курулат 

жана мындан ары борбор калаа-
дагы бардык имараттардын куру-
лушу муниципалитет тарабынан  
кºзºмºлдºнºт.

Экономикага  
инвестиция 

Европа реконструкциялоонун 
жана ºн¿кт¿р¿¿ банкы менен кы-
сылган жаратылыш газында иш-
теген 250 автобусту сатып алуу 
жана автобустук паркты о¢доо 
боюнча долбоорду каржылоо бо-
юнча иштер ж¿рг¿з¿л¿¿дº. Бул 
максатта 25 миллион евро жа-
на 8 миллион евро ºлчºм¿ндº 
же¢илдетилген насыя алуу план-
даштырылууда.

"Шаардык транспортту элек-
трлештир¿¿" долбоорун  

Азия ºн¿кт¿р¿¿ банкы каржыла-
май болгон. Анын алкагында 59,55 
миллион доллар суммасында-
гы электробустарды сатып алуу  
пландалууда. 

Кара жыгач  
токою 

кºрктºнд¿р¿лºт
Мэрдин айтымында Кара жы-

гач багы кºрктºнд¿р¿лºт. 

Анда аттракциондор жана кº¢¿л 
ачуунун башка т¿рлºр¿ менен 

шаардыктар ¿ч¿н толук эс алуу айма-
гы пайда болот. 

Жа¢ы  
темир жол  
курулабы?

Ооба, “Бишкек монорельст¿¿ 
транспорт системасы" долбоо-
рун ишке ашыруу пландалып жа-
тыптыр. Мэр Э.Абдыкадыровдун 
айтканына караганда, Ала-Арча 
жана Алам¿д¿н дарыяларынын 
¿ст¿нºн шаардын т¿шт¿г¿н 
жана т¿нд¿г¿н бириктирген ыл-
дам транспорт линияларынын 
алдын ала схемасы иштелип  
чыккан.

Ошондой эле "Темир жол ку-
руу" долбоорун 2 этапта иш-

ке ашыруу пландалууда:
– 1-этап боюнча шаардын борбо-

ру аркылуу ºт¿¿ч¿ темир жол бутагы-
нан тез ж¿р¿¿ч¿ темир жол линиясын 
т¿з¿¿ болжолдонууда.

– 2-этап боюнча эски темир жол 
жолдорунун ордуна 7 тилкел¿¿ 6 жол 
ºткººл¿н куруу менен автомобиль жо-
лун т¿з¿¿ болжолдонууда.

1469 мыйзамсыз 
объект алынып  

салынды
Кºрктºнд¿р¿¿ жана жерди пай-

даланууну контролдоо боюнча 
муниципалдык инспекция 4696 
чарба субъекттерин, ишканалар-
ды, уюмдарды жана жеке менчик 
¿й ээлерин текшерип, эреже бу-
зуулар боюнча 33 жазма буйрук 
жазылган. Шаарды кºрктºнд¿р¿¿ 
эрежелерин бузуулар боюнча иш-
терди бузуу жºн¿ндº 285 прото-
кол т¿з¿л¿п, салынган айыптар-
дын жалпы суммасы 2 282 000 сом-
ду т¿згºн.

Жерди пайдаланууну контрол-
доо боюнча объекттердин ээ-

лерине: 474 билдир¿¿ берилген, 1469 
объект бузулган (892 же¢илдетилген 
типтеги объект, 39 капиталдык куру-
луш, 538 жарнамалык конструкция). 
Муниципалдык жерди иш ж¿з¿ндº 
пайдалангандыгы ¿ч¿н 1 911 225 сом 
ºнд¿р¿лгºн.

Мэрдин келечектеги 
иш пландары 

"Бишкек шаарынын айма-
гында кºп де¢гээлд¿¿ унаа ток-
тоочу жай" инвестициялык 
долбоорун ишке ашыруу планда- 
лууда, анын алкагында сыйым-
дуулугу 500 автоунаага чейин 
тºрт кºп де¢гээлд¿¿ парковка  
курулат:

– Патрис Лумумба жана Профсо-
юз кºчºлºр¿н¿н кесилишинде;

– Суеркулов жана Жукеев-
Пудовкин кºчºлºр¿н¿н кесили- 
шинде;

– Псков жана Сухомлинов кºчº-
лºр¿н¿н кесилишинде;

– Т¿гºлбай Ата жана Шабдан Баа-
тыр кºчºлºр¿н¿н кесилишинде.

Шаардык бюджеттин эсебинен 
жыл сайын 100 лифтти алмаштырып, 
аларды тейлººн¿ аутсорсингге бер¿¿ 
пландалууда. 
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Эрте¢ Курман айт Пикир

Башка маселе 
калбай калган 

экен да
Жакында Бишкек шаардык ке¢ешинин жыйынында 
борборубуздун тºрт районунун аталыштарын 
ºзгºрт¿¿ боюнча депутат Таалайбек Усубалиев 
сунуш киргизди. Анын ою боюнча райондордун 
азыркы аттары моралдык жактан эскирип, 
тарыхый миссиясын аткарып б¿тїтїптїр, улуттук 
идеологияны жайылтуу ¿ч¿н кыргызча аттарды 
ыйгаруу керек экен. 

Депутаттын сунушунда Свердлов районун – Чы¢гыз Айт-
матов же Манас, Биринчи Майды – Турдакун Усубали-

ев же Жусуп Абдрахманов, Октябрь районун – Байтик баатыр 
же С¿ймºнкул Чокморов, Ленин районун – Абсамат Масалиев 
же Исхак Раззаков району деп ºзгºрт¿лсº деген ой айтылыптыр. 

Бул же¢ил, тез эле чечип койчу маселе эмес. Мурун да бир 
нече жолу айтылып, колдоо таппаганын эске салып коелу. Азыр да 
каршы болгондор алда канча арбын болот. Талаш-тартышуулар 
кїчºйт. Б¿г¿н бизге ошонун кереги барбы? 

Бир нече жыл мурун республикада жер-суунун, айыл-
кыштактардын, шаарлардын аттарын адамдардын аттарына ко-
торуу иштери тарыхый жактан да, илимий жактан да туура эмес 
экендиги белгиленип, бул “оюнду” токтотуу керектиги мыйзам-
даштырылгандай болду эле. Эгер шаарыбызда 10-15тей район 
болуп, анын ¿ч-тºртººнº кишилердин аттарын берсек бир жºн 
эле, анчалык кº¢¿л бºл¿нбºй калышы да м¿мк¿н эле. Ал эми 
болгону тºрт райондун баарын адам аты менен атап алсак, аны 
элдин кабыл алуусу, ага кºн¿¿ деген т¿йш¿ктºр да сºзс¿з болот. 
Андан башка финансыга байланыштуу канчалаган иштер, ата-
лыштар, документтер, соодага байланыштуу кºрсºтк¿чтºр жа-
на башкалардын бардыгы о¢долуп, жа¢ыдан жасалышы керек. 
Ошону ¿ч¿н бул сунушту кароого алыштын зарылдыгы жок деп 
ойлойбуз. Шаарыбыздын бир топ кºчºлºр¿н алмаштырдык эле, 
эмне болуп жатканын кºр¿п ж¿рºб¿з. 

Райондорубуздун аттары, депутат ºз¿ белгилеп жаткандай, 
тарыхый миссияны аткарып келишти. Ошондон улам алар эли-
биздин эсинде дайыма болуп, к¿ндºл¿к жашоо турмушун кош-
топ, сакталып калышы керек. Жакшылыкка жакшылык менен жо-
оп бергенге ¿йрºнº албай келатканыбыз ºк¿нд¿рºт. Кийинки кез-
дерде союз, совет деген терминдерди айткандан, с¿йлºгºндºн 
тартынып, аларды речибизден алыстатып, жоготууга аракет 
кылып, башка бир ылайыксыз сºздºр менен алмаштырып, ай-
тып келебиз. К¿н¿гº маалымат каражаттарынан ОДКБ, ШОС, 
ЕАЭК, БРИКС, ЕАЭС, ООН, НАТО деген сыяктуу аббревиаура-
татаал сºздºрд¿ окуп, угуп, жазып жатабыз. Ушундагы ЕАЭСти 
эле алалы. Чечмелеп кºрсºк ал: Евроазиялык экономикалык со-
юз дегенди билдирип жатат. Биз аны кыйын болуп, ЕАЭБ деп 
алдык да, “союз” дегенди “биримдик”, “бирлик” деп, каратып ту-
руп бурмалап жатып калдык. Биримдик, бирлик – союз эмес. 
Дегеле союз дегенден качыштын кереги жок. Ж¿з жылдан бе-
ри жазуучулар союзу, журналисттер союзу, архитекторлор со-
юзу, КРнын профсоюздар федерациясы деп айтып, жазып ке-
латабыз. Ушул жерден да бºйрºктºн шыйрак чыгарыштын за-
рылчылдыгы бар беле? 

Улуу тилчибиз (К.К. Юдахин, Х.И.Карасаев ж.б.) т¿згºн 
“Сºзд¿ктºр¿б¿здº” булар жºн¿ндº ачык жазылып турат. Кыр-
гыз эли Советтер Союзу деген улуу державанын составында 
жашап, илим-билимибиз, маданиятыбыз менен адабиятыбыз, 
искусствобуз болуп кºрбºгºндºй ºн¿г¿шкº ээ болду. Ушулар-
дын бардыгы эл достугунун, туура ж¿рг¿з¿лгºн улуттук саясат-
тын, анын ичинде улуу орус тилинин жагымдуу таасири менен 
жетишилди десек болот.

Орус тили д¿йнºгº Айтматовду тааныткандыгын эч качан 
унутпашыбыз керек. Орус тилине б¿г¿н ªзбекстанда, Т¿ркмºнстан 
менен Тажикстанда, ошол эле Казакстанда кандай кº¢¿л бºл¿н¿п 
жатканын кºр¿п жатабыз. “Совет доорун бир беткей жамандаган-
бул кесирлик”,-деп туура белгиледи тарыхчы, журналист Кемел-
бек Кожомкулов гезиттерден бирине берген маегинде. Россия, 
орус тили болбосо кыргыз элинин жашоосу, келечеги кыйын бо-
лот. Улуу акыныбыз Алыкул Осмонов: “Эй Россия, Россия! Бир 
боор энем, Мен º¢д¿¿ тоо кушуна кой¢у¢ кенен. Чын сºзд¿ туура 
айтуудан таймана албайм, Биз элбиз, биз кишибиз сени менен!”, 
– деп чын ж¿рºктºн чыккан сезимин кагазга т¿ш¿ргºнїн карачы!

Эгер Октябрь революциясы, Совет бийлиги болбогондо рай-
ондорго атын берели деген улуу жердештерибиз Ж.Абдырахма-
нов, И.Раззаков, Т.Усубалиев, Ч.Айтматов, С.Чокморов  

болмок эмес. 
Алардын аттары ансыз да эч убакта 

ºчпºй т¿бºл¿ккº сакталып калат. Кудайга 
ш¿г¿р, алардын аттары менен кºчºлºр, 
проспекттер, аянттар, окуу жайлар, аэ-
ропорт, мамлекеттик сыйлыктар аталып, 
эстеликтери коюлуп, турмуштан бекем 
орун алган.

Четин ЖУМАГУЛОВ, 
т¿рколог, терминолог, КРнын 

илим жана техника жаатындагы 
мамлекеттик сыйлыгынын 

лауреаты

Курман айт майрамы  
тууралуу Кыргызстан 
Мусулмандарынын Азирети 
Муфтийинин орун басары 
Самидин кары Атабаевге 
айрым суроолор менен 
кайрылдык. 

– Курман айтта бардык му-
сулмандардын курмандык чалуу-
су канчалык зарыл?

– Ислам дининде эки чо¢ май-
рам бар. Алардын бири – Орозо айт, 
экинчиси-Курман айт. Курмандык ча-
луунун зарылчылыгынан мурда анын 
негизги маанисин т¿ш¿нд¿р¿п ºтºй¿н: 

«Курман» сºз¿  арабчадагы «курбан» деген 
сºздºн алынып, жакындоо, жакын болуу  дегенди 
т¿ш¿нд¿рсº, терминологиялык мааниси Алла Таа-
лага руханий жактан жакындоо максатында белгил¿¿ 
бир убакта ºз¿н¿н жакшы кºргºн (союлууга м¿мк¿н 
болгон)  жаныбарларынан калктын аярлуу жана ко-
лу жука катмарына тартуулоо деп т¿ш¿нсºк болот. 
Демек, курмандык чалуу алгач Аллага жакындоого 
шарт т¿зсº, андан со¢ элдин ынтымагын, биримди-
гин бекемдеп, бири-бири менен болгон мамилесин 
чы¢доого ºбºлгº болот. 

 Ыйык Куранда: «Алла Таалага курмандыктын 
кандары да, эттери да жетпейт. Бирок силердин 
такыба¢ар менен ыкласы¢ар (таза ниети¢ер) же-
тет», - деп айтылат. Демек, курмандык чалуу- ша-
рияттын талабы. Биздин шариятта зекетти бере ала 
турган ар бир жарандын курмандык чалуусу важиб. 
Важиб амалы парздан кийинки эле э¢ кубаттуу амал. 
М¿мк¿нч¿л¿г¿ болуп туруп курмандык чалса-сооп, 
аткарбаса – к¿нºº. 

– Азыркы учурда Президентибиз Садыр 
Жапаров тарабынан каза болгон адамдын 
тажиясында чыгымдарды азайтуу боюн-
ча жарлык чыгып, муфтият тарабынан 
да колдоого алынып жатат. А кыргыздар-
да м¿мк¿нч¿л¿г¿ болбосо да, “элден кал-
байын” деген ой менен курмандык чалууга 
аракеттенгендерге т¿ш¿нд¿р¿¿ иштери 
ж¿рг¿з¿л¿п жатабы?

– Президентибиз тарабынан чыгарылган жар-
лык боюнча Кыргызстандын бардык аймактарын-
да т¿ш¿нд¿р¿¿ иштери болуп жатат. Эч бир имам 
же расмий дин кызматкери м¿мк¿нч¿л¿г¿ болбо-
гон жарандарды курмандык чалууга ¿ндºбºйт. 
Биздин элде Кудайга ш¿г¿р, зекет бере ала 
турган даражадагы жарандарыбыздын саны  
арбын. 

Шарият боюнча материалдык жактан камсыз-
далган болуп нисабга ээ мусулман эсептелет. Ни-
саб – жашоо зарылдыгына керект¿¿  каражаттан (ха-
жат аслиядан)  тышкары,  акчалай  жана кыймыл-
сыз жана кыймылдуу м¿лк.  Шариятта нисабдын 
ºлчºм¿ – 612.36 грамм к¿м¿ш же 87.478 грамм ал-
тын. Кимдин хажат аслияга кирбеген 612.36 грамм 
к¿м¿ш¿ же ушул суммадагы товары же башка ашык 
кыймылдуу же кыймылсыз  м¿лк¿ болсо, ал адам-
дын курмандык кылуусу важиб.

Хажат аслия бул адамдын жашоосуна ансыз 
жашоо м¿мк¿н болбой тургандай э¢ зарыл (мисал-
га, к¿н¿мд¿к тамак-аш, кийим, к¿ндºл¿к чыгымдар-
га зарыл акча чыгымдары ж.б.) жана ансыз жашоо-
го болсо да, бирок кыйын боло турган нерселер (ми-
салга, карыздар, ¿й буюмдары, унаа каражаттары 
жана ошондой эле аалымдар к¿ндºл¿к зарыл нер-
селерге мобилдик телефонду, кир жуугуч машина-
ны, палас, килем, диван, керебет, муздаткыч, ме-
белди киргизген). Мына ушулардын бардыгы ха-
жат аслияга кирет.

Мына ушундан улам кимдин зарыл нерселер-
ден (адамдын к¿ндºл¿к жашоосуна зарыл хажат ас-
лиядан) тышкары  анчалык муктаждыгы жок ашык 
м¿лк¿ жана буюмдары болсо (мисалга, экинчи ¿й¿, 
бош жаткан же ижарага берген жери, кооздук ¿ч¿н 
коюлган ¿й буюм, эмеректери ж.у.с.) жана алар-
дын бардык наркы 612.36 грамм к¿м¿шт¿н нар-
кынан аз болсо, анда ал адамга курмандык чалуу  
важиб эмес.

Самидин кары АТАБАЕВ:

“М¿мк¿нч¿л¿г¿ болуп туруп  
курмандык чалса-сооп,  

аткарбаса – к¿нºº» 

А эгерде жогоруда айтылган нерселердин наркы 
612.36 грамм к¿м¿шт¿н наркынан кºб¿рººк болсо жа-
на бирººлºргº карызы болбосо, анда ал адамга кур-
мандык чалуу важиб болот. Эгерде карызы болсо, ан-
да карыздын ºлчºм¿н буюмдарынын жана м¿лк¿н¿н 
жалпы наркынан алып салуу керек жана эгерде кал-
ган сумма нисабдын ºлчºм¿нºн аз болсо курман-
дык чалбайт, эгерде кºп болсо, анда курмандык  
чалат.

– Курман айтта тамак-аш жегенден баш-
ка да пайдалуу багыттагы (кайрымдуулук 
кылуу, салттуу динибиз тууралуу агартуу 
иштерин ж¿рг¿з¿¿ ж.б.) иш чараларды уюш-
турса болобу?  

– Курман айтта тамак-аш гана желет деген 
т¿ш¿н¿кт¿н ºз¿ туура эмес. Кимде ким ушундай пи-
кирде болсо, анда ал Курман айт боюнча опол то-
одой туура эмес маалыматка ээ. Жогоруда белги-
леп ºткºндºй, бул к¿н¿ эл арасында ынтымак, би-
римдик бекемделет. Салттуу динибиздин ºк¿мдºр¿, 
шарияттын принциптери ж¿здºгºн-ми¢деген жама-
атка толгон мечиттерде айтылат. Мына ушунун ºз¿ 
мамлекет тарабынан колдоого алынган салттуу Ха-
нафий мазхабы жана Матуридий акыйдасы боюнча 
т¿ш¿нд¿р¿¿ иш чаралары болуп жатканын тастык-
тайт. Ошондой эле бул к¿н¿ союлган мал жандык-
тарынын эти ºз¿н¿н ээлерине жеринде тапшыры-
лат. Бул да болсо агартуу иштеринде мечит имам-
дары менен дин кызматкерлеринин салымы чо¢ эке-
нин айгинелейт. 

– Ата-бабаларыбыз кылымдардан бери 
тутуп келген ханафий мазхабында улуттук 
кийимдерибизге, каада салтыбызда  карама-
каршылык жок экенин жакшы билебиз. Эли-
биздин “ата¢дан мурда сакал койбо” деген 
наркы бекем сакталчу. Учурда жаш жигитте-
рибиздин сакал коюп, келин-кыздарыбыздын 
ч¿мкºн¿п алышы каада-наркыбызга ылайык 
келбей жаткандай. Сиз кандай ойдосуз? Алып 
айтсак ко¢шу мамлекеттерде (ªзбекстан, 
Тажикстан) жаш жигиттердин сакал  
коюусуна каршы мамлекеттик де¢гээлде иш 
ж¿рг¿з¿л¿п жатат. 

– Биздин Ханафий мазхабында сакал коюу 
с¿ннºт амалдарынан. Аны эч ким жокко чыгар-
ган эмес. Кыргыз тилинде ºтмº мааниде айтылган 
сºздºрд¿н таасири жºнºкºй айтылган сºзгº караган-
да, бир топ таасирд¿¿ болот. Мисалы, «Бºйрºктºн 
шыйрак чыгаруу», «Жаны кºз¿нº кºр¿н¿¿», «Тºбºс¿ 
менен жер казуу» ж.б. 

Биздин ата-бабаларыбыздын мисалында айтыл-
ган «Ата¢дан мурун сакал койбо» деген сºз балким 
таасирд¿¿ болушу ¿ч¿н ºтмº мааниде айтылгандыр. 
Т¿пк¿ маанисинде «ата¢дан мурун аксакалдык кыл-
багын, ата¢дан мурун тºргº ºт¿п албагын» сыяктуу 
т¿ш¿нсºк туура болчудай.

Жаштарды пайгамбарыбыздын (САВ) с¿ннºт 
амалын аткаруудан тыюу шариятка туура келбеген 
иш. Ал эми жоолук маселеси бардыгына эле ачык-
айкын болуп калды. Балакатка жеткен ар бир аял 
кишиге жоолук салынуу тагыраак айтканда, хиджаб 
кий¿¿-парз. Ал эми никаб кий¿¿-с¿ннºт. Хиджаб ме-
нен биздин энелерибиздин тээ илгертен бери келе 
жаткан элечегинин функциясы бирдей эле. Бул да 
биздин салттуу ислам т¿ш¿н¿г¿ менен кыргыздын 
каада салттары бири-бирине карама-каршы кел-
бестигин далилдейт. 

Асел МУСА кызы, «Кыргыз Туусу»
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ БИЛИМ БЕРЇЇ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

Б.Осмонов атындагы  
ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Абитуриент – 2022

ЖАМУ – жа¢ы муундагы билим берїїчї  
илимий жана маданий борбору

Урматтуу бїтїрїїчї!
Адистиктерге бюджеттик, келишимдик негизде кїндїзгї 

жана сырттан окуу формаларына жалпы республикалык 
тестирлººнїн жыйынтыгы боюнча сертификаттын неги-
зинде Билим берїї министрлиги тарабынан коюлган бо-
сого баллдан жогорку балл жыйган талапкерлер конкурс
тун негизинде кабыл алынат.

Бюджеттик орундар їчїн жалпы республикалык 
тестирлººдº негизги тестти жана тандап алган адистик-
ке жараша кошумча тестти тапшыруу керек. 

Келишимдик негиздеги орундар їчїн негизги тесттик 
баллдын жыйынтыгы менен кабыл алынат.

Ал эми ЖАМУнун ЖалалАбад колледжине (экономи-
калык, инженердик жана педагогикалык багытта) жана ме-
дициналык  колледжине (дарылоо иши, медайымдык иш,  
фармацевтика, акушердик иш)  толук эмес орто жана то-
лук орто билими тууралуу кїбºлїк же аттестатынын орто-
чо баллынын негизинде кабыл алынат.

Б. Осмонов атындагы ЖалалАбад мамлекеттик уни-
верситети (ЖАМУ) жогорку билимдїї кесипкºй адистер-
ди даярдоодо бай тажрыйбалуу, салттуу окуу жайы ка-
тарында тºмºнкї багыттар боюнча адистерди даярдайт:

ЖАМУ – интеллектуалдык келечекке 
да¢гыр жол!

Б.Осмонов атындаггы Жалал-Абад мамлекеттик университети 1993-жылы 2-апрел-
де бир нече окуу жайлардын бириктирилїїсї менен тїзїлгºн. Азыркы учурда ЖАМУда  
12 000ден ашуун студент окуйт, 588 окутуучу эмгектенет, алардын ичинен 30дан ашуун  
илимдин доктору жана профессор, 150дºн ашуун илимдин кандидаты, доцент. 

ЖАМУда жогорку билимдїї адистерди даярдоо їчїн жетишээрлик материалдык-
техникалык база бар, алсак: 16 окуу корпусу, 105 окуу кабинети, 32 компьютердик класс, 
122 лаборатория, 500 орундуу окуу залы 726 636 ден ашуун китеп фонду, 1400 орундуу  
4 жатакана. Ошондой эле 2 институт, 6 факультет, 7 колледж  50дºн ашуун кесиптик 
багыттагы адистерди даярдайт.

Шифри Багыты Сынактын тїрї
531100 Лингвистика багыты

Маданияттар аралык 
байланыштын теориясы 
жана практикасы  
(кытай тили) профили

1. Негизги тест 

532300 Кытай таануу багыты
Эл аралык укук профили 1. Негизги тест

550200 Физика-математикалык билим  
берїї багыты

Математика профили 1. Негизги тест
2. Физика же 
математика

Физика профили
Информатика профили

710100 Информатика жана эсептºº  
техникасы багыты 

Маалыматтарды 
иштетїїнїн жана 
башкаруунун 
автоматташтырылган 
системасы профили

1. Негизги тест 
2. Математика 
же физика

550700 Педагогика багыты
Педагогика жана 
башталгыч билим 
берїїнїн  методикасы 
профили

1. Негизги тест
2. Кыргыз тил 
жана адабият 
же орус тил 
жана адабият

Педагогика жана 
мектепке чейинки билим 
берїїнїн методикасы 
профили

532000 Дене тарбия багыты
(профили педагогикалык)

1. Атайын сынак 
2. Тестирлºº 
(Биология)

550300 Филологиялык билим берїї багыты
Кыргыз тили жана 
адабияты профили

1. Негизги тест 
2. Кыргыз тил 
жана адабият

Орус тили жана 
адабияты профили

1. Негизги тест
2. Орус тил 
жана адабият

Англис тили жана 
адабияты профили

1. Негизги тест 
2. Англис тили

Немец тили жана 
адабияты профили

1. Негизги тест 

531100 Лингвистика багыты
Маданияттар аралык 
байланыштын теориясы 
жана практикасы  
(англис тили) профили;

1. Негизги тест 

550100 Табигый-илимий билим берїї багыты
Биология профили 1. Негизги тест  

2. Биология 

Химия профили 1. Негизги тест    
2. Химия

География профили 1. Негизги тест  
550400 Социалдык-экономикалык билим 

берїї багыты
Тарых профили 1. Негизги тест

2. Тарых 
540200 Социалдык иш багыты

Социалдык иш профили 1. Негизги тест 
580100 Экономика багыты

Финансы жана  кредит 
профили 1. Негизги тест 
Бухгалтердик эсеп, ана-
лиз жана аудит профили

530500 Юриспруденция багыты
Юриспруденция профили 1. Негизги тест

630400 Нефти, газ иштери багыты
Мунайзат жана газ 
кендерин ишке киргизїї 
жана иштетїї профили

1. Негизги тест

530002 Соттук экспертиза 1. Негизги тест
580900 Мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу
1. Негизги тест

760300 Техносфералык коопсуздук багыты 
ªзгºчº кырдаалдарда 
коргонуу профили

1.  Негизги тест

640200 Электроэнергетика жана 
электротехника багыты

Электр менен камсыздоо 
профили

1. Негизги тест 
2. Математика 
    же физикаЭлектроэнергетикалык 

тїйїндºр жана 
тармактар профили

610001 Ветеринария адистиги 1. Негизги тест  
560001 Дарылоо иши адистиги 1. Негизги тест 

2. Химия
3.  Биология

560005 Фармация адистиги 1.Негизги тест
2. Химия
3. Биология

Экспери-
ментал-
дык окуу 
планы

Дарылоо иши  
(чет ºлкºлїк жарандар 
їчїн)  (12 жыл билим 
берїї базасында)

1. Тестирлºº 
(Химия, 
биология жана 
англис тили)

Магистратура

Жогорку кесиптик билими бар талапкерлер 
а¢гемелешїїнїн негизинде кабыл алынат.

550100 Табигый-илимий билим берїї багыты
Биология, Химия, География

550200 Физика-математикалык билим берїї 
багыты
Математика, Физика, Информатика

550300 Филологиялык билим берїї багыты
Кыргыз тили жана адабияты, Орус 
тили жана адабияты, Англис тили 
жана адабияты

550700 Педагогика багыты
Педагогика жана башталгыч билим 
берїїнїн  методикасы 

Їзгїлтїксїз билим берїї  
институту

Жогорку же атайын орто билими бар талапкерлер 
а¢гемелешїїнїн же тестирлººнїн негизинде 

кабыл алынат
        Окутуу формасы              14 багыт боюнча 
            сырттан                          кабыл алат

ЖАМУнун Жалал-Абад колледжи 
 (9-11-класстын базасында)

030503 Укук таануу 1. Тарых
2. Кыргыз тили

040101 Социалдык иш 1. Тарых
2. Кыргыз тили

050303 Чет тили (англис тили) 1. Англис тили
2. Кыргыз тили

050303 Чет тили (кытай тили) 1. Тарых
2. Кыргыз тили

050709 Башталгыч класстарды  
окутуу

1. Математика
2. Кыргыз тили

050704 Мектепке чейинки билим 
берїї

1. Математика
2. Кыргыз тили

050721 Дене тарбия 1. Биология 
2. Кыргыз тили

080106 Каржы 
(тармактар боюнча)

1. Математика
2. Кыргыз тили

080107 Салык жана салык салуу 1. Математика
2. Кыргыз тили

080108 Банк иши 1. Математика
2. Кыргыз тили

080110 Экономика жана 
бухгалтердик эсеп 
(тармактар боюнча)

1. Математика
2. Кыргыз тили

111201 Ветеринария 1. Биология
2. Кыргыз тили

140206 Электр чордондору, 
тїйїндºрї жана 
тармактар

1. Математика
2. Кыргыз тили

140212 Электр менен жабдуу 
(тармактар боюнча) 

1. Математика
2. Кыргыз тили

190604 Автомобиль унааларды 
техникалык  тейлºº жана 
о¢доо

1. Математика
2. Кыргыз тили

220206 Маалыматты 
иштеп чыгуунун 
автоматташтырылган 
системалары жана 
башкаруу (тармактар 
боюнча)

1. Математика
2. Кыргыз тили

230109 Автоматташтырылган 
системаларды жана 
эсептºº техникаларын 
программалык 
камсыздоо

1. Математика
2. Кыргыз тили

260903 Тигїї буюмдарын 
конструкциялоо, 
моделдештирїї 
технологиясы

1. Математика
2. Кыргыз тили

280105 ªзгºчº кырдаалдарда 
коргоо

1. Математика
2. Кыргыз тили

ЖАМУнун медициналык колледжи
(11-класстын базасында)

060101 Дарылоо иши 1. Биология 
2. Кыргыз тили

060102 Акушердик иш 1. Биология 
2. Кыргыз тили

060108 Фармация 1. Химия 
2. Кыргыз тили

060109 Медайымдык иш 1. Биология 
2. Кыргыз тили

ЖАМУнун кечээгиси – тїптїї,  
бїгїнкїсї – реалдуу,  

эрте¢киси – ишенимдїї!

Сапаттуу  билим алуу їчїн  
илимий потенциалы жогору окуу  

жайын танда¢ыз!

715600, Жалал-Абад ш.,   Jalal–Abat сity,
Ленин к. 25.                        Lenin str. 25
факс. (fax) (+996 3722) 5-03-33
тел. (tel)  (+996 3722) 5-59-68 
Жооптуу катчы: 0551 19-13-02
эл. почта: rector@jagu.kg
веб. сайт: www.jagu.kg
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“Жылдын мыкты айыл ºкмºт¿” сынагына

– Максат мырза, Кыргызстанда-
гы куттуу аймактардын бири бол-
гон сиз жетектеген Сын-Таш айыл 
ºкмºт¿ндº азыркы учурда кандай иш-
тер менен алек  болуп жатасыздар?
– Мен дагы  ушул к¿н¿ сиздер менен 

ж¿з кºр¿ш¿п, айыл аймагыбыздагы куба-
нычтуу жа¢ылыктар менен коомчулукка 
бºл¿ш¿п турганыма абдан кубанычтамын. 
ªз¿¢¿здºргº маалым болгондой, Сын-Таш 
айыл ºкмºт¿ндº 8 айыл жайгашкан. Калк-
тын саны б¿г¿нк¿ к¿ндº 8339 ( сегиз ми¢ 
¿ч ж¿з отуз тогуз) адам. Борборубуз Биш-
кек шаарынан 60 чакырым, ал эми район-
дун борбору Кант шаарынан 40 чакырым 
алыстыкта турабыз. Мезгил агымы менен 
жа¢ыланууга, ºзгºр¿¿лºргº, бакубатчы-
лыкка умтулган элибиз агрардык тармак-
ка,  жер иштет¿¿гº ºзгºчº басым жасап, 
мал чарбачылыгы менен алек. Учурунда 
ар бир жаранга 66 сотыхтан ¿л¿ш жер тий-
ген. Азыркы учурда ар бир ¿й-б¿лºн¿н са-
нына жараша 2,5 гектардан  5 гектарга чей-
ин жерлери бар. Андан тышкары, ªкмºт 
тарабынан берилген (ГСФУ)нун 1089 гек-
тар айдоо жана 350 гектардан ашык кай-
рак жерибиз жалпысынан айтканда 1450 
гектарга жакын жерибиз бар. ¯л¿ш жер-
лерди кошкондо сугат аянт 6000 гектарды  
т¿зºт.

ªз¿б¿зд¿н айыл ºкмºткº караштуу ча-
кан жайлообуз бар. Жайлообузду ашыкча 
тебелендиден сактап, жайыттарыбызды ар 
кандай коромжу жагдайлардан алыстатуу-
да, асылдуулугун арттырууда ºз¿б¿з бел-
гилеп алган иш-чараларыбызды тынымсыз 
ж¿рг¿з¿п келебиз. Ушул тапта малдын са-
ны кºбºйгºнд¿ктºн жайлоого батпай бара-
тат. Анан ар жылы кыш, жаз мезгилдеринде 
тоют маселесинин каатчылыгы дыйкандар-
дын кºкºй¿н кескен жагдайларды жаратты. 
Ошондуктан биз тоют чºптºр¿н ºст¿р¿¿гº 
басым жасап жатабыз. Негизинен айдоо 
жерлерге  чºп, беде, арпа, ж¿гºр¿ жана 
кант кызылчасы кºп тигилет. 

 Акыркы учурда элибиз соя тиге баш-
ташты жана аз-аздан жашылча-жер-
жемиштердин ар кыл т¿рлºр¿н ºст¿р¿ш¿¿дº. 
Жалпы жонунан кºп жылдык тоют чºптºр¿н 
жана ж¿гºр¿ менен алектенишет. 

Биздин 8 айылыбызда 6 мектеп жай-
гашкан:  5 толук орто мектеп, 1 башталгыч 
мектеп  жана 1 бала бакчабыз бар. 

Айыл ºкмºтт¿н борбору Тельман айы-
лында элибиз ¿ч¿н кызыктуу иш-чараларды 
ºткºр¿п турабыз. 

  2021-жылы Ч¿й ºн¿кт¿р¿¿ фонду ар-
кылуу ºткºн долбоорубуз ишке ашты. Ушул 
долбоорлор алкагында Жетиген айылына 
3 600 000 сомго, ал эми Ак-Сай айылына 2 
700 000 сомго футбол аянтчалары курул-
ду. Андан сырткары, 3 200 000 сомго бир 
мектебибизге жа¢ы кательный курулуп, жы- 
луулук тутумдары орнотулду. Мындан баш-
кы дагы бир мектебибизде 2 700 000 сомго  
терезе-эшиктерин заман талабына ылайык- 
тап жыгачтын жасатып, алмаштырдык. Бул 

Ысык-Ата районундагы Сын-Таш айыл 
ºкмºт¿н¿н башчысы Максат ЖОЛДОШЕВ:

         “Аймактын  
инфраструктурасын  
жогорку чекке кºтºрºб¿з”

 Сын-Таш айыл 
ºкмºт¿н¿н башчысы 
Максат Таалайбекович 
менен болгон 
баарлашуубузда 
аймактагы аракеттер 
тууралуу сºз болду. 

иштерди СТИМгранттын долбоору алка-
гында жасадык.  

“Катар” фонду  аркылуу б¿г¿нк¿ к¿ндº 
Бºтºгºн айылында ФАПтын имараты салы-
нып жатат. Жакынкы мезгилдерде буюрса, 
ал имарат пайдаланууга берилет.

Быйылкы 2022-жылы айыл ºкмºткº жак-
шы эле инвестиция тартылды. “Ассафа”  
фонду айылдарыбызды таза суу менен 
жетишерлик камсыздоо максатында жал-
пы суммасы 1 500 000 сомго магистралдуу 
кºчºлºр¿нº  труба алып беришти. Калган 
иш-аракеттер элдин, айыл ºкмºтт¿н жар-
дамы менен  ишке ашып, айылдарга таза 
суу ке¢ири жеткирилмекчи. Жалпысынан  
5 айылдын таза сууларынын башкы т¿-
т¿ктºр¿ алмашып жатат. 

Бул долбоордун негизинде дагы 2 айыл-
дын магистралдуу жана майда кºчºлºр¿н¿н  
т¿т¿ктºр¿н  алмаштыралы деп жатабыз . 
Буюрса, бул долбоорго тендер жарыяла-
дык. Долбоордун суммасы 8 500 000 сом-
ду т¿зд¿. Ал дагы быйылкы жыл менен 
б¿тºт деген ишеничтебиз. Жетиген айы-
лында жергиликт¿¿ ке¢еш, активисттер жа-
на айыл ºкмºт тарабынан  биргелешип бир 
кºчºн¿ т¿здºп, шагыл тºкт¿к, жалпы чыгым  
500 000 сомду т¿зд¿. Негизинен иштеп жат-
каныбызга 1 жыл болду,  элге пайдасы 

тийген пландарды койдук, буюрса аракет 
кылып жатабыз. Дагы эл жашоосун жак-
шыртууга  багытталган 3-4 долбоорлорбуз  
даяр ал дагы ºт¿п кетет деп турабыз.

  Азыркы учурда малды ºз¿б¿зд¿н жай-
лоого айдашты. Мындан тышкары,  июль 
айынын ичинде айылдыктар малдарын  
Суусамыр жайлоосуна айдашат.

– Жол маселеси кандай болуп жа-
тат?
– Токмок шаарынын четиндеги №34 

ДЭУ биздин айылдарыбыздын жол тарма-
гынын ахыбалына кºз салып турушат. Ток-
мок тараптан келе жатканда ªтºгºн айылы-
нан баштап Сын-Таш айылынын башына  
чейин Ысык-Ата курортунун кесилишине 
чейинки жол ошол ишканага карайт. Бу-
лар республикалык де¢гээлдеги жолго ки-
рет. Ал эми Тельман жана Аксай айылын-
дагы  ички жолдор учурда кº¢¿л чордонун-
да. Калган жолдор ºз¿б¿згº карайт, колдон 
келишинче о¢доого жана шагыл тºккºнгº 
акча каражат бºл¿п жатабыз.  Бир чакы-
рымдан болсо дагы жолдорубузду о¢доп 
туруу планыбызда бар.

– ªз¿¢¿з жºн¿ндº айта кетсе¢из?
– Мен 32 жаштамын, 3 бир тууганмын: 2 

кыз 1 уул. Азыркы учурда апабыз бар,  ата-

быздын кºз¿ ºт¿п кеткен .  3 баланын атасы-
мын: 2 уул, 1 кызым бар. Улуу балам бый-
ыл 1-класска барат, кич¿¿с¿ 8 айлык. Атам 
Таалайбек Жолдошев, мамлекеттик кыз-
маттарда иштеп келген. Апам учурда мек-
теп жетекчиси болуп эмгектенет. 

ªз¿м Кыргыз Улуттук университетин 
(КУУ) экономика факультетин б¿т¿ргºм. Ке-
сибим бухгалтер. Окууну б¿т¿п  кредиттик 
компанияларда иштедим, андан кийин Ч¿й 
ºн¿кт¿р¿¿ фондунда эмгектендим, 2018-жы-
лы Кант шаарынын мэриясында экономист 

болуп 3.5 жыл иштедим. Анда кийин шай- 
лоого катышып, Сын-Таш айыл ºкмºт¿н¿н 
жетекчиси болуп шайланып, учурда эл 
¿м¿т¿н актоо менен алекмин.

Эл менен аралашып  айылда мал кар-
мап, жер иштетип эле чо¢ойдум. Азыр-
кы учурда ¿л¿ш жерден сырткары ижара-
га жер алып, иштетип жаткан учурум.  Эл 
менен аралашып ж¿р¿п элет кºйгºй¿н жак-
шы т¿ш¿н¿п  калдым. Суу, жер семирт-
кичтер маселеси болуп жатат. ªкмºт та-
раптан  быйыл жардам болуп, урук ¿ч¿н 
30 пайызын тºлºп беришти. Тагыраак  
айтканда, селитраны дагы базар баа-
сынан арзаныраак алып келип берип  
жатышты.

Сын-Таш айыл ºкмºт¿н¿н эли аябай 
ынтымактуу, себеби ар бир айылда бири-
бирине тууган элдер жашашат. Совет айы-
лында азыр дагы эле совхоз иштейт. Ал 
эми Тельман айылында бир кезде немис-
тер жашашса, азыр баары кºч¿п кетишкен. 
Негизинен бизде элибиздин 90%ы кошуна  
айылдардан келип жашашат. Ротфронт  
айылынын 20%ын азыр деле немис  улу-
тундагы эл т¿зºт.

– Чо¢ рахмат! Иши¢изге ийгилик-
терди каалайбыз, максаттары¢ыз 
орундала берсин.

Раиса ДЇЙШªНБЕКОВА,  
“Кыргыз Туусу”

Ысык-Ата райо-
нундагы Сын-Таш айыл 
ºкмºт¿н¿н башчысы Мак-
сат Таалайбекович жо-
горуда ºз¿ баяндап от-
ургандай учурда т¿мºн 
т¿йш¿ктºр¿ менен алек. 
Э¢  негизги максаттарына  
аймактын инфраструкту-
расын кºтºр¿¿ жана 8 ай-
ылдын  суу т¿т¿ктºр¿н 
алмаштыруу. Спортзал-
дарды, бала бакчаларды, 
мектептерди аймак элине 
жетишт¿¿ куруп, ал жер-
лерде заманбап шарттар-
ды т¿з¿¿ жакынкы учурлар-
да ишке ашарына аймак эли 
ишенет. Айыл ºкмºттº 
чо¢ бир ишкана ачып, жу-
муш орундарын т¿з¿¿ ¿ч¿н 
аракеттер кºр¿л¿¿дº.  Мак-
сат мырзанын: “ªз¿б¿зд¿н 
ºнд¿р¿шч¿лºрд¿н ºнд¿ргºн 
тамак-аштарын, кийим-
кечелерин ºз¿б¿з колдо-
нуп, аларды колдойлу” – 
деген чакырык-сунушу ай-
мак эли тарабынан колдо-
ого алынган.
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“Кыштын камын жазда кºр”

Маектешкен Шекербек КАЛЫКОВ, 
«Кыргыз Туусу» 

– Болотбек Жаныбекович, “кыш-
тын камын жазда кºр” демекчи, калк
ты жылуулук менен камсыз кылуу 
жаатында сиз башкарган мамлекет-
тик ишкана жылдын биринчи квар-
талын кандай аяктады?
– “Кыргыз жылуулукэнерго” мамлекет-

тик ишканасы ºлкºбїздºгї 27 шаардын, 
6 облустун райондук жана курорттук зо-
надагы социалдык тармактагы жана ком-
мерциялык тїзїмдºгї объектилерди, ту-
рак жайларды жылуулук жана ысык суу 
менен камсыз кылат.Борборлоштурулган 
жылуулук менен камсыз кылууга кошул-
ган абоненттердин саны 45894, анын ичи-
нен калк – 44867 абонент, бюджеттик уюм-
дар – 281, окуу жайлар – 79, балдар бак-
часы – 44, жана башка бюджеттик уюмдар 
– 158, коммерциялык уюмдар – 7001 або-
нент катталган. Республика боюнча 134 от-
казан болсо, анын ичинен 18 отказан газ, 
28 – мазут, 61 – кºмїр, 27 отказан электр 
энергиясы менен иштейт. Биздин ишкана-
да жалпы жонунан 2807 адам эмгектенет.

2022-жылдын биринчи кварталынын 
жыйынтыгы боюнча биздин ишкананын 
финансылык абалы мурдагы жылдарга са-
лыштырмалуу чы¢далып, 30,85 млн. сом 
суммасында киреше менен чыктык. Або-
ненттерден жылуулук энергиясы їчїн жый-
ымдарды топтоону жакшыртуу жана деби-
тордук карызды тºмºндºтїїнїн эсебинен 
ушундай саамалыктар жаралды. Ошон-
дой эле жыйымдарды топтоонун кºлºмїн 
кºбºйткºн кызматкерлерге атайын сыйлык 
уюштуруп, иштин натыйжалуулугун артты-
рып жатабыз. Акы тºлººнїн жа¢ы систе-
масына ºтїї акча каражаттарын топтоо-
нун планын аткарууга гана таасири тийбей, 
дебитордук карыздарды азайтууга ºбºлгº 
тїзїїдº. Ушул жылдын 1-апрелине кара-
та “Кыргызжылуулукэнерго” мамлекеттик 
ишканасына болгон дебитордук карыздын 
суммасы 339917,2 ми¢ сомду тїзºт. Бул 
жерде негизинен социалдык объектилер, 
мектептер, бала бакчалардын карызы кºп.

– Кызматкерлерге стимул 
берїїчї шарттарды тїзїї, сый-
лык акы берїї канчалык натыйжа-
луу деп ойлойсуз?
– Жамаатта бир максатты кºздºгºн ти-

лектештик жана жоопкерчилик болгон жер-
де ийгиликке ºбºлгº тїзїлºт. Ишти уюш-
туруу їчїн ºндїрїштº иштеген кызматкер-
лерибизге ишкананын логотиби тартылган 
атайын кийим-кече менен камсыз кылдык. 
Ар бир адис, кызматкердин мекенчилдик 
сезими ойгонуп, жылуулук энерготарма-
гында иштºº сыймыктуу экенин туйганда 
гана калкка сапаттуу кызмат кºрсºтїїгº 
шыктануу жаралат.

Анан дагы “Кыргызжылуулукэнер-
го” мамлекеттик ишканасынын бардык 
тїзїмдºрїнїн ишин жакшыртуу жана ачык-
тыгын камсыз кылуу максатында атайын 
сайт ачтык. Социалдык тїйїндºрдº ачык 
баарлашуу, ишкананын тармактарындагы 
реформалар, инновациялык ыкмалардын 
ишке киргизилишин такай чагылдырып ту-
руу бардык категориядагы керектººчїлºр 
менен кызматташууга жардам берїїдº. 

Калкты жылуулук жана ысык суу менен камсыз 
кылуу кечиктирилгис чечїїнї талап кылган маселе. 
Ошондуктан, “Кыргызжылуулукэнерго” мамлекеттик 
ишканасынын алдына коюлган милдеттери ºтº 
жооптуу. Ушундан улам, аталган мамлекеттик 
ишкананын башкы директору Жусупбеков Болот 
Жаныбековичти сºзгº тартып, тармактагы абал 
тууралуу ке¢ири маек уюштурганбыз.

Болот ЖУСУПБЕКОВ,  
“Кыргызжылуулукэнерго” мамлекеттик  

ишканасынын башкы директору:

 “Ишкананын финансылык  
 абалы чы¢далып, киреше    
   менен чыктык”
Ошону менен бирге керектººчїлºр тар-
мактагы кºйгºйлїї маселелер боюнча биз-
дин ишкананын жетекчилигине “ишеним 
телефону” принцибинде ачык-айрым кай-
рыла алышат.

Албетте, кызматкерлерге эле ы¢гайлуу 
шарттарды тїзгºн менен баары телегейи 
тегиз болуп кетти дегенден алысмын. Жы-
луулук менен камсыз кылуу тармагында-
гы реформалоо багытындагы белгиленген 
программаларды ишке ашырууда каржы бу-
лактарынын ачыктыгын арттыруу, энергия-
ны сарамжалдуу пайдалануу ºтº маанилїї. 
Ишкананын финансылык абалын борбор-
дук системага бириктирїї жана бухгал-
тердик отчёттуулукту чы¢доо ийгиликтер-
ге жол ачат. Мына ушундай саамалыктар-
дын натыйжасында быйылкы жылдын би-
ринчи кварталында социалдык тºлºмдºр, 
салык жана башка карыздарыбыздын бар-
дыгын убагында тºлººгº жетиштик.

– Жылуулук жана ысык суу менен 
камсыз кылуу кызматы їчїн беки-
тилген тарифтер ишкананын чы-
гымын жабабы?
– Отун-энергетика комплексин жºнгº 

салуу боюнча департаментинин жардамы 
менен ушул жылдын 1-январынан отун-
дун тїрї боюнча бирдиктїї тарифке ºтїї 
программасы ишке ашырыла баштады. 
Ошону менен бирге тариф саясатын бор-
борлоштурууга пландуу тїрдº ºтїї колго 
алынып, “Кыргызжылуулукэнерго” мамле-
кеттик ишканасынын керектººчїлºрї їчїн 
жылуулук энгергиясынын 1Гкал жалпы нар-
кы 5061,30сом ºлчºмїндº, кºмїр менен 
иштеген отказандарга – 5029,96 сом, газ 
менен иштеген от казандарга – 6259,09 
сом, мазут менен иштеген отказанга – 7 
234,82 сом, электр энергиясы менен иште-
ген отказанга – 5 885,33 сом каралган. Бул 
керектººчїлºрдїн кайсыл жерде жашаганы-
на, алардын тºлºº мїмкїнчїлїгїнº карабай 
социалдык адилеттїїлїк прициби боюнча 
алардын укугу те¢делип, керектººчїлºргº 
тїзїлгºн шарт ушундай болду.

Департамент тарабынан электр жы-
луулугуна бекитилген тарифтери биздин 
ишканабыздын чыгымын толугу менен жап-
пайт. Албетте мындай кºрїнїш тармак-
тын ºз алдынча ºнїгїшїнº мїмкїнчїлїк 
тїзбºйт. Калкты мамлекеттик колдоо прог-
раммасынын алкагында жылуулук менен 
камсыз кылган ишкананын чыгымынын бир 
бºлїгїн бюджеттин эсебинен жабылып ке-
лет. Бирок, Финансы министрлиги тара-
бынан толугу менен каржыланбай калган 
учурлары болот.

2022-жылдын биринчи кварталынын 
жыйынтыгы боюнча “Кыргызжылуулук-
энерго” мамлекеттик ишканасынын негиз-
ги отун менен камсыз кылуучу ишканалар-
га болгон кредитордук карызы 719,3 млн. 
сомду тїзїп турат. Бюджеттик каржылоо-

нун жетишсиздигинен ушундай абал жа-
ралууда. Мына ушундай кºрїнїштºр энер-
горесурстарын ташып жеткирип жаткан 
ºнºктºштºр менен болгон ºз ара мами-
леге терс таасирин тийгизиши мїмкїн. ªз 
ара пикир келишпестик бизнестин мамле-
кеттик менеджментти уюштурууга ишени-
ми кетип, ºнºктºштºр тендерлерге каты-
шууда баш тартышып, кээ бир учурларга 
финансылык доо койгонго чейин барышат.

Маселен, биздин мамлекеттик ишкана-
нын “Кыргызстан Газпром” ЖЧКсына бол-
гон карызы 228,3 млн. сом, ААК “Кыргыз-
нефтегазга” 301,09 млн. сом, кºмїр ташып 
жеткирїїчї ишканаларга 36, 17 млн. сом, 
мазут ташуучуларга 6,27 млн. сомду тїзїп 
турат. Энергокомпанияларга ºз убагында 
кредитордук карызды тºлºй албагандыгы-
бызга байланыштуу 48,42 млн. сом сумма-
сында пеня коюшкан. “Кыргызнефтегаз” иш-
канасы дагы 3,9 млн. сом карызын тºлºº 
боюнча доомат коюп келишїїдº.

2022-жылга республикалык бюджет 
жºнїндºгї мыйзамга ылайык, биздин иш-
канага бºлїнїїчї субсидиянын сумма-
сы 1410,5 млн. сомду тїзїп, анын ичинен 
калк їчїн 1396,5 млн. сом, Ми¢-Куш комму-
налдык чарбасын колдоого 13,9 млн. сом,  
республикалык атайын комбинатка 12,6 
млн. сом каралган. Ушул жылдын апрель 
айына субсидия боюнча каржылоонун 
кºлºмї 760 млн. сомду тїздї.

– Жылуулукту жоготууну азай-
туу боюнча кандай иштер жїрїп 
жатат?
– Кышка даярдык кºрїї мезгилин-

де аймактардагы филиалдарыбыз ме-
нен бирге жылуулукту азайтуу боюнча 
керектººчїлºрдїн турак жайына, объек-
тилерге инвентаризация иштерин жїргїзїп 
жатабыз. “Чїй СПМК” филиалынын ºндї-
рїштїк базасын ºнїктїрїї багытында эски-
лиги жеткен 40 отказанды алмаштыруу прог- 
раммасы иштелип чыгып, бекитилди. Жыл-
дын аягына чейин бул иштердин ºтºсїнºн 
чыгабыз. Ошондой эле “Кант ПТС” филиа-
лынын жа¢ы модулдагы газ-мазут менен 
иштеген отказанынын жана “Токмок ПТС” 
филиалынын газ менен иштеген отказаны-
нын курулушу аяктап калды.

ªндїрїштїк жана финансылык-чар-
балык ишмердїїлїктїн натыйжалуулу-
гуна жетишїї їчїн инновациялык жана 
новатордук сунуштарды ишке киргизїї 
маанилїї болуп жатат. “Кыргызжылуулук- 
энерго” ишканасынын алдында борбордук 
аппараттын жана филиалдардын жооптуу 
кызматкерлеринин тїзїлгºн комиссия жы-
луулук менен камсыз кылуу системасын 
ºнїктїрїї боюнча олуттуу маселелерди 
карашып, жемиштїї долбоорлорду сунуш-
ташууда. Маселен, “Нарын МПОТ” фили-
алындагы электр энергиясы менен иште-
ген отказанды кºмїргº ºткºрїї долбоору 

каралып, жактырылды. Эгерде отказанды 
кºмїргº ºткºрº турган болсок 9129,328 
ми¢ кВт/саат їнºмдºлїп,   жалпы суммасы 
23005,9 ми¢ сомду тїзºт.Кїйїїчї отундун 
наркынын айырмасынын эсебинен жалпы 
їнºмдºº 8288,2 ми¢ сомду тїзºт. Ошондой 
эле ºлкºдºгї энергетикалык кризиске бай-
ланыштуу Талас шаарындагы бюджеттик 
мекемелерди электр энергиясы менен иш-
теген отказандарды толугу менен кºмїргº 
ºткºрїї каралууда. “Ош райондор аралык 
жылуулук менен жабдуу ºндїрїштїк би-

рикмеси” филиалы райондордо їйлºрдїн 
тургундарынын кºптºгºн ºтїнїчї боюнча, 
токтоп турган отказандарын реконструк-
циялоону пландаштырып жатабыз. ªзгºн 
шаарында «Черемушки» кичи районун-
да14 кºп кабаттуу їйдº жашаган калктын 
саны 347 жашоочу жана Кара-Суу шаарла-
рынын «Юбилейный» кичи райондорунда 
о¢доо иштер жїрїп жатат. Бїгїнкї кїндº 
отказандарга прогрессивдїї технология-
ны киргизїї боюнча иш чаралар “Кыргыз-
жылуулукэнерго” мамлекеттик ишканасы-
нын стратегиялык планына киргизилип, 
ийгиликтїї жїзºгº ашырылууда.

Мына ушундай саамалыктардын на-
тыйжасында биздин ишкана жылуулук 
тїйїндºрїндºгї жоготууну азайтып жата-
быз. Биринчи кварталда планга салыштыр-
малуу 4,583 Гкал, же болбосо 6,41%га азай-
тып, ошону менен бирге финансылык ресур-
старды жана отунду їнºмдººгº жетиштик. 
Ошондой эле отунду чыгымдоонун норма-
сын азайтуу ºзїнїн натыйжасын берип жа-
тат. Маселен, мазут 160тан 158 кг азайып,  
жалпы жонунан 1,197 ми¢ тонна мазут 
їнºмдºлдї. Газ їчїн 146дан 144 кубометр-
ге чейин азайып, жалпы жонунан 1830,99 
ми¢ м3 болду. Электр энергиясы боюнча 
салыштырма ченемдер 1198ден 1196 кВт/
саатка чейин кыскартылып  2489,82 ми¢ 
кВт саатты тїздї. 

– Болот Жаныбекович, жылуу
лук жана ысык суу менен камсыз 
кылуу кызматы їчїн тºлºмдºрдї 
чогултуу бардык филиалдарда 
ийгиликтїї ишке ашырылып жа-
табы, же жетишпестиктер дагы 
барбы?
– “Кой аксагы менен жїз” деп коет го. 

Иш болгон жерде кемчилик болот экен. 
Кызмат кºрсºтїї їчїн калктан тºмºнкї 
де¢гээлде акча чогулткан ишканалары-
быз жок эмес, бар. Мисалга алсак, Ош жы-
луулук менен камсыздоо ишканасы план-
ды 30,07%га, Чолпон-Ата ПТС – 34,96%, 
Майлуу-Суу ПТС – 52,66%, Караколдогу 
жылуулук ишкана – 56,85%, Бостери ПТС  
– 61,8%, Балыкчы ПТС – 65,67%, Таш-
Кºмїр ПТС – 66,8%га аткарышты.  Иш-
тин бул кемчиликтери 2022-жылдын 26- 
майында Бостери айылында ºткºн «Кыр-
гызтеплоэнерго» мамлекеттик ишканасы-
нын техникалык ке¢ешинин жыйынында 
каралды. Биз бул ишканалардын жетек-
чилеринин жана кызматкерлеринин жооп-
керчилиги жана тартибин карап, тиешелїї 
чараларды кºрїп жатабыз. Иштин сапатын 
арттыруу максатында абоненттик базаны 
тактап, керектººчїлºргº тїшїндїрїї иште-
ри жїргїзїлїїдº. Негизинен биздин ишка-
нада иш ыргагы ºз нугунда баратат. Кїз-
кыш мезгилинде керектººчїлºрдї жылуу-
лук жана ысык суу менен камсыз кылууну 
їзгїлтїккº учуратпай, элибиздин алдында 
жїзїбїз жарык болушу їчїн талбай эмгек-
тенип жатабыз. Президент, Министрлер Ка-
бинети биздин ар бир демилгебизди кол-
доп, ишибизге стимул беришїїдº. Ошон-
дуктан, ишенимди актоо биз їчїн сыймык 
десем жа¢ылышпаймын.
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Ден соолук сакчыларынын салтанаты

Панфилов  районунун жалпы  
дарыгерлик  борбору 
кийинки учурда материалдык-
техникалык базасын чы¢доо, 
ооруларды  ыкчам жана 
сапаттуу тейлºº, ар кандай 
уюмдарды ишке тартуу, 
айыл жергесине фельдшер-
акушердик (ФАП), ¿й-б¿лºл¿к 
дарыгерлер тобунун (¯ДТ) 
имаратын куруу, калкты 
медициналык жактан сапаттуу 
тейлººгº, ошондой эле 
медицина кызматкерлеринин  
билим де¢гээлин  жыл сайын 
жогорулатуу  максатында 
курстарга жибер¿¿ жана 
башка ийгиликтерге  
жетишкендиктери менен оозго 
алынып келет.

кай бирлери  оор жана ºтº оор т¿рлºр¿ 
менен ооруп, стационардык  дарыла- 
нуудан    ºт¿шт¿. Ошондо да, бир дагы 
дарыгер жумушчу ордун таштабай,  жо-
горку патриоттуулукту кºрсºтт¿¢ºр. 

Азыр ал кыйынчылыктар артта ка-
лып, майрамдап жатабыз. Иш боюнча 
айта кетсек, Панфилов райондук жал-
пы дарыгерлик борборунда – 45 жогор-
ку билимд¿¿ (штат 71) дарыгер,   анын 
ичинен 6 стоматолог, 15 ¿й-б¿лºл¿к да-
рыгер  эмгектенет. Орто  медициналык  
кызматкерлер  бардыгы – 141. Алардын 
ичинен 48 ¿й-б¿лºл¿к кызматкерлер. 
Кичи медициналык кызматкерлер – 57. 
Башка персоналдар – 48. Дарыгерлер-
дин – 17си жогорку категориядагылар, 
орто медицина кызматкерлердин ичинен 
– 18и жогорку категорияга ээ. 1-катего- 
рияда – 5 медайым, 2-категорияда – 5 
медайым,  20дан ашык саламаттык сак-
тоонун  ардактуу кызматкерлери, Ч¿й об-
лусунун  мамлекеттик администрациясы-
нын  “Кеменгер” тºш белгисинин ээси, 
Кыргыз Республикасынын эмгек си¢ирген 
1 дарыгери биздин жамаатта эмгекте-
нет. Жергиликт¿¿ бийлик ºк¿лдºр¿, акти-
вист жарандарыбыз саламаттыкты сак-
тоонун материалдык-техникалык база-
сын чы¢доого азыркы убакта чо¢ кº¢¿л 
бºл¿¿дº. Маселен,  ¿ст¿б¿здºг¿ жылы 
¿й-б¿лºл¿к дарыгерлер тобунун жа¢ы 
3 имараты эксплуатацияга  киргизилди. 
Кайы¢ды  шаарындагы ЇДБ имараты  жа-

манбап медициналык жабдууларды   
орнотуп, медицина кызматкерлери-
нин бейтаптарды тейлººс¿нº жак-
шы шарттарды  т¿з¿п келет. Ага ¿ст¿- 
б¿здºг¿ жылы жа¢ы ачылган Тельман, 
Кум-Арык, К¿рп¿лдºк айылдарындагы 
¿й-б¿лºл¿к топторун айта кет¿¿ абзел. 
Ал эми Эркин-Сай, Первомайский айыл-
дарына 2 ¿й-б¿лºл¿к тобун салуу боюнча 
документ  иштери даярдалууда. Ошон-
дой эле Эфиронос, 15-партсъезд, Орто-
Арык айылдарына ФАП  курулуп жыл ая-
гында жогорудагы иш чаралар толугу ме-
нен аткарылса медицина кызматкерле-
ринин иштººс¿ жакшырып, аймактардагы 
ар кандай ооруларга бºгºт коюлуп, калк- 
тын саламаттыгы да жакшырат.

Иш чаранын со¢унда бир канча жыл-
дан бери медицина  тармагында бел чеч-
пей кызмат ºтºп, эмгеги си¢ген дарыгер-
лер, медайымдар ж.б. кызматкерлер да 
унутта калбай, эмгектеринин ¿з¿р¿н кºр¿п 
ардактуу сыйга татыктуу болушту. Миса-
лы, “Саламаттыкты  сактоонун отличниги” 
тºш  белгилери  менен Кайы¢ды шаарын-
дагы №1 ̄ ДТнын дарыгери М.Кошалиева, 
ФАПтын башчысы Ф.Кыязова,  оору- 
кананын  башкы медайымы К.Кара-
сартова,  КРнын Саламаттык сактоо ми-
нистрлигинин Ардак грамотасы менен 
врач-педиатр Ж.Исабеков оорукананын 
жандандыруу  бºл¿м¿н¿н  улуу медайы-
мы М.Т¿мºнбаева,  КРнын Президенти-
нин Ч¿й облусундагы ыйгарым укуктуу 
ºк¿л¿н¿н “Кеменгер” тºш белгиси менен 
кардиолог Т.И. Рыжик жана Ардак грамо-
тасы менен Їй-бїлºлїк дарыгерлер то-
бунун дарыгери Э.Сарыгулова, медайы-
мы А.Г.Граб, “Панфилов районун ардак-
туу атуулу” наамы менен А.Болбуров,  
ошондой эле оорукананын администра-
циясынын жана профсоюздук комите-
тинин  ардак грамоталары менен бир 
катар медицина кызматкерлери да сыйла- 
нышты. 

Райондук мамадминистрациясынын 
аппарат башчысы А.¯сºналиева КРнын 
Президентинин Ч¿й облусундагы ый-
гарым укуктуу ºк¿л¿ Н.Алымбаевдин  
ыраазычылык катын тапшырып дары-
герлердин  ишине ийгиликтерди каала-
ды. Жыйындын со¢унда райондук мада-
ният кызматкерлери дарыгерлердин ке-
сиптик к¿н¿нº карата жагымдуу маанай-
дагы концерт тартуулашты. Кºр¿¿ч¿лºр 
да медицина  кызматкерлери да дары-
герлердин,  медайымдардын ишин жо-
гору баалап, тºш белги, Ардак грамота 
менен сыйлагандыгы ¿ч¿н администра-
ция жетекчилерине ыраазычылык билди- 
ришти.

Медиктер сыйга бºлºндї

Болот ЖУМАГУЛОВ, 
“Кыргыз Туусу”

ªткºн аптада Панфилов райондук 
жалпы дарыгерлик-практикалык 

борбору Каптал-Арык айылындагы ма-
даният ¿й¿ндº медицина кызматкер-
леринин  кесиптик майрамына карата  
атайын иш-чара ºткºрдї. Салтанатка   
оорукананын  директору  Абдыкадыров  
Жалил Абдыкадырович, райондук мамле-
кеттик  администрациясынын  ºк¿лдºр¿, 
Ардагерлер Ке¢ешинин тºрагасы билим 
бер¿¿ бºл¿м¿н¿н, агрардык  ºн¿кт¿р¿¿ 
башкармалыгынын башчылары жана  
оорукананын  кызматкерлери катышыш-
ты. Иш чаранын ачылышында оорука-
нанын директору Жалил Абдыкадыров 
кесиптештерин кесиптик майрамы ме-
нен куттуктап, тºмºнк¿лºрд¿ баяндады:

– 2019-жылы пандемия башталган-
дан бери биринчи жолу кесиптик  май-
рамыбызды чогуу райондук  де¢гээлде 
белгилеп жатабыз. Пандемия  убагында  
медицина  кызматкерлеринин дээрлик 
баары   COVID-19дун же¢ил формасы, 

кын арада ишке берилгени турат. 2 ¯ДТ 
жана 3 ФАПтын жа¢ы имаратын курууга 
аракеттер кºрїл¿¿дº. Панфилов айылын-
дагы АРИС уюму тарабынан каржылана 
турган жалпы наркы 162 млн. сомдук 4 
кабаттуу стационардык имаратыбыздын  
капиталдык о¢доосу башталганы турат. 
Ошондой эле жетекчи башка жетишкен-
диктерге, медицина  кызматкерлеринин  

к¿ж¿рмºн эмгектерине токтолуп, аларга 
чы¢ ден соолук, узак  ºм¿р, иштеги  ий-
гиликтерди каалады.

Райондук жалпы дарыгерлик-прак- 
тикалык борбордун директору Ж.Абдыка-
дыров донордук уюмдарды ишке тар-
туу менен айыл жергесиндеги медици-
на мекемелерине да кºп кº¢¿л буруп 
жа¢ы имараттарды салып,  ичине  за-

Жалпы дарыгерлер борборунун жамааты
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То¢ районунун “Жайчы” этнокомплек-
синин ээси Социалисттик эмгектин 

эки жолку баатыры, КРнын баатыры, ле-
гендарлуу чабан Таштанбек Акматовдун 
уулу Баатырбек Акматов кºп жылдан бе-
ри меринос койлорун багып, ата кесибин 
улантып келет. ªткºн аптада ал жерде аг-
рофестиваль болду. Агрофестивалдын 
максаты – меринос койлорунун пайда- 
луулугун элге жеткирїї, этнотуризмди  
жайылтуу. Бул жерде жайкысын боз 
їйлºрдº туристтерди кабыл алып, нукура  
улуттук тамак-аш жасалып берилет. Баа-
тыр чабандын кол ºнºрчї кызы, белгилїї 
дизайнер Гїлмира Акматованын мери-
нос койдун жїнїнºн токулуп жасалган 
этно-заманбап кийимдеринин коллек-
циясы кºрсºтїлдї. Америкадан, Араб 
ºлкºлºрїнºн, Франциядан, Германиядан, 
Россиядан жана Тїркиядан келген турист-
терди кыргыздын кой кыркуу, жїн сабоо жу-
муштары кызыктырып, улуттук оюндарга 
катышып жатышты. Россиядан келген Ла-
риса Бунина менен сїйлºшкºнїмдº ал бу-
ларга токтолду: ”Мага боз їйдїн тїндїгїн 
ачып коюп, тїнкїсїн жылдыз санап жат-
канды алгачкы жолу нарындык досторум 
їйрºткºн. Жайлоодогу тїнкї жымжырттык 
ааламдын эч жеринде жок экен. Нервим 
укмуштуудай эс алган болчу. Дагы кайсы 
жердин боз їйї жакшы болду экен деп, из-
деп жїрїп, ушул агрофестивалга туш кел-
дим. Биринчи жолу кыркынды кºрїп, мен 
дагы жїн сабоого катыштым. Бирок, рос-
сиялыктардын кºбї булар тууралуу бил-
бегени ºкїнїчтїї”.  

– “Жайчы” этнокомплексинде тºртїнчї 
ирет агрофестиваль ºткºрїп жатабыз, – 
дейт Баатырбек. – Кыргызстанда жїн иш-
тетилбегени абдан чо¢ кºйгºй. Жїндºн 
кийим-кече жасалса жумуш орундары 
тїзїлїп, бюджетке салык тºлºнїп, бара-
бара кыргыз бренди менен экспортко чы-
гарылмак. Биз ушул иштерди элге жайыл-
талы деп жатабыз. Бул бир жагы. 

Экинчиден, учурда дїйнºдº ири мега-
полистердеги батирлеринен качып, таби-
ятка жакындаган адамдарды тарткан этно-
туризм тенденциясы абдан чо¢. Бир жо-
лу эрте¢ менен турсам, Германиядан кел-
ген бир кемпир кºк чºпкº отуруп алып ый-
лап жатыптыр. Кºрсº тиги кемпир: “Мен 
82ге чыкканга чейин табияттын мындай  
ажайып кооздугун, айланасында куштар 
сайраган таза абаны биринчи кºрїп жа-
там”, – деп сїйїнгºнїнºн ыйлаптыр. 

Албетте, башталган иштин кыйын-
чылыктары да болбой койбойт. Ар бир 
адамдын кыялына чыдап, талабын орунда-
тууга, маданияттуулукту кºрсºтїп тейлººгº 
аракет кылышы¢ керек”,.  

Топоз жарым жапайы мал. Жакшы жа-
гы – адам ага тоют даярдап тїйшїк тарт-
пайт. Жайы-кышы тоодо оттойт. Жаман 
жагы – жайытты туура колдонбосо жерди 
такыр кылып жиберет. Кºп жылдан бери 
Таштанбек Акматов “Сырт” жайлоосунда 

    Тескей беттеги  
      туризмдин     

   потенциалы чо¢
 Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, “Кыргыз Туусу” 

Президент С. Жапаровдун жарлыгы менен туризм тармагын ºнїктїрїї 
фонду тїзїлїп, ага бюджеттен 1 млрд. сом каралган. Фонддун 
каражатына ºлкº аймактарында 68 туристтик респоинт – эс алуу 
комплекстери курулушу керек. Анын жетººсї То¢, бешººсї Жети-ªгїз 
районуна курулуусу пландалган. Анткени, элибиз табигый жер-суу 
ресурстарын маданияттуу пайдаланып, андан киреше табуунун жолун 
їйрºнїшї жана мамлекет ички туризмди ºнїктїрїїсї кажет. 

топоз багат. Ал 2000-жылдан бери кыргыз-
дын ак топоздорунун тукумун кºбºйтїїнїн 
їстїндº   аракеттенип жатыптыр. Ак то-
поздун пайдалуулугу кºп. Ак тїс кїндїн  
ультра нурун кºп тартпайт. Ага жараша 
жайкы саратанда сайгактап ээсин кошумча 
тїйшїккº салбай багууга ы¢гайлуу. Анын 
їстїнº ак топоздун жїнї дїйнºлїк рынок-
то сейрек кездешкени, ден соолукка пай-
далуулугу менен артыкчылыктуу болуп 
эсептелинип келет. Ак тїстºгї жїндї, те-
рини бардык тїскº боёп колдонууга болот. 

Жергиликтїї эл То¢дун бийик тооло-
рунда сейрек кездешїїчї айбанаттардын 
коругун уюштуруптур. Ал жерде илбирс-
тер, эчки-текелер жана бїркїттºрдїн уя-
сы ж.б. бар дешти. Барган адамдар алар-
дын кээ бирин алыстан кºрїп, кээ бирин 
кºрº албай калышат. Бирок, тоолордун 
бир топ жерине фотокамералар орно- 
тулган. Камераны ачып, ºрººндº кан-
дай жаныбар бар экенин кºрїїгº болот. 
Корукта де¢из де¢гээлинен 3000 метр  
бийиктикте жашаган башка мамлекеттер-
де жок куштардын тїрлºрї да тїнºк та-
бышканын айтышты. Туристтер ошолор-
ду тартканы барышат экен.

Фестивалга Жети-ªгїз районунан кел-
ген “Тескей геопарк” демилгечи тобунун же-
текчиси Жылдыз Асанакунова менен маек-
тештим. “Биз Ысык-Кºлдїн тескейинде жай-
гашкан тоолорду, табигый жаратылыш му-
растарын ЮНЕСКОнун тизмесине киргизїї 
демилгесин кºтºрїп жатабыз. То¢ районун-
да туризм жакшы де¢гээлге кºтºрїлїп келе 
жатат. Геологиялык бай мурастарга ээ бол-
сок да, элибиз туризмди ºздºштїрº албай 
жатат. Ошондуктан тажрыйба алмашуу їчїн 
“Жайчы” агрофестивалын кºргºнї келдик. 
Тескей жээкте 8 геологиялык баалуу мурас 
бар. Жети-ªгїз тоолору Тибет, Евразия тоо- 
лору менен жашташ. Термоминералдык 
сууларга бай. Бул аймакта ми¢деген жыл 
мурда Чибу деген чо¢ шаар цивилизация-
сы болгондугу айтылып келет. Жети-ªгїздº 

“Тамга таш” деген таштар, “Ара-Бел” ат-
туу плато, “Жомок” деген каньон, “Жарыл-
ган жїрºк”  тоосу, “Кºк-Жайык” жайлоосу, 
шаркыратмалар ж.б. табигый жайлар чет 
элдиктерди ºзїнº тартып турат. Биздеги ай-
рым флора, фауна бирдиктери кызыл ки-
тепке кирген. Тескей Ала-Тоо ак илбирстер-
дин саны боюнча дїйнºдº  4-орунда турат. 
Борбор Азиянын мº¢гїлºрїнїн 70 пайызы 
бизде жайгашкан. Ушундай байлыктары-
быз болуп туруп, туризмди ºнїктїрº албай 
жатканыбыз кечиримсиз. Кºйгºйлºрїбїз 
кºп. Азыркы кїндº чет элдик туристтерди 
тоолордо алып жїрїїнїн бирдиктїї ин-
струкциясы иштелип чыга элек. Чет тил-
ди жакшы ºздºштїргºн экскурсоводдор 
жана ашпозчулар тартыш. Англис тилдїї 
шопурлар жетпей жатат. Ушул кесиптер-
ди кесипчилик-техникалык окуу жайларда 
даярдатууну сунуштап жатабыз. Мектепке 

экологиялык билим берїї боюнча сабак-
тарды киргизїї керек деп ойлойбуз. Бор-
бор Азия мамлекеттеринин ичинен бирин-
чи болуп То¢ жана Жети-ªгїз райондору-
на геопарк статусун алуу аракетин кºрїп, 
бул боюнча пилоттук программаны иштеп 
чыгып жатабыз”, – дейт.        

ªткºн айда “Кºк-Жайык” жайлоосуна 
кеткен жолдун алты кºпїрºсїнїн бирººсї 
сынып, бульдозер чо¢ сууга кулап,  айдоо-
чусу каза болуп калды. Бул окуянын айрык-
ча туристтик мезгил башталганда каттал-
ганы ого бетер ºкїндїргºн. Ал жол Транс-
порт жана коммуникациялар министрли-
гине караштуу №35 жол экспулатациялоо 
мамлекеттик ишканасына тиешелїї экен.  
Каражаттын тартыштыгынан кºпїрºлºрдїн 
эскилиги жетиптир.  

Быйыл жергиликтїї эл туризм тарма-
гын ºздºштїрїїнї колго ала баштаптыр. 
Жети-ªгїз айыл ºкмºтїнº караштуу Кабак 

айылынын башчысы Кемелбек Жумакунов 
мындай дейт: “Былтыркы жылы Баатырбек 
Акматовдун “Жайчы” этнокомплексинде 
ºткºн агрофестивалга айылдык ке¢ештин 
депутаттары менен келип, абдан чо¢ кызы-
гуу пайда болгон. Биз деле ушундай иш ча-
раларды уюштуруп, меймандарды тозсок 
болот турбайбы деген таасирленїї пай-
да болгон. Кºл жээгинде айыл ºкмºтїнº 
тиешелїї 10 гектар муниципалдык жери-
биз бар. Ошол жерге этнокомплекс куруу 
демилгесин кºтºрїп, жергиликтїї ке¢ешке 
сунуш киргизген болчубуз. Аны депутат-
тарыбыз колдоп берген. Быйыл айылдык 
ке¢еш жергиликтїї бюджеттен каражат 
бºлдї. Бїгїнкї кїндº ал жерге этнокомплек-
стин долбоорун даярдап жатабыз. Андан 
тышкары, муниципалдык ишкананы тїптºп, 
жыгач, жїн, чий, тери иштете турган цех-
терди курабыз”. 

Гїлмира Акматованын продукциялары

“Жайчы” этнокомплекси, чет ºлкºлїк туристтер

Америкалык айым жїн сабап жатат
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Поэзия фестивалы

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
«Кыргыз Туусу»

1-4-июлда Ысык-Кºл районунун 
Кара-Ой айылындагы “Акун 
Ысык-Кºл” пансионатында акын, 
мамлекеттик ишмер Чыныбай 
Турсунбековдун жаркын элесине 
арналган “Жылдыздуу жээк” 
поэзия фестивалы ºт¿п, ага 
“Мен д¿йнºгº баланын кºз¿ 
менен карайм” аттуу эскер¿¿ 
китеби боюнча эссе жазуу 
сынагынын жана “Жаш толкун 
– 2022” поэзия конкурсунун 
финалисттери, Улуттук 
жазуучулар союзунун м¿чºлºр¿ 
катышты.

“Жаш Толкун – 2022”  поэзия сына-
гынын байге фонду 200 000 сом-

ду т¿з¿п, чыгармалар 2022-жылдын 15-ию-
нуна чейин кабыл алынып, 76 жаш акын 
катышты.

Конкурска келген ырларды 5 балл-
дык система менен 3 критерий: 1. Поэти-
калык форманы бил¿¿с¿, тили жана тех-
никалык чеберчилиги (рифманын, ка-
лыптын, стилистиканын оригиналдуулу-
гу); 2. Кыргыз тилинин нормаларын сак-
тоосу; 3. Таасирд¿¿л¿г¿, образдардын 
айкындыгы, ма¢ызы, жа¢ычылдыгы (ой-
толгоону чагылдыра бил¿¿с¿) боюнча  
бааланды.

Б¿калча Маматали кызы, Кадырбек 
Аблабеков, Нуркыз Рыскул кызы, Бек-
мурат Келдибаев, Элгиза Бусурман-
кулова, Мелис Маматжан уулу, Улук-
бек Омокеев, Умар Нусубалиев, Кам-
чыбек Узакбай уулу, Д¿йшºнбек Бекте-
мир уулу, Болот Мамбетисаев, Майрам-
бек ªм¿рбаев поэзия сынагынын 1-эта-
бынын же¢¿¿ч¿лºр¿ болуп калышты. 
Б.Келдибаев поэзия фестивалына ка-

«Жылдыздуу жээктеги» ыр майрамы

тыша албай калгандыктан, финалисттер-
ден кийин эле жогорку балл алган Эрнис 
Т¿мºнбаев финалисттер тобуна кошулду. 
Ошондой эле ыр сынагын уюштуруунун 
демилгечиси Нуржан Давлетбекованын 
сунушу менен былтыр поэзия конкурсун-
да же¢¿¿ч¿ болуп, бирок ж¿йºл¿¿ себеп-
терден улам катыша албай калган Чол-
пон Орозалиева кошулду. Ошентип, акын 
Чыныбай Турсунбековдун жаркын элеси-
не арналган “Жылдыздуу жээк” поэзия  
фестивалына 35 жашка чейинки 13 жаш 
акын катышты.

Ал чыныгы ыр майрамына айланды. 
Фестивалга Кыргыз эл акындары Акбар  
Рыскулов, Кожогелди Култегин, КРнын ма-
даниятына эмгек си¢ирген ишмерлер: Улут-
тук жазуучулар союзунун тºрагасы, акын 
Нурлан Калыбеков, акын жана журналист 
Курманбек Рыспаев жана мен, филология 
илимдеринин докторлору Лайли ̄ к¿баева, 
Суусар Искендерова, акындар Г¿лжамила 
Шакирова, Бурулкан Карагулова, Салтанат 

Орозобекова, Жыпара Исабаева, Таштан 
Чакиев, Алтынбек Исмаилов, Махабат Ка-
сейинова, белгил¿¿ кинорежиссер Темир 
Бирназаров, таланттуу обончу, пародист, 
куудул Майрамбек Осмонов, акын Чыны-
бай Турсунбековдун бир туугандары ж.б. 
катышты.

Фестиваль к¿ндºр¿ финалисттердин 
ырларын дагы бир сыйра шашпай окуп чык-
тым. Буюрса, алардын ар бири улуттук ада-
бияттын эрте¢ки ж¿з¿ жана ¿н¿ болорунан 
эч шек санабайм. Анткени баарынын акын-
дык кºрº¢гºлºр¿, калем шилтегени, кºркºм 
ой ж¿г¿рт¿¿лºр¿, э¢ башкысы адамдык са-
паттары, бири-бирине жасаган сый мамиле-
лери жакты. Биздин муундагылар алардын 
курагында оргу-баргы болчубуз, ºйдº-тºмºн 
с¿йлºп койчубуз. 

1-июлда ачылыш аземи болуп, кечин-
де финалисттерди баалоонун экинчи эта-
бы башталды. 1-к¿н¿ финалисттер сынакка 
жиберилген 5 ырдын арасынан экини жана 
акын Чыныбай Турсунбековдун калемине 

таандык бир ырды кºркºм окуп беришти. 
Кийинки к¿нгº финалист акындарга “Жыл-
дыздуу жээк” темасында ыр жазып кел¿¿ 
тапшырмасы берилди. 

2-июлда конкурсанттар ырларын 
кºркºм окуп беришип, ыр окуудагы та-
асир бер¿¿ чеберчилигине ºз¿нчº балл  
коюлду.

3-июлда калыстар тобу поэзия сынагы-
нын жыйынтыгын чыгаруу ¿ч¿н чогулдук. Ыр 
сынактын экинчи этабынын жыйынтыгын-
да Нуркыз Рыскул кызы 92 балл, Б¿калча 
Маматали кызы 90 балл алышып, кайра-
дан эле 1-2-орундарга чыгышса, 3-орунду 
Чолпон Орозалиева алды. 

Менин жеке оюмда, 100 ми¢ сом баш 
байгени алган Нуркыз Рыскул кызы поэ-
зия д¿йнºс¿нºн ºз ордун тапкан, калеми 
такшалган акын кыздарыбыздан. Буга фи-
налисттердин эч кимиси чычалабайт бо-
лушу керек. Ыр сынакта 2-орунду алган 
Б¿калча Маматали кызы “Акун” тандаган 
акын номинациясына татыктуу болуп, 40 
ми¢ сом алды. Б¿калча да мыкты акын. 
Сынакта 3-орунду алып, “Жылдын ачы-
лышы” номинациясына ээ болуп, 30 ми¢ 
сом байгел¿¿ болгон Чолпон Орозалиева-
нын калем шилтегени да мыкты. Ж¿з¿нºн 
к¿лк¿ тºг¿лгºн Майрамбек ªм¿рбаев 
“Кºр¿¿ч¿лºрд¿н тандоосуна” татыктуу  
болду. 

“Жылдыздуу жээк” поэзия фестивалы 
ага катышкан ар бир жаш акын ¿ч¿н эстен 
кеткис окуя болду деп ойлойм. Минтип жаш 
акындарга поэзия майрамын уюштуруп бер-
ген “Акун” компаниялар тобуна жана анын 
жетекчиси Нуржан Тентимишовага чын ди-
либизден ыраазычылык билдирип коюу 
адамгерчилик парз. 

Буюрса, “Жылдыздуу жээк” болочок-
то эл аралык де¢гээлге кºтºр¿лºт де-
ген ишеним бар. Бул демилгени колдоо-
го алып жардамыбызды берсек, ал улут-
тук адабиятыбыздын ºс¿п-ºн¿г¿ш¿ ¿ч¿н 
чо¢ салым кошуп, “Жылдыздуу жээк-
те” далай таланттарыбыздын жылдызы  
жанары шексиз.

Ыр д¿йнº

Балдарыма
¯йрºн. Ук. Талыкпагын билимден,
Абай болгун сººг¿ жок тили¢ден.
Д¿йнº толгон ж¿рºктºр бар жыла¢ач,
Д¿йнº толгон ж¿рºктºр бар кийимчен.

Шашпа. Баспа. Алгач а¢да жолу¢ду,
Туйбай туруп даярдаба жообу¢ду.
Айткан кеби¢ к¿м¿ш болсо, биле ж¿р,
Айтпаганы¢ алтындыгын ою¢ду...

Какпа. Силкпе. Жаман айтпа, сылык бол.
Жашоо кыйыр, кээде таштак, узун жол.
Жалган менен уйгундашып кетпегин,
Жалган менен жаралат б¿т тозоктор.

Максатты бил. Текебердик кылбагын,
Эр-эркектей болуу керек сынбагын!
 Уяты¢ды, намысы¢ды жоготпо,
Адал болсун, жыйган, терген, кылганы¢.

Мактоолорго, кур сºздºргº берилбе,
"О¢ой келген, о¢ой кетет". Керилбе!
Тепкич сымал, сыноосу бар д¿йнºн¿н,
М¿д¿р¿лсº¢, сындым дебе, же¢илбе.

Акын Сейил ШАМИЛ кызы:

Уга билгин. Уктура да билгини¢,
Шарактабай, токтоо болуп ж¿рг¿н¿¢.
Кºп каткырык муш ж¿рºкт¿ карартат,
Кºп к¿лк¿дºн ºз-ºз¿¢д¿ тыйгыны¢.

Бекем болгун аманатка, достукка,
Ыйман толтур кººдºндºг¿ боштукка.
...Колун кезеп, сунса дагы курч кылыч,
Кас, душманга сыры¢ сатпа, унутпа!

Тик тур. Башты катпа желкеге,
Тапшырбагын тагдыры¢ды "эркеге".
Мекен ¿ч¿н аябагын жаны¢ды,
Таппаса¢ да зыян, пайда, эчтеке.

Мекени жок адам – дербиш, кайырчы,
 Ата-баба¢ баскан жолу, байыркы.
Мурас алган, ºткºр¿¿ч¿ парз сага,
 Кор таштаба, артып ж¿г¿¢, айыпты.

Кандай кырдаал кезикпесин башы¢а,
Балам! Такыр сабыры¢ды жоготпо!!!

Чачыранды
Азабы¢ берди¢... бакыты¢ сунду¢,
Арманым к¿чºп, алсырап ж¿рд¿м.
От болдум, кээде ыза¢а то¢дум,
Эс алам б¿г¿н... Ж¿рºкт¿ бошот!

Кызганыч ээлеп ºзºкт¿ ºрттºп,
Сагыныч, э¢сºº, к¿т¿¿дºн чарчап.

Сезимдер толгоп, элеси¢ кыйнайт..
Эс алам болду... Ж¿рºкт¿ бошот!

Чар жайыт кыял, каргыма ойлор,
Мазасын алып т¿штºргº кирбей.
Ж¿рºктºн чыккын, эсиме т¿шпºй,
Эс алгым келди... Ж¿рºкт¿ бошот!..

Уйкусуз тїн... 
Коюуланган т¿н койнуна катып баарын, 
Уйкуга чулгап кет¿¿ зарыл эле... 
...а бирок, 12:40... саат чыкылдайт, 
(Тºрт дубал, жалгыз чºйчºк, ысык кофе...) 

1:15.... уйкусуз... кыял т¿рк¿н, 
Кº¢¿лс¿з баракталып барак бети. 
Кºздºрд¿ кадап кээде болбогон бир, 
(куюлуп аккан шамга текчедеги...) 

Байкалбай санаа менен жуурулушуп. 
Бул кече б¿тпºч¿дºй баскан кадам. 
Менчилеп тынчтыгы жок ж¿ргºн чыгаар, 
Д¿йнºн¿н бир бурчунда башка адам. 

Кылт этип эске т¿шкºн эски к¿ндºр, 
Кубаныч... кайгы... азап... чыйралуу б¿т. 
2:30... ойлор... ойлор... ал ансайын, 
Моюнга артылгандай кºтºрг¿с ж¿к. 

Кº¢¿л кир, ж¿рºк силкип чуулгандуу, 
К¿рк¿рºп кыял т¿ш¿п кабатырга. 

Кудум бир т¿йшºл¿¿гº кабылгандай, 
Кºк¿рºк тынчсыз турат... 3:20.... 

ªрт эмес, жалын эмес к¿й¿п жаткан, 
Бороон эмес, ¿ш¿к баскан бул белгисиз. 
Те¢инин те¢ азабын алган º¢д¿¿, 
Сезим бу... Кыжалат бу... 4:18... 

Т¿н узарып, арылбаган санаа арбын, 
Телефонго, бир ¿¢¿л¿п терезеге... 
"Аманчылык болсо экен" – деген шыбыр... 
...Ойду бºлд¿, саат шы¢гыры 5:15те... 
5:15.... 5:20...... 5:55...... 
Тºрт дубал, жалгыз чºйчºк, муздак кофе...

*** 
Бала – бакыт! 
Бала – багыт!
Бала – ма¢ыз жашоодо!
Баласы бар алга ж¿рºт
     максат бийик жашоого!

Бала – тилек!
Бала – тирек!
Бала – медет ºм¿рдº!
Бар байлыгы байкаганга
     аруу турат д¿йнºдº!

Бала – ¿м¿т!
Бала – билик!
Балдай тили шекер, кант!
Бар мээримин тºг¿п жаткан
     энелерге б¿тпºс да¢к!.

“Баары токтойт, аракетсиз – кыймылсыз, 
Суулар акпайт, сокпойт шамал, кирбейт т¿ш”
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Кїїнїн сыры

Азаптуу  
бийик ашуулар 

– Апам Сїйїн Ысык-Кºл райо-
нунун Чо¢-Сары-Ой айылы-

нын кызы. Бала кезибизде апам таятам 
менен таенемдин їркїндº Кытайга кач-
канын айтып берчї. Кийин эс тарта баш-
таганымда таенем Калыйдын койнун-
да жатып, ошол окуяларды ºз оозунан 
угуп, катуу таасирленчїмїн. Ал Кочкор-
до тºрºлгºн, ата-энесинин жалгыз кызы 
экен. Таенем 87 жашка чыкканда эс ту-
туму жакшы   бойдон келбес жайга ке-
те берген. Тулку-боюн таза кармаган, 
ºзїнº ты¢ аялзаты болчу. Сºздї куюу- 
луштуруп сїйлºгºн чечендиги да бар эле.  
Таятам Эмилханды атынан ата-
бай, кºп учурда “кожоюнум” деп  
койчу.  

КРнын эмгек си¢ирген 
артисти, белгилїї 
комузчу Анара 
Эсенгулованын 
“Кºл баяны” аттуу 
кїїсїн автордун 
аткаруусунда 
угуп, анын тарыхын 
сурагым келип 
жїрчї. Жолугушуунун 
убакыт-сааты 
келип, комузчудан 
маек алганымда 
бул чыгарма кºл 
ºрººнїнºн Кытайга 
качкан кыргыздар 
жºнїндº экени анык 
болду. 

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА,  
“Кыргыз Туусу” 

Кºп сыр катылган – “Кºл баяны” 
Таятамдын отузга чыга элек жаш ке-

зи экен. 1916-жылдын жай айлары бол-
чу. Ал адатындай та¢ эрте¢ менен кой 
кайтарып кеткен. Таенем ºз тиричилигин 
кылып балдары менен їйдº жїргºн. Кїн 
шашкеге таяп калганда тегеректеги эл-
дин чуулдаган їндºрї чыгып, бир замат-
та айыл тїп кºтºрº башаламан качып ка-
лат. Таятам кой-эчкилерин айдаган бой-
дон жетип келет. Элдин кºбї оокат-ашын, 
кийим-кечесин жыйнап алууга їлгїргºн 
эмес. Ошол учурда таенем кош бойлуу 
экен. Тоо-ташты аралай качканда абдан 
кыйналат. Бирок, азаптын баары жала-
ма ашууларга жеткенде башталыптыр. 
Бийик ашууларды ашканда таятам ку-
рактуу балбан жигиттер кой-эчкилердин 
шыйрактарын та¢ып байлап, желкесине 
кºтºрїп ºтїшїптїр. Бир аяк жолдуу жа-
лама аскадан бирде мал, бирде киши 
учуп ºлїп отуруп, тирїї калгандары Кы-
тайга жетишет. 

Таенем: “Таята¢дын кеменгерлиги-
нен аман-эсен ºтїп келгенбиз балам”, – 
деп айтып калчу. Їркїндº алар эки ба-
ласынан ажыраган. Таенем боюндагы 
ымыркайын Кытайга жеткенде кºз жа-
рыптыр. Алар таятамдын жакын тууган-
уругу болуп, бир айыл эл Кулжага качып 
барып, чогуу жашап калышкан. Эркектер 
жергиликтїї дунгандардын жумушун жа-
сап, їй-бїлºсїн багууга ºтºт.  Таятам ка-
ра жумуштун майын чыгара иштеген, уба-
дага бекем, балбандыгы бар ке¢ далылуу 
адам болгон. Ошондой касиеттери менен 
ал кожоюнга те¢ ата сїйлºп, ºзїнїн да, 
жакындарынын да эмгек акысын эч ким-
ге жедирчї эмес экен. 

Кожоюн  
кулдарын  

ºлтїртїп салчу

Таятам жергиликтїї бай дунган-
дын жумушун жасап колунда иш-

теп калат. Дунган кожоюндун аялы кºп 
жыл мурда каза болуп калыптыр. Эр-
кек  балдары болбоптур. Узун чачтуу, су-
луу, жалгыз эле тубаса дудук кызы бар  
болуптур.  

Бир кїнї Кытайдын Кулжа аймагын-
дагы кыргыздарга Октябрь революция-
сы же¢ип, большевиктер бийликке кел-
гени, кедейлерге эркиндик берип жатып-
тыр деген кабар жетет. Ал жактагы ку-
банган элдин Ата журтка кайта турган 
кїнї жакындап келе жаткан. Бирок, ко-
жоюн Эмилхан таятамды кандай бол-
босун биротоло алып калуунун амалын 
ойлойт. Ал бир кїнї таятамды ºзїнº ча-
кырып алып: “Эмилхан, жакшылап угуп 
тур. Сага жалгыз кызымды аялдыкка 
берейин. Сен бул жакта калса¢ абдан 

бай жашайсы¢. Мал-мїлкї¢, акча¢ кºп 
болот. Менин ºмїр бою жыйган-терген 
дїйнº байлыгым сага калат. Тууган-
уругу¢ду, їй-бїлº¢дї узак жолдон ка-
ракчыларга тоноттурбай, кармап-матап 
кул кылдырбай, мекенине аман-эсен 
жетип алуусуна жардамдашам. Келиш-
кен тºрт ат мингизип узатам. Ашуусу  
бийик тоодон, ат агызчу суудан кырсык-
сыз ºтїп, эли¢ерге жетип алышат”, – деп 
азгырмакчы болот. Ошол кїндºрї тая- 
нем ºзїнїн кош бойлуу экенин сезип  
калган...     

Кожоюн дудук кызынын мартабалуу 
болуп, кї¢ кыздарды жумшап, ºзїнчº жа-
шашы їчїн обочороок жерден ºргº кур-
дура баштайт. Анын їстїнº кызы кїйººгº 
чыкса, ошол ºргºнї белек кылууну ой-
лойт. Таятам устачылык ºнºр жагынан 
да эч кимди алдыга чыгарбаган адам 
болгондуктан тºрт ºзбекке кошулуп дун-
гандын ошол ºргºсїн кура башташат. 
ªзбектер ºргºнїн ичи-сыртын кооздоп, 
оймо-чиймелерин келтирип берчї экен. 
Бир кїнї таятам жыгач араалап жатып, 
э¢кейип жерди караса кºзї а¢тарылып 
чалкасынан тїшкºн кишини кºрїп чочуп 
кетет. Ошондо таятам бул жерде шойком-
дуу бир иш бар экенин сезип калат. Би-
рок, чочуганын билдирбей, байкамаксан 
болуп ишин уланта берет. Кºрсº, кожоюн 
иштей албаган алсыз кулдарын ºлтїртїп, 
чу¢кур каздырып, жерди тегиздетип ту-
руп, кепинсиз кºмдїрїп салдырчу экен. 
Таятамдын чочуп кеткенин, жакын жерде 
жїргºн кожоюн сезип калып, акырын ºзїнº  
чакырат:

– Эмилхан, алдагы жерден бирдеме 
кºрдї¢бї? – дептир.

– Эч нерсе кºргºнїм жок кожоюн. 
– Калп айтпа, сен баарын кºрдї¢... 

Чалажан иштегендерди ошондой тагдыр 
кїтºт, – деп басып кетет.  

Кожоюн ошол кїнї бир кулду 
ºлтїртїп, жерге жашырууга їлгїрбºй 
тактайлардын арасына каттырып сал-
ган экен. Ушул окуядан кийин таятам эл-
ди мекенге кетирїїнї ойлой баштайт. Ке-
чинде кош бойлуу жубайына: “Кожоюн-
дун тїрї жаман. Жумушум жакпай кал-
ган бир кїнї мени да тиги кулдай биро-
толо жок кылып салышы мїмкїн. Мин-
тип отурсак, эч кимибиз ата журтка жет-
пей сººгїбїз бºтºн жерде калат. Бул мы-
каачы мени ºлтїрсº, баары¢арды баш-
ка кожоюндарга кулдукка, кї¢дїккº чачы-
ратып сатат. Андан кºрº, мен бул жакта 
убактылуу калайын. Силер Кызыл-Суу 
ºрººнїн ашып, чек арадан ºтїп, токой-
дун арасына токтоп мени кїтїп тургула. 
Їч айга чамалаганда качып чыгып, кеч 
кїзгº жакын арты¢ардан жетип барам. 
Эгерде андан кечиксем, мени кїтпºй жол-
ду улай мекенге кайта бергиле. Анткени, 
суук тїшїп, кар жааса, ашуудан ºтº ал-
бай то¢уп баары¢ар ºлїп калышы¢ар 
мїмкїн. Кºзїм тирїї турса бир жылда-
ры Ата журтту, силерди кºрºрмїн”, –  
дейт.    

Таенем тїнї ыйлап, кїндїзї сыр бил-
дирбей, ºмїрлїк жарынын сºзїнºн чык-
пайт. Ал жердеги кыргыздар жолго чы-
гарга камына баштайт. Кожоюн кыргыз-
дарды кºчїрїп жиберїїгº убадасындай 
тºрт эмес, эки эле ат берет. Таар каптар-
га жїгºрї салып, жаргылчагын, тартыл-
ган талканын кошо та¢ып берет. Чек ара-
дан туугандарыбызды ашырып жиберип, 

таятамды кайра алып келїї їчїн кожо-
юн желдеттерин кошуп жºнºтºт. Таенем 
кºз жашын кºлдºткºн бойдон ºтїп кете 
берет, таятам чек арадан кайра Кулжага  
кайтат.  

Ак боз ат мингизип  
узатып калган  

дудук кыз

Кожоюн ºгїз, аттарды чиркеген 
соода кербендерине кошулуп, 

їч-тºрт айлап сапар тартып кетчї. Са-
маркан, Анжиян шаарларына барып, 
ºзбектердин таарларын, тºшºктºрїн, 
маасы – кºлºчтºрїн, кездемелерин та-
шып келип Кулжага сатчу экен. Кыш ки-
ре электе кербенчилер менен соода-
га барып келїїгº кожоюн жолго чыгат. 
Ал кетээрден эки кїн мурда таятама: 
“Сапардан кайткандан кийин кызымды 
сага берем. Кызым экºº¢ºрдºн жакшы 
бала тºрºлºт”, – дептир. Бирок, ал тая- 

тама эки кулду кошуп берип, ºзї келгенге 
чейин 30-40 метрлик тере¢ кудук казууну 
тапшырат. Кїн-тїн дебей айдын жарыгы 
менен казып бїтїрїїгº буйрук берет. Кы-
раакы таятам, мыкаачынын бул жоругун: 
“Кыздын ºргººсї бїтїїгº баратат. Эми 
Эмилхан жумушу жок бош отуруп калса, 
мекенине качууну ойлой баштабасын”, – 
деген кытмыр амалы экенин айттырбай  
сезет. 

Кожоюндун кеткенине 1,5 айга жакын-
дап калган. Таятам андан кутулуп чыгу-
унун башка ы¢гайлуу учуру болбос тугун 
тїшїнїп, кантсе да качып кетїїнїн жо-
лун издеп жїргºн. Кудукту казуу орто-
логондо дудук кыз таятамды ºзїнº ча-
кырыптыр. Кыздын энчилїї ак боз аты 
бар экен. Ал айдын жарыгында асман-
дагы жылдыздарды санап, манжалары 
менен ишарат кылып таятама минтип 
тїшїндїрºт: “Атам 2 айдан кийин келет. 
Ага чейин менин ак боз атымды минип 
мекени¢е кач! Бул жердеги атамдын ки-
шилерин башка жумушка салып алак-
сытып турам. Азыр качса¢ сени эч ким 
кууп жетпейт”, – деп жа¢сап айтыптыр. 
Алтын шакектерин чечип берип: “Кыйын 
учурда керек болот”, – деп, ишарат кы-
лып, азык-тїлїктї толтура салып, узатып  
чыгыптыр. 

Кыз таятама болгон махабатын 
ошентип билдирген экен. Анткени, кыр-
гыздар мекенине кайтарда таенемдин 
кºзї кызарып ыйлап жїргºнїн, жубай-
лардын ºз ара ынак мамилесин жїрºгї 
менен туюп, кºзї менен кºргºндºн  
кийин кыз ушундай жыйынтыкка кел-
се керек. Ал кыргыздын кыраан жиги-
тин узаткан бойдон, арманын айдын 
жарыгына айтып кала берген... Таятам 
дудук кыздын алтындарын чек арачы-
ларга берип ºтїп кетиптир. Ак боз ат-
ты бирде тындырып, бирде минип оту-
руп, токойдо кїтїп турган бир айыл кыр-
гыздарына жетип келген. Ал жердеги-
лер кожоюн берген эки аттын бирººсїн 
союп жеп, ачкадан мерт кетпей аман  
калышкан.  

Таенем кºп бала тºрºптїр. Бирок, 
балдары ымыркай кезинде эле чарчап 
калчу экен. Кытайдан кайтып келгенде 
кºз жарган уул-кыздарына ырымдап ат 
коюшкан.  

Ата-бабадан калган їч кыл комуз ба-
ла чагымдан бери колумдан тїшº элек. 
Ушул ºнºр мени ºмїр бою коштоп ке-
ле жатат. Репертуарымда мен чертпе-
ген кїїлºр жокко эсе. Ал эми “Кºл ба-
яны” менин жалгыз чыгармам. Бул 
кїїнї токсонунчу жылдары чыгардым. 
Аны алгачкы жолу легендарлуу дири-
жер Асанкан Жумакматов мамлекеттик 
симфониялык оркестрге салып, иштеп  
чыккан. 
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Портрет

Раиса ДЇЙШªНБЕКОВА, 
“Кыргыз Туусу”

Алп талантты  
ойготкон комуз кїїсї

Легендарлуу Бакен Кыдыкеева эжебиз 
1923-жылдын 20-октябрында Бишкек 

шаарынын чет жакасындагы Тºкºлдºш айы-
лында жарык дїйнºгº келген. Атасы кыргыз-
дын ту¢гуч интеллигенциясынын алды¢кы 
ºкїлї, кызматкер адамдардын бири бол-
гондуктан алардын їйїнº элге белгилїї 
аттуу-баштуу адамдар кºп келише турган. 
Ошол кїнї 9 жаштагы Бакен їйдºн анча-

Кыргыз элинин 
маданиятына ºчпºс 
изин калтырып кеткен 
таланттарыбыз арбын. 
Алардын бири СССРдин 
эл артисти, Токтогул 
атындагы мамлекеттик 
сыйлыктын лауреаты 
Бакен Кыдыкеева. Ал 
кыргыз искусствосуна 
бир мезгилде келген  
«Тºкºлдºштїн тºрт 
кызынын” бири болгон.

Тºкºлдºштїн 
тºрт кызынын бири
лык алыс эмес жердеги аянтчада куурчак 
ойноп жаткан. А¢гыча атасы конокторду ка-
был алчу боз їй тараптан ша¢кылдата кїї 
салган комуздун їнї угулду. Куурчагын ыр-
гытып жиберген Бакен тызылдап їй тарап-
ка бет алды. Алардын їйїнº Муса Баетов 
менен Абдылас Малдыбаев баштаган бир 
нече ºнºрпоз адамдар конокко келишкен 
эле. Адаттагыдан башкача ша¢дуу конок-
тордун келгендигине ма¢дай чачтары сер-
бейген секелек Бакен ºзгºчº толкундап, ку-
банычтан кºчºт денеси нымшып чыккан-
дыгын кийин бир нече жолу эскергени бар. 

Кºрсº келечекке жол кºрсºтººр зор да-
раметке, илхамга ошол сакадай бойлору 
сары алтын ºнºр адамдары сыйкырлаа-
рын, болочоктогу тагдырынан кабар ал-
гандыгын секелек сезип турган окшобойбу. 
Ошол тїнї Бакен боз їйдºгї коноктордун 
жанынан бир кадам дагы узабай та¢ агар-
ганча алардын оюн-тамашаларын тамша-
нып карап отурган. «Кызым, укта, тїн бир 
оокуму болуп калды» деп колунан нечен 
жолу тарткылаган апасынын сºзїн кулагы-
нын сыртынан кетирип, шатыраган шайыр-
лардын кеп-сºздºрї тїшїнбºсº деле кыз-
дын кулактарын кубантып турган. 

Эртеси Бакен апасынын этеги кенен 
сый кºйнºгїн чыптамасынын ичине катып 
уурдап чыгып, «силерге концерт коюп бе-
рем» деп майда-барат балдардын баарын 
айланасына чогултат. Уурдап чыккан апа-
сынын кºйнºгїнїн этегин айрып жиберип, 
балдардын жардамы менен кºшºгº жасап 
жиберет. Андан со¢ улам-улам кºшºгºнїн 
артына кирип чыгып, тїндº боз їйдºн уккан-
кºргºндºрїнїн бардыгын туурап айланасын 
ша¢га бºлºйт.

Ошондон тартып алардын айланасында 
жашаган адамдардын кичине колу бошоп, 

убактылары боло калса эле «Жїрї тигин-
дей отуруп, Бакендин концертин кºрºлї» де-
шип, болочоктогу кыргыз жылдызынын ба-
ла кыял, балдай ширин жорук-жосундарына 
эбедейлери эзилип карап отурушчу. Тили 
булбулдай сайрап, та¢дайынан ча¢ чыккан 
апакай жылдыздуу кызга «кºз тийбесинчи» 
дегенчелик кылышкансып «тфу-тфу, жаман 
кыз, аманбол!» дешип ак баталарын берип, 
тарап   кетише турган.

Тырмактай кезинде эле ээ болгон ак 
баталардын шарапаты тийип, балалык кы-
ялы менен ºнºр сересине умтулган кыз-
дын чыйыры тїз кетти. Айылдык мектеп-
тин босогосун аттаган алгачкы жылдарын-

да эле атайын уюштурулган дра-
ма кружокторуна катышып, мек-
тепте ºткºрїлгºн ар кандай иш 
чараларда ал кудум чо¢ театр-
дын  сахнасында роль атка-
рып жаткансып, зор эргїї менен  
каармандардын образдарын 
ачып бере алган. 

14 жашында  
театрга келген

Ал 14 жашка жа¢ыдан ка-
дам таштаганда «Бул 

кызы¢ыздан кºп нерсе чыгат. Та-
ланттуу, чон артист болот. Шаар-
га жеткирип, ºнºрлїїлºр мектеби-
не берїї керек» дешип мугалим-
дери, айылдаштары тынбай ай-
та беришкендиктен, атасы кызын 
шаардагы жаш кºрїїчїлºрдїн  
театрына алып  келет. Бул театр  
азыркы Улуттук драма театры-
быз болчу. Teaтрдын босогосун 
аттаары менен Бакендин жашо-
осуна чо¢ ºзгºрїї киргенсиди. 
Таланттуулардын уясында таш-
кындаган таланттардын толку-
нуна бой уруп жатып, кыргыз 

маданиятынын алтын казнасын топтогон-
го аска-зоодой салым кошкон залкар та-
ланттардын баалуу кеп-ке¢ештерине кулак 
тºшºп, ар бирин текке кетирбей кºкїрºккº 
бекем тїйдї. Кºкїрºктºгї ишеним, умту-
лууну їмїт коштоп, ар бир убаракерчиликке, 
изденїїгº толгон жа¢ы кїн кызга кубаныч, 
жа¢ы чыгармачылык изденїїнї тартуулап  
турду. 

Оттой кїйгºн  
17 жаш

ªмїрїнїн 17 жазы залкар талант-
туу айымдын эсинен тїбºлїккº 

чыккан жок. Жаш чырпыктай солкулда-
ган кыз ошол кїнї чо¢ сахнада чо¢ об-
разды жаратты. Дїйнºлїк классикалар-
дын бири Лопе де Веганын «Кой булагы» 
спектаклинде Лауренсиянын ролун атка-
рып, кыргыз сахнасынын º¢їнº жа¢ы тїс  
берди.

Ошентип кыргыздын ºнºр секисин-
де акыл-эси, бой-келбети келишкен жаш,  
таланттуу актриса пайда болду. Ошол 
кїндºрдºн тартып, ал  улуттук искусство-
буздун ºнїгїшїнº ар тараптуу эмгекте-
рин арнап, элибиздин маданий агар-
туу тармактарында жа¢ыча аракеттерди  
жумшады. 

Улуу Ата мекендик согуштун апаат жыл-
дарындагы каатчылыктар, кайгы-капа кош-
тогон кыйын-кезе¢дерге карабастан, Бакен 
Кыдыкеева эрктїї мїнºз-адаттары менен 
сахнанын ша¢ын артта калтырбоого са-
лым кошту. Ал сахнада эмгекчил, кайрат-
туу, їй-бїлº кутун ар намыстуулук менен 
сактай билген карапайым аялдардын об-
раздарын жаратты. Керемет актрисанын 
ошол кыйын кезе¢дерди чагылдыргын об-
раздарынын таасирлери анын талантына 
кїбº болгон эски адамдардын эси кººнїндº 
сакталып калганын кºп эле угуп, билип  
жїрдїк. 

“Салтанат” киносунда 
калган элес

Кыргыз кино-театр искусствосунун 
тїптºлїп, ºсїп-ºнїгїшїн биз  Бакен 

Кыдыкеева эжебизден бºлїп карай албай-
быз. 1955-жылы тартылган «Салтанат» ал-
гачкы кыргыз тасмасы болсо, Бакен Кыды-
кееванын бул тасмадагы ролу да анын ки-
но тармагындагы тушоо кесер алгачкы де-
бюту болгон. Кинодогу ат жалында шамал 
менен ойногон ажары тºгїлгºн нукура кыр-
гыз кызынын элеси кºрїїчїлºрдї, бїгїн да 
толкундантып турат. 

Ал  ар кандай ракурстарда – Толгонай-
дын («Саманчынын жолу», Азиз эненин 
(«Тайгак кечїї»), Бурманын («Токтогул»), 
Асылкандын («Мекен баяны»), Мария Алек-
сандровнанын («Їй-бїлº»), Жайдардын 
("Жаныбарым Гїлсары”) жана дагы кºптºгºн 
кейипкерлердин образдарын кыргыз киносу-
нун тарыхында алтын тамгалар менен кал-
тырган.   Драмалык актриса катары траге-
диялык же болбосо комедиялык ролдордо 
болобу, башкы ролдобу же кийинки планда-
гы ролдорбу, ал ар бир аткарган ролу ме-
нен кºрїїчїлºрдїн ºзгºчº баасына татып, 
сахнаны ºзгºчº кºрккº бºлºгºн. 

Кыргыздын атактуу жазуучу, драматург-
дарынын чыгармалары боюнча коюлган 
драма, пьесаларында Бакен Кыдыкеева 
жараткан  образдарын санай келсек, айтып 
тїгºтº албайбыз. Бирок анын чыгармачы-
лык баскан жолунда аны актриса катарын-
да ажарын ачып, бир нече тепкич бийиктик-
терге кºтºргºн Касымалы Жантºшовдун 
«Курманбек»   спектаклиндеги Айганыш-
тын ролу болгон. 

Улуу актрисанын дагы бир ºзгºчºлїгї 
дїйнºлїк классиктердин чыгармаларын-
дагы башкы каармандарына сымбаты, тур-
паты, татынакай жїзї дал келип, тере¢ об-
раздарды жарата алгандыгында. Союздук 
де¢гээлдеги аткарган ролдору дїйнº элин 
дагы тамшандырып, кыргыздын улуттук 
жїзїн ачып берип, сыймыкка бºлºгºн.

Ал жараткан залкар 
ролдор

Р.Тагордун «Ганга дарыясынын кы-
зында» – Камола, Л.Толстойдун "Анна Ка-
ренинасында» – Анна, А.Чеховдун «Ва-
ня таякесинде»  – Елена Андреевна, Цао 
Юйдун «Тайфун спектаклинде – Фаньи, 
В.Шекспирдин «Отеллосунда» – Дездемо-
на ж.б. толгон-токой  ролдорун алып чыгып, 
далай жолу алакандар кїйїп-жанып улуу 
актрисаны кубатташкан. 

Кºп жылдардан бери таланттуу актри-
саларга Бакен Кыдыкеева атындагы сый-
лык уюштурулуп, ыйгарылып келе жатат.  
Мындан тышкары Мамлекеттик жаштар 
театрына улуу актриса Бакен Кыдыкеева-
нын ысымы берилип, анын атындагы атай-
ын фонд ачылган. Бул жашоодо чолпон-
дой жанган эжекебиз татыктуу жашап, кы-
лымдарга атын калтырды. ªзїнº окшогон 
мекенге кызмат кылуу дегенде эт бетинен 
кетип, ичкен ашын жерге койгон мамлеке-
тибизге эмгек си¢ирген дос-курбуларды 
кїттї. Аялзатына тиешелїї бардык касиет-
терге ээ болгон бул айым бир гана адамга 
жїрºгїн арнап, бул жашоодо кїйїмдїї жар, 
мээримдїї эне болуп, їй-бїлº тїйшїгїн ар 
дайым артынып жїрдї.

Мен эч качан ºлбºйм

Сахнаны ушунчалык сїйїп «Мен эч 
качан ºлбºйм, ºзїм ºлсºм дагы сах-

нада ми¢ жолу ºлїп, ми¢ жолу тºрºлºм» – 
дечї экен залкар талант. Чындыгында Ба-
кен Кыдыкеева азыр арабызда жок болсо 
дагы, жашап жатат. Ал жашай берет жана 
анын элеси, калтырган эмгектери мезгил 
улам арылаган сайын жашарат, кºктºйт.

Албетте, чыгармачыл адамдардын ара-
сында бирине-бири кас тигип, атак-да¢к 
їчїн айыгышкан кїрºштºр, жок жерден жа-
манатты кылып, таза инсандын атын бул-
гап, намысына шек келтирген учурлар аб-
дан кºп кездешет.  Бакен Кыдыкеева да-
гы дал ошондой кыйын учурларды башы-
нан ºткºрдї. Анын ар бир баскан кадамына 
бут тосушуп, жеке турмушун жемелеп сºз 
кылган адамдар учурунда кºп болгон. Би-
рок, актриса кимдир бирººлºр менен эре-
гишип, сºз кубалап, бир нерсени териш-
тирип майдаланган жок. Ма¢дайына жаз-
ган кайгы-кубанычтарын бир калыпта ка-
был алып, сулуулук турпатынан жазбай 
ак сººктїк менен кºтºрїп жїрїп кºзї ºттї. 
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Ала-Арчинский айыл окмоту объявляет аукцион (торги) по предоставле-
нию в аренду земельного участка с сроком на 5лет.

Земельный участок находится в с.Мраморное по ул.Ала-Арча б/н
Площадью 0,1867га под станцию технического обслуживания и вулканизации из лег-

ких металлоконструкции,(без право капитального строительство).Стартовая стоимость 
61051(Шестьдесят одна тысяча пятьдесят один) сом.

Шаг аукциона и гарантийный взнос 2% от стартовой стоимости.
Дата проведения аукциона (торги) 11.08.2022г,в 15-00 ч.
Конкурс состоиться в здании Ала-Арчинского айыл окмоту.По всем вопросам обращать-

ся с.Мраморное тел: 0312 45-16-90.                                                                                         П-537

Считать недействительным
Утерянную печать индивидуального предпринимателя Су-

юнбаев Ильяс Муратович ИНН :21906198900416 считать не-
действительным.

П-536

Жараксыз деп табылсын
Баткен облусунун Кадамжай районунун Кºтºрмº айыл 

ºкмºтїнїн тургуну Жалилов Болотбек Миталиповичке таан-
дык Кадамжай районунун Ак-Кыя айылынын Молдо Нияз кºчºсї 
№110а бирдиктїї номуру 8-02-10-1001-1757  турак-жай куруу 
їчїн жер участогуна Кадамжай райондук жерге жайгаштыруу 
жана кыймылсыз мїлккº укуктарды каттоо башкармалыгы тара-
бынан 2011-жылдын 24-январында берилген Ч № 291706 се-
риядагы мамлекеттик акт жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.                                                                 КВ-023

Специальный администратор  
ОАО «Кыргыз электро сеть строй» 

созывает собрание кредиторов, который состоится 25 июля 
2022-года в 14-00 ч. по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 207, офис 306. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Реструктуризация должника.                                                 КВ 

Специальный администратор  
ОсОО «ВОРОНЕЦ» 

созывает собрание кредиторов, который состоится 18 июля 
2022 года в 10-00 ч. по адресу: Аламудунский р/н, с. Нижняя 
Ала-Арча, ул. Киргизская 332. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Заключительный отчет специального администратора.     КВ

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районундагы  Сарай айыл ºкмºтїнїн  Киров ай-

ылындагы  Жа¢ы-Чек кºчºсїнїн  тургуну, жеке ишкер  Каю-
мов Махмуджан  Мамашариповичтин Кара-Суудагы “САРАЙ-
КАРАСУ” ЖЧК базарындагы 5-катарда жайгашкан  20 тонна-
лык №006329/8, №116026/0     металл контейнерлердин   ээси 
болгондугун тастыктаган 2003-жылы 31-майда  тїзїлгºн №801, 
2008-жылы 13-мартта   тїзїлгºн №705 сатуу жана сатып алуу ке-
лишимдердин жана башка керектїї    документтеринин тїп нус- 
касы   жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Ноокат  районунун Тººлºс айыл ºкмºтїндºгї  Меркит  ай-

ылындагы  “Саит Баюми” атындагы  мектептин  (идент. коду: 
5-05-13-1007-0891) сериясы: “Б”, №046503 сандуу мамлекет-
тик акт  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу райондук   башкар-

малыгы  тарабынан  жеке ишкер  Ибрагимов Турсуналы Джа-
ныбековичке берилген  ИНН:21207198901512  сандуу мамле-
кеттик каттоо  кїбºлїгїнїн  тїп нускасы жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп табылсын.                                              ТА

Жараксыз деп табылсын
Араван  районундагы  Тепе-Коргон  айыл ºкмºтїнїн  тургу-

ну  Саламова Зарифахон Абдурашидовнага  таандык  турак 
жайдын   (идент. коду: 5-02-15-1001-0505) 16.11.2021-жылы  бе-
рилген сериясы: “Ч”, №1023965 сандуу мамлекеттик акт  жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.                 ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Ысык-Кºл облусунун 
Жети-ªгїз районуна караш-
туу Кызыл-Суу айылынын 
«Ак-Жалга» Жабык акцио-
нердик коомуна тиешелїї Ч 
№719596 сериядагы  2017- 
жылы 31-июлда берилген  
мамлекеттик акт жана №2-
02-10-1001-3314 иденци-
фикациялык коду менен 
2017-жылы 26-июлда берил-
ген каттоо ишинин (регистр. 
дело) жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

С/О-286

Жараксыз деп  
табылсын

Чїй облусунун Аламїдїн 
районуна караштуу Арашан 
айыл аймагынын Арашан 
айылынын конт. №158, №1 
їйїнїн тургуну Сармамбе-
тов Сангытбек Асаналие-
вичке тиешелїї 1999-жы-
лы 8-декабрда берилген 
№1006 сериядагы идн.ко-
ду: 7-01-04-0008-0042  мам-
лекеттик акт жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

П-534

Жараксыз деп  
табылсын

Аламїдїн районуна караш-
туу Таш-Дºбº айыл ºкмºтїнїн 
тургуну Бегалиев Сапар 
Баркалбасовичке тиешелїї 
Ч № 163648 сериядагы мам-
лекеттик акт жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

П-533

Жараксыз деп  
табылсын

Жалал-Абад облусунун 
Ноокен районунун, Ноо- 
кен айыл ºкмºтїнїн, Таш-
матов Токтосун кºчºсї, №29 
їйїнїн тургуну Мамада-
лиева Камилаханга таан-
дык 2008-жылдын 10-янва-
рында берилген иден. коду: 
03-04-07-1006-0177 номурлуу 
техпаспорту жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

КВ

Жараксыз деп  
табылсын

Бакай- Ата районунда-
гы Ке¢ -Арал айылынын жа-
шоочусу Сманкулов Рус-
ланбек Азыранкуловичке 
сериясы Ч №417223 сандуу 
2012-жылдын 22-октябрын-
да берилген мамлекеттик 
акт жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп табыл- 
сын.

КИ

Жараксыз деп  табылсын
Талас районундагы Кара-Суу айылынын А.Нуржанов кºчºсї 

№84 їйїнїн тургуну Кушубек Тойгонбаевге таандык иден. коду: 
6-04-12-1001-0382 кыймылсыз мїлк бирлигинин техникалык ве-
домосту жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп  табылсын
Талас шаарындагы А.Оторбаев кºчºсїндºгї №46 "а" дарегин-

деги Байназаров Имаш Жуманалиевичке таандык №182683 
сандуу жер участогуна берилген мамлекеттик акт жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

КИ

Жараксыз деп  табылсын
Талас шаарындагы Некрасов кºчºсїндºгї №243 їйдїн 

тургуну Айдарбекова Батма Аттокуровнага 2009-жыл-
дын 8-апрелинде берилген №195258 сандуу мамлекет-
тик акты жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                                                                                   КИ

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

Ооз айылынын тургуну    Байматов Омурбек Азизбековичке  
мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу райондук   башкар-
малыгы  тарабынан берилген   №22701198900482 сандуу  кат-
тоо карточкасы жана кїбºлїгїнїн тїп нускасы  жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп табылсын.                                    ТА

Казак ырчылары –  
Караколдо

ªз кабарчыбыздан     

Жакында Казакстандын 
Орол аймагынан келген 
ºнºрпоздордун “Талаа 
дидары” концерттик 
программасы Каракол 
шаарындагы Касымалы 
Жантºшев атындагы 
музыкалуу драма 
театрында ºттї.

Дасыккан ырчы, дастан-
чыларды жетектеп кел-

ген Казак Республикасынын 
маданиятынын мыктысы Кай-
рат Какимовдун айтканына ка-
раганда, бул чакан чыгарма-
чыл топ – казак-кыргыз эл-
деринин достугун да¢азалап  
келет. 

Ошондой эле ал казак элинин 
ыр-кїїлºрїн, белгилїї акын Ка-
дыр Мырза Элдин  ºлº¢дºрїнº 
жазылган обондорду, ошондой 
эле Шамшы Калдаяков, Сейдол-

ла Байтереков, Нургиса Тилен-
диев, Темиржан Базарбаев, До-
недил Кажымов, Асет Бейсеуов-
дун обон-кїїлºрїн кыргыз эли 
жогорку де¢гээлде кабыл алган-
дыгы їчїн тере¢ ыраазычылы-
гын билдирди.

Казак домбурасынын кош-
тоосунда жарыша ырдап чыгыш-
кан кош ырчы Дастан Есенте-
миров менен Ернар ªмирали 
акын Кадыр Мырза Элдин “Та-
маша”, “Жар” аттуу эки ºлº¢їн, 
Казак Республикасынын мада-
ниятына эмгек си¢ирген кай-
раткери Жа¢ылсын Хасанова 
“ªмїрї¢ ºз колу¢да” жана “Там-
ды аруы” аттуу ºлº¢дºрїн жо-
горку чеберчиликте аткарган-
дыгы кºрїїчїлºрдїн шатыра-
ган кол чабуулары менен кош-
толуп турду. 

Жээнбай ТЇРК, 
“Кыргыз Туусу” 
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Керемет кыргыз жергеси

Дагы бир кыргыздын кымбат 
жери, тїндїк-тїштїк кан 
жолу аралап ºткºн –Чычкан 
капчыгайы. Бул жол аркылуу 
кышы-жайы каттаган ким 
болбосун, капчыгайдын 
кооздугунан карегин алалбайт. 
Ооба, Чычкан капчыгайы 
кышында болобу, жайында 
болобу кºркїнºн жазбаган 
жердин мыктысы.

Албетте, жай айындагы Чычкан кап-
чыгайына не жетсин?! Карагай-

талы шире¢кедей ширелип, ºзºнїндº тоо 
дайрасы аркырап,  ºйїз-бїйїзїндº ак боз 
їйлºр андан бетер жарашып, ы¢кыган 
тºрт тїлїк мал пейилди тойгузуп, бир за-
матта кыргыз дїйнºсїнº аралашып, ошол 
боз їйлºрдїн бирине баш багып, саба-
дан кымыз куйдуруп ичип, кыргыз-кымыз  
жыттанып, кº¢їлї¢ кºтºрїлº жолу¢ду 
улайсы¢... 

Чыдабай ысык кысканда,
Чыга качтым Чычканга...
Мºлтїрºй тїштї жан дїйнºм,
Мº¢гїдºн суусун жутканда.

Чычкан капчыгайы
Калкылдап чыкты жїрºгїм,
Канаты бардай  учканга...

Бууругуп келген мен º¢дїї,
Буулугуп сайрап талбаган,
Булбул куштїн їнїн айт.
Суу алып баскан сулуудай,
Суйсала ºскºн гїлїн айт. 
Жабыла тїшїп ташына,
Жайнай тїшкºн шарын айт.
Саамайы сууга ºрїлгºн,
Сай жээгинде талын айт.

Асылы жердин турбайбы,
Айтпадым сºздїн бекерин.
А¢кайып карап ар жерин,
Айдоочу издеп келбесе,
Адашып кетмек экемин.

Агарат суусу бышкандай,
Алкынып агат учкандай...
Кºргºндºр бїтпºс суктанып,
Кºрктїї жер барбы – Чычкандай.

Асел МУСА кызы,  
"Кыргыз Туусу”

“Саякбай Каралаев” 
дегенде – кºз алды-

бызга буркан-шаркан тїшкºн 
сºз дайрасы, эс-акылы¢ды 
айран кылган Манас аала-
мы, анын ар кимге ачылба-
ган  сырдуу дїйнºсї келе ка-
лат. Бир чети апкаарыйсы¢, 
бир чети дїйнº элинин би-
ринде жок бул улуу рухий 
дººлºттї, Манас дººлºтїн 
кыргыздын ырыскысына 
буйруп койгонго сыймыкта-
нып кетеси¢.

Кºпчїлїк учурда Сїй-
мºнкул Чокморовду улуу ак-
тёр катары гана кабыл алып 
жїрºбїз. Бул кандайдыр 
жа¢ылыштык деле эмес. 
Болгону  анын кайталангыс 
ролдору, андагы тїзгºн об-
раздары кºз алдыбыздан 
кетпей, анын сїрºтчїлїк 
ºнºрїн басып кетип жат-
кандай туюлат. 

Ошол эле учурда Сїймºнкїл Чок-
моровду сїрºтчї катары, бул ºнºрдїн 
туу чокусуна чыгарган да  – Саякбай 
Каралаевдин портреттери болуп сана- 
лат. 

Сїрºттїн кудурет кїчї, таасири ушун-
чалык Саякбай атабыз їстїндºгї тонун 
ары силкип жиберип, азыр эле манас ай-
тып жиберчїдºй сезилет. Манасчынын 
чы¢алган жїзї, кїпїлдºтїп, кїргїштºтїп, 
ээ-жаа бербей манас айтууга даяр турган 
эриндери, серпилген кайраттуу мурутта-

Алптар

  Сїймºнкул Чокморовдун кыл калемине таандык улуу манасчы 
Саякбай Каралаевдин портреттери бїгїнкї кїндº улуттук 
маданиятыбыздын, жалпы эле элибиздин сыймыгы, мактанычы 
болуп калды десек аша чаппайбыз. 

Улут сыймыктарынын 
                   улуу мурасы

ры, абдан эле салабаттуу бой-келбети 
ким  болбосун кº¢їлїн ºзїнº буруп, зал-
кар манасчынын жандуу элесинен кºзїн 
алалбайт. 

   Саякбай Каралаев менен Сїймºнкїл 
Чокморовдун чыгармачылык, адамдык 
мамилеси тууралуу кºп эле окуп, угуп 
жїрºбїз. Айтымда, Саякбай атабыз “бул 
жигит алыска барат деп” Сїймºнкїл Чок-
моровду бир кºргºндº эле айткан де-
шет. Ошол эле учурда Саякбай Кара-
лаев дагы тегин киши болбогондугу да 
белгилїї. ªзгºчº адамдын жакшы жама-

нын бир карап баамдап койгонун да эске-
рип келишет. Кандай болгондо да бири 
эрте, бири кечирээк ºтїшкºн бул адам-
дар, тирїїлїктº бир-бирин урматтап, би-
ринин баркын бири билип, урматташып, 
сыйлашып ºтїшкºн.

   Ушул жагынан алганда Сїймºнкул 
Чокморовдун улуу манасчынын кере-
мет портреттерин тартып, муундарга 
белек кылып кетиши да ºтº зор эмгек 
болгон. Анын актёр гана эмес сїрºтчї 
катары да, Саякбай атабызды кºрїп-
билген замандашы катары да урпак-

тарга калтырган улуу мурасы ушул –  
Саякбай Каралаевдин портреттери болуп  
саналат. 

  Кошумчалай кетсек, Сїймºнкул Чок-
моров 1964-жылы Ленинграддагы кºркºм 
сїрºт академиясын бїтїрїп, Бишкекте-
ги (ал кезде Фрунзе) Кºркºм сїрºт окуу 
жайында сабак берип жїргºн учурунда,  
Б.Шамшиевдин “Караш-Караш ашуусун-
дагы атыш” фильмине тартылган. Бул 
анын биринчи аткарган ролу болсо да-
гы, ага кинодогу чо¢ ийгиликтерди алып 
келген.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, "Кыргыз Туусу”


