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Президенттин иш кїндºлїгї

Президент Садыр Жапаров 
“Кабар” маалымат агенттигине 
чакан маек куруп, анда алтын 
куйма кармап тїшкºн бир 
тууганы Сабыр Жапаровдун 
талкуу жараткан сїрºтїнº 
тїшїндїрмº берди.

– Урматтуу Садыр Нургожое-
вич, учурда социалдык тїйїндºрдº 
агаўыз Сабыр Жапаровдун чет эл-
диктерге окшош бир бейтааныш 
киши менен алтын куймасын кар-
мап тїшкºн сїрºтї талкууланып 
жатат. Бул талкууларды акыркы 
убакта "19 тонна алтын жок" де-
ген сºздºр да кызытып жаткандай. 
Ушуга кандай жооп бересиз? Деге-
ле агаўыздын тиешеси кандай?
— Бул сурооўузга так жооп берип ке-

тейин. Мамлекетке тиешелїї алтындарга 
менин бир туугандарым эле эмес, мен да-
гы жолой албайм.

ªткºн жылы "Кумтºрдї" кайтарып алуу 
процесси жїрїп жатканда Теўгиз мырзага: 
"Кимдир бирººлºрдї гана эмес, мени дагы 
укпагын, ар бир грамм алтын, ар бир сом 
їчїн керт башыў менен жооп бересиў! Мам-
лекеттин укуругу узун, бир сомдун артынан 
сая тїшїп издеп табат", – деп айткан элем.

Ошентип бир да кадр киргизбедим, бир 
дагы ишине кийлигишпедим. Себеби, "Мы-
на сиз кийлигишип, "Кумтºр" ишин толук ат-
кара албай калды" деген дооматтар болбо-
сун дедим. Толугу менен ºзїнїн эркине кой-
дум. Теўгиз мырзанын башкаруу убагында 
алтын боюнча эч кандай маселе болгон 
жок. Болушу да мїмкїн эмес эле. Анткени 
алтын уурдоо деген тїшїнїк ал жакта жок, 
баары компьютерлештирилген.

"Кумтºрдºн" баштап Кара-Балтага, ан-
дан бери “Кыргызалтын”, анан Улуттук банк-
ка чейин 24 саат бою видеокамералар, сак-
чылар, текшерїїчїлºр коюлуп, бири-бирине 
акт менен ºткºрїп берип турушат.

Ал эми кен иштетїїдº керектїї товар-
ларды сатып алууда жогорулатылган баа 
кºрсºтїлгºн учурлар аныкталды. Ал боюн-
ча азыр тергºº тобу иштеп жатканын биле-

Мамлекет башчысы болгонун  
болгондой ачыктады

сиздер. Теўгиз мырзанын катышы барбы же 
жокпу, аны тергºº аныктайт. Убагы келген-
де аны да айтабыз. Элден жашыра турган 
эч нерсебиз жок. Мындан ары эч нерсе жа-
шыруун болбойт.

Ал эми 19 тонна алтын боюнча ºткºндº 
эле жооп бердим эле, азыр да жооп берип 
коеюн. 19 тонна эмес, 19 грамм алтын-
дын эсеби дагы архивде тїбºлїк сакталат. 
"Кумтºр", “Кыргызалтын”, Улуттук банктын 
жооптуу кызматкерлери жана башка алтын 
сатууга катыштыгы бар жїзгº жакын киши 
алтындын ар бир граммына чейин жооп 
берет. Бир грамм жоголсо же кемисе да  
жооп беришет.

Менин бийлигим тїбºлїк эмес. Менден 
кийин кайсыл бийлик келбесин, текшерип 
чыкса баары калкып чыгып калат. Ошон-
дуктан эч кимиси алтын уурдоого даап бар-
байт. Анткени система ошондой коюлган. 
Бир грамм алтын кºзºмºлсїз эч жакка са-
тылып кетпейт.

Айрым депутаттар, саясатчылар тек-
шерип чыгалы деген сунуштарын айтып 
жатышпайбы, эч каршылык жок. Текшерїї 
комиссиясынын башына оппозициядан ко-
юшсун. Же эў сабаттуу депутатты комисси-
янын башына коюп, былтыртан берки ал-
тындын ар бир граммын текшерип чыгыш-
сын. Коомчулуктун атынан Азимбек Бекна-
заровду, алтындын "а" тамгасынан тїшїнїгї 
жок жаш балдар чыгып атышат, аларды да 
кошуп алса болот. Алтын боюнча тагыраак 
маалымат билип алганы ºздºрїнº да жак-
шы болот. Канча алтын чыкты, кайда, кан-
чадан сатылды жана башка бардык суроо- 
луу маселелери болсо текшерип чыгып, 
элге ачык жарыялашсын. Жашыра турган 
эч нерсебиз жок. Учурда ал жакта тергºº 
тобу иштеп жатат. Ошолор менен бирге 
иштешсин.

Азыркы жаўы жетекчиси Алмаз Барк-
табасов мырзага да Теўгиз мырзага кой-
гондой эле, "Кумтºрдºн” бир грамм алтын, 
бир сом уурдалбасын. Уурдалган каражат 

їчїн катуу жооп бересиў" деген талаптар-
ды койдум. Менимче эч ким тїрмºгº бар-
гысы келбесе керек.

Ал эми сїрºт боюнча, мен тактадым. 
Тїркияда тїшкºн сїрºт экен. Эсиўиздерде 
болсо, былтыр эл аралык алтын сатууну 
уюштурган Лондондогу Баалуу металлдар 
базарынын ассоциациясы (LBMA) Кыргыз-
стандын алтынын дїйнºлїк биржада са-
туусуна чек коюп койгон.

Ошол мезгилде тїрк туугандар мага жа-
на мамлекеттик чиновниктердин кабылда-
масына кире алышпай, агама чыгышкан 
экен. (Бизде бюрократия жоюла элек да). 
"Биз сатып алалы. Бизге келип, алтын эрит-
кен цехибизди кºрїп кеткиле. Биздин алтын 
сатып алууга толук мїмкїнчїлїгїбїз бар" 
деп кайрылышыптыр.

Ошол жерге барып, алтын кармап 
сїрºткº тїшкºн экен. Эми муну трагедия 
кылыштын кереги жок го дейм. Ансыз де-
ле аларга же башка жеке булактарга бир 
грамм да алтын сатылган эмес. Тїрк туу-
гандардан башка он чакты мамлекеттер-
ден жогорудагыдай сунуштар тїшкºн. Ча-
масы, бизди дїйнºлїк биржада алтыны-
бызды сата албай калат деп ойлошсо ке-
рек. Бирок жыл айланбай эле LBMA менен 
кºйгºйїбїздї чечип алдык.

Алтындар бир жылдан бери сатылбай 
чогула берген. “Кыргызалтын” аркылуу бир 
гана Улуттук банк сатып алып турган. Эми 
LBMAдан андай чектººлºр алынып салын-
ды. Буюрса, дїйнºлїк биржада эў жогорку 
баа менен сатабыз.

Мага жана менин бир туугандарыма 
бир грамм алтындын кереги жок. Алтын-
сыз эле жашап келгенбиз, алтынсыз деле 
жашай беребиз. Тескерисинче, бир тууган-
дарым мамлекетке кандай жардам берсек 
экен деп ойлонушат.

Менин иштеримде кандайдыр бир  
кыйынчылыктар болсо, бир туугандарым 
“мурдагы президенттердин катасын кай-
талабасак экен, президенттик мººнºтї 

бїткºндº элдин жїзїн ачык карап жїрсºк 
экен” дешип, сарсанаа боло башташат.

Былтыр ошол мезгилде, LBMA биздин 
алтын сатуубузду чектеп койгондо, баары 
сарсанаа болушканы эсимде. Ошол мезгил-
де, “балким жардамым тийип калабы” деп 
Тїркияга барган экен. Мамлекет тараптан 
кимдир бирºº суранган эмес.

“Кумтºрдїн” алтынын сатыш їчїн эмес, 
жалпы эле Кыргызстандан ºндїрїлгºн жеке 
жактардын алтынын канчадан сатып алып 
жаткандарын билиш їчїн барган экен. Би-
рок абдан эле тºмºн болгондуктан, бир 
грамм алтын сатылган эмес.

Бардык эле ºлкºлºрдº чет ºлкºдºн кел-
ген конокпу, инвесторбу президенттин жа-
кындарына чыга беришет. Мындай иштер 
буга чейин да болуп келген. Мурдакылар-
дын катасы жакындарын мамлекеттик иш-
терге аралаштырып жибергенинде болгон. 
Мен андайга жол бербейм. Кайда, канча-
дан сатсак болорун агамдын жардамы жок 
эле, мамлекет ºзї билип алат.

Президент болуп бир мººнºт олтурамбы, 
эки мººнºт олтурамбы, кыскасы, мººнºтїм 
бїткºндºн кийин жер карабай, башты бийик 
кºтºрїп жїргºндºй болуп кетем.

Эми учурдан пайдаланып, “Кумтºр” жана 
башка мамлекеттин їлїшї бар алтын кен-
дери жºнїндº дагы маалымат бере кетей-
ин. Мен мамлекет башына келгенге чейин 
бир дагы алтын кен толугу менен 100 пайыз  
мамлекеттики болгон эмес. Бир аз гана 
їлїштºрї мамлекетке таандык болгон.

Мен мамлекет башына келгенден бери 
“Кумтºр” 100 пайыз мамлекетке ºттї. Башка 
кен байлыктарга дагы мамлекеттин їлїшїн 
киргизе баштадык. Мамлекеттин їлїшї жок 
алтын кендерге мындан ары таза киреше-
нин 30 пайыз їлїшїн киргизїї боюнча мый-
зам кабыл алдык.

Мындан ары элдин байлыгын элге 
иштетїї боюнча иш алып барабыз.

Маектешкен Медербек ШЕРМЕТАЛИЕВ

Маанилїї маселелер 
аныкталды

Кечээ Президент Садыр Жапаров КМШга мїчº мамлекеттердин 
ички иштер министрлери менен жолугушууда ºз ара 
аракеттенїїнїн артыкчылыктуу багыттарынын бири 
катары эмгек миграциясы жаатындагы кызматташтыкты 
активдештирїїнїн маанилїїлїгїн белгиледи.

Мамлекет баш-
чысы Кыргызстан 
їчїн миграциялык 
саясатка байла-
ныштуу маселелер 
да, атап айтканда, 
Шериктештиктин 
ички чек аралары-
нан ºтїї эркинди-
гин камсыз кылуу 
маанилїї экенин 
баса кºрсºттї. 

С.Жапаров эм- 
гек миграциясын  
макулдашылган  
жºнгº салуу кºй-
гºйїн эмгек миг-
ранттарын жумуш-
ка алууда жана эм-
гек келишимде-
рин бузууда алар 
жїргºн ºлкºнїн 

калкы менен бирдей укуктарды берїї менен чечсе болоруна ишенимин  
билдирди.

Президент мамлекеттерибизде стабилдїїлїктї жана тынчтыкты сактоо 
їчїн ар кандай ички жана тышкы факторлорго, чакырыктарга жана коркунуч-
тарга даяр болуу менен биримдикте аракеттенїїнїн маанилїїлїгїн белгиледи.

Анын пикиринде, КМШнын алкагында Ички иштер министрлер кеўеши 
бул жаатта эў маанилїї жана эффективдїї механизмдердин бири болуп  
саналат.

Заманбап 
технологиялардын чордону

7-сентябрда Президент Садыр 
Жапаров КРнын Шайлоо жана 
референдум ºткºрїї боюнча 
борбордук комиссиясына 
караштуу “Жарандык жана 
санариптик билим берїї 
борборлору” долбоорун ишке 
киргизїїгº старт берди.

Мамлекет башчысы БШК базасындагы 
бишкектик Борбордун биринде болуп, анда 
онлайн режимде аталган масштабдуу дол-
боорду ишке киргизїї болду.

С.Жапаров окуу залын кºрїп, аталган дол-
боордун алкагында билим берїї программа-
ларын окуп жаткан студенттер менен баар-
лашып, Жарандык билим берїї жана шайлоо 
технологиялары борборунун ишмердїїлїгї 
менен таанышты.

Иш-чаранын алкагында билим берїї про-
граммалары ºтїп жаткан ºлкº боюнча китеп-
каналардын жана жаштар борборлорунун ба-
засындагы 70 борбор менен тїз байланыш 
уюштурулду.

Долбоордун катышуучулары – аймактар-
дын тургундары жеринде Президент менен он-
лайн режимде бул борборлордун облустарда 
иштººсїнїн келечеги тууралуу айтып беришти. 

Ошондой эле АКШдагы Борбор Азиялык IT 
форумуна катышып жаткан кыргызстандык IT 
делегациясы менен тїз байланыш уюштурул-
ду. Ал жакта мекендештер Кыргызстандын IT 
имиджин илгерилетип, ата мекендик IT тар-
магына инвестиция тартышууда.

Чогулгандарды бул маанилїї окуя менен 
куттуктап, Мамлекет башчысы ºз сºзїндº 

борборлорду тїзїї жарандык жана сана-
риптик билим берїїнї системалаштырууга, 
жарандык, укуктук жана санариптик билим 
берїїнїн ар кандай программаларын туруктуу 
негизде ишке ашырууга мїмкїндїк берерин  
белгиледи.

Президенттин пикиринде, бул ºзгºчº  
алыскы райондордогу жашоочуларга билим 
берїї программаларынын жеткиликтїїлїгїн 
жакшыртууга, электрондук тейлººлºрдї жа-
на кызмат кºрсºтїїлºрдї пайдаланууну 
кеўейтїїгº да мїмкїндїк берет.

Билим берїї ишмердїїлїгїнº жарандык 
билим берїї программаларын киргизїї план-
даштырылууда. Алар: “КР жараны жана шай-
лоолор”, “КР саясий системасы”, “КР шайлоо 
процесси”, “Кыргызстандын тарыхы”, “Эколо-
гия жана укук» жана башкалар.

Ошондой эле, компьютердин баштапкы 
кºндїмдºрї, ºз алдынча билим алуу жана 
ºзїн ºнїктїрїї їчїн интернет ресурстарын 
колдонуу, мамлекеттик кызмат кºрсºтїїлºр 
порталын колдонуу, SEO (сайтыўызды кан-
тип илгерилетсе болот), SMM (жарнамалык 
кºндїмдºрдїн мониторинги), графикалык ди-
зайн сыяктуу жана башка санариптик билим 
берїї программалары.

Иш-чаралардын форматтары окутуу курс-
тарын (онлайн/офлайн), тренингдерди, се-
минарларды, конференцияларды, тегерек 
столдорду, дебат клубун, аялдар клубун ж.б. 
ºткºрїїнї камтыйт. Бул социалдык долбо-
ор Президенттин администрациясынын жа-
на Министрлер Кабинетинин колдоосу менен 
ºнїктїрїї боюнча эл аралык ºнºктºштºр ме-
нен биргеликте ишке ашырылууда.

Т.ИСХАКОВ
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Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМБЕКОВ, "Кыргыз Туусу"

Реформа бала бакчадан башталат
Тºрага Акылбек Жапаров 
Бишкек шаарынын Жал-29 кичи 
районундагы бала бакчанын 
ачылыш аземине катышты.

Акылбек Жапаров балдарды жа-
на ата-энелерди кубанычтуу окуя 

менен куттуктап, бул бала бакча Мам-
лекет башчы Садыр Жапаровдун тап-
шырмасынын алкагында курулгандыгын  
белгиледи.

«Биз Президенттин  тапшырмасын ат-
кардык. Белгилїї болгондой, борбордо 
мектеп жана бала бакчалардын жетиш-
сиздиги маселесин чечїї максатында 15 
мектептин жана 1 бала бакчанын курулу-
шу башталган. Бул тапшырманы аткаруу 
їчїн жалпысынан 3 млрд. сом бºлїнсº, 
анын ичинде мамлекеттик бюджеттен 
2,5 млрд. сом бºлїнгºн. Бїгїн биз жа¢ы 
бала бакчаны ачып жатабыз. Быйылкы 
жылы 86 билим берїї объектисинин ку-
рулушу жыйынтыкталат. 35 бала бакча-
нын курулушу жїрїп жатат, ал эми 6 ба-

ла бакчада капиталдык о¢доо иштери 
жїрїїдº», – деди ал.

   Учурда бала бакчадагы тарбиячы-
лардын айлык акысы эки эсеге жогорула-
тылып, 25 ми¢ сомду тїзºт. Ал эми кен-
же жана техникалык кызматкерлердин 
айлыгы їч эсеге кºбºйгºн.

«Билим берїї системасында биз 12 
жылдык окууга ºтїї боюнча реформа-
ны баштаганы турабыз. Бала бакчанын 
жогорку топто иштеген тарбиячылары, 
педагогдору реформанын баштоочула-
рынан болосуздар. Улуттук статистика-
лык комитеттин маалыматына ылайык,  
2022-жылдын 1-августуна карата элдин 
саны 6 млн. 977 ми¢ адамды тїздї. Кыр-
гызстанда быйыл 7 миллионунчу жаран 
тºрºлºт. ªлкºбїздº кубанычтуу окуялар 
кºп болуп, балдарыбыздын келечеги ке¢ 
болсун», – деп жыйынтыктады Акылбек 
Жапаров.

   Маалымдама:  Бала бакча 140 орун-
га ылайыкталган. Имараттын жалпы аян-
ты 1484 м2. Долбоордун сметалык нар-
кы 88 499,0 ми¢ сомду тїзºт.

Же¢ил ºнºр жай ишканалары колдоого алынат
Акылбек Жапаров ºлкºнїн же¢ил ºнºр 
жай ишканаларынын жетекчилери менен 
жолугушуусунда, ишкерлердин жана же¢ил 
ºнºр жай кызматкерлеринин жигердїї 
ишинин аркасында ºлкºбїз ЕАЭБдин 
алкагында жакшы экспорттук кºрсºткїчтºргº 
ээ экендигин белгиледи.

“Негизинен кийим тигїї тармагынын салымынын 
аркасында республиканын калкы ата мекендик 

жогорку сапаттагы продукцияны сатып алууга ке¢ири 
мїмкїнчїлїк алды. Биз текстиль жана тигїї тармагы-
нын экспорттук дараметин жогорулатууда бардык шарт-
тарды тїзїї менен катар, каржы жагынан да колдоого 
даярбыз. Буга чейин мамлекетте ишкерликти колдоо 
їчїн зарыл болгон финансылык каражат жок болчу. 
Эми ºндїрїштїк долбоорлорду колдоо мїмкїнчїлїгїбїз 
бар”, – деди ал.

Ошондой эле ал токтоп турган ишканаларды жан-
дандырууга жа¢ыдан тїзїлгºн «Кыргызиндустрия» 
мамлекеттик ишканасы кºмºк кºрсºтººрїн бил- 
дирди.

    Жолугушуунун жїрїшїндº же¢ил ºнºр жай тар-
магындагы ишкерлер бир топ кºйгºйлїї маселелерди 
кºтºрїштї. Алар, акыркы учурда тигїї ишканаларына 
буйрутма кºбºйїп, бирок кесипкºй жумушчу кїчї же-
тишпей жатканы, аймактарда ири тигїї цехтеринин фи-
лиалдарын ачууда же¢илдетилген насыялар керекти-
гин, экспортту кºтºрїї їчїн тигїї тармагына тийиштїї 
заманбап технологияларды сырттан сатып алууда са-
лыктан бошотуу зарылдыгын айтышты. 

   А.Жапаров салык же¢илдиктерин берїї, жеткиликтїї 
насыялоо маселелери карала турганын белгиледи.

«Керек болсо аймактардагы бош турган мамлекет-
тик имараттарды тигїї ºнºр жай ишканаларына пайда-
ланууга берїїгº даярбыз», – деди ал.

  Жыйынтыгында экономика жана коммерция минис-

трлигине «Легпром» 
Ассоциациясы жана 
финансы институт-
тары менен бирдик-
те текстиль тарма-
гына же¢илдетилген 
насыя берїї жана 
чийки заттын жана 
материалдык ре-
сурстардын импор-
туна кºз каранды-
лыкты азайтуу ча-
раларын иштеп чы-
гуу тапшырылды.

Ошондой эле, 
Акылбек Жапаров 
бир катар же¢ил ºнºр жай кызматкерлерин Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетинин Ардак гра-
мотасы менен сыйлады.

Эл менен жолугушуулар Ош облусунда уланууда
Президенттин тапшырмасы 
боюнча аткаруу бийлигинин, 
кºзºмºл жана укук коргоо 
органдарынын ºкїлдºрїнїн 
эл менен жолугушуулары 
Ош облусунда улантылып,  
Тºраганын орун басары Бакыт 
Тºрºбаев, Башкы прокурор 
Курманкул Зулушев Ош 
облусунун Араван районунун 
тургундары менен жолугушту.

Жергиликтїї эл менен жолугу-
шууга Президенттин Ош об-

лусундагы ыйгарым укуктуу ºкїлї Зиядин Жамалди-
нов жана Ош облусунун Араван районунун акими Сей-
тек Кулубаев да катышты.

Жыйында кºп убакыттан бери авариялык абалда тур-
ган бала бакчаны капиталдык о¢доодон ºткºрїї, жол 
инфраструктурасын ºнїктїрїї, райондук оорукананы 
медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча 
актуалдуу маселелер кºтºрїлдї.

  Ошондой эле мамлекеттик органдардын жетекчи-
лери Ош облусунун Ноокат районунун тургундары ме-
нен да жолугушту.

Жыйынга катышкан жергиликтїї укук коргоочу-
лар ºлкºнїн Башкы прокуроруна жабырлануучулар-
га карата ºзїм билемдикке жол берип, кылмыш иш-
терин негизсиз жаап салган Араван РИИБдин айрым 
тергººчїлºрїнїн мыйзамсыз аракеттери тууралуу  
кайрылышты.

   Райондун бир катар айыл 
ºкмºттºрїнїн тургундары канализа-
цияны ишке киргизїї, районго тийиштїї 
жайыттарды кайтаруу маселелерин 
чечїїгº кºмºк кºрсºтїїнї суранышты.

Белгилей кетсек, кºптºгºн кайры-
луулар жыйынга катышкан мамле-
кеттик аткаруу бийлик органдарынын 
ºкїлдºрї тарабынан жеринде дароо 
каралды.

Жергиликтїї коомдук ишмерлер 
да келип тїшкºн кайрылууларды 
кºзºмºлгº алуу максатында тургундар-
дын кайрылууларын каттоого алышты. 
Андан кийинки жолугушуулар Чо¢-Алай 
районунда улантылды. Дароот-Коргон 

айылындагы Маданият їйїндº ºткºн жыйында, Башкы 
прокурор К. Зулушев бул жолугушуулар, албетте, мак-
саттуу мамилени эске алуу менен практикалык натый-
жа бере тургандыгын, ошондой эле айрым маселелер-
ди бюрократтык кылып кечиктирбестен тез арада чечїї 
зарылдыгын белгиледи.   

 Кийинки эл менен жолугушуулар Нарын жана Ысык-
Кºл облустарында ºтºт. 

5G  технологияларын ыкчам ºнїктїрїїнїн зарылдыгы
Тºрага Акылбек Жапаров  
5G технологиясына арналган кºргºзмº 
павильонуна барды.

Тºрага павильондо санариптик технологиялар 
чºйрºсїндºгї акыркы жетишкендиктер, анын 

ичинде 5G технологиясынын иштºº модели, виртуал-
дык реалдуулук системасы, 5G Industrial тармагынын 
базасында иштеген ºнºр жай роботунун иштеши ме-
нен таанышты. 

 «Биз жалпы ºлкº боюнча 5G технологияларын ык-
чам ºнїктїрїїгº, байланыш операторлоруна аталган 
тармактарды жайылтууга кºмºк кºрсºтїїгº кызыкдар-
быз. Тиешелїї мамлекеттик органдар бул багытта олут-

туу иштерди жїргїзїїсї зарыл», – деди ал.
5G технологиялары маалыматтарды берїїнїн жо-

горку ылдамдыгын камсыздайт, мамлекеттик кызмат-
тарды жана бїтїндºй экономиканы санариптештирїїнї 
ºнїктїрїїгº, ºндїрїш процесстерин оптималдашты-
рууга, билим берїї жана саламаттыкты сактоо тарма-
гындагы санариптик чечимдерди жакшыртууга тааси-
рин тийгизет.
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Каралуу жекшемби

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,   
“Кыргыз Туусу”

Ыкчам иликтºº тергºº иштери-
нин ж¿р¿ш¿ндº ал кыз Кадамжай  

районунун Халмион айыл аймагынын 
2008-жылы туулган К.А. аттуу тургуну эке-
ни аныкталып, ºл¿м¿н¿н себебин аныктоо 
максатында соттук-медициналык экспер-
тиза дайындалды.

Факт боюнча Кылмыш-жаза кодекси-
нин 122-беренесинин 2-бºл¿м¿н¿н 3-пун-
кту (алсыз абалдагы адамды же баланы 
ºлт¿р¿¿) менен кылмыш иши козголуп, кыл-
мышка шект¿¿ катары Кадамжай району-
нун Халмион айыл аймагынын тургунда-
ры – 1997-жылы туулган М.Ш., 1995-жы-
лы туулган Г. Д. жана 1998-жылы туулган  
А. уулу С. кармалып, убактылуу кармоочу 
жайына киргизилди. 

Айтымда, мыкаачылык менен ºл-
т¿р¿лгºн окуучу кыз бир ¿й-б¿лºн¿н жал-
гыз кызы болгон. Ата-энеси окуя болгондон 
20 к¿н мурда эле Россияга иштегени кет-
кен. Кыз таенесинин колунда калган жана 
таенеси техникалык кызматкер болуп иш-
теген Халмион айыл ºкмºт¿нº караштуу 
Таш-Тºбº айылындагы Н.Ирисов атында-
гы мектепте 9-класста окуп жаткан. 

Класс жетекчисинин, мектеп директору-
нун тарбиялык иштер боюнча орун басары-
нын айткандарына караганда, ал тартипт¿¿, 
сылык, мектептен калбай келген, оор басы-
рыктуу, жакшы кыз болгон. Классташтары 
менен да жылуу мамиледе болгон, алар 
аны м¿нºз¿ жакшы, сабактардан калбай 
келген кыз катары сыпатташат.

Кайгыдан кан жуткан ата-энеси 
ма¢дайларына б¿ткºн жалгыз кызы менен 
ºлºр¿нºн ¿ч к¿н мурда с¿йлºшкºнд¿ктºр¿н 
айтып, кызын мыкаачылык менен ºл-
т¿ргºндºргº “ªл¿м жазасын бер¿¿с¿н, кыл-
мышкерлерди алардын кºз алдында атып 

Баатыр уулубуздун эрди-
ги дароо элибиздин сый-

мыгына айланып, ага арналып, 
анын эрдигин да¢азалаган чы-
гармалар жаралган. Алып айтсак, 
элдик тºкмºлºр Осмонкул менен 
Алымкул акындык салттагы жок-
тоо, да¢аза термелерин э¢ би-
ринчи к¿ндºн эл арасында атка-
рышып, “Чолпонбай» ураанын ан-
дан ары чакырууга жол башташса, 
О.Бºлºбалаевдин «Баатыр Чол-
понбай» чыгармасы кыскартыл-
ган т¿рдº – 68 сап менен орус ти-
линде жарыяланат.

Чолпонбай Тїлºбердиев – 100

Баатырдын эрдиги 
кºркºм чыгрмаларда

Ата Мекендик согушта 
советтик 112 жоокер 
душмандын ажал чачкан 
дзотундагы пулемётту 
кºк¿рºктºр¿ менен тосо 
ж¿здºгºн жолдошторунун 
ºм¿р¿н сактап, 
алардын чабуулуна 
жол ачкан а¢ыз кепке, 
уламышка айланганы 
ырас. Жеке эрдиктин ушундай улуу ¿лг¿с¿н кºргºзгºн 
Чолпонбай Т¿лºбердиев 1942-жылы 6-августта 
кабыландай секир¿¿ менен кыргыз элинин ар-намысын 
кºкºлºтт¿. Чолпонбайдын бул эрдиги кыргыз адабият, 
маданиятында ºчпºс изин калтырган. 

Фронтто ж¿ргºн акын Абдра-
сул Кылычев «Чолпонбай» аттуу 
ырын, ооруктагы К.Жантºшев 
да «Чолпонбай» а¢гемесин, 
А.Токомбаев «Манастын жер-
деши” а¢гемелерин арнаш-
кан. Э.Узакбаев чыгармачылы-
гын 1943-жылы “ªлбºс да¢к” 
(Ч.Т¿лºбердиев жºн¿ндº) поэма-
сы менен баштаган. А.Осмонов 
1944-жылы “Баатырдын ºл¿м¿» 
драмасын, «Чолпонбай» опера-
сынын либреттосун жазып, баш-
кы каармандын ыр-обонун да ºз¿ 
чыгарганы, аны Т.Сыдыкбековго 

ырдап бергени, обонду нотага жа-
зууну билбегенине катуу ºк¿нгºн¿ 
ºм¿р¿ндºг¿ ºк¿тт¿¿ учурунан бол-
гон. Аталган чыгармалардын али-
ге сахнага коюлбаганы кыргыз те-
атр маданиятынын кемтигидир.

Баатырдын эрдигин да¢а-
залоо, жаркын элесине таазим 
эт¿¿ согуштан кийинки мезгилде 
да уланып, адабият менен искус-
ствонун ар кандай жанрларында 
образдары т¿з¿лд¿.

Жазуучу Фёдор Самохин Со-
веттик Кыргызстандын адамда-
рынын Ата Мекендик согуштагы 
эрдиктерин чагылдырууну чыгар-
мачылыгынын башкы тематика-
сы катары эсептеп, кыйла эмгек 
жасады. Алардын ичиндеги ири 
жетишкендиги 1958-жылы Фрун-
зеде жарык кºргºн «Чолпонбай» 
повести. Повесть ошол эле жылы 
Москвадагы «Молодая гвардия» 

басмасында чыгарылышы каар-
ман менен автордун эриш-аркак 
ийгилиги.

Акын Абдылда Белековдун 
«Чолпонбай» поэмасы 1960-жылы 
“Кыргызмамбаста” жарык кºрсº, 
т¿ркмºн автору Чары Нурымовдун 
Советтер Союзунун Баатыры Чол-
понбай Т¿лºбердиевге арналган 
“ªлбºст¿к” операсынын либрет-
тосун Кыргыз мамлекеттик ака-
демиялык опера жана балет теа-
трында 1975-жылы балетмейстер 
Уран Сарбагышев койгон.

«Кыргызфильм» студиясы 
баатырдын курман болгон Дон 
дарыясынын жээгиндеги жай-
башын жана жоокердин жерги-
ликт¿¿ к¿йºрмандарын кошо тарт-
кан дарект¿¿ тасмасы 1976-жы-
лы экранга чыгарылган. Сцена-
рийдин автору А.Жакыпбеков, 
режиссёр-оператору К.Абдыкулов. 

Адам т¿спºл¿ндºг¿ 
айбанчылыкка кечирим жок

Кадамжай районунун Халмион айыл аймагындагы Ноогардан айылында коомчулукту селт 
эттирген, ж¿рºк титиреткен окуя болуп ºтт¿. 4-сентябрда саат 15:25 чамасында Ноогардан 
айылынын аймагында колу жип менен артка байланган, мойнунан жип менен муунтулуп, 
киши колдуу болуп ºлт¿р¿лгºн 14 жаштагы секелек кыздын жансыз денеси табылды. 

салуусун” сурап боздоп отурушат. “Менин 
жалгыз кызым болчу. Мектепте да жак-
шы окучу. ¯йдºн дагы чыкпайт эле. Баягы 
зººк¿рлºрд¿ же аткыла же элге бергиле. 
Ошону биз ºз¿б¿з кылабыз. Кызым менен 
акыркы жолу с¿йлºшкºндº Москвада элем. 
Ушул окуя болгонго чейин ¿ч к¿н мурун эле 
с¿йлºшкºм. Жакшымын, окуп жатам. Эч 
кандай кемчилик жок, баары жакшы де-
ген”, – дейт кайгыга муунган кыздын атасы.

Президент Садыр Жапаров Кадамжай-
дагы кайгылуу окуя боюнча фейсбуктагы 
баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга: 
“Урматтуу мекендештер! 

Баткен облусунун Кадамжай районун-
дагы жаш кыздын мыкаачы зººк¿рлºр та-
рабынан ºм¿р¿н¿н кыйылышы менин да 
зээнимди кейитти. 

Кыргыз эли байыртадан кыз балага 
ºзгºчº мамиле жасаган, мындай мыкаа-
чылыкка бармак т¿г¿л, кыз балдардын бир 
тал чачына залал келтирбеген нарктуу эл. 

Биздин элдин аялзатына, кыз бала-
га жасаган ºзгºчº мамилесинен улам, Кыз 
Сайкал, Жа¢ыл мырзадай баатыр кызда-
рыбыз, Курманжан даткадай акылман эне-
лерибиз чыккан. 

Жакында эле нарктуулукту сактоо жа-
на жайылтуу тууралуу жарлык кабыл алга-
ныбыз да бекеринен эмес. 

Бул коомубузду сырттан кирген жа-
ман адаттардан сактоо ¿ч¿н улуттук 
идентт¿¿л¿г¿б¿зд¿ калыбына келтир¿¿ 
максатында алдын ала кºр¿лгºн аракет 
болууда. 

Урматтуу агайын-туугандар! 
Кадамжайдагы мыкаачылыкты баа-

рыбыз жектейли. Жаш муундарга болгон 
тарбия-насаатыбызды к¿чºтºл¿. Ар бири-
биз коом алдында жоопкерчилигибиз бар 
экенин эстен чыгарбайлы. 

Мен Ички иштер министрлиги баш-
таган к¿ч органдарына жана башка тие-
шел¿¿ мекемелерге уул-кыздарыбызга ка-

рата зордук-зомбулуктарды алдын алуу иш-
терин к¿чºт¿¿н¿ тапшырам. 

Кадамжайда жасалган мыкаачылык 
- кечиримсиз иш. Кылмышкерлер ºтº ка-
туу жаза алууга тийиш. Бул иш менин же-
ке кºзºмºл¿мдº болот”, - деп кайрылуу жа-
сады.

Башкы прокурор Курманкул Зулушев 
Кадамжай районунун жашоочулары менен 
жолугушуу учурунда: “Кадамжай районун-
да орун алган ºк¿н¿чт¿¿ окуянын кылмыш 
ишинин тергººс¿ жеке менин кºзºмºл¿мдº 
болот. Бул иш боюнча бардык к¿нººл¿¿лºр 
аёосуз жоопко тартылышы керек”, - деп 
билдирди.

Кадамжайдагы окуя коомчулукта кызуу 
талкууга алынууда. Социалдык т¿й¿нд¿н 
колдонуучулары “Дагы канча секелек кор-
долот?” деген суроо коюп, “Балдарга мам-
лекет тарабынан колдоо, кºзºмºл болбосо 
жеткен чегине жеттик окшойт. Зººк¿рл¿ккº 
чекит койгула, бурадарлар! ªл¿м жазасын 
киргизип, атууга кетирмейинче жоголбойт» 
-деп жатышат.

“Зººк¿рлºр айбан кылбаганды кылы-
шыптыр. К¿нºº кыздарын коргой албаган 
аталар бизде. Баткендеги кºчºт кыздын 
ºл¿м¿нº баардык эркек аттуу к¿нººл¿їб¿з. 
Кечиргиле, бизди”, – деп ка¢ырыгы т¿тºп 
пост жазгандар да жок эмес. 

Б¿г¿н ар бирибиз жана баарыбыз 
ºз¿б¿з жана балдарыбыздын коопсуздугу 
¿ч¿н кабатырланып, кооптоно турган абал-
га келгендейбиз. 24-августта Ахунбаев-
Жунусалиев кºчºлºр¿н¿н кесилишинде 
куралдуу кол салуу болсо, 1-сентябрдын 
т¿н¿ндº да Бишкекте куралдуу кол салуу 
болуп, шаардын тургунун к¿ч менен “Хон-
да Стрим” машинасына салып, ºлºрчº са-
башкан.

Ысык-Кºл облусунда мамлекеттик са-
лык кызматынын эки кызматкери  чатакта-
шып,  бири экинчисин бычак менен сайып, 
бири каза болгон. 

7-сентябрда маалымат агенттикте-
ринин биринде Б.М. 13 жашар небересин 
TikTok-блогери зордуктап коюп тºрºп кой-
гонун, шект¿¿ кармала электигин айтып  
коомчулуктан жардам сурады.

Аялдардын коопсуздугу жана бакубат-
тыгы боюнча д¿йнºл¿к глобалдык индек-
сте (WPS) Кыргызстан 2021-жылы кооптуу 
ºлкºлºрд¿н катарына кирген.

Расмий статистикалык маалыматтар-
га таянсак, ºткºн жылы балдарга карата 
зордук-зомбулук боюнча 3034 кылмыш иши 
катталса, анын 500гº жакыны сексуалдык 
зомбулук. Бирок, эмнегедир анын 325и кы-
скарган. ¯ст¿б¿здºг¿ жылдын жарым жы-
лынын жыйынтыгы боюнча балдарга кара-
та зордук-зомбулуктун 500 фактысы кат-
талган. Мунун ичинде 55 учур сексуалдык 
м¿нºздºг¿ кылмыш. Э¢ ºк¿н¿чт¿¿с¿ жана 
жийиркеничт¿¿с¿ бул оор кылмыштардын 
80 пайызы ошол балдардын туугандары, 
ата сºрºйлºр¿ тарабынан жасалат.

Жашы жете элек секелектерди зордук-
тоо иштерине укук коргоо органдарынын 
кызматкерлери катышкан фактылар арбын. 
Мындан бир ай мурда эле 13 жаштагы нарис- 
те кызды зордуктоого шект¿¿лºрд¿н ара-
сында эки милиция кызматкери бар экен-
диги коомчулукту д¿рбºлº¢гº салып, жа-
рандык коомдун кийлигиш¿¿с¿нºн со¢ 
Бишкектин Свердлов райондук соту айыпта- 
луучуларга карата ºк¿м чыгарды. Зордук-
тоого шектелген милиция кызматкерлери 
15 жылга кесилишти.

Биз балдарыбыздын коопсуздугу ¿ч¿н 
гана эмес, ºз¿б¿зд¿н коопсуздугубуз ¿ч¿н 
да ко¢гуроо кага турган абалга келип кал-
гандайбыз. Тилекке каршы, укук коргоо ор-
гандары зордук-зомбулук, зººк¿рд¿к, мы- 
каачылык кылып жаткандар менен 
к¿рºш¿¿дº алсыздык кылып жаткандай. Бул 
ºтº ºк¿н¿чт¿¿. Демек, адам т¿спºл¿ндºг¿ 
айбандарга б¿т¿ндºй коомчулук каршы ту-
рушу керек деген ойдобуз.

Ошол жылдары белгил¿¿ скульп- 
тор О.Мануйлова Д.Шопоков ме-
нен Ч.Т¿лºбердиевдин бейнеле-
рин ºз ºз¿нчº коло медалдарга 
т¿ш¿рºт.

Ш.Шеркуловдун «Таласым” 
деген ырында баатырдын аты 
аталса, сºз¿н М.Аманатов жа-
зып, обонун М.Рыскулбеков чы-
гарган «Чолпонбай» ыры согуш 
тематикасындагы патриоттук ре-
пертуарга дайыма киргизилип ке-
лет. Драматург Т.Абдумомуновдун 
калемине таандык «Чолпонбай» 
спектакли сахнага ºткºн кылым-
дын 80-жылдарында коюлуп, 
башкы каармандын ролун актёр  
3.Сооронбаев т¿згºн.

П.КАЗЫБАЕВ
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“Жылдын мыкты району” сынагына

Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

– Райондогу жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу орган-

дары жалпы суммасы 105 610,5 миў 
сомдук 60 долбоор менен иш алып ба-
рышууда. Учурда ал долбоорлордун 
45и ишке кирип, калган 15 долбоор 
боюнча иштер жїрїп жатат. Быйыл-
кы жылдын эсебинен ачылган ишка-
наларда 126 жаўы жумушчу орундары 
тїзїлдї. Райондук єнїктїрїї фонду 
тарабынан 37 долбоор, “Бакубат-
Талас” байгерчилик фондунан  6 
долбоор, Тїрткї берїїчї гранттын 
эсебинен 1 долбоор, АРИСтен 1 дол- 
боор, жергиликтїї бюджеттен 3 дол-
боор жана жеке ишкерлер тарабы-
нан 12 долбоордун їстїндє иш алып 
баруудабыз.

Талас райондук Єнїктїрїї фон-
ду аркылуу каржылоонун негизинде, 
райондо кийим тигїї цехтери ишке бе-
рилип, натыйжада 70 жаўы жумушчу 
орун тїзїлдї. Алар: Бердике баатыр 
айыл аймагында 2 ишканада 43 жу-
мушчу орун, Айдаралиев айыл айма-
гында 1 жана Осмонкулов айыл ай-
магында 2 ишкана ачылып, 26 жаўы 
жумушчу орундары тїзїлдї. 

Мындан тышкары жергиликтїї 
бюджеттин эсебинен 1 ишкана ачы-
лып, анда 11 жумушчу иштеп жатат. 
Жеке ишкерлер тарабынан каржы-
ланган чакан жана орто ишканалар-
да жалпысынан 56 жаўы жумушчу 
орундары тїзїлдї. Алар: Долоно айы- 
лында 2 ишканада 6 жаран, Жерге-
талда 5 ишканада 30 жаран, Осмон-
кулов атындагы айылда 3 ишканада 
5, Бекмолдодо 1 ишканада 4 жаўы 
жумушчу оруну тїзїлгєн. Ошондой 
эле райондун айыл аймактарында 
социалдык объекттер ишке бери-
лип, 39 штаттык жаўы жумушчу орун  
тїзїлдї.

Суу чарбасында  
аткарылган иштер

– Район боюнча узунду-
гу 131,14 чакырым ара-

лыктагы, чарбалар аралык сугат ка-
налдары, райондогу 11 094 га айдоо 
жерлерин сугат суу менен камсыз-
дайт. Райондогу каналдарды ремонт-
тоодо мерчемделгени 2 км болсо, иш 
жїзїндє 1,98 км бїткєн. Каналдарды 
тазалоо боюнча планда каралган 5,2 

Талас районунда социалдык-экономикалык 
абалды жакшыртуу багытында долбоорлордун 
алкагында алгылыктуу иштер аткарылып, айыл 
єкмєттєр, мекеме-уюмдар жана ишканалар 
тарабынан жумушчу орундар тїзїлїїдє. Аталган 
райондун мамлекеттик администрациясынын 
башчысы-аким Нургазы Нармырзаев райондо 
жасалып жаткан иштер тууралуу окурмандарга 
маалымат берди. 

Талас облусундагы Талас районунун мамлекеттик  
администрациясынын башчысы-аким  

Нургазы НАРМЫРЗАЕВ:

“Долбоорлордун алкагында 
жумуш орундары тїзїлдї”

км толугу менен тазаланган. 16 гидро-
техникалык курулма оўдолду. Мын-
дан тышкары 10 суу бєлїштїрїїчї 
тїйїндєр оўдолду.

“Орто-Арык” каналынын суу 
бєлїштїрїїчї тїйїндєрїнєн 6 курул-
ма орнотулуп, 3 км аралыгы кол ме-
нен чабылды. “Чоў-Арык” каналы-
нын суу ченєєчї 1 тїйїнї оўдолуп,  
0,3 аралыгы колго чабылды. “Кайры-
ма” каналынын 0,7 км да колго таза-
ланып, 5 суу бєлїштїрїїчї тїйїн, 6  
суу ченєєчї тїйїнї оўдолуп, 80 м куб 
бетон куюлду. “Андаш” каналынын 0,6 
аралыгында кум-шагыл тєшєє иште-
ри жасалды. “Бордо” каналынын баш-
кы суу бєлїштїрїїчї курулмасы бе-
тондолуп, 0,8 км аралыгы механика-
лык тазалоодон єттї. Талас дарыя-
сынан  жалпы 12,6 миў га жер суга-
рылды. Тактап айтканда, 5,2 миў га 
кєп жылдык чєп, 1,3 миў га кылкан-
дуу дан эгиндери, 5,9 миў га буурчак  
сугарылды.

Ирригацияны  
жакшыртуу

– Талас районунун айыл ай-
мактарындагы ирригация 

системасын жакшыртуу багытында, 
Талас райондук єнїктїрїї фонду та-
рабынан  12 айыл аймактарында ич-
ки чарба арыктарын тазалоо иштери 
толугу менен аяктаган.

Айыл аймактарда жайгашкан 5 
суткалык суу топтоочу бассейндер-
ди тазалоо боюнча Талас райондук 
єнїктїрїї фонду тарабынан долбоор-
лор тапшырылып, Нуржанов айыл 
аймагындагы  Жан БСРи,  Беш-Таш 
БСРи жана № 2 бригададагы БСР, 
Жергетал жана Бердике баатыр  
айыл аймактарындагы  2 БСР толугу 
менен тазаланган. Жергиликтїї бюд-
жеттин эсебинен Арал айыл айма-
гынан 1 БСР толук тазаланып бїттї, 
Кара-Суу айыл аймагындагы БСРдин 
30 пайызы тазаланды.

Айдаралиев айыл аймагында-
гы “Жа¢ы-Арык” каналы толугу ме-
нен, Кууганды айыл аймагында 
“Тєш-Булак” лоток каналы 50 пайыз- 
га жана Жергетал айыл аймагын-
да “Эски-Кайрыма” каналынын ка-
питалдык оўдоо иштери толугу ме-
нен бїткєн. Калба айыл аймагындагы 
“Коо” жана “Чолок” каналдарын капи-
талдык оўдоодон єткєрїї боюнча 10 
006, 0 миў сомдук долбоор “Бакубат-

Талас” байгерчилик фонду тарабы-
нан жактырылып, каржылоо иштери  
башталган.

Агрардык тармакта 
аткарылган иштер

– Талас районунда быйыл-
кы жылда 1284 га буудай, 

2147 га жаздык арпа, 256 га дандык 
жїгєрї, анын ичинен 39 га жїгєрї си-
лоско, 12911 га тєє буурчак, 6400 га 
картошка, 404 га жашылча, 42 га май 
єсїмдїктєрї, 2381 га жаўы чєп эгил-
ди. Район боюнча пайдаланылбай 
калган жер аянты 4739 га тїзсє, жаз-
дагы айдоо-себїї иштеринин жыйын-
тыктарынын негизинде ал аянт 4556 
гектар болду. 

Ошондой эле райондогу фер-
мерлердин тоют базасын чыўдоо 
багытында, фермерлерге практика-
лык жардам кєрсєтїї боюнча район-
дук мамлекеттик администрациянын  
жыйындар залында, 2022-жылдын 
12-майында жїгєрїнїн їрєнї ме-
нен алектенген “Алем-Агро” компа-
ниясынын єкїлдєрїнїн катышуусун-
да семинар болуп єттї. Семинарда  
айыл аймактардын фермерлери ме-
нен дыйкандары силос єндїрїїнїн 
технологиясы тууралуу кеўири маа-
лымат алышты. Єткєн жылы 9 га ай-
доо аянт  жїгєрї силоско себилсе, 
2022-жылы ал аянт 39 га жетти. 

Тактикалык  
машыгуулар єткєрїлдї

– Талас райондук єзгєчє 
кырдаалдар бєлїмї та-

рабынан 2022-жылдын 6 айында 
мерчемделген 1 штабдык машыгуу, 
1 штабдык машыктыруу жана 2 жа-
рандык коргонуунун абалын баалоо, 
2 атайын тактикалык машыгуу жана 
2 комплекстїї машыгуу  єткєрїлдї. 
КРнын Жарандык коргонуунун адис-
терин даярдоо жана кайра даярдоо 
борборунун окутуусуна райондук 
жарандык коргонуу кызматтарынын 
штаб башчысы 1, эвакуациясынын 
тєрагасы 1, Бекмолдо, Ємїралиев 
жана Кара-Суу айыл аймактарынын 
150 жашоочулары катышты. 

2022-жылдын 16-17-март кїндєрї 
Талас облустук жарандык корго-
нуу башчысынын жетекчилигинде 
єткєрїлгєн штабдык машыгуунун ал-

кагында Ємїралиев айыл аймагынын 
Манас айылындагы жарылып кетїї 
коркунучунда турган “Эски Кайыр- 
ма” селден сактоочу каналынын 400 
метр аралыгы райондук жарандык 
коргонуу кызматтарынын жана айыл 
єкмєтїнїн каражатынын эсебинен ат-
карылды. Район боюнча 2022-жылга 
“Атайын алдын алуу жана кесепет-
терин жоюу иш-чаралары”  планы-
на 2 объект КР ЄКМине сунуштал-
ды. Алар: Жергетал айыл аймагынын 

Кєк-Кашат айылындагы “Кєк-Кашат” 
каналы, узундугу 1 350 метр, Кєк-Ой 
айылынын “Кара-Суу” каналы узун-
дугу 1 300 метр. 

Жаз айларында кїтїлїїчї суу 
ташкындарын, сел сууларын коопсуз 
єткєрїї жана жер кыртышындагы суу-
лардын деўгээлин тємєндєтїї макса-
тында кооптуу болгон ички чарба ка-
налдарын, сел єткєрїїчї каналдар-
ды, дренаждарды, кєпїрєлєрдї жа-
на калктуу конуштардагы ички арык-
тарды тазалоо, жээктерин бекемдєє 
иштерин жїргїзїї їчїн 6 эскертме 
берилди.

Бак-дарактардын 
кєчєттєрї  

отургузулду

– Талас токой чарбасында 
планда каралган иштер 

аткарылып келїїдє.  6 айда мамле-
кеттик токой фондусунун 20 га же-
рине 41,2 миў кєчєт отургузулду. 
Ошондой эле 0,266 га аянтка 10 
тїрлїї токой кєчєттєрїнїн урукта-
ры себилди. Ал эми токой кыюудан 
6 айда 23 м куб отун жыгач даярда-
лып, Талас токой чарбасында про-
дукция сатуудан 700,0 миў сом кире-
ше тїшкєн. Токой чарбасын коомдо-
шуп жїргїзїїдє 138 їй-бїлєгє 491,3 
га жер пайдаланууга берилип, алар 
9,7 га жерге бак-дарактарды отургу-
зушкан. Токой участокторунан 58 жа-
ранга 175,1 га жер ижарага берилип, 
алардан 96,2 миў сом ижара акысы  
єндїрїлгєн.

Мындан тышкары “Беш-Таш” мам-
лекеттик жартылыш паркынын жал-
пы аянты 13 731,5 гектарды, анын 
ичинен токойлуу жери 5 359,1 га 
тїзєт. Їстїбїздєгї жылдын 6 айын-
да, мамлекеттик токой фондусунун 
2,0  га жерге бак-дарактар тигилди. 
Ошондой эле 0,92 га 6м х 8м схе-
масында 171 алма кєчєтї, 1,08 га 
6м х 7м схемасында дагы 216 ал-
ма кєчєтї отургузулду. 0,44 га 6м х 
7м схемасында 90 алмурут кєчєтї  
отургузулду. 

Мындан тышкары 0,22 га 4м х 2,2 м  
схемасында 260 Тянь-Шань кара-
гайынын кєчєтї отургузулду. Мек-
теп бєлїмчєсїнїн 0,09 га аянтка  
7 000 кєчєт, анда 2 000 кєк карагай, 
2 000 Тянь-Шань карагайы, 3 000 кы-
зыл карагай отургузулду. 
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“Жылдын мыкты району” сынагына

Тарыхта калган  
салтанат

Байтик баатырдын мааракесин та-
тыктуу ºткºр¿¿ ¿ч¿н Президент 

Садыр Жапаров, Министрлер Кабинети-
нин тºрагасы Акылбек Жапаров баш бо-
лушуп, мамлекетибиздеги облус, район,  
мекеме-ишканалардын жетекчилери 
уюшкандыкта иш алып барышты. Анын 
натыйжасында жалпы жумурай журт ка-
тышкан чо¢ иш-чара ийгиликт¿¿ ºт¿п, 
ºз максатына жетти. Бул иш-чара чукул 
убакыт ичинде жакшы даярдыктар ме-
нен ºткºр¿лд¿. Театрлаштырылган оюн-
зоокторду ºткºр¿¿ ¿ч¿н атайын бийик сах-
налар жасалгаланып, чатырлар тигилди. 
Чу¢курчак жайлоосуна баруу ¿ч¿н узак 
чакырымдагы жолдорубуз о¢долуп, ай-
ланага, алыстыкка даана кºр¿нº турган 
туубузду желбиретип орноттук. Мам-
лекетибиздин туш тарабындагы аймак-
тардан келишкен райондордун, айыл 
ºкмºттºрд¿н, мекеме-ишканалардын жа-
салгалуу боз ¿йлºр¿ тигилип, жайлоого 
керемет кºрк берди. Ынтымакты, кыр-
гыздын баалуулуктарын да¢азалаган 
ушул мааракени эсте калаарлык ºткºр¿¿ 
¿ч¿н жамы журт аракет жасады. Элибиз-
дин жаркыраган жарык маанайы дагы 
мааракенин дуулдап-ша¢дуу ºт¿¿с¿нº 
шарт т¿зд¿. Мааракеде байгелер уюш-
турулуп спорттук оюндарда азаматта-
рыбыз к¿ч сынашты. Улуттук оюндар 
– ат чабыш, к¿рºшт¿н т¿рлºр¿, салбуу-
рун, б¿рк¿т салмай, жаа атмай боюнча 
мыктылар тандалып, байге фондусунан 
калыстардын чечими менен байгелер  
берилди.

Биз дагы Канай уулу Бай-
тик баатырдын 200 жылдык ма-
аракесин ºткºр¿¿ ¿ч¿н атайын 
фонд т¿згºнб¿з. Биздин району-
буздагы ишкерлер, депутаттар, 
мыкты атуулдар жалпы кол-
доолорду кºрсºт¿ш¿п, ушул 
мааракеде бизге берилген, 
коюлган милдеттенмелерди, 
тапшырмаларды так аткарып 
алдык. Алардын бизге берген 
жардамдарынын аркасы ме-
нен бул салтанатты белгилººдº 
биздин бюджетибизден эч кан-
дай каражат жумшаган жокпуз. 
Бул мамлекеттик иш-чаранын 
негизги максаты-элибиздин 
ынтымагын бекемдºº, улуттук  
баалуулуктарыбызды аздектºº-
гº жол кºрсºт¿¿ эле. Негизи 
мамлекеттик де¢гээлдеги ма-
араке мындан бир нече жыл 
мурун Кырчын жайлоосунда бо-
луп ºткºндºн бери боло элек 
болгондуктан, жаратылыш кой-
нундагы чо¢ мааракени эли-
биз кубануу менен белгилешти. 
Ал мааракенин ºз нугу менен  
ырааттуу ºт¿¿с¿нº алар дагы тилектеш 
болушуп, колунан келген салымдарын 
кошушуп, дилгирленип турушту. Бул ма-
аракеге 30-40 ми¢ адам катышкандыгын 
басылмалар,  социалдык т¿й¿ндºрд¿н 
колдонуучулары д¿йнºгº жазып чыгыш-
ты. ªнºр адамдары, искусство чеберле-
ри, таланттуу элдик жамааттар ºнºрлºр¿ 
менен элге руханий байлыктарын  
тартуулашты. 

Туризмди 
ºн¿кт¿р¿¿гº шарт 

т¿з¿лд¿

Чу¢курчак жайлоосундагы ºткºн 
мааракеге даярдануу ¿ч¿н Ми-

нистрлер Кабинетинин алдында “Туризм 
фондусу” ачылган болчу. Анан маараке 
ºткºндºн кийин Чу¢курчак жайлоосунда-
гы жасалгаланган бийик чатырлар, сахна 

      Жакында эле Кыргыз мамлекетинин эгеменд¿¿л¿г¿ 
менен Канай уулу Байтик баатырдын 200 жылдык 
мааракеси мамлекеттик де¢гээлде белгиленди. Берекеси 
тºг¿лгºн Сары-ªзºн Ч¿йд¿н Алам¿д¿н районундагы 
Чу¢курчак жайлоосунда болуп ºткºн чо¢ салтанатка 
жалпы д¿йнº ж¿з¿ кº¢¿л¿н буруп, кыргыз калкынын 
алмустактан бери баалуулуктарын сактап келген 
касиетт¿¿л¿г¿нº та¢ беришип, ыраазы болушту.  
      Чындыгында бул маараке-тойдун ийгиликт¿¿, 
ырааттуу ºт¿¿с¿нº жергиликт¿¿ ºз¿н-ºз¿ башкаруу 
бийликтеринин чын ыкластан жасаган аракеттеринин 
натыйжасы себеп болду. Алам¿д¿н райондук 
мамлекеттик администрациясынын башчысы-акими 
Бактыбек Анаркулов менен болгон маегибизде ошол 
мааракеге даярдануудагы эсте калган ирмемдер, деги 
эле ушул райондогу жашоочулар ¿ч¿н жасалып жаткан 
иштер, кºр¿л¿п жаткан камкордуктар туурасында сºз 
болду.

Алам¿д¿н райондук мамлекеттик  
администрациясынын башчысы-аким 

Бактыбек АНАРКУЛОВ:

“Райондогу жетишилген  
ар бир жашоочунун 

кооздуктары, улуттук оюндарды ºткºр¿¿ 
¿ч¿н даярдалган атайын аянттар маара-
кеден кийин ушул фондго ºткºр¿л¿п бе-
рилди. Эми райондук, облустук, мамле-
кеттик де¢гээлдеги иш-чараларды ошол 
жайлоодон ºткºр¿¿гº   болот. Баары  
даяр турат. Ал жердин м¿лк¿н сак-
тап, кайтарууну ошол фонддун 
кызматкерлери ºз моюндарына  
алышты. 

Ооба ушул мезгилге чейин эле  
районубузда туризм багытында ºн¿г¿¿ 
¿ч¿н бир топ иштер ж¿рг¿з¿л¿п кел-
ген. Бир нече эс алуучу жайлар куру-
луп алардын атайын концепциялары 
жазылган. Чу¢курчак жайлоосунда да-
гы чет мамлекеттерден, Россия, Казак-
стан ºлкºлºр¿нºн, ºз¿б¿зд¿н алыскы 
райондорубуздан эс алууга келген жа-
рандарга эсте калаарлык таасирлерди 
жаратуу ¿ч¿н аракеттерди жасап жата-
быз. Ал иштер туризм фондусу менен 
биргеликте жасалууда. 

Жºжºн¿  
к¿з¿ндº сана

Алам¿д¿н районунун эли учурда 
тээ эрте жаздан бери тыным ал-

бай, т¿йш¿ккº баткан к¿ндºр¿н¿н акыбе-
тин эми кºрº башташты. Жалпыбызга  
маалым болгондой Президентибиз, Ми-
нистрлер Кабинети тарабынан иррига-
циялык тутумдарыбызды о¢доп-т¿зºº 
¿ч¿н чо¢ каражаттар жардам иретинде 
берилди. ªз убагында Россиядан дый-
кандарга чо¢ пайда алып келе турган 
¿рºндºр келип, ал ºз убагында ээлерине 
таратылып берилди. Алар маалынан ке-
чикпей айдап-сээп алышып, ºз маалын-
да эгиндерин жыйнап, кырмандарына 
тºг¿п алууларына шарттар т¿з¿лд¿. Су-
гат маселеси дагы былтыркы жылга ка-
раганда ийгиликт¿¿ болуп, т¿ш¿мд¿¿л¿к 
мол болду. Орточо эсептегенде ар гекта-
рынан 80 центнерден т¿ш¿м алышты. Ал 

эми кайрак, багара баскан жер-
лердин ар гектарынан 25 цент-
нерден эгин жыйналып алынды. 
Айыл чарбасын г¿лдºт¿п, дый-
канчылык чарба менен алектен-
ген ¿й-б¿лºлºр быйылкы жылы 
таман акы, ма¢дай терлеринин 
акыбетин кºр¿ш¿п, жакшы ки-
решелерге, материалдык бай-
лыктарга ээ болушту. Борбор 
калаанын, районубуздун жа-
шоочуларынын ак дасторкон-
дорун даамдуу д¿й¿м-тамакка, 
жашылча-жемиштерге толту-
рушуп, алардын ак баталары-
на ээ болуп жатышат. 250 гек-
тар аянтка кант кызылчасы-
нын ¿рºн¿ себилген. Октябрь 
айында кызылча жыйналат. Дан 
эгиндеринин бардыгы бул жы-
лы эч кандай коромжусуз жый-
налып алынды. Быйылкы алын-
ган т¿ш¿мд¿н эсебинен келерки 
жылы районубузда керектели-
не турган ¿рºндºр менен кам-
сыз болуп алуу ¿ч¿н айыл чар-
ба департаменти менен чогуу 
иштеп жатабыз. Келерки жазда 

дыйкандарыбыз ¿ч¿н ¿рºнд¿ алыс жак-
тардан ташып келбей эле ºз¿б¿зд¿н ай-
мактагы кампалардан камсыздоо ¿ч¿н 
м¿мк¿нч¿л¿ктºр т¿з¿лºт. ªткºн жаз  
айында же¢илдетилген шарттар менен 
¿рºндºрд¿н келип бергени бир кубан-
дырса, андан тукум алып жатканыбыз-
га дагы кубанып жатабыз.   Мал чарба-
сында идентификациялоо, чиптер ме-
нен камсыздоо иштери малды жайыт-
ка айдаардын алдында ж¿рг¿з¿лд¿. Бул 
иштер 90 пайызга аяктап калган. Эми 
калган иштерди мал жакага т¿шкºндºн  
кийин улантабыз.   

Социалдык багытта кºптºгºн фонд-
дор менен иштешип жатабыз. Району-
бузда жакынкы мезгилде эки мектептин 
ачылышы болот. Катар мамлекетинен 
келген инвесторлордун жардамы ме-
нен ушул мектептерди, аз камсыз бол-
гон ¿й-б¿лºлºргº арналган 20дан ашуун 

Раиса ДЇЙШªНБЕКОВА,  
“Кыргыз Туусу”
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ийгиликтерде –  
¿л¿ш¿ бар”

¿йлºрд¿, алар ¿ч¿н ФАПтын курулушун 
аяктап жатабыз. Андан тышкары, При-
городный айыл аймагында бир чо¢ мек-
тептин курулушу аяктап, жакында окуу-
чулар ал жерден билим ала башташат. 
Таш-Дºбº айыл аймагында 100 орундуу 
бала бакча ачылды. Б¿тк¿л д¿йнºл¿к 
жаштардын ассамблеясы, Ассафа, Их-
сан хария фонддору менен районубуз-
дагы жашоочуларыбызды таза суу менен 
камсыз кылуудагы чо¢ маселелерди че-
чип жатабыз. Алам¿д¿н айыл ºкмºт¿ндº 
бюджеттин эсебинен райондук, облус-
тук фонддордун жардамы менен таза 
суу мунарасын куруу маселесин жолго  
койдук. 

Биздин Таш-Дºбº айыл аймагын-
да таза суу маселеси узак жылдардан 
бери курч бойдон келе жатканы элдин  
баарына маалым. Анткени бул аймак-
тын эли таза суу талап кылып митингге 
чыкканын баары билет. Азыр ал аймак-
тагы жараксыз болуп калган 1 скважи-
наны тазалап, 2 скважинаны жа¢ы ку-
руп элге суу жеткир¿¿ аракетиндебиз. 
Бул скважиналарды жасоо ¿ч¿н облус-
тук фонддон 10 млн., жергиликт¿¿ бюд-

жеттен 2 млн. сом алып,  12 млн. 
сомго б¿т¿р¿п, ташдºбºл¿к туу-
гандарыбызды кубандырабыз. Ан-
дан тышкары жалпы райондо ке-
чиктирилгис маселелерди чеч¿¿ 
аракеттери кºр¿л¿¿дº. Район-
дук колдоо фонду аркылуу кара-
жаттар берил¿¿дº. Пригородный  
айыл аймагына борбор калаанын 
борбордук бºл¿ктºр¿ндºг¿дºй 
болгон кºркºмд¿¿ сейил багын 
куруу ¿ч¿н 5 млн.сом бºл¿нгºн. 
Кудай буйруса, жакынкы мезгил-
дерде ал сейил бактын курулушу 
аяктап, эли-журту ал жерден бак-
тылуу м¿нºттºр¿н ºткºр¿шмºкч¿. 
Бардык курактагы адамдар Биш-
кек шаарынын сейил багынан кем 
эмес сейил бакта эс алышып, 
ºзгºчº стилде курулган сейил бак-
ка ыраазы болушат. 

Биздин районубуздагы Тº-
мºнк¿-Аларча айылында дагы та-
за суу менен камсыз кылуу жетиш-
сиз болуп келген. Райондук фонд-
дон ушул маселени чеч¿¿ ¿ч¿н 4 
млн. сом бºл¿нгºн. Бул иштерди 
аткаруу ¿ч¿н тендер ºткºр¿л¿п 
б¿тт¿, жакында иштер башта-
луу алдында турат. Ички жол-
дорду ремонттоо боюна Байтик, При-
городный, Кºк-Жар, Мраморный айыл 
ºкмºттºр¿ндºг¿ жасала турган иштер 
райондук, облустук фонддун колдоосу 
менен ишке ашты. 

Бюджет 
кºтºр¿л¿¿дº

Андан тышкары аз камсыз бол-
гон ¿й-б¿лºлºргº кайрымдуу-

лук фонддор тарабынан жардамдар 
берил¿¿дº. Жыл аягында жакшы на-
тыйжаларыбыз менен ж¿з¿б¿з жарык 
жа¢ы максаттарга бет алабыз. Жылдын  
жыйынтыгы менен жергиликт¿¿ бюдже-
тибизди 43 млн. сомго кºтºргºнб¿з. Азыр 
2022-жылдын жыйынтыгы менен жерги-
ликт¿¿ бюджетибизди 58-60 млн. сомдун 
тегерегине кºтºр¿п алууну пландаштырып 

Маданият колдоого 
муктаж

Байтик айыл ºкмºт¿ндº кароосуз 
калган маданият ¿й¿ кºпч¿л¿кт¿н 

кº¢¿л чордонунда эле. Мындан 40 
жыл мурун курулган маданият ¿й¿ ºз 
мезгилинде ºтº кооз курулушу менен  
айырмаланып, элдин баарын суктан-
тып турчу экен. Анан союз тарап, зама-
ныбыз ºткººл доорго туш келгенде ма-
даният ¿й¿ унутта калып, учурда абдан 
аянычтуу абалда калган. Ошол мада-
ният ¿й¿н ремонттоп, ишке бер¿¿ жагы 
кº¢¿л чордонунда турган. Элдин  жа-
шоосун кºрккº бºлººдº кызмат кылуу-
суна кызыгып-суусаган элеттиктер мен 
жер-жерлерди кыдырып, элдин талап-
тарына кызыгып ж¿ргºн¿мдº ушул ма-
даният ¿й¿н ремонттоп бер¿¿мд¿ абдан 

ºт¿н¿шт¿. Мен алардын ºт¿н¿ч¿н ка-
нааттандырып колдоо фондусунан 15 
млн. сом бºлд¿р¿п иш башталганына 
кºп болду, учурда о¢доп-т¿зºº иште-
ринин 70 пайыздан ашыгы б¿т¿п кал-
ды. Октябрь айында  бул маданият 
¿й¿ кайрадан пайдаланууга берилип, 
байтиктик жашоочулар ¿ч¿н кубаныч-
туу окуя болмокчу. Быйыл Байтик баа-
тырдын айылында ушул айылдын чы-
гаан уулу, Кыргыз Республикасынын 
Баатыры Ахматбек С¿й¿нбаевдин 100 
жылдыгын белгилºº  жана илимий кон-
ференция ºткºр¿¿ жагы КРнын мада- 
ният, маалымат, спорт жана жаштар 
саясаты министрлигинин быйылкы 
жылы аткара турган иштеринин ката-
рында бар. Буюрса, Байтик баатырдын 
200, элинин чыныгы уулу С¿тт¿бай уу-
лу Ахматбек С¿й¿нбаевдин 100 жыл-
дыгы ушул маданият ¿й¿н¿н ачылышы 
менен кошо белгиленери к¿т¿л¿¿дº. 
Ал маанил¿¿ иш-чараларды ºткºр¿¿ 
¿ч¿н 1,5 млн. сом бºл¿нгºн. Ушул 
эле Байтик айылындагы авариялык 
абалдагы 2 орто мектептин ремон-
ту ¿ч¿н 3,5 млн. сом бºл¿н¿п берил-
ген, ал иштер дагы аяктоо алдында  
турат. 

Санарип – жа¢ы 
жашоо башаты

Санариптик аймак боюнча дагы 
кºптºгºн иштер ж¿р¿¿дº. Бул иш-

тердин баары жолго коюлуп, айыл ай-

мактарда электрондук кат алмашуу , ин-
фодрокс ж.б. санариптештир¿¿ боюнча 
бардыгы интернетке толук кошулушкан. 
Карысы-жашы дебей ушул иштерди жа-
сап жатышат. 

Кышка даярдык

Учурда райондогу отун менен жы-
лый турган бала бакчаларды, би-

лим бер¿¿ч¿ мектептерди кºм¿р менен 
80 пайызга камсыз кылып койдук. Же-
текчилери менен жолугушуу учурунда 
кºм¿рд¿н тоннасынын баасы, аларды же-
рине жеткир¿¿ туурасында талкууланды. 
Сентябрь айынын орто ченинде бардык 
мекемелер толук камсыз болушат. Андан 
сырткары райондун калкы ¿ч¿н кышкыга 
кºм¿р менен камсыз кылуу ¿ч¿н 3 кºм¿р 
базасы ачылды. Бул райондун эли бор-
борго жакын болгондуктан кºм¿рд¿ кечи-

рээк камдашат. Бирок биз айыл жетек-
чилерине эл менен т¿ш¿нд¿р¿¿ иште-
рин ж¿рг¿з¿п, кºм¿р менен эртелеп кам-
сыздандыруу иштерин ж¿рг¿з¿¿лºр¿нº 
тапшырма бердик. Былтыр кыш келген-
де кºм¿р та¢кыстыгы пайда болуп,  эл 
тынчсызданган абал пайда блгон. Ошол 
кºр¿н¿ш кайталанбаса экен деген тилек 
менен кышка даярдык кºр¿п жатабыз. 

Район аймагында жа¢ы конуштарды 
электр энергиясы менен камсыздоо иш-
тери дагы талапка жараша ж¿р¿¿дº. Рай-
ондук электр тармагынын жетекчилери 
аткарууга тийиш болгон маанил¿¿ иш-
терди жасап жатышат. Жа¢ы конуштарга  
коюла турган мамычаларды, линияларды, 
трансформацияларды ºз маалында кою- 
шуп, эл кышында ¿ш¿бºсº экен деген 
тилектери менен аракеттенип жатышат. 
Бул иштердин баары менин кºз алдым-
да, иликтенип жасалып жатат.  

Жаштарыбыз –  
сыймыгыбыз

Биздин райондо жаштардын коом-
дору бар. Жаштардын дээрлик 

кºпч¿л¿г¿ спортко кызыга тургандыгы-
на кубанып турам. Ч¿й облусунун кºк-
бºр¿ч¿лºр командасы биздин Алам¿д¿н 
районунда турат. К¿рºш, алыш к¿рºш, 
бел к¿рºш, бокс, дзюдо боюнча атайын 
кружок-клубдарыбыз активд¿¿ иштейт. 
Алар менен тыгыз иштеп, колубуздан 
келген жардамдарыбызды ºз убагында 
берип турабыз. Ар бир айыл ºкмºтт¿н 
штатында бирден спорт инструктор-
лору бар. Жыл ичинде ºтº турган иш-
чараларды бекитип, иштеп жатабыз. Му-
зыкалык кружоктордо, ансамблдерде 
дагы таланттуу уул-кыздарыбыз каты-
шып, маданий иш-чараларда элибиз-
ди ыраазы кылышууда. Кечээ жакында 
эле Байтик баатырдын 200 жылдык ма-
аракесинде кол ºнºрч¿л¿к боюнча би-
ринчи орунду Алам¿д¿н районундагы 

ишт¿¿ кыз-келиндер алышты. Эне-
лердин район алкагындагы клубда-
рында жаштар ¿ч¿н тарбиялык ма-
аниси зор иш аракеттер ж¿рºт. Ли-
дер айымдар, депутаттар жаштары-
быз менен ар качан биргеликте иш 
ж¿рг¿з¿шºт. 

Ар бир  
улуттун каада-
салты кымбат
Ооба Алам¿д¿н районунда 

ºтº кºп улуттун ºк¿лдºр¿ 
жашайт. Ар качан ар бир улуттун 
каада-салты, улуттук баалуулукта-
ры ар бирибиз ¿ч¿н кымбат. Биз эли-
бизди ар бир улутту, алардын каада-
салттарын сыйлоого чакырып, мада-
ний иш-чараларды, конференция-
ларды ºткºрºб¿з. Кыргыз мамлеке-
тинин мыйзамдары ар качан бирин-
чи орунда тура тургандыгын, аны ат-
каруу менен ар бир улуттун ºк¿лдºр¿ 
кыргызстандык болоорун жакшы  
т¿ш¿н¿шºт. 

Алам¿д¿н райондук мамле-
кеттик администрациясынын 
башчысы-аким Анаркулов Бак-

тыбек Кочкорович узак жылдар-
дан бери жетекчилик кызматтар-
да ¿з¿рл¿¿ эмгектенип келе жатат. 
Жалал-Абад облусунун калкынын 
социалдык-экономикалык абалы-
нын жакшыруусуна жана ºн¿г¿¿с¿ндº 
олуттуу салым кошту. Ал чыдам-
кайлыгы, ºжºрл¿г¿, адал эмгеги, иш-
тин кºз¿н таба билген акылгºйл¿г¿ 
менен тандамал, мыкты жетекчи-
лердин катарына кирген. Азыр да-
гы биз сºз кылып жаткан кºп улут-
туу, кºп тармактуу Алам¿д¿н райо-
нунда к¿рдººлд¿¿ аракеттери менен 
ийгиликтерди багындырууда. Келе-
чекке карай ºн¿г¿¿ ¿ч¿н бардык шар-
ты жетишт¿¿ Алам¿д¿н районун же-
тектеген акими Анаркулов Бакты-
бек мырзанын дагы дарамет-к¿ч¿ 
менен ¿лг¿ болчу инновациялык иш-
тер жарала бермекчи. 

жатабыз. Ал ¿ч¿н азыртан эле району-
буздагы ишкерлер, бизнес чºйрºс¿ндºг¿ 
адамдар менен с¿йлºш¿п жатабыз. Биз-
дин районубуздагы 17 айыл ºкмºтт¿н 
4¿ дотациядагы аймактар эле. Учурда 
алардын экººсїн дотациядан чыгар-
дык. Жыл аягына чейин дагы бир айыл  
ºкмºтт¿ дотациядан чыгарып алсак 
экен деп аракеттенип жатабыз. Респуб-
ликалык бюджет боюнча дагы иштер 
ж¿р¿¿дº. Мен келгенде 1,5 млрд. сом 
бюджетти т¿зсº, азыр 1,8 млрд. сомго 
республикалык бюджетибиз жетип ал-
ды. Буюрса жыл аягында 2 млрд. сом-
го жеткиребиз. Бул тилектерибизди иш-
ке ашыруу ¿ч¿н райондук салык кызма-
тынын, каржы жана статистика башкар-
малыктарынын, айыл аймактарында-
гы жеке иш ж¿рг¿згºн ишкерлер менен 
ке¢еш куруп, ККМдерди тиешел¿¿ жер-
лерге орнотуп, аларды эсепке алып ка-
туу аракеттерди жасап жатабыз. Салык 
тºлººч¿лºр менен мурунтан т¿з¿лгºн ке-
лишимдерди кайрадан карап чыгып, ай-
рымдарынын салыгын мыйзамга ылайык 
кºбºйт¿п, мамлекеттин капчыгына пай-
да келтир¿¿ аракетин жасап жатабыз. 
Буюрса, бардык иштерибиз ийгиликт¿¿  
болот.   
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– Мирлан Мустафаевич, 
“кылычын алып кыш” кела-
тат. Калкыбызды кºмїр ме-
нен камсыз кылуу їзгїлтїккº 
учурабайбы?

– Кºмїр менен камсыз кылуу 
бир эле мезгилди камтыбайт. Биз-
дин ишканабыз жыл башынан эле 
2022-2023-жылдагы кїз-кыш мез-
гилинде  экономиканын тармак-
тарын жана калкка даярдык кºрїї 
жºнїндºгї Министрлер Кабинети-
нин токтомун аткаруунун жїрїшї 
боюнча кºмїр казып алуучу компания-
лар менен биргеликте тиешелїї иш-
чараларды белгилеп, алдыбызга коюл-
ган тапшырмаларды убагында аткаруу-
га аракет кылып жатабыз.

ªлкºбїздº кºмїр казып алуучу ком-
паниялар тарабынан алты айдын жыйын-
тыгы боюнча 1 506 153,5 тонна кºмїр 
менен камсыз болуп, мунун ичинен рес-
публиканын тїндїк аймагына 695 237,3 
тонна, тїштїк аймагына 810 916,2 тон-
на кºмїр жеткирилип, пландын аткары-
лышы 126,7%ды тїздї. Август айында 
эле 124 100 тонна кºмїр казып алынып, 
тиешелїї базаларга жеткирилди.

Ошондой эле 2022-жылдын алты   
айынын ичинде 341 985 ми¢ сом  сумма-
сына барабар 123 330 тонна кºмїр экс-
порттолду.      

Андан башка “Кыргыз кºмїр” ишка-
насынын “Кара-Кече” филиалынын “Бор-
бордук” участкасында кºмїрдїн їстї¢кї 
катмарын  ачуу иштерин жїргїзїп,  
даярдык жїргїзїлгºн. Бїгїнкї кїндº бул 
участокто 98 техника, анын ичинен 23 
экскаватор, 64 оор жїк ташуучу маши-
на, 8 кºмїр жїктºгїч, 3 бульдозер, 300 
ашык адам иштеп жатат. Ушул жылдын 
жети айынын жыйынтыгы боюнча “Бор-
бордук” кºмїр кенинен  478,8 ми¢ тонна 
кºмїр казып алынды. Дагы 180 ми¢ тон-
на кºмїрдї казып алуу їчїн, жер кырты-
шын алып,   атайын даярдыктарды кºрїп  
койгонбуз. 

Негизи Министрлер Кабинетинин 
№234 токтомуна ылайык, “Кыргызкºмїр” 
ишканасы ºлкºнїн тїндїк аймагына 1 927 
ми¢ тонна, анын ичинде Бишкек ЖЭБи 

Калкты, мамлекеттик мекеме-уюмдарды кºмїр  
менен камсыз кылуу башкаруу бийлигинин  кº¢їлїнїн 
борборунда турган маселе болуп келет. Азыркы учурда 
ºлкºдº кºмїр менен камсыз кылуу саясатын ишке ашырып 
жаткан  “Кыргыз кºмїр” мамлекеттик ишканасынын иши 

кызуу жїрїп, алдына койгон милдеттерди аткаруунун 
їстїндº иштеп жаткан кези. Ишкананын башкы 

директору Мирлан Жакыпов мырза менен болгон 
маегибизде кїз-кыш айларына даярдыктар боюнча 
пикир алыштык. 

“Кыргыз кºмїр” мамлекеттик ишканасынын башкы директору 
Мирлан ЖАКЫПОВ:

“Кºмїр менен камсыз  
кылууда маселе жок”

їчїн – 1050 ми¢ тонна, калкка – 740 ми¢ 
тонна, бюджеттик мекемелерге – 137 ми¢ 
тонна кºмїр ташып жеткирїї каралган.

– Бишкек шаарындагы жылуулук-
энергия борборун (ЖЭБ) сапаттуу 
кºмїр менен камсыз кылуу боюн-
ча маселелер коюлуп келет. Учур-
да ЖЭБ канча кºлºмдº кºмїр менен 
камсыз болду? 

– Министрлер Кабинетинин токто-
мунда кºрсºтїлгºн талаптарга ылайык, 
ушул жылдын 1-августунан баштап Биш-
кек шаарынын жылуулук-энергия  бор-

боруна, бюджеттик мекемелерге жана 
калкка кºмїр жеткирип берїї иштерин 
баштаганбыз. Учурда Кавак бассейни-
нен Бишкектеги ЖЭБке график боюн-
ча белгиленген кºлºмдº кºмїр келип  
тїшїп жатат.

Ошондой эле кїз-кыш мезгилине  
даярдык кºрїї їчїн Бишкек ЖЭБин са-
паттуу жана техникалык мїнºздºмºсї 
талапка жооп берген кºмїр менен кам-
сыз кылуу їчїн  “Кыргызкºмїр” ишканасы 
жана “Электр станциялар” ААКсы менен 
тїзїлгºн келишимде каралган. 

– “Кыргызкºмїр” мамлекет-
тик ишканасынын материалдык-
техникалык базасы талапка жооп 
береби?

– Калкты, бюджеттик мекемелер-
ди Бишкек ЖЭБ ишканасы їзгїлтїксїз 
кºмїр менен камсыз кылууну уюштуруу- 
га  мамлекеттик колдоо  максатында, 
Министрлер Кабинетинин 2021-жыл-
дын 20-декабрындагы №334-р токтомуна 
ылайык, “Айыл Банктан” жылдык їстºгї 
8 пайыз менен 50 даана атайын техни-
каларды лизингге алдык. Бїгїнкї кїндº 
калкты тейлººдº техникаларыбыздын 

мїмкїнчїлїгї жетиштїї экенин баса бел-
гилегим келет.     

Ошондой эле  турак жай аянттарын 
ке¢ейтїї жана ы¢гайлуу шарттарды 
тїзїї максатында Кара-Кече разрезин-
де 200 адамга ылайыктуу бардык шар-
ты бар ашкана, администрациялык жа-
на турак жай имараттары, о¢дой тур-
ган техникалык устаканалардын куру-
лушу ºзїбїздїн ишкананын каражаты-
нын эсебинен курулуп, аяктап калды. 
Кїз-кыш мезгилине карата кºмїр менен 
камсыз кылуу боюнча Министрлер Ка-
бинетинин токтомуна ылайык белгилен-
ген тапшырмалары такай кºзºмºлїбїздº  
турат. 

– Аймактарды кºмїр менен кам-
сыз кылуу кандай жїрїп жатат? 
Кºмїргº болгон баа туруктуу эле 
сакталып турабы?

– Жогоруда айтканымдай, август ай-
ынан бери 100 ми¢ тоннадан кºп кºмїр 
казып алдык. Бїгїнкї кїндº зарыл бол-
гон 20 ми¢ тоннанын ичинен, Нарын об-
лусунун бюджеттик мекемелерин 41%га, 
Жумгал районун 80%га камсыз кылып 
койдук. Кен чыккан аймактагы коопсуз-
дукту камсыз кылуу максатында 27 ви-
деокамера онлайн режиминде иштеп  
турат. 

Ал эми Бишкек шаарында болсо  
атайын кºмїр таратуучу жайларда бир 
тоннасы 4000 сомдон кºмїр сатылып жа-
тат. Учурда кºмїр менен камсыз кылуу-
да эч кандай маселе жок. 

Маектешкен  
Наргиза КАЗАКБАЕВА
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Биринчи байлык – ден соолук

– Токтобай Исраилович, Улуттук 
госпиталь башка ооруканалардан 
эмнеси менен айрымаланат? Оору-
лууларды тейлºº жаатында кандай 
жа¢ылыктар болуп жатат? 

– Улуттук госпиталь – ооруну аныктоо, 
дарылоо, алдын алуу жана илимий иштер-
ди жїргїзїїчї мамлекеттик кºп тармактуу 
медициналык мекеме болуп эсептелет. Бул 
жерде илим менен тажрыйбаны айкалыш-
тырган дасыккан адистер эмгектенишет. 

Мен жетекчи болуп келгенде 1070 кой-
калуу оорукана болчу. Бир катар имарат-
тар о¢доого муктаж экен. Акыркы жылдарда 
о¢доо иштери менен алек  болуп жатабыз. 
Нейрология, лор бºлїмдºрїндº о¢доо иш-
тери жакында бїтїп калат. И.Ахунбаевдин 

Токтобай Маанаевдин Улуттук госпиталга жетекчи 
болуп келгенине эки жылдан ашып калды. Мына 
ушул жылдардын аралыгында ооруканада бир топ 
реформалар жїзºгº ашырылып, оорулууларды тейлºº 
жаатында максаттуу иш-аракеттер колго алынууда. 
Аталган мекеменин жетекчиси Токтобай Исраилович 
менен болгон маекте тармактагы маселелер боюнча 
тºмºндºгїлºрдї айтып берди.   

Саламаттыкты сактоо  
министрлигине караштуу Улуттук  

госпиталдын башкы дарыгери  
Токтобай МААНАЕВ: 

“Башкы максат – сапаттуу  
медициналык жардам кºрсºтїї”

Маектеш тууралуу  
маалымат:

Маанаев Токтобай, 1984-жы-
лы Кыргыз мамлекеттик меди-
циналык институтунун дарылоо 
факультетин аяктаган. 

1985-1988-жылдары Ак-Суу 
райондук борбордук оорука-
нада бºлїм башчы, башкы ин-
фекционист, башкы врачтын 
орун басары болуп иштеген. 
1988-1990-жылдары Ленинград 
шаарындагы  дарыгерлердин ке-
сибин жогорулатуу институтун-
да окуп, клиникалык ординатура-
ны аяктаган. 1990-1992-жылда-
ры аталган институтта аспи-
рантурада окуган. 1992-жылы ме-
дицина илимдеринин кандидаты 
илимий даражасына ээ болгон. 

1993-2002-жылдары Ак-Суу 
райондук борбордук ооруканасын-
да башкы дарыгер, 2002-2012-жыл-
дары аймактык оорукананын ди-
ректору, 2012-жылдан Ысык-Кºл 
облустук бириккен ооруканасы-
нын директорунун кызматын ар-
калап келсе, 2020-жылдан бери 
Улуттук госпиталдын башкы 
дарыгери болуп їзїрлїї эмгек-
тенип келе жатат. 

Жогорку категориядагы 
дарыгер-инфекционист. 

клиникасынын акыркы имараты 1964-жы-
лы курулган экен. Арадан 58 жыл ºтїптїр. 
Ошондон бери оорукананын айланасында-
гы жолдор такыр о¢долбоптур. Урматтуу 
Президентибиз Садыр Нургожоевич Жапа-
ров менен ушул жылдын 26-майында трав-
матологдордун жыйынында жолугушканда, 
жардам берїї боюнча сурандым эле. Пре-
зиденттин колдоосу менен 18 млн. сом акча 
каражаты бºлїнїп, азыркы кїндº оорукана-
нын айланасындагы жолдорго, тротуарларга 
асфальт тºшºп,  элибиз эс ала турган жай-
ларды сырдап, иретке келтирип жатабыз. 

Ооруканабыз толук кандуу иштеши їчїн 
койка жетишпейт. Мунун себеби, 2003-жыл-
дары Саламаттыкты сактоо министринин 
буйругу менен травматологиялык кызматтын 
баарын Бишкек шаарындагы 4-ооруканага 
которуп  кетип калышыптыр. Травматология 
бºлїмї Улуттук госпиталдын уюштуруучула-
рынын башында турган. Бир сºз менен айт-
канда негизги бºлїм болуп эсептелчї. Му-
рунку министрибиз Алымкадыр Бейшенали-
евдин демилгеси менен Улуттук госпиталда 
травматология боюнча 150 койкалуу бºлїм  
ачылып, Президенттин колдоосу менен тºрт 
кабат имаратты толугу менен о¢доп, ишке 
киргиздик. Ошол жерде ортопедиялык бºлїм 
дагы иштей баштады. Анан дагы жаранда-
рыбыздын арасында бºйрºк оорусу менен 
жабыркагандар кºбºйїп барат. Ошондук-
тан, нефрология бºлїмї иштеп жатат. Учур-
да Улуттук госпиталь ºзїнїн атына жараша 
калктын ден соолугуна кам кºрїїчї 60 кли-
никалык медициналык тейлºº кызматы ме-
нен камсыз болду. Мунун ичинен 12си по-
ликлиника, 40 клиникалык бºлїм, 8 уюшту-
руу бºлїмї. 

– Саламаттыкты сактоо тарма-
гында адистердин жетишсиздиги кºп 
маселени жаратып келген. Кадрдык 
мїмкїнчїлїк талапка жооп береби? 

– Улуттук госпиталь бай тарыхка ээ, оо-
рунун бардык тїрїн дарылоого мїмкїнчїлїгї 
кенен, саламаттыкты сактоо тармагынын 
флагманы десек болот. Кыргызстанда «мен» 
дегендер, керек болсо Кыргыз Республика-
сынын Баатыры, академик даражасына жет-
кен  дарыгерлери ушул Улуттук госпиталда 
иштеп кетишкен. Маселен,  академик Мир-
саид Миррахимов 1977-жылга чейин биздин 
госпиталда нейротравматология бºлїмїндº 
40 жылга жакын иштеген. Кыргыз медицина-
сынын корифейлери Иса Ахунбаев, Мамбет 
Мамакеев, Миталип Мамытов жана башка 
дарыгерлер Улуттук госпиталда иштешип, 
саламаттыкты сактоо тармагынын ºнїгїшїнº 
ºзгºчº салым кошуп кетишкен. 

Анан эми кадрдык мїмкїнчїлїк жетиш-
тїї десем болот. Мен башкы дарыгер болуп 
келген убакта орто медициналык кесиптеги 
адистер менен 60 пайыз гана камсыз кылып 
турган экен. Анткени алардын эмгек акысы 
ºтº тºмºн,  6000-7000 сомго иштеген адис-
тер болгон. Мына ушул акчага шаар жерин-
де жашоого болобу? Эки жылдын аралыгын-
да Президентибиздин демилгеси менен ай-
лык акыбыз 100%га кºтºрїлдї. Азыр илим-
дин докторлору  40 ми¢ сомдон, реанимато-
логдор, медайымдар 27-28 ми¢ сомдон ай-

лык ала баштады. Орто кесиптеги адистер 
менен толуктоо  90 пайыздан ашып кетти. 
Азыр бош орун жок. 

– Сºзї¢їзгº аралжы, татыктуу 
айлык акы саламаттыкты сактоо 
тармагындагы коррупцияны жоё ала-
бы? 

– Менин пикиримде, чо¢ дарыгер бо-
лобу, кенже адиспи, айлык акы маселеси-
не муктаж болбошу керек. Дарыгер адам-
дын ден соолугуна кантип кам кºрїї керек, 
оорулууну кантип сактап калуу керек, ошо-
ну гана ойлошу абзел. Эгерде дарыгер акча-
га муктаж болсо, ал канчалык кесипкºй бол-
босун, 50% квалификациясын жоготот. Би-
ринчиден, акча алам деген ой калат. Экин-
чиден, акча берген оорулуу ºлїп калса не 
болот деген тїйшїк жаралат. Їчїнчїдºн, би-
линип калса уят болом, тºртїнчїдºн, акчаны 
кайра кайтарып береминби? деген кїдїк ой 
пайда болот. Мына ушундай субъективдїї 
факторлор дарыгердин ишке болгон  
жоопкерчиликсиз мамилесин ойготот. Мен  
отуз жылдан бери жетекчи болуп иштеп 
келе жатам. Бардык жерде «же¢ ичинен»  
соодалашкан дарыгерлер менен кїрºшїп 
келатам. Улуттук госпиталда дагы корруп-
циянын алдын алуу боюнча катуу талаптар  
коюлууда.  

– Бирок, канткен менен медици-
на дїйнº жїзї боюнча чо¢ бизнестин 
тїрїнº кирет да. Кыргызстанда деле 
жеке менчик клиникалар жайнап кет-
ти. Мындай шартта мамлекеттик 
ооруканалардагы дарыгерлер  акча 
алууга  аргасыз болуп жаткан жокпу? 

– Туура айтасыз. Медицина бизнеске 
айланып калды.   Буга чейин, ушул кызмат-
ка келгенден кийин Турциянын белгилїї 
клиникаларына барып тиешелїї адистер 
менен жолугушуп, пикир алышып келген 
учурларым болду. Аларда дарыгерлер акча 
жºнїндº таптакыр ойлонбойт экен. Тилекке 
каршы Кыргызстанда андай эмес.  

2015-жылы Индияга барганда, «20 
жыл мурун биздин акыбалыбыз силердин 
де¢гээлдеги мамлекет болчубуз»  дешти. 
Мына ушул 20 жылдын аралыгында Индия 
санариптештирїї, медициналык туризм бо-
юнча дїйнºдºгї алды¢кылардын сабына 
жетип калыптыр. Америка менен Германия- 
дан озуп кетиптир. Аларда жеке менчик ме-
дицина катуу ºнїгїптїр. Ушундан улам, биз 
деле мамлекеттин кºзїн карап отура бербе-

шибиз керек. Кирешелїї тармакка айланыш 
їчїн жогорку заманбап технологиялар ме-
нен камсыз кылуу учурдун талабы болуп ту-
рат. Колу¢да акыркы їлгїдºгї жабдуу бол-
со, оорулууга ар качан жардам берїїгº же-
тишеси¢. 

Ошондуктан, Улуттук госпиталдагы 23 
аталыштагы медициналык кызмат кºрсºтїї 
акы тºлººгº ºтїп жатат. Себеби, мурда эле 
дарыгерлер ºзї билип баа коюп келишип-
тир. Министрлик кызмат кºрсºтїїнїн баасын 
аныктап берди.  Биз эми кызмат кºрсºтїїнї  
мыйзамдаштырдык. Акча кассага тїшºт, 
анан ºзїнº тийиштїї акысын дарыгер алат. 
Биз мындай тажрыйбаны акырындык менен 
киргизе беребиз. 

– Жеке менчик клиникалар коюп 
жаткан заманбап їлгїдºгї жабдуу-
ларды эмне їчїн мамлекеттик оо-
руканалар коё албай жатат? 

– Биз ошого акырындык менен барата-
быз. Буга чейин кандай болгон мен ага жооп 
бере албаймын. Бирок, акыркы жылдарда 
Президентибиз, Министрлер Кабинети, ми-
нистрлик баш болуп саламаттыкты сактоо 
тармагынын ºнїгїшїнº артыкчылык берип 
жатканын сезип жатабыз. Сиз туура белги-
легендей, Улуттук госпиталдын тегереги бїт 
эле жеке менчик дартты аныктоочу клиника-
ларга толуп кетиптир. Ошондуктан, болгон 
мїмкїнчїлїктї пайдаланып, материалдык-
техникалык базаны чы¢доого аракет кы-
лып келебиз.  Жакында Улуттук госпиталга 
Бїткїл дїйнºлїк банктын 500 ми¢ доллар-
лык жардамы менен акыркы їлгїдºгї ней-
роскопторду навигаторлору менен кошо ал-
дык. Ушул аппаратка кºрїнїш  їчїн оорулуу-
лар Америкага, Новосибирскиге, Казакстанга 
барчу эле. Эми ºзїбїздº эле дартты анык-
тай алабыз. Япониянын 1,8 млн. доллар-
лык гранттык жардамы менен томография-
лык компьютер алып келип койдук. Жакын-
кы арада ишке кирет. Министрлик прейску-
рант коюп берет. Эми оорулуулар жеке кли-
никаларга барып 4-5 ми¢ сомдон тºлºбºй, 
аларды арзан тейлººгº шарт тїзїлºт. Кээ 
бир жардамга муктаж жарандарга бекер ме-
дициналык жардам берилет.  Биз їчїн чо¢ 
жетишкендик болду.

– Токтобай Исраилович, эми сºз 
со¢унда алдыга койгон максаттар 
тууралуу айта кетсе¢из?

– Учурда бºйрºк жана боорду алмаш-
тыруу їчїн  657 жараныбыз кезек кїтїп ту-

рат. Ушул оорулардын 40%на Турцияда опе-
рация жасалат. Ошол оорулуулардын  бар-
дыгына Улуттук госпитал кºзºмºл жїргїзїп, 
карап турат. Бºйрºк жана боорун алмашты-
рууга муктаж болгондорду каттайбыз, да-
рысын убагында берип турабыз. Башка оо-
руканалар аларды карабайт. Ошондуктан, 
бºйрºк, боор алмаштыруу боюнча ºзїбїздº 
операция жасоого жетишибиз керек. Бизде 
кадрдык мїмкїнчїлїк жетиштїї. 

Анан дагы бºлїмдºрдї акыркы їлгїдºгї 
медициналык жабдуулар менен камсыз кы-
луу зарыл. Ошондой эле сапаттуу анализ чы-
гара турган лаборатория ачууну пландаш-
тырып жатабыз. Биздин госпиталда ºзїнїн 
эмгеги менен айырмаланган ортопедиялык 
артрология бºлїмїнїн башчысы Кудайку-
лов Мансур, №1 нейротравма бºлїмїнїн 
башчысы Эсенбаев Эмил, травматология 
бºлїмїнїн башчысы Ысмайылов Бакты-
бек, нейротравматология бºлїмїнїн башчы-
сы Жапаров Талант баш болгон жана баш-
ка адистерибиз менен бирге залкар инсан 
Иса Ахунбаев тїптºп кеткен жолду татык-
туу улантып, э¢ башкысы,   элибизге сапат-
туу медициналык жардам кºрсºтїїгº болгон 
аракетибизди жумшай бермекчибиз. 

Аида БОЛОТБЕК кызы, 
«Кыргыз Туусу»

      Б.Ысмайылов                             Т.Жапаров                               Э.Эсенбаев
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Элеттик жаратман

Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

Кароосуз калган арыз
Ош шаардык соту Архитек-

туралык-курулушту контролдоо 
боюнча башкармалыгынын “Манас-
Ата” кафеси боюнча жазган арызын 
кароосуз калтырды.

Эске салсак, буга чейин аталган 
кафенин администратору жаран-

дарды тейлєєдє єзбекче сїйлєбєйсїў деп 
чыр чыгарып, ал коомчулуктун сынына 
кабылган. Соттун арызды кароодон баш 
тарткан аныктамасында далилдердин то-
лук кєрсєтїлбєгєнї жїйєє болгон. Бирок, 
документ боюнча ал имарат кафе эмес, 
турак їй экендиги кєрсєтїлгєн. Учурда 
кафенин суусу, электр жарыгы єчїрїлїп, 
иштебей турат. 

Кесиптешине бычак  
сайган салык кызматкери

Ысык-Кєл районунда спирт ичим-
дигин ичип алып чатакташкан мам-
лекеттик салык кызматкеринин 
бири алган жаратынан каза болду.

Бактуу-Долонту айылында 35 жаш-
тагы жаран Б.Д. кесиптеши Ана-

ньев айылынын тургуну жаран К.У. менен 
жолугушуп, спирт ичимдиктерин ичиш-
кен. Экєєнїн ортосунда жаўжал чыгып, 
жаран Б.Д. кесиптешин бир нече жолу 

“Кичинесинен колу 
жºндºмдїї болду” 

– Абышкам экººбїздїн эки уул, 7 кы-
зыбыз бар. Уулубуз Сагынбек 2 жашка 
чыкканда суук тийип, кийин сїйлºбºй кал-
ган. Кийин Бишкектеги Воронцовка айы-
лындагы мїмкїнчїлїгї чектелген бал-
дардын жатак мектебинде окуду. Негизи 
балам кичинесинен эле колу жºндºмдїї 
болду. Зымдан ар кандай ºзї жїрº турган 
комбайн, трактор, вертолёт, машиналар-
ды жасап койчу. 6-класс кезинде зымдан 
вертолёт жасап ага кичинекей моторчо 
коюп  учурса, эл та¢ калган. Бала чагын-
да ºзї те¢дїї уккан, сїйлºгºн балдар ме-
нен аралашып ойной берчї. Бирок, кээ-
де балдар “тигил жакка кеттик” деп чур-
кап кетишсе укпай жалгыз калып калган-
да арданып ыйлап калчу. Андайда “сенин 
колу¢ан баары келет, сен укмуш оюнчук-
тарды жасайсы¢, баары бир  алар кайра 
сага келишет” деп сооротуп койчу элем. 
Мен айткандай болуп бир маалда бал-
дардын баары чогулуп келип Сагынбек-
тин жасаган оюнчуктарына кызыгып, аны 
тегеректеп калышчу. 

“Балам кºп аспаптарды  
жасады”

– Сагынбек 5 кыздан кийин тºрºлгºн. 
20га чыкканда кºп ойлонуп, кºп кыялданчу 
болду. “Ээ балам, мынча эле эмнени кыял-
данып жатасы¢?” – десем, биринчи маши-
на алып, анан їйлºнгїсї келгенин айтты. 
Кºрсº, кыздарым ага “быйыл жыйыр- 
мага чыгасы¢, сага белекке машина алып 
беребиз” деп коюшуптур. 2010-жылы кыз-
дар ага “Гольф-3” їлгїсїндºгї машина 
сатып беришти. Аны айдап, улам бу-
зулган жерин ºзї жасап жїрїп машина 

Майрамкан ДУБАНАЕВА:

“Сагынбек 6-классында 
ºзїнїн вертолётун учурган”

Билинбеген менен элет жеринде таланттуу, колу  
жºндºмдїї, аракетчил,  ойлоп тапкыч мекен-
дештерибиз кºп. Алардын бири мїмкїнчїлїгї 
чектелгенине карабай бала кезинен ар нерсени 
ойлоп таап, учурда автоматташтырылган їй-
тиричилик шаймандарын жасап, элди та¢ 
калтырып келе жаткан Сагынбек КЕЛДИБАЕВ.  
Каарманыбыз сїйлºй албагандыктан   
анын апасы Майрамкан ДУБАНАЕВА  
алтын кол мекендешибиз тууралуу  
буларды айтып берди. 

о¢догонду їйрºнїп алды. Їй жумуштарын 
тынбай жасай берчї. Кийин мотоараа- 
дан чºп чапкыч, тырмагыч жасады. Анан 
чºп пресстегич курады. Андан кийин кар-
тошка отургузуп, кººмп кете турган, кар-
тошканы тїптºп, каза турган механизм-
ди чогултту. Азыр анысы менен картош-
каны ºзї эгип, жайкысын кыйналбай ба-

гып, кїзїндº о¢ой казып алат. Мындан 
сырткары балам їйдºгї сантехниканы 
интернеттен карап отуруп ºзї эле орнот-
уп койду. Темир ширетїїнї да їйрºнїп 
алган. Кыскасы, абдан изденгич, аракет-
чил. Сагынбек ºзїндºй сїйлºй албаган 
кызга їйлºнїп, бир балалуу болгон. Не-
берем быйыл 4-класс болду. Келиним 

Москвада эки кызым менен чогуу иштеп 
жатат. Балам, келиним экºº те¢ майып-
тыгына жараша 6 ми¢ сомдон ашык пен-
сия алышат. Азыр келиним салган акчасы 
менен пенсиясынан ашканын ипотекага 
тºлºп жатышат. Мурда экºº эки жылдай  
Томскиде да иштешип, былтыр “Жигули” 
минип келишкен.   

“Кум шыбактан башкасынын 
баарын билет”

– Сагынбектин кыялданганы да бир 
башкача. Короо-жайды, мал чарбачы-
лыгын жакшы карагандыктанбы, кээде 
отуруп чо¢ фермер болгусу келерин ай-
тып калат. “Балам шаарда окушу керек” 
деп жубайы менен баласына шаардан 
їй алып бергиси келип ипотекага да кат-
талды. Темир ширетїїнї, курулушту жак-
шы билгендиктен айылдаштары “мунум-
ду жасап бер, тигинимди кылып бер” деп 
кºп келишет. Барган жеринен жакшы ма-
миле жасалса жан дили менен иштеп бе-
рет. Кокус бирºº бой кºтºрїп, текебер-
ленип буйрук берсе, экинчи ал їйгº бар-
бай коёт. “Ой, балам, барып баштаган 
иши¢ди бїтїрїп бербейси¢би” десем, 
“мага ал кул катары мамиле кылды, мен 
ага кул эмесмин да” деп такыр макул бол-
бойт. Баламдын мындай жºндºмдїї бо-
луп калуусуна атасынын усталыгы, чо¢ 
атасынын кол ºнºрчїлїгї да таасир эт-
ти окшойт. Абышкам там салып, чатыр  
жаап, терезе, дарбаза жасачу. Чо¢ кайын  
атам кезинде ээр чаап, ат жабдыктарын 
мыкты жасачу экен. Жолдошум да кам-
чы ºрїп, жїгºн, куюшкан жасап калчу. Ба-
лам ат жабдыктарына кызыкпаганы ме-
нен андан башкасынын баарын жасайт. 
Болгону, кум шыбакты їйрºнº албай кой-
дум деп бушайман болуп жїрºт. 

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу”  

Дубандар

бычак менен сайган.  Жаракат алган жа-
ран ооруканада єзїнє келбей жан бер-
ген. Бул факт боюнча жаран Б.Дга кыл-
мыш иши козголуп, убактылуу кармоочу 
жайга киргизилген.

Тактоону  
талап кылган нефть

Баткен облусундагы Лейлек  
районунун эли менен Башкы проку-
рор К.Зулушев, Министрлер Каби-
нетинин тєрагасынын орун баса-
ры Б.Тєрєбаев жана ИИМдин жетек-
чисинин орун басары А.Бийбосунов 
жолугушту.

Жергиликтїї эл бийлик кєўїл бу-
ра турган кєйгєйлєрїн ортого 

салышты. Айыл тургуну А.Досов Кулунду 
айыл аймагынын Булак-Башы айылында 
кїн сайын 16 тонна нефти казылып жат-
кандыгын айтты. Ал: “Нефти казгандар 
соцпакет тєлєбєйт. Мыйзамга ылайык, 
ал 20 пайызды тїзєт. Биздин билишибиз-
че алар токой чарбасына жылына 3500 
сом гана тєлєшєт. Андыктан ушул масе-
лени тактап берїїнї суранабыз”, – дейт.

Маалымат базасына 
катталууда

Жалал-Абад шаарында жаран-
дардын жеке маалыматтары, їй-
бїлєсїнїн курамы, кыймылсыз 
мїлкї, транспорту, мал чарбасы 

“Санарип аймак” маалымат база-
сына катталууда.

Маалымат тутуму жарандардын 
убактысын, каражатын їнємдєп, 

жергиликтїї бийликтердин натыйжалуу 
иштєєсїнє шарт тїзєт. Тактап айткан-
да, жарандар ар кайсы мекемеден ка-
газ тїрїндєгї документтерди чогултуу 
кєйгєйїнєн арылат. Бїгїнкї кїндє Жалал-
Абад шаарында 123 239 жаран болсо, 
анын 44 238 жараны маалыматтык ба-
зага катталган.

Оруп-жыйноого  
45 комбайн тартылды

Нарын облусунун Ак-Талаа райо-
нунда дан эгиндерин оруп-жыйноо 
башталды.

Ак-Талаа райондук агрардык 
єнїктїрїї башкармалыгынын 

маалыматында район боюнча 4905 гек-
тарга дан эгиндери айдалган. Анын 2751 
гектарына арпа, калганына буудай эгил-
ген. Бїгїнкї кїндє 3043 гектардан ашык 
дан эгиндери жыйналган. Дан эгиндерин 
оруп-жыйноого жалпысынан 45 комбайн 
тартылып, анын 6су сырттан тартылган.

Базарды иретке 
келтирїї аракети
Талас шаарындагы базардын ай-

ланасын иретке келтирїї боюнча 

жергиликтїї бийлик органдары та-
рабынан атайын топ тїзїлїп, рейд 
жїргїзїлгєн.

Манас кєчєсїндєгї унаа токтогон 
жайда соодагерлер менен дый-

кандар соода-сатык жїргїзїшкєндїктєн 
ал бытырандылыкты жана автоунаа-
лардын жїрїшїнє тоскоолдуктарды жа-
раткан. Рейд учурунда атайы тїзїлгєн 
топ уруксат берилбеген орундарда жер-
жемиш, жашылчаларды саткандарга 
“Дыйкан” базарынын ичинен соода кылуу 
керектигин тїшїндїрїп, эскертїїлєрдї 
берген. 

Кїйїїчї май дагы  
кымбаттады

Кара-Балта шаарында кїйїїчї 
май дагы кымбаттады. Бул ап-
тада анын литри 75,4 сомду  
тїздї.

Кїйїїчї майдын кымбатташы кїзгї 
айдап-себїї иштеринде дыйкан-

дарга кыйынчылыктарды жаратууда.  
Маалыматтарга таянсак, дан эгиндеринин 
кїздїк айдап-себїї учуру 15-сентябрдан 
15-октябрга чейинки аралыкта жїрєт. 
Былтыр кїздїк эгин 16 миў гектарга ай-
далса, учурда ал 7 миў гектарга гана ай-
далган. Былтыр дыйкандар Мамлекет-
тик резерв фондунан кїйїїчї майды ар-
зандатылган баада 39 сомдон алышса, 
быйыл арзандатылган баада 61 сомдон 
алышууда. 
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Илимпоздун пикири

ªлкºнїн ºнїгїїсїнїн 
ºзºгї эмнеде? 

Мындай суроого жооп алыш їчїн 
мурун жарыяланган бїтїндºй 

физикалык, биологиялык жана соци-
алдык системалардын С физика-
лык негизин кºрсºткºн формулага 
кайрылайын:

С ⊆ [(m + E) × V] × [(I + S) × t] = 
M × N

Бул формуланын негизги маани-
си тºмºнкїдº. Мейкиндиктин V куча-
гындагы зат m менен энергия E ма-
териялык болуп, системанын оўой 
менен ºзгºрїлбºгºн, сакталуу закон-
доруна баш ийген бºлїгї. Информа-
ция I менен энтропия S убакыттын t 
кучагында системанын материя эмес 
бºлїгїн тїзїп, ºсїї закондоруна баш 
ийип, келечекке умтулуп, айлана-чºйрº 
менен бирге ºзгºрїп, диалектикалык 
карама-каршылыктарды жаратып,  
дайыма кїрºштº, тынымсыз кыймылда 
болушат. Системаны башкарып тур-
гандар ушулар. 

Булардын негизги касиеттерин са-
лыштырып, “энтропия-информация 
шкаласын” тїзїп алалы.

Информация I
Уюшумдуу
Ирээттешїї
Ыўгайлашуу
Ынтымакташуу
Биригїї
Гармониялуу
Дїркїрºп ºнїгїї

Энтропия  S
Уюшумсуз
Ирээтсиздик
Чаржайыттык
Ыйкы-тыйкы
Ажыроо
Башаламандык
Бузулуу
Эгерде системанын энтропиясынын 

ºсїшї информациясынын ºсїшїнºн 
кыйла ашып їстºмдїк кылып турса ∆S 
>> ∆I – ал система тїк ºнїкпºйт, акыр 
аягында бузулууга барат. Ал эми, ин-
формациясынын ºсїшї энтропиясынын 
ºсїшїнºн ашып, їстºмдїк абалда бол-
со ∆I >> ∆S – система дїркїрºп ºсºт. 

Жалпы эле системаларда, ошонун 
ичинде Жер планетасында да, адам ко-
омунда да жалгыз гана информаци-
янын їстºмдїгї ºнїгїїнїн ºзºгї 
боло алат. 

Жогорку шкаланын ºўїтїндº 
ºлкºбїздїн бїгїнкї абалына кºз чап-
тыралы. Кыргызстанда 2 миўдин ай-
ланасында кºптºгºн майда ишкана-
лар иштеп келди. Акыркы жылдарда 
гана ири ºнºр жай ºндїрїшї жанда-
на баштады. 

Айыл чарбасында да бири-бири ме-
нен байланышы жок 1 млн. ашык мен-
чик майда чарбалар, туризм тарма-
гында 100 миўден ашык субъектилер 
иштеп жатышат. Кºптºгºн майда соо-
да тїйїндºрї пайда болушту. Алып са-
тарлык менен жан баккан адамдардын 
жайнаган топтору жаралды. 

Мамлекеттин расмий саясаты ча-
кан жана орточо бизнеске багытталып 
келген. Мындай шартта илимге, би-
лимге муктаждык болбойт. Ошондон-
бу, илим каржыланбай калды. Гїлдºп 
ºнїгїп калган илимибиз бїгїнкї кїндº 
айласыз абалда.

Билим берїї деўгээли кый-
ла тºмºндºп кетти. Орто мектепти 
бїтїргºндºр арасында жадыбалды 
билбегендер кездешип калды! “Эптеп 
диплом алсак болду” дешип, окубай 
жїрїп диплом алып, чоў кызматтарда 
жїргºндºр азыр кармалып жатат. Ча-
ла сабат адам ар кандай “укмуштарга”, 

Ноократизмге утурлай ºнїгїї
“Кыргыз туусу” гезитинде (20.05.2022) “Ноократизм – Жер планетасынын 
эволюциясынын мºмºсї, ºлкºнїн ºнїгїї идеологиясынын негизи” деген 
макалам жарыялангандан кийин жазуучу, акын Сейит Жетимишев 
телефон чалып: “Келе жаткан Ноократизм коомуна даярданыш керек деп 
жазыптырсыз. Эмне кылып даярданабыз? Кандай аракеттерди жасашыбыз 
керек?” деген суроо салды. Мындай суроолор башкалардын башына да 
келиши мїмкїн. Ушуну ойлоп, кайрадан гезит бетинен жооп берїїнї чечтим.

жалган маалыматтарга оўой ишенишет. 
Коомубузда мистика кеўири жайылды. 

Жашоосуна ыраазы болбогондор 
арбын. Майда нааразычылыктан эле эл 
арасында, окуучу балдар-кыздар ара-
сында мушташ чыгып, кээде ºлїм ме-
нен аяктайт. Балдарга зордук-зомбулук 
кїчºдї, кїйººсї аялын, кээде аялы 
кїйººсїн сабап, ºлтїрїп коюп жаты-
шат. Жаўы тºрºлгºн ымыркайлардын 
денелери ажатканалардан, акыр-чикир 
таштаган идиштерден табылып калат, 
кºчºдº, кээде бирººлºрдїн эшигинин 
астында баланы калтырып кеткен учур-
лар кездешет. 

Кыргызстанда 290 саясий партия 
катталган (2021-ж.). Ошончо багытта 
эл арасында їгїт жїргїзїлºт. Дин бо-
юнча мамлекеттик комиссияда 339 дин 
уюму юридикалык жак катары жана 2 
миўден ашык объект катары катталган. 
Булар да ар тїрдїї дин тїшїнїктºрїн 
элге жайылтып жатышат. 206 массалык 
маалымат каражаты иштейт. Буларды 
тейлеген, жалпы бир багыт берген ме-
кеме жок. Кээде гана, чектен чыгып кет-
кенде, УКМК тарабынан суракка алы-
нып, жоопко тартылып калгандарын 
эшитебиз. 18 миўден ашык ºкмºттїк 
эмес жана коммерциялык эмес уюм иш 
жїргїзºт. Алар Батыштан жем жеп, ал 
жактын идеологиясын бизге жайылтып, 
демократияны, адам укугун, сºз эркин-
дигин ынтызарлык менен коргоп, айрым 
бир терс кºрїнїштºрдї бїт дїйнºгº ка-
барлап турушат. 

Болгону 6,6 миллиондой эли бар 
ºлкº їчїн бул ºтº кºп эмеспи? 

Эми ºлкºбїздїн ушул абалын 
“информация-энтропия шкаласы” ме-
нен байкасак: коомубузда энтропия 
феномени кыйла жогору деўгээлде 
экени кºрїнїп турат. “Ынтымак! Би-
римдик!” деген чакырыктар сºз боюн-
ча калууда. Эгерде ушул бойдон эн-
тропия ºсº берсе – ºлкºбїздº ºнїгїї 
токтойт, башаламандык кїч алат, ха-
ос орнойт. Андан ары система таркап, 
мамлекеттїїлїгїбїздºн ажырап калы-
шыбыз ыктымал. 

Эмне кылыш керек? 
Жогоруда келтирилген формула-

дан Системалардын материялык жа-
на материялык эмес кош курамынын 
ажырагыс байланыш мыйзамы келип 
чыгат. Ага ылайык, система ичинде ма-
терия менен идея бир учурда гана жа-
ралышат, бири мурун, бири кийин бо-
ло алышпайт. Бул мыйзам мурун совет 
доорунда калыптанып калган: “Адеген-
де материялык байлыкты оўдоп алалы, 
андан кийин руханий байлыкка кºўїл 
буралы” деген тїшїнїккº оўдоо кирги-
зет. Системанын материялык эмес жа-
гы [(I + S) × t] башкаруучу ролду ойно-
орун кºрдїк. Ошондуктан, элибиздин 
руханий байлыгын арттырууну би-
ринчи орунга коюшубуз абзел. Ушуга 
карап, ºлкºнїн ºнїгїї багытын, идеоло-
гиясын белгилеп алганыбыз оў.

Азыр мамлекет тарабынан улут-
тук наркыбызга, салтыбызга, їрп-
адаттарыбызга олуттуу кºўїл бурулуп 
жатат. Бул – туура. Кыргызды кыргыз 
кылып сактап турган мына ушулар. Бу-
ларды жºнгº салып, иретке келтирип, 
коомубузда ºз ордун таап алганыбыз 
ºтº керек. Жалпы эле кїчтїї теў сал-
максыз системаларда алардын абалын 

сактап турган мыйзамдар бар. Механи-
када ал инерция, химияда Ле-Шателье 
принциби, биологияда гомеостазис, со-
циалдык системаларда, ºзгºчº улут 
маселесинде, менин баамымда, нарк 
(салт, їрп-адат, маданият – баарын 
бириктирип). Биздин наркыбыз жогол-
со – улутубуз болбой калат.

Нарк улутту сактап турган мый-
зам, бирок ал улут турмушунун бир 
эле жагы. ªлкºбїзгº ºнїгїї ºтº зарыл, 
эў чоў милдет. Демек, келечекке ой 
жїгїрткºнїбїз кажет. 

Алга умтулалы. Кандай багыт-
ка барабыз? 

Быжыраган кºп социалдык жана 
экономикалык маселелерди чечїїнїн 
аракетинде жїргºндº, коомдун 
ºнїгїїсїнїн негизги багытын кºрº ал-
байт экенбиз. Алардан кºтºрїлїп, жал-
пы Жер системасынын ºўїтїндº, анын 
ºнїгїї багытына геологиялык масштаб 
менен кºз салып кºрºлї. 

Информациянын ºсїї мыйзамы-
нын таасири астында Жер планетасы 
4.5 млрд. жыл бою ºнїгїп келет. 3.8 
млрд. жыл мурун жандуу макулук пайда 
болуп, кийин улам информацияга бай 
организмдер жаралып отуруп, 320 миў 
жыл гана мурун Homo sapiens – акыл-
дуу адам жарыкка келди. Биздин заман-
дан мурунку 8-12 миў жыл арасында са-
пиенс айлана-чºйрºнї ºздºштїрº баш-
тады, технологиялар жаралып, улам ин-
формацияга бай тїрлºрї келип жатты. 
Алардын негизинде улам жаўы коом-
дор орноп турду. Бїгїнкї кїндº башта-
лып жаткан учуучу автомобилдер, са-
нарип, информация, жасалма интел-
лект, молекулалык биология, квант-
тык эсептººлºр, 3D, нано жана башка 
кºптºгºн жаўы технологиялар бара-
бара биригип, бир учурда эў бийик  
деўгээлге кºтºрїлºт. Ошол акылдуу 
технологиялар Акыл їстºмдїк кыл-
ган коомду алып келээри мурунку ма-
калада (“КТ”, 20.05.2022) кºрсºтїлгºн. 
Ал коомду Ноократизм (греч. noos – 
акыл, разум, kratos – бийлик) деп ата-
ганбыз. Илимий далилдººлºр “Ноо-
кратия. Истоки и перспективы” (2020) 
деген китепте келтирилген. Бїт дїйнº 
экспоненциялуу – кїчтїї ылдамдануу 
мыйзамы менен ºнїгїп жаткан учур-
да, бул коом бат эле кирип кели-
ши кїтїлºт.

Буга чейинки феодализм, капита-
лизм, постиндустриализм деген коом-
дор негизинен ºзїнºн ºзї, акылдын 
кийлигишїїсї жок, стихиялуу тїрдº, 
жаўы технологияларга ыўгайлашуу жо-
лу менен орноп келишкен. Булар но-
осферанын акыл-эске анча толо элек, 
тºмºнкї (С.Г.Семенова айткандай, 
ºркїндºтїлбºгºн баскычындагы пла-
нетанын ºнїгїїсї эле. Ал эми, келе 
жаткан жаўы коом – ноос-
феранын аў-сезимдїї жо-
горку ºркїндºтїлгºн баскы-
чына – ноократия, акыл 
бийлиги, деп аталган тех-
нологиялар бириккен абал-
га жетип калгандагы Жер 
планетасынын ºнїгїї учу-
ру. Жаўы технологиялар 
акылга дем берип, эў бийик  
активдїї деўгээлге жет-
кирип, ноосферанын эво-
люциясына максаттуу  

таасир этип турган кез. Ноократизм-
дин келишине адам кийлигишпей коё 
албайт, аны ылдамдатууга аракет  
кылат.

Биздин максат – ноократизм, 
анын айдыўында ºркїндºп ºсїп, 
элибиздин бакыбат турмушун 
камсыз кылуу. Келечекке болгон 
аракетибизге багыт берип турган ма-
як ушул. Атайын изилдººлºрдї уюш-
туруп, келаткан акылдуу технологи-
яларга ыўгайлашып, бул коомдун 
ºзгºчºлїктºрїн тактап, анын орношу-
на утурлай шарт тїзїп, кºмºк кºргºзїп, 
ылдамдатып, кыргыз ºзгºчºлїктºрїн 
киргизип тосуп алганыбыз абзел.

Кандай жол менен ноократизм-
ге утурлай ºнїгºбїз?

Синергетика илиминде айтылган-
дай, кичине системанын жїрїм-туруму 
аны курамына алып турган чоў систе-
манын жїрїм-турумуна жараша бо-
лот. Жер планетасы информациянын 
ºсїї мыйзамы астында ºнїгїп бара-
тат. Адам коому, анын ичинде биз да, 
ошол мыйзамдын таасиринен чыга ал-
байбыз. Жаратылыштын агымына 
шайкеш келген багыт менен барга-
ныбыз милдет. Демек, биз ºлкºбїздº 
орногон энтропиядан бошонуп, ин-
формацияны ºстїргºнїбїз оў. 

Коомду бириктирїїчї, ынты-
макты кїчºтїїчї, гармония тїзїп, 
ºркїндºтїп ºстїрїїчї кїч – бул 
информация, илим менен билим. 
Кºптºгºн ºнїккºн мамлекеттердин ми-
салында бул тезисти далилдесек бо-
лот. Бирин эле алалы: КЭР илим ме-
нен ºнїгїїнї ККПнын уставына кир-
гизип (2004-ж.), ºлкºнї илимге багыт-
тагандан кийин аз эле мººнºт ичинде 
экономика боюнча Японияны, кийин-
черээк АКШны кууп ºтїп, дїйнºдº би-
ринчи орунга чыкты, кºптºгºн илимий 
жана техникалык ийгиликтерге жети-
шип жатат.

Илим менен билимдин маанисин 
тереў ойчул, гений адамдар гана интуи-
циясы менен сезип келишкен, андайлар 
жетекчилик кылган ºлкºлºр ºнїккºн. 
Аны сезе албаган адамдар башкарган 
ºлкºлºрдº, бизге окшоп, илим менен 
билим каралбай калган, ºлкº ºнїкмºк 
тургай – артка чегинген (Акыркы жыл-
дары, биздин жаўы бийлик ºлкºнїн 
ºнїгїшїнº, алардын  ичинде билимге 
да олуттуу кºўїл бура баштады. Улан-
тылса экен). Бїгїнкї кїндº информа-
ция (= илим, билим) – ºнїгїїнїн 
ºзºгї деген жыйынтык илим тарабы-
нан далилденип, кºрїнїп турат. Мам-
лекетибиз ушул тарапка орчундуу кам 
кºрїп, илим мекемелерине, окуу жай-
ларга материялык жана моралдык кол-
доо кºргºзїшї зарыл. Изилдººдº мук-
таж болгон илимий аспаптар менен окуу 
куралдарына каражатты аябаш керек. 
Окумуштуунун, мугалимдин ста-
тусу, коомдогу орду кºтºрїлїшї 
кажет. 

Илим менен билимди ºркїн-
дºтсºк,  коомубуздун информа-
циясын кºтºрºбїз. Анын касиети-
не ылайык, ºлкºбїздїн ичинде уюш-
кандык, ирээттїїлїк, ыўгайлашуу, 
биригїї, гармониялашуу, ºнїгїї 

мїмкїнчїлїктºрїн артты- 
рууга ºзїнºн ºзї шарт 
тїзїлºт. Ошентип, жараты-
лыштын ºнїгїї багытына 
ылайык келген ноократизм 
коомуна бет алалы.

 Апас БАКИРОВ,  
Улуттук илимдер 
академиясынын 

академиги 
E-mail: apasbek@mail.ru 

(0555) 145892
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С¿рºтч¿л¿к ºнºргº кантип ке-
лип калганы тууралуу: “Апам-

дын сайма сайып, туштуктарга ар кан-
дай г¿лдºрд¿, оймо-чиймелерди кооздоп 
т¿ш¿ргºн¿ менин балалык жан-д¿йнºмº 
ºзгºчº таасир калтырган экен. Ошондон 
улам с¿рºт тартууга болгон кызыгуум  
артып, тапкан барактарга чиймелеп 
бир нерселерди тартып калчумун. Ай-
дар деген жакын досум бар эле. Экººб¿з 
керээли-кечке с¿рºт тартып, ылайдан, 
кагаздан, пластилинден ар кандай кей-
ипкерлердин бейнелерин жасап ойноп 
калчубуз. Дарыянын боюнда жумшак бор 
таш бар болчу. Андан оюп, жонуп отуруп 
Курманжан датка, ч¿ргºктºг¿ наристе, ар 
кандай образдагы баатырлар сыяктуу ай-
келдерди жасайт элек. Сайдын жээгинде-

Элетте эмгектенген 
элдик с¿рºткер

Алай музыкалык-драма театрынын 
башкы с¿рºтч¿с¿ Чыныбек 
Козукеев Г¿лчºдº тºрºл¿п ºс¿п, 
алгач Муса Адышев атындагы 
орто мектептен билим алат. 
Ошол учурда  анан Фрунзе 
шаарындагы №4 кºркºм-с¿рºт 
мектеп интернаты ачылып, Айнаг¿л 
Садыкова (Тургунбай Садыковдун 
карындашы) аймактардан 
окуучуларды топтогону Алайга 
барып калат. Чыныбектин 
с¿рºттºр¿н кºр¿п дароо эле 
Фрунзеге жолдомо берет. Ошентип, 
ал интернатта окуп калат. 

Бетти даярдаган Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,
“Кыргыз Туусу”

ги кара чо¢ ташка образдаштырып «Ар-
гымак» деп атап койчубуз. Ошентип ал 
кездеги «Пионерлер ¿й¿ндºг¿» с¿рºт ий-
римине барып ж¿рд¿м. Ал жерде ºз¿нº 
абдан тыкан, тыкылдап орусча с¿йлºгºн, 
ж¿з¿нºн мээрим тºг¿л¿п турган Майраш 
деген эжекеден жарым жылдай сабак 
алып калдым”, – деп эскерет. 

1994-жылы интернатты б¿т¿п, 
с¿рºтч¿-скульптор адистигине ээ бо-
луп, ошол эле жылы Бишкек шаарын-
дагы кºркºм-с¿рºт колледжинин станок-
тук скульптура факультетине тапшыр-
ган. 1996-жылы кºркºм-с¿рºт колледжи 
Кыргыз Республикасынын Кºркºм-С¿рºт 
Академиясы статусун алып, Ч.Козукеев 
1999-жылы аны аяктайт. 1999-2002-жыл-
дары Бишкекте иштеп, 2002-жылы тур-

муш шартына байланыштуу 
туулган жерине келип, Алай 
музыкалык-драма театрына 
с¿рºтч¿-бутафор болуп ишке 
кирген. 2003-жылдан театр-
дын башкы с¿рºтч¿с¿.

2004-жылдан райондо-
гу Сами Дооронов атындагы 
балдар искусство мектебин-
де с¿рºт мугалими катары да 
эмгектенет. 

Бишкек шаарынын кº-
р¿н¿кт¿¿ жерлерине анын 

скульптуралык компо-
зициялары орнотул-
ган. Жусуп Баласагын 
атындагы Кыргыз улут-
тук университеттин ко-
роосунда «Мырзаг¿л»; 
КРКСА алдында «Кыз 
Сайкал»; «Мээрим» 
фондунун короосунда 
«Ант»; «К¿¿»; Чолпон-
Ата шаарындагы «Мэ-
эрим» фондунун пан-
сионатында «Айым 
балык» жана башка 

кºптºгºн композициялар менен бюстта-
рын атасак болот. 

Ал эми театр жаатында жыйырма-
дан ашуун спектаклдерди сахналаштыр-
ган. Ошондой эле облустук жана райондук 
маданий массалык иш-чараларда с¿рºтч¿-
коюучу катары эмгектенип ж¿рºт. Атай 
кетсек: Курманжан датканын 200 жылдык 
мааракесин ºткºр¿¿дº, райондор аралык 
«Улуу мурас», «Сармерден», «Нооруз» 
сыяктуу кароо-сынактарда, республика-
лык де¢гээлде уюштурулган «Айыл от-
тору» этно-фестивалында, республика-
лык театралдык «Тоо фестивалында» 
сахна, стадион, аянттарды сценография, 
жасалгалоо жана костюм, реквизиттерди 
жасоо иштеринде ар дайым тынымсыз  
иштеп келет. 

Чїй Талаа айылы

Дароот-Коргон айылы

Туматай айылы

Мурдаш жайлоосунан кºрїнїш

Гїлчº айылынан  кºрїнїш

Кºргºзмº

Абдысадыр  
Турусбековдун  

ааламы

Гапар Айтиев атындагы улут- 
тук кºркºм с¿рºт-искусство 
музейинде с¿рºтч¿ Абдыса-
дыр Турусбековдун «Жан 
д¿йнº с¿рºт жалгашы” аттуу 
жеке кºргºзмºс¿ ºт¿п жатат. 

КРнын С¿рºтч¿лºр союзунун 
м¿чºс¿ Абдысадыр Турусбековдун 
ºз¿н¿н кайталангыс стили бар, мын-
да композиция аркылуу кºлºмдºрд¿н, 
т¿стºрд¿н, текстуралардын жана 
мейкиндиктин ºз ара аракеттен¿¿с¿ 
кºрсºт¿лºт, ошол эле учурда ба-
тыш менен чыгыштын кºркºм ой 
ж¿г¿рт¿¿с¿н¿н кºркºм ыкмалары-
нын тере¢ синтези ж¿зºгº ашырылат.

С¿рºтч¿н¿н чыгармаларындагы 
те¢ салмактуулук жана б¿т¿нд¿к т¿ст¿ 
жана форманы билгичтик менен кол-
донуу менен ишке ашат. Кээде ком-
позициянын татаал, бирок кызык-
туу т¿з¿л¿ш¿, анын ºзгºчº т¿з¿л¿ш¿, 
т¿ст¿¿ элементтердин иерархиясы 
менен кºркºм ой ж¿г¿рт¿¿н¿н ºзгºчº 
стилин жаратат.

Кºргºзмº 22-сентябрга чейин 
уланат. Келип, кыл калем чебери 
Абдысадыр Турусбековдун ааламын 
аралап кети¢издер.

Февраль (Талдык айылы)
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Канаттуу обондун катылган сыры

«Эх, кандай кенен Кыргызстан,
Экинчи энем Кыргызстан...»

Акыркы учурларда кайсы иш-чара, той-маараке болбосун 
“Кыргызстан, алга Кыргызстан” деген ыр коюлуп, чо¢-
кичинесине чейин ушул ырды ырдап жаткан кез. Уккан 
адамдын мекенчилдик сезимин курчутуп, атуулдук ар-намысын 
чы¢аган Азиз БАТЫРОВДУН бул ырынын жаралуу тарыхы да 
кызыктуу. 

АЛГА,  
КЫРГЫЗСТАН

Сºз¿: М. Айтимбетованыкы
Обону: А. Батыровдуку

Ала-Тоо ºлкºм Кыргызстан,
Ажайып кºркºм Кыргызстан.
Укмуштун баары табылган,
Уютку чºлкºм Кыргызстан.

Кыргызстан, демим, Кыргызстан,
Кылымдык кебим Кыргызстан.
Беш к¿нд¿к ºм¿р¿мдºг¿,
Бейишим менин Кыргызстан.

Кайырма:
Кыргызстан, алга, Кыргызстан,
Кыргызстан жаша, Кыргызстан.
Сен г¿лдºп ºсº береси¢,
Уул-кызы¢ барда Кыргызстан.

Эх, кандай кенен Кыргызстан,
Экинчи энем Кыргызстан.
Туйлаган тулпар уулу¢мун,
Туу кармап берем Кыргызстан.

Кыргызстан ºсч¿ Кыргызстан,
Кыйла алга кºчч¿ Кыргызстан.
Ак калпак элим байырлап,
Ансайын кºркт¿¿ Кыргызстан.

ªз¿нчº д¿йнº Кыргызстан,
Кºр¿нс¿н кºрк¿¢ жылдыздан.
Кубалап бакыт шаштырсын,
Кут даарып к¿ндº Кыргызстан.

Кыргызстан демим Кыргызстан,
Кылымдык кебим Кыргызстан.
Ала-Тоо койнун ээлеген,
Эгемен элим Кыргызстан.

– 2018-жылы Казак-
станда уюштурулган эл 
аралык конкурска ка-
тышып калдым. Ага 25 
ºлкºдºн таланттар ке-
лишип ºз ºнºрлºр¿н 
тартуулашты. Мен чык-
кандагы элдин кабыл  
алуусу, ордунан туруп 
кол чаап коштогондору, 
калыстардын жылуу пи-
кирлери мени абдан тол-
кутуп койсо керек. Буюр-
са, биринчи орунду алам 
деп ºз¿мд¿ ишендирип 
алгам. Жыйынтыгын чыгарып, сыйлоо аземи 
болуп жатканда мени 2-орунга чакырды. Же 
элдин кºз¿нчº ыйлай албайм, же эмнеге эке-
нин сурай албай эле туруп калдым. Бир чети 
Кыргызстандын атынан барып аткандан кий-
ин ºз¿мд¿ токтоо кармаганга аракет кылдым. 
Бирок ичимден эмнегедир эле «Кыргызстан, 
Алга Кыргызстан!» деп кайталап аттым. Сый-
лыкты деле эч шек алдырбай жылмайып ба-
рып, рахматымды айтып алдым. Сахнадан 
т¿ш¿п, менеджерим менен машинага отур-
гандан кийин токтоно албай ыйлай башта-
дым. Чек арага жеткиче «Кыргызстанга эми 
экинчи орунду алып калдым деп кантип ба-
рам?» – деп ойлонуп, намыстанып алгам. 

Эмнеге анча намыстанып алганымды 
билбейм, негизи 25 мамлекеттин ичинен экин-
чи орун деле жакшы эмеспи. Кыргызстан 
менен Казакстандын чек арасында турган-
да анан ушул ырдын обону ºз¿нºн-ºз¿ ке-
лип жатты. Унутуп калбайын деп ичимден 
кайталап аттым. Бизди Кыргызстандан аб-
дан жакшы маанай менен тосуп алышты. 
¯йгº келгенден кийин да баягы ырдын обо-
ну, «Кыргызстан алга Кыргызстан» деген 
сºздºр эсимден кетпей туруп алды. Т¿н бир 
оокуму болуп калганына карабай акын карын-
дашым Мырзайымга чалдым. «К¿йººс¿ эм-
не дейт?» – деп деле ойлонбоптурмун. Ча-
лып эле: «Мырзайым, ушундай Кыргызстан 
тууралуу ыр жазбаса¢ болбойт. Мен намы-
станып атам, к¿й¿п атам” – деп айтып, ый-
лап алгам. Акындар ж¿рºг¿ менен туят экен 
да. Мен ага жагдайымды, жан д¿йнºмдº бо-
луп жаткан сезимдерди т¿ш¿нд¿р¿п аттым. 
Ал баарын угуп турду да эртеси эле ырдын 
текстин жиберди. 

Жолугуп, ºз¿мд¿н оюмду айтып, текстке 
ºзгºрт¿¿лºрд¿ киргиздик. Ырдын сºз¿ чындап 
купулума толду. Экººб¿з те¢ ошондо «Бу-

юрса алды¢кы ырлар-
дан болсун!» – деп ба-
та тилеп, жакшы ниет 
кылганбыз. Ошол ти-
легибиз ишке ашып, 
азыр Кыргызстандын 
жети облусунда, мей-
ли  мектептердеби, 
мейли иш-чара, ма-
аракелердеби, «Ал-
га Кыргызстан» ыры 
коюлат экен. Бул мен 
¿ч¿н чо¢ сыймык.

Ырдын клибине 
жарым миллиондой 

акча коротуп, 3 ай дегенде тартып 
б¿т¿ргºнб¿з. Ал акчалардын баары 
менин чºнтºг¿мдºн кеткен десем калп 
айткан болом. Кºптºгºн адамдардын 
жардамы, мээнети менен тартылган. 
Кээ бир досторум акчалай жардам 
берсе, кээ бири транспорт жагын уюш-
туруп, дагы бирºº тамак-аш, форма-
га демººрч¿л¿к кылып, айтор колдон-
буттан алышкан. Ал эми массовкада-
гы 1000 окуучуну №93 мектептин ди-
ректору Айдаш Догдурбековна эже-
биз уюштуруп берген. Окуучулардын 
футболкасын ата-энелер менен бир-
геликте мектеп тиктирип берген. Ал-
бетте, 1000 адам менен клип тартуу 
о¢ойго турган жок. Атайын чо¢ колон-
каларды алып барып, микрофон ме-
нен с¿йлºп жатсак деле укпай ары-
бери басып, тоодон т¿ш¿п кетип же, 
тескерисинче, чыкпай коюп убара-
га салгандар болду. Бала экен да, 
бир катарга тизип, эми тарта баш-
тайлы десек бирººс¿ колун кºтºр¿п, 
бирºº т¿ш¿р¿п, дагы бирºº чарчап 
олтуруп алып, кээ бирºº ыйлап де-
гендей. Айтор, жаш балдар менен 
клип тартканда бир топ кыйналганбыз. 
Ошончо баланын коопсуздугу, жооп-
керчилиги да чо¢ экен. Бирок мээнетибиз-
дин акыбети кайтып, ¿з¿р¿н кºр¿п жатабыз. 
Клип кºрºрмандарга жагып, ырыбыз элдин 
ж¿рºг¿нºн т¿нºк тапты десем болот. Чынын-
да бул ыр ж¿рºктºн чыккан. Мен Кыргызстан-
дын мекенчил жигитимин деп так кесе айта 
алам. Бирок баатырмын, баарын кыйратам 
дегенден алысмын. Эч болбосо ºнºр¿м ме-
нен кыргыздын желегин желбирет¿¿гº даяр-
мын жана колумдан келишинче аракет кыла  
берем.

Акын  
Мырзайым АЙТИМБЕТОВА: 

“Чыгарманы  
жаратуу биз ¿ч¿н 
чо¢ жоопкерчилик 

болду”

– Бир к¿н¿ т¿н бир оокумда Азиз Батыров 
ко¢гуроо кылып калды. Тынччылык бекен деп 
та¢ калдым. Ал-акыбал сурашып б¿т¿п, ал да-
роо чыгармачылыгы боюнча Казакстандагы 
бир кароо-сынакка катышып келгенин айтты. 
Казак боорлорубуз Батыровдун аткаруучулук 
чеберчилиги, ¿н¿, комузу, сахна талабына бар-
дык тараптан тºп келгенин айтып, нагыз талант 
экенсиз дешиптир. Бирок, “Кыргызстан” деген 
сºз катышкан ыры жок деген негиз менен баш 
байгени бербей коюшканын айтып, ызаланды. 
“Мырзайым, “Алга Кыргызстан, жаша Кыргыз-
стан” деген сºздºр катышкан ыр жаратпасак 
болбойт. Намыстанып, ызаланып жатам. Мен 
ºлкºмд¿н желегин желбиретишим керек, мен 
КЫРГЫЗСТАНДЫ с¿йºм!” – деп айтып, ыйлап 
жатты. Анан обону даяр экенин айтып, сºз¿н 
жазып бер¿¿мд¿ ºт¿нд¿. Жан-д¿йнºс¿ндºг¿ 
бурганакты, тере¢ден туйганга, сезгенге да-
лалат кылдым. “Макул качан, кайсыл убакытка 
керек” – десем: “Б¿г¿н, б¿г¿ндºн башташыбыз 
керек” – деп туруп алды. “Т¿н жарымдабы?” 
–  десем: “Ооба азыр жазып баштачы” – деп 
аябай ºт¿нд¿. Демейдеги ырчылардай бир 
кыздын эмес, КЫРГЫЗдын атын да¢азалайм 
деп турган азаматыбызга бир чети ыраазы 
болуп, суранычын жерге таштай албадым. 

Мекенди  да¢азалоо Баатыровдун эле эмес, ар бирибиздин милдетибиз  
эмеспи. Ошол т¿н¿ эле акырындап чыгарма жазганга кириштим. Эртеси жо-
лугуп, кенен баарлаштык. Улам жазам, улам о¢дойбуз. Убакыт тар болуп кал-
са, ага телефондон жºнºтºм. Ал оюн айтып, кайра ºч¿р¿п, кайра о¢дойбуз. 
Ошентип атып бир топ убакыттын ичинде сºз¿ элдин ж¿рºг¿нº жеткидей чы-
гарма жаратканга аракет кылдык. Ар бир сºзд¿н тамгасына чейин маани бе-
рип жазганга умтулдум. Баатыров дагы ар бир сºзд¿ ж¿рºг¿нºн ºткºр¿п ыр-
дап, катуу даярданып жатты. Кээде ырдап жатып кадимкидей кºздºр¿ жа-
шылданып кетет. Айтор, бул чыгарманы жаратуу биз ¿ч¿н аябай чо¢ жооп-
керчилик болду. Бул ыр Батыровдун ма¢дай тери эле эмес, кºз жашы ме-
нен да кошо жаралган десем жа¢ылышпайм.

Ырчы Азиз БАТЫРОВ: 

“ªнºр¿м менен  
кыргыздын желегин 

желбирет¿¿гº  
даярмын”

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА, «Кыргыз Туусу»

Маданият

Б¿г¿н, 9-сентябрда 
Маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты 
министрлиги Бишкекте 
“Комуз кїнїн” ºткºрºт. 
Бул тууралуу аталган 
министрлик маалымдайт.

Бїгїн - “Комуз к¿н¿”
“Комуз к¿н¿” элдин биримдигин бекемдººгº, 

коомчулукту бириктирїїгº багытталып, 
этностук коомчулуктун маданияттар аралык ди-
алогун ке¢ейтїї максатында Президенттин “Ко-
муз кїнї жºнїндº” жарлыгына ылайык тºртїнчї 
ирет белгиленип жатат. 

Иш-чара Т. Сатылганов атындагы Кыргыз 
Улуттук филармониясынын чо¢ залында 18:30да 
башталат.  
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Куттуктоо!
Ар дайым  адам жа-

шоосу,  ºмїр  жолу  їчїн  
кїрºшїп  саламатчылык-
тын  сакчылыгында  сак 
турган   КР саламаттык-
ты сактоо министрлиги-
нин башкы хирургу, Улут-
тук госпиталдын кан та-
мыр бºлїмїнїн башчы-
сы, КР саламаттыкты сак-
тоонун отличниги, кыргыз 

медицинасынын э¢ кºрїнїктїї ºкїлдºрїнїн бири Та-
алайбек Байсекеевди Кыргыз Республикасынын  эм-
гек си¢ирген дарыгери наамы менен чын жїрºктºн  
куттуктайм! 

Таалайбек Абдыбекович, жан дїйнº¢їздº жºнºкºйлїк,  
жылуу-жумшак мїнºзї¢їз, бийик адамкерчилик асыл 
сапаттары¢ыз менен жїздºгºн бейтаптарды дарылап, 
айыктырып, жогорку адис катары 2009-жылдан бери  
Улуттук госпиталдын кан тамыр бºлїмїн  жетектеп келе 
жатасыз. Элибиздин саламаттыгын сактоодо  дагы да-
лай медицинанын дабанын ашып, улам бийиктикке ча-
быттаган зоболо¢уз кºтºрїлїп, куш канатын талыткан 
бийиктерге жети¢из!

 Асан АКМАТОВ, журналист

П-634

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялары жана 
Аппарат кызматкерлери, Жогорку соттун Аппарат кызматкери 
Венера Укуевага апасы 

Канымбїбї БЕЙШЕКЕЕВАнын
дїйнºдºн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу те-
ре¢ кайгыруу менен кº¢їл айтып, аза кайгысын те¢ бºлї- 
шºт.

Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.
С/О 369

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОсОО «Бизнес Инвест Компани» объявляет открытый тендер на закупку горно-

шахтного оборудования Конвейер скребковый 1С50-01, 55 кВТ, длина 100 метров.
Квалификация участников тендера: поставка и обслуживание аналогичного обо-

рудования не менее 5 покупателям.
Список необходимых документов от поставщика: www.rkdf.org – тендеры и закупки.
Ваше тендерное предложение должно быть подготовлено в электронном вари-

анте и направлено по электронной почте на следующие адреса: business.investko@
gmail.com и etsoy@rkdf.org.

Бумажный вариант тендерной заявки необходимо предоставить по адресу: Кыр-
гызская Республика, г. Бишкек, ул. Уметалиева 41.

Документы для участия в тендере должны быть предоставлены не позднее 12.00 
часов 30 сентября 2022 года. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +996 555 090 090 не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока подачи тендерных предложений 
на участие в открытом тендере.

П-648

«ОсОО «Люкс Консалт» 
объявляет публичные торги, в форме открытого аукциона, по продаже 
заложенных ЛОТ №1 нежилое помещение (административное здание) 
общей полезной площадью 754,26 кв.м.  с земельным участком мерою 
15 000 кв.м., находящийся по адресу: Ошская область, Узгенский р-н, 
с. Прогресс, ул. Прогресс 62,  принадлежащий на праве собственно-
сти Татишеву Женишбеку Сатаровичу на основании решения Узген-
ского районного суда от 20.09.2012 г.,  и Госакта о праве частной соб-
ственности на земельный участок  серии Ч №469166 от 05.06.2013 г., 
Иден.код 5-06-06-1005-0865 Стартовая цена составляет 219 260 (две-
сти девятнадцать тысяч двести шестьдесят) долларов США.

ЛОТ №2 земельный участок мерою 9 000 кв.м. находящийся по 
адресу: Ошская область, Узгенский р-н, с. Прогресс, ул. Прогресс 
63,  принадлежащий на праве собственности Татишеву Женишбе-
ку Сатаровичу на основании решения Узгенского районного суда от 
20.09.2012 г.,  и Госакта о праве частной собственности на земельный 
участок  серии Ч №469165 от 05.06.2013 г., Иден.код 5-06-06-1005-0864 
Стартовая цена составляет 112 500  (сто двенадцать тысяч пятьсот) 
долларов США .

Предмет залога реализуется в сомах. 

Для участия в публичных торгах необходимо внести гарантийный 
взнос – 1% от стартовой стоимости – на р/с в сомах 1117301200020271 
БИК 111006 ЗАО «Банк Азии» до начала публичных торгов.

Выигравшим публичные торги на открытом аукционе признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Покупная цена подлежит внесению в течение пяти банковских 
дней за вычетом суммы, внесенного гарантийного взноса после про-
ведения торгов. 

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

д. 14, кв. 41, тел. (0312) 56-88-25, (0772) 30-30-32, р/с в сомах 
1117301200020271, БИК 111006 ЗАО "Банк Азии", код ОКПО 29403204, 
ИНН 01603201610167»

Публичные торги состоятся 20 октября 2022 года в 12.00 часов, 
которые пройдут по адресу: Ошская область, Узгенский р-н, с. Про-
гресс, ул. Прогресс 62.  

С/О 371

Считать  
недействительным
Утерянное свидетель-

ство за 9 классов серии УК 
за №190027072 от 21.06.2019 
г., на имя Замирбек уулу 
Атай окончившего в 2018-
2019 учебном году школу 
гимназию им. С.М.Кирова в 
с.Теплоключенко, Ак-Суй-
ского р/а считать недействи-
тельным. 

ЖТ

Жараксыз деп  табылсын
Жалал-Абад облусунун Ноокен райо-

нуна караштуу Арал айыл ºкмºтїнїн тур-
гуну Сидикали кызы Умидахонго таан-
дык код:  3-04-01-0008-0350 сандуу жер 
участкасына болгон жеке менчик укугу 
жºнїндºгї мамлекеттик акт жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз деп табылсын. 

КВ

Жараксыз деп  
табылсын

Алай районунун Жошо-
лу айыл ºкмºтїнїн Їсºн-
Кыштоо  айылынын  тургуну  
Тагайбеков    Туратбекке 
тиешелїї  0019345 номерлїї 
жеке менчик укугу жºнїндºгї  
жер кїбºлїгї  жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз 
деп табылсын

ЖА

Жараксыз деп  
табылсын

Жалал-Абад  облусунун, 
Аксы районунун, Кызыл-Туу 
а/º,  Жол-Сай айылынын тур-
гуну Музуралиев Жаныбек 
Жумашовичке таандык Ч 
№ 952691 сандуу мамлекет-
тик акт жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

КВ 753

Считать  недействительным
Утерянное свидетельство налогоплательщика г.Каракола 019 

УГНС от 12.04.2000 г., ИНН 20803197200110 на имя Хашимова 
Данияра Касымовича считать недействительным. 

ЖТ

Считать  недействительным
Утерянное свидетельство на право пользования 0,74 га зем.

доли серии ИКТП за №305310 от 01.03.2000 г., с.Кудурга иден.
код 2-05-04-0004-0077 на имя Савина Егора Федотьевича счи-
тать недействительным. 

ЖТ

Считать 
недействительным
Утерянное свидетельство 

на право пользования 1,48 
га зем.доли серии ИКТП за 
№306181 от 01.03.2000 г., 
с.Кудурга иден.код 2-05-04-
0005-0318 на имя Липатова 
Николая Владимировича 
считать недействительным. 

ЖТ

Жараксыз деп  табылсын
Ош шаарынын Жапалак айыл ºкмºтїндºгї  

Тээке айылынын тургуну  Минаждинова Ну-
рила Махаматшариповнага таандык жер тил-
кенин (идент. коду: 5-11-11-1009-1868) серия-
сы: “Ч”, №1027712 сандуу мамлекеттик акт  жа-
на  №11-177 токтомдун тїп нускасы жоголгон-
дугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Ош шаарынын Жапалак айыл ºкмºтїндºгї  Тээ-

ке айылынын тургуну  Минаждинова Бактыкан Ма-
хаматшариповнага таандык жер тилкенин (идент. 
коду: 5-11-11-1009-1869) сериясы: “Ч”, №1027713 
сандуу мамлекеттик акт жана  №11-176 токтомдун 
тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Артиков Махамадга таандык Араван  рай-

онундагы Тºº-Моюн  айыл ºкмºтїнїн Жеке-
Мисте  айылындагы  1,23  гектар аянттагы 
їлїш жердин (идент. коду: 5-02-06-0008-0082) 
2006-жылдын 5-апрелинде берилген  №003580 
кїбºлїгїнїн  тїп нускасы   жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Считать  недействительным
Утерянный государственный акт о праве част-

ной собственности на земельный участок се-
рия ЧА № 104273 и договор дарения  от 01.07.11 
р-2/2533 с иден. код 7-01-16-1022-0282 по адресу: 
Чуйская обл., Аламудунский район, с. Таш-Добе, 
ж/м “ Ала-Арча” уч. 39 считать недействитель-
ным.                                                                 П-649

Считать  недействительным
Утерянное свидетельство о государ-

ственной регистрации индивидуального 
предпринимателя Абдылдаева Талан-
та Бекболотовича  FORM STI -024 ,ИНН 
20401198900492, код ОКПО 29895227  
10.03.2017 года  считать недействительным.

КВ

Аталган бала бакчанын кор-
пусунун курулушу ушул 

жылдын апрель айында баш-
талып, ага 6 млн. 103 ми¢ 420 
сом жумшалган. Курулушту «На-

рынстройсервис» компания-
сы аткарган.

Нарын облусунда мек-
тепке чейинки билим берїї 
мїмкїнчїлїгїн ке¢ейтїї дол-
боорунун алкагында курулуп 
жаткан имарат MSDSPI KG 
коомдук фонду тарабынан 
4 млн. 901 ми¢ сомго кар-
жыланып, буга Тышкы иш-
тер жана соода министрли-
ги тарабынан башкарылуу-
чу Австралия ºкмºтїнїн тїз 
жардам программасы донор 
болгон. Ал эми Нарын шаа-
рынын бюджетинен ºздїк са-
лым катары 1 млн. 202 ми¢ 
420 сом бºлїнгºн. 

Айгерим КАЧКЫНБЕКОВА, 
«Кыргыз Туусу»

Нарын

Бала бакчанын кошумча  
корпусу ачылды

8-август к¿н¿ Нарын шаарында «Ыйман» бала бакчасынын 
50 орундуу кошумча корпусу ачылды. Бул тууралуу 
шаардык мэриянын басма сºз кызматынан билдиришти.
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Директор – башкы редактор  
ТЫНАЛИЕВ Мырзакат
Кабылдама – 62-20-18
Башкы редактордун  
биринчи орун басары  
КАЛЫКОВ Шекербек – 62-20-17
Жооптуу катчы 
АЛЫМБЕКОВ Темирбек – 62-20-25
Жооптуу катчынын орун басары 
КАЧКЫНБЕКОВА  Айгерим – 
62-20-19
Жарнама бєлїмїнїн башчысы 
ДЇЙШЄНБЕКОВА Раиса –  
62-20-65
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Экономика  бєлїмїнїн башчысы 
НАЗАРАЛИЕВА Нарынкїл – 62-20-66

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

Жарнама бєлїмї:  0508 07-07-20 
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  № 1160    Нускасы 5056
Басууга 08. 09.2022-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

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине  
караштуу Финансы-кредиттик фонддун тºлºмºрлºрдїн 

карыздарын тындыруу эсебинде кабыл алынган 
тºмºндºгї кыймылсыз мїлктї сатууну  жарыялайт:

№ Аталышы Жайгашкан 
жери

Баасы Кошумча 
маалымат

1 Кыймылсыз мїлк 
(гараж чарбасы)  

3,46 га жер 
їлїшї менен 

Чїй обл., 
Жайыл  р-ну, 
Федоровка а., 

Центральная к., 
№83в/1

3150883 Жалпы аянты 
3,66га

2 SHIFENG SF700 
маркасындагы 

2012-жылы 
чыгарылган  

трактор 
4TCR-4R 

маркасындыгы 
прицеп менен

Баткен обл., 
Баткен р-ну, 
Баткен ш.

443228 Абалы 
жакшы

3 HENGTE HTL 
маркасындагы 

2012-жылы 
чыгарылган 
экскаватор

Баткен обл., 
Баткен р-ну, 
Баткен ш.

1061928 Абалы 
жакшы

Маалымат алуу їчїн тºмºндºгї даректерге кайрылса¢ыздар 
болот: Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 58а, 203 каб. Тел: 
0312 62-01-26, 0559 19-61-96.                                                С/О 365

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Подразделение службы судебных исполнителей Кара-

Сууйского района объявляет  публичные торги  на основание 
судебного акта заложенного имущества:  24,0 га сельскохозяй-
ственной земли, находящихся по адресу: Ошская область, Кара-
Сууйский район, с/управы Кызыл-Кыштак, с. Жаны-Турмуш,  
ЕНИ № 5-04-08-0011-0664, 5-04-08-0011-0667, принадлежащий 
Хашимову Олимжану Абитжановичу.  

Стартовая цена  2 439 200 ( два  миллиона  четыреста   
тридцать   девять тысяча двести)  сомов.

Торги состоится в 9.00 часов, 13 октября 2022 года по 
месту нахождения имущества:  Кара-Сууйский район, с/упра-
вы Кызыл-Кыштак, с. Жаны-Турмуш.

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

Участник выигравший торги, должен в течении семи дней  
внести  покупную цену за вычетом  гарантийного взноса.

Для информации обращаться в ПССИ Кара-Сууйского   
района, кабинет №17.  Тел. Ватсап: 0772 22-44-10.  

Судебный исполнитель    
ПССИ Кара-Сууйского района                      Б.ИБРАИМОВ 

ТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Межрайонного суда  г.Бишкек от 16.08.2010 г. по делу № ЭД 

-938/09мбс9 ОсОО СКРП “Метимпекс” признан банкротом. Приказом ДДБ при МЭК 
КР № 68  от 29.06.2022 г. специальным администратором назначен Кунакунов Акыл-
бек Марисович.

Собрание кредиторов состоится 27.09.22 в 13-00 по адресу: г. Бишкек, ул. 
Рыскулова 95 а. 

Кредитором необходимо зарегистрироваться за семь дней до начало собрания.
При себе иметь документы удостоверяющие  личность и доверенность с правом 

голосования.
Дополнительная информация по тел: 0705 04-31-83.                                         П-644

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик универси-
тети Манас таануу жана лингвистика институтунун доценти Ис-
раилова Тинатин Шаршеевнанын атасы

ИСРАИЛОВ Шаршендин
дїйнºдºн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу їй-бїлºсїнº, 
жакындарына тере¢ кайгыруу менен кº¢їл айтып, аза кайгы-
сын те¢ бºлїшºт.

Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.
С/О 368

Ала-Арчинский айыл ºкмºтї 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

1. Авто транспорт который находится на балансе  а/о Газ 
3110-101, год выпуска 2002, транспортные средства  нахо-
дится в не рабочем состояний, техническая не исправно  
длительное время простаивает (более 10 лет). 

Цена на авто транспорт 15 020 (пятнадцать тысяч 
двадцать) сом.

2. Авто транспорт Мерседес-Бенц  ML 320, автомаши-
на находится  в рабочем состоянии, транспортному сред-
ству требуется капитальный ремонт либо замена основ-
ных узлов или агрегатов. Двигатель, коробка передач, хо-
довая часть, электрическая часть, топливная система. Ку-
зов покрыт царапинами,  имеются внятины.                                             

Цена за авто транспорт 165 565 (сто шестьдесят пять 
тысяч пятьсот шестьдесят пять) сом.

Аукцион состоится: 12.10.2022 года в здании Ала-
Арчинского а/о..

Наш адрес: Чуйская обл., Аламудунский район, с. 
Мраморное, ул.  Юбилейная №1.

П-643

Считать недействительным
Утерянный вкладыш диплома о высшем образовании УВ-1 

№ 164628 на имя Исаковой  Нургуль  Бейменжановны  вы-
данный  Бишкекским политехническим институтом 20.06.1992 
года регистрационный № 18768 считать недействительным.

КВ

Считать недействительным
Утерянное свидетельство о праве частной собственности на 

земельный участок (доли) № 8028 от 14.08.2008г.  серии КО-144  
№ 059370  на имя  Алапаева  Алмаза и других считать недей-
ствительным.                                                                                 

КВ

Считать недействительным
Утерянное свидетельство о праве собственности на земель-

ную долю № 114 от 14.03.2000 года, код ЕНИ 7080300270181 по 
адресу: Чуйская обл.,Сокулукский район, а/а Ат-Башинский, с. 
Ат-Башинский, конт. 225, д. бн. на имя  Смагулова Ерлана Уй-
симбаевича считать недействительным.                            П-647

Считать недействительным
В связи с утерей свидетельтво о праве частной собствен-

ности на земельный участок государственный акт № 586205 
от 14.04.2015 года и договор купли продажи № 2015-75-75 от 
02.04.2015 года принадлежащий ОсОО «Дака» считать недей-
ствительным.                                                                                КВ

Считать  
недействительным
Утерянную лицензию 

№ 483 от 14.03.2009 и ду-
бликат лицензии № 483 от 
14.03.2014 года чатного нота-
риуса Сыдыковой Салтанат 
Райымбековны считать не-
действительным.         П-637

Считать  
недействительным
Утерянный государствен-

ный акт о праве частной соб-
ственности серия Ч  №964607 
от 29.12.2020г. по адресу Тон-
ский район, с/у Кун-Чыгыш,  
уч. Чап на имя Акматова 
Миргул Байкабасовна счи-
тать недействительным.     КВ

Жараксыз деп табылсын
Чїй облусунун Сокулук районунун Орок а/а Селекционное 

айылынын Кипкалова 5 а кºчºсїндºгї бала бакча имаратынын 
2019-жылдын 3-майында берилген  № 13565 менен катталган 
серия Б № 032637 сандуу жер участогунун мººнºтсїз пайдала-
нууга укугу жºнїндºгї мамлекеттик акт жана иден. коду: 7-08-17-
1008-0045 сандуу техникалык паспорту жана иден. коду: 7-08-17-
1008-0044 сандуу бала бакча имаратынын котельныйынын тех-
никалык паспорту жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                                                                                 П-646

Жараксыз деп  
табылсын

Жумгал районундагы Куй-
ручук айылынын тургуну Аб-
дыкожоев Кубатка тиешелїї 
1996-жылы 3-январда  № 
3-12 менен катталган  Карга-
Бий участкасындагы 2 га жер 
їлїшїнºн пайдаланууга укук 
берїїчу кїбºлїк жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.                П-642

Жараксыз деп табылсын
Кара-Суу районундагы Сарай айыл ºкмºтїнїн Эркин  айы-

лынын аймагында жайгашкан  “Темирбек”   дыйкан чарба-
сынын жетекчиси  Жузбаева Ташбу Карабаевнанын  (ИНН 
11705196500959)   мамлекеттик каттоо кїбºлїгїнїн тїп нуска-
сы  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.     ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Полотов Кулекке таан-
дык  Ноокат районундагы 
Н.Исанов атындагы  айыл ай-
магынын  Тескей-Кожоке айы-
лындагы  їйдїн (идент. коду: 
5-05-10-1006-0821)  сериясы: 
“Ч”,   №573895 сандуу мамле-
кеттик акт жоголуп кеткенди-
гине байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.                 ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Тургунова Саодатхан Аб-
дуллаевнага таандык Ош  
шаарынын Калинин масси-
виндеги 210-кварталынын 
104-кºчºсїндºгї №29 їйдїн 
(идент. коду: 5-11-09-0322-
1723)  техникалык паспорту  
жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын. 

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Абдувапов Абдувапка 
таандык  Ноокат районундагы 
Жа¢ы-Ноокат айыл аймагы-
нын  Кызыл-Тейит айылында-
гы  їйдїн (идент. коду: 5-05-
06-1002-0331)  2003-жылдын 
25-мартында  чыккан №18 
токтомдун негизинде берил-
ген мамлекеттик акт жана 
техникалык паспорту жого-
луп кеткендигине байланыш-
туу жараксыз деп табыл- 
сын.                                    ТА

Жараксыз деп табылсын
Сабыржанов Мейражидинге таандык Чо¢-Алай районунда-

гы Чо¢-Алай айыл ºкмºтїнїн Кызыл-Туу участкасындагы жер 
тилкенин (идент. коду: 5-07-01-0002-0276)  техникалык паспор-
тунун тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                                                                                    ТА
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ªнºр

Асел МУСА кызы, “Кыргыз Туусу”

Устачылыкка 
3 жашымдан кызыгам

– Мен 1956-жылы Панфилов району-
на караштуу Тельман айылында туулуп, 
ºскºм. 3 жашымдан темирден жасалган 
ар кандай буюмдарга кызыгып башта-
дым. Айрыкча, балта, балка жана мык 
шаймандарын жасаганды жакшы кºрºт 
элем. Убакыт ºткºн сайын ¿йрºн¿п, акы-
ры ат жабдыктарын жасап калдым. Чы-
нын айтканда, бирººгº барып атайын 
¿йрºнгºн жокмун. Кайсыл жерден ээр-
токум кºрсºм, жанына барып, кызыгып 
карайт элем. Ошолорду кºр¿п ж¿р¿п, бул 
ºнºр калыптанды окшойт. 

Андан соў 1980-жылы С.Чуйков атын-
дагы кºркºм с¿рºт окуу жайына тапшы-
рып, булгаарыны кºркºмдºп иштет¿¿ ке-
сибине ээ болдум.  Негизи адамдын ары 
жагында кºрº¢гºс¿ болбосо, ишти алып 
кет¿¿ кыйын. Ошону менен 50 жылдан 
бери элибиздин эзелки ºнºрї болгон  ат 
жабдыктарын жасап келем.

Мээнетти кºп талап 
кылган жумуш

– Ат жабдыктарын жасоо устанын 
чыгармачылыгына жараша болот. Мык-
ты уста жыгачты кантип бышырууну, те-
рини кайсыл убакта капташ керектигин, 
ошондой эле жасалган ээрдин атка кан-
дай отурушун, атты кыйнабай жеўил бо-
лорун билиши зарыл. Ушулардын баарын 
билген уста гана сапаттуу ат жабдыкта-
рын жасай алат. Ээр жасоого ар кандай  
убакыт кетет. 

ªзїм ээрдин жºнºкºй¿нºн баштап эў 
жакшысына чейин жасаймын. Жасалга-
нына жараша баасы коюлат. Жºнºкºй 
ээрдин баасы 1,5 ми¢ доллардан баш-
талат. Былтыркы жылы ирандык жигит-
ке бир ээр-токумду 20 миў долларга сат-

Ат жабдыктары 
ата мурас, улуттук 
баалуулуктар болуп 
саналат. Аны жасоо ар 
кимдин шыбагасына 
буюрган эмес. Бул 
ºнºрд¿ 50 жылдан 
бери аркалап келе 
жаткан Самаган 
Токтосунов агайды 
атайы издеп таап, 
кепке тарттык.

Самаган ТОКТОСУНОВ:

“Кыргыз ээрине эч бир 
элдики теў келе албайт”

кам. Ал баасына эч таў калбай сатып ал-
ды.  Кºрсº ал ат жабдыктарына кызыгып, 
аны коллекция кылат экен. Ээрди жаса-
баган адамга оўой эле кºр¿н¿ш¿ м¿мк¿н. 
Бирок, жасап келгенде бир топ машака-
ты бар. Уста деген мына ошонун баары-
на даяр болушу керек. 

Казактар  
3 жолу чакырышты
– Чет ºлкºлºргº чыгып, чоў-чоў 

кºргºзмºлºргº жана 4 жолу кºчмºндºр 
оюндарына катыштым. Мына ошондо 
д¿йнº ж¿з¿ боюнча кыргыздын бычмач 
ээрине эч ким теў келе албастыгын бай-
кадым. Кыргызда айтат эмеспи “Колдо 
бар алтындын баркы жок”,-деп.  Чынын-
да ошондой. Муну биз моюнга алышы-
быз керек. 

Мени Казакстанга 3 жолу чакырыш-
ты. “Бизге келиўиз, сизге бардык шарт-
тарды т¿з¿п беребиз. Сиз жасаган ээр-
лерди кыргыздар баалашпайт”,-деп ай-
тышты. Анан мен аларга: “Силер ºз 
ишиўерди кыла бергиле! Мен ºз ºлкºмдº 
иштейм”,-деп жооп кайтаргам.  Азыркы 
тапта ºз¿б¿зд¿ ºз¿б¿з кºтºрбºсºк, эч ким 
бизди кºтºрбºйт. Чет ºлкºдº кыргыздын 
улуттук буюмдары ºтº жогору бааланат. 
Жалаў  эле ат жабдыктары эмес, ж¿ндºн 
жана териден жасалган буюмдар жого-
ру бааланып, сувенир катары жакшы са-
тып алышат. Азыркы учурда кºб¿нчº ка-

зактар биздин кол ºнºрч¿л¿к буюмдары-
бызды сатып алышууда. 

Боордошторум 
с¿й¿нгºндºр¿нºн  

ыйлашты...
– 2014-жылы Кытайда 42 мамлекет 

катышкан, 2 миўге жакын заманбап искус-
ство чеберлеринин д¿йнºл¿к деўгээлде 
кºргºзмºс¿ болгон. Ошого катышам де-
сем мага карата ар кандай бут тосуу-
лар болду. Ага карабай ºз к¿ч¿м менен 
Кытайга барып, кºргºзмºгº катыштым.  
Жыйынтыгында 42 ºлкºн¿н ичинен 
1-орунду алып,  Кыргызстанымдын же-
легин желбиреттим. 

Ал жактан да кыргыз мекендеште-
рим мени колдоп, с¿рºп турушту. Анан 

биринчи орунду алганымда бардык бо-
ордошторум с¿й¿нгºндºр¿нºн ыйлаш-
ты. Мына ошол учурда гана ºз¿мд¿ кыр-
гыз жараны экенимди туйдум. Мекеним 
¿ч¿н аз да болсо салымымды коштум деп 
ичимден с¿й¿нд¿м. Ал жакта ж¿р¿п, “Кыр-
гыздар мындай ээр жасай албайт” деген 
талашка да т¿ш¿п келдим. Анан иштеп 
жатканымдагы видеолорду кºрсºткºндºн  
кийин гана алар ишеништи. 

Акыры эмгегим  
бааланды...

– Сыйлыкты ºз ак эмгегиў, Кудай бер-
ген талантыў, талыкпаган аракети¢ ме-
нен ала турган болсоў, сºзс¿з толкунда-

нуу болот. Эмгегиў ºкмºт тарабынан баа-
ланып турса, бул жакшы нерсе экен.  Пре-
зидент Садыр Жапаровдун колунан ал-
ган “Даўк” медалым мага дем, к¿ч берип, 
алдыга карай иштешиме т¿ртк¿ болду. 
Сыйлык  алгандан кийин дагы иштешим 
керек деген чоў жоопкерчилик ж¿ктºлд¿.  

“Эл тараза, эл сынчы” 
деген чын

– ªткºндº Чуўкурчак жайлоосунда 
Эгеменд¿¿л¿кт¿н  31 жылдыгы, Байтик 
баатырдын 200 жылдыгы белгиленип, 
анда кыргыздын улуттук буюмдарынын 
кºргºзмºс¿ ºтт¿. Ага мен да катышып, 
келген конокторго ºз эмгектеримди тар-
тууладым. 

Ошол жердеги эл “Ушул жердеги че-
берлердин  эў алды болдуўуз”, – деп баа 
беришти. Эл эле таразалап коёт экен. 
Бул жºнºкºй сºз мага чоў сыймык бол-
ду. Анан ошол жерден 2 жигит келип ээр-
дин баасын сурашты. Мен аларга: “Баа-
сы 35 миў доллар”, – деп айтым. Эў кы-
зыгы, аларга ошол бааны айтсам таў ка-
лышкан жок. Сыягы алар ат жабдыктарын 
баалашат окшойт деп койдум. 

Бул ээрди 1,5 жыл жасадым. Анын 
ортосунда пандемияга болуп, ээр т¿г¿л 
кара жанды ойлоп калдым. Бирок, ошент-
се да жасаган ишимди аягына чыгардым.  
Ал ээрди  Т¿ркиянын Измир шаарында 
ºтº турган тºрт¿нч¿ кºчмºндºр оюнуна 
арнап жасагам.  Алардан мурун кыргыз 
элим кºр¿п, баасын берсин деп Чуўкурчак 
жайлоосуна алып чыктым.  Бул жºнºкºй 
жасалган ээр эмес. Ага кыргыздын атри-
буттары, с¿рºт искусствосу, кºчмºн эли-
биздин жашоо турмушу, айтор Манас 
атабыздан Чыўгыз атабызга чейин кам-
тылган. Ошонусу менен башкалардан 
ºзгºчºлºнºт. Бул нерсени искусствону 
т¿ш¿нгºн адам гана т¿ш¿нºт. 

Келечекте Кудайым ден соолук бер-
се,  дагы да жакшы ээр-токумдарды жа-
соо ниетим бар. 


