
Бул санда:

... ишканага тиешелүү «Курук-Сай» жана«Түлкү-
Баш» аймактарында жана бул жайлардын аралык-
тарындагы зыяндуулуктарды аныктоо максатында 
экологиялык маниторинг жүргүзүп, курулуш 
иштери жүрүп жаткандан берки атмосфералык 
аба, суу куймаларынан, топурак кыртыштарынан 
лабораториялык анализге алышты. 
Ошондой эле физикалык факторлор 
болгон радиация, шум, толкун жана 
метеофакторлорду текшеришти. ...

Экологиялык маниторинг
жүргүзүлдү
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кыргыз республикасынын Президенти Садыр 
жапаров кыргыз республикасынын Билим бе-

рүү жана илим министрлигинин жалпы билим бе-
рүү мекемелериндеги окуучулардын ата-энелери-
нен акча чогултуу демилгесине караманча каршы.

Бул тууралуу бүгүн, 13-августта, Мамлекет башчы-
сынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди.

«Белгилей кетсек, мекеменин бул демилгеси мамле-
кеттик саясаттын коррупцияга каршы күрөшүү жаатын-
дагы негизги багыттарына каршы келет.

Андан сырткары, буга окшогон кошумча төлөм төлөө 
механизми билим берүү тутумун жакшыртууга эч кандай 
реалдуу пайда алып келбейт. Ал тескерисинче, окуучу-
лардын ата-энелерине жүктөлгөн оор жүк болуп калат.

Мамлекет башчысы жалпы билим берүү уюмдарында 
мыйзамсыз акча жыйноолордун эч бирине жол берилбес-
тигин сөздөрүндө бир нече ирет белгилеп өткөн. Мек-
тептерде ар кандай максаттарга, ар кандай шылтоолор 
менен акча жыйноого кескин түрдө тыюу салынышы ке-
рек. Мектептин өкүлдөрү тарабынан бул сыяктуу жасал-
ган бардык аракеттер дароо билдирилип турушу зарыл.

Президент Садыр Жапаров окутуунун заманбап ык-
масын колдонуу менен билим берүү тутумун өркүндө-
түп, аны эффективдүү кылуу керектигин көп жолу баса 
белгилеген. Ошол эле учурда башталгыч жана жалпы 
орто билим алуу баарына бирдей жеткиликтүү болушун 
камсыз кылуу керек», — деп айтты Эрбол Султанбаев.

крнын Президенттинин маалымат кызматы

кыргыз республикасынын 
билим берүү мекемелерин-

де жаңы окуу жылы 15-сентябр-
да башталат. тиешелүү чечимге 
кыргыз республикасынын ми-
нистрлер кабинетинин төрага-
сы Улукбек марипов кол койду.

Окуу жылынын башталышын 15 
күнгө жылдыруу чечими билим бе-
рүүнүн сапатын камсыздоо үчүн өл-
көдөгү эпидемиологиялык кырдаал-
га ылайык офлайн режиминде билим 
алууга акырындык менен өтүү мак-
сатында кабыл алынды. 

Билим берүү жана илим министр-
лиги белгилегендей, билим берүү про-
цессин салттуу окутууну кайра баш-
тоодо коомдук саламаттыкты сактоо 
маселелери, мындай форматтын пай-

дасы жана тобокелчилиги жана баш-
ка факторлору эске алынышы керек.

Учурда билим берүүнүн бардык 
баскычтарындагы билим берүү ме-
кемелеринде кенже жана техника-
лык персоналды кошкондо 152 миң 
827 кызматкер эмгектенет. Ошол эле 
учурда, Саламаттыкты сактоо жана 
социалдык өнүктүрүү министрлиги-
нин маалыматына ылайык, 2021-жыл-
дын 12-августуна карата 56 миң 114 
кызматкерге COVID-19га каршы 1 
дозадан кем эмес эмдөө жүргүзүл-
гөн, бул 36,7%ды түзөт. Жамааттык 
иммунитетти түзүү үчүн кызматкер-
лердин 70%дан кем эмес эмдөө керек, 
башкача айтканда, өлкөдөгү 52 миң-
ден кем эмес билим берүү кызматкер-
лери эмдөөдөн өтүү абзел.

Билим берүүнүн бардык баскыч-
тарындагы билим берүү мекемеле-
ринде окуу жылынын башталышын 
кийинкиге жылдыруу жайкы турист-
тик сезондун узартылышына да са-
лым кошот, бул туризм секторун ка-
лыбына келтирүүгө жана андан ары 
өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет.

Токтомдун кабыл алынышы би-
лим берүү системасынын кызматкер-
леринин эмгек акысына, ошондой эле 
окуу процессине таасирин тийгизбейт.

Мындан тышкары, окуу жылы 
11-сентябрдан кийин башталган бир 
катар чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы 
эске алынган.

крнын министрлер
кабинетинин маалымат

кызматы

жаңы окУУ жылы 15-СентяБрда Башталат

Президент ата-Энелерден 
акча чогУлтУУга каршы

... Мен баардыгыңыздарды эмдөөдөн өтүүгө жаран 
катары чакырам. Илдет менен ойношпойлу. Вакцина 
бекер берилип жатканда алып алалы, 
кийин чөнтөктөгү акчага да таппай 
калбаган күндөр болбосун, башкысы 
аманчылык болсун! ...

оорУ азайыП,
Эмдөөдөн өткөндөр

көБөйө Баштады

3-бет

... Алсак, 2020-жылдын биринчи жарымында 
шаарларда набыт болгон бир жашка чейинки бал-
дардын саны 77 болсо, быйыл ал 68 болду же өткөн 
жылдын көрсөткүчүнүн 88,3 пайызын түздү. Ал 
эми айыл жерлеринде 2020-жылдын 
биринчи жарымында набыт болгон 
бир жашка чейинки балдардын саны 
95 болсо, быйылкы жылы ал 124кө же 
130,5 пайызга өстү. ...

Балдардын өлүмү 
БоЮнча Базар-коргон 

алдыда

4-бет

... Абазы жанга жагымдуу, улуу 
махабатты даңктаган “Алымкан-улуу 
махабат” чыгармасы өчпөс ырлардан. 
Дал ушундай өлбөс обондорду жарат-
кан Аалымуканбет Бектеналиев. ...

орошон оБончУ
аалымУканБет

9-бет

... “Койчу, жаман соз айтпайын, 
Жаман алга чөктүрөм. 
Кечинде эле ушул оозду 
Бир жигитке өптүрөм”. ...

ыр жандУУ көңүл

12-бет
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токтогул

таңкыСтык 
жок 

токтогул. Кызыл-Өзгөрүш айыл аймагынын 
четки Чоңко, Алмамат жана Шайык калктуу айыл-
дарында мурда таза суу тартыш болчу. Жакында 
“Ас-Сафа” кайрымдуулук фонду тарабынан бул ко-
нуштарга таза суу чыгарылып, азыр 283 кожолук 
таза суу менен камсыз болду.

токтогул райондук мамлекеттик администра-
циясынын коллегиясы ушул жылдын өткөн 

алты айынын жыйынтыгын карады. колле-
гияны райондук мамлекеттик администрация-
сынын башчы-акими а.тюкебаев жетектеди. 
“2021-жылдын алты айында райондук социал-
дык-экономикасынын өнүүгүсү тууралуу” аким-
дин орун басары а.нават кызы маалымат берди. 

Көрсөткүчтөргө токтолсок өткөн алты айда ра-
йондун ички дүң азык-түлүктүн көлөмүн 2 мил-
лиард 890 млн 307 миң сомго аткарган. Өсүү темпи 
өткөн жылга салыштырганда 105 пайызды түзгөн. 

Ал эми айыл чарба азык-түлүгүн өндүрүүнүн 
планы 102,4 пайызга орундалган. Башкача айтканда 
өткөн алты айда 59239,6 миң сомдук план- тапшыр-

ма берилсе, иш жүзүндө 69062,1 миң сом өндүрүлүп, 
же планы 116,6 пайызга камсыз болгон. 

Коллегияны жыйынтыктап жатып аким А.Тюке-
баев берилген план-тапшырмалардын темпин мын-
дан ары карай да төмөндөгүдөй, өз убагында аткарып 
турууну тапшырды. Коюлган маселелерден тышка-
ры санариптештирүү иш-аракеттерин дагы актив-
дештирип, күз-кыш мезгилдерине карата даярдык-
тарды күчөтүүнү баса белгиледи. Бул аракеттерди 
мындан да жакшыртуу жагы шаар мэрине, айыл 
аймактардын башчыларына жана тиешелүү мекеме, 
ишканалардын жетекчилерине милдеттендирилди.

исабек токтогУлов, 
токтогул району

оБлУСтУн
Символикалык
атриБУттарына

Сынак жүрөт
Кыргыз республикасынын Президентинин 2021-жылдын 15-ию-

лундагы № 302 сандуу жарлыгы менен бекитилген Кыргыз рес-
публикасынын Президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү 
жөнүндө жобосунун жана Кыргыз республикасынын Президентинин 
облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппраты жөнүндө типтүү жо-
босунун негизинде Кыргыз республикасынын көз карандысыздыгы-
нын 30 жылдыгына карата, Кыргыз республикасынын Президентинин 
Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү А. Сыргабаевдин 
9-августтагы №1 буйругу менен, Жалал-Абад облусунун символика-
лык атрибуттарына өзгөртүү киргизүү жана тандоо жөнүндө конкурс-
тук комиссия түзүлгөн.

Жогоруда түзүлгөн комиссиянын төрагасы, Кыргыз республика-
сынын ПрезидентининЖалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу 
өкүлүнүн орун басары Ы.Ызабеков баш болгон топтун 1-отуруму бо-
луп, анда Жалал-Абад облусунун туусу, герби жана ураан ыры боюнча 
маселе каралып, мурда кабыл алынган символикалык атрибуттарга 
толуктоо, өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуштары талкууланды. 

Анын негизинде Жалал-Абад облусунун символикалык атрибут-
тарына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жакынкы күндөрдө ачык сы-
нак жарыялана турган болду.

“акыйкат”

алгылыктУУ 
аракет 

токтогул токой чарбасындагы дүйнөлүк банк-
тын экосистемасынын интеграциялык баш-

каруу долбоорунун алкакында быйыл бир катар 
алгылыктуу аракеттер аткарылган. Бүгүнкү күн-
дө ал маселелерди санап айтуу ашыктык болбос. 

Маселен, Кайыңды токой учатогунда 142 гектар 
жердеги жаңгак экме токою бүгүнкү күнү калкка 
кызмат кылып жатат. Ал жерге мындан тышкары 
12 гектарга алма көчөттөрү отургузулган. Аны өз-
дөштүрүүгө 5,6 миллион сом каралган. 

Мында жарым гектар жерге алманын ар кандай 
сортторунун көчөттөрүн өстүрүүчү жай жайгашкан. 

Аны менен жети гектар жерге алманын эң жакшы 
сорттору өстүрүлгөн. Ал 23 миң 900 даана көчөтү 
түзөт. Бул келечекте калктын берекелүү дасторко-
нуна түшөт. 

Ал эми Кайрак, Алатай, Узун-Акмат, Чычкан 
участкаларына 12,8 миллион сомдук көчөт өстүрүүчү 
5 жайдын курулушу аяктаган. Мындан тышкары 4 
миллион сомдук 800 чарчы метр жерге күнөскана 
курулуп бүткөн. 

Токой чарбасынын имаратынын капиталдык 
оңдоо иштери 4,6 миллион сомго бүткөрүлмөкчү. 
Балды иштетип, кайра идишке кую цехинин куру-
лушу башталган. Ал 10,3 миллион сомго эсептелген.

жакында токтогул ра-
йондук мамлекеттик 

администрациясынын баш-
чысы-аким а.тюкебаев жол-
дорду тейлөө ишканасынын, 
билим берүү мекемесинин, 
суу чарба башкармасынын 
жетекчилери менен бирдикте 
аймактарды кыдырып, иш-
тин абалын жеринде көрүүнү 
улантты. 

Бирдиктүү текшерүүчүлөр ра-
йондун батыш тарабындагы Кет-
мен-Дөбө аймагында болушуп, 
мектептердин кышка карата даяр-
дыгын, сугат суусунун сарамжал-
дуу пайдаланылышын, учурдагы 
маанилүү маселелердин бири бол-

гон таажы илдетине каршы эмдөө-
нүн жүрүшүн жеринде көрүштү. 

Андан кийин Жаңы-Арык ко-
нушуна барышты. Жаңы-Арык-Чоң
-Арык айылынан бөлүнүп чыккан 
жаңы калктуу конуш. Бирдиктүү 
текшерүү курамы менен жолугу-
шуп, алардын көйгөйлүү масе-
лелерин, ойлорун угушту. Жаңы 
конуштан Чоң-Арыкка чейинки 
автоунаа жолун оңдоп-түзөп бе-
рүүгө көмөк көрсөтүүнү өтүнүштү.

Мындан тышкары тартылган 
электр чубалгыларды тейлөөнү ра-
йондук электр тармагынын балан-
сына өткөрүүнү суранышты. Ал 
маселени чечүү жагын тиешелүү 
жетекчилерге тапшырып, Терек-Суу 

айылына келе турган таза суу сис-
темасы менен жеринде таанышты.

Андан кийин райондук мамле-
кеттик администрация башчысы-
аким Торкен айыл аймагындагы 
Кара-Жыгач,Торкен, Көтөрмө айыл-
дарында болуп, жаңы окуу жылына 
карата мектептердин, балдар бакча-
сынын имараттарын оңдоп-түзөө 
иштерин көрдү. “Сезим” балдар бак-
часынын айнектери эскирип калган-
дыгына байланыштуу аны алмаш-
тырууну, ал эми ал жердеги ФАПтын 
электр чубалгыларын, автоматтарын 
алмаштырууну, Торкен насостук бе-
кеттин кубаттуулугун көбйөтүүнү 
Торкен айыл аймактын башчысы 
М.Кадыркуловго тапшырылды. 

кыдырыП, жеринде көрүлдү

жакшыртУУ жагы
милдеттендирилди

Жакында Чаткал районунда ТОО кен тармагында ишмердүүлүгүн 
жүргүзүп келе жаткан «ЗААВ Чаарат» ЖАКнын атайын чакыруусу 
менен «единый центр испытаний» ЖЧКсы жана СГЛдин Кадамжай 
районундагы санитардык-эпидемиологиялык бөлүмүнүн адистери 
келишип, ишканага тиешелүү «Курук-Сай» жана«Түлкү-Баш» аймак-
тарында жана бул жайлардын аралыктарындагы зыяндуулуктарды 
аныктоо максатында экологиялык маниторинг жүргүзүп, курулуш 
иштери жүрүп жаткандан берки атмосфералык аба, суу куймаларынан, 
топурак кыртыштарынан лабораториялык анализге алышты. Ошон-
дой эле физикалык факторлор болгон радиация, шум, толкун жана ме-
теофакторлорду текшеришти. Мындан тышкары жер алдындагы кен 
байлыгын иштетүүгө жакын болуп эсептелинген эл жашаган аймак 
Коргон-Сай айылы менен Чандалаш суусу агып келип куюлуп өткөн 
Чандалаш айылын жандап аккан дарыядан, ага катарлаш жайгашкан 
Жаңы-Базар айылындагы ичүүчү суудан да анализге алып кетишти. 

Экологиялык зыяндуулуктарды аныктоо үчүн келишкен атайын 
адистер менен «ЗААВ Чаарат» ЖАКунун экологиялык, техникалык 
коопсуздук адистери жана коомчулуктун өкүлдөрү чогуу жүрүштү.

Адистер алып жаткан аба, суу жана топурактын учурдагы эколо-
гиялык абалы жакынкы үч жуманын аралыгында лаборатория аркы-
луу так аныкталат.

«ЗААВ Чаарат» ЖАКу мындай экологиялык мониторингди маа-
лы-маалы менен жүргүзүп келе жатышат.

Бактыбек дилдеБаев,
чаткал району

Экологиялык
маниторинг
жүргүзүлдү
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жетиштүү тоют база-
сын түзбөй туруп та-

лаптагыдай мал чарбасын 
өстүрүүгө мүмкүн эмес. Бул 
багыттан алып караганда 
мал чарбасын өстүрүүгө ба-
гытталган токтогул райо-
нунда тоют топтоого кандай 
аракеттер көрүлүп жатат? 
Учурда ушул маселе дый-
кан-чарба, фермерлерин 
көп ойлондуруп жатат. Се-
беби, жылда чабылуучу 
чоң-дөбө, караган-жайык 
чабынды аянттары таби-
гый тоюттун 50 пайызын 
гана араң берүүдө. 

Ооба, быйыл райондо 157 миң 
154 тонна кесек тоют даярдалмак-
чы. Акыркы жумадагы маалымат-
ка таянсак 66 миң 756 тонна тоют 
даярдалып, планга 42 пайыз атка-
рылганы маалым болду. Бул ийги-
ликтерди камсыз кылууда Торкен, 
Кетмен-Дөбө, Ничке-Сай айыл ай-
магынын чөпчүлөрү алдыда бара 
жатышат. 

Айрыкча Торкен аймагынын 
Чоң-Дөбө участкасынын чөпчүлө-
рү күнү-түнү ысыктын аптабына 
карабай иштешүүдө. Кара-Жыгач 
айылынын механизатору Каны-
бек Калбаев менен маектешкенде: 

- Биз мурдагы жылдарда түз 
жерлердин чөбүн гана чаап, жый-
начуубуз, таңгактачубуз. Бул биз-
дин чөпкө болгон муктаждыгы-
бызды канаттандырчу. Быйыл ал 
жерде элүү пайызга жетпеген тү-
шүм берип жатат. Андыктан жыл-
дагы чабылган чөптүн кемин тес-
кейлерди, чөбү калың жоносторду, 

сай-коктуларды чалгы менен чаап 
араң толтуруп жатабыз. Түйшүгү-
бүз жылдагыдан эки эсеге көбөй-
дү, - дейт ал муңайып. 

Мында Кетмен-Дөбө, Ничке-
Сай айыл аймактарында пландаш-
тырылган тоюттун жарымын та-
быгый тоо чөптөрүнүн жана көп 
жылдык чөптөрүнүн эсебинен тол-
турушту. Тоют топтоочулардын ки-
мисинен сурасаң да быйылкы жыл 
кургакчыл болгонун, сугат аянтар-
га өзгөчө маани бергенин айтышат. 
Беде аянттары 2-3- жолудан суга-
рылган. Жогорууда аты аталган 
айыл аймактарда көп жылдык чөп-
түн экинчи чабыгы аяктап, үчүнчү 
жолку чабыгы баштала турганын 
кубануу менен баяндашат. 

Ал эми Өзгөрүш, Толук, Бел-
Алды айыл аймактарында көп 
жылдык чөптүн биринчи чабы-
гы аяктап, кошумча азыктанды-
рылып, экинчи жолу сугарылып, 
экинчи чабыгы кызуу башталган. 

Быйыл район район боюнча 
2075 гектар жерге жаңы беде ай-
далаган. Анын да биринчи чабы-
гы бүтүп, экинчи чабыгы кызуу 
жүрүп жатат. ал эми 5000 гектарга 
жакын эски беде болсо, райондун 
дыйкандары өз үлүшүндөгү жер-
лерге өзгөчө көзөмөл жасап, суга-
рууну, кошумча азыктандырууну 
аяктап, өз мөөнөтүндө чаап-жый-
ноого мерчемин шарташтырып 
коюшкан. Тоют топтоо иши кы-
зуу улантылып жатат. 

Тоют топтоодогу дагы бир ре-
зервдик булак жүгөрү эсептелет. 
Токтогулдуктар жүгөрү өндү-
рүүнүн сырын жакшы билишет. 
Анткени Социалистик эмгектин 
баатыры Аманкан Мамыров ушул 
Токтогул районунан чыккан. Азыр 
райондо 4800 гектар жүгөрү өстү-
рүлүп жатат. Кайсы жерге барба-
гын катар аралыгы иштетилип, 
агат сатынып, эки жолудан суга-
рылганын көрөсүң. 

Мында Жаңы-Жол, Торкен, Үч-
Терек айыл аймактарында жүгө-
рүнүн өсүп-өнүүсү жакшы. Күнү-
түнү дыйкандар жанында болуп, 
тамчы сууну текке кетирбей, май-
нап кубалоодо. Эгер аракет бү-
гүнкүдөй болуп агротехникалык 
эрежелерди так сактоого жетишсе 
дыйкандар жүгөрүдөн да мол тү-
шүм алууга негиз бар. 

Тоютун дагы бир резерви буу-
дай, арпа болуп эсептелет. Бүгүн-
кү күндө райондо 216 гектар буу-
дай, 244 гектар арпа өстүрүлүп, 
түшүмү орулуп-бастырылып жа-
тат. Кылкандуу эгиндин алгачкы 
алынган түшүмү да жаман эмес. 
Албетте, жылдын кургакчылды-
гына байланыштуу кайрак жер-
лердин түшүмү өткөн жылга са-
лыштырмалуу төмөн. 

Бул күндөрдө учурдун талабын 
туура түшүнүп, токтогулдуктар 
бардык аракеттерин кургакчы-
лыкты жеңүүгө жумшап жатышат. 

исабек токтогУлов, 
токтогул району

адамзатынын жүрөкзадаасын 
алган коронавирус илдети ме-

нен ооругандардын саны акыркы 
убакта азайган көрүнүш кулакты 
сүйүнтүүдө. жалал-абал облусун-
да күн сайын жуктургандардын 
саны алтышым жетимиштен кем 
эмес болгон чак өткөн жумада бай-
калса, бул жуманын соңунда бул 
илдети жуктуруп алгандардын 
саны кескин азайды.

рома Ураимов, жалал-абад облус-
тук санэпидкөзөмөлдөө борборунун баш-
кы дарыгери:

- Өткөн аптада эле күнүгө ооруган бей-
таптардын саны асты 70-80 болуп турду. 
Алардын көпчүлүгү пневмания менен кат-
талышкан. Чындыгын айтканда бул жолу 
өпкөнүн сезгенүүсү боюнча абал курч бол-
ду. Бул оорунун мутацияланып кеткендиги 
катары түшүндүрүлүүдө окмуштуулар ара-
сында. Бирок, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 
бул жуманын акыркы күндөрүндөгү цифра 
16 учурду көрсөттү. Ал учурдун ону Базар-
Коргон районуна катталган. Мен ойлойм, 
каргашалуу кара так болгон июль айларын-
дагы жогорку чек эми кайталанбасын деп 
тилеп олтурабыз.

Ооруга чалдыккандан санын азаюусун 
бүгүнкү күндөгү вакцинациялоодогу ал-
гачкы жыйынтык катары талдап жатышат. 
Облуста бул тенденция өз нугунда кетүүдө.

алия арыкБаева - иммунолог:
- Бүгүнкү күндө коомчулукта эмдөө 

боюнча түшүнүк абалкы абалдарга кара-
ганда жакшырды. Ошонун негизинде об-
луста вакцинациядан өткөндөрдүн саны 85 
миңге жакындады. Дагы бир айта кетүүчү 
жагдай, жакында эле Аба-Бука районунда-
гы аскерлерге тиешелүү болгон окуядан 
кийин коомчулукта дагы бир аз чочулоо 
болду. Мен муну түшүндүрүп кетейин, ал 
жердеги жоокерлерге Астразенека вакцина-
сы берилген. Бул түшкү тамактанууга че-
йинки учур болчу. Аскер жашоосу өзүңөргө 
маалым, айрымдар эртең мененки тамакты 
жакшы иче албай калышы мүмкүн, антке-
ни таңында адамдын аппетити ачылышы 
кыйын. Вакцинациядан өткөндөн соң ал-

гачкы симпомдордун болуусу кадырысе 
эле көрүнүш. Синефарм жана Спутник-в 
вакцинациясында дене табынын көтөрү-
лүшү 38 градуска чейин болсо, бул вак-
цина 39 градуска чейин көтөрөт. Алгачкы 
үч-төрт балада дене табы көтөрүлүп, аскер 
жашоосу чогуу болгон соң, калган балдар 
да өзүн-өзү аңдып, мындайча айтканда 
,бири-бирин көрүп паникага алдырып жи-
беришкен. Алар жөнүндөгү маалымат ай-
тылары менен биз бардык чараларды көр-
дүк. Жеринде барып абалды тактадык. Бул 
эми боло жүрчү эле организмдин сырттан 
келген эмдөөгө болгон реакциясы. Ошон-
дуктан вакцина алгандар баары оорукана-
га түшүп, абалдары оорлошуп жатат деген 
күбүр-шыбыр кеп тарап кетти. Баары бир 
күндөн соң абалы турукташып, оорукана-
дан чыгарылды. Мында көйгөй жок.

Коңшу Өзбекстанда вакцинациядан 
өтүүнү мыйзамдаштырып коюшту. Ал эми 
бизде мажбурлоо жок, өз эрки. Бирок, жал-
пы коомчулук 70 пайыз эмдөөдөн өтмөйүн-
чө бул оору менен күрөш узак болуп, ал 
жашообуздан кетпейт. Муну адистер кан-
чалык деңгээлде айтып жатышкан менен 
коомчулукта кайдыгер мамиле өкүм сүрөт.

замира орУнБаева – крнын сала-
маттык сактоо жана социалдык өнүгүү 
министринин облустагы өкүлү:

- Биз канчалык көп айтпайлы, коомчу-
луктун түшүнүгүн жалган маалыматтар 
ээлеп кетүүдө. Вотсап , Фейсбук , Ютуб-
дагы жалган билдирүүлөргө расмий маа-
лыматтарга караганда азыр калк көбүрөөк 
ишенет экен. Бул эми убактылуу көрүнүш 
деп кабыл алып жатабыз. Биздин ак ха-
латчандар вакцинациялоо башталгандан 
тартта эң биринчилерден болуп, эмдөө-
дөн өттүк, кудайга шүгүр эч ким эч нерсе 
болгон жок. Эми мында таптакыр оорубай-
сың деген кепилдик берилбейт. Ооруган-
дар арасында жеңил өттү. Маселен бизде 
күнүнө он адам көз жумуп жатат. Ал эми 
элинин вакцинациядан өтүүсү алтымыш 
пайыздан жогору болгон өлкөлөрдө адам 
өлүмү жокко эсе. Алты миллион калкы бар 

Кыргызстан үчүн күнүнө он адамдын жа-
рыкчылык менен коштошуп жатышы чоң 
трагедия. Аны биз жакшы түшүнбөй жата-
быз. Ошол мамилебиз менен биз жакында-
рыбызга, бир туугандарыбызга , тааныш-
тамырлардын жашоосуна коркунуч алып 
келебиз. Анткени бир эле адам вакцина 
алгандан илдет менен күрөштүк деп айта 
албайбыз. Массалык коргонуу керек болуп 
жатат. Биздин кызматкерлер күндүн ысык 
экендигине карабай вакциналарын атайын 
муздаткычы бар жабдыгына салып алып, 
ошол элдин саламатыгы үчүн деп көчөмө-
көчө жүрүшөт. Бул кимдин кызыкчылыгы 
үчүн? Аны да көпчүлүк бул силердин мил-
деттиңер деп түшүнөт экен. Ооба,адамдын 
ден соолугун сактоо биздин милдет. Бирок 
жарандарыбыздын милдети анда кайда ка-
лат? Өмүр, жашоо кимге керек?! Ойлонуш 
керек. Илдеттен сактануунун жолу эмдөө 
гана болуп турган чакта жарандарды вак-
цинациядан өтүүгө дагы бир жолу чакы-
рып кетем.

Албетте беш кол тең эмес. Жарандардын 
арасында өз каалоосу менен келип эмдөө-
дөн өтүп тим болбостон, калкты эмдөөдөн 
өтүүгө чакырып кетип жаткан белгилүү 
коомдук ишмерлер да бар.

келдибек тУманов, коомдук иш-
мер, “келечек ”акнын генералдык ди-
ректору:

- Мен мындан жыйырма бир күн мурун 
биринчи вакцинамды алдым, азыр экинчи-
син алганы келип, өз оюмду коомчулукка 

жеткизсем деп олтурам. Бизге азыр мам-
лекет вакцинаны бекер берип жатат, би-
рок аны сырттан алып келүү миллиардаган 
акчаны түзүп жатпайбы. рынок шартында 
“бекер”, “акысыз” деген түшүнүктөр орун 
алып, анын негизинде баары бул маселе-
ни коомай карап жаткандай. Менин уккан 
маалыматым боюнча ар бир вакцинаны 
сырттан сатып келүү наркы 10 миң сомду 
түзөт экен. Ойлонуп көрүңүз, мамлекет ар 
бир жаранынын ден соолугу үчүн бир вак-
цинаны он миң сомго сатып берип жатат. 
Биз болсо, аны алыгыбыз келбей, медицина 
кызматкерлеринин айласын кетирдик. Мен 
алыс барбай өз мисалымды айтайын, ушул 
оорудан бир тууган иним каза тапты, абал 
жарыкчылык менен коштошту. Меникин-
дей мисалдар көп. Өткөн жылы эле качан 
эми мунун дарысы же вакцинацы чыгат 
деп кокуйлап өз жаныбыздан өзүбүз кор-
куп олтуруп жаттык эле го. Эми анын эми 
табылса, эки жылдан кийин тигиндей болот 
экен, өлөт экен деген кайдагы бир жалган 
маалыматтарга ишенип олтурабыз. Мен 
баардыгыңыздарды эмдөөдөн өтүүгө жаран 
катары чакырам. Илдет менен ойношпой-
лу. Вакцина бекер берилип жатканда алып 
алалы, кийин чөнтөктөгү акчага да таппай 
калбаган күндөр болбосун, башкысы аман-
чылык болсун!

даярдаган:
гүлзина токтоСУнова,

кабарчы

 оорУ азайыП, Эмдөөдөн
өткөндөр көБөйө Баштады

Бүгүнкү тоЮтка Болгон талаП
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ойлонто тУрган
Сандар 

Быйылкы жарым жылдыкта Жалал-
Абад областында бир жашка чейинки бал-
дардын өлүмүнүн саны өткөн жылдагы 
ушул мезгилге салыштырмалуу көп болду. 
Тактап айтканда, өткөн жылдын биринчи 
жарымында бир жашка чейинки 172 бала 
набыт болсо, быйылкы жарым жылда анын 
саны 192ге жеткен же 111,6 пайызга өскөн. 
Төрөлгөн 1000 балага салыштырмалуу на-
быт болгон балдардын санынын коэфициен-
ти өткөн жылдын биринчи жарымында 12,5 
болсо, быйыл ал 14кө жетти. Бул тууралуу 
расмий маалыматтарда айтылат.

Алынган маалыматтарга караганда, бир 
жашка чейинки балдардын өлүмү шаар 
жерлеринде азайып, айыл жерлеринде 
көбөйгөн. Алсак, 2020-жылдын биринчи 
жарымында шаарларда набыт болгон бир 
жашка чейинки балдардын саны 77 болсо, 
быйыл ал 68 болду же өткөн жылдын көр-
сөткүчүнүн 88,3 пайызын түздү. Ал эми 
айыл жерлеринде 2020-жылдын биринчи 
жарымында набыт болгон бир жашка че-
йинки балдардын саны 95 болсо, быйыл-
кы жылы ал 124кө же 130,5 пайызга өстү.

дарыгерлер
Эмне дейт?

Демек, айыл жерлериндеги үй-бүлөлүк 
медицинанын ишинде олуттуу маселелер 
барлыгы көрүнүп турат. Бирок, ошентсе да 
буга адистер кандай карайт? Мындай кыр-
даалдын келип чыгышына эмне себеп? Жа-
лал-Абад областтык Үй-бүлөлүк медици-
на борборунун директорунун балдар жана 
энелердин иштери боюнча орун басары Ка-
дича Пратова объективдүү себептер болуп 
жатканын айтат.

- Туура, өткөн жылдын жарым жылдык 
жыйынтыгы боюнча бир жашка чейинки 
балдардын өлүмүнүн көрсөткүчү 175 бол-
со, быйыл 195ке жетип, былтыркыга са-
лыштырмалуу 1,6 пайызга көбөйүп кеткен. 
Акыркы үч айдын жыйынтыгы боюнча 
жүргүзүлгөн талдоо балдар көбүрөөк туба-
са кемтик менен төрөлүп жатышканын көр-
сөттү. Өткөн жылы 15 бала тубаса кемтик 
менен туулуп, каза болсо, быйыл 34 бала 

каза болгон. Бул өтө жогорку көрсөткүч. 
Мындан башка балдардын өлүмү перина-
талдык себептен каза болот. Бул оору менен 
каза болгондордун көрсөткүчү былтыркы-
га салыштырмалуу өскөн эмес. Быйыл 22 
аптадан өткөндөн кийин төрөлгөн балдар, 
башкача айтканда, 650 грамдан баштап 1 
киллограм 300 граммдагы салмагы аз бал-
дар көп төрөлгөн. Булардан да каза болгон-
дор көп, - дейт ал. 

Адистин айтуусунда, негизи балдар ара-
сындагы өлүмдүн күч алуусуна, биринчи-
ден, кош бойлуу энелер медициналык кө-
зөмөлгө кеч турушуу себеп болуп жатат. 
Анткени башка мамлекеттерде жумуштап 
жүрүп эч жерге каттоого алынбай, кош бой-
луу кезде ичилүүчу балага пайдалуу препа-
раттарды, аз кандуулукка каршы дарылар-
ды кабыл албай жүрө беришет. Көпчүлүк 
аялдар кан аздуулук менен жабыркашат. 
Эне кош бойлуу болгондон баштап, бала 

төрөгөндөн кийин үч айга чейин аз кан-
дуулуукка каршы зарыл дары-дармектерди 
пайдаланбайт. Биздин энелер шартына, кап-
чыгына карап, керектүү дарыларды бир эки 
ай гана кабыл алышат. Ошондой эле энелер-
дин вирустук оорулары, медицина кызмат-
керлеринин шалаакылыгынан, калың элдин 
катмарындагы социалдык-экономикалык 
жактан ор абалы да балдардын өлүмүнө 
себебин тийгизүүдө. Мындан сырткары, 
медицина тармагындагы кызматкерлердин 
жетишсиздиги да маанилүү. Тактап айткан-
да, балдардын врачы, реаниматолог жана 
ненатологу (такташ керек экен, аталышы 
башкача болсо керек) жетишпейт. Балким, 
жетишпеген кызматкерлер эсебинен жар-
дам көрсөтүлбөй калуусу таасирин тийги-
зип жаткандыр.

- Негизи медицинада бала эненин курса-
гында 18 апта жашаганда УЗИ апаратынан 
текшерип, таза кемтик балдар төрөлө турган 

болсо, ал баланы 22 аптага жеткирбей алып 
таштоо керек. Бирок, биздин менталитети-
бизге ал туура келбегендиктен, көпчүлүк эне-
лер мүмкүнчүлүгү чектелген болсо да төрөй 
беришет. Бир жагынан алып караганда жеке 
менчик УЗИ аппараттары көп болуп, ушун-
дай кемтиктер убагында туура кароодон 
өтпөй жатат. Ал эми балдардын өлүмүнүн 
жайын аныктаганыбызда, төрөт үйүндө 95 
бала (ара төрөлгөн жана кемтик менен төрөл-
гөн балдар), ооруканада 89 бала, он бир бала 
үйүндө каза болгон, - дейт Кадича Пратова.

аймактарда аБал
жакшы ЭмеС 

Статистика боюнча алганда, Ала-Бука 
жана Аксыдан башка бардык райондордо 
балдардын өлүмү өсүп кеткен. Мисалы, 
Базар-Коргон районунда өткөн жылдын 
биринчи жарымында бир жашка чейинки 
13 бала набыт болсо, быйыл ал 33кө жетип, 
253,8 пайызга өсүп кеткен. Ноокен районун-
да өткөн жылдын биринчи жарымында 10 
бала набыт болсо, быйыл 16га жетип, 160 
пайыз өстү. Сузак районунда өткөн жыл-
кы көрсөткүч 31 болсо, быйыл 35ке чыгып, 
дээрлик 113 пайызга жогорулаган.

Шаарлар арасынан бир гана Майлуу-
Суу шаарында өлүм көбөйгөн. Мисалы, 
өткөн жылдын биринчи жарымында өлгөн 
бир башка чейинки балдар саны 1 болсо, бы-
йыл 2ге жетти. Ошол эле кезде Жалал-Абад 
шаарындагы балдар өлүмү азайганы менен 
жалпы областтык масштабда алганда өлүма 
саны жогору бойдон калууда. Тактап айт-
канда, Жалал-Абад шаарындагы 2020-жыл-
дын биринчи жарымында өлгөн бир жаш-
ка чейинки балдар саны 63 эле. Быйылкы 
көрсөткүч 60 болуп, 95,2 пайызды түздү.

Бирок, жалпы саны 150 миңге жетпеген 
Жалал-Абад шаарындагы балдар өлүмүнүн 
саны жалпы областтагы өлгөн балдардын 
санынын дээрлик үчтөн бирин түзөт. Ошол 
эле кезде 300 миңге чукул калкы бар Сузак 
районунда өлгөн балдар саны Жалал-Абад 
шаарына салыштырмалуу дээрлик эки эсе 
аз. Демек, областтын борборунда бул масе-
леде чечилбеген көйгөйлөр бар.

нургүл аБдылдаева,
кабарчы

Балдардын өлүмү 
БоЮнча Базар-коргон 

алдыда

Мунун ичинде республикалык 
бюджетке салык чогултуу планы 
19 миллион 19 миң сом деп беки-
тилсе, аткарылганы 19 миллион 21 
миң 800 сом болду, же 100 пайыз-
га толук аткарылды. Жергиликтүү 
бюджетке салык чогултуу планы 
71 миллион 130 миң 200 сомго бе-
китилсе, иш жүзүндө 73 миллион 
137 миң 800 сом жыйналып, ал 
102,8 пайызга аткарылды. 

Бирок, айыл өкмөттөрүндө 
салыктын түрлөрү боюнча жый-
ноодо иши жеткиликтүү жүргөн 
эмес, айрым айыл аймактарында 
быйылкы жарым жылдык көрсөт-
күчтөр алымсындырбайт. Миса-
лы, тамарка жер салыгын Талдуу-
Булак айыл өкмөтү 96,9 пайызга, 
транспорт салыгын Акман айыл 
өкмөтү 72,8 пайызга, Бешик-Жон 
айыл өкмөтү 53,2 пайызга, Базар-
Коргон айыл өкмөтү 72,8 пайызга, 
Кенеш айыл өкмөтү 72,7 пайызга, 
Сейдикум айыл өкмөтү 90,7 па-
йызга, Талдуу-Булак айыл өкмө-
тү 57,5 пайызга, Арстанбап айыл 

өкмөтү 95 пайызга, Могол айыл 
өкмөтү 86 пайызга, Кызыл-Үңкүр 
айыл өкмөтү 32, пайызга гана ат-
карган. 

Ошондой эле бирдиктүү са-
лыкты Кеңеш айыл өкмөтү 81,4 

пайызга, айыл чарба эмес жер са-
лыгын Акман айыл өкмөтү 86,3 
пайызга, Бешик-Жон айыл өкмө-
тү 83,4 пайызга, милдеттүү па-
тентти Акман айыл өкмөтү 73,5 
пайызга, Сейдикум айыл өкмөтү 

39,7 пайызга, ыктыярдуу патентти 
Акман айыл өкмөтү 94,9 пайызга, 
Сейдикум айыл өкмөтү 95,1 па-
йызга зорго жеткирген. 

Натыйжада, Акман айыл өк-
мөтү салыктын 4 түрүнөн, Бе-

шик-Жон айыл өкмөтү 3 түрүнөн, 
Базар-Коргон шаары 1 түрүнөн, 
Кеңеш айыл өкмөтү 2 түрүнөн, 
Сейдикум айыл өкмөтү 3 түрү-
нөн, Талдуу-Булак айыл өкмөтү 
2 түрүнөн, Могол айыл өкмөтү 1 
түрүнөн, Арстанбап айыл өкмөтү 
1 түрүнөн, Кызыл-Үңкүр айыл өк-
мөтү 1 түрүнөн план тапшырма-
ларды аткарышкан эмес. 

Базар-Коргон райондук мам-
лекеттик администрациясынын 
коллегиясынын жакында болуп 
өткөн жыйынында быйылкы би-
ринчи жарым жылдыкта район-
догу социалдык-экономикалык 
абал кеңири талкууланып, салык 
жыйноо жагынан көрсөткүчтөрдү 
жакшыртуу, план-тапшырмалар-
ды жыл аягына чейин сөз жок ат-
каруу талаптары коюлду. 

нургүл аБдылдаева,
кабарчы

Базар-коргон: Салык жыйноодо өСүш Бар

Базар-коргон районунда салык базасын 
кеңейтүү, ишкерлерге ыңгайлуу шарт 

жаратуу жана алар менен иштешүүнү жак-
шы жолго коюу аркылуу салык жыйноо 
багытында жарым жыл ичинде жакшы 
көрсөткүчтөр жаралды. мисалы, район 
боюнча 2021-жылдын биринчи жарым жы-
лына мамлекеттик бюджетке салык төлөм-
дөрүнүн жыйноонун жалпы планы 90 мил-
лион 149 миң 200 сомго бекитилген болсо, 
иш жүзүндө 92 миллион 159 миң 600 сом 
жыйналып, ал 102,2 пайызга аткарылды. 
Бул тууралуу Базар-коргон райондук ад-
миниитрациясынын расмий маалыматта-
рында айтылган.
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Топулуу торгой тил безеп көктө сайраган,
Кулпуруп талааң--кызгалдак гүлү жайнаган.
Табият берген кооздукка чексиз бөлөнүп,
Ата журт бир кез турчу элең ташып байманаң.
Ал кезде жергем бейиштей элең кут тамып,
Арзышып келген далайлар мында суктанып.
Андагы кооздук калбаптыр бүгүн ыпым да,
Адыр, тоо, түзүң томсоруп турат муңканып...
Атаганат десеңчи, кечээ эле айтылуу ата журтубуз Ала-

Тоо коюнунда атыр жыттуу абасы, апакай мөңгү баскан 
чокулары, андан аккан мөлтүр тунук көк кашка булакта-
ры, арча,карагай, кайың аралаш токойлору, миң түркүн 
кооз гүлдөрү жана да сан түркүн канаттуу куштары, жа-
ныбарлары менен далайларды суктантып өзүнө тарткан 
бейиштей болгон жергебиз бар эле. Дал ошол бейиштин 
төрүндөй болгон ата-журтубуз Ала-Тоо коюнун жат душ-
мандардан коргоп эчен кыл чайнашкан салгылаштарда кан 
жутуп кармашкан эр жүрөк ата-бабаларыбыз кылымдар 
бою көздүн карегиндей сактап келбеди беле. А биз бүгүн 
ошол ата-бабабыздан мурас болуп калган ыйык ата-жур-
тубузду өз калыбында аздектеп күтө алдыкпы? Албетте,-
жок. Мекен кызыкчылыгынан бүгүн күнүмдүк турмушту, 
байлыкты жогору коюп калдык. Бийлик башына келген-
дер ата-журттун келечегинен өз кызыкчылыгын жогору 
коюп, кылымдар боюу жер алдында катылып жаткан кен 
байлыктарды чет элден келген кузгундарга четинен бө-
лүп сатып киришти.

Ата-бабабыздан калган жакшы сөз бар "Душманга кол-
тук ачпа" деген. Биз бүгүн колтук ачып эле эмес, инвес-
тор деген иш билгилерге кучагыбызды кенен жайып ачып 
бердик эле эмне болду? Өз кызыкчылыгын көздөгөн өзгө 
журттун келемиштери өлкөбүзгө азыноолак "жем чачып" 
коюп, ачкүсөндөй эле коюнубузду тытып киришти. Натый-
жада кечээ эле көйкөлүп жаткан жашыл төрлөрүбүз бүгүн 
кунары кетип эрме чөлгө айлануу коркунучунда турат.

Миң түркүн гүлдөр жыпарын чачып аңкыбай,
Миң жашар арчаң жапжашыл болуп жаркыбай.

Топулуу торгой жок болуп жылуу койнуңдан,
Булбул куш дагы суюлуп барат таңшыбай.
Дары эле дартка көк мөлтүр тунук булагың,
Жайкалган төрүң, жапжашыл көрпө тулаңың.
Абасы таза, ак мөңгү баскан тоолоруң,
Азгырып турчу ар качан козгоп кумарың.

Ооба десеңчи, көзгө сүртөр дарылык касиети арбын, 
көркөм, кооз, сулуу жергебиз бүгүн эми күн санап кунары 
кетип, баягы чырайын жоготуп жаткандыгы өкүндүрөт. 
Кечээ эле алтын боор ак чабактар сүзүп ойноочу мөлтүр 
тунук сууларыбыз бүгүн киргилттенип ылай сууга ай-
ланып, андагы балыктар кен иштеткен компаниялардан, 
алтын байытуучу фабрикалардан чыккан сыркынды суу-
лар,химикаттар жана реагенттердин кесепетинен улам 
азайып, таптакыр жок болуп кетүү коркунучунда турат. 
Токойлор болсо четинен кыркылып, кен казуу шылтоосу 
менен какыраган чөл медиянга айланууда. Буга күйгөн 
жан барбы,жок. Тетирисинче экологиябызга эч кандай 
зыяны тийбейт деп аттуу-баштуу жетекчилер, окумал 
илимпоздор жан үрөп калкыбызды ишендирип келишет. 
Кен казылган аймактагы кыркылган дарактардын эсеби 
жок. Кылымдар бою кебелбей турган тоолорубуз бүгүн 
оор техникалардын, жардыргыч заттардын жардамы ме-
нен талкаланып урандыга айланууда.

Сугалак жандар сук артып бүгүн байлыкка,
Сууңду булгап цианид менен айрыкча.
Ач бөрү сымал коюнуң тытып киришти,
Адамзат мынча өч болду билбейм алтынга...

Ушул жылтырак сары темирдин азгырыгынан ата-жур-
тубуз талкаланып бүтмөй болду. Ырас,кен казуу иштери 
башка өлкөлөрдө деле бар, бирок биздегидей таламайга 
салып тытып ийишпеген. Анан калса көпчүлүк өлкөлөр-
дө жер алдын казып кирип шахта--тоннель кылып иш 
жүргүзүлсө, биздеги компаниялардын басымдуу бөлүгү 
ачык карьер деп тоолорду аткылап, тегиздеп эле майкан-
дап киришти.

Ушундан улам ойлойм да ата-журтубуз алтындын, кен 
байлыктын мекениби, айтор өлкө аймагында далай компа-
ниялар иш жүргүзүүдө. Биздин Ала-Бука--Чаткал аймакта-
рында эле ондогон фирмалар бар. Улам жаңы компаниялар 
келип, сай-сайларга орношууда. Баарынын эле лицензиясы 
бар. Жадакалса мамлекеттик корук жайларды казууга да 
лицензиялар берилгендиги таң калыштуу. Же лицензия-
ны берген "азаматтарга" элибиздин, жерибиздин эртеңи 
сары чакага арзыбай калганбы, ким билет? Тек гана өздө-
рүнүн жеке кызыкчылыгын, күнүмдүк жыргалчылыгын 
ойлоп, ата-журтка аябагандай чоң кыянатчылык кылып 
келишүүдө. Ушундай көрүнүштөрдөн улам:

Эзелтен берки экология бузулуп,
Эчен бир сонун, кооз жерлер бүгүн кубулуп...
Жер саткандарды, кен саткандарды ылайым,
Жер энебиздин кетсе экен деймин тузу уруп.

Кайран гана Ала-Тоом, ата-журтум "элүү жылда эл 
жаңы, жүз жылда жер жаңы" демекчи, алдым-жуттум ат-
каминерлер ач күсөндөй алкымдарын тыйбаса, ким билет 
келечекте кандай болоорун? Экологиябыздын эртеңин 
ойлосок эмитен этегибизди жатканыбыз дурус болмок...

токтомухамед темиралиев,
кабарчы

миң түркүн гүлдөр
жыПарын чачыП аңкыБай

Эгер салыштыра келсек, 
2019-жылдын биринчи жары-
мында компания 1 миллиард 
296 миллион 565 миң сомдук, 
2020-жылдын биринчи жары-
мында 1 миллиард 226 миллион 
407 миң сомдук киреше тапкан 
эле. Ошентип, быйылкы жарым 
жылдыкта 2019-жылдын жарымы-
на салыштырмалуу 179 пайызга, 
2020-жылдын биринчи жарымына 
салыштырмалуу 198 пайызга өсүш 
берген. Бул, албетте, Кыргыз Рес-
публикасынын Эгемендигинин 30 
жылдыгына карата “Кыргызнефте-
газ” ачык акционердик коомунун 
белеги десе болот.

Компанияда кирешелердин 
өсүшү менен жалпы алынган дүң 
продукциянын өздүк наркы, же 
болбсо өндүрүүгө кеткен чыгым-

дары да өткөн жылдарга салыш-
тырмалуу кыйла азайган. Мисалы 
алсак, 2019-жылдын биринчи жа-
рымында продукция өндүрүүгө 
кеткен чыгым жалпы кирешенин 
67 пайызын, 2020-жылдын бирин-
чи жарымында 65 пайызын түз-
гөн. Ал эми быйыл жарым жыл-
дыкта бул көрсөткүч 53 пайызга 
азайып, компаниянын экономика-
лык-каржы көрсөткүчтөрү кыйла 
жакшырган.

Мына ушундай көрсөткүчтөр-
дүн натыйжасында компаниянын 
жарым жылда алган пайдасы да 
өстү. Эгер салыштыра келсек, 
2019-жылдын биринчи жарымын-
да компаниянын алган пайдасы-
нын көлөмү 429 миллион 992 миң 
сомду түзүп, 33 пайызга жеткен 
болсо, 2020-жылдын биринчи жа-

рымында бул көрсөткүч 361 мил-
лион 542 миң сомго азайып, 29 
пайызды түздү. Ал эми быйыл жа-
рым жылда алынган пайданын кө-
лөмү 949 миллион 489 миң сомго 
жетип, 41 пайызды түздү.

Демек, “Кыргызнефтегаз” ком-
паниясынын быйылкы пайдасы 
2019-жылдын биринчи жарымы-
на салыштырмалуу дээрлик 221 
пайызды, 262,6 пайызды түздү. 
Бул чынында эле рекорддук көр-
сөткүч.

Эске сала кетсек, Кыргызстан-
да бийлик алмашкан соң “Кыргыз-
нефтегаз” ААКнын жетекчилиги да 
алмашкан эле. Жаңы бийликтин 
тушунда келген жаңы жетекчилик 
бул компанияга көнүшмүш болуп 
калган коррупциялык аракеттерге 
жол койбой, жалпы мамлекеттин 
пайдасы үчүн аракет жасаганы бы-
йылкы жарым жылдык көрсөткүч-
төрдөн эле байкалып турат. Буга 
чейин аталган компанияга келген 
жетекчилер коррупциялык жаң-
жал иштерге аралашып, жоопко 
тартылышканы коомчулукка маа-
лым. Мурдагы бийлик учурунда 
иштеген акыркы жетекчисине да 
укук коргоо органдары тарабынан 
издөө жарыяланган, азырынча та-
былып, жоопко тартыла элек.

нургүл аБдЫлдаЕВа

«кыргызнеФтегаз» ишканаСы 
рекорд жаратты

Быйылкы жарым жылдыкта кочкор-ата шаа-
рында жайгашкан өлкөдөгү тармактык ири ком-

пания “кыргызнефтегаз” ачык акционердик коому 
өзүнүн 120 жылдык тарыхындагы ири рекорддук 
корсөткүчтү жаратты. атап айтканда, быйылкы би-
ринчи жарым жылдыкта аталган компания 2 мил-
лиард 325 миллион 624 миң сомдук киреше тапкап. 
Бул тууралуу расмий маалыматтарда айтылды.

доведение треБований
ПоСтановления ПравительСтва кр №44 

от 16.02.2021 года
«о нормах ПродовольСтвенного Пайка 

военноСлУжащим кр»
Военной прокуратурой Жалал-Абадского гарнизона проводится соот-

ветствующая работа по доведению норм продовольственного пайка до воен-
нослужащих всех категорий, а именно требований постановления Прави-
тельства Кр №44 от 16.02.2021 года «О нормах продовольственного пайка 
военнослужащих Вооруженных Сил Кыргызской республики, других воинс-
ких формирований и государственных органов Кыргызской республики, 
в которых законом предусмотрена военная служба, а также воспитанни-
ков Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского 
Союза Асанова ДаираАсановича», вступившего в силу с 1 апреля 2021 года.

Так, согласно постановлению Правительства Кр №44 от 16 февраля те-
кущего года «О нормах продовольственного пайка военнослужащих Кр» 
увеличена норма продовольственных пайков военнослужащих. В рацион 
включены дополнительные продукты питания, в том числе колбасные изде-
лия, сыр, сгущенное молоко и фрукты. Кроме того, существенно увеличена 
суточная норма мяса, рыбы, макаронных изделий и растительного масла.

Военнослужащим Вооруженных Сил Кыргызской республики, дру-
гих воинских формирований и государственных органов Кыргызской 
республики, в которых законом предусмотрена военная служба, уве-
личены следующие нормы продовольственных пайков: норма № 1 "об-
щевойсковой паек"; норма № 2 "лечебный паек"; норма № 3 "общевойс-
ковой сухой паек"; норма № 4 "высокогорный сухой паек"; норма № 5 
"ночной паек"; норма № 6 "летний паек". Воспитанникам Кыргызского 
национального военного лицея имени Героя Советского Союза Асано-
ва ДаираАсановича установлен продовольственный паек по норме №7.

Следует отметить, что норма продовольственного пайка военнос-
лужащих не менялась с 2002 года.

Пользуясь случаем, хотелось бы заверить военнослужащих и членов 
их семей, что военная прокуратура Жалал-Абадского гарнизона всегда 
стоит, и будет стоять на страже ваших прав и свобод.

С жалобами можно обращаться в военную прокуратуру жалал-
абадского гарнизона расположенную по адресу: г. Жалал-Абад, ул. Эр-
киндик 2Б и на номера горячей линии (03722) 2-03-44. 

Следователь военной прокуратуры жалал-абадского гарнизона:
М. А. КАМБАрАЛИеВ
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Кыргызстан - дарылык касиети бар, бал 
ширесин чогултууга ылайыктуу өсүмдүктөр-
гө бай чексиз жайыттарга ээ боолгон, тоолуу 
өлкө. Кыргыз жергесининде жаратылышы бай, 
өсүмдүктөрдүн био түрдүүлүгү жогору болгон-
дуктан балчылыкты өнүктүрүүгө жана жылы-
на миңдеген тоннага чейин сапаттуу бал алуу-
га шарт түзөт.

Кыргызстанга биринчи жолу колдо өстүрү-
лүүчү бал аары тукумдарын ХIX кылымдын 
60-70 жылдарында сырттан көчүп келгендер 
ала келишкен. Буга чейин деле жөнөкөй ыкма 
менен бал өндүрүү жүрүп турган. Ал мезгил-
дерде жергиликтүү жашоочулар жапайы аары-
лардын балын пайдаланышкан жана жерги-
ликтүү базарларга алып чыгышкан. 

Кыргызстандын климаты, жаратылыш 
шарттары бал аары асыроого абдан ыңгай-
луу. Бизде өскөн дарылык касиети жогору 
өсүмдүктөр жогорку сапаттагы бал өндүрүүгө 
шарт түзөт. Ошону менен бирге бал аарылары-
нын токойлордун калыбына келүүдөгү орду 
абдан чоң, демек бал асыроо менен бирге жа-
ратылышыбызды сактап калабыз.

Кыргыз жергесинин табиятын калыбына 
келтирүү жана сактап калуу максатында Би-
риккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Прог-
раммасы аркылуу аткарылган, Глобалдык 
экологиялык фондунун Чакан гранттар прог-
раммасы (БУУӨП ГЭФ ЧГП) үзүрлүү көмөк 
көрсөтүүдө. Бул программанын көмөк көрсөт-
көн багыттарынын бири болуп жоголуп бара 
жаткан жан жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү 
сактоо менен биотүрдүүлүктү сактап калуу.

Ушул программанын алкагында “Аары-
чылыкты өнүктүрүү үчүн, Дашман коругу-
нун аймагында Кыргыз расасындагы жапайы 
аарыларынын популяциясын жергиликтүү 
жамааттардын колдоосу менен калыбына кел-
тирүү”. долбоору “Нью Эко Форест” коомдук 
экологиялык фонду фонду тарабынан ишке 
ашырылып жатат.

“Нью Эко Форест” коомдук экологиялык 
фонду жапайы аарыларынын популяциясын 
сактап калуу менен бирдикте жергиликтүү 
жашоочулар менен бакма аарычылыкты да 
өнүктүрүү боюнча жумуштарды алып барууда.

Азыркы мезгилде балчылык кесип катары 
калыптанып бир топко өнүгүп бал асыроодо-
гу жаңы технологиялар ишке аша баштады. 
Анткен менен аарыларды туура тандоо жана 
асыроо, балдын сапатын жакшыртуу жумуш-
тарына көңүл бурууга мезгил келип жетти. 

Балчылыкты туура өнүктүрүү менен өлкө-
бүздүн экономикасын көтөрүүгө да чоң пайда-
сы тиерин эстен чыгарбашыбыз керек.

Бал челектерди
жайгаштырУУда
Эмнелерди Билүү

зарыл
Эң жакшысы бал челектер турган аянт, 

тынч жер болуш керек башкача айтканда катуу 
шамалдан оолак болгону жакшы. Айланасы бак 
дарактардын тилкеси менен курчалса дурус бо-
лот. Табигый булактардын, кичине сайлардын 
жана кичине көлмөлөрдүн жанына жайгашса 
абдан жакшы. Эгерде андай шарт болбосо, анда 
аны уюштурууга аракет жасоо керек (М: Аа-
рыларды сугаруучу идиш орнотуу).

кандай жерлерге
Бал челектерди

жайгаштырУУга
БолБойт?

 Чоң көлөмдөгү суулардын жанына (да-
рыялар, көлдөр)
 Жогорку чыңалуудагы электр мамыча-

лары орнотулган жерге
 Байланыш станциялары жайгашкан 

жерге
 Нымдуу жерлерге (мындай шартта ары-

лар көп оорушат)
 Аарыларды кароодо телефон колдон-

боого аракет жасоо керек.

үйрөнчүк Балчы кайСы
Породадагы аары

менен иштеСе Болот
Бал аарысын сатып алганга чейин, өзүңүз-

дүн бал челегиңизде өстүрүп көбөйтө турган 
аарынын породасын тандап алышыңыз керек. 
Үйрөнчүк үчүн карпат же кавказ породалары 
ылайыктуу. Алар жоошурак жана чектелген 
бакчалардан дагы бал чогулта алышат. Бул 
чечимди породанын бир эле белгиси боюн-
ча эмес, ашыкпастан ойлонуп, сабырдуулук 
менен кабыл алган жакшы. Бир чечимге кел-
генден кийин ошол гана породаны багып өс-
түрүү керек. Чет жактан породаларды (бак-
васт, краинка, италия аарысы) сатып алууда 

сак болуу керек. Себеби алардын эне аарысын 
чет жакта эле чыгарышат, экинчиден алынып 
келген породалар биринчи эки сезондо эле ак-
тивдүү келет, үчүнчүдөн бал чогултуу көлө-
мүн порода чечпестен балчынын аарыларды 
багуу иш аракети чечет. Бал аары чарбасында 
(пасека) аарылардын ар башка породаларын 
кармоого болбойт. 

Аарыны ар кайсы породалардан чогултпа-
гыла! Бара-бара аралашма уруктануу болуп, 
породанын белгилерин, аарынын генетика-
лык түзүлүшүн начарлатат, көп уюктанышат, 
аарынын денесинин массасы азаят, ошого жа-
раша бал чогултуу жөндөмдүүлүгү да жакшы 
болбой калат. Практикалык тажрыйба топто-
гон соң породаны тандап алып бал челекти 
көбөйтсө болот.

Башталышында канча
аары БүлөСү керек?
Тажрыйбасы жок үйрөнчүк балчыда баш-

таш үчүн канча аары бүлөсүн күтүш керек? 
Деген суроо пайда болот. Үйрөнчүк балчы-
га 4-6 бал челектен баштаса ылайыктуу. Бул 
анча чоң күчтү талап кылбайт жана тажрыйба 
топтоого мүмкүнчүлүк түзөт. Эгер кыштоодо 
ж.б. убактарда жоготууга туш болсо, анча оор 
тийбейт. Практикалык тажрыйба топтогон соң 
породаны тандап алып бал челекти көбөйтсө 
болот. Биринчи жылдары аныкталгандан ки-
йин челекти тандап 20-30 жылга чейин кызмат 
кыла тургандай болуш үчүн каражат жумша-
ган оң. Чынында эле башталгыч иште жетки-
ликтүү бал чогултуу кыйын иш, бирок балчы 
өз үй бүлөөсүн бал, жана башка бал азыктары 
менен камсыз кылбастан, кетирген каражатын 
биртикеден кайырып алышы мүмкүн. Бал 
аары чарбасы коюлуучу жерди тандап алуу-
да аарылардын биологиялык талаптарын эске 
алуу менен микроклиматка жараша, бал че-
лектер ар түрлүү бал-шире өсүмдүктөрү көп 
өскөн жерге коюлат. Бал-шире өсүмдүктөрү 
аары бүлөлөрүнүн жашоо-тиричилиги үчүн 
өтө зарыл, ошондой эле узак мөөнөткө гүлдөп 
туруучу, эрте жазда чаңдашуучу жана бал-ши-
ресин көп берүүчү өсүмдүктөргө түздөн-түз 
жакын коюулууга тийиш.

аарылардын
кыштооСУн тУУра 

УЮштУрУУ
Кыштоо мезгили табийгый шартка бай-

ланыштуу 3-6 айга чейин созулат. Эң туура 
кыштатуу болсо, аарылар тынч калыпта болуп 
тоютту аз талап кылат. Ошондо гана аарылар-
дын баардык үй бүлөөлөрү кыштан тың жак-
шы чыгышат. Буга жетиш үчүн өз убагында 
аарыларды туура кыштоого даярдап кыш бою 
кароо жүргүзүп туруу зарыл. 

Аары үй бүлөөсүн кышка даярдоо. Кыш 
алдында төл чыгарылбаган балы бар рамка-
лар чыгарылат. Уюкта гүл чаңынын жетиштүү 
болушун текшерет, гүл чаңында белок жетпей 
калса матка жумуртка салбай калат.

Кыштан жакшы чыгыш үчүн, аарыларды 
кыштатунун даярдыгын, тоютту жеткилик-
түү мол камдоодон башталат. Ошондуктан 
бал челекде тоют мол баткыдай оорун болуш 
керек. Бал челектин ортосуна жарым жарты-

лай бал чапталган рамкаларды коебуз, толук 
бал чапталган рамкаларды четтерине коебуз 
андан кийин гүл чаңы бар рамкаларды жай-
гаштырабыз.

Бал аарылар кыштан ийгиликтүү чы-
гыш үчүн, милдеттүү түрдө кийинки шарт-
тарды аткаруу керек:

 Кышка кирээрде баардык үй бүлөлөр 
чыйрак, тың жаш аарылар көпчүлүктө бол-
сун. Мындай үй бүлө кыштан женил чыгат, 
тойутту азыраак колдонуп, кыштан чыккан-
да ишмердүүлүгү тез көтөрүлөт.
 Үй бүлөдө жалаң, жаш эне аарыны кал-

тырат. Алар негизги бал жыйымдан (взятка-
дан) кийин да узак убакыт жумуртканы чы-
гара берет, мындай шартта кыштоого чейин 
бир топ жаш аарыларды чыгарып койсо болот, 
алар жазда үй бүлөнүн тез өнүгүп өсүп кети-
шинин негизги мүмкүнчүлүгү.
 Тоютту мол камдагыла, бал, гүл чаңы. 

Эгерде бул тоют жетишсиз болсо анда кыш-
тоого киргизгенче кошумча тоюттандыры-
лыш керек.
 Өтө манилүү; горчица, пахта балдарын 

эч качан рамкада кышка калтырылбайт, себе-
би алар тез шекерленип катып калат, аарылар 
азыктануусу болбой калат.
 Аарынын баардык рамкалары кыш ал-

дында кыскартылып жылууланылат. 
 рамканын балы 2 килограмдан кем бол-

со, аларды бал челекде калтырбайт. 
 Аарылар рамкадан рамкага өтүү үчүн 

бал челекдин ичиндеги температура нөлдөн 
жогору болуга тийиш, жарым рамка бал бол-
со аарылардын өлүмү болушу мумкун же 
арыларды эки топко бөлүп жиберет, мындай 
жагдай үй бүлөнүн кыштан чыгышына терс 
таасирин тийгизет.
 Кыштоо убагында чыккан көйгөйдү 

тез жана өз убагында жою керек. Ошондо 
гана аарылардын ийгиликтүү кыштоосуна 
шар түзүлөт.

аарылардын
кыштоодон чыгарУУ 

мөөнөтү
Балчылык мезгил аарыларды кыштан чы-

гаруу менен башталат. Жазында бал челек-
терди чарбага (пасекага), кыштоо шартына 
жараша ар кандай мөөнөттө алып чыгышат. 
Эгерде кыштоо ойдогудай өтсө, тоют камы 
жетиштүү жана сапаттуу болсо, ич өтүү бай-
калбаса, анда аарыларды кыштоодон чыга-
рууга шашылбаган оң. Бал челектерди чарбага 
тышкы жылуулук 12 градустан дан кем эмес 
болгондо чыгарат. Бул убакта алгачкы гүлдөр 
чаңдашып, нектар берүүгө жарап калышат.

Эгерде аарылар кыштоого жетиштүү тоют 
менен кирбесе же бал аралашмасы менен тоют-
танса, анда аарылар тынчызданышат, ызылда-
шат дагы бал челектин алдыңкы бетине учуп 
челектин бетин булгашса аларды кыштан чы-
гарууну кечиктирбеш керек. Бул учурда кыш-
тоочу жайда температура 8-10 градуска чейин 
ысыйт, ошондуктан кыштоочу жайдагы жы-
луулукту азайтышат. Түнкүсүн эшикти ачып 
коюп муздатышат.

аары биздин планетада-
гы жашоочулардын эң 
байыркысы болуп эсеп-

телет. алар байыркы адам-
дан мурда 55-60 миллион жыл 
мурда жаралган. Эчактан бери 
адам менен жаратылыштын бул 
уникалдуу жандардын ортосун-
да тыгыз байланыш пайда бол-
гон. адам баласы илгээртен эле 
аарынын жашоосунан келип 
чыккан бардык продуктуларды-
балды, аарынын уусун, пропо-
листи, момду, перганы пайдала-
нып келген.

Бал аарыларынын жашооСУ 
жана Балчылыкты өнүктүрүү



№32 (1549) 
16.08.20217акыйкат ДОЛБООр

лай бал чапталган рамкаларды коебуз, толук 
бал чапталган рамкаларды четтерине коебуз 
андан кийин гүл чаңы бар рамкаларды жай-
гаштырабыз.

Бал аарылар кыштан ийгиликтүү чы-
гыш үчүн, милдеттүү түрдө кийинки шарт-
тарды аткаруу керек:

 Кышка кирээрде баардык үй бүлөлөр 
чыйрак, тың жаш аарылар көпчүлүктө бол-
сун. Мындай үй бүлө кыштан женил чыгат, 
тойутту азыраак колдонуп, кыштан чыккан-
да ишмердүүлүгү тез көтөрүлөт.
 Үй бүлөдө жалаң, жаш эне аарыны кал-

тырат. Алар негизги бал жыйымдан (взятка-
дан) кийин да узак убакыт жумуртканы чы-
гара берет, мындай шартта кыштоого чейин 
бир топ жаш аарыларды чыгарып койсо болот, 
алар жазда үй бүлөнүн тез өнүгүп өсүп кети-
шинин негизги мүмкүнчүлүгү.
 Тоютту мол камдагыла, бал, гүл чаңы. 

Эгерде бул тоют жетишсиз болсо анда кыш-
тоого киргизгенче кошумча тоюттандыры-
лыш керек.
 Өтө манилүү; горчица, пахта балдарын 

эч качан рамкада кышка калтырылбайт, себе-
би алар тез шекерленип катып калат, аарылар 
азыктануусу болбой калат.
 Аарынын баардык рамкалары кыш ал-

дында кыскартылып жылууланылат. 
 рамканын балы 2 килограмдан кем бол-

со, аларды бал челекде калтырбайт. 
 Аарылар рамкадан рамкага өтүү үчүн 

бал челекдин ичиндеги температура нөлдөн 
жогору болуга тийиш, жарым рамка бал бол-
со аарылардын өлүмү болушу мумкун же 
арыларды эки топко бөлүп жиберет, мындай 
жагдай үй бүлөнүн кыштан чыгышына терс 
таасирин тийгизет.
 Кыштоо убагында чыккан көйгөйдү 

тез жана өз убагында жою керек. Ошондо 
гана аарылардын ийгиликтүү кыштоосуна 
шар түзүлөт.

аарылардын
кыштоодон чыгарУУ 

мөөнөтү
Балчылык мезгил аарыларды кыштан чы-

гаруу менен башталат. Жазында бал челек-
терди чарбага (пасекага), кыштоо шартына 
жараша ар кандай мөөнөттө алып чыгышат. 
Эгерде кыштоо ойдогудай өтсө, тоют камы 
жетиштүү жана сапаттуу болсо, ич өтүү бай-
калбаса, анда аарыларды кыштоодон чыга-
рууга шашылбаган оң. Бал челектерди чарбага 
тышкы жылуулук 12 градустан дан кем эмес 
болгондо чыгарат. Бул убакта алгачкы гүлдөр 
чаңдашып, нектар берүүгө жарап калышат.

Эгерде аарылар кыштоого жетиштүү тоют 
менен кирбесе же бал аралашмасы менен тоют-
танса, анда аарылар тынчызданышат, ызылда-
шат дагы бал челектин алдыңкы бетине учуп 
челектин бетин булгашса аларды кыштан чы-
гарууну кечиктирбеш керек. Бул учурда кыш-
тоочу жайда температура 8-10 градуска чейин 
ысыйт, ошондуктан кыштоочу жайдагы жы-
луулукту азайтышат. Түнкүсүн эшикти ачып 
коюп муздатышат.

Аарычылык менен алектенүүдө аарылар-
дын жаздагы биринчи учуп чыгуусуна көз са-
луу эң керектүү учур. Эгер чарбада бал челек-
тер бири биринен 8-12 м аралыкта жайгашса 
тегерек четте бак дарак өсүп, челектер ар түр-
дүү түскө сырдалса аарылар жакшы учушат 
дагы адашпай өз бүлөсүн оңой табышат. Тес-
керисинче бал челектер 2-4 м аралыкта тыкыз 
жайгашса, тегерете бак дарак жок ачык жер 
болсо, челектер жалаң кызыл же күрөң түскө 
сырдалган болсо, учуп чыккан аарылар баш-
ка челектерге конуп баш аламандык болушу 
мүмкүн. Аарылар бир челеке көп жыйылып, 
эне аарылар өлүмгө дуушар болушат, ошол 
эле убакта башка бал челектер бош болуп ка-
лат. Ошондуктан бал челеги көп чарбада учак 
тешиктердин баарын бир убакытта чогуу ач-
пайт. Кыштоодон мурунку чыккан челектер-
дин тешиктерин, кийинкилерин кечиктирип 
ачып коюшат. Эрте сыртка чыккан аарылар 
жоошуп калышат да, кийинки чыккан аары-
ларга тоскоол болушпайт.

Учуп жүрүүсү боюнча аарылардын үй бү-
лөсүнүн абалын аныктоого болот: Жакшы 
кыштаган үй бүлө энергиялуу, жандуу келип 
топ-тобу менен пасеканы айланып учушат 
дагы бат эле уячаны калдыктардан тазалап, 
жумуш кылууга бат киришет. Эгер кыйна-
лып кыштан чыккан үй бүлө болсо, ичин өт-
көк басса, жакшы уча алышпайт.

Учуп чыккан аарылардын биринчи негиз-
ги максаты, түз ичегидеги кыш бою чогулган 
заңдардан тазалануу.

Эгерде учуп чыгуучу жерде аарылар сой-
лоп учалбай жатышса, анда кене козгогон 
оорулар болушу мүмкүн. Эгерде үй бүлө ал-
сыз болуп, жыгылып жакшы учалбай жатса, 
бул үй бүлө ачка болушкан.

Учуп чыккандан кийин учак оозун 4 см 
кыскартуу керек, начар кыштаган үй бүлөнү-
күн ички жылуулук сакталып турушу жана 
уурулукту азайтыш үчүн бир эле аары баткы-
дай кылып кичирейтип коюшат.

Кээде чарбага чыгаргандан кийин кээ бир 
үй бүлө сыртка учуп чыкпай коюшу мүмкүн. 
Андай учурда бал челекти тыңшап көрсөң, 
ичинен бир калыпта катуу үн чыкса, аарылар 
жакшы кыштагандыктан сыртка учуп чыгууга 
шашылышпайт. Анда аларды жөн коюш ке-
рек, убагы келгенде өзүлөрү учуп чыгышат.

Тыңшаганда, алсыз үн чыкса же такыр үн 
жок болсо, сөзсүз карап текшерүү жүргүзүү 
зарыл. Анда алар ооруга туш болгон же ачка, 
же болбосо өлүп калышкан. Эгерде өлүп ка-
лышса, башка аарылар учуп барбаш үчүн, чар-
бадан алыс алып барып ташташ керек.

кыштоодон кыйна-
лыП

чыккан аары
үй БүлөСүнө жардам

көрСөтүү
Жазында балчылар кыйынчылык менен 

чыккан аары үй бүлөлөрүнө жардам бериши 
керек. Жогорудагыдай үй бүлөдө төл, жумуш-
чу аарылар аз болот. Мындай бүлөлөр өлүп 
жок болушат же жакшы өнүкпөй товардык 
бал бере алышпайт.

Кандай аарылар начар деп эсеп-
телет?

Эң биринчиден - бул: эне аарысы жок, төлү 
жана жумушчу аары аз санда үй бүлөлөр.

Кантип эне аарысы жок үй бүлө-
нү оңдоо керек?

Кээде кыштоо учурунда үй бүлө эне аары-
дан ажырашат дагы мындай учурда бүлө өлүп 
жок болот, себеби мурунку аарылар өлөт, жа-
ңылар туулбайт. Башка бүлөдөн төлү менен 
эне аарыны кошуп кою эффективдүү болбойт.

Биринчиден, эрте жазда бүлөдө эркек аары 
жок болгондуктан эне аары тукумсуз калат 
дагы эне аары жок болот же уруктанбаган жу-
мурткаларды тууп, трутендер чыгат.

Экинчиден, трутендер чыккан күндө деле 
эне аарыны кошкондон жумуртка таштаган-
га чейин 28-30 күн убакыт өтөт. Ал эми жаш 
аарылар чыгуу үчүн 50 күн талап кылынат 
дагы, мынча убакытта бүлө өзүнчө иштей ал-
бай алсызданат. Туут эне аарыны сарамжал-
даган (запас) баштан алган жакшы. Ар бир 
балчыда мындай кам болушу керек.

Камдалган эне аары-бул 3-4 рамкадан тур-
ган негизги бүлөдөн жука бөлгүч менен бө-
лүнгөн же атайын өзүнчө учуп чыга турган 
көзөнөкчөсү бар челектеги чакан бүлө. Эне 
аарыны кошордун алдында бүлөдө чындыгын-
да эне аары жок экендигине көз жетүү керек. 
Эгер эне аары 2 жумадай мурда эле бүлөдө 
жок болсо жасалма эне аары болуп калышы 
мүмкүн, анда аларды жок кылуу керек, бол-
босо аарылар жаңы кошулган эне аарыны ка-
был алышпайт.

Кээде төлдөө жок, аарылар тынч болушу 
мүмкүн, андай учурларда эне аары бар бирок, 
төлдөй албаган болот. Дагы бир нерсени эске 
тутуу зарыл, жакшы эне аары эрте жазда бе-
локту тоют (гүл чаңы) жетиштүү болбосо же уя 
кенен, жылуу болбосо жумуртка тыштабайт. 
Кээ бир убакта уячанын рамкасында 1-2 эне 
пайда болушу мүмкүн, ал эми эне аары жу-
муртка таштоосун уланта берет. 

омурбек кожошев

Бал аарыларынын жашооСУ 
жана Балчылыкты өнүктүрүү

Балила эже менен Култай аке баш 
кошуп түтүн булатканына 60 
жылга аяк басып баратат. Төрт 

перзенттүү болушту. Балила эже өмү-
рүн балдарга билим берүүгө арнап, 
кырк жылдан ашык балдар бакчасында, 
андан соң Жунай Мавлянов атындагы 
лицей мектебинде тарбиячы болуп эм-
гектенип келди. Култай аке болсо мал 
докторлук кесибин тандап алып союз 
мезгилиндеги Фрунзе атындагы кол-
хоздо мал доктор болуп үзүрлүү эм-
гектенип өз ишинен баар таап, учурда 
деле эмгектенип келет. Кербен шаа-
рында Култай аке менен Балила эжени 
тааныбаган адам жок деп койсок деле 
жанылышкандык болбойт. Балила эже 
менен Култай аке балдарын адамкер-
чиликке, чынчылдыкка, ак ниеттүү 
болуп эмгекчил болууга тарбиялады. 
Чеке тери менен тапкан ак мээнетине 
багып өстүрдү. Учурда тогуз перзенти-
нен 6 кыз, эки уулу бар. Гүлзат деген 
кызы мектепте мугалим болуп иштеп 
жаткан мезгилинде өтүп кетти. Эң кы-
зыгы Балила эже менен Култай акенин 
үй-бүлөсүндө он жогорку билимдүүлө-
дүн диплому бар. Жакында бул үй-бү-
лөдө чон кубанычтын майрамы болуп 
өттү. Кызы Перизат экономика илим-
деринин кандидаты, андан кийинкиси 
рахат филология илимдеринин канди-
даты болсо,эн чоң кызы Махабат фило-
логия илмдеринин доктору. “Дүйнөнүн 
тилдик сүрөтү жана котормо” деген 
илимий изилдөө жаатындагы китеби 
жарык көрүп, ушул эмгеги менен док-
торлук жактап, илимий ишиндеги чоң 
эмгек болуп калды. Дүйнөнүн тилдик 
сүрөтүн изилдөө үчүн негизги обь-
ект катары “Манас” эпосу жана анын 
англис тилндеги котормосу тандалып 
алынып Манас эпосунун тили терең 
мазмун, турмуштук негиз, мифтик мо-
тивдер стилистикалык маркерленген 
тилдик каражаттар, боектуу лексика 
менен жуурулушуп, көркөм текстин 
информативдик, когинитивдик, эсте-
тикалык кызматтарды аткарган уни-
калдуу үлгүсү катары эсептелет. Бул 
монографияда изилдөо ишинин жүрү-
шүндө мына ушул аспектиде талдоого 
алынган. Кыргыз жана британия элде-
ринин маданияты жана алардын дүйнө 
таанымындагы өзгөчөлүктөр туура-
сында маалымат алууга окутуучулар-
га жана макгистрларга, аспиранттар-
га, илимпоздорго, котормочуларга эң 
мыкты табылгыс эмгек катары баалуу. 
Англис тилинде жакталган бул эмгек, 

мугалимдер үчүн да баалуу экендигин 
белгилеп кетүүгө болот.

Балила эже менен Култай кызда-
рынын мындай жетишкендиктерине 
абдан ыраазы болуу менен айылында-
гы карыялардын, ак элечек энелерден 
бата алып берүүгө кыздарын чогул-
туп, бул үй-бүлөдө майрам. Салтанат-
ка Кыргызстан Мамлекеттик Универ-
ситетинде эмгектенип жаткан кызы 
Изат кандидаттык ишин жактоонун 
алдында тургандыктан келе албады. 
Изат илмий ишин ийгиликтүү жак-
таса, илимпоздордун үй-бүлөсүңдө 4 
илимдин кандидаты, 1 доктору болот 
деген тилек бар.

Балила эже менен Култай акенин 
балдары баары жогорку билимдүү, ата-
сын менен апасынын тарбиясына су-
гарылгандыктан Азамат Бишкек шаа-
рында гипермаркет соода борборунда 
бөлүштүрүү борборунун директору, 
андан кийинки Самат Аксы райондук 
ички иштер бөлүмүндө ага тергөөчү 
болуп эмгектенсе, Бурмагүл текстил 
өнөр жайында технолог, Изат, Нурзат, 
Перизат, Махабат жогорку окуу жай-
ларында окутуучу болуп эмгектенип 
келишет. Илимдин артынан түшкөн 
мыкты адисттер өлөбүздүн байлыгы 
эмей эмне. Кыздары да мыкты адист-
терди тарбиялап өстүрүп келет. Өлкө-
бүздүн келечегине мыкты адисттерди, 
илимпоздорду тарбиялап берүүсү өл-
көбүздүн ишенимдүү келечегин тү-
зүүгө негиз болот деп ишенимдүү ай-
тууга болот. Белгилеп кетүүчү нерсе 
Махабаттын бир чыгармасы эл аралык 
конкурста мыкты чыгарма катары баа-
ланып калышы, Махабаттын дагы бир 
жазуучулук талантынын ачылышына 
жол ачып турганы. Балила эже менен 
Култай аке жакшы келиндер менен жак-
шы күйө балдардын да атасы энеси. Ко-
роо толо небюерелер менен чеберелери 
да илимге умтулган балдар болсо де-
ген тилектери бар. Эмгекчил кыздарга 
айылдын аксакалдары, ак элечек эне-
лер ак баталарын беришти. Ушундай 
асыл кыздар менен балдарды тарбия-
лаган Балила эже менен Култай акеге 
да узак жашап, балдарды менен кызда-
рынын сый урматын көрүүнү каалаш-
ты. Аксынын илимпоз кыздарына биз 
да ийгиликтерди каалайбыз.

абдымомун калБаев,
аксы району

акСынын
илимПоз кыздары -

Бир тУУгандар
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аз жашаСа да
Саз жашады

Төрөгелди Балтагулов 46 жашында 
оорудан улам кайтыш болгон. Күчкө то-
луп, бардык жактан такшалып, эли, жерин 
башкара турган кызматтарга жол ачылып 
калган мезгилде шум ажал алып кетти. Ан-
дан бери жарым кылымдан ашык убакыт 
өтсө да анын ишмердүүлүгүн калкы дайы-
ма эскерип, оозунан түшүрбөй келет. Жаш-
тайынан чыйрак өскөн бала билим алууга 
умтулуп, катардагы мугалимден баштап, 
районду башкарып, Жалал-Абад, Ош об-
ком партиясынын биринчи катчысы болгон. 
1962-жылы Кыргызстан кесиптик кеңеши-
нин төрагалыгына шайланып, Кыргызстан 
комунисттик партиясынын борбордук ко-
митетине мүчөлүккө кондидант болгон. Ал 
Искак раззаков, Төрөбай Кулатов, Султан 
Ибраимов, Абсамат Масалиев өңдүү улуу 
инсандар менен иштеген. 

Кичи мекени Ала-Букада айыл аймак-
ка ысмы берилген, эстелиги борбордук 
аянттан орун алган. Элге эмгегин арнаган 
адам аз жашаса да саз жашады. Ал эми 100 
жылдык мааракеге Төрөгелди Балтагулов 
атындагы мектептин мугалимдер жамааты, 
айылдык кеңештин депутаттары, райондук 
мамлекеттик администрациясынын жетек-
чилигинде жогорудагы жоопкерчиликтүү 

иш-чараны эсте каларлык өткөрүүгө кам 
көрүп жатышат.

СаПа Эненин арманы
Төрөгелдинин ата-энеси Балтагул менен 

Сапа эне айылдагы оокаттуу үй-бүлөлөрдөн 
болгон. Алар уулунун кут менен келгенин 
көпкө жашырышканын бир тууган үкөсү 
Атамырзанын эскерген жайы бар эле. Окуя 
төмөндөгүчө болгон экен. Боз үйдүн түндү-
гүнөн ай түшкөн жерге Сапа эне дасторко-
нун жайып, оокат кылуу менен алектенип 
жүрөт. Уулдары Нурдин менен Дөбүталы 
уктап калат. Төрөгелди беш айлык апасы-
нын колунда экен. Оокат даяр болгондо ко-
лундагы баласын атасына берет, ал этегине 
алып отурат. Тамак тартылганда баланы 
көрпөчөнүн үстүнө жаткызат. Ошол мезгил-
де үйдүн ичи жарк этип, өтө чоңөйуп кетет. 
Заматта суу шарылдап төгүлүп, жайылып 
толуп кетиптир. Муну көргөн апам чочуп, 
аябай коркуп калат. Атам көрпөчөдө жаткан 
баласын шашып колуна ала коет, апасы суу 
болду бала деп шашкалактайт. Анда атам 
апама карап, бул кут, биздин үйгө касиет-
түү кут кирди тез ак жоолук алып кел деп-
тир. Апам ак жоолукту таап келгенде атам 
баланын үстүнө шашпай жаап, кучактап, 
бооруна кысып отурат. Апамын шайы ооп 
турганда китеп окуп, эскичиликтен каба-
ры барлыгын айтып сооротот. Бул окуяны 
сыр сактап жүрүшөт. 

Төрөгелди кайтыш болгондо Сапа эне 
жогорудагы окуяны көп эстеп арман кылчу 
экен. Мен ошондо кут келгенде тоготпогон 
экем, баламы таң атканча колума кармап 
отурбайт белем, аны көрпөчөнүн үстүнө 
жаткырганда кут жерге жайылып кеткен 
турбайбы деп Сапа апам кайгырып, кү-
йүп-күйүп жүрүп өтүп кетти, деп айтканы 
эсимде. Бул сырдуу окуя тууралуу “Үзүр-
лүү жол, үлгүлүү өмүр” деген китепте да 
кеңири баяндалыптыр. 

ЭСкерүүлөр
Кыргыз Эл Баатыры, мамлекеттик коом-

дук ишмер Абсамат Масалиев эсгемен-
дүүлүгүбүз жаңыдан түптөлүп жатканда 
шайлоо болуп, президенттикке талапкер-
лигин коюп, жолугушуу өткөрүү үчүн Ала-
Бука районуна келгенин көрүп учурашып 
калдым. Кыш айы, күн суук болчу. Абса-
мат Масалиевди коштоп Бекмамат Осмонов, 
Адахан Мадумаров келген. Түш ооп калган 
мезгил эле. Мектептин жанында келе жат-
сам Абсамат Масалиев Төрөгелди Балтагу-
лов атындагы деген жазууну окуп туруптур. 
Ошондо кайран кишини эли унутпаптыр 
деген сөзүнү эшитип калдым. Анан буру-
луп мейманкана жакка басты, көрсө бийлик 
өкүлдөрү мейманкананы жаап, жарыгын 
да өчүртүп салган. Маданият сарайына да 
киргизбегенин уктум. Ошондо Таштемир 
Ырысматов конокторду үйүнө алып барып, 
меймандаган. Эртеси Төрөгелди Балтагу-
ловдун туулган айылы Ызарда шайлоочу-
лар менен жолуккан. 

Кийин Масалиев Төрөгелди Балтагу-
ловду мындайча эскергенин окуп калдым. 
“Сага окшогон адистерди партиялык ор-
гандын аппаратына алганыбыздын себеби 
көмүр өнөр жайындагы ишти терең түшү-

нүп, билүү зарыл болуп жатат. Дал ушул 
тармакта бир топ татаалдыктар бар, келе-
чекте дагы өнөр жай проблемаларын жак-
шы билген, биринчи кезекте кыргыз улу-
тунан чыккан партиялык кызматкерлер 
керек жана зарыл экенин айтты. Обкомдун 
бюросу сенин кондидатураңды колдоруна 
ишенем, бирок партиялык ишти анын ык-
маларынөзүң аракеттенип, өздөштүрүп, тү-
шүнүп алууга тийишсиң деп баса көрсөттү. 
Сен али өсө турган жаш, келечеги алдыда 
турган кадрсың. Кандай гана татаал масе-
ле болбосун аны чечүүдө дайыма кылдат 
болууну, токтоолукту көрсөтүүңдү каалай-
мын деп Ош обкомдун 1-катчысы болуп 
турганда улуулук акылын айтып, жардам 
берген”, деп жазыптыр. 

Ал эми “Эл куту” гезитинен жазуучу 
Төлөгөн Касымбековдун Төрөгелди Балта-
гулов тууралуу айткан төмөнкү саптарын 
да жазып алдым. “Улуулук-жөнөкөйлүк-
тө деген сөз бар эмеспи, бул киши дайы-
ма жайдары, өзүн бир аз жупуну кармап, 
бирок ар дайым тыкан, чечкиндүү жүрөр 
эле. Кадыр баркы дүңгүрөп эл арасында 
мына, республиканын келечекте биринчиси 
боло турган киши деп өзүнө дейре айты-
лып келген күндөрдө да жөнөкөйлүгүнөн, 
оор басырык, жайдары мүнөзүнөн тайган 
жок, эгер бул инсандын замандашы ката-
ры баскан өмүр жолуна сары эсеп салсак, 
бул адамдын бүткүл кыргыз ичиндеги кы-
йын, мыкчыгер, төбөсү бийик көрүнгөн, өз 
учурунун залкар уулдарынын бири экени 
талашсыз”.

Парпиев Ыманкул, Баймак айылынын 
тургуну, эмгек ардагери.

- “Төрөакем командировкада эле, мен 
окуудан келип, үйүндө жашагандыктан, 
короо иштерин кылайын деп жүрсөм Алай 
районуна караштуу бир колхоздун баш-
кармасы бир кой, кымыз берип жиберип-
тир. Койду байлап, суугарып, чөп салдым. 
Кымызын салкын жерге киргизип койдум. 
Гүлсүн жеңем жумуштан келгенде, эмне 
буларды аласың, Төрөакем келгенде уру-
шат. Эки жактан келген мындай нерсе-
лерди алдырбайт, эми акеңе өзүң айт деди. 
Бир күндөн кийин акем келгенде Алайдан 
келген кой, кымыз тууралуу айттым. Мени 
Төрөакем катуу айыптап, эскертип, экинчи 
бирөөлөр алып келген белекти, койду, кы-
мызды, коон, дарбызды алдырбас кылды. 
Колхоздун башкармасын таптырып, эртеси 
бир шафер келип, кой менен кымызды алып 
кеткенин эскерип айтакан эле”.

Бир
тУУгандары

жөнүндө 
Сөз

Жогоруда белгиле-
гендей Балтагул атам 
менен Сапа эне төрт 
уул, бир кыздуу бо-
лушкан. Алар оокат-
туу үй-бүлөдө тарбия-
ланышкан. Чоң уулу 
Нурдин балдардын 
улуусу болгондуктан 
үй жумушу негизи-

нен ушуга жүктөлгөн. Мектепти бешин-
чи класска чейин жакшы окуп, колхоздо 
учетчик, бухгалтер, айылдык кеңештин 
төрагасы болуп эмгектенген. Турмуш ку-
руп, бир кыздуу болгондо Улуу Ата Ме-
кендик согушка өз каалоосу менен барып, 
кайтпай калган. 

Нурдинден кийнкиси Дөбүтаалы бе-
шинчи класстык билим алган, колхоздо 
иштеп жүрүп, аскер кызматына чакыры-
лып, 1940-жылы келген. 1942-жылы кайра-
дан согушка чакырылып, 1944-жылы жара-
дар болуп кайткан. Алгач колхоздо, кийин 
милицияда иштеген. 1974-жылы жашына 
байланыштуу отставкага чыккан. Мурда-
гы аялынан бир, Мария деген жеңебизден 
төрт кыздуу болгон.

Андан кийинкиси Булбул деген кыз эле. 
Мектепти жакшы окуп бүткөн. Мугалим, 
директор болуп иштеген. 1940-жылы Атай 
Огомбаев Ала-Бука районундагы Ызар айы-
лына концерт коюп келип, келишимдүү, 
сымбаттуу, тулку бою келишкен, чачы узун 
ай чырайлуу кызды жактырып колун сура-
ган экен. Атасы кызымы артиске бербейм 
деп койгон дешет. Ошондо Атай белгилүү 
“Ой Булбул” деген обонун чыгарып, ырдап-
тыр. Бир ырдын тарыхына айланган Бул-
бул эже Үскөнбаев Аширбекке турмушка 
чыгып, бактылуу жашап, үч кыз, алты уул-
ду тарбиялап, 87 жашында дүйнө салган. 

Балдардын эң кичүүсү Атамырза жак-
шы окуп, эмгек жолун үзүрлүү баштады. 
Пединститутту аяктап, мектептерде муга-
лим, элге билим берүү бөлүмүнүн башчы-
сы, райкомдо бөлүм башчы, экинчи сек-
ратарь болуп эмгектенген. Кыргызстан 
коммунисттик партиясынын борбордук 
комитетинин уюштуруу бөлүмүнүн инст-
руктору кызматын аркалаган. 1966-жылы 
Жаңы-Жол районунун аткаруу комитети-
нин төрагасы, Фрунзе атындагы колхоздун 
башкармасы болгон. Жогорку партиялык 
мектепти сырттан окуп бүткөн. Андан ки-
йин Ала-Бука районунун айыл чарба азык-
тарын даярдоо жана сатып алуу боюнча 
мамлекеттик инсспексиясынын директору 
болуп иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. 
87 жаш курагында дүйнө салды.

Жогоруда Төрөгелди Балтагулов туу-
расында маалымат бердик, күздө болчу 
100 жылдык юбилейине арналып китеп 
да көрмөкчү.

камчыбек камБарБеков,
медиаборбор кабарчысы

• Мамлекеттик, партиялык, коомдук ишмер Төрөгелди Балтагулов 100 жашта 

"ар Бир адам Эли, жери үчүн
талыкПай иштеП БерСе, Эл аны

түБөлүккө УнУтПайт"

төрөгелди Балтагулов-
дун 100 жылдыгы өткөн 

жылы пандемияга байланыш-
туу белгиленбей калган. Бы-
йыл мамлекеттик деңгээлде 
юбилейди өткөрүү үчүн даяр-
дыктар көрүлө баштады. Эл 
уулунун кичи мекени ала-Бу-
ка районунда атайын уюшту-
руу тобу түзүлүп, аким нурбек 
Сатаровдун башчылыгында 
отурум өткөрүлүп, алдыдагы 
иш-чаралар белгиленди. жа-
кынкы күндөрү көлөмдүү ки-
теби да жарык көрмөкчү. 
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жаңылбасам, 1979-жыл-
дын январь айы. Фрун-
зе (азыркы Бишкек) шаа-

рына кышкы сессияга барганмын. 
чыгаан илимпоз, атактуу тамсил-
чи, филология илимдеринин док-
тору мухтар Борбугулов менен ата-
баладай болуп, тез-тез жолугушуп, 
убактысы болсо көпкө, болбосо чай 
кайнамга чейин дидарлашып кал-
чубуз. Бир сырдуу, бир кырдуу ин-
сандын шашылбастан жай басып 
жүргөнүн, колундагы кездемеден жа-
салган баштыгын, кээде сумкасын 
көтөрүп жүргөнүн, көчөдө болобу, 
Университетте болобу, таанышта-
рына акырын баш ийкеп койгону 
мени таң калтырчу. жупуну кийин-
чү, жөнөкөйлүгүн жактырчумун. 
Бир күнү коридордо жолугуп кал-
дык. кол алыштык. ошол замат:

- Убактың болсо, кабинетиме кир-
чи.

- Убактым Сиз үчүн болбой койчу 
беле, агай?

- Көңүлүң көтөрүңкү көрүнөт, за-
чет, же экзамен тапшырдыңбы?

- Жок, эртең практикалык стилис-
тикадан тапшырам.

- Силерди жүдөткөн, бир жагы-
нан кыйнаган агайлардан дегеле ары-
ла албай койдук го. Сынчы Кымбатбек 
Укаевди тааныйсыңбы?

- Жок, таанымак түгүл, өңүн да 
көргөн эмесмин. 

- Мына бул конвертти ошол агай-
га берип кой. “Советтик Кыргызстан 
” гезитинде редактордун орун басары.

- редакцияны билем, барып жүр-
гөм.

- Кыскасы, адашпайт экенсиң.
- Конвертти укмуштай клейледи-

ңиз го, алтын барбы?
- Алтындан да кымбат нерсе бар.
К. Укаевдин кабинети 3-бөлмө экен. 

Кабинетине киргенде сүрдөдүм. Көз 
айнегин алып коюп, кол алышып учу-
рашты.

- Филология факультетинде окуйт 
экенсиң да?

- Ооба.
- Чымының болсо керек?
- Бар да, жок да деп айта албайм.
- Муктардын жердеши бир жагынан 

окуучусу болсоң, кантип анан чыгар-
мачылыкка кызыкпай коймок белең!

Ар бир сөзүн кунт коюп уктум. 
Менден экзамен алгандай эле туюл-

ду. Белгилүү сынчынын чыгармала-
рын “Кыргызстан маданияты” жу-
малыгынан, “Ала-Тоо” журналынан 
окуган жайым бар эле. Канткен менен 
кесипкөй , бир жагынан профессионал 
сынчынын жугумдуу да, мазмундуу 
да сөздөрүн эмдигиче унута албайм. 
“Ушул ишембиде гезитибиздин 4-бе-
тинде “Адабият жана искусство” бети 
чыгат, окуп кой!”. Балким мен алып 
келген конверттеги материал чыгат 
окшойт деп ойлоп калдым.

Тилекке каршы, андай болбоду. 
“Ташкенени” М.Борбугуловдун 1990-
жылы “Адабият” басмасынан чыккан 
тамсилдер жыйнагынан тартуулай-
быз окурман.

ташкене
Убагында жакшыны баалайбыз,
Жакшы деп айтууну каалайбыз.
Качан гана убакыт өтүп кеткенде,
же, тумшугубузга суу жеткенде,
ошондо оозубузду кармайбыз,
Өткөндү бирок, кайра албайбыз.
Абалкы бир заманда болуп өткөн,
аңыз болуп бизге жеткен
алдагы тамсилди так ошого арнайбыз.

Кары-жашың билсең, Каракулак шерди,
Качырганын кайсаган эрди,
Канча жылы токой журтун башкарып 
келди.
Теске салып тентектерди,
Жөнгө салып жөнтөктөрдү,
Тим эле чарк имерди,

антСе дагы
Кай бирөөгө жакпады,
Каракулактын башкарганы.
Андай-мындай сөз кылышты аны.
Бизди ээн эркин койбой тыят деп,
Ырыскыбызды кыят деп,
Бирөөгө баш ийгенибиз уят деп,
Жолборс баштап, жоболоң салды.
Карт Аюу алардын талабын алды.
Каракулак Шер муну укканда,
Чуру-чууну укканда,
Алардын чын ниетине көзү жетти,
Чырдашып жүрбөй өзү кетти.
Башчынын орду бош калды,
Чыныгы чыр эми башталды.
Биринчи болуп, Жолборс сүйлөдү:
“-Бул менин закондуу ордум”,- деди,
“Анткени мен Жолборсмун”,- деди.
“Талашкан эч ким болбостур”,- деди.
Карылыктан калтаңдап калган башы,
Токсондун томуна барган жашы
Картаң аюу каршы чыкты буга:
“-Жаштык кыласың башкарууга,
башчынын ишин аткарууга.
Ылайык келсе баарыңа,
бул жарашат, мага окшогон карыга”.
Жаккан жок, айтканы аксак Карыш-
кырга,
ал Карышкыр мындан мурда,
аралашып кандуу чырга,
ок жаңылып жарадар болгон.
Качып чыккан темир тордон.
“Жолборс менен Аюу- силер
Мен билгенди билбейсиңер.
Билбей туруп сүйлөйсүңөр,
бириң менден күчтүү болсоң да,
бириң токсонго толсоң да,
токойдон тышка чыга элексиңер.
Мылтыктын үнүн уга элексиңер.

Кичине болсом да чоңду көргөм,
силер бирди көрсөңөр, мен онду көр-
гөм.
Силерден күчтүү коргошунду көргөм.
Демек, токойду мен башкарышым ке-
рек”.
Карышкыр минтип кеп салды,
Бири “мындай”, бири “тигиндей”- деп 
калды.
Дагы каалоочулар көп калды.
Ошентип, алар келише албай,
өзү болом деп боло албай, 
өзгөгө көзү кыйбай,
өйдө-ылдый сүрүшкөн эле,
өздөрүнчө кармашып жүрүшкөн эле.

ошол кезде 
Кычыкта жаткан Ташкене,
көзгө көрүнбөгөн неме,
билинбей элдин артына өттү,
жылып олтуруп, бош орунга жетти.
Анан салды кепти:
“Мен, Ташкене, такка миндим.
Башыма падышалык таажы кийдим.
Эми баарың, Кудайыңды билгин.
Ташкенени таанып жүргүн,
таазим кылып, башыңды ийгин”.
Такка минген Ташкене,
таажы кийген Ташкене
атын да эми башка которду.
Ташкене эмес, башкене болду.
Анан Аккене болду.
Токойго токтоосуз токтом жиберди, 
жан-жаныбарга буйрук берди.
“Бою чоң менден эчким болбосун!”- 
деди.
“Чоң болсо, дароо оңдосун”- деди.
“Актанбай эч ким койбосун”- деди,
“Эч бирөө менден катуу баспасын”- 
деди,
“Арышын ченеп, аттасын”- деди.
“Бир жылда бир карыштан ашпасын”- 
деди.
Ташкене баарын өзүнө ченеди.
Баарынын боюн өзүнө теңеди.
Бирөөнүн бою чоңураак болсо,
же ою башкараак болсо,
арышын кеңири таштап койсо,
Ташкенеден алдыраак аттап койсо,
сурак кылып, соттотпой,
суу ичирбей оттотпой,
токойдон кууду, токтотпой.
“Ташкененин көзүнө көрүнбөйүн”- 
деп,
“Башкалардан бөлүнбөйүн”- деп. 
Бою узундар жашырды боюн,
Жираф ийнине тартып мойнун,
маймылдар токтотушту оюнун.
“Чоңураак аттап кетпейин”- деп,
“Ташкенеден өтпөйүн”- деп,
Эч ким эркинче баспай калды.
Жейрен да Ташкенеден ашпай калды.
Жолборс, аюу, бөрүнүн сазайын берди.
Жолборско кумурска жедирди.
Аюуга коңуз тердирди,
Карышкырды казыкка кердирди.
Ошондо анан үчөө элдешти.
Өтүп кеткен күндөрдү эстешти.
“Кайран гана Каракулак Шер” дешти.
“Кайда жүрөсүң, кел”- дешти.
Муну укканда Ташкене каарын чачты:
“Бузуктар”- деп, заарын чачты.
Үчөөнү үч жакка айдап таратты,
Үчөөнүн оозун Үч-Коргонду каратты.

рысбай жУмаБеков,
СССр журналистер союзунун

мүчөсү

«ташкененин» 
таржымалы

Турса да заман сурданып,
Толукшуп айдай нурданып,
Токтогул сүйгөн Алымкан,
Тоолордо калды ырдалып.

Абазы жанга жагымдуу, улуу махабатты даңктаган 
“Алымкан-улуу махабат” чыгармасы өчпөс ырлардан. 
Дал ушундай өлбөс обондорду жараткан Аалымуканбет 
Бектеналиев. Анын мукамдуу үнү кыргыз радиосунун 
алтын фондунда сакталып калды. Обончу аткаруучу Аа-
лымуканбет Бектеналиевди шум ажал анын өмүрүнүн 59 
жашында алып, алтымыш жашына пландаган иштерин 
бүткөрүүгө үлгүртпөй тартып кетти. Тагдырдын жазмы-
шына айла жок эмеспи. Артында калган, өнөрүнөн бүткөн 
абаздуу обондору кыргыз жашап жаткан соң, жаңырара 
береринен эч шегибиз жок. Бир туугандары өмүрлүк жу-
байы жана сыймыктанып жүргөн эли, обончунун алты-
мыш жаш курагын 2016-жылы райондук маданият үйү-
нүн чоң сахнасында белгилешкен. Обончунун ырларын 
ийине жеткире ырдаган райондун жыйырмага жакын ыр 
ышкыбозу катышып, обондууырларын аткарышкан. Ке-
чеде обончунун толгонуп, жүрөгүнүн түпкүрүнөн булак 
сымал туптунук жарылып чыккан кайрыктары ал өзү 
ойлогондой “Алтынчөйчөк” туулган жеринде жаңырган. 

Аалымукан-
бет Бектеналиев 
обончу, атка-
руучу эле эмес 
акындыкта шыгы 
болгон. Ал алгач 
“Бөбөгүмө” де-
ген ырын бала-
лыгында жазып, 
обон жараткан. 
Бул ырды ал 11 
жашында мектеп-
тин чакан сахна-
сында тушоосун 
кесип , өзү аткар-
ган. Бала кезинде 
токтоо сабырдуу 
жана тартынчаак 
болгондуктан ырдап чыгууну ары жылдырат. Алгачкы 
ыры эл оозуна алына баштагандан баштап, түнт мүнөзү 
ачык тартып тартынчаактыгы жоголуп мектептер ара-
лык кароо сынактарга катыша баштайт. Мектепте жа-
раткан обондору жазылып алынбагандыктан бир тобу 
унуткарылып кетет. Кийин 1990-жылы сөзү Кенжетай 
Атагуловдун авторлугундагы “Алымкан-улуу махабат” 
деген ырына обон жазып, ыры чыккан күндөн тартып, 
хитке айланат. “Ырдаймын”,”Жарыгым сага”, “Бейтаныш 
селки”, “ Балама”, “Издеп жүрөм”, “ Махабат кайгысы”, 
“Жүрөгүм сендеп согот”, “Жаштыгым”, “Аппагым”,”То-
гуз-Тором”, ж.б бир катар обондуу ырларын иштеп чы-
гып, элге тартуу кылар замат эле угумдуулугу менен 
өз күйөрмандарын дароо таап кеткен. Жалпысынан 80 
ге чукул обондуу ырларды жараткан. Ар бир ыры жан 
дүйнөсүнөн кайнап чыккан кайталангыс кайрыктары 
агайга экинчи өлбөс өмүр тартуулары анык кеп. Мукам 
кайрыктарында кайталангыс лира жаткан обончу атпай 
журтка алгач “Алымкан” аттуу ыры менен таанылган. 
А.Бектеналиев өрүкзарлуу Өрнөк айылында 1956-жылы 
колхозчунун үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Аалы-
муканбет Бектеналиевдин сүйүү жана балдарга арнал-
ган ырлары анын алгачкы жубайы Доктурбүгө кезигип, 
андан эки перзенттүү болгондон тарта жазыла баштайт. 
Бирок, алгачкы жубайы менен кандайдыр бир себептер-
ден эки ажырым жолго түшөт. Бул учурда обончу кай-
рыктары муңканган обондуу ырларды жаратат. Кийин 
жашы өтүп калган мезгилде чыныгы сүйүүсүнө жолу-
гат. Өстүргөн өнөрүнө каниет кыла бапестегени талант 
гана болгон окшойт. Обончу үчүн эң кымбатка турган 
обондуу ырлары камтылган “Мукемден мукам абаздар” 
деген китеби жарык көргөн. Аны бир тууган карындашы 
Зина Бектеналиева басмага даярдап, китепти чыгарууну 
колго алган. Акындын ырлары чыгармачылыктагы сал-
ган чыйыр изи элинин эсинде ырларында жашай берет. 

айпери аСылБекова,
тогуз-торо району

орошон оБончУ 
аалымУканБет
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Жалал-аБад тЕлЕканалЫнЫн апталЫк программасЫ
16.08.2021 дүйшөмБү

07:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни
07:03 Мультфильм "Покемон"
08:20 Көркөм фильм "Война будущего"
10:00 Брифинг
10:20 "Ийгилик сыры"
10:35 "Таймаш" спорттук прог-
раммасы 
11:05 Тарыхый жайлар 
12:00 Учкай маалымат
12:05 "Көркөм фильм " Терминатор 2"
14:00 Учкай маалымат 
14:05 Кинонун уландысы 
15:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
15:15 Көркөм фильм " Гнев челове-
ческий "
16:00 Учкай маалымат 
16:05 Кинонун уландысы
17:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
17:15 Дикая природа "Тайга Волки"
18:00 Учкай маалымат 
18:10 Д/ф Суперсооружения. "Чудеса 
инженерии Дамба"
19:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
19:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
19:35 "Гезитке баян"
19:50 "Атайын репортаж"
20:00 "Эл сурасын" көрсөтүүсү
21:00 Учкай маалымат 
21:05 "Ден соолук" көрсөтүүсү
20:25 "Гезитке баян"
21:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
21:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
22:05 Сериал " Столкновение" 21-бөлүм
23:00 Учкай маалымат 
23:05 Кинонун уландысы
23:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
23:55 "Чет өлкө" жаңылыктары
00:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни

17.08.2021 шейшемБи
07:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни
07:02 Сериал " Столкновение "21-бөлүм
08:25 Мультфильм " Кунг-фу Пан-
да"Захватывающие легенды" 1 сезон 
26-бөлүм
09:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
09:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
09:35 "Атайын репортаж"
09:50 ералаш 

10:00 Брифинг
10:30 Көркөм фильм "Последний 
наемник"
12:00 Учкай маалымат
12:05 "Эл сурасын" көрсөтүүсү 
13:00 "Ден соолук" көрсөтүүсү
13:25 Көркөм фильм "Александр"
14:00 Учкай маалымат 
14:05 Кинонун уландысы 
15:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
15:15 Кинонун уландысы 
16:00 Учкай маалымат 
16:05 Кинонун уландысы
17:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
17:15 Дикая природа "Наследие короля. 
История льва."
18:00 Учкай маалымат 
18:10 Д/ф Чудеса инженерии: 
"Круизный корабль"
19:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
19:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
19:35 Музыка 
20:00 "Эл сурасын" көрсөтүүсү
21:00 Учкай маалымат 
21:05 "Асылзат" көрсөтүүсү
21:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
21:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
22:05 Сериал "Столкновение" 22-бөлүм
23:00 Учкай маалымат 
23:05 Кинонун уландысы
23:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
23:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
00:00 Кыргыз республикасынын Гимни

18.08.2021 шаршемБи
07:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни
07:02 Сериал " Столкновение " 
22-бөлүм
08:25 Мультфильм " Кунг-фу Пан-
да: Захватывающие легенды" 2 се-
зон 1-бөлүм
09:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
09:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
09:35 ералаш 
10:00 Брифинг
10:30 Музыка 
11:00 Брифинг
11:30 "Асылзат" көрсөтүүсү
12:00 Учкай маалымат
12:05 "Эл сурасын" көрсөтүүсү
13:00 Көркөм фильм " я - легенда"
14:00 Учкай маалымат 
14:05 Кинонун уландысы 

15:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
15:15 Көркөм фильм " Мобильник"
16:00 Учкай маалымат 
16:05 Кинонун уландысы
17:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
17:15 Музыка 
18:00 Учкай маалымат 
18:10 Д/ф Жизнь или смерть | Поле-
ты вглубь Аляски
19:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
19:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
19:35 Брифинг 
20:00 "Эл сурасын" көрсөтүүсү
21:00 Учкай маалымат 
21:05 "Юрадис" көрсөтүүсү 
21:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
21:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
22:05 Сериал "Столкновение" 23-бөлүм
23:00 Учкай маалымат 
23:05 Кинонун уландысы
23:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
23:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
00:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни 

19.08.2021 БейшемБи
07:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни
07:02 Сериал "Столкновение" 23-бөлүм
08:25 Мультфильм "Кунг-фу Пан-
да: Захватывающие легенды" 2 се-
зон 2-бөлүм
09:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
09:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
09:30 ералаш 
10:00 Брифинг 
10:35 Көркөм фильм " Мастер со сло-
манными пальцами (Джеки Чан)"
12:00 Учкай маалымат 
12:05 "Эл сурасын" көрсөтүүсү
13:00 "Юрадис" көрсөтүүсү 
13:25 Көркөм фильм " Последний 
рубеж"
14:00 Учкай маалымат 
14:05 Кинонун уландысы 
15:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
15:15 Көркөм фильм "рэмбо 4"
16:00 Учкай маалымат 
16:05 Кинонун уландысы 
17:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
17:15 Дикая природа "райские пти-
цы - Эпизод 1"

18:00 Учкай маалымат 
18:10 Д/ф Полеты вглубь Аляски
19:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
19:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
19:35 Музыка 
19:50 Вкусное дело
20:00 "Эл сурасын" көрсөтүүсү
21:00 Учкай маалымат 
21:05 Музыка 
21:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
21:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
22:05 Сериал "Столкновение" 24-бөлүм
23:00 Учкай маалымат 
23:05 Кинонун уландысы
23:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
23:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
00:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни

20.08.2021 жУма
07:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни
07:02 Сериал "Столкновение" 24-бөлүм
08:25 Мультфильм "Кунг-фу Пан-
да: Захватывающие легенды" 2 се-
зон 3-бөлүм
09:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
09:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
09:30 ералаш 
10:00 Брифинг 
10:20 Көркөм фильм "Бросок кобры 2" 
12:00 Учкай маалымат 
12:05 "Эл сурасын" көрсөтүүсү
12:55 Тарыхый жайлар 
13:00 Көркөм фильм "Война будущего" 
14:00 Учкай маалымат 
14:05 Кинонун уландысы 
15:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
15:15 Көркөм фильм "Между нами 
горы" 
16:00 Учкай маалымат 
16:05 Кинонун уландысы 
17:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
17:15 Дикая природа Дикое сердце 
Сьерра-Горда 2 серия
18:00 Учкай маалымат 
18:10 Д/ф Грузовой самолет
19:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
19:25 "Чет өлкө" жаңылыктары
19:35 "Атайын репортаж"
19:45 Вкусное дело
20:05 "Тараптар" көрсөтүүсү 

21:00 Учкай маалымат 
21:05 "Аял, Адеп, Ислам" көрсөтүүсү 
21:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
21:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
22:05 Сериал "Столкновение" 25-бөлүм
23:00 Учкай маалымат 
23:05 Кинонун уландысы
23:30 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
23:55 "Чет өлкө" жаңылыктары 
00:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни

21.08.2021 ишемБи
07:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни
07:02 Сериал "Столкновение" 25-бөлүм
08:30 Мультфильм "Кунг-фу Пан-
да: Захватывающие легенды" 2 се-
зон 4-бөлүм
09:00 "Жаңылыктар" маалымат 
программасы 
09:25 "Чет өлкө" жаңылыктары 
09:30 Атайын репортаж
09:45 Көркөм фильм " Мумия: Гроб-
ница Императора Драконов"
12:05 "Тараптар" көрсөтүүсү 
13:00 Көркөм фильм "Кришна" 
16:05 Г.Сатылганова Сольный кон-
церт "Керемет дүйнө" 
19:05 Көркөм фильм "Көк бөрү "
21:05 "Оbodo_music"
21:30 "Өрнөктүү өмүр"
21:50 Көркөм фильм "Мулан"
00:10 Кыргыз республикасынын 
Гимни

22.08.2021 жекшемБи
07:00 Кыргыз республикасынын 
Гимни
07:02 Мультфильм " Спирит Непо-
корный "
08:20 Көркөм фильм " Бахубали "
12:00 "Өрнөктүү өмүр"
12:20 Көркөм фильм " Новая поли-
цейская история (Джеки Чан) " 
15:30 Сыймык Бейшекеев Айым-
дарга арзуу 1-2-бөлүм
18:15 Д/ф Мегазаводы: Грузовики 
Мерседес
19:05 Көркөм фильм " МеГАТОй 2" 
21:15 "Ийгилик сыры"
21:30 "Таймаш" спорттук прог-
раммасы
22:05 Көркөм фильм " Команда «А»" 
00:30 Кыргыз республикасынын 
Гимни

вниманиЮ акционеров
оао «Баатыр» !

04 августа 2021 года состоялось внеочередное общее 
собрание акционеров, на собрании присутствовало 
акционеров с 15586 шт. акциями, кворум собрания 

90,65% которое
ПоСтановило:

1. Избрать состав счетной комисии специализирован-
ного регистратора ОсОО «Жалал-Абад регистр» Ну-
ралиеву Д. Б. и акционеров Борбуева К, Шехова С.

2. Утвердить ликвидационный баланс Общества.
исполнительный орган.

жалал-абад облусу Сузак району ленин айылдык ке-
ңешине төмөндөгү бош муниципалдык кызмат ордуна

Сынак жарыялайт
ЛеНИН АйЫЛДЫК КеҢеШИНИН ЖООПТУУ КАТЧЫСЫ.

- Жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, 
Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Педагогика-
лык, Социалдык, Табигый илимдер, Техникалык, Куру-
луш, Энергетика тармактарында);

- Жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана / 
же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик 
чөйрөөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан баш-
тап 15 күнгө чейин Сузак районунун ленин айыл өк-
мөтүнүн имаратында кабыл алынат.

дареги: Сузак району Ленин айылы К.Маматов көчөсү-3.
Сурап билүү телефондору: 0778667556.
Талаптарга жооп берген талапкерге сынак өткөрүлүүчү 

күн жана жайы кошумча билдирилет.
Толук маалымат lenin-aimak.kg электрондук дарегине 

жайгаштырылды.

жалал-абад облусу Сузак району ленин айыл өкмөтү 
төмөндөгү бош муниципалдык кызмат ордуна

Сынак жарыялайт
Жер, ТУрАК-ЖАй ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК МеНЧИК 

БОЮНЧА БАШКЫ АДИСИ.
- Жогорку билим – Геодезия жана жерге жайгаштыруу, 

Архитектура жана курулуш адистиктери боюнча же болбосо 
Юриспруденция, Айыл чарба, Техникалык тармактарында;

- Иш стажы жана тажрыйбасы – жалпысынан 1 жыл-
дан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кыз-
мат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.

документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан баш-
тап 15 күнгө чейин Сузак районунун ленин айыл өк-
мөтүнүн имаратында кабыл алынат.

дареги: Сузак району Ленин айылы К.Маматов көчөсү-3.
Сурап билүү телефондору: 0778667556. Талаптарга жооп 

берген талапкерге сынак өткөрүлүүчү күн жана жайы ко-
шумча билдирилет.

Толук маалымат lenin-aimak.kg электрондук дарегине 
жайгаштырылды.

ПродаетСя
дом

По адресу: г. Жалал-Абад,
ул. Артеллерийская 61

(возле школы №5).
тел.: 0555 20 44 93.

Обращаться после 19:00.

ПродаетСя
2-х ком. квартира
на 3 этаже, кирпичного дома.

адрес: г. Жалал-Абад,
ул. Вера Андреева 4/9.

(Ориентир: Школа №5).
тел.: 0555 666 993.



№32 (1549) 
16.08.202111акыйкат ЖАрЫя

1. кызыл-жар
шаарчаСынын аймактык 

Башкармалыктын
БашчыСы:

(1 штаттык бирдик)
1) кесиптик билимдин деңгээли:

- Жогорку билим.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- Мамлекеттик жана/же муни-
ципалдык кызматтагы жыйынды 
стажы 3 жылдан кем эмес же тие-
шелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан 
кем эмес иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз республикасынын
жалпы мыйзамдарын:

Кыргыз республикасынын Конс-
титуциясы, Кыргыз республикасы-
нын “Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
жөнүндө”, “Коррупцияга каршы 
аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандар-
дын кайрылууларын кароо тартиби 
жөнүндө” мыйзамдары, Мамлекет-
тик жарандык кызмат жана муни-
ципалдык кызмат боюнча кеңеш-
тин 2016-жылдын 19-августундагы 
№ 43 токтому менен бекитилген 
“Кыргыз республикасынын мам-
лекеттик жана муниципалдык кыз-
матчыларынын этикасынын Ко-
декси, Кыргыз республикасынын 
«Кыргыз республикасынын ченем-
дик укуктук актылары жөнүндө» 
мыйзамдары, Кыргыз республика-
сынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 
3-мартындагы «Кыргыз республи-
касында иш кагаздарын жүргүзүү 
боюнча типтүү нускама жөнүндө» 
№120 токтому, компьютердик жана 
уюштуруу техниканы, керектүү 
программалык  продуктуларды 
колдоно билүү.
- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз республикасынын Жер 
кодекси, Турак жай кодекси, Кыр-
гыз республикасынын «Автомо-
биль жолдору жөнүндө», «Электр 
энергиясы жөнүндө», «Автомобиль 
транспорту жөнүндө», «Шаар ку-
руу жана архитектура жөнүндө», 
«Мамлекеттик сатып алуулар», 
«Мүлккө муниципалдык менчик 
жөнүндө», «Жарандык коргоону 
жөнүндө» мыйзамдары. Кыргыз 
республикасынын Өкмөтүнүн 
«Мамлекеттик жарандык кызмат-
ты жана муниципалдык кызматты 
уюштуруу маселелери жөнүндө», 
«Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат чөй-
рөсүндөгү мыйзамдарды сактоону 
камсыз кылуу маселелери жөнүн-
дө» токтому.
- Билгичтиги:

- Иштин артыкчылыктуу багыт-
тарын аныктоо жана стратегиялык 
пландарды иштеп чыгуу, түзүмдүк 
бөлүмчөлөрдүн проблемаларын 
талдоо, божомолдоо, жалпылоо, 
мониторинг жүргүзүү, контролдоо 
жана аларды чечүүгө жаңы ыкма-

ларды киргизүү, башкаруучулук 
чечимдерди ыкчам кабыл алуу 
жана алардын натыйжалары үчүн 
жоопкерчилик тартуу, кызыкчы-
лыктардын кагылышына алып ке-
лүүчү проблемалуу кырдаалдарды 
өз убагында көрө билүү жана че-
чүү, алдыга коюлган милдеттерди 
чечүү максатында жаңы ыкмалар-
ды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүк-
төрдү издөө, өз ишин жана түзүм-
дүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу 
пландаштыруу, ведомстволор ара-
лык өз ара аракеттенүү, чыр-чатак-
туу кырдаалдарды жөнгө салуу.
- көндүмдөрү:

- Аналитикалык жана страте-
гиялык документтерди иштеп чы-
гуу, түзүмдүк бөлүмчөнү башка-
руу (баш ийген кызматкерлердин 
ортосунда тапшырмаларды жана 
милдеттерди туура бөлүштүрүү, 
мамлекеттик органдын жетекчи-
лигинин стратегиялык максатта-
рын жана көз караштарын өзүнө 
баш ийген кызматкерлерге сапат-
туу жеткирүү, башкаруучулук че-
чимдерди ыкчам даярдоо, кабыл 
алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин 
жаңы формаларын жана методдо-
рун издөө), маалыматты талдоо, 
системалаштыруу жана жалпылоо, 
ченемдик укуктук актылар менен 
иш алып баруу жана аларды таж-
рыйбада колдоно билүү;
- Натыйжалуу өз ара мамилелер-
ди түзүү, иштиктүү этикеттин ык-
маларын, 
- Кеңешмелерди, жолугушууларды 
өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, эл-
дин алдында сүйлөө, мамлекеттик 
жана расмий тилдерде ишкердик 
кат алышуу.

2. Башкы адиС:
(1 штаттык бирдик)

1) кесиптик билимдин деңгээли:
- Жогоркубилим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- Мамлекеттик жана/же муни-

ципалдык кызматтагы жыйынды 
стажы бир жылдан кем эмес же 
болбосо тиешелүү кесиптик чөй-
рөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз республикасынын
жалпы мыйзамдарын:

Кыргыз республикасынын Конс-
титуциясы, Кыргыз республикасы-
нын “Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
жөнүндө”, “Коррупцияга каршы 
аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандар-
дын кайрылууларын кароо тартиби 
жөнүндө” мыйзамдары, Мамлекет-
тик жарандык кызмат жана муни-
ципалдык кызмат боюнча кеңеш-
тин 2016-жылдын 19-августундагы 

№ 43 токтому менен бекитилген 
“Кыргыз республикасынын мам-
лекеттик жана муниципалдык кыз-
матчыларынын этикасынын Ко-
декси, Кыргыз республикасынын 
«Кыргыз республикасынын ченем-
дик укуктук актылары жөнүндө» 
мыйзамдары, Кыргыз республика-
сынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 
3-мартындагы «Кыргыз республи-
касында иш кагаздарын жүргүзүү 
боюнча типтүү нускама жөнүндө» 
№120 токтому, компьютердик жана 
уюштуруу техниканы, керектүү 
программалык продуктуларды кол-
доно билүү.
- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз республикасынын Эм-
гек кодекси, Кыргыз республика-
сынын «Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө», «Жарандар-
дын кайрылууларын кароо тарти-
би жөнүндө» мыйзамдары, Кыр-
гыз республикасынын Өкмөтүнүн 
«Кыргыз республикасында иш ка-
газдарды жүргүзүү боюнча тип-
түү нускаманы бекитүү жөнүн-
дө» токтому.
- Билгичтиги:

- Маалыматты жыйноо, талдоо, 
системалаштыруу жана жалпы-
лоо, аналитикалык документтер-
ди даярдоо, тиешелүү чөйрөдөгү 
ата-мекендик жана чет өлкөлүк 
тажрыйбаны талдоо кесиптештер 
менен натыйжалуу кызматташуу, 
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүр-
гүзүү, эмгектин жаңы шарттары-
на көнүү.
- көндүмдөрү:

- Ченемдик укуктук актылар ме-
нен иштөө жана аларды тажрыйба-
да колдонуу, ишти пландаштыруу 
жана жумуш убакытын туура бө-
лүштүрүү, башкаруучулук чечим-
дерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

3. жетектөөчү адиС:
(1 штаттык бирдик)

1) кесиптик билимдин деңгээли:
- Жогорку, же болбосо орто ке-

сиптик билим.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- Иш стажына талап коюлбайт.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз республикасынын
жалпы мыйзамдарын:

Кыргыз республикасынын Конс-
титуциясы, Кыргыз республика-
сынын “Мамлекеттик жарандык 
кызмат жана муниципалдык кыз-
мат жөнүндө”, “Коррупцияга кар-
шы аракеттенүү жөнүндө”, “Жа-
рандардын кайрылууларын кароо 
тартиби жөнүндө” мыйзамдары, 
Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат боюн-

ча кеңештин 2016-жылдын 19-ав-
густундагы № 43 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз республи-
касынын мамлекеттик жана му-
ниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын Кодекси.

Тиешелүү тармактагы
мыйзамдарын: 

- Кыргыз республикасынын 
Жер кодекси, Кыргыз республи-
касынын «Ичүүчү суу жөнүндө», 
«Мүлккө муниципалдык менчик 
жөнүндө» мыйзамдары.
- Билгичтиги:

- Жогору турган жетекчилердин 
тапшырмаларын сапаттуу аткаруу, 
документтерди, маалыматтарды, 
суроо-талаптарга жоопторду са-
паттуу даярдоо, тиешелүү чөйрө-
дөгү ата мекендик жана чет өлкө-
лүк тажрыйбаны талдоо жана аны 
практикалык иште колдонуу, кыз-
маттык милдеттерге ылайык өз 
ишин натыйжалуу пландаштыруу, 
жарандардын кайрылууларын ка-
роо жана жоопторду даярдоо, мам-
лекеттик жана/же расмий тилдерде 
иштиктүү кат алышуу, командада 
иштөө;
- көндүмдөрү:

- Ченемдик-укуктук актылар ме-
нен иштөө жана аларды практика-
да колдонуу;
Сынакка катышуу үчүн талап 

кылынуучу документтер: 
- Өздүк арызы; 
- Кадрлар боюнча өздүк баракча; 
- Билими тууралуу документтин 

(диплом) көчүрмөсү (нотариалдык 
же иштеген жериндеги кызматкер-
лер менен иш алып баруу кызматы 
тарабынан күбөлөндүрүп ыраста-
лышы керек); 

- Эмгек китепчесинин нускасы 
жана көчүрмөсү (нотариалдык же 
иштеген жериндеги кызматкерлер 
менен иш алып баруу кызматы та-
рабынан күбөлөндүрүп ырасталы-
шы керек); 

- Аскердик билети (аскерге ча-
кырууга милдеттүү болсо); 

- Ден соолук абалы жөнүндө маа-
лымкат; 

- резюме; 
- Өмүр баян (соттолгондугу же 

соттолбогондугу жөнүндө маалы-
мат өмүр баяндын ичинде жазуу 
түрүндө сөзсүз көрсөтүлүшү керек); 

- ИИМден соттулугу жок деген 
тактама; 

- Паспорттун көчүрмөсү; 
- 4*6 2 даана сүрөт. 
документтерди кабыл алуу жа-

рыя гезит бетине жарык көргөн 
күндөн тартып 10 жумушчу күн 
ичинде төмөнкү дарек боюнча 
жүргүзүлөт: 

Таш-Көмүр шаары,
Ш. Сыдыков көчөсү №24. 

таш-көмүр шаардык мэриясы 
тел.: (03745) 5-00-04.

таш-көмүр шаардык мэриясынын ал-
дындагы шамалды-Сай шаарчасынын 
аймактык башкармалыгынын жетек-

төөчү адиси бош кызмат ордуна

Сынак
жарыяланат
жетектөөчү адиС:

(1 штаттык бирдик)
1) кесиптик билимдин деңгээли:

- Жогорку, же болбосо орто кесиптик би-
лим.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- Иш стажына талап коюлбайт.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз республикасынын жалпы
мыйзамдарын:

Кыргыз республикасынын Конститу-
циясы, Кыргыз республикасынын “Мам-
лекеттик жарандык кызмат жана муници-
палдык кызмат жөнүндө”, “Коррупцияга 
каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандар-
дын кайрылууларын кароо тартиби жө-
нүндө” мыйзамдары, Мамлекеттик жаран-
дык кызмат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-авгус-
тундагы № 43 токтому менен бекитилген 
“Кыргыз республикасынын мамлекеттик 
жана муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын Кодекси.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын: 
- Кыргыз республикасынын Жер кодек-

си, Кыргыз республикасынын «Ичүүчү 
суу жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык 
менчик жөнүндө» мыйзамдары.
- Билгичтиги:

- Жогору турган жетекчилердин тап-
шырмаларын сапаттуу аткаруу, документ-
терди, маалыматтарды, суроо-талаптарга 
жоопторду сапаттуу даярдоо, тиешелүү 
чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк 
тажрыйбаны талдоо жана аны практика-
лык иште колдонуу, кызматтык милдет-
терге ылайык өз ишин натыйжалуу план-
даштыруу, жарандардын кайрылууларын 
кароо жана жоопторду даярдоо, мамлекет-
тик жана/же расмий тилдерде иштиктүү 
кат алышуу, командада иштөө;
- көндүмдөрү:

- Ченемдик-укуктук актылар менен иш-
төө жана аларды практикада колдонуу.

Сынакка катышуу үчүн талап
кылынуучу документтер: 

- Өздүк арызы; 
- Кадрлар боюнча өздүк баракча; 
- Билими тууралуу документтин (дип-

лом) көчүрмөсү (нотариалдык же иштеген 
жериндеги кызматкерлер менен иш алып 
баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүп 
ырасталышы керек); 

- Эмгек китепчесинин нускасы жана кө-
чүрмөсү (нотариалдык же иштеген жерин-
деги кызматкерлер менен иш алып баруу 
кызматы тарабынан күбөлөндүрүп ырас-
талышы керек); 

- Аскердик билети (аскерге чакырууга 
милдеттүү болсо); 

- Ден соолук абалы жөнүндө маалымкат; 
- резюме; 
- Өмүр баян (соттолгондугу же соттол-

богондугу жөнүндө маалымат өмүр баян-
дын ичинде жазуу түрүндө сөзсүз көрсө-
түлүшү керек); 

- ИИМден соттулугу жок деген тактама; 
- Паспорттун көчүрмөсү; 
- 4*6 2 даана сүрөт. 
документтерди кабыл алуу жарыя 

гезит бетине жарык көргөн күндөн тар-
тып 10 жумушчу күн ичинде төмөнкү 
дарек боюнча жүргүзүлөт: 

Таш-Көмүр шаары,
Ш. Сыдыков көчөсү №24. 

таш-көмүр шаардык мэриясы тел: 
(03745) 5-00-04.

таш-көмүр шаардык мэриясына караштуу кызыл-жар шаарча-
сынын аймактык башкармалыктын башчысы, башкы адиси жана 

жетектөөчү адисибош кызмат ордуна

Сынак жарыяланат

ноокен районУнУн
ноокен айылдык кеңешинин

токтомУ №1 
06.08.2021-ж                                 Курулуш айылы
"2021-2022-жылдарга балдар бакчаларга та-
мак аш үчүн ата-энелер тарабынан төлөөнү-
чү төлөмдүн баасын күнүнө 30 (оттуз) сомдон 

деп бекитип берүү жөнүндө" 
Ноокен айыл өкмөтүнүн аймагындагы 

2021-2022-жылдарга бала бакчаларда тарбияланып 
жаткан балдарды тамак аш менен камсыз кылуу үчүн 
базар баасы кымбаттап кеткендигине байланыштуу, 
балдардын тамак ашына 2021-жылдын март айынан 
тартып ата-энелер тарабынан төлөөнүчү төлөмдүн 

баасын күнүнө 30 (оттуз) сомдон бекитип берүү жө-
нүндөгү айыл өкмөт башчысы Б. Календеровдун бил-
дирүүсүн угуп талкуулап Ноокен айылдык кеёеши-
нин ХХVIII-чакырылышынын V–кезексиз сессиясы 
токтом кылат:
1. Ноокен айыл өкмөтүнүн аймагындагы балдар 

бакчаларында тарбияланып жаткан балдарды 
2021-2022-жылдарга тамак аш менен камсыз кы-
луу үчүн базар баасы кымбаттап кеткендигине 
байланыштуу, балдарга ата-энелер тарабынан 
төлөнүчү төлөмдүн баасын күнүнө 30 (оттуз) 
сомдон деп бекитилсин. 

2. Ноокен айыл өкмөтүнүн башчысы Б. Календе-
ровго 2021-2022-жылдарга балдар бакчаларга та-
мак аш үчүн ата-энелер тарабынан 30 сом, рес-

публикалык бюджеттин эсебинен 18-сомдон деп 
белгиленип, тендерге ар бир баланын бир күн-
дүк тамак ашы үчүн 48 сомдон жарыялоо жагы 
милдеттендирилсин. 

3. Ушул токтомду Кыргыз республикасынын Юс-
тиция министрлигине мамлекеттик реестрге кир-
гизүү жагы айыл өкмөттүн жооптуу катчысы Г. 
Хакимовага милдеттендирилсин

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы 
Ноокен айылдык Кеңешинин социалдык маселе-
лер жана жаштар иштери боюнча туруктуу комис-
сиясынын төрагасы А. Мырзалимовго жүктөлсүн.
ноокен айылдык кеңешинин төрагасы:

А.Садыков
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- Сизди бүгүн биринчи ирет көрүп 
турган менен сиз жөнүндө гезиттерге 
жарыяланган макалаларды окугам. 
анда сиз өжөр, айтканыңыздан кайт-
паган айым экендигиңиз айтылат.
- Бул турмуштан болсо керек. Алты жа-

шымда атам о дүйнө салды. Керебетке жат-
кызып коюшуптур. Бөлмөдөн адамдар чы-
гып кеткендигинен пайдаланып, атамды 
кучактап, жанына жатып алганмын. Аны 
эки жолу жерге бердик. Биз турган Шев-
ченко кыштагы Токтогул суу сактагычы-
на туура келип калгандыктан мазарды ка-
зып, кабырларды көчүргөнбүз. Атамдын 
өлүмүнөн төрт айдан кийин атамдын ка-
рындашынын жанына көчүп өттүк. Эже-
биз негедир синдим экөөбүздү жактырбайт 
эле. Бир күнү велосипед айдаганымды кө-
рүп, таш менен уруп, майып кыла жаздады. 
Апам шордуу кой дей албады. Ошол себеп-
тенби, адамдын көзүнө тик карай турган, 
айтканымдан кайтпай турган болуп өстүм. 
Кыргыз Улуттук мамлекеттик университе-
тинин филология факультетинде 3-курста 
окуп жатканымда Жалал-Абаддык жигитке 
турмушка чыктым. Эки кыздуу болуп, тур-
муштан ажыраштым. Аалы Токомбаевдин 
үй-музейинде иштеп жаткан мезгилимде 
бактым ачылды. Алдыма кара тору келген 
бир жигит орус тилинде жазган ырларын 
көрсөткөнү келип жүрдү. Ал жигитти кат-
тоого алуу үчүн паспортун алып карасам, 
аты “Сактанов Нурбек Кочконович” экен. 
Таң калып, “Сен ошол жазуучунун никесиз 
уулу болосунбу?” деп сурап жиберипмин. 
“Жок, биринчи аялынан уулу болом. Балдар 
үйүндө өстүм”, деди. Нурбек ар келгенде 
таттууларды алып келет эле. Кээде чочула-
чуумун “эмне, бул таттууларды өзүнө тар-
туу үчүн дем салдырып келеби”, деп. Бул 
турмуштан Нурбектен уулум бар, аты Му-
рас. Бою кичине болгондуктан жаш кезин-
де Путин деп атап журчубуз. “Үйсүз адам” 
деген китебимди Нурбектин жашоосунан 
алып жазгам. Нурбектин апасы каза бол-
гондон кийин аны атасы кароонун ордуна 
Бишкектеги №1 жетим балдар үйүнө тап-
шырып койгон. Китеп жарык көргөндөн ки-
йин Нурбектин карындаш-уруктары пайда 
болуп, алып кетебиз, жаш кыз алып бере-
биз деп чыгышты. Убагында Нурбек кө-
чөдө дарактардын түбүндө жатканда бул 
туугандары кайда болушту экен? 

- Угугунуз. “Филология илимдери-
нин доктору, к.и.Скрябин атындагы 
кУаУнун доценти аида Эгембердиева 
“аялдар поэзиясы: кечээ жана бугун” 
атту макаласында жазат: “г. момуно-
ва, м. мамазаирова, а. Бегимкулова 
сыяктуу акындардын граждандык, Б. 
карагулова, м. тураеванын интим-
дик, бул мезгилде адабиятка кадам 
койгондордун С. акматбекова менен 
р. карагулованын таасириндеги меди-
тативдик ырлары аталган мезгилдин 
адабий картинасын түзөт”. 
- Туура, чыгармаларымда интимдик 

ырлар коп кездешет. Мысалы: 
«Сен өбүшпө аны менен, 
Сактап калат ич кекти. 
Өбүшкөнүң угуп калсам, 
Өрттөп ийем Бишкекти...».

Же болбосо: 
“Койчу, жаман соз айтпайын, 
Жаман алга чөктүрөм. 
Кечинде эле ушул оозду 
Бир жигитке өптүрөм”. 

Атым таанымал акын айымдар ката-
рында аталып жатканынан бактылуумун. 
Ушуга ылайыктуу болсом керек. Ушул кун-
го чейин он китебим жарык корду. “Кыял 
кемеси”, “Көкүрөгүн жыттап алдым бил-
гизбей”, “Сүйүүндү сүртүп кеттин жүрө-
гүмө”, “Бул дүйнө көркү чыгат сүйүү ме-
нен”, “Мен - сүйүүнүн доктору”, “Көздөгү 
жалын”, “Үйсүз адам”, “Билик” деп атал-
ган китептеримди окурмандар жакшы то-
суп алышты. “Токтогул көлү – көз жашым” 
китебимди туулган жерим, атамдын өчпөс 
элесине арнадым.

- көп жерлерге барат экенсиз, россия 
жана америкада жашапсыз. Бул жай-
лардан эмнени кыдырасыз?
- Кыздарым Америкада, алардан кабар 

алып турам. Москва экинчи үйүм болуп 
калган. Кайда барбайын, мекендештерим-
ди табам. Чыгырмачыл адамдар менен жа-
кындан баарлашам. Мындан он эки-он үч 
жыл мурда Москвага барганда эл арасынан 
таланттуу адамдардын башы бирикпей, ки-
тептерин басмага бере албай жүргөндөрүн 
көрдүм. Элчиликке кирсем, мага бир гезит-
ти көрсөтүштү. Анын аты же кыргызча, же 
өзбекче эмес экен. Жашаган батирде эс алып 
жатсам, эшик тыкылдап калды. Чыксам, 
бир жигит өзүн “Мирлан Жамшитов” деп 
тааныштырды. Гезитти ушул жигит чыга-
рып жаткан экен. Мирлан менден гезиттин 
кемчилдиктерин жоюга көмөк көрсөтүүмдү 
суранды. Өзүм чүкүлап койгондуктан жок 
дебедим. Убактылуу орун басары болуп 
иштедим. Газетаны “Кыргызстан.ру” деп 
атадык. Газета 300-400 нускадан басылып 
чыгып аткан экен. Мен аны он мин нуска-
га жеткирдим. россиядагы кыргызстан-
дык чыгармачыл инсандардын чыгарма-
лары мигранттар арасында кеңири тарай 
баштады. Менин бир жаман жерим бар, 
бир жерде отурбайм, бөтөн журтта узак-
ка чыдай албайм, кайда барсам да жарым 
жылдан кийин Кыргызстанды сагынып ка-
лам. Үйгө кетип жатканымды уккан Мир-
лан капа болду, калуума көндүрө албаган 
соң, айлыгымды сактап калуу шарты ме-
нен газета үчүн материалдарды Бишкекте 
туруп даярдап беришимди суранды. Бир-
гелешип гезити эки ирет чыгардык. Күтүл-
богон жерден спонсорубуз дуйно салып, 
ишти аяктоого мажбур болдук. Ансыз да 
он алты барактуу гезит беттерин толтуруу 
оңой эмес эле. Ошол мезгилде өзүм ачкан 

“Кыргызстан акын-жазучулары” коомдук 
фондунун иштерин жургузуп жаткан бол-
чумун. 2010-жылы Кыргызстанга кайтып 
келгенимде өз алдынча жазып жаткан кыз-
келиндер, жаш оспүрүм балдардын чыгар-
маларын топтоп чыгарып туру максатында 
фонд алдындагы “Кыздарай” жана “Балда-
рай” уюмдарын ачтым. Москвада “Москва 
кайрыктары” бирикмесин түзгөнмүн. Бул 
бирикме бүгүнкү күндө да иштеп жатат, 
бирок менин атымды аташпай жатышат.

- түзүлгөн фонд жана уюмдардын ат-
каруу милдеттери эмнеде? 
- Жаш чыгармачыл таланттарды туура 

жолго салуу, алардын чыгармаларын чоң 
жыйнактарга киргизүү, өзүнчө китептерин 
чыгаруу, ошону менен бирге аларды окутуп, 
адабиятка болгон кызыгуусун, билимдерин 
кеңейтүү. Москвага барып калсам, дайым 
жаштарды топтоп, аларга пайдалуу нер-
селерди үйрөтүү менен алек болом. Аял-
дардын, жаштардын ар түрдүү жанрдагы 
жазган материалдарын топтоп, кайра иш-
теп чыгып жардамымды аябайм. Таланттуу 
жаштарды ватсап аркылуу окутуп, китеп-
теринин басылуусуна көмөктөшөм. Ша-
кирттеримдин саны токсонго жетип калды. 
“Кыздарай” уюмунун катышучуларынын 
чыгармалары 7 жыйнак, “Балдарай” ую-
мунун катышучуларынын чыгармалары 2 
жыйнак болуп басып чыгарылды. Ар бир 
китеп 300 нускадан басылып, баасы да 300 
сомдон. “Кыздарайды” Нускат Манкушова, 
“Балдарайды” Назира Арин кызы жетектеп 
келет. Уюмдардын мүчөлөрү акысыз оку-
тулат. Сынактар жарыяланып, жеңүүчү-
лөр белектер менен сыйланат. Ал эми баш-
кы жеңүүчү “Ч. Айтматов” медалы менен 
сыйланат. 

Фондду колдогондор жоктугунан чыгар-
малар жыйнак жана альманахтарга автор-
лордун эсебинен киритилип жатат. Фондго 
мучо болгондор акысыз окутулат. Мезгил-
мезгили менен конкурстарды откоруп жата-
быз. Гран при, 1, 2, 3-сыйлыктарыбыз бар. 
Гран приге “Ч. Айтматов медали” тапшы-
рылат. Акын Гүлсайра Момунова фонду-
буздун уюштуруу кеңешинин мүчөсү эле. 
Ал адам да кайтыш болду. Эми анын эле-
си түшүрүлгөн медаль даярдамакчыбыз. 
Биринчи сынакты ата журт темасында өт-
көздүк. Тандоодо Өзбекстан, Кыргызстан, 
Тажикстан, Түркмөнстан, Афганстандык 
акындар катышышты. Сынактын каты-
шуучуларынын арасынан бычакка сап боло 
тургандарын тандап алдык. Келип түшкөн 
бардык тилдеги ырларды которуу жана жа-
рыялоодо өзбек калемдештерибиз Курбан 
Саттар, Мойдунжан Абдумажидов жар-

дам берүүдө. Ошол кызматтарын эске алуу 
менен М. Абдумажидовду “Ч. Айтматов” 
медалы менен сыйладык. Сыйлыкты тап-
шыруу аземи Базар-Коргон шаарында от-
корулду. Келген меймандар жазуучунун 
уйундо, ошондой эле Арстанбапта болуш-
ту. Жолугшууда ырлар-ырларга, тилектер-
тилектерге уланды.

Сапарга көп чыкканым үчүн эки жыл-
дан бери фонд иштерин Кундузбү Маматова 
башкарып турат. Ал Ош областынын Кара-
Кулжа районунда туулган, 2 ырлар, 3 про-
задагы жыйнагы чыккан. Ал Жалал-Абад 
зооветеринардык техникумун бутуруп, 
Кыргызстан Жазучулар союзунун алдын-
дагы макала жазуу курсунда окуган. Көп-
чүлүк арасынан талантуу жаштарды тан-
дап чыгышыбыз керек. Ишибиз ар дайым 
жаңы танышуулар, жаңы жолугушуулар, 
жаңы китептер менен байланыштуу. Фон-
дубуз аркылуу иштерибиз күчөп жатканы-
на сыймыктанабыз.

- аялзат катары эң бактылуу күндө-
рүңүздү эстейсизби?
- Аялзаты болуп туулганыма көп арман-

дап жүрдүм. Себеби, аялдык бакытка же-
тише албадым. Бул үчүн өзүм күнөлүүмүн. 
Анткени анча-мынча эркекти теңиме алчу 
эмесмин. Азыр чыныгы эркектин уругу тү-
гөнгөн, эркектер майдабараттанып кетти. 
Жаштыгымда мен эркекмин деп керкейген 
бир канча жигиттердин сазайын бергем. 
раматылык атам мени уул болсо керек деп 
күткөн экен. Кыз болсом да мени өтө жакшы 
көрчү. Бөлмөмдү уул балдардын оюнчук-
тарына толтуруп койчу. Кайсарлыгымдан 
көбүнчө зыян тартып калам. Өкмөттүк жана 
мамлекеттик жетекчилерге алардын иште-
рине болгон көз караштарым, аракеттерим 
жакпагандыгы үчүн сыйлык беришпейт. 

- Ушундай болсо да бүгүн күлүп турга-
ныңызга күбөмүн. туулган күнүңүз-
гө кандай белектерди күтүп турасыз?
- Балким, белектер да болоор. Бирок, 

туулган күнүмө чыгармачылык ийгилик 
менен келдим. “Улуу тоолор” басмасында 
“Ой эшиги”аттуу ырлар жана аңгемелер 
жыйнагым басылып чыкты. Сизге бир ки-
тебимди белек кылам, окуп чыксаңыз мени 
жакындан таанып аласыз.

маектешкен:
нургүл аБдылдаева 

кыргыз Улуттук жазуучу-
лар союзунун мүчөсү, 

кыргызстан акын-жазуучу-
лар коомдук фондунун дирек-
тору Бурулкан карагулова ме-
нен болгон маек

ыр жандУУ көңүл

Акын, прозаик Бурулкан Карагулова 
1957-жылдын 1-августунда Кетмен-Тө-
бө өрөөнүнүн (азыркы Токтогул) Шев-
ченко айылында туулган. Жалал-Абад 
шаарындагы №1 кесиптик-техникалык 
окуу жайында үч жыл окуп, тракто-
рист-комбайнер, айдоочулук кесипте-
рине ээ болгон.

Алгачкы эмгек жолун 1975-жылы Ток-
тогул районунун партия комитетинде 
арип терүүчү, статист болуп иштөө ме-
нен баштаган. 1977-2007-жылдары Ички 
иштер министрлигинин паспорт бөлү-
мүндө, “Адабият” басмасында, Токтогул 
жана А.Токомбаевдин үй-музейлерин-
де жана “Ордо”, “Чүй Баяны”, “Асаба”, 
“Кыргыз-Руху” гезиттеринде эмгектен-
ген. Ошону менен бирге Москва шаарын-
да басылып чыккан “Кыргызстан.ру” ге-
зитинде иштеген. 1987-жылы Кыргыз 
Улуттук университетинин журналис-
тика бөлүмүн бүтүргөн. Ырлары, аңгеме-
лери “Учкун”, “Көктөм” журналдарына, 
республикалык жана аймактык гезит-
терге байма-бай жарыяланып турган. 

1995-жылдан КРнын Жазуучулар сою-
зунун мүчөсү, 10 китептин автору.


