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“35 жылда 
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доорду сїрºткº 
тартыптыр”
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“Сам ты  
Маунтин дю!”

10-БЕТТЕ

Иш сапарында  
Акылбек Жапаров 
Жалал-Абад 
облусундагы “Электр 
станциялары” ачык 
акционердик коомунун 
энергетикалык 
объектилери менен 
таанышты.

Ал Токтогул ГЭСинин №2 
агрегатын реконструк-

циялоонун жїрїшї жана “Кам-
бар-Ата – 1” ГЭСинин курулу-
шун баштоонун инфраструкту-
расы менен таанышты. Ошондой 
эле “Камбар-Ата – 1” ГЭСине ба- 
руучу жолдун жана тоннелдин 
курулушун кºрдї. 

   Мындан тышкары, “Камбар-
Ата – 2” ГЭСинин жер їстїндºгї 
агынды суу ºткºргїчїнїн курулу-
шу менен да таанышты. 

 Иш сапардын жыйынтыгын-
да Акылбек Жапаров “Камбар- 
Ата – 1” ГЭСинин курулушун жа-
на инфраструктурасын даярдоо 
процессин тездетїїнї, ошондой 
эле республикадагы иштеп жат-
кан энергетика объектилерин ал-
дыдагы кїз-кыш мезгилине са-
паттуу жана ºз убагында даяр-
доону тапшырды.

“Камбар-Ата – 1” курулушу тездетилїїгº тийиш
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Министрлер КабинетиндеТемирбек АЛЫМБЕКОВ, “Кыргыз Туусу”         

Инвесторлор їчїн эшик ачык
Акылбек Жапаров Япония-

нын тышкы соода уюму – Japan  
External Trade Organization (JETRO)  
менен жолукту.

“Кыргыз Республикасында инвести-
циялык климатты жакшыртуу бо-

юнча реалдуу практикалык кадамдар жаса-
лууда. Жакында болуп ºткºн Борбордук 
Азия IT-форуму географиялык масшта-
бы жагынан, жетишкендиктердин маани-
си жана IT-тармагындагы кызматташуу їчїн 
кºтºрїлгºн темалар боюнча дагы маанилїї 
болуп калды. Биздин эшигибиз ички жа-
на тышкы инвесторлор їчїн ачык”, – деди  
Тºрага жолугушууда.

Ал эми “JETRO” компаниясынын де-
партаментинин директору Томохиро Цу-
тия белгилегендей, 2022-жылдын 28-30- 
ноябрында Японияга болгон жумуш сапа-
рынын алкагында Министрлер Кабинети-
нин Тºрагасы менен болгон жолугушуудан  
кийин, Кыргыз Республикасынын инвести-
циялык мїмкїнчїлїктºрї япон компания-
ларына сунушталган.   

“Япон компанияларынын Кыргыз Рес-
публикасына болгон кызыгуусу ºсїїдº. 
Эми бул кызыкчылыкты эки тарапты те¢ 
кызыктырган конкреттїї сунуштар ме-
нен толтуруу керек”, – деди Томохиро  
Цутия.

Япондор тоо-кен тармагына кызыгууда
Тºрага тоо-кен тармагындагы дїйнºлїк 
долбоорлордун жетекчиси, унаалар їчїн 
призмалык литий-иондук аккумуляторлорду 
чыгарууга адистешкен “Prime Planet Energy & 
Solutions” компаниясынын ке¢ешчиси, Япония 
мамлекетинин Накаба Чимура башында турган 
делегациясы менен жолукту.  

Жолугушуунун жїрїшїндº тараптар эки тараптуу кызматташуунун, 
ºзгºчº тоо-кен тармагындагы маселелерди талкуулашты. 

Мындан улам Акылбек Жапаров И. Раззаков атындагы Кыргыз мам-
лекеттик техникалык университетинин базасында тоо-кен тармагын 
изилдºº боюнча кыргыз-жапон факультетин ачууга кызыкдар экенин  
билдирди.  

ªз кезегинде Накаба Чимура тоо-кен тармагындагы долбоорлорду 
ишке ашыруу боюнча тажрыйбасы менен бºлїшїп, бул багытта Кыргыз  
Республикасынын чо¢ потенциалын белгиледи.

БУУ менен кызматташтыктын эки жылдык программасы 
Акылбек Жапаров Министрлер 
Кабинетинин жана Бириккен 
Улуттар Уюмунун Стратегиялык 
координациялык комитетинин 
биринчи отурумуна катышты.

«Министрлер Кабинети ата мекен-
дик экономиканын ºсїї темпи 

боюнча алдыга амбициялуу, бирок чын-
дап ишке ашыра ала тургандай максат-
тарды коюп жатат. 2022-жылдын жыйын-
тыгы боюнча ºлкºнїн ИДПсы алдын ала 
статистикалык маалыматтар боюнча 919,4 
млрд. сомду тїзїп, реалдуу ºсїї темпи 
107,0%ды тїздї», – деп белгиледи Акылбек  
Жапаров.

ªз кезегинде БУУнун Кыргыз Республи-
касындагы Туруктуу координатору Антье 
Граве кызматташтыктын жа¢ы беш жыл-

дык алкагы БУУну реформалоо процес-
синдеги маанилїї кадам болуп санала тур-

гандыгын, анда улуттук ºнїгїїнїн артыкчы-
лыктарына жана 2030-жылга чейин турук-

туу ºнїгїїнїн кїн тартибине жетишїї їчїн 
кызыкдар тараптардын ке¢ири чºйрºсї ме-
нен ºнºктºштїккº ºзгºчº басым жасалаа-
рын белгиледи.

Талкуунун жыйынтыгында 2023-2024- 
жылдарга биргелешкен иш пландарынын 
Программасын бекитїї чечими кабыл алын-
ды.

Белгилей кетсек, 2023-2024-жылдарга 
биргелешкен иш пландарын ишке ашыруу 
223 млн. долларга бааланып, анын ичи-
нен БУУ системасы 140 млн. доллар бºлїп 
берген жана тºрт маанилїї стратегиялык 
багытта кызматташат: 1) сапаттуу социал-
дык кызмат кºрсºтїї; 2) жашыл социалдык-
экономикалык ºнїгїї; 3) климаттык аракет-
тер жана кырсык тобокелдиктерин башка-
руу; 4) 2030-жылга чейинки Кїн тартибине 
ылайык мыйзам їстºмдїгї, адам укуктары, 
гендердик те¢чилик жана ак ниет башкаруу.

Президенттин иш кїндºлїгї

26-мартта Президент Садыр Жапаров ºлкºнїн абадан коргонуу 
бºлїктºрїнº пландан тышкары барып, алардын абалы менен таанышты. Бул 
тууралуу Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди.

Анын айтымына караганда, мамлекет башчысы аскер кызматкерлеринин кызмат 
ºтºº шарттарын да карап чыкты. 1961-жылдан бери бул жердеги имараттар ме-

нен курулуштар капиталдык оўдоп-тїзººдºн ºткºн эмес.
"Президент С.Жапаров казармаларды жана офицерлер їй-бїлºсї менен жашаган 

турак жайларды куруу жана капиталдык реконструкциялоо иштерин їч айдын ичинде 
бїткºрїї тапшырмасын берди.

Ошондой эле аскер кызматкерлеринин кызмат ºтººсїнїн башка шарттарын да жак-
шыртуу тапшырылды", – деди Э.Султанбаев.

Т.ИСХАКОВ

ªлкº коопсуздугун  
коргоочуларга камкордук 

Чакан ГЭСтердин “чамасы чак” эмес
Тºраганын орун басары Бакыт Тºрºбаев 
ºлкºдº чакан ГЭСтерди, кїн менен 
шамалдан электр кубатын иштеп чыгуучу 
станцияларды курууга ниеттенген 
компаниялардын жетекчилери, ошондой 
эле бул багытта иш жїргїзгºн тиешелїї 
мамлекеттик мекемелердин ºкїлдºрїнїн 
катышуусунда жыйын ºткºрдї.

Жашыл электр станциялар ассо-
циациясынын демилгеси менен 

уюштурулган жолугушууда ºлкºдº энер-
гетикалык ресурстарды натыйжалуу пай-
далануу жана энергиянын кайра жара-
луучу булактарын (ЭКБ) пайдаланууга 
ºтїї маселелери талкууланды.

Бакыт Тºрºбаев ºлкºдº чакан ги-
дроэлектр станцияларынын, кїн жа-
на шамал электр станцияларынын ку-

рулушу менен туруктуу энергетиканы 
ºнїктїрїїгº болоорун билдирди.

“Албетте, ири ГЭСтерди куруу жа-
на ишке берїї бир нече жылды талап 
кылат. Ошол себептїї, чакан ГЭСтер-
ди ºнїктїрїїнї активдештирип, энер-
гиянын альтернативдїї булактарын 
ºнїктїрїїгº ºзгºчº кº¢їл бурулуп жа-
тат. Айта кетїїчї жагдай, жакшы жер-
лерге чакан ГЭС, электр станцияларын 

курат элек деп, ал жерлерди жок кылып 
албашыбыз керек. Бул багытта жерлер-
ди трансформациялоо иштери дыкат 
жїргїзїлїп, конкурстар таза ºтїїсї за-
рыл”, - деди Б.Тºрºбаев.

   Белгилей кетсек, Кыргызстан бо-
юнча чакан ГЭСтерди, кїн менен ша-
малдан электр кубатын иштеп чыгуучу 
станцияларды курууга ниеттенген 137 
компания бар
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Экономикалык 

панорама

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, 
«Кыргыз Туусу» 

ªлкº ИДПсы 
107 пайызга 

жетти
Министрлер Кабинети-

нин тºрагасы А.Жапаровдун 
билдиргенине караганда, ºт-
кºн жылы Кыргызстандын  
ИДПсы 919,4 млрд. сомго же-
тип, анын реалдуу ºсїїсї 107 
пайыз болгон.

Дїйнºдºгї экономикалык ту-
руксуздуктан улам, ºлкº  

ИДПсын Дїйнºлїк банк 5,0 пайыз-
га, Эл аралык валюта фонду 0,9 
пайызга тºмºндºшїн болжолдош-
кон. Тилекке жараша, улуттук эко-
номиканын ºсїї темпи  о¢ динамикага чыгып, 1 трил-
лион сомдук чекке ишенимдїї жакындаптыр. Ушун-
дан улам, Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын 
экономикасынын ºсїї болжолун кайра карап чыгып, 
2023-жылы 3,2 пайыздан 3,5 пайызга, 2024-жылы 3,8 
пайызга чейин болорун билдирген. Ал эми Дїйнºлїк 
банк ºз болжолун 2023-жылдагы ºсїїсїн мурдагы 3,4 
пайыздын ордуна 3,5 пайызга, 2024-жылга карата 4 
пайыздык ºсїї болорун болжолдоп жатат. 

Чо¢-Алай району  
3 жылда дотациядан 

чыгат
 Ош облусунун Чо¢-Алай районундагы “Чо¢-

Алай кºмїр” мамлекеттик ишканасы эки ай-
дын ичинде бюджетке 54 млн. сом тїшїргºн. 

Анын таза кирешеси 13,6 млн. сомду тїзгºн. 
Буга чейин кºмїр кениндеги «Лунэн» менчик 

компаниясынын лицензиясы чакыртылып алынып, 
мамлекетке кайтарылып берилген. Анткени, атал-
ган компания акыркы 10 жылдан бери кºмїрдї мый-
замсыз иштетип келген. Бул компания ºзїнїн тил-
кесине эмес, мамлекетке тиешелїї тилкеден кºмїр 
ºндїргºнї аныкталган. Ошондон улам, кºмїр шах-
тасы “Чо¢-Алай кºмїр” мамлекеттик ишканасы бо-
луп тїзїлгºн. Райондун акими Т.Абыкеевдин айты-
мында, кºмїр шахтасын иштетїї менен район 3 жыл-
дын ичинде мамлекеттик дотациядан чыгышы керек. 
Азыркы учурда шахтанын иштººсїнº зарыл болгон 
жа¢ы жабдуулар алынып, видео камералар орноту-
луп, 3 чакырымга электр линиясы тартылып барган. 
Андан тышкары, мында 100дºн ашык жергиликтїї 
жашоочулар иш менен камсыздалган.     

Атамекендик 
ºндїрїшчїлºргº  

мыйзамдык колдоо
ªлкºнїн чо¢ шаарларындагы “Народный”, 

“Глобус”, “Фрунзе” ж.б. ири соода тїйїндºрї 
жергиликтїї ºндїрїшчїлºрдїн продукцияла-
рын сатуу їчїн бонустук тºлºмдºрдї алып 
келишкен.

Їстїбїздºгї жылдын 15-мартындагы Президент 
С.Жапаровдун жарлыгына ылайык, атамекен-

дик ишканалар чыгарган азык-тїлїктºрдºн бонус алуу 
токтотулду. Бул тууралуу агроºнºржай комплексин 
ºнїктїрїї ассоциациясы билдирди. Айта кетсек, ас-
социациянын мїчºлºрї “Ички соода жºнїндº” мый-
замга ºзгºртїї киргизїїнї демилгелеп, эки жылга жа-
кын мамлекеттик органдар менен иш алып барышкан.    

“Орто-Токойдун”  
курулушу башталат

«Орто-Токой» чакан ГЭСин курууга 36 млн. 
доллар сарпталат. 

Энергетика министрлигинин маалыматы бо-
юнча, «Чакан ГЭС» ААКсынын башкы ди-

ректору Нурлан Сыдыков менен China National 
Heavy Machinery Corporation компаниясынын вице-

президенти Женг Хансонгдун ортосунда аталган  
ГЭСти куруу боюнча келишимге кол коюлган. ГЭСте-
ги 3 гидроагрегаттын болжолдуу кубаттуулугу 21 ме-
гаватты тїзмºкчї. 

“Орто-Токой” суу сактагычы сугат учурунда Чїй 
суусунун агымын жºнгº салып турууга ылайыкташ-
тырылган. Ал аркылуу 120 ми¢ гектар айыл чарба 
жер аянты сугарылып турмакчы.  

«Чек талап кылып,  
байге утуп ал!»

    Салык кызматы 2023-жылдын 23-марты-
нан тартып, «Чек талап кылып, байге утуп 
ал!» жа¢ы шарттагы кызыктыруучу лоте-
реяны ойнотууну баштады. 

Жарандар 1-кїнї эле “салык чек” тиркемеси ар-
кылуу 40 млн. сомдук 26 ми¢ден ашык касса-

лык чекти сканерден ºткºрїштї. Айта кетсек, лоте-
реянын 1-утуш оюну 2023-жылдын 1-июлунда, экин-
чиси 30-декабрда ºткºрїлºт. Лотереяда 2376 баалуу 
байге ойнотулат. Анын ичинде 10 батир, 20 электро-
мобиль, 1000 iPhone 14, 1000 Xiaomi  смартфону, Ду-
байга 2 кишилик 6 жолдомо, 300 ноутбук, 40 Dyson 
стайлери ойнотулат. Жарандар лотерея оюнуна ка-
тышуу їчїн  “салык чек” мобилдик тиркемесин жїктºп 
алып, каттоодон ºтїїсї керек. Аны мурда колдонуп 
жїргºн болсо, кайра жа¢ыртуу зарыл. Товарларды 
сатып алуу учурунда же кызмат кºрсºтїїлºр боюн-
ча тейлººлºрдº ККМден кассалык чекти фискалдык 
модулу менен кошо талап кылуу керек. Андан тыш-
кары, мобилдик тиркемеге чекти сканерден ºткºрїї 
керектигин салык кызматы эскертїїдº. 

 “Акылдуу бажы”  
ишке ашырылат

Бїткїл дїйнºлїк соода уюмунун (БСУ)  
соода жоболорун жºнгº салуу боюнча коми-
тетинин жыйынында Кытай Кыргызстан-
дын бажы тармагына санариптештирїїнїн 
жа¢ы механизмин киргизїїнї сунуштаган. 

Кыргызстандын БСУдагы ºкїлчїлїгїнїн жетек-
чиси Н.Максутовдун билдиргенине караганда, 

ºлкºнїн экспорту жана импорту їчїн соода тармагын 
ºнїккºн ºлкºлºрдїн жа¢ы муундагы жабдуулары ме-
нен модернизациялоо, гармонизациялоо зарылды-
гы чыгууда. Айрыкча де¢изге чыга турган маршру-
ту жок, экономикасы чакан Кыргызстан їчїн бул аб-
дан маанилїї. Ошондуктан Кыргызстан  Кытай ме-
нен “Акылдуу бажы”, “Акылдуу чек ара”, “Акылдуу ту-
таштыруу” ж.б. сыяктуу биргелешкен долбоорлорду 
турмушка ашырууга даяр экенин билдирди. Ал бо-
юнча 3S тутумдагы жогорку технологияларды Кыр-
гызстан менен Кытайдын чек ара ºткºрїї бекетте-
рине орнотуу каралып жатат. Кытайдын экономика-
ны кºмїскºдºн чыгаруу боюнча ушул долбоорлору 
Монголия баштаган бир катар мамлекеттерде ишке 
ашырган таржрыйбасы бар.   

ЕАЭБде айлык  
акылар кандай? 

ªткºн айда Бишкекте айлык акынын орто-
чо кºлºмї 402,7 долларды тїздї. 

Кыргызстандын улуттук стати-
стикалык комитетинин анали-

зи боюнча, февралда бишкектик-
тердин эл керектººчї товарлар-
ды сатып алуусу тºмºндºп кеткен. 
Мындай кºрсºткїч ЕАЭБ мамлекет-
теринин борбор шаарларындагы мая- 
нанын орточо де¢гээлинен тºмºн 
болгону менен аныкталган. Миса-
лы, Бишкекте орточо айлык акыга 
650 кг ун ара¢ келет. Ал эми Мо-
сквада 1 айлык маянага 3,5 эсе кºп 
ун сатып алууга болот. Казакстан-
дын борборунда айлык маянага 3,1 
тонна картошка келсе, бизде болго-
ну 800 кг сатып алууга жетет.  

 Финансылык 
сабаттуулуктун 

глобалдык  
акциясы

ªткºн аптада дїйнºнїн 170 ºлкºсїнїн банк-
тары биргелешип, “Акчанын глобалдык жу-
малыгы” аталыштагы акция ºткºрїштї.

Анда жаштарды финансылык сабаттуулукка, ак-
ча чогултуу маданиятына їйрºтїїчї иш чара-

лар болду. Быйылкы финансылык сабаттуулукту жай-
ылтуу компаниясы “Акча¢ды пландап, ºз келечеги¢е 
кам кºр!” аталыштагы ураан алдында ºттї. ªлкºдº 
бул иш чаралардын бардыгы Кыргызстандын улут-
тук банкынын жетекчилиги аркылуу болуп, ал кыргыз 
валютасы – сомдун 30 жылдыгына арналды. 

“Кыргыз-Швейцариялык банкынын” жардамы ме-
нен байыркы жана азыркы кїндºгї тыйындардын ну-
мизматикалык кºргºзмºсїнїн ачылышы шаардык-
тарга жакшы маанай тартуулады. Анда “2023-жыл 
– кыргыз сомуна 30 жыл”, – деген экспозиция эли-
биздин ºткºн замандардагы акча белгилеринин ур-
матына жана тарыхтан алган орду тууралуу маал-
маттарга бай болду. 

1993-жылдын 10-майында кыргыз сому жїгїртїїгº 
киргизилген.  

Коррупцияга каршы 
кїрºш натыйжа берди

Мамлекеттик бажы кызматынын билдир-
генине караганда, быйылкы жылдын фев-
раль айында бажы тºлºмдºрїнºн бюджет-
ке 6,5 млрд. сом тїшїп, план 101,4 пайызга 
кºп аткарылган. Ал эми январда 6 млрд. сом 
жыйналган. Бул ºткºн жылдын ушул мезги-
лине салыштырмалуу 316 млн. сомго кºп. Ба-
жы тармагынын кирешесинин кескин ºсїїсї 
ºлкº бийлигинин коррупциялык кылмыш-
тарга каршы токтоосуз кїрºш жїргїзїїсї 
жана саясий эркинин таасирин кºрсºтїп 
турат. Акыркы жылдары бажы тармагын 
санариптештирїї технологиясын киргизїї, 
андагы ачыктыкты камсыздоо аркылуу ий-
гиликтерге жетишилїїдº.  

Салыштырсак, 2017-жылдын февралында атал-
ган тармактан тїшкºн каражат пандемия же 

дїйнºлїк саясий-экономикалык кризистер жок туруп 
эле, болгону 1,9 млрд. сомду тїзгºн. Ал эми 2020-жыл-
ды алсак, 1,8 млрд. сом чогултулган.  Аталган тар-
макка реформалоо киргизиле баштаган 2021-жыл-
дын февраль айында тїшкºн киреше 2,8 млрд. сомго 
жетип, 2022-жылдын аталган мезгилинде 4,7 млрд. 
сомго чейин барган болчу.    

Кыргызстандын їчїнчї ºлкºлºр менен товар 
жїгїртїїсї кескин ºсїп жатканы байкалууда. Ба-
жы кызматынын бул боюнча билдирїїсїнº таянсак, 
їстїбїздºгї жылдын январь-февраль айларында 
тышкы соода алакасы 1 176,6 млн. долларды тїзгºн. 
Бул кºрсºткїч 2022-жылдын ушул мезгилинде 768,9 
млн. доллар болчу. Кºрїнїп тургандай тышкы соода 
жїгїртїїнїн кºлºмї 153 пайызга жогорулаган. 

 Андан тышкары, ºткºн жылдын аталган мез-
гил ичинде Кыргызстандын товар экспортунун 
кºлºмї 92,9 млн. доллар болсо, быйылкы жылы 
94,5 млн. долларга жетип, 101,7 пайызга жогору-
лап, 1,6 млн. долларга ºстї. Ал эми импортко кел-
сек, былтыр 676 млн. доллар болсо, быйылкы жыл-
дын аталган айларында 1082,2 долларга чыгып, 
160,1 пайызга кºтºрїлгºн же 406,1 долларга кºп  
болду. 
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Айтыла турган сºз эле

Бетти даярдаган Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

Айрым маалымат каражаттары 
“Ак-Кула” ат майданынын 
айланасында ажиотаж 
жаратышып, “Бишкек дагы 
бир тарыхый жайынан 
ажыраганы жатат” – деп ызы-
чуу салып жатышат. Биз бул 
чуулдагандарга кошулбайт элек.

“Ак-Кула” ат майданы 1947-жылы 
т¿птºл¿п, 1953-жылы архитектор Влади-
мир Нусов тарабынан долбоорлонуп, 
1954-жылы курулган. 

Ат майданы ¿ч¿н жер бºл¿нгºн маал-
да бул аймак шаардын чет жагы болгон. 
Ошол мезгилдеги шаар куруунун эреже-
леринен алганда, шаар четиндеги 59 гек-
тар аянттын берилиши туура эле болгон. 
Бирок, акыркы 30 жылда шаар бийи- 
гинен эмес, туурасынан ºс¿п кеткени-
нен улам, ат майдан дээрлик шаардын 
чок ортосунда калды. Демек, шаар куруу- 
нун эл аралык стандарттарына ылайык, 
“Ак-Куланын” шаар сыртына кºч¿р¿лгºн¿ 
жатканы мыйзам ченемд¿¿. Андыктан, 
азыркы бийликтин ат майданды шаар-
дын сыртына кºч¿р¿п, ал ээлеп турган 
алтындан да кымбат жерге ипотекалык 
кредиттºº боюнча кºп кабаттуу ¿йлºрд¿ 
курганы жатканы жакшы. “Кыргыз Туу-
су” гезити бул маселени мурдагы бий-
ликтин тушунда эле кºтºр¿п, ат майда-
нынын ордуна кºп кабаттуу ¿йлºрд¿ ку-
руу акыл эске сыярлык иш болмогу туу-
ралуу айта келгенбиз.

“Ак-Кула” ºз ордунда калсын” деп  

Тарыхый эстелик да такталууга тийиш

коомдук пикирди козуткан маалыматтар-
дын артында кимдер турганы айтпаса да 
т¿ш¿н¿кт¿¿. Себеби, ат майдан 1990-жыл-
дарда Айыл чарба министрлигинин кара-
магына берилип, министрликтин кайды-
герлигинен улам 1995-жылы “Ак-Куланын” 
57 гектар жери жана инфрат¿з¿м¿ жеке 
колдорго ºт¿п кеткен. 

Арадан 30 жыл ºткºн со¢ “тарыхый 
жана архитектуралык” эстелик жок бол-
гону жатат” деп ызы-чуу болуп жатыш-
кандар эмнеге “тарыхый жана архитекту-
ралык эстелик” менчиктештирилип жат-
канда унчугушкан эмес. 

Ат майданды менчиктештиргендер 
30 жылдын ичинде “Ак-Кула” ат майда-
нын авариялык абалга келтиришкен. 
Ушундан улам, 2017-жылы Бишкек мэ-
риясы ат майдандын жерин муниципа-
литетке кайтарып алуу боюнча сотко 

кайрылып, кºп убакытка созулган сот-
тук теришт¿¿лºрдºн кийин ат майдан-
дын 54,9 гектары шаардын карамагына 
ºткºн. А 2,1 гектары менчик ээлеринде 
кала берген. 

Шаар бийлиги былтыр №47  т¿зºт¿¿ 
колониясын шаар сыртына кºч¿ргºн.  
Быйыл жаз алды менен ал жерлерде ку-
рулуш иштери жандана баштады. Буюр-
са, шаардыктар ¿ч¿н кºп кабаттуу ¿йлºр 
т¿шсº, ж¿здºгºн ¿й-б¿лºлºр ¿йл¿¿ бо-
лушат. Мындай демилгелер, асыресе 
мамлекеттик-жеке ºнºктºшт¿к негиз-
де ¿йлºр курулуп, ал ¿йлºр арзаныраак  
баада ипотекалык шартта берилгени жат-
каны колдоого гана арзыйт. 

Негизинен союз мезгилинде шаардын 
100 жылдык, ми¢ жылдык келечегин эсеп-
ке албай курулуп калган курулуштар ар-
бын. Шаардын чок ортосунда жайгашкан 

аскердик бºл¿ктºрд¿, Жаза аткаруу кыз-
матына тиешел¿¿ имараттарды шаардын 
сыртына алып чыгуу о¢ деген ойдобуз. 
Ошондой эле шаардын т¿шт¿к-батыш 
тарабына футболдук стадион курулса, 
“Спартак” стадионунун ордуна башка бир 
курулуштарды куруу керек. 

Заманбап стилде салына баштаган 
супер жана гипермаркеттер жашылча-
жемиш базарларын алмаштыра башта-
ды. Демек, “Ош”, “Алам¿д¿н”, “Орто-Сай”, 
“Пишпек” ж.б. базарларды да шаардын 
чет жагына кºч¿р¿¿ мезгил талабы. Б¿г¿н 
шаардыктар дээрлик базарлардан соо-
да кылышпай калды. Андан кºрº, базар-
ларды шаардын чет жагына алып чыгып, 
“Сары-ªзºн” сыяктуу дыйкан базарлар-
ды ºн¿кт¿ргºн туура.

Калктын саны ºскºн сайын, турак-
жайга муктаждык кºбºй¿п, а шаарда ¿й ку-
ра турган бош жер калбай баратат. Ошон-
дон улам, Бишкектин жака-белиндеги 
Сокулук жана Алам¿д¿н райондоруна 
тиешел¿¿ айдоо жерлерге ¿йлºр куру-
луп, жа¢ы конуштар т¿шт¿. Адатта, эч 
бир мамлекетте айдоо жерлерди шаар 
куруу ¿ч¿н пайдаланышпайт. Себеби, 
ºлкºн¿н азык-т¿л¿к коопсуздугу ар дайым  
биринчи орунда турат. Тилекке каршы, 
бизде айдоо жерлерди ºз¿мд¿к турак 
¿йлºрд¿ куруу ¿ч¿н гана эмес, кºр¿стºн 
¿ч¿н да бºл¿п салышкан. Алсак, Ак-Ордо 
конушунда кºр¿стºн ¿ч¿н 50 гектардай 
жер бºл¿н¿п, б¿г¿н анын ичи да толуп 
калды. Негизи, кºр¿стºнгº берилип кет-
кен бул айдоо жерлер кимдин тушунда 
бºл¿нгºн¿н да сºзс¿з териштир¿¿ керек. 

Негизи кºр¿стºнд¿ шаар сыртына, эл 
жашаган калктуу пунктардан эки-¿ч ча-
кырым алыс, бºксº тоолорго, адырлар-
га алып кеткен дурус.

•Каракол
Жаздын келиши менен шаарда 

эттин баасы кымбаттады. Кы-
шында шаар базарларында 420 сом-
дон сатылып жаткан жылкынын 
баасы 460 сомго чыкты.

Сатуучулар баанын кымбатташын 
алып сатарлар малды Казакстан 

жана ªзбекстанга экспорттоп жатканы 
менен байланыштырышууда.  

•Т¿п
Райондогу маданият ¿й¿ндº 

“Биз зордук-зомбулукка каршы-
быз” форуму ºтт¿. 

Аны райондук ички иштер бºл¿м¿ 
уюштуруп, аксакалдар, социал-

дык педагогдор, мугалимдер катышты. 

•Жети-ªг¿з
Кызыл-Суу айылында фермер-

лер жана дыйкандар ¿ч¿н тренинг 
ºткºр¿лд¿. 

Анда канаттуулар фермасын жа-
на инкубатордук цехтерди т¿з¿¿, 

карагат жана малина ºст¿р¿¿ тууралуу 
сºз болду.

•Нарын
Жалгыз-Терек айылында кургак 

учукка каршы к¿рºшт¿н б¿тк¿л 
д¿йнºл¿к к¿н¿нº карата акция 
ºтт¿. 

Облустук ¿й-б¿лºл¿к борбордун жа-
на кургак учукка каршы борбордун 

кызматкерлери айылдыктар ¿ч¿н акысыз 
флюорография жасашты.

•Москва

Жазгы айдап-себ¿¿ жумуштарына 
карата айдоо талааларын жана 

Аймактар

айылдарды агын суу менен камсыз кы-
луу ¿ч¿н Ак-Торпок жана Чо¢-Арык айыл 
аймактарындагы 1 чакырым канал жана 
800 метр ички арыктар тазаланды.

•Жайыл
Райондун аймагында жана Кара-

Балта шаарында ºр¿ктºр г¿лдºд¿. 

Жергиликт¿¿ элдин айтымына 
караганда, ºр¿ктºр былтыр-

кыга салыштырмалуу эки жумага кеч  
г¿лдºгºн.

•Кара-Буура
Кызыл-Адыр айылында аз кам-

сыздалган 150 ¿й-б¿лºгº баасы 
3200 сомдук азык-т¿л¿ктºр тар-
катылды. 

Бул кайрымдуулук акциясы орозо 
айына карата жергиликт¿¿ жаш-

тар тарабынан уюштурулган. 

•Талас
Шаарда армрестлинг боюнча 

турнир ºтт¿. 

Ага 40 кг салмактан 70 кг салмак-
ка чейин 382 ºсп¿р¿м катышты.

•Баткен
Баткен облусунан 8-класстын 

окуучусу Аскарбек кызы Асема ре-
спубликалык олимпиадада орус ти-
ли жана адабияты боюнча бирин-
чи орунду ээледи.

Ал облустук гимназия-интернатта 
окуйт. Аны олимпиадага мугалим 

эжеси Бактыг¿л Ашыровна даярдаган. 
Олимпиадага 3 ай даярданган.

•Баткен шаары
Санитардык текшер¿¿ учу-

рунда жергиликт¿¿ д¿кºндºрдºн 

мººнºт¿ ºт¿п кеткен азык-
т¿л¿ктºр табылган. 

Райондук мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык кºзºмºл бор-

борунун кызматкерлери д¿кºн текчелери-
нен мººнºт¿ ºткºн с¿т азыктарын, торт, 
консерва, ун азыктарын алып салышты.

•Раззаков
Шаардагы №13 ДЭПтин айлана-

сы таштандыларга толгон. 

Жергиликт¿¿ тургундар таштанды-
да иттин ºл¿г¿ да бар экенин ай-

тышып, нааразы болушууда.

•Ош
Шаарда биринчи улуттук музей-

лер фестивалы ºт¿¿дº. Анын ал-
кагында 7 облустан кºргºзмºлºр 
уюштурулган. 

Ошондой эле “Музей мейкинди-
гинде жергиликт¿¿ тарыхты ча-

гылдыруу” конкурсу ºтºт. Мыкты дол-
боорлор каржыланып, андан ары улан-
тылышы м¿мк¿н.

•Алай
Ко¢ур-Дºбº айыл аймагында-

гы Арпа-Тектир айылында мектеп 
окуучулары чатырларда окууда. 

Айыл ºкмºт¿н¿н айтымында, ªзгºчº 
кырдаалдар министрлиги тарабы-

нан 1978-жылы курулган №24 мектеп ава-
риялык абалда деп табылган. Натыйжа-
да, окуучулардын бир бºл¿г¿ чатырларда, 
бир бºл¿г¿ мечитте, ¿ч¿нч¿лºр¿ мектеп-
тин жа¢ы делген бºл¿г¿ндº окуп жатышат. 

Жакын арада мектептин жа¢ы имара-
тынын курулушу башталат. Анын смета-
лык баасы 79 млн. сомду т¿зºт. Мектеп-
тин жа¢ы имаратын быйыл куруп б¿т¿п, 
ишке бер¿¿ каралган.
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Карынын кебин капка сал

Маектешкен  
Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

– Абдыкадыр аба, сиз 
Ысык-Ата райкомун жетек-
теп турган жылдарда чар-
ба ж¿рг¿з¿¿н¿н жа¢ыча ык-
маларын киргизген дешет. 
Бул кандай жа¢ычылдыктар  
эле?

– 40 жылдан ашуун айыл чарба-
сында иштедим. Айыл чарбасына 
эмгек си¢ирген кызматкермин. Азыр 
эстесем, ¿ч жа¢ылык киргизген экем. 
1980-жылы, Ысык-Атанын «Сынташ» 
совхозунда Бел-Саз деген жерде, рес-
публикада биринчилерден болуп, бээ- 
лерди механикалаштырып сааганды 
баштагам. Бул бир. Экинчиси, мал-
ды бордоп семирт¿¿. Мен анда Ысык-
Ата райкомунун 1-секретары элем. 
Султан Ибраимов айтканы¢ды жа-

Легендарлуу парламенттин депутаты Абдыкадыр Кенесариевди 
улуу муундагылар жакшы билишет. ªз мезгилинде партиялык-
чарбалык иштерде иштеп, мыкты уюштуруучу жана чарбачыл 
жетекчи катары таанылган. Айрыкча, партиянын Ысык-Ата райкомун 
жетектеп турганда ишке болгон жа¢ычыл мамилелери менен 
республикалык жетекчилердин кºз¿нº кºр¿нгºн. Кийин Талас 
“Жергетал” асыл тукум мал чарба совхозун жетектеп, карызга 
баткан чарбаны карызынан арылтып, кирешел¿¿ чарбага 
айланткан. Б¿йрº жетекчи катары таанылып, Жогорку 
Ке¢ешке депутат болуп шайланган. Талас обкомун кыска 
мººнºткº жетектеп, ºлкºб¿з эгемендик алгандан кийин, 
Бакай-Ата районундагы “ªзгºр¿ш” колхозунда башкарма 
болуп иштеп турган жылдарда КРнын айыл чарбасына 
эмгек си¢ирген кызматкер наамын алган. Азыркы к¿ндº 
персоналдык пенсионер.

Легендарлуу парламенттин  
депутаты Абдыкадыр КЕНЕСАРИЕВ:

“Айыл чарба тармагы о¢олсо, Кыргызстан 
о¢олот, элдин курсагы да ток болот”

рым сºздºн т¿ш¿нгºн, маселени да-
роо чечкен, шартылдаган, мыкты же-
текчи киши эле. Оболу, а киши менен 
акылдаштым. “К¿здº жайлоодон мал 
семирип т¿шºт. Анан эле малды этке 
тапшыралы десек, эт комбинаттары 
ана-мына деп созуп отуруп, а¢гыча 
кыш кирип, мал арыктап кетет. Анан 
тыртайган арык малды этке тºгºб¿з. 
Саны болгону менен салмагынан ут-
туруп жатабыз. Чарбалар аралык мал-
ды бордоп семирткен чарба болсо, 
райондун этке тºг¿лº турган малын 
эт комбинатка тапшыргыча, ошерде 
бордоп семиртсек, утушка ээ болор 
элек”, – десем, дароо колдоду. Район- 
до тоют кенен эле. Кочкорбаев совхо-
зунда 15 ми¢ малды бордоп семиртип, 
семиз малды ºткºрд¿ элек, эт пла-
ны ашыгы менен аткарылып, мындан 
район чо¢ утушка ээ болду. ¯ч¿нч¿ 
жа¢ылыгым, “Элди мал к¿тк¿лº, то-
юттан жардам беребиз” деп ¿ндºд¿м. 
Эски кишилер билет, союз убагында, 
ар бир т¿т¿нгº 1 уй, 6-7 кой кармаган-
га эле уруксат берилч¿. Мен ºз¿м де-
милге кºтºр¿п, элди мал к¿тк¿лº деп 
жаткан со¢, алды тºрт-беш, арты эки 
уй кармай баштады. Майда жандык-
тардын санын 40-50гº жеткиришти. 
Ысык-Ата берекел¿¿ жер. Биз тоютту 
кенен камдап, элге ºз баасында са-
тып жаттык. Мурда колхоз-совхоздор 
элге кымбатка сатчу. Эл кадимкидей 
кºтºр¿л¿п, турмуш-тирилиги о¢олду. 
Бул бир жагы.  

Элде с¿т кºбºйгºн со¢, биз элден 
с¿т ала баштадык. Республикада би-
ринчи болуп элден биз с¿т чогулткан-
быз. Жубайым эки уй саап, с¿т ºткºр¿п, 
элге ¿лг¿ болгон. Ошентип, район да 
бат эле кºтºр¿л¿п кетти. Эки жолу 
республиканын ªтмº кызыл туусун 
алдык. 

– Кайсы бир партиялык чогу-
лушта Т.Усубалиев сизден “Аб-
дыкадыр Кенесариевич, сизди 
¿й¿ндº мал багат деп угам. Ушул 
чынбы?” деп сураган дешет го?

– Ооба, андай окуя болгон. 
Бул мындай. Ал убакта райком-
дун биринчи секретарынын ай-
лыгы 250 сом болчу. Эми элес- 
тете бер, бул акча ºз¿¢º эптеп-септеп 
жетет. А райкомдун биринчисинин 

¿й¿нºн к¿н сайын киши ¿з¿лбºйт. Кел-
ген кишини сары чай менен узата ал-
байсы¢. Ушундан улам, ºм¿рл¿к жу-
байым менен акылдашып, базардан 
кой алып, бордоп семиртип, анан аны 
базарга алпарып сатчубуз. Ортодо 
жакшы акча т¿шч¿. Берекесин берип, 
¿йгº келген элди сыйлаганга жара-
чубуз. Корообузда дайыма 70-80 кой 
байлануу турчу. Эки-¿ч уюбуз бар эле. 
Мунун баары менин жубайымдын кы-
зылдай эмгеги. Болбосо, ал убакта 
райкомдун биринчи секретарлары кой 
багып, уй кармамак турсун, тоок ба-
гышчу эмес. Ошол Турдакун Усуба-
лиевге жетип калган окшойт, “канча 
малы¢ бар?” деп сураганынын жºн¿  
ушул.

– Ысык-Атанын элин мал кар-
магыла деп ¿ндºгºн¿¢¿з ошон-
дон тура?

– Ооба. Айыл чарбасы о¢олсо, Кыр-
гызстан о¢олот, элдин турмушу да жак-
шырып, курсагы ток болот. Азык-т¿л¿к  
коопсуздугу деп жатпайбызбы, э¢ би-
ринчи ушул нерсени колго алыш ке-
рек. Азыркы учурда республикада 
жалпы абал жаман эмес. Бирок, айыл  
чарба тармагы катуу аксап жатат.  
Айыл чарба министрлигине татык-
туу, иштин кºз¿н билген кадр келбей 
жатат. Министрликте иштеген адам-
дардын саны кºп, алган айлыктары 
да жогору, кылган иши жок. Кайта-
рым жок. Министрликти 70 пайыз-
га кыскартып салса деле, иш ж¿рº  
берет.

– Айыл чарбасын кантип 
о¢досо болот деп ойлойсуз?

–  Министр “Асыл тукум уйду сатып 
алабыз” дейт. Бул идея жакшы. Кеп, 
ошол мал биздин шартка туура келе-
би, маселе ошондо. 

Асыл тукум малды сатып алганча, 
ºз¿б¿з аргындаштыруу жолу менен чы-
гарганыбыз о¢. Жакшы кунажын, жак-
шы бука алып, малдын тукумун жак-
шыртса болот. Албетте, беш-он жыл 
кетер, бирок, ºз¿б¿з аргындаштырган 
малга жетеби? Жетпейт. Малды о¢ой 
турган жол ошол. Эгер, эгемендик-
тин алгачкы жылдарынан ушул жол-
го т¿шсºк, эмгиче б¿т¿ндºй Кыргыз-
станды асыл тукум мал менен кам-

сыздап алмакпыз. Асыл тукум малдын 
ºз¿н сатып алсак, биринчиден, кым-
бат т¿шºт. Илгери, 10 млн. долларга 
австралиялык кочкорлорду сатып ал-
ганыбыз элдин эсинде чыгар. Ошон-
дон Кыргызстанга пайда болдубу?  
Албетте, жок.

Экинчиден, биздин мал жаман 
эмес. Эгер, биз Батыш ºлкºлºр¿ндºй 
малды ¿лп¿лдºт¿п баксак, ветеринар-
дык кароодон ºткºр¿п турсак, алар де-
ле ошончо с¿т, эт берет. Бизде тоют 
маселеси кыйын. Союз убагында эле 
кыйын болчу. Азыр андан бетер. Биз 
иштеп ж¿ргºндº чарбалардын баа-
рында сенаж, силос болор эле. Азыр 
Ч¿й ºрººн¿ндº гана бир аз силос, се-
наж бар. Маселен, Таласта жок. А се-
наж, силос болбосо, жемдик буудай 
айдалбаса, жем болбосо, анан сатып 
алган асыл тукум уй эмне менен багы-
лат. Алар эрте¢ эле биздин уйлардан 
айырмасы калбай калат. Биздин жер-
гиликт¿¿ уйлар жайыт менен, буурчак-
тын бакалы менен кыштан чыгып кетет. 
Асыл тукум уйлар сылап-сыйпап бак-
канга кºнгºн. Аларга кышы-жайы тоют  
керек. 

Айыл чарба министрлиги баш оору-
та турган нерселер кºп. Жерди туура 
эмес ºздºшт¿р¿п жатабыз. Баягыдай 
пландаштыруу жок. Таласта буурчак 
басымдуу. Себеби, баасы кымбат. Эл 
ошону менен жан сактап жатат. Акча 
болсо, буу дай, ун сатып алабыз де-
ген ой менен, эгин айдалбай калды. 
Тоюту кенен болбогон со¢, мал чар-
басы унутта калды. Элибиз мал кин-
дикт¿¿ эл болгон. Кыргызстанда ка-
рапайым элдин турмушу айыл чар-
басы, анын ичинде мал чарбасы ме-
нен о¢олот, айыл чарбасы о¢олбосо, 
республика о¢олбойт. Мал чарбачы-
лыгы демекчи, азыр баягыдай с¿т-
товар фермалары жок, с¿т маселеси 
к¿н тартибинде турат. Чындыгында, 
союз убагында эле с¿т жагынан чо¢ 
кºрсºтк¿чтºрд¿ кºрсºтº алган эмеспиз. 
Эми деле ошол. Бул чо¢ эмгекти та-
лап кылат. Биринчиден, с¿т ºнд¿р¿¿ 
кыйын. Экинчиден, аны 3-4 маал са-
аш керек. Буга чыдаган чыдайт, бир 
¿й-б¿лº жетише албайт. Саанчылык-
ка киши жалдаш керек. Жалдайын де-
се¢, киши табылбайт, с¿т да арзан. 

Саанчынын айлыгын тºлºп бере ал-
бай каласы¢. Жакшы айлык болбосо, 
ким эрте¢ менен туруп келип, кечин-
де кеч кетмек эле. Эми с¿т баасына 
келсек, Таласта с¿ттїн бир литр баа-
сы – 20 сом. Ч¿йдº – 40 сом. Д¿кºндº 
суунун бир литри 20-30 сом. С¿т ¿ч¿н 
40-50 сом да арзыбаган баа. Себе-
би, с¿т ºнд¿ргºнгº не деген эмгек, ка-
ражат кетет. Дээрлик биздеги с¿т ба-
гытындагы уйлар ºз¿н актабайт десе 
болот. Фермер с¿тт¿н баасын ºз¿ би-
лип кºтºрº албайт. Себеби, с¿т иш-
теткен заводдор кымбат с¿тт¿ ал-
байт. Муну мамлекет да жºнгº сала  
албайт. 

Уйдан с¿т алыш ¿ч¿н тоют ке-
рек. ªткºндº бирººлºр Таласта 
ж¿гºр¿ айдап, силос жасап, мал-
га берсек, тоютка жакшы экен, бер-
ген с¿т¿ кºбºйд¿ деп жатат. Бул кап-
качан далилденген нерсе. Жа¢ы 
дº¢гºлºк ойлоп табуунун кереги  
жок. 

Малды азыр дары берип семир-
тип жатат дешет. Минтип мал семирт-
кен туура эмес. Малды бордоп се-
мирт¿¿ ¿ч¿н тоют керек, болгондо да 
силос, сенаж болбосо, мал семир-
бейт, с¿т бербейт, салмак кошпойт. 
Тайларды бордоп семиртип, аны эт-
ке тºккºнгº неге болбосун? Япония-
да тайдын этин дары катары жешет  
экен. 

Акыркы жылдарда гектарлап бак 
айдагандар кºбºйд¿. Албетте, бул жак-
шы. Бирок, бир “но” бар. Алар тамчы-
латып сугаруу иштерин, т¿ш¿мд¿ жый-
ноо иштерин, логистика куруп, сактоо 
иштерин колго албаса, эмгеги талаага 
кетет. Союз мезгилинде пландашты-
руу бар эле. Мамлекет экономиканын 
кайсы тармагы болбосун, пландаш-
тырып гана иш жасачу. Рынок эконо-
микасында пландаштыруу андан бе-
тер керек. 100 гектарлап бак тиккен-
дер аны иштете алабы, сата алабы, 
маселе ошондо. Бир жылы Франци-
яда алма терилбей калган. Былтыр 
Ч¿йдº малина тергенге киши чыкпай, 
малинасы барлар кыйналды деп жа-
тат. Ошон ¿ч¿н, айыл чарбасында кан-
дайдыр бир ишти илимий жактан та-
стыкталбаган, экономикалык жактан 
эсептелген иш кылбаса, эмгеги¢ та-
лаага кетет. 
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Кыскалар...

Шаарда жашаганыма 50 жылдан ашты. Акыркы 30 жылдан бери мен 
та¢галып б¿тпºгºн бир нерсе бар. Эгемендик алгандан бери Бишкекте 
канча шаар башчысы алмашканы эсимде жок, анын сы¢арындай, 
борбор калаанын борбордук кºчºлºр¿н¿н жолдору жана тротуарлары 
да канча жолу сыйрылып, канча жолу жа¢ыртылганына эсебим жетпей 
калды.

Кºйгºй

Сыйрылган асфальт,  
сыздаган жїрºк

т¿т¿ктºр¿н алмаштырып, кайрадан  
асфальтташты. 

Былтыр шаардагы Кропоткина деген 
асфальт кºчºн¿н асфальтын сыйрып, 
кайрадан жа¢ыртылып, анда жашаган-
дар аябай ызы-чуу кылды. Алар чуулда-
гандай эле бар. Кропоткинанын асфаль-
ты союз убагында тºшºлсº да, ошол эле 
бойдон болчу. Дагы бир 20-30 жыл тийбе-
се да, ошол бойдон тура турган асфальт  
эле. 

Эми кечээ жакында Биринчи май рай-
ондук мамлекеттик администрациясынын 

Алыс барбай Эркиндик г¿лбагын ала-
лы, г¿лбактын ичиндеги тротуарлар 

бери дегенде беш жолу, ары дегенде ал-
ты жолу жа¢ыртылды. Эски аянт менен 
борбордук аянт да мэр алмашкан сайын 
жа¢ыртылат. Тыныстанов кºчºс¿н¿н Фрун-
зеден Бºкºнбаевге чейинки бºл¿г¿ндºг¿ 
жолу да тºрт жолу сыйрылып, кайрадан 
асфальтталды. 

Эсимде, бир жолу асфальты 
жа¢ыртылганына ара¢ эле бир жыл 
болгондо, “Бишкекжылуулук” ишкана-
сы кайрадан казып, жылуулук ºт¿¿ч¿ 

жанындагы кºп кабаттуу ¿йлºр орун ал-
ган узуну 100 метрге жетпеген кºчºн¿н  
асфальтын сыйрып салыптыр. Сый-
рылган асфальтка да, аны кайра-
дан асфальттоого кеткен акчага да ич  
ачышты. 

Бишкекке ат тезегин кургатпай 
келип-кеткен, келгенинен кеткени бат 
шаар башчылары шаардын борбордук 

Борбор сугатка  
даярбы?

“Бишкекжашылчарба” муниципалдык иш-
канасы жазгы-жайкы сугат мезгилине карата  
даярдыктарды ж¿рг¿з¿п жатышканын билдир-
ди.

Учурда ишкананын кызматкерлери шаардын Гагарин, 
Абдрахманов, Горький, Москва, Калинин кºчºлºр¿ндº 
ирригацияларды тазалоодо.

   Белгилей кетсек, буга чейин жашылчарбачылар 
Токомбаев, Айтиев, Абдрахманов-Пушкин, Жибек-Жолу, 
Тоголок Молдо, ̄ сºнбаев кºчºлºр¿н жана Тынчтык про-
спектисин тазалашкан.

Катарга катары  
менен бал, эт 

жєнєтїлмєкчї болду 

Кыргызстан Катарга эт жана бал азыкта-
рын экспорттоорун Инвестиция тартуу бо-
юнча улуттук агенттиги билдирди.
Доха шаарында ºткºн тºрт к¿нд¿к AgriteQ-2023 

кºргºзмºдº келишимге кол коюлду. Инвести-
ция боюнча улуттук агенттиктен кабарлашкан-
дай, Катардын ритейлдик жана дистрибьютер-
дик тармактарынын ºк¿лдºр¿ менен болгон жолу-
гушуулардын жыйынтыгы боюнча 35 тонна эт, бал, 
тамак-аш жана кайра иштетилген продукция бер¿¿  
пландалууда.

Кыргыз тасмалары  
Венада

Кyrgyzcinema.com сайтында кыргыз доку-
менталдуу тасмаларынын «Адамдар» ата-
лыштагы фестивалы Вена шаарында ºтºр¿  
жазылган.

Анда алты кыскаметраждуу тасма кºрсºт¿лºт. 
Европа тургундарына Кыргызстандын жа-

шоочуларынын ºм¿р жолу, к¿н¿мд¿к турму-
шу жана саясаттын таасири тууралуу тасмалар  
тартууланат.

Фестивалда к¿н сайын англис тилиндеги субтитрлер 
менен ¿ч тасма сунушталат.

Нарын облусуна  
478,9 млн.  

сом бºл¿нºт
2023-жылга республикалык бюджеттен На-

рын облусуна 478,9 млн. сом каралат. Бул туу-
ралуу Финансы министрлигинин басма сºз кыз-
матынан билдиришти.

Ал каражат райондор боюнча алганда тºмºнк¿дºй 
бºл¿нºт:

1. Кочкор району – 97,4 млн. сом;
2. Ат-Башы району – 110,3 млн. сом;
3. Ак-Талаа району – 86,2 млн. сом;
4. Жумгал району –  86,9 млн. сом;
5. Нарын району –  98,1 млн. сом.

Франция инвестиция  
салууга кызыкдар

Кыргызстан француз компанияларынын ин-
вестициялык активд¿¿л¿г¿н кубаттайт. Бул 
тууралуу Кыргызстандын Франциядагы эл-
чиси Садык Шер-Нияз Франциянын э¢ ири EDF 
энергетикалык компаниясынын КМШ ºлкºлºр¿ 
жана Россия боюнча ºк¿лч¿л¿г¿н¿н жетекчи-
си Лоран Паганон менен болгон жолугушууда  
билдирди.
КР ТИМден кабарлашкандай, жолугушуу кыргыз та-

раптын демилгеси менен 24-мартта Париж шаарында 
ºткºн. Жолугушуунун башкы максаты туруктуу байла-
нышты сактоо жана Кыргызстандын энергетика тармагы-
на т¿з чет элдик инвестицияларды тартуу болуп саналат.

   Жолугушууда  Садык Шер-Нияз глобалдык жы-
луулукка байланыштуу д¿йнºдº болуп жаткан кыр-
даалды эске алуу менен Кыргызстан экологиялык жак-
тан таза энергия булактарына ºт¿¿ саясатынын алка-
гында жа¢ы ГЭСтерди куруу боюнча бир катар ири 
долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатканын  
маалымдады.

Асел С¯ЙªРКУЛ кызы,  
“Кыргыз Туусу”

бºл¿г¿нºн башка жакта жолдор бар эке-
нин, шаардын жака-белиндеги 50дºн 
ашуун жа¢ы конуштарга тротуар ку-
руш керек экенин, ал жакта да салык 
тºлººч¿лºр жашай турганын эстеринен  
чыгарышпаса.

Табылды КЕЛГЕНБАЕВ,  
Бишкек шаары  
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Элчи эмне дейт?

Алты мамлекеттин  
алгачкы саммити ºтºт 

 2023-жылдын май айында 
Кытайда “Кытай – Бор-

бор Азия” форматындагы алгачкы сам-
мит ºтºт. Президент Садыр Жапаровдун 
саммитке катышуусу кызматка келгенден 
берки Кытай Эл Республикасына мамле-
кеттик расмий алгачкы иш сапары болот. 
Андан тышкары, эки тараптуу жолугушуу-
лардын болушу да кїтїлїїдº. “Биз Кыр-
гызстандын Президенти С.Жапаровдун 
иш сапарына абдан чо¢ кº¢їл бура-
быз, – дейт Ду Дэвэнь. – Азыркы учурда 
ушул маанилїї окуяга эки тарап активдїї  
даярдык кºрїп жатат. Тїбºлїк кошуна 
жашаган эки ºлкºнїн кызматташтык ала-
касы жогорку де¢гээлге кºтºрїлїп, ал 
ийгиликтїї иш чаралар менен кошто-
лоруна ишеним артабыз. Кытай менен 
Кыргызстандын бирдей максаттагы жа¢ы  
коомду курууга карата алгачкы кадамын 
кубаттайбыз”. 

Алты ºлкº тармактар аралык кызмат-
таштыктын жалпы багытын аныктаган, сая- 
сий ишенимди бекемдеген ºз ара пай-
далуу кызматташтык аянтчасын тїзїїсї 
кїтїлїп жатат. Бул ºлкºлºрдїн соода, 
инвестиция, ºзгºчº кырдаалдар, сала-
маттык сактоо, айыл чарба, энергети-
ка, коммуникация ж.б. тармактык ми-
нистрликтери ºз ара жолугушууларды 
ºткºрїшмºкчї. “Кытай дїйнº экономика-
сынын ачык типте ºнїгїїсїнº тїрткї бо-
лууну улантып, соода жана инвестиция 
жаатындагы жол-жоболорду либерал-

Кытайдын тынчтыкты 
коргоо демилгеси

Нарынкїл НАЗАРАЛИЕВА, “Кыргыз Туусу” 

   ªткºн аптада Кытайдын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ду Дэвэнь айымдын журналисттер менен 
болгон жолугушуусунда кºтºрїлгºн маселелерди кененирээк берїїнї туура кºрдїк. 

даштырууга, жºнºкºйлºштїрїїгº аракет-
тенет. Экономикалык “чынжырчалардын 
їзїлїшїнº” жана бир тараптуу санкция-
ларды киргизїїгº каршы турганы турган. 
Кытай БУУ ядро болуп келе жаткан гло-
балдык башкаруу системасын реформа-
лоого активдїї катышат, эл аралык мами-
лелер жана укук системасын чечкиндїї 
коргойт. Адамзаттын тынчтыкта ºнїгїї 
прогрессине чо¢ салымын кошот”, – деп 
билдирди элчи айым.

“Бир алкак –  
бир жолго” 10 жыл            

Саммиттен со¢ Кытайда “Бир ал-
как – бир жол” платформасы-

нын 3-форуму ºткºнї жатат. Быйыл 
бул платформанын биргелешип ишке 
ашырыла баштаганына 10 жыл толот. 
Белгилїї болгондой, “Кытай-Кыргызстан-
ªзбекстан” темир жолунун курулушу дагы 
“Бир алкак – бир жол” платформасынын 
негизинде ишке киришкени турат. Ушул 
мезгилдин ичинде Кытай тарабынан ат-
карылган глобалдык иштерге кºз чапты-
рып кºрºлї. Кытай 10 жылда 150 мам-
лекет, 30 эл аралык уюм менен 200дºн 
ашык биргелешип кызматташуу туура-
луу документтерге кол койгон. “Бир ал-
как – бир жол” маршруту боюнча Кытай-
дын кызматташ ºлкºлºр менен товар 
жїгїртїїсїнїн жылдык орточо кºлºмї 8,6 
пайызга ºскºн. ªз ара инвестиция тарту-
унун жалпы кºлºмї триллион долларга 
жеткен. Андан тышкары, 3000ден ашык 
долбоор ишке ашырылып жатат.  

Улуттук валюталар-
дагы соода: эмнеге  

болбосун?

Россия президенти В.Путин КЭР-
дин тºрагасы Си Цзиньпиндин  

Москвага расмий иш сапарынын 
со¢ундагы билдирїїсїндº эки держава-
нын ортосунда рубль менен юанды кол-
донуу 2022-жылдын 9 айында 65 пайызга 
ºскºнїн айтты. Ушул жагдай боюнча су-
рообузга Ду Дэвэнь айым мындай дейт. 
“Россия менен Кытайдын улуттук валю-
талар менен соода жїгїртїїгº ºтїп жа-
тышы кадыресе кºрїнїш. Анткени, эки 
ºлкºнїн ортосундагы товар жїгїртїї ре-
корддук де¢гээлге чыгып жатат. Ошондой 
эле дїйнºнїн бир кыйла ºлкºлºрї юанды 
колдонууга ºтїїдº, айрым мамлекеттер 
болсо ºтїї ниетинде. Мындай процесс 
эл аралык соода алакасынын ы¢гайлуу 
талаптары жана кадыресе кºрїнїш деп 
ойлойм. Себеби, Кытайдын экономикасы 
дїйнºдº экинчи орунда турат. Рыноктун 
керектºº масштабына жараша товарлар-
ды ºндїрїп келе жатат. Анын їстїнº эко-
номикасы туруктуу ºнїккºн мамлекеттин 
улуттук валютасы менен эсептешїї ким-
ге болбосун о¢ой”. 

Украина кризиси  
боюнча кытай планы

Кытай Украинадагы конфликтти 
жºнгº салуу боюнча 12 пункттан 

турган планын жарыялады. Ага канча 

мамлекет кº¢їл бургандыгы  боюнча су-
роого элчи айым мындай дейт: “Кытай-
дын позциясын айтсак, андагы курч кыр-
даалды сїйлºшїї жолу менен тил табы-
шууга їндºп жатат. Бул документ эл ара-
лык коомчулуктун кº¢їлїн бурдурду. Ал 
жарыяланар замат БУУнун генералдык 
катчысы А.Гутерриш Кытайдын позиция- 
сын колдой турганы билдирди. Ал тїгїл 
АКШнын мамлекеттик катчысы Э.Блинкен 
да конфликтешкен тараптардын жара-
шуу идеясына колдоо кºрсºтº сїйлºдї. 
Бирок, сºз менен ички ой бириксе жак-
шы болмок”... 

“Жашыл” долбоорлор-
го жардам болобу? 

Кыргызстандын тышкы карызы-
нын жарымына жакыны Кытай-

дын Эксимбанкына тиешелїї. Прези-
дент С.Жапаров ºлкºнїн жалпы тышкы 
карызын “жашыл” энергетикалык дол-
боорлорго алмаштырууну сунуштап жа-
тат. Кытай бул маселеге кандай карай 
тургандыгы боюнча суроого элчи айым 
мындай дейт: “Президент Садыр Жапа-
ровдун “жашыл” экономика долбоорло-
руна тышкы карыздарды тºлººнї айры-
баштоо идеясын Кытайдын компетенттїї 
органдарынын адистери иликтеп, ка-
рап жатышат. Албетте, Кытай эл ара-
лык финансылык эрежелерди сактоо-
го тийиш. Бул маселелерди эки тарапка 
бирдей ы¢гайлуу жана достук кызмат-
таштыктын духунда талдап кºрїшºт деп  
ойлойм”. 

Асел МУСА кызы, «Кыргыз Туусу»

ªз жергебизде  
23 медаль алдык

Спорт

Тбилисиде алтын уттук
Кыргызстандын дзюдо боюнча улуттук 

курама командасынын мїчºсї Кубаныч Айбек  
уулу Тбилиси шаарында ºтїп жаткан Grand Slam 
турниринде же¢їїчї болду. Бул мелдешке 61 
ºлкºнїн  спортчулары катышты. 

Кубаныч Айбек уулу 66 кг салмакта мелдештин 
1/16 финалынан баштап катышты. Ал Куба, Бра-

зилия жана Грузиянын эки спортчусун же¢ип, финал-
га чыгып, финалда монголиялык балбанды утуп, ал-
тын медалга татыды. 

Акжолубуз Р.Власов  
менен кїрºшºт

Балбаныбыз Акжол Махмудов Иван Поддуб-
ныйдын балбандар лигасынын (PWL – 4) мелде-

шинде россиялык 
Роман Власов ме-
нен кїрºшºт.

Мелдеш 26-
а п р е л д е 

Казакстандын Ал-
маты шаарында-
гы спорт ордосун-
да ºтºт. Махмудов 
менен Власов грек-
рим кїрºшї боюнча 
77 кг салмакта кїч 
сынашат.  

“Роман Власов 
экººбїздїн карма-

шуубуз тарыхый окуя болорун билем. Андыктан кїрºшкº 
ºтº жоопкерчилик менен чыгып, же¢ишти илип кетїї 
їчїн колдон келген аракеттин баарын жасайм. Карье-
рамдагы бул маанилїї учурга кїбº болуп жатканы¢ар 
мени абдан кубандырат”, – деп жазган А.Махмудов со-
циалдык тармактардагы билдирїїсїндº.

Белгилей кетсек, Акжол Мухмудов грек-рим кїрºшї 
боюнча дїйнº чемпиону жана Олимпиада оюндары-
нын кїмїш байгесинин ээси, ал эми Роман Власов 
дїйнºнїн їч жолку жана Олимпиаданын эки жолку  
чемпиону.

Те¢ чыктык
Кыргызстандын футбол боюнча курама ко-

мандасы Мьянманын командасы менен жолдош-
тук беттеш ºткºрдї. 

Оюн 1:1 эсе-
бинде аякта-

ды. Беттештин акыр-
кы мїнºттºрїндº Кай-
рат Жыргалбек уулу 
“Ак шумкарлар” їчїн 
чечїїчї топту киргиз-
ди. Алдыда Кыргыз-
стандын курамасы 
Индиянын командасы 
менен оюн талаасы-
на чыгат.

Эскерте кетсек, 
Tri-Nation International 
Football Tournament 
турниринин алкагында Индиянын Калькутта шаарын-
да Кыргызстандын курамасы эки жолдоштук беттеш 
ºткºрºт.

Бишкекте 21-25-март кїндºрї Каба уулу  
Кожомкул атындагы спорт ордосунда Совет-
тер Союзунун Баатыры Дїйшºнкул Шопоков-
дун элесине арналган бокс боюнча эл аралык 
мелдеш ºттї.

Ага Кыргызстан, Казакстан, ªзбекстан, Монго-
лия, Беларусь жана Тїштїк Кореянын спортчу-

лары катышты.
Боксчулар 48ден 92 кг. салмак категорияларында 

кїч сынашты. Жалпы эсеп боюнча, Кыргызстандын бокс 
боюнча улуттук курама командасы 23 медаль алышты. 
Анын ичинде 6 алтын, 7 кїмїш жана 10 коло  медаль бар.

Эске сала кетсек, эл аралык мелдештин байге фон-
ду 40 ми¢  долларды тїздї.
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«Кыргыз Туусунун» кышын кынагандар

Мелис СОВЕТ уулу, “Кыргыз Туусу” 

– Гїлайым эже, алгач Шекербек 
агай менен кантип таанышып, баш 
кошуп калганы¢ыз бизге кызык бо-
луп турат...
– Шекербек экººбїз 1973-жылы январь 

айында таанышканбыз. Ал кезде мен Улут-
тук университеттин 3-курсунда окучумун. 
Бир классташым Бишкектин М.Кїре¢кеев 
кºчºсїндº таластык эже менен бирге ба-
тирде турчу. 13-январда ошол эженин туул - 
ган кїнїнº чакырышты. Барсам эженин ар-
миядан отпускага келген иниси, анын дос-
тору да бар экен. Алар менен таанышып, 
чогуу туулган кїн белгиледик. Анан жа¢ы  
таанышкан Шекербек деген узун бойлуу жи-
гит бизди сїрºткº тартып, “Сїрºтї¢ºр даяр 
болгондо салып жиберейин”, – деп дарек-
терибизди жазып алды. Бир кїнї їйдїн жа-
нындагы ата-энем менен кат алышып тур-
чу “До востребованиядан” (жºнºтїлгºн кат-
ты ээси алмайынча бир ай сактай турган по-
чта кызматы) калы¢ кат алдым. Ачсам кат 
Шекербектен экен. Катта ал ал-жайымды, 
окуумду сурап, ºзїнїн армиядагы кызма-
ты тууралуу кызыктуу баяндап, аны менен 
кошо туулган кїндº тарткан сїрºттºрдї са-
лып жибериптир. Ыраазычылыгымды бил-
дирип катка жооп жаздым. Ошентип экººбїз 
кат алышып жїрїп мамилебиз жакшы бо-
луп кетти. Ошол жылы ноябрь айында Ше-
кербек армиядан келип, “Їйлºнїшїм керек, 
сен кандай дейси¢?” – дегенинен мен окуу-
ну бїтмºйїнчº турмушка чыкпасымды, ºзїм 
Кºлдºн болуп туруп алыскы Токтогулга тур-
мушка чыксам ата-энем капа болорун айт-
тым. Жообума капа болгонсуган Шекербек 
айылына кетти.   

3-декабрда чет тилдер факультетинин 
лингафондук кабинетинен келе жатсам бир 
курсташым “Гїлайым сїйїнчї, сїйїнчї!” – 
деп эле кыйкырат. Ошол кезде апам кош 
бойлуу болчу. Апам тºрºгºн го деп: “Ии, апам 
тºрºптїрбї?” – десем, – “Жоок, сага Шекер-
бек келиптир”, – деп коёт жыргап. Кºрсº, 
Шекербек эбак эле айылдан алып келген 
баштык-баштык эт-ашы, боорсогу, таттуу-
лары менен жатаканадагы кыздарды жырга-
тып жатыптыр. “Эмнеге кайра келди?” – деп 
та¢ калып эле барсам, – “Сени алып кеткени 
келдим. Менин кº¢їлїм сага тїшкºнїн би-
леси¢ да. Сага їйлºнбºсºм атам айылдагы 
Жээнбек деген кишинин кызын алып берем 
деп жатат”, – деп калды. Ошондо чо¢ апам-
дын “Алыска турмушка чыгасы¢бы, ко¢шу 
жерге чыгып бактылуу болосу¢бу, ал Кудай-
дын иши. Ал жигит кº¢їлї¢º жакса арты¢ды 
карабай бара бер”, – дегенин эстеп макул 
болдум. Ошентип 1974-жылдын  5-декаб-
рында Конституция кїнїндº Шекеме баш 
кошком. Ошол жылы ºтº катуу суук болгон. 
Суукка карабай Шекем экººбїздїн айылга 
бара жаткандагы бактылуу кїндºрїбїз али 
да кºз алдымда.      

– Шекербек агай ºзї медицина-
лык окуу жайды аяктап фельдшер 
болуп иштеген экен. Ал киши кан-

Келерки 2024-жылы Кыргыз Республикасынын алгачкы тун 
гезити болгон “Кыргыз Туусу” гезити 100 жашка толот. Жїз жыл 
ичинде уюткулуу басылмада кандай гана чыгаан журналисттер, 
коомдук ишмерлер, саясатчылар иштеген жок. Алардын 
катарында 35 жыл бою ушул гезитте фотокабарчы болуп 
иштеп, эзелки СССРден тарта кийинки Эгемен Кыргызстандагы 
тарыхый адамдарды, урунттуу учурларды, ºлкº жетекчилерин, 
таанымал инсандарды, ºнºр адамдарын сїрºткº тарткан, 
кыргыз фотосїрºтчїлºрїнїн ичинен биринчи жолу “Кыргыз 
Республикасынын  маданиятына эмгек си¢ирген ишмер” 
наамын алган, белгилїї фотосїрºтчї Шекербек САРТОВ бар. 
ªкїнїчтїїсї, ал кишинин бїтїндºй эки доорду чагылдырган 
тарыхый сїрºттºрї мамлекет тарабынан анчейин бааланбай 
турат. Анын кыргыз элине жасаган зор эмгегин баалап, 
гезитибиздин 100 жылдык юбилейин утурлай куйкум сºздїї 
маркумдун жубайы, англис тил мугалими, ºмїрлїк жолдошунун 
бїтїндºй архивин, баалуу эмгегин кºздїн карегиндей сактап келе 
жаткан Гїлайым УСУПОВА менен бирге ал инсанды эскердик.  

Гїлайым УСУПОВА:

“35 жылда Шекербек эки 
доорду сїрºткº тартыптыр”

дайча фотокабарчылыкка кызыгып  
калган?
– Шекем, ºзї илгертен эле сїрºт тарт-

канга кызыгып, тартып да жїрчї экен. Биз 
їйлºнгºн со¢ Бишкектин Чо¢-Арык айылын-
да батирде туруп калдык. Фельдшерлик иши 
боюнча ар кайсы райондорго барып лекция 
окуп, ага удаа эле “Санпросветте” штат-
тан сырткары сїрºт чыгарып иштеп жїрдї. 
Ошол кезде Шекем фотоглянцователи жок 
болуп, сїрºт чыгарууда бир топ кыйналды. 
Чыгарган сїрºттºрїн жашаган батирибиз-
дин терезесине кадимки эле тамакка кош-
кон содадан шыбап туруп кечинде чаптап 
коёт. Та¢га маал сїрºттºр кургап тырс-тырс 
этип жерге тїшºт. Аны кºрїп калган їй ээси 
“Терезенин баарын карала кылды¢ар, ан-
дай кылбагыла”, –  деп урушуп жїрдї. Бир 
кїнї Бурул Сыдыкова деген жердеш груп-
палашым экººбїз ке¢ешип, ЦУМдан сти-
пендияма фотоглянцователь сатып алып 
Шекемдин туулган кїнїндº белекке бер-
дим. Мындайды кїтпºгºн жолдошум тимеле 
жаш баладай куду¢дап кубанды. Ошентип 
жїрїп 1975-жылы 19-августта улуу кызыбыз 
тºрºлгºн кїнї Шекербек “Кыргыз Туусуна” 
штаттык фотокабарчы болуп ишке кирди.  

– Агай ºмїрїнїн кºбїн “Кыргыз 
Туусу” гезитине арнап, далай атак-
туу адамдарды тарткан экен. Сиз да 
алар менен аралашып калды¢ызбы?
– Бала, окуу болуп жїрїп анын ишине 

кºп аралаша алган жокмун. Бирок, Шекем 

кесиптештеринин, улуу инсандардын аты-
жºндºрїн айтып, кыял-жоругун элестїї кы-
лып баяндап бергендиктен ар бирин сыр-
тынан таанычумун. Кээде алардын бирººсї 
їйгº келип калса “Бул баягы мен айтып бер-
ген баланча деген киши эмеспи”, – деп таа-
ныштырып калчу. Ошол учурда “Абдымажит 
Мырзаев деген жигитти тарттым, ал антти-
минтти”, – деп аны кºп айтып жїрдї. Ше-
кемдин кºзї ºтїп кеткенде си¢дим ооруп ка-
лып шаардык онкологиялык ооруканага бар-
дык. Дарыгерге кирип бара жатсак эшигинде 
“Абдымажит Мырзаев” деп жазылып турат. 
Кºрїнїп бїткїчº сурай албай жатып чыгып 
бара жатканда “Сиз Шекербек Сартовду таа-
ныйсызбы?” – десем, – “Ой, таанымак тїгїл 
ал экººбїз э¢ жакын дос болчубуз. Кайран 
киши, мыкты адам эле”, – деди. 

Кыскасы, Шекем бардык тармактагы 
адамдар менен жакшы мамиледе болду. 
Мен ал иштешкен залкарлар, улуу адам-
дар менен кºзмº-кºз кездешпесем да Ше-
кемдин айтып берїїсї менен эле алар ме-
нен жолуккандай, аралашкандай болчумун. 
Бир жолу Чы¢гыз Айтматов менен жолугушуу 
болуп, эл тарап жатканда кесиптештерине 
“Мени да Чы¢гыз аке менен тартып койгула-
чы” деп ал киши менен катар тура калыптыр. 
Ошондо Ч.Айтматов “Ой, сен менден да чо¢ 
турбайсы¢бы. Аты¢ Шекербек экен, Шекер 
айылынан эмесси¢би?” – деген тура. Ше-
кем аты Шекербек Шеркуловдун ысымынан  
коюлганын, ºзї Таластан болорун айтып, “Биз  
каяктан чо¢ бололу Чы¢гыз агай, дїйнºгº 

атагы чыккан сиз чо¢ адамсыз да. Биз катар-
дагы эле жºнºкºй адам эмеспизби. Мындай 
турсам туура болот окшойт”, – деп тамаша-
лап бир тепкич ылдый туруп Ч.Айтматов ме-
нен сїрºткº тїшїптїр. Ошондо улуу жазуу-
чу ага жакшы батасын берген экен. 

Бир курдай тºкмº акындар Эстебес Тур-
суналиев, Тыныбек Токтосунов, белгилїї 
акын Байдылда Сарногоевдердин їйїнº 
чогуу барганбыз. Кийин Байдылда аксакал-
дын буту сынып баса албай калганда Шекем 
бир-эки киши менен аксакалга учурашканы 
куру кол барыптыр. Ошондо ал киши “Кана, 
бирдеме¢ер барбы? – десе Шекем “Сиздин 
буту¢уз сынды дегенинен эле жºн-жай кел-
генбиз”, – десе Байдылда аксакал, – “Менин 
бутум сынды, кекиртегим сынган жок, азы-
рынча кекиртегим бїтїн эле”, – деген тура. 

Кийин Эстебес Турсуналиев баштаган 
тºкмºлºр менен да алыс жактарга чыгып 
жїрдї. Бир жолу алар менен алыскы бир  
айылга барышыптыр. Ошондо Эстебес аке 
ырдап бїтїп эле кетейин десе андан кий-
инки чыга турган акындан дайын жок дейт. 
Кºрсº, ал саамалдан кºп ичип алып ичи  
ооруп, элден оолак кетип калыптыр. Анан 
Эстебес аке анын ордуна да ырдап, кечке эси 
оогон тура. Шекем ушундай кызыктуу окуя-
ларды айтып кїлдїрїп жїрїп мен картайган 
жокмун. Анын кºзї ºткºндºн кийин “Кыргыз  
Туусунда” иштегендер “Шекербек агайдын 
кабинети дайыма ачык болуп, ал жактан 
дайыма кыраан каткырык чыгып турар эле. 
Ал кеткенде редакция тыптынч эле болуп 
калды”, – деп айтып жїрїштї. 

– Агайдын бир япон жигитке кыр-
гыз тилин їйрºтїп, ага-инидей бо-
луп калышканын окуп калдым эле...
– Бул кызык окуя. Шекербек азыркы “Ба-

кыт їйїнїн” жанында жїрсº Шимизу Тодохи-
ро деген япон жигит жїрїптїр. Анан экºº ка-
пысынан таанышып калышат. Ошондон тар-
та ал Шекербекке тынбай келип жїрїп кыр-
гызча тїш жоруп калган. Кийин анын Япо-
ниядан мекендештери келип, Шекербек ме-
нен бирге То¢ районуна барышып бир ча-
бан тууралуу документалдуу фильм тартып 
келишти. Кийин экºº кºп мезгил бою байла-
нышып жїрїштї.  

– Бул киши фотокабарчы катары 
кºп жерди кыдырып, їйгº да кºп ток-
тобосо керек? Їйдº кандай тїгºй, 
ата эле?
– Ооба, бир жума, эки жума, кээде бир 

айга жакын їйдº болбой калган учурлар 
болчу. Бир жылы сырттагы кыргыздардын 
каада-салтын чагылдырабыз дешип “Кыргыз 

Шекербек САРТОВ

Гїлайым УСУПОВА

Талаа-тїздºгї иштерде
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“35 жылда Шекербек эки 
доорду сїрºткº тартыптыр”

Туусундагы” кесиптештери менен Жерге-
Тал, Мургабда бир айдай жїрїп келди. Ан-
дагы сїрºттºр азыр ºзїнчº эле бир китеп 
болот. Кыскасы, кїйººм ºмїр бою ºкмºттїк 
киши болду. Убакытынын кºбїн ишинде 
ºткºргºндїктºн їй тїйшїгїнїн кºбїн мен 
жасап, ал тургай Шекемдин кийимдеринен 
бери базардан ºзїм сатып келчїмїн. Туу-
ра келбей калса ºлчºмїн карыштап ченеп 
алып, кайра барып алмаштырып келчї элем. 
Анан кээде тамашага салып “Ушу сен мага 
эмес, “Кыргыз Туусуна” эле їйлºнгºнсї¢”, 
– десем, – “Эми мен силерди багайын деп 
ушинтип жїрбºйїмбї”, – деп кїлїп калчу. 
Анан ишинде ар кандай учурлар болорун, 
жетчї жерине жете албай калганда ат, эшек 
минїїгº, керек болсо жºº жїрїїгº да туура 
келерин айтчу эле. 

Ошентсе да їйдº Шекем э¢ мыкты жол-
дош, ата, жакшы кїйºº бала болду. Їйгº 
кїндºй жаркырап кирип, балдарга, мага бир 
катуу айтчу эмес. Балдары атасынын бир 
жаман жагын кºрїшкºн жок. Болгону “Атам 
бир да жолу мектепке барган жок” деп ка-
лышат. Эл кандай жакшы кºрсº туугандары,  
кайын журту да аны ошондой жакшы кºрїштї. 
Кыскасы, Шекем бул дїйнºнїн коногундай 
эле дїнїйº жыйбай, бейкапар, пейилди ке-

нен коюп жакшы жашады. Ошондон уламбы, 
айтор, айылдаштары, тууганынын тууганда-
ры, дос, тааныштары їйгº кºп келишчї. Азыр 
бир кызым “Апа, бала кезден їйгº конок келе 
берип кишиден тажап калыптырбыз. Ошол 
кезде босого жакка жатып калып, ары-бери 
ºткºндºрї бутубузду оорута тебелеп кетишчї 
эле”, –  деп кїлїп калат. Азыр ойлосом, Ше-
кем аябай сºзмºр, шайыр, ке¢ пейил болгон-
дуктан айылдаштары, классташтары, таеке, 
жээндери да аны сагынып келе беришчї экен. 

– Адатта, сººк-саактуу, кºлºмдїї 
адамдар ак кº¢їл, бала кыял  болот 

эмеспи. Шекербек агай да ошондой 
болсо керек?
– Кºп эле журналисттер тиягынан,  

биягынан улуп-жулуп їй салып, машина са-
тып алышат экен. Шекербек ошондойго жок 
эле. Улунуп-жулунбагандыктан экººбїз се-
гиз жыл кºчїп-конуп батирлеп жашадык. 
ªзї да акыры ошентип жашагандан тажа-
ды. Эсимде, бир жолу кºчкºнгº машине тап-
пай балдардын керебетин, анча-мынча эме-
ректерибизди бир їйдºн экинчи їйгº жону-
на кºтºрїп ташыган. 

Ошентип жїргºнїбїздº ишинен їй бери-
лет болуп калды. Анан Шекербектен “Бир аз 
кїтїп Асанбай микрорайонунан їй аласы¢бы 
же Алымкулов (“Кыргыз Туусунда” иштеген) 
деген ошол жакка кºчїп, анын Ленинград-
ский кºчºсїндºгї їйї бошоп жатыптыр, же 
ошону аласы¢бы?” – дешсе, – “Мага кайсы-
нысы болсо деле боло берет”, – дептир. Мен 
кыйпычыктап “Їйдї барып кºрºйїн, жакшы 
болбосо Асанбайдагыны эле кїтºлї”, – де-
сем. “Жок, сен їйдї кºчїп барганда эле кºр”, 

экенине карабай бир ай бою їйдї кырып, 
тазалап, актап, сырдап чыктым. Команди-
ровкадан келип эле “Оо, їй таанылбай ка-
лыптыр го”, – деп аябай сїйїндї. Кийин ого-
родун о¢доп, тегерек четин пескоблок ме-
нен тосуп алдык. 

– Жалгыз балабыз каза болуп кал-
ган деди¢из, ошондо Шекербек агай-
дан эркек бала жокпу?
– Шекербек экººбїздїн башыбыздан 

ºткºндї жазса ºзїнчº бир чо¢ роман болот. 
Ошол балабыз милиционердин ºчºштїгїнºн 
эле бейкїнºº каза болуп калды. 

Кайын атам ооруп биздин їйдº жїргºн 
кезде балам бир кыз менен сїйлºшїп жїргºн 
экен. Мен їй, университет болуп жїрїп 
баламдын ким менен, кандай кыз менен 
сїйлºшїп жїргºнїнº да маани бербептир-
мин. Бир кїнї ал “Апа мен їйлºнºйїнбї?” – 
дегенде, –  “Ий балам, чо¢ ата¢ жа¢ы эле ка-
за болбодубу. Жок дегенде ал кишинин кыр-
кын ºткºрºлї, ошондон кийин сїйлºшºлї”, 
– дегем. Кºрсº, ал кыз уулубуздан кош бой-
луу болуп калып, кайын атамдын кыркылыгы 
ºтїп жатканда тºрºгºн экен. Аны уулум мага 
айта албай жїрїп карындашына баласынын 
атын Арстан коюшканын айтыптыр. Кийин 
ал келинди издеп такыр таба албай койдум. 
Азыр ал неберебиз 24кº чыгып калса керек. 
“Азамат уулу Арстан”, “Арстан Сартов”, “Арс-
тан Шекербеков” деп интернеттен издесем 
мындай аты-жºнї барлар Казакстан, Рос-
сиядан кºп чыкты. Бирок, алардын кимиси 
биздин неберебиз экенин билбейм да. “Кай-
дасы¢?” телеберїїсїнº берейин десем не-
беремдин апасынын атын билбейм. Ошон-

– Мындан бир нече жыл мурун Ше-
кербек агайдын сїрºттºрїн китеп 
кылып чыгарам деп жїрдї¢їз эле...
– Ооба, андай максатым бар. Чынын-

да, мен азыр Шекербектин сїрºттºрїн ки-
теп кылып чыгарып, анын эмгектерин ир-
геп эле отурушум керек эле. Бирок, тирїї 
жан болгондон кийин кыймылдап, оокат 
кылыш керек экен. Азыр мектепте англис 
тилинен сабак берип иштеп жатам. Китеп 
чыгарганга каражат, демººрчї жок ойло-
гон ойлор ишке ашпай турат. Шекем 35 
жыл ичинде Кыргызстандагы мен-мен де-
ген атактууларды, акын, жазуучуларды, да-
талуу иш-чараларды, ºлкº президентте-
рин, айыл чарбасында їзїрлїї эмгектен-
ген мыкты инсандарды, манасчыларды, 
сїрºтчї, айкелчилерди, тарыхый окуя- 
ларды, ар тармактагы їлгїлїї адамдар-
ды, илимпоздорду, тактап айтканда, СССР,  
кийинки эгемендїї Кыргызстандагы коом-
дук ºзгºрїїлºрдї, эки доорду сїрºткº тар-
тыптыр. Мунун баарын ºз-ºзїнчº китеп кы-
лып чыгарса болот. Тилекке каршы, ага кºп 
акча керек экен. Анын їстїнº ºзїм да бир 
аз сыркоолоп жїрºм. Демººрчї табылып, 
Шекемдин мендеги архиви китеп болуп чы-
гып калса тарыхый  мурас болуп калат эле. 
Азыр анын сїрºттºрї кºп жерде пайдаланы-
лып жїрºт. Бирок, негедир авторун жазбай 
коюп жатышат. 

– Агай оору менен да кºп алышып 
жїрдї окшойт?

– Шекер башында рентгенде иштеп, 
андан со¢ 35 жыл сїрºт лабораториясын-
да жала¢ химиялык заттар менен эмгек-
тенди да. Ошонун баары бооруна зыян бо-
луп боор циррозу менен ооруду. Жана айт-
кандай, баласы каза болгондон кийин ага 
кант диабети да жабышты. Анан 2010-жы-
лы 7-апрель окуясында жаш балдардын кºз 
кºрїнºº ºлїп жатканы телевизордон кайра-
кайра кºрсºтїлїп жатпадыбы. Ошону кºрїп 
алып “Гїлай, мен го ичеримди ичип, жээрим-
ди жедим. Мобу жаш балдардын ºлгºнї жа-
ман болбодубу”,-деп абдан кейиди. Ошон-
дон стресс болдубу билбейм, бир кїнї мен 
жумушка кетсем ваннадан чыгып келе жа-
тып инсульт болуп жыгылыптыр. Кыздарым 
ал кезде їйдº эмес болчу. Эки неберем ба-
шына жаздык жаздап, мага телефон чалыш-
канынан жумуштан жетип келип небереле-
рим менен ара¢дан зорго диванга жаткы-
рып, атайын ооруканадагы дарыгерине чал-
дым. Дарыгери келип ºлº элек кишиге угу-
за эле “Адам болбойт, оозунан кан кетип 
жатып ºлºт” дегенде дарыгерлердин кай-
дыгерлигине, мерездигине бир та¢ калдым.  

Шекем негизи ºзї олбурлуу, кїчтїї бол-
чу. Бою 1 метр 88 сантиметр эле. Боор цир-
розу жабышканда деле ага кºп моюн бер-

бей жїрїп, балабыз камалып калганда да-
роо алсырай тїштї. Аны чыгарам деп ка-
ра жанын карч уруп жїргºндº кант диабети 
кошул-ташыл болду. Бирок, Шекем кыс- 
ка ºмїрїндº байлыкка, атак-да¢кка азы-
гырылбай ºрнºктїї, бийик жашап ºттї.  
Аалы Токомбаев “ªмїр бизден ºтїп кетсе, 
эл эмгектен эскерсин дегендей” анын эмге-
гин эл, замандаштары, “Кыргыз Туусу” ре-
дакциясы баалап жатканына кубанып оту-
рам. Кºзї ºткºндº Шекеме арнап минтип 
жазганым бар эле:

Ардактап эли сїйлºсº,
Аскадай Шекем ºлºбї,
Жактырып эли сїйлºсº, 
Жайдарым Шекем ºлºбї.
Сыйлап бир турса ºз эли,
Сымбаттуу Шекем ºлºбї.
Барктап бир турса ºз эли,
Баатырым Шекем ºлºбї.
Келбетин мактап ырдашса,
Кебелбес Шекем ºлºбї.
Кºркºмдїї сºзїн эстешсе,
Чеченим Шекем ºлºбї,
Уюткулуу сºзїн улантса,
Урматтуу Шекем ºлºбї,
Кїндº бир сºзїн эстешсе,
Кїлкїсї Шекемдин ºчºбї,
Сїрºтїн кºрїп эстешсе,
Сїйкїмдїї Шекем ºлºбї.
ªз эли эстеп турганда,
ªрнºктїї иши ºлºбї.

– деп койду. Кºрсº, ал мени айнып кетет деп 
ойлоптур. Ошентип, 1983-жылы “Кыргыз 
Туусу” аркылуу мурда аскердик гарнизонго 
ылайыкташылып салынган барак їйдºн їч 
бºлмºлїї батир алып, кºчїп бардык. Ше-
кем бизди киргизип коюп эле командировка-
га кетти. Кош бойлуу, тун балам кичинекей 

дуктан Шекербек алган їйдїн бооруна “Бул 
їйдº КРнын маданиятына эмгек си¢ирген 
ишмер Шекербек Сартов жашаган” деген 
такта илдирсемби деп жїрºм. Балким, ким-
дир бирºº окуп калып неберебиз табылып 
калабы деген їмїтїм бар.  

ªзї кыргыз тилин їйрºткºн  
Тодохиро Шимизу менен Орус сатириги Е.Петросян менен

Кесиптештери менен

Акын жазуучулар менен

Ш.Сартов тарткан тарыхый сїрºт
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Мекендештин  кїндºлїгї

Мелис СОВЕТ уулу,  
“Кыргыз Туусу” 

Боордоштук

Кыргыздар ºз мекенибизде итче 
ыркырашканыбыз менен сырт-

та тууганчыл экенбиз. Муну айтканым, 
мигранттык турмушта кыргыздардын 
бири-бирине болгон ысык мамилесин 
кºп кºрдїм. Андай окуялар ºзїмдїн 
башымдан да кºп ºттї. 

Бир жолу їйдїн жанындагы “Маг-
нит” дїкºнїнº кире калсам кассада кыр-
гыз келин отуруптур. Мени кºрº сала 
“Кандайсыз эже, пенсиялык карта ме-
нен 13 рубль болсо да сизге скидка кы-
лып койдум, – деди. Мындайда эмне 
дешти да билбей, жїрºгї¢ жылып Кыр-
гызстанды кучагы¢а батырып, катуу ку-
чактагы¢ келет. Албетте, 13 рубль чо¢ 
акча деле эмес, бирок, алыскы жер-
де жїргºндº мындай жылуу мамиле,  
боор тартуу бардыгынан кымбат экенин  
тїшїнºсї¢. 

Кээде “Яндекс” такси чакырсак ай-
доочусу кыргыз болуп калат. Жолдо-
шум кыргызды кºргºндº эле “Отказды” 
басып коёюн, процент тºлºбºйсї¢”, 
– деп калат. Ал деле анчалык кºп ак-
ча эмес, бирок, бул да чет жердеги 
мекендештерибизди кубантуу, бири-
бирибизге болгон мээрим, сїйїїнї ой-
готуу аракети. Андайда таксист да, 
буйрутма берген кыргыз да ºзїн бак-
тылуу сезип, кыргыз экенине сыймык-
танып калат. 

Дїкºндº иштеп жїргºнїмдº бир 
кыргыз жигит тамеки алганы кирип ка-
лып э¢ арзан тамеки сураганынан “Ай, 
гºш жесе¢, тамеки тартпай”, – деп кой-
дум. Анан ал “Эже, оштуксузбу, мен На-
рынданмын”, – деп сїйлºшїп калды. 
Россияга жа¢ы эле келиптир. Бир кїнї 
ал “Эже, жол киреге 100 рубль карыз 
берип туру¢узчу”, – деп калды. Канча-
да кайтарын сурасам, саат сегизге ке-
лерин айтты. “Кечикпей саат онго келип 
кал” деп “безлимиткамды”(жол жїрїї 
карточкасы) бердим. Ошентип экººбїз 
“атам экººбїзгº бир ыштан, кантип чы-
габыз кыштан” болуп, бир жол жїрїї 
карточкасын пайдаланып жїрдїк. Мен 
ишке келип карточканы ага берем. Ал 
ишке кетип кечинде келгенде карточ-
каны мага берет. Дем алыш кїндºрї 
ага 200 рубль таштап кетип жїрдїм. 
Бир кїнї ал ушундай сїйїнїп келип 
“Эки айдан бери бїгїн курсагымды 
аябай тойгуздум. Айлык алдым, ка-
рызымыды берейин деп келдим. Сиз-
ге чо¢ ырахмат!” – деп 400 рубль, ма-
га бир ватрушки (ичине ар кандай  
даамдуу нерселер кошулган тегерек 
нан) ала келиптир. Анын ватрушкиси-
нен да чын дилинен билдирген ыраа- 
зычылыгы, жаш баладай сїйїнгºнї 
ºзгºчº таасир калтырды. ªз бир туу- 
ган инимди кубанткандай сїйїндїм. 

Бул жолу окурмандарыбызга Россияда кºп 
жылдан бери иштеп, жашап жїргºн дагы 
бир мекендешибиз Айнура Жээнбекованын 
башынан ºткºргºн окуяларын сунуштоону 
эп кºрдїк. Кºптºн бери фейсбук 
баракчасына кызыктуу ойлорун жарыялап 
келе жаткан каарманыбыздын турмуштук 
окуялары, баяндары эми “Кыргыз Туусуна” 
жарыяланып турат.

Мен кºргºн Россия 
“Сам ты  

Маунтин дю!”

Чет жерде сен канчалык таж-
рыйбалуу, жºндºмдїї болсо¢ 

деле баари бир гастарбайтерси¢. 
Дїкºндº иштеп жїргºндº бир орус ке-
лип: “Дайте, май блю”, – десе, ал эм-
не эле деп ойлонгуча он сºз угуп, маа- 
найым тїшїп отуруп калган кїндºр 
болду. Жа¢ы Москвага келгенде вино-
арак дїкºнїндº иштеп калдым. Оштун, 
Жалал-Абаддын арак заводдорунда 
иштеп жїрсºм да орустардын арак, пи-
волорун саткан кыйын эле болду. Ас-
сортименттен, аттарынан, жыттары-
нан башым айланчу. Билбей калган-
дарымды уялбай эле “Руками пока-
жите, подскажите”, – деп сурай берет 
элем. Дїкºн болгондон кийин ал жер-
ге ар тїрдїї адам келет. Кээси жакшы 
сºз айтса, айрымдары жаман айтып ке-
тет. Боюм кичине, кºзїм жымшык бол-
гон їчїн “китаеза, узкоглазая” деген-
дерди уга берип їйрºнїп деле калгам. 
Ошентсе да кээде чычалап кетчїмїн. 
Бир кїнї бир бала келип “Маунтин дю” 
– деп калды. Жаман оюмда мени кичи-
некей деп мыскылдап жатат экен деп 
“Сам ты маунтин дю!” – дедим. Орус-
тун оозу ачылып эле калды. “Продай-
те”, – десе деле ынабай эле аны уру-
шуп жатам. Бир маалда колу менен бир 
напитокту кºрсºтїп “Вот Маунтин дю”, 
– десе болобу. Алып окусам чын эле 
“Mauntain dew” деген жазуусу бар энер-
гетикалык суусундук экен. Уялганым-
дан эмне дээримди билбей кызарып  
кеттим.  

Эстен кеткис  
кºз ирмем

Кыргызстандагылар мигранттар-
ды акчаны опо¢ой эле кїрºктºп 

таап, жыргап эле жїрїшºт деп ойло-
шот. А биз байкуш кандай кыйынчы-
лык менен акча табарыбызга эч ким-
дин башы деле оорубайт. Москвага 
жа¢ы келип кыйналып жїргºн кези-
бизде кайын синдим чалып: “Же¢е, 
подработка бар. 2000 рублга бир мек-
тептин тºрт терезесин жууйсузбу?” – 
деп калды. Ал учурда андай иш та-
быш кыйын эле. Бир кїндº 2000 рубль 
тапсам жакшы экен деп ишемби кїн 
болгондуктан 8-класстагы кызымды 
да ээрчитип алдым. Барсак мектеп-
тин терезелери аябагандай чо¢ экен. 
Бизге чейин бирººлºр барып, жууй 
албай шалтактатып таштап кетип-
тир. Кудай бой бербегендиктен буту-
мун учуна туруп тырмышып жууп, ая-
бай кыйналдым. Эки терезени жууп  
бїткºндºн кийин кызым: “Мама, учуп 
кетсе¢из эмне болот? Ал акчаны баш-
ка жактан деле табабыз, кеттик”, – 
деп ыйлай баштады. Ал ансайын мен 

ºжºрлºнїп жууй бердим. Кызым ый-
лап жардамдашып жїрº берди. Акыры  
бїттїк.

Кайын си¢дим “Акчаны столдун  
тартмасына салып коёт, алып кете  
бересиз”, – деген эле. Баарын ирет-
ке келтирип, эми акчаны алып тере-
зени жапканда столдун їстїндº тур-
ган ваза тїшїп кетип сынып калды. 
Аны кызым столдун ча¢ын сїртїп, 
чекесине жылдырган экен. Мен º¢-
алеттен кетип, шок абалда туруп кал-
дым. Мени кºрїп чочуп кеткен кызым 
“Мама, ыйлаба¢ыз, кат жазып акча-
ны албай таштап кетебиз” – деп кал-
ды. ªкїрїп ыйлагым келип жатканын 
кызыма билгизбей “Мейли кызым, 
эч кимге айтпайбыз. Азыр Макдо- 
нальдска кирип, курсакты тойгузуп 
(анын кº¢їлїн кºтºрºйїн деп жатам да) 
кетебиз”, –  дедим. Катка “Кечири¢из, 
ушундай болуп калды. Ваза кымбат 
экенин кºрїп турабыз. Эгер 2000 рубль 
жетпесе калган акчаны алып келип бе-
ребиз”, –  деп телефон номеримди кошо 
жазып, акчаны каттын жанына коюп ке-
тип калдык. Сыртка чыксак элдин баа-
ры эле бизге боор ооругандай сезилди.  
Кайын си¢дим чалганда ошону да эп-
тей албады¢ызбы дебесин деп сыр 
бербей “Баары жакшы” – деп койдум. 
Эки кїндºн кийин тааныш эмес но-
мер менен бирºº чалып калды. Ал-
сам бизге терезе жуудурган орус аял 
экен. “Кыжаалат болбой келип (анда 
азыркыдай электрондук карта деле 
жок болчу) акча¢арды алып кеткиле. 
Таза жуупсу¢ар, мен ыраазымын”, – 
деп калды. Їч-тºрт кїндºн кийин ба-
рып мектеп кароолчусуна таштаган 
конвертти алып карасам 2500 рубль 
салып коюптур.

Жїрºктї болк  
эттирген  

тобокелчилик 

Канчанчы жылы экени эсимде 
жок бир жылы поезд менен келе 

жатканбыз. Баламдын документинде-
ги “и” тамгасын адашып “ы” кылып ко-
юшкан экен биздикилер. Илецкийден 
орустардын чек арачылары тїшїрїп 
салды. Їйдºн келе жатканда кайда-
гы акча, орто жолдо калдык. Же арт-
ка кете албайбыз, же Россия тарапка 
ºтº албайбыз. Эмне кыларымды бил-
бей эсим ооп калды. Балам коркуп кет-
песин деп “Прорвёмся, всё будет хоро-
шо” дегеним менен, ичимден билгиз-
бей ыйлап турдум. Ал а¢гыча ортомчу 
балдар пайда боло калышып баламды 
Соилецк вокзалына чейин ºткºрїп бе-
ришерин, мен такси менен ºтїп барып 
аларга акча берип баламды алып кет-
сем болорун айтышты. Анда жїрºгїм 
тоо экен. Макул болдум да Актюбин-
скийге келип, ломбардга сºйкº, шаке-

гимди коюп акча алып, такси менен 
Соилецкке барып калдым. Баламды 
ортомчулар поезддин отканасына бе-
китип ºткºрїп келип беришти. Ошондо 
экººбїз кучакташып алып аябай ый-
лаганбыз. “Карыз, кредит бїтсº эле 
болду, мигранттык жашоону желкем-
дин чу¢куру кºрсїн”, – деп ойлонуп 
Оренбургдан Москвага чейин уктабай, 
ачка, ыйлап келгем. Андан бери кан-
ча жыл ºттї. Мигранттар азайбай эле 
кºбºйїп бара жатат. Їйлїї-жайлуу бо-

луп, їйлºнбºгºнї їйлºнїп алсын деп 
ºзїм эле канчалаган туугандарымды 
мигрант кылдым. 

Чынында биз бир туугандарыбыз-
ды эле эмес, Кыргызстанды, жашаган 
жерибиздин элин кошо багып жаткан 
баатырларбыз. Биз болбосок орустар 
бїргº баскан батирлерин кимге ижарага 
беришмек эле? Милициясын,ФМСсин 
ким байытмак эле? Пивосун ким ичип, 
тамекисин ким тартып, КФСдеги ачуу 
тамактарын ким жемек эле? Кыргыз-
станда кычыраган їйлºрдї ким салып, 
за¢кылдаган музыка коштогон тойлор-
ду ким кылмак эле? Мигранттар болбо-
со далай банктар жабылып, базарлар-
да соода токтомок. Андыктан мигрант-
тар ºзї¢їздºрдї да ойлоп, акча¢арды 
ºзї¢їздºрдºн аябай тоё тамак жеп, 
ырыстуу кийим кийгиле. 

Уурдалган батон, 
депутат ээрчиткен 

6 кемпир 

Илгери мен иштеген дїкºндº кыз-
маткерлерге кїнїгº эки жолу бу-

лочка, печенье менен чай, бир жолу 
биринчи, экинчи тамакты салаты ме-
нен берчї. Нанды жеп-жебей ыргыта 
беришчї. Бирок желбей калган нанды 
їйгº кºтºрїп кеткенге уруксат берилчї 
эмес. Бир кїнї пол жууган ºзбек келин 
эки батон алып чыгам деп кармалып 
калды. Анан ал бир бºлмºлїї батир-
де тогуз адам жашашарын, сегизинин 
иши жок калып эки-їч кїндºн бери ачка 
калышканын айтып ыйлады. Беш-алты 
дагестандык ага дароо карталарынан 
акча чыгарып беришти. Директорубуз 
болсо толтура азык-тїлїк сатып бер-
ди. Кайдан угушканын билбейм, ошол 
кїнї эле бир машине менен эки азер-
байжан бала толтура азык-тїлїк ап-
келип таштап кетишти. Кечинде ишке 
келген ºзбек келин азык-тїлїктї кºрїп 
º¢гїрºп ыйлады. Ага кошулуп мен да 
токтоно албай аябай ыйладым.

Анын эртеси Россия Мамдума-
сынын бир депутаты беткап, колкап 
кийген 6 кемпирди дїкºнгº алып ке-
лип тºрт саат бою каалаган азык-
тїлїктºрїн алып берип жїрдї. Алар-
ды карап эле оозум ачылып калыптыр. 
Бир кемпир 18 ми¢ рублдук продук-
ту толтуруптур арабасына. Бирººсї 3 
ми¢ рублга гана продукту алган экен, 
депутат ºзї анын арабасын сїйрºп 
жїрїп толтуруп берди. Сїйїнгºн кем-
пир калтырап-титиреп ыйлап жибер-
ди эле ага да кошулуп ыйладым. Ко-
ронавирус каптаган учурда ушундай 
жїрºк оорута турган окуялар кºп бол-
ду. Муну жазбай коё албадым. Ал 
учурду эстесем азыр денем дїркїрºп  
кетет. 

(Уландысы бар)
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Акын жана доор

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ,  
“Кыргыз Туусу”

Белгил¿¿ т¿рк акыны Назым Хикмет ак 
сººк ¿й-б¿лºдº тºрºлгºн. Анда чер-

кес менен грузиндин да, поляк менен немец-
тин да каны бар. Атасы Хикмет бей Осман 
империясынын тышкы иштер министрлиги-
нин аппаратында иштеген. Апасы генерал-
дын кызы. Билимд¿¿, с¿рºтч¿ аял болгон. 

Алгачкы “Атажурттун ыйы” аттуу ырын 
12 жашында жазган.  Стамбулдагы мыкты 
лицейлердин биринен билим алган Хикмет 
Биринчи д¿йнºл¿к согуш тууралуу гезиттер-
ден окуган. Согушка колуна курал алып ка-
тышпаса, ºз кºз¿ менен кºрбºсº да, согуш 
апааты анын муунундагылардай эле жаш 
Хикметтин ж¿рºг¿н да жаралап ºткºн. М¿мк¿н 
согуштун таасиридир 17 жаштагы Хикмет 
аскердик-де¢из академиясына тапшырып, 
“Хамидийе” аскер крейсеринде офицер бо-
луп кызмат кылган. Бирок, ооруп калат да, 
ден соолугуна байланыштуу флоттогу кыз-
матынан бошотулат. 

1921-жылы достору менен боштондук 
¿ч¿н согушка катышуу ¿ч¿н интервенттер 
басып алган Стамбулдан Анатолийге бары-
шып, социалисттик маанайдагы уюмдар ме-
нен байланыш т¿з¿шºт. Тагдырдын буйру-
гун кара, досу Вала Нуреттин экººнº Анка-
радан Т¿ркиянын кºзкарандыгы ¿ч¿н чет эл-
дик аскердик интервенцияга каршы к¿рºшт¿н 
башында турган Мустафа Кемаль Атат¿рк 
менен жолугушуу бактысы буйруйт. Бул жо-
лугушуу жаш акынга кандай таасир калтыр-
ды, эмнеси менен эсинде калды, ал туура-
луу маалымат жок. Улут лидери катары бы-
шып жетилген Атат¿рк эки достон т¿рктºрд¿ 
кºзкарандысыздык ¿ч¿н к¿рºшкº бириг¿¿гº 
чакырган ыр жазуу ¿ч¿н ºт¿н¿ч¿ менен кай-
рылганы анык. Акындар ал ºт¿н¿чт¿ чын 
кº¢¿лдºн аткарып, бул ыр улуттук кыймыл-
дын жетекчилерине жагып, жаштарды да 
катуу таасирлентет. Ошондон улам аларды 
фронтко жибербей, лицейде мугалим кылып 
калтыруу чечими кабыл алынат.

Хикметтин солчул кºз караштары улут-
тун кºзкарандысыздыгы ¿ч¿н баш отун сай-
ган улутчул к¿чтºргº жаккан эмес. Ошондон 
улам, Нуреттин экºº аларга кºз карашы жа-
кын Октябрь революциясынын бешиги бол-
гон советтик Россияга аттанышат. Алгач  Ба-
тумиге (1921-ж.), андан ары Октябрь револю-
циясынын ысык деми менен та¢ атырып, к¿н 
кечирип жаткан Москвага (1922-ж.) барышат. 
Бул анын адамдык жана акындык тагдырына 
бурулуш жасаган сапар болгон. Бул мезгил-
де Москва революциянын гана бешиги бол-
бостон, орус адабиятынын к¿м¿ш доорунун 
да бешигине айланып, не бир таланттар би-
ринен бири ºт¿п, шакардай кайнап турган. 
Хикмет ºз¿н¿н кайра жаралуусун башынан 
кечирип жаткан орус поэзиясы, ал аркылуу 
авангарддык поэзия менен таанышат. Чы-
гыш эмгекчилеринин коммунисттик универ-
ситетинен окуйт. Алгачкы «28 Kanunisani» 
ырлар жыйнагы чыгат.

1924-жылы Стамбулга кайтып келет да, 
т¿рк компартиясынын легалсыз “Айдынлык” 
к¿н сайын чыгуучу журналында иштей баш-
тайт. 1925-жылы журнал жабылып, журнал-
дын кызматкерлери кармалып, соттолот. На-
зым Хикмет камактан качып, Измирге ба-
рып из жашырат. Аны сыртынан 15 жыл-
га соттошот. Ошентип кайрадан Москвага 
(1925-ж.) келет. 

Ал бºтºн жер, бºлºк элде эки жолу 
¿йлºнгºн. Анын т¿рк кызы Нюзет Ханым 
менен никеси кºпкº созулган эмес. Кийин 
орус кызы врач Елена Юрченкого ¿йлºн¿п, 
1928-жылы Т¿ркияда жарыяланган муна-
пыстан пайдаланып, Хикмет ºз ºлкºс¿нº 
кайтмай болуп, ж¿рºг¿ ºрºпк¿п турганда, 
жубайы кºз жумат.

Тилекке каршы, аны ºз ºлкºс¿ндº жы-
луу тосуп алышкан эмес, сагыныч жана ку-
салык менен кайтып келген Хикмет сегиз 
айга т¿рмºгº камалган. Т¿рмºдºн бошогон 

Атат¿рк акын Назым Хикметти бийик  
баалаган, жаран Хикметке ачуусу келген...

со¢, адабиятка баш 
оту менен кирип, “835 
сап”, “Джоконда жана 
Си Я-у” ыр жыйнакта-
рын чыгарат. Интел-
лектуалдык чºйрºн¿н 
зор кызыгуусун жараткан «Resimli Ay» аван-
гарддык журналында иштей баштайт. Ошол 
мезгилде болочок ºм¿рл¿к жубайы Пирайе 
Алтыноглуга таанышат. Бул анын кайгылуу 
жана э¢ бактылуу с¿й¿¿лºр¿н¿н бири болгон. 

Назым Хикмет ºз ºм¿р¿ндº кºп аял-
дарды с¿йгºн, кºп жолу ¿йлºнгºн, ошолор-
дун арасынан Пирайе Алтыноглунун орду 
ºзгºчº. Алардын мамилеси 20 жылга созул-
ган. 1930-жылы экºº алгач жолуккан убак-
та Хикмет 28де, Пирайе 24 жашта, экºº да 
¿й-б¿лºл¿¿, Пирайенин эки баласы бар эле. 
Назым Хикмет аны бир кºр¿п эле с¿й¿п ка-
лат да, ага ¿йлºн¿¿ ¿ч¿н аялы менен ажы-
рашууну чечет. Бирок, алардын баш кошсок 
деген кыялы беш жылдан кийин гана ишке 
ашып, Хикмет менен Пирайе ата-энелеринин 
каршылыгына карабай, баарынан жашырын 
никеге туруп алышат. Алардын ¿й-б¿лºл¿к 
бактысы кºпкº созулбайт. 1938-жылы Хик-
мет камакка алынып, 28-августта аскердик-
де¢из трибуналы 20 жылга т¿рмºгº кесет. 

Эгер ошол эле жылдын 10-ноябрында 
Мустафа Кемаль Атат¿рк д¿йнºдºн ºткºн¿н 
эске алсак, т¿рк элинин улуу лидери кºз¿ 
тир¿¿с¿ндº Назым Хикметтин т¿рмºгº кама-
ларын же камалганын билди бекен же бил-
ген эмеспи деген мыйзам ченемд¿¿ суроо жа-
ралат. Бул ºтº принципиалдуу суроо. Эгер 
ал билсе, дагы жашап турганда, экººн¿н кºз 
караштары дайым эле дал келе бербести-
гине, жолу бир эместигине карабай, Хикмет-
тин талантын сыйлап акынга кол сунмак бе-
ле деп ойлойбуз. 

Т¿ркиянын б¿г¿нк¿дºй г¿лдºп ºскºн мам-
лекетке айланышынын башатында азыркы 
Т¿рк мамлекетининин негиздººч¿с¿ Мустафа 
Кемаль Атат¿ркт¿н ошол жылдардагы арт-
ка жангыс реформалары турат. Т¿ркиянын 
азыркысына ошол жылдары жол чабылган. 
Тилекке каршы, коммунисттик идеяларга бе-
рилген, кыялкеч Хикмет ал реформаларды 
кабыл алып, жетик баа бере албастан, "ком-
мунисттик кыялдарынын" барымтасында 
калган. Т¿ркия мамлекети ¿ч¿н бурулуштар 
жылдарында Хикмет улутчул к¿чтºрд¿ кол-
добостон, коммунисттик идеяларды ырдап, 
башка ºй¿здº туруп, атажуртунун тагдыры 
¿ч¿н тынчсызданып ыр жазган. 

Атат¿ркт¿н Назым Хикметке ачуусу кел-
гени ушунчалык: “Аны кармап, дарга асуу ке-
рек да, анан анын бутуна жыгылып, жер муш-
тап ыйлоо керек” – деп айткандыгы тууралуу 
а¢ыз айтылат. Ким билет, акындын комму-
нисттик кºз караштарын акылына сыйдыра 
албаган т¿рк лидери ºз¿ талантын сыйлаган 
т¿рк акыны улам эле кыйша¢дай бергенинен 
айтса айткандыр, а балким, адабиятчылар-
дын оюнан жаралган уламадыр. 

Бирок, кандай дегенде да экºº те¢ т¿рк 
элинин тарыхында улуу адамдар бойдон 
кала берери шексиз. Баарын тарых ºз ор-
дуна коёт.

Хикмет турмуштун ачуу-таттуусун эч кан-
дай жымсалдабай, кандай болсо дал ошон-
дой жазган ачуу чындыкка сугарылган ары 
му¢дуу, ары жалындуу ырларды жазганы 
¿ч¿н ал карапайым элдин с¿ймºнч¿к акыны-
на айланган. Анын ар бир ыры оттой дуул-
дап, жалындай жанган. Ошол ¿ч¿н бийликте-

ги улутчул к¿чтºр тарабынан анын артынан 
а¢дуулар кºп болгон. Алар анын коммунист-
тик идеяларды карманган, элди козголо¢го 
чакырган ырларына, карманган позиция-
сына, кºз караштарына кºз жумуп коё ал-
ган эмес. Ал кºз караштары жана ырлары 
¿ч¿н 20 жылга кесилип, акындын к¿лг¿ндºй 
жаштыгынын 12 жылы Бурсанын, Анкара-
нын, Стамбулдун т¿рмºлºр¿ндº ºткºн жа-
на анын э¢ мыкты ырлары да ушул мезгил-
де жазылган.

Назым Хикмет мага ырларында ºз таг-
дырын ырдап салгандай туюлат. Оо, ар бир 
адамда сºзс¿з каталыктар кетет, жа¢ылышат. 
Акындын катачылыгы ал турган-турпаты ме-
нен романтик болгон. Ал кыялдар д¿йнºс¿ндº 
жашаган. Эгер анын адамдык тагдырында, 
баскан жолунда каталыктар, жа¢ылыштыктар 
кеткен болсо, т¿рмºдº жатса, анда анын  
баарына кыялкеч м¿нºз¿, ишенчээктиги, бир 
идеяга берилсе, ан¿ч¿н артка кайтпай, акыр 
аягына чейин турган кежирдиги, ийилбести-
ги, кºкт¿г¿ к¿нººкºр. Башка эч ким.

***
Де¢издердин э¢ тере¢и,
Биз али с¿збºгºн де¢из.
Балдардын э¢ татынасы,
Ыктан чыкпаган бала.
Э¢ сонун к¿ндºр¿б¿з,
Али жашала элек к¿ндºр.
Мен сага айткым келген
Сºздºрд¿н э¢ сонуну,
Али айтыла элек сºздºр,

Кайран акын т¿рмºн¿н муштумдай тере-
зесинен сыртты карап, с¿зº элек де¢издерин, 
жашала элек к¿ндºр¿н, айтыла элек сºздºр¿н 
кºз алдына элестетип жазган окшойт. 

Дагы бир ырында “Менин балам 
с¿рºттºрдº чо¢оюп келатат” – деп жазганы 
бар. Т¿рмº анын акындык тагдырына тере¢ 
из салган. Акын менен Пирайенин 12 жыл-
дык кат алышуусу да ушул жылдарга туу-
ра келет. Алар качандыр бир кайрадан жо-
лугабыз деген ой менен ºздºр¿н соороту-
шат. Экººн¿н кыялы т¿рмºдº отурган На-
зым Хикметтин башка бирººн¿ с¿й¿п калы-
шы менен кыйраган.

ªз¿нºн 16 жаш кич¿¿ Мюневверди жак-
тырып калган Назым Хикмет анын башка 
бирººн¿н ак никел¿¿ жары экенине кара-
бай, Пирайеден баш тартып: "Сен мага жа-
кын адам бойдон каласы¢. Э¢ жакын досум-
су¢. Сенин балдары¢ – менин балдарым. Би-
рок, экººб¿згº эки башка тандап алууга туу-
ра келет" деп кат жºнºткºн. Т¿рмºдº жаткан 
к¿йººс¿н к¿т¿п, жакырчылыктын че¢гелинде 
жашаган аял ¿ч¿н бул кат оор тиет. Оор тий-
ген менен, эмне айла кылмак, эмне колунан 
келмек, ал т¿рмºдº жаткан к¿йººс¿н¿н жа-
шоосунда башка аял пайда болгонун билген. 

Эми Назым Мюневверди к¿йººс¿ ме-
нен ажыраш деп айныта баштайт. Муна-
пысты к¿ткºн акын т¿рмºдºн чыксам эле 
с¿й¿кт¿¿с¿нº ¿йлºнºм деп кыялданат. Мю-
неввер Назымдын т¿рмºдºн чыкпасын би-
лип, к¿йººс¿ менен ажырашпастан, тек гана 
акындан кол ¿зºт. Акын кайрадан Пирайеге 
кайрылып, кечирим сурап кат жазууга арга-
сыз болот. Бирок, ºк¿ткº жана ºк¿н¿чкº жык 

толгон катка жооп болбойт. 1950-жылы Хик-
мет т¿рмºдºн чыгат, 1951-жылы Пирайе ме-
нен ажырашат. Мюневвер экºº кайрадан та-
бышып, ¿йлºн¿шºт.

Назым Хикметтин тагдыры – акындын таг-
дыры. Анын жашоосу карама-каршылыктарга 
жык толгон. Мезгил ºз¿ ошондой эле. Со-
циализмдин гумандуу идеяларына сугарыл-
ган акын... Европага терезесин кенен ачып, 
коммунисттерге кыйшык кºз менен карап, 
батыштын баалуулуктарына таянып, улут-
чул светтик ºлкº куруу жолундагы  Т¿ркия... 

Ал ошентип ошол мезгилде д¿йнºдº 
ºк¿м с¿ргºн эки системанын, эки башка  
баалуулуктардын ортосунда, тагыраагы ба-
рымтасында калган. Т¿рк эли оор ж¿ргºн 
реформалардан кыйналгандай, акын баа- 
луулуктардын карама-каршылыгынан катуу 
кыйналган, чайналган. Акындын ырларында 
ошонун баары чагылдырылган. 

Анын акындык жашоосу андан татаал. 
Ал с¿й¿¿гº тойбой, ачкºз мамиле жасаган. 
Улам бир аялды с¿й¿п, аны ¿й-б¿лºс¿нºн 
ажыратып алып, аны менен жашап, анан 
кайра эле башканы жактырып, ага кетип, 
аны да ¿й-б¿лºс¿нºн ажыратканын башка-
ча т¿ш¿нд¿р¿¿ м¿мк¿н эмес.

Назым Хикметтин т¿рмºдº 17 жыл жат-
каны, кºз карашы ¿ч¿н куугунтуктоолор, чет 
жерде жашаган жылдары анын ºз ºлкºс¿нº, 
ºз элине болгон с¿й¿¿с¿н жок кыла да, мо-
кото да алган эмес. Анын аялдарга болгон 
с¿й¿¿с¿ туруксуз болсо да, ата журтка бол-
гон с¿й¿¿с¿ туруктуу кала берген.

Дагы да ата журтум  
тууралуу

Ата журт, ата журтум,
Калбады колу¢ тийген баш 
киймимен,
Жолу¢ баскан бут кийимден
Бурса кездемесинен тигилген 
к¿рмºм да,
Эскирди ийинимен.

Сен эми чекемдеги бырыштасы¢,
Ж¿рºг¿мдºг¿ жа¢ы жараатсы¢
Чачымдын актарындасы¢,
Ата журтум, ата журтум менин.

Ата журтум, сенден менде 
эмне калды,
Бºтºн жерде эмне мени жылытат?
Мен эми жаш баламын,
Чºлдº ºскºн жалгыз даракмын.

Менде тумак да, ºт¿к да жок,
Сенин колу¢ тийген эч нерсе жок.
Баскан жолдун ча¢ы калган,
Боштук гана а¢ыраят. 

К¿н кºз¿ кºр¿нбºгºн т¿рмºлºрдº эрк-
сиз ºм¿р кечирген акын бºтºн жерге качып  
чыгууга аргасыз болгон. Ал ата журтунан 
качкан эмес, акын т¿рмºдºн, кайрадан да 
т¿рмºгº отуруп калуудан качкан. Эгер ал да-
гы бир жолу т¿рмºгº отурса, ал жактан тир¿¿ 
чыкпасын билген. Бир жыл болобу, бир к¿н 
болобу, бºтºн жерде бºлºк элдин арасында 
жашаса да, эркин дем алгысы, к¿нд¿ кºр¿п 
жашагысы келген. 

Ооба, ал ºм¿р¿н¿н акыркы жылдарында 
к¿н кºр¿п жашаган менен, ата журтка бол-
гон сагынычтын, кусалыктын туткунунда кала 
берген. Кусалыктын “т¿рмºс¿ндº” жашаган. 

Ата журтка болгон кусалык, ызалык  
тууралуу Назым Хикмет жазса жарашат. Ант-
кени, ал кусалык эмне, сагыныч эмне, ыза-
лык эмне, ºз башынан кечирген.

Ошон ¿ч¿н ата журттун жыты си¢ген, ата-
конушта издери калган баштагы баш кийим 
да, буттагы бут кийим да ата журтту эстеткен 
аялуу нерсе. Ал жºн эле кездеме же булгаа-
ры эмес, ата журттун бир бºл¿кчºс¿. Демек, 
ал ата  журту, Т¿ркиясы ºм¿р¿н¿н акыркы кºз 
ирмемдерине чейин акындын ж¿рºг¿ндº жа-
шаган десек болот.

Келсе¢из деди мени,
Калса¢ыз деди мени,
К¿лсº¢¿з деди мени,
ªлсº¢¿з деди мени.

Келдим.
Калдым
К¿лд¿м
ªлд¿м

Nazim Hikmet  1963
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Считать 
недействительным
Утерянное  свидетель-

ство о госрегистрации ИНН: 
12103196300709, выданный 
Ошским управлением нало-
говой службы индивидуаль-
ному предпринимателю Ма-
таевой Бубажар Маматка-
дыровны считать недействи-
тельным.

ТА

Считать 
недействительным
Утерянное  свидетель-

ство о госрегистрации ИНН: 
10610197700948, выдан-
ный Кара-Суйским район-
ным управлением налого-
вой службы индивидуаль-
ному предпринимателю Ба-
зарбаевой Манзуре Абид-
жановне считать недействи-
тельным.                                ТА

Считать 
недействительным
Утерянное  свидетель-

ство о госрегистрации ИНН: 
11412199201049, выданный 
Ошским управлением нало-
говой службы индивидуаль-
ному предпринимателю Таш-
куловой Айжамал Толкун-
бековне считать недействи-
тельным.

ТА

Считать 
недействительным
Утерянное  свидетельство 

о государственной регистра-
ции  ИНН: 10803195601523, 
выданный Кара-Суйским рай-
онным управлением налого-
вой службы индивидуально-
му предпринимателю Бази-
баевой Ыкыбал Атажанов-
ны считать недействитель-
ным.                                  ТА

Считать 
недействительным
Утерянное  свидетель-

ство на земельную долю 
под № 22042093360006086 
по адресу: сельское управа 
Шарк Кара-Сууйский район 
Ошская область, выданное 
на имя Кудайбердиевой Зи-
накан Рустамовны считать 
недействительным.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкармалы-

гы тарабынан жеке ишкер Тºрºгелдиев Бакыт Насипбаевич-
ке берилген ИНН:20712198000547 сандуу мамлекеттик каттоо 
кїбºлїгїнїн тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Мамлекеттик салык кызматынын Ош шаардык башкарма-

лыгы тарабынан жеке ишкер Матсаков Акылбек Жапарович-
ке берилген ИНН:23110195800349 сандуу мамлекеттик каттоо 
кїбºлїгїнїн тїп нускасы жоголгондугуна байланыштуу жарак-
сыз деп табылсын. 

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Кара-Суу районунун Савай  
айыл ºкмºтїнїн тургуну Касимо-
ва  Хафизахон Кабилжановнанын 
атына чыгарылган Савай айыл  
ºкмºтїнїн 30.11.2002-жылы 
№2588-токтомдун  негизинде Ай-
бек Абжапоров  жана  Озодбек 
Баймирзаевдин   турак  жай ку-
руу їчїн  жерлердин  кыймылсыз 
мїлктї  сатуу жана сатып алуу 
келишимдеринин  тїп нускала-
ры  жоголгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Ош шаарындагы Жапалак айыл ºкмºтїнїн тургуну Ша-

рапов Абдураимге  таандык   жер тилкенин (идент.ко-
ду:5-11-11-1005-0456) 11.07.2016-жылы  катталган  серия-
сы: «Ч». № 658691 сандуу мамлекеттик акт жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп  табылсын
Ахунджанов Анваржанга таандык  Ош шаарында-

гы 292-кºчºсї №60 дарегинде жайгашкан  жер тилкенин 
18.12.2014-жылы берилген (идент.коду: 5-11-15-0344-0243) 
№556168 жеке менчик укугу боюнча мамлекеттик акт жогол-
гондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Ажиматова Кандалат Тºрºбаевнага таандык Кара-Суу районунун Тºлºйкºн 

айыл ºкмºтї Раимова кºчºсї-28 дарегинде жайгашкан їйдїн (идент.ко-
ду:5-04-16-1004-1186) сериясы: «Ч». №1135333 сандуу мамлекеттик акт,  техни-
калык паспорту жана айыл ºкмºт тарабынан 22.07.2006-жылы тїзїлгºн №97/24 
токтому жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

ТА

Жараксыз деп табылсын
Кармышаков Абдиманап Тургунбаевичке таандык Кара-Суу районунун 

Кызыл-Суу айыл ºкмºтїндºгї Присавай айылындагы  жайгашкан жер їлїштїн 
(идент.коду: 5-04-09-0009-0315) ээлик кылуу менчик укугу жºнїндº 26.06.2006-жы-
лы берилген №0097 сандуу  кїбºлїгї жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп  
табылсын.

ТА

Райымкул Сатыбалдиевди кесиптештери дай-
ыма эскерип турушат. КРнын эмгек сиўирген вра-
чы, онколог Сейдакмат Усенов  кесиптеши булар-
ды айтып берди: 

– Райымкул балдар врачы болуп бизге иштеп калды.  
Ишине тыў, кесибин жандай сїйгºн дарыгер балдар-
дын ºлїмїнїн азайышына чоў салым кошту. Илимий-
практикалык конференцияларды, кеўешмелерди їзбºй 
ºткºрїп турчу. Анын бир артыкчылыгы – дарылоо ык-
масын бир врач жеткиликтїї колдонбой  койсо, кай-
ра ºзї текшерип дарылачу. Ишине берилип иштеген,  
жоопкерчиликти бийик койчу. 

Жаўы поликлиника салына баштаганда курулуш 
ишине баш-оту менен киришип, ошол жерде кїнї-тїнї 
жїрчї. Натыйжада поликлиника 8 айдын ичинде иш-
ке берилген. Уюштуруучулук жактан мындай жетек-
чини кºргºн жокмун. Райымкул “Эмгек сиўирген да-
рыгер” деген наамды тирїїсїндº албай калганы  
ºкїнїчтїї.  

Дарыгердин дагы бир кесиптеши ренатолог Эсена-
лы Чокоев мындайча эскерди: 

–  Райымкул ишине абдан берилген, жºнºкºй, эч ким-
ге катуу сїйлºбºгºн инсан болчу. Ал Кºк-Сай оорукана-
сын кеўейтїїдº кºп иштерди жасады. Жїз элїї койка-
ны кºбºйтїп, экинчи кабатка жабдыктарды алып келген. 
Андан сырткары ден соолукту чыўдоого  Кочкордон туз 

алып келип подвалга койдурган. Сары-Їўкїрдºн ылай 
менен дарылоо жолдорун ишке ашырган. Райондогу 
Шекер, Жоон-Дºбº, Кºк-Сай, Бейшеке, Бакайыр, Чол-
понбай айылдарына ФАП уюштурган. Жаш дарыгер-
лердин устаты болуп аларды такшалтты. Учурда анын 
шакирттери Бакыт Осмоналиев, Анарбек Осмоналиев 
мыкты дарыгердин катарында.  

ªмїрлїк жары, невролог-терапевт Шакен Бекболо-
това мындай дейт:

- Райымкул уюштургуч жетекчи катарында рай-
ондун медициналык мекемелеринин материалдык-
техникалык базасын чыўдоого чоў салым кошкон. Ки-
ров райондук борборлоштурулган ооруканада башкы 
дарыгер болуп ишгеп жїргºндº кїнїнº 500 киши ка-
был ала турган поликлиника; Жоон-Дºбº айылында 
50 койкалык участоктук оорукана; Бакайыр, Чолпон-
бай, Кºк-Сай айылдарындагы амбулаториялар ишке  
берилген.

Учурда  кызыбыз Назгїл ата жолун жолдоп дары-
гер болуп їзїрлїї иштеп жатканына сыймыктанабыз.   

Дарыгердин эмгегин эл-журту баалап, айыл ºкмºтї, 
жергиликтїї кеўештин депутаттары колдошуп, ºзї 
туулуп-ºскºн  Бакыян айылындагы ФАПка Райымкул 
Сатыбалдиевдин ысымын ыйгарышты.   

Батма БАЙЫМБЕТОВА,  
журналист

Эскерїї

    Кара-Буура районундагы Кафан Субанбаев атындагы аймактык 
ооруканада ºмїр бою эмгектенген, СССР Жогорку Советинин 
депутаты, Саламаттык сактоонун отличниги, бир нече ардак 
грамоталардын ээси Райымкул Сатыбалдиев 1960-жылы Кыргыз 
мамлекеттик медицина институтунун дарылоо факультетин аяктагандан 
кийин эмгек жолун Алай районунда балдар дарыгери болуп иштººдºн 
баштаган. Ал жерде 1970-жылга чейин эмгектенген. 
    Кийин Кара-Буура районундагы чоў оорукананы жетектеп, анын 
ºрººндºгї алдыўкы медициналык мекемеге айланышына чоў салым 
кошкон. ªз ишинин устаты болуп, эл арасында “Райымкул - ажалга 
тилмеч данакер” атка конгон. ªмїрїнїн акырына чейин саламаттыктын 
сакчысы бойдон калган.

Эмгегин 
эли баалады

Шашылыш билдирїї!

Тоолордо  
кар кºчкї  

жїрºт
Жаап ºткºн жана кїтїлїп жаткан 
жаан-чачынга байланыштуу 
Кыргызстандын тоолуу райондорунда 
жана унаа жолдордо кар кºчкї тїшїї 
коркунучу бар. Бул тууралуу ªКМдин 
маалымат кызматы билдирет.

Кар кºчкї коркунучу бар тилкелер:
Бишкек – Ош унаа жолунун 121-138-чакы-

рымы (Тºº-Ашуу ашуусу);
Каракол – Э¢илчек унаа жолунун 45-50, 

74-86-чакырымы (Чо¢-Ашуу ашуусу);
Барскоон – Ак-Шыйрак унаа жолунун 

52-68-чакырымы (Сººк ашуусу).
Кара-Гºº ашуусунун 60-94-чакырымында 

кар кºчкї тїшїїcї жана кар кїрткїсї кїтїлºт, 
жолдор тайгак болуп муз то¢от.

Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык 
кыймыл чектелиши зарыл.

ªКМ кырсык катталган учурда 112 номери-
не чалуу керектигин эскертет, чалуу акысыз 
жана телефон кїнї-тїнї иштейт.

Асел СЇЙªРКУЛ кызы, 
“Кыргыз Туусу” 
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Считать 
недействительным
Утерянный  диплом се-

рии СС за  № 080044952 от 
18.06.2008 года приказ № 32  
на имя Катсалановой  Жа-
ныл окончивщая отделе-
ния “Сестринкое дело ”Ка-
ракольский медицинский 
колледж им. Иса Ахунбае-
ва считать недействитель- 
ным.

ЖТ

 «Фармация» ААК 
акционерлеринин жалпы чогулушу 19-апрель 2023-жылы, 
саат 10-00дº ºткºрїлº тургандыгын билдирет.

Дареги: Бишкек ш., профессор  Эркинбек Матыев атын-
дагы кºчº – 89.

Акционерлерди каттоо саат 8-30дан 09-55ке чейин.
Чогулушка катышууга укугу бар акционердин тизмесин тїзїї 

кїнї –  20-март, 2023-жыл.
КЇН ТАРТИБИ:
1. Эсептºº  комиссиясынын курамын  бекитїї
2. «Фармация» ААКнун  2022-жылы финансы-чарбалык иш-

мердиги боюнча Президенттин  отчету.
3. Жылдык бухгалтердик балансты, киреше  менен чыгаша 

эсебин бекитїї.
4. Текшерїї комиссиясынын отчету.
5. Кºз карандысыз аудитордун  отчетун бекитїї.
6. 2022-жылга артыкчылык акциялар боюнча дивидендди 

эсептºº, тºлºº  тартиби.
7. 2023-жылдын  бюджетин бекитїї
8. Коомдун Аудиторун жана кºрсºткºн кызматынын сый акы-

сын бекитїї.
9. Коомдун текшерїїчїсїн шайлоо
10. Коомдун Директорлор Ке¢ешинин мїчºлºрїн шайлоо.
11. Коомдун текшерїїчїсїнїн сый акысын бекитїї.
12. Директорлор Ке¢ешинин мїчºлºрїнїн сый акысын бекитїї.
Президент                                                           Т.Н. МАТЫЕВ

ОАО «Фармация» 
сообщает о проведении общего собрания акционеров, кото-
рое состоится 19 апреля 2023 года в 10-00 часов  по адре-
су: г. Бишкек, ул. имени профессора Эркинбека Матые-
ва – 89.

Начало регистрации  в 08-30 часов.
Окончание регистрации в 09-55 часов.
День списка акционеров  – 20 марта 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Утверждение состава счетной комиссии
2. Отчет Президента  ОАО «Фармация» о  финансово - хозяй-

ственной    деятельности ОАО «Фармация» по итогам  2022 года.
3.  Утверждение годового бухгалтерского  баланса и отчета  

о прибылях и убытках  за 2022 год.
4.  Отчет Ревизионной Комиссии.
5.  Утверждение отчета независимого  Аудитора
6.  О порядке начисления и выплаты  дивидендов по приви-

легированным  акциям на 2022 год.
7. Утверждение годового бюджета на 2023 год.
8. Утверждение Аудитора Общества и суммы вознагражде-

ния за услуги.          
9. Выборы Ревизора Общества.
10. Выборы членов Совета Директоров
11. Вознаграждение Ревизору Общества
12. Вознаграждение Членам Совета Директоров.

Президент                                                           Т.Н. МАТЫЕВС/О 154

БИЛДИРЇЇ:
«Кадам» ААКнун акционерлеринин 
жалпы жыйынын ºткºрїї жºнїндº 

Сиздерге билдиребиз
Жалпы жыйын ºтїїчї жайдын дареги: ААК «Кадам» – 

Бишкек ш., А.Огонбаев кºч, 222.
Жалпы жыйынды ºткºрїї кїнї: 2023-жылдын 28-апрели;
Каттоонун  башталышы: саат 10.00 
Жыйындын башталышы: саат 11.00 

КЇН ТАРТИБИ:

1. Эсептºº комиссиянын курамын бекитїї.
2. «Кадам» ААКнун 2022-жылдагы финансы чарбалык иш-

мердигинин жыйынтыгы тууралуу Башкы директордун отче-
тун бекитїї.

3. Пайданы бºлїштїрїїнїн тартибин жана дивиденддер-
дин ºлчºмїн бекитїї.

4. 2022-жылдын жылдык балансын, киреше менен чыга-
ша эсебин бекитїї.

5. 2022-жылдагы «Кадам» ААКнун Текшерїї комиссиясы-
нын отчетун жана аудитордун корутундусун бекитїї.

6. 2023-жылга жылдык бюджетти бекитїї.
7. Текшерїї комиссиясынын мучºлºрїн шайлоо жºнїндº.
8. Текшерїї комиссиясынын мучºлºрїнїн жана Дирек-

торлор ке¢ешинин мїчºлºрїнїн маяналарынын ºлчºмїн  
бекитїї.

9. Аудитордук уюмду бекитїї.

Акционерлердин тизмесин тїзїї кїнї: 2023-жылдын 
31-марты.

«Кадам» ААКнун акционерлеринин жалпы жыйынын ºткºрїї 
жºнїндºгї материалдар менен Бишкек ш., Огонбаев кºч. 
222 дарегинен тааныша аласыздар.

ААК «Кадам»
Башкы директору                 АШИКЕЕВА А.К.

УВЕДОМЛЕНИЕ
28 апреля 2023 года  

в ОАО «Кадам» состоится общее  
собрание акционеров ОАО «Кадам»
Место проведения общего собрания: ОАО «Кадам» –

г. Бишкек, ул. Огонбаева, 222.
Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2023 года.
Начало регистрации: 10.00 часов.
Начало собрания: 11.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Генерального директора о резуль-

татах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ка-
дам» за 2022 год.

3. Утверждение порядка распределения прибыли и раз-
мера дивиденда. 

4. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убыт-
ков за 2022 год.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «Ка-
дам» за 2022 год и заключение аудитора.

6. Утверждение годового бюджета на 2023 год. 
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждения членов Ревизи-

онной комиссии  и Совета Директоров.
9. Утверждение аудиторской организации.

День списка акционеров:  31 марта 2023 г.

С материалами о предстоящем общем собрании акционе-
ров ОАО «Кадам», можно ознакомиться по адресу: г.Бишкек, 
ул.Огонбаева,222

Генеральный директор 
ОАО «Кадам»                                          АШИКЕЕВА А.К.

С/О 143

ЭСКЕРТЇЇ
Урматтуу акционерлер!

«Кыргызтелеком»  
ачык акционердик коому 

(мындан ары «Коомчулук»)

Сизге акционерлердин жылдык жалпы чогу-
лушун ºткºрїї жºнїндº кабарлайт.

2023-жылдын 25-апрелинде саат 10:00дº 
болот.

Дареги боюнча: Кыргыз Республикасы, 
Бишкек шаары, Чїй проспектиси, 96, «Кыр-
гызтелеком» ААКнын актовый залында.

КЇН ТАРТИБИ:
1. Эсептºº комиссиясынын курамы жºнїндº.
2. Коомдун директорлор ке¢ешинин 

2022-жылдагы иши жºнїндº отчету.
3. Коомдун 2022-жылдагы финансылык-

чарбалык ишинин жыйынтыгы жºнїндº башкы 
директордун отчету.

4. Кºз карандысыз аудитордун корутунду-
су жºнїндº.

5. Текшерїї комиссиясынын корутундусу.
6. Коомдун 2022-жылга жылдык балансы, ки-

решелери жана чыгашалары жºнїндº.
7. Коомдун 2022-жылга бюджетинин атка-

рылышы жºнїндº башкы директордун отчету.

8. 2022-жылга Директорлор ке¢ешин жана 
текшерїї комиссиясын кїтїїгº чыгымдар сме-
тасын аткаруу жºнїндº.

9. 2022-жылга пайданы бºлїштїрїїнїн тар-
тиби жºнїндº.

10. 2023-жылга Директорлор ке¢ешинин жа-
на Текшерїї комиссиясынын мїчºлºрїн кїтїїгº 
чыгымдардын сметасы жºнїндº.

11. Коомдун 2023-жылга жылдык бюдже-
ти жºнїндº.

12. Коомдун директорлор ке¢ешинин ый-
гарым укуктарын мººнºтїнºн мурда токтотуу 
жºнїндº.

13. Коомдун директорлор ке¢ешинин 
мїчºлºрїн шайлоо. Талапкерлер директорлор 
ке¢ешине шайлоо їчїн №1 тиркемеге ылайык 
сунушталат.

14. Коомдун ички текшерїї комиссиясынын 
ыйгарым укуктарын мººнºтїнºн мурда токтотуу.

15. Коомдун текшерїї комиссиясын шайлоо. 
Текшерїї комиссиясын шайлоого талапкерлер 
№2 тиркемеге ылайык сунушталат.

16. Аудитордук уюмду жана 2023-жылга ау-
дитордун кызматына акы тºлººнїн ºлчºмїн 
бекитїї жºнїндº.

17. Коомдун уставына, Директорлор ке¢еши, 
текшерїї комиссиясы жана аткаруу органы 
жºнїндº жобого ºзгºртїїлºрдї жана толукто-
олорду киргизїї жºнїндº.

18. Коомдун корпоративдик башкаруу кодек-
синин жа¢ы редакциясын бекитїї.

19. KPI тутуму боюнча 2022-жылга иштин 
жыйынтыгы боюнча Директорлор ке¢ешинин 
жана аткаруу органынын ишине баа берїї  
жºнїндº.

20. 2023-жылга пландаштырылган негизги 
иш кºрсºткїчтºрї жºнїндº.

Жалпы чогулуштун формасы – жеке.

Акционерлерди каттоо 2023-жылдын 
25-апрелинде саат 09:00дºн 10:00гº чейин 
жїргїзїлºт.

Чогулушка катышууга укуктуу акционерлер-
дин тизмесин тїзїї кїнї: 2023-жылдын 26-мар-
ты.

Кошумча маалымат алуу їчїн +996 (312) 
60 11 22 телефонуна кайрылса¢ыздар болот.

Эгерде сиз жыйналыштын ишине катыша 
албаса¢ыз, анда Кыргыз Республикасынын мый-
замдарынын талаптарына ылайык таризделген 
ишеним кат боюнча ºзї¢їздїн ыйгарым укуктуу 
ºкїлї¢їзгº добуш берїї укугу¢узду ºткºрїп бе-
ре аласыз.

Акционерлердин паспорту, ал эми акционер-
лердин ºкїлдºрїнїн паспорту жана ишеним ка-
ты болушу керек.

С/О 156

Считать 
недействительным
Утерянное  свидетель-

ство о гос.регистрации ИНН: 
22510198801338 выданный 
Кара-Сууйским управлением 
налоговой службы индивиду-
альному предпринимателю 
Темирбаева  Мамырайым 
Маматкаримовича считать 
недействительным.

ТА

Считать 
недействительным
Утерянный  государствен-

ный  акт серии   №075991 от 
20.07.2006 г. помещения ка-
фе, находящееся по адре-
су: Кара-Сууйский район, а/а 
Шарк, село Падаван, ул. Ма-
чак, д .13/а (идент. код. 5-04-
17-1006-1623) выданный на 
имя Пазилова Парохидди-
на Кадиржановича считать 
недействительным.

ТА

Считать 
недействительным
Утерянное  регистрацион-

ное сведения  налогоплатель-
щика   STI-024 и STI- 025 вы-
данные  Ошским городским  
управлением налоговой служ-
бы индивидуальному пред-
принимателю Мамыкову 
Алимбеку Шарабидинови-
чу (ИНН: 213031995013570) 
в связи с утерей считать  не-
действительными. 

ТА

Считать 
недействительным
Утерянный  государствен-

ный акт жилого помеще-
ния под № «Ч» 2636 52 от 
14.05.2010 по адресу Кара-
Сууйский район, село Тю-
лейкен улица Кушбакова 23, 
идентификационный номер 
5-04-16-1002-0612 выдан-
ный на имя Тороевой Рай-
кан считать недействитель-
ным.

ТА

Жараксыз деп  
табылсын

Нурматова Сарвиноз 
Шермахамадовнага таандык 
Араван районунун  Нурабад 
айыл ºкмºтїндºгї Кайрагач-
Арык айылынын К. Киргиз-
баев кºчºсїндºгї №16-їйдº 
жайгашкан коммерциялык 
дїкºндїн (идент.коду: 5-02-
08-1001-0646) 03.01.2002-жы-
лы берилген сериясы: «Ч». 
№ 005412 сандуу мамлекет-
тик акт,  техникалык паспор-
ту жана   01.08.2018-жылы 
тїзїлгºн №2018/9558  кый-
мылсыз мїлктї белекке берїї 
келишиминин тїп нускасы жо-
голгондугуна байланыштуу 
жараксыз деп табылсын.

ТА
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Вниманию водопользователей
Чуйское районное управление водного хозяйства  

сообщает, руководствуясь сообщением «Кыргызгидро-
мет», во избежание кризиса по обеспечению поливной во-
дой, необходимо водопользователей горных районов (Кеге-
ти, Шамшы, Кызыл-Суу) провести раннее-весенние влаго-
накопительные поливы многолетних трав, садов и озимых  
культур.

Так как исследованиями Кыргызского НИИ земледелия уста-
новлено, что проведение мероприятии по влагозарядковым по-
ливам обеспечивают повышение урожайности. Значение вла-
гозарядковых поливов состоит в том, что они дают возмож-
ность накопить влагу в почве и сократит число вегетационных  
поливов.

С/О-153

Урматтуу акционер!
"LOGIC" ("Лоджик") ачык акционердик коому ("Коом") 

2023-жылдын 17-апрелинде саат 10.00дº Кыргыз Республи-
касы, Бишкек ш., кичи р-н Асанбай, 23/2. дарегинде акционер-
лердин жалпы жылдык чогулушу ºткºрїлº тургандыгы жºнїндº  
маалымдайт.

КЇН ТАРТИБИ:
1. Директордун 2022-жылга карата коомдун финансы-чарбалык 

иши жºнїндº отчетун бекитїї;
2. Коомдун 2022-жылга карата балансын, кирешеси жана чыгаша-

сы жºнїндº отчетту бекитїї;
3. Коомдун аудиторунун корутундусун бекитїї;
4. Коомдун 2023-жылга жылдык бюджетин бекитїї;
5. Коомдун директорун шайлоо;
6. Коомдун аудиторун шайлоо;
7. «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКта, «KИКБ» ЖАКта , 

«Оптима Банк» ААК, «Бакай Банк» ААК; Коом їчїн кредиттик линия-
ларды ачуу/узартуу; 

8. Резервдик кепилдик фондун тїзїї;
9. Кїтїлбºгºн карыздарды жабуу їчїн резервдик фондду тїзїї;
10. 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча акционерлерге дивиденд-

дерди эсептºº;
11. Коомдун директоруна активдердин баланстык наркынын 50 

пайызынан ашкан чечимдерди кабыл алуу укугун берїї жºнїндº.

Чогулушка катышууга укуктуу акционерлердин тизмесин тїзїї 
кїнї: 2023-жылдын 22-марты. Акционерлерди каттоо 2023-жылдын 
17-апрелинде саат 9.00дºн 10.00гº чейин жїргїзїлºт. Акционерлер 
жылдык жалпы чогулуштун материалдары менен иш кїндºрї тºмºнкї 
дарек боюнча тааныша алышат: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 
кичи р-н  Асанбай, 23/2, же электрондук почта аркылуу сканерлен-
ген кºчїрмºсїн талап кылы¢ыз. Сурап-билїї телефону: (996 312) 32 
33-33.

«LOGIC» АКсынын («Лоджик») 
директору                                                               ОКЕНОВ Д.А.

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «LOGIC» («Лоджик») («Об-

щество») уведомляет Вас о проведении годового общего собра-
ния акционеров, которое состоится 17 апреля 2023 года в 10.00 ча-
сов по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Асанбай, 
23/2. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета Директора о финансово-хозяйственной дея- 

тельности Общества за 2022 год; 
2. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Общества 

за 2022 год; 
3. Утверждение заключения Ревизора Общества; 
4. Утверждение годового бюджета Общества на 2023 год; 
5. Выборы Директора Общества; 
6. Выборы Ревизора Общества; 
7. Об открытии/продлении кредитных линий для Общества в ЗАО 

«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ЗАО «КИКБ»; ОАО «Оптима 
Банк», ОАО «Бакай Банк»;

8. Создание резервного гарантийного фонда;
9. Создание резервного фонда для покрытия безнадежных  

долгов;
8. Начисление дивидендов акционерам по итогам 2022 года;
9. О наделении Директора Общества полномочиями по при-

нятию решений, превышающих 50% балансовой стоимости акти- 
вов.  

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в собрании: 22 марта 2023 г. Регистрация акционеров состоится 17 
апреля 2023 года с 9.00 до 10.00. С материалами годового обще-
го собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни по адре-
су: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Асанбай, 23/2, либо 
запросить скан копии по электронной почте. Тел.для справок: (996 
312) 32 33-33.

Директор 
ОАО «LOGIC» («Лоджик»)                                        ОКЕНОВ Д.А.    С/О 156

Извещение
Решением Кочкорского районного 

суда Нарынской области  от 20 янва-
ря 2022 года ИП Асаркулов Кенеш-
бек Сабыркулович признан банкро-
том.Приказом ДДБ при Министерство 
экономике и коммерции КР. №27   от 
23 03 2023 г.

Специалъным администратором 
назначен Шамбетов К. Дж .первый со-
брание кредиторов состоится    18. 04. 
2023 г. в 15-30 часов по адресу:   УГНС 
Кочкорского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1  Информация специального ад-

министратора.
Представители кредиторов долж-

ны при себя иметь удостоверяющие 
личность и доверенность с правом го-
лосование. Дополнительная инфор-
мация 0702 02-21-15.                   П-214

Извещение
Решением Первомайского район-

ного суда г. Бишкек    25 .11. 2022 года 
ИП Субаналиева Гулбайра Итибаев-
на признан банкротом.

Приказом ДДБ при Министерство 
экономике и коммерции КР. №28 от 23 
03 2023 г. Специальным администра-
тором назначен Шамбетов К. Дж .пер-
вый собрание кредиторов состоится 
17.04.2023 год. в 10-00часов по адре-
су Л.Толстой 100

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1  Информация специального ад-

министратора.
Представители кредиторов должны 

при себя иметь удостоверяющие лич-
ность и доверенность с правом голосо-
вание. Дополнительная информация 
0702 02-21-15.                               П-215

ТЇЗªТЇЇ
“Кыргыз Туусу” гезитинин 2023-жылдын 28-фев-

ралындагы №14 (24690) санынын 14-бетинде жа-
рыяланган “Кара-Кулжа автотранс” ачык акцио-
нердик коомунун акционерлеринин жалпы жыл-
дык чогулушу 2023-жылдын 30-мартында ºткºрїлº 
тургандыгы жºнїндº жарыя ААКнын мыйзам-
дуу башкаруу органдары тарабынан берилбеген-
диктен, “Кыргыз Туусу” гезитинин 2023-жылдын 
28-февралындагы №14 (24690) санындагы жарыя 
жараксыз деп табылсын.

П-217

ПОПРАВКА
В связи с тем, что извещение  о проведении обще-

го годового собрания акционеров ОАО «Кара-Кулжа 
автотранс» 30 марта 2023 года, опубликованное на 
14-ой полосе газеты «Кыргыз Туусу» №14 (24690) от 
28 февраля 2023 года, не было подано законными 
органами управления ОАО, сообщение о проведе-
нии общего годового собрания акционеров открыто-
го акционерного общества «Кара-Кулжа автотранс» 
30 марта 2023 года, опубликованное на 14-ой поло-
се газеты «Кыргыз Туусу» №14 (24690) от 28 февра-
ля 2023 года, признать недействительным.

П-218

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Администра-
циясынын Маалыматтык сая-
сат кызматы Кыргыз Респуб-
ликасынын Юстиция минис-
трлигине караштуу Жазалар-
ды аткаруу кызматынын ко-
омчулук менен байланыш 
секторунун башкы адиси 

ШАРШЕНАЛИЕВА  
Элеонора Досубаковнанын 

дїйнºдºн мезгилсиз кайт-
кандыгына байланыштуу 
їй-бїлºсїнº жана жакында-
рына тере¢ кайгыруу менен 
кº¢їл айтат.  

 Мезгилсиз жана орду тол-
гус жоготуунун азабын жа-
на кайгысын те¢ бºлїшº- 
бїз.

«ОсОО «Люкс Консалт» 
объявляет повторные публичные торги, в форме откры-

того аукциона, по продаже заложенных имуществ: 
ЛОТ №1 Квартира, общей полезной площадью 67,4 кв.м. по 

тех. паспорту 81,9 кв.м.), жилой площадью 40,2 кв.м., иденти-
фикационный код 1-02-03-0006-0041-01-053, находящаяся по 
адресу: г. Бишкек ул. Московская, д.73, кв.50, принадлежащая 
ОсОО «ROZ», на праве собственности, на основании Догово-
ра купли-продажи №4272 от 11.08.2001 г. Стартовая цена со-
ставляет 65 259 (шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят де-
вять) долларов США.

ЛОТ №2. Имущественный комплекс (нежилые производствен-
ные помещения, офис и оборудование) состоящий из: 

– офис и цеха по производству мыломоющих средств общей 
площадью 1800 кв.м., идент. код 7-01-02-0007-0077-10 и общей 
площадью 1737,46 кв., идент. код 7-01-02-0007-0077-11, принад-
лежащие ОсОО «ROZ» согласно Акта о приемке объекта в экс-
плуатацию №28 от 25.04.2002 г., Акта о приемке объекта в экс-
плуатацию б/н от 07.10.2004 г;

– пристройка к офису, общей площадью 54 кв.м., идент. код 
7-01-02-0007-0077-12, принадлежащая ОсОО «ROZ» соглас-
но Акта о приемке объекта в эксплуатацию б/н от 17.12.2009 г.;

– сырьевой цех, общей площадью 685,37 кв.м., идент. код 
7-01-02-0007-0077-13, принадлежащий ОсОО «ROZ» соглас-
но Акта о приемке объекта в эксплуатацию б/н от 07.10.2004 г.;

– цех ковролина, общей площадью 911,5 кв.м., идент. код 
7-01-02-0007-0077-14, принадлежащий ОсОО «ROZ» со-
гласно Акта о приемке объекта в эксплуатацию б/н от 07.10. 
2004 г.;

– Блок «Д» (цех по дробилке костей, цех по разливу жира 
и паровой котел), Блок «В» (склад), общей площадью 1914,2 
кв.м., идент. код 7-01-02-0007-0077-15, принадлежащие ОсОО 
«ROZ» согласно Акта о приемке объекта в эксплуатацию б/н от 
18.02.2015 г. расположенные на земельном участке, мерою 14 
152 кв.м., идент. код 7-01-02-0007-0177, находящимся по адресу: 
Чуйская область, Аламудунский район, с. Мраморное, уч. СЭЗ 
«Бишкек», предоставленным во временное пользование сроком 
на 49 лет по 13.11.2066 г. согласно Постановления Правитель-
ства КР №27 от 23.01.1996 г., Удостоверения на право времен-
ного пользования земельным участком серии В №077174, До-
говора аренды №3036 от 13.11.2017 г., Стартовая цена состав-
ляет: 1 564 400,00 (один миллион пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи четыреста) долларов США.

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

Выигравшим публичные торги на открытом аукционе призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену за продава-
емое имущество. Покупная цена подлежит внесению в течение 
пяти банковских дней за вычетом суммы, внесенного гарантий-
ного взноса после проведения торгов. 

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

Ч.Айтматова, д. 14, кв. 41, тел. 0 (312) 56 88 25, 0 (772) 30 30 
32, р/с в сомах 1117301200020271, БИК 111006 ЗАО "Банк 
Азии", код ОКПО 29403204, ИНН 01603201610167»

Публичные торги состоятся  2 мая 2023 года в 12.00 часов, 
которые пройдут по адресу: Чуйская область, Аламудунский 
район, с. Мраморное, уч. СЭЗ «Бишкек»

С/О 155

Считать  
недействительным
Утерянное свидетельство 

на право пользования 0,68 га 
земельной доли серии ИКАС 
за № 600911 от 12.02.1996 
года контур №20 ,идент. код 
2-01-15-0002-0346  с. Ново-
Вознесеновка  Ак-Суйского 
района на имя Сармамбе-
товой Мария считать недей-
ствительным.                      ЖТ

Считать  
недействительным
Свидетельство на право 

пользования зем. долей ЧС 
XV-XV № 0670 от 22.01.1999 
года выданное на имя Дво-
рецкий Антон Демьяно-
вич  с земельной долей 3,5 
га пашни,в т ч 2,84 га орашае-
мой пашни ,0,66га богарной 
пашни,  раположенной на те-
ритории Ниже-Чуйского айыл 
окмоту считать недействи-
тельным.                          П-216

Считать недействительным
Утерянные бухгалтерские документы ОсОО “Кыргыз медиа» 

ИНН 02809201510209, ОКПО 29511881 считать недействитель- 
ными.                                                                                         БАНК

Жараксыз деп  
табылсын

Талас шаарындагы Бай-
габылов кºчºсї – 74,11 да-
региндеги Ниязалиев Аза-
мат Сарыпбековичке та-
андык 30.09.2010- жылы 
берилген иден коду 6-05-
06-0018-0183-01-011 сандуу 
тех паспорту жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.                           КИ
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иретинде жарыяланган.

Кол жазмалар жана сїрєттєр  
кайтарылбайт. 

Жарнамалардын мазмунуна редакция 
жооп бербейт. 

Гезиттин индекси: 68416
Жарнамалар жарнама  

берїїчїнїн каалоосу боюнча  
кыргыз, орус тилдеринде жарыяланат.
Гезит шейшемби, жума кїндєрї чыгат.

«ММК колдоо борбору»  
коомдук фондунун  

басмаканасында басылды.  
Бишкек ш., Анкара кєчєсї, 1 «Б»

Буйрутма  № 434  Нускасы 4998 
Басууга 27.03.2023-жылы,  
саат 19.45те жºнºтїлдї.

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

«Кепилдик фонду» ААКсы 

2023-жылдын 20-апрелинде "Кепилдик фонду" ААКсынын  
акционерлеринин жылдык жалпы чогулушун ºткºрїї  

жºнїндº билдирет
Чогулуш ºтїїчї жай: Бишкек ш., Чїй проспектиси, 114, «Кепилдик фонду» ААКсынын 

ке¢сеси, 407-кабинет.
Башталышы: 10:00
Акционерлердин каттоо мезгилинин башталышы: 09:00
Акционерлердин Жылдык жалпы чогулушуна катышууга укугу бар акционерлердин тизмесин 

тїзїї датасы: 2023-жылдын 30-марты.

Акционерлердин жылдык жалпы чогулушунун кїн тартиби:
1. «Кепилдик фонду» ААКсынын акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун эсептºº ко-

миссиясынын курамын бекитїї жºнїндº;
2. «Кепилдик фонду» ААКсынын 2022-жылдык финансылык-чарбалык ишмердїїлїгїнїн 

жыйынтыгы жана бюджетинин аткарылышы жºнїндº Башкарманын отчетун бекитїї жºнїндº;
3. «Кепилдик фонду» ААКсынын 2022-жылдын финансылык отчетуна аудиттин жыйынтыгы 

боюнча кºз карандысыз тышкы аудитордун корутундусу жºнїндº;
4. «Кепилдик фонду» ААКсынын 2022-жылдын текшерїї комиссиясынын корутундусу жºнїндº;
5. 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча «Кепилдик фонду» ААКсынын балансы, пайда жана чы-

гашалары боюнча ишмердїїлїгїнїн жылдык жыйынтыгын бекитїї жºнїндº;
6. «Кепилдик фонду» ААКсынын Директорлор ке¢ешинин 2022-жылдык отчету жºнїндº;
7. 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча таза пайданы бºлїштїрїїнїн тартибин, «Кепилдик фон-

ду» ААКсынын акционерлерине дивиденддерди тºлºº ºлчºмїн жана тартибин бекитїї жºнїндº;
8. «Кепилдик фонду» ААКсынын 2023-жылга  бюджетин бекитїї жºнїндº;
9. 2023-жылга «Кепилдик фонду» ААКсынын Директорлор ке¢ешинин мїчºлºрїн кїтїїгº чы-

гымдардын сметасын бекитїї жºнїндº;
10. 2023-жылга «Кепилдик фонду» ААКсынын Текшерїї комиссиясынын мїчºлºрїн кїтїїгº 

чыгымдардын сметасын бекитїї жºнїндº;
11. «Кепилдик фонду» ААКсынын Директорлор ке¢ешинин мїчºлºрїн шайлоо жºнїндº;
12. «Кепилдик фонду» ААКсынын Текшерїї комиссиясынын мїчºсїнїн ыйгарым укуктарын 

мººнºтїнºн мурда токтотуу жºнїндº;
13. «Кепилдик фонду» ААКсынын текшерїї комиссиясынын мїчºсїн шайлоо жºнїндº;
14. «Кепилдик фонду» ААКсынын Уставына ºзгºртїїлºрдї киргизїї жºнїндº.

Чогулушка катышууга укугу бар жактарга тапшырыла турган маалыматтар (материалдар) ме-
нен тºмºнкї дарек боюнча таанышууга болот: Бишкек ш., Чїй проспектиси, 114, «Кепилдик 
фонду» ААКсынын ке¢сеси, 413-кабинет, саат 9.00дºн 18.00гº чейин. 

Кºрсºтїлгºн маалыматтар жана материалдар Акционерлердин жылдык жалпы чогулушун 
ºткºрїї учурунда ага катышкан адамдарга жеткиликтїї  болот.

Чогулуштун  катышуучусу  катары каттоодон ºтїї їчїн коомдун акционери паспорт же башка ин-
сандыгын ырастоочу документти кºрсºтїїсї керек. Ал эми акционерлердин ºкїлдºрї їчїн – Кыргыз 
Республикасынын "Акционердик коомдор жºнїндº" Мыйзамынын  47-беренесине ылайык кошумча 
тїрдº  ишеним кат талап кылынат.                                                                                                                                          

Чогулушту ºткºрїїгº байланыштуу бардык суроолор боюнча Корпоративдик катчыга 
кайрылы¢ыз, тел: 0558 88-42-77.

С/О152

ОАО «Гарантийный фонд»
извещает о проведении  

20 апреля 2023 года Годового общего собрания акционеров  
ОАО «Гарантийный фонд»

Место проведение: г. Бишкек, проспект Чуй 114, офис ОАО «Гарантийный фонд», ка-
бинет 407.

Начало проведения: 10:00
Время начала регистрации акционеров: 09:00
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собра-

нии акционеров ОАО «Гарантийный фонд»: 30 марта 2023 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО 

«Гарантийный фонд»;
2. Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и 

исполнения бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год;
3. О заключении независимого внешнего аудитора по результатам аудита финансовой от-

четности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год;
4. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год;
5. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу, счетам прибылей и убыт-

ков ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года;
6. Об отчете Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год;
7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты ди-

видендов акционерам ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года;
8. Об утверждении  бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год;
9. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Гаран-

тийный фонд» на 2023 год; 
10. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Га-

рантийный фонд» на 2023 год;
11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд»;
12. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантий-

ный фонд»;
13. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд»; 
14. О внесении изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Биш-
кек, проспект Чуй 114, офис ОАО «Гарантийный фонд», кабинет 413, с 9-00 до 18-00 часов.

Указанная информация и материалы будут доступны лицам, принимающим участие на Го-
довом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акцио-
неров – дополнительно доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требова-
ниями статьи 47 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Корпоративному се-
кретарю, тел.: 0558 88-42-77. 

С/О152

Музейдин эскизин иштеп чыгууга  
катышууга чакыруу

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана 
жаштар саясаты министрлиги жана илимий ºн¿г¿¿ жана эколо-
гия «Керемет» институту Конкурстун катышуучуларын «Чолпон-
Ата шаарынын край таануу музейин реабилитациялоо боюн-
ча» долбоордук-сметалык документациясын аткаруу їчїн эскиз 
тїрїндº Тендердик сунуштарды берїїгº чакырат

Конкурска кызыккан жºндºмдїї катышуучулар тºмºндº 
кºрсºтїлгºн уюштуруучулардан кошумча маалымат ала алышат. 

Эскиздик документтер орус же кыргыз тилдеринде 2023-жыл-
дын 5-апрелинде саат 16:00гº чейин, чапталган конвертте бе-
рилиши керек. 

ДАРЕКТЕР:
1. Ысык-Кºл облусу, Чолпон-Ата шаары, Совет кºчºсї 75, 

Чолпон-Ата шаарынын мэриясы. Телефон: 039 43-4-2961. 
2. Бишкек шаары, Табышалиев кºчºсї, їй 13/1, “Керемет”  Ин-

ституту. Телефон: + 996 777 17-48-83. 
П-208

Приглашение к участию  
на разработку ЭСКИЗА Музея

Министерство культуры, информации, спорта и моло-
дежной политики Кыргызской Республики и Институт НУРиЭ 
«Керемет» приглашает Участников торгов в подаче Конкурс-
ных предложений в эскизном виде, на выполнение проектно-
сметной документации «По реабилитации краеведческого музея  
г. Чолпон-Ата».

Заинтересованные правомочные Участники могут получить 
дополнительную информацию от, указанных ниже организа- 
торов.

Эскизная документация на Русском и Кыргызском языке, 
должна быть сдана, в запечатанном конверте, до 16:00 часов 
05 апреля 2023 года.

ПО АДРЕСУ:
1. г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, улица Советская, 

дом 75, Мэрия г. Чолпон-Ата. Телефон: 039 43-4-2961
2. Институт НУРиЭ «Керемет» г. Бишкек, ул. Табышалиева, 

дом 13/1. Телефон: +996 777 17-48-93.
П-208

Считать 
недействительным
Утерянное свидетельство  о 

праве частной собственности 
на земельную долю № ЧА 518 
от  10.12.1999года  идент. коды:

7-01-04-0009-0228 конт.  
№ 200, д.26.

7-01-04-0004-0164 конт. № 
42.

7-01-04-0015-0340 конт. № 
894

По адресу: Чуйская обл., 
Аламудунский р-н, Арашанский 
а/а., с.Арашан на имя Камба-
рова  Укутай  (Айдарбекова 
Бубюсара  (нынешнее ФИО: 
Сергеева Бубюсара  С.), Ай-
дарбеков  Р., Сергеева А.)  счи-
тать недействительным.

П-213

Считать 
недействительным
Утерянный государствен-

ный акт о праве частной соб-
ственности на земельный 
участок серии № 0045732  от  
29.08.2005 года,идент. код 2-03-
03-0003-0127  по адресу: Ыссык-
Кульская обл., Ыссык-Кульский 
район, Чо¢-Сары-Ой а/а., на 
имя Маткеримов Джоодатбек 
Ашырбекович считать недей-
ствительным.                   П-212

Жараксыз деп  
табылсын

Рахманов  Ахун-
байдын їй-бїлºсїнº 
таандык жер їлї-
шїнºн пайдаланууга 
укук берїїчї  26-де-
кабрь 1995-жылы  
№ 0122 сандуу жер 
кїбºлїгї жоголгон-
дугуна байланыштуу 
жараксыз деп  табыл-
сын.                  БАНК

Жараксыз деп  
табылсын

Талас шаарындагы 
А.Нуржанов кºч., 166 
їйїнїн тургуну Жээна-
лиева  Адима Шар-
шеновнага таандык 
11.09.2014 жылы берил-
ген сериясы № 416220 
сандуу мамлекеттик акт 
жоголгондугуна байла-
ныштуу жараксыз деп 
табылсын.                   КИ

Жараксыз деп  
табылсын

Бакай-Ата районуна ка-
раштуу Ке¢-Арал айылын-
дагы Ке¢-Арал 7 кºчºсїнїн 
№4 дарегиндеги Ниязбеков 
Айбек Иманбековичке таан-
дык сериясы Ч № 1043379 
сандуу жер участогуна болгон 
жеке менчик укугу жºнїндº 
мамлекеттик акт жоголгонду-
гуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.                  

   КИ

Жараксыз деп табылсын
Талас районуна караштуу Кум-Арык айылынын Эсенбек 

44 кºчºсїнїн жашоочусу Жабагиев Зоотбекке таандык се-
риясы ТТ 0036493 сандуу жер участогуна їлїшїнº жеке мен-
чик укугу жºнїндº кїбºлїк жоголгондугуна байланыштуу жа-
раксыз деп табылсын.                                                                  КИ

Жараксыз деп табылсын
Нарын районунун Таш-Башат айылынын тургуну Бегалиев 

Кенжебек Жумабайевичке таандык № ОР 014. 24.11.1998-жы-
лы берилген жер їлїшїнїн  кїбºлїгї жоголуп кеткендигине 
байланыштуу жараксыз деп табылсын.                               КВ
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Кїн маек

Махабат АЛЫМБЕК кызы, 
“Кыргыз Туусу”

– Адабият ºкїлдºрїнº маа-
лым болгондой, 2019-жылдан-
бери карай Жазуучулар сою-
зун жетектеп, акысыз иштеп 
жатасыз. Бул нерсе кїнїмдїк 
турмуш-тиричиликте сизге 
ы¢гайсыздык жаратпайбы? 
Аткара турган кандай максат-
мїдººлºрї¢їз бар?
– Айтсам, 5-класстан баштап чо¢-

чо¢ чыгармаларды,  романдарды окуп 
чо¢ойдум. Китептин таасирине бери-
лип, эл їчїн, жер їчїн кызмат кылам 
деген улуу мїдºº менен чо¢ойдук де-
сем туура болот. Бул эми бир кара-
са¢ балалыктын “романтизми”, би-
рок ошонун ºзї жакшы. Кийин сту-
дент болдук, чыгармачылыкка ара-
лаштык, азыноолак ийгиликтер жа-
ралды. Анын баарын айтып отурса 
сºз кºбºйїп кетет, кыскасы, “Нурбор-
бор” жаш-акын жазуучуларынын ую-
мунда тºрага болуп турганда жыл  
сайын Кыргызпатент менен жетиден 
автордун китебин беш жыл бою чы-
гарып турдук. Андан башка Кыргыз 
жаштар поэзиясынын жана Кыргыз 
жаштар прозасынын антологиясын, 
Алыкул, Жолон,Турар акындардын 
тандалмаларын жана башка китеп-
терди чыгардым. Канчалаган адабий 
кечелерди ºткºрдїм. Кийин  “Нурбор-
борду” чыгармачылык академияга ай-
ланттым. Негизи, улуттук адабиятка 
кызмат кылуум – жаштар менен иш 
алып баруудан башталды. 2019-жы-
лы да жаштардын демилгеси, колдоо-
су менен, шары менен Улуттук Жазу-
учулар союзунун тºрагалыгына шай-
ланып калдым. Шайлангандан кийин, 
жоопкерчилик деген пайда болот экен. 

Мындай караса¢, бул Аалыкеден 
калган союз, Темикеден калган союз, 
Айтматовдон калган союз, улуттун 
уюткусу эмей эмне... Кыргыз мурда 
да, азыр да кºркºм адабияты менен 
мактана алат.  2019-жылдан баштап 
ыктыярдуу тїрдº акысыз иштегени-
биз – улуттук адабиятка кызмат кы-
луу деген  кºкїрºктºгї парз сезим де-
сем чынымды айткан болом. 

– Ошондо кандай мїдººлºр 
менен келди¢из эле? Анын кан-
часы аткарылды жана канчасы 
аткарыла элек?

– Тºрага болуп келгенге чейин-
ки тээ бир жылдарда орун басар бо-
луп иштегем. Ал кезде азыркы Эр-
киндик 54 дарегиндеги имараттын  
їстї¢кї кабаты бїт Жазуучулар со-
юзуна тийиштїї ке¢се болчу. Орун 
басарлыктан кеткенден кийин, бир 
ирет ошол ке¢сеге башбагып кал-
сам, баягы биздин аксакалдарыбыз, 
эл жазуучуларыбыз босогодо олтуруп 
алып чогулуш ºткºрїп жатышыптыр. 
Кºрсº, їч эле бºлмºнї Жазуучулар 

 Улуттук Жазуучулар 
союзунун тºрагасы, бир 

катар мамлекеттик жана эл 
аралык сыйлыктардын ээси, 
акын Нурлан КАЛЫБЕКОВ менен 
чыгармачылыктан тышкары, 
коомдук ишмердїїлїгї тууралуу 
маек курдук.

Союздун иши 
эми илгерилейби?

союзуна калтырышыптыр дагы, кал-
ганынын акчасын тºлºгºн жоксу¢ар, 
карызсы¢ар деп чыгарып коюшуптур. 
Кºрїп алып жїрºгїм ооруду, жаным 
кейиди. Тºрага болуп шайланып жа-
тып ошону айттым, Жазуучулар сою-
зун ºзїнчº имаратка ээ кылышым ке-
рек. Бир жарым миллион сом кары-
зы бар экен, ошондон куткарыш ке-
рек, анан муну коомдук уюм деп таш-
тап салбай, мамлекет тарабынан да 
тийиштїї де¢гээлде жок дегенде жы-
лына бир ирет каржылана турган чек-
ке жеткирїї, союздун сайтын иштетїї, 
гезитин чыгаруу, журналын чыгаруу 
деген максаттар болду. 

Тºрагалыкка келгенден баштап 
ушул максаттарды ишке ашыруу їчїн 
тынымсыз аракетте болдум.  Экс-
президент С. Жээнбеков дагы союз-
ду колдоого алып, имарат берип, ка-
ражат бºлººрдº “Ковид – 19” баш-
талып кетти, анан ºлкºдº тº¢кºрїш 
болду. Ошону менен эки жыл чурка-
ган аракеттин жыйынтыгы чыкпай кал-
ды. Бийлик алмашты. 

2022-жылы кайсыл ай экендиги 
эсимде жок, Президентибиз Садыр 
Жапаров менен резиденцияда, бир 
иш-чарада кезигип, Жазуучулар сою-
зунун ал-абалы, муктаждыгы тууралуу 
айттым. “Жазуучулар союзунун аба-
лын тїшїнºм” деп, мамлекет тарабы-
нан жардам берилерин убада кылды. 
ªзїбїз былтыр президиум мїчºлºрї 
менен чогулуш кылып, акылдашып 
марафон уюштурдук. Марафондо же-
ке адамдар тарабынан берилген жар-
дамдан сырткары, Президеттин тап-
шырмасы менен, Министрлер Каби-
нетинин Тºрагасы Акылбек Жапаров-
дун тескемесине ылайык резервдик 
фонддон бир жарым миллион сом 
бºлїнїп, карызы тºлºнїп берилди. 
Эми буюрса, ушул жыл ичинде жал-
пы чыгармачыл союздарга - жазуучу-
лар, сїрºтчїлºр, композиторлор ж.б 
100 миллион сом бºлїнº турган бол-
ду. Маселен, биз, Жазуучулар союзу 
ошол бºлїнїп жаткан акчанын эсеби-
нен быйыл бир далай авторлордун ки-
тебин, каражат жоктугуна байланыш-
туу чыкпай турган “Ала-Тоо” адабий 
журналын чыгарабыз. Ошондой эле 
ал журналды Маданият министрли-
гинин балансына алгыла деп жатам. 
Министрлер Кабинети да буга макул. 
Ар кандай эл аралык иш-чаралар, 
конференциялар, мастер класстар, 
адабий конкурстар, адабий кербен-
дер уюштурулат.

 2019-жылы Улуттук Жазуучу-
лар союзунун 85 жылдык юбилейин  
ºткºрдїк. Жазуучулар союзунун 
сайты тынымсыз иштеп келе жатат. 
Демººрчїлºрдїн жардамы менен со-
юздун эмеректерин жа¢ыладык.  “Ал-
тын калем” аттуу дипломуна ºзгºртїї 
киргизип, Маданият министрлик ме-
нен сїйлºшїп, масштабын ке¢ейтип, 
ар бир жанрга 100 ми¢ сомдон ак-
чалай сыйлык кошуп, проза, поэ-

сыйлыкты быйыл уюштурдук. Байге 
элїї ми¢ сомду тїздї. Мукай Элеба-
евдин жердештери Улан Усупов жа-
на Замир Айылчиев баштаган Тїп 
прогресс уюмуна тере¢ ыраазычы-
лык билдирем. 

Жыл сайын Чыныбай Турсунбе-
ков фонду менен биргеликте Ысык 
Кºлдїн жээгинде жаш акындардын 
поэзия фестивалы ºтїп келе жатат.

Ушул жылдан баштап 
ТЇРКСОЙдун баш катчысы Сул-
тан Раевдин демилгеси жана кол-
доосу менен бул фестиваль эл ара-
лык де¢гээлге чыгып жатат. Ошон-
дой эле Талас районуна караштуу 
Бекмолдо айыл ºкмºтїнїн колдоо-
су менен Кыргыз эл акыны Байдыл-
да Сарногоев атындагы конкурс уюш-
турулуп, бир топ  акындарыбыз лау-
реат болушуп, акчалай сыйлыкка ээ  
болушту. 

“Сармерден” ресторанынын ко-
жоюну Дїйшºн Орозалиевдин кол-
доосу менен таланттуу, бирок ада-
бий чºйрºгº аралаша бербеген 
акын-жазуучуларыбыздын адабий 
кечелерин ай сайын ºткºрїп берип  
жатабыз. 

Марафондун эсебинен кºп жыл-
дардан бери токтоп калган адабий 
сынды жандандырып жатабыз. Та-
лапка ылайык, мыкты де¢гээлде 
жазылган адабий сындарга гоно-
рар тºлºп беребиз, муну менен  
отуз жыл ичинде саман-топону 
аралаш жазылган далай автор-
лордун арасынан чыныгы акын-
дардын, жазуучулардын чыгарма-
ларын иргеп алабыз деген ойдо  
турабыз. 

   Казакстан, ªзбекстан, Азербай-
жан ºлкºлºрїнїн жазуучулар союз-
дары менен адабий алаканы жан-
дандыруу максатында меморандум-
дарды тїзгºнбїз, анын негизинде бир 
катар иштер жїргїзїлїп келе жатат. 
2021-жылы Баткен облусунун Кадам-
жай районунда акын-жазуучулардын 
“Эл достугу – адабият достугу” аттуу 
фестивалын ºткºрдїк. Азербайжан-
дык калемдештер Кыргыз жаштар по-
эзиясынын антологиясын азербай-
жан тилинде чыгарышып, жаш акын-
дар болуп Бакуда ачылышына ба-
рып келдик, “Карабах а¢гемелери” 
деген согуш темасын чагылдырган 
а¢гемелердин топтомун китеп кылып 
чыгарып, бет ачарын  ºткºрдїк. Ошон-
дой эле казак-ºзбек жаш акындары-
нын ырларын кыргыз тилине которуп, 
китеп кылып даярдап койдук, тилек-
ке каршы каражаттын тартыштыгы-
нан чыкпай турат.

– Жакында Анкарада Тїрк 
дїйнºсїнїн  Жазуучулар  союз-
дарынын тºрагалары чогулуш-
ту... 

– Ооба, ТЇРКСОЙдун баш катчы-
сы Султан Раевдин демилгеси ме-
нен Тїрк дїйнºсїнїн жазуучулар бир-

лиги уюштурулду. Тектеш, бир туу-
ган тїрк элдери бири бирибизди жак-
шы билбей калдык. Адабий байла-
ныштар жокко эсе, кºркºм котормо 
болсо бирин-серин. Алтургай баш-
ка улуттарды мындай кой, ушул эле 
тектеш туугандарыбыз “Манас” эпо-
су менен эле Чы¢гыз Айтматовду  
таанышат. 

Бул уюмдун максаты жалпы тїрк 
дїйнºсїнїн акын-жазуучуларын 
бири бирине жакындан тааныш-
тыруу, кºркºм котормо жанры-
на басым жасап, адабият кїндºрїн 
ºткºрїї, деги эле тууганчы-
лык алакаларды бекемдºº болуп  
саналат.

АЖАЛГА
Мен сени кїткºм жаш туруп,
Жанчканда тагдыр башка уруп.
Эмнеге келди¢ кечигип,
Азапты баштан кечирип,
Агарып эми турганда,
Те¢ирге жїзїм бурганда.
Кайт эми артка, кайтып бар,
Бїтº элек али кызматым...
Сурады дегин туз татым-
Дагы да жердик ºмїрдºн!
ªмїрдºн эмес кºмїлгºн,
ªмїрдºн КУТУ тºгїлгºн!
ªмїрдºн АККА чºмїлгºн!
Азапты болду, бербе де,
БАК менен жанын демде де,
Тынчтык бер жїрºгїнº де,
Каруу бер билегине де!
Кордукка болду, чыдабайт,
Так айткын, тїз айт, чындап айт.
Болбосо баарын бїтїрїп,
Кол шилтеп, уруп, тїкїрїп,
Чакыртпай келем деди де,
АКТЫГЫН берем деди де,
Каралар АКТЫ жеди де,
Чындыкты жалган же¢ди де!!!

ЧªККªНДª
Жеп алдым ºмїрдїн жарымын,
Кºрбºдїм бакыттын жарыгын.
Уурдалды алтындай жаштыгым,
Отуздун боюнда карыдым.

Бу тагдыр ушундай катаалбы?
Тºрºлдїм, бербеди¢ бата¢ды...
Кудайды кармасам таяктап,
О¢догун демекмин ката¢ды.

Тамыры зак жеген тагдырдын,
Кºчºтїн суу куюп жандыргын,
Шактарын жая албайт, келет, ºх,
Бїркїттºй ºзїмдї жарга ургум.

Кº¢їлдїн тїбїндº жара бар,
ªмїрїм чала жан, жарадар.
Бабалар журтуна кºчкїм бар,
Мен кетсем канар, ээ, таба¢ар?..

Жашоонун ма¢ызын тїшїндїм,
Їзїгї экенмин тїтїндїн.
Мээримге зар болуп жашадым,
Келїїдº ºмїрдї бїтїргїм.

Максатым бар эле бараандай,
Жашагым келчї эле адамдай.
Закымдар со¢унда сандалып,
ªзїмдї калдымбы таба албай.

Каргыш бар же ºзїм жаманмын,
Калдымбы астында тамандын.
Санаалар курт сымал жанды оюп,
Саргайдым º¢їндºй самандын.

Жашагым келчї эмес изи жок,
Изим жок, издечї кишим жок.
О дїйнº, бу дїйнº ºмїр сїр,
Кудайга баары бир, иши жок.

Жеп алдым ºмїрдїн жарымын,
Кºрбºдїм бакыттын жарыгын.
Уурдалды алтындай жаштыгым,
Отуздун боюнда карыдым.

зия, драматургия боюнча жыл сай-
ын берилїїчї сыйлыкка айланттык.

Быйылкы жылдын эсебинде бал-
дар адабияты, адабий сын, кºркºм 
котормо жанры їчїн да ушул сый-
лыкты уюштуралы деп турабыз. Со-
юзда поэзия жана балдар адабияты 
боюнча Алыкул Осмонов жана Того-
лок Молдо сыйлыктары бар эмеспи, 
ал эми прозачылар їчїн атайын ал-
гачкы жолу Мукай Элебаев атындагы 


