
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

WWW.ERKINTOO.KG       БЕЙШЕМБИ, 2021-ЖЫЛДЫН 11-НОЯБРЫ №119 (3298)WWW.ERKINTOO.KG       БЕЙШЕМБИ, 2021-ЖЫЛДЫН 11-НОЯБРЫ 

Атайын чыгарылыш    Специальный выпуск

БАШКЫ МИЛДЕТ – ТАЗА 
ШАЙЛОО ЄТКЄРЇЇ

ПРЕЗИДЕНТ ЭЛДИ ВАКЦИНА 
АЛУУГА ЧАКЫРДЫ

Президент Садыр Жапаров "Фейсбук" 
социалдык тармагындагы баракчасы ар-
кылуу кыргызстандыктарды кайрадан ко-
ронавируска каршы вакцина алууга ча-
кырды. "Бїгїн 46 адамда COVID-19 анык-
талды, їчєє каза болду. Баары эмдєєдєн 
єтпєгєндєр. Вакцина алыўыздар. Бїгїнкї 
кїндє 1 миллион 16 миў жараныбыз эм-
дєєдєн єтїштї. Эмдєєнїн аркасынан оору 
азая баштады", - деп жазылган.

302 ТАЛАПКЕР КАЛДЫ
Бир мандаттуу округдан шайлоого ат-

танган талапкерлердин саны 302ге тїштї. 
Борбордук шайлоо комиссиясы 19 адам 
бир мандаттуу округдан шайлоого ка-
тышуудан баш тартканын маалымдады. 
Чїй облусунда – 61, Ош облусунда – 50, 
Жалал-Абад облусунда– 45, Ысык-Кєл об-
лусунда– 39, Баткен облусунда– 37, На-
рын облусунда – 29, Бишкек шаарында – 
27, Талас облусунда – 13 талапкер шай-
лоого катышат. 

ЖАРАНДАРДЫН 
НААРАЗЫЧЫЛЫГЫ 
ЭСКЕ АЛЫНДЫ

Медициналык социалдык-эксперттик 
комиссиянын їч дарыгери  кызматынан 
бошотулду. Медициналык социалдык-
эксперттик комиссиялар  майыптыкты 
аныктоо, тактоо  боюнча иш жїргїзїп, 
алардын группаларын аныктап берїї ме-
нен алектенет.  Майыптыгы бар жаран-
дар майыптыгын аныктоо процессин-
де кагаз иштери кєбєйтїлїп, бюрокра-
тиялык кєрїнїштєр орун алып, дары-
герлер тарабынан орой мамиле жаса-
лып жаткандыгын  белгилешкен. Наа-
разычылыктар эске  алынып, иштин на-
тыйжалуулугун жакшыртуу максатын-
да медициналык социалдык-эксперттик 
комиссиянын жетекчилери кызматынан 
тємєндєтїлїп,  2 дарыгер жумуш орун-
дарынан бошотулуп, їч дарыгердин кыз-
маттык абалы тємєндєтїлдї.

ВАКЦИНА АЛГАНДАРДЫН 
САНЫ КЄБЄЙЇЇДЄ

Єлкєдє акыркы суткада коронавирус ин-
фекциясына каршы 13 миўге жакын адам 
вакцина алган. Анын ичинен 5 миў 325 
адам вакцинанын биринчи дозасын, 7 миў 
599 жаран экинчи дозасын алып жетишкен. 
Єлкє боюнча жалпы 1 млн 22 миў 280 адам 
вакцинанын биринчи компоненти менен, ал 
эми 798 миў 492 жаран экинчи компонен-
ти менен эмделди.

МЭЭРИМ ЖУМАНАЗАРОВА 
РЕВАНШКА ЧЫГАТ

Балбан кыз Мээрим Жуманазарова Рос-
сияда єтє турган “Москванын гран-приси 
— Алроса кубогу” аталышындагы спорт-
тук кїрєш боюнча супертурнирине ка-
тышат. Супертурнир 3-декабрда Москва 
шаарында єтєт. Анда Мээрим Жумана-
зарова 68 кг салмактагы россиялык Ха-
нум Велиевага каршы кїрєшєт. Эскерте 
кетсек, Осло шаарында єткєн Дїйнє чем-
пионатынын жарым финалында Мээрим 
Жуманазарова Ханум Велиеваны жеўип, 
финалга чыккан. Бирок, россиялык ма-
шыктыруучулар бул беттеште калыстар 
тарабынан упай туура эмес берилгенин 
айтып, нааразы болушкан.

Айзада ДЕРКЕМБАЕВА

Акылбек Жапаров єз билдирїїсїн-
дє эскерткендей, Кыргыз Республи-
касынын Президенти Садыр Жапаров  
2021-жылдын 1-ноябрында “Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеўеши-
нин депутаттарын шайлоону эркин, 
таза жана ачык-айкын єткєрїїнї  кам-
сыз кылуу боюнча чаралар жєнїндє” 
Жарлыкка  кол койгон. 

«Мамлекет башчысынын Жарлыгын 
ишке ашыруу алкагында Министрлер 
Кабинети тарабынан Иш-чаралар пла-
ны иштелип чыгып, ал тийиштїї ми-
нистрликтердин, ведомстволордун жана 
башка мамлекеттик органдардын, жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу орган-
дарынын жетекчилерине багытталган.

Бїгїнкї кїндє Кыргыз Республи-
касынын Ички иштер министрли-
ги жана Кыргыз Республикасынын 
Шайлоо жана референдум єткєрїї 
боюнча борбордук комиссиясы та-
рабынан Кыргыз Республикасынын 
шайлоо мыйзамдарынын бузулушу-
на байланыштуу 59 факты катталган.  
Анын ичинен 29у Кыргыз Республи-
касынын Шайлоо жана референдум 

єткєрїї боюнча борбордук комиссия-
сынын ыкчам чара кєрїїчї Коорди-
нациялык тобуна келип тїшкєн (ми-
салы 2020-жылдын октябрь айын-
да 466 мыйзам бузуу фактысы кат-
талган)», - деп белгиледи Акылбек                                                           
Жапаров.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
белгилегендей, їгїт иштери баштал-
гандан бери 10 кїндїн ичинде Кыр-
гыз Республикасынын шайлоо мый-
замдарын бузуу фактыларына жана 
Кыргыз Республикасынын Президен-
тинин Жарлыгы жетиштїї деўгээлде 
аткарылбагандыгына байланыштуу 
тємєнкїдєй чечимдер кабыл алынды:

- Баткен облусунун Лейлек райо-
нунун мамлекеттик администрация 
башчысы-акими кызмат ордунан чет-
тетилди; 

- Исфана шаарынын мэрине сєгїш 
жарыяланды.

Мындан тышкары, Ош шаарындагы 
студенттердин їгїт иш-чараларына ка-
тышкандыгы їчїн:  

- Ош мамлекеттик университети-
нин педагогика факультетинин деканы 

Б.Б.Муратбаев жана ошол эле факуль-
теттин 3 окутуучусу кызматтан алын-
ды; 

- Ош мамлекеттик университети-
нин ректору К.Г.Кожобеков кызмат-
тан алынды; 

- Кыргыз Республикасынын Билим 
берїї жана илим министри Б.Д. Купе-
шевге, Ош шаарынын мэри А.И.Мам-
бетовго сєгїш жарыяланды. 

Кыргыз Республикасынын Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасы – Кыр-
гыз Республикасынын Президенти-
нин Администрациясынын Жетекчиси                                                       
Акылбек Жапаров бюджеттен айлык 
акы алган кызматкерлерге жана же-
текчилерге тїздєн-тїз кайрылып:  
“Сиздердин їгїт иш-чараларына ка-
тышууўуздардын кереги жок. Тїз кыз-
маттык милдеттериўиздерди аткары-
ўыздар. Сиздердин милдетиўиздер – 
шайлоолорду єткєрїї їчїн шарттарды 
камсыздоо. Жарандык позицияны шай-
лоо кїнї добуш берїї аркылуу билди-
ре аласыздар. Бїгїнкї кїндє шайлоо 
процессине кийлигишпеўиздер. 

Урматтуу жетекчилер, эгерде сиздер 
ээлеген кызматтан бошотулууну каа-
лабасаўыздар Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин Жарлыгын так 
аткарыўыздар, ошондо сиздердин аб-
роюўуздар кыргыз элинин алдында 
таза болот”,  - деп эскертти.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Тєрагасы – Кыргыз 
Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси Акылбек 
Жапаров 9-ноябрда шайлоо процессинин ачык-айкындыгын камсыздоо боюнча 
кабыл алынып жаткан чаралар жана мамлекеттик органдардын єкїлдєрїнїн 
ага кийлигишпєєсї жаатында  тийиштїї билдирїї жасады.
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2018-ЖЫЛДЫН 2-СЕНТЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН ТЇРК АКАДЕМИЯСЫНЫН ФИНАНСЫЛЫК 

ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ ЖАНА 2020-ЖЫЛДЫН 
28-НОЯБРЫНДА СТАМБУЛ ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН ТЇРК 
АКАДЕМИЯСЫНЫН БЮДЖЕТИНЕ МЇЧЄ-МАМЛЕКЕТТЕРДИН 

МИЛДЕТТЇЇ ТЄЛЄМДЄРЇНЇН ШКАЛАСЫ ЖЄНЇНДЄ 
ПРОТОКОЛДУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 10-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2018-æûëäûí 2-ñåíòÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Ò¿ðê Àêàäåìèÿñûíûí ôèíàí-

ñûëûê ýðåæåëåðè æºí¿íäº ìàêóëäàøóó æàíà 2020-æûëäûí 28-íîÿáðûíäà Ñòàìáóë øààðûí-
äà êîë êîþëãàí Ò¿ðê Àêàäåìèÿñûíûí áþäæåòèíå ì¿÷º-ìàìëåêåòòåðäèí ìèëäåòò¿¿ òºëºìäº-
ð¿í¿í øêàëàñû æºí¿íäº ïðîòîêîë ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

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

íû Êàçàêñòàí Ðåñïóáëèêàñûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóóíóí 
æàíà Ïðîòîêîëäóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð àòêàð-
ãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 10-íîÿáðû, ¹131

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ 

ПРАВИЛАХ ТЮРКСКОЙ АКАДЕМИИ, 
ПОДПИСАННОГО 2 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В ГОРОДЕ 
БИШКЕК, И ПРОТОКОЛА О ШКАЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В БЮДЖЕТ 
ТЮРКСКОЙ АКАДЕМИИ, ПОДПИСАННОГО 

28 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В ГОРОДЕ СТАМБУЛ
Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

10 íîÿáðÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå î ôèíàíñîâûõ ïðàâèëàõ Òþðêñêîé Àêàäåìèè, ïîäïèñàí-

íîå 2 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê, è Ïðîòîêîë î øêàëå îáÿçàòåëüíûõ âçíîñîâ 
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â áþäæåò Òþðêñêîé Àêàäåìèè, ïîäïèñàííûé 28 íîÿáðÿ 2020 ãîäà â 
ãîðîäå Ñòàìáóë.

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

íûõ äåë óâåäîìèòü Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðè-
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ Ñîãëàøå-
íèÿ è Ïðîòîêîëà.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 10 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹131

Аймактык коопсуздук-
тун актуалдуу маселелери, 
анын ичинде терроризм, 
экстремизм, сепаратизм, 

трансулуттук уюшкан кыл-
мыштуулук, баўгизаттар 
жана анын бардык тїрлє-
рїнє каршы кїрєшїї жаа-
тында пикир алмашуу бол-
ду.

Жыйынга ошондой эле Ин-
дия, Иран, Казакстан, Рос-
сия, Тажикстан, Тїркмєнстан 
жана Єзбекстандын улуттук 
коопсуздук боюнча кеўеш-
чилери жана Коопсуздук ке-
ўештеринин катчылары ка-
тышты.

Белгилей кетсек, афган ма-
селеси мындай форматта би-
ринчи жолу талкууланды.

Жолугушуунун жыйынты-
гында Афганистандагы кыр-
даалдын контекстинде мам-
лекеттер аралык кызматташ-
тыкты кїчєтїї боюнча Дели 
декларациясы кабыл алын-
ды.

Даярдаган 
Таалайбек ТЕМИРОВ

Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров 9-ноябрда Кытай 
Эл Республикасынын Кыргыз 
Республикасындагы Атайын жана 
Ыйгарым укуктуу Элчиси Ду Дэвэнь 
менен жолугушту. 

«Кыргыз Республикасы Кытай Эл 
Республикасын негизги соода жа-
на инвестициялык єнєктєштєрї-
нїн бири катары карайт жана єз ара 
кызыкчылык туудурган соода жїр-
гїзїїнї єнїктїрїїгє, биргелешкен 
инвестициялык долбоорлорду ишке 
ашырууга кызыкдар. Биз товар жї-
гїртїї деўгээлин жогорулатуубуз 
зарыл. Министрлер Кабинети ин-
весторлордун коопсуздугуна кепил-
дик берїїгє даяр», - деди Акылбек 
Жапаров. 

Жолугушууда тараптар кыргыз 
айыл чарба продукциясын КЭР ры-
ногуна экспорттоо, «Торугарт» жа-
на «Эркечтам» кєзємєл-єткєрїї 
пункттары аркылуу жїк ташуучу 
унаалардын єтїїсїн жогорулатуу, 
«Тїндїк-Тїштїк» унаа жолунун ку-
рулушун жыйынтыктоо жана кы-
тай Єкмєтї тараптан шаардын унаа 
жолдорун реконструкциялоого жа-
на ирригацияга берилген гранттык 
каражаттарды єздєштїрїї маселе-
лерин талкуулашты.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК 
УЛАНТЫЛА БЕРЕТ

ТЕЛЕФОН АРКЫЛУУ 
СЇЙЛЄШТЇ

Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 
9-ноябрда Россия Федерациясынын Єкмєтїнїн 
Тєрагасы Михаил Мишустин менен телефон 
аркылуу сїйлєштї.

Сїйлєшїїнїн жїрїшїндє тараптар эки та-
раптуу кызматташтыктын актуалдуу маселе-
лерин талкуулады жана їстїбїздєгї жылдын 
соўуна чейин Кыргыз Республикасынын Рос-
сия Федерациясындагы жана Россия Федера-
циясынын Кыргыз Республикасындагы Кай-
чылаш жылын жабуу салтанатын Бишкек шаа-
рында єткєрїїнї макулдашты.

Ошондой эле Россия тарап Кыргыз Респуб-
ликасында салык башкаруу тутумун єнїктї-
рїїдє, маалыматтарды иштеп чыгуунун за-
манбап борборун тїзїїдє техникалык жана 
программалык кємєк кєрсєтїїгє даярдыгын 
билдирди.

Кыргыз Республикасында 2022-жылы калкты 
жана турак жай фондун каттоо жїргїзїїгє 
даярдык башталды. Тийиштїї чечимге Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 10-ноябрда кол 
койду.

Кабыл алынган чечимге ылайык, Кыргыз 
Республикасынын аймагында 2022-жылдын 
25-мартынан 3-апрелине чейинки мезгилде 
калкты сурамжылоо жолу менен 2022-жылдын 
25-мартына карата абал боюнча эл жана турак 
жай фондун каттоо жїргїзїлєт.

Кыргыз Республикасынын алыскы аймак-
тарында эл жана турак жай фондун каттоо 
2022-жылдын 23-апрелинен 2-майына чейин-
ки мезгилде жїргїзїлмєкчї.

Кыргыз Республикасында 2022-жылы эл жа-
на турак жай фондун каттоо боюнча республи-
калык комиссиянын тєрагасы катары Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун басары бекитилген.

2022-ЖЫЛЫ КАЛКТЫ 
ЖАНА ТУРАК ЖАЙ 
ФОНДУН КАТТОО 
ЖЇРГЇЗЇЛЄТ

АФГАНИСТАНДАГЫ КЫРДААЛ ТАЛКУУЛАНДЫ

Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеўешинин 
катчысы Марат Иманкулов Нью-Дели шаарында (Индия) 
Афганистандагы кырдаал боюнча їчїнчї аймактык диалог 
жыйынына катышты.



Борбор Азия чєлкємїндєгї 
постсоветтик мезгилдеги 
алгачкы жаўы жогорку окуу 
жайлардын бири болгон Кыргыз 
Республикасынын Улуттук 
кєркєм сїрєт академиясынын 
тїзїлгєнїнє быйыл 30 жыл 
болду. Бул окуя кыргыз 
элинин кєркєм маданиятын 
єнїктїрїїдє зор мааниге ээ. 
Анткени, ага чейин Москва, 
Ленинград (азыркы Санкт-
Петербург) жана Ташкенттин 
жогорку окуу жайларында 
жогорку квалификациялуу 
сїрєтчїлєрдї даярдоо 
жїргїзїлїп келген. 

1990-жылдардын башын-
да республиканын бор-
борунун маданий турму-

шундагы жаркыраган окуялар-
дын бири жогорку окуу жай ста-
тусу менен Кыргыз кєркєм сїрєт 
колледжинин ачылышы болду. 
Ал ошол кездеги кыргыз мада-
ният фондунун башкармасынын 
тєрагасы, СССРдин эл сїрєтчї-
сї Т.Садыковдун демилгеси жана 
республиканын жетекчилигинин 
колдоосу менен тїзїлгєн. Мур-
дагы СССРдин бирдиктїї кєп 
улуттуу кєркєм маданиятынын 
ажырагыс бєлїгї катары кыргыз 
профессионалдык кєркєм сїрєт 
искусствосунун бардык тїрлє-
рїнїн жогорку жетишкендикте-
ринин уландысы, кандайдыр бир 
натыйжасы катары окуу жай-
ды ачуу тагдырлуу чечим бол-
ду. Ошондой эле бул чечим улут-
тук маданияттын келечеги жана 
Кыргыз Республикасынын кєр-
кєм сїрєт искусствосунун єнї-
гїїсїнєн кєз каранды болгон 
єсїп келе жаткан муундарга эс-
тетикалык тарбия берїї, жогорку 
квалификациялуу сїрєтчїлєрдї 
жана искусство таануучуларды 

даярдоо жана тарбиялоо їчїн бе-
кем базаны тїзїї камкордугунан 
улам келип чыккан.

Кєркєм билим берїїнїн иш-
теп жаткан системасын єркїн-
дєтїї жана жаш сїрєтчїлєр-
дї искусствонун ар кандай тїр-
лєрїнє: станоктук скульптура, 
єнєр жай графикасы, айлана-
чєйрєнїн кєркєм дизайны, кєр-
кєм керамика боюнча даярдоого 
болгон муктаждыктын єсїшїнїн 
натыйжасында 1995-жылы жо-
горку колледж Т.Садыков атын-
дагы Кыргыз Республикасынын 
Улуттук кєркєм сїрєт академия-
сы болуп єзгєртїлгєн. Кийинче-
рээк искусство таануу, станоктук 
жана театралдык декор живопи-
си, костюмдардын жасоо дизайн 
адистери ачылды.

Бул академия їзгїлтїксїз кєр-
кєм билим берїїнїн кєп баскыч-
туу системасы бар жаўы типте-
ги жогорку окуу жайы болуп са-
налат. Ага єлкєбїздїн ар кайсы 
аймактарынан келген 8-11-клас-
стын таланттуу балдары тандап 
алган адистиги боюнча кесиптик 
билим алышат. Окуусун аякта-
гандан кийин жалпы билим бе-
рїїчї мектептерде иштєє уку-
гу менен мамлекеттик диплом-
го ээ болушат жана алардын эў 
мыктыларына академияда окуу-
сун улантууга мїмкїнчїлїк бе-
рилип, адистиги жана гумани-
тардык дисциплиналар боюнча 
тереў билим алышат.

Улуттук кєркєм сїрєт акаде-
миясынын тїзїмїндє искусс-
твонун аспирантурасы, илимий-
методикалык музейи жана кєр-
гєзмє залы бар. Сїрєт искусс-
тво музейи жана кєргєзмє за-
лы сїрєтчїлєрдї даярдоодо, 
профессордук-окутуучулук ку-
рамдын, аспиранттардын, сту-
денттердин эмгектерин жылдык 

отчеттук жана республика-
лык кєргєзмєлєрїн уюш-
турууда зарыл илимий-
методикалык жана окуу ба-
засы болуп саналат. Мын-
дан тышкары илимий бє-
лїм жемиштїї иштеп жа-
тат. Анын кызматкерлери 
кыргыз искусствосу боюнча 
Бишкекте, Москвада жана 
Санкт-Петербургда басы-
лып чыккан отузга жакын 
фундаменталдуу китептер-
ди чыгарууга даярдашкан.

Жергиликтїї бийлик-
тин кємєгї менен кєркєм сї-
рєт академиясы Бишкек шаа-
рында жана Ноокат районунун 
Ноокат айылында, ошондой эле 
республиканын башка облуста-
рында (Ош, Жалал-Абад, Талас, 
Чїй, Ысык-Кєл, Нарын) балдар-
дын сїрєт мектептерин ачууга єз 
салымын кошту. Кыргыз кєркєм 
сїрєт искусствосунун жанрдык 
спецификалык системасын єнїк-
тїрїї процессин чыўдоо боюнча 
жасалган иш-чаралар академия-
нын ишинин маанилїї багыты 
болуп саналат. 

1984-жылдан бери Кыргыз 
Республикасынын сїрєтчїлєр 
союзунун тєрагасы болгон Т.Са-
дыков Орто Азия чєлкємїндє 
биринчи жолу Фрунзе шаарында 
(кийин Бишкек шаарында) жа-
на айрым райондордо жыл са-
йын скульптура боюнча Эл ара-
лык жана республикалык симпо-
зиумдарды єткєрїп келе жатат. 
Ага белгилїї чет єлкєлїк жана 
кыргызстандык скульпторлор 
катышты. Скульптура боюнча 
симпозиумдардын уюштурулу-
шу КМШ єлкєлєрїнїн, Кытай-
дын жана Европанын искусство 
чеберлери менен чыгармачылык 
байланыштын кеўейишине жа-
на чыўдалышына єбєлгє тїздї.

Кєркєм сїрєт академиясынын 
активдїї катышуусу менен рес-
публикада кєрїнїктїї мамле-
кеттик ишмерлер К.Орозбеков,            
Б.Исакеев, А.Сыдыков, Ж.Абд-
рахманов, И.Раззаков, С.Ибраи-
мов, Б.Мамбетов, Т.Усубалиев, 
А.Масалиев, ошондой эле улут-
тук маданияттын белгилїї иш-
мерлери Б.Бейшеналиева, А.Ос-
монов, Ч.Айтматов, А.Токомбаев-
дин жаркын элесине арналган 
эстеликтерди жана мемориал-
дык эстеликтерди тїзїї боюнча 
кароо-сынактар єткєрїлдї. 

Академиянын билим берїї, 
педагогикалык жана илимий-
чыгармачылык уюм катары рас-
мий тїзїлїшї 1998-жылдын ок-
тябрь айында Бишкек шаарын-
да, Москва, Санкт-Петербург, 
Киев, Ташкент, Душанбе, Ал-
маты, Тбилиси, Ереван, Карачи, 
Стамбул шаарларынын кєрї-
нїктїї чеберлеринин жана сї-
рєтчїлєрїнїн катышуусунда Эл 
аралык форуму єткєн. Улуттук 
кєркєм сїрєт академиянын анык 
мїчєлєрї жана корреспондент-
мїчєлєрї шайланды. Кийинки 
Эл аралык сїрєтчїлїк форуму 
1995-жылдын октябрында жа-
на 2015-жылдын ноя-брында 
Бишкек шаарында єтїп, анда 

Кыргыз Республикасынын Улут-
тук кєркєм сїрєт академиясы-
нын академиктерин жана мїчє-
корреспонденттерин кайра шай-
лоо болуп єткєн. 

Кєркєм искусство тармагын-
да адистерди тарбиялоодо жа-
на даярдоодо кєп жылдык салт-
тарды улантып, Т.Садыков атын-
дагы Кыргыз Республикасынын 
Улуттук кєркєм сїрєт академия-
сы кыргыз элинин кєркєм ма-
даниятын мындан ары єнїктї-
рїїгє зор салым кошууда. Єзї-
нїн жемиштїї билим берїї, 
педагогикалык жана илимий-
чыгармачылык ишмердїїлїгї 
менен Евразия мамлекеттери-
нин элдеринин ортосундагы ру-
ханий байланыштарды чыўдоо 
жана єсїї процессине активдїї 
салым кошууда.

Б.Д.БУДАЙЧИЕВ, 
искусство таануу 

илимдеринин доктору, 
Кыргыз Республикасынын 

маданиятына эмгек 
сиўирген ишмер, профессор, 

Кыргыз Республикасынын 
Т.Садыков атындагы 

Кыргыз улуттук кєркєм 
сїрєт академиясынын 

академиги

Улуттук кєркєм сїрєт академиясына – 30 жыл

Таазим сага, мугалим!

КЄЄНЄРБЄС КЄРКЄМ 
ЄНЄРДЇН ОЧОГУ

ЗАЙНИДИН АГАЙ

- Зайнидин агай, 55 жыл бир 
тармакта иштєє жеўил болбо-
со керек...

- 55 жыл айтканга оўой бол-
гону менен тїйшїгї да оор бол-
ду. Анткен менен кєп ийгилик-
терге жетиштим. Єзїм Ак-Сай 
айылында колхозчунун їй-
бїлєсїндє тєрєлсєм да окуйм 
деп айылдагы 7 жылдык мек-
тепке киргем. Кийин жолдун 
алыстыгына карабай Самаркан-
дек орто мектебинен 11-классты 
аяктап, Ош мамлекеттик педа-
гогикалык институтунун орус 
тили факультетин бїтїрдїм. 
Ошондон бери ушул чек арада-
гы Ак-Сай айылындагы Б.Ход-
жаев атындагы орто мектебинде 
эмгектенип келем. Кєп жыл бою 
директор, арада айыл єкмєтїнїн 
башчысы болуп да иштедим. 

- Ата мекен сиздин 

эмгегиўизди кандай баалады?
- Бир тармакта їзїрлїї эмгек-

тенгендигим їчїн 1980-жылы 
КРнын Билим берїї министр-
лигинин Ардак грамотасы ме-
нен, андан кєп єтпєй «Билим 
берїїнїн мыктысы» тєш белги-
син алдым. 2005-жылы КРнын 
Президентинин Ардак грамота-
сын беришти. Мындан тышка-
ры, профсоюздардын, жергилик-
тїї бийликтин, чек арачылардын 
Ардак грамоталары менен Ыраа-
зычылык каттарына ээ болдум. 
Бул эмгегимдин їзїрїдїр. 

- Сиз Баткен мамлекеттик 
университетине єзїўїздїн 
ушул кезге чейин чогулткан 
эў баалуу китептериўизди єт-
кєрїп берипсиз. Аны мектеп-
ке берсеўиз болбойт беле?

- Адегенде єзїм эмгектенген 
мектепке калтырсамбы деп да 

ойлогом. Айылдын мектебин 
жаўылоого, материалдык база-
сын чыўдоого кєп салым кош-
тум. 2005-жылы мамлекеттик 
эмес уюмдар менен иштешип, 
2 млн 870 миў сомдук инвести-
ция тартып, мектептин чаты-
рын алмаштырдык. Жылытуу 
системасын, полдорун жаўылап, 
окуучулар їчїн мончо курдур-
дум. Бир эле мектеп їчїн эмес, 
айылдын инфраструктурасын 
жакшыртууда бир топ иштерди 
жасадым.

- Эмне їчїн мугалимдик 

кесипти тандадыўыз…
- Раматылык бизди окуткан 

Ысак деген агайыбыз бар эле. 
Айылдын Дїйшєнї болчу. Бир 
жолу атайын чакырып алып: 
«Сенден жакшы мугалим чы-
гат, мен муну сезип турам. Жак-
шы оку, балам», - деди. Бул сєз-
дєр кєкїрєгїмдєн кетпей кал-
ды. Ошол сааттан баштап, «му-
галим болом» деген максат менен 
орто мектепти аяктадым. Кєр-
сє, жарыктык агай менин келе-
чегимди ошондо эле айтып кой-
гон экен. Эч єкїнбєйм, окуткан 

Зайнидин Дубанаев 70 жашка чыкты. Баткен районунун 
Ак-Сай айылында жашаган бул инсан єзїнїн 55 жылдык 
ємїрїн билим берїї тармагына арнады. Азыр да айылында 
эле эмес, Баткен єрєєнїндєгї жаш мугалимдердин белгилїї 
насаатчысы. 

балдарым кїн алыс саламдашып 
турат. Алардын катарында илим-
дин кандидаттары, чет єлкєдє 
иштегендери да бар. 

- Ак-Сайлыктарды чыныгы 
мекенчилдер деп коёт. Анын 
башында сиз турасыз…

- Туура. Кимдир бирєєлєр 
їчїн Ак-Сай кєзгє комсоо кє-
рїнгєнї менен менин жана айыл-
даштарымдын киндик каны там-
ган кичи мекени. Бул айылда да-
лай жолу кыргыз-тажик жаўжал-
дары чыгып, арада адам ємї-
рї кыйылган окуялар да болду. 
Бул тээ 1975-жылдардан бери, 
1989, 2013, 2019, 2021-жылдар-
дагы окуяларды эске алсак, алар-
дын бардыгында ортомчулук кы-
лып, эки элди достоштуруп ке-
лем. Борбордон же облустан кел-
ген кандай гана жетекчилер бол-
босун акылдашып турабыз. Ал-
бетте азыр чек ара тактала элек. 
Бир аз кооптуу экендигине ка-
рабастан, жаўы бийликтин ий-
кемдїї аракеттеринен їмїт чоў. 
Буюрса чек ара чечилсе эле баа-
ры жакшы болот. Себеби, Пре-
зидент Баткенге єзгєчє кєўїл 
бєлїп жатат. Жакшыны жакшы 
деш керек. Чек арадагы биздин 
айылдын кєп кєйгєйлєрїн че-
чип берди. 

Адылбек АКМАТОВ

2021-жылдын  11-ноябры 3
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Ташка чегилген єнєр

Жаш айкелчи Тамила Ма-
матованын ысымын 
адегенде фейсбуктан 

таанып билдим. Ал жасаган зал-
кар жазуучубуз Айтматовдун эс-
телиги миўдеген адамдарды таў 
калтырып, суктандыргандай эле, 
мени да єзїнє тартып, арбап ал-
ды. Айтматовдун буга окшогон эс-
телигин эч качан, эч жерден кєр-
гєн эмесмин. Эстелиги турсун сї-
рєтчїлєр тарткан сандаган порт-
реттердин арасынан да Айтматов-
дун образын ачып берген мындай 
чыгарманы жолуктура элек бол-
чумун. Анда сєз башынан болсун. 

Тамила Маматованын айкел-
чиликке, скульптурага болгон сї-
йїїсї тээ бала кезден башталган. 
Ала-Бука районунун карапайым 
бир айылында тєрєлїп, мектепте 
окуп жаткан секелек кыз скульп-
тура, айкелчилик деген эмне эке-
нин биле элек кезинде ага болгон 
алгачкы балалык кызыгуусу пайда 
болот. Скульптура деген сєздї ал 
биринчи жолу апасынын оозунан 
7-класста окуп жїргєн кезинде ук-
кан. Апасы скульптура деп айтса, 
физкультура деп ойлоп алганын 
айтып, азыр да кїлїп калат. Апасы 
ошондо алгач ирет окуучу кызына 
скульптура єнєрї жєнїндє кеп са-
лып берет. Анын їстїнє союз ке-
зинде мектепте окутулган тарых 
китептердин мукабасына, акыркы 
беттерине дїйнєгє белгилїї атак-
туу скульпторлордун чыгармалары 
басылып чыкчу. Тамила ал карти-
налардын, эстеликтердин автору 
ким экендигин жадыбалдай жат-
ка биле турган. Ал ошол бала, баёо 
кезинде кадимки ылайдан, плас-
тилинден ар кандай сєлєкєттєр-
дї жасай берээр эле. Анан да сї-
рєт тартканды жакшы кєрчї. Кээде 
балалык учкул кыялы ошол жан-
сыз сїрєттєргє жан киргизип, ти-
рилтип, учуруп жиберїїнї каалайт 
эле. Бир жолу Тамила райондун 
борборунда турган элечек салын-
ган аялдын айкелин кєрїп калат да 
аябай таасирленет. Ал їйгє келген-
ден кийин ылайдан ошол аялдын 
образын жаратат, Аны алгач апа-
сы кєрїп, "кызым сен скульптор 
болот окшойсуў" - деп таў калат. 
Бирок, апасы Тамиланы келечек-
те єзїнє, атасына окшоп врач бол-
со экен деп кыялдана турган. Ай-
келчилик талант мага чоў атамдан 
єтсє керек дейт Тамила. Анткени, 
чоў атасы колунан кєєрї тєгїлгєн 
уста болгон.

Тамила Маматова айылдык мек-
тепти аяктагандан кийин бор-
бор шаардагы Тургунбай Сады-
ков атындагы кєркєм сїрєт ака-
демиясынын айкелчилик факуль-
тетине окууга тапшырат, Келечек-
те скульптор болсом деген кыздын 
тилеги баарынан кїчтїї эле. Би-
рок, бул кесипке кєбїнчє эркек 
балдар кызыгышат. Ошол їчїн 
болсо керек группада жалаў эркек 
балдар окуйт. Ал турсун кээ бир 
мугалимдери да Тамилага таў ка-
ла карап, скульптура кыз баланын 
кесиби эмес экенин кыйытып ай-
та турган. А Тамила буга окшогон 
суу кечпеген сєздєрдї кулак сыр-
тынан кетирип, "кимдин ким боло-
рун убакыт кєрсєтєр" деп ичинен 

жылмая тим болор эле. Тамиланын 
талантын байкаган окутуучулар 
аны кесиптик чеберчилигин жо-
горулатуу їчїн Германияга окуу-
га жиберишет.

Ал кєркєм академияда окуп 
жїргєн жылдары эстелик жа-
соонун алиппесин, тагыраак айт-
канда кантип каркасын, сєлєкє-
тїн тїзїїнї, ширетїїчїлїктї їй-
рєндї. Бирок, Тамилага ар дайым 
бир нерсе жетпей жаткандай се-
зиле берер эле. Ал айкелчилик-
тин сырдуу дїйнєсїн кеўири, ар 
тараптан таанып билмекке белсе-
не киришип, Санкт-Петербургдагы 
айтылуу Репин атындагы мамле-
кеттик, академиялык кєркєм сї-
рєт, скульптура жана архитектура 
институтуна тапшырат. Ал тапта-
кыр башка чєйрєгє келгенин жон 
териси менен туюп билет. Тааны-
мал, тажрыйбалуу агайлардан са-
бак алып, айкелчиликтин аалам 
сырын батырган кереметтїї дїй-
нєсїнє сїўгїп кирет.

Тамила бала кезден Манастын 
эстелигин жасасам деп кыялданчу. 
Ал Питерде окуп жїргєн жылдары 
да ушул ой менен жашады. Окуу-
ну бїтєр жылы дипломдук иши ка-
тары Манас менен Чыўгыз Айт-
матовдун эстелигин жасоо идея-
сы жан-дїйнєсїндє талашка тїш-
тї. Акыры ал Айтматовду тандап 
алды. Анын бул оюн илимий же-
текчиси да, окутуучулар жамааты 
да колдоого алышты. Залкар жа-
зуучунун эстелигин жасоо студент 
їчїн оўойго турган жок. Дїйнє-
гє таанымал атактуу жазуучунун 
образын ача аламбы деген кїдїк 
коштогон суроо кїнї-тїнї тынч-
тык бербеди. Кандай учурун, кай-
сы курагын, кантип берсем болот 
деп тїйшїк тартты. Эгер жазуучу-
нун кєзї тирїї болсо, иш бир кый-
ла жеўилдемек. Єзїнє жолугуп, 
сїйлєшїп, жазуучунун баскан-
турганын, кыймыл-аракетин, 
ой баскан учурун аўдап, байкап 

кєрмєк. Тилекке каршы, ал учур-
да жазуучу жарык дїйнєдєн єтїп 
кеткен болчу. 

Жаш айкелчи Айтматовдун соў-
ку жылдары жазган романдарын  
кунт коюп окуп чыкты, жазуучу-
нун ар кайсы жылдары тїшкєн сї-
рєттєрїн дагы бир сыйра кєз кы-
рынан єткєрдї. Анан бир чеки-
тин тапкандай болду. Айкелчи жа-
зуучунун орто жаш курагын тан-
дап алган. Айтматовдун эстелигин 
дээрлик бир жыл жасаган. Ага че-
йин жыйырмага жакын ар кандай 
эскиздер, 5 фрагменти жасалган. 
Жылдын экинчи жарымында эс-
теликке киришкен. Ал адегенде 
окуткан агайларын чакырып ке-
лип, эскиздерди кєрсєттї. Бирок, 
алардын айткан кеп-кеўеши, су-
нуштары жаш айкелчини негедир 
ыната албады. Эгер агайлардын 
сунушу менен жасаса такыр баш-
ка Айтматов болуп каларын сез-
ген кыз, эми єз жан дїйнєсїнє, ай-
келчилик ой-чабытына, табити-
не туура келген Айтматовду жаса-
мак болду. Єнєрканасына да "кє-
рїп бергилечи" деп эч кимди ча-
кырбай калды. Анын окуу жайда-
гы єнєрканасы да кичине, тар бол-
чу. Ошондуктан, агайлары чоў эс-
телик жасоого уруксат беришкен 
эмес. Анткени, оор эстелик пол-
ду тешип кулап кетиши мїмкїн 
эле. Бирок, айкелчи агайлардын 
ал айткандарын да кулак сыртын-
да калтырып, бийиктиги дээрлик 
їч метр келген Айтматовдун чоў 
эстелигин жасоого киришти. Эс-
теликти бїтїп агайларына кєрсєт-
кєндє, алар Тамиланы "эмне їчїн 
мынча чоў эстелик жасагансыў, 
муну пол кєтєрє албайт" деп уру-
шуп, эстелик эў сонун болуп турса 
да анын дипломдук ишине "тєрт" 
деген баа коюшкан. Таланттуу кыз 
ага деле кейибеди. Сїйїнгєнї єз 
дїйнєсїнє тєп келген эстеликти 
жасап алганы болду. Ошентип, ки-
йин агайларын эле эмес, бїтїндєй 

айкелчилер, сїрєтчїлєр коомун, 
элди таў калтырып, суктанткан 
Айтматовдун эстелиги жасалды.

Айтматовдун эстелиги жаш ай-
келчинин бактысын ачкандай 
болду. Аны кєпкє чейин єнєрка-
насында аздектеп катып жїрдї. 
Былтыр кїз айында айкелдин сї-
рєтїн тартып, фейсбукка жїктє-
дї. Анын бул иши болуп кєрбєгєн-
дєй кубаттоого арзыды. Миўдеген 
адамдар “лайк” басып, жакшы пи-
кирлерин калтырышты. Тамила-
га эми жергиликтїї журналист-
тер эле эмес, чет єлкєлїк журна-
листтер да анын чыгармачылы-
гына кызыгып, ал жєнїндє гезит-
журналдарга, сайттарга макала жа-
зып, телекєрсєтїїлєрдї тартып 
чыгара башташты.

Кыргыз эл сїрєтчїсї 
Таалай УСУБАЛИЕВ: 

- "Тамиланы мен Бишкекте-
ги Тургунбай Садыков атындагы 
Улуттук кєркєм сїрєт академия-
да окуп жїргєн кезинен бери би-
лем. Ал окууну бїтїргєндєн кийин 
Санкт-Петербургдагы Репин атын-
дагы живопись, скульптура жана 
архитектура мамлекеттик акаде-
миялык институтунда окуп жїр-
гєн кезинде да жасаган эмгекте-
рин мага кєргєзїп жїрдї. Мен єз 
кеўешимди айтар элем. Адатта ай-
келчилик менен мырзалар алекте-
нет. Кыз-келиндердин арасынан 
аны кесип кылгандар єтє эле сей-
рек учурайт. Анткени, айкелчи-
лик єнєр таланттан башка да эр-
кек киши иштей турган кара жу-
мушту талап кылат. Цемент куюп, 
балка менен таш чаап, ширетїїчї-
лїк, ылай менен иштєєгє туура ке-
лет. Эстелик жасоо єзїнчє эле ку-
рулуш. Мен анын чыгармачылыгы-
на ар дайым кєз салып турам. Бу-
га чейин эки жолу жеке кєргєзмє-
сїн уюштурду. Єзгєчє мага Чыў-
гыз Айтматовдун эстелиги жагат. 
Тамила кээде конкурстарга каты-
шып єтпєй калса, ызаланып ый-
лайт. Андай учурда: "Сен эмне сєз-
сїз эле єтїшїў керек беле? Адамды 
кээде жеўилїї ызасы да чыйрал-
тат" – деп, кеп-кеўешимди айтам".

КР маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар 
саясаты министринин 
орун басары Салтанат 
АМАНОВА: 

- "Мен Тамила Маматованы 
акыркы кездеги коомчулукта, кєр-
кєм сїрєт дїйнєсїндє, скульпту-
рада чоў резонанс жараткан та-
ланттуу, жаш айкелчи катары би-
лем. Ал кыз жєнїндє кайсыл жер-
де болсо да сыймыктануу менен 

айткыў келет. Сїрєтчїлєрдїн, ай-
келчилердин арасында да бул кыз 
тууралуу єтє кєп жылуу пикирлер-
ди угууга болот. Кайсы жерде, ка-
чан болбосун эл арасынан ашкере 
таланттуу, єзїнчє дїйнє таанымы, 
кєз карашы, стили, жїзї бар сїрєт-
кер чыкканда ал жєнїндє сєзсїз 
кайчы пикирлер жаралбай кой-
бойт. Бирок, Тамила кызыбызга 
кєп жылдардан бери иштеп келе 
жаткан профессионал айкелчилер 
да жакшы баа беришти. Студент 
кезинде єзїнїн дипломдук иши ка-
тары Айтматовдун эстелигин жа-
саган. Ошол эстелиги єзї окуган 
Санкт-Петербургдагы окуу жай-
да, окутуучулар, студенттер ара-
сында эле эмес, кыргыз коомчулу-
гунда, кала берсе бїтїндєй азыр-
кы скульптура дїйнєсїндє болуп 
кєрбєгєндєй кызыгууну жаратты. 
Чыўгыз Айтматовдун эстелиги ме-
нен Орто Азияга эле эмес, бїтїн-
дєй дїйнєгє таланттуу айкелчи ка-
тары таанылды. Чыўгыз Айтма-
товдун айкелин мурда биздин про-
фессионал эле скульпторлор жаса-
ган. Бирок, ал эстелик башка ай-
келчилердин, коомчулуктун сыны-
нан єтпєй калган. Анткени, улуу 
жазуучунун жїзїн, мїнєзїн, об-
разын так бере албай калган. Чын-
дыгында Манас, Айтматов сыяктуу 
залкарлар ар бир сїрєтчї, айкелчи, 
жазуучу їчїн жїгї оор тема. Тами-
ла Маматова студент кезинде Айт-
матовдун эстелигин жасоого бел 
байлап, тилекке жараша ал оюн 
ишке эў сонун ашыра алган". 

Ошентип, жаш айкелчи Тамила-
нын чыгармачылыгы єз мекенинде 
эле эмес, чет єлкєлєрдє да кызыгуу 
жаратты. Ал Санкт-Петербургда 
окуп жїргєндє Италияга жибе-
ришкен. Ал жердеги айкелдер 
жаш айкелчини таў калтырып, 
суктантып, шыгына шык, демине 
дем кошту. Кыргызстанга кайтып 
келгенден кийин аны кумдан жа-
салган скульптура сынагына ка-
тышууга чакырышты. Ал Аккула 
атынын жанында турган эбегейсиз 
алп Манасты жасады. Ошол жуму-
шунан кийин Тїркияда, Италияда 
єткєн эл аралык симпозиумдарга 
чакыруу алды. Чет єлкєлєрдє ай-
келчилер їчїн бардык шарт тїзї-
лїп берилет. Тамила улуттук ки-
йимчен кыргыз кызынын эки метр-
лик эстелигин жасады. Бул ишин 
кийин уюштуруучулардан сатып 
алышып, азыр ал эстелик Венеция-
да турат. Ал 2018-жылы Казакстан-
да, 2019-жылы Москвада єткєн сим-
позиумдарга катышты. Быйыл жай 
айында Орусиянын Екатеринбург 
шаарына мрамордон жасалган "Эр-
теў менен" деген эстелиги коюлду. 
Тамиланы чет єлкєгє чакыргандар 
да арбын. Бирок, айкелчи єз ата-
мекенинде, Кыргызстанда жашап, 
иштєєнї артык кєрєт. 
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 ´ Юстиция министрлигинен 
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Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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