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КРнын Мамлекеттик 
катчысы 

Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ:

«Бул дїйнºнї 
асылзат аялдар  

менен балжууран 
балалыктын 

шы¢гыр кїлкїсїнºн 
айырбасын!»

2-БЕТТЕ

Президент Садыр Жапаров «Креативдїї 
индустриялар паркы жºнїндº» мыйзамга 
кол койду.

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Ке¢еши тарабынан 2022-жылдын 30-июнун-

да кабыл алынган.
Кыргыз Республикасынын «Креативдїї индустрия-

лар паркы жºнїндº» мыйзамдын максаты — креативдїї 
иш менен алектенген ишкерлердин ишинин ºзгºчº 
режиминин иштеши їчїн укуктук негиздерди тїзїї. 
Креативдїї экономика акыркы жылдары дїйнºлїк эко-
номиканын динамикалуу ºнїгїп келе жаткан тармак-
тарынын бири болуп саналат.

Кºптºгºн ºлкºлºрдїн тажрыйбасы туруктуу ºсїї 
тенденциясын жана ИДПдагы креативдїї сектордун 
їлїшїн кºбºйтїї тенденцияларын кºрсºтїп турат. 
Креативдїї индустриалдык парктын тїзїлїшї бардык 
чºйрºлºрдº алардын экономикалык кºрсºткїчтºрїнїн, 
жумуш орундарынын санынын, жогорку кирешелїї про-
дукциянын экспортунун жана салык тºлºмдºрїнїн ди-
намикалык ºсїшїн гана эмес, ошондой эле Кыргыз-
стан креативдїї бизнес ачуу, карьералык ºсїї жана 
инвестициялоо їчїн ºлкº катары эл аралык жагым-
дуулугун жогорулатууну билдирет.

    Белгилей кетсек, Кыргызстандын креативдїї ºнºр 
жай ассоциациясынын маалыматы боюнча, Кыргыз 
Республикасы мындай мыйзамды кабыл алган дїйнºдº 
биринчи ºлкº болуп саналат.

Креативдїї индустрия – 
Кыргызстандын келечеги

КРнын Билим жана илим 
министринин орун басары 

Абазбек уулу РАСУЛ:

"Университеттерге 
кышында да  

кабыл алынат"

КРнын Социалдык 
фондунун тºрагасы 

Бактияр АЛИЕВ: 

«1-октябрдан 
тартып пенсиянын 
кºлºмї дагы ºсºт»  
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Улуттук баалуулуктар

Акыркы мезгилде Кыргызстанда аялдар менен 
балдарга карата жасалган зордук-зомбулук 
жосундарынын кескин ºсїп баратканын эске алуу 
менен, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
катчысы Сїйїнбек Касмамбетов мекендештерине 
кайрылуу жолдоду

Аялдар менен балдардын кепилденген укуктары ме-
нен кызыкчылыктарын коргоо, алардын келечеги-

не кам кºрїї мамлекеттик бийликтин, анын ичинде мам-
лекеттик жана жергиликтїї бийлик органдарынын ишинде-
ги артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Мын-
дай милдеттен жалпы коомчулуктун да четте калууга акы-
сы жок. Анткени, Кыргызстан ООН, ЮНИСЕФ, УВКПЧ сын-
дуу бир катар ири эл аралык уюмдарга мїчº болуу менен, 
ºзїнº гендердик те¢чиликти сактоо, аялдар менен балдар-
ды коргоо жана колдоо жаатында бир катар милдеттенме-
лерди алган. Аларды аткарыш керек.

Акыркы жылдары Кыргызстанда аялдар менен балдар-
га, мїмкїнчїлїгї чектелген адамдарга, ал-кїчтºн тайып 
калган кары-карта¢дарга карата жасалган, улуттук нарк-
насилибизге жат, элдик салт-санаабызга сыйбаган кыл-
мыштардын, їй-бїлºлїк зордук-зомбулук мамилелери-
нин, жоболо¢дуу жосунсуз жоруктардын кескин ºсїп жа-
тышы тынчсыздандырбай койбойт. Жалпы коомчулуктун, 
эл аралык жана коомдук уюмдардын тамырын тере¢ сай-
ып, бутагын кенен жая баштаган мындай терс кºрїнїшкº 
абдан кабатыр болуп жатышы бекеринен эмес.Тынчсыз-
данууга толук негиз бар. 

 Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, 
2021-жылы ºлкº аймагында 604 сексуалдык кылмыш кат-
талса, анын жарымынан кºбї кылмыш курамы жок деген 
негизде жабылган. 254 ала качып никеге туруу учуру кат-
талса, анын 84 пайызы кылмыш курамы жок деген негиз-
де жабылган. 118 бала сексуалдык мїнºздºгї зордукка ка-
былган. Андан тышкары, 10151 їй-бїлºдºгї зомбулук учуру 
катталып, жубайынан же жакындарынан ыдык кºргºн 8463 
аялга жана 264 балага керт башын коргоо ордери берил-
ген. Ал эми коомчулукка билинбей, «кол сынса – же¢ ичин-
де катылуу» бойдон калганы канча…

Быйыл деле мындай кылмыштардын азайганы байкал-
байт же азайчудай тїрї жок. ªткºн жарым жылдын жый-
ынтыгында балдарга карата жасалган зордук-зомбулуктун 
500 фактысы катталды, анын ичинде 55 учур сексуалдык 
мїнºздºгї кылмыш болуп саналат. Маалыматтык тал-
доо кºрсºткºндºй, мындай оор кылмыштардын 80 пайы-
зы мурдатан тааныш же кандайдыр бир де¢гээлде тууган-
чылыгы бар адамдар тарабынан жасалат. Алтургай, алар-
дын арасында ошол балдардын ºз ата сºрºйлºрї да бар 
экен. Кºр турмуштун айынан аласалып отуруп ушуга же-
тип калыппыз…

Айтканга да ооз барбайт экен: эми киле¢деген эле 
эркектер эркектерге кол сала баштаптыр. Жакында эле 
э¢гезердей тºрт эркек ºздºрїнїн кошунасын зордуктап 
салыптыр деген ºтº жийиркеничтїї суук кабар тарады. 
Жїрºктїн їшїн алып, ар кишини нес кылган мындай ак-
макчылыктын артында эмне турат? 

Балким коомдук пикирдин эч нерсеге арзыбай калганы, 
аны менен кошо адамдын деградацияга учурашы, таалим-
тарбиянын жоктугу, адамдык абийир менен ар-намыстан 
кеткени, акылынын пастыгы, жандїйнºнїн жардыланышы 
бугуп жаткан болбосун?..

Кыргызстанда байлар менен жакырлардын жашоо 
де¢гээлинде асман менен жердей кескин айырма болуп 
калды. Ушу тапта 110 ми¢ жакыр їй-бїлºдº 550 ми¢ден 
ашуун бала бар, жалпы калктын 36 пайызын тїзºт. 
Алардын басымдуу бºлїгї – элет жеринин тургундары. 
Анын їстїнº ички жана тышкы миграция кºйгºйлºрї да 
кошул-ташыл коколоп турат. Жакырчылык балдардын 
жетиштїї билим алуу жана белгилїї бир кесипке ээ болуу 
мїмкїнчїлїгїн чектейт, алардын криминалдык чºйрºгº тар-
тылышына жана зордук-зомбулукка кабылышына жол ачары  
бышык. 

 Мына ушундай жагымсыз жагдайларды эске алуу ме-
нен, азыр Кыргыз Республикасында 2022-2026-жылдары 
балдарды коргоо боюнча программанын долбоору иште-
лип чыкты. Бул программанын негизги максаты балдардын 
кызыкчылыгын коргоо жаатындагы укук-ченемдик базаны 

андан ары ºркїндºтїї болуп саналат. Анын ичинде про-
граммада камтылган иштиктїї жоболор менен бирдиктїї 
чаралардын тутуму эми «Балдар жºнїндº» кодексте да 
эске алынат деген ойдомун.

Ушу тапта тїп кºтºрº чурулдап жаткан ушул эле эл ара-
лык уюмдар менен алардын бакма балдары кийлигишип 
жатып, «кылмыш мыйзамдарын гумандаштыруу» урааны 
астында ºтº оор кылмыштарга карата ºлїм жазасын ал-
дырып салганын, бир катар катаал мыйзамдык чаралар 
кыйла же¢илдетилген мººнºттºр менен алмаштырылга-
нын белгилей кетпесек, анда калыстыктан таптакыр тайган 

болобуз. 
   Бул жерде бузуш о¢ой, кайра куруш кыйын экенин алар-

дын эсине дагы бир ирет сала кетели. Тилекке каршы, ай-
рым бир уюмдардын иши башка бирººнїн «таасир этїїчї 
кїчї» болуудан ары жылган жок, муну моюнга алыш керек.

   Албетте, аялдар менен балдарга карата жасалган 
зордук-зомбулук кылмыштарынан ашкан кїнºº жок, аны 
эч ким эч нерсе менен жактай да албайт, актай да албайт. 
Алтурсун, педофилдерди ашынган кылмыш дїйнºсї да 
кечирбейт, муну эгерим эстен чыгарбайлы. Биз кимдир 
бирººлºрдїн кылмыш менен мыйзамдын ортосуна арачы 
тїшїїсїнº жол бербешибиз керек. Кылмыш фактылары-
нын ар бири кылдат иликтенип, мыйзам алкагында катаал 
чаралар кºрїлїп, алардын жїрїшї коомчулуктун кºз жаз-
дымынан тышкары калбоого тийиш. 

Эгер биз бул дїйнºнїн алтын туткасы менен бакубат 
келечеги болгон ºтº аялуу адамдарыбыздын кºйгºйлºрїн 
чечели, жоболо¢дуу жосунсуз жоруктардан биротоло арыл-
талы десек, анда азыртан андай оор кылмыштардын ал-
дын алуу боюнча алгылыктуу чараларды кºрїп, балдар-
дын ар тараптуу жетилишине коопсуз чºйрº тїзїї зарыл. 
Ал їчїн ар бир окуяны кылдат иликтеп, кылмыштын жасал-
ганын моюнга коюп же моюнга алып, жалпы элдин элеги-
не салганыбыз, иштиктїї талкууга алганыбыз туура болот. 
Э¢ бышкысы, кºрїлїп жаткан чаралардын солгундап кети-
шине жол бербºº зарыл. 

  Эске салсак, 2021-2026-жылдарга Улуттук ºнїктїрїї 
программанын жоболоруна ылайык, ар бир жаран ар кан-
дай зордук-зомбулуктан, кордоодон, басмырлоодон, ºзїм 
билемдик жосундарынан коргоого алынуусу абзел. Ал эми 
адам укуктары менен эркиндиктеринин кепилдигин толук 
камсыз кылуу – мамлекеттин конституциялык милдети. 
Бул багытта бардык мамлекеттик жана жергиликтїї бий-
лик органдары жалпы коомчулук менен биргелешип иш 
алпарышы керек.

  Ардактуу замандаштар, “Аял жылмайса – аалам жыл-
маят” дейт, анысы кандай, бактылуу баланын кїлкїсї да 
дал ошондой керемет. Ылайым, бул дїйнºнї асылзат аял-
дар менен балжууран балалыктын шы¢гыр кїлкїсїнºн 
айырбасын. Мен силерди ºлкº тумушунда орун алган 
жоболо¢дуу жосунсуз жоруктарга каршы кїрºшїї жаатын-
да биргелешип иш алып барууга чакырам. Бар болгула –  
бир бололу!..

Мамлекеттик катчы Сїйїнбек КАСМАМБЕТОВ: 

«Бул дїйнºнї асылзат аялдар  
менен балжууран балалыктын 

шы¢гыр кїлкїсїнºн айырбасын!»

Министрлер Кабинетинде

Чолпон-Атада  
ºтºт

25-26-августта Чолпон-Ата шаарында 
Евразия ºкмºттºр аралык ке¢ешинин 
кезектеги жыйыны ºтºт. 

Ага Министрлер Кабинетинин Тºрагасы, 
Евразия ºкмºттºр аралык ке¢ешинин 

тºрагасы Акылбек Жапаров тºрагалык  
кылат. 

Иш-чарага Евразия экономикалык би-
римдигине кирген ºлкºлºрдїн, байкоочу 
мамлекеттердин ºкмºт башчылары, Ев-
разия экономикалык комиссиясынын Кол-
легиясынын Тºрагасы, ошондой эле чакы-
рылган мамлекеттердин ºкмºт башчылары  
катышат.    

  Жыйындын кїн тартибинде интеграция-
лык бирикме їчїн жалпы газ рыногун тїзїї, 
ºнºр жай кооперациясын каржылоо, алко-
голдук рынокту жºнгº салуу, Евразиялык 
кайра камсыздандыруу компаниясын тїзїї 
маселелери бар. 

Мындан тышкары, форумдун алкагын-
да бир катар эки тараптуу жана кºп тарап-
туу жогорку де¢гээлдеги жолугушуулар уюш-
турулат.    

Алды¢кы 
технология 

долбоорлору 
колдоого алынат

Кыргыз Республикасынын ºнїктїрїї 
институттарынын координациялык 
ке¢еши алды¢кы технологияларды 
киргизїїнї жана инновациялык 
ыкмаларды ºнїктїрїїнї эске 
алуу менен стратегиялык жана 
инвестициялык долбоорлорду 
колдоого багытталган. Тиешелїї 
долбоорлор ºлкºнїн ºнїктїрїї 
институттары тарабынан каржыланат.

Долбоордук табыштамаларды Кыр-
гыз Республикасынын Экономика жа-

на коммерция министрлигинин алдындагы  
координациялык ке¢ештин катчылыгына жа-
на долбоордук ке¢сеге жºнºтсº болот.

Белгилей кетсек, ºнїктїрїї институтта-
рынын координациялык ке¢ешинин кура-
мына мамлекеттик органдардын ºкїлдºрї, 
Россия-Кыргыз ºнїктїрїї фондунун, Кыргыз-
ªзбек ºнїктїрїї фондунун, Кыргыз-Венгер 
ºнїктїрїї фондунун жетекчилиги, Кыргыз 
Республикасындагы Евразия ºнїктїрїї 
банкы, «Айыл Банк», «РСК Банк», «Кепил-
дик фонду» ачык акционердик коомдору, 
«Улуу кºчмºндºрдїн мурасы» Улуттук хол-
динг компаниясы», «Кыргыз Республикасын-
дагы Туризмди ºнїктїрїї фонду», аймактар-
ды ºнїктїрїї фонддорунун ºкїлдºрї, «Кыр-
гызстан банктар союзу» юридикалык жак-
тардын бирикмеси, Региондорду ºнїктїрїї 
боюнча социалдык ºнºктºштїк фонддору  
кирет.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ, 
“Кыргыз Туусу”
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• Мунайзат 

Жа¢ы ишкана тїзїлдї  
Гезитибиздин ºткºн санында «Газ сая-

сый куралбы... же товарбы?” деген макала 
жарыялаганбыз. Анда Евразиялык экономи-
калык комиссия  ЕАЭБке мїчº ºлкºлºрдїн ал-
кагында жалпы газ рыногун калыптандыруу 
жºнїндºгї келишим  тууралуу сºз болгондо, 
бул келишимди жактырууда Кыргызстандын 
таламын талашкан мамлекеттик ишкана жок 
экенин айтканбыз.

Эми Министрлер Кабинетинин тºрагасы Акыл-
бек Жапаровдун буйругу менен Энергетика 

минстрлигинин алдында “Кыргызтранснефтегаз” иш-
канасы тїзїлгºнї маалым болду.  

Бул мамлекеттик ишкананын негизги милдети -  
ºлкºдº нефтегаз тармагын жºнгº салуу жана башка-
руу экен. Ошону менен бирге улуттук оператор мунай-
затты кайра иштетїї, сатуу, ташып жеткирїї, сактоо, 
жаратылыш газын кайра иштетїї укугуна ээ болуп-
тур. «Кыргызтранснефтегаз» ишканасынын кура-
мына Ош жана Баткендеги филиалдары, анан 
дагы  Сохтогу жаратылыш газын сактаган 
жайлар кириптир.

• Салык 

“Э¢ жакшы” 
жок  

азырынча 
Мамлекеттик са-

лык кызматы аймак-
тардагы бºлїмдºрдїн 
натыйжалуу иштеши-
не квартал сайын баа 
берип жатканы жакшы 
жºрºлгº.

Эгерде, иштин жыйынтыгы 
боюнча аймактык бºлїм 

91-100 балл ала турган болсо, “э¢ 
жакшы”, 81-90 балл – “жакшы”, 61-80 
балл – “канааттандырарлык”, ал эми 60 
баллдан тºмºн болсо, “канааттандырарлык 
эмес” деген баага татыйт экен.   

2-кварталдын жыйынтыгы боюнча 60 аймак-
тык салык органынын эки гана бºлїмї “жакшы” баа-
га ээ болсо, 47 – “канааттандырарлык”, 11 салык кыз-
маты “канааттандырарлык эмес” деген баа алышып-
тыр. Азырынча “э¢ жакшы” баага арзыган аймактар-
дагы салык кызматы жок экен. 

• Транспорт 

Кара¢гылатуудан –  
69,7 млн. сом

Президенттин жарлыгына ылайык, унаа-
лардын каптал айнектерин кара¢гылатууга 
уруксат берїї башталгандан эки айдын 
аралыгында ºлкº бюджетине 69.7 млн. сом 
тїшїптїр. 

Унаанын айнегин кара¢гылатуу  боюнча «Унаа» 
мамлекеттик мекемесинин каалаган каттоо 

бºлїмїнº кайрылса, тиешелїї документтери талап-
ка жооп берсе, жеке жактар – 80 ми¢ сом, юридика-
лык жактар – 100 ми¢ сом, башка ºлкºнїн жаранда-
ры – 120 ми¢ сом тºлºп, уруксат алышат экен. Кат-
тоо 30 мїнºттºн ашпайт деп билдиришти Ички иш-
тер министрлигинен.

Социалдык тармактарда уруксат кагаздарын ар-
зан баада жасап берем дегендерге ишенбеш керек 
экен.  “Унаа” ишканасынын аймактык бºлїмдºрїнº 
гана кайрылса¢ыз жа¢ылбайсыз, алдатпайсыз. 

• Туризм

Калпак тигїї  
азайдыбы? 

Улуттук статистика комитетинин  
маалыматы боюнча 2021-жылы туристтерди 
кызыктыра турган буюмдарды жасоо, тагы- 
раагы, улуттук жана минералдык суусун-
дуктар 28%га, сувенирлер – 35%га, боз їй – 
27,8%га кºп ºндїрїлїп,  мурунку жылга салыш-
тырмалуу 889,1 млн. сомго ºсїш бериптир. 

Бирок, спорттук бут кийимдер 4,6 эсе-
ге, улуттук кийимдер – 40,9%га, кал-

пактар – 0,8%га, килемдер – 0,9%га азайып  
кетиптир. 

• Азык-тїлїк

Кызылча бар, завод бар... 
кумшекер жок

Кыргызстандын кумшекерди керектººсї 
болжолдуу 100 ми¢ тоннаны тїзºт экен. 
Азыр эми атамекендик ºндїрїш Бразилия-
дан алып келинген чийки затты кайра иш-
тетип, кумшекер ºндїрїп жатса, бир жагы-
нан Индиянын кумшекерине кїнїбїз тїшїп  
жатыптыр. 

А негизи Кыргызстан ички рыногун кумшекер 
менен толук камсыз кылууга кудурети жете 

турган ºлкº. Кант кызылчасын ºстїрїїчї айыл чар-
ба аянттары жетиштїї. Илимий негизге таянган таж-
рыйба бар.  Кант кызылчасын кайра иштете турган 
кубаттуулугу жогору атамекендик заводдор кїнї-тїнї 
иштегенге даяр. Бир гана сырье менен камсыз кылуу 
саясатын колго алган мамлекеттик мекеменин иши 
чабал болуп жатат. 

А ички мїмкїнчїлїктºр кандай? Сарасеп салып 
кºрºлї. Айыл чарба министрлигинин маалыматы бо-
юнча ºткºн жылы кант кызылчасы 10,2 ми¢ гектарга 
айдалса, быйыл 9,0 ми¢ гектарга айдалыптыр. Де-
мек, жакын арада калкты ºзїбїздїн кумшекер ме-
нен камсыз кылууга ºлкºнїн чамасы жетпей турга-
ны кºрїнїп калды. 

• Миграция

Їч эсе кºп мигрант  
келиптир

2022-жылдын 2-кварталында ºткºн жыл-
дын ушул мезгилине салыштырмалуу Росси-
яга їч эсе кºп мигрант келгенин FinExpertiza 
аудит жана консалтинг тармагынын анали-
тикалык кызматы билдирди. 

ªзбекстандан 1,5 миллион, Тажикстандан 
1 миллион, Кыргызстандан   223 ми¢ ми-

грант келип, ушул  їч ºлкºнїн їлїшї миграция-
лык агымдын 87% тїзºт экен. Россиянын эм-
гек мигранттарын э¢ кºп кабыл алган Москва  
шаарынын 27% їлїшїн эмгек мигранттары ээлеп  
алыптыр.  

• Кїбºлїк 

Дипломатиялык 
ºкїлчїлїктºргº кайрылгыла

Чет ºлкºдº иштеп жїргºн дээрлик эки 
ми¢дей жаран улуттук їлгїдºгї айдоочулук 
кїбºлїгїнº ээ болуптур. 

Кыргызстандыктар жоголгон айдоочулук 
кїбºлїгїн калыбына келтирїї їчїн ºзї жа-

шаган аймактагы элчиликтерге кайрылса болот экен. 
Айдоочулук кїбºлїктїн баасы бардык салыктарды, 
тºлºмдºрдї кошкондо 561 сом. Сºзсїз дипломатия-
лык ºкїлчїлїктºргº гана кайрылуу керек дешет “Унаа” 
мамлекеттик ишканасынан. Анткени, шылуундардын 
колуна тїшїп алданып калбагыла. 

• ªндїрїш 

Кºмїрдїн баасы  
кайра каралабы?

Монополияга каршы жºнгº салуу кызма-
тынын Нарын облустук бºлїмї дизелдик 
отундун, майлоочу майлардын, унаа тетик-
теринин, дº¢гºлºктºрдїн баасынын кым-
баттагандыгына жана айдоочулардын ай-
лык акылары кºтºрїлгºнїн жїйº келти-
ришип, кºмїрдїн баасы кайра каралары 
тууралуу борбордук аппаратка кайрылышып- 

тыр.  

Азыр Нарын облусунда бир тонна 
кºмїрдїн баасы жеринде 1360 

сомдон 1450 сомго чейин бекитилип, 
ушул баа менен ташылып жатып-

тыр. Бул Министрлер Кабинети-
нин токтому менен бекитилген 

баа экен. Чыгарылган буйрук-
тар 16 компанияга берилип-
тир.

Учурда  Бишкекте кº-
мїрдїн бир тоннасы 4 ми¢ 
сомдон сатылып жатканы 
маалым. 

• Акча

Мекендеш-
тердин  

салымы 
Улуттук банктын маалыма-

ты боюнча быйылкы жылдын июнь  
айында чет ºлкºдº иштеп жаткан жа-

рандарыбыз Кыргызстанга 317,2 милли-
он доллар которуптур. Бул сумма мурунку 
айга салыштырмалуу 60 миллион долларга  
кºп экен. 

Ал эми жыл башынан бери мекендештери-
биз ºлкºгº 1 млрд. 347,5 миллион доллар 

чегериптир. Бул акча каражатынын 1 млрд. 284,14 
миллион доллары же 97%дан ашыгы Россиядан,  
АКШдан – 26,86 миллион доллар, башка ºлкºлºрдºн 
28,89 миллион доллар келиптир.  

• Улуттук банк эскертет!

Интернеттеги  
алдамчылардан  

сак болгула
Улуттук банк социалдык тармактар жана 

мессенджерлер аркылуу 10 ми¢ сом ºлчºмїндº 
гранттык каражат таратылып жатканы 
тууралуу жалган маалымат тараткан алдам-
чылар пайда болгонун билдирип, жарандарды 
сак болууга чакырды.

Регулятор алар онлайн резюме жеке маалымат-
тар менен толтурулушу керектигин ºтїнїшºрїн 

жана бул алдамчылык аракеттердин бир тїрї болуп 
саналарын айтат.

«Алардын максаты — ºздїк маалымат-
ка ээ болуу. Эч убакта жеке маалыматы¢ызды, 
карта¢ыздын номерин, PIN-кодду, картанын жа-
рактуулук мººнºтїн, ошондой эле CVV/CVC код-
дорун (бул коопсуздук коддору, кол коюу тилкесин-
де картанын артындагы акыркы 3 сан), SMS (тек-
сттик билдирїїлºр) аркылуу тастыктоочу коддор-
ду їчїнчї жактарга, ºзгºчº бейтааныш адамдарга  
бербе¢из.

Текшерилбеген белгисиз шилтемелерге кирбе¢из, 
ошондой эле ал жакка жеке маалыматтарды жа-
на карта¢ыздын реквизиттерин эч качан жазба¢ыз. 
Бардыгы¢ыздарды сак болууга чакырабыз», — дейт 
ºлкºнїн башкы банкы.

Шекербек  КАЛЫКОВ,  
“Кыргыз Туусу”



2022-жылдын  12-августу
№ 56 (24637)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru4

Майдалар

Эми аягына  
чыгар бекен?

Бишкек мэриясынын басма сºз кызматы “Ка-
туу турмуш-тиричилик калдыктарын башкаруу  
системасын жакшыртуу” долбоорунун консуль-
танты болгон Ливан мамлекетинин “Либанкон-
салт” компаниясынын ºкїлдºрї вице-мэр Олег По-
пиков менен жолугушканын маалымдады.

“Жетим-Тоо” темир кени казылышы керекпи?

Тынчтык АЛТЫМЫШЕВ, эркин журналист: 

“Жетим-Тоо” экономикалык,  
стратегиялык маселе”

Бирок, аягы келип азыр Кумтºр биз-
ге ºткºнї, бюджетке мурда 48 млн. 

доллар тїшсº, былтыр 220 млн. доллар-
га чейин кирешеси арбыганы, быйыл ан-
дан арбын тїшїрїї аракети болуп жатка-
ны турмуштук факт. Албетте, мамлекет 
алгандан берки кендин айланасындагы 
бир топ суроолорго деталдуу отчет бе-
рилбей турганын да кошо кетели. Бирок, 
цифралар, статистика ºжºр да. Тїшкºнї 
тїшїп эле жатат. 

   Бирок, муну менен эле ºлкºнї чу-
кул ºнїктїрїп, экономикалык секирик жа-
сай албай турганыбызды баарыбыз би-

лип турабыз. Жумушсуздук, социалдык 
объектилердин туташ эскирип турушу, 
айыл чарба тармагыбыздагы аксаган ре-
формалар, аймактардагы 80 пайыз до-
тацияда отурган айылдар, таза суу, ир-
ригациялык кºйгºйлºр, жолдордун аба-
лы - мунун баарын биз Кумтºр менен 
да, сырттан жалдырап таап келген кре-
дит, грант, ссудалар менен да о¢дой  
албайбыз. 

Ошондуктан, эгемен ºлкº катары, 
дїйнºлїк рынокто суроо-талап жогору 
болгон кен-байлыктарыбызды ºзїбїз 
иштетїї їчїн мамлекеттик де¢гээлде 

"Жетим-Тоо" деген сºз болсо эле чуру-чуу тїшїп, сºз маанисине 
карап мамиле жасабай,  "Жетим-Тоону"  бїгїн бирººлºр барып 
бульдозер салып киргендей, желекти колдон талаша бергендер 
болуп жатат. Ырас, Кыргызстан эгемендикке ээ болгону Кумтºр кенин 
казабыз деп отуз жыл бою чет ºлкºлїк жана ºзїбїздїн бийликтеги 
жемкорлорго алданып келгенибиз чын. 

аракет кылышыбыз керек. Бїгїн Солтон-
Сарыныбы, Жетим-Тоонубу, Алтын-
Жылганыбы же башка кендерибизди 
Кумтºрдºгї акыркы эки жылдык прак-
тиканы пайдаланып, ºзїбїздїн акчага 
ºзїбїз казып, иштетип, пайдасын ºзїбїз 
кºрїї менен жогорудагы ондогон про-
блемаларды аз-аздап чечсек эмнеге  
болбойт?! 

   Же биз Кыргызстан мамлекети эски 
жол менен эле сырттан карыз акча су-
рап, тиленип, анан мигранттардын ак-
часы менен эле жатып алып жан баккан 
ºлкº катары жашай беришибиз керекпи?! 

Азыр Садыр Жапаров, Акылбек Жапа-
ровдун Кумтºр боюнча маселени толук 
чечип, жыландын башын кантип жан-
чышканы боюнча ынанымдуу отчет бе-
рип, канадалыктардан эмне калган, кан-
ча калган, андан бери кантип, кимдер ме-
нен иштешип, сатуу, сатып алуу деген-
дерди кºз алдыбызга жайып кºргºзїп, 
чындап эле мамлекет ири кенди уурда-
бай, ичпей-жебей иштетип жатканын ар 
бир кыргызстандыкка ишендирип, ан-
дан со¢ ошол ишеним кредитинин неги-
зинде калган кендерди акырындап колго  
алышы абзел. 

Дагы айтам, бул экономикалык стра-
тегиялык маселе. Мындай маселелерди 
саясатташтырып, шайлоодон шайлоого 
чейин жеке кызыкчылыктарга пайдала-
нып, буга чейин боло келгендей – бий-
ликте жокто “кен казылбасын» деп, бий-
ликке келгенде «казыш керек» деп элдин 
сезими менен ойнобой сергек кадамдар-
га барышыбыз керек.

Шерадин БАТЫРКУЛОВ, саясий эксперт: 

“Коркпой эле  
иштетишибиз керек”

Бюджетибиз аз болуп, каражат 
маселеси курч болуп турганда 
«Жетим Тоону» албетте 
иштетишибиз керек. 

Анткени бул кенди иштетїїгº союз 
доорунда эле мїмкїнчїлїк тїзїлїп 

калган. Союз тараганы бул кен иште-
тилбей калды. Азыр экономикалык жаг-
дайыбыз мындай болуп турганда ушун-
дай мїмкїнчїлїктºрдї колдонушубуз ке-
рек. Болгону карапайым элди азыр кенди 
иштетїїдºгї кирешелер, акциялар ким-
дин колуна тиет деген маселе тїйшºлтїп 
жатат. Ошондуктан бул жерде акционер-
лер ким болору парламентте ачык талкуу-
ланып, кºрсºтїлїшї керек. Учурда жа-

рандык коом кїчтїї болуп турат. Кокус 
Жетим-Тоого байланыштуу мыйзам бу-
зуулар болуп калса биринчи эле жаран-
дык коом муну кºтºрїп чыгат. Мамлекет 
андан коркпой эле кенди кандай иштет-
сек ºлкºбїзгº пайдалуу болорун карашы 
керек. Азыр ар ким ар кайсыны айтып, 
“кенди коррупционерлер, бир ууч топ кол-

донуп калышы мїмкїн” деп божомолдоп 
жатышат. Эгер бул бийлик иштетпесе эр-
те¢ башкалары келип иштетет. Анда де-
ле ушул сºз чыгат. Албетте, Кумтºрдºн 
кийин элде ар кандай шектенїїлºр, кор-
кунучтар бар. Бирок, 25-30 жылдык мый-
замдарга таянып, коркпой эле бул кенди 
иштетишибиз керек. 

Жолугушууда “Жа¢ы санитардык полигонун дол-
боорлоо жана куруу”, “Азыркы таштанды жайын 

жабуу жана рекультивациялоо”, “Катуу турмуш тиричи-
лик калдыктарын ылгоо боюнча линия жана жашыл кал-
дыктарды жер семирткичке айландыруу боюнча учас-
ток” келишимдери боюнча маселелерди талкуулашкан. 

О.Попиковдун айтымында, аталган компания под-
рядчы бардык милдеттемелерин аткарганын текшерип, 
долбоорду аягына чыгарат. Эске салсак, долбоордун 
алкагында Евразия ºнїктїрїї банкы жана Евробирим-
дик 2015-жылы 22 млн. евро бºлгºн. 

Анын жарымы грант, жарымы кредит катары берил-
ген. Долбоор боюнча коррупциялык иштерге аралаш-

кандыгы їчїн мэриянын бир нече ºкїлї камалган жана 
ар жылы Бишкек шаардык таштанды полигонунун же-
текчиси алмашып келе жатат.

Канализациясыз  
цивилизация болбойт

“Бишкексууканал” ºндїрїштїк-эксплуа-
тациялык башкармалыгы акыркы кезде шаар-
дыктар канализациялык тїтїктºргº, коллектор-
лорго чºнтºк телефондорду, бак-дарак бутакта-
рын, алтургай велосипед рамасын да салып жибе-
рип жатышканын  билдирди. 

Буга байланыштуу мекеме канализациялык си-
стема суюк калдыктарга гана ылайыкташылга-

нын жана кºп учурда катуу таштандылар канализация- 
лык коллекторлордун оозун бїтºп калып жатышка-
нын эскерткен. “Насостук станцияларга таштанды то-
луп, кымбат агрегаттар иштен чыгып калбас їчїн ка-
нализациянын тазалоо жабдыктарынын кызматкерле-
ри тїтїктºрдї, чыпкалоочу арматураларды кїнїнº бир 
нече жолудан тазалап жатышат”, – делет мекеменин 
маалыматында.  

Дарыгерлерге да  
камкордук керек

Саламаттык сактоо министринин милдетин 
аткаруучу Жаркынбек Касымбеков 2023-жылы меди-
цина кызматкерлери їчїн аймактардагы бош жат-
кан мекемелик жер участокторуна їйлºр куруларын  
билдирди. 

Анын айтымында, курулган їйлºр ротацияла-
нып барган жеринде турак-жай маселеси че-

чилбеген жаш адистерге берилмекчи. “Келечекте 
биз Бишкек, Ошто турак жайга абдан муктаж бол-
гондорго їй салууну максат кылып жатабыз. Кºп ме-
кемелерде кызматтык їйлºр кийин менчиктештирїї 
мїмкїнчїлїгї менен курулуп жатат. Биз дагы бул ва-
риантты карап кºрїшїбїз керек, болбосо жаш кадр-
ларды кармап калуу ºтº кыйын. Бул аларга чо¢ дем 
болмок. Буюрса, келерки жылы бир нече социалдык 
турак їйлºрдї курууну пландап жатабыз. Мамлекет-
тик ипотекалык компаниянын алкагында да медицина 
кызматкерлерине їй берїїнї карасак болот”, – дейт.  
Ж. Касымбеков. 

Бетти даярдаган Мелис СОВЕТ уулу,  “Кыргыз Туусу”
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Кыргызстандын 
университеттери 
абитуриенттерди жылына эки 
жолу кабыл алууга алгачкы 
жолу ºткºнї турат. Бул 
жа¢ылыкты тактоо їчїн Билим 
берїї жана илим министринин 
орун басары Абазбек уулу 
Расул менен маектештик. 

– Расул мырза, жогорку окуу жай-
ларына кабыл алууну жылына эки 
жолу жїргїзїї чечими кандай за-
рылчылыктан келип чыкты? Бул 
мурда практикаланды беле?  

– Кыргызстанда практикаланган эмес. 
Бирок, дїйнº ºлкºлºрїндº бар. Анткени, 
министрликке абдан кºп адамдар ушул 
маселе боюнча кайрылып жїрїшєт. Биз 
жарандардын муктаждыгын эске алып, 
армияда кызмат єтєп же чет жерде окуп 
келгендер їчїн кошумча ЖРТ ºткºрчїбїз. 
Бирок, бул аракетибиз да маселени биро-
толо чече албады. Ошондуктан студент-
терди 1 жылда эки жолу университеттер-
ге кабыл алууга уруксат берип жатабыз. 
Жайкы кабыл алуу ар бир университет-
тин ички тартибине жараша болжол ме-
нен 1-июлдан 31-августка чейин ºткºрїлїп 
келе жатат. Ал эми мындан ары кышкы 
кабыл алуу системасын киргизебиз. Ал 
жыл сайын 20-декабрдан тартып, кийин-
ки жылдын 15-февралына чейинки созу-
луучу процесс. 

Бул жерден бир маселени так кесе 
айтып койгонубуз жºн. Жыл сайын рес-
публикалык бюджеттен мамлекеттин 
гранттык колдоосу менен 6000 орун бе-
рилип келе жатат. Мында ары деле бул 
гранттык орундар жайкы кабыл алууга 
гана бºлїнºт. Балким, бюджеттик орун-
дар жайкысын толбой калган учурда кыш-
кы кабыл алууда толтурулушу мїмкїн. 
Жыл сайын Кыргызстандын университет-
теринде контракттык орундар толбой ка-
лып жатат. Ошондуктан абитуриенттер-
ди кышында кабыл алуу жала¢ гана кон-
тракттык орундар їчїн жїргїзїлºт. Андан 
тышкары, жайкысын  ЖРТ – жалпы рес- 
публикалык тестирлººдºн ºтпºй калган 
абитуриенттер кайрадан ЖРТ тапшырып, 
ºз  кїчїн сыноого мїмкїнчїлїк тїзїп бе-
рип жатабыз. Университеттерге кышкы ка-
был алуу кошуна мамлекеттерде жок. Биз 
ºзїбїздºгї жеке индивидуалдык траекто-
рия тїрїндº ушул ишти баштайбыз. Баш-
кача айтканда, кышкы кабыл алынган сту-
денттер жайкы кабыл алынган студенттер-
ге кошулуп окутулбайт. Бардык ЖОЖдор-
до алар їчїн ºзїнчº окуу программасы  
тїзїлºт. 

– Кышкы кабыл алуу чет ºлкºлїк 
студенттердин келишине да шарт 
тїзºт турбайбы. 

– Ооба, чет ºлкºлїк студенттер-
дин Кыргызстандын университеттери-

не кºбїрººк тапшыруусуна мїмкїнчїлїк 
тїзїлºт. Анткени, буга чейин аларды ка-
был алуу 15-октябрга чейин жїргїзїлчї. 
Чет ºлкºлїк жаштар кºбїнчº окууга тап-
шырууга їлгїрбºй калышчу. Ошондук-
тан, биздин бул кадам билим экспор-
тун кїчтºндїрїїгº ы¢гайлаштырылып  
жатат. 

– Чет элдик студенттер їчїн 
контракт акынын кºлºмї жогору 
болгондуктан бир топ универси-
теттер медициналык факультет 
ачууга кызыкдар. Аларды дээрлик 
ºздºрїнїн контрактерлору уюш-
туруп алып келишїїдº. Чет эл-
диктерди расмий де¢гээлде уюш-
туруп окууга тартуу аракети  
барбы?  

– Туура айтасыз, чет ºлкºлºрдºн кел-
ген студенттердин басымдуу бºлїгї ме-
дициналык багыттагы окуу жайларга тап-
шырышат. Ал эми пандемиялык шарт-
тар акыркы їч жылдан бери университет-
терге да, кесиптик лицейлерге да онлайн 
тїрїндº кабыл алууну уюштурууга тїрткї 
болду. Тактап айтсак, интернеттин жар-
дамы менен окууга тапшыруу замандын 
талабы болуп калды. Ага ЖРТнын талап-
тары мїмкїнчїлїк берет. Андан тышкары, 
быйыл биз электрондук чо¢ портал тїздїк. 
Себеби, чет ºлкºлїк студенттер ошол 
портал аркылуу катталып, анан окууга  
келишет.  

– Мурдагы Саламаттык сактоо 
министри А.Бейшеналиев медици-
налык менчик жогорку окуу жайлар-
ды жойгонун айткан. Бирок, атал-
ган министрликтин жа¢ы жетек-
чиси аларды жоюлган эмес деп жа-
тат. Лицензия берїїчї тарап ка-
тары буга эмне дейсиздер? 

– Медициналык жогорку окуу жайлар 
Саламаттык сактоо министрлигинин №6 
формасын, тактап айтсак, клиникалык ба-
засы бар деген документти алышы ке-
рек. Ошондон кийин гана аларга лицен-
зия берилїїгº тийиш. Мурдагы Саламат-
тык сактоо министри Алымкадыр Бейше-
налиев менчик медициналык окуу жай-
ларынын басымдуу бºлїгїнїн клиника-
лык базасы талапка жооп бербейт деп, 
№6 форманы берїїнї токтотуп турууга 
буйрук чыгарган. Ал жерде №6 форманы 
кайтарып алынуучу окуу жайлардын тиз-
меси келтирилген. Биздин министрлик бул 
окуяга ºз учурунда дароо реакция жаса-
ган. Ошол окуу жайлардын баарын ли-
цензиялык кºзºмºлдººгº алуунун планын 
тїзгºнбїз жана иштин ºз-ºзїнчº мººнºтї  
бар. 

Андан тышкары, Билим берїї жа-
на илим министри Алмаз Бейшенали-
ев 4-апрелде медициналык универси-
теттердин жетекчилери менен жолугуш-
кан. Анын жыйынтыгында протоколдук 
тапшырмалар берилип, ишти жакшыр-
туу мººнºттºрї коюлган болчу. Ошол 
протоколго ылайык, биз аларга инсти-
туционалдык жана программалык аккре-
дитациялоодон ºтїп бїтїї боюнча тап-
шырмаларды бердик. Азыркы кїндº ме-
дициналык окуу жайлардын айрымдары 
материалдык-техникалык базаны чы¢дап, 
сабактын сапатын толук камсыздап алуу 
максатында студенттерди кабыл алууну 
баштабай турушат. Анткени, биздин ми-
нистрлик алардын баарына окутуунун са-
патын жакшыртуу боюнча олуттуу талап-
тарды койгон. Анын їстїнº, эл аралык ак-
кредитациялоочу абройлуу агенттиктер-
дин аккредитациясын алгыла деп жата-
быз. Лицензия – студенттерди окутууга 
уруксат берїїчї мамлекеттик документ. 
Ал эми мамлекет кабыл алган стандарт-
тарга окутуу канчалык де¢гээлде жооп бе-
рип жатканын аккредитациялоодон ºтїї  
тастыктайт.  

 Назира АЛИЕВА

Бул маселе 
боюнча бир 

дагы мамлекеттик 
мекеме ушул кезге 
чейин канча мыкты 
адистерибиз баш-
ка ºлкºлºрдїн жа-
рандыгын алып кет-
кенин так айта ал-
байт. 

Акыркы расмий 
маалыматтар бо-
юнча Кыргызстан-
дын 1 млн. 118 ми¢ 
жараны сыртта иш-
теп жїрºт. Улуттук статистикалык комитет-
тин 2021-жылкы маалыматы боюнча акыр-
кы 15 жылда 340 ми¢ кыргызстандык баш-
ка ºлкºлºрдїн жарандыгын алыптыр. Буга 
мыйзамсыз жолдор менен чет ºлкºлºргº 
чыгып, ал жакта биротоло калып калган-
дарды кошо эсептесек бул кºрсºткїч мын-
дан эки эсе жогору болушу толук мїмкїн. 
Чет ºлкºлºргº туруктуу жашоо їчїн кетип 
жаткандардын 86 пайызы Россиядан баш 
паанек тапса, 12 пайызы ко¢шу Казакстан-
да, калган 2 пайызы башка ºлкºлºрдº би-
ротоло жашап калышат.

Россия Федерациясынын ИИМнин  
маалыматы боюнча  2022-жылдын  
6 айында эле 10 ми¢ 632 кыргызстандык 
Россиянын жарандыгын алыптыр. Жал-
пысынан Россияда 1 млн. 63 ми¢ кыргыз-
стандык иштесе, 516 ми¢ 729 кыргызстан-
дык миграциялык каттоодо турат.

   Ошол эле кезде азыр ºлкºбїздº он-
догон компаниялар тїрдїї адистиктеги 
тажрыйбалуу мекендештерди Европага, 
Тїркия, Америка, Германия, Италия, Ка-
нада жана Тїштїк Кореяга жºнºтїп жа-
тат. Германияга эле тажрыйбалуу адис-
терди жºнºтїп турган 12ге жакын компа-
ния бар экен. Албетте, студенттердин, 
жаш кадрлардын ºнїккºн ºлкºлºрдºн би-
лим, тажрыйба алганы жакшы. Бирок, э¢ 
ºкїнїчтїїсї, алардын кºбї Кыргызстанга 
кайра кайтып келбейт. Анткени, ал жак-
та жашоо, маяна, билим алуу биздики-
нен алда канча жакшы. Муну ºз жон тери 
менен сезип калгандар биротоло барган 
ºлкºсїнº байланып калат. 

    Андыктан Министрлер Кабинетинин 
Тºрагасы Акылбек Жапаровдун ºлкºнїн 
негизги байлыгы болгон жогорку ква-
лификациялуу жумушчу кїчїн ºлкºнїн 
ºнїгїшїнº колдонуу їчїн бардык шарт-
тарды жана мїмкїнчїлїктºрдї тїзїшїбїз 
керек деп чырылдаганы да бекеринен  
эмес. 

Кыргызстандагы жумушсуздуктан, тур-
муштук кыйынчылыктан улам эми Россия, 
Тїркия аркылуу Мексикага ºтїп, андан 
ары АКШга кетїїнї каалаган мекендеш-
тер кºбºйдї. Алардын айрымдары ар кан-
дай азап-тозоктордон ºтїп, “тилегине” жет-
се, кºбї мыйзамсыз чек арадан ºткºндїгї 
їчїн кармалып, депортацияланып жатка-
ны жашыруун эмес. Де¢из, токой аркылуу 
Мексикага мыйзамсыз ºтїп бара жатып 
жолдо ар кандай кырсыктарга учураган-
дар да бар. Бир-эки айлап жол жїрїп Аме-
рикага жетпей артка кайтарылган, Европа 
ºлкºлºрїнº, Америкага барыш їчїн їйїн, 
машинесин сатып же насыя алып жолго 
чыгып бирок ара жолдо калгандар жїздºп  
саналат.

   Океандын ары жагына о¢ой эле жет-
кирем деген компанияларга, шылуундар-
га 4 ми¢ доллардан 15 ми¢ долларга чей-

ин берип сызга отуруп калган боордош-
торубуз да жок эмес. Ага карабай учурда 
Кыргызстанда дїйнºнїн 21 ºлкºсїнº ишке 
орноштуруу кызматын кºрсºткºн 120 же-
ке агенттик иштеп жатат. Мунун ºзї кыр-
гызстандыктар жыл санап туш тарапка 
чачылып, си¢ип баратканын айгинелеп  
турат. 

Эмгек, социалдык камсыздоо жана ми-
грация министри Кудайберген Базарбаев 
буга чейин ар бир тºртїнчї їй-бїлºдº бир-
ден эмгек мигранты бар экенин айтып, жа-
кынкы 5 жылда эмгекке жарамдуу адам-
дардын саны дагы 250 ми¢ге ºсººрїн бил-
дирген. Буга улай ал 2030-жылы ар жы-
лы эмгек рыногуна 350 ми¢ден жумушчу 
чыгарын, анын кесепетинен эмгек рыно-
гунда чы¢алуу пайда болоорун маалым-
даган. Муну чечїї їчїн министр заманбап 
кадрларды даярдап, жа¢ы ишканаларды 
ачып, эмгек рыногунун талабына жараша 
адистерди кайрадан даярдоо шарттарын 
тїзїп, ºлкº экономикасын алдыга жылды-
ра турган эмгек ресурстарын даярдоо ке-
ректигин ортого салган. 

Жарандарды чет ºлкºлºргº ишке ор-
ноштуруу борборунун маалыматы боюнча 
учурда саат сайын Кыргызстандан 1 адам 
чет ºлкºгº иштººгº кетип турат. Ошол эле 
кезде Бїткїл дїйнºлїк банк 2022-жылы 
Кыргызстанга акча которуулар 33 пайызга 
кыскарарын божомолдосо, эксперттер ми-
гранттардын акча которуулары быйыл 1,5 
млрд. долларга азаярын айтышууда. Му-
нун ºзї ар жылы эле мигранттардын иши 
май-кºл, сїт-кºл боло бербестигин далил-
деп турат. Андыктан, Тºрага А.Жапаров 
менен министр К.Базарбаев айткандай, 
мамлекет менен жеке ишкерлер ºз Ме-
кенибизди ºнїктїрїї їчїн жумуш орун-
дарын кºбїрººк тїзїїгº багыт алышы ке-
рек. Ачыгын айтканда, азыр сырттан ке-
лип Кыргызстанда ºз бизнесин гїлдºтїп, 
кайра кыргыздарды жалдап иштетип жат-
кан башка ºлкº жарандары, башка улут 
ºкїлдºрї абдан кºп. 

Эгер ар бирибиз бакытты башка 
ºлкºлºрдºн издеп кете берсек, эрте¢ ала-
кандай мамлекетибиз ко¢шу ºлкºлºрдїн, 
чет ºлкºлїк бизнесмендердин туруктуу ме-
кенине айланышы мїмкїн. Андыктан Эко-
номика жана коммерция министри Данияр 
Амангелдиев, элчилер ªмїрбек Текеба-
ев, Аида Исмаилова сыяктуу аткаминер-
лерибиз карапайым элди чет ºлкºлºрдїн 
кара жумушуна тартуудан мурун ушул жа-
гын да ойлонуулары керек. 

Баарынан кызыгы, быйыл Кыргыз-
стан 5 ай ичинде Тїркмºнстандан 11,4, 
ªзбекстандан 3,9 тонна помидор им-
порттоптур. Мынча помидорду ºзїбїздº 
ºндїрїїнїн ордуна биз чет ºлкºлºрдїн 
кулпунайын терип, акча тапканды жак-
тырабыз. 

Учур кеп

Университеттерге 
кышында да  
кабыл алынат

Келечекти ойлонолу

Акчаны Ата-Журтубуздан  
тапсак деле болот 

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу”  

Тышкы миграция тууралуу кеп болсо эле биз негедир алардын 
сыртта жумуш менен камсыз болуп, ºлкºгº жылыга миллиарддаган 
доллар акча которуп жатышканын кеп кылабыз. Ошол эле кезде чет 
ºлкºлºргº ºлкºбїздїн мыкты кадрлары кетип, алардын канча пайызы 
Кыргызстанга кайтып келбей жатканын, элет жерлеринде канчалаган 
їйлºрдї кара кулпу кайтарып, ми¢деген мигранттардын балдары ар 
жерде тїрткїнчїк жашоо кечирип жїргºнїн, калкы суюлган чек арага 
жакын аймактарыбыздагы жерлер жылма экспансия болуп жатканын 
эсептебейбиз.
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Маараке маанай

Айдынбек ТЇРКБАЕВ,  
ИИМдин курулуш монтаждоо  

башкармалыгынын башчысы:

“ИИМдин имараттарын курууда  
атайын купуялуулук талаптары 

сакталышы керек”
– Айдынбек  

Бєрїбаевич, Ички 
иштер министрли-
гине тиешелїї има-
раттарды куруу, 
оўдоп-тїзєє иш-
терин жїргїїзїдє 
башка компания-
ларга же курулуш 
и ш к а н а л а р ы н а  
салыштырмалуу 
кандай єзгєчєлїк-
тєр, айырмачылык  
бар?

– Кадимки эле курулуш ишканалары сыяктуу иштерди 
биз деле аткарабыз. Бирок, ИИМге тиешелїї имараттар-
ды куруу оўдоп-тїзєє иштеринин єзгєчєлїгї татаалыраак. 
Себеби, бул жакта имараттарды салуу жана структурасы 
татаал болуп, купуялуулукту сакташ керек. Мисалы, курал 
сактай турган кампаны же дагы бир жашыруун объекти-
лерди курууда, оўдоп-тїзєє иштерин жїргїзїїдє атайын 
уруксат кагазы болуш керек. Ошондой эле белгилїї бир 
талаптар менен иштеп, берилген убакыттын ичинде ыкчам 
бїтїрїп беришибиз керек. Ар биз имараттын єзїнїн шарт-
тары, талаптары бар, ошого ылайыктап жасап беребиз. 
Башка курулуш компанияларында же уюмдарында биз-
ге салыштырмалуу купуялык, єзгєчє талап дегендер жок.

– Жакынкы аралыктардан тарта ИИМ тарма-
гында кандай имараттардын ачылышы болду жа-
на кайсы имараттар курулуп жатат?

– Жакынкы аралык дей турган болсок 2021-жыл-
дан бери карай жасалып жаткан иштерге эле токтолоюн. 
Айтсак, бардык шарты менен заманбап їлгїдє Кочкор  
РИИБин, андан кийин Кадамжай РИИБин ачтык. Баткен об-
лусундагы Интернационал айылында ИИМдин Ички аскер-
леринин имаратын, Кулунду айылында милициянын аймак-
тык бєлїмчєсїн, Баткен окуясында Лейлек районунун Мак-
сат айылында снаряддан жабыркап, жараксыз абалга кеп-
телген айылдык милиция бєлїмчєсїн кайрадан жаўы ку-
руп бїттїк. Андан кийин Арка 2 айылында айылдык мили-
ция бєлїмчєсїн курдук. Ош шаарында 240 батирлїї їйдї  
бїтїрїп бердик. Алдыда Баткендин Кєк-Таш аймагында 
ИИМдин Ички аскерлерине тиешелїї 707-аскер бєлїгїнїн 
жаўы имаратын жыйынтыктоо алдында турабыз. 

Андан сырткары демєєрчїлєрдїн жардамы менен Бор-
бордук аппаратты жасап єткєрїп бердик. 

– Їстїбїздєгї жылдагы аткарган жана атка-
рып жаткан иштерди айтып єттїўїз. Алдыда-
гы жылга кандай пландар бар?

ИИМдеги курулуштар ишке єбєлгє!
       Ар жылы август айынын экинчи жекшембиси Кыргыз Республикасында Куруучулар кїнї 
деп майрамдалып турат. Бул кїнї жалпы республикада Куруучуларга арналган иш-чаралар 
єтїп, сыйлыктар тапшырылып, эмгектер бааланып, мааракелик маанайда майрам уланат.  
       Албетте, куруучулар ар бир тармакта бар. Анткени, ар бир министрлик же агенттик, 
департамент дегендерде єздєрїнє тиешелїї адистештирилген курулуш башкармалыктары 
же бєлїмдєрї иш алып барат. Эсеби маселен, Ички иштер тармагына таандык имараттарды 
кез келген эле курулуш компаниялары куруп, оўдоо-тїзєє иштерин жїргїзє албайт. Єзїнїн 
жол-жобосуна ылайыктап, алыскы аймактардан тарта борбор калаа Бишкекте ИИМге 
тиешелїї имараттарды куруу, оўдоо-тїзєє иштерин жїргїзїї  їчїн ИИМдин атайын 
курулуш монтаждоо башкармалыгы бар.  
       Бул сапар “Куруучулар кїнїн” утурлай ИИМдин курулуш тармагынын айрым адистерин 
кепке тартып, аткарган иштери менен таанышып, каалоо-тилектерине ортоктош болдук.

– Алдыдагы жылдарга абдан олуттуу максаттар кою-
лууда десем болот. Анткени, заман агымына жараша та-
лаптар єсїп жатат. Эсеби маселен, алыскы аймактардан 
Нарын облусуна имараттар жетишпейт. Ага байланыштуу 
атайын иш пландарда каралып, долбоорлор даярдалып 
иштер жїрїїдє. Алсак, Жумгал районунун Чаек айылында 
райондук ички иштер бєлїмїнє 2 кабаттуу имараттын ку-
рулушу башталды.  Андан кийин Ысык-Кєл облусунда Ко-
мандалык борбор курулууда. Ага улай эки РИИБ жана ай-
ылдык милиция бєлїмчєлєрї планда. Ош облусунун Чоў 
Алай районунда РИИБдин имаратынын курулуш баштал-
ды. Аталган облуста дагы эки РИИБ, айылдык милиция 
бєлїмчєлєрї боюнча да мїмкїнчїлїктєрдї карап жатабыз. 
Талас областына болсо, “Жер-Їйдїн” демєєрчїлїгї менен 
аймактык милиция бєлїмчєсїн куруп бергенбиз. Эми кий-
инки жылы ошолордун эле колдоосу менен бир РИИБ жана 
милиция кызматкерлери їчїн їй куруу пландалып жатат. 

Ички иштер министри Ниязбеков Улан Омоканович 
келерки жылга карата атайын тапшырмаларды берген. 
Ага ылайык, ар бир айылдарга аймактык тескєєчїлєр жа-
шай турган ошондой эле иш алып барууга ылайыкташты-
рылган имараттар курулмакчы. Азыр ушул маселелердин 
їстїндє иштєєдєбїз. Андан сырткары милиция кызмат-
керлеринин балдары їчїн бала бакча єтє эле аз. Бишкек 
шаары боюнча 2, Ош шаарында болсо 1930-жылдары ку-
рулган имараттагы 1 бала бакча бар. Албетте, бул эў аз 
кєрсєткїч, ошондуктан, бала бакча куруу кийинки жылга 
карата планда каралган. Азыркы тапта жер бєлїнгєн, ка-
ражат бєлїнсє эле, буюрса салып баштайбыз.

– Иштин кєзїн билген, анык профессионалдар-
сыз мыкты натыйжага жетїї мїмкїн эмес да. 
Андыктан, жогоруда айтып єткєн имараттар-
ды курууда эмгеги сиўип, тажрыйбасы арткан 
кесиптештериўизден атай кетээрсиз?

– Албетте, биздин иште ар бир адамдын аткарган мил-
дети єтє олуттуу. Ооба, мыкты адистерсиз кєздєгєн мак-
сатка жетїїгє болбойт. Бизде да єз ишинин чебери бо-
луп, чыгармачылык жана талыкпаган эмгек менен башта-
ган ишинин майын чыгарган кїжїрмєн кызматкерлер ар-
бын. Албетте, жалпы баарынын аттары аталууга татык-
туу. Арийне, сиз берген мїмкїнчїлїккє ылайыктай айрым-
дарын атай кетейин. Мисалы, єлкєбїздїн тїштїк аймагы 
боюнча орун басарым Ташиев Чынгыз Ураимжанович жа-
на прораб-адис Аскаров Бегиджан Маллаевичтер аталган 
аймактагы курулуш иштердин дээрлигин колго алып, олут-
туу  ишти алдыга сїйрєєдє эмгектери зор болууда. Ошон-
дой эле башкы инженер Телянов Тулаган Абдугафарович, 
прорабдар Молдобеков Абаскан Акматбекович, Сыдыков 
Марат Шакирович, Насиров Алмасбек Таирович, Тель- 
таев Элмир Мавзудайырович, Дыйканалиев Баязбек Сал-
манович, Бортоев Турар Шараповичтер, башкы адис Ка-
сеева Элмира Абдубалиевна, башкы бухгалтер Шайлоо-
бек кызы Жаркын, техникалык тейлєє адиси Шермухаме-
дов Вальжан Зупарович биздин ишенген мыкты команда-
быз дей алам. 

– Анда майрам алдында кесиптештериўизге 
каалоо-тилек айтаарсыз?..

– Курулушчу кесиби эў ардактуу кесиптердин бири. Ант-
кени, курулуш бул ааламдын кєркї болуу менен адамзат-

тын жашоосунун ажырагыс бєлїгї.  Андыктан кесиптеште-
римди бул майрам менен чын жїрєгїмдєн куттуктаймын. 
Кызматкерлерге курулган їйлєрдїн, коомдук коопсуздук-
ту камсыздоо багытында иш алып баруу їчїн курулган 
объекттеринин саны арбып, сапаты арта берсин. Мейли 
турак-жай, мейли кызматтык имараттар курулсун, заман-
бап шартка ылайыкташа оўдоп-тїзєє иштери жїргїзїлсїн, 
айтор, тартип сакчыларынын ишин жакшыртуу багытын-
да куруучу кесиптештеримдин єтєгєн кызматтары єтє зор.

Урматтуу курулуш тармагынын адистери, сиздерди  
кесиптик майрамыўыздар менен куттуктайм, чыў ден-
соолук, ишиўиздерге ийгиликтерди каалайм!

Купуялуулук, атайын эре-
желер, єзгєчє талаптар 

менен курула турган ИИМдин 
имараттарын аталган тармак-
тын атайын Курулуш монтаж-
доо башкармалыгы жїргїзсє, 
аны текшерип кабыл алууда 
ИИМдин курулуп жаткан иш-
каналарынын бириктирилген 
дирекциясы иш алып барат. 
Ток этерин айтканда, жоопкер-
чилик так ушул дирекциянын 

мойнунда.  Аталган дирекциясынын башчысы Барпиев 
Кеўешбек Миўбаевич єзї жетектеген кызматтын жоопкер-
чилиги жєнїндє кеп салып єттї.

– ИИМде курулуп жаткан имараттарды жарайт 
же жарабайт деп айткан сиздердин орган. Азыр-
кы ИИМде курулуп жаткан жана оўдоп тїзєєдєн 

Кеўеш БАРПИЕВ:

“Курулган имараттар толугу менен талапка жооп берет”
єткєрїлїп жаткан имараттар заман талабына 
канчалык деўгээлде жооп берет?

– Ырас айттыўыз, биздин дирекция  ИИМдин куру-
луш иштерин кєзємєлдєгєн орган. Долбоордун даярда-
лышын, алардын талаптагыдай аткарылышын жеринен 
барып кєзємєлдєп, этап-этабы менен єткєрїп алабыз. 
Мисалы, адегенде долбоорду бекитип, жер кыртышын 
аныктап, андан соў ал жерге котлован казылгандан кийин  
жеринде барып текшерип, долбоордогу талапка жооп 
бергендей салынабы деп текшерип, качан гана талапка  
жооп берсе, фундамент куюуга, анан курууга уруксат бе-
ребиз. “Бїткєн ишке сынчы кєп”  дегендей, даяр имарат-
ты барып текшербейбиз. Андыктан, бїткєн имараттар то-
лугу менен талапка жооп берет деп ишенимдїї айта алам.   

– Алдыда “куруучулар кїнї” белгиленгени ту-
рат. Кесиптештериўизге каалоо айтаарсыз?..

– “Куруучулар кїнї” деп атайын мамлекеттик деўгээлде 
кєўїл бурулуп, майрам катары белгиленип жаткандын 
єзї жакшы. Бул кїн жалпы республика боюнча курулуш-
чулар їчїн майрам болгондуктан, биздин министрликтен 
да ар убак кєўїл бурулат. Ал эми кесиптештериме, куруу-
чуларга бул майрам мємєлїї, ийгиликтїї майрам бол-
сун демекчимин. Аныгында, Жараткан єзї куруучу болгон  
эмеспи. Ааламды, адамзатты курган. Андыктан Кудайдын 
кудурети менен куруучулук кесипти аркалап, аны менен 
алектенип жаткандардын баардыгына бакыт, ырыскы ти-
лейм. Єлкєбїз єнїксїн, ага ар бирибиз кол кабыш кыла  
берели.

Бетти даярдаган Наргиза КОЗУБАЕВА, "Кыргыз Туусу"
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Маанилїї маек

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА,  
“Кыргыз Туусу”     

– Бактияр Же¢ишбекович, калк-
тын пенсия жашын кºтºрїї масе-
леси айрым учурда козголо калып 
жїрºт. Кепти ушундан баштаса¢ыз. 

– Мамлекеттин эў башкы байлыгы 
– элдин єзї. Жарандын бакубат жашоо-
сунан, ден соолугунан кымбат эмне 
бар? Жыл сайын пенсионерлердин саны 
кєбєйїп бара жатат. Мисалы, 2020-жылы 
669,0 ми¢, 2021-жылы 713,1 ми¢, ал эми 
ушул жылдын алты айынын жыйынтыгы 
боюнча пенсия алгандардын саны 728,2 
ми¢ адамга жетти. Тактап айтсам, акыркы 
жарым жылда эле 59,2 ми¢ адам кошул-
ду. Пенсиянын кєлємїн мїмкїнчїлїктїн 
жетишинче кєтєрїп жатабыз. Їстїбїздºгї 
жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын 
кºлºмї дагы ºсºт. Ушунун баарына ка-
рабай, пенсия жашын кºтºргºн жокпуз. 
Єзїўїздєр жакшы билесиздер, мисалы, 
Казакстанда аялдар 60 жаштан, эркектер 
63 жаштан пенсияга чыгат. Ал эми биз-
де аялдар 58, эркектер 63 жашында пен-
сия ала баштайт. 2022-жылдын 1-жарым 
жылдыгында пенсия менен жºлºк пулга 
кеткен чыгымдар 27,3 млрд. сомду тїзїп, 
ºткºн жылдын ушул мезгилине салыш-
тырганда 2,4 млрд. сомго єстї. Жалпы-
лап айтсам, пенсияны, жºлºк пулду кар-
жылоого 2022-жылы 65,6 млрд. сом ка-
ражат жумшалат. Бул єткєн жылдагыдан 
9,9 млрд. сомго жогору.

– Айтсаўыз, каржы булагы кай-
дан табылып жатат?

– Мисалы, контрабанданы кыскартуу-
дан, ККМ – контролдук кєзємєл машина-
сын ишке киргизїїдєн, коррупцияга кар-
шы кїрєшїїдєн, салыктык которуулар-
дан,  калктын  эмгек   акыларын  жогорула-
туудан  ж.б. камсыздандыруу  тєлємдєрї 
кєбєйїп, каражат тїшїп жатат. Белгилїї 
болгондой, Соцфондго пенсиянын база-
лык бєлїгїн мамлекет тєлєп берет. Ал 
эми камсыздандыруу бєлїгї иштеп жат-
кан калктын которууларынан тїшєт. 

Айыл жергесинде жашагандар жер 
їлїшї їчїн 1 кишиге ай сайын 7 сомдун 
тегерегинде тєлєйт. Аны 25 жылга чегер-
сек, ашып кетсе 5000 сомдун айланасын-
дагы каражат экен. Бирок, ал адам пен-
сияга чыкканда дароо эле 2500 сомдон 
ала баштайт. 25 жылда тєлєгєнїн эки 
айлык пенсиясы менен алып жатпай-
бы. Мунун єзї акыйкаттуулукка жатпайт. 
Пенсионерлер ºлкº калкынын 11 пайы-
зын тїзºт. Жалпы пенсионерлердин 70  
пайызга жакыны айыл жергесинде жа-
шайт.  Аймактарда жашаган фермер-
лер жалпы тºлºм жїргїзїїчїлºрдїн 29,4  
пайызын тїзºт. ªздºрї символикалык 
7 сомдон тºлºм жїргїзсº да, жалдаган 

КРнын Социалдык фондунун тºрагасы Бактияр АЛИЕВ: 

«1-октябрдан тартып  
пенсиянын кºлºмї дагы ºсºт»  

 Экономикага кедергисин 
тийгизген тышкы таасирлер 
ºлкºдº кымбатчылыкты 
єстїрїп жатат. Ушундай кыйын 
учурда мамлекет калкты 
социалдык колдоонун улам 
жаўы єўїтїн издººдº. Ушул 
маселелер тууралуу Кыргыз 
Республикасынын Социалдык 
фондунун тєрагасы Бактияр 
Алиев менен маектештик.   

жумушчуларга 5506 сомдон тºлºп бе-
рип турушат. Эми карап кºрºлї, фер-
мердик чарбалардын жалпы социалдык 
тºлºмдºрдї жїргїзгºн калкка карай каты-
шы 0,6 эле пайызды тїзºт. Бирок, фер-
мерлердин пенсиясы їчїн Соцфонддун 
бюджетинин 40 пайызы жумшалып ке-
ле жатат.  

– Мурда Соцфонддун ипоте-
ка менен иши жок эле. Быйылтан 
баштап, жарандардын ипотекалык 
насыяларын тєлєп жаўычыл иш 
баштадыўыздар. Эл кєп кайрылат 
бекен?       

– Ооба, турмуштун реалдуулугуна, 
заман талабына жараша мыйзамдарды 
єзгєртїп тїзїїгє туура келет. Эў башкы-
сы, элдин кєйгєйлєрї ийкемдїї чечилсе 
биздин ийгилигибиз ошол. Соцфонд жа-
рандардын 2 пайыздык топтоо каража-
тын жыл сайын 12 пайызга инвестиция-
лык киреше катары єстїрїп берет. Ушул 
жылдын май айынан бери, жарандын 2 
пайыз топтоо акчасын ал пенсияга чык-
кан учурда же бºлºк мамлекетке бирото-
ло кєчїп кетип жатканда берїїнї практи-
калай баштадык. Андан тышкары, онко-
логиялык дартка чалдыккандарга, жїрºк 
кан тамыры оорусу їчїн операция керек 
болгондорго да берїїгє єттїк. 

Эми сиз сураган ипотекага келсек, 
2022-жылдын июнь айынан бери ипоте-
калык насыянын алгачкы бºлїгїн да жана 
ай сайын тєлєнїїчї кредитти да тºлººгº 
ушунун эсебинен бериле баштады. Мур-
да жубайлардын бирєєнє эле берилип 
келсе, эми аялы да, кїйєєсї да 2 пайыз 
топтоо пенсиясын ипотекалык насыясын 
жабууга алып кетсе болот. Бїгїнкї кїндє 
бул їчїн жарандарга 90 млн. сом тєлєп 
бердик. Жылдын аягына чейин жалпы-
сынан 250 млн. сомдон 300 млн. сомго 
чейин тєлєп берїїнї пландап жатабыз.

Ал эми расмий тїрдє жумушсуз бо-
луп катталган адам 3 айдан ашпаган 
мººнºткº жумушсуздук боюнча жºлºк 
пул тїрїндº бир жолку пенсиялык топ-
тоолорунан 7040 сом алса болот. 

Бул тєлємдєрдїн суммасын айтсам, 
ипотеканын баштапкы тєгїмї боюнча 
234 адамга 35,9 млн. сом берилди. Ал 
эми ипотеканын азыркы кредитин жоюу 
їчїн 526 адамга 83,4 млн. сом жумшал-
ды. Расмий жумушсуздук їчїн 12 адамга 
100,8 ми¢ сом, жїрєк, онкологиялык дарт-
тар їчїн 36 камсыздандырылган адамга 
5 млн. сомдой тºлºнїп берилди.

Баса, 2022-жылдын 1-январынан тар-
тып, ата-энесинин биринен айрылганды-
гы боюнча пенсия алган ар бир баланын 
пенсиясынын базалык бºлїгїнїн ºлчºмї 
2000 сомду, ата-энесинин экººнºн те¢ 
айрылган болсо пенсиянын кºлºмї 6000 
сомду тїздї. Быйыл ушул їчїн 59,3 ми¢ 
балага республикалык бюджеттен 951,8 
млн. сом бєлїнїшї керек.

ªзгºчº статуска ээ болгон Баткен об-
лусунун чек ара аймактарында туруктуу 
жашаган пенсионерлердин пенсиясы-
на дагы 2000 сом ºлчºмїндº компенса-
циялык тºлºмдºр белгиленген. Ал їчїн 
2022-жылы  16,5 ми¢ пенсионерге респу-
бликалык бюджеттен 335,1 млн. сом та-
лап кылынат.

2022-жылдын 1-январынан бери Бат-
кен облусунун Тажикстанга чектеш 62  
айылында жашаган 16,5 миў пенсионер-
дин пенсиясына 2000 сомдон кошулган 
болчу.  

– Чет ºлкºдº иштеген эмгек ми-
гранттарга пенсия чегерїї жагдайы 
кандай болуп жатат?  

– 2019-жылдын 20-декабрындагы 
«ЕАЭБге мїчº мамлекеттердин эмгек-
чилерин пенсиялык камсыздоо жºнїндº» 
макулдашууга кол коюлуп, ал ратифика-
цияланып кїчїнº кирди. Бїгїнкї кїндє 
Россияда иштеген мекендештердин са-
ны 1 миллиондон ашканы маалымда-
лып жатат. Дээрлик кєбї жаштар. Би-
рок, алар карылык келгенде пенсияны 
кайдан аларын ойлошо элек. Кºп жыл-

дар бою ал жакта иштеген жарандардын 
акчасынан кармалганы менен ал салык 
сыяктуу тєлєнє берчї. Ал эми 2022-жыл-
дын 1-январынан баштап, ошол акчасы 
эмгек стажысы болуп эсептелип калуу-
га тийиш. Мигрант бул жакка кайтып ке-
ле турган болсо, Россия тарап ошол ка-
ражаты Кыргызстанга которуп берїїгº 
милдеттїї болуп калды. Соцфонд ошол 
каражаттын эсебинен аларга пенсия чек-
тейт. Ушундай эле келишимдер ЕАЭБге 
мїчє єлкєлєрдїн баары менен тїзїлгєн. 
Андан тышкары, Тїркия, мамлекети ме-
нен Кыргызстандын ортосунда ушул  
сыяктуу келишимдер бар. Ал эми бир 
ай мурда Молдова Республикасы менен 
сїйлєшїїлєр жїргїзїлїп, меморандумга 
кол коюлду. Себеби, ал жакта  Кыргыз-
стандын 149 жараны иштеп жїрїптїр. 
Єзбекстан менен дагы ушул максатта єз 
ара сїйлєшїїлєр болду. Буюрса, жакын-
да алар менен келишимге кол коюлат.

Азыркы кїндє Араб єлкєлєрї, Евро-
па мамлекеттери менен да алдын ала 
сїйлєшїїлєр жїрє баштады. Тїштїк Ко-
реяга келсек, Кыргызстандын жаранда-
ры ал жакта иштеген мезгилдин ичинде 
чогулган пенсиялык топтоолорун бир жо-
лу тºлºп берет. 

– Социалдык тºгїмдºрдї жїр-
гїзбºгºн бизнес секторлорун кºмїс-
кºдºн чыгаруу їчїн парламент-
ке мыйзам долбоорун демилгелеп 
жатты¢ыздар эле. Ал мыйзамдын 
тагдыры кандай болду? 

– Азыркы кїндº чакан жана орто биз-
нестин кºптºгºн секторлору, анын ичинде 
тигїї тармагынын жумушчулары їчїн са-
лыктар жана камсыздандыруу тºгїмдºрї 
жїргїзїлбºй келе жатат. Булардын 75,2 
пайызы кºмїскºдº. Ушундай кºйгºйлºрдї 
жоюп, ºлкºнїн пенсиялык системасын ре-
формалоо максатында Жогорку Ке¢ешке 
мыйзам долбоору сунушталып, ал экин-
чи окуудан ºткºн. Мисалы, тигїї цехи-
нин кожоюну 5 же андан кºп жумушчуну 
ачыккка чыгарып, тºлºмдºрдї жїргїзїїгº 
ºтсº, Соцфонддун 27,25 пайыз тºлºмїн 
22 пайызга тїшїрїп берїї сунушталуу- 
да.  Ал эми иштеген адамдардын са-
ны 15тен ашып, ар биринин маянасы 
республикадагы орточо эмгек акынын 
кºлºмїнº барабар келсе, иш берїїчї 
їчїн тºлºм жїргїзїї 14 пайызды тїзїп ка-
лат. Эл ºкїлдºрї аталган долбоорду ая-
гына чейин колдоп беришет деп ойлойм.

Эрте¢ки кїнї пенсияга чыга турган жа-
рандарыбыз ардактуу эс алууга чыккан-
да ºзїн каржылай турган каржылык ба-
заны тїзїїнї азыртан ойлонушса жакшы 
болот эле. Себеби, ар бир жаран иште-
ген жериндеги социалдык чегерїїлºрї 
аркылуу пенсиялык камсыздандырууга 
салымын кошот эмеспи.

 Ысык-Кºл

Казак акын-жазуучулары Ысык-Кºлдº
– Биздин  башкы мак-

сатыбыз, – дейт  
Баян Тилемчина, – боордош 
казак менен кыргыз элиндеги 
акын-жазуучулардын чыгарма-
чылык алакасын жакындатуу 
менен достугун чы¢доо. Биз-
ди жергиликтїї калемдештери-
биз кучак жая бир туугандарча 

жылуу кабыл алышты. Кыргыз 
жергесинин ыйык бермети Ысык-
Кºлгº чайынып, бири-бирин 
эч бир котормосуз эле толук 
тїшїнгºн тектеш казак-кыргыз 
тилинде жергиликтїї акын-
жазуучулар менен жазган чы-
гармаларыбыз, алдыдагы мак-
саттар боюнча а¢гемелешип, 

талкуулашып черибизди жаз-
дык. Ара-чолодо жеке Мух-
тар Ауэзовдун кºл жээгиндеги 
китепкана-музейинде да болуп 
чыгармачылык жолугушууларды  
уюштурдук. 

 Жээнбай ТЇРК, 
 “Кыргыз Туусу”

Жакында Казакстандын “Тїрк ааламы” жазуучулар 
бирлигинин башчысы, акын жана жазуучу Баян 
Тилемчина  жетектеген “Туран бирлиги” эл аралык 
чыгармачыл бирикменин калемгерлери: Кайрат Акмерди, 
Гїлнар Рахымжан кызы, Дамегїл Умбет кызы жана акын-
жазуучу, обончу- аткаруучу Жанболот Курман Чолпон-
Ата шаарына келишти. 
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Маектешкен Шекербек КАЛЫКОВ, 
“Кыргыз Туусу” 

– Жамшит Кадырович, респу-
бликанын аймагындагы мамле-
кеттик мекеме-уюмдар социалдык-
экономикалык ºнїгїїнїн жыйын-
тыктарын чыгарып жатышат.  
Райондо алты айдын жыйынты-
гы кандай аякталды?

– 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы-
на карата ºзїбїздїн алдыбызга койгон 
милдеттерди аткарууга болгон араке-
тибизди жумшап келе жатабыз. Ар бир 
тармактын алдына так, ачык милдеттер 
коюлган. Быйылкы жылдын алты айын-
да  жергиликтїї бюджетке тїшкºн кире-
ше  62 млн. 827 ми¢ 600 сомду тїзїп, же 
2021-жылдын ушул мезгилине карата план 
10 млн. 220 ми¢ сомго кºп аткарылды.  
Райондун республикалык бюджеттен кар-
жылоосу  2021-жылдын 6 айына  салыш-
тырмалуу  -5,3%га азайып, 32,8 %ды тїздї. 
Жарым жылдыктын  жыйынтыгы менен  
791 млн. 128 ми¢ 100 сомдук   ºнºр жай 
продукциясы ºндїрїлїп, 169,1 % ºсїї тем-
пи камсыз болду.  

Район боюнча 661 ми¢ 499 тонна кºмїр 
казып алынып, бул тармакта дээрлик бир 
жарым эседен ашык ºсїш берди. Рай-
ондо негизги 21  ºнºр жай ишкананын 
ичинен 5 ºнºр жай ишканасы:   “Демилге 
плюс ЛТД”, “Берекет кен” ЖЧК, «Кыргыз 
кºмїр» МИ, «Пандж-Шер» ЖЧК,   “Шар-
бон” ЖАК ишканалары райондун эконо-
микасынын ºнїгїшїнº чо¢ салымдарын 
кошуп жатышат. 

Иш болгон жерде кемчиликтер дагы 
болот экен. Маселен, райондогу  9  ºнºр 
жай ишканалары тºмºнкї кºрсºткїчтºргº 
ээ болуп, ºсїї темпин камсыздай алыш-
пай калды. Жыл башынан бери 6 ишкана 
токтоп турат. 

Андан башка райондо социалдык мил-
деттенмелерди аткаруу, айыл жеринин 
инфратїзїмдºрїн жакшыртуу боюнча бир 
топ алгылыктуу иштер жасалып жатат. Со-
циалдык жактан жардамга муктаж жаран-
дарыбыздын тизмеси такталып, аларга 
даректїї жардамдар берилїїдº. 

– Район тоолуу аймакта жайгаш-
кандыктан  айыл чарбасын ºнїк-
тїрїїгº мїмкїнчїлїктºр бар бе-
кен?  

– Акыркы жылдарда Президент, Ми-
нистрлер Кабинети тарабынан айыл чар-
ба тармагына ºзгºчº кº¢їл бурулуп, мак-
саттуу долбоорлор ишке ашырылып, 
же¢илдетилген шартта кредиттер бери-
лип  жатат. Албетте, район тоолуу аймак-
та жайгашкандыктан  элеттеги элдин не-
гизги киреше булагы болгон  мал чарбачы-
лыгына артыкчылык берилери талашсыз. 
Маселен, «Айыл чарбасын каржылоо-10» 

Жамшит Матанбаев элет жеринин маселесин тере¢ 
тїшїнº билген адис жетекчи. Ал Жумгал районун 
башкарганга чейин Кара-Суу районундагы Мады айыл 
ºкмºтїн жетектеп, социалдык-экономикалык жактан 
ºнїгїї багытында айыл аймагын республикадагы 
алды¢кы жергиликтїї башкаруу бийлигинин сабына 
кошкон. Жумгал районунун акими Жамшит Кадырович 
менен болгон маегибизде аймакта жасалып жаткан 
иштер тууралуу пикир алышканбыз. 

Жумгал райондук мамлекеттик  
администрациясынын башчысы-

акими Жамшит МАТАНБАЕВ:

“Жарандардын кайрылууларына  
сергек мамиле жасоо учурдун талабы”

программасынын алкагында «Айыл Банк» 
жана «РСК» банк аркылуу 2022-жылдын 6 
айында район боюнча жалпы 133 кардар-
га 49 млн.  625 ми¢  сом кредит берилген. 
Мунун ичинен,  мал чарбасына 97 кардар-
га 38 млн.  925 ми¢ сом, дыйканчылыкка 
33  кардарга   9  млн.  200 ми¢ сом кре-
дит    берилди.

2022-жылдын март айында  Рос-
сия  Федерациясынан арпа, буудайдын 
жана софлордун їрºндºрї райондогу  
айыл ºкмºттºрдїн берилген ºтїнмºлºрїнїн 
негизинде  “Айыл Банк” аркылуу дыйкан, 
фермерлер менен келишим тїзїшїп, 2 
жылдык мººнºткº сортуна жараша 4,5% 
їстºгї менен кредитке алышкан. Азыркы 
кїндº тїшїм жыйноо иштери жїрїп жатат.

Айыл чарбасындагы пайдаланылбай 
жаткан айдоо аянттары 2021-жылы 4122 
гектарды тїзсº, 2022-жылы 1020 гектар-
га кыскарды. Дагы бир орчундуу маселе, 
жайыт акы  боюнча  бекитилген план ара¢  
32,4%га,  район боюнча кайра бºлїштїрїї 
фондусунун жерлерин ижарага берїї бо-
юнча бекитилген  план  14,5%га аткары-
лып калды.  Жакында Жумгал райондук 
мамлекеттик администрациясынын кол-
легиясында,  жайыт акыларын жана кай-
ра бºлїштїрїї фондусунун ижарадан 
тїшкºн акыларын ºндїрїїдº жеткиликтїї 
маани берип иш жїргїзº албаган Жум-
гал, Жа¢ы-Арык, Чо¢-Дºбº, Таш-Дºбº, 
Куйручук, Баш-Кууганды, Ми¢-Куш, Чаек 
айыл ºкмºттºрїнº 9 айдын жыйынтыгы 
менен планды аткаруу тапшырмасы бе-
рилди. Эгерде планды аткара алышпа-
са, тиешелїї чараларды кºрºбїз. Район-
до мал чарбачылыгында малдын ыла¢ын 
алдын алуу боюнча 12 ветеринардык кли-
ника ишке берилип,   36 жеке ветеринар-
дык сервис иш алып барып,  эмдºº иште-
рин жїргїзїп келишет. 

– Райондун аймагында инвести-
цияны тартуунун эсебинен кандай 
долбоорлор ишке ашырылып жа-
тат? 

– Инвестиция тартуу багытында, район 
боюнча  долбоорлорду жана жергиликтїї 
жамааттардын демилгелерин ишке ашы-
рууга   74 млн. 419 ми¢ 400 сомдук  жу-
муштар  жасалды. Мунун ичинен,  їлїштїк 
гранттан – 3 млн.  47 ми¢ 600 сом, ка-
питалдык салымдардан 11 млн. сом, 
жергиликтїї бюджеттен 16 млн. 163 ми¢ 
сом, эл аралык уюмдардан  35 млн.  228 
ми¢   500  сом, ишкерлер, демººрчїлºр та-
рабынан 6 млн. 245 ми¢ сом, жергиликтїї 
фонддон жалпы  2 млн. 735 ми¢ сом кар-
жыланган.

Райондо 64 жумушчу орун тїзїлїп, Куй-
ручук, Байзак айылындагы пескоблок чы-
гаруучу цех, Чаек айылдарында нан бы-
шыруучу цех,  Жа¢ы-Арык  айылындагы  
тигїїчї цехи,  Тїгºл-Сай айылында самын 
чыгаруучу цех ишке берилди.  

Мындан тышкары, Бириккен Улуттар 
Уюмунун Азык-Тїлїк программасы тарабы-
нан социалдык контракттын негизинде, жа-
кыр жана аз камсыз болгон їй-бїлºлºргº  
бир жолку социалдык жардам кºрсºтїї 
боюнча долбоордун негизинде  51  дол-
боор жактырылып, тигїїчїлїк багытында 
5, ширетїї 1, эмерек  цехи 1, кїнºскана 1, 
кондитердик цех 1, мончо иштетїї 1, соо- 
да тїйїнїн ачуу 1, ашкана ачуу 1, мал бор-
доп семиртїї 25, сїт багытында уйларды 
алып келїї 13, їй канаттууларын багуу 1 
долбоорлорунун  ар бирине  100,0 ми¢ 
сомдон акча каражаты бºлїнїп берилип, 
51 жумушчу орун тїзїлдї.  

Анан дагы коомчулукту ºнїктїрїї жана 
инвестициялоо агентствосу (АРИС) тара-
бынан  Чаек айылындагы Т.Турсунбаева 
атындагы мектеп-гимназиясын толук 
о¢дош їчїн  долбоордук-сметалык до-
кументтери даярдалууда. Ошондой эле  
АРИСтин "Айылды Инвестициялоо 3" дол-
боорунун  (ПСИ 3)  3 циклына кирген  ири 
долбоор:  Кызыл-Коргон айылына нар-
кы 6 669,0 ми¢ сомдук электр чубалгы-
ларын алмаштыруу,  чубалгыларын тар-
туу иштери каралган. АИД-3 долбоору-
нун їнºмдºлгºн акча каражатынын эсе-
бинен Куйручук айылынын Їй-бїлºлїк 
дарыгерлер тобуна  керектїї инвентар-
ларды сатып алуу долбоору бїттї. Дол-
боордун суммасы 1 349,36 ми¢ сомду  
тїзºт.

Баш-Кууганды айылында жайгашкан 
Їй-бїлºлїк дарыгерлер тобунун имаратын 
о¢доо їчїн жалпы эки долбоордун наркы 
1 743,0 ми¢  сомдук керектїї инвентар-
ларды сатып алуу долбоору аткарылды.

– Жалпы эле республиканын ай-
магында калкты таза суу менен 
камсыз кылуу маселеси курч кою-
луп келе жатат. Райондо калкты 
ичїїчї суу менен камсыз кылуунун 
абалы кандай? 

– АРИС тарабынан  таза суу система-
сын реабилитациялоо боюнча долбоор 
ишке ашырылмакчы. Чаек 5 жерден суу 
алат. Ошол жерлердеги суунун сапаты-
на анализ жїргїзїлїїдº. Тарнсформа-
ция кыла турган жерлер дагы бар. Азыр 
тиешелїї уюмдар иштеп жатат. АРИС  же-
текчилери макулдашуу келишимине кол 
коюлуп, ПСД документацияларын даяр-
доого тендер ºткºрїїгº даярдык иштери  
жїрїїдº. 

Жа¢ы-Арык айыл ºкмºтїндº таза суу 
системасын толук о¢доп, суу жетпеген 
аймактарына таза суу системасын тар-
туу долбоору боюнча АПУ, ИТУсу даярда-
лып, сметасын даярдоого 1000,0 ми¢  сом   
бºлїндї. 

– Министрлер Кабинети район- 
дук ºнїктїрїї фонддорунун на-
тыйжалуу иштеши їчїн атайын 
каражаттарды бºлїп берип жат-

каны маалым. Жумгал райондук 
ºнїктїрїї фонду аркылуу кандай 
долбоорлор ишке ашырылмакчы?

– Жумгал райондук ºнїктїрїї фонду-
сунун Байкоочу ке¢ешинин 2022-жылдын 
14-апрелиндеги №3 протоколунун чечими 
менен каржылоого жактырылган экономи-
калык жана социалдык долбоорлордун 
тизмеси бекитилген. Экономикалык жак-
тан артыкчылык берген Жа¢ы-Арык айыл 
ºкмºтїндºгї Базар-Турук суткалык  жºнгº 
салуучу бассейндин (БСР) документин  
даярдоо, Куйручук айыл ºкмºтїндºгї Кан-
жыга каналын толугу менен о¢доо, Кºк-Ой 
айыл ºкмºтїндºгї Арал Чо¢-3 каналын та-
залоо, Тїгºл-Сай айыл ºкмºтїндºгї Ай-
дарбек каналын о¢доо, Кызыл-Жылдыз 
айыл ºкмºтїндºгї таза суу системасын 

о¢доо долбоорлору кирген. Ал эми соци-
алдык долбоорлорго №26 кесиптик ли-
цейине жабдууларды алуу, Чаек айыл 
ºкмºтїнїн имаратын о¢доо, Жумгал рай-
ондук билим берїї бºлїмїнº техникалык 
жабдууларды алуу, Т.Турсунбаева атын-
дагы “Со¢-Кºл” кинотеатрын,  А.Молдокеев 
атындагы орто мектебин, “Байчечекей” 
бала-бакчасын о¢доо, Ми¢-Куш айылы-
нын 17-аянтчасына кичи футбол аянтча-
сын куруу жана башка ушул сыяктуу жал-
пы жонунан 20 долбоорду ишке ашыры-
шыбыз керек.  

– Жамшит Кадырович, быйылкы 
жылы кїн тартибинде турган ºзгºчº 
артыкчылык берилген  кандай масе-
лелерди чечїї каралууда?

– Жакында эле жарым жылдыктын  
жыйынтыгы боюнча райондук администра-
цияда болгон коллегияда алдыбызга бир 
топ маанилїї маселелерди белгилеп ал-
дык. Маселен, быйылкы жылдын  10-ав-
густуна чейин E-кызмат электрондук про-
граммасына кошулуп иш алып баруу  жа-
на СЕД-Инфодокс электрондук документ 
жїгїртїї тутумуна туташып электрондук 
документ жїгїртїїсїнº толук кандуу ºтїї  
боюнча тиешелїї мекеме-уюмдарга  тап-
шырмалар берилди.  Аталган мººнºттº 
ºтпºгºн мекеме жетекчилерине кызмат-
тык чара кºрїлºт. Райондогу турак жай-
ларды камсыздандыруу максатында ишти 
ºзїбїздºн баштадык. Эгерде  аппарат кыз-
маткерлеринин наамындагы турак їйлºр 
100%га камсыздандыруудан ºтпºсº алар-
га дагы чара кºрїлºт. Президенттин, Ми-
нистрлер Кабинетинин токтомдорун так ат-
каруу,  жарандардын суроо-талаптарына, 
мыйзамдуу кайрылууларына сергек ма-
миле жасоо менен жеринде чечїї,  элге 
мамлекеттик жана муниципалдык кызмат 
кºрсºтїїнї жакшыртуу, калкка жеткиликтїї, 
ачык-айкын электрондук кызмат кºрсºтїї 
боюнча тынымсыз иш алып баруу дагы 
учурдун талабы болуп турат. 

Айыл ºкмºт башчыларынын   чарба ки-
тептерин жана жарандарды электрондук 
тїрдº санариптик тутумуна киргизїїсїн 
2022-жылдын 1-августуна чейин 75%га 
чыгаруу талабы коюлду. Орто жана ча-
кан бизнести колдоо, аларга ар тараптан 
жардам берїї боюнча тиешелїї уюмдар-
га милдеттендирилди. 

Учурда Президент Садыр Нургожое-
вич Жапаровдун жарлыгына ылайык, мам-
лекеттик кызматкерлердин айлык акы-
сы  кºтºрїлїп, биздин ишибизге чо¢ сти-
мул болуп жатат. Ошону менен бирге биз-
дин жоопкерчилигибиз дагы артып жатат. 
Ошондуктан, Жумгал районунда  жыл ба-
шынан белгиленген иш-чараларды толу-
гу менен аткарып, элибиздин бакубат тур-
мушта жашоосу їчїн болгон аракетибизди 
жумшай  беребиз. Бизде мїмкїнчїлїктºр 
жетиштїї. 
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Жаратылыш паркында азыркы 
учурда 18 штаттык бирдик бар. 

Алардын ичинен егерлер – 10, башка  
кызматкерлер –  8. 

Егерлер ºз кыдырмаларындагы  беки-
тилип берилген аймактарды  ºрттºн кор-
гоо,  жаратылыш мыйзамдарынын бузу-
лушуна  жол бербºº  максатында  жара-
тылыш паркынын аймагындагы жашап 
жатышкан жергиликтїї калк жана эс алуу-
чулардын арасында тїшїндїрїї иштерин 
ар дайым жїргїзїп турушат.

Жаратылыш паркынын аянты ºзгºчº 
корголуучу жаратылыш аймактары кате-
гориясына кирип, жаратылыштын кайта-
лангыс комплекстерин жана биология-
лык ар тїрдїїлїктºрдї сактоо, жаныбар-
лар жана ºсїмдїктºр дїйнºсїнїн сейрек 
жана жоголуп кетїї коркунучунда тур-
ган тїрлºрїн коргоо, генетикалык фон-
дун сактоо, биочºйрºдºгї  табигый про-
цесстерди иликтºº жана анын абалынын 
ºзгºрїїлºрїн кºзºмºлдºйт. 

   Егерлер  тарабынан жаныбарлар 
жана ºсїмдїктºр дїйнºсїнº, ºзгºчº Кы-
зыл Китепке кирген жаныбарларга жа-
на ºсїмдїктºргº ар дайым экологиялык  
мониторинг жїргїзїшїп, жаратылыштын 
баяндамасын, егердин кїндºлїгїн 
толтуруп турушат.

БУУºП/ГЭФ тарабы-
нан берилген 30 сїрºт- 
капкан егерлерге бе-
китилип берилген 
жана ага тїшкºн  
жан-жаныбарлардын 
сїрºттºрї ºз  уба-
гында  департамент-
ке  жºнºтїлїп турат.

2021 -жылдын  
28-30-июль айында  
“Ак Илбирс” коомунун 
жетекчиси Заирбек Ку-
банычбековдун жетекчили-
ги астында  егерлер  тарабынан 
Ат-Ойнок участогуна 16 сїрºт-капкан   ко-
юулуп, ага эки илбирс тїштї. 

Жыл сайын 2-кварталда суурлар 
жана октябрь-ноябрь айларында жан-
жаныбарлар, канаттуулар санактан 
ºткºрїлїп, базага ºз убагында киргизи-
лип турат. Жаратылыш паркы уюшул-
гандан бери  жылдан жылга жаныбар-
лардын сандары кескин кºбºйїїдº. Ми-
салы жоголуп кетїї коркунучунда тур-
ган до¢уз 2021-жылдагы санакта – 31 
ге, элик – 74кº, тоо эчкилер – 650гº, аюу 
– 42 ге, сїлººсїн – 31ге, суусар – 110го 
жана бїркїт – 32ге кºбºйдї.

Мамлекеттик жаратылыш паркынын 
жерлери Кыргыз Республикасынын мен-
чигинде гана болот жана Кыргыз Респу-
бликасынын  улуттук байлыгы болуп эсеп-
телет.

ªзгºчº корголуучу жаратылыш ай-
мактарынын жерлеринде табигый ре-
сурстардын жана объектердин сапатын 
начарлатууга жана аларды тїгºтїїгº 
багытталган, ошондой эле кºрсºтїлгºн  
жерлерди мамлекеттик коргоо режи-
мин бузган иштерди жасоого тыюу  
салынат.

ªзгºчº корголуучу жаратылыш аймак-
тары экологиялык туризмди ºнїктїрїї, 

 Жаратылыштын кайталангыс комплекстерин жана 
биологиялык тїрдїїлїктºрдї сактоо, жаныбарлар 
жана ºсїмдїктºр дїйнºсїнїн  сейрек жана жоголуп 
кетїї коркунучунда турган тїрлºрїн  коргоо, Кыргыз 
Республикасынын ºзгºчº корголуучу жаратылыш 
аймактарынын тармагын ке¢ейтїї максатында, Кыргыз 
Республикасынын ªкмºтїнїн 2016-жылдын 26-январындагы 
№ 27 токтомунун негизинде  уюшулуп, Токтогул токой 
чарбасынан  35847,5 гектар токой фондусунун аянты, 
Чолпон-Ата айыл аймагынан  20594,4 гектар запастагы 
жер аянты жана Їч-Терек айыл аймагынан 384,5 гектар 
аянттагы кºл акваториясы   «Алатай» мамлекеттик 
жаратылыш паркынын балансасына кирип, жалпы 56826,4 
гектар аянтты тїзгºн жана ºзгºчº корголуучу жаратылыш 
аймактары категориясына кирген.

Ала-Тообуздун кºркї болгон  

“Алатай” жаратылыш паркы

жергиликтїї калктын  туристтик -инфра-
структурасын тїзїїгº жана алардын ту-
руктуу иштешин камсыз кылууга тартуу, 
жаратылыш жана тарыхый-маданий   
кооз жерлер менен тааныштыруу макса-
тында пайдаланылат. 

Мамлекеттик жаратылыш паркынын 
аймагында корукка алынган жаратылыш 
комплекстеринде жана башка объекттер-
ге зыяндуу таасир этїїчї ишкердиктин 
бардык тїрлºрїнº тыюу салынат, атап 
айтканда:

– гидрологиялык режимдин 
ºзгºрїшїнº алып келїїчї  аракеттерге;

– мамлекеттик жаратылыш паркынын 
ишине  байланышы жок ºндїрїштїк  жа-
на башка объекттерди курууга жана пай-
даланууга;

– геологиялык чалгындоо жумуштары-
на жана пайдалуу кендерди иштетїїгº;

– жапайы жаныбарлардын жана 
ºсїмдїктºрдїн жа¢ы тїрлºрїн  киргизїїгº 
(климатташтырууга);

– мамлекеттик жаратылыш паркынын 
жаратылыштык, илимий, маданий жана 
эстетикалык маанилерин тºмºндºтїїчї 
иштин башка тїрлºрїнº;

Жаратылыш паркынын  аймагында-
гы жерлер ºзгºчº корголуучу жараты-

сары їкї, мыкый їкї  жана ак канаттуу 
то¢кулдак), сїт эмїїчїлºрдїн  8 тїрї (ил-
бирс, кїрº¢ аюу, сїлººсїн, суусар, индия 
чїткºру, до¢уз, элик жана сибирь эчкиси), 
сойлоп жїрїїчїлºрдїн 1 тїрї (чыгыш жы-
ланы) катталган.  

    “Алатай” мамлекеттик жаратылыш 
паркы тарабынан Алатай ºрººнїнїн 
“Кºл” участогуна  Семенов пихтасынын 
(ак карагай)  уругун жа¢ы ыкма менен  
ºстїрїї боюнча КР  Илимдер  Академия-
сынын Биология институтунун токойлор-
ду изилдºº боюнча илимий ºндїрїштїк 
борбору менен келишим тїзїлгºн. Учур-
дагы абалга карата жана акча каража-
тынын жоктугуна байланыштуу илимий 
кызматкерлер  тарабынан келишимдеги 
иш-чаралар убактылуу токтоп турат, би-
рок жакынкы арада биздин Министрлик 

тарабынан колдоо болот деп їмїттºнїп 
турабыз. 

384,5 гектар аянттагы Кара-Суу 
кºлїнїн  жаратылыш экосистемасы-
нын актуалдуу маселесин чечїї макса-
тында балыктардын генетикалык попу-
ляциясын, тамактануу корун аныктоо 
максатында КР Улуттук илимдер акаде- 
миясынын илимий кызматкерлери (их-
тиологдор) 2020-жылдын 29-31 октябрь 
айында  жана  2021-жылдын  6-14-сентяб-
рында   изилдеп чыгышты. Андан сырт-
кары  кошумча Алатай ºрººнїндºгї аян-
ты 104,7 гектар келген табигый кºлдї из-
илдеп чыгышты.Изилдººнїн жыйынты-
гы боюнча Кара-Суу кºлїндº: пелядь, 
Ысык-Кºл форели (гегаркуни), Амур да-
рыя форели, кадимки маринка жана Се-
верцев османы бар экендиги аныктал-
ды. Ал эми Алатай ºрººнїнїн 104,7 га 

аянттагы  Кºл участогундагы таби-
гый кºлдº Северцов османы 

жана Амур дарыя форели 
бар экендиги изилденди.

Жыл сайын жараты-
лыштын летописи тол-
турулуп турат.

“Алатай” паркы 
2017-жылдан бери  
БУУºП/ГЭФтин “Ту-
руктуу жашоо шарт-

тарын колдоо їчїн 
Батыш Тянь-Шань 

тоо экосистемасынын 
глобалдык маанидеги 

биоартїрдїїлїгїн  жана аны 
менен байланышкан жер жана 

токой ресурстарын сактоо” долбоо-
рунун колдоосу менен иш жїргїзїп келе 
жатат. Алар тарабынан бизге керектїї 
техникалар, мингич аттар токулгалары 
менен жпс, рация, материалдык баа- 
луулуктар, формалык кийимдер ж.б. ме-
нен егерлер камсыз болушкан. 

Егерлердин  ºз милдетин атка-
руудагы потенцияларын жогорулатуу, 
туристтерди кабыл алуунун эрежелери 
боюнча семинар-тренингдер ºткºрїлїп 
келет. Башка  облустардагы  коруктарга, 
жаратылыш парктарына егерлер, кызмат-
керлер  барышып, тажрыйба алмашып  
келебиз. 

ªз милдеттерин так, абийирдїї 
аткарышып, жаратылыш паркынын 
тїптºлїшїнº салымдарын  кошушкан 
жаратылыш паркынын егерлеринин та-
лыкпас эмгектерин баалай кетишибиз  
керек. 

БУУºП/ГЭФтин адистери Аманов Таа-
лайга жана Момуналиев Сардарга бизге 
жасаган талыкпас эмгеги їчїн жалпы жа-
маат ыраазычылыгын билдирет.

Мурзакан ОМУТОВ,  
“Алатай” мамлекеттик жаратылыш  

паркынын улук илимий кызматкери

лыш аймактары категориясына кирген-
диктен корук режиминдеги участоктор-
го мал жаюуга, токойдун бардык тїрїн 
кыюуга, чºп чабууга, мºмº-жемиш тер-
генге, бал челек коюуга жол берилбейт. 
Жаратылыш паркынын аймагындагы жан-
жаныбарларды, ºсїмдїктºрдїн  тїрлºрїн 
коргоо жана  андан ары кºбºйїшїнº шарт 
тїзїшїбїз керек.

Улуттук илимдер академиясынын 
илимий кызматкерлери тарабынан 
2016- 2018-жылдары «Алатай» мамле-
кеттик жаратылыш паркынын аймагын-
дагы флора жана фаунаны аныктаганда 
ºсїмдїктºрдїн – 478, анын ичинен бадал-
дарактардын – 55 тїрї аныкталган. Жал-
пы  478 ºсїмдїктºрдїн  арасынан Кызыл 
Китепке кирген 4 тїрї (Семенов ак кара-
гайы, жогору умтулган мандалак, Сиверс 
алмасы жана Персия четини) жана да-
ры чºптºрдїн – 73, сейрек кездешїїчї 
ºсїмдїктºрдїн – 14 тїрї катталган. 

Канаттуулардын – 111, сїт 
эмїїчїлºрдїн – 30 тїрї аныкталган. 
Анын ичинен Кызыл Китепке катталган 
жана IUCN Кызыл барагына катталган 
канаттуулардын –13 тїрї (бїркїт, кидик 
бїркїт, жыланчы, ителги, кара кунас, таз 
кара, кумай, кºк жору, журтчу, тартар,чо¢ 

"Алатай" жаратылыш паркынын кызматкерлери: 
У.Мамбетов, Б.Турсуналиев,  Р. Ымангазы уулу,  К. Карагулов
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Аракет арты берекет

Мелис СОВЕТ улуу, “Кыргыз Туусу”  

–  Рахат Топчубаевна, жакында 
Интеллектуалдык менчик жана ин-
новациялар мамлекеттик агентти-
гинин демилгеси менен «40 район-
дон – 40 демилге» инновациялык де-
милгелерди тандоо долбоору иште-
лип чыкты. Бул долбоордун макса-
ты эмне?

– Аталышы айтып тургандай, бул дол-
боор алыскы аймактардагы инновациялык 
демилгелерди ºнїктїрїїгº багытталды. Се-
беби, акыркы учурда элеттик ойлоп табуу- 
чулар айылдык де¢гээлдеги ºндїрїштїк, 
турмуш-тиричиликтик маселелерди чечип 
койгон учурлар болуп жатат. Ошол эле кез-
де алар ºздºрїнїн инновациялык табылга-
ларын каражаттын жетишсиздигинен андан 
ары ºнїктїрїп, жайылта албай, ºкїттº ка-
лып келишет. Ошондой айылдан чыккан 
дилгир, демилгелїї, жа¢ыча ой жїгїртїп, 
коомду алдыга жылдыра турган инсандар-
ды колдоо максатында “40 райондон 40 де-
милге” инновациялык демилгерлерди тан-
доо долбоорун иштеп чыктык. Менимче, бул 
жакшы идеяларын ишке ашырып, алыскы, 
жакынкы рынокторго кулач жайгысы келген 
жаратмандарга жакшы колдоо. Президенти-
биз Садыр Жапаров айткандай, жалпы эко-
номикабыздын ºнїгїшї їчїн э¢ ири алыс-
кы региондорду колго алышыбыз керек. 
Анын їстїнº акыркы отуз жыл ичинде иш-
керлерибиз дїйнºлїк рынокко чыгыш їчїн 
кºп аракеттерди жасашты. Анын аркасын-
да бїгїнкї кїндº айыл жерлеринде да тигїї 
цехтери пайда болуп, ишкерлик акырын-
дап алыскы аймактарга да кºчº баштады. 
Башкача айтканда, рынок, бизнес элеттик-
терди кытыгылап, изденїїгº тїртїп жатат. 

Башкасын айтпай эле апаларыбыз кол-
го тоголоктогон курутту алалы. Азыр курут-
ту ар кандай формада, º¢дº, ар башкача 
даамда чыгарышып, аны атайын баштык-
чалар менен сата башташты. Бул жакын-
кы, алыскы рыноктун талабынын таасири. 
Ушуларды эске алып биз аталган долбоор-
ду баштадык. Чынында биз элеттен 40 эмес, 
40 ми¢деген идеяларды кїтїп жатабыз. 
Негизи дїйнº жїзї боюнча интеллектуал-
дык менчик болгон акыл-эс байлыгы, идея  
баалуу болуп келген, азыр да баалуу. Ошон 
їчїн биз акыл-эс байлыгын жыйнагыбыз ке-
лип турат. Азыр стартап деген тїшїнїк ки-
рип калды, балким, чет ºлкºлºрдº жїргºн 
мекендештерден да жакшы стартаптар чы-
гып калабы деген їмїт бар. 

– Сунушталуучу долбоорлорго ка-
рата кандай талаптар бар?

– Биринчи кезекте долбоордун илимий, 
техникалык, технологиялык жа¢ылыгы бо-
лушу керек. Ошондой эле долбоордун эко-
номикалык жана социалдык мааниси, ич-
ки жана тышкы рыноктогу атаандаштык-
ка жºндºмдїїлїгї менен аны ишке ашы-
руу мїмкїнчїлїгї да эске алынат. Мындан 
тышкары долбоордун экологиялык коопсуз-
дукка тийгизген таасири, рынокту камтуу 
натыйжалуулугу жана ºлкºнї ºнїктїрїїнїн 
артыкчылыктуу багыттарына шайкешти-
ги да каралат.  

– Аталган долбоор алкагында иш-
телип чыккан 8ге жакын инноваци-
ялык демилгени каржылоого респу-
бликалык бюджеттен 1 млн. сом ак-
ча каражатын бºлїї чечими кабыл 
алыныптыр. Бул сумма инноваци-
ялык демилгелердин авторлоруна 
берилеби же аларды ишке ашыруу-
га жумшалабы?

– Ооба, быйылкы жылы биз 8 дол-
боорду колдосок, 5 жыл ичинде биздин 
агенттик 40 долбоорду 40 райондон кайта-
рымсыз каржылоого алат. Биздин элибиз 
дайыма оргуштаган идеяларга бай болгон-
дуктан жакшы инновациялык демилгелер 
кºп. Негизи биз ºзгºрїїнї каалап турган 
ºзгºчº элбиз. Ар бирибиздин жїрºгїбїздº 
ишке ашырсам деп кºксºп жїргºн идеяла-
рыбыз бар. Аны дїйнºлїк рынокко чыгар-
сак дегендер да арбын. Интеллектуалдык 
менчик жана инновациялар мамлекеттик 
агенттиги берген 1 млн. сом ошондой идея- 
ларды ишке ашырууга кºмºк болот деген 
ойдобуз. Балким, кайсыл бир инновациялык 
идея же демилге 5 же 10 млн. сомду талап 
кылып калышы мїмкїн. Андай болуп кал-
са биз башка ишкерлерге, демººрчїлºргº 
да кайрылып, жакшы демилгелерди ишке 
ашырууга жардам беребиз. Албетте, дол-

Заманбап технология ºнїккºнї дїйнº жїзїндº инновациялык ойлоп 
табуулар боюнча атаандаштык кїч алып бара жатат. Кайсы бир 
ºлкº аскердик куралы менен дїйнº жїзїнº мактанса, Кытай, 
Япония, Индия, Корея, Тїркия º¢дїї ºлкºлºр айыл чарбасындагы, 
курулуш тармагындагы, медицинадагы жана башка ар кыл 
багыттагы жа¢ылыктары менен дїйнº элин та¢дандырып келе 
жатат. Алардан кем калышпай айрым учурларда кыргыз 
ойлоп табуучулары да изденип, аз болсо да заманга ылайык 
нерселерди жаратып жиберип жатышат. Ушундай дилгир 
адамдарды колдоо максатында Интеллектуалдык менчик 
жана инновациялар агенттиги жакында «40 райондон – 40 
демилге» инновациялык демилгелерди тандоо долбоорун  
алып чыкты. Муну эске алып биз аталган агенттиктин 
директору Рахат Керимбаеваны кепке тарттык.

Рахат КЕРИМБАЕВА:

«Элеттен 40 эмес, 40 ми¢ 
идея кїтїп жатабыз»

боор кароодо кºпкº кармалып калгандыктан 
убакыт абдан чукул болуп калды. Ошент-
се да 30-октябрга чейин долбоорлорду тан-
дап їлгїрºбїз деп ойлойм. Буга эл да да-
яр, биз да даярбыз.   

– 19-июлда ºткºн ИМБДУга мїчº 
мамлекеттер Ассамблеяларынын 
63-сериясынын алкагындагы жый-
ында кесиптештери¢изди 26-27-сен-
тябрда Бишкекте ºтº турган «Ан-
тиконтрафакт-2022» эл аралык фо-
румуна жана Ош шаарында ЕАПУнун 
регионалдык семинарына катышуу-
га чакырды¢ыз. Бул форум менен се-
минардын максаты кандай?

– Ооба, бул уюмга жалпы 193 мамлекет 
жана анын ичинде Кыргызстан да мїчº бол-
гондуктан жылына бир жолу ассамблеяда 
жолугуп турабыз. ИМБДУнун 63-ассамбле-
ясында уюм жетекчиси Даринг Танг менен 
жолугуп Кыргызстандагы интеллектуалдык 
менчик жагынан кайсыл багыттарда бизге 
колдоо керектигин айттык. Ошондой эле 
биз ар бир мамлекеттик мектепте коомдук 
башталыштагы, эркин илимий жетекчилер-
ди дайындоо сунушун киргиздик. Бул сунуш 
боюнча биз мурдатан Билим берїї минис-
трлиги менен тыгыз кызматташып, ке¢ешип 
келе жатканбыз. Сунуштун максаты мектеп 
жашынан ар бир бала ойлоп табуучулукка, 
космоско, илимге кызыгып, илимдин кан-
дидаты, доктору деген эмне экенин а¢дап 
тїшїнїп, илимий кызматкер болууга шык-
танып чо¢оюшун шарттоо. Азыр Кыргыз-
станда 5 ми¢ге жакын илимдин кандидат-
тары, докторлору, кадырлуу, тажрыйбалуу 
эжей, агайлар бар экен. Ушулардан ар бир 
мектепке илимий жетекчи дайындасак, ал 
ºз илимин кайсы бир ºнїккºн ºлкºлºрдºгї 
инновациялык мектеп менен айкалыштыр-
ганга кудурети жетет эле. Ошондо бала мек-
теп партасынан дїйнº жїзїндºгї иннова-

циялык жа¢ылыктар менен тааныша алат. 
Албетте, мектептерди алдыга сїрºп, ойлоп 
табуучулукка окуучуларды шыктандырып, 
дїйнºлїк рыноккко даярдоо коомдук баш-
талыштагы ошол илимий жетекчинин да-
раметине да жараша болот. Баса белги-
лей кетїїчї нерсе, мындай окутуу мамле-
кеттик стандарттык билим берїїдºн сырт-
кары жїргїзїлºт. 

Бул жолугушууда Сингапур, АКШ, 
Швейцария, Беларусия, Индонезия сыяк-
туу бир нече ºлкºлºрдїн Интеллектуалдык 
менчик уюмдарынын жетекчилери менен 
жолугушуп, эки тараптуу сїйлºшїїлºрдї 
жїргїздїк. Жолугушуулар абдан кызык-
туу жана жемиштїї болду.  Алсак, Син-
гапур мамлекети менен кайсыл багытта 
иштеше тургандыгыбызды аныктап ал-
дык. Американын дїйнºгº белгилїї ин-
теллектуалдык менчик уюму менен да ке-
лечекте їч-тºрт багытта кызматташмай 
болдук. Швейцария ºкїлдºрї менен жо-
лугушканда биздин кызматкерлердин ал 
жакта патенттик билим алуусу боюнча  
макулдаштык. 

Ал эми ЕАПУнун регионалдык семина-
ры тууралуу айтсак, былтыр мен бул уюм-
дун административдик ке¢ешине барганда 
Кыргызстандын тїштїк жергесинде IT тар-
магы боюнча семинар ºткºрїї сунушун бер-
гем. Бул семинар патент алуучулар їчїн жа-
на тїштїктºгї ойлоп табуучулар їчїн чо¢ 
стимул болот деп турабыз.   

– Ушул эле эл аралык жыйын-
да сиз 2022-2026-жылдарда Кыр-
гыз республикасында интеллекту-
алдык менчикти жана инновация-
ларды ºнїктїрїїнїн мамлекеттик  
программасы Министрлер Каби-
нети тарабынан бекитилгенин 
айтты¢ыз. Бул программага кыска-
ча тїшїнїк бере кетсе¢из?

– Бул программа ойлоп табуучулар-
дын патенттик билимин жогорулатууга, то-
вардык белгилерди кºбºйтїїгº, интеллек-
туалдык менчик тууралуу тїшїнїктї элге 
ке¢ири жайылтууга жана ишкерлерди кол-
доого чо¢ ºбºлгº болот. 

– Жакында эле агенттик автордук 
чыгармаларынын сыйакыларын ал-
баган адамдардын тизмесин жарыя- 
лады. Мындай сыйакылар кайдан, 
кандайча топтолуп, кайра кандай 
тартипте бºлїштїрїлºт?

– Негизи автордук укуктун жана чек-
теш укуктардын объектилерин пайдала-
нуучулар тарабынан тºлºнїїчї каражат-
тар авторлорго автордук сыйакы тїрїндº 
келет. «Кыргызпатент» жыл сайын пайда-
ланылган иштер боюнча пайдалануучулар-
дын отчётторунда кºрсºтїлгºн маалымат-
тардын негизинде Кыргызстандын айма-
гында чогултулган сыйакыны бºлїштїрºт. 
Автордук сыйакынын ºлчºмї авторлор-
дун жана мїлктїк укуктардын ээлеринин 
ортосунда чыгарманын отчёттук мезгилин-
деги аткарылыштарынын санына ылайык  
бºлїштїрїлºт. «Кыргызпатентте» «Гипер-
графт» атайын маалыматтык системасы 
ишке киргизилген. Ал система автордук 
сыйакыны эсепке алууну, чогултууга жа-
на бºлїштїрїїгº мїмкїнчїлїк берет. Так-
тап айтканда, сыйакыны бºлїштїрїїгº биз-
дин же башка ведомствонун кызматкер-
лери тїзмº-тїз аралаша албайт. Болгону 
автор ºзїнїн чыгармасы боюнча биздин 
агенттик менен келишим тїзºт. Ал чыгар-
ма телерадиолордо канча жолу уктурулса 
же кºрсºтїлсº “гиперграфт” системасы ар-
кылуу сыйакы чыгып келет. “Кыргызпатент” 
андан бир сом да пайда кºрбºйт. Бирок чы-
гып келген сыйакыдан мамлекеттик салык 
кармалат. Биздин кызматкерлер ар бир ав-
тор ºзїнїн тиешелїї сыйакысын алып ка-
лышына аракет кылышат. 

– Бул мекемени жетектегени¢изге 
быр жыл болуп калды. Кандай 
ºзгºрїїлºр болду?

– Бир жыл ичинде биз бир топ дол-
боорлорду ишке ашырып, эл аралык ма-
милелерди жакшы де¢гээлге чыгарганга 
аракет кылдык. Бирок дїйнº жїзїндº ин-
теллектуалдык менчиктин жа¢ы объекти-
лери кїндºн кїнгº ºнїгїп жатканда биз да 
тынымсыз изденишибиз керек болуп турат. 
Азыр Швейцарияда ар бир жатакананын, 
ресторандын ºзїнчº жыты пайда болуп жа-
тат. Демек, жакын арада ºзгºчºлºнгºн жыт 
дагы интеллектуалдык менчиктин объекти-
си болуп калышы мїмкїн. Ушинтип дїйнº 
жїзї тездик менен ºнїгїп жатканда биз да 
талбай изденип, “Кыргызпатент” мамлекет-
тин кыймылдаткыч кїчї болушу керек бо-
луп турат. Башкача айтканда, идеялары 
оргуштап турган адамдарды колдоо менен 
жакшы ийгиликтерге жетишибиз керек де-
ген максат менен иштеп жатабыз. 
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Китеп текче¢изге

“Манас” эпосу жана 
манасчылар жºнїндºгї 
талаш-тартыштар, пикир 
келишпестиктер ар 
дайым болуп келген. 

Ушул проблемалар жа-
кында жарык кºргºн ака-

демик Абдылдажан Акматали-
евдин “Манас”: Талаш. Тай-
маш. Баалаш” аталган жа¢ы 
китебинде кºтºрїлгºн. Залкар-
лар Маликов, Токомбаев, Сы-
дыкбеков, Айтматов ж.б. “Ма-
нас” эпосу тууралуу бири-бирине 
карама-каршылыктары инсан-
дык байланышка тоскоол бол-
гону ачылып берилет. Автор 

Академик Акматалиевдин эки китеби
бир жактуу каралып келген ма-
селелерди ар тараптуу карап, 
“залкарлар бири-биринин чы-
гармаларын жана адамдык ка-
сиетин баалашып келген” де-
ген калыс, объективдїї чечим  
чыгарат.

Ушуга удаа эле Абдылдажан-
Мелис Акматалиевдин “Жа-
шагым келет эмне їчїн...” 
деген аталыштагы кезекте-
ги  ырлар жыйнагы басылып  
чыкты. 

“Мени толкуткан ойлор ме-
нен  окурмандарды таанышты-
рып, алардан сырдаш тапкым 
келет” – дейт автор. Чынында 
эле автордун лирикалык каарма-
ны бїгїнкї замандын кºйгºйлºрї 

тууралуу толгонот, ойлонот. 
Темалары ар тїрдїї. Чындык, 
Абийир, Достук, Ишеним, Кº¢їл, 
Сїйїї, Табият, Манас, Айтматов, 
Covid-19 ж.б.

  Акындын ыр саптары угум-
дуу, жагымдуу. Акындык позиция 
туруктуу. Абийир, Чындык їчїн  
чыркырайт, махабатты урмат-
тайт, табиятка суктанат. Ар бир 
адам жашагысы келет! Ар бири-
нин максаттары, тилектери бар. 
Лирикалык каарман да бул жа-
шоодо Адам деген атка татык-
туу жашагысы келет...

КР УИАнын Ч.Айтматов 
атындагы Тил жана адабият 

институту

Баракелде! Майдалар

Кыргызстандын  
туристтик 

мїмкїнчїлїгї чо¢
ªлкºбїздїн туристтик 

мїмкїнчїлїгї ке¢ири экен-
диги тууралуу  Кыргыз-
стандын Тїркиядагы элчи-
си Кубанычбек ªмїралиев 
“Анадолу” агенттигине 
билдирген.

“Кыргызстан турист-
тик ресурстарга бай  

экени талашсыз. ªлкºбїз-
дїн кол тийбеген жараты-
лышы, тоолуу аймакта-
ры, элдик оозеки чыгарма-
чылыгы жана маданий му-

растары туристтердин кº¢їлїн бурат. Кыргызстан-
дын бай маданияты жана тарыхы ºлкº боюнча  
саякаттоону унутулгус окуяга айлантат”, – деген  
элчи.

“Бїгїнкї кїндº Кыргызстан менен Тїркиянын ортосун-
да туруктуу тїз аба каттамдары жолго салынган. Бишкек 
– Стамбул аба каттамы бир кїндº 5 жолу, Бишкек – Ан-
талья каттамы кїнїнº 1 жолу каттайт. Ал эми Ош – Стам-
бул багыты боюнча каттам жумасына 3 ирет аткарылат”, 
– деди ªмїралиев.

   Ошондой эле ал Кыргызстанда 60 кїнгº чейинки 
мººнºттº 40тан ашык ºлкº, анын ичинде Тїркия їчїн ви-
засыз режим иштей турганын, каалоочулар www.evisa.e-
gov.kg сайты аркылуу онлайн режиминде виза ала алы-
шарын белгиледи.

Качкындар  
бийликке  

кайрылышты
10-августта ондон ашык Афганистан качкыны 

Бишкекте митингге чыгып, ºздºрїн АКШга же Ка-
надага жºнºтїїнї талап кылышты. 

Алар бул жакта 20 жылдан ашык жашашса дагы Жо-
горку сот башпаанек берїїдºн баш тартканын, ошол 

себептен мыйзамдуу тїрдº билим алып, иштеп, турак-жай 
сатып ала албай жатышканын жана Кыргызстандан тышка 
чыга алышпастыгын билдиришти. “Бул жерде биздин ке-
лечегибиз да жок. Ошондуктан бизди їчїнчї ºлкºгº тези-
рээк жºнºтїїнї талап кылабыз. Биз бул арызды 23-июн-
да эле жолдогонбуз, азыркыга чейин жооп ала элекпиз», 
– дешет качкындар. 

Эске салсак, мындай талап менен качкындар былтыр 
да АКШ элчилигинин, БУУнун Бишкектеги офисинин жа-
нына чыгышкан. Расмий бийлик ºкїлдºрїнїн буга чейин-
ки билдирїїлºрїнº таянсак, мурда 73 жаранга «качкын» 
макамы берилген. Учурда 67 афганистандык башпаанек 
сурап, ºтїнїчї каралып жатыптыр. 

Мелис СОВЕТ уулу,  “Кыргыз Туусу”

– Джалилидин мырза, сыйлык алгандан 
кийин кандай сезимдер болуп жатат? 

– Албетте, сыйлык, кº¢їл буруу адамга чоў дем 
берет, шыктандырат. Эмгеги¢ди эл дагы, жетекчи-
лик дагы баалап жатса кубанат экенсиў. Бирок ал 
кезде мени бирºº тартып алат, коомчулукта кызуу 
талкуу жаратат деп деле ойлобоптурмун. К¿ндºг¿ 
эле кызматтык ишимди аткарып жаткам. Карасам 
эле с¿рºт¿м социалдык тармактарда ж¿рºт. 

– Ошондо суу кечип канча саат иш-
теди¢из? 

– Ал кїнї Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жо-
лунун “Боом” капчыгайында катуу жаандан  
кийинки селдин кесепетинен жер кºчкї тїшїп, жол-
дун эки багытын жаап калган. Биз  унаалардын  
коопсуз ºтїїсїн камсыздап, жарандарыбыздын да  
коопсуздугу їчїн кызмат ºтºдїк. Болжол менен бир 
жарым сааттан кийин жолдун бир жагы  менен эки 
багыттуу ºткºрїї кыймылын уюштурдук. Айдоочу-
лар бири-биринен жол талашып кезек менен ºтїї 
эрежесин сактабагандыктан, жаандын саркынды-
сынан пайда болгон ылай сууну кечїїгº мажбур 
болдум. Бир саатка чукул убакытка чейин туфли-
чен ылай сууну кечип автоунаалардын кыймылын 
жºнгº салып кызматтык милдетимди аткардым. 

– Ооруп кал-
ган жоксузбу?

– Ошол кїнї 
кїн жылуу бол-
гондуктан  оор де-

ле болгон жок, ооруган жокмун. Мен ¿ч¿н эў бирин-
чи элдин коопсуздугу маанил¿¿. Жаратылыш кыр-
сыгы айтып келбейт. Биз дайыма бардык нерсеге  
даяр болушубуз керек. Кандай кырдаал болбосун би-
ринчи кезекте жарандардын ºм¿р¿н биринчи орунга 
коюп, жардам бер¿¿гº аракет кылабыз. Бул биздин  
милдет. 

– Ушундай кырдаалдарда сиздерге атай-
ын кийимдер берилеби?

– Бизге кызматтык кийимдерди алууда ар бир 
кийим мººнºтї менен ИИМдин Жол кыймылынын 
коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы та-
рабынан, жаанга плащ, атайын кызматтык кийим-
дер берилип турат, ал эми кызматтык кийим кийїїдº 
устав боюнча резинка ºтїк каралган эмес.

– Канча жылдан бери иштеп жатасыз?
– Ички иштер министрлигинин кызматкерлери-

нин катарында 2006-жылдан бери кызмат ºтºп ке-
лем. 2016-жылдан бери ЖКККББнын Чїй облустук 
жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкар-
малыгында кенже инспектор кызматын аркалайм. 
Їй-бїлºм бар. Чырактай болгон тºрт кызды тар-
биялап, ºст¿р¿п жатабыз.  

Наргиза КОЗУБАЕВА,  
“Кыргыз Туусу”

Боомдо суу кечип  
кызмат кылган – 

Джалилидин Бейшенбаев
ªткºндºгї Боом 
капчыгыйында 
жол кыймылын 
кºзºмºлдºгºн 
милициянын 
прапорщиги 
Джалилидин 
Бейшенбаев 
кол саат менен 
сыйланды. 
Анын кызыл 
ашыктан суу-
баткак кечип, 
ºз милдетин 
аткаруусу 
коомчулукту 
ыраазы кылган. 
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Поэзия

ªЗЇ¡
Сен айткандын баары чындык,
Сен кылгандын баары ак.
Мазмуну¢дан маган жаккан
Бардык нерсе табылат.

Жарым сºздºн же болбосо
Тїшїнїп каш-кабактан.
О¢ой эмес ою ойго,
Сºзї сºзгº жарашкан.

Сен кїткºндїн баары жарык,
Ал жарыкта бар-жогум
Суроо... Айдын тынчтыгындай – 
Тїк унчукпай койгону¢.

Сен узаткан жылдарга да,
Турат ичте тартылуу.
Байлангансыйт бардык Чактар
Сен... бир ºзї¢ аркылуу.

Сен айткандын баары чындык,
Сен кылгандын баары ак.
Жаны¢ бирок Кудай эмес,
Жа¢ылганда жа¢ылат...

БИР КЕЧТЕГИ ЫР
Сºздºр болуп туулган кїнгº айтылган,
Ыр окулган кечте тамак жеп атып:
“Таза, жапжаш, кºрїнºсї¢ бир башка,
Биз да сендей болдук беле?” – деди Акын.

“Болгонбуз” – деп жооп беришти олтурган
Їстºлдºгї башка аялдар баш ийкеп.
Ырга гана кол шилтебес тагдырга,
Мезгил, турмуш – їч нерсеге баш ийген.

Їнїн уктум, келген жарык тºр жактан
Кї¢їрт тийет. Кºр тирликтен кол бошоп
Жакшы отурдук, кээде шарап ачканга
Эркек жогу билингени болбосо.

Конушу кºп койну¢ кенен кут калаа,
Эрте¢ башка жолдор менен кетээр бїт.
Жакындардын кебин кеп деп укпаган,
Акыл уктум бир ºмїргº жетээрлик.

“Бар бол!” – дешти. Кº¢їлдºрїн кыялбай,
Шарап таттым улуубу деп уялбай
Сїйїнгºндºн. Кº¢їл сїйгºн бул Акын
Їчїн ичтим, бийик эле кыялдай.

“...ºз калдык, – деп, – кетиштиби бºтºндºр?”,
Ашканадан та¢да тамак жеп атып,
“Сен да биздин ºткºн жолдон ºтººрсї¢,
Биз да сендей болгон элек...” – 

деди Акын.

ЖАЛГЫЗДЫК
Та¢ али їрїл-бїрїл, эрте турдум,
Кїн дагы ºз ордуна отура элек.
Башкача болуп турам бїгїн недир,
Колумдан буюм тїшїп утур эле.

Ким шашып келе жатат болду экен,
Каяктан, алыстанбы же жакындан.
Коноктур чыгынбаган кºптºн бери,
Же балким почточудур кат ташыган.

Сагынычка толуп турат кºкїрºгїм,
Келгиле, ким болсо да тосуп алам.
Шаардын мыйзамы бар – эшиги бек,
Сени менен иштери жок кошуналар.

Чарчатып бїттї мени окшош кїндºр,
Жалгыздык жолдош кылып кºптºн мени.
Сºздºр кºп айтылбаган жан адамга,
Сырлар кºп ачыла элек кºптºн бери.

Келгиле, ким болсо да тосуп алам.

Акын Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА:

«Сен сїйгºн ошол ырларды,
Акыл аз кезде жазды элем...»

ТИЛЕК
Кудай дайым о¢оп-тїзºп дилимди,
Уксам ошол унчукпаган бир їндї.
Кечээгиден ми¢ бир тїрдїї кайрыктар,
Жїрºк тепчип, турса ºрдºп жїлїндї.

Бассам басып, тынып кайра токтосом,
Артта бирºº ээрчигендей болгону.
Бул да кылаар кызматымдын аяны,
Бул да бараар багытымдын болжолу.

Сїйлºсºм сºз коюп артта чекитин,
Ирмесем кºз дем алганы туюлган.
Оттой, суудай, оор менен же¢илдей,
Жуурулгандай жамгыр, шамал, куюндан.

Шашсам кээде тартып артта желкеден,
Качсам кошуп элдер бараар тарапка.
Байдай, хандай бапыратып кээде эле,
Кембагалдай кээде тыйын санаткан...

Бар дїйнºнї кантип жок деп айта алам,
Бар жарыкты тана албаган сыяктуу.
Туюлса экен туюлгандай абалда,
Буюрса экен мен кºздºгºн ыраакты.

ЫСЫК-КªЛ
Кºлдїктºн эчен суусам да,
Кºлїмдºн кº¢їл кала элек.
Кºп тунуп карап турсам да,
Кºркїнº моокум кана элек.

Сапарда жїрсº¢ саясын
Жакалап – кыйын кол созуу.
Катташым їчїн канчада,
Себептер жакшы болсочу!

Кылайган учун кºргºндº,
Кылгыраар жашым – кымбат бу.
Ыйыксы¢ аяк мала алгыс,
Ысык-Кºл, кºлїм, кымбаттуум.

Аркы жээк менен берки жээк,
Учса эгер учуп жетээр куш.
Кºл кººлбїп турган ордунда,
Биз келип-кетет экенбиз.

Алыкул акын жазмакчы,
Бир андан эч ким тана элек.
Кºлдїктºн эчен суусам да,
Кºлїмдºн кº¢їл кала элек.

“ЫР ЖАЗЫП 
ЖЇРªСЇ¡БЇ?..”

“Ыр жазып жїрºсї¢бї?” деген сºздїн
Ичинде канча сїйїї, канча мээрим.
Жазганым, жазбаганым аралашып,
Аптыгып калам билбей эмне дээрим.

Дегени¢ – кº¢їлїмдї улаганы¢,
Дегени¢ – мал-жанымды сураганы¢.

Кими¢ден уксам дагы ушул сºздї
Ар дайым жетине албай кубанамын.

“Ыр жазып жїрºсї¢бї?” деген сºздїн
Ичинде канча маани, канча мазмун.
Жайында экендиги – ºмїрїмдїн,
Жашылы – канча кºктºм, канча жаздын.

...Бул сºздї угуш їчїн булак болуп,
Бир кїнї керек кºздїн ачылышы.
Кенедей жан дїйнº¢º бїт ааламдын
Дабышын, толкундарын батырышы¢.

Сабы¢дан жылтыраган ой кºрїнїп,
Окурман бир кїн кº¢їл буруш керек.
А сени мезгил, турмуш, тагдыр їчºº
Эркинче ойноп термеп туруш керек.

Жїрºгї¢ калбыр болуп тешилгенче,
Калемге адал кызмат кылыш керек.
А анан жыйнала албай чачылганда,
Бир кїнї ушул сºздї угуш керек:
“Ыр жазып жїрºсї¢бї?..”.

***
Оюн-чындап бу турмуш,
Оюмду онго бºлгºндºй.
Ымыркайдын жїзїнºн,
Кудай º¢їн кºргºндºй,
Ынанганым ынанган
Тїркїн добуш, їнїнº.
Кызык камдап алдыга,
Тартып турат кїнїгº.
Уктаганда кичинем,
Кºп тїнїмдї короттум – 
Орусчадан оодардым,
Кэрролл жазган жомокту.
Аралашып Алиса
Кез келишкен дїйнºгº.
Чо¢  экеним унутуп,
Бала болуп їйрºнº –
Сїйдїм мышык, чычканын,
Тїркїн тїрдїї куштарын.
Бїтпºсїн деп тартылуум,
Калемимди учтадым.
Жомок кºрдїм тїйшїгїн,
Берген ушул кїндºрдїн.
Кейигенди унутуп,
Сїйїнгºндї їйрºндїм.

ТООЛОР ГАНА ИЗДЕСЕМ 
БАЙКАЛГАН ЖОК

Балтиканын боюнда, Балтиканын,
Кеме келип, кайрадан узап кеме...
Ээрчиген жок бул ирет мурдагыдай,
Куса деген мендеги узак неме.

Терип ташын де¢издин боюн бойлой,
Аманатын аткарып кымбатымдын.
Алыстагы кºгºргºн Кºлїмдї ойлой,
Бир толкундап, кайрадан бир басылдым...

Сезип демин Жер-эне тїндїгїнїн,
Тїштїк кызын їшїткºн кїз кїнїнїн,
Эмнени айтат батпаган кубанычым,
Эмнеге арзыйт му¢айым їшкїрїгїм.

Кїїгїм кечтин сыдырым жели согуп,
Толкун уруп жээгинде шарпылдаган.
Де¢из їстї керемет ай толукшуп,
Сїрºт турду ма¢дайда кылкылдаган.

Кумга улаш созулган кенен мейкин,
Жарашыгы келишип жайкалган кºк.
Ысык-Кºлдїн жээгиндей сезилсе да,
Тоолор гана издесем байкалган жок.

АЙ ЖАНА БИЗ
Ай толуп... де¢из ташкындап,
Жээгинен аша тºгїлдї.

Де¢изди минткен ушул Ай,
Канча ирет тескейт ºмїрдї.

Аралык алыс болсо да,
Ааламдын келсе кабары,
Сопсонун жїрїп бир кїнї,
Солгундай тїшºт абалы¢.

Бир кїнї башы¢ кºтºрїп,
Бир кїнї жаны¢ тирилип.
Билинбей чарба¢ кыймылдап,
Уланып кетет тирилик.

Орундуу сїйлºп, ортодо
Капа жок, ана-ан “чок салат”.
Адамзат бир кїн чарпышып,
Айтаарга сºзї жок калат.

Ай толуп... де¢из ташкындап,
Жээгинен аша тºгїлдї...
Де¢изди кылган беймаза,
Ай эмне кылбайт ºмїрдї.

ТОГУЗ
Тогуз жол чыгып бир сенден,
Тогуз жол кайтсын кайрылып – 
Тоом болгун! Тозсо¢ ми¢ жерден
О¢ой жол турсун табылып.

Сїйлºймїн десе¢ ай-жылдыз,
Жакындап келип отурсун.
Тогуздап токоч жасалып,
Тогуздап ниет кошулсун.

Кыялап їмїт кыр башын,
Сºзї¢дї булак ты¢дасын.
Алдыда Кудай же¢иштен
ºзї¢дї ыраак кылбасын!

АНДАГЫ КЕЗДЕЙ  
КЕЗ ЖОКТУР...

Ченебей тºгїп сырларды,
Толкундап келген жаз менен.
Сен сїйгºн ошол ырларды,
Акыл аз кезде жазды элем.

Тартылса маган айрымдар,
Ырларым ылым санатып.
Кайрылбас изин калтырган,
Кээ бирлер жїрºк канатып.

Ыр кїткºн тагдыр бºлºктºй
Экенин билгем эрте эле.
Ээ бербей кээде кºнºктºп,
Эргїїлºр кайтып келчї эле.

Кайрылгым келет эми мен,
Капарсыз ошол убакка – 
Жылуулук урган деминен,
Дабышы жылуу кулакка.

Андагы кездей кез жоктур,
Болбоско жїрºк ташыган.
“Жаза бер, – деген болбоптур – 
Эмнелер келсе башы¢а...”

Ченебей тºгїп сырларды,
Толкундап келген жаз менен.
Сен сїйгºн ошол ырларды,
Акыл аз кезде жазды элем.



2022-жылдын  12-августу
№ 56 (24637)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru13

Эс тутум

О-оо, анда биз кара мурутчан, кол-
дорубузда кагаз-китеп салынган 

булгаары портфелдер, эл уга элек, кºбїбїз 
атын укканыбыз менен ºзїбїз деле китеп-
терин колубузга кармап, окуп кºрº элек ба-
тыштын Кафка, Камю, Сартр деген жазуучу-
лары жºнїндº бири-бирибизге билгенибиз-
ди айтып, адабият туурасында, ошол кез-
де ºзїнїн а¢геме-повесттери, “Жалгыздык-
тын жїз жылы” дагы башка чыгармалары 
менен дїйнºнї дї¢гїрºтїп  катуу чыгып ке-
ле жаткан Маркес туурасын-
да кºп сїйлºшººр элек. Биз 
дегеним, ошол кезде алгач-
кы жазгандары менен окур-
мандарга  анча-мынча таа-
нылып, адабий коомчулук-
та сºзгº алынып калган  Ка-
ныбек, Абдыганы, Калык, Ак-
бар, дагы бир топторубуз. 
Азыр ойлосом, биз ошол кез-
де бир-бирибизге аябай эле 
жакын болгон экенбиз. Жо-
лугушуп калган кїнї бири-
бирибизди  дароо  кыйып ке-
те албай, редакцияларды, 
китеп дїкºндºрїн кыдырып, 
анан кечке дейре бир жерге барып оту-
руп, анан кеч кирип, кºз байланганда  ким-
дин їйїнº жакыныраак болсок, ал кїнкї 
кездешїїнї ошол їйдºн  “бїтїрчї”  элек. 

Каныбек экººбїз ºткºн кылымдын 
75-76-жылдары таанышканыбыз али кїнчº 
эсимде. Эртеби-кечпи баарыбир тааныш-
макпыз, анткени биздин тандап алган жо-
лубуз, иштеген ишибиз, жашоо максаты-
быз бир эле. Экººбїз те¢ адабият жаатын-
да иштеп, кыргыз адабиятын арка тутуп, 
ошол кезде кыргыз совет адабиятына ко-
лубуздан келген ишибизди жасап, жа¢ыдан 
адабият тармагына кошулалы деп жїргºн 
учурларыбыз болчу. 

Ал кезде Каныбек келечегинен кºптї 
їмїттºндїргºн Энциклопедиянын бакыйган 
жаш кызматкерлеринин бири экен. Балким, 
илим-билимдин очогу болгон Энциклопе-
дияга кызматка орношуп калышына, ошол 
кезде ал жерде жетекчилик кызматтарда  
иштеп жатышкан, Каныбекти келечектїї 
студент катары таанышкан  Б.Орузбаева, 
С.Жигитов  сыяктуу белгилїї филологдор-
дун да кайсы бир де¢гээлде салымы болсо 
керек. ªзїнїн Энциклопедиясы жок ºлкºнї 
илим-билими, маданияты ºскºн ºлкº деп 
айтууга болбосун жакшы билебиз. Ошол 
кезде Совет ºлкºсїндºгї бардык Союздук 
республикалардын улуттук Энциклопеди-
ялары жапырт даярдалып, жарык кºрїп 
жаткан мезгил болчу. Албетте, Энцикло-
педия ошол элдин илим-билиминин, ма-
даниятынын де¢гээлин аныктап турган не-
гизги кºрсºткїчтºрдїн бири экени талаш-
сыз. ªзїнїн улуттук Энциклопедиясы жок 
элдин интеллектуалдык де¢гээли туура-
сында сºз кылуунун ºзї туура эмес. Ошол 
кезде бул маселени ийгиликтїї чечїї їчїн 
билимдїї, алдыга, жа¢ычылдыкка умтул-
ган, уюштуруучулук жºндºмї кїчтїї,  адам-
дын жашоо-турмушундагы, аны курчап тур-
ган дїйнºдºгї бардык болгон маалымат-
тар, тїшїнїктºр жºнїндºгї макалаларды, 
материалдарды уюштуруу, аларды жазып 
бере ала турган адистерди  табуу, редактор 
катары алар менен тыкыр иштешїї, керек 
болсо андай адистерди жа¢ыдан даярдоо 
да талап кылынды. Алар даярдаган мате-
риалдарды энциклопедиялык, телеграф-
тык стилге салып чыгуу, фактылар менен 
цифраларды бир канча ирет текшерїїдºн 
улам-улам ºткºрїї талап кылынаар эле. 
Бул ары жооптуу, ары кºп эмгекти, кºп кїчтї 
талап кыла турган  иш экени белгилїї бол-
чу.  Мындай иштерди илгиртпей алып кете 
турган билимдїї, сабаттуу адамдар  болго-
ну менен, издей келгенде, эсептей келген-
де алардын аз экени, саналуу экени ким-
ге жашырын. 

Ошондой кезде биринчи Кыргыз Энци-
клопедиясын чыгаруучулардын алды¢кы са-
бында болгон, кыргыз интеллигенциясынын 
зор ишенимине кирген, мына ошондой кым-
бат, мааниси, салмагы опол тоодой, улут-
тун, бїтїндºй элдин сыймыгы  болгон Ки-
тепти чыгарууга катышып калгандардын 
бири мына ушул биздин Каныбек болду. 
Учурунда Каныбек алгачкы Энциклопеди-
ябыздын жарык кºрїшїнº ºзїнїн бараан-
дуу  салымын кошкон энциклопедисттери-
биздин бири эле деп айткым келет, антке-
ни мен анын Энциклопедиядагы адабият 
тармагы боюнча кºп иштерди жасаганын 
кºрїп да, аралашып да калдым. 

Таланттуу сынчы Каныбек Эдилбаевди эстеген сайын анын 
арабыздан эмне мынчалык   эрте ºтїп кеткенине ºкїнº берем. 
Аз жашады. Мындан 26 жыл мурун, Каныбек ºтїп кетти деген 
кабар келип, бир тобубуз ал жашаган їйдїн короосунда чогулуп 
турганыбызда,  Абдыганынын: “ушинтип ажал биздин муунду да 
тооруй баштады”, – деп кейип айтканы дагы эле кулагымда  
жа¢ырып турат. 

Каныбектин калеми курч... 
тубаса дипломат эле...

...Анда мен “Ала-Тоо” журналында 
иштечїмїн. Журналдын редакциясында 
иштегениме бир жылдай болуп калган. Бир 
кїнї мен иштеп олтурган бºлмºгº анын сы-
пайы учурашып киргени азыр деле кºз ал-
дымда. Олтурган со¢ ал ºзїнїн ким эке-
нин, кайда иштээрин, эмне иштер менен 
келгенин айтты. Ошол экººбїз учурашып 
кºрїшкºндº эле ортобузда кандайдыр бир 
жылуулуктун пайда болгонун сездим. Кºрсº 
жылдыздарыбыз ошондо эле туура кели-
шип калган кºрїнбºйбї. Ошондон баштап 
ал мага тез-тез келип, экººбїз кездешип-
кабарлашып турдук. Келгенде ал божурап 
кºп деле сїйлºп ийчї эмес, мурдатан жа-
кын, жакшы билген  кишиси менен эле ке-
ненирээк сїйлºшпºсº, кºптºрїнº кºп деле 
ачыла бербеген мїнºзїн байкадым. Ошен-
тип мен анын туруктуу, ишенген авторло-
рунан болуп калдым. Ал мага ºзгºчº орус, 
дїйнºлїк адабият жаатындагы макалалар-
ды жазууну сунуштап кетет. Экººбїз кїн 
мурунтан менин энциклопедиялык кандай 
макалаларды жазаарымды тактап, макул-
дашып алабыз. Ал болжошкон кїнї келип 
даярдалган макалаларды алып кетет, же 
ал иштеген жерге жазган макалаларымды  
мен алып барам. Энциклопедия менен биз-
дин редакциянын ортосу анча деле алыс 
эмес, жакын эле жерде болучу. Тыкан, ºзїнº 
жарашыктуу кийинген Каныбек сымбаттуу, 
келишимдїї жигит эле.

Кийинчерээк анын кºркºм адабият  
жаатында жазган курч макалалары, публи-
цистикалары адабий коомчулукта жылуу 
пикирлерди жаратып, ысмы заманбап та-
ланттуу адабиятчылардын катарында ата-
ла баштады. Сындары эл издеп жїрїп жыр-
тып окуган “Кыргызстан маданияты” жума-
лыгы менен  “Ала -Тоо” журналдарында 
їзбºй жарыяланып турду.

Кийинчерээк ºзї да “Ала-Тоо ” жур-
налынын сын бºлїмїн жетектеп калды,  
баарыбыз те¢ анын журналдын жооптуу 
да, негизги да бºлїмдºрїнїн бирине кели-

шин колдоо, сїйїнїч менен кабыл алдык. 
Анда Какеме Кºк базарда алма-ºрїк 

сатып иштешкен кºлдїк инилери кºп ке-
лишет, келгенде эле “Ой, обед  болуп кал-
бадыбы...” деп кой-айыбызга койбой биз-
ди чогуу ээрчитип алышып тїшкї тамак-
ка кетебиз, кºрсº алар ошол сºз баккан-
дардан, сºзгº тїшїнгºндºрдºн сºз угалы, 
сїйлºшкºндºрїн, тамашалашкандарын уга-
лы деп келишчї экен. Алар айылда угуп 
жїргºн  Какемдин куйкум сºздºрїн, тама-
шаларын сагынып да калышчу кºрїнбºйбї.  
Инилеринин бири ªмїрбек баштап Какем-
ди  “абалап”  сыйлагандары, ызаат кылган-
дары сезилип турат. Анан бир маалда кыр-
гыздын атактуу ырчыларынын бири Жапар 
Чабалдаев келет, экºº ар кайсыны кобура-
шып сїйлºшїп бїткºн со¢, комузун ала кел-
ген кїндºрї биздин черибизди жазып,  каа-
лаганыбызча чертип да, ырдап да берет. 

Каныбек ошондо комуз кайрыктарын, 
Жапакемдин созгон обондорун ºзгºчº 
кº¢їл буруп ты¢шайт, кºрсº ал ºзї да 
комузду жакшы чертээрин, черткенде 
да кыргыздын атактуу кїїлºрїн келтире 
чертип жїргºндїгїн кийинчерээк билип 
жїрбºйбїзбї.   Кызык, караса¢ыз, Кудай-
ым ºзї сїйгºн адамынан, ºзї жактырган 
пендесинен эч нерсесин аябайт экен, э¢ 
негизгиси эле ошол жогорудан берилген 
талантты кадырлап, барктап, сыйлап алуу 
гана керек кылынат окшойт. Ошол сы¢ары 
Каныбек да сºздї катыра сїйлºй турган, ай-
рым кишилердин сºздºрїнº  кыска гана жо-
оп берип койчу, ошончо болуп эч ким ме-
нен жажалап сїйлºшкºнїн кºргºн жокмун, 
сºздї кандай пайдаланып, кандай иште-
тишти мыкты билчї, анткени ал накта сти-
лист калемгерлерден эле, анын жазуучу-
лук, котормочулук, сынчылык  ишмердиги 
да анын кудай берген нукура талантынан 
кабар берип  турбайбы... 

Анан Каныбекке бир кезде генерал-
майордун аскердик формасын чыкыйта кий-
инген Советтер Союзунун Баатыры Калый-

нур Їсºнбеков агабыз келет. Экºº Каныбек-
тин бºлмºсїндº кºпкº чейин сїйлºшїп от-
уруп калышат, кºрсº алар баатыр агабыз-
дын согуштук эскерїїлºрїн журналга, андан 
со¢ ºзїнчº китеп кылып чыгарууга даярдап 
жїрїшкºн кездери экен. Иши кылып  Каны-
бекке жа¢ы жазган алгачкы а¢гемесин жа-
рыялоого їмїт кылган жаштардан баштап, 
адабиятыбыздын залкар дºº-шааларына 
чейин келишип, ºз маселелерин сїйлºшїп 
кетише турган. Нааразы болуп же таары-

нып кеткен  киши болбосо ке-
рек эле, анткени Какемдин 
тубаса дипломат экендиги 
сезилип турчу, келген киши-
лердин сºзїн ты¢дап угуп, 
алар  менен жай, жакшына-
кай сїйлºшїп, ар ким менен 
тил табышып, жылуу-жумшак 
узатып коер эле.

“Ала-Тоо” журналынын  
кºркºмдїк-эстетикалык 
де¢гээлин  кºтºрїїдº ал кез-
де журналдын башкы редак-
торунун орун басары кызма-
тын аркалап калган, кºркºм 
адабиятты мыкты тїшїнгºн, 

билимдїї, таланттуу Каныбектин салымы 
чо¢ болгондугун дагы бир ирет айтып  кой-
гум келет. 

Журналга саясый кїнººлºр коюлуп, 
кїнїгº болбосо да кїн алыс партиянын Бор-
бордук Комитетинин бºлїмдºрїнº, катчы-
лыгына, Бюросуна чейин чакырылып, биз 
їчїн эрте¢ки кїндїн кандай болоорлугун, 
дагы кимибиз кызматтан качан айдалаары-
бызды кїтїп жїргºн кїндºрдї жалпы жа-
маат белгилїї драматург, чыгаан редак-
тор, жибектей созулган мыкты жетекчибиз 
Шатман Садыбакасов менен чогуу кºтºрдїк. 
Ал кїндºрї да Каныбек ºзїнїн калыстыгын, 
принципиалдуулугун, тїздїгїн кºрсºтº алга-
ны баарыбыздын эсибизде. Бул ºзїнчº бир 
айтыла турган башка кеп де¢изчи. Бирок,  
ал окуяларды билгиси келген, маалымат 
алгысы келгендер їчїн  ошол учурда жур-
налда иштеген белгилїї жазуучулар Эсен-
бек Медербеков, Жылкычы Жапиевдердин 
“Кыргыз Туусу” гезитине  жарыяланган ма-
териалдары пайдалуу да, кызыктуу да бо-
лот го деген ойдомун. 

Деги эле адамдын кандай экендигин 
жакшылап, жакындан билїї їчїн аны ме-
нен бирге алыскы жолго, сапарга  чыгуудан 
ºткºн сыноо жок болсо керек деп ойлойм. 
Анткени сага тааныш эмес алыскы жолдо 
сапарлашы¢дын мїнºзї ачыкталат, мурда 
билинбей, байкалбай жїргºн нерселеринин 
баары белгилїї болот. Азыр эстесем Ка-
ныбек экººбїз эки ирет сапарлаш болгон 
экенбиз. Биринчи жолу жайдын мээ кайнат-
кан  кїндºрїнїн биринде бул ºзїбїздїн эле 
Жумгалга барып келсек, экинчисинде жур-
налдын бирден сандарын алмашуу макса-
ты менен Дїйшºмбїгº учуп барып келгени-
бизди эстейм. Андагы биздин максатыбыз 
тажиктердин “Садои Шаркынын” (“Чыгыш 
їнї”) бїтїндºй бир санын  кыргыз адабия-
тына, “Ала-Тоонун” бир санын тажик ада-
биятына арнап, эки элдин адабий-маданий 
байланышын бекемдºº эле. 

Дїйшºмбїдº їч-тºрт кїндºй жїрїп кал-
дык, бир бºлмºдº жатып кºп нерселер-
ди сырдаштык дегендей. Мурда кандай 
жїрсºк, мурда кандай болсок ошол калы-
быбыздан  кенедей да жазган жокпуз. Тес-
керисинче, бир-бирибизге болгон мамиле-
биз  тере¢деп,  ортобуздагы бир-бирибизге 
болгон ишеним бекемделди.

“Ала-Тоо” менен “Садои шарк” сыяктуу  
эки элдин белгилїї  кºркºм-адабий жур-
налдарынын мындай форматта жарыяла-
нышы кийин бул эки элдин маданияттары-
нын ортосундагы тарыхый, эсте калаарлык  
жакшы жºрºлгºлºрдºн болуп калгандыгы 
кºпчїлїккº  маалым.  

...Ал ортодо кºп мезгилдер, кºп заман-
дар ºттї. Каныбек бизден кетип, автор-
лордун укугун коргоо боюнча Агентствону 
жетектеп калды. Дагы эле иштеген меке-
мелерибиз жакын жерде. Кабинетине ки-
рип барып, текчеде жыйылган китептери-
нин ичиндеги жактыргандарымды сурап 
калам. Каалаганы¢ды ала бер дейт мур-
дагысындай эле. 

Каныбек ºзгºрбºптїр, ал баягысын-
дай эле...       

Эсентур КЫЛЫЧЕВ,  
Кыргыз Республикасынын 

маданиятына эмгек си¢ирген  
ишмер

(Солдон о¢го) Каныбек Эдилбаев
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Кербен  
шаардын 

мэриясы жайыт 
жерлерине 

конкурс ºткºрºт

Конкурс: Кербен шаары-
нын мэриясынын имаратын-
да ºтºт.

Конкурс жарыялангандан 
14 кїндºн кийин ºтºт.

Кошумча маалыматтар 
їчїн тел: (03742) 5-08-00.

С/О 327

Жараксыз деп  
табылсын

Кочкаров Ахмаджанга  
таандык    Кара-Суу райо-
нундагы Кызыл-Кыштак  
айыл ºкмºтїнº караштуу 
Кызыл-Байрак айылындагы 
0.06 га аяттагы  їйдїн  (идент. 
коду: 5-04-08-1007-0487) 
2015-жылдын 4-сентябрын-
да берилген  сериясы: “Ч”, 
№607976 сандуу мамлекет-
тик акт жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.                            ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Ташматова Халима Ками-
ловнага   таандык    Кара-Суу 
районундагы Кызыл-Кыштак 
айыл ºкмºтїнº караштуу 
Жа¢ы-Турмуш айылынын 
И.Бориев кºчºсїндºгї  №4а  
їйдїн  (идент. коду: 5-04-08-
1004-0481) 2008-жылдын 
6-февралында берилген  се-
риясы: “Ч”, №118379 сандуу 
мамлекеттик акт жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Ташматова Халима Ка-
миловнага  таандык Кара-
Суу районундагы Кызыл-
Кыштак айыл ºкмºтїнº ка-
раштуу Жа¢ы-Турмуш айы-
лынын И.Бориев кºчºсїндºгї  
№1-їйдїн  (идент. коду: 5-04-
08-1004-0944) 2008-жылдын 
29-апрелинде берилген  се-
риясы: “Ч”, №142173 сандуу 
мамлекеттик акт жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Токтобеков Улутбек  
Тажибаевичке таандык 
Жалал-Абад облусунун Ак-
сы районунун Авлетим айыл  
ºкмºтї Мукур айылынын   
А. Курманалиева кºчºсї  №21 
їйїнїн  мамлекеттик акты  № 
Ч 832026 жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.                       КВ 036

Жараксыз деп  
табылсын

Кайназарова Арапатхан-
га  таандык    Кара-Суу рай-
онундагы Кызыл-Кыштак ай-
ыл ºкмºтїнº караштуу Ишка-
ван айылындагы 0.05 га жер 
аянтынын   (идент. коду: 5-04-
08-1005-1198) сериясы: “Ч”, 
№78956  сандуу мамлекет-
тик акт жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.                               ТА

Считать недействительным
Утерянный аттестат на имя Алдажанова Кубанычбека 

Кыргызалиевича (AN 4682215) окончившись РОШИСП 
им. Н.К. Крупской считать недействительным. 

П-587

Считать недействительным
Утерянное трудовая книжка на имя Саржанова Анарбе-

ка Кºчºрбаевича 1953 года рождения считать недействи-
тельным.

П-586

Майдалар

Їндºрї мэрияга  
жетиптир

Жакында “Тазалык” муниципиалдык ишканасынын жу-
мушчулары соцтармактар аркылуу маянанын аздыгына 
нааразычылыктарын билдиришкен эле. Жума ортосун-
да Бишкек мэриясы таштандыларды жїктººчїлºрдїн  
маянасы 15-августтан тарта 2 ми¢ сомго жогорулаты-
ларын маалымдады. 

Барактык  
туугандарды унутпайлы

ªзбекстандын Анжиян облусунун Караган-Тºбº районунун 
ортосунда жайгашкан Кыргызстандын Барак эксклавы-
нын тургундары демаркация иштери кече¢дегенине ка-
батыр болуп бийликке кайрылышты. 

Айыл башчысы Бурканбек Ашировдун айтымында, эки ºлкºнїн 
чек араларды делимитация жана демаркациялоо боюнча 

комиссияларынын 2018-жылкы макулдашуусу боюнча ªзбекстан 
Барак эксклавынын ордуна башка жактан 208 гектар жерди бере 
турган болгон. 

Комиссия Барактын тургундарына Кара-Суу районунун Ак-Таш 
айылына чектеш, эл жашабаган жерди кºргºзїшїп, аянтын да че-
нешкен. Бирок белгисиз жагдайлар менен жер алмашуу иши ток-
топ калган. 

Мелис СОВЕТ уулу,  “Кыргыз Туусу”

Окурмандан кат

Сары чырмоок  
басып кетиптир

“Т¿п жердин т¿б¿ эмес, Т¿п жердин г¿л¿” деп айтылат ил-
гертен.  Чындыгында эле Т¿п жердин г¿л¿, себеби Т¿птº 
ар т¿рд¿¿ дары чºптºрд¿н т¿р¿ ºсºт. Же¢ил машинада 
кетип баратса¢ да, ачык терезеден дары чºптºрд¿н жы-
ты буруксуп ка¢ылжаары¢ды жарат... 

Бирок, Т¿п районундагы бир айып, жолдун о¢ тарабы да, сол 
тарабы да сары чырмоокко толуп кетиптир. Ыраматылык 

атам айтчу эле, “сары чырмоок, э¢ зыяндуу, ал башка чºптºргº 
оролуп алат да, муунтуп ºст¿рбºй салат, муну ыргытып салганда 
болбойт, ºрттºп жоготуш керек” деп...

   Сары чырмоок каптаган талаадан ойдогудай т¿ш¿м алынбайт. 
Мындан улам Тїптїн эли сары чырмоок менен к¿рºшпºйб¿ де-
ген ойго алдырасы¢. Же бул кайдыгерликпи?... Аким кайда, айыл 
ºкмºттºр¿ эмне кызмат менен алек болуп ж¿р¿шºт?

Жыргаткан  
“Жыргала¢”  
санаториясы

Жыргала¢ санаториясы Ысык-Кºлд¿н Ак-Суу районунда 
жайгашкан. Мында к¿н¿ да, т¿н¿ да киши аягы ¿з¿лбºйт. 
Себеби, бул жер далай ооруга даба, айыкпай ж¿ргºндºргº 
шыпаа... 

“Укканы¢ды айтпа, кºргºн¿¢д¿ айт” дегендей, ºз¿м барып, да-
рыланып, оорума шыпаа алдым. Михайловкада тууганда-

рымдыкында жатып, барып-келип дарыланып ж¿рд¿м. Ысык ван-
насы, массажы, баткак менен дарылоо сыяктуу жакшы кызматта-
ры бар экен. 

Санаторийдин директору Шаршеналиев ªм¿рбек менен  
маектешкенимде ал тºмºнк¿лºргº токтолду: “Менин бул жерге 
жетекчи болгонума 2 жылдан ашып баратат. Мен жа¢ы келген-
де санатория эмес эле, аткана болуп калыптыр. Комнаталардын 
баарын желе басып,  тегерек-четиндеги бак-дарактар каралбай  
калыптыр. Ошолордун баарын ордуна келтирдим. Бизде 12 ван-
на, массаж кабинети, баткак менен дарылоо кызматтары бар. 
Штатта 15 адам иштейт, баары ºз кызматтарын мыкты билген  
адистер”, – дейт ал.  Мен ушул санаторияда дарыланып, кадим-
кидей же¢илдеп, сакайып чыктым. Эмгек жамаатына рахматымды  
айтам.

Атырг¿л САТЫБАЛДИЕВА,  
журналист  

“Тазалыктын” маалыматы боюнча учурда таштанды жїктºп 
иштеген жумушчулардын маянасы нººмºткº чыгуусуна жа-

раша 18 ми¢ сомдон 22 ми¢ сомго чейин. 
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Экономика  бєлїмїнїн башчысы 
НАЗАРАЛИЕВА Нарынкїл – 62-20-66

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

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

КАЗАКБАЕВА Наргиза – 0707 17-57-85
БОЛОТБЕК кызы Аида – 0778  24-39-55
Бухгалтерия – 62-20-51,  62-20-52

Єз кабарчылар:
АКУНОВА Жыпар – 0772 35-95-92
Ош – АБДЫРАЗАКОВ Тєлєнбай –  
0773 79-21-17
Баткен – ТАЖИБАЕВА  Гїлчехра –
0773 12-40-13
Ысык-Кєл – ТЇРК  Жээнбай – 0555  32-07-69
Чїй – ЖУМАГУЛОВ  Болот – 0550 28-06-51
Талас – ИМАНКУЛОВ Козубек – 0772 65-59-05
Нарын – УСУП тегин Кїмєндєр – 0700 43-56-77

«Кыргыз Туусу» басма сєз борбору: 62-20-28
«R» белгиси бар материалдар жарнама  
иретинде жарыяланган.

Кол жазмалар жана сїрєттєр кайтарылбайт. 
Жарнамалардын мазмунуна редакция  
жооп бербейт. 
Гезиттин индекси: 68416
Жарнамалар жарнама берїїчїнїн каалоосу  
боюнча кыргыз, орус тилдеринде жарыяланат.
Гезит шейшемби, жума кїндєрї чыгат.

«ММК колдоо борбору»  
коомдук фондунун басмаканасында басылды.  

Бишкек ш., Анкара кєчєсї, 1 «Б»

Буйрутма  № 1025   Нускасы 4984
Басууга  11. 08.2022-ж. саат 18.30да

***
Автордун кєз карашы редакциянын  
пикирин  билдирбейт. 

Реквизиттер:  
ИНН 01012199310063
р/с 1033020000141306         
Банк: 
ФОАО «Коммерческий 
Банк  Кыргызстан –  
Семетей»
БИК: 103030
Код ГНИ: 004 УГНС   
Первомайского района
Биздин дарек:  720040. 
Бишкек шаары,  
Т.Абдумомунов кєчєсї, 193.
факс: 62-20-52.
Электрондук дарек:
e-mail:  tuusu@mail.ru
www.kyrgyztuusu.kg

Мээримге!
Мээрим  Райымбердиева 1995-жылы 11-ноябрда туулган. 

2022-ж. 7-апрелде машина коюп кетип каза болду. Артында 3 
жашар кызы калды. 

Ак ниеттен жолук салып башы¢а,   
Келин кылдым урпагымды улайт деп. 
Ойлобопмун ошол кезде бир дагы,
Тагдыр минтип кºз жашымды чубайт деп. 

Жоомарт калды баш кºтºрбºй кайгыдан. 
Ыйлап жїрºт сени жоктоп буркурап. 
Апакелеп мээрими¢е  зар болуп. 
Сагынгандан АЙМАН ыйлайт чыркырап. 

Кантмек элек, кºтºрбºскº айла жок,
Тагдыр салган, башка тїшкºн кейишти. 
Жараткандан сурар элем эми мен,
Мээрим тºгїп, берсин сага бейишти.

Зуура  МУРАТАЛИЕВА, келиндин кайненеси

Арман

Кайрымдуу бол замандаш!
Урматтуу кайрымдуу мекендештер! Мен Эгембердиева 

Зулпияхан Баткен шаарынын тургунумун. 1997-жылы туулган  
уулум Кубанычбеков Абубакир 2003-жылдан бери кант диа-
бетинин инсулинозависимый 1-тиби менен ооруп, 2016-жыл-
дан бери эки бºйрºгї иштебей натыйжада, XIIH-5 стадиясына 
тїшїп, акыбалы оорлошуп, бїгїнкї кїндº тез аранын ичинде 
бºйрºгїн алмаштырууга муктаж болуп турган учуру. Операция 
тез арада жасалышы керек болгондуктан уулума донор болуп, 
ºзїмдїн бºйрºгїмдї берем. Аталган операция чет ºлкºдº, 
чо¢ суммадагы акча каражатына жасалгандыктан, зарыл бол-
гон сумманы чогултуу їчїн кайрымдуу элимден  жардам су-
рап отурам. Жаш ºмїрдї сактап калып, жакшылыкка себепчи  
болу¢уз.

Жардам берїїнї каалаган жарандар 0777 79-12-80, 0502 
50- 00-25 номерлерине байланышса болот.

КУБАНЫЧБЕКОВ Абубакирдин энеси  
ЭГЕМБЕРДИЕВА Зулпияхан

Жараксыз деп табылсын
Джураев Хукматка таандык Ош шаарынын  Касымов 

кºчºсїндºгї №143 їйдїн сериясы: “Ч”, №414567 сандуу мам-
лекеттик акт  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табыл-
сын.                                                                                              ТА

Страна: Кыргызская Республика
Проект: Проект «Развитие орошаемого земле-

делия в Иссык-Кульской и Нарынской областях»
Дата: 12 августа, 2022
Сектор: Инфраструктура
Тип закупки: закупка работ
Способ финансирования: Займ ИБР
Финансирование № KGZ-1022
Название контракта: KGZ-1022/CW/1

1. Кыргызская Республика получила финан-
сирование в размере 50,0 млн долларов США от 
Исламского банка развития (ИБР) и Саудовского 
фонда развития (СФР) на покрытие расходов Про-
екта «Развитие орошаемого земледелия в Иссык-
Кульской и Нарынской областях», и намерена на-
править часть средств на финансирование плате-
жей по договору «Строительство Уч-Коргонского 
водохранилища»

2. Группа управления проектом по развитию оро-
шаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарын-
ской областях Проект Службы водного хозяйства 
при Министерстве сельского хозяйства Кыргыз-
ской Республики в настоящее время приглашает 
закрытые заявки от правомочных участников для 
подачи своего предложения по KGZ-1022/CW/1 
«Строительство Уч-Коргонского водохранилища». 

Строительные работы будут включать в себя 
строительство БСР, а именно строительство пло-
тины и чаши водохранилища. Строительство ба-
шенного водосброса совмещено с катастрофиче-
ским водосбросом. Строительство сливного кана-
ла. Перенос грунтовой дороги из зоны затопления. 
Строительство эксплуатационной площадки (экс-
плуатационный дом с хозяйственными постройка-
ми и туалетами). Строительство ЛЭП и электрифи-
кация плотины и эксплуатационной зоны.

3. Тендерные торги будут проводиться через 
Национальные конкурсные торги, как указано в 
«Руководстве ИБР: по закупке товаров, работ и 
сопутствующих услуг в рамках проектного финан-
сирования Исламского банка развития», издание 
от апреля 2019 года («Руководство по закупкам»), 
и открыты для внутренних Фирм в соответствии 
с критериями, описанными в пункте 1.15. любые 
правомочные Фирмы из-за пределов страны Бе-
нефициара имеют право участвовать на тех же 
условиях и на тех же условиях, что и националь-
ные Фирмы. Кроме того, см. параграфы 1.18-21, из-
лагающие политику ИБР в отношении конфликта  
интересов.

4. Заинтересованные правомочные участники 
торгов могут получить дополнительную информа-
цию и ознакомиться с тендерной документацией 
в Отделе управления проектами Службы водных 
ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 
Кыргызской Республики по указанному ниже адре-
су в рабочее время с 09:00 до 17:00. 

5. Полный комплект тендерной документации на 
русском языке может быть получен заинтересован-
ными участниками тендера после подачи письмен-
ной заявки по указанному ниже адресу и оплаты 
4 000 сомов на банковский счет, указанный ниже. 
Документ будет отправлен по электронной почте.

Проект: Развитие орошаемого земледелия в 
Иссык-Кульской и Нарынской областях

Заем: KGZ-1022
ИНН: 02501202110402
ОКПО: 30964758
Регистрационный № СФ: 104100038023
Телефон/Факс: (312) 54-05-37; (312) 54-02-87

Филиал ОАО «Айыл Банк-Центр»
БИК 135032, г. Бишкек 
Тендерный/сч в долл. США 
№1350138039304105 
Тендерный/сч в сомах №1350138031732142 
Адрес банка: ул Киевская 114/2 

6. Тендерные предложения должны быть до-
ставлены по указанному ниже адресу до 15:00 по 
местному времени 12 сентября 2022 года. Они бу-
дут открыты сразу же после этого в присутствии 
представителей участников торгов, которые ре-
шат присутствовать, по адресу, указанному ниже. 
Запоздалые заявки будут отклонены и возвраще-
ны невскрытыми.

7. Все заявки должны сопровождаться гаранти-
ей заявки в размере 40 000 долларов США (сорок 
тысяч долларов США).

8. Указанный выше адрес:
Отдел управления проектами Службы водного 

хозяйства при Министерстве сельского хозяйства 
Кыргызской Республики

Вниманию: г-н Муса Имаров
Адрес: ул. Токтоналиева, 4а.
Город: Бишкек,
Почтовый индекс: 720055
Страна: Кыргызская Республика
Электронная почта: inprojectpmu@gmail.com

С/О 325

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ

Тоорук  ºткºрїлºт
Ноокат районундагы Ынтымак айыл ºкмºтї Ынтымак айы-

лындагы 185-контурда жайгашкан  муниципиалдык менчиктеги  
сериясы: “Б”, №046682 сандуу мамлекеттик актысы бар 0.30 га 
жер аянтты (идент. коду: 5-05-16-1001-0253)  жеке менчикке са-
туу їчїн тоорук (аукцион) ºткºрºт. 

Тоорук  2022-жылдын  1-сентябрда айыл ºкмºттїн ке¢сесинде 
ºткºрїлºт. 

ТА

Подразделение службы судебных исполнителей  
Кара-Суйского района  объявляет публичные торги 

на основание  судебного  акта заложенному имуществу:  
1. Жилой дом общий  полезной площадью 179,21 кв.м. жилой площа-

дью 99,84 кв.м. расположенной на земельном участке, площадью 600,0 
кв.м. находящийся   по адресу:  Ошская область, Кара-Суйский рай-
он, с/у Шарк, село Ташлак,  ул. А.Шакирова №32  (идент. код: 
5-04-17-1002-0861)  принадлежащий Асанбекову Айгул Аттокуровну;  
стартовая цена  6 675 200, 00 (шесть миллионов шестьсот семь-
десят пять тысяч двести)  сомов.

Торги  состоятся в 9.00 часов, 15 сентября 2022 года по месту 
нахождения имущества. 

Для участие в торгах необходимо внести гарантийный взнос 5% от 
стартовой цены, в Кара-Сууйский  филиал ОАО «РСК Банка» на р/с., 
ПССИ 1290462382610093, лЇс 704805557.

Участник выигравший публичные торги, должен в течение пяти дней 
внести покупную цену  за вычетом  гарантийного взноса.

Для информации обращаться в ПССИ Кара-Суйского района, каби-
нет №4.Телефон (вотсап): 0777 01-97-96,  с/и А.М.Капаров       ТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ОсОО «Совместное 

Кыргызско-Индийское Предприятие Аджанта Фарма Ли-
митед» – Банкрот на основании соглашения с Финансово кре-
дитным фондом при МФ КР № 11-000-000-00/2019-125 от: 10.07. 
2019 г. проводит открытый аукцион с понижением цены на 
40% от стартовой цены первого аукциона по продаже залого-
вого имущества должника Финансово Кредитным фондом при  
МФ КР.

На открытый аукцион выставляется единым лотом: Ком-
плект оборудования для производства 50 млн. ампул в год:-
Со стартовой ценой 69 570 600 (шестьдесят девять мил-
лион пятьсот семьдесят тысяч шестьсот) 00 тыйын  
сом.

Аукцион состоится 13 сентября 2022 г. в 11-00 часов по адре-
су: ул. Киевская 96 а, каб 708.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 сентября 
2022 г. с 10-00 до 15-00 ч. 

К участию в аукционе допускаются лица внесшие письмен-
ное заявление и гарантийный взнос в кассу должника в разме-
ре 10% от стартовой цены.

Справки по тел: 0555 930 772
П-589

Считать  
недействительным
Утерянное свидетель-

ство на 6,0 га зем.доли се-
рии ИКТП за №302500 от 
13.04.1997 г., с. Сары-Булун 
иден. код 2-05-06-0005-0297  
на имя  Урманбетова Нур-
бека считать недействитель-
ным.

ЖТ

Считать  
недействительным
Свидетельство на право 

пользование земельной до-
лей выданный на имя Ток-
тоналиева Муратбека Орок-
ским айыл окмоту Сокулук-
ского района № 2200 от 
15.05.2000 года площадью 
0,78 га считать недействи-
тельным.

П-585
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Умтулуу

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА, 
“Кыргыз Туусу”

“Эмнеге мындай  
маалыматтар бизге 

жетпейт?...”

– Ноокат районунун Кайра-
гач айылында карапайым 

¿й-б¿лºдº тºрºл¿п, ошол эле айылдагы 
орто мектепти б¿т¿ргºм. Кийин Кыргыз-
Т¿рк “Манас” университетинин Эл ара-
лык мамилелер факультетине тапшыр-
дым. Даярдоо жана биринчи курста окуп 
ж¿ргºндº тилден бир топ эле кыйналдым. 
Иш-чаралардын кºпч¿л¿г¿ орус тилинде 
болгондуктан аларга катыша албай, ка-
тышсам да оюмду орусча толук жеткире 
албай калчумун. Анан бош убактымдын 
баарын орус, англис тилдерин ¿йрºн¿¿гº 
жумшай баштадым. Бир к¿н¿ группалаш 
кызым мектепте окуп ж¿ргºндº Амери-
кага барып бир жыл окуп келгенин ай-
тып калды. “Байдын кызы болсо керек, 
жºнºкºй адамдын кызы барып окуй ал-
байт эле” деп ºз¿мчº б¿т¿м чыгарып кой-
дум. Бирок, сураштырып олтурсам FLEX 
деген программа менен жыл сайын Кыр-
гызстандан 9-11-класстын базасындагы 
100 окуучу тандалып алынып, Америка-
дан бир жыл окуп келишет экен. “Эмне 
¿ч¿н мындай маалыматтар бизге жетпей 
калат? Эгерде мен дагы ушул программа 
тууралуу эртерээк укканымда англис ти-
лин жакшы окуп, барып келмекмин” деп 
капаландым. 

Чынында эле, мындай маалыматтар 
айыл жергесиндеги окуучуларга жетпей 
калат. Анын ¿ст¿нº кºпч¿л¿к алмашуу 
программалар, гранттык окутуулар туу-
ралуу маалыматтар орус жана англис ти-
линде жарыяланат эмеспи. Билинбеге-
ни менен бул дагы биздин билим бер¿¿ 
системабыздагы чо¢ кºйгºйлºрд¿н би-
ри. Ушундан улам, 2019-жылы билим 
бер¿¿ тармагындагы те¢сиздикти жоюу 
максатында “Эл деми” деген сайт негиз-
деп, ага билим бер¿¿ жаатындагы жакшы 
м¿мк¿нч¿л¿ктºрд¿ кыргыз тилинде жет-
киргенге аракет жасадык. Ал аралыкта 
ºз¿м дагы “Мевлана” студент алмашуу 
программасы менен Т¿ркиядагы Селчук 
университетине бир семестр окууга кет-
тим. Окуу жылы аяктаган со¢ ºз ыктыя-
рым менен Анкарадагы “Жакынкы чы-
гыш боюнча изилдºº борборуна” барып 
эки ай иш тажрыйбадан ºтт¿м. Кыска-
сы, бул сапар мени чет ºлкºдºн  билим  
алууга, тажрыйба топтоого, изден¿¿гº 
болгон дилгирлигимди  арттырды.

Кыргыздын “Билим кºккº жеткирет” кººнº сºзї 
бар. Бїгїнкї ааламдашкан заманда билимге 
ынтызар жаштарыбыздын арбындыгы кº¢їл 
кºтºрбºй койбойт. Мамлекетибиздин эрте¢ки 
келечеги да ушулар. Биздин каарманыбыз 
Абдрахман Сулайманов ºзїнїн кїн-тїндºгºн 
жеке аракети, тере¢ билим алууга умтулуусу 
менен баарыбызды кубантып турган чагы. 
Ал дїйнºгº белгилїї АКШнын Нотр-Дам 
университетинин магистратурасында окуу їчїн 
160 ми¢ долларлык грант утуп алууга жетишип 
отурат. Бул максатка жетїї їчїн ал кандай 
жолдорду басып ºткºнїн, ºзїнїн сºзї менен 
жарыяладык. Анткени, ар бир ийгиликтин їлгї 
алчу жактары болот эмеспи. Келечегинен кºптї 
їмїттºндїргºн  Абдрахман Сулаймановдун 
умтулуу, максатына жетїї аракеттери балким, 
жаштарыбызга їлгї болуп калар.

                 Ар бир адам – 
ºз тагдырынын архитектору

“Мыкты адис болуу 
¿ч¿н тере¢ билим керек”

– Акыркы курста окуп ж¿ргºндº 
да бир аз кыйын болду. Се-

беби, бир эле учурда дипломдук иш 
жазып, экзамендерге даярданып жа-
на TOEFL тесттине даярданууга туу-
ра келди. Колдон келсе TOEFLды эр-
те эле тапшырып койгон туура экен. 
Ошондой эле бир канча университет-
ти карап чыгып, магистратурага тап-
шырышым керек болчу. Орусия, Кы-
тай, Азербайжан университеттери-
не тапшырып, Санкт-Петербургдагы 
университетке 50% стипендия менен 
ºтт¿м. Бирок мага толук стипендия  
керек болчу. 

Ошондуктан,  Бишкектеги акаде-
мия ОБСЕге политика жагына тапшыр-
дым. Ал жакта айына 25 ми¢ сом сти-
пендия алып, 1,5 жыл окудум. Баллдык 
кºрсºтк¿ч¿м жакшы болгондуктан Нор-
вегиядагы изилдºº борборунан иш таж-
рыйбасынан ºт¿¿гº жиберишти. Аякта-
ган со¢ ал жактан 1 жыл иштеп, Кыр-
гызстанга келдим. Бул жактан Швейца-
риялык Helvetas уюмунда “Жергиликт¿¿ 
де¢гээлдеги кызматтарды жакшыртуу” 
боюнча  долбоордо иштеп калдым. Би-
рок, мыкты адис болуу ¿ч¿н билимим-
ди дагы да тере¢детип, чет ºлкºдºн 
окуйм деп чечтим дагы, гранттык не-
гизде окута турган университеттерди  
издей баштадым. 

“Грантты утуп аларыма 
алгач ишенген эмесмин”

– ªн¿ккºн ºлкºлºрдºг¿ универ-
ситеттердин ар биринин сти-

пендиялык фонду жана рейтинги болот. 
Мен ошол рейтингине карап, Америка-
нын алды¢кы 20 университетине тап-
шырууну туура кºрд¿м. Анын ¿ст¿нº 
ал окуу жайларга ºн¿г¿п келе жаткан 
ºлкºлºрд¿н  студенттеринин ºт¿п кет¿¿ 
м¿мк¿нч¿л¿г¿ жогору экен. Ошондуктан 
эринбей эле кºпч¿л¿к окуу жайлардын 
веб-сайттарын карап, изилдеп кºрд¿м. 
Бир к¿н¿ досум: “Былтыр Нотр-Дам уни-
верситетине бир кесиптешим  Master 
of Global Affairs (Глобалдык маселелер  
боюнча магистр) программасы менен 
тапшырып, грант утуп алган. Ошол жак-
ка тапшырып кºрбºйс¿¢б¿”, – деп кал-
ды.  Кызыгып, дароо веб-сайтын кара-
дым да, “мен издеген программа экен” 
– дедим. Бирок, грантты утуп аларыма 
ишене албай турдум. Ошентсе да, шан-
сымды сынап кºрºйїн дедим. Ар жылы 
сентябрдан 15-декабрга чейин окуу жай 
онлайн ºт¿н¿чтºрд¿ кабыл алып, фев-
ралда маектеш¿¿ болот экен. “Сиз ме-
нен маектеш¿¿ болот” деген кат келген-
де  даярданып алып к¿тт¿м. Ага чейин  
ошол программа менен окуп жаткан чет 
ºлкºл¿к студенттер менен байланышып, 
маектеш¿¿н¿н ж¿р¿ш¿ тууралуу маалы-
мат алгам. Кудай жалгап маектеш¿¿ 
же¢ил жана эркин ºтт¿. Толкунданбай, 
суроолорго так жооп бергенге аракет кыл-

дым. Эмнегедир маектеш¿¿дºн кийин  
“буюрса, ºтºт окшойм” деген ишеним 
пайда болду. 

“Ишенбей катты  
5-6 жолу окудум”

– Жыйынтык март айында чык-
мак. Ошол аралыкта к¿н 

сайын та¢  эрте электрондук почтамды 
текшер¿¿н¿ адатка айланткам. Бир к¿н¿ 
эрте¢ менен 7де карасам ºткºнд¿г¿м  
тууралуу кат келиптир. Ишенбей катты 
5-6 жолу окудум. Аябай с¿й¿н¿п, бирин-
чи эле ата-энеме с¿й¿нч¿лºд¿м. Чындап 
башкача сезимдер болгон.

Ошентип, туруктуу ºн¿г¿¿ багыты бо-
юнча Нотр-Дам университетине магис-
тратурага ºтт¿м. Эки жылга 160 ми¢ дол-
лар бºл¿нºт экен. Аталган университет-
тин бюджеттик фонду 1,5 млрд. доллар-
ды т¿з¿п, Америкадагы э¢ бай 5-6 уни-
верситеттин катарын толуктайт. Ал эми 
рейтинги боюнча Америкадагы алды¢кы 
20 университетке кирет экен. Албетте, 
стипендиясына эле караган жокмун, окуу 
жайдын шарттары, мен кызыккан багыт 

боюнча билим бер¿¿с¿ тууралуу да жак-
шы пикирлерди окудум, уктум.   

Менин тандалып калганымдын бир 
себеби – Норвегиядагы иш тажрыйбам 
болду кºр¿нºт. Анткени мен окуй тур-
ган багытта аз да болсо тажрыйбам бар 
эле. Андан сырткары TOEFLдан алган 
баллы¢а да карайт экен. Меники 105 (э¢ 
жогорку балл – 120) болчу. Ошондой эле 
мотивациялык кат, эссе жана сунуш кат 
керектелди. Эссемде Борбор Азиядагы 
суу ресурстары боюнча талкууласам, су-
нуш каттарды Норвегиядагы координа-
торум жана “Манас” университетиндеги 
агайым жазып берди. Ал эми мотивация-
лык катта буга чейинки тажрыйбам ме-
нен тандаган бºл¿м¿мд¿н кандай байла-
нышы бар экенин жана алган билимим-
ди кандай колдонорум тууралуу жаздым.

“М¿мк¿нч¿л¿ктºрд¿н  
океанында жашап  

жатабыз”

– Беш бир тууганбыз, ¿ч байкем 
жана карындашым бар. Байке-

леримдин баары ¿йлºн¿п-жайланышкан. 
ªз¿м дагы жакында эле ¿йлºнд¿м. Буюр-
са, келинчегим менен кет¿¿гº камынып 
турабыз.  Ата-энем айылда дыйканчылык 
менен алектенишет. Турмуш-шартка бай-
ланыштуу байкелерим жогорку окуу жай-
ында окубай калышкан. Ошентсе дагы 
“Изден, оку, билим ал. Эл керегине жара-
ган инсан бол!” – деп баары колдоп, ме-
ни менен сыймыктанып турушат. Албет-
те, алардын ишеничтерин, ¿м¿ттºр¿н ак-
таганга дайым аракет кылам.  

Окууну аяктаган со¢, ал жактан багы-
тым боюнча жумуш таап, иштеп, тажрый-
ба дагы топтоюн деген пландарым бар. 
Бирок, кандай болсо да ºз ºлкºмº кай-
тып келип, элибизге кызмат кылам деген 
максатым бар.

“Билим алуу – бешиктен башталып, 
кабырга чейин парз кылынган” дешет го. 
Анын сы¢ары биз дайыма билим алып, 
ºз¿б¿зд¿ ºн¿кт¿р¿п, изденип турушубуз 
зарыл. Анын ¿ст¿нº б¿г¿нк¿ к¿ндº жашоо 
ушунчалык тез болгондуктан, азыркы ал-
ган билими¢ эрте¢ эле эскирип калып жа-
тат. Ошон ¿ч¿н заман талабына жооп бер-
ген, к¿чт¿¿, илимд¿¿-билимд¿¿, ºз¿б¿згº 
эле эмес, ºлкºб¿згº салым кошкон кадр 
болгубуз келсе, билим алуудан талба-
шыбыз керек. Азыр м¿мк¿нч¿л¿ктºрд¿н 
океанында жашап жатабыз. Болгону ошо-
лорду издеп аракет кылышыбыз керек. 
Билим алуу кайсы бир жашка чейин эле 
деген чек жок. Ошондуктан, м¿мк¿нч¿л¿к 
болуп турса, шарттар туура келсе дагы да 
улантып билим алууга эмнеге болбосун?!


