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Кыргызстандын Чүй, Ош, 
Ысык-Көл, Жалал-Абад област-
тарынын бир катар айыл өк-
мөттөрүнүн тургундары акы-
сыз юридикалык жардам ала 
алышат. Жардам үй-бүлөлүк 
укук (ажырашуу, биргелешкен 
мүлктү бөлүштүрүү, алимент 
өндүрүү), жер жана мүлк боюнча 
түрдүү талаштарды чечүү жана 
жарандардын өздүгүн тастык-
таган документтерди (паспорт, 
туулгандыгы жөнүндө күбөлүк) 
алуу боюнча бетме-бет кеңеш 
(консультация) берүү түрүндө 
көрсөтүлөт. Бул консультация-
лар АКШнын Эл аралык өнүктү-
рүү агенттиги (USAID) тарабы-
нан каржыланып, ACTED жана 
«Фергана өрөөнүнүн чек арасыз 
юристтери» коомдук бирикме-
си менен өнөктөштүк негизинде 
FHI 360 уюму тарабынан ишке 

ашырылып жаткан «Жигердүү 
жарандар» долбоорунун кол-
доосу менен уюштурулган. 

«Жигердүү жарандар» дол-
боорунун жогорку квалифика-
циядагы юристтери аялдарга, 
майыптуулугу бар адамдарга, 
улгайган жарандарга, жаштар 
жана этникалык азчылыктардын 
өкүлдөрүнө жана ошондой эле 
аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 
биринчи катарда жардам көрсө-
түүдө. Калктын аярлуу катмар-
ларынын өкүлдөрү мамлекеттик 
органдарга укуктук мүнөздөгү 
арыздарды жана кайрылууларды 
даярдоодо, сот жана укук коргоо 
органдарында кызыкчылыкта-
рын өкүлчүлүк кылууга да дол-
боордун юристтеринен жардам 
ала алышат. 

Бул демилге 2020-жылы ишке 
ашырыла баштагандан бери «Жи-

гердүү жарандар» долбоорунун 
юристтери жарандарга 1 000ден 
ашык акысыз юридикалык ке-
ңеш беришти. Азыркы учурда 
демилге Кыргызстандын төрт 
областынын он муниципали-
тетинде иштеп жатат. Жакын-
кы бир нече жылда мындан да 
көп кыргызстандыктарды өз 
укуктарын коргоо жана ишке 
ашыруу мүмкүнчүлүгү менен 
камсыздоо максатында акысыз 
юридикалык жардам берүү де-
милге башка айыл-шаарларда 
да иштей баштайт. 

Кеңеш алуу үчүн жарандар 
долбоордун юристтерине 

төмөнкү телефондор боюнча 
кайрыла алышат:

Сулайман Усенов – Ак-Жар 
айыл өкмөтү, Өзгөн району; тел: 
+996 (778) 927838; +996 (770) 
701093.

Максатбек Жорокулов – Кур-
шаб айыл өкмөтү, Өзгөн району; 
тел: +996 (770) 701094.

Меерим Асанова – Кара-
Таш айыл өкмөтү, Ноокат райо-
ну; тел: +996 (551) 132229; +996 
(770) 701091.

Бабурбек Жусупов – Көк-
Жаңгак ш. жана Ырыс айыл өк-
мөтү, Сузак району; тел: +996 
(773) 114322; +996 (500) 114322.

Раэль Осмонова – Кызыл-
Туу айыл өкмөтү, Сокулук райо-
ну; тел: +996 (505) 761055; +996 
(770) 701074.

Нурбек Байышов – Орлов-

ка ш., Кемин району; тел: +996 
(705)138111; +996 (770) 701075.

Нургуль Эралиева – Бура-
на айыл өкмөтү, Чүй району; 
тел: +996 (703)105552; +996 
(558)105552

Айсулуу Асыйканова – Төрт-
Күл жана Тоң айыл өкмөттөрү, Тоң 
району; тел: +996 (700) 549060.

«Жигердүү жарандар» – АКШ-
нын Эл аралык өнүктүрүү агент-
тиги (USAID) тарабынан каржы-
ланып, ACTED жана «Фергана 
өрөөнүнүн чек арасыз юрист-
тери» коомдук бирикмеси ме-
нен өнөктөштүктө FHI 360 тара-
бынан ишке ашырылып жаткан 
беш жылдык долбоор. Сот ади-
леттигинин жарандар үчүн жет-
киликтүүлүгүн кеңейтүү жана 
кыргызстандыктардын укуктук 
сабаттуулугун жогорулатуу дол-
боордун негизги багыттарынын 
бири болуп саналат.

Толук маалымат алуу 
үчүн: Динара Акматбекова, 

USAIDдин «Жигердүү 
жарандар» долбоору, 

dakmatbekova@fhi360.org, 
0(550) 206652.

USAIDдин «ЖИГЕРДҮҮ ЖАРАНДАР» ДОЛБООРУ 
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТӨРТ ОБЛАСТЫНЫН 

ЖАШООЧУЛАРЫ ҮЧҮН АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК 
ЖАРДАМ УЮШТУРДУ

Министрлик 15-июндан баштап Кыргызстанда 
2021-2025-жылдарга карата электр энергиясынын 
тариф саясаты боюнча токтом долбоорун 
коомдук талкууга койду.

Токтомго ылайык,  ушул 
жылдын 1-сентябрынан 
тарта электр энергиянын 
бир кВт/сааты 1 сом 9 ты-
йындан эсептелет. Эгер 
абонент бир айда 1000 
кВт/сааттан ашык электр 
энергиясын жакса, андан 
аркы баа 2 сом 52 тыйын-
дан саналат.

Бул тариф калктын бар-
дык катмары үчүн бирдей 
иштейт жана мурда ай-
тылгандай турмуш-шарт-

ка жараша өзүнчө тариф 
каралган жок.

Министрлер кабинети 
жарыктын баасын жыл 
сайын жогорулат у уну 
пландап жатат. Токтом 
долбоорундагы маалы-
матка ылайык, 2022-жылы 
электр энергиянын бир 
кВт/сааты 1 сом 48 ты-
йынга чыгат. Андан ки-
йин жылдык инфляция-
нын деңгээлине жараша 
кымбаттап турат.

"Арак, цемент чыгарган 
заводдор, алтын кен ишка-
налар, майнинг фермалар 
электр энергиянын бир кВт/
саатына 5 сом 4 тыйын тө-
лөйт. Анткени булар көп ки-
реше алган бизнес болуп са-
налат", - деди энергетика 
жана өнөр жай министри 
Доскул Бекмурзаев.

Ушул тапта элге электр 
энергиясынын бир кВт/саа-
ты 77 тыйындан бирдик-
түү тариф менен берилип 
жатат. Кыргызстанда жы-
лына орто эсеп менен 14-
15 млрд. кВт/саат электр 
энергиясы өндүрүлөт. Өлкө 

өзүн электр жарыгы менен 
камсыздай албай калган 
жылдары коңшу Казакс-
тан менен Өзбекстандан 
сатып алат.

2021-жылы электр энер-
гиясынын таңкыстыгы 3 
млрд. кВт саат деп эсеп-
телди. Учурда өкмөт Ка-
закстандан 900 миллион, 
Өзбекстандан 750 миллион 
кВт/саат ток алып жатат. 
Аны үч жылдын ичинде 
бөлүп-бөлүп кайра электр 
энергиясы менен кутулууну 
пландоодо.
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Таш-Көмүр шаарынын жана Шамалды-Сай 
шаарчасынын аймагына милициянын демилгеси, 
жергиликтүү тургундардын колдоосу менен 
видеокамералар орнотулууда. Бул тууралуу 
Жалал-Абад ОИИБдин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 
буга чейин ШИИБдин на-
чальниги, милициянын 
полковниги Азенбек Ко-
зукеев “Коопсуз короо”, 
“Коопсуз көчө”, “Коопсуз 
шаар” демилгесин көтө-
рүп, шаар аймагындагы 
көп кабаттуу үйлөрдүн 
жашоочулары менен жо-
лугушууларды өткөргөн. 
Жолугушуу учурунда ви-
деокамераларды орнотуу 
менен кылмыштуулук-
тун алдын алууга мыкты 
шарт түзүлө тургандыгы 
түшүндүрүлгөн. Анын на-
тыйжасында жашоочулар 
тарабынан көп кабаттуу 

үйлөрдүн короолоруна ви-
деокамералар орнотулууда.

Ал эми “Коопсуз көчө” 
долбоору боюнча шаар ай-
магындагы мекеме-ишка-
наларга, соода түйүндөрүнө 
өз имараттарына видеока-
мера коюу сунушу жөнөтү-
лүп, бир катар имараттарга 
видеокамералар орнотулду. 
Шаардын коопсуздугун кам-
сыздоо максатында мэрияга 
каттар жөнөтүлүп, Таш-Кө-
мүрдүн кире беришине жана 
эл көп топтолуучу жайлар-
га видеокамераларды орно-
туу сунушталды. Мындан 
сырткары жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органда-

ры, сот, прокуратура, социал-
дык өнүктүрүү бөлүмүнүн 
кызматкерлери биргелик-
те үй-бүлөлүк зордук-зом-
булуктардын алдын алуу 
максатында тегерек столдор 
өткөрүлүп калк арасында 
түшүндүрүү иштери жүр-
гүзүлдү.

Ал эми Кара-Көл ШИИ-
Би тарабынан экстремизм 
жана терроризмдин алдын 
алуу иштери жүргүзүлүп, 
шаардык мэрия, ӨКМ кыз-
маткерлери менен бирге-
ликте мектептерде профи-

лактикалык иштер алып 
барылды. Коопсуздук багы-
тында бир топ кемчиликтер 
жана сунуштар айтылып, 
тиешелүү актылар түзүлдү.

Сузак РИИБдин кызмат-
керлери тарабынан Ырыс 
айыл өкмөтүндө айыл 
башчылары, коомдук ал-
дын алуу борборлорунун 
мүчөлөрү менен жыйын 
өткөрүлдү. Жыйында зор-
дук-зомбулуктун, суицид-
дин, сууга чөгүүлөрдүн 
алдын алуу маселеси тал-
кууланды.

Билбедим, укпадым дебе

ДУБАНДАРДАН ДУУ-ДУУ КЕп

 zЖАлАл-АБАд

 z СУЗАК

 z НООКеН

 z ТАШ-КӨМүр

КОВИД-19 КҮЧӨп ЖАТАТ
Жалал-Абад облусунда КОВИд-19 илдети 

күчөгөндүгүнө байланыштуу Жалал-Абад 
шаарынын Газпром спорт комплексинде, Сузак 
районунун Манас мектебинде жана ошондой эле 
Базар-Коргон, Ноокен райондорунда да күндүзгү 
стационарлар иштей баштады. 

Жалал-Абадда соңку 
аптада коронавирус жана 
пневмония оорусуна кабыл-
гандардын саны көбөйүп, 
областтык оорукананын 
жугуштуу оорулар бөлү-
мү дээрлик толду. Мында-
гы маселелер областтык 
штабдын жыйынында тал-
кууланды. Буга чейин жыл 
башынан тарта бейтаптар 
областтык клиникалык 
ооруканасынын жугуштуу 
оорулуулар бөлүмүндө ка-
был алынып келген. Учурда 
65 орунга ылайыкташкан 
бөлүмдө 61 оорулуу дары-
ланууда. Алардын ичинен 
8и өтө оор абалда болсо, 35и 
кычкылтек концентратор-
дун жардамында дем алуу-
да. Дагы 348 адам үй шар-
тында дарыланып жатат.

Акыркы учурда оору 
жугузгандардын саны өс-
көндүгүнө байланыштуу 
Ноокен жана Аксы аймак-
тык ооруканаларындагы 
жугуштуу оорулар бөлүм-

дөрү ачылды. Анда Ноокен, 
Базар-Коргон, Майлуу-Суу 
шаарларынын тургундары 
үчүн Ноокенде, Аксы, Ала-
Бука, Чаткал району, Таш-
Көмүр шаарлары үчүн Аксы 
аймактык оорукананын 
жугуштуу оорулар бөлүмү 
ишке кирип, бейтаптар да-
рыланууда.

Алдыда Сузак районун-
да да кабыл алуулар башта-
лып, Жалал-Абад шаарын-
дагы күндүзгү стационар-
лар ачыла баштады. Облус 
башчысынын орун баса-
ры Ырысбек Ызабеков ти-
йиштүү кызматтарга жер-
гиликтүү бийлик менен 
бирге чектөөлөрдү кабыл 
алуу, түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүп, рейддерди күчө-
түү тапшырмасын берди. 
Коомдук транспорттордо-
гу жүргүнчүлөрдүн санын 
кыскартуу, санитардык та-
лаптардын сакталышын 
көзөмөлдөө зарылдыгын 
эскертти.

Учурда “Баатыр эне”, 
“Эне даңкы” орден жана кү-
бөлүктөр облустун бардык 
район-шаарларындагы жер-
гиликтүү бийлик тарабынан 
ээлерине тапшырылууда. 

Бул жылы Жалал-Абад 
облусу боюнча аталган 
наамдарды алууга жалпы 
272 сунуш келип түшкөн. 
Алардан ичинен 3 сунуш 

мамлекеттик сыйлыктар 
боюнча комиссиянын кат-
чылыгынан өткөн эмес.

Эрежеге ылайык 7 же 
андан көп балдары бар 
жана аларды багып, тар-
биялаган энелер “Баатыр 
эне” ордени менен сыйла-
на алышат. Ал эми 6 бала-
луу энелерге “Эне даңкы” 
ордени тапшырылат.

176 АЯЛ “БААТЫР ЭНЕ” 
НААМЫНА ЭЭ БОЛДУ

Жалал-Абад облусунда 176 энеге “Баатыр эне”, 93 
аялга “Эне даңкы” наамдары ыйгарылды.

Ушул жылдын 17-20-июнь күндөрү облус 
аймагында жол кырсыктарынын алдын алуу 
багытында комплекстүү иш-чаралар жүрдү.

Жалал-Абад ОИИБдин 
басма сөз кызматы маа-
лымдагандай, Жалал-Абад 
ОИИБдин жетекчилиги та-
рабынан тиешелүү тапшыр-
малар берилип, атайын тес-
кеме бул багытта иш алып 
барчу кызматкерлерге таа-
ныштырылды. 

Жалал-Абад облусунун 
аймагында жол кырсык-
тарынын саны өсүп, анын 
кесепетинин каза болуп, 
денесинен жараат алган 

жарандардын көбөйгөндү-
гүнө байланыштуу Бишкек-
Ош унаа жолу кызматкер-
лердин толук көзөмөлүнө 
алынат. Ошондой эле Жа-
лал-Абад шаарынын, Су-
зак, Базар-Коргон, Ноокен 
райондорунун борбордук 
көчөлөрүндө транспорттук 
тартипти жөнгө салуу, жол 
кыймылынын жана коом-
дук коопсуздукту камсыз-
доо, кылмыштуулуктун 
алдын алуу максатында 

профилактикалык иштер 
жүргүзүлөт. Кызматкерлер 
түзүлгөн графиктин алка-
гында жол эрежесин сактоо 
керектигин айдоочуларга 
эскертишүүдө. Ошондой эле 
жолдо жүрүүдө этият бо-
луп, акырын унаа айдоого, 

жол белгилерине тыкыр 
көзөмөл салууга чакыры-
шууда. Мындан сырткары 
коронавирус илдетинин 
алдын алуу керектигин 
эскертишип, тиешелүү са-
нитардык эрежелерди так 
сактоого үндөшүүдө.

ЖОЛ КЫРСЫКТАРЫНЫН АЛДЫН АЛУУГА
БАГЫТТАЛГАН ИШ-ЧАРА

Өзгөчө кырдаалдар ми-
нистрлигинин маалыматы-
на караганда Маркай айы-
лынын Өрүктү тилкесинде 
жайгашкан шахта ичинен 
урап, анын ичинде эки киши 
калып калган. ӨКМдин кут-
каруучулары маркумдардын 
(1975-жылы туулган, 1977-
жылы туулган) сөөктөрүн 
шахтадан эптеп чыгары-
шып, туугандарына дароо 

өткөрүп беришти.
Белгилей кетсек, Кыргыз-

станда акыркы кезде көбүн-
чө Баткен жана Жалал-Абад 
облустарында тургундар 
шахтадан өз алдынча көмүр 
казышып, каза тапкан учур-
лар арбып баратат. Жыл ба-
шынан бери көмүр шахтала-
рында урап түшкөн үч кырсык 
катталып, андан төрт адам 
каза тапты. Мындан тышка-
ры дагы үч киши түрдүү да-
ражада жараланды.

ШАХТА УРАп, ЭКИ КИШИ МЕРТ БОЛДУ
Сузак районунун Өрүктү тилкесиндеги 

шахта урап, мунун кесепетинен 46 жана 44 
жаштагы эки киши жеринде каза тапты.

КАЛК КООпСУЗДУГУ МИЛИЦИЯНЫН КӨЗӨМӨЛҮНДӨ

БАЛЫК КӨЛМӨНҮН САНЫ КӨБӨЙДҮ
О.Маткалыковдун 

көлмөсүн көргөн 
жергиликтүү 
тургундардан 12 үй-бүлө 
балык багып алышкан.

Ноокен районунун Мом-
беков айыл өкмөтүнө ка-
рашту у Кыпчак-Талаа 
айылынын тургуну Осмон 
Маткалыков 2018-жылы 

долбоор алкагында 299 кг. 
балык чабактарын алган. 
Жыйынтыгы жакшы би-
линди. Балыктын 3 түрүн: 
ак амур, толстолоб, сазан 
өстүрөт. Анын айтымын-
да долбоорго чейин 2 ба-
лык көлмөсү болсо, азыр 
7-көлмөнү даярдап жатат. 
6 көлмөдө балык бар.

“Кыйынчылык деле жок, 
беде берем, жыландан ко-
руйм, акиташтын унун 
сээп коём оорубайт”, - дейт 
О.Маткалыков.

“Балык ден соолукка пай-
далуу, балдардын өсүп-өөрчү-
шүнө, сабактан жетишүүсү-
нө жакшы. Бир жумада 3-4 
жолу балдарыма кууруп, 

дымдап, шорпо жасап бе-
рем. Долбоордун максатына 
ылайык, түркүндөштүрүп 
тамактанып жатабыз”, - 
дейт жубайы Тазагүл.

Бул балык көлмө FSDS 
(Туруктуу өнүгүүнүн су-
нуштары) жана Жалал-Абад 
регионалдык айылдык кон-
сультациялык кызматы 
менен биргеликте жүзөгө 
ашырылган.
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2-июндан тартып өл-
көдө 115 айыл өкмөт-

түн башчыларын жана 13 
шаардын мэрлерин шай-
лоо башталган. Андан 
бери жер-жерлерде шай-
лоого байланыштуу ар 
кандай мыйзам бузуучу-
луктар, нааразычылык-
тар бүгүнкү күндө күч 
алууда. Айыл өкмөт баш-
чылары, шаар мэрлери 
мафия менен шайланып, 
жергиликтүү кеңештин 
депутаттары сатылып 
жатат деген пикирлер 
арбын болуп жатат, бул 
тууралуу кененирээк тө-
мөндө баяндалат.

Сузак районуна караш-
туу Кызыл-Туу айыл өк-
мөтүн Майсалбек Өмүр-
заков башкарат. Ал айыл 
өкмөттүк шайлоодо 16 
добуш алса, ага оппонент 
Мирлан Калмаматов 15 
добушка ээ болгон. Атаан-
даш талапкердин тарап-
таштары “шайлоо мый-
замсыз өттү жана депу-
таттарды сатып алды” 
- деп түрдүү маалымат-
тарды таратып жаткан-
дыктан жергиликтүү де-
путаттар өз пикирлерин 
билдирип чогулушту. Алар 
эч кандай добуш сатып 
алуу аракети болбого-
нун, шайлоону жокко чы-
гарууга негиз жоктугун 
белгилешти. Шайлоодон 
кийин М.Өмүрзаковдун 
аймактык шайлоо ко-
миссиясынын (АШК) ме-
кемесинде бюллетендерге 
көз салып турган тасма 
да коомчулукка тарады. 
Өмүрзаков ал тасманы 
атайын провокациялуу 
негизде тартылган деп 
баалады. Аймактык шай-
лоо комиссиясы да тасма 
боюнча төмөндөгүчө пи-
кирин билдирди. 

Муктар КЫРГЫЗБАЕВ,
Сузак АШКтын 
төрагасы: 

- Шайлоонун жыйын-
тыгы өз учурунда жарыя-
ланган. Анын эртеси болсо 
керек, биз бюллетендерди 
салыштырып БШКга жөнүп 
жаткан мезгилде айыл өк-
мөт болуп шайланган жи-
гит кирип келди. Анын ар-
тынан бирөө ээрчип кирип 
эле тасмага тарта баштады. 
Бул болбогон эле ызы-чуу, 
шайлоо бүткөндөн кийин 
болгон иш. Шайлоодо жең-
ген баланын үй-бүлөлүк 

документтеринде кемчи-
лик бар болчу. Негизи аны 
толуктоого чакырганбыз. 
Биз бирөөгө бюллетен сыз-
дырып, бирөөнүн добушун 
экинчисине кошуп берген 
жокпуз жана бербейбиз 
дагы. Негизинен шайлоо 
мыйзамдуу өттү.

 Кошумчалай кетсек, Су-
зак райондук администра-
циясынын алдына шайлоого 
бир күн калганда Кызыл-Туу 
айыл өкмөтүнүн жашоочу-
лары чогулушкан. Алар Мир-
лан Калмаматовдун үстү-
нөн акимге жолугуу үчүн 
келишкен. Артында чуул-
гандуу иштери жабылбай 
туруп, анын кайрадан та-
лапкер болуп жатканы эл-
дин кыжырын келтирген. 
Жергиликтүүлөр жаңыдан 
ротацияланган акимге кай-
рылып, бул маселеде акыл 
калчап иш тутууга чакы-
рышкан. Мындай кадрлар 
райондун абийирин кети-
рип, акимди уят кылышы 
мүмкүндүгүн белгилешкен. 
Ал эми 41 жаштагы М.Кал-
маматов 2017-жылдан бери 
Кызыл-Туу айыл өкмөтүн 
башкарып келген. Анын үс-
түнөн жергиликтүү тур-
гундар жазган арыз УКМК 
тарабынан териштири-
лип жаткан. Ал өзүнө кою-
луп жаткан дооматтарды 
четке кагат. Кайрадан айыл 
өкмөт башчылыкка барууга 
айыл элинен жана тууган-
дарынан сунуш түшкөнүн 
билдирген.

ТАШ-БУЛАКТАГЫ 
ШАЙЛООНУН 

ЫЗЫ-ЧУУСУН ЭМИ БШК 
ТЕКШЕРЕТ

Сузак районунун Таш-
Булак айыл өкмөтүн шай-
лоо бул сапар да ызы-чуу 
менен коштолууда. Шай-
лоодо мыйзамсыз көрү-
нүштөр орун алганын 
айрым депутаттар бил-
диришет. Башчылыкка 
3 талапкер катталып, 
бирок шайлоого Нурбек 

Самидинов жана Тайкожо 
Гиязов аттанган. Анда 16 
добуш менен Н. Самиди-
нов жеңип чыккан. Буга 
Т. Гиязовдун тарапташта-
ры нааразы болуп, АШК-
га арыз менен кайрылган. 
Алар бюллетендерди кай-
радан эсептөөнү талап 
кылууда. 

Майрамкан 
АЛТЫБАЕВА,
Таш-Булак айылдык 
кеңешинин депутаты: 

- Бюллетендерде мый-
зам бузуучулуктар болду. 
Азыркы талапкердин би-
рөөсү Нурбек Самидинов 
айрым депутаттарга метка 
берип шайлаттырды. АШК-
нын төрагасы өзү баш бо-
луп бюллетенди кучактап, 
шашылыш печаттап салды. 
Жада калса сессиябыз ачык 
калып кетти, протокол бе-
китилген жок. Биз добуш-
тарды кайра эсептөөнү та-
лап кылабыз.

Өткөн аптада БШКнын 
мүчөсү Тынчтыкбек Шай-
назаров мындай нааразы 
болгон тараптар менен 
жолугуп, жабылган бюл-
летендерди кайра эсеп-
төөнү чечишкен. Бирок 
чогулгандар ага каршы 
чыгып, протокол менен 

бекитилген жыйынтык-
ты таанууга чакырыш-
ты. Анткени шайлоого 
катышкан көпчүлүк де-
путаттар шайлоо мый-
замдуу болгонун билди-
ришет. Айылдык кеңеш-
тин төрагасы да сессия 
жабылганын, протокол 
түзүлгөнүн айтты. Элдин 
ызы-чуусунан улам бул 
маселе Бишкекте БШКда 
каралмай болду. 

Кошумча маалымат: 
52 жаштагы талапкер Тай-
кожо Гиязовдун ысымы 
2010-жылдагы июнь окуя-
сынан кийин белгилүү бо-
луп, аны Кадыржан Баты-
ровдун жакын адамдары-
нын бири катары санашат. 
Коогалаңдын жабырла-
нуучулары жана коомчу-
лук Гиязовдун кызматка 
келүүсүнө каршы чыгууда. 
Ага бир нече жолу кылмыш 
иши козголуп, күнөөсү да-
лилденген. 2002-2010-жыл-
дары Таш-Булак айыл өк-
мөтүн башкарып турган-
да К.Батыровдун уулуна 
12 гектар үлүш жерлерди 
мыйзамсыз берген деген 
айып коюлган. Бирок Сузак 
райондук соту Т. Гиязовдун 
үстүнөн козголгон кылмыш 
ишинин мөөнөтү өтүп кет-
кендигине байланыштуу 
кыскартып жиберген. Т. 
Гиязов бул иштер боюнча 
кезегинде сот өкүмү чык-
кан дейт. 

"ӨЛКӨДӨГҮ ЭҢ 
ТААСИРДҮҮ АДАМДЫН 

пАРТИЯСЫБЫЗ" 
- КЕРБЕНДЕ 

ДЕпУТАТТАРДЫН 
ТИРЕШИ КУРЧУДУ
Аксынын Кербен шаар-

дык кеңешинин депутат-
тары шайланып келери 
менен көпчүлүк коалиция 
менен оппозициянын тире-
ши курчуду. Буга чейин тө-
рага тандоодо чыккан чыр 
эми мэрди шайлоого келбей 
коюу чакырыктары менен 
коштолууда. 7-июнга бел-

гиленген мэрди шайлоого 
жалпы 16 депутат ("Ата-
Журт Кыргызстан", "Ынты-
мак", "Республика" партия-
ларынан) атайын келбей 
койгон. Шаардык кеңеш-
тин төрагасы Чолпонкул 
Мамытовдун айтымында 
депутаттар сессияга келбей 
койгонун ачык айтышкан 
эмес, бирок алар таасир-
дүү адамдын партиясынан 
экенин айтып төрагалык-
ка да, башчылыкка да ээ 
болгусу келип жаткандай 
дейт. Ал ортодо "Ата-Журт 
Кыргызстан" партиясынын 
Аксы районундагы коорди-
натору Ж.Надырбековдун 
депутаттарга "Биз утулуп 
калдык. Бул партия Кыр-
гызстандагы эң таасирдүү 
кишилердин партиясы. Кер-
бен шаардык кеңеши тара-
тылып, башынан шайлоо 
болот" деген аудиосу чуу 
жаратты. Надырбеков ау-
дио өзүнө таандык экенин 
мойнуна алып, партияны 
Камчыбек Ташиевге бай-
ланыштырбоо керектигин 
айтты. Ал эми партиялаш-
тарынын шайлоого эмне 
себептен келбегенин мын-
дайча түшүндүрдү. 

Жанарбек 
НАДЫРБЕКОВ,
"Ата-Журт Кыргызстан" 
партиясынын 
Аксы районундагы 
координатору:

- Кербен шаарын 30 
жылдан бери бир ууч топ 
эле башкарып келе жатып-
тыр. Азыр мына жаңыла-
нуулар болуп, жаштар ке-
лип жатат. Биз жаштарды 
гана бийликке алып келе-
ли деген максатта жүрө-
бүз. Мен кесиптештериме 
жакшыраак мэр келсин де-
ген максатта эле шайлоого 
келбегиле деп айткам. Биз-
дин негизги максатыбыз - 
таза жаштарды алып келүү. 
Таза жаштардан келсе, Кер-
бен шаары өнүкмөк. Мур-
да аким болуп, бир дагы 
жакшы иши жок адамдар 
мэр болом дегени үчүн биз 
иренжип, келбей койдук. 

Ачык айтканда Аксынын 
мурдагы акими Медетбек 
Айдаралиевдин талапкер-
лигин жактырбай жатабыз.

7-июнга белгиленген 
шайлоодо Кербен шаары-
на мэр болууга жалгыз 
эле Медетбек Айдаралиев 
талапкер болгон. Эски 
адамдар деп сын айтылып 
жаткан мэрликке талап-
кер болгон М. Айдаралиев 
өзүнө карата айтылган 
сындарды четке какты. 
Ал талапкерлигин алга-
нын кошумчалады.

Медетбек АЙДАРАЛИЕВ,
талапкер:

- Мага сын айткандар 
өмүр бою эле сындап келе 
жатышат. Атайын эле мени 
каралашат. Мени сында-
гандар талапкер дагы чы-
гарышкан жок. Эгер менин 
талапкерлигим жакпаса, 
келип өздөрү башка та-
лапкер чыгарып, шайлап 
алышса болмок да. Булар-
дын максаты башка экени 
айдан ачык эле билинип 
калды. Төрагалыкты ала 
албай калгандан кийин 
Кербен шаардык кеңешин 
таратууга аракет көрүп 
жатышат. Мына мен талап-
керлигимди алып койдум. 
Эгер мен эле жакпасам, баш-
каны алып келип шайлап 
алышсын.

Бе л г и лей ке т сек , 
11-апрелдеги шайлоодо 
Кербен шаардык кеңеши-
не 5 партия өткөн. Ал эми 
калаанын мэрин шайлоо 
кайрадан 27-июнга бел-
гиленди. Мыйзам боюн-
ча мэрди 3 ирет шайлай 
албаган депутаттар тара-
тылып, шаардык кеңеште 
кайрадан шайлоо өтөт.

Эл айтат, демек эп айтат

Бүбүсара ОРОЗАЛИЕВА,
“Аймак”

АЙЫЛ ӨКМӨТ
БАШЧЫЛАРЫН ШАЙЛОО
МАФИЯГА АЙЛАНГАНБЫ?
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Кыргыз элинин каада-салттары көчмөндүк 
шартта тектеш этностук маданий чөйрөнүн 

өз ара байланышында жана таасиринде түзүлүп, 
олуттуу өзгөрүүлөр менен жаңыланып турганы 
айдай ачык. Бара бара кыргыз жаштары кыргыз 
элинин каада-салтын, өз тилин, дилин унутуп 
бара жатканы кандай гана өкүнүчтүү. Бирок 
жаштарга сабак берчү, акыл насаат айтчу, 
үлгү болчу улуу муундун бар экендиги андан 
да кубанычтуу кабар. Ушул жылдын өткөн 
жумасында “Кыргыз 
тилин так сүйлөө менен 
кыргыздын унутулуп 
кеткен каада-салтын 
даңктайлы” деген 
аталышта Сузак 
районунун Багыш айыл 
өкмөтүндө семинар 
болуп өттү.

Иш-чарага Сузак ра-
йонунун Багыш айыл өк-
мөтүнүн аялдар комите-
ти, Көк-Жаңгак жана Ош 
облусунун активистте-
ри, акимдин орун баса-
ры жана райондордон 
коноктор катышты. Иш-
чаранын негизги максаты 
кыргыз тилин, кыргыз-
дын унутулуп бара жат-
кан үрп-адатын урпактар-
га жайылтып, көрсөтүп, 
муундан муунга өткөрүп 
берүү болду. Иш-чара 
мыкты деңгээлде баш-
талып, ыр күүлөр менен 
коштолду.
Ар адамдын көркү

эне тил менен,
Адам эмес эне тилин 

билбеген.
Эне тилин ыйык тутуп 

кадырлап,
Эчендеген инсан

өткөн дүйнөдөн.
Эзелтеден мөлдөй тунук 

тил менен,
Эне-атабыз алгачкы ирет 

сүйлөгөн.
Кылымдардан кылымдарга

сырдаш тил, 
Кымбаттыгын айтчы

кимдер билбеген.
- деп (акын Алмаз Ка-

рабаев) кыргыз тилин 
даңазалоо менен бул дол-
боорду алып баруучулар 
баштап, андан кийин 
Багыш айыл өкмөтүнүн 
орун басары Узакбай 
ЖОЛБОРСОВго сөз кезе-
ги берилди:

“Саламатсыздарбы ур-
маттуу коноктор куш ке-
липсиздер! Сузак району-
нун Багыш айыл өкмөтүнүн 
аялдар кеңеши тарабынан 
Кыргыз Республикасынын 
2020-2025-жылдары мам-
лекеттик тилди өнүктүрүү 
жана кыргыз элинин каада-
салттарын жайылтуу мак-
сатында чоң иш- чара болуп 

жатат. Буйруса эң жакшы 
деңгээлде, жогорку деңгээлде 
өтөт деген ишеничтемин. 
Сиздердин уруксатыңыздар 
менен бул иш-чараны ачык 
деп жарыялоого уруксат 
этиңиздер!, - деп иш-чара-
ны ачып берди. 

Андан сырткары У. Жол-
борсов мындай иш-чаралар 
айылда көп болорун, аял-
дар комитети активдүү 
экендигин баса белгилеп, 
бул иш -чарага айыл өкмөт 
тарабынан каржы жагынан 
жардам берилгендигин 
айтты. Андан кийин кыр-
гыз тили боюнча укмуш-
туудай ыр саптар окулду. 
Кыргыздын каада-салтта-
ры, ырым-жырымдары кам-
тылып, иш-чара көңүлдүү 
ыр-күүлөр менен коштолуп 
2 саат убакытка созулду. 

Иш-чаранын уюшту-
руучусу, негиздөөчүсү, 
Багыш айыл аймагынын 
аялдар кеңешинин төра-
йымы Анаркүл МАШАеВА 
өтүп жаткан иш-чара 
тууралуу төмөнкүлөргө 
токтолду.

- Негизинен Багыш 
айыл аймагында 9 айыл 
бар. Ошол 9 айыл коми-
теттеринин төрайымдары 
биригип аялдар кеңешин 
түзгөнбүз. Алардын жүр-
гүзгөн иштери автивдүү 
деп айтсам болот. Долбоор-
лор менен иштеп унутулуп 
кеткен салт-санааны жан-
дандырууга аракет кылы-
шат. Туура жана табигый 
тамактанууга жана жүн-
дү кайра иштетүүгө дагы 
көбүрөөк көңүл бөлүшөт.

Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 1-октяб-
рындагы №510 токтомун 
жетекчиликке алып, Пре-
зидентибиз Садыр Жапа-
ровдун чыгарган жарлыгын 
элге жайылтуу жана колдоо 

үчүн “Кыргыз тилин так 
сүйлөө менен кыргыздын 
унутулуп кеткен каада-
салтын даңктайлы” деген 
темада семинар өтүлдү. Се-
минар жогорку деңгээлде 
өттү. Мында унутулуп кет-
кен ырлар ырдалып, жа-
ңылмач, макалдар кызуу 
курч мааниде айтылды, 
акыйнектердин да тексти 
тилге багытталып көбү-
рөөк басым жасалды. Азыр-
кы убакта бир сүйлөм сөз 
сүйлөнсө, анын ичинен үч 
сөзү орусча болуп жатпай-
бы, ошолор жөнүндө сынга 
алынган акыйнек, жаңыл-
мачтар айтылды. Жалпы 
эле накыл сөздөр менен жү-
рүм-турум, этика камтыл-
ды. Азыркы мезгилде жоо-
луктар боюнча талаш-тар-
тыштар болуп жатканына 
байланыштуу кыргыздын 
балпайган байбичелери 
салынган жоолукту даңк-
ташты, ошондой эле улут-
тук баш кийимдер боюнча 
сөз болду. Семинардын жо-
горку деңгээлде өтүшүнө 
9 айылдын төрайымдары-
нын активдүүлүгү, ошолор-
дун аракети, ошондой эле 
Сузактын ардактуу атуу-
лу, ошол жердин тургуну, 
обончу, музыкант Муктар 
Кырбашевдин дагы салы-
мы чоң. Дагы бир кызыгы 
аягында “Аялзат” фольк-
лордук тобу байбичелер 
кадимки профессионалдуу 
артисттердей ырдашып, 
чоң программада концерт 
беришти. Ошол жерде кыр-
гыздын улуттук аспаптары: 
комуз, ооз комуз, добулбас, 
тай туяк, аса таяктын кош-
тоосунда эң сонун ырлар-
ды аткарышты. Ырдалган 
ырлардын обону Муктар 
Кырбашевге, ал эми сөзү, 
акыйнектердин тексти 
ошол Багыштын тургуну, 
акын Сабыр Жолдошовго 
таандык. Мына ушундан 
эле Багыш айыл аймагын-
да таланттуулар көп экен-
дигин билсек болот. 

Анаркүл Машаева ба-
ланы бешикке салуу жө-
рөлгөсүн көрсөтүп берди. 
Бала төрөлгөндөн кийин 
40 күн өткөндөн соң бе-

шикке салынат. Ага арна-
лып бешик той өткөрүлөт. 
Бешикти баланын таята, 
таэнеси алып келишет. Ба-
ланы бешикке салуу үчүн 
айылдан көп жашаган кем-
пирлерден бирөө тандалат. 
Бешикке баланы салардан 
мурда ага балта же чот, бир 
нече чүкө салынат, бешик 
жеңил терметилип, “Оңбу?! 
Оңбу?!” -деп суралат. Теге-
ректеп отургандар: “Оң! 
Оң!” - деп жооп беришет. 
Бешиктен балта чүкөлөр 
түшүрүлүп, арча түтөтүп 
аласташат. Баладан мур-
да балта салуу – жаны те-
мирдей бекем болот деп 
ишенүү. Чүкө- Умай эне-
нин символдорунун бири. 
Умай эне баланын жанын 
сактайт деген ишенимден 
жасалат. Чүкөнү бешикке 
байлап да коюшат.  

Бегайым МАМАТОВА, 
Багыш айыл өкмөтүнүн 
тургуну, эл агартуунун 
мыктысы, мугалим:

- Өтүп жаткан иш-чара 
кыргыз тилин, кыргыздын 
салттарын, үрп-адаттарын 
элге жайылтуу максатын-
да боуп, аялдар комитети 
жаштарга үлгү катарын-
да көрсөтүштү. Айылдын 
төрайымдары кыргыздын 
салт-санааларын, Умай 
энебиздин кылгандарын 
унуттурбай жаштарга үлгү 
катарында калтырышып 
жатышат. Биз эмнени би-
лишибиз керек? Кыргыз 
тилин, кыргыздын салтта-
рын, ырым-жырымдарын 
билишибиз керек. Азыр-
кы заманда башка өлкөнү 

туурашып кыргыз тилин, 
салтын унутуп коюшуп 
жатат. Айыл жерлеринде 
салт-санаалар бар болго-
ну менен шаарыбызда алар 
жок болуп бара жатат, мына 
ушуга байланыштуу жаш-
тарыбызга кичине болсо да 
салттарды көрсөтүп коёлу 
дедик. Жашоо турмушубуз-
да оттун кандай мааниси 
бар, суунун кандай маани-
си бар ошолор боюнча дагы 
ар бирине токтолдук. Кыр-
гыздын баланы бешикке 
салуу жөрөлгөсүн, келин-
ге супраны өткөрүп берүү 
жана дагы көптөгөн салт-
тар боюнча да айтып өттүк. 
Бул семинар кыргыз элине 
жана ошондой эле жашта-
рыбызга, андан кийинки 
муундарыбызга эң керек-
түү нерсе деп ойлойм. Андан 
сырткары кыргыз аялда-
рынын улуттук кийимдери 
боюнча дагы бир канча нер-
селерди атап өттүк. Насаат 
бөлүгүндө жаштарыбызга 
бир далай насааттарды ай-
тып баса белгиледик: жер 
таянбоо, от менен ойнобоо 
керектигин, от кыргыз эли 
үчүн ыйык экендигин, баш 
кийимдерди жерге таш-

табоо боюнча жакшы маа-
лыматтар берилип өттү. 
Багыш айыл өкмөтүнүн ар 
бир айылында аксакалдар, 
аялдар кеңештери бар. Алар 
менен биргеликте ушундай 
иш-чаралар тез-тезден уюш-
турулуп турат. Бул биздин 
келечектеги балдарыбызга, 
кыздарыбызга, ошондой 
эле келиндерибизге, бизден 
кийинки муундарга сабак 
боло турчу нерсе. 

Семинар бүткөн соң ко-
нокторду кыргыздын ак 
өргөсүнө киргизишип кы-
мыз, эт менен сыйлашты. 
Мына кыргыздын кыргыз 
экенин кайдан билебиз? 
Албетте меймандосту-
гунан. Кыргыз эли аябай 
меймандос келет. Мей-
мандарга устукан тар-
тып, түрдүү даамдарын 
дасторконго жайнатып, 
кыз-келиндер кымыз куюп 
отурушту. Келген конок-
тор чер жазып, салт кө-
рүп, сый көрүп кетишти.

Бул иш-чарада кыр-
гыздын турмуш тиричи-
ликтеги, үй-бүлөдөгү жү-
рүм-турум нормалары, 
эрежелери, ырым-жы-
рым, адеп-ахлак, каада-
жөрөлгө, жол –жоболор-
дун кандай болгондугун 
чагылдырып көрсөтүү 
менен бирге жаштары-
бызга жемиштүү таа-
лим-тарбия калтырды. 
Каада-салт улут менен 
кошо пайда болуп, узак 
мөөнөт жашап келген, 
белгилүү географиялык 
чөйрөгө жана тарыхый 
шарттарга байланыш-
туу калыптанган ар бир 
элдин, этностук топтун, 
улуттун ичинде гана са-
лыштырмалуу турук-
туулукка ээ жана бир 
муундан экинчи муунга 
тынымсыз өтүп, коом-
дук пикирдин күчү менен 
аткарылып жана сакта-
лып барат. 

Айсезим
АБДЫКЕРИМ кызы,

“Аймак”

Кыргыз болуп туулган соң, кыргыз боло билели

САЛТ АЗДЕКТЕГЕН
АЙЫЛ ӨКМӨТ
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Аз ойлонуп, аз изденип жатабыз,
Аша чапсак азабын да тартабыз ...Поэзия

ыргакт
ары

“ЭрТеҢ  деп”
Эртең деп канча ирет таңдар атты,
Эртең деп канча жолу күндөр батты.
Эртең деп канча бакыт бизди күтүп,
Эртең деп нечен бакыт колдон качты.

Эртең деп канча өмүр текке кетти,
А канчасы эртең деп соолуп өчтү. 
Эртең деп канча көздөр таңга жетпей,
А канчасы оо дүйнөгө бурду көчтү.

Эртең деп жайнамазга тура албай,
Канча кетти мечитке да кире албай.
Эртең кылам, эртең деле күн бар деп,
Канча кетти күнөөлөрүн жууй албай.

Эртең деп берилип көп убадалар,
Эртең деп жаралды го ыңгайсыздар.
Эртең деп унутулуп ал сөздөр да, 
Мына ушинтип алыстады жакындыктар.

Эртең келер деп жүрөк канча күттү, 
Эртең деп уйку да жок түндөр өттү. 
Күтүп, күтүп акырында тажаган соң, 
Айла жоктон жүрөк байкуш үмүт үздү.

Рысбай
ЖУМАБЕКОВ,
Сузак району

Айсезим
АБДЫКЕРИМ кызы,
Аксы району

Кыялбек
АЛЫМОВ,
Аксы району

КӨЙ-КӨЙлӨр КӨБӨЙүүдӨ 
ЭМНелИКТеН?

Кобурап айткылачы токтобостон,
Көй-көйлөр көбөйгөнүн онтобостон.
Кыя албай келатсак да бузукуну,
Койсок кантет биз аларга жолобостон?

Бийик коюп баардыгынан өздөрүн,
Балп эттирет каалагандай сөздөрүн.
Бөксөлүктү толтура албай негедир,
Барктай албай жатындашын, боордошун.

Эл бузарлар көбөйүүдө туш-туштан,
Эрдемсинип аянттарда кыйкырган.
Эркиндикке жеттик дешип дүрбөшүп,
Элди козгоп эзелтеден тынч жаткан.

Ээнбаштарың эмне болуп баратат?
Эстүүлөргө эртели-кеч жанашпайт.
Эбин тапса жакшыларга көө сүйкөп,
Эркин куштай көктө сүзүп жүрө албайт.

Айла-амалы баратса да түгөнүп,
Аргасыздан ушак-айың сүйлөшүп.
Акмакчылык улам күчөп жаткансыйт,
Акмактарың чырга элди үндөшүп.

Жакырчылык каптап жатса вирустай,
Жакшыларың койгону не үн катпай.
Жагалданып туура жолдон адашкан,
Жүзү курсун, жүрүшкөндөр уялбай.

Барган сайын бузукунун күнү тууп,
Бетсиздериң улам-улам кутуруп.
Багыт алып баратабыз каякка?
Бет маңдайда турса деле туңгуюк.

Адаштырып ак жолдон урпактарды,
Ааламда болуп жатат асан кайгы.
Актыктан ажырабай бириңер да,
Алдыга сүрөсө экен баарыңарды.

Ортолукка от жаккандар оңбосун,
Ордолуу элим тарттырбайт эч олжосун.
Опол тоодой ооматтарды туу тутуп,
Ойт бергенден Алла Таала коргосун!

Ооматы элдин түбөлүктүү экенин,
“Ортомчулар” эмитеден ойлошсун.
Обу жоктор оңкосунан сайылып,
Ордобузда акыйкаттык орносун!

ӨМүр
Өмүр...... 
Өткөн өмүр, өзөктөгү жаштыгым,
Эстегенде жан дүйнөнү басты муң.
Эмнени максат кылып жүргөнбүз?
Эх, өткөн жыл, эх убакыт мастыгым.

Көз ирмемге ченем салсам өткөндү, 
Көп нерселер балким кыя өткөнбү?
Көңүл кургур, кыйбай турмуш чынжырын,
Көкөлөткөн, чөгөлөткөн көптөрдү...

Бөксө болсо, толтурасың көңүлдү,
Алдактаса ардактайсың төрүңдү.
Ааламды алты айланып таппайсың,
Аттиң өткөн, аттиң өткөн өмүрдү!

Өмүр- сенсиң билинбеген убакыт,
Таң атат да, күн батат да чубалып.
Акыркы аялдама келгенде,
Акым бар деп сыймыктанып туралык.

ТОлГОНУУ
Айтылган сөздөр пайда жок,
Жасалат иштер ойдо жок.
Ооздон чыккан жел болуп,
Чындыктын кетти кадыры.

Эркелеп күлүп сүйө албай,
Этегин кармап ыйлабай.
Акча издеп жүрсө талаалап,
Эненин кетти кадыры.

Арак деп атып таңдары,
Акыл сөз укпай балдары.
Төрт аял сүйлөп кеп салып,
Атанын кетти кадыры.

Кырк үйдөн салган тыюу жок, 
Кыркылган чачы сыйы жок.
Кысылган көзгө алданып, 
Кыздардын кетти кадыры. 

Улууга урмат унутуп, 
Уурулук кесип туу тутуп. 
Намысты тепсеп напси үчүн,
Уулдардын кетти кадыры. 

Капчыгың барда жандаган, 
Каада сөз айтып мактаган. 
Жаман иш түшсө дайын жок, 
Достуктун кетти кадыры.

Санаган менен пайда жок, 
Жүз миңди айтат майда жок. 
Жетишип жетпей күн өтүп, 
Акчанын кетти кадыры. 

Эби жок сүйлөп бийиктен,
Өз камын көрүп күн өткөн. 
Ойлобой элди ою жок,
Бийликтин кетти кадыры.

Адилет издеп зар какшап,
Ар эшикти каккылап.
Көз жаштар жүрөт тыйылбай, 
Соттордун кетти кадыры.

Билсе да айтып асылып, 
Жалганды кошо жапырып. 
Сын айта берип бийликке, 
Сынчынын кетти кадыры. 

Өйдөдөн ылдый түшө албай, 
Өкүрүп жоктоп ыйлабай.
Байлыгын айтып сөз кылып,
Өлүктүн кетти кадыры.

Жакшы сөз укпай жаңылык, 
Жашообуз өтөт жаңылып.
Бир келген ушул жашоодо,
Өмүрдүн кетти кадыры.

Сталбек САДЫК уулу,
Жалал-Абад шаары

ТАЗАлЫККА СУУСАдЫК
Оору эмес, соо эмес абалдабыз,
Тебеленип арыбыз тамандабыз.
Айырмасын биле албай ак-каранын,
Аралашкан бок-жини замандабыз.

Бүркүт менен уялаш жору жашап,
Бүтүн жедик тарпты деп жобурашат.
Чөгүп жаткан бейкапар төөнү жарып,
Чөөлөр менен жолборстор чогуу басат.

Куттуу үйгө чакырсаң сыйлап конок,
Кутурат да төрүңдү булгап коёт.
Гүл талааны аралап басам десең,
Кийимиң бүт тикенек, уйгак болот.

Кор тутабыз тепкилеп жыгылганды,
Колдойбуз да өзгөрүп, кубулганды.
Кесип таштап кеталбай бечарабыз,
Курттап кетип куураган мурундарды.

Арылууга арамдан бардыр насип, 
Арасынан тиктешет жалжылдашып.
Керек учур таба албай бөлүнүүгө,
Кетпесе экен жакшылар аргындашып.

Жададык ээ, жалгандан кулак тунуп,
Жаратканым жаткандыр сынак кылып.
Тазалыкка суусадык таңдай катып,
Булак тунуп кетсе экен, булак тунуп.

ТАпТЫМ СеНИ
Таптым мен бакытымды сөздөрүңдөн,
Табылды издегеним көздөрүңдөн.
Турмушум түп тамыры кең жайылып,
Туруктуу боло түштүм өзгөрүүдөн.

Оорутбай көңүлдөгү караңгылык,
Ойлорум ак тилектен жаратылып.
Ордолуу дүйнө тегиз, көркөм сулуу,
Он сегиз миң катмарлуу аалам тунук.

Айнектей бир кири жок асманымда,
Алдейлейт жер энемди басканымда.
Арзыган жылдыз болчу айың болом,
Адашкым келбейт сени тапканымда.

Таптым мен бир өзүңдү сүйүп калып,
Таш боорум талкаланды сынып барып.
Тагдырым тапшырганда сени мага,
Таалайлуу болдум өзүм күйүп жанып.

Улукбек
ОМОКЕЕВ,
Ош шаары

Ашира
КУЛИШЕВА,
Ала-Бука
району

ЖАШТЫККА
Дуулдап жаштык, бийлеп жаттык кечеде,
Музыкадай шайыр көңүл коштогон.
Өчүп жанган түстүү шамдар сезимге,
От ыргытат азгырыкка окшогон.

Кайгы, капа жат өңдүүдөй сезилип,
Каректерде күлкү нуру чачырайт.
Ызы-чуудан чарт жарылып кетчүдөй,
Ырыс-кешик залга батпай чатырайт.

Жеңил ырга сезимдерди бийлетип,
Жашап калуу кечирилгис катабыз.
Жер сабаган мындай кечтер көп болуп,
Аз ойлонуп, аз изденип жатабыз,
Аша чапсак азабын да тартабыз.

Орозалы КАРАСАРТОВ,
акын-журналист

Ыр – өмүр булагы
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Жарыяң таасирдүү болсо, базарың өтүмдүү болот

 zЖАрЫя

Ноокен районунун Достук айыл өкмөтү төмөндөгү жерлерге 
АУКЦИОН ӨТКӨРӨТ

Контур  № Аянты 
га

Аукцион өткөрүү 
убактысы

Аукцион 
өткөрүү жайы

535
525

Без контур
Манас-Сай

10 гектарлык сол жагы

1,50
1,0

6,0
5-июль

2021-жыл

Айыл өкмөтүнүн 
административ-

дик имараты

Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан “Бек-
Абад Суу” пайдалануучулар бирикмесине тиешелүү болгон кыймылдуу 
мүлк сары түстөгү “RHINOCEROS N-977-21” үлгүсүндөгү эксковатор жана 
2005-жылы чыгарылган көк түстөгү ИЖ 2717 ПИКАН, каттоо номери 001ВД 
үлгүсүндөгү автоунаасына ачык аукцион жарыяланат. Кыймылдуу мүлктөр 
“RHINOCEROS N-977-21” үлгүсүндөгү эксковатордун баштапкы баасы 
(ИП У. Б.Базаркулов 26.05.2021-жылдагы корутундусуна ылайык) 1 265 000 
(бир миллион эки жүз алтымыш беш миң) сом, көк түстөгү ИЖ 2717 
пИКАН, каттоо номери 001ВД үлгүсүндөгү автоунаасынын баштапкы баа-
сы (ИП У. Б.Базаркулов 08.06.2021-жылдагы корутундусуна ылайык) 102 
500 (бир жүз эки миң беш жүз) сом. 

Ачык аукцион 2021-жылдын 23-июль күнү саат 10:00дө мүлк жайгашкан 
даректе жүргүзүлөт.

Ачык аукционго катышууну каалоочулар кыймылдуу мүлктөрдүн 
баштапкы баасынын 5%ын ачык аукцион болгонго чейин Сузак райондук 
САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, эсеби № 4408082100000125, тө-
лөө коду 14511900) төгүүгө тийиш. Аукциондон утуп алган адамдын төк-
көн кепилдик суммасы сатып алынган турак жайынын баасына кошулуп 
эсептелинет. Аукциондон жеңилген катышуучулардын алдын ала төлөн-
гөн шерт суммалары аукцион аяктагандан кийин өздөрүңө кайтарылып 
берилет. Аукциондон уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аукциондун ал-
дында төккөн сумманы кошуп эсептөө менен турак жайдын сатып алын-
ган суммасын толугу менен берүүгө милдеттүү.

Байланыш телефону: 0(3748)5-01-34.
Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу: Акматжанов Н.А.

 z АУКЦИОН

 z СООдА-САТЫК

Кыргызстандын 
ийгиликтүү өнүгүүсү 
түздөн-түз жаштардын 
бүгүнкү иш-аракеттерине 
байланыштуу. L4Y 
долбоорунун алкагында 
билимди жайылтуу 
жана кошумча нарк 
чынчырчасынын 
эки изилдөөсүнүн 
жыйынтыктарын 
маалымдоо, эмгек 
рыногуна талдоо 
жүргүзүү боюнча 
жолугушуулар болду.

L4Y долбоордун иш-араке-
ти Кыргыз Республикасынын 
Фергана өрөөнүн Ош, Жалал-
Абад жана Баткен областа-
рын CASA-1000 долбоорунун 
450 километр электр тогу-
нун зымы өткөн белгилен-
ген 41 айылдык аймактар-
ды, шаарларды, МТУларды 
камтыйт. Аталган жолугу-
шууга облустук мамлекет-
тик администрациясынын, 
райондук администрация-
сынын, мэриянын, жалпы 
кызыкчылыктары бирдей 
болгон топтордун өкүлдө-
рү, алдыңкы компаниялар, 
айыл өкмөттүн өкүлдөрү, 
CESAнын өкүлдөрү жана L4Y 
долбоорунун фасилитатор-
лору катышты. Япондук со-
циалдык өнүктүрүү фонду-
су аркылуу Япония өкмөтү, 
Дүйнөлүк банк менен өнөк-

төш катары Кыргызстандагы 
MSDSP (“Кыргызстандын тоо-
луу жамааттардын өнүгүүсүн 
колдоо программасы”) коом-
дук фондусунун «Жаштардын 
ишке орношуусу – жамаат-
тарды колдоо программа-
сы» (L4Y) долбоорун ишке 
ашыруу иштерине тиеше-
лүү каражат бөлүп берген. 
Жолугушуунун максаты - 
ЦДС изилдөөлөрү жөнүндө 
максаттуу жамааттарга маа-
лымдоо жана эмгек рыногун 
талдоо. Аталган  жолугушуу 
ушул жылдын 1- июнь айын-
да Жалал-Абад шаарындагы 
«Бишкек» ресторанынын 
жыйындар залында, 2-июн-

да жогорудагы иш-чара Ош 
шаарында «Райан» мейман-
канасынын конференц-залын-
да, 3-июнда Баткен шаарында 
облустук мамлекеттик адми-
нистрациянын жыйындар за-
лында болуп өттү. 

Буга кошумча, долбоор 
жаштарга багытталган ко-
шумча нарк чынжырларын 
колдойт жана чакан бизнес 
үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр-
дү түзөт.

Байланышуу үчүн долбоор-
дун координатору Эмилия Саа-
лиевага кайрылууга болот.

Тел.: 0(772) 32 25 32, 
электрондук почта: 

emiliia.saalieva@akdn.org

«ЖАШТАРДЫН ИШКЕ ОРНОШУУСУ –
ЖАМААТТАРДЫ КОЛДОО

пРОГРАММАСЫ» (L4Y)

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине 
караштуу Бюджеттик насыяларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги 

төлөмөлөрдүн карыздарын тындыруу эсебинде кабыл алынган төмөндөгү 
кыймылсыз мүлктөрдү сатууну жарыялайт

№ Аталышы Жайгашкан жери Баасы Кошумча маалымат
1.  Жалал-Абад шаары   
1 Турак жай Ырыс айыл өкмөтү До-

мор айылы
50 521 Жалпы аянты 78,3 кв.м., жашоо аян-

ты 46,9 кв.м., жер аянты 956,2 кв.м.
2.  Сузак району   
1 Турак жай Октябрь айылы  Б. Ке-

беков көчөсү 28
606 961 Жалпы аянты 43,3 кв.м., жашоо аян-

ты 34 кв.м., жер аянты 1166 кв.м.
2 Турак жай  Жалгыз-Жангак айы-

лы Сыдыков көчөсү 
№14 

76 531 Жалпы аянты 126,1 кв.м., жашоо аян-
ты 94 кв.м., жер аянты 4504,9 кв.м.

3 Турак жай Октябрь айылы 1-Май 
көчөсү 32а

998 741 Жалпы аянты 76,0 кв.м., жашоо аян-
ты 62,0 кв.м., жер аянты 1425,0 кв.м.

4 Турак жай Октябрь айылы 1-Май 
көчөсү 15а

135 096 Жалпы аянты 81 кв.м., жашоо аян-
ты 69 кв.м., жер аянты 1483,2 кв.м.

5 Турак жай Көк-Арт а/ө, Жерге-
тал айылы К.Матые-
ва көчөсү

190 541 Жалпы аянты 109,8 кв.м., жашоо аян-
ты 90,5 кв.м., жер аянты 2034,0 кв,м.

3.  Базар-Коргон ра-
йону

  

1 Турак жай Жети-Кошкон айылы 82 591 Жалпы аянты 82,25 кв.м., жашоо аян-
ты 55,85 кв.м., жер аянты 1500,0 кв.м.

2 Турак жай Жараке айылы Абду-
расул көчөсү

643 801 Жалпы аянты 80,45 кв.м., жашоо аян-
ты 67,48 кв.м., жер аянты 2244 кв.м.

3 Турак жай Беш-Бадам а/ө Б.Ка-
дырбаев №6 көчөсү

718 931 Жалпы аянты 115,82 кв.м., жа-
шоо аянты 73,85 кв.м., жер аянты 
1185,0 кв,м.

4.  Ноокен району   
1 Турак жай Масы айылы  Олим-

пийская көчөсү 20
249 511 Жалпы аянты 95,6 кв.м., жашоо аян-

ты 70,4 кв.м., жер аянты 2045,25 кв.м.
2 Турак жай Шайдан айылы  уч. 

Дамаш
59 801 Жалпы аянты 73,8 кв.м., жашоо аян-

ты 51,1 кв.м., жер аянты 1238 кв.м.
3 Турак жай Шайдан айылы уч. 

Дамаш
38 687 Жалпы аянты 40,6 кв.м., жашоо аян-

ты 28,4 кв.м., жер аянты 1166 кв.м.
4 Турак жай Шайдан айылы уч. 

Дамаш
84 418 Жалпы аянты 60,8 кв.м., жашоо аян-

ты 48,1 кв.м., жер аянты 2000 кв.м.
5 Турак жай Шайдан айылы Тотон-

бай көчөсү 
209 396 Жалпы аянты 72,8 кв.м., жашоо аян-

ты 46,1 кв.м., жер аянты 2000 кв.м.
5.  Токтогул району   
1 Турак жай Озгоруш айылы уч. 

Бууракан 
81 177 Жалпы аянты 62,8 кв.м., жашоо аян-

ты 49,02 кв.м., жер аянты 1500 кв.м.
2 Турак жай Анарык айылы Сасы-

кулов Ш. көчөсү №20
166 582 Жалпы аянты 61,88 кв.м., жашоо аян-

ты 45,23 кв.м., жер аянты 1500 кв.м.
3 Турак жай Камыш- Башы айылы 

Капалбай көчөсү №6
216 581 Жалпы аянты 40,64 кв.м., жашоо аян-

ты 26,24 кв.м., жер аянты 1500 кв.м.
4 Турак жай Бууракан айылы 206 514 Жалпы аянты 78,56 кв.м., жашоо аян-

ты 51,26 кв.м., жер аянты 1500 кв.м.
6.  Аксы району   
1 Турак жай Нарын айылы Кулатае-

ва 1 көчөсү №10 (К.Иб-
рагимов №13) 

577 947 Жалпы аянты 92,89 кв.м., жашоо аян-
ты 49,48 кв.м., жер аянты 881,5 кв.м.

Сатуу 2018-жылдын 26-декабрындагы №635 сандуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү-
нүн токтому менен бекитилген "Республикалык бюджеттен берилүүчү бюджеттик кре-
диттер менен иштөө жөнүндө" жобонун шарттарына ылайык сатуу ыкмалары каралат. 
Маалымат алуу үчүн төмөндөгү даректерге кайрылсаңыздар болот: Бишкек шаары Эркин-
дик бульвары 58а 203 каб., тел: 0(312) 62-01-26. Жалал-Абад шаары Курманбек көчөсү №21, 
тел: 0(3722) 5-20-83, 0(505) 00 01 15.

 Бишкек шаары,
Фучика к.1

Тел.: 0(774) 85-11-11;
            0(505) 85-11-11;

0(552) 85-11-11.
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Кара-Көл шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү 
тарабынан карызкор «Нарынгидрокурулуш» ААКтын 

өндүрүп алуучу «Элект Станциялар» ААКтын карызын 
тындыруу максатында «Нарынгидрокурулуш» ААКа

ТААНДЫК МҮЛКТӨР:

1. Муздак кампа №1 (навес 
темирден)- 887 046 (сегиз жүз 
сексен жети миң кырк алты) 
сом. Курулуш участок (СП) №4.

2. Муздак кампа №2 (навес 
темирден) – 1 774 085 (бир мил-
лион жети жүз жетимиш төрт 
миң сексен беш) сом. Курулуш 
участок (СП) №4.

3. Мехцех кампа УОС (га-
раждар 4 бокс) – 991556 (то-
гуз жүз токсон бир миң беш 
жүз элүү алты) сом. Курулуш 
участок (СП) №4. Камбар-Ата 
ГЭС-2, Токтогул районунда 
жайгашкан.

4. УСРЗ – 3 868 165 (үч мил-
лион сегиз жүз алтымыш сегиз 
миң бир жүз алтымыш беш) сом.

5. Окуу борбору (учебный 
центр) – 2 306 135 (эки мил-
лион үч жүз алты миң бир жүз 
отуз беш) сом.

6. Кир жуучу жай (прачеч-
ная) – 679671 (алты жүз жети-
миш тогуз миң алты жүз же-
тимиш бир) сом.

7. Сушилка-площадка – 66 
190 (алтымыш алты миң бир 
жүз токсон) сом.

8. Мончо (баня) – 927 041 
(тогуз жүз жыйырма жети миң 
кырк бир) сом.

9. Подсобное помещение – 
411 709 (төрт жүз он бир миң 
жети жүз тогуз) сом.

10. Ажаткана (уборная) – 
77643 (жетимиш жети миң 
алты жүз кырк үч) сом.

11. Контора- 3 054 085 (үч 
миллион элүү төрт миң сексен 
беш) сом.

12. УСРЗ- 2 975 512 (эки 
миллион тогуз жүз жетимиш 
беш миң беш жүз он эки) сом.

13. Подсобное помещение – 
411 709 (төрт жүз он бир миң 
жети жүз тогуз) сом.

14. Навес- 147 510 (бир жүз 
кырк жети миң беш жүз он) сом.

15. Ажаткана (уборная) 
– 76673 (жетимиш алты миң 
алты жүз жетимиш үч) сом.

16. Тосмо (ограждение) – 81 
996 (сексен бир миң тогуз жүз 
токсон алты) сом.

17. Вагон общежитие – 1 200 
432 (бир миллион эки жүз миң 
төрт жүз отуз эки) сом.

18. Кран балка ТЭ-3 г/п 
3т. – 68 000 (алтымыш сегиз 
миң) сом.

19. Кран балка ТЭ-2 г/п.2т – 
53 300 (элүү үч миң үч жүз) сом.

20. Кран балка ТЭ-2 г/п 2т – 
53 300 (элүү үч миң үч жүз) сом.

21. Кран балка ручная г/п.1 
т. – 45 100 (кырк беш миң бир 
жүз) сом. Биринчи жолу ачык 
соода-сатыкка коюлат. 

Ачык соода-сатык 2021-жыл-
дын 23-июль күнү саат 14:00дө 
Кара-Көл шаардык сот атка-
руучулар кызмат бөлүмүндө 
өткөрүлөт. Соода-сатыкка 
катышууну каалагандар са-
тык боло турган күндөн беш 
күн алдын мүлктүн баштапкы 
баасынын 5%ын соода-сатык 
өткөрүлгөнгө чейин Кара-Көл 
шаардык САКБдын депозиттик 
эсебине кепилдик төлөм ката-
ры төлөп берүү менен сатыкка 
катыша алат. Соода-сатыкта 
утуп алган адамдын төккөн 
кепилдик суммасы сатып алуу 
баасына кошулат. Соода-сатык-
та жеңилген катышуучуларга 
алдын ала төлөнгөн кепилдик 
суммалары соода-сатык аяк-
тагандан кийин кайтарылып 
берилерин түшүндүрөт. Соо-
да-сатыкта уткан адам жети 
күндүн ичинде соода-сатык-
тын алдында төккөн сумма-
ны кошо эсептөө менен мүлк-
түн сатып алынган суммасын 
толугу менен төлөп берүүгө 
милдеттүү. Кара-Көл шаар-
дык сот аткаруучулар кызмат 
бөлүмүнүн депозиттик эсеби: 
Центральное казначейство МФ 
КР, БИК банка:440001, расчет-
ный счет: 4408102100000190 
код платежа:14239400 

Байланыш телефондор:
0(3746) 5 13 28, 0(550) 19 12 70, 

0(708) 18 85 59.
Кара-Көл шаардык 
САКБдын улук сот 

аткаруучусунун м/а:  
Эргешов А.С.

Жарнамаң жакшы болсо, соодаң мыкты болот

Директор:
Анаркан АЛИМОВА

0(772) 12-82-67

Кол жазмалар кайтарылбайт жана 
рецензияланбайт. Жарыяланган материалдардын 
мазмунунун жоопкерчилиги аларды берүүчү 
тараптан суралат.
Катталуу №001042. Жазылуу индекс 68560.

Биздин реквизиттер:
ОсОО «Дубан» (ОП газета «Аймак»)
ИНН 01010201110055
Код ОКПО 25700632 БИК 128004
ЗАО «КИКБ» КР Жалалабатский филиал
Эсеп-счёту №1280046034260765

Гезит редакциянын компьютердик борборунда терилди жана жасалгаланды. «ММКны колдоо боюнча борбор» 
фондунун басмаканасында басылды. Бишкек шаары, Горький көчөсү-1Б.

Редакциянын дареги:
Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү-17.

www.aimak.kg
E-mail: orozaly@mail.ru
Телефон факс: 0(3722) 2-32-36

Буйрутма № 938
Нускасы 2000 Келишим баа.
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Жеке ишкер Асилбекова Айзада Асилбековна өз ишмер-
дүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (күбөлүктүн серия-
сы НС № 091521, каттоо номери 39603555, 05.02.2020-ж., ОКПО 
коду 30755960, ИНН 10509199400890) жабылгандыгын билдирет.

Жеке ишкер Аванова Жылдыз Авановна өз ишмердүүлү-
гүн токтоткондугуна байланыштуу (ИНН 11210195300269) жа-
былгандыгын билдирет.

Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын 
бөлүмү тарабынан карызкор Азимов Ботирбек Хаит-
боевичтен “Айыл банк” ААКтын пайдасына 4 887 777 
(төрт миллион сегиз жүз сексен жети миң жети жүз 
жетимиш жети) сом 84 тыйынды өндүрүү боюнча 
Азимов Ботирбек Хаитбоевичке таандык болгон 
Сузак районунун Таш-Булак айыл өкмөтүнүн Арал 
айылында жайгашкан жалпы пайдалануу аянты 
259 чарчы метр, жашоо аянты 191,3 чарчы метр, жер 
тилкесинин аянты 560 чарчы метр болгон №3-05-12-
1002-0956 сыр белгиси менен катталган турак жайы-
на ачык соода-сатык жарыяланат.

Турак жайдын баштапкы баасы – 5 611 290 
(беш миллион алты жүз он бир миң эки жүз 

токсон) сом 11 тыйын. 
Ачык соода-сатык 2021-жылдын 23-июль күнү саат 

14:00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык 
аукционго катышууну каалоочулар сугат айыл чарба 
багытындагы жер тилкесинин баштапкы баасынын 
5%ын ачык соода-сатык болгонго чейин Сузак ра-
йондук САКБдын депозиттик эсебине (БИК 440001, 
эсеби № 4408082100000125, төлөө коду 14511900) 
төгүүгө тийиш. Соода-сатыктан утуп алган адам-
дын төккөн кепилдик суммасы сатып алынган ту-
рак жайынын баасына кошулуп эсептелинет. Соо-
да-сатыктан жеңилген катышуучулардын алдын 
ала төлөнгөн шерт суммалары соода-сатык аякта-
гандан кийин кайтарылып берилет. Соода-сатык-
тан уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде соода-са-
тыктын алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө 
менен турак жайдын сатып алынган суммасын то-
лугу менен төлөп берүүгө милдеттүү. 

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

Акматжанов Н.А.

Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын 
бөлүмү тарабынан карызкорлор Джолдошбаева Гуль-
нура Базарбаевна жана Эшматова Тазагул Кылыч-
бековнадан ортоктош түрдө “Финка Банк” ЖАКтын 
пайдасына жалпы 1 805 934 (бир миллион сегиз жүз 
беш миң тогуз жүз отуз төрт) сом өндүрүү боюнча 
күрөөгө коюлган джолдошбаева Гульнура Базар-
баевнага тийиштүү Сузак районунун Кара-Дарыя 
айыл аймагынын Чангыр-Таш айылында жайгашкан 
жалпы пайдалануу аянты -28, 2 чарчы метр, жашоо 
аянты-15,9 чачы метр, жер тилкесинин аянты - 1000,0 
чарчы метр болгон №3-05-04-1003-0607 сандуу сыр 
белгиси менен катталган турак жайга экинчи жолу 
ачык аукцион жарыялайт.

Турак жайдын баштапкы баасы – 2 145 800 (эки 
миллион бир жүз кырк беш миң сегиз жүз) сом. 

Ачык аукцион 2021-жылдын 26-июль күнү саат 14:00дө 
мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык аукцион-
го катышууну каалоочулар турак жайдын баштап-
кы баасынын 5% кепилдик суммасын ачык аукцион 
болгонго чейин Сузак райондук САКБдын депозиттик 
эсебине (БИК 440001, эсеби № 4408082100000125, 
төлөө коду 14511900) төгүүгө тийиш. Аукциондон 
утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы са-
тып алынган турак жайынын баасына кошулуп эсеп-
телинет. Аукциондон жеңилген катышуучулардын 
алдын ала төлөгөн кепилдик суммалары аукцион 
аяктагандан кийин өздөрүңө кайтарылып берилет. 
Аукциондон уткан адам 7 (жети) күндүн ичинде аук-
циондун алдында төккөн сумманы кошуп эсептөө 
менен турак жайдын сатып алган суммасын толугу 
менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Байланыш тел.: 0(3748)5-01-34, 0(777)-34-17-24.
Сузак райондук САКБдын сот аткаруучусу: 

Эсеналиев К.Э. 

 zЖАБЫлдЫ

Ала-Бука районунун Көк-Таш айыл өкмөтү бош 
ваканттык-административдик муниципалдык кызмат ордуна 

ачык СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Көк-Таш айылдык аймагынын 
социалдык маселелер боюнча 

жетектөөчү адис кызматына 
(1 шаттык бирдик) башкы адис 

(1 штаттык бирдик)
Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесип-
тик билим – социалдык иштер адис-
тиги боюнча же болбосо мамлекет-
тик жана муниципалдык башкаруу, 
юриспруденция, финансылык-эко-
номикалык, айыл чарба, ветеринар-
дык, гуманитардык, педагогикалык, 
табигый илимдер, техникалык, ку-
рулуш, энергетика  тармактарында. 
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы 

мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы:
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат” жө-
нүндө мыйзамы;

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы № 43 токтому ме-
нен бекитилген “Кыргыз Республи-
касынын мамлекеттик жана муни-

ципалдык кызматчыларынын  эти-
касынын кодекси”

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын:

- Кыргыз Республикасынын 
“Кыргыз Республикасындагы мам-
лекеттик жөлөк пулдар жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” мый-
замдары;

Кызматтык милдеттерин ат-
каруу үчүн зарыл болгон көлөмдө 
мамлекеттик  (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы № 757 токтомуна 
ылайык) жана расмий тилдерди.

Билгичтиги:
- жогору турган жетекчилердин 

тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
- документтерди-маалыматтар-

ды, суроо-талаптарга жоопторду 
сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекен-
дик жана чет өлкөлүк тажрыйба-
ны талдоо жана аны практикалык 
иште колдонуу;

- кызматтык милдеттерге ылайык 
өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын 
кароо жана жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/ расмий 
тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө.

Көндүмдөрү:
- ченемдик укуктук актылар ме-

нен иштөө жана аларды практика-
да колдонуу;

- компьютердик  жана уюштуруу 
техникасын, зарыл болгон прог-
раммалык продуктуларды колдо-
но билүү.
Талап кылынуучу 
документтер:

- конкурстук комиссиянын тө-
рагасынын атына жазылган жеке 
арызы;

- кадрларды каттоо баракчасы;
- таржымал (резюме);
- 3-4-өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;
- паспорттун көчүрмөсү (түп нус-

касы сынакка келгенде көрсөтүлөт);
- билими тууралуу документтин 

көчүрмөсү (нотариустан же мурун-
ку иштеген  жеринен күбөлөндүрү-
лүшү керек);

- өмүр баяны (талапкердин сот-
толбогондугу жөнүндө маалыматты 
өмүр баянга кошуп жазуу;

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү 
(нотариустан же мурунку иштеген 
жеринен күбөлөндүрүлүшү керек).

Документтер массалык маалы-
мат каражаттарында жарыяланган 
күндөн 10 жумушчу күнгө чейин тө-
мөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Көк-Таш айылы, Кара-Суу көчө-
сү №1 үй, Көк-Таш айылдык айма-
гынын айыл өкмөтүнүн имараты.

Тел.: 0(778) 76 03 75,
0(755) 27 03 75.
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Билгенден билбегениң көп

Кызган мени, кызган бирок билдирбе,
Сынат чөлмөк миң күн эмес, бир күндө.
Көңүл жиби - тыт көпөлөк тарткан жип,
Үзүп алып, эки ортодо бүлдүрбө.

Кызган мени, кызган бирок билдирбе,
Бирин-бири кызганбасын ким мүлдө.
Капкайдагы жаман ойду ойлосоң,
Акылыңдан адашасың бир күндө.

Кызган мени, кызган бирок билдирбе,
Кур кызгансаң мени менен бир жүрбө.
Эмне болуп кетер экен дегендер,
Карап турат, мага аларды күлдүрбө.

 КОЙ (21.03-20.04).
Кесиптештер менен 
мамилени жакшыртуу 

үчүн амалкөйлүккө  барууга туу-
ра келет. Жаңы таанышуулар 
күтүлөт. Сүйүктүүңүз тууралуу 
жагымсыз жаңылыктан улам 
иренжип калбоо үчүн ушактарга 
көңүл бурбаганыңыз оң. Кеченин 
коногу болууңуз ыктымал. Ий-
гилик жаратуу үчүн дем алыш-
та таза абада сейилдеп, ой топ-
тоңуз, план түзүңүз.

БАКАЧАР (21.04-20.05). 
Аптанын башында сиз-
ди күтүлбөстүк, келиш-

пестик күтүп турат. Абалды жак-
шылап байкагандан кийин гана 
иш-аракетке өтүңүз. Аптанын 
экинчи жарымында кыялыңыз-
ды ишке ашыруу менен чөйрөдө-
гүлөрдү таң калтырасыз. Жеке 
мамиледе бир чечимге келип, 
тандоо жасоочу маал. Китеп окуу, 
дүйнө таанымды кеңейтүү менен 
алектениңиз.

ЭГИЗДЕР (21.05-21.06). 
Алдыга коюлган план-
дарды  туура жана так 

аткаруу менен ишиңизди илгери-
лете аласыз. Жетекчилер менен 
мамилеңизди бузбаганыңыз оң. 
Жактырган адамыңызга сизди 
коргогонго, башкарганга мүм-

күнчүлүк берсеңиз мамилеңиз-
дер бир тепкичке көтөрүлөт. Мү-
нөздөп тамак ичип, ашказан иче-
гиге жакшы көңүл бөлүү керек.

БӨЙӨН (22.06-22.07). 
Чечкиндүү кадамдар, 
алдын ала ойлонулган 

тобокелге салуулар өзүн актайт. 
Адилетсиздикке туш келсеңиз 
кысынбай оюңузду бетке айты-
ңыз. Эгерде жүрөгүңүздүн теңин 
тапканыңызды сезсеңиз артка 
кайтпаңыз. Бактылуу үй-бүлө-
нүн ээси болосуз. Шейшембиде 
ооруп жаткан жакыныңыздын 
биринин абалын суроо үчүн үйү-
нө баш багасыз.

АРСТАН (23.07-23.08). 
Үйдөгү иштерди бүтү-
рүүгө, жакындарыңыз-

дын маселесин чечүүгө жети-
шесиз. Сизге жан тарткан адам 
чоң керегиңизге жарайт. Чала 
тааныш адамдар бир иш-чара-

га катышууга чакырат. Балдар-
га көбүрөөк көңүл буруңуз, алар 
менен көбүрөөк убакыт өткөрүү 
сизге бейпилдик тартуулайт.

БИЙКЕЧ (24.08-23.09). 
Куру кыялдарга жол 
бербей, реалдуу ишке 

гана энергия коротсоңуз, кире-
шеге ээ болосуз. Турмуш шартты 
жакшыртуу жаатында аракети-
ңиз ийгилик алып келе баштайт. 
Жеке жашоодо терс реакциялар-
ды жаратуучу мүнөзүңүздү оң-
добосоңуз бир чыккан чыр-чатак 
узакка созулуп кетет. Айрым-
дар иш менен сапарга чыгуула-
ры мүмкүн.

ТАРАЗА (24.09-23.10). 
Апта сизге бир топ та-
таал кырдаалды жара-

тышы ыктымал. Ага карабастан 
туура чечим кабыл алып, иштер-
ди өз убагында бүтүрүү туура. 
Көңүлүңүз жайында болбой, жа-

кын адамыңызды таарынтып 
алууңуз ыктымал. Эл алдында, 
мейли кечинде болобу, мейли чо-
гулуштабы чыгып сүйлөп, элге 
жакшы пирик калтыра аласыз.

ЧАЯН (24.10-22.11). 
Өзүңүзгө ишеним ар-
тып, ашыкча жүктү 

моюнуңузга алуудан качыңыз. 
Түйшөлткөн маселерди өз ал-
дыңызча чечем десеңиз, кесе-
пети өкүнүчтүү болуп калышы 
ыктымал. Байланыш түзө баш-
таган адамыңыз сизге чындап 
жакпаса, мамилеңизди үзүңүз. 
Жакындарыңыз менен бири жак-
ка барып келүүңүз күтүлүүдө.

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Жаңы максаттарга ум-
тулуп, жаңы пайдалуу 

хобби табасыз. Интригаларга 
аралашпаңыз, сизге зыян гана 
алып келет. Туугандар менен 
той же кечеде жолугуп, алардын 
ичинен буга чейин урушуп кал-
ган адамыңыз менен жарашасыз.

ТЕКЕЧЕР (22.12-20.01). 
Жалкоолуктун азабы-
нан көп ийгиликтен 

куру калуу коркунучу бар. Баш-
таган ишиңизди аягына чыга-
рыңыз. Капчык маселеси кыйла 
жакшырып, жаңы эмерек сатып 
алышыңыз мүмкүн. Эл арасын-

да туура сүйлөңүз, болбосо айт-
кан сөздөрүңүз өзүңүзгө каршы 
колдонулуп калат. Көптөн бери 
көрбөгөн досуңуздун абалын 
суроо үчүн үйүнө баш багасыз.

СУУ КАЯР (21.01-22.02). 
Жашооңузду кызыктуу, 
мазмундуу кылганга 

аракетиңизди уланта бериңиз. 
Кесибиңизге байланыштуу жа-
гымсыз жагдайлар акча каражат-
тарынын азайышын шарттайт. 
Жумушка жашыруун кастардын 
ким экени ачыкка чыгат. Баш-
ка бир жакка барып эс алып ке-
лүү тилегиңиз азырынча ишке 
ашпайт.

БАЛЫК (20.02-20.03). 
Алдыга коюлган план-
дарды туура жана так 

аткаруу менен ишиңизди ил-
герилете аласыз. Жетекчилер 
менен мамилеңизди бузбаганы-
ңыз оң. Жактырган адамыңызга 
сизди коргогонго, башкарганга 
мүмкүнчүлүк берсеңиз мами-
леңиздер бир тепкичке көтө-
рүлөт. Мүнөздөп тамак ичип, 
ашказан ичегиге жакшы көңүл 
бөлүү керек.

Бетти даярдаган:
Айсезим АБДЫКЕРИМ кызы,

"Аймак"

Жылдыз тєлгє

(15.06–21.06. 2021-ж.)

Жан  дїйнєўє  азык

• Жакшылык сенин кандай экендигиңе 
карабастан дүйнөдөгү эң сулуу адам кы-
лып көрсөтөт.

• Жашоо сага дайым түркүн-түстүү 
болбойт, кудум боёлбогон сүрөттөй 
аны өзгөчө түскө боёп кооздоо бир гана 
сага таандык.

• Эч качан өткөн күн менен жашаба, би-
рок дайым өткөн иштен сабак ал.

• Эч качан чегинбе, жеңишке аз калга-
нын билбейсиң....

• Сени миллион тоскоолдук тосуп турса  
да, жыгылбаш үчүн бир себеп табыңыз....

• Миңдеген адамдардын арасында да 
сен жалгызсың, жалгыз өзүң калганда 
да жалгызсың.

• Эсиңде болсун ачууланган кездеги иш 
аракетти артка кайтарууга болбойт.

(Жан дүйнө илими)

КЫЗГАН МЕНИ

Ырдап жүр

Сөзү: Майра Керим кызыныкы
Обону: Жазгүл Жумаканованыкы

Муса деген жигиттин бая-
ны. Мен мечитте аср на-

мазынан кийин шам намазын 
күтүп отурсам, дараткана 
жактан коляскада отурган 
майыпты айдап, бир таксыр 
келип калды. Ал Алланын 
пендесин коляскадан түшүп 
жатканда көтөрүшүп жардам 
берейин десем:

- Таксыр, сизге оорлугум 
тийбесин, - деп жылмайып өзү 
коляскадан жөрмөлөп, бир топ 
кыйынчылык менен түштү. 
Анан менин жаныма отуруп 
жылмайып:

- Атыңыз ким болот таксыр?
- Менин атым Муса,- деп 

атымды айтып, колун кыса 
кармадым.

- Намазга чейин убакыт 
бар экен, каршы болбосоңуз 
Аллахты улуктап отуралы 
деп калды. Ал таксыр өзүнө 
жарашкан сакал коюп, жүзү-
нөн нур чачырап турат. Мен: 

- Бизде илим жок, сизден 
пайдаланалы, - дедим. Ал 
жылмайып, Аллага чексиз 
мактоолорду, Аллахтын улук-
тугун айтып, ага шүгүрлөр 
келтирип, көзүнө жаш алды. 
Мен төрөлгөндөн майып тө-
рөлдүм, эки бутум, сол колум 
иштебейт. Чулдурап сүйлөй 
да алчу эмесмин, өмүр бою 
жакындарыма оордугум ти-
йип келет. Аллахтын буйру-
гу менен бир жыл мурда сүй-
лөй албасам да, намаз жаттап, 
чулдураган тилим менен сүй-
лөй албай, бирок чын дилим 
менен Аллахтан сурап намаз 
окуй баштадым. Аллах жок-
тон бар кылган, бүт ааламды 
кыйынчылыксыз жараткан өз 
мээрими менен мага тил берип, 

сүйлөп калдым. Аллах дуба-
ларымды укканына ушунча 
шүгүрлөр айтам, деп байкуш 
көзүнө жаш алды. Адамдарга 
Аллах ден соолугун, акыл эсин 
аман - соо берсе да, канча бир 
туугандарыбыз шүгүр кылып, 
бир жолу чекесин саждага кой-
бой, текеберленип жүрүшөт. 
Эртең кырсык каптап майып 
болуп, өз муктаждыктарын ат-
карганга жарабай калса эмне 
болот? Бул жашоо сыноо, эртең 
Жараткандын алдына кайсы 
акыбалда барабыз? Мен сага 
жашоо бердим, сен мага эмне 
кылдың десе, кандай жооп 
беребиз? Омурткасы сыздап 
төрөгөн, бапестеп багып өс-
түргөн ата-энесин ыйлатып, 
каяша сөздөрдү айткандарды 
көрүп боорум ооруйт. Ата-эне 
кандай үмүт менен түйшүк-
төрүңө чыдап, чоңойсо дейт. 
Дагы кээ бир туугандар кан-
чалаган кыздардын көчөдө 
намысын тепселеп, абийирин 

төгүп, таштап кетип жатат. 
Үйлөнгөндө аялын менчиктеп 
алгандар уруп, сабап, кулдай 
мамиле кылат, анысы аз кел-
генсип никесиз зына кылып 
ойноп жүрүшөт, а мага окшогон 
майыптар бир аялга зар болуп 
үйлөнгүсү келет. Бирок кыздар 
да майыптын азабын көтөргүсү 
келбейт. Балалуу болуп, бала 
жытын жыттайын деп эңсей-
мин. Чоңойгондо жөлөк болуп, 
керегиме жарайбы деп үмүтү 
жок тилек кылам. Ал эми кээ 
бирөөлөр мөлтүрөгөн балда-
рын таштап, жаш баланы ата 
жытына зар кылып жатышат. 
Сөзүн улап:

- Мен өз муктаждыгымды 
өзүм аткаралбайм, энем, ка-
рындашым мени даарат ал-
дыртат, үйдө намаз окуган-
дан коркуп, Аллахтын үйүнө 
барып, жамаат менен намаз 
окуюн деп мечитке алпарган 
кишиге зарыгам, мечиттер ма-
йыптар үчүн ылайыкташкан 

эмес. Коляска менен даратка-
на нары турсун, мечиттин ко-
роосуна кириш кыйын. Ал эми 
буту менен басып жүргөн бир 
туугандарым кантип мечитке 
басып келбейт, болбогон кафе-
де кыздарга жагынайын деп 
акчасын чачып, шайтандын 
суусун ичип, зынакорлук кы-
лып текеберленип жүрүшөт. 
Эки адамдын башы бириксе, 
үчүнчүсүн гыйбат кылышат. 
Эртең буларды эмне күтөт? 
Аллах өзүң кечир деп ый-
лап дуба кылам. Бир жылда 
төрт жолу үч күндүк дават-
ка, мына бүгүн экинчи жолу 
кырк күндүк даватка өзүм-
дүн кемчилигимди оңдоюн 
деп кетип жатам. Аллах на-
сип этсе башка бир тууган-
га эскертейин. Тообо, шүгүр 
кылалы, жамандан тыйылып, 
жакшылыкты көп жасайлы, 
өлүмгө даярданалы, өлүм ак, 
андан эч ким качып кутул-
байт. Эртеңки кабырды эстеп, 
акыретти эстеп корком,- деп 
муңканып ыйлайт, тубаса ма-
йып төрөлгөн жигит. 

Аңгыча намазга азан айтып 
калды. Намазда туруп, мук-
таждыгын өзү жасай албаган 
майып жигит ушунча аракет 
кылып Аллахтан коркуп жа-
шаса, анда мен чыныгы майып 
экенмин, чыныгы сокур экен-
мин, намазда туруп токтоно 
албай ыйладым, ушул жигит-
челик диниме, өзүмө кызмат 
кылсам боло деп...

Урматтуу мусулман бир 
тууганым! Күнөө иштен ары-
лып, жакшы иштерди көп жа-
сайлычы...

(Ыйман нуру)

МУСУЛМАН ЖИГИТ


