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Президенттин Тїркия сапары

Президент Садыр Жапаров Изник шаарындагы 
«Кыргызлар турбеси» мемориалына барды.

Мамлекет башчысы мемориалды карап чыгып, ошол эле 
жерде куран окулду.

 «Кыргызлар турбеси» — бул Изник шаарын алуу 
їчїн салгылашууларда курман болгон кыргыз жоокер-
леринин элесине арналган мемориал. Ислам энцикло-
педиясына ылайык, бул алгачкы Осмон дооруна (XIV 
кылым) таандык кїмбºз.

Кїмбºз султан Орхан гази тарабынан 1332-жылы 
Анадолу Селжугунун тїптºлїшїнº салым кошкон кыр-
гыз жоокерлеринин элесине арналып салынган.

2004-жылы октябрда кыргыз скульптору Тургун-
бай Садыков жасаган жоокердин эстелиги бакчага ор-
нотулган.

Мемориал кичинекей ºтмºк менен байланышкан эки 
бºлмºдºн турат. Мавзолей типтїї византиялык стилдеги жа-
салгасы менен кºўїлдї бурат. Кїмбºздº сегиз саркофаг бар: 
жетººсї чоў кишиники жана бирººсї баланыкы.

Т.ИСХАКОВ

Карыны сыйлаган 
абийир табат
Кыргыз Республикасынын  

Президенти Садыр Жапаровдун 
1-октябрь – Карылардын эл аралык 
кїнї менен кыргызстандыктарды 

куттуктоосу 
 Аксакалдуу аталар жана ак элечек эне-

лер!
Кымбаттуу кадырман карылар!
Элибиздин бїгїнкї кїнгº чейин тарых ба-

рактарынан сызылып калбай сакталып калы-
шынын чыныгы себептери – байыркы тили-
биз, кººнº маданиятыбыз, бекем сакталган 
нарк-насилибиз экени миўдеген жылдарды 
басып ºткºн таржымалыбыз улам ачылып, 
улам изилденген сайын далилденїїдº.

Кыргыз элинде кылымдардан бери 
кºкїрºгїнº салт-санааны уютуп, келечекти 
кººдºн менен туюп билген карыларын аздек-
теп, урматтап келген улуу нарк бар. Ар бир 
кыргызстандыктын жїрºгїндº акылы кенч 
аталарыбызга, мээрими толгон апаларыбыз-
га ыраазы болгон сезим жашайт.

Сиздер турмуштун тїрдїї даамын та-
тып, ак-караны так ажыратып кºзїўїздºр ка-
ныгып, оош-кыйыш кыйынчылыктарды ба-
балардан келаткан улуу нарк менен жеўип 
келдиўиздер. Биз сиздерден улуу наркты 
улап, андан ары алып кетїїнї їйрºнїп ке-
лебиз.

Ошондуктан менин «Инсандын руханий-
адеп-ахлактык ºнїгїїсї жана дене тарбия-
сы жºнїндº» биринчи жарлыгым чыккан эле. 
Ал коомдо жаўы тартипти - руханий, адеп-
ахлактык, маданий баалуулуктарыбызды 
бекемдººгº арналып, жаўы кºз караштарды 
калыптандырууга багыттоочу негизги кїч бо-
луп берет. Бул їчїн жарандарыбызга, ºзгºчº, 
ºсїп келе жаткан жаш муунга руханий жана 
адеп-ахлактык жактан дайыма камкордук 
кºрїїбїз зарыл.

Сиздердин руханий дººлºттºрдї, улуттук 
баалуулуктарды ыйык сактап, кийинки муун-
га ºткºрїп берип жатканыўыздар – Кыргыз-
стан їчїн баа жеткис байлык.

Кºптї кºрїп кºсºм болгон, салтты буз-
бай, каададан жазбай ºмїр улаган ºрнºктїї 
ата-энелердин кºрºгºчтїгї, билгичтиги, акы-
лы менен сабыры бизге ар дайым чоў са-
бак болот.

Биздин милдет – тарыхый, маданий, ру-
ханий баалуулуктарды кылдаттык менен сак-
тап келишкен улуу муундун ºкїлдºрїнº та-
тыктуу жашоо шарттарын тїзїї, алардын 
коомго активдїї катышуусуна кºмºк кºрсºтїї. 
Бул багытта быйыл биз пенсияларды жа-
на социалдык тºлºмдºрдїн кºлºмїн кый-
ла жогорулаттык. Кадырман карыларыбыз-
дын узак жана сапаттуу жашоосун камсыз 
кылууга кїч-аракетибизди жумшап жата-
быз. “Карыны сыйласаў, абийир табасыў” 
деген накыл кеп бар. Биз баарыбыз улгая-
быз, карылык ар бирибиздин башыбызда. 
Карыларыбызга кам кºрсºк, ал Кудайдан  
кайтат.

Ардактуу аталар, ак саамайлуу энелер!
Майрамыўыздар менен дагы бир жо-

лу куттуктайм. Баарыўыздарга чыў ден 
соолук, узун ºмїр каалайм.

Тºрїбїздїн, элибиздин кºркї болуп, Кыр-
гызстан калкына ак батаўыздарды берип 
жїрº бериўиздер!

29-сентябрда Президент Садыр Жапаров Тºртїнчї 
Дїйнºлїк кºчмºндºр оюндарына катышуунун 
алкагында Тїркия Республикасынын Президенти Режеп 
Тайып Эрдоган менен жолугушту.

Кызматташуу улам 
ºркїндºй бермекчи

Эки ºлкºнїн лидерлери кыргыз-тїрк кызматташ-
тыгынын кеўири чºйрºсїн талкуулап, саясий, 

соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тар-
мактардагы байланыштарды бекемдººгº ºзгºчº кºўїл  
бурушту.

Президент Садыр Жапаров Тºртїнчї Дїйнºлїк кºчмºндºр 
оюнунун жогорку деўгээлде уюштурулганын белгилеп, алар 
адамзат цивилизациясынын мурасы катары дїйнºдº этно-

спорт жана этномаданий кыймылды ºнїктїрїїгº багытталга-
нын баса белгиледи.

Жолугушуунун жїрїшїндº тараптар ошондой эле эки та-
раптуу стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыўдоо, 
ошондой эле эки ºлкºнїн туруктуу ºнїгїїсїнº, стабилдїїлїккº 
жана гїлдºп-ºнїгїшїнº кºмºк кºрсºтїї максатында дїйнºлїк 
аренада диалогго жана кызматташууга умтула тургандыгын 
ырасташты.

Президент Садыр Жапаров Бурса 
шаарындагы “Осман гази жана Орхан гази 
Турбеси” мемориалына барды.

Мамлекет башчысы Садыр Жапаровго жана би-
ринчи айым Айгїл Жапаровага кїмбºздїн ардак-

туу кароолунун курамын алмаштыруу аземи кºрсºтїлїп, 
андан соў алар “Осман гази жана Орхан гази Турбеси” 
мемориалы менен таанышты.

Осман гази Осмон мамлекетинин негиздººчїсї, 
1258-1326-жылдары жашаган. 1326-жылы Бурсаны ка-
ратып алгандан кийин Орхан гази атасы Осман газинин 
керээзин аткарып, кїмбºзгº койгон. Кїмбºздїн ичинде 
бермет менен кооздолгон жыгач саркофаг бар. Кїмбºздº 
Осман газинин жакындарына таандык он жети мїрзº бар.

  Мамлекет негиздººчїлºрдїн 
мемориалында

Изниктеги  
кыргыз издери

Расмий маалымат

Дайындоолор 
Кечээ Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга 

ылайык, Максутов Алтынбек Аскарович маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты министринин, Текебаев Тилек Кыдырмаевич 
транспорт жана коммуникациялар министринин, Мамбетакунов Улан-
бек Эсенбекович билим берїї жана илим министринин, Ибраев Таа-
лайбек ªмїкеевич энергетика министринин милдетин аткаруучу бо-
луп дайындалышты.

Бошотуулар
Кечээ Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык, 

транспорт жана коммуникациялар министри Осоев Эркинбек Арстан-
бекович, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри 
Жаманкулов Азамат Капарович берген арыздарына ылайык ээлеген 
кызматынан бошотулушту.

Президент Садыр Жапаров кол койгон дагы эки жарлыкка ылайык, 
Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич  билим берїї жана илим 
министри кызматынан, Бекмурзаев Доскул Жумагулович энергети-
ка министри кызматынан бошотулушту.

Жогорку Ке¢еште

Ушул  кызмат  
керекпи же кереги жокпу?

Жогорку Ке¢ештин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жа-
на региондук ºнїктїрїї боюнча комитетинин жыйынында Монополия-
га каршы жºнгº салуу кызматынын ишмердїїлїгї сынга кабылды.

Депутат Аманкан Кенжебаев  аталган кызматтын болушунун максатка 
ылайыктуулугу тууралуу маселени кºтºрїп, анын баа саясатын анык-

тоодо реалдуу рычагдары жоктугун, статистикалык маалыматтарды чогултуу 
менен гана алектенгенин билдирди.

Ал  Монополияга каршы кызматтын тºрагасынын орун басары Же¢алы 
Орозбаев кызылча кандай баада сатылып жатканын билбей, “5 сомдон” деп 
жооп бергенин сындады. “Тийиштїї ыйгарым укуктары, кºзºмºлдººчї функ-

циялары жок болсо, эмнеге мындай кызматты кармап, айлык тºлºп жатышат?” деп маселени ка-
быргасынан койду.  Ошондой эле “Кайы¢ды-Кант”  комбинатынын  дыйкандар жана жумушчулары 
менен жолугуп, кызылча кабыл алуу пункттарында кызылчанын сатып алуу баасы 6 сом 3 тыйынга  
бааланганын билдирди.

Ш.МУСАБЕКОВ
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Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМБЕКОВ, "Кыргыз Туусу"

Мамлекеттик сатып алуулар 
тартиби бекитилди

Мамлекеттик сатып алуулар чºйрºсїндº контрактты  банктык 
коштоону камсыз кылуу тартиби жана контрактты банктык 
коштоону жїзºгº ашырууга ыйгарым укуктуу банктардын 
тизмеги бекитилди. 

Мындай чечим «Мамлекеттик сатып алуулар жºнїндº» мыйзамдын 49-бе-
ренесин ишке ашыруу максатында кабыл алынган. Ал  мамлекеттик са-

тып алуулар чºйрºсїндº контрактты банктык коштоону колдонуу тартибин жа-
на шарттарын белгилейт.

Белгилей кетсек, келишим боюнча коштоону жїзºгº ашырууга ыйгарым 
укуктуу банктардын тизмесине «РСК Банк», «Айыл Банк» жана «Керемет Банк» 
ачык акционердик коомдору кирген.

Тºрага Акылбек Жапаров 
Баткен облусуна жумушчу 
сапарынын жїрїшїндº Баткен 
районунун Рават айылынын 
102 жаштагы тургуну Асал 
Абдиломутовага жолугуп, 
ал-абалынан кабар алып, 
аны Карылар кїнї менен 
куттуктады.

Белгилей кетсек, Асал Абди-
ломутова – тылда эмгектен-

ген, 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата 
Мекендик согуштун катышуучусунун  
жесири.

102 жаштагы энени куттуктоо

Жабыркагандарга жардам – кїн тартибинде

Акылбек Жапаров Баткен 
облусундагы административдик-
аймактык бирдиктерди 
калыбына келтирїї жана 
ºнїктїрїї боюнча мамлекеттик 
комиссиянын жыйынын ºткºрдї.

Министрлер Кабинетинин башчысы 
Баткен облусуна Кыргыз Республи-

касынын Президентинин тапшырмасы ме-
нен келгендигин белгиледи.

«Мамлекет башчы Баткен облусундагы 
кырдаалды кїн сайын кºзºмºлдºп турат. 
БУУнун сессиясына катышуусу мындан 6 
ай мурун белгиленген. ªлкºнїн Президен-
ти дїйнºлїк бийик трибунадан биздин ай-
макка агрессивдїї басып кирїї болгонду-
гун жарыялады. Карапайым элге ок аты-
лып, кºпїрºлºр жардырылды, жолдор то-

сулуп, їйлºр талкаланып, тонолгон, ай-
рым жарандар ºзгºчº ырайымсыздык ме-
нен ºлтїрїлгºн. 

ªзбекстан Республикасы менен чек ара 
маселеси тынчтык жолу, сїйлºшїї жолу ме-
нен чечилди. Биз кыргыз-тажик мамлекеттик 
чек арасындагы 200 чакырым талаштуу ай-
мактарды чечїї їчїн бардык кїч-аракетти 
жана потенциалды жумшайбыз. Кандай 
жол болбосун биз элдин тынч жашоосун 
камсыздоо їчїн чек араларды делимита-
циялоо жана демаркациялоо маселесин 
чечебиз», – деди ал.

Мамлекеттик комиссиянын отурумун-
да калыбына келтирїї иштери боюнча 
жїргїзїлїп жаткан биринчи кезектеги ча-
ралар, куралдуу кагылыштын натыйжасын-
да каза болгондордун жана жабыркагандар-
дын їй-бїлºлºрїнº материалдык жардам 
кºрсºтїї, чарба субъекттерине келтирил-
ген зыянды баалоо жана аларга компенса-

ция тºлºп берїї, ошондой эле кыйраган жа-
на жабыркаган турак жайларды калыбына 
келтирїї боюнча иштерди жїргїзїї масе-
леси каралды.

А.Жапаров суук тїшº электе бузулган 
турак жайларды калыбына келтирїї зарыл-
дыгын баса белгиледи. Бул максатта Ош 
жана Жалал-Абад облустарынан керектїї 
атайын техникалар жана адистер тартылат.

«Турак жайларды калыбына келтирїї 
иштери тез арада жїргїзїлїшї керек. Бат-
кен жана Лейлек районунун тургундарына 
ºзгºчº мамиле талап кылынат, алар бар-
дык зарыл нерселер менен толук камсыз 
болушу керек. Атайын эсепке жарандардан 
307 млн. сом тїшкºн. Бул финансылык ка-
ражаттар бир тыйынына чейин Баткен об-
лусунун тургундарына багытталат. Бул ма-
селе менин ºзгºчº кºзºмºлїмдº турат»,  –  
деди ал.

Мамлекеттик комиссиянын отурумунун 

жыйынтыгында, Финансы министрлигине 
калыбына келтирїї жана жабыркаган жа-
рандарга жардам кºрсºтїї боюнча чара-
ларды ыкчам тартипте каржылоо тапшыр-
масы берилди.

Профилдик тїзїмдºргº їйлºрї жабыр-
каган жана капиталдык о¢доого муктаж жа-
рандарга эки этапта 300 ми¢ сом ºлчºмїндº 
бир жолку материалдык жардамды  
атайын эсептен бºлїп берїї тапшырмасы 
берилди. Їйлºрї жабыркаган, бирок ка-
питалдык о¢доого муктаж їйлºрдїн кате-
гориясына кирбей калган жарандарга 100 
ми¢ сом ºлчºмїндº материалдык жардам 
кºрсºтїлºт.

Эмгек, социалдык камсыздоо жана миг-
рация министрлигине каза болгондордун 
жана жабыркагандардын їй-бїлºлºрїнº  
республикалык бюджеттен бир жолку ма-
териалдык жардам кºрсºтїї жºнїндº че-
чимдин долбоорун кыска мººнºттїн ичинде  
Президенттин Администрациясына киргизїї 
тапшырмасы берилди. 

Ведомствого Баткен жана Лей-
лек районунун тургундары їчїн социал-
дык жºлºкпулдарды эсептºº тартибин 
жºнºкºйлºштїрїї тапшырмасы да берилди.

Экономика жана коммерция министрли-
гине 10 кїндїк мººнºттº жабыр тарткан 
ишкер субъекттерге келтирилген зыяндын 
ордун толтуруу тартибин бекитїї жºнїндº 
токтомдун долбоорун толуктап иштеп чы-
гуу жана Президенттин Администрациясы-
на киргизїїсї тапшырылды.

Энергетика министрлигине электр энер-
гиясынын їзгїлтїксїз берилишин камсыз-
доо жана чек арага жакын жайгашкан ай-
ылдардагы жабыркаган їй-бїлºлºрдї бе-
кер кºмїр менен камсыздоо тапшырма-
сы берилди.

   Тиешелїї ведомстволорго Ак-Сай жа-
на Чо¢-Талаа айылдарындагы жалпы би-
лим берїї мектептерин коопсуз аймактар-
га куруу боюнча тапшырмалар берилди.

Гранттар маанилїї 
долбоорлорго берилїїдº

Тºрага бир катар 
айылдарда болду

 Акылбек Жапаров Баткен районунун Капчыгай, Ак-
Сай, Ми¢-ªрїк жана Достук айылдарында болду.

Министрлер Кабинетинин башчысы чек арага чектеш айыл-
дардын тургундары менен жолугушуп, Тажикстандын курал-

дуу агрессиясынан жабыркаган турак жайларды, социалдык жана ин-
фраструктуралык объектилерди кºрїп чыкты.

Учурда жеринде объекттерди баалоо жана калыбына келтирїї 
иштери жїрїп жатат. Калыбына келтирїї иштерине куткаруучулар, 
волонтерлор, атайын техникалар тартылган.

«Капчыгай айылында дээрлик бардык їйлºр талкаланган. Биз 
жа¢ы їйлºрдї курабыз, анда тийиштїї инфраструктура каралып, 
таза суу, асфальт жолдор менен камсыз болуп, кºчºлºр жарык-
тандырылат. Бул жа¢ы айыл болот, тиешелїї башкы планды иш-
теп чыгуу керек», – деди А. Жапаров жана тиешелїї мамлекеттик 
жана жергиликтїї бийлик ºкїлдºрїнº бир катар тапшырмаларды  
берди.

Ак-Сай айылында Министрлер Кабинетинин Тºрагасы талкалан-
ган мектептин имаратын кºрїп чыкты.

Балдардын коопсуздугун камсыздоону эске алуу менен 
жа¢ы мектеп куруу маселесин иштеп чыгуу боюнча тапшырма  
берилди.

Тºраганын биринчи орун басары 
Адылбек Касымалиев Япониянын Эл 
аралык кызматташтык агенттигинин 
(JICA) Кыргыз Республикасындагы 
Туруктуу ºкїлї Хироюки Кавамото 
менен жолугушту. 

Жолугушуунун жїрїшїндº эки та-
раптуу кызматташтык маселеле-

ри, анын ичинде Япония ºкмºтїнїн грант-
тык программасы аркылуу мамлекеттик кыз-
маткерлерди даярдоо (JDS) маселеси тал-
кууланды. 

А.Касымалиев белгилегендей, Кыргыз 
Республикасы їчїн кºлºмдїї жаратылыш 
ресурстарына ээ болбостон, адам ресурс-
тарын ºнїктїрїї саясатына басым жасоо 
менен ºнїккºн мамлекетти куруу мїмкїн экен-
дигин далилдей алган Япониянын тажрыйбасы  
актуалдуу болуп саналат.  

Ошондой эле тараптар «Бир айыл – бир про-

дукт» долбоорунун алкагында кызматташууга, Ош 
– Баткен – Исфана унаа жолунун тилкесинде «Эл 
аралык маанидеги магистралдык жолдорду жак-
шыртуу» долбоорун ишке ашырууга ºзгºчº кº¢їл 
бурушту.
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Їчилтик

Европаны каптаган энергетикалык кризис
 Дїйнºдºгї курч 
кырдаалдын экономикага 
тийгизген кесепетинен 
Европа да четте 
калган жок. Бир катар 
єлкєлєрїндє социалдык 
чыўалуу болуп, элди 
каршылык акцияларга 
чыгууга аргасыз кылып 
жатат. Мындай акциялар 
Германияда, Чехияда ж.б. 
ºлкºлºрдº болгон. 

ªткºн аптанын аягында 
Лондондогу ири темир 

жол станциясынын аймагында 
жїздєгєн демонстранттар кады-
ресе товарлар кымбаттап, кризис 
єскєнїнє нааразылык билдирип 
чыгышты. Жалпы калктын акция-
лары темир жолчулардын, деўиз 
жана жол транспорт жумушчулар 
кошундарынын иш таштоо акция-
ларынын башталышына туш кел-
ди. Булардын жалпы улуттук иш 
таштоосу октябрь айынын башы-

на пландалып жатат. Профсоюз-
дардын билдиргенине караган-
да, єлкєдєгї 40 000ден ашык жу-
мушчу каршылык акциясына чы-
гып, темир жол тїйїндєрїн бууп 
салууга бара турганы алдын ала  
кабарланган. 

Мындай акциялар Брита-
ниянын Эдинбург, Суонси, Ли-
верпуль сыяктуу ондогон шаар-
ларында єттї. Алар: “Байларга са-

лык салгыла, кедейлерге кол сал-
багыла!”, “Элдин маянасын жого-
рулаткыла!”  деген транспарант-
тарды кєтєрїп чыгышкан. Акция-
ны кєптєгєн бейєкмєт жана про-
фсоюздук уюмдар колдошту. Эл 
бийликте турган Британиянын кон-
сервативдик партиясынын эконо-
микалык саясатын катуу сынга 
алып жатышат. Кызматка турга-
нына 1 айдан жа¢ы ашкан Англия-

нын премьер-министри Лиз Трасс-
ка карата коомчулуктун басымы 
кїчєдї. Трасс айым экономика-
лык кризиске карабай, эў бай жа-
рандардын жеке киреше салыгын 
тємєндєтїї жєнїндє єлкє бюдже-
ти тууралуу маалыматында айт-
кан болчу. Ушундан кийин сурам-
жылоого катышкан британиялык-
тардын 50 пайыздан ашыгы жаўы 
премьер-министр айымды “Кыз-
маттан кетсин!” деп билдириш-
кен. Демонстранттарга климаттын 
єзгєрїшїнє каршы топтор бири-
гип, борбор калаадагы чо¢ кєпїрє 
блоктолуп калды. Анын їстїнє, 
Британияда электр энергиясынын 
кымбаттаганы элдин кєчєгє чыгуу- 
суна кошумча тїрткї болду.

Энергетика кризисинен 
дїйнєдєгї эў бай єлкєлєрдїн 
бири Швейцария да жабыркай 
баштады. Жакында курчап тур-
ган чєйрєнї коргоо министри Си-
монетта Соммаруга: “Кышкысын 
жарык єчїрїїлєр болбошу їчїн 
кереги жок учурда жарыкты, ком-

Жа¢ы жарлык жакшы кинолорду тартууга ºбºлгº 

Ошондой болсо да, кине-
матографисттердин ара-

сында мындай ири акча акыйкат 
бєлїштїрїлїп, чыныгы кєркєм 
фильмдерди тартууга жол ачы-
ларына ишенбегендер да бар. 
Анткени, бюджеттен бºлїнгºн 

каражатты кºп жыл бою иште-
ген бир ууч адамдар алып, жаш-
тардын жаўы фильм тартуусуна 
мїмкїнчїлїк беришпейт. Мыкты 
сценарий їчїн каражат бєлїнїшї 
керек болсо, тескерисинче, ал жак-
та мыкты каражатка карап сцена-

рий жазылып калган. Бирок, бул 
боюнча министр: “Келерки жылы 
чо¢ каражат бºлїнїп калса, ар 
бир киносценарийди ºзїбїз ка-
рап чыгабыз. Кºркºм кеўештин ку-
рамын да ºзїбїз топтойбуз. Бар-
дыгы ачык-айкын болоруна шарт 
тїзїлєт. Авторлор азыртадан се-
риалдарын, кєркєм фильмдердин 
сценарийлерин даярдай бериш-
се болот. Ал эми анимациялык 
фильмдерди тарта турган режис-
серлорго да иш табылат”, – деп  
билдирди.

арасында кєркємдїїлїгї тайкы, 
кєрїїчїлєргє жукпаса да, єздєрї 
ырсаўдаган “комедия” жанрын-
дагы тасмалар кєбєйдї. Коме-
дияны жеўил-желпи жанр ката-
ры тїшїнїп алгандар бар. Дїйнє 
классикасында дагы, улуттук клас-
сикалык чыгармаларда дагы коме-
диянын орду олуттуу болчу. Тас-
мада же сахнада єз доорунун кем-
чиликтерин сынга алган персонаж-
дар бар эле. Балдарга арналган 
фильмдер жокко эсе. 

А.Малдыбаев атындагы ака-
демиялык опера жана балет те-
атры да ушуга окшош кемчилик-
терден куру эмес. Министрлик-
тин пикири боюнча улуттук баа-
луулуктарды кºтºргºн чыгармалар 
коюлбай, жа¢ы опералар жазыл-
бай калды. Балеттик жаўы спек-
таклдер совет жылдарынан бери 
жаўыртылган эмес. Репертуары 
кайталанма бойдон калган. Бирок, 
театрдын имаратты миллиондогон 
сомго капиталдык о¢доодон ºттї. 
Эми чыгармачылык жагдайын ал-
дыга жылдыруу максатында кадр-
лар боюнча иш башталыптыр. 

пьютерди єчїрїп тургула. Їй-бїлє 
мїчєлєрї душка чогуу тїшкїлє”, 
– деген билдирїї жасап калктын 
каарына калды. Швейцарияда 
электр энергиянын ички єндїрїшї 
жалпы керектєєнїн 25 пайызын 
гана жабат. Бул єлкєнїн єзїндº 
газ сактоочу жайлары жок. Газ-
дын 75 пайызын Германия аркы-
луу алып турган. Ал эми Россия-
нын “Газпром” компаниясы “Тїндїк 
агым-1” газ тїтїгї аркылуу Герма-
нияга газ берїїнї токтотуп койгон. 
Ушундан улам Швейцария кыш-
кысын электр энергиясын колдо-
нууну 1-октябрдан келерки жыл-
дын апрелине чейин 15 пайызга 
кыскартууну пландап жатат. Бу-
га чейин, ºлкє бийлиги алдыда-
гы кыштын кооптуулугун калкка 
жеткирїї їчїн: ”Энергия чектел-
ген. Келгиле, жарыкты коромжу 
кылбайлы!”, – деген аталышта-
гы кеўири массштабдагы ºнºктїк 
єткєрїшкєн. Анда сууну, электр 
энергияны їнємдєєгє чакырыш-
кан болчу. 

Кыргыз киносу тармагында 
кєйгєй кєп. Азыркы кїндє Мос-
квадан, Ташкенттен билим алып 
келген профессионал кино сын-
чылар жок. Т.Океев, Б.Шамшиев, 
М.Убукеев, Д.Садырбаев сыяк-
туу корифейлер тартып, “Кыргыз 
керемети” аталган фильмдерге 
кесипкєй киноведдер пикирин ай-
тып, керек жерде катуу сындап 
турушчу. Учурда Кыргызстанда 
бир дагы жогорку окуу жайы теа-
тровед менен киновед адистигин 
окутпайт. Жаш режиссерлордун 

Анда белгиленгендей, 
2022-жылдын тогуз айы-

нын ичинде Тажикстан менен бол-
гон чек ара чырынан тºрт жолу 
тїрдїї де¢гээлде чатак чыккан. 
Бардык учурда тынч жашаган калк 
Тажикстандын куралдуу провока-
циясынан кооптонуп, їй-жайын 
таштай качууга мажбур болуш-
канын Акыйкатчы ачыкка чыгар-
ды. Согушка чейинки мезгилдер-
де кыргыз-тажик мамлекеттик чек 
арасынын ар кайсы тилкелеринен 
Тажикстан тараптын 15 жолу ку-
ралдуу кєкїтїїсї катталган. 

Тажикстандын агрессорлугун дїйнº таанышы керек

Акыйкатчы маалымдагандай, 
19-сентябрдан баштап, укук кор-
гоочулар Баткен облусунун жа-
быр тарткан айылдарын кыдырып, 
400дºн ашык жергиликтїї тургун 
менен жолугушуп, сурамжылоо 
жїргїзгєн. Эми Тажикстандын со-
гуштук агрессиясынан їй-жайын 
таштай качууга мажбур болгон 
калктын басымдуу бºлїгї аялдар 
жана балдар болгонун эл аралык 
коомчулукка жайылтуу кажет. Со-
гуштун кесепетинен Кыргызстан-
дын 60тан ашык жараны курман 
болуп, анын ичинде 15 жашта-

гы кыз да мерт кеткен. Жаракат 
алгандардын 20сы балдар. 140 
ми¢ден ашык жаран эвакуация-
ланганы айтылат. Їйлºр ºрттºлїп, 
мал уурдалып, жыйналган эгин 
ташылып кеткен же ордунда жок 
кылынган. 

А.Абдрахматова 2021-жыл-
дын 21-апрелиндеги Тажикстан-
дын Баткен облусуна карата со-
гуштук агрессиясынын натыйжа-
сында 36 кыргыз жараны каза  
таап, 12 жаштагы кыз, 3 жаш-
таы бала мерт кеткенин да эске 
салды. Анын пикиринде, эл ара-
лык коомчулуктун, укук кор-
гоо уюмдарынын бардыгынын 
ишмердїїлїгїн Баткенге бу-
руп, дїйнº калкынын алдында 
агрессордун жїзїн таанытуу ка-
жет. Тынч элге баскынчылык кы-
лып, ºмїрїн алган, майып кыл-
ган агрессорго БУУга мїчº мам-
лекеттер ºз баасын берїїсї ке-
рек. Анткени, 16-сентябрь кїнї 
бир эле убакта чек аранын бир 

Кыргызстандын бейпил турмушта жашап жаткан элине 
каршы Тажикстандын агрессиясын согуштук акт 
катары айыптоону Кыргызстандын Акыйкатчы институту 
Евросоюздун атайын ºкїлчїлїгїнºн ºтїндї. Кыргызстандын 
Акыйкатчысы Атыр Абдрахматова адам укуктары боюнча 
Евросоюздун атайын ºкїлї Имон Гилмор менен болгон 
сїйлºшїїсїндº Баткендеги абал тууралуу иликтенген 
маалымат берди.       

нече тилкесинен башталган ат-
кылоодон Лейлек жана Баткен 
райондорунун калктуу конушта-
ры катуу жабыр тарткан. Бул жол-
ку куралдуу кагылышуудан Бат-
кендин жети, Ош облусуна ка-

раштуу Чо¢-Алай районунун Же-
кенди айылынын эли жашаган 
жерин таштап качууга аргасыз 
болушкан. Кагылышуудан 198 
адам жаракат алып, 62 адам мерт  
кеткен. 

“Кыргызстанда жакшы кинолор тартылбай калды”, – 
деген пикир айтылып жїрºт. Маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов 
соцтармактардагы суроолорго жооп берип жатып мындай 
дейт: “Азыр дурус кинолор бар. Эл аралык конкурс, 
фестивалдардан гран-прилерди алып келип жатышат. 
Албетте, бул жакшы дечи. Бирок, жала¢ эле  мындай 
фильмдерди тартуу менен чектелип калбашыбыз керек. 
Кыргыз коомчулугун мекенчилдик улуу максаттарга 
багыттаган, калктын кєркєм фильмдерге табитин 
кєтєргºн, мамлекеттин ºнїгїшїнº таасирдїї тасмаларды 
чыгарбасак болбой калды. Кєп жылдан бери нукура 
кєркєм фильмдерди тартууга олуттуу каражат бєлїнгєн 
эмес. Жакында Президент С.Жапаровдун кино тармагын 
єнїктїрїїгє карата жарлыгы чыкты. Ал боюнча ири 
каражат бºлїнїп, атайын фонд тїзїлє турган болду. Ага 
кєркєм фильмдерди, кыргыз сериалдарын тартабыз. 
Сценарийлерди ийине жеткире талдап иргеген атайын кино 
комиссия тїзїлєт”. 
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Резонанс

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу

Биринчиден, жаш министрдин тарап-
керлери тарабынан анын пара ал-

баганы, а бул жºн эле укук коргоо орган-
дары тарабынан атайын уюштурулган иш 
экени жºнїндº пикир жаратуу аракети ка-
туу кºрїлдї. 

Мїмкїн андай пикир жаратуунун ба-
шында анын тарапкерлеринин жеке кызык-
чылыктары же А.Бейшеналиевдин кызыкчы-
лыктарын коргоо аракети гана тургандыр? 

Бирок, андай пикирдин коомчулукта-
гы кºп адамдар тарабынан колдоого алы-
нып кетишинде, албетте, буга чейин ми-
нистр жºнїндº терс маалыматтын дээрлик 
болбогону, коомчулукта анын тарапташта-
ры тарабынан оў имидждин гана тїзїлгºнї 
чоў роль ойноду. Адатта, коомчулуктагы 
имидж кºп нерсени аныктайт эмеспи. Ан-
дай пикирдин жактоочулары мына ушуга 
таянышты окшойт. 

Экинчиден, биздин укук коргоо орган-
дары кºпчїлїк учурларда анча негиздїї 
эмес фактылардан улам кылмыш иште-
рин козгой бере тургандыгы да жашыруун 
эмес. СССРдеги массалык репрессиялар 
убагында 1935 – 1939-жылдары ºлкºнїн 
башкы прокурору жана массалык репресси-
ялардын уюштуруучусу катарында белгилїї 
болгон Андрей Вышинскийдин “Адам болсо 
болду, а берене табылат” деген сºзї беке-

Имидж анын ээсин коргоого 
эмес, ишине жардам берсе

28-сентябрда билим берїї жана илим министри Алмазбек 
Бейшеналиевдин пара алып жаткан жеринен кармалышы 
коомчулукта, анын ичинен ºзгºчº социалдык тармакта кызуу 
талаш-тартышты жаратты. Мына ушундан улам, тºмºнкї 
макалада анын себептери боюнча ой жїгїртїїнї туура кºрдїм. 

ринен айтылган эмес да. 
Мына ошондон улам кºптºгºн кылмыш 

иштери сотторго жеткенде бузулуп, тергºº 
аныктагандай ºўїттº эмес, андан алда кан-
ча жеўил беренелер боюнча сот чечимде-
ри чыкканы, а кºпчїлїк учурларда айыптал-
гандар биротоло акталып кетишкендикте-
ри, ошондон улам укук коргоо органдары-
на ишенимдин тºмºн экендиги да турму-
шубуздагы кадыресе кºрїнїш. 

Їчїнчїдºн, укук коргоо (тергºº) орган-
дары тарабынан маалымат коомчулукка кеч 
жеткирилип (тергººнїн кызыкчылыктарын-
да дегени менен эч кандай андай маани-
ге ээ болбогон), ал ортодо анын жактоочу-
лары тарабынан коомчулукта айыпталган 
адам жºнїндº ал ак жеринен кїйїп жаткан-
дай пикир тїзїлїп калат эмеспи. 

Мунун сот органдарына да таасири тиет 
- судьялар тарабынан чечимдер кабыл алы-
нууда аларга моралдык кысым кºрсºтїлїп 
(пикет-митингдер уюштурулуп) жиберилет. 

А.Бейшеналиевдин иши боюнча да мы-
на ушундай болду. Алгач социалдык тармак-
тарда аны жактаган пиар-кампания жїрїп, 
андан кийин анын баш коргоо чарасы ка-
ралган учурда сот алдында ураандары ме-
нен митинг уюштурулду. 

Эми эмоцияны мындай кое туруп, таза 
юриспруденциянын кºз карашынан окуяны 
талдап кºрºлї. Кылмыш ишин козгогон Ич-
ки иштер министрлиги алгач министр 110 
миў доллар талап кылып, алып жаткан кез-
де кармалганы жºнїндº кыска кабар тарат-

ты. Алар тараткан видеодо чынында эле 
министр бир адамдан (арыз жазган адам-
дан) конвертти алып жатканы, сїйлºшкºн 
сºздºрї кºрсºтїлºт. 

Бирок, кºрºрмандарга ал жерде ми-
нистр дароо 110 миў долларды алып жат-
кандай маалымат берилгендиктен, ан-
ча суммадагы доллар конвертке батпай 
тургандыгы аргумент катары кºрсºтїлїп, 
А.Бейшеналиевдин жактоочулары тара-
бынан кылмыш иши жасалма экендиги, 
бул окуя министрге каршы атайын уюшту-
рулган кутум катарында чечмелººгº жїйºº 
болуп берди. 

Эгерде ИИМ дароо эле министр 110 
миў доллар талап кылып, анын кºп бºлїгїн 
мурда алганын, а акыркы эпизоддо сумма-
нын калган 10 миўин алып жатканын даана 
чечмелеп жазганда, коомчулуктун пикирин 
жогорудагыдай манипуляциялоого жылчык 
калтырылмак эмес. 

Экинчиден, параны берїїгº мажбурлан-
ган жана тергºº менен кызматташууга бар-
ган адамдын ºздїгї жºнїндº маалымат бе-
рилгенден кийин дароо эле ал жºнїндº терс 
имиджди калыптандыруу аракети кºрїлдї. 
Муну менен А.Бейшеналиевдин їстїнºн 
укук коргоо органдарына арыз жазган Ме-
дицинанын эл аралык жогорку мектебинин 
проректору, Индиянын жараны Поту Фани 
Бхушандын терс аракеттеринен улам гана 
А.Бейшеналиев ак жеринен жабыр тартып 
калгандай пикир жаратуу аракети кºрїлдї.

Їчїнчїдºн, А.Бейшеналиевдин эмгек 

жолундагы жетишкендиктери саналып, ал 
таптаза, дегеле пара алууга барбай турган 
адам катарында кºрсºтїлїп жатты. Мын-
дан тышкары, маалыматтар чындыкка ок-
шош болушу їчїн анын пара менен колго 
тїшїрїлїї фактысы анын билим берїї тар-
магында жасоого аракетинин каршылашта-
ры, ºзгºчº жакында жїргїзїлгºн мектеп ди-
ректорлорунун ротациясынан улам кызмат-
тарынан кол жуугандар тарабынан уюшту-
рулгандай ºўїттº берилип жатты. 

Ооба, дароо айта кетсек, ал билим берїї 
тармагына жасайм деген реформасы, ºзгºчº 
12 жылдык окуу мººнºтїн киргизїїсї коомчу-
лукта терс кабыл алынган. 

Мындай аракеттер белгилїї бир на-
тыйжага ээ болгонун, башкача айтканда 
коомчулуктун пикирине таасир бергенин 
да айта кетели. 

Ошол эле учурда, жактоочусу айткан-
дай, ал долбоордуку делген акчаны накта-
лай, кºчºдºн алуу фактысынын ºзї эле ми-
нистрдин таза эмес жоругун далилдеп турат. 

Экинчи айныгыс далил – анын мурда 
алган 37,500 долларды кайтарып берїїсї. 
Бул ошончо акчаны мыйзамсыз алганынын 
айныгыс далили болуп турбайбы. 

Мына ушулардан кийин да А.Бей-
шеналиевди жактоо моралдык жактан кан-
чалык туура?! 

Албетте, бул иште акыркы чекитти сот 
органдары коймокчу. Тарапкерлери жаз-
гандай, А.Бейшеналиев чет ºлкºлºрдº иш-
теген, демек, ºзїн коргогонго билимдїї, 
тажрыйбалуу, кїчтїї адвокатты жалдап 
алганга жетиштїї каражаты бар, ºзї да 
билимдїї адам. 

Ошондуктан, эгер чынында эле ак бол-
со жана кандайдыр-бир кутумдун же тарап-
таштары айтып жатышкандай, оюндардын 
курмандыгы болуп жатса, ºзїнїн актыгын 
далилдеп алууга мїмкїнчїлїгї толук бар. 

Кїндїн темасы

Санариптик ºнїктїрїї ми-
нистрлигинин Калкты кат-

тоо департаментинин маалыма-
тына ылайык, 21 – 26-сентябрда 
Кыргызстанда Россиянын 3 526 
жараны катталган. Андан бери да 
агым жїрїп жатат. Баса, алардын 
арасынан Россиянын жаранды-
гын алышкан мекендештерибиз 
жºнїндº так статистика жок, би-
рок, мобилизациядан качкандар-
дын арасында алар да болушу  
мїмкїн. 

Жалпысынан алганда бул ми-
грациянын биздин ºлкºгº тийгиз-
ген оў же терс таасирлери кандай 
болушу мїмкїн?

Азыр кºпчїлїктїн жадында 
ушул маселе турат. Демократия 
ºнїккºн жана пикирлердин кеўири 
плюрализми бар биздин коомдо 
мына ар кандай пикирлер айты-
ла баштады. Арасында мекенинен 
качкандарды мусапыр катарында 
кºрїшїп, аларга жакшы мамиле 
кылуу менен элибиздин, мекени-

Россиялыктарга кїтїїсїз жаралган 
проблема бизге пайдалуу болобу?

биздин имиджи їчїн кам кºрїїгº 
чакыргандар бар. Андайлардын 
катарында ошол эле Россияда 
эмгек мигранттары болуп жашап 
жїрїшкºндºр кºп кезигїїдº. Алар-
дын пикири боюнча, мына ушундай 
жакшы мамиле россиялыктар ара-
сында да биздин кыргыз мигрант-
тарына жакшы мамиленин калып-
танышына тїрткї бермекчи. Ай-
рым мигранттарыбыз азыркы учур-
да да аларга россиялыктар жана 
орустар тарабынан жакшы мами-
ле жасалып жатканын айтышып, 
жооп катарында ушундай мами-
ле жасоого чакырышып, атїгїл, 
бул жактагы тааныштарына, ага-
туугандарына качкындарды тосуп 
алууну, аларга жардам берип коюу- 
ну ºтїнїп жатышкандары да кºп. 

Кой аксагы менен миў деген-
дей, келгиндерден кооптонуп, алар 
биздин ºлкºдº биротоло калыш-
са, орустардын санын кºбºйтїп, 
кийин автономия сурайт, башка-
ча айтканда мамлекеттїїлїктїн 

эгемендїїлїгїнº коркунуч келти-
рет деген ойдогулар да аз болсо 
да кезигет. 

Батыш идеологиясын жакта-
гандан улам жалпы эле россия-
лыктарды, анын ичинде качкын-
дарды жеригендер менен катар 
эле, качкындар Украинадагы со-
гушка  каршы болуп качып келип 
жатышат деп аларды колдошкон 
батышчылдар да бар. 

Ал ортодо Россиядагы кыргыз-
стандык мигранттар аскерге чакы-
рылууда деген маалымат мигран-
тарыбыздын арасында дїрбºлºў 
тїшїрїп жиберди. Ошондуктан, 
Кыргызстандын Россиядагы эл-
чилиги жарандык албаган кыргыз-
стандыктар кооптонушпай коюшса 
болорун, анткени, жарандыгы жок 
адам аскерде кызмат кыла алба-
сын билдирген тºгїндººнї ºзїнїн 
Фейсбуктагы баракчасына жайгаш-
тырууга аргасыз болду. 

Мындай учурдан пайдаланып 
калууну кºздºгºндºр дароо эле 
“иштеп калышты”. “Чї” дегенде эле 
качкындарды аэропорттордон то-
суп алышкан шылуун таксисттер 
пайда табышканы коомчулукка 
ачыкталды. Андайлар такси акы-
ларын эселеп жогорулатып жибе-

ришкен. Ушундай эле шылуундук-
ту акыга батир жана бºлмºлºрдї 
бергендер, мейманкана ээлери 
жасашканы да белгилїї болду. 
Бул процесс массалык мїнºзгº 
айлангандыктан, салык органда-
ры батирди ижарага бергендер  
тууралуу маалыматтарды ачыктоо 
боюнча кайрылуу жасады. Анын 
кыйыр кесепети – мындай бааны 
кºтºрїп жибергенден улам ижа-
ра батирлерде жашашкан кыргыз-
стандыктар їчїн оорчулук жарат-
канында болду. 

Эми экономикалык жактан 
келгиндерден кандай пайда же 
зыян болушу мїмкїн? 

Айталы, Кыргызстанга биро-
толо жашоо їчїн келишкендер-
ден адамдарыбыз да, мамлекет 
да пайда кºрсº болот. Анткени, ка-
чып келгендердин арасында жого-
ру квалификациялуу адистер бар 
экендиги, мисалы, ªзбекстандын 
бийликтери андайларды - жогор-
ку квалификациядагы айтишник-
терди атайылап чакырып жатыш-
кандыгы жºнїндº маалымат чы-
гып жатат. 

Аны эске албаганда да, кел-
гиндердин мейманканаларга, же-
ке батирлерге убактылуу болсо 

да токтошуп, коомдук тамактануу 
жана башка кызматтардан пайда-
ланышынан, сатып алууларынан 
ºлкºгº каражаттар тїшїп, пайда 
гана алып келип жатат. Бул чет 
элдик валютанын кошумча булагы 
да болуп калууда. Жогоруда айтка-
ныбыздай, кїнїмдїк кызыкчылык-
ты кºздºбºстºн, келечекти ойлоп 
иш кылсак, булар эртеўки потен-
циалдуу жайкы туристтер да бо-
луп калышы мїмкїн. 

Айрым эксперттер мындай 
массалык жер которуунун, эгер-
де алар кийин Кыргызстандын жа-
рандыгын алып калышса, биздин 
социалдык камсыздандыруу, са-
ламаттыкты сактоо тармактарына 
оордук келтире тургандыгын айтып 
жатышат. Анткени, мамлекеттер 
аралык келишимдерге ылайык, биз 
пенсиялык жана башка социалдык 
тºлºмдºр, медициналык тейлºº 
менен камсыздоого милдеттїїбїз. 
Бул ансыз да оор абалды турган 
бул тармактарга кошумча кыйын-
чылыктарды жаратмакчы. 

Ошентсе да, рынок шарттары-
на ылайык, бардык оў жана терс 
жактарын эсепке алганда, процесс- 
ти башкара билсек, пайдалуу жа-
гы басымдуу болчудай...

Россияда жарым-
жартылай аскердик 
мобилизация 
жарыялангандан кийин 
миўдеген эркектер ºз 
башын калкалаш їчїн 
ºлкºсїн таштап тышка 
чыга башташты. Батыш 
мамлекеттеринин кºбїнº 
алар їчїн эшик жабык болгондон жана катнаш жолдору 
татаалдашканынан уламбы, качкындардын негизги 
агымы мурдагы союздук ºлкºлºргº, алардын ичинен 
Россия менен чектеш Казакстанга, Грузияга, Арменияга 
жана ªзбекстан менен Кыргызстанга багытталууда.
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Актуалдуу маек

Бетти даярдаган Вера БЕДЕЛБЕК, 
“Кыргыз Туусу”

– Бейшенбек Токтобаевич, Ку-
рултай институтунун тїзїмї, 
статусу жана ишмердиги туура-
луу айтып берсе¢из?

– Курултайдын ишмердїїлїгї жана 
статусу Баш мыйзамдын 7-беренесине 
ылайык жїргїзїлºт. ªкїлчїлїктїї, ба-
гыт берїїчї институт, 21 кишиден тур-
ган туруктуу иш алып барган президи-
уму бар. 7 облуста жана Бишкек, Ош  
шаарларында Аксакалдар ке¢ештери бо-
лот. Бир жылда бир жолу бийлик бутагы-
нын маалыматын угат. Кезексиз Курултай 
делегаттардын 2/3синин демилгеси менен  
чакырылат.

– ªлкº тагдырын чечїїгº бай-
ланышкан маселелерде Курултай-
дын ролу канчалык?

– ªлкº тагдырын чечїїдº анын ор-
ду ºтº чо¢. Маселен, 2050-жылга чейин 
СССР убагында тїзїлгºн 18 ГЭС салуу 
боюнча, 5 жылдын ичинде электромо-
биль заводун салып, ºлкº жарандарын 
электромобиль колдонууга ºткºрїї жа-
на чет элден келген нефтиден баш тар-
туу сыяктуу сунуштарды бере алат. 15-20 

Курултайды ºткºрїї боюнча  
комиссиянын тºрагасынын орун  

басары Бейшенбек АБДРАЗАКОВ:

«Ата-баба жолуна тїшсºк нарктуу, 
ооматтуу, дººлºттїї мамлекет болобуз»

жылдын аралыгында 100дºй заводдорду 
куруу менен чет ºлкºлºргº мигрант бо-
луп чыгып кеткен 1,5 млн. элди мекени-
не кайтаруу боюнча.

Мындан тышкары улуттук идео-
логиябызды иштеп чыгып, элибиздин 
каада-салт, нарк-насили болгон улут-
тук баалуулуктарыбыздын башатына 
кайрылуу боюнча иш-чараларды алып  
барат.

– Кыргызстан кºп улуттуу 
ºлкº. Башка улуттун ºкїлдºрїнºн 

да делегаттар келишеби?

– Курултайга Кыргызстанда жашаган 
ар бир улуттун ºкїлдºрї жана бардык ди-
ний конфессиялардан делегаттар шай-
ланууга укуктуу.

– Курултайга чет ºлкºдº жа-
шаган жарандарыбыз да катыша 
алабы? Эгер катышса, алар кан-
дай жол менен тандалат?

– Чет элде жїргºн мигранттар їчїн 
28 орун каралган. Чет элдеги элчиликтер, 
консулдар, диаспоралар аркылуу танда-
лып, шайланат.

– Баш мыйзамга Курултай  
институтун киргизїї туура эмес 
болгон деген пикир да бар. Ал  
боюнча кандай контр аргументте-
ри¢из бар?

– Курултай институту Баш мыйзам-
га киргени абдан туура болгон. 30 жыл-
да бийликке, байлыкка тойбогон 10-15 
саясатчы мамлекеттїїлїк менен эгемен-
диктин баркын билбей, ºлкºнї талап, 
тоноп, атып, сатып кетишти. Жылдар 
бою уланган мындай кºрїнїш эч ким, эч 
качан, эч нерсеге жооп бербейт деген 
принципке алып келди. 70 жылда чогул-
ган СССРден калган байлыкты 70 киши 
бºлїп алып, “Джип” минип олигарх бол-
ду, элдин 99%ы жакырланды. Жумуш-
суздуктун айынан 1,5 млн. жараныбыз 

дїйнºгº жан багуу алекетинде тентип  
кетти.

Президенттер келген сайын Кыргыз-
стандагы 300 олигархты чогултуп, 5 пар-
тия тїзºт, бийликке келип, талайт, тонойт, 
атат, сатат, качат! Тилекке каршы, 5 жыл 
сайын тº¢кºрїш, Ак їй ºрттºнºт, адам-
дар каза болот. Тº¢кºрїштї ар бир топ 
ºзїнїн кызыкчылыгы їчїн жасаган сис- 
тема тїзїлїп калган болчу. Ошондуктан 
эл тагдырын 5-6 саясатчы чечпей, эл 
ºзї чечїїгº мезгил келип жетти. Антке-
ни бийликтин ээси 5 партия менен 5 оли-
гарх эмес, эл болуш керек. 

Курултайдын максаты – элдик бий-
ликти, башкарууну, кºзºмºлдї кїчºтїї. 
Ата-бабалардан келе жаткан улуттук  
баалуулуктар менен Манас ата мура-
сын аздектºº.

Геосаясатта Курултай – калкан, ич-
ки коррупционерлерге – кылыч жана 
30 жылдык чириген системага каршы  
вакцина!

Ата-бабаларыбыздын жолуна 
тїшпºй, 5 жыл сайын тº¢кºрїш кы-
ла берсек мамлекеттїїлїктºн ажы-
райбыз. Келечектеги 100 жылда Кыр-
гызстандын ºнїгїїсїнїн 3 жолу бар: 
Биринчиси, эгер экстремизм, терро-
ризм, радикализм жолуна тїшсºк – 
Ооганстан болобуз. Экинчиси, басып 
ºткºн со¢ку тарыхыбызды 100 жыл-
да 3 жолу кайталасак (3 тº¢кºрїш, 32 
ºкмºттї алмаштырып, 10 жолу баш 
мыйзамды ºзгºртїп, 500-600дºй ки-
ши каза болуп), анда - Сомали боло-
буз. Їчїнчїсї, элдин кызыкчылыгын 
баарынан жогору койгон кылымдар-
дан келаткан ата-бабалардын жолу. 
Башка жол жок. Дагы жол издеп 30 
жыл кетирїїнїн кажети да жок. Ата-
баба жолуна тїшсºк салттуу, нар-
ктуу, ооматтуу, дººлºттїї, тїбºлїктїї 
улуу кыргыз каганатындай мамлекет  
болобуз.

– Жогорку Ке¢еш турганда Эл-
дик Курултайдын канчалык зарыл-
чылыгы бар эле? Дїйнº элдерин-
де Курултай институту барбы?

–Жогорку Ке¢ештин ыйгарым укукта-
рына жараша ºзїнїн ишмердиги, Курул-
тайдын ºзїнїн жумушу бар. Адамзаттын 
тарыхын алып карай турган болсок, ал-
гач мамлекет тїзїї, эл менен бийликтин 
ортосундагы мамилелерде бийлер, бек-
тер, аксакалдар институту, он башы, жїз 
башы, ми¢ башы дегендин баары биздин 
ата-бабалардан дїйнº элдерине жайыл-
ган. Ата-бабаларыбыз колдонгон башка-
рууну бїгїнкї кїндº кытай эли колдонуп, 
ºсїп-ºнїгїп келе жатат. Элдик– адилет, 
акыйкат башкаруу болгондо гана мамле-
кет ºнїгїїгº карай багыт алат. Курултай 
бул – демократиянын туу чокусу. Ошон-
дуктан ата-бабаларыбыз “ийри отуруп, 

тїз ке¢ешели”, “ке¢ешип кескен бармак 
оорубайт”, “айтылган сºз, атылган ок”, 
“баш кесмек бар, тил кесмей жок”, – деп 
айтып келген.

– Курултай институтунун бюд-
жети кандай?

– Эгемендикти алган жылдардан бе-
ри пайдасы тийбеген канчалаган депутат-
тарды бактык. Элден ºз кызыкчылыгын 
жогору койгон 120 депутаттын ар бири 6 
млн. сомдон алышты. Ал эми Курултай-
га келген ми¢ делегат акча албайт, ма-
шина, їй сурабайт, бир жылда бир жо-
лу чакырылып, бийликтин отчетун угуп, 
тармактардын ишмердигине ºз баасын 
берип, сунуш-пикирлерин ортого салы-
шат. Коррупцияга бºгºт болот, ошондой 
эле тº¢кºрїш токтоп, Кыргызстан ºнїгїї 
жолуна тїшºт.

Кыргызстандын со¢ку жа¢ы тарыхын-
да 30 жылдан кийин гана Баш мыйзамды 
ºзгºртїї менен президенттик башкаруу 
системасына ºтїп, эл ºзї Президентти 
шайлап, Курултай институту ишмерди-
гин баштады. Акыйкаттуу, адилеттїї эл-
дик бийлик орноп, мамлекетибиз ºнїгїї 
жолуна тїшсº, Курултай институту тары-
хыбызда алтын тамгалар менен жазылып 
калат. Кудай колдоп, жерибизде тынчтык, 
элибизде ынтымак болсун!

Кыскалар

Кара-Сууда пахта  
заводу ишке кирди

2-октябрда Кара-Суу районундагы Жоош айыл аймагында пахтаны кайра 
иштетїїчї завод ишке берилди.

Завод Тїркия мамлекетинин ишкерлери менен биргеликте курулган. Долбоордун жал-
пы суммасы 80 миллион сомду тїзїп, пахта заводунун жалпы аянты 1,5 гектар жер-

ди ээледи. 
Заводдун негизги иш багыты Ош жана Жалал-Абад облустарынын дыйкан-

фермерлери ºндїргºн чийки пахтаны кабыл алуу, кайра иштетїї, чигиттен пахта майын  
жана мал чарбасы їчїн тоют ºндїрїї. Завод суткасына 30 тонна пахтаны кайра иш-
тетет. Андан таза була алынат. Мындан сырткары “Ак Теке” заводу жаз айларын-
да дыйкандарды пахтанын сапаттуу їрºнї жана минералдык жер семирткичтер менен  
камсыздайт.   

Ошондой эле дыйкандардын муктаждыгына, сунушуна карап пахтаны эгїї, культива-
циялоо, сугаруу, тїшїмїн жыйноо жана транспорттук кызмат акысы їчїн каражат бºлїп 
берет. Завод 2-октябрда ишке кирген кїнї 900 тонна пахта кабыл алды. 

Кара-Суу районунун администрация башчысы Турусбек Ногоев: “Буга чейин дыйкан-
дар ºндїрїлгºн пахтаны кошуналарга арзан баада сатып келишсе, эми аны ºзїбїздº эле 
ºткºрº алышат. Кара-Суу районундагы пахтаны кайра иштетїїчї заманбап завод учур-
дун талабына шайкеш курулгандыктан ал жергиликтїї ºндїрїштїн кадыр-баркын артты-
руу менен бирге Кыргызстандагы жергиликтїї ºндїрїшчїлºргº їлгї болот. Заводдун иш-
ке кирїїсї менен жумуш орундар да тїзїлдї”, – деди. 

Жол кºйгºйї  
эл ºкїлїнїн кº¢їлїндº

Жогорку Ке¢ештин тармактык комитетинин отурумун-
да Бишкек шаарындагы жол-транспорт тармагынын учур-
дагы абалы талкууланды.

Жогорку Ке¢ештин депутаты Бактыбек Чойбековдун айтымын-
да, аталган маселе боюнча борбор шаардын жарандары-

нан кайрылуулар келип тїшкºн.
 Комитеттин отурумунда 14- жана 5- троллейбус маршруттарынын 

акыркы аялдамасын Жайыл баатыр менен Арча-Бешик кºчºлºрїнїн 
кесилишине чейин узартуу, Масалиев кºчºсїнºн Семетей кºчºсїнº 
чейин тротуар салуу, Шералиев кºчºсї менен Кїйїков кºчºлºрїнїн 
кесилишине жол чырак орнотуу, Бердалиев кºчºсїн жарыктандыруу, 
тротуар салуу жана “Альянс” коомунун демилгеси менен Чортеков 
кºчºсїнº отуругузулган арчаларды сугарууну баланска алуу каралган.

Мындан сырткары “Автомобиль жолдору жºнїндº” мый-
зам долбоорун кароо учурунда Ашуу-Тºр аркылуу ºтїїчї 
Талас-Бишкек альтернативалык жолу боюнча маселе кºтºрїп, 
анын техникалык-экономикалык негиздемесин иштеп чы-
гуу боюнча Транспорт министрлигине протоколдук тапшырма  
берген.
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Кºйгºй

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Быйыл Кытай ºкмºт¿ та-
рабынан берилген грант-

тын эсебинен шаар ичиндеги 
бир катар кºчºлºрд¿н жолу ас-
фальтталып, бир катары кайра-
дан реконструкцияланды. Жол-
дорду о¢доо, асфальттоо иште-
ри ала жаздан эле башталган. Мэ-
рия сентябрь айына, суук т¿ш¿п, 
к¿зг¿ жамгыр башталганга чейин 
жолдорго асфальт тºшºл¿п, тро-
туарлар салынат деп убада кыл-
ган. Тилекке каршы, кытай тарап 
ºз убагында финансыласа да, мэ-
рия убадасын ºз убагында атка-
ра алган жок. Бул барып келип 
эле мыйзамсыз курулуштарга  
такалат.

Айталы, Ленин районунун 
Арча-Бешик конушундагы Эр Тай-
лак кºчºс¿н¿н Репинден Арча-
Бешик кºчºс¿нº чейинки бºл¿г¿ 
быйыл сентябрь айына чейин ас-
фальтталмак. Даярдык иштери ала 
жаздан башталган. Жолчулар жер-
гиликт¿¿ тургундардан кызыл чек-
тен чыгып кеткен курулуштарын 
алдырып, суу жана канализация-
сын талапка ылайык жасап алы-
шына м¿мк¿нд¿к бергичекти эле 
май айы келип калды. Май айынан 

мыйзамсыз курулуштар

 
Бишкекте эки 

кºйгºй бар. Бири - жол-
дор, бири - мыйзамсыз куру-

луштар. Акыркы он жылда мэ-
рия мыйзамсыз курулуштарга 
каршы к¿рºш жарыялап, кызыл 
чектен чыгып кеткен эшик алдындагы 
дубал тосмолорду, к¿ркºлºрд¿, майда 
д¿кºндºрд¿ эле эмес, 2-3 кабат ¿йлºрд¿ 
да т¿ртт¿р¿п, иш ж¿р¿п жаткандай. 
Бирок, мыйзамсыз курулуштар ушун-

чалык кºп болгондуктан, бул иш-
тин аягына жакын арада чык-

чудай кºр¿нбºйт.

Бишкектин бир баш оорусу – 

иш кызуу башталып, Эр Тайлак-
тын Арча-Бешик кºчºс¿нºн Шера-
лиев кºчºс¿нº чейинки бºл¿г¿ сен-
тябрь айынын башына чейин эле 
ºз мººнºт¿ндº б¿ткºн. Ал эми Ше-
ралиев кºчºс¿нºн Репин кºчºс¿нº 
чейинки бºл¿г¿ндº иш алигиче 
баштала элек. 

“Жолчулар жолду а¢-чºнºк кы-
лып казып башташты да, ошону 
менен таштап салышты. Эми к¿зг¿ 
жамгыр башталса, жол баткак бо-
лот. Иштин башталып, чала таш-
талып салынганынан улам, бизге 
эртели-кеч ылай кеч¿¿гº туура ке-
лет. Чо¢дорго да эч нерсе эмес, 
балдарыбыз ылай кечип мектеп-
ке барып келмей болуп калышты. 
Кичинекейлерге эле кыйын, качан 
да болсо, чо¢дор чала жасаган иш-
тин азабын алар тартышат”, – деп 
кейиш¿¿дº жергиликт¿¿ тургундар. 

Айтымда, Эр Тайлак кºчºс¿н¿н 

бул бºл¿г¿н¿н асфальтталбай ка-
лышына кызыл чектен чыгып кет-
кен мыйзамсыз курулуштар жана 
ич¿¿ч¿ суунун т¿т¿г¿н алмашты-
руу керектиги себеп болгон. Мэрия-
нын айтымында, жол куруу иштери 
ич¿¿ч¿ суу т¿т¿ктºр¿ тартылгандан 
кийин улантылат. 

Быйыл мэрия пресс-тур уюш-
туруп, кытай грантынын эсебинен 
курулуп жаткан жолдордун курулу-
шу менен тааныштырган. Ошондо 
мэриянын жооптуу кызматкерлери 
журналисттерди мурдагы Кропот-
кина, азыркы Ш¿к¿ров кºчºс¿нº ал-
парып, кºчºдºг¿ 71 ¿йд¿н курулуш-
тары кызыл чектен чыгып кеткенин, 
мэриянын кызматкерлери дээрлик 
к¿н сайын мыйзамсыз курулуштар-
дын ээлери менен с¿йлºш¿¿лºрд¿ 
ж¿рг¿з¿п жатканын, мыйзамсыз ку-
рулуштарды алууга убакыт берге-
нин айтышкан. 

Ошондо мэриянын Транс-
порт департаментинин башчысы 
М.Нусувалиевге кайрылып: “Бул 
кºчºн¿н асфальты дурус эле экен. 
Бишкектин жа¢ы конуштарында 
асфальт кºрº элек кºчºлºр кºп го. 
Минтип 71 ¿йд¿н эшигин кагып, 
мыйзамсыз курулушу¢арды алгыла 
деп жаман-жакшы кºр¿нг¿чº ошол 
асфальты жок кºчºлºрд¿ асфальт-
таса болбойт беле?” – деп суроо 
салганым эсимде. 

Ш¿к¿ров кºчºс¿ндºг¿ ар бир 
экинчи ¿й за¢гыраган эки-¿ч ка-
бат ¿йлºр экен. Мамлекеттик чо¢-
майда чиновниктер жана колун-
да бар адамдар жашай турганы 
дароо кºр¿нгºн. Асфальты дурус 
эле кºчºс¿н кайрадан асфальтта-
туу да ушул кºчºдº жашаган кай-
сы бир чиновниктин демилгеси-
нен улам болгон деген божомол да 
чындыкка жакын. Бирок, анда мый-
замсыз курулуштар с¿рд¿р¿лºт де-
ген ой алардын т¿ш¿нº да кирбесе  
керек. 

Эми минтип мыйзамсыз ку-
рулуштарды бузуу маселесине 
келгенде, жергиликт¿¿ тургундар 
мыйзамсыз курулуштарын бузгусу 
келбей, Ш¿к¿ров кºчºс¿н¿н рекон-
струкциясы май айында эле баш-
талса да, улам кийинкиге жылды-
рылып отуруп, сентябрь да аяк-
тады. 

Бул кºчºдºг¿ "кызыл тилкеден" 
чыгып кетти делген дубал тосмо-
лордун бири Жогорку Ке¢ештин 
депутаты Элмурза Сатыбалдиев-
ге таандык делген ¿йгº тиешел¿¿ 
экен. Ал 29-сентябрда атайын куру-

ªнºр

Сейдана АКУНОВА: 

“Эски жана модерн стилдерин  
айкалыштырып сїрºт муралын тартабыз”

– Эмне себептен топтун аты 
KYZart group – деп аталды?

– Алгач топто жала¢ кыздар болгондук-
тан KYZart group деп атадык. Бара-бара бал-
дарды да топко кошууга туура келди. Антке-
ни, чо¢ ºлчºмдºгї сїрºттºрдї тартканда бо-
ёкторду кºп жумшоо керек. Кыздар назикпис 
да оор боёкторду кºтºрº албай калдык. Ан-
дан сырткары бийик дубалдарга сїрºт тар-
тууда атайын тепкичтерди колдонобуз. Алар-
ды улам жылдырып бериш їчїн эркек бал-
дардын кїчї керек. Ошентип топко балдар да 
алынып калды. Азыркы тапта10 адам эмгек-
тенебиз.  Алардын ичинде 2 бала бар. Топ-
тун иштºº тартиби бизге буюртмага келген 
долбоордун кºлºмїнº жараша болот. Эгер 
сїрºттїн кºлºмї чо¢ болсо баарыбыз иш-

тейбиз. Ал эми кичине болуп калса топтун 
арасынан да эки-їч топко бºлїнїп иштейбиз.

– Сїймºнкул Чокморов менен 
Таттыбїбї Турсунбаеванын сїрºтїн 
тартуу кимдин идеясы? 

– Бир жыл мурун Jubilee камсызданды-
руу компаниясы тарабынан бизге ушул бу-
юртма тїштї. Мурал сїрºттї кандай тартуу 
тууралуу ар кандай пикирлер айтылган. Ая-
гында ушул сїрºткº токтолдук. Бул сїрºттї 
тартып жаткан учурда биздин топко балдар 
кошула элек болчу. Жала¢ кыздар тартып 
бїтїрдїк. Муралдын урааны – “Э¢ баалуу 
нерсени сактайбыз”. 

(Уландысы 13-бетте)

Асель РАМАНКУЛ кызы,  “Кыргыз Туусу”

Чы¢гыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Тºлºмїш 
Океевдин “Кызыл алма” тасмасында башкы ролду ойношкон Сїймºнкул 
Чокморов менен Таттыбїбї Турсунбаеванын сїрºтї тїшїрїлгºн мурал 
(дубалга тартылган сїрºт) коомчулуктун жылуу пикирин жаратты. 
Муралды KYZart group тобунун сїрºтчї кыздары тарткан. Ушул топтун 
мїчºсї Сейдана Акунова Чїйков атындагы Кыргыз мамлекеттик кºркºм 
сїрºт окуу жайын аяктаган. Аны менен дубалга сїрºт тартуунун 
ºзгºчºлїктºрї тууралуу маек курдук.

луш техникасы менен с¿рд¿р¿л¿п, 
тосмо дубалды буздуруп жаткан 
жумушчулардын башында болгон 
шаардын вице-мэри Нурдан Орун-
таев парламентке чакырылып, де-
путат Элмурза Сатыбалдиев, анын 
коллегасы Бактыбек Сыдыковдон 
кыйла жеме укту. 

Вице-мэр ким бирººгº жаман-
дык издеп же ким бирººн¿н арты-
нан т¿ш¿п, кандайдыр бир буюрт-
ма аткарып жатпаганы айтпаса 
да т¿ш¿н¿кт¿¿. Маселе, Ш¿к¿ров 
кºчºс¿н¿н жолу кытай грантынын 
эсебинен кайрадан реконструкция 
турган кºчºлºрд¿н катарына ки-
рип калганында. Болбосо, 71 ¿йд¿н 
мыйзамсыз курулушу менен эч 
кимдин иши да болмок эмес. Ба-
са, Ш¿к¿ров кºчºс¿ндºг¿дºй мый-
замсыз курулуштар Бишкектин ар 
бир кºчºс¿ндº бар. Ал мыйзамсыз 
курулуштар шаардын кºрк¿н буз-
баса да, кызыл чектен ºт¿п кет-
кен да, тротуарларды ээлеп кал-
ган. Анан минтип жол салып, ас-
фальт тºшºй келгенде, Эр Тайлак 
кºчºс¿н¿н Шералиев кºчºс¿нºн Ре-
пин кºчºс¿нº чейинки бºл¿г¿ндºй 
же Ш¿к¿ров кºчºс¿ндºй болуп, 
жол о¢доо, реконструкциялоо иш-
терине кºйгºй жарата берет. Ан-
дыктан, Бишкектин тургундары, 
анын ичинде Э.Сатыбалдиевге 
окшогон аттуу-баштуу депу-
таттар шаар курулуш иштерин 
т¿ш¿н¿¿ менен кабыл алып, вице-
мэрлерди коркутуп-¿рк¿ткºндºн 
кºрº, бул маселени чеч¿¿н¿н 
мыйзамдуу жолдорун таап берсе  
болмок.
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 “Жылдын мыкты району” сынагына

ªнїгїїгº ºбºлгº

– Биздин районубузда жыл башынан 
эле социалдык-экономикалык 

жактан ºнїгїїгº ºбºлгº тїзº алган тармак-
тардын ºнїгїї мїмкїнчїлїгїн аныктап, инвес-
тицияларды тартуунун эсебинен жа¢ы иш-
каналарды ачып, жумуш орундарын тїзїї, 
калктын турмуш-шартын  жакшыртууга ба-
гытталган атайын иш-чараларды иштеп чык-
канбыз. Президенттин, Министрлер Кабине-
тинин биздин алдыбызга  койгон тапшырма-
ларын аткарууга болгон аракетибизди жасап 
жатабыз. Натыйжа жаман эмес. 

Панфилов району  боюнча 2022-жыл-
дын 8 айында   мамлекеттик бюджеттин ки-
реше бºлїгїнїн планы  106,6 % аткарылды. 
Иш жїзїндº  бюджетке 7,2 млн. сом ашык-
ча  салык тºлºмдºрїн тїшїрїїгº жетиш-
тик. Жергиликтїї  бюджет боюнча 51435,1  
ми¢ сом  тапшырма берилсе, факт тїрїндº  
59981,7  ми¢ сом  тїшїп, пландын аткары-
лышы 116,6 %ды тїздї. 

2022-жылдын 7 айында айыл чарба про-
дукциясын дї¢їнºн ºндїрїї 3288,1 млн. сом 
болду. Бул кºрсºткїч   былтыркы жылдын 
ушул мезгилине салыштырмалуу 1449,9 млн. 
сомго кºп ºндїрїлгºнїн тастыктайт.  Район 
боюнча 89,6 ми¢  тонна кылкандуу дан эги-
ни оруп жыйналып,  орточо гектарынан  25 
центнерден тїшїм алышты. 2021-жылдын 
дан эгиндеринин орточо тїшїмдїїлїгїнº са-
лыштырмалуу  темпи їч эсе ºстї. Бул дагы 
болсо мамлекеттин колдоосу менен Россия-
дан алып келинген Вакула, Мамлюк, Достой-
ный, Баграт сорттогу сапаттуу їрºндºрдїн 
натыйжасы десем болот.  

Ал эми   ºнºр жай секторунда 4720,6 млн. 
сомго продукция ºндїрїлїп,   2021-жылдын 
ушул эле мезгилине салыштырмалуу номи-
налдык  ºсїї темпи 341,9%ды камсыз кылды.  

Курулуш тармагында дагы алгылык-
туу иштер жїрїп жатат. 7 айдын жыйынты-
гы боюнча 23,8 млн. сом негизги капитал-
га инвестиция пайдаланылып, 2021-жыл-
дын тиешелїї мезгилине карата ºсїї тем-
пи 10,6%ды тїздї.

Агрардык тармак – 
экономиканын негизи

– Биздин районубуздун калкы  неги-
зинен дыйканчылык менен алек-

тенгендиктен, агрардык тармак биздин эко-
номиканын негизи болуп эсептелет. Ошон-
дой эле акыркы жылдарда мамлекет тара-
бынан агрардык секторго ар тараптан колдоо 
кºрсºтїлїп келе жатат. Бїгїнкї кїндº дый-
кандарыбыз, фермерлерибиз акча каражаты-
на, техникага ºтº муктаж эмес десем болот.  

Маселен, быйылкы жылдын 8 айында   
“Айыл Банк” жана “РСК Банк” ачык акцио-
нердик коомдору  тарабынан  “Айыл чар-
басын каржылоо-10” мамлекеттик долбоо-
ру  боюнча  жылдык їстºгї 4,5-6 %   менен  
185 кардарга 104,2  млн. сомдук, анын ичи-
нен  82 кардарга 43,2 млн. сомго  мал чар-
басын ºнїктїрїїгº, 59 дыйканга 29,2 млн. 
сом талаачылыкка, кайра иштетїїгº 4 кар-
дарга  27,0 млн. сом насыя берилди. Ал эми  
4,5%дык їстºгї менен дотациялык їрºн са-
тып алууга – 40 кардар   4,8 млн. сом алыш-

Ушул жылдын сегиз айында Панфилов районунун социалдык 
экономикалык ºнїгїїсїнїн  негизги багыттары  болгон ºнºр 
жай, айыл чарбасы, курулуш жана башка тармактарда бир топ 
жылыштар болгону байкалат. Райондун акими Маил Алияскаров 
менен болгон маегибизде ал аймакта жїргїзїлїп жаткан  
иш-чаралар тууралуу тºмºндºгїлºрдї айтып берди.

Панфилов райондук мамлекеттик  
администрациясынын башчысы-акими 

Маил АЛИЯСКАРОВ:

«Калктын турмуш- 
шартын о¢доо – башкы максатыбыз»

ты. 2021-жыл менен салыштырсак, 59 кар-
дарга   же¢илдетилген  насыя  50,9 млн. сом-
го  кºп  берилди.

Ошондой эле  “Айыл Банк” тарабынан   
дыйкандарга лизингге 15 млн. 220 ми¢ сом-
го:  4  Беларус, 2 УТО трактору, 1 прессте-
гич жана айыл чарба жабдыктары  берил-
ди. ªткºн жылга салыштырмалуу  быйыл  
айыл чарба техникалары  12,6 млн. сомго кºп  
алынды. 

ªткºн жылы Чїй ºрººнїндº сугат суусу-
нун тартыштыгы кºп маселелерди жаратка-
ны эсибизде. Ошондуктан, Панфилов райо- 
нунда дыйкандарды сугат суусу менен ºз 
убагында камсыз кылууга  болгон аракети-
бизди жумшадык. 

Панфилов райондук суу чарба башкар-
малыгына 2021-жылдын декабрь айында  
капиталдык о¢доо иштерине  мамлекеттик 
бюджеттен 7, 98 млн. сом бºлїнгºн. Аталган 
сумма боюнча  сугатка ылайыкталган КНС-
1 жана КНС-2 суу куурлары  о¢доп-тїзºлдї. 
Азыркы кїндº аталган суу куурлары толу-
гу менен иштеп, сугат суусу берилип жатат. 
Ал эми 2022-жылдын сугат мезгилине ка-
рата капиталдык о¢доо иштерине сугатка 
ылайыкталган суу куурларын о¢доп-тїзººдºн 
ºткºрїїгº КНС-3, КНС-4, КНС-5 жана КНС-6 
суу куурлары (8 даана) 20,1 млн. сомго мер-
чемделинип,  тендердин натыйжасында 18, 
61 млн. сомго керектелїїчї иштери аткары-
лып, дыйкандарга сугат суу берилїїдº.

Жалпысынан 2022-жылга ирригация тар-
магын капиталдык о¢доого мамлекеттик бюд-
жеттен – 36,4 млн. сомдук иш-чаралар кара-
лып,  бюджеттен  бºлїнгºн 23615,0 ми¢ сом-
дук каражат  100%  колдонулду.

Район боюнча 114,7 чакырым ички ка-
налдарды о¢доо-тїздºº каралган болсо, 
иш жїзїндº 137 чакырым канал о¢долду.  
Жергиликтїї бюджеттен  4,4 млн. сом  ич-
ки чарба каналдарды тазалаганга каралса, 
2,96 млн. сом ºздºштїрїлдї. Ички чарба ка-
налдарын тазалоо иштеринде ашар ыкма-
сы колдонуп, жергиликтїї калк  активдїї ка-
тышып берди. Сугат аяктаган со¢ ички чар-
ба каналдарды о¢доо иштери улантылат.

Инвестиция –  
ийгиликтин башаты

– Райондук бийлик инвестициянын 
келишине ы¢гайлуу шарттарды 

тїзїп, кошумча каражаттарды табуу боюнча 
атайын долбоорлорду жазып, жа¢ы жумуш 
орундарын тїзїї боюнча калктын суроо та-
лабын орундатууга болгон аракетин жасап 
жатат.  Ошону менен бирге жергиликтїї ºз 
алдынча башкаруу органдарында социал-
дык инфраструктура объекттерин куруу жа-
на о¢доо, калкты ичїїчї суу менен камсыз 
кылуу, аймактарды ºнїктїрїї маселелерин 
чечїїгº инвестицияларды тартуу боюнча 
иштер жїргїзїлїїдº. Айыл аймактарда Чїй 
облусун ºнїктїрїї фондунан жана райондук 
ºнїктїрїї фондунан, республикалык бюд-
жеттен (дем берїїчї їлїштїк грант), АРИС, 
кайрымдуулук фонддорунан жана башка 
булактардан каржыланган долбоорлор иш-
ке ашырылууда.

Панфилов районунда 2022-жылдын 
январь-май айларында негизги капиталга 

тартылган инвестициялардын кºлºмї 15,0 
млн.сомду тїзїп, анын ичинде уюмдардын 
жана ишканалардын каражаттары – 560 ми¢ 
сомду, калктын каражаттары – 14,4 млн. сом-
ду тїздї. Мына ушул жерде баса белгилеп 
айта кетїїчї нерсе, ºнºр жай тармагында 
эки ири долбоорду ишке киргизїї кїтїлїїдº. 
Алар: Фрунзе айыл аймагынын Чалдовар  
айылында жеке инвестициянын эсебинен 
300,0 млн. АКШ доллары суммасында тек-
стиль фабрикасын куруу жана «Электр стан-
циялары» ачык акционердик коому тарабы-
нан 400,0 млн. АКШ долларына Чалдовар 
айылында ЖЭБ куруу долбоору. 

Отчёттук мезгилде жергиликтїї ºз ал-
дынча башкаруу органдарында жалпы сум-
масы – 138,15 млн. сомдук 23 инвестиция-
лык долбоор ишке ашырылды. Анын ичин-
де АРИС аркылуу суммасы  57,5 млн. сом-
дук  2 долбоор колго алынып, 37 жа¢ы жумуш 
оруну тїзїлдї. АРИСтин жана Чїй облус- 
тук ºнїктїрїї фондунун жана жергиликтїї 
бюджеттин эсебинен  Курама айыл айма-
гынын Панфилов айылында жалпы наркы 
34,4 млн. сомдук 100 орундуу бала бакча 
ачылып, 20 адам жумуш оруну менен кам-
сыз болду. Орто айыл аймагынын Кум-Арык 
айылында 23,1 млн. сомдук 50 орундуу бала 
бакча ачылып, анда  17 жа¢ы жумуш оруну 
пайда болду.  Ошондой эле АРИСтин “Ала-
Тоо булагы” долбоору боюнча  жалпы сум-
масы 96,0 млн. сомдук – Кум-Арык (30,0 млн. 
сом), Орто-Арык (38,0 млн. сом), Кїрпїлдºк 
(28,0 млн. сом) айылдарын таза ичїїчї суу 
менен камсыз кылуу боюнча 3 долбоорду 
ишке ашыруу кїтїлїїдº. Дїйнºлїк банктын 
160.0 млн. сомдук каржылык колдоосу ме-
нен Панфилов айылындагы оорукананын 4 
кабаттуу имаратын жылуулук менен камсыз-
доо долбоору ишке ашырылмакчы. 

ªнїктїрїї фондунун 
омоктуу иштери 

– Панфилов райондук ºнїктїрїї 
фондунун каражаттарынын эсе-

бинен 21,0 млн. сом суммасында 16 дол- 
боор жактырылды.  Анын ичинен 10 долбо-
ор ишке ашырылып жатса, 10,45 млн. сом 
суммасында 12 долбоор ишке ашырылды. 
Эми мында Кїрпїлдºк айыл аймагынын Ров-
ное айылындагы балдар бакчасына жаб-
дууларды алып берїї,  А.Осмонов атын-
дагы орто мектебин жылытуу жана от ка-
зандарынын системаларын алмаштыруу,  
Чалдовар айылындагы №1 орто мектебин-
деги  ПВХ блокторуна жыгач терезе блок-
торун алмаштыруу,  Кїрпїлдºк айылынын 
маданий борборун кºрктºндїрїї жана жа-
рыктандыруу, Орто айыл ºкмºтїнїн Кум-
Арык айылындагы Кожомкулов атындагы 
орто мектебинин тосмосун тосуу,  музыкалык 
жабдууларды сатып алуу, 5 айыл ºкмºткº 
ирригациялык тармактарды о¢доо,  Орто 
Арык айылындагы суу тїтїктºрїн сатып алуу  
каралган.  

Чїй облустук ºнїктїрїї фондунун кара-
жаттарынын эсебинен 51,22 млн. сом сумма-
сында 10 долбоор жактырылды, анын ичи-
нен 10 долбоор ишке ашырылууда, 16,82 
млн. сом суммасында 6 долбоор ишке  
ашырылды.

Бул каражаттарга, Фрунзе айыл аймагы-
нын Чалдовар айылында 1,3 млн. сом сумма-
сында тїнкї жарык берїїчї кїн батареялары 
орнотулду. Курама, Фрунзе айыл ºкмºттºрїнº  
2 экскаватор сатылып алынды. Курама  
айыл аймагынын Панфилов айылына кичи-
футбол аянтчасы курулду. Кїрпїлдºк айы-
лындагы Ибраималиев атындагы орто мек-

тептин жана Ровное орто мектебинин терезе, 
эшиктери алмаштырылды.   Райондун айма-
гындагы Чїй облустук ºнїктїрїї фондунан 
9,6 млн. сом бºлїнїп берилди. Жалпысынан 
34,4 млн. сом суммасында 4 долбоор ишке  
ашырылууда.

Ошондой эле дем берїїчї їлїштїк 
гранттын линиясы боюнча республикалык 
бюджеттен каржылануучу 5 долбоор ишке 
ашырылды. Бул долбоорлордо Кум-Арык 
айылындагы Кожомкулов атындагы орто 
мектебинин биринчи кабатын о¢доо, Кум-
Арык айылындагы Кожомкулов атындагы 
орто мектебинин экинчи кабатын о¢доо, 
Кїрпїлдºк айыл аймагынын Кїрпїлдºк  
айылындагы Ибраималиев атындагы орто 
мектебинин чатырын алмаштыруу, Кїрпїлдºк 
айыл аймагынын Киров айылындагы Болот-
беков атындагы орто мектебинин тосмо-
сун тосуу,  Панфилов айылындагы Панфи-
лов орто мектебинин жыгач терезелерин 
ПВХГА алмаштыруу,  Панфилов айылындагы 
комплекстїї орто мектебиндеги  ПВХ блок-
торуна жыгач терезе блокторун алмаштыруу  
каралган.  

Республикалык бюджеттин каражат-
тарынын эсебинен ирригацияга 36,4 млн. 
сом бºлїнїп, 23,1 млн. сом ºздºштїрїлдї. 
Анда негизинен райондук суу чарба баш-
кармалыгынын балансында турган 12 
скважина о¢долуп, пайдаланууга берил-
ди. – Р-2 каналын о¢доого 6,2 млн. сом 
бºлїнїп, 3,1 млн. сомго иштер аткарыл- 
ды.

"Ассанабиль" кайрымдуулук фонду тара-
бынан  53,4 млн. сом суммасында 4 долбоор  
ишке ашырылып, анын ичинен Кайы¢ды  
шаарында 2 кºп кабаттуу їйдº (60 батир) 40,0 
млн. сомго капиталдык о¢доо жїргїзїлдї 
жана аз камсыз болгон жана жалгыз бой 
энелерге социалдык турак жай берилди. 
Орто айыл аймагынын Тельман (5,5 млн. 
сом) жана Кум-Арык (3,5 млн. сом ) айыл-
дарында "Ассанабиль" кайрымдуулук фон-
ду каржылаган долбоор боюнча ФАПтар 
курулду. Долбоорлордун жалпы наркы 9,0 
млн. сом. Ошондой эле аталган фонддун 
колдоосу менен  Кїрпїлдºк айыл аймагы-
нын Кїрпїлдºк айылында жалпы суммасы 
4,4 млн. сомго  №6 ЇДТнын жа¢ы имараты  
курулду.

Эми сºзїмдїн со¢унда айтарым, райо -
нубузда жыл башынан белгиленген иш-
чараларды аткаруу їчїн ар бир мекеме-
уюм ºзїнїн алдына коюлган тапшырма-
ны аткаруунун їстїндº иштеп жатканын 
баса белгилегим келет. Кылычын алып 
кыш келатат. Кїз-кыш айларына даяр-
дык кºрїї боюнча иш-чаралар бекити-
лип, атайын тїзїлгºн штабдын отурумун-
да  маанилїї маселелер каралууда. Учур-
да мамлекеттик мекеме-уюмдарды, кал-
кты кºмїр менен камсыз кылуу иштери 
кызуу жїрїїдº. Оорукана жана мектептер 
кºмїр менен толук камсыз болду.  Учурда 
районубуздун аймагында 3 кºмїр сатуучу 
пункт иштеп жатат. “Шабыркул” жана  “Кара-
Жыра” кºмїрїнїн тоннасы баасы  5 ми¢ 
сомдон,  “Кара-Кече” кºмїрї 3800 сомдон  
сатылууда. 

Аида БОЛОТБЕК кызы
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 Петровка – 130 жашта

– Же¢иш Абдыдалифович, мае-
гибиздин башында Петровка айыл 
аймагы тууралуу маалымат бере 
кетсе¢из...  

– Жакшы болот. Петровка – бир кы-
лымдан ашык тарыхы бар аймак. Быйыл  
Петровка айылынын 130 жылдыгына ка-
рата иш-чара ºткºрїїнї пландап жаткан-
быз. Бирок Баткен окуясына байланыш-
туу иш-чараны жылдырууга туура келди. 
Кºп улуттан куралган айыл аймагыбыз-
да элибиз ынтымак-ырашкерликте жа-
шап жатат. Айыл аймагы Петровка, За-
водское, Кызыл-Туу  калктуу конушта-
рын камтып, анда 2867 кожолукта 2867 
адам жашайт.  

Петровка айыл ºкмºтїнїн 2022-жыл-
га бюджети 17 млн. 756 ми¢ сом менен 

Же¢иш Абдыдалифович жергиликтїї ºз алдынча башкаруу 
системасында кºп жылдан бери иштеп, элет жеринин 
маселелерин жакындан билген жетекчи. Ал буга чейин 
Москва районундагы Чапаев айыл ºкмºтїн он жылга чукул 
башкарып, аймактын ºнїгїшїнº бир топ салымдарын 
кошуп келди. Бїгїнкї кїндº аталган райондун Петровка 
айыл ºкмºтїн башкарып, алдына коюлган максаттарды 
жїзºгº ашыруу їчїн тыным албай эмгектенип келет. Айыл 
ºкмºтїнїн башчысы менен болгон маегибизде аймакта 
жасалып жаткан иш-чаралар тууралуу пикир алышканбыз.

Москва районунун Петровка айыл 
ºкмºтїнїн башчысы  

Же¢иш БАЙСУЛЬДАЕВ: 

«Айылыбыз бакубат  
аймакка айланарына ишенемин»
бекитилген. Ушул жылдын 3-кварталына 
киреше планы 13 млн. 580 ми¢ сом бол-
со, 2022-жылдын 27-сентябрына карата 
иш жїзїндº 13 млн. 891 ми¢ сом казынага 
тїштї. План 102,2%га аткарылды. Учур-
да элибиз кїзгї тїшїмдї жыйноо менен 
алек болууда. Буюрса, жыл башында бел-
гиленген план-тапшырмаларды толугу ме-
нен аткарууга мїмкїнчїлїктºр жетиштїї.

– Бїгїнкї кїнгº чейин айыл ай-
магында кандай иштер аткарыл-
ды?

– Быйылкы жылдагы биз їчїн ºтº 
маанилїї болгон иш-чара – айыл айма-
гындагы Черняховка атындагы орто мек-
тебин кїз-кыш мезгилине даярдоо мак-
сатында керектен чыккан от казандарын 
жа¢ысына алмаштырып, балдарыбыз-
дын жылуу бºлмºлºрдº окуусуна шарт 
тїзїп бердик. Бул иш-чарага жалпы сум-
масы  1 млн. 420,2 ми¢ сом сарпталып,  
анын ичинен Чїй облусун ºнїктїрїї фон-
дунан 931,0 ми¢ сом, жергиликтїї бюд-
жеттен 489,2 ми¢ сом бºлїнїп берилди. 
Ошондой эле ушул мектептин электр зым-
дарын алмаштыруу жана жарыктанды- 
рууга жергиликтїї бюджеттен 326,5 ми¢ 
сом жумшалды.  Андан башка Петровка  
атындагы орто мектебинин алдына  жал-
пы суммасы 489,2 ми¢ сомго 336 чарчы 
метр брусчатка тºшºлдї. Бул каражаттын  
389,2 ми¢ сому ºнїктїрїї фондунан кар-
жыланса,  100,0 ми¢ сому орто мектеп-
тин камкордук ке¢еши тарабынан каржы-
ланды. Ушул мектепте окуп тарбияланган  
айылдын тургуну, ишкер Б.Назаров 1 млн. 
100 ми¢ сомго окуу жайдын алдындагы ча-
тырын куруп берди. «Топ Терек Келечек» 
айыл чарба кооперативинин демººрчїлїгї 
менен 260 ми¢ сомго  турак жайдын ай-
ланасына евротосмо жана дарбаза тур-
гузулду. Учурдан пайдаланып, ºз элинин 
камын кºргºн мекенчил инсандарыбызга 
ыраазычылык билдирип кетемин. 

Анан дагы айыл жериндеги кºйгºйлїї 
маселелердин бири болгон жер астын-
дагы суулардын де¢гээлин тºмºндºтїї 
їчїн Кызыл-Туу айылындагы дренаждык  
системаларды тазалоо иштери жїр-
гїзїлдї. Буга республикалык бюджет-
тен 940,0 ми¢ сом бºлїнїп берилди. 

Жергиликтїї бюджеттин эсебинен 
190,0 ми¢ сом бºлїнїп, Кызыл-Туу айы-
лындагы узундугу  550 метрди тїзгºн 
арык тазаланды. КРнын Президентинин 
17-сентябрдагы жарлыгынын алкагында 
“Таза мурас” акциясын баштап, таштан-
дыларды чыгарып, тазалык менен алек 
болуп жатабыз. 

– Айыл аймагында ишке ашы-
рылып жаткан ири долбоор туу-
ралуу кеп кылгандар кºп. Ал кан-
дай долбоор? 

– Петровка айыл аймагында иш-
керлерге колдоо кºрсºтїї максатында 
жергиликтїї ке¢ештин депутаттары ме-
нен биргеликте жакындан жардам берїїгº 
болгон шарттарды тїзїп берип жатабыз. 
Анткени, жа¢ы жумуш орундарын тїзїї, 
кошумча киреше булактарын табуу биз 
їчїн ºтº маанилїї. Айыл аймагында  то-
мат чыгаруучу заводдун курулушу жїрїп 
жатат.  Заводдун курулушуна 10 гектар 
жер бºлїп бергенбиз. Буюрса, ишкана 
жылдын аягында толук ишке кирет де-
ген їмїттº турабыз. Азыр заводдун ад-
министрациясы  дыйкандар менен ке-
лерки жылдын тїшїмїн сатып алуу бо-
юнча  келишимдерди тїзїп жатышат. 
Бул заводдо туруктуу 100 жумушчу оруну 
тїзїлсº, тїшїм жыйнаган мезгилде 500 
кишиге чейин жумуш менен камсыз кы-
лууга мїмкїнчїлїгї жетет.  Андан башка 
аймакта соода борборун куруу їчїн 0,9 
га. бºлїнїп берилген. Бул иш дагы ºз ну-
гунда жїрїп жатат. 

– Элет жеринде турак жай салуу 
їчїн жер тилкесине кезекке тур-
гандар кºп. Ушул маселе айыл ай-
магында кандай чечилип жатат?

– Петровка айылынын генпланы 
1960-жылдардын аягынан бери тактал-
ган эмес. Бїгїнкї кїндº 900дºн ашык 
адам жеке турак жай (їй) куруу їчїн жер 
тилкесин алууга кезекте турат. Айылдын 
башкы планын жа¢ыртмайынча жер тил-
кесин берїї мїмкїн эмес.

Тургундардын їй салууга жер тил-
кесин берїї боюнча кºптºгºн кайрылуу-
ларына байланыштуу Петровка айыл 
ºкмºтїндº Петровка айылынын башкы 
планын даярдоо їчїн документтер да-
ярдалууда. 2022-жылдын 3-кварталы-
нын жыйынтыгы боюнча жергиликтїї 
ке¢ештин депутаттарынын сессиясын-
да башкы планды даярдоого каражат 
бºлїї маселеси каралат. Айыл айма-
гындагы Фрунзе кºчºсїнº узундугу 1000 
метрге  асфальт тºшºº їчїн жергиликтїї 
бюджеттен 3,5 млн. сом каралган болчу. 
Тендер ºткºрºлї десек, “акча каражаты 
аз” дешип  подряддык уюмдар катышпай 
койду. Мына ушул каражатты айылдын 
генпланын  даярдоого жумшайлы деп 
чечкенбиз. Буюрса, генпланды даярдоо 
демилгебизди жергиликтїї ке¢ештин де-
путаттары колдоп берерине ишенебиз.  

– Айыл аймагында тез ара-
да чечїїнї талап кылган кандай 
кºйгºйлºр бар? 

– Петровка айыл ºкмºтїндº айыл-
дардын башкы пландарынын жоктугу жа-
на ичїїчї суунун тартыштыгы негизги 
кºйгºйлºрїнїн бири болуп эсептелет. 
Петровка айыл ºкмºттїн  борбору эке-
нине карабастан, калкты борбордук суу 
менен камсыздоо 20%га да жетпейт. Суу 
тїтїктºрї 1968-жылы курулгандыктан, 
100%га эскирип бїткºн.  Суу тїтїктºрїнїн 
жалпы узундугу 52 чакырымды тїзºт. 
Ичїїчї суу їчїн тºлºнгºн каражат суу 

тїтїктºрїнїн жыртык-тешигин бїтºгºнгº 
ара¢ жетет. Электр энергиясына карыз 
болуп калабыз. Кºптºгºн тургундар суу 
їчїн ºзїлºрї скважиналарды бургулап 
алышканы менен ал ичїїчї суу стан-
дартка жооп бербейт. Бирок, биз ар кан-
дай мамлекеттик жана чет элдик донор 
уюмдарга кайрылып, маселени чечїїгº 
аракет кылып жатабыз. Быйыл Кызыл-
Туу айылына Кувейт фондунун жардамы 
менен суу скважинасы курулду. 

– Калктын жардамга муктаж 
катмарына кандай жардамдар бе-
рилет?

– Жыл башынан бери социалдык жак-
тан колдоого  муктаж болгон жарандары-
быздын тизмесин аныктап, аларга ар та-
раптан колдоо кºрсºтїї боюнча атайын  
иш-чара иштеп чыкканбыз. Быйыл 
жергиликтїї бюджеттин эсебинен  Оо-
ган согушуна катышкан интернациона-
лист жоокерлердин кїнїнº карата ар бир 
ардагерге  – 2000 сомдон, Баткен оку-
ясынын катышуучуларына – 2000 сом-
дон, Чернобыль АЭСинин ардагерлери-
не –  2000 сомдон, 9-Май Же¢иш кїнїнїн 
урматына  ардагерлердин жесирлери-
не жана тылда эмгектенгендерге – 3000 
сомдон, Баатыр энелерге – 500 сомдон 
жардам бердик. Андан башка, балдарды 
коргоо кїнїнº карата,  кургак учук менен 
ооругандарга, Апрель революциясынын  
баатырларына, жетим жана жарым жетим 
балдарга,  аз камсыз болгон їй-бїлºлºргº 
акчалай жана материалдык жардам  
кºрсºтїлдї. 

Жакында эле Баткендеги куралдуу 
кагылышууга биздин айылдын жаран-
дары кайдыгер карабай, колдон келген 
жардамдарын беришти. Петровка айыл  
ºкмºтїндºгї Черняховка жана Пе-
тровка мектептеринин жамааты, айыл 
ºкмºтїнїн жалпы калкы менен бирге-
ликте Баткен районунун тургундарына 
3,3 тонна ун, 200 литр ºсїмдїк  майы, 
400 кг жашылча-жемиш, 200 кг макарон,  
20 даана тºшºнчї, ошондой эле 37,5 ми¢ 
сомдук акчалай жардам беришти. 

Учурдан пайдаланып, петровкалык 
жердештеримди айылдын тїптºлгºнїнїн 
130 жылдыгы менен куттуктап, ар бир їй-
бїлºгº чы¢ ден соолук, бактылуу ºмїр, 
бакубат турмуш, бардар жашоо каалай-
мын. Э¢ башкысы, жерибизде тынчтык 
болсо, кºздºгºн максатыбызга жете ала-
быз. Петровка айыл аймагында ºнїгїїгº 
жетиштїї шарттар бар. Элибиз иштер-
ман. Буюрса, айылыбыз экономикалык 
жактан бакубат аймакка  айланарына 
ишенемин. Майрамы¢ар менен, урмат-
туу Петровка айыл ºкмºтїнїн тургундары! 

Маектешкен  
Аида БОЛОТБЕК кызы

Томат заводу жылдын аягында ишке берилет
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Академик Марат Токобаев – 90

Раиса ДЇЙШªНБЕКОВА, 
 “Кыргыз Туусу” 

Бїгїнкї кїндº адамзаттын акту-
алдуу кºйгºйлºрїнїн бири гло-

балдык жылуулук жана климаттын 
ºзгºрїшїнº байланыштуу маселелер 
болуп саналат. Албетте, бул боюнча 
дагы кºптºгºн суроолор жана кºптºгºн 
тїшїнїксїз пикирлер бар. Бирок кºпчїлїк 
учурда климаттын ºзгºрїшї Жердин ат-
мосферасына “парник газдарынын” чы-
гышы менен байланышкан. Парник газ-
дарынын эмиссиясын азайтуу маселе-
лери талкууланып, ºлкºлºр эмитен эле 
эмиссияны азайтуу боюнча милдеттен-
мелерди алып жатышат.

Бирок болуп жаткан ºзгºрїїлºрдї 
тїшїнїї менен климаттын ºзгºрїшїнїн 
бардык тармактарга, анын ичинде айыл  
чарбасына, токой чарбасына жана 
бїтїндºй айлана-чºйрºгº тийгизген 
таасири менен байланышкан шарттарга 
адаптациялоо маселелери маанилїї бо-
луп калат. Айлана-чºйрºнїн туруктуулу-
гу жана жер ресурстарын туура башка-
руу – ºзгºрїп жаткан шарттарга мїмкїн 
болуучу адаптациянын маанилїї шарты. 
ªсїмдїктºрдїн жана фаунанын бардык 
тїрлºрїнїн абалын жана динамикасын 
изилдºº керек.

Ал эми бул багытта жа¢ы техноло-
гияларды колдонуу зарыл. Бул жа¢ы 
мїмкїнчїлїктºрдїн бири айыл чарба жа-
на токой чарбасы сыяктуу ар кандай тар-
мактарда колдонула турган дрондор (уч-
кучсуз учуучу аппараттар) болуп саналат.

Токой чарбасында учкучсуз учактар-
ды тºмºнкї максаттарда колдонууга бо-
лот:

– токойдун абалын картага тїшїрїї 
жана контролдоо;

– токой аянттарын инвентаризаци-
ялоо;

– токойлорду инвентаризациялоо;
– токой фондусун талдоо, коргоо жа-

на пландаштыруу;
– санкцияланбаган ишти аныктоо жа-

на контролдоо;
– зыянкечтерге жана токой илдетте-

рине каршы кїрºшїї;
– токой ºсїмдїктºрїн отургузуу жа-

на себїї.
Акыркы жылдарда айыл чарбасын-

да учуучу аппараттардын ролу абдан жо-
горулады. Дрондордун жардамы менен 
тºмºнкїлºрдї жїргїзїїгº болот: кыртыш-
тын ºзгºрїшїн изилдºº;

• саздак жерлердин, эрозиялардын, 
кургакчылыктын аныктамалары;

• жер участогун мыйзамсыз пайдала-
нууга мониторинг жїргїзїї;

Биологиялык ар т¿рд¿¿л¿к – 
экологиялык коопсуздуктун кепили

Жакында Улуттук илимдер академиясында «Дрондорду ºнїктїрїї планы жана аларды 
ºз ара техникалык кызматташтык аркылуу колдонуу» темасындагы Эл аралык семинар 
болуп ºтт¿. Анын алкагында  УИА мїчº-корреспонденти Токобаев Марат Молдогазиевичтин 
жаркын элесине арналган “Эл аралык Тоо жылы: Кыргызстандагы тоо экосистемаларынын 
биологиялык ар тїрдїїлїгїн сактоо” илимий-практикалык конференциясы болду.

• ºсїмдїктºрдїн мониторинги;
• себїї їчїн чектерди аныктоо, аянт-

тарды эсептºº;
• жер участокторунун карталарын 

тїзїї.
• талаа иштетїї,
• ар т¿рд¿¿ ºс¿мд¿ктºрд¿ себ¿¿.
Ал к¿нк¿ иш-чара Корея Республи-

касынын дрон ºндїрїїчїлºрїнїн, про-
граммалык камсыздоону иштеп чыгуучу-
лардын жана Кыргызстандагы тїздºн-тїз 
кызыкдар тараптардын кызматташуусу-
на кºмºктºшºт.

Конференцияга биздин ºлкºдºн, жа-
кынкы жана алыскы чет ºлкºлºрдºн мам-
лекеттик токой чарба, айыл чарба, жа-
ратылышты коргоо органдарынын, жа-
рандык сектордун жана илимий уюмдар-
дын ºкїлдºрї DaVinci Laboratories, Korea 
Drone, Kukil Air, Jungwon Drone, Buron 
Drone, Gyeongbuk Drone, ALIAN, Cherry 

Kiko, Samsung Drone, Korea Drone Security 
System, Robo Air System ºндїрїїчїлºр 
союзу, бардык дрондор семинарлары, 
Copia, Кореянын адам ресурстарын 
ºн¿кт¿р¿¿ кызматы катышты.

Иш-чаранын ºт¿¿с¿нº Жер, инфра-
структура жана транспорт министрлиги, 
Авиациялык коопсуздук технологияла-
ры институту, Патенттик маалымат кыз-
маты, Вонжу шаарынын мэриясы, Канг-
вон Экономикалык ºнїктїрїї агентти-
ги, Гёнвон LINC3.0 Долбоор тобу, Канг-
вон университети, Кангвон КР УИА-
нын Биология институтунун экономи-
ка чыгармачылык борбору с¿рººнч¿л¿к  
жасаган.

Конференцияда ºм¿р¿н биология-
га арнаган илимдин доктору, КР УИА-
нын мїчº-корреспонденти Токобаев Ма-
рат Молдогазиевичтин ºмїр жолу жана 
ишмердїїлїгї тууралуу докладдар оку-

луп, анда ºм¿р¿н¿н урунттуу учурлары 
камтылды.

Кыргыз Республикасы Евразиянын 
борборунда (аянты 199,9 ми¢ км2) жай-
гашкан жана Борбордук Азиянын кургак 
тїздїктºрї менен курчалган. Жакынкы 
океанга чейинки аралык (3 ми¢ кмге жа-
кын) климаттын жалпы кургакчылдыгын 
жана континенттїїлїгїн аныктайт.

Кыргыз Республикасы биологиялык 
ресурстардын – тїрлºрдїн, экосисте-
малардын жана ландшафттардын ар 
тїрдїїлїгїнº ээ. Кыргыз Республикасы-
нын аймагы чо¢ болбосо дагы тїрлºрдїн 
жетишээрлик ар тїрдїїлїгїнº ээ – жер 
бетинин 0,13%ында бардык белгилїї 
тїрлºрдїн курамдары бар. ªлкºнїн био-
логиялык ар тїрдїїлїгїнїн табияты ай-
мактын кыйла бºлїгїнїн бийиктигин ча-
гылдырат, ошондуктан тоо жана альп 
тїрлºрї басымдуулук кылат.

Кыргызстан БУУнун биологиялык ар 
тїрдїїлїк боюнча конвенциясын (1992) 
ратификациялады, анда ºлкºгº биоло-
гиялык ар тїрдїїлїктї сактоо боюнча 
белгилїї бир милдеттенмелер жїктºлгºн.

Конференцияда ºлкºбїздїн био-
логиялык жана экологиялык коопсузду-
гуна тїздºн-тїз тиешелїї маселелер: 
флора жана фаунанын биологиялык 
ар тїрдїїлїгї, аны изилдºº жана кор-
гоо, жа¢ы маалыматтар жана тенденци-
ялар белгиленип, талкууланды. Климат-
тын ºзгºрїшїнº, антропопрессияга жа-
на кабыл алуучу тїрлºрдїн ареалынын 
ºзгºрїшїнº байланыштуу экологиялык 
паразитологиядагы жетишкендиктер ка-
ралат. Топурак катмарынын биогеохимия-
сы, кыртыштын оор металлдар менен бул-
ганышы, микроорганизмдердин жардамы 
менен булганган аймактарды биоремеди-
ациялоонун мїмкїнчїлїктºрї тууралуу те-
маларды талкуулоо ирээти менен ºтт¿.

Конференцияга Россия, ªзбекстан, 
Казакстандан окумуштуулар катышты. 
Кыргызстандан КР Улуттук илимдер ака-
демиясынын Биология институтунун оку-
муштууларынан тышкары КР Жараты-
лыш ресурстары, экология жана техни-
калык кºзºмºл министри Динара Кутма-
нова да катышты. 

Конференция биологиялык ар 
тїрдїїлїктї кыскартуу кºйгºйлºрїн жа-
на себептерин аныктоого, биздин ºлкºнїн 
флора, фаунасын, экосистемасынын ар 
тїрдїїлїгїн илимий изилдººгº жа¢ы дем 
берип, Кыргызстандын биокоопсузду-
гун жакшыртуу жолдорун издººгº тийиш.

Конференциянын баяндамалары 
RSCI «Кыргызстандагы жапайы жара-
тылышты изилдºº», 2022 журналында 
жарыяланат.



2022-жылдын  4-октябры
№ 71 (24652 )           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru11

Агро бурч

Бетти даярдаган Асел МУСА кызы, 
“Кыргыз Туусу”

Кыймат Абдрасулова 8 жылдан 
бери багбанчылык менен алек 
болуп келет. Ал кичинекей 
огородуна алма, малина 
ºстїрїп ¿й-б¿лºс¿н багууда. 
Биз дагы эженин эмгегин элге 
жеткирели деп ºзї менен 
маектештик. 

Суу жок жерге малина  
менен алма-бак тиккем

– Жердигим Ноокат районунан 
болом. Бала кезден жер сы-

рын билип ºстїк. Кийин Чоў Алайга тур-
мушка чыкканмын. 1 уул, 2 кызым бар. 
Кара-Балта шаарына  2004-жылы кºч¿п 
келгенбиз. Башында ижарада жашап, ар 
кандай иштерди кылып ж¿рд¿к. 2014-жы-
лы Петропавловкадан жер сатып алдык. 
Ал жерге ¿й салабыз деп ойлогонбуз. Би-
рок, огород кенен экен. Ошол  участок-
тун жарымына ºз¿мº кичинекей бакча ку- 
рууну туура кºрд¿м. Ошентип март айын-
да кар аябай жаап жаткан маалда алма-
ларды тиктим. Жолдошум “¯й сала албай 
жатсам, сен алма тигесиў”, – деп уруш-
канынан, мен ага: “Сен тоодон келип, 
эч нерсени билбейсиў да”, – деп айтка-
ным эсимде. 

Алган ¿й¿б¿з айылдын четинде-
ги м¿рзºлºрд¿н жанында болгондуктан 
биз келген учурда жарык, суу жок бол-
чу. Анан кантип к¿н кºрºб¿з деп ойлонуп 
баштадым. Тигилген алманы карап оту-
ра бербей кичине огородго малина тигип 
кºрºй¿н деп жолдошума айтсам: “Суу жок. 
Аларды кантип сугарасыў”, – деп калды.

Мен ага: “Бирººлºрдºн суу алып ке-
лип болсо да суу жеткирем”, – дедим. 
Ал  кºпкº чейин кºнбºй ж¿рд¿. Бирок, 
мен айтканымдан кайтпай, акыры мали-
на тигип алдым. Сууну кошуналардан, 
кээде жамгыр жааганда кºлчºккº тол-
гон суулардан ташып келип, малина ме-
нен алмаларды сугарып, кºктºнд¿рд¿м. 
Бир аз каражат жыйнаган соў жолдо-

Суу жок жерге малина,  
алма ºстїргºн Кыймат эже

шум 27 метр тере¢диктен суу чыгарып  
берди. 

Жакшы сортун тандаш 
керек

– Малинаны к¿з¿ндº же жа-
зында отургузушат. Бирок, 

жаўы кºчºтт¿ жазында отургузган жакшы. 
Анткени, б¿ч¿р албай жаткандарын ал-
маштырып турганга м¿мк¿нч¿л¿к болот. 
Ошону менен бирге малинанын сортун 
туура тандап алуу керек. Негизи малина-
нын 150дºн ашуун сорту бар. Алардын 
ичинен айрымдары гана жакшы т¿ш¿м 
бере алат. Жалбырак алып, т¿ш¿м бе-
ре албагандары да бар.

Мен отургузган малина “поляна” деп 
аталат. Анын ар бир бутагы т¿ш¿м берет. 
Анын кºчºт¿н атайы Оштон алып келгем. 
Ошону акырындык менен кºбºйт¿п ал-
дым. Бул малиналар азыр т¿ш¿м берип, 
кар жааган мезгилде куурап баштайт. Эр-
те жазда бутасам, кайра эле тїшїм алат.

2 к¿ндº бир терем

– Малинанын жакшы жери жыл 
сайын т¿ш¿м берет. Жазын-

да малинам мºмº т¿й¿п, жакшы т¿ш¿м 
берди. Бергенде да башкалардан айыр-
маланып чоў-чоў болду. Жолдошум ма-
линаны жеп кºр¿п, “Сен туура эле айткан 

экенсиў. Сага чоў рахмат”, – деп ыраа-
зы болгон. Башкаларга малина ºст¿р¿п, 
жыйнап алуу оўой кºр¿нºт. Бирок, му-
нун деле билинбеген кыйынчылыктары 
бар. Мисалы, буларды ºз убагында су-
гарып, отоо чºб¿н тазалап туруу керек. 
Аны караймын деп чакырылган жерлер-
ге да бара албай калам. Себеби, бир к¿н 
сугарсам, эртеси  терип башташым керек 
болот. Норма боюнча 2 к¿ндº бир тер¿¿ 
зарыл. ªз убагында тере албай калсам 
эзилип калат. Аны б¿ткºндºн кийин отоо 
чºп баскандарын кол менен отоп чыгам. 
3-4 адам кылган ишти бир ºз¿м кылып 
жетишем. 

Жолдошум сатканды 
билбей кºчºдº ж¿ргºн...

– Кºп мээнет кылдым. Анан ма-
лина сатып кичине болсо ак-

ча табууну ойлодум.  Ал учурда малина-
дан башка кирешебиз жок болчу. Жол-
дошума: “Сиз кºчºгº алып чыгып, сатып 
келиўиз” десем, ынабай “Сен ºз¿ў тигип 
алдыў. Эми ºз¿ў сатып кел” десе болобу. 
Ошентип талашып жатып, жолдошумду 
кºчºгº чыгардым. Ал кºчºгº чыгып, кан-
тип сатарын билбей, кºпкº чейин жºн 
эле ж¿рº бериптир. Анан айылыбызда-
гы Кундуз деген келин кºр¿п, “Малинаны 
канча сомдон сатып жатасыз?”, – десе, 
жолдошум “Килин 160 сомдон сатам”, – 

дептир. Кундуз бир малинаны жеп кºр¿п, 
2 чаканын баарын сатып алыптыр. Анан 
ал  башка кошуналарга да айтып, бир аз-
дан сатыла баштады. Андан кийин базар-
га алып чыгып сатып кºрºл¿ деп калдык. 
Машина жок, базарга чака менен кºтºр¿п 
барып сатып ж¿рд¿к. Анан менин бир  
тууган агам жолдошума ºз¿ айдап ж¿ргºн 
автоунаасын бекер берди. Жолдошум  
машинаны айдап сатып ж¿рд¿. Кошуна-
ларыма аябай ыраазымын. Ошол учур-
да мени аябай колдошкон.  Алма бакта-
рым жылда жакшы т¿ш¿м бербейт эле. 
Быйыл, Кудайга ш¿г¿р, жакшы т¿ш¿м 
берди. ªз¿б¿згº жетет. К¿йºº балам ме-
нен кызым алма да сатабыз деп жаты-
шат. Аны да кºрº жатарбыз. Келечекте 
малиналардын жакшы сортун алып ке-
лип, чет ºлкºлºргº сатыкка чыгарууну 
пландап жатам.

Эже менен маектешип турсак 
кошунасы Бурул эже келип 
калды. Ал малиналарын 
Тажикстанга чейин алып барып 
сатат  экен. Ошону уккан соў 
биз Бурул эжени да кепке 
тарттык: 

– 8 жылдан бери кошуна болуп 
турабыз. Эже аябай мээнет-

кеч. Башкача айтканда, ºз ишинин уста-
сы десем болот. Суу жок  жерге алма, 
малина тигип г¿лдºт¿п койду. Аларды 
ºз¿н¿н балдарындай карайт. Кºйнºктºр¿ 
тытылып калганча иштей берет. Мали-
на сатып жатканын кошуналардан угуп 
келсем чоў-чоў малиналарды сатып жа-
тыптыр. Кºр¿п эле жактырдым. Ошон-
дон бери туруктуу сатып алган кардары-
нын биримин.  ªз¿м эле албастан жакын  
туугандарыма алып берип турам. Эже-
нин малинасынын ºзгºчºл¿г¿ эч кандай 
дары кошпойт. Анан чоў-чоў болуп, кы-
ям кылсаў да ºў¿ кызыл болуп чыгат. 
Малинасын кыям кылып, Тажикстандан 
Москвага чейин жºнºтºм. Сураган кар-
дарлары жылдан жылга кºбºй¿¿дº. Алар 
аябай жактырышып жешет. Ноокаттын 
кызы тыў болот дегенге эми ишендим 
(кїлїп). 

Алты тоо эчкини жайлаптыр
Жаратылыш ресурстары, экология жана тех-

никалык кºзºмºл министрлиги Нарында брако-
ньер алты тоо эчкини аткандыгын билдирди.  

Маалыматка караганда, министрликтин жана 
УКМК кызматкерлери Нарын облусунун Ат-

Башы районундагы «Босого» экологиялык кºзºмºл-
ºткºрїї пунктунан, ушул эле райондун Баш-Кайы¢ды 
айылынын К.А. аттуу тургуну 6 тоо текени мыйзамсыз 
атып алып келе жаткан жеринен колго тїшїрїшкºн.

Акт тїзїлїп, топтолгон материалдар кошумча 
иликтºº їчїн укук коргоо органдарына ºткºрїп берилди.

Батирди же їйдї ижарага 
бергендер салык тºлºйт
Мамлекеттик салык кызматы билдирген-

дей, кыймылсыз мїлк ээлери салык тºлºº 
режимин ºз алдынча тандайт. Салыктарды 
патенттин, бирдиктїї салыктын (салык салуу- 
нун жºнºкºйлºтїлгºн системасы) же жалпы 
салык режиминин негизинде тºлººгº болот.

Ушуга байланыштуу Мамлекеттик салык кызматы 
мїлктї ижарага берген жарандарды ºздºрїнїн 

салык милдеттенмелерин аткарууга жана тиешелїї са-
лыктарды тºлººгº чакырат.

   Ошондой эле бардык жарандарды салыкты тºлºбºй 

Мамлекеттик органдар билдирет

турак жайды ижарага бергендер тууралуу фактылар-
ды билдирїїгº чакырат. (0312)613189, (0779)613189 
(Whatsapp) ишеним телефону аркылуу жана 116 номе-
ри боюнча, ошондой эле аймактык салык органдарына 
билдирїїгº болот.  Салыкты тºлºбºгºндїгї аныкталган 
учурда жеке жакка карата Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык чаралар кºрїлºт.

Белгилей кетсек, 2022-жылдын 8 айында батирди 
же їйдї ижарага бергендер патенттин негизинде 33,9 
млн. сом ºлчºмїндº салык тºлºшкºн. Бул 2021-жыл-
дын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,8 млн. сомго 
кºп. Салык кызматы турак жай ижарасына карата баа-
ларды жºнгº салууга ыйгарым укугу жок экендигин маа-
лымат катары билдирет.

Эреже бузгандардын арасында 
281 мас айдоочу да бар

ªлкº боюнча Кыргызстандын аймагында 
акыркы бир жуманын ичинде 16 ми¢ 457 жол 
эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул туу-
ралуу ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун 
камсыз кылган башкы башкармалыктын басма 
сºз кызматынан кабарлашты.

Маалыматка ылайык, анын ичинен:
– ылдамдыкты ашырып айдоо – 3688;
– тиешелїї документи жок унаа башкаруу – 247;
–  транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эре-

желерин бузгандыгы їчїн – 4931;

– ички иштер чºйрºсїндºгї ыйгарым укуктуу ор-
ган менен тиешелїї макулдашуусуз кайра жабдылган 
транспорт каражатын башкаруу – 76;

– автоээнбаштык – 14;
– жºº жїрїїчїлºрдїн жол кыймылынын эрежеле-

рин бузгандыгы їчїн – 743;
– ички иштер чºйрºсїндºгї ыйгарым укуктуу орган 

менен тиешелїї макулдашуусу жок кайра жабдылган 
транспорт каражатын башкаргандыгы їчїн – 76;

– жол белгилеринин, жолдун жїрїїчї бºлїгїндºгї 
чийиндердин талаптарын аткарбагандыгы їчїн – 5614;

– автоунаанын терезелерин кара¢гылатып айдоо 
– 36;

– мас абалында рулга отуруу – 281.
Ар кандай эреже бузган 1 ми¢ 84 унаа айып коргоо 

жайына токтотулган.
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Элет жыттуу саптар

Колдоруна кут куйган
Сакадагы коргошундай кыт куйган, 
У¢кур-чу¢кур жер калтырбай б¿т куйган. 
Байкап турсам жол о¢догон Баясты, 
Мендей эмес, булчу¢дары буржуйган.

Тыным албай, колдон т¿шпºй к¿рºг¿, 
Майышпаган ишке бышкан билеги. 
Эч буйдалбай, шыр ºтсº деп ойлонот, 
Машиналар зыпылдаган береги.

Асыл тура, алтын тура колдору, 
Ар кимдердин шыдыр болуп жолдору. 
Ушул жигит ак жол тилеп, бак тилеп, 
Ж¿рºг¿нºн мзэрим тºг¿п о¢доду.

Кар да болот, карды жолдон тазалап, 
Пейилиндей жол да таза тазарат. 
Баркын билип, анын ар бир иштерин, 
Билбейм кимдер так жеткире жаза алат.

Сакадагы коргошундай кыт куйган, 
У¢кур-чу¢кур жер калтырбай б¿т куйган. 

Жазуучу жана акын Чынтемир Аскаров Талас облу-
сунун Кара-Буура районундагы Суулуу-Маймак айылында 
туулган. 1959-жылы орто мектепти, 1965-жылы Кыргыз 
мамлекеттик университетинин филология факульте-
тинин журналистика бºл¿м¿н аяктаган. Кесиби журна-
лист. Райондук жана облустук гезиттерде 1968-жылга 
чейин иштеп, анан 2004-жылга чейин мугалим болуп иш-
теп ж¿р¿п, пенсияга чыккан.

Ал окурмандарга жакшы тааныш. Алгачкы “Эне бак-
тысы” аттуу ырлар жыйнагы 2001-жылы китеп болуп 
чыккан. Андан кийин “С¿й¿¿ баяны”  “Атаман уурулардын 
тагдыры,” “Боксёр”, “Табылга” повесттерин, “Айылдын 
сонун кечтери,” “Ата журт” ыр жыйнактарын чыгарган. 

2001-жылдан бери Кыргыз Улуттук жазуучулар со-
юзунун м¿чºс¿.

Жакында эле анын “Алыкулдун махабаты” аттуу ыр 

жыйнагы жарык кºрд¿. Анда автордун кийинки мезгил-
де жазылган атажурт, эл, к¿н¿мд¿к турмуш, анын оош-
кыйыштары, с¿й¿¿ сезиминин ºлбºс-ºчпºст¿г¿ туура-
луу ырлары топтоштурулган. 

“Алыкулдун махабаты” жана “Акын жана падыша” 
поэмаларында карыя акын жашоонун кайталангысты-
гы тууралуу философиялык кыялдарга батат. Тºмºндº 
ошол жыйнакка чыккан ырлары менен тааныштырабыз.

Ке¢ далылуу, асыл ойлуу жигиттин, 
Кыдыр даарып, колдоруна кут куйган.

Дыйкан абам
Каалгып ж¿рсº кара булут кºк менен, 
Ж¿н¿н алып ¿йгº качат чо¢ энем.
Дыйкан абам кыт-кыт к¿л¿п с¿й¿нºт:
«Жаасын жамгыр бир нºшºрлºп тºксº экен».

Жаан жааган жок, шамал кууган со¢унан, 
Тоого жылат булуттардын тобу улам. 
Дыйкан абам  ай кайгырды, кайгырды, 
Бакыт кушун учургансып колунан.

Плотник
Шайыр м¿нºз, ачык айрым с¿йлºгºн, 
Ышкоолукту жаман кºргºн, с¿йбºгºн. 
Карап турсам ал жасаган столго, 
Жер жок тура анын колу тийбеген.

С¿рºт, карайт улам алып ченемин, 
Толгон курал - пайдаланып керегин... 
Мээнет тери ма¢дайынан тамчылап,
Жа¢ы буюм жасаганын кºрºм¿н. 

Эрте¢ эле бирºº алат кубанат, 
Кºргºн сайын сонун ойлор уялап: 
«Колу чебер плотниктин иши» – деп,
Кº¢¿л толкуп, с¿й¿нгºн¿н туя алат.

Алдым стол. Мен да улам с¿й¿нº, 
Шашып келем жеткичекти ¿й¿мº. 
Мына ушинтип кубанч болуп бул адам, 
Кирет тура ар адамдын ¿й¿нº.

Уста
Айылымда ак сакалдуу киши бар, 
ªзгºртпºгºн ºз¿ с¿йгºн иши бар. 
Иштей келсе иштин майын чыгарып, 
С¿йлºй келсе сºз¿ ширин, сºз¿ бал.

Качан кºрсºм тердеп ж¿рºт ма¢дайы, 
Качан кºрсºм эч капасыз жайдары. 
Жаштайынан жандай кºргºн кесиптин, 
Ысык-суук казанында кайнады.

Колдо турса оор кара барсканы, 
К¿рс¿лдºтº жаруучудай асканы. 

Ыр д¿йнº

Москва
Тузу¢ татып, он жыл ашык ºм¿рдº,
Бирде жылуу, бирде суук кºр¿п к¿н.
Канча жолу кºз жашыма сугарып,
Канча жолу кубанчымды бºл¿шт¿м.

Бир ºз¿¢дºн бой т¿зºд¿м, чыйралдым,
Ми¢ чайналып кубат алдым, к¿ч алдым.
Тике туруп бороон менен чапкынга,
Турмуштагы сабактарды б¿т алдым.

Досту таптым к¿лсºм кошо каткырган,
Тааныш к¿тт¿м жамандыгым жашырган.
Жардам берип мусапырлык к¿ндºрдº,
Жашоомдо мен жакшыларды ашыргам.

Оо Москвам, койну¢ кенен ачылган,
Кºп улуттун, элдин баарын батырган.
Ырыскысын таап ма¢дай тер менен,
Бири ыйласа, экинчиси ашынган.

Оо Москвам, койну¢ кенен ачылган,
Жакшыны да, жаманды да батырган.
Канчалары турмушунан айрылса,
Ошончосу ºз бактысын табышкан.

«Досту таптым к¿лсºм кошо каткырган,
Тааныш к¿тт¿м жамандыгым жашырган»

Назг¿л Жумаева Ош облусунун Алай районунун Талды-Суу 
айылында тºрºлгºн. Мектепте жакшы окуган, бир туугандар-
дын улуусу болгондуктан, ¿й жумуштарын да мойнуна алып, 
ата-энесинин жардамчысы болгон. “Ошол себепт¿¿, мигрант-
тык жашоомдо эч нерседен кыйналбадым. Барган жеримде кан-
дай иш болбосун так аткарып, дайыма мактоо угуп келем”, –
дейт.

Ош мамлекеттик университетинин физика-математика фа-
культетин аяктаган. Учурда Москвада жашайт жана иштейт.

2010-жылдан бери Москвада жашаган кыргыздар-
дын чыгармачыл чºйрºс¿нº аралашып, ыр жазып ке-
лет. Дегинкиси, адабиятка, поэзияга бала кезинен 
кызыгат.

Азырынча элге тºбºс¿ кºр¿нгºн акын же жазуучу болбосо 
да, болочокто чыгармачылык бийиктиктерди багынтарына 
ишенет.

Тºмºндº Назг¿л Жумаеванын ырларын жарыялоо менен, чы-
гармачылык ийгиликтерди каалайбыз.

Оо Москвам, койну¢ кенен ачылган,
Ыймандууну, ыймансызды батырган.
Канча жылдап ж¿рºм аны ким билет,
Азырынча кете албасмын кашы¢дан.

Ата-энем
Жанга жакын э¢ кымбат асылдарым,
Жандай кºргºн аска-зоом, жакындарым.
Жаныма жылуулукту тартуулаган,
Жайкалып турган менин жашыл багым.

Ар дайым биз деп согуп ж¿рºг¿¢ºр,
Ата-энем дем-к¿ч мага бир ºз¿¢ºр.
Адамдык сапаты¢ды бийик тут деп,
Ак эмгек, адал ишке ¿ндºд¿¢ºр.

Тиленип узундугун жаныбызды,
Кондуруп туурубузга баарыбызды.
Небере, чеберенин ортосунда,
Ж¿рг¿лº угуп жакшы жагыбызды.

Нурланыма

Садагасы к¿м¿ш ж¿зд¿¿ медерим,
К¿ндºн к¿нгº сен эс тартып келеси¢.

Балалыкты артка таштап сен ыкчам,
Бой жетсе¢ да мага бала элеси¢.

Токтоосу¢, кºз тийбесин кагылайын,
Алыстамын сени эстеп сагынамын.
Эл ичинде эсен-аман ж¿рсº экен деп,
Жараткандан к¿н¿-т¿н¿ жалынамын.

Калк ичинде кадырлуу инсан болуп,
Келечеги¢ ке¢ болсун деп тилеп келем.
Ойлогон ой-максаттар орундалып,
Орундуу кесип ээси болсо¢ экен.

Апаке¢дин ак мээнетин актаган,
Атпай кыргыз журту дайым мактаган.
Эр азамат болот деген тилегим бар,
Эч кимге айтпай ж¿рºг¿мдº сактаган.

Бар к¿ч¿м¿ бир ºз¿¢º жумшадым,
Бул жашоонун тартпаса деп азабын.
Кºз¿м ºтсº кабырымды кºтºр¿п,
Айтарым сен Апа аттуу казалы¢.

Карааны¢дан кагылайын, Нурланым,
Аралап ж¿р бак-таалайдын г¿лзарын.

Акыл менен ж¿рºг¿¢º ке¢ешип,
Айдай бергин турмуштун чо¢ кемесин.

Кечиктим
Карагат кºздºр¿мд¿ карап алып,
Канаттуу сезимдерге б¿л¿к салып.
Бир элес менден эбак алыстаган,
Бирок мен коё албадым унуткарып.

Жалындуу ыр канаттуу ºм¿р¿мдº,
Жашайсы¢ назик м¿нºз кº¢¿л¿мдº.
Айыкпас дарт турбайбы с¿й¿¿ деген,
Азабын чегип анын, болдум к¿бº.

Мен ¿ч¿н д¿н¿йºгº жаралгансы¢,
Мээримсиз, бирок тунук махабатсы¢.
ªз¿¢с¿з тартып келем кылдыратып,
ªм¿рд¿н таш дº¢гºлºк арабасын.

Бар болгун менин бактым, бакыт сага,
Бал сезим тартуулады¢ жаным мага.
Кайчылаш тагдыр жолу ºткºн экен,
Кантейин буйрук ошол, барбы арга.

Назг¿л ЖУМАЕВА:

Каруу к¿чкº шакирттери та¢ калат, 
Элпегин айт, жаш жигиттей басканы.

Айылымда ак сакалдуу киши бар, 
ªзгºртпºгºн ºз¿ с¿йгºн иши бар. 
Иштей келсе иштин майын чыгарып, 
С¿йлºй келсе сºз¿ ширин, сºз¿ бал.

Шофер жигит Медетбек
Кºптºн бери шофер бизде Медетбек,
«Кол кºтºрсºк бир карабайт ºтºт» – деп.
Карыялар кейип-кепчип калышат:
«Ай, о¢богур, ай, кургур-ай, т¿гºт» – деп.

Бир гана эмес дайым кºрсº¢ мына ушу,
Б¿тпºйт анын та¢дан кечке жумушу. 
Ага кымбат убакытты уттурбай, 
Узак жолдо убакытты утушу.

Мейли утсун, элге тиер кереги,
«Мага т¿ш» – деп такси турат береги.
Чынында эле кырстыгы бар Медеттин, 
Эл ишине аппак анын ж¿рºг¿.

Чынтемир АСКАРОВ: 

“Кыш арылап, ала шалбырт жаз менен, 
Арыктарда суулар агып каткырат”
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Тарых к¿¿с¿ндºг¿ инсан

Азыр Кыргыз Улуттук илимдер 
академиясынын Кол жазмалар 

жана жарыялоо фондусунда “Семетей” 
эпосунун толук, жарым, айрым эпизод-
дорунун отузга жакын т¿р¿ жазылып 
алынганын айтып келишет. Алардын 
ичинен Тоголок Молдо, Жа¢ыбай  Ко-
жеков, М.Мусулманкулов, Ж.Сарыков, 
С.Каралаев, Ш.Рысмендеев, Б.Сазаков, 
М.Чокморов, Ы.Абдрахманов, Сейда-
на Молдокеевадан жазылып алынган 
кол жазмаларга сапаттуу жана оку-
яларды да толук камтыган деп баа  
беришет. 

Жа¢ыбай Кожековдун “Семетейи” 
жазылып алынгандан кийин 82 жылдан  
кийин гана жарык кºр¿п отурат. Кайым 
Мифтаков  Жа¢ыбай Кожековдун айтка-
нынын ºзгºчºл¿г¿н байкаган “Семетей” 
эле эмес, “Арманым” деген ырын, айрым 
жомокторун толук жазып алган экен. Ал 
тургай Ж. Кожековдун жердештеринен 
жазылып алынган кол жазмаларынын 
бардыгын чогултуп, окуп чыгып, ар би-
рине аннотация жазып, Акиш, Огонбаев, 
Абиев, белгисиз адамдарга да жаздыр-
ган. Алардын бардыгына ºз¿н¿н ыраазы-
чылыгын айткан. Ал тургай 1941-жылы 
жайында Семетей Айч¿рºкт¿ алып Та-
ласка келгенин жазган экен. Анын ичи-
нен 180 бети  жоголуп кеткенине чей-
ин, ким аркылуу жоголгонуна ºк¿нгºн¿  
бар.

УИАнын кол жазмалар бºл¿м¿н¿н 
улук илимий кызматкери Сонор Эгем-
бердиева “Классикалык изилдººлºр” 
китебин латын тилиндеги  т¿п нуска-
сынан кºч¿р¿п т¿згºн. Ага кыргыз эли-
нин атынан чексиз ыраазычылык айтса  
болот. 

1936-жылы Фрунзе шаарында ºткºн 
олимпиадага  т¿шт¿к жактан жалгыз 

      «Манас» эпосу – кыргыз 
элинин кººнºрг¿с мурасы. Ал 
д¿йнºл¿к эпостордон те¢дешсиз 
кºлºм¿ менен айырмаланып 
турат.  
      “Семетей” – бул “Манас” 
эпосунун уландысы эле эмес, 
“Манаска” окшогон чыгарма 
экенин унутпашыбыз керек. 
“Манас” да, “Семетей” да 
жана ал тургай “Сейтек” да кºп 
т¿рд¿¿ (варианттуу) чыгармалар.

Жети атасы манасчы, 
ºз¿ – семетейчи

гана Жа¢ыбай Кожеков катышат. Ко-
миссия м¿чºлºр¿ Ж.Кожековдун  “Се-
метейин” жактырбай коюшат. Ошон-
до Жа¢ыбай Кайым Мифтаков-
го барып “Арманым” деген ырын  
жаздырат.

“Манас” менен “Семетей”
Атадан келген кесибим.
¯йрºнч¿к эмес жомогум,
Жети атамдан калган м¿лк...
Алты бабам, жети атам,
Арбак айтып ж¿рч¿ эле.
Арбактын баатыр Манасы
Бул,  
Атамдан калган иш эле!
Секетбай жаккан чо¢дорго, 
“Семетей” жакпай калдыбы?
“К¿¢ºтай” жаккан чо¢дорго, 
К¿лчоро жакпай калдыбы?
Айтса ада болбогон, 
Алыс эле “Семетей”.

Т¿нд¿к менен т¿шт¿ккº,
Калыс эле “Семетей”.
Асыл Манас баатырдын,
Баласы баатыр Семетей. 

(Кыскартылып алынды).

Ж. Кожековдун эскер¿¿с¿нº кара-
ганда анын жети атасы те¢  Манас  ай-
тышкан экен.

Жа¢ыбайды кºргºн, билген кºз¿ 
ºт¿п кеткен абышкалардын айтканы-
на караганда, Кожек манасчы турмуш-
тан кыйналып Кетмен-Тºбºдºг¿ эжеси-
никине келет.Ал жерде   бир топ жыл 
ж¿р¿п ¿йлºн¿п, 1871-жылы Жа¢ыбай, 
андан кийин Аманбай аттуу уулдуу, 
Акбермет аттуу жана дагы бир кыздуу  
болушат. 

Кожек манасчы оокат-аштуу болуп, 
мал к¿т¿п ирденгенден кийин Жумгал-
да калган Байболоттун Чакырларына 
кайрадан кºч¿п кетет. Жа¢ыбай ата-
сынан 15 жашында калып, Аманбайы 
да, Акбермети жетим калат. Кайрадан 
Кетмен-Тºбºгº эжесиникине кºч¿п ке-
лишет. Жа¢ыбай бойго жетип 29 жаш-
ка чыгып калат.

Жа¢ыбай Токтогулга акыл салса 
“Рыскулбектин балдарынан жакшылык 
кºрбºйс¿¢, дагы деле болсо Байболот 
Жанкозунун уулу Сыдык тарапка ºтк¿лº. 
ªз¿¢ тºрºлгºн конушу¢ Улуукенде жан-
сооголоп турса¢ар бир мааниси болор” 
деп ке¢еш берет. Ал кезде Жа¢ыбай 
ырдап, эл шайырларына кошулуп  
калган.

Ал “Манастан” “Чо¢ казатты”, “Кº-
кºтайдын ашын” жана “Семетей” менен 
“Сейтекти” толук айткан. Жа¢ыбайдан 
жазылып алынган жалпы эпостун кºлºм¿ 
100 ми¢ге жакын ыр саптардан турат. 
Ал кенже эпостордон “Эр Тºшт¿к”, “Эр 
Табылды” эпосторун, элдик поэма “Ак 
мººрд¿” да айткан. Мººр Болоттун тае-

жеси экенин Нарындын Чоро элине ба-
рып, Болоттун ºз оозунан угуп, поэма-
сын жараткан. Эл арасында айтылган 
“Акмººрд¿н” жети вариантынын ичинен 
болгон окуяга э¢ жакыны Жа¢ыбайдыкы 
деп эсептелет. 

Жыйноочу, иликтººч¿ К.Мифтаков  
менен К.Рахматулиндин пикири боюн-
ча, Сагынбай менен Саякбайдын вари-
антынан мазмундук жактан айырмала-
нып ºзгºчºл¿к мааниге ээ экенин белги-
леген. Анан аны т¿шт¿кт¿к манасчылар-
дын мектебинин ºк¿л¿ катары эсептеш-
кен. Анткени, ал ºм¿р¿н¿н кºпч¿л¿г¿н 
т¿шт¿к региондо жашап калгандыгы-
нан болсо керек. 

Ж.Кожековдун варианты т¿шт¿к, 
т¿нд¿к эки региондун те¢ ºзгºчºл¿ктºр¿н 
ºз¿нº камтып турат. Адегенде э¢ жакын 
адамы атасы Кожектен таалим алса,  
кийин т¿шт¿ктºн алган ºзгºчºл¿ктºр¿н 
айтып келишет. 

Манастын “Семетей” бºл¿г¿ боюн-
ча С.Орозбаковдун, С.Каралаевдин жа-
на Ж.Кожековдун варианттары боюн-
ча кºп эле иликтººч¿лºр сºз кылган. 
Бул бºл¿мд¿н айырмачылыктары бо-
юнча  Талас мамлекеттик универси-
теттин Кыргыз тили жана адабияты ка-
федрасынын доценти Толкун Айтали-
ева ке¢ири ой ж¿г¿рткºн. Ал 2002-жы-
лы “Семетейчи Ж.Кожековдун вариан-
тындагы салттуулуктун сакталышы жа-
на жеке ºз¿нчºл¿к белгилери” аттуу те-
мада кандидаттык диссертациясын жак-
таган. Ал тууралуу  кийин ºз¿нчº сºз  
болор.

Быйыл Жа¢ыбай Кожековдун 150 
жылдыгын республикалык де¢гээлде 
белгилºº сунушу да колдоого  
татыктуу.   

Исабек ТОКТОГУЛОВ, 
Токтогул району

Жа¢ыбай  Кожеков

ªнºр

Сейдана АКУНОВА: 

“Эски жана модерн стилдерин  
айкалыштырып сїрºт муралын тартабыз”

(Башталышы 7-бетте)

Башкача айтканда. “Бул образдарды ме-
дер тутуу менен Кыргызстандын мада-

ниятын сактайбыз”, – деп камсыздандыруу ком-
паниясы тїшїндїргºн.

– Кандай боёкторду колдоносуздар?
–  Биз ар тїрдїї боёкторду пайдаланабыз, 

фасад жана интерьердик боёктор. Э¢ негизгиси 
алар жаан-чачында, кїндїн ысыгында ºчпººгº 
тийиш.

– Сїрºт кºргºзмºлºрїнº, ар кандай 
фестивалдарга катышасыздарбы?

– Топтун ичинен ар бир сїрºтчї жалгыз тарт-
кан эмгегин алып, кºргºзмºлºргº катышкан. Би-
рок, жалпы топтун эмгегин кºргºзмºлºргº бере   
элекпиз. 

– Чыгармачыл адамга илхамды кай-
дан аласыздар?

– Илхамдын келїїсїнº кºбїнчº коом-
чулуктун жагымдуу пикирлери себеп бо-
лот. Анан да чыгармачылык эргїїнї улут-
тук кол ºнºрчїлїктºн жана салттык мотив-
дерден алып жатабыз. Ошондуктан биз-
дин ºзгºчºлїгїбїз – эски жана модерн 
стилдердин айкалышы.

– Э¢ эсте калган, кызыктуу 
долбоору¢уз тууралуу айтып бе-
ре аласызбы?

– Окуу жыл башталарда бир жакшы бу-
юртма болгон. Мектептин дубалына “Тїбї 
жок асман” – деген темадагы долбоорду 
ишке ашырдык. Ал долбоордун башкы мак-
саты мектеп окуучуларынын ой-кыялын 
чектебºº. Анан дагы бир кызыктуу дол-
боор Казармандагы ооруканада корона-
вирус учурунда жанын аябай эмгек кыл-
ган дарыгерлерди колдоого арналган  “Да-
рыгерге таазим” –  долбоору. Биз тарткан 
сїрºттºрдºн коомчулук ºзїнº сабак ал-
са, ойлору жакшы жакка ºзгºрсº бул биз-
дин максаттын ишке ашканы деп билебиз.

– Учурда кандай алгылыктуу 
иштер жїруп жатат?

– Биздин тарткан сїрºтїбїз Кыр-
гызстандан тышкары, Казакстан жана 
Араб Эмираттарынын Дубай шаарында 
орун алды. Жакында АКШга да бир кан-
ча долбоорлор жиберилди. Буюрса, аме-
рикалыктар менен тажрыйба алмашуу  
болот. 
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Азап дїйнº

Баламды алганга  
жардам бергиле

Ушундай ºтїнїч менен «Сезим» 
кризистик борборуна кайрыл-

ган Таттыгїл (жабырлануучунун ыс-
мы ºзгºртїлдї) узак убакыттан бери їй- 
бїлºдºгї зомбулуктан жабыркап келатат. 
Кїйººсї М. тарабынан аеосуз ур-токмоктун 
айынан ден соолугунан ажырап, бирге 
жашоого такыр мїмкїн болбой калганда 
2019-жылы ºздºрї жашаган Жайыл райо-
нунун ички иштер бºлїмїнº арыз жазган.

– Арыз жазып жатканымда милиция 
мени коргойт деген ишенимде болчумун, 
– дейт ал. – Кºк ала болуп тергººчїнїн 
маўдайында ыйлап отурганымда да 
кїйººм эч кимди кºзгº илбей башымды 
дубалга ургулап, катуу сабап кирди. Ми-
лиционерлердин камаарабай кагаз жазып 
отуруп алгандарына таў калдым.

Бу анын биринчи эле жолку жоругу 
эмес. 2016-жылы Шамалды-Сайдан Кара-
Балтага кºчїп келип, самса жасап сата 
баштаган. Бир жолу жапкан самсасы агып 
калып, ошонун ачуусун менден чыгарып, 
темир менен башка чаап, ºлтїрº саба-
ган. Эсимди жоготуп койгондо “Тез жар-
дам“ алып кетип, ооруканада араў ºзїмº 
келгем. Ошондо да энеси “ºзїбїз дарылап 
алабыз” деп жалынып-жалбарып жатып 
ооруканадан чыгарып кетишкен.

 Айла жок, балам їчїн деп чыдап жа-
шап келдим. “Ит кыргыз, (ºздºрї уйгур) мен-
ден тирїї кутулбайсыў” деп кºрбºгºнїмдї 
кºр кылды. 2019-жылы эч себепсиз уруп, 
жатынымды жарып,тепкилеп урду. ªзїм 
арызданбасам да милиция кылмыш деп 
каттады. Ошону менен бул иш 2 жыл ич-
ки иштер бºлїмїндº жїрдї. Ал ортодо 
кїйººм бутумдун баш бармагын сынды-
рып, аеосуз сабады. 

Акыры иш сотко ºтїп, ал жактан “дене-
ге жеўил жаракат келтирилген” деген бе-
рене коюлуп, їч ай їй камагына чыгарган.

“Дагы арыз жазсаў баланы кºрбºйсїў, 
азыр милициянын баары сатылма, мен ба-
арын колго алып койгом” деп кїйººм ан-
дан бетер зººкїрлºнїп, эми ºлтїрºм де-
генге ºттї.

Ушунча убакыттан бери баламды кºрº 
албайм. “Сотко берсеў да баланы ала 
албайсыў, сени майып экен деп эч ким 
бербейт” дейт.

Балам азыр кайын энемде. Кїйººм 
башка аял менен жашайт. Кºргºн-ук-
кандардын айтымында баланын буларга 
кереги деле жок. Кайын энем “иттен туул- 
ган ит” деп балага кїн кºрсºтпºйт экен, 
ыйласа атасы сабайт экен. Булар баланы 
менден ºч алуу їчїн эле алып жїрїшºт.

Баламды мага алып берип, зººкїрдї 
аталык укуктан ажыратып бергиле деген 
арыз менен ИИМге, бийлик башындагы-
ларга Акыйкатчыга кайрылып жатам.

Кандай заманда жашап жатабыз?
 

Бул окуялар аялдардын “Баш 
жарылса – бºрк ичинде, кол сынса – жеў 

ичинде” деген менталитетинин же мыйзамдар-
дагы гумандаштыруунун кесепетиби же жабырлануу-

чулардын укуктук сабатсыздыгыбы? 
«Сезим» кризистик борборуна кайрылып жардам сурашкан 

бул аялдардын окуяларынан улам ушундай суроолор жарал-
бай койбойт экен.

Тирїїлºй тозок 

...Їйлºнгºнїнº жарым жыл бол-
бой жатып ыргыта тээп, ичин-

деги беш айлык баласын ºлтїргºн... Те-
мир такта менен башка чаап, кулагынын 
тарсылдагын жарган... Кайыш кур менен 
муунтуп, оозуна байпагын тыгып койгон... 
Їч чиедей  балдары менен машинеге са-
лып алып, жардын кырынан кулатып жи-
бере жаздаган. Таманын ºптїрїп, эўкейип 
ºпсº бетке тээп, атайылап жерге чачырат-
кан заарасын колу менен жуудурган... Эси 
ооп жатып калганда чачынан сїйрºп, бе-
тине тїкїргºн. Апасына болушкан кызын 
тамга жабыштыра уруп, мээсин чайкалт-
кан, ыйлаган баласынын оозун жырып  
салган...

Бул Голливуддун їрºй учурган фильм-
деринен сценалар эмес, жергебиздеги бир 
їй-бїлºнїн турмушунан алынган реалдуу 
окуялар. Он бир жылдан бери мындай 
кыйноону башынан ºткºрїп, далай ирет 
уруп сабагандан ºлїп-тирилип келаткан 
бул келин “Сезим” кризистик борборуна 
їчїнчї ирет келип жатат. Їй-бїлºдºгї зом-
булуктан убактылуу баш калкалоочу жайга 
биринчи жолу денесинде тамтык жок кºк 

ала болуп келгенде кїйººсї “экинчи мын-
дай болбойт” деп ишендирип алып кеткен. 

2022-жылдын апрель айында “Сезим-
дин” ыкчам телефонуна сегиз жашар кы-
зы чалып, “апамды ºлтїргºн жатат”деп 
чырылдаганда кызматкерлер милиция-
нын коштоосу менен барып алып келиш-
кен. Таяктын уусунан баш кºтºрº албай со-
луп жаткан келинди калыбына келтириш-
ке кыйла убакыт да, медициналык жардам 
да кºп талап кылынды. 

Аламїдїн райондук соту ошондо ке-
линдин абалы кºрїнїп турса да “денеси-
не жеўил жаракат келтирилген” деген че-
чим чыгарып, кїнººлїїгº 40 кїндїк кара 
жумуш иштºº айыбын салган. 

Апасы менен кошо келген балдары 
балдарды коргоо уюмуна жайгаштыры-
лып, аздап калыбына келе башташканда 
зººкїр кїйºº дагы пайда болду. Бул жо-
лу балдарды алдап алып чыгып, машине-
ге салып анан апасына телефон чалды: 
”Азыр мында келбесеў балдарыўды жар-
дан ары учуруп ºлтїрºм!”. Эне кургур чы-
дабай жетип барса, машине чындап эле  
шаардын четиндеги “Пирамида” деп атал-
ган жерде “асылган” бойдон туруптур. 
“Акебай, сиз айткандай болсун, балдар-

ды ºлтїрº кºрбº, ºлсºм мен ºлºйїн, бал-
дарда эмне кїнºº!..”.  Бутуна жыгылып, 
буркурап ыйлап араўдан зорго токтоткон. 

Андан кийин даана тозок баштал-
ды. “Сен мени сотко бердиў, 40 саат 
эми ºзїў иштейсиў, жерди тилиў менен 
шыпырасыў” деп темир такта менен баш-
ка чаап, эсин оодарып, жатып калса, бети-
не заара кылып, балдары чырылдап орто-
го тїшсº, баласынын оозун жырып, кы-
зын дубалга уруп, кºрбºгºнїн кºр кылды. 

Таяктын уусунан келиндин бир кула-
гы укпай калды.

“Сезим” борбору бул жолу Башкы про-
курорго арыз менен кайрылып, узакка со-
зулган бул кыйноолор Кылмыш кодекси-
нин 138-беренесине туура келээрин, ошо-
го жараша жаза чектºº ºтїнїчїн жолдоду. 
Арыз Аламїдїн райондук прокуратурасы-
на жºнºтїлїп, жабырлануучуну борбор-
дун директору Б.Рыскулова ºзї коштоп  
барды.

Аларды кабыл алган прокурор айым-
дын алдында кырк мїнºт буркурап ыйлап 
отуруп абалын айткан келиндин кордугун 
жїрºгї бар адам чыдап уга алмак эмес. Би-
рок, бул жолу да баягы эле “денеге жеўил 
(!) зыян келтирилген деген берене коюлуп,  
“мамлекеттин (?) пайдасына 50 миў сом, 
зººкїрдїн ºзїнº 100 кїн кара жумуш ай-
ып” жазасы чегерилди.

Жабырлануучунун денесинде таяк-
тын изи калбаган жери жок экенин тастык-
таган сїрºттºрдї кºрсºтсº да, тири шум-
дуктай кыйноолорго кїбº болгон балдар-
дын кºрсºтмºлºрї иште тиркелип  турса 
да, адвокат тиешелїї далилдерди келти-
рип узак убакыттан бери келаткан тири ук-
муштай уруп-сабоонун айынан жабырка-
ган келиндин ден соолугу бузулуп, ºзїнїн 
жана чиедей їч баласынын ºмїрї ар  
дайым коркунучта болуп келгенин далил-
деген материалдар 138-беренеге (“азап-
ка салып кыйноого”)  туура келип турса да 
136-берене коюлду.

Бул – зººкїрдї жемелемиш болуп тим 
болгондой эле жаза экенин баары эле 
тїшїнїп турушат. 100 сааттык жумушту 
кайсы бир мекемеге сїйлºшїп жаздырып 
алса болот же кºчºдº жалданма жумуш-
чуларга акы тºлºп кутулса болот. Бул ан-
дан зººкїрдї тарбиялап жибере турган 
чара эмес.

Эми укук коргойт деген органдардын 
айрым кызматкерлеринин зомбулукка  
дуушар болуп, эзїїдº калган курмандык-
тарына мынчалык кайдыгер мамилесинин 
ºзїнº мыйзамдуулукту кºзºмºлдºй турган 
жогорку органдар тарабынан тиешелїї баа 
берилет деген ишенимдебиз . 

Мамлекеттик бийлик органдарынан 
жардам кїтїп жаткан бул эне менен бал-
дардын їмїтї азырынча  акталбай, кор-
гоо таппай жатканы ºкїндїрºт...

Ы.ДОСБАЕВ

ªКМ Баткен облусунда 
тажик тараптын куралдуу 
баскынчылыгынын 
натыйжасында жабыркаган 
жана талкаланган їйлºр курулуп 
бїткºнгº чейин жарандар 
їчїн атайын чатырлар тигилип 
жатканын кабарлады.

“Чатырлар Ак-Сай айылынын Кап-
чыгай тилкесинде алгачкылар-

дан болуп курулуп жатат. Ичинде меши 
бар кийизден жасалган жылуу чатырлар 

Баткен

Чатырлар тигилїїдº
ысык-суукта бирдей температураны сак-
тай алат жана ден соолукка зыяны жок”,- 
деп айтылат маалыматта.

Эскерте кетсек, ºткºндºгї Тажик-
стандын куралдуу агрессиясынан 140 
ми¢ге жакын кыргызстандык чек арага 
жакын калктуу конуштардан эвакуация- 
ланган. Куралдуу кагылышуунун кесе-
петинен Баткен облусунун аймагында 
600дºн ашуун турак жай жабыркаган.

Саламаттык сактоо министрлигинин 
маалыматына караганда, куралдуу кагы-
лыштан 62 кыргызстандык (аскер кызмат-
керлери жана жай тургундар) шейит бо-
луп, 198 киши жабыркаган.

Асел Муса кызы, “Кыргыз Туусу”
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мэрия г. Кант объявляет торги  Лот № 28 – земельный участок 

80 кв. м. в частную собственность по ул. Фучика б/н под складские по-
мещения.

Торги состоятся 02.11.22 г.  в актовом зале здании мэрии 10-00 г. Кант. 
Документы принимаются до 31.10.22 года. Справки по тел: 5-59-04. 

П-693

“На основании решения участника о ликвидации от 26 сентя-
бря 2022 года, Общество с ограниченной ответственностью  “NFC 
in Kyrgyzstan» (ЭН ФИ СИ в Кыргызстане) находится в процессе 
ликвидации. 

Заявление требований кредиторов принимаются в течение двух 
месяцев с момента публикации о  ликвидации по адресу: г. Биш-
кек, ул. Куренкеева, д. 140 или по тел: 0700 87-18-88».

П-691

ЖАРЫЯ

“Керемет” институту:
Саркынды сууларды агызуу тармагын
– инженердик топографиялык изилдººгº; 
– инженердик геологиялык изилдººгº;
– имараттарды жана курулмаларды сейсмология жана 

конструкция багытында туруктуулугун аныктоого тендерге 
катышууга чакырат.

Кызыккан тараптар 08.10.2022-жылы саат 17.00гº чейин 
мекеменин лицензиясын, иштººч¿лºрд¿н сертификатын, ме-
кеменин жабдууларынын, аппараттарынын тизмесин жана 
иштººч¿лºрд¿н резюмелерин, мекеменин аталышын, ком-
мерциялык сунуштарын бер¿¿гº тийиш. 

Изилдºº иштери Ысык-Кºл районунда ж¿рг¿з¿лºт. Тагы-
раак маалыматты тºмºнк¿ даректен же телефон аркылуу 
алса болот.

Биздин дарек: Бишкек ш., Табышалиев кºчºс¿, ¿й – 13, 
“Керемет” институту.

Тел.+996 772 57-65-46.                                                     ТБ

Жараксыз деп табылсын
Бишкек шаарынын Биринчи май районунун, Троицкая 

кºчºсї – 10 А їйїнїн тургуну Салиев Бекнур Кенешбаевичге 
таандык  Ч № 254525  03,05,2010-жылы берилген мамлекеттик 
акт жана 201412268 сандуу 28.01.2014-жылы берилген сатып-
алуу келишими жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

КВ

Жараксыз деп табылсын
Райымбекова Нурия  Джекшеналиевнага таандык Бишкек 

шаарындагы  Арча-Бешик  жа¢ы конушундагы  Сары-Булу¢ – 
54 А їйдїн Ч № 136140 сандуу мамлекеттик  акт жоголгондугу-
на байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П-694

Считать недействительным
Утерянное свидетельство налогоплательщицы г. Бишкек ИНН  

10306196900121 , код ОКПО 22994403 на имя Казыбековой  Ла-
рисы Омургазиевны считать недействительным.

П-692

Считать недействительным
Утерянное свидетельство налогоплательщика г.Каракола код 

ОКПО 26076472  ИНН 23105199001050 на имя Икрамова Ак-
маль  Абдумаликовича считать недействительным.

ЖТ

Считать недействительным
Утерянное свидетельство налогоплательщика г.Каракола код 

ОКПО 27520549 ИГР 33835 от 04.11.2011 г., ИНН 21910195200296 
на имя Мамбетова Муканбет считать недействительным. 

ЖТ

Считать недействительным
Утерянное свидетельсто на право пользования земельным 

участком ( доли) № 47 на имя Абдыралиева Урматбека Темир-
байевича расположенное на територии Сокулукского  района, 
Жа¢ы-Жер а/о считать недействительным.

П-696

Жараксыз деп табылсын
Абдирахманов Клычбек  Ходжомбердыевичтин  Кара-

Суу районунун Кызыл-Кыштак айыл ºкмºтїндºгї Ишкаван 
айылындагы Карл Маркс кºчºсїндºгї №103 їйгº  (идент. ко-
ду: 5-04-08-1005- 0128) мыйзам боюнча  мураска ээ экен-
дигин тастыктаган 2019-жылдын 2-августунда тїзїлїп, 
реестрде 2979-номер менен катталган  №1078-мыйзам  
боюнча  мураска ээ экендигин тастыктаган  кїбºлїктїн  тїп 
нускасы  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Ош облусунун, Кара Кул-
жа районунун Кызыл-Жар 
айылынын тургуну Турган-
баев Рысбек Кылычбеко-
вичтин наамына таандык 
29.12.1994-жылы № 293 ток-
томунун негизиндеги, иден. 
коду: 5-03-06-0008-0855, 5-03-
06-0008-0856, сериядагы К/Ж 
III  № 0113323 жер їлїшїн 
пайдаланууга укук берїїчї 
кїбºлїк жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

КВ

Жараксыз деп  
табылсын

Нарын районунун Эски-
Башы айылынын  тургуну Ма-
мытов Шадыбек Мендула-
товичтин серия № ОА 183  
06.10.2000-жылы берилген 
жер їлїшїнїн жеке менчик 
укугу жана кїбºлїгї жогол-
гондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

П-695

Жараксыз деп  
табылсын

Мамлекеттик салык кыз-
матынын  Ош шаардык баш-
кармалыгы тарабынан же-
ке ишкер  Пазылов Насыр-
жан Хасилжановичке берил-
ген (ИНН: 22309196000151) 
сандуу  мамлекеттик кат-
тоо  кїбºлїгїнїн тїп нуска-
сы  жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык   башкарма-

лыгы тарабынан  жеке ишкер  Атаханова Феруза Абдурахи-
мовнага  (ИНН 11502198800811)  берилген  мамлекеттик кат-
тоо кїбºлїгїнїн тїп нускасы  жоголгондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

ТА

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

малыгы тарабынан  жеке ишкер   Ташматов Равшанбек Шара-
бидиновичке (ИНН 22011197800104)  берилген  мамлекеттик 
каттоо кїбºлїгїнїн тїп нускасы  жоголгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын

ТА

Жараксыз деп табылсын
Камалов Кушбак Маматовичке  таандык Кара-Суу району-

нун Тºлºйкºн айыл ºкмºтїнїн Озгур айылындагы жер тилке-
нин  (идент. коду: 5-11-01-1003-0353)  cериясы  “Ч”, № 193755 
сандуу  мамлекеттик акт жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Урманова Сатхунжан 
Алимжановнага  таан-
дык Ош шаарындагы Толо-
нов кºчºсї-№4/4“В”  даре-
гиндеги їйдїн cериясы  “Ч”, 
№932215 сандуу  мамле-
кеттик акт жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Койчуманова Сїйїмкан Тºлºнбайевнага таандык Кара-

Суу районунун Мады айыл ºкмºтїндºгї Асан-Чек айылындагы 
їйдїн (идент. коду: 5-04-10-1002-1333) сериясы: “Ч”, №6731117 
сандуу мамлекеттик акт жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Мамедов Равшанбек Латифовичке таандык Кара-Суу райо-

нунун Шарк айыл ºкмºтїндºгї Маданият  айылындагы їйдїн 
(идент. коду: 5-04-17-1004-0704) сериясы: “Ч”, №647308 сандуу 
мамлекеттик акт жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Мурзакаримов Сайдул-
ла Бургутовичке  таандык  
Ноокат районундагы Ынты-
мак айыл ºкмºтїнº караш-
туу Ничке-Суу   айылынын  
Садыр кºчºсїндºгї  їйдїн 
(идент. коддору: 5-05-66-
1008-0225, 5-05-66-1008-
0227)  2010-жылдын 5-мар-
тында   берилген  сериясы: 
“Ч”, №240947 сандуу мамле-
кеттик акт жоголуп кеткенди-
гине байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

ТА

Їйрºнгºн адат калабы?

Пара алып торго тїштї
Бишкекте 1-октябрда Биринчи май райондук милициясы-
нын кылмыш иликтºº бºлїмїнїн улук ыкчам кызматке-
ри К.Т.Б. пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул туура-
луу УКМКнын басма сºз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, К.Т.Б. чет элдик жаранды кылмыш 
жообуна тартып, камакка аларын айтып, андан 150 ми¢ сом 

ºлчºмїндº акчаны талап кылгандыгы аныкталган.
Кылмыш-жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бºлїмї (“Опуза-

лап пара талап кылуу”) боюнча иш козголуп, милициянын ыкчам 
кызматкери УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.

“Кабар” МАБ
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 Спорт

“Капышмалы” кїрºшїн катырдык 

Т¿ркиянын Изник шаарында 29-сентябрдан  
2-октябрга чейинки аралыкта ºткºн IV Д¿йнºл¿к 
кºчмºндºр оюндары аяктады. Ага 102 ºлкºдºн 3 
миўден ашык спортчу катышса, Кыргызстандан 
148 спортчу оюнга  катышып, 14 спорттун т¿р¿ 
боюнча к¿ч сынашты. Анда кºк бºр¿, татар к¿рºш, 
ашыртмалы, капышмалы аба к¿рºштºрї, пахлавани, 
шалвар к¿рºш¿, май к¿рºш¿, таяк тартыш, кºк 
пар, кºк бºрї жана салттуу жаа атуу болду. 
Жыйынтыгында кыргыз спортчулары жалпы 58 медаль 
алды. Анын ичинен 16 алтын, 17 к¿м¿ш жана 25 коло 
медаль.

IV Д¿йнºл¿к кºчмºндºр 
оюндары аяктады

“Алыштан” 19 медаль алдык
Кыргызстанда тїптºлїп, дїйнºлїк де¢гээлге чыккан IV Д¿йнºл¿к 

кºчмºндºр оюндары Тїркиянын Изник шаарында  29-сентябрдан 2-октя-
брга чейин «Биримдикти жана салтты сактайбыз, келечекке карайбыз!» 
деген ураандын алдында ºттї.

Анын ачылыш аземине Президент 
Садыр Жапаров катышты.

Салтанаттуу иш-чара тїрк дїйнºсї 
менен кºчмºндºрдїн маданиятына ар-
налган театралдаштырылган оюн-
зооктун коштоосунда башталды. Тїрк 
дїйнºсїнїн чыгармачыл жана бий топ-
тору, анын ичинде Кыргызстандан 30га 
жакын маданият ишмерлери, анын 
ичинде «Камбаркан» фольклордук-
этнографиялык ансамбли, солисттер 
жана режиссердук топ ºз ºнºрлºрїн  
тартуулашты.  

    Оюндун жїрїшїнº келсек, “Алыш” 
бел боо к¿рºш¿ боюнча Кыргызстандын 
курама командасы жалпысынан 19 ме-
даль алышты (9 алтын, 4 к¿м¿ш  жана 6 
коло медаль).

Алтын байгелерди “Алыштын” эркин 
т¿р¿нºн кыз-келиндер арасында Элзада 
Момунжанова (55кг), Нурзада Мыктыбек 
кызы (65кг), Нурзат Бактыяр кызы (70кг), 
Нагира Сарбашева (75кг), эркектер ара-
сында Калысбек Каимов (60кг), класси-
калык т¿р¿нºн эркектер арасында Роман 
Сапаров (60кг), Эсенбек Кудайберди-
ев (80кг), Ойбек Камулов (90 кг), кыз-
келиндер арасында Нагира Сарбагыше-
ва (75 кг) алып, IV Д¿йнºл¿к кºчмºндºр 
оюндарынын чемпиондору аталышты.               

Жалпы командалык эсепте, “Алыш” 
бел боо к¿рºш¿ боюнча Кыргызстандын 
эркектер курама командасы классикалык 
т¿р¿нºн 1-орунду ээлесе, эркин т¿р¿нºн 
кыз-келиндер курама командасы тизме-
нин сап башына чыкты.

Кºк бºрїдºн же¢дик

Кºк бºрїдºн кыргызстандык 
улакчылар мелдештин финалында 
казакстандык спортчулар менен 
чыгып, аларды 5:0 эсебинде утту. 
Чеч¿¿ч¿ 3-таймда Казакстандын 
курама командасы аттары чарчап 
калгандыгына байланыштуу бет-
тешке чыгышкан жок.

Чыгаан кºк бºрїчїлºр  Манас Ния-
зов, Нуржан Мелисбек уулу, Рус-

там Тыналиев, Таши Майлибашев жана 

Майрамбек Рыспек уулу айрыкча кºзгº 
кºрїнїшїп, упай алып келишти.

Оюндун со¢унда “Кºк бºр¿” ¿ч¿н жа-
салган тай казан жана Манас Ниязов-
дун Т¿ркиядан сатылып алынган аты  
Т¿ркиянын Ванд аймагында жашаган 
кыргыздарга тапшырылды.

 Ал эми “Кºк пар” боюнча мелдеш-
тин финалында казакстандык улакчы-
лар биринчи орунга, Кыргызстан экинчи 
орунга татыды.

Жаа атуудан да артта 
калган жокпуз

Андан сырткары, аталган 
Кºчмºндºр оюндарында салттуу 
жаа атуудан Кыргызстандын 
спортчулары бир алтын, эки ко-
ло байгеге ээ болушту.  

Кыргызстандын дене тарбия жа-
на спорт департаментинин маа-

лыматына ылайык,  30-сентябрда эркек-
тер арасында командалык эсепте Кыр-
гызстандын оюнчулары  1-орунду ээлеп, 

алтын байге алышты. Команданын кура-
мына белгилїї мергендер Ынтымак Му-
радил уулу, Шарабидин Сапаралиев жа-
на Бакыт Токтоматов кирген. 

Ал эми кыз келиндер арасында же-
ке таймашта Асел Садырова 3-орунду 
ээлесе, командалык эсепте кыргызстан-
дык кыз-келиндер коло байге алышты. 
Бул команданын курамында Асел Са-
дырова, Назг¿л Шапиева жана Седеп 
Тºрºгелдиева бар. 

Ошондой эле т¿рк элинин 
улуттук к¿рºш¿ “капышмалы аба 
к¿рºш¿нºн” кыргызстандык бал-
бандар тºрт байге алды. Бул тай-
маштардын жыйынтыгында 75 ки-
лограмм салмакта Манас Їсºнов 
1-орунду ээлеп, мелдештин чем-
пиону болду. 90 килограммдан жо-
горкулар арасында Орозбек Алмаз-
беков к¿м¿ш байгеге ээ болсо,  Ур-
мат Нарынбеков (65 кг) менен Азим 
Эсенбек уулу (80кг) коло байгени 
алышты. 

Аталган к¿рºштºн Кыргызстандан 
алты балбан к¿ч сынашкан. Бек-

мамат Бейшен уулу (70 кг) жана Тилек 
Куралов (90 кг) 4-орунду ээледи. 

Ошондой эле Кыргызстандын спорт-
чулары таяк тартыш жана аба к¿рºш¿нºн 
¿ч алтын, ¿ч к¿м¿ш жана ¿ч коло байге 
алышты.

Эске сала кетсек, Д¿йнºл¿к кºчмºндºр 
оюндарынын программасына Кыргыз-
стандан расмий оюн катары “Кºк бºр¿” 
жана “Алыш” бел боо к¿рºш¿ киргизилген. 

Ал эми кийинки V Д¿йнºл¿к кºчмºндºр 
оюндары Казакстанда ºтºр¿ маалым бол-
ду. Бул Д¿йнºл¿к кºчмºндºр оюндарынын 
эстафетасын Т¿ркиянын Жаштар жана 
спорт министри Мехмет Муххарем Каса-
поглу Казакстандын маданият жана спорт 
министри Даурен Абаевге ºткºр¿п берди.

Асел МУСА кызы, 
“Кыргыз Туусу”


