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Атайын чыгарылыш    Специальный выпуск

“ЭЛ-ЖЕРИБИЗГЕ 
ЖАРДАМ БЕРИП, 
АЙМАКТЫ 
ЄНЇКТЇРСЄК ДЕГЕН 
НИЕТТЕМИН”

КРнын Жогорку Кеўешинин 
депутаттыгына талапкер 
Данияр ТОЛОНОВ:

• Толонов Данияр Эрмекович 1972-жылы 
25-апрелде Ош облусунда туулган.

• Ош технологиялык университетинин 
“Автомобиль жана автомобиль чарбасы” 
адистиги боюнча жана Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу 
Башкаруу академиясынын “Менеджмент” 
адистиги боюнча магистратураны аяктаган.

• 2008-жылдан 2010-жылга чейин Ош 
облусунун миграция жана ишке орноштуруу 
боюнча комитетинин тєрагасы;

• 2010-жылдан 2012-жылга чейин Кыргыз 
Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу 
жана миграция министрлигинин Ош 
облустук башкармалыгынын башчысы 
кызматын аркалаган;

• 2012-жылдан 2013-жылга чейин - Кыргыз 
Республикасынын Эмгек, миграция жана 
жаштар министрлигинин миграциялык 
саясат башкармалыгынын начальниги, 
тїштїк аймагы боюнча координатору;

• 2015-жылдан тарта “Кыргызстан” 
партиясынан Жогорку Кеўештин депутаты;

• Транспорт, коммуникациялар, архитектура 
жана курулуш боюнча комитетинин 
тєрагасынын орун басары;

• Жогорку Кеўештин тєрагасынын орун 
басары болуп эмгектенген.

• Учурда мамлекеттик кызматтын 2-класстагы 
кеўешчиси.

• Їй-бїлєлїї, тєрт баланын атасы. Ар убак 
їй-бїлєсї, балдары менен сыймыктанат.
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ТОЛОНОВ ДАНИЯР ЭРМЕКОВИЧТИН 
ДЕПУТАТТЫК ДЕМИЛГЕЛЕРИ:
1. “Профсоюздар жєнїндє” мыйзам 

долбоору.
2. “Кыргыз Республикасындагы то-

вардык биржа жана биржалык 
соода жєнїндє” КРнын мыйзамы-
на єзгєртїїлєрдї киргизїї туура-
луу” мыйзам долбоору.

3. “Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат жє-
нїндє” КРнын мыйзамына єз-
гєртїїлєрдї киргизїї тууралуу” 
мыйзам долбоору.

4. “Кыргыз Республикасынын Са-
лык кодексине єзгєртїїлєрдї 
киргизїї жєнїндє” мыйзам дол-
боору (21.11.2018).

5. “Кыргыз Республикасынын Дип-
ломатиялык кызматы жєнїндє” 
КРнын мыйзамына єзгєртїїлєр-
дї киргизїї тууралуу” мыйзам 
долбоору.

6. “Кыргыз Республикасынын Мам-
лекеттик салык кызматы жєнїн-
дє” КРнын мыйзамына єзгєр-
тїїлєрдї киргизїї тууралуу” 
мыйзам долбоору (11.10.2017). 

7. “Кыргыз Республикасынын Са-
лык кодексине єзгєртїїлєрдї 
киргизїї жєнїндє” мыйзам дол-
боору (25.05.2017).

8. “Кыргыз Республикасындагы 
мамлекеттик жєлєкпулдар жє-
нїндє” КРнын мыйзамына єз-
гєртїїлєрдї киргизїї тууралуу” 
мыйзам долбоору.

9. “Кыргыз Республикасынын Жа-
рандык кодексине єзгєртїїлєрдї 
киргизїї жєнїндє” мыйзам дол-
боору.

10. “Кыргыз Республикасынын 

Салык кодексине єзгєртїїлєрдї 
киргизїї жєнїндє” мыйзам дол-
боору (24.11.2016).

11. “Кыргыз Республикасынын ай-
рым мыйзам актыларына єз-
гєртїїлєрдї киргизїї жєнїндє” 
мыйзам долбоору тууралуу (КР-
нын Салык кодексине, КРнын 
Кылмыш-жаза кодексине, КРнын 
Эмгек кодексине, Ишкердик субъ-
екттерине текшерїї жїргїзїїнїн 
тартиби жєнїндє, ишкерлердин 
укуктарын коргоо).

12. “Жеке менчиктин кол тийбести-
ги жєнїндє” мыйзам долбоору.

13. “Терроризмге жана экстремизм-
ге каршы аракеттенїї чєйрєсїн-
дєгї Кыргыз Республикасынын 
айрым мыйзам актыларына єз-
гєртїїлєрдї киргизїї жєнїндє” 
мыйзам долбоору.

УРМАТТУУ ШАЙЛООЧУМ, 
СИЗДИН КОЛДООЎУЗ 
МЕНЕН ДЕПУТАТТЫК 
ИШМЕРДЇЇЛЇГЇМДЄ 

ТЄМЄНКЇЛЄРГЄ ЖЕТИШТИК

Биз ондогон мыйзам 
долбоорлорун иштеп чыктык. 

Анын ичине:

• “Кыргыз Республикасынын кесип-
тик бирликтери жєнїндє”, “Тыш-
кы миграция жєнїндє”, “Кыргыз 
Республикасынын товардык бир-
жалары жєнїндє”, “Баалуу кагаз-
дар жєнїндє” жана башка бир ка-
тар мыйзам долбоорлоруна єзгєр-
тїїлєр киргизилди.

АТКАРЫЛГАН 
ИШТЕР:

• Республикалык маанидеги жол-
дун 4 чакырымга жакынын ку-
рууга салым коштук.

• Курулушу аяктабай калган 2 мек-
тепке мамлекеттик бюджеттен 
каражат бєлдїрїп, ал мектептер 
пайдаланууга берилди.

• Биздин аракетибиз менен 
2018-жылы Єзгєчє кырдаалдар 
министрлиги тарабынан акча бє-
лїнїп, Кемпир-Абаддын суусу су-
гат жерди сактап калсын деп 13 км 
дренаждык канал тартылды.

• Пандемия учурунда їй-бїлємдїн 
атынан Республикалык оорука-
нага 200дєн ашык медициналык 
коргоочу каражаттар, Жалал-
Абад облустук ооруканасына 
200, Ош облустук ооруканасы-
на 200 ком-плект жардам берил-
ди. 2000 (эки миў) жергиликтїї 
тургунга (ун, май, чай, кант жана 
башка керектїї азык-тїлїктєр)  
гуманитардык жардам катарын-
да кєрсєтїлдї. 

Урматым менен 
Толонов Данияр Эрмекович

№10 Куршаб шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеўешинин депутаттыгына талапкер Толонов Данияр Эрмековичтин 

ПРОГРАММАСЫ:
ТАЗА СУУ – ДЕН СООЛУККА,

БИЛИМ – ЖАШТАРГА!

• “Таза-Суу” мамлекеттик программасынын ал-
кагында районду сапаттуу ичїїчї суу менен 
камсыздоо;

• 5 жылда бардык айылдар таза суу менен кам-
сыз болот;

• Сапаттуу билим –жаштардын келечеги; 
• Бала бакчалардагы орундарды кєбєйтїї, жа-

ўы бала бакчаларды куруу;
• Сапаттуу жана коопсуз жолдор - райондук жол-

дорду оўдоо программасын ишке ашыруу;
• Саламаттык сактоо системасын жакшыртуу. 

Айылдарга ФАПтарды (Хабтарды) куруу;
• Дарыгерлер менен медайымдардын айлык акы-

сын кєтєрїї;
• Медицина кызматкерлерине турак жай сатып 

алуу їчїн жеўилдетилген кредиттерди берїї 
системасын єркїндєтїї.

ЭЛЕТ ЄНЇКСЄ – ЄЛКЄ ЄНЇГЄТ
• Айылдагы товар єндїрїїчїлєрдї колдоо, калк-

ты атаандаштыкка жєндємдїї ата мекендик 
айыл чарба продукциялары менен камсыз кы-
луу;

• Калктын аз камсыз болгон катмарына жерги-
ликтїї бийлик тарабынан тїзїлгєн “социал-
дык турак жайды” алуу мїмкїнчїлїгїн берїї;

• Турак жай маселесин чечїї їчїн жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу органдарына ыйгарым 
укуктарды берїї.

НЕГИЗГИ МАКСАТЫБЫЗ – ЭЛДИН 
ЖАШООСУН ЖАКШЫРТУУ!

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАНА КИЧИ 
МЕКЕНИБИЗДИН КЕЛЕЧЕГИ

АР БИРИБИЗДИН КОЛУБУЗДА!

2021-жылдын 28-ноябрында 
єлкєбїздїн келечегин ойлоп, туура тандоо 

жасаўыз!

№5
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“ПЛАТФОРМАМДЫН НЕГИЗГИ 
БАГЫТЫ – “ТАЗА СУУ”

Данияр ТОЛОНОВ, №10 Куршаб шайлоо округу боюнча Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеўешинин депутаттыгына талапкер:

2015-жылы“Кыргызстан” 
партиясы менен Жогорку 
Кеўештин депутаты болуп 
шайланган, Транспорт, 
коммуникациялар, 
архитектура жана 
курулуш боюнча 
комитетинин 
тєрагасынын орун басары, 
Жогорку Кеўештин 
тєрагасынын орун басары 
болуп эмгектенген, 
учурда №10 Куршаб 
шайлоо округу боюнча 
Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўешинин 
депутаттыгына талапкер 
Толонов Данияр Эрмекович 
менен депутат кезинде 
аткарган иштери жана 
алдыдагы пландары, 
талапкер катары алып 
чыккан программасы 
тууралуу кенен маек 
курдук. 

- Данияр мырза, мурдагы 
чакырылыштарда Жогор-
ку Кеўештин депутаттыгы-
на партиядан аттанып кел-
генсиз. Бул жолу эмне їчїн 
бир мандаттуу округдан та-
лапкерлигиўизди кєрсєтїїнї 
чечтиўиз? 

- Менин балалыгым, баёо кїн-
дєрїм, бактылуу жашоом Ош об-
лусунда єткєн. Мындан сырт-
кары мен депутат болуп турган 
мезгилде Ош облусунун бар-
дык райондорунун тургунда-
ры арыз-муўдары менен кай-
рылышчу. Алар менен беш жыл 
аралыгында тыгыз иштештим. 
Мен їчїн Ош облусу абдан жа-
кын. Єзгєн, Кара-Суу райондо-
рунун кєйгєйлєрїн, кыйынчы-
лыктарын, жергиликтїї эл эмне-
ге муктаж экенин жакшы билем. 
Мындан улам жергиликтїї тур-
гундар менен биз ар дайым бир-
гелешип айрым кєйгєйлєрдї че-
чїїнїн жолдорун издедик. Ошол 
иштерибиз, пландарыбыз токтоп 
калган жок. Аларды мындан ары 
улантышыбыз керек. Ошондук-
тан, алдыга койгон максаттары-
бызды тилектештер менен бир-
геликте аткарып, эл-жерибизге 
жардам берип, аймакты єнїктїр-
сєк деген ниеттебиз!

- Жогорку Кеўеште эл єкїлї 
болуп турган кызматтык мєє-
нєтїўїздє мыйзам долбоорло-
рунан тышкары, кандай алгы-
лыктуу иштерди жасап жети-
ше алдыўыз?

- Жогорку Кеўештин бул кез-
ге чейин негизги їч функционал-
дык милдети бар болчу. Алар эл 
єкїлї, мыйзам чыгаруу жана 
кєзємєлдєєчї орган катары иш 
алып барчу. Мен кєбїнчє элге 
жакын болуп, элдин кєйгєйїн 
чечїї менен алектендим. Биз-
дин келечегибиз болгон окуучу-
лардын билим алуусуна жакшы 

шарт тїзїп берїї їчїн бир кан-
ча жыл мурун курулушу башта-
лып, токтоп калган эки мектеп-
тин курулушун аягына чыгаруу 
їчїн кєптєгєн аракеттерди жа-
сап, аягында пайдаланууга тап-
шырдык. Бул биздин келечегибиз 
їчїн жасаган эў чоў жумушта-
рыбыздын бири гана десем жа-
ўылышпайм.

Айыл ичиндеги жолдор совет 
доорунан бери каралбай калган. 
Акыркы мезгилдерде аябай бу-
зулуп, жараксыз болуп калган 
эле. Аларды кайра реконструк-
циялоо жана жаўы асфальт басуу 
їчїн республикалык бюджеттен 
акча каражатын бєлдїрїїгє са-
лым коштук. Натыйжада аймак-
тык жана республикалык маа-
нидеги жолдун тєрт чакырым-
га жакынын курууга салым кош-
тум. Курулушу аяктабай калган 2 
мектепке мамлекеттик бюджет-
тен каражат бєлдїрїп, ал мектеп 
учурда пайдаланууга берилди. 
Талыкпаган аракетибиздин на-
тыйжасында 2018-жылы Єзгє-
чє кырдаалдар министрлиги та-
рабынан акча бєлїнїп, Кемпир-
Абаддын суусу сугат жерди сак-
тап калсын деген ниетте 13 кило-
метр дренаждык канал тартыл-
ды. Эл аралык кызматташтык 
боюнча айтсам, 2018-жылы май 
айында Фергана шаарында єт-
кєн Кыргыз Республикасы менен 
Єзбекстандын кызматташтыгы 
боюнча парламенттер аралык ко-
миссиянын биринчи жыйынына 
катышып келгенден тарта боор-
доштор менен мамилени їзбєй 
кызматташып турдук. Негизи-
нен коўшу єлкєлєр менен мами-
лени чыўдап, ынтымакта жакшы 
долбоорлорду бирге кєтєрїп иш 
алып барсак деген ниеттемин. 

- Коомчулук депутат десе 
эле акчалуу адамдарды элес-
тетет. Ошондуктан депутаттан 
материалдык жактан жардам 
сурап кайрылгандар кєп бо-
лот. Андыктан, сиз кайрым-
дуулук иштерине кандай ка-
райсыз? 

- Жардам сурап кайрыл-
ган муктаж адамдарга колум-
дан келчї нерсе болсо аянбайм. 
Кайрымдуулук иштеринен кур 
эмесмин. Дїйнєнї каптаган ко-
ронавирус дарты єлкєбїзгє 
да баш багып, мамлекетибиз-
де карантин жарыяланган пан-
демия учурунда їй-бїлємдїн 

атынан Республикалык оорука-
нага 200дєн ашык медициналык 
коргоочу каражаттарды, Жалал-
Абад облустук ооруканасына 
200, Ош облустук ооруканасына 
200 коргонуучу комплект алып 
берип кємєктєштїк. Андан сырт-
кары эки миўден ашуун жерги-
ликтїї тургунга гуманитардык 
(ун, май, чай, кант жана башка 
керектелчї азык-тїлїктєрдєн) 
жардам кєрсєтїлдї. “Оў колуў 
менен бергенди сол колуў бил-
бесин”, “Соопчулук иштериўди 
жар салба” демекчи, бул нерсе-
лерди айтпай деле койсом дегем. 
Сиздин сурооўузга жооп иретин-
де айтылып калды. 

- Шайлоо алдындагы прог-
раммаўыз кандай?

- Менин районумдагы негиз-
ги кєйгєйлєрдїн алгачкысы – 
таза суу маселеси. Ар бир адам 
їчїн эў негизгиси ден соолук, 

билим жана экономикалык ба-
кубаттуулук керектелет. Андык-
тан, шайлоо алдындагы плат-
формамдын негизги багыты – 
“Таза суу”. Буйруса, алдыдагы 
беш жылдын ичинде ичїїчї суу 
боюнча бардык маселелерди че-
чебиз. Бїгїнкї кїндє Кара-Суу 
районунун 28 айыл єкмєтїн-
дє таза суу менен камсыз кы-
луу боюнча долбоор АРИС жа-
на эл аралык Бїткїл Дїйнєлїк 
Банкы менен биргеликте ишке 
ашып жатат. Бул долбоорду мен 
депутат болуп турган кезде кє-
тєрїп чыгып, документациясын 
толтуруп, финансылык каржы-
лоосун табууга жардам берген-
биз. Ошондуктан, бул долбоор-
ду ишке ашыруу їчїн мындан 
ары дагы кєзємєлдєє їчїн Жо-
горку Кеўешке депутат болуп 
барышым керек деген максат-
та турам. АРИСтин таза суу ме-
нен камсыз кылуу долбоорунун 
техникалык-экономикалык не-
гиздемесин (ТЕО) даярдоо иши 
жїрїп жатат. Анын жыйынты-
гы чыккандан кийин ошонун не-
гизинде долбоор канча жылдык 
болот, канча сумма кетет ошого 
жараша иш кылабыз. 

Мындан сырткары, Куршаб 
айыл єкмєтїн таза суу менен 
камсыз кылуу боюнча долбоор 
Европалык реконструкция-
лоо жана єнїктїрїї банкы ме-
нен биргеликте ишке ашып жа-
тат. Ал долбоордун алкагында 
Куршаб айылына таза суу то-
лугу менен кирет. Бул долбоор 
эў оор жана чоў долбоор. Дїй-
нє жїзїндє биринчи жолу айыл 
аймактар менен иштешип жа-
тат. Жогорку Кеўеште депутат 

болуп иштеп жїргєн кезде 
ушул долбоорду ишке ашыруу 
їчїн банк, єкмєт менен сїйлє-
шїїлєрдї жїргїзгєнбїз. Учур-
да ошонун натыйжасында иш 
алып баруудабыз. 

- Билим берїї, саламаттык-
ты сактоо тармагы боюнча 
пландарыўыз да барбы?

- Албетте. Учурда мектептер-
де айрым предметтерден сабак 
берген мугалимдер жетишсиз, 
класстарда окуучу балдардын са-
ны ашыкча, ошондой эле кээ бир 
айылдарда бала бакчалар жокко 
эсе. Мына ушунун баары сапат-
туу билим берїїгє тоскоолдук 
жаратат. Андыктан, ушуга окшо-
гон маселени чечїї їчїн жаш-
тардын билим сапатын арттыруу, 
жогорулатуу, эл аралык деўгээл-
деги адистерди даярдоо макса-
тында дагы жаўы долбоордун їс-
тїнє иш алып баруудабыз. Айыл 
жергеси жеке менчик мектептер-
ге муктаж болгондуктан, аймак-
тардагы айылдарга жеке менчик 
мектептерди куруу зарыл. Кудай 
буйруса Жогорку Кеўешке депу-
тат болуп барсам айылдарга жеке 
менчик мектептерди ачууну су-
нуштаган мыйзам долбоорлорун 
киргизип, мектептерди курууга 
жардам берем. Атаандаштык бар 
жерде єнїгїї болот. Азыркы мез-
гилде айылда мамлекеттик мек-
тептер эле иштейт. Ошондуктан 
бул долбоорду ишке ашыруубуз 
кажет. Ал эми медицина тар-
магынын курч суроосу, талабы 
болгон бир топ кєйгєйлєр бар. 
Аймактардагы борбордон алыс 
айылдарда жашаган тургундар-
дын кєпчїлїгї облустук же ра-
йондук ооруканаларга кайры-
лууга аргасыз болушат. Мы-
на ушундай кыйналган элибиз 
їчїн айылдарга ФАПтарды тї-
зїїнї сунуштайм. Дагы бир маа-
нилїї кєйгєй — турак жай масе-
леси. Турак жай маселесин чечїї 
їчїн жергиликтїї бийликтеги-
лерге ыйгарым укуктар берили-
ши керек. Ошондо турак жай ма-
селесинин кєйгєйї тез чечилген-
ге шарт тїзїлєт.

- Эмне їчїн шайлоочулар 
сизге добуш бериши керек?

- Ар бир инсан єз ишин объ-
ективдїї баалай албайт. Єзїн-
єзї мактоо єлїмгє тете. Буга че-
йинки ишмердїїлїгїмє эл тара-
за, эл сынчы. Ошентсе да, сая-
сатка аралашкан жылдарымда 
мага добуш бергендердин їмї-
тїн актадым деп ишенем. Себе-
би, Жогорку Кеўешке кайрылуу 
каттарын жазып алып барса ка-
был алып, мыйзам чегинде кєй-
гєйлєрїн чечип берїїгє аракет-
тендим. Ошондой эле, ар кан-
дай мыйзам долбоорлорунун 
демилгечиси жана демєєрчїсї 
да болдум. Пандемия учурун-
да, чек ара жаўжалында бир ка-
тар гуманитардык жардамдар-
ды кєрсєтїп, жогоруда айт-
кан алгылыктуу иштерди жасай 
алдым. Мен жасаган єз ишим-
ден уялбайм. Андыктан, элдин 
тандоосуна коём. Эў негизгиси, 
элибиз бул жолу жаўылбай таза 
шайлоону єткєрїп, татыктуу та-
лапкерди тандап алса деген ти-
лектемин.
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Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

Маликахон АЛИМОВА, 
Таширов айылынын 
тургуну: 

“ЖАКШЫЛЫК 
ЖЕРДЕ КАЛБАЙТ, 
ЭЛ АНЫ 
УНУТПАЙТ”

- Данияр иним депутат бо-
луп шайланганда элге жары-
гын чачты. Пандемия убагын-
да кыштак элине бир топ жар-
дамдарын берди. Жакшылык 
жерде калбайт. Эл аны унут-
пайт. Кап-кап кылып ун, кї-
рїч, май-чай кылып таратып 
отурду. Кембагалдардан кабар 
алып, азык-тїлїгїн толук кам-
сыздап жатты. Айтор, кєп иш-
терди жасаган. Биз ага рахмат 
деп ыраазычылык сєздєн баш-
ка эч нерсе айта албайбыз. Ден 
соолугу бекем болуп, элине 
кызматын кыла берсин! Пан-
демия сыяктуу кыйын кїндє 
эле эмес, мына ушул кїнгє че-
йин элинен кабар алып турат. 
Эми да шайлоого аттанып жа-
тат. Андыктан, ага ийгилик-
терди каалайм. Ошондой эле, 
Куршаб элинен Данияр Толо-
новго окшогон эл-жерге кїйїм-
дїї талапкерге єз добушуўуз-
дарды бериўиздер деп суранып 
кетет элем.

Бакыт ОРОЗБАЕВ, 
Савай айыл єкмєтїнїн 
жашоочусу: 

“КАЙРАДАН 
ДЕПУТАТ КЫЛЫП 
ШАЙЛАП АЛСАК 
ДЕЙБИЗ”

- Данияр 2010-жылы Жо-
горку Кеўештин депутаттыгы-
на талапкер катары элден бата 
алуу їчїн келген. Анда барды-
гыбыз анын ата-энесинин эл-
ге кылган ак кызматын эске 
алып, єзїнїн аракетчилдигин 
кєрїп, колдоп бергенбиз. Бизди 
жер каратпады. Тескерисинче, 
ишеничибизди актап, ак дили 
менен чын ниеттен элге кызмат 
кылды. Анын натыйжасында 
Жогорку Кеўештин тєрагасы-
нын орун басары, бир комитет-
тин башчысынын орун басары 
кызматтарын аркалады. Биздин 
ошол мезгилдеги тандообуздан 
жаўылбагандыгыбызды далил-
дей алды. 5 жыл аралыгында эл 
менен бирге болуп, элдин кєй-
гєйїн чечїї менен гана алекте-
нип жїрдї. 

Бул кезге чейин баштаган 
ишин аягына чыгаруу їчїн да-
гы бир жолу туура тандоо жаса-
шыбыз керек. Болбосо Данияр 
тарабынан башталган мыкты 
демилгелер элге толук кандуу 
жетпей калып кетет.

Касиеткан БАИЕТОВА, 
Єзгєн районунун 
Кызыл-Октябрь айыл 
єкмєтїнє караштуу 
Кызыл-Сеўир 
айылынын тургуну: 

“ЭЛ ЇЧЇН КЇЙГЄН 
БАЛАНЫ КОЛДОП 
АЛАЛЫ”

- Бир жолу, менин эсимде, 
айылдагы муктаж їйлєргє гу-
манитардык жардам таратылып 
калды. Кимден экендиги айтыл-
ган эмес. Элдин бардыгы аябай 
кызыгуу менен изилдешкен. 
Айылда бирєє маалымат бил-
се баарына айтып чыгат эмес-
пи. Ошолордун бирєєсї Данияр 
Толоновдон экендигин изилдеп 
чыккан. Кєрсє, бул бала депутат 
боло элек мезгилинде эле элге 
жардам берип келген экен. Би-
рок, атын эч качан атаган эмес. 
Андай жардамдар тынбай келип 
турат. Биз Даниярга окшоп жа-
саган иши менен мактанбаган 
эл уулдарын шайлап алышыбыз 
керек. Ал мурда да депутаттык-
ка шайланган, бул жолу да шай-
лайбыз. Єзї адамгерчиликтїї, ак 
кєўїл мыкты жигиттердин би-
ри. Башкаларга да кайрылаарым, 
Кудайым “Эл їчїн кїйгєн бала-
ны колдоп ал”,- деп берип жат-
канда, эч кылчайбастан башка-
га кєўїл бурбастан тандоо жа-
сашыбыз абзел.

- Негизинен айыл жеринде спорт-
ко шарт оор болчу. Данияр агабыз 
Жогорку Кеўештин депутаты болуп 
турган мезгилде Кара-Суу району-
нун эле эмес, Кыргызстандагы бар-
дык айыл жериндеги жаш спортчу-
ларды кєп колдоп келди. Эл аралык, 
Азиялык турнирлерге спортсмендер 
бара турган болсо, Данияр ага ар да-
йым колдойт. Спортсмендер толук 
кандуу ийгиликке жетишїїсї їчїн 
биринчи кезекте бардык шарт болу-
шу керек. Андан сырткары финансы, 
каржылык муктаждыктар дагы че-
чилиши абзел. Бул кєйгєйдї туура 

тїшїнїп, Данияр Толонов дилгир 
спортчуларга стипендия тєлєп келет. 
Бул жаўы чыгып келе жаткан жаш-
тарга чоў дем-кїч берет десем жаўы-
лышпайм. Айылдарга спорт залдар-
ды ачып, шаймандар менен камсыз-
дап, эбегейсиз кїч жумшады. Биз да 
ага жооп катары анын колдоосун эч 
качан унутпастан жаштар биригип 
бир дем менен Данияр Толоновду 
тандап алышыбыз керек.

Расулжан 
ОЛИМЖАНОВ, Таширов 
айылынын тургуну:

“КУДАЙ КААЛАСА 
ДАНИЯРГА 
ДОБУШУБУЗДУ 
БЕРЕБИЗ” 

- Кєп жыл эл агартуу тар-
магында иштегем. Бул айыл-
ды, андагы эмгеги элге сиў-
ген адамдарды жакшы билем. 
Биздин айылда тогуз баатыр 
чыккан болсо, анын бири 
ушул Толон аксакал. Себеби, 
ал киши єзїнїн бешене тери 
менен кєп иштерди аткарып, 
айылда кєп жыл кызмат кыл-
ды. Кийин анын ишин уулу 
Арапбай аке улантты. Беш 
жыл депутат болду. Колхоз-
догу кєп иштерди аткарды, 
ошол эле бїтпєгєн суу, жер 
маселеси боюнча бир топ 
кєйгєйлєрдї чечкен. Кийин 
небереси Данияр чыгып, ал 
дагы чоў атасынын жолун 
жолдоп, элине кызматын кы-
лып жїрєт. Уулубуз Данияр 
Толонов беш жыл депутат 
болду, єзїнїн колунан кели-
шинче иштеп, мектебибиздин 
їстїн жаап берди. Тегерек-
четин тосту. Дааратканалар 
анын колдоосу менен жак-
шырды. Суу чыгарып, кєчє-
лєргє асфальт тєшєп, кєпї-
рє салып берди. Ал ортодо 
трансформаторлорду орнот-
ту. Канчалаган мїмкїнчїлїгї 
чектелген адамдарга жарда-
мын берди. Канчалаган ма-
йыптар анын колдоосу менен 
пенсияга чыкты. Анын бар-
дыгын эл билет. Кудай каа-
ласа бул шайлоодо да биз ага 
добушубузду беребиз. Ант-
кени, ал єз милдетин билет, 
айтканын аткарат. Анын їс-
тїнє булар жаўы барган де-
путаттар. “Эр жигит болсоў 
элиўди бак” деген сєзгє мына 
ушул Данияр Толонов татык-
туу деп айта алам. Бардыгы-
быз элибиздин, жерибиздин, 
мамлекетибиздин келечегине 
кайдыгер карабай, шайлоого 
активдїї катышып, татыктуу 
талапкерлерибизди колдоп 
алалы дейт элем.

- Мен дунган улутунан-
мын. Ушул Савай айыл 
єкмєтїнїн Кызыл-Шак 
айылында туулгам. Эми 

Данияр Толонов биз-
дин колубузда, кєз ал-
дыбызда чоўойгон ба-
ла. Анын їй-бїлєсїн 
да жакшы тааныйм. 
Кичинекейинен кєп 
улуттуу айылда чоўой-
гону їчїн Данияр бар-
дык улуттардын єкїл-
дєрїнє бирдей мами-
ле жасайт жана колдоп 
келет. Андыктан, биз 
Данияр Эрмековичти 
бир муштумдай бири-

гип колдоп алышыбыз ке-
рек. Анткени, Данияр Эр-
мекович бардыгыбыздын 
тутунган туубуз боло алат.

Расулжон ТУРГУМБАЕВ, 
Кызыл-Шак айылынын 
тургуну: 

“ДАНИЯР ДАЙЫМ 
ЭЛ МЕНЕН!”

- Арапбай Толонов менин 
ини досум болот. Убагында 
чогуу иштегенбиз. Кийин де-
путат кылып шайладык. Ан-
да да бир катар жакшы иш-
терди кылган. Ага баарыбыз 
кїбєбїз. Алсак, кооператив-
ге раис болуп, экономикасын 
жакшырткан. Начар жашоо-
турмуштагыларга жардамын 
аяган эмес. Єзї негизи ко-
лу ачык, март жигит. Бул жа-
гынан атасын жазбай тарт-
кан дээр элем. Анткени, ата-
сы дагы колхозубузда брига-
дир болчу. Жєн эле бригадир 
эмес, активдїї бригадир бол-
гон. Ата жолун улап, баласы 
да элдин уулу болду. Эми не-
береси Данияр да алар салган 
жол менен кетип баратат. Эмне 
дейбиз, ата-балага нээмат ти-
лейбиз, тынч болушсун! Элге-
жерге жарыктары, жакшылык-
тары тие берсин!

Биз аларды шайлоого мил-
деттїїбїз деп ойлойм. Антке-
ни дайыма эл менен болуп, эл-
ди кыйынчылыкта таштабай 
колдоп келишет. Гуманитардык 
жардамдарды таратып, суу чы-
гарып берип жатат, анан кантип 
колдобойбуз?..

Бакыт ОРОЗБАЕВ, 

Данияр Толонов биз-
дин колубузда, кєз ал-
дыбызда чоўойгон ба-
ла. Анын їй-бїлєсїн 
да жакшы тааныйм. 
Кичинекейинен кєп 
улуттуу айылда чоўой-
гону їчїн Данияр бар-
дык улуттардын єкїл-
дєрїнє бирдей мами-
ле жасайт жана колдоп 
келет. Андыктан, биз 
Данияр Эрмековичти 
бир муштумдай бири-

тїшїнїп, Данияр Толонов дилгир 

Касиеткан БАИЕТОВА, Расулжон ТУРГУМБАЕВ, Маликахон АЛИМОВА, 

Расулжан 

Зухра КУРМАНАЕВА, Оор 
атлетика боюнча эл аралык 
класстагы спорттун чебери:

“ЖАШТАР БИРИГИП ДАНИЯР 
ТОЛОНОВДУ ТАНДАП 
АЛЫШЫБЫЗ КЕРЕК”

Рахматтилло НАБИДЖАНОВ, 
этникалык улуттардын єкїлї:

“ДАНИЯР БАРДЫК ЭТНИКАЛЫК 
УЛУТТАРДЫ БИРДЕЙ КАРАГАН БАЛА”
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