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Баткен

Экономика -  
башкымаселе

алып келе турган 100 тонна алтыны- 
быз турат. Эгер, канча алтын бар экени 
каттоодо турганда бир дагы киши 100 
миллион долларга сатмак эмес. Ошон- 
дуктан мурдагы келген жетекчилердин 
баарында каттоо жургузулбей, эл бил- 
бесин деген аракет болгон. Элге канча 
суубуз, канча токоюбуз, жаныбарыбыз 
бар экенин айта албайбыз. Жарандары- 
бызда канча мулк бар экенин билбейбиз. 
Баары каттоого алынып, ачык айкын 
болгондо уурдаганга да мумкунчулук 
болбой калмак.

Бюджетибиз элге ачык айкын бо- 
луш керек. Анткени элден чогулган са- 
лыктан бюджет топтолот. Ачык-айкын 
болсо, бюджетке эч ким кол сала албайт. 
Системаны езгортпесек, укук коргоо 
органдары курешуп, буларды жеце ал
байт. Мамлекеттик сатып алууларда ким 
кайдан, канчага сатып алды, дуйнелук 
баасы канча, баары ачык керсетулуп, 
электрондук варианты жарыяланып ту- 
руш керек. Мына ушундай жол менен 
коррупциянын тамырын кырксак бо
лот. А биз Кытайдан, Россиядан келген 
товарлардын эсебин билбейбиз. Ошен- 
тип коррупция есуп жатат. Ал эми пара- 
корчулук боюнча мыкты мугалимдердин 
же дарыгерлердин айлыктарын жогору- 
латмайынча ушундай керунуштер боло 
берет. Мугалим окуучусуна картошка са
тып отуруп, эртеси кантип сабак берет? А 
биз мугалимдерди ошол децгээлге жет- 
кирип койдук.

-  “Кумтор” боюнча тузулгвн
акыркы келишим эмнеге карал-
бай жатат жана 100 миллионго
сатылган “Жеруй” тууралуу эм-
нелерди айта аласыз?
-  Мурдагы премьер-министр Сапар 

Исаков “Кумтер” келишимин бутурдум 
деди. Бирок, биз ошол келишим- 
ди кербей койдук. Азыркы премьер- 
министр дагы кол койбой чоюп жатат, 
кумен санап жатса керек. Бизге парла- 
ментке келсе керет элек. 2007-жылы 
А.Атамбаев Премьер-министр учурун- 
да “Кумтер” маселеси боюнча жумуш- 
чу топту жетектегем, “Кумтерден” 17 
пайыз акцияны алганбыз. Эгерде Та- 
наев 17 пайызын сатып жибербегенде, 
баары 52 пайыз болмок. Анан Атам
баев премьерликтен кегги. Мени четтетип 
коюшту.

Негизи канадалыктар биздин кен- 
ди изилдеп, анан кендин езун эле 
курееге коюп, акча алып иштетиптир. 
Биз ал финансылык моделди керуп 
тушунуп алдык. Ошол модель менен 
“Жеруйдун” алтынын Европадагы чоц 
бир банкка курееге койсок, бир же эки 
жылда 10 тонна алтын менен бут ак- 
часынан кутулуп бутет элек. Керуп би
лип туруп эле ушуну жасабай коюшту. 
2012-жылы “Жеруйдун” сатылышына 
мен каршы чыккам. Канадалыктардан 
уйренбедукпу, муну тендерге чыгарып 
эмне кыласыцар, “Кыргыз алтынга” бер- 
гиле “Жеруйдун” езун курееге коюп, ал
тын чыгара берсин дегем. Жумуш орун- 
дары тузулуп, Таластын эли жумуш менен 
камсыздалып, 90 тонна алтын езубузде 
калмак.

-  Айылдарды дотациядан чы-
гарыш учун эмне кылуу керек?

-  2005-жылы эки тепкичтуу бюд
жетке еткенбуз. Бирок, бул система 
карама-каршылыкты жаратты. Каржы- 
лоо министрликтен мэрияга же мэрия- 
дан туз эле айыл екметке келет, тактап 
айтканда, ортосундагы райондук бюд
жет менен райондук кецеш жоюлган, 
облустук децгээлдеги бюджет да, аны 
бекиткен депутаттар да жок. Бирок 
терт децгээлдуу башкаруу системабыз, 
эки тепкичтуу бюджетибиз бар. Мына 
ушул карама-каршылыкты жоюшубуз 
керек.

Финансы министрлигинде иштеп 
турганда жылына 50 айыл екметту до
тациядан чыгарууну сунуштагам. Азыр 
453 айыл екметтун 70и чыкты. Эми 3 
жылдын ичинде инфраструктурасын 
жакшыртып, 50ден айыл екметту до
тациядан чыгарып турушубуз керек. Ме- 
нин эсебим боюнча 20 жылдын ичинде

400 айыл екметту дотациядан чыгарып 
кетсек болот. Аймактарды енуктуруунун 
алкагында 5 шаар жана 50 айыл екметту 
бюджетке езунче киргизип, дотация
дан чыгарууга аракет кылышыбыз ке
рек. Ошондо аларга бюджеттен да, банк- 
тардан да каражат алууга мумкунчулук 
тузулет.

-  Жергиликтуу бийлик тара- 
бынан квйгвйлуу маселелердин 
чечилиши создуктурулган учур- 
лар бар. Ошондойэле айыл вкмвт 
башчылары аларды шайлаган де- 
путаттардын кызыкчылыгын 
эле коргоп калды деген свздвр ай- 
тылууда. Бул жагдайды кантип 
чечсек болот?
-  Аймактарды енуктуруу жарлы- 

гынын алкагында жергиликтуу башка
руу органдарынын ыйгарым укуктары 
боюнча мыйзамдарды жазып, сайтка 
чыгардык, анда айыл екмет башчы- 
сынан тартып, акимдердин, екметтун 
екулдерунун, Премьер-министр жа
на министрлердин функциялары так 
керсетулген. Райондун езунде ар кайсы 
тармак боюнча жетекчилер бар, ошол 
жетекчилердин баарын аким езу бекит- 
син. Бирок, аларды жумуштан минис- 
трликтер алсын. Мындай ыйгарым укук- 
тун бирин министрликке, бирин акимге 
берип, эки тараптуу кеземел жургузуп, 
жоопкерчиликти кучетелу дедик. Себе- 
би райондун аймагында мыйзамдар- 
дын аткарылышын район менен айыл 
екметтун децгээлинде жергиликтуу 
бийлик кеземелуне алыш керек. 0кмет 
улам алмашылып, айыл екметтер эмнеге 
жооп беришин да билбей калышкан. 
Шаарда канча жардамга муктаж, аяр 
уй-буле бар экенин билбеген мэрлер да 
бар. Сурасац “аны министрлик билет, 
мага каражат, функция бергиле анан 
иштейм”, -  дейт.

Жергиликтуу бийлик органдары
нын жетекчилери жалац байлар менен 
мамиле тузе бербей, биринчи кезек- 
те жардамга муктаж уй-булелер м е
нен иш алып барып, аларга жумуш 
орундарын тузуп, турмуш-шартын 
жакшыртып, алардын санын азайт- 
са, мына ошондо езунун ишин атка- 
рып жаткан болот. Ал эми айыл екмет 
башчыларын жергиликтуу кецештин 
депутаттары эмес, туз эл шайлаганы 
туура.

2005-жылга чейин бизде айыл 
екметтен тартып, акимдер, екметтун 
екулдеру, анан аткаруу бийлигине же- 
тип маселе чечилчу. Биз керсе, прези
дент менен премьер гана чечкен, ете 
эле борборлоштурулган мамлекет ку- 
руп алыптырбыз. Жогору жактан ак
ча келсе аны облус менен райондон 
кертип калышат. Райондун акими жа- 
ман керунсе, облустан акча бербейт. 
Жергиликтуу кейгейлерду чечуу учун 
100 миц же 200 миц сом сураса, минис
трлик аны карабайт. Мен муну ал тар- 
макта иштеген адам катары айта алам. 
Анан бизде ушундай маселелердин топ- 
толушунун натыйжасында эки жолу ре
волюция болуптур деген жыйынтыкка 
келгем.

Жергиликтуу бийлик езу чшулткан 
акчага езу ээ оолуш керек. 2019-жыл- 
дан тартып киреше салыгынын 75 пай- 
ызы, 2020-жылдан 100 пайызы берилет. 
Тузулген жумуш орундарына жара- 
ша тушкен салык ошол айылда калат. 
2005-жылда бир бюджета^ -  бир салык 
деген реформаны баштаган элек. Эми 
жузеге аша бапггады. Жер менен мулюсе 
болгон салык жергиликтуу бийликтин 
бюджетине белунет. Эми киреше салы- 
гын да кошкону жатабыз. Жергиликтуу 
элдин салыгынан тушкен каражатка ошол 
эл езу ээ болуш керек. Алардын бюдже- 
тин бир жолу беките турган депутаттар 
болуш керек. Эгер алар бюджетти эки 
жолу бекитпей койсо, же айьш екмет 
башчысы кызматган кетип, же депутат
тар тараш керек. Ушундай механизмди 
да киргизгени жатабыз. Эл калыс, ошон- 
дуктан айыл екмет башчыларын элдин 
шайлоосуна коюш керек. Ошондо алар 
10 же 20 депутаттын эмес, жалпы элдин 
кызыкчылыгын коргойт.

Экономика министринин орун 
басары Автандил Алыбаев, 
министрликтин бир катар екулдеру 
Баткенге келип, облус жана жеке 
ишкерлер менен жолукту.

Алгач алар Окметтун облустагы ый
гарым укуктуу екулу Абиш Хал- 

мурзаев менен жолугушуп, Баткен облусун 
енуктуруунун приоритеттуу багыттары 
боюнча. суйлешушту. Жетекчилер об- 
лустун экономикасын кетерууге салым 
кошуп жаткан ири енер жай ишканала- 
ры болгон Кадамжай сурьма комбинаты, 
Айдаркен сымап комбинаты, Кызыл-Кыя 
Тамеки ферментациялоочу ишканалар- 
дын децгээлин кетеруу, экспортко про
дукция чыгаруу боюнча суйлешуп, ай- 
рым тоскоолдуктарды жоюу боюнча чогуу 
аракеттенууге макулдашышты.

Андан кийин облус активи жана же
ке ишкерлер менен жолугуп, облусту

Бишкектеги Кыргыз-Турк "Манас" 
универстетинде Туркиянын Бейбурт 
жана Ахи Эвран универститеттери 
биргелешип, «Турк элдеринин 
философиялык мурасы" 
аталыштагы эл аралык симпозиум 
еткерушту. Симпозиумга Борбордук 
Азия регионунан жана дуйненун 
башка елкелерунен ЮОге жакын 
белгилуу окумуштуулар катышты. 
Анын максаты - турк дуйнесунун 
руханий мурасын изилдеену жацы 
децгээлге кетеруу болду.

“  Т/* ыргыз-Турк “Манас” универ- 
ХХситетинин ректору, профессор 

Себахаттин Балжы: «КТМУнун миссия- 
сынын бири - бул турк дуйнесунун мура
сын изилдеп, аны адамзатка жеткируу. 
Университеттин Турк цивилизациясын 
изилдее борбору тарабынан жарык- 
ка чыккан кептеген эмгектер бугунку 
кунде илим дуйнесуне тартууланып жа
тат. Айрыкча жаштарыбыздын жасаган 
эмгектери мактоого арзыйт. Биздин турк 
дуйнебуз кецири бирчоц аймакта орун ал- 
ган. Бугунку куну биздин бай жана сый- 
мыктана турган тарыхыбыз бар. Анткени, 
турк дуйнесу адам баласынын. бактысы, 
келечеги учун курешуп, улуу цивилизация- 
ны кура алды. Технологиянын енутушу 
менен акылдуу телефондор чыкты. Ага бат 
кенуп баратабыз. Ушундан улам, мындай 
енугуулер цивилизацияны алып келеби ?

енуктуруу боюнча кецири талкуу бол
ду. Кепчулук ишкерлер айыл чарба- 
сын енуктуруу учун облустун дыйкан- 
фермерлерине мамлекеттик чоц колдоо 
керектигин айтышса, айрымдары кен бай- 
лыктарды иштетуу учун лицензия алып, 
бирок иштебей турган компаниялардын 
ишин жандандыруу менен, кыска ара- 
лыкта кеп кейгейлерден арылса болоо- 
рун белгилешти.

Жыйында мамлекет тарабынан бе- 
рилип жаткан жецилдетилген насыялар, 
Кыргыз-Орус енуктуруу фондунун насыя- 
лары жана Мамлекеттик кепилдик фонд- 
дорунун кызматтары тууралуу кецири 
маалымат берилди.

Министрликтин екулдеру Баткен, Ка
дамжай, Айдаркен шаарларындагы жацы 
ачылып, иштей баштаган бир катар иш- 
каналардын ишмердуулугу менен да таа- 
нышышты.

Гулчехра ТАЖИБАЕВА, 
«Кыргыз Туусу»

деген ой туулат. Цивилизациянын неги- 
зин адилетгуулук тузет. Ал эми бугунку 
кунде адилетгуулук екум сурбей, согуш- 
тар болуп, кээ бир елкелер жок болуп 
баратат. Андыктан, цивилизацияны таа- 
нытууну колго алышыбыз керек. Аалам 
калкы бугунку кунде турк дуйнесу тузе 
турган жацы бир цивилизацияга муктаж. 
Эц оболу адамзаттын, кейгейлерун чечуу 
зарыл. Бизге адилетгуулук жана тынчтык 
екум сурген цивилизация керек», -  деген 
оюн айтты.

Казакстандын президентинин алдын- 
дагы китепкананын башчысы, профес
сор Газиз Телебаев: «Турк элдеринин жа- 
зуу маданияты болгон эмес деп айтып 
журушет. Ал жацьшыш пикир. Анткени 
Орхон жазууларынан баштап, бугунку 
кунге чейин жеткен жазууларды изил
деп чыкканыбызда аябай бай булакка ээ 
экенибизди керуп жатабыз. Бизге жеткен 
баалуу мурастарды дыкаттык менен терец 
изилдешибиз керек”, -  деди.

Уч кунге созулган симпозиумда 
Кыргызстан, Франция, Туркия, Казак- 
стан, бзбекстан, Азербайжан ж.б. мам- 
лекеттердин окумуштуулары 80ге жакын 
баяндамаларды жасашты. Симпозиумдун 
материалдары -  англис жана турк тилин- 
деги макалалар Туркияда, ал эми кыргыз 
жана орусча макалалар КТМУнун коомдук 
илимдер журналында басылып чыкмакчы.

Айзат ТАЛАСБАЕВА, 
Медиа “Манас”

Эл аралык симпозиум

Адилеттуулукту суйген 
цивилизация керек
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