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Êóòòóó áîëñóí ýãåìåíäèê ìàéðàìûў,
Æåëáèðåñèí êûðìûçû òїñ áàéðàãûў!

АРДАГЕРЛЕР МЕНЕН
ПРЕЗИДЕНТ ДА ОЙНОЙТ
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын ардагерлер курама
командасынын курамында КМШ єлкєлєрїнїн футбол боюнча
ардагерлер командасы менен беттешет.
Єлкєнїн кєз карандысыздыгынын 31 жылдыгына карата
уюштурулган футболдук беттеш 30-августта борбор калаадагы
Д.Ємїрзаков атындагы стадиондо єтєт. Иш-чара концерттик
программа менен коштолуп, 18.00дє башталат.
КМШ єлкєлєрїнєн келген ардагерлердин командасында Ринат
Дасаев, Дмитрий Аленичев, Александр Азимов, Егор Титов, Хорен
Оганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухамадиев, Евгений Алдонин,
Эрик Яхимович жана башкалар бар.
Ал эми Кыргызстандын футбол боюнча ардагерлеринин
курамасында: Владимир Орешин, Закир Джалилов, Комол
Тайчиев, Сергей Фокин, Нематжан Закиров, Ясын Мусаев,
Валерий Березовский, Марлен Касымов, Сергей Лисичкин,
Вячеслав Прянишников жана башкалар. Команданын башкы
машыктыруучусу Борис Подкорытов.
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ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ БИВОЛДУ КАБЫЛ АЛДЫ
Президент Садыр Жапаров
26-августта Кыргызстанда
тєрєлїп єскєн, профессионал боксчу,
Россиянын эл аралык класстагы
спорт чебери Дмитрий Бивол
жана анын жеке машыктыруучусу
– РСФСРдин эмгек сиўирген
машыктыруучусу Геннадий
Машьянов менен жолугушту.
Мамлекет башчысы Дмитрий Биволду WBA версиясы боюнча дїйнє чемпиону наамын ийгиликтїї
коргошу менен куттуктап, анын жеўиши бардык кыргызстандыктарды сыймыктандырганын, чыныгы
дїйнє чемпиондорун тарбиялай алган Геннадий Машьяновдун да ролу чоў экенин белгиледи. Ошондой эле, мындан ары да чемпиондорду тарбиялоо їчїн боксту єнїктїрїїгє кєўїл бурула берерин кошумчалады. Єз кезегинде Дмитрий Бивол Президентке жылуу
кабыл алуусу їчїн ыраазычылык
билдирди. Ал Ысык-Кєлдїн тїштїк жээгинде кыргыз мушкерлери
менен бирге машыгуулардан алган

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК КЇНЇНЄ
КАРАТА ИШ-ЧАРАЛАР
ЧЇЙДЄ ЄТЄТ
Кыргыз Республикасынын
Кєз карандысыздык
кїнїнє карата
Чїй облусунун
Аламїдїн районундагы
Чуўкурчак жайлоосунда
31-августта
КР Президенти
Садыр Жапаровдун
катышуусунда
салтанаттуу иш-чара
єтєт.

таасирлерине токтолуп, бул жер машыгуу їчїн эў сонун экенин айтты.
Жолугушуунун соўунда Мамлекет
башчысы Садыр Жапаров Дмитрий

Биволдун мындан аркы беттештерине ийгилик каалап, ага жана машыктыруучусуна эстеликке белектерди тапшырды.

Иш-чарага Акылбек
Жапаров башында турган
КР Министрлер Кабинети, КР Жогорку Кеўешинин депутаттары, єлкєнїн коомдук ишмерлери,
Кыргызстанда аккредиттацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык єкїлчїлїктєрїнїн
жана эл аралык уюмдардын жетекчилери,

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек ЖАПАРОВ:

“ЖАРАНДАРДЫН ЖАШОО САПАТЫН ЖАКШЫРТУУГА
ЄБЄЛГЄ ТЇЗЄТ ДЕП ИШЕНЕМ”
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек
Жапаровдун Евразия
Єкмєттєр аралык кеўешинин
кезектеги жыйынынын
жыйынтыгы боюнча ЖМК
єкїлдєрїнє берген билдирїїсї:
- Евразиялык экономикалык комиссиянын алгылыктуу ишин белгилеп кетким
келет. Жыйындын жїрїшїндє Евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясын тїзїї
жєнїндє макулдашуунун долбоору каралып, талкууланды.
Тараптар Евразия экономикалык биримдигинде єнєр жай
кооперациясын каржылоо жєнїндє; Евразия экономикалык
биримдигинин алкагында алкоголдук рынокту жєнгє салуу жєнїндє макулдашуунун

ИЛИМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
КР Мамлекеттик катчысы
Сїйїнбек Касмамбетов
Ош шаарында Имам
Сарахсиге арналган
илимий-практикалык
конференцияга
катышты.
Ал даанышмандыгы
жана илими менен Борбор Азияга атагы чыккан
имамдын ємїр жолуна
токтолду. Тактап айтканда, анын Єзгєн зынданында 15 жыл тїрмєдє жатып
жазган зор илимий эмгеги тууралуу айтып берди.
Анын айтымында, Имам
Сарахсинин интеллектуалдык жєндємдїїлїгї
жана эс тутуму жогору
болгон. Зынданда эч кандай адабият, калем, кагаз
колдонбой, окуучуларына
єзїнїн атактуу “Аль Мабсут” китебин айтып, жаздырган. Имам Сарахси билим менен илимди баарынан жогору койгон. Ємїрїнїн эў оор учурларында да

дин кызматын таштабай,
бир катар чыгаан илимпоздорду тарбиялаган.
Ємїрїнїн акыркы їч жылын эркиндикте єткєрїп,
китептерин жазып аягына чыгарган. Мамлекеттик катчы белгилегендей,
Имам Сарахсинин адамдык баалуулуктары, дїйнє таанымы жана чындык
менен адилеттїїлїккє берилгендиги, калпты жана
эки жїздїїлїктї жек кєрїїсї бардык илимпоздор
жана мусулмандар їчїн
чоў їлгї.
Бул илимий-практикалык конференциядан
соў Мамлекеттик катчы улуттук маданиятты даўазалоо, улуттук
тарыхый-маданий
мурастарды калк арасында
жана дїйнє коомчулугуна жайылтуу максатында
экинчи жолу єтїп жаткан
“Єзгєн-Мунара-2022” этнофольклор фестивалына катышты.

долбоору їстїндє иш алып баруу жєнїндє; Евразия экономикалык биримдигине мїчє мамлекеттердин транспорт чєйрєсїндєгї артыкчылыктуу интеграциялык инфраструктуралык
долбоорлорунун тизмеси жєнїндє маалыматтарды угушту. Єкмєт башчылар тиешелїї
буйруктарга жана чечимдерге
кол коюшту. Мындан тышкары,
евразиялык интеграциянын алкагында єз ара аракеттенїїнїн
башка актуалдуу маселелери
боюнча мазмундуу пикир алмашуу болду. Бул кеўешменин жыйынтыгы евразиялык
интеграциянын бардык катышуучуларына пайда алып келет жана биздин єлкєлєрдїн
жарандарынын жашоо сапатын жакшыртууга єбєлгє тїзєт деп ишенем.

жарандык коомдун єкїлдєрї жана башкалар катышат. Ошондой эле
Чуўкурчак жайлоосунда бул кїнї XIX кылымдын кєрїнїктїї саясий
ишмери Канай уулу Байтиктин (Байтик баатыр)
200 жылдыгына арналган иш-чара болот. Єлкєнїн Эгемендїїлїк кїнїн жана Байтик баатырдын 200 жылдыгын белгилєєнїн алкагында маданий иш-чаралар, “Ынтымак” фестивалы, боз
їйлєрдєн турган этникалык айыл уюштурулуп, концерттик программа тартууланат. Ишчара УТРК, республикалык телеканалдар жана
социалдык тармактардагы
баракчалардын тїз эфиринде кєрсєтїлєт.

ПОЧТА МАРКАЛАРЫН
ЖОККО ЧЫГАРУУ
Чолпон-Ата шаарында Евразия єкмєттєр
аралык кеўешинин жыйынынын
алкагында Евразия экономикалык
комиссиясынын тїзїлгєндїгїнїн
10 жылдыгына карата ЕАЭБге мїчє
мамлекеттердин єкмєт башчыларынын
катышуусунда почта маркаларын
негиздєє расмий аземи болуп єттї.
Салтанатка Армения Республикасынын
премьер-министри Никол Пашинян, Беларусь Республикасынын Премьер-министри
Роман Головченко, Казакстан Республикасынын премьер-министри Алихан Смаилов, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров жана Россия Федерациясынын Єкмєтїнїн башчысы Михаил Мишустин катышты.
Эске салсак, Почта маркаларынын алгачкы чыгарылышы 2015-жылы болуп,
2014-жылдын 29-майындагы ЕАЭБ жєнїндє келишимге кол коюуга арналган. Экинчи чыгарылыш 2019-жылы Евразиялык
экономикалык биримдиктин тїзїлгєндїгїнїн беш жылдыгына арналган.

ЭДИЛ БАЙСАЛОВ КЭР ЭЛЧИСИ
ДУ ДЭВЭНЬ МЕНЕН ЖОЛУКТУ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары
Эдил Байсалов Кытай Эл
Республикасынын Кыргыз
Республикасындагы Атайын жана
Ыйгарым укуктуу Элчиси Ду Дэвэнь
менен жолугушту.
Анда тїрдїї тармактарда, атап
айтканда соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташуу жаатындагы эки тараптуу
мамилелердин кеўири чєйрєсї талкууланды. Эдил Байсалов Кыргызстан їчїн Кытай тарап менен кызматташуу артыкчылыктуу багыт катары саналарын, анткени эки єлкєнїн элдерин кылымдык тарых байланыштырып, алар жакын коўшу,
ишенимдїї єнєктєш жана чыныгы
дос экенин белгиледи. Кытай тарап
“Ден соолук экспресс” долбоорунун
алкагында жакында катаракта дартынан жабыркаган кыргызстандыктарды дарылоого жардам бере турган медициналык адистердин тобун жєнєтєрїн айтты. Ошондой эле,
Кыргызстандан студенттерди кабыл

алууну жандандырууда – 2022-жылдын 25-августунан 30-сентябрына
чейин элчилик КЭРде билим алып
жаткан студенттер їчїн виза алууга “жашыл коридор” ачат. Болбосо
акыркы жылдары студенттер карантиндик чектєєлєрдєн улам Кытайга
кирїїдє кыйынчылыктарга туш болгондору маалым. Мындан сырткары

Кытай коронавируска каршы 500
миў вакцина жєнєтїїгє даяр экени,
єлкєлєр ортосундагы аба каттамдарынын интенсивдїїлїгїн жогорулатуу маселеси иштелип жатканы белгилїї болду.
Даярдаган
Жазгїл КАРБОСОВА
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КЫЛЫМДАР КЫЙЫРЫНДА

ЭГЕМЕНДИК – УЛУУ ДЄЄЛЄТЇБЇЗ

Ж

ыйырманчы кылымдын
соўунда тагдыр тартуулаган эгемендигибизге жетип, дїйнєдєгї башка элдердин катарында єз алдынча мамлекет катары “тїтїн булатып” кїнїбїздї кєрїп жатабыз. Кесиптештерим адатта эгемендик кїнїнє карата “Эгемендикте эмнеге жетиштик” деп суроо салганды жакшы
кєрїшєт. Албетте, 31 жыл мурда
да, азыр да жеткен, колубузда турган улуу дєєлєт - эгемендигибиз.
Бул кїн канчалаган мезгил єтсє
да эскирбейт жана унутулбайт.
Кайсы бир доорлордо Кыргыз каганаты дїйнєнїн тєрт тарабына
кулач жайып, аты алыска угулуп
турса да аткан таўдын баткан кїнї сыяктуу мамлекеттїїлїгїбїздї жоготуп, чабылып-чачылып
кеткенибиз да чын. СССР деген
чоў державада 80-жылдарда башталган демократиялык кайра тїзїїлєрдїн шарданы менен оонап
жаткан жерибизден эгемендигибизди колго кармап тура келгендей болдук. Бул Улуу Жараткандын кыргыз элине берген эч нерсеге алмаштыргыс белеги болду.
Ошондуктан канча жыл єтсє да
“эгемендикте эмнеге жетиштик”
деп суроо салгандарга мен ар
дайым эгемендигибиз колубузда, жетишкенибиз ушул деп гана жооп берет элем. Биринчи кезекте мамлекетибиздин Туусун
жерге тїшїрбєй сактай алганыбыз жетишкендик. Дїйнєдє 38
млн калкы бар, бирок, мамлекети

жок кїрддєр бар. 11 миллиондон
кем эмес уйгурлар бар, мамлекети
жок. Алар єз алдынча мамлекеттїїлїккє канча аракет кылышпасын максаттарына жетишерине
мїмкїнчїлїк жокко эсе. Ошондой эле курамында турган мамлекеттен чыгып, єз алдынча мамлекеттїїлїгїн жарыялаган дагы
бир катар мамлекеттер бар. Косово, Тїндїк Кипр, Тоолуу Карабах,
Тїштїк Осетия сыяктуу мамлекеттер єз алдынча мамлекеттїїлїгїн
жарыялаганы менен дїйнє жїзї
аларды єз алдынча мамлекет катары тааный элек. Андыктан дїйнєлїк жамаатташтыкта башкалар
менен теў укуктуу мамлекет катары мамиле кылып, тышка чыксаў
да Кыргыз жараны деген паспортту

алып жїрїїнїн єзї кандай бакыт!
Мен їчїн улут катары єз алдынча эркин мамлекеттїїлїгїбїздєн ашкан жетишкендик жок.
Он тогузунчу кылымдын башында кыргыздын кырааны Жусуп
Абдрахманов сыяктуу алысты кєрє билген акылман уулдары аз сандагы кыргыз калкынын аймактык баш ийїїгє эмес,
Союздун курамындагы єз алдынча Кыргыз Автономиялуу облусу
болушу їчїн кїрєшїп, бїгїнкї
кїнїбїздїн пайдубалын тїптєшкєн. Аларга миў таазим кылсак да
аздык кылат.
Жаўырган доордо жаўы кыргыз
мамлекетинин атын алыска чыгарып бакубат жана байгер мамлекетке айландыруу бїгїнкї жана

эртеўки муундун шыбагысына
буюрган экен. Бирок 30 жылдык
кыска тарыхыбызда мамлекетибизди єнїктїрїп-єстїрїп жибере алган жокпуз. Єз алдынча мамлекет катары арбайыбызды согуп,
дїйнє эли менен алыш-бериш мамилелерди тїзїп мамлекеттїїлїктїн жолу менен баратабыз. Экономикалык жактан єнїгїп, кїрїлдєтїп єндїрїш иштетип, же бир илимий жаўылыктарды ачып жиберген жокпуз. Бирок кыргыз деген
эл, мамлекет бар экенин дїйнєгє
таанымал Чыўгыз Айтматов, Султан Раев жана башка таланттуу калемгерлерибиз таанытты. Спортчуларыбыз мамлекеттїїлїгїбїздїн тарыхында ири ийгиликтерди
жаратып, Кыргыз мамлекетинин
Гимни чоў мелдештерде кайракайра жаўырып жатат. Ал гана
эмес элибиздин келечеги болгон
мектеп окуучуларыбыз абройлуу
эл аралык мелдештерде алдыўкы
орундарга чыгып, кыргыздын атын
дїйнєгє таанытышууда. Кєчмєндєр оюнун єткєрїп, ааламды аралатып жибердик. Бул оюндар да
єзїнчє кыргыздын “бренди” болуп калды. Анын салттуу эл аралык спорттук иш-чара катары калыптанышы їчїн дагы эмгек кылуубуз керек.
Булар дїйнєлїк алкакта жылт
этип кєрїнгєн кыргыз элинин
жакшылыгы же жетишкендиги деп эле коёлу. А жамандыгыбыз эмне деген суроо пайда болушу мїмкїн. Жамандыгыбыз жаш

кыргыз мамлекетине чыныгы элге кїйгєн, эл жана мамлекет їчїн
адал, ак иштеген журт башчылары
болбой аксаганыбыз болду. Ушундан улам кыргыздар адилетсиздикке моюн сунуп отура бербеген, кїрєшчїл калк экенин дїйнєгє кєрсєттї. Эл адилетсиз бийликке каршы туруп, 3 жолу бийлик алмашты. Бул биздин 30 жыл ичиндеги мамлекет їчїн жетишкендигибизби же кемчилигибизби мен
чынында ушуга бир тараптуу баа
бере албайм... бирок кыргыз баласынын жан-дїйнєсїндє чындык,
адилеттик деген сезимдер дайыма
жашайт. Аны жоготуусуз ийгиликке арнасак сєзсїз жетишкендигибиз болмок.
Мындан ары биротоло адилеттїї бийлик орноп, мамлекетибиз
жакшы жаўылыктары менен дїйнєнї дїў кылат деп їмїт арткым
келет. Ар бир кыргыз “мага мамлекет эмне кылды дебей, мен мамлекет їчїн эмне кылышым керек”
дегендей болуш керек. Бул жєн гана кєтєрїўкї айтылган сєз эмес,
адамдын ички идеалы болуп калыптанганда гана мамлекетибиздин байманасы ашып, багы ачылган кез келет. Анткени, мамлекетти эл тїзєт. Элдин сезими тазарып,
деми агарса гана коом, мамлекет
єнїгєт. Эгемендїїлїк кїнїбїздїн
алдында мекендештерибизге Улуу
Жараткан тартуулаган бактыбыз
кут болсун демекчимин.

абдан кєп болчу. Мисалы, тышкы
саясатты жїргїзїїдє жана Президент каалаган адамын кызматтан
ала алчу ж.б. Ал эми 1993-жылкы
Конституцияда – Президенттин
кабыл алынган Конституцияны єзгєртїїгє акысы жок деп бекитилди. Бардык єзгєртїїлєр жана толуктоолор Жогорку Кеўеш менен
макулдашылып чечилет деп жаздык. Ушундай теў салмактуулук
їч бутак бийлигине теў бєлїштїрїлдї. Анткени, биз бул Конституцияны бир жарым жыл талаштартыш менен жаздык да.
- Айтыўызчы, эгемендїїлїккє ээ болгондон бери 31 жыл
єттї. Эл їч революцияны баштан єткєрдї. “Президентти эл
шайлады ” деп эле кыйкырып
келебиз. Ошол учурда чын эле
эл шайлады беле?
- Тарых їчїн айтып коёюн,
Акаевди дагы, Бакиевди дагы эл
шайлаган эмес. Аскар Акаевди
Кремлдин колдоосу менен Чыўгыз
Айтматов алып келген. Курманбек
Бакиевди болсо “революционерлер” єздєрї эки жагынан колтуктап келип отургузушкан. Анан хан
тактыга отураары менен ажыдаарга айланып жатышпайбы. Мамлекеттин казынасына бир эмес беш
колун билегине чейин салышпадыбы. Єздєрї эмес, тууган-уругу,
їй-бїлєсї менен кошо.

Дагы бир айта кетчї жагдай, шайлоолордо добуш берїїдє биздин
кемчилигибиз-билимсиздигибиз.
Кєр-тириликке кємїлгєндїгїбїз,
анча-мынча акчага сатылып кеткенибиз акыры тїбїбїзгє жетпесе болду.
- Эгемендїїлїк дегенибиз менен дагы эмнеге жетише албай
жатабыз?
- Эгемендїїлїк – бул єзї чоў
майрам. Мен жалпы кыргыз элин
эгемендиктин 31 жылдыгы менен
куттуктайм. Эгемендикке татыктуу бололу! Эл башына келгендер
элдин тагдыры менен ойнобой,
уурулуктан, убал-сооптон, эў негизгиси Кудайдан коркушу керек.
Жаўылануу- туўгуюктан чыгуунун
жолу. Таза, билимдїї жаўы муунга орун берели. Эў алды, келечекти
оўдоо їчїн улуу муундун катачылыгын оўдойбуз, аны кайталабайбыз,
ката кетирсек жаза алууга даярбыз
деп кемчилигин моюндаган жаўы
жїздєр иштесин. Мекен бирєє эле.
Ойлонулбай жасалган кадамдар менен эгемендїї эл-жерден айрылып
калуу бат эле. Андыктан, улуттук
намысыбызды бекем сактап, мекенибизди кордоого жол бербейли.
Улуу Манастын урпагы, кыргыз
элим, эгемендигиў кут болуп, эркиндигиў чектелбесин!

Бегим ТУРДАЛИЕВА

ЭГЕМЕН ЭЛДИН ЖАРЧЫСЫ
Коомдук ишмер Бегиш ААМАТОВ:

“ЖАЎЫ ЖЇЗДЄР ИШТЕСИН”
Ар бир эле єлкє эгемендїїлїккє жетїї менен єз єлкєсїнїн
жоопкерчилигин єзї кєтєрїп, єз багытын таап кетїї
мїмкїнчїлїгїнє ээ болгон эмес. Таржымалы тарыхый окуяларга,
чукул бурулуштарга бай чакан мамлекетибиз айрым эркиндикке
ээ боло албай жїргєн єлкєлєрдїн жетпей жїргєн кыялы экенин
тана албайбыз. Єнїгїї жолундабыз деген отуз жыл аралыгында
кайсы єнїккєн єлкєнї карап тїздєнєєрїбїздї билбей, ал арада їч
революцияны баштан кечирдик. Ошентсе да айрым єлкєлєрдєй
бир сындырым нанга жетпей калбай, ааламдашуу доорунан артта
калбай келебиз. Мамлекеттеги санариптештирїї, билимдїї муунду
тарбиялоо, ата мекендик єндїрїш, айыл чарбасы ж.б. тармактарын
єнїктїрїїдєгї жетишкендиктерибиз менен мактансак да
болот. Кандай болгон кїндє да мамлекетибиздин бїтїндїгїн,
эгемендигибизди сактап калганыбыз чоў утуш. Эгемендїїлїккє
кантип ээ болгонубуздун тарых-таржымалы кимди болбосун
кызыктырат. Бул максатта легендарлуу парламенттин депутаты,
коомдук-саясий ишмер Бегиш Ааматовду кыскача кепке тарттык.
- Бегиш агай, мындан отуз
бир жыл мурунку Кыргызстандын эгемендїїлїгїнє ээ болгон
алгачкы учур жєнїндє айтып
берсеўиз?
- Ошол жылы, 1991-жылдын
18-августунда Алайда Курманжан
Датканын 180 жылдык мааракеси
єтїп жатканда СССРде ГКЧП башталып кетти. Эртеси 19-августта
жалпы СССРге єзгєчє абал киргизїї оўунан чыкпай калгандыктан, олуттуу тарыхый єзгєрїїлєр
башталды.
Мен ал учурда Ош дубанында партиялык органда иштечїмїн. Ошол жылдын 1-сентябрында коўшу Єзбекстан єлкєсї кєз каранды эместигин жарыялайт деп
угуп калдым. Ал эми Жогорку Кеўеште сессия 31-августта башталмак. Коўшуларда боло турган кабарды Тєлєгєн Касымбеков менен Камбаралы Бобуловго айтып,
алар менен бир топко кеўештик.
Сессия башталганда мен кїн тартибине сунуш киргизейин деп кеўешип алдык. Ошентип кезегим

келип, трибунага чыктым. “Єзбектер 1-сентябрда кєз каранды
эместигин жарыялайт экен, биз
качан жарыялайбыз? Кыргызстан кєп эле калк жашаган єлкєбїз, илим-билимибиз деле кудайга шїгїр. Тынч океандын ары жагындагы бизден кичине єлкєлєр
деле баскынчылыктан бошонуп,
кєз карандысыздыгын жарыялап
жатышат. Биз бїгїндєн баштап,
эгемендїїлїгїбїздї кабыл алалы. Мамлекетибиз кєз карандысыз болсун!”, – деп бакылдадым.
- Сиздин мындай сунушуўузду зал кандай кабыл алды, колдогондор болдубу?
- Менин мындай кїтїїсїз сунушумду уккандардын кєбї ар кандай абалда калды. Аскар Акаев
адегенде ак деп да, кєк деп да
айткан жок. Тєлєгєн агай, Камбар агайга дагы 5-6 депутат кошулуп: “Бегиш Ааматов туура айтат, эгемендикти кабыл алыш керек деп колдоп-сїрєп жатып калышты. А. Акаев баш болгон депутаттар тура калып кол чаап

колдошту. Акыры сунушум колдоо таап, кєз карандысыздыктын
декларациясын жазууга 7 кишиден
турган комиссия тїзїлдї. Аталган комиссиянын курамына мен
да кирдим. Ошентип, Орто Азияда
эў биринчилерден болуп Кыргызстан єз эгемендїїлїгїн жар салды.
Абдан чоў кыймыл пайда болуп,
чоў кїрєш жїрдї.
- Ал кыймылдын сизге болгон
таасири кандай болду?
- Мени ошол кїнї тїшкє маал
Аскар Акаевдин кабинетине чакырып калышты. Кирип барсам,
ал ордунан тура калып, чуркап келип колумду кысып: “Абдан жакшы болду, сизге чоў рахмат! Каршы болбосоўуз сизге кызмат сунуштайлы деп жатабыз. Улуттук
ишкерлерди колдой турган фонд
бар. Жетекчиси Жалил Садыков, ошол кишиге орун басар болуп иштеп бериўиз”, - деди. Жарлыкты дагы єзї окуп берди. Ошентип, Улуттук ишкерлерди колдоочу
фонддун орун басары болуп иштеп калдым.
Эртеси эгемендїї єлкєнїн Конституциясын жазууга 50 кишиден
турган комиссия ишке киришти.
Бирок, 1992-жылдагы Конституция їй-бїлєлїк болуп жазылып
калды. Кєпчїлїк депутаттар Конституцияга каршы чыкса деле жетишерлик добуш ала алган жок. Жыйынтыгында кайра комиссия тїзїлїп, кайра каралмай болду. Ошентип, бир жарым жылдын ичинде
1993-жылкы Конституцияны иштеп чыктык.
- Жаўы иштелип чыккан
Конституциянын артыкчылыгы эмнеде болду?
- Бул Конституция таптакыр
башкача иштелип чыкты. Мурдагысында Президенттин укуктары
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Президент Садыр ЖАПАРОВ:

“КУМТЄРДЇН” ПАЙДАСЫН ЭЛ КЄРЇП,
ЭМГЕК АКЫЛАР КЄБЄЙЇП ЖАТАТ"
Президент Садыр Жапаров
коомчулуктун талкуусуна
тїшкєн маселелер
боюнча улуттук “Кабар”
агенттигине маек берїїнї
салтка айландырууда.
Президенттин
27-августтагы кезектеги
баарлашуусу “Кумтєр”
кенинин айланасындагы
маселелер жана 25-ноябрга
белгиленген биринчи элдик
курултай туурасында
болду.
Коомчулукта “Кумтєрдїн” айланасында ар кандай пикирлер болууда. Буга байланыштуу Президент
кенди иштетїїнїн єзїбїзгє єтїшї жана канадалыктарды ийге келтирип, тиешелїї каражаттарды тєлєттїрїп алуу боюнча кеўири тїшїндїрмє берди.
“Кумтєрдї” иштеткен канадалыктардын экологиябызга келтирген эбегейсиз зыянынын ордун толтуруу їчїн сотко берсек
утмакпыз деген пикирлер айтылып жїрєт. Бирок “Кумтєргє” тыштан башкаруу киргенде
канадалыктар кыргыз тарапка
кенди тартып алды деген негизде
їч эл аралык сотко доо арыз берген. Кыргыз тараптын да экологиябызга 3 миллиард долларлык
зыян келтирди деген дооматын
алар тоготушкан эмес. Себеби,
алар биз мындай доомат менен
соттон ута албасыбызды билген. Президент айткандай “мурдагы сатылма, шалаакы, кайдыгер чоўдорубуз, депутаттарыбыз
мєўгїлєрдї талкалай берсеўер
болот деп мыйзам кабыл алып
беришкен. Мыйзамдаша келсек, чындык алар тарапта болчу. Анткени биздин эл душмандары кабыл алып берген мыйзамдар менен иштешкен”. Андыктан кыргыз бийлиги алар
менен талаштын багытын буруп,

Президенттин тапшырмасы менен коррупциялык жактан келтирген зыяндарын дыкат иликтеп чыгып, салык боюнча мыйзам бузуулары ачылып, бир жыл
бою эки тарап ортосунда талаштартыш жїрєт. Акыры канадалыктар ийге келип, “Кумтєр” 100
пайыз бизге єттї” деп белгиледи Президент. Мамлекет башчысы айткандай сїйлєшїїлєрдїн
жїрїшїндє илгертен бери ала
албай жїргєн 53 миллион доллар чет єлкєдє трасттык фонддо жаткан акчабызды Кыргызстанга котортуп алдык. Бул акча
– "Кумтєр" токтогондон кийин
жаратылышты калыбына келтирїїгє жумшала турган акча.
Буга чейин чет єлкєдє бир банкта жаткан. Ким "Кумтєр" темасын кєтєрбєсїн, "Эмне їчїн чет
єлкєлїк банкта жатат? Єзїбїздїн банктарда сактагыла, биздин банктар пайдасын кєрсїн!"
деп кеп кылышчу. Бирок, биздин
банктарга бир доллар дагы которуп бере алышкан эмес. Мына

Кабарлар
КИРЕШЕ ЄСТЇ
Кыргызстанда жеўил єнєр жай тармагынын кирешеси 4,9 пайызга єстї. Бул тууралуу Экономика жана соода министрлигинин жеўил єнєр жайын
єнїктїрїї секторунун башчысы Талантбек Карасартов билдирди. Анын айтымында 2021-жылы жеўил єнєр жай тармагында єндїрїлгєн продукция 7 миллиард 346 миллион сомго бааланган. Ал
эми 2022-жылдын 7 айында 4 миллиард
824 сомдук продукция єндїрїлдї. Бул
былтыркы жылга салыштырмалуу 4,9
пайызга кєп.

ЖАЎЫ МЕКТЕП
ПАЙДАЛАНУУГА
БЕРИЛДИ
Єткєн аптанын аягында Сузак районуна караштуу Боз-Чычкан айылында №85 «Ынтымак» орто мектебинин
курулушу аяктап, пайдаланууга берилди. Бул мектептин эски имараты

бїгїн каражат Улуттук банкка
келип тїштї. Эми "Кумтєр" бїткєнгє чейин 53 миллион доллардын пайдасын биздин банктар кєрїшєт. Мындан сырткары, бизге 50 миллион доллар
компенсация тєлєгєнгє макул
кылдык. Дагы 11 миллион доллар былтыркы жылдын дивидендин алдык. Ошентип 61 миллион
доллар дагы стабилизациялык
фондго келип тїштї. Эми бул акчага, буюрса, "Тамчы" СЭЗин курабыз, – деди Садыр Жапаров.
Анын айтымында жаратылыш
їчїн салган айып пулдан баш
тартпай элїї жыл соттошсок да
элїї тыйын єндїрє алмак эмеспиз. Мамлекет башчысы ємїр
бою соттошуп жїргєнчє “Кумтєрдї” єзїбїзгє алганыбыз оў
деген пикирин билдирди.
Ошондой эле “Кумтєрдїн” алтыны кайда, 19 тонна алтын жок,
21 тонна алтын кайда кетти?” деген пикирлерге карата Мамлекет
башчысы тємєндєгїчє жооп берди. “Алтынды жїктєп, чет єлкєгє

авариялык абалда болгондуктан, эки
жыл мурда кайрадан жаўы мектеп салуу чечими кабыл алынган эле. Жаўы
имарат 225 орунга ылайыкташтырылып, спорт зал, жыйындар залы, китепкана, ашкана, дарылоо кабинети
менен камсыздалды.

ЭКИ ЭСЕ КЄП
Їстїбїздєгї жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанга келген чет єлкєлїк жарандардын саны 2,6

алып кетип жатканда, баары жашыруун
болот. Кайсы єлкєгє, кайсы убакта,
кайсы самолёт менен алынып кетип
жаткандыгы єзгєчє жашыруун. Бул
элден
жашыруу
їчїн эмес, коопсуздукту камсыз кылыш їчїн. Мындан
ары да кайсы єлкєгє алып барып сатып жатканы айтылбайт. Чет єлкєлїк банкка алып барып, дїйнєлїк биржанын баасы менен
сатып келип турат.
Бардык документтер жазылып, архивдерде ємїр бою
сакталып калат. Эч
ким мамлекетти алдай албайт. Мурдагыдай тараза
таппай коюп, кєз єлчєм менен
жєнєтїп жибердик деген заман
жок азыр”.
Президент компанияда акциябыздан баш тартканыбызга
токтолуп, 30 жылда 30 тыйын
дивиденд албаган акциябыз
жєн эле бир кагаз болуп калганын, “Кумтєр” бизге єткєндєн
кийин баасы дагы ылдый тїшїп
кеткенин айтты. Мамлекет башчысы алтын єндїрїїдєн тїшкєн
кирешеден айлык акылар кєбєйїп жатканын белгилеп, кирешенин ар бир доллары кєзємєлдє болот. Улуттук банк, "Кыргызалтын", "Кумтєр" – їчєє ар
бир доллар, ар бир грамм алтын
їчїн керт баштары менен жооп
беришет.Бул жагынан элибиз эч
кам санабай эле койсо болот, –
деди.
Мамлекет башчысы “Кумтєрдїн” жетекчилигинин алмашуусу
боюнча айтып, кээ бир материалдар баасынан ашырылып сатылып
алынганы белгилїї болгондуктан

жетекчини алмаштырып, катуу
талаптар коюлганын, Башкы
прокуратуранын текшерїїсїнєн
кийин жыйынтыгы элге жарыяланаарын айтты.
Ал эми биринчи Элдик курултай боюнча суроого жооп берип,
курултай чакырууга толук укугу
бар экенин белгиледи. “Дежурлар чогулат” дегендер єзїлєрї кайсыл жерде жашаса ошол
жерден чогулушка катышып,
курултайга шайланып келїїгє
мїмкїнчїлїк бар экенин белгиледи. Анын айтымында жергиликтїї бийлик делегаттарды
шайлоого кийлигишпейт. Ошондой эле элдик курултай эч убакта
парламенттин ордун баспай тургандыгын, бир жылда бир жолу
чогулуп, Єкмєттїн, парламенттин бир жылда эмне иштерди аткаргандыгын угуп, єз кєз караштарын, сунуштарын айтып тарап
кетип турат. 30 жылдан бери эле
президенттер єздєрїнє караштуу
журналисттерди топтоп алып,
жылдын жыйынтыгы боюнча
маалымат жыйын єткєрїп коюп
келе жатабыз. Былтыр мен дагы журналисттерди чогултуп,
жылдын жыйынтыгы боюнча
маалымат бердим. Журналисттерди чектебедим, баары киришти. Бирок берилген суроолордун
баары ушактардын деўгээлинен
кєтєрїлє албай койду. Экономикабыздын абалы кандай? Кантип
кєтєрсєк болот? Кайсы аймактарга жолдорду, кайсы аймактарга мектептерди, кайсы аймактарга завод-фабрикаларды салсак
деген бир дагы демилге же сунуш жок. Анан ошондон кийин
Баш мыйзамдын негизинде Курултай чогултуп, элдин алдында
бир жылда кандай иштер аткарылгандыгы жєнїндє маалымат
берели деп чечтим, – дейт Президент Садыр Жапаров.
Даярдаган
Бегим ТУРДАЛИЕВА

миллионду тїздї. Чек ара кызматы бул
кєрсєткїч 2021-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге
кєп болгондугун билдирди. Єлкєбїзгє Єзбекстан, Казакстан, Россия, Тїркия, АКШ, Индия, Кытай, Монголия жана Сауд Арабиясынын жарандары кєп
келген.

МЕЧИТТЕРДИ КАТТОО
Кыргызстан мусулмандарынын дин
башкармалыгы їстїбїздєгї жылы жаўы курулган мечиттердин бири да каттоодон єтпєгєндїгїн билдирди. Июль
айында каттоодон єтє элек мечиттердин имамдары менен жыйын єткєрїлїп,
аларды каттоо талабы коюлган. Учурда Кыргызстанда мечиттердин саны їч
миўге чамалайт.

ЭРЕЖЕ БУЗГАНДАР
Жол кырсыктарын жана жол эрежелерин бузууларды алдын алуу максатында республиканын аймагында атайын рейддик иш-чаралар єткєрїлїп,
бир аптада 15962 жол эрежесин бузуу

аныкталды. Эреже бузгандардын басымдуу бєлїгї ылдамдыкты кєбєйтїшкєн. Унаа каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузган – 5253, жол чийиндердин талаптарын аткарбаган –
5052 айдоочуга айып салынды. 229 айдоочу унааны мас абалында башкарып
бараткан жеринен токтотулгандыгын
ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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ЭЛ ЄЗ ТАГДЫРЫН ЄЗЇ ЧЕЧЕТ
Жогорку Кеўештин мурдагы депутаты
Бейшенбек АБДРАЗАКОВ:

“КУРУЛТАЙ МАМЛЕКЕТИБИЗДИ
БАШАЛАМАНДЫКТАН САКТАЙТ”

П

резидент Садыр Жапаров 25-ноябрга Элдик курултай
чакыруу жєнїндє Жарлыгын жарыялады. Мамлекеттик
катчы башында турган уюштуруу комитети тїзїлдї. Элдик
курултай жєнїндє мыйзам кабыл алына электигине байланыштуу
убактылуу жобонун негизинде єткєрїлмєкчї. Бул тууралуу Элдик
курултай єткєрїї боюнча уюштуруу комитетинин тєрагасынын
орун басары, Жогорку Кеўештин мурдагы депутаты Бейшенбек
Абдразаков менен маек курдук.

- Бейшенбек Токтобаевич,
Конституцияда каралган Курултай атайын мыйзам менен эмес, Мамлекет башчысынын Жарлыгы менен єткєрїлє тургандыгына айрым
адамдар сын-пикирлерин айтышууда. Президенттин Курултай чакырууга укугу бар
беле?
- Албетте, Президенттин Курултайды чакырууга укугу бар.
Анткени, 2000-жылы жергиликтїї Курултай тууралуу мыйзам
кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде алдыда єтє
турган Курултайды чакырып
жатат. Биз “Курултай” тууралуу
мыйзамдын долбоорун Жогорку
Кеўешке киргизгенбиз. Бирок,
аны карабай, убакытты чоюп туруп алышты. Акыркы май айында Конституциялык мыйзамдар,
мамлекеттик тїзїлїш, сот-укук
маселелери жана парламенттик
регламент комитети карап, ага
катышкан 8 депутаттын тєртєє
колдоп, тєртєє каршы болуп єтпєй калды. Бул мыйзамды каникулга чейин кабыл алып кетишсе болмок. Анткени, Баш
мыйзамда Курултай институту кирген. Ошондуктан мыйзам
эртеби-кечпи кабыл алынышы
керек. Эгерде кабыл алып кетишсе, азыркыдай кєйгєй жаралбайт эле. Эми Жогорку Кеўеш сентябрь айында каникулдан келгенде кайрадан карап, кабыл алышы зарыл.
Ошентсе да Президенттин
Жарлыгына ылайык Курултайды єткєрє беребиз. Эгер ага чейин мыйзам кабыл алынбаса,
тездетип карап, кабыл алып берїї сунушун беребиз. Ошону менен мыйзамдуу ишибизди улантып кетебиз.
- Учурунда Конституцияга
Курултай институтун киргизїї боюнча бир топ талаштартыштар болгон. Курултай биздин коомчулуктун жашоосунда мааниси канчалык?
- Мааниси абдан чоў. Анткени эгемендик алган 30 жылда
їч жолу тєўкєрїштї башыбыздан єткєрдїк. Тєўкєрїш кылуу

менен мамлекеттїїлїгїбїзгє доо
кетирип жатабыз. Башаламандыктарга жол берїї єзїбїздїєзїбїз бутка аткан менен барабар. Эл аралык жаатта кадырбаркыбыз тїшїп, биз менен эч
бир мамлекет сїйлєшкїсї келбей, Сомали єлкєсїндєй абалда
калып жатабыз.
Мындай катачылыктарды кайталай берсек єлкєбїздї жоготуп
алуу кооптуулугу турат. Ошондуктан баш аламандыктарды алдын алуу їчїн Курултай керек.
Буга чейин Курултай институту киргенде мурдагы президент
Акаевге ачык сын-пикирлер айтылмак. Ал айтылган сунуштарды кабыл алып, кемчилигин оўдосо, балким кетпей калмак. Андан кийинки президенттер Бакиев, Атамбаев, Жээнбековго да
сын-пикирлер єз учурунда айтылып, алардан жыйынтык чыгарганда мындай тагдырды баштарынан кечиришпейт эле.
- 2010-жылы 24-мартта
ошол кездеги президент К.Бакиев Курултай єткєрїп, кандайдыр бир деўгээлде сынпикирлер айтылды эле. Бирок, бат эле революция болуп
кетпедиби...
- Анда жалгыз Бєдєш Мамырова гана ачык сын-пикирин айта алган. Ооба, ошондон кийин
бат эле тєўкєрїш болуп кетти.
Эгер Курултай эртерээк жана
ачык болгондо туура нукка тїшїп кетмек. Бакиев Курултайдын чечимин укпай койду. Курултай саясий “кырсыктан” сактайт. Эгерде Курултай институту
туруктуу иш алып барса, тєўкєрїш болбойт. Эў башкысы, мамлекеттїїлїгїбїздї сактап калабыз.
- Кеп Курултайды єткєрїїдє эмес, ага делегат болуп кимдер келет, алар кандай кєйгєйлєрдї кєтєрє алат
деген маанилїї маселеде турат эмеспи. Эл кооптонгондой “дїжїрлєр” келип калбайбы?
- Бул жолу андай болбойт.
Курултай тууралуу мыйзамдын
долбоорунда 18 жаштан єйдє,

Кыргызстандын жараны, ошол
жерде кеминде 5 жыл жашаган адам болушу кажет. Ошондой эле мамлекеттик кызматкер
жана айылдык, райондук депутат болбошу керек. Ошондо єзїнєн єзї иргелип, карапайым элге жол ачылып калат. Президент Садыр Жапаров да эч кандай бийлик єкїлдєрї аралашпастыгын айтты.
- Жакында эле чет жерде
жїргєн 16 жараныбыз кырсыктын кесепетинен каза тапты. Мигранттарда да
кєптєгєн кєйгєйлєр, сунушпикирлер бар эмеспи. Алардын Курултайга катышуусу
кандай болот?
- Туура, алардын маселеси кєп. Кєйгєйлєрї Курултайда кєтєрїлїшї керек. 1,5 миллион мигрантка 30 квота бєлїндї. Россиянын 30 аймагынан диаспоралар жыйын кылып, добуш берїї аркылуу шайланып келишет.
Негизинен бир миллионго жакын кыргыз Россиянын жарандыгын алып, отурукташып калган. Ошол бир миллион кыргыз
Россиянын мамлекеттик думасына бир депутатын шайлай албай жїрєт. Бутуна туруп калган,
тыў кыргыздар кєп. Ынтымактары бекем болсо, 10 кыргызды
депутат кылып шайлап алууга
мїмкїнчїлїктєрї бар. Бир миллионго жетпеген башка улуттар
мамлекеттик думага депутаттарын шайлап алышкан. Анын їстїнє биздин бийлик менен элчилик да аракет кылышы керек.
Эгер кыргыздар депутаттарын
шайлап алышса, кєп маселелерин чечип алышмак.
- Уюштуруу тобунун биринчи отуруму болду. Кандай
жагдайлар кєтєрїлїп жатат?
- Ооба, биринчи жыйыны єттї. Курултай тууралуу биз жазган мыйзам долбоору єзгєрїп
кетиптир. Ошондуктан, курултайчылар жазган долбоорду єткєрїп бергиле деген сунуш айттык. Анткени, Бишкек биринчи, Ош экинчи борбор шаарыбыз эмеспи. Бишкек шаарында жаўы конуштар менен бирге
эсептегенде 1,5 миллион эл жашайт. 10 гана делегат деп белгиленип калыптыр. Ош шаарынан 6 делегат да аз болуп калат. Аталган шаарлардан делегаттардын санын кєбєйтїїнї

сунуштадык. Буюрса Жобого єзгєртїї киргизилсе, ошол боюнча иш жїрєт.
- Сиз кєп жылдан бери Курултай маселесин кєтєрїп келесиз. Курултайдын негизги
максаты кандай болушу керек?
- Курултайдын негизиги максаты – коррупцияга бєгєт коюу.
Башыбыздан єткєргєн їч тєўкєрїшкє ооздукталбаган жемкорлук негизги себеп болбодубу. Бул институт тїзїлїп калса
курултайчылар бийлик бутактарын кєзємєлдєп, коррупцияга жол бербєєнїн їстїндє иштешет.
Президент элдин алдында отчёт берем деп єзї демилге кєтєрїп жатат. Бул абдан жакшы.
Отуз жылдан бери шайлаган
президенттерибиз элдин алдына чыгып, отчёт берїїдєн качып
келди. Єз элине отчёт берїїдєн
баш тарткан бийлик – жемкорлукту кєздєгєн бийлик десек болот. Алардын аягы тєўкєрїш менен бїттї. Ошондуктан бийлик
элге жакын болуп, жемкорлукка
жол бербей, чечкиндїї, ачык кїрєшїшї керек. Курултай коррупция менен кїрєшїїдє чоў жардамчы болот.
- Жогорку Кеўеш турганда
Курултай институтунун зарылдыгы барбы деген эки ача
пикирлер бар...
- Албетте, бизге каршы болгондор кєп. Алар кимдер? Коррупционерлер, партиялар, єкмєттїк эмес уюмдар, Жогорку
Кеўештин депутаттары. Депутаттар Курултай институтун Жогорку Кеўешке атаандаш катары
кєрїп жатышат. Курултай институтунун силерге эч кандай тиешеси жок, буга чейин кандай
иштесеўер ошондой эле иштей бересиўер деп тїшїндїрдїк. Алар курултайчылар мамлекеттик тїзїмгє тоскоол болот деген жїйєлєрїн айтып жатышат. Айыл єкмєт, аким, губернаторлорду иштетпей коёт
деп кооптонушууда. Курултайчылар аларга барбайт, болгону
бир жылда бир жолу алардын
отчётторун угуп коюшат. Курултайчылардын єздєрїнїн багыты, максаттары бар. Жогорку
Кеўеш мыйзам чыгаруучу орган.
Курултайчылар бир жылда бир
жолу элге отчёт берип, жаўылары шайланат.

Эртеби-кечпи Жогорку Кеўештин атын Элдик курултай
деп аташыбыз керек. СССРдин
убагындагы Верховный Советти Жогорку Кеўеш деп сєзмє-сєз
которуп коюшкан. Казак, єзбектер эчак єзгєртїп алышкан.
- Атын єзгєрткєндєн кийин орду тууралуу талаштартыштар болбойбу?
- Жок, 90 депутат мыйзам чыгаруу органы катары иштей берет. Ал эми 800 адам эл єкїлї
катары иш алып барышат. Эў
жакшысы мамлекеттин казынасынан шайлоолорго кетип жаткан миллиондогон каражаттар
їнємдєлєт. Курултайчылар жыл
сайын жыйын кылып отчёт берип, жаўылары келе беришет.
Айлык акы да алышпайт.
- Делегат шайлайбыз деп
элдин арасында ынтымак
кетпейби. Айрыкча айыл
жеринде уруу-урууга, жекжаатка бєлїнїп кетишкен
учурларды кєрїп эле жїрбєйбїзбї?
- Элдин арасында мындай маселе бар. Бишкек шаарында андай болбойт. Айыл жеринин
жашоочулары кєбїнчє урууурууга бєлїнїшєт. Ошондуктан уруулар єз алдынча кезектешип делегаттарды дайындашса болот. Бул жылы баланча уруудан, кийинки жылы тїкїнчє уруудан болсун деп бир
пикирге келип алышат.
Жогорку Кеўешке колунда бар
байлар ичип-жеш їчїн келишет.
Партиялык башкаруу системасын башыбыздан єткєрдїк. Бардык кызматтарды партиялар бєлїп алышты. Депутаттык орундар, кызматтар сатылды. Муну
менен парламенттик системаны талкалашты. Негизи парламенттик башкаруу кыргыздын
канында бар. Кырк уруу жыйын
кылып шайлоо єткєрїшчї. Кыргыздар илгертеден демократ болушкан.
- Президент Элдик курултайда отчёт берем деп жатат. Бийлик жетекчилерине
эл менен жолугушуп, кєйгєйлєрїн жеринен чечип берїї
милдетин койду. Єзї социалдык тїйїндєр аркылуу элге ар бир маселе боюнча оюн
билдирип турат. Президенттин элге жакын, ачык болгону туурабы?
- Эл менен жолугабы же социалдык тїйїндєр аркылуу байланышабы, бул жакшы. Бирок,
кээ бир майда маселелерге єзї
эмес, мамлекеттик катчы же басма сєз катчысы аркылуу жообун
берсе болот. Негизинен алдыга карай умтулуп, эмгегин элге
кєрсєтїшї керек. Президенттин
ишин эл єзї баалап алат.
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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ЗАЛКАРЛАРГА ТААЗИМ
Акын, тележурналист Абды САТАРОВ:

“АЙТМАТОВДУН ЫСЫК-КЄЛ ФОРУМУ – ДЇЙНЄЛЇК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДАРДЫН ОЙ ЖАРЫШЫ”
берем. Биринчиси, 9-майга карата фронтовик акын-жазуучуларды чогултуп, чоў программа даярдайсыў, Экинчи тапшырма, акын
Темиркул Їмєталиев 80 жашка чыкты, сен
ошол акын жєнїндє эл кєрє турган жакшы
бир программа даярдагын” деди.

“МЕН КАНТИП БАШКЫ
РЕДАКТОРГО ОРУН БАСАР
БОЛУП КАЛДЫМ?”

(Башталышы гезиттин №61-санында)

“ТЕМИКЕМ БИЗДИ АЖАЛДАН
АЛЫП КАЛГАН”
Акын Темиркул Їмєталиев да єтє уникалдуу адам эле. Ал Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери болгон. Элдер майданда 5 жыл
жїрсє, ал киши 6 жыл жїргєн. Єзї танкалык
взводдун командири болгон экен. Бир жолу
Темикемин їйїнє барсам албеттїї, сєєктїї,
зор киши менен олтуруптур. Бул киши менин “Кубат” деген поэмамдын каарманы деди. Ал киши “Темикем менин экинчи атам.
Мени бул дїйнєгє кайрадан жараткан ушул
киши. Согушта биздин танкага снаряд тийди. Эс учубузду жоготуп жатсак, Темикем келип калып танканын їстїндєгї темир капкагын ачып, бизди кїйїп жаткан танкадан
сууруп чыкты. Биз да єрттєнїп жатканбыз.
Темикем жерди казып, бизди кєємп салды. Муздак жер кїйгєн єрттї тартып алып,
єчїрїп салат экен. Темикем ошентип мени ажалдын чеўгелинен аман алып калган.
Ошол поэманын каарманы менмин” деди.
Ал киши єзї кеминдик болот экен.

“ИНТРИГА КЫЛГАНДАРДЫН
ИШКЕ АШПАЙ КАЛГАН ПЛАНЫ”
Чыгармачыл адамдардын арасында интригалар кєп болот. Ошол кезде КТРКга Асанбек Стамов деген жаўы жетекчи келип калды. Кимдир бирєєлєр “жаўы жетекчи сенин
программаўды кєрєт экен” деп айтып калды. “Жаўы эле ишке келсем, менин программамдын эмнесин кєрєт? Ал деген Борбордук Комитеттин тоют жєнїндєгї токтому тууралуу жазуучулардын пикири. Болгону 20 мїнєттїк кєрсєтїї” дедим. Кєрсє,
теледе иштегендердин бирєєсї мени жаманатты кылыш їчїн атайын жетекчиге алып
барып ошол программаны кєрсєткєн экен.
Асанбек Стамов кєрдї, беркилер болсо “муну жайладык” деп кымпыйып олтурушат.
Асанбек Стамович “кана эми пикириўерди айткыла” деп тигилерден сурап калды.
Алар кїўк-мыўк этип бир нерселерди айткан
болушту. Асанбек Стамович “Сенин пикириў кандай?” деп менден сурап калды. Мен
акын-жазуучулардын арасында айыл чарбасын билген саналуу эле адамдар бар. Алар
Чыўгыз Айтматов, Жолон Мамытов, Мелис
Абакиров. Алар адис катары єз ойлорун ортого салышты. Менимче, туура эле болду”
дедим. Асанбек Стамович ойлонуп туруп
“мейли, бул программаны коё тургула, учуру
келгенде бересиўер” деп койду. Мен да чыгып кеттим. Студиядан бурула берсем эле
бир машина келип токтоп калды. Артында тєрагага мени жамандап барган жанагы
эки киши олтуруптур. Асанбек Стамов “эй,
бала, машинага олтур!” деди. Олтурдум. Телерадио комитети Жаш Гвардия бульварында, ага чейин бир топ жол. Жол ката эч ким
сїйлєбєйт. Мен да їн каткан жокмун. Комитетке келгенде тигилерди “силер бара бергиле” деди да, мага кайрылып “сен калчы” деди. Мени ээрчитип алды, артынан баратам.
Тєраганын иш бєлмєсїнє келдик. Кабинетине киргенде “эй, бала, сен абдан таланттуу бала экенсиў, мен сага эки тапшырма

Анан мен ветеран акын-жазуучулардын
баарын филармонияга чакырып, чоў адабиймузыкалуу кече єткєрдїм. Дээрлик 3 сааттык программа болду. Кече аябай сонун, жогорку деўгээлде єттї. Темиркул Їмєталиев
жєнїндє да бир сааттык программа даярдадым. Аны Асанбек Стамович єзї кєрдї. Эки
программа теў эфирден кетти. Тєрага бир
кїнї мени кайрадан иш бєлмєсїнє чакырды. Бардым. Менин кєзїмчє кадрлар бєлїмїнїн башчысын чакырып “Тигил кишини,
(баягы мени Асанбек Стамовичке жамандап
барган киши, атын азыр айтпай эле коёюн)
жумуштан алып, анын ордуна Абды Сатаровду койгула” деп тапшырма берди. Ошентип, башкы редактор Жумакадыр Эгембердиевге орун басар болуп калдым. Мына калыстык, адилеттїїлїк деген ушундай болот.
Асанбек Стамов жазуучу киши да. Баягы мага ор казган экєє кєп єтпєй иштен кетишти.
Темикемин байбичеси Зуура эне да аябай
жакшы болчу. Биз барганда жайыл дасторкон болуп, эмне тамак берерин билбей алдастап калат эле. Жїрїп-жїрїп Темикеме да
баласындай болуп калдым. Бир жолу їйїнє
барсам Темикем “сен мына бул орундукка
олтурчу, кечээ Айтматов Москвадан келип,
ушул жерге олтуруп, тамак ичип кеткен. Сага да жугуштуу болсун” деп калды. Жарыктык киши ырым кылган экен да кєрсє. Анан
бир сїрєттї кєрсєттї. Башы ашкабактай, єзї
чыпалактай, жїдєгєн бир бала. “Бул ким?” –
десем, “Тааныбадыўбы, бул бала мен. Жаш
курагым он сегизде, бирок кебетеси он жаштагы баладай, арык, карачы” деди. Кєрсє, Темикем, балдар їйїндє тарбияланган экен.
Ал учурда тамак тартыш. Ошонун айынан
кичине, арык бала болуп калыптыр. Темике
бала кезинде ошондой оор турмушту башынан єткєргєн экен. Темикем єтє уникалдуу
адам болгон. Анан Жоомарт Бєкємбаевдин
биз менен чогуу иштеген Абсалбек Баялиевич деген кїйєє баласы бар эле. Абдан мыкты киши болчу. Ємїр бою телевидениеде
эмгектенип, бир да сыйлык албай кетти. Азыр
жашы сексенге жакындап калды. Бир кїнї мага
телефон чалып: “Абды, Темикем єтїп кетиптир,
баралы” деди. Бардык. Зуура энебиз ыйлап олтуруптур. Эмне болгонун минтип айтып берди.
“Темикем саат 12де їйдєн чыгып, “Кыргыз туусу” гезитинин редакциясына барып, саат бирлерде кайтып келди. Келип эле “Зуураш тамагыў барбы?” – деп сурады. Мен азыр даяр болот.
Бир он-он беш мїнєт эс алганча жатып тур” деп
айттым. Тамак даяр болгондо “Темиркул, Темиркул, тур, тамак даяр болду” дедим. Тїрткїлєсєк эч їн жок. Ошол жаткан боюнча он
мїнєттїн ичинде узап кетиптир. Карачы, бир
да оорубай, тєшєккє жатпай, басып жїрїп эле
кїтїїсїздєн кете бериптир. Бул адамдар чыныгы залкар адамдар эле.

“ЖАЎЫЛБАСАМ ЭКЕН ДЕП
КУДАЙДАН ТИЛЕДИМ”
Бир жолу китепканага кетсем, тааныштардан бирєє жолугуп калып “сени Балташ Кайыпович издеп жатат, тез студияга бар” деп
калды. Дароо жетип бардым. Эми ал кезде айлыгыбыз да аз, кийимибиз да жупуну.
Балташ Кайыпович “азыр студияга Чыўгыз
Айтматов келет. Программаны сен алып барасыў” деди. Мен “ушул кебетем менен кантип эфирге чыгам, болбойт го” дедим ыўгайсызданып. “Дикторлордун кийими турган бєлмєгє кир да, кимдин кїрмє, шымы саз келсе
кийип чыга бер” деди Балташ Кайыпович.
Анан бєлмєгє кирип, єзїмє ылайык келген

ырыстуу бир кїрмє, шымды кийип, чачтарымды тарап даяр болуп калдым. Аўгыча
эле “Айтматов келди, келди” деп калышты.
Телевидениенин жетекчилери, журналисттер
баарыбыз жабыла чыгып тосуп алдык. Балташ Кайыпович Чыўгыз Айтматовду жакшы
тааный турган. Чыкем кол алышканда эле
“ Оо, Балташ, эски малдын кєзїндєй болуп,
тынч-аман иштеп жїрєсїўбї?” деп ал-жай сурашып калды. Чыкемдин ал кезде “Иностранный журналдын” башкы редактору, Горбачевдун кеўешчиси болуп иштеп турган убагы
эле. “Жаўы эле парламентте сєз сїйлєп чыктым” деди. Балташ Кайыпович “Чыке биз да
чай даярдап койдук эле. Бир аз эс алганча
чай ичип алыўыз” деди. “Андай болсо жакшы болот” деп Чыкем да кєнє берди. Жарым
саатча чай ичип чыгышты. Бардыгы Чыкемден айбыгат. Мен бурчта турам. “Коош, ии,
эмне маселе жєнїндє сїйлєшєбїз” деди Чыкем. Мен бир саамга дендароо боло тїшїп,
кайра єзїмдї колго ала коюп “Чыке, Батыш,
Чыгыш маданияты тууралуу, сиздин жаўыдан чыккан романыўыз жєнїндє сїйлєшєбїз” десем эле, ал кишиге жага тїштї. Студияга келип олтурдук. Олтурганда эле табло кїйєт. Мен дагы эле толкунданып жатам. Ичимен “Кудай эми шерменде кыла
кєрбє” дейм. Башталганда эле эки-їч мїнєт кириш сєз сїйлєшїм керек. Студиянын
бир касиети бар, эгер кириш сєз сїйлєп
жатып жаўылсаў, анда ошол кєрсєтїїнїн
аягына чейин жаўыла бересиў. Жаўылбасам экен, мїдїрїлбєсєм экен деп кудайдан тилегеним эле ошол. Студияга кирип
олтурганда мен да чыйрала тїштїм. Анан
“Чыўгыз ага биздин студияга кош келипсиз. Урматтуу телекєрїїчїлєр бїгїн биздин
студияга Кыргыз эл жазуучусу, академик
Чыўгыз Айтматов келип олтурат” деп сєзїмдї кудай оозума сала бергенсип шыр
эле баштап кеттим. Баары жакшы башталды. Бирок, Айтматов негедир бир нукка келе албай жаткандай туюлду, 10-15 мїнєт ошол учурдагы ар кайсы урунттуу маселелер боюнча сїйлєдї. Качан гана мен
жазуучуга чыгармачылыгы, акыркы жарык кєргєн романы жєнїндє суроо бергенимде Чыкем табына келген кїлїктєй болуп жорго сєзгє алдырып, токтобой сїйлєдї. Мен да улам суроолорду узатып коём.
Бир сааттан ашуун убакыт бир ирмемдей
учуп єттї. Режиссёрлер мага колдору менен ишара кылып, “убакыт бїтїп баратат”
деген белги берди. Мен “Чыўгыз Тєрєкулович биздин студияга келип кызыктуу
маек куруп, суроолорго жооп бергениўиз
їчїн сизге абдан ыраазыбыз. Сиз жаўыдан
ачылган “Эл дїйнєсї” деген программабыздын алгачкы коногу болдуўуз. Сизге
бекем-ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайбыз” деп кєрсєтїїнї аяктадым.
Чыкем “сага да чыгармачылык ийгилик
каалайм. Жаўы ачылган программаў ак
жолтой болсун” деп батасын берип калды.
Ошону менен Чыкем менен да жакшы мамиледе болуп калдым. Программа эфирден кетти. КТРКда эле эмес, эл арасында
да жакшы ой-пикирлерди жаратты. Мага чейин деле Чыкем менен телевидениеде аўгеме-дїкєн курган акын-жазуучулар
болгон. Бирок, алар Чыкемдин чыгармаларындагы кайсы бир каарманы тууралуу сурап жатып эле кєрсєтїнї бїтїрїп салышчу.
Кеўешбек Асаналиев, Салижан Жигитов,
Камбаралы Бобулов, Николай Рудов алып
барган кєрсєтїїлєрдїн баарына мен катышкамын. Анын баары мага тажрыйба
болуп калды. Кєрсєтїї Чыкемин єзїнє да
жакты.

“АЙТМАТОВДУН ЫСЫК-КЄЛ
ФОРУМУ – ДЇЙНЄЛЇК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДАРДЫН
ОЙ ЖАРЫШЫ”
Андан кийин Чыкем менен Ысык-Кєл
форумунда жолугуштум. Форумдун ишин
баштан-аяк мен тартып, чагылдырдым.

Форумга барарымды мен адегенде билген
деле жокмун. Жетекчилер бир кїнї “паспортуўду алып кел” дешти. Анан эле Айтматов
“бир чоў иш-чара єткєрїп жатыптыр, сен
ошону чагылдырасыў” деп калышты. Дєгдїров деген операторду кошуп берди, анан
телевидениенин бир шалдыраган машинасы бар эле, ошону менен жєнєп калдык. Эрте
менен таўкы саат 5те аэропортто болуп калдык. Меймандарды тосуп алчулар келип калышкан экен. Бир учурда Аман Токтогулов
келди. Ал киши анда КГБда иштечї. Анан
эле Москвадан самолёт “келди, келди” деп
калышты. Чыкем келгиче самолётту аэропортту бир айландырып тургула дешти. Аўгыча Чыкем єзї да келип калды. Чыкем єзї
деле кимдер келерин так билчї эмес экен.
Анткени, чакыруу кєп адамдарга жиберилиптир. Габриэль Маркесге да чакыруу жєнєтїлгєн экен, бирок ал ошол учурда башка
иштери менен бошобой калып келбей калды. Бирок, чет єлкєдєн кєптєгєн меймандар
келди. Бїт министрлердин машинасы кызмат кылды. Ошол учурда меймандарды сала турган тїзїгїрєєк машинабыз да жок эле.
Меймандарды адегенде резиденцияга алып
барышты, андан кийин музейди кєрсєтїштї, анан жазуучулар менен жолугушуу болду. Калган иш-чаранын бардыгы Чолпон-Ата
шаарында єттї. Меймандар учак менен бара турган болушту. Биз баягы шалдыраган
машинабыз менен эптеп жеттик. Москвадан
15ке жакын журналисттер келген. Алардын
арасында “Экран” телеканалынан келген Чуковскийдин небереси бар экен. Экєєбїз бат
эле тил табышып алдык. КГБдан келген кишилер бар экен. Алар “келген меймандар менен эч кимиўер сїйлєшпєйсїўєр, интервью
бериўиз деп тынчын албайсыўар. Эгер тартипти бузсаўар дароо артыўарга кетиребиз”
деди. Ал кабарды укканда бардыгы пысып
калышты. Бир убакта Чуковскийдин небереси келип: “Абды Европанын Интеллектуалдар менчик укугунун президенти Александр
Кингден интервью алабыз. Жїр баралы”- деп
калды. Экєєбїз операторлорубузду ээрчитип, коттежде иштеген жигиттерден сураштырып олтуруп, таап алдык. Єзї бєлмєсїндє жок экен, бирок биз кирип камераларды, жарыктарды коюп даярдап, кїтє баштадык. Саат тогуз жарымдарда Александр
Кинг эки кишини ээрчитип бєлмєгє кирип
келди. Аябай жакшы маанайда экен. Келип
эле креслого олтуруп, жанына котормочусун
чакырды. Суроолорду берип, он беш мїнєттїн
ичинде интервью алып чыгып кеттик. Орустардын камерасы франциялык камера экен,
жымылдап їн-сєзї жок иштеди. А биздин камерабыз тим эле трактор, дарылдаганын айтпа. Эртеси “Ысык-Кєл” форуму ишин баштады. Башталар алдында Чыкем мага жолугуп
калды. “Ичине кирип тарта бербейсиўерби”
деди. Анда азыркыдай жапондордун камерасы жок. Биз тартыш їчїн залдын ичине жарык коюшубуз керек. Ансыз болбойт. Ошентип тарта албай калдык. Сыртка чыгышканда баарынан интервью алып материал топтодук. Басып жїргєндєрїн, сїйлєшїп турган
учурларын тартып алдык. “Ысык-Кєл” форуму абдан кызыктуу єттї. Дїйнєлїк атагы бар
акын-жазуучулар, сїрєтчїлєр, архитекторлор жалпы адамзатка тиешелїї болгон дїйнєлїк маселелерди талкуулашып, кайрылуу
кабыл алышты. Айтматовдун Ысык-Кєл форуму – дїйнєлїк интеллектуалдардын ой жарышы. Тынчтык, согуш маселеси, экология,
ачарчылык, зордук-зомбулук сыяктуу глобалдык кєйгєйлєр жєнїндє сєз кылышты.
Жыйынтыгында жалпы дїйнєлїк саясатчыларга маданият ишмерлеринин атынан
кайрылуу кабыл алышты. Бул толугу менен
Чыўгыз Тєрєкуловичтин идеясы экен. Анткени, маданият ишмерлери жалаў эле єздєрїнїн чыгармачылыгы менен алек боло
бербей, коомдук пикир уюштуруп, саясатчыларга кандайдыр бир таасир берїї максатында уюштурулган экен.
(Уландысы бар)
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ
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ЭЛ ДЄЄЛЄТЇ – ЭНЕ ТИЛ

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК АЛГАНЫ
ЭНЕ ТИЛИБИЗДИ
БААЛАЙ АЛДЫКПЫ?..
Отуз жыл аз да, тарых
єлчємїндє кєп да убакыт эмес.
Ал эми биздей тарыхы мезгилдин
таразасын майыштырган
эл їчїн бул жылдар бир кєз
ирмем экени чындык. Ушул
жылдар ичинде элибизде кєп
эле кєйгєйлєр болду. Биз єзїбїз
байкаган, азыноолак тишибиз
єткєн тил жааты жєнїндє кеп
кылсакпы деп турам.

Ж

аагы капкандай катуу
СССРдин учурунда
деле тилге анчалык
ачыктан-ачык кысым болбогондугун эми эс токтоткондо сезип
жїрєм. Себеби, 60-80-жылдары
адабиятыбызда, тил илиминде єнїгїї болгондугу, болгондо да дїркїрєп єсїп, дїйнєлїк
жарышка тїшкєндїгї кашкайып
кєрїнїп турбайбы. Ал жылдары єз тилибиз, адабиятыбыз, тарыхыбыз изилденип, илим докторлору, профессор, академиктер чыкканы жалган беле... Болбосо ошол жылдары эгемендиктен эч кабар жок кезде тилибиз
таптакыр жоголуп кетмек да.
Бирок, ошондо деле улут маселесинин татаал жагдайларын чечїїдє курулай ураандарга жамынып алып, керт башынын кызыкчылыгын кєздєє, улут аралык
карым-катнаштын курч маселелерин жаап-жашыруу, алардын
улуттук эс-тутумга, анын айкын
кєрїнїштєрїнє – тил, маданият,
тарых, салт-санаа, кєркєм дєєлєттєргє терс таасирин тийгизгени белгилїї деўизчи. Бул абал
албетте, эў алды менен улуттук
тилге зор зыян келтиргени баарыбызга маалым.

Биз сындап жїргєн 80-жылдары кеменгер жазуучубуз Тїгєлбай Сыдыкбековдун катышуусу
менен тартылган бир телемаекти кєрїп калдым. Анда даанышманыбыз тилибиздин маанимаўызын, келечеги кандай болорун сонун чечмелеп, баян куруп бериптир. Оператордун чеберчилиги менен тартылган
мыкты кадрлар. Ошол мезгилдин жаштары кандай муюп, айрандай уюп, берилип угуп отурушканын кєрєсїз. Карап отуруп, ал мезгилдеги жаштардын
угуу маданиятынын да жогору
экенин байкайсыз.
"Єткєндї унутсаў, келечек сени замбирек менен атат" демекчи, бар кїнєєнї башкага оодара бербей, балким жаш муунга
билим берїїдє нукура кыргыз

салттуулугун, нарктуулугун, эне
тилинин барктуулугун кызыктырып, окутуп жеткире албаган
єзїбїздїн чабалдыгыбызды,
мажирєєлїгїбїздї айтсак жїйєлїїдїр. Азыркы учурда "кєўдєй челекти катуу каўгыратып",
"тил жоголду, тил єлдї" дегендер кїнєєнї биринчи єзїбїздєн,
келечек ээлерине берген таалимтарбиябыздан издесек жєндїї
болмок.
"Эгемендїїлїккє жеттик, эркиндик деген ушу" деп даў салганыбыз менен ошол жылдар эне
тилибизге эмне берди?.. Мыйзам
менен кабыл алынган мамлекеттик тил макамы дегенди канчалык деўгээлде тїшїнїп, кандай
кабыл алдык?!. Ушул суроолорго жооп издеп, анан жыйынтык
чыгарганыбыз дурус болчудай.
Кеп тєркїнї мына ушунда жатса керек. Кыргыз тили деп тєштї
койгулаганыбыз менен чындап
кїйїп-бышар, элге кїзгї болор
интеллигенция єкїлдєрї єздєрї "официалдуу тилде" тамтаўдап, англисче аўгеме кургусу келип, эне тилибизди эшикке сагалатып койгону калппы?
Азыр тил маселеси десе эле
кїнєєнї мектептен, мугалимден издєєнїн єзї канчалык туура? Чындыгында эне тил ар бир
кыргыздын їйїндє сїйїї менен камкордукка бєлєнїп, чын
ниет, каалоо менен гана сїйлєнїп, ар бир їйдє кыргыз музыкасы (болгондо да салттуу музыка)
жаўырып турганда гана єнїгєт.
Бул башка тилди їйрєнбє деген
кеп эмес. Канча тил билсе, ошончо єсїш экени бештен белгилїї.
Ошентсе да эне тилди кастарлоо
– мамлекеттик деўгээлде даўкталып, ардакталуучу мезгил келмек турсун, єтїп баратат. Себеби, бир муун эне тилин їйрєнбєй
же єз тилин єздєштїрбєй калды да. Эў коркунучтуусу – алар

їчїн бул трагедия деле эмес. А
улут їчїн бул чоў жоготуу десек
болот. Моюнга алсак, "Кыргыз
тили - илимдин тили боло албайт" деген академик, профессор,
илимпоздорду кєрдїк. Кыргыз
тилине кайдыгер министрди, депутаттарды кєрїп жїрєбїз. Эмнеге кыргыз тили илимдин тили
боло албайт? Ошол эле бизге тектеш, тилдик єзгєчєлїктєрїндє аз
эле айырма бар тїрк тили техника, медицина, так илимдерин єз
эне тилинде єнїктїрїп-єстїрїп,
кимден кем болду? Ошол тилден
кем эмес (керек болсо, андан бай
десек да болот) биздин тилибиз
азыр кандай абалда? Эмнеге биздин балдарыбыз кыргыз тилинде
сїйлєгїлєрї келишпейт? Кантип
єз эне тилин сїйїїгє їйрєтєбїз?
Менин жеке оюмда, буга эч
кандай ашып-ташкан акылдын
деле кереги жок. Болгону - келечек ээлери балдарыбызга туулгандан тартып їйдє, бала бакчада, мектепте, окуу жайда, деги эле бардык жерде эне тилдин
эне сїтїндєй кымбаттыгын, табылгыстыгын, ыйыктыгын кулагына кумдай куюп, жїрєгїнє
кыттай уютуп, "мен кыргызмын"
деген сезимин курчутуп тарбиялашыбыз керек. Ал їчїн ар бир
кыргыз мекенчил болушу шарт.
А бизде тескерисинче, "мен кыргызча билбейм, кыргыз адабиятын окуган эмесмин, оюмду жеткире албайм" дегендер кадимкидей сыймыктанып, чечекейлери
чеч. Булар жєнєкєй карапайым
бирєє эмес, так ошол єзїм аралашып жїргєн мугалимдик чєйрєдєн кєп кєрдїм. Болбосо, эне тилин билбей калуу – энесин чанган менен барабар экенин, ошол
эле мугалимдер, эл єкїлдєрї, интеллигенция отурса-турса кан
какшап турушу керек эле. Тилди
єнїктїрїї їчїн биринчи кезекте
адамдын єзїндєгї каалоо менен

бирге Ата Мекенин, эли-жерин,
эне тилин, руханий кєркєм дєєлєттєрїн сїйїї менен аны жайылтуу зарыл. Экинчи кезекте
сєзсїз тїрдє зарылчылык керек.
Коомдук жайларда, транспортто,
деги эле бардык жерде отуз тил
билсе да, кыргыз кыргызча сїйлєшї керек. Ошондо гана башка эл
жергиликтїї элдин тилин, башка
баалуулуктарын сыйлайт. Менимче эч кандай мажбурлоо, эч ким
окубаган этектей-їзїктєй мыйзам
дагы жардам бербейт.
90-жылдары "уулу, кызы" деп
фамилиялар єзгєртїлїп, їгїтмїгїтї жок эле эл єзї демилгелеп жакшы иштер жїргєн. Азыр
кайра жапатырмак эл аты-жєнїн
которуп, "ов, евге" єтїштї. Неге
десеў, чет єлкєгє киргизбей коёт
экен дешет билимдїїсї да, билими жогу да. Айла жок, баш чайкайсыў, ушундай логика кайдан
чыгат, аны ким таратат?.. Такбышыгын аныктабай, тїп кєтєрє
талашсыз аткарган элдин оомалыгына, кєрпенделигине андан
бетер таў каласыў.
Негизинен ата-бабаларыбыз
байыртадан эле эне тилди баалап, сєздї ардактап, "сєзїў єлгїчє, єзїў єл" деп келген. Мында эмне деген философия, эмне деген даанышмандык жатат.
Демек, элибиз океандай "Манасты" жаратып, сєздїн кїчїн, тилдин кудуретин капкачан далилдеген. Сєздї барктаган элде эне
тил идеологиясы болуш керек!
Сєзїмдїн жыйынтыгында айтарым, їмїтїбїздї їзїп, оозубузду
куу чєп менен аарчыбайлы! Уучубуз кур эмес. Албетте, эне тили їчїн жан аябай аракет кылган,
кїйїп-бышып аны сактоого, єнїктїрїїгє салым кошкон инсандарыбыз жок эмес. Алардын катары
кєп болсун! Алар бар їчїн кыргыз
тили кылымдан кылымга сакталып келатпайбы.
Эне тилибиз єз мекенинде
арыш керип, єсїп-єнсїн! Эне тили ардакталып-сыйланган элде
гана єнїгїї болорун унутпайлы!
Нургїл АШЫРОВА,
М.Рыскулбеков атындагы
Кыргыз экономика
университетинин
мамлекеттик, расмий жана
чет тилдер кафедрасынын
улук окутуучусу

Кыргыз модасынын мейкиндиги

КЫРГЫЗ АЯЛЫ – СУЛУУЛУКТУН ЇЛГЇСЇ
Єткєн жумада “Саркеч їйї”
кєргєзмє-шоуруму Маданият,
маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министрлиги жана
Тарых музейинин жамаатынын
колдоосу менен “Кыргыз
модасына таазим» аттуу ири
иш-чара єткєрдї.
Максаты – ата мекендик дизайнерлердин ишин жана Кыргызстандын саркеч индустриясын єркїндєтїї болуп эсептелген бул мода кєрсєтїї Улуттук
тарых музейинин чоў залында
єттї. Анда кыргыз кийимдеринин алгачкы тарыхый їлгїлєрї,
бїгїнкї кїнгє чейинки саркеч
эволюциясы кєрсєтїлдї. Кыргыз аялы дайыма кїч-кубаттын,

эмгекчилдиктин, эркиндиктин
жана сулуулуктун їлгїсї болгону анын кийимдеринде толук
чагылдырылган.
“Саркеч їйї” єлкєдєгї биринчи кєргєзмє-шоуруму. Ал
2014-жылы негизделип, Кыргызстандагы дизайнерлерге єз
продукцияларын таанытууга
жана сатууга мїмкїндїк тїзгєн
уникалдуу аянтча болуп эсептелет. Бул кєргєзмєдє жергиликтїї дизайнерлердин автордук буюмдары – кийим-кече, аксессуарлар жана зер буюмдары
коюлган. “Саркеч їйїнїн” аркасы менен 30дан ашык жергиликтїї дизайнерлер жекече тигїї
менен гана алектенбестен, їзгїлтїксїз тїрдє мезгилдик жана

капсулалык коллекцияларды
чыгаруу менен алектенип келет.
Анын негиздєєчїлєрї: Сонун
Нурманбетова, Алтынай Рыскулова жана Asylbashev Creative
ЖЧКсы. Мода кєргєзмєсїнє катышып, сєз сїйлєгєн маданият,
маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министринин орун басары Чыўгыз Эсенгул уулунун
айтымында бул долбоор жергиликтїї дизайнер-усталарга
коммерциялык жана чыгармачылык жактан таланттарын єркїндєтїї менен бирге бул єнєрдїн аркасы менен
жаўы мейкиндиктерди ачууга
мїмкїндїк тїзєт.
Разия ЖООШБАЕВА
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31- АВГУСТ – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК КЇНЇ

Ýëèáèçäèí ýí÷èñèíå áóþ
Ýãåìåíäїїëїãїáїç êóò á
Кыргыз Эл акыны Меўди МАМАЗАИРОВА:

“БИР БИЛЕК, БИР МУШТУМГА ТЇЙЇЛГЄНБЇЗ,
КУБАТТУУ МАМЛЕКЕТ КУРУУ ЇЧЇН...”
– Эркиндик деген
ыйык сєз. Байыртадан кыргыз асман
менен жердин ортосунда эркин ємїр сїрїп, жер ааламды кыдырып азаттыгын эч
кимге бербей келген.
Єткєн кылымдын аягында расмий тїрдє
эгемендїїлїккє жетип, быйыл 31 жыл
болду. Азаттыктын,
эгемендиктин, кєз
карандысыздыктын кадырына жетип, кєздїн

карегиндей сактап алуу эми єз колубузда. Азыркы беймарал жашоонун маанисин тереў тїшїнїп, ынтымакта бололу деген ниет менен “Биримдик” деген ырымды
тартуулагым келет.
Алп тоолор улутума болуп капка,
Сыр бербей зыўгырашат бєтєн, жатка.
Биримдик деген ыйык оттой сєздєр,
Жазылуу зоолорумда ар бир ташка.
Кылымдын башатында жыйырма бир,
Бир билек, бир муштумга тїйїлгєнбїз.
Кубаттуу мамлекет куруу їчїн,
Манастын рухуна тиленгенбиз.

Жогорку Кеўештин депутаты
Нурланбек ШАКИЕВ:

“ЭГЕМЕНДЇЇЛЇКТЇН ЄЗЇ
КЫРГЫЗ ЭЛИ ЇЧЇН ЧОЎ БАКЫТ”
– Отуз бир жыл – бир караганда албетте кєп убакыт, бир карасаў анчалык деле узак мезгил
эмес. Бирок, эгемендїїлїктїн
даамын сезип, шарапатын билгенге 31 жыл жетишээрлик убакыт. Тилекке каршы, бул жылдар
аралыгында бардыгы биз каалагандай болуп дїркїрєп єсїпєнїгїп кетпеди. Бирок, канчалык тоскоолдуктар, оў, терс кєрїнїштєр болбосун, эгемендїїлїктїн єзї кыргыз эли їчїн
чоў бакыт. Дїйнє жїзїндє канчалаган элдер єз эгемендїїлїгїнє жетпей, зар какшап келет.
1991-жылдан тарта Кыргызстандын жаўы тарыхы башталды. Чачылдык, чарпылдык.
Бирок, кєз карандысыз мамлекет катары дїйнєгє таанылдык. Башка мамлекеттер менен
эки тараптуу дипломатиялык
алака-катыш тїзїп, теў ата мамиле кїтїїгє жетиштик. Акыркы жылдары эгемен єлкє катары
ишенимдїї тїрдє бутубузга тура баштадык.
Эў башкысы улутту улут кылган эгемендїїлїктї бекемдеген
тил маселеси жєнїндє айтайын.
Баарынан жогору турган эне тилибизди єнїктїрїп, єстїрсєк.
Ал їчїн бардыгы єз эне тилинде
сабаттуу, мыкты сїйлєшї керек.
«Эгер сиз єлкєнїн башчысы болсоўуз, эў биринчи эмне кылаар
элеўиз?» деп Конфуцийге суроо
узатканда, улуу философ мындайча жооп бериптир: «Албетте эў биринчи тилге маани берип, аны оўдоо менен ишти баштамакмын. Тил системалуу, эрежеге таянган, бир тартипте болбосо, сїйлємдєр туура болбосо,

Кыргыз Республикасынын эл
жазуучусу Мелис АБАКИРОВ:

“ЭРКИНДИКТИ КЄЗДЇН
КАРЕГИНДЕЙ САКТАЙЛЫ!”
– Союздук єлкєлєр тарагандан
кийин кыргыз элине эгемендїїлїк
єзїнєн-єзї келип калгандыгы абдан чоў бакыт болгон. Эгемендїїлїк, бизге Жараткандан келген шыбага, белек болгон десем да
жаўылышпайм. Ошондуктан, биз
бул бакытка татыктуу болушубуз
керек. Мен аксакал катары дайыма жаштарга эркиндикти кєздїн
карегиндей сактоо керектигин айтып келем. Аны сактай албаган єлкєлєрдїн тагдыры кандай болорун
кєрїп, билип жатабыз. Манас атанын урпагыбыз деп эле тєш кага
бергенден эч нерсе чыкпайт. Башка єлкєлєргє байлыгыбыз эмес, билимибиз менен гана теў келе аларыбызды айткым келет. Билимдїї болуп, илимдин аркасы менен

кєп жетишкендиктерге жетишїїгє
болот. Учурдан пайдаланып, кыргызстандыктарды эгемендїїлїктїн 31 жылдыгы менен куттуктаймын. Элде ынтымак, єнїгїї, тынччылык болсун!

Жогорку Кеўештин депутаты Акылбек ТЇМЄНБАЕВ:

“ЭЛИБИЗ АМАН, ЖЕРИБИЗ БЇТЇН БОЛСУН!”

сєздєр айта турган ойду так бере албайт. Ой таамай тїшїндїрїлбєсє, жасала турган иштер
туура жасалбай, кээ бир жерлери кемтик бойдон калат. Милдеттер жана иштер єз орду менен так аткарылбаса, салт-санаа,
маданият бузулат. Салт бузулса,
адилеттик болбой, башкага ооп
кетет. Акыйкаттык орун албаса элдин айласы кетет. Иш эмне
менен бїтєєрї да бїдємїк болот.
Так ушул себептен эч бир нерсе
тилдей маанилїї эмес». Таамай
айтылган сєз. Бир элдин єнїгїї
тарыхында тилдин ролу абдан
маанилїї.
Андан кийинки эгемендїїлїктїн бекем сакталышындагы
эў негизги нерсе – ынтымакырашкерлик. Биздеги болуп єткєн їч ыўкылап эгемендигибизди сынады. “Эми кандай болуп
кетээр экен, эгемендїїлїгї сакталып калар бекен? ” деп сырттан
шектенїї менен карагандар болду. Бирок, суук сєздєрдєн, суук
кєздєрдєн Кудай сактады. Эгемендїїлїгїбїз ишенимдїї жана бекем болушу їчїн ар дайым
элибиз биримдикте болсун!

– Мындан отуз бир жыл мурда, тактап айтканда 1991-жылы
31-августта легендарлуу парламент Кыргызстандын “Кєз карандысыздыгы жєнїндєгї” декларацияны кабыл алган.
Ошондон кийин Кыргызстан
кєз карандысыз мамлекет деп
жарыяланып, єлкєнїн жаўы тарыхы башталган. Бул убакыт
аралыгында Кыргызстан бир
топ ийгиликтерди багындырды. Башка мамлекеттер менен
эки тараптуу дипломатиялык

алака тїзїп, теў ата мамиле
кїтїїгє жетишти. Бул кыргыз
элинин кылымдан бери талпынып, эўсеп келаткан тилеги болгон. Муну менен катар
кемчиликтер да болбой койгон жок. Оош-кыйыш окуялар
орун алып, канчалык оор жана азаптуу кїндєр болгондугуна карабай Кыргыз мамлекети
эгемен єлкє катары жашап келе
жатат. Эгемендїї мамлекетибиз
тынч, элибиз аман, жерибиз бїтїн болсун!

Жогорку Кеўештин депутаты Надира НАРМАТОВА:

“БИР МУШТУМДАЙ БИРИГИП,
БАГЫТЫБЫЗДЫ АНЫКТАП АЛАЛЫ”

– Эгемендїїлїктїн 31 жыл
аралыгында элибиз жарандык эркиндикке, сєз эркиндигине, єз алдынчалуулукка ээ
болду. Демократия деп кєчєгє чыгып пикет, жєє жїрїш,
митинг, тїрдїї акцияларды

уюштурганды, ким экенине карабай сын айтканды їйрєнїштї. Демократия биздин мамлекетте єтє ашыкча болуп, улууну урматтабаган, кичїїнї сыйлабаган башаламандык орун
алып, жоопкерчилик, темирдей
тартип жоголуп, жеке кызыкчылыкты биринчи орунга койгон коомго туш болдук. Мындай кєрїнїш менталитетибизге, нарк-насилге, улуттук баалуулуктарга дал келбейт. Мамлекеттик, улуттук идеология
алсызданып, тїрдїї агымдагы диний даватчылар, диний
секталар, сырттан каржыланган бейєкмєтчїлєр коомду
ээлеп алды. Натыйжада башаламан, аралаш, боткосу чыккан идеологиянын баткагында

калып кеттик. Андыктан, накта улуттук каада-салтыбыздын,
нарк-насилибиздин негизинде,
мамлекеттик тилди сактап, бир
туубуздун алдында бир муштумдай биригип, идеологиялык багытыбызды аныктап
алуубуз кажет. Бул їчїн ар
бир кыргыз жїрєгїбїз менен эл-жерибизге аяр мамиле кылалы. Мїмкїнчїлїктєн
пайдаланып, кыргыз элимди
Эгемендїїлїк майрамы менен
кызуу куттуктайм. Элибизге
бекем ден соолук, темирдей
тартип, тереў жоопкерчилик,
биримдик, ынтымак каалайм.
Єлкєбїз экономикалык, социалдык, руханий жактан ар
тараптуу єсїп-єнє берсин. Эгемендїїлїгїбїз бекем болсун!

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Ааламдын асманындай кєгєргєнбїз,
Эўиште эркиндикти єўєргєнбїз.
Єркєнїў єссїн Мекен, эрке акынмын,
Экєєбїз дал бир кїнї тєрєлгєнбїз.
Канча ирет бїлїнгєнбїз, чабылганбыз,
Доско – Кїн, а душманга – чагылганбыз.
Їн болуп єчїп барып, табылганбыз,
Кїн болуп кайра кєккє тагылганбыз.
Мєлтїрї таризденип ар, уяттын,
Уялчаак кыз-балаўды дагы уялткын.
Эч кимге зор болбодук, кордободук,
Чєп-суусу сыяктанып табияттын.
Жат бирєє кєўїлїўдї карайтпасын,
Жаман кєз, жаман сєзїн дагы айтпасын.
Мен сенде туулуп, єлсєм арман болбос,
Жок, мага чоочун жерден бак айтпасын.

Жогорку Кеўештин депутаты Руслан ЖАКЫШОВ:

“БИЗ БАКТЫЛУУ ЭЛБИЗ”
– Легендарлуу парламенттин 6-кезексиз чакырылышында 1991-жылы
31-августта Кыргыз Республикасы эгемендїї, кєз
карандысыз, суверендїї,
демократиялуу єлкє деп
жарыяланган. Бул кїн барыбыз їчїн сыймык. Биз
бактылуу элбиз. Анткени, єз мамлекетибиз, єз
жерибиз жана кыргыз деген улутубуз бар. Ушуга

шїгїр кылалы. Кєз карандысыздыкты алган
жылдардан бери Кыргызстан чыныгы демократиялык баалуулуктарды курду. Башка мамлекеттер менен кызматташтыгын бекемдей алды.
Дїйнєлїк коомчулукка
активдїї аралашты. Бул
жолдо ийгиликтер жана
жетишкендиктер менен
чогуу кыйынчылыктар,

кемчиликтер да болду. Бирок єлкє ал тоскоолдуктарды жеўип,
демократиялык кайра курууга багытын
улантып жатты. Учурда Кыргызстан кєз карандысыз єлкє катары
дїйнєлїк коомчулукта єзїнїн ордун тапты. Буйруса, Кыргызстан
єз алдынча кєз карандысыз єнїгїї жолунда

Дїйнєгє кєзїмдї ачып кєрїшкємїн,
Эў алгач кызыў сїйїп, єбїшкємїн.
Тарс этип мылтык їнї атылбасын,
Учпасын чочуп чымчык, кєгїчкєнїў.
Тыйса да агымынан тыйылбаган,
Кыйса да тамырынан кыйылбаган.
Дїйнєгє кыргын салыш оўой азыр,
Дїйнєгє кыргыз болуш кыйын, балам.
ишенимдїї кадам таштоо
менен бара жатат. Кудай
ушуну кут кылсын!

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо
жана миграция министри Кудайберген БАЗАРБАЕВ:

“ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК ЖИГЕРДЇЇ ИШТЄЄГЄ ДЕМ БЕРЕТ”
– Мындан 31 жыл мурда, 31-август кїнї мамлекетибиз єз алдынча татаал, бирок ыйык жолду
тандаган. Эгемендїїлїк
алгандан бери єлкєбїз
кєптєгєн сыноолорго туш
келди. Бирок андай оор
сыноолорду кыргыз эли
єзїнїн ынтымагы, кеменгерлиги, эмгекчилдиги менен татыктуу жеўип
келатат.
Президентибиз Садыр
Жапаровдун кыраакы жетекчилиги астында єлкєбїз туруктуу социалдыкэкономикалык
єнїгїї
багыттарында ийгиликтерге жетишип, эгемендїїлїктї, улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана

алга илгерилетїї жолунда ишенимдїї бара жатат.
Акыркы жылдары элдин
турмуш дэўгээли ырааттуу
тїрдє жакшырып жатканына жалпыбыз кїбєбїз.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция

министрлиги мамлекеттик колдоого муктаж
болгон калктын аярлуу
катмарынын социалдык
муктаждыктарын чечїї
маселелери боюнча алгылыктуу аракеттерди
иш жїзїнє ашырып келет. Бул багыттагы иштерибизди дагы да кїчєтє бермекчибиз.
Бул улуу майрамды
мекенибизден алыста
белгилеп жаткан жарандарыбызды дагы чын
дилимден куттуктайм!
Биздин мекендештер кайда болбосун, єз єлкєсїнїн чыныгы мекенчилдери экени эч талашсыз.Чынында алыстагы мекендештерибиз єлкєбїздї

єнїктїрїїгє єтє чоў салым кошуп жатышканын
баса белгилеп айтып коюшубуз шарт.
Эгемендїїлїк майрамы
ыйык жана улуу майрам
болгондуктан, баарыбызды улуулукка, аруулукка
жана мекенчилдикке жетелеп, жигердїї иштєєгє
дем берип келет. Ылайым
сїйїктїї Кыргызстаныбыздын асманы ачык болуп, ар тараптан єнїгїпєсїп, дїйнєдєгї эў кубаттуу мамлекеттердин катарынан татыктуу орун алышын тилейм. Мына ушул
негизги – улуу максатыбызга жетїї їчїн ар бирибиз талыкпай єз салымыбызды кошо берели.

Кыргыз Республикасынын эмгек сиўирген артисти Шайыр КАСЫМАЛИЕВА:

“ЄЛКЄБЇЗ БУТУНА ТУРУП, ЧУРКАП
БАРАТКАНДАЙ СЕЗИЛЕТ”
– Кєз карандысыздыкка ээ болуп, эгемен єлкє катары жашап жатканыбызга
31 жыл болду. Бул убакыт биздин єлкєнї кєп эле сыноодон єткєрдї. Мына
азыр гана мага єлкєбїз бутуна туруп,
чуркап бараткандай сезилет. Эгемен
єлкє катары жашай баштаган алгачкы
жылдары мамлекетибизде кєп кыйынчылыктар болгон. Маданият тармагы
жабыркап, эл искусствону эмес, кара
жанын, курсагын ойлоп калган заманда да жашадык. Бирок, ал кїндєр алыс

калды. Мамлекетибизде ар тараптан
єнїгїї башталды. Билим, илим, маданият, экономика тармагында єсїш
байкалууда. Азыр дїйнєдє ар кандай саясий окуялар болуп жатат. Ал
окуялар бизге, эгемендїїлїктїн баасы канчалык экендигин ачык эле эскертип жаткандай туюлат. Андыктан, кєз
карандасыздыгыбыздын баркын биле
жїрєлї.
"Эркин-Тоо" пресс

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ,
акын

АЛТЫН УЯМ –
КЫРГЫЗСТАН
Аруулантып ак таўыўда жел жїргєн,
Жаркыратып тоолоруна Кїн тийген.
Абалтадан сырдашып асман менен,
Айга жакын эл жашайт кыргыз деген.
Желек болуп желбиреп кыр-кырлардан,
Єр талашып кєктєгї жылдыздардан.
Мекендеген Ала-Тоону кєк мелжиген,
Шумкар учуп, тулпар туйлайт кыргыздардан.
Ак карындай дили таза, ниети таза,
Кылтылдабай кыйындыктын кырын баса.
Ыйманды ыйык сактап кыргыз элим,
Ынтымакты жар салабыз кылымдарга.
Айкєл Манас элди баштап Кїнчыгыштан,
Ала-Тоону ата конуш жай кылышкан –
Азаттыгыў кут болуп тїбєлїккє,
Алгалай бер, алтын уям, Кыргызстан!
Жума МАМБЕТОВ,
Маданияттын мыктысы
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АМАНАТКА КЫЯНАТ КЫЛБАЙЛЫ
Кыргызстан мусулмандарынын дин
башкармалыгынын Азирети муфтийинин
орун басары Самидин кары АТАБАЕВ:

“ООРУНУН
ДАБАСЫН ИЗДЄЄМИЛДЕТИБИЗ”

Є

лкєдєгї эмдєєнїн
улуттук календарына
ылайык, ар бир бала
тєрєлгєндєн тартып ар
кандай жугуштуу ооруларга
каршы милдеттїї тїрдє бекер
эмдєєдєн єтїп келген. Бир
нече жылдан бери диний кєз
караштардан улам эмдетїїдєн
баш тарткан ата-энелер кєп
болуп жатканын дарыгерлер
айтып келишет. Быйыл май
айындагы расмий маалымат
боюнча андайлар азая
баштаган. Республикалык
иммунопрофилактика
борборунун жетекчиси
Гїльбара Ишенапысованын
билдирїїсї боюнча, былтыркы
жылы эмделбей калган
балдардын 50 пайызы атаэнесинин диний ишенимине
байланыштуу болгон. Тагыраак
айтканда эмдєєдєн 11 миў
бала баш тарткан. Бул боюнча
Кыргызстан мусулмандарынын
дин башкармалыгынын
Азирети муфтийинин орун
басары Самидин кары
Атабаевди ооруларга каршы
эмдєєнїн Ислам дининдеги
мааниси жана орду туурасында
маекке тарттык.
- Самидин кары, эки жыл
єтсє дагы бїткїл дїйнєнї
беймазага салып, бейпил турмушту бузган коронавирустун
каары кайта элек. Шариятта
коронавирус сыяктуу апаат
учурлар кандай белгиленген?
- Ас-салому алейкум. Ден соолук – Кудай Таала тарабынан берилген аманат. Ага кайдыгер мамиле жасоо – кїнєє кылганга барабар. Мусулмандар милдеттїї
тїрдє аткарышы зарыл болгон
беш учур бар. Алар: дин, акыл,
жан (ден соолук), тек жана байлык. Жыл єткєн сайын ар тїрдїї оорулар, кырсыктар, жагымсыз жагдайлар чыгууда. Бїткїл ааламдын айласын кетирген 2020-жылдагы пандемияны

кєрдїк. Шарият боюнча, Пайгамбарыбыз (Саллаллаху алейхи ва саллам) хадистерге, аяттарга таянып: “Аллах Таала ооруну
жараткан, бирок ар бир ооруну
дабаасы (шыпаасы) менен кошо
берген”, - деп айткан. Кандай гана дарт болбосун, анын дабаасын
издєє биздин милдетибиз болуп
саналат. Байыртадан табыптар
дары чєптєрдї изилдеп, ооруга дабаа катары колдонушкан.
Азыр ооруп калсак, ийне сайдырабыз, дары ичебиз, медицина
кызматкерлерине кайрылып, же

ооруканага жатабыз. Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши аттуу
улуу сахаба айткан: “Пайгамбарыбыздан хадис бар. Кайсы жерде жугуштуу оору таркап жаткан
болсо, ал жакка барбагыла! Оору тараган аймактагы адамдар
башка жакка чыкпагыла!”, - деген. Демек, Пайгамбарыбыздын
заманында эле карантин тїшїнїгї болгон. Айрым адамдар
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“Бардыгы Кудайдан”, - деп ден
соолугуна кам кєрбєй жїрє беришет. Бул туура эмес. Аманатты
сакташыбыз керек. Алгач ооруну алдын алышыбыз кажет. Оору
жуктуруп алсак, анын дабаасын
издєє-милдетибиз болот.
- Медицинада эмдєє – ооруларды алдын алуунун жолу
деп так, даана айтылат. Эмдєєнїн Ислам дининдеги мааниси кандай?
- Биз бардыгы Кудайдан деп
суукта жылуу кийинбей жїрє албайбыз. Тамак жебей, ток болбойбуз. Токойдо жырткычтарга
жолугуп калсак, андан аман калуунун жолун издейбиз. Ошол
сыяктуу эле кєзгє кєрїнбєгєн
вирустар эмдєє жолу менен алдын алынат экен. Муну биздин
Аалымдар кеўеши карап чыгып,
Дїйнєлїк аалымдар жана фатва чыгарган адистер менен кеўешип, єзїнїн фатвасын чыгарды.
Бул фатваны чыгаруу менен
Аалымдар кеўеши жана Муфтият
элдин эмдєє алуусун колдой турганын билдирет. Аталган жобо
жалпы єлкє боюнча таратылды.
Эгер ден соолугубузга кам кєрбєй, кайдыгер мамиле кыла турган болсок Аллах Тааланын алдында жооп беребиз. Шарияттын
жазасы бар. Мындан улам сабырдуулук кылып, ден соолукка кам
кєрїїнїн амалдарын издейли.
- Тилекке каршы учурда эмдєєгє каршы чыккандар аз
эмес. Аларды аманатка кыянаттык кылгандар десек болобу?
- Ооба. Билип туруп, єзїбїздї
тобокелге салган болсок, сєзсїз
тїрдє Кудайдын астында жооп
беребиз. Ар бир тармактын єзїнїн адиси болот. Бул учурда медицина адистерине чоў жоопкерчилик жїктєлгєн. Биз кайсы
бир оорунун шыпаасын издеп,

сєзсїз медицина кызматкерлерине кайрылабыз, аларга ишенебиз. Пандемия учурунда ак
халатчандардын баркын даана
билдик. Токсон жаштагы апам
сыналгыдан дарыгерлерди кєргєн сайын кєзїнє жаш алып,
ємїрїн тилеп, батасын берип
отурду. Кудай Таалам аятында билдирет: “Эгер кимде-ким
бейкїнєє адамды єлтїрсє, ал
бїткїл дїйнєдєгї адамдарды
кырганга барабар кїнєє жасаган болот. Ал эми кимде-ким
бир адамдын ємїрїн куткарып калса, ал бїткїл дїйнєдєгї
адамдардын ємїрїн куткарганга барабар сооп алат” деп. Андыктан дарыгерлер, ооруга каршы вакцинаны изилдеп тапкандар, дегеле адамга пайдасын тийгизген кандай гана кадам болбосун бардыгы чоў соопко ээ болот.
- Эмдєєнїн маанисин тїшїнбєй туруп, ага каршы їгїт
жасоо туурабы?
- Мусулмандар милдеттїї тїрдє аткарышы керек болгон беш
учурдун биринде акылды сактоо зарыл деп айтылат. Акылды
зыяндуу адаттардан башка туура
эмес маалыматтардан сакташыбыз керек. Анткени аны Аллах
берген. Бул биздин чоў байлыгыбыз. Аны туура иштетсек, ал
сєзсїз жемишин берет. Бїгїнкї
кїндє акылды адаштырган маалыматтар кєп. Бирок Кудай Таала айткан: “кабарды тастыктамайынча ишенбегиле”, - деп. Кабар
келсе эле аны текшербей туруп
ишенїї – бул туура эмес. Анткени кабардын Шариятта орду
чоў. Туура эмес кабардын айынан жада калса чоў согуштар чыгып кеткен. Ошол сыяктуу эмдєєнїн маанисин тереў тїшїнїп,
адистер тарабынан тастыктамайынча, ага каршы їгїт жасоо чоў
жаўылыштык болот.

Ден соолук менден башталат!

БИРИМДИКТИ ЧЫЎДАГАН
ВЕЛОЖЇРЇШ
Єткєн жумада борборубузда Кыргыз
Республикасынын эгемендїїлїгїнїн 31
жылдыгына карата жана мамлекеттик
Кыргыз жараны концепциясын ишке
ашыруунун алкагында “Ден соолук
менден башталат!” деген ураандын
алдында веложїрїш єттї.
Кыргыз элинин биримдигин чыўдоого, толеранттуулугун жогорулатууга,
сактоого жана єнїктїрїїгє арналган бул

иш-чарага Министрлер Кабинетинин
орун басары Эдил Байсалов, Маданият,
маалымат, спорт жана жаштар саясаты
министри Азамат Жаманкулов, Кыргызстан элинин ассамблеясынын жана
жарандык коомчулуктун єкїлдєрї, ошондой эле велоспорт сїйїїчїлєр, болуп жалпысынан 1000ден ашык адам катышты.
Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт
жана жаштар саясаты министрлиги

тарабынан уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын, Бишкек шаардык
мэриясынын, Кыргызстан элинин ассамблеясынын, “Вело friends позитив
kg” коомдук бирикмесинин жана “Золотые колеса” велоклубунун колдоосунда,
Бириккен Улуттар Уюмунун єнїктїрїї
программасы, “Тынчтык жана єнїгїї
институту” коомдук бирикмеси, ошондой эле “Шоро” компаниясы менен єнєктєштїктє єткєрїлдї.
Веложїрїштїн катышуучулары марага жеткенде Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары Эдил Байсалов куттуктап, сєз сїйлєдї. Єз сєзїндє
ал биримдикти чыўдоо, толеранттуулукту жогорулатуу жана кєп тїрдїїлїк

дєєлєттєрїн урматтоо жана сактоо Кыргыз жараны деп єзїн таануунун, улутту
калыптандырууну камсыз кылуунун маанилїї шарттары болуп саналарын айтты. Кыргыз жараны – бул этностук, диний, социалдык жана аймактык єзгєчєлїгїнє карабастан, Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык укуктары жана милдеттери бар Кыргыз Республикасынын жараны экендигин баса
белгиледи.
Иш-чара катышуучулар менен єнєктєштєргє ыраазычылык баракчаларын
тапшыруу жана концерттик программа,
флешмоб менен жыйынтыкталды.
Бетти даярдаган
Разия ЖООШБАЕВА
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ЧЄПТЇ КОРДОСОЎ, КЄЗГЄ ЗЫЯН
«Экологиялык мониторинг жїргїзїї жана
иликтєєлєр” коомдук фондунун аймактык
директору Гамал СООРОНКУЛОВ:

“ЄЛКЄБЇЗДЇН
ЭКОЛОГИЯЛЫК КАРТАСЫН
ТЇЗЇП ЧЫКТЫК”

А

кыркы мезгилдерде
дїйнє жїзї боюча
табигат кырсыктары кєп
катталып, аны менен кошо адам
ємїрлєрї кыйылып жаткан
учурлар кєп кездешїїдє.
Мындай жаратылыш
кырсыктарынын келип чыгуу
кесепеттери жана аларды
жоюунун жолдору туурасында
єлкєбїздєгї белгилїї экологадис Гамал Сооронкулов менен
маектештик.
- Гамал Умарович, экология
жаатындагы коомдук фондду уюштуруунун максаты жєнїндє айтып берсеўиз?
- Мен кєп жылдан бери экология тармагында эмгектенип жїрїп акыркы 3 жылдан бери кесиби боюнча топограф, санаалаш
досум Б.Ушаков экєєбїз єлкєбїздїн экологиялык кєйгєйлїї картасын тїзїї їчїн Кыргызстандын аймактарын толугу менен
кыдырып чыктык. Экологиялык
кєйгєйлєрдї картага киргизип
”ecomap.kg” деген атайын сайт
уюштуруп, бардык керектїї материалды киргиздик. Эми ошол
экологиялык кєйгєйлєрдїн баарысын жаўы тїзїлгєн Жаратылыш ресурстары, экология жана
техникалык кєзємєл министрилигине жана жергиликтїї єзїнєзї башкаруу органдарына, сунуш катары кєрсєтїп жатабыз.
"Бирок, андан кийинкиси эмне
болот?" – деген суроо жаралып
жатат. Бизде кєп эле маселелер
айтылганы менен анын чечїї
жолдору айтылбай, кала берет.
Ошондуктан мониторинг – бул
изилдєє жана иликтєє деп киргиздик. Бирок баштаган ишибизди аягына чыгаралы деп чечтик.
Буга бир мисал келтирип кетейин. Биздин фондго Аксы районунун Ак-Жол айыл єкмєтїнїн
Кызыл-Бейит, Кур-Кокту, КїрпСай айылынын тургундары кайрылды. Анткени, ал жерде кєп
жылдан бери жергиликтїї жашоочулар Тактазан деген алтын
кенин иштетип жаткандарга каршы кїрєшїп, айласы тїгєнгєндїгїнєн биздин фондго айылыбыздын экологиясын изилдеп
бергиле деп кайрылышыптыр.
Мен алар жашаган айылдарды

жана жайлоолорун адис катары жакшы билем, укмуш
керемет жер. Кыргызстанда мындай жайлоо жок десем жаўылышпайм. Ал жерди биз англисче “Робинзонжер” деп атап койгонбуз, анткенибиздин себеби алар жашаган айылга паром менен же
кайык менен Кїрп-Сай ГЭСи
аркылуу єтїш керек, ал жерде жол, электр жарыгы жок.
Жакынкы эле жылдары Кореянын бир туристтик компаниясы менен бирге иштеп,
алар менен аталган айылга барып, табигатынын кооздугу менен тааныштырып келген элем.
Айылдагы беш їйгє туристтерге ылайыкташтырылган азыркы заманбап ажааткана, жуунуучу жай жана башка дем алуу
їчїн толук шарттар тїзїлгєн десек болот. “АРИС” программасы аркылуу айылдын жашоочуларына Кїндєн энергия алуучу батареясын да коюп беришкен. Ошол кен казылып жаткан
аймактын ичинде дїйнєдє сергек кездешїїчї кызыл китепке
кирген беш єсїмдїктїн тїрлєрї бар. Мисалы: узун-акмат жапайы жїзїмї, долононун, жапайы алманын тїрлєрї, четин,
жаўгак, анар, єрїк, алча толгонтокой жемиштер єсїп турат. Эми
ошол жерди кантип сактап калыш керек деген суроо туулуп
жатат. Жергиликтїї тургундар
биздин коомдук фондго кайрылгандыктан, биз Кыргыз улуттук
илимдер академиясынын Биология институтунан ботаник жана биолог адистери менен биргеликте изилдєє жїргїзїп, СуукДєбє деген чоў тоонун этегиндеги Тактазан алтын кенине берилген 40га аянты болсо, биз анын
10га эле жерин изилдедик. Бир
эле колотто 1000ге жакын тїп
персия-алмасынын, четин дарагынын бар экендигин аныктадык. Жергиликтїї калк менен
бирге эсептегенде мында алманын 986 тїбї бар экен. Эгерде
ушул жерди алтынга берип койсок, кызыл китепке кирген миўдеген даракты жок кылып жатпайбызбы? Аны кєчїрїїгє болбойт. Мыйзам боюнча аны башка жакка кєчїрїп, тигиш керек
эле. Кен казуучуларга карата

тїзїлгєн актыларыбызды жана
кайрылуу каттарыбызды Жогорку Кеўештин профилдик комитетине жана Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык
кєзємєлдєє министрлигине жєнєттїк. ЖКнын депутаттарынан
тїзїлгєн атайын комиссия келип
текшеришет деген ойдобуз.
- Ал жерлерден алтын казууга лицензия берилип кеткенби?
- Ооба, кен казгандарга лицензия берилген. Ал жерде азыркы
мезгилде жол куруу иштери кызуу жїрїп жатат. Жол курууда да
мыйзам бузууларды аныктадык.
Арчалар, жапайы алмалар, жаўгактар кыйылган. Шилби деген
єсїмдїк єсєт. Мен Кырзстанды
кыдырып, шилбинин диаметри
10 сатиметрден ашканын кєрє
элек болчумун. Бул жерде 30-40
см диаметрдеги шилбилерди жок
кылууда. Ал жерге тийбеш керек
эле. Дїйнє жїзїнєн келген туристтерге ошол жерди кєрсєтсєк
кандай жакшы болмок.
- Гамал Умарович, коомдук
фонддун башка жїргїзїп жаткан иштерине да токтоло кетсеўиз?
- Министрлер Кабинетинин
дагы бир токтомун кїтїп жатабыз. Ал “Кичи коруктар жана
єзгєчє корголуучу аймактарды
коргоо боюнча” токтомдун долбоору. Жогорку Кеўеште коомдук угуудан єттї. Ошол токтомго кол коюлса эле, єзгєчє корголуучу жерлерге кичи коруктарды
уюштурганга даярданып жатабыз. Биз Кызыл китепке кирген
эле дарактарды айттык. Мындан
башка да канчалаган жаныбарлар, дары чєптєр бар, алар эмдигиче эсептеле элек. Биздин максатыбыз єзгєчє кичи коруктарды сактап калуу. Президентибиз
Садыр Жапаров да экотуризмге кєўїл буруп жатат.Туристтик
дараметибизди кєтєрїп, атайын
маршруттарды тїзїп, жаратылышы кооз аймактарыбызды кєрсєтсєк, кєптєгєн каражат таап
алат элек. Ошол эле мезгилде

жергиликтїї элибиздин жашоотурмушу да оўолот эле. Кооз жаратылышыбыз бар, аны туризм
аймагына айландырышыбыз керек. Мамлекет тарабынан да колдоо керек болуп турат.
Дагы бир токтоло кете турган
жагдай, ушул эле айыл єкмєттїн аймагындагы Бїкїр-Терек
деген айылынын жашоочуларынын кайрылуусу да бар. Алардын
айылында кємїр кени бар экен.
Кємїр казууга лицензия берилип кетиптир. Лицензия берилген аянтта жалаў гана жапайы
алмалар єсєт экен. Бул алманын тарыхына кайрылсак, дїйнє
жїзїндєгї алмалардын 80-85%
Тянь-Шандан таркаган “Яблони
Кыргызов” деп айтылат. Алмалардын баары ушул жерден таркаган десек да болот. Эми ошол
алмаларды кєбєйтїп сакташыбыз керек эле, бирок кооз жаратылышыбызды алтынга, кємїргє
алмашып жатпайбызбы?
- Єлкєбїздє дагы кандай
экологиялык кєйгєйлєр бар?
- Кыргызстандын керемет
жерлери кєп. Жаўы долбоорлордун їстїнєн иштеп жатабыз. Биотїрдїїлїктїн негизги
аймактары боюнча долбоорлор
2016-2017-жылдары ишке ашкан.
Бїгїнкї кїнї єлкєбїздє 32 биотїрдїї аймак бар. Ошол 32 аймакты жаўы тїзїлгєн картага
киргизип жатабыз. Азыркы кїндє биз Талас облусунун аймагын
жана Чычкан капчыгайын толугу
менен изилдеп бїттїк. Изилденген аймактардын бардыгын дрон
менен сїрєткє, видеого тартып
картага киргизип жогоруда аталган сайтка салып койдук. Сайтка кирип, кызыккан жерлердин
картасын басса, ал жердин сїрєтїн, видеосун сиздин алдыўызга
жайып кєрсєтїп берет.
Дагы бир єкїнїчтїї нерсеге
токтолгум келет. Кен иштеткен
жерлердин баарысы рекультивация болбой жатат. Чаткалда 1016
га жери талкаланган бойдон турат. Жакында бардык кен иштеткен ишканаларга 10га жерди

пилоттук долбоор кылып, рекультивация кылуунун жолдорун кєрсєтєлї деп жатабыз. Анда
рекультивация иштери 2 этап менен жїргїзїлєт. Теникалык жана
биологиялык жактан рекультивация болот. Эми кен иштеткен
ишканалардын баары биз кєрсєткєн технологиялар менен рекультивация жасашса жаратылышыбыз экологиялык жактан таза
болот деген ойдобуз.
- Гамал Умарович, эколог
катары айтсаўыз, дїйнє жїзї
боюнча табият булганып жатат. Бул багытта биздин єлкєбїздїн абалы кандай?
- Кыргызстандын экологиялык
картасын тїзїп жатканда мен
їчїн эў чоў кїтїлбєгєн жаўылык болду. Алар, Кыргызстанда
малдын кєптїгї, таштандылардын ташталышы жана дары чєптєрдїн чет єлкєлєргє сатылып
жаткандыгы мени аябай єкїндїрдї. Биринчиден, малдын кєптїгї бул жер кыртышын деградацияга алып келет. Кыртыштын
эрозия болуп бузулуп жаткандыгын кєрїїгє болот. Селдин себептеринин бири малдын кєптїгї. Совет мезгилинде жазгы, жакынкы, ортоўку жайыт деп бєлїшчї, азыр андайлар жок. Койэчкилер жайытка миўдеп чыгып,
тєрт-тїлїк мал жайыттарды цемент, асфальттай кылып тепсеп,
тегиздеп жатат. Жааган жамгырдын 30%ы жерге сиўет, калган
70%ы тїптїз эле сайларга сел болуп куюлуп жатпайбы.
Экинчи кєйгєй – бул таштандылар. Єлкєбїздїн бардык аймактары таштандыларга толуп
баратат. Жолдун эки жагынан эч
нерсе деле кєрїнбєйт, ары жагына єтсєўєр баары таштандыга толгон. Таштандыларды таштоочу жайлар жокко эсе. Мисал
келтирейин. Таштандылар боюнча “рекордсмен” аймак аталган
Ысык-Кєл облусунун Ананьево
шаарында 2 км аймакта таштандылар кєп деп жїргєнбїз. Бирок
Баткен облусундагы Раззаков
айыл єкмєтїнїн Кулунду айылындагы Куру-Сайда 3 км аймакта таштанды бар экен. Аны
кєрїп таў калдык. Ал жерди видеого тартып алдым. Кийинчерээк сураштырсам, сел жїрїп
баарын тазалап башка єлкєнїн
аймагына алып кирип кетиптир.
Дагы бир кєйгєй, айланабызда єсїп жаткан дары чєптєрдї мыйзамсыз чогултуп сатуу. Бизде єсїп жаткан алтынтамыр, ферулла, жылдыз чєп,
уулжан, афлатун пиязы, сасыкматал, анзур пиязы деп аталган
дары чєптєрдї тонналап Иранга, Индияга жергиликтїї калк
казып алып сатып жатат. Чогултуу технологиясы сакталбай бузулууда. Жок дегенде дары чєп
єскєн ошол жерде 30%ы калыш
керек эле. Бїтїндєй тамыры менен кошо эч нерсе калтырбай казып алышууда. Минтип олтурсак
биздин келечек урпактарыбызга
эмнебиз калат? Ошондуктан экологияны сактайлы деп калайык
калкка, депутаттарыбызга кулак
кагыш кылып турабыз. Биздин
коомдук фонддун максаты жаратылышыбызды бузбай сактап
калсак дейбиз. Ал їчїн бир гана
жаратылышты коргоочулар эмес,
жалпы коомчулук бул маселени
колго алууга тийиш.
Орункул САТЫКУЛОВ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ
УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ, ТАЛАПКЕРЛЕРДИН КАТТАЛГАН ТИЗМЕСИНЕН ЧЫГАРУУ ЖАНА
БОШ КАЛГАН МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП
БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ ОШ, КАРА-СУУ, ЄЗГЄН, НООКАТ, КОЧКОР, БАТКЕН, КЫЗЫЛ-КЫЯ, ЖЕТИ-ЄГЇЗ, БАЗАР-КОРГОН
ЖАНА КАРА-БУУРА АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäå äåïóòàòòàðäûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºìºíê¿ ÷å÷èìäåðè êåëèï ò¿øò¿:
- Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø øààðäûê
êå¢åøè áîþí÷à;
- Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;
- ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëóñóíóí ªçãºí ðàéîíóíäàãû Àê-Æàð àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;
- Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíäàãû Òººëºñ àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à;
- Êî÷êîð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Íàðûí îáëóñóíóí Êî÷êîð ðàéîíóíäàãû Êîø-Äºáº æàíà Ñåìèç-Áåë
àéûëäûê êå¢åøòåðè áîþí÷à;
- Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíäàãû Òºðò-Ã¿ë àéûëäûê êå¢åøè
áîþí÷à;
- Êûçûë-Êûÿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Áàòêåí
îáëóñóíóí Êûçûë-Êûÿ øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;
- Æåòè-ªã¿ç àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – ÛñûêÊºë îáëóñóíóí Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíäàãû Îðãî÷îð æàíà Ñâåòëàÿ-Ïîëÿíà àéûëäûê êå¢åøòåðè áîþí÷à;
- Áàçàð-Êîðãîí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíäàãû ÁàçàðÊîðãîí øààðäûê êå¢åøè áîþí÷à;
- Êàðà-Áóóðà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí – Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíäàãû Áàêàéûð àéûëäûê êå¢åøè áîþí÷à.
Îøîíäîé ýëå Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåðäè ÷ûãàðóó æºí¿íäº Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ÷å÷èìè
êåëèï ò¿øò¿.

Àòàëãàí ÷å÷èìäåð «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí
ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí
3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê êàáûë àëûíãàí.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 28-ïóíêòóíà ûëàéûê, «Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó
æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòûí ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäè êàòòàëãàí òèçìåäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèí áåêèòåò».
Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí áåêèò¿¿ãº êåëèï
ò¿øêºí ÷å÷èìäåðèí «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíèí æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3, 5-áåðåíåëåðèíèí
òàëàïòàðûíà ûëàéûêòóóëóãóí êàðàï ÷ûãûï, «Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

òûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí
êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê
áåêèòèëñèí.
2. Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí òàëàïêåðëåðäèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí òàëàïêåðëåðäè ÷ûãàðóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
3. Îø, ªçãºí, Íîîêàò, Êî÷êîð, Áàòêåí, Êûçûë-Êûÿ, Æåòè-ªã¿ç, Áàçàð-Êîðãîí æàíà Êàðà-Áóóðà àéìàêòûê øàéëîî
êîìèññèÿëàðûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòòàðäû òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàëãàí
òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè 3-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
4. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí
äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí
ê¿íäºí òàðòûï àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.
5. Îø, ªçãºí, Íîîêàò, Êî÷êîð, Áàòêåí, Êûçûë-Êûÿ, Æåòè-ªã¿ç, Áàçàð-Êîðãîí æàíà Êàðà-Áóóðà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí
äåïóòàòòàðûí 3-òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòàñûí æàíà àëàðãà
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.
6. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
7. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í.
8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

1. Îø, Êàðà-Ñóó, ªçãºí, Íîîêàò, Êî÷êîð, Áàòêåí, ÊûçûëÊûÿ, Æåòè-ªã¿ç, Áàçàð-Êîðãîí æàíà Êàðà-Áóóðà àéìàê-

ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 29-àâãóñòó, ¹80

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2022-æûëäûí 29-àâãóñòóíäàãû
¹80 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Депутаттык ыйгарым укуктары мєєнєтїнєн мурда токтотулган
жергиликтїї кеўештердин депутаттарынын тизмеси
¹

Æåðãèëèêò¿¿
êå¢åøòåðäèí
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà
òîêòîòóëãàí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí
Ô.À.À.
Îø îáëóñó

Ûéãàðûì óêóãóíóí
òîêòîòóëóøóíóí ñåáåáè

Äåïóòàòòûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí
¹ æàíà äàòàñû

Îø øààðû
1.

Îø øààðäûê

Àêêóëîâ Àáäèæàïàð Óðàèìîâè÷ (¹1) («Óëóòòàð áèðèìäèãè
ýëäèê ïàðòèÿñû» äåï. ôðàêöèÿñû)

ªç àðûçû

¹25,
20.08.2022-æ.

Øàðàáèäèíîâ Íóðáåê Øàðàáèäèíîâè÷ (¹10) («Ýë ¿ì¿ò¿»
äåï.ôðàêöèÿñû)

Êàçà áîëóï êàëãàíäûãûíà
áàéëàíûøòóó

¹14,
05.08.2022-æ.

Æàðêûíáàé óóëó Èñëàìáåê

ªç àðûçû

¹11,
24.08.2022-æ.

Æóìàáàåâ Ýðêèí Áàêòûáåêîâè÷

Êàçà áîëóï êàëãàíäûãûíà
áàéëàíûøòóó

¹6,
17.08.2022-æ.

Êàðà-Ñóó ðàéîíó
2.

Êàðà-Ñóó øààðäûê

ªçãºí ðàéîíó
3.

Àê-Æàð àéûëäûê

Íîîêàò ðàéîíó
4.

Òººëºñ àéûëäûê

Íàðûí îáëóñó
Êî÷êîð ðàéîíó
5.

Êîø-Äºáº àéûëäûê

Áîðîíáàåâ Óðàíáåê Ä¿éøºíáåêîâè÷

ªç àðûçû

6.

Ñåìèç-Áåë àéûëäûê

Òàêûðáàøîâà Âåíåðà Àëûìæàíîâíà

Êàçà áîëóï êàëãàíäûãûíà
áàéëàíûøòóó

¹7,
09.08.2022-æ.
¹7,
09.08.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó
Áàòêåí ðàéîíó
7.

Òºðò-Ã¿ë àéûëäûê

Ìàðèïîâà Ìàêñóäàõàí Ñàäèðîâíà

ªç àðûçû

¹42,
11.08.2022-æ.

Êûçûë-Êûÿ øààðû
8.
Êûçûë-Êûÿ øààðäûê
9.

Áóâàíîâà Ìàëèêåõàí Àéäàðàëèåâíà (¹3) («Àòà-Æóðò
Êûðãûçñòàí» äåï.ôðàêöèÿñû)
Äàðèïîâà Óóëêàí Ìàìàçèÿåâíà (¹2) («Àòà-Æóðò»
äåï.ôðàêöèÿñû)
Ûñûê-Êºë îáëóñó

ªç àðûçû
ªç àðûçû

¹4,
14.08.2022-æ.

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíó
10.

Îðãî÷îð àéûëäûê

Îðîçáàêîâ Àäèëåò Ýñåíãóëîâè÷

ªç àðûçû

11.

Ñâåòëàÿ-Ïîëÿíà
àéûëäûê

Àáäðàåâ Êóáàíû÷áåê Òóðäóáåêîâè÷

ªç àðûçû

¹6,
12.08.2022-æ.
¹6,
12.08.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó
12.

Áàçàð-Êîðãîí øààðäûê

Òèëåíáàåâ Òóðàëû Àáäûêàäûðîâè÷ (¹8) («Àòà-Æóðò
Êûðãûçñòàí» äåï.ôðàêöèÿñû)
Òàëàñ îáëóñó

ªç àðûçû

¹7,
25.08.2022-æ.

ªç àðûçû

¹1,
24.08.2022-æ.

Êàðà-Áóóðà ðàéîíó
13.

Áàêàéûð àéûëäûê

Êàïàð óóëó Êàíàò

(Уландысы 13-бетте)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

13

2022-жылдын 30-августу
(Башталышы 12-бетте)

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2022-æûëäûí 29-àâãóñòóíäàãû
¹80 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Жергиликтїї кеўештердин депутаттыгына талапкерлердин катталган
тизмесинен чыгарылган талапкерлердин тизмеси
¹

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí
àòàëûøòàðû

Êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðäèí
Ô. À. À.
Îø îáëóñó

Íåãèç

Òèçìåäåí ÷ûãàðóó áîþí÷à ÀØÊíûí
÷å÷èìè

Êàðà-Ñóó ðàéîíó
Àõìåòîâ Íóðëàí Ôóðõàòîâè÷
(¹12) («Ýë ¿ì¿ò¿» äåï.ôðàêöèÿñû)
Áàëòàáàåâ Àçàìæàí Êàìèëîâè÷
(¹13) («Ýë ¿ì¿ò¿» äåï.ôðàêöèÿñû)

1.
Êàðà-Ñóó øààðäûê
2

ªç àðûçû
ªç àðûçû

¹ 15,
10.08.2022-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2022-æûëäûí 29-àâãóñòóíäàãû
¹80 òîêòîìóíóí 3-òèðêåìåñè

Жергиликтїї кеўештердин шайланган депутаттары
деп таанылган талапкерлердин тизмеси
¹

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí êèéèíêè øàéëàíãàí
äåïóòàòûíûí
Ô.À.À.
Îø îáëóñó

Èøòåãåí æåðè, ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòû
ûéãàðóó áîþí÷à ÀØÊíûí ÷å÷èìè

Îø øààðû
1.

Îø øààðäûê

Æýýíàëèåâ Òûíàðáåê Òàéòîêóðîâè÷ (¹8)
(«Óëóòòàð Áèðèìäèãè ýëäèê ïàðòèÿñû» ñàÿñèé
ïàðòèÿñû)

Óáàêòûëóó èøòåáåéò

¹25,
20.08.2022-æ.

Àê-Æàð àéûëäûê

Òóðäóìàìáåòîâ Çàìèðáåê Êóðìàíàëèåâè÷

Æåêå ÷àðáà

¹12,
24.08.2022-æ.

Òººëºñ àéûëäûê

Òåìèðîâ Àçèì

Òººëºñ æàéûò êîìèòåòèíèí æåòåê÷èñè

¹6,
17.08.2022-æ.

ªçãºí ðàéîíó
2.
Íîîêàò ðàéîíó
3.

Íàðûí îáëóñó
Êî÷êîð ðàéîíó
4.

Êîø-Äºáº àéûëäûê

Øàðøåíáàåâ Áåêòóðñóí Òîðîãåëäèåâè÷

Äûéêàí ÷àðáàñûíûí ì¿÷ºñ¿

5.

Ñåìèç-Áåë àéûëäûê

Òîêîåâà Ýëüìèðà Àëûìáåêîâíà

«ÀÐÈÑ», êîîì÷óëóêòó ºí¿êò¿ð¿¿
áîþí÷à ýêñïåðòè

¹8,
09.08.2022-æ.
¹8,
09.08.2022-æ.

«Àéêîë» áàëäàð áàê÷àñûíûí
òàðáèÿ÷ûñû

¹42,
11.08.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó
Áàòêåí ðàéîíó
6.

Òºðò-Ã¿ë àéûëäûê

Ñàòêûíîâà Ã¿ëíàç Ìàìàíóðîâíà

Êûçûë-Êûÿ øààðû
7.
Êûçûë-Êûÿ øààðäûê
8.

Êûçûë-Êûÿ àéìàêòûê îîðóêàíàñûíûí
íåâðîëîãèÿ áºë¿ì¿í¿í óëóê
ìåäàéûìû
Ìàìàíàçàðîâà Ðàøèäàõàí Ìóçóðàèìîâíà (¹9)
ÀÀÊÔ «ÝêîÈñëàìèêÁàíê», êàññàíûí
(«Àòà-Æóðò» ñàÿñèé ïàðòèÿñû)
áàø÷ûñû
Ûñûê-Êºë îáëóñó
Ãàëàìàòîâà Ñààäàò Ìóõòàðîâíà (¹9)
(«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû)

¹4,
14.08.2022-æ.

Æåòè-ªç¿ç ðàéîíó
9.

Îðãî÷îð àéûëäûê

Ìîëäîêàáûëîâà ¯ì¿ò ªìºøîâíà

«Êûðãûç ïî÷òàñû», êûçìàòêåðè

10.

Ñâåòëàÿ-Ïîëÿíà àéûëäûê

Áàðàêàíîâ Àéáåê Íóðäèíîâè÷

Äûéêàí ÷àðáàñûíûí ì¿÷ºñ¿

¹6,
12.08.2022-æ.
¹6,
12.08.2022-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó
11.

Áàçàð-Êîðãîí øààðäûê

Àáäóìàëèêîâ Àáäóëõàê Àáäóñàëàìîâè÷ (¹20)
¹3 Áàáóð ãèìíàçèÿ îðòî ìåêòåáè,
(«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû)
ìóãàëèì
Òàëàñ îáëóñó

¹7,
25.08.2022-æ.

Êàðà-Áóóðà ðàéîíó
12.

Áàêàéûð àéûëäûê

Ìàøàåâ Êàïàðáåê Áàéûøîâè÷

¹1,
24.08.2022-æ.

Äûéêàí ÷àðáà

2022-ЖЫЛДЫН 9-ОКТЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАТКЕН ОБЛУСУНУН
КАДАМЖАЙ РАЙОНУНУН МАЙДАН АЙЫЛДЫК КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООДО ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ
ЇГЇТ ЖЇРГЇЗЇЇГЄ КАТЫШУУ ЇЧЇН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫГА
МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫН АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé
ðàéîíóíóí Ìàéäàí àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 9-àâãóñòóíäàãû ÏÆ ¹280 Æàðëûãûíà ûëàéûê, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèí, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíûí 9, 22-áåðåíåëåðèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2016-æûëäûí 11-îêòÿáðûíäàãû ¹ 61
òîêòîìó ìåíåí “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîîíó äàÿðäîîäî æàíà ºòêºð¿¿äº æàëïûãà ìààëûìäîî
êàðàæàòòàðûí æàíà èíòåðíåò-áàñûëìàëàðäû àêêðåäèòàöèÿëîî æºí¿íäº” Æîáîíó æåòåê÷èëèêêå àëûï, øàéëîî÷óëàðãà æàíà øàéëîîíóí áàøêà êàòûøóó÷óëàðûíà ìààëûìäîî ìàñåëåëåðè áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí ñóíóøóí êº¢¿ëãº

àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2022-æûëäûí 9-îêòÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Ìàéäàí àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî øàéëîî
àëäûíäàãû ¿ã¿ò æ¿ðã¿ç¿¿ãº êàòûøóó ¿÷¿í òºìºíê¿ æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû àêêðåäèòàöèÿëàíñûí:
1) òåëåáåð¿¿:
- Áàòêåí îáëóñóíóí ìåäèà áîðáîðó;
- “ÞÒÑ” òåëåêàíàëû
2) Ðàäèî:
- “Ñàëàì Ìåäèà” ðàäèîñó.
3) Ãàçåòà:
- “Áàòêåí òà¢û” ãàçåòàñû.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà îáî óáàêòûñûí, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû ¿÷¿í
áàñûëìà àÿíòûí áåðãåíäèãè ¿÷¿í àêû òºëººí¿í ºë÷ºì¿ æàíà áàøêà øàðòòàðû æºí¿íäº ìààëûìàò æàéãàøòûðûëñûí.
3. Óøóë òîêòîì “Ýðêèí-Òîî” ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿, øàéëîî÷óëàðãà æàíà øàéëîîíóí áàøêà êàòûøóó÷óëàðûíà ìààëûìäîî ìàñåëåëåðè æàíà ¿ã¿ò ýðåæåëåðè áîþí÷à Æóìóø÷ó
òîïòóí æåòåê÷èñè Ó.Ê.Æûëêûáàåâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 29-àâãóñòó, ¹79
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
2018-ЖЫЛДЫН 25-ДЕКАБРЫНДАГЫ №606
"ТЕРРОРИСТТИК ИШТИ КАРЖЫЛООГО ЖАНА
КЫЛМЫШТУУ КИРЕШЕЛЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУГА
(АДАЛДООГО) КАРШЫ АРАКЕТТЕНЇЇ ЖЄНЇНДЄ"
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫН
ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ЧАРАЛАР ТУУРАЛУУ"
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Òåððîðèñòòèê æàíà ýêñòðåìèñòòèê èøòè, ìàññàëûê êûðãûí ñàëóó÷ó êóðàëäû òàðàòóóíó êàðæûëîîãî æàíà êûëìûøòóó êèðåøåëåðäè ëåãàëäàøòûðóóãà (àäàëäîîãî) êàðøû àðàêåòòåí¿¿ ÷ºéðºñ¿íäº
êºð¿ë¿ï æàòêàí ÷àðàëàðäûí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 25-äåêàáðûíäàãû ¹606 "Òåððîðèñòòèê èøòè êàðæûëîîãî æàíà êûëìûøòóó êèðåøåëåðäè ëåãàëäàøòûðóóãà (àäàëäîîãî) êàðøû àðàêåòòåí¿¿ æºí¿íäº"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí èøêå àøûðóó áîþí÷à ÷àðàëàð
òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí ò¿ç¿ëãºí Òåððîðèñòòèê èøòè êàðæûëîîãî æàíà êûëìûøòóó êèðåøåëåðäè ëåãàëäàøòûðóóãà (àäàëäîîãî)
êàðøû àðàêåòòåí¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à êîìèññèÿíûí êóðàìû óøóë
òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Òåððîðèñòòèê èøòè êàðæûëîîãî æàíà êûëìûøòóó êèðåøåëåðäè ëåãàëäàøòûðóóãà (àäàëäîîãî)
êàðøû àðàêåòòåí¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à êîìèññèÿ æºí¿íäº æîáîäî:
- 11-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"11. Êîìèññèÿíûí æûéûíäàðû çàðûëäûãûíà æàðàøà Êîìèññèÿíûí
òºðàãàñûíûí æå òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðûíûí æå áîëáîñî Êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í ¿÷òºí áèðèíèí äåìèëãåñè áîþí÷à ºòêºð¿ëºò.
Êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðáåãåí ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàíäàðûíûí æàíà æåêå ñåêòîðäóí ºê¿ëäºð¿ Êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí æå òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðûíûí ÷àêûðóóñó áîþí÷à Êîìèññèÿíûí æûéûíûíà êàòûøàò.";
- 12-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Çàðûë áîëãîí ó÷óðäà Êîìèññèÿíûí æûéûíäàðû äèñòàíöèÿëûê (îíëàéí) ðåæèìäå ºòêºð¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í. Êîìèññèÿíûí æûéûíäàðûí äèñòàíöèÿëûê (îíëàéí) ðåæèìäå ºòêºð¿¿ òàðòèáè Êîìèññèÿ òàðàáûíàí
àíûêòàëàò.".
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 18-àâãóñòó, ¹463

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
2022-ЖЫЛДЫН 30-АПРЕЛИНДЕГИ №234 "КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ТАРМАКТАРЫН ЖАНА КАЛКЫН
2022/2023-ЖЫЛДАРДЫН КЇЗ-КЫШ МЕЗГИЛИНЕ ДАЯРДОО ЖЄНЇНДЄ"
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
2022/2023-æûëäàðäûí ê¿ç-êûø ìåçãèëèíåí ºò¿¿ãº äàÿðäûêòû êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 30-àïðåëèíäåãè ¹234 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà òàðìàêòàðûí æàíà êàëêûí 2022/2023-æûëäàðäûí ê¿ç-êûø ìåçãèëèíå äàÿðäîî æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 4-ïóíêòóíäà:
2-ïóíêò÷àñû "óêóãó ìåíåí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "êàéðà êåò¿¿ áàãûòûí ýñêå àëûï" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
5-ïóíêò÷àñû "ìàðøðóòòàðû áîþí÷à" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "êàéðà êåò¿¿ áàãûòûí ýñêå àëûï"
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí, "Æàëàë-Àáàä," äåãåí ñºçäºí êèéèí "Îø," äåãåí ñºç ìåíåí
òîëóêòàëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 19-àâãóñòó, ¹465

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
2022-ЖЫЛДЫН 20-МАЙЫНДАГЫ №276 "КУМТЄР ГОЛД КОМПАНИ"
ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУНУН ДЇЎ КИРЕШЕСИНЕН "НАРЫН
ОБЛУСУН ЄНЇКТЇРЇЇ ФОНДУНА" КАРАЖАТТАРДЫ ЧЕГЕРЇЇ
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Íàðûí îáëóñóí ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóíóí àòàëûøûí òàêòîî ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2022-æûëäûí 20-ìàéûíäàãû ¹276 "Êóìòºð Ãîëä Êîìïàíè" æàáûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí ä¿¢ êèðåøåñèíåí "Íàðûí îáëóñóí ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóíà" êàðàæàòòàðäû ÷åãåð¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
àòàëûøûíäà æàíà 1-ïóíêòóíäà "Íàðûí îáëóñóí ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó" äåãåí ñºçäºð "Íàðûí îáëóñóíóí "Òå¢èð-Òîî" ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 17-àâãóñòó, ¹462

À.ÆÀÏÀÐÎÂ

ЖОГОЛДУ

Подразделение службы судебных исполнителей
Сокулукского района Чуйской области

ОАО «КАМИ МОТОРС»
ОАО «Ками Моторс» сообщает об изменении доли
владельцев 5 и более процентов.
ÎÀÎ “Ãðóïïà Ê51” èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÀÎ
«Êàìè Ìîòîðñ».
Äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 89,4% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà (91190
ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 98,04% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà
(100000 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 24 àâãóñòà 2022 ã.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè - 1 ñîì.
Ñ/Î-402

ОАО «ГРУППА К51»

УТЕРЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество
- жилой дом, общей полезной площадью – 84,5 кв.м.,
жилой площадью – 34,10 кв.м., расположенный на
земельном участке мерою 1662,7 кв.м, находящееся по
адресу: Чуйская область, Сокулукский район, с.Джал,
ул.Нияз-Ата, дом 69, идентификационный код 7-08-171001-0609, принадлежащее залогодателю Орозбековой
Назире Тавыновне на праве частной собственности
на основании Государственного акта о праве частной
собственности серии Ч№835770 от 12.02.2019 г. и договора
дарения №2019-6959 от 21.02.2019 года.

Сообщает о существенных фактах:
изменение доли в уставном капитале дочерней компании
ОАО “Ками Моторс”.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7.

ÎÀÎ “Ãðóïïà Ê51” èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÀÎ
«Êàìè Ìîòîðñ».
Äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 89,4% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà (91190
ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 98,04% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà
(100000 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 24 àâãóñòà 2022 ã.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè - 1 ñîì.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 1 651 437 (îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò
ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà òðèäöàòü ñåìü) ñîìîâ.

Ñ/Î-402

ОАО «КОШОЙ»
сообщает об изменениях в списке лиц, входящих в органы
управления эмитента.
26 àâãóñòà 2022 ãîäà Ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ:
1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Êîøîé» Áàðáàëàòà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ñ 26 àâãóñòà 2022
ãîäà.
2. Èçáðàòü ñ 26 àâãóñòà 2022 ãîäà íîâûì ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ «Êîøîé» Íåì÷åíêî Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à.

Ñ/Î-402

Áåðäèãóëîâ Òóðãóíãà
òèåøåë¿¿ ìàì.àêòûñû ñåðèÿ
× ¹886895 (19.11.2019-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-636

Æåêå èøêåð Êàäûðêóë óóëó
Áàðûëêàíãà òèåøåë¿¿
¹002456 ëèöåíçèÿñû
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-635

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403052100000122,
ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00405199510158 ïîëó÷àòåëü
Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ïî
àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí,
ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0555) 10-71-14.

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó
Æèéäå àéûë ºêìºò¿í¿í
òóðãóíó ÆÈ Æîë÷óáàåâ
Ìóñàáåê Æàêûïîâè÷òèí
èøêåðäèê ê¿áºë¿ã¿
êîä ÎÊÏÎ 29441340,
ÈÍÍ 22003198801132
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-718

Í-632

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Äæóíóñîâ
×èíãèç Åðìåêîâè÷
êîä ÎÊÏÎ 28471569,
ÈÍÍ 21502198900708
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà ¹ÓÑ 150069135 ðåã. ¹6310
(âûäàí ÁÀÄÊ â 2015 ã.) íà èìÿ Æûðãàëáåê êûçû
Êûçûëã¿ë ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-634

Í-637

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû
Êºê-Æàð àéûë ºêìºò¿í¿í
Æèéäå àéûëûíûí òóðãóíó
Æîë÷óáàåâ Ìóñàáåê
Æàêûïîâè÷êå òèåøåë¿¿
èøêåðäèê ê¿áºë¿ã¿
êîä ÎÊÏÎ 29441340,
ÈÍÍ 22003198801132
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-718

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
À.Ìàñàëèåâ àéûëûíûí
Àêìàò-Àòà êº÷ºñ¿í¿í
¹205 ¿é¿í¿í òóðãóíó
Øàéáåêîâ Àäûëæàíãà
òèåøåë¿¿ ìàì.àêòûëàðû:
ñåðèÿëàðû × ¹759566,
× ¹759567 (01.03.2018-æ.á.)
æàíà òåõïàñïîðòòîðó
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-111

Íóðãàçèåâà Àëìàø
Íàðûíáåêîâíàãà òèåøåë¿¿
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿
¹0046744 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-633

Кыргыз Республикасынын
Президентинин Администрациясынын эмгек жамааты Администрациянын
маалыматтык саясат кызматынын эксперти Эргеш Жусубалевга атасы
Апаз ЖУСУБАЛИЕВдин
каза болгондугуна байланыштуу тереў кайгыруу менен кєўїл айтып, аза кайгысын теў бєлїшєт.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-жылдын 30-августу

Чуй-Бишкекское территориальное управление Департамента наземного и водного
транспорта при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МАРШРУТАМ:
¹ï/ï
I
1

Íîìåð
ëîòà
II
1

Íîìåð è íàèìåíîâàíèå
ìàðøðóòà
III

Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñîâ
IV

¹306 «Áèøêåê ÀÂ –
ñ.Áàøêàðàñóó»

6-30, 7-30, 8-30, 12-00, 14-00, 16-30, 17-30, 18-30, 19-00, 19-20.

¹360 «Áèøêåê ÀÂ – ñ.Àð÷àëû –
ñ.Áàéòèê»
¹911 «Áèøêåê ÀÂ – ñ.Ðûáõîç –
æ/ì Ñàëêûí»

2

2

3

3

4

6

5

7

6

8

7

9

6-30, 6-40, 6-50, 7-30, 8-00, 8-30, 11-30, 12-30, 16-30, 17-00, 18-00, 19-30
6-10, 6-20, 6-30, 6-40, 6-50, 7-00, 7-10, 7-20, 7-30, 7-45, 8-00, 8-15,
8-30, 8-45, 9-00, 9-15, 9-30, 9-45, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20,
11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 14-00, 15-20, 15-40,
16-00, 17-10, 17-20, 17-30, 17-40, 17-50, 18-00, 18-10, 18-20, 18-30,
18-40, 18-50, 19-00, 19-10, 19-20, 19-30, 19-40, 19-50, 20-00, 20-20,
20-40, 21-00, 21-30, 22-00
6-20, 6-30, 7-20, 7-30, 8-00, 8-50, 9-20, 9-50, 10-20, 10-50, 11-20,
11-50, 13-20, 13-50, 14-20, 14-50, 15-20, 15-50, 16-20, 16-50, 17-20,
17-50, 18-20, 18-50, 19-20, 19-50, 20-20, 20-50, 21-30, 21-50

¹345 «Áèðèìäèê-Êóò æ/ê –
Àëàìóäóí á/ðû – ×ûãûø ÀÁ»

6-00, 6-05, 6-10, 6-15, 6-20, 10-00, 10-15, 10-30, 10-45, 12-00, 12-15,
¹¹3, 8, 9, 103, 104, 107, 102,
12-30, 12-45, 13-00, 17-00, 17-10, 17-20, 18-00, 18-05, 18-10, 18-15,
114, 105, 106, 112, 108, 111, 110,
18-20, 19-00, 19-15, 19-30, 19-45, 20-00, 20-15, 20-30, 20-45, 21-00,
116, 117 ã.Òîêìîê
21-15, 21-30, 21-45
19-30
516-ª Áèøêåê – Ìè¢-Êóø ÷/ç
ªðíºê
Îáð. 15-30
20-00,
21-00, 22-00, 23-00, 23-50
¹401 «Áèøêåê – Êàðàêîë
(ñåâåð)»
Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 20-00, 21-00, 22-00, 23-00, 23-50
¹402 «Áèøêåê – Êàðàêîë (þã)»

19-30, 20-50, 22-30
Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 19-30, 20-50, 22-30

Ìåñòî îòïðàâêè
àâòîáóñîâ
V
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
ÄÏ «Áàøêàðàñóó»
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
ÄÏ «Áàéòèê»
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

Ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî
àâòîáóñîâ
VI
2
3

16

ÄÏ «Ñàëêûí»

«×ûãûø ÀÂ»
2

ÄÏ «Áèðèìäèê-Êóò»
ö.Ðûíîê ã.Òîêìîê

104

Òîêìîê ÀÂ
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
À/Ê ñ.«Ìè¢-Êóø»
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

2

ôèëèàë «Êàðàêîë àâòîâîêçàë»
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
ôèëèàë «Êàðàêîë àâòîâîêçàë»

8
5

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáûå þðèäè÷åñêèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè.
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.×ûìêåíòñêàÿ ¹1, òåë.: (0312) 34-00-62.
Çàÿâêà è êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïðèíèìàåòñÿ ñ 30 àâãóñòà 2022 ãîäà ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë. ×ûìêåíòñêàÿ ¹1, ×ÁÒÓ ÄÍèÂÒ ÌÒÊ ÊÐ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 29 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë. ×ûìêåíòñêàÿ ¹1, ×ÁÒÓ ÄÍèÂÒ ÌÒÊ ÊÐ
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ

Ñ/Î-400

ПССИ Свердловского района г.Бишкек

ЫСЫК-КЄЛ ОБЛАСТТЫК ПРОФСОЮЗДАР КЕЎЕШИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество:

АЧЫК АУКЦИОН ЖАРЫЯЛАЙТ
Жалпы пайдалуу аянты - 931,0 кв.м.,
имарат аянты - 144,4 кв.м.
Дареги: Каракол ш., Жамансариев №178 кєч.
идентификациондук код 2-01-01-0028-0005 (Бизнеске
ылайыктуу, Ак-Тилек базарына жакын).
Башталгыч баасы – 8 636 250 сом.

1. «N/М комплект оборудования по производству кирпича, 2007
года выпуска CODE-8474809090, стоимостью 9 943 425 сом 25
тыйын, средство находится в не рабочем состоянии (требуется
ремонт).
2. Оборудование по производству газобетонных блоков, 2007
года выпуска стоимостью 10 406 070 сом.
3. Рельсы 2007 года выпуска инвойс код NO:SJ20070424 30028
стоимостью цена 557 357 сом.
Âòîðè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â
11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà ïî àäðåñó: ñ.Äðóæáà
Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà.
Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷àëà
òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.ÁèøêåêÖåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440001,
ð/ñ 44020042100000489, êîä ïëàòåæà 14511900.
Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ
Óñóïáåêîâó À.Ø. ïî òåë.: (0505) 59-75-95.

Àóêöèîí Êàðàêîë øààðûíäà Æàìàíñàðèåâ ¹163 äàðåãèíäå
2022-æûëû 22-ñåíòÿáðäà ñààò 10.00äº ºòºò. Àóêöèîíãî êàòûøóóíó
êààëîî÷óëàð Ûñûê-Êºë îáëàñòòûê ïðîôñîþçäàð Êå¢åøèíèí ýñåáèíå ðåãèñòðàöèÿëûê ÷îãóëòóó ¿÷¿í 10% òºìºíê¿ àéëûê àêû ºë÷ºì¿íäº æàíà 5% êåïèëäèê òºã¿ì òºëººñ¿ çàðûë.
ÊÔ ÎÀÎ ÊÁ «Êûðãûçñòàí» Êàðàêîë ø., ý/ñ 1030920003008427, ÁÈÊ
103009, òºëºº êîäó: 21111100, Ûñûê-Êºë îáë. ïðîô. êå¢åøè.
Óòóï àëóó÷ó à÷ûê àóêöèîí ºòêºð¿ëãºí ê¿íäºí áàøòàï 10 ê¿íäºí
êå÷èêòèðáåñòåí êåïèëäèê ñóììàíû ýñåïêå àëóó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòòåíåò.
Ñóðàï-áèë¿¿ äàðåãè: Êàðàêîë ø., Æàìàíñàðèåâ êº÷. ¹163.
Òåë.: (03922) 5-52-42, (0700) 15-00-51, (0706) 12-41-36. Ï/Ï-571

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕМ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
25 августа 2022 г. член Совета директоров Кадола
Владимир Петрович, на основании передаточного
распоряжения передал в номинальное держание ЗАО
«Центральный Депозитарий» 6253 простых акций, что
составляет 2,6542% от общего количества простых акций
ОАО «Проектный институт «Кыргызгипрострой».
Стало после передачи 842 акции – 0,3573%.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
¹717 (îò 04.03.2019 ã.),
òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò
åäèíèöû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà
(îò 12.03.2014 ã.)
íà êâàðòèðó, ïî àäðåñó:
Èññûê-Êóëüñêàÿ îáë.,
ã.Áàëûê÷û,
óë. Êàðàëàåâà (Ãàãàðèíà),
äîì, 44, êâ. 21,
èäåí. êîä: 2-07-05-0034-001001-021 íà èìÿ Íàìàçáàåâîé
Àëòûíàé ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Ñ/Î-401

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

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

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äîëè) ¹0063916 íà èìÿ
Äîñìóõàíáåòîâîé Ãóëüíàçèê
Äîñìóõàíáåòîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-626

ªçãºí ðàéîíóíäàãû
Æûëàëäû àéûë ºêìºò¿í¿í
Ïðîãðåññ àéûëûíûí
òóðãóíó Àçèìæàíîâà
Äèíàðà Àáäóëëàåâíàãà
òààíäûê ìàìëåêåòòèê
àêòûñû ñåðèÿ
× ¹576000, èäåí. êîäó
5-06-06-1005-1005
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-495

Í-627

ОАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«КЫРГЫЗГИПРОСТРОЙ»

ЖОГОЛДУ

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
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè
ÈÏ Àñàíáàåâà Áåãèìàé
Áàêûòîâíà
êîä ÎÊÏÎ 30190883,
ÈÍÍ 11004199400366 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-631

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
ñåðèÿ ÌÂ ¹26689 íà èìÿ
Ñóáàíáåêîâîé Àíàðû
Áàêèðäèíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-630

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
äèïëîìà ÀÂ ¹05078 íà
èìÿ Àéòàëèåâîé Òîëêóí
Êóíäóçáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-628

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíóþ äîëþ ¹811
(îò 24.12.1998 ã.) íà
èìÿ Ïåòðóñü Ñåðãåÿ
Èâàíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-629

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

Жарнамалардын мазмунуна
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ЖАН ДЇЙНЄ
Кыргыз Республикасынын эмгек сиўирген
артисти Айсалкын КЫЙЫКБАЕВА:

“ЄМЇРЛЄШЇМ МАРАТ
МЕНЕН КАЙРАДАН
БИРГЕ БОЛООРБУЗ...”
- Сиз аткарган ролдордун
ичинен єзгєчє ойногуўуз келип турган ролуўузду айтсаўыз?
- Жан дїйнєўє жакын ролдор
болот. Бирок, мен ролдорумду
бєлбєйм, мага эпизоддогу эў кичинекей ролум дагы жакын. ЭркеАйымды, Тумар ханышаны, Алиманды кандай ойносом, эпизоддогу ролдорума да ошондой жоопкерчиликтїї мамиле кылам.
- Кєп жылдардан бери ЭркеАйымды, дегинкиси, мыкты
аялдардын образын жаратып
келе жатасыз. Аткарган ролдору актёрдун мїнєзїнє таасир этиши мїмкїнбї?
- Аткарган ролум мени менен
жашап калат дебейм. Сахнага
чыгам, кадыресе жумушум катары аткарып, ойноп, элдин жан
дїйнєсїнє ырахат тартуулайбыз. Кєшєгєнїн артына кеткенден кийин, элдикине окшогон эле
єзїбїздїн жашоо башталат. Їйгє барганда жєн эле эне, аял болуп їй тиричилигибизди жасап
кетебиз.
- Сахнага чыгам деп турган
мїнєттєрдєгї актёрдун маанайы сахнада ойноп жаткан
учурга таасирин тийгизеби?
- “Мына-мына сахнага чыгам”
деп турганда ар кандай, кээде
жакшы эмес кабарлар келип калышы мїмкїн. Бирок, артисттин
театрга жаман маанай менен киргенге, єз турмушундагы жакшы
эмес абалды сахнага алып чыкканга акысы жок. Анткени, эл
театрдан ырахат алам деп келет.
Ошон їчїн жеке жашооўо тиешелїї окуяларды кєшєгє артына калтырып, элдин алдына жакшынакай болуп образыўды жаратып, келген кєрїїчїнї сыйлаганга милдеттїїбїз.
- Кээ бир адамдар максат
коюп, ошону канааттандырарлык деўгээлде аткарууга

Тумар Ханышанын ролунда
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оймаксаттарым аткарылды десем
болот. Шїгїр, сїйгєн кесибибиз
бар, бирок андан башка дагы максат болушу кажет. Бул жашоодо
адамды жакшы кєрїп, жакшы
мамиле жасап, бири-бирибизге
жарыгыбыз тийип турушу керек.
Бирєє муктаж болуп турса, ошого жардам берїї, бактылуу кылуу
адамдын колунан келет. Адамды
ушактабай, жамандабай койсок
ал дагы чоў жакшылык. “Менин
жашоом бир гана сахна” дегенден алысмын, мунун баары єтїп
кетчї нерселер. Жараткандын алдына алган наамдарыбыз менен
эмес, жакшы мїнєзїм, жакшы сєзїм, жакшы мамилем, элге кылган жакшылыгым менен барам.
“Сен жакшы роль ойнодуў эле”
деп мени эч ким ал жактан башымдан сылабайт болушу керек.
- Ємїрлєшїўїз Марат Козукеев жєнїндє дагы кеп кыла
кетпесек болбос. Харизмасы
кїчтїї, жаркын инсан эле.
Ал адамдын искусство чєйрєсїндєгї, турмуштагы орду, инсандык асылдыгы тууралуу сизчелик эч ким билбесе керек...

- Мараттын дїйнєдєн єткєнїнє
быйыл беш жыл болду, аркасында
чоў, унутулгус эмгектери калды.
Ал режиссердук кылган “Саманчынын жолу” спектакли Токтогул
атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болду. Бул спектакль Мараттын эў мыкты эмгектеринин бири
болчу. Адамдык касиеттерин айта турган болсом, єтє адамкерчиликтїї, эч кимдин кєўїлїн калтырбаган, ар бир адамдын, ар бир
актердун оюн тапкан, алардын
образ жаратышына талаптарды
коё билген, жакшы касиети бар
режиссёр-педагог болчу. Мунун
баары окуткан мугалимдеринин
эмгеги жана ата-энеси дагы актер
болгондуктан, кандан берилген
таланты болсо керек. Єзї СанктПетербургдан билим алган. Кєп
окучу, бир дагы убактысын текке
кетирчї эмес, балдарын дагы, мени дагы “китеп окугула” деп турчу. Чет элдин классикалык чыгармаларын менин табитиме жараша
тандап берчї. Окуучуларына дагы чоў талап койгон, аз эле адамга ачылып, кєп ойлонуп жїргєн
адам эле.
- Сиздин сезимиўизди дїрт
эттирген кайсы сапаты, кайсы мамилеси болду эле?
- Экєєбїз жаўы таанышканда
эле интеллектуалдык деўгээлинин кїчтїї экенин баалагам. Кандай суроо берсеў жооп берчї. Дагы бир бийиктиги, эч убакта аялды жамандачу эмес. Анын аялзатты сыйлай билгени мага жакчу.
- Чыгармачыл адамдар єзгєчє аздектешип, сєздїн гїлїн терип эркелетишсе керек
бири-бирин?
- “Алтыным”, “кїчїгїм” деп
деле ийчї эмес, жакшы кєрїї сезимин ичине кармачу. Сїйїїсїн
билгизиш їчїн бир-эки эле сєз
менен “бир жерге барып сїйлєшїп отуруп тамак ичип келели,
баягыда бир кийимди жактырып жаттыў эле го, жїр, ошону

сатып берейин” дечї. Мен деле аны ошончолук жакшы кєрїп
турсам дагы, “ой, менин генийим,
аска-зоом” деп эркелеткен эмесмин. Экєєбїз чырпыктай кезде
баш коштук, 90-жылдары кимдер гана кыйналбаган. Биз дагы
театрга жєє каттаган учурларыбыз болду. Андай учурда Марат
чыдамкайлык менен “Кєрєсїў го,
баары жакшы болот” деп дем берип турчу.
- Сизди баалаганын айткан
учурлары болду беле?
- Каза болордун алдында гана айтып калды: “Аябай кайраттуу, кєтєрїмдїї, акылдуусуў.
Мен єзїмдї ушундай деп ойлочумун, кєрсє мен андай эмес экенмин, сенчелик кайраттуу, акылдуу боло алган жокмун. Мен сага
ыраазымын” деген. “Ушу сєзїўдї
їч жолу кайталап айт, анткени,
кїйєєсї ыраазы болгон аял бейишке кирет экен” деп, тамашалап кїлгєм.
- Эгер Марат ага менен тїшїўїздєбї, айтор, сїйлєшїї
мїмкїнчїлїгї тїзїлгєн болсо, кандай суроо берет элеўиз?
- Кайсы рухий деўгээлде экени
гана кызыктырмак мени. Анын
руху эў жарык, эў жакшы жакта
учуп жїрєт деп ойлойм. Анткени, ал мени эч качан сєккєн да,
тепкен да эмес. Жаман кїйєє болгон жок, менин чыгармачылыгыма дагы эў жакшы таасирин тийгизди. Андай адамды кантип сыйлабайсыў? Кєўїлї башка аялга
берилип турганда дагы “итсиў,
жамансыў” деген єўдїї сєздєрдї
оозанган жокмун. Тїшїнїї менен
гана кабыл алдым. Сїйїї деген
жакшы да, сїйїїнї кандай адам
жаман деп айтат. Кандай убакта
келсе дагы сїйїї жакшы, эгерде
эки тарапта теў сезим бар болсо.
“Болуптур, сїйїп калсаў барагой” дедим. “Кандай болуп калды? Туура эмес кылдымбы?” деп

кєпкє ойлонуп жїргєн учурлары болду, кечирим сурады. “Мен
сени эчак эле кечиргем. Бирок,
мээмди жууп таштап эле унутуп
калбасам, унуткан жокмун. Сен
киши єлтїргєн жоксуў, мага гана чыккынчылык кылдыў” дегем.
Єзїмдїн кесиптештериме дагы
айткам: “мурда кандай сыйласаўар, эми деле ошондой сыйлагыла. Ал Марат экєєбїздїн кєйгєйїбїз. Мындайды менин кїйєєм
биринчи жасап жаткан жок жана
акыркысы дагы эмес” дегем. Жаўылуу бардык эркек-аялдын башында бар. Кудай “ушу аялдын
колунан кетесиў” деп маўдайына жазып койсо керек, єз колумдан кетти. Маратты таптакыр жок
болуп кетти деп дагы эсептебейм,
жан деген такыр жок болуп кетпейт. Менин їмїтїм бар, биз жолугабыз, сєзсїз бирге болобуз.
- Жашооўуздагы кандай
урунттуу нерселер сиздин бекем, кайраттуу аялзаты болушуўузга таасир этти?
- Адам чыйралыш їчїн башынан жаман дагы, жакшы кїндєрдї сєзсїз єткєрїш керек. Жипке
тизип койгон шурудай тептегиз
жашоодо жашасаў, анда бул дїйнєдєгї сабактардан єткєн жоксуў.
Адам жыгылат-турат, чыйралат,
алды-артын карайт. “Сен ушу жол
менен бас. Ооба, бул єйдє-ылдый,
таштак жол гана сенин акылыўды курчутат. Ыйлайсыў, колубутуўа, жїрєгїўє да тикенек кирет, бирок, сен сабак алып,таза,
даўгыр жолго чыгып кетесиў”
дейт экен турмуш. Биз баарыбыз
бул дїйнєгє эчен жолу келипкетип жаткан жандарбыз. Менин
рухум кєп жолу жаралган, абдан
карып калган рух болсо керек деп
ойлойм. Бала кезимде жайлоого
чыкканыбызда жылдыздарды
суктанып карай берчїмїн. Тоодо жылдыздар ушунчалык жакын
кєрїнєт, аларды санап, ар бирин
таанып алганга аракет кылчумун.
Єткєн жашоомдо кайсы бир планетада жашагандай, бажырайган
жылдыздардын ичинен бирєєсї
менин мекенимдей, мага єтє эле
тааныштай сезилет. Ал тургай бала кезимден бери ушул ойго ишенем. Жылдыздарга болгон кызыгуум, менин мурунку жашоомдой
сезилгени ушул жашымда дагы
менден алыстаган жок. Ошондон
уламбы астрология илимине абдан кызыгам.
- Айрым мыкты таланттар
текебер болушат...
- Мен текебер эмесмин. Мага Имаш Эшимбеков агай айтчу:
“Сен жакшы актриса болосуў,
бирок жєнєкєй болгун. Канчалык жєнєкєй болсоў, ошончолук
улуу болосуў” дечї. Эки роль ойноп коюп, кєтєрїлїп калгандык,
бул эў жаман мїнєз. Кїн баарыбызга бирдей тиет, жаан бирдей
жаайт. ”Ички дїйнєсїндє бактысыз адамдар бой кєтєрєт” деп да
айтышат. Мен кєчєдє адамдарга байкоо жїргїзїп кете берем.
Адамдын бактылуу-бактысыз
экени, жан дїйнєсїндє иретке келтире албай жаткан ойлору бар экени, мээсинде башаламандык болуп жатканы адамдын
кєзїнєн эле кєрїнїп турат. Жашоомдо аялзатын кєбїрєєк аяп,
аялдарга жан тартып, алар жєнїндє кєбїрєєк ойлоном. Эгер,
кайсы бир эне балдары менен
ойноп жатса, кєзїнєн бактылуулук байкалса ичимден кубанам. Сулуу, келбеттїї, жаш кыздарды кєрсєм суктанып “ушундай
кєрктїї, таза бойдон калса экен”
деп ичимден аларга жакшылык
каалайм.
Афина БАКИРОВА

