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Жакшы жаўылык – жаўы техникалар келди
1-февралда Президент Садыр Жапаров ªзгºчº кырдаалдар министрлигине, 
Саламаттыкты сактоо министрлигине жана Бишкек мэриясына жаўы 
адистештирилген техникаларды тапшыруу салтанатына катышты.

(Уландысы 2-бетте)
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Президенттин иш кїндºлїгї

Жакшы жаўылык – жаўы техникалар келди
(Башталышы 1-бетте)

ªКМдин муктаждыктары їчїн Кытайдын 
гранттык каражаттарынын негизинде кел-
ген 100 даана автотехника - 85 ºрт ºчїрїїчї 
унаа, 10 авариялык-куткаруучу унаа, 3 ав-
тотепкич жана 2 штаб їчїн унаа тапшырыл-
ды. Бул техника ºлкºнїн бардык аймакта-
рына бºлїштїрїлїп берилет. Алар: 5 тон-
на суу сыюучу унаалар, 8 тонналык кутка-
руучу унаалар, 50 метр бийиктикке чыгуу-
чу «мунарасы» бар ºрт ºчїрїїчї машина-
лар, куткаруу жаздыктары жана вертолет 
їчїн асма цистерналар.

Саламаттыкты сактоо министрлиги їчїн 
республикалык бюджеттин эсебинен 33 тез 
жардам унаасы сатып алынды, эми ºлкºнїн 
бардык аймактарына бºлїштїрїлмºкчї. 
Алар жергиликтїї климаттык шарттарда 
їзгїлтїксїз иштºº їчїн ылайыкталган, ал-
гачкы медициналык жардам кºрсºтїї їчїн 
бардык керектїї нерселер менен жабдыл-
ган  «Соболь» жана «ГАЗель» машиналары.

А Бишкек мэриясы мамлекеттик бюджет-
тин эсебинен газ менен жїрїїчї 120 автобус 
сатып алды. Мындан тышкары муниципали-
тетке дºўгºлºктїї тракторлор, багбанчылык 
машина-экскаваторлор, кран-манипулятор 
ж.б. сатып алынды. Эскерте кетсек, жаўы 
автобустар эл аралык стандарттарга жооп 
берет, 29 отургучу менен 77 орундук, ошон-
дой эле ден соолугунун мїмкїнчїлїгї чек-
телген жарандар їчїн да шарттары бар. 
Алар кºзºмºл камералары жана мобил-
дик аппараттар їчїн usb-кубаттагычтар ме-

нен жабдылган. Бул автобустар газ менен 
жїргºндїктºн, Бишкек шаарынын эколо-
гиясына оў таасирин тийгизет.

Мамлекет башчысы жаўы техникалар-
ды кºрїп чыгып, алардын тактикалык жа-
на техникалык мїнºздºмºлºрї менен таа-
нышкандан кийин, Кытай Эл Республика-
сынын Тºрагасы Си Цзиньпинге ыраазы-
чылык билдирип, кошуна ºлкº тарабынан 
гранттык негизде ªКМга заманбап, кубат-
туу атайын техникалар тапшырылып жатка-
нын баса белгиледи. Анын айтуусу боюнча, 
климаттын ºзгºрїїсї табият кырсыктарына 
себеп болуп, а алар элибиздин жашоосу-

на бїлїк салып, экономикалык чыгымдар-
ды алып келїїдº. Ушундан улам, ºлкº кал-
кы менен аймактардын коопсуздугун кам-
сыздоо кїн тартибинде турган башкы ма-
селелердин бири болуп саналат.

“Бїгїнкї тапшырылып жаткан 100 даана 
ºрт ºчїрїїчї унаадан сырткары, жакында 
эле заманбап 2 тик учак, 58 ºрт ºчїрїїчї 
унаа, 81 инженердик техника жана 34 ар 
тїрдїї техника сатып алганбыз. Россия-
дан 20 млн. долларга жакын суммага жар-
дам иретинде 40 ºрт ºчїрїїчї техника жа-
на бир Ми-8 тик учагы келет. Ошондон кий-
ин ªКМ жакынкы 15-20 жылга керектїї тех-

ника менен камсыз болот”, – деди Мамле-
кет башчысы.

Андан соў ал жарандарыбыздын ºмїрї 
менен ден соолугу їчїн кїн-тїн дебей 
кїрºшїп келе жаткан медициналык тез 
жардам кызматынын техникалык базасы-
нын жаўыланып жаткандыгын белгиледи.

“Жарандарыбыздын саламаттыгы-
на кам кºрїї мамлекеттин артыкчылык-
туу багыттарынын негизгиси катары ка-
был алынган, андыктан тез жардам кыз-
матынын материалдык-техникалык база-
сын чыўдоо аракеттерин мындан ары да-
гы улантабыз”, – деди С.Жапаров.

Мамлекет башчысы соўку жылдары ордо 
калаада автоунаалардын саны артып, жол 
тыгындары шаардын кїн тартибиндеги баш-
кы кºйгºйїнº айланганын да эске салды.

«Ордо калаанын калкын убайымга сал-
ган коомдук транспорт маселеси боюн-
ча атайын тапшырма берилип, газ менен 
жїрїїчї 120 автобус сатып алынды. Жакын-
кы 2 жылда кошумча 1,5 миў автобус алы-
нып, ошону менен шаардын керектººсїн 
толук камсыздайт. Эў башкысы сатылып 
алынган автобустардын Евразия экономи-
калык биримдигинин талаптарына ылайык, 
коопсуздук сертификаттары бар. Шаа-
рыбыздын инфратїзїмїн жакшыртып, 
кºрктºндїрїї иштерин арттыруу їчїн му-
ниципалдык ишканаларга 13 даана адис-
тештирилген техника сатылып алынганын 
кошумчалай кетейин. Їстїбїздºгї жылдын 
биринчи кварталынын соўуна чейин дагы 
64 даана техника сатып алмакчыбыз”, – де-
ди Мамлекет башчысы.

ªлкº коопсуздугу їчїн камкордук

Кечээ Мамлекеттик катчы Сїйїнбек Касмамбетов  борборубуздун Жеўиш 
аянтында Сталинград салгылашуусунда немец-фашисттик аскерлердин 
талкаланышынын 80 жылдыгына арналган иш-чарага катышты.

Анда алгач Мамлекеттик катчы Сїйїнбек Касмамбетов, Кыргызстандын коргоо министри Бак-
тыбек Бекболотов, Россия Федерациясынын жана Беларусь Республикасынын Кыргызстан-

дагы элчилери Николай Удовиченко жана Андрей Страчко тїбºлїк отко гїл коюшту.
С.Касмамбетов ºз сºзїндº Улуу Ата Мекендик согуштагы кыргыз жоокерлеринин эрдиктерине ток-

толуп, кыргыз эли эзелтеден «чептен эрдин кїчї бек» экенин айтып, салгылашта немец-фашисттик 
аскерлерин талкалоодо кºп улуттун ºкїлдºрї биргелешип жеўишке жеткенин кошумчалады.

Белгилей кетсек, 1943-жылдан бери 2-февраль Сталинград салгылашуусунда немец-фашисттик 
аскерлер жок кылынган кїнї катары белгиленип келет.

Т.ИСХАКОВ

Эрдик эч качан унутулбайт

Ушул эле кїнї ºлкºгº 
модернизацияланган 
«Печора-2 БМ» мобилдик 
зениттик-ракеталык комплекси 
алынып келинди. Бул техника 
Беларустан сатып алынган жана 
Абадан коргонуу кїчтºрїнїн 
куралдануусунда болот. 

Эгемендїїлїк алгандан бери биринчи 
жолу бюджеттик каражатка мындай 

мобилдик (кºчмº) зениттик-ракеталык ком-
плекс сатылып алынды, аны каалаган убакта 
жана каалаган жерде жайгаштырууга болот.

Мындан тышкары, чет элдик коргонуу 
ишканаларында МИ-8 кїжїрмºн тик учакта-
рын капиталдык оўдоо иштери жїргїзїлїп, 
жїк ташуучу автоунаалар, санитардык унаа-
лар, кичи автобустар сатылып алынган. 

Президент Садыр Жапаров жаўы тех-
никанын техникалык мїнºздºмºлºрї ме-
нен таанышты, техниканын жаўы запастык 
бºлїктºрїн, байланыш каражаттарын, аткыч 
куралдарды, танкка каршы жана тик учактын 
ок-дарыларын, инженердик жабдууларды, 
снайпердик мылтыктарды, тапанчаларды, 
гранатометторду, реактивдик снаряддар-
ды жана башка кºптºгºн нерселерди карап 
чыкты. Мамлекет башчысына МИ-8 аскер-
дик тик учактарынын учуу мїмкїнчїлїктºрї 
да кºрсºтїлдї. 

Президент бїгїнкї кїндº эл аралык кыр-
даал ыкчам ºзгºрїп жатканын баса белги-
леп,  дїйнºнїн ар кайсы аймактарында бо-
луп жаткан куралдуу чыр-чатактар акылга 

тик бюджеттен аскердик техниканы оўдоого 
жана модернизациялоого акча каражатта-
ры бºлїнїп жатат. Куралдуу Кїчтºргº мил-
лиарддаган сомдор бºлїнгºн.

Президент ºткºн жылдын 4-кварталында 
«Белтехэкспорт» жабык акционердик коому 
менен «С-125» зениттик ракеталык комплек-
син «Печора-2 БМ» зениттик-ракеталык ком-
плексинин деўгээлине чыгарып модерниза-
циалоо боюнча келишим тїзїлгºнїн да айт-
ты. Азыркы кїндº контракт боюнча аталган 
комплекстин биринчи партиясы жеткирилди. 

Садыр Жапаров ошондой эле Курал-
дуу  Кїчтºрдї автоунаалар жана автоте-
тиктер, курал-жарак менен камсыздоо мак-

сыйбаган масштабдары жана кесепеттери 
менен мїнºздºлїп жатканын айтты.

Ал Кыргызстан аскердик саясатын кор-
гонуу жºндºмдїїлїгїн арттыруу принципте-
ринин негизинде тїзїп жатканын белгиледи, 
андыктан, улуттук коопсуздукту камсыз кы-
луу їчїн Куралдуу Кїчтºрдї чыўдоо – мам-
лекеттин эў башкы милдеттеринин бири.

Президент ºлкºнїн улуттук коопсуздугу-
нун жаўы концепциясын эске салды. Ал до-
кументтин негизги максаты –улуттук коопсуз-
дукка коркунуч келтирген кºрїнїштºрдїн ал-
дын алуу, ºлкºнїн коргонуу жºндºмдїїлїгїн 
бекемдººгº багытталган кїч-аракеттерди 
топтоштуруу жана ишмердїїлїктїн натый-
жалуулугун арттыруу болуп саналат. Мын-

дан башка Куралдуу Кїчтºрдїн иш-
мердигин ар тараптан ºнїктїрїї, ай-
рыкча, анын аскердик мїмкїнчїлїгїн 
жогорулатуу боюнча чечимдер ка-
был алынган.

Мамлекет башчысы 2021-жыл-
дан тартып аскер бºлїктºрїнº жаўы 
курал-жарактарды жана аскердик техника-
ны сатып ала баштаганыбызды эскертип 
ºттї. ªткºн жылы аскер кызматчыларынын 
айлык маяналары алда канча жогорулады.

С.Жапаров белгилегендей, учурда ар-
миябыз бардык керектїї аскер жабдуулар 
менен жабдылган. Мамлекет коргонууга 
жºндºмдїї болушу їчїн бардык жактан кол-
доо кºрсºтїп, каражатты аябайт. Мамлекет-

сатында тийиштїї каражаттар бºлїнгºнїн 
белгиледи.

Президент Куралдуу Кїчтºрдї чыўдоо 
максатында кºрїлїп жаткан чаралар аскер 
кызматчылардын моралдык-психологиялык 
абалын бекемдеп, демине дем кошуп, 
ºлкºнїн бекемдигин жана бїтїндїгїн кам-
сыз кылууга чо¢ ºбºлгº тїзºт деген ишени-
мин билдирди. 
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Расмий маалымат

– Акыркы кїндºрї Баткенде-
ги жабыркаган їйлºрдї калыбына 
келтирїї темасы социалдык тар-
макта активдїї кºтºрїлїїдº. Неги-
зинен Сиздин иш башкаруучуўуздун 
аты аталып, ал їйлºрдї калыбы-
на келтирїї иштеринде кїмºндїї 
компания менен байланышы болушу 
мїмкїндїгї айтылууда. Ушул боюн-
ча кандай комментарий бере аласыз?
– Баткендеги салынып жаткан їйлºр 

боюнча айта турган болсом, эл їчїн дагы, 
бул иштен тынымсыз кыйкым издеген жур-
налисттер їчїн дагы абдан кызык болот. 
Ошондуктан менин иш башкаруучум Ка-
ныбек Туманбаевге жана “Аманат курулуш 
инвест” компаниясына эмнеге асылып жа-
тышканы боюнча толук маалымат берейин. 

Былтыр сентябрь айында Баткендеги 
жабыркаган їйлºрдї жаўыдан куруу жаа-
тында долбоорлорду даярдоо боюнча Мам-
лекеттик курулуш жана турак жай агентти-
гине тапшырма бердим. Бир аптадан кийин  
долбоорду алып келишти. Алардын сме-
тасы боюнча ар бир їйдї 5 млн. 500 миў 
сомго курушубуз керек экен. Анан мен Иш 
башкармалыктын адистерин жана жеке ку-
рулуш адистерин топтодум дагы: “Ар бир 
їйгº 5 млн. 500 миў сом кетет деген бул 
ºтº кымбат. Ортодо мамлекеттин акчасын 
жеп кºнїп калышкан мамлекеттик кызмат-
керлердин бул сметасы мага жаккан жок. 
Бир їйгº канча акча кетет экен, силер эсеп-
теп чыккылачы”, – деп тапшырма бердим. 

Эки кїндº мага сметасын алып келиш-
ти. Бир їйгº 3 млн. 300 миў сомдон акча 
кетет экен. “Эч ортомчусу жок ушул сум-
мага кургула”, – деп дароо тапшырма бер-
дим. Ошентип ар бир їйдºн 2 млн. 200 миў 
сомдон їнºмдºп калдык. Ошондо эсептеп 
кºргїлº, Баткенге баш-аягы 500дºн ашык 
їй салабыз. Ар бир їйдºн 2 млн. 200 миў 
сомдон айырма болгондо эле бир милли-
арддан ашык сом мамлекеттин акчасын 
їнºмдºп калдык. Эгер мамлекеттик куру-
лушка ишенип, “Ии болуптур, сала бер-
гиле” деп койгонумда, бул акчаны сана-
луу кишилер жана ортомчу компаниялар 

Баткендеги курулуш иштеринде  
коррупциянын белгилери барбы?
Соўку учурда Баткендеги чек ара чырынан кыйраган їйлºрдї калыбына келтирїї маселеси социалдык 
тармактын колдонуучулары арасында кызуу талкууга тїштї. Аз кїн мурїн жергиликтїї маалымат 
агенттиктердин бири жарыя кылган журналисттин иликтººсї да буга негизги себеп болгон. «Аманат курулуш 
инвест» деген эмне болгон компания? Баткендеги курулуш иштеринде коррупциялык элементтер барбы? 
Мамлекет башчынын жеке кºзºмºлїндº турган курулуш иштери азыр кандай жїрїїдº? Мына ушул суроолор 
менен 1-февралда Президент Садыр Жапаровго кайрылып, жооп алдык.

жеп кетишмек. А мен бул акчаны алардын 
оозунан жулуп алдым да. Алар: “Ушунун  
баарын Иш башкармалыктын жетекчиси 
Каныбек Туманбаев кылып жатат” деп ой-
лоп атышат. Ошол їчїн ага акчадан куру 
калгандар маалыматтык чабуул башташты.

Алардын ортодон акча “жасап алуу-
суна” менин тапшырмам менен бºгºт ко-
юлду. Каныбек – мыкты аткаруучу, мыкты 
кºзºмºлдººчї. “Бир тыйын болсо да мам-
лекеттин акчасы їнºм болсун” деп турган 
кызматкерлердин бири.

Ал эми “Аманат курулуш инвест” компа-
ниясы – Баткенде салынып жаткан їйлºрдї 
жºн гана кºзºмºлгº алып, бир тыйын пай-
да кошпой, кагаз иштерин бїтїрїп жат-
кан компания. Алардын болгон кїнººсї 
ушул, негиздººчїлºрїнїн арасында 20 
жаштагы бала бар экен. Бизге, мага десе 
негиздººчїлºрї 18 жаштагы балдар бол-
сун. Мамлекеттин акчасын їнºмдºп берсе 
болду. Ошондуктан бизге ЖМКларда мас-
салык тїрдº чабуул болуп жатканда “Мам-
лекеттин миллиарддаган акчасын жедир-
бей, дагы кимдин оозунан жулуп алышты 
экен” деп экинчи жагын да ойлогонду унут-
пагыла. Биз азыр мамлекеттик каражаттар-
ды уурдатпаганыбыз їчїн бїгїнкїдºй аске-
рий жана башка техникалар сатылып алы-
нып жатат. Мектеп, бала бакча, асфальт 
жолдор, темир жолдор салынууда. Ипотека 
аркылуу їйлºр курулууда. ГЭСтер, завод-
фабрикалар курула баштады.

Дагы бир кызык нерсени айтайын. 
ªлкºдºгї бардык аэропортторду оўдоп-
тїзººдºн ºткºрїп, ички аба каттамдарды 
жандандыралы деп 2021-жылы аэропорт 
жетекчисине тапшырма берген элем. Бир 
кїнї эмне болуп атат тактайынчы деп су-
рап калдым. “Эртеў тендердин акыркы 
кїнї, тендер жарыялаганбыз” деп маалы-
мат берди. 

“Ээй токтоп тур, кайсы суммага жарыя 
кылдыўар эле. Сметасын алып келчи ма-
га” деп териштирип кºрсºм, бир эле Кара-
колдун аэропортун оўдоо ишине каралган 
каражаттан 10 млн. долларга жакын сум-
ма ашыкча болуп чыкты. Дароо тендерди 

токтотуп калдык. Эгер тендер ºтїп кеткен-
де чет ºлкºлїк компания утуп алса, азыр 
соттошуп жїрмºкпїз. “Тендерден утуп ал-
дым эле мага курулуш иштерин бербей жа-
тат” деп чыгышмак алар. 

Бул жерден да саналуу жегичтердин 
оозунан олчойгон сумманы жулуп алдык. 
Азыр ºзїбїз куруп жатабыз. 10 млн. дол-
лар мамлекеттин акчасын сактап калдык. 
Мына ушинтип эле ушундай иштер менен 
30 жылдан бери мамлекетти 5 млрд. дол-
ларга карыз кылып коюшкан тура.

Дагы бир эў кызык нерсе. “Менин їйїм 
– 2021-2026” программабыз бар. Максат – 
жарандарыбызды 20-25 жылдык ипотека-
лык їйлºр менен камсыз кылуу. Эки жыл-
дан бери бюджеттен акча бºлїп келебиз. 
Мамлекеттик ипотекалык компания болсо 
ал акчага кезекте тургандарга рыноктон 
бир квадрат метрин 750 доллардан алып 
берип жаткан экен. Аны да дароо токтотуп, 
азыр эми їйлºрдї ºзїбїз тездик менен ку-
руп бере баштадык. Ошондо бир квадраты 
750 эмес, 550дºн айланат экен. Бул батир 
алып жаткан жарандарыбызга дагы эў чоў 
жардам. Ар бир чарчы метрин 200 доллар-
дан арзан алган болот. Ушинтип 2026-жыл-
га чейин 50-60 миў їй-бїлºгº батир берген-
ге їлгїрºбїз деген планыбыз бар.

– Акыркы кїндºрї соцтар-
мак колдонуучулары тарабы-
нан иш башкаруучуўуз эле эмес, 
администрацияўыздын жетекчи-
си жана Министрлер Кабинетинин 
Тºрагасы Акылбек Жапаровго да сын-
пикирлер кºп болду. “Акылбек Жапа-
ров кызматын тапшырып кетсин!” 
дегенге чейин жетишти. Анын ичин-
де жºнºкºй эле жарандар да. Бир че-
ти буга ОСАГО деп аталган унаа-
ларды милдеттїї камсыздандыруу, 
ошондой эле башка салык тїрлºрї 
кирет дегендей демилгелер себеп 
болдубу?

– Ооба, туура. “Акылбек кетсин!” деген-
дер карапайым калктын арасында да бар. 
Ким эле салыктын тїрлºрїн кºбºйтºм де-

ген кишини жакшы кºрсїн.
Бирок Акылбек Жапаровго асылган-

дардын арасында “ал кетсе, ордуна мен 
бара калсам” деген топтор басымдуулук 
кылат. Ошолор блогерлерге, социалдык 
тїйїндºргº жамандатып жаздыртып жаты-
шат. Мен алардын кимдер экенин билем. 
Мурда кандай иштегендерин да билем. 
Акылбек Жапаров таза иштеп берип тур-
са эле болду, кетпейт. Ансыз да 30 жылда 
35 ºкмºт башчы алмаштырып, Гиннес ки-
тебине киргендей болдук. Азыр мамлекет-
тик тїзїлїш, мамлекетти башкаруу систе-
масы мурдагыдай эмес, башкача. Албет-
те, мамлекет башчы катары анын ар бир 
кадамына тыкыр кºз салып карап турам.  
Туура эмес кетип баратса, “бул жерден туу-
ра эмес кетип бара жатасыўар, ºкмºт, ток-
тогула” деп жол кºрсºтїп турам.

ОСАГО боюнча айта турган болсом, бул 
автомобилдерди камсыздандыруу долбоо-
ру 2015-жылы эле башталган иш экен.  
Баарын териштирип кºрїп, долбоорду жыл-
дырдык. Азыр чийки. Анан да бул долбоор-
ду мамлекет ºзї колго алыш керек. Эч кан-
дай жеке жактарга бербеш керек. Эл азыр 
жеке жактарга ишенбейт. Кайсы бир чи-
новниктин бизнеси деп тїшїнїшºт. Ошол 
їчїн эл каршы чыгып жатат. Ошондуктан 
бул долбоорду ºзїм кºзºмºлгº алып, бар-
дык жагын бышырып, эл ºз эрки менен кир-
гендей кылам. Себеби, бул долбоор неги-
зинен элге пайдалуу эле долбоор. ªнїккºн 
ºлкºлºрдїн баарында автомобилдер кам-
сыздандырууда турат. Болгону камсыздан-
дырууну туура, адилеттїї, калыс иштетиш 
керек. Эрежелерин толук иштеп чыгуу їчїн 
убакыт керек. Жакшы иштеп кетсе, балким, 
кийинчерээк жеке жактарга дагы уруксат 
берсек болот. Элге тандоого мїмкїнчїлїк 
болот. Автоунааларын мамлекеттик компа-
нияда камсыздандыргысы келеби же жеке 
компаниядабы. Атаандаштык болуп турат.

– Суроолорубузга жооп берге-
ниўиз їчїн Сизге рахмат!

Маектешкен  
Медербек ШЕРМЕТАЛИЕВ

Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМБЕКОВ, “Кыргыз Туусу”         

Акылбек Жапаров Алматыга барды

Тºрага Акылбек Жапаров Алматы шаарына (Казакстан 
Республикасы) жумушчу сапары менен келди.  

Сапардын алкагында Министрлер Кабинетинин башчысы Евразиялык 
ºкмºттºр аралык ке¢ештин кезектеги жыйынына, «Жа¢ы реалдуулукта-

гы санариптик ºнºктºштїк» санариптик форумунун жалпы жыйынына катышат.

Эдил Байсалов – Таласта

Тºраганын орун басары Эдил Байсалов Талас облусуна болгон иш 
сапарынын алкагында Жерїй алтын кен комбинатына барды.

Белгилей кетсек, 2021-жылдын март айында иш-
кананы ишке киргизїї аземине Президент Са-

дыр Жапаров катышкан. Ишкана 2 жыл ичинде 7 тон-
надан ашуун алтын ºндїргºн.

Эдил Байсалов ишкананын ишмердїїлїгї менен 
таанышып, алтын бºлїп чыгаруучу фабриканы жана 
калдык сактоочу жайды кºрїп чыкты. Ошондой эле ал 
вахталык шаарчадагы кызматкерлердин жашоо шарт-
тары менен таанышты.

Жерїй алтын кен комбинаты 2022-жылы 23 млрд. 
сомдук продукция ºндїргºн. Кыйыр кызмат кºрсºтїї 
тармактарын эсепке албаганда, комбинаттын ºзїндº 
эле 1400 адам жогорку айлык акы тºлºнїїчї жумуш 
менен камсыздалган. Облустук фондго 407 млн. сом 
которулган. Бїгїнкї кїндº айыл ºкмºттїн эсебине 1,3 
млрд. сомго жакын акча каражаты топтолду.

20 жылдан бери бул комбинаттын иштешине кар-
шы чыккандар азыр уялууда. Заманбап технология-
лар жана тыкыр жїргїзїлгºн кºзºмºл экологияга кымындай да зыян келтирїїгº жол бербейт. 
Бїгїнкї кїндº ºлкº жетекчилиги Кыргызстандын ар бир аймагында жок дегенде ушундай 3-4 
ºнºр жай комбинатынын болушун камсыздоо їстїндº иштеп жатат. Бул милдетти ишке ашы-
руу  – ºлкºбїздїн келечекте гїлдºп-ºнїгїшїнїн негизги шарты», – деди Эдил Байсалов.
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 Мыйзамдуулук сакчылыгында

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Э¢ кºп бузуулар – 
энергетикада 

Республика боюнча менчикке мый-
замсыз ºт¿п кеткен 3 380 гектардан 

ашык жер тилкеси мамлекетке кайтарыл-
ган. Буга, Ч¿й облусунун Сокулук райо-
нунун аймагында жайгашкан 1 498 гектар  
айыл чарба багытындагы жер тилкесинин 
мамлекетке кайтарылып берилгендигин ми-
сал келтирсек болот.

21 социалдык багыттагы объект, 4 бала 
бакчанын, 1 мектептин жана 3 саламаттык-
ты сактоо жайларынын имараттары мамле-
кетке кайтарылган. 

Энергетика министрлигинде жана анын 
т¿з¿мдºр¿ндº ж¿рг¿з¿лгºн текшер¿¿лºрд¿н 
жыйынтыгы менен 163 прокурордук акт 
киргизилип, 878 млн. сомдук материалдык  
зыян аныкталып, 46 кылмыш иши козголгон. 
Бул – мамлекеттик сатып алууларга, жооп-
керчиликт¿¿ кызмат адамдары тарабынан 
акча каражаттарын ыйгарып алуу, электр 
энергиясын уурдоого кºмºктºш¿¿, иштетил-
ген энергияны мыйзамсыз чыгыштоо, сый 
акыларды мыйзамсыз бер¿¿ фактыларына  
тиешел¿¿ мыйзам бузуулар.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар 
жер казынасын пайдалануу укугуна ээ ли-
цензияларды кармоо ¿ч¿н тºлºмдºрд¿ ºз 
убагында ºнд¿р¿¿гº тийишт¿¿ чараларды 
кºрбºгºнд¿ктºн, жер казынасын пайдала-
нууга мыйзамсыз лицензия бер¿¿, ке¢дерди 
чет элдик инвесторлор менен биргеликте 
иштет¿¿дº мамлекеттин кызыкчылыктарын 
сактабай жаткандыгы аныкталгандыктан 
15  кылмыш иши козголуп, тергºº учурун-
да 980 млн. сомго жакын материалдык зы-
ян ºнд¿р¿лгºн.

Башкы прокуратурада ишкерлердин укук-
тарын коргоо боюнча атайын башкармалык 
т¿з¿л¿п, ишкерлердин укуктарын коргоо жа-
на сакталышын кºзºмºлдºº иши к¿чºт¿лгºн. 
Бул багытта ж¿рг¿з¿лгºн текшер¿¿лºрд¿н 
жыйынтыгы менен 408 мыйзам бузуу анык-
талган. Аталган мыйзам бузууларды чет-
тет¿¿ максатында 171 прокурордук чара 
кºр¿¿ актысы келтирилип, алардын неги-
зинде 107 кызмат адамы тартиптик жооп-
керчиликке тартылып, 3 кызмат адамына  
айып пул салынган. Ошондой эле 5 кылмыш 
иши козголуп, сотко 2 доо арыз келтирилген.

ªткºн жылы прокуратура органдарына 
бизнеске ар кандай негизсиз тоскоолдук-
тар тууралуу 373 кайрылуу келип т¿шкºн. 
Алардын ичинен 106 кайрылуу канааттан-
дырылып, ишкерлердин укуктары калыбы-
на келтирилген.

Кылмыштуулуктун абалы...

2022-жылы республика боюнча 
45 096 (37 784) кылмыш кат-

талган. Алардын 4 497си  оор жана ºзгºчº 
оор кылмыштардын категориясына кирет. 
Жасалган кылмыштардын 42 пайызынын 
бети ачылган. 

Жалпысынан алганда кылмыштуулук 
2021-жылга салыштырмалуу 19,4 пайызга же 

Башкы прокурор Курманкул Зулушев жыл жыйынтыгы боюнча 
ºткºргºн маалымат жыйынында 2022-жылы мыйзамдардын 
аткарылышын кºзºмºлдºº жана коррупцияга каршы иш-
чаралардын жыйынтыгы менен 20 779дан ашык мыйзам 
бузуулар аныкталып, 10 761 прокурордук актынын негизинде 
5 864 кызмат адамы тартиптик, 2 727 кызмат адамы 
административдик жоопкерчиликке тартылып, 963 кылмыш 
иши козголгонун билдирди. 

Башкы прокурор  
Курманкул ЗУЛУШЕВ: 

“Прокуратура органдары жылды 
алгылыктуу жыйынтыктады”

7 312 кылмышка ºскºн. Бул – кылмыштарды 
каттоо тартибине прокурордук кºзºмºлд¿н 
к¿чºт¿лгºнд¿г¿ менен т¿ш¿нд¿р¿лºт.

Тергºº органдары тарабынан 34 994  кыл-
мыш ишинин тергººс¿ аяктап, 10 481 кылмыш 
иши соттук кароого жиберилген. Ал эми 24 
515 кылмыш иш ºнд¿р¿штºн кыскартылган. 

Соттор тарабынан 65 кылмыш иш 
тергººн¿н м¿ч¿л¿шт¿ктºр¿н жоюу ¿ч¿н кай-
ра тергººгº кайтарылган.

Б¿г¿нк¿ к¿ндº тергºº органдарынын ишин 
кºзºмºлдºº багытында прокурорлор тарабы-
нан 6 807 ºнд¿р¿штºн мыйзамсыз кыскар-
тылган жана 4 855 ºнд¿р¿штºн мыйзамсыз 
токтотулган кылмыш иштеринин токтомдо-
ру жокко чыгарылып, натыйжада алардын 
ичинен 589 кылмыш ишинин тергººс¿ аяк-
тап, соттун кароосуна жºнºт¿лгºн.

Кылмыш иштери боюнча прокурорлор 
тарабынан тергºº органдарына 19 735 жа-
зуу т¿р¿ндº кºрсºтмº берилип, тергºº жана 
изин суутпай издºº ишинде орун алган мый-
зам бузуулар боюнча кºр¿лгºн прокурордук 
актылардын негизинде 771 укук коргоо ор-
гандарынын кызматкерине карата тартиптик 
чаралар колдонулган.

Отко к¿йбºгºн, сууга 
чºкпºгºн коррупция

Кызматтык жана коррупциялык кыл-
мыштар боюнча 1 838 кылмыш иши 

козголгон. Алардын ичинен 726 кылмыш 
иши соттун кароосуна жиберилсе, 1 067  иш 
ºнд¿р¿штºн кыскартылган.

2021-жылдын 1-декабрынан баштап 
к¿ч¿нº кирген кодекстердеги ºзгºрт¿¿лºрд¿н 
негизинде прокуратурага  кайрадан тергºº 
функциясы кайтарылып, 2022-жылы проку-
ратура органдары тарабынан 3 533 кылмыш 
иши ºнд¿р¿шкº алынып, алардын ичинен 
1 630 кылмыш ишинин тергººс¿ аяктаган.

2022-жыл ичинде жалпы 11 млрд. 679 
млн.607 ми¢ 984 сомдук зыян аныкталып, 
кºр¿лгºн чаралардын негизинде алардын 80 
пайызы, тактап айтканда 9 млрд. 255 млн. 909 
ми¢ 78 сом мамлекетке кайтарылган. Анын 
ичинен 3 млрд. 554 млн.193 ми¢. 960 сом ак-
чалай, калган 5 млрд. 701 млн. 715 ми¢ 118 
сом натуралык т¿рдº ºнд¿р¿лгºн. Анын ичи-
нен 50, 30, гектар калктуу конуштардын жер-
лери – 453 000 653 сом, 4907 гектар айыл 
чарба жерлери – 3 млрд. 642 млн. 668 ми¢ 
116 сом, 7,76 гектар суу чарба жерлери – 38 
млн. 800 000 сом, 2,41 гектар башка багыт-
тагы жерлер – 280 млн. 041 406 сом, 9,6 гек-
тар социалдык багыттагы жерлер – 333 млн. 
033 299 сом, имараттар – 278 млн. 371 497  
сом.

Жалпысынан прокуратура органдары та-
рабынан аныкталган зыян 12 млрд. 171 млн. 
сомдон ашык сумманы т¿з¿п, мамлекетке 
ºнд¿р¿лгºн зыяндын суммасы 9 млрд. 717 
млн. 235 ми¢ сомду т¿зд¿. 

Прокурор айыптабайт,  
мыйзам ¿стºмд¿г¿н  

камсыздайт

2022-жылы биринчи, апелляция-
лык жана кассациялык соттук 

инстанцияларда 17 087 адамга карата 14 236 
кылмыш иши каралган. Сот ºнд¿р¿ш¿ багы-
ты боюнча 2022-жылы чо¢ ºзгºр¿¿лºр бо-
луп, прокурорлорго соттук териштир¿¿лºрдº 
катышууда бир гана айыптоо багытын кол-
добой, мыйзамдын ¿стºмд¿г¿н жана адам-
дын укуктарын камсыз кылуу максатында, 
соттук териштир¿¿дº айыпкерлерге угузул-
ган айыбы далилденбесе, анда мамлекет-
тик айыптоочу айыптоодон баш тартуу ке-
рек экендиги боюнча талап коюлат. Атал-
ган талаптын негизинде 2022-жылы сотто 
каралган 12 кылмыш иши боюнча 21 адам-
га карата мамлекеттик айыптоочулар айып-
тоодон баш тартышкан.

Ошондой эле, мамлекеттик айыптоочу-
ларга эгерде сот мыйзамдын талаптарын 
сактоо менен актоо ºк¿м кабыл алса, аларга 
карата негизсиз сунуштарды келтир¿¿ прак-
тикасын токтотуу талабы коюлган.

Буга ылайык, 2022-жылы мыйзам-
дуу к¿ч¿нº кирген 40 кылмыш иши боюн-
ча 57 адамга карата кабыл алынган ак-
тоо ºк¿мдºр¿н¿н мыйзамдуулугу туура-
луу прокурорлор тарабынан корутундулар 
т¿з¿лгºн. 

Кылмыш иштери боюнча соттордун че-
чимдерин аткаруу багытында мыйзамдуу-
луктун сакталышына ºзгºчº кº¢¿л бурулуп 
жатканын белгилесек болот.

Прокурорлор белгиленген мººнºттº 
мамлекеттин, коомдун жана ºз¿н¿н уку-
гун коргой албаган жарандардын укук-
тарын жана мыйзамдуу кызыкчылыкта-
рын колдоо максатында соттордо кара-
лып жаткан жалпы 3 526 жарандык жа-
на 914 административдик иштерге каты-
шып, мыйзам чегинде корутундуларын  
беришкен.

Ошондой эле прокурорлор тарабынан 
сот органдарына жалпы 405 млн. сомдон 
ашык  сумманы т¿згºн 729 администра-
тивдик доо менен кайрылышып, азыркы 
тапта алардын ичинен 211 доо арыз ка-
нааттандырылып, калгандары каралып  
жатат.

Санарип кадамдар

“Кылмыштардын бирдикт¿¿ рее-
стри”  жана “Укук бузуулардын 

бирдикт¿¿ реестри” санарип системалары  
кыска мººнºттº кайрадан иштелип чыгып, 
пайдаланууга берилген.

Бул система республикадагы э¢ чо¢ ав-
томатташтырылган маалыматтык система 
болгондуктан, мамлекеттик маанидеги ста-
туска ээ, анткени анда 60 мамлекеттик ор-
ган иштейт жана 17 000 ми¢ден ашык кол-
донуучулары бар.

Башкы прокурордун жеке демилгеси ме-
нен “Укук бузуулардын бирдикт¿¿ реестри” 
системасын “Коопсуз шаар” маалыматтык 
системасына интеграциялоо менен эки  
системаны бириктир¿¿ боюнча 2022-жылы 
Министрлер Кабинетинин токтому чыккан. 
“Коопсуз шаар” системасынын жа¢ы т¿р¿ 
жакын арада ишке киргизилет.

Аталган системанын модулу катарын-
да иштелип чыккан “Тºлºм” системасынын 
жардамы менен 6 500дºн ашык автоунаа-
лар айыптык унаа токтотуучу жайларга кир-
гизилип, 135 млн. сомдон ашык айып пул-

дар кыска мººнºттº тºлºнгºн.
Укук бузуулардын бирдикт¿¿ реестри 

системасы боюнча кºр¿лгºн стратегиялык 
чаралардын негизинде 2022-жыл ичинде 1 
млрд. 49 млн. сомдон ашык айып пул мам-
лекеттин казынасына т¿шкºн. 

“Коопсуз шаар” системасы боюнча 2022-
жыл ичинде 699 млн. сомдон ашык айып пул 
тºлºн¿п, жыйынтыгында эки система боюн-
ча  жалпы – 1,7 млрд. сомдон ашык айып 
пул мамлекетке чегерилип, айыптардын 
тºлºн¿ш¿ 51 пайызга чейин кºтºр¿лгºн. Ал 
эми буга чейин айыптардын тºлºн¿ш¿н¿н 
кºрсºтк¿ч¿ 27-30 пайыз гана болуп  
келген.

Эл аралык кызматташуу

ªткºн жылы ºлкºб¿зд¿н аймагында 
издººдº ж¿р¿п кармалган 21 чет 

ºлкºл¿к жаран кылмыш-жаза жоопкерчи-
лигине тартуу ¿ч¿н Россия, ªзбекстан, Ка-
закстан, Кытай, Корея сыяктуу ºлкºлºргº 
ºткºр¿л¿п берилсе, чет ºлкºлºрдºн Кыргыз-
станга издººдº ж¿р¿п кармалган 63 жаран 
(Россия, Казакстан, ªзбекстан жана Поль-
шадан) алынып келинген.

Чет ºлкºлºрд¿н аймагында соттолуп, 
жазасын мындан ары ºтºº ¿ч¿н Кыргыз-
стандын 60 жараны Россиянын жана Казак-
стандын т¿зºт¿¿ мекемелеринен ºткºр¿л¿п 
алынган.

ªлкºн¿н Тышкы иштер министрлигинин 
со¢ку маалыматына ылайык, азыркы тап-
та Россиянын 79 субъектинде жайгашкан 
т¿зºт¿¿ мекемелеринде Кыргызстандын 
1077 жараны жазасын ºтºш¿¿дº.

Эл менен  
жолугушуулар

Жолугушууларда прокуратура орган-
дарынын ишмерд¿¿л¿г¿нº байла-

ныштуу 1 728 кайрылуу келип т¿шкºн (Баш-
кы прокуратурага – 1 172, ал эми жерги-
ликт¿¿ прокуратура органдарына – 556). 

1 728 кайрылуунун ичинен 1 375 (79,6%) 
кайрылуу боюнча арыз ээлери кайрылууну 
кароонун жыйынтыгына канааттанган жа-
на 342 (19,8%) кайрылуу боюнча канаат-
танган эмес, ал эми 11 арыз тоголок кат 
деп табылган.  

Бул кайрылуулардын бардыгы прокура-
тура органдары тарабынан каралып б¿т¿п, 
Башкы прокуратура тарабынан ар бир кай-
рылуу ээси менен байланышуу ж¿рг¿з¿л¿п, 
арыздын жообун алгандыгы жана арызды 
кароонун жыйынтыгы менен кабыл алынган 
чечим менен макул болгондугу же болбогон-
дугу жºн¿ндº тактоо иштери ж¿рг¿з¿лгºн. 

Башкы прокурор жеке кабыл алуусуна 
жазылган жарандардын бардыгын кабыл 
алган. Ал эми арыздарды кароонун жыйын-
тыгы боюнча кабыл алынган чечим менен 
макул болбогон жарандардын ж¿йºлºр¿н 
дагы бир ирет карап чыгуу жана бул арыз-
дар боюнча тиешел¿¿ т¿ш¿нд¿рмºлºрд¿ 
бер¿¿ максатында, 2023-жылдын башын-
да 342 жаранды жеке кабыл алууну уюш-
туруу пландаштырылууда. 

Кадр саясаты

Кызматтык милдеттерин талапта-
гыдай аткарбагандыгы жана баш-

ка прокуратура  кызматкеринин  кадыр-
баркын кетир¿¿ч¿ жосундарды жасаган-
дыгы ¿ч¿н 331 кызматкер тартиптик жана 
4 кызматкер кылмыш-жаза жоопкерчили-
гине тартылышкан.

2022-жылы прокуратура органдарына 
кабыл алуу ¿ч¿н талапкерлерди тандоо 
боюнча ачык конкурска 1308 талапкер ка-
тышып, 184 талапкер прокуратура орган-
дарына жумушка кабыл алуу ¿ч¿н кадрлар 
резервине киргизилген. Алардын 82си ал-
ган баллга жараша т¿з¿лгºн кезек боюнча  
прокуратура органдарына кызматка кабыл 
алынышкан.
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Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, 
«Кыргыз Туусу» 

Энергетикага 
8 млн. доллар 
грант келет

Кыргызстандын энер-
гетика тармагын модер-
низациялоо жана туруктуу 
ºнїктїрїїгº салым кошуу 
катарында Швейцариянын 
єкмєтї Бїткїл дїйнєлїк 
банк (БДБ) аркылуу 8 млн. 
доллар грант берет. 

Бул тууралуу келишимге 
КРнын финансы министри 

А.Бакетаев менен БДБнын Кыр-
гызстандагы ºкїлчїлїгїнїн жетек-
чиси Навид Хасан Накви кол кой-
ду. Анда энергетика тармагындагы сатып алууларды 
жєнгє салуу, финансылоону башкаруу, коррупцияга 
каршы кїрєшїїнїн жаўы ыкмаларын эл аралык стан-
дарттарга шайкеш келтирїї жагы да камтылды. Кыш-
кысын жарыкты єчїрїїлєр бизнес секторуна, калк-
тын керектººсїнº кедергисин тийгизип жаткандыгы, 
ºнºктºш ºлкºлºргº салыштырмалуу Кыргызстанда 
электр энергиясына карата тарифтин тємєндїгї єлкє 
бюджетине оордук келтиргендиги тууралуу донор-
лорго маалымат берилди. Анын їстїнº совет жыл-
дарынан бери єлкєнїн энергетикалык тїзїмїнїн 70 
пайызы жаўылана электиги, жабдуулардын иштєє 
мєєнєтї небак эскиргендиги айтылды.   

Халал индустрия 
єнїктїрїлєт

Кыргызстанда халал индустрия боюнча 
техникалык комитет тїзїлєт. 

Бул тууралуу документке Стандартташтыруу 
жана метрология борборунун директору Ал-

маз Кайырбеков менен Экономика жана коммер-
ция министрлигине караштуу халал индустриясын 
єнїктїрїї борборунун жетекчиси Болот Нурматов 
кол коюшту. Ал Президент С.Жапаровдун 2021-жыл-
дын 12-октябрындагы КРнын 2026-жылга карата улут-
тук єнїктїрїї программасы боюнча жарлыгын ишке 
ашырууга багытталып, єлкєдєгї халал продукцияла-
рын, халал тейлєєлєрдї бирдиктїї стандартка шай-
кеш келтирїї максатын кєздєйт.  

Кыргызстанда халал индустрияны єнїктїрїї – эко-
номикага инвестиция тартууга, экспорттук продук-
циялардын потенциялын арттырууга єбєлгє тїзєт. 
Бїгїнкї кїндє сертификациялоо жана метрология 
борбору тарабынан ЕАЭБдин техникалык регламент-
терине, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкар-
малыгынын жана Ислам ºлкºлºрїнїн стандартташ-
тыруу жана метрология институтунун (SMIIC) халал 
єндїрїшїнїн талаптарына шайкеш келтирилип бе-
китилген сертификаттар берилип жатат.

Быйыл 150 социалдык  
объект курулат

ªлкºдº жыл аягына чейин 150гº жакын со-
циалдык объект курула турганын Архитек-
тура, курулуш жана турак-жай коммуналдык 
чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. 

Белгилей кетсек, 2022-жылы бардыгы болуп 96 
социалдык объекти курулуп бїткºрїлгºн. Анын 

ичинен Ош облусунда 24, Жалал-Абад облусунда 
23, Чїйдº 15, Ысык-Кºлдº 12, Нарында 8, Баткенде 
8 жана Таласта 6 соцобъектинин курулушу аяктаган. 
Мунун ичинен таза суу тартылып барган 38 объект 
бїткºрїлїп, 87 ми¢ адам ичїїчї суу менен камсыз-
далды. Андан тышкары, 5,5 ми¢  орундуу 37 мектеп, 
530 орундуу 12 бала бакча, 4 спорткомплекс, 2 ФАП, 
2 маданий объект, 1 админстративдик имарат ж.б. 
курулуп пайдаланууга берилген. 

Чет элдик валюта 
жетиштїї

ªткºн жылдын февраль айынан бери 
кºптºгºн ºлкºлºрдїн Россияга санкция са-

луулары эл аралык банктар тармагындагы 
валюталарды жеткирїїнїн бирдиктїї систе-
масына кедергисин тийгизген болчу. 

Андан улам ºлкºдº накталай доллардын тар-
тыштыгы чыккан. Бїгїнкї кїндº бардык байла-

ныш каналдары жолго коюлуп, ºлкºнїн банктар сис- 
темасында чет элдик валюталарга карата тартыш-
тык жоюлду. Андан тышкары, Министрлер Кабине-
ти 2023-жылдын 13-январынан бери накталай дол-
ларды сыртка чыгарып кетїїгº тыюу салганы коом-
чулукка жакшы белгилїї. Мындай чараларды кºрїї 
менен Кыргызстанда доллардын тартыштыгы чет-
тетилди. Учурдагы банктар системасында 600 млн. 
доллар бар, анын 40 пайызы ички рынокто накта-
лай тїрдº жїгїртїлїп жатат. Эгерде коммерциялык 
банктар менен акча алмаштыруу пункттары доллар-
га карата жасалма тартыштык чыгаруу аракетин-
де, долларды сатуудан баш тартып же таблодо жа-
зылган баасынан тºмºндºтїп сатуу фактылар кай-
таланса Улуттук банк аларга катуу чара кºрº турган  
болду.  

Сїт ºндїрїї –  
артыкчылыктуу тармак 

Быйыл ªкмºт “Сїт ºндїрїї тармагын 
кредиттºº” долбоорун ишке ашыруу макса-
тында сїт багытындагы уйларды сатып 
алуу аркылуу уйдун санын кºбºйткºн фер-
мерлерди колдоого алат. 

Кредиттººнїн шартына келсек, айылдык товар 
ºндїрїїчїлºргº 500 ми¢ сомго, ал эми фермер-

лик чарбаларга 1 млн. сомго чейин жылдык 6 пайыз 
менен кредит берилет. Ал эми финансылык санкция-
сы жылдык 12 пайыз болот. Кїрººгº коюу жолу менен 
алына турган кредиттер 150 ми¢ сомго чейин берилет. 
Бирок, ал банкка кепилдик берчї адам менен барышы 
керек. Кредитти 3 ай сайын тºлºп туруу талабы коюлат 
жана тºлºº мººнºтї 9 айлык каникулу менен 36 айга  
берилет. 

Азыркы кїндº сїт ºндїрїї багытында республи-
ка боюнча 295 субъектке 117 млн. 50 ми¢ сом сум-
мада кредиттер берилгенин Финансы министрлиги 
кабарлады. 

Кыргыз фондулук  
биржасына ишеним 

кºбºйдї 
Кыргыз фондулук биржасы аркылуу 

2022-жылдын он айында кумшекерди, кызыл-
чаны алып-сатуу жана сатуу боюнча 6 жолу 
соода операциясы жїргїзїлгºн.

Анын жалпы суммасы 776,88 млн. сомду тїзгºн. 
Ал эми быйылкы жылы кыргыз биржасы та-

рабынан соода жїргїзїїнїн жа¢ы эрежеси киргизи-
лип, товарлардын, товардык-чийки заттардын жа¢ы 
тизмеси бекитилди. Тизмеге товарлардын 75 аталы-
шы кирди. Алардын арасында буудай, кара буудай, 
арпа, мунай зат, ºсїмдїк майы, кумшекер, цемент, 
кºмїр ж.б. кирди. Ал аркылуу соода жїргїзїїнї каа-
лаган тараптар Кыргыз фондулук биржасына катта-
лып, келишим тїзїїгº тийиш. Же брокерлик компа-
ниялар аркылуу соода операциясын жїргїзїїгº бо-
лот. Азыркы учурда товардык чийки зат секторун-

да биржалык соода жїргїзїїгº ка-
тышуу їчїн 11 ºнºр жай ишканасы 
Кыргыз фондулук биржасы менен 
келишим тїздї. 

2023-жылдын январь айында 
Кыргызстандын компанияларын 
биржада капиталдаштыруунун жал-
пы кºлºмї 155 млн. сомдон ашты.  

Таштандыны  
кайра 

иштетїїгº  
талап  

катуулайт
Жаратылыш ресурста-

ры, экология жана техникалык 
кºзºмºлдºº министрлиги таш-
тандыларды кайра иштетїїчї 

жабдууларды импорттогон ишканаларды 
КНСтен бошотууну сунуштаган мыйзам дол-
боорун коомдук талкууга чыгарды. 

Бїгїнкї кїндº ºлкº аймагында 406 таштанды по-
лигону бар экени аныкталган. Бирок, калдык-

тарды ылгоо, кайра иштетїї технологиясы ºнїккºн 
эмес. Кыш кїндºрї сорттолбогон таштандыларды 
ºрттºº аргасыздыктын иши болуп, ышты кºбºйтїп жа-
тат. Ошондуктан таштандыларды кайра иштетїїчї, 
калдыксыз же калдыкты аз чыгаруучу ºндїрїштї 
колдоого мезгил жетти. Катуу калдыктарды, тиричи-
лик калдыктарын ылгоону ке¢ири жайылтуу менен 
кайра иштетилген ºндїрїштїн рыногун ºнїктїрїї  
керек. 

Курамында пайдалуу компоненттери бар жана 
кайра иштетїїгº мїмкїн болгон калдыктарды кºмїїгº 
тыюу салынат. Калдыктарды кайра иштетїїчї жа¢ы 
технологиядагы жабдууларды импорттогон ишкер-
лерди КНСтан бошотуу, экологияга зыян келтирген 
ºндїрїїчїлºргº карата айыппул салууну киргизїї 
сунушталууда.   

Товарларды 
маркирлººгº 297 млн. 

код берилди
2022-жылы «Товарларды маркирлºº» ав-

томатташтырылган маалыматтык сис-
темасы тарабынан санариптик идентифи-
кациялоо каражаттары менен товарларды 
маркирлººнїн 297,4 млн. коду берилген. 

Анын ичинен тамеки продукцияларына 261,4 
млн., алкоголдук продукцияларга 35,9 млн., 

текстиль їчїн 103,3 ми¢ код берилген.  70тен ашык 
товар ºндїрїп, импорттоочу тараптар  «Товарлар-
ды маркирлºº» системасына катталып, ºз коддо-
рун алышат. Айта кетсек, 2021-жылдын 1-июлунан 
тартып, ºлкº аймагында алкоголь, тамеки продук-
цияларына, 2023-жылдын 1-январынан бери сыра-
га милдеттїї маркирлºº киргизилген. Маркирлººнїн 
максаты – товарды ºндїрїїчїдºн керектººчїгº чей-
инки жолуна толук байкоо жїргїзїї, ата мекендик 
бизнести ºнїктїрїї їчїн шарттарды тїзїї, калкты 
сапатсыз товарлардан коргоо. Ошондой эле мар-
каланган товарларды ЕАЭБге мїчº ºлкºлºргº тос- 
коолдуксуз жеткирїїнї камсыз кылуу керек. Бул  
тууралуу Салык кызматы билдирди.

 Февралда бензиндин 
баасы тºмºндºйт

Нефтетрейдерлер ассоциациясынын же-
текчиси Канат Эшатовдун билдиргенине ка-
раганда, жакындан баштап ºлкºдº бензиндин 
чекене баасы 2-3 сомго арзандайт.  

Анткени, ºткºн жылдын декабрынан тартып, 
Россиянын мунай иштетїїчї заводдорун-

да бензиндин баасы 5,5 сомго тºмºндºгºн. Ушуга 
байланыштуу 2023-жылдын январь айынан баш-
тап, бензиндин баасы 20 пайызга тїштї. Мындан 
улам чекене баанын да ылдыйлаганы байкалып жа-
тат. Бул процесс февралда да улантылып, бензин-
ге карата баа тºмºндºшї керек. Бирок, мунайзат-
тын баа саясаты Россиядагы жагдайга карата болуп 
турат.
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Вера БЕДЕЛБЕК, “Кыргыз Туусу”

КРнын Журналисттер  
союзунун тºрагасы  

Абдыкадыр СУЛТАНБАЕВ:

– Коомдук пи-
кирди жа-

ратууда, болуп жат-
кан окуяларды туура 
чагылдырууда, маа-
лыматты так, ыкчам 
жеткирїїдº, жа-
рандар менен 
мамлекеттик бий- 
ликтин ортосунда 
диалогду тїзїїдº 
жалпыга маа-

лымдоо каражаттарынын ролу чо¢. 
Бїгїнкї кїндº дїйнºдº глобалдашуунун ал-

кагында маалыматтык технологиялар ыкчам 
ºнїгїїдº. Салттуу жалпыга маалымдоо кара-
жаттары менен катар интернет айды¢ында 
социалдык тармактын тїрлºрї, алар аркы-
луу блогерлер пайда болду. Албетте, жа-
рандар їчїн маалымат алуу булактарынын 
кºбºйїшї жакшы кºрїнїш. Азыр блогерлер-
дин зор армиясы пайда болду. Ошол соци-
алдык тїйїндºрдºгї блогерлер жана айрым 
кºз карандысыз маалымат булактары тарабы-
нан маалыматтардын бурмаланган же кимдир 
бирººнїн жеке кызыкчылыгын кºздºгºн учур-
лар да жок эмес. 

Кыргыз Республикасынын  
Президентинин ке¢ешчиси, жазуучу-

журналист Арслан КОЙЧИЕВ:

– Бїгїнкї 
к ї н д º 

Кыргызстанда сºз 
эркиндиги актуал-
дуу. Узак жылдар-
дан бери Кыргыз-
стан Борбор Азия-
дагы мамлекеттер-
дин арасында жа-
на союз мезгилинде 
сºз эркиндиги боюн-
ча їлгї болуп кел-
ген. Жогоруда ай-

тылгандай маданиятыбыз менен кошо жооп-
керчиликти калыптандырышыбыз керек. Бїгїнкї 
кїндº коомчулукта “кыргыз демократиясы” деген 
сºз актуалдуу болуп жатат. Менимче, биз кыргыз 
демократиясын калыптандыра алган жокпуз. Да-
гы деле 90-жылдардын эйфориясынан чыга ал-
бай келе жатабыз. Мунун баары улуттук тажрый-
бабыздын жоктугунан улам биз демократиялык 
маданиятты да калыптандыра алган жокпуз деп 
ойлойм. Сºз эркиндиги жºнїндº маданиятты да-
гы, улуттук жїрїм-турум маданиятын дагы айтсак 
болот. Себеби, бул жоопкерчилик менен байла-
ныштуу. Ар бир сºздїн артында жоопкерчилик бо-
луш керек. Журналисттер маалыматтарды тар-
катууда окуяларды так, сапаттуу берїїгº басым 
жасашы керек. Маалыматтар, жа¢ылыктар мам-
лекетке, коомчулукка жол кºрсºтїп, учурдун та-
лабында элдин калы¢ катмарына жагымдуу бо-
ло турган жагын дагы караш керек.

Басма сºз, ЖМКлар жºнїндº жа¢ы мыйзам-
дын долбоору иштелип жатат. Айтылып жаткан 
пикирлер жа¢ы мыйзамдын кабыл алынышында 
эске алынышы керек. Айрыкча акыркы жылдар-
да интернет айды¢ында блогерлер пайда бол-
ду. Бул боюнча атайын жобо иштеп чыгуу за-
рылбы деген суроо турат. Анткени блогерлер-
дин арасында Кыргызстанга эле эмес, бїткїл 
дїйнºлїк коомчулукка таасир берип, пикир жара-
та ала тургандары бар. Ошондуктан блогерлер 
боюнча атайын жобонун зарылдыгы бар го деп 
эсептейм. Алардын арасында окуяны так берге-
ни да, жеке кызыкчылыкты кºздºгºндºрї да бар.

Журналисттер маалыматтарды элге сунуш-
тоодо сапатына кº¢їл бурушу керек. Мисалы 

Кечээгибиз жана бїгїнкїбїз  
ушундай. А эрте¢ибизчи?

 
31-январда А.Осмонов 

атындагы Улуттук китепканада 
“Жалпыга маалымдоо каражаттары: ке-

чээ, бїгїн жана эрте¢” деген темада конферен-
ция болуп ºттї. Анда кыргыз журналистикасынын 

учурдагы абалы, басма сºздїн орду жана коомчулукта пи-
кир жараткан блогерлер тууралуу бир катар ой-пикирлер 

айтылды. Тºмºндº алардын айрымдары менен окурмандар-
ды тааныштырабыз. Аягында ЖМК ºкїлдºрїнº жана мамле-
кеттик бийлик органдарына кайрылуу кабыл алынды.

фейсбук баракчасынан “Кыргызстандагы банктар 2022-жы-
лы 23 миллиард киреше кºрїптїр” деген жа¢ылыкты окуп 
калдым. Албетте, жакшы жа¢ылык. Бирок, ал теманы эко-

номикалык кºрсºткїчтºр менен ачыктай алган эмес. Ай-
тайын дегеним журналисттер, блогерлер ар бир сºзї 

їчїн жоопкер болушу керек.  

Жогорку Ке¢ештин басма сºз  
кыматынын жетекчиси  

Эркин КАИМОВ: 

– Журналистикадагы кºйгºйлїї масе-
лелерди талкуулоо їчїн ушул кон-

ференцияны уюштурган КРнын Журналисттер 
союзуна ыраазы-
чылык. Бул жый-
ында белгилїї 
журналисттер от-
урушат. Жогору-
да журналисти-
канын тарыхы, 
анын кºйгºйлºрї 
тууралуу айтыл-
ды. 

Мен Жогорку 
Ке¢ештин жур-
налисттер менен иштººдºгї шарттарын ай-
тып берейин. Жогорку Ке¢еш – мыйзам чыга-
руучу, жана мыйзамдардын аткарылышын 
кºзºмºлдººчї ºкїлчїлїктїї орган. Жогорку 

Ке¢ештин ишмердигин чагылдырууда журна-
листтердин эмгеги ºтº маанилїї. Бїгїнкї кїндº 
250дºн ашык журналисттер аккредитациядан 
ºтїшкºн. Алардын маалымат алуусу їчїн пар-
ламентке эркин кирїїгº бардык шарт тїзїлгºн. 
Мындан сырткары сайтыбызда парламентаризм-
дин тарыхынан тартып, учурдун маалыматта-
рына чейин камтылган. Буга чейин парламент 
радиосу обого чыкпай келген болсо, азыр иш-
мердигин жїргїзїп келе жатат. Азыркы тºрага 
маалымат алууда журналисттерге шарт тїзїїгº 
ºзгºчº кº¢їл буруп жатат. 

Биз дагы журналисттерге маалыматтарды 
ачык-айкын, так бергенге аракет кылып жата-
быз. ªткºн жылда да журналисттер менен Жо-
горку Ке¢еште тїз баарлашуулар болду. Ал 
эми журналистикадагы кºйгºйлºр боюнча мый-
зам долбоору болсо, аны Жогорку Ке¢еш карап 
берїїгº даяр.

Кыргыз Улуттук университетинин 
Журналистика факультетинин деканы 

Ширин КОСТЮК: 

– Жыйында журналистиканын 
кºйгºйлºрї, бїгїнкї маселеси, 

эрте¢ки келечеги жºнїндº ой-толгоолор, кеп-
ке¢ештер айтылат 
деген ишеничте-
мин. Академиялык 
чºйрºдºн журна-
листтерди даярдо-
одо ар кыл маселе-
лер бар экендигин 
жокко чыгаруу- 
га болбойт. Кыр-
гызстандагы окуу 
жайларда журна-
листтерди даяр- 
доодо кºйгºйлºрїбїз, маселелерибиз окшош 
эле. Бїгїнкї колунда телефону барлар эле жур-
налист болуп калган заманда кесипкºй, жанр-
ларды билген, тилге маани берген, академия-
лык билими бар журналисттерди даярдоо мез-
гилдин талабы. 

Биз билим берїї системасынын базасында 
журналисттерди адаттагыдай эле даярдап жата-
быз. Максатыбыз – илим, билим жана ºндїрїш 
менен алака тїзº ала турган, атаандаштык-
ка туруштук берип, жаратмандык менен иш-
тей ала турган адистерди даярдоо. Бизге ке-
лип жаткан абитуриенттердин жылдан-жылга 
ой чабыты баса¢дап, билим де¢гээли тºмºндºп 
баратканы байкалат. Бул жер-жерлердеги би-
лим берїїнїн солгундап калганынан кабар  
берет.

Кыргыз Республикасынын  
Журналисттер Союзунун жалпыга  

маалымдоо каражаттарынын ºкїлдºрїнº  
жана мамлекеттик бийлик органдарына

КАЙРЫЛУУСУ
Кыргыз Республикасында сºз эркиндиги, ар бир жарандын ºз ой-пикирин, 

кºз карашын билдирїї жана айтуу мїмкїнчїлїгї мыйзам менен кепилден-
ген. Демократиялык ºлкºлºргº таандык бул баалуулуктар менен принцип-
терди бекем сактоо, ыйык тутуу жана ºнїктїрїї баарыбыздын милдетибиз.

Эгемендїїлїк жылдарында биздин республикада мамлекеттик жана кºз 
карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын таасирдїї, кїчтїї институ-
ту тїзїлдї. Журналисттик сºздїн, алардын жазгандарынын, кºрсºтїїлºрїнїн 
жана уктурууларынын коомдук процесстерге тийзизген таасири улам артып 
бара жатат. Мамлекеттик органдардын кабыл алуу чечимдеринде журна-
листтердин пикири, сунуштары эске алына баштады.

Коомдук пикирди жаратууга таасир этїїдº, республикада болуп жаткан 
окуяларды туура чагылдырууда, маалыматты так, ыкчам жеткирїїдº, жа-
рандар менен мамлекеттик бийликтин ортосунда диалог тїзїїдº жалпыга 
маалымдоо каражаттарына зор ишеним артылууда. Ушул жетишкендик-
терди баалай жана сактай билели, ага доо кетирип албайлы.

Бїгїнкї кїндº дїйнº жїзїндº глобалдашуу маселелери менен катар 
маалыматтык технология абдан ыкчам ºнїгїїдº. Салттуу жалпыга маа-
лымдоо каражаттары менен катар интернет айды¢ында социалдык тар-
мактын тїрлºрї, алар аркылуу блогерлер жана башкалар пайда болду. 
Жарандар їчїн маалымат алуунун жа¢ы булактарынын кºбїрººк болушу, 
бїгїнкї кїндїн жакшы кºрїнїшї. 

Ушундай шартта биз жалпыга маалымдоо каржаттарынын ºкїлдºрїнºн 
профессионалдуулукту кºрсºтїїнї, кесиптик этиканы сактоону, маалымат-
ты так, туура берїїнї жана чагылдырууну ºтїнºбїз. Айрыкча сºз эркинди-
ги, ар кандай кºз карашты, ой-пикирди билдирїї мїмкїнчїлїгї сºзгº бол-
гон жоопкерчиликти да талап кылат.

Эзелтен элибиз сºзгº абдан этият мамиле жасаган, анын кїчтїїлїгїн  
баалай, барктай билген. Таамай, так, туура айтылган сºз катуу таасир 
берген. Калпыс, туура эмес айтылган, жалаа жана ушактар сºз эркинди-
гине, сºз касиетине доо кетирет. Биз, урматтуу кесиптештер, элге таасир 
кºрсºтїїнїн э¢ кїчтїї, кубаттуу каражатынын, сºздїн ээлери экендигибиз-
ди унутпайлы, аны калыс жана адилет колдоно билели. Такталбаган, ин-
сандын жеке намысына шек келтирген жалаа, ушактардан алыс бололу. 
Бардык иште кесипкºйлїктїн жогорку їлгїсїн кºрсºтºлї. 

Мамлекетти бийлик органдарын жалпыга маалымдоо каражаттарына 
байланыштуу мыйзамдарды так сактоого, маалыматтын жеткиликтїїлїгїн 
камсыз кылууга, ºз ара тїшїнїїчїлїк мамилени тїзїїгº жана журналист-
терге,  ЖМК органдарына кысым кºрсºтпººгº, сºз эркиндигин сыйлоого, 
талаш-тартыш маселелерди мыйзам чегинде чечїїгº чакырабыз!

Сºз, басма сºз эркиндиги баарыбыздын жетишкендигибиз, аны ыйык 
туталы жана сактайлы. 2023-жыл сºз жана маалымат айды¢ында чыр ча-
таксыз жыл болушун каалайбыз. 

«Жалпыга маалымдоо каражаттары: кечээ, бїгїн жана эрте¢» 
конференциясынын катышуучулары. 

31-январь, 2023-жыл, Бишкек шаары



2023-жылдын  3-февралы
№ 8 (24684)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru7

Санаа мени саргайтса, сагы-
ныч мени жашартат…

Санаасын да, сагынычын да 
жерибейм. Балким, мени ушул эки 
нерсе эсиме келтирип, ар та¢да 
Улуу Жолго – Улуу милдет жїктºп 
туруп, анан адам бол деп алыска 
узатып турганындадыр!?

***

Санаа – чабыттап учкан кы-
ялым… Кай жерге бет-

теп учат, кайдан токтойт – муну 
элестетїїнїн ºзї коркунучтуу. Са-
наа токтогон кїнї ºмїр бїтчїдºй 
туюлат.

Убайым жеген адам ºзї їчїн да, 
ºзгºлºр їчїн да кам кºрºт!

 Эссе

Данияр ИСАНОВ:

Санаа мени саргайтса – 
сагыныч мени жашартат

***

Санаа тарткандардын дили 
карайганын кºрбºдїм. Са-

наа – жашоодон тыянак чыгарчу 
бїтїмдºй. Андыктан сабалап уч, 
Улуу Санаа – Улуу милдет!

***

Сагыныч – бул ºткºн чак. А 
ºткºн чак, баёолуктан кал-

ган балалыктын издериндей. Арт-
та калган аруулуктан, сулуулуктан, 
улуу максат, ыйык мїдººдºн кана-
гат алып жашап, андан жашарган-
дын эмнеси жаман!?

Сагыныч – кººдºнгº їйїлгºн ая-
луу дїйнº. ªтмїштºн алган табе-
рик… Мына ушулар бизди коштоп, 
эриш-аркак ээрчип келгени їчїн 
аларга таазим эткенден башка ар-
га жок.

***

Бир топ жылдар ºттї. Кин-
дик кан тамган жерден ба-

лалыктын изин издеп барбай кал-
ганыма. Кайсы бир жылы айылым-
ды аралап жїрїп кºчº бош а¢гырап 
калганын кºрїп, ичим э¢шерилген. 
Кºчºнї кºрккº бºлºчї сынынан жаз-
баган апалар да, кадырлуу аталар 
да, ша¢га толтурчу балдар да жок 
– кº¢їл кирдеп кºпкº турдум жол 
боюнда.

Биздин убакта кºчº чуру-чуу 
тїшчї. Дºбºдº сºз баккан карыя-
лардын бири їн катпай тунжура-
са, бирлери сºз ты¢шап, а бирлери 
ºтмїштºн кеп ташташчу. Керелден-
кеч оюн менен анан айылдагы эч 
качан арбыбаган иш менен улам 
бир кїндї курмандыкка чалчубуз. 

Тоо этектей жайгашкан курбалдаш-
тарымдан кºчºбїздº жалгыз гана 
Жекиш апасын каралап, айылды 
шаарга айырбаштагандан айбы-
гып їйїндº калыптыр…

***

Айылымдагы мен билген 
адамдардын бири жок. 

Алардын орду жа¢ы муун менен 
толукталган. Бирин таанысам, би-
рин тааныбай буйдалам. Келбес 
жайга кетишкен аксакалдардан бир 
гана туулган жеримдин топурагы 
аманат болуп кººдºндº.

***

Бир топ жыл райборбор бо-
луп турган айылыбызда 

тїрдїї адамдар орун-очок алыш-
кан. Айылдын кºчºлºрїн аралай 
чаап баратып, бир тууган агам Та-

ластан, алдымдан чыккан киши-
ни кºрїп:

– Бул ким? – дээр элем.
– Бул киши улуту венгр!
– Венгр??? А бул ким?
– Аа, болгар!
– Тигилчи?
– Кытай!
Айтор, бет келген кишиге кºз 

чаптырып, алардын улутун уккан 
со¢ ошончо жерден биздин айыл-
га кайсыл шамал айдап келген деп 
та¢ыркачумун. Менин Ата Журтум 
ºз койнуна венгрин да, чеченин да, 
тїркїн да, орусун да, полягын да, 
корейин да, немисин да, татарын 
да батырып кучагын кенен ачкан, 
тагдырдын жазмышы менен ºз Ата 
Журтунан азап менен кош айты-
шып келишкен бир топ кишилер-
ди калкалаган.

Алардын ар биринин табыш-
макка оролгон тагдыр жолу менин 
огобетер кызыгуумду арттырып 
турса да, жакын барып кебин ук-
сам деген менен тартынчаак жа-
ным батынып сурай албагам. Їйгº 
кайтаарым менен Ата Журтунан ай-
далып, башынан эчен азапты ке-
чирип, бизге камыр-жумур арала-
шып жашаган адамдар тууралуу 
ойго батып атып уктап кетчїмїн…

Асел СЇЙªРКУЛ кызы, 
“Кыргыз Туусу”

“Ата-энебиз алыска  
жибергиси келген 

эмес”

–  Атам согуштан кийин Чолпон, 
Ат-Башы, Тогуз-Торо район-

доруна партиялык иштерге жиберилип, їй-
бїлºбїз тез-тез кºчїп турган. Атам искус-
ствону ºзї тїшїнїп билсе да, согушка чейин  
1930-жылдардын башында кыргыз драма-
лык сахнасында ал биринчилерден болуп 
ролдорду аткарып, образдарды жаратса 
да, алгач, ата-энем кичинекей уулун алыс- 
кы Фрунзеге коё берїїгº батынбады. Чол-
понбектин таланты окутуучу Гїлбара Дания-
ровна Бакировнанын жан дїйнºсїнº ºзгºчº 
жагып калганбы, бир жыл ºткºн со¢ ал кай-
ра ата-энесине келип, аларды кºндїрº ал-
ган. Ошентип, кандай болсо да ал 10 жа-
шында балет менен алектене баштаган, би-
рок ºзї курактуу айылдык балдардай эле, 
бул кесип эмне экенин аз эле билчї. Бирок 
устаттары ага эмнени їйрºтºрїн билип, ал 
балетти ºмїр бою сїйїп, ага берилип, ан-
дан тышкары, ага ºзїнїн ºмїрїн арнаган.

“Учакка кечигип  
калышы мїмкїн эле, 

бирок сахнага эч качан 
кечиккен эмес”

– Азыр анын атын алып жїргºн 
хореографиялык окуу жайын 

бїтїргºн. Андан кийин Москва шаарынын 
Чо¢ театрында бир жылдык стажировка-
дан ºткºн. Биринчи окуу жылы бїтїп кани-
кулга келгенде, ошол учурда атасы каза 
болуп, Чолпонбек 19 жашында апасы, бир 
туугандары, карындашы бар атасынын ор-
дуна їй-бїлºнїн башында болуу жоопкер-
чилигин алды. Бирок бул анын опера жана 

Маданият

Чолпонбек Базарбаев 20 жылдан бери арабызда жок болсо да, жаркын 
элеси ар бирибиздин жїрºгїбїздº. Анын дїйнºлїк балет искусствосуна 
кошкон салымы эбегейсиз зор. СССРде бийчилердин арасынан “СССРдин 
эл артисти” наамын кыргыз бийчиси гана алганы биз їчїн сыймык. Ага – 
Италиянын, АКШнын, Япониянын, Швециянын, Франциянын ж.б. дїйнºнїн 
кºптºгºн ºлкºлºрїнїн сахналарында кол чабышкан.  
   «Албетте, тээ 1958-жылы Ат-Башыда Фрунзенин тажрыйбалуу 
балетмейстерлерин та¢ калтырган кичинекей бала качандыр бир кїнї 
Кыргызстанды бїткїл дїйнºгº да¢азалай турганын эч ким элестете алган 
эмес», - деген бир тууган иниси, Эмгек, социалдык камсыздоо жана 
миграция министри Кудайберген БАЗАРБАЕВ агасы тууралуу буларды 
эскерет. 

Ала-Тоонун чыгаан уулу

балет театрынын алды¢кы артисти болуу-
га тоскоол болгон жок. Негизги аткаруучу-
лук дебюту катары «Бахчисарай фонтаны» 
балетинен башталган, анын экинчи башкы 
ролу П.И. Чайковскийдин «Ак куу кºлї» ле-
гендарлуу балетиндеги Принц Зигфриддин 
партиясы болгон. Ошондон бери Чолпонбек 
Базарбаев улуттук балет труппасынын со-
листи болуп калды. Бул жылдар аралыгын-
да ал дїйнºлїк балет классикасынын спек-
таклдеринде отуздан ашык башкы ролдор-
ду сахнада чагылдырган. Кºп жылдар бою 
анын сахнадагы ºнºктºшї СССРдин эл ар-
тисти Айсулуу Токомбаева болгон. 

   Ал театрга бїтїндºй кїчїн арнап, те-
атр элди бириктирген кайталангыс маданий 
борбор экенине чын дилинен ишенген. Те-
атрга таазим кылып, ал спектаклдерге эч 
качан кечикчї эмес. Учакка кечигип калышы 
мїмкїн эле, бирок сахнага эч качан кечик-
кен эмес. Балетке болгон сїйїїсїн ал баа-

рыбызга да жеткире алды. Надя же¢ем ме-
ни театрга алып барып, сахнада эмне бо-
луп жатканын айтып бергени эсимде. Ал-
бетте, бала кезимде кээде спектаклде уктап 
калып, фойеде чуркаганды каалап, чыдам-
сыздык менен антрактты кїтчїмїн. Бирок 
ошондон кийин балетке болгон сїйїї пай-
да болуп, сахнадан элге кубаныч тартуу-
лоо їчїн канча эбегейсиз эмгек кылуу ке-
ректигин тїшїнº баштадым.

“Кыргыз балетин  
сактап калуу їчїн  

меценаттарды издеген”

– Биздин їй-бїлºдº ар нерсеге 
жетїї катуу мээнет менен ке-

лет. Агам менен да ошондой болду, мага 
да ошондой болду. Балдарыбызды ушин-
тип окуттук, азыр неберелеримди окутуп 

жатам. Бир нерсеге жетїї їчїн билим жа-
на эмгек керек.

Чолпонбек бала кезинен эле ºзгºчº иш-
ке жºндºмдїїлїгї жана туруктуулугу ме-
нен айырмаланчу. ªмїр бою китеп окуган-
га кºп убакыт коротуп, китеп чогулткан, кºз 
карашы абдан ке¢ болгон. Бул сапаттар ага 
«Эне талаасындагы», укмуштуудай, ошол 
эле Касымдын же «ªлбºстїк» балетинде-
ги Чолпонбай Тїлºбердиевдин образда-
рын жаратууга жардам берди. Кийин деле 
Маданият министри болуп, 90-жылдары ка-
таал мезгилде театрды коргоп, артисттер 
їчїн кїрºшїп, кыргыз балетин сактап ка-
луу їчїн меценаттарды издеген.

“Полад Булбул-оглу  
менен ТЇРКСОЙду 

тїзїїнї демилгелеген”

– 1990-жылдардын башын-
да агам азербайжан-

дык кесиптеши Полад Булбул-оглу менен 
ТЇРКСОЙ эл аралык тїрк маданияты уюмун 
тїзїїнї демилгелеген. Бїгїнкї кїндº ал тїрк 
тилдїї ºлкºлºрдїн аймагында ийгиликтїї 
иштеп, маданият жана искусство маселе-
лерин жайылтууда. Ага Кыргызстанда Ма-
даният кызматкерлеринин кїнїн белгилºº 
жана Чы¢гыз Айтматовдун чыгармалары 
боюнча биринчи театр фестивалын ºткºрїї 
идеясы таандык, ошондой эле ал Гринвилл 
жана Батон-Руж (АКШ) шаарларынын ар-
дактуу жараны, Япониянын «Мин-Он» эл 
аралык музыкалык сыйлыгынын лауреа-
ты, «Данакер» орденинин ээси.
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 Ден соолук

Бетти даярдаган Асел МУСА кызы, 
“Кыргыз Туусу”

– Айтсаўыз, балалуу болууга аял-
дар кантип даярдануу керек? 
– Азыркы убакта кыз-келиндер балалуу 

болууга олуттуу кºў¿л бºл¿п, алдын ала 
пландап, даярданышпайт. Ден соолукта-
рына кайдыгер карашат. Ар бир ымыркай-
дын ден соолугу ата-эненин саламаттыгы 
менен тыгыз байланышта экенин эстен чы-
гарбоо керек. Негизи аялдар ºздºр¿н бала-
луу болгонго чейин психологиялык жактан 
даярдап, организмди да кºнд¿р¿¿ керек. 
Аял менен эркекте жыныс  аркылуу бири-
бирине ºтº турган ар кандай инфекциялар 
болот. Ал ¿ч¿н биринчиден, УЗИден ºт¿п, 
инфекцияларга каршы да анализ тапшы-
рып, дарыгерлердин кºзºмºл¿нºн ºт¿¿лºрї 
абзел. Ар бир анализден ºткºндºн кийин 
гана ºз¿н¿н¿н салмагына жана боюна жа-
раша керект¿¿ витаминдер берилет. Алар-
га: иод,  темир, витамин Д, Омега-3 жана 
фолий кычкылы кирет. Бул витаминдер-
ди кош бойлуу болордун алдында 2-3 ай 
мурун ичип баштаганы дурус. Мына ушул 
этаптардан ºткºндºн кийин гана кош бой-
луулук толук кандуу ºн¿г¿п, дени сак бала-
нын тºрºл¿ш¿ шартталат. 

– Бойго бїткºндº канча жумасы-
нан баштап учётко турушу керек?
– Негизи УЗИден баланын бар экенин 

билгенден тартып эле  учётко туруш керек. 
Бала 8-10 жумага чейин учётко туруусу ка-
жет. Анткени, сегизинчи жумадан баштап 
бала тез ºс¿п баштайт. Ошол себептен, бо-
лочоктогу энелер жергиликт¿¿ дарыгерлер-
дин кºзºмºл¿ндº болушу шарт. 

Кош бойлуулук негизинен ¿ч тримес-
трдан турат. Биринчи триместр 12 жумага 
чейин, экинчи триместр 24 жумага чейин, 

Айрым жаш энелер балалуу болууга алдын ала даярдык 
кºр¿шпºйт. Кээ бирлери 7-8 айга чейин дарыгерлерге кайрылбай 
ж¿рº беришип, ºз¿н¿н да, баланын да саламаттыгына доо 
кетирип алышат. Акушёр-гинеколог, эндокринолог Айпери 
Мурзалымбекова адис катары маанилїї ке¢ештерин айтып берди. 

Дени сак эне – 
дени сак улут

ал эми ¿ч¿нч¿ триместр 37-40 жумага чей-
ин созулат. Ар бир триместрдин орду жа-
на ºзгºчºл¿ктºр¿ бар. 

Дарыгерлер учётко тургандарга уба-
гында анализ тапшыртып, жетишпеген ви-
таминдерин жазып берип, такай кºзºмºлгº 
алышы шарт. Азыркылар эмнегедир уба-
гында дарыгерлерге баруудан баш тар-
тышат. Бул туура эмес. Аялдын ºз¿нº кам 
кºргºн¿ баласына кам кºргºн¿ болуп сана-
лат. Андыктан дарыгерлер чакырган маал-
да барып, витаминдерди ичип, туура та-
мактанып, ºз¿н-ºз¿ жакшы карашы абдан 
маанилїї.  

– УЗИнин балага зыяны жокпу?
– Азыркы УЗИлердин зыяны жок. Аны 

ультура їн деп коёбуз. Алар зыяны аз, 
жылдан-жылга жаўыланып чыгып жатат. 
Ошондуктан аны кооптуу деп айта ал-
байм. УЗИден бала тºрºлгºнчº тºрт жолу 
ºткºр¿лºт. Биринчи кош бойлуу учурунда 
ºт¿лºт. Андан бала жатынга т¿ш¿п, ж¿рºг¿ 
согуп жатканын биле алабыз. Анан бирин-
чи скрининг деп коёбуз. Мында баланын 
11 жумасынан 14 жумасына чейин барып 
ºт¿ш керек. Экинчи скрининг 18 жумадан 
баштап, 22 жумага чейин ºткºр¿лºт. Анан 
31-35 жумасынан эне допплерден ºт¿ш¿ 
зарыл. Андан бала менен эненин тамыры 
аркылуу гемоглобин менен тамактануу кан-
дай кетип жатканын билебиз. 

– Бала кºтºр¿¿дº коркунучтуу 
факторлорго токтоло кетсеўиз...
– Бала кºтºр¿¿дº стресс менен депрес-

сия ºтº коркунучтуу факторлор болуп сана-
лат. Кош бойлуу кезде аял кºп стресс ал-
са, ичиндеги баланын кайсы бир органы 
ººрч¿бºй ошол бойдон тºрºл¿п, же ано-
малия тºрºл¿п калышы м¿мк¿н. Экинчи-
ден, биринчи триместрда кºп жол ж¿рбººгº 
аракет кылыш керек. Себеби, кºп басуу-

нун натыйжасында бала т¿ш¿п калуу кор-
кунучу бар. 

Андан сырткары, баштын оорусу, баш 
айлануусу, буту-колдун шиш¿¿с¿, зааранын 
аз чыгуусу, ичтин катуу болуп т¿й¿л¿ш¿, ба-
ланын жай кыймылдашы, кан кел¿¿с¿, де-
не табынын жогорулашы, ж¿рºкт¿н бат-бат 
согушу да коркунучтуу факторлорго кирет. 
Болочоктогу эне мына ушул нерселерди 
бил¿¿с¿ абзел.

– Баланын дени сак болуш ¿ч¿н 
эне кандай тамак-аштарды колдо-
нуусу керек?
– Туура тамактануу эне ¿ч¿н абдан  

маанил¿¿. Айрымдар тамак  жейт десе кар-
тошка менен макаронду кууруп жей бери-
шет. Бул туура эмес. Кош бойлуу учурда 
камыр жана майлуу тамак-ашты кºп ич¿¿гº 
болбойт. Ал баланын салмагын кºбºйт¿п, 
тºрºтт¿ кыйындатат. Кош бойлуулуктун би-
ринчи жарымында эне жок дегенде к¿н¿нº 
4 маал тамактануусу зарыл. Экинчи жары-
мында бала тез ºс¿п, аялдын организми-
не к¿ч келтиргендиктен 5-6 жолу аз-аздан 
тамактануусу сунушталат. Кºб¿нчº тамак-
ашка жашылча-жемиш, с¿т азыктарын, суу- 
га бышкан эт жана балыкты кошуу керек. 
Туздуу жана майлуу тамактарды азайт-
каны туура. Суюктукту кºб¿рººк ичиш ке-
рек. Бир к¿ндº 1,5 литрден суу ичип тур-
ган  ден соолукка ºтº пайдалуу. Ошондой 
эле жашылча-жемиштер бышкан учурда 
кºб¿рººк жеп алган жакшы. Алардан кош 
бойлуу энелер ºздºр¿нº керект¿¿ витамин-
дерди ала алышат. 

– Тºрºгºн айымдардын кºб¿н¿н 
каны аз. Буга эмне себеп болууда?
– Азыркы ар бир экинчи аялдын каны аз. 

Кош бойлуулукта пайда болуучу эў кеўири 
таралган оорулардын бири десем болот. Аз 
кандуулуктун да бир нече т¿рлºр¿ бар. Кош 

бойлуу аялдарда кºб¿нчº темирдин жетиш-
сиздигинен улам келип чыгат. Боюнда бол-
гондо организмге келтирилген к¿ч бир нече 
эсеге жогорулайт. Ушул учурда энеге темир 
ºтº керек болот. Мисалы, ж¿рºк мурунку-
га караганда, бат согуп, дем алуу тездейт. 
Бул ¿ч¿н кºб¿рººк кычкылтек керектелет. 
А кычкылтек болсо ткандарга бир гана те-
мир менен кошо жеткирилет. Биринчи ¿ч 
айлыкта темирге болгон муктаждык сутка-
сына 0,6-0,8 миллиграммды т¿зºт. Экинчи 
¿ч айлыкты-2,4 миллиграммга чейин жого-
рулайт. Ал эми кош бойлуулуктун акыркы 
¿ч айлыгында организм 10-12 миллиграмм 
темирге муктаж болот. Ошол себептен, кош 
бойлуу кезде сºзс¿з т¿рдº темир витаминин 
ичиш керек. Ал канды кºтºрºт. Норма боюн-
ча биринчи триместрда 110 г/л т¿шпºш¿ ке-
рек. Ал эми экинчи жана ¿ч¿нч¿ триместрда 
болсо 105 г/л  кан ылдый т¿шпºш¿ зарыл. 
Тºрºттºн кийин 100 г/л болуп калса, ане-
мия болуп калат. Анемия-кандагы гемогло-
биндин аз болушу. Норма боюнча аялдар-
да гемоглобин-120-160 г/л болууга тийиш.

– Кош бойлуу аялдар ай сайын  
заарадан анализ тапшырат эмеспи. 
Ошондо кээ бир айымдардын заара-
сынан белок чыккан учурлар болот. 
Айтайын дегеним, ал эмнеден улам 
пайда болот?
– Аялдар кош бойлуу болгондо бала-

ны эки бºйрºк кºтºрºт. Бºйрºктº кандай-
дыр бир инфекция болсо, аны заарадан 
анализ тапшыртуу аркылуу биле алабыз. 
Дарыгерлер кош бойлуу аялда кант же туз 
жок экенин ай сайын текшерип туруусу ка-
жет. Кант менен туз кºтºр¿л¿п кетсе, инфек-
ция пайда болот. Эки бºйрºкт¿н начар иш-
тегенде, инфекция же аял сууктан шамал-
дап калганда белок чыгат. Белок кºбºйгºн 
сайын кош бойлуу аял шишип баштайт. Мы-
на ушул учурда кош бойлуу аялдар заара-
дан анализ тапшырышат. Анализдин жый-
ынтыгына карап, ошого карата дарылоо  
ж¿рг¿зºб¿з.  

– Негизи эле энелерге кандай су-
нуш бере аласыз?
– Убагында уктап, туура тамактанышы 

зарыл. Тамактанганда витаминге бай тамак-
аштарды жеш керек. Стресс менен депрес-
сиядан м¿мк¿н болушунча оолак болушу 
шарт. Ошондой эле учётко турганда уба-
гында анализдерин тапшырып, тºрºгºнчº 
дарыгерлердин кºзºмºл¿ндº болгондору 
туура. Кээ бир айымдар убагында учётко 
турбай ж¿рº беришет. Алардын кесепети-
нен балдарынын ден соолуктары чы¢ бол-
бой тºрºл¿п калууда. Азыркылардын имму-
нитети начар. Андыктан алар керект¿¿ ви-
таминдерди ич¿¿с¿ зарыл. “Дени сак эне, 
дени сак улут” деп коёт. Канчалык эненин 
ден соолугу чы¢ болсо, дени сак, к¿чт¿¿, 
акылдуу бала тºрºлºт. 

• ªмїр бою тамеки тартып келе жаткан-
дар орто эсеп менен 10 жылдан кем эмес 
ºмїр жашын жоготушат.

• Ар бир жолку тамеки тартууда орга-
низмге дем менен бирге уу заттар жана 
канцерогендер кирет. Кеминде 70 химия-
лык зат рак илдетине чалдыктырат.

• Тамеки чеккендерде кант диабетине 
чалдыгуу тобокелдиги жогору болот.

• Тамеки чегїї – акыл-эс жºндºмїнїн 
тºмºндºшї жана мээнин иштешинин на-
чарлашы менен мїнºздºлїїчї мандемдер 
тобу болгон деменция жаралуусунун тобо-
келдик фактору болуп саналат.

• Альцгеймер илдетине чалдыккан учур-
лар болжол менен 14% тамеки чегїїгº бай-
ланыштуу.

• Тамеки чеккен кºпчїлїк аялдардын  айы- 
зы оорутуу менен коштолот жана менопау-
занын белгилери кºбїрººк таасирдїї болот. 

• Тамеки чеккен аялдар менопаузага 
1-4 жыл эрте кабылышат, анткени таме-
ки чегїї энелик бездеги жумурткалардын 
пайда болушуна терс таасирин тийгизет, ал 
эми бул болсо репродуктивдик функциянын 
жоголушуна жана эстрогендин де¢гээлинин 
тºмºндºшїнº алып келет.

Ден соолукту эстегиле...чылым чекпегиле!

•  Тамеки тїтїнї организмдин ткандарын 
кычкылтек менен камсыздоону начарлатат.

• Тамеки колдонуу кан агымын чектейт, 
муну дарылабаса гангренага (дене тканда-
рынын ºлїшї) жана жабыркаган жерлер-
ди кесип салуу зарылдыгына алып келет.

• Тамеки колдонуу пародонтозго –
тиштин бїйлºлºрїн жабыркаткан ºнºкºт 
сезгенїї илдетине чалдыгуу тобокелдигин 
жогорулатат (тиштин жабыркаган бїйлºсї 
убакыттын ºтїшї менен чºгїп, тиштин мо-
юнчасы ачылып калат) жана сººк тканда-
рын бузуп, тиштин тїшїшїнº алып келет.

• Тамеки чеккен адамдардын опера-
циядан кийинки абалы оорлошуп кетїї то-
бокелдиги тамеки чекпегендерге караган-
да кыйла жогору болот.

• Тамеки чеккен адамдарды ºпкºнї жа-
салма желдетїїдºн (ИВЛ) ажыратуу про-
цесси татаалыраак болот. Бул кºп учурлар-
да реанимация жана интенсивдїї терапия 
бºлїмїндº (ИТБ) жана жалпы эле оорука-
нада узагыраак убакыт болуу зарылдыгы-
на шарт тїзºт жана башка инфекцияларды 
жуктуруп алуу тобокелдигине дуушар кылат.

• Тамеки чеккен адамдарда ичеги-карын 
оорулары, айталы, ашказан жарасы, иче-

гинин сезгенїїсї сыяктуу 
ичтин тїйїлїшї, басылба-
ган диарея, ысытма жана 
тїз ичегиден кан агуу менен 
коштолгон илдеттер, ошон-
дой эле ичеги-карын рагы 
пайда болуу ыктымалды-
гы жогору болот.

• Тамеки чеккен адам-
дар сººктїн бекемдиги 
тºмºндºшїнº, сººктї сындырып алууга 
жана сынган жердин кеч бїтїшї же бирик-
пей калуусу сыяктуу олуттуу кºйгºйлºргº 
кºбїрººк кабылышат. 

• Тамеки тїтїнїнїн компоненттери им-
мундук тутумду начарлатат, тамеки тарт-
кан адамдардын ºпкº инфекциясын жук-
туруп алуу тобокелдигине дуушар кылат.

– Тамеки чеккен жана аутоиммундук 
ооруларга генетикалык жактан ыктуу бол-
гон адамдарда ревматоиддик артрит, Крон 
оорусу, бактериялык менингит, опера- 
циядан кийинки инфекциялар жана рак  
сыяктуу илдеттерге чалдыгуу тобокелдиги 
кºбїрººк болот.

• Тамеки чегїї иммунитети начар, ми-
салы, муковисцидоздон, склероздон же рак 

илдетинен жабыркаган бейтаптарды ко-
шумча коштоочу оорулардын жаралышы 
жана мезгилсиз ºлїмгº учуроо тобокелди-
гине дуушар кылат.

• Тамекинин иммунитетке тийгизген 
баса¢датуучу таасири АИВ-инфекциясын 
жуктуруп алган адамдардын ЖИКСке чал-
дыгуу тобокелдигин жогорулатат. АИВ-
инфекциясын жуктуруп алган тамеки 
чегїїчїлºрдїн жоготкон ºмїр жашынын 
саны орточо эсеп менен 12,3 жылды тїзºт. 
Бул кºрсºткїч АИВга чалдыккан, бирок та-
меки чекпеген адамдардын кºрсºткїчїнºн 
эки эсе жогору болуп саналат.  

 Саламаттык сактоо министрлигинин 
сайтынан алынды

Ушунчада тыялы... ушундай экен зыяны
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Актуалдуу маек

Вера БЕДЕЛБЕК,  
“Кыргыз Туусу”

–Тºлºбек Абыло-
вич, Кыргызстанда  5 
окуу жайга ºзгºчº ста-
тус  берилди. Мын-
дай статус кандай 
мїмкїнчїлїктºргº жол 
ачат?
– ªзгºчº статус абдан ке-

нен мїмкїнчїлїк жана ошо-
ну менен катар эле ºтº чо¢ 
жоопкерчиликти алдыбызга 
коюп отурат. 

Мїмкїнчїлїктºрдї айт-
сак – алар академиялык жа-
на экономикалык эркиндик-
тин негизинде берилип жат-
кан мїмкїнчїлїктºр. Эгер 
мындай шартты учурун-
да жана натыйжалуу пай-
даланып калсак абдан чо¢ 
ºзгºрїїлºр болуп 5 универ-
ситет эл аралык де¢гээлдеги 
окуу жайларга айланышат. 
Бул университеттердин 
академиялык, экономика-
лык, илимий-изилдººчїлїк, 
адам ресурстук потенциалы, 
эл аралык аброю жогору жа-
на бул факторлорду эркин, 
мобилдїї, натыйжалуу пай-
далануу менен кºп нерселер-
ге жетишїїгº болот.

– Ж.Баласагын 
атындагы Кыргыз 
Улуттук университе-
ти Кыргызстанда ар 
тараптуу адистерди 
даярдаган бирден бир 
окуу жай. Контингенти, 
структурасы жºнїндº 
айтып берсе¢из?
– Улуттук универси-

тет чындыгында эле кºп 
профилдїї багыттарда 
адистерди даярдаган окуу 
жай. Анын їстїнº ºткºн 
жылы Кыргыз юридикалык 
университетинин кошулу-
шу менен кºп багыттуулук 
жана кºп сандуулук ого бе-
тер кїчºдї. Учурда КУУда 
25 ми¢ге жакын студент ба-
калаврлык 55, магистрлик 

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 
Улуттук университетинин  

ректору Тºлºбек АБДЫРАХМАНОВ:

“Кыргыз Улуттук университетинин 
эбегейсиз потенциалы бар”

44, адистик 7 жана PhD док-
торантуралык 11 програм-
ма боюнча билим алып, или-
мий иш жїргїзїшїїдº. Бу-
лардан сырткары кесиптик 
орто билим берїї, жалпы би-
лим берїї боюнча дагы иш 
алып барабыз. Институцио-
налдык структурасы боюн-
ча КУУ 13 институт, 11 фа-
культет, 2 колледж, 1 гим-
назия жана 4 филиалдан  
турат. 

Илимий изилдºº иштери-
не дагы ºзгºчº кº¢їл бурулуп, 
курамында 7-8 модулдан тур-
ган технопарк ишин баштап 
жатат. Жогорудагылардын 
бардыгы менен билим берїї 
жана илимий изилдººчїлїк 
иштерди 1600дºн ашык 
окутуучу-илимпоздор алып 
барышууда.

– Кайсы адистик ба-
гыттар боюнча чет 
ºлкºлºр менен кызмат-
ташасыздар?

– Негизинен бардык эле 
багыттар, программалар жа-
на адистиктер боюнча чет 
ºлкºлїк ЖОЖдор, илим-
изилдºº субъекттери, иш-
каналар менен кызматта-
шуудабыз. Мисалы, бирºº 
менен билим берїї багы-
тында, бирºº менен или-
мий консорциум боюнча, ал 
эми дагы бирººлºрї менен 
инвестиция тартуу боюнча 
иштººдºбїз. Жалпысынан 
чет ºлкºлїк 131 кызматташ-
тар менен алакалаштыгы-
быз бар.

– Билим берїї тар-
магында пара алган 

учурлар кездешпей кой-
бойт. Бул багытта кан-
дай иш-аракеттерди 
кºрїїдºсїз?

– Айрым студенттердин 
пара берїїсї жана айрым 
окутуучу, кызматкерлердин 
пара алуу маселеси абдан 
оор жана кечиктирилгис че-
че турган маселе. ªлкºдº 
болуп жаткан мындай жат 
кºрїнїш биздин окуу жайда 
дагы болушу мїмкїн. Так жа-
на далилденген маалымат 
жок. Ошентсе дагы бул ма-
селени чечїї їчїн атайын 
иш-чаралар каралып жатат. 
Алардын э¢ орчундуусу жана 
натыйжалуусу башкарууну, 
окуу процессин жїргїзїїнї 
жана кызматтык мамилелер-
ди туташ санариптештирїї 
маселеси ишке ашырылып, 
колдон келишинче адам фак-
торун азайтуу деп эсептейм. 
Экинчиден, окутуучу жана 
кызматркерлердин матери-

алдык абалын олуттуу жак-
шыртуу керек. 

– Билим берїїнїн са-
патын арттырууда эм-
нелерге кº¢їл буруу ке-
рек?
– Билим берїїнїн са-

патын арттыруу кºп нер-
селерден кºз каранды. Э¢ 
оболу университетке жакшы 
билимдїї абитуриенттерди 
тандап алуу керек жана алар 
менен мыкты окутуучуларды 
бириктирїї керек. Булардын 
биргелешкен билим майда-
нындагы иштери натыйжа-
луу болуш їчїн тиешелїї 
шарт, мїмкїнчїлїк жана ºз 

ара жакшы мамилелешїїнї 
тїзїп берїї шарт.

 Буга окуу процессин 
оптималдуу уюштуруу, окуу 
процесси, окуу китептери, 
окуу-методикалык колдон-
молору, санариптик каражат-
тар, жакшы инфраструктура 
ж.б. иштер кирет. 

ªтº маанилїї нерсе, мык-
ты окутуучулар кºп болуп, 
алар студенттер менен мык-
тылап иштеши їчїн окутуу-
чуларга материалдык жана 
моралдык жагымдуу шарт 
тїзїї абзел.

– Болон системасы 
тууралуу коомчулукта 
ар кандай сын-пикирлер 
бар. Кºз карашы¢ызды 
билсек.
– Менин кºз карашым 

тїз. Универсалдуу систе-
ма катары студенттерге би-
лим алуу, адистикти тан-
доо жана дїйнºлїк билим 
берїї системасына арала-

шып, чет ºлкºлºрдºн ко-
шумча билим алуу, ал жер-
лерде иштеп кетїї їчїн 
жакшы мїмкїнчїлїктºрдї 
берет. Албетте, кемчи-
ликтери дагы жок эмес, 
Бирок, жакшы жактары арбы- 
ныраак. 

ªзгºчº статустун алка-
гында академиялык эркин-
дикти алуу менен Болон  
системасынын айрым жак-
тарын ºзгºртїп, жакшыртып 
кетїїгº мїмкїнчїлїктºр бо-
лот.

– Союз кезинен бе-
ри Кыргыз Улуттук 
университети билим 
берїїнїн флагманы 
болуп келген. Акыркы 
жылдарда кºрсºткїчї 
тºмºндºп кеткендей. 
Бул жагдайды жолго кое 
аласызбы?

– Улуттук университет-
тин флагмандыгын азыр 
дагы жокко чыгаруу мїмкїн 
эмес. Муну КУУнун били-
мий, илимий, экономика-
лык жана руханий потен- 
циалы айгинелеп турат. 
Албетте, ар бир тирїї жан 
сыяктуу эле тирїї социал-
дык организм болгон КУУ-
нун тарыхында дагы ар кан-
дай алгоритм болуп, нечен 
да¢азалуу доорлор менен ка-
тар эле кыйын учурлар дагы  
болгон.

Мындай кºрїнїштїн 
бир жагдайы катары билим 
берїїдºгї коньюнктуралык 
шарттар жана учурунда ошо-
лорго ылайыкташып кетїї 
маселесин айтсак болот. 
Мисалы, айрым универси-
теттердегидей заманга жа-
на шартка шайкеш болгон 
рыноктун конъюнктурасына 
ылайык жа¢ы адистиктер-
дин, илимий-изилдºº багыт-
тарынын ар кандай себеп-
терден улам учурунда ачыл-
бай калганы.

 Албетте, учурдагы КУУ-
нун эбегейсиз потенциалы 
бар. Аны максималдуу жана 
учурунда пайдалануу менен 
ºзгºрїїлºрдї жасоого болот. 
Анын їстїнº КУУга ºзгºчº 
статус менен берилип жат-
кан мїмкїнчїлїк жана жоо-
перчилик жакшы шарт тїзїп 
берерине ишенем. Буга ко-
шумча университет жамаа-
тынын жетекчиликке болгон 
колдоосу менен ишеними жа-
на убакыт фактору маанилїї. 
Э¢ негизгиси, КУУнун пат- 
риот, намыскºй жана ке-
сипкºй жамааты кыймылга 
келип, башкача кºз карашта 
болуп, университет, факуль-
тет, кафедра, студенттер ме-
нен магистранттарга кара-
та кºз карашты ºзгºртїїсї 
керек. Болбосо, бир ректор 
же ректорат алтын баштуу 
болсо же башы менен жер 
казса дагы жакшы майнап  
чыкпайт...



2023-жылдын  3-февралы
№ 8 (24684)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru10

Залкарлар

– Ысак аке, мына сиз Ток-
тосун Тыныбеков, Эстебес 
Турсуналиев, Ашыралы Ай-
талиев, Мамбет Таранчи-
ев, Болуш Мадазимов сыяк-
туу залкарлар менен бирге 
жїрїп, алар менен кези ке-
лип калганда бирге ырда-
шып да жїргºнїўїздї биле-
биз, андан сырткары кыргыз 
элинин залкар уулдарынын 
мааракелерине жана респу-
бликалык маанидеги маара-
келерде да ырдап келдиўиз. 
Мына жакында элибиз тоо 
булбулу Токтогул Сатылга-
новдун 150 жылдык маара-
кесин белгилººнїн алдында 
турат. Мен билгенден сиз 
Токомдун 100 жылдык жана 
125 жылдык мааракелерине 
катышкандыгыўыздан каба-
рыбыз бар.

Бул 1965-жылдын июль  
айынын акыры болсо керек. Ток-
тогулдун 100 жылдык тою район-
дун мурдагы борборунда ºткºн. 
Ал жер азыр кºл алдында жа-
тат. Негизинен той 1964-жылы 
ºтмºк болсо, андагы союздун 
кºрсºтмºсїнº ылайык 1965-жы-
лы ºткºрїлгºн. Ага СССРдин 
составындагы 15 союздук рес- 
публиканын ºкїлдºрї катыш-
кан. Салтанатты Кыргызстан КП 
БКнын секретары Асанбек То-
комбаев ачып, башчылык кыл-
ган. Куттуктоо сºзгº биринчи 
болуп тїркмºнстандык жазуу- 
чу Берды Кербабаев чыккан. Кºп 
адам куттуктоо сºзїн айткан. Да-
гы бир кºўїлїмдº калганы ка-
зактын арыкчырай кара акыны 
болду. Аты жºнї 50 жыл ичинде 
эсимден чыгып кетиптир. Ал три-
бунага келип, кºкїрºк чºнтºгїнºн 
чакан баракка жазылган бир  
куплет ыр окуп, куттуктоо сºзїн 
айтып тїшїп кетти.

Теўир тоо менен Алайдан,
Даўкын уккам далайдан.
Кем кºрбºйм бабам Абай-

дан,
Абайдай Током улуу адам! 

– деген. 
Ошондо: “Куураган казак эки 

куплет кылып да койбоптур” де-
гем. Кºрсº, бул куплет бир поэ-
мадай турбайбы!

Салтанаттын аягы концерт 
менен коштолду. Чоў акындар 
куттукташты. Эстебес менен 
Токтосундун гїлдºп турган ке-

Токомдун ºмїрїнїн кºбї Аксыда ºткºн

АВТОРДОН: Тоо булбулу Токтогул 
Сатылгановдун 150 жылдыгына 
карата 2014-жылы Кыргыз 
Республикасынын эмгек си¢ирген 
артисти, тºкмº акын Ысак Барпиев 
менен Током тууралуу маектешкен 
элем. Учурда Ысак Барпиевдин кºзї 
ºтїп кетсе да бул маек актуалдуу. 
Анткени, келерки жылы Токтогул 
Сатылгановдун 160 жылдыгы, ал эми 
тºкмº Ысак Барпиевдин 90 жылдыгы 
белгиленмекчи.  Мына ушул белгилїї 
даталарга карата, анын їстїнº 
кыргыз адабияты боюнча билим 
берип жаткан агай-эжекелерге 
жардам катары маекти айрым 
кыскартуулар менен элдин сїйїктїї 
гезитине сунуш кылып олтурам.

зи эле. Мага куттуктап кошуп ыр-
доого чоўдорум болбоду. Ал кез-
де жекече лирикалык ырларды 
ырдоодо кºрїнїп калган кезим 
эле. Жетекчибиз Абакир Изи-
баев: «Сенин їнїў жакшы. Му-
санын «Сагынамын» деген ырын 
ырдайсыў», – деп кºшºрїп ту-
руп алды. Мен ал ырдын обонун 
билгеним менен текстин билчї 
эмесмин. 

Ошондуктан Чабалдаев-
дин репертуарындагы Мидин-
дин «Сага» ырын ырдадым. 

Тойдун экинчи кїнї улут-
тук спорттук оюндар болду. 
Ошентип Токомдун 100 жыл-
дык мааракесине катышкан- 
мын.

– Ысак аке, Токомдун 
125 жылдык мааракесине да 
тºгїп ырдап, салтанатты 
ачкан элеўиз, ал учурду да бир 
эскерип бербейсизби?

– Партиянын райкомунун би-
ринчи секретары Виктор Лин-
ский чакырып, ушул маараке-
ге катышып келели деп кал-
ды. Жºнºдїк. 1989-жылдын 
4-5-октябрында ºткºн. Кетмен-
Тºбº. Токтогул районунун бор-
бору Миў-Дºбº. Токомдун 125 
жылдык тоюна карата адатта-
гыдан ºзгºчº мааниси менен 
шºкºттºлгºн. Биринчи кїнкї 
маараке салтанат борбордон 
жогорку, Ош – Фрунзе жолунун 
сол тарабында, Чычкан суусу-
нун ары жагында беде пая арал-
да башталды. Ал аралга 125 
боз їй тигилген. Жїз миўдеген 
калк. Орто Азия республика-
лары менен Россиядан башка 
да 9 чет  мамлекеттен ºкїлдºр  
катышты. 

Улуттук оюндар ºткºрїлїїчї 
аянттын ортосуна орнотулган 
трибунага Кыргызстан КП БКнын 
катчысы Медеткан Шеримкулов 
чыгып, тойду баштоону жарыя-
лады. Осмонов элди, конок-
торду куттуктады. Тºкмºлºр 
жар салып, улуттук оюндар 
башталды. Кыргызга таандык 
болгон улуттук оюндар тїгºл  
ºткºрїлдї.

5-октябрда Токомдун айы-
лы Чолпон-Атага сапар ула-
дык. Токомдун мїрзºсїнº, Саз-
Жийдедеги турак жайына баруу-
дан кийин, акындын музейи ачы-
лып, келген конокторго куттуктоо 
сºз берилип жатты.

Ошол салтанатта мага да 
сºз берилди. Током сºздї ыр 
менен сїйлººчї экен деп той-
дун катышуучуларына ыр ме-
нен кайрылдым:

Комузду алсам колума,
Токомду алам оюма.
Токомду алсам оюма,
Ой кошулат оюма.
Топ менен келдим илешип,
Торгоюм Током тоюна.
Эскиче куран билбеймин,
Ыр сунам куран ордуна.
Жаўы-Жолдон мен келдим,
Жез таўдай улуу акынга,
Куттуктоо айтып коюуга.
Тоюўуз Токо кут болсун!
Жериўизге кут консун.
Кадырлап сизди эстээрге,
Калдайган кыргыз журт болсун!
Токтогул деген ысым кºп,
Тоолук кыргыз калкымда.
Атыўда эмес маселе,
Адамдык асыл затында.
Кемибей турган баркында,
Кылымды кезген даўкында.
Калк канына сиўеби,
Током,
Карк болсо керек акылга.
Акыл керек акынга,
Азыр мен айта турганым,
Сатылган менен Бурманын
Токтогулу жаатында.
Бул Токоў башка Токтогул,
Алмашпас тоодой алтынга.
Эмки заман болгондо,
Эчак Током їлгїрмºк,
Эки жолку Баатырга!
Кылымдан кылым кессе да,
Кыйла жылдар ºтсº да,
Калк кадырлап “Токо”, – деп,
Кары-жаштын оозунда.
Кайталанып ошо кеп,
Акындар айтты “ата”, – деп.
Аталыгы тºгїнбї..?
Ким айтат аны ката деп.
Муундан муун эскерет,
Мындан да кийин эстелет.
Окумуштуу эмесмин,
Отура албайм чечмелеп.
Же болбосо эсмелеп,
Ак жоолук берген кештелеп.
Акыным Токо эсте деп,
Кºк жоолук берген кештелеп.
Кїкїгїм Токо эсте деп,
Алымкан биздин айылдан,
Ал їчїн:
Айбыкбай ырдайм жезде деп!
Токомдун ºмїр баянын,
Окусам ойдо каламын.
Атасы экен Сатылган,
Атын байкап карагын.
Ырымдан койгон аты окшойт,
Абалкы ата-бабанын.

Токтобой жїргºн баланын,
Баамдап кºргºн адамга,
Билдирип турат кабарын.
Ал кезде кимдер билиптир,
Сатылган, Бурма,Токоўдун,
Тїбºлїк болуп каларын.
Ал эми Бурма энеси,
Кºп кыздын окшойт кенжеси.
Бурулуп эркек болсун деп,
Бул аттан,
Їмїттїн турат элеси.
Болсо дагы эмнеси,
Сатылган, Бурма Токтогул,
Кудайдын ыйык пендеси.
Келгенде кептин учуру,
Кошкум келди ушуну.
Чак болот окшойт турмушта,
Чыныгы кыраан тукуму.
Жандаган адам жарыган,
Током,
Жан экен кыдыр даарыган.
Кармалган Током айдалган,
Калыссыздыктын айынан.
Жазанын оор шарттары,
Жандырылбаган табынан.
Омбуда жїрїп кїї черткен,
Ого бетер кїчºткºн.
Комузун їзбºй жанынан,
Ыймандай чындык кºрїнгºн.
Ырларынын сабынан,
Ойлосом Током тубаса,
Окумуштуу экен таанымал.
Аргымак аттай ташташы
Током,
Акындын экен падышасы.
Таўдайга тилин бїлºгºн,
Таалайга элди сїрºгºн.
Кызылдап ырдын кырманын,
Кызыл тил менен шилеген.
Алтын казык Аксы деп,
Меймандос эли жакшы деп.
Тоо булбулу Токобуз,
Бизде далай тїнºгºн.
ªрїк комуз кїїлºгºн,
Ойногон, кїлгºн, гїлдºгºн.
Ошентип жїрїп Токоўор,
Эжебизди їндºгºн.
Эки жыл бизде жашаптыр,
Экинчи келип тїрмºдºн.
Анткени абам Жеўижок,
Нияз акем кошулуп.
“Батпайсыў барсаў болушка,
Биздикинде жїр”, – деген.
Кайран гана асылдар,
Кадырлашып ºтїптїр,
Кайтканчакты дїйнºдºн.
Акылман кыргыз кеп айтат,
“Ар адамдын артында,
Жоктоору болсун”, – деп айтат.
Карачы, 
Ак калпак кыргыз топтолук,
Акынды бїгїн жоктодук.
Арбак деген чын болсо,
Кºрїнбºгºн сыр болсо.

Ак тойго келип тургандыр,
Алар дагы козголуп.
Эсенаман, Эшмамбет,
Коргоол, Жоомарт, Бекназар.
Кулукелер баш болуп,
ªзїнчº жоон топ болду.
Баарысы бїгїн кошулуп,
Биз билбеген дайынсыз,
Орундуктарга отуруп.
Ыйбаа кылып Токомдон,
Сїйлºбºй эч ким озунуп.
Коргоол, эгер болбосо,
Кºнº берчї оолугуп.
Осмонкул, Калык, Алымкул,
Отургандыр момоюп.
Ортодо Током отурса,
Сейдимканы жанында.
Сол жагында созулуп,
Менин эжем Алымкан.
“Дейби деп бир сºз Сейдим-

кан”,
Далдасында кºп элдин,
Турса керек корунуп.
Корунба эже, корунба,

Конушуў элдин оюнда.
Сейдимкандан сезгенбе,
Дагы эле Током колуўда.
Сиз їчїн ырдап турамын,
Торгоюм Током тоюнда.
Эскерип жатам бул жерде,
Эжемдин келип элеси.
Алымкан деген ыр эмес,
Ал – сїйїїнїн умай энеси!
ªтсº да мезгил ай жылып,
Турасыў Токо жаўырып.
Элїї алты жыл болду,
Элибиз сизден айрылып,
Таппадык такыр кайгырып.
Кºўїлдº баккан сºздºр бар,
Айталбай жїргºн айбыгып.
Кºўїл бур Токо, кулак сал,
Айтайын бир аз кайрылып?
Какшыганча тамагы,
Калпалар айткан баягы.
Моюну узун жанагы,
Молдолор айткан баягы.
Элден болгон тамагы,
Эжелер айткан баягы.
Колунда бар таягы,
Кожолор айткан баягы.
Тигил дїйнº бар бекен,
Тигил дїйнº бар болсо,
Телегейи тептегиз
Жыргай турган жай бекен?
Комуз чертип, їн созуп,
Ырдай турган жай бекен?
Кºўїлдºштºр кºрїнсº,
Ымдай турган жай бекен?
Кожо менен молдону,
Сыйлай турган жай бекен?
Кошо отурган байларыў,
Жегени казы, жал бекен?
Мусулман менен каапыр деп,
Ылгай турган жай бекен?
Калк катмары анда да,
Кедей менен бай бекен?
Кожо, молдо, эшендин,
Конушу бейиш жай бекен?
Тозок деген жеринде,
Алардан дагы бар бекен?
Пирлерден чыгып жактаган,
Паракорлор бар бекен?
Биздегидей анда да,
Кожоюну ооруса,
Кошо жатчу бар бекен?
Кесиби кеп ташыгыч,
Кошоматчысы бар бекен?
Мыкты акын ак таўдай,
Маркум Мидин айткандай.
Кожоюндун уулуна,
Оюнчугун уулунун,
Жулуп берген бар бекен?
Бирººлºрдїн сºздºрїн,
Буруп берген бар бекен?
Буруп берген сºздºрдї,
Угуп кºргºн бар бекен?

(Уландысы 11-бетте)

         Токтогул Сатылганов                                 Ысак Барпиев
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(Башталышы 10-бетте)

Ушундайлар бар болсо,
Биз жашаган дїйнºдºн,
Айырмасы кайсы экен?
Биз жактан билип абалды,
Уккуў келсе кабарды.
Жакында эле кетти эле,
Саясатчыл киши эле.
Толук айтып баргандыр,
Токомбаев Аалыкем,
Баса,
Эстегенде сурайын,
Барган кезде Алыкем,
Сагынбай менен Саякбай.
Кандай тосуп алды экен?
Биздеги чоў жаўылык,
Баарыбыз тегиз жабылып.
Коомду кайра курууга,
Кºпчїлїк кºўїл бурууда.
Мындай чындык болбогон,
Биз жашаган кылымда.
Буга мисал кечээги,
Депутаттардын съезди.
Москвадагы жыйында,
Башчыбы же кошчубу,
Баарысы элдин сынында.
Эч ким жок алган сыгымга.
Бирок,
Бул турмуш тегин корлорго,
Жакпай жатат чынында.
Баарынан эмес ар жерден,
Бут тосуп каршы чыгууда.
Айла жок тура шылуунга,
Алп Токо сизден ºтїнїч,
Ал жакка ºтсº сºзїўїз,
Суранабыз кїтºбїз,
Чакыруу кагаз жибертиў
Аларды алып чыгууга.
Булбулум Токо угуўуз,
Бир азга чыдап туруўуз.
Калкымдын айтсам турмушун,
Калптанып ºстї кыргызыў.
ªзїўїз менен Манасты,
Дїйнºгº даўктап таратты,
Чыныгы Чыўгыз уулуўуз.
Жазмабыз жакшы болсо да,
Жапыздап кетти тºкмºлїк.
Тºкмºлºрдїн алптарын,
ªзїўїз жакка ºткºрдїк.
Турабыз бир аз бºксºрїп,
ªнºрї болгон кыргыздын.
ªзїўдºй тºксº кыргыз бул,
Тºкмºлºр кайдан кºбºймºк,
Токо,
Тїгºнїп жатса кыргыз тил.
Кетсе да ºнºр алптары,
Куру кол эмес арт жагы.
Эстекем менен Ашыкем,
Эмикилердин алптары.
Тууганбай менен Замирдин,
Кыргызга маалым аттары.
Эстекемдин даўкы бар,
Эл журтуна баркы бар.
Союздук болду масштабы,
Алыска кетти дарканы.
Кыскасы тºкмºлºрдїн 

маршалы,
Жыйынга ырдап биз дагы.
Жайынча элге кайталы,
Токомдун тоюн кºрдїк, – деп,
Тобубузга айталы.
Токобуз дайым кººнºрбºс,
Тоолук кыргыз ардагы.
Куттуу болсун дагы айтам,
Кубанычтуу майрамы!
Билгенимче мен айттым,
Ыраазы болсо болгону,
Булбулум Током арбагы! – деп 

аяктадым. Той андан ары улан-
ды...

– Рахмат Ысак аке, сизге да 
бактылуу карылыкты ти-
лейбиз. Токомдун арбагы кол-
доп, элиўиздин эрмеги болуп 
жїрº бериўиз.

– Сага да рахмат.

Абдымомун КАЛБАЕВ, 
 акын –жазуучу,  

Аксы району.

Эскертїї: Залкар тºкмº 
Ысак Барпиев тууралуу 
“Тºкмº Ысак Барпиев” деген 
китеп басмага даярдалып жа-
тат. Маек ошол китептен 
алынды.

Тоолорду, жаратылышты, экологияны 
сактоо адамзаттын келечеги

Кыргыз эли эў байыркы элдерден экендигибиз тарыхта жа-
зылып, эчен кылымдардан бери атыбыз ºчпºй келе жата-

быз. Ата-бабаларыбыз мурунку замандарда кенен аймактарды 
ээлеп, ºз жашоосунда кºчмºн турмушту башынан ºткºрїп келиш-
ти. Ээн-эркин жашаганга кºнгºн, эркиндикти сїйгºн калкпыз. Ата-
бабаларыбыз кºк шиберлїї, ак мºўгїлїї тоолордон аккан кºк каш-
ка суулары, булактары мол аймактарды тандап кºчїп конуп мал жа-
нын, бала-чакасын багып, тукум улап турмуш кечирип келишкен.

Биз жаратканга миў мертебе шїгїрчїлїк келтиришибиз керек. 
Себеби, элибиз феодалдык доордон капитализм доорун басып ºтпºй 
туруп социалисттик доорго туш келип ºсїп ºнїктїк. Капитализм  
доорунда индустриализация, урбанизация тез ºнїгїп, байлар эбе-
гейсиз жерлерди ээлеп, жаратылышка бїлїк салып, завод, фабри-
каларды курушуп ºз кызыкчылыктарын, байышын гана ойлоп кели-
ше тургандыгы тарыхтан маалым. Оор ºнºр жайдын ºсїшї менен 
эзїїчї тап жана кара жумушка эзилген жумушчу табы пайда болду. 
Бай капиталисттердин тобу ºздºрїнїн баюсун гана кºздºп жараты-
лышка аяр мамиле жасабай, жашоо-тиричиликтин ºзºгїн тїзгºн жа-
ратылышка чоў зыян алып келишти. Буга бир эле далилдїї мисал, 
Европа мамлекеттеринде азыркы кїндº тоо-токойлорунда жапайы 
жашаган жаныбарлар жана канаттуулар жок. Европадагы Швейца-
рия, Германия, Франция, Австрия мамлекеттеринин тоолуу аймак-
тары биздин тоолуу аймактарга окшоп кетет. Бирок алардын тоо-
лорунда азыркы мезгилде жапайы жаныбарлардан: жолборс, аюу, 
аркар, бугу, теке, элик, канаттуулардан: бїркїт, улар, кекилик жа-
на башкалар калган жок. Азыркы Европада жашоочулар ºздºрї да, 
балдары да жаратылыштын кºркїн ачып турган тирїїлїктїн сим-
волу болгон жапайы жаныбарларды зоопарктан жана коруктардан 
гана кºрїшºт. Алар жаратылышты кайра калыбына келтирїїнї кеч 
болуп калгандыгына ºкїнїшºт. 

Келечекке чакырык

Жер жїзїндº экологияны сактоо маселеси эў биринчи орун-
га коюлуп жатканы туура, бул -– келечекке чакырык. Кыр-

гыз Республикасынын Президенти С.Жапаров БУУнун трибу-
насында чыгып сїйлºп, тоолорду ºнїктїрїї, экологияны сактоо  
боюнча айткан сунуштарын бул эл аралык эў абройлуу уюмдун 
колдоого алганы да бекеринен эмес. Экология, тоолор, жараты-
лыш – адамзаттын келечеги.

Эгемендїїлїктї алган алгачкы жылдарда эл башкарган тºбºлдºр 
элди алдап, элдин кº¢їлїн алаксытып, куру кыялданып келгени  
баарыбызга маалым. Биз Швейцария, Япония болобуз дешти. 
Арадан 30 жыл ºттї. Алардай боло албадык. А чынында алар биз-
дей болуп алсын. Азыркы мезгилде Европа, Америка мамлекет-
теринен биздин жаратылышка кызыгып келген туристтер биздин  

ажайып кооз тоо-токойлорубузга, мºлтїр булак кºк кашка суулары-
бызга тамшанышат жана кызыгышат. Айрыкча биздин тоолордо жа-
пайы жаныбарлардын сакталып калышына кызыгышып аўчылыкка 
келишет, себеби, ºздºрїндº жок. Туристтердин аўчылыкка кели-
ши туризмди ºнїктїрїїнїн бир чоў жолу, бирок биз жапайы жаны-
барларды сакташыбыз жана коргошубуз керек.

Жаратылышка аяр мамиле керек

Кудайга шїгїр, жаратылышыбыз, кээ бир кемчиликтерди айт-
паганда, азырынча сакталуу десек болот. Ата-бабаларыбыз 

Ала-Тообузду, ажайып кооз бейиштей болгон жерибизди бизге сырт-
кы душмандардан кан-жанын аябай коргоп, сактап келишти. Эми 
кооз жерибизди бїлїндїрбºй, аны бапестеп сактап, кийинки урпак-
тарга ºткºрїп берїї – биздин парзыбыз жана милдетибиз. 

Ушул тапта кен байлыктарыбыз чет элдик инвесторлор та-
рабынан казылып алынып жатканда менин ºкмºткº айтаар суну-
шум бар. Албетте, чет элдик инвесторлорсуз кендерди казып, аны 
иштетїї кыйынга турары белгилїї. Бирок, биринчиден, инвестор-
лорго эў биринчи казылган жерлерге жашыл токой дарактарын эк-
тирип, экологияны сактап, келтирген зыянын толук эсептеп бизге 
ºткºрїп берїїсїн талап кылуу керек. Экинчиден, келген инвестор-
лор жетекчиси, инженери, адиси болуп їч кишиден ашпоосу керек. 
Калган жумуштарга жергиликтїї калкты, жаштарды тартуу туура 
болот. Жаштарга жумуш орду тїзїлºт. 

Ал їчїн тоо-кен тармагындагы ºзїбїздїн адистерди даярдоо 
керек. Чет мамлекеттердин тоо-кен боюнча жогорку окуу жайла-
рында жаштарды окутуу зарыл. Биздин мамлекет кен казылып 
алынып жаткан жерлерге тез аранын ичинде дарактарды эгип, аны 
ºстїрїїнї колго алышы керек. Биз азыртадан алдын алып кооз жа-
ратылышыбызды коргоп, сактап калбасак, биз дагы Европа мамле-
кеттериндей болуп, тоолорубуздагы жапайы жаныбарлардан жана 
канаттуулардан ажырап калышыбыз мїмкїн. 

Азыркы глобализация – дїйнºлºштїрїї ушунчалык тез ºнїгїп 
жаткан мезгилде ºзїнїн жашоо ºзºгї болгон жаратылыштан ажырап 
калган мамлекеттерде руханий жактан дагы ºсїп-ºнїгїї, адептїї 
тарбия жагынан туура эмес нукта баратканын сезип байкоого бо-
лот. Бул кºйгºй боюнча ºзїнчº сºз кылмакчыбыз.

Абдырахман ИСАКОВ, 
КРнын журналисттер союзунун мїчºсї

Кºз караш

Улуу акын жана философ Алишер 
Навоийдин газелдерине пикирлер кыргыз 
тилинде басылып чыкты.

Кылымдар бою кыргыз жана ºзбек элде-
ри бирдиктїї адабий, маданий мейкин-

дикте биримдиктин, бир туугандыктын рухунда 
жашап келишкен. Тарыхка кºз чаптырсак, таў 
калыштуу фактыга кїбº боло алабыз: бїгїнкї 
кїндº дїйнº элдерин кантип туура жашоого 
їйрºткїсї келген прогрессивдїї мамлекеттердин 
ортосунда жїздºгºн жылдар бою кармаш жїрїп 
жатат, бирок байыркы Тїркстанда жашаган эл-
дердин достук байланыштары жек кºрїїнїн жа-
на кастыктын кылычы менен эч качан їзїлгºн  
эмес.

Биздин адабий жана маданий байланышта-
рыбыз бир кїндº пайда болгон жок. Мисалга айт-
сак, ºткºн кылымда кыргыз элинин кереметтїї 
эпосу – “Манас” толугу менен ºзбек тилине ко-
торулган. Жакынкы жылдарда да бул эпостун ºзбекче котормосу-
нун бир канча варианты жарык кºрдї. Кыргыз элинин гана эмес, 
бїткїл тїрк тилдїї элдердин руханий паспорту болгон, залкар 
жазуучубуз Чыўгыз Айтматовдун дээрлик бардык чыгармалары 
ºзбек тилине толук которулган. Булар жºн эле адабий окуя, мада-
ний кºрїнїш эмес, биздин элдерибиздин таза жїрºгїнїн белгиси. 

Тїрк мамлекеттери уюмунун 2022-жылы Самаркандда ºткºн 
саммитинин алкагында тїрк дїйнºсїнїн улуу жазуучусу Чыўгыз 
Айтматовго кºзї ºтїп кетсе да жаўыдан тїзїлгºн Алишер Наво-

ий атындагы эл аралык сыйлыктын ыйгарылышы-
нын тереў символикалык мааниси бар. 

Мына ушундай жакшы иштердин логикалык улан-
дысы катары тїрк, азыркы ºзбек адабий тилинин 
негиздººчїсї, улуу акын жана философ, даанышман 
мамлекеттик ишмер Алишер Навоийдин газелдери-
не жазылган пикирлер кыргыз тилине которулду.  

“Маанилердин  казынасы” деген ат менен жарык 
кºргºн бул китеп ªзбекстандын белгилїї окумуш-
туусу, адабиятчы, профессор Олимжон Давлатов 
тарабынан жазылган. Басылманын маанилїїлїгї, 
биринчиден, газелдердин тексттери, андан кийин 
сºздїк берилип, соўунда окумуштуунун коммента-
рийлери жана пикирлери келтирилген. Эми бул чы-
гарманын кыргыз тилине котормосу аркылуу кыр-
гыз окурманы Навоийдин газелдирин окуу менен 
бирге анын руханий сырларынан, тереў филосо-
фиясынан да кабардар болот.

Китепти кыргыз тилине оштук адабиятчы, ко-
тормочу жана журналист Хосият Бекимирзаева 
которгон. Бул китептин ªзбекстандын президенти 

Шавкат Мирзиёевдин жакында Кыргызстанга жа-
саган мамлекеттик иш сапарынын алкагында жарык кºрїшї да 
кыргыз жана ºзбек элдеринин достугу жана кызматташтыгы сºз 
жїзїндº гана эмес, иш жїзїндº да бар экендигинин, мындан ары 
да боло беришинин айкын далили. 

Навоийдин гуманитардык идеялар менен сугарылган сапта-
ры кыргыз окурмандарына жагарынан шек жок. 

Барно ИСАКОВА, Ош шаары

Жаўылык

Навоий кыргыз тилинде

Кыргызстан Швейцариядай боло алат
А Швейцария Кыргызстандай боло албайт
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 Ыр д¿йнº

Кыргыз байлыгы
Тоону берген кыргызга,
Тоодой бийик болсун деп.
Ойду берген кыргызга,
Те¢чилик дайым болсун деп.

Кºлд¿ берген кыргызга,
Кºл-Эне карап турсун деп.
Асканы берген кыргызга,
Аскадай бийик болсун деп.

Арашан берген кыргызга,
Дени сак эли болсун деп.
Кенди берген кыргызга,
Тебелеп кººн¿ тойсун деп.

Ташты берген кыргызга,
Жер салмагы болсун деп.
Сууну берген кыргызга,
Суу башчысы болсун деп.

Тоо башында мº¢г¿с¿,
Кадырлай барктап билели.
Касиетин жерлердин,
Дайыма баалай билели.

Жашоо с¿рт¿мдºр¿
Аска тоо болду¢ жанымда ж¿р¿п,
ªм¿рд¿н далай барагын ачтык.

Алымкан БЕКБОЛОТОВА:

“Асканы берген кыргызга,
Аскадай бийик болсун деп...”

Бекболотова Алымкан Т¿п районунун Сары-Тологой 
айылында туулган. Каракол шаарында жашайт. Беш 
баланын кадырлуу энеси, небере-чºбºрºлºрд¿н чо¢  
энеси.

«ªм¿р кайрыктары», «Сºз бермети», «Ак жылдыздар» 
аттуу ыр китептери жарык кºргºн. «Сезим кайрыктары», 

«Жолугууга барайын» аттуу ырларына обон чыккан.
«Датка айым», «Ала-Тоо айымы», «Мыкты калемгер», 

«Ыйык тил», медалдарынын, «Алтын калем» сыйлыгы-
нын ээси.

Ырлары орус, т¿рк, англис тилдерине которулган. Эл 
аралык конкурстардын же¢¿¿ч¿с¿.

Жашоонун татаал жолдору менен,
Колдошуп дайым биригип бастык.

Алысты ойлоп, бир максат коюп,
Келечек кенен болсо деп дайым.
Ашууну ашып, тайгак кеч¿¿н¿ кечип,
ªткºрд¿к бирге ºм¿рд¿н баарын.

Кайдасы¢ азыр? Кол жеткис жайда...
Кеткенси¢ таштап, келбейси¢ кайра.
Кайрылгыс к¿ндºр, кайрымсыз жылдар,
Кантемин, кантем табылбас болду¢?!

Жа¢ыдан эле унуткан кезде,
Элеси¢ келет, тартылат кºзгº.
¯м¿т¿м ºчºт убакыт ºтº,
Кайгырат кº¢¿л чулганып ºрткº.

Айыга албай санаадан, ойдон,
Кайгыны таап алгамын жолдон.
Элеси¢ менен с¿йлºшº берем,
С¿рºт¿¢ тиктейт жаш эле бойдон.

Мезгил учат
Мезгил учат, алыстарга шашылып,
Кайда барат, белгисиздей кºр¿н¿п?!
Жаштык кетти, кайрылбастан алыстап,
К¿м¿ш чачтар саамайымдан тºг¿л¿п.

Мезгил учту, ºст¿ менин балдарым,
Бойго жетип, неберелер чо¢оюп.

Артта калган, эчак эле жаш курак,
Карылыкка башымды ийдим оролуп.

Мезгил учат, зымырык куш сыяктуу,
ªт¿п турат билинбестен убакыт.
Жаштар ºс¿п, биз картайып барабыз,
Сезимдерди кайрат менен жубатып.

Чы¢гызды эскер¿¿
Сабын жазбайт турналар жазда келген,
Султанмурат айдоодо соко тартып.
Д¿йшºн ж¿рºт мектепте балдар менен,
Келечектин муунунун ж¿г¿н тартып.

Саманчынын жолундай оор жолдор,
Толгонайдын ж¿рºг¿н тооруп алган.
Майсалбектей балдары Мекен коргоп,
Темир жолдой с¿й¿¿с¿ артта калган.

Жоламандай ма¢курттар жокко эсеп,
Ата-эненин баркына жетсин кайдан!
Ма¢курт кылып балдарды заман кургур,
Мекенине ж¿к болду – ушул арман.

«Кызыл жоолук жалжалым» жоолук алып,
Мекенинин т¿йш¿г¿н жонго артып.
Кыргыз кызы баратат ке¢ жолдордо,
Жигиттерди жандашып, ж¿кт¿ тартып.

«Бетме бетте» согуш оттон качып ж¿ргºн,
Ысмайылдай уулдары¢ бар º¢дºнºт.

Мекен чегин коргоого жашык болуп,
¯йдº олтурат иш кылбай, кº¢дºйлºнº.

Кылымга да болот экен тете к¿н, 
Тоо сыяктуу зор адамдар куласа.
«Акбарадай кºз жашы» агып, куюлуп,
Энелердин к¿н¿ да т¿н, т¿н¿ т¿н.

Бошко кетпей
Ж¿рºг¿мдº бугуп жаткан сырларды,
Бала кезден жазып келем ырларды.
¯й-жай к¿т¿п, бала тºрºп асырап,
Жаш кезегим ошолорго уурдалды.

Убакытты таппай кээде буулугуп,
Балдар ¿ч¿н эмгектендим, талбастан.
Бой жеткенде ар бирине кам кºр¿п,
Жалын жашым, к¿м¿ш чачка алмашкан.

К¿ндºр ºт¿п, айлар жылга алмашып,
Жашоо кºч¿ ж¿р¿п турган билинбей.
Тагдыр салып таразага ар к¿нд¿,
Убакыттар кетти колдун кириндей.

Кºз жаштарым жамгыр болуп куюлуп,
Балдарыман ажыраган к¿ндºрдº.
Кайрат берип ºз¿мº ºз¿м чыйралып.
Наалат айтпай, чыдагам ал к¿ндºргº.

Жамгыр болуп кºз жаштарым акканда,
Ырым болгон кº¢¿л¿мº шык берген.
Канат к¿¿лºп талпындырып алдыга,
Турмуштагы ызаларым мен же¢гем.

Сагыныч
Ооба, б¿г¿н жолугуштук самашып,
Эл ичинде тээ алыстан карашып.
Жоодураган кºздºр тиктеп бир-бирин,
ªзгºлºрдºн ºз¿б¿зд¿ талашып.

Мендик гана болсо экен,- дегизген,
Эл ичинен ºз¿¢ болду¢ келишкен,
Сезимдерге с¿й¿¿ балын тамызып,
Жароокерим боло кºрг¿н сен эсен.

Сендик болгон ойлорумду ардагым,
Жоопсуз таштап, азабы¢а салбагын.
Жалындаган сагынычты тыя албай,
Жакшы ырды бир ºз¿¢º арнадым.

 Барам сага
Барам сага к¿н нуруна жашынып,
Кучагы¢а тосуп алчы аярлай.
Айлуу т¿ндº жылдыздарды тагынып,
К¿тк¿н мени жаш наристе баладай.

Жайдын к¿н¿ нºшºрлºгºн жаандай,
Тамчы болуп агын сууга мен толом.
Жаздын к¿н¿ желаргыга те¢селип,
Г¿л бакча¢да атыр жыттуу г¿л болом.

Кºз алды¢да элестетсе¢ эмнени,
Бардыгына заматта мен кубулсам.

Айнура БЕКБОЛОТОВА:

“Баарын с¿йºм, уч-кыйырсыз ааламды да,
Каалгып ж¿ргºн айды дагы асманда...”

Бекболотова Айнура К.Тыныстанов атындагы 
Ысык-Кºл мамлекеттик университетин, Москвадагы 
М.Горький атындагы адабий институттун Жогорку кур-
сун б¿т¿ргºн. Кыргыз жана орус тилдеринде жазат. Ко-
тормочулук менен алектенет. «Ааламга жол» китебинин  
автору.  

Россия жазуучулар союзунун «Иван Бунин 150 жыл» алтын 

медалы,  «Белые Журавли России» эл аралык ардак белги-
си, «Ыйык тил» тºш белгиси, “Актал” адабий чыгармачы-
лык бирикмесинин “Алтын калем” наамы менен сыйланган. 

Ырлары казак, орус, т¿рк, азербайжан, англис тилдери-
не которулган.

Эки уул, ¿ч кыздын бактылуу энеси, эки неберенин 
с¿й¿кт¿¿ таенеси.

Ортобуздан ай-жылдары ºтсº да,
Барам сага бир кылчайып бурулса¢.

Элеси¢ди элестетип асылым,
Эсендиги¢ к¿ндº тилеп жалынам.
Махабатты тумар кылып тагынып,
Барам сага, мен жет¿¿гº ашыгам.

Ойлоп басып  
кадамды

Баарын с¿йºм, чексиз болгон ааламды,
Каалгып ж¿ргºн айды дагы асманда,
Тээ алыста жымы¢даган жылдызды,
Ш¿¿д¿р¿мд¿ та¢ шооласы атканда.

Нºшºрлºн¿п токтобогон жаанды,
Кºл ¿ст¿ндº кайып учкан чардакты.
Булакты да жар боорунан сызылган,
Ке¢ талаада ºс¿п турган даракты.

Мен с¿йºм¿н токойдогу коёнду,
Так секирген тоо боорунда кийикти.
Бажырайып суктандырган г¿лд¿ да,
Ак шумкарды багындырган бийикти.

С¿йг¿м келет адамзаттын баардыгын,
К¿н нурундай мээрим тºг¿п тандабай.
Жашын дагы, ж¿згº чыккан карысын,
ª¢¿нº да, улутуна карабай.

Москвадан сапар алдым
Эл катары мен да кеткем иштººгº,
Москванын тузун таттым буюруп.
Кызматчы да, башчы болдум иргебей,
Чо¢ шаардын жашоосуна  жуурулуп.

Та¢ заарда шашып жºнºп ишиме,
Кайра кайтам ¿р¿л-б¿р¿л к¿¿г¿мдº.
К¿ндºр сызып, ºм¿р ºт¿п  билинбей,
Жыл айланып жºнºп жатам ¿й¿мº.

Учуп кºздºн алтын уям – ºз ¿й¿м,
К¿н санаймын, сагынычтан кусамын.
Кыялымда эчен жолу баргамын,
Жыттап кызым, кучагыма кыскамын.

Алыс жерден сапар алып аттандым,
Ысык-Кºл¿м, туулган жерге, мекенге.
Урук-тууган, ¿й-б¿лºмд¿ сагындым,
Алып-учуп ойлор чубайт жеткенче.

Жазгым келди
Чиймелеп бул жашоонун сулуулугун,
Ыр менен саймедиреп жазгым келди.
Агарып аткан та¢дын шооласындай,
Нур болуп сезимдерде калгым келди.

Кºз ачырбай, тынбаган к¿з жамгырын,
Тамчыларын калтырбай жуткум келди.
Сайраган ак та¢дагы булбул ¿н¿н,
Асылым сени менен уккум келди.

Жаркырап о¢го-солго нурун чачкан,
Ай, к¿нд¿н нурларына кучак жаям.
Кут заттын учкунундай пейил менен,
Ардагым тосуп алгын сага барам.

Бир тамчы 
Жар боорунда к¿н нуруна чагылып,
Бир тамчы таамп турчу тыным албай.
Ал тамган таштын ¿ст¿ чиймеленип,
Керемет с¿рºт т¿шкºн та¢ калгандай.

Талбаган ал тамчынын максаты эле,
Аркасында калтыруу ºчпºгºн из.
Кºргºнд¿ тамшандырып ойлонтууга,
Ал тамчы тарткан экен сыйкыр эскиз.

Жалпак таш оюлгандан чºйчºк болуп,
Толгон суу аргасыздан ташып аккан.
Четтери тарам-тарам жикке тарап.
Сызылып мºлт¿р суудан шуру таккан.

Акыры ал тамчы да соолуп б¿тт¿,
Ааламда тыпылдаган ¿н¿ ºчт¿.
Жалпак таш сактап калды табышмакты,
Кылымга бир тамчынын изи ºтт¿.

Кºргºндºр та¢данышып ал с¿рºткº,
Ким тарткан? Кандай ойго бизди бурган?
А балким махабатка берген антты,
С¿йгºнгº мºлт¿р тамчы жаны курман.
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 Тагдыр 

“Аргасыздыктан 
улам келгенбиз”

– Мен ºзїм ªзбекстандын Анжи-
ян облусунан болом. Атам 

кыргыз. Жолдошум Куштарбек Пайитов 
экººбїз 11 жыл мурун Алайдан баш ко-
шуп, 7 айдан кийин Бишкекке келгенбиз. 
Жа¢ы келгенде аябай кыйналып, нанга 
жетпей калган кїндºр болду. Ар кай жер-
де батирлеп жашап жїрїп эки эркек, бир 
кыздуу болдук. Балдарыбыз кичине бо-
луп, жолдошумдун туруктуу иши болбо-
гондуктан мыйзамдуу жер сатып ала ал-
ган жокпуз. Акыры айлабыз кетип ушул 
жерге келип эптеп баш калканч тургуз-
ганбыз. Бирººлºр биз турган бул жерди 
Ак-Дºбº айыл ºкмºтїнº караштуу экен 
десе, дагы бирººлºр кайсы бир фирма-
га тиешелїї экен деп жїрїшºт. Ал эмне 
болгон фирма экенин да билген эч ким 
жок. Азырынча керектїї справканы Ак-
Дºбº айыл ºкмºтїнºн алып жатабыз. 
Бул жакка микроавтобус, автобустар 
кирбегендиктен айыл ºкмºтїнº барып 
келиш їчїн эле жарым кїндїк убакты-
быз кетет. Жолдошум “Дордойдо” тач-
ке тїртїп иштейт. Кечкисин ал айлан-
ма жолдон бери  жºº келет. Бул жакта 
дїкºн жок болгондуктан азык-тїлїктї, 
керектїїлºрїбїздї жолдошум базардан 
алып келет. Ун, майды жеткирїї кыйын 
болгондуктан бир эшек багып алганбыз. 
Азыр унду ошол эшек менен алып келип  
жатабыз.  

“ªлтїрїп  
кетебиз” деп  

коркуткандар бар

– Бул жерге отурукташкандан 
бери Абдырахман деген ки-

ши келип “Бул жакты бїт мен тейлейм, 
“Панорамо” деген айыл болот. Силер 
мага карайсы¢ар”, – деп жїрºт. Бирок, 
Абдрахмандын эл жашабаган жерге “Па-
норамо” деп ºз алдынча статус берген-
ге акысы жок болсо да ал їйлºргº “Па-
норамо” дегенин чаптап жїрºт. Был-
тыр анын адамдары келип мени сабап,  
мээм чайкалып ооруканага жатып чык-
тым. Минтип жашаган жерибиз эч жак-
ка карабагандыктан эч кимге, эч жакка 

Мунажаткан СЫДЫКОВА:

“Балдарыбыз турмуштун бардык  
сыноосуна бышып бїттї”

Бишкектин айланасында азыр 
мыйзамсыз, мыйзамдуу болуп отуруп 
54тºн ашык жа¢ы конуш бар. 
Алардын бири шаардык таштанды 
полигонунун жанындагы “Алтын-
Казык” жа¢ы конушунун бир бºлїгї, 
борбордук таштандынын кїн чыгыш 
тарабындагы “Оомат-Алтын-Казык” 
жа¢ы конушу. Мындан 6 жыл мурун 
4-5 гана їй салынган бул конушта 
азыр 200дºн ашык адам жашабаган 
їй жана 5-6 жылдан бери ушул жерде 
электр жарыгысыз, суусуз жашап 
жаткан 40ка жакын їй-бїлº бар. 
Былтыр ал жакка электр чубалгылары 
тартылып, 5-декабрда жашоочуларга 
жарык берилген. Бул жа¢ы конуштун 
тургуну, 3 баланын энеси Мунажаткан 
СЫДЫКОВАны кепке тарттык 

арыздана алган жокпуз. Быйыл да жол-
дошум иштен келе жатса Абдрахмандын 
тºрт адамы тосуп “аялы¢ жºн жїрсїн, 
болбосо бала-чака¢ менен ºлтїрїп ке-
тебиз” деп коркутушуптур. Ошондон бе-
ри сары санаа менен жашайбыз. Кїйººм 
да санааркап иште жїргºндº улам-улам 
чалып кабар алып турат. Бул жак ээн 
талаа болгондуктан дагы ким эмне кы-
лып кетет деп коркобуз. Жолдошум “Эп-
теп каражат тапсам їйдї тегерете кор-
гондоп, дарбаза салбасам болбой кал-
ды. Сени ºлтїрїп кетишсе їч баланы 
кантип багам”,-деп коёт. Бирок, їйдї 
коргондогонго кºп акча керек экен. Да-
гы жакшы, быйыл бизге жакын жерге 
бир казармандык кошуна келип кышта-
ды. Азыр ошолорду эш тутуп калдык. 
Булар айына 10 ми¢ сомдон батирге 
тºлºп жїрїп былтыр батир акысы дагы 
кымбаттаганда аргасыз бул жакка кºчїп  
келишиптир. 

“6 жыл жарыксыз 
жашадык”

– Жолдошумдун кїнї¢кї тапка-
ны тамак-ашыбызга, кийим-

кече, отун-сууга ара¢ жетет. Кээде нан-
га акчабыз жок калган кїндºр да болот. 
Кїйººм экººбїз те¢ тырмалап жїрїп 
кїзїндº эптеп эки жарым тонна кºмїр 
сатып алганбыз. Бирок, їйїбїз жакшы 
жылууланбагандыктан, быйылкы суукта 
аябай кыйналдык. Дагы жакшы, ºкмºт 
биз жакка электр мамыларын орнот-
уп, 5-декабрда їйїбїзгº жарык берди. 
Президенттин, ºкмºттїн бул камкор-
дугуна абдан ыраазыбыз. Свет берил-
генге чейин тамакты сырттагы казан-
га бышырып, нанды тандырга жапчу-
мун. Эми нанды їйдº нан бышыргыч-
та жасап, балдардын кийимин їтїктºп, 
мектепке эл катары жиберип калдым. 6 
жыл жарыксыз жашап кºнїп калганга-
бы, электр жарыгына бир топко кºнбºй 
жїрдїк. Электр жарыгынын берилге-
нине ишенип-ишенбей бир кїнї кайра 
ºчїп калат го дегенбиз. Бактыбызга жа-
раша ºчкºн жок. Свет колдонгонубузга 
жакында бир ай болгондо квитанция ке-
лип, шаарга барып тºгїп келдим. Электр 
жарыгы келгиче кїн батареясы менен 
чºнтºк телефонду заряддап, кечкисин 
шам жагып балдарды окутчу элек. Ку-

дайга шїгїр, жарык кирип турмушубуз 
бир аз жакшырып калды. 

“Бизди оор тагдыр 
ушул жерге  

алып келген”

– Бул жерди жергиликтїї жа-
шоочулар “Оомат-Алтын-

Казык” атап алганбыз. Азыр жалпысы-
нан 200дºн ашык їй салынганы менен 
бир тарабында 25, биз жагында 19 їй-
бїлº гана жашайбыз. Азырынча колу-
бузда жерге ээлик кылган эч кандай до-
кумент жок. Былтыр февраль айында 
мамлекеттик каттоо кызматынын кыз-
маткерлери келип жерлерди тактап ке-
тишкен. Жайында алар участокторду 
ченеп, бир айдан со¢ техпаспорт бе-
рилет дешкен. Ошол боюнча алардан 
дайын жок. Свет кандай кыйынчылык 
менен келсе, техпаспорт да ошондой 
кыйынчылык менен бїтºт окшойт сы-
ягы. Албетте, таштанды полигонунун 
жанында жашоо кыйын экенин биле-
биз. Бирок, башка жактан азыр жер са-
тып алууга бул жердегилердин каража-
ты жок. Ошол себептен аргасыз ушул 
жерге отурукташып калганбыз. Андык-
тан бизди башкалар туура тїшїнїшсº 
дээр элем. Бул жерде жашагандардын 
баары їй-бїлºсїн кара тер, адал та-
мак менен баккандар. Балдарымдын, 
кїйººмдїн аман болуусун, жер учас- 
тогубузга техпаспорт берилип, шаарга-
бы же кайсы бир районго каратылып ка-
лышын Кудайдан тилейм. Алты баласы 
менен вагондо жашаган келин да ушул 
биздин “Оомат-Алтын-Казыкта” жашайт. 
Менимче, ал жыргаганынан ушул жерге 
келбесе керек. Бул жерде жашагандар-
дын ар бирин оор тагдыр, турмуш ай-
дап келген. Андыктан бизди шаардык-
тар, боордошторубуз туура тїшїнсº дээр 
элем. Азыр бирººлºргº 50 ми¢ сом ак-
ча болбосо, бизге 50 сом дагы чо¢ акча.  

“Суукта, жазгы  
баткакта мектепке 

барыш кыйын”

– Балдарымдын улуусу быйыл 
3-класс, кичїїсї 2-класс бол-

ду. Кичїїсї алтыга 
чыкты. Справкабыз 
жарабай эки бала-
бызды те¢ Калыс-
Ордо мектебине 
акча берип киргиз-
дик. Мен Маевка 
айыл ºкмºтїнº кат-
талып, жолдошум-
дун каттоосу Алай-
да болгондуктан їч 
балага жºлºкпул 
да ала албайбыз. 
Аны алсак жашоо-
бузга да бир аз ты-
гынчык болот эле. 
Ар кїнї эрте¢ ме-
нен та¢кы саат 7.10 
балдарымды мек-

тепке жеткирем. Кайра келерде тосуп 
алам. Кїн жылууда, жер кургакта жакшы. 
Кышкы суукта, жазгы баткакта мектеп-
ке барып келїї тирїїлºй тозокко айла-
нат. Жол аябай узак болгондуктан мек-
тепке 50 мїнºттº ара¢ жетебиз. Баткак-
та балдардын бут кийимдери да бат эле 
жарабай калат экен. Быйылкы суукта 
балдарды атасы эшек менен жеткизип  
жатты. 

Мектепке барганда балдарыбызды 
жакшы кийинген окуучулар “сен эски кий-
им кийеси¢, эски сумка кºтºрїп алып-
сы¢” деп кээде кемсинтип коюшат. 
Ызаланып келишкенде “э¢ негизгиси 
кийими¢ер таза, бїтїн, андайга капа 
болбогула” деп балдарымды сооротуп 
коём. Ар жылы мектептин кайтаруусу-
на, майда-барат керектººсїнº деп 100, 
200 сомдон, кээде андан кºбїрººк ак-
чалар чогултулат. Кээде ошону да бе-
ре албай калабыз. Ошондой учурларда 
да айрым мугалимдер балдарыбыздын 
кº¢їлїн калтырып, катуу айтып коюшат. 
Колунда бар балдардын ата-энелери 
балдарын суукта, ысыкта онлайн окут-
канды жакшы кºрїшºт экен. Мен теске-
рисинче, балдардын дайыма мектепке 
барып окуганын туура кºрºм. Анткени, 
эрте туруп, кыймылдаган, ойногон ба-
ла чыйрак, сергек болот. Биздин бал-
дар ачка, ток болуп, ысык, суукту кºрїп, 
турмуштун бардык сыноосуна бышып  
бїттї.   

“Анжиянга да  
барып турам” 

– Анжияндагы туугандарга был-
тыр кїзїндº бир барып кел-

гем. Быйыл жазында барам деп ту-
рам. Бул жактан анжияндык жердеш-
теримди анда-санда бир кºрїп калам. 
ªзїбїздїн азыркы акыбалыбыз боюн-
ча бир нече ирет сїйлºп телевидение, 
интернетке да чыктым. Анан тууганда-
рыма “Мени теледен кºрїп калса¢ар 
кыжаалат болбогула. Э¢ негизгиси мен 
силерди уят кылган жокмун. Адал та-
мак менен балдарыбызды багып, си-
лерден жардам сураган жокпуз”, – деп  
айтам. 

Жолдошумдун тапканы ºп-чап жет-
кендиктен жайкысын айланма жолго 
чыгып ар кандай жумуштарга иштейм. 
Улуу балам чо¢оюп калды. Балдарыбыз-
га чайды, тамак-ашты дайындап берип  
коюп жолдошум экººбїз те¢ ишке ке-
тебиз. Антип кїн жылууда каражат  
таап албасак, кышкысын кыйналып ка-
лат экенбиз. Кыскасы, биздин жашоо 
ушинтип ºтїп жатат. 

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу” 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании Соглашение о реализации заложенного имущества ОсОО  

«SAIMA NEWTEX KG» – банкрот, специальный администратор проводит откры-
тый аукцион по продаже актива должника с понижением первоначально-стартовой 
цены на 10%. 

На аукцион выставляются:

№
лота

Наименование Ориенти-
ровочно-

стартовая цена 
за единицу, 

сом

Сумма,
сом

Место 
нахождения 
имущества

1 Нежилое 
помещение 

(незавершенное 
строительство)

2294100,0 2294100,0 Аламудун-
ский район, 
с.Ленинское, 

ул.Алма-Атинская, 
б\н,

2 Право временного 
пользования 
на земельный 
участок мерою 

0,45 га.

 18963,0 
долларов США 

(стоимость 
в сомах 

определяется на 
день реализации 

имущества по 
курсу НБ КР)

18963,0 
долларов 

США

Аламудунский 
район, 

с.Ленинское, 
ул.Алма-Атинская, 

б\н,

Аукцион состоится 03 марта 2023 года в 11-оо часов по адресу: Аламудун-
ский район, с.Ленинское, ул.Алма-Атинская, б\н. 

К участию аукциона допускаются лица, внесшие гарантийный взнос в размере 
10% от стартовой цены на расчетный счет или в кассу ОсОО  «SAIMA NEWTEX KG»- 
банкрот. Расчетный счет в Банке ФОАО «Керемет Банк», «Керемет Банк – Бишкек» 
р\с 1360370019861143, БИК 136037.

 Заявки для участия в аукционе принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 ча-
сов (кроме субботы и воскресения).

Последний день приема заявок до 17.00 часов, 02 марта 2023 года.
Подробную информацию по всем вопросам можно получить у специального 

администратора тел.: 0700 78-52-28.                                                  П-47

Жалал-Абад облусунун, Аксы районуна караштуу, Ак-Суу 
айыл ºкмºтїнїн, Ак-Суу айылындагы С.Добулбеков кºчºсїндº 
жайгашкан № 1 лот 74.47 квм, Н.Добулбеков кºчºсїндº жайгаш-
кан № 2 лот 200 квм, № 3 лот 200 квм, Б.Мусабаев кºчºсїндº 
жайгашкан № 4 лот 800 квм, № 5 лот 1500 квм, Ак-Сай айылын-
дагы С.Дїйшебаев кºчºсїндº жайгашкан № 6 лот 80 квм, № 7 
лот 462.84 квм Коргон-Дºбº айылындагы Ак-Дºбº кºчºсїндº 
жайгашкан № 8 лот 48 квм, жер аянттарындагы муниципал-
дык  жерлерге менчик же ижара укугун берїї боюнча аукцион  
жарыялайт.

Аукцион 2023-жылдын 10-февраль кїнї  Ак-Суу айыл 
ºкмºтїнїн  ке¢сесинин  жыйындар залында  ºтºт.

Байланыш телефон: (03742) 6-00-06).
С/О 35

Считать  
недействительным
Утерянное свидетельство 

на право пользования земель-
ной долей серии  ЧА №265, 
код 7-1-7 по адресу:  Чуйская 
область,Аламудунский район  
на имя Дюшенова Анарбека 
считать недействительным.

П-052

Считать  
недействительным
Утерянный государствен-

ный  акт о праве частной соб-
ственности  № 059116 от 
19.06.2006 года , идент. код 
1-02-17-0086-0575 по адре-
су: г.Бишкек, Первомайский 
район на имя Сарбагыше-
ва Бактыгуль Оторбаевна  
считать недействительным. 

БАНК

Считать  недействительным
Утерянный государственный акт о праве частной соб-

ственности  на земельный участок серии Ч №950466 от 
29.12.2020 года, идент. код 7-01-09-1001-2070 по адресу: Ала-
мудунский район, с. Лебединовка, ул. Комсомольская 190 
на имя Ишеналиевой  Сайнагул  Ишеналиевны  считать 
недействительным.

П-044

Утерянный государственный акт о праве  частной собственности  на земельный участок

Гос акт:                               идент. коды:            участки:
Ч №1052668 от 25.03.2022 г., 7-01-14-1001-1107, 2,33 га  ж/м, уч.1,
Ч №409731 от 25.03.2022 г., 7-01-14-1001-1108, ул.без наз., уч.2,
Ч №448816 от 17.01.2022 г., 7-01-14-1001-111,1 ул.без. наз. уч.5,
Ч №1052670 от 25.03.2022 г., 7-01-14-1001-1116, 2,33 га ж/м, уч.10,
Ч №1052671 от 24.01.2022 г., 7-01-14-1001-1117, 2,33 га ж/м, уч.11,
Ч №1052842 от 24.01.2022 г., 7-01-14-1001-1118, ул.без. наз.,д 12,
Ч №1052843 от 24.01.2022 г., 7-01-14-1001-1119, ул.без.наз.д.13,
Ч №1052844 от 24.01.2022 г., 7-01-14-1001-1127, ул. без наз.уч.21,
Ч №448811 от 17.01.2022 г., 7-01-14-1001-1135, ул.без наз.,д. 29,

по адресу: Чуй 
обл., Аламудун-
ский р-н, Байтик-
ский а/а., с.Байтик 
на имя  Асыра-
нова  Сыймы-
ка  Бекболотови-
ча считать недей-
ствительным.

П-051

Считать  недействительным
Утерянное свидетельство налогоплательщика  серии НС , № 114112 , код ОКПО 30879768, рег. 

№ 02658179  от  17.09.2020  ИНН 22106199901235 на имя Асыранова Сыймыка Бекболотови-
ча считать недействительным.

БАНК

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын То¢ районунун, Балыкчы  

шаардык башкармалыгы тарабынан жеке ишкер Шакиров Мир-
бек Кадырбековичке берилген  ИНН 21403197900650 мамле-
кеттик каттоо кїбºлїгїнїн тїп нускасы жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп табылсын.

П-049

Жараксыз деп табылсын
Улуттук  Банк Кыргыз Республикасы тарабынан берилген   

ОсОО “Максат Памир” Лицензия № 6052   2021-жылдын 14 
январында берилген, ИНН 01210201710266, ГРФ № 0040973 
сандуу лицензия жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

П-48

ЖАРЫЯ
Кербен шаарынын мэриясына караштуу Ителги участкасынан логистикалык борбор ку-

руу їчїн 2 гектар жер аянтын ижара берїї боюнча конкурс жарыялайт.  Конкурс ºткºрїї орду 
Кербен шаарынын мэриясынын имаратында ºтºт. Конкурс жарыя чыккандан 7 кїндºн кийин ºтºт.  
Жарыяга берїї негиз  мэрдин у.м.а. 31.01.2023-жылдагы №33 буйругу. Кошумча  талап кылынган 
документтери боюнча маалымат алуу їчїн тºмºндºгї  эл.почтага g.kerben@mail.ru же болбо-
со Тел: 03742 5-08-00, 5-02-07 номерлерине кайрылса¢ыздар болот.                                      С/О 36

«КЫРГЫЗ  ТУУСУ»  БАСМА ЇЙЇ
Сèçäåðãå  50 àäàìãà ýñåïòåëãåí êîíôåðåíö-çàë  ñóíóøòàéò

Кîøóì÷à ìààëûìàò àëóó÷óëàð æàíà   êûçìàòòàøêûñû  
êåëãåíäåð ¿÷¿í äàðåêòåð:   Бишкек ш.,  Т.Аáäуìîìóíîâ  êº÷ºñ¿, 

193,  òåë.: 62-20-51,  62-20-52.  
E-mail:  tuusu@infotel.kg,   kyrgyztuusu@gmail.com 

«Кûðãûç Тóóñóíà»  êîø êåëè¢èç!

Асел СЇЙªРКУЛ кызы, “Кыргыз Туусу”

5 айыл ºкмºтї 
дотациядан 

чыкты
Президенттин облустагы ºкїл
чїлїгї билдиргендей Ош облусун
да 2022жылдын жыйынтыгы ме
нен 5 айыл ºкмºтї дотациядан 
чыкты.

Бїгїнкї кїндº жалпы Ош облусунда до-
тациядан чыккан аймактын саны 11ге 

жетти. 2023-жылдын жыйынтыгы менен да-
гы 6 айыл ºкмºттї дотациядан чыгаруу план-
далууда.

Заманбап «Киби»  
протези жасалды

Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция ми
нистрлигинен билдиришкендей, ºлкºбїздº би
ринчи жолу балдар їчїн заманбап «Киби» про
тези жасалды. 

Аталган протезди Республикалык протездик-
ортопедиялык буюмдар мекемесинин протезчи-

лери Сколковонун резиденти – «Моторика» компания-
сынын компоненттеринен жасашкан.

Мекеменин директору Ализа Солтонбекованын айтуу-
сунда, «Киби» – бул жºнºкºй иштºº принциби бар про-
тез, ал электроникасыз иштейт жана суудан коркпойт.

«Бала кичинекей кезинен баштап функционалдык 

Кыскача...

протезди колдонушу зарыл. Бул жºн гана баланын ада-
тын калыптандыруу же протезди ºзїнїн бир бºлїгї ка-
тары кабыл алуу эмес. Кол протездери функциялар-
ды гана жакшыртпастан, ден соолуктун бузулууларын 
алдын алууга, колдун туруктуу тонуста болушуна жа-
на балдардын кїнїмдїк турмушуна кºнїїгº мїмкїндїк 
берет», – дейт А.Солтонбекова.

Республикалык протездик-ортопедиялык буюмдар 
мекемесинин каттоосунда кол жана билек протезде-
рине муктаж жарандардын саны 311 тїзºт, анын ичи-
нен 26сы балдар.

Жолго чыкса¢,  
абайла!

 2февралдан 6февралга чейин ºлкº айма
гында жаан, кар жаашы кїтїлºт. Бул туура

луу ªзгºчº кырдаалдар министрлигинен  
билдиришти.

Маалыматка ылайык, аба ырайынын 
ºзгºрїшїнº байланыштуу Кыргызстан-

дын тоолуу райондорунда, Ала-Бука – Каныш-
Кыя автоунаа жолунун 68-113-чакырымда-
рындагы Чапчыма ашуусунда, Красная-Горка 
– Акташ унаа жолунун 1-4-чакырымда-
рында кар кºчкї тїшїїсї жана кар кїрткїсї 
кїтїлºт. Бул кїндºрї жолдор тайгак болуп, муз  
то¢от. 

ªКМден белгилешкендей, жарандарга бул 
кїндºрї алыскы жолго чыгуу, тоолордо эс  
алууну башка кїндºргº жылдыруу сунушталат.

“Акылдуу”  
дисплейлер  
балдарга

Бишкекте мектептердин материалдык
техникалык жабдуулары жакшыртылып жат
канын мэриядан билдиришти.

Маалыматта айтылгандай, шаардык ке¢ештин 
тºрагасы Кубанычбек Конгантиев жана Ленин 

районунун башчысы Русланбек Тагаев Бишкектеги №13, 
68, 8, 42, 50, 57 мектептерге окутуу їчїн интерактивдїї 
панелдерди (такталар) тапшырды.

   Мектептерди интерактивдїї жабдуулар менен 
жабдуу – бул билим берїї мекемелеринин заманбап 
стандарты. Колдонууга о¢ой “акылдуу” дисплейлер  
окуунун сапатын жакшыртат, азыр гаджеттер менен 
баарлашкан заманбап балдар їчїн кызыктуураак жа-
на тїшїнїктїї кылат.

  Жалпысынан 51 мектепке интерактивдїї панель 
(такта) тапшырылды.
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ЖАРЫЯ
Кºк-Ой айыл ºкмºтїнїн АЖМФ нын жерлерин ижарага берїї 

жºнїндº Кºк-Ой айылынын присельный № 583 контурунан  43,3 
га сугат, № 585 контурунан 34,0 га сугат жана №564 контурдан 
13,0 га сугат жер аянтын аукцион аркылуу ижарага берет. 

Аталган иш-чара 2023-жылдын 10-февралында Кºк-Ой 
айыл ºкмºтїнїн ке¢сесинде ºтºт. Каалоочулар келип каты-
шып кетсе¢издер болот.

Талап кылынуучу документтер ºздїгїн аныктоочу документ 
(паспорт) талап кылынат.                                                  С/О 34

ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Межрайонного суда Чуйской области по делу № ЭД-323/19-МЧ-С2  

от 18 июня 2019 года ОсОО “Respekt of building» (Респект оф билдинг) при-
знано банкротом. Признаком  Департамента по делам банкротства при Минис-
терстве экономики и коммерции Кыргызской Республики  от 30 января 2023 го-
да № 8 специальным администратором  ОсОО « Respekt of  building» (Респект 
оф билдинг) назначен: Джакшибеков Жолдошбек (лицензия № 0477 от 1 ию-
ня 2020 года).

Первое общее собрание кредиторов состоится 17 февраля 2023 года в 
14-00 часов  по адресу: г. Бишкек, ул. Киевская, 96А, кабинет 611.

Кредиторам для участия на собрании необходимо подать претензии за семь 
дней  до начала собрания специальному администратору, а также иметь при се-
бе надлежащим образом оформленную доверенность с правом голосования по 
всем вопросам повестки дня.

Справки по телефону : 0772 54-04-88, 0500 11-02-86.
П-41

ИЗВЕЩЕНИЕ
Рещением Межрайонного суда г. Бишкек по делу № ЭД -2749/16мбс6 от 11 ноября 

2016 года ОсОО « Food Oil-FEZ Bishkek” признано банкротом. Приказом Департамен-
та по делам банкротства при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Респу-
блики от 30 января 2023 года № 9 специальным администратором ОсОО “Food Oil-FEZ 
Bishkek”назначен: Джакшибеков Жолдошбек (лицензия №0477 от 1 июня 2020 года).

Первое общее собрание кредиторов состоится 17 февраля 2023 года в 10-00 ча-
сов по адресу: г.Бишкек, ул. Киевская, 96А, кабинет 611.

Кредиторам для участия на собрании необходимо подать претензии за семь дней 
до начало собрания специальному администратору, а также иметь при себе надле-
жащим образом оформленную доверенность  с правом голосования  по всем вопро-
сам повестки дня . 

Справки по телефону: 0772 54-04-88, 0500 11-02-86.                                            П-40

Считать недействительным
Утерянный гос. акт о праве частной собственности на земель-

ный участок серии Ч за № 637812 от 18.03.2016 года, идент. код  
2-01-04-0096-0276 по адресу: г. Каракол, ул. Элебаева 70/1 на 
имя Султанова Адилета считать недействительным.

ЖТ

Считать недействительным
Утерянный государственный акт о праве частной собственно-

сти серии Ч № 914009  от 10.03.2020 года Чуйская обл., г.Токмок, 
ул. Мира , дом 25 на имя Сооронбаева  Нурланбека Ийсаеви-
ча считать недействительным.

БАНК

Считать недействительным
Утерянный государственный акт о праве частной собствен-

ности на земельный участок  идент. коды: 1) 7-01-09-1001-6902 
уч. № 101,  2) 7-01-09-1001-6903  уч. №102  3) 7-01-09-1001-6892 
уч. №91  по адресу:  с. Лебединовка, ж/м  Биримдик- Кут  на имя 
Бакен кызы Асыл считать недействительным.

БАНК

Считать недействительным
Утерянный гос. акт о праве частной собственности на 2849,0 

кв. метр земельный участок серии Ч за № 808024  идент. код 
2-02-10-1002-0203 по адресу: Жети-Огузский район, с.Жалгыз-
Орук, ул.Садырбекова К. № 1а  на имя Момбаевой Алтынгул  
Сатиндиевны считать недействительным.

ЖТ

Считать  
недействительным
Утерянное  свидетельство 

налогоплательщицы г. Кара-
кола  код ОКПО  22760243  
от  06.09.2001 года, поряд-
ковый № 00534155, ИНН 
11106197410011 на имя Ясь-
ковой Алены Станеславов-
ны считать недействитель-
ным.

ЖТ

Считать недействительным
Утерянное свидетельство на право пользования  1,0 га земель-

ной доли серии ИКАС  № 1000952 от  13.10.1999 г., Ак-Сууйский 
р-н, с. Отрадное  на имя Байгалмаковой  Гулнары  Бектуров-
ны  считать недействительным.                                                    ЖТ

Считать  
недействительным
Утерянное  свидетель-

ство о госрегистрации инди-
видуального предпринима-
теля  г. Каракола  код ОКПО 
23404148  от 17.03.2016г.,  
рег.№01911754,  ИНН 10102 
195610054 на имя Балахи-
шевой Фатимы Умаров-
ны считать недействитель-
ным.

ЖТ

Жараксыз деп  
табылсын

Араван  районундагы  
Тепе-Коргон айыл ºкмºтїнїн   
тургуну Халбаев Пазылжан 
Таштемировичке  таандык 
їйдїн  (идент. коду: 5-02-05-
1011-0558) 12.07.2021-жы-
лы берилген  сериясы: “Ч”,  
№1023153 сандуу мамле-
кеттик актысы, 2014-жыл-
дын 4-апрелинде тїзїлгºн  
№2014/3424 сандуу белек-
ке берїї келишими жана  
10.10.2014-жылы берилген 
номери жок техникалык пас-
порту  жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп та-
былсын.

ТА

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

кармалыгы тарабынан жеке ишкер  Байоглиева Этибархон  
Элбековнага берилген   ИНН: 10201197001091 сандуу мам-
лекеттик каттоо карточкасынын STI-024, STI-25 тиркемелери-
нин тїп нускасы  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Мамлекеттик салык кыз-
матынын Ош шаардык  баш-
кармалыгы тарабынан же-
ке ишкер Ооганбеков Жо-
рабай Мухаммедсайфу-
ровичке   берилген ИНН: 
22410197600660 сандуу  мам-
лекеттик каттоо кїбºлїгїнїн 
тїп нускасы  жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Мамлекеттик  салык кыз-
матынын  Ош шаардык  баш-
кармалыгы тарабынан жеке 
ишкер Абдыраманова Ай-
чурок Абдыразаковнага бе-
рилген ИНН:10702197200084 
сандуу  мамлекеттик кат-
тоо кїбºлїгїнїн  тїп нуска-
сы  жоголгондугуна бай-
ланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык  башкармалыгы 

тарабынан жеке ишкер  Каныбек уулу Акылбекке берилген ИНН: 
20712199200843 сандуу  мамлекеттик каттоо кїбºлїгїнїн тїп нус- 
касы  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык  башкарма-

лыгы тарабынан жеке ишкер Тешаев Рустам Шавкатбекович-
ке  берилген ИНН: 21501198901562 сандуу  мамлекеттик кат-
тоо кїбºлїгїнїн тїп нускасы  жоголгондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Сыдыков Ке¢ешбайга  таандык Ош шаарындагы Жапалак  

айыл ºкмºтїнїн Орке айылында   жайгашкан  жер їлїшїнº же-
ке менчик укугу жºнїндºгї кїбºлїгїнїн тїп нускасы   жоголгон-
дугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Мамлекеттик  салык кызматынын  Ош шаардык  башкар-

малыгы тарабынан жеке ишкер Автандил кызы Нурайым-
га берилген ИНН:11701199400146 сандуу  мамлекеттик каттоо 
кїбºлїгїнїн  тїп нускасы  жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Мамлекеттик  салык кызматынын  Ош шаардык  башкар-

малыгы тарабынан жеке ишкер Жалалов Жапарга берилген 
ИНН:20111197200695 сандуу  мамлекеттик каттоо кїбºлїгїнїн  
тїп нускасы  жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.                                                                                        ТА

Жараксыз деп  табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык  башкарма-

лыгы тарабынан жеке ишкер Саипджанова Салиха Саипджа-
новнага  берилген   ИНН: 12005198900670 сандуу  мамлекеттик 
каттоо кїбºлїгїнїн тїп нускасы  жоголгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.                                                            ТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Специальный администратор ОсОО «Авиакомпания «Итек 

Эйр»-банкрот созывает заключительное собрание кредиторов, 
которое состоится 17 февраля 2023 года в 14-00 часов по адре-
су: Чуйская область, Сокулукский район, Международный аэ-
ропорт «Манас» (Семетей-Аэропорт «Манас»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Заключительный отчет специального администратора о за-

вершении процесса банкротства.
2. Утверждение заключительного отчета

Для участия на собрании кредиторов вашему представителю 
необходимо иметь: Доверенность на участие в собрании кредито-
ров с соответствующими полномочиями для голосования и паспорт 
или документ, удостоверяющий личность.  По всем вопросам об-
ращаться по тел. 0700 78-52-28.

П-46

Считать недействительным
Утерянное свидетельство налогоплательщицы  Аламудун-

ский район  серии НС № 157253  код ОКПО 31328964,  рег. № 
05856548 от 09.03.2022,  ИНН 12112199501173  на имя  Айсае-
ва  Мархабат Исажановна  считать  недействительным.

П-45
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Мекендеш

 Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу”

– Падишахан айым, ºзї¢їз Аксы 
районунун Итагар айылында туу-
луп, ºскºн экенсиз. Дайыма ºзгºчº 
ой жїгїрткºн сиздин бала чагы¢ыз 
бизге абдан кызык болуп турат...
– ªзїм жºнºкºй, кºп балалуу чабандын 

э¢ кичїї, сїйїктїї, шок кызы элем. Кенжеси 
болгондуктанбы, айтор, атам мени аябай 
эркелетчї. Негедир бала кезимен муз тепкен-
ди абдан жакшы кºрчїмїн. Кышкысын кыз-
дар, балдар айдºш жерлерге жылгаяк жасап 
алып желим баштык, темир табактар менен 
тепкен кїндºрдї эстеп сагынам. Агезде айыл-
да коньки дегенди эч ким билчї эмес. Телеви-
зордон жала¢ орус жана башка улуттагы муз 
бийчилерин кºрїп “Эмнеге кыргыз муз бий-
чилери жок?” – деп ойлоно берчї элем. Бир 
кїнї атамдан мунун себебин сурасам атам: 
“Кызым, муз тебїї ата-баба¢дын оюна кел-
беген спорт. Чет ºлкºлїктºр болсо жїз жыл 
илгери эле муз тээп башташкан да”,-деди. 

Ошондой таттуу балалык менен кошто-
шуп, 16 жашымда Кербенге окууга кеттим. 
Кербенден 1989-жылы Россияга кеткен бо-
юнча мекениме кайтпадым. Кºп окуп, кºп иш-
тегендиктен айылга анда-санда гана келип 
жїрдїм. ªзїм туулуп ºскºн Итагар айылы-
нын жаратылышы ºзїнчº бир керемет жана 
айылдын жашоочулары ºзгºчº жакшы адам-
дар. Айылымды, туулган жеримди, элимди 
сагынганда барып турам. Кичи мекенимен 
кеткениме быйыл туура 36 жыл болуптур. 

– Москвада окуп, ал жакта кºп жыл 
жашапсыз. Кезинде СССРдин жїрºгї 
болгон бул шаар экинчи їйї¢їз болуп 
калса керек...
– Окуучу кезимде “Кийин Москвага ба-

рып окуйм” десем кошуналар чабандын кы-
зы эмнени кыйратмак эле дегендей кїлїп ка-
лышчу. Мектепти бїткºндº Кыргызстанда-
гы жогорку окуу жайларга тапшырып ºтпºй 
калдым. Билим берїї тармагыбызда корруп-
ция бар экенин, карапайым їй-бїлºлºрдїн 
балдары кыялындагы окуусуна тапшыра 
албай турганын ошондо тїшїндїм. Анан  
Москвага жол тартып ал жактан М.Ломоносов 
атындагы Москва мамлекеттик университе-
тинин экономикалык факультетине эч кыйын- 
чылыксыз ºтїп кеттим. Андан со¢ Москва 
агрардык университетинин педагогикалык 
факультетин аяктадым. Кийин Москвадагы 
В.П.Горячкин атындагы агроинженердик уни-
верситетте да билим алдым. Ортодо башка 
окуу жайларда да окуп, 49 жашымда Мос-
квадагы мамлекеттик спорт академиясын-
да машыктыруучулук боюнча билим алдым. 

Албетте, бºтºн элде окуу, иштºº о¢ой 
болгон жок. Ал жактан ºзїмдїн кемчилик-
теримди жоюп, тажрыйба топтоп, турмуш 
сыноосуна быштым. Окуп, иштеп жїрїп 26 
жашымда ºзїмº їй сатып алдым. Чынын-
да, ата-баба¢ тааныбаган эле башка элге 
барып, ошол элдин жеринде ийгилик жара-
тып, же¢ишке жетїї ºтº оор. Ошондуктан ми-
грант жердештеримдин кыйынчылыктарын 
азыр жакшы тїшїнºм. Эгер барган ºлкº¢дїн 
жарандарынан он эсе так жана принципи-
алдуу болсо¢ сага ийгилик жаратуу кезе-
ги келиши мїмкїн. Ошондо да сен кезектин 
э¢ артында болосу¢. Ага карабай алар ме-

Ата-энесинин каалоосу менен 4 жашынан муз аянтчасына чыгып, 
кийин муз бийи боюнча 50гº жакын эл аралык турнирлерге 
катышып, 37 медаль утуп, 2019-жылы ºткºн муз бийи боюнча Дїйнº 
чемпионатында кїмїш медалга ээ болгон Элизабет ТУРСЫНБАЕВАны 
азыр дїйнº жїзї тааныйт. 7 айлык болуп тºрºлїп, бирок апасынын 
колдоосу, ºзїнїн талыкпас аракети менен тарыхта биринчи жолу 
муз їстїндº тºрт айлануу(сальх) жасаган атактуу спортчунун апасы 
Падишахан СУЛТАНАЛИЕВА кыргыз кызы экени баарыбызга маалым. 
Аксы районунун Итагар айылында жарык дїйнºгº келген, дїйнº 
чемпионунун апасын кепке тарттык.   

Падишахан СУЛТАНАЛИЕВА:

«Тойканалардын ордуна муз 
ареналарын жасашыбыз керек»

нен те¢тайлаша билсе¢, акыры алар сени 
ºздºрїнїн адамы катары кабыл алып, сен 
же¢ишке жетеси¢. Муну айтканым, Россияда 
окуп, иштеп калганымда, кийин кызым Ели-
забет Турсынбаеваны муз їстїндº бийлºº 
менен машыктырып жїргºндº далай кыйын-
чылыктар, тоскоолдуктар, сыноолор бол-
ду. Ошонун баарын биз принципиалдуулук, 
тактык, аракетчилдик, кºктїк менен же¢дик. 

– Жолдошу¢уз Байтак Турсынба-
ев казак экен, балдары¢ыздын атасы 
тууралуу айтып бербейсизби?
– Чынында жолдошумду атама окшошту-

руп тандагам. Анан биздин таанышуубуз да 
кызык болгон. Дипломубузду алган со¢ груп-
палаштар аны Москвадагы Чо¢ театрга ба-
руу менен майламай болдук. Тилекке каршы, 
ошол кїнї курбу кызым келбей калды. А би-
лет болсо ºтº кымбат болчу. Анан курбу кы-
зымдын билетин метродо сатып ийейин де-
ген ойго келдим. Ошол убакта капыстан эле 
арт жагыман келген болочок жолдошум “Чо¢ 
кыз, сиз мени кїтїп жаткан жоксузбу?”,-деп 
калды. Мен да тамашалап “Ооба, мен сизге 
билет сатайын деп кїтїп турдум эле”,-дедим. 
Ошентип биз таанышып калдык. Кºрсº ал 
деле мен сыяктуу бир сыйра кийими менен 
Москвага келген казак жигити экен. Їйлºнїп 
бир уул, бир кыздуу болдук. Турмуш шартка 
байланыштуу экººбїз кºп жылдар бою эки 
башка ºлкºдº жашоого туура келди. Кыска-
сы, ал ºтº мыкты инсан. Буюрса, карыган-
да бирге небере тарбиялайбыз деп турабыз. 

Эсимде, жолдошум биринчи жолу мени 
урушканда “Урушса¢ ширин оокат жасабайм, 
їйдї тазалап, балдары¢ды элге їлгї кылып 
тарбиялабайм. Анткени ата¢дан калган же 
сатып алган кулу¢ эмесмин. Ата-энемдин ºтº 
тарбиялуу, эрке кызымын. Кыжырыма тий-

се¢ сенсиз да ºмїр жыргал экенин кºрсºтїп 
коём”, – деп тимеле арстан болгом. Бирок, 
ичимен “Кокууй, дагы эмне деп салдым”,-деп 
коркком. Кудайга шїгїр, азыр жашообуз жак-
шы. Балдарымдын атасын “Эркектердин э¢ 
мыктысы сенси¢”, – деп мактагандан тажа-
байм. Ошол эле кезде ар дайым ºзїмº же-
терлик тирилик жасаганды билгендиктен ага 
жїк артпайм. Менимче бирººнї бактылуу кы-
лыш їчїн ар бир адам ºз жан дїйнºсїндº 
бактылуу болуш керек. 

– Казакстанга жана дїйнº жїзїнº 
таанымал муз бийчилери Тимур Тур-
сынбаев менен Элизабет Турсынбае-
ванын ушул де¢гээлге жетишине сиз-
дин салымы¢ыз чо¢ дешет...
– Жогоруда айтканымдай, ºзїм муз бий-

чиси боло албасам да уул, кызым муз бийи 
боюнча Казакстандын, Дїйнºлїк чемпионат-
тын чемпиондору болуп кичинемдеги кыял-
дарым орундалды. Мага Элизабет Турсын-
баева, Тимур Турсынбаевдин апасы болуу, 
ºзгºчº сыймык жана чо¢ жоопкерчилик. Жа-
ратканга шїгїр, экººсї те¢ ºзгºчº жаралган 
инсандар болду. Уулумдун, кызымдын жа-
раткан ийгиликтери 4 жашынан берки ара-
кеттеринин жыйынтыгы десек болот. Анан 
мен эне катары болгон убактымды, энерги-
ямды балдарыма жумшадым. Башкаларчы-
лап мен болбогон бир кечелерге, той-аштарга 
алтындай убактымды жумшагым келбейт. 

Бала ийгиликке жетиш їчїн э¢ негизгиси 
тºрºлгºндºн тарта ага кº¢їл буруш керек. Бе-
керинен, япондор “баланы беш жашка чей-
ин тарбиялаш керек” деп айтышпаса керек. 
Тилекке каршы, азыр кºптºгºн кыргыз бал-
дары бой тарткыча ата-эненин тарбиясын, 
татыктуу билим ала албай калып жатышат. 
Муну эске алып мен кенедейинен эле экººнº 

кºп кº¢їл бурдум. ªзїмдїн кемчиликтерим 
сансыз кºп экенин тїшїнгºндºн кийин булар 
да мен сыяктуу ºкїнїп калбасын деп болгон 
аракетимди жумшадым. Акыры анын акыбе-
ти кайтып уулум да, кызым да Казакстандын 
атын чыгарган чыгаан спортчулардан болду. 

– Уул, кызы¢ыздын камын кºрїп 
жїрїп дїйнºнїн 60 ºлкºсїн кыдырып-
сыз. Кайсыл ºлкº сизге эмнеси менен 
абдан жакты?
– Мен їчїн э¢ сонун ºлкº бул – Япония. 

Эмнегедир бул мамлекеттин эли принципи-
алдуу, тарбиялуу экен. Европа ºлкºлºрїнºн 
Австрия, Норвегия жагат. Бул ºлкºлºрдїн 
кºчºлºрїнºн эле коррупция жок экени кºрїнїп 

турат. Ошентсе да мен їчїн э¢ кооз, чексиз 
тамаша, юмору кºп ºлкº - албетте, мекеним 
Кыргызстан. Киндик каным тамгандыктанбы, 
айтор, Кыргызстанга барганда ºзгºчº бак-
тылуу болом. Казакстанды болсо акылдуу 
уулумдун, татынакай кызымдын, сїйїктїї 
жолдошумдун мамлекети катары сыйлайм,  
баалайм. Ал жакка да барып турабыз. Би-
рок, келин болгону Казакстанда туруктуу жа-
шаган жокмун.  

– Кыргызстанда тºрºлїп, казак 
жигитине турмушка чыгып, Россия-
да, Канадада жашоо жана дайыма чет 
ºлкºлºрдº болуу сизге эмне берди?
– Бїткїл дїйнºнї кºргºн адам баласы ар 

бир ºлкºнїн э¢ жакшы жактарын алууга ара-
кет жасайт эмеспи. Анын сы¢арындай, ма-
га мени окуткан педагогдор, ар тїрдїї улут 
ºкїлдºрї, уулумдун,  кызымдын ар башка 
улуттагы машыктыруучулары, мугалимде-
ри, насаатчылары, коллегалары ºтº жакшы 
таасирлерди калтырды. “Тардыкты же¢бей, 
ке¢дикке жол ачылбайт” дегендей, биз дїйнº 
кыдырып жїрїп дїйнºнїн патриоту болуп 
калдык. Кыскасы, ар башка ºлкºлºрдº окуу, 
иштºº, жашоо мени кºп жактан ºстїрдї, так-
шалтты, чыйралтты, кºзїмдї ачып, акыл, 
тажрыйба кºрº¢гºмдї кºбºйттї. 

– 50гº жакын эл аралык турнир-
лерге катышып, 37 медаль утуп, та-
рыхый спортчу аталган Элизабет 
Турсынбаевадай уул, кыздарды тар-
биялоо їчїн эмне кылышыбыз керек?
– Уул, кыздарын биздин балдардыкын-

дай ийгиликтерге жеткирїїгº ар бир кыр-
гыздын акыл-эси, ºмїрлїк тажрыйбасы, ал-
ган билими, тапкан каражаты жетсе керек. 
ªкїнїчтїїсї, бизде балдарын жан дили ме-
нен берилип тарбиялагандар ºтº аз. Дээ-
ринде болсо бала ºзї алга жылат, жок бол-
со кайда барат деп чектелебиз. Ошондуктан 
балага ата-эне стимул, тепкич, тїрткїнчїк, 
кїзгї болушу керек. Экинчиден, Кыргызстан-
дагы пайдасыз тойканалардын ордуна муз 
ареналарын жасасак жїздºгºн чыгаан хок-
кейисттер, кёрлингчилер, шорт трекчилер, 
муз бийчилери чыкмак. Анан алар кышкы 
Олимпиадаларга катышып кыргыздын атын 
чыгарышмак. Бешбармак жеп уктап жата бер-
бей, лыжа базаларына муз аянттарын куруп, 
дїйнºлїк профессионалдарга реклама жаса-
тышыбыз керек. Бизде кышкысын то¢о тур-
ган Орто Токой, Со¢ Кºл сыяктуу жїздºгºн 
кºлдºрїбїз бар. Ошолорду кышкысын мак-
саттуу пайдалана билсек эле кышкы спорт-
чулар кºбºймºк.  

– Кызы¢ыз Элизабет эки жыл му-
рун Москвадагы Эл аралык мамилелер 
мамлекеттик институтунда эл ара-
лык журналистика бºлїмїндº окуп 
жатты эле. Азыр эмне менен алек? 
– Ооба, Элизабет ошол окуу жайда окуу-

чу. Азыр ал Алматыдагы Казакстан  менедж-
мент, экономика жана прогноздоо институту-
на (КИМЭП) которулуп кетти. Анткени Алма-
тыда Элизабет Турсынбаева атындагы муз 
бийчилер академиясы ачылган.  Ошол жак-
та да иштеп, окуусун улантып жатат. Учурда 
атасы Байтак Турсынбаев да ошол тармакта 
иштеп, кызына кºмºктºшїп жїрºт. 

(Уландысы бар) 

Кызы Элизабет Турсынбаева

П.Султаналиеванын  
балалык чагы

Уул-кызы П.Султаналиеванын  
ºспїрїм кези


