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Биримдигибиз
– тїбєлїктїї

Улуттук энергохолдинг компаниясы калкты электр
жарыгын їнємдєп пайдаланууга чакырды. Анткени,
Токтогул суу сактагычында суунун кєлємї 8,4
миллиард метр куб кєрсєткїчкє чейин азайып
кеткен. Бул єткєн жылдын ушул мезгилине
салыштырмалуу 1,5 миллиард метр кубга тємєн.
Агып кирген суунун орточо суткалык кєлємї
чыккан суудан їч эсеге аз болууда.

4-БЕТТЕ
Ленара НИЯЗБЕКОВА:

“Бренддерди
жараткан
дыйкандарыбыз
четте калбашы
керек”

6-БЕТТЕ
ТОКОЙ АЯНТТАРЫ
КЕЎЕЙЕТ
Токойлуу аянттарга быйыл
6 млн кєчєт отургузулат
жана жакынкы кїндєрї
"Кыргызстандын жашыл
тоолору" улуттук акциясы
башталат. Бул тууралуу
Токой чарбасы мамлекеттик
агенттиги билдирди.
Алты миллион кєчєт
"Тоолордун экосистемасын
коргоо жана климаттык
туруктуулук" жылынын
алкагында, токой
экосистемасын жакшыртуу
їчїн отургузулат. Ошондой
эле бак-дарактарды кыйып
жок кылууга каршы чаралар
дагы активдешїїдє.

ФУТБОЛ СТАДИОНУ КУРУЛАТ
Кыргыз футбол союзунун президенти Медербек
Сыдыков жакынкы 2-4 жылда Бишкек
шаарында жаўы стадион курула тургандыгын
билдирди. Учурда стадионду куруу їчїн жер
маселеси каралууда. Курулуштун концепциясы
иштелип чыккан. Алдын ала маалыматтар
боюнча стадион Тїштїк магистраль тарапка
курулат.

Абдувахаб
Мониев нагыз
калемгер эле...

7-БЕТТЕ
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ЭРДИКТИН ТАТЫКТУУ ЇЛГЇСЇ
Президент Садыр Жапаров
23-февралда Ата Мекенди
коргоочулардын кїнїндє
Кыргыз Республикасынын
Улуттук коопсуздук
мамлекеттик кызматынын
Чек ара кызматынын
2022-аскер бєлїгїнїн
"Кєк-Таш" чек ара
заставасынын башчысы
Мирбек Султанбек уулу жана
чек ара жаўжалында каза
болгон прапорщик Бекзодбек
Юлдашевдин жубайы Гїлхайо
Кодирова менен жолугушту.

АТА-ЖУРТ
АЛДЫНДАГЫ
ЫЙЫК МИЛДЕТ
Президент Садыр Жапаров 23-февралда
кыргызстандыктарды Мекенди
коргоочулардын кїнї менен
куттуктады.
Куттуктоодо:

Мамлекет башчысы Садыр
Жапаров адегенде 2020-жылдын 8-майында Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек
арасында болгон окуяда жаракат алган Мирбек Султанбек уулунун ден соолугун сурап, тезирээк сакайып кетишине тилектештигин билдирди. Ага мамлекеттик чек араны коргоодо кєрсєткєн эрдиги їчїн тереў ыраазычылыгын айтты. Аскердик милдетин
абийирдїїлїк менен аткарып,
эрдиктин жана баатырдыктын
татыктуу їлгїсїн кєрсєткєндїгїн сыймыктануу менен белгиледи.

Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Чек ара
кызматына жана башка тиешелїї мамлекеттик органдарга аскер кызматкерине туруктуу негизде колдоо кєрсєтїїнї улантууну тапшырган

Мамлекет башчысы Садыр Жапаров, Мирбек Султанбек уулуна Бишкек шаарынан батирдин
ачкычын тапшырды.
Президент Бекзодбек Юлдашевдин жубайына, артында калган жаш балдарына ден

соолук, узун ємїр каалап, орду толгус жоготууда кайрат
айтты. Прапорщиктин жубайына мурда Бишкек шаарынан
батир берилген болсо, бул жолу материалдык жардам кєрсєтїлдї.

СЫЙЛЫК-СЫЙМЫК
Мамлекет башчысы
Садыр Жапаров
23-февралда кїч
тїзїмдєрїнїн бир
катар жетекчилерине
кезектеги аскердик
наамдарды ыйгарды.
Єлкєнїн коопсуздугун камсыз кылгандардын ишинин маанилїїлїгїн белгилеген
Садыр Жапаров, ишчаранын катышуучуларын Ата Мекенди коргоочулардын кїнї менен
куттуктады.
Президенттин Жарлыктарына ылайык,
Ички иштер министри Улан Ниязбековго
“милициянын генераллейтенанты”, Коргоо министри Бактыбек Бекболотовго
“генерал-лейтенант”, Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевге “милициянын генерал-майору”, Ички иштер министринин орун
басары Октябрь Урмамбетовго

«Ар-намыстын жана эрдиктин їлгїсї болуп, Ата Мекенге ак ниет кызмат
кылгандарга ар жылы 23-февралда башыбызды ийип, таазим этебиз. Бул кїн
ата-бабаларыбыздын Ата Журтубузду
кєздїн карегиндей коргоп келишкендигин эске салып, мекенчилдик сезимибизди козгоп турат. Анткени туулган жерди — Ата Мекенди коргоо ар бир
кыргызстандыктын ары сыймыктуу,
ары жоопкерчиликтїї атуулдук милдети.
Бул кїнї жалпы кыргызстандыктар
Мекен коргоочулардын баатырдык эрдиктерин эскерип, эл-жеринин тынчтыгы їчїн жанын бергендердин жаркын
элестерине башын ийип, таазим кылып,
сый-урмат кєрсєтїшєт. Мындай мамиле менен жаўы єсїп келе жаткан жаш
муундарга Мекенди коргоонун маанимаўызы, тїпкї максаты айкын болот.
Ошентип келечек ээлери Мекен, атуулдук ариет, Ата Журт алдындагы милдет деген ыйык тїшїнїктєрдїн баркбаасын билет», деп айтылат.

ЄНЄР ЖАЙГА ЄЗГЄЧЄ
МАМИЛЕ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын биринчи
орун басары Арзыбек
Кожошев 21-февралда
Баткен облусуна болгон
жумушчу сапарынын алкагында
бир катар
єнєр жай ишканаларынын иши
менен таанышты.

“милициянын генерал-майору»,
Коргоо министринин орун басары Акылбек Ибраевге “генералмайор”, УКМК тєрагасынын
орун басары, 9-кызматтын башчысы Жумгалбек Шабданбековго “генерал-майор”, Коргоо
министрлигинин 01003-аскер

бєлїгїнїн командири Руслан
Мукамбетовго “генерал-майор”
аскердик наамдары ыйгарылды.
Аскердик наамдарды тапшырган Садыр Жапаров, жїктєлгєн
милдеттерди мындан ары да татыктуу аткара беришерине ишенимин билдирди.

Алгач Лейлек районунун Исфана шаарындагы кварц кенине жана айнек заводу курулуучу
жайда болду. Кварц кумунун
запастары айнек жана фарфор
буюмдарын гана эмес, жогорку
технологиялык арматураларды
да чыгарууга мїмкїнчїлїк тїзєт.
Бардык даяр жана кайра иштетилген продукцияларды коўшу

мамлекеттерге экспорттоо пландалууда.
Арзыбек Кожошев єнєр жай
тармагын єнїктїрїї їчїн максималдуу шарттар тїзїлєєрїн,
ал їчїн адам ресурстары жана
зарыл сырьё да бар экендигин,
эми жумуш орундары тїзїлїп,
продукциялар экспортко чыгарылаарын билдирди.
Андан соў, Миў-Булак – Чорго – Ак-Сай автожолунун, Кольцо – Сїлїктї жана Самаркандек
– Даркум альтернативдик автожолдорунун курулушун кєрїп
чыкты. Курулуп жаткан жолдун
сапатына кєўїл буруп, эксплуатациялоо маселеси єзгєчє кєзємєлгє алынууга тийиш экендигин айтты.

ОшМУнун ИЙГИЛИГИ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун
басары Эдил Байсалов
21-февралда Ош мамлекеттик
университетине барды.
Индустриалдык-педагогикалык колледждин алдыўкы тажрыйбалар борборунун жана ОшМУнун медициналык клиникасынын иши менен таанышып,
окуу жайдын жетишкендиктерине кїбє болду. Окуу жайдагы санариптик билим берїї чєйрєсї,
ачык-айкындуулукту камсыздоо
боюнча жїргїзїлуп жаткан иштери, академиялык мобилдїїлїк
программалары тууралуу да кеўири маалымат алды.
Эдил Байсалов Кызыл-Кыя
шаардык социалдык камсыздоо башкармалыгына жана ЇчКоргон айылындагы жалпы дарыгерлер практикалык борборуна да баш бакты.

УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛЫНДЫ
Министрлер Кабинети тарабынан республикадан минералдык жер семирткичтерди Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен
тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизїї
жєнїндє чечим кабыл алынды. Аталган чечим жазгы-талаа

жумуштарынын мезгилинде ата
мекендик айыл чарбаны минералдык жер семирткичтер менен
єз убагында жана толук кєлємдє
камсыздоого багытталган. Убактылуу тыюу салуу 6 айлык мєєнєткє киргизилди.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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Тарыхый жыйын

БАТКЕН – КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭЎ
АЛЫСКЫ РАЙОНУ ЭМЕС, ТЄРЇ БОЛОТ!

ОШ – НООКАТ –
БАТКЕН ЖОЛУ
ОЎДОЛОТ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров баштаган аткаруу бийлигинин толук курамы 21-22-февраль кїндєрї Баткен облусунда жумушчу сапар менен кошо Министрлер Кабинетинин кєчмє жыйынын єткєрдї.
Акылбек Жапаров жумушчу сапарынын жїрїшїндє кєп жылдан
бери чечилбей келген Ош – Ноокат – Баткен (28-75 км) тилкесин
реабилитациялоо иштеринин жїрїшї менен таанышты.
Жолду жапондор быйыл баштай турганы маалым болду. Бул
жол Баткен облусуна алып барчу
жалгыз жол, жарым миллиондон
ашык элдин жашоосу, тиричилиги дал ушул жолго байланышкан.
Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары
Табылды Тиллаев Ош – Ноокат –
Баткен автожолу эл аралык маанидеги жол гана эмес, аталган облустун социалдык-экономикалык
єнїгїїсї їчїн маанилїї орунда
турган транспорттук артерия болуп саналаарын белгиледи. Жолду реабилитациялоо долбоорунун
наркы 133,58 млн долларды тїзєт,
анын 50 млн доллары 28-75-чакырым жолду курууга жумшалмакчы. “Учурда тендердик документтер даярдалууда. Долбоор эл аралык стандарттарга ылайык ишке
ашырылат», - деп маалымат берди Тиллаев.
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы тендерди жакын арада жарыялоо зарылдыгын, ал эми долбоорду ишке ашырууга ата мекендик компаниялар да тартылышы
керектигин, жергиликтїї компаниялар чет элдик компаниялар
менен атаандашуу їчїн тажрыйба топтоп, заманбап технологияларды пайдаланууну їйрєнїшї
керек экендигин белгиледи.

ЄНЄР ЖАЙ
ЭКОНОМИКАНЫН
ЛОКОМОТИВИ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Баткен облусундагы жумушчу сапарынын алкагында аймакта жайгашкан бир катар єндїрїш объектилерин кыдырып чыкты. Алгач Кызыл-Кыя шаарындагы 2020-жылы «Кант тїтїк-шифер
ишканасы» ЖЧК тарабынан курулган шифер чыгаруучу заводго барды. Ишкананы кыдырууда
анын учурдагы иши, єндїрїштї
мындан ары єнїктїрїї жана кеўейтїї пландары талкууланды.

Акылбек Жапаров аталган завод
мыкты менеджердик ишти алып
баруунун їлгїсї болуп саналарын
билдирди.
“Биз ар дайым ата мекендик
єндїрїшчїлєрдї колдоого аракет кылабыз. «Баткен облусунун
статусу жєнїндє» мыйзамдын
алкагында ишканалар 5 жылга
салык тєлєєдєн бошотулат. Биз
єнєр жайды єнїктїрїї їчїн бардык шарттарды тїзїїгє даярбыз»,
- деди Акылбек Жапаров.
Айдаркен шаарындагы сымап
комбинатынын жана Кадамжай
шаарындагы сурьма комбинатынын ишмердїїлїгї менен да таанышты. “Иштеп жаткан ишкананы кєрїп, кичине да болсо ишкердикте чырак жанып, нурланып баратканын кєрїп кєзїм кубанды.
СССР кездеги 2 флагман кайрадан
кїпїлдєп иштегени турат. Азыр
эле 350 жумушчу иштеп жатыптыр. Бул 2 комбинатты кїчтєсєк,
миўдеген туруктуу жумуш орундары пайда болот” – деди Министрлер Кабинетинин Тєрагасы.
Єнєр жай єркїндєсє, экономика
кєтєрїлєт. Эмгекке жарамдуу жарандарыбыз кара курсактын айынан чет єлкєгє кетпей, єз жеринде
жумуш менен камсыздалып, їйбїлєсїнїн кашында чогуу-чаран
бейпил турмуш єткєрсє чоў жетишкендик эмеспи.

Мындай долбоорлор аймактарда кичи бизнести єнїктїрїїгє,
жаўы жумуш орундарын тїзїїгє
жакырчылыкты кыскартууга да
оў таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Жергиликтїї бийлик органдары мындай їй-бїлєлєр менен
тыгыз иштешип, аларга ар тараптуу кємєк кєрсєтїїсї зарыл», - деди Акылбек Жапаров.
Акылбек Жапаров Президенттин тапшырмасы боюнча социалдык жєлєкпулдардын єлчємї эки эсеге жогорулатылганын,
2021-жылдын 1-октябрында жана ушул жылдын январынан тартып айрым жєлєкпулдар 200%га
кєбєйтїлгєнїн, Баткен облусунда
14 миўден ашуун аз камсыз болгон їй-бїлє каттоодо турганын,
45 миў 396 бала 810 сомдон жєлєк
пул алаарын белгиледи.

Кызыл-Кыя шаары Борбор Азия
менен Кытайдын ортосундагы
ири аймактык соода тїйїнїнє айланат. Баткен жана Исфана аэропорттору эл аралык макам алат,
Лейлек эркин экономикалык аймагы пландалгандай иштейт», деди Акылбек Жапаров.

БАТКЕН БАКУБАТ
ТУРМУШТА ЖАШАСЫН

Баткен шаарында єткєн Министрлер Кабинетинин кєчмє жыйынында Акылбек Жапаров “Баткен – стратегиялык аймак” экенин
белгилеп, анын негизги себептерине токтолду.
Кєчмє жыйындын жїрїшїндє
аймакты мындан ары єнїктїрїї,
атап айтканда, инфраструктураны
жана жолдорду жакшыртуу, жарандарды, анын ичинде чектеш
аймактардагы тургундарды социалдык жактан камсыздоо жа-

Акылбек Жапаров кєчмє жыйындын жїрїшїндє мамлекеттик чек араны делимитациялоо
жана демаркациялоону жыйынтыктоо Министрлер Кабинетинин
ишиндеги артыкчылыктуу багыт
болуп саналарын белгиледи. "Чек
ара инфраструктурасы жакшыртылып, жаўы заставалар курулат.
Баткен облусун єнїктїрїї боюнча пландар чоў жана биз аларды
ишке ашыруу їчїн бардык кїчаракетибизди жумшайбыз", - деди.
Баткен облусу – чек ара маселесинин чордону эмес, патриоттуулукка, кайраттуулукка, эр жїрєктїїлїккє тарбиялоочу жана
шыктандыруучу жер экенин айткан Министрлер Кабинетинин Тєрагасы: “Мен Баткен облусуна атайын эрте келдим. Биз бир катар
єнєр жай ишканаларынын иши
менен таанышып, кїндїн экинчи жарымында эки аскер бєлїгїн кыдырып, аскердик формаларды жана техникаларды кєрїп
чыктык. Чындыгында, 2021-жыл
кыргыз армиясы їчїн катуу соккулардын жылы болду. Ошол эле

на мамлекеттик колдоо кєрсєтїї, инвестициялардын киришине шарттарды тїзїї маселелери
талкууланды.
"Баткен облусунун негизги артыкчылыгы катары анын транзиттик потенциалы саналат. Баткендин транспорттук коридорлору
– келечекте Баткен району їчїн
эле эмес, Кыргызстан їчїн кызмат кылат – єнїгїїнїн коридорлору болот", - деп белгиледи Министрлер Кабинетинин Тєрагасы.
Ал кошумчалагандай, Баткен
облусунун Фергана єрєєнї жана
Кытай Эл Республикасы ортосундагы транзиттик коридор болууга
толук мїмкїнчїлїгї бар.
“Тийиштїї шарттарды тїзїп,
фитосанитардык лабораторияларды ишке берсек, Эркечтам єткєрїї пункту аркылуу коўшу Кытайга сапаттуу жана экологиялык
жактан таза продукцияларды экспорттоого мїмкїнчїлїк тїзїлєт.

учурда кескин єзгєрїїлєр да орун
алды. 2021-жылдын май айынан
баштап чек арачылардын жана аскер кызматкерлердин айлык маянасы дээрлик 50-70%га чейин жогорулатылды. Їстїбїздєгї жылдын январь айынан тарта Єзгєчє кырдаалдар министрлигинин
жана Жаза аткаруу кызматынын,
Коопсуздук жана коштоо департаментинин кызматкерлеринин айлык маяналары 50-70%га чейин
кєтєрїлдї. Жыйынтыгында бардык кїч тїзїмдєрїнїн жана укук
коргоо органдарынын айлыгын
теўдештирїїгє жетиштик. Бюджеттик каражаттардын эсебинен
заманбап аскер техникасы жана
аскердик форма сатылып алынды.
Ошондой эле Баткендеги бир айлык кызматты эки ай катары эсептелсин деген чечим кабыл алынды», - деди єз сєзїндє.
Мындан сырткары Акылбек
Жапаров Баткен облусундагы

БАТКЕН –
СТРАТЕГИЯЛЫК
АЙМАК

экспорттун деўгээлин жогорулатуу зарылдыгын белгиледи.
Ошондой эле жаўы ишканалардын ачылышы менен миўдеген
жаўы жумуш орундары тїзїлєрїн кошумчалады.
“Экспорттун кєбєйїшї аймактын єнїгїшїнє тїздєн-тїз жол
ачат», - деди Акылбек Жапаров.
Ал кошумчалагандай, Єзбекстан
Республикасынан пахтадан жасалган кездемелерди алып, Баткендин тигїї бизнесин єнїктїрїїгє жакшы мїмкїнчїлїктєр
бар. Андан соў Министрлер Кабинетинин Тєрагасы жергиликтїї тургундар єлкєдєн тышкары
чыкпастан, аймакта калып иштєєсї їчїн ишканаларды єнїктїрїї
зарылдыгына токтолду.
“Єткєн жылы биз экономикалык инвестициялык форум єткєрдїк. 2022-жылы дїйнє жїзїнєн инвесторлорду чакырып, дагы
бир форум єткєрєбїз. Баткенге 15
млрд сом каражат салып жатабыз.
Капиталдык салымдарга эле 1,5
млрд сом єнїгїї программасына
сурап жатасыўар, дегеле Баткенге
капиталдык салымдарды мындан
да кєбєйтїїгє ниетим бар. Єнїгїї программасына ылайык Баткенге бєлїнгєн 500 млн сомду
жылдан-жылга кєбєйтїп, 5 млрд
сомго жеткирсек дейм. Эл миграцияга кетпесин деп єзгєчє кєўїл
буралы деп жатам. Садыр Нургожоевичтин “Кыргыз кыргыздын
жеринде кор болбошу керек. Бакубат турмушта жашасын”- деген
жакшы тилеги бар. Бардык шарт-

ЭЛ БИЙЛИГИ – ЭЛДИ
ОЙЛОШУ КЕРЕК
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Кадамжай районундагы аз
камсыз болгон 50 їй-бїлєгє 100
миў сом єлчємїндєгї гранттарды тапшыруу аземине катышты.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен
БУУнун Бїткїл дїйнєлїк азыктїлїк программасы социалдык
жактан аяр категориядагы 100
їй-бїлєгє жардам кєрсєтїї максатында инновациялык пилоттук
долбоорду ишке киргизген.
“Бул пилоттук долбоор республиканын эки районунда ишке кирди. Алынган гранттар сиздердин ийгилигиўиздерге жана
бакубат жашооўузга єбєлгє тїзєт деп ишенебиз. Анда бул долбоор бїтїндєй республика боюнча ишке ашырылат. Сиздер тапшырган бизнес-пландардын арасында асыл тукум мал жана канаттууларды єстїрїї, тигїїчїлїк,
ширетїїчїлїк боюнча демилгелер бар. Эў негизгиси, грант єз
максатында жумшалып, бизнесидеяўыздарды ийгиликтїї ишке
ашырууга мїмкїндїк берет. Биздин максат аз камсыз болгон їйбїлєлєргє оор турмуштук кырдаалдан чыгууга жардам берїї.

ты тїзїп берип, аларды туулган
жерине кайтарып келели. Таза суу,
ирригация маселесине тереў кєўїл
буруп, элдин кетпешине шарт тїзєлї. Кредиттик линияны 15 миллионго чейин каржылаганы жатабыз, Баткен облусу їчїн арзан кредиттерди беребиз”- деп баса белгиледи Акылбек Жапаров.
“Баткен жергеси – Кыргызстандын эў алыскы району эмес, Кыргызстандын тєрї болуп калсын!
Бул девизге айлансын” – деген
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров, жакшы
демилгени кєтєрдї. Министрлер
Кабинетинин толук курамы Баткен жергесинде жыйын єткєргєнї
да тарыхый учур. Жыйында айтылган пландар, кабыл алынган
чечимдер толук ишке ашат деген
їмїттє туралы.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Тїрк дїйнєсї

БИРИМДИГИБИЗ – ТЇБЄЛЇКТЇЇ
Азыркы мезгилде Тїрк мамлекеттер уюму дїйнєлїк
аренадагы эў кїчтїї, таасирдїї уюмга айланып баратат.
Кыргызстан бул уюмдун тїзїїчї жана эў активдїї мїчєсї.
Бул эл аралык уюм учурдагы тїрк дїйнєсїнїн алкагындагы
экономикалык, социалдык, маданий-гуманитардык
интеграция процессине єзгєчє салым кошуу менен тилдик,
маданий, дилдик иденттїїлїгї жакын элдердин башын
кошуп, бїгїнкї кырдаалдагы маселелерди чогуу чечїї
идеясын кєздєйт.
Тїрк мамлекеттер уюмунун иш-аракеттери тууралуу
айтып берїї максатында бул эл аралык уюмдун
Генералдык катчысынын орунбасары Султан РАЕВди сєзгє
тарттык.

- Султан Акимович, азыркы дїйнєлїк кырдаалда,
ар кандай геосаясий оошкыйыш заманда Тїрк мамлекеттеринин уюму єзгєчє
роль ойноп, дїйнєлїк таанымга ээ болуп баратат.
Ошол эле учурда уюмдун катары єсїп, ар тараптан кїчтїї тїрк дїйнєсїн эл аралык
аренада таанытып жатканын
эксперттер, саясий серепчилер айтып келет. Сєз кезегин
ушул багытка бурсак...
- Тїрк мамлекеттеринин тарыхында єткєн жылда ири тарыхый окуя болгонун дїйнє жїзї угуп, жакындан билди. Былтыр ноябрь айында Стамбулда
єткєн Тїрк мамлекеттеринин
башчыларынын VIII саммити
тарыхый чечим кабыл алды,
башкача айтканда, кылымдар
бою Тїрк атанын балдары эўсеп келген биримдиктин пайдубалы тїзїлїп, жети тїрк тилдїї єлкєлєрдїн башын кошуп,
бириктирген – Тїрк мамлекеттер уюму тїзїлдї. Єзїўїздєргє кеўири маалым, буга чейин
биздин уюм тїрк тилдїї єлкєлєрдїн Кеўеши деген макамга
ээ болуп келсе, Стамбулдагы
саммитте єлкє башчыларыбыз
эл аралык уюм катары колдоп,
ага жаўы макам берип, мазмуну жана мааниси жагынан жаўы бийиктикти, жаўы багытты кєздєгєн уюмду негиздеди.
Кыргызстан бул уюмдун башатында турган єлкє.
Тїрк мамлекеттеринин башчыларынын VIII саммити чындыгында тарыхый чечимди кабыл алды, биринчиден эл аралык маккамга ээ болсо, экинчиден кызматташуунун “Тїрк
кєз карашы – 2040” стратегиялык концепциясы кабыл алынды. Бул документти тїрк мамлекеттеринин єнїгїї жол картасы деп атасак болот, анткени
документте тїрк єлкєлєрїнїн
2040-жылга чейинки кызматташуу жаатындагы багыты жана
перспективасы камтылган. Негизги маселе – экономикалык
байланыштарды чыўдап, кїчєтїп, бири-бирибизди экономикалык жактан колдоо идеясы эў
башкы ролду ойнойт. “Тїрк кєз
карашы – 2040” стратегиялык
концепциясы тїрк мамлекеттер
ортосундагы байланышты жаўы баскычка кєтєрїп, теў укуктуулук, паритеттїїлїк негизде тил жана менталитети, маданияты жана баалуулуктары, тарых жана тагдыры жагынан бир

тууган элдердин ортосундагы
кєпїрє катары кызмат кылат.
Бул концепциянын негизинде
ири экономикалык долбоорлор,
бизнес пландар, эки тараптуу
жана кєп тараптуу соода-сатык
маселесин чыўдоо, ошондой эле
єзгєчє маани транспорт жана
коммуникация маселерине, бажы системасын либералдаштырууга, бекем транспорттук артерияны жаратууга багытталган.
Концепциянын экономикалык
сегменти – биздин єлкєлєрїбїздїн экономикалык каатчылыктан чогуу-чаран чыгуусуна бирден-бир тирек болот деген ишеничтебиз. Бул процесске
Кыргызстан активдїї тартылганы акыркы кездердеги соода
жїгїртїї жана инвестиция тартуу маселелеринен байкалат. Ал
1 млрд доллардан ашуун кєрсєткїчтї мерчемдеди.
- Бул уюмдун экономикалык карым-катнашта ролу
кандай?
- Биздин уюм экономикалык
карым-катнашты єнїктїрїїгє
болгон байланыштын эки жана кєп тараптуу принциптерин жайылтуу максатында иш
алып барууда. Орто Азиядан
Тїркия аркылуу Европага чейинки транспорттук коридорду тоскоолдуксуз жаратуунун,
санариптештирїїнїн їстїндє
мамлекеттер аралык иш жїрїп
жатат. Буга Кыргызстан, Єзбекстан, Казакстан, Тїркмєнстан, Азербайжан, Тїркия, Венгрия єлкєлєрї тартылды. Аталган єлкєлєрдїн тарнспорт министрликтери бул процесске батыл киришип, иштиктїї чараларды иштеп чыгуунун аягына
чыгып баратат. Жол, коммуникация – экономиканын негизги кыймылдаткыч кїчї, артериясы.
Ошондой эле єлкє башчылары саммитте кызматташуунун
экономикалык механизминин
бирден-бир конкреттїї рычагы болгон –Тїрк мамлекеттеринин єнїгїї инвестициялык
фондун тїзїї чечимин кабыл
алды. Тїрк мамлекеттер инвестиция фонду эки тараптуу жана кєп тараптуу долбоорлорду
турмушка ашырууга финансылык механизм болуп берет деген ишеним чоў. Азыркы кїндє бул багытта даярдык иштери
башталды. Бул финансы институтун Бишкекте ачуу жана жайгаштыруу демилгесин Кыргыз
Республикасынын президенти
С.Н.Жапаров саммитте кєтєрїп

чыккан. Ал Тїрк мамлекеттеринин єлкє башчыларынын чечими менен колдоого алынат деген жакшы ниетте турабыз.
- Султан Акимович, туризм
чєйрєсїн єнїктїрїї да маанилїї маселе. Бул багытта
кандай иштер жїргїзїлїп
жатат?
- Арийне, туризм Тїрк мамлекеттернин башкы приоритети. Бул багытта Тїркия менен
Азербайжандын туризм чєйрєсїндєгї жетишкендиги єтє
чоў сабак болот. Тїрк єлкєлєрїнїн аймагында “Модерн: Жибек Жолу” аттуу туристтик концепция ишке киргени жатат. Бул
процесске Кыргызстан да тартылган. Кыргызстандын жана башка Орто Азия єлкєлєрїнїн потенциалы чоў. Эў башкысы заманбап инфраструктура менен туристтерге болгон
шартты жандандыруу оў натыйжасын берет деген їмїттєбїз. Тїрк мамлекеттер алкагында туристтик форумдарды єткєрїї, тажрыйба алмашуу жїрїп жатат. Кокон шаарындагы
“Модерн: Жибек Жолу” туристтик концепциясынын алкагында єткєн форум Орто Азия єлкєлєрїнє, анын ичинде Кыргызстанга мїмкїнчїлїк жаратууда бир кыйла мотивация
берди. Азыркы учурда Кыргызстандын туристтик чєйрєсїнїн
жагымдуулугу боюнча Тїркиянын башкы каналдары да жакшы иш алып барууда. Ал гана
эмес, Тїркиянын борбору Анкарадагы лет-экрандарда Кыргыз Республикасынын Президенти С. Жапаровдун Каракол
лыжа базасында лыжа тепкендиги чоў резонанс, позитивдїї
маанай жаратты. Кичинекей

деталь болгону менен чоў эффект жаратып жатканын Тїркия ММКлары байма-бай айтып жатат.
- Бул багытта Анкарадагы
Кыргызстандын Тїркиядагы элчилиги да чоў иш жасап жатканынан кабарыбыз
бар...
- Туура. Биздин элчилигибиз,
элчи Кубан Ємїралиев чындыгында эле алгылыктуу иштерди
жасап жатат. Бу кеп “кєзїн кєрїп мактаганда эмес” дегендей.
Былтыр Тїркия менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилерине 30 жыл толду. Бул багытта ондогон иш-чаралар єткєрїлїп, 30 жылдын аралыгындагы стратегиялык єнєктєш, бир тууган єлкєлєр катары эбегейсиз иш жїргєндїгї
жогорку трибуналардан айтылды. Акыркы эки жылда экономикалык, социалдык, маданийгуманитардык чєйрєдє активдїї аракеттер жїрїп жаткандыгын сезип жатабыз. Єзгєчє экономикалык багытта конкреттїї
аракеттер турмушка ашырыла
баштады. Тїрк-кыргыз инвестициялык фонду, ишкерлер форуму, Тїркиянын соода палатасы реалдуу экономиканы єнїктїрїїнїн аракетин чечїї багытында Кыргызстанда, Тїркияда
ишкерлер форумун єткєрдї. Бир
млрд доллардан ашуун соодасатык, товар жїргїзїї, реалдуу
долбоорлорду турмушка ашыруу маселеси старт алды. Албетте, бул маселеде биздин элчилигибиз алдыўкы позицияны
ээлеп турат. Ошону менен бирге эле маданий-гуманитардык
багыттагы иштер да жанданды. Элчиликтин демилгеси менен Анкарада Айкєл Манастын

эстелиги ачылды. Жусуп Абдырахманов, Касым Тыныстанов, Курманжан Даткага окшогон тарыхый инсандарга єзгєчє
урмат кєрсєтїлїп жаткандыгы
кубантпай койбойт. Тїркиядагы
дипломатиялык чєйрєнїн арасында биздин элчиликти эў активдїї элчилик катары баалап
келишет. Албетте, ал иш жїзїндє да байкалып жатат.
- Султан Акимович, быйыл
кїзїндє Тїркияда Дїйнєлїк
VI кєчмєндєр оюну єтєт. Буга карата кандай даярдыктар жїрїїдє? Кыскача айтып
єтсєўїз?
- Азыркы учурда Тїркияанын
Изник шаарында дїйнєлїк кєчмєндєр оюнун єткєрїїгє старт
берилди. Мен жакында эле Анкарада єткєн уюштуруу комитетинин ишине катышып келдим. Албетте, єтє амбициялуу пландар алдыга коюлууда.
Бїгїнкї кїнгє карата 74 мамлекеттен 2000ден ашуун этноспортчулар катышуусу кїтїлїїдє. Дїйнєлїк кєчмєндєр
оюну ириде кыргыз элинин руханий баалуулугу жана дєєлєтї, башкача айтканда руханий
бренди. Бир тууган Тїркия бул
оюнду жогорку деўгээлде єткєрєрїнє ишеничибиз чоў. Былтыркы жылы Изник шаарында
єткєн алгачкы уюштуруу комитетинин иш-чарасында Бїткїл дїйнєлїк этноспорт федерациясынын президенти Билал Эрдогандын сєзїнєн їзїндї келтиргим келет. Ал минтип
айткан эле: “Тїркияда кєчмєндєр оюнун єткєрє турган кооз
жерлерибиз кєп. Бирок, биз эмне їчїн Изник шаарында єткєрїп жатабыз? Анын їч себеби
бар: биринчиси – Изник шаары
тїрк эли менен кыргыз элин тарыхый жактан байланыштырган шаар, эски тарыхыбыздагы Селжук доорунда, тїрк элинин башына эў кыйын мезгил
тїшїп турганда, миўдеген чакырым жерлерди басып єтїп,
кыргыз баатырлары тїрк бир
туугандарына жардамга келген. Ушул шаарда баатырларча курман болгон, алардын эстелигине тїрк эли таазим этет.
Экинчиден: бул шаар бир туугандык менен, бир боордоштуктун символу, кыргыз баатырлары бул жерден тїбєлїккє
орун алган. “Кыргыз жоокеринин кїмбєзї” бар. Бул тарых,
тарыхка ыйык мамиле жасагыбыз келет. Їчїнчїдєн: кыргыз эли дїйнєгє кєчмєн оюнун алып чыкты, ошондой эле
ушул оюнду улантуу їчїн Тїркия мамлекетине єткєрдї. Биз
кыргыз элинин ишенимин жогорку деўгээлде аткарабыз жана кєчмєндєр оюнунун дїйнєлїк сапарын мындан ары улантабыз. Биз ошол ыйык тїшїнїктєр менен Изник шаарында Дїйнєлїк кєчмєндєр оюнун
єткєрїї чечимин кабыл алдык!
Биздин, тїрк элдеринин биримдиги – Тїбєлїктїї!” деген. Бул
сєзгє эч кандай кошумчанын
кереги жок деп ойлойм...
Бахпурбек АЛЕНОВ
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Мелис Калданбекович
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Тєлєбек Абылович
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Тарбия иши – татаал иш

УЧКАНДА ЭМНЕ
БОЛОРУН ОЙЛОБОГОН –
УЯДАГЫ “ТАРБИЯ”
Ар бир ата-эне балам бїркїттєй кыраан,
чыдамкай, камкор, ал эми кызым ак куудай назик, ыймандуу болсо деп тилейт.
Бирок ошол бїркїттїн балапанын учканга жана тамагын таап жегенге їйрєткєнї адамдар їчїн да табылгыс сабак. Бїркїт адегенде бак-дарактын бутактарынан,
чырпыктарынан алып келип, анан эркеги да, ургаачысы да єздєрїнїн жїндєрїнєн жулуп тєшєп уясын аябай мамыктап,
жумшактап салат. Анткени, жумурткадан жаўы чыккан балапандары жїнї жок
болот. Балапандарынын жїнї чыгып, темир канат болуп барпайып калганда эркек
бїркїт канатын каккылап уядагы жумшак
жїндїн баарын учуруп, учпай калгандарын тумшугу менен бирден терип алып салат. Бул балапан тарбиялоонун эў алгачкы
кадамы. Андан соў алып келген олжосун
уянын жанына, балапандарына кєрїнєє
жерге келип жейт. Аны кєргєн балапандары баягы мамыктай болгон жумшак уя
жок катуу жыгачтын їстїндє жаткандары аз келгенсип, эми курсагы ачса да атаэнеси тамак бербей єздєрї жеп жатканына
чырылдап, уянын кырына келишет. Талпынып жатып тик ылдый кулайт. Артынан ата бїркїт шукшурулуп кирип, жерге жеткирбей жонуна тосуп алып, кайра
баягы ыўгайсыз уяга алып келип таштайт.
Ошентип, улам бири тїшкєн сайын алып
келип уяга таштай берет. Аргасыздан темир канаттарын каккылаган балапандар
учууга кєнїгє баштайт. Дал ушундай ыкма менен бїркїттєр балапандарына учканды їйрєтєт.
Ал эми биз, адамдар, балдарга тарбия берїїдє, єзгєчє акыркы 30 жылда єтє жосунсуз жоруктарга жол берип,

балдарыбыздын тескери кадамын кєрсєк да кєрмєксєн, билсек да билмексен
болуудабыз. “Элїї жылда эл жаўы, жїз
жылда жер жаўы” – дейт кыргыз элинде. Эртеўки коомду биздин бїгїнкї балдар тїзєрїн ойлосок, анда балдарды мындай шалаакы тарбияга калтырып, татаал
тагдырга дуушар кылбасак жакшы болор эле. Биз бала кезде ата-энебиз кулагыбызга куюп, кыттай уюп калган: “Улуу
киши жумшаганда чурка, улууларга акаарат келтирбе, сага єнєр їйрєтїп жаткан
устатыўдын айтканын кынтыксыз аткар,

мугалимдерге эч качан каяша айтпа” ж.б.
ушул єўдїї тарбияны азыр балдарыбызга бере албай жатканыбыз єкїнїчтїї...
Мектеп партасынан баштап эле кесип
тандоого багытталган “Ар бир кесип ардактуу” деген сабактан негедир класстын
жарымы мугалим болууга дилгирленип
турса, бир тобу дарыгер болууну каалап,
айрымдары дагы башка кесиптерди тандаар эле. Мугалим болгубуз келчї. Анткени, мугалимдеги билим, мугалимдеги
мээрим, андагы кыраакылык менен даанышмандык бизди кудум арбап алгандай.
Кесиптер тууралуу дил баян жаза турган
болсок, алгач эле “Мугалим – мємєлїї дарак” – деп баштаар элек. Азыркы ар бир
кесиптин ээси ошол тамырын тереў жайган дарактын мємєсї экендигин эч ким
тана албайт. Ар бир инсандын мугалими бар. Президентти да, министрди да,
космоско учкан космонавтты да мугалим
окуткан. Андай болсо бїгїнкї ошол “мємєлєр” єз тамырына каршы чыгып жатканы кандай?.. (азыркы окуучулардын атаэнелери да єз мугалимдеринин мємєсї
эмей эмне?)
Айтайын дегеним, укук, укук деп жатып жоопкерчилик дегенди унутуп калдык окшойт. Азыркы кїндє мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле єтє
чоў талкууда. Коомдогу кээ бир адамдар
мугалимдин укугун коргоп чыкса, бир тобу окуучунун укугу деп жер тээп жатышат. Окуучуну окутуучудан же окутуучуну окуучудан коргоо керек деген сандырак
ойго чейин жеткен абалыбызга сєз жок.
Бул эки тараптын ортосунда бири-бирине
болгон ишеним, бир максатка чогуу умтулуу болбосо билим берїї тармагында эч
кандай алга жылуу болбойт. Мугалимдерди деле талаадан алып келип эле жумушка ала койбосун эске алышыбыз керек. Ар
бир окуу жылынын башында ден соолугун толук текшерїїдєн єткєрїп, ал гана
эмес, психикалык жактан да текшерилип
анан сабак берїїгє укук алышат. Ал эми
билим деўгээли боюнча даярдыктарын
єзїнчє сєз кылууга арзыйт.
Билим алууда болобу, спортто болобу
же жєн эле багбанчылыкта болобу, ийгилик жаратуу їчїн кандайдыр бир деўгээлде курмандык керек эмеспи, анын сыўарындай, балага билим берїїдє да кандайдыр бир тыюулар же чектєєлєр, катуураак
коюлган талаптар абдан зарыл. Мисалы,
кээ бир балдар жалкоо болот, кээ бири
ашынган тентек, кээ бири єтє жоош, кээ
бири окууга кєўїлї жок, деги ар кандай
болот. Кээ бир бала урушмайынча токтолбойт, айрымдары акырын айтканда эле
тїшїнєт. Ушул єўдїї ар кандай мїнєздєгї 30-40 бала менен бир убакта иштеп
жаткан мугалим тууралуу ойлонуп кєр-

дїўїз беле? Пандемия учурунда онлайн
окуган кезде ким баласын урушкан жок?
Ким баласын урган жок же такыр кыйкырган жок? Бир баласы болсо да эч нерсе
эмес, беш-алты балалуулар айласын таппай калган учурларды кєрдїк го... Дыйкандар деле бир кїнї картєшкєсїн айдаса, башка кїнї пияз, анын эртеси жїгєрїнї айдайт эмеспи. Бир убакта 30-40ты билимге сугарып, алардын ата-энеси менен
иш алып барып, кайра жетекчиликке отчёт берип жан їрєп иштеген мугалим гана
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болушу керек. Бак деле жакшы жемиш бериш їчїн аны жаз алды менен бутайт, керексиз майда бутактарды балта менен кескендей эле мыкты окуучуну оюнкараак
болуп сабакты тїшїнбєй, жалкоолонуп
тапшырмасын аткарбай жатып балдардан
артта калбашы їчїн анча-мынча “какыскукус” кылуунун эч зыяны болбойт. Тээ
илгери баланы окууга бергенде сєєгї меники, эти сиздики деп мугалимге тапшырып кетишчї эмес беле ата-энелер. Жаш
єзгєчєлїгїнє карабай мугалимге “Сиз”
деп сылык кайрылып, айткан талаптарын
мыйзам катары кєрїшчї. Ошол биз окуучу
кезде мугалим чаап коймок тургай сабаса
да эми їйдєгїлєр укпаса экен деп зырылдап турар элек. Айрым ашынган тентектигибиз їчїн мугалимден таяк жегенибиз
кокустан їйгє угулуп калса, мугалимдин
їстїнєн арызданмак тїгїл ата-энебиз элден уялып: “Ошону кєрмєксїў, сага чала
болот, дагы катуураак сабаса болмок экен,
эмне їчїн мугалимдин айтканын укпайсыў?” – деп кайра эки эсе уруш угуп, калган токмокту їйдєн жечїбїз. Ушундай болорун алдын ала билгенден кийин мугалимдердин таяк менен берген тарбиясын
башты шылкыйтып туура кабыл алууга
аргасыз болчубуз. Ушундай тарбияда чоўойгон балдардын кийин 10 жылдык, 20
жылдыкка барганда окуткан мугалимдерине ыраазы болуп, сиздин таягыўыз мени адам кылды дегендерин кєп эле эшиттим. Эми ал убакыттар єтїп, бир топ мезгил алмашты. Учурда андай деле жыга
чаап, башын жарып салган мугалимдер
кездешпейт. Ошентсе да баласынын тартибине кайдыгер карап же єздєрї їйдєн
татыктуу тарбия бербей, ал аз келгенсип
мектептен тарбиялоого тоскоол болгон
ата-энелер кєбєйдї. Артты кылчайып карасак, катаал мїнєздєгї мугалимдин сабагын калтырбай жакшы окуп, андан корккондон болсо да тїз жїргєн учурлар эске
тїшєт, жаман болдукпу, адам кылып тарбиялап, таалимин аябаган андай мугалимдер азыр коомубузга єтє керек. Тартип
болмоюнча билим алууга мїмкїн эмес.
Ата-эне менен мугалим бир тарапта турмайынча билимдїї, тартиптїї бала тарбияланышы кїмєн. Энеси болушчаактын
баласы ыйлаак дегендей, болушчаактардын баласы кандай тагдырга туш болуп
жатканын кєрїп деле сабак алышыбыз
керек го. Же эмне, сєзсїз єз башыбызга
келмейин, бармакты кырча тиштемейин
эсибизге келбейбизби?.. Тилекке каршы,
беш манжаўды бїт тиштесеў да ал кезде
кеч болуп калары турган иш. “Агаўа каяша
айтканыў, атаўа каяша айтканыў, эжеўе
каяша айтканыў, энеўе каяша айтканыў”
дегендей, бїгїн мугалимге каяша айткан
окуучу эртеўки кїнї ата-энесине каяша
айтпайт деп ким кепилдик бере алат? Бирок ошол мугалимге да, ата-энеге да каяша айткан окуучу тагдырында жолуккан
оор кїндєргє каяша айталбай жеўилип
каларын тереў ойлонсок болор беле?
Мен деле окуучуга зомбулук менен мамиле кылып, башын жара чаап же кызылдай сабап окутканга каршымын, окуучуну басмырлап, шылдыўдоого жол берїїгє
болбойт, бирок тартип-тарбияны жакшыртуу максатында чектен ашкан жерден мугалимге да балдарды “тарбиялап
коюуга” укук берїїгє эмнеге болбосун?
Талапты катуу койгон мугалимдин келечекте балабыздын бизди гана эмес, мамлекетибизди бага турган инсан кылып тарбиялоосуна жолтоо болбой эле койсок утканыбыз ошол болор эле... Болбосо баланы окууга кабыл алып жатканда мугалим
менен ата-эне жана баланын ортосунда їч
тараптуу келишим тїзїлїп, ага кол коюлуп, кагаз толтуруп койсок да болот. Мына ошондо кандай гана жагдай болбосун
ошол келишимдин негизинде иш алып баруу оўой болмок. Мындай ыкма да айла
кеткендеги иш экени жалганбы? Болбосо ишеним менен эле баласын мектепке
алып келип, ишенип тапшырган баланы
ишенимди актоо максатында окутуп, мамлекетке салым кошсок, балким, биз эўсеген коомду тїптєй алат белек деген ойго
жетеленесиў!..
Кутмырза ЖАКЫБАЛИЕВ,
КР Президентине караштуу
Мамлекеттик тил жана тил саясаты
боюнча улуттук комиссиянын
маалымат катчысы
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Кеўешип кескен бармак оорубайт

№309 ТОКТОМ: АЗЫК-ТЇЛЇК
КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛАБЫ?
Р
еспубликабыз боюнча айдоо жерлер 1 миллион
200 гектардан ашык аянтты ээлейт. 1994-жылдары башталган жер реформасына ылайык мурдагы колхоз-совхоздордун жерлери элге їлїш катары жеке
менчикке бєлїнїп берилгенден калган 222 миў гектардан ашык жер кайра бєлїштїрїї фондунун жерлери же

болбосо мамлекеттик жер фонду катары сакталып калган. Мына ушул жерлерди дыйкандар ижарага алып пайдаланып келишкен. 2021-жылдын 17-декабрында мамлекеттик жер фондунун 75%ын їрєнчїлїк жана асыл тукум чарбаларга, кооперативдерге ижарага берїї боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин

№309 токтому чыккан. Бул токтом боюнча айыл чарба тармагынын єкїлдєрї арасында бирдей эмес пикирлер жаралып, дыйкан-фермерлердин нааразылыгы айтылууда. Биз бул ирет токтом жана анын аткарылышы
боюнча тиешелїї жактарды сєзгє тарттык.

Айыл чарба министринин орун
басары Мурат БАЙДЫЛДАЕВ:

“Кыргызленд” экспорттоочу жана импорттоочулар
ассоциациясынын тєрайымы Ленара НИЯЗБЕКОВА:

“ТОКТОМДУН АТКАРЫЛЫШЫ
БОЮНЧА ЖОБО ИШТЕЛИП ЖАТАТ”

“БРЕНДДЕРДИ ЖАРАТКАН ДЫЙКАНДАРЫБЫЗ
ЧЕТТЕ КАЛБАШЫ КЕРЕК”

- Мурат Курманбекович, Министрлер Кабинетинин №309 токтомуна ылайык, айыл чарба жерлеринин
мамлекеттик фондунан асыл тукум
жана їрєнчїлук чарбаларына пайдаланууга берилет. Жер кандай учурда
жана кандай шартта чарбаларга берилет?
- Мамлекеттик фонддун жерлери жогоруда аталган токтомго ылайык Айыл
чарба министрлигине мамлекеттик орган катары оперативдик башкаруу їчїн
мєєнєтсїз (мєєнєтїн кєргєзбєстєн) берилип жатат.
Їрєн жана асыл тукум чарбалар жерди 20 жылга чейинки мєєнєткє ижарага
ала алат. Жер кодексине ылайык мамлекеттик жер фондусунан кайрак жана кєп
жылдык єсїмдїктєр ээлеген жерлерди,
їрєнчїлїк, асыл тукум, эксперименттик
чарбаларды, илимий-изилдєє, тажрыйбаселекциялык, сорт сыноо иштерин жїргїзїї жана айыл чарба кооперативдери
їчїн 20 жылга чейинки мєєнєткє берилген жерлерди кошпогондо 5 жылга ижарага берилет. Башкача айтканда їрєнчїлїк,
асыл тукум чарбаларына жана айыл чарба єндїрїшїнїн артыкчылыктуу субъекттерине 5 жылдык мєєнєткє, андан кийин реалдуу жыйынтык кєрсєткєн чарбаларга гана 20 жылга чейин узартылат.
- Буга чейин ижарага берилип, пайдаланылып жаткан жерлерди кантип
кайтарып аласыздар?
- Баса белгилеп коё турган нерсе, токтомдо буга чейин ижарага берилген жерлерди бїт тартып алуу деген жок. Ижарага берилген жерлердин мєєнєтї бїткєн
жерлер гана їрєнчїлїк жана асыл тукум
чарбаларына берилет. Быйылкы жазга карата республикабыз боюнча 13 миў гектар жердин ижарасы бїтєт. Ижара мєєнєтї бїткєн жерлер комиссия аркылуу
каралып, анан берилет. Жерлерди їрєнчїлїк жана асыл тукум чарбаларына берїї критерийи катары алардын акыркы
5 жыл ичинде кєрсєткєн жыйынтыгы каралат жана учурдун катуу талабына жооп

бербеген чарбаларга эч кандай жер ижарага берилбейт.
- Токтом боюнча дыйкан-фермерлер
арасында нааразылыктар жаралды.
Токтом чыгаардан мурда ал боюнча
жергиликтїї айыл чарба адистеринин, дыйкан-фермерлердин пикирин
иликтеп, талкууланды беле? Дыйкандардын пикиринде бул чечим майда
чарбаларга сокку урат. А иш жїзїндє да айыл чарба продукцияларынын
дїў жыйымынын 88,8%ын ошолор берип жатпайбы.
- Токтомдун долбоору 2021-жылдын
26-августунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий
сайтына коомдук талкуулоо їчїн жайгаштырылган. Єткєрїлгєн коомдук талкуулоолордун жыйынтыктары боюнча
сын-пикирлер жана сунуштар тїшкєн
жок.
Мындан сырткары Министрлер Кабинетинин №309 токтомун аткаруу максатында Министрлик тарабынан Мамфонддун жерлерин берїї тартиби жєнїндє
Жобо иштелип жатат. Эгер кызыкдар тараптардан токтомдун аткарылышы боюнча жобого сунуш жана ой-пикирлер болсо, Министрлик талкуулаганга даяр.
- Бул токтомдун кабыл алынышынын негизги себеби эмнеде?
- Азыркы учурда єлкєбїз єзїн-єзї 1215% гана сапаттуу їрєн менен камсыздай алат. Мындан улам, ошол биздин карапайым дыйкандардын тїшїмї салыштырмалуу тїрдє тємєн болуп жатат. Тїшїмдїїлїктїн начар болуп жатканынын
бирден-бир себеби, биздин жєнєкєй дыйкандар сапаттуу їрєн менен камсыз болбой жатканында. Эгер республика боюнча сапаттуу їрєн менен бардык дыйкандарды камсыздасак тїшїмдїїлїк 50%га
чейин жогорулайт.
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри 2022-жылдын январь айында Россия Федерациясына барып, "суперэлита" жана "элиталык" їрєндєрдї алып
келїї боюнча сїйлєшїїлєрдї єткєрїп,
макулдашып келди. Сапаттуу їрєндєрдї
сатып алууга республикалык бюджеттен
1 млрд сом єлчємїндє каражат бєлїнгєн.
Жогорудагы макулдашууга ылайык,
2022-жылдын 20-февралынан кийин тїштїк облустарга жогоруда айтылган їрєндєрдїн биринчи партиясы келе баштайт.
Бул їрєндєр азыркы учурда иштеп жаткан їрєнчїлїк чарбаларга “Айыл Банк”
аркылуу 4,5 % їстєгї менен кїрєєсїз, эки
жылдык мєєнєткє насыя катары берилет. Келе жаткан оруп-жыйноо сезонунда їрєнчїлїк чарбаларыбыз ушул "суперэлита" жана "элиталык" їрєндєрдї кєбєйтїп, "элита" жана биринчи репродукциядагы їрєндєрдї тїшїм катары алат.
Ал эми жєнєкєй дыйкандарга келе жаткан кїз айларынан баштап биринчи репродукциядагы їрєндєр товардык баада
сатыла баштайт. Ушуну менен 2024-жылга карата Кыргыз Республикасынын сапаттуу їрєндєр менен єзїн-єзї камсыздоо планы ишке ашырылат.

- Ленара айым, Сиз дыйканфермерлер менен бирге №309 токтом
боюнча алардын кызыкчылыгын коргоп жатасыз. Сиздин бул боюнча пикириўиз кандай?
- Аталган токтом боюнча мамлекеттик
фонддун жерлери ири їрєнчїлїк жана
асыл тукум чарбаларга, кооперативдерге берилсе теў салмактуулук, социалдыкэкономикалык абал жана демократиялык принциптер бузулат деп эсептейм.
Дыйкандарыбыз бул ишти азыр эмес, кїздє пилоттук долбоор катары баштайлы,
азыр баштасак жазгы талаа жумуштарына
кедергисин тийгизет деп жатышат.
- Теў салмактуулук бузулат деп жатасыз, муну кандай тїшїнсєк болот?
- Азыр агроишкердик жанданып, орто,
чакан жана чоў ишкердик кылгандар бар.
ЕАЭБге киргенден бери анын алкагында
товар жїгїртїї жанданып калды. Анан
кызыкчылыктардын кагылышы деген бар
эмеспи. Аткаруу бийлигинде ишкердиги
бар айрым аткаминерлер, депутаттар менен катар агросектордо єзїнїн жолу менен
бараткан дыйкан-фермерлердин ортосунда кызыкчылыктардын кагылышуусу башталды. 309-токтомдо ири асыл тукум жана
їрєн чарбаларга, коопертивдерге жерлерди берели деп жатпайбы. Анда чакан жана орто чарбаларда иштеп жаткан дыйканфермерлер эмне болот? Алар да мамлекеттик жер фондунан ижарага жер алып иштетишет да. Негизи теў салмактуулук камсыз
кылынышы їчїн орто жана чакан ишкерликти колдоо саясаты кїчєтїлїшї керек
эле. А бизде тескерисинче чакан, орто бизнес силер эс алып тургула, биз чоў бизнести колдойлу дегендей болуп жатат. Їрєнчїлїк жана асыл тукум чарбаларга артыкчылыктар берилип, жер, жеўилдетилген
кредиттер биринчи ошолорго берилсе майда дыйкан чарабалары экинчи планга чыгып, теў салмактуу мамиле болбой калат.
Ошол эле майда дыйкан чарбаларынын
эмгеги жана аракети менен эгемендїїлїк
жылдарында єлкєнїн айыл чарба тармагы бутуна турду. Дыйкан-фермерлерибиз
єзїлєрїнїн кызылдай эмгеги менен айыл

чарбасындагы бренддерди пайда кылды.
Мисалы, Таластын тєє буурчагы, Нарын
менен Алайдын картошкасы, кыргыздын алмасы, єрїгї, балы, кара єрїгї деген бренддер пайда болду. Акыркы мезгилде кыргыз жїгєрїсї деген дагы бир
бренд чыкты. Ушулардын баары толук
бойдон дыйкандарыбыздын эмгеги менен жаралды. Министрлик мурда да статкомитеттин эле деўгээлинде болчу, азыр
да ошол эле бойдон калууда. Чакан, орто жана ири бизнеске айыл чарбасындагы адилеттїї жана реалдуу мыйзам талаасын тїзїп бере албай жерди чоў-чоў
чарбаларга берели, азык-тїлїк коопсуздугун камсыздайлы деп жатат. Бизде дагы бир агро-єнєр-жай ассоциациясы тїзїлгєн. Ага абдан ири чарбалар бирикти.
“Аталык Групп”, “Рейна Кенч”, “Тазажан”,
“Кайыўды-кант”, “Кант-сїт”, Риха деген
сыяктуу чарбалар биригип, азык-тїлїк
коопсуздугун биз камсыз кылабыз, бизге
жер бергиле деген идея ошол жактан чыгып жатат. “Аталык Групптун” 2000, айрым маалыматтар боюнча 3500 га жери
бар. А бирок ошол эле учурда алар кайсы
їрєндєрдї єстїрїп рынокко алып чыгарды? “Кайыўды кант” шекер єндїрєт. Алар
єзїлєрїнїн дыйкандар менен болгон келишимин аткарбай, тєлєм акыларын тємєндєтїп койду. Натыйжада кант кызылчанын аянты кескин кыскарып кетти. Булар анализдениши керек эле.
Албетте, айыл чарбасына реалдуу реформа керек. Бул тармакка донорлордун нечендеген насыя-гранттары, мамлекеттен бєлїнгєн акчалар бєлїндї. Бирок айыл чарбасы єнїгїп кеткен жок да.
- Токтомго ылайык буга чейин мамлекеттин жер фондусуна кайра бєлїштїрїї їчїн калтырылган жерлерди айыл єкмєттєрї башкарып келсе,
эми ал айыл чарба министрлигинин
башкаруусуна берилет. Ал жерлердин
пайдасын айыл єкмєттєрї, жергиликтїї аткаминерлер эле кєрїп келгени
айтылып жатпайбы?
- Министрликтин дооматы боюнча
айыл єкмєтї жерди каалагандай калчап,
бєлє берген деп жатат. Бул сєздє албетте,
бир аз чындыктын їлїшї бар. Бирок жергиликтїї бийликке коррупциялык иштерди жасаганга эл мїмкїнчїлїк берген
эмес. Мисалы, 5 жыл мен алсам, 5 жылдан кийин сиз айтасыз да ”эмне їчїн эле
ал ала берет” деп. Мамлекеттин фондусунан жерлерди ижарага алуу кайра эле чоў
чиновниктердин кийлигишїїсї менен чечилген учурлар жок деп айта албайбыз.
Абалга реалдуу карасак, ошол чоў-чоў
жер аянттары бїгїнкї кїнгє чейин эле
ошол чиновниктердин, депутаттардын
жакындарынын колунда болуп жатпайбы.
Мунун баарын объективдїї карап, анализ
кылып, жыйынтык чыгарсак туура болмок. Болбосо дыйкан-фермерлердин ортосунда келишпестик жаралышы мїмкїн.
Биз мына ушуга жол бербешибиз керек.
Бетти даярдаган
Бегим ТУРДАЛИЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Долбоор

Жигит єлбєс болсочу...

МУКТАЖ ЇЙ-БЇЛЄЛЄРГЄ
ЖАКЫНДАН ЖАРДАМ

Аз камсыз болгон їй-бїлєлєрдїн
жашоосун жакшыртууга
жакшы мїмкїнчїлїк тїзїлдї.
Тагыраак айтканда, аларга
єзїлєрї жазган бизнеспландарын ишке ашырууга
100 миў сом єлчємїндє
жардам кєрсєтїлдї.
Бул їчїн Эмгек, социалдык
камсыздоо жана миграция министрлиги, Бириккен Улуттар
Уюмунун Дїйнєлїк азык-тїлїк
программасы менен биргеликте пилоттук долбоор тїзгєн.
Бул иштин максаты – элдерди
жакырчылыктан алып чыгуу.
Анын негизинде Жумгал районунун Чаек айылында долбоорго катышкан тургундардын ичинен тандалып алынган 50 кишинин ар бирине кайтарымсыз 100
миў сомдук гранттар тапшырылды. Алар кїнєскана єстїрїї, мал чарбачылык, кол єнєрчїлїк, кийим тигїїчї цех ачуу
жана башка ар тармактуу бизнеспландарды жазышкан.
Негизи долбоор боюнча Жумгал жана Кадамжай райондору
тандалган. Эмгек, социалдык
камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев
долбоордун жеўїїчїлєрї менен таанышып, алдыдагы ишти
кандай жїргїзїї тууралуу ой бєлїштї.
“- Биз бул долбоорго катышкан жарандын ар бирине кантип
ишкер болуусу, кандай кылып иш
баштоосу тууралуу окууларды єткєрїп, колдоо кєрсєттїк.
Мындан ары дагы биздин адистер
алардын ишти алып кетїїсїн
кєзємєлдєп турушат. Ошондуктан долбоорго катышкандар

єзїлєрїнїн жашоосун жакшыртуу менен башкаларга да їлгї
болушу керек. Эгерде биздин оюбуз ийгиликтїї ишке ашса, єлкєнїн бардык аймагына жайылтабыз”, - дейт министр.
Ал эми Бириккен Улуттар
Уюмунун Дїйнєлїк азык-тїлїк
программасынын жетекчиси
Рам Сараваннамутту аталган
долбоор канчалык натыйжалуу
болсо ошончолук кеўири жайылтуу мїмкїндїгї болорун айтты.
“- Негизги биздин максат – аз
камсыз болгон адамдардын социалдык абалын чечїї. Алар жєлєкпул алып эле отура берсе жашаганга кыйын болот. Долбоор
боюнча конкурска катышкан ар
бир кишинин иши биздин кєзємєлдє болду. Мындан кийин дагы
байкоо жїргїзїп турабыз. Алар
їчїн азыр эў жакшы шарт тїзїлдї. Биздин їмїтїбїз акталып, натыйжасын берсе дагы кеўейтїї

мїмкїнчїлїгїн карайбыз”, - деди
Рам Сараваннамутту.
Пилоттук долбоорго катышкандардын саны 200дєн ашкан.
Бирок алардын ичинен бир ишти баштоого жана алып кетїїгє
шыгы бар адамдар тандалып,
окутулган. Алардын бири Самара
Асылбекова кийим тигїїчї машина алып, иш баштоону туура
кєргєн.
“- Мен бул долбоорго катышып калганыма абдан сыймыктанам. Кєптєн бери жеке ишкер
болсом деп кыялданчумун. Буга
чейин мїмкїнчїлїк жок болгондугуна байланыштуу кийим тигїїчї машина ала албай жїргєм.
Максатыма жетип, бул машинаны алдым. Эми акырындык менен
буюртма алып, ишти баштайм.
Бизнес долбоорумда мен жеке ишкер катары “кызга сеп” жасайм
деп жазгам. Буюрса бул тилегимди ишке ашырам”.
Самара айым Чаек айылынын
тургуну. Анын 4 баласы бар,
жолдошу жана бир уулу майып.
Учурда жашап жаткан жери да
єзїлєрїнїкї эмес. Бирок бул
кыйынчылыкка карабай єзїнїн
їйїндє эле буюртма алып тєшєк, жууркан тигип баштайт.
Жетишсиз їй-бїлєлєргє турмуш кыйынчылыгынан чыгаруу
їчїн ишке киргизилген долбоор
жакыр жашаган адамдарга чоў
колдоо болот деген їмїт бар.
Айтолкун БАДЫРОВА

АБДУВАХАБ МОНИЕВ
НАГЫЗ КАЛЕМГЕР ЭЛЕ

Белгилїї журналист жана
публицист Абдувахаб Мониев
23-февраль кїнї 48 жаш курагында мезгилсиз дїйнє салды.
Бул суук кабарды кыргыз журналистикасынын єкїлдєрї, дегеле жалпы журт кайгыруу менен кабыл алды. Кыргыз журналистикасынын нагыз калемгерлеринин бири, жигиттик сєзїнєн кайтпаган, жєнєкєй, баё, єлкє келечеги їчїн кїйїп-жанган
мекенчил жандын бул дїйнєнї
эрте таштап кетет деп эч кимдин
оюна келген эмес.
Абдувахаб Мониев акыркы
учурларда коомдук-саясий иштерге активдїї аралашып жїргєн. Ал бир катар китептердин
автору, "Генерал Ысакбек" патриоттук демилгелерди колдоо
коомдук фондунун президенти
болгон. Эмгек жолун 1992-жылы Ош облустук "Ош жаўырыгы"
гезитинде корректор болуудан
баштаган. Андан соў Чєгєм орто мектебинде лаборант, "Асаба", "Агым" гезиттеринде кабарчы болгон. "Учкун", "Ош жаўырыгы" жана "Эркин-Тоо" мамлекеттик расмий гезитинин башкы
редактору кызматын аркалаган.
Ыраматылык Мелис Эшимканов негиздеген “Асаба” гезитин
кимдер гана билбейт. Мына ушул
гезиттин мазмундуулугун арттырууда Алым Токтомушев, Султан
Жумагулов, Жолдошбек Зарлыкбеков жана башка курч таланттардын эмгеги чоў эле. Алардын
катарында кайран агабыз Абдувахаб Мониев да турган. Мониев
гезиттен кеткенде Мелис Эшимканов “Абдувахабдай эч ким макала жаза албайт”,- деп кайгырганын айтып жїрїшєт.

Абдувахаб Мониев "ЭркинТоо" гезитинин башкы редакторлугуна 2010-жылы революциядан кийин дайындалган. Ал
мамлекеттик гезитке редакторлук кылууда эркиндикке, принципиалдуулукка басым жасаган.
"Эркин-Тоо" гезитинин электрондук версиясын негиздеген.
Коомчулук аны кыргыздын
алгачкы генералы Ысакбек Мониевдин урпагы экендигин биле бербейт. Ал тїп атасы генерал
Ысакбек Мониев жєнїндє анын
урпагы катары эмес, журналист
катары китеп жазган.
Чыгаан журналисттин жазганы єзгєчє эле. Ал ар дайым
социалдык тармактар аркылуу
адамды билим гана жаркын келечекке жетелеп бара тургандыгын баса белгилечї. Єзїнїн эки
уулун эў мыкты мектептерде чоў
каражат тєлєп окутуп, єзїлєрї
ижарага алган батирде жашаар
эле. Абдувахаб акенин: “балдарым билим алса, эр жетсе, мага жїз їй салып берет”,- деп тилек кылганын азыр жакындары эскерип турушат. Келечекке
тереў ой жїгїрткєн Абдувахаб
Мониев арабыздан капыстан суурулуп кетти. Анын макалалары
чындыктын туусун дайыма бийик кєтєрїп жїрчї. Калеминин
учу курч эле. Аттиў...
"Эркин-Тоо" гезитинин жалпы
жамааты Абдувахаб Мониевдин
їй-бїлєсїнє жана жакындарына
кайрат айтып, аза кайгысын теў
бєлїшєт. Абдувахаб Мониевдин
ысымы кыргыз журналистикасынын тарыхында тїбєлїк сакталып кала берет.

єнїктїрїї, англис тилин їйрєтїї, илимий жана техникалык
билимдерди кеўейтїї, ошондой
эле Америка Кошмо Штаттары
тууралуу ишенимдїї маалымат
алуу їчїн акысыз платформа катары кызматын улантат.
Каракол Америка борборунун “Медиа сабаттуулук жана

кибер коопсуздук боюнча маалымат борбору” Каракол шаарынын Ысык-Кєл облустук китепканасында аптасына беш кїн
бою иштейт. Маалымат алуу їчїн
ackarakol@gmail.com. электрондук
дарегине кайрылсаўыздар болот.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Ысык-Кєлдє

МЕДИА САБАТТУУЛУК ЖАНА
КИБЕР КООПСУЗДУК БОРБОРУ
Єткєн жуманын аягында
Ысык-Кєл облустук китепканасында Каракол Америка борборуна караштуу «Медиа сабаттуулук жана кибер коопсуздук
боюнча маалымат борборунун»
расмий ачылыш аземи болуп єттї. Ага Ысык-Кєл облустук администрациясынын єкїлдєрї
жана Каракол Америка борборунун окурмандары катышты.
Иш-чарада “Жаш адистер їчїн
англис тили” программасын
аяктагандар сертификат менен
сыйланды. Бул программалар
АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчилиги тарабынан
колдоого алынган.
Жергиликтїї тургундарга заманбап жана жагымдуу шарттарды тїзїїдє, ошондой эле ден

соолугунун мїмкїнчїлїгї чектелген адамдарга китепкананын ресурстарын жеткиликтїї
кылуу їчїн 2020-жылдын сентябрь айында АКШ элчилиги китепкананын эки бєлїмїн оўдоптїзєє жана жаўы технологиялар менен камсыздоо иштерине
29 000 доллардан ашык акча каражатын бєлгєн. Бул долбоор айрыкча Министрлер Кабинетинин
инклюзивдїї коом тїзїї аракетин колдоо максатында ишке
ашырылды.
Жакында 15 жылдыгын белгилеген Каракол Америка борбору єз коноктору їчїн тїрдїї
программаларды сунуштап келет. Анын ичинде маданий программалар, англис тили боюнча
сабактар, VR-программалоо, код

жазуу жана катышуучуларга келечекте киреше алып келїїчї
чеберчилик боюнча семинарлар
єтєт. Ошондой эле китепкананын
АКШ элчилиги колдогон Медиаборбору жалган маалыматка каршы турууга жана медиа сабаттуулукту жогорулатууга багытталган ресурстарды, программаларды сунуштайт. Борбордун
башкы максаттарынын бири –
Ысык-Кєл облусунун тургундарын маалымат, техникалык кєндїмдєр менен жабдып, ар кандай медиа булактарынан алынган маалыматка туура баа берїї,
талдоо, ой жїгїртїї жєндємдєрїн бекемдєє. Борбор медиа жана компьютердик сабаттуулук
боюнча семинарларды єткєрєт
жана кесиптик кєндїмдєрдї

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Курортологиядагы кїжїрмєн иштер

ДАРЫГЕРДИН КОЛУНУН ЭМ
Т

аш-Дєбє айылындагы Курортология жана калыбына келтирїї илим-изилдєє
институту пандемия учурунда жана андан кийин кандай иштеп жатат деген
субкат менен атайын келип, кандай кырдаал болсо да талбай иштеп, миўдеген
адамдарды дарылап жатканын кєрїп, ыраазы болдук. Директору Марат Сагымбаев
кадимки калбаатынан жазбай, кыйынчылыкты жеўїї менен 500дєй кызматкерди
татыктуу жетектеп, Орто Азиядагы атактуу курортология институтун єнїктїрїїнїн
їстїндє экен. Баса, бул институтта иштеген врачтар илим-изилдєє жагын да
жакшы колго алышкан. Анын далили, курортологиянын жетекчиси, медицина
илимдеринин доктору Марат Сагымбаев єткєн жылы Кыргыз Республикасынын
Улуттук илимдер академиясынын анык мїчєсї болуп, академик наамын алды.
2021-жылдын 31-декабрында Президенттин Жарлыгынын негизинде «Даўк»
ордени менен сыйланды. Ал практикалык ишти айкалыштырган медиктердин жаўы
ачылыштарды жасоосуна бардык шартты тїзїп, илимге кєўїл буруу керектигин
айтып, жол кєрсєтїп келет. Курортологияда иштеген 5 жылдын ичинде анын
жетекчилиги менен 2 докторанты илимдин доктору наамдарын алышты, дагы 4
докторанты илимдин доктору даражасын коргоонун алдында турат. Мындан улам,
медицина илимине жаўылыктарды киргизїїнї каалаган, илимий иштерди жазып
жаткан медиктердин саны улам єсїп баратат.
Марат Акимович бизди кучак жая тосуп алып, 8-март аялдардын
эл аралык кїнїнє карата басымдуу бєлїгїн аялдар тїзгєн эмгек жамаатынын
алдыўкы кызматкерлеринин жана ишин тыў аткарып келаткан орун басарынын
ишине басым жасоо керектигин айтты. Биз 600дєй адам дарыланып жаткан
курортологияны кыдырып, тїзїлгєн шарттар жана кызматкерлердин иши менен
таанышып чыктык.

Курортология жана калыбына келтирїї
илим-изилдєє институтунун директорунун
атайын эсеп боюнча орун басары, медицина
илимдеринин кандидаты Данияр КАСКЕЕВ:
- Мен 2003-жылдан бери Курортологияда иштеп келатам. Башында уролог
врач болуп иштесем, кийин урология бєлїмїнїн башчысы болдум. 2020-жылдан бери директордун орун басары болуп эмгектенем. Биздин институттун 65
жылдык тарыхы бар. 1957-жылы Фрунзе шаарында министрликтин токтому
менен институт катары ачылып, иштеп
келген. Таш-Дєбє айылындагы ушул
турган имарат 1984-жылы курулуп бїтїп, республикалык калыбына келтирїї ооруканасы катары пайдаланууга
берилген. Ошол мезгилден тартып Орто
Азиядагы эў чоў оорукана катары аты
чыгып келе жатат. Кыргыз курортология илим-изилдєє институту да Фрунзеден бул жерге 1991-жылы кєчїрїлїп
келген. Ошол жылдан бери Кыргыз курортология жана калыбына келтирїї
илим-изилдєє институту катары иштеп
келатат. Институтта 14 клиникалык бєлїм иштейт. Анда оорулардын бардык
тїрїнє дарылоо жїргїзїлєт. Ангионеврология, неврология, ортопедия, нейроортопедия, омуртка патологиясы, урология, гинекология, терапия, гасртро
энтерология, пульмонология, кардиология
бєлїмдєрї бар. Андан тышкары, параклиника, физиотерапия, кинезиотерапия, ийне
рефлексиясы, функционалдык диагностика бєлїмдєрї, лаборатория иштейт. Илимизилдєє институтунда бир академик - Марат Сагымбаев, медицина илиминин докторлору - Махмуд Султанмуратов, Болот Кулов,
Марат Мамбетов жана 13 илимдин кандидаты бар. Келип жаткан 600 бейтап эки категорияга бєлїнєт. Биринчиси - бюджеттик,
ага 310 керебет бєлїнгєн. Анда пенсионерлер, майыптыгы бар адамдар, Ооган согушунун, Апрель окуясынын катышуучулары
жатып дарыланышат. Калган 290 бейтап акы
тєлєєчї орундарда жатышат.
2020-жылы дїйнєнї каптаган пандемиядан биздин єлкє дагы абдан жабыркады.
Ошол кезде Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен 2020-жылдын 29-июнунда биздин Курортология институтун кызыл зонага айландыруу чечими чыкты. Ага
300 керебет даярдадык, бирок 400 керебет
бейтаптарга иштедик. Мында да єзїбїздїн
врачтар, медайымдар, санитаркалар иштешти. Эки ай талбай иштєє менен 1059 бейтапты дарыладык. Билесиздер, «кара июлда»
кєптєгєн адамдардан айрылдык. Тилекке
каршы, бизде да 36 адам кайтыш болуп кетти. Ал учурда оору жаўы болгондуктан, кєп
суроолор жаралган. Бирок биздин кызматкерлердин бейтаптарды дарылоосу жакшы
деўгээлде болгон. Бир жыл єткєндєн кийин

2021-жылдын июль айында кайрадан коронавирус оорусунун кєбєйгєнїнє байланыштуу, биздин институт июль айында экинчи
жолу кызыл зонага єтїп, 300 керебет орун
ачылып, 50 кїндєн ашык иштедик. Анда 682
бейтапты дарылап чыктык. Экинчи жолкусу салыштырмалуу жеўил єттї. Бирок, оор
акыбалда келген 21 адам ковидден кайтыш
болду. Быйыл жайда кызыл зонага єтєєрєтпєсїбїз абалга жараша болот.
Биздин институт акыркы беш жылда кєптєгєн ийгиликтерге жетишти. 2020-2021-жылдары коюлган планмаксаттарды коронавирус илдети бир аз артка тартканы болбосо, бир топ дурус иштер
жасалды. Бюджеттин, демєєрчїлєрдїн жана єзїбїздїн каражаттардын эсебинен балдар жана санатория бєлїмдєрїнє, курортологиянын 1-кабатына ремонт жасалды, бїт
бєлїмдєргє медициналык диагноз коюучу
жана дарылоочу жабдуулар, аппаратуралар
жаўы сатылып алынды. Сырттагы аллеялар, жолдор оўдолду, асфальт тєшєлдї, бакдарактар тигилди. Былтыр 1-июлда мамлекет тарабынан жалпы медиктердин айлыгы 50 пайызга кєтєрїлгєн. Бул кызматкерлер їчїн абдан чоў тїрткї болду. Быйылкы жылдын май айында дагы медиктердин
жалпы айлыгы 100 пайызга кєтєрїлєт деп
угуп жатабыз. Биздин курортологияда бюджеттен жана бюджеттен сырткары єз эсебибизден айлык алгандар бар. Жалпы тапкан
акчабыздын 40 пайызы маянага чегерилет.

Курортологиянын
ангионеврология-1 бєлїмїнїн
башчысы, медицина
илимдеринин кандидаты,
жогорку категориядагы врач
Нестан АБДЫЛДАЕВА:
- Мен бул бєлїмдє 1985-жылдан бери иштейм.
Бизде жалпысынан 13 киши эмгектенет. Негизинен бейтаптар борбордук нерв системаларынын патологиясы боюнча
келишет. Бул жерде инсульт, башмээ травмасы, остеохондроз, грыжа
менен ооругандар жатышат. Негизинен инсульт, инфаркт алгандар кєп. Инсульт алгандан кийин ден соолугун чыўдоо їчїн келишип, басуусун, сїйлєєсїн калыптандырышат. Сїйлєгєндї кайра калыбына келтирїї
їчїн атайын логопед-афезиолог иштейт. Аларга
атайын жай темптеги спорттук кєнїгїїлєр єтїлєт. Кантип тургузуу, бастыруу, жаткыруу, сїйлєтїї керектигин їйрєтєбїз. Уколдорун сайып,
дарыларын беребиз. Бизде оорулууга комплекстїї дарылоо жасалгандыктан, абдан жакшы натыйжасын берет. Бул жерде бардык факторлор
эске алынат. 3 маал тамак берилет. Алгачкы
3 жылда мындай бейтаптар 6 ай сайын келишет, андан кийин бир жылда бир келишет.
Бєлїмдє орундар 43 адамга эсептелген, 16
кїн жатып дарыланышат. 35и бюджеттик,
8и акча тєлєп жатуучу орундар. Шарттар абдан жакшы, палаталар жарык, жылуу. Бейтапка эмне керек болсо, баары бар. Курортологияга инфекциялык, онкологиялык, психологиялык оорулуулар кабыл алынбайт.

Кинезиотерапия бєлїмїнїн
башчысы, жогорку категориядагы
врач Айнура МУСАЕВА:
- Бул бєлїм бейтаптарды кыймыл-аракет
менен дарылайт. Бизде 7 дене тарбия залы,
11-5 метрлик чоў бассейн, машыгуу залдар
бар. Анын экєє 12-15 киши бата турган чоў
залдар. Аларда 23 массажист жана эмгек терапиясын їйрєтїїчї инструкторлор иштейт.
Басып жїрїїдє кыйналган бейтаптар їчїн
2-3-кабаттарга, балдар бєлїмї болгон 4-кабатка дене тарбия залдарын ачып бергенбиз. Ал жерлерге инструкторлор бир сааттан иштешет. Биздин бєлїмдє 37 кызматкер
иштейт. Ар бир бейтаптын– инсульт, остеохондроз же омурткалары ооруса ошого жараша кєнїгїїлєрдї жасатабыз. Дем алуу,
ичеги-карын, ашказаны ооругандарга єз
кєнїгїїлєрї бар. Жалпы Курортологияга

Жогорку категориядагы
врач-гинеколог, саламаттыкты
сактоонун отличниги
Кенжекан ЖЭЭНБАЕВА:
- Мен жалпы
жонунан 41 жыл
акушер-гинеколог
болуп иштеп келатам. 35 жыл 4-гинекологиялык тєрєт їйїндє иштеп,
Медакадемиянын
кафедрасында ассистент болдум.
Бул жерде 6 жылдан бери иштейм.
Биз курортологияга жаўы жаталы деп келген аял бейтептарды текшеребиз. Аялдардын ар биринде ар тїрдїї оорулар бар экени мени таў калтырат. Акыркы 5
жылда 6 айымдан рак оорусун тапсам, акыркы бир жылда эле ал 18ге чыкты. Бул єтє
коркунучтуу. Аялдар врачтарга кєрїнбєй,
он жылдап жїрє бергенинин кесепетинен
болууда. Аялдарды мен гїлгє салыштырам,
гїлгє суу куюп турбаса соолуп калган сыяктуу, айымдарды да баттан карап туруу керек. Бизден айына 800-900дєй аял текшерїїдєн єтєт. Рак оорусу чыккандарды онкологияга жєнєтєбїз. Калган ооруларын
бул жактан комплекстїї дарылап жиберебиз. Аял єзїн дарылап, карап, бапестеп турса, їй-бїлєсїнє, балдарына да жакшы болот. Мен аялдарга єзїўєрдї карагыла, сактагыла, сыйлагыла деп кєп айтам. Учурдан
пайдаланып Умай эненин тилегин айтайын;
Бала їнї, бала кїнї єчпєсїн,
Балдар тиккен балатылар гїлдєсїн.
Мен кааларым Умай эне атынан,
Бир да бала энеси жок єспєсїн,
Бир да эне баласы жок єтпєсїн.
келген адамдар
комплекстїї
–
ме д и ка мен т оздук жана физиодарылоону алышат. Физиодарылоодон
электр,
суу, массаж, кєнїгїїлєрдї, ийне
терапиясын алышат. Ошондуктан
эч качан керебеттер бош калбайт.
Бири кетсе, бири келет. Бири онду чакырып келет. Кайра-кайра ар мезгилде келе
бергендер бар. Ал тургай 31-декабрда келип жатышат. Бул жердин абасы, суусу таза.
Республика боюнча келгендерден сырткары,
мигрант болуп иштеп жїргєндєр да келип
эс алып, дарыланып кетишет.
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кийин дагы телефон чалып, абалдарын сурап, байланышып турабыз. Ооруп жаткан
болсо кайра чакырабыз.

Балдар бєлїмїнїн
логопед-дефектолог врачы,
жогорку категориядагы врач
Бурмайым ШЕРИМБЕКОВА:

Физиотерапия бєлїмїнїн
медайымы Зинат РАЙЫМБЕКОВА:
- Мен бул жерде
1986-жылдан бери
иштейм. Азыркы
учурда бейтаптарга парафин коюу
бєлїгїндє иштеп
жатам. Бизде алты ай сайын алмаштыруу болуп
турат. Физиотерапия бєлїмїнїн 24
кабинети бар, анда ар тїрдїї аппараттар коюлган.
Жарык, жылуу, электр токторун берген аппараттарды унутпай, улам єздєштїрїп туруу їчїн алты айда бир кызматкерлер алмашып иштешет. Баткак дарылоосу їчїн жер
тєлєдє баткактарды ысытып кєтєрїп келген
балдарды, медайымдарды, санитаркалардын
баарын кошкондо жалпы жонунан бєлїмдє
50 кызматкер иштейбиз. Иштєє їчїн бардык шарттар тїзїлгєн. Мага єз ишим абдан
жагат. Бєлїм башчыбыз Нуржамал Арзыкуловнанын жетекчилиги менен баарыбыз
ынтымактуубуз. Кєпчїлїгїбїз ушул институт ачылгандан бери иштеп келатабыз. Бизге жатып кеткен бейтаптар дайыма ыраазы
болуп кетишет. Адамдарга пайдабыз тийип
жатат деп биз дагы сїйїнїп калабыз. Бейтаптар ден соолугун абдан жакшы чыўдашат.
Їч маал берилген диеталык тамак-аштар да
ден соолукка абдан пайдалуу.

Пульмонология бєлїмїнїн
башчысы, жогорку категориядагы
врач Рапат НИЯЗАЛИЕВА:
- Бул єпкє оорулар
бєлїмїндє
11 киши иштейбиз. Мурда терапия бєлїмї менен
чогуу болчубуз,
2006-жылы єзїнчє бєлїштї. Пандемия учурунда
биздин Курортология эки жыл кызыл
зонага айланганда биздин бєлїм
реанимация бєлїмї болуп иштеди. Бизде 28 орун бар, анын
20сы бюджеттик, мында пенсионерлер, майыптар, согуштун ардагерлери жатышат, 8и
акча тєлєп жаткандар. Бизде башка бєлїмдєргє караганда кислороддук аппараттар
кєп, дайыма иштеп турат. Бейтаптарга эмне
керек болсо бардык жабдуулар менен жабдылган. Керебеттер бош калбайт, улам бири
келип, кетет. Єпкєсї кагынып келген бейтаптар бизден дарыланып чыгып кеткенден

- Биздин балдар бєлїмїндє 45
керебет орун бар.
14 кызматкер иштейбиз. Бєлїмїбїз
Тїркия мамлекетинин каражатына толук ремонттон єткєн. Курортология боюнча эў
мыкты бєлїм. Бизде ар тїрдїї оорулар менен республиканын ар кайсы
жеринен келген
балдар жатып, дарыланышат. Мен логопед
болгондуктан ооз кєўдєйї жок, тили жакшы
иштебеген, сєздєрдї жакшы сїйлєй албаган, ал тургай бир дагы сєз сїйлєй албаган
балдар менен иштейм. Бул жерде 1993-жылдан бери логопед болуп иштеп келатам. Атайын балдар логопеди болуу їчїн экинчи билимди окуп, диплом алгам. Сїйлєбєй келген
балдар сїйлєп баштаса, ишибиздин натыйжасына кубанабыз. Атайын логопед издеп
келгендер бар. Иштеген ишиўдин жыйынтыгы чыгып турса сїйїнїп каласыў. Балдар айыгып кетсе, єзїўдї керектїї кадр сезип, сыймыктанасыў. Жабыркап келген балдардын кєўїлїн кєтєрїї їчїн майрамдарды
уюштурабыз, Балдар кїнїндє, Жаўы жылда
администрация менен бирге белектерди беребиз. Балдардын ден соолугун комплекстїї
дарылаганыбыз їчїн натыйжа чоў. Мисалы,
башка ооруканаларда бир гана органын дарыласа, бул жерде кайсы гана жери оорубасын баарын дарылатып кетїїгє мїмкїн. Їч
маал тамагы бар. Бардык шарттар тїзїлгєн,
аппаратуралар жетиштїї. 17 жашка чейинки балдардын баары бекер дарыланышат.

Гастроэнтерология же ашказан,
ичеги оорулар бєлїмїнїн улуу
медайымы Айгїл ДАНИКУЛОВА:
- Бул жерде иштегениме 15 жылдай болуп калды.
Институт жылына миўдеген бейтаптарды кабыл
алат. Биздин бєлїмдє ашказанга
зонт жуткуруу аркылуу ооруларын
аныктап, врачтар
менен дарылоого
аракетибизди жумшайбыз. Бєлїмїбїз
40 орунга ылайыкталган. Оорулуу адамдардын кєптїгїнєн бир гана ашказан же ичегикарын ооруларын эле эмес, башка жери ооруп
келгендерди кабыл алууга аргасызбыз. Анткени, орундар жетишпейт. Бїгїн эле коляскада отурган эки майып адам келип жатты. Эки
жыл бою Курортология кызыл зонага айланды. Ошондо биз дагы кєп тажрыйбаларды алдык, бейтаптарга колдон келген жардамыбызды бердик. Институтта жогорку категориядагы врачтар кєп иштешет, илимдин кандидаттары да Кудайга шїгїр. Директорубуз баарыбызга атадай камкор, кєп насааттарын айтып, ишибизди так аткаруубузду суранып,
баттан кабар алып турат. Жада калса медайымдардын, кенже кызматкерлердин кийген кийимине чейин кєўїл бурат. Анын медайымдардын кєўїлїн кєтєрїп, атайын сурап, абалыбызды билип туруусу бизге стимул берет. Бейтаптар бизге абдан кєп келишет, орун жок десек капа болушат. Биздин
институт мындан ары да єнїгїп-єсїп, бейтаптарга жардамын тийгизсе деп каалайм.
Ага ар кимибиз єз салымыбызды кошуп келатабыз. Медайым болуп иштегениме сыймыктанам, ушул кесибимди сїйєм. Жумушка
майрамга келгендей келебиз, анткени бардык шарт, сыйлап турган эмгек жамааты бар.

Урогинекология бєлїмїнїн
медайымы Айгїл АЖЫКАНОВА:
- Бєлїмїбїз урология болуп эркектерди да, гинекология болуп аялдарды да дарылайбыз.
50 керебет орун бар,
анын 40ы бюджеттик. Бизге бєйрєгї ооругандар келип жатканы менен
аларда кант диабети, жїрєк кан тамыр оорусу, кан басымы менен жабыркагандар, грыжасы барлар кєп. Аларды биз
комплекстїї дарылайбыз. Ушул кесипти сїйгєнїм їчїн кєп жылдан бери иштеп жїрєм.
Бєлїм башчыбыз Шааркан Ташматовна баарыбыздын башыбызды бириктирип турат, ынтымакта бир команда болуп иштейбиз. Їйгє
караганда бул жерде кєбїрєєк жїрєбїз, кїнтїндєп калабыз. 19 киши иштейбиз. Республиканын булуў-бурчунан сырткары бейтаптар Казакстан, Россиядан бери келишет. Бизге
ыраазы болуп, жеўилдеп калганын айтышат.
Кайра-кайра келе берген пациенттер кєп. Каралбай калган Курортология четинен ремонт
болуп, оўдолуп жатат. Имараттын сырткы айланасы дагы жаркырады. Ушундай ремонт
биздин бєлїмгє да болот деп ишенебиз. Канчалык жаркырап турса, ошончолук натыйжа
болот, ошончолук иштегиў келет. Буюрса, баары жакшы болот, бул жетекчибиз менен кєп
иштерди жасай алабыз деп ойлойм.

Тамак-аш бєлїгїнїн диет адиси
Динара ШАБЫРАЛИЕВА:
- Курортологияда тамак-аш эки
тїрдїї – бюджеттик жана атайын
эсепте даярдалат.
Азык-тїлїктєрдїн
кымбаттап кеткенине байланыштуу
биз дагы тамакаштардын баасын
февралдан баштап
кєтєрїп жатабыз.
Атайын эсеп менен жаткан адамдар тамакка да єзїнчє тєлєшєт. Бизде ар
тїрдїї оорулар менен бейтаптар кєп жаткандыктан атайын ден соолукка пайдалуу
диеталык тамактарды жасайбыз. Эгер бейтаптар жалаў биз даярдаган диеталык тамактар менен азыктанып, дарыланса ден
соолугун абдан чыўдамак. Ар бир даярдалган тамак куурулбайт, бууга, сууга гана бышырылат. Тамак жасоочу жайда бир башчы,
5 ашпозчу, 5 ашкана кызматкери иштейт.
Азык-тїлїктєр тендер аркылуу алынат, єзїбїз текшерип алабыз. Азыркы жетекчибиз
келгени тамак жасалуучу жай толук ремонттон єттї. Ичи аппак, жылуу. Плиталар сонун иштейт. Ысык-муздак суусу бар. Идишаяктарыбыздын баары кашыкка чейин жаўы
алынды. Кызматкерлердин ашпозчу кийимдери жаўыланып тигилген. Айлыктарыбыз
да кєтєрїлдї. Кызыл зона болгон учурда да
токтобой, ооруганыбызга карабай иштедик.
Жумуш оор болсо да бардык шарт тїзїлгєнї їчїн бул жерде иштєє биз їчїн майрам.

Ийне рефлекси терапиясынын
бєлїм башчысы, жогорку
категориядагы врач
Эсенбїбї САБИТОВА:
- Кытай ыкмасы
менен денеге ийнелерди же кыргызча айтканда алтын
ийнелерди сайууну
єздєштїрїп, иштеп келатканыма
20 жылдай болду.
Єзїм кардиологтерапевт врачымын. Бул жерде ийне терапиясы бєлїмїнїн ачылганына
7-8 жылдай болду. Ийнелерди Кытайдан

буйрутма менен алдырабыз. Ийнелерди жана кол каптарды бир жолу эле пайдаланып
ыргытабыз, алар утилизация бєлїмїнє кетет. Бєлїмїбїздє 6 врач эмгектенет, ийне терапиясы боюнча курстарды окуп бїтїшкєн.
Ар бир 5 жыл сайын курстардан окуп турабыз. Ийне кєп ооруларга колдонулат. Курортологияда 14 бєлїм бар, ошолордо жаткан
бейтаптардын 80-90 пайызы бизге келип ийне сайдырышат. Адамда 12 орган бар, ошонун
бири баланстан чыкканда адам ооруп калат.
Ар бир органдын єз каналдары бар, ошол каналдардагы активдїї точкалар аркылуу организмге ийне сайып, таасир беребиз. Органдын
ички жана сырткы бузулуусун ийне аркылуу
калыбына келтиребиз. Жылдан-жылга ийне
сайдырууну каалагандар кєп. Сырттан келип
сайдырып кеткендер да бар. Мурда 3 врач иштесек, азыр 6 врач болдук. Азыркы жетекчибиздин иш билгилиги менен кєп жакшы иштер болууда. Кабинеттерибиз жарык, жылуу.
Бул жумуш єзїмє абдан жагат.

Омурткалар патологиясы
бєлїмїнїн улуу медайымы
Айнура ЖУМАШЕВА:
- Мен 2014-жылдан бери бул жерде
иштеп жатам, бирок медайым катары иштегениме
10 жылдан ашып
калды. Бизде негизинен грыжа, сколиоз менен ооругандар, травмадан
кийин ден соолугун чыўдайм деген бейтаптар жатышат. Бєлїмдє 16
кызматкер иштейбиз. 49 керебет орунубуз
бар. Бєлїм башчыбыз Курстан Рыспаев медицина илимдеринин кандидаты, стажы 10
жылдан ашып калды. Бєлїмїбїздї жакында
ремонттон єткєрїп алдык. Бардык шарттар
тїзїлгєн. Бейтаптар дарыланып кеткичекти кїлїп-жайнап, жакшы карайбыз. Бизден
жакшы болуп сакайып кеткендер кєп. Чет
єлкєдєн да келип дарыланышат.
Курортология илим-изилдєє институтунун директорунун орун басары, жогорку категориядагы врач, медицина илимдеринин кандидаты Каскеев Данияр Мамбеталиевич жєнїндє азыноолак сєз кылгым келди. Анткени,
ал жєнїндє кесиптештеринен кєптєгєн жылуу пикирлерди уктум. 2003-жылы курортологияга жумушка орношкон. 20 жылдан бери
урология бєлїмїндє алгач врач, андан кийин
бєлїм башчы, кийин директордун орун басары кызматтарын басып єтїп, єзїнїн туруктуулугун, сєзгє бекемдигин, иштин майын чыгара иштеген кызматкер экенин далилдеген.
Мїнєзї оор-басырыктуу, келечектен кєптї
їмїттєндїргєн Данияр Мамбеталиевич доктордук диссертациясын жактоонун алдында
турат. Анын темасы – урологиядагы оўойлук
менен эч ким батына албай турган табарсык
оорусуна байланыштуу татаал изилдєє. Буга
чейин ооруга байланышкан єзїнїн ачылыштарын патент катары каттаткан, илимий диссертациясын жазып бїткєн. Эмдиги жылы доктордук диссертациясын жактап калса, институт їчїн утуш болот. Дагы бир илимдин доктору институттагы иштин натыйжалуулугун арттырат. Їч баласы бар, келинчеги да
врач. Курортологиядагы эмгек жамаатынын
алдында кадыр-баркка ээ. Директору мындай
орун басары менен сыймыктанаарын айтты.
Курортология жана калыбына келтирїї
илим-изилдєє институтунун директору Марат Акимович, анын ишин жеўилдетип, уучун
узарткан орун басарлары, илимдин доктор,
кандидаттары, врач-медайымдары, кенже
кызматкерлери ынтымакта, муштумдай тїйїлїп бир команда болуп иштеп турганда Курортология гїлдєп-єнїгїп, алдына койгон максаттарына жетет деп тереў ишенем. Гезиттин окурмандарынын атынан Курортологиянын жалпы жамаатын, анын басымдуу бєлїгїн
ээлеген аял дарыгерлерин, жалпы айымдарын
алдыда келаткан 8-март эл аралык майрамы
менен кызуу куттуктап, узун ємїр, бакубат
жашоо каалайбыз.
Сымбат МАКСУТОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Єткєн ємїр, баскан жол

АК ЭМГЕГИ МЕНЕН АБРОЙ
ТАПКАН АБЫЛГАЗЫ АБА
Жакында жашы сексенге таяп калган
Абылгазы аксакал редакциябызга баш
багып калды. Ал єткєн жылдын аяк
ченинде Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин Ардак
Грамотасы менен сыйланган экен.
Чынында мындай чоў даражалуу
сыйлыкка ээ болуу сыймык эмеспи. Ал эми
ошол сыйлыктын артында канчалаган
эмгек жатканын кєпчїлїк биле бербейт.
Абылгазы абанын эмгек жолу тууралуу
баштан-аяк мага айтып берген аўгемеси,
ал тууралуу макала жазууга тїрткї
болду. Анын делого тиркелген эмгек жолу
жєнїндєгї маалыматтар да, анын тыкан
адам экенинен кабар берип турду.
Абылгазы Жолдошов 1943-жылы АтБашы районунун Кара-Булуў айылында
жарык дїйнєгє келип, балалык чагы ушул
айылда єткєн. Кол-арага жарап калгандан
тартып колхоздун ар кандай майда чарбалык иштерине кємєгїн кєрсєтє баштаган.
Адегенде илкий баскан єгїз минип, чийне менен арпа эгинин ташыганга жардам
берип жїрсє, эс тарткандан тартып ат менен бакан сїйрєтїп, чємєлє тартат. Ошентип жаштайынан эле кара жумушка бышып, эмгектин даамын тата баштаган. Орто мектепти аяктагандан кийин, 1961-жылы Фрунзе шаарына келип, жїргїнчї ташуучу автобазага слесарь болуп ишке кирет. Ал жерде эки жыл иштегенден кийин
1963-жылы Советтик Армиянын катарына
чакырылып, аны 1966-жылы аяктап келген соў айылында дагы эки жыл эсепчи
болуп эмгектенет. Ошентип, бир топ турмуштук тажрыйбага ээ болгондон кийин
гана 1968-жылы Фрунзедеги Айыл чарба
институтунун зоотехникалык факультетине тапшырып єтїп, аны 1973-жылы ийгиликтїї аяктаган соў, кыргыз уяў жїндїї
жогорку продукциялуу єндїргїч кочкорлор, “Ала-Тоо” породасындагы єндїргїч
букалар багылуучу Республикалык малды асылдандыруу станциясынын кой тармагы боюнча бєлїмдє адегенде зоотехник, 1976-жылдан тартып башкы зоотехник болуп эмгектенген. Чїй єрєєнїндєгї

райондордо, кєбїнесе Суусамыр єрєєнїндє, Кенес-Анархайда кєчмє лабораторияларды уюштурууга, койлорду жасалма жол
менен уруктандыруу єнєктїгїн єткєрїїгє
жигердїї катышып жїрєт. Ал республиканын аймактарындагы жасалма уруктандыруу заводдорунда, чарбаларында
болуп, койлорду бонитировкалоо ишине кол кабыш кылып, практикалык жардамдарды да кєрсєтєт. Анын єзїнїн адистигине жасаган жоопкерчиликтїї мамилеси, аткарган кєрїнїктїї иштери 1976-жылы Москвадагы Бїткїл союздук эл чарбасынын жетишкендиктери кєргєзмєсїнєн
(ВДНХдан) билимин єркїндєтїї їчїн он
кїндїк семинарга жєнєтїлїшїнє тїрткї
болот. Андан соў, партиянын Кант райондук комитетинин жолдомосу менен Фрунзедеги марксизм-ленинизм университетин бїтїрєт. Эмгектеги жетишкендиктери
їчїн мекеменин Ардак Грамотасы менен
сыйланып, кєп жолу алкыш ээси болот.
1977-жылы КПССтин мїчєлїгїнє кабыл
алынат. Ал убакта КПССтин мїчєлїгїнє
татыктуулардын татыктуулары гана кабыл
алынчу. Ошондуктан партияга мїчє болуп
кабыл алынышы зор жетишкендик болчу.
1978-жыл Абылгазы абанын эмгек жолундагы бурулуш жыл болуптур. Себеби,
ушул жылдын сентябрь айында Айыл чарба министринин орун басары Р.Дыйканбаев аны єзїнє чакырып, “Сиз Ат-Башы
районунун айыл чарба башкармалыгына
кызматка жєнєтїлїп жатасыз” деп айтат.
Дароо макул болот. Ошентип, ал Ат-Башы
районунун айыл чарба башкармалыгында
башкы зоотехник болуп эмгектене баштайт. Башкы зоотехник катары райондун
чарбаларында коомдук малдын породасын жакшыртууга, селекциялык иштерге, малды жасалма жол менен уруктандыруу єнєктїгїнє єзгєчє кєўїл бурат. Зоотехникалык илимдин жетишкендиктерин, алдыўкы тажрыйбаларды, ыкмаларды кой, уй, жылкы тєлдєтїї, малды багып
семиртїї, кой, уйларды жасалма жол менен уруктандыруу, малды кыштатуу єнєктїктєрїндє кеўири колдонот жана булар
боюнча малчылар арасында семинарларды

єткєрїп турат. Анын натыйжасында чарбалардагы коомдук малдын башын жоготуу азайып, тєлдїн саны кєбєйгєн.
Советтик мезгилде партиянын чечими
– чечим болгон. Аны аткарбаганга да айла жок болчу. Ошондуктан партиянын райондук комитети 1979-жылы А.Жолдошовду 1-Май колхозуна башкы зоотехник
кылып жєнєткєндє ойлонбой туруп макулдугун берген жана колхозго келгенде
адатынча ишке баш-оту менен киришип,
эгерде мурда малчылар, чабандар менен
аралыктан иш алып барган болсо, бул чарбага баргандан кийин алар менен тикелей
иштеше турган болду. Короо-сарайларды
кыдырып, чабандарга кандай талаптар
коюла тургандыгын жакшы билгендиктен, 1-Май бир нече айылдан турган колхоз экен, кыдырып иштєєгє туура келген. Ал убакта машина жетишсиз болгондуктан колхоздон ат сурап алып, бир короодон бир короого атчан барып иштеген.
Бирок айылдар ортосундагы аралыктар

бири-биринен алыс болгондуктан колхоздун башкармасынан дагы бир ат сурап алып, аттарды алмак-салмак минип
малчы-чабандарды кыдырып иштеп жїрдї. Чарбадагы чабандардын, малчылардын аткарган иштери ойдогудай эмес экенин кєрїп зээни кейийт. Жїр-нарыга салып, илеў-салаў малчылар да жок эмес
экен. Андайларга Абылгазы аба адегенде жол кєрсєтїп адистик кеўештерин айтат. Ошого карабастан тоў моюндукка
салып, бир нече жолу айтса да Абылгазы абанын айткандарын аткарбай койгон чабан-малчылар менен жакалашканга чейин барган учурлар болуптур. Ал мал
чарбасынын продукциялуулугун жогорулатуу їчїн зоотехникалык эрежелердин
сакталуусуна жана мал багууда тоюттун
жетиштїїлїгїнїн маанилїї экендигине
айрыкча кєўїл бурган. Анын натыйжасында 1-Май колхозунун мал чарбачылыгынын кєрсєткїчтєрї райондо бир кыйла жогорулаган. Абылгазы Жолдошовдун
мыкты зоотехник экенин малчы-чабандар
баалай башташат. Айылдык кеўешке депутат да болуп шайланат. Бир жолу колхоздун эў алдыўкы чабаны Шерип Жапаров Абылгазы абага кайрылып: “колхоздо
канчалаган зоотехниктер иштеп кетишкен, бирок, алардын бирєє да сага окшоп,
ат минип алып жума сайын келип чабандардын, малдын ал-жайын сураган эмес”
деп, ыраазычылыгын айткан экен.
Колхоздо эки жылдай иштеген соў,
Абылгазы Жолдошовду партиянын АтБашы райондук комитети райондук айыл
чарба башкармалыгына кайрадан келип
башкы зоотехник болуп иштєєгє чакырат.
Бул мурда иштеп кеткен мекемеде кайрадан иштеп калуу, ага кєп кыйынчылык
алып келбеси тїшїнїктїї эмеспи. Ошондуктан ал райондук айыл чарба башкармалыгында бир топ жылдар їзїрлїї эмгектенет. 1985-жылы Москвадагы Бїткїл
союздук эл чарба жетишкендиктери кєргєзмєсїндєгї семинарга катышып келїїгє
кайрадан жєнєтїлєт. Ага "Айыл чарбасынын отличниги" тєш белгиси ыйгарылат. Эл арасында єз ишин мыкты билген адис жана жїрїш-турушу салабаттуу, терс адаттардан таптакыр алыс адам
катары бийик абройго жетишет. Азыркы
учурда Абылгазы аба ардактуу эс алууда. Бала-бакырасы менен бактылуу ємїр
сїрїїдє.

Кант тобокелдиги

ООРУНУ АЛДЫН АЛУУ
АЛДА КАНЧА ЖЕЎИЛ
Кант диабети – XXI кылымдын
оорусу деп бекеринен
жарыяланган эмес. Анткени,
дїйнєдє бул оорудан ар бир
5 секунд сайын бир адам кєз
жумуп турат экен. Дїйнєлїк
Саламаттык сактоо уюмунун
маалыматы боюнча 2030-жылга
чейин кант диабети – єлїмдїн
жетинчи себеби болуп калат
деп болжолдонууда. Бїгїнкї
кїндє дїйнє жїзї боюнча 350
миллионго жакын адам бул
єнєкєт оорудан жабыркайт.
Бул тууралуу жакында Бишкекте Дїйнєлїк Саламаттык
сактоо уюмунун техникалык
колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо
министрлигинин, Бїткїл дїйнєлїк Саламаттык сактоо уюмунун
єкїлдєрїнїн жана Кыргызстандагы Саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин катышуусунда єткєн “Кыргызстанда
кант диабетин аз аныктоо кєйгєйлєрї” боюнча тегерек столдо
айтылды. Бейтаптардын 90 пайызына 2-типтеги кант диабети

диагнозу коюлат.Ал ашыкча салмак менен байланышкан инсулинге каршылыктын (иммунитеттин) айкалышы жана уйку безинин бета-клеткаларынын инсулинди жетиштїї єлчємдє єндїрїї жєндємдїїлїгїнїн начарлашы менен мїнєздєлєт. Инсулин
жетишсиздигинин натыйжасында кандагы канттын деўгээли кєтєрїлєт жана бул кєптєгєн дене
системалары їчїн уулуу.
“Кант диабети – майыптуулукка алып келген эў кеўири
тараган оорулардын бири, анын
татаалданышы єлїмгє алып келет. Министрлик Дїйнєлїк Саламаттык сактоо уюмунун “Кант
диабетин кєзємєлдєє” долбоорунун алкагында кант диабетин алгачкы баскычта аныктай турган
скрининг єткєрїїнї пландоодо”
дейт Саламаттык сактоо министрлигинин башкы адиси Нургїл Ибраева. Кыргызстанда баштапкы
медициналык-санитардык жардамдын деўгээлинде кант диабети
менен кїрєшїїнїн жыйынтыгы,
аны алгачкы стадиясында аныктоо єтє тємєн экенин кєрсєттї.

Кыргыз мамлекеттик кайра
даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык иститутунун эндокринология курстарынын башчысы Роза
Султаналиеванын маалыматына караганда, акыркы жылдары
єлкєбїздє дїйнє жїзїндєгїдєй
эле кант диабети менен ооругандардын саны 3,4 эсеге кєбєйїп,
анын ичинен 96 пайызы 2-типтеги кант диабети менен ооругандар.
“Бїгїнкї кїндє кант диабети дїйнєнїн бардык єлкєлєрїнїн саламаттык сактоо тармагына чакырык таштады. Кант диабети менен ооругандар катастрофалык тїрдє єсїїдє. Кант
диабетин дарылоо єтє кымбат.
Кыргыз Республикасында бул
ооруну дарылоого мамлекеттик
бюджеттин 20-25 пайызы жумшалат. Кандай болгон кїндє да

єєрчїшїп кеткенден кєрє, оорунун алдын алуу алда канча арзан. Андыктан сергек жашоо образын карманып, тамактануу рационубузга жана салмагыбызга
кєз салышыбыз керек” дейт Роза Султаналиева.
Диабеттин тобокелдик факторлору – туура эмес тамактануу, ашыкча салмак, физикалык
активдїїлїктїн жоктугу, туруктуу стресс менен байланышкан.
Негизги себебин так тїшїнїї керек. Ооруну жана анын оор кесепеттерин: кант диабети, муун
оорулары, кєрїїнїн начарлашы, бєйрєктїн иштєє абалынын жетишсиздиги, инфаркт
миокарды баары биригип келип эле кандагы кантты єз убагында текшерїїнїн негизги чарасы. Мындай кырдаалда эмне
кылсак болот?
Профилактикалык медицина,

Абдимухтар АБИЛОВ

сергек жашоо образы, адамдын
єз ден соолугу їчїн жоопкерчилиги азыркы учурда биринчи даражадагы мааниге ээ.
Биринчи кезекте 2-типтеги
кант диабетин алдын алуу зарыл жана бул мїмкїн. Кыскасы, сергек жашоо – кант диабетинин єсїп-єнїгїп кетїїсїнїн
алдын алууга жардам берет. Буга чейин кант диабети менен
ооруган адамдар їчїн оорунун
татаалдануу коркунучун азайтышы мїмкїн.
2020-жылдын 1-январына карата Кыргызстанда кант диабети менен 62,878 бейтап катталса,алардын ичинен 1-типтеги
кант диабети менен 2499 адам
жабыркайт экен. Єкїнїчтїїсї
дагы, коркунучтуусу дагы – бул
ооруга чалдыккандардын жыл
сайын кєбєйїп жатканы.
Республикабызда катталган єлїмдїн себептери:
1. Жїрєк-кан тамыр оорулары
2. Онкологиялык оорулар
3. Дем алуу органдарынын
оорулары
4. Тышкы себептерге байланыштуу єлїмдєр
5. Covid-19 дарты
6. Тамак сиўирїї, ичеги-карын
оорулары
7. Кант диабети болуп калышы
мїмкїн экенин адистер коўгуроо кагышууда.
Разия ЖООШБАЕВА
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Азыркы адабияттын аты эмне?

“АКЫНДАРДЫН ООЗУ МЕНЕН
КУДАЙЛАР СЇЙЛЄЙТ”
(Башталышы єткєн санда)
Э.Нурушев: Себеби, ал кезде чындап эле акындарды абдан
бийик баалашкан. Аларды Кудайдын элчилери деп эсептешкен. Ал доордо ыр жазган адамдар дээрлик жок болгон. Ошол
їчїн бирин-экин акындарга аябай таў калып, суктанып карашкан. Сократ айткандай “кудайлар
акындардын оозу менен сїйлєгєн”. Азыр болсо жин-шайтан,
азезилдердин баары акынжазуучулардын оозу менен сїйлєп калбадыбы. Кээ бир романдарды, чыгармаларды окусаў муну акыл-эси жайында неме жазганбы, же айныган бирєє жазганбы деп таў каласыў.
Є.Тиллебаев: Шык-таланттан кур жалак, адабияттан
эч кабары жок немелер, эл
дарбыса кошо дарбып, ырын
деле, кара сєзїн деле жазып,
баарын аралаштырып жиберди. Бул нерсе барып-келип
окурмандын табитин бузду.
Азыр кєпчїлїктїн башы айланып, кайсы жакшы чыгарма, кайсынысы халтура экендигин айырмалай албай калды.
Э.Нурушев: Ооба, туура айтасыў, массалык адабият, маданият ошентип єзїнїн табитин
пайда кылат, тїзєт. Алар чыныгы искусствону, єнєрдї, чыгарманы танат. “Бул деген ак сєєктєр
їчїн жазылган чыгарма, а биздин китеп мына биздикиндей
эле болот” деп элди ишендирет.
Ал турсун Достоевскийдин “Сулуулук дїйнєнї сактап калат” деген улуу сєзїнїн да ашмалтайын
чыгарышты. Сулуулук дїйнєнї
сактабайт, ал бир жексур болуп
кетти деп жатышат. Анткени,
гламурный индустрия деген чыкты. Сексенге чыгып калса деле
бет терисин алмаштырып, операция жасап, жашартып салат.
Є.Тиллебаев: Эми ал сулуулукту тїз кабыл албаш
керек. Ал тек гана адамдын
сырт келбетинин, же бетинин сулуулугу эмес го?
Э.Нурушев: Жок, азыр адамдын жан дїйнєсїн деле, керек
болсо поэзияны деле жасап жатышпайбы. Акын єзїнїн жеке кїйїтїн, тагдырын ырдаса
да ошол нерсе жалпы адамзатка тиешелїї болгондой деўгээлге кєтєрїлїш керек. Мына, сїйїї темасын эле алалы. Кимдер гана бул темада ыр жазган
жок. Оскар Уайлд “Сїйїї деген
азыр жок. Ал єлдї. Аны акынжазуучулар ар кандай жаза берип, тамтыгын чыгарып бїтїштї” деп айтып чыкты. А болбосо сїйїї адамдагы эў улуу, таза,
ыйык сезим го. Ал боюнча Платондун єзїнчє трактаттары бар.
Сїйїїнїн канча тїрї болорун,
кайсынысын чыныгы, кайсынысын жасалма сїйїї деп атай турганын талдап, ар бирин бєлїп
кєрсєткєн.
Є.Тиллебаев: Эсенбай аке,
мындай абалга келерден мурда, адамдар, биз єзїбїз, коом
деградацияга учурап, баштагы туу туткан ыймандык

асыл-нарктарыбыздан ажырап, адеп-ахлактык чектерден аттап єтїп кеттик кєрїнєт. Биз їчїн ыйык эч нерсе калбады. Атасы кызын зордуктап, баласы апасын єлтїрїп жатат, ушул сыяктуу
їрєй учурган кылмыштар
да бизге єєн учурабай калды.
Баарына кулак бышты болуп,
кєнїп бїттїк. Ага мына бул
ит куугандай ылдамдык, богужини аралашып агып жаткан
интернеттеги маалыматтын кара сели, технология
себеп болду чамасы?..
Э.Нурушев: Жок. Алар деле эмес. Жалпыга белгилїї бир
нерсе бар да. Сократ чаламандын
чак тїшїндє базарда чырак кєтєрїп алып жїрєт. Жолуккандар “эй, Сократ, эмне издеп жїрєсїў?“ десе: “сїйлєшє турган
адам издеп жїрєм” деп жооп берет. Мына кєрдїўбї, адамзат тээ
ошол Сократтын мезгилинде эле
деградацияга учураган. Адамдар
дайым эле єз заманындагы алдыўкы кєз караштагы улуу инсандарды, акындарды, ойчулдарды тїшїнгєн эмес. Кайра аларды мазактап, тепкиге алышкан.
Є.Тиллебаев: Туура айтасыз, Американын улуу акыны Уитменди алалы. Анын
“Жалбырактар” деген шедевр
ыр китеби жарыкка чыкканда ошол кездеги акындар, адабиятчылар, сынчылар “ушундай да ыр болобу. Бу поэзия
эмес, бул бир сандырак нерсе” деп жазышкан. Уитмен
єзїнїн китебине кол жазмасын жазып берген бир сынчы
акындын китебин кайра єзїнє кайтарып салып жиберип:
“Уитмен, сенин бул ырларыў
ыр эмес. Аны кантип аташты билбей турам. Сенин бул
“Жалбырактар” деген китебиўи чочколор жесин” деп
жооп жазган. Кєрдїўїзбї, кээде адамдар єз учурундагы генийлерди тїшїнїїгє кудуретсиздик кылат. Уитмендин бул
китеби жарыкка чыккандан
50 жылдан кийин Европалык
адабиятчылар, сынчылар таў
калып, тамшанып, Уитмендин “Жалбырактар” деген китеби Америкалык адабиятка
гана эмес, дїйнєлїк поэзияга
жасаган тєўкєрїш экендигин”
айтып чыгышты. Уитмендин

єз мекенинде, Америкада
окурманын таппаган поэзиясы адегенде Европада бааланып, анан гана бїт дїйнєгє таркады. Мындай мисалдар толтура. Учурунда Айтматовго деле сын айткандар
болгон эмеспи.
Э.Нурушев: Айтматовду жаман дебеген кыргыздын менмин
деген атактуу акын-жазуучулары
калган жок. “Жамийланы”,
“Бетме-Бетти” эмне деп гана каралап жазышпады. Мен акын
Жолон Мамытов жєнїндє айтайын деп жатам. Аны экинчи
Алыкул деп айтышат. Менин
жеке кєз карашымда ал экинчи
Алыкул эмес. Бизде адабиятчылар, сынчылар арасында бардыгын Алыкулдун поэзиясы менен
ченеп, баалаган бир стереотип
пайда болуп калды. Ырас, Алыкул улуу акын. Аны эч ким тана
албайт. Бирок, Алыкулдун жашап єткєнїнє 100 жыл болуп
калды. Биздин акындар Алыкулдун алкагынан небак эле чыгыш
керек болчу. Алыкул башта жашап єткєн єзїнчє бир этап болуп
калыш керек эле. Менимче, Жолон Мамытов дїйнєнї Алыкул
Осмоновдон таптакыр башкача
кабыл алган, башкача тїшїнгєн,
жеке єзїнє гана таандык їн, ой,
идея, кєркєм каражаттар менен ырга салган улуу акын. Жолон Мамытов Алыкулдун алкагынан чыккан акын. Анын поэзиясы Алыкулдун поэзиясындай
эле кыргыз адабиятына жаўылык, табылга киргизген поэзия.
Жолон Мамытов адабиятка жаўы келген кезде аны да тїшїнбєй
сындаган адабиятчылар, акындар болгон.
"Татаал ойлоп,
эў бир татаал жашаган,
Менин доорум кєз ирмебес
чакчыгай"
деген ыр саптарын айрым сынчылар “биздин коммунисттик
доордо, жыргал заманда татаал
ойлогону эмнеси, татаал жашаганы кандай?” деп бєйрєктєн
шыйрак чыгарган сын пикирлерин жазып чыгышкан. А Жолон
Мамытов башка заман келгенин,
жаўы муун келгенин айтып жатат. Жолон Мамытовду да сынга
алышып, анын “Отту сїйєм” деген биринчи китебин араў-араў
чыгарышкан. Жолон Мамытов,
Турар Кожомбердиевдер булар

єздєрїнчє “дїўк” этип чыгышкан башкача замандын, мезгилдин, башкача акындары болгон. Азыр да такыр эле кур жалак калган жокпуз, таланттуу
акындар бар, бирок Жолон менен Турардай “жарк” этип чыккан акындар болбой жатат. Эми
азыр жазып жаткандардын арасынан эртеби-кечпи баары бир
бирєє чыгат. Мезгил єзї чыгарат. Чыкпай жатат деп жер тепкилей бергенде болбойт.
Є.Тиллебаев: Адамдар акындыкты табияттан алса керек
деп ойлойм. Жаратылыш, табият єзї жазылып бїтпєгєн
поэзия. Адам буту баса элек,
адам баласы кєрє элек, туя
элек не бир керемет ажайып
дїйнєлєр бар.
Э.Нурушев: Биз бала кезде табият менен мамыр-жумур болуп,
жалаў ошол табийгаттын ыргактары менен жашайт элек. Ойноп
жїрсєк шатыратып жамгыр тєгїп жиберер эле. Тапырап боз
їйгє качып кирип, жамгырдын
дабышын тыўшап отурат элек.
Ушунун єзї поэзия эмеспи. Їйдї айланып чакаларды калдыратып, “жер жарылып чєп чык” деп
калчубуз. Менимче, кєркєм єнєр,
поэзия, музыка ошол табияттагы кубулуштарды туурагандан
келип чыкса керек. Табияттан

алыстаган сайын биздин ырыбыз да башкача болуп баратат.
Анткени, азыр адамдарда акылэс єсїп, їнєм кєбєйдї.
Є. Тиллебаев: Маалымат да
кєбєйдї.
Э.Нурушев: Албетте, маалымат да кєбєйдї, мына бул улам
єсїп жаткан технология элдин
їйїнє, ашканасына чейин киргенде ал сєзсїз єзгєртєт. Каалайсыўбы, каалабайсыўбы мурдагы
кыргыз боюнча калбайсыў. Азыр
от жагыш їчїн очогуўду, же тулгаўды издебейсиў. Газ бар, дароо казаныўды коесуў. Ушул
даяр нерсенин баары адамдын
ой жїгїртїїсїнє, иш-аракетине,
сезимине, ички дїйнєсїнє таасир этет. Мунун баары изи жок
єтпєйт. Жыйырма биринчи кылымда ошол аты жок маданияттын, адабияттын мыкты єкїлдєрї чыгып калышы мїмкїн. Бизде
романдар жазылып жатат. Мына
Алтынай Темирова деген акын
кызыбыз бар экен. Мен анын ырларын окуп алып таў калдым.
Кєрсє ал Москвадан билим алган экен. Ушул акыныбыздан
жакшы чыгармаларды кїтсєк
болот. Прозачылардан Султан
Раевдин “Топон” романын бєлїп айтсак болот. Андан сырткары Арслан Койчиевдин акыркы кезде жазган чыгармалары
бар. Мисалы “Добул таш, же Заратустранын аўгемеси”, “Бакшы менен Чыўгыз хан” романдары. Алар азыркы замандын
духун бергенге аракет кылып
жатышат. Ушуларды окуп олтуруп, бу кыргыз адабияты деле
кур калбайт болуш керек деген
ойго келдим. Анан калса жазгандардын баарынан эле шедевр кїткєнгє болбойт. Арасынан бир-эки мыктысы сєзсїз чыгат, бирок сейрек чыгат.
Алар кыргыз адабиятынын, маданиятынын чордонун тїзєт да
калгандардын баары ошолорду
тегеренип, жанагы чыракты айланган кєпєлєктєй болуп айлана баштайт.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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Жан дїйнє жараты

“БИЛИМ АЛУУ ИЙНЕ МЕНЕН КУДУК КАЗГАНДАЙ ЭМЕС ЭЛЕ,
ЭКСКАВАТОР МЕНЕН КУДУК КАЗГАНДАЙ АБАЛГА ЖЕТТИБИ?!”
Б
ул суроо тегин жерден чыккан жок. Мындан бир-эки
жыл мурда єткєн окуя эсимден кетер эмес. Улуу Жеўиштин урматына борборубузда “Єлбєс полк”
жїрїшї єтїп жаткан. Мугалимдер,
мектеп окуучулары Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары, Советтер Союзунун Баатырларынын
портреттерин бийик кєтєрїшїп єтїп
баратты. Бир мугалим жаш жигит
Советтер Союзунун Баатыры Чолпонбай Тїлєбердиевдин портретин
кєтєрїп алыптыр. Тилекке каршы,
портретке Советтер Союзунун Баатыры Дїйшєнкул Шопоков деп жазылып турат. Дагы бир мугалим кыз
Кыргыз эл акыны Аалы Токомбаевдин портретин кєтєрїп алыптыр.
Портретте Тарас Токомбаев деп жазылып турат.
Аалыкебиз Улуу Ата Мекендик согушка катышкан эмес. Тылга зарыл
кадрлар брон менен калышкан. Ырас
эле маданият майданында ак кызматын кылды. Кыргыз адабиятына айтарлык салым киргизген кашкєй таланттардын сап башында турат. Кыскасы, бул белгилїї инсанды тааныбайт деген эмне шумдук. Ыр менен
жазылган “Кандуу жылдар” романы доорунда тоолук элдин сїйїїсїнє арзыган. Армандуу 16-жыл Їркїндї тереў чагылдырып, сїрєттєгєн.
Улутубуздун улуу муўу сай сєєктєрїбїздї сыздатып турган. Окуганда
їшкїрїгїбїз таш жарып, жаш ордуна
каректерден кан сызылган. Бийлик
башында турган айрым журт бузарлар отузунчу жылдары чыгармадан
кыйкым издешкен, бирок максаттарына жетишпеди. “Жок кылуу” мезгилинде жарык кєрїп калган китептерди кыраакы эл бекем бекитишип,
сактап калышкан. Калк калкан болуп берген. Акындын “Кандуу жылдар” чыгармасы улуттун ар намысын
ойготууда зор роль ойногон. Элдин
патриоттук духу ойгонгон.
“Тиги Аалыкебиздин портретин
кєтєргєн мугалим жигит окуучулук
кїндєрїндє кыргыз адабияты сабагына катышканбы? Кантип эле акынды тааныбай калды?” деген суроолор
тынчтык бербей жатты.
Тарас Токомбаев нечен жыл КРнын согуштун жана ооруктун, куралдуу кїчтєрдїн, укук коргоо органдарынын ардагерлер кеўешин жетектеп келген. Кечээ жакында эле кєзї єткєн. Тынчтык кїндєрдє далай
жеўиш майрамдарында ардагерлерди баштап жїргєн. Тєбєсї кєрїнгєн
коомдук ишмерлерден эмес беле?
“Макул Аалы Токомбаевди, Тарас
Токомбаевди таанышпасын, ал эми
Улуу Ата Мекендик согушта адам
акылына сыйгыс теўдешсиз эрдик
кєрсєткєн Советтер Союзунун Баатыры Чолпонбай Тїлєбердиевди неге таанышпады?!” Кан майданда тишине чейин кїчтїї согуш куралдары
менен толук камсыз болгон, кєктє
да, жерде да, деўизде да кубатына кутурган фашисттерди жеўїї єтє оорго турган. Согуштун алгачкы кїндєрї куралдарыбыздын алсыздыгынан
кыйган талдай кырылып бердик. Автоматчан душманга мылтыкчан сес
кєрсєттїк. Кєп бєксєрдїк.
Ошол 1942-жылы кїздє Дон жээгинде фашисттер бекем коргоо чебин
курушту. Мелтиреп тереў аккан Дон
дарыясынын оў жээгиндеги “Меловая гора” деген бийик аска, жалтаўдай жар бооруна ДЗОТун орнотушту.
Танктары таандай каптап, Дон жээгиндеги айыл-кыштактар а, бу дегиче кїм-жам болду. Ажал бїрккєн
ДЗОТтон туш тарапка ок мєндїрдєй жаап, кєз ачырбай турду. Ким
кєрїптїр мындай шумдукту?! Кандуу ДЗОТтун їнїн басуу ал кїндєрї советтик жоокерлердин бирденбир максаттарына айланган. ДЗОТту
алууга бел байлап чыккан чалгынчы,
чабуулчу нечен эр азаматтар Дондон
сїзїп єтїп, мерчемдїї ДЗОТко жетишпей душмандын мєндїрдєй жааган окторуна тепчилишкен, чєгїп кетишкен. Дон демейки тїсїн єзгєртїп,
кан тїстїї болуп куулган. Адам канына жуурулган.

...Кезектеги чалгынчы, чабуулчулар ДЗОТтун жаагын басуу їчїн
жєнєштї. Чолпонбай Тїлєбердиев
баш болгон жоокерлердин милдетиндей милдет болбос. Адаттагыдай эле мерчемдїї жерге жетмектери кыйындады. Катарлары кыйган
талдай суюлду.
Таў?! Тереў суу менен курчалган,
бийик жалтаўдай жар боорунда орнотулган ажал бїрккєн ДЗОТко шер
Чолпонбай шумкардай сызып жеттиби, же жолборстой жойлоп жеттиби
ким билсин?! Адам акылына сыйгыс
айбатты кєрсєттї. Шер Чолпонбай
акырегинен жаралуу экендигине карабастан ДЗОТко жетип, амбразуранын оозуна жїрєгїн калкан кылып
тосту. ДЗОТ кан буугандай токтоду.
Мындай кыямат учурда ар бир кєз
ирмем кымбат. Убакыт, саатты туура
пайдалануу жемишин берет. Эў башкы жеўиш, мїмкїнчїлїк чабуулга
жол ачылды. Арттагы азаматтар жетип келишти. Мындай болору їч уктаса тїштєрїнє кирбеген немецтердин жети ємїрї жерге кирди. ДЗОТто тойлоп олтурган фашисттер колго тїштї.
Бул кїн 1942-жылдын 6-августу
болчу. Кайран Чолпонбайдын эрдиги дїйнє жїзїнє дїўгїрєдї. Сєєгї
ошол ДЗОТ орнотулган бийик жерге коюлду. Кайыў ыйлап, тал ыйлап
баатырды кастарлап жерге берип,
белги коюшкан.
Советтер Союзунун Баатыры
Чолпонбай Тїлєбердиевдин эрдигине суктангандар, Чолпонбайдай
болсок дегендер четтен чыга баштайт. Чолпонбайдын теўдешсиз эрдиги учу-кыйыры жок уламышка
айланат. Дїйнє жїзїнїн тарыхында эў биринчи ДЗОТко жїрєгїн тоскон бир гана баатыр болгон. Ал албетте, баатырыбыз Чолпонбай Тїлєбердиев!
Чолпонбай Тїлєбердиев жєнїндє акындар, жазуучулар тарыхчылар кєп жазышты. Драма, поэмалар
жазылды, сахналарда даўазаланды.
Воронеж фронтунун 636-аткычтар
полкунун комиссары, тарых илимдеринин доктору, Ереван шаарында
жашаган Виктор Асланович Мурадин Чолпонбай Тїлєбердиевдин эрдигин єз кєзї менен кєргєн. Кайсы
бир жылдары “Чолпонбай Тїлєбердиев Александр Матросовдон мурда
эрдик кылган” деген очеркин жазып,
чындыкты айткан. Очерк которулуп
“Кыргызстан маданияты” жумалык
гезитине чыккан. Союздун учурунда:
“Александр Матросов ДЗОТко биринчи жїрєгїн тоскон” деген шовинисттик кєз караштар калыптанып, кыргыздардан каяша кылган бир да тыў
чыкмалар болгон эмес. Чыркыраган
чындыкты бетке айткан Чолпонбай
Тїлєбердиевдин полктошу Виктор
Аслановичке миў-мертебе рахмат!
1982-жылы Жеўиш кїнїнє карата Советтер Союзунун Баатыры
Чолпонбай Тїлєбердиевдин эстелик
музейи туулган жери Талас облусунун Кара-Буура районундагы Чымгент айылында ачылган. Мына ушул
салтанатка Виктор Асланович Мурадин, Воронеж фронтунун “Родинанын даўкы їчїн” газетасынын атайын кабарчысы Семён Михайлович

Борзунов баш болгон меймандар
келишкен. Алыстан ат арытып келген меймандар Чолпонбайдын эрдигин агайын-тууган жердештерине тєкпєй-чачпай айтып беришкен.
Дїйнє жїзїнє кєктєгї Чолпон
жылдыздай белгилїї даўазалуу баатыр Чолпонбай Тїлєбердиевди бизден кийинки муундар, болгондо да
балдарга сабак, таалим, тарбия берчї
мугалимдердин тааныбай калышы
уят. Кечиримсиз кєрїнїш!
“Бул эмнеўер мугалимдер, Чолпонбай Тїлєбердиевди билбейсиўерби?”
десем мелтирешти. Жаўылып-жазып
калгандар портреттердин алдында
жазылган жазууларын айрып, жок
кылууга ашыгып калышты.
Улуу Ата Мекендик согуштун баатырларын, катышуучуларын, ардагерлерин ардактоо албетте, баарыбыздын милдетибиз. “Єлбєс полк”
деп аты эле айтып тургандай Улуу
Ата Мекендик согушка катышкандардын эрдигин тїбєлїк даўктоого
милдеттїїбїз. Баатырлар тирїї, ары
тїбєлїктїї. Мекенди сїйїї їрєнїн
мына ушул баатыр аталар сээп кеткен. Улуу муун ата-бабалардан калган мекенди сїйїї їрєнїн єстїрїї
улам кийинки муундардын милдети экенин кантип эстен чыгарабыз?!
Тилекке каршы, шорубуз эстен
чыгара баштаппыз. Келтире берсек
мисалдар арбын. Бирин-экинин гана айттык.
Ооба, 30 жыл мурда Эгемендїї
эрктїї єлкєгє айландык. Жакшы
жери кансыз, согушсуз эркиндик колубузга тийди. Чоў їйдєн бєлїнїп
чыккан жаўы тирилик їй-бїлєдєй
союздан бєлїнїп калуу, єз алдынча
тирилик жасоо чынында кыйынга
турду. Байланыштар їзїлдї. Союздун
казанында кайнаган бардык тармактарыбыз алсызданды. Кайсы бирин
айталы. Мисалы, кїркїрєп иштеп
турган завод-фабрикаларыбыз талкаланды. Чарбаларыбыз чачылды.
Мына ошол ойрон болгон тармактардын туу башында мектеп, мектепке чейинки билим берїїчї мекемелер кыйрады.
Ток этер мисалдардан баштасак, менчиктештирїї саясаты мыйзамсыздык жана баш аламандык менен жїрїп жатты. Мектепке чейинки билим берїїчї мекемелер-бала
бакчалар да менчиктештирилип, жеке ишкерлердин энчисине тийди. Ал
тургай бирин ички иштер башкармалыктары ээлешсе, бирин салык кызматчылары ээлешип, иш кабинеттерине айландырышты. Бала бакчаларына болгон таўсыктык апогейине
жетти. Билим, тарбия башаты бала
бакчалар болуп кєрбєгєндєй азайды.
Билим башатсыз, даярдыксыз мектеп
босогосун аттагандар албетте, билим
жагынан алда канча артта калышты.
Башкасын коюп борбор шаарыбызды айтсак, бала бакчанын башчылары болуп кєрбєгєндєй кадырбаркка жетишти. Балдарын бала бакчага орноштуруу оорлоду. Бала бакча башчыларын “паралоо” тереўдеп,
бала бакча башчылары ханга салам
бербей калышты. Кийбегенди кийишти, ичпегенди ичишти. Минбегенди (автожорголорду) миништи. Бир балалык уктоочу керебеттер

“керилип”, экиден жаткандардын
аяк-башы тыгылып, ананайын балдардын колу-буттары бїгїлїп, тар
чєйрєдє єсїштї. Билим-таалим єксїдї. Тарбиячылар эптеп эле эртеден кечке баш-кєз болуу менен кїн
єткєрїп калышты. Тарбия табияты
тайыздады.
Кызыгы, бала бакчага балдарды
орноштурууга караганда жогорку
окуу жайларына балдарды єткєрїї
оўой болуп калбаспы.
Бала бакчалар бардык шаар, район, айылдарда таўсыкка айланганы менен, кудай бетин салбасын
жогорку окуу жайлардын филиалдары, менчик окуу жайлар жети дубан жерибиздин ар кокту, сайларына чейин ачылып, бош имараттар
ижарага алынып, акталып, сырдалып студенттерди кабыл ала башташты. Акы тєлєп келишим менен
окутуу бардык аймактарда кулачын
жайды. Мурдагыдай экзамен тапшырып, электен єткєндєр окубай эле,
акысын тєлєгєндєрдїн баары “оптом” кабыл алынып жатты. Жер иштетип, мал баккан карапайым калк
тапкан-ташыгандарын балдарынын
контрактарына тєлєшїп, балдарынан бар тапкандарын аяшпады. Студенттер сан жагынан єскєндєрї менен сапат жагынан жардыланышты.
“Ошол ар кокту, сайларда ачылган
окуу жайлардын сапаты кандай эле?”
деген суроого “Албетте, начар эле”
деп жооп берсек туура болот. Сансыз сапатсыз окуу жайлар талаптагыдай билим бере алышпады. Студенттерден тєлєнгєн акылар менен
кыбырап жатышты. Окутуучу, профессорлордун да эмгек акылары ич
жылытпаган. Айлык жана жашоо
шарт жагдайлары толук кандуу чечилбеген. Маани берїїгє мамлекеттин мїмкїнчїлїгї жетпеген. Ошондуктан студенттердин тєккєн келишим акыларына кєз карандылык кїчєгєн. Кесипкєй кадрларды даярдоо
тємєндєгєн.
“Билим алуу ийне менен кудук
казгандай” деген ташка тамга баскандай сєз кадырын-баркын жоготуп, “Билим алуу экскаватор менен
кудук казгандай” эле болуп калды.
Тобо, ар кокту, сайларда кандай жогорку окуу жайлары жамгырдан кийин жабырап єскєн козу карындай
кєбєйсє, илимпоздор да ошондой
кєбєйдї. Тиги же бул илимдин кандидаты болуу текейден арзан болуп
калбаспы.
Оо, кечээги кезде аспирант болуш
не деген сыймык эле. Болочок окумуштуулардын боор кєтєрїшї оорго
турган. Жогорку окуу жайларды эў
мыкты бїткєн, билимден илим жолун тандап алууга талантты, жигери,
чексиз сїйїїсї барлар гана тандалып
илимпоздукка талпынышкан. Аспиранттык сыноолордон сынбай єткєндєр гана чанда илимдин кандидаты
болушкан. Докторлукка жетиш їчїн
далай илим-билим дарыяларын чєгїп кетпей чабак урушуп, сїзїп єтїшїп, билим кенчтерди казып киришип, кїн-тїн тирмийип иштешип,
жаўылык издешкен, кєсєм жетекчилеринин жетеги менен ийгиликтерге
жетишкен. Билим алуу ийне менен
кудук казгандай мээнет экенин жон
терилери менен сезишкен. Билим,
илимдин татаалдыгын мына ошол
таланттуу окумуштуулар бышыктаган. Илим чокусуна тандалган гана
чанда чыгаан окумуштуулар чыдап
чыгышкан. Илим чокусуна умтулгандын баары эле жеткен эмес, чабалдары кулап калган. Илимди теўдешсиз мээнеттери менен багындырган окумуштуулардан билим алган
студенттердин да билими кїчтїї эле.
Экзамен, сессиялар студенттердин
тагдырын чечкен. Элге керек кесипкєйлєр ушундай татыктуу окуу жайлардан тапталып чыгышкан.
Уккан кулакта жазык жок, кийинки илимпоздукка кол сунгандар 20000 сом єлчємїндє пара беришип, тез эле кандидаттык илим
даражасына ээ болуп чыга келишет
имиш. Имиш эмес эле чындык. Анан
ошол кандидаттар дарс окуган кокту,

колоттогу окуу жайлардын студенттери кайсы билимди алып кыйратышат?! Бир башына бир диплом аздык
кылгансып, 2-3тєн дипломдуу болуп
алгандар арабызда арбын.
Сєз башында айткандай мектепке чейинки билим берїї мекемелери
кандай кыйраса, орто билим берїїчї
мектептер да дабасыз кыйрады. Мектептерге мугалим кадрлар жетишпей аябай аксадык. Айлык акынын
аздыгы, жашоо-шарттын ойдогудай
тїзїлбєгєндїгї жаш мугалимдердин
тартыштыгын бекемдеди. Мугалим
болгусу келген жаштар кєздєн учуп
калды. Айлыктын аздыгынан мыкты
мугалимдер айлыгы кєп єлкєлєргє
кетишти. Мисалы, Чїй боорунан кєп
мыкты мугалимдер Казакстанга же
Россияга иштеп кетишкен. Ошентип
пенсионер мугалимдердин армиясы
гана мектептерге баш-кєз болуп калышты. Мугалим кадрлар жашарбады, картайды. Ал эми карааны тоодой агайлар анда-санда эле калбаса
калбай да калышты. Алтын агайлардын мектептердеги опол тоодой ордулары бошоп, кадимки согуш учурдагыдай эр азаматтар кєздєн учуп,
билим берїї тыл майданында жалаў
эне, эже, карындаш, келин-кесектер
негизинен иштеп жатышты.
Баарынан кїйгєнїбїз тїрдїї кесиптер жєнїндє жаштар, балдарыбыз баш оорутпай калышты. Анткени, баарын бир гана популярдуу кесип арбап алды. “Кана, айланайын
ким болосуў?” десеў “Депутат” болом дегендер четтен чыкты.
Бул бир, экинчиден жумушсуздуктун айынан ата-энелери Россия, Казакстан баш болгон чет єлкєлєргє
чыгышып, балдар ээн калышты. Жакын туугандыктан айланып кетишсин, балдарга зомбулук, зордук кылгандар ошол жакын туугандарынан
чыгып жатпайбы? Абийирдїї жерге айткыс балдар кор болушту. Анан
аларга кайдагы окуу?! Ушундай кесепеттерден улам мектеп босогосун
аттабай калгандардын саны єстї.
Жашабай жатышып кылмыш кылтагына илингендер мына ушул атаэне мээриминен, мектеп таалиминен
чоочун єскєндєр.
Кылмыш демекчи, “Билимге уурукескилик кылган кылмышкерлер”
четтен чыга баштады. “Жасалма дипломдор менен шугулданган “жасалма” депутаттар коомчулуктун бїйїрїн кызытып жатпайбы? Депутаттар ушундай кылмышка барышып
жаткан соў, башкабызды айтпай эле
коёлу.
Айтмакчы, тоо кен байлыктарыбыз, алтындарыбыз да бир кїнї тїгєнєт. Тїгєнбєс тїбєлїктїї кенч билим, илим экенин эч качан тана албайбыз. Акылга бай ата бабаларыбыздын: “Билеги кїчтїї бирди, билими кїчтїї миўди жыгат”, “Билим
алуу ийне менен кудук казгандай”
деген сєздєрїн кантип эстен чыгарабыз?! Качанкыга чейин сабатсыздардын сазынан чыгалбай жїдєп жїрє беребиз? деген элек. Мына эми сабатсыздар менен кїрєшїї мезгили
келди шекилди.
Айыл єкмєт башчылардан тартып
бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ээлеринин дипломдору текшерилмекчи. Кыязы кєп кызыктар эми-эми башталчудай. Билим берїїнїн сапатын кєтєрїї кєўїл чордонунда турчудай.
Баса, Улуттук илимдер академиясынын айланасында да сабатсыздар
бар белем. Илимдер академиясынын
мїчє-корреспонденттигине, ошондой эле академиктигине шайлоолор
да калыссыздык, сабатсыздык менен
єтєрї єкїндїрєт. Мектепке чейинки
мекемелерден башталган сабатсыздык жугуштуу ылаў Улуттук илимдер академиясына чейин жеткен
(жуккан) соў не демекчибиз. Сааты
чыккан кїнї жасалма дипломдор сыўары жасалма окумуштуулар да текшерилип жазаларын алышар. "Кыўыр иштер кырк жыл" тургай эми
эле билинчїдєй їмїт бар.
Айчїрєк МАКЕШОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 25-февралы
мамлекеттеринин эгемендїїлїгїн сыйлаарын белгиледи.

РАКЕТАЛЫК ЧАБУУЛ

ТЇ
Р
Ї
Б
Ї
Д
Є
ДЇЙН
КЫРДААЛ ЖАНА
ЧЕЧИМ
Орусиянын президенти В.Путин орус
элине кайрылып, Донбасста аскердик атайын операция єткєрїї чечимин кабыл алгандыгын жарыя кылды.
“Азыркы кырдаал бизден тез жана токтоосуз чечим кабыл алууну талап кылып
жатат. Донбасс жардам сурап Орусияга
кайрылды. Мындан улам БУУнун 51-беренесинин 7-бєлїгїнє таянып жана Федералдык кеўештин Донецк жана Луганск
элдик республикалары менен достук, єз
ара жардамдашуу боюнча келишимдеринин ратификациясын аткаруу максатында мен атайын аскердик операция жїргїзїї чечимин кабыл алдым”, - деди теледен. Ал Орусиянын планына Украинаны оккупациялап алуу ниети кирбегендигин, бирок аны куралсыздандырууга
умтулаарын айтты. Ошондой эле КМШ

Ал арада Украинанын Башкы штабы
беш шаардын аэропортторуна ракеталык чабуулдар жасалганын билдирип, аба
кыймылын тейлеген "Украэрорух" мамлекеттик ишканасы коопсуздуктан улам
єлкєнїн аба мейкиндиги толугу менен жабылганын айтты.
Украинадагы учурдагы кырдаалга байланыштуу ал жакта жїргєн мекендештерибизге єлкєнїн мыйзамдарын сактоого
чакырган Кыргызстандын Тышкы иштер
министрлиги жарандардын коопсуздугу
боюнча бардык чаралар кєрїлєєрїн жана
Украинага барууну пландаштырган мекендештерибизди жолго чыкпоого чакырды.

САНКЦИЯ ПАКЕТИ
Европа Биримдиги 23-февралда В.Путиндин кайрылуусуна добуш берген Орусиянын Мамлекеттик Думасынын 351 депутатына, 27 аткаминерине жана алардын
балдарына, єкмєт мїчєлєрїнє, бизнесмендерге, аскер кызматкерлерине карата
санкция пакетин кабыл алды.
Санкция алардын Евробиримдикке киришине жана аймак аркылуу єтїїсїнє тыюу
салат. Уюмга мїчє мамлекеттердеги активдери камакка алынат. Банктардан эсеп ача

албайт жана Украинанын Донецк жана Луганск облустарына товар ташып кирїїгє,
ташып чыгууга чектєє коёт. Зарыл болсо
уюмдагы єлкєлєр мындан дагы катаал саясий жана экономикалык санкцияларды кабыл алууга даяр экенин белгиледи.

дооматын дїйнєнїн 33 єлкєсї тааныган.
Ал эми Анкара ал тарыхый окуяларга геноцид катары баа берилишин четке кагып, андай максаттуу саясат болбогонун
айтып келет.
1991-жылы Азербайжан менен армян
жикчилдеринин Тоолуу Карабах їчїн согушунан кийин Анкара менен Еревандын
мамилеси андан бетер начарлаган. Армения жеўип, Азербайжанга болушкан Тїркия 1993-жылы чек арасын толук жаап
салган. 2009-жылы Тїркия менен Армения эки єлкєнїн єз ара байланышын ка-

ТЇРКИЯ
КАРЫМ-КАТНАШКА ДАЯР
Тїркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Армения менен карым-катышын жакшыртуу маселесин кайрадан карап, чек арасын ачууга жана дипломатиялык мамилелерин жандандырууга даяр экенин билдирди.
Эске салсак, Армения менен Тїркия єлкєлєрїнїн мамилеси XX кылымдын башынан бери начар. Армения
1915-1916-жылдары Осмон империясынын
аймагында жашаган бир жарым миллионго жакын армян єлтїрїлгєн деп эсептейт.
Армян геноциди тууралуу Еревандын

лыбына келтирїї жана чек араларды ачуу
боюнча Тынчтык келишимине кол коюшкан. Бирок эки єлкєнїн теў парламентарийлери бул келишимди бекиткен эмес.
Азыркы учурда эки єлкєнїн ортосунда
дипломатиялык мамиле жок.
Даярдаган
Разия ЖООШБАЕВА

Подразделение службы судебных исполнителей
Жайылского района

«САЛАМ» ААК

ОАО «САЛАМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
на недвижимое имущество

Акционерлердин жылдык жалпы чогулушу
2022-жылдын 25-мартында єткєрїлє
тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

Извещает о проведении
годового очного Общего собрания акционеров
25 марта 2022 года в 14.00 часов по адресу:
г.Бишкек ул. Медерова, 44.

- жилой дом, общей площадью - 127,6 кв.м., жилой
площадью - 98 кв.м., с надворными постройками,
расположенный на земельном участке мерою - 746,0 кв.м.,
находящийся по адресу: Чуйская область, Жайылский
район, г.Кара-Балта, ул.К.Маркса №92 (ранее 90),
идентификационный код 7-03-13-0002-0370,
принадлежащий Карымшакову Закиру Темирбековичу на
праве частной собственности на основании договора куплипродажи №22447 от 19 ноября 2018 года, Государственного
акта о праве частной собственности на земельный участок
серии Ч №103131 от 29 августа 2007 года, определив
начальную продажную стоимость заложенного имущества в
сумме 1 443 734 сом.
Òîðã ñîñòîèòñÿ 29 ìàðòà 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Æàéûëñêèé ðàéîí, ã.Êàðà-Áàëòà, óë.Ê.Ìàðêñà ¹92
(ðàíåå 90).
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà
íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹44030662100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé îòêðûòûé àóêöèîí, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ
öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî
ðàéîíà, êàá. ¹14, ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ
Æåíèøáåêîâó A.Æ., òåë.: (0997) 22-20-05.
Ñ-437

КАРА-СУУ РАЙОНУНУН
ЄНЇКТЇРЇЇ ФОНДУ

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
Êîîìäóí 2021-æûëäûí êàðæû-÷àðáàëûê èøèíèí èøìåðä¿¿ë¿ã¿ æºí¿íäºã¿ îò÷åòóí áåêèò¿¿.
Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í¿í êîðóòóíäóñóí áåêèò¿¿.
Êîîìäóí 2021-æûëûíäàãû áóõãàëòåðäèê áàëàíñûí, êèðåøå-÷ûãàøàñûíûí ýñåáèí áåêèò¿¿.
Êîîìäóí 2022-æûëãà êàðàòà áþäæåòèí áåêèò¿¿.
Àóäèòîðäó æàíà àãà òºëºí¿¿÷¿ àêûñûí áåêèò¿¿.
2021-æûëäûí êèðåøåëåðèí áºë¿øò¿ð¿¿ òàðòèáèí, äèâèäåíääèí ºë÷ºì¿í æàíà òºëºº òàðòèáèí áåêèò¿¿.
Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèÿ Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ çà 2021 ãîä.
5. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà Îáùåñòâà íà
2022 ãîä.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà.
7. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè çà 2021 ã., ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû äèâèäåíäîâ.
8. Èçáðàíèå Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.

«Ñàëàì» ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóó ¿÷¿í àêöèîíåðëåðäè êàòòîî 2022-æûëäûí 25-ìàðòûíäà ñààò 13.00äºí
14.00ãº ÷åéèí æ¿ðã¿ç¿ëºò.
Æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí
«Ñàëàì» ÀÀÊäàí òààíûøóãà áîëîò. Äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Ìåäåðîâ êº÷ºñ¿, 44.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñàëàì» äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîäîâîì î÷íîì Îáùåì ñîáðàíèè ñ 13.00 äî
14.00 ÷. 25 ìàðòà 2022 ã.
Ñ ìàòåðèàëàìè ãîäîâîãî î÷íîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Ñàëàì» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìåäåðîâà, 44.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåë.: 56-30-88.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 56-30-88.

Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿
ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 11-ìàðòû.
Äèðåêòîðëîð êå¢åøè

Äåíü ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 11 ìàðòà 2022 ã.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Í-314

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
2021-жылдын 14-октябрындагы №220 токтомуна жана
"Региондорду єнїктїрїї фонддору жєнїндє Типтїї
Жобого" ылайык долбоорлорду кабыл алуучу
КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ.
Äîëáîîðëîðäó êàáûë àëóó æåðè æàíà ê¿í¿:
Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíó, Êàðà-Ñóó øààðû, Æ.Àìàòîâ
êº÷ºñ¿, 2, Êàðà-Ñóó ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíäà 2022-æûëäûí 1-àïðåëè, ñààò 17.00ãº ÷åéèí êàáûë àëûíàò.
ÌÀÊÑÀÒÛ:
Îáëóñòàðäûí, ðàéîíäîðäóí, øààðëàðäûí æàíà àéûë àéìàêòàðûíûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿êò¿ð¿¿ ïðîãðàììàëàðûí èøêå
àøûðóó, æàðàíäàðäûí æàøîî-òóðìóøóíóí äå¢ãýýëèí æîãîðóëàòóóãà
áàãûòòàëãàí æåðãèëèêò¿¿ êîîì÷óëóêòóí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à
áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí äåìèëãåëåðèí
êîëäîî, ðåãèîíäóê ýêîíîìèêàëûê ºí¿ã¿¿, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí èøòººñ¿í
æàêøûðòóó ¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ áîëóï ñàíàëàò.
Êîíêóðñêà êàòûøóóãà äîëáîîðëîðäó êàáûë àëóóíóí áàøòàëãû÷ æàíà àÿêòàãàí ìººíºò¿: 2022-æûëäûí 16-ôåâðàëûíàí òàðòûï
2022-æûëäûí 1-àïðåëèíå ÷åéèí êàáûë àëûíàò.
Äîëáîîðãî êåò¿¿÷¿ ºò¿íìºí¿í òèçìåñèí: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 14-îêòÿáðûíäàãû
¹220 òîêòîìóíà æàíà "Ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðó æºí¿íäº
Òèïò¿¿ Æîáîãî" ûëàéûê êàáûë àëûíàò.
Áàéëàíûø ¿÷¿í òåëåôîí: (0554) 09-05-06.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ñåðèÿ × ¹148975 íà èìÿ
Ìàòèñàêîâîé Í.Ò. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Áàøòàëûøû: ñààò 14.00äº.
Äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Ìåäåðîâ êº÷ºñ¿, 44.

Í-315

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè 06.03.2002 ãîäà
íà èìÿ Àáàðàëèåâà
Áàõîäèðæàí Ìàõàìàäæàíîâè÷à
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Продается
территория:
площадью 2,11 га,
а также здания и
сооружения

Ï/Ï-339

ул.Садыгалиева, 5,
тел.: (0505) 66-25-15.
Í-311

Îø øààðûíäàãû
À.Ñàðãàë÷àåâ, 39 êº÷ºñ¿í¿í
òóðãóíó Áàêèðîâ Îðîçáàé
Òóðãóíáàåâè÷êå òààíäûê
òóðàê ¿éä¿í × ¹4679167
(23.12.2014-æûëäàãû)
ìàìëåêåòòèê àêòûñû
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

À.Ìàñàëèåâ àéûë àéìàãûíûí
Àëûø àéûëûíäà æàéãàøêàí
Àñàíîâ Ìàëèê Òåøåáàåâè÷êå
òèåøåë¿¿ 8-02-09-1005-0495
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
ìåíåí êàòòàëãàí æåð
ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí cep.
× ¹769874 æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-011

Ï/Ï-877

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó
Ñàìàëàêîâà Òóðñóíàéãà
ðàéñòàòòàí æåêå
èøêåðäèê áîþí÷à áåðèëãåí
ê¿áºë¿êò¿í ÎÊÏÎ 24675346,
ÈÍÍ 13006195400371
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-391

ªçãºí øààðûíûí
òóðãóíó Ñàìàëàêîâà
Òóðñóíàéãà òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
Ñåðèÿ ÎÓÄÁ ¹19398
(05.08.2007-æ.á.)
èäåí. êîä 5-06-03-0015-2364
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-061

Àçèçîâ ×èíãèç Çàêèðîâè÷êå
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò
× ¹807253 (03.10.2018-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-317

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
ñåð. ÒÂ-1 ¹134336 íà
èìÿ Ñîîðáåêîâà Ðûñáåêà
Òàðûê÷èåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-316

“Эркин-Тоо” мамлекеттик
расмий гезитинин эмгек жамааты аталган гезиттин кызматкери Арген Монуевге агасы, белгилїї журналист жана
публицист
Абдувахаб МОНИЕВдин
дїйнєдєн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу тереў
кайгыруу менен кєўїл айтат
жана аза кайгысын теў бєлїшєт. Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко
болсун.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 25-февралы
СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»
уведомляет, что 16 февраля 2022 года решением Совета
директоров ОАО «Северэлектро» прекращены полномочия
Председателя Совета директоров ОАО «Северэлектро»
Ходжомамбетова Замирбека Темиргазыевича. Председателем
Совета директоров ОАО «Северэлектро» избран Сыдыгалиев Ильгиз
Манатбекович.
Òàêæå, 16 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Ñåâåðýëåêòðî» ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ñåâåðýëåêòðî» Ìûðçàáàåâà Äàíèÿðà Ðûñêåëüäèåâè÷à. Íà äîëæíîñòü
Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé
äèðåêöèè ÎÀÎ «Ñåâåðýëåêòðî» èçáðàí Õîäæîìàìáåòîâ Çàìèðáåê
Òåìèðãàçûåâè÷.
Ía äîëæíîñòü Çàìåñòèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó - ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ñåâåðýëåêòðî» 16 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Ñåâåðýëåêòðî» èçáðàí Ìûðçàáàåâ Äàíèÿð Ðûñêåëüäèåâè÷.

Старший судебный исполнитель
ПССИ Жайылского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество, а именно:
- жилой дом, расположенный по адресу: Чуйская
область, Жайылский район, г.Кара-Балта, ул.Джамбула,
дом 9, общей полезной площадью - 60,3 кв.м., жилой
площадью 39,8 кв.м., находящийся на земельном участке
мерою - 841,5 кв.м., принадлежащий Оськину Евгению
Анатольевичу, со стартовой ценой в сумме 2 244 252 (два
миллиона двести сорок четыре тысячи двести пятьдесят
два) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 29.03.2022 ãîäà â 10.00 ÷àñ ïî âûøåóêàçàííîìó
àäðåñó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà
íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹4403062100000207, ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 29-мартында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 17-мартында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режиминде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 4-апрелинде
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары
кабыл алынат.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 4-апрелинде
саат 14.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы
кєчє, 101 дареги боюнча каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

- квартира, находящегося по адресу: Чуйская область,
Иссык-Атинский район, Кен-Булунский а/о, с.Кен-Булун,
ул.Пушкина, д. №4 "А", кв. 4, идентификационный код
7-04-29-1001-0006-01-004, принадлежащий Эсенкуловой
Рахиме Эрсаевне 01.03.1954 года рождения, со стартовой
стоимостью имущество 742 000 (семьсот сорок две тысячи)
сом.
Ðàçìåð ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 5% - 37 100 (òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷è
ñòî) ñîì, êîòîðûé âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 29 ìàðòà 2022 ã. íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ¹4403022100000170, ÁÈÊ
440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÈÍ 00303199910207. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé àóêöèîí (ïóáëè÷íûå òîðãè) îáÿçàí íå ïîçäíåå ñåìè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îïëàòèòü ïîëíîñòüþ ïîêóïíóþ ñòîèìîñòü
èìóùåñòâà, ñ çà÷åòîì ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîé èì ïåðåä íà÷àëîì
àóêöèîíà. Ïðè óêëîíåíèè îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èëè íå âíåñåíèè
ïîêóïàòåëåì âñåé ïðè÷èòàþùåéñÿ ñ íåãî ñóììû â óñòàíîâëåííûé ñðîê
ñóììà, âíåñåííàÿ èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ, åìó íå âîçâðàùàåòñÿ è
ïîñòóïàåò íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò ïî ðàçâèòèþ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîáåäèòåëü àóêöèîíà íå èìåë ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 ìàðòà 2022 ãîäà â 13.30 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Èññûê-Àòèíñêèé ðàéîí, ã.Êàíò, óë.Ëåíèíà, 97 (Êûðãûçòåëåêîì 2 ýòàæ,
15 êàáèíåò).
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà
×óéñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.Êàíò, óë.Ëåíèíà, 41, ôàêñ:
(03132) 5-20-14, òåë.: (03132) 5-09-07, (0554) 45-99-09. Í-310

ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК»
(адрес: г. Бишкек ул. Т. Молдо, 40/4)
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СПИСКЕ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ.
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Äæàíûáàåâà Ýëüìèðà
Áîëîòáåêîâíà â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ 21
ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ïðèêàçîì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ïåðåâåäåíà
íà äîëæíîñòü ñîâåòíèêà Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ïî êðåäèòîâàíèþ.

Ãðåøíîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷êå
òààíäûê Æàëàë-Àáàä
øààðûíûí Êóðìàíáåê
êº÷ºñ¿íäºã¿ êûéìûëñûç
ì¿ëê¿í¿í æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò
(èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
3-10-01-0017-1527) æàíà
òåõíèêàëûê ïàñïîðòó
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-08

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà
ðàéîíóíóíà êàðàøòóó
Àìàíáàåâ àéûë ºêìºò¿í¿í
Àê-Æàð àéûëûíûí
òóðãóíó Ñóëòàíàëèåâà
Ðûñêàí Æîðîáåêîâíàíûí
¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿
áîëãîí ñåðèÿñû ¹0130198
ñàíäóó æåð ó÷àñòîãóíà
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-023

òîêòîòêîíäóãóí
æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø
îáë., ªçãºí ðàéîíó, ÌûðçàÀêå àéûëû, Ìàäîìîðîâ êº÷ºñ¿, 61.
Ï/Ï-485

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Àõóíîâ Òîéìàñ Òóðñóíáàåâè÷êå
òèåøåë¿¿ 8-02-14-10012649 èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó ìåíåí êàòòàëãàí æåð
ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ñåð.
× ¹124012 - Æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº Ìàìëåêåòòèê
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-125

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà
ðàéîíóíà êàðàøòóó
Àìàíáàåâ àéûë ºêìºò¿í¿í
Àìàíáàåâ àéûëûíûí
òóðãóíó Äæàìãûð÷èåâ
Æàíûáåê Êàäûðêóëîâè÷òèí
¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿
áîëãîí ñåðèÿñû Ò Ê.À.
¹6-474 ñàíäóó æåð ¿ë¿ø¿íºí
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-025

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Ñ/Î-59

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ АУКЦИОНА:

(ОКПО 31037503,
ИНН 10207198100603)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Кєл
районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук
банктын Окуу-ден соолукту чыўдоо борборунун («Толкун»
пансионаты) аймагындагы бий аянтчасында чатырды
орнотуу менен капиталдык ондоо» объекти боюнча
курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Æàéûëñêèé ðàéîííûé
ñóä êàá. ¹7, ïî òåë.: (03133) 3-70-20 è 3-70-08 è ñîò.
òåë.: (0555) 10-75-61, îðãàíèçàòîðó òîðãîâ Êàñûìàëèåâó Ð.

ПССИ Иссык-Атинского района Чуйской области

Жеке ишкер Жумагулова
Жазгїл єз ишкердїїлїгїн

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

Проект улучшения сельского водоснабжения и санитарии
в Баткенской и Таласской областях
(ПУСВС БТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных позиций для работы в
Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области,
Манасском и Таласском районах Таласской области:
Ïîëåâûå ýêñïåðòû ìîáèëèçàòîðû ïî ñàíèòàðèè
â ñîîáùåñòâàõ è øêîëàõ (PHAST è WASH)
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ñîöèàëüíûõ íàóê, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè äðóãàÿ ñîïîñòàâèìàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà;
Îïûò ðàáîòû è çíàíèÿ â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ìîáèëèçàöèè ñîîáùåñòâ íå ìåíåå îäíîãî ãîäà;
Îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñàíèòàðèè è ãèãèåíû;
Îïûò ðàáîòû â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðåäïî÷òèòåëåí;
Ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò è çíàíèå ðàáîòû â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèîëîãèè íå ìåíåå îäíîãî ãîäà;
Îòâåòñòâåííîñòü è äîáðîñîâåñòíîñòü â âûïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
Óìåíèå ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü è ñîòðóäíè÷àòü ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è èíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè, âêëþ÷àÿ ñîîáùåñòâà è ìåñòíûå ÍÏÎ/ÎÎ;
Õîðîøèå íàâûêè îáùåíèÿ: ïèñüìåííûå è óñòíûå íà êûðãûçñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ;
Íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû ñ êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè
Microsoft Office, Internet.

Îñíîâíûì ìåñòîì ðàáîòû êîíñóëüòàíòîâ áóäóò ÿâëÿòüñÿ öåëåâûå ñåëà Èñêðà, Ëåéëåêñêîãî ðàéîíà, Êûðãûç-Êûøòàê, Àê-Òàòûð, Áàòêåíñêîãî ðàéîíà, Áàòêåíñêîé îáëàñòè;
Îñíîâíûì ìåñòîì ðàáîòû êîíñóëüòàíòîâ áóäóò ÿâëÿòüñÿ öåëåâûå ñåëà Ìàéñêîå Ìàíàññêîãî ðàéîíà, Êîê-Êàøàò, Æîí-Àðûê,
Êîê-Îé Òàëàññêîãî ðàéîíà, Òàëàññêîé îáëàñòè.
Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèíÿòèè ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà âàêàíòíóþ ïîçèöèþ, äîëæíû ïîäàòü çàÿâêó (ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è âàêàíñèè, ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ) äî 18.00 ÷àñîâ, 11 ìàðòà 2022 ãîäà ïî
ñëåäóþùåìó àäðåñó:
Àãåíñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹1,
òåë.: +996 (312) 62-07-52,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
å-mail: zakupki@aris.kg
Ñ/Î-65

Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ñåðèÿ Â ¹061761 íà èìÿ Àáóáàêèðîâà
Àáäóðàøèòà Ñðàæäèíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-313

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìîâ:
ÂÑÃ 0472736, ÑD 0606274790,
ÄÒ 01992 íà èìÿ Êåêåíîâîé
Ãóëüíàç Øàêèðîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-308

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èìàíáåêîâ
Áîðîí÷ó Ìîëäàëèåâè÷
ÎÊÏÎ 30309887,
ÈÍÍ 21409196100376 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-309

ªçãºí øààðûíûí
Ìóêóìèé, 79 ¿é¿í¿í
òóðãóíó Àáäóðàõìàíîâ
Àáäèñàëàìæàí
Àçèìæàíîâè÷êå òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
¹19015, èäåí. êîä 5-06-030015-0658 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-450

ªçãºí øààðûíûí
Ãàãàðèí, 25 êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó
Êèðãèçáàåâ Ìóðàòæàí
Ìàäàìèíæàíîâè÷êå
òààíäûê ¿éä¿í òåõ. ïàñïîðòó
èäåí. êîä 5-06-18-0001-1124
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-116

ªçãºí ðàéîíóíóí
Äº¢-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í
Ðûáõîç àéûëûíûí
òóðãóíó Ìàøðàïîâ
Àçàìæîí Õàëäàðæàíîâè÷êå
òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò
×¹636103 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-164

Àáäàçîâ Øàâêàòáåê
Ñîîðîíîâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí
Àòàáåêîâ àéûë ºêìºò¿íº
êàðàøòóó Æèéäå
àéûëûíäàãû Ìàìàçàêèð
Ïàèçîâ êº÷ºñ¿í¿í ¹15
äàðåãèíäåãè òóðàê
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû ×¹115002,
áåðèëãåí ê¿í¿ 09.10.2007-æûë,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó
3-05-10-1009-0037)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-08

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 25-февралы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

«АВТОМОБИЛЬ ЧОГУЛТУУ
ЗАВОДУ« ААК

ОАО «АВТОСБОРОЧНЫЙ
ЗАВОД»

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
тїйїндїк жабдууларды сатып алуу боюнча
ачык республикалык сынак єткєрєт.

2022-жылдын 25-мартында саат 9.00дє
Бишкек шаары, Ч.Валиханов кєч., 4 дарегинде
акционерлердин жалпы кезексиз чакырылган
чогулушун єткєрїї жєнїндє маалымдайт.
Акционерлердин тизмесин тїзїї кїнї –
2022-жылдын 24-марты.

сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров, которое состоится
25 марта 2022 года в 9.00 часов по адресу:
г.Бишкек, ул. Ч.Валиханова, 4. День составления
списка акционеров, имеющих право на участие в
собрании акционеров – 24 марта 2022 г.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2020-2021-æûëäàðûíûí «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó» ÀÀÊíûí ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê
èøìåðäèãèíèí æûéûíòûãû áîþí÷à Áàøêàðìàëûêòûí Òºðàãàñûíûí îò÷åòóí áåêèò¿¿.
3. 2020-2021-æûëäàðûíûí «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîä» ÀÀÊíûí êèðåøåëåð æàíà ÷ûãàøàëàð ýñåáèí, æûëäûê áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû
áåêèò¿¿.
4. 2020-2021-æûëäàðûíûí «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîä» ÀÀÊíûí Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí
êîðóòóíäóñóí áåêèò¿¿.
5. 2020-2021-æûëäàðûíà «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó
çàâîä» ÀÀÊíûí äèâèäåíääåðäè òºëººí¿í ºë÷ºì¿í æàíà òàðòèáèí, ïàéäàëàðäû áºë¿øò¿ð¿¿í¿ áåêèò¿¿.
6. 2022-æûëãà «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîä» ÀÀÊíûí æûëäûê áþäæåòèí áåêèò¿¿.
7. 2022-æûëãà Òûøêû àóäèòîðäó æàíà àóäèòîðãî
òºëºí¿¿÷¿ êûçìàò àêûíûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.
8. «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîä» ÀÀÊíûí Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ñàíûí òàêòîî æàíà ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.
9. “Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîä” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº òºëºí¿¿÷¿ êîìïåíñàöèÿëàð æàíà ñûé àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í
áåêèò¿¿.
10. «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîä» ÀÀÊíûí Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿íº òºëºí¿¿÷¿
êîìïåíñàöèÿëàð æàíà ñûé àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ îá èòîãàõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä»
ïî èòîãàì 2020-2021 ãã.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, ñ÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» çà 2020-2021 ãã.
4. Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» 20202021 ãã.
5. Îá óòâåðæäåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû äèâèäåíäîâ ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» çà 2020-2021 ãã.
6. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî áþäæåòà ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» íà 2022 ãîä.
7. Îá óòâåðæäåíèè âíåøíåãî àóäèòîðà. Óñòàíîâëåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ àóäèòîðó íà 2022 ã.
8. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».
9. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ âîçíàãðàæäåíèÿ è
êîìïåíñàöèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».
10. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ âîçíàãðàæäåíèÿ è
êîìïåíñàöèè ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè
ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 28-мартында саат 17.30га чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 16-мартында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режиминде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168
дареги боюнча 2022-жылдын 31-мартында саат 15.00гє
чейин кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жылдын 31-мартында саат 15.00дє каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Подразделение службы судебных
исполнителей Аламудунского района
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
НА 2 ЗАЛОЖЕННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
1. Жилой дом, находящееся по адресу: Чуйская область,
Аламудунский район, село Нижняя Ала-Арча, тупик, Логвиненко,
б/н, идентификационный код №7-01-12-1001-3148, общей площадью
- 100,29 кв.м., жилой площадь - 42,22 кв.м., принадлежащий
Топволдиевой Зилола Журабайевне на праве собственности, на
основании договора купли-продажи, в путем, продажи с публичных
торгов (аукцион), установив его начальную (стартовую) продажную
цену в размере 3 324 725 (три миллиона триста двадцать четыре
тысячи семьсот двадцать пять) сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 28 ìàðòà 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óëèöà
Àõóíáàåâà, 119 à.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü) % îò ñòàðòîâîé öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà ð/ñ÷. Öåíòðàëüíàÿ êàçíà÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, êîä 14238900, ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
(0312) 56-58-67, (îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà Òàëãàðáåêîâ Ì.Ò.)
2. Жилой дом, находящееся по адресу: Чуйская область,
Аламудунский район, село Нижняя Ала-Арча, пер. Советский, д. 37,
идентификационный код №7-01-123-1001-2013, общей полезной
площадью - 61,66 кв.м., жилой площадь - 51,76 кв.м., расположенный
на земельном участке мерою-860,0 кв.м., принадлежащий
Топволдиевой Зилола Журабайевне на праве собственности, на
основании договора купли-продажи, в путем, продажи с публичных
торгов (аукцион), установив его начальную (стартовую) продажную
цену в размере 2 873 571 (два миллиона восемьсот семьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят один) сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 28 ìàðòà 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óëèöà
Àõóíáàåâà, 119 à.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü)% îò ñòàðòîâîé öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà ð/ñ÷. Öåíòðàëüíàÿ êàçíà÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, êîä 14238900. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
(0312) 56-58-67, (îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà Òàëãàðáåêîâ Ì.Ò.).

Í-306

Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû Æîîø
àéûë ºêìºò¿í¿í Êûçûë-Êîø÷ó
àéûëûíûí òóðãóíó Æóíóñîâà
Íààðêàí Ìàìáåòîâíàãà
òààíäûê òóðàê ¿éä¿í
ìàìëåêåòòèê àêòûñû
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-827

Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû
Íàðèìàí àéûëûíûí òóðãóíó
Áàêèåâ Òóðãóíáàéãà òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿:
5-04-11-0032-0120,
5-04-11-0047-1200
êîä 0047-04778 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-144

Ñóëòàíàêóíîâà Êûìáàòêà òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íº
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ÀÁ ¹01346
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-305

1.
2.

Æàëïû êåçåêñèç ÷îãóëóøêà êàòûøóó÷ó «Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó» ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèí êàòòîîíóí áàøòàëûøû 2022-æûëäûí 25-ìàðòûíäà
ñààò 8.00äºí 8.55ãå ÷åéèí.
Áàðäûê ñóðîîëîð áîþí÷à 44-96-70
òåëåôîíóíà êàéðûëñà áîëîò.

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75
Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
(0773) 11-75-87
Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат, укук жана экономика
бєлїмї – 66-22-27
Маданият, адабият жана
спорт бєлїмї – 62-38-71

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» 25 ìàðòà 2022 ã. ñ 08.00 äî 8.55
÷àñîâ.
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 44-96-70.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó æàíà òèéèøò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø.
Í-302

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è
äîâåðåííîñòü îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

ЖОГОЛДУ

Ош шаардык сот аткаруучулар
кызмат бєлїмї тарабынан

УТЕРЯ

тємєнкї мїлккє экинчи ирет жарыя кылат:
Ош шаарынын МЖК кичирайонунун їй н/ж
ИК 5-11-04-0084-0155 Баетова Айгуль Бекмаматовнага
таандык жер їй, баштапкы баасы 3 129 180 сом наркта экинчи
ирет аукционго коюлат.
Àóêöèîí 2022-æûëäûí 12-àïðåëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê æàéãàøêàí æåðèíäå ºòêºð¿ëºò.
Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:
1) êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà
òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº;
2) ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò ïóë òºëººãº.
Àóêöèîíãî êàòûøóó÷ó ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíàí 5 ïàéûç ºë÷ºìäº
Îø øààðäûê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò ïóë òºëººãº ìèëäåòò¿¿.
Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó
àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.
Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿íäºí
êå÷èêòèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðò
ïóëäóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí
òîëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿.
Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Îø øààðäûê ÑÀÊÁãà (äàðåãè: Îø
øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 318, 9-êàá.) êàéðûëñà¢ûçäàð
áîëîò. Áàéëàíûø òåë.: (03222) 2-01-51.
Ñ/Î-2020
Íîîêàò ðàéîíóíäàãû Æà¢û-Íîîêàò àéûë ºêìºò¿í¿í
Êûçûë-Òåéèò àéûëûíûí òóðãóíó Ìóñàéäèëëà êûçû
Àéñàëãà òèåøåë¿¿ èøìåðä¿¿ë¿ê ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿
ÎÊÏÎ 30302796, ÈÍÍ 12612197800962 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
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Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор
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Веб-сайт – 62-18-64
Коммерциялык бєлїм – 62-18-66
"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71
Башкы эсепчи – 62-38-73
Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè)
×¹0030725, èäåí. êîä 7-08-190018-0055, 7-08-19-0018-0147
íà èìÿ Ñàãûíáåêîâîé Äàìèðû
Ýñåíáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-303

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
¹202849 íà èìÿ
Àêóíîâîé Æóìàêàí
Òîêòîìàìáåòîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-304

“Àäàì-Áóëàê” Æ×Êíûí
ìàìëåêåòòèê êàòòîî
ê¿áºë¿ã¿ ÈÍÍ 00804201110164
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Æ.À.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè ¹250238
(îò 15.04.2010 ã.)
íà èìÿ Ñûäûêàíîâà
Æîëäîøáåêà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-307

Áèçäèí ðåêâèçèòòåð: ð/ñ ¹1280010019784103 ÁÈÊ 128001 ÎÊÏÎ 20108596
ÈÍÍ. 00107199210141 ÇÀÎ Êûðãûçñêèé-Èíâåñòèöèîííî-Êðåäèòíûé Áàíê (ÊÈÊÁ)

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Áèçäèí äàðåãèáèç:
Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

erkintoo@mail.gov.kg

´ Юстиция министрлигинен
берилген катталуу кїбєлїгї №592
Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума
кїндєрї чыгат.

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹161. Íóñêàñû 12490
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Турмуш белестери

ГЇЛНАРА ЖАНА АСАН ЧОЎ АТА

- Єз ишиўдин мыкты адисисиў. Кєптїн оозундасыў. Элдин
жылуу сєзїнє арзып келе жатасыў...
Жетимиштен ашып калган
адам ушу жєнїндє ойлоду. Кєп
мезгил ындыны єчкєндєй абалда болгон. Ушул эле жерге нечен
ирет кайрылган. Абалы бир аз
жакшыргандай болгону менен
кєп жылдан бери санаадан арыла алган эмес. Таў калыштуусу,
азыр бир кезде кїчкє толуп, иштесе да, ойносо да эч чарчабаган
чагындагыдай сезди єзїн. Ооба,
ал айылдын мыкты футболчуларынын бири эле, эркин кїрєш
боюнча райондун чемпиону болгон, аскерде жїргєндє да кїрєштєн таанылган эле...
- Кандайча? Ишеним, кїч кайдан келди?..
Оюнда ушулар. Жанындагы
єзїнєн бир топ кичїї, жооптуу жетекчи кызматтарга чейин
кєтєрїлгєн Тынчтыкты карап,
анын да саламаттыгынын жакшырып баратканына ичинен кубанды.
- Кандайсыз, агай?..
- Дурус, дурус. Дурусмун...
Гїлнара палатага киргенде
єзїн мурдагыдан жакшы сезген
адамга врач менен бирге жарык
нур кошо келгендей сезилди.
Ал-жайын сурап, кан басымын
текшерген соў дарылап жаткан
врачы:
- Жакшы болгонго дагы убакыт керек. Ушул боюнча эле дарылоо улантылат. Кошумча сунушталган дарыларды ичїїнї їзгїлтїккє учуратпаўыз. Эч кабатыр болбоўуз. Бара-бара баары
ордуна келет...
Муну укканда дарылануучунун
кєўїлї кєтєрїлдї.
***
…Єзїнє карата жылуу сєз айтылса Гїлнаранын оюна эў алды Кєлдїн Корумду айылынын
эмгекчил активи, орусча мыкты сїйлєгєн, орус достору кєп
чоў атасы Шыйкынбаев Асандын, їйдїн шам чырагы, балдарынын эў жакын адамы, колхоздун талаачылык, апийим єстїрїї иштерине да катышып келген мээримдїї чоў апасы Салыйдын унутулгус болуп калган
элестери келет. Кичине кези абдан сонун сезимдерди тартуулаган ошол чоў атасынын жана
атасынын ыйык конушунда єттї. Атасы Мидин Асанов Россия
жергесиндеги алыскы Горький
шаарында Айыл чарба академиясынан билим алды. Окуу жайын
бїткєндєн кийин шаарда жашап,
Кыргыз айыл чарба институтунда иштегени да буга себеп болду.

Атасынын айыл чарба илимдеринин кандидаты даражасына
ээ болгон учуру, айылдагылардын баарынын кубанганы алигиче эсинде...
Єзї иштеген институт атасы
їчїн кымбаттын-кымбаты эле.
Мыкты окутуучу, декан, профессор, алтын адам катары сыймыкка бєлєндї. Орус тили жана адабияты мугалими болуп иштеген
апасы Каный Шаменова кийин
кєп жылдар бою Кыргызстандын
илимдер академиясында эмгектенди. Жакшы сапаттары менен
зор сый-урматка жетти.
Айылда єскєнїндє, кийин
шаардан окуп, жайкысын айылга, єзї тезирээк жетсем деп дегдеген Ысык-Кєлгє барганында
элге кадыр-барктуу Асан чоў
атасы андан кайсы кесипке ээ
болууну кааларын сурап калаар
эле.
Ошондо Гїлнара небереси:
- Милицияда иштегим келет.
Юрист болууну каалайм, - дечї.
Анда чоў атасы жайма-жай
мындайча тїшїндїрєєр эле:
- Ал кесип да жакшы. Белге
тапанча тагынып жїрїї керек.
Кыздар їчїн баарынан жакшысы – врачтык кесип. Ошону танда. Врач болууга умтул...
Сулуунун сулуусу, куунак кєўїл, кызыктарга бай жаш кезде єзїн алдыўкы окуучу катары
кєрсєткєн Гїлнара чоў атасынын каалоо-тилегине анча деле
маани берген эмес. Анын келечек жолун ошондогу насаат кеп
аныктап койгонун ал кийин гана туйду. Баарысы ушуга байланганы бара-бара билине баштады. Фрунзедеги №2 орто мектепте окуган кезинде єзгєчє биология жана химия сабактарынан
айырмаланганы да анын мединституттан окуп калуусуна себеп
болду.
***
...1974-1979-жылдар. Кызыктуу лекциялар, практикалык
окуулар. Кыргыз мамлекеттик
медицина институтунун баркы
бийик кєтєрїлїп турган маал.
Дарылоо факультетинин студенттерине профессор, доценттер Миррахимов, Червинский,
Жайлообаев, Фукс, Тарлов жана
башка да окумуштуулар лекция
окушчу. Ал сабактар чоў кызыгууну туудурчу. Мыкты педагогилимпоздордон алган билимдин
таасири, тереўдиги єзгєчє болчу.
Институттун ректору Санжарбек Данияровдун окуу жайын
СССР боюнча алдыўкылардын
катарына жеткиргени, окуган
студенттердин, институтту бїтїргєн жаш медиктердин билим
деўгээлинен ачык сезилип турчу.
- Биз билим алган мезгил
єзїнчє бир сонун учур эле. Окуунун сапаты бийик эле. Мектепте
да, жогорку окуу жайында да билим їчїн болгон кызыгуу, ошондой эле талап дагы такыр башкача болчу. Ошондон улам окуучулардын да, студенттердин да
билим деўгээли жогору болгон,
- деп эскерди Гїлнара Асанова.
***
...А кезде Гїлнаранын бїт кєўїлї институтта, врачтык билим деўгээлин жогорулатууда
болду. 1980-1982-жылдары клиникалык ординатурадан окуусун улантты. Илим жолуна тїшїїнї самады. Бирок бара-бара
врач болууну тандады. Ушул иш

ага кызыктуудай сезилди. Заводдун клиникасында участкалык
врач болуп иштей баштады. Анда
Фрунзедеги Ленин атындагы заводдун єзгєчє єнїккєн учуру эле.
Кызыктуу врачтык иш, їйрєнїптакшалуунун учуру. Мындан кийин 1985-жылы конкурстук тандап алуунун негизинде Єкмєткє караштуу №4 башкы башкармалыктын ооруканасына же элде “Атайын поликлиника” деп
аталган клиникага участкалык
терапевт болуп кабыл алынды.
Жакшы иштери менен таанылды. 1988-жылдан баштап адеп
диспансердик, анан “нолёвка”
делген бєлїмдїн башчысы болду. 2017-жылы терапевт бєлїмїнїн башчылыгына дайындалды.
Азыр да ушул кызматта эмгектенип жаткан чагы.
Бєлїм башчы Гїлнара Асанова ошол мезгилде клиниканын
деўгээлин кєтєрїїдє Кушбак
Кадырбеков, кийин Асан Жайлообаев єзгєчє эмгек сиўиришкенин єтє кубануу менен белгиледи.
- Жаш врачтар їчїн доцент,
профессор Асан Жайлообаевич
эў мыкты насаатчы боло алды.
Устатыбыздын кєп кырдуу билимине, терапевт, кардиолог, невролог, дегеле дарыгер катары баарын тереў єздєштїргєндїгїнє, талапты катуу коё билгендигине,
уюштуруучулук жєндємїнє бир
чети таў калсак, бир жагынан
бизге чоў єрнєк болду, - деди
азыр єзї дасыккан врач Гїлнара Асанова.
Ал калктын саламаттыгын
сактоо ишиндеги мыкты эмгеги їчїн “Саламаттык сактоонун
отличниги” тєш белгисине,
Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасына, 2006-жылы
“Кыргыз Республикасынын эмгек сиўирген врачы” ардак наамына ээ болду. Кєпчїлїктї сїйїнткєнї – бїгїн Гїлнара Асанова адамдардын асыл ємїрїн
узарткан єлкєбїздєгї эў мыкты врач-терапевттердин бири.
Бир аз оорулары бар адамдар
гана эмес, жаны кыйналып, кєздєн жашы салаа-салаа куюлгандар да сакайышып, єзїлєрїн дарылаган Гїлнараны алкаганыалкаган. Алар аны элдин ден
соолугу їчїн жаралган таланттуу врач деп эсептешет.

***
...Баары єз иши менен элек,
бардык жумуш так уюштурулган. Мында ызы-чуу, карбаластоо деген тїк байкалбайт. Иштин жогорку деўгээлде уюштурулганын врачтар да, медайымдар да, техникалык кызматкерлер да кызматтык милдеттерин
эў мыкты аткарышарын дарылануучулар дароо эле сезишет.
Бул болсо оору чулгап, кєўїлї
суз тарткан сыркоолуу адамдардын бат сакайып кетишине шарт
тїзєт. Мындай жагымдуу кєрїнїштїн орун алышы да бєлїмдїн башчысы Гїлнара Асанованын эмгеги.
Єз кесибин сїйгєн Гїлнара
Мидиновнанын иш тажрыйбасынын баалуу жактары кєп. Анын
пикири боюнча дарылоого киришїїдєн мурда сыркоолуунун
абалын, буга чейин эмне менен
ооругандыгын кылдат иликтєєнїн мааниси чоў. Ар тараптуу медициналык текшерїїлєрдєн єткєрїп, зарыл анализдерди алуу єз убагында жїргїзїлгєндє, диагноз туура коюлганда дарылоонун натыйжасы жогорку болот.
- Сєз да адамды айыктырат.
Оорулууга жакшы сєз айтып,
кєўїлїн кєтєрє билїї – дарылоонун ийгиликтїї болушун касыздоочу себептерден болуп саналат. Оорулуу адамдын абалын
тїшїнїп, ага жардам берїїгє бїт
ыкласыўды койгондо, ал муну
туйганда гана ишеним пайда болот. Оорулуу кишинин ордуна
єзїўєрдї коюп, єз адамыўдай,
бир тууганыўдай мамиле жасаганга їйрєнгїлє, - деп кєп айтат,
ал жаш медиктерге, кесиптештерине.
- Мен бирге иштешкен сонун
адамдар – врачтар, медайымдар,
кызматкерлер менен сыймыктанам. Бизге карата айтылган жылуу сєздєр, кєўїлдї кєтєргєн алкоолор – жалпы коллективибиздин ийгилиги, ар бир кызматкерибиздин жакшы иши - деп кошумчалады сєз арасында Гїлнара айым.
***
Турмуш жолун айрылгыс
ынактай бирге арымдап, бирибирине куп жарашкан їлгїлїї,
нарктуу жактары менен эл ичинде жогорку сый-урматка жеткен

ємїрлїк жубайлар – Гїлнара
Мидиновна менен Асанкул Искаковичти кєргєндє, алар менен
баарлашканда кимдин болбосун
кєўїлї кєтєрїлбєй койбойт. Элге, кєздєгєн иштерине сиўирген
эмгектери мємєлїї дарактай жемиштїї болгону кубантат. Асанкул Искаков болсо Кыргыз мамлекеттик университетин бїткєн
мыкты математик жана Москвадан экинчи жогорку билимге
ээ болгон тамак-аш єнєр жайы
боюнча билимдїї адис. Ал жаш
кезинен єзїн кєрсєтїп, жооптуу
кызматтарда иштеди, ири комбинаттын директорлугуна кєтєрїлдї. Жаш жетекчи мында
да бат эле айырмаланды. Ишти жогорку деўгээлде уюштуруп, єзї жетектеген ишкананы
алдыўкылардын катарына алып
чыкты. Мындан соў да кайда иштебесин мыкты эмгеги, эў сонун
адамгерчилик сапаттары менен
коллективдин, элдин бийик урматтоосуна жете алды.
Азыр їлгїлїї жубайлардын
уул-кыздын, неберелердин окуудагы, иш жагындагы ийгиликтеринин кубанычына бєлєнгєн чагы. Бул да кадырлаша ємїр сїргєн жубайлардын чоў бактысы...
Ооба, касиеттїї Ысык-Кєлдїн
сыймыктуу кызы, берекелїї
Сары-Єзєн Чїйдїн кадырлуу
келини Гїлнара Мидиновна да,
єрнєктїї инсан, эл урматтаган
Асанкул Искакович да турмуштан, эмгектен бактысын табышты. Аларга, биздин жакшы адамдарыбызга мактоо сєз гана жарашат...
***
...Бїгїн да демейдеги иш кїнї. Бїт убактысын адамдын ден
соолугу їчїн арнаган, эмгегин
эл баалап, чыныгы дарыгер деген сыймыкка арзыган Гїлнара Мидиновнага єзїнє чоў таасир берген биринчи насаатчысы Асан чоў атасы дайыма жанында жїргєндєй сезилет. Кичинесинде айылда єскєнїндє
чоў атасынын ага карата айткандарын, эў алды – адам болуу керек, билимдїїлїк, мээнеткечтик – асыл сапаттардан
деген баалуу акыл-кеўештерин
унутпай, азыркыга чейин жїрєгїндє сактап келет...
Курманбек РАМАТОВ

