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Президентке кайрылуу

либиздин орду толгус байлыгы болгон кен байлыктарды иштетуу жаатындагы кейгейлерду биз дайыма кетеруп
келебиз. Анткени, кендерди иштетууде ли
цензия берууден бапггап.иштетууден тушкон
кирешелерди белуштуруу, иштеткен ишканаларга салык ставкаларын белгилее,
тушкен салыктардын кендер жайгашкан
региондорго ажыратылуусу, а эн башкысы
кендерди иштетуудегу экологияга келтирилген зыяндарды болтурбоо учун кеземел
жургузууге чейинки толгон-токой кейгейлер
бар.
Тилекке каршы, биздеги коррупциялашкан чиновниктер элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын кездебестен, мамлекеттин байлыгын иштетуу укугун берууде ез чентектерун
кампайтууну гана ойлоп калышкан. Жакында
кылмыш ишй козголгон 0нер жай, энерге
тика жана жер казынасын пайдалануу мамлекетгик комитетинин мурдагы терагасы
Дуйшенбек Зилалиевдин табылган байлы
гы - мунун мисалы.
Мына ошондуктан, биз Коопсуздук
кенешинин бул маселе боюнча чечимин колдойбуз. Бул тармактагы башкы женге салуу-
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Кутман курак

Жакшы ишти жактоожагынгандык змее, акылмандык
Президент Сооронбай Жээнбековдун елкенун Коопсуздук кецешинин 6-февралдагы
отурумунда жер казынасы тармагындагы
кейгейлер абдан туура кетерулду.

Е-таН: tuusu@mail.ru

чу документ болгон “Жер казынасы женунде”
мыйзамды талкуулоо менен анын 29-, 38-,
39-беренелери овдоп-тузетулууге муктаж
деп эсептейбиз. Азыркы учурда тузулген жумушчу топ муну карап чыгат деп умутгенебуз.
Биздин кыймыл терт жылдан бери аталган мыйзамдагы кемчиликтерди айтып, анын
коррупцияны кучетуучу мыйзам экенин жалпыга маалымдоо каражаттарында, коомдук
жыйьшдарда да кетеруп келгенбиз. Кеткен
Президентке кайрылуу да жазганбыз. Тилек
ке каршы, эч кандай жыйынтык чыккан эмес.
Президентибиз Сооронбай Шариповичтин элдин кызыкчылыгын коргогон позициясын колдоого алуу менен ал биз сунуш
кылган беш аксакалды кабыл алса, баарын
кецири тушундуруп бермекпиз.
Урматтоо менен,
Серен ШЕЙШЕНОВ,
«Талас эл ынтымагы » кы йм ы лы ны н
терагасы , (0700487604), Эсен
МОЛДАЛИЕВ, кы ймы лды н Талас
району бою нча координатору,
К аныбек АЙТПАЕВ, Бакай-Ата
району боюнча координатору, Дайыр
ЭРМЫРЗАЕВ, Кара-Буура району
бою нча координатору, Райымберди
ЖУМАШЕВ, Манас району боюнча
координатору, Ж аныш ОГОМБАЕВ,
Талас ш аары бою нча координатору,
Нурбек ОТОРБАЕВ, Ж аштар
канаты ны н координатору

Сереп

Президенттен куттуктоо
Жакында Кыргыз-турк «Манас»
университетинин ректору, профессор
Себахаттин Балжынын 65 жашка
толгондугуна байланыштуу ага
Президент Сооронбай Жээнбеков
куттуктоо катын жолдоду.

Мамлекет башчысынын куттуктоо ка
тын Президенттин кенешчиси Султан Раев
окуп берип, Себахаттин Балжыга ийгиликтин жана тазалыктын символу болгон ак илбирстин статуэткасын белек кылды.
Катта:«Сизди жацы жылдын башында белгиленип жаткан 65 жаш кутман
курагыцыз менен чын дилимден куттуктайм! Сизге бекем ден соолук, илимий
ишицизге ийгиликтерди жана ошондой эле
кыргыз эли менен турк элинин бир туу-

гандыгы жана кызматташтыгы учун жасап
жаткан ак кызматыцызга чон жетишкендиктерди каалайм. Сиз жетектеген окуу жайда
14 елкеден келген студенттер билим алышууда.Университеттин бутуруучулеру азыр
дуйненун бардык бурчтарында иштеп, жак
шы натыйжаларга жетишип, Кыргызстан
менен Туркиянын атын чыгарып жатышат.
Урматгуу Себахаттин Балжы мырза! Мумкунчулуктен пайдаланып, Сизге
жана езунуз жетектеген университеттин
бардык жамаатына албан ийгиликтерди
каалайм! Ошону менен бирге Кыргыз
стан менен Туркиянын, жалпы эле турк
дуйнесунун жаркын келечеги учун тынымсыз кызмат кыла беришицизге тилектешмин», - деп белгиленет.
«Манас» м едия кы зматы
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кендерди иштетуудегу экологияга келтирилген зыяндарды болтурбоо учун кеземел
жургузууге чейинки толгон-токой кейгейлер
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деп эсептейбиз. Азыркы учурда тузулген жумушчу топ муну карап чыгат деп умуттенебуз.
Биздин кыймыл терт жылдан бери аталган мыйзамдагы кемчиликтерди айтып, анын
коррупцияны кучетуучу мыйзам экенин жалпыга маалымдоо каражатгарында, коомдук
жыйындарда да кетеруп келгенбиз. Кеткен
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ке каршы, эч кандай жыйынтык чыккан эмес.
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Нурбек ОТОРБАЕВ, Ж аштар
канаты ны н координатору
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толгондугуна байланыштуу ага
Президент Сооронбай Жээнбеков
куттуктоо катын жолдоду.

Мамлекет башчысынын куттуктоо ка
тын Президенттин кенешчиси Султан Раев
окуп берип, Себахаттин Балжыга ийгиликтин жана тазалыктын символу болгон ак илбирстин статуэткасын белек кылды.
Катта:«Сизди жаны жылдын башында белгиленип жаткан 65 жаш кутман
курагыцыз менен чын дилимден куттуктайм! Сизге бекем ден соолук, илимий
ишинизге ийгиликтерди жана ошондой эле
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гандыгы жана кызматташтыгы учун жасап
жаткан ак кызматьщызга чоц жетишкендиктерди каалайм. Сиз жетектеген окуу жайда
14 елкеден келген студенттер билим алышууда.Университетгин бутуруучулеру азыр
дуйненун бардык бурчтарында иштеп, жак
шы натыйжаларга жетишип, Кыргызстан
менен Туркиянын атын чыгарып жатышат.
Урматгуу Себахаттин Балжы мырза! Мумкунчулуктен пайдаланып, Сизге
жана езунуз жетектеген университетгин
бардык жамаатына албан ийгиликтерди
каалайм! Ошону менен бирге Кыргыз
стан менен Туркиянын, жалпы эле турк
дуйнесунун жаркын келечеги учун тынымсыз кызмат кыла беришицизге тилектешмин», - деп белгиленет.
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