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Энергетикалык кєз карандысыздык эгемендїїлїктї бекемдейт
27-августта Президент Садыр Жапаров  Баткен облусунун Лейлек районунда башка коўшу єлкєлєрдєн 
энергетикалык жактан кєз карандысыз болууга мїмкїндїк бере турган «Раззаков» жаўы электр 
чордонун ишке киргизди жана ошондой эле «Раззаков-Арка» жаўы электр линияларынын тартылып 
бїтїшїнє жана «Арка» электр чордонунун оўдоп-тїзєєдєн єткєрїлїшїнє байланыштуу єткєн иш-
чарага катышты.

«Баткен облусунун Арка массивин 
электр энергиясы менен камсыздоону 
жакшыртуу» долбоорунун алкагында бї-
гїнкї кїндє 110 кВ «Раззаков-Арка» жаўы 
электр линиялары 51 чакырым аралыкта 
тартылып,   110/35/10 кВ Раззаков атын-
дагы жаўы электр чордону курулду жана 
110/35/6  кВ “Арка” чордонун реконструк-
циялоо иши аяктады. 

Мамлекет башчысы єз сєзїндє Кыргыз-
стан їчїн энергетика тармагы абдан маа-
нилїї тармак экенин белгиледи. Ошон-
дуктан, энергетикалык кєз карандысыз-
дыкты жана коопсуздукту, ошондой эле 
элибизди жана экономика тармактарын 
электр энергиясы менен їзгїлтїксїз кам-
сыздоо мамлекеттин стратегиялык мак-
саттарынын бири катары каралууда. Бу-

га байланыштуу єлкє жетекчилиги элге, 
экономика тармактарына электр кубатын 
жеткирїї їчїн мїмкїн болгон ресурстар-
дын баарын, болгон кїч-аракетин жум-
шап жатат. 

«Баткен облусу толугу менен энерге-
тикалык кєз карандысыздыкка ээ болот. 
Энергетикалык кєз карандысыздыкка ээ 
болуу менен Баткен облусунун социал-
дык-экономикалык абалы жакшырат, 
элдин жашоо деўгээлин жогорулатууга 
єбєлгє тїзїлєт. Баткен облусу  коўшу 
мамлекеттердин энергетикалык система-
сы аркылуу электр энергиясы менен кам-
сыздалып келгендиги белгилїї. Мындан 
улам, тилекке каршы, элдин жашоосун-
да кыйынчылыктар жаралып келген эле. 
Эми ал кыйынчылыктардын баары артта 

калды. Облустун энергетикалык кєз ка-
рандысыздыгын камсыздоо Кыргыз Рес-
публикасынын эгемендїїлїгїнїн бекем-
делишине да чоў салым болду», - деп баса 
белгилеген  Садыр Жапаров, ири долбоор-
ду ишке ашырууга колдоо кєрсєткєндїгї 
їчїн єлкєнїн єнїктїрїї боюнча єнєктє-
шї – Ислам єнїктїрїї банкына ыраазы-
чылык билдирди.  

Мамлекет башчысы белгилегендей, жыл 
сайын жаўы єнєр жай ишканаларынын 
ачылышы, курулуш тармагы менен инф-
раструктуранын єнїгїшї, калктын саны-
нын кєбєйїшї єз кезегинде электр энер-
гиясын керектєєнїн єсїшїнє алып ке-
лїїдє. Экономика тармактарынын жана 
калктын электр энергиясына болгон мук-
таждыгын толук канааттандыруу макса-

тында ГЭСтердин, подстанциялардын 
абалын жакшыртуу, жаўыларын куруу, 
электр кубатын берїїчї линияларды ал-
маштыруу жана башка иштерди аткаруу 
милдеттери турат.

Буга байланыштуу Садыр Жапаров Ми-
нистрлер Кабинети энергетика тармагын-
да болуп жаткан кезектеги реформалар-
дын алкагында бардык тийиштїї шарт-
тарды тїзїп берїїгє болгон кїч-аракетин 
жумшап жатканын баса белгиледи.

Президент Садыр Жапаров «Энерге-
тика системасында иштеген бардык кыз-
маткерлерге Кыргыз Республикасы їчїн 
маанилїї болгон “Баткен облусунун Ар-
ка массивин электр энергиясы менен кам-
сыздоону жакшыртуу” долбоорун аяктап, 
энергетикалык кєз карандысыздыкка же-
тишїїгє жасаган ак ниет эмгеги їчїн те-
реў ыраазычылыгымды билдирем», - деп 
сєзїн жыйынтыктап,  Кыргыз Республи-
касынын эгемендїїлїгїнїн 30 жылдык 
мааракеси жана єлкє їчїн стратегиялык 
мааниге ээ болгон долбоордун ишке кир-
гизилиши менен куттуктады.

ЭЛИБИЗДИН 
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ЖЕРИБИЗДИН 
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Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл
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Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл

- Чындыгында, єлкєбїздїн эгемен-
дїїлїгїнїн 30 жылы ичинде республика-
быздын жалпыга маалымдоо каражатта-
ры да чоў єзгєрїїлєргє дуушар болду. Мур-
да бир гана мамлекеттик ЖМКлар болуп 
келсе, кийин эркин басылмалар биринин 
артынан бири ачылып, басма сєз эркин-
диги нагыз реалдуулукка айлана башта-
ган мезгилде азыркы “Кабар”, мурдагы                                                                             
КырТАГдын тагдыры кандай жагына єз-
гєрдї?

- Башка маалымат каражаттарындай 
эле “Кабардын” да єзїнє таандык тарых-
таржымалы бар. Адегенде 1937-жылы Кыр-
гызТАГ болуп тїзїлгєн. Анткени, Кыргыз 
АССРи Союздун курамына кирген толук кан-
дуу Кыргыз ССРи болуп 1936-жылы тїзїлїп, 
герб, гимн, желек, Конституция сыяктуу мам-
лекеттик атрибуттарга ээ болуп, маалыматтык 
мейкиндиктеги мамлекеттин саясатын алып 
жїрїїчїсї жана таратуучусу катары єз ишин 
баштаган. Анын єзгєчєлїгї эмнеде эле? Ал 
убакта мамлекеттик бийлик органдарынын – 
Компартиянын Борбордук Комитетинин, Ми-
нистрлер Советинин, Жогорку Советтин чы-
гарган чечимдерин, алардын жетекчилеринин 
сїйлєгєн сєздєрїн, ж.б. расмий жаўылыктар-
дын бардыгын монополист катары маалымат 
каражаттарына гана жеткирип туруу вазийпа-
сын єтєп келген. Анткени, башка маалымат 
каражаттарынын аларды тїздєн-тїз алып бер-
генге мїмкїнчїлїктєрї чектелїї болчу. Бар-
дыгы КырТАГ аркылуу таркатылчу. Бул жагы-
нан алганда єлкєдєгї биринчи орунда турган 
чоў идеологиялык курч курал болуп эсептел-
чї. Ошондуктан, 1974-жылы республиканын 
бардык райондорунда бирден, кээсинде эки-
ден кабарчылар болуп, жалпысынан алганда 
агенттикте 400 кызматкер жана кабарчылар 
иштеп турган. Алардын бирден-бир милдети 
республиканын турмушу, єзгєрїїлєрї, ийги-
ликтери тууралуу маалыматты коомго жетки-
рїї, аны менен кошо кемчиликтерди бийлик 
тїзїмдєрїнє кабарлоо эле. Агенттиктин ка-
барчылары бийликтеги биринчи адамдарга 
ишенимдїї маалымат булагы болуп турган. 

- Аталышы да бир нече ирет єзгєрїл-
дї окшойт...

- Ооба, 1992-жылы “Кыргызкабар” мамле-
кеттик маалымат агенттиги болуп єзгєрїп, 
аны Президенттин биринчи басма сєз кат-
чысы болгон Акбар Рыскулов жетектеп, їч 
жыл иштеди. Кийинчерээк Президентке бул 
агенттикти аткаруу бийлигинин курамынан 
чыгарып, аны кїчтїї деўгээлге кєтєрїї їчїн 
єзїбїзгє алуубуз керек деген сунуш тїшєт. 
Ошондон кийин ага “Улуттук” деген статусту 
кошуу менен Єкмєткє эмес, Президенттик Ад-
министрацияга баш ийе турган Кыргыз Улут-
тук телекоммуникация жана маалымат агент-
тиги (КУТМА) болуп 1995-жылы кайра тїзї-
лєт. Ушул убакта “Пирамида” телерадиоком-
паниясынын негиздєєчїлєрїнїн бири болгон 

А.Романов жетекчи болуп дайындалып, їч 
жыл эмгектенет. Бюджеттен бєлїнгєн акча 
каражаты максатсыз пайдаланылып, агент-
тик карызга белчесинен батат. Натыйжада, 
ансыз да бардык жагынан ахыбалы тємєн-
дєп бара жаткан агенттиктин иши ого бетер 
кыйындап, бир кезде ири болгон жамаат мен 
келээрде єтє кыскарып кетет. 1998-жылга че-
йин агенттикте иштеген 25 адамдын да айлык 
маяналары айлап берилбей калат, агенттик-
тин негизги иш-милдети болгон маалыматты 
алуу жана таратуу иштери аксай берет.

- Ушундай кырдаалда жетекчи болуп 
келїї жеўилге турбаса керек?

- Албетте. Мен Лондондо Би-би-си радио-
сундагы эки жылдык келишимим бїтїп, да-
гы 3 жыл калып иштеп бер дегендерине ма-
кул болбой, Кыргызстанга келе бергем. Эге-
мендїї Кыргызстанда эмгектенип, аз да бол-
со салымымды кошоюн деген патриоттук се-
зим кїчтїї эле. Анан мага 1998-жылдын фев-
раль айында КУТМАны жетектєєнї сунуш 
кылышты. Адегенде бир топ кыйынчылык-
тарды баштан єткєрїїгє туура келди. Алсак, 
кышында жылытуу системасы иштебейт экен. 
Кєрсє карыздарды тєлєй албагандыктан єчї-
рїп салышыптыр. Электр жылыткычтарын 
пайдаланалы десек ал да тез-тез єчїп турат. 
Иштей тургандай ыўгайлуу шарт жок, їшїп-
тоўуп олтурган учур болгон. Мындай ахы-
балдан чыгуунун жолдорун издеп, каржылык 
жагдайыбызды жолго коюуга басым жасап, 
маалыматтарды таратуунун алдыўкы техно-
логияларын киргизїїгє батыл кирише баш-
тадык. Адегенде эле кадрдык курам талапка 
ылайык адамдар менен алмашылды. ММК-
лардын арасынан биринчи болуп Интернетке 
чыгып, маалыматты керектєєчїлєргє тїз та-
ратуу башталды. Бир жылдын ичинде карыз-
дарыбыздан кутулууга жетише алдык. Аты-
на заты тєп келсин деп КУТМАны 2001-жы-
лы Кыргыз Улуттук маалымат агенттигине 
(КУМА) єзгєртїїгє жетиштик. Мамлекеттик 
маанидеги маалыматтарды, єлкєдєгї оў єзгє-
рїїлєрдї, жетишкендиктерди бїткїл дїйнє-
гє таратуу вазийпабызды калыбына келтирїї 
менен маалымат каражаттарынын арасында-
гы эмес, а окурмандардын арасындагы єзїбїз-
дїн татыктуу ордубузду табуу максатын ал-
дыбызга койдук. Биз бирєєлєрдї атайылап 
каралаган, жамандаган материалдарды бер-
генден алыспыз. Бизде деле башкалар берген-
ден кем эмес маалыматтар толтура. Бирок, биз 
мамлекеттик саясатты биринчи орунга коюп 
келебиз. Ошондуктан, єлкєбїз тууралуу бїт 
дїйнє жїзїнє маалымат таратууда кєбїнчє-
сїн позитивдїї маалыматтарга басым жасап, 
сыртта Кыргыз мамлекети тууралуу жаман 
ойлор орун албасын, жакшы таасирлерге су-
гарылсын деген багытты карманабыз. Негизги 
максатыбыз – объективдїї, оперативдїї жа-
на тїшїнїктїї деўгээлдеги маалыматтарды 
окурмандарга жеткирїї. Биздин маалымат 
дїйнєнїн 180 мамлекетинде окулат. 

- 1999-жыл дагы кандай окуялары ме-
нен эсиўизде калды?

- 1999-жылдын июлунда куралданган 
“сакалчандар” Баткендин тоо арасындагы 

айылдарына чейин кирип келишип, чет эл-
дик жана кыргызстандык жарандарды ба-
рымтага алган окуя бїт дїйнє жїзїнє ча-
гылгандай тез тарады. Бул боюнча жерин-
де маалымат алабыз деп келишкен дїйнє-
лїк маалымат агенттиктеринин, басылма-
лардын єкїлдєрї биздин агенттикке кели-
шип, биринчи маалыматтарды бизден тїздєн-
тїз алып турушкандыктан, ошондон тартып                                                             
КУМА бїт дїйнєгє тез таанылды. Анткени, 
биздин Ак їйдєгїлєр бардык оперативдїї жа-
ўылыктарды Ак їйдєн же Кєк їйдєн, башка 
жактардан эмес, бир гана Улуттук агенттиктен 
ала аласыўар дешкендиктен, кїнїнє 2-3тєн 
пресс-конференциялар єткєрїлїп турган учур 
болду. Бул Баткен окуясын чагылдыруунун 
аркасы аркылуу биз менен иштешїїнї каа-
лагандардын саны кєбєйдї жана эл аралык 
байланыштар кїчєп, кеўейе баштады.

- Азыркы кїндє чет єлкєлїк кайсы 
агенттиктер менен иштешип жатасыздар?

- Чынын айтсам, єлкєбїздє биздей болуп 
мамлекеттик деўгээлде чет єлкєлїк агенттик-
тер менен тыгыз кызматташып жаткан маа-
лымат агенттиктери дээрлик жокко эсе десек 
болот. Бїгїнкї кїндє жыйырма бешинчи маа-
лымат агенттиги – Сауд Арабиясынын СПА 
агенттиги менен эки тараптуу маалымат алма-
шып туруу келишимине кол койгону жатабыз. 
КМШнын 8 мамлекетинин маалымат агент-
тиктери менен маалыматтарды орус тилинде 
алмашып турууга макулдашканбыз. Мындан 
сырткары, Кытайдын “Синьхуа”, Япониянын 
“Киодо”, Кореянын “Йонхап”, Монголиянын 
МОНСАМЭ, Малайзиянын “Бернаме” агент-
тиктери менен иштешип жатабыз. Ошондой 
эле Катар, Кувейт, Бириккен Араб Эмират-
тары, Марокко, Сауд Арабиясы єўдїї араб 
мамлекеттеринин расмий агенттиктери ме-
нен маалымат алмашуу жаатында кызматта-
шууну жїзєгє ашырып келебиз. Тїркиянын 
“Анадолу” агенттиги менен да тїздєн-тїз иш-
тешїїдєбїз. Ушул макулдашууларга, кели-
шимдерге ылайык, биз жиберген жаўылыктар 
лентасынан, алар биздикинен керектїї маа-
лыматтарды тандап алып, пайдаланышат. Бул 
абдан жеўил жана ыўгайлуу жол болуп сана-
лат. Азия менен Тынч океан аймагында жай-
гашкан мамлекеттердин ОАНА аттуу уюму ар-
кылуу биздин кабарды дїйнєнїн 40 маалы-
мат агенттиктери жана окурмандары алышат. 
Биз уюмга 1998-жылы мїчє болуп киргенбиз. 
Тїрк тилдїї мамлекеттердин ТКА маалымат 
уюмуна, КМШ єлкєлєрї кирген Информсовет 
уюмуна мїчєбїз. Ошондуктан, биздин маалы-
маттарды алмашуу боюнча мамлекеттик деў-
гээлдеги эки жана кєп тараптуу байланышта-
рыбыздын бїгїнкї кїндєгї абалына кєз тий-
бесин дейбиз жана сыймыктанабыз.

- Алар маалыматтарды кайсы тилдер-
де алып турушат?

- Биздин маалыматтар 2017-жылдан бери 
6 тилде – кыргыз, орус, англис, тїрк, кытай 
жана араб тилдеринде сайтка жайгаштыры-
лат. Бул ыкма тилдерди билгендер їчїн абдан 
ыўгайлуу. Которуп олтурбай эле єздєрїнїн 
тилдериндеги даяр маалыматтарды колдоно 
беришет. Мындан башка да тилдерде берїїгє 

каржылык жактан чектелгенибиз тоскоолдук 
кылып жатат. Алсак, Ирандын ИРНА жана 
ФАРС агенттиктерине маалыматтарды англис 
тилинде беребиз, алар болсо фарсы тилинде 
берсеўер жакшы болот эле деп суранып жа-
тышат. Кубанын маалымат агенттиги менен 
кызматташалы десек, алар испан тилинде бе-
ре аласыўарбы дешет. Биздин талаптарга ыла-
йыктуу болбой жаткандыктан Индиянын IPP 
агенттиги менен макулдашуубуз ойдогудай иш-
тебей жатат. Пакистан менен да иштешсек бо-
лот. Кыскасы, бизде даярдалуучу материалдар-
га дїйнєлїк маалымат агенттиктери тараптан 
кызыгуулар, зарылдыктар болуп жаткандык-
тан бул багыттагы кызматташуулардын гео-
графиясын кеўейтїїгє каржылык тартыштык 
єз таасирин тийгизип жатат. Эгер каржы масе-
леси чечилсе керектїї, талап кылынган тилдер 
боюнча дагы кошумча котормочуларды алууга 
болот эле. Бул їчїн мурунтан иштеп келген ата-
йын эсепти єзїбїзгє калтырып, ага тїшкєн ка-
ражаттарды єз алдыбызча пайдаланууга мїм-
кїнчїлїк берилсе иш алдыга жылмак. Ушул 
маселе жакынкы мезгилде оўунан чечилип 
калат деп їмїттєнїп жатабыз.

- Мезгил агымына жараша тїзїмдїк 
жактан кандай єзгєрїїлєр жасалды?

- Азыркы кїндє бизде 50 адам эмгектенет. 
Анын жарымын техникалык жана тейлєєчї 
кызматкерлер тїзєт. Курам 5 бєлїмдїн ал-
кагында иш алып барат. Булар - оперативдїї 
маалыматтар, аналитика, котормо, IT бєлїм-
дєрї жана пресс-конференцияларды єткє-
рїїчї пресс-борбор. 2003-жылдан бери иш-
теп келаткан телестудияда видеопрограмма-
лар тартылып, алар телеканалдардын эфирле-
рине чыгып турат – “Пирамида”, “Манас жа-
ўырыгы”, СТС, 3-канал ж.б. Элге єзгєчє жак-
кан “Санжыра” программасы популярдуу бо-
луп келатат. Анда кыргыз урууларынын биз-
ге жеткен таржымалы, билген адамдардын 
айтып берїїсїндє кыргыз тарыхынын бир 
чоў бєлїгї камтылган маалыматтар айтылат. 
“Тыянак”, “Саясатка саякат”, “Биз – эксперт” 
телепрограммаларыбызга кызыгуулар кєп бо-
лууда. Андан сырткары, кїнїнє кыргыз, орус 
жана англис тилдеринде видео жаўылыктар-
дын топтомун чыгарып келебиз. Агенттиктин 
жана биз мїчє болгон эл аралык уюмдардын 
сайтына кїндєлїк жаўылыктардын бардыгы 
їзгїлтїксїз, тынымсыз салынып турат. Ошол 
эле учурда видеопрограммаларыбыздын кєпчї-
лїгї YouTube каналындагы єзїбїздїн баракча-
бызга чыгарылат. Даярдалган программалары-
быздын абдан кызыктуулары социалдык тар-
мактарга - Фейсбук, Телеграм, Одноклассники, 
ВКонтакте, Инстаграмга кїнїгє жайгаштыры-
лат. Мына ушул иштерди эле жасоого канчала-
ган убакыт, адам жана материалдык ресурстар, 
ж.б. талап кылынат. Жамаатка да иштегенде-
рине жараша татыктуу маяна берип, социал-
дык муктаждыктарын да чечип туруубуз керек. 
Мындан сырткары, жаўы технологиялар кирип 
жаткандыктан, Интернет сайтыбызды, башка 
соцтармактардагы баракчаларыбызды єркїн-
дєтїп, компьютерлерди, программалык кам-
сыздоолорду улам жаўыртып, бузулгандарын 
оўдоп турушубуз зарыл. Мунун бардыгына теў 
чоў каражаттар керектелет. А бюджеттен бє-
лїнгєн каражаттын 90%ы жалаў айлык акы-
га жана Соцфондго багытталат. Ал эми єткєн 
жылы бюджеттен єнїгїїгє каралган 1,5 млн 
сомубузду єлкєдєгї каржы тартыштыгынан 
улам ала албай калганыбыз єкїнїчтїї болду. 
Мына ушундай кыйынчылыктарга карабастан 
алдыга карай єнїгїїгє умтулуу менен колдон 
келген аракеттердин баарын кєрїп жатабыз.

Таалайбек ТЕМИРОВ

Кыргыз Улуттук “Кабар” маалымат агенттигинин 
директору Кубанычбек ТААБАЛДИЕВ:

“МЕЗГИЛ МЕНЕН ТЕЎ 
АДЫМДАП КЕЛЕ ЖАТАБЫЗ”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН 
ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70-áåðå-
íåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 59-áå-
ðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æà¢û ÷àêûðûëûøòàãû 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî 2021-æûëäûí 
28-íîÿáðûíà äàéûíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû øàéëîîíó ºòêº-
ð¿¿í¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
óþøòóðñóí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
1) øàéëîîíó ºòêºð¿¿ ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ôèíàíñû êàðà-

æàòòàðûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû áåêèòêåí 
÷ûãûìäàðäûí ñìåòàñûíà ûëàéûê áºë¿ï áåðñèí;

2) øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå ìûé-

çàìäóóëóêòóí, æàðàíäàðäûí óêóêòàðûí æàíà ýðêèíäèêòå-
ðèí, ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê êîîïñóçäóêòó êàìñûç 
êûëóó æàíà æàðàíäàðäûí äåí ñîîëóãóí, óêóê òàðòèáèí æà-
íà êîîìäóê êîîïñóçäóêòó ñàêòîî, àíûí è÷èíäå øàéëîî êî-
ìèññèÿëàðûíûí æàéëàðûí æàíà äîáóø áåð¿¿ ¿÷¿í æàé-
ëàðäû êàéòàðóó, àëàðäûí ºðò êîîïñóçäóãóí, øàéëîî äîêó-
ìåíòòåðèí òàøûãàí òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí êîøòîî æàíà 
êàéòàðóó áîþí÷à çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

3) øàéëîî ïðîöåññèíäå êîëäîíóëóó÷ó ìààëûìàòòûê 
ýëåêòðîíäóê ñèñòåìàëàðäûí êèáåðêîîïñóçäóãóí, âåäîìñò-
âîëîð àðàëûê ýëåêòðîíäóê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ñèñòåìà-
ñû àðêûëóó ìààëûìàòòàðäû àëìàøóóíó êàìñûç êûëóóäà, 
îøîíäîé ýëå ìûéçàìäàðäà áåëãèëåíãåí ìààëûìàòòàðäû 
áåð¿¿ ïðîöåññòåðèí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í áàéëàíûøòûí ¿çã¿ë-
ò¿êñ¿ç æàíà êîîïñóç êàíàëäàðû ìåíåí êàìñûç êûëóóäà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà êºìºê êºðñºòñ¿í;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿í¿ æºíãº ñàëóó÷ó ìûéçàìäàð-

äàí êåëèï ÷ûêêàí áàøêà èø-÷àðàëàðäû áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå èøêå àøûðóóíó êàìñûç êûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû øàé-
ëîîíó äàÿðäîîäî æàíà ºòêºð¿¿äº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí æàíà ìûéçàìäàðûíûí ñàêòàëû-
øûí êàìñûç êûëñûí.

5. Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æà-
íà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû øàé-
ëîîãî äàÿðäûê êºð¿¿äº æàíà ºòêºð¿¿äº óþøòóðóó÷ó-
ëóê-òåõíèêàëûê ìàñåëåëåðäè ÷å÷¿¿ áîþí÷à òèåøåë¿¿ 
îðãàíäàðäûí æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí èøèíå 
êºìºê êºðñºòñ¿í.

6. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿-
÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 29-àâãóñòó, ÏÆ ¹370



Мааракени утурлай

2021-жылдын 29-августу 3
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КРнын Борбордук мамлекеттик архивинин 
директору Жумабай БЕЧЕКОВ:

«КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫН 
САКТАП, АЗДЕКТЕГЕН МЕКЕМЕБИЗ»
Мамлекетибиздин орчундуу тармагы болгон архив кызматынын тїзїлгєнїнє 
30-августта 95 жыл толот. Маараке алдында єлкєнїн тарыхый документтерин 
сактаган Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин директору 
Жумабай Бечеков менен болгон маегибизди сунуштайбыз.

- Жумабай Дабынович, єл-
кєбїздїн эгемендїїлїк кїнї-
нє удаа архив кызматкерлери-
нин кїнї белгиленет эмеспи. 
Бул кїндїн тарыхына токто-
луп кетсеўиз. Сиздердин ар-
хивде кандай документтер 
сакталат?

- Кара-Кыргыз автономдуу об-
лусунун Аткаруу комитетинин 
“Кара-Кыргыз автономдуу облу-
сунда архив ишин уюштуруу жа-
на КАОнун аймагындагы мекеме-
лердин архивдик материалдарын 
жєнгє салуу жєнїндєгї” токтому 
1926-жылы 30-августта жарыкка 
чыккан. Токтом чыккандан тарта 
мамлекеттин тарыхын камтыган 
документтер сактала баштаган. 
Мамлекетибиз эгемендїїлїк-
тї алгандан кийин Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнїн 
1993-жылдын 26-октябрындагы 
№519 токтомуна ылайык, 30-ав-
густ кыргыз архив кызматкерле-
ринин кїнї катары белгиленген. 
Ошондон тартып ушул кїндї ке-
сиптик майрам катары белгилеп 
келебиз. Быйыл 95 жылдык та-
рыхты камтыган мааракебизди 
тосуу алдында турабыз.

Биздин архивдин фондусун-
да Совет дооруна чейинки доку-
менттер жана башкаруунун эў 
жогорку жана жергиликтїї мам-
лекеттик бийлик органдарынын, 
сот, арбитраж, прокуратура, єнєр 
жай, айыл чарба, илим-билим, 
маданият мекемелеринин кесип-
тик союздарынын, чыгармачыл 
жана кооператив уюмдарынын, 
мамлекеттик акционердик коом-
дордун, мамлекеттик концерн, 
корпорация, бирикмелердин до-
кументтери сакталууда. Ал эми 
єздїк фонддо жазуучу, акындар, 
артист, композиторлордун чы-
гармачылыгына байланышкан 
материалдардын коллекцияла-
ры, єлкєбїздє совет бийлигин 
калыптандырууда, социалисттик 
тїзїмдї чыўдоодо жигердїї иш-
теген инсандардын, жарандык, 
Улуу Ата Мекендик согуштун ка-
тышуучуларынын документтери 
топтолгон.

Архивибиз документтердин 
кєп тїрдїїлїгї менен уникал-
дуу. Алсак, Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кеўеши ме-
нен Єкмєтїнїн мыйзам акты-
лары, токтом жана буйруктары, 
мамлекеттик мекемелердин ток-
том, буйрук, тескемелери, башка-
руучулук, статистикалык, дол-
боорлоо-конструктордук, кар-
тографиялык, адабий-музыка-
лык жана башка кол жазмалар, 
кїндєлїктєр, эскермелер сыяк-
туу кєп тїрдїї документтерге 
бай. Ошондой эле чет єлкєлєр-
дїн ахивдеринен табылып, алы-

нып келинген Кыргызстан жана 
кыргыздар тууралуу документ-
тердин кїбєлєндїрїлгєн кєчїр-
мєлєрї сакталып турат. Жалпы-
лап алганда 2 миўге жакын меке-
менин 600 миўге жакын сактоо 
бирдигиндеги документтери бар.

- Архив тармагындагы жа-
ўылыктар, аткарылып жат-
кан иштер тууралуу айтып 
берсеўиз?

- Кардарлардын суроо-талап-
тарын аткарууну жеўилдетїї 
максатында документтердин 
электрондук базасын тїзїп жа-
табыз. Биринчи кезекте эў кєп 
суралган Кыргыз Республика-
сынын Єкмєтїнїн жана Биш-
кек шаардык мэриясынын до-
кументтери базага єткєрїлїїдє. 
Суроо-талаптарды єз убагында 
аткаруу жагы электрондук кєзє-
мєлгє алынган. Документтерди 
санарипке єткєрїї жагын да кол-
го алганбыз. Россия Федерация-
сынын федералдык архивинин 
жетекчисинин колдоосу менен 
документтердин эсебин алууга 
“Архив-5” программасы берилип, 
ага фонддорду киргизїї аягына 
чыгып калды. Бул программа ме-
нен сактоодо турган документ-
тердин эсебин так алып турууга 
болот. Ал эми пайдаланууда тур-
ган документтерден жыйнактар-
ды чыгаруу, кєргєзмєлєрдї уюш-
туруу жаатында тынбай иш алып 
барабыз. Бїгїнкї кїнгє чейин 
45тен ашуун документтердин 
жыйнагын чыгарып, окурман 
журтка тартууладык. Быйылкы 
жылы Архивдин 95 жылдыгы-
на жана Жусуп Абдрахмановдун 
120 жылдыгына карата китеп-
тер даярдалууда. Даталуу кїн-
дєргє карата сактоодо турган до-
кументтерден Жусуп Абдрахма-
новдун 120 жылдыгына карата 
кєргєзмє уюштурдук. Пандемия 
шартына ылайык бир топ кєргєз-
мєлєр виртуалдык тїрдє даярда-
лып, сайтка жайгаштырылууда.

- Архивдеги документтерди 
санариптештирїї кандай жї-
рїп жатат?

- Санарипке єткєрїї жагы жай 
жїрїїдє. Анткени, аны єткє-
рїїгє китеп сканери колдонулат. 
Андай сканерден биздин архивде 
экєє эле бар. Анын дагы бирєє 
бузулуп, фотоаппаратын жаўыр-
тыш керек болуп турат. Азыркы 
учурда сакталууда турган доку-
менттердин 2 пайызына жетпе-
генин гана санарипке єткєрдїк. 
Мындай темп менен кетсек, 120-
150 жылда санарипке єткєрєбїз. 
Бул туурасында жогорку жактар-
га сунуштарыбызды бергенбиз. 
Архив тармагынын Санариптик 
єнїктїрїї министрлигинин ку-
рамына кириши бизге илгери 

їмїт берїїдє. Келечекте элект-
рондук архив тїзїї маселеси ту-
рат. Негизинен бул жаатта мам-
лекеттик атайын программа ка-
был алынып иштесе жакшы бол-
мок деген ойдомун.

- Архив негизинен архив-
дик документтерди топтоочу, 
сактоочу, эсепке алуучу жа-
на пайдаланууну жїзєгє ашы-
руучу мекеме болуп саналат 
эмеспи. Мындагы документ-
тер кандай шарттарда сакта-
лышы керек?

- Мамлекеттик архивдерде 
Кыргыз Республикасынын Улут-
тук архив фондусунун документ-
терин сактоону камсыз кылууда 
эў биринчи зарыл шарт тїзїлїшї 
керек. Анткени, тийиштїї шарт 
тїзїлбєсє баалуу документтер 
жараксыз болуп калышы мїм-
кїн. Ал їчїн атайын имараттар 
болушу шарт жана бир катар ре-
жимдер сакталышы керек. Ми-
салга алсак, электрокаражаттар, 
жарык, єрткє каршы каражат-
тар жана єрт коопсуздугун сак-
тоо режими, документтерди сак-
тоонун температура-нымдуулук 
режими, санитардык-гигиени-
калык, кїзєт режимдери сакта-
лууга тийиш. Архив сакталуучу 
жайда сактоочу каражаттар ме-
нен жабдуу, документтердин тї-
гєлдїгїнє кєз салуу, техникалык 
жана физика-химиялык абалын 
кєзємєлдєє жана башка кєп иш-
тер талап кылынат. Жогорудагы-
лардын бирєє эле бузулса, талап-
тагыдай сакталбайт. Нымдуулук 
режими бузулса документтер кє-
гєрїп кетет, єрт режими сактал-
баса кагаздар кїйєт, кїзєт режи-
ми бузулса жоголушу мїмкїн.

- Архив мекемесинде кандай 
кєйгєйлєр бар?

- Кєйгєйлєр єтє эле кєп. Би-
ринчи имарат куруу маселеси бар. 
Биз турган имарат 1964-жылы 
атайын архив їчїн типтїї има-
рат болуп курулуп, колдонууга 
берилген. Мыйзамга ылайык 
жыл сайын документтерди кабыл 
алып турушубуз керек. Азыркы 
учурда документтерге толуп кал-
гандыктан, орундун жоктугунан 
кєп мекемелердин документте-
ри мамлекеттик сактоого алын-
бай турат. Мындай учурда доку-
менттер жоголуу коркунучуна 
дуушар болот. Экинчи маселебиз 
айлык акынын аздыгы. Айлык-
тын аздыгынан жаш архивчилер 
токтобойт. Эптеп тартып келген 
жаштарыбыз айлыктын азды-
гынан башка жумуштарга кото-
рулууга аргасыз болушат. Анан 
дагы Кыргыз Республикасында 
атайын архивчилерди даярдаган 
окуу жайдын жоктугу. Акча ка-
ражаты жетиштїї єлчємдє бє-
лїнбєгєндїктєн, архивге керек-
тїї жабдыктарды єз убагында ала 
албайбыз. Башка мамлекеттер-
де архив системасы Президент-
тин алдында болуп, камкордукка 
алынган. Ал эми бизде архив ар 
кайсы министрлик, кызматтарга 
баш ийгендиктен, архивге жакшы 
кєўїл бєлїнбєй келет. Болбосо, 
Кыргыз єлкєсїнїн тарыхын сак-
тап, аздектеген мекемебиз. Кар-
жынын жоктугунан чет єлкєлєр-
дїн архивдеринде Кыргызстан 
жана кыргыздар тууралуу доку-
менттерди таап, алып келїї иши 
токтоп калды. Кєйгєйдїн баарын 
тизмектесек абдан кєп.

Маектешкен 
Асел БАРЫКТАБАСОВА

Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл

Сандар жана фактылар

Улуттук статистика комитети Кыргыз 
Республикасынын эгемендїїлїгїнїн 
30 жылдыгына карата  атайын жыйнак чыгарып, 
кєз карандысыздык мезгилдин (1991-2020-жылдар) 
ичинде Кыргыз Республикасынын бардык 
тармактарындагы статистикалык єзгєрїїлєр 
туурасында маалымат берди 

Азыркы учурда Кыргыз Рес-
публикасы 7 облустан, 40 ра-
йондон, 31 шаардан, 9 шаар ти-
биндеги шаарчалардан жана 453 
айылдык округдан турат.

Кыргыз Республикасы-
нын туруктуу калкынын саны 
2020-жылдын аягында 6 млн 
637 миў адамды тїздї. Калк-
тын їчтєн кєбїрєєк бєлїгї (34 
пайызы) шаар жерлеринде жа-
на їчтєн эки бєлїгїнє жакыны 
(66 пайызы) айыл жерлеринде 
жашайт. 

Калк эў жыш жайгашкан ре-
гиондор болуп Ош жана Чїй 
облустары жана мамлекеттин 
борбору Бишкек шаары сана-
лат. Акыркы їч он жылдыктын 
ичинде калктын саны дээрлик 2 
млн 134 миў адамга же 1,5 эсеге 
єстї. Калктын орточо жылдык 
єсїї темпи 2,1 пайызды тїздї.

2020-жылдын аягына карата 
калктын жалпы санынын 34,6 
пайызын балдар жана єспїрїм-
дєр, 57,1 пайызын эмгекке жа-
рактуу адамдар жана 8,3 пайы-
зын эмгекке жарактуудан улуу 
адамдар тїздї. 

Эгемендїїлїк жылдарында 
Кыргызстанда мамлекеттик 
коруктардын жана парктар-
дын аянты 5,7 эсеге єстї. Азыр 
єлкєдє 10 мамлекеттик жара-
тылыш коругу, жалпы аянты 
1,3 миллион гектар болгон 13 
мамлекеттик жаратылыш пар-
кы бар, бул єлкєнїн аянты-
нын 6,5 пайызын тїзєт. Мын-
дан тышкары, республикада 8 
токой, 23 ботаникалык, 19 гео-
логиялык, 2 комплекстїї жана 
12 зоологиялык (аўчылык) ко-
руктар бар.

Єлкєнїн аймагында 1 923 
кєл бар, алардагы суунун запа-
сы баалоо боюнча жалпы улут-
тук суу запастарынын 70 пайы-
зынан ашыгын тїзєт.

2020-2021-окуу жылынын 
башына карата республика-
да кїндїзгї жалпы билим 
берїїчї мектептердин саны 
1991-жылга салыштырганда 
28 пайызга кєбєйїп, 2,3 миўди 
тїздї. Азыркы учурда респуб-
ликанын мектептеринде бол-
жол менен 82 миўден ашык му-
галим  иштейт. Жалпы мектеп-
тер менен катар, 424 салттуу 
эмес типтеги мектептер бар. 99 
кесиптик лицейлер (орто окуу 
жайлары) иштейт. Республика-
нын жогорку кесиптик билим 
берїї системасында 57 жогор-
ку окуу жайы, алардын ичинен 
40 мамлекеттик жана 17 жеке 
менчик формасындагы меке-
мелер иштейт. 

Калкка 185 оорукана уюм-
дары, анын ичинде 135 уюм - 
Кыргыз Республикасынын Са-
ламаттыкты сактоо системасы 
боюнча стационардык жардам 
кєрсєтїїдє. 29 жалпы дарыгер-

лик тажрыйбалык борборлор 
иштейт, алар аймактык оору-
каналардын жана Їй-бїлєлїк 
медицина борборлорунун ба-
засында ачылган. 2020-жылы 
14,2 миў дарыгер жана 35,4 миў 
орто медициналык персонал 
калкты медициналык жардам 
менен камсыз кылды.

Єнєр жайда иштеген жу-
мушчулардын саны 2020-жы-
лы 142,5 миў адамды тїздї жа-
на 1991-жылга салыштырганда 
- 1,9 эсеге кыскарды. 

2020-жылы республиканын 
аймагында 796 телефон стан-
циялары иштеди.  Батир теле-
фондорунун абоненттеринин са-
ны – 24,8 пайызга азайды.

2001-жылы 29,9 миў уюлдук 
абонент бар болчу.  2020-жылы 
7,3 млн абонентке чейин жетип,  
245 эсеге кєбєйгєн. 

2020-жылы єлкєнїн айма-
гында спорт менен машыккан-
дардын саны  183 миў адамга 
жеткени айтылат. Алардын 28 
пайызы аялдар. Спорт менен 
машыккандардын 85 пайызын 
мектеп жашындагы єспїрїмдєр 
тїзєт. Єспїрїмдєрдїн 31 пайы-
зы футбол менен машыгышат. 

 Учурда єлкєдє 8000ге жакын 
спорт аянтчалары, 1400 зал, 61 
комплекс, 10 стадион, 24 бас-
сейн бар.

Єлкєдє бардыгы болуп 100-
дєн ашык улуттардын єкїлдє-
рї жашайт (2020-жылдын ая-
гына карата баалоо маалымат-
тары боюнча) калктын жалпы 
санынын 73,8 пайызы кыргыз-
дар, 14,9 пайызы – єзбектер жа-
на 5,2 пайызы – орустар.

1991-жылдан тартып 1995- 
жылга чейин ИДПнын кєлє-
мї 45 пайызга кыскарган мез-
гилде, анын тємєндєшї бай-
калды. 1996-жылдан тартып 
2005-жылга чейин экономика-
лык єсїї белгиленди.

Айыл чарба єсїмдїктєрїн  
себїї аянттарынын тїзїмї да 
єзгєрдї. Азыркы учурда айыл 
чарба єсїмдїктєрїн  жалпы 
себїї аянтында эў чоў салыш-
тырма салмакты дан эгиндери 
(53 пайызга жакынды) ээлейт, 
ал эми 1991-жылы алардын 
їлїшї 43,5 пайызды тїзгєн.

1991-жылдан тартып респуб-
ликада бодо мал жана жылкы-
нын саны кєбєйдї. 1991-жылга 
салыштырганда бодо малдын 
саны - 44,2 пайызга, жылкы-
нын саны - 68,5 пайызга кє-
бєйдї. Ал эми койлордун жана 
эчкилердин саны - 34,1 пайыз-
га, їй канаттууларынын саны - 
55,3 пайызга азайды.

2020-жылы республиканын 
аймагында 342 базар иштеди, 
бул 1991-жылга караганда 2,8 
эсеге кєп. 

Даярдаган 
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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-Замир ага, саналуу кїн-
дєн кийин єлкєбїздїн 

эгемендїїлїгїнїн 30 жыл-
дыгын белгилегени тура-
быз. Кєпчїлїктїн 30 жылда-
гы мамлекетибиздин саясий, 
экономикалык абалынын єз-
гєрїїсїнєн аздыр-кєптїр ка-
бары бар. Сиз бизге 30 жылда 
диний чєйрєдє кандай єзгє-
рїї болгонун айтып берсеўиз?

- Урматтуу мекендештер! Ка-
дырлуу мусулман бир туугандар 
жана мамлекетибиздин жалпы 
коноктору! Мамлекетибиз єзї-
нїн эгемендїїлїгїнїн 30 жыл-
дыгын белгилеп жатат. Алла Таа-
лам бизге дайыма эгемен эл бой-
дон калууну, куттуу элибиздин 
ар дайым ынтымакта, биримдик-
те жашоосун, берекелїї жери-
бизде тїбєлїктїї тынчтыктын 
орноосун насип кылсын!

Мамлекетибиздин эгемен-
дїїлїгї, динибиздин эркиндиги 
Алланын чоў жакшылыгы, беле-
ги. Алла Таалага чексиз шїгїр, 
токсон пайыз мусулман калкы 
жашаган мекенди Жараткан на-
сип кылып, ємїрїбїздї єткє-
рїп жатабыз. Ар бирибиз ынты-
макты туу тутуп, ыйманда, дос-
тукта ємїр сїрєлї. Диний баа-
луулуктарды, улуттук каада-сал-
тыбызды эске алуу менен бирге 
элибиздин бїтїндїгїнє, меке-
нибиздин тынчтыгына, мамле-
кетибиздин кїч-кубаттуу жана 
гїлдєгєн алдыўкы єлкєлєрдєн 
болуусуна баарыбыз биргеликте 
салым кошолу. Мамлекетибиз-
дин бїтїндїгї, тынчтыгы їчїн 
улут-урууга, жердешчиликке бє-
лїнїп-жарылбай, ар кандай про-
вокациялык иш-чараларга азгы-
рылбай, сабырдуулук, такыба-
лык, кїнєєдєн сактануу менен 
жашайлы. Эми сиздин сурооўуз-
дун жообуна келели.

Кыргыз Республикасы эгемен-
дїї болгондон кийин динге бол-
гон кызыгуу артып, єлкєдє ди-
ний уюмдар кєбєйїп, кєп кон-
фессиялуу коом тїзїлдї. Кыр-
гыз Республикасында мамлекет 
менен диний уюмдардын єз ара 
байланышынын єнїгїшїн мам-
лекеттик жєнгє салуу жагынан 
караганда алардын ишмердїїлї-
гї бир канча нормативдик укук-
тук базалар менен бекемделген. 
Алсак, 1991-жылдын 16-дека-
брындагы «Дин тутуу эркинди-
ги жана диний уюмдар жєнїн-
дє» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын кабыл алынышы. 
Дин тутуу эркиндиги ошондо 
биринчи жолу мыйзам тїрїндє 
жарыяланып жана бекемделген. 
Экинчи болуп, дин уюмдарына 
жана динге карата мамлекеттик 
саясаттын нормативдик укук-
тук базасы тїзїлгєн. Їчїнчї бо-
луп, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 1996-жылдын 
14-ноябрындагы «Кыргыз Рес-
публикасынын жарандарынын 
абийир эркиндигинин жана дин 
тутуу эркиндигинин укуктарын 
ишке ашыруунун чаралары жє-
нїндє» Жарлыгы кабыл алын-
ган. 2006-жылы биринчи жолу 
Кыргыз Республикасында диний 
уюмдар менен байланыш чєйрє-
сїндє мамлекеттик саясаттын 
концепциясы кабыл алынган.

Мына ушул сыяктуу мамле-
кеттик нормативдик укуктук 
жєнгє салуу аракети диндер-
дин ортосундагы диалогду бе-
кемдєєгє, коомду абийирдик жа-
на руханий жактан тарбиялоодо 
мамлекет менен диний уюмдар-
дын ортосундагы єз ара байла-
ныштарды єнїктїрїїгє, толе-

ранттуулук жана диний сабыр-
дуулукту калыптандырууга, ди-
ний экстремизмдин, фундамен-
тализмдин кєрїнїштєрїнє жана 
диний бузуку агымдарга каршы 
чараларды иштеп чыгууга жана 
бєгєт коюуга толук негиз болуп 
берген.

Кыргыз Республикасынын эге-
мендїїлїгїн жарыялай электе 
диний уюмдардын ишмердїїлї-
гїнє чектєє болгон. Ал мезгилде 
аз сандуу мечиттер жана храмдар 
атеисттик пропаганданын эбе-
гейсиз басымынын алдында бол-
гон. Мисалы, Меккеге ажылык 
кылууга єтє чектелген сандагы 
адамдар бара алган. Чет элдик 
диний окуу жайларда бир нече 
эле адам окуган. Диний билим 
алууга чектєєлєр болгондук-
тан, кєптєгєн динге ишенгендер 
Орто Азия территориясындагы 
мыйзамсыз ислам мектептерин-
де билим алышкан.

Ошондуктан, диний уюмдар-
дын диний ишмердїїлїгї жана 
башка конфессиялар менен кыз-
матташуусу Кыргыз Республика-
сынын эгемендїїлїгїнєн кийин 

кеўири жана эркин башталган-
дыгын айтсак болот.

- Муфтият 30 жыл аралы-
гында кандай иштеди?

- Мамлекетибиз єз алдынча 
эгемендїїлїктї алганга чейин 
Орто Азия жана Казакстан му-
сулмандарынын башкармалы-
гы Ташкентте муфтият болуп 
турган. Ал эми Орто Азиянын 
бизге окшош мамлекеттери ка-
зыят болуп аталган. Орто Азия 
жана Казакстан мусулмандары-
нын диний башкармасынын бир 
бєлїгї болуп эсептелген. Кыр-
гыз єлкєсїндє казыят болуп, 
анын башчысы казы деп атал-
ган. Ошол учурда кєп аалымда-
рыбыздын насип буюргандары 
казылык милдеттерин аткарып 
келишкен. Маалыматтарга таян-
сак, кыргыз жергесинде казыят 
эў биринчи жолу 1943-жылы тї-
зїлгєн.

Мамлекетибиздеги мусулман-
дардын 1-Курултайы 1991-жылы 
єтїп, Кимсанбай ажы Абдурах-
манов муфтий болуп шайланган.

- 30 жылда диний чєйрєдє 
кандай єзгєрїїлєр болду?

- Эў чоў єзгєрїїлєрдїн бири – 
бул ажылык тармагы десек болот. 
Ажыларды электрондук каттоого 
алуу системасы ишке киргизил-
ди. 2014-жылдан баштап жалпы 
имамдар, медресе мугалимдери 
аттестациядан єткєрїлдї. Билим 
деўгээлин жогорулатуу боюн-
ча “Ыйман” диний маданиятты 
єнїктїрїї фондунун финансы-
лык жардамы менен “Дин кыз-
маткерлеринин потенциалын жа-
на билим деўгээлин жогорула-
туу” долбоору ишке ашырылды.

Чындыгында Дин башкарма-
лык мїмкїнчїлїгїнїн жетишин-
че жаўыча иш алып барууга да-
лалат кылып келет.

- Кыргызстандыктардын 
динге болгон ишенимине кан-
дай баа бересиз?

- Элибиздин динге болгон 
ишенимдери жогорулап баратат. 
Биздин милдет – жарандарыбыз-
га туура диний багытты кєрсєтїї 
менен аларга туура маалымат бе-
рїї жана терс диний агымдарга 
бєгєт коюу деп билем.

- Ооганстанда болуп єткєн 
ар кандай кырдаалга да кєз 
салып турсаўыз керек. Ай-
рымдар талибандардын ара-
сында радикалдашкандары 
бар деген кептерди айты-
шууда. Эгер чын эле ошондой 
болсо, ар кандай агымдардан 
сактануу чараларын муфтият 
кєрїп жатабы?

- Албетте кєз салып турам. Бир 
эле биз эмес, Орто Азия чєлкємї 
Ооганстанга дыкат карап турган 
мезгили. Эми бул жаатта мамле-
кетибиздин жетекчилери, кооп-
суздук тармагы дыкат кєз жїгїр-
тїп турат. Андыктан биз буга че-
йинки тиешелїї мамлекеттик ор-
гандар менен жїргїзїп келген эл 
арасындагы тїшїндїрїї иште-
рин улантып, элибизди агартууга 
аракет кылышыбыз керек. Азыр-
кы учурда элибиздин ыйманын, 
ынтымагын бекемдеп, Ханафий 
мазхабы, Матурудий акыйдасы 
боюнча жер-жерлерде атайын 
сабактарды, баяндарды уюшту-
руп, карапайым калкыбыз менен 
жїздєшїїнї максат кылуудабыз. 
Мїмкїнчїлїгїбїздїн жетишин-
че социалдык тармак, телеканал, 
радио болобу дин кызматкерле-
ри динибиздин баалуулуктарын 
элибизге айтып, алардын су-
роолоруна жооп берип келїїдє.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Азирети Муфтий Замир РАКИЕВ: 

«ЄЛКЄБЇЗ ЭГЕМЕНДЇЇ 
БОЛГОНДОН КИЙИН ЭЛИБИЗДЕ 
ДИНГЕ БОЛГОН КЫЗЫГУУ АРТТЫ»
Жакынкы кїндєрї 
эгемендїїлїгїбїздїн 30 
жылдыгын белгилегени 
турабыз. Бул майрамды 
утурлай биз кєптєгєн 
саясий, укук, маданий 
чєйрєнїн єкїлдєрї менен 
баарлашып, “Эгемендїїлїк 
бизге эмне берди?” - деген 
суроо салып кєрдїк. Ал 
эми диний чєйрєдєгї 
єзгєрїїлєр туурасында 
Кыргызстандын Азирети 
Муфтийи Замир Ракиев 
менен сїйлєштїк.

7 жашар Акак (аты єзгєртїлдї) аз кам-
сыз болгон, кєп балалуу їй-бїлєнїн ки-
чинекей мїчєсї. Ата-энеси жашоонун кы-
йынчылыктарына карабай, балдарына та-
тыктуу шарт тїзїп берїї аракетин кєрїп, 
кїнїмдїк тиричилиги эл катары єтїп жат-
кан. 

2020-жылы балалыктын таттуу доорун 
сїрє турган кезинде Акак 2 агасы тарабы-
нан зордукталып, бул окуя анын жашоосу-
на кара так салды. 

Каргашалуу кїнї Акактын атасы жуму-
шуна, апасы 4 кичинекей баласын їйїндє 
келип-кетип жїргєн туугандарынын балда-
рына карап тургула деп калтырып, єзї эм-
гек биржасына кїнїмдїк акча табуу їчїн 
иш издеп кеткен. 

Тилекке каршы, наристелерди коргой 
турган агалары (бирєє кыздын атасынын, 
бирєє энесинин туугандарынын балдары 
болгон) кыздын алсыздыгынан пайдала-
нып, аны кїч колдонуп, кордоп зордукташ-
кан дагы, кылган ишин эч кимге айтпоосун 
талап кылып коркутушкан. Жыйынтыгын-
да кыздын энеси бул окуяны наристенин 
єзїнєн эмес, бул ишке кїбє болгон 5 жа-
шар баласынан кокусунан угуп, дароо арыз 
менен милицияга кайрылган. 

«Бул окуя менин практикамда оор иш-
тердин бири катары эсимде калды. Нарис-
тенин мыкаачылык менен жакын адамда-
ры тарабынан зордукка кабылганын угуп, 
мен жана менин кесиптештерим барды-
гыбыз абдан ыйлаганбыз. Ал эми баланы 
тєрєп, бапестеп баккан апасынын абалын 

сєз менен тїшїндїрє албайм», - дейт на-
ристенин укугун сотто коргогон адвокат 
Айжан Жылкыбаева. 

Анын айтымында, єзгєчє пандемия уба-
гында аялдар кїйєєлєрїнєн, жаш балдар 
жакын туугандарынан, аталары, агалары 
тарабынан ур-токмокко, зордук-зомбулук-
ка кабылган учурлары кєбєйгєн.

Статистикага таянсак, 2020-жылы Кыр-
гызстанда жашы жете элек балдарга карата 
287 їй-бїлєлїк зордук-зомбулук фактысы 
катталса, наристелердин жана єспїрїмдєр-
дїн 71и зордуктоого туш болгон. Ошондой 
эле єлкєдє кризистик борборлорго їй-бї-
лєлїк кордуктан качып, башпаанек издеп 
жылына 8 миў адам кайрылса, алардын 85 
пайызын аялдар тїзєт. 

«Кєпчїлїк учурда мындай окуялардын 
аягы жабылуу, коомчулукка билинбеген 
бойдон калат. Андыктан зєєкїрлєр жаза-
га тартылбай, тымызын єз ишин улантып 
жїрє бергендери да бар. Мындай окуялар 
коомчулукка билинип, окуя резонанс жа-
раткан учурларда деле жыйынтыгы сотко 
жеткен учурлар аз. Себеби, зомбулукка ка-
былган адам сотко єз арызын жазган учур-
да деле анын тууган-туушкандары, єзгєчє 
аялдар кайын журт тарабынан катуу бас-
мырлоого туш болуп, зєєкїрдї кечирдим 
деп тосмо арыз жазууга мажбур болушат», 
- дейт ал. 

Айжан Жылкыбаева жогоруда биз баян-
даган кичинекей Акактын окуясында да 
зєєкїрлєрдїн кылган кылыгын далилде-
ген экспертизанын жыйынтыгы чыккан 

кїндє дагы Акактын апасына анын кызы-
нын тагдырына балта чапкан балдардын 
ата-энелери, кайын журту, туугандары та-
рабынан психологиялык кысым болгон. 

«Ошого карабастан биз кыздын энеси 
менен биргеликте бул иште акыйкаттык-
ты орнотуу їчїн бардык аракеттерди кыл-
дык деп ойлойм. Зєєкїрлєрдїн ичинен 
жашы жете элеги 10 жылга, ал эми жа-
шы жеткени 13 жылга соттолуп, облус-
тук сот дагы алгачкы инстанциядагы сот 
чечимин кїчїндє калтырды. Учурда бул 
їй-бїлєнїн бардык мїчєлєрї менен пси-
хологдор иштешип жатат», - деп тїшїн-
дїрдї адвокат. 

Айжан Жылкыбаеванын айтымында, 
мындай окуялар ондоп саналганы менен 
сотко кайрылган жабырлануучулардын са-
ны аз болсо да алардын кєбї мыкты жак-
тоочусу жоктугунан улам сот системасында 
тамырлашкан коррупциялык схемалардын 
курмандыгы болуп утулуп калган учурла-
ры да кєп.

«Аялдар, єзгєчє аз камсыз болгон їй-
бїлєлєрдїн мїчєлєрї бардык тоскоолдук-
тарга карабай сотко арыз берген учурда да 
адвокат жалдоо їчїн кєптєгєн чыгым ко-
ротуп, материалдык кыйынчылыктарга 
дуушар болушат. Мындай учурда аларга 
биз – боно-адвокаттар жардамга келип, 
алардын укугун бекер коргоп беребиз», - 
дейт Айжан Жылкыбаева. 

«Pro bono» (латынчадан которгондо: 
коомдун кызыкчылыгы їчїн) тїшїнїгї 
XIX кылымда АКШ мамлекетинде пай-
да болгон. 

Анын негизги максаты – кайрымдуулук, 
коммерциялык эмес, коомдук уюмдарга 
жана аз камсыз болгон жарандарга профес-
сионалдык юридикалык жардам кєрсєтїї. 

Мисалы, чет єлкєдє адвокаттар єзї-
нїн ишинен тышкары – аз камсыз болуп, 
юристтин жардамына муктаж жарандарга 
да убакыт таап бекер жардам берїїсї керек 
деп милдеттендирилген. 

Ал эми Кыргыз Республикасында бул 
практика 2015-жылдан бери ийгиликтїї 
иштеп, жылдан-жылга боно-адвокаттар-
дын да саны кєбєйїп жатат. 

«Биздин коом: Зордук-зомбулукка ка-
былган жарандар, аз камсыз болгон їй-бї-
лєлєр кесипкєй юристтердин, адвокаттар-
дын жардамын алуу їчїн кєп акча керек, 
акча болбосо биздин укугубузду эч ким 
коргобойт, - деген тїшїнїктєн арылышы 
керек. Биз жардамга муктаж ар бир жаран-
ды угуп, алардын укугун коргоого даярбыз 
жана акыйкаттыкка жетїї їчїн колубуз-
дан келген аракеттерди кылабыз», - дейт 
Айжан Жылкыбаева.

 Альбина МЕТЕРОВА

Укугуўду коргой бил!
Айжан ЖЫЛКЫБАЕВА, адвокат: 

«Наристелер зордук-зомбулукка кабылганын 
угуп, ыйлаган кїндєрїм болгон»

Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл



Баарын коюп, Манасты айт

Акжол БЕКБОЛОТОВ, 
“Кыргызфильм” 

киностудиясынын директору:

“УЛУТТУК БААЛУУЛУК БОЛУП ЖАТКАНДАН 
КИЙИН СЄЗСЇЗ УЛУТ МЕНЕН ЭСЕПТЕШЇЇ КЕРЕК”

Дєєлєт СЫДЫКОВ, манасчы:

“БУЛАРДАН КЫЙЫН ЧЫНЫГЫ РЕЖИССЁРЛОР ДА 
“МАНАСТЫ” ТАРТУУГА БАТЫНБАЙ, АСТЕЙДИЛ 

МАМИЛЕ КЫЛЫП КЕЛГЕН”

Рысбай ИСАКОВ, манасчы:

“КЫРГЫЗ ДЄЄЛЄТЇНЇН 
ТЕБЕЛЕНИШИНЕ КАРШЫБЫЗ”

Баарын коюп, Манасты айт

ТАРТЫЛБАЙ ЖАТЫП, 
ТАЛАШКА ТЇШКЄН КИНО
Кыргыздын кєєнєрбєс мурасы, улуттук баалуулугу болгон “Манас”, 
“Семетей” жєнїндє кинонун тартылып жатышы кєпчїлїктї таў 
калтырып, талаш-тартыштарды жаратып, тїрлїї ой-пикирлердин 
булагына айланды. “Президент жана бомж” єўдїї бир топ фильмдерди 
тарткан кинорежиссёр Ємїрзак Тєлєбеков “Манастын уулу Семетей” 
аталышында кєркєм фильм тартууга тартынбай киришти. Бирок, 
киного каршы чыккандардын капшабында калды. Маданият тармагында 
жїргєн адамдар соцтармакта кино тууралуу чоў сєз кылып, эмгиче 
талаш-тартыштар басаўдабай келет. Андыктан, бул иш-чаранын 
тегерегинде ким эмне деп жатканын билїїгє аракет кылдык.

- “Манастын уулу Се-
метейдин” киносценари-
йин бурмалап, мамлекет-
ке чыккынчылык кылып, 
Кыргыз Республикасы-
нын тышкы коопсуздугу-
на залал келтирип, калмак 
саясатын жїргїзгєн ав-
тор Кыргыз Республика-
сынын Жазык Кодексинин 
307-беренеси менен мам-
лекеттин чыккынчысы 

катары камалсын!  Се-
беби, Манас жана кыр-
гыз эли Кыргыз Рес-
публикасынын негиз-
ги єзєгї болуп эсеп-
телет жана аларга ка-
рата жасалган ар кан-
дай кыянаттык, чык-
кынчылык, саткындык 

иштер Кыргыз Республи-
касынын тышкы коопсуз-
дугуна орду толгус зыян-
кесепетин тийгизет!

Мындан тышкары чет 
элдиктер менен биргеле-
шип, бурмаланган сцена-
рийдин негизинде фильм 
тартууну демилгелеп, чык-
кынчылык кылган уюшту-
руучулар, алардын жетек-
чилиги, киночулар Кыргыз 

Республикасынын коопсуз-
дугуна зыян келтирїїгє 
колдонуу їчїн эпостун 
бурмаланган сценарийин 
жарыкка чыгарууга (ки-
нофильм тартууга) далбас 
уруп, уюштуруу иштерин 
жїргїзїп жатышкандыкта-
ры їчїн алардын чет єлкє-
лїктєр менен болгон бай-
ланышын иликтеп, ким-
дерге тыўчылык кылыш-
кандыгын аныктап так-
тоо максатында Кыргыз 
Республикасынын Жазык 
Кодексинин 308-берене-
син жетекчиликке алып, 
атайын кызматтар сурак-
ка алсын!

Сымбат МАКСУТОВА

Ємїрзак ТЄЛЄБЕКОВ, кинорежиссёр:

“МАНАСЧЫЛАР МУРУНКУ 
СЦЕНАРИЙДИ ОКУП АЛЫШЫП, 

КАРШЫ ЧЫГЫШТЫ”

Абдымамбет Сариев, жазуучу:

“БУЛ КЫЯНАТТЫК, 
САТКЫНДЫК”- Биз 1-2 айдан бери 

“Манастын уулу Семетей-
ди” кєркєм фильм катары 
тартып жатабыз. 2 сааттык 
толук метраждуу кино бо-
лот. Кудай буюрса, жары-
мын тартып койдук. Сен-
тябрь айында монтаж баш-
талат, азыр деле монтаж 
жїрїп, анимация, графика 
компьютерде жасалып жа-
тат. Манасчылар сценарий-
ди окуп алышып, каршы чы-
гышты. Ал мурдагы сцена-
рий болчу. Кино тартылып 
жатканда тарыхчылар, жа-
зуучулар, кинорежиссёрлор 
менен улам акылдашып, єз-
гєрїїлєрдї киргизип жата-
быз. “Эртеў бул жагы тарты-
лат” дегенде сценарийге тї-
нї менен алымча-кошумча 
жасайм. Доомат койгондор 
єзгєчє сценарийди айтып 

жатышат. Сценарий “Ма-
нас” эпосунун жана Жа-
лил Садыковдун драма-
сынын негизинде жазыл-
ган. Кээ бир эпизоддор 
кєбєйтїлїп, тереўдети-
лип, кээ бири кыскарты-

лып берилет. Ушуну карабай 
эле кайсы бир кїчтєр “кал-
мак кыргызды басмырлаган” 
дейт. Мамлекеттик катчы-
га жолукканда да, ал жер-
лер алынат, кино бїткєндє 
кєргїлє дегем. Калмак де-
ген жок, кангай деп айты-
лат. Кыргыздар кытай, кал-
мак, монголдор менен ча-
бышып келген. 847-жылдан 
1212-жылга чейин кыргыз, 
уйгур, єзбектер Карахан 
хандыгында болгон дешет. 
Тарыхта кєп тактачу жаг-
дайлар бар, бул кєркєм чы-
гарма. Кыргыздын кызык-
чылыгына доо кетирбей, тес-
керисинче кыргызды дїйнє-
гє даўазалаган кино кылганга 
аракет кылып жатабыз. Алар-
дын дагы бир доосу – Россия, 
Кытай менен кызматташып, 
алардын кызыкчылыгын 

коюп жатышат дейт. Кино 
їчїн Кытай, Россия, Казакс-
тан бир тыйын акча берген 
жок. Кинону єзїбїздїн дух 
менен кыргызды даўазалай-
лы деп єз акчабызга тартып 
жатабыз. Кытай, Тїркия, Ка-
закстан єлкєлєрїндє кєрсє-
тїї жєнїндє сєз болуп жатат. 
Кытайдын Ланджоу шаарын-
да айрым эпизоддорду єнєк-
тєш катары гана акча ал-
бай, компьютерде жасап бе-
рип жатышат. Алар єз эли-
не кєрсєтїп, анан акча табы-
шат. “Казакфильм” менен да 
кийим, курал-жарактарды 
алып, кинону єзїўєрдє кєр-
сєтїп, акча таап алгыла деп 
сїйлєштїк. Казактын, кы-
тайдын, орустун, калмактын 
кызыкчылыгын тартып жа-
тышат дегендери суу кечпе-
ген сєз. Кинорежиссёр Са-
дык Шер: “кинону кєргїлє, 
жакса андан ары дїйнєгє 
тарайт, жакпаса, эл кєрбєй 
банкрот болот”, - деп жак-
шы айтты. Андыктан кєргї-
лє, кыргыздын атагын чыга-
ра турган эпопея кино болот.

- Жогорку Кеўеште улуттук маданий 
баалуулуктарды тасмага тїшїрїї боюнча 
мыйзам кабыл алынат. Ал кинону тарт-
тырбай коёюн десе, мыйзам жок. Мый-
замдуу иш алып барыш їчїн биринчи 
мыйзам керек. Кандай кино болбосун тар-
тылып бїткєндє, адегенде комиссия кєрєт. 
Комиссия чыксын десе чыгат, чыкпасын 

десе чыкпайт. Бул фильм жалпы кыргыз 
элинин улуттук баалуулугу болуп жат-
кандан кийин сєзсїз улут менен эсепте-
шїї керек. Алар манасчылар менен кеўе-
шип коюшкан эмес. Коюлуп жаткан фильм 
Манас, Семетей жєнїндє болуп жатса, бир 
да манасчыдан кеўеш алышпаган.

- Садыр Нургожоевич, "Манастын уулу Семетей" 
дастанын кино кылып тартып жаткандарды токто-
туўуз. Болбосо, биринчи зыяны сизге тийет. Биз пир 
тутуп келген Манасыбызды, намысыбызды кордот-
конго жол бербеўиз. Булардан кыйын чыныгы ре-
жиссёрлор дагы, кыргыз киносунун кереметин жа-
ратып турган союз кезинде дагы Манасты тартууга 
батынбай, астейдил мамиле кылып келген. Манас-
ты минтип тартпайт. Кыргыз элинин азыркы чама-
чаркы да чак келбейт.

Аталган тасма боюнча ма-
насчылар чогулуп маалы-
мат жыйын єткєздї. Тасма 
боюнча манасчылардын айт-
кандары калетсиз туура. Ки-
нону тартуунун жїрїшїнє 
єтє чала сабат мамиле жаса-
лууда. Мен бул боюнча мур-
да да пикиримди билдиргем. 
Бїгїн ошол эле оюмду кай-
талайм. Манаска тиешелїї 
ишке мындай мамиле жасал-
башы керек. Кинону тарт-
кандар “жарымын тартып 
койдук”- дешїїдє. Ошондо 
бир кичинекей коктудан 
эле ушундай кєп жактуу, 
кєп сїрєттїї, татаал сю-
жеттїї кинону тартып са-
лышабы? Кино тартылып 
жаткан жердин фонун ка-
рагыла, жаратылыш кооз-
дугу жок. Жер саргарып 
кеткен. Киного катышкан-
дардын кийимдерин, боз 
їй жасалгаларын карагы-
ла. Кыргыздын ошол доор-
догу нарк-салттык нускалуу 
элементтери жокко эсе. Ат-
чандарды карагыла. Аттарга 
“орус ээрди” токуп минип жї-
рїшєт. Минген аттардын то-
кулган жабдыктары бїгїн-
кї койчулардын катардагы 
урунган буюмдары. Эпосто 

Каныкей апабыз Бухаранын 
Темир ханынын кызы. Се-
метей бала чагында Темир 
хандын уулу Ысмайылдын 
баласымын деп, хандын ак-
сарайында чоўоёт. Манас-
тын баласы экенин билген 
соў, Ысмайыл тайкеси ме-
нен сїйлєшкєн сєзї да ошол 
ак сарайдын ичинде болот. 
Ошондо булар Ысмайыл-
ды деле Семетей менен боз 
їйдє сїйлєштїрїп койгон 
жатабы? Сценарийде сїй-
лєшїїлєр (диалогдор) га-
на жазылган да, фондун сї-
рєттєрї тууралуу сєз жок. 
Мынчалык начар жазыл-
ган сценарий менен мын-
дай кинону тартмак тїгїл 
колго албаш керек болчу. 
Тартуучулар єз билгенде-
рин бербей, коомчулуктун 
пикирин тоготпой, элди 
укпай, тасманы тартууну 
улантышууда. Бизде мамле-
кеттик мыйзамдар боюнча 
кинону токтоттуруп коюш-
ка укук жок. Демократия 
деген ушундай экен. Бол-
гону кино бїткєндєн кийин 
Кыргызстанда прокатка 
чыгарбай коё алабыз. Би-
рок, булар башка єлкєлєр-
гє чыгарып, кыргыз элинин 

улуу тарыхый мурасы Ма-
насты сєзгє калтыруулары 
толук мїмкїн. Коомчулук-
тун пикирин угуп, єздєрї 
эле тасманы тартууну ток-
тотуп коюшса жеке абийир-
леринин астында да, эл ас-
тында да туура иш кылыш-
мак. 

Ємїрзак Тєлєбеков "Ма-
настын айласындагы чуунун 
чыгып жатканынын себеби 
– мамлекеттик катчы тара-
бынан уюштуруу болуп жа-
тат окшойт", - деген мааниде 
маалымат бериптир. Бул єтє 
сабатсыз ой. Мен манасчы-
ларга да, башкаларга да, эч 
кимге ушундай иш жїргїз-
гїлє деген эмесмин, жїргїз-
бєйм дагы. Ал мамлекеттик 
катчынын деўгээлиндеги иш 
эмес. Ал кєчєдєгї интрига 
уюштургандардын жана єзї-
нє окшогондордун иши. Мен 
эч убакта интрига уюштуруп 
же оюн койгон адамдардан 
эмесмин. Башынан тїз, та-
за, оюмду ачык айтып иш-
теп келатам.

- Биз эмнеге каршыбыз? 
Кыргыз дєєлєтїнїн те-
беленишине каршыбыз. 
Айрымдар пикири жа-
кын адамдардын кєўї-
лїн сыйлап унчукпай ту-
рат. Бирок жалпы улуттук 
баалуулуктар тебеленген 
жерде жеке адамдын кє-
ўїлї кеппи? Окуп, єзїўєр 
баа бергиле. Мынакей, 
"Манастын уулу Семетей" 
тасмасынын сценарийинин 
айрым жерлери: 

“Тактыда Кєбєш Кангай 
єкїлї менен отурат.

Кєбєш: - Манас мага ата-
лаш бир тууган болгону ме-
нен эки элди кыйнап, канча 
миўдеген кишинин канына 

себепкер болду. Манасты 
жоготкон сиздерге, Ко-
ўурбай ханга ыраазыбыз. 
Мына, эми согуш ток-
топ, бир кишинин арты-
нан канча миўдеген ки-
шинин жаны аман калды.

Кангай єкїлї: - Сизге 
Коўурбай башчы зор са-
лам айтты. Элиўизди єзї-
ўїздєрдїн салт менен баш-
кара бересиз. Болгону биз-
ге салыкты тєлєп турсаўар 
болду.

Кєбєш: - Баш аман бол-
со, дїнїйє табылат. Эл 
аман. Салыкты тєлєп ту-
рабыз, андан кам санаба-
ўыздар.

Єкїл кетти.

Кєбєш тактыга маашыр-
лана отурду.

Кєбєш: - Манас тирїї ча-
гында ээ кылбай баарына,

Энеси бєлєк дегенсип 
жолотчу эмес жанына.

Айла-амал жок экен 
адамдын кєрсє багына!

Ал єлєєрї менен мин-
тип ээ болуп отурам ордо 
тагына”.

Чолпонбек АБЫКЕЕВ, Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик катчысы:

“КООМЧУЛУКТУН ПИКИРИН 
ТОГОТПОЙ, КИНО ТАРТУУНУ 
УЛАНТЫШУУДА”
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Талашка негиз жок
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- Жаныбек Калканович, 
акыркы убактарда болуп жат-
кан жайыт талаш маселеси 
боюнча кабарыўыз болсо ке-
рек. Бул маселенин чоо-жайы 
эмнеде?

- 2009-жылы “Жайыттар жє-
нїндєгї” мыйзам кабыл алын-
ган. Мыйзамдын 3-беренесинин 
2-пунктуна ылайык жайыттар 
административдик-аймактык 
бирдиктердин чектерин эске 
алуу менен мурдагы 1999-жыл-
га чейин бєлїнїп берилген жа-
йыт участоктору ошол район-
дорго узак мєєнєткє убактылуу 
пайдаланууга берилген. Мый-
замды ишке ашыруу чаралары 
катары Єкмєттїн 2009-жылдын 
19-июнундагы №386 токтому ме-
нен мурдагы (1999-жылга чейин) 
колхоз-совхоздорго узак мєєнєт-
тїї пайдаланууга берилген жа-
йыт участоктору мындан ары 
2030-жылга чейин ошол район 
жана облустардын карамагын-
да калаары кєрсєтїлгєн. Мына 
ошонун негизинде азыр бардык 
жерде жайыт участоктору убак-
тылуу пайдаланууда десек бо-
лот. Союз учурунда эле бардык 
жайыты жок административ-
дик район, колхоз-совхоздорго 
башка райондордон убактылуу 
пайдаланууга жайыт берилген. 
Мыйзамдык, укуктук-норматив-
дик актылар менен тааныштыгы 
жок айрым жарандарыбыз тара-
бынан єзїбїздїн жерибизди ала-
быз, биздин жайытыбыз деген 
маселелер чыгып жаткан учур-
лар болууда.

- Эмне їчїн мурда узак мєє-
нєткє бєлїнїп берилген жа-
йыттар 1999-жылга чейин 
убактылуу пайдаланууга бе-
рилген эле?

- Себеби, бул мезгилге чейин 
административдик-аймактык 
реформа болуп єтсє, анан ошо-
го жараша жайыттар каралмак. 
Бирок, бул убакыт да келди, ад-
министративдик-аймактык ре-
форма ишке ашкан жок. Айрым 
жайыты жок жергиликтїї єзїн-
єзї башкаруу органдарынан ми-
нистрликке кайрылуулар болду. 
Биз буга чейин узак мєєнєткє 
пайдаланып жїргєн жайыттарды 
эмне кылышыбыз керек, єзїбїз 
пайдаланабызбы деген маселелер 
кєтєрїлдї. Жер-жерлерде биздин 
адистер менен биргеликте жер-
гиликтїї органдардын адисте-
ринин катышуусунун негизинде 
байкоо (мониторинг) жїргїздїк. 
Ошондуктан, Єкмєттїн чечими-
не ылайык мурдагы колхоз-сов-
хоздор учурунда узак мєєнєткє 

берилген жайыттарды пайдала-
нуу мєєнєтї 2030-жылга чейин 
узартылган.

- Бирок, ошого карабастан 
жайыт талаш маселеси чы-
га баштады. Мисалы, Ат-Ба-
шы району Нарын районунун 
малчылары пайдаланып жат-
кан Чойжаб кыштоосун єзї-
бїз алабыз деген маселе кє-
тєрїп жатат. Бул Ат-Башы 
районунун єзїндє жайыт же-
тишсиздиктен болуп жаткан 
жокпу?

- Биз ГИС лабораториясынын 
изилдєєсїнїн негизинде бардык 
чоў-чоў жайлоолордун шарттуу 
мал башынын сыйымдуулугун 
карап кєрдїк. Мисалы, ошол 
эле єзїлєрїнїн жайытын узак 
мєєнєткє пайдаланууга берген 
райондор єзїнє тийиштїї жа-
йыттарды да толук пайдаланыш-
кан жок. Алсак, сиз айтып жат-
кан Ат-Башы районунун Ак-Сай 
єрєєнїндє 328 миў гектар жа-
йыты бар. Анын малга сыйым-
дуулугу 1 млн 115 миў 487 же 
ушунча шарттуу баш мал кири-
ши керек. 2020-жылы 455 миў 
шарттуу баш мал жайытка чык-
кан. Ошондо єзїлєрїнє берил-
ген жайыттын жарымы да кол-
донулбай жатат. Ак-Сайдын тї-
шїмдїїлїгї да гектарынан 6,5-7 
центнерди тїзєт. Ошондой эле 
Соў-Кєл, Кара-Кужур, Сууса-
мыр, Чаткал сыяктуу чоў-чоў 
жайыттарды карап чыктык. Бу-
ларда дагы пайдалануу 50%ды 
эле тїзєт. Сиз айтып жат-
кан ошол эле Нарын, Ак-Талаа 
єрєєнїнїн малчылары жайла-
ган Чойжабды Ат-Башы району 
биздики, биз жайлайбыз деп жа-
тат. Анткени, ал калктуу конуш-
тарга жакын ортоўку жайытка 
кирет. Жакын болгондуктан ал 
жерге жайлагысы келишет. Жа-
йыттар негизи алыскы, ортоў-
ку, анан айылдын тегерегинде-
ги жакынкы жайыт деп бєлїнєт. 
Чойжаб алыскы жайыт эмес, ор-
тоўку жайыт – кыштоо, жаздоо 
болуп эсептелет. Нарын району-
нун малчылары ал жерде кыш-
тап, жаздап, жайкысын алыскы 
жайлоолорго кетиши керек. Жай 
мезгилинде да малчылар ошол 
жайыттарда калып калышса, 
башка райондун жайыт пайда-
лануучулары дагы атаандаштык-
тарды жаратышат.

- Жайыттарды бєлїштїрїї 
кандай принципте жїргїзї-
лєт?

- Жайыттарды бєлїштїрїїдє 
аралык сєзсїз эске алынат. Ми-
салы, башкаларга караганда ат-

башылыктарга Ак-Сай жайлоосу 
жакын. Ошон їчїн аларга ата-
йын Ак-Сай берилген. Нарын, 
Ак-Талаа району їчїн аларга 
ылайык жайыт бєлїнгєн. Мур-
датан эле баары эсептелип, єзї-
нїн районунан канча чакырым 
алыстыкта жайгашканы эс-
ке алынып, жайыт бєлїштїрї-
лїп келген. Айыл єкмєт же ра-
йон болобу єзїлєрїнє бєлїнгєн 
жайыттарды толук кандуу пай-
даланышы керек. Жайыттарды 
колдонуу бир эле жайыт депар-
таменти, жайыт комитеттери-
не тийиштїї эмес, жергиликтїї 
айыл єкмєтїнїн, райондун же-
текчилерине дагы тийиштїї деп 
эсептейм. Алар жайытка чыгуу 
графигинин так сакталышына 
кєзємєл кылышы зарыл. Биз эл-
ге жайыттарды максаттуу жа-
на толук пайдалануу жєнїндє 
райондун, облустун жетекчи-
лиги менен биргеликте дайыма 
тїшїндїрїї иштерин жїргїзїп 
жатабыз.

- “Жайыттар жєнїндєгї” 
мыйзамдын 3-беренесинин 
1-пунктунда “жайыттар Кыр-
гыз Республикасынын мен-
чигинде гана турат” деп так 
жазылып турат. Ошондуктан, 
конкреттїї учур боюнча айт-
сам, Чойжаб Ат-Башы райо-
нунун аймагында жайгаш-
канына карабастан, алардын 
менчиги эмес. Демек, “биздин 
аймакта турат, бул биздики 
болушу керек” деп талашууга 
негиз барбы?

- Сиз берген суроо бир эле Ат-
Башы районуна тийиштїї эмес, 
ар бир облустун райондорунда 
узак мєєнєткє берилген айыл 
єкмєт, райондорго тийиштїї 
деп ойлойм. Мен Жайыт жана 
асыл тукум мал чарбасы депар-
таментинин директору жана жа-
ран катары айтсам, жайыт, то-
кой Кыргыз Республикасынын 
менчигинде гана турат, бул 
мыйзамда так жазылган. Ошон-
дуктан, бул менин менчигим, ра-
йондун менчиги деген болбош 
керек. Жайыттар кандай учас-
токторго бєлїнїп, узак мєєнєт-
кє убактылуу пайдаланууга бе-
рилген болсо, ошол райондун 
малчылары 2030-жылга чейин 
колдонушат. Бир эле Нарын, Ак-
Талаа району эмес, Чаткал райо-
нуна, Кочкор районуна, Ош об-
лусундагы Кара-Суу жана башка 
райондоруна, Талас облусунун 
Талас жана башка райондору-
на, Ысык-Кєл облусунда жана 
башка узак мєєнєткє пайдала-
нууга берилген жайыттар кимге 

бєлїнїп берилсе, ошолор пайда-
ланышы керек.

- 2030-жыл да алыс эмес, 
андан кийин бул маселе кан-
дай чечилет?

- Азыр 2030-жылга чейин жа-
йыттарды пайдалануу боюн-
ча мониторинг жасап, кєзємєл 
жїргїзїлїїдє. Айрым єзїлє-
рїнїн жайыттары жок район-
дордун маселеси алгач район-
дук, облустук деўгээлде кара-
лат. Талаш маселесин чечїїдє 
райондун деўгээлинде комис-
сия бар. Райондук комиссияда 
каралып, эгер райондон чечил-
бесе облустук комиссия карайт. 
Андан кийин Єкмєттїк деўгээл-
де каралып, чечилет. Азыр биз 
эмне їчїн малга ветеринардык 
идентификацияны жїргїзїп жа-
табыз? Малдын санын билїїбїз 
керек. Малдын санынын неги-
зинде канча жайыт бар, канча-
сы кимде, ошолордун баары 
белгилїї болот. Анан админис-
тративдик-аймактык реформа 
жїргєндєн кийин ошонун неги-
зинде бїт баары муктаждыкка 
жараша чечилиши керек. Мый-
замдын 15-беренесинде жайыт-
тарды ижарага жана субижарага 
берїїгє жол берилбейт деп жа-
зылган.

Эў негизгиси жайыт пайда-
лануучуларга тїшїндїрїї иш-
терин жайылтышыбыз зарыл. 
Мыйзамдарды, нормативдик 
актыларды окубай туруп та-
лаш чыгаруу туура эмес. Биз-
ге ушундай талаш менен Кара-
Кулжа, Єзгєн, Кара-Суу район-
дорунан келишти. Алар Алай 
районунан узак мєєнєткє жа-
йыт пайдаланышат. Жагдайды 
тїшїндїрїп берсек, макул бо-
лушту. Нарын, Ак-Талаа, Жум-
гал, Кочкор, Талас райондору-
нун малчыларына да узак мєє-
нєттїї пайдаланууга берилген 
жайыттар бар. Учурунда адми-
нистративдик-аймактык чектер 
эске алынуу менен малдын ба-
шына жараша жайыттар бєлїш-
тїрїлгєн. Мыйзамдын негизин-
де иш алып барышыбыз зарыл. 
Бирок, кээ бир учурларда узак 
мєєнєткє пайдаланууга берген 
райондор алыскы жайлоолорго 
баргылары келбей, жакыныраак 
жерге чыгыш їчїн ушундай та-
лаш маселелер кєтєрїлїп калып 
жатат. Талаш-тартышка тиешеси 
бар кандай тарап болбосун жа-
йыт комитетинин чечими менен 
макул болбогон учурда талаш-
тартыш ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик орган аркылуу сїйлє-
шїї жолу менен чечилет. Эгерде 

макулдашууга жетишилбесе, ан-
да сот тартибинде чечилет.

- Жайыттарды туура пайда-
лануу маселеси да маанилїї. 
Бул багытта абал кандай?

- Алыскы жайыт болобу, жа-
кынкы жайыт болобу эў негиз-
гиси туура пайдалануубуз керек. 
Акыркы убактарда айрым мал-
чыларыбыз алыскы жайыттарга 
барууга кєўїл кош карап жаты-
шат. Ар кандай долбоорлордун 
негизинде жайыт комитеттер-
ге техникаларды сатып бердик. 
Азыр жолдорду жасап, инфраст-
руктураны тїзїї менен алыскы 
жайыттарга барууга мїмкїн бо-
луп калды. Айылдан алыс эмес 
жайыттардын баарын таптап, 
деградацияга учуратып салсак 
жайыт пайдалануучулардын єзї-
лєрїнє зыян. Ошондуктан, тї-
зїлгєн график боюнча жайыт-
ка чыгуу керек. Анан жайыт-
тарды кезеги менен эс алдырып, 
бир жыл чыкпай койсо эле жа-
йыт жакшырат. Айыл чарба ми-
нистрлиги тарабынан да жайыт-
тарды жакшыртуу максатында 
жайытта єсїїчї дан їрєндєрїн 
себїї иштерин жїргїзїї план-
далып жатат. Жайытты бузбай 
сарамжалдуу, туура пайдалануу 
негизинен малчыларыбыздын 
єздєрїнє пайдалуу.

- Суусамыр жайлоосун-
да мал жебеген, тикендїї 
єсїмдїктєрдїн аянты улам 
кєбєйїп бараткансыйт. Союз 
мезгилинде пайдасыз єсїм-
дїктєргє каршы жайыттар-
га дары чачып турушчу экен. 
Азыркы учурда бул жаатта 
иштер болуп жатабы?

- Бул биздин Айыл чарба ми-
нистрлигинин жана жайыт пай-
далануучулардын кєйгєйлїї ма-
селеси. Сиз айткан єсїмдїктї 
алтыгана же карагана деп коёт. 
Аны жок кылуу боюнча иштер 
жїрїп жатат. Экологдор, токой 
адистери бул кєрїнїшкє оў ка-
рашып, єсє берсин, токой фон-
дуна кирет деп айтышат. А бирок 
биздин жайыт кыскарып жатат. 
Бул бадалдарды биологиялык, 
химиялык, механикалык жол ме-
нен жок кылуу боюнча экспери-
менттерди жасадык. Атайын экс-
перимент їчїн аянт бєлїп алып, 
химиялык каражатты колдонуп 
кєрдїк. Механикалык жол менен 
жулуп жок кылуу да мїмкїн эмес 
экен. Мунун тамыры 6-8 метрге 
чейин сойлоп єскєндїктєн, кыр-
кып кєрсєк кайра эле пайда бо-
луп жатты. Казып алып салуу да-
гы алгылыксыз. Жайыттын жер 
кыртышын бузуп алабыз, кыр-
тышы оўолгончо кєптєгєн жыл-
дар кетип калат. Ал тургай “Таза-
лык” ишканасына шыпыргы жа-
сап колдонуу сунушун да бердик. 
Бул да жыйынтыгын берген жок. 
Жакында Америка университе-
тинен профессорлор менен сїй-
лєшсєк башка мамлекеттерде 
мындай пайдасыз єсїмдїктєр-
дї єрттєйт экен. А биздин эко-
логдор єрттєгєнгє уруксат бер-
бейт, анткени, ал бадалдардын 
арасында “кызыл китепке” кир-
ген ар кандай чымчыктар, жан-
жаныбарлар болуп калышы мїм-
кїн дешет.

Россиянын Пермь облусундагы 
бир заводдо атайын техника чы-
гарылат. Ар тїрлїї кубаттуулук-
та, баалары да ар башка. Ал ба-
далдарды кыркып, майдалап ча-
чат. Биз ошону колдонуш їчїн 
жайыт комитеттери, ассоциация-
лар менен сїйлєшїп, акча чогул-
туп жатабыз. Сатып алып экспе-
римент кылып кєрєбїз. Эгерде 
пайдалуу болсо кєбєйтїп, жа-
йыттарды алтыгана бадалдары-
нан тазалоо иштери жасалат. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

ЖАЙЫТТАР КАНДАЙ БЄЛЇШТЇРЇЛСЄ, 
ОШОНДОЙ ПАЙДАЛАНУУБУЗ КЕРЕК

Учурда Нарын жана Ат-Башы районунун 
малчыларынын ортосунда жайыт пайдалануу 
боюнча маселе чыгууда. Бирок бул кєрїнїш жалгыз 
эмес. Ушундай эле жайыт талаш-тартышы 
республикабыздын башка райондорунда да бар. 
Биз бул маселенин тегерегинде Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министрлигинин Жайыт 
жана асыл тукум мал чарба департаментинин 
директору Жаныбек Калканович Керималиевди кепке 
тарттык.
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1998-жылы Жалал-Абад облу-
сунун ички иштер башкармалы-
гынын башчысы болуп которул-
дум. Анан кєп узабай 2002-жы-
лы Курманбек баатырдын 500 
жылдыгын єткєрїї жєнїндє 
Президенттин Жарлыгы чык-
ты. Облустук мамлекеттик ад-
министрациянын коллегиясы 
мааракени єткєрїї боюнча иш-
план жаза башташты. Ал кезде 
облустун губернатору Кубаныч-
бек Жумалиев болчу. Мурдатан 
эле гербди жасап токтоп кал-
бай, дагы бир нерсе жасаш ке-
рек деп ойлоно берчїмїн. Анан 
Жалал-Абаддын символу боло 
тургандай бир нерсе жасабайлы-
бы деген ой келди. Анткени, те-
леден Жалал-Абад облусун кєр-
сєтсє эле Жалал-Абад курортун, 
анан бир кара калпакты кєрсє-
тєт. Чынында кєргєн сайын бир 
кызыктай боло берем. Ысык-Кєл 
облусун кєрсєтсє Кєлдї, Ошту 
кєрсєтсє Сулайман тоону, Та-
ласты кєрсєтсє “Манас ордону” 
тартуулап айтор бїт облустары-
быздын єзїнїн символу сыяктуу 
жайлар бар. Албетте, курортубуз 
менен сыймыктанышыбыз ке-

рек, бирок облустун жїзїн ачкан 
символ керек деп ойлодум. Куба-
нычбек Мырзабековичке Жалал-
Абаддын символу болгон “бир 
заўгыраган триумфалдуу арка 
курбайлыбы” деген оюмду айт-
тым. Ал киши идеяны колдоп, 
облустук мамадминистрациянын 
коллегиясында каралып, жакты-
рылды. Жумалиев “гербди жаса-
ган муну деле жасай аласыў” деп 
Жалал-Абад шаарынын архитек-
тору Жамалдин экєєбїзгє арка-
нын долбоорун иштеп чыгууну 
тапшырды. Ошентип, 2000-жы-
лы арканын долбоорунун їстїн-
дє иштей баштадык. Ал “Ферга-
нада облуска кире берген жерде 
бир арка бар, ошону кєрбєйлї-
бї” деди. Анда кошуна мамле-
кеттерге ээн-эркин кирип турчу-
буз. Фергананын облустук ички 
иштер башкармасынын башчы-
сы менен сїйлєшїп, барып ар-
касын кєрдїм. Кирпичтери де-
ле жєнєкєй, кичинекей эле арка 
экен. Бизге жаккан жок. Мын-
дай эмес, заўгыраган чоў арка 
жасайлы дедим. Москвада Ку-
тузов проспектисинде Кутузов-
дун аркасы 2-3 кылымдан бери 

заўкайып турат. Долбоорду чи-
йип бїтїп К. Жумалиевге кєр-
сєтсєк, “бул кыйын экен, кара-
жат кєп керек болот, дагы баш-
касын чийип кєргїлєчї” деди. 
Ошол кезде Чаткал–Ала-Бука 
жолу салынып жаткан. Куба-
нычбек Мырзабекович менен ал 
жакка жолдун курулушун кєрїп 
келїї їчїн барып калсак, жолчу-
лар килейген темир тїтїктєрдї 
техника менен тїртїп жатышат. 
Бул эмне тїтїктєр десем, Куба-
нычбек Мырзабекович мурда Су-
зактан Єзбекстанга Нарын да-
рыясынан суу кеткен трассанын 
тїтїктєрї экенин, азыр суу бе-
рилбей калгандыктан кесип ке-
лип, кокту-колоттогу суу аккан 
жерлерге коюлуп, жол салынып 
жатканын айтты. Аркага ушул 
тїтїктєрдї пайдаланбайлыбы 
деген сунушума макул болуп, 
долбоорун чийип кєргїлєчї де-
ди. Килейген чоў трубаларды кє-
тєрє алабы же албайбы билиш 
керек деп, Токтогул ГЭСинен 
адистерди алып келип кєрсєт-
сєк, кєтєрє алат дешти. Ошентип 
12 трубаны алып келип, комп-
лекстин долбоорун даярдадык. 

Долбоорду облустук кеўеш-
тин сессиясы жактырып, Ырыс 
айыл єкмєтїнє караштуу жер-
ден 0,3 га жер бєлїп берїї чечи-
ми кабыл алынды. Ал эми “Кур-
манбек” дарбазасынын курулу-
шуна жалпы жетекчилик кылуу 
областтык ички иштер башкар-
масынын начальниги С.Дуба-
наевге жана “Курманбек-500” 
аткаруу дирекциясына (К.Ша-
рипов) жїктєлсїн деп, 4-пункт 
менен чечим чыкты. Облсовет-
тин сессиясында арканы кайсы 
жерге коёлу деген маселе тал-
кууланып, анан чечилген. Тал-
кууда бирєєсї Жалал-Абад ку-
рортуна бараткан жолдогу дєў-
гє, бирєєсї Ала-Белге, дагы би-
ри Базар-Коргон–Сузак жолун-
дагы Топурак-Белге коёлу деген 
сунуштар болду. Мен да сїйлєп, 
“Ош–Бишкек” жолу бїтїп жатат, 
ошол жолдон алыс эмес Сузак-
тан келаткан жерге баатырдын 
айкелин кошуналарга каратып 
койбойлубу” деген оюмду айт-
тым. Менин сунушум колдоого 
алынды. 

Комплексти курууда мили-
циялар да кээде таў эрте же дене 

тарбия кїндєрї иштешип, жар-
дам беришти. Облустук бийлик-
тин колдоосу, жергиликтїї эл-
дин салымы да чоў болду. Кар-
жысын чечїїдє ар бир райондун 
акимдери, жергиликтїї ишкер-
лер, “Кыргыз мунай” ишканасы 
сыяктуу мекемелер жардам кєр-
сєтїштї. Мамлекеттик бюджет-
тен 1 тыйын да алынган жок. 2 
метр казганда эле суу чыгып 
калды. Дренаж жасаш керек 
болду. 156 машина таш алып 
келип, суулар таштын арасы-
нан чыгып кеткендей кылып 
салдык. Пайдубалын куруп, арка 
жасадык. Анан долбоор боюнча 
Курманбек баатырдын айкелин 
жасаш керек болду. Тургунбай 
Садыковичке келип, аны менен 
кеўештик. Ал Дїйшєн деген ар-
хитектор жигитти кошуп бер-
ди. Эскиздерди талкуулаганда 
“кылыч Спартактыкындай тїз 
болуп калыптыр, башы ийилген 
кыргыз кылыч болуш керек, жє-
нєкєй шым эмес, зоот шым бол-
сун” деген пикирлеримди Тур-
гунбай Садыкович колдоп, “сен 
кайдан жїрїп милиция болуп 
калгансыў, скульптор-худож-
ник болсоў болмок экен” деп 
кїлгєн эле. 

Кийин Асейин Абдраевди ча-
кырып, арканын їстїнє диамет-
ри 1,5 метр болгон гербди кой-
дук. Ошентип 2002-жылы Кур-
манбек баатырдын 500 жылды-
гына карата Жалал-Абад шаары-
нын кире беришинде "Курман-
бек – кылымдар мурасы" аталган 
эстелик комплекс-дарбаза куру-
луп бїттї. Азыр комплекс Жа-
лал-Абаддын символу болуп заў-
гырап турат.

 “Курманбек – кылымдар му-
расы” комплексинде Курманбек 
баатырдын айкелинен тышкары 
Умай эне бюсту, Жалал-Абаддын 
ыйык суусунун белгиси катары 
кєєкєрлєр да коюлган. Бїгїнкї 
кїндє бул комплекс жаўы їйлєн-
гєндєр келип гїл коюп, зыярат 
кылчу жайга айланды. 

P.S. Генерал-майор Садыр-
бек Дубанаев агабыз-

дын жаратман иши ушуну ме-
нен эле бїтпєптїр. Ал Асейин 
Абдраев экєєсї Ысык-Кєл облу-
сунун эмблемасын жаратуу боюн-
ча конкурска да катышып, жеўип 
алышкан экен. Учурда алардын 
эмгеги Ысык-Кєл облусунун эмб-
лемасы болуп саналат. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Жалал-Абад шаарына кире 
бериште заўкайган арканын 
алдында Курманбек баатырдын 
айкели турат. Жергиликтїї эл 
бул арканы милициялар курган 
деп айтып жїрїшкєнїн угуп 
калдым. Кєрсє аны куруу идеясы 
да, ишке ашырган да ошол 
кездеги Жалал-Абад облустук 
ички иштер башкармалыгынын 
башчысы Садырбек Дубанаевге 
таандык экен. 

Милициянын генерал-майору Садырбек 
Дубанаев мамлекеттик символубуз болгон 
Гербибиздин да авторлорунун бири. Биз ага 
жолугуп, Жалал-Абад облусунун символу 
болуп калган арканын курулуш тарыхына 
кызыкканыбызда, тємєндєгїлєрдї айтып берди. 

“Курманбек” дарбазасы 
кантип курулган?

Миўдеген сїрєттєрдї камтыган бул ай-
мак он гектар жерди ээлейт. Ары табыш-
мактуу сырдуу ташка чегилген сїрєттєр-
дєгї тектеш элдердин салттуу оюндары 
байкалган тїрїн изилдєєгє алууну Кыр-
гыз-Тїрк “Манас” университети демил-
гелеп, атайын “Кыргызстандагы таштагы 

сїрєттєрдє салттуу оюндардын издери” 
деген долбоорду иштеп чыгышкан.

 Алдыда дїйнєнїн эч бир жеринде кез-
дешпеген мындай уникалдуу сїрєттєр-
дї Тїркия Республикасынын Маданият 
жана туризм министрлиги жана Кыргыз 
Республикасынын Маданият, маалымат, 

спорт жана жаштар министрлиги бирге-
ликте изилдєєлєрдї жїргїзїї планда-
лууда.

 Август айынын башында Кыргыз-
Тїрк “Манас” университетинин ректору, 
профессор Алпаслан Жейлан баштаган 
топ Саймалуу-Ташка барып кайтышкан. 
Бул боюнча маалымат алуу їчїн Сайма-
луу-Таштын єзїндє болуп кайткан уни-
верситеттин Туризм факультетинин ага 
окутуучусу Уланбек Алимов менен бай-
ланышканыбызда ал тємєнкїлєргє ток-
толду: “Манас” университетинде салттуу 
оюндарды изилдєє борбору бир нече жыл 
мурда ачылып, учурда атайын институт 
болуп єзгєртїлгєн. Бул институт таштагы 
салттуу оюндарды илимий єўїттєн изил-
дєєгє белсенди. Негизинен ташка тїшї-
рїлгєн сїрєттєр боюнча изилдєє иштери 
буга чейин эле башталган. Ошентип, Аме-
риканын, Тїркиянын, Кыргызстандын 
окумуштууларынын катышуусунда Кыр-
гызстандагы таштарга тїшїрїлгєн сїрєт-
тєрдї изилдєє иштери жїрїїдє. Бул чоў 
долбоорду “Манас” университети каржы-
лап жатат. Аталган долбоордун негизин-
де жакында атайын группалар Ысык-Кєл, 
Нарын, Жалал-Абад облустарында болуп 
кайтышты. Ал эми Ысык-Кєл районунда-
гы Єрнєк айылынан ташка чегилген кєк-
бєрї оюнунун сїрєтїн таап чыгышты”.

Айзада ДЇЙШЄНБАЕВА

САЙМАЛУУ-ТАШТАГЫ САЛТТУУ 
ОЮНДАРДЫ ЧАГЫЛДЫРГАН СЇРЄТТЄР 
ИЛИМИЙ ЄЎЇТТЄН ИЗИЛДЕНЕТ

Бабалардын муундан-муунга 
калтырган тарыхый мурасынын 
бири – Тогуз-Торо аймагындагы 
деўиз деўгээлинен їч миў 
метр бийиктикте жайгашкан 
Саймалуу-Таш деген байыркы 
жазма эстелиги. Бул аймакка 
жетїїнїн єзї кыйынчылык 
туудурат. Кєгарт ашуусу 
аркылуу Саймалуу-Ташка 
жол тартылат. Саймалуу-
Таш жолдон обочо, кєздєн 
далдоо жерде жайгашкан. 
Окумуштуулардын изилдєєсїндє 
Саймалуу-Таштагы чегилген 
оймо-чийме петроглифтер 
(сїрєттєр) биздин заманга 
чейинки доордо эле пайда болгону 
айтылат. Бабаларыбыздын 
адепки єнєрїн, байыркы 
коомдогу їмїттєрїн, 
уруулардын ой-тилегин, аў-
сезимин, табиятка, сулуулукка 
болгон мамилесин кєрсєтїп, 
элибиздин коомдук єсїшїнєн, 
социалдык-экономикалык жана 
рухий турмушунан, кєркємдїк 
єнєрїнїн башатынан, дїйнєгє, 
динге карата болгон кєз 
карашынан, маданиятынан 
тарта кабар берип турат. 



Кыйырдагы кыргыз
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- Данас, кыргыз жерине куш келип-
сиз. Бул канчанчы жолу келишиўиз?

- Мен тарыхый мекениме жыл сайын 
келїїгє аракет кылам. Бала чакта кєп эле 
келдим. Атам Ысык-Кєлдє тєрєлїптїр. 
Бирок, ата-тегибиз Ала-Букадан болот. 
Азыр Чаткал, Ала-Букада туугандарыбыз 
кєп. Чаткалда эжем бар, анын їйїнє 8 жо-
лу баргам. Андыктан, Кыргызстанды жак-
шы билем. Былтыр пандемия шартында 
келе албай калгам.

- Биздин єлкє сизге жагабы?
- Єзїнє тартат. Бул єлкєдєн кетсем эле 

кайра кайтып келгим келе берет.
- Кыргызча билесизби?
- Негизги сєздєрдї билем. Санай алам. 

Бирок, эркин сїйлєй албайм. Литвада би-
лимди француз, англис тилинде алган-
дыктан, ал тилдерде жакшы сїйлєйм.

- Атаўыз сизге кыргызча їйрєткєн-
бї?

- Атам кыргыз тилинде сїйлєйт. Туу-
гандарына телефон чалганда сїйлєшїп 
калганын угуп жїрєм. Мага да їйрєткєн. 
Бирок, бизде кыргыз тилинде сїйлєгєн 
чєйрє жок. Чєйрє жок болсо тилди да бат 
унутасыў.

- Атаўыз Литвага кандайча барып 
калган экен?

 - Атам 1985-жылы Литванын Вильнюс 
аэропортуна авиа механик болуп иштєє 
їчїн барат. Иштеп жїрїп апам менен таа-
нышып, їйлєнїшїп, 3 балалуу болушат. 
Мен тун уулумун. Менден кийин карын-
дашым, бир иним бар. Ошентип, биздин 
їй-бїлє Литвада туруктуу жашап калган. 
Карындашымдын аты Айна, иним Алан. 
Атам мени Данияр деп чакырат. Кыргыз-
стандык туугандарым да Данияр дешет.

- Єзїўїздїн їй-бїлєўїз тууралуу ай-
тып берсеўиз?

- Эки уулдун атасымын. Иолита деген 
сулуу жубайым бар. Адвокат болуп иш-
тейт.

- Автоспорт менен алектенет экен-
сиз?

- Акыркы 6 жылда автожарыштарга чы-
гып жїрєм. Эки унаам бар. Аларга кыр-
гыз желегин тарттырып, “Кыргызстан” 

деп жаздырып алгам. Тїндїктїн элесин 
тїшїрїїгє аракет кылам. Унааларыбызга 
сїрєт тарткандардан желекти, тїндїктї 
кызыл, сары боёктор менен кооздоп бе-
рїїлєрїн єтїнєм.

- Азамат экенсиз Данас-Данияр!
- Рахмат. Мени литвалыктар “Литванын 

эў ылдам кыргызы” деп коюшат. Литвада 
100гє жетпеген кыргыз жашайт. Литва ме-
нен Кыргыз Республикасынын тїз дипло-
матиялык байланышы жок. Буга чейин КР 
Тышкы иштер министрлигинин єкїлдєрї 
менен сїйлєшїїлєрдї жїргїзгєм. Жакын-
кы мезгилде Кыргыз Республикасынын 
Литвадагы ардактуу консулу болуп ка-
лышым ыктымал.

- Кыргыздардын кайсы тамактарын 
жакшы кєрєсїз?

- Литвада ашлян-фу жок. Литвалык 
достор менен келгенде биринчи эле аш-
лян-фу жейбиз. Кыргыз жергесинде эт-
тин даамы укмуш. Бизде эттин баасы ая-
багандай кымбат. Бир порция кой этин 
жеш їчїн кыргыз сомуна которгондо 2000 
сом тєлєйсїў. Бул жерде этти каалашыў-
ча жейсиз, арзан дагы. Анан кургатылган 
жемиштердин баасы арзан. Аябагандай 
даамдуу. Биз бїгїн достор менен курга-
тылган жемиштердин тїрїн сатып ал-
дык. Мени менен жыл сайын литвалык 
досторум да кошулуп келишет. Бул сапар 
эки досумду алып келгем. Алар балдын 
даамына да баа беришти. Кыскасы, мага 
кыргыз жери аябагандай жагат. Муну чын 
дилден айтып жатам.

- Сизде кыргыздардын кайсы сапа-
ты бар?

- Менде кыргыздардын токтоолугу бар 
болсо керек. Баарына шашпай токтоолук 
менен мамиле кылат эмессиздерби.

- Бизди токтоо деп ойлойсузбу?
- Мїмкїн эч нерседен артка кайтпаган 

сапатым кыргыз тараптан берилген ок-
шойт. Оптимистмин. Айтканымды жа-
сайм.

- Дегеле кыргыздардын кайсы са-
паттарына баа бересиз?

- Эч шашпаганына. Бизде тойго чакыр-
саў убагында келишет. Эгер убактысын-
да келбесеў же келгенде дасторкон даяр 
болбосо, литвалыктар урушуп кетиши да 
мїмкїн. “Сен мени сыйлабайсыў”,- деп 
капаланышат. Ал эми кыргыздарда тойго 
келсеў, эми кой союп жаткан болот. “Ма-
кул, эч нерсе эмес, кїтїп турам”, - деп оту-
ра беришет. Мага кыргыздардын ушун-
дай жай турмушта жашаганы жагат. Эч 
жакка шашпайт. Бардык нерсени кенен 
кабыл алышат.

- Сизди Литванын азыркы прези-
денти менен бирге чай ичет деп угуп 
калдым?

- Ооба, андай окуялар болгон. Жуба-
йым Иолита экєєбїз єлкєдє президент-
тик шайлоо жїрїп жатканда азыркы пре-
зиденттин шайлоо штабында каржылык 
жагын башкарып, укуктук жактан жардам 
берип жїргєнбїз. Бир жылдай бирге иш-
тештик. Азыр ал президент.

- Балдарыўыз кыргыз экендигин би-
лишеби?

- Ооба, «салам» деген сєздї билишет. 
Бизди литвалыктар евро-азиат деп таа-
нышат. Келерки жылы балдарымды да 
тарыхый мекенине алып келем деген ти-
легим бар.

- Алып келиўиз. Биз сиздерди кї-
тєбїз.

- Мен да кыргыздарды Литвада кїтєм. 
Эгер ал жакка барып, жардам керек болуп 
калса, мага кайрылсаўыздар болот. Жер 
кєрїп барсаўыздар да биз менен байла-
нышыўыздар.

(Каарманыбыз оюн кыргыз 
тилинде толук тїшїндїрє 

албагандыктан, маек орус тилинде 
алынып, кыргызчаланды)

Маектешкен Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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циясын билдирбейт.

"Учкун" ААК
басмаканасында басылды.
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Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума

кїндєрї чыгат.


