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ИШЕМБИ, 2021-ЖЫЛДЫН 13-НОЯБРЫ
Атайын чыгарылыш  Специальный выпуск

Жогорку Кеўештин депутаттыгына
талапкер Маматкадыр ТИЛЛЕБАЕВ:

“КЄЗДЄГЄНЇМ –
АДИЛЕТТЇЇЛЇК ЖАНА
АКЫЙКАТТУУЛУК
МЕНЕН МЕКЕНГЕ
КЫЗМАТ КЫЛУУ”
• Тиллебаев Маматкадыр Сабирович
1963-жылы 19-ноябрда Ош облусунун Ноокат
районундагы Кулатов айылында туулган;
• 1980-1983-жылдары Анжиян Авиациялык
техникумун «Техник-технолог» адистиги
боюнча аяктаган;
• 1988-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук
университетин «Юриспруденция» адистиги
боюнча аяктаган;
• 1993-жылы Юрист квалификациясы
ыйгарылган;
• 1983-1984-жылдары “Ленин” атындагы
заводдо эл керектєєчї товарларды
чыгаруунун їстїндє инженер-технолог;
• 1984-1986-жылдары Советтик Армиянын
катарында кызмат єтєгєн;
• 1993-2005-жылдары Кыргыз
Республикасынын аймагында ишкердик
менен алектенген;
• 2005-2010-жылдары “Ак-Сай-Цемент”
ЖАКнын курулуш, єндїрїш, цемент, курулуш
материалдарын сатуу багыттарында ишкер;
• 2010-жылдан тартып “Ак-Сай-Цемент” ЖАК
компаниясынын акционери;
• 2010-2012-жылдары “Кыргыз агрардык
азык-тїлїк корпорациясы” ААКнын башкы
директорунун орун басары;
• 2018-2019-жылдары «Манас» Эл аралык
аэропорту ААКнын «Инвестициялыкстратегиялык єнїктїрїї дирекциясынын»
директору;
• Кыргыз, орус, тїрк, англис тилдерин билет;
• Їй-бїлєлїї, беш баланын атасы. Ар убак їйбїлєсї, балдары менен сыймыктанат.
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МАМАТКАДЫР ТИЛЛЕБАЕВДИН ДЕПУТАТТЫК
ДЕМИЛГЕЛЕРИ:
Кєздєгєнїм – адилеттїїлїк
жана акыйкаттуулук менен
Мекенге кызмат кылуу!
Ассаламу алейкум кадырман
мекендешим!
28-ноябрда єтє турган парламенттик шайлоого кыргыздын чыныгы мекенчил уулкыздарынан куралган “Мекенчил Эл” демократиялык саясий партиясы менен бара жатам.
Мен алдын ала кооз убадаларды бергенден
алысмын. Бирок, эгерде мага ишеним кєрсєтсєўїздєр, мен єзїмдїн турмуш жолумда
ар тармактарда топтогон тажрыйбамды, алган билимимди Мекениме жана элиме кызмат кылууга жумшаймын.
Жїздєгєн улуттар бар єлкєсї жок! Алар
тилин, їрп-адаттарын бекем сактап, єздєрїнїн мамлекетте жашагандарын элестетип кыялданышат. Бизде болсо баары бар.
Болгону адилеттїї башкаруу, мыйзамдардын иштешин кєзємєлдєє менен туруктуу
єнїгїїгє бет алуу керек. Алдыда єтє турган
шайлоодо элибиздин тандоосу менен єлкєбїздїн 5 жылдык келечеги чечилет. Туура
тандоо кылуудан жаўылбайлы.

Ар бириўиздин їйїўїзгє
тынчтык каалайм,
Кыргызстаныбыз єнїксїн!
Маматкадыр Тиллебаев

МЕНИН КЄЗДЄГЄНЇМ:
 Мыйзамдуулук, акыйкаттуулук, адамдардын укуктарынын
сакталышы;
 Экономиканын туруктуу єнїгїшїн камсыздаган мыйзам
долбоорлорду сунуштоо;
 Энергетикалык кєз карандысыздыкты камсыздоого багытталган долбоорлорду сунуштоо (ГЭС жана анын альтернативалары);
 Билим берїїнїн сапатын жогорулатуу, мугалимдердин айлыктарын кєтєрїї;
 Сапаттуу жана жеткиликтїї медициналык кызмат. Аймактарда дартты аныктаган борборлорду, мамлекеттик дарыканаларды ачууну демилгелєє;
 Чакан жана орто бизнести колдоо, тємєнкї пайыздар менен насыяларды берїї, жаш ишкерлерди салыктардан бошотуу;
 Билимдїї жана кїчтїї жаштардын сыртка агылуусун токтотуу їчїн атайын социалдык долбоорлорду аймактарда
ишке киргизїї (балык єстїрїї, асыл тукум мал багуу, кайра иштетїїчї ишканаларды ачуу ж.б.у.с.);
 Маданият жана спорт тармагын єнїктїрїї, маданият кызматкерлеринин айлыктарын кєтєрїї, атайы сунушталган
социалдык пакеттерди иштеп чыгуу долбоорлору боюнча
иш алып баруу;
 Туризмди єнїктїрїї жана тейлєє тармагын жакшыртуу;
 Кыргызстанда 10 миўден ашуун майыптар бар, алар 3-4
миў сом єлчємїндє гана жєлєк пул алышат. Майыптарды
колдоого алган долбоорлорду иштеп чыгуу;
 Таза сууга муктаж болгон айылдарды суу менен камсыздоо
багытында иш алып баруу;
 Эл менен тыгыз байланышта болуу їчїн коомдук байланыш борборун ачуу.

"Мекенчил Эл" саясий демократиялык партиясынын
ПРЕАМБУЛАСЫ
"Мекенчил Эл" саясий демократиялык партиясы, саясий аренада єзїнїн ордун жана статусун ээлеген, элдин кєўїлїн бурган, єлкєбїздїн єнїгїї багытын кєздєгєн кайра жаралуу
программасы менен укуктук демократиялык, "социалдык теўдикти" камсыздоочу адилеттїї жарандык коомду куруунун социалдык-демократиялык моделин сунуштайт. Биздин багыттын негизги артыкчылыктары:
- адам, анын укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары мамлекеттин жана коомдун эў жогорку

-

баалуулугу деп белгилеп, коомдун
жана мамлекеттин жашоосунун
бардык чєйрєсїндє ар бир жарандын жашоосунун бакубаттуулугу
їчїн зарыл шарттарды тїзїї, социалдык адилеттїїлїк жана мыйзамдуулукту камсыздоо;
эркиндик мїмкїнчїлїктєрдїн теўдиги, адилеттїїлїк, биримдик менен жалпы элдин бардык катмарынан жєндємдїї уул-кыздарын
катарга кошуп, биринчи кезекте иштерман адамдын, жогорку квалификациялуу адистердин,

-

мугалимдердин, дарыгерлердин,
тейлєє тармагынын кызматкерлеринин, инженерлердин кызыкчылыктарын коргоо менен социалдык
коргоо жана жоопкерчилик принциптери їстємдїк кылган, калктын
жашоо деўгээли жогору єнїккєн,
коомдун бай жана кедей катмарга
бєлїнїшє жол берилбеген мамлекеттердин арасында татыктуу орунду ээлеген кїчтїї мамлекет болушуна жетишїї;
мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты "мамлекеттик

-

-

органдар элге кызмат кылышы керек" идеясын ишке ашыруу менен
мамлекеттик башкаруу кызматта
бир эле адамдын кєп жыл иштєєсїнє жана бир нече туугандардын,
касталык династиялардын топторунун бийликке аралашуусуна жол
берилбеши керектигин белгилеп,
элдик бийликтин символу болгон
жалпы элдик єкїлчїлїктїн єкїлдєрї катышкан демократиялык институтунун ролун жана маанилїїлїгїн андан ары жогорулатат;
коомдун, мамлекеттин жана єлкєнїн экономикасынын Туруктуу
єнїгїїсїн сєз жїзїндє эмес, иш жїзїндє камсыз кылуу, коомдун жана
бардык адамдык капиталдын инновациялык, интеллектуалдык потенциалын билимине карап, ишмердїїлїгїнє карап єнїктїрїї;
єлкє ичинде тынчтыкты жана коопсуздукту ар бир адамдын жыргалчылыгынын кепили катары камсыз кылуу, жарандык ынтымакты
жана жеке адамзатынын айкєлдїгїн чыўдоо, теў салмактуу, єз ара
пайдалуу жана эл аралык алакада
конструктивдїї тышкы саясатты
жїргїзїї.

Партия єз шайлоочуларынын жана
жалпы кыргызстандыктардын муктаждыктарына жана каалоолоруна таянып,
тарыхтагы єткєн жакшы да, жаман да
сабактардан тийиштїї тыянактарды
чыгарып, єлкєбїздїн келечек мууну
алдында жоопкерчиликти сезип, келечектеги беш жылдыкка "Мекенчил Эл"
саясий демократиялык партиясы єзїнїн кайра жаралуу программасында артыкчылыктуу тємєнкїдєй милдеттерди белгилейт.
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“ПЛАТФОРМАМДЫН НЕГИЗГИ
БАГЫТЫ – АВИАЦИЯ, АЙЫЛ
ЧАРБА ТАРМАГЫН ЄНЇКТЇРЇЇ”
- Маматкадыр Сабирович,
сиз Жогорку Кеўештин 7-чакырылышына депутаттыкка
талапкер болуп бара жатасыз.
Эмне їчїн эл єкїлї болууну
чечтиўиз?
- Мен єзїм Ноокат районунун
Кулатов айылынан болом. Бала кезден бул райондон чыккан
атактуу Насирдин Исанов, Тєрєбай Кулатов сыяктуу инсандарга
таасирленип, элим, жерим їчїн
иштеген инсан болом деп тилек
кылчу элем. Мектепти аяктаган
соў авиация тармагына кызыгып,
Єзбекстандагы Анжиян авиация
техникумуна тапшырып, ийгиликтїї аяктадым. Кийин жогорку билимди Кыргызстандан
юридика тармагы боюнча алдым.
Кесибим боюнча бир канча жерлерде иштедим. Ишкерлик менен
алектендим. Бирок, менин бала
чагымдагы кыялым орундалган
жок. Элим, жерим їчїн кызмат
кылууга ишкерлик жана авиация тармагында иштєє аздык
кылат экен. Менин баамымда
азыр дал ушул мен айткан тармактарда мыйзамдар жакшы иштебей, кээ бир мыйзамдар чийки бойдон калган. Ошол мїчїлїштїктєрдї оўдоо їчїн Жогорку Кеўешке талапкерлигимди
койдум. Эл єкїлї катары єзїмдї сынап, элим, жерим їчїн иштеп бергим келет. Шайлоого катышуу жєнїндєгї чечимди кабыл алуу мага жеўил келген жок.
Эл єкїлї болуу бул – эў биринчиден сага ишеним артып, їмїт
менен добуш берген мекендештердин алдындагы чоў жоопкерчилик. Элдин ишенимин актоо
їчїн дилиўди тазалап, напсиўди жеўе билишиў зарыл. Эл єкїлї элдин жїгїн єзїнє артып жатып, байыркы бай тарыхыбызга
карап тїздєнїп, эртеўки келечегибиздин баалуулугун тїшїнїшї
керек. Эгер эл єкїлї болуп калсам айрыкча авиация, айыл чарба тармагындагы мыйзамдарды
єзгєртїїгє басым жасайм. Бул
тармактар Кыргызстандын бюджетине эбегейсиз киреше алып
келе турган тармактар.
- "Мекенчил Эл" партиясын
тандап алгандыгыўыздын себеби эмне болду?

- Бул партияда менин санаалаштарым, саясатта алган
багытыбыз окшош инсандар
бар. Алар менен єз максаттарыбызды ишке ашырууга болгон
їмїт-тилегибиз да бир. Бизди
элге, жерге кызмат кылуу максаты бириктирип турат. Курам
ар тармактын єкїлдєрїнєн тїзїлдї. Жаўы жїздєр, жаўы идеялар менен эл їчїн иштеген мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл
алып берсек дейм.
- Авиация тармактан сырткары дагы кайсы тармактарга кєўїл бурасыз?
Быйыл
эгемендиктин
30 жылдыгын белгиледик. 30
жылда биз эмнеге жетиштик,
ким болдук? 30 жылда кєптєгєн
єлкєлєр єнїгїїгє бет алышты.
Бизде бул процесс єтє жай жїрїп жатат. Бирок, коўшулардыкындай потенциал бизде деле бар. Болгону убакытты жана
мїмкїнчїлїктєрдї туура пайдалануу зарыл. Экономикабызды
єстїрїп, элдин жашоо шартын
жакшыртуу їчїн бардык жагымдуу шарттарды тїзїшїбїз керек.
Дыйкандар, фермерлер колдоого алынышы зарыл. Бизде
эў таза продукция єндїрїлєт.
Эт, сїт, бал жана башка азыктїлїгїбїздї дїйнєлїк брендге
айландырууга мїмкїнчїлїгїбїз бар.
Менин жеке программамда
айыл чарба багыты боюнча продукцияларды кайра иштетип, эл
аралык стандарт «ИСО» менен
дїйнєлїк рынокко алып чыгуу. Ал їчїн ар бир кыргыздын
мємє-жемиштерин кайра иштетїїнї бир калыпка тїшїрїї зарыл.
Форель балыгын кєбєйтїї
боюнча да долбоорум иштеп жатат. Азыр Кыргызстандын форели дїйнєлїк марка боло баштады. Биз форель єндїрїїнї 100
000 тоннага жеткиришибиз керек.
Форель єстїрїї їчїн єзїбїздєн жем чыгара турган завод
ачууну пландап жїрєм. Анткени, балык чарба тармагында

иштегендер азыр жемди Тїркия
сыяктуу єлкєлєрдєн алып келишип, чыгым тартып жатышат.
Жарандарга жеўилдетилген
насыяларды берїї, ишкерликке жол ачуу менен аймактардын
єнїгїшїн шарттайлы. Єнїккєн
аймак – єнїккєн єлкє принцибине єтїї убагы эчак эле келген.
Акыркы кездери кесипкєйлєр,
билимдїїлєр тууралуу кєп айтабыз. Бирок, бизде билим берїї тармагы таптакыр кєзємєлдєнбєй калды. Билим берїїнїн
сапатын жогорулатуу їчїн мугалимдердин айлыктарын гана
кєтєрїп тим болбостон, окуучу
менен окутуучуга жакшы шарттарды тїзїп, ошону менен жогорку талаптарды коюп, аларды
ар тараптан шыктандырып туруу керек.
Єлкєнїн алсыраган саламаттык сактоо тармагы да мени
кєп ойлондурат. Алыскы айылдардын тургундарына медицина кызматын жеткиликтїї кылуу, заманбап медициналык аппараттар менен камсыздоо, жарандарыбыздан єз аймагынан
чыкпай ден соолугун бекемдєєсї їчїн жакшы шарттарды тїзїї
– максаттарымдын бири.
Кыргызстан энергетикалык
кєз карандысыздыкка ээ болуш
їчїн аймактарга чакан ГЭСтер
курулушу керек.
Андан сырткары туризм тармагындагы сервис, кызмат кєрсєтїїнї єнїктїрїї боюнча бир

Майда-чїйдє тоскоолго,
Маани бербей калганмын.
Эл менен їй тынч болсо,
Жасап алам калганын.
Менин чексиз бакытым,
Элим менен балдарым!
Маматкадыр ТИЛЛЕБАЕВ

топ сунуштарым бар. Биздин єлкє кооз єлкє болгону менен туристтерге кызмат кєрсєтїїдєн
аксай берсек, бул тармак єнїгє
албайт.
Мына ушул айтылган маселелерди мыйзам менен жєнгє
салышыбыз керек. Парламент
мыйзам чыгаруучу орган катары
ар бир тармактагы мїчїлїштїктєрдї эске алуу менен єлкєнїн
кызыкчылыгын коргогон жана
элге иштеген мыйзамдарды жазышы заман талабы болуп турат.
Биз ошол иштебеген мыйзамдарды, элдин кызыкчылыгына иштей тургандай кылсак дейбиз.
- Авиация тармагы тууралуу сєз козгоп калдыўыз.
Ушул багытта кандай иш
алып баруу керек?
- Кыргыз Республикасында эў
акчасы кєп мекеме – аэропорт.
Киреше табуу жагынан республика боюнча їчїнчї орунда турат. Бирок, кєйгєйлєрдїн кєбї
да ошол жакта. Учактарга билеттердин баасы кымбат. Негизи эле
биздин жаўы учагыбыз жок. Кара тизмеге кирип калгандыктан
Европага уча албайбыз. Ал дагы
маселе жаратат. Аэропорттун акчасы банкта жєн эле жатат. Бул
биздин системаны жєнгє салган
мыйзамдарынын туура эместигинен деп билем. Аэропорт азыр
єз алдынча иш да кыла албайт.
Бир учак сатып алуу їчїн тендер єткєрєсїў, учактарды оўдоо
иштерин да тендер аркылуу бїтїрєсїў. Тендер да єзїнчє коррупциялашкан иш. Мен авиатармакта иштеп жїргєн чакта "Манас" аэропортуна учак сатып алалы деген сунуш киргиздим. Эгер
аэропорттун жок дегенде єз учагы болсо, ички каттамда иштетип, билеттердин баасын арзандатып койсок элге жардам болмок. "Манас" аэропортунун кєйгєйї єзїнїн учагынын жоктугу
болуп турат. Ал эми авиакомпаниялардын учактары бар. Алар
менчик болгондуктан билеттердин баасын асман тирете коюп
алышкан. Менин сунушум аэропорт єзї учак алсын жана билеттердин бааларын арзандатып коюшу керек. Авиатармакта
негизи кєйгєйлєр кєп. Биз бул
тармакты такыр кєзємєлгє албайбыз. Алар єзї менен єзї кайнай берип, кєнїп алышкан. Кыргызстан географиялык жактан
єнїгїїгє ыўгайлуу жерде жайгашкан. “Манас” эл аралык аэропорту эл аралык хап боло тургандай абалга жетсе болот. Биздин єлкє башчылар негедир аэропортту хап кылуу идеясына кєўїл бєлїшпєгєндєй туюлат. 30 жыл аралыгында эмне
їчїн “Манасты” хапка айланта

албадык. Стамбул азыр эл аралык аба майданына айланды.
Стамбулдагы аэропорттон бардык жакка каттамдар аткарылат.
Кандай кирешелер тїшїп турат.
Бизде да ошондой эле мїмкїнчїлїктєр бар. Бул їчїн стратегиялык пландарды иштеп чыгып,
авиатармагын єнїктїрїїгє толук
мїмкїнчїлїгїбїз бар.
- Сизди кыргызстандыктар
акын катары да таанышат. Бир
топ ырларыўызга обондор жазылып ырдалып жїрєт. Акындык єнєргє кандайча аралашып калдыўыз эле?
- Акындык єнєргє кызыгуум
деле жок эле. Акыркы жылдары
негедир коомдогу болгон терс
кєрїнїштєргє карата ырларды жазууну адатка айланттым.
Жоро-жолдошторум ырларымды окушуп, єтє жакшы жазылыптыр деп бааларын бере турган болушту. Социалдык баракчама жарыялаган ырларым элге кеўири тарай баштады. Тєрт
сап ырыма деле кызыгуу артылып, окурмандарым байланышып ырымды кєркєм окугусу келип жаткандыктарын айтып жатышты. Кїндєрдїн биринде Гїлмира Айдосованын обонуна жазылган “Картайбачы апаке” аттуу ырым жаралды. Аны ырчы
Айпери Кулбаева аткарып жїрєт.
Мээрим Карыпованын, Таалайбек Кошоковдун да аткаруусунда угуп жїрєсїздєр. Андан кийин пандемия убагында коомдогу кєрїнїштєн алып "Дарыгерлерге таазим" деген ыр жазгам. Аны интернеттен Гїлшайыр
Садыбакасова эжекебиз байкап
калып, бир кїндїн ичинде обон
жаратып, учурда Сайкал Садыбакасова аткарууда. Кийин пандемия тууралуу “Кечир бизди жараткан” аттуу ыр жарык кєрдї.
Бул ырга Кыргыз Республикасынын эл артисти Расул Маматкулов обон жазып, ырдап чыкты.
- Шайлоочуларга шайлоо
алдында айта турган кайрылууўуз...
- Биз барып, жолугушуу єткєргєн жерлерибизде куру убадаларды бербей тургандыгыбызды айтып жатабыз. Партиянын жана
анын мїчєлєрїнїн тилеги элдин
жїгїн жеўилдеткен мыйзамдарды иштеп чыгып, кабыл алып берїї болуп эсептелет. Кайсы тармакта болбосун адистер кызмат
кылып, коррупциялык иштер
жоюлушу зарыл. Биздин элибиздин 60 пайызы айылда жашап, айыл чарба иштери менен
алектенишет. Дыйкандардын,
фермерлердин ишин жеўилдеткен мыйзамдарды кабыл алуубуз
зарыл. Мен жана биздин партия
дал ушул тармактарды жєнгє салууга аракет кылабыз.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Сєздїн кїчїн билген Маматкадыр
Тиллебаевдин ырлары
КАРТАЙБАЧЫ, АПАКЕ
Сєзї: М.Тиллебаевдики
Обону: Г.Айдосованыкы

Кыргыз Республикасынын
эл артисти Гїлшайыр
САДЫБАКАСОВА:

Коомдук ишмер Жолборс
ЖОРОБЕКОВ:

“БИЗНЕСТИН ЖОЛУН ТАПКАН
МЫКТЫ МЕНЕДЖЕР”
- Кєп кырдуу инсан. Иштесе ишке тойбогон эмгекчил жигит. Бизнестин жолун
тапкан мыкты менеджер. Маматкадырдын дагы бир єзгєчє белгилеп кетїїчї
жайы – бул акындык єнєрї. Анын жазган ырлары демдїї, кїчтїї. Иним коомчулукта болгон ар бир окуяга ыр аркылуу
реакция жасап, адамдарды жамандыктан
сактанууга їндєп келет. Пандемия учурунда Маматкадырдын ырларын окуп, “Дарыгерлерге таазим” деген ырына кєўїл буруп
калдым. Дароо телефон чалып, обон жазууга уруксат сурадым. Иним макул болгондон кийин тез эле обон жаратып, ырды Сайкал кызым (Садыбакасова) ырдап
чыкты. Коомчулукта бул ыр аябай жакшы
кабыл алынды. Бул Маматкадырдын сєздїн кїчї менен адамдарды таасирленте
алгандыгын билдирет. Эгер иним парламентке эл єкїлї болуп барып калса, бизнес тармагын жєнгє салган бир топ мыйзамдарды жазат деп ишенем.

“УЮШТУРУУЧУЛУК
ЖЄНДЄМЇ КЇЧТЇЇ”

Жашартып жаратканым берсе эгер,
Бїт болгон байлыгымдан кечер элем.
Сан жеткис тїйшїгїўдї єзїм алсам,
Апаке кадырыўа жетер белем.
Аппак гїл сунам апа, картайбачы
Ак сарай курам сага, картайбачы
Алдыўа алтын тєшєп беремин деп,
Чок кармап турам апа, картайбачы...

- Маматкадыр иним менен жеке тааныштыгым бар. Ал жеке ишкер катары
єзїн мыкты тааныта алган. Баштаган
ишин аягына чейин чыгаруу жєндємдїїлїгї кїчтїї. Уюштуруучулугуна баа
берем. Жєнєкєй иш-чара болобу, чоў саясий окуялар болобу дароо реакция жасап,
иштеп кете алат. Билимге маани берет.
Ал єзїнїн балдарынын билим алуусуна
жан їрєп аракет кылган мыкты сапатка
эгедер. Кєпчїлїк учурда башкалар маани бербей жїргєн тараптарга кєўїл бурат. Ойчул жана патриот. Акындык єнєрї да бар. Ал ар бир окуяга кайдыгер карабай, ыр жазат жана аны коомчулукка
жеткире билет. Мен Маматкадыр инимдин ушул талантын баалаймын. Эгер ал
Жогорку Кеўешке эл єкїлї болуп келсе, ар кырдуу, ар тараптуу депутат боло
алат деп ишенем.

Мїрєктїн суусу болсо берер элем,
Картайбас болуп апа ичер белеў.
Ааламдын алпы болуп жаралсам, да,
Бир жолку азабыўды чечер белем.
Дарысын єлбєстїктїн тапсам эгер,
Жїзїўдї бырыштардан сактар элем,
Дїйнєнї тєрт кыдырып кєтєрсєм, да,
Апаке ак сїтїўдї актар белем
Бак-дєєлєт жанар кезиў картайбачы
Урман-сый табар кезиў картайбачы
Апаке ак сїтїўдєн айланайын
Ак жоолук салар кезиў картайбачы
Урмат-сый табар кезиў картайбачы

ОО ЖАРАТКАН...
Кїтїп жїргєн жаз да келди..,март келди,
Жалгыз келбей мартка кошо дарт келди.
Пейил кетип, ыйман кетип турганда,
Жараткандан «ойлон» деген шарт келди.
Оо кудайым..,бар экениў билгиздиў,
Кєпкєн элек..,эсибизге киргиздиў.
Тумшугубуз асман тиреп калды эле,
Тумшуктарды жерге кайра тийгиздиў.
Оо жараткан.., бар экениў билгиздиў..,
Динсиздерди кайра динге киргиздиў.
Єлбєчїдєй єпкєбїз кєєп калды эле,
Мурдубузга єлїм жытын тийгиздиў,
Оо жараткан.., бар экениў билгиздиў..,
Баарын тегиз акылына киргиздиў.
Бай кедейге калган элек бєлїнїп,
Баарыбызга окшош маска кийгиздиў.
Оо жараткан.., бар экениў билгиздиў..,
Кєп адамды акылына киргиздиў.
Кєчїгїбїз жер жыттабай калды эле,
Баарыбызды айдап їйгє киргиздиў.
Оо жараткан.., бар экениў билгиздиў..,
Чоўдорду да акылына киргиздиў.
«Элиталар» эл башкарып калды эле,
Чимкиригин чубап жерге тийгиздиў.
Оо жараткан.., бар экениў билгиздиў..,
Байларды да акылына киргиздиў.
Байлык менен баарын єлчєп калды эле,
Бир заматта бїт баарын кан сийгиздиў...

ДАРЫГЕРЛЕРГЕ
ТААЗИМ
Сєзї: М.Тиллебаевдики
Обону: Г.Садыбакасованыкы

Кыргыз Республикасынын
эмгек сиўирген артисти
Рахматулла ТАБАЛДИЕВ:

Айпери КУЛБАЕВА, ырчы:

“ДОСТУККА БЕКЕМ”

“КАМКОР ЖАНА БИР
МЇНЄЗДЇЇ ИНСАН”
- Маматкадыр агам коомчулукта болгон бардык окуяларга ыр аркылуу реакция кылат. Пандемия учурунда кайрымдуулук иштерди жасоо менен бирге кєп
адамдарга жардам берип жїрдї. Ошондо
да ички туюмдарын ыр аркылуу чыгарды.
Биз чыгармачыл чєйрєдє Маматкадыр агабызды мыкты акын деп билебиз. Бирок, ал
мыкты жеке ишкер, патриот инсан. Мен
агайдын “Картайбачы апакем” деген ырын
ырдап жїрєм. Коомчулук бул ырды аябай жакшы кабыл алышат. Ал бир да окуяга, коомдо болуп кєрїнїштєргє кайдыгер калбайт. Ойчул инсан. Агам жароокер,
айткан сєзїнєн кайтпаган, бир мїнєздїї.
Їй-бїлєсїнє єтє камкор ата. Эгер парламентке депутат болуп шайланса, анын
элине болгон камкордугун кєрє аласыздар деп ишендирип кете алам.

- Маматкадырды бала чагымдан бери тааныйм. Биз 1-класска чогуу барганбыз. Бала чагыбызда достоштук. Азыр
да жакын достордонбуз. Досума мїнєздємє бере турган болсом айткан сєзїнє так турган жигит. Ал бардык маселелерде так жїрєт. Чечкиндїї, жоопкерчиликтїї. Мектепте єтє жакшы окуган.
11-классты бїтїргєндєн кийин жогорку
билимди Єзбекстандан авиация тармагы боюнча алып келди. Кийин Кыргыз
Республикасынан да юридикалык багыт
боюнча жогорку билимдїї болду. Бир
топ мамлекеттик кызматтарды аркалады.
Бала чагынан билимге кызыккан Маматкадыр єз балдарынын да билим алуусуна єтє кєўїл бурду. Ошондой эле бизнесмен катары элге кайрымдуулук иштерин
жасап, Ноокат жергесинде кєп пайдалуу
иштерди аткарган. Классташтардын, достордун арасында кадыры бийик.

Жарабай эчтекеге айлыгыўар,
Жарыбай же кєбєйбєй байлыгыўар...
Анты деп Гиппократтын жашадыўар,
Байланып ак халатка ай, жылыўар.
Калтырып їй-оокатты, ашыўарды,
Кайыл деп калган ємїр жашыўарды.
Биз їчїн кайра силер чыктыўарбы,
Єлїмгє сайып коюп башыўарды...
Чыктыўар биз кайгыга баткан кезде,
Чыктыўар калктын кєзу каткан кезде.
Чыктыўар байлар менен жеп жутарлар,
Баштарын кумга салып жаткан кезде...
Силердин баркыўарды билип бїгїн..,
Масканы..,силер берген кийип бїгїн...
Силерге айланайын халатчандар,
Турабыз башыбызды ийип бїгїн...

БЇТПЄГЄН
МАХАБАТЫМ
Сєзї М.Тиллебаевдики
Обону К.Жусуповдуку
Єчпєстєй жїрєгїмдє жандыў беле,
Армандуу кайрыктарды салдыў беле.
Єзїўдї ємїр бою ырдап келем,
Бїтпєгєн ырым болуп калдыў беле.
Обонго айландырып ыр саптарын,
Ыр болуп ар бир кїнїм ар бир таўым.
Сагыныч сага болгон бїтпєгєндєй,
Эч качан бїтпєйт менин кайрыктарым!
Сен жашап эч кимге айтпас сырларымда,
Кайрылгыс жалын жаштык жылдарымда.
Жамгырлуу жазда калган махабатым,
Жашай бер мен жараткан ырларымда!

"Мекенчил Эл" демократиялык" саясий партиясынын шайлоо фонду эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї
О.Алымжанов тарабынан тєлєндї (каттоо кїбєлїгї №61 03.09.2021-жыл.).
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