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Атайын чыгарылыш    Специальный выпуск

Президент Садыр Жапаровдун 7-ноябрда 
Тарых жана ата-бабаларды эскерїї 
кїндєрїнє карата кыргызстандыктарга 
кайрылуусу.

«Урматтуу мекендештер!
Кымбаттуу кыргызстандыктар!

Эчен кылымдарды карыткан элибиз кє-
кїрєгїнє эгемен эл болуу, эркин мамле-
кет куруу ой-мїдєєсїн бекем уютуп, бул 
асыл максаттарга жетїї їчїн тарыхтын 
нечендеген бороон-чапкындарына бую-
гуп, бирок буйдалып калбай, улуу дєє-
лєт курууга чейин жетишип, татаал сы-
ноолорду башынан кечиргенин ошол карт 
тарыхтын єзї кїбєлєйт, єзї тастыктайт.

Улут катары калыптанып, мамлекет-
тїїлїгїбїздїн тїптєлїшїндє жаратман 
инсандардын эмгеги менен тарыхка єч-
пєс из калтырган окуялардын орду чоў.

Алардын бири соўку жаўы та-
рыхта болуп єткєн 1916-жылдагы 

улуттук-боштондук їчїн кїрєш жана 
1917-жылдын 7-ноябрындагы Улуу Ок-
тябрь Социалисттик революциясы Кыр-
гыз мамлекетинин кайра жаралуусуна 
шарт тїзгєн тереў мааниге ээ окуялар.

Ата-бабаларыбыздан калган бай тарых, 
баа жеткис мурас бизге чоў жоопкерчи-
ликти жїктєйт. Азаттык идеясын бекем 
карманып, кєз карандысыздыгын ар да-
йым бекем коргоону ураан кылып кел-
ген ата-бабаларыбыз баскан бараандуу 
жолду барктап, бизге тартуу кылган ке-
ремет жерди, нускалуу элди кєздїн каре-
гиндей сактап, анын бир чымчым жерин 
кемитпей, бир їзїм нарк-насилин бузбай 
кийинки муунга єткєрїп берїї биздин 
ыйык парзыбыз.

Элибиздин басып єткєн жолун сый-
урмат менен эскерип, татаал тарыхтан 
таамай сабак алып, учурдагы абалыбыз-
га баа берип, андан туура жыйынтык чы-
гарып келечекке бийик максаттарды кою-
шубуз абзел.

Мына быйыл Кыргыз Республикасынын 
Эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгы белгиле-
нип жатат. Аны менен удаалаш эле эли-
биздин чыгаан уулдары, мамлекеттїїлїк-
тї тїптєєчїлєр Жусуп Абдрахманов,                                                                          
Касым Тыныстанов, окумуштуу тилчи 
Хусеин Карасаевдин 120 жылдыгын бел-
гилеп, алардын эл-жери їчїн жасап кет-
кен ат кєтєргїс эмгектерин жаш муун-
дарга даўазалап жатабыз. Ошондой эле 
мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак                                                                        
Раззаковдун 110 жылдыгы да єткєрїлїп, 
республиканын єнїгїї жолуна тїшїїсї 
їчїн кошкон зор салымы даўкталып, 
анын айткан сєздєрї туура багытка жол 
кєрсєткїч болуп олтурат.

XX кылымда тагдыр чечїїчї окуяларда, 
кыйын кезеўдерде, кыйчалыш шарттарда 
элди ачарчылыктан сактап тим болбостон, 
илим-билимге жетелеп, єз алдынча баш-
карууга ээ болуусуна бїткїл ємїрїн арна-
ган жогоруда аттары аталган жана аларга 
їзєўгїлєш болгон улуу инсандарыбызды 

эскерип, таазим этїї тарыхы менен сый-
мыктанган дымактуу эл экендигибизден 
кабар берет.

 Кадырлуу кыргызстандыктар!
Калайык калк!

 Биздин сыймыктана турган єтмї-
шїбїз, кылымдарды карыткан єрнєк-
тїї маданиятыбыз жана їлгї боло тур-
ган тарыхый инсандарыбыз бар. Демек, 
ата-бабаларыбыздын, тарыхтын алдын-
да мамлекетти єнїктїрїїгє, бийик эл бо-
лууга милдеттїїбїз!

Ал їчїн татыктуу тарбия менен адеп-
ахлакка, тереў билимге, алдыўкы илим-
ге басым жасап, биримдик менен ынты-
макты туу тутуу менен бийик максаттар-
га умтулалы!

“Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры 
болбой жер болбойт” деген накыл кеп-
тин тєркїнїн аўдап, улуу элдин урпакта-
ры катары тарыхыбызды алпештеп, сый-
лап алалы!»

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр ЖАПАРОВ:

"АТА-БАБАЛАРЫБЫЗ ТАТААЛ СЫНООЛОРДУ БАШЫНАН 
КЕЧИРИП, УЛУУ ДЄЄЛЄТ КУРУУГА ЖЕТИШТИ"
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2018-ЖЫЛДЫН 2-СЕНТЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ 
КОЮЛГАН ТЇРК МАДАНИЯТЫ ЖАНА МУРАСЫ ФОНДУНУН 
ФИНАНСЫЛЫК ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ 

ЖАНА 2020-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНДА СТАМБУЛ ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН ТЇРК МАДАНИЯТЫ ЖАНА МУРАСЫ 

ФОНДУНУН БЮДЖЕТИНЕ МЇЧЄ-МАМЛЕКЕТТЕРДИН 
МИЛДЕТТЇЇ ТЄЛЄМДЄРЇНЇН ШКАЛАСЫ ЖЄНЇНДЄ 

ПРОТОКОЛДУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2021-æûëäûí 3-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2018-æûëäûí 2-ñåíòÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Ò¿ðê ìàäàíèÿòû æà-

íà ìóðàñû ôîíäóíóí ôèíàíñûëûê ýðåæåëåðè æºí¿íäº ìàêóëäàøóó æàíà 2020-æûë-
äûí 28-íîÿáðûíäà Ñòàìáóë øààðûíäà êîë êîþëãàí Ò¿ðê ìàäàíèÿòû æàíà ìóðàñû 
ôîíäóíóí áþäæåòèíå ì¿÷º-ìàìëåêåòòåðäèí ìèëäåòò¿¿ òºëºìäºð¿í¿í øêàëàñû 
æºí¿íäº ïðîòîêîë ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òûøêû èøòåð ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåò-

òèê îðãàíû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Àçåðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñû òàðàáûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóóíóí æàíà Ïðîòîêîëäóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í 
çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí. 

3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº 

êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 5-íîÿáðû, ¹130

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ 

ПРАВИЛАХ ФОНДА ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И НАСЛЕДИЯ, ПОДПИСАННОГО 2 СЕНТЯБРЯ 

2018 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК, И ПРОТОКОЛА 
О ШКАЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В БЮДЖЕТ ФОНДА ТЮРКСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И НАСЛЕДИЯ, ПОДПИСАННОГО 28 

НОЯБРЯ 2020 ГОДА В ГОРОДЕ СТАМБУЛ 

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
3 íîÿáðÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå î ôèíàíñîâûõ ïðàâèëàõ Ôîíäà òþðêñêîé êóëüòóðû è 

íàñëåäèÿ, ïîäïèñàííîå 2 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê, è Ïðîòîêîë î øêàëå 
îáÿçàòåëüíûõ âçíîñîâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â áþäæåò Ôîíäà òþðêñêîé êóëüòóðû è íàñ-
ëåäèÿ, ïîäïèñàííûé 28 íîÿáðÿ 2020 ãîäà â ãîðîäå Ñòàìáóë.

Ñòàòüÿ 2
Óïîëíîìî÷åííîìó ãîñóäàðñòâåííîìó îðãàíó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ñôåðå èíîñò-

ðàííûõ äåë â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìèòü Àçåðáàéäæàíñêóþ Ðåñïóáëèêó î âû-
ïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííûõ Ñîãëàøåíèÿ è Ïðîòîêîëà.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíî-

ãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 5 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹130

МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ИШИНИН КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí èøèí îïòèìàëäàøòûðóó 
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñû-
íûí 70, 71-áåðåíåëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 23-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿-
ã¿íº ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå 
êàðàøòóó òºìºíê¿ëºð ò¿ç¿ëñ¿í:

-Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê êàäð êûçìà-
òûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìè-
íèñòðëèãèíå êàðàøòóó Àéìàêòûê ºí¿ã¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àãåíòòèãèíèí áàçàñûíäà Ìàìëåêåòòèê êûçìàò æàíà æåð-
ãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó èøòåðè áîþí÷à ìàìëå-
êåòòèê àãåíòòèê;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìè-
íèñòðëèãèíèí êàðàìàãûíäàãû Ñîöèàëäûê ôîíääóí áà-
çàñûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûë-
äûí 5-ìàéûíäàãû ¹114 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 5-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå 

êàðàøòóó òºìºíê¿ àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíäàðû èøòåéò:

- Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé-êîììóíàëäûê 
÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè;

- Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàì-
ëåêåòòèê àãåíòòèãè;

- Æåêå ìààëûìàòòàðäû êîðãîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 
àãåíòòèê;

- Ìàìëåêåòòèê êûçìàò æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó.".
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 

2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà 
êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãû-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-ïóíêòóíóí òîãóçóí÷ó àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàê-
öèÿäà áàÿíäàëñûí:

"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòð-
ëèãè;";

2) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûêòûí 1-òèðêåìåñèíäå:
- ñåãèçèí÷è àáçàöûíäàãû ", òûøêû ñîîäà æàíà èíâåñ-

òèöèÿëàð" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 

óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í, îøîí-

äîé ýëå ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåë-
òèðñèí.

5. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2013-æûë-

äûí 30-ñåíòÿáðûíäàãû ¹198 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìàìëåêåòòèê êàäð êûçìàòûíûí èøèí ºðê¿íäºò¿¿ 
æºí¿íäº" Æàðëûãû;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûë-
äûí 11-èþëóíäàãû ¹150 "Ìàìëåêåòòèê êûçìàò ÷ºéðº-
ñ¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí àéðûì 
÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Æàðëû-
ãûíûí 2-ïóíêòó.

6. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëû-
ãûíà æ¿êòºëñ¿í.

7. Áóë Æàðëûê êîë êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êè-
ðåò æàíà ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 5-íîÿáðû, ÏÆ ¹520

Президент Садыр 
Жапаров 8-ноябрда Тїрк 
тилдїї мамлекеттердин 
кызматташтык 
кеўешинин (ТМКК) Башкы 
катчысы Багдад Амреевди 
кабыл алды.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров Тїрк кеўешине ка-
тышуучу єлкєлєрдїн интегра-
циялык процессинде жана кєп 

тараптуу кызматташтыкты бе-
кемдєєдєгї негизги ролун баса 
белгиледи. Ошондой эле алды-
да єтїїчї саммит, Тїрк кеўешин 
мындан ары чыўдоо жана єнїк-
тїрїї маселелерин талкуулоого 
жакшы мїмкїнчїлїк болот де-
ген пикирин билдирди.

Жолугушуунун жїрїшїндє 
ТМККнын Инвестициялык фон-
дун Бишкек шаарына жайгашты-
руу маселелери талкууланды.

Президент Садыр Жапаров 
6-ноябрда Чїй облусунун Кемин 
районундагы Кемин шаарында 
мульти-диагностикалык 
мобилдїї клиниканын ачылыш 
аземине катышты.

Мамлекет башчысы адеген-
де жїк ташуучу унааларга ор-
нотулуп, 8 бєлїктєн турган мо-
билдик клиниканы кєрїп чык-
ты. Ал медицина кызматкер-
леринин жашоо шартын жана 

иштєєсїн толук камсыздаган-
га ылайыкталып жабдылган. 
Мобилдик клиниканын база-
сында компьютердик томогра-
фия, УЗИ аппараттары, маммог-
рафия, рентген-аппарат єўдїї 
заманбап медициналык жаб-
дуулары менен бєлїм бар. Мын-
дан сырткары биохимиялык жа-
на башка анализдерди алуу їчїн 
лаборатордук жабдуу, хирургия 
бєлїмї, тез жардам унаасы бар. 
Дарыгерлер Кемин районунан 

баштап, алдыдагы 5 жылда єл-
кєнїн бардык аймактарына ба-
рып, жергиликтїї тургундар-
ды кароо, дартты аныктоо жана 
дарылоо боюнча кызматтарын 
акысыз кєрсєтїшєт.

Мобилдїї медициналык кли-
никаларды даярдоо жана алып 
келїї боюнча долбоорду ишке 
ашырган Ислам єнїктїрїї фон-
ду менен «Фаель Хаир» кайрым-
дуулук фондусу логистика чы-
гымдарын, кїйїїчї май, окутуу, 
медициналык жана техникалык 
персоналдын тамак-ашы менен 
эмгек акысын, дары-дармегин 
каржылап берет.

Президент Садыр Жапаров мо-
билдик клиниканын ишке кири-
ши азыркы бийликтин ишинин 
оў натыйжаларынын бири боло-
рун белгиледи. Райондун тургун-
дары менен баарлашкан Мамле-
кет башчысы пенсияларды жого-
рулатуу, азык-тїлїктєрдїн сапа-
тына тийиштїї кєзємєл орнотуу, 
салык органдарынын чакан иш-
керликке басым жасоосу, спорт-
тук комплекстерди куруу жа-
на башка бир катар маселелер-
ге байланыштуу суроолоруна 
жооп берди.

КЕМИН ШААРЫНДА МОБИЛДЇЇ 
КЛИНИКА АЧЫЛДЫ

ПРЕЗИДЕНТ САДЫР ЖАПАРОВ 
БАГДАД АМРЕЕВДИ КАБЫЛ АЛДЫ
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Акын Жыргалбек Касаболо-
тов Топчугїл Шайдуллаеванын 
20дай аўгемесин бирден талдап 
чыкканын айтып, єз пикирин ор-
того салды. 

- “Эгемендик жылдарында 
кыргыз кєркєм адабиятынын 
ичинен проза жанры анча єнїк-
пєй келатканын адабиятчылар 
белгилеп жїрїшєт. Жазылганда-
ры кєбїнчє тарыхый инсандарга 
арналып же детектив жанрында 
окурмандын кїнїмдїк гана мук-
таждыгын канааттандырууга жа-
рап келатканы, идеялык же эсте-
тикалык табитти канааттандыр-
гыдай олуттуу темалар кєтєрїл-
бєй жатканы да айтылууда. Аял 
авторлор салттуу тїрдє кїнїм-
дїк турмуштагы эркектер ан-
ча элес албаган кєрїнїштєрдї 
жазуу жагынан чебер келишет. 
Топчугїл Шайдуллаева – кыр-
гыз адабиятына салыштырма-
луу кеч кошулган автор. Ал аў-
геме жазат. Бул жанрдын азыр-
кы заманга ылайык бир єзгє-
чєлїгї – тез окулуп, аудито-
риянын аў-сезимине бат сиўет, 
окурманды кыйнабай, ошол эле 
учурда чакан кєлєм менен бел-
гилїї бир идеяларды, пробле-
маларды козгой кеткенге ыўгай-
луу. Айрыкча маалымат єтє эле 
кєптїк кылган Интернет доорун-
да окурманга чыгарманы жетки-
рїїнїн актуалдуулугу артты. Ай-
рымдар айткандай сєзсїз кєлєм-
дїї чыгарма жазганда гана чоў 
жазуучу деп эсептелет деген сте-
реотипти бул автордун чыгарма-
лары четке кагууда.

Топчугїл Шайдуллаеванын 

чыгармаларын бириктирип тур-
ган жагдай – дээрлик баарын-
да кыргыз аялдарынын, айрык-
ча айылдык аялдардын тагды-
ры, кєйгєйї, мїнєзї, тїйшїгї 
чагылдырылат. Экинчиден, кє-
бї турмуштан алынып, ошол эле 
учурда кыйла актуалдуу социал-
дык маселелерди козгойт, окур-
манды ошолордун тегерегинде 
ой жїгїртїїгє мажбур кылат. 
Їчїнчїдєн, баарында болбосо 
да кыйла бєлїгїндє мыкты чы-
гармаларга мїнєздїї болгон єт-
мє катар маанилер, улам ар кай-
сы єўїттєн ачылган кєрїнїштєр 
чагылдырылган”.

Ал эми акыркы жылдары оюн 
тїз айтып, чыгармага чыккын-
чылык кылбай, адабий анализди 
айкїрїнєн тїшє калып, таштын 
арасынан жылтылдаган алтынды 
издегендей кєз майын коротуп, 
агын ак, кєгїн кєк деп кєєнєр-
бєс эмгек єтєп келаткан Рахат 
Аманова аттуу адабиятчы пай-
да болду. Сынчы, албетте ай-
рымдарына, ал тургай кєптє-
рїнє жакпайт. Бирок, єнїгїп-
єсїї їчїн сын аба менен суу-
дай керек. Ага ар ким эле ба-
тынып, иштей бербейт. Бул жа-
гынан Рахат айым адабияттын 
дал ортосун жарып чыккандай 
болду. Бул анын эрдиги. Топчу-
гїл Шайдуллаеванын аўгемеле-
ри ортого тїшкєндєн кийин ал 
жалпы сын боюнча мындай деди: 

“Азыркы заманда жарыяланган 
чыгармаларга ой-пикирин айт-
кандан кєпчїлїк жаа бою качат. 
Эмнеге антишет, кудай акы бил-
бейм. Андан кєрє оозу-мурдун 
кымтып, сїлкїлдєгєн сулуу ке-
линдей кєшєгєнїн аркасында 
отурганды оў кєрїшєт.   Айта-
йын дегеним, башканы кой, чы-
гармачылыкка бут койдум деген-
дер сын-пикирин айткандан ка-
чат. Кокус бирдеме десем бирєє-
жарым жаман кєрїп калат дей-
сиўерби, билбейм. Ой, айлана-
йындар, канчага дейре жакшы-
нын "жамынычын" жамынып 
жїрє бересиўер? Дегеле єз оюн 
ак же кєк деп ачык айтпагандан 
кийин адабиятка кїйїп атам де-
генге болобу?

Улуттук адабият їчїн кїйгєн 
адам деп, башкасын коюп эле 
Пушкинди айтат, Гоголду айтат, 

анакей сын макалаларды кїйїп-
бышып жазып турушкан эки ге-
ний! А биздикилерчи? Биздики-
лер акын деген ыр гана жазыш 
керек, жазуучу деген прозадан 
башы чыкпаш керек дейби, ашып 
кетсе аркы єйїз, берки єйїзгє 
єтїп айылчылайт, болду.

Асма кєпїрєдєн ары-бери єтїп 
коюп адабиятка эмгегимди сиўи-
рип койдум десеўиздер жаўылы-
шасыздар, урматтуу калемгер-
лер. Себеби дегенде адабиятты 
адабий сын гана єстїрєт! Ада-
бий сынды бир эле адис сын-
чылар айтып отурса кайсы жа-
ны калат? Кайсы бириўе айтып 
їлгїрєт? Канакей, кимиў эле ар 
бир акын-жазуучунун баарына 
сын айтып їлгїрєсїў, айткыла-
чы? Адабий сындын масштабын 
адис сынчылар кєтєргєнї менен 
жалпы адабий процессти акын-
жазуучулар єз колуна алыш ке-
рек, бири-бирине сын айтып, 
бири-бирине пикир айтып! Ооз-
дун жели менен кєєдєндє катыл-
ган адабий кєйгєйлєрдї айтып, 
букту чыгарыш керек.

Адабият айдыўында кєргєн-
билген, окуган чыгармасынын 
агын ак, карасын кара деп айтал-
багандар аппак сулуу куш боюн-
ча калышы мїмкїн. Абдан мїм-
кїн. Бирок, андай ак куштар кє-
бєйгєн жерде халтуранын кїнї 
тууйт! Анан халтура чыгарма-
ларды тоо кылып їйїп алгандан 
кийин "кокуй, адабият антти-
минтти" дебей ак койгон оў! 
Халтура їйїлїп жатканда ооз-
дун желин аяп сын-пикир айт-
пагандан кийин адабиятка єтє-
гєн кызматыў да тыйынчалык. 
Унчукпай їр кыз болуп олтур-
ганыў - халтураны єстїргєнїў”!

Акыркы кезде адабий сынга 
белгилїї журналист Болотбек 
Таштаналиев да батыл арала-
шып жатат. Ал акыркы жылда-
ры бир топ авторлордун чыгар-
маларын талдап чыкты. Ал эми 
Эсенбай Нурушев їлкєн чыгар-
маларга тиш салуу менен анализ-
ди жиликтеп берїїдє. Ушундай 
жїрїш менен кетсек, жакында 
кєптєгєн чыгармалардын єўї 
ачылып, жаман-жакшысы иргел-
чїдєй. Демек, кыргыз адабияты-
на жан кирди. Ак-караны ажыра-
таар мезгил келди. 

Сымбат МАКСУТОВА

Адабий сын абадай керек

ХАЛТУРА ЧЫГАРМАЛАРДЫ КИМ 
ТИЗГИНДЕЙТ?..

Єткєн айда биринчи жолу 
жандуу адабий талкуу болду. 
Анда Топчугїл Шайдуллаеванын 
аўгемелери ортого салынды. 
Адабий сындын акыркы 
могиканы Кадыркул Даутов 
болчу дегендерге жооп 
– орто муундагы бирин-
экин адабиятчылардын 
айрым чыгармаларга тиш 
салып, тизгин тарта алаар 
дараметтери ойгоно баштады. 
Буга чейин адабий сынга конкурс 
жарыялап кєрїштї эле, бирок 
онлайн талкуу ойдогудай 
боло албай калды. Эми жаўы 
тїзїлгєн кыргыз маданий 
борборунун дымагы – адабий 
сынды жандандыруу аракети 
дыў жерге їрєн сепкендей эле 
болду. Эми бул їрєнгє суу куюп, 
багып жетилтип, чынарга 
айландыруу керек. Ошондо ар 
бир автордун чыгармалары 
кєк бєрїдєй талаш-тартышка 
тїшїп, бїйїрдї кызытып, 
бирин ызалантып, бозортуп, 
бирин такшалтып, їйрєтїп, 
сєз кадырын кєтєрїп, жєн 
эле сїйлєй берїїгє, жєн эле 
жаза берїїгє болбостугун 
тїшїндїрєт. Антпесе, кой 
деген кожо, ай деген ажо жок, 
30 жылдан бери колуна калем 
кармагандын баары “акын-
жазуучу” аталып, китеп 
чыгарып, халтуранын казанын 
жакшы эле кайнатышты. Китеп 
окулбай калды деп айтылып 
жатса, китеп чыгаруучулардын 
саны єсїп, басмаканаларга 
тїшкєн буйрутмалардан баш 
айланууда. 

Кылымдар тогошуп, 
доорлор алмашканда 
єздєрїнїн инсандык 

руху, жашаган ємїр изи, кай-
талангыс жана тїбєлїк жашап 
калчу чыгармалары менен сєз-
сїз руханий єзєккє айланган 
залкарлар болот эмеспи. Аттиў 
дїйнє, ошондой залкарыбыз,  
кыргыз жана советтик драма-
тург, кыргыз маданиятынын 
чыныгы символу, прозаик, 
публицист, сценарист, журна-
лист, театр жана кино режис-
серу, адабият таануучу, котор-
мочу, «Манас» эпосун изилдєє-
гє жана пропагандалоого зор 
салым кошкон классигибиз, 

кыргыз эли таянган алп тооло-
рунун бири Мар Байжиев кї-
тїїсїз бизди таштап кетти. 

Ушул кїздїн башында эле 
Мар агай, атайлап єкмєткє ке-
лип, маданияттын, адабияттын 
келечек тагдыры, ахвалы, бїгїн-
кї кїндє жаштарыбыздын адеп-
ахлактык, чыгармачылык ма-
милелери жєнїндє  єзїнїн ой 
толгоолорун, пландарын ай-
тып, “кагылайын” деген  єзїнє 
гана таандык феноменалдуу сєзї 
менен ийгилик каалап, бата бе-
рип, 2019-жылы кайра басылып 
чыккан “Манас, Семетей, Сей-
тек” котормо трилогия китебин 
тапшырып кетти эле... 

Эми Мар агайсыз калдык... 
Єзїнїн драмалары, мезгили, сє-
зї менен ички дїйнєбїздї тол-
кундантып, толуктап келген 
ааламын биз менен бирге кал-
тырды да кете берди... 

Мар Байжиевдин чыгарма-
чылыгы кєп кырдуу, кєп сыр-
дуу, ой жаратуунун, сєздїн ку-
дуретин тереў туйган сїрєткер 
катары адабияттагы єзїнїн та-
тыктуу ордун эчак эле ээлеген... 
Бирок, Мар Байжиевдин масш-
табындагы таланттар эч качан 
бир эле доорго, же бир эле элге 
таандык эмес. Бекеринен атасы, 
Касым Тыныстановдун шакир-
ти Ташым Байжиев атактуу со-
веттик окумуштуу, филолог Ни-
колай Маррдын ысымын уулуна 
берген эмес экен.

Мар агай Жараткандан берил-
ген єзїнїн кайталангыс талан-
тына ємїрїнїн акырына чейин 

бир секунда да “калп” айткан 
жок, улуу сєзгє ар дайым таазим 
этип, шыктануу менен иштеди, 
кыргыз элин, маданиятын, ада-
биятын, жашоону чындап сїйїп, 
татыктуу жашады. Кыргыз же-
рине, мамлекетине ак ниет жана 
толук берилгендик менен соўку 
деми чыкканча тынымсыз кыз-
мат кылды. Ар бир пендеге мын-
дай суктанаарлык тагдыр туш 
келбейт.

Рух єлбєс дейт... Сиздин руху-
ўуз, чыгармаларыўыз, ысымы-
ўыз кыргыз барда унутулбайт!

Мар агай! Ыйманыўыз сала-
мат, жаткан жериўиз жайлуу, 
топурагыўыз торко болсун!

Кыргыз Улуттук 
Илимдер 

Академиясынын 
мїчє корреспонденти 
Жылдыз БАКАШОВА

КОШ БОЛУЎУЗ, УЛУУ 
СЄЗ ЗАЛКАРЫ...
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КЄК-ЖАР ОКРУГДУК ШАЙЛОО 
КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Êºê-Æàð îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿ Ì.Á.Æóñóáàëèåâàíûí øàé-

ëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áå-
ðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîê-
òîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñó-
íà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êºê-Æàð îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- Æóñóáàëèåâà Ìàðèíà Áóðêàíîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí Îðîçàëèåâà Ìýýðèì 

Àéáåêîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-

ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-íîÿáðû, ¹774

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ 
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН БОШ КАЛГАН 

МАНДАТЫН ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûê ìàíäàòû áîø êàë-

ãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 21-áåðåíåñèíèí 11-áºë¿-
ã¿íº, 65-áåðåíåñèíèí 3, 4-1 áºë¿êòºð¿íº, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. Èñìàèëîâ Íóðáåê Ñàïàðáåêîâè÷ «ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí 

òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
øàéëàíãàí äåïóòàòû äåï òààíûëñûí.

2. Èñìàèëîâ Íóðáåê Ñàïàðáåêîâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-
øèíèí äåïóòàòû áîëóï êàòòàëñûí.

3. Èñìàèëîâ Íóðáåê Ñàïàðáåêîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ê æàíà òºø 
áåëãè áåðèëñèí.

4. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàðûÿëàíñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå 
æèáåðèëñèí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-íîÿáðû, ¹775
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БАРДЫГЫ КАРЫЗДАН 
БАШТАЛГАН

Бул окуяны Ош – Бишкек жо-
лундагы кєп сапарларымдын 
биринде жашы 36га чыккан жи-
гит айтып берген эле. Узак жол-
до жїргїнчїлєр сапар кары-
тыш їчїн єз баштарынан єт-
кєн кызыктуу окуяларды бєлї-
шєт эмеспи. Менин каарманым 
єз аты-жєнї жана кичи мекени 
жєнїндє айткан эмес. Бул тїшї-
нїктїї, коопсуздугун ойлогон. 
Анын атын болжолдуу Жоламан 
деп атап койдум. Эмесе, кеп Жо-
ламанда.

– Єзїм єлкєбїздїн тїштїк ай-
магынын тоолуу районунан бо-
лом. Эл катары Ош шаарында ти-
ричилигимди єткєрїп жаткан-
мын. Ал кезде жашым 25те бол-
чу, їйлєнгєнїмє аз эле убакыт 
болгон. Чарчоо дегенди билбей, 

соода-сатык менен кечке алек-
тенем. Ишим жакшы эле жїрїп 
жаткан. Їйдєн кечкурун жар-
кыраган сїйїктїї жарым то-
суп алат. Эсимде, 1997-жылдын 
ноябрь айынын аягы, кїн суук. 
Бир досум мага 20 миў сом ка-
рыз эле, кєчєдєн жолугуп калды. 
“Эй, баягы акчаны бербейсиўби”, 
- десем, “берейин, бирок азыр 
эмес”, - деди. Качан бере тур-
ганын сурасам, ал жакын арада 
Бишкекке бара турганын айтып, 
ошондон кийин колуна ири сум-
мадагы акча тийерин билдирди. 
Анан бир аз ойлонуп туруп, “ма-
га шерик болуп барып келбей-
сиўби, їстїнє 10 миў сом кошуп 
берем”, - деди. “Кой, мен сага 
пайыз менен берген эмесмин, 
єз акчамды эле бер”, - деп макул 
болгон жокмун. Досум карызды 
кєптєн бери доолабаганымды 

айтып,  жакшы пайдаланганын, 
ыраазычылык їчїн чын жїрє-
гїнєн кошумчалап бере турга-
нын билгизди. “Азыр сага акча 
єтє керек да”, - деп кїлїп койду.  
Ал Бишкекке барып келген жол 
чыгымын єзї кєтєрє турганын 
айтып, шерик болуумду єтїндї. 
Алгач макул болбой, бирок шай-
тан айдап, барса барып келейин 
дедим. Ошентип, 3-4 кїндєн ки-
йин жєнєй турган болдук. Соо-
дамды туугандарыма дайындап, 
жубайымы эжемин їйїнє жетки-
рип коюп, болжогон кїнї жол-
го чыктык. Мен  анча-мынча ки-
йим кечемди салган чакан сум-
ка алып алгам. Досум шашып-
бушуп келип, колундагы чакан 
пакетке скочтолуп оролгон бир 
буюмун “сумкаўа салып койчу” 
деди, салып койдум. Ошол кезде 

Союздан калган эски чакан авто-
бустар жїрчї эмес беле, ошого 
чыгып борборго карай сапар ал-
дык. Ичи толо жїргїнчї, жашы 
да бар, карысы да бар дегендей. 

ЄЗБЕКСТАНГА 
ЄТЇП КЕТИП...

Кєзїм илинип кеткен экен, 
ызы-чуудан улам ойгонуп кет-
тим. Кєрсє, автобустун шофё-
ру Чїй облусунан келген жи-
гит болгондуктан, Жалал-Абад 
шаарынын четинен кескин бу-
рула турган жерди байкабай, 
Єзбекстандын аймагына кирип 
кетиптир. Бир кыйла барган-
дан кийин жїргїнчїлєрдїн ай-
туусу менен кайра артка кайтат. 
Жолдо келе жатканда єзбек пос-
тундагы солдаттар менен бажы 

кызматкерлери автобусту ток-
тотууну буйрушат. Шофёр то-
бокел кылып газды басат. Алар 
артынан кубалайт, кашайып чек 
арага жетейин дегенде жеўил ав-
тоунаа менен єзбек милицияла-
ры алдыдан чыга калат да, кол-
го тїшєт. Ошол кезде тїнкї саат 
11 чамалары болуп калган. Єз-
бектер баарыбызды бирден тек-
шерип, анан автобустун ичин-
деги буюм-тайымдарды аўтара 
башташты. Кезек менин сумка-
ма келгенде ичинен героин чык-
ты. Кєрсє, досум аны пакеттин 
ичине кабат-кабат скочтоп салып 
койгон экен. “Кєп акча болот” де-
гени ушул турбайбы.

(Уландысы бар)

Азизбек ЧАМАШЕВ

Жолбаян

КУРУЛАЙ ДООМАТ
Борбордук Азиянын башка єлкєлєрїндєй эле Кыргыз 

Республикасынын тїштїк тарабындагы чек ара 
аймактарынан афган апийими менен кїчтїї дозадагы 

героини ташыла турган “наркотрофикалык жолдор” бар экени 
белгилїї.  Ушулардын баарын бууш їчїн эгемендик жылдары 
мамлекет тарабынан алдын жетишинче аракеттер жасалып 
келди. Канча адамдардын тагдыры талкаланды, миўдеген 
жандар тирїїлєй азапка тїштї. Бїгїнкї макала ошондой 
кишилердин бирєєнїн гана башынан єткєргєн оор мїшкїлї 
жєнїндє болмокчу.


