
Садыр ЖАПАРОВ:

ЭЛ КЫЗМАТЫНДА 

2020-жылы болуп өткөн парламенттик 
шайлоонун жыйынтыгын жалпы эл тааныбай, 
натыйжада бийлик алмашты. Ошондогу окуялар 
өлкөнүн коомдук-саясий туруктуулугунун 
бузулушуна алып келди.

Кыйын учурда депутаттар Кыргыз 
Республикасынын Премьер-министрлик кызматына 
мени сунушташты, Өкмөт башчынын ыйгарым 
укуктарын аткаруу милдети мага жүктөлдү.

Жүктөлгөн милдетти 2 ай аткардым.
“Бардыгы мыйзам талаасында чечилсин” 

деген ниетте Кыргыз Республикасынын 

Президенти кызматына шайлоо аркылуу аттанып, 
бүт милдетти тапшырып бердим. Таза, тең шайлоо 
өтсүн деген демократиянын принцибин бекем 
кармандым.

2021-жылдын 10-январында Президенттик 
шайлоону жана жалпы элдик Референдумду 
ийгиликтүү өткөрдүк. Шайлоочулардын 79,2% 
добушуна ээ болуп, биринчи тур менен Президент 
болуп шайландым. Бүткүл элдик добуш менен 
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы 
редакциясы кабыл алынып, Кыргыз мамлекети 
президенттик башкаруу формасына өттү.

Конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин 
ишин жетектөө милдети толугу менен мага 
жүктөлгөн. Президенттин ыйгарым укуктарына 
ылайык элге кайрылууларды жасоого укуктуумун.

Мага ишеним артып, өлкө келечегин колума 
карматкан жалпы кыргызстандыктарга аткарган 
иштерим тууралуу отчёт берүү өзүмдүн милдетим 
деп эсептеймин.

Менин тилегим – Кыргызстанды өнүккөн, 
ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө 
айлантуу. Бул «Келечекке кызмат» аттуу 
программамдын негизги өзөгү.

500 КҮН

«Элге отчёт берүү өзүмдүн милдетим деп эсептейм»
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Президенттик шайлоого талапкер болуп чыкканда, элибиз негизинен ушул 
маселелерди талап кылган, мен дагы аткарам деп убада бергем:

  Экономиканы калыбына келтирип, бюджетти кескин көтөрүү;
  Элибиздин басымдуу бөлүгү кедей, ортодон ылдый деңгээлде жашайт. 

Айрыкча жакырларга жакындан жардам берүү;
  Пандемиянын толкуну менен катуу күрөшүү;
  Кумтөрдү мамлекетке кайтаруу;
  Эл аралык аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүү.

Туура саясат, өзгөрүлгөн система —  
казынаны толтурат

2021-жылы консолидацияланган бюджеттин ресурстары би-
ринчи жолу 280 млрд сом өлчөмүндө пландаштырылса, натый-
жалуу фискалдык саясаттын натыйжасында кирешелер 32 млрд 
сомго өскөн. Консолидацияланган бюджет 312 млрд сомго же-
тип, 2020-жылга салыштырганда 64,5 млрд сомго көп. 5 жылдын 
ичинде эң көп чогулганы 148 млрд сом болгон.

Башкаруу системасын өзгөртүп, фискалдаштырууну күчөтүп, 
коррупцияны кыскартуу менен кошумча акча каражатын тапкан-
га жетиштик. 2022-жылы консолидацияланган бюджеттин көрсөт-
күчтөрүн 400 млрд сомдон ашырууга толук фундамент түзүлдү.

Белгилей кетчү нерсе, быйылкы жылга Бажы кызматы менен 
Салык кызматынын планы дагы 100 млрд сомго көбөйтүлдү, ар 
бирине 50 млрдга жакын. 2022-жылдын планын аткаруу —  буга 
чейин жылдан-жылга башка бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип жат-
кан миллиарддаган сомду бюджетке кайтаруу дегенди билдирет.

2023-жылга тышкы карызды төлөөнүн эң чоң көрсөткүчү туу-
ра келет, ушуга байланыштуу Аткаруу бийлиги бюджетке акча тү-
шүрүүнүн жогорку темпин сактап, 500 млрд сомго, 2024-жылы 
600 млрд сомго чейин жеткирүүнү пландап жатат.

Казынадан уурдагандар —   
он эселеп кайтарып жатат

Бийликке келген биринчи күндөн 
баштап, мамлекеттин эсебинен байыган-
дар менен катуу күрөш жүрдү. Ачылган 
коррупциялык схемалар боюнча мам-
лекеттин кирешесине 8 млрд сомдон 
ашык каражат жана мүлк түрүндө кайта-
рылды, жогорку кызматтагы аткаминер-
лер, сот жана укук коргоо органдарынын 
өкүлдөрү камакка алынды, жоопкерчи-
ликке тартылды. Коррупцияга каршы кү-
рөш улантылууда. Карапайым калктын 
казнасынан уурдагандар —  он эселеп кай-
тарып жатат.

Салык —   
бул бюджеттин 
негизги булагы

Бийлик бюджетти толтуруу үчүн 
жаңы салык ойлоп тапкан жок. Эко-
номиканын ар кандай секторлорунда 
бир катар реформаларды иштеп чы-
гуунун жана ишке ашыруунун натый-
жасында ийгиликтерге жетише алды. 
Кирешени көбөйтүүнүн гана үстүндө 
иш алып барды. Тандап алган багыт 
туура экенин реалдуу сандар далил-
деп турат. Бул цифралар жомок эмес, 
бүгүнкү күндүн чындыгы экенин тас-
тыктайт.

Салык кызматы 2013-жылы 37 млрд 
сомду 1 жылда чогултуп, бекитилген 
планды 97,2%га аткарган. Аткаруу бий-
лиги 2022-жылдын 5 айынын ичинде 
эле 60,8 млрд сом салык чогултту. 
Реалдуу сандар дээрлик 2 эсеге көп 
экенин ачыктайт.

Эл койгон талаптар, берген убадалар
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Реалдуу секторду өнүктүрүү —  
экономикалык өнүгүүнү камсыздайт

Мамлекеттик ишканалар жөнүндө сөз бол-
гондо, аларды өнүгүүнүн куралы катары кароо 
зарыл, алар экономиканын локомотиви болушу 
керек. Бул үчүн өнүктүрүү инструменттери жана 
механизмдери болушу шарт. Экономиканы ре-
формалоо максатында жаңы заводдорду ишке 
киргизүү жана реформаларды ийгиликтүү ишке 
ашыруу үчүн бир нече ишканалар түзүлдү:

— Айыл банктын азыркы уставдык капиталы 
5,5 млрд сомдон 100 млн долларга жеткири-
лет.

— РСК банктын азыркы уставдык капита-
лы 5,4 млрд сомдон 100  млн долларга жет-
кирилет.

— Керемет банктын уставдык капиталы —  8,7 
млрд сом.

— Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын азыр-
кы уставдык капиталы 2 млрд сомдон 100 млн 
долларга жеткирилет.

— Уставдык капиталы 1 млрд сом болгон 
«Кыргызиндустрия» акционердик коому түзүл-
дү. Тигүү жана эмерек тармактары үчүн фур-
нитураларды жана көмөкчү материалдарды 
чыгаруу, көп функциялуу принтерлерди, Wi-Fi 
роутерлерди, контролдук-кассалык машиналар-
ды, жеке компьютерлерди, ошондой эле башка 
инновациялык элементтерди чогултуу боюнча 
долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда.

— “Улуу көчмөндөрдүн мурасы” улуттук хол-
динги 8 млрд сом уставдык капиталы менен тү-
зүлүп, бул тоо-кен, гидроэнергетика, билим бе-
рүү, туризм жана башка тармактарда 30дан ашык 
ири долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдө.

— Уставдык капиталы 1 млрд сом болгон Ту-
ризмди өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Аталган фонд 
ушул жылы эле 34 долбоорду ишке ашыра баш-
тайт. Анын ичинде 10 инфраструктуралык жана 
9 маалыматтык.

Кумтөр алтын кени 
Кыргызстандын толук ээлигине 
кайтарылды

Эң чоң улуттук байлыгыбыз болгон Кумтөр кенинин Кыргызстанга 
толук жана биротоло өтүшү, өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш 
учур болду. «Кумтөр элге өтсүн» деген элдин талабы аткарылды. 
Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек! 
Акылбек Жапаров, Динара Кутманова, Камчыбек Ташиев, Курманкул 
Зулушев, Тенгиз Бөлтүрүк баштаган команда ар тараптуу күрөштү 
жүргүзүшкөнүнүн жыйынтыгы экенин баса белгилеп кетүү зарыл. 
2021-жылдын май айында Кумтөр алтын кенине тышкы башкаруу 
киргизилген күндөн баштап, кенден таза киреше мамлекеттин бюджетине 
түшө баштады. Буга чейин жыл сайын дивиденддердин символикалуу 
көлөмдөрүн гана алып келсек, тактап айтканда, 20 жылдын ичинде 
жалпысынан 85  млн доллардын тегерегинде дивиденд алып келсек, 
2021-жылдын жети айында эле 323 млн доллар таза кирешеге ээ болдук. 
Быйыл буюрса, 500 млн долларга чейин алабыз деп турабыз. Адистердин 
эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 млрд доллар 
киреше алууга жетишебиз, башкача айтканда, 160тан баштап 200 тоннага 
чейин алтын казылат. Бул бюджетке түздөн-түз чоң пайда, колдоо.  
Кумтөр кенин кыргыз тарап иштетип баштаган кезде, Лондондогу 
Баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы “Кыргызалтын” ишканасын 
ишенимдүү компаниялардын тизмесинен чыгарып, кыргыз алтынын 
биржага чыгаруудан баш тарткан учур катталган. 2022-жылдын 3-майында 
LBMA “Кыргызалтын” ишканасынын ишенимдүү компания деген статусун 
калыбына келтирди. Кыргызстан бир гана Кумтөр маселесинде жеңүүчү 
болуп чыккан жок. «Мегаком» уюлдук компаниясынын эл аралык соттук 
ишинде дагы коррупциялык инвестициялык келишим болгонун далилдеп, 
улуттук кызыкчылыкты коргой алды.

Тышкы карызды өз убагында төлөйбүз
Кыргыз мамлекети 2023-жылдан 2028-жылга чейин 400 млн дол-

лардан ылдый эмес карызды төлөйт. Мунун ичинен 75%ы тышкы ка-
рыз. Мамлекеттик карызды тейлөөгө алдыңкы 5 жыл катары менен 
туруктуу түрдө 35–40 млрд сомдун тегерегинде каражат жумшалат. 
Мунун 50%ы Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөнөт. 
Консолидацияланган бюджеттин көлөмүн 400–600 млрд сомго жет-
кирүүнүн максаты дагы ушул себептен. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 
жылдан бери алган карыздарыбызды төлөшүбүз керек. Төлөй алба-
сак, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөнүн беделине шек келге-
ни турат.

2020-жылы эле эмгек акыларды көтөргөндү, жол, мектеп жана 
башкаларды салганды, ири долбоорлорду пландап, ишке ашырганды 
мындай кой, тышкы карызыбыздан кантип кутулабыз деген маселе 
күн тартибине коюлуп, айлабыз куруп турган маал экенин эске сала ке-
тейин. Өлкөбүздө тынчтык, элибизде ынтымак болсо, мындан кийин 
карызды өз убагында, бир күн кечиктирбей төлөйбүз. Буга мамлекети-
биздин күчү жетет. Киреше булактарыбыз пайда боло баштады.

Ошол эле учурда Кыргыз Республикасында тышкы карыздын 
ИДПга карата көрсөткүчү АКШ, Грузия жана Арменияга салыштыр-
малуу туруктуу болуп саналат.
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Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө

Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев мененКазакстан Республикасынын президенти Жоомарт-КасымТокаев менен

Түрк Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен

Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев мененАрмениянын премьер-министри Никол Пашинян менен

Кытай Эл Республикасынын президенти Си Цзиньпин менен

Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен
Улуу Британиянын экс-премьер-министри Борис Джонсон  

жана БУУнун башчысы Антониу Гутерриш менен

Тышкы саясатта 
стратегиялык 
өнөктөш мамлекеттер 
жана коңшу өлкөлөр 
менен алака, мамиле 
кылууну бир калыпка 
сала алдык. Негизги 
стратегиялык 
өнөктөш 
болгон Россия 
Федерациясынын 
жетекчилери менен 
тил табышууда 
дипломатиянын 
бийик үлгүсүнө 
жетиштик. Евразия 
Экономикалык 
Союздун мүчөлөрү 
болгон мамлекеттер 
менен аталган 
Союздун талаптарын 
толук аткарып, 
ишенимди 
бекемдедик. 

Кыргызстан 
тышкы саясатта 
көп векторлуу 
багытты тандап, 
бардык өлкөлөр 
менен алака түзүүнү, 
дүйнөдө тынчтык 
өкүм сүрүүсүн 
каалаган өлкө экенин 
далилдеди.

Глазгодо климатты 
жакшыртуу, 
мөңгүлөрдү сактоо 
боюнча Дүйнөлүк 
лидерлердин 
саммитинде 
жасаган билдирүү, 
демилгебизден кийин 
2022-жылды БУУ 
«Тоолорду туруктуу 
өнүктүрүүнүн эл 
аралык жылы» деп 
жарыялады.

«БИЗ ЖАҢЫ ДООРДУ ЖАРАТЫШЫБЫЗ КЕРЕК»
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Жөлөк пулдар 1-октябрда, 1-январда, 1-июнда 3 жолу көтөрүлдү:
  810 сом “үй-бүлөгө көмөк” жөлөкпул 2016-жылы коюлган, ошондон бери көтөрүлгөн эмес 

болсо, азыр 1300 сомго чейин жетти. Бул пособие —  364 200 жанга берилет.
  жетим балдарга каралган акча 3 жолу көтөрүлдү —  Кыргызстанда мындай 18 900 бала бар.
  ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 4000 сом алчу, азыр 8000 сомдон 

алышат. Мындай адамдар бизде 70 миң.

Мамлекеттин өнүгүүсүнө социалдык 
жоопкерчиликтин мааниси терең

Экономикада кандай гана өсүштөрдү айтпайлы, чындыгында, эли-
биздин басымдуу бөлүгү ортодон ылдый деңгээлде жашаарын эч 

кимден жашыра албайбыз. Эл президенттен эмнени сурайт? Албетте, 
пенсия, жөлөкпул, айлыктарды көтөрүүнү, турак жай менен камсыз-
доону, документи жок үйлөрдү документтештирүүнү, жерлерин транс-
формациялоону суранат.

2022-жылдын 1-январынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар аз 
камсыз болгон жарандарга, “Үй-бүлөгө көмөк” мамлекеттик жөлөкпул 
алган муктаж үй-бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифин 77 тыйын-
дан 50  тыйынга түшүрдүк. Калган айырмасын Аткаруу бийлиги төлөп 
бере турган болгон. Бул демилге 112 миң үй-бүлөнү камтыйт.

Балдар үйү, карылар үйүнө барганда тамактануусун жакшыртуу боюн-
ча чечимди жеринде кабыл алып, тамагына бөлүнгөн каражатты 110 сом-
дон 220 сомго көтөрдүк.

2022-жылдын 1-январынан баштап сугат жер, кайрак жер, жайыт жана 
чөп чабыш жерлерге салык төлөнбөй турган болду. Дыйкан-фермерлерге 
6% менен насыялар бериле баштады. Ипотеканын проценти 4кө түш-
тү. Документи жок үйлөрдү документтештирүү, жерди трансформация-
лоо жаатында жылдап чечилбей келе жаткан элдин көйгөйү чечилүүдө.

2022-жылдын апрелинен тартып социалдык чөйрөнүн кызматкерле-
ри үчүн эмгек акыны өлкөнүн тарыхындагы эң масштабдуу жогорулатуу 
болду, ошондой эле социалдык жөлөкпулдардын өлчөмү 2–3 эсеге кө-
бөйтүлдү. 1-августтан тартып бюджеттик чөйрөнүн айлыктарын, 1-ок-
тябрдан тартып пенсияларды көтөрүүгө кошумча каражаттар жумшала 
турган болуп жатат.

Бактыгүл МАТИЕВА,  
Ош облусу:

   — Эч жерде иштебейм, 
төрт балам бар. Жолдо-
шум ден соолугуна байла-
ныштуу эч жерде иште-
бейт. Буга чейин ар бир 
балага 810 сомдон алып 
келдик. Июнь айынан 
тартып жөлөкпулдун өл-

чөмү көбөйдү. Азыр ар бир балага 1200 сомдон 
алып калдык. Мамлекет тарабынан балдар-
га көрүлүп жаткан мындай камкордук үчүн 
чоң рахмат. Кыйналып жашаган жарандарга 
Президент тарабынан көңүл бурулуп жатка-
нына ыраазы болдук.

Жаңыл 
ӨМҮРЗАКОВА,  
Нарын облусу:
   — Нарын шаарындагы 
№1 Т. Сатылганов атын-
дагы орто мектепте 
кыргыз тили жана ада-
бияты сабагынын муга-
лими болуп иштейм. Асыл 
кесиптин ээлеринин түй-

шүктүү эмгеги буга чейин бааланбай, көмүс-
көдө калып келди. 2000-жылдары 1000 сомго 
чыкпаган айлыкты жеткире албай, кыйна-
лып-кысталып жашап келгенибиз эч кимге 
деле жашыруун эмес. Соңку жылдары 22 миң 
сом айлык алсам, учурда 41 миң сомду колго 
алып жатам. Эмгек өргүүгө чыгып, колума 120 
миң сом алдым. Эми мындай камкордукка ак 
эмгегибиз менен жооп кайтарууга милдет-
түүбүз.

Раушан 
ШАБДАНБЕКОВА, 
Ысык-Көл облусу:
   — Мен китепканада 
бөлүм башчы катары 
9 миң сом айлык менен 
иштечүмүн, апрель айы-
нан бери 18 миң сом ай-
лык алам. “Башка жумуш 
болсо кетип калсакпы”- 

деген эки анжы ойдон кутулдук. Канча жыл-
дан бери көксөп келген мүдөөбүз иш жүзүнө 
ашты.

Артык КАДЫРОВА,  
Талас облусу:

   — Балам Баяман Туратбеков 
төрөлгөндөн бери жүрөк кемти-
ги оорусу менен жабыркап келет. 
2013-жылдан 2016-жылга чейин 
3000 сом өлчөмүндө дары-дар-
мегине мамлекет тарабынан 
жөлөкпул алып турчубуз. 2016-
жылы 1000 сом кошулуп, 4000 

сомдон алып баштаганбыз. Бүгүнкү күндө 10400 сом 
акча каражатты баламдын дары-дармегине алып 
жатам. Бул мен үчүн, балам үчүн жакшы каражат.

Жылдыз ТАГАЕВА, 
Баткен облусу:

   — Баткен облустук үй-
бүлөлүк медицина борбо-
рунда эмгектенем. Эмгек 
стажым 10 жыл. Буга 
чейин 8000 сом айлык ал-
чумун, апрелден баштап 
айлык акы көтөрүлгөндөн 
кийин,  бүгүнкү күндө 14 

000 сом алуудамын. Буюрса, август айына 30 
күндүк эмгек өргүүсүнө 23 миң сом берилет деп 
айтышты.

Баяман Туратбеков

«КАРАПАЙЫМ ЭЛДИН БАСЫМДУУ БӨЛҮГҮН КОЛДОО –  
МЕНИН ЖҮРӨГҮМДӨГҮ ИШ»
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«МӨҢГҮЛӨРДҮН КОРГООЧУСУ – АЙКӨЛ МАНАСТЫН КАЛКЫ» 
ДЕГЕН ИДЕЯНЫ ДҮЙНӨГӨ ЖАЙЫЛТКЫМ КЕЛЕТ»

Биз жаңы Кыргызстанды курууга баратабыз

2022-жылдын 8-июнунда Борбор Азия аймагын-
да эң ири гидроэлектрстанциялардын бири 

болчу «Камбар-Ата-1» ГЭСинин курулушунун башталышына  
старт берилди. 

“Камбар-Ата-1” ГЭСи иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор 
Азияга да пайдалуу болот. ГЭСтин курулушу кошуна өлкөлөр-
дүн сугат суу маселелерин чечүүгө өбөлгө түзүү менен катар 
аймактагы суу-энергетикалык балансты стабилдештирүүгө 
салым кошот. Жай мезгилинде иштелип чыккан энергияны 
“CASA-1000” долбоору аркылуу алыскы өлкөлөргө да импорт-
тоого шарт түзөт.

“Камбар-Ата-1” ГЭСинде жылына 5,6 млрд кВт/саат электр 
энергиясын өндүрүү күтүлүп жатса, өндүрүлгөн электр энер-
гиясынын ар бир кВт/саатын “CASA-1000” долбоору аркылуу 
5,15 АКШ центине сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Бул жаг-
дай Кыргызстандын экономикасына чоң салым алып келет, өл-
көбүзгө түшүүчү жылдык таза пайда 234 млн долларды түзөт. 
ГЭСти куруунун жалпы сметалык баасы 2 миллиард 916 мил-
лион 600 миң доллар. Курулуш алты этаптан турат. Долбоор 
бюджеттик каражаттардын жана тартылган инвестициялардын 
эсебинен каржыланат.

Бүгүнкү замандын чакы-
рыктары менен корку-

нучтарына тийиштүү жооп кай-
тарууга, аймактагы тынчтыкты 
сактап, эл-журтубуздун кооп-
суздугун камсыздоого заманбап 
техникалардын болушу дагы өтө 
маанилүү фактор болуп саналат. 
Ошондуктан, чек арачыларыбыз-
ды заманбап техника жана жаңы 
технологиялар менен камсыз кы-
лууну улантып жатабыз.

Чек араны кайтарууда зарыл 
болгон жаңы чек ара тозоттору, 
турак үйлөр, учкучсуз учуучу ап-
параттар, брондолгон техника-
лар, автоунаалар жана башка ку-
рал-жарактар сатылып алынууда.  
Булардын баарын мамлекеттик 
бюджеттин эсебинен өз акчабыз-
га сатып алып алуудабыз.

Балыкчы–Кочкор темир жолунун курулушунун башталышына старт берилди. Бул 
долбоор жаңы темир жол түйүнүнүн пайдубалын түзүп, өлкөнүн келечеги үчүн зор 

мааниге ээ болот. “Кыргыз темир жолу” УК” МИ учурда “Балыкчы–Кочкор–Кара-Кече” 
(186 км) темир жолунун курулуш долбоорун ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзүүдө. 
“Балыкчы–Кочкор–Кара-Кече” долбоорун ишке ашыруунун биринчи этабы —  узундугу 
63 км түзгөн Балыкчы–Кочкор темир жолунун участогун куруу пландалууда. 2030-жылга 
темир жолду толук бүткөрүп, ишке киргизүү күтүлүүдө. Долбоор өз каражаттардын эсе-
бинен ишке ашырылууда.

Мындан сырткары, Балыкчы–Барскоон автожолунда реконструкциялоо иштери жү-
рүп жатат. Бул долбоор «Кыргызалтын» ачык акционердик коому тарабынан каржыла-
нат. Эч кандай карыз алынбайт. Өз күчүбүз менен бүтүрөбүз. Өзгөчө белгилей кетүүчү 
нерсе, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу долбоордун башкы подряд-
чысы ата мекендик компания —  Кыргыз Республикасынын Жолчулар Ассоциациясы.
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«КЫРГЫЗСТАНДЫКТАР ӨЗ ЖЕРИНДЕ КОР БОЛБОЙ ЖАШАСА ДЕЙМ»

Баткен Кыргызстандын жүрөгү
Көп жылдардан бери чечилбей келе 

жаткан чек ара маселеси чындыгында 
ар бир бийлик үчүн татаал чечимдер-
ди кабыл алууга аргасыз кылат. Ушул 
жылы Тажикстан менен чектешкен 
Баткен облусундагы адам өмүрү менен 
коштолгон чыр кайгылуу окуя болду. 
Чектеш өлкөлөр менен мамлекеттик 
чек аранын юридикалык тариздөөнүн 
аяктабагандыгы, айрым участкалар 
боюнча сүйлөшүү процессиндеги та-
таалдыктар, Кыргызстанга стратегия-
лык транспорттук инфраструктуранын 
коңшу өлкөлөрдүн аймактары аркылуу 
өтүшү – республиканын аймактык бү-
түндүгүнө тикелей коркунуч болгону 
чындык.

Баткен Кыргызстандын акыркы чеги 
эмес, өлкөнүн дарбазасы. Кыргыз-тажик 
чек арасында болгон окуялардын кесе-
петинен жабыркаган Баткен облусуна 
азыр өзгөчө көңүл бурулуп жатат:

  Жабыр тарткан аймак 3 айдын 
ичинде калыбына келтирилди. 

  Баткенге биринчи жолу страте-
гиялык чек катары мамлекеттик дең-
гээлде көңүл бурулду. 

  Облуска өзгөчө статус берилди.
  Өнүктүрүү программасы кабыл 

алынып, 500 млн сом жыл сайын бө-
лүнмөй болду.

  62 чек арага чектеш айылдар-
дын туруктуу тургундары үчүн же-
ңилдиктер каралып, 2022-жылдын 
1-мартынан тартып пособие алуучу-
лардын үй-бүлөлөрүнүн ар бир бала-
сына 1000 сомдон “Үй-бүлөгө көмөк” 
компенсация төлөнүп бериле башта-
ды. 

  2022-жылдын 1-мартынан тар-
тып Баткен облусунун өзгөчө ста-
туска ээ болгон чек ара аймактарын-
да туруктуу жашаган жарандардын 
пенсияларына 2000 сомдон ай сайын 
төлөнүүчү компенсациялык төлөмдөр 
берилүүдө.

Президенттик шайлоого аттанганда 
биринчи үгүт иштерин Исхак Раззаков-
дун жери – Баткенден баштаган болчу-
мун.  Раззаковдун 110 жылдыгынын ур-
матына Исфана шаарын Раззаков шаары 
деп атадым. 

Баткен окуялары 
мамлекеттин коргоо 
жөндөмдүүлүгүн 
күчтөндүрүү 
зарылдыгын ачыктады

Кыргызстандын 30 жылдык тары-
хында биринчи жолу өзүбүздүн кара-
жатыбызга ок өтпөс машиналар, тик 
учак, пилотсуз учактар, аскер техни-
калары сатылып алынды. Булар ме-
нен бирге бир катар күч түзүмдөрү-
нүн кызматкерлеринин айлыктары 
жогорулады.

Улук офицерлер мурда 25 миң 
сомдун тегерегинде айлык алса, ай-
лыктары көтөрүлгөндөн кийин 37-40 
миң сомдун тегерегинде алып ка-
лышты:

«Баткен облусунун статусу 
жөнүндө» мыйзамы 
Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 
2021-жылдын 
10-сентябрындагы №113 
Жарлыгы менен бекитилген.

1) өзгөчө салык режими;
2) Кыргыз Республикасынын Министр-

лер Кабинети тарабынан мамлекеттик ке-
пилдиктерди караган өзгөчө инвестиция-
лык режим;

3) товарларды жана кызмат көрсө-
түүлөрдү мамлекеттик сатып алууну жүзөгө 
ашыруунун өзгөчө режими;

4) Кыргыз Республикасынын Министр-
лер Кабинети тарабынан аныкталган тиз-
мекке ылайык калкка мамлекеттик жана 
муниципалдык кызмат көрсөтүү боюнча 
өзгөчө жеңилдетилген режим.

Баткен облусунун өнүгүүсү

44 млн сом
БатМУнун 50 орундуу жатаканасынын  
курулушу үчүн.

6%
Облустун өнүгүүсү үчүн 
жеңилдетилген насыялар.

4%
25 жылдык мөөнөттүү ипотекалык  
насыялар.

1.5 млрд сом
2022-жылга пландалган инвестициялар. Инфраструктураны 
өнүктүрүү үчүн жумшалчу пландалган каражат 
(ирригациялык каналдар, социалдык объектилер жана жолдор).

505.9 млн сом
«Капиталдык салым» статьясы боюнча  
23 социалдык объект курулду.

50 млн доллар
Баткен облусунун өнүгүшү үчүн Дүйнөлүк Банк тарабынан 
бөлүнүүчү каражат.
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Президенттин 500 күндүк ишмердүүлүгү тууралуу саясий сүртүмдөрдү жазууга 
келгенде көп ойлонууга туура келет. Президенттикке аттанган шайлоодо эмне 
убадалар айтылды эле? Алардын кайсынысы аткарылды? Так цифралар, так 
фактылар келтирилген салыштырууларды башкаларга бердим. Бүгүн адамдар 
шашмабыз. Эжигейдей эзген узак сөздөрдү окубай да, укпай да калдык. 
Ошондуктан кыска гана айрым сүртүмдөрдү эске салмакмын.

5 күн эмес, 
5 жылдай убакыт

500 күн сары эсеп салсаң 5 жылдай 
болсо талдап жаза аласыңбы? Жазган-
да да ага гезит бети чак келеби? Ар 
бир күнү өзүнчө роман го. Кайсыл бир 
макаламда жаздым эле “Президент С.
Жапаровдун бүгүнкү Кыргызстанды 
кабыл алган абалын душманга да каа-
лабас элем”- деп.

Жараткан Кудайым Садыр Жапаров-
ду канча бир сыноолордон өткөзүп, бет-
тегенинен кайтпаган өжөрлүгүн көрүп, 
Кыргызстанды чөгүп бараткан саздан 
сууруп чыгат деп ишенип, эл башына 
алып келди окшойт деп калам. Дүйнө-
нү каптаган пандемия оорусунан улам 
чыккан дүйнөлүк экономикалык кризис 
ансыз да араң жан Кыргызстандын эко-
номикасын таптакыр очорултуп койгон 
эле. 30 жыл тамырлашып, мамлекеттик 
бийликтин бардык бутактарын жылан-
дай ороп алган коррупцияны жоготуу 
мүмкүн эместей кырдаал түзүлгөн. Буга 
чейинки эки жолку болгон элдик төң-
көрүштөгү элдин талабынын аткарыл-
бай, мурунку эле эски жолго түшүшүнүн 
себеби да так ушул коррупцияны жеңе 
алышпаганынан болгон. К. Бакиев да, 
А. Атамбаев да, С. Жээнбеков да иш 
баштаарда “Коррупция менен аёосуз 
күрөшөбүз” дешкен. Бирок ишке кел-
генде жандарынын тынчына карашып, 
“Мен сага тийбейм. Сен мага тийбеге” 
өтүшкөн. Анткени, коррупция менен 
күрөшүү Кыргызстанда мүмкүн эмес-
тей, кыргыз улутунун улуттук мүнөзүнө 
туура эмес келчүдөй туюлчу. Баарыбыз 
кыйкырабыз, “Коррупцияны жоготку-
ла. Мамлекеттин, элдин байлыгын та-
лап-тоногонду аябай камагыла”- деп. 
Иш жүзүнө келгенде эле кайра “Ме-
нин тууганымды, жердешимди эмнеге 
камайсың? Тийбе. Коррупция менен 
күрөшсөң башкадан башта. Меникине 
тийбе”- деп чыкмай адатыбыз бар. Эл-
дин канын соруп байыган ичкич-жегич 

чыныгы коррупционер экенин билсек 
да “Камаба. Бошот” деп митингге чы-
гып, сотторго чууруп барабыз. Мындай 
кыргыз мүнөзүбүз менен биз улуттун 
да, мамлекеттин да түбүнө жетип, жок 
кылаарыбыз айдан ачык экенине кө-
зүбүз жетип турса да ушинтебиз. Мын-
дай акмакчылык кыргыздарда гана бар 
болсо керек. “Бийликтегилер адилет-
түү болгула. Калыс болгула. Чындык-
тан тайбагыла”- деген талап коёбуз 
да, өзүбүз ар бирибиз Жараткан Кудай 
астында мен да адилеттүү болоюн. 
Чындыктан тайбайын. Жатындаш бир 
тууганым болсо да коррупционер бол-
со “Сенин коррупционер экениң чын. 
Эми жазаңды тарт”- деп ачыгын ай-
тайын дей албайбыз. Мына ушундай 
кыргыздын мүнөзүн жакшы билип тур-
са да Садыр Жапаров коррупция менен 
аёосуз күрөш баштады. Мамлекеттин, 
элдин ырыскысын митедей соруп чар-
дагандар, алардын жакын туугандары 
жыргал жашоолорунан айрылышууда. 
Алар бүгүнкү бийликтин айыгышкан 
душманына айланды. Алар Президент 
Садыр Жапаровдун жасап жаткан иш-
теринин бирин да көргүсү келишпейт. 
Кичине кынтык табышса ойду-тоону 
айтып, чымынды пилге айлантып жа-

мандап чыгышууда. Жалган жалаалар-
ды ойлоп тапкандары да толо.

Садыр Жапаров элге кайрылып, 
“Жаңы Кыргызстанды курабыз. Бар-
дык тармактар боюнча реформаларды 
жүргүзөбүз. Коррупцияны түп тамы-
рынан бери кыркып жок кылабыз”- 
дегенде эле чыркырап жазгам. “Кыр-
гызстанда коррупция менен күрөшүү 
бул жети баштуу ажыдаар менен кү-
рөшкөнгө тете. Биздикиндей бардык 
тармагы кыйраган мамлекетте рефор-
ма жасайм деш өзүн-өзү тозок отун 
кечүүгө түртүүгө барабар. Реформа-
нын жүрүшү ушундай болот, этиңди 
тилип туз сепкендей ачуу жагдайлар 
түзүлөт”- деп.

Беттегенин бербей, бардык тар-
мактар боюнча реформаны баштоодо. 
Анын «дөңгөлөгү» улам айланган са-
йын «чыңыргандар» чыгууда. Бир, эки 
мисал. Саламаттыкты сактоо министр-
лигинде али реформа баштала электе, 
жөн гана кадрдык тазалоону баштап, 
уюкташып алган коррупциялык систе-
маларга кичине тийишкенде эле эмне-
лер болуп кетти? «Мектеп директорло-
ру алмашат» – дегенге кандай чуу чы-
гууда. «Этиңер туз сепкендей ачышат» 
– дедим беле.

Биз кеп кылган Сингапур, Түштүк 
Корея, Япония бүгүнкү жыргал тур-
мушка, гүлдөгөн мамлекет курууга 
оңой эле жетишип калышыптырбы? 
Камоолор, ал түгүл коррупционерлер-
ди суроо-сопкуту жок атуулар. Кыңк 
эткендин тумшугун талкалоолор ме-
нен жетишкен. Аталган өлкөлөрдө да 
реформанын жүрүшүндө жаңылуулар, 
туура эмес кадамдар жасалып, кай-
ра оңдоолор болгон. Башкысы түпкү 
максат мамлекеттин мамлекеттүүлү-
гүн бекемдөө, коррупцияны жоготуу, 
мыйзамды сыйлаган, туу туткан, кый-
шаюусуз сактаган укуктук мамлекет 
куруу болгондуктан акыры ошого же-
тишишкен.

Бүгүнкү Президент Садыр Жапаров 
баштаган «Жаңы Кыргызстанды» куруу 
жолу оор жол. Бирок «Оор экен» – деп 
артка чегинбей аягына чыгаруучу жал-
гыз туура жол. Оңой, жыргал жашоого 
жетишүү жомокто гана болот. Астыда 
али бийик ашуулар, тирештер, кар-
маштар турат.

Жүрөккө басылган мөөр
«Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп 

ичет» – дегендей Президент Садыр 
Жапаров тууралуу душмандары чы-
гарган ар кандай ушактарга эл үрпөйө 
жокту чындай жазгандарга ишенээр-
ишенбесин билишпей, дендароо боло 
түшкөн учурлар көп.

Мен ачыгын айтайын. Садыр 
Жапаровдун жүрөгүнө басылган мөөр 
бар. Ал чындык деп карда уктаган 
апасы. Темир тор артындагы өлүм ме-
нен өмүрдүн ортосундагы күрөш. Өтө 
жакындарынан айрылып жүрөк сыз-
даганы. Шайлоо учурундагы жолугу-
шууларга жүзүн көрүп, сөзүн уксак деп 
миңдеп агылып келишкен шайлоочу-
лардын ишеним артып жанган көздө-
рү. Элдин эбегейсиз ишеними. Ишени-
ми жана да ишеними.

Дүнүйөгө азгырылбайт. Эл ырыс-
кысына кол салбайт. Коррупцияга бар-
байт. Жеке кызыкчылыгын мамлекет-
тин, улуттун кызыкчылыгынан жогору 
койбойт. Эли, мамлекети үчүн таза, 
калыс, акыйкат, адилет, ак ниети ме-
нен мыйзамдуулукту туу тутуп иштеп 
берет. Анткени, жогорудагы мен айт-
кан жүрөгүнө басылган мөөр Жараткан 
Кудай тарабынан ушул иштерди атка-
расың деп басылган. Башка жолу жок. 
Буга жалпы элибиз ишенип, иштөөгө 
мүмкүнчүлүк жана убакыт гана бери-
шибиз керек.

Чолпонбек АБЫКЕЕВ

«БИЗ ЖАЗГАН, КАБЫЛ АЛГАН МЫЙЗАМДАР ЭЛ ҮЧҮН ИШТЕШИ КЕРЕК»

5 жылга тете 500 күн

Жарандык демилгени  
Аткаруу бийлиги колдоого алат

Баткен облусунун Кадамжай шаарындагы Алгакадам участкасында магис-трал-
дык каналдын курулуш иштери башталды. Бул канал ишке киргенде 4200 гектар 
жерди сугат суу менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Ирригациялык объектинин 
узундугу 27,8 чакырымды түзөт. Долбоордун болжолдуу наркы 634,2  млн сомду 
түзөт.

Мамлекет мага эмне кылып берди деп алакан жайып олтурбай, өлкөгө салым ко-
шолу, аткарылып жаткан иштерге демилгечи бололу деген максатта чоң жана уни-
калдуу долбоорду баштап, жарандык демилгени көрсөтүп, аймактын инфраструк-
турасын өнүктүрүүгө салым кошуп жаткандарды Аткаруу бийлиги колдоого даяр.

Долбоорду ишке ашыруу жарым-жартылай «Алгакадам» коомдук бирикменин 
каражаттарынан, жарым-жартылай республикалык бюджеттин эсебинен каржыла-
нат.

Мындан сырткары, өткөн жылдан тартып жалпы республика боюнча ирригация-
лык тутумду жакшыртуу боюнча масштабдуу иштер жүрүүдө, бул максатка бюджет-
тен 1 млрд сом бөлүнгөн.

Буйрутмачы: КРнын Президентинин Администрациясы. «Учкун» ААКнын басмаканасында басылды. Нускасы: 400 000


