
2019-жыл єлкєбїздїн бїткїл 
финансылык системасы їчїн жакшы 
кєрсєткїчтєр менен жыйынтыкталды. 
Банк системасынын активдери 25 
млрд сомго кєбєйдї. Улуттук банктын 
алтын-валюта резервдери акыркы 
5 жылда тарыхый жогорку чекке 
жетип, 2 млрд 417 млн АКШ долларын, 
ал эми 2019-жылдын жыйынтыгы 
боюнча Улуттук банктын кирешеси 
2 млрд 560 млн сомду тїздї. Бул 
тууралуу єлкєбїздїн башкы банкири 
Толкунбек Абдыгулов кечээ, 6-январда 
Президент Сооронбай Жээнбеков менен 
жолугушууда билдирди.

УЛУУЛАР УНУТУЛБАЙТ
Улуу Ата Мекендик согуш 
маалында курчоодо 
калган Ленинграддан 150 
баланы асырап баккан 
кыргызстандык Токтогон 
Алтыбасаровага Жеўиштин 
75 жылдыгына карата 
Санкт-Петербург шаарында 
эстелик тургузулат. 
Легендага айланган 
Токтогон апа ал учурда 16 
гана жашта болгон.
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Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы 
макулдашууларга ылайык ушул айдын аягында эки єлкєнїн 
чек арасындагы “Ак-Жол – автодорожный” заманбап єткєєл 
пунктунун курулушу башталат.

“АК-ЖОЛДУН” ЖАЎЫ ЖЇЗЇ

АЛТЫН БААСЫ 
ЄСЄ БАШТАДЫЄСЄ БАШТАДЫ
Акыркы эки апта 
аралыгында алтындын 
баасы 96 долларга 
кымбаттады. 20-декабрда 
трой унциясы 1478,4 
долларды тїзгєн 
алтындын баасы 6-январга 
карата 1574,4 долларга 
чейин кєтєрїлдї.

Бїгїн Кыргызстандын кєпчїлїк аймагында кар жаап, 
жолдор тайгак болот. Бирок, Нарын облусунан башка 
аймактарда катуу суук кїтїлбєйт.

КЄЎЇЛ ЖЫЛЫТКАН 
ЖЫЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ

КЫШТЫН КЫШТАЙ БОЛГОНУ ЖАКШЫ

КОШУНАЛАРДЫ 
КОЛДОЙЛУБУ?
Єзбекстанда 1-январдан 
тарта Ала-Тоодой чык 
жасаткан ашкере каадалуу 
той-аштарды токтотуу 
жєнїндє парламенттин 
токтому кїчїнє кирди.
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“2020-жыл – Аймактарды 
єнїктїрїї, єлкєнї 
санариптештирїї жана 
балдарды колдоо жылы” деп 
жарыяланды. Бул тууралуу 
Президент Сооронбай Жээнбеков 
кыргызстандыктарды жаўы 
жылы менен куттуктап жатып 
билдирди. 

Буга чейин “Аймактарды єнїк-
тїрїї жана санариптештирїї” 
жылдары белгиленип, орчун-
дуу иштер аткарылып келген 
болсо, їстїбїздєгї жылы да бул 
багыттагы иштер уланаары бел-
гилїї болду. "Биз алган жолубуз-
дан кайтпайбыз. Єлкєнї туташ 
санариптештирїїнї улантабыз. 
Ар бир адам їчїн бала — жа-
шоонун маўызы. Ар бир ата-эне 

бала їчїн бардыгын жасоого 
даяр. Ошентсе да, балдарыбыз 
мамлекеттин колдоосуна дайы-
ма муктаж. Айрыкча, аз камсыз 
болгон їй-бїлєлєрдїн, ден соо-
лугунун мїмкїнчїлїгї чектел-
ген, жетим жана кароосуз калган 
балдарга камкордук кєрїшїбїз 
зарыл. Ушул максатта 2020-жыл-
ды Аймактарды єнїктїрїї, єлкє-
нї санариптештирїї жана бал-
дарды колдоо Жылы деп жарыя-
лоону чечтим. Балдарыбыздын 
дени сак, билими тереў, кооп-
суздугу бекем болуусу — кєўїл 
борборундагы маселе. Мамлекет-
тин балдарга карата камкорду-
гун кїчєтїп, артыкчылыктуу ба-
гыт катары аныктайбыз", — деп 
белгиледи Президент Сооронбай 
Жээнбеков.

Президент Сооронбай Жээнбеков 
3-январда Премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев 
менен жолугушту.

Анда 2019-жылдагы єлкє-
нїн социалдык-экономикалык 
єнїгїшїнїн жыйынтыкта-
ры, 2020-жылы социалдык-
экономикалык, инфраструкту-
ралык долбоорлорду жана стра-
тегиялык артыкчылыктуу ба-
гыттарды ишке ашыруу туура-
луу пикир алышуу болду.

Ошондой эле Кыргыз Респуб-
ликасын єнїктїрїїнїн Улут-
тук стратегиясынын алкагында 
2023-жылга чейинки артыкчы-
лыктуу багыттарды, аймактарды 
єнїктїрїї жана єлкєнї санарип-
тештирїї боюнча мамлекеттик 
саясатты ишке ашыруу боюнча 
маселелер талкууланды.

Президент Сооронбай Жээнбе-
ков єлкєнїн аймактарын єнїктї-
рїї боюнча мамлекеттик саясат 
экономиканы єнїктїрїїгє ба-
гытталган чаралардын комплек-
син камтыганын баса белгиледи. 
Анын ичинде їй-бїлє институту, 
балдарды коргоонун социалдык 
деўгээлине таасир тийгизген ич-
ки миграцияны азайтуу максаты 

да коюлат. Муну эске алуу менен 
бул жылы мамлекет єсїп келе 
жаткан муунду тарбиялоо боюн-
ча їй-бїлєлїк салттарды бекем-
дєє маселелерине єзгєчє кєўїл 
бурат. «2020-жылы Региондор-
ду єнїктїрїї, єлкєнї санарип-
тештирїї жана балдарды колдоо 
жылынын алкагында областтар-
ды инфраструктуралык жактан 
єнїктїрїї, жер-жерлерде ишкер-
дикти колдоо, єлкєнї санарип-
тештирїїнї улантып, балдарды 

жана балалыкты социалдык жак-
тан коргоону кїчєтїї зарыл», — 
деп белгиледи Президент Соо-
ронбай Жээнбеков.

Мындан сырткары Кыргыз 
Республикасынын Россия Фе-
дерациясындагы жана Россия 
Федерациясынын Кыргыз Рес-
публикасындагы Кайчылаш жы-
лынын жана Улуу Ата Мекен-
дик согуштагы Жеўиштин 75 
жылдыгынын алкагындагы иш-
чараларга кєўїл бурду.

Премьер-министр Мухаммед-
калый Абылгазиев аткаруу 
бийлик органдарынын ишмер-
дїїлїгїнїн негизги багытта-
ры, Єкмєттїн 2020-жылга ка-
рата пландары жана милдетте-
ри, республикалык бюджеттин 
аткарылышы жєнїндє маалы-
мат берип, Мамлекет башчы-
сы тарабынан белгиленип єт-
кєн бардык багыттарды ишке 
ашыруу єзгєчє кєзємєлдє эке-
нин билдирди.

ЖАРАНДАРДЫН 
ЄТЇНЇЧТЄРЇ 
КАБЫЛ 
АЛЫНДЫ

Президент Сооронбай 
Жээнбековдун Жарлыгы-
на ылайык Кыргыз Респуб-
ликасынын жарандыгынан 
чыгуу тууралуу 365 адам-
дын жана Кыргыз Респуб-
ликасынын жарандыгына 
кабыл алуу жєнїндє 839 
адамдын єтїнїчтєрї кабыл 
алынган. Бул тууралуу Пре-
зиденттин расмий сайтынан 
кененирээк таанышсаўыз-
дар болот.

Кечээ Президент Сооронбай 
Жээнбеков Улуттук банктын 
тєрагасы Толкунбек 
Абдыгуловду кабыл алды.

Улуттук банктын тєрагасы 
Толкунбек Абдыгулов Улуттук 
банктын жана банк тармагынын 
2019-жылдагы ишинин жыйын-
тыктары жана 2020-жылга кара-
та пландары жєнїндє маалымат 
берди.

«2019-жыл Улуттук банк їчїн 
гана эмес, єлкєнїн бїт финан-
сылык системасы їчїн жакшы 
кєрсєткїчтєр менен аяктады. 
Жыл жыйынтыктары боюнча 
банк системасынын активдери 
25 млрд сомго же 11 пайызга жо-
горулады.  Насыялык портфель 
жана депозиттик база 15 жана 13 
пайызга кєбєйдї. Насыялар жана 
депозиттер боюнча долларлашуу 
тємєндєєдє. Жыл жыйынтыгы 
боюнча насыялык портфелдин 
долларлашуусу 2,5 пайызга, ал 
эми депозиттик портфелдин дол-
ларлашуусу 6,4 пайызга тємєн-
дєдї. Мындан тышкары, Улут-
тук банктын алтын-валюта ре-
зервдери акыркы 5 жылда та-
рыхый жогорку чекке жетип, 2 
млрд 417 млн АКШ долларын 

тїздї. 2019-жылдын жыйынтыгы 
боюнча Улуттук банктын кире-
шеси 2 млрд 560 млн сомду тїз-
дї», — деди Толкунбек Абдыгу-
лов. Ал кошумчалагандай, неги-
зинен кєбєйїї улуттук валютада 
берилген насыялар боюнча бай-
калууда. Насыялоонун кєлємїн 
кеўейтїї єлкєнїн бардык аймак-
тарында белгиленип жатат.

Мындан тышкары, Улуттук 
банктын тєрагасы жеткилик-
тїї пайыздык чендер менен же-
ке турак жай сатып алууда бюд-
жеттик тармактын кызматкер-
лерин колдоого багытталган 
«Керемет Банк» ААКнын «Со-
циалдык ипотека» насыялык 
долбоордун 2019-жылдагы жы-
йынтыктары жєнїндє айтып 
берди. 2019-жылдын 30-май-
ынан 31-декабрына чейин «Ке-
ремет Банк» ААК жалпы сум-
масы 1 054,2 млн сомго 723 на-
сыя бєлїп берген. 2019-жылдын 
ноябрынан баштап, бул насыя-
лык долбоор боюнча финансы-
лык ресурстар Кыргызстандын 
аймактарында иштеген бюджет-
тик уюмдардын кызматкерлерине 
бєлїнїп берилїїдє. «Социалдык 
ипотека» долбоорунун алкагында 
«Керемет Банк» ААК 2020-жылы 

1 млрд 200 млн сомго насыялар-
ды берїїнї пландаштырууда.

Мамлекет башчысы єлкєнїн 
алыскы калктуу пункттарында 
кластердик долбоорлорду кар-
жылоо, накталай эмес тєлєм-
дєрдїн жана эсептердин їлї-
шїн кєбєйтїї, тєлєм карта-
ларын, банкоматтарды, POS-
терминалдарды, тєлєм терми-
налдарын кеўири жайылтуу за-
рылдыгын айтты. Кыргызстан-
дыктарга ашыкча бюрократия-
сыз кредиттик каражаттарды бе-
рїїнїн жеткиликтїїлїгїн жа-
на ылдамдыгын жогорулатуучу 
«Тїндїк» электрондук ведомст-
волор аралык єз ара аракетте-
нїї системасына коммерциялык 
банктардын тезирээк кошулуусу-
на єзгєчє кєўїл бурууга чакыр-
ды. Ошондой эле Президент Соо-
ронбай Жээнбеков туруктуу мак-
роэкономикалык абалды кам-
сыздоо жана улуттук валютанын 
туруктуулугун кармап туруунун 
маанилїїлїгїнє кєўїл буруп, тє-
лєм системаларын, санарип ва-
лютаны жєнгє салуу жаатында 
мыйзамдарды жакшыртуу жана 
финансы тармагында заманбап 
технологияларды киргизїї за-
рылдыгын баса белгиледи.

БУЛ ЖЫЛЫ МАМЛЕКЕТ ЄСЇП КЕЛЕ ЖАТКАН 
МУУНДУ ТАРБИЯЛООГО ЄЗГЄЧЄ КЄЎЇЛ БУРАТ

ФИНАНСЫ ТАРМАГЫНДА ЗАМАНБАП 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КИРГИЗЇЇ ЗАРЫЛ

“2020-ЖЫЛ – АЙМАКТАРДЫ ЄНЇКТЇРЇЇ, 
ЄЛКЄНЇ САНАРИПТЕШТИРЇЇ ЖАНА БАЛДАРДЫ 
КОЛДОО ЖЫЛЫ” ДЕП ЖАРЫЯЛАНДЫ

ЖАРАНДАРДЫН ДЕН СООЛУГУН ТАМЕКИНИ 
КЕРЕКТЄЄНЇН КЕСЕПЕТИНЕН КОРГООГО 
АРНАЛГАН МЫЙЗАМ ДОЛБООРУ ДАЯРДАЛДЫ
Жыл соўунда жарандардын ден 
соолугун тамекини керектєєнїн 
кесепетинен коргоо жєнїндєгї 
мыйзам долбоору боюнча 
парламенттик угуу болуп єттї. 
Мыйзам долбоору Жогорку 
Кеўеш депутаттарынын тобу 
тарабынан даярдалган. 

Мыйзам долбоору экинчи 
окууда каралып жаткан соў, бар-
дык сунуш-пикирлер эске алы-
нып, Єкмєт мыйзам долбоору-
нун концепциясына оў корутун-
дусун берген. 

 “Мамлекет тамеки продукция-
ларынын акциз салыктарынан 
5 млрд ашык сом тапканы ме-
нен, ошол чылым чегїїнїн ке-
сепетинен жаралган ооруларды 
дарылоого бюджет кайра дээр-
лик 2 эсеге жакын, же тактай 
келгенде 11 млрд сом бєлїп бе-
рїїдє. Ошондуктан, фискалдык 

саясатты кайра карап чыгуу ке-
рек. Учурда жарандардын ден соо-
лугун тамекини керектєєнїн кесе-
петинен коргоого арналган мый-
зам дїйнєнїн 181 мамлекетин-
де натыйжалуу иштеп жатат. Бул 
Бїткїл дїйнєлїк саламаттыкты 
сактоо уюмунун тастыктамасы”, 
- дейт демилгечи  А.Алтыбаева. 

Парламенттик угуунун жы-
йынтыгында тиешелїї єкїлдєр-
дєн турган жумушчу топ тїзї-
лїп, аталган мыйзам долбоорун 
кылдат талдап чыгышмак болду. 
Анын бир ай ичинде жїргїзгєн 
иш жыйынтыгы тармактык ко-
митеттин кароосуна чыгарылат.

Депутаттар 2020-жылдын 
8-9-10-январь кїндєрї єлкє ай-
магындагы шайлоочулар менен 
жеринде иш алып барат.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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Жылдар ирмеминде

Ошентип, аймактарды єнїктїрїї 
жана санариптештирїї жылы деп 
жарыяланган 2019-жыл да тарых 

болуп артта кала берди. Атына карата заты 
да жарашып, элеттиктер їчїн ары жемиш-
тїї да, ары ийгиликтїї да жылдардын би-
ринен болуп калды. Анткени, буга чейин 
бардык кєўїл жана каржы булактары жа-
лаў гана борбор калаага жана чоў шаар-
ларга топтолуп келген болсо, эми абал тїп-
тамырынан бери башкача болуп єзгєрїлїп, 
элеттин да кїнї менен сааты чыга келди. 
Президент Сооронбай Жээнбековдун элет-
ти кєтєрїїгє єзгєчє басым жасаган када-
мы єз учурунда жасалган эў туура страте-
гиялык багыттардын биринен болду десек 
туура болот. Себеби, єсїп-єнїгїїнїн тїпкї 
тамыры айыл-ападан башталаарын билип 
турсак да шаардын тузун татып калган соў 
калаалардын социалдык-экономикалык-
маданий турмушуна кєбїрєєк жан тартып, 
айылдарыбызга жетиштїї маани берил-
бей, єзї менен єзї болуп жашоо кечирип 
келаткандарына кєп эле жылдар болгон. 
Муну элеттен чыккан, анын ысык-суугун 
жон териси менен сезип билген, айылдык-
тардын жашоо-турмушун жана пейилде-
рин жакшы тїшїнгєн адам гана аўдап-се-
зип, туура нукка сала алаары бышык эле. 
Ошондой адамды мезгил єзї тандап, бу-
лактын кєзїн ачкан сыяктуу эле элеттик-
тердин да ой-санаасына, їмїт-тилектерине 
тєп келген элдик адамды бийлик башына 
алып келди. Президент Сооронбай Жээн-
беков Президент болуп шайланаары ме-
нен эле 2018-жылды аймактарды єнїктї-
рїї жылы катары жарыялап, єзї да аймак-
тарды байма-бай кыдырып, эл менен ачык 
баарлашууларды єткєрїп, ал жактардагы 
жашоочулардын ой-пикирлерине да кулак 
тєшєп, эмнелерге муктаж экендиктери-
не єз кєзї менен кїбє болуп, ал жактарда 
да кичи жана орто бизнести єнїктїрїїгє, 
жаўы чоў-кичине ишканаларды курууга 
багытталган каржы булактарынын агы-
мын шаарлардан аймактарды кєздєй бу-
рууга басым жасады. Мындай саясат элге 
да, аймактардан чыккан бизнес єкїлдєрїнє 
да жагып, жапырт эл-журттун колдоосуна 
ээ болду. Анткени, канчалаган жаўы жу-
мушчу орундары тїзїлїп, єз чарбаларын 
жана бизнестерин єнїктїрїїгє реалдуу 
мїмкїнчїлїктєр тїзїлє баштады. Пайызы 
тємєн кредит булактарына колдору жете 
баштаган айылдыктардын да жашоо-тур-
муштары да оўолуп, ар бир айылды таза 
суу менен камсыз кылуу иштери мамле-
кеттик деўгээлде колдоого алынып, мол 
тїшїм алууга жана жер иштетїїгє шарт 
тїзїїчї жетиштїї сугат суусунун ирри-
гация маселелери да алдыга чыгып, айтор 
айылдарда жандануу орун алып, активдїї 
жашоо нугу єкїм сїрє баштады. Бул єнї-
гїїгє карай жасалган кадамдын ортолоп 

барып токтоп калуусуна жол бербєє ба-
гытында 2019-жыл да аймактарды єнїктї-
рїї жана єлкєнї санариптештирїї жылы 
катары жарыяланып, аймактарга колдоо 
кєрсєтїї саясаты бир кїндїк же бир жыл-
дык эмес, а туруктуу негизде їзгїлтїксїз 
улантылаары ачык болду. Эми бїтїндєй 
єлкєнї санариптештирїїдєн аймактар да 
четте калтырылбастан, шаарлар менен бир 
эле учурда ал жактарга да санариптешти-
рїїнїн алдыўкы жетишкендиктери жана 
мїмкїнчїлїктєрї да тегиз жеткирилип, 
шаар менен айылдын ортосундагы айыр-
мачылыктарды жоюу аракеттери эки-їч 
эселенип кєрїлєєрї жакшы жышаана-
лардан болуп калды. Бул дагы элеттик-
тердин демине-дем кошуп, бардык меке-
мелер, уюмдар, мектептер, ж.б. интернет 
байланыштарына, санариптик тейлєєлєр-
гє єткєрїлє баштагандыгы кубандырбай 
койгон жок. Арыш ала баштаган мындай 
иштерге узак убакыт талап кылынаары бы-
шык. Анткени, бїгїн бир тармакты артык-
чылыктуу багыт катарында жарыялап, ага 
каржы, ж.б. мїмкїнчїлїктєрдїн баарын 
жумшап, анын аягына толук чыга элек-
те жыл соўуна чыгып, аны чала бойдон 
калтыруу менен кийинки жылды кайра 
башка тармакка арноо тажрыйбасы єзїн 
актабай тургандыгын турмуш тажрыйба-
сы кєрсєттї. Мындай баш аламандыктан 
эч ким утушка ээ боло албай тургандыгы 

анык эле. Ошондуктан, мамлекет башчысы 
катары Сооронбай Жээнбеков андай прак-
тикадан баш тартып, баштаган ишти ая-
гына дейре чыгарууга жана белгилїї бир 
натыйжаларга жетишїїгє басым жасаарын 
ачык-айкын кадамдары жана туруктуу ба-
гыты менен тастыктай алды. Андыктан, 
быйыл да кайсы тармакты єнїктїрїїгє 
багытталган жыл катары жарыялайт бол-
ду экен деп кїтїп жатканыбызда єз салты-
нан жана кєздєгєн максатынан кайтпай, 
элибизди жаўы жылдык куттуктоосун-
да 2020-жылды кайрадан эле аймактарды 
єнїктїрїї, єлкєнї санариптештирїї жа-
на балдарды колдоо жылы деп жарыялай 
тургандыгын бїт єлкєгє жар салды. “Биз 
алган жолубуздан кайтпайбыз. Єлкєнї ту-
таш санариптештирїїнї улантабыз. Ар бир 
адам їчїн бала – жашоонун маўызы. Ар 
бир ата-эне бала їчїн бардыгын жасоого 
даяр. Ошентсе да, балдарыбыз мамлекет-
тин колдоосуна дайыма муктаж. Айрык-
ча, аз камсыз болгон їй-бїлєлєрдїн, ден 
соолугунун мїмкїнчїлїгї чектелген, же-
тим жана кароосуз калган балдарга кам-
кордук кєрїшїбїз зарыл. Балдарыбыздын 
дени сак, билими тереў, коопсуздугу бе-
кем болуусу – кєўїл борборундагы маселе. 
Мамлекеттин балдарга карата камкорду-
гун кїчєтїп, артыкчылыктуу багыт катары 
аныктайбыз”, - деди Президент Сооронбай 
Жээнбеков. 

Демек, дагы да болсо аймактарды єнїк-
тїрїї жана єлкєнї санариптештирїї Пре-
зиденттин єлкєнїн ички саясатындагы 
артыкчылыктуу багыттарынан бойдон ка-
ла бере тургандыгы бизнес, тейлєє, банк, 
ж.б. чєйрєлєр їчїн єз салымдарын кай-
да жумшоолоруна жол кєрсєтїп тураары 
бышык. Чындыгында, аймак єнїксє – єл-
кє єнїгєт. Аймактын эли байгер жашаса 
– жалпы элибиз да бай болот. Айылдар-
да турмуш кайнап, ишканалар иштеп, жу-
муш менен камсыз болушса шаарды ка-
рай агылгандар жана сыртка кеткен миг-
ранттар да азайып, демографиялык абал 
да оўоло баштаары анык. Мигранттар де-
мекчи, бул жылга балдарды колдоонун ко-
шулушунун да негиздїї жєнї бар. Себе-
би, балдар – єлкєнїн келечеги болгон соў 
алардын ар тараптуу билим алуусу, єсїп-
чоўоюусу, мекенчил адам болуп тарбияла-
нышы їчїн ата-энелер менен бирге мам-
лекет да жоопкер болуп саналат. Бїгїнкї 
кїндє айыл-апаларда да кєбїнчєсїн ка-
ры-картаўдар калып, иш издеп жана жак-
шы турмуш самап алыскы коўшу жана чет 
єлкєлєргє кетишкен ишке жарактуу уул-
кыздарынын балдарын – небере-чєбїрєлє-
рїн багып, окутуп-чокутуп дегендей баш-
кєз болуп жатышкандыктарын танууга, 
кєрбєй коюуга да болбойт. Бул да учурда 
чоў проблемага айланып, ата-эне менен 
балдардын ортосундагы ажырымдардын 
айынан кароосуз калган балдар кєбєйїп, 
тарбия жааты да аксап, їй-бїлєнїн сакта-
лышына да терс таасирин тийгизип жат-
кандыгы айтылып да, жазылып да бїтпєй 
келет. Ошондуктан, бул балдар проблема-
сына мамлекеттик деўгээлде кєўїл бурула 
баштагандыгына быйылкы жылдын бал-
дарды колдоо жылы катары жарыяланы-
шы да кїбєлєп турат. Демек, аймактарды 
єнїктїрїї, санариптештирїї жана кєбїн-
чєсїн элет жеринде мигрант ата-энелер-
дин балдарынын калып жатышы бири-
бири менен тыгыз байланышкан жана єз 
убагында туура чечилишин талап кылган 
олуттуу маселелерден экендиги талашсыз. 
Анткени, бардык балдарга кам кєрїїнї – 
бул єлкєнїн келечегине кам кєрїї катары 
кабылдообуз керек. Андыктан, єлкєбїздє 
балдарды колдоого биринчи жолу ушун-
дай деўгээлде єзгєчє кєўїл бурулуп жат-
кандыгы колдоого арзыйт жана бул саясат 
єзїнїн оў жемиштерин бере тургандыгы-
на чоў ишеним артабыз.

 Таалайбек ТЕМИРОВ

АЙМАКТАРДЫН КҮНҮ МЕНЕН 
СААТЫ ЧЫККАН КЕЗИ
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АРДАК НААМЫҢЫЗ 
КУТ БОЛСУН!

 «Ýðêèí Òîî» ìàìëåêåòòèê ðàñìèé ãåçèòèíèí 
ìóðäàãû áàøêû ðåäàêòîðó, àçûðêû ìåçãèëäå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
Àïïàðàòûíûí áàñìà ñºç êûçìàòûíûí æåòåê÷è-
ñèíèí îðóí áàñàðû áîëóï èøòåï æàòêàí Ðûñïàåâ 
Êóðìàíáåê Àáäûìàìáåòîâè÷êå “Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ìàäàíèÿòûíà ýìãåê ñè¢èðãåí èøìåð” äå-
ãåí àðäàêòóó íààì áåðèëèøè ìåíåí êóòòóêòàéáûç. 

 Êóðìàíáåê Àáäûìàìáåòîâè÷òèí ºç¿íº ÷û¢ äåí 
ñîîëóê, ÷ûãàðìà÷ûëûê èøòåðèíå èéãèëèêòåðäè 
êààëàéáûç. 

 “Ýðêèí Òîî” ãåçèòèíèí ýìãåê æàìààòû

Быйыл Улуу Ата Мекендик согуштагы 
улуу Жеўиштин 75 жылдыгы салтанат-
туу белгиленет. Ага карата КМШ єлкє-
лєрїндє, анын ичинде Кыргызстанда да 
кызуу даярдыктар кєрїлє баштады. Улуу 
Ата Мекендик согуштун жана ооруктун 
катышуучулары жана ардагерлери эс-
керилип, тарыхый окуянын таржымал-
дары баяндалып, єсїп келе жаткан ки-
йинки муундарды Мекенди сїйїї сезим-
деринде тарбиялоо иштери колго алы-
нып жатат. Чындыгында кан майданда 
кандай эрдиктер кєрсєтїлсє, оорукта да 
карапайым адамдарыбыз адамгерчилик-
тин, боорукердиктин, мээримдїїлїктїн, 
улутуна карабастан бири-бири їчїн бир 
туугандай каралашуунун, ошондой эле 
эстен чыккыс чыныгы баатырдык иште-
рин жасашкан. Алардын бири Кыргыз-
стандын Ак-Булак айылынын тургуну 
Токтогон Алтыбасарова болгон. Ал кан 

кїйїп тургун согуш учурунда немистер-
дин курчоосунда калган Ленинграддан 
алынып келген 150 баланы асырап алып, 
энелик мээрими менен тарбиялап-єстїр-
гєн. Алардын арасында ар улуттун бал-
дары бир їй-бїлєнїн балдарындай тар-
бияланышкан. Баарына бирдей мамиле 
жасалып, жетим калган балдар їчїн Эне 
болуп, баштарынан сылап, бир кесим 
нанды да теў бєлє жешип, интернацио-
налдык їй-бїлєнїн очогун тїзїшкєн. 
Мына ушул карапайым кыргыз эненин 
эрдиги эч убакта унутулбай турганды-
гын жакында келген жакшы кабар да-
гы бир ирет тастыктап олтурат. Алсак, 
Токтогон Алтыбасарованын уулу Ма-
рат Абдиевдин айтымында Санкт-Пе-
тербург шаарынын мэриясынын жана 
коомдук уюмдарынын демилгеси менен 
бул калаада Улуу Ата Мекендик согуш-
тагы улуу Жеўиштин урматына Токто-

гон Алтыбасарованын эстелиги орноту-
ла турган болду. Эстеликти Томск шаа-
рында даярдашат. Демек, эрдик эскир-
бейт жана эч убакта унутулбайт. Андык-
тан, санкт-петербургдуктардын мындай 
сый-урмат кєрсєткєн баалуу демилгеси 
улуу Жеўишке кошкон жалпы совет эли-
нин каармандыктарын дагы бир ирет эс-
ке салып, ал баарыбыздын Жеўишибиз 
болгондугунун, ага ар улуттан турган 
адамдарыбыздын кошкон салымдары 
бар экендигинин айкын кїбєсїнїн Эс-
телиги катары кабылдана берет.

 Таалайбек ТЕМИРОВ.

Улуу Жеўиштин 75 жылдыгына карата

ТОКТОГОН АПАГА 
ЭСТЕЛИК ТУРГУЗУЛАТ



ТОВАРЛАРДЫН АЙРЫМ ТЇРЛЄРЇН САНАРИПТИК 
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН 

МАРКАЛОО БОЮНЧА ПИЛОТТУК (ЭКСПЕРИМЕНТТИК) 
ДОЛБООРДУ ЄТКЄРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ 
ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 287-áåðåíåñèí, «Ýòèë ñïèðòèí æàíà àëêîãîëäóê ïðî-
äóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿í¿ æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿, àëêîãîëäóê ïðîäóêöèÿíû, ñåðãèò¿¿÷¿ àëêîãîëñóç æàíà àë-
êîãîëó àç è÷èìäèêòåðäè ÷åêåíå ñàòóóíó æàíà êåðåêòººí¿ ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóó æåí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 13-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, “Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2008-æûëäûí 30-äåêàáðûíäàãû ¹735 “Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 æàíà 295-áåðåíåëåðèíèí æàíà 
“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèí êîëäîíóóãà êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðåíåñèíèí òàëàïòàðûí èøêå àøûðóó áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº» òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 3-ïóíêòóíóí ýêèí÷è, ¿÷¿í÷¿, òºðò¿í÷¿, ñåãèçèí÷è, òîãóçóí÷ó æàíà îí áèðèí÷è àáçàöòàðû ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí;

2) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 32-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«32. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ëãºí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû-

íà òàøûï êåëèíãåí òºìºíê¿ àêöèçäèê òîâàðëàðãà àêöèçäèê ñàëûêòûí òºìºíê¿äºé ñòàâêàëàðû áåë-
ãèëåíñèí:

Àêöèçäèê ïðîäóêöèÿíûí 
Ò¿ð¿

Àêöèçäèí ñòàâêàñû 
Óøóë òîêòîì 

ê¿÷¿íº 
êèðãåí ó÷óð - 
2019-æûëäûí 
31-äåêàáðû

2020-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû

2021-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû

2022-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû

2023-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû 

ÒÝÈ ÒÍ 220860 
òîâàðäûê  
ïîçèöèÿñûíäà 
êëàññèôèêàöèÿëàíóó÷ó 
àðàê 

80 ñîì/ ëèòð 100 ñîì/ 
ëèòð 

120 ñîì/ 
ëèòð 

140 ñîì/ 
ëèòð

160 ñîì/ 
ëèòð

ÒÝÈ ÒÍ 220830, 
220870, 220890 
òîâàðäûê 
ïîçèöèÿëàðûíäà 
êëàññèôèêàöèÿëàíóó÷ó 
ëèêåð-àðàê 
è÷èìäèêòåðè 

80 ñîì/ ëèòð 100 ñîì/ 
ëèòð 

120 ñîì/ 
ëèòð

140 ñîì/ 
ëèòð 

160 ñîì/ 
ëèòð 

ÒÝÈ ÒÍ 220840, 
220850 òîâàðäûê 
ïîçèöèÿëàðûíäà 
êëàññèôèêàöèÿëàíóó÷ó 
ê¿÷òºíä¿ð¿ëãºí 
ñóóñóíäóêòàð, 
ê¿÷òºíä¿ð¿ëãºí 
øèðåëåð æàíà 
áàëüçàìäàð 

80 ñîì/ ëèòð 100 ñîì/ 
ëèòð 

120 ñîì/ 
ëèòð 

140 ñîì/ 
ëèòð 

160 ñîì/ 
ëèòð 

ÒÝÈ ÒÍ 220890 
òîâàðäûê ïîçèöèÿñûíäà 
êëàññèôèêàöèÿëàíóó÷ó 
àëêîãîëó àç  
è÷èìäèêòåð

200 ñîì/ ëèòð

ÒÝÈ ÒÍ 2208201200- 
2208202900, 
2208206200- 
2208208900 òîâàðäûê 
ïîçèöèÿëàðûíäà 
êëàññèôèêàöèÿëàíóó÷ó 
êîíüÿêòàð (êîíüÿê 
ñïèðòèíåí òûøêàðû)

60 ñîì/ ëèòð 70 ñîì/ 
ëèòð

80 ñîì/ 
ëèòð

90 ñîì/ 
ëèòð

100 ñîì/ 
ëèòð

Àðàê, ëèêåð-àðàê 
è÷èìäèêòåðèí, ê¿÷ò¿¿ 
è÷èìäèêòåðäè, ê¿÷ò¿¿ 
øèðåëåðäè, áàëüçàì, 
øàðàï ÷ûãàðóó ¿÷¿í 
òîâàð ºíä¿ð¿¿÷¿ áåðãåí 
æå òîâàð ºíä¿ð¿¿÷¿ëºð 
èìïîðòòîãîíäîðäîí 
áàøêà äåíàòóðëàíáàãàí 
ýòèë ñïèðòè, 
äåíàòóðëàíãàí, 
àð êàíäàé 
êîíöåíòðàöèÿäàãû 
ýòèë ñïèðòè æàíà 
áàøêà ñïèðòòèê 
òóíäóðìàëàð, àëàðäûí 
áóëàðäû ºíä¿ð¿¿ 
óêóãóíà ëèöåíçèÿñû 
áîëñî æàíà àòàéûí 
êåðåêòºº÷¿ëºðãº 
ÒÝÈ ÒÍ 2207 òîâàðäûê 
ïîçèöèÿëàðûíäà 
êëàññèôèêàöèÿëàíãàí 
÷åíåìäåðäèí ÷åãèíäå

80 ñîì/ ëèòð 100 ñîì/ 
ëèòð 

120 ñîì/ 
ëèòð

140 ñîì/ 
ëèòð

160 ñîì/ 
ëèòð

";
3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àêöèçäèê æûéûì 

ìàðêàëàðûí áåð¿¿ æàíà êîëäîíóó òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:
- 3-ïóíêòóíóí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Ò¿ð¿ æàíà ñûéûìäóóëóãó (àëêîãîëäóê áóþìäàð ¿÷¿í) áîþí÷à àêöèçäèê ïðîäóêöèÿíû ìàðêàëîî 

àêöèçäèê ìàðêàëàðäû áåð¿¿ òóóðàëóó ñàëûê êûçìàòû îðãàíûíûí ÷å÷èìèíäå êºðñºò¿ëãºí àêöèç-
äèê ìàðêàëàðäûí òèïòåðèíå æàíà íîìåðëåðèíå ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ëºò.»;

- Æîáîíóí ¹1 òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
- Æîáîíóí ¹2 òèðêåìåñè ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 23-ÿíâàðûíäàãû ¹26 “Àðàêêà áîëãîí áàà-

ëàðäû ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãè-
çèëñèí:

- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ëãºí àðàêêà ìèíèìàëäóó áààëàð òºìºíê¿äºé 

ºë÷ºìäºðäº áåëãèëåíñèí:

Ìåçãèë Óøóë òîêòîì 
ê¿÷¿íº êèðãåí 

ó÷óð - 
2019-æûëäûí 
31-äåêàáðû 

2020-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû

2021-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû 

2022-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû 

2023-æûëäûí 
1-ÿíâàðû - 
31-äåêàáðû 

Ä¿¢, äàÿð ïðîäóêöèÿ-
íûí 0,5 ëèòðè ¿÷¿í 

92 103 114 125 136 

×åêåíå, äàÿð ïðîäóê-
öèÿíûí 0,5 ëèòðè ¿÷¿í 

101 112 123 134 145

".
3. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê ø., 2019-æûëäûí 26-äåêàáðû, ¹711

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2013-ЖЫЛДЫН 
26-ИЮНУНДАГЫ №380 "МАМЛЕКЕТТИК ИЛИМИЙ МЕКЕМЕЛЕР 

ЖЄНЇНДЄ ТИПТЇЇ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

Òîâàðëàðäû ñàíàðèïòèê èäåíòèôèêàöèÿ-
ëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí ìàðêàëîî ñèñòåìà-
ñûí æàíà ìåõàíèçìèí ñûíîîäîí ºòêºð¿¿ 
æàíà òîâàðëàðäû ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ìàð-
êàëîîãî êèðãèç¿¿ãº ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿ æàíà 
èìïîðòòîî÷óëàðäû äàÿðäîî ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº 
êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû æà-
íà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû "Àëüôà 
Òåëåêîì" æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìó ìåíåí 
áèðäèêòå (ìàêóëäàøóó áîþí÷à), 2019-æûë-
äûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèíêè ìººíºòòº òîâàð-
ëàðäûí àéðûì ò¿ðëºð¿í èäåíòèôèêàöèÿ-
ëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí ìàðêàëîî áîþí-
÷à ïèëîòòóê (ýêñïåðèìåíòòèê) äîëáîîðäó 
êèðãèç¿¿ãº äàÿðäîî èøòåðèí æ¿ðã¿ç¿øñ¿í 
æàíà òîâàðëàðäû ìàðêàëîîíóí àâòîìàò-
òàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí 
òîëóêòàï èøòåï ÷ûãóóíó êàìñûç êûëûøñûí.

2. 2020-æûëäûí 1-ÿíâàðû - 30-èþíóíäà 
ïèëîòòóê (ýêñïåðèìåíòòèê) ðåæèìäå òîâàð-
ëàðäû ñàíàðèïòèê èäåíòèôèêàöèÿëîî êà-
ðàæàòòàðû ìåíåí ìàðêàëîî (ìûíäàí àðû 
- ïèëîòòóê äîëáîîð) êèðãèçèëñèí.

3. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èäåíòèôèêà-

öèÿëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí òîâàðëàðäû ûê-
òûÿðäóó ò¿ðäº ìàðêàëîî æºí¿íäº óáàêòû-
ëóó æîáî (ìûíäàí àðû - Óáàêòûëóó æîáî), 
1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûí-
äà ºíä¿ð¿ë¿¿÷¿ æå èìïîðòòîëóó÷ó/òàøû-
ëûï êåë¿¿÷¿ æàíà ñàòûëóó÷ó òîâàðëàðäûí 
èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí ûê-
òûÿðäóó ìàðêàëàíóóãà òèéèø àéðûì ò¿ðëº-
ð¿í¿í òèçìåãè (ìûíäàí àðû - Òèçìå), 2-òèð-
êåìåãå ûëàéûê.

4. Òºìºíê¿ëºð àíûêòàëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êà-

ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàø-
òóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû - ïèëîòòóê 
äîëáîîðäó ºòêºð¿¿ áîþí÷à æîîïòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàð ýêåíäèãè;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû - Åâ-
ðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí àéìàãûíàí 
òàøûï êèðãèçèëãåí ìàðêàëàíãàí òîâàðëàð-
äà èäåíòèôèêàöèÿ êàðàæàòòàðûíûí áîëó-
øóí ýñåïêå àëóóíó æàíà êîíòðîëäîîíó èø-
êå àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó îðãàí ýêåíäèãè;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû - Åâ-
ðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º áîë-
áîãîí ìàìëåêåòòåðäèí àéìàãûíàí Åâðàçèÿ 
ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãûíà 

òàøûï êèðãèçèë¿¿÷¿ ìàðêàëàíãàí òîâàð-
ëàðäà èäåíòèôèêàöèÿëûê êàðàæàòòàðäûí 
áîëóøóí ýñåïêå àëóó æàíà êîíòðîëäîîãî 
æîîïòóó îðãàí ýêåíäèãè;

- "Àëüôà Òåëåêîì" æàáûê àêöèîíåðäèê 
êîîìó (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) - ïèëîòòóê äîë-
áîîðäó ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå òîâàðëàðäû 
ìàðêàëîîíóí àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìàà-
ëûìàòòûê ñèñòåìàñûí òîëóêòàï èøòåï ÷û-
ãóó, èøêå êèðãèç¿¿ æàíà êîøòîî ¿÷¿í æîîï-
òóó óëóòòóê òåõíèêàëûê îïåðàòîð ýêåíäèãè.

5. Óáàêòûëóó æîáîäî àíûêòàëãàí òàðòèï-
òå ïèëîòòóê äîëáîîðãî êàòûøóóíó êààëàãàí 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûí-
äà ñàíàðèïòèê èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàò-
òàðû ìåíåí ûêòûÿðäóó ìàðêàëîîãî òèéèø 
áîëãîí òîâàðëàðäûí àéðûì ò¿ðëºð¿í ºí-
ä¿ðãºí, èìïîðòòîî/òàøûï êèðãèç¿¿, ñàòóó 
ìåíåí àëåêòåíãåí òûøêû ýêîíîìèêàëûê èø-
òèí ñóáúåêòòåðè æàíà êàòûøóó÷óëàðû òº-
ìºíê¿ëºðãº óêóêòóó ýêåíäèãè áåëãèëåíñèí:

- Óáàêòûëóó æîáîãî ûëàéûê, ñàíàðèï-
òèê èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðû ìå-
íåí ûêòûÿðäóó ìàðêàëàíóóãà òèéèø áîë-
ãîí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 
ºíä¿ð¿ë¿¿÷¿, èìïîðòòîëóó÷ó/òàøûï êèð-
ãèçèë¿¿÷¿, ñàòûëóó÷ó òîâàðëàðäû ñàíà-
ðèïòèê èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðû 
ìåíåí ìàðêàëîîãî;

- ïèëîòòóê äîëáîîðäó ºòêºð¿¿ ìåçãèëèí-
äå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 
òîâàðëàðäû ñàíàðèïòèê èäåíòèôèêàöèÿ-
ëîî êàðàæàòòàðû ìåíåí ìàðêàëàáàñòàí 
ñàòóóãà.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà 
ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-
ìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûç-
ìàòû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-
ìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûç-
ìàòû ìåíåí áèðäèêòå:

- òîâàðëàðäû ìàðêàëîîíóí àâòîìàòòàø-
òûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí êèðãè-
ç¿¿ãº áàéëàíûøòóó óþøòóðóó-ìåòîäîëî-
ãèÿëûê ìàñåëåëåðäè ÷å÷ñèí;

- òîâàðëàðäû èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðà-
æàòòàðû ìåíåí ìàðêàëîîíóí ìààëûìàò-
òûê ñèñòåìàñûí òîëóêòàï èøòåï ÷ûêêàí-
äàí êèéèí ñàëûê òºëºº÷¿ëºðä¿í àðàñûí-
äà ò¿ø¿íä¿ð¿¿ æàíà ìààëûìàò áåð¿¿ èø-
òåðèí æ¿ðã¿çñ¿í.

7. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíò-
ðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í Àïïàðàòûíûí ôèíàíñû æàíà êðåäèò 
ñàÿñàòû áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

8. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿í-
äºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿-
÷¿íº êèðåò æàíà 2020-æûëäûí 30-èþíóíà 
÷åéèí êîëäîíóëàò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê ø., 
2019-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹690

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê 
èëèìèé ìåêåìåëåðèíäå áàøêàðóó èøèí 
òàðòèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2013-æûëäûí 26-èþíóíäàãû ¹380 "Ìàì-
ëåêåòòèê èëèìèé ìåêåìåëåð æºí¿íäº òèï-
ò¿¿ æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºð-
ò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê 
èëèìäåð àêàäåìèÿñûíûí èíñòèòóòòàðû-
íûí æåòåê÷èëåðèí æå áàøêà èëèì-èçèë-
äºº ìåêåìåëåðèíèí æåòåê÷èëåðèí êûçìàò 
îðäóíà áåêèò¿¿ æàíà êûçìàò îðäóíàí áî-
øîòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê 
èëèìäåð àêàäåìèÿñûíûí óñòàâûíà ûëà-
éûê èøêå àøûðûëàò.";

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêè-
òèëãåí Ìàìëåêåòòèê èëèìèé ìåêåìåëåð 
æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáîäî:

- 14-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí:

"14. Ìàìëåêåòòèê èëèìèé ìåêåìåíèí 
æåòåê÷èñè êûçìàò îðäóíà âåäîìñòâîëóê 
òààíäûãûíà æàðàøà ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äûí æåòåê÷èñèíèí ñóíóøó æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí èëèì ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûé-
ãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíû ìå-
íåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí Ïðåìüåð-ìèíèñòðè òàðàáû-
íàí òèåøåë¿¿ áàãûòòàãû èëèìäèí äîêòîðó 
îêóìóøòóó äàðàæàñû áàð, 70 æàø êóðàê-
òàí àøïàãàí àäèñòåðäèí è÷èíåí 5 æûëäûê 
ìººíºòêº äàéûíäàëàò. Òèåøåë¿¿ áàãûò-
òàãû èëèìäèí äîêòîðó îêóìóøòóó äàðà-
æàñû áàð àäèñ æîê ó÷óðäà òèåøåë¿¿ áà-
ãûòòàãû èëèìäèí êàíäèäàòûí äàéûíäîîãî 
æîë áåðèëåò.

Áèð ýëå àäàì êàòàðû ìåíåí ýêèäåí 
àøûê ìººíºòêº äàéûíäàëáàéò.";

- 16-ïóíêòóíäàãû "æåòåê÷èíèí îðóí áà-
ñàðûíà æå áàøêà àäàìãà" äåãåí ñºçäºð 
"ìàìëåêåòòèê èëèìèé ìåêåìåíèí æåòåê-
÷èñèíèí îðóí áàñàðûíà" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Êàðàìàãûíäà ìàìëåêåòòèê èëèìèé 
ìåêåìåëåð áîëãîí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû:

- ºç ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî øàéêåø 
êåëòèðèøñèí;

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøå-
ë¿¿ ÷àðàëàðäû êºð¿øñ¿í.

3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíò-
ðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í Àïïàðàòûíûí ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ 
áºë¿ì¿íº, áèëèì áåð¿¿, ìàäàíèÿò æàíà 
ñïîðò áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

4. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿-
÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê ø., 
2019-æûëäûí 26-äåêàáðû, ¹709
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- Ардактуу аксакал, Сиз 
єзїўїздїн “Асыл ойлор ан-
тологиясына” топтолгон ой-
лорду кайсыл учурдан бери 
учугун саптап, шурудай тиз-
мектеп келгенсиз?

- Жарыгым, бул соболго кыс-
кача жооп кайтарбасам, окур-
манды кажытып аларбыз. Сєз 
кїтїп, ой багыш тїп аталары-
быздан бери укумдан-тукумга 
оошкон, жугушкан улуу касиет 
деп алп манасчы, жомокчу чоў 
атабыз Койду Сопу уулунун айт-
каны эсимде калыптыр. Тагай 
бийдин Сарбагыш деген уулу-
нан Орозбакты, Дєєлєтбакты 
деген балдары болгон. Улуусун 
“Ороздуу менен оттош, омоктуу 
ойлорго ортоктош болсун, оозу-
нан чыккан илеби – ордолуу эл-
дин жан дїйнєсїнє азык бол-
сун, жерин кєрїп, оюн баксын 
– Орозбакты болсун, оомийн” 
деп казактын Санчы сынчысы 
баш терисинен байкап, азан ча-
кырып атын коюптур. Кийин тє-
рєлгєнїн сындап: “Мунун укум-
тукумунан дєєлєт кетпейт, хан-
бий чыгат. Ошол дєєлєтїн ба-
гып алсын – Дєєлєтбакты бол-
сун” дептир.

Олуянын божомолунда Ороз-
бактынын укум-тукумунда ма-
насчылары, акыны аз болгон 
менен, кызыл тилдїї чечендери, 
сєзмєрлєрї менен акылманда-
ры, санжырачылары арбын бол-
гон экен. Орозбактыдан Арык 
мырза, Мырзакул мырза туулат. 
Алардын улуусу Арык мырза оў-
солго аты чыгып, зоболосу би-
йиктеп, кадыр-баркка бєлєнїп-
тїр. Ушул кїнгє дейре аш-той 
болгон жерлерде: “Арыктан адам 
бар бекен?” деп жар салынат. 
Эгер бар болсо, тєргє єткєрїлїп, 
уча тартылат. Орозбакты маўда-
йы жапыз, “мен” деп тєш какпа-
ган, “биз” дегенди гана оозанган, 
нары тартынчаак, нары каниет-
чил, нарк билги, сєз билги ке-
лип, жоомарт, кєтєрїмдїї жа-
на такыба болуптур деген аўыз 
укум-тукумуна мурас болуп ка-
лыптыр. Анын беш уулу теў ата-
баба изинен тайбаган, улуунун 
айткан сєзїн жаза кетирбей бї-
тїргєн, сыйда мїчєлїї, сылык 

сєздїї болушкандыктан, эл ар 
бирине “мырза” деген наам ый-
гарган деп айтылат санжырада. 
Эми ошол беш мырзанын ту-
кумдары деле ата-баба адебин 
аздектешип, басмырттык, агын 
суу менен алысын чєптєн бєлєк-
кє залал келтирбейин деп жа-
шап келишиптир. Ошолордун 
Арык тукумунан менин атала-
рым таралыптыр. Арык атанын 
Сейитказы деген уулунун тєрт 
баласы болуп, анын Бєбєн де-
генинен: Тїлєберди, Жамгырчы, 
Асылкул, Дєєлєт тєрєлєт. Тїлє-
берди тукумунан - Кыдыр аке, 
Жамгырчыдан – белгилїї Мол-
доташев деген илимпоз, Дєєлєт-
тєн биз таралыппыз. Ошентип, 
Кыдыр аке биздин тїп аталары-
быз болот.

Бул жерде тїп атаны тїрє ай-
тып, жорук-жосундарын, нарк-
салтын сїрє баян эткенибиз – 
кыргыз элинин акылмандыгы-
нын єзгєчє жєрєлгєсї. Не де-
генде, улам кийинки урпак ата-
бабага наалат келтирбегидей, 
алардын жол-жобосунан адаш-
пай тукумдук парзды актаган-
дай жашоого ата-энелерибиз 
кан-какшап турган. “Айлана-
йын, адеп кїтїп, аяр бол, ий-
кемдїї бол, уят-сыйыт боюўда, 
ар-намыс оюўда болсун” деген-
ди угуп, бой тїзєп айткандарды 
аткарып жетилгенбиз.

Демек, тїпкї тек тараптан 
болгон кереметтїї изгиликтер 
урпактардын жан дїйнєсїнє 
їрєн катары себилери айгине. 
Алардын арбактарына таазим 
кылып сыймыктанабыз, шер-
денип, демденебиз, ошолордой 
акылман болушка канат кага-
быз.

Эми сєздї уласак, Дєєлєт-
тєн тєрт уул, ошолордун бири 
Маркабай. Андан - Касабай, ан-
дан – Ашымбай, андан – Мам-
беталы, андан – мен. Марка-
байдан бери тукум жалкы боло 
берген. Теўирдин бергендерине 
илїї салып олтуруп таў калам. 
Орозбактыдан – Дєєлєткє дей-
ре тєрттєн кем эмес тукум тє-
рєлгєн экен. Дєєлєттєн да тєр-
тєє. Ал эми алардын ар бири-
нен бирден же экиден гана. Чоў 

энем Абшак кызы Мария безе-
ленип: “Жарыгым жалгыз жа-
ныў бар. Улуулардан бата ал-
бай койбо. Жеўилин – жерден, 
оорун – колдон алгын. Кары-
ларды каркыттасаў кор бол-
бойсуў. Жарым жандуу, жар-
ты сандууну кєрсєў салам бер, 
жакшы сєзїўдї аяба, колуўда 
барын садага-секет катары узат. 
Ошентсеў алган жубанат, ушу-
га ємїр бер деп Кудайдан сура-
нат. Ии, кєрдїўбї, ошондо гана 
сенин ємїрїў узарат. Жалгыз-
дын жары Кудай деген бар. Ушу-
ну кєкїрєгїўє бекем тїй. Кудай 
сенин кєєдєнїўдє болсун деген 
кеп. “Берген да - Кудай, алган да 
- Кудай”. “Кудай берген жанды 
Кудай алат” деп катаалдыктан 
каргып єт, Кудай сенин жаныў-
да жатса, кїч-кубат, эрк да сен-
де, байлык, атак-даўк да сенде. 
Алсыздар жатып алып асманга 
кол созуп, Кудайдан суранган-
дары арбын. Андай жалкоолор 
тойгуза албайт кардын” деп кєп 
кайталаар эле.

Мына, асыл ойлор ата-баба 
мурасынан жана ата-бабадан 
мыскалдап, жаш жїрєккє уя-
лайт. Баса, чоў атам Ашымбай 
куудул чалыш, бир калыпта 
жїргєн, колунан кєєрї тєгїл-
гєн уста эле. Ал мага акылды 
таш кєчїк боло олтуруп алып, 
камчы єрїп, ээр чаап, єтїк ул-
тарган тажабас эмгеги менен 
таасир эткен.

Єз атам – Мамбеталы Чойке-
ни ээрчип жїрїп Манасын їй-
рєнгєн. 1939-жылы Москвада 
єткєн Кыргыз адабияты жана 
искусствосунун биринчи дека-
дасына катышкан. Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Сове-
тинин Ардак грамотасы менен 
сыйланган. Атамдын сєз куна-
рына, тапкычтыгына, ойчулду-
гуна кєўїл оодардым. 

- Ата-тегиўизден жана ата-
энеўизден аруу сезимиўизге 
аян бергендердин єзї – фи-
лософия эмеспи. Айлана-
чєйрєдєн да азыноолак акыл 
казына алган чыгаарсыз...

- Албетте, биздин аймакта 
Бєкєл, Кайдуу, Коўурбай ат-
туу атактуу алп жомокчулар, 

санжырачылар єттї. Ыйма-
молдо, Орозобай, Жїгєрї, Жу-
малы аттуу чечендердин, жєн 
билгилердин айткандары кїнї 
бїгїн эсимде. Алардын нарк-
туулугу, адилдиги, айкєлдїгї, 
кечиримдїїлїгї, такыбалыгы 
жаш жїрєккє кынадай жукту. 
Мындан бєлєк – Улуу Ата Ме-
кендик согуш маалында карыя-
лар эс алган учурларда “Манас-
тан”, “Тєштїктєн”, “Жаныш-
Байыштан”, Токтогул, Тоголок 
Молдо, Жеўижоктордун чыгар-
маларынан їн чыгарта окутуша 
турган. Булар да жан дїйнєнїн 
кунсуз кїлазыгы эмеспи. Бар да-
раметти – ошол жактан ооштур-
ганбыз.

Айрыкча Токтогулдун “Дї-
нїйє” деген ырын жатка ырдап 
окудум. Аны айткан сайын жа-
шоо керемети жєнїндєгї ойлор 
тїрмєктєшїп келе берип, не бир 
учкул ойлордун канатына жар-
машып, дїйнєнї чарк айланган-
дай болор элем. Кєрсє, жараты-
лышынан кыргыздарга дааныш-
мандыкты ыйгарса керек деп 
ойлойм.

- Дагы бир маектешїїдє 
Тїгєлбай атадан акыл угуп, 
философияга кызыктым де-
гениўиз бар эле. Ошол жак-
тан да кеп улап берсеўиз...

- Байыртадан бери адамдар 
бири-биринен таалим алып, 
акыл ооштуруп, ырыс жугушту-
руп келген тура. Мен 1959-жы-
лы “Ленинчил жаш” газетасына 
адабий кызматкер болуп орно-
шуп, бир кїнї “Букинист” китеп 
дїкєнїнє кире калсам, Тїгєл-
бай ата орто кылымдын омоктуу 
ойчулу Бэкондун эки томдугун 
алып жатыптыр. Ошол жерден 
таанышып, азыноолак пикир 
алыштык. “Философияга ынак 
болбосоў жашоо-тиричилигиў, 
ой-санааў, максатыў чар жайыт 
кетип, кєр дїйнєнї кубалап ка-
ласыў. Эгер калем кармайм де-
сеў, мына мындай жан дїйнє-
нїн казынасына кабыл. Басмырт 
мїнєзїў бар экен, баса олтуруп 
акылмандар менен баарлаша 
бил, ошондон соў кагаз бетине 
калем шилтєєгє кир” – деди. 
Ошол кїнкї жолугушуу бїткїл 

Аўгеме - дїкєн

Єткєн жылдын ноябрь айында гезитибизде “Кыргызга философия 
керекпи?” деген аталышта (“Эркин Тоо”, №98) адамзаттын жашоо-
тиричилигиндеги, коомдун єсїп-єнїгїїсїндєгї философия илиминин 
маани-маўызы тууралуу пикирлер жарыяланган эле. Бул тема 
боюнча Кыргыз эл жазуучусу Калканбай Ашымбаевдин да єзгєчє 
кєз караштары бар экендигин баамдап, кепке тарттык. Анткени, 
аксакал калемгердин “Асыл ойлор антологиясы” аттуу нускалуу 
китебине – кыргыз элинин философиясы деп баа бергендер арбын.

ємїрїмє сабак болуп калды. Ан-
дай пикир алмашуулар кийин да 
арбын болду. Не болсун, мен да-
гы Бэкондун эки томдугун алып, 
четинен окуп, ойлордун тїрмєк-
тєрїн баамдап, чечмелеп, єзїм-
дїн бой-турпатымды тїзєп, ой 
чабытымды кеўейтип, мурунку-
дан бир тепкичке жогорулаган-
дай ишенимге ээ болдум.

Мени ошончолук сїрємєл-
гє алып, жол кєрсєтїп, багыт 
берген кєсєм, акылман Тїгєл-
бай атанын арбагына таазим 
этем. Аны менен бирге тїшкєн 
кинотасма да бар. Не десем, Тї-
гєлбай ата єз доорунун кїзгї-
зї, тарыхы жана даанышманы, 
келечекти аныктап айта алган 
Бэкон сымал улуу ойчулубуз. 
Анын жїргєн-турганы, сїйлє-
гєн сєзї, кыймылы, мамилеси 
– мїлдє таалим-тарбия, єрнєк, 
єзгєчє касиет эле. Жан дїйнєсї-
нїн чалкарлыгы – жазгандары-
нан даана сезилип турчу. Кєптє-
гєн жаш жазуучулардын устаты, 
акылчысы, кеўешчиси эле. Ке-
зинде Исхак Раззаков Тїгєлбай 
Сыдыкбеков менен Ысык-Кєлдє 
кемеге тїшїп Бєкєнбаевге че-
йин баарлашып барганы газета-
журналдар, радио-теле аркылуу 
дайын болгон. Раззаковдой ба-
ба салтын ыйык туткан, дїйнє-
лїк философияга канык акыл-
ман жетекчи гана Тїкємдїн 
улуулугун баамдап, аны менен 
сырдашканы – мїлдє эл менен, 
бїт жазуучулар менен пикирлеш 
болгону эмеспи.

Билгичтик, кєрєгєчтїк, эл-
дик даанышмандык аркылуу 
кыргыз кєчїн алга сїрємєлєє 
ушундай болгон. Ошол учурда 
жаш таланттар дїр эте чыга ка-
лышкан. Далайы элге белгилїї 
акын-жазуучу, композитор, сї-
рєтчї, киночу, ырчы, бийчи бо-
лушуп мамлекеттик сыйлыктар-
га арзышты. Бул жерде журт ба-
шындагы акылман жетекчинин 
даанышман, Сталиндик сый-
лыктын ээси, журт агасы – Тї-
гєлбай Сыдыкбеков менен бол-
гон достук сезими – философия-
нын ана башы дегим келет.

- Ардактуу аксакалыбыз, 
Сиз бир кезде грек акылман-
дарынын да осуяттарын оку-
гам деген элеўиз...

- Ап бали, иним, нака даа-
нышмандык дарс тарабына ба-
гыт алар собол салдыўыз. Жо-
горуда Тїгєлбай атадан таалим 
алдым деп айткан элем. Ал ки-
ши мага мындай деген: “Филосо-
фияга кызыкканыўа ичим жы-
лыды. Оку, дїйнє элинин фи-
лософиясынан бил, андан сырт 
теологиялык, диний деп коёлу-
чу, ошол жактуу философияны 
аўда. Баарын окуп чыккан соў 
кыргыз элинин уютмалуу сєздє-
рїнє: макал-лакап, санат, терме, 
їлгї жана капыстан оргуп чык-
кан курч сєздєрїнє илїї са-
лып, катылган ойлорду жанды-
рып да, чечмелеп да чык. Макал-
лакаптардагы бабалардын ой-
лору менен чет элдик дааныш-
мандардын айткандарын єзїў-
чє таразалап бак. Ии, ошондо 
кыргыздын даанышман ойло-
ру алардыкынан ашса ашып тї-
шєєр, бирок эч качан кемибейт. 
Ушуну эсиўе бекем тїй.

(Уландысы бар)

Атай АЛТЫМЫШЕВ

“АСЫЛ ОЙЛОР АНТОЛОГИЯСЫ” 
– КЫРГЫЗ ФИЛОСОФИЯСЫ
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Бул аўгеменин тарыхы єзгєчє 
сырдуу, Кудайдын кудурети 
го деп ойлоп кетесиў. Арийне 
жашоодо ар тїркїн окуялар 
боло берет эмеспи, кээси бир 
айтылып кала берет. Ал эми 
бул аўгеме айта жїргєнгє 
да, жазууга да татыктуу. 
Сєз арыктын ичинде жаткан 
кадимки эле муштумдай 
томолок, кємїрдєй кара таш 
жєнїндє болмокчу. 

2015-жылы Кудайдын барманы 
менен Чыўгыз Айтматовдун жа-
кын шериги, Кыргыз эл жазуучу-
су Казат Акматов менен тааны-
шып калдым. Кийинчерээк жо-
лугушуп баарлашып да жїрдїк, а 
тїгїл ошол жылы чыккан менин 
китебиме баш сєз жазып да бер-
ген эле. Бир жолу бир жай отур-
ганыбызда:

– Мен сага бир окуя айтып бе-
рейин, єзїм жазышты туура кєр-
гєнїм жок. Сен ошону жаз, ко-
луўан келчїдєй экен. Экєєлєсєк 
бир жакшы аўгеме чыгат, - деп 

айтып бергени ушул 
аўгеме. 

Мен бул аўгемени 
баштагыча Казат агай 
кайтыш болуп кетти. 
Кєп нерсесин тактап 
сурай да албай кал-
дым. Бирок жалпы жонунан баа-
ры эсимде. Аўгемедеги окуя - тээ 
Аскар Акаев бийликте турган 
убакта болгон экен. Жылын да 
тактап сурабаптырмын. “Архат” 
деген Тибет монахтары жєнїндє, 
андагы кыргыз жигити Тибетке 
барып, “Мани ясно” деген “їчїн-
чї” кєзї ачылган абройлуу монах 
болгону єтє так чеберчиликте 
жазылган китеп экен, ошол ки-
теп да Казат агайдын аўгемеси-
не себепкер болуптур. 

- Ошол жылы Ысык-Кєлдєгї 
айылым Бостериде эс алып жї-
рєм, - деп баштады сєзїн Ка-
зат агай. – Эртели-кеч жогору 
карай арык бойлоп бир-эки ча-
кырым чуркап келем. Бир кї-
нї эртеў менен бир далай жерге 
чуркап барып, бир аз тыныгып 

арыктын жээгинде олтурсам, 
алдымда арыктын ичинде муш-
тумдай томолок кара таш жатат. 
Колума алып карасам, атайлап 
жасап койгондой жылмакай, кє-
мїрдєй кара таш, боорунда ат-
тын кашкасындай кичирээк ак 
тагы бар. Таў калып карап кє-
рїп, їйгє алып келип сервантка 
коюп койдум.

Эми мындан аркы сєз Ка-
зат агайдын Индияга барганы-
нан башталат. 1947-жылы Тибет 
єзїнчє мамлекет болуп турган 
учурда бийлик башында 14 жа-
шар Далай-лама бийлик башын-
да болот. Алардын заў-закїнї 
боюнча дин єкїлї гана єлкє баш-
карчу экен. 

Кытай Тибетти зордук кылып 
єз аймагына кошуп алганда, 

Тибет калкы жаш Далай-ламаны 
Индияга качырат. Ал жєнїндє 
конкреттїї кино да бар. Ошол 
Далай-лама Нобель сыйлыгына 
татыктуу болот. Кийин Казат 
агайдын “Архат” аттуу китебин 
кайсы тилде окуп, Казат агайды 
кантип чакыртканын тилекке 
каршы агайдын кєзї тирїїсїндє 
сурабай калыптырмын, їстїртєн 
гана Индияга барганын билем. 

- Чакырууну алгандан кийин, 
– дейт агай,- эмне белек алып 
бараарымды билбей башым ка-
тат. Ойлонуп їйдє олтурсам бая-
гы серванттагы кара таш кєзїмє 
урунду. Колума алып карап олту-
руп, оюма бир нерсе кылт этип 
атлас картаны алып, таштагы ак 
такты Тибеттин территориясы-
на салыштырсам куюп койгон-
дой окшош. Сїйїнгєнїмдї айтпа. 
Жїрєгїм дїкїлдєп жїзїмє кан 
жїгїрє тїштї: - Таптым! Кара 
таш жер шары, андагы ак так - 
Тибет. Анан аны "Илбирс" єнєр-
канасына алып барып, жылма-
латтырып, алтын шакектин куту-
часындай кутуча жасатып, ичи-
не салып койдум. Эми Индияга 
жєнєш керек. Англисче тил бил-
бейм. Аскар Акаевдин баласын 
тилмеч кылып алып, (бир шаа-
рын айтып) катта кєрсєтїлгєн 
жерине келдик. Келсек, Далай-
лама жок. Тєрт кїн кїттїк. Бе-
шинчи кїнї келди дешти. Рези-
денциясы дагы бир башка жерде 
экен, бизди ошол жерден эртеў 
менен шашке ченде кабыл алды. 
Жетимиш жаш чамасындагы ор-
то бойлуу, жарык жїздїї, узун 
кызыл халат кийген киши экен. 
Кай маселе менен кайсы єлкє-
дєн келгенибизди сурады. Мен 
мурдагы СССРдин курамындагы 
15 союздук республиканын би-
ри Кыргызстандан келгенибизди 

айтсам, - “Аа, Маскєў, Маскєў”,- 
деп жылмайып башын ийкеди. 
Мен союздун качан кантип тара-
ганын, єзїбїзчє эгемендїї мам-
лекет болгонубузду айтып жат-
тым, башын ийкеп кунт коюп 
угуп олтурду. Кези келгенде мен 
“Архат” романымды кантип, кан-
ча машакат менен жазганымды 
да айтып бердим. Сєзїбїздїн ая-
гында баягы кутучаны сундум. 
Ачып кєрїп, 

- Бул эмне? – дейт.
- Бул жер шары, бул ак так – 

Тибет,- дедим. 
- Єзїўїз жасадыўызбы?,- деп 

суроолуу жылмайды. 
- Жок, ушул азыр кандай болсо, 

ошол бойдон талаадан таап алгам, 
болгону жылмалатып гана кой-
дум, - дедим. Колуна алып бир аз-
га кармап турду. Мен дагы эмне 
айтаар экен деп карап турам.

- Бул Будда Кудайдын сиз ар-
кылуу мага берген белеги, – деп 
мени жылуу караса, кєздєрїнєн 
кылгырган жашты кєрдїм. 

Ємїр бою єз єлкєсїн кєрє ал-
бай тигил кара таштагы ак так 
сыяктуу єлкєсїн кєргєндєй се-
зим туудурганы бир чети ме-
ни таў калтырса, бир чети мен 
єзїмдї аябай чоў ишке жара-
гандай сездим єзїмдї. Эми ал 
ал болсун! Баарыдан дагы бул 
окуянын ойлондура турган бир 
єзгєчєлїгї кызыктырат. Бирин-
чиден, мени Индиядагы Далай-
ламага алып барсын дегендей 
жолумда кара таштын жаткан-
дыгы. Экинчиден, таштын боо-
рундагы ак таштын Тибетке ок-
шоштугун кандай тїшїнсє бо-
лот? – деген суроо ушул кїнгє 
чейин ойлондуруп келет, – деди 
эле Казат агай.

Саламат ШЇКЇР

Казат агайдын окуясы

БЕЛЕК ТАШ!

Окшоштук

Белгилїї жазуучу Орозбек 
Айтымбетовдун китебинде 
Америкада жашаган индеец уруулары 
менен Азия элдеринин сєздєрїндє кєп 
окшоштуктар бар экени баяндалган. 
Окумуштуулардын айтымында, 
миўдеген жылдар илгери дїйнєлїк 
океандардын деўгээли азыркыга 
салыштырганда алда канча тємєн 
болгондуктан, “Берингов проливи” 
жок эле. Ошол мегилде элдер 
Чукоткадан Аляскага кургак жер 
менен эч бир тоскоолдуксуз єтїп 
турушкан дешет.

Колума тийген Мато Нажиндин “Мой 
народ Сиу” деген китепчесин окудум. 
Китептин алтымышынчы бетинде мын-
дай маанидеги жазууну которбостон бе-
рїїнї туура кєрдїм. 

“Óêðþê  
После того как с ивовых прутьев соз-

дана кора и выпрямляют и сушат на 
солнце. Отец подготовлял прутя, де-
душка достал веревку, свитую из тон-
ких ремней достал так же ремня и ре-
мешку. То нарезанные из олений кожи, то 
из шкуры бизона. Некоторые из них были 
длинные, другие короткие, одни тяжелые 
по своему весу, другие легкие.

Мой отец выбирал ремешок из олень-
ей кожи и привязал его концы прута. По-
том он привязал к пруту на 4 фута, по-
ниже другой такой же ремешок. После 
он взял веревку и сделал на конце боль-
шую петлю с двух сторон. Он подхватил 
петлю ремешками к прекрепленному к 

пруту. Та получилось приспособление для 
ловли мустангов известные под назва-
нием “укрюк”. 

Ушул китепти окуганда кыргыз эли-
нин байыркы жашоосу, колдонгон буюм-
дары да бир аз окшош экендигинен кабар 
берет. Болгону индеецтер менен кыргыз-
дардын укуругунун айырмасы – кыргыз-
дар укурукка кыл арканды колдонуш-
са, индеецтер бизондун терисинен ар-
кан эшип колдонот экен. Кызыгы канча 
жылдар єтсє да укуруктун аты унутул-
бай азыр да колдонулганы. Кыргыз эли 
кєчмєн жашоодо, табигый буюмдарды 
кїнїмдїк турмушка колдонгон. Индеец-
тер жапайы жылкыны кармаган укурук 
менен кыргыздар башына жїгєн тїшпє-
гєн жылкы баласын бїгїн да кармашат.

Окен МАМАТКАНОВ

пруту. Та получилось приспособление для 

ИНДЕЕЦТЕРДИН УКРЮГУ – 
КЫРГЫЗДАРДЫН УКУРУГУ

Быйыл ажылык сапарга аттануучулар 
їчїн Сауд Арабиясы Кыргызстанга 6 миў 
110 орун бєлдї. Бул тууралуу Кыргызстан-
дын муфтийи Максатбек ажы Токтомушев 

менен Сауд Араб Падышачылыгынын 
ажылык министринин орун басары Аб-
дель Фаттах бин Сулейман Машаддын 
Мекке шаарында єткєн жолугушуусун-
да белгилїї болду. Анда Кыргызстандын 
ажылык сапарды уюштуруу иштери мык-
ты деп табылды. Муфтияттын башка маа-
лыматына таянсак быйыл жылга ажылык 
сапарга барам деп катталгандардын са-
ны 7 миў адамдан ашкан. Белгилеп єтсєк, 
2019-жылдагы ажылык їчїн Кыргызстанга 
5485 орун бєлїнгєн.

ЇЧЇНЧЇ ЄЛКЄЛЄРДЄН 
КЕЛЧЇ АВТОУНААЛАРДЫН 
БАЖЫ ТЄЛЄМЇ 
КЄТЄРЇЛДЇ

2020-жылдын 1-январынан тарта їчїнчї 
жактан алынып келинген унаалар їчїн ба-
жы алымдары кымбаттады. Себеби, ЕАЭБ-
дин 2017-жылдын 20-декабрындагы чечими 
менен ЕАЭБге мїчє єлкєлєр ичинде бир-
диктїї тариф киргизилген. Бул бирдиктїї 
тариф келишимдерге ылайык Кыргызстан-
да 2020-жылдан тарта колдонула башта-
ды. Андыктан, Мамлекеттик бажы кызма-
ты 2019-жылы Кыргызстанга 28 миў 326 
автоунаа ташылып келгендигин маалымда-
ды. Айрыкча, 2019-жылдын октябрь, ноябрь 
жана декабрь айларында їчїнчї єлкєлєр-
дєн кєп ташылган. Военно-Антоновка айы-
лында жана Аламедин станциясындагы ав-
тотранспортту бажылык тариздєє жайла-
ры жаўы жыл алдында 24 сааттан иштеп, 
банктар бажы тєлємдєрїн саат 21:00гє 
чейин алышкан. Андан тышкары автоу-
наасын Кыргызстанга киргизїїгє жетиш-
пей калгандардын ичинен 129 адам автоу-
наасы єлкєгє кире электе эле декларация 
толтурушкан. 

ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНДА 
КЫШКЫ ТУРИСТТИК 
ЭС АЛУУ УБАГЫ 
ИЙГИЛИКТЇЇ ЄТЇЇДЄ

Бул тууралуу жергиликтїї ММКлардын 
бирине эс алуучу жайлардын ээлери бил-
диришкен. Ушул эс алуу кїндєрїндє жыл-
дагыдан туристтердин кєп каттамы байка-
лууда. Буга аймактагы аба-ырайынын жы-
луу болушу жана кардын калыўдыгы шарт 
тїзїп берген. “Эс алуучулардын кєпчїлїк 
бєлїгї Кыргызстандын жарандары. Чет єл-
кєлїк жарандар да бар”, - дейт “Каракол” 
тоо-лыжа базасынын жетекчилиги. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

САУД АРАБИЯСЫ КЫРГЫЗСТАНГА 
6 МИЎ 110 ОРУН БЄЛДЇ
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1.  Relation aller Fürnemmen und 
gedenckwürdigen Historien 

1605-жылы ыйык 
Рим империясында 
немец тилинде чык-
кан. Германиядагы 
эле эмес, дїйнєдєгї 
биринчи гезит бол-
гон. Гезит ээси – ба-
суучу Йоханнес Ка-
ролус шаарга келип 
тїшкєн жаўылыктар-
ды, маанилїї маалы-
маттарды жана тары-
хый делген окуялар-
ды топтоп, жумасы-
на бир жолу басып 
туруу идеясын ишке 
ашырган. Биринчи 
басылма Страсбург шаарында пайда болгон.

2.  Avisa Relation oder Zeitung 
 Ыйык Рим империя-

сы деп аталган єлкєдє 
немец тилинде чык-
кан гезит. Басып чы-
гарган Лукас Шуль-
те. 1609-жылы январь 
айында Вольфенбют-
тель шаарында биздин 
кїндєргє чейин сак-
талган биринчи саны 
Avisо деген аталышта 
басылып чыккан. Ан-
да Кёльн, Антверпен, 
Рим, Венеция жана 
Прага шаарларындагы 
жаўылыктар басылган.

3.  Courante uyt Italien, 
Duytslandt 

1618-жылы июнь айында Голландияда Амстердам шаа-
рында голланд тилинде жарык кєргєн биринчи гезит. 
Жумасына такай чыгып турган басылма. Ким тарабынан 
басылып чыкканы белгисиз. Бирок, Каспер ван Хилтен 
алгачкы автор катары аталат.

 4. Nieuwe Tijdinghen 
1618-жылы Испан Ни-

дерландысы мамлекети-
нен голланд тилинде Аб-
рахам Верховен басып 
чыгарган. Мына ушул 
эле автор «Антверпен 
жаўылыктары» гезитин 
1605-1607-жылдары эки 
айда бир жолу чыгарып 
турган. 1618-1648-жылдар 
аралыгындагы согуштук 
окуялар гезиттик рынок-
ту тїзїїгє стимул болгон. 
Анткени, согуш учурунда 
калктын маалыматка бол-
гон муктаждыгы кїчєгєнї 
эске алынган. 

 5. La Gazette
Биринчи француз 

гезити. 1631-жыл-
дын 30-майынан тарта 
Францияда француз ти-
линде жарык кєрє баш-
таган. Ошол кездеги та-
лаптарга ылайык кел-
ген биринчи европалык 
гезит катары эсептелет. 
Негиздєєчїсї – Теоф-
раст Ренодо. Королдун 
бийлигине анын жїр-
гїзгєн саясатын про-
пагандалоо жана кєзє-
мєлдєє їчїн ушундай 
гезит керек болгон. 
Алгачкы 5 санында эч 

кандай номери, редакциянын, басмакананын дареги кєр-
сєтїлгєн эмес. Алар алфавиттик тартипте белгиленген. 
Гезиттин 6-санынан тарта редакциянын дареги менен 
гезиттин номери кєрсєтїлє баштаган. 

6.Gazeta
1641-жылы Испанияда каталон тилинде чыккан алгач-

кы гезит. Ким чыгарганы белгисиз. Бул гезит жєнїндє 
маалыматтар єтє аз. Болгону биринчи каталондук жана 
Иберийск жарым аралындагы алгачкы гезит.

 7. Post- och Inrikes Tidningar
1645-жылы Швецияда 

швед тилинде басылып чык-
кан. Басуучу – Хорац Энгдал. 
Post-och Inrikes Tidningar ге-
зити 1645-жылы королева 
Кристина тарабынан негиз-
делген. Ал бул басылманы 
єзїнїн чечимдерин бїткїл 
єлкєгє билдирип, жетки-
рип туруу їчїн пайдалан-
ган. Азыр басылма Нобель 
сыйлыгын тапшыруучу шве-
циялык академияга таандык. 

8. Einkommende Zeitungen
1650-жылы 1-июлда Германияда немец тилинде, Лейп-

циг шаарында кїн сайын чыгып турган биринчи газета. 
Einkommende Zeitungen жумасына алты ирет чыгып тур-
ган. Басуучу: Тимотеус Рицш болгон.

9. Weeckelycke Courante van Europa
1656-жылы Голландияда голланд тилинде жарык кєр-

гєн. Бул гезиттин аталышын «Европа жумалыгы» деп ко-
торууга болот. Аны жубайлар Абрахам Кастелейн жана 
Маргарета ван Банкен чыгарышкан. 1664-жылы гезит-
тин аталышы Oprechte Haerlemse Courant болуп єзгєр-
тїлгєн. 1942-жылы Haarlems Dagblad менен бириккен. 
Азыр деле чыгып келет. 

 10.  La Gaceta de 
Madrid

1661-жылы Испания-
да испан тилинде жа-
рык кєргєн. 1936-жыл-
дан тарта La Gaceta de 
Madrid жаўы Boletín 
Oficial del Estado деген 
аталышка же кыскача 
BOE деп аталып калган. 
Испан єкмєтїнїн расмий гезити. Гезит жекшембиден 
башка кїндєрї кїн сайын чыгат. Негизинен жаўы мый-
замдар, декреттер, ж.б. жєнгє салуучу документтер ба-
сылат. 2009-жылдан тарта онлайн тїрїндє гана тааны-
шууга болот. Басылма версиясы жок. 

Бетти даярдаган Асан ЖУНУСОВ

 7-январь – Юлиан жыл санагы боюнча Иса пай-
гамбардын туулган кїнї. 

 2019-жылы 7-январда Бириккен Араб Эмиратта-
рында єткєн футбол боюнча Азия биринчилигинде 
Кыргызстан улуттук курама командасы єз тарыхында 
биринчи жолу дебют жасаган.  

 1992-жылы 7-январда Франция Казакстан Респуб-
ликасын кєз карандысыз мамлекет катары тааныган-
дыгын тастыктаган кїн. 

 1928-жылы 
7-январда эл ара-
сында «Кукуруз-
ник» деген атка 
конгон «У-2» само-
лёту биринчи жолу 
асманга кєтєрїл-
гєн. 1944-жылы 
анын конструкто-
ру Николай Поликарпов кєз жумган соў, «У-2» эмес, 
«По-2» деген ысым ыйгарылган. «Кукурузник» деп ата-
лып калышына анын 350 кг чейин жїк, бомба кєтєр-
гєнї жана чакан аэродромго же ылайыктуу жерлерге, 
талааларга коно алгандыктан аталып калган. Мындай 
їлгїдєгї самолёт 1953-жылга чейин 40 миў даана чы-
гарылган. Учкучтарга окуп їйрєнїїгє эў эле ылайык-
туу самолёт болгон.

 Футболдон Бельгия курама командасынын мїчє-
сї, «Реал» (Мадрид) клубунда ойноп жаткан Эден Азар 
туулган кїн (07.01.1991). Бул оюнчуну Лионель Месси 
жана Криштиану Роналду сыяктуу оюнчулар менен 
салыштырышат. 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча 
Бельгияда жылдын мыкты футболчусу деп табылды. 
2018-жылы «Челси» клубунда ойноп, Европа лигасы-
нын жеўїїчїсї болуу менен мыкты оюнчусу аталган. 

Былтыр жайында «Реал» клубуна которулгандан бери 
єз оюнун таба албай келет. 

 СССРдин эл артисти, Со-
циалисттик Эмгектин Бааты-
ры, бийчи, хореограф, балет-
мейстр жана актёр Махмуд 
Эсамбаев дїйнє салган кїн 
(15.07.1924-07.01.2000). Че-
ченстандык бийчи 7 жашы-
нан тарта бийлей баштаган. 
1939-1941-жылдары Гроз-
ныйдагы хореографиялык 
окуу жайынан окуган. Чечен-
дер менен ингуштарды Бор-
бор Азияга депортациялай баштаганда Пятигорск шаа-
рында иштеп жаткан. Эсамбаевди ошол шаарда калып 
иштєєнї сунуш кылышат. Бирок ал мекендештеринен 
ажырагысы келбей, алар менен бирге Кыргызстанга 
келет. 1944-1946-жылдары Кемин районундагы Ак-Тїз 
айылында бий кружогунан сабак берет. 1946-1956-жыл-
дары борборубуздагы опера жана балет театрында иш-
теген. Кийин Россияга, мекенине кайткан. 

 Акын жана драматург Жу-
суп Турусбековдун кызы, Кыр-
гыз ССРинин искусствосуна 
эмгек сиўирген ишмер, со-
веттик кинорежиссёр катары 
таанылган Лиля Турусбекова 
дїйнє салган кїн (08.05.1933-
07.01.2001). 1955-жылы Моск-
вада ВГИКтин режиссёрлук 
факультетин аяктаган соў 
Фрунзедеги киностудияда єз 

алдынча эмгектене баштаган. Бир канча документал-
дык жана толук метраждуу кинотасмалардын автору. 

7 саны, эсеби, жетинчи 
Жетинин иреттик саны 
7 жаш. 
Жуманын 7 кїнї 
Жетинин айы 
Ааламдын 7 керемети 
Манастын 7 осуяты 
Жети тїндє. 
Жетилик
Жети атаўды билип жїр 
Жети єлчєп, бир кес 
Жетинин бири кыдыр
Жети токоч баабедин  

***
Жети кїнкї жамгырдан желип єткєн суу жакшы 
Жетимдин акысы жети дїйнєнї курутаар
Балага тєрєлгєндє 7-кїнїндє жентек той берилет 

***
Ажы жана Умра амалдарын аткарууда Каабаны 7 жо-

лу айланат
Шайтанга 7 жолу таш атылат, 7 сєзї Куранда 14 жо-

лу айтылат 
***

Манасчы Саякбай Каралаевдин турмуштук жолу 7 са-
ны менен тыгыз байланышкан. Аты 7 тамгадан турат. 
7 балалуу болгон. Туулган кїнї – 7-сентябрь. 1971-жы-
лы 7-майда 77 жашында дїйнє салган. 

***
Музыкада 7 нота бар: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

***
Кыргыз улуттук жомокторунда 7 ата, 7 бир тууган, 7 

дос, 7 каракчы, 7 ууру, 7 эмчи сыяктуу шарттуу образ-
дар бар.

7-ЯНВАРЬ ТАРЫХ БАРАКТАРЫНДА 7
САНЫ ЖАНА 
ТАБЫШМАКТУУ 
СЫРЛАРЫ

ДҮЙНӨДӨГҮ ЭҢ АЛГАЧКЫ, ЭҢ ЭСКИ 10 ГЕЗИТ



2020-жылдын  7-январы
мамлекеттик расмий гезити
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БИШКЕКТЕ БЕРИЛГЕН 

АКЫРКЫ КОНЦЕРТ
Ооба, бул маек – ырдын пири Рыспай 

Абдыкадыровдун ємїр соўундагы толук 
алынбай калган маеги. Даўазалуу ырчы 
1994-жылдын сентябрында кєз жумса, 
бул жарым-жартылай маек ошол жылдын 
февраль айында алынган болчу. Чоо-жа-
йы мындай. 

1994-жылы февралда эч кандай мамле-
кеттик тїзїмдєрдїн эмес, жеке эле акын 
Їрїниса Маматованын демилгеси менен 
Бишкекте – Токтогул Сатылганов атын-
дагы Кыргыз улуттук филармониясында 
Рыспай Абдыкадыровдун їч кїндїк кон-
церти уюштурулган. 

Эгемендїїлїктїн таяныч таба элек ал-
гачкы жылдары. Эл-журт тукулжурап, кый-
налып турган чак эле. Ошондуктанбы, їч 
кїн бою зал деле толгону жок. Рыспай Аб-
дыкадыров єзї болсо ырдаганы чыккан са-
йын толбогон залды кєрїп зээни кейиген-
дей акыбалда болот. Атаўгєрї, доору єт-
кєнїн, анын концерти болгондо убагында 
ушул филармониянын залына (эски има-
раттагы залына) эл батпай, канчалаган ки-
ши тике туруп катышканын, эл-журт сах-
надан кетирбей кол чаба берип, бир чы-
гышта 18 жолу ырдаганын жарылып эс-
керип ийди. 

Сахнада ушул концерттин афишалары ка-
тар-катар тагылып коюлган экен. Ырчынын 
жылмайган сїрєтї жаркырайт, “Рыспай 
Абдыкадыров” деген жазуу бадыраят! Мен 
аларга карек кадап олтуруп, єзїмчє “ачы-
лыш” таап – алоолонуп кеттим. Алоо-эр-
гїїм болгону эпиграф болуп тїштї: “Рыс-
пай акенин концертинде ырахатка чємїлїп 
олтуруп, бир нерсеге капилет таўгалганым 
бар: кєрсє, бул улуу таланттын Кудай-Таа-
ладан пенденин акылына тїшїп ыйгарыл-
ган нака кыргызча аты-жєнї Ырыспай Аб-
дыкадыр экен. Ырыспай Абдыкадыр. «Ыр» 
деген сєз менен башталып, «ыр» деген сєз 
менен бїтїп атат. Дал ушул аян-белги ай-
тып тургандай, а кишинин тулку-бою да, 
жан-дїйнєсї да, жашоо-ємїрї да, келечек-
мейкини да башынан аягына чейин жалаў 
гана ыр...ыр...ыр... экендигин ким танат?!”

Гезитке чоў макала жазам деген максат 
менен дал ошол їч кїндїк концерттин ту-
шунда Рыспай акеден кенен маек алмакчы 
болдум. Ал макулдугун берди. Макала эмес, 
маек чыгарышымды каалады єзї.

Рыспай аке менен Давлет жеўе Бишкек-
тин кичи райондорунун биринде – Асыл-
бек деген жигиттин їйїндє токтогон бол-
чу. Эч кандай туугандык же жердештик ка-
тышы жок эле – чыныгы кїйєрманы экен 
Асылбек. Бишкекке келген сайын ошол їй-
гє токтошот кєрїнєт. Аны бир аз кїн мурда 
Рыспай акенин урматына жайган, бир топ 
киши катышкан Асылбектин чайында то-
лук билгем. Жаўылышпасам, чїйлїк жи-
гит болсо керек эле. Ошентип, белгилен-
ген саатта шалдыраган бир диктофонумду 
кєтєрїп алып Асылбектин їйїнє келдим 
Рыспай акеге...

Маекти жакшы маанай менен баштадык. 
Маек берип жатып – єткєн-кеткенин эсте-
генге толкундап да кетип жатты. Каткыр-
ган учурлары болду. Кайсы бир нерселерди 
Давлет жеўеден тактап сурай коюп жатты. 
Анан эле ортодо, эмнегедир ырчынын кыя-
лы бузулуп, Давлет жеўеге бир сєзї їчїн 
нааразы болуп, натыйжада маекти улан-
туудан кїтїїсїз баш тартса болобу. Акыр-
кы суроолорум жоопсуз калды.

Ал тургай ушул жарым-жартылай маекти 
гезитке жарыялай турган болсом – катуу 
таарынарын эскертти. Кулагымда азыр деле 
жаўырып турат: “Мен курук атактан ушун-
чалык жадаган кишимин... Эч пайдасы жок 
курук атак... Эл-журт, атан-тєєдєй киши-
лер мени мактаса – тимеле укмуш... Теле-
визордон чыксам, гезиттерге жарыялансам 
– тимеле укмуш. Суктанышса, жомоктошсо, 
ушакташса – тимеле укмуш... Ал эми єзїм 
болсом бир бечаранын кїнїн кечирип ке-
лем... Курук атагыўдын азынатчайын... Ке-
реги жок гезитке чыккандын дагы...”

Андан бир нече ай єткєндєн кийин бая-
гы пайдаланылбаган – Рыспай Абдыкады-
ровдун їнї жазылган тасмамды жоготуп 
да жибердим. 

Кокуй кї-їн, анан ошол эле жылы кїзїн-
дє Рыспай аке ааламдан єтїп кетип атпай-
бы... Ай-атаўгєрї, опоосуз дїйнє-ай-йа! Їн 
жазылган тасманы издегенимди кєр анан... 

8 жылдан кийин табылды їн-тасма. Анда 
жазылган ырчынын сєздєрїн “Азаттык” ра-
диосу аркылуу элге-журтка жеткирдим Ош-
то туруп. Айрым жакшыраак угулган жер-
лерин єзїнїн їнї менен, айрым бїлїўгїр 
жерлерин Таштемир Жалиев деген оштук 
журналистке окутуп, ошонун їнї менен. 
Менин їнїм алып баруучулук милдетти 
аткарып жатпайбы. 

Рыспай Абдыкадыровдун айткандары-
нын алтындай баалуулугун эми чындап аў-
дап, жарым-жартылай болсо да, мына 25 
жылдан кийин кагазга тїшїрїп, сиздерге 
сунуп олтурганым.

Оболу, єзїмдїн суроолорумду алып таш-
тап, жалаў Рыспай Абдыкадыровдун сєз-
дєрїнє назарыўыздарды бурайын. Єзїнчє 
эле чакан аўгеме.

 “РЫСПАЙ АБДЫКАДЫРОВ 
12-ЯНВАРЬ КЇНЇ МУЗДУН 

ЇСТЇНДЄ ТУУЛДУ...”
- Буга чейин, тактап айтканда, комму-

нисттик дооруў соўуна чыккыча мен жє-
нїндє жазышса эле: “Рыспай Абдыкады-
ровдун атасы согушка кеткен, согуштан 
кайтпай калган...” – деп жалган-жашыкты 
жаза беришчї, жаздыра беришчї. 

Чындыгында атам 1942-жылдын аягын-
да репрессияга айдалып кетип, ошо боюн-
ча дайынсыз болуптур. Апамдын айтуусу 
боюнча, 1941-жылы, мен курсакта экенимде 
атамды биринчи жолу камашыптыр. Кур-
шаптагы абакта бир нече ай жатат. Анан ал 
чыгып келген кїнї – 1942-жылдын 12-ян-
варында жарк этип мен тєрєлїпмїн.

Атам ошондо Куршаптан бир кєк сан-
дык ала келген экен. Ошол убактагы сан-
дыктардын эў модныйы окшойт. Дайыма 
їйдє турчу. Кочкорбай Абдыкадыров де-
ген эў улуу агам болгон. 62 жашында єтїп 
кетти. 7-класста окуган ошол агам кєк сан-
дыкка “Бїгїн Рыспай Абдыкадыров 12-ян-
варь кїнї муздун їстїндє туулду...” – деп 
жазып койгон. Ошол жазуу мен эр жеткиче 
эле єчкєнї жок. 

Атам болсо: “Бул ырыстуу бала болот 
экен, мен чыгып келген кїнї тєрєлдї...” – 
деп атымды Рыспай коюптур. Жакшы ой, 
жакшы тилек менен.

Мен туулган кїнї, менден бир саат кийин 
айылда дагы бир кыз тєрєлїп, анын атын 
дагы Ырысканбы, Ырыскїлбї – коюшат. 
Ал тургай атамдар тамаша-чындап “бо-
луп” коюшуптур аны мага. Єспїрїм кезим-
де кєрїп жїрдїм ал кызды. Бирок кийин 
такыр эле жолукпай калдым. Эсимде, мен 
6-класста бекен, Мамат деген киши келип: 
“Келиниўерден кабар албайсыўарбы. Бол-
босо башын бошоткула?” – дебеспи. Кїл-
гєнбїз аябай. Атам болсо, балким, башка-
ча болмок...

Атамды баягы кайтып келгенден бир 
жылга жетпеген убакыттан кийин – мен 
жєрмєлєп, басайын деп калганда экинчи 
жолу Селсоветтин тєрагасы баштап – айыл 
активдери эл душманы сыўары НКВДнын 
кишилеринин колуна салып бериптир. Ка-
римжан, Бодубай дегендер...

Їйдє менден башка Кочкорбай, Їсєн, 
Їпєл, Калыбек жана башка балдары бол-
гон. Бирок кара чечекей бир тууганы жок 
– атамды эч ким издебептир. Ошол бой-
дон кайтпай калыптыр. Анын їстїнє, со-
гуш жїрїп аткан мезгил болсо... Ар ким єз 
акыбалы менен алек да. Ун жок, нан жок 
дегендей. Ал тургай тузду дагы таразага 
тартып їлєштїрїшчї экен. Ал эми мындай-
раак туугандары эптїїлєй кєп дечи – азыр 
єзїнчє бир айыл. Атаўгєрї, ошол Эшимбек 
бийдин тукумдарынан убагында атамды 
издеген бирєє болбоптур. Жалпы баарын 
эсептегенде бїгїн 500дєй болсо керек акса-
калдарынан ымыркайларына чейин. Кєп-
чїлїк жаштарын, балдарын мен тааныбай 
деле калдым. Эшимбектен Бекташ, Бекташ-
тан эле Абдыкадыр да. Эшимбектин атасы 
Ысак, анын атасы Баймурат экен.

Ошентип мен атамдын жїзїн элестете 
албай калдым. Менин кєзїмдє – атам жок. 
Бул єтє армандуу ємїр. Атама байланыш-
туу дагы бир маалымат. Биздин айылда бир 
убакта їч Абдыкадыр жашаптыр. Сакоо Аб-
дыкадыр, Чєндєлєй Абдыкадыр, анан Март 
Абдыкадыр. Менин атамды Март Абдыка-
дыр дешчї экен. Кайсы бир жылы оорука-
нада жатсам бир аксакал кайдан экенимди 
сурайт, айылымды, атамды айтсам “Кайсы 
Абдыкадырдын баласысыў?” – дейт. “Март 
Абдыкадырдын!” – дедим. Мага айланып-
їйрїлїп эле жатып калбаспы. Атамды жак-
шы таанычу экен.

Ал убакта же радио жок. Айылыбызга 
артисттер єтє эле кем келет. Ємїрїмдє би-
ринчи жолу Жумаке Сейдалиев деген ки-
ши баштаган Єзгєн райондук элдик теат-

рынын артисттерин кєргємїн. Айшакан 
деген аял-аккордеонисти кєрїп – оозумду 
ачып калсам болобу. Ошондо бизге барган 
Аман Жусупбеков деген артис Оштон жо-
лугуп калат кээде. Ошолордун ар биринин 
жїзї эсимде. Эч жакка мойнумду бурбай, 
кєзїмдї албай тиктеген экемин – мойнум 
катып калыптыр ошо боюнча. Мектепке 
бара элек болсом керек эле.

Концерт бїткєндєн кийин ошол артист-
тер Каримжан-башкарманын їйїнє барып 
жатышкан. Каримжандын аялы ошо кї-
нї уул тєрєбєспї. Артисбек деп коюшкан 
атын. Артисбек азыр мектебибиздин де-
ректири. 

Баса атамды ошол Каримжан-башкарма-
лар каматышкан да. Єзїбїздїн эле тууган-
дар. Апам какшап айтып жїрїп эле єтїп 
кетти. Апам болсо КПССтин 27-съезди бо-
луп атканда кайтыш болду, 82 жашында. 

Тиги сєзїмдї улайын, бара-бара артист 
дегенде, жылаўайлак болсун, жеткиче шаш-
чумун. Айылыбызга келген артисттердин 
эў атактуулары – Калык Акиев, Осмонкул 
Бєлєбалаев болду. Кєрїп калдым аларды.

Бирок мен атамды каматкан башкарма-
ны искусствонун урматы їчїн кийин єтє 
жакшы кєрїп кетсем болобу. Ал киши єнєр 
баалаган, ыр-кїїгє башкача куштар адам 
эле. Ошондуктан артисттерди єзїнєн баш-
ка эч кимдикине жаткырчу эмес.

Мурдараак бир апам тоок багаар болуп 
иштеген. Жаш бала кезимде тоокторду бе-
зилдете кууп ойноп атсам – ошол башкар-
ма кєрїп алып: “Эмне кубалайсыў мынча-
лык ферменин тоогун?!” – деп, камчы менен 
салы-ып-салып жиберген мени. Ошондон 
улам да башкарманы аябай жаман кєрчї-
мїн. Кийин Каримжан-башкарманы ага ка-
рабай жакшы кєрїп кетип атпаймынбы.

Жакшы кєрїп калганым мындайча баш-
талды. Комуз їйрєнїп жїргєн кезим. Бир 
жолу комузумду эшиктин алдындагы отун-
га олтуруп алып айда-а чертип атсам Ка-
римжан-башкарма Буурул жоргосу менен 
чайпалып єтїп бараткан экен – шарт тиз-
гинди тартты да, аттын башын бери бурду. 

- И-и, жетим, кайдан їйрєндїў ботом 
мынчалык? Аз-замат! Кєзїўдє бар сенин, 
кєзїўдє... – деп бир саатча комуз черт-
тирди. Єзї аттан тїшпєй туруп укту. Анда 
эмне, мени жарытып кїї чертет дейсиўби, 
обондорду чертем да – “Токтогулдун кер-
безин”, “Дарди єттїнї”, дагы башкаларды. 
И-и, баса, “Бегарстан Тайчынын” айрым 
кайрыктарын билем. Башкарманын ошо 
бир саат мага ат їстїндє кєўїл буруусу – 
менин а кишиге карата кєз карашымды єз-
гєрттї. Єзїмє да кандайдыр бир демєєр 
берди.

Єзїмє єзїм батпай баратканымды сез-
чїмїн. Жайкысын Ажикеде – жайлоолор-
до, тиги кыштакка жакын жерлерде деле ак 
куурайлар болор эле, ичи кєўдєй. Ак сєєк-
кє окшогон таза, жакшынакай. Ошол куу-
рай-тїтїктєн чоор жасап... ооба, єзїм эле 
жасап алып – тартчумун. Жоош-момун їнї 
чыгат сыздаган. Єзїўдї єзїў кушубак кы-
ласыў да... 

Ал кезде биздин Кара-Кулжа єрєєнї бїт 
Гїлчє районуна карачу. Ажикенин Алай 
тарабында Мадємєр деген комузчу бар эле. 
Каримжан-башкарма ошол кишини їйї-
нє апкелип, коноктоп, комуз черттирип 
укчу. Мадємєрдїн Жалил деген бир туу-
ган иниси кошо келчї. Фольклорчу акса-
кал бар го – Буудайбек Сабыр уулу. Ошо 
Буудайбек Сабыр уулу Жалил тууралуу 
изилдеп жазып, радиодон уктуруп жїргєн. 
Бирок Жалил Мадємєрдєй эмес – кайса-
рыраак, жеўилирээк киши эле. Черткенин 
айтып атам. 

РЫСПАЙ АБДЫКАДЫРОВДУН ӨМҮР 
СОҢУНДАГЫ ЖАРЫМ-ЖАРТЫЛАЙ МАЕГИ
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Мен комузду кыйла жєндєп калганда Ма-
дємєр-комузчу менен Каримжан-башкарма 
жарыша айтып калышчу: “Эй, Жалил, сен 
єзїў мактанганга эле кыйын экенсиў, мы-
набу жетимди жакшылап бир карасаў, ук-
саў – кандай так кайрып атат. Сенден тї-
зїк чертип атпайбы...” Мен ошондо “Саадак 
кактыны” сыздатып калгамын. Каримжан-
башкарма ансайын кїчєп кирет Жалилге: 
“И-и, олтуруп калдыў го оозуўдан кебиў 
кетип.”

Биздин їйдє менден эки жаш улуу Калы-
бай деген агам экєєбїз чертебиз комузду. 
Єзїнчє эле ансамбль элек. Башкарманын 
їйїндє дайым конок. Кээде Калыбай акем 
экєєбїздї теў чакыртат – черттирет. Биз 
айрыкча курама кїїлєрдї ышкыртабыз. 
Эл алдында да, чоў кишилердин алдында 
дегеним, ошол Каримжан-башкарманын 
їйїндє ырдагамын алгач жолу. Макташты 
жерге-сууга тийгизбей. Ошентип биз мей-
мандардын кєўїлїн ачканга жарап калдык. 
Курсак болсо тойот. Азыр ойлоп кєрсєм, 
артистиктин доорону ошондо башталып-
тыр. Кийин Калыбай акем экєєбїз район-
дук элдик театрда дагы чогуу иштеп кал-
бадыкпы. 

Ал эми сегизинчи, тогузунчу, онунчу 
классты тоодон тїшїп, Кара-Кулжанын 
1-Май кыштагындагы Токтогул мектеп-ин-
тернатынан окудум. Мынабул Акун Токто-
сартов да окучу. Ал бир класска жогору эле. 

Жайкы каникулда кийим-кечени бїтєш 
їчїн мандикерликте иштейм – бирєєлєр-
дїн ишин жасап. Токтогул интернатын-
да кызык болчу – берген кийимин жайкы 
каникулга кеткенде чечтирип алып калат. 
Апам бечара агаларымдын шым-несин, 
эжелеримдин камзир-несин берип жибе-
рет. Ошолорду чойтойтуп кийип алчумун. 
Кыздардан уялганымдан беденин арасында 
кечке жатып, эч ким жокто анан Кара-Кул-
жага жєє жєнєчїмїн. Кара-Кулжа айылы-
нан ары Ажикеге кетем да.

Каникулда бир жолу биргаттын аялы-
нын ордуна колхозго иштей турган болдум. 
Алар менин кийим-кечеми толук бїтєшмєк. 
Андан сырткары бир кой берет. Ошентип 
їч ай иштедим тырбалаўдап. Балдар деген 
жаман экен, мени Рыспай дебей, ошол бри-
гадирдин аялынын аты менен чакырышат 
– “Єктємка-ан...” – деп. Мен “Эн-неўди...” 
– деп сєгїп... арданып кетчїмїн.

Зато, мен ошо кишилердин їйїнєн би-
ринчи жолу жаўы костюм-шым, кєйнєк, 
єтїк кийип чыккамын. Аябай ыраазы бо-
лушуп, апама да кийим-кече беришти, бир 
кой жетелетишти. Ошол мезгилден баштап 
єзїмдї-єзїм бага баштадым. Кишиге ок-
шошуп кийинип жїрїш – кандай жакшы!

Ал эми Токтогул интернат-мектебинде 
ыр кружогу єтє кїчтїї болчу. Мага тимеле 
табылбаган нерсе да. Ошоерде кыйла єсїп-
єнїктїм. Ырчылык талантым козголуп де-
гендей. Атайдын “Кїйдїм чогунан” бери 
ырдайт элем. Барып-барып Ашыралы Ай-
талиевдин ырларын ырдадым. Азыркыдай 
бир жаздырып-нетип койгон болсок – ки-
миўер болсун ыраазы болот элеўер. Тїзїк 
ырдачумун! Азыр менин ырларымды бир да 
бирєєсї тїзїк ырдай албай жатпайбы кый-
кылдап-чыйкылдап. Ким менин ырларым-
ды кондициясына жеткире... жарылып ыр-
дады дейсиўер, ким? Кайсы ырчыўар? Мен 
Айталиевди, айтып койоюн, керек болсо, 
єзїнєн ашыра ырдачумун! Менден мурун 
чыккандардан ошо Айталиевдин обондору 
аябай сонун, аябай кызык ко. “Сагынган-
да” дегени, “Ак шоокум” дегени. Ошол ыр-
лар менен эле мектепте ырчылыкка кєнї-
гїп бїтїпмїн. Єзїнчє жарыла албай турган 
убагым экем, кєрсє.

КАНБАЙ КАЛГАНДАРГА 
ЫРЛАРЫМДЫ СУНАЙЫН

А-ай, болбостур, ыймандай сырын тєккєн 
ушул ыргак менен Рыспай Абдыкадыров-
дун маеги дагы-дагы уланганда бар-рбы?! 
Жазып аткан мен да канбай калдым, окуп 
аткан сиз да, окурман, канбай калдыўыз. 
Эмнеге салыштырсам? Дене-боюўду жа-
зып... жа-акшылап, ырахаттана жуунуп ат-
каныўда суу тїгєнїп калгандай эле болду... 
Буйругу ушул экен... Бирок суунун баркын 
чындап билип олтурабыз...

Ырдын пири Рыспай менен болгон ошол 
жолугушуулар эки башка мезгилде мага 
эки жолу ыр жаздыртты. Чала калган сиз-
дерге азыр окуп берейин. Рыспай акечеси-
нен айтканда, мен да тїзїк окуйм-эй ыр-
ды... Андан кызыгы, ыр окуганымда їнїм 
каалагандай жаўырып чыгат да, ырдага-
нымда эки гана кишилик болуп, андан 
алыска кетпейт...

РЫСПАЙ АБДЫКАДЫРОВДУН 
КЕЧИРИМИ

 - Компартия доору бир кызык эле – 
козгоп баарын... єзгєртїп... сызып эле...
«Согушта єлгєн атасы» деген жарлык
сомдолчу маа – койбоппуз тытып эле.
Эгемендик келгиче тїшїрбєдїм,
э, койчу, сєз кєбєйбєс їчїн дедим.
Атак менен чатактын ыштаны бир,
аўдылуучу кїлгєнїм, тїкїргєнїм.

Атам болсо кесилип кеткен экен,
абак ємїр-тїбїнє жеткен экен.
Эмнени эстейм – элеси актай кагаз,
эстейт кими – эгер мен эстебесем?!

Кичинемде да минтип эстей албай, 
ким-бирєєнїн жїзїн же кептей албай...
Кєктї булут жапкансып – анан эле
кєз алдымда башкарма... четтей албай...

Эми маани тапкансып ємїр сїрїїм
эки жїздїї болуп маа кєрїндї кїн...
Атамды издеп... башкарма элестесе
ай-ий, уят, ашатып сєгїнчїмїн!

Артка колун алганда тайтайып бир
ачык эле жїзїнєн байкалып тур – 
какшап апам айткандай, атам, ооба,
башкарманын айынан айдалыптыр!

Башкармабыз Каримжан... буурул атчан...
баары-жогун бакырып – кууруп аткан.

Ал-ошондо бизди апам тойгуза албай,
алдындагы кесмеге муунуп астан...

Башкармабыз Каримжан... буурул атчан...
баары-жогун каткыртып – куудул абдан.
Ал ошондо тар келген киймибизден
апам жашы денеге чууруп аккан.

Буурул жорго кєчєнї элеп єтчї,
бу башкарма їзєўгї кере тепчї.
Комуз кармап баратсам – кылчактайт не
колго кармап алгандай келечекти?

Буурул жорго – айылга жан кийирчим,
бул экєєнї келип жїр айрып ийгим.
Чалып чертем тездетип – баратышса:
чаўги-диўги, диўги-диў, чаўги-диўгиў!

Чаўызгытып баягы аргымакчан,
чаўги-диўги, диўги-диў – кайрып аткам.
Атын їйдїн тушуна лык токтотту
атам чыга калгансып алды жактан.

Оролгон чаў – кїнєєдєй... бой кїўїрттєп...
 - Ой, азама-ат, черт, – деп ал койду кїчтєп.
Бир топ укту ээргашка колун коюп
биз партага койгондой колду тїздєп.

Окуучуга окшотуп башкарманы
о, жуулду бейм кєєдєндїн башкы арманы?!
Актиптери менен да келди... олтурду – 
ашып дєўгєч, шаты же таш калбады.

- О, садагаў!.. Кудайым берет буга!... – 
Олбурлуу жан кєтєрїп дебеспи: – Ураа!!!
Эмшеў-эмшеў деп барып эчкирдим мен – 
эркек киши кучактай элек тура...

Алдырды анан їйїнє... мейман келип...
алдырды маа чоў жилик... бейгам желип...
Койкоўдоду комузум – чыканактап!
Коштум їндї кїлїктєй – эл жан берип!!! - 

Дуу эткенче тура да калышты бїт!
Турган бойдон чєйчєктї алышты бїт!
«Талант» деген жапжаўы, сулуу сєздї
таалайыма, багыма тагышты бїт!

А башкарма сїйлєтпєй “Токто!” – деди.
“Ажикени тааныт сен Ошко!..” – деди.
“Жїрєк таза! Жїрєгїў – Ажике экен?!.
Жїрєгїбїз а биздин ботко...” – деди.

Анан... анан кучактап мени ыйлады,
“Адам... адам эмеспиз...” – деп ыйлады.
“Партиябыз... партия... адам эмес...” – 
баса берип кєздєрїн – жеўи ыйлады.

Буурул таўда жасады ойдо жокту:
- Буурулду бир... Буурулду жорголотчу!
Коммунисттик жорго эмес... коркпой чї де! – 
Калкылдадым теўденип чоў колотту!

Калкылдадым кол чабуу, жїрєктєрдє!
Коммунисттик жорго ким бул єстєндє?!
Єнєр сїйгєн адамды кечире алсаў – 
єзїў жолсуў... єзїў жол дїр-р єскєнгє!

Єнєр сїйгєн адамды кечире алсаў – 
єлгєн дагы єйдєлєп кїлєт гєрдє... 

РЫСПАЙ
Рыспай акенин концертинде ырахатка чє-

мїлїп олтуруп, бир нерсеге капилет таўгал-
ганым бар: кєрсє, бул улуу таланттын Ку-
дай-Тааладан пенденин акылына тїшїп ый-
гарылган нака кыргызча аты-жєнї Ырыс-
пай Абдыкадыр экен. Ырыспай Абдыкадыр. 
«Ыр» деген сєз менен башталып, «ыр» деген 
сєз менен бїтїп атат. Дал ушул аян-белги 
айтып тургандай, а кишинин тулку-бою да, 
жан-дїйнєсї да, жашоо-ємїрї да, келечек-
мейкини да башынан аягына чейин жалаў 
гана ыр...ыр...ыр... экендигин ким танат?!

Обон-дайра тосмосуна каратып,
оо, жогортон бир шилтеген кылычтай –
шалак баарын кесип-єтїп баратып,
шарт жерге да сїўгїп кетти Рыспай...

Чынында эле кылычка окшоп туруучу
чырай-бою, чындык-ою жалаўдап.
Сїйгєнїнє жазган катын – ыры їчїн
сулуу кыздар салып ийчї ага арнап.

Жан жыргаткан жамгыр мисал ырларга
жаамы журт бїт сезимдерин гїлдєтїп...
Ынаар эле а жигиттер кыздарга
Рыспайдын доошу менен сїйлєшїп.

Кумар-кєзї, аккордеон, сан гїлдєр –
кучагы анын болчу бакыт казнасы.
Єкїнїп да... єзїн-єзї кай бирде
обонундай оўдоп ийе жаздачу.

Бийи-ик чыккан авазында чындык бар –
билдирип ал жїрєгїнїн тереўин.
Рыспайга жетпей калган сыйлык-наам
ыплас-челек сезчї кээ бир ээлерин...

Ай-асманды апчып атак-канаты,
арданса да олтурчу кєк бутакка...
Таарынып шарт, жалгыз кетип баратып,
тайгаланып жыгылган жок ушакка.

Аны турмуш аккордеон таризде
ары созуп, бери созуп ойночу.
Майышса да, маарыса да ак иштеп,
мажор менен минор эле олжосу.

Жаткан єўдїї мажор, минор бет келип,
жабалактап алакандар чабылмай.
...Жабалактап Залкарды азыр эстедик –
жаныбыздан калган кезде табылбай.

Тамыры кєєп, тармал чачы титиреп,
дале ырдоодо башын чулгуп оў-солго.
Бали, Рыспай, сендей ырдын пирине
бардык мезгил жарайт сахна болгонго!

Бардык мезгил жарайт сахна болгонго...

(Уландысы бар)

Кожогелди 
КУЛТЕГИН,

Кыргыз эл акыны 

РЫСПАЙ АБДЫКАДЫРОВДУН ӨМҮР 
СОҢУНДАГЫ ЖАРЫМ-ЖАРТЫЛАЙ МАЕГИ



БАЛАЛЫГЫ 
Украинанын азыркы Прези-

денти Владимир Зеленский єнєр 
жайлуу Кривой Рог шаарын-
да 1978-жылдын 25-январында 
туулган. Ата-энеси украиндик-
тер болгону менен бир аз жыл 
алар Монголияда жашашкан. 
Кичинекей Владимир 1-класста 
монгол мектебине кирген. Кеси-
би математик болгон атасы уни-
верситеттин кибернетика жана 
эсеп техникасы кафедрасынын 
профессору катары алыскы Азия 
єлкєсїндє тоо-кен комбинаты-
нын курулушуна катышкан. Апа-
сы инженердик технология ме-
нен алектенген. Кийин Украи-
нага кайра келишкенде кичине-
кей Вова монгол тилин бат эле 
унуткан. Ал театр кружокторуна 
жана спортко катыша баштаган. 
Кичинесинен жаны тынбаган ба-
ла болгон. 

СЦЕНАРИСТ, ШОУМЕН
Чоўойгондо Киев экономика-

лык университетинин юридика-
лык кесибин тандаган. Студент 
кезинде ал дароо КВН команда-
ларына катышып баштаган. Аз 
убактан соў 1997-жылы ал єзї-
нїн “95-квартал” деген аталыш-
тагы КВН командасын тїзгєн. 
Ал КВН командасынын капита-
ны гана болбостон, номерлердин 
сценарийлерин єзї жазган. Эки 
жылдан кийин КВНдин жогор-
ку лигасы аларды єзїнє чакыр-
ган. Алардын койгон номерлери 
кєпчїлїккє жагып, атактуулук-
ка жетишкен жана КМШ єлкєлє-
рїн аралап, концерттерди коюш-
кан. Зеленский концерттик жа-
на гастролдук ишмердїїлїгїнєн 
сырткары корпоративдер жана 
концерттер їчїн сценарийлер-
ди жазган. 

«95-кварталга» украиналык 
телеканалдар кызыгышып, «1+1» 
таланттуу балдарга бїтїндєй те-
леберїїнї алып барууну сунуш-
таган. Ошондон кийин КВН ко-
мандасы «Студия Квартал – 95» 
шоусуна айланып, анын тїзїїчї-
сї жана жетекчиси Владимир Зе-
ленский болгон. Ал акырындык 

менен куудул жана теле алып 
баруучулуктан сырткары, ки-
ного тартыла баштаган. Анын 
фильмдеги ишмердїїлїгї ко-
медиялык “Ыктыярсыз Казано-
ва” долбоорунан башталган. Аз 
єтпєй “Їч мушкетер” фильминде 
Д.Артаньяндын ролун аткарган. 
“Эки коёндун ортосунда” филь-
минде да куудул мыкты роль 
жараткан. Ал єзї иштеген «1+1» 
каналында «Кечки квартал” те-
леберїїсїн 2005-жылы алып 
чыккан. Бул кєрсєтїїнї кийин 
“Интер” сатып алып, єзїнє ал-
ган. Зеленский анда негизги теле 
алып баруучу, идеолог жана ав-
тор катары абдан жылдызы жан-
ган. Программа тез элге тааны-
лып, рейтинги єскєн. Владимир 
жаўы долбоорлорду тындырбай, 
биринин артынан бирин кетирип 
турган. Алардын ичинен єзгєчє 
белгилїїлєрї – “Жоокерлер клу-
бу”, “Кечки Киев”, “Тур, Украина” 
болгон. Бул учурда Владимирди 
шоу-бизнестин жылдызы ката-
ры кєптєгєн белгилїї долбоор-
лорго, телешоуларга чакырып ту-
рушкан. 

МЫКТЫ ТЕЛЕ 
АЛЫП БАРУУЧУ

Ал “Интер” телеканалында 
“Кызматтык роман” телешоусу-
нун башкы алып баруучусу бо-
луп жїрїп, 2010-жылдан баштап 

“Куудулду кїлдїр” телеберїїсї-
нє єзї тартыла баштаган. Бир 
жылдан соў «Фактор А» рос-
сиялык телешоусунда Филипп 
Киркоров менен бирге алып ба-
руучу болуп иштеген. Бул учурда 
кинотеатрлардын экрандарын-
да “Чоў шаардагы сїйїї” кино-
фильми кєрсєтїлє баштаган. Ан-
да роль аткарган Владимирдин 
кинодогу толук жашоосу баш-
талып, жылдызы жанган. Сїйїї 
комедиясында «ВИА Гра» тобу-
нун мурунку ырчысы Вера Бреж-
нева, актерлор Алексей Чадов, 
Вилле Хаапасало, Анастасия За-
дорожная жана Светлана Ход-
ченковалар аткарган. Кєрїїчї-
лєргє кино абдан жаккандык-
тан кийин анын 2-3-бєлїктєрї 
да жарык кєргєн. 

2010-2012-жылдары шоу-
мен «Интер» телекомпаниясы-
нын башкы продюсери болгон. 
2 жылдан кийин «Студия Квар-
тал – 95тин» базасында «Кїлкї 
лигасы» юмордук шоусу тїзїл-
гєн. «Форбс» журналынын маа-
лыматы боюнча Владимир Зе-
ленскийдин студиясынын тап-
кан пайдасы 2 млн доллар бол-
гон. 2012-жылы «Квартал – 95» 
командасы Украинадагы 25 бай 

медиа-долбоорлордун жана шоу-
бизнес жылдыздарынын ичинен 
2-орунду ээлеген. 

КИНО ЖААТЫНДАГЫ 
ЧЫЙЫР

2015-жылы «Студия Квартал – 95» 
комедия жанрында жаўы саясий 
фильмди чыгарган. Ага саясат-
та жїргєн украиналык белгилїї 
фигуралар да катышкан. Саясат 
жєнїндє сериал “Эл кызматчы-
сы” деп аталып, анда Зеленский 
Президенттин ролун аткарган. 
Фильм элге абдан жаккандык-
тан, 2016-жылы анын уландысы 
чыгып, 2019-жылы акыркы се-
риялары тартылган. Шоумен єзї-
нїн «Квартал – 95» командасы 
менен продюсердик долбоорлор-
до атагы чыккан. Анын кєбї бел-
гилїїлїккє жеткен. Анын ичинде 
“Кудалар” їй-бїлєлїк комедия-
лык сериал, “Папашалар” сериал-
дары бар. 2018-жылы Владимир 
биринчи жолу режиссер катары 
єз кїчїн сынап кєрєт. Дэвид Дод-
сон менен авторлошуп, “Мен, сен, 
ал» картинасынын башкы продю-
сери, башкы ролдун аткаруучу-
су болот. 

Ал аткарып жаткан фильмдер 

айрым адамдарга жана бийлик-
тегилерге жакпай, бут тосуулар 
башталган. 

ЖЕКЕ ЖАШООСУ
Владимир Зеленский быйыл 42 

жашта. Їй-бїлєдє туруктуу ата. 
Ал Елена Кияшко менен 7 жыл 
сїйлєшїп жїрїп їйлєнгєн. Алар 
кичине кезинен тааныш, бир 
мектепте чогуу окушкан. Елена 
кесиби юрист болгонуна карабай 
«Студия Квартал – 95тин» авто-
рунун ролун аткарган. Алардын 
Саша, Кирилл деген кызы, уулу 
бар. Ал їй-бїлєсїн мыкты кара-
ган кожоюн катары їлгїлїї їй-
бїлє башчысы.

УКРАИНАДАГЫ ШАЙЛОО 
2019-жылдын жазында прези-

денттик шайлоого даярдыктар 
башталганда элдин жаўы жїз-
дї кєрїїнї каалаганы байкал-
ган. Талапкердин бири Влади-
мир Зеленский болгон. Кызы-
гы, 2018-жылдын 31-декабрында 
Зеленский “1+1” телеканалы ар-
кылуу президенттикке бараарын 
расмий жарыялап, бокал шампан 
кармап алып элди жаўы жылы 
менен куттуктап, негизги прог-
раммасы менен тааныштырган. 
Андан кийин кечирээк аракет-
теги президент Петр Порошенко 
жаўы жылдык куттуктоо менен 
экранга чыккан. 

2019-жылдын 21-январында 
Владимир Александрович єлкє 
башчысына талапкер болууга 
катталган. Анын талапкерлигин 
Зеленскийдин “Эл кызматчысы” 
партиясы тїрткєн. Ал шайлоо 
єнєктїгїндє программасын шоу-
онлайн тїрїндє тааныштырып, 
єзїн эркин алып жїрїї менен эл-
ге жакын болгон. 2019-жылдын 
31-мартында Владимир Зеленс-
кий 30,24% добуш, Петр Поро-
шенко 15,95% добуш алып, экин-
чи турга калышкан. Шайлоо єзї 
аткарган кинодогудай маалымат-
тык согуш, жаўжалдар, прово-
кациялык сєздєр жана ар кан-
дай роликтер менен коштолгон. 
21-апрелде экинчи тур болуп, 
Владимир Зеленский чоў айыр-
ма менен алдыга озуп чыгып, Ук-
раинанын Президенти болду. 

Тарыхта куудул, шоумен, ки-
но артист єлкє башчысы болуп 
калганына дїйнє жїзї таў кал-
ды. Бирок, буга Зеленский ичи-
нен акырындык менен даярда-
нып келгенин байкоого болот. 
Ал Президенттин ролун аткарган 
фильминин эпизоддору азыркы 
чыныгы президент болгон жа-
шоосунда кайталанып жаткан-
дай. Бирок, мурун коррупциялык 
иштерге аралашпаган, жаш, ма-
даният чєйрєсїнєн келген та-
ланттуу актёрду кєбї жактырды. 

Сымбат МАКСУТОВА

Боордош элдер

2020-жылдын  7-январы
мамлекеттик расмий гезити
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Украиндер кыргыз тоолору-
нун ичине XIX кылымдын ор-
тосунда келишкен. 1926-жыл-
дагы эл каттоодо 64 миў ук-
раин бар экени катталып, жал-
пы калктын 6,5%ын ээлеген. 
Алардын жашаган негизги жер-
лери Каракол, Бишкек, Токмок 
болгон. Союз учурунда алардын 
саны абдан кєбєйгєн. Союз та-
раардын алдында же 1989-жы-
лы Кыргызстанда украин диас-
порасы чоўдугу боюнча Орто 
Азияда экинчи орунду ээлеп 

турган. Диаспорада украин-
дердин саны 108 миў адамга 
чыккан. Бирок, СССР кулаган-
дан кийин алардын саны немец, 
еврей, орустар сыяктуу эле єтє 
кескин кыскарууга дуушар бол-
гон. 1997-жылы алардын саны 
70 миў адамга кыскарган. Анын 
кєбї иш издеп Батыш єлкєлє-
рїнє жана урпактары украин 
тилинде окушу їчїн Украина-
га кєчїп кетишкен. Ушул тап-
та Украинанын Тышкы иштер 
министрлигинин маалыматы 

боюнча кыргыз жеринде 23 
миўдин тегерегинде гана ук-
раиндер калган. 

1993-жылы Бишкекте “Бе-
региня” украин коому тїзїл-
гєн. Бул коом аркылуу кєптє-
гєн илимий эмгектер жарыкка 
чыккан. Украиндиктерге арнал-
ган программалар теле, радиодо 
даярдалган. Бишкекте Украи-
нанын борбору Киевдин жана 
Донецк, Харьков облустарынын 
атынан Киев, Донецк, Харьков 
кєчєлєрї бар.

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ  УКРАИНДЕР

КЕЧЭЭГИ КУУДУЛ – 
БҮГҮНКҮ 
ПРЕЗИДЕНТ

Сахнадан – саясатка



Чакан аўгемелер

“КУШ ЖЕМИНЕ 
КАКАБАЙТ”

Айылдын эў четки жер тамын-
да жашаган эркектин жубайынын 
кєзї єткєндєн кийин, бойго же-
тип келаткан кызы Суусардын кї-
нї тозокко айланат. Заар тилдїї 
єгєй эне батырбай, кїўдєп-тїндєп 
баш кєтєртпєй жумшап, орозгери-
нин тирилиги аз келгенсип, мал-
койун да каратат. Тал чыбыктай 
колу-буту ичке кыз тїйшїктєн жї-
дєп, тикенектей сайылган сєздєн 
чїнчїй берет. Жоош-момун ата 
кыздын абалын кєрїп турса да, 
батынып эч нерсе айтпайт. Ач ку-
лагым, тынч кулагым деп алкын-
ган аялдын кєзїнїн агы менен теў 
айланат.

Ошондой кїндєрдїн биринде 
айылчылап барган кошуна аял-
дын бирєєсї тойдо отуруп, Суу-
сардын кабарын угат да, ичинен 
жым дей тїшєт. Эки аялын кетир-
ген зєєкїр, чоў муштум баласын 
эми кантип їйлєндїрєм деген не-
ме жетим кызды чоттоп, ичинен 
кымыўдай, чырагына май таамып 
тїшкєнсїйт... “Эхе-е, єгєй эне ку-
тула албай турганда, келин кылып 
киргизип албай жаным жокпу? Сї-
рїштїрїп отургудай єз энеси бол-
босо, болушарга жатындаштары 
жок болсо, ундун барар жери те-
гирмен, кыздын барар жери кї-
йєє да...”

Дароо ойлогон оюн кєз алды-
на келтирип, нымшый тїшєт бей-
маза.

Аны уккан кошуна кемпирлер 
жетим кызга боор тартышып:

- А, кокуй, балаў баккан бу-
кадай килейип турат, эки катын 
алып кетирсе... Бу бїргєдєй же-
тим кыз єтє эле ымыркай го, ки-
чине їлдїрєгєн нымжан неме тїй-
шїктєн мунун эшигинде єлїп ка-
лат эми... – дешет.

 Эч нерсени кенебеген, эч ким-
дин кебин эрєєн-тєрєєн албаган 
кайнене кебелбей туруп, мындай 
деген экен;

- Куш жемине какабайт. Кєрєсї-
ўєр, єлбєй-нетпей эле тиричилик 
кылат. Єгєйдїн колунда єлбєгєн, 
эми эчтеме болбойт. 

Айткандай эле Суусар тїшкєн 
жеринде акар-чакар, бала-чакалуу 
болуп, тоолуу айылдардын бирин-
де азыр жетимиштин ашын ашап, 
балпайган байбиче болуптур.

“КЫЗДЫН ЭРКЕСИ, 
БИТТИН СИРКЕСИ”

Илгери-илгери биздин бала кез-
де кыздын карын чачын алгандан 
кийин, кийинчерээк єрїмгє кел-
генде тєбєсїндєгї чачты тегере-
гинен жарып, эки тарапка бєлїп, 
алдын бир, їстїн бир катар май-
далап єрїп койчу. Чачтын учуна 
чейин єрїп, ак жип менен бекем 
байлайт. Эгерде чачы єйдєрєєк-
тєн байланып калса, ийнеге жип-
ти саптап, учун чыгарбай бекем 

тигип таштаган. Чачтын учу жа-
зылса, эл чачылат дешчї эскилер. 
Кары кемпирлер чачтын учу жа-
зылганын кєрсє, чочугандай їр-
пєўдєп; - Эмне, элди чачыратканы 
жатасыўбы, элди тентиткени жа-
тасыўбы, – деп тилдешкен.

Айылдагы кыздарды ким бол-
босун тыйып, тескегенге акы-
луу эле. ”Кызга кырк жерден 
тыюу” дегени, кыз-келин, катын-
калачтардын кимиси болбосун 
кыздарга жїрїм-турумун, адеп-
ахлагындагы кемчилигин, айы-
бын айтып, кине коюп, эскер-
тїї берїїгє жол берилгендик-
тен, баарынын негизги мїдєє-
сї кыздын сылык, адептїї, тар-
биялуу бой жетип, їй тирилиги-
не тыў, оокат-ашка колу жєндїї, 
сєзї оўдуу, чоў-кичинеге алым-
дуу, ыйман-ыскаттуу болсун де-
ген тилекте айтылган. 

Кыз атасыныкында жїргєн-
дє саал эле беймаза иш кылып, 
эркелеп тайралаўдай баштаса, - 
Тайтактаба, чоёўдосоў да , кыз-
дын эркеси, биттин сиркеси дейт, 
бир жерге кїйєєгє барасыў, ошон 
їчїн адебиўди бузбай, шїк жїр - 
дешкен.

Кыздарды єтє эрте он тєрт-он 
беш жашында кїйєєгє берет эле. 
Кызды єтє эрте жашынан эле тар-
биялаган, балакатка жеткенде, 
анан бой тартып келатканда кыз-
ды жаман сєздєн, суук кєздєн кал-
калап, бейуруксат эч жакка чыгар-
баган. “Кыз сактагыча, туз сакта...” 
деген макалдын мааниси кызды 
кастарлап, аяп, этияттап, тагдыр 
насиби буюрган ээсине тапшыр-
ганга чейин эне менен келиндин 
чыйпыйы чыгып, тынчсыз болуш-
кан. Он алты жашка чыгып кал-
са, тєркары болуп калды дешкен. 
Жашы єтїп калган кыздын апа-
сы єзїн кїнєєлїї сезип, катын-
калачтын алдында кемсингендей 
сезгенин айтпайсыўбы...

Илгери кыз узатуу аземине ка-
туу даярданышкан. Кызды їйї-
нєн алып чыгып, атка минги-
зердин алдында атасы, апасы, 

эже-жеўелери менен коштошуу 
ырлары ошол жердеги аялдардын 
сєзмєр, тил билги, кошокчу же жа-
макчы, айтор сєз чеберчилигин, 
талантынын кудурет-дараметин 
аныктаган (эгерде сєзгє жок бол-
со, атайын кошокчу аялдарды ал-
дырып, кїн мурунтан даярдаш-
кан), сєз байлыгын сынаган сы-
нак катарында бааланган.

АТАМ “КАЛАМЫ 
КАНЖЫГАЎА 
БАЙЛАП БЕРДИМ” 
ДЕГЕН

Кызды кїйєєгє узатып жа-
тышканда, тїрїлїп сыртка чык-
кан тууган-уругу. Кыз менен салт 
боюнча энеси-апасы, эжелери, 
жеўелери кыз узатуу кошогун ко-
шуп бїткєндєн кийин, кызды ат-
ка миндирген атасы; 

- Оў жагыўа кайрыл, сол жагы-
ўа кайрыл, балам. Каламы канжы-
гаўа илип бердим, кызым, - дейт 
кєзїнєн жашын кылгыртып,

Аны тїшїнбєгєн кыз:
- Атам каламы канжыгаўа илип 

бердим деди эле, кана? – деп су-
райт.

Жашы улгайган кемпир жаны-
на басып келип:

- Ал деген энеўе деп сєгєт, ата-
ўа деп сєгєт, эрєєн-тєрєєн кыл-
ба, сєктї деп ата-энеўе келип, 
арызданба балам. Кокус, колу 
тийсе, эрлїї катын калтек жейт, 
койлуу койчу куйрук жейт де-
гендей, эриўди сєктї деп айт-
па, уруш-жаўжалга жеткирбей, 
эмне десе ошолордун айтканын 
кылгын.

Кыз тєркїнїндє жїргєндє жыр-
гап, ээн-эркин чоўойсо экен деш-
кен ата-энеси. Атасынын тєрїн-
дє кыз жакшы кїн кєрєт, каала-
гандай ичип-жеп, каалаган кийи-
мин киет. Биздин кийиндирип-
ичиндиргенибиз эле калат деш-
кен ата-эне. Эрге тийгенден ки-
йин кандай жерге барат, кандай 

адамдар бїлє кылып алат деп са-
нааркагандан улам мындай макал 
айтылган: “Жакшы жерге барса, 
жарым єлєт. Жаман жерге барса, 
бїтїн єлєт”.

АЙЛАКЕР 
ЖЕЎЕНИН КОШОГУ

Илгери бир Сатинбай деген ма-
нап бир їзїм карасы боз жорго-
го чалкалап минип, кудалашканы 
барганы жолго чыгат. Эки жагы-
на эки аялын алып алат. Алкын-
ган кїрєў боз аттарды кез-кез те-
минип, эки-їч кадамдай артта ке-
латып, токтогон жеринде манап-
тын амиркан маасысынын чаўын 
эки жактан утур-утуру аарчып-
тазалап, аспиеттеп чаў жугузбай 
келишет. 

Кошуна айылдагы байдын 
кызына куда тїшкєн манапты 
салт боюнча тосуп алып, каада-
кадимин калтырбай аткарышат 
кыз тарап. Кыздын жеўеси ма-
наптын баласынын мааниси жок, 
кыял-мїнєзї чалды-куйду, был-
жыраган жєєнї бош экенин угуп 
калып, айласын таппай, же кайн-
ата, кайненесине ачык айта ал-
бай, кантип кошсом, эмне десем, 
айнып кетээр бекен деген ойдо, 
кызды узатып жатканда минтип 
ырдаган экен:

- Саргарганда бербеген,
- Сары майыўды ала кет,
- Сандыгыўа сала кет, сараў 

кыз.
- Кубарганда бербеген,
- Курут-майыўды ала кет,
- Куржунуўа сала кет, сараў кыз.
Кыраакы Сатинбай кыздын 

акыл-эстїї, ашкере сулуулугуна 
кєзї жетип, кайын сиўдисине жан 
тарткан келиндин кошогун кула-
гынын сыртынан кетириптир....

КЕЛИНИН 
КЄРСЄТЇП, 
КЫЗЫН БЕРЕТ

Кыздын ата-тегин сїрїштї-
рїї илгеркиден калган. Жакшы 
эле жердин кызы деп жигиттин 
ата-энеси жакын тууганын жа-
нына алып, куда тїшкєнї бары-
шат. Калыўды бычып, эки тарап 
бир бїтїмгє келишкенден кийин 
келинди бир кєрсєм деп болочок 
кайнене кымырылат. Кыздын эне-
си ичинен бир їркїп алып, мур-
ду муштумдай, єйдєўкї илеби ас-
тына кайрылган, иреў-башы серт, 
кєзї пєстєктїн тешигиндей жїл-
жїйгєн, адегенде эле дєў бешене-
си кєзгє урунган кызын бекитти-
рип коёт да, келинин кудалардын 
алдына чакырат. 

Кызды далдоо жерден шыкаалап 
караган кайната жетине албай:

- Кыз сулуу болсо, Маткеримдин 
кызынчалык болор, Мамажанга бу 
жакпаса ким жагат? Ыраў-башы 
кєзгє жакын, ыймандуу кыз экен. 
Уулума мындан артыгын каяктан 
табат элек? - деп чебеленет.

Кайнатасы катынга окшоп май-
да сєз, казан-табакка киришчээк 
эркек эле, єзїнїн кєргєнї ырас 
болбодубу, деп кайнененин да кє-
ўїлї тынчыйт.

Кєп єтпєй кыздын калыўы бе-
рилип, сеп даярдалып, тойго сана-
луу кїн калганда, капилеттен бо-
лочок келинин кєрїп калган кай-
ненеси чалкасынан тїшєт, жаўжал 
чыгарып, айнып кетейин десе, ка-
лыўын берип, бата алынып, той 
камылгасына канча каражат ке-
тиришти, айныбайын десе, кєзгє 
бир куник, ыстарасы жок, тєр-
кїнї тараптагы имиш-миштерге 
ишенсе, ашырып-ташырып жаса-
ган кыздын себин кыя албай, ары 
карап ыйлап, бери карап кїлїп, 
ичинен эбинен да себинин даўа-
засы ашкан немеден баласынын 
кєўїлї калып, чанып кетсе кан-
тет деген эки анжы ойдон жан-
чылды.

ЭР КЄЎЇЛЇ - КЇЛ, 
АЯЛ КЄЎЇЛЇ 
– ЖИБЕК

- Ээ, балам, илгеркилер кызык 
эле болушкан. Окубай-нетпей, са-
баты жок болгону менен турмуш-
тан кагылып-согулуп, башы быш-
кан, айтканы орундуу, дегени жєн-
дїї, акыл- эске эсепсиз бай, пай-
гамбардай ой калчаган карылар-
дын, аксакалдардын, байбичелер-
дин айтканы калетсиз болуп ат-
пайбы...

Айылда орто жаш курактагы, 
бала-чакалуу, эл катары турмушу 
бар, эрди-катын сен-менге келбей 
эле ажырашып кетишти. Кимиси-
нен айып кетти, кимиси кїнєєкєр 
эле, жылкы теппей, жылан чакпай, 
эки жакты карап кеткен жубайлар-
ды балдарынын тагдыры да кы-
зыктырбаганы уккандын баарын, 
айылдагыларды таў калтырды. Ар 
ким єз божомолун айтты, айрыкча 
кошуна жашагандар, эшик-эликке 
чыкканда бет маўдайлашкандар 
далысын кїйшєп тим болушту.

- Апей, ботом, базарчы бала Ка-
лыстын талагын берип коюптур 
да...

- Экєєнїн ортосун кандай кара 
мышык аралап кеткенин эч ким 
билбейт.

- Мас бекен, же кызуусунда акы-
лын чайкагыча оозунан чыгып 
кеткендир да

- Кайнимди келгенден бери мен 
жакшы билем, ачкылды оозуна ал-
байт, бозону ичкенин кєрбєдїм.

- Ким билсин,...
- Калыс бечара канткен менен 

аял эмеспи. Балдарынын окуусун 
шылтоолоп, кете албай жатыптыр.

- Эрдин кєўїлї кїл дейт. На-
зик, аяр болот, тез тїўїлєт, кеч 
агарат. Эркектин кєўїлї кал-
са жибиши кыйын, кїлдєй бир 
ыргыган бойдон ыргып кете бе-
рет. Аялдыкы жибектей илешип, 
илинип-чарпылып жїрє берет. Та-
биятынан боорукер, кєўїлчєктї-
гїнєн кечиримдїї, жумшактыгы-
нан кєтєрїмдїї болот, оўой менен 
тїўїлбєйт. 

- Ээ, балдарым, акыл-эсиўер ме-
нен болгула. “Эрди-катын урушат, 
эси кеткен болушат” деген макал-
га балта єтпєй калган учурлар бо-
лот бу турмушта. 

Ризван ИСМАИЛОВА

КАРЫНЫН СЄЗЇН КАПКА САЛ
Менин кайненем-апам Дуйшеева Идаятка быйыл токсон алтынчы 
жылдын ырыс-кешиги насип кылганына Кудайга миў мертебе 
шїгїр келтирем. Азыр сєз баккан, ой баккан, акыл ой мурастарын 
кийинки муундарга кастарлап айткан карыларды издеп табыш да 
кыйын, андыктан апабыздын ден соолугу бекем болуп, дагы далай 
жылдардын туз насиби буйруп, алтын аяктан суу ичип, аман болсо 
экен деп тилейм. Айылдагылар Капе эне дешет. Ыраматылык атасы 
кыз артынан кыз туула бергендиктен, бул жолкусу уул болот деп 
аябай кїтїптїр. Сомдой эки уулу болгонуна карабастан, їчїнчї 
кызы туулганда “капамын, мен капамын...” деп жїрїп, Капе деп 
атыгып кеткен экен.
Апабыз їч доорду кєрдї. Бай-манаптардын заманы басмачылардын 
мезгилин, Октябрь революциясынан кийинки колхоздоштурууну 
совет бийлигин жана Кыргызстандын эгемендїїлїккє ээ болгондон 
ушул кезге чейинки жылдарын жашап келатат. Кезинде айылдык 
кыздардын ичинен суурулуп чыккан активист, мугалим болуп иштеп, 
сабатсыздыкка каршы кїрєшкєн агартуучулукту да аркалаган. 
Согуш мезгилинде тылда иштеп, кїжїрмєн эмгеги їчїн Сталинден 
медаль алган. 
Оштун “ит жеген” деген жеринде (азыркы кургак учукка каршы 
диспансер турган жер) шейиттердин катарында атылып кеткен 
атасы жєнїндє , колхоздоштуруу мезгилиндеги бай –манаптардын 
тагдыры, атактуу Жаныбек казы, Кєлдїк айылынан чыккан аттын 
кашкасындай таанымал акын-жазуучу, даанышман инсан Салижан 
Жигитов жєнїндє маалыматтарды билген, илгерки деп айтылып 
калган элдин жашоосун анда болуп єткєн окуяларды бїгїнкїдєй 
эсинде сактап калган, эске тутуму болуп кєрбєгєндєй зирек, кїчтїї, 
бирєєнї тууроо жагынан актёрлордон кем калышпаган єнєрї, кошок 
кошкондо эл оозунда айтылып жїргєндєрїн эмес, єзї чыгарган, 
єзї токуган, єзїнїн жан дїйнєсїндєгїнї ырга айланткан, ырга да 
чымыны бар, таланттуу инсан.
Анда эмесе, “Карынын сєзїн капка сал” дегедей бул аўгемелерди да 
мындан 5-6 жыл мурдараак 96 жаштагы Капе эне-апабыз айтып 
берген.
Кыргыздын кылым карыткан макал-ылакаптарынын маанисин 
тереўирээк чечмелєєнї кааласаўыз, сєз кудуретинен жанбасына 
ишенсеўиз, маани-маўызы тереўге кеткен сєздї барктап-
кадырлоодон кыргыз эч качан жаман болбогонуна кєзїўїз жетсе, їн 
кошуўуз, ойлоруўузду бєлїшїўїз.
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Тарыхы жок эл болбойт

АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕРДЕ
Шыкмамат уруусун Ысык-Кєл 

районуна жайгаштырган Нурдєє-
лєт баатырдын мыкты, акылман 
жигиттеринин бири – Солто чечен 
болгон. Ал Шабдан баатырлар ме-
нен чогуу жїрїп, караўгыдан кєз 
тапкан, капилеттен сєз тапкан жан 
болгон.

1800-жылдардын ичинде Ысык-
Кєлдє волостной управителдер жа-
на анын орун басарлары 3 жылда 
бир шайланып, 6-7 айылдан тур-
ган айылдын башчылары бийлер 
деп аталган. Шайлоо кара таш, ак 
таш менен эсептелип єткєрїлгєн.

1882-жылы Карой-Сарой волосту 
жоюлуп, Торайгыр волосту тїзїл-
гєн. Бул жаўы волостто 1882-жыл-
дын 23-сентябрында шайлоо єт-
кєрїлгєндє Садыр Жолболду уулу 
же Садыр аке єзїнїн экинчи уулу 
Ажыбекти волост башчылыгы-
нын орун басарлыгына катышты-
рып, бирок бир добуш жетпей, єт-
пєй калган. Андан соў №5 айыл-
дын бийи кызматына катыштыр-
ган. Андан 31 элїї башынын баа-
рынын колдоосуна ээ болуп, кєп 
жылдар №5 айылга бий болуп иш-
теген. Аны менен бирге шайлоодо 
Солто Баймаўкє уулу да їч жо-
лу шайлоодон єтїп, 1883-жылдан 
1891-жылга чейин №3 айылдын 
бийи болуп 8 жыл иштеген.

Ал єлгєн жылы Солтонун ор-
дуна №3 айылдын бийи болуп 30 
жаштагы Солто уулу Сатыбалды 
турган. Бирок кийинки жылы эле 
1892-жылдын 25-июнунда Каракол 
шаарында 19 элїї башы катышкан 
шайлоо болуп єткєн. Анда волос 
башчысы болуп Ажыбек Садыров 
(Садыр акенин уулу), №3 айылдын 
бийи болуп Кашкороо Балык уулу 
(Садыр акенин инисинин уулу) да-
йындалган.

1897-жылдын 22-апрелинде 
Ысык-Кєл уездинин Кїнгєй Аксуу 
волостуна волост башчысы кыз-
матына шайлоо єткєрїлгєн. Шай-
лоонун жыйынтыгы менен Кашко-
роо Балык уулу волост башчысы 
болуп дайындалган. (“Садыр аке” 
китебинен алынды).

КЕРКАШКА АТТЫН БАЙГЕСИ
Солто саяктын чечени, бийи, 

акылманы деп аталган. Ал сїйлє-
гєндє эл тыптынч болуп тыўшап 
калчу экен. Анын даўазасы єзгєчє 
Керкашка аттын баш байгесин чеч-
кенде (1888-1889-жылдар), Ормон 
ханга кун тєлєє маселеси менен 
саяк, сарыбагыштардын чек ара-
сын бєлгєндє  (1856-1857-жылдар) 
угулган. Керкашка аттын чырлуу 
байгеси тємєндєгїчє болгон.

1886-жылы Чыныбай оёз дїй-
нєдєн єтєт. Жыл айланып анын 
ашына бїт эл чакырылат да Чїйдє-
гї солто элине кабар айтылбай ка-
лат. Ага карабай солтолор даўаза-
луу кїлїк, Байтиктин керкашкасын 
алып келип аламан байгеге кошот. 
Ат чабышта Керкашка адатындай 
эле биринчи чыгып келет. Бирок 
бугу-саяк биригип, “чакырыксыз 
келген атка байге жок” деген шыл-
тоо менен баш байге – миў жыл-
кыны солтолорго бербей коюшат. 
Арадан жылдар єтїп, 1890-жылда-
ры Шабдан баатырга солто менен 
сарыбагыштын атка минер жакшы-
лары чогулушуп, їч чоў маселени 
чечип берїїсїн єтїнїшєт.

Биринчиси – бугу элинен Ормон 
хандын кунун алуу;

Экинчиси – Керкашка кїлїктїн 
миў жылкы байгесин єндїрїї;

Їчїнчїсї – саяк, сарыбагыштын 
жер чегин ажыратуу.

Буга Шабдан баатыр макул бо-
луп, “солто-сарыбагыш ишенген 
бир кадырман адамын, бугу-саяк 
да бир акылман адамын ортого 
чыгарсын да, экєє эмне деп чечсе 
бїтїм ошондой болсун” деген су-
нушун айтат. Садыр аке да бул су-
нушту макул кєрєт. Эл да макул 
болот. Шабдан баатыр солто-са-
рыбагыштан кочкорлук Шамен-
ди ортого чыгарат. Бугу-саяктан 
Солто чечен чыгат. Ошондо Солто 
эл алдына чыгып, Шабдан баатыр-
га: “Эгерде экєєбїздї калыў элдин 
алдына койсоўор, ар кими ар кай-
сыны айтып, чыр чыгып, маселе 
чечилбей калышы мїмкїн. Бизге 
мынчалык укук бергенден кийин 
бир боз їйгє ээн койгула. Биз ка-
был алган бїтїм єзгєртїїсїз туура 
болуп чыксын, ошондо гана эл мї-
дєєсї орундалат”, - дейт. Буга баа-
ры макул болот.

Экєєнї сегиз канат боз їйгє жай-
гаштырышат. Жайланышкандан 
кийин Солто Шаменге карап: “Сиз 
зор ишенимге ээ болгон эл кадыр-
манысыз, жашыўыз да улуу. Бїтїм-
дї сиз чыгарыўыз, мен катчыўыз 
болуп жазып турайын”, - дейт. Ша-
мен сїйїнїп кетип мындай дейт:

1. Ормондун куну – тогуздан то-
гуз, токсон чепкен, ай туяк алтын 
болсун! Башын ийкеп Солто бїтїм-
дї кагазга тїшїрєт.

2. Керкашка аттын баш байгеси 
миў  жылкы – бугу-саяктан солто 
элинин пайдасына єндїрїлїп бе-
рилсин!

3. Саяк-сарыбагыштын чек ара-
сы Кызыл-Саз, Бугуан (Балыкчы) 
менен ажыратылсын.

Буларды айтып, Шамен аксакал 
кымыздан ууртай єзїнє ыраазы бо-
ло компоёт. Солто болсо анын айт-
кандарын унчукпай жазат. Жазыл-
гандарды Шаменге окуп берет да 
“колду коюп, мєєрдї басышалы” 
дейт Солто. Єзїнє ыраазы болгон 
Шамен дароо колун коюп, мєєрїн 
басат. Анан экєє шашпай тамакта-
нышып, эл-журтка тынчтык тилеп, 
бата кылышып, ордуларынан ту-
рушат. Эки калыс эл алдына чык-
канда казганактап турган кєпчї-
лїк чыгарылган бїтїмдї тез угууга 
ашыгышат. Солто бийик жерге кє-
тєрїлїп, эки элдин тынчын алган 
дооматтын бїткєндїгїн билдирген 
бїтїмдїн чечимин окуй баштайт:

1. Єзї барып катылып єлгєн 
адамга кун тєлєнбєйт!

Солтонун коўур добушу угул-
ганда Шамен укпай калгандай 
оозу ачылып, солто-сарыбагыш 
эли “атаны кокуй ай-йе, ишенген 

кожобуз сууга аккан тура” дешип, 
турган эл деўиздей толкуп, калган 
чечимди угууга кулак тїрєт.

2. Чакырыксыз келген атка бай-
ге жок!

3. Саяк-сарыбагыштын чек арасы 
Кыз-Кїйєє менен ажыратылсын!

Ажыратылсын! Ажыратылсын! 
– деген їндєр туш-тараптан угу-
луп, уккандардын бир тарабы кї-
лїўдєп, бир тарабы чоктой кїйєт. 
Муну уккан Шабдан баатыр: “Атаў-
дын кєрїї-ї, баарыбызды бирикти-
рип жалгыз Солто сойду ээ!”, - деп 
атын моюнга чаап, бастырып кетет.

Ошентип, бугу-саяк эли дагы бир 
тагдыр сыноосунан ушинтип, Сол-
то чечендин тунук акыл, айлакер-
лигинен чыгып кеткен экен. Бї-
тїмдї Солто чечен Шаменге оозе-
ки айттырып коюп, кагазга єз оюн 
жаза берген. Анткени Шамендин 
кат-сабаты жоюлган эмес. Бїгїнкї 

чындык, Ысык-Кєл облусунун Кыз-
Кїйєєдєн башталганы – ошондогу 
Солтонун чечими.

СОЛТОНУН ЄЙДЄЧЕКТИНИ 
КЄЧЇРЇП КЕЛИШИ

Нурдєєлєт баатыр болуштукка 
1867-жылы шайланган. Анын тыў 
тєрт жигити болгон. Бир жигити 
єз баласы Калкан, экинчиси Бай-
маўкє уулу Солто, бейбит уруусу-
нан Торгой, Бєлєкбайдан Тыным.

Булар Жалдуу Кабанын жаткан 
сєєгїнє таянып, саяктын шыкма-
мат уруусун кєл жээгине чогултуш-
кан.  Єйдєчекти уруусу Жалдуу Ка-
банын бир тууганы Ботош Байбо-
лоттун Асаке деген баласы. Анын 
кошумча аты Єйдєчекти деп атал-
ган. Жумгалдан Кочкорбай, Шоо-
рук, Кудаш деген кишилердин їй-
бїлєсї Жети-Єгїзгє кєчїп келиш-
кен. Булар Жумгалдан туугандык 
араздашуудан улам Кєлгє кєчїш-
кєн. Алар Жети-Єгїздїн Чычка-
нына келип туруп калышат. Ал кез 
уруулардын отурукташып жаткан 
мезгили болот. Ал жерден “ар ким 
єз уруусун таап жашасын” дегендей 
сєз болот. Анан єйдєчекти уруусун 
Солто чечен азыркы Ысык-Кєл ра-
йонуна кєчїрїп келет. Булар этап 
менен бир топ жылдарда кадимки-
дей эле мал-жаны, боз їйлєрї ме-
нен кєчїп келишкен. Сатыбалды 
тукуму, Иманалиевдер, Тентеков-
дор, Бектуровдор кийин 1930-жыл-
дарда келишкен. Ал эми Олжобай, 
Кудаш, Кочкорбайлар 1870-жыл-
дарда кєчїп келишкен. Азыр туу-
гандарында 1865-жылы туулган 
Олжобайдын сїрєтї турат. Олжо-

бай Шоруктун баласы. Олжобай-
дын уулу Абылай, андан Наамат. 
Абдыкапардын таятасы Атантай 
болгон. Токтобай молдо менен 
Ємїр Кудаштын балдары. Кочкор-
байдын баласы Жумадыл, Акыбай. 
Акыбайдын уулу Болотбек.

Єйдєчекти уруусунун Кєлгє кє-
чїп келгендеги себеби мындайча 
болгон. Кочкорбай, Шорук, Кудаш 
- Байсарынын тукуму. Булар аде-
генде Ак-Талаадан Жумгалга кєчїп 
келишкен. Жумгалда єйдєчекти 
саяктар менен жумгалдык саяк-
тар кїлїк талашып сайыша кети-
шет. Ортодон киши єлєт. Жумгал-
дык саяктар кун доолаганда єйдє-
чекти саяктар кєлдї кєздєй качып 
кетишет. Ошентип, Жети-Єгїздє 
жїрїшкєндє “силер єзїнчє саяк-
тар менен жашагыла, шыкмамат 
уруусу саяктарды топтоп жатып-
тыр, Кєлдїн ары жагында Солто 
чечен деген бар, Солто ошолорду 
бийлейт, ошого жолугуп айткыла” 
дешет отурукташып калган жерги-
ликтїї эл. Анан булардын улуусу 
Кочкорбай Солто чеченге кезигип 
айтканда Солто буларды кєчїрїп 
келген. Єйдєчекти уруусу Жал-
дуу Каба менен аталаш бир туу-
ган. Каба Сарыктан, Байболоттун 
тукуму. Бир аялынан Асаке, Айда-
ке, Кїрєў, Молой деген тєрт эркек 
бала болгон. Бир аялынан Бозте-
ри, Актери, Энтери, бир аялынан 
Шыкмамат.

Ошентип, єйдєчектилер Ысык-
Кєл районунун Чырпыкты айылы-
на 1926-жылга чейин эки этап ме-
нен кєчїп келишкен.

Элдин айтуусу боюнча, Солто 
єйдєчектилерди Ысык-Кєл райо-
нуна кєчїрїп келатканда Садыр 
аке жолдон тосуп: “кєздєрї жаман 
экен, бекер алып баратасыў, жоош 
элиў бар эле, бузуп алба”,- деген 
экен. Анда Солто: “Тирїїдєн тї-
ўїлбє деген, Садыр аке. Баарыбыз 
бир саяктын элибиз”- деп басты-
рып кетет.

СОЛТОНУН ДЇЙНЄДЄН ЄТЇШЇ
Нурдєєлєт баатыр єлгєндєн ки-

йин анын керээзи боюнча болуш-
тукка Садыр аке шайланат. Уруусу 
кожаяр Садыр аке єзїнїн кожояр 
уруусун Текестен 15 жылдан кийин 
кєчїрїп келген. Кийин ал болуш-
туктан жогорулап, уездге орун ба-
сар болуп кеткенден кийин ордуна 
єзїнїн тууганы Эсенбай Чормонду 
(чоў сакал Чормон) коёт. Ошондон 
чатак чыгат. Айрымдар Калкан же 
Солто болуш керек эле, “кудаярдын 
тукумунан эмнеге болуш болбой 
калды?” -дешет. Кийин ар кандай 
маселелерде Нурдєєлєттїн тєрт 
мыкты жигити “Садыр акенин ка-
сиетин качырабыз” дешип, саяк-
тын орто жаш балдарына Садыр 
акени сабатышат. Тїн ортосунда 
чаап жаткан балдардан Садыр аке 
Кангелдинин атын таанып: “Эй, 
Кангелди, башка го башка, сен эм-
не ит болдуў?” – дейт. Кийин Са-
дыр аке аларды “кудайдын соту-
на бердим, жаныўарды бергиле”, 
- дейт. Ошондо ал Нурдєєлєттїн 
тєрт мыкты жигиттерин -  Нур-
дєєлєт уулу Калкандын, саяктын 
мыктысы Солтонун, Бєлєкбайдан 
Тынымдын жана Торгойдун жанын 
сурайт.  “Ак болсоўор мени кудай 

алсын, кара болсоўор кудай си-
лердин жаныўарды алсын”, - дейт. 
Ошондо аларды Караколдогу жы-
гачтан курулган мечитке алып ба-
рып Нурмолдо деген молдого жа-
наза окутат. Молдо балдарга: “Ал-
ла бардык ак-караны карап турат. 
Кара болсоўор чыныўарды азыр 
эле айткыла, болбосо бєєдє єлїп 
каласыўар, барып ойлонуп келги-
ле”,- деп їч жолу чыгарып жибе-
рет. “Карартып мал бергиче, кы-
зартып жан беребиз”, – деп Кангел-
ди болбой коёт. Ошентип тєртєєнї 
катары менен мечитке киргизишет. 
Молдо аларды кадимкидей жыла-
ўачтап жууп, кепиндеп, табытка са-
лып, кыбыланы каратып жаткырып 
коюп, аласа-бересесин тактап, жа-
наза окуйт. Окуп бїтїп “булардын 
аласасы жок” деп чыгарып жиберет. 
Аралыгы бир жумадан їчєє кай-
тыш болот. Акырында Солто ооруй 
баштайт. Айласы кеткен Солто Са-
дыр акеге киши чаптырат. Ошон-
до Садыр аке: “мен алардын акты-
гын гана сураткам, кудай деген ме-
ни менен соодалашкандай базар-
да отурган соодагер эмес», – деген 
маалда Солто єтїп кетет.

“Солто дїйнєдєн єтїптїр” деген 
кабар Шабдан баатырга да жетет. 
Ошондо Шабдан “аттиў, кайран 
Солто” деп отура калып, тура ка-
лып абдан єкїнєт. Ошондо Баяке 
баатыр: Тоорат єлсє бир козгол-
бойсуў, саяктын бир баласы єлїп-
тїр десе мынча неге кайгырдыў?” – 
дейт. “Ээ Баялы, сен билбейсиў, 
жакында Кегенде кыргыздын жы-
йыны болмок. Ошондо Солтону та-
лашка кошмокпуз. Каркыра, Челек, 
Кеген жайлоолору, суулары казак-
ка єтїп кетти, ошону кайра алган-
га Солто эле жарамак. Болду, эми 
ал жерлерди кайра ала албайбыз. 
Мен Солтонун єлгєнїнє эмес, ошол 
жерлерди алдырганыбызга тегере-
нип жатам”, - деген экен.

Солто абдан акылдуу, элге барк-
туу болуп жїрїп, 48 жашында кай-
тыш болгон. Ал єлгєндє кєп адам-
дар келип куран окутушат. Садыр 
аке да Солтонун їйїнє келип тї-
шєт.  Ошондо Солтонун аялы мин-
тип кошок кошкон экен:

Акырын аккан дарыям,
Айланайын олуям,
Тилине кирип Калкандын,
 Адашты Солто жолунан.
Табалбай турам айламды,
Таалайсыз жетим кайдасыў,
Атаўдын оўдоп катасын,
Акемдин алгын батасын.
Тууруўда калды жалгыз тал,
Солтонун айткан сєзї бар,
Каргадай жетим Максїттїн,
Кан аке, тарбиясын єзїў ал.
Ошондо Садыр аке генерал Кол-

паковскийдин “балдарды окутку-
ла” дегенин эстеп, мыкты балдар-
ды тандап, окуу жылы башталаарда 
Солтонун Максїтїн, Талканбайды, 
бакачылардан Чолпонбайды, Бє-
лєкбайдан Темирди, Эсенбайдан 
Мамырбайды, чиркейден Молдо-
саалыны Алма-Атага орус-тузем 
мектебине  окууга жєнєтєт. Ошон-
до Чыныбай да єз уулу Баракан-
ды алып барган экен, Садыр аке-
ге жолугуп калып: “Саке, балдар-
дын арасында єз балдарыўыздан 
кєрїнбєйт го?” –деп сурайт. “Мен 
элдин эртеўкисин ойлогон, алтын 
менен жезди ажырата билген, дат 
баспаган асылдарынан тандап кел-
дим. Мал кайтара тургандар їйдє 
калды”, - дейт. Кийин Максїт Сол-
тонун эле эмес, элдин чыгаан уулу 
болуп чыгат. Максїт 25 жашынан 
болуштукка шайланып, репрессия-
ланып кеткен 66 жашына чейин эл 
кызматында болгон. Сибирден сєє-
гї єзї туулуп єскєн Ысык-Кєл жер-
гесине келбей калган.

2020-жылы Баймєўкє уулу Сол-
то чечендин 180, анын уулу Максїт 
болуштун 150 жылдыгы, Максїт 
болуш негиздеген Курткамерген 
болуштугунун, демек Тору-Айгыр, 
Чырпыкты, Тамчы айылдарынын 
120 жылдыгы белгиленет.

Сымбат МАКСУТОВА

СОЛТО ЧЕЧЕН
Солто Баймөңкө уулу

(1843-1891)



2020-жылдын  7-январы 13
мамлекеттик расмий гезити

- Саламатсызбы апа, 70 
жылдык мааракеўиз менен 
биз да жамааттын атынан 
сизди куттуктайбыз. Ден соо-
лукта болуп, узак жашоо ме-
нен чыгармачылык дарамети-
ўиз дагы ашып, элдин жїрє-
гїнєн тїнєк тапкан ырларды, 
сатираларды жарата бериши-
ўизге тилектешпиз.

- Рахмат, сиўдилерим. Кантсе 
да сєз сыйлаган, баалаган адам-
дар эмессиўерби. 

- Чыгармачылыктын майра-
мы болгон юбилейиўиз кан-
дай єттї, сєз кыла отуруўуз?

- Оо, бул кїнїмдї эч унутпайм. 
Чыгармачылыгымды эл алды-
на койгон сынагым деп билем. 
Тилечї элем, ниетиме жеттим 
деп кубанам. Жаратканга шї-
гїр, жакшы адамдар бар экен, 
жазуучулар союзунан мен сый-
лаган улуу инсандар катышты. 
Уул-кыздарым, дос-жарлар ме-
нен тууган-урук, айылдаштар 

келишти. Ыр чачыла кылып ки-
тебимди бердим. Меймандар 
болсо мага жїрєктєн чыккан 
каалоолору менен баалуу бе-
лек, гїлдестелерин берип, кут-
тукташты. 

- Кимдер катышып, кимдер 
кандай куттуктоолорду сїй-
лєштї, айта кетпейсизби?

- Жазуучулар союзунун тєра-
гасы Нурлан Калыбеков, анын 
жардамчысы Керимбек Кады-
ракунов, окумуштуу-профессор 
Жамгырбек Бєкєшев, акындар 
Анатай Ємїрканов, Карбалас 
Бакиров жана Жусуп Баласагын 
атындагы улуттук окуу жайы-
нын эў мыкты окутуучусу, жур-
налист Айбек Тїмєнбаевдер чы-
гармаларыма жогору баа берип 

сїйлєштї. Ушундай улуу адам-
дар юбилейиме алтындай убак-
тыларын бєлїп келип, чыгарма-
ларымды баалап сїйлєп жатыш-
са, кубанычымды тил менен ай-
тып жеткире албайм го. 

- Бїбїайша апа, сиз ыр жа-
зуудан башка буга чейин эмне 
иш менен алектенип келгенсиз?

- Турмуштагы айрым мїчї-
лїштїктєрдї макала, сатира 
менен газетага чагылтып жїр-
дїм. Уул-кыз тарбиялап єстїрїп, 
аларды жакшы окуп, ыймандуу 
болуу жолуна салдым. Тєртєє 
билим алып мугалим болуп, кал-
гандары тїрдїї окуу жайлардан 
кесипке ээ болушуп, айыл чар-
басында да эмгектенишет. Эми 
азыр жогорку окуу жайлардан 

билим алып ишсиз жїргєндєр 
толуп жатпайбы. Єзїм Бишкек-
теги “Кыял” бирикмесинде бир 
аз иштеп, анан єз алдымча че-
берчиликке єттїм.

- А сиз окуп, кесипке ээ бол-
бодуўузбу?

- Бир кезде мен жолдошум-
дун айтканынан чыкпай їй-
тиричилиги менен жїрдїм. Анан 
менин чымынымды байкаган 
мугалимдерим окууга чакырып 
жїрїштї. Бирок, мен жаш эгиз 
кыздарым болгондуктан барба-
дым. Турмушка чыга элегимде 
ата-энем да “Биз карып калдык, 
кийинчерээк жолдошуў менен 
бирге окуйсуў, жаш неме талаа-
тїздє жїрбєй”- дешти. 

Жалгыз кыз болсоў, маўдайы-
бызда эле жїр, - дешчї дайыма. 
Мен математиканы сїйїп оку-
чумун. Ошого гана окуйм дээр 
элем. Кєркєм-адабий чыгар-
маларды абдан кєп окучумун. 
Атам 7-классымдан баштап тїр-
дїї адабий китептерди алып ке-
лип окутуп жїрдї. “Манас”, “Се-
метей” эпосторуна, Асанбек Ста-
мовдун, Чыўгыз Айтматовдун, 
Райкан Шїкїрбековдун, Бай-
дылда Сарногоевдин чыгарма-
ларына, жомокторго абдан кы-
зыгаар эле атам. 

Агаларым, атам, апамдар тїн-
кїсїн жомок айтышып отуруп 

жїн тытышаар эле. Мен чыгар-
маларды окуп отуруп кай бир 
жерлеринде ыйлап да жиберчї-
мїн. Атам болсо: - Атаў кєр-ай-э, 
эмне мынча жашыксыў? Болду 
эми, токтот, эртеў окуйсуў, – деп 
токтотуп коюшчу.

- Чыгармачылыгыўыз ка-
чан башталган?

- 8-класста окуп жїрїп жаза 
баштагам. Конвертке салып ту-
руп почтадан газета-журналдарга 
жиберилчї. Ал жактан “Ырлары-
ўыз супсак...” деген жооп кел-
генде кантип эле деп таў калчу-
мун. Кийин тїшїнсєм макала, 
ыр, сатира дегендер чоў жооп-
керчиликти, такшалууну талап 
кылат турбайбы. “Кєрє-кєрє кє-
сєм болот, сїйлєй-сїйлєй чечен 
болот” дегендей кєўїл тєшєгєн 
кунтуўдан жазбай окуй-окуй, 
кєрє-кєрє, биле-биле жїрїп ка-
лыптанат экенсиў.

Эмнеси болсо да мен бакты-
луумун. Уул-кыздардын ырыстуу 
энесимин, эчен-эчен ыр, сатира-
ларым менен кєєдєнїндє жары-
гы бар пенделердин жогору баа-
сына татыктуумун.

Разия КОШМАТОВА,
Жалал-Абад областынын 

Кара-Кєл шаарындагы
“Кара-Кєл нуру” 

гезитинин редактору

Дилмаек
Бїбїайша АКСАРИЕВА:

“ЫР ЧАЧЫЛА КЫЛЫП КИТЕБИМДИ БЕРДИМ”

"Эркин Тоодон" ыр куржун 
Аманбек КЄРПЄШОВ

Кара-Кєл шаардык “Кара-Кєл нуру” 
газетасынын жамааты акын жана сатирик 
апабыз Бїбїайша Аксариева менен кез-кезде 
жолугуп, чыгармачылык иштери менен бир 
топ пикир алышып калчу элек. 2019-жылда 
апанын 70 жылдык мааракеси болду, бирок 
биз шартка жараша бара албасак да жолугуп, 
дилмаек курдук.

Мен билемин мээримиўдин кененин,
Кыргыз жери - бейиш, бакыт экенин

Апакем, асылыбыз 
бизди баккан

Апакем, ардагыбыз бизди тапкан,
Апакем, асылыбыз бизди баккан.
Ай элеў караўгымды жарык кылган,
Кїн элеў нуруў чачып жан жыргаткан.
Кайырма

Ойлосом кайгы тартам унуталбай,
Апакем жашоо берген таў нурундай.
Байлыгым, бакытым да, жыргалымсыў,
Апаке, сени сыйлайм кудайымдай.

Жалынып, эркелетип эс албастан,
Уктабай канча таўды атыргансыў.
Убара, тїйшїк менен азап тартып,
Апаке, канча кїндї батыргансыў.
Кайырма

Апаке, ак сїтїўдї актай албай,
Билбепмин эмгегиўди барктай албай.
Бєпєлєп чоўойтконсуў адам кылып,
Терметип бешигимди кирпик какпай.
Кайырма

Атам – аска зоом
Атаке, Ала-Тоомсуў мен мактанаар,
Атаке, аска-зоомсуў мен таянаар.

Алыстан кєзїн албай карап турган,
Атакем чолпон-жылдыз мени сактаар.
Кайырма

Элесиў колдоп турат мени дайым,
Эскерем унутпастан сени дайым.
Атаке сагынычым кїчєп барат,
Абадай зарылдыгыў мага дайын.

Зоолорду чарк айланган шумкар элеў,
Чаалыгып, чарчабаган тулпар элеў.
Апама, балдарыўа камкор болуп,
Бапестеп балдарыўды баккан элеў.
Кайырма

Эстесем жамгыр тєккєн булуттаймын,
Єкїнїп кээде єксїп букулдаймын.

Сыймыгым, ураанымсыў, мага туусуў,
Атаке, бир єзїўдї унутпаймын.
Кайырма

Кыргыз жерим
Мен билемин мээримиўдин кененин,
Башка жерди сага келбейт теўегим.
Четте жїргєн адам билээр сагынып,
Кыргыз жери - бейиш, бакыт экенин.
Кайырма

Ата- энемдей ыйык,кымбат мекеним,
Сени менен жашоо улап келемин.
Жїрїп турган каным, жаным, кубатым,
Бир боорумсуў жїрєгїмє теўедим.

Айдан, кїндєн артык кєрєм єзїўдї,
Чын айтамын сага берем сєзїмдї.
Кїч-кубатты алып турам єзїўдєн,
Сени сактап курман кылам єзїмдї.
Кайырма

Бєтєн жерде жашоо кыйын мага да,
Сенсиз жашоо-жашоо эмес багыма.
Кыргыз байрак кылым санап  тїбєлїк,
Турса деймин Ала-Тоолор башында.
Кайырм

Тїндїк, тїштїк 
канатым

Бир канатым тїндїгїм,
Бир канатым тїштїгїм.
Жети дубан жїрєгїм,
Жетєєў менен кїчтїїмїн.

Жашоо берген жарыгым,
Жаным, каным, тамырым.

Сен бар їчїн кыргыз бар,
Нарын дайра алтыным.

Бишкек башым, акылым,
Жїрєгїмє жакыным.
Кош-карегим тоолорум,
Сенден кетпейт ойлорум.

Аманбек Кєрпєшов белгилїї 
табыптардын бири, кєп 
жылдардан бери ыр жазып 
келет. Алгачкы жыйнагы 
жакында жарык кєрмєкчї.



Театр артисттеринин кезек-
теги партиялык чогулу-
шу єтїп жатты. Партия-

лык уюмдун катчысы, кєрїнїк-
тїї актёр кїн тартибине коюлган 
биринчи тартип маселеси боюн-
ча маалыматын бере баштады. 
Театрда темирдей тартиптин жок-
тугун, актёрлорго баш-кєз болот 
деген режиссёрдун єзї баш бо-
луп репетиция маалында бурку-
рап (ичип) жїргєндїгїн баса бел-
гилеп, режиссёрго кєз жїгїрттї. 
Отурган экен башын жерден ал-
бай, кирерге жер куурулуп тур-
гандай, байкушка боор ооругудай. 
Аргасы тїгєнгєн кейипкердин ро-
лун куп гана ойноп жаткандай.

Тилинен чаў чыккан парторг: 
нечен ирет партиялык эскер-
тїїлєрдї, сєгїштєрдї алганды-
гын, тилекке каршы, оўолбой эле 
оўкосунан сайылып жатканын 
сайрап, сын таккан жагынан ал-
дына камчы салдырар эмес. 

Баса, парторг Тейитбектей терс 
ролдорду сахнада катырып атка-
ра турган. Бу саам да режиссёр-
дун жеперине жетип жемелеп: 
“Ичкичтерге театрда орун жок! 
Акыркы катуу чараны кєрбєсєк 
“Жинди суу” мунун тїбїнє же-
тет”,- деп бїтїмїн бїтїрдї. Чы-
мын учса угулгудай тынчтык єкїм 
сїрдї.

Жарыш сєзгє чыккандар, ак-
тёр, актрисалар кудай жалгап 
аша чабышпады. Режиссёр кой-
гон спектаклдердин ийгиликте-
рине токтолушуп, кечириш ке-
ректигин эскертишип, катуу ке-
тишпеди. Ошентип, оор, акыркы 
катуу сєгїштї мойнуна илиш-
ти. Тартиптїї болууга єзї да сєз 
берди. Бир балээден кутулганына 
кєзї жетип, башын кєтєрдї. Пар-
торг экєєнїн кєздєрї чагылыша 
тїштї. Режиссёрдун эмелеки жа-
быккан жїзї єзгєрїп, кїлїмсїрєп 
тургандай туюлду. Жемеси жепе-
рине жеткилеў жетпегендигинен 
шекшип, парторгдун кїйбєгєн же-
ри кїл болду.

Парт чогулуштун эртеси. Пар-
торг таў сєгїлєр менен їйїнєн 
чыгып, таза абада, ар кїнкї ада-
тындай парк аралап сейилдеп, 
сергек басып келаткан. Шайтан-
дай болуп, кайдан чыга калганы 
белгисиз, алдынан режиссёр чы-
га калды. 

- Театрдан мени айдачу ки-
ши сенсиўби, мага театрда орун 
жок?!—дечи деп айгырдай айкы-
рып, кудай бетин салбасын куту-
руп, улуу киши экендигине кара-
бастан ата-энесин баш, башкасын 
тєш кылып, ашатып сєгїп, сєєгї-
нєн єтєєр орой сєздєрдї нєшєр-
дєй тєгїп, кєздєн кайым болду. 

Парторг шордуу кєргєн кєзїнє, 
уккан кулагына бир ишенип, бир 
ишенбей єлбєгєн тєрт шыйрагы 
калды. Каракчы карактап, жы-
лаўачтап таштап кеткендей кал-
чылдап, аялдамага араў жетти. 
Мындай болору єў тургай, тїшї-
нє кирген эмес. Таўкы троллей-
бус бош экен. Ошондо да “бат-
пай”, “кысылып” араў кєтєрїл-
дї. Режиссёрдон кєргїлїктї кєр-
дї. Адам эмес эле айбан турбай-
бы, кєрїндє єкїрчї. Кана кими-
си кїнєєлїї?! Коммунисттердин 

бирден-бир парз, милдеттери 
коомго жат кєрїнїштєр менен 
кїрєшїї. Режиссёрдой “ичкич” 
тилазарларды араларынан кууп, 
жолотпой четтетїї! 

Парторг театрга келери менен 
тїз эле директордун кабинетине 
беттеди. Эшиги бек! Саатын ка-
рады. Иш маалынын башталары-
на кєп бар экен. Сабыры жукарып, 
калч-калч этип, таў атпай алды-
нан чыккан шайтан режиссёр-
дун сєккєндєрї кулагына жаўы-
рып, жаны чыгып-чыкпай турду. 
Кїткєндє убакыт да єтпєйт, бир 
ордунда туруп алат. “Режиссёр-
го наалат! Директор келсин, бол-
гон окуяны болгондой айтам, наа-
данды театрдан кууп чыкпасам 
элеби?! Тоодой кадыр-баркыма, 
толгон-токой мамлекеттик, єк-
мєттїк наам, сый-урматтарыма 
карабай сєктї” деп парторг арына-
намысына келди. Небак сєєгї сє-
пєт болгон энеси кєз алдына тар-
тылды. Жубарымбек режиссёрдун 
энеўдилеп сєккєнїн угуп, энеси 
кєрїнєн козголгондой эле болду. 
Тула бою дїркїрєп турат эле, ди-
ректорун кєрє койду. Адаттагы-
дан башкача куту качып, кумса-
рып турган парторгду ал утурлап:

- Тынччылыкпы, Жоке?, – деди. 
(Тим келбегени билинип турду).

- Кайдагы тынччылыкты айта-
сыў, таў атпай парктан режиссёр 
жубарымбек алдыман чыга кал-
ды. “Жылкы теппей, жылан чак-
пай” асылып, ит акмагымды чы-
гарды, - деп режиссёрдун сєккєн-
дєрїн терип-тепчип, чоў эле киши 
жаш баладай жашып: “Чара кєр-
бєсєўїз болбойт, же мен, же ал 
иштесин театрга”, – деп маселени 
кабыргасынан коюп, катуу кетти.

Директор катчы кызын чакыр-
ды: “Режиссёр келсе дароо мага 
кирсин”, - деди. Режиссёр да ке-
лип калган экен. Ой тобо, орто-
лорунда эч нерсе болбогондой 
жадырап, саламын берди. Жутуп 
жиберчїдєй болгон парторг, таў-
кы окуяны табына келтирип айта 
баштады эле...

- Кечиресиз, Жаке, – деди ре-
жиссёр: - Сиз, театрдагы аттуу-
баштуу актёр эле эмес, парторг-
суз—жетекчисиз, эў башкысы 
коммунистсиз... Же эмне, менде 
ала элек кегиўиз, єчїўїз барбы? 
Жолдош директор, жалааны жа-
бат деген ушул деп эле, партия-
лык мансабына манчыркап, ма-
наптай кыянаттык менен пайда-
лана береби? Мен Сизден єтїнєм, 
каргап-шилеп жалган жалаа жап-
кандыгы їчїн административдик 
чара кєрїўїз! - дебеспи, теўирден 
тескери.

Парторгдун оозунан кеби тїш-
тї. Жубарымбек режиссёр ачып-
кєздї жумганча кылган кылмыш-
тарын кєз кєрїнєє танып, кайра 
парторгго тиш кайрап, чара кє-
рїўїз! – деп чакчаўдай баштады. 
Кїн кїркїрєп, чагылган тїшкєн-
дєй парторгдун жан дїйнєсї єрт-
тєнїп, жалбырттай баштады.

- Таў атпай мага паркта суутуп 
коюптурбу? Кудайды карасаўыз 
боло. Сиз, сизди сєккєн, хули-
ган жигит менен мени алмашты-
рып албаўыз! Же эмне кєзїўїзгє 
жин-кєрїмчї кєрїндїбї?! Кєпкєн 

балдарды кєрсєўїз эле мага ок-
шоштура бергениўиз кандай? – деп 
каарып калбаспы. Аа дээрге шайы 
келбей парторгду кара тер басты.

Директор кимисине ишенээрин 
билбей калды. Режиссёр болбосоў 
коё кал, жетекчилерге жемин же-
дирбеди, жеўди.

Туулгандан парторг далай 
талаш-тартыш окуяларды башы-
нан кечирген. Бирок, бул жолку-
дай шагы сынган эмес. “ Жуба-
рымбек, Сен ушундай шумпай 
белеў?” дегенсип башын чайкап: 
“Сага даба жок турбайбы?”- де-
ди кейиштїї. Калчылдап сырт-
ка ашыкты. “Жакалашып кетпе-
син” дегенсип, алардын артынан 
акмалап директор да атып чыкты. 
Жоолашкан жоолордун жорукта-
ры жолдо калсын?! 

Эртеси... Адатынча парторг 
паркта таза абада сейилдеп жї-
рєт эле. Алдынан дагы кечээги-
дей режиссёр чыга калды. Кепке, 
сєзгє келбеди. Келиштире ашатып 
сєгїп, кете берди. Парторг не кы-
ларын билбеди. Кїбє болчу бир да 
жанында жан жок эле. Ал эми тє-
бєдєн кєрїп, билип турган кудай-
га кайдан кол жетет?!

Бу жолу парторг єзїн токтоо 
кармады. Театрдын директоруна 
болгон окуяны болгондой кайра-
дан кайталап берди. Албетте, ре-
жиссёрду да чакыртышты. Режис-
сёр да келди. Кечээгидей эч нер-
се ортолорунда болбогондой жар-
кылдап кирди. 

- Бу силерге эмне болгон?! 
Дени-кардыўар сообу?! Таў ат-
пай парктан тирешип!, – дегенде 
эле режиссёр: 

- Каке, – деди директорго кай-
рылып, - Калптын казаны эч ка-
чан кайнаган эмес. Таў атпай 
паркка баргандай менде убакыт 
жок. Бул маселеге чекитти бир га-
на сот койбосо, башкабыздын ко-
лубуздан эч нерсе келбес, сотко 
берсин! – деп режиссёр айтканда 
парторгдун жаны чыга жаздады. 
Албетте, директорго да режиссёр-
дун сєзї майдай жагып калбаспы. 

“ Ырас эле экєєўєрдїн эрегиши-
ўерге сот гана акыйкат чечим чы-
гарат” деп кутургандардан кутул-
ганча шашты. Кудуўдаган режис-
сёр бу жолу да моюн бербеди, же-
мин жедирбеди.

Мына сага, эртеси да паркта 
баягыдай окуя кайталанды. Би-
рок, парторг эч кимге даттанба-
ды. Болгону актёрго караганда ре-
жиссёрлук кесип, талант шыбаасы 
жогору турарына чын жїрєгїнєн 
ынанды. Сот алдында деле режис-
сёрду жеўе албасына кєзї жетти. 
Бул жубарымбек тубаса режиссёр 
турбайбы, деп тан берген. 

“Бизди (артисттерди) кєшєгє-
нїн алдынан кєргїлє, ал эми кє-
шєгє артындагы кылган кылык-
тарыбыздын жїзї курусун” – де-
ген сєз бекер жерден чыкпаган. 
Мында чыркыраган чындык бар.

***
Парторгдун жемеси, сыны ре-

жиссёрго жетпеди. Эми аны ме-
нен аялы кїрєшє баштады.

- Мен бїгїн сени менен болом, 
ичирбейм, баскан-турганыўды кай-
тарам, їйдєн кандай бирге чыксак, 
їйгє бирге келебиз, – деди жуба-
рымбек режиссёрдун ємїрлїк жу-
байы. - Кїн сайын буркурап кел-
генден уялбайсыўбы?

Жубайынын ою менен болду. 
Эгиз козудай ээрчишип, театрга 
келишти.

Режиссёр артисттери менен ре-
петиция жасай баштады. Жубайы 
сахнадан кєзїн албай кєрїїчїлєр 
залында, бет маўдайында миси-
рейип олтурду. Оо, бу жолу не-
чен кылымдардан бери сахнадан 
тїшпєгєн классикалык шедевр-
лердин саатын чыгарып жат-
ты. Трагедия! Баш каармандын 
єлїп, кайра тирилїїсї режиссёр-
го жакпады. Ыйлаган жерде ыр-
сайып турган, солкулдаган жап-
жаш актрисаны “Жарабайт, му-
нуў жарабайт”- деп сїйрєп чы-
гарып, кєшєгє артына жетеледи. 
Канкор каарманды камырдай ий-
леп, мына минтип аткарышыў ке-
рек, “жасалма, жасалма” деп ба-
кырып, мына минтип муунту-
шуў керек деп, канкор каарман-
дын єзїн жакалап, муунта баш-
тады. Араў андан бошонгон ак-
тёрду аяп, карап олтурган жуба-
йынын кєздєрїнє жаш тегеренди. 
Артист болуш оўой эмес экенди-
гин, бул кесип єлїп, кайра тирил-
ген кесип экенин сезди. Даяр, бы-
шып калган спектаклдерди кєргєн 
кєрїїчїлєр сахнанын мындай оор 
машакаттарын билишпесе керек.

Мыкты спектаклдер аншлаг 
менен єтїп, билеттер кїн мурун-
тан сатылып, жїздєгєн кєрїїчї-
лєр театрга агылып, ашыгып 

келишер эле. Ушул репетиция 
учурунда режиссёрдун жубайы 
кєп нерсеге кєзї жетти. Режис-
сёрлорсуз спектаклдердин кєркї 
чыкпасына ынанды. Нечен образ-
дар: толгон-токой кїнєєгє баткан-
дар, эки жїздїї, канкор айбандар, 
ичи тар акмак, чагымчылар, ман-
сапкор начар адамдар кєп белем, 
ал эми асыл, ак ниет, кеменгер-
лер сейрек, кем экен. Ошондой 
коомго жат жексурлардан ары-
луу аракетин сахна чеберлери кє-
рєт турбайбы? Коомду тазалоодо 
бул театрдын ролу зор турбайбы, 

Ошентип, трагедиянын кєтєр-
гєн жїгїн толук ачууга жасаган 
эмгектери текке кетпеди. Негизи 
даяр, аябай чарчашты. Бул жерде 
режиссёрдун эмгеги тоодой эке-
нин, ар кыл образды камырдай 
жууруп, камырдан кыл сууру-
гандай сууруп чыгаарына ишен-
ди. Репетиция токтоп, эс алуу 
маалы келди.

- Жїр, шам-шум этип алалы, 
- деп режиссёр жубайынын жа-
нына келди. Ошентип, кафеден 
курсактарын тойгузуп, кайра-
дан театрга келишти. Репетиция 
кайрадан уланды. Кетпей кечке 
кайтарып, бирге кетїїнї эўсеген 
жубайы баягы ордунда мисире-
йип кїйєєсїн тиктеп олтурду. 
Оўой-олтоў жумуштардан эмес 
экен режиссёрдун жумушу. Жїз-
дєгєн кєрїїчїлєргє рухий ыра-
хат тартуулоо машакаты кыйын 
эмей. “Тїшїнсєў жаным, сахна-
да єлїп кайра тирилгендей аябай 
чарчайм. Чарчап-чаалыкканымды 
басыш їчїн биртке ичип алам”,- 
деген шылтоосуна ишенчї эмес, 
бу саам ынангандай болду. Бирок, 
шылтоого шынаа кылып, бурку-
рап жїргєнїнє ичи кайышты. Эм-
не, ичпей койсо болбойбу?

Тилекке каршы, болбойт экен. 
Кайдан-жайдан ичип алганы бел-
гисиз, репетиция аяктаары менен 
буркурап жанына келди. Эл кє-
зїнчє териштирбеди. Їйгє келген-
де кайдан ичип алганын сурады. 
Кєрсє, кєшєгєнїн эки четине арак 
менен стаканды карматып, актёр-
лорду койкойтуп коюп коюптур. 
“Болбойт, чыккыла”деп жарабай 
калган артисттерин кєшєгє ар-
тына жетелеп барганда, ар жакта 
даяр тургандар стаканды кармата 
салат экен. Дароо тартып жибе-
рип, кайра сахнада карааны пай-
да болот тура. Режиссёрдун ама-
лын уккан жубайы: “Сени бир 
гана кудай тыйбаса, биз адамдар 
тыя албайт экенбиз”- деп, “Ичпе” 
деп акыл-насаат айткандан май-
нап чыкпасына толук тїшїнїп, 
кыскасы тїўїлїптїр.

Кїйдїргї кейипкерлер

РЕЖИССЁР

Майда жандык кой-
эчкилер тоодон тїш-
кєн убак. Бир їйдїн 

жалгыз эчкиси ооруп калганбы, 
айтор, кєўїлї ачылбай, демей-
дегидей таштан-ташка секирбей, 
оттобой онтоп калбаспы. Кєздє-
рї муўайым.

Арадан ала салып, кїндєр єтїп 
жатты. Мал доктур да текшерип, 
шыбаасын таппады. Жем-чєбїн 
жебей, кабыргалары саналып, 
арыктап барат. Акыры амалы тї-
гєнгєн ээси мотоциклин от ал-
дырып, люлкасына салып алып, 
кеў жайлоодо бирге болгон эч-
килїї айылдашынын майда жан-
дыктарына кошуп келди. 

Кечке жуук. “Эмне болду 
экен?” деп эчкисине барса, так се-
кирип ойноп, койкоўдоп кадим-
кидей оўолуп калыптыр. Кєздє-
рїндє кубаныч! Ошондо били-
шип жатпайбы, Тектир-Сазда 

бирге ойногон теўтуштары эчки-
текелерин сагынып, эчкисинин 
жалгызсырап куса болгонун.

“Тектир-тектир Тектир-Саз,
Тегеренип, ойнойт єрдєк-каз,
Теўтушту теўтуш сагынса,
Тегеренет экен эй, кєздєн жаш”-
демекчи, сїйїї чиркинсиз че-

риў жазылбайт турбайбы? 
Эчкисин люлкасына койкой-

туп олтургузуп, їйїнє шайдоот 
келди. Аялы, бала-бакырасы да 
кубанып калышты.

Бу кыргыздар жер каймакта-
гандан мал менен жашап келет, 
Ошондон улам чыгар, кєптєн 
бери кєрїшпєй жїргєн агайын-
тууган, тааныштар кездешкен 
жерде: “Ой, мал-жаныўар аман-
бы?” деп оболу малды оозаны-
шат. Ырас эле мал жарыктык 
минсе унаа, кийсе кийим, ичик, 
тон. Жесе эт, ичсе кымыз, айран, 
сїт эмеспи. Бир мык какпай кє-
тєргєн жайда салкын, кышта 
жылуу боз їйлєрїнїн кийизде-
ри, тєрдїн кєркї шырдак, ала ки-
йиздери малдын арты менен болуп 

жатпайбы? Ал жагын кантип тана-
лы? Деги койчу тєрт тїлїк малсыз 
кыргыздар жашоо кечирбес. Мал 
жарыктык кыргыз элинин байлы-
гы, кенчи. “Эсиў болсо эчки бак, 
эчки тууйт эгизден” деп эбактан 
бекер айтылбайт.

 Таў атты, кїн жадырап кєтє-
рїлдї. Майда жандыктарын жа-
йытка чыгармакка їй ээси короого 
кирип, эчкисин таппай калды. 
Їйїнє чуркап кирип, болгон иш-
ти айтты эле аялы, чууруп бала-
бакыралары да сыртка ашыгыш-
ты. Ырас эле короодо эчки жок. 

“Айыл аралап, коўшу-
колоўдордон сурамжалдап ке-
лейин, ууру-кескилер келсе бир 
эчкини эле эмес, берки кой-
козулардан да жымырып кет-
мек”,- деп ээси гаражына кир-
се, мотоциклинин люлкасында 
эчкиси койкоюп олтурат: “Ай-
да, бол тез, теўтуштарым кїтїп 
калды” дегенсип кєздєрї жай-
нап, маарап.

Айчїрєк МАКЕШОВА

КУСАЛЫК
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Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жа-
на орус тилдеринде "Эркин Тоо" гезитин-
де жарыяланып, ал расмий жарыялоо бо-
луп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакция нын пози-
циясын билдирбейт.

"ММК колдоо борбору" коомдук 
фондунун басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹6. Íóñêàñû 5227

ПССИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА г.БИШКЕК
объявляет вторичные открытые 
публичные торги на имущество 

- квартиру полезной площадью 58,2 кв.м., жилой площадью 
13,9 кв.м., находящуюся по адресу: город Бишкек, Городок 
строителей дом 1, кв.20, принадлежащую Груздовой 
Янине Геннадьевне на праве частной собственности.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ïðîäàæíóþ 
öåíó â ðàçìåðå 2 095 497 (äâà ìèëëèîíà äåâÿíîñòî 
ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî ñåìü) ñîìîâ. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî äî òîðãîâ âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé öåíû 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ð-íà ã.Áèøêåê. Ïîêóï-
íàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ïîñëå òîðãîâ 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ð-íà ã.Áèøêåê. Òîðãè 
ñîñòîÿòñÿ 7 ôåâðàëÿ 2020 ã. â 10.00 ÷. ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìó-
ùåñòâà àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, Ãîðîäîê ñòðîèòåëåé äîì 1, êâ.20, 
ïðèíàäëåæàùóþ Ãðóçäîâîé ßíèíå Ãåííàäüåâíå íà ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 68-11-81, (0708) 55-88-99 

äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. 
ð/ñ: 4402042100000489 ÁÈÊ-440001, êîä ïëàòåæà- 14511900

Í-805

Канышбек 
САГИНБАЕВА

Кыргыз Республикасынын коомчулугу 
орду толгус оор жоготууга учурады.
2019-жылдын 31-декабрында 
83 жаш курагында Кыргыз ССРинин 
Жогорку Советинин Президиумунун 
тєрагасынын мурдагы орун басары, 
Социалисттик Эмгектин Баатыры 
Канышбек Сагинбаева каза болду.

Канышбек Сагинбаева 1937-жылы 7-августта 
Чїй облусунун Ысык-Ата районундагы Аксай 
айылында туулган.
Ал 18 жашында Бишкек шаарына келип, 

«Октябрдын 40 жылдыгы» атындагы тигїї 
фабрикасына ишке орношкон.
Канышбек Сагинбаева 1969-жылы жеўил 

єнєр жай техникумун аяктаган. Ал бїтїндєй 
эмгек жолун фабрикага арнап, ошол жерден 55 
жашында пенсияга чыккан. Ардактуу эс алууга 
чыгаардын алдында 10 жыл бою ал єндїрїш-
тє мастер болуп иштеген.
Канышбек Сагинбаева 1974-жылы Эмгек 

Кызыл Туу ордени менен сыйланган, ал эми 
1976-жылы Кыргыз ССР Коммунисттер пар-
тиясынын Борбордук Комитетинин мїчєсї 
болуп шайланган.

1977-жылы Канышбек Сагинбаева Октябрь 
революциясы ордени менен сыйланган. Ушул 
эле жылы Кыргыз ССР Мамлекеттик сыйлы-
гынын лауреаты болгон.
Канышбек Сагинбаева бир нече жолу Кыр-

гыз ССР Коммунисттер партиясынын Борбор-
дук Комитетинин мїчєсї болуп шайланган.

1980-жылы Канышбек Сагинбаева Кыргыз 
ССР Жогорку Советинин Президиумунун тє-
рагасынын орун басары болуп шайланган, Со-
веттер Союзунун Коммунисттик партиясынын 
25-съездинин делегаты болгон.

1984-жылы ага эмгектеги жетишкен ийги-
лиги їчїн Социалисттик Эмгектин Баатыры 
наамы ыйгарылган. Мындан тышкары Каныш-
бек Сагинбаева Ленин, Эмгек Кызыл Туу жа-
на Октябрь революциясы ордендери  менен 
сыйланган.
Канышбек Сагинбаева ємїрїн єндїрїш-

кє, аны єркїндєтїїгє жана эмгектин єндї-

рїмдїїлїгїн жогорулатууга, эмгекчилердин 
укуктарын коргоого арнаган. Канышбек Са-
гинбаеванын жаркын элеси тїбєлїккє эси-
бизде сакталат.
Анын туугандарына жана жакындарына те-

реў кайгыруу менен кєўїл айтып, аза кайгы-
сын теў бєлїшєбїз.

С.Ш. Жээнбеков, Д.А. Жумабеков, 
М.Д. Абылгазиев, Г.У. Калиева, 

М.И. Абакиров, К.А. Касымалиева, 
К.А. Боронов, Ж.П. Разаков, 

А.С. Ємїрбекова, З.М. Аскаров, 
Д.А. Эсеналиев, С.А. Кылжыев, 

Ч.А. Айдарбеков, К.А. Жунушалиев, 
М.Т. Джаманкулов, Б.Ж. Жеенбаева, 

С.Т. Муканбетов, Э.У. Чодуев, 
Ж.С. Бейшенов, Н.С. Мирзахмедов, 

К.А. Исаков, К.С. Чолпонбаев, 
А.К. Жаманкулов, У.Т. Кочкоров, 
Э.Д. Тердикбаев, О.Н. Опумбаев, 

Э.К. Осмонбетов, Д.Д. Догоев, 
А.А. Намазалиев, А.Э. Суракматов, 
М.Ш. Шеримкулов, Т.А. Акматов, 

Б.Ж. Курманов, К. Сатаров, 
Ж. Тентиев, К.М. Давлетова.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó 
Ôèíàíñû ðûíîãóí òåñêºº 
æàíà êºçºìºëäºº ìàìëå-
êåòòèê êûçìàòûíûí áºë¿ì 
áàø÷ûñû Ìóêàøîâà Ãóëàíäà 
Àáäûæàïàðîâíàãà

ÀÒÀÑÛÍÛÍ

ä¿éíºäºí ºò¿ï êåòêåíäèãèíå 
áàéëàíûøòóó Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº 
êàðàøòóó Ôèíàíñû ðûíîãóí 
òåñêºº æàíà êºçºìºëäºº 
ìàìëåêåòòèê êûçìàòûíûí 
æàìààòû òåðå¢ êàéãûðóó 
ìåíåí êº¢¿ë àéòàò æàíà 
àçàñûí òå¢ áºë¿øºò.

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ 
МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА («АВТОМОБИЛЬ 
ТРАНСПОРТУ ЖЄНЇНДЄ» ЖАНА «КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖОЛ КЫЙМЫЛЫ 
ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЫЙЗАМДАРЫНА) ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 
КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ» КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНЫН 
ДОЛБООРУН КАЙРА СУРАП АЛУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 31-áåðåíåñèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 19-ôåâ-
ðàëûíäàãû ¹68 òîêòîìó ìåíåí æàêòûðûëãàí «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà («Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó 
æºí¿íäº» æàíà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû æîë êûéìûëû æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà) ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
äîëáîîðó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êåíåøèíåí êàéðà 
ñóðàï àëûíñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 19-ôåâ-
ðàëûíäàãû ¹68 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì 
àêòûëàðûíà («Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó æºí¿íäº» æàíà «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû æîë êûéìûëû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ìûéçàìäàðûíà) ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó æºí¿íäº» òîêòîìó ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

3. Óøóë òîêòîì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êåíåøèíå 
æèáåðèëñèí.

4. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê ø., 2019-æûëäûí 25-äåêàáðû, ¹704

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2012-ЖЫЛДЫН 24-ОКТЯБРЫНДАГЫ №745 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК 
ФОНДУ ТАРАБЫНАН МАМЛЕКЕТТИК 

ПЕНСИЯЛЫК ТОПТОО ФОНДУНУН ПЕНСИЯЛЫК 
ТОПТОЛГОН КАРАЖАТТАРЫН ТЄЛЄП 

БЕРЇЇ ЭРЕЖЕСИ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

Ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûí òºëºï áåð¿¿ ìåõàíèçìäåðèí 
ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 24-îê-
òÿáðûíäàãû ¹745 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó 
òàðàáûíàí Ìàìëåêåòòèê ïåíñèÿëûê òîïòîî ôîíäóíóí ïåíñèÿëûê 
òîïòîëãîí êàðàæàòòàðûí òºëºï áåð¿¿ ýðåæåñè æºí¿íäº» òîêòîìóíà 
óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí.

2. «Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê êîìïàíèÿ» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîî-
ìóíà æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàòòàð ÷ºéðºñ¿íäºã¿ Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê èïîòåêàëûê êðåäèò àëûï 
æàòêàí êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàì êàéðûëãàíäà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäóíóí íààìûíà æåêå ìààëûìàòòàðäûí 
ñóáúåêòòåðèíèí æåêå ìààëûìàòòàðûí ïåíñèÿ òîïòîî êàðàæàòòàðûí 
(ïåíñèÿíûí òîïòîî áºë¿ã¿í) òºëºï áåð¿¿ ¿÷¿í ¿÷¿í÷¿ àäàìäàðãà 
áåð¿¿ãº ìàêóëäóãóí àëóó ñóíóøòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè 

æàíà «Ìàìëåêåòòèê èïîòåêàëûê êîìïàíèÿ» à÷ûê àêöèîíåðäèê 
êîîìó (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) ìåíåí áèðäèêòå óøóë òîêòîìäó èøêå 
àøûðóó áîþí÷à òèéèøò¿¿ ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

- ºç ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû èøêå àøûðóóãà 

êàòûøóóãà íèåòòåíãåí êîììåðöèÿëûê áàíêòàð ìåíåí êûçìàòòàøóó 
æºí¿íäº ìàêóëäàøóó ò¿çñ¿í.

4. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ áºë¿ì¿íº 
æ¿êòºëñ¿í.

5. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê ø., 2019-æûëäûí 26-äåêàáðû, ¹710

ЖАРНАМА
Тел.: 62-19-06
РЕКЛАМА
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 Спорт жаўылыктары

2019-ЖЫЛДЫН МЫКТЫ 
БАЛБАНДАРЫ КИМДЕР? 

Дїйнєлїк кїрєш федерациясы (United World Wrestling) жыл жы-
йынтыгы боюнча 2019-жылдагы дїйнєнїн мыкты балбандарынын 
ысымдарын атады. Эркин кїрєштєн италиялык Чамисо Франк, герк-
рим кїрєшїнєн венгриялык Виктор Лоринц, айымдар арасында 
америкалык Тамира Менса жылдын мыкты балбандары аталышты. 
Кыздар арасында биздин Айсулуу Тыныбекова 2-орунга кєтєрїл-
гєнї сыймыктандырат. Мыктылар 2019-жылдагы жараткан ийги-
ликтерине жараша аныкталган. Мында 1-орунду ээлегендер 30 миў, 
2-орунду алгандар 20 миў швейцариялык франк єлчємїндє акчалай 
сыйлык алышат.

АЗИЯ БИРИНЧИЛИГИ БАШТАЛАТ 
Эртеў Таиландда футбол боюнча жаштар ара-

сында Азия биринчилиги башталат. Турнирге 
1997-жылы 1-январдан кийин тєрєлгєн оюнчулар 
катышат. 4-ирет єтїп жаткан Азия биринчили-
гинде 2020-жылкы Токио олимпиадасына тандоо 
туру катары 3 жолдомо ойнотулат. Тагыраагы 
алдыўкы 3 орунду ээлегендер жолдомо алышат. 
Эгерде Япония алдыўкы 3 команданын катары-
на кирсе, Азиянын 4-командасына да жолдомо 
тиет. Анткени, Токио олимпиадасына Япония уюштуруучу катары 
катышат. Єзбекстан жаштар курамасы чемпиондук наамын коргойт. 

16 команда тєрттєн тємєнкїдєй 4 топко бєлїнїштї: 
А тобу: Таиланд, Ирак, Австралия, Бахрейн 
В тобу: Катар, Япония, Сауд Арабиясы, Сирия 
С тобу: Єзбекстан, Тїштїк Корея, Кытай, Иран 
Д тобу: Вьетнам, Тїндїк Корея, Иордания, Бириккен Араб Эмираты 
Биринчилик 8-январда башталып, 26-январда жыйынтыкталат. 

«Fox Sports Asia» спорттук басылмасынын вер-
сиясы боюнча 2019-жылдагы Азиянын мыкты 
оюнчусун тандаганын жарыялады. 27 жаштагы 
Сон Хын Мин Тїштїк Корея курама команда-
сынын жана Англиянын «Тоттенхэм» клубунун 
чабуулчусу мыкты деп табылды. Добуш берїїгє 
Азия континентинин спорттук басылмалары ка-
тышкан. Жыйынтыгында Сон Хын Мин 258 балл 
топтоп 1-орунга чыкты. Бул оюнчу єткєн жылы 
«Тоттенхэм» їчїн 48 оюн єткєрїп, 20 гол жара-
тып, 10 ирет єнєктєштєрїнє гол кийирїїгє топ 
таштап берген. Ал єз командасынын УЕФАнын 
чемпиондор лигасынын финалына чыгуусуна 
жардам берди. Финалда «Тоттенхэм» «Ливер-
пулга» утулуп калган. Азия футбол конфедера-
циясынын (АФК) чечими менен Сон Хын Мин 
Азияда да жылдын мыкты оюнчусу аталган. 

СОН ХЫН МИН 
АЗИЯДА 

2019-ЖЫЛДЫН 
МЫКТЫ 

ОЮНЧУСУ

Эл аралык спорт журналисттер ассо-
циациясы (AIPS) Испаниянын «Барсе-
лона» клубунун жана Аргентина кура-
ма командасынын чабуулчусу Лионель 
Месси менен америкалык гимнаст Си-
мона Байлз экєєнї 2019-жылдын мык-
ты спортчулары деп табышты. Добуш 
берїїгє дїйнєнїн 102 єлкєсїнєн 331 
журналист катышты. Эў кєп добуш-
ту аталган эки спортчу алган. Жигит-
терден Месси - 13,11 пайыз, кыздардан 
Байлз – 15,04 пайыз добуш топтошкон. 

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ МЕНЕН СИМОНА БАЙЛЗ 
ЖЫЛДЫН МЫКТЫ СПОРТЧУЛАРЫ

Азия Кубогу-2023: 
КЫТАЙ ДАЯРДЫКТЫ 

БАШТАДЫ 
Футболдон кезектеги 2023-жыл-

кы Азия биринчилиги Кытай-
да єтєєрї белгилїї. Кытай даяр-
дыкты баштоо менен оюндар єт-
чї 10 шаарды аныктады. Алар: Пе-
кин, Тяньцзинь, Шанхай, Чунцин, 
Чэнду, Сиань, Далянь, Циндао, Ся-
мынь жана Сучжоу. 

Кытайдын футболдук та-
рыхында Азия биринчилигин 
2-ирет уюштурууда. Алгачкы ирет 
2004-жылы уюштурган. Футбол 
кїйєрмандарына маалым болгон-
дой 2019-жылы январь айында Би-
риккен Араб Эмираттарында єткєн 
Азия биринчилигинде Кыргызстан 
дебют жасаган.

АРМЕН МЕЛИКБЕКЯН АРМЯН 
ФУТБОЛУН ЖЕТЕКТЕЙТ 

Єткєн жылдын соўунда Армения фут-
бол федерациясына жаўы жетекчи шай-
ланды. Федерациянын мурдагы прези-
денти Артур Ванецян ноябрь айында єз 
каалоосу менен кызматынан чегинген. 
Себеби, Армения курамасы 2020-жыл-
кы Европа биринчилигине тандап алуу 
оюндарында Италия тандалмасына ири 
эсепте - 9:1 менен утулуп калган. Футбол 
кїйєрмандары бул окуяны єзїнчє тал-
кууга алып, футболдогу уят иш катары 
баалашкан. Федерациянын президент-
тигине алгач 2 талапкер катталган. Ушул 
эле федерацияда башкы катчы болуп иш-
теген Армен Меликбекян жана «Лори» 
футболдук клубунун жетекчиси, ишкер 
Товмас Григорян. їчїнчї талапкер катары 
кєрсєтїлгєн атактуу «Арарат» клубунда 
ойногон Хорен Оганесян єз талапкерли-
гин алып салып, Армен Меликбекянды 
колдоорун билдирген. Жыйынтыгында, 
добуш берїїгє келгенде Меликбекянды 
13, Григорянды 7 киши колдогон. Добуш 
берїїгє 23 делегат катышкан. 3 бюлле-
тень жараксыз болуп чыккан. 

АЗЕРБАЙЖАНДА 2019-ЖЫЛДЫН 
МЫКТЫ СПОРТЧУЛАРЫ ТАНДАЛДЫ 

Мыкты спортчуларды 
аныктоого, сурамжы-
лоого Азербайжанда-
гы 56 ЖМКнын єкїлдє-
рї катышты. Жыйын-
тыгында гроссмейстер 
Теймур Раджабов єлкє-
дє мыкты спортчу атал-
ды. Ал єткєн жылы Хан-
ты-Мансийскиде дїйнє 
кубогун уткан. Азербай-
жан шахмат федерация-
сынын вице-президенти Махир Мамедов мыкты спорт иш-
мери деп табылды. Мыкты футболчу наамына Азербайжан 
курама командасынын дарбазачысы, Казакстандын «Тобол» 
клубунда ойногон Эмил Балаев, мыкты чет єлкєлїк оюнчу-
легионер наамына «Карабах» клубунун єкїлї франциялык 
Абдулла Зубир татыктуу болушту. Жылдын мыкты машык-
тыруучусу наамына Гурбан Гурбановду тандашты.

ФУТБОЛ: КЫТАЙ КУРАМАСЫ БАШКЫ 
МАШЫКТЫРУУЧУ “ТАПТЫ”

Футболдон Кытай улут-
тук курама командасына 42 
жаштагы Ли Те башкы ма-
шыктыруучу болуп дайын-
далды. Кытай тандалмасын 
ноябрь айына чейин 71 жаш-
тагы италиялык Марчелло 
Липпи машыктырып кел-
ген. 2022-жылы Катарда єт-
чї дїйнєлїк биринчилик-
ке тандап алуу оюндарында 
Кытай Сирияга утулуп кал-
ган соў, Липпи кызматынан 
чегинген. Ли Те ошондон бе-
ри башкы машыктыруучу-

лук кызматты убактылуу аткарып келди. Жыл жаўырары менен 
Кытай футбол ассоциациясы єздєрїнїн футбол чеберине ишеним 
кєрсєтїшкєндїгїн билдирип ушундай чечим кабыл алды. Ли Те 
2002-2008-жылдары Англиянын «Эвертон» жана «Шеффилд Юнай-
тед» клубдарында ойногон. 2014-2017-жылдары улуттук курама ко-
мандада башкы машыктыруучуга жардамчы болгон. Кытайлык "Хэ-
бэй Чжунцзи" жана "Ухань Чжоэр" клубдарын єз алдынча машык-
тырып иштеген. Улуттук курама командада єлкє намсын коргоп, 92 
ирет оюн талаасына чыгып, 6 гол жараткан. 

Токио-2020: 
БЕЛАРУСТУН АЗЫРЫНЧА 

66 ЖОЛДОМОСУ БАР 
Беларуста 278 спортчу Токио олимпиадасына 

катышууга, жолдомо жеўип алууга даярдык кєрї-
шїїдє. Бирок, азырынча 66 спортчу гана спорттун 14 тїрїнєн жол-
домо алууга жетишти. Токиодо 32-ирет єтчї олимпиада оюндарына 
тандап алуу спорттун айрым тїрлєрїнєн июнь айына чейин уланат. 

Айымдар футболу-2023: 
КАЙСЫ ӨЛКӨ УЮШТУРАТ? 

Айымдар командаларынын ортосундагы футбол 
боюнча 2023-жылкы дїйнєлїк биринчиликти уюш-
турууга талапкер єлкєлєр катталды. Эл аралык фут-
бол федерациясы (ФИФА) Бразилия, Япония, Ко-
лумбия жана Австралия менен Жаўы Зеландия єл-
кєлєрїнїн арыздарын кабыл алып, талапкерлер ка-
тары бекитти. Тїштїк Корея менен Тїштїк Африка 
Республикасы єз арыздарын кайтарып, чакыртып 
алышты. Эске салсак, 2019-жылы Францияда єт-
кєн дїйнєлїк биринчиликке 24 команда катышып, 
АКШ кыздар курамасы чемпион болду. 2023-жылкы 
дїйнєлїк биринчилик кайсы єлкєдє єтпєсїн ага 32 
команда катышат. Асан ЖУНУСОВ


