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Кандаштын сезу калетсиз

• Дубандарда эмИё кеп?

Азиз САНДЖАР:

Баткен

Маданият
да достукка

«Так илимдерге
инвестиция

квщ рв

маршалы»

Жакында Баткен районунда Кыргыз
Республикасынын Баткен жана
Тажик Республикасынын Исфара
райондорунун башчыларынын,
эки елкенун жергиликтуу бийлик
екулдерунун жана маданият
кызматкерлеринин катышуусунда
жолугушуу болул ©тту.

Ж

ы йынды уюштуруунун м аксаты пайда болгон
кейгейлерду чечуу жолдорун издее менен ошол
эле учурда эки элдин ынтымагын дагы да арггыруу боюнча
ез ара ой-пикирлерин алмашуу эле. ©ткерулген тегерек стол
эки тараптын чек аралаш аймактарында жайгашкан айылдардын айыл башчылары, айылдык кецештин депутаттарынын катышуусунда журуп, анда чек арада соцку убактарда
пайда болгон жагымсыз окуяларга токтолуп, келечекте андай учурларды болтурбоо жолдору сунушталды.
Тегерек столдун журушунде Баткен жана Исфара районунун башчылары тарабынан атайын протокол тузулуп, ан
да ар бир квартал сайын эки аймактын маданият екулдеру

Ысык-Кел

Фонтан паркка
керк бердм

менен биргеликте маданий иш-чараларды еткеруп туруу чечими каоыл алынып, еткерулуп жаткан иш -чаранын алкагында тажик элдеринин маданият кызматкерлери ездерунун
концерттик программасын тартуулашты. Андан сон, иш-чара
Кара-Булак айылынын табият кучагында орун алган Музбулак этнокомплексинде улантылып, анда Баткен районунун м а
даният кызматкерлеринин концерттик программасы тартууланып, “Манас” эпосунан узундулер айтылып, эстелик учун
суретке тушушту.

Гулчехра ТАЖИБАЕВА,
«Кыргыз Туусу»
сом сарпталды, - дейт шаар мэри Данияр Арпачиев.- Сууну оргутуп чыгарып, тункусун уч музыкалуу туске кубулуп езгертуп
туруусуна 22 квт-саатгык кубатгуулуктагы насостук шаймандар пайдаланылууда.

Элет 0йдел@б©с@
- ©лке ену&пейт
Жакында Караколдо "Туп районунун экономикасы
жана аны внуктуруунун перспективалары"
бизнес-форуму болуп етту.

лгач турмуштук буюм-тайымдарды, тамак-аш азыктары н даярдоочу чакан цехтер менен жергиликтуу
ишкер кол енерчууздар ез колдорунан чыккан эмгектеринин
коргезмесун тартуулашты. Ага улап керсетм е роликте ай
мактын келечеги менен мумкунчулуктерун айкалыштырууда
приоритеттуу инвестициялык долбоорлор презентацияланды.
Райондун акими Элчибек Ж антаевдин айтымында, бул
форумда: Байзак айылында кичи цемент заводун, Ак-Булакта
муниципалдык кирпич заводун, Туп айылында кант заводун,
эски чон каналды реконструкциялоодон откеруу, Талды-Суу
айылында койдун жунун кайра иштетуу жана кийизден ар
кандай буюм-тайымдарды жасап чыгаруучу цех куруу долбоорлору кабыл алынып бекитилди. Элеттиктердин демилгесин
колдоого алган бкметтун облустагы ыйгарым укуктуу екулу
Узарбек Ж ылкыбаев долбоорлордун аткарылышына каражат
жагынан кемек керсете тургаидыгын билдирди.

А

Каракол шаарыньш борбордук сквер-паркында
мындан бир канча жылдар мурда курулуе,
кийин пайдалануудан чыккан фонтан
реконструкциялоодон кийин ачылды.

А

ны учур талабына ылайык калыбына келтируу
учун республикалык бюджеттен 5 млн. 238 мин

Кыргыз-Турк «М анас» университетинде
дуйнег® белгилуу илимпоз, химия илими
боюнча 2015-жылдын Нобель сыйлыгынын
лауреаты, профессор Азиз Санджар
менен ж олугуш уу болуп ®тту. Анадолунун
чыгышындагы кичинекей кыштактан чыккан
кандашыбыз, взунун илимге кошкон салымы
менен бутундей туркий элдерин дадазалады.
Азиз Санджар студенттерге кайрылыл
твмвнкудэй свзун айтты.

урк
дуйнесу и л и м 
ге муктаж. Б и з ке ен ер б ес
м аданиятты
курган улуу элби з. Б а 
ла кезде бутундей турк
дуйнесунун эли улуу ма
д ан иятты туптегенун
тар ы х ы й
китептерден, кийин баты ш ты н
ж азуучулары нан окугам. Ч ы ндап эле бизде
750-1250-жылдар мурда
эле илим енуккон экен.
Андан кийин биз илимде зор бурулуштуу ийгилик жарата албаптырбыз. Бугун биз бул маселени чечуубуз за
рыл. Арийне, коомдук илимдерге сый-урматым бар, би
рок биз так илимдерге инвестиция тарты ш ы быз керек.
Ж аш муундарга айтарым, саясатка аралашпагыла.
Ж аштык демицерди илим-билимге жумшагыла, жацы
ачылыштар учун курешкуле. Студент кезимде мен жумасына 7 кун, кунуне 18 саат йштечумун. Азыр мен 71
жаштамын, учурда жумасына 6 кун, суткесине 12 саат
иштейм. Мен эч кандай шарттарсыз эле Америкада эмгектендим. Кээде акчамдын жогунан 3 айлап лабораторияда жаш аган кундерум болду. А йтарым , биз кез
каранды сы зды кка езубуз тузген технологияиы н ж а
на илимдин кучу менен ж етебиз. А зы ркы жетишкен
ийгилигимдин устунде 45 ж ы л бою иштедим. М енин
командам - Туркия Республикасы ж ана турк тилдуу
мамлекеттердин жаштары. Ата-энелерге айтарым, эгер
балдарыцыздарды мага жиберсецер аларды ийгиликтуу
окумуштуулукка даярдап, кайра езуцуздерге женетууге
сез берем», - деп турк дуйнесунун енугуп, ааламга таанылып, зор сый-урматка татыктуу болуусу учун илимде
ийгилик жасоо керектигин баса белгилеген профессор
Азиз Санджар турк дуйнесунун жаш тарына умуту зор
экенин айтып етту. Ушул эле куну Азиз Санджарга университеггин ардактуу профессору наамы ыйгарылды.

Жээнбай ТУРК, “Кыргыз Туусу”
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Айзат ТАЛАСБАЕВА,
Кыргыз-Турк “Манас” университети

Китеп текчецизге

«Балбандардын
уй-булвлук династиясы»
Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, "Кыргыз Туусу"
Абдырапык Бабаевдин "Балбандардын уй-булелук династиясы" китеби Лейлек
жергесинен чыккан атактуу балбан Эгемберди ажы Туратовго жана анын улуттук
курвшту ту у туткан уй-булвлук династиясы - уулдары Атамбек жана Салимбек
балбандарга арналган.

У

й-бу л ел у к балбандар династи я
сы тууралуу китептин баш кы каарманы Эгемберди Туратов 1941-ж ылды н
11-майы нда мурдагы Ош, азы ркы Б ат
кен облусуна караштуу Л ейлек районунун
Баул айылында карапайым колхозчу Теми
ров Тураттыи уй-булесунде жарык дуйнеге
келгеи.
Айтымда, Турат аксакал да, анын атасы
Темир аксакалдар да ез доорунун мыкты палвандарынан болушкан. Бабасы Темир палван
кптшняы кости толптглн угтя пя.ппттиптип Атя-

лу гул жыгач уста болгону белгилуу. Демек,
Эгемберди палван тектуу жердин, палвандардын тукуму десек болот.
“Турат палван бою 1 метр 90 см., салмагы 110 килограмм алп денелуу адам болгон
экен. Ошол кезде 2-3-класстан окуган кичинекей Эгемберди атасынан калбай журуп,
анын курештерун ез кезу менен керуп кал
ган. Турат палван дайыма доораны таштабай,
курештун акырына чейин болуп, ага эч ким
чыкпай калганга дейре ортодон кетпей тургян. Дням ля жяны тынбягян. жоктон бяплы

чарба менен алектенип, тыным алуу дегенди
билген эмес. Адамдарга да абдан сылык, жылуу мамиле кылып, дегеле бир жандын кеенун
оорутпаган жумшак киши болгон экен ыраматылык Турат палван. Турат палвандын дагы
бир касиети - абдан сезге чечен, тамашекей,
анан да эч кимден жалтанбаган эр мунез ки
ши болгонун айтышат” деп жазат автор балбандын атасы тууралуу.
Кыргы зда “ата кер ген ок ж онот, эне
кер ген тон бы чат” дегендей, атасы ны н
курешкенун керуп, улгу алып жана атасын
идеал тутуп чоцойгон жаш Эгембердинин
куреш ааламына кеткен алгачкы жолу Лейлектин Катырац, Баул айылдарындагы тойлордо еткерулген курештерден башталган.
1958-жылы Сулуктуде еткен тойдо Эгем
берди палван Сейдали, Салам, Ж умабай,
Алимбай, Боорайим, Батыр чабандаз деген
чоц палвандар менен курешкен. Ошондо ал
17 жаштагы ерт болуп куйуп турган жигит

Китепте ата дацкын улаган уулдар Атам
бек м енен С алим бек тууралуу да кецири
баяндалгаи. Китеп - улуттук курештун ышкыбоздоруна ж ана окурмандардын кецири
катмарына арналган,
К итептин к е р к ем редактору ж ана
тузуучусу белгилуу журналист Бахтияр Ша-

