
Кыргыз-тажик 
чек арасында 36 

кыргызстандыктын 
өмүрүн алган 
жаңжал "Головной" 
суу бөлүштүрүүчү 
жайында тутанган. 

Чек ара чыры 28-апрель 
күнү тажик тарап суу та-
ратуучу жайга камера ор-
ноткондон жергиликтүү 
тургундар буга каршы чы-
гып, чырдаша кеткен эки 
тарап бири-бирин ташка ал-
ган. Эртеси кырдаал курчуп, 

кыргыз-тажик аскерлеринин 
атышуусу башталган. Бул 
суу бөлүштүрүүчү жайдын 
тегерегинде жалпысынан 
25 жай тургун мерт болгон. 
Жергиликтүү тургундардын 
айтымында, атышуу маа-
лында эл “Головнойдун” жа-
нындагы негизги трассанын 
чекесиндеги чуңкурга кирип 
жашынган. Бирок миномёт 
менен аткан снаряддын ча-
чырандысы тийип, ал жер-
ден 12 жай тургун көз жум-

ган. Ошондой эле суу тара-
туучу пункту кайтарган 
ИИМдин атайын багыттагы 
"Шер" отряды кошумча күч 
келгенче алты саат бою по-
зициясын бербей коргоп тур-
ганы белгилүү болду.

Ак-Суу дарыясы Кыргыз-
стан, Тажикстан жана Өз-
бекстанды суу менен кам-
сыздайт. 1980-жылдан бери 
Кыргызстан суунун 37 пайы-
зын пайдаланат. Өлкөнүн 
үлүшү бул канал аркылуу 
агып, Төрткүл суу сактагы-
чына куят. Ал жерге топ-
толгон суу жайкысын бат-
кендик дыйкандарга абадай 
керек. Тагыраак айтканда 
Баткен шаарындагы жана 
Баткен районунун бир бөлү-
гүндөгү эгиндер сугарылат. 
Кыргыз бийлиги мындан ары 
да "Головнойго" толук ээлик 
кыларын убадалады.

(Уландысы 4-бетте)
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Чек ара чыр-чатагынан улам Баткен облусунда жалпы 78 турак үй, 2 
мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 1 ИИМ имараты, 3 чек ара заставасы, 10 май 
куюучу жай, 8 дүкөн жабыркаган жана күйгөн. Анын ичинен Баткен ра-
йонунда 30 турак үй, 1 ФАП, 1 ИИМ имараты, 2 мектеп, 2 чек ара застава-
сынын имараты, 1 бала бакча, ал эми Лейлек районунда 48 турак үй, 1 
чек ара заставасынын имараты, 10 май куюучу жай, 8 дүкөн жабыркаган. 
Андан сырткары кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан жалпы 178 адам 
жабыркап, алардын 35и набыт болду.

ЭМНЕДЕН БАШТАЛДЫ?
БАТКЕНДЕГИ ЧЕК АРА ЧЫРЫ

Ил
лю

ст
ра

ци
ял

ык
 сү

рө
т

т
ү Т

ат
ья

на
 З

ел
ен

ск
ая

 т
ар

т
ка

н.

Учурда Кыргыз 
Республикасынын 

Өкмөтү Баткен 
областындагы 
кыргыз-тажик 
чек арасындагы 
кагылышууларда 
жабыркаган 
турак жайларды, 
социалдык жана 
инфраструктуралык 
объектилерди 
калыбына келтирүү, 
шилендилерди тазалоо 
ишине киришти.

Мамлекеттик бюджет-
тен Баткен чек ара чырын-
дагы бүлүнгөн жерлерди 
калыбына келтирүү иш-
терине 700 млн. сом бө-
лүнгөн. Анын басымдуу 

бөлүгү, тактап айтканда 
500 млн. сому социалдык 
объектилерди калыбына 
келтирүүгө жана жабыр-
каган айылдарга баруучу 
жолдорду курууга багыт-
талат. Калган 200 млн. сому 
талкаланган турак жай-
ларды курууга жумшалат. 

Бардык тийиштүү шарт-
тары каралган заманбап ту-
рак жайларды куруу керек 
экендигин, эң негизгиси – 
күз мезгилинин башталы-
шына дейре жабыркаган 
жарандар турак жайларга 
жайгашуусу үчүн иштерди 

тез арада баштоо зарыл бо-
луп тургандыгы өкмөт та-
рабынан баса белгиленди.

Мындан сырткары өк-
мөттүн алдында "Баткенге 
жардам" штабы түзүлгөн. 
Штаб Кожомкул атындагы 
спорт ордосунда жайгаш-
кан. "Каалоочулар, ишкер-
лер өздөрү жардам беребиз 
дешсе же гумжардамды 
Баткенге жеткирүү үчүн 
коопсуздук менен камсыз 
кылгыла десе, штабга кай-
рыла алышат.

“Аймак”

КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ 
ИШТЕРИНЕ 700 МЛН. СОМ 
БӨЛҮНГӨН

Урматтуу бүтүрүүчүлөр!
Россия Федерациясынын Москва, 

Томск, Тюмень, Саранск, Йошкар-Ола, 
Чебоксары шаарларына сиз каалаган 
факультетке өткөрүүгө жардам бере-
биз. Бекер окуу, ЖОЖдордун жатакана-
сында жашоо, ар ай сайын стипендия 
алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуңуздар. 
ОРТ экзамендин кереги жок. 

Виза Тревел, байланыш тел.:
0(773) 20-07-69.

 z КУЛАКТАНДЫРУУ

ДЕПУТАТТАР МАНДАТ АЛЫШТЫ
Жалал-Абад 

шаардык кеңешинин 
IX чакырылышындагы 
депутаттарынын 
биринчи уюштуруу 
сессиясы болуп өттү.

Алгач шаардык кеңеши-
нин VIII чакырылышында-
гы депутаттарынын төра-
гасы Адыл Жоробаев жаңы 
шайланган депутаттарга 
каалоо тилегин айтып, 
ийгиликтерди каалады. 
Шаардык кеңештин депу-
таттарына төш белгилери 
жана күбөлүктөрү тапшы-
рылып, №1 күбөлүк Тай-
мурас Ташиевге берилди. 

Андан ары мыйзам боюнча 
шайланган депутаттардын 
жашы боюнча эң улуусу 
Асылжан Умарахунов би-
ринчи уюштуруу сессиясын 
ачып, күн тартибиндеги 
маселелерди кароого өттү. 
Төрагага талапкер катары 
“Ата - Журт Кыргызстан” 
партиясынан шайланган 
Нуртилек Орозбаев көрсө-
түлүп, Жалал-Абад шаар-
дык кеңешинин IX чакы-
рылышындагы депутат-
тарынын төрагасы болуп 
шайланды.

Э с к е  с а л а  к е т с е к , 
2021-жылдын 11-апрелин-

де жергеликтүү кеңешке 
шайлоо өтүп “Ата- Журт 
Кыргызстан”, “Өнүгү ү 
Прогресс”, “Ыйман Нуру” 
партиялары жеңишке же-
тишкен. Шаардык кеңеш-
тин депутаттыгына “Ата- 
Журт Кыргызстан” пар-
тиясына 22 мандат, “Өнү-
гүү Прогресс” партиясына 
5 мандат, ал эми “Ыйман 
Нуру” партиясына 4 ман-
дат берилип, шаардык ке-
ңешке жалпы 31 депутат 
келген. Алардын ичинде 
7сү аял киши.

"Аймак"
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Билбедим, укпадым дебе

ДУБАНДАРДАН ДУУ-ДУУ КЕП

 zЖАЛАЛ-АБАД

 z БАзАР-КоРгоН

 z ЧАТКАЛ

ЭРЕЖЕСИЗ ЭР УРУШ 
ТУРНИРИ БОЛОТ

Чаткал районунун Кызыл-Токой айылында 
эрежесиз эр уруш боюнча эл аралык турнир 
өтөт. Бул тууралуу турнирдин демилгечиси 
жана уюштуруучусу, Кызыл-Токой айылынын 
тургуну Дөөлөтбек Нарматов билдирди.

Ушул жылдын 19-май күнү Чаткал районунун 
Кызыл-Токой айылында WEF уюмунун эрежесиз 
эр уруш боюнча WEF105 selection35 эл аралык 
турнири өтүлүшү күтүлүүдө. Дөөлөтбек Нарма-
товдун айтымында, турнирге республикабыз-
дан жана коңшулаш республикалардан спортчу-
лар чакырылууда. Турнирдин негизги максаты 
- эрежесиз эр уруш менен алектенген чаткалдык 
спортчуларды эл аралык деңгээлге алып чыгуу 
болуп саналат. 

Эскерте кетсек, Дөөлөт Нарматов өзү JMFC8 
GLOBAL турниринин 66 кило салмактагы спорт-
чулар арасында жеңүүчүсү болуп эсептелет.

ЖАРДАМ АКЦИЯСЫ 
УЛАНУУДА

Жалал-Абад облусунан Баткен облусуна 30 
тонна гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. 

Өкмөттүн Жалал-Абад 
облусундагы ыйгарым 
укуктуу өкүлү Абсаттар 
Сыргабаев Баткендеги 
окуяларга облус тургун-
дары да кайдыгер карабай 
өз жардамдарын активдүү 
көрсөтүп жатканын айтып, 
көмөк иштери алдыдагы 
күндөрү да улантыларын 
билдирген. Анда азык-тү-
лүк, дары-дармек, жууркан-
төшөк, балдар кийимдери, 
сүлгү жана башка керекте-
лүүчү каражаттар бар. Ага 
облустун район-шаарлар-
дагы жергиликтүү бийлик, 
мекеме-ишканалар, ишкер-
лер жана ыктыярчылар өз 

салымдарын кошушкан. 
Андан сырткары Өкмөттүн 
Жалал-Абад облусундагы 
ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 
аппараты Баткен облусун-
да жабыркагандарга көмөк 
көрсөтүү максатында бир 
күндүк эмгек акыларын 
бөлүп, 56 миң 634 сом акча 
каражатын атайын эсепке 
которду.

Эскерте кетсек, кетсек, 
Жалал-Абадда Баткен об-
ластынын чек ара аймак-
тарында жабыркаган жа-
рандарга материалдык 
көмөк көрсөтүү иштери 
азыркы күндө да тыным-
сыз уланууда.

КЫЗМАТТЫК КЫЛМЫШТАР
Өлкө башчыбыздын мамлекетибизде 

коррупциялык жана кызматтык кылмыштарды 
болтурбоого, аларды алдын алууга карата 
иш аракеттерди күчөтүү боюнча жүргүзүлүп 
жаткан саясатына карабастан айрым кызмат 
адамдары мамлекеттин кызыкчылыгынан жеке 
кызыкчылыктарын жогору коюп атайылап 
кылмыш жасалган фактылар да орун алып 
келүүдө.

Жалал-Абад област-
тык прокуратурасынын 
бөлүмүнүн башчысы Рад-
жи Уметалиевдин берген 
маалыматына караганда 
өткөн жылы Жалал-Абад 
областындагы шаар район-
дук соттор тарабынан 950 
адамга карата 739 кылмыш 
иши каралган болсо, анын 
ичинен кызматтык кыл-
мыштар боюнча 65 адамга 
карата 33 кылмыш иш ка-

ралып, келтирилген зыян-
дын өлчөмү 1767422 сомду 
түзүп, тергөөдө 301911 сом 
өндүрүлсө, калган 1465511 
сому өнгөн эмес.

Аталган категорияда ка-
ралган кылмыш иштердин 
ичинен, 6 адамга карата 4 
кылмыш иш боюнча айып-
тоо өкүмдөрү чыгарылган, 
51 адамга карата 21 кыл-
мыш иш өндүрүштөн кыс-
картылган, 8 кылмыш иши 

боюнча 8 адамга карата 
актоо өкүмү чыгарылган. 
Сотто каралган кызмат-
тык кылмыштардын ичи-
нен 4 кылмыш иш боюнча 
6 адамга карата айыптоо 
өкүмдөрү чыгарылган.

Мисалы, Ала-Бука райо-
нунун тургуну А. А. тарбы-
нан райондук ички иштер 
кызматкрлери 20000 сом 
акчаны опузалап пара ка-
тары сураганы боюнча 
арыз жазып, КРдин ЖК-
нин 326-ст.1-б. опузалап 
пара алуу менен сотко че-
йинки өндүрүш иши баш-
талган. Тергөөнүн жыйын-
тыгы менен М.Э.ге КРдин 
ЖКнин 43-ст. 2-б., 326-ст. 
1-б. менен, ал эми К.И.ге 
327-ст. 2-б. 1-п. менен сотко 

чейинки өндүрүш иши не-
гизинен кароо үчүн сотко 
жиберилген. Жалал-Абад 
шаардык сотунун өкүмү 
менен К.И. пара алууда 
ортомчулук кылуу менен 
күнөөлүү деп табылып, 
ушул эле кодекстин 80-ст. 
ылайык, 2700 эсептик көр-
сөткүчтө же 270000 сомго 
айыпка кириптер кылын-
ган. Ал эми М.Э. пара алуу 
менен күнөөлүү деп табы-
лып, 2600 эсептик көрсөт-
күчтө же 260000 сом айыпка 
кириптер кылынган.

Бул соттук актыга кара-
та областтык прокуратура 
тарабынан апелляциялык 
тартипте сунуш келтири-
лип, азыркы учурда сот-
ко чейинки өндүрүш иши 
областтык сотунда кароо 
стадиясында.

Өткөн аптада Кара-Үң-
күр дарыясынын суусу-
нун көлөмү көтөрүлүп, жа-
шоочулардын турак жайла-
рына коркунуч жаралган. 
Учурда ӨКМдин Жалал-
Абад облусу боюнча баш-
кармалыгы тарабынан 10го 
жакын техника тартылып, 
алдын алуу жумуштары ат-
карылууда. Аталган жайга 

облус башчысынын бирин-
чи орун басары Мамасалы 
Акматов абалды жеринен 
көрүп, тийиштүү тапшыр-
маларды берди. 

Облуста жалпы 82 объ-
ектте алдын алуу, жээк 
бекемдөө иштери планга 
киргизилген. Учурда анын 
21инде жумуш башталып, 
18и бүткөрүлгөн.

Жеңиш күнүнө карата 
концертти ЭАУнун фило-
софия жана табигый илим-
дер кафедрасы менен мада-
ний-эстетикалык борбору 
уюштурган. Аталган кон-
церттин программасында 
согуш мезгилиндеги ырлар 
менен тарыхый окуяларды 
сахналаштыруулар болуп, 
аткаруучулар согуш мезги-
линдеги аскердик кийим-
чен чыгышты. Бардык кон-
церттик номерлер ЭАУнун 
профессор-окутуучулар 
курамы жана студентте-

ри тарабынан аткарылды.
ЭАУнун ректораты жана 

агай-эжекелери, студентте-
ри концертти абдан жылуу 
кабыл алышып, концерттин 
мазмундуулугуна, тарыхый 
окуялардын чыгармачылык 
менен чагылдырылышына, 
деги эле даярдык деңгээли-
не жогорку баа берилип, кон-
церттин соңунда ЭАУ ректо-
раты жана агай-эжекелери 
майрамдык иш-чаранын 
уюштуруучуларына жана 
катышуучуларына терең 
ыраазычылык билдиришти.

700 МИҢ СОМДУК 
ДАРЫ-ДАРМЕК ЖИБЕРИЛДИ

Жалал-Абад облусунун аймагындагы 
саламаттык сактоо мекемелеринен чогулган 
жалпы суммасы 700 миң сомго жакын 
дары-дармектер Баткен облусундагы жабыр 
тарткан жарандарга жиберилди.

Маалыматка ылайык, буга чейин облустук бирге-
лешкен ооруканасынан 5 дарыгер, Сузак аймактык бей-
тапканасынан 4 дарыгер 2 бригада болуп, тез жардам 
унааларында Баткен облусуна жөнөтүлгөн.

К.Ш. Токтомаматов 
атындагы Эл аралык 
университеттин чоң 
жыйындар залында 
9-Май – Улуу Ата 
Мекендик согушта 
жеңиш күнүнө арналган 
майрамдык концерт 
өткөрүлдү.

ЖЕҢИШ КҮНҮНӨ
АРНАЛГАН КОНЦЕРТ

Белгилүү болгондой ушул тапта 
райондо жалпы 3 гана согуш ардаге-
ри калган. Алар Базар-Коргон шаа-
рында, Могол жана Арстанбап айыл 
аймактарында жашайт. Улуу Ата Ме-
кендик согуштун ардагерлерине ка-
бар алган бийлик өкүлдөрү өлкө баш-

чынын атынан бөлүнүп берилген 70 
миң сом акча каражатын тапшырып 
келишти. Ошону менен бирге жерги-
ликтүү бийликтеги айыл аймактар 
20 миң сомдон, ал эми Базар-Коргон 
шаары жергиликтүү бюджеттен 50 
миң сом акча каражатын бөлүп бе-

ришти. Мындан сырткары район 
аймагында тылдын 5 ардагери бар.

Белгилей кетсек, облус боюнча 
Улуу Ата Мекендик согуштун арда-
герлеринен 18 адам калган. Мындай 
саамалыктар облустун ар бир район-
шаарларында болууда

Базар-Коргон районунун Карача 
айылындагы Кара-Үңкүр дарыясында 
суу нугу бурулуп, жээк бекемделүүдө.

АРДАГЕРЛЕРГЕ АКЧАЛАЙ СЫЙЛЫК ТАПШЫРЫЛДЫ

Базар-Коргон районундагы Улуу Ата Мекендик 
согуштун ардагерлери президенттин белегин 
алышты. Аны Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы 
ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ырысбек 
Ызабеков жана район акими Бакыт Козуев, 
айыл өкмөт башчылары кабар алуу учурунда 
тапшырды.

ЖЭЭК БЕКЕМДӨӨ ИШТЕРИ ЖҮРҮҮДӨ

Айгыр-Жал айылындагы 
Смайыл уулу Матиш атында-
гы орто мектебинин 8-клас-
сынын окуучусу Нурдөөлөт 
Кутбидинов өзү үчүн көптөн 
бери аздап жыйнап жүргөн ак-
часын Баткенге жардам бол-
сун деп мектеп директоруна 
тапшырды.

«Окуучубуз Кутбидинов Нур-
дөөлөт өзү жыйнап жүргөн 
2200 сом акчасын бизге берди. 
Баткен элине жардам болсун 
дейт. Бул акчаны тийиштүү 

эсепке которуп, дүмүрчөгүн 
ага алып келип берем. Окуучу-
буздун мындай жигердүүлүгүнө 
абдан кубанып турабыз», -дейт 
мектеп директору Абдибаит 
Стамбеков.

Белгилей кетсек, Нурдөө-
лөт Кутбидинов эркин күрөш 
боюнча келечектен көптү 
үмүттөндүргөн жаш спорт-
чу катары таанымал. Райондо 
Баткен элине жардам катары 
акча каражаттарын топтоо 
иштери жигердүү уланууда.

ОКУУЧУ САЛЫМ КОШТУ

Чаткал районунун Айгыр-Жал 
айылындагы 8-классынын 

окуучусу чогултуп жүргөн 
акчасын Баткенге жардамга 
кошту.
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- Айтсаңыз Кадыр 
түн деген эмне, аны 
качан тосуш керек?
- Баарыңыздардын оро-

зоңуздар кабыл болсун. 
Буюрса мусулмандардын 
парзы болгон жылына бир 
келүүчү Орозо айыбыз да 
аяктап бара жатат. Орозо 
айын эң улуу ай деп айта-
быз. Себеби бул айда му-
сулмандар үчүн көптөгөн 
соопторду табабыз. Кунөө-
лөрүбүздүн кечиришин 
Жарткандан суранабыз. 
Дагы бир мүмкүнчүлүк 
ушул айда Кадыр түн де-
ген бар. Кадыр түн боюн-
ча кеп кура турган болсок 
пайгамбарыбыз айткандай 
1 хадисте акыркы 10 күндө 
деген, ал эми дагы бир ха-
дисте Орозо айынын акыр-
кы он күндүктүн так күн-
дөрү делген, ал эми башка 

хадисте орозонун 27 күнү 
деп айтылган. 

- Быйылкы жылы 
айт күнү кайсы күнгө 
белгиленди? Ажылык 
сапар кандай болууда?
- Быйыл Орозо айт май-

рамы 13-май күнү болот. 
Азыркы учурда айт нама-
зы  Жалал-Абадда окулу-
шу күтүлүп жатат, себеби 
бизде буга чейин мечит-
терде жума намаздар оку-
луп жаткан, ошондуктан 
айт намазы окулуш керек 
дейм. Иншаллах  буйруса 
окулуп калышын Аллах-
тан тилейбиз. Быйылкы 
жылдагы ажылык сапары 
боюнча айта кетсем буга 
чейин Умрага жол ачылып 
ПЦР анализи менен бара 
турган болгон, бирок ан-
дан кийин оору күчөп кет-
кендиктен азыр эч кандай 

катталуу жок. Ал эми чоң 
ажылык сапарга эгерде бы-
йыл жаңы барам дегендер 
болсо, анда алар тилекке 
каршы бара албайт. Азыр-
кы дүйнө элинин башынан 
келген абалды түшүнүп 
турабыз. Себеби былтыр-
кы катталуучулар акча-
сын төгүшкөн, бирок али 
барыша элек, ал азыркыга 
чейин так билине элек. Бара 
турган болуп калса, анда 
былтыркы катталуучулар 
барышат.

- орозо фитирди 
чек ара чырынан 
жапа чеккен Баткен 
элине бериш керек 
деген ойлор айтылып 
жатат. Сиз буга 
эмне дейт элеңиз?
- Бул негизинен ар бир 

тирүү жандын садакасы. 
Ал садака негизинен жа-

шоодо кыйналган, тамак-
аш, кийим-кечектен жетиш-
пеген адамдарга берилет. 
Бул жылы садака фитир-
дин суммасы  40 сом болду. 
Быйыл Баткенде кырдаал 
кайгылуу болгондуктан эл 
арасында быйылкы садака 
фитирди аларга жардам 
катары берели деген ой-
лор болуп жатат. Бирок ар 
бир адамдын садака бере 
турган адамы бар, эгер 
Баткендеги жабыркаган-
дарга жардам беребиз де-
сек, анда чын ихласыбыз 
менен өз алдынча жардам 
беришибиз керек. Шарият-
тан алып караганда бул 
садаканын түздөн-түз да-
реги бар. Садаканы кимге 
берилери ачык жазылган, 
ал түздөн-түз өз дареги-
не жетип барышы керек. 
Ал эми Баткенге келе тур-
ган болсок, азыркы учур-
да деле алардын кээ бири 
жакшы жашайт, кээ бири 
жаман, кээ бири өтө начар 
акыбалда калгандары да 
бар. Биз садака фитирди 
аларга берсек, бул садака 
бергендикке жатпай калат. 
Ошондуктан Баткен менен 
садака фитирди аралаш-
тырбай эле койсок жакшы 
болмок. Колубуздан келеби 

жок дегенде 100 сом болсо 
да Баткенге жардам деп 
берип койсок болот, бирок 
садаканы өзүнчө бериши-
биз керек.

- орозо айт менен 
Курбан айттын 
айырмасын айта 
кетсеңиз.
- Орозо айт бул 30 күн 

орозо туткандыгыбыздын 
жыйындысынын майрамы 
болуп эсептелинет. Ал эми 
Курбан айт орозо айттан 72 
күн өткөндөн кийин келе 
турган  майрам. Башка-
ча айтканда биздин ажы-
ларыбыз ажылыкка бара 
турган убак болот. Курбан 
айтта курбандык чалабыз, 
ал эми Орозо айтта курбан-
дык чалынбайт.

- орозонун 
башталышында 

деле, бүтүшүндө деле 
“Арапа майрамыңыз 
менен”- деп айтып 
келебиз. Ушул нерсе 
туурабы?
- Арапа деген сөз орозо-

нун башталышына дагы, 
аягына да такыр тиешеси 
жок.  Бул орозодо шектик 
бар. Шектик деген бул шек-
тенүү, “Ай бүгүн чыгып ка-
лабы же эртең чыгып кала-
бы?”- деген сөз. Ошон үчүн 
элдер айтышат бүгүн шек-
тик дешип.  Курбан айттын 
башталышы арапа деп эсеп-
телинет. Себеби ажылыкка 
барганда айт күнүнө бир күн 
калганда арафага турушат. 
Ошондон айт майрамына 
бир күн калганда “Арапа” 
деп айтылып калган.

- Маегиңиз үчүн чоң 
рахмат?

Жылмаюу – садаканын бир түрү

ОРОЗО АЙТ МАЙРАМЫ
КАНДАЙ МАЙРАМ?

Айт – мусулмандардын эң 
кадырлуу майрамы. Орозо айт 
- рамазан айында мусулмандык 
парз - отуз күндүк орозо тутуу 
аяктаган соң орозонун урматы-
на майрамдалат. Орозо айтты - 
фитр (ар.), рамазан-байрам (та-
тарча), шекер-байрамы (түркчө) 
деп да аташат. Айт алдында ай 
башы (арапа, четтик) күнү эртеси 
майрамдала турган айтка даяр-
дык көрүлүп, «жыт чыгарышат». 
Кыргыздар боорсок бышырып, 
айрымдары мал союп камыны-
шат. Эртеси мусулмандар таң 
эртеңден жакын жердеги мечит-
терге чогулуп салтанаттуу «Айт-

намазы» окулат. Намаз окулуп 
бүткөндөн кийин айт майрамы 
башталат. Мусулмандар: «Оро-
зоңуз кабыл болсун, айтыңыз 
маарек болсун!» - деп, бири-би-
рин куттукташат. Ал күнү ар 
бир үйдө дүр-дүйүм тамак-аш 
коюлган дасторкон жайылып, 
үй ээлери айттап келгендерди 
жылуу маанайда тосушат. Кел-
гендер ал үйдүн көзү өткөн жа-
кындарына, ата-бабаларынын 
арбагына багыштап куран оку-
шуп, үй ээлерине жакшылык 
тилеп кетишет. Орозо айт 3-4 
күнгө созулуп, бей-бечараларга 
битир, садага беришет. Бул май-

рам «кичи» майрам деп аталга-
нына карабастан эл ичинде өтө 
ардакталып, зор салтанат менен 
майрамдалат. Бул күнү ар бир 

мусулман жуунуп-тазаланып, 
дасторконун колунан келишин-
че жайып, жакшы маанайда өт-
көрүшү керек. Тууган, кошуна, 
дос-тааныштарыныкына барып, 
мүмкүнчүлүгү болсо белек бер-
се андан жакшы. 

Бул күнү аялдарды үй жу-
мушунан бошотуп, үй-бүлө мү-
чөлөрү чогуу майрамдаганы оң. 
Башка жумуштарды коё туруп 
жакындар менен айтташ ке-
рек. Эркектер эртең менен айт 
намазына барып, эки рекет на-
маз окуп, андан соң майрамда-
шат. Айт намазга бара жатканда 
ооз ачылды деген таризде оозго 
таттуу бир нерсе салып алса бо-
лот. Араздашып кеткен тууган, 
теңтуш же башка адамдар бол-
со Орозо айтта кечирим сураса 

сообу көбүрөөк тиет.
Орозо айтта мал союлбайт. 

Мал Курман айтта союлат. Ата-
йын кой, уй же эчки курмандыкка 
чалынып, өтүп кеткендерге ку-
ран окулат. Ал эми Орозо айтта 
мал союу шарт эмес. Көзү өтүп 
кеткендерге арнап куран окутса 
болот, бирок муну менен гана 
чектелип калбастан айтташ ке-
рек. Ичимдик ичилип, шаан-шө-
көт кылган болбойт, аша чаап 
шаан-шөкөткө айлантпаш ке-
рек. Бул күнү ичимдик ичүү-
гө, бирөө менен араздашууга 
жана жаман сөздөрдү айтууга 
тыюу салынат.

Бетти даярдаган:
Сталбек КАРАСАРТОВ,

“Аймак”

Мусулмандар үчүн 
ыйык айларынын 

бири орозо айы да 
аяктап бара жатат. 
Бул айда кадыр түндү 
качан тосуш керек, 
фитир садака деген 
эмне, айт күнү кайсы 
күнгө белгиленгендиги 
жөнүндө Жалал-Абад 
облусунун казысы 
Нематтулла ажы 
Жээнбеков менен маек 
курдук.

Нематтулла ажы ЖЭЭНБЕКоВ:

“ФИТИР-САДАГАНЫ
ӨЗ ДАРЕГИНЕ 
БЕРИШИБИЗ КЕРЕК”

Садака бериш үчүн
бай болуш шарт эмес" "
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Конуш тандабай, коңшу танда

Кубат НИШАНОВ,
Максат айылынын
айыл башчысы:

“ДАГЫ ДЕЛЕ 
КООПТОНУП, 
КОРКУП ЖАШАП 
ЖАТАБЫЗ”

- Элибиз коопсуз жайга чыгары-
лып Баткен шаарындагы мектептер-
ге, мейманканаларга жайгаштырыл-
ган. Кээ бирлери туугандарынын, 
кайрымдуу кишилердин үйүндө баш 
калкалап жаткандары да бар. Бизге 
өлкөнүн туш тарабынан гуманитар-
дык жардамдар жөнөтүлүүдө. Бирок 
дагы деле кооптонуп, коркуп жашап 
жатабыз. Бул акыбалда коркуп качан-
кыга чейин жашайбыз билбейм.  Үй 
жайынан айрылган адамдар келип 
өрттөлгөн үйлөрүн айланып кайра 
кайтууда. Башка аргасы жок. Мындай 
кырсыкты эч кимге каалабаймын. 
Максат айылында  жалпысынан 155 
түтүн бар. Аткылоо биздин айылда 
болгондуктан 11 турак үй жараксыз 
абалга чейин күйүп кеткен. Андан 
сырткары 79 тогуз үйдү талап тоноп, 
эч нерсесин калтырган эмес.

ЭМНЕДЕН БАШТАЛДЫ?
БАТКЕНДЕГИ ЧЕК АРА ЧЫРЫАйтмамат ОМОРОВ,

ЖАМУнун окутуучусу,
тил илимдеринин 
кандидаты:

“ТАЖИК ЭЛДЕРИ 
БИЗГЕ
БООРДОШ ЭМЕС”

- Тажиктердин этностук 
негизин согдийлер, бактрий-
лер жана чыгыш-иран элдери 
түзөт. Болгону түрк тилдүү 
мамлекеттер менен  жашап 
калган. Негизги кесиби – дый-
канчылык, мал чарбачылык 
жана кол өнөрчүлүк. Тажик 
– “тээжик” деген сөздөн алы-
нып түрктөрдүн койгон аты, 
тили фарс тилдерине кирет. 
Тээжиктигинен өздөрүнүн 
элдерине батпай биз тарапка 
келгенби деген ой келет. Мен 
буларды айтып жатканымдын 
себеби айрым аттуу-баштуу 
эле адамдарыбыз тажик боор-
доштор деп айтышат. Бул сөз 
туура эмес . Болгону бизге коң-
шу мамлекет. Дагы бир айта 
турган нерсе дини ислам де-
шет. Бирок ислам дининдеги 
шарттарынын бири пайызга 
акча берүү арам делген. Би-
рок Тажикстан мамлекетинде 
банктардан пайызга акча алса 
болот деп муфтиятынан фатфа 
чыгарып алышкан. Бул ислам 
дининин шарттарын толук ат-
карбайт дегендик. Дагы бир 
мүнөзү өзүнөн жогору адам-
дардын айтканын аткарып, 
алы жеткендерге ырайымсыз 
мамиле кылгандыгында. Бул 
нерсени кечеги чек ара жаңжа-
лында көрдүк. Себеби куралсыз 
элге кол салып аткылап, аёо-
суз мамиле жасап, качып кет-
кен элдердин үйлөрүн тоноп, 
өрттөп, баскынчылык менен 
кирип келгендиги айгинелеп 
турат. Акырында айтарым, биз 
тууган катары эмес кошуна ка-
тары сый жана этияттык менен 
мамиле кылышыбыз керекти-
гин көрсөттү. 

Баткендин чек ара тилке-
синде тажик аскерлеринин ат-
кылоосунан кырчындай болгон 
жаш өмүрлөр кыйылды. Кыргыз-
тажик чек арасындагы жаң-
жалдан улам Кыргызстандын 
атайын даярдыктагы "Бөрү" 
отрядынын үч аскер кызмат-
кери каза болду. Алар: Манас-
бек уулу Нурсултан Аксы ра-
йонунун Дейрек-Сай айылында 
1992-жылы туулган- 2053 аскер 
бөлүгүнүн 3-топтун команди-
ри, капитан.  Юлдашев Бекзат 
Давлатжанович 1991-жылы Ис-
фана шаарында туулган - 2021 
аскер бөлүгүнүн жоокери. Ку-
банычбеков Эсентур Кубаныч-
бекович Ат-Башы районунун 
Ак-Муз айылында 1991-жылы 
туулган - 2053 аскер бөлүгүнүн 
3-атайын багыттагы отряды-
нын командири, капитан. Анын 
менен кошо 12 жашар Мадина 
Рахматжанова да минемёт-
тун огунан каза болду

Наимжан АБДУЛЛОВ, 
Баткен облусунун тургуну:

“КЫЗЫМ ЧОҢОЙСОМ
ДАРЫГЕР БОЛОМ ДЕЧҮ”
- 29-апрель күнү кечке маал 

аялым телефон чалып, айылга ок 
жаап жаткандыгын айтты. Бир 
кезде телефондон үнү угулбай 
калды. Ал учурда мен Бешкент 
тарапта жүргөм. Дароо айылды 
көздөй жөнөдүм. Бирок Бешкент 
менен биз жашаган Интернацио-
нал айылынын ортосуна блок-
пост коюлган экен. Ал жерден 
аскерлер куралдуу кагылышуу 
башталганын айтып, өткөрбөй 
коюшту. Блокпосттон өтө албай, 
түнү менен тоону, сайды аралап, 
ууру жолдор аркылуу араң өтүп 
ооруканага бардым. Кызымдын 
сөөгү эчак эле моргдо, аялым 
менен кичүү кызым реанима-
цияда экен. Эртеси дарыгер-
лер операция менен аялымдын 
денесинен октун эки чачыран-
дысын алып, калганын ала ал-
байбыз дешти. Интернационал 

айылы Тажикстандын Гафуров 
районунун Оочу-Калача айылы 
менен чектешкен. Биздин айыл 
менен Тажикстанды болгону 
бир гана канал бөлүп турат. 
Айылдаштарыбыз кооптонуп, 
үй-жайын таштап чыгып кет-
кендиктен Мадинанын сөөгүн 
атамдын үйүнөн узатууга туу-
ра келди. Себеби айылда киши 
жок. Сөөктү кантип жалгыз 
жерге берем. Сырттан да туу-
ган-туушкандарым ал айылга 
келе албайт болчу.

Тажик аскерлери Интерна-
ционал айылына ок жаадырып 
жаткан маалда Мадина апасы 
Наргүл, сиңдиси Нурдиана менен 
эле. Алар коопсуз жай издеп, кө-
чөдө качып бараткан. Эки кызын 
кийинтип, үйдөн чыга качып жө-
нөгөндө миномет жарылып, улуу 
кызы Мадина жерге кулаган. Ок 

эне-бала турган тарапты көздөй 
атылгандыктан ал кичүү кызын 
көтөрүп, бирок Мадина жаткан 
тарапка өтө алган эмес. Октон 
жаракат алган эне менен эки 
кызды окуя болор замат Исфа-
на шаарындагы ооруканага алып 
баратканда Мадина жолдо каза 
болгон. Маркум кыздын телефо-
нунан белгисиз жаран атасына 
чалып, кызы Исфана шаарындагы 
ооруканада экендигин, телефону 
аны жеткирген унаада түшүп кал-
гандыгын билдирген. Каргашалуу 
окуянын эртеси, 30-апрель күнү 
ооруканадагы эне менен кызды 
дарыгерлер учак менен Бишкек-
теги Травматология жана ор-
топедия борборуна жөнөткөн.

Мухтар МОМОШЕВ,
Максат айылынын тургуну: 

“ЭРТЕҢ ЭЛЕ КЫШ КЕЛЕТ КАНТЕБИЗ...”
- Окуя 29-апрель күнү кечке 

маал саат 4-5 терде башталды. 
Ага чейин эле мектептеги окуу-
чуларды сабактан бара берги-
ле, элди коопсуз жайга көчкү-
лө деп эскертип жатты. Бирок 
биз кайда барарыбызды жана 
эмне кыларыбызды билбедик. 
Колубузга болгону документте-
рибизди алып качып жөнөдүк. 

Бардык айылдагы тургундар 
кетип, акырында жалгыз мен 
калдым. Тажиктер үйлөрдү ат-
кылап жатышты. Азыркы биз-
дин айылдын абалы өтө оор. 
Жашоочулардын үйлөрү өрт-
төнгөн, андан калганы талап, 
тонолгон. Тажиктер үй ичин-
деги идиш -аяктан баштап мал-
мүлккө чейин алып кетишкен. 

Мындан ары кантип жашайбыз, 
эртең эле кыш келет деп кайгы-
рып турган жарандар аябай көп. 
Мамлекет тарабынан келип үй 
жайларды калыбына келтире-
биз деп убада берип жатышат. 
Гуманитардык жардам берген 
кыргыз элиме чоң ыраазычылык 
билдирем. Бирок бул жактагы 
жабыр тарткан тургундардын 
муктаждыктары ар түрдүү экен. 
Мүмкүн болушунча акчалай жар-
дам беришсе, ар ким өзүнө эмне 
керек болсо алып алышат эле.

ОИИБдин 
КЫЗМАТКЕРЛЕРИ

КЫЗМАТ ӨТӨШҮҮДӨ
Жалал-Абад ОИИБдин шаардык, 

райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн 
жана ИИМдин «Шумкар» атайын ба-
гыттагы полкунун Жалал-Абад шаа-
рындагы өзүнчө ротасынын кызмат-
керлери Баткен жергесинде кызмат 
өтөшүүдө. Чек арага байланыштуу 
ок атышуу башталган кезде жолго 
чыгышып, көптөгөн жоготууларга 
учураган Лейлек районунун Арка 
айылында коомдук тартипти көзө-
мөлгө алышууда. Ок атышуу токтой 
элек учурда Жалал-Абад ОИИБдин на-
чальниги, милициянын полковниги 
Ашим Тагаев жергиликтүү тургун-
дар менен жолугушуп, провокация-
лык кадамдарга барбоого чакырган. 
Ошондой эле өздүк курамдын ба-
шында өзү туруп, алардын аткарып 
жаткан жумуштарын, жашоо шарт-
тарын көзөмөлгө алууда.

Сталбек КАРАСАРТОВ, 
“Аймак”

(Башталышы 1-бетте)
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Эч ким, эч нерсе унутулбайт

Карыган кезде Жаныбек 
аке менен Мырзаян энеге 

кыйын эле болду. Ата менен 
энеге ылдый түшсө жөлөк, 
өйдө чыкса өбөк болуп 
турган үч уулу удаа-удаа 
мекенди коргоо үчүн кан 
майданга согушка кетти. 
Жаныбек аке жубайына 
«Эр жигит эл четинде, жоо 
бетинде» жерибизге душман 
басып келе жатса үйдө 
жатмак беле” - деп кайрат 
айтканы менен Арстанбек, 
Асанбек, Буланбегин 
эстегенде шайы кетип, 
кабыргасы кайыша түшөт. 
«Мындай апаат жалгыз эле 
менин башыма түшкөн иш 
эмес, бир үйдөн бир жалгыз 
келин калган үй-бүлөлөр 
канча» деп өзүнө өзү кайрат 
берет.

Балдарынан аманчылыкты 
билдирген кат келсе, ал бир гана 
Жаныбек акенин үйү эле эмес 
жалпы айылдын майрамы, эл-
дин кубанычы. Анда да айылда 
кат окуй турган адам табылбай 
төмөнкү Чаттагы кат тааныган 
адамды алдырып окутушат. 
Мырзаян эне уулдарынан кел-
ген каттарды ала баштыкка ка-
тып эң кымбат буюмдай сактап, 
эч ким жокто бешенесине басып 
ыйлап-ыйлап алат, балдарынын 
аманчылыгын тилейт. Атасы ме-
нен энесинин жеңилин жерден, 
оорун колдон алышкан, согуш-
тун апаатын жаш туруп жон те-

риси менен тартышкан Дилде-
кан, Азимкан, Жаанбүүнү канат, 
бутак кылышат.

Айылга айтса сөзү бар, кылса 
иши бар Жаныбек аке элдин кай-
раты, кубаты, кайгырса да, урушса 
да, ач калса да мына ушул киши-
ге келишет. Элдин жүгүн моюн-
га алган Жаныбек акеде тыным 
жок. Фронтко деп элден май, ку-
рут, жылуу кийим-кечек топто-
гон да, элдин ишин уюштурган 
да ушул адам. Айылга почта кел-
ген сайын кара кагаз келет. Аны 
угузуп, кайрат айтуудан өткөн 
азап иш жок. Адамдарга кайрат 
айтып, балдарынын амандыгын 
тилейт. Бирок бары бир тагдыр-
дан качып кутулуп болбос. Жа-
ныбек аке кан жыттанган согуш-
тун айынан эки уулун жоготту. 
Кичүү уулу Буланбекти туткунга 
түштү деп угушуп, ошол бойдон 
дайынын биле алышпады, чоңу 
Арстанбек согуштан кайтпай 
кара кагаз келди. Бир гана уулу 
Асанбек төшүндө медалдарын 
жаркылдатып, жеңиштин жара-
лышына салым кошуп, өзү туулуп 
өскөн азыркы Аксы районундагы 
Кара-Суу айылына 1945-жылы 
кайтып келди. Асанбек согуш-
ка аттанардан мурун Эки-чат-
тык Улук деген сулууга үйлөнүп, 
көп убакыт өтпөй эле согушка 
чакырылган эле. Ошондо Улук 
жубайынын алты айлык боюн-

да калып төрөп-түшүп кыздуу 
болуп атын Гүлүмкан коёт. Асан-
бек кайтып келгенде Гүлүмкан 
үч жашка чыгып калган.

Асанбек атасы Жаныбектин 
бетин жер караткан жок. 1942-
жылы 20-сентябрда согушка ча-
кырылып, атактуу 8-гвардиялык 
десанттык бөлүктө кызмат өтөйт. 
1943-жылы оң жамбашынан жа-
радар болуп госпиталда жатат, 
айыккан соң бөлүгүнө келип 
көп өтпөй Чыгыштагы Япон со-
гушуна катышып кайтат. Согуш-
тан кайткандан кийин Асанбек 
Эки-Чаттагы жети жылдык Аб-
дыкалык мектебинде мугалим, 
1947-жылы ошол эле мектепте ди-
ректор болуп иштеп жүрүп 1953-
жылы Жалал-Абад шаарындагы 
педокуу жайын сырттан бүтүрөт. 
«Билимдүү адам жерде калбайт» 
дегендей айыл-апада Асанбектин 
зоболосу көтөрүлө баштайт. Ал 
кан майданда жанын аябай төшүн 
окко тосуп коргогон Ата Мекени-
не калыс кызмат кылууну чечет. 
Бара-бара кара кылды как жарган 
калыстыгы менен болгонун жа-
шырбай айтып, акыйкат сүйлөп, 
кандай маселе болбосун туура 
чечип, ар кимдин кыял -пейили-
не, ой-пикирине жараша мамиле 
кылып иштин көзүн билгендиги 
менен тез эле элдин оозуна алы-
нат. 1955-жылы Кара-Суу айыл-
дык кеңешинин төрагалыгына 

көтөрүлөт. 1964-жылы Большевик 
колхозунда башкарманын орун 
басары, кийин майда чарбалар 
ирилештирилип «Жаңы-Жол» 
совхозу түзүлгөндө ферма баш-
чысы, бөлүмдүн башкаруучусу 
болуп турат. 1978-жылы «Кы-
зыл-Туу» совхозу уюштурулуп, 
анда 1980-жылга чейин иштеп, 
айылдык кеңештин бардык ча-
кырылыштарынын депутаты, 
бир ирет социалисттик мелдеш-
тин жеңүүчүсү болот. Согушта 
көрсөткөн каармандыгы үчүн 
ондогон медалдар, ошондой эле 
өзү иштеген совхоздун экономи-
касын көтөрүүдөгү зор салымы 
үчүн 1976-жылы «Даңк» ордени 
менен сыйланат. Ал бир айыл-
дын ардактуу атуулу гана эмес 
агартуучусу, баба дыйканы, мал-
дын сырын жакшы билген адиси, 
элим деген элдин уулу да болуп 
жүрүп ардактуу эс алууга чыгат. 
Кант диабетине чалдыгып катуу 
оорудан 62 жашында каза болгон. 
Анын артында өлбөс-өчпөс, элге 
сиңирген ак кызматы калды. 

«Өмүр бизден өтүп кетсе, эл 
эмгектен эскерсин» демекчи, 
Асанбек Жаныбеков эл иши де-
генде күн-түн дебей жайкы чилде-
нин акактаткан ысык аптабында 
же кычыраган кыш чилдесинде 
бирде Болгон-Тоонун түбү Түр-
дүктүн башында, бирде керилген 
кең Кезарттын төрү Камшагына, 

бирде булут оронгон Ак-Ташка, 
андан жүзүмдүү Жүзүмжандагы 
чабандарга алдындагы булкун-
ган атын тердетип, ат тезегин 
кургатпай чапкылап жүргөнү 
улуу муундагы аксакалдардын 
эсинен али да чыга элек. Ал мал 
кыштатуу үчүн Чоң-Таш, Доло-
но, Ак-Таш, Түрдүк, Улуу-Чатка, 
Курайрыкка короо сарайларды 
салдырып ,бульдозер менен сүр-
дүртүп машина жол салып алып 
барган. Кара-Суулуктардын не-
гизги чоң жайлоосу Кыр-Жол-
дун жалгыз аяк жолу болгон-
дуктан жолоочу, малчылардын 
эле шору. Анын ушул Кыр-Жол 
менен Чоң-Сарайга, экинчи учу-
гу атактуу жайлоо Айры-Белге, 
андан Түрдүктүн башы менен 
Кара-Сууга айланма жол сала-
йын деген асыл ою ишке ашпай 
калды. Ошентсе да бир топ асыл 
максаттары ишке ашып, артында 
уул-кыздары, неберелери калды. 
Уулдары: Кубанычбек, Жусупбек, 
Туратбек, Нурдинбек, Болотбек. 
Тагдыр экен эки баласы Жусупбек 
менен Нурдинбеги дүйнө салып 
кете беришти. Кыздарынын улуу-
су Гүлүмкан, Сүйүмкан, Ырыс-
кан, Кенжекан. Алар турмушка 
чыгып, уулдары үйлөнүп-жай-
ланып, улуусу Кубанычбек Кожо-
Атадагы ата конушунда.

Жеңижок орто мектебинен 
Кара-Суу орто мектеби окуу-
чулардын көптүгүнө, жердин 
алыстыгына байланыштуу бө-
лүнүп чыгат. А. Жаныбековдун 
жасаган иши, сиңирген эмгеги 
эске алынып, 2003-жылы өзү 
курдурган Кара-Суу мектебине 
анын аты коюлат. Ушундай зал-
кар инсандардын ак эмгегинен 
Кыргыз Республикасы гүлдөп 
өскөн. Алар ак кызмат кылып, 
элиме болсун, өлкөбүз гүлдөсүн 
деп керек учурда айлык да албай 
иштешкен. Быйыл Асанбек Жа-
ныбековдун согушка кеткенине 
туптуура 70 жыл толот экен. Анын 
баскан даңктуу жолу жаштары-
бызга үлгү, өрнөк болсун деген 
ак тилегим бар. 

Айзада ЭСЕНЖАН кызы,
Аксы району

Мен “согуш балдары” 
аттангандардын бири 

экенмин. 88 жаш курагымда 
өмүрүмө сереп салып 
кейиштүү да, кубанычтуу да 
учурларымды эстеп отурган 
чагым.

Менин байкем Төрөмамат (кө-
бүнчө Төкө дечүбүз) 1942-жылы 
18-февралда Уулу Ата Мекендик 
согушка аттанып кеткен. Агамын 
бир катында «иним Кенжебай 
1-класска барып жүрөбү» деп 
жазган экен, көрсө ошол каты 
акыркысы болуп, 20 жашында 
курман болуптур. Ата-энемден 
10 жашымда айрылып, жетим-
диктин турмушун көрдүм. Кара 
жумушка кичинемден баштап 
талаадан куурай-тезек терчү-
мүн. Ошол учурда эл арасында 

жакырчылык башталып жапа-
йы буурчак, кант кызылчасы, 
башкача айтканда жегенге боло 
турган бардык нерселерди же-
ген күндөр болгон. Сабактан 
кийин колхозго да жардам бер-
чүбүз. Николай Шаронин деген 
бала экөөбүз кызылчага куль-
тивация салып иштеп жүрдүк. 
7-классты бүткөн соң Жалал-
Абад шаарындагы кыргыз орто 
мектебине кирдим. Жакшы жери 
жатак мектеп болгондуктан 
окуучулар тамак-аш; кийим-
кече, жатакана менен мамлекет 
тарабынан камсыз болчу. Бизди 
мыкты мугалимдер окутушчу. 
Ошол убактагы окуучулар ын-

тызарлык менен окушат эле. 
Сабактан кийин колхозго пахта 
терүүгө жардамдашчубуз. Орто 
мектепти бүткөн соң ар бирибиз 
ар башка жогорку окуу жайла-
рына кирип түрдүү кесиптерге 
ээ болдук. Айта кетсем: Т.Мол-
добаев акын, С.Далбаев артист, 
Б.Матисаков, К.Ташиев, У.Каримов 
мугалим, Б.Каипов теле режис-
сёр болду, Ш.Кубатов, М.Арык-
баев, Т.Кабылов, М.Абдыкады-
ров, О.Тургунбаев, К.Кожоназа-
ров жана мен дарыгерлик кеси-
бин аркаладык. Аталган адистер 
элге таза кызмат өтөдүк. Кеңеш 
өкмөтүнүн жоюлуп кетүүсү өтө 
кейиштүү болду.

«Согуш балдары» Ч.Айтматов, 
Б.Жакиев, М.Байжиев жана миң 
деген кыргыз жарандары элге 
ак кызмат өтөштү. Мага дагы 
«Согуш балдарына» арнап чы-

гарылган төш белгисин берип 
кетишти. Союзга кирген бардык 
республикалардын «Согуш бал-
дары» аталгандардын тагдыры 
бирдей болгон. Согуштун кесе-
петинен биз көргөн азап-тозок-
торду биздин балдар, небере-че-
берелер көрбөсө экен деген ой-
тилек, үмүт менен жашап келем.

Замандаштарымдын баары-
на жакшылыктарды тилейм, бар 
болушсун.

Азыркы жаштарга айтарым 
терең билимдүү, акылдуу, жак-
шы адамдардан болгула!

Караңгылыктан качкыла! 
Өлкөбүздүн өнүгүшүнө бардык 
мүмкүнчүлүгүңөрдү жумшагыла.

Кенжебай ИСМАЕВ,
Сузак району,

Октябрь айылы

“СОГУШ БАЛДАРЫ”

Улуу Жеңиштин 76 жылдыгына карата

ӨМҮРҮН МЕКЕНГЕ АРНАГАН,
ЭМГЕКТЕН ЭЧ БИР ТАЛБАГАН
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Мэрия города Кок-Жангак 9 июня
2021 года в 10:00 проводит конкурс

по предоставлению права на аренду:
Аренда земельного участка 0,02 га с целью бла-

гоустройства и постройки конструкции облегчен-
ного типа, который расположен по адресу г.Кок-
Жангак ул.К.Рыскулова без права предоставления 
собственности. 

Прием заявок для участия в конкурсе по арен-
де земельных участков заканчивается 7 июня 2021 
года в 16:00.

По всем вопросам обращаться в отдел муници-
пальной собственности ДКС при городской мэрии 
или по тел.: 0(775) 45 52 37.

Жарнамаң жакшы болсо, соодаң мыкты болот

 z СЫНАК z АКСЫ

 z СЫНАК

ПССИ Сузакского района объявляет публичные 
торги (аукцион) по реализации следую-

щих заложенных имуществ: 
1. Жилой дом находящийся в ул. Кугартская 

№47 с. Сафаровка с/у Багыш Сузакского района об-
щей площадью 116,70 кв.м., жилой площадью 86,80 
кв.м.,земельным участком мерою – 2523,8 кв.м., иден-
тификационный код №3-05-09-1007-0060 принадле-
жащий Алашаеву Э.Дж.

Стартовая цена – 1 598 700 (один миллион 
пятьсот девяносто восемь тысяча семьсот) 

сомов.
2. Квартира расположенной по адресу ул. 

Н.Айтматовой дом №4 кв. №20 г. Жалал-Абад общей 
площадью 54,70 кв.м., жилой площадью 24,20 кв.м., 
идентификационный код №3-10-04-0002-009-01-020 
принадлежащий Аматову Э.И.

Стартовая цена – 1 203 100 (один миллион 
двести три тысяча сто) сомов.

Торги состоится по месту нахождения имущества 
в 14:30 часов 11 июня 2021 года. Желающие участво-
вать на торгах обязаны внести гарантийный взнос в 
размере 5% от стартовой стоимости за один день до 
начало торгов в деп. счет ПССИ Сузакского района. 
Выигравшие торги признается лицо предложившие 
наиболее высокую цену. Участник выигравшие торги 
должен не более 7 дней после проведение торги внест 
полностью сумму, за которое им куплено имущество 
с зачетом сумму внесенный им перед началом торгов.

За справками обращаться в ПССИ Сузакского района 
или по тел.: 0(3748) 5 01 34, 0(220) 55 55 07.

Судебный исполнитель ПССИ Сузакского района: 
Калмаматов Д.

Сузак райондук мамлекеттик администрациясы 
төмөнкү ваканттык мамлекеттик 

административдик кызмат орунун
ээлөө үчүн ачык 

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Уюштуруу иштери жана иш кагаздары менен 
камсыздоо бөлүмүнүн иш кагаздарын алып 

баруучу адиси (1 штат)
Талап кылынуучу 
документтер:

- жеке арыз, кадрларды 
каттоо баракчасы, өмүр 
баян (соттолгондугу же 
соттолбогондугу жөнүн-
дө маалыматты көрсөтүү 
менен), таржымал (резю-
ме), 3х4 өлчөмүндөгү 2 
даана сүрөт;

- паспорттун көчүр-
мөсү;

- эмгек китепчесинин, 
билими жөнүндө доку-
менттердин көчүрмөлөрү 
(нотариустан же иштеген 

жериндеги персоналды 
башкаруу кызматы тара-
бынан күбөлөндүрүлөт);

- мүнөздөмө.
 Документтерди кабыл 

алуу жарыя чыккан күн-
дөн баштап 10 жумушчу 
күн ичинде төмөнкү дарек 
боюнча жүргүзүлөт: Су-
зак району, Сузак айы-
лы, Сатвалды-Палван 
к. №108, тел.: 0(3748) 
5-00-75.

Толук маалымат
mkk.gov.kg сайтында 

жайгашкан.

 z СооДА-САТЫК

Бүтүндөй жигерин агар-
туу тармагына арнаган Зымы-
раткан Кожомуратова Сузак 
районунун Чокмор айылын-
да педагогдун үй-бүлөсүндө 
туулган. Элеттеги сегиз жылдык 
мектепти аяктаган соң Жалал-Абад 
шаарындагы А.С.Пушкин атындагы 
педагогикалык окуу жайынын баш-
талгыч класстардын мугалимдерин 
даярдоочу бөлүмүнө кирип, атал-
ган окуу жайды 1972-жылы бүтүр-
гөн. Андан кийин Ош педагогика-
лык институтун аяктаган. Алгачкы 
эмгек жолун Көк- Жаңгак шаарын-
дагы Т.Сатылганов атындагы орто 
мектебинде улуу пионер вожатый 
болуп эмгектенүү менен баштаган. 
Ошол жылы пионер вожатыйлардын 

республикалык слёту-
на катышып тажрыйба 
алмашышкан. Балдар 
акыны Муса Жангазиев 
менен жолугушуп бал-
дар дүйнөсү туурасын-
да кеңири маалымат 
алышып баарлашкан. 
Слётто байгелүү орун-
ду ээлеген.

1975-жылдан Су-
зак районундагы “Жаңы-Дыйкан”, 
“СССРдин 50 жылдыгы” атындагы 
жана “Манас Тоо” орто мектептерин-
де үзүрлүү эмгектенген. 

1985-жылы Жалал-Абад шаа-
рындагы №9 орто мектебинде баш-
талгыч класстын мугалими болуп 
жүрүп үч маселеге көңүл буруп: те-
рең жеткиликтүү билим берүүнүн 
усулу жөнүндө, тереңдетип окутуу 
проблемалары, кесипкөйлүккө же-
түүнүн учурдагы абалы туурасында 
окуу-усулдук эмгектерин жараткан. 
Окутуу усулу, тажрыйбасы терең 

эжекеге, ата-энелер балдарын оку-
тууга дилгир эле. Агартуу система-
сындагы жетишкендиктери үчүн 
КРдин эл агартуусунун отличниги 
төш белгисинин, көптөгөн ардак 
грамоталардын, медалдардын жана 
сыйлыктардын ээси болгон.

Эки уул, эки кыздын сүйүктүү 
апасы, 14 неберенин, 3 чеберенин 
чоң эне жана таянеси болгон.

Өмүр өттү өктөсүнөн жаңылган,
Өрнөктөрү эли-журтка таанылган.
Апа, эжеке урпактардын уясы,
Элестери,
Жүрөктөргө тумар болуп та-

гылган!
Кош эжеке, элесиңиз жүрөгүбүз-

дө түбөлүккө сакталат.
Ж.Бөкөнбаев атындагы сыйлык-

тын лауреаты, журналист, кесипте-
шибиз Рысбай Жумабековго көңүл 
айтабыз. 

      
“Аймак” гезитинин

жамааты

Зымыраткан 
КОЖОМУРАТОВА

(06.05.1953-ж. – 03.05.2021-ж.)

Аксы районунун Кашка-Суу айыл өкмөтү 
муниципалдык бош кызмат орунуна ачык

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
Айыл өкмөтүнүн жер, турак жай жана коммуналдык 
чарба маселелери боюнча башкы адис 1 (бир) бош орун.

Квалификациялык
талаптар:

Кесиптик билим
деңгээли:
- жогорку билим –геоде-

зия жана жерге жайгаштыруу, 
архитектура жана курулуш 
адистиктери боюнча, мамле-
кеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, 
финансылык экономикалык, 
техникалык, айыл чарба.
Стажы жана
иш тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан 
кем эмес мамлекеттик жана 
же муниципалдык кызмат 
стажы же тиешелүү кесип-
тик чөйрөдөгү 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.
Кесиптик 
компетенттүүлүгү:

Төмөндөгүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын 

жалпы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасы-

нын Конституциясы; Кыргыз 
Республикасынын “Мамле-
кеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат 

жөнүндө”, “Коррупцияга кар-
шы аракеттенүү жөнүндө”, 
“Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” 
мыйзамдары;

- Мамлекеттик жарандык 
кызмат жана муниципалдык 
кызмат боюнча кеңештин 
2016-жылдын 19-августун-
дагы №43 токтому менен 
бекитилген КРдин Мамле-
кеттик жана муниципалдык 
кызматчыларынын этикасы-
нын кодекси.

Тиешелүү тармактагы 
мыйзамдарын:

- КРдин Турак жай ко-
декси;

- КРдин “Мүлккө муни-
ципалдык менчик жөнүндө”, 
“Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби” жөнүндө 
мыйзамдары;

- КР Өкмөтүнүн “Жеке 
менчик турак үй куруу үчүн 
жер участокторун берүүнүн 
тартиби жөнүндө жобону бе-
китүү тууралуу” 2005-жыл-
дын 06-майындагы №177 
токтому;

- Кызматтык милдеттерин 
аткаруу үчүн зарыл болгон 
көлөмдө мамлекеттик (КР 
Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы №757 ток-
томуна ылайык) жана рас-
мий тилдерди.

Билгичтиги: 
- маалыматты жыйноо, 

талдоо, системалаштыруу 
жана жалпылоо; аналити-
калык документтерди даяр-
доо; тиешелүү чөйрөдөгү ата-
мекендик жана чет өлкөлүк 
тажрыйбаны талдоо жана 
практикада колдонуу; ке-
сиптештер менен натыйжа-
луу кызматташуу; иштиктүү 
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; 
эмгектин жаңы шарттары-
на көнүү.

Көндүмдөрү:
- ченемдик укуктук акты-

лар менен иштөө жана алар-
ды тажрыйбада колдонуу; 
ишти пландаштыруу жана 
жумуш убакытын туура бө-
лүштүрүү; башкаруучулук 
чечимдерди ыкчам жүзөгө 
ашыруу; компьютердик жана 
уюштуруу техниканы зарыл 
болгон программалык про-
дуктыларды колдоно билүү.
Сынакка катышууга 
керектүү 
документтердин тизмеси:

- бош кызмат ордун көр-
сөтүү менен жеке арыз сы-
нактык комиссиянын төра-
гасына (контактык телефон 
номери менен); кадрларды 
эсепке алуу боюнча барак-
ча, сүрөтү менен; таржымал 
(резюме), сунуш каттары, 
өмүр баян (соттолгон же сот-
толбогондугу тууралу маа-
лыматты көрсөтүү менен); 
билими жөнүндө, квалифи-
кациясын жогорулатканды-
гы, илимий даража же или-
мий наам ыйгарылгандыгы 
жөнүндө дипломдун, эмгек 
китепчесинин, паспорттун, 
аскердик билетинин көчүр-
мөсү (эмгек китепчеси жана 
дипломдордун көчүрмөлө-
рү нотариустан же иштеген 
жериндеги кызматчыларды 
башкаруу кызматы тарабы-
нан күбөлөндүрүлөт).

Документтерди кабыл 
алуучу жайдын орду Кашка-
Суу айыл өкмөтүнүн имара-
ты, экинчи кабат, жооптуу 
катчынын иш бөлмөсү. Бай-
ланыш телефондору: 0(778)-
44-64-26.

Документтер сынак жа-
рыяланган күндөн тартып 
10 жумуш күндүн ичинде көр-
сөтүлгөн мөөнөттөн кечик-
тирилбестен кабыл алынат.

 zЖУМУШ БЕРИЛЕТ
Жеке ишканага:

- Бухгалтерге жардамчы;
- Оператор-кассир;
- Оператор-телефонист;
- Кассир-консультант керек

Тел.: 0(705) 21 24 90, 0(555) 21 24 90. 
Ватсап номер: 0(220) 21 24 90.

Өткөн аптанын бейшемби күнү 
түштөн кийин мөндүр аралаш жаа-
ган жаандын кесепетинен Аксы ра-
йонунун Таш-Дөбө сел өтүүчү кана-
лынан суу ашып, Кербен шаарын сел 
каптаган. Бул тууралуу Аксы райо-
нунун мамлекеттик администра-
циясы билдирген.

Кербен шаарына келген сел шаар-
дын Үметалиев көчөсүндө жайгашкан 
3 үйдү, 1 сарайдын короосун жана да-
рыкананын жер төлөсүн, Беш-Коргон 
көчөсүндөгү Качыкеев атындагы орто 
мектепти, Кыдыралиев көчөсүндөгү 
«Бүчүр» бала бакчасынын короосун, 2 

үйдүн жер төлөсүн, Мир кѳчѳсүндѳгү 
№6 көп кабаттуу үйдүн жер тѳлѳсүн 
жана Шопоков кѳчѳсүндө жайгашкан 2 
үйдүн жер тѳлѳсүн каптаган. Аны та-
залоо иштерине шаардагы «Таза суу» 
ишканасынан 1 экскаватор тартылды.

Аксы райондук өзгөчө кырдаал-
дар бөлүмү жана Кербен шаарынын 
мэриясынын техникалары жер төлө-
лөргө кирген сууну сордуруу, экска-
ватор Таш-Дөбө сел өтүүчү каналын-
дагы калдыктарды тазалап, кеңейтүү 
иштерин жүргүздү. Түндө иштер убак-
тылуу токтотуп, жума күнү тазалоо 
иштери улантылды.

КЕРБЕН ШААРЫН СЕЛ КАПТАДЫ
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 z СооДА-САТЫК  z СооДА-САТЫК

Көк-Жангак шаардык мэриясы төмөнкү
КБФ (кайра бөлүштүрүү фондунун) айдоо жер 

тилкелерин аукцион аркылуу
ИЖАРАГА БЕРҮҮНҮ ЖАРЫЯЛАЙТ

Аукцион 2021-жылдын 10-июнь күнү саат 10:00дө шаар-
дык мэриянын имаратында өтөт.

Лот №1. Жер аянты – су-
гат айдоо-1,05 га. Баштапкы 
баасы – 2100 сом. Жайгашкан 
жери - 23 конт.

Лот №2. Жер аянты – 
0,30га, сугат айдоо. Баштап-
кы баасы – 600 сом. Жайгаш-
кан жери- 89 конт.

Лот №3. Жер аянты – 1,0 
га, кайракы айдоо. Баштапкы 
баасы – 700 сом. Жайгашкан 
жери - 119 конт.

Лот №4. Жер аянты - 0,35 
га кайракы. Баштапкы баасы 
- 245 сом. Жайгашкан жери 

- 282 конт.
 Кепилдик төлөм- баш-

тапкы баанын 10%ы. 
Аукционго катышуучу-

лар төмөнкү документ-
терди жер комиссиясына 
2021-жылга 4-июнуна че-
йин тапшыруусу зарыл.

1. Аукционго катышууга 
арыз.

2. Паспорттун көчүрмөсү.
3. Кварталдык комитет-

тен тактама.
4. Салык бөлүмүнөн так-

тама.

Жеке ишкер Кошалиева Күмүш Абдилабековна өз 
ишмердүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (күбө-
лүктүн сериясы НС №091631, каттоо номери 39641286, 
03.07.2020-ж., ОКПО коду 30829026, ИНН 10904198000281) 
жабылгандыгын билдирет.

Жеке ишкер Жетимишова Наргиза Жетимишовна 
өз ишмердүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (кү-
бөлүктүн сериясы НС №091399, каттоо номери 39575125, 
24.10.2019-ж., ОКПО коду 30664462, ИНН 11607199100502) 
жабылгандыгын билдирет.

Жеке ишкер Абдурахманов Махмуд Абдурашито-
вич өз ишмердүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу 
(күбөлүктүн сериясы ДГР, каттоо номери 37633, ИНН 
20503198601351) жабылгандыгын билдирет.

Жеке ишкер Кучканбоев Нурсултан Умаралиевич 
өз ишмердүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (кү-
бөлүктүн сериясы НС №060153, каттоо номери 39371976, 
03.05.2018-ж., ОКПО коду 20241183, ИНН 22201199500547) 
жабылгандыгын билдирет.

Жеке ишкер Искендер кызы Сымбат өз ишмер-
дүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (күбөлүктүн 
сериясы НС №037308, каттоо номери 39173355, 17.03.2017-
ж., ОКПО коду 29859192, ИНН 10505199701039) жабыл-
гандыгын билдирет.

Эл аралык (международный) корпорацияга
жумушчулар керек.
Айлык акы жогору.

Байланыш телефон: 0 (507) 72 72 30, 0 (771) 51 37 25.

Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тара-
бынан карызкор Тарикчиев Нурлан Жумабаевичтен “Айыл 
Банк” ААКтын пайдасына жалпы 272 123 (эки жүз жетимиш 
эки миң бир жүз жайырма үч) сом өндүрүү боюнча куроого 
коюлган Тарикчиев Нурлан Жумабаевичке тийиштүү Су-
зак районунун Кызыл-Туу айыл аймагынын Талаа-Булак 
айылынын Талаа-Булак көчөсүндө жайгашкан жалпы пай-
далануу аянты-800,0 чарчы метр болгон, №3-05-07-1016-
0379 сандуу сыр белгиси менен №246 участкасына ачык 
аукцион жарыялайт.
Баштапкы баасы 342 000 ( үч жүз кырк эки миң) сом. 

Ачык аукцион 2021-жылдын 11-июнь күнү саат 14:00дө 
мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукционго ка-
тышууну каалоочулар №246 участкасынын баштапкы 
баасынын 5%ын ачык аукцион болгонго чейин Сузак ра-
йондук САКБдын депозиттик эсебине БИК 440001, эсептик 
счету № 4408082100000125, төлөө коду 14511900 төгүүгө 
тийиш. Аукциондон жеңилген катышуучулардын алдын 
ала төлөнгөн шерт суммалары аукцион аяктагандан кийин 
кайтарылып берилет. Аукциондон уткан адам жети күн-
дүн ичинде аукциондун алдында төккөн сумманы кошо 
эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу 
менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Байланыш телефону: 0(3748) 5-01-34.
Сузак райондук САКБдын сот аткаруучу:

Матирайимов М.М.

ПССИ Ноокенского района объявляет первичные торги 
(аукцион) по реализации заложенного имущество: Жилой 
дом общей земельной площадью мерою 677,0 кв.м., полезный 
площад 253,8 кв.м., жил. площад 163,5 кв.м. расположенная 
по адресу: Ноокенский район, г.Кочкор-Ата ул.Некрасова 
№22, идентификационный код №3-04-04-1002-0066 при-
надлежащая на праве собственности осорову завурбеку 
Чолпонбаевичу.
Стартовая цена – 2 106 000 (два миллиона сто шесть 

тысяч) сомов.
Торги состоится в ПССИ Ноокенского района в 11:00 часов 

11 июня 2021 года. Желающие участвовать на торгах обяза-
ны внести гарантийный взнос вразмере 5% от стартовой 
стоимости за один день до начало торгов в деп. счет ПССИ 
Ноокенского района, ОАО “РСК” банк р/с 4408062100000157, 
ОКПО 21449997, ИНН 00501199510013, БИК 440001, код пла-
тежа 14511900. Выигравшие торги признается лицо пред-
ложившие наиболее высокую цену. Участник выигравшие 
торги должен не более 7-дней после проведение торги вне-
сти полностью сумму, за которое им куплено имущество с 
зачетом сумму внесенный им перед началом торгов.
За справками обращаться в ПССИ Ноокенского района или 

по тел.: 0(3734) 5-00-36.
Судебный исполнитель ПССИ Ноокенского района:    

Сабиров М.С.

Жалал-Абад шаарынын мэриясы муниципалдык 
кызматтын бош административдик кызмат орунуна

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
1. Жалал-Абад шаарынын мэриясынын алдындагы му-

ниципалдык менчик башкармалыгынын жарнак жана 
дизайн бөлүмүнүн жетектөөчү адиси (1 шт. бирдик).

2. Жалал-Абад шаарынын мэриясынын алдындагы 
муниципалдык менчик башкармалыгынын жер тил-
келеринин ижара акысын топтоону көзөмөлдөө бөлү-
мүнүн жетектөөчү адиси (1 шт. бирдик).

3. Т.Тайгараев атындагы аймактык башкармалы-
гынын жер адиси-жетектөөчү адиси (1 шт. бирдик)

Талап кылынуучу иш 
кагаздары:

- сынактык комиссиянын 
төрагасынын атына арыз;

- кадрларды эсепке алуу 
боюнча өздүк баракчасы;

- билими тууралуу доку-
менттин көчүрмөсү (нота-
риалдык түрдө же иштеген 
жериндеги кызматкерлер ме-
нен иш алып баруу кызматы 
тарабынан тастыкталган);

- паспорттун көчүрмөсү;
- эмгек китепчесинин кө-

чүрмөсү (нотариалдык түрдө 
же иштеген жериндеги кыз-
маткерлер менен иш алып 
баруу кызматы тарабынан 
тастыкталган);

- өмүр баяны соттолгон-
дугу же соттолбогондугу 
жөнүндө маалыматы көр-
сөтүү менен;

- 4х6 өлчөмүндө 2 даа-
на сүрөт;

- ден соолугу тууралуу 
тактама (№ 086);

- таржымал (резюме);
- квалификациясын жо-

горулатуу боюнча иш кагаз-
дары (сертификат), баа пи-
кирлер жана сунуштамалар 
колдоого алынат.

Толук маалымат
www.jacity.kg сайтында 

жайгаштырылган.
Документтерди кабыл 

алуу жарыя жалпыга маа-
лымдоо каражаттарына 
чыккан күндөн тартып 10 
жумуш күн ичинде жүргүзү-
лөт. Документтер жуманын 
ишемби жана жекшемби күн-
дөрүнөн сырткары ар күнү 
саат 8:30дан 17:30га чейин 
мэриянын уюштуруу иште-
ри жана кадрлар маселеле-
ри боюнча бөлүмүндө кабыл 
алынат.

Дареги:
Жалал-Абад шаары, 
Ж.Бакиев көчөсү 38, 

1-кабат 5-кабинет.
Тел.: 0(3722) 2-30-93.

 z АУКцИоН

Базар-Коргон районунун Кызыл-Үңкүр айыл 
өкмөтүнүн администрациясы  2016-жылдын 

30-майындагы Кыргыз Республикасынын №75 
«Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык 

кызмат жөнүндөгү» мыйзамына ылайык, 
административдик  муниципалдык кызматтын бош 

орунун ээлөө боюнча
СЫНАК  ЖАРЫЯЛАЙТ

1. Башкы адис (айылдык 
кеңештин жооптуу кат-
чысы) кызматы - 1 орун 

2. Башкы адис (социал-
дык маселелер боюнча) 
кызматы - 1 орун  

                                                                                                
Квалификациялык талап-

тар жана функционалдык 
милдеттер менен www.mkk.
gov.kg тааныша аласыздар.

Талап кылынуучу 
документтер:

- жеке арыз, кадрларды 
каттоо баракча, өмүр баян 
(соттолгондугу же соттол-
богондугу жөнүндө маа-
лыматты көрсөтүү менен), 
таржымал (резюме), сүрөт;  

паспорттун көчүрмөсү; эм-
гек китепчесинин, билими 
жөнүндө документтеринин 
көчүрмөлөрү (нотариустан 
же иштеген жериндеги пер-
соналды башкаруу кызматы 
тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Сынакка катышуу үчүн 
документтер Кызыл-Үңкүр 
айыл өкмөтүнө төмөнкү да-
рекке тапшырылат: Базар-
Коргон району, Кызыл-Үң-
күр айылы, А.Чериков кө-
чөсү №13.

Тел.: 0(3736) 6-00-21, 
0(772)-37-47-96.

Сынакка документтер-
ди тапшыруу жарыяланган 
күндөн баштап 10 жумушчу 
күндүн ичинде кабыл алынат.

Базар-Коргон районунун Могол айыл өкмөтүнүн 
администрациясы 2016-жылдын 30-майындагы 
Кыргыз Республикасынын №75 «Мамлекеттик 

жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» 
мыйзамына ылайык административдик 

муниципалдык кызматтын бош орунун ээлөө боюнча
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1. Жетектөөчү адис 
(айыл чарба жана вете-
ринария) кызматы -1 орун 

2. Адис (компьютердик 
технология жана маалы-
мат) кызматы -1 орун 

3. Адис (иш жүргүзүүчү) 
кызматы -1 орун

Квалификациялык талап-
тар жана функционалдык 
милдеттер менен www.mkk.
gov.kg тааныша аласыздар.
Талап кылынуучу 
документтер:

- жеке арыз, кадрларды 
каттоо баракча, өмүр баян 
(соттолгондугу же соттол-
богондугу жөнүндө маа-
лыматты көрсөтүү менен), 
таржымал (резюме), сүрөт; 

паспорттун көчүрмөсү; эм-
гек китепчесинин, билими 
жөнүндө документтеринин 
көчүрмөлөрү (нотариустан 
же иштеген жериндеги пер-
соналды башкаруу кызматы 
тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Сынакка катышуу үчүн 
документтер Могол айыл 
өкмөтүнө төмөнкү дарекке 
тапшырылат: Базар-Кор-
гон району, Ооган-Талаа 
айылы, Н.Укубаев көчөсү 
№16. Байланыш телефо-
ну: 0(3736) 6-00-26, 0(773)-
91 91 85. 

Сынакка документтер-
ди тапшыруу жарыяланган 
күндөн баштап 10 жумушчу 
күндүн ичинде кабыл алынат.

 zЖУМУШКА ЧАКЫРАБЫз

 zЖАБЫЛДЫ

 zЖАРЫя  zЖогоЛДУ

Сузак районуна ка-
раштуу Барпы айыл 
өкмөтүнүн Комсомол 
айылында Ш.Жусупов 
көчөсүндөгү муници-
палдык менчиктеги 270 
кв.м. жер аянты сатылат.

Дареги: Барпы айыл 
өкмөтү, Комсомол айылы  
Ш.Жусупов көчөсү №247. 
Тел.: 0(770) 38 24 93.

Курбанова Хадича Ха-
бибилаевнага таандык 
Жалал-Абад шаарындагы 
педагогикалык окуу жа-
йынын “Башталгыч класс-
тардын мугалими” адистиги 
боюнча алган диплому (бе-
рилген күнү 28.06.1988-ж., 
№148221) жоголгондугуна 
байланыштуу жараксыз деп 
табылсын.



uì ê
ЄЛКЄ АЙМАКТАРЫ МЕНЕН КУБАТТУУ8 №15 (399)

11-май,
2021-жыл

Бырыштарды кетирїїчї эў мыкты ыкма

Билгенден билбегениң көп

Күттүм мен, жол карадым сен тараптан,
Төгүлгөн жаанда калып кечке күттүм.
Ошол жол мени жалгыз алып бараткан,
Бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн.

Күтүүгө үмүт болуп жаралганмын,
Күйүттүн арга айланар тагдыр болдум.
Экөөбүз жаш шаңына бөлөмөкпүз, 
Өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолду.

Бөлөк түшкөн,
Өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолду.

 КОЙ (21.03-20.04). Кой 
жылдызында акча көй-
гөйү болушу мүмкүн 

жана арам оюнду баштагандар 
үчүн каржылык кыйроого дагы 
учурашыңыз мүмкүн. Эгер ким-
дир бирөөнү тегерегиңизде алып 
жүрүүнү чечсеңиз, анда тузакка 
түшүп каласыз. Сүйүктүүңүз-
гө ишениңиз, анын сизге деген 
жакшы пландары бар.

БУКАЧАР (21.04-20.05). 
Букачарлар жол эреже-
лерин сакташы керек. 

Жумушта жана жеке жашоодо 
тыкандык жана этияттык талап 
кылынат. Айрыкча олуттуу ма-
милени колго алып, бир жаңсыл 
кылганыңыз жакшы. Үй-бүлө мү-
чөлөрү менен көбүрөөк баарла-
шыңыз жана ден соолукка кам 
көрүңүз.

ЭГИЗДЕР (21.05-21.06). 
Кылдаттык менен ойло-
нуп көргөн кырдаалды 

да көзөмөлдөн чыгарбоону жыл-
дыздар сунуштайт. Көпчүлүк сиз-
ди бурмалагысы келет, мындай 
"өнөктөштөрдөн" сак болуңуз. 
Материалдык чөйрө сизди таң 
калтырат, сиз ири сумма аласыз. 
Чыгармачылык менен алекте-
нип сейилдеп, китеп окуганы-
ңыз жакшы.

БӨЙӨН (22.06-22.07). 
Жашооңузда бир нече 
көйгөйлөр жаралышы 

мүмкүн андыктан сабырдуу бо-
лууга чакырабыз. Сүйүктүүңүз 
менен мамилеңизде демилгени 
колго алыңыз. Чечимди туура 
чыгарыңыз, алдыда боло тур-
ган иштер сиздин чечимиңизге 
көз каранды. 

АРСТАН (23.07-23.08). 
Бул белгидегилерге 
жылдыздар шашылыш 

иштерди натыйжалуу аткаруу 
үчүн жалкоолукту жеңүүнү 
сунуштайт. Жалкоолуктун се-
бептери көп, бирок сизде андан 
да күчтүү күч бар. Ушул аптада 
эски досуңуз менен жолугушуп 
сүрөттөлгүс кубанычта боло-
суз. Эс алуу күнүндө тынч жа-
ратылышта, көлмөнүн жанын-
да бардык жан дүйнөңүз менен 
эс алыңыз.

БИЙКЕЧ (24.08-23.09). 
Бийкечтер иш-аракет-
терди туура аткарса, 

анда буларда эбегейсиз ийгилик-
тер жаралат. Бардык оор тапшыр-
малар мойнуңузга жоопкерчилик 
болуп илиниши мүмкүн. Үй-бү-
лөдө болуп жаткан ар бир нерсе 
үчүн жоопкерчиликти албаңыз, 
лидер болуу жакшы, бирок кээде 
жоош мышыкка айлануу керек. 

ТАРАЗА (24.09-23.10). 
Сиз дайыма эле жумуш 
менен элек боло бербес-

тен жеке жашооңузга да көңүл 
бөлүңүз. Жанымдагы адамдар 
менен мамилем аябай жакшы 
деп адашпай, мамиле курууда 
олуттуу болуңуз. Мурунку сү-
йүүңүздү кайтаруу үчүн колу-
ңуздан келген романтиканы жа-
саңыз, сөзсүз жардамы тиет. Кан 
басымыңыз көтөрүлүшү мүмкүн, 
көбүрөөк эс алып уктаңыз.

ЧАЯН (24.10-22.11). 
Эгерде чаян адамдарга 
карата "сиз - мен, мен - 

сиз" болсо, анда ал жагымсыз 
жагдайларда чөгүп кетет. Сезим-
талдык жана боорукердик гана 
татыктуу мамилени сактоого 
жардам берет. Каржы тарма-
гында бир нерсе жасардан му-
рун бардыгын талдап алыңыз. 
Туура эмес кадамдар бюджети-
ңизди узак убакытка чейин бу-
зушу мүмкүн. Ири насыялардан 
баш тартыңыз.

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Сиз досуңуздун же туу-
ганыңыздын “ысык ко-

луна” түшүп калышы мүмкүн, 
абайлаңыз. Айрыкча кечинде 
бирөө менен урушканга аракет 
кылбаңыз. Интернеттен жарым-
жартылай жумуш таап алсаңыз 
анда кирешеңизди көбөйтүүгө 
мүмкүнчүлүк бар, бирок ал не-
гизги иш-аракетке тоскоол бол-
бошу керек. 

ТЕКЕЧЕР (22.12-20.01). 
Сиз өзүңүздү энергия-
луу сезип жатсаңыз, 

анда чөйрөңүзгө көз чаптыры-
ңыз, сизге көз артып жүргөн би-
рөө чыгар. Эң башкысы планда-
ган ишиңизге эртең менен бары-
ңыз, жемиштүү болушу мүмкүн. 

Жакындарыңыз менен пикир 
келишпестик жаралат, андык-
тан оор басырыктуу, сабырдуу 
болууга аракет кылыңыз.

СУУ КУЯР (21.01-19.02). 
Суу куяр жылдызына 
дымактын жана сый-

мыктанган кол салуунун кү-
нүн убада кылат, бирок сиз та-
раптан эмес. Күндүз жолуккан-
дарды тынчтануу менен угушу-
ңуз керек, алардын айрымдары 
каржылык жоготууларга жол 
бербөө боюнча кеңеш беришет. 
Чыгармачыл долбоорлор ишке 
ашат, бирок чагылгандын даң-
кын күтпөш керек. 

БАЛЫК (20.02-20.03). 
Кокустан болгон жолу-
гушуу тагдырлаш бо-

лушу мүмкүн жана сүйүүңүздү 
таап калышыңыз ыктымал. Ке-
лер акчага ишенбеңиз, айрыкча 
күтүлбөгөн кирешеге үмүттөнүп 
жатсаңыз анда жаңылышасыз. 
Ден соолугуңузга кам көрүңүз 
жана иммундук системаңызды 
бекемдеңиз. Күнүңүздү спорт 
менен машыгып, балык уулап 
же көлмөдө сүзүү менен өткөр-
гөнүңүз жакшы.

Бетти даярдаган:
Айсезим АБДЫКЕРИМ кызы

Жылдыз тєлгє

(07.05-14.05. 2021-жж)

Жан  дїйнєўє  азык
• Эч кимди сөгүп, жанын кейитпе, кү-

нөөлөбө. Өмүрдө сүйлөй албаган адам-
дар да бар.

• Тамактын даамына сын айтпа, ичээрге 
аш таппай отурган адамдар бар.

• Үйүм тар деп көңүлүң түшпөсүн. Би-
рөөнүн башында ошол да жок....

• Өткөн ишке эч качан өкүнбө, бирок бо-
лочокто кайталаба.

• Кең пейил бол жасалмалыктан кеч.
• Сөз жүзүндө башка, иш жүзүндө башка 

болуп өзүңдү да, өзгөнү да алдаба. Башка-
лар үлгү ала тургандай бол. Кайда болбо 
кара башыңдын камын эмес, башкалар-
дын көйгөйүн чечүүгө бел байла.

• Башкаларды артынан жамандаба
• Жакындарың болобу, башка болобу 

айта турган сын-пикириң болсо, анын 
жеке өзүнө айт.

(Жан дүйнө илими)

КҮТҮҮ

Ырдап жүр

Сөзү: Нурпайыз Жаркынбаевдики
обону: Түгөлбай  Казаковдуку

Бир имам бар эле. Ал өзү-
нө таандык имамдык 

милдетин жакшы аткарып, 
эл арасына динди туура тү-
шүндүрүп, ар бир намазын-
да эрежесине аябай маани 
берип окуган имам катары 
көпчүлүктүн сый-урматына 
арзыган имам болчу.

Бир күнү имам мечитте-
ги жамаатка бешим намазын 
окутуп жаткан. Алгачкы сүн-
нөтүн окуп бүтүп оң тарапка 
салам берсе, жанында бир ак 
сакалы жай калган карыя адам 
отурган экен. Кайра сол тара-
бына салам берип туруп караса 
карыя ордунда жок болуп чы-
гат. Эч нерсеге түшүнө албаган 
имам жамаатын бешим нама-
зынын парзын окутуу үчүн 
ордунан турат. Фарз намазы 
окулуп бүтүп кайра оң жагына 
салам берсе баягы карыя дагы 
отурган болот. Сол тарабына 
салам берип кайра караса тиги 
карыя кайрадан жок болуп чы-
гат. Имам болуп жаткан окуяга 
таңкалган боюнча бешим нама-
зынын акыркы сүннөтүн окуп 
кирет. Намазды окуп бүтүп оң 
жагына салам берсе тиги ка-
рыя отурган болот. Имам сол 
жагына салам бербей туруп: 

“Арбаңыз, аксакал! Сиз ким-
сиз? Неге сиз оң тарапка са-
лам бергенимде отурасыз да, 
сол тарапка салам бергенимде 
жоголуп кетип жатасыз”, - деп 
сурады. Карыя адам имамды 
сырдуу карап туруп: “Менин 
ким экенимди билгиң келсе, 
намаздан кийин жамаатыңды 
ээрчитип сыртка чыксаң бир 
караңгы көчөгө түшөсүң. Ал 
көчөнү бойлоп өткөндөн ки-
йин маңдайында “Лаа илаа-
ха иллаллах мухаммадур ра-
суулуллах” деген жазуусу бар 
жашыл эшикке туш болосуң. 
Ошол эшикке кирсең мага жо-
лугасың. Анан мен ким экеним-
ди айтып берем”, - деп көздөн 
кайым болот. 

Имам намазды окутуп бү-
түрүп жамаатына жаңы эле бо-

луп өткөн окуяны айтат да, аны 
менен бирге баруусун өтүнөт. 
Жамааты сүйүктүү имамын 
кантип ээрчибей койсун, имам 
менен кошо айтылган караңгы 
көчөгө чогуу түшүп жөнөшөт. 
Алдыда келе жаткан имам ка-
раңгы көчөдөн сүрдүү жана 
коркунучтуу көчөгө өткөндө 
артын караса жамаатынан бир 
дагы адам жок болуп чыгат. 
Бирок айлана канчалык кор-
кунучтуу болбосун имам са-
парын улап кете берет. Акыры 
ал жашыл эшикке жетип ичине 
кирсе өмүрүндө көрбөгөн ке-
ремет кооз, сөз менен айтып 
бергис көркөм табиятка бө-
лөнгөн жарык жер экен. 

Имам айланага суктанып 
караган боюнча бир аз бас-
кандан кийин кооз орундук-

та отурган карыяны көрөт да: 
“Мына мен келдим аксакал. Эми 
ким экениңизди айтасызбы?” - 
деп сурайт. Карыя имамды ка-
рап: “Мен Азреил (радияллаху 
анху) периштемин. Сен бешим 
намазынын алгачкы сүннөтүн 
окуп оңго салам берип мени 
биринчи көргөнүңдө эле мен 
сенин жаныңды камырдан кыл 
сууругандай алып кеткен элем. 
Бирок сен аны сезген жоксуң. 
Жамаатың менен караңгы кө-
чөдө келе жатканың ал сенин 
табытыңды ийиндерине көтө-
рүп келе жаткан учур эле. Сен 
сүрдүү жана коркунучтуу көчө-
дө жалгыз калганың ал кабы-
рың болчу. Сенин ыйманыңдын 
күчтүүлүгү, өз акысын берип 
так окуган намаздарыңдын 
кудурети, динге кылган мээ-
нетиң кабырдан эч коркпос-
тон өтүп кеткенге жардамчы 
болду. Мына эми сен Жаннат 
бакчасындасың”, - деди.

Сабак: Ар бирибизге парз 
болгон намазыбызды ар дайым 
туура, так жана эрежесине 
маани берип окусак Аллах Таа-
ланын кечиримине жана мээри-
мине туш болорубуз ажеп эмес.

(Ыйман нуру)

КЕРЕМЕТ
ЄЛЇМ

Бир күнү ГАИшник 
кечке туруп акча таппай 
көчөдө бир эшек минген 
чалды токтотуп мындай 
дейт экен.

- Коош аксакал, кайда ша-
шып бара жатасыз?! Скорос-
туңузду ашырып алып, - дейт.

Анда аксакал айтат:
- Ай балам кайдан, минге-

ним эшек болсо, кайдагы ско-
рость, - дейт.

ГАИшник жини келип:
- Сиз эшекти таяк менен 

урдуңуз. Эми кечирим 
сураңыз, - десе:

Аксакал эшегине 
карап:

- Ваай эшегим, ке-
чирип кой эми мени. Мен 
билбепмин сенин акең 

ГАИде иштейт экенин, - 
дептир.

Нан маскасы - 
көздүн астындагы 
бырыштарды кетирүүчү 
өтө натыйжалуу элдик 
каражат.

Керектүү азыктар: ак нан-
дын күкүмү жана жылуу эри-
тилген май.

Масканы даярдоо жана кол-
донуу жолу: майдагы күкүмдү 
нымдап, тегиз жайып көздүн 

тегерегине сүйкөп коюу керек. 
Жарым сааттан кийин маска-
ны жылуу суу менен жууп са-
лууга болот. Бул масканы жу-
масына эки жолу үзгүлтүксүз 
жасоо зарыл.


