
ЭСТАФЕТА 
ПАРИЖГЕ ЄТТЇ

23-июлда Токиодо 
башталган XXXII 

жайкы олимпиада 
оюндары 8-август кїнї 

жыйынтыкталды.  
Кезектеги олимпиада 
2024-жылы Парижде 

єтєт.

Абсолюттук мушкерлер 
уюмунун кезектеги
UFC 265 турнири АКШнын 
Техас штатындагы 
Хьюстон шаарында 
жекшемби кїнї єттї. 
Жердешибиз Рафаэль 
Физиев їч раунддун 
жыйынтыгы боюнча 
америкалык Бобби Гринди 
жеўди. “Атаман” деген 
каймана аты бар Физиев 
аталган уюмда катары 
менен 4-ирет жеўишке 
жетишти.

2024-жылы Парижде 

8-БЕТТЕ
"АТАМАНДЫН” 

4-ЖЕЎИШИ

ИШТИ ИШЕМБИЛИКТЕН 
БАШТАДЫБАШТАДЫ

Бишкек шаарынын мэринин 
милдетин аткаруучу 

Таалайбек Сарыбашов 
Жумушчулар шаарчасындагы 

"Люкс" сквериндеги 
ишембиликке катышты.  
Эске салсак, Бишкек жана 

Ош шаарларынын мэрлерин 
шайлоо 26-августка 

дайындалган. Эки мэрди 
шаардык кеўештердин 

депутаттары 
шайлашат.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2-БЕТТЕ

Кыргыз Республикасынын эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгына 
карата иш-чаралар Россияда да башталды. КРнын Екатеринбург 
шаарындагы Башкы консулдугу режиссёр Айбек Дайырбековдун 
“Дарак ыры” кєркєм тасмасын кєрсєтїїнї уюштурду. 
Мындан ары шахмат боюнча турнирлер єтїп, кыргыз акын-
жазуучуларынын чыгармаларын окуу кїндєрї болот. Кыргызгидромет агенттигинин маалыматына ылайык 

13-августка чейин жаан-чачын болбойт. Катуу шамал болуп, 
тоолуу райондордо єткїн єтїп, кїн кїркїрєйт. 

УРАЛДА “ДАРАК ЫРЫ” КЄРКЄМ 
ТАСМАСЫ КЄРСЄТЇЛДЇ

2-БЕТТЕ

“БОРБОР АЗИЯ – ЭЎ МААНИЛЇЇ 
СТРАТЕГИЯЛЫК АЙМАК”

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр ЖАПАРОВ:

Роза АЙТМАТОВА:

«КЕРЕЗ ЖЕЎЕ  БАКЫТ АЛЫП 
КЕЛГЕН “АК ЖОЛТОЙ” 
КЕЛИН БОЛДУ» 6-7-БЕТТЕРДЕ
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БОРБОР АЗИЯ – ЭЎ МААНИЛЇЇ СТРАТЕГИЯЛЫК АЙМАК
ТРАНСПОРТТУК 
КОРИДОРЛОР ЄНЇГЇЇГЄ 
ЄБЄЛГЄ БОЛОТ

«Кытай – Кыргызстан – Єз-
бекстан» темир жолун куруу дол-
боору Евразия темир жол тїйї-
нїнїн Борбор Азия тилкесинде-
ги альтернативдїї жана маани-
лїї линияларынын бири болуп 
калат», - деп белгиледи Кыргыз 
Республикасынын Президен-
ти Садыр Жапаров 6-августта 
Тїркмєнбашы шаарында єткєн 
Борбор Азия мамлекет башчы-
ларынын консультативдик жо-
лугушуусунда сїйлєгєн сєзїндє.

Мамлекет башчысы бїгїн-
кї кїндє Борбордук Азия айма-
гын дїйнєлїк сооданын маани-
лїї хабдарынын бирине айлан-
туу їчїн бардык єбєлгєлєр бар 
экенин белгиледи. «Эл аралык 
автомобиль жана темир жол-
дорду мындан ары кеўейтїї, ло-
гистикалык борборлорду жа-
на транспорттук терминалдар-
ды куруу регион їчїн артыкчы-
лыктуу мааниге ээ. Буга байла-
ныштуу Садыр Жапаров Кыргыз 
Республикасынын аймагы аркы-
луу єтїїчї Борбор Азия, КЭР, 
ЕАЭБ, ЕБ єлкєлєрїнїн ортосун-
дагы транзиттик жїктєрдї Кара-
чи жана Бандер-Аббас портто-
руна жеткирїїдє кыска убакыт-
ты жана арзан чыгымдарды кам-
сыз кылууга жєндємдїї болгон 
транзиттик коридорлорду, анын 
ичинде Евразия темир жол инф-
раструктурасын куруунун жана 
модернизациялоонун зарылды-
гын белгиледи.

Ошону менен бирге Садыр 
Жапаров эгерде мамлекеттик 
чек арадан єтїїгє байланыш-
кан тоскоолдуктар сактала бере 
турган болсо, ийгиликтїї ишке 
ашырылган инвестициялык дол-
боорлор жана жаўы транспорт-
тук коридорлор регион єлкєлє-
рїнє эч кандай пайда алып кел-
бей тургандыгына кєўїл бурду.

Президент Садыр Жапаров 
соода тармагындагы єз ара кыз-
матташтыкты активдештирїї 
максатында кыргыз тарап Ми-
нистрлер Кабинетинин тєрагала-
рынын соода маселелери боюнча 
иш алып барган орун басарлары-
нын деўгээлинде беш тараптуу єк-
мєттєр аралык комиссияны тїзїї 
маселесин карап чыгууну сунуш-
тап жатканын баса белгиледи.

БУУ САММИТИН ЄТКЄРЇЇ 
СУНУШТАЛДЫ

«Борбор Азия - ар тараптуу 
єнєктєштїктї жана єз ара бай-
ланыштарды єнїктїрїїдє ре-
гиондогу бардык мамлекеттер-
дин узак мєєнєттїї кызыкчы-
лыктарына жооп бере турган эў 

маанилїї стратегиялык аймак», 
— деп белгиледи 6-августта Кыр-
гыз Республикасынын Президен-
ти Садыр Жапаров Тїркмєнба-
шы шаарында (Тїркмєнстан) 
Борбор Азия мамлекет башчы-
ларынын консультативдик жо-
лугушуусунда.

Мамлекет башчысы алдыда-
гы 2022-жылда Борбор Азия єл-
кєлєрїнїн БУУга мїчє болушу-
нун 30 жылдыгы белгиленерин 
эске салды. БУУга мїчє болгон 
Борбор Азия єлкєлєрї эл аралык 
тынчтыкты жана коопсуздук-
ту чыўдоого чоў салым кошту, 
бир катар маанилїї жана олут-
туу демилгелер менен чыгыш-
ты. Буга байланыштуу Садыр                                              
Жапаров 2022-жылы Борбор 
Азия — БУУ саммитин єткє-
рїїнї сунуш кылды.

ЭМДЄЄ ПАСПОРТУН ЄЗ 
АРА ТААНУУ МАСЕЛЕСИН 
ЧЕЧЇЇ ЗАРЫЛ

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
Тїркмєнстандын Тїркмєнбашы 
шаарындагы Борбор Азия мам-
лекет башчыларынын консульта-
тивдик жолугушуусунда Борбор 
Азия єлкєлєрїнїн коронавирус 
инфекциясына каршы кїрєшїї 
боюнча єз ара кызматташуусун 
жакшыртууга байланышкан бир 
катар сунуштарды, анын ичинде 
эмдєє маселелерин айтты.

Кыргыз тарап коўшулаш єл-
кєлєрдїн салттуу медицина 
борборлорун тїзїї, ошондой 
эле мындан ары саламаттыкты 
сактоо системасынын илимий-
практикалык кызматташты-
гын єнїктїрїї, анын ичинде 

медицинаны санариптештирїї, 
телемедицина, лаборатория-
ларды куруу, кадрларды даяр-
доо, маалымат алмашуу, бирге-
лешип жогорку натыйжалуу жа-
на коомдук саламаттыкты сак-
тоонун кїчтїї системасын тїзїї 
демилгесин колдойт. Ошондой 
эле COVID-19 боюнча тест жы-
йынтыктарын, сертификаттарын 
же эмдєє паспортторун єз ара 
таануу маселелерин чечїї зарыл. 

Сєзїн жыйынтыктап жатып 
Президент Садыр Жапаров кыр-
гыз тарап 2022-жылы кийинки 
консультативдик жолугушууну 
Кыргыз Республикасында єткє-
рїїгє даяр экендигин белгиледи.

БИРГЕЛЕШКЕН БИЛДИРЇЇ
6-августта Консультативдик 

жолугушуунун жыйынтыгы 
боюнча Борбор Азия мамлекет 
башчылары Биргелешкен бил-
дирїї кабыл алышты.

ЄЗ АРА ПАЙДАЛУУ 
КЫЗМАТТАШТЫК 
ТЕРЕЎДЕЙТ
Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
6-августта Тїркмєнстандын 
Президенти Гурбангулы 
Бердымухамедов менен 
жолугушту.

Жолугушуу Тїркмєнбашы 
шаарындагы (Тїркмєнстан) 
Борбор Азия мамлекет башчы-
ларынын консультативдик жо-
лугушуусуна катышуунун алка-
гында єттї.

Жолугушууда эки єлкєнїн ли-
дерлери эки тараптуу кызмат-
ташуунун кеўири чєйрєсїндє-
гї маселелерди, анын ичинде 
соода-экономикалык байланыш-
тар, Тїркмєнстандан Кыргыз 

Республикасына жаратылыш 
газы менен электр энергиясын 
импорттоо, туризмди єнїктї-
рїї ж. б. маселелерди, ошондой 
эле Президент Садыр Жапаров-
дун Тїркмєнстанга болгон рас-
мий сапарында жетишилген ке-
лишимдердин ишке ашырылы-
шын талкуулашты.

Эки єлкєнїн лидерлери мын-
дан аркы єз ара аракеттенїї 
боюнча биргелешкен пландар-
ды белгилеп, ар кыл тармактарда 
єз ара пайдалуу кызматташууну 
тереўдетїїгє даяр экендиктерин 
билдиришти.

ЧЕЧИЛБЕГЕН МАСЕЛЕЛЕР 
БОЛБОШУ КЕРЕК

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
6-августта Тїркмєнстандын 
Тїркмєнбашы шаарында 
єткєн Борбор Азия 
мамлекет башчыларынын 
консультативдик 
жолугушуусунда Казакстан 
Республикасынын Президенти 
Касым-Жомарт Токаев менен 
жолугушту.

Президент Садыр Жапаров 
учурда кыргыз-казак эки та-
раптуу кызматташтыгы актив-
дїї жана жогорку деўгээлде єнї-
гїп жатканын канааттануу ме-
нен белгилеп, Кыргыз Респуб-
ликасы боордош Казакстан ме-
нен саясий, соода-экономикалык, 
т р а н с пор т -лог и с т и к а л ы к , 
маданий-гуманитардык байла-
ныштарды мындан ары да кеўей-
тїїнї кєздєп жатканына басым 
жасады.

Єз кезегинде Казакстандын 
Президенти Касым-Жомарт          
Токаев боордош эки єлкєнїн 
ортосунда чечилбеген кєйгєй-
лєр болбошу керектигин баса 

белгилеп, єз ара байланыштарды 
тереўдетїїнї улантуу зарылды-
гына токтолуп, Садыр Жапаров-
дун Борбор Азия мамлекет баш-
чыларынын бїгїнкї консульта-
тивдик жолугушуусунда жакшы 
демилгелерди кєтєргєнїн бил-
дирип, ал сунуштарды ар кандай 
эл аралык аянтчаларда колдоого 
даярдыгын айтты.

СООДА КЄЛЄМЇ 2 МЛРД 
ДОЛЛАРГА ЧЫГАРЫЛАТ

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
6-августта Тїркмєнстандын 
Тїркмєнбашы шаарында 
єткєн Борбор Азия 
мамлекет башчыларынын 
консультативдик 
жолугушуусунда Єзбекстан 
Республикасынын Президенти 
Шавкат Мирзиёев менен 
жолугушту.

Жолугушууда эки єлкє орто-
сундагы кызматташуунун ак-
туалдуу маселелери жана соода-
экономикалык, энергетикалык, 
маданий-гуманитардык чєйрє-
дєгї кыргыз-єзбек стратегиялык 
єнєктєштїгїн тереўдетїї масе-
лелери талкууланды.

Президенттин айтымында, 
жетишилген конкреттїї макул-
дашуулардын жыйынтыктары 
єлкєлєрдїн саясий эркин жа-
на єзгєргїс позициясын билди-
рип турат. Мындан сырткары, 
соода-экономикалык кызматта-
шуу боюнча жакынкы жылдар-
да соода кєлємїн эки миллиард 
АКШ долларына чыгаруу мил-
дети коюлган.

Єз кезегинде Єзбекстандын 
Президенти Шавкат Мирзиёев 
эки тарап теў кызыкдар бол-
гон бардык актуалдуу багыттар 
боюнча кызматташууну тереў-
детїїгє даяр экенин билдирди.

КЄРГЄЗМЄЛЄРДЇ 
КЄРЇП ЧЫГЫШТЫ

Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти Садыр Жапаров 6-август-
та Тїркмєнстандын Тїркмєнба-
шы шаарында болуп єткєн Борбор 
Азия мамлекет башчыларынын 
консультативдик жолугушуусу 
жыйынтыкталган соў Казакстан 
Республикасынын Президенти 
Касым-Жомарт Токаев, Тажикс-
тан Республикасынын Президен-
ти Эмомали Рахмон, Тїркмєнс-
тандын Президенти Гурбангулы 
Бердымухамедов жана Єзбекс-
тан Республикасынын Президен-
ти Шавкат Мирзиёев менен бир-
геликте Борбор Азия єлкєлєрї-
нїн єнєр жай продукциялары-
нын кєргєзмєсїнє барды.

Мамлекет башчыларына ал-
гач кєргєзмє жєнїндє видеотас-
ма кєрсєтїлдї. Андан кийин єл-
кє лидерлери Тїркмєнстандын 
экономикалык, мунай-газ, айыл 
чарба, транспорт жана єнєр жай 
мїмкїнчїлїктєрїн чагылдырган 
стенддер менен таанышып, Бор-
бор Азия єлкєлєрїнїн кєргєзмє 
павильондорунан кабар алышты.

Президент Садыр Жапаров 
жана региондогу єлкє лидерле-
ри Кыргыз Республикасынын, 
Казакстандын, Єзбекстандын, 
Тажикстандын жана Тїркмєнс-
тандын улуттук стилдеринде жа-
салгаланган боз їйлєрїн кыды-
рып кєрїштї. Анда ашпозчулар 
єз єлкєлєрїнїн улуттук тамак-
аштарын кєрсєтїштї.

Даярдаган 
Таалайбек ТЕМИРОВ



2021-жылдын  10-августу 3
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Баса, окуу жайын бїтєрї менен 
тєл гезитибиз  “Кыргыз Туусу” 
гезитинде иштеп, алгачкы эм-
гек жолун баштайт. Практикага 
келишкенде эле жаш жигиттин 
жигерине баа берген баш редак-
торлор бирге иштешїї ниеттерин 
жашырышкан эмес. Кєп єтпєй 
эле оозго алынат. Кыска убакыт 
ичинде калем їзїрїн кєрє баш-
тайт. Жаш журналист бул гезит-
теги дєє-шаа улуу муун журна-
листтердин таалимин алат. Так-
шалат, тажрыйба топтойт. Бул 
жерде бєлїм башчылыктан баш 
редактордун орун басарлыгына 
чейин жетет. Жемиштїї эмгек-
тенет. 

Сєздїн кыскасы, ары барагы 
жаўы ачылган  гезит “Эркин-
Тоо” менен жуурулушуп кетти. 
Бекем кармады баш редактор-
лук эки тизгин, бир чылбыр же-
текчиликти. Тарыхы тамырла-
нып калган узак мезгил аралы-
гын баштарынан кечирип калган 
“Кыргыз Туусу” менен “Эркин-
Тоону” салыштырып болбос. Жа-
ўы єкмєттїк гезиттин єрєєн-
бутагын жайылтуу оўой эмес 
болчу. Анан калса коомубуз бо-
луп кєрбєгєндєй єзгєрдї. Базар 
шартында басма шарт-жагдайын 
шай кылуу оорго турган. Ант-
кени, соолгон союз кулап, алды 
алдыбыздан тал кармап, эконо-
микалык єксїктєр єєрчїп, тур-
муш абалыбыз  начар эле. Жа-
ўыдан такандай баштаган эге-
мен кыргыз мекенин гїлдєтїї ар 
бир кыргыз баласынын милде-
ти эмес беле. Таалайбек Кайып-
бекович эгемен єлкєбїз менен 
теў эгиз гезиттин чамгарагын 
кєтєрїп, шыдыр басма жолуна 
мїмкїнчїлїгїнїн жетишин-
че сала баштады. Багыты ка-
лыстык, акыйкаттык, ынты-
мак, ырашкерлик болчу. Ай-
рым бир ээн ооз гезитчилерине 
окшоп, ойду-тоону оттогон ка-
барлардан окчун кармады. Ал-
бетте, сын керек эле. Жїйєлїї 
пикир, сунуштарга, актуалдуу 
маселелерди козгогон макала-
ларга басым жасалчу. Ошондон 
улам чыгар жаўы гезит єзїнїн 
жїзїн тапты. Жєнєкєй жумуш-
чу окурмандардан баштап акаде-
миктердин айтчу сєздєрї байма-
бай чагылдырылып турду. Теле-
гейди тегиз камтыган тегерек їс-
тєлдєр аркылуу нечен кєйгєй-
лєрдєн арылууга болору тастык-
талды. Олуттуу маек-тєрдїн кєр-
кїн мен-мен деген мамлекеттик, 
коомдук жана саясий ишмерлер 
ачып, мекенчилдик рух баар та-
ба баштады. Кєрсє кєсєм элибиз 

айтмакчы, Улуу кєч бара-бара 
тїздєлєт турбайбы.

Баамдаганым гезит бетине 
тиги же бул инсандарды каты-
ра ушактаган, аркы-беркисине 
карабай каралаган, кемсинткен 
уу-дуу коштогон материалдарды 
окубадык. Салмактуу, маўызы 
тереў, мазмундуу материалдарга 
кєбїрєєк кєўїл бєлїнгєн. Мын-
дай багыт калыў окурмандардын 
ойлоруна тєп келген. 

30 жыл ичинде эгемен мамле-
кетибиз не деген кыйынчылык-
тарды башынан кечирбеди. 3 жо-
лу элдик революция болуп єт-
тї. Баарын терип-тепчип олту-
руунун кажети жок. Гезит бети-
не мамлекеттин кылычын чап-
кан, кызыкчылыгын кєздєгєн,  
єлкєбїздїн єнїгїп-єсїїсїнє 
тїрткї берер материалдарды 
жарыялоо ал учурда абдан ке-
рек эле. Себеби, жамгырдан ки-
йин жабалактап єскєн козу ка-
рындай эркин басылмалар кап-
тап, эл-журт їмїтїнє суу сээп ту-
рушкан. Єлкєбїздїн келечеги-
не кедергисин тийгизген кемчи-
ликтерден четтєє оорго турган. 
Ушундай шартта гезит єз кин-
дигин єзї кесїїгє туура келген. 
Гезитке жазылууну уюштуруу, 
жарнамалык материалдардын їс-
тїндє иштєє боюнча ырааттуу 
иштер жанданган. Гезит бетине 
ушак-айыўдуу, бир жактуу жаак-
ташкан материалдар жарыялан-
бастан, позитивдїї олуттуу ма-
териалдарга кєбїрєєк орундар 
берилген. Окурмандардын кы-
зыгуусун арттырган жаўы гезит 
“Эркин-Тоонун” кадыры ошон-
дуктан опол тоодой ордун ээлеп 
єсїп олтурган.

Ал эми мамлекеттин жана єк-
мєттїн расмий материалдарын, 
мыйзамдарды чыгаруу жагынан 
алдына камчы салдырбады. Бел 
чечпей кїндїр-тїндїр иштеген 
кїндєр мол болду.

Таалайбек Кайыпбекович 
Кыргыз мамлекеттик универ-
ситетинин журналистика фа-
культетинде окуган. 1974-жы-
лы киришип, 1979-жылы бї-
тїшкєн. Кєрїнїктїї журналист          
Мундузбек Тентимишевдин 
курсташы тууралуу бир макала-
сында минтип айтканы бар. Улуу 
орус акын-жазуучулары: “Биз 
Гоголдун шинелинен чыккан-
быз” дегендей биз да Таалайбек                
Темировдун конспектилеринен 
чыкканбыз”. Таалайбек лекция-
ларга такай  катышып, тизген 
мончоктой толук конспектилеп 
жїргєндїктєн, сессия кїндєрї 
анын конспектилерин талашып 

окуп, экзамендерге даярданыш-
чу тура. Мундузбектин ушул 
сєздєрїн эстегенде кєз алдыма 
мыкты режиссёр Леонид Гай-
дайдын “Шуриктин жоруктары” 
кино тасмасы тартылат. Экзамен 
учурунда Мундузбектер (Шурик-
тер) Таалайдын  конспектисине 
жабалактап жабышып, жанта-
лашып окуп жаткандары кєз ал-
дыма элестейт. Ооба, Мундузбек 
эў туура белгилегендей Таалай-
бектин конспектисинен Мундуз-
бек Тентимишев баш, башкала-
ры тєш болушуп єсїп чыгышты 
белем. Курсташтардын ичинен 
мен-мен деген мыкты журналист, 
жазуучу, акындар, калемгерлер 
чыгышты. 

Мундузбек Тентимишев  тереў 
деўиз мелтиреп агат, Таалайбек 
Темиров мына ушул деўиздей те-
реў деп айтканы бар. Бул салыш-
тырууларына мен да толук кошу-
лам. Солк этпей жїрєт, жїйєсїз 
сїйлєбєйт. Тайыздык сапат пе-
шенесине чийилбеген. 

2002-жылы “Эркин-Тоо” гези-
тинде иштеп калдым. Ал учурда 
Таалайбек Кайыпбекович баш-
кы редакторлуктан бошоп, орун 
басар болуп калган экен. Жибек-
тей созулуп  ишке єз мєєнєтїндє 
келип-кетер эле.

Бир кїнї ыраматы болгур, 
Кыргыз Республикасынын мада-
ниятына эмгек сиўирген ишме-
ри Асанбек Абыкеевдин кабине-
тинде олтурат элем. Ал бир да ыр 
жыйнагын чыгарбаганы менен 
гезит окурмандарына аттын каш-
касындай белгилїї болчу. “Ой, 
бу Таалайбек Кайыпбековичти 

баш редакторлуктан алып сал-
гандары менен деле баш редак-
тордой эле милдетин єтєп,  иш-
теп жатат. Тигиниси деле, муну-
су деле Таке, дешип тиги же бул 
маселелерди сурашып, тындыр-
бай кеўеш сурап келе беришет. 
Такем, бирин да какпайт, баягы 
эле баш редактор кезиндей жи-
бектей созулуп оўдоочу жерле-
рин оўдоп, тїздєєчї жерлерин 
тїздєп  берет. Коомдук башта-
лыштагы баш редактор десек де-
ле жараша турган” деп кїлдїргє-
нї кїнї бїгїнкїдєй эсимде.

Ырас эле гезит ишин Таалай-
бек Кайыпбековичтей жакшы 
билгендер арабызда кем. Орус-
ча, кыргызча тереў билгендик-
тен жигери кеў. Кандай гана су-
роо менен кайрылбаўыз туура 
жоопту аласыз. Каталарыўыз оў-
долот, чийки жери ийине жетет. 

Кызыгы, Таалайбек Кайыпбе-
ковичти биз каалагандай пайда-
ланып келдик. Кааласак баянда-
мачылыкка да которобуз. Же бє-
лїм башчылыкка бекемдейбиз. 
Бирок, чиркин бир да жолу мени 
жогорку кызматтан алып салды-
ўар деп таарынганын сезбедик. 
Кечирип коюшсун айрым ке-
сиптештерим тємєндєп калыш-
са чєгїп кетишет. Кызмат кол-
дун кири экенине маани бериш-
пейт. Мансап атасынан калган-
дай капа болушат, кап?! Бир сєз 
менен айтканда Темировдон їй-
рєнє турган таалимдер жана таа-
сирлер кєп.

Темировдун канча жолу орун 
басар же бєлїм башчы, баян-
дамачы болгонун санап кажети 

“Эркин-Тоого” – 30 жыл

КЕМЕНГЕР КАЛЕМГЕР
Кыргыз журналистикасынын кыйырында кыраан 

калемгерлер саналуу. Алардын туу башында Кыргыз 
Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген 

ишмер, чыгаан журналист Таалайбек Кайыпбекович Темиров 
турат. Эгемен эркин єлкєбїз менен теў катар негизделген 
мамлекеттик расмий “Эркин-Тоо” гезитине да быйыл 30 жыл 
толот. Мына ушул эгемен єлкєбїз  менен бирге такандаган  
жаўы гезитте Таалайбек Кайыпбекович башкы редактор болуп 
иштеп, гезиттин алгачкы тарых барактарын тїптєєгє теўдешсиз 
мээнетин жумшаган. Жумшап да келатат. 1996-жылдын 
22-апрелинен 2002-жылдын 22-апрелине чейин 6 жыл башкы 
редактор болуп иштеп, гезиттин чыгармачылык жамаатын 
чыўдоо менен бирге мамлекеттик гезиттин маўыздуулугун, 
мазмунун арттырууда айрыкча роль ойногон. Эў узак иштеген 
башкы редакторубуз десек жаўылыштык эмес.

жок. Ат айланып казыгын та-
бат демекчи кайрадан орун ба-
сарлык кызматка келгенде ор-
дун  жуумак болду. Туура саат 
12.00дє чай ичїї шааниси баш-
талды. Торт, суусундуктар ме-
нен тостторду айта баштадык. 
Кїлїп-жайнап, жакшы тилектерди 
кааладык. Айтайын дегеним иш 
учурунда жакшылыктарыбызды 
жууганда спирттик ичимдиктер-
ди аралаштырып аша чаап кетмей 
адаттарыбыз бар эле. Бу саам ан-
дай болбоду. Тартип, тартип жана 
тартип демекчи, тартип жагын да 
ушу турган Темировдон їйрєнсєк 
болчудай. Мактаныч, ысырапкор-
чулук, кєєдєн кєтєрїї, текебер-
чилик єўдїї терс кєрїнїштєрдї 
жоё албай жїрєбїз. Демек, бул 
жагынан да Таалайбек Кайып-
бековичтен їлгї алсак болчудай.. 

Таалайбек Кайыпбекович кы-
шында кар жатпаган, хан, бек, 
манасчы, даанышман, аалым-
дар кєп чыккан  Кочкор райо-
нунун кулуну. Атасы Кайып-
бек Темиров районго белгилїї 
белдїї мугалим болгон. Ачы-
гын айтканда Кайыпбек Теми-
ров Кочкор єрєєнїнїн Дїй-
шєнї . Миўдеген окуучуларды 
тарбиялаган. Ошондуктан, бир 
туугандар Темировдун темир-
дей тартибин алышып мектепте 
да, жогорку окуу айларында да 
жакшы окушкан. Ата таалими 
текке кетпеген. Бїгїнкї кїндє                            
Темировдордун єрєєн-бутагы 
єскєн. Атасынын наамын ал-
ган орто мектептин окуучула-
рын, мугалимдерин демєєрчї-
лїккє алышып келишет. Кайып-
бек Темиров атындагы орто мек-
теп – алдыўкы мектеп! Аталары-
нын ордун жоктотуша элек. Мек-
теп менен байланыштары бекем!

Угушума караганда  бир кез-
де Таалайбек Кайыпбекович-
ти Ак їй менен Кєк їйгє кыз-
матка чакырышкан дешет. Таў?! 
Кєп ємїрї бирге єткєн “Эркин-
Тоосунан” єткєн зоолорду эўсе-
беди  шекилди. 30 жылдык тары-
хы бар гезиттин ысыгына кїйїї, 
суугуна чыдоо пешенесине чи-
йилгендей... Алдыда  50, 60, 70 
жылдыктар бар эмеспи.

Жїзїнєн нур чачырап турган 
Таалайбек Кайыпбекович 65 
жаштын насибин кєрїп жатат. 
Жїзї жаш ишенбейм, 65 жаштын 
эмес эле кырктын кырында кый-
кырып тургандай. Неберелерин 
эркелетип, ємїрлїк жары менен 
узак жашоосуна тилектешпис. 
Анткени, биз да орус жазуучу-
лары айткандай Темировдун 
журналисттик-чыгармачылык 
мектебинен канат кїїлєп учуу-
дабыз.

Таалайбек Кайыпбекович, бар 
болуўуз! Кєп жашап, узак ємїр 
сїрїўїз!

Айчїрєк МАКЕШОВА
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Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Æåð êàçûíàñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2018-æ., ¹5, 282-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1)  Ìûéçàìäûí á¿òê¿ë òåêñòè áîþí÷à àð ò¿ðä¿¿ æºíäºìº ôîðìàëàðûíäàãû «ªêìºò» äåãåí 

ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
2) 22-áåðåíåäå:
à)  1-áºë¿ê òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãó òºìºíê¿ æîëäîð ìåíåí áåðèëèøè ì¿ìê¿í:
1) êîíêóðñ ºòêºð¿¿;
2) àóêöèîí ºòêºð¿¿;
3) «áèðèí÷è áåðèëãåí ºò¿íìº» ýðåæåñèí êîëäîíóó;
4)  Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí ÷å÷èì êàáûë àëóó.»;
á) 8-áºë¿ê ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
3) 25-áåðåíåíèí 3-áºë¿ã¿ ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
4) Ìûéçàì òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 251-áåðåíå ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«251-áåðåíå.  Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìèíèí íåãèçèíäå 

æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãóí áåð¿¿ òàðòèáè
1. Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 

÷å÷èìè áîþí÷à 100 ïàéûç ìàìëåêåòòèê ¿ë¿øò¿ê êàòûøû áàð ÷àðáàêåð ñóáúåêòòåðãå æàíà 
ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðãà ãàíà áåðèëåò.

Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãóí áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí ÷å÷èì êîíêóðñ æå àóêöèîí ºòêºð¿¿ çàðûë÷ûëûãûí 
æîêêî ÷ûãàðàò.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìè áîþí÷à æåð êàçûíàñûí 
ïàéäàëàíóó óêóãóí áåð¿¿ òàðòèáè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáû-
íàí àíûêòàëàò.».

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 5-àâãóñòó, ¹92

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О НЕДРАХ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
22 èþëÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î íåäðàõ» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñ-

êîé Ðåñïóáëèêè, 2018 ã., ¹5, ñò. 282) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïî âñåìó òåêñòó Çàêîíà ñëîâî «Ïðàâèòåëüñòâî» â ðàçëè÷íûõ ïàäåæíûõ ôîðìàõ çàìå-

íèòü ñëîâàìè «Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ;
2) â ñòàòüå 22:
à) ÷àñòü 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ïóòåì:
1) ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;
2) ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
3) ïðèìåíåíèÿ ïðàâèëà «ïåðâîé ïîäàííîé çàÿâêè»;
4) ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;
á) ÷àñòü 8 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó;
3) ÷àñòü 3 ñòàòüè 25 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó;
4) Çàêîí äîïîëíèòü ñòàòüåé 251 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ñòàòüÿ 251.  Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ 

Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
1. Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ïî ðåøåíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-

êè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì è ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì ñî 
100-ïðîöåíòíîé ãîñóäàðñòâåííîé äîëåé ó÷àñòèÿ.

Ïðèíÿòèå Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïðà-
âà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà èëè àóêöèîíà.

2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ïî ðåøåíèþ Êàáèíåòà Ìèíèñò-
ðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îïðåäåëÿåòñÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ñåìè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-

êîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 5 àâãóñòà 2021 ãîäà, ¹92

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИШКЕК ШААРЫНЫН 
МЭРИН ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 30-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðäûê êå¢åøèíèí áè-

ðèí÷è ñåññèÿñû áîëóï ºòò¿.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-

ñèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëå-
ðèíå, «Áîðáîðäóí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 23-áåðåíå-
ñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2013-æûëäûí 26-äåêàáðûíäàãû ¹191 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí 
«Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûí ìýðèí øàéëîî òàðòèáè æºí¿íäº» æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí ìýðèí øàéëîî 2021-æûëäûí 26-àâ-
ãóñòóíà äàéûíäàëñûí æàíà ñààò 9.00äºí 12.00ãº ÷åéèí ºòêºð¿ëñ¿í.

2. Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëîîíó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíà ûëàéûê æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òàðàáûíàí 2020-æûëäûí 
11-ìàéûíäàãû ¹244 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê ýðåæå-
ëåðäèí ñàêòàëûøû ìåíåí ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðñóí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-àâãóñòó, ¹643

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ШААРЫНЫН 
МЭРИН ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 2-àâãóñòóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí áè-

ðèí÷è ñåññèÿñû áîëóï ºòò¿.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-

ñèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëå-
ðèíå, «Îø øààðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 23-áåðå-
íåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2013-æûëäûí 26-äåêàáðûíäàãû ¹191 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí 
«Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûí ìýðèí øàéëîî òàðòèáè æºí¿íäº» æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø øààðûíûí ìýðèí øàéëîî 2021-æûëäûí 26-àâãóñòó-
íà äàéûíäàëñûí æàíà ñààò 9.00äºí 12.00ãº ÷åéèí ºòêºð¿ëñ¿í.

2. Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëîîíó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäà-
ðûíà ûëàéûê æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òàðàáûíàí 2020-æûëäûí 11-ìà-
éûíäàãû ¹244 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê ýðåæåëåðäèí 
ñàêòàëûøû ìåíåí ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðñóí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-àâãóñòó, ¹644

ТЕГЕРАНДАГЫ ЖОЛУГУШУУ
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин 
Тєрагасы Талант Мамытов 6-августта Россия 
Федерациясынын Федералдык жыйынынын 
Мамлекеттик Думасынын Тєрагасы Вячеслав Володин 
менен жолугушту.

Жолугушуу Ирандын Президенти Эбрахим Раи-
синин инаугурациясынын расмий салтанатына бай-
ланыштуу Кыргыз Республикасынын парламенттик 
делегациясынын Тегеранга иш сапарынын алкагын-
да єттї.

Тараптар эки тараптуу кызматташтыктын, анын 
ичинде, парламенттер аралык кызматташтыктын ма-
селелерин талкуулашты.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек Марипов 
6-7-августта Ысык-
Кєл облусуна жасаган 
иш сапарында селдин 
кесепетинен жабыркаган 
Ак-Суу, Жети-Єгїз жана 
Тоў райондоруна барып, 
жергиликтїї калк менен 
жолугушту. 

Улукбек Марипов мындан 
тышкары Каракол шаарын-
дагы «Бугу Эне» зоопаркына 
барды. Жети-Єгїз району-
нун Кичи-Жаргылчак айы-
лындагы «Кредо-Бак» кооперати-
винин, Ананьево айылындагы «Эт-
нопродукт» ишканасынын иштери 
жана Чолпон-Ата шаарындагы сар-
кынды сууларды тазалоочу курул-
малардын абалы менен таанышты. 
Ошондой эле катуу мєндїрдїн кесе-
петинен айыл чарба єсїмдїктєрїнє 
залал келтирилген Тїп районунун 
Арал айыл аймагынын жер тилке-
лерин кыдырып чыкты. Ак-Суу ра-
йонундагы 14 миўден ашуун адам 
жашаган Теплоключенка айылынын 

тургундары менен жолугушту, алар-
дын жарымынын жеке турак-жайы 
жок. 1991-жылдан бери айылда жер-
лерди трансформациялоо маселеси 
чечиле элек. Бирок, Министрлер Ка-
бинетинин чечими менен 99 гектар 
жер трансформацияланган жана ал 
айыл тургундары арасында бєлїш-
тїрїлїп берилет.

Иш сапардын жыйынтыгы боюн-
ча мамлекеттик жана жергиликтїї 
бийликке бир катар тапшырмалар 
берилди.

Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Улукбек Марипов 7-августта Тїркия 
Республикасынын вице-президенти 
Фуат Октай менен болгон телефон-
дук сїйлєшїїсїнїн жїрїшїндє жал-
пы тїрк элине адам курмандыктары 
менен коштолгон токойдогу єрт кыр-
сыктарына байланыштуу кєўїл айтып, 
жабыркагандардын тез арада калыбы-
на келїїсїн каалады.

Сїйлєшїїнїн жїрїшїндє тарап-
тар эки тараптуу кызматташтыктын 
актуалдуу маселелерин, ошондой эле 
Кыргыз-Тїрк єкмєттєр аралык соода-
экономикалык кызматташтык боюн-
ча комиссиянын 10-кеўешмесин єт-
кєрїїнїн жаўы датасын талкуулады.

Белгилей кетсек, 6-7-августка план-
даштырылган 10-кеўешме Тїркия Рес-
публикасындагы токойлордогу єрт 
кырсыгына байланыштуу кийинкиге 
жылдырылган.

Даярдаган 
Таалайбек ТЕМИРОВ

КОМИССИЯНЫН 
КЕЎЕШМЕСИ 
ЭМИ ЄТЄТ

КАЛК ПИКИРИ ЭСКЕ АЛЫНАТ

2021-жылдын  10-августу4
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЄ КАРАШТУУ АДАМ 

УКУГУ БОЮНЧА КООРДИНАЦИЯЛЫК 
КЕЎЕШТИН ИШИ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó 

Àäàì óêóãó áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åøòèí èøèí 
èðåòêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûë-
äûí 18-íîÿáðûíäàãû ¹630 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿í¿í àëäûíäàãû Àäàì óêóêòàðû áîþí÷à 
êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 3-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíà" äåãåí 
ñºçäºð "Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñè òèðêå-
ìåãå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûë-
äûí 17-ìàðòûíäàãû ¹155 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Àäàì óêóãó áîþí÷à êîîðäè-
íàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Àäàì óêó-
ãó áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº æîáîäî:

- àòàëûøûíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç "Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûë-
ñûí;

- 1-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç "Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûë-
ñûí;

- 4-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòû-
ðûëñûí;

- 5-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 7-ïóíêòóíóí ýêèí÷è æàíà ñåãèçèí÷è àáçàöòàðûí-
äàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 10-ïóíêòóíäàãû "âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äå-
ãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 11-ïóíêòóíäàãû "òºðò" äåãåí ñºç "¿÷" äåãåí ñºç 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 22-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 24-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"24. Êîîðäèíàöèÿëûê êå¢åø ºç¿í¿í èøè æºí¿íäº 

îò÷åòòó æûë ñàéûí æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàò-
òàðûíà æàðûÿëàéò.";

- 27-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "êàìñûçäîî" äå-
ãåí ñºç "óþøòóðóó" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 28-ïóíêòóíóí îí áèðèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîò-
òó äåï òààíûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûë-
äûí 5-ìàðòûíäàãû ¹78 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè æº-
í¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòóíóí 6-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäà-
ãû îí òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíå êàðàøòóó Àäàì óêóãó áîþí÷à êîîðäèíàöèÿ-
ëûê êå¢åøòèí èøèí óþøòóðóó÷óëóê æàêòàí êàì-
ñûç êûëàò.".

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûë-
äûí 22-àâãóñòóíäàãû ¹473 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ìèíèñòðëèêòåðèíèí, àäìèíèñòðàöèÿëûê âå-
äîìñòâîëîðóíóí æàíà áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäà-
ðûíûí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº" òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå:
- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

3 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìè-
íèñòðëèãè

580

àíûí è÷èíäå:

- áîðáîðäóê àïïàðàòû 95

- âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿ 361

- àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿ 124

1) 2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï

3 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìè-
íèñòðëèãè

620

àíûí è÷èíäå:

- áîðáîðäóê àïïàðàòû 95 

 - âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿ 401 

 - àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿ 124 

2) 2023-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï 

 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìè-
íèñòðëèãè 

660 

 àíûí è÷èíäå:  

 - áîðáîðäóê àïïàðàòû 95 

 - âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿ 441 

 - àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿ 124 

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 3-àâãóñòó, ¹103

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАДАНИЯТ, МААЛЫМАТ, СПОРТ ЖАНА ЖАШТАР 
САЯСАТЫ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЖАШТАР ИШТЕРИ, ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА 

СПОРТ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИКТИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН 
АК-СУУ РАЙОНУНУН ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА АЙЫЛ АЙМАГЫНДА

 ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" 
КАТЕГОРИЯСЫНАН "КАЛКТУУ КОНУШТАРДЫН ЖЕРЛЕРИ" 

КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН 
АК-СУУ РАЙОНУНУН КАРАКОЛ АЙЫЛ АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН 

ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН 
"КАЛКТУУ КОНУШТАРДЫН ЖЕРЛЕРИ" КАТЕГОРИЯСЫНА 

КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 
АРДАК ГРАМОТАСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà 
æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàøòàð èøòåðè, äå-
íå òàðáèÿ æàíà ñïîðò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí èøèí 
èðåòêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí æà¢û ò¿ç¿ì¿í¿í áåêèòèëãåíäè-
ãèíå áàéëàíûøòóó, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ òèðêåëãåíäåð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà 

æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàøòàð èøòåðè, äåíå 
òàðáèÿ æàíà ñïîðò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê æºí¿íäº æîáî 
1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà 
æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàøòàð èøòåðè, äåíå 
òàðáèÿ æàíà ñïîðò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèêòèí áàøêàðóó 
ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 2-äå-

êàáðûíäàãû ¹819 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàø-

òóó Æàøòàð èøòåðè, äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò áîþí÷à ìàìëåêåò-
òèê àãåíòòèê æºí¿íäº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 12-äåêàá-
ðûíäàãû ¹653 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å-
÷èìäåðèíå òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 18-ïóíêòó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 16-ìàð-
òûíäàãû ¹168 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó 
Æàøòàð èøòåðè, äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 
àãåíòòèêòèí àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 31-èþ-
ëóíäàãû ¹356 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûë-
äûí 2-äåêàáðûíäàãû ¹819 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº 
êàðàøòóó Æàøòàð èøòåðè, äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò áîþí÷à ìàì-
ëåêåòòèê àãåíòòèê æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèí ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíóó òóóðàëóó" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 4-àâãóñòó, ¹108

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíó-
íóí Òåïëîêëþ÷åíêà àéûë àéìàãûíäàãû êàëêòóó êîíóøòàðäûí àé-
ìàêòàðûí êå¢åéò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð 
êîäåêñèíèí 20-áåðåíåñèíå, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñ-
ôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íûí 6-áåðåíåñèíå, "Ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí 
áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòîðóóãà (òðàíñôîðìà-
öèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 1-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 12-ïóíêò÷àñûíà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Ûñûê-Êºë îáëó-
ñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2021-æûëäûí 23-àïðåëèíäåãè 
¹3/7-922 êîðóòóíäóñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë 
îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 25-ìàéûíäàãû ¹208-ò áóéðóãóí êº¢¿ëãº àëóó ìåíåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðà-
éîíóíóí Òåïëîêëþ÷åíêà àéûë àéìàãûíûí ¹782 (20 ãà), ¹787 (32 

ãà), ¹971 (47 ãà) êîíòóðëàðûíäà æàéãàøêàí Àéûë ÷àðáà æåðëå-
ðèíèí ìàìëåêåòòèê ôîíäóíóí 99 ãà ñóãàò àéäîî æåðëåðè "Àéûë 
÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "Êàëêòóó êîíóøòàð-
äûí æåðëåðè" êàòåãîðèÿñûíà æåêå òóðàê ¿éëºðä¿ êóðóó ¿÷¿í êî-
òîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîí-
äóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûçäàñûí:

- æåðëåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿í¿;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè ìàêñàò-
òóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó.

3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí áèðèí÷è îðóí 
áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 4-àâãóñòó, ¹109

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíó-
íóí Êàðàêîë àéûë àéìàãûíäàãû êàëêòóó êîíóøòàðäûí àéìàêòàðûí 
êå¢åéò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 
20-áåðåíåñèíå, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, 
"Ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëà-
ðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòîðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòî-
ðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
1-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 12-ïóíêò÷àñûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Ûñûê-Êºë îáëóñóíäàãû ûéãàðûì 
óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2021-æûëäûí 23-àïðåëèíäåãè ¹3/7-919 êîðó-
òóíäóñóí æàíà Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíäóê ìàìëåêåò-
òèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2021-æûëäûí 25-ìàéûíäàãû ¹209-ò 
áóéðóãóí êº¢¿ëãº àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéî-
íóíóí Êàðàêîë àéûë àéìàãûíûí ¹700 (50,0 ãà) æàíà ¹944 (9,9 

ãà) êîíòóðëàðûíäà æàéãàøêàí Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí ìàìëå-
êåòòèê ôîíäóíóí 59,9 ãà ñóãàò àéäîî æåðëåðè "Àéûë ÷àðáà áà-
ãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "Êàëêòóó êîíóøòàðäûí æåð-
ëåðè" êàòåãîðèÿñûíà æåêå òóðàê ¿éëºðä¿ êóðóó ¿÷¿í êîòîðóëñóí 
(òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîí-
äóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûçäàñûí:

- æåðëåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿í¿;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè ìàêñàò-
òóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó.

3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí áèðèí÷è îðóí 
áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 4-àâãóñòó, ¹110

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 91-áåðåíåñèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Àðäàê 
ãðàìîòàñû óþøòóðóëñóí.

2. Òºìºíê¿ òèðêåëãåíäåð áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Àðäàê 

ãðàìîòàñû æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Àðäàê 

ãðàìîòàñûíûí ñ¿ðºòòºìºñ¿ 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Àðäàê 

áåëãèñèíèí ñ¿ðºòòºìºñ¿ 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.
3. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2006-æûëäûí 13-äå-

êàáðûíäàãû ¹853 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àðäàê 
ãðàìîòàñû æºí¿íäº" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 7-àâãóñ-
òóíäàãû ¹463 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2006-æûë-

äûí 13-äåêàáðûíäàãû ¹853 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í Àðäàê ãðàìîòàñû æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãè-
ç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 22-îêòÿá-
ðûíäàãû ¹497 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2006-æûë-
äûí 13-äåêàáðûíäàãû ¹853 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í Àðäàê ãðàìîòàñû æºí¿íäº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ 
òóóðàëóó" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 27-äåêàá-
ðûíäàãû ¹714 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ÷å÷èìäå-
ðèí äàÿðäîî òàðòèáèí æàêøûðòóó ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèð-
ãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 5-àâãóñòó, ¹113
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Унутулгус жылдар -Роза Тєрєкуловна, са-
ламатсызбы? Эске-
рїїлєрїўїздї окусам: 

«10-август мен їчїн єзгєчє 
кїн деп жазыптырсыз». Бул 
кїн башка кїндєрдєн эмне-
си менен айырмаланат? Cиз 
їчїн ал кандай сырдуу дата? 

- Ушуга кєўїл бурганыў їчїн 
рахмат. Чынында эле бул мен 
їчїн абдан маанилїї кїн. Бы-
йылкы жылдын 10-августунда 
биздин апабыз Нагима Айтма-
тованын каза болгонуна 50 жыл 
толуп отурат. Ал эми Керез же-
ўемдин кєзї тирїї болсо 91ге 
чыкмак (былтыр пандемиядан 
улам 90 жылдыгын быйылкыга 
жылдырганбыз). Менин эсимде, 
апам Керез жеўенин туулган кї-
нїндє кєз жумган. Албетте, бул 
датаны жакын адамдарыбызды 
чакырып, куран окутуп эске-
ришибиз керек эле. Бирок, пан-
демия кїчєгєндєн кїчєп чогу-
лууга мїмкїнчїлїк болбой жа-
тат. Ошондон улам, эскерїїлє-
рїмдї жазуу менен гана чектєє-
нї туура кєрдїм.

- Керез жеўем деп айтып 
калдыўыз. Агаўыз менен же-
ўеўиз кантип таанышып, баш 
кошуп калышкан? 

- Алар таанышып, сїйлєшїп 
жїрїп баш кошкон мезгил со-
гуштан кийинки оор жылдарга 
туш келди. Биздин їй-бїлє Пок-
ровка айылында (азыр Талас об-
лусунун Манас районунун бор-
бору) жашап жаткан мезгил. Биз 
ал жерге 1949-жылы Жийде де-
ген айылдан кєчїп келгенбиз, 
бул апабыздын балдарды жак-
шыраак мектепке окутсам деп 
жасаган аракети эле (ал мезгил-
де Покровканын мектеби ошо 
тегеректеги мектептердин эў 
мыктысы деп эсептелчї). 

 Биз Катей апа деген казак 
аялдын їйїндє батирде жаша-
дык. Анын эки уулу согуштан 
кайтпай калып, ал кайниси-
нин уулун багып алып, келече-
гин ошол балага арнап жашап 
жаткан экен (ал бала менден 2-3 
жаш кичїї болчу). Катей апа-
нын їйї эки бєлмєдєн жана да-
листен турган курулуш, анын 
бир бєлмєсїндє єзї баласы ме-
нен, экинчисинде – биздин їй-
бїлє: апам, эжем Люция, анан 
мен жашайбыз. Жайкы каникул-
да Фрунзеден (азыркы Бишкек 
ш.) Айыл чарба институтунда 
окуп жїргєн студент Чыўгыз 
акем, Москвадан Геологиялык-
чалгындоо институтунда окуп 
жїргєн Ильгиз акем келишет. 

Биздин эў жакынкы кошуна-
быз кїйєєсї согуштан кайтпай 
калган, Адиш деген жалгыз уулу 
менен жашаган Уулбїбї аттуу 
жаш аял эле. Адиш да менден 
кичїї эле, ошондуктан бул эки 
бала їчїн мен “Роза эже” бол-
чумун. 

Биз абдан ынтымактуу, боо-
рукер коўшулардан болдук, бир 
чыны чайды бєлєк иччї эмес-
пиз. 

- Кєпчїлїгїбїзгє эле кызык 
болушу керек, Чыўгыз Айт-
матовдой залкар инсандын 
жубайы кандай адам болгон?

- Керез Шамшибаева – Кыр-
гыз ССРинин эмгек сиўирген да-
рыгери 1930-жылы 10-августта 
Чїй облусундагы Он-Бир-Жылга 
айылында жарык дїйнєгє кел-
ген. Анын атасынын дене бою 
баатырдыкындай чоў, кубат-
туу болгон (аны ал єзї кєргєн 
эмес, ага ошондой деп айтып бе-
ришкен). Керездин атасы менен 
апасы эў алдыўкы колхозчулар-
дан болушкан. Бирок, атасы кї-
тїїсїз жерден катуу ооруп ка-
лып, кызы тєрєлє электе каза 
болот. Ошон їчїн анын атын Ке-
рез деп коюшкан, б.а. атасынан 
калган мурас же белек дегени. 
Керез жеўенин Мутабай деген 
агасы бар эле. Анан атасы ка-
за болгондон кийин кудагый-
ды (Керездин апасы) эки бала 
менен башка урууга кетип кал-
басын деп кайнисине никелеп 
коюшат. Андан бир эркек бала 
(Темир) тєрєлєт. Азыр Керез 
жеўенин бир туугандары єтїп 
кеткен, бирок алардан калган 
бала-чакасы бар. Бул їй-бїлє-
нїн дагы бир абдан мыкты мї-
чєсї – Керез жеўенин атасынын 

Айша деген бир тууган карында-
шы болор эле. Керез ага Айшаке 
деп кайрылчу, биз болсо Айша 
апа дечїбїз.

Айша апа Чїй облусунан чык-
кан биринчи кыргыз коммунист 
аялдардын бири эле. Ал чыныгы 
коммунист болчу (китептерде 
жазгандай). Ал ар кандай пар-
тиялык кызматтарды аткарган 
жана эў акыркы жумушу – бул 
Беловодскидеги (Ак - Суудагы) 
майып балдар їчїн жетим бал-
дар їйїнїн директорунун кыз-
маты эле. Мен кээде Ак-Сууда-
гы жетим балдар їйїндє болуп 
жаткан жагдайды кєрїп таў кал-
чумун. Ата-энеси албай, мам-
лекетке єткєрїп берген майып 
балдарга карата Айша апа жа-
на анын кол астында иштеген 
аялдар ушунчалык кам кєрїп, 
аракет кылышчу. Ал балдардын 
ар бирин кєтєрїп, жууп, кийим 
- кечесин таза кармап, дары, 
уколдорун убагында берип,.. 
иши кылып Айша апа шаарга 
келсе да дайыма алар жєнїн-
дє тынчсызданып, кандайдыр 
камын кєрїп жїрчї. Бул киши 
чынчыл, эмгекчил жана адилет-
тїї директор экенин мен єз кє-
зїм менен кєрїп ынангам. 

Баса, Ч.Айтматов жана К.Му-
хамеджановдун “Фудзиямадагы 
кадыр тїн” аттуу спектаклинде-
ги мугалимдин прототиби Айша 
апа. Ал спектаклде да Айша апа 
деп аталат. 

 Айша апа Керездин баштал-
гыч класстарда эле жакшы оку-
ганын, зээндїї экенин байкап, 
аны шаардагы атактуу №5 мек-
тепке которот. Керез Шамши-
баева №5 мектепти алтын ме-
даль менен аяктап, мединсти-

тутка окууга єтєт. Медицина-
лык институтта дагы ал жакшы 
окуган студент жана комсомол 
уюмунун активдїї мїчєсї бол-
гон. 

 Совет мезгилинде комсомол 
же ВЛКСМ Советтер Союзу-
нун Коммунисттик партиясы-
нын жетекчилиги астында иш-
теген эў кїчтїї жаштар кыймы-
лы болгон. Ал жаштарды мекен-
чилдик духта тарбиялоого, ар 
тараптан єнїккєн адам болуп, 
келечекте мамлекеттик жана 
коомдук иштерди аткарып, баш-
кара турган адамдардын муун-
дарын даярдаган. Комсомолдун 
башталгыч уюмдары ар кандай 
ишканаларда, билим берїї ме-
кемелеринде ачылып, андан 
соў алардын райондук, облус-
тук ж.б.у.с. деўгээлдеги коми-
теттери болор эле. Мунун баа-
ры азыр тарыхка айланып уну-
тулуп калды, бирок ошо кезде 
комсомол уюмунун мїчєсї бол-
гондордун ал кыймыл жєнїндє 
жагымдуу нерселер эсине тїшєт 
деп ойлойм. Совет мезгилинде 
баары эле жаман болгон эмес да.

Комсомол бул изденїїнїн, де-
милгелїїлїктїн, романтиканын 
мектеби, ошондой эле комсомол-
дук жана студенттик жашоо да-
йыма бирге болор эле.

 Чыўгыз менен Керез єз мез-
гилинин жаштарынын катарын-
да болушкан жана алар комсо-
мол кыймылынын жигердїї мї-
чєлєрї эле. 

Бир кїнї Фрунзе шаарынын 
Биринчи-Май районунун ком-
сомол комитетинин кезектеги 
конференциясы єтєт. Ал конфе-
ренцияга мединституттун аты-
нан келген делегациянын кура-

мында Керез Шамшибаева, ал 
эми Айыл чарба институтунун 
атынан барган группада Чыў-
гыз Айтматов бар экен. Тагдыр... 

Конференцияда Керез мединс-
титуттун студенттеринин кан-
дайдыр бир проблемалары жє-
нїндє чыгып сєз сїйлєйт. Айыл 
чарба институтунун студентте-
ринин атынан Чыўгыз Айтма-
тов сїйлєйт. Экєєнїн кєз ка-
раштары окшош болуп чыгат. 
Тыныгуу учурунда Чыўгыз ме-
нен Керез жолугуп, аларды кы-
зыктырган жалпы проблемалар 
жєнїндє сїйлєшїшєт. Ошентип 
экєє таанышып калып, анан би-
рин-бири жактырып, кыз менен 
жигит болуп сїйлєшїп калышат. 
Ал кезде Чыўгыз али “эл душма-
нынын баласы” эле, ошондук-
тан сталиндик стипендиядан 
алынып, аспирантурага кабыл 
алынбай калган мезгили болчу. 
Сталин али тирїї, согуштан ки-
йинки репрессиялар кїчєп баш-
таган мезгил жана биздин їй-бї-
лєнїн, ошондой эле Чыўгыздын 
тагдыры кандай болору белги-
сиз эле. Бул сталиндик тотали-
тардык мезгил болчу. 

 Ошого карабастан Керез Чыў-
гыздын адамдык касиеттерин, 
жашоого болгон кєз караштарын 
жактырып, жакшы кєргєн. Алар 
бирин-бири чын ыкластан жак-
шы кєрїп їйлєнїшкєн. 

Ал учурда Чыўгыз акемдин 
келечек тагдыры белгисиз эле, 
Чыўгыз кадыр-баркка жана 
даўкка кийинчерээк бєлєндї. 

 Ошентип, їй-бїлєбїздїн би-
ринчи кубанычына мен жогору-
да айткан биздин жакын кєргєн 
кошуналарыбыз гана катышты...

- Керез жеўеўиз їйїўїз-
дєрдїн босогосун биринчи 
аттап келген маалы эсиўиз-
деби? Їй-бїлєўїзгє баш ко-
шулган ошол кїн сизге, апа-
ўызга, бир туугандарыўызга 
кандай таасир тийгизип, кан-
дай сезимдерде болдуўуздар?

- 1952-жыл. Жайкы каникул-
га келген Чыўгыз аке бир кїнї 
єзїнїн сырын ачып:

- «Сїйлєшкєн кызым бар, 
мїмкїн биз жакында їйлєнє-
бїз», - деди. 

Бир аздан кийин Чыўгыз апа-
ма жазган катында ал сїйлєш-
кєн кызы Керез экєє їйлєнгє-
нїн, дос студенттерин чакырып 
кичинекей тойчук беришкенин 
айтыптыр. Жакында каникулга 

чыкканда бизге Покровкага ке-
лишерин да кабарлаптыр. 

1953-жыл, июль. Чыўгыз 
менен Керез экєєнїн маршру-
ту мындай эле: Фрунзеден Жам-
булга (азыр Тараз шаары) поезд 
менен келип, анан Покровка 
жакка баруучу грузовой маши-
не (ал кезде биз жакта автобус-
тар же жеўил автомашиналар 
тїк жок эле) таап, ошого тїшїп, 
анан биздин їйгє келїї эле. 

 Бул кадимки иш кїнї болчу. 
Кызматка кеткени єз ишине, 
талаада иштегендер талаага ке-
тишкен. Мен болсо таў азандан 
башымды айран менен жууп, ча-
чымды майда тиштїї тарак ме-
нен сып-сыйда кылып тарап, эки 
чач кылып єрдїм. Анан кызыл 
гїлдїї жаўы кєйнєгїм (болгону 
эки кєйнєгїм бар болсо керек) 
бар эле, аны кийдим да агам ме-
нен жеўемди качан келет деп кї-
тє баштадым. 

Кечээ эжем Люция экєєбїз бїт 
їйдї (Катей апа жагын да) таза-
лап, жыйнап койгонбуз. Иий ба-
са! Короо да, короого кире тур-
ган калитканын асты да чаўда-
бай таза болушу керек да деп че-
лек менен арыктан суу алып ке-
лип, эшиктин астына, калитка-
нын астына суу сээп шыпырып 
койдум. Єзїмдїн эки кєзїм ка-
литкада, качан келишет?.. Алар 
кєрїнбєйт. Бир аздан кийин 
карасам баары кургап, чаў чы-
гып калыптыр. Кайрадан арык-
тан суу алып келип... Ошентип 
жатып 2-3 жолу шыпырдым ок-
шойт. Тєртїнчї жолу суу алып 
келип себейин деп жатсам ка-
литка ачылып, Чыўгыз акем 
менен Керез жеўемдин єўї кє-
рїнїп калды. Алар жылмайып:

«Ай, Роза, биз келип калдык, 
саламатсыўбы!», - дешти.

Мен болсо баягы толо суусу 
бар челекти кєтєргєн бойдон 
аларды кєздєй чуркаптырмын, 
атайын кийген кооз кєйнєгїм-
дїн этеги сууга малынып кал-
ганын деле байкабай...

«Ай, челегиўди кой!», - дешет 
алар кїлїп. Ошондо гана эсиме 
келип, челекти жерге коюп, анан 
аларды кєздєй чуркадым!..

 Ал кезде мен 16га чыгып кал-
ган кызмын. Биздин їй-бїлє-
дє 1937-жылдан бери бир дагы 
мындай кубанычтуу окуя бол-
гон эмес. 

- Кыргызда: «Койчунун 
таягынан, келиндин аягы-

Роза АЙТМАТОВА: 

«КЕРЕЗ ЖЕЎЕ БАКЫТ АЛЫП КЕЛГЕН 
“АК ЖОЛТОЙ” КЕЛИН БОЛДУ»

Ааламга атагы тараган залкар жазуучу Чыўгыз 
Айтматов: «Сени тааныгандар жашап жатканда, 

сен тирїїсїў», - деп айткандай, Айтматовду 
убагында таанып - билген адамдар кєп болсо да, анын 

жашоосунун урунттуу учурларын бир уядан учкан 
бир туугандарындай жакшы билген, анын бейнесин 
алардай таасирдїї эч ким ачып бере албаса керек. 

Андыктан, бїгїн мен Чыўгыз Айтматовдун бир 
тууган карындашы Роза Айтматова менен жолугуп, 

жазуучунун жашоосундагы жакшы кїндєрїн эскерип, 
алардын їй-бїлєсїндє 10-август деген дата кандай 
сырды катаарын єз оозунан угуп, Роза Тєрєкуловна 

менен ошол кїндєргє чогуу барып келдим. 

Чыўгыз Айтматов жубайы менен

Роза Айтматова жеўеси Керез менен
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нан», - деген макал бар эмес-
пи. Бул жагынан алып кара-
ганда, жеўеўиз кандай келин 
болду? 

- Азыр ойлоп кєрсєм Керез же-
ўе биздин їй-бїлє їчїн “ак жол-
той” келин болуптур. Кыргыз-
да “ак жолтой” деген бул бакыт, 
жакшылык алып келе турган 
адам же окуя эмеспи. Керез же-
ўенин бизге келиши так ошондой 
болду. Чынында эле ал келгенден 
баштап биздин їй-бїлєдє бири-
нин артынан бири жакшылыктар 
болуп жатты.

Ал эми мен їчїн жеўелїї бо-
луш бакыт болду. Кыргызда ил-
гертен жеўе менен кайын сиўди 
негизинен жакын, сырдаш, би-
рин-бири колдогондордон бо-
лот эмеспи. Багыма Керез же-
ўем менен мамилем ошондой 
болду. Жаўы келин болуп кел-
ген Керезден: «кантип тааныш-
тыўар эле, кантип їйлєндїўєр 
эле?», - деп сурай берчїмїн. Ал 
да тажабай мага экєєнїн тарыхы 
комсомол конференциясына бар-
гандан башталганын, ал жерден 
таанышкандарын, «Ала-Тоо» ки-
нотеатрына кинолорго барганда-
рын, китепканадан жолукканда-
рын айтып берер эле. Керез же-
ўенин ємїрїнїн аягына чейин 
биздин жакындыгыбыз, сырдаш-
тыгыбыз уланды. 

1953-жыл. Чыўгыз инсти-
тутту аяктаган соў КирНИИЖ-
дин (Киргизский научно-иссле-
довательский институт живот-
новодства) эксперименталдык 
фермасына зоотехник болуп 
жумушка орношту. Ферма Чоў-
Арык айылында (Чоў-Арык азыр 
шаардын курамына кирип кал-
ган). Ал кезде болсо Чоў-Арык 
шаардын сыртындагы айыл деп 
эсептелчї. Анын территориясын-
да “Киргизия” деген миллионер - 
колхоз, ВДНХ жана КирНИИЖ-
дин эксперименталдык ферма-
сы жайгашкан болчу. Чоў-Арык-
тан Чыўгыз аке, Керез жеўе экєє 
ферманын адистери їчїн атайын 
салынган барак тамдан эки бєл-
мєлїї батир алышат. Апамдын 
архивинде алигиче Чыўгыз аке-
нин атына жазылган квитан-
ция сакталуу. Ал квитанцияда: 
«Ч.Айтматов їй-бїлєсїн Талас-
тан кєчїрїп келиш їчїн ферма-
нын автотранспортун колдонуп, 
ал їчїн 300 рубль тєлєндї», - 
деп турат. Квитанциянын дата-

сы: «1953-ж. 1-август» деп кєр-
сєтїлгєн.

1954-жыл. Санжар – Чыўгыз-
дын улуу уулу тєрєлдї. Бул биз-
дин їй-бїлєбїз їчїн абдан ку-
банычтуу жана бактылуу окуя 
болду. Азыр, албетте бул сезимди 
сєз менен жеткизїї кыйын. (Мен 
17ге чыгып калгам, 17 жыл бою 
биздин їй-бїлє бир дагы «алдей-
лїї» болбоптурбуз. Жийдеде жа-
шаганда курбу кыздар кичинекей 
бєбєгїн кєтєрїп: «менин алде-
йим бар», – деп мактанганда, мен 
ушунча кызыкчу элем).

Ушул кичинекей эки бєлмє-
лїї батирде алты адам жаша-
дык. Баарыбыз їчїн иштєєгє да, 
сабак окууга да орун бар, Чыў-
гыз аке анда жаўы гана биринчи 
чыгармаларын жазып баштаган. 
Ал їчїн кабинет бар, їй-бїлє-
дє ынтымактуу, жагымдуу шарт 
тїзгєнгє мїмкїнчїлїк бар эле. 

Андан кийин Чыўгыз Моск-
вадагы Жогорку адабий курска 
окууга єттї, анын чыгармала-
ры оозго алына баштады. Кыр-
гызстанда мындай ийгиликтер 
менен баары эле макул болуш-
пады. Айрыкча, улуу муундагы 
жазуучулар Чыўгыздын чыгар-
мачылыгынан идеологиялык дал 
келишпестиктерди таап, каршы 
боло башташты. “Муну атасын-
дай кылабыз! Тєрєкулдун тагды-
ры кїтїп турат”, - деген ушактар 
тарап кетти. Апам Чыўгыз экєє 
абдан капаланышып, Чыўгыз 
аке катуу ооруп тєшєккє жатып 
калды. Нервден болуш керек... 
Ошондо Керез жеўенин врачтык 
кесиби чоў жардам берди. Эмне 
менен дарылаш керек экенин би-
лип, Чыўгыз акени ооруканага 
жаткызбай эле їйдєн дарыла-
ды. Тез эле жакшы болуп айы-
гып кетти.

1957-жыл, август. Атабыз 
реабилитация болуп акталды. 
Бул, албетте, биздин їй-бїлє 
їчїн абдан маанилїї окуя бол-
ду, баарыбыз бойго жетип, келе-
чегибиз кандай болот деп кїтїп 
турган мезгилде тагдырыбызды 
жакшы жакка єзгєрттї. Москва 
кєчєсї №141 їйдєн 4 бєлмєлїї 
квартира алдык.

1959-жыл. Чыўгыздын экин-
чи уулу – Аскар жарык дїйнєгє 
келди. Бул їй-бїлєбїздїн бак-
тылуу болушуна алып келген да-
гы бир чоў кубаныч болду. Чоў 
энеси Нагима кандай ырахатка 

бєлєндї. Неберелерине бешик 
ырын ырдап, жомок айтып, не-
берелери їчїн оюндарды ойлоп 
таап бакчу эле.

- Чындыгында Чыўгыз Айт-
матов менен анын биринчи 
жубайы баш кошкондо Айт-
матов кєпчїлїккє таанымал 
эмес жєнєкєй жигит болгон 
да. Кыргызда айтат го: «Ва-
зир жакшы – хан жакшы, аял 
жакшы – эр жакшы», - деп. 
Керез жеўеўиздин Чыўгыз 
Айтматовдун жетишкен ий-
гиликтерине кандайдыр бир 
деўгээлде салымы бар деп ай-
та аласызбы? 

- Ооба. Бул жагынан туура тї-
шїнїп, Чыўгыз акенин чыгар-
мачылыкка баш-оту менен бе-
рилгенине шарт тїзїп, колдоо 
кєрсєттї десем болот. Чынында 
Керез жеўе Чыўгыздын кєлєкє-
сїндє калды (эми бул кєпчїлїк 
аялдардын тагдыры да). Керез 
жеўе мединститутту кызыл дип-
лом менен аяктады. Андан соў 
ординатурага єтїп, ЛОР-врач-
тын кесибине багыт алып оку-
ду. Таў каласыў апам Нагима-
нын бїйрєлїгїнє. Анын архи-
винде мындай документ сакта-
лып калыптыр: «Справка дана 
Шамшибаевой Керез в том, что 
она действительно работает кли-
ническим ординатором кафед-
ры Ухо-Горло-Нос Киргизского 
Государственного медицинского 
института...» Справкада: «1957-
жыл, 27-август» деген дата ту-
рат. Керез жеўе ординатураны 
ийгиликтїї аяктап, аспиранту-
рага єттї. 

Бирок, кєп єтпєй анын илимий 
жетекчиси – медицина илимде-
ринин доктору, профессор Абрам 
Львович Брудный (ошол мезгил-
де эў кєрїнїктїї жана ири илим-
поздордун бири эле) кєз жумду. 
Керездин буга чейин илимий 
темасы да белгилїї болуп кал-
ган болчу. Бирок, жетекчисинин 
кєзї єткєндєн кийин ал илимди 
коюп, жєнєкєй врач болуп иш-
теп, андан кєрє балдарына, їй-
бїлєсїнє кєбїрєєк кєўїл бура-
йын деп чечти. Ал кезде Чыўгыз 
акенин чыгармачылыгы да ий-
гиликтерге жетип, чоў їмїттєр 
пайда болгон мезгил эле. Чыў-
гызды да їй-бїлєлїк, чарбалык 
иштерге алагды кылбай, анын 
чыгармачылыгына шарт тїзїї 
керек эле... 

 Керез жеўе жакшы дарыгер 
болду, ошону менен бирге їй-бї-
лєнїн бардык тїйшїгїн мойнуна 
алды. Айылдан келген тууган-
дар, алардын окууга єтєбїз деп 
келген балдары, айылдагы туу-
гандардын жакшылык, жаман-
дыктары... ушунун баары Керез 
жеўенин мойнунда болчу. 

- Азыр биздин коомдо ка-
йын эне  менен келиндин ор-
тосунда мамиле єтє курч ма-
селеге айланды. А илгери 
сиздердин їй-бїлєдє кандай 
эле? Апаўыз менен жеўеўиз-
дин мамилеси тууралуу ай-
тып берсеўиз...

- Бул жагынан да орусча айт-
канда : «нам повезло». Керез ке-
лин болуп келгенде апабыз ма-
йыптыкка чыгып калган мезги-
ли эле. Сыягы жашоодо кєргєн 

кєп кыйынчылыктардан, стресс-
терден, кыргызча айтканда «са-
ры оорулардан» улам эрте эле, 
49 жашында майып болуп кал-
ган. Керез жеўе аны да туура 
тїшїндї. Апам экєє ынтымакта 
жашашты.

Чыўгыз акем менен Керез же-
ўемдин жаўы їйлєнгєн жылдары 
жашаган кичинекей эки бєлмє-
лїї їйїндє баарыбыз ынтымак-
туу жашап, айылдан келген туу-
гандарыбыз да биздикине келип 
бир нече кїндєп жїрїп кетишер 
эле. Бул, албетте, апабыз Нагима 
менен Керез жеўенин тїзгєн їй-
бїлєлїк атмосферасына, алардын 
єз ара мамилелерине, їй-бїлє-
гє карата болгон кєз карашта-
рына жараша тїзїлгєн жагдай 
эле. Азыр ойлоcом, кандай со-
нун мезгилдер єткєн. 

1971-жыл, август. Жайдын 
кїнї баарыбыз отпуске алып кєл 
жакта эс алып жїргєн мезгил. 
Августтун башында биз кєлдєн 
келип, апама учурашканы кел-
дик. Апам жакшы эле экен:

«Жакында эле больницадан 
чыктым. Чыўгыз мени дачага 
(ал кезде Чыўгызга Єкмєттїк 
дачадан – азырка Президенттик 
резиденциядан жайдын кїнї їй-
бїлєсї менен эс алып, жазганга 
да мїмкїнчїлїгї болсун деп ата-
йын кичинекей особняк берил-
чї) алып кетти эле, ал жерде єс-
кєн гїлдєрдїн жытынан астмам 
кїчєп, кайра шаардагы їйгє ке-
лип отурам. Тїўкїсїн Чыўгыз 
келип жатат», - деди.

 Апамдын жанында бир кїн 
болуп, анан Эсенбектин (жол-
дошум) ата-энесине учурашып 
келели деп Таласка (Казакстан 
менен чектеш Богословка деген 
айыл) кеттик. Келгенден бир 
кїн єткєн соў эле Эсенбек: «Ме-
нин шашылыш иштерим чыгып 
калды, шаарга кайра кетебиз», - 
деп калды. Ал кезде азыркыдай 
чєнтєк телефон эмес, стацио-
нардык телефон да жок эле эл-
де. Бир айылда сельсоветте га-
на телефон болор эле. Чыўгыз 
аке сельсоветке телефон чалып: 
«Эсенбекке апабыз катуу ооруп 
калды, тезинен шаарга кайткы-
ла», - деп айттырыптыр. Мен 
кош бойлуу элем, Эсенбек ме-
ни коркутуп албайын деп, ма-
га жанагы шылтоону айтыптыр. 
Поезд менен кечинде шаарга 
келдик. Кеч болсо да апам менен 
учурашып коёюн деп їйгє теле-
фон чалдым. Телефонду Чыўгыз 
аке алды:

 «Апам аябай катуу ооруп кор-
кутту эле, бїгїн жакшы болуп 
калды. Эртеў эртеў менен тїз эле 
больницага бар» , - деди.

1971-жыл, 10-август. Таўга 
маал туруп, айылдан ала келген 
тоокту апама больницага алып 
барайын деп казанга жаўы эле 
салып бышыра баштагам, саат 
6да телефон шыўгырап калды. 
Алсам, Керез жеўе экен. 

- «Тезинен больницага кел. 
Апам cени сурап жатат», - деди. 

- «Ой, мен тоок бышырып жа-
тат элем», - дедим.

- «Эч нерсенин кереги жок. 
Мен тїнї менен жанында дежур 
болуп отурдум. Сени кайра-кай-
ра сурап жатат. Абдан кыйын 

акыбалда, тезинен кел...»,- деп 
жеўем трубканы койду. 

Мен тезинен такси чакырып, 
ооруканага бардым. Тїн ичинде 
мээсине кан куюлуп, араў сїйлєп 
калыптыр. Ильгиздер менен Лю-
циялар кєлдєн кечээ кїндїз ке-
лип учурашып кетишиптир.

«Сени кєрбєй каламбы дедим 
эле. Кудайга ыраазымын, баа-
рыўар жанымдасыўар,.. Керез, 
айланайын, сага ыраазымын...», 
- деген бойдон эс-учун жогото 
баштады. 

- Адамдын жашоосу жипке 
тизилген шурудай тегиз бол-
бойт экен. Залкар жазуучу да 
кезинде тагдырдын сыноосу-
на кабылып, жубайы менен 
эки ажырым жолго тїшїп-
тїр. Союз маалында ажыраш-
кан жарандар бийлик тарабы-
нан куугунтукталып, партия 
мїчєлїгїнєн да чыгарылган 
учурлар болгон деп чоў апала-
рыбыз айтып калышчу. Айт-
матовдордун їй-бїлєсї бул 
этапты башынан кантип єт-
кєрдї?

- Жашоо ар дайым бирдей бол-
бойт экен. Жагдай ушундай бо-
луп калды - Чыўгыз менен Ке-
рез ажырашып кетишти. Албет-
те, Керез жеўе кейиди, мурдагы-
дай эле Чыўгыздын ал-акыбалы 
кандай болду экен деп тынчсыз-
данып жїрдї. 

 Мен студенттерге деген саба-
гымды єтїп бїткєн соў, сєзсїз 
жеўемдин ишине барам. Дээр-
лик кїнїгє жолугушчубуз. Їй-
бїлє, бала-чака, туугандык масе-
лелерге байланышкан кїнїмдїк 
иштерди талкуулачу элек. 

Бир кїнї иш кїнїнїн аяк че-
нинде келип калдым. Ал кадим-
кисиндей кабинетинде отурган 
экен, бирок эмне їчїндїр тын-
чы кетип, мени бир нерсеге тол-
кундангандай болуп тосуп алды. 
Анан ал мага бир белгилїї жа-
зуучу (мен азыр анын атын ата-
бай эле коёюн, єзї чїйлїк, Ке-
рездин жердеши) келип жолук-
каны жєнїндє айтты: 

«Ал Чыўгыздын їстїнєн ме-
нин атыман жазылган арыз-
ды кєтєрїп келиптир. Сенин 
кол тамгаў эле керек. Бул арыз 
ЦКнын биринчи секретары 
Т.У.Усубалиевдин атына жазыл-
ды. Коммунисттер їй-бїлєсї 
менен ажырашпайт. Ажырашса 
партбилетинен ажырайт. Анан 
кєрєсїў партбилети жок бул жа-
зуучу болуп эсептелбейт. Бир ак-
сакал жазуучубуз Чыўгыз жє-
нїндє: «Ал жазуучу деле эмес, 
болгондо жакшы журналист» , 
- деп айтпадыбы. А партиядан 
чыккан соў аны журналист ка-
тары да эч ким тааныбайт. Ата-
сынын кейпин киет. Сен экєєбїз 
чїйлїкпїз, сен менин карында-
шым болосуў, сени жактап, сага 
калканч болоюн деп жатпаймын-
бы. Кол эле коюп кой. Арызды 
сенин атыўан єзїм ЦКга алып 
барып берем, - деди. 

Анан мен ага: «Жок! Мен кол 
койбойм! Ал менин балдарым-
дын атасы. Анан мен аны чыны-
гы ыкласым менен жакшы кєрїп 
турмушка чыкканмын. Эми тур-
мушта ар кандай болот да. Азыр 
деле мамилебиз жакшы, мен ага 
жакшылык гана каалайм. Ме-
нин турмушума киришпегиле», 
- деп катуу айтып салдым. Жа-
рым эле саат болду бул жерден 
чыгып кеткенине...», - деди. 

Керез жеўе экєєбїз ар дайым 
бири-бирибизди тїшїнїп, жа-
кын болдук. Кийин ооруп оору-
канага жатканда да жумушум-
дан кийин сєзсїз кїнїгє барчу-
мун. Катуу ооруп калганда анын 
жанында Кїлїйпа деген сиўдим 
(Карагыз апамдын небереси), 
кїнї-тїнї карап жатты. Бир кї-
нї мен карайын жаныўда калып 
десем:

- Жок. Мен Кїлїйпага, Кїлїй-
па мага кєнїп калдык. Кїнїгє 
келип жатканыўа ыраазымын. 
Рахмат сага, - деди.

Ємїрїнїн акыркы мїнєттє-
рїндє мен анын башында оту-
руп, єз колум менен о дїйнєгє 
узаттым. 

Маектешкен 
Альбина МЕТЕРОВА

Сїрєттєр Роза Айтматованын 
їй-бїлєлїк архивинен алынды

Чыўгыз Айтматов жубайы Керез Шамшибаева, уулу Санжар менен

Айтматов туугандары менен
Солдон оўго карай: Керез Шамшибаева, эжеси Айша, кайын энеси Нагима, 

иниси Темир, уулу Санжар, жолдошу Чыўгыз Айтматов
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Токио - 2020 Жылдыздар да ыйлашат

Олимпиадачыларды «Манас» 
эл аралык аэропортунда Пре-
зиденттин Администрация-
сынын Жетекчиси Сїйїнбек 

Касмамбетов жана Министрлер 
Кабинетинин тєрагасынын орун 
басары Жылдыз Бакашова тосуп 
алышты.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаровдун катышуусу менен не-
гизги майрамдык иш-чаралар бор-
бордун Ала-Тоо аянтында єттї. 

«Олимпиада оюндарында дїй-
нєнїн 200дєн ашуун єлкєсїнєн 
12 миўден ашык спортчу ка-
тышууда. Ал эми Кыргызстан-
дан 16 спортчу катышып, кї-
рєш боюнча улуттук команда-
быз 3 медаль утуп алды. Кыр-
гызстандын кыз-келиндер кї-
рєшїнїн тарыхында биринчи 
жолу Олимпиада оюндарынын 
эки медалына ээ болдук. Баатыр 
энелерибиз Кыз Сайкалдын, Жа-
ўыл Мырзанын руху тирїї экен, 

алардын кайратын, баатыр мї-
нєзїн кыздарыбыз кєтєрїп жїр-
гєн экен, эчен ирет Азия чемпио-
наттарын, дїйнє биринчиликте-
рин утуп жїргєн Айсулуу Тыны-
бекова Токио Олимпиадасынын 
кїмїш медалын, ал эми Мээрим 
Жуманазарова коло медалын же-
ўип алып, жалпыбызды сїйїн-
тїп отурушат. Кїрєш єнєрїнїн 

эў мыкты їлгїсїн кєрсєтїп, че-
берчилиги менен кєпчїлїктї 
суктандырган Акжол Махму-
довду єзгєчє белгилегим келет! 

Спорттогу ийгилик — бул 
чоў эмгек, ошондой эле мекен-
чилдиктин їлгїсї. Силер Кыр-
гызстандын даўазасын дїй-
нєлїк деўгээлде арттырды-
ўар. Урматтуу спортчулар, 

машыктыруучулар! Силер Олим-
пиада оюндарынын медалдары-
на гана эмес, Кыргыз мамлеке-
тинин жогорку сыйлыктарына 
да татыктуусуздар”, - деп белги-
леди Мамлекет башчысы. 

Олимпиадачылардын урма-
тына кыргыз эстрада жылдыз-
дарынын катышуусунда концерт 
болду.

СПОРТТОГУ ИЙГИЛИК – 
МЕКЕНЧИЛДИКТИН ЇЛГЇСЇ
Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров 7-августта 
борбордук Ала-Тоо аянтында Токио шаарында (Япония) єткєн XXXII 
жайкы олимпиада оюндарынан кайтып келген улуттук курама 
команданын мїчєлєрїн сый-урмат менен тосуп алуу салтанатына 
катышты.

Єткєн жумада Испаниянын “Барселона” 
клубу каржылык кыйынчылыкка шылтоо 
менен легендарлуу футболчу Лионель Месси 
менен келишим тїзїїдєн баш тартканы фут-
бол дїйнєсїндєгї кїтїлбєгєн чоў окуялардан 
болуп калды. “Барселонанын” жетекчилиги-
нин  мындай кадамга барышын  клубду Мес-
сисиз жаўы єўїттєгї командага айлантууга 
жасаган далалат катары боолголосок болот. 
Бирок, мындай ниеттин канчалык деўгээлде 
жїзєгє ашарын мезгил кєрсєтєт.  Чынында 
Месси 13 жашында “Барселона” академиясы-
на кабыл алынып, футбол чеберчилиги так-
шалган соў, 2014-жылы 17 жашынан тартып 
клубдун негизги курамында ойноп баштаган 
жана баш айланткан ийгиликтерге жетишкен. 
Ал “Барселонанын” курамында  778 беттешїї 
єткєрїп, атаандаштарынын дарбазасына 672 
гол кийирген, 6 жолудан “Алтын топ”, “Алтын 
бутса” кубокторунун, он жолу Испаниянын 
чемпионатынын, 4 жолудан Чемпиондор ли-
гасынын, Испания кубогунун, 8 жолу Испа-
ниянын суперкубогунун, 3 жолу Европанын 
супер кубогунун жеўїїчїсї болгон. Ырас, 17 
жыл бою Мессисиз “Барселонаны” элестетїї 
мїмкїн болбой калган. Месси жыл єткєн са-
йын бул клубдун даўазасын арттырып отур-
ган. Дїйнє жїзї боюнча бул клубдун мил-
лиондогон кїйєрмандарын арттырган. Ошол 
эле учурда Мессинин даўазасы да “Барсело-
нада” ойноп жїрїп таш жарды. Бирок, жу-
пуну їй-бїлєдєн чыккан Месси атак-даўкты 
кєтєрє билгендигин кєрсєттї. Кєєп кетпеди. 
Артынан тигил айым, бул айым менен жїрїп 
кетиптир деген аўыз кептерди єзїнє илеш-
тирбеди. Болгону ал бала чагында жактырып 

калган Антонелло Рокуццо аттуу кызга кєп 
жылдардан кийин жолугуп, сїйлєшїп баш-
ташкан жана экєєнїн ортосунда сїйїї сезими 
жаралып, баш кошушкан. Алар бїгїнкї кїн-
дє їч уулдун ата-энелери. Месси байлыгынын 
кєптїгїнє карабастан ал карапайымдыкты 
баалайт экен. Анын “Барселона” клубу менен 
коштошуу пресс-конференциясында токтоно 
албай жашып кетиши келишимдин узартыл-
бай калганынан эмес, жанындай жакын кєр-
гєн командасынан кетип жатканы тїрткї бол-
ду кєрїнєт.  Бирок, анын футболдук карьера-
сы ушуну менен бїттї деп айтууга болбойт. 

Футбол кїйєрмандары мындан ары кемен-
гер футболчунун тарыхта калчу соўку барак-
тарына кїбє болушу толук ыктымал. Азыркы 
учурда Мессини колдон-буттан алып кетїїчї 
командалар кєптєп саналууда. Ошол коман-
далардын ичинен Франциянын “Пари Сен-
Жермен”(ПСЖ) командасы менен келишим 
тїзїлєт кєрїнєт.  Дагы бир дїйнєлїк футбол 
жылдыздарынын бири Неймар “Барселона-
дан” “ПСЖ” га єткєн соў, Мессинин жаны-
нан кетип калганына аябай єкїнїп жїргєн-
дєй болгон. Эми кудай жалгап Неймардын 
кєктєн издегени жерден табылгансып, Мес-
си менен кайрадан бир клубда чогуу ойной 
тургандай болууда. Дегеле “ПСЖ” дїйнєдєгї 
эў кїчтїї клубдардан болуп эсептелет. Анын 
курамында Мессинин жердеши аргентиналык 
Анхель Де Мария жана Мессини єтє урмат-
таган Килиан Мбаппе бар. Алар бїт коман-
дасы менен Мессини кучагын жая тосуп ал-
ганга даяр. Анткени, “ПСЖ” эки жылдан бе-
ри Чемпиондор лигасынын финалдык бєлї-
гїнє жетип, бирок, жеўе албай келет. Месси-
нин келиши менен “ПСЖ”нын кєптєн кїткєн 
максаты орундалып калышы мїмкїн. Албет-
те, Месси “ПСЖ”га жалгыз келбейт. Ал мил-
лиондогон футбол кїйєрмандарын кошо ала 
келери бышык.

Абдимухтар АБИЛОВ

ЭСТАФЕТА ПАРИЖГЕ ЄТТЇ 
23-июлда Токиодо башталган 32-жайкы олимпиада оюндары 8-август кїнї 
жыйынтыкталды. Токионун губернатору Юрико Коике Олимп желегин Эл 
аралык олимпиада комитетинин (МОК) президенти Томас Бахка тапшырды. Ал 
желекти – эстафета катары Париж шаарынын мэри Анн Идальгого єткєрїп 
берди. Кезектеги 33-жайкы олимпиада 2024-жылы Парижде єтєт. 

Токиодо болсо 200дєн ашык єлкєдєн келишкен 12 миўге жакын олимпиа-
дачылар спорттун олимпиадалык 33 тїрї боюнча кїч сынашты. Командалык 
эсепте 1-орунду АКШнын олимпиадачылары ээлешти. Алар 39 алтын, 41 кїмїш 
жана 33 коло медаль жеўип алышты. 2-орундагы Кытай 88 медаль жыйнады. 
Алардын 38и алтын, 32си кїмїш, 18и коло. Олимпиаданы уюштурган Япония 
3-орунга кєтєрїлдї. Алар 27 алтын, 14 кїмїш жана 17 коло байгелїї болуш-
ту. 22 алтын медаль алган Улуу Британия Россиядан озуп 4-орунду ээледи. 
Россия 5-орунду камсыз кылып, алдыўкы 5 мамлекеттин катарын толуктады.  

Мурдагы 15 союздук республикалардын кєрсєткїчтєрї: 

Ýýëåãåí 
îðäó ªëêºëºð àëòûí ê¿ì¿ø   êîëî æàëïû

5 Ðîññèÿ 20 28 23   71
32 ªçáåêñòàí 3 0 2 5
33 Ãðóçèÿ 2 5 1 8
44 Óêðàèíà   1 6 12 19
45 Áåëàðóñü 1 3 3 7
59 Ëàòâèÿ 1 0 1 2
59 Ýñòîíèÿ 1 0 1 2
67 Àçåðáàéæàí 0 3 4 7
69 Àðìåíèÿ 0 2 2 4
70 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû    0 2 1 3
77 Ëèòâà    0 1 0 1
77 Ò¿ðêìºíñòàí 0 1 0 1
83 Êàçàêñòàí 0 0 8 8
86 Ìîëäîâà 0 0 1 1

Тажикстан бир да медаль уткан жок. Коўшулаш Казакстан 1996-жылдан бе-
ри олимпиада оюндарында 2-3тєн алтын медаль алып келишкен. Бул ирет кї-
мїш медалга да жетпей 8 коло медаль менен кайтышты. Кыргыз Республика-
сы їчїн азырынча эў ийгиликтїї олимпиада болду. 2008-жылы Пекин олим-
пиадасында 1 кїмїш жана 1 коло байге алганбыз. Андан бери 5-орундар ме-
нен чектелип келгенбиз. 

Асан ЖУНУСОВ

МЕССИ ЖАЎЫ 
МЕЙКИНДИККЕ 

ЧЫГУУДА
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“Мутакалим” араб тилинен ко-
торгондо “таза, ыймандуу, че-
чен сїйлєє” дегенди билдирет. 
Коомдун негизги максаты – эл-
ди ыйык куранда айтылган аруу-
лукка, ыйман-адептїїлїккє, мээ-
римдїїлїккє, кайрымдуулукка, 
кечиримдїїлїккє їндєє, ислам 
динин тїшїндїрїї болуп сана-
лат. Бул багытта  жергебиздин 
тїштїк-тїндїк аймактарында: 
* “Коомдогу аялдардын орду”
* “Ак элечек тоолуу эне” 
* “Орозо жана аял”
* “Исламда аялдардын орду” 
* “Курбан айт жана аял” 
* “Бейиш – энелердин таман 

алдында” 
* “Куттуу жумалык” 
* “Орозо – бейиштин ачкычы” 
* “Мусулман жашоосундагы 

сїннєт” 
* “Улуу ажылыкка сапар” аттуу 

ар тїрдїї тармактарды кам-
тыган илимий-практикалык 
конференцияларды, семи-
нарларды, тегерек столдор-
ду бул маселелерди мыкты 
билген аалымдардын, оку-
муштуулардын, ошондой 
эле  элчиликтердин єкїлдє-
рїнїн  катышуусунда єткє-
рїп келет. Ал эми бул коом-
дун єткєргєн иш-чараларына 

катышууну каалагандардын 
саны да кїндєн-кїнгє кєбє-
йїїдє. Бул эл (аялдар) ара-
сында ислам дининин таза-
лыгын, тїбєлїктїї дин экен-
дигин даўазалап, дин жолу-
на багыт берген “Мутакалим” 
аялдар диний коомунун иш-
аракеттеринин жемиши десек 
жаўылышпайбыз. 

Мында коомдун тєрайымы 
Фронтбек кызы Жамалдын эм-
геги опол-тоодой десек аша чап-
кандык болбойт. Бїгїнкї кїн-
дє єлкєнїн 7 облусунда, анын 
ичинде район, шаарларда коом-
дун филиалдары ачылып, алар-
да  жїздєгєн уул-кыздар диний 
сабактарды талапка ылайык їй-
рєнїїдє. Мындан тышкары, му-
сулмандардын кїнєєлєрїнєн 
арылуусу  боюнча “Бараат”, Му-
хаммед пайгамбардын туулган 
кїнїнє байланыштуу “Мавлюд” , 
“эў улук тїндєрдїн бири “Кадыр 
тїн” кечин жыл сайын єткєрїїнї 
салтка айлантышкан. 

2001-жылдан бери “Мута-
калим” аялдар прогрессивдїї  
коомдук бирикмеси  Калкты 
жайгаштыруу фондусу менен 
биргеликте бїгїнкї кїндє єтє 
актуалдуу болгон  “Исламдагы 
їй-бїлє”,  “Аялдар арасындагы 

зордук-зомбулук” маселелери-
нин алкагында эл арасында ке-
ўири тїшїндїрїї иштерин жїр-
гїзїшїп, элди ыймандуулукка, 
боорукер-мээримдїїлїккє їн-
дєшїїдє. Белгилей кетїїчї жаг-
дай – 2001-жылы “Мутакалим” 
аялдар прогрессивдїї коому  
Калкты жайгаштыруу фонду-
сунун колдоосу менен Ош шаа-
рында ислам аалымдары їчїн 
чоў масштабдагы тегерек стол 
єткєрїшкєн.

“Мутакалим” коомунун єзгє-
чє белгилеп кетїїчї багыттары-
нын бири – жетим балдарга жана 
мїмкїнчїлїгї чектелген балдар-
га жана алардын ата-энелерине 
жардам берїї. Бул максатта “Му-
такалим” аялдар прогрессивдїї 
коому Кувейт мамлекетинин 
“Аль Амаль”, “Исар”  кайрым-
дуулук фонддорунун колдооло-
ру менен жыл сайын рамазан 
айында эки жїзгє жакын жетим 
жана мїмкїнчїлїгї чектелген 
балдарга жана аз камсыз болгон 
150дєн ашык їй-бїлєгє кийим-
кече, азык-тїлїктєн жардам 

кєрсєтїшєт. Бїгїнкї кїндє жар-
дам алган балдар-кыздардын са-
ны 1000ге жетти. Ал эми Чїй, 
Нарын облустарындагылар їчїн 
балдарга, кыздарга, алардын эне-
лерине жайкы эс алуу лагерле-
рин уюштуруп беришет. 

Єлкєдє алгачкы жоолук са-
лынган кыздардын мектепке ке-
лишинде алардын укуктары те-
беленип, аларга башка окуучу-
лар тарабынан басмырлоо бо-
луп жаткандыгы белгилїї. Бул 
кєйгєйлїї маселени коом КРнын 
Акыйкатчысы, КРнын Билим бе-
рїї жана илим министрлиги ме-
нен биргеликте чечїїгє жана пас-
портко да жоолук менен сїрєткє 
тїшїїгє жетише алган. Бул ма-
селенин алкагында аталган коом 
ЖКнын депутаттары, мектеп ди-
ректорлору, Билим берїї жана 
илим министрлиги менен бирге-
ликте “Жоолук – окууга жана иш-
тєєгє тоскоол эмес” деген аталыш-
тагы тегерек стол уюштурушкан. 

Мындан тышкары, “Мута-
калим” аялдар прогрессивдїї 
коому “Канада” эл аралык уюму 

Кайрымдуу бол, кыргызым!

“Мутакалим” прогрессивдїї 
аялдар коомдук бирикмесинин 
тєрайымы Фронтбек кызы Жамал
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Ємїр ымыркай кезден башталат, ай да акырындап толот, 
дарыя, суулар аздап чыккан агымдан кеўейип, тереўдеп 
узарат. Бак-дарактар тамыры жерге тартылып, 
азык алып жетилгенде гана бїчїр байлап, гїл ачып 
жемишин берет. Ар бир инсандын тагдыр жолу чыйырдан 
башталаары айныксыз чындык. Буга мындан 22 жыл 
мурда (1999-жылы) Фронтбек кызы Жамалдын демилгеси 
менен тїптєлгєн – “Мутакалим” прогрессивдїї коомдук 
бирикмесинин басып єткєн жолу толук кїбє.

менен биргеликте “Єзїбїздїн 
укуктарыбызды жана мусул-
мандардын укуктарын корго-
гонго кємєктєшєбїз” деген ата-
лышта тренингди, кызамыкка 
каршы эмдєє боюнча “Орто Азия 
форумун” жана Кыргыз Респуб-
ликасындагы АКШнын демок-
ратиялык комиссиясынын кол-
доосу менен “Айымдар зордук-
зомбулукка, экстремизмге кар-
шы” иш-чараларын, єлкєдєгї 
шайлоо боюнча “Аялдар – шай-
лоочулар жана кандидаттар ката-
ры” деген долбоордун алкагында 
200дєн ашык аялдар катышкан 
кеўири тегерек стол єткєрїшкєн. 

Коом абакта жаткан аялдарды 
да эстен чыгарышкан эмес. Ал-
гач “Мутакалим” коому Степное 
айылындагы №2 абактагы аял-
дардын арасында адеп, ыйман, 
мээримдїїлїк, шарият, куран са-
бактары боюнча Кыргыз Респуб-
ликасынын жазаларды аткаруу 
мамлекеттик  кызматы, КРнын 
Дин иштери боюнча мамлекет-
тик комиссиясынын жетекчиле-
ри менен сабактын программа-
сын макулдашууга жетишкен. 

Натыйжада, аталган абактагы 
аялдар їчїн атайын окуу бор-
борунун имараты курулуп, ан-
да коом сунуштаган программа-
нын алкагында окутуу баштал-
ган. Кийинки кезде бул борбор-
дон окууну каалагандардын са-
ны кєбєйгєндїн їстїндє. Дїй-
нєнї каптаган адам єлїмї менен 
коштолгон пандемия башталган-
да эле “Мутакалим” коому єлкє-
дєгї бир катар кайрымдуулук 
фонддору менен биргеликте – 
кємїр, азык-тїлїк, кийим-кече 
топтошкон жана єздєрї чогулт-
кан акча каражатына кислород-
дук 2 даана аппаратты улуттук 
госпиталга, “Беткап менен ви-
руска каршы тур!” акциясынын 
алкагында КРнын Дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссия-
сына 15 000, Кыргызстан мусул-
мандарынын дин башкармалы-
гына 85 000 даана бет кап жана 
антисептик каражаттарын сатып 
беришкен. 

Дилдерин  ыйманга, аруулук-
ка, боорукер, мээримдїїлїк-
кє койгон “Мутакалим” аялдар 
прогрессивдїї  коому уюшул-
гандан берки  22 жыл аралы-
гында жїргїзїп келген єлкє ай-
магындагы айымдарды исламда-
гы аруулукка, мээримдїїлїккє, 
боорукер  кайрымдуулукка їн-
дєгєндєн башка, конкреттїї, да-
ректїї жардамдарынын бир азын 
гана айттым. Сєзїмдїн аягында 
аруулукту, мээримдїїлїктї туу  
туткан Фронтбек кызы Жамал 
жетектеген “Мутакалим” прог-
рессивдїї коомдук бирикмеси 
єзгєчє аялдардын укугун кор-
гоо жана мусулман аялдарынын 
келечегине кам кєрїї жаатын-
да аларды терс жолдон сактап, 
акыл-сезимдерин, ички дїйнєлє-
рїн тазартуу жана ыймандуулук 
жолуна тїшїрїї жаатында єтє 
чоў, 22 жылдык байымдуу, ба-
дырайган изи бар бирден-бир 
коом экендигин баса белгилеп, 
мындан ары да кутман энелер-
дин ак батасын алып, аруулук-
ка, ыймандуулукка їндєй бер де-
мекчимин.

Бактыбек ИМАМАДИЕВ

ДИЛИМДИ КОЙДУМ 
ДИНИМЕ – АРУУЛУККА 
ЇНДЄГЄН
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Комсомол чабан 
Алтын Сулайманова 

1949-жыл. Абдыжакып чабандын ба-
ласы Тєлєгєн Алтын менен баш кошкон-
дон кийин кєп узабай эле армияга кыз-
мат єтєєгє чакырылат. Ал армияга кет-
кенде жаш келин Алтын кайын атасына 
мал багышып жардамчы болот. Партия-
нын саясаты боюнча жаштарды чарбачы-
лыкка тартып, кєп узабай бир короо кой 
Алтындын атына єтєт. Тєлєгєн армиядан 
кызмат єтєп келгенде жубайы Алтын Су-
лайманова жаш комсомол чабан катары 
ишти єз колуна алып калган эле. Кїйєєсї 
армиядан келип дагы деле мал бакканга 
кєўїлї келбей, окуйм деп чыгат. Їй-бї-
лєсї ага макул болуп, Караколдогу тех-
никумда курулуш адистиги боюнча би-
лим алат. Ал арада Алтын Сулайманова 
Тянь-Шань облусунун Куланак району-
нун Дмитриев колхозунун алдыўкы ча-
баны катары оозго алына баштаган эле. 
Тєлєгєн окуусун бїткєндє баштагы “мал-
чы болбойм” деген оюнан кайтып, жу-
байынын колуна кол, бутуна бут болуп, 
малды экєєлєп карай башташат. Ошен-
тип ынтымактуу їй-бїлє сен-мен дебей 
малын багып, ийгиликтер жарала берет. 
Жубайлар ємїр бою тубар кой багышып, 
жакшы кєрсєткїчтєрдї жаратып, жїзїнє 
151ден тєл алууга чейин жетишет. 

Келини Майрам эже: “Апам 
элдик адам эле” 

Колхоздун малын багып, ак эмгеги ме-
нен чоў сый-урматка жеткен жубайларга 
Кудай ата-энелик да зор бакыт берип, 13 
баланы багып єстїрїштї. Баатыр Эне, 
атактуу чабан болуп эмгегинин урматын 
кєрїштї. Азыр “ата-энемдин ишин улан-
тып” деп оозунан тїшїрбєй отурган Сул-
танбек уулдарынын экинчиси. 

“Апамдар Арпанын Айгыр-Булак жай-
лоосунун башында отураар эле. Ал жерге 
машина баралчу эмес... тєє менен кєчїп 
барчубуз. Жылкы байлаганга да уруксат 
жок болчу. Атам аябай кїжїрмєн, эмгек-
чил эле. Айгыр-Булактын башын таштар-
дан тазалап, машина бара ала тургандай 
кылып жол салганбыз. Атам апамды ая-
бай сыйлап, бардык жагынан колдоп тур-
чу. Облустук партия комитетинин бюросу 
болордо атам єзї апамды машинага са-
лып алып барчу эле”, - дейт Султанбек. 
Ал эми келини Майрам эже кайын эне-
син тємєндєгїчє эскерди: “Апам балдар 
бакчасындай кылып балдарды їйгє кєп 
бакты. Бизден улуу 4 эжебиздин балда-
рын, єзїбїздїн жана туугандардын бал-
дарын деле їйгє алып келип бага берчї. 
Анда элде жокчулук эле. Деги чарчадым 
дечї эмес. Тамакты аябай даамдуу жа-
сачу. Бозону кїн сайын жасайт. Илгери 
биз достор менен майрамдарда чогулуп 
“отуруш” болгондо таштап кет, аны ме-
нен кантип отурмак элеў деп эмчектеги 
баламды деле алып калчу. Кайын энем 
элдик адам эле. Киши сыйлаганды, адам-
га мамиле кылганды, сарамжалдуулукту, 
конок кїткєндї ошо кишиден їйрєндїм. 
Їйгє чоўдор кєп келер эле. Колхоздун 
башкармасы Кайып Калназаров, райком-
дун секретары Азимжан Асаналиев тын-
бай келип турчу. Атїгїл бир жолу рай-
комдун биринчи секретары Рахатбек 
Алиев менен Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Советинин тєрагасы Тєрєбай 
Кулатов Ак-Таш-Короодогу кыштообуз-
га келип кетишкен”. 

Билимдїї малчы болом деп
Султанбек 9-классты бїткєндє Тєлє-

гєн ата баласынын класс жетекчисине 
айтып, документтерин Нарындагы ке-
сиптик-техникалык окуу жайына єткєр-
тїп коёт. Сентябрды аяктап (ал кезде ча-
бандын балдары мектепке сентябрдын 
аягынан эрте келишчї эмес), мектепке 
барса класс жетекчи Дамира эжейи “сен 
кесиптик-техникалык окуу жайына кир-
генсиў, ошол жакта окушуў керек” дейт. 
Ага болбой эле 1 жумача мектепке ба-
рып жїрє берет. Мугалими ага дагы эс-
керткенде арга жок эшикке чыгып, би-
рок мектептен кеткиси келбей окуган 
классын айнектен бир топко шыкаалап 
карап туруп, анан кетет. Союз учурун-
да алдыўкы малчыларга жеўил машина 
сыйлыкка берилчї. Алдыўкы чабан бо-
луп атагы алыска чыгып турган Алтын 
Сулаймановага “Москвич” автомашина-
сы сыйлыкка тийген. Аны ар ким айдай 
берчї экен. Ошон їчїн атасы техника-
ны башкарганды да їйрєнїп алсын деп 
уулун кесиптик-техникалык окуу жайына 
киргизген тура. Андан кийин Султанбек 
Советтик Армиянын катарына чакыры-
лып, Камчаткада аскер-деўиз флотунда 
кызмат єтєйт. 1981-жылы армиядан келсе 
ата-энеси сыйлыкка дагы “Нива” маши-
насын алыптыр. Аны айдап, мал да ба-

гып ата-энесине жардамдашып жїргєндє 
кєп узабай ата-энеси єздєрї жакшы бил-
ген эле їй-бїлєнїн кызына їйлєнїїнї 
айтат. Ошентип Султанбек ага Майрам 
эже менен 1983-жылы баш кошот. Мал 
баккандан кийин ага жакын билим алып 
алайын деп чечип, 1987-жылы Канттагы 
айыл чарба техникумунун сырттан окуу 
бєлїмїндє тєрт жарым жыл окуп, зоо-
ветеринар адистигин алып чыгат. 

Їзїлгєндї улап... 
Бул 1990-жылдар болчу. Колхоз-сов-

хоздор жоюлуп, чарбанын мал-мїлкї эл-
ге таратылганда Алтын Сулаймановалар-
га 300 кой бєлїнєт. 90-жылдары эл ке-
ректєєчї товарлар аябай тартыш болуп, 
бир куту чай 1 койго бааланган мезгил-
дер єттї. Ошол кезде Султанбек аганын 
короосунда 300 койдон 3 гана кой калып, 
баары кїнїмдїк тиричиликтин керегине 
жарап жок болот. Кантсе да бала кїнїнєн 
малга жакын єскєн Султанбек ага мал-
дын туягын їзбєй кайра кєбєйтїїнї че-
чет. Ошентип, 1992-жылдан баштап фер-
мердик чарба тїптєп, кайрадан ата-энеси 
баккан меринос койлорунун башын улап 
баштайт. Учурда Султанбек аганын ко-
роосунда 300дєй меринос тубар кой бар. 
Эми їй-бїлєлїк салтты Султанбек ага-
нын кичїї уулу Азим улантууда. Жаш 
їй-бїлє мурдагыдай эле чоў атасынын, 
атасынын ишин улап, учурда бїт жооп-
керчиликти єзїнє алган. 

Султанбек ага менен Майрам эже 5 ба-
лалуу болуп, 2 уул, 3 кызды тарбиялап 
єстїрїштї. Уулдары чарбачылык иштен 
алыс кетишпеди. Улуу баласы Фархад Аб-
дыжакыпов Куланак токой чарбасындагы 
ишин айкалыштырып, єзїлєрїнїн “Уч-

кун” айыл єкмєтїндє жайыт комитетин 
жетектейт. Кыздары турмушка чыгып 
єз турмуштары менен алек. Кичїї уулу 
Азим учурда бир короо койдун ээси. Кыз-
дары, уулдары баары жогорку билимдїї, 
бирок баарын таштап негизги кєўїлдї 
мал багууга бурушкан. 

Малчынын тїйшїгї тїгєнбєйт эмеспи. 
Союз мезгилинде мал да мамлекеттики, 
малды тоют менен камсыздоо, жайыт, 
ветеринардык тейлєє жана башка масе-
лелерди чечїї да мамлекеттин милдети 
эле. Малын жакшы баккандарга мамлекет 
материалдык жана моралдык колдоодон 
єксїтчї эмес. “Бирок эркиндикке эмне 
жетсин? Союз учурунда колхоздун ма-
лынан тышкары жеке єзїмдїк малдарды 
ашыкча кармоого уруксат берген эмес. 

Азыр жыргал да, єзїў їчїн иштейсиў. 
Каалагандай мал багасыў”, - дейт Сул-
танбек ага.

Малдын асылдуулугу башкы маселе
Быйыл тєл жаман болгон жок. Башы-

на баш жана ашыгы менен тєл алынды. 
Чарба “Азим-С” асыл тукум чарбасы деп 
аталат. Кыргыз Республикасынын айма-
гында учурда меринос койлору саналуу 
жерлерде гана багылууда. Кєл тарапта 
Баатыр чабан Таштанбек Акматовдун 
короосунда, Таласта жана дагы бир-эки 
жерде гана бул койлор багылып жатат. 
Султанбек ага ата-энесинин ишин улап, 
асыл тукум меринос койлорун кєбєйтїї 
менен алек. Єткєн жылы Таластагы Лу-
щихин атындагы асыл тукум заводуна 
окууга барып, 2 меринос кочкорун сатып 
келип кошту. Асыл тукум чарбасы болгон 
соў асылдуулугун таза сактоо їчїн толук 
жасалма уруктандандырууга єтїїнї мак-
сат кылууда. “Жакында министрликтен 
асыл тукум чарба боюнча атайын адис 
келип 1 айлык окууга чакырып кетти. Ба-
рып окуп келип, бул ишти колго алабыз”, 
- дейт Султанбек ага. 

Меринос койлору жїнї менен баалуу. 
Уяў жїндїї меринос койлорунун негизги 
кирешеси да жїндєн болот. Эгерде сатып 
алуучу жарашса Султанбек ага баккан 
уяў жїндїї меринос койлорунун жїнї-
нїн баасы алтынга тете десек болот. Бул 
жїн єтє ичке, ошол эле учурда жумшак 
жана бекем. Текстиль єнєр жайында эў 
баалуу материал болуп саналат. 

Жїндїн баасы 
300дєн ашуун койлорго тоют даярдоо 

жана башка чарбалык муктаждыктар, 
їй-бїлєнїн керектєєлєрї, баары аз эмес 
каражатты талап кылат. Эгерде жылына 
кыркылып алынган жїн татыктуу баада 
сатылып турса фермер кыйналбай ма-
лын багып, дагы ирденїїгє шарт тїзї-

АТАМ, ЭНЕМ ДЕП ТУРГАН 
АРТЫЎДА УУЛУЎ БОЛСУН

Жакында алыскы Арпа жайлоосу менен чектешкен Чойжаб 
жайлоосуна барып, Абдыжакыпов Султанбек агабыздын їй-
бїлєлїк чарбасы менен таанышып келдик. Бир кезде Султанбек 
агабыздын апасы Алтын Сулайманованын ысымы далайга угулган 
атактуу чабан болгон. Айылдык, райондук, облустук советке 
депутат, Тянь-Шань облустук партия комитетинин бюро мїчєсї 
болгон. “Октябрь Революциясы”, “Элдердин Достугу”, “Эмгек Кызыл 
Туу” ордендери, “Эмгектеги каармандыгы”, “Эмгек ветераны” 
медалдары менен сыйланган. Ак эмгегинин аркасы менен эки ирет 
Москвага барып, Бїткїл Союздук профсоюздар съездине делегат 
болуп катышат. Маркум Алтын Сулайманова єзгєчє эмгекчилдиги 
менен социалисттик эмгектин мыктысы болуп, жумурай-журтка 
таанылса, уулу Султанбек агабыз їй-бїлєсї менен ата-энесинин 
ишин жаўы мезгил, жаўы доор шартында бїт жоопкерчилигин єз 
мойнуна алып улантып келет. 

Алтын Сулайманова

Уулу Султанбек Абдыжакыпов жубайы менен



Кєйгєй

Таазим сага, мугалим! 
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лєт эле. Тилекке каршы, жїндїн баасы 
єтє тємєн болуп жатат. Ошого байла-
ныштуу єткєн жылдагы жана быйылкы 
жылы кыркылып алынган 10 тоннадай 
жїн єтпєй турат. Мындан 2-3 жыл мур-
да килограммы 180-200 сомдон сатыл-
са, 2 жылдан бери 25 сомдон єйдє кєтє-
рїлбєптїр. Жїндї сактоо їчїн фермер 
кымбат болсо да эптеп жїн пресстєєчї 
агрегат сатып алып, жїнїн пресстеп сак-
тоодо. Быйыл жїн кой башына 2-2,5 ки-
лограммдан алынды. Тоюту жакшы бол-
со, жїнї да жакшы болот. 1-февралдан 
баштап туутка жаздоого тїшїп, колдон 
2 маал жем, 4 маал чєп берилет. Негизи 
мериноско тоют кєп керектелет. Жїнї 
баалуу малды багуунун кошумча тїй-
шїгї да жок эмес. Султанбек ага єзї зоо-
вет адиси болгондуктан ветеринардык 
тейлєєнї да єзї жїргїзєт. Чарбада жїн 
кыркуучу машинкалары да бар. Кыска-
сы, фермердин толук кандуу чарба жїр-
гїзїїгє шарты да, эрки да жетет. Бир га-
на ушул жїндїн баасын кєтєрїїгє кїч 
жетпейт. Анан малды сугаруу иши да кы-
йынчылык жаратып келїїдє.

Суу кєйгєйї
Сентябрь айынан баштап мал жай-

лоодон тїшїп, кайра Чойжабга келип 
конушат. Мына ушул жерде суу кєйгє-
йї бар. Канча жылдан бери малды 12-
15 км жерге чейин айдап барып сугары-
шат. Бул албетте, ыўгайсыздык. Союз 
учурунда алыскы жайлоолорго чейин 
суу тартылып келген. Султанбек ага-
нын короосунан ылдый жердеги сайды 
жээктеп суу тїтїктєрї єтєт. Учурунда 
тїтїктєр Арпанын Кєк-Заўгисинен баш-
талып, Таш-Рабаттын тушуна чейин 30 
чакырымдан ашык аралыкка тартылган. 
Ал кезде кышын-жайын дебей суу агып 
турчу. Союз тараганда бул жайлоолор 
да бош калып, эл чыкпай калган кезде 
жалпы элге белгилїї эле адамдын ара-
лашуусу менен суунун башындагы тї-
тїктї талкалап, сууну башка нукка бу-
руп кетишиптир. Ошону менен Чойжаб 
жайлоосундагы малчыларга суу кєйгєйї 
жаралды. “Мына ушул суунун башын оў-
доп, суу чыгарып берсе жакшы иш бол-
мок, - дейт Султанбек ага. - Айыл єкмє-
тїнїн каражаты жок. Жайыт комитетине 
2 жолу кайрылдым, азырынча бул маселе 
чечилбей турат. Бул жайлоодо 60-70 їй-
бїлє отурат, кышкысын 30-40 їй-бїлє 
мында кыштайт”. 

Компартия алыскы Арпа жайлоосу-
на чейин суу тїтїгїн жеткирип, андан 
бери Чойжабды жайлагандар да суу ме-
нен камсыз болгон. Азыр бир короо мал-
дын тїйшїгїн бїт єзїлєрї кєтєргєн фер-
мерлердин суу тїтїгїн оўдоого чамала-
ры чак болуп турат. Мына ушул жагы-
на жергиликтїї бийлик колдоо кєрсє-
тїїгє тийиш. Малга жем-чєп дайындоо, 
ветеринардык тейлєє, турмуш-тиричи-
лик муктаждыктары чоў кїчтї да, кара-
жатты да талап кылчу машакаттуу иш. 
Жїндї жакшы баага сатуу їчїн кардар-
ларды издєє да цивилизациядан алыс, 
телефон-свет жок жерлерде кєчїп-ко-
нуп жїргєн фермерлер їчїн єтє кыйын. 
Мында жергиликтїї бийлик жана ми-
нистрлик жыйынтыктуу бир иш жасашы 
зарыл. Ушундай маселелерди чечкенде 
гана алар єз милдеттерин аткарышкан 
болушаар эле... 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Москвага барганда

МЕКТЕПКЕ АРНАЛГАН ЄМЇР
50 жылга жакын агартуу тармагына єзїнїн ємїрїн арнаган 
Эргешова Єктємкан Усупбековнаны Аксы районундагы билим 
берїї тармагында иштешкен бардык мугалимдер “Єктєм эже” деп 
урматтап, сыйлашат. Анткени, ал ушундай кадыр-баркка єзїнїн 
ак эмгеги, адамдарга жасаган урмат-сыйы, кылган жакшы иштери, 
айрыкча педагогдук кадрларга болгон жакшы мамилеси, айткан 
насааттары менен жетишип олтурат десек жаўылышпайбыз. 

Єктємкан Усупбековна 1936-жылы Ак-
сы районундагы Кызыл-Туу айылында 
кызматчынын їй-бїлєсїндє тєрєлгєн. 
Мектепти бїтєєрї менен В.В. Маяковс-
кий атындагы кыз-келиндер институту-
нун химия-биология факультетине ки-
рип, аны 1957-жылы “кызыл” диплом 
менен аяктаган. Єзї билим алган окуу 
жайга мугалим болуп калууга деле мїм-
кїнчїлїгї бар эле. Бирок ошол мезгилде 
айылда жогорку билимдїї мугалимдер 
жетишсиз болгондуктан ата-энесинин 
“айылга келип иште” деген сєзїн жол-
го таштабастан, ал институттан алган 
жолдомосу менен Аксы районуна келип, 
1960-жылга чейин агартуучу кызматкер-
лер жетишпеген айылдык мектептерде, 
химия-биология сабагынын мугалими 
болуп иштеген. 

Ал 1960-1965-жылдары Ала-Бука, 
1965-1972-жылдары Алай районунда-
гы мектептерде мугалим, окуу бєлїмї-
нїн башчысы 1972-1979-жылдары Аксы 
районундагы Ак-Суу орто мектебинин 
директору болуп иштеген. Жєнєкєй му-
галимдиктен окуу бєлїмїнїн башчысы, 
тарбиялык иштер боюнча директордун 
орун басары, мектеп директорлугуна 
чейинки жолду басып єткєн Єктємкан 
эженин эл агартуу тармагында чоў таж-
рыйбасын баалаган райондук жана об-
лусттук жетекчилер ага ишеним кєрсє-
тїшїп, 1981-жылы Аксы райондук элге 
билим берїї бєлїмїнїн башчылыгы-
на бекитишет. Бул кызматта ал 11 жыл 
талыкпастан эмгектенип, эл арасын-
да чоў кадыр-баркка ээ болот. Ошол 
мезгилдерде анын демилгеси менен ра-
йондогу эў алыскы айылдарга кєптє-
гєн жаўы мектептердин имараттарын 
курууга, мектептердеги окуган окуу-
чулардын билим сапатын кєтєрїїгє, 
алыскы мектептерди жетишпеген кадр-
лар менен камсыздоого, мугалимдердин 
турмуш-тиричилигин оўдоого, муга-
лимдин кадыр-баркын жогорулатууга 
айрыкча кєўїл бурган. Окуучулардын 

саны жыл сайын кєбєйгєндїгїнє бай-
ланыштуу жаўы башталгыч, негизги 
жана орто мектептерди ачууга туура 
келген. Ал райондук билим берїї бє-
лїмїнїн башчысы болуп иштеген мез-
гил ичинде райондо 10дон ашуун жа-
ўы мектептерди салдырган. Єктємкан 
Усупбековнанын башка жетекчилерден 
айырмасы айрыкча кадрларды даяр-
доого, жетекчилердин резервин тїзїї, 
алардын билимин жогорулатуу сыяктуу 
маселелерге кєп кєўїл бурган. Жаш пе-
дагог кадрлардын ичинен ондогон тан-
далган мыкты мектеп директорлорунун 
єсїп чыгышына себепчи болгон. Ал да-
йыма ар кандай чогулуш же коллегия-
ларда болобу кандай гана кемчилик-

терди кетирген мектеп директору же 
мугалимди эл алдында “сен андайсыў, 
сен мындайсыў деп, жаман сєз айтып 
кемсинтпестен, сылык-сыпаа сєздєр 
менен уяткарып” ар бир айткан сєзї-
нєн жыйынтык чыгарчу. 

Єктємкан эже 1992-1997-жылдар 
аралыгында райондун борборундагы 
Ж.Мавлянов атындагы Кербен лицей-
мектебинин директору, 1997-2002-жыл-
дары Жалал-Абад мамлекеттик универ-
ситетинин Аксы району боюнча окуу-
консультациялык бєлїмїнїн башчысы, 
2002-2005-жылдары ошол эле окуу жай-
дын педагогика факультетинин педаго-
гика жана гуманитардык илимдер кафед-
расынын доценти болуп иштеп, ардактуу 
эс алууга чыккан.

Анын агартуу тармагындагы иштеген 
эмгеги жогору бааланып, КРнын билим 
берїї министрлигинин бир нече жолку 
ардак грамоталары, “Эл агартуунун мык-
тысы” тєш белгиси, КРнын Жогорку Ке-
ўешинин ардак грамотасы, “Кыргыз Рес-
публикасынын эмгек сиўирген мугали-
ми” деген ардактуу наамга, “Даўк” меда-
лы, эл аралык “Кутман эне” жана башка 
сыйлыктарга татыктуу болгон.

Бїгїнкї кїндє ал - Кыргыз Республи-
касынын алдында єзгєчє сиўирген эмге-
ги їчїн деген пенсиянын ээси. 

Єктємкан эже їй-бїлєдє мыкты жар. 
Ємїрлїк жолдошу Улуу Ата Мекендик 
согуштун, партиянын жана эмгектин ар-
дагери Малик Эргешов менен бирге бак-
тылуу ємїр сїрїп, 3 кыз, 1 уулду татык-
туу тарбиялап єстїрїшкєн. Улуу кызы 
Замира Москвадагы И.М.Сеченов атын-
дагы 1-медициналык институтун аяк-
таган. Кыздары Эльмира Украинадагы 
Хмельницкий атындагы турмуш-тири-
чиликти тейлєє институтунда, Гїлнара 
Казакстандын Чымкент шаарындагы Хи-
мия-Технологиялык институтунда билим 
алышкан. Ал эми кенже уулу Таалайбек 
Кыргыз агрардык университетин аяк-
тап, эл аралык уюмдарда эксперт болуп 
иштейт. Азыркы кїндє Єктємкан Усуп-
бековна бактылуу карылыктын доорун 
сїрїп, небере-чєбїрєлєрїнїн маўдайын-
да ардактуу эс алууда. 50 жылга жакын 
ємїрїн билим берїї тармагына арнаган 
Єктємкан Усупбековнанын дайыма бар 
болуп жаштарга насаатчы болуп жїрє 
беришине тилектешпиз.

Орункул САТЫКУЛОВ

Ошто таза суу маселеси чечилеби?
Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов “Тєлєйкєн 

суу тазалоочу пунктуна Даўги участкасынан суу тїтїгїн тартуу” долбоору 
менен таанышуу їчїн Даўги аймагына барды. Жамгыр жааса эле суу ток-
топ, шаардыктарга таза суу жеткирїїдє жаралып жаткан кєйгєйлєрдї же-
ринен кєрдї.

Таза суу чыгарууга 3 млн АКШ доллары сарптала турган долбоорду ишке 
ашырууда шаар башчысынын милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов борбор-
дон келчї адистер менен да кеўешип, ар тараптуу анализдєєдєн кийин гана 
баштоо керектигине токтолду.

“Таза суу маселеси Ош шаарындагы эў негизги кєйгєй экендигин жакшы 
билем. Бїгїн бул мїчїлїштїккє єзїм да кїбє болдум. Андыктан, аз уба-
кыттын ичинде чечїї жолдорун карап чыгып, ишке ашыруу зарылчылыгы 
турат. Ал їчїн борбордон таза суу чыгаруу боюнча ири долбоорлорду иш-
ке ашырган, тажрыйбалуу адистерди чакырып жатабыз. Кеткен акча кара-
жатын туура пайдалануу їчїн ушундай кадамга барууга аргасызбыз. Ант-
песек, долбоор ишке ашып, натыйжасын бербей калса, шаардыктарга таза 
сууну берїїнїн токтошу негизги кєйгєй боюнча калат”,- деди А.Мамбетов.

 “Тєлєйкєн суу тазалоочу пунктуна Даўги участкасынан суу тїтїгїн тар-
туу” долбоорун ишке ашыруу їчїн бєлїнгєн каражат Евразия єнїктїрїї 
жана реабилитациялоо банкынын жардамы менен чечилмекчи.

 Р. ИСМАИЛОВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 

МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК 
АГЕНТТИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíäàðûí ðå-

ôîðìàëîîãî áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷àðàëàðûí êºð¿¿ ìàêñà-
òûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
5-ìàéûíäàãû ¹114 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè æºí¿íäº" Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-

òóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê 
àãåíòòèãè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-
òóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê 
àãåíòòèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Èíòåëëåê-
òóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê êûçìàòûíûí 
àëäûíäàãû Ìàìëåêåòòèê ïàòåíòòèê-òåõíèêàëûê êèòåïêàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåë-
ëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè-
íèí àëäûíäàãû "Èííîâàöèÿëûê áîðáîð" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè 
áîëóï êàéðà àòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 1-àïðå-
ëèíäåãè ¹128 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôè-
íàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþì-
äàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòóíóí 10 æàíà 11-ïóíêò÷àëàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàà-
íûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 10 æàíà 11-òèðêåìåëåðè ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-
òóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê 
àãåíòòèãè:

1) áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿ-
ëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí àëäûíäàãû "Èííîâàöèÿëûê áîðáîð" 
ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿íäº æîáîíóí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûêñûí 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êèðãèçñèí;

2) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû 
êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áèëèì áåð¿¿, 
èëèì, ìàäàíèÿò, ñïîðò æàíà æàøòàð áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНУН 
ЧОЎ-АЛАЙ РАЙОНУНДАГЫ КАШКА-СУУ АЙЫЛ 

АЙМАГЫНЫН ОРТО-КОРГОН УЧАСТОГУНУН 
АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ 

"АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" 
КАТЕГОРИЯСЫНАН "ЄНЄР ЖАЙЫНЫН, 

ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН, 
ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА 

БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНА 
КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà "Áîðáîðäóê Àçèÿ ãàç ºòêºðã¿÷¿í¿í" 

D òàðàìûí êóðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êî-
äåêñèíèí 4 æàíà 20-áåðåíåëåðèíå, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó 
(òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíäàãû 
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2021-æûëäûí 28-ìàéûíäàãû ¹03/575 
êîðóòóíäóñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí ×î¢-
Àëàé ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2021-æûëäûí 
31-ìàéûíäàãû ¹99 òåñêåìåñèí êº¢¿ëãº àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí ×î¢-Àëàé ðàéîíóí-
äàãû Êàøêà-Ñóó àéûë àéìàãûíûí Îðòî-Êîðãîí ó÷àñòîãóíóí àé-
ìàãûíäà æàéãàøêàí æàíà ìàìëåêåòòèí ìåí÷èãèíäå òóðãàí ¹147 
êîíòóðäàãû 0,37 ãà ñóãàò àéäîî æåðè ãàç ºòêºðã¿÷¿í æàíà àíûí êó-
ðóëìàëàðûí êóðóó ¿÷¿í "Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòå-
ãîðèÿñûíàí "ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåð-
ãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" 
êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Îø îáëóñóíóí ×î¢-Àëàé ðàéîíó-
íóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:

- æåðëåðäè ýñåïêå àëóó÷ó äîêóìåíòòåðãå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿í¿;

- àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûí æàíà àëûíáàé êàëãàí 
ïàéäàíûí îðäóí òîëòóðóó íàðêûíûí ñóììàñûí òºëººí¿;

- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû 
áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí áèðèí÷è îðóí 
áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
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Жол жээгиндеги калыў 
теректерден бєлїнїп, катар 
єскєн эки бактын тїбї майда 
таштар менен корчолонуп 
турганы байкаган адамга бир 
жамандык болгонунан кабар 
берет. “Кимдир бирєєнїн шейит 
кеткен жериби, же тагдырдын 
кїтїлбєгєн кырсыгыбы?” деген 
ойго жетелейт. Бул жерде бир 
жума мурун чоў автокырсыгы 
болуп, їйлєнїї їлпєт тоюн 
кїткєн кырчындай жигиттин 
тагдыры кыйылган. Ал окуя 
мындайча болгон…    

- “Атам качан келет? Атам кай-
да?” деген тажатма суроолорун 
кайталай берип, Айдай уктап да 
калды. Чоў энеси Сурма ордуна 
кєтєрїп жаткырып жатып, кы-
зыл эт кезинен чоўойткон небе-
ресин жыттап, єєп алды. Єз эне 
мээримин кєрбєгєн Айдай ата-
сы Рустамдын жана чоў энеси-
нин кучагында чоўоюп 4 жаш-
ка чыкты. Атасын жанындай кє-
рєт. Кечиксе кїтїп, кээ бир кїн-
дєрї уктабай жїрїп тосуп алат. 
“Бу балага жин тийгенби? Дайы-
нын айтпай кайда кетти? Ушунча 
да тїнгє калабы?” деп эне шор-
дуу єзїнчє кїбїрєнєт. Тойго ке-
ўеш курганы келген туугандары 
эчак кеткен. Эртеў менен їйдєн 
шашып чыгып, тїн бир оокумга 
чейин келбеген уулунан кабар-
тырланып, жїрєгї туйлаган эне-
де уйкунун кабары жок.

***
 Кыткылыктап мойнуна асы-

ла ойногон кызын эстеп, Рустам 
Жанараны сыртка чыгарып:

- Жанара, мен кетейин. Би-
лесиў, Айдай менсиз уктабайт. 
Апамды да кыйнап уктабай жїр-
гєндїр - деп оор їшкїрїп башын 
мыкчыды. 

- Ичип алдыў, машинаны кан-
тип айдайсыў?

- Ойлонбо, жакын эле го, тез 
эле жетем - деп бут кийимин ки-
йїїгє далалат кылып жатканда, 
ички їйдєн колуна салат, ичим-
дик кєтєрїп чыккан, Жанаранын 
иниси Марат:

- Келечектеги жездем менин, 
ачуу калбасын. Ажырашаар аяк. 
Эми тоюўарда ичебиз – деп ач 
кенедей жармаша калды. Кєўї-
лїн кыйбаган Рустам удаа-удаа 

куюлган аракты алып жиберди. 
Себеби, бїгїн ал їйлєнїї тою-
нун алдында Жанаранын бєлє-
лєрї менен таанышуу кечесине 
келип, жаштардын єзїнчє кур-
ган сайраны эле. 

Рустам мурда їйлєнїп ажы-
рашкан. Келинчеги єтє сулуу 
болгондуктан, сулуулугуна тая-
нып, кызын тєрєгєндєн кийин 
атасына таштап, єзї эжеси ме-
нен башка єлкєгє иштеп кеткен. 
Сїйїїдєн кєўїлї калган Рустам, 
кызы тєрткє чыкканча кайра їй-
бїлє куруп, їйлєнєм деген эмес. 
Ушул жылы досторунун кеўешин 
угуп, Жанара экєє баш кошууну 
туура кєргєн. 

Кийинки ичкен арагы ашык-
тык кылып, бут кийимин эптеп 
кийип, темселей басып, машина-
сына отуруп от алдырды да:

- Жанара отурсаў, дїкєнгє ба-
рып келели. Кайнилериме уйку-
лук таштап кетейин, - деди. Кї-
тїлбєгєн сунушту четке кагып, 
бир нерсени тїшїндїрсєм деген 
ниеттеби Жанара алдыўкы орун-
дукка отурду. Їйдєн чуркап чык-
кан болочок кайнежесинин “эч 
жакка барбагыла” деген буйру-
гун чала угуп, машинаны булкул-
датып ордунан атырылта айдап 
чыгып кетти. 

- Рустам кайда? Дїкєндєн єтїп 
кеттик! - деген сєзгє кулак сал-
бай, бир жакка шашкандай ыл-
дамдыкта кете берди.

- Уксаў, мени укчу, жай айда-
саў! Же токточу! - деп жалбарган 
Жанарага:

- Коркпо жаным, экєєбїз азыр 
Манастын кїмбєзїнє барабыз. 
Сыйынабыз. Ошондо жашообуз 
бекем, тїбєлїктїї болот. Сен ме-
ни таштабайсыў! Кызымдын сїй-
гєн апасы болосуў? – деп сїйлє-
нїп баратты. 

Катуу ылдамдыкта бараткан-
дыктан Жанаранын жїрєгї оп-
коолжуп, ый аралашкан їн ме-
нен:

- Баары жакшы болот. Рустам, 
токточу! Ыйык жерге ичип алып, 
тїнї барбайлы. Эртеў сєзсїз ба-
рабыз - деп жалбарат.

Ажалды карай сызып барат-
кан машинанын рулу эпке кел-
бей, жолдон чыгып, жээктеги 
теректерди аралап, катар турган 
эки бактын ортосуна кептелет.

“Да-аў-ў-ў!” эткен їн, айнек-
тин талкаланганы кулак тундур-
ду. Жанаранын башын калкалап, 
їстїн жаап кучактаган Рустамга 
катуу сокку болду. Жанара акы-
рын колун кыймылдатып Рус-
тамды кучактап, дирилдеп агып 
жаткан жылуу канды сезип кєзї 
умачтай ачылды. 

- Рустам! Рустам! - деп ачуу 
кыйкырып мойнуна сайылган 
айнекти сууруп алды.

Тїн бир оокум… Жымжырт, 
жан киши тургай кєзгє сайса кє-
рїнгїс. Эрди эрдине тийбей ша-
кылдап, Жанара Рустамды ку-
чактап жерге араў тартып, уза-
тасынан жаткырды да:

- Жардамга! Жар-дам-га-аа! - 
деп чучуктай чыўырып, шолок-
топ Рустамдын кан жїзїн жыт-
тап, топурак мыкчып отурду. 
Далбастап, кол телефонун из-
деп таппай жатты. Айласы тї-
гєнїп, мындай туруштан пайда 
таппасын сезип, жолдун чекеси 
менен темтеўдей басып, кєрїн-
гєн жарыкты карай кете берди. 
Бул сапар жолдон єткєн машина 
да жок. Сїйрєлє басып айыл че-
тиндеги їйгє араў жетти...

***
Рустамдын тамырларынан 

диркиреп аккан кан жерге си-
ўип жатты. Ансайын жаны жай 
алып уйкунун алыс сапарына ар-
балып барат. Жанарага жардамга 
келген адамдар менен чогуу таў 
атыра тез жардам унаасы да же-
тип келди. Рустамды салган тез 
жардам унаасы боздоп ээрчиген 
Жанарага карабастан сызып жє-
нєдї. Жанара бир-эки кадам араў 
шилтеп барып кулады...

***
Таў атпай шыўгыраган теле-

фон їнї... Тїнї менен уктабай бу-
шайманданган, жакында жакшы 
їмїт менен келин алып, той бе-
рем деген Сурма энеге тууганда-
ры суук кабарды угузду. Бото-
сунан айрылган эненин їнї ай-
ааламды жаўыртты.

Тойго белек камдап, “Талас-
ка чыгабыз” деп сїйїнїп тур-
ган досторуна “Рустамды эртеў 
акыркы сапарга узатабыз” де-
ген ачуу кабар айтылды. Кєптєн 
кїткєн той кїнї азага айланып, 
“Апам, Айдай кызым, Жанарам” 
деген кырчындай жигиттин жї-
рєгї токтоп, муздак жердин ку-
чагынан орун алды.

 Бытыйган колдору менен ар 
бир бєлмєгє баш багып, атасын 
таап алчудай издеген Айдай, эми 
ата мээриминен да тїбєлїккє 
ажыраганын сезип-сезбей, жї-
рєктї эзип жїрдї.

PS:  “Аракка кандым дегиче, 
азапка калдым дегин” де-
мекчи, учурда да ички-
ликтин кесепети бир топ 
адамдын тагдырына балта 
чаап жаткандай. Кырсык 
каш-кабактын ортосун-
да. Андыктан, урматтуу 
окурман, жогорудагы болгон 
окуяны баяндоо менен ич-
килик ичип алып унаага ол-
тургандарга эскертїї болсо 
дедик. Элибиз кырсык кар-
гашадан алыс болсун! Жаш-
тарга Жаратканыбыз ый-
ман, ырыс берсе экен.

Жазгїл КАРБОСОВА

Турмуш сабагы

КЇТТЇРГЄН ТОЙ 
АЗАГА АЙЛАНЫП…



Кїндї тєбєсїнєн чыгарган акын Мыйзам баарына бирдей

Иштєєгє тїзїлгєн шарт

Кыўыр иш кырк жылда билинет

Бархат сезонунун 
башында акын Бурулкан 
Карагулованын туулган 
кїнїнє атайын бардым. 
Мурда кийин сїйлєшпєсєм 
да, атын алыстан угуп 
жїрїп жанына барып 
отурганыма ыраазы болдум. 
Ошол баарлашуумду сиздерге 
сунуштайын.

Бурулкан Карагулова кыргыз аял-
дар поэзиясында эле эмес, жалпы 
Орто Азия элдеринин поэзиясында 
жарк деп жанган саптары менен каш-
кєй кєрїнїп, эрежеге сыйбай турган 
эркиндиги менен булкунуп, тїгєнгєн 
сайын тїтєп, эскирген сайын эсирип, 
эч кимден тайманбай, чачык оюн 
ачык айтып, жєнєкєй сєздєрдї эле 
ийнине келтире ийлеп, чеберчилик-
ке салып алдыўа тєгїп койгондугу 
менен айырмаланган акын. Ал ата-
йын ушинтейин дебейт, ага жаны ме-
нен жаралган таланты дем-кїч берет. 
Анткени, ал ак таўдай акын Токтогул 
Сатылгановдун инисинин небереси. 
Атасы да колунан кєєрї тєгїлгєн ус-
та болгон. Апасы бїт айылга аш бас-
кан, колунан иш тїшпєгєн, колом-
тонун жанында кїйпєлєктєп, кєўїл 
кєтєрєєр иштерди кєп жасаган эм-
гекчил аял болгон. Анын їстїнє Ток-
тогул районунун кїмїш булактарын 
ичип чоўойгон кыздан кантип акын 
чыкпай калсын?

Бурулкан Карагулова кєп ырларды 
чанат, кєп ырларды жактырбайт. Ыр 
менен жазуучулук колунан келбей, 
бирок том-том китеп жазып чыга-
рып алгандарды кєргєндє кєптєр-
дєй жылмайып кайдыгер кала бер-
бейт, итатайы тутулат. “Кыргыз ада-
бияты жалаў халтурщиктерге, чала 
сабаттарга толуп алса эмне болот?!” 
деп жаны кейийт. Ката жазылган ыр-
ларды же тексттерди кєрсє, ыргы-
тып жиберет. Єзїнє да, башкаларга 
да талапты катуу койгон жоопкер-
чилиги кээде кыйнайт. Акчасы бар-
лар китеп чыгарып, таанышы бары 
Жазуучулар союзуна єтїп жатканын 
кєргєндє катуу чычалайт. Ал кїнїм-
дїк жашоосунда калпты жек кєрєт, 
ырларына да калп айта албайт. Ан-
дыктан, бетке айтат, так чекеге кой-
гондой тарс эле бир сїйлєйт. Ошол 
себептїї бир дагы сыйлык алып кєр-
гєн эмес. Бетке айтам деп душманда-
рын кєбєйтїп алган. Бирок, элге эчак 
сиўип, мыкты акын катары тааны-
лып бїткєн. Ал єзїнїн ушул дара-
метин да жакшы билет. Андыктан, 
минтип жазат:

Арай кєздєр чарай болуп иришет,
Кеч таанышып, атагымды билишет.
Азыр эрте, бороон-чапкын токтосо,
Баатыр кыз деп сїрєтїмдї илишет.
Бурулкан эженин ырлары азыркы 

єйдє-тємєн заманыбыздын шартын-
да єєдїк-сєєдїк жазган жазмакер-
лердин ырларынын жанында тїбєлїк 
єйдє. Бир кармаган китебин кайра 
койгуў келбейт, анын азгырыгы бир 
топко жетелеп барат. Ырлары бири-
нен єтїп бири керемет. Ошол себеп-
тїї азыркы акын-жазуучулардын 
ичинде ушул акындын гана ыр ки-
тептери кайра-кайра суралып, кай-
радан басмадан чыгат. “Сїйїїўдї 
сїртїп кеттиў жїрєгїмє” ыр ките-
би кайра-кайра басылып, 20 миў нус-
ка менен чыккан. Бардык китептери 
2-3-басылыш менен чыгып келатат. 

Єбїўїзчї, дагы да єбїўїзчї,
Єзгєртпєўїз кезиксек єўїўїздї.
Менден кетип азапка кабылгыча,
Кучагымда тумчугуп єлїўїзчї, - 
деген ыр саптары окурманды шарт 

эле єзїнє тартып, дагы сїўгїтїп ичи-
не алып жєнєйт. Ал ырларды кєбїн-
чє тїн ортосунда жазаарын, ырсыз 
ємїрї жоктугун минтип туюндурат:

Терезеге мурдум менен бир тийип,
Уйку-соонун ортосунда киртийип.

Єжєрлєнїп жарыгына чырактын,
Олтурамын жылдыздардан ыр ти-

гип, - дейт. 
Союз тараардын алдында алгачкы 

ыр китеби чыгып, укмуштуудай го-
норар алат. Анан союз тарап, ар ким 
єзї менен єзї калганда, бир тїрк жа-
раны спонсор болуп жогоруда атал-
ган ыр китебин 5 миў нуска менен 
чыгарат, элде жок 5 миў рублди алып 
акчага марып калат. Анда айлык 40-
50 сом болгон учур. Китеп чыккан-
дан кийин абдан жакшы єтєт. “Кєкї-
рєгїў жыттап алдым билгизбей” деп 
апасына айткан сєзїн тема кылса, 
“эркекти жыттап алып эле ыр жаза 
берет экен”, - деген уу-дуу ушактарга 
калат. Акыры ушактарга бышып бї-
тєт. Бирок, китеби элге тарап, жак-
шы акча тїшїрєт. Акын Алик Аки-
малиев экєє ээрчишип алып китепти 
байларга, чоўдорго саткандагы окуя-
лары эстен кетпейт. Бир депутатка 
барышса, капчыгынан жїз доллар-
ларды аўтарып, андан таппай, суур-
маларын бирден ачып майда таппай, 
акыры бир кычыктан 200 сом таап 
чыкканын, дагы бир бийик їйлєрдї 
салган бай китебине кєрїндїк берем 
деп миў сом менен беш миў сомдук-
тарын аўтара берип, акыры эў арты-
нан 500 менен 200 сом таап чыгып 
бергенин, ошол киши кийин тїрмє-
дє жатып, бїт байлыгын берип жа-
тып араў кутулуп чыкканын, акын-
дын назарын сындырбаш керектигин 
айтты. “Чириген байлардын кемба-
гал экендигин, мага окшогон таркыл-
дап жїргєн бечара адамдардын бай 
экенин билдим. Поэзияны сыйлаган 
жєнєкєй адамдар, кызматкерлер бе-
решендик кылса, жалаў байлар бити-
реп турат”, - дейт.

Эже прозаны да катыра жазат. Жо-
горудагы эки китебинен кийин “Сел-
саяк” китебин проза тїрїндє берген. 
Андан соў алты жылдан жашаган 
Токтогулдагы эки айылы кєлдїн ас-
тында калганда “Токтогул кєлї – кєз 
жашым” ыр, проза китебин сунушта-
ган. Бурулкан Карагулова сїйїї тема-
сына єзгєчє кєўїл бурат. “Бул дїйнє 
кєркї чыгат сїйїї менен” жана “Мен 
сїйїїнїн доктору” ыр китептери жа-
рык кєрєт. 

Сїйїї – сенсиз жашай албайм,
Сен да менсиз жашаба.
Алыў жетсе сїйгєнїмє,
Жеткирбестен жазала.

Сїйїї- сенсиз ємїр єтпєйт,
Сен да менсиз єтпєгїн.

Билигиўе майды куюп,
Махабатка єрттєгїн.
Бурулкан Карагулова єзїнїн акын-

жазуучулук баа-баркын жакшы би-
лет. Акчага чыгарып алган китепте-
ри такыр окулбай калгандарга тар-
тынбай эле “мендей эле деўгээл-
де жазып алышпайбы?”, - дейт. Су-
байдылда, Мариям, Гїлсайра акын 
эжелери “минтип жазба, уят болдуў, 
кокуй антпе” деп айтышчу. Азыркы-
га чейин ырларымды басынтышат 
дейт. Бирок, баскан сайын бийикке 
учкан ырлары менен Бурулкан эже 
сыйлыкка жетпесе деле элдин сый-
мыгына бєлєнїп келатат. Аны єзї 
тїзгєн “Кыздар ай” чыгармачыл би-
рикмесинен 10 жылдан бери тарбия-
ланып чыккан миўдеген кыздардын 
сый-урматы айгинелеп турат. Баса, 
акындык єнєрїнєн сырткары, кыз-
келиндерди акындыкка тарбиялоо, 
ыр жазуунун техникасын їйрєтїї, 
каталар менен иштєє деген єзїнчє 
чоў жумушка кирип алганын айтсак, 
бул чоў эрдик. 

Ырларынын баарын турмуштан 
алат, таланты тїртїп, билими чый-
ралтып, илхамы келгенде алапайын 
таппай, кагаз издеп жаза калат. Эге-
мендїї єлкєбїздїн 30 жылдык маа-
ракесинин алдында туруп, акын эже 
менен баарлашканыма сїйїндїм. Ой-
лорду ортого салдык. Бурулкан эже-
нин кєп ырларына обондор жаралып, 
ырдалып жїрєт. 

Єзїнїн акындык деўгээлинин 
бийиктигин билген эженин акыр-
кы чыккан “Ойдун эшиги” китебин 
окуп чыккандан кийин мен дагы 
ынандым. Ал жєнєкєй эле сєздєр-
дї чеберчилик менен кынаптап бе-
ре алат. 

Булутка оронуп тєрєлгєн,
Заўкайган тоолорго жєлєнєм.
Дїйнєнїн туткасын бек кармап,
Кїндї да чыгарам тєбємєн.
Ойлору эркин, жасалмасыз. Эч 

кимден корунбайт, айтайын деген 
оюн ачык айтат. Ыр жазам деп бирок, 
ачыла албай калгандарга ачык эле:

Термесе эле термелген жок,
Махабаттын бешиги.
Ар-ар кимге ачылбады,
Поэзия эшиги, - дейт. 
Бурулкан Карагулованын поэзиясы 

буга чейин канча окурмандарды там-
шантып келген, мындан ары да тїбє-
лїк жашай бермекчи. Акынга албан 
ийгиликтерди каалайбыз!

Сымбат МАКСУТОВА

Бурулкан КАРАГУЛОВА:

«ЧИРИГЕН БАЙЛАРДЫН 
КЕМБАГАЛ ЭКЕНДИГИН БИЛДИМ»

БИШКЕКТИН ПРОКУРОРУ 
КЫЗМАТТАН БОШОТУЛДУ
Жоопкерчилиги чектелген коомдордун 
биринин єкїлїнїн кайрылуусу боюнча 
КРнын Башкы прокуратурасы тарабынан 
Бишкек шаардык прокуратурасынын кызмат 
адамдарынын аракеттеринин негиздїїлїгїнє 
жана мыйзамдуулугуна карата текшерїї 
жїргїзїлдї.

Текшерїїнїн жїрїшїндє 
белгилїї болгондой Биш-
кек шаардык прокуратура-
сы тиешелїї мамлекеттик 
органдар тарабынан ку-
рулуш компаниясына ту-
рак жай комплексин куруу 
їчїн уруксат берїїчї доку-
менттердин мыйзамдуулу-
гун текшерген. Анын жы-
йынтыгында эч кандай 
мыйзам бузуулар аныктал-
баса дагы, шаардык прокуратуранын жетекчилиги-
нин кєрсєтмєсї менен тиешелїї органдарга негизсиз 
прокурордук чара кєрїї актысы киргизилип, мате-
риалдар дагы кылмыштардын жана жоруктардын 
бирдиктїї реестрине негизсиз тїрдє катталгандан 
кийин курулуш компаниясынын жетекчиси карма-
лып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган.

Текшерїї учурунда жогорудагы иш кєзємєл ор-
ганы тарабынан кайра каралып, натыйжада мый-
замсыз ачылган сотко чейинки єндїрїш иши кыс-
картылган.

КРнын Президентинин 2021-жылдын 29-январын-
дагы №3 “Менчикти коргоо жана ишкерлер менен 
инвесторлорду колдоо жєнїндє” Жарлыгына ыла-
йык укук коргоо, фискалдык жана контролдоочу ор-
гандардын ишкердик субъекттеринин ишмердїїлї-
гїнє негизсиз кийлигишїїсїнє, ишкердик ишине 
тоскоолдук кылуусуна тыюу салынган.

Башкы прокуратуранын кызматтык иликтєєсїнїн 
жыйынтыгы боюнча, Бишкек шаардык прокурату-
расынын бир катар кызматкерлери катуу тартиптик 
жоопкерчиликке тартылышып, борбор шаардын про-
курору кызматынан бошотулду.

САЛЫК КЫЗМАТЫ КАЙТАРЫМСЫЗ 
ТЕХНИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛДЫ
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
салык кызматы Россия Федерациясы менен 
Кыргыз Республикасынын Єкмєттєрїнїн 
ортосундагы КРнын салыктык башкаруу 
системасын єнїктїрїї максатында акысыз 
техникалык жардам кєрсєтїї жєнїндє 
макулдашуунун алкагында жабдуулардын 
биринчи партиясын алды.

Макулдашууга ылайык Салык кызматына маа-
лыматтык база сервери, фискалдык маалымат-
тарды сактоо жана иштеп чыгуу, аналитикалык 
система жана тиркемелердин сервери єткєрїлїп 
берилди.

Ошондой эле, жакында эсеп-кысап инфраструкту-
расын камсыз кылуу їчїн зарыл болгон жабдуулар-
ды жана ККМди башкаруу системасынын пилоттук 
долбоорун жїргїзїї їчїн контролдук-кассалык ма-
шиналардын їлгїлєрїн жеткирїї пландалууда.

АКЦИЗДИК МАРКАСЫЗ 1361 КУТУ 
ТАМЕКИ ТАРТЫП АЛЫНДЫ
КРнын Мамлекеттик салык кызматынын 
кызматкерлери Ош шаарынын “Бексултан” 
базарында рейддик иш-чара жїргїзїп, 
анын жїрїшїндє тамеки буюмдарын 
акциздик маркаларсыз сатуу фактыларын 
аныкташты.

Жыйынтыгында 50 миў 
сомдон ашык суммадагы 
акциздик маркасыз 1361 
куту тамеки буюмдары 
тартып алынган.

Салык кызматы кон-
трафакттык, анын ичинде 
акциздик маркасыз жана 
жасалма акциздик марка-
лар менен тамеки буюмда-
рын сатууга жоопкерчилик 
каралгандыгын эскертет. 
Соода тїйїндєрїнїн ээлерине жана сатуучуларга 
карата КРнын Жаза кодексине, Жоруктар жєнїндє 
кодексине жана Бузуулар жєнїндє кодексине ыла-
йык жаза чарасы кєрїлєт.

КРнын Салык кызматы жарандарды контрафакт-
тык же жасалма тамекилер кездешкен учурда жерги-
ликтїї салык органына, ошондой эле 116 же (0779) 
61-31-89 (whatsapp) номерлери боюнча кайрылууга 
чакырат. 

Жазгїл КАРБОСОВА
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Ãóëìàòîâà Ëÿéëèõàíãà òààíäûê áîëãîí Êûçûë-Êûÿ øààðäûê ìàìëåêåòòèê 
êûéìûëñûç ì¿ëêò¿ êàòòîî êûçìàòû òàðàáûíàí 06.12.2011-æûëû 
áåðèëãåí ×¹344270 áåëåêêå áåð¿¿ áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-185

ОAO ДСК «АЗАТ»
сообщает о том, что 5 августа 2021 года Обществом совершена продажа Авдеевой 

Наталье Николаевне имущественного комплекса с земельным участком мерою 
0,22849 га из них 0,069 га в совместном пользовании, расположенного по адресу: 

г. Бишкек, мкр. Аламедин-1, д. 74/1, идентификационный код 1-03-10-0054-0297, 
1-03-10-0054-0230, 1-03-10-0054-0233 за 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) сомов.

Ñåêðåòàðü Îáùåñòâà Èñàåâà Ñâåòëàíà Áîëîòîâíà ó÷àñòâîâàëà 
â ñäåëêå â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÀÎ ÄÑÊ «Àçàò».

Í-304 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 00214175, 

ÈÍÍ 20305196300433, ÎÊÏÎ 29548517 íà 
èìÿ Íàðáàåâà Áàêûòáåêà Ìàêóëáåêîâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-306 

Ñàòûáàëäèåâ Àéòìàìàòòûí 
íààìûíà áåðèëãåí ìàì. àêò 

¹456627 èäåí. êîä 1-01-07-0048-0477 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-309 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîã. êóïëè ïðîäàæè 
¹2014/50742 (îò 26.12.2014 ã.) è 

ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷. (çåì. äîëþ) 
×À¹0063662 (îò 26.12.2014 ã.) íà èìÿ 

Òîéãîæîåâîé Îðîçáóáó Ìåíäåãóëîâíû 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-310

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîã. êóïëè ïðîäàæè 
¹2013/23497 (îò 21.06.2013 ã.) è 

ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷. (çåì. äîëþ) 
×À¹0050531 (îò 21.06.2013 ã.) íà èìÿ 
Èáðàèìîâîé Ìýýðèì Áåãèìêóëîâíû 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-310

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîã. êóïëè ïðîäàæè 
¹2014/25309 

(îò 23.06.2014 ã.) è ñâèäåòåëüñòâà 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåì. äîëåé 
×À¹393 (îò 23.06.2014 ã.) íà èìÿ 

Òîéãîæîåâîé Îðîçáóáó Ìåíäåãóëîâíû 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-310

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîãîâîðà äàðåíèÿ 
¹1114 (îò 15.07.2019 ã.) âûäàííîãî 

×ÍÊ è ãîñ. àêò î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷àñòîê ¹189921 

(îò 06.03.2009 ã.) íà èìÿ Äæîðîáåêîâîé 
Êàðàìàòõàí Èñàìèäèíîâíû 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Ï/Ï-587

Àáäûêàðèìîâ Áàéìûðçà 
Áàçàðáàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàìëåêåòòèê àêò ¹544166 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-061 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО КОНКУРСА В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТУ 

приняты и назначены на должности: 

ÒÎÌÀÅÂ Ñ.Ð. – íà÷àëüíèê Äæàëàë-Àáàäñêîãî îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ïî ýêî-
ëîãèè è êëèìàòó; ÓÌÀÐÎÂ Á.Ñ. – íà÷àëüíèê Áàòêåíñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî ýêîëîãèè 
è êëèìàòó; ÎÌÎÐÎÂ Ä.È. – íà÷àëüíèê Íàðûíñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî ýêîëîãèè è êëè-
ìàòó; ÊÀÄÐÀËÈÅÂ Ò.Ê. – íà÷àëüíèê ×óéñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî ýêîëîãèè è êëèìà-
òó, ÊÓËÓÌÁÀÅÂ Ì.Ò. – íà÷àëüíèê Áèøêåêñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî ýêîëîãèè è êëèìàòó; 
ÒÓÐÊÅÁÀÅÂÀ À. – íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû; ÄÀÈÐÎÂÀ Äæ. – 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ êëèìàòà è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ; ÁÎËÎÒÎÂÀ Ã.Â. 
– ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ðàáîòû, äîêóìåíòîîáîðîòà è öèôðîâè-
çàöèè; ÊÀËÛÃÓËÎÂÀ Ð. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû; ÁÀÉÄÀËÈÅÂ À.Ê. – çàâåäóþùèé ÎÎÁ; ÒÅÐÌÅÅÂ Ð.Ê. – ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò ÎÎÁ; ÐÀÈÌÊÓËÎÂÀ À. – çàâåäóþùèé ÎÎÀÂ ÓÏÝ; ÆÓÍÓØÅÂÀ Ã. – 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÎÎÂÐ ÓÏÝ; ÑÛÐÃÀÊÎÂÀ À. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÎÎÀÂ ÓÏÝ.

Государственный комитет по экологии и климату объявляет 
набор на вакантные административные государственные 

должности с требованиями к квалификации:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû: âûñøåå ïðîôèëüíîå 
îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû â ïðåäìåòíîé îáëàñòè íå ìåíåå 5 ëåò;

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÎÎÐ: âûñøåå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû â 
ïðåäìåòíîé îáëàñòè íå ìåíåå 3-õ ëåò;

- ñïåöèàëèñò ÎÎÐ: âûñøåå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ ê ñòàæó 
ðàáîòû.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèè: äèïëîìà, 
ïàñïîðòà è òðóäîâîé êíèæêè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 10.00 
÷àñîâ 16 àâãóñòà 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ãîðüêîãî, 142. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0550) 98-79-97.
Í-314

Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèå 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì 

ó÷àñòêîì ñåðèÿ Â¹59622 îò 
11.09.2013 ã. èäåí. êîä 2-03-03-

0004-0708 íà èìÿ Àáäðàèìîâîé Ðàè 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-311

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ: 

ГСМ для служебных автомашин (Бензин АИ-92)
 Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò äîêó-

ìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå äî 11.00 ÷. 24 àâãóñòà 2021 ã. ïîñëå ðåãèñòðàöèè 
íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàííûé îôèñ íèæå íå 
ïîçäíåå 24 àâãóñòà 2021 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå 
Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ñëå-
äóþùåìó àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë 
çàêóïîê, òåë: +996(312) 62-07-52, fax: +996(312) 62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg, 
èëè íà ñàéòàõ www.aris.kg 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 
¹059147 (îò 06.10.2004 ã.) íà èìÿ 

×àíàåâà Áàóðæàíà ×àêàíîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-312

Ликвидатор ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» – 
Агентство по ликвидации банков объявляет о проведении 

повторного открытого аукциона со снижением на 
10% по продаже следующих недвижимых имуществ, 

принадлежащих ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль»:

¹ 
ëîòà Íàèìåíîâàíèå Ñòàðòîâàÿ 

öåíà (ñîì) Õàðàêòåðèñòèêà Ìåñòîíàõîæäåíèå 

1 Æèëîé äîì ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì 

7 630 200 Îáùàÿ ïëîùàäü-321,1 ì2, 
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëî-
ùàäüþ 700,0 ì2. 

ã.Áèøêåê, óë. Êóáèíñ-
êàÿ, ä. 25. 

2 Êâàðòèðà 6 271 650 Îáùàÿ ïëîùàäü- 99,6 ì2 ã.Áèøêåê, óë. Òîêòîãó-
ëà, ä.90, êâ.7 

3 Êâàðòèðà 2 917 800 Îáùàÿ ïëîùàäü- 59,2 ì2 ã.Áèøêåê, 6 ìêð., ä.25, 
êâ.Ç 

 ´ Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ëîòà ¹1 ñîñòîèòñÿ 30 àâãóñòà 2021 ã. â 10.00 ÷. ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë. Êóáèíñêàÿ, ä. 25.

 ´ Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ëîòà ¹2 ñîñòîèòñÿ 30 àâãóñòà 2021 ã. â 13.00 ÷. ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, ä. 90, êâ. 7.

 ´ Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ëîòà ¹3 ñîñòîèòñÿ 30 àâãóñòà 2021 ã. â 16.00 ÷. ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, 6 ìêð., ä. 25, êâ. 3.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó íå ïîçäíåå 29 àâãóñòà 2021 ãîäà 
ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 114, êàá. 210 è îïëàòèòü ãàðàíò, âçíîñ â ðàçìåðå 10% 
îò ñòàðòîâîé öåíû, ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ëèêâèäàòîð ÎÀÎ ÈÁ «Èññûê-Êóëü» 
-Àãåíòñòâî ïî ëèêâèäàöèè áàíêîâ, ð/ñ 1299003150022374 â ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê»; ÎÊÏÎ 
20336191, ÈÍÍ 02306199710147.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 66-05-82, (0312) 66-13-01, (0550) 52-00-49.
Ñ-729 

Кыргыз Республикасынын «Баалуу кагаздар рыногу жєнїндє» мыйзамына 
жана «Баалуу кагаздар рыногунда маалыматтарды ачуу жєнїндє» 
жобосуна ылайык, «Дос-Кредобанк» ачык акционердик коому баалуу 

кагаздарынын ээлеринин їлїшї 5 жана андан ашуун пайызга єзгєргєндїгї 
тууралуу маалымдайт. 

2021-æûëäûí 6-àâãóñòóíäà «Áîðáîðäóê äåïîçèòàðèé» æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìó 
«Äîñ-Êðåäîáàíê» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí æºíºêºé àêöèÿëàðûí 116 213 ýêçåìïëÿð-
äà, áàøêà÷à àéòêàíäà Áàíêòûí æàðûÿ êûëûíãàí Óñòàâäûê îïåðàöèÿëàðûíûí 14,22% 
¿ë¿ø¿íäº Íàðèìàí óóëó Áàêûòêà ºòêºð¿ï áåðäè. 

Áàøêàðìàëûêòûí Òºðàãàñû  Ýøáåðäèåâà ×.Ì.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг 
и «Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг», 

Открытое акционерное общество «Дос-Кредобанк» 
информирует вас об изменениях доли владельцев 5 и более процентов 

ценных бумаг (долей).

6 àâãóñòà 2021 ãîäà ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé äåïîçèòàðèé» ïåðåäàë ïðîñòûå èìåííûå 
àêöèè ÎÀÎ «Äîñ-Êðåäîáàíê» Íàðèìàí óóëó Áàêûòó â êîëè÷åñòâå 116 213 ýêç., ÷òî 
ñîñòàâëÿåò 14,22% äîëè â îïåðàöèè â îáúÿâëåííîì óñòàâíîì êàïèòàëå Áàíêà.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ  Ýøáåðäèåâà ×.Ì. 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèè íà 
âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 

ðàáîò ñåðèè ÊÐÎ-2 ¹03060 
(îò 24 íîÿáðÿ 2009 ãîäà) ñ 

ïðèëîæåíèåì (èäåíòèôèêàöèîííûé 
êîä 02512200210022) ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-313

Государственное агентство геологии и недропользования при 
Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики 

объявляет о проведении повторного аукциона по представлению лицензии на право
пользования недрами на следующий объект 

¹ 
ëî-
òà

Íàèìå-
íîâàíèå 
îáúåêòà

Âèä ïîëåç-
íîãî èñêî-
ïàåìîãî

Âèä 
íåäðî-
ïîëüçî-
âàíèÿ

Ìåñòîíà-
õîæäåíèå 
îáúåêòà

Êðàòêàÿ ãåîëîãè÷åñ-
êàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Ñòàðòî-
âàÿ öå-
íà îáú-

åêòà

2 Ïëîùàäü 
«Ìåæäóðå-
÷åíñêàÿ»

Íåôòü è ãàç Ïîèñê Ä æ à ë à ë -
Àáàäñêàÿ 
îáëàñòü, Ñó-
çàêñêèé ðà-
éîí

Ïëîùàäü ñåéñìîðàçâå-
äî÷íûìè ðàáîòàìè èçó÷å-
íà ñëàáî. Â ñòðàòèãðàôè-
÷åñêîì ðàçðåçå îòëîæåíèé, 
ðàçâèòûõ â Êóãàðòñêîì ïðî-
ãèáå, ïî ìíåíèþ ðÿäà èññ-
ëåäîâàòåëåé, ïàëåîãåíîâûå 
îòëîæåíèÿ ðàçìûòû, à îò-
ëîæåíèÿ íåîãåíà ñ ðàçìû-
âîì çàëåãàþò íà ìåëîâûõ 
ïîðîäàõ. Èìåëàñü è äðóãàÿ 
òî÷êà çðåíèÿ íà ðàçâèòèå 
è ïåðñïåêòèâû íåôòåãàçî-
íîñíîå îòëîæåíèé ïàëåî-
ãåíà â Êóãàðòñêîì ïðîãèáå.

1336 
äîëëà-
ðîâ ÑØÀ

Ïîâòîðíûé àóêöèîí ïî ëîòó ¹2 ñîñòîèòñÿ 1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â ñåëå Ñóçàê â 
çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Ñóçàêñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé 
îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ 11.00 äî 11.50 
÷àñîâ.

Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ 
ó÷àñòèÿ íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 25 àâãóñòà 2021 ãîäà â Ãîñóäàðñòâåííîå àãåíòñòâî 
ãåîëîãèè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ ïðè Ìèíèñòåðñòâå ýíåðãåòèêè è ïðîìûøëåííîñòè Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹220. 

Ñ óñëîâèÿìè, òðåáîâàíèÿìè ê ó÷àñòèþ, à òàêæå èíîé èíôîðìàöèåé êàñàþùåéñÿ 
àóêöèîíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå www.geology.kg, ïî òåëåôîíó: 
(+996 312) 90-40-40+1021, 1026, à òàêæå â Óïðàâëåíèè ãåîëîãèè Ãîñãåîëàãåíòñòâà, 
êàá. ¹206, 214, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.
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Áóéðóòìà ¹765. Íóñêàñû 4263

Áàñóóãà 09.08.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума

кїндєрї чыгат.

Открытое акционерное общество «РСК БАНК», 
расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1, 

УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 5 АВГУСТА 2021 ГОДА 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И 

ПРИНЯТЫХ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ РЕШЕНИЙ:

• ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ, óòâåðæäåíà ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ â ñîñòàâå Êîâàíîâà À.Â.;
• ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ, äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê»:

• Ìàìàòîâà Êàéðàòà Àäàìêàëèåâè÷à;
• Àáäûðàçàêîâà Ýðêèíáåêà Òàëèïîâè÷à.

• ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ, èçáðàíû ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÐÑÊ 
Áàíê» ñðîêîì íà 3 ãîäà:

• Àñèçîâ Êàñåíà Àñèçîâè÷;
• Ñàìèåâ Øåðãàçû Ñåéòìàìàòîâè÷.

Ñ-026

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»

осуществило выплату процентного дохода за девятый процентный 
период по четвертой эмиссии облигаций:

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
äîõîäà, ÷åë. 

178 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì 2 727 300,00 

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû, ÷åë. 152 

Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì, ñîì 2 562 975,00 

Êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ÷åë. 26 

Êîë-âî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ýêç. 4 382 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû Íåÿâêà 
îáëèãàöèîíåðà 

Í-305

Организация проводит конкурс 
по закупке бронированного 

автотранспорта (4 ед.) 
Âûäà÷à êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè 

îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 
3 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: 

ã.Áèøêåê, óë. Óðèöêîãî, 25. 

Ïðèåì êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé 
çàâåðøàåòñÿ â 

16.00 ÷àñîâ 8 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Ïî âñåì îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì 
ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê òåõíè÷åñêîìó 

êîîðäèíàòîðó ïî òåëåôîíó: 
â ã. Áèøêåê (0312) 320-031 
èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå: 

bishkek2@rui.kg.
Ñ/Î-163

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Третий проект сельских инвестиций

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ:
1. Консультант по техническому надзору по подпроекту «Строительство 

ФАП в с.Кайынды-Булак Ак-Талинского района Нарынской области»;

2. Консультант по техническому надзору по подпроекту «Строительство 
ФАП в с. Ак-Булун Тюпского района Иссык-Кульской области»;

3. Консультант по техническому надзору по подпроекту «Строительство 
ФАП в с. Жар-Башы Ысык-Атинского района Чуйской области».

«Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì, ìîæåòå óçíàòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû ìîãóò ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå 
(ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ) äî 18.00 ÷àñîâ 24 àâãóñòà 2021 ã. ïîñëå 
ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (www.aris.kg).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ïî àäðåñó, óêàçàííîìó 
íèæå â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11, òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 
30-18-05, ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg, ñàéò: www.aris.kg

ПССИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ г.БИШКЕК 
объявляет публичные торги в форме открытого 

аукциона, на заложенное имущество:
- квартиру, расположенную по адресу: г.Бишкек, ул. Ибраимова, д. 61, 
кв. 171, принадлежащую на праве собственности Исраиловой Жамиле 

Берликовне, на праве собственности, путем продажи с публичных торгов, 
установив при ее реализации начальную (стартовую) продажную цену 

в размере 2 047 000 (два миллиона сорок семь тысяч) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 14.09.2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé 

öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã.Áèøêåê. Öåíòðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâî, ð/ñ. 4402032100001014, ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû 
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ïî ýêîíîìè÷åñêèìè äåëàì ãîðîäà Áèøêåê äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4402032100001014, êîä ïëàòåæà 14511200, ÈÍÍ 00405199510158, íàçíà÷åíèå 5% 
ãàðàíòèéíûé âçíîñ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íîì òîðãå.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ñðîêà óñòàíîâëåííîãî îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ, íî íå áîëåå îäíîé íåäåëè, âíåñòè ñóììó, çà êîòîðóþ èì êóïëåí ïðåäìåò 
çàëîãà (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã.Áèøêåê 
ÒÎËÎÅÂ Í.Æ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 88-69-05.
Ñ-194

Æåêå èøêåð Àëûøóêóðîâ Çàëêàðáåê 
×îäîíîâè÷êå òààíäûê 

ÈÑÍ 20302196400867 ÌÑÊíûí Æóìãàë 
ðàéîíó áîþí÷à áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí (25.10.2012-æûëû) 

áåðèëãåí èäåíòèôèêàöèÿëûê ñàëûê 
êàðòî÷êàñû æàíà Æóìãàë ðàéîíäóê 

ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòèêàëûê 
áºë¿ì¿ òàðàáûíàí (25.10.2012-æûëû) 

áåðèëãåí æåêå èøêåðëèê ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-063

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ¹157591 
(îò 22.08.2008 ã.) íà èìÿ 

Ñåéäàõìåòîâîé Ýëüìèðû 
Ìóñóðàòáåêîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-307

Кыргыз театр жана кино искусствосу орду толгус 
оор жоготууга учурады.

2021-жылдын 8-августунда 84 жаш курагында 
узакка созулган оорудан кийин Кыргыз Республи-
касынын эл артисти, Кыргыз театр жана кино ис-
кусствосунун кєрїнїктїї таланты, Кыргыз Улут-
тук Т.Абдумомунов атындагы академиялык драма 
театрынын актрисасы Искра Райымкулова дїйнє-
дєн кайтты.

Искра Райымкулова 1937-жылы Чїй облусунун 
(мурдагы Фрунзе облусу) Кемин районунун Шаб-
дан айылында туулган.

Алгачкы чыгармачылык башатын 1957-жылы 
Кыргыз улуттук Т.Абдумомунов атындагы акаде-
миялык драма театрында актриса болуп баштаган.

Адегенде театрга травести (балдардын ролун 
ойногон артист) катары кызматка алынган Искра 
чыгармачылык таржымалынын ичинде, Кыргыз 
мамлекеттик драма театрынын сахнасында отуздан 
ашуун баланын образын жараткан. Ошонун ичи-
нен єзгєчє анын Б.Жакиевдин «Атанын тагдыры» 
спектаклиндеги Жеўишбеги легендарлуу образга 
айланган.

Кыргыз театрынын травестилеринин ичинен И.Райымкулова балдардын тарыхта 
кала тургандай образдарын чоў чыгармачылык эргїї менен жараткан. Актрисанын чы-
гармачылык ємїрї жалаў гана балдардын ролун аткаруу менен чектелген эмес. Анын 
репертуарында ондогон образдардын ийгиликтїї жаратылгандыгын айтууга болот.

У.Шекспирдин «Ромео жана Жульеттасында» Жульеттанын образын єзгєчє ички 
дїйнєсїнїн назиктиги, баёолугу айрыкча сїрєттєлгєн, Жульеттадан кем калбаган 
образдардын бири «Бернарда Альбанын їйїндєгї» Амелиянын образы.

Ушул сыяктуу чоў чыгармачылык эргїїдєн жаралган образдарды Искра Райымку-
лованын чыгармачылык таржымалынан арбын учуратууга болот.

Алсак: У.Шекспирдин «Король Лиринде» Корделиянын, М.Каорунун «Уурдалган 
ємїрїндє» Кэйдин, В.Делмардын «Эртеўкиге ордуўду бошот» чыгармасында Люсей-
дин, Ч.Айтматовдун «Саманчынын жолунда» Алимандын ж.б. образдарды жогорку 
чеберчиликте аткарып, кєрїїчїлєрдїн арзуусуна татыган.

Ал эми кыргыз кино искусствосунда «Алымкан» кєркєм тасмасында Алымкандын, 
«Каныбек» жана «Он їчїнчї небере» кино тасмаларында башкы каармандардын об-
разын ийгиликтїї жараткандыгын атоого болот.

И.Райымкулованын Кыргыз улуттук театр жана кино кєркєм єнєрїнє кошкон зор 
салымын эске алып, мамлекетибиз тарабынан эмгеги жогору бааланып, кєптєгєн 
сыйлыктар ыйгарылган.

Кыргыз ССРинин эмгек сиўирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, 
мамлекеттик наамдар ж.б. сыйлыктар берилген.

Кыргыз элибизге бїтїндєй ємїрїн арнап, маданият жана искусство тармагында 
єчпєс из калтырып кеткен кєрїнїктїї актриса Искра Райымкулованын жаркын эле-
си кыргыз журтунун, маданият жана искусство сїйїїчїлєрдїн, замандаштарынын, 
кесиптештеринин жана жакындарынын эсинде тїбєлїккє сакталат.

Маркумдун їй-бїлєсїнє тереў кайгыруу менен кєўїл айтып, аза кайгысын теў бє-
лїшєбїз.

Ñ.Í.Æàïàðîâ, Ò.Ò.Ìàìûòîâ, Ó.À.Ìàðèïîâ, ×.À.Àáûêååâ, 
Ñ.Ñ. Êàñìàìáåòîâ, Æ.Ê.Áàêàøîâà, À.À.Êàñûìàëèåâ,

Ê.Î.Èìàíàëèåâ, Ã.Áàéòåðåê, Á.Ø.Ñåêèìîâ, Ñ.À.Àìàíîâà,
È.À.Áàëòàøåâ, Ê.Ê.Øàáäàíáàåâ, Ì.À.Áåêòåíàëèåâ, 

Ì.Ò.Áàéæèåâ, Ñ.À.Ðàåâ, Ò.Ò.Êàçàêîâ, Ê.Ê.Êóëòåãèí, 
Ì.Ìàìàçàèðîâà, À.Îñìîíîâ, À.Ì.Äàëáàåâà, À.Àáäûêàëûêîâ,

Ì.Àëûøïàåâ, Í.Ìàìáåòîâà, Ã.Êàíèìåòîâà, Ý.Áåêáîëèåâ,
Ç.Ñîîðîíáàåâ, Ò.Áîîáåêîâà, Æ.Ñûäûêáàåâà, Ê.Ñåéäàëèåâà, 

Ø.Àëñåéèòîâà, Ò.Àêòàíîâ, À.Íàçàðêóëîâà, Æ.Æóìàëèåâà, 
×.Äóìàíàåâ, Ò.Àáäðàçàåâà, À.À.ªç¿áåêîâ, Í.Ìå¢äåáàèðîâ æ. á.

Искра Райымкулова



«Сыр аяктын сыры кетсе да, сыны кетпейт» – дейт. Кыргыз телевидениесинин 
жїзї, легендага айланган Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген 
ишмер, Кыргыз эл артисти Тамара Жаманбаева жетимиштен ашса да, дале баягы 
сынынан жазбайт. Бир кезде ар бир їйгє “Кутман таўыўар менен!” деп кїн менен 
кошо кирсе, жатаарда “Жакшы жатып, жай туруўуздар” деп бейпил тїн каалаган 
ирмемдер ошол учурдагы кїйєрмандарынын дале жадымында болсо керек.

Теленин жїзї болуп, элге таанымал болууну ким гана эўсебейт. Ак эмгегинин 
аркасынан кадыр-барк, каада кїтїп, жашоонун ырахатын сезїї менен бейкут 
ємїр сїрїїгє эмне жетсин?! Бирок, мындай бакыт баарына эле буюра бербейт экен. 
Мына ушундай тоодой бакытка эгедер Тамара Жаманбаева менен жашоосундагы 
бактылуу кєз ирмемдер тууралуу баарлаштык. 

ТАГДЫРДАГЫ БУРУЛУШ

Тоо койнунда орун алган На-
рын шаарында жашаган кичине-
кей Тамаранын Фрунзеге барып 
билим алсам деген изги кыялы 
бар эле. Борбор калаада меди-
циналык окуу жайда окуган бир 
тууган эжеси келгенде заўгыра-
ган китепканаларды, кинотеатр-
ларды айткан сайын ого бетер 
толкунданып, кєксєгєнї-кєксє-
гєн. Адамдар да ал жакта єзгєчє 
маданияттуу, єзгєчє билимдїї, 
зыўкыя кийинет тура...

Нарын шаарындагы Ки-
ров атындагы орто мектептин 
7-классын “эў мыкты” деген баа-
ларга аяктап, эжесине Фрунзеге 
келет. Апасынын кєп ооруган-
дыгы кыздарынын догдурлук ке-
сипти тандоосуна тїрткї болот. 
Медициналык окуу жайды ий-
гиликтїї аяктаган соў, мединс-
титутка кирсем деген аракетте 
жїрєт. Бирок, ошол коўур кїздїн 
бир кїнїндє капысынан бїтїн-
дєй тагдырын башка нукка бур-
ган бир окуяга учурап жатпайбы.

Бул тууралуу Тамара эже мын-
дайча эскерет:

“Анда мен 16 жашта элем. Кє-
чєдєн улуту орус, улгайыўкы 
аял бой келбетимди сыдыра ка-
рап токтотуп калбаспы. “Жїзїў 
аппак, сымбаттуу кыз экенсиў. 
Орус тилин билесиўби?” - деп 
аста суроо салды. Ооба - деген 
жообумду угаар менен, “Теле-
видениеге диктор керек болуп 
жатты эле. Келип кєрчї, сєзсїз”, 
- деген бир чети єтїнїч, бир чети 
чын ыкласындагы ниетин бил-
дирди. Телевидение дейсизби? – 
деп таўыркай карадым. Ал учур-
да телевизор чанда гана їйлєрдє 
болбосо, кєпчїлїк їчїн жаўы-
лык эле. 

Ал аялдын айтканы боюнча 
телемунараны таап келип кал-
дым. Жылуу тосуп алышты. Ко-
лума гезит карматышып, їнїмдї 
бийик чыгарып кыргызча, орусча 
окутуп кєрїштї. “Тили так, їнї 
жагымдуу, келбети да келишим-
дїї экен. Бирок, єтє эле жаш. Чо-
ўоёр” дешти. Ошентип, жараткан 
андан аркы ырыскымды ошол 
жерден буюруптур”. 

СЫЙМЫКТУУ ЄМЇР
“Диктор болуп киргенимде 

ишиме шыкак берїїчї шарттар 
тїзїлдї. Айлыгымды адегенде 
750 рубль кылып беришти. Эки 
айдан кийин 1 500 рубль ала 
баштадым. Эмгек акым кем-кар-
чыма жетмек тїгїл, ашып кал-
ды. 1959-жылдан 1961-жылга че-
йин кїн сайын жападан жалгыз 
эфирге чыгып турдум. 

1968-жылдары опера жана ба-
лет театрында концерттер байма-
бай уюштурулуп турчу. Ал кезде 
социалисттик мелдеште биздин 
республикабыз таасын тандалып, 
даражалуу сыйлыктарга татык-
туу болчу. Сыйлыктарды тапшы-
руу їчїн Фрунзеге атайын Моск-
вадан Саясий бюронун мїчєлє-
рї келишчї. Салтанатка арналып 

чоў программадагы концерттик 
иш-чаралар єтєт. Маданият ми-
нистри Кїлїйпа Кондучалова, 
Кыргыз телерадиокєрсєтїїсїнїн 
жетекчиси Асанбек Токомбаев 
экєє сїйлєшїп, орус жана кыр-
гыз тилинде бирдей алып бар-
ган жаш диктор деп, мага иштин 
жооптуу бєлїгїн тапшырышчу.

1970-1976-жылдары “Ала-Тоо 
жазы” деген он кїндїк искусство 
фестивалы маданият министрли-
ги тарабынан єткєрїлїп турду. 
Россиядан келген алып баруучу 
Борис Брунов экєєбїз концерт-
тик программаны алып барып 
жїрдїк. Министр Кїлїйпа Кон-
дучалова эже улуттук жана евро-
па стилиндеги костюмдарды тик-
тирип берип, ар тараптуу кам-
кордук кылып жїрдї. Советтер 
Союзунун эл артисттеринин ка-
тышуусу менен, деги койчу, ар 
кандай чоў концерттерге, фести-
валдарга алып баруучулук кыл-
ган далай кїндєр єттї...”

Тамара эже улуу манасчы 
Саякбай Каралаев, залкар жа-
зуучу Чыўгыз Айтматов, театр-
дын корифейлери Муратбек Рыс-
кулов, Бакен Кыдыкеева, атактуу 
бийчи Бїбїсара Бейшеналиева 
сыяктуу залкарларды эфирге би-
ринчи ирет алып чыккандыгын 
сыймыктануу менен айтып ол-
турду.

КЄЛЄКЄДЄЙ ЭЭРЧИГЕН 
КЇЙЄРМАНДАР 

Арген їндїї, татына жарык 
маанай сулууга кимдер гана сук 
артпады дейсиў... Азыр да ошол 
сынынан жазбаган эжеге мен 
да суктана карап: - “Эже, ошол 
учурда сизге далай жигиттер 
ашык болсо керек?” - дейм.

Дал ошол учурга сїўгїп кирген 
сымал Тамара эже: “Каттар тын-
бай келип турчу. Анын ичинде не 
деген гана сезимдердин сереси 
камтылбайт?! Кээси мага болгон 
урматтоо сезимдерин жазса, кєп-
чїлїгї ашыктык саптарын тиз-
мектечї. Алты жыл катары ме-
нен бир адамдан їзгїлтїксїз кат 
келип турду. Арзуусун арнап жа-
зат да, майрам сайын дайыма 50 
рубль кошо салып, дарегин, аты-
жєнїн жазбай коёт. 

Дагы бир кат дайыма дїйшєм-
бї кїндєрї колума тийчї. “Пан-
филов паркындагы сол тарапта-
гы 3-олтургучта оў колума си-
рень гїлїн кармап, ар шаршемби 
кїнї 15.00дє кїтїп турам...” деп 
жазылчу. Жарым жыл тынбай 
келди. Бармак кайдан, жумуш-
тан кадам жыла албайм.

Кийин кєп нерсени заман-
даштарымдан угуп жїрдїм. Бир 
кезде студенттер “Ушул Тамара 
Бакиева эфирден жылдыздуу кє-
рїнєт. Таанышып кєрсєк, кандай 
неме болду экен?” - дешип, сту-
дияга келишчї тура. Кышында 
суукка карабай кїтїп турушчу 

экен. Жаныма келгенден баты-
на алышпай, кєлєкєдєй артыман 
їйгє чейин ээрчип келишет. Жа-
таканага барышып, “Биз Тама-
ра Бакиеваны їйїнє чейин уза-
тып келдик”, –деп мактанышат. 
Кийин єлкєнїн айыл чарба ми-
нистрлигин жетектеген кишинин 
бул айткандарын угуп, таў кал-
ган жайым бар”.

АДАМДЫН АСЫЛЫ ЭЛЕ...
Жолдошу Акматбек Жаман-

баев тууралуу сєз болгондо эже-
нин жїзї муўая, їнї каргылда-
нып барып токтоду. Аны менен 
єткєргєн эў бактылуу учурлары 
дале жїрєгїнїн тїпкїрїндє сак-
талуу сыяктуу.

“31 жаш курагымда нике ка-
йып буюруп Акматбек менен баш 
коштук. Акылдуу, мээримдїї, 
кеў пейил, адамдын асылы эле... 

Ал бїт ємїрїн илимди єнїктї-
рїїгє арнаган. 30 жашында кан-
дидаттык, 39 жашында доктор-
лук диссертациясын жактаган. 
Кыргыз жаштарынын ичинен 
техника илимдеринин биринчи 
доктору, 41 жашында профессор 
болгон.

Ошол учурда эле 5-6-тилде эр-
кин сїйлєчї. Чукугандай сєз тап-
кан чечендиги, дос-тууганга колу 
ачык кенендиги, ойдогусун бетке 
айткан берендиги, деги эле адам-
дан башкача жан эмес беле, бейи-
ши болгур. Мага жамандык кєр-
бєй тургандай, єлбєй тургандай 
туюлчу. Ошол оюмду ойрон кы-
лып, кайгыга салып кете берди...”

ЭЛДИН СЫЙ-УРМАТЫНА 
БЄЛЄНЇЇ БАКЫТ ЭМЕЙ ЭМНЕ?!

- Догдур болом деп дегдеп тур-
ган учуруўузда жашооўузда ка-
пысынан бурулуш учур болуп 
кеткендигине кубанасызбы? – 
дегенимде, сїрдїї жїзїндє жыл-
маюу пайда боло калган Тамара 
эже: “Кубанам, єзїмдї бактылуу 
адам сезем. Кичинемде Нарын-
дагы їйїбїздїн жанындагы кє-
чєдє чоў тегерек капкара радио 
болоор эле. Сабактан келе жат-
канда ар дайым “Фрунзеден сїй-
лєйбїз. Фрунзе убактысы боюн-
ча 13 саат” деп орусча, кыргызча 

айтышат. Їнї кулагыма укмуш 
угулат. Кудая тобоо, ушундай да 
сонун сїйлєйбї - деп, їйгє жет-
кенче анын жагымдуу коўур 
їнїн туурап, сєздєрїн кайталап 
келээр элем. 

Кошунабыздын їйїндє да 
ошондой радио боло турган. Кї-
нїгє ошол радионун жанына ба-
рып, тыўшап олтура берем. Кээ-
де уктап калчумун. Апам менен 
атам алып кетчї. “Силердин ра-
дионун жанынан чыкпайт. Сабак 
дагы окубай калды”,- деп кошу-
наларга кобурап, мага кїўгїрє-
нїп жалынып-жалбарып жаткан-
дары эсимде калыптыр. 

Кийин ойлосом кичинемден 
радиодогу жагымдуу їнгє тар-
тылып, аны кайра-кайра кай-
талап, єзїмдї даярдап жїргєн 
сыяктуумун. Анын їстїнє Кыр-
гыз эл акыны Эсенгул Ибраев 
мектепте бизге сабак берчї. На-
рын шаарындагы радиого кулак-
тандырууну мага орус жана кыр-
гыз тилдеринде окутчу. Ошондо 
Эсенгул агайым да мени эфирге 
даярдап жїрсє керек...

Телевидение менен бїт ємї-
рїм байланышты. Мен кєрбє-
гєн жер калган жок. Далай эл 
аралык фестивалдарга катыш-
тым. Кєптєгєн мамлекеттерде 
болуп, тажрыйба топтодум. Эл-
ден їйрєндїм. Кайра билгеним-
ди жаштарга берип келе жатам. 
Кайда барбайын сый-урмат ме-
нен тосуп алышат. Эл эмгегимди 
айтып, кадырлап турганы бакыт 
эмей эмне?!” - дейт. 

ЭФИРГЕ БОЛГОН КУСАЛЫК
Тамара эже эфирден 35 жаш 

кїлгїндєй, жылдыздай жаркы-
раган курагында кеткен. Эфир-
ден кеткенден кийинки сагыны-
чы, кусалыгы дале кєєдєнїндє 
толуп турат.

“Эфирден єтє эле жаш кеттим. 
Эмне їчїн антип жаш кетип кал-
гандыгымды али кїнчє тїшїнє 
албай кетем. Ал кездеги кєрсє-
тїїлєр тїз эфирде кетчї. Таў эр-
теден келип, тїн ортосуна чейин 
иштейм. Ошол кезде чарчадым 
окшойт. Жетекчилик программа-
лар боюнча дирекциянын дирек-
торунун орун басары кызматын 
сунуштады. Ары-ойлонуп, бери 
ойлонуп макул болдум. Кєрсє, 
эфирге бергенимден бере эле-
гим кєп, алганымдан ала элегим 
кєп учурда кетиптирмин. Бїткїл 
союздук чоў концерттерди алып 
барып жїргєн убагым эле. Азыр-
кыга чейин эфир тїшїмє кєп ки-
рет. Дайыма эле эфирден кечи-
гип калам. Же репетиция болду-
бу, жокпу деп тїйшєлїп чыгам. 
Кээде кечигип калбадымбы деп, 
ыйлайм... Эртеў менен турган-
да ошол кезде толбой калган єк-
сїктї тїшїм менен толтуруп жа-
тамбы деген ойго келем”. 

УЛУУ ЖОЛДУН УЧУГУ УЛАНУУДА
Тамара эже 50 жыл бою Мам-

лекеттик телерадиодо эмгектен-
ди. КТРКнын кышын кынаган 
карлыгачтарынын бири катары 
кыргыз телерадиосунун єнї-
гїшїнє їлкєн тоодой салымын 
кошту. Єз ишин мыкты билген 
профессионал адам катары єз-
гєлєргє єрнєк болду.

Акыркы жылдары Эл аралык 
Кувейт университетинин жур-
налистика кафедрасынын про-
фессору болуп иштеп келе жатат. 
Кийинки муунга билгенин їй-
рєтїп, шакирт ээрчитип, єзїнїн 
чыгармачылыктагы улуу жолун 
улантууда...

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Теледеги бир ємїр

ТООДОЙ БАКЫТКА ЭГЕДЕР 
ТАМАРА ЖАМАНБАЕВА

Иш учуру
Кыргыз ТВнын алгачкы 
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