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МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

УРМАТТУУ ОКУРМАН!

“ММКызмат” жумалыгына 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгына жазылуу уланууда. Эгер Сиз 
Кыргыз Республикасындагы кадр саясаты, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жаўы 
дайындоолор жєнїндєгї жаўылыктарды, бошотуулар тууралуу эксклюзивдїї комментарийлерди, 
мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга бош орундар боюнча маалыматтарды, бош орундар-
ды ээлєєгє тестирлєєнїн жана сынактардын жыйынтыктарын билгиўиз келсе, анда “ММКызмат” 
гезитине жазылууга шашылыўыз!

“ММкызмат” (“Мамлекеттик жана муниципалдык 
кызмат”) гезитине 2022-жылдын 1-жарым жылдыгына 
жазылуу уланууда. 

ЖАЗЫЛУУ ИНДЕКСИ: 68551

ЖАЗЫЛУУ БААСЫ:

1 айга – 87 сом 52 тыйын
3 айга – 262 сом 56 тыйын
6 айга – 525 сом 11 тыйын

(почтанын кызматы кошулганда)

КА ЖАЗЫЛЫЎЫЗДАР!

«ММКЫЗМАТ» ГЕЗИТИНЕ ЖАЗЫЛУУ 
«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫНЫН» ЖЕРГИЛИКТЇЇ ТЇЙЇНДЄРЇНДЄ ЖЇРГЇЗЇЛЇЇДЄ.

Агенттикте

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  
кызмат жана жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги 
муниципалдык резервди тїзїї боюнча иштер-
ди жїргїзїїдє. Республикалык жана облустук 
маанидеги шаарлардын мэрлерин, алардын 
орун басарларын кызмат орундарына дайын-
доо їчїн муниципалдык резервге киргизїїгє 
2021-жылдын 10-декабрында конкурс жарыя-
ланган болчу. Конкурска 700дєн ашык талапкер 
арыз берген, учурда конкурстун тестирлєє жана 
аўгемелешїї этабы єтїїдє. 

Ошондой  эле  агенттиктин  аймактык  
єкїлчїлїктєрї тарабынан райондук маани-
деги шаарлардын мэрлеринин, алардын орун 
басарларынын жана айыл єкмєт башчылары-
нын кызмат орундарына дайындоо їчїн муни-
ципалдык кадрлар резервине талапкерлерди 
кабыл алуу облус аймактарында жїргїзїлїїдє. 
Муниципалдык резерв – шаарлардын мэрлери-
нин, алардын орун басарларынын жана айыл 
єкмєт башчыларынын бош кызмат орундарын 
ээлєєгє талапкерлердин тобу.

Муниципалдык резервди тїзїїнїн макса-
ты – шаарлардын мэрлеринин, алардын орун 
басарларынын жана айыл єкмєттєрїнїн баш-
чыларынын бош кызмат орундарына кыйла 
квалификациялуу жана келечектїї башкаруучу 
кадрларды єз убагында дайындоо. Муниципал-
дык резерв талапкерлерди конкурс аркылуу 
тандап алуу менен тїзїлєт.  

2021-жылдын 20-октябрында кабыл алын-
ган Кыргыз Республикасынын “Жергиликтїї 
мамлекеттик администрация жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу органдары жєнїндє” 
Мыйзамына ылайык, шаар мэрлери, алардын 
орун басарлары жана айыл єкмєт башчылары 
муниципалдык кадрлар резервинде тургандар-
дын ичинен дайындалат. Республикалык жана 
облустук маанидеги шаар мэрлерин Президент, 
ал эми райондук маанидеги шаар мэрлерин 
жана айыл єкмєт башчыларын аким дайындайт.

Муниципалдык резервге киргизїїгє конкурс 
тємєнкї этаптарды камтыйт:

- Документтерди  кароо;
- Компьютердик тестирлєє;
- Аўгемелешїї;
Муниципалдык резервге киргизїїгє кон-

курс тємєнкї адамдардын ичинен тандоо 
жїргїзїлєт:

- КРнын Мамлекеттик жарандык кыз-
матынын жана муниципалдык кызматынын 
улуттук кадрлар  резервинде тургандардан;

- Квалификациялык талаптарга шайкеш 
келген КРнын башка жарандарынан.

Муниципалдык резервге кабыл алуу їчїн 
тийиштїї квалификациялык талаптар белги-
ленген.

Адеми АЛЫМКУЛОВА,
Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик  кызмат жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу иштери боюнча 
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кызмат бєлїмїнїн башчысы

ЖЕТИ ЖЇЗДЄН АШУУН 
ТАЛАПКЕРДЕН 
АРЫЗ ТЇШТЇ

МУНИЦИПАЛДЫК РЕЗЕРВГЕ 
ТАНДООНУН 2-ЭТАБЫ ЖЇРЇП ЖАТАТ

3-бетте



2 18-январь, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaтТОП-тор

Верстка 
Нурлан Кыдыков

Менеджер
Татьяна Ибраимова

тел./факс: (0312) 62-16-36, 
0558 (0776) 508268
Келишимдер жана 
реквизиттер їчїн:

tatianashukurbekovna@gmail. com

Корректор
Гїлназ Нурмаханова

Кабарчылар: 
Рысбай Сагынов
Мамат Сабыров 

Башкы редактордун 
орун басары, жооптуу катчы

Дайырбек Мейманов

Башкы редактор

Надыр Момунов

Биздин дарек: 720040, БИШКЕК ш. , 
ЧЇЙ проспектиси 122

“Учкун” ААК басмаканасында басылды. 
Заказ № 25 Нускасы 2160

ИНН 01210201310016
БИК 135001

ОАО «Айыл банк», Бишкек ш. , 
Биринчи май району, 
р/c 1350100026248533

«ММ кызмат» гезити 
2013-жылы 

7-июнда негизделген

Катталуу кїбєлїгї № 1941

ГЕЗИТ ЭЭСИ: 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик кызмат жана 
жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу иштери боюнча 
мамлекеттик агенттик жана 
редакциянын эмгек жамааты

Тел.: (0312) 62-16-26
mmkyzmat@gmail. com

mmkyzmat@mail. ru

«ММ кызмат»

ТИКЕЛЕЙ МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУНУ 
ТАЛКУУЛОО БОЮНЧА ЖЫЙЫН ЄТТЇ

ЭЛЧИБЕК ЖАНТАЕВ 
АРИСтин ЄКЇЛДЄРЇ МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

Октябрь району боюнча бир 
мандаттуу округдан депутат 
Дас тан Бекешов ЖК регламен-
тине жана “ЖК депутатынын ста-
тусу жєнїндєгї” Мыйзамга бир 
мандаттуу округдардан шай-
ланган депутаттардын ыйгарым 
укуктарын караган тїзєтїїлєрдї 
сунуштап жатат.

Анын айтымында, бул до-
кумент эл єкїлдєрї їчїн єтє 
маанилїї, себеби, азырга чей-
ин бир мандаттуу округдардан 
шайланган депутаттар тууралуу 
эч нерсе жазылган эмес. ”Депу-
тат їчїн электрондук система, 
же Face-ID аркылуу каттоону 
милдеттїї кылууну сунуштап жа-
там. Бул алар бири-бири їчїн до-
буш бербеси їчїн керек. Тилекке 

каршы, мындай практика азырга 
чейин бар, аны жоготуш керек. 
Анткени, Конституцияда ар бир 
депутат єзї добушу бериши керек 
деп жазылган”,- дейт депутат.

Дастан Бекешев бир ман-
даттуу округдардан шайланган 
депутаттардын укугун коргоо 
боюнча баары болуп регла-
ментке 24 сунуш киргизген. 
Бирок, эў башкы идея “Ак їйгє” 
келгендерге тиешелїї. Бекешов 
депутаттын кабыл алуусуна 
келгендер їчїн кийим талабын 
алып салмакчы экенин билдир-
ди. Себеби, анын оюнча, бул 
дискриминациялоого жатат. “Ко-
стюм эмес, кофта кийип келген-
дерди киргизбей коюшат. Кимди 
киргизип, кимди киргизбєєнї 

кїзєт кызматкерлери чечет. 
Мындайча айтканда, адамга 
кийимине карап мамиле кылы-
шат”, - дейт депутат.

ДРЕСС-КОДДУ ЖОЮУ СУНУШТАЛУУДА

Бишкек шаарына караштуу 
Биринчи май райондук сотунун 
2021-жылдын 6-декабрындагы 
токтому менен Дїйшєнбек Зи-
лалиевдин баш коргоо чарасы 
єзгєрдї. Тактап айтканда, Зи-
лалиев эч жакка кетпєє жєнїндє 
тил каты менен камактан бошо-
тулду.

Буга чейин Жогорку соттун 
2021-жылдын 23-июнундагы 
токтому менен Биринчи май 
райондук сотунун 2020-жылдын 
5-октябрындагы жана Бишкек 
шаардык сотунун 2021-жылдын 

15-мартындагы єкїмдєрї жок-
ко чыгарылган. Биринчи май 
райондук соту жана Бишкек 
шаардык соту Зилалиевди Жа-
зык кодексинин (эски редакция) 
323-беренесинин (мыйзамсыз 
баюу) 2-бєлїгїнїн 1-2-пунктта-
ры боюнча кїнєєлїї деп таап, 
9 жылга эркинен ажыраткан 
болчу.

Бирок Жогорку сот процес-
суалдык эрежелер бузулганына 
байланыштуу ишти Биринчи май 
райондук сотуна кайра кароого 
жєнєткєн.

ДЇЙШЄНБЕК ЗИЛАЛИЕВ  КАМАКТАН БОШОДУ

Президент Садыр Жапаров 
“Казакстанская правда” басыл-
масына интервью берип, кыр-
гыз-казак кызматташтыгынын 

азыркы абалы жана келечеги 
тууралуу ой бєлїштї.

“Кыргызстандыктар Казак-
стандын президенти Касым-
Жоомарт Токаевдин кыргыз-ка-
зак мамилелерин мындан ары 
єнїктїрїї боюнча достук курсун 
колдойт. 2021-жылдын мартында 
єткєн жолугушуубузда Касым-
Жоомарт Токаев мага Казакстан 
Кыргызстанды союздаш катары 
гана эмес, бир тууган мамлекет 
катары санаарын, дайыма кыргыз 
элин колдоого даяр экендигин 
билдирди. Биз муну баалайбыз! 

Чындыгында эле биздин 
бир тууган элдерибиз ар дайым 
достукта, ынтымакта жашап, 
кыйын кезеўдерде бири - бирине 
жардам колун сунуп келишкен. 
Кыргыздар казактар менен дай-
ыма ушундай жашап, келечекке 

чогуу кадам таштоону кєздєйт.
2022-жылы эгемен Кыргыз-

стан менен Казакстандын ор-
тосунда дипломатиялык мами-
лелер орнотулганына 30 жыл 
толот. Ушуга байланыштуу биз 
Казакстандын президенти Ка-
сым-Жоомарт Токаевдин жооп 
кайтарган иш сапарын кїтїп жа-
табыз. Биз їчїн бул кубанычтуу 
чоў окуя болот.

Ушул жылы Кыргызстан ме-
нен Казакстан кызматташуунун 
комплекстїї программасын 
ишке ашырууну аяктайт. 2022-
жылы ошондой эле Кыргызстан 
менен Казакстандын Маданият 
кїндєрї єтїп, ал бир тууган эл-
дердин руханий жана маданий 
биримдигинин чыўдалуусуна 
салым кошоору шексиз”, - деди 
Садыр Жапаров.

БИРИ-БИРИНЕ ЖАРДАМ КОЛУН СУНУП КЕЛИШКЕН

 К у л м а т о в  Э д е л б е к 
Маматкулович Єзгєчє кырдаал-
дар министринин орун басары 
болуп дайындалды.

Эделбек Кулматов 1982-жылы  
25-августта  Сузак районунун  Ми-
хайловка айылында туулган. Ке-
сиби боюнча  юрист. Жалал-Абад 
шаардык сотунда  катчы, жеке 
компанияда юрист,  Сузак райо-

нунун  Кєк-Арт айыл єкмєтїнїн 
башчысы, КР Президентинин 
администрациясында эксперт, 
экологиялык жана техникалык 
коопсуздук боюнча  мамлекеттик 
инспекциянын  директорунун орун 
басары болуп иштеген.

2-класстагы юрист.
Їй-бїлєлїї. Їч баланын ата-

сы.

ЄКМ МИНИСТРИНЕ  
ЖАЎЫ ОРУН БАСАР ДАЙЫНДАЛДЫ

КР Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат 
жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери боюнча мамле-
кеттик агенттиктин директору Элчибек Жантаев Кыргыз Респу-
бликасынын єнїктїрїї жана инвестициялоо агенттигинин (АРИС) 
єкїлї менен жолугушту.

 Э.Жантаев республикабыздын айыл аймактарын суу менен 
камсыздоодо АРИСтин ролунун маанилїїлїгїн белгиледи.

Жолугушуунун жїрїшїндє айыл калкын таза суу менен кам-
сыздоону жакшыртуу боюнча пикир алышуу болду. Атап айткан-
да, суу менен камсыздоонун жана санитариянын маалыматтык 
системасы жана “Санарип аймак” системасына интеграциялоо 
жаатында Мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жана АРИС-
тин долбоорунун кызматташтыгынын маселелери талкууланды.

Єз кезегинде АРИСтин єкїлдєрї кызматташууну улантууга 
кызыкдар экендиктерин билдиришти. 

Жолугушуунун соўунда Агенттиктин директору белгиленген 
пландарды ишке ашыруу боюнча жемиштїї жана конструктивдїї 
кызматташтык уланарына їмїттєнгєндїгїн билдирди.

2022-жылдын 12-январында Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик 
агенттиктин директорунун орун басары Р. Алыкуловдун жетек-
чилиги менен Кыргыз Республикасынын Президентинин «Му-
ниципалитеттерде (айылдык аймактарда, шаарларда) тикелей 
мамлекеттик башкарууну жана анын режимин киргизїї тартибин 
бекитїї жєнїндє» Жарлыгынын долбоорун талкуулоо боюнча 
Ведомстволор аралык жумушчу топтун (ВЖТ) жыйыны єттї. 
Жыйындын ишине Кыргыз Республикасынын Башкы прокурату-
расынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу 
Сот департаментинин, Кыргыз Республикасынын Юстиция минис-
трлигинин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, 
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Кыргыз 
Республикасынын Єзгєчє кырдаалдар министрлигинин, Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамле-
кеттик кызмат жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери 
боюнча мамлекеттик агенттиктин жана Жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу бирлигинин єкїлдєрї катышты.

Муниципалитеттерде (айылдык аймактарда, шаарларда) 
тикелей мамлекеттик башкарууну жана анын режимин киргизїї 
тартиби боюнча кызыкдар мамлекеттик жана башка органдардан 
тїшкєн эскертїїлєрдїн жана сунуштардын арасынан єтє курч 
жана талаш маселелер талкууланды. 

Агенттиктин Жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарын 
укуктук колдоо боюнча секторунун башчысы С.Бакасов Жарлык-
тын долбоору боюнча сєз сїйлєдї. Катышуучулар  кєтєрїлгєн 
маселелер боюнча єз пикирлерин, кєз караштарын  айтышты. 

Жарлыктын долбоору талкууга катышкандардын ой-
пикирлерин эске алуу менен иштелип, кезектеги талкуудан 
єткєндєн кийин белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын 
Президентинин кароосуна киргизилет.

Белгилей кетсек,  Жарлыктын бул долбоору Кыргыз Респу-
бликасынын «Жергиликтїї мамлекеттик администрация жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдары жєнїндє» Мый-
замынын 24-беренесин жїзєгє ашыруу максатында иштелип 
чыккан жана кызыкдар мамлекеттик жана башка органдар менен 
макулдашылган.

Макулдашуунун жїрїшїндє долбоордун мааниси жана 
техникалык мїнєздємєлєрї боюнча Кыргыз Республикасынын 
Башкы прокуратурасынын, Кыргыз Республикасынын Юстиция 
министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Ички иштер минис-
трлигинин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, 
Бишкек шаарынын мэриясынын, Жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу бирлигинин эскертїїлєрї жана сунуштары тїштї. Алардын 
кєпчїлїгї Ведомстволор аралык жумушчу топтун жыйынына 
чейин долбоорду иштеп чыгуучулар тарабынан эске алынган.

Їпєл ТИМУРМАЛИКОВА, 
укуктук камсыздоо бєлїмїнїн башчысы
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Блиц

Тест-хроника

Жаныш КУРБАНОВ: 

ТЕСТИРЛЄЄ УЧУРУНДА 
АЛДАСТАП КАЛУУ БОЛГОН ЖОК

- Азыркы Учурда Нарын шаа-
рынын мэри болуп иштеп жатам. 
Муниципалдык резервдин катарына 
єтїї їчїн тест тапшырып чыктым. 
Ар бир мамлекеттик жана муни-
ципалдык кызматкер мыйзамды 
билиши, мыйзам чегинде иш алып 
барышы керек. Мен буга чейин ре-
гионалдык резервге киргем, ошонун 
негизинде акимдин орун басары 
болуп жїргєм. Регионалдык ре-
зервден мэр болуп дайындалгам. 

Мыйзамдын талабы боюнча муниципалдык резервге 
кириш керек экен. Бїгїн тестти ийгиликтїї  тапшы-
рып отурам. Тестирлєєдє иш жїзїндє пайдалануучу 
бардык мыйзамдар камтылган. Он тєрт мыйзам бо-
юнча даярданып келгем. Бардык мыйзамдар боюнча 
суроолор келди. Кєп конкурстарга катышкандыктан, 
тестирлєє учурунда толкундоо, алдастап калуу деле 
болгон жок. Єзїмє ишендим. Анын їстїнє атайын да-
ярдыктан єтєсїў, мыйзамдарды кайталап окуп, унуткан 
нерселерди эсиўе тїшїрєсїў. Мунун єзї мамлекеттик 
кызматкер їчїн керектїї нерсе. Эми бизде мамлекет 
їчїн, эл їчїн иштеш керек деген гана максат турат, 
элдин ишенимин мамлекеттик кызматка жакындатыш 
керек. Биздин алдыбызда жемкорлукка каршы кїрєштї 
кїчєтїї иштери турат.

Эмил ЧЫМЫЛДАКОВ: 

КЇЧЇБЇЗДЇ ТЕКШЕРЕЛИ ДЕП 
ТУРАБЫЗ

- Бїгїнкї кїнї президент тара-
бынан демилгеленип, кадр саяса-
тындагы жїрїп жаткан реформалар 
туура багытта деген ойдомун. Кїчтїї 
кадрларды тандап алуу мезгил 
талабы болуп турат. Билими, таж-
рыйбасы бар кадрларды маанилїї 
жумуштарга алып келиш керек. Туу-
ганчылыкка, коррупциялык иштерге 
бєгєт коюш їчїн аларды ротация 
кылуу бул жакшы жєрєлгє.

Мен Нарын шаардык мэриясын-
да муниципалдык менчикти башкаруу ишканасында 
жетекчилик кызматта иштейм. Бїгїн муниципалдык 
резервдердин катарын толуктоо їчїн тестирлєєгє ка-
тышуу їчїн келип отурам. Буюрса, даярдыктар жакшы. 
Мыйзамдарды, нормативдик актыларды, баш мыйзам-
ды бир сыйра кайталап окуп чыктым. Азыр тестирлєєгє 
катышуу алдында турам. Албетте, бир аз толкундоо бар. 
Анткени, канткен менен бул да єзїнчє бир сынак да. 

Бїгїн кїчїбїздї текшерели деп турабыз. Мамлекет-
тик жана муниципалдык кызматкерлерди тестирлєєдє, 
аттестациядан єткєрїїнїн єзї туура. Татыктуулар 
тандалып отуруп, демилгелїїлєр жумушка келет.

Келдибек МЕРГЕНОВ: 

ТАТЫКТУУЛАР ЄЗЇНЇН ОРДУН 
ТАБЫШЫ АБЗЕЛ
-Тышкы иштер министрлигинин 

тїштїк єкїлчїлїгїнїн Баткен ша-
арында ага эксперти болуп иштеп 
жатам. Муниципалдык резервдин 
катарына кирїїдєгї максатымдын 
негизги себеби- биринчиден, бул 
эл тарабынан колдоого алынып 
шайланган президентибиз Садыр 
Жапаровдун кадр саясатындагы 
жїргїзгєн реформалардын негизи 
болду. Ал кишинин койгон талабы 

мага абдан жакты. Себеби, ар бир мамлекеттик, же 
муниципалдык кызматка кесипкєй кадрлар келиши 
керек. Татыктуулар єзїнїн ордун табышы абзел. Ошол 
максатта мен єзїмдїн жеке тажрыйбамды , басып 
єткєн эмгек жолумду эске алуу менен  Бишкек жана 
Ош шаарларынын мэрлик кызматтарына жарыялан-
ган сынакка катышууну чечтим. Сынактын бир этабы 
компьютерлик тестке катышып чыктым. Тестирлєєдєгї 
белгилей кетчї артыкчылык нерсе – бул кызматка ба-
рам деген ар бир инсандын билим деўгээлин текшерет. 
Буга чейин деле Регионалдык резервге кирїї їчїн 
тестирлєєгє катышып, андан деле єткєм. Ал учурда не-
гизги предметтик суроолор эски мыйзамдардан келген 
болсо, бїгїнкї єткєрїлгєн тестте бїт баары жаўылар 
болду. Мисалга алсак, биздин жаўы Конституция 
кабыл алынды. 2021-жылдын 5-майында. Ошондон 
улам Министрлер кабинети боюнча мыйзамдар келди. 
Мамлекеттик кызмат боюнча суроолор бар экен. 

Эгер буюруп, мэрлик кызматка келип калсам, би-
ринчиден, ишти тартип орнотуудан баштайм. Аппарат 
жетекчилеринин, кызматкерлердин жеке тартибинен, 
ишке болгон мамилесинен баштамакмын. Экинчиден, 
бул дагы приоритеттїї маселе, шаардын тазалыгын, 
кєркїн, экономикалык кєрсєткїчтєрїн кєтєрїїгє болгон 
салымымды кошмокмун. Ички жана тышкы инвестици-
яларды тартууга аракеттенем.

Рысбай САГЫНОВ

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  кызмат жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
иштери боюнча мамлекеттик агенттигине караштуу Тестирлєє борборунда муниципалдык 
резервдин катарын толуктоо їчїн талапкерлер тест тапшырышты. Сынактын экинчи баскычында  
тестирлєєгє 181 талапкер катышса,  босоголук чектен 112 адам єтїп, аўгемелешїїгє уруксат 
алышты. Биз тестирлєєгє катышкандардын айрымдарын кепке тартып, пикирлерин уктук.

МУНИЦИПАЛДЫК РЕЗЕРВГЕ 
ТАНДООНУН 2-ЭТАБЫ ЖЇРЇП ЖАТАТ
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АРГАСЫЗ КАЧУУ ЖАНА 
КАТААЛ БАЛАЛЫК

Принц Филипп 1921-жылдын 10-ию-
нунда Грециянын Корфу аралында ту-
улган. Анын атасы – принц Андрей, гре-
циялык жана даниялык герцог, ал эми 
апасы- принцесса Алиса Баттенберг. 
Филипптин теги грециялык королдук 
династияга гана эмес даниялык, брита-
ниялык жана россиялык династияларга 
да таандык. Атасы жактан чоў энеси 
– улуу княжна Ольга Константиновна 
Романова падыша Николай I дин не-
береси, ал эми апасы Алиса Николай 
II нин їч ата тууганы болот. Мындан 
тышкары королева Елизавета менен 
анын кїйєєсї жакын туугандардан. Экєє 
теў королева Викториянын чєбїрєлєрї.

Филипптин балалык чагы драмалык 
окуяларга бай. Басылмаларда Ал кежир 
мїнєзї жана бир жактуу кєз караштары 
менен катаал балалыкты башынан 
єткєргєн. Филипп їй -бїлєдє бешинчи 
бала, бирок жалгыз эркек. Тєрєлгєнїнє 
бир жыл болгондо Тїркия менен согуш-
тан утулуп калгандан кийин Грецияда 
кєтєрїлїш чыгат. Грециянын королу 
Константин I тактан кулатылып, грек 
армиясынын генерал-майору, принц 
Андрей  буйрукка  баш  ийбегендиги 
їчїн єлїм жазасына єкїм кылынат. 
Филипптин атасын єлїм жазасынан 
британиялык бийликтин аралашуусу 
сактап калат: ал король Георг Vнин бир 
ата єткєн тууганы эле. Принц Андрей-
ди аскер ишинде тажрыйбасы аз деп 
жазадан куткарышкан, бирок, їй-бїлє 
єлкєдєн качып кетїїгє туура келген. 
Алар Париждеги Андрейдин байкеси 
Принц Георг жана анын аялы Мария 
Бонапарттыккына баш калкалашат.

Филипптин апасы психикалык оору-
дан жабыркаган. Кийинчерээк динге баш 
ийип, аягында монахиня болуп, аялдар 
монастырына кеткен. Атасы Грециядан 
куулган соў кєп єтпєй ойношу менен 
Франциянын тїштїгїнє качып кеткен. 
Тогуз жашында Филиппти Англиядагы 
жабык мектептердин бирине жєнєтєт, 
ошондон кийин ал ата-энеси менен дэ-
эрлик кєрїшкєн эмес. Филипп мектепте 
мыкты окуптур, бирок, жаны тынбаган, 
шылдыўкор, орой болуптур.

ЕЛИЗАВЕТА МЕНЕН ТААНЫШУУ, 
СОГУШ ЖАНА ТАГДЫР

Филипп Елизаветанын кєўїл чор-
донуна 1939-жылы илинген, ал учурда 
принц 18, королева 13 жашта болчу. 
Георг VI їй-бїлєсї менен кийин кы-
зынын жан шериги болуп кала турган 
принц окуп жаткан Дартмуттагы Аскер-
деўиз колледжине барып калат. Филипп 
флот тармагында карьера жасаганды 

ПРИНЦ ФИЛИПП КАНДАЙ АДАМ БОЛГОН?
Королева Елизавета IIнин кїйєєсї принц Филипп кандай адам болгон. Бул кєпчїлїктї кызыктырса керек. Эдинбург герцогу, Принц 
Филипп 99 жашында каза болду. Єз єлкєсїнєн качып чыккан, британиялык, россиялык жана даниялык монархтардын жакыр 
тууганы, эр жїрєк жоокер, ыксыз тамашалашуунун чебери, таш боор, бирок, эў эле ишенимдїї деп сыпатталган принц чындыгында 
кандай адам болгон?

пландап жаткан. Королеванын нянясы 
Мэриен Кроуфорддун айтуусунда Ели-
завета сары чачтуу, кєк кєздїї уланга 
дароо кєзї тїшкєн, чогуу тїштєнїшкєн 
тїшкї тамак маалында бети кызарып 
да кеткен. Мындан тышкары, короле-
ванын аталаш тууганы Маргарет Роуд-
стун эскерїїсїндє Елизавета биринчи 
кєргєндє эле сїйїп калгандыгын жазган. 
Жаштар мына ушул жолугушуудан сегиз 
жылдан кийин їйлєнїшкєн. Филипптин 
тєрт эжеси: Маргарита, Теодора, Сеси-
лия жана София бар эле. Алардын бар-
дыгы улутчул партиянын мїчєлєрї бо-
лушкан немец ак сєєктєрїнє турмушка 
чыгышкан. Мына ушул факт Филипптин 
репутациясында улутчулдардын туу-
ганы деген аттан кутулууга тоскоолдук 
жараткан. Алтургай принцтин эжелери 
1947-жылы Елизавета менен єткєн 
їйлєнїї тоюна чакырылган да эмес. 
Бирок, їй-бїлєсїнїн биографиясында 
Экинчи дїйнєлїк согуш маалында апасы 
Алиса улутчулдардан еврей їй-бїлє Ко-
эндерди жашырып калгандыгы тууралуу 
окуя бар. Бир мезгилдерде бул еврей їй-
бїлєнїн башчысы грек парламентинин 
депутаты Хаймаки Коэн король Георг 
I ге жардамын тийгизген экен.

1940-жылы Аскер-деўиз колледжин 
аяктаган Филипп аскер кызматына 
жазылат. 21 жашында улук лейтанант 
наамын алып, Королдук флоттун эў 
жаш офицерлеринин бири болуп калат. 
Ал Грециянын жогорку аскердик сый-
лыгы – Эрдик Крести менен сыйланат. 
1943-жылы єзї кызмат кылган Wallace 
кораблин чєгїп кетїїдєн сактап калган. 
Караўгы мезгилде ал бомбалап жаткан 
немец бомбардировщиктерин тїтєп 
жаткан жыгач сал менен алаксытууну 
ошонун аркасы менен кыйрап бара 
жаткан кораблди алып чыгып кетїїнї 
сунуш кылган. Анын бул сунушу ишке 
ашкан, душмандар жыгач салга чабу-
ул жасап жатканда Wallace корабли 
караўгылыкка сїўгїп кирип кеткен.

Согуш бїткєндєн кийин деўиздеги 
карьерасын улантууну чечсе дагы 
тагдыры башка нукка бурулган. 1947-
жылы Филипп менен Елизавета II 
їйлєнїшєт, бирок аялы тактыга 25 
жашында ээ болуп калат деп эч кимиси 
ойлошкон эмес.

Їйлєнїї той согуштан кийин бри-
тан эли башынан єткєрїп жаткан эў 
жакшы жаўылыктардан болуп калган. 
Жєрєлгє Вестминстер аббатчылыгын-
да єткєн, ага 2 миў конок чакырылган, 
ал эми Букингем сарайынын алдына 
кєп  миўдеген  адам  чогулган  эле . 
Филипп їйлєнїп жаткан маалда анын 
банктык эсебинде 12 пенс гана акчасы 
бар болчу. Керек болсо бриллиант чеге-
рилген платина нике шакеги анын апасы 
Алисага таандык бриллиант тиарынан 

даярдалган.
Принц Филипп єзїнє таандык грек 

жана даниялык принц титулдарынан 
баш тартып, православ дининин ордуна 
англиялык диний ишенимге єтїп, британ 
жарандыгын жана жаўы фамилия – Ма-
унтбеттен (апасынын фамилиясы Бат-
тенберг англиялык манерада ушундай 
угулат) дегенди кабыл алат. Їйлєнїї 
тойдон кийин Георг VI кїйєє баласына 
Эдинбург герцог, Мерионет графы жана 
Гринивическ барону деген титулдарды 
ыйгарган. Филипп менен Елизавета II 
нин їй-бїлєлїк союзу британ монархия-
сынын тарыхындагы эў узак союздардан 
болуп калды.

Бул їйлєнїї тойдон беш жыл єткєн 
соў Елизаветанын атасы король Георг 
VI каза болот. Филиппке аскер кызма-
тын таштоого туура келет. 1992-жылы 
интервью берип жатып: “Чынын айтсам 
мен деўиз кызматында калгым келген”, 
- деп айткан эле.

Газеталарда Филипптин туруксуз-
дугу тууралуу ушак маалыматтар кєп 
чыккан, бирок, эч бири далилденген 
эмес. Принцтин ойноштору деген тиз-

меде ырчы Элен Кордет, актриса Пэт 
Кирквуд, теле алып баруучу Кэти Бойл 
жана жазуучу Дафну дю Морьенин 
ысымдары аталган. 1958-жылы Филип-
птин жакын досу жана жеке катчысы 
Майкл Паркерди їй-бїлєлїк туруксуз-
дугу їчїн кїнєєлєп чыгышты. Мунун 
аркасында жаўжал дагы кїчєп, газета 
беттеринде принцтин туруксуздугу ту-
уралуу дагы божомолдор чыга башта-
ган. The Washington Post газетасынын 
билдирїїсїндє 1958-жылы Филиппке 
ыйгарылган Уэльск принц титулу Пар-
кердин ажырашуу соттук процессинде 
кєрсєтмє  берїїдєн  куткаруу  жана 
ыўгайсыз суроолордон кутултуу їчїн 
берилген деп айтылат.

Чындыгында булардын їй-бїлєлїк 
союзу бекем болгон, 1997-жылы алтын 
тоюн белгилеп жаткан учурда Елизавета 
II анын кїйєєсї комплименттерди оўой 
менен кабыл албай тургандыгын, бирок, 
ушул жылдардын аралыгында ал кїчтїї 
коргоочу болгондугун айткан.

Королева Елизавета II менен принц 
Филипптин тєрт баласы болгон: Уэльск 
принци Чарльз, Улуу Британия прин-
цессасы Анна, Йорк герцогу Эндрю 
жана Уэкс графы Эдуард. Тактын мура-
скору аталган улуу баласы менен Фи-
липптин мамилеси кєўїл жубатаарлык 
болбогон. “Ал романтик, а мен прагма-
тик, мына ошондуктан биз турмушка ар 
башкача кєз караш менен карайбыз. 
Демек ,  романтиктер  ойлобогондой 
кєз карашта болгондуктан, мен таш 
боормун” деп принц Чарльз тууралуу 
айтканын королдук биограф Джайлз 
Брандерт жазган.

ПОЛОНУН ОЮНЧУСУ, 
ТАЛАНТТУУ УЧКУЧ ЖАНА 

КУЛИНАРДЫК ШОУЛАРДЫН 
КЇЙЄРМАНЫ

Принцтин бир топ кызыгуулары – 
поло оюнунан баштап, балык кармоо, 
живопись жана самолёт айдоо болгон. 
1956-жылы Филипп кабинада єрт єчїргїч 
жарылганда да аскер-транспорт самолё-
тун учуу тилкесине кондура алган. Кий-
инчерээк ден соолугуна байланыштуу ал 
кєп кызыгууларынан баш тарткан. Бирок, 
биограф Ингрид Сьюарддын айтуусунда 
ал жаўы кызыгууну – кулинардык шоу-
ларды тапкан.

Филипп  автомобилдерди  жак -
шы кєрчї жана кырсыкка кабылган 
2019-жылдын январь айына чейин єзї 
да айдап жїрчї. Окуя Норфолк графты-
гында Елизавета II жана анын кїйєєсї 
дайыма кышкы убактысын єткєрчї Син-
дригем ээлигине жакын жерде болгон. 
Кырсыктан Филипп эч жабыркаган эмес, 
ал эми каршы машинада келе жаткан 
аял билегин сындырып алган. Мына 
ошондон кийин принц рулга такыр от-
урган эмес.

КЇЧТЇЇ КУЛК-МЇНЄЗ ЖАНА ЮМОР

Биограф Джайлз Брандерт бактылуу 
бул їй-бїлєлїк союздун бекем болу-
шуна принцтин дайыма королеваны 
кїлкїгє бєлєп турушу да себеп болгон 
деп эсептейт. Принцтин небереси Йорк 
принцессасы Эжени ал тууралуу: “Чоў 
атам укмуш! Ал кїчтїї жана ишенимдїї! 
Ал дайыма бардыгыбыз їчїн кїчтїї 
коргоочу болгон жана болуп кала берет” 
деп айткан, деги эле балдары жана 
неберелери аны їй-бїлєдє дайыма 
негизги чечимди кабыл алган жана чыр-
чатактарды чечїїгє жардам берген адам 
катары сїрєттєшєт.

Эдинбург герцогу єзїнїн капысынан 
айткан учкул сєздєрї менен да белгилїї. 
Мисалы, 1981-жылы экономикалык кризис 
учурунда ал: “Бардыгы бизди бош убакты-
сы кєп болсун деп айтчу эле, эми минтип 
иштебейт деп кїнєєлєп турушат”, - деп 
айткан. Стандартка туура келбеген учкул 
сєздєрїнїн арасында анын єлїм туура-
луу “эгер єлгєндєн кийин башка нерсеге 
айлансак, элдин кєбєйїп отурукташкан 
кєйгєйїн чече турган коркунучтуу вирус 
болгум келет” деп айтканы кєпчїлїктїн 
эсинде калган.

 2017-жылы Филипп королева Ели-
заветанын колдоосу менен официалдуу 
сапарларга жана жолугушууларга сєзсїз 
тїрдє катышпаса болот деген чечимди 
кабыл алат. Бирок, єзї каалаган айрым 
иш-чараларга барууга мїмкїнчїлїк алат. 
Эдинбург герцогу алардын айрымда-
рынын иштерине активдїї аралашпаса 
да 780 ден ашык уюмдардын башчысы, 
президенти жана мїчєсї болчу.

“Мемориалдык такталарды ачууну-
нун дїйнєдєгї тажрыйбалуу адиси” деп 
єзїнє-єзї баа берген принц Филипп 22191 
официалдуу чакырык кагазын алган жана 
70 жыл аралыгында королеваны колдоо-
чу жана коргоочу катары 5493 жолу сєз 
сїйлєгєн.

Маалыматтар 
Интернеттен алынды
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КЭРдин Мамлекеттик статистика башкармалыгынын маалыматы боюнча, 
пандемиянын кесепеттерин ийгиликтїї жеўїї єлкєнїн рекорддук экомономика-
лык єсїїгє жетишїїсїнє шарт тїздї. ИДПнын єсїї темпи акыркы он жылдагы 
эў жогорку деўгээлге жетип, 8,1 пайызды тїздї. 2021-жылда экономиканын 
кєлємї 114 триллион юанга - 18 триллион долларга жогорулады.

Жан башына эсептегендеги киреше да 9,1 пайызга єсїп, 35 128 юанга (5,5 
миў доллар) жетти.

Ислам Каримовдун неберелери — Гїлнара Каримованын кызы Иман Ка-
римова жана Лола Каримова-Тилляеванын кызы Марьям Тилляева 8 жылдан 
кийин биринчи жолу Єзбекстанда жолугушту.

Марьям Тилляева Инстаграм баракчасына Иман Каримова менен Ташкентте 
тартылган сїрєтїн жарыялады. Мариям Тилляева жолдошу менен Москвада, 
Иман Каримова Лондондо жашайт.

Кыздар Самаркандда жайгашкан Ислам Каримовдун кїмбєзїн зыярат кы-
лып, ошондой эле башка бир катар архитектуралык эстеликтерге барышкан. 
«Мен кєптєн бери Самаркандга келип, Бобону (чоў ата) зыярат кылгым келчї. 
Ал эў камкор тай ата болчу, азыр анын жоктугу абдан сезилип жатат. Бул 
сапар мен їчїн чоў мааниге ээ, анткени, 1-2 жумадан кийин Бобонун туулган 
кїнї болмок. Мен ага биринчи жолу зыярат кылып, Иман менен бирге гїл коюу 
мїмкїнчїлїгїнє ыраазымын. Кїмбєздє анын энергиясы жана ушул жерде экени 
абдан кїчтїї сезилет», - деп жазган Марьям Тилляева.

КЫТАЙ РЕКОРДДУК ИЙГИЛИККЕ ЖЕТИШТИ ЖАЎЫ ВАКЦИНА ДАЯРДАЛЫП ЖАТАТ

КАРИМОВДУН НЕБЕРЕЛЕРИ 
8 ЖЫЛДАН КИЙИН ЖОЛУГУШТУ

Америкалык Forbes журналы россиялык 
Анастасия Радзинскаяны акчаны эў кєп 
тапкан 10 ютуб-блогерлердин катарына 
киргизди.

Краснодар крайында жашаган бул кыз 
єзїнїн Like Nastya каналы менен тизмедеги 
6-орунду ээледи. Анын 2021-жылдагы тапка-
ны 28 млн долларды тїзгєн. Анастасия тиз-
меге буга чейин да 3 жолу кирип, 2020-жылы 
жетинчи орунду ээлеген болчу. Бир жылда 
анын кирешеси 10 млн долларга кєбєйгєн.

7 ЖАШАР КЫЗ БИР ЖЫЛДА 
2 МЛРД РУБЛЬ АКЧА ТАПТЫ

Индиянын Gennova Biopharmaceuticals фармацевтикалык компаниясы 
омикрон-штаммдан коргоочу атайын вакцинаны даярдоонун їстїндє иш-
теп жатат, дары бир-эки айда даяр болот. Бул тууралуу Reuters агенттиги 
билдирди.

Индиялык дарыгерлердин айтымында, кыска мєєнєттїї тестирлєєдєн 
соў вакцинаны коронавирустан коргоочу їчїнчї, бустердик доза катары 
пайдаланса болот.Єткєн жылдын акырында єткєрїлгєн эки жолку сыноо 
омикронго каршы вакцина коопсуз экенин кєрсєттї.Эгер ал кабыл алынчу 
болсо, омикронго каршы алгачкы вакцина болуп калат.НАЗАРБАЕВДИН КЇЙЄЄ БАЛДАРЫ 

КЫЗМАТЫНАН КЕТТИ
«Бїгїнкї кїндєн баштап «Атамекен» 

Улуттук ишкерлер палатасынын прези-
диумунун шайланган тєрагасы кызматы-
нан кетїї чечимин кабыл алдым. Мага 
керсєтїлгєн ишеним їчїн съезддин деле-
гаттарына жана президиумдун мїчєлєрїнє 
алкыш айткым келет. Ишкерлердин Улуттук 
палатасынын жогорку кєзємєл органын се-
гиз жыл жетектєє мен їчїн чоў сыймык жана 
жоопкерчилик болду», - деп айтылат Тимур 
Кулибаевдин улуттук палатанын сайтына 
жарыяланган кайрылуусунда.

Кулибаев бул кызматты 2013-жылдын 
сентябрынан бери аркалап келген. Ал Ка-
закстандын биринчи президенти Нурсултан 
Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын 
кїйєєсї. Буга чейин «Самрук-Казына» 
фонду Казакстандын биринчи президенти 
Нурсултан Назарбаевдин кїйєє балдары 
Димаш Досанов «КазТрансОйлдун» жетек-

чиси, Кайрат Шарипбаев «QazaqGaz» ААКтын башкармалыгынын тєрагасы 
кызматынан алынганын билдирген эле.

 Ал эми Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев єзї болсо 
2-январда кичи мекени Шамалган айылына барганы, андан соў зооттолгон 
унаа менен Кыргызстанга келип, бул жактан Бириккен Араб Эмираттарына 
учуп кеткени айтылууда.

Москвадагы Кремль залында чоў гала концерт єтїп, ага Кыргызстан, 
Єзбекстан, Европа жана Азия жылдыздары катышты. Иш-чаранын максаты 
улуттар арасындагы ынтымакты арттыруу.

4000 кишилик зал жык-жыйма толуп, концерт жогорку деўгээлде єттї. Манас 
эпосу айтылып, убакыттын сынынан єткєн хит ырлар жаўырды.

Европадан Рей Хортон, Румыниядан Акцент , Єзбекстандан Озода Нурсаи-
дова, Грузиядан Зарина Тилидзе, Армениядан Нарек Бавеян, бизден Светлана 
Назаренко, Дєєлєт Сыдыков, Жеўиш Жумакадыр, Нурчолпон, Мирбек Атабеков, 
«Улуу кєч» ансамбли, Нурмат Садыров, Аско, спортчулардан Манас Ниязов, 
Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, коуч тренерлерден Асел Сыдыкова, 
бизнес ишкерлерден Жумадыл Эгембердиев, Эдуард Кубатов, Чолпонбек 
Жумашїкїров, Сайкал Асылбековалар катышты.

Концертти Элдияр Кененсаров жана Вячеслав Мансутов алып барышты.

МОСКВАДА КЫРГЫЗДАР КАТЫШКАН 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЄТТЇ
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Социалисттик Эмгектин Бааты-
ры, Кыргыз ССР Жогорку Советинин 
2 жолу жана СССР Жогорку Со-
ветинин 2 жолку депутаты Саадат 
Ногоева 1921-жылы Ош областынын 
Ноокен районуна караштуу Ноокен 
кыштагында кедей-дыйкандын їй-
бїлєсїндє тєрєлгєн. Ал ата-энеси-
нен 10 жашында ажырап, тоголок же-
тим калып, алыскы туугандарынын 
колуна барган. Колхоз турмушуна 
эртелеп аралашып, 14 жашында 
кїнїгє 50-60 кг пахта терип, кийин 
100 килограммга жеткирип, андан да 
ашык терип, курбуларынан дайыма 
озуп кетчї. 1939-жылы бир сезондо 
колхоз боюнча биринчи болуп 10 
тонна пахта терип, айыл чарба ар-
телинин башкармасы анын эмгегин 
баалап, Москвага Бїткїлсоюздук 
айыл чарба кєргєзмєсїнє жиберген. 
Саадат Кыргызстанда биринчи ме-
ханизатор аял болгондугун кєпчїлїк 
биле бербейт. Ал учурда кыргыздын 
кыз-келиндери машина, трактор, 
комбайн айдаганды єєн кєрчї. Са-
адат пахта жыйноочу машинанын 
механик-айдоочусу жана тракторист 
кесибине ээ болууга кыз-келиндерди 
їндєгєн.

“1940-жылы С. Ногоева меха-
низатордук кесипке ээ болууну 
чечти да, Сакалды МТСинин меха-
низаторлор курсуна кирди. Ошол 
кезде «эркектин ишине» батынып 
киришїї їчїн чоў эрдик керек эле. 
Жаўы кесипти їйрєнїї їчїн жаш 
колхозчу кыз жїрєгїнїн жалынын, 
жаштык жигерин аяган жок. Окууну 
аяктап, трактор башкарганга укук 
алды да, єз колхозуна кайтып келди. 
Алгачкы айларда ага тажрыйбалуу 
тракторист Асан Ногоев кєп жардам 
берип жїрдї. Согуш жєнїндєгї кабар 
кыштакка чєлдїн куюнундай тарады. 
Чала курулган їйлєрдїн терезеле-
ринин орду жетимсирей аўгырайт, 
талаа жумушуна, фермаларга эртеў 
менен аялдар, кыз-келиндер, чал-
дар жана балдар чубашат. Пахта 
фронтко ок-дары жана снаряддан 
кем эмес зарыл. Саадат Ногоеванын 
демилгеси боюнча республикада: 
«Кыздар, тракторго олтургула» де-
ген чакырык тарады. Каардуу согуш 
жылдарында С.Ногоева трактордон 
тїшкєн жок. Ал ар бир машинаны 
аздектеди. Тракторлорду иш талаа-
сында оўдоого туура келчї. Запастык 
бєлїк деген ныпым жок. Машиналар 
болсо эскилиги жеткен. Бир жолу 
Саадат трактору бузулуп, оўдоонун 
эч аргасын таба албай койду, анан 
кєзїнїн жашын кєл кылып ыйлады. 
Аўгыча кайдан-жайдан экени белги-
сиз, айыл аксакалы Жакып Эрматов 
келип калды. - Кой кызым, кайрат 
кыл. Согушта жеўил эч нерсе жок. 
Бул каргаша бїтсє, кайгыбыздан да 
арылабыз, - деп кайрат айтты. Согуш 
бїттї, бирок жашоо оўолуп кеткен 
жок. Асан Ногоев кєкїрєгї орденге 
толуп согуштан кайтып келди. Саадат 
экєє їйлєнїї тоюн єткєрїштї», -деп 
жазган тарыхчы, жазуучу жана жур-
налист Кїлбїбї Бектурганова эже.

С.Ногоева талбаган эмгекчилди-
ги менен эл оозунда калды. 1958-
жылы Ош облусунун Ленин (азыркы 

Ноокен) районундагы Рахманжан 
атындагы колхоздун пахтачылык 
бригадасын башкарган. 1961-жылы 
анын бригадасы пахтанын ар гекта-
рынан 24,5 центнерден тїшїм алып, 
1965-жылы аны 31,8 центнерге чей-
ин жеткирген. Єзї ошол жылы пахта 
жыйноочу комбайн менен 162,7 
тонна пахта терген. Эмгектеги бул 
ийгиликтери їчїн 1966-жылы Соци-
алисттик Эмгектин Баатыры болгон. 
1959- жана 1975-жылы Кыргыз ССР 
Жогорку Советинин 2 жолу депутат-
тыкка, ал эми 1966- жана 1974-жылы 
да 2 мертебе СССР Жогорку Сове-
тинин депутаты болуп шайланган. 
Ал мурдагы СССР мезгилиндеги эў 
жогорку сыйлыктардын бири - Ленин 
орденине татыган.

Кїлбїбї Бектурганованын маа-
лыматына караганда, С.Ногоеваны 
1950-жылы сїт-товар фермасын 
башкарууга жиберишкен. Талык-
паган мээнеткеч келин бул жерде 
да ишке баш-оту менен киришип, 
фермадагы ишти илгерилеткен. 
Бирок аны жаштайынан кєнгєн иши 
тартып туруп алгандыктан, 1957-
жылы сїйгєн кесибине кайтып келип, 
звеновой, кийин бригадир болуп 
иштейт. Механизатордук кесипке ээ 
болгондуктан, биринчи жолу ком-
байнды айдап, пахта терип баштайт. 
Механиканын артыкчылыгын мын-
дан билиўиз –бир нєємєттє эле ма-
шина бир нече тонна пахта жыйнап 
коёт. Мынча пахтаны жыйнаш їчїн 
жїздєн ашуун кыз-келин эртеден 
кечке чейин тынбай иштеши керек 
болчу. Механиканын артыкчылыгына 
баа берген колхоздун башкармасы 
Турдубай Орозматов ошол эле кїнї 
чогулуш єткєрєт. 

“Саадат кыз-келиндерди пахта 
терїїчї машиналардын штурвал-
дарына олтурууга чакырды. Кол 
менен пахта терїї деген эмне экенин 
башкалар билбесе да, аялдарга 
белгилїї экенин алардын эсине 
салды. Саадат колхозчулардын 
їйлєрїн їймє-їй кыдырып, теримди 
сєзсїз механизациялаштыруу ке-
рек экендигине ынандырып жїрдї. 
Ошентип штурвалга дагы бир аял 
– Бурмакан Перматова олтурду. 
Андан соў Єктєм Рахманжанова 
олтурду комбайнга. Пахта терїїчї 
машинаны дагы бир нече аял баш-
карууга їйрєнїштї. Саадат єзї 
болсо пахта терїїчї машиналардын 
бардык тибин єздєштїрїп алды. Ал 
сырын эч кимден жашырган жок, 
ошентип «Кєгїлтїр кеменин» ка-
питанынын тажрыйбасы кєп єтпєй 
областка, республикага тарады. Ал 
пахтачылыктын устаттарын эў баш-
кы нерсеге - сїйїктїї ишке чексиз 
берилгендикке, тырышчаактыкка, 
эмгектеги бекем тартипке їйрєттї. 
Ногоева башкаларды їйрєтїп эле 
жєн болгон жок, єзї да тынымсыз 
окуду, єз ишинде бардык жаўы жана 
алдыўкы тажрыйбаларды колдону-
уга аракет кылды. Жыл сайын ал 
комбайндын «темир этегине» 160 
тоннадан ашуун пахта терип жїрдї. 
Бойлуу, кїнгє тотуккан жїзї сулуу, 
кєздєрї баамчыл ал кандай адам 
болсо да єзїнє тартып алып, ички 
сырын тєгїп жибергидей касиетке ээ 
эле. Айылдаштары Саадатты чын-
дап сыйлашчу, анын ишбилги алтын 
колдору, бай тажрыйбасы жана ачык 
жїрєгї менен сыймыктанышчу. Анын 
атында атайын сыйлык уюштурул-
ган. Коомдук иштер єтє кєп убакты-
сын алчу, бирок ал баарына їлгїрчї 
- келгендерди кабылдачу, шайло-
очулардын каттарына жооп жазчу, 
ар кандай инстанцияларга кирип, 
колхоздорду электрлештирїї жана 
механизациялоо, жолдорду жана 
суу тїтїктєрїн, балдар бакчасын, 
мектептер менен клубдарды куруу 
маселелерин чеччї, «Ош-Фрунзе» 
автожолун асфальттатууга жетиш-
кен”,- деп жазган Кїлбїбї Бектурга-
нова. Чынында эле Саадат Ногоева 
єз заманындагы эў прогрессивдїї 
айымдардын бири болгон. 

Д.МЕЙМАНОВ

Эл оозунда айтылып келаткан белгилїї 
инсандардын бири, солто элинен чыккан 
Жаманкара Чоткара уулу тууралуу маалы-
маттар элдик санжыраларда, анан “кызыл 
профессор” Белек Солтоноевдин «Кызыл 
кыргыз тарыхы» аттуу эмгегинде кездешет. 
Жаманкара баатыр жєнїндєгї тарыхый 
материалдарды, кєркєм чыгармаларды кыл-
дат изилдеп, ал тууралуу китеп жазышкан 
илимпоздор А. Акматалиев менен Ж. Бай-
терекованын пикирине караганда, адабиятта 
Жаманкаранын образы Смайыл уулунун 
«Жаманкара» аттуу дастанында биринчи 
жолу чагылдырылып, ата-тегинен башталып, 
єлїмїнє чейин кєркєм сїрєттєлган. 

“Элдик санжырада Жаманкара баатыр-
дын теги мындайча сїрїштїрїлєт: «...Бїткїл 
кыргыз, казакка белгилїї Жаманкара баатыр 
Солтонун Бєлєкбай уруусунун ичиндеги 
Бїтєш уулунун жети кашка тукумунан чык-
кан. Энесинин ичинен тїшкєндє Кїнгїрєктєн 
їн чыккан дешет. Башкача айтканда, Сол-
тонун тєрт уулунун Култуу, Кїўтуу, Айтуу 
жана кичїїсї Чаа бийдин уулунан (Бєлєкбай, 
Талкан, жана Тата), эў улуусу Бєлєкбай эки 
уулунун (Байсеит, Бїтєш), кичїїсї Бїтєштїн 
экинчи аялынын беш уулунун (Тєлєн, Тубар, 
Багыш, Жагыш жана Тїлєкабыл), кичїїсї 
Тїлєкабылдын Айта, Чыўгыш, Чоткара 
жана Акит деген тєрт уулунун Чоткаранын 
баласы». Смайыл уулунда Жаманкаранын 
тїпкї теги Долондон башталып, Чоткарага 
чейин кенен, ар бир муундун тарыхы бай 
окуялардын негизинде баяндалып єтєт. 
Болочок баатырдын энеси жолборстун 
жїрєгїнє талгак болот. Чоткара атып келген 
жолборстун жїрєгїн жеп, талгагы калып, 
адамдан башкача белгиси бар, аркасында 
кулун жалдуу тїгї бар бала тєрєйт. Демек, 
жогоруда санжырада айтылган «энесинин 
ичинен тїшкєндє Кїнгїрєктєн їн чыккан» де-
ген ойдон улам, акын єз максатына ылайык 
жеке интерпретациясын жараткан. 

Жаманкаранын балалык чагына дастан-
да єзїнчє бир чоў бєлїм арналган. Анда 
баатырдын кейиштїї балалыгы баяндалат. 
Атасынын кєзї єткєндєн кийин эне менен 
баланын абалы оорлойт. Бир караганда бул 
бєлїмдє сїрєттєлїп жаткан окуя «Семетей» 
эпосундагы Каныкей менен Семетейдин 
Таластан Букарга кєчкєн тарыхына окшошуп 
кетет. Дастанда Чоткара жарык дїйнє ме-
нен коштошоор алдында: «...жаман айтпай 
жакшы жок, кєзїм єтсє, тєркїнїўє уулуўду 
жетелеп кет» деп, керээзин айтып кошто-
шот. Кїйєєсї єлгєндєн кийин Каныкейдин 
«кейпин» кийген Тыта эне баласын алып, 
тєркїнїнє качат. Ошентип, Жаманкаранын 
балалыгы Кочкор жергесинде, таякелерин-
де єтєт. Оозунан чыккан жели тїтїн болуп, 
Оолугат алышсам деп кїчї толуп. Оў ийни, 
сол ийнине карап кєрсєў, Олчоюп отурган-
дай бїркїт конуп. Оролуп кементайга уктап 
жатса, Ойготуу кыйын болот тїртїп коюп 
, — деп, автор сїрєттєгєндєй, Жаманкара 
барган сайын кїчкє толуп, балбан болуп 
єсєт, эл оозуна бат алынат. Бирок ошон-
дой болсо да, єзїнїн кїчїнє дєєгїрсїнбєй, 
мїнєзї жумшак, элпек, эч жанга бєєдє зыяны 
жок, элдин намысы їчїн жанын берген адам 
болуп чоўоет. Аш-тойлордо сайыштарга 
тїшїп, эл оозунда айтылып жїргєн эрдикте-
рин кєрсєтє баштайт. Булар туурасындагы 
окуялар дастандагы «Баатырдын баяны» 
деген бєлїмїнєн орун алган. Анда Жаман-
каранын жылаан менен кармашканы, кара 
курт чакканда кєрсєткєн эрдиги, кийме котур 
болгондогусу, камыш арасынан жолборс 
єлтїргєнї, жылкы тийген казак баатыры 
Шорукту жеўген, Бєкєн балбан менен кар-
машканы кєркєм баяндалат. Бул окуялар 
менен аралаш Жаманкаранын жашоосун-
дагы турмуштук кєрїнїштєр да сїрєттєлєт. 
Бирок, каармандын негизги казак-кыргыз 
кагылыштарында кєрсєткєн эрдиктери (Шо-
орук баатырды жеке єзїн эске албаганда) 
туурасында сєз жок. Ал эми бул туурасын-
да санжырада мындайча айтылат: «XIX 
кылымдын отузунчу жылдарынан тартып 
Жаманкара баатыр жоонун жїрєгїнє тийип, 
ага аттын кашкасындай таанымал болгон 
экен. Єзїнїн ємїрїндє он беш жолу жоого 
тїшєт да Жаманкара баатыр бир жолу да 
аттан ыргыта сайылып, бир жолу да жоодон 
чегинип качпаган, дайыма жоону кууп чыгып 
качырган экен». Дастанда акын кєбїнчє 
Жаманкаранын єзїнчє жалгыздап жасаган 
эрдиктерине басым жасаган. Жаманкаранын 
эрдиктеринен кийин дастанда Майкулак 
туурасында сєз башталат. Автор бул об-
раздын элесин Жаманкара баатырдын єз 
туугандарына таарынып, Ормон ханга кетип 
калышына байланыштырып сїрєттєйт. 

Элдик санжырада: «Кененсары, Норуз-
байдын кыргыздарга чабуул жасайбыз, со-
гушабыз деген сєзїн, карындашы Бобукан 

угуп калат. Ал акылдуу, жетик кыз болгон. 
Бул кыргынды токтотуп калууга кєп кїч 
жумшаган. Агалары сєзїн укпагандан кий-
ин, эркекче кийинип, чачын тїйїп, кїлїк ат 
минип, кыргыздарга жєнєп кеткен. Анын 
максаты кыргыздын мыкты баатырларын 
сыноо болгон. Экинчиден, ылайыгы туура 
келип калса, кыргыздын таасирдїї бегине 
турмушка чыгып, чатакты токтотсом деген. 
Ошондо солто элинен чыккан — Жаманкара 
менен Чыўгышты сынап, чыныгы кєк жал 
баатырлар экен деп ойлойт» ,— деп айты-
лат. Казактын тєрєлєрї Кененсары менен 
Норузбай ак дилдери менен кыргызга дос 
болсок деп кеўешип, карындашын элчи-
ликке жиберишет. Ошондо элчи кыз Талас, 
Жалал-Абад, Ош, Алай, Нарын, Ысык-Кєлдї 
аралап, Чїйгє чейин келип, бул аймактардын 
ар биринин баатырларын бирден сынайт. 

Жаманкаранын єлїмї элдик санжыралар-
да ар кандай айтылат. Биринде: «Жаманкара 
баатырдын даўкы таш жарып, алдынан жан 
кыя баспай калганын Жангарач угуп, кєзї 
менен кєрїп, їрєйї учуп, калтырай баштайт, 
баатырды жоготуунун айласын издеп таап, 
аны Кененсары менен жарашууга элчи 
кылып жиберїїгє Бєлєкбайдан Чыўгыш 
баатыр жана башка билермандарды, єзїнїн 
айланасындагы жакшылары менен кеўешип, 
акылдашып бїтїп, Жаманкара баатырды 
Кененсары ханга 1846-жылы жєнєтєт. Демек, 
бул боюнча Жаманкара феодалдык-патри-
архалдык доордогу ички карама-каршылык-
тардын, кесепетинен єлїмгє дуушар болгон. 
Дагы биринде: «Кененсары, Норузбайлар 
Чїйдїн этегиндеги кушчу, солто урууларын 
чабышып, кайра тартып баратышып бир 
байдын жылкысын тийип кетишет. Жылкыны 
Шорук баатыр алды деген сєз чыгып, албай 
Жаманкарага досуўан жылкымды кайрып 
бер деп суранат. Жаманкара Шорукка ба-
рат, ал тымызын издегениў єзї келди деп, 
Кененсарыга киши жиберет. Жетип келген 
Кененсары Жаманкараны шылдыўдап 
тийишет. Ошондо Жаманкаранын ачуусу 
келип: — Маўка ханым, эмне деп келжиреп 
жатасыў? — деп, бетине тїкїрїп жиберет. 
Ачууланган Кененсары эки жигитине эки 
колун карматып, єзї канжары менен боорун 
жарып, бєйрєгїн сууруп алат». 

Ал эми Белек Солтоноевде мындайча 
айтылат: «Казак-кыргыз согушунан кийин эки 
элдин ортолоруна элчи жїрїп, жараштыра-
быз деп Чапырашты, Шорук баатыр аракет 
кылганда, солтодон Бєлєкбай, Жаманкара 
баатыр менен Болотту баш кылып ал беш 
киши жиберген. Жаманкаранын кеткенин 
агасы Чыўгыш билбей калып, жибербеске 
артынан кууп барып, жете албай калган. 
Буларды Кененсары єлтїрїїгє ооп калганда 
казактан Экей, Сары бай бул кыргыздарды 
мен кїтїп турайын деп барганда Кененсары: 
мен єзїм кїтємїн деп Сары байды ынанды-
рып кайта жиберген. Сарыбай кеткен тїнї 
Жаманкараны чєк тїшїрїп отургузуп коюп, 
бир бєйрєгїн сууруп алганда, ал былк эткен 
эмес. Экинчи бєйрєгїн сууруп алганда чал-
касынан кетип, ага кошо Турсун дегенди дагы 
єлтїрїп, калган жолдошторун кое берген. 
Єлїктєрїн журтка таштап, єзї кєчїп кеткен». 

Демек, тарыхый булак боюнча да Жаман-
кара элчиликке барып, ошондо душмандын 
колунан каза тапкан. Элчиликке атайын 
татыктуу баатыр катары барганы, же айрым 
адамдардын кєрє албастыгынан, касты-
гынан атайылап эле єлтїрїш максатында 
жєнєтїлгєнї талаш маселе. Дастанда Жа-
манкаранын энєєлїгїнєн пайдаланып, орто-
дон чыккан бузуку (ушакчы) баатырга келип: 
«Баатырым басып келдим сени кєрїп, Баты-
раак айтайын деп терим тєгїп. Байкачы тиги 
аттарды мамыдагы, Бир-бирден кїлїктєрїн 
эки бєлїп, Болбосо албайт беле элчиликке, 
Балдары калган окшойт сени жерип» ,- деп 
агасы Чыўгышка каршы тукурат. Дал ушул 
мезгилде Чыўгыш баатырдын балдары ата-
сынын їйїндє бал кымызга чогулуп жатыш-
кан эле. Мына ушул учурдан пайдаланып, 
бузуку єз максатын ишке ашырат. Кыргыз 
элинин тарыхында мындай кєрїнїштєр кєп 
эле болгону белгилїї. Ошентип, агасына 
таарынган баатыр жанына Болот курбусун, 
Чормон баатырды, Кара Чолокту, Чынык 
баатырды ээрчитип элчиликке жєнєп кетет. 
Аларды Шорук баатыр тосуп алып, «кєктєн 
издегени жерден табылгандай» сїйїнєт. 
Акыры амал менен баатырлардын бар-
дыгын єлтїрїп, Жаманкаранын болсо эки 
бєйрєгїн тирїїлєй сууруп алып єлтїрєт. Эки 
бєйрєгїнєн ажыраган баатыр кыўк дебестен, 
артын карап душманына сез кєрсєтїп, акыр 
аягына чейин кармашат”,- деп жазышат А. 
Акматалиев менен Ж. Байтерекова “ Жаман-
кара баатыр” аттуу китепте.

М.САБЫРОВ

ЄЗ ЗАМАНЫНДАГЫ 
ЭЎ ПРОГРЕССИВДЇЇ 

АЙЫМ СААДАТ НОГОЕВА

БИР ДА ЖОЛУ ЖООДОН ЧЕГИНИП, 
КАЧПАГАН ЖАМАНКАРА БААТЫР
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Латын Америкасындагы ири America 
Movil мобилдик байланыш компаниясы-
нынын ээси Карлос Слим (байлыгы 49,9 
млрд)да кєўїл ачып, шапар тепкенди кєп 
жактыра бербейт.Бош убактысын бал-
дары, неберелери менен єткєрєт. Эгер 
анын ордунда башка бирєє болсо аялы 
кайтыш болор замат узун шыйрак жаш 
моделге їйлєнїп алмак. Ал болсо дале 
жалгыз жїрєт.

Їлгї

Тажрыйба

1970-жылга чейин єлкєнї картаў 
султан Саид башкарчу. Коррупция тереў 
тамыр жайып, ооруканалар, жолдор 
салынчу эмес. Бїт султанатта болгону 3 
гана мектеп бар эле. Нефтини сатуудан 
жыйналган акчанын баары султандын 
жеке чєнтєгїнє тїшїп, эл тишинин кирин 
соруп отурчу. Карапайым адамдарга жада 
калса єтїк кийгенге, кїндєн калкалоочу 
кєз айнек тагынганга да тыюу салынчу.

1970-жылы жаш, амбициялуу ханзада 
Кабус бийликке келгенден кийин абал 
кескин єзгєрє баштады. Ал буга чейин 
16 жыл Англиядагы колледжде, королдун 
аскер академиясында окуган, европалык 
кєз караштагы прогрессивдїї жигит эле. 
Жаш султандын чї дегендеги эле биринчи 
кадамы – коррупцияны жоюп, нефтини 
сатуудан тїшкєн акчалардын баарын 
бюджетке тїшє турган кылды. Ал єлкєнї 
жетектей баштаган алгачкы 16 жылда эле 
500 мектеп, ондогон оорукана курулуп, 
ЖОЖдор ачылып, миўдеген чакырым 
жолдор салынды.

Эгер 1970-жылы карапайым оман-
дыктардын бир жылдык кирешеси 300 
доллар болсо, азыр ал орточо 60 миў 
долларга жетти.18 жашка чыккан ар бир 
жаранга 400 м2 акысыз жер участогу, там 
салуу, турак жай сатып алуу їчїн кредит 
берилет. Жыл сайын бир жолу, єлкєнїн 
башкы улуттук майрамында кредиттик му-
напыс жарыяланып, карыздардын баары 
кечирилет. Майыптар, жетим-жесирлер, 
кирешеси 1000 доллардан ашпагандар 
їчїн бекер социалдык квартиралар карал-
ган. Орточо омандыктын квартирасында 
6-7 бєлмє, эки-їчтєн ваннасы болоорун 
эске алганда, бул єлкєнїн жарандарынын 

жашоо-турмушу кандай экенин элестете 
бериўиз. Жеке адамдар салык тєлєшпєйт. 
Билим берїї жана медициналык тейлєє 
акысыз. Бензин суудан да арзан (биздин 
акча менен 7-7,5 сом). Жумушсуздук, 
жакырчылык жок. Ошондуктан, омандык-
тар султан Кабусту пайгамбарындай эле 

БАЙЛЫК МУРАТ ЭМЕС...

М.САБЫРОВ

Биз буга чейин 
миллиарддаган доллар 
байлыгы болсо да аны 
Пристон, Вашингтон 
университеттерин 
каржылоого жумшаган 
Джефф Безос, 82,5 миллиард 
долларын соопчулукка 
берип салган Уорен 
Баффет, кымбат баалуу 
костюмдардан баш тартып, 
жєнєкєй жынсы, футболка 
кийип жїргєн Марк 
Цукерберг, їч бєлмєлїї 
квартирада жашап, гибрид 
кыймылдаткычы бар арзан 
Тойота минген Сергей Брин 
тууралуу жазганбыз. Бирок, 
бактыга жараша, мындай 
жупуну байлар кєп экен. 
Баффеттен їлгї алып, 170 
миллиардер жупуну турмуш 
кечирип, байлыгынын бир 
бєлїгїн кайрымдуулук 
максаттарга жумшай 
башташты.

кєрїшєт. Кайсыл їйгє, кайсыл мекемеге 
же офиске кирбе, анын сїрєтї илинип 
турганын кєрєсїў. Ал жєнїндє одалар жа-
зылып, сувенирлердин кєбїнє султандын 
сїрєтї тїшїрїлгєн.

Оман Араб єлкєсї болгонуна кара-
бастан, аялдар шайлоолорго катышууга, 

каалаган кесибинде иштєєгє укуктуу. 
Аялдардын арасында учкуч, министр, 
элчи болуп иштегендер бар.

Оман монархиялык єлкє, бїт бийлик 
султандын колунда. Єлкєнї жетектеген 
да, аскерлерге кол башчылык кылып, 
кїнєєлїїлєрдї соттоп, чет єлкєлєр менен 
дипломатиялык мамилерди жїргїзгєн да 
ошол султан. Оманда болгону 2,7 млн.
киши жашайт. Анын 75 пайызы арабдар, 
калганы пакистандыктар, индиялыктар.

 Оман шариаттын мыйзамы менен 
жашайт. Эгер, кайсыл бир жаран бирєєгє 
сойкулук кылды деп жалаа жапчу болсо 
(айтканын далилдей албаса) камчы ме-
нен 80 балак, кыз менен жигит сойкулук 
кылса 100 балак урулат. Сойкулук кылган 
їй-бїлєлїї аялдар менен эркектер таш 
бараўга алынып, уурулук кылгандардын 
колу кесилет. Мына ушул себептїї єлкєдє 
кылмыштуулук дээрлик жок.

Омандын борбору Маскатта алкогол 
ичимдиктерин сатуучу 4 гана дїкєн бар. 
Андан товар сатып алууга христиандар 
гана укуктуу. Алардын да баары эмес, 
иштеген иши, алган айлыгы барлар гана.

Былтыр султан Кабус бен Саид 
дїйнєдєн єтїп, азыр єлкєнї анын аталаш 
тууганы Хейсам бен Тарик башкарууда. 
Ал да маркум Кабустун жолун улантып, 
єлкєнї гїлдєп-єнїгїїгє алып барам деп 
убада кылган.

АРТТА КАЛГАН ЄЛКЄДЄН «ЧЫГЫШ ЖОМОГУНА»
Мындан 50 жыл мурда Оман дїйнєдєгї эў артта калган єлкєлєрдїн бири эле. Азыр болсо аны 
“Чыгыштын жомогу” деп аташат.

Жупуну байлардын катарына Джон 
Кодуэллди, Джим Уолтонду, Чарли Эр-
дженди, Азим Премжини кошууга болот.

Бирок, ошол эле учурда єзї бай болуп 
туруп, башкаларга чык татырбаган сараў 
миллиардерлер да толтура. Мисалы, 
АКШнын сенатору Сандерс Берни “кол 
алдыўда иштегендер жарыбаган айлык 
алышат экен, анын кесепетинен мамлекет 
сенин жумушчуларыўа кедейчилик боюн-
ча жєлєкпул тєлєєгє аргасыз болууда”,- 
деп бир капчыгы калыўды уяткарганы 
бар...

Жупуну 
байлар Рос-
сияда да жок 
эмес. Мисалы, 
1,3 млрд дол-
лар байлыктын 
ээси Евгений 
Касперский эки 
бєлмєлїї квар-
тирада жашап, 
ВАЗ машина-
сында жїрєт. 
Жєнєкєй жынсы 
кийип, арзан 
саат тагынат.

Apple компаниясынын башкы ди-
ректору Тим Кук да жупуну жашайт. 
”Мен їчїн байлык маанилїї эмес. Мен 
кайдан келгенимди, мурда ким болго-
нумду эстеп тургум келет. Жупуну тур-
муш мага кечээги єтмїшїмдї эстетип 
турат”, - дейт Тим Кук.

Кєптєн бери Forbes жур-
налынын алдыўкы тизмеси-
нен тїшпєй келаткан испани-
ялык миллиардер Амансио 
Ортеганын дїйнєнїн 88 
єлкєсїндє дїкєндєр тїйїнї 
бар. Анын байлыгы 58,4 мил-
лиард долларга бааланып 
жїрєт. Бирок, ошого караба-
стан, Ортега жєнєкєй костюм 
кийип, жєнєкєй квартирада 
жашайт, кызматкерлери ме-
нен кошо кафетерийден та-
мактанат. Ал иш менен ушун-
чалык алек болгондуктан, эс 
алганга дээрлик убактысы 
калбай калганын айтат.

Чак Финди миллиарды жок миллиардер деп коюшат. Duty 
Free Shoppers дїкєндєр тїйїнїн тїзгєн бул инсан The Atlantic 
Philanthropies кайрымдуулук фондусун ачып, акыркы 30 жыл-
дан бери билим берїїнї, саламаттыкты сактоону, илимди 
єнїктїрїїгє, бїт дїйнє боюнча карылар їйїн каржылоого сар-
птап, муктаж болгондорго жардам берип келатат. Ушу кезге 
чейин єзїнїн 7,5 миллиард капиталынын 6,2 миллиардын со-
опчулукка сарптап жок кылды. Акыркы жылдарда толук тїгєтєм 
деген планы бар.

Норвегиялык миллиардер Николас 
Бюрггрюенди їйсїз киши десек болот. 
Кїндєрдїн бир кїнїндє байлык да, 
атак-даўк да убактылуу нерсе экенин 
тїшїнгєн миллиардер єзїнїн элиталык 
тамдарын сатып, арзан мейманканалар-
да жашап жїрєт.

2018-жылы кайтыш болуп кеткен 
IKEA компаниясынын негиздєєчїсї, 58,7 
миллиард байлыгы бар маркум Ингвар 
Кампрад да ємїрїнїн акырына чейин 
жупуну турмуш кечирди.1993-жылкы 
Вольво минип, бир жака учуш керек болсо 
эконом класска билет алчу. Єзїнїн кыз-
маткерлерин да їнємчїл болууга їйрєтїп, 
барактын бир бетин бош калтырбай эки 
тарабына теў жазгыла дечї. Єзїнїн 
байлыгынын дээрлик теў жарымын ал 
Швециянын калк аз жашаган Норрланд 
провинциясын єнїктїрїїгє жумшаган.
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ТУУРАСЫНАН: 1. Драже 6. радист 11. бачата 12. Тунис 13. Шмидт 14. душман 15. Европа 18. Амати 19. мрамор 21. канва 
22. Абдылдабек 25. Кавказ 26. анклав 27. Чыўгызхан 29. Буратино 31. калем 32. Юсуф 33. Окадзаки 36. Фирдоуси 40. кїїгїм 
42. Каллиопа 43. Памук 44. чєл 45. ограда 47. Падалка 48. аския 51. Алсу 52. Нинья 53. Бакчиев 54. Парнас 55. пино 56. авеню. 

ТИГИНЕН: 2. ремарка 3. жыдымак 4. Раев 5. коло 6. Рада 7. дєшї 8. саадак 9. сурма 10. синто 15. Ераз 16. Рудный 17. по-
лиграф 18. авангард 20. Файзиев 21. кебаб 23. Элоиза 24. автобиография 25. Капабланка 28. нуска 30. люффа 31. куурдак 34. 
коллега 35. Осмоналиев 37. сїлєєсїн 38. Тїп 39. батальон 41. мамалак 42. Куланчы 45. октет 46. хайп 49. Сиам 50. ирис. 

КЫЗМАТВОРД
ТУУРАСЫНАН:
3. Математиканын бєлїгї.
8. Ык.
10. Коўгуроо їнї.
12. Гастарбайтер деген терминди ойлоп тапкан 
      немецтик федералдык канцлер.
13. Бий кадамы.
14. Тїркия, Грузия, Азербайджан 
      территориясынан єтїїчї дарыя.
19. “Мерси” - (фр.), “грациа” - (исп.), “ ...”- (орус.)
20. ООНдун Эл аралык соту жайгашкан шаар.
21. Борбор Американын цивилизациясы.
23. Чыгарманын бєлїгї, же їзїндїсї.
25. Такага кадалуучу темир.
26. Монгол малчы.
27. Ички Тянь-Шаньдын кырка тоосу.
28. Сокулук районунун шаары.
35. Деўиз толкунунун тїсїндєгї асыл таш.
38. № 1 фото. “Голос-10” долбоорунун катышуусу.
39. Шекспирде Офелиянын иниси.
40. Гарри Поттер жєнїндє романдарындагы 
      сыйкырчылардын абагы.
41. ... Абдраев (композитор).
44. Кофе кайнатуучу идиш.
45. А.Атамбаевдин жубайы.
46. Литванын акчасы.
50. Мавританиянын борбору.
51. Байыркы Египеттин ыйык коўузу.
53. Касымалы Баялиновдун чыгармасы.
56. Байыркы Рим акыны 
      (поэма “Прозерпинанын уурдалуусу”).
57. “Фрау и  ... сидели у арф” (палиндром).
58. № 2 фото. Канаты эў чоў куш (3,5 м).
62. “ ... – это когда все дома”(мульт.)
63. Австралиянын жаныбары.
64. Жебе атуучу курал.
65. Тифлис шаарынын азыркы аты.
66. Сїт азыгы.
67. Тїштїк африкалык абориген.

ТИГИНЕН:
1. “... – акылдын кабы, кєз – жандын айнеги” (мак.)
2. Тутка.
4. Египет мифологиясындагы Кїн кудайы.
5. Кандайдыр бир окуунун абдан ишенген 
    жактоочусу.
6. Израиль парламенти.
7. Россиянын индустриалдык региону.
8. Ынтымакташкан мамиле.
9. АКШдагы Талкитна жериндеги Стаббс аттуу 
    мышыктын кызмат орду.
11. Булчуўдарды сєєктєргє бекитип 
      бириктирїїчї ткань структурасы.
15. Африкадагы єлкє.
16. АКШнын штаты.
17. Шпион, тыўчы.
18. Тїштїк уюлга жєнєгєн Скоттун 
      экспедициясынын єлїмїнє себеп 
      болгон металл.
22. М.Лермонтов сїргїндє болгон жер.
23. Ш.Руставелидин “Жолборс терисин жамынган 
      баатыр” поэмасы ушул канышага арналган.
24. Уралдагы дарыя.
29. Зодиак белгиси.
30. Атмосфералык газ.
31. Эквадор менен Перудеги тил.
32. Елизавета II ємїрїндє биринчи жолу ушул 
      киши менен сїрєткє тїшїїнї єтїнгєн.
33. “Ачкалыкта алтындан бир  ... 
      жарма артык” (мак.)
34. Дїйнєдєгї эў ысык єлкє.
36. Дж.Вердинин операсы.
37. Санжар Бердибековдун ыры.
42. Нарындагы ГЭС.
43. Квазимодо сїйгєн цыган кызы.
47. КРнын эл артисти, ырчы, педагог.
48. Госдептин єкїлї.
49. Наган, револьвердин тїрї. 
52. Стоматолог, тиш доктору.
54. Грек мифологиясындагы тозоктун эшигин 
      кайтаруучу їч баштуу ит.
55. Совет мезгилиндеги Кыргызстандын 
      маалымат агенттиги.
59. Кытай чамгыры.
60. Жер термелїїнїн кїчїн єлчєє бирдиги.
61. Дан азыктарынын кабыгын данынан 
      ажыратууга колдонгон байыркы 
      буюмдарынын бири.
62. Єзєн.
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• Эгер бардык ишти жамандык ойлоп жасасаў, єз 
тамырыўды єзїў кескен болосуў.

• Жакшы ниет менен айтылган жалган сєз би-
ри-бирине кайраштырган, каршылаштырган 
чындыкка караганда жакшыраак.

• Жыгылган кишини тургузгусу келбеген адам єзї 
кулагандан сак болсун. Анткени, ал жыгылган 
учурда эч ким ага колун сунбайт.

• Бардык нерседе, бардык жерде чекти билген 
жакшы. Достукта да, душмандыкта да чекти 
билиш керек.

• Адамдын баары бир кїн тиги дїйнєгє кетет, 
тирїї кезинде жакшы атак алган адам гана 
тїбєлїк єлбєйт.

• Чектен ашкан ачуу коркууну пайда кылат, аш-
кере эркелетїї элдин кєз алдында сага болгон 
урматтоону тємєндєтєт. Ошондуктан, жек 
кєрїнбєш їчїн єтє каардуу, шылдыў болбош 
їчїн єтє жоош да болбо.

• Жаныбарлардын арасында арстан жогору, эшек 
пас деп айтышат. Бирок чындыгында жїк та-
шыган эшек адамдарды жара тарткан арстанга 
караганда жакшы эмеспи.

• Эки адам куру убара тартып, бекер иштеген 
болот. Алар: дїйнє жыйнап, бирок єзї пайда-
ланбаган адам, экинчиси, билим алып, бирок 
аны колдонбогон илимпоз.

• Наадан адам унчукпай отурганы оў. Бирок ал 
єзї їчїн эмне жакшы экенин билгенде наадан 
болбойт эле да.

• Эгер напси деген балээ болбогондо бир да куш 
аўчы койгон тузакка тїшмєк эмес, аўчы єзї да 
тузак койбойт болчу.

• Эгер даанышман адам акмактардын арасына 
туш болсо, алардан урмат-сый кїтпєй эле 
койсун, а эгер акмак дєєрїгєн сєздєрї менен 
акылманды жеўип койсо, буга да таў калыш-
тын кереги жок. Анткени, таш менен берметти 
талкалап салса болот.

• Эгер акылман тарбиясы жок кишилердин ара-
сында ооз ачалбай калса, буга таўкалбай эле 
койгула: барабан дїўкїлдєп атканда чоордун 
їнї угулбай калат, сарымсактын сасыгы атыр 
гїлдїн жыпар жытын басып кетет.

СААДИ: ”КЇНДЇН НУРУ ЄЧКЄНДЄН КЄРЄКЧЄ 
МИЎДЕГЕН ЖАРГАНАТТЫН КЄЗДЄРЇ КАШАЙЫП КАЛСЫН”

Бермет сєз

Перси акыны, жазуучу жана ойчул, дааватчы 
Муслихаддин Абу Мухамммед Абдаллах ибн Муш-
рифаддин Саади 1202-1213-жылдардын аралыгында 
Ирандын Шираз шаарында туулган. Жер кезген дер-
виш катары ал 15 жолу ажыга барган, Багдад, Дамаск, 
Иерусалим, Марокко, Египет, Абиссиния, Индостанда 
болгон. Крестїїлєр менен согушуп аткан учурда колго 
тїшїп калып, жїздєгєн туткандардын арасында Три-
поли шаарында аў казган. Анан алепполук бир кєпєс 
аны акча тєлєп туткандан бошотуп, єзїнє кїйєє бала 
кылып алган. 

 Саади жыйырма жыл бою жаман кийим менен 
жыўайлак жер кезип, жокчулукту, ачкачылыкты баш-
тан єткєргєн, ємїрї кыл учунда калган учурлары 
кєп болгон. Бирок ал ушунун баарына кайыл болуп, 
сапарын андан ары улаган. ””Мындай сапарлардын 
пайдасы єтє чоў: жер кезип жїрїп жїрєгїў сїйїнєт, 
ар кандай кереметтерди кєрєсїў, кызык нерселер-
ди угасыў, билимиў артып, жаўы адамдар менен 
таанышасыў, тагдырыўды сынайсыў” деп жазган 
ал єзїнїн “Гїлїстан” аттуу китебинде. Туулган жери 
Ширазга картайган кезинде гана кайтып келген. По-
эзия кїйєрмандарына ал “Гїлїстан”, “Бостон” аттуу 
жыйнактары менен белгилїї. Мамат САБЫРОВ
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