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Єлкєбїздє рынок 
экономикасынын 

калыптануусунан улам 
тє лємдєрдїн санынын кє-
бєйїшїнєн жана бир кїн 
аралыгында эсептешїїлєрдї 
жїргїзїїгє, тєлємдєрдїн 
ири суммаларын тез которуу-
га муктаждыктын єсїшїнєн 
улам 1997-жылы банктар ара-
лык эсептешїїлєрдїн гросстук 
системасы эксплуатацияга кир-
гизилген. 1999-жылы “Элек-
трондук тєлємдєр жєнїндє” 
мыйзамдын кабыл алынган. Ал 
банк системасында тєлємдєрдї 
жїргїзїїдє прогрессивдїї ка-
газсыз технологияларды пайда-
ланууга мїмкїндїк берди. Маа-
лыматты байланыш каналдары 
боюнча берїїнїн коопсуздугун 
камсыз кылуу їчїн тармактар 
аралык бєлїнгєн байланыш ка-
налдарын жана Улуттук банк ме-
нен коммерциялык банктардын 
ортосундагы каналдарды крип-
тографиялык коргоо системасы 
орнотулган.  

Улуттук банк тарабынан 
жїргїзїлгєн реформалардын 
натыйжасында банк система-
сындагы кагаз тєлєм документ-
тер электрондук цифралык кол 
тамга менен алмаштырылды, 
натыйжада тєлємдєрдїн єтїї 
мєєнєттєрї тємєндєдї, байла-
ныштын коопсуз жогору техноло-
гиялуу каналдары, акча которуу-
лардын эл аралык системалары 
жана банктык тєлєм карттары 
менен эсептешїїлєр системала-
ры пайдаланыла баштады. Тєлєм 
сис темасынын нормативдик укук-
тук базасы єркїндєтїлдї. Эл ара-
лык стандарттарга жооп берїїчї 
жана тєлємдєрдї тез иштетїї 
їчїн жогору кубаттуулуктарга 
ээ заманбап тєлєм системала-
ры (айкын убакыт ыргагында 
эсептешїїлєрдїн гросстук систе-
масы, майда чекене жана утурум-
дук тєлємдєрдїн пакеттик кли-
ринг системасы, “Элкарт” тєлєм 
карты менен эсептешїїлєрдїн 
улуттук системасы) киргизил-
ди.  Улуттук банк тарабынан 
уюштурулган SWIFT жамааттык 
пайдалануу тїйїнї (Society for 
World-Wide Interbank Financial 
Telecommunications — Бїткїл 
дїйнєлїк банктар аралык фи-
нансылык телекоммуникациялар 
уюму) коммерциялык банктарга 
байланыштын коопсуз каналда-

Улуттук банкка – 25 жыл

Тєлєм системасы. 
Реформалар кандай 

натыйжаларды берїїдє? 

Бїгїнкї кїндє Кыргыз Республикасы жалпысынан єлкєнїн 
экономикасынын туруктуу иштєєсї їчїн банктардын жана 
кардарлардын муктаждыктарын канааттандыруучу заманбап, 
натыйжалуу жана коопсуз тєлєм системасына ээ. Аны 
калыптандырууда жана єнїктїрїїдє Улуттук банк аныктоочу ролду 
ойногон жана ойноодо.  Улуттук банк тарабынан бул багытта кандай 

иш аракеттер жїргїзїлїп жаткандыгы тууралуу Улуттук банктын 
Тєлєм системалары башкармалыгынын тєлєм системасынын ишин 
анализдєє жана єнїктїрїї бєлїмїнїн жетектєєчї адиси Жеўиш 
ТАШМАМАТОВ маалымдады.

рын кошууда жана камсыз кылуу-
да трансчек аралык тєлємдєрдї 
жїргїзїїгє жана минималдуу фи-
нансы жумшоолор менен эл ара-
лык финансылык билдирїїлєрдї 
алмашууну жїзєгє ашыруу-га 
мїмкїндїк берди. 1999-жылдан 
тарта Улуттук банктын бардык 
эл аралык тєлємдєрї SWIFT сис-
темасы боюнча жїргїзїлїп кал-
ды. Коммерциялык банктарга 
УБнын борбордук тїйїнї аркы-
луу SWIFT сис темасына кошулуу 
мїмкїнчїлїгї берилген. Бул єз 
алдынча кошулуу боюнча баш-
тапкы жумшоолорду олуттуу кыс-
карткан.

2000-жылдардын башын-
да тєлємдєрдїн кескин єсїшї 
финансы сектору єнїгїїдє 
сапаттык жаўы деўгээлге 
кєтєрїлгєндїгїн тастыктады. 
Бирок, ал учурда экономикада 
накталай эсептешїїлєр дагы 
да їстємдїк кылып турган. 
Бул єз кезегинде мамлекет-
тин бюджетине тїшїїлєрдїн 
аныктыгына жана бюд-
жеттик каражаттарды 
тєлєєлєрдїн єз убактылу-
улугуна таасир тийгизген. 
Ошондон улам єлкєнїн 
башкы банкы тарабынан 
тєлєм системасын андан-
ары єнїк-тїрїї жана мо-
дернизациялоо чечими 
кабыл алынган.  

2003–2008-жылдар-
да пайдалануучулар 
їчїн жеткиликтїї нак - 
талай эмес эсеп-
тешїїлєрдїн бир-
диктїї республика-
лык системасын жана 

бардык региондордо ага ылайык 
келїїчї єнїккєн инфраструкту-
раны тїзїї максатында Эл ара-
лык єнїктїрїї ассоциациясынын 
финансылык кємєгї алдында 
2003 – 2005-жылдарга накта-
лай эмес тєлємдєр сис темасын 
киргизїї боюнча мамлекеттик 
программанын биринчи этабы 
жїзєгє ашырылган. Натыйжада 
тємєнкїдєй тєлєм системала-
ры иштєєдє.  

Майда чекене жа
на утурумдук тє

лємдєрдїн пакеттик 
клиринг системасы. 
Ал банктар аралык май-
да жана чекене тєлємдєрї 
їчїн арналган. Мында си-
стемада тєлємдєрдї жана 

эсептешїїлєрдї жїргїзїї 
сис темасынын катышуучулары-
нын милдеттенмелерин єз ара 
эсепке алуу негизинде жїзєгє 
ашырылат.  

Бирдиктїї банктар ара
лык процессинг борбо

ру (ББПБ). Ал «Элкарт» улуттук 
тєлєм системасынын оператору. 
ББПБ банктык тєлєм картта-
рын пайдалануу менен (банко-
маттар жана ПОС-терминалдар 
аркылуу) жасалган транзакция-
ларды кабыл алуу жана иштетїї 
боюнча єнїккєн инфраструкту-
рага ээ. Бул система чекене кыз-
маттар рыногунда товарлар жана 
кызматтар їчїн банктык тєлєм 
карттарын пайдалануу менен 

жасалган эсептешїїлєрдїн жана 
тєлємдєрдїн процессингин кам-
сыз кылуу боюнча функцияларды 
аткарууга багытталган. Ал накта-
лай эсептешїїлєргє муктаждыкты 
тємєндєтїїгє  жана калктын ки-
решеси анча чоў эмес кеўири кат-
марынын «Элкарт» улуттук тєлєм 
карттарын пайдалануу менен 
тєлєм кызматтарына (товарлар 
жана кызматтар їчїн накталай 
эмес формада тєлєє, тєлємдєрдї 
жїр гїзїї, карттан картга акча-
лай которуулар, каражаттарды 
накталоо ж.б.) бардык жердеги 

жеткиликтїїлїгїн 
кеўейтїїгє мїм-
кїндїк берет. 

Айкын убакыт 
ыргагында 

эсептешїїлєрдїн 
гросстук система
сы. Финансы рыно-
гундагы бїтїмдєр жа-
на башка ири тєлємдєр  
боюнча тез жана биро-
толо эсептешїїлєрдї 
жїргїзїї їчїн арналган. 
Система ар бир жеке тєлєм 
боюнча ток-тоосуз бирото-
ло эсептешїїнї жана акча 
каражаттарын системанын 
катышуучуларынын Улуттук  
банкта ачылган коррес-
понденттик  эсептери боюн-
ча которууну камсыз кылат. 

Бул Мамлекеттик програм-
манын биринчи этабын жїзєгє 
ашыруунун натыйжасын тех-

кардарга ар кандай тєлєм аспап-
тарын жана электрондук терми-
налдык тїзїлїштєрдї пайдалануу 
менен бериле алат. Бул накталай 
акчаны алуу жана товарларга 
тєлєє эле эмес, ошондой эле бар-
дык ар кандай тєлємдєр (турак-
жай коммуналдык, электр энер-
гиясы, телефон ж.б. кызматтар 
їчїн), которуулар, эсепти толук-
тоо ж.б. Мындай тенденция мын-
дан ары да сакталып калмакчы. 
Кардарлар электрондук терминал-
дык тїзїлїштєрдї жана дистант-
тык тейлєє каналдарын пайдала-
нуу менен банк продуктыларынын 
жана кызматтарынын кеўири 
спектрин алууга умтулушат, се-
беби бул ыўгайлуу жана кым-
бат эмес, убакытты да їнємдєйт. 
Мына ошондуктан адатта, айкын 
убакыт режиминде жїргїзїлїїчї 
электрондук тєлємдєрдїн кєлємї 
жана олуттуулугу дайыма єсїп  
турмакчы. 

Банктарга єз кардарлары-
на бирдей продуктыларды су-
нуштоо жетишсиз болуп калды, 
эксклюзивдїї электрондук кыз-
маттардын мезгили келди. Бул 
тенденциялар банктарды кар-
дарларды тартуу/кармап калуу 
жана єздєрїнїн чыгымдарын 
тємєндєтїї їчїн єздїк авто-
матташтырылган системаларын 
киргизїїгє тїртїїдє.  

 Электрондук тєлєм аспап-
тарын жана башка инновация-
лык технологияларды (мобилдик 

Банктык тєлєм карт-
тарын колдонуу менен 
жїргїзїлгєн операциялар-
дын кєлємї бир жылда 3,9 
млрд. сомго чейин єскєн. 
2016-жылдын аягына кара-
та банктык тєлєм картта-
ры єлкєнїн бардык аймакта-
рындагы жайгаштырылган 
1 300 банкоматтарында 
жана 7 101 терминалдар-
да (автоматташтырыл-
ган єзїн-єзї тейлєє терми-
налдарын же cash inдерди 
эсепке албаганда) тейлєєгє 
 алынган.   

2013-2017-жылдарга Кыргыз Рес-
публикасын туруктуу єнїктїрїї ст-
ратегиясында каралгандай,  Кыргыз 
Республикасынын тєлєм системасы 
єткєн 4 жылдын ичинде динамика-
лык єсїшкє ээ болгондугу байкалды. 
Негизги кєрсєткїч катары Нак эмес 
тєлєм жїргїзїїнїн їлїшїн кєбєйтїї 
боюнча мамлекеттик программанын 
алкагындагы иш-чаралардын ийгилик-
тїї ишке ашырылышын айтсак болот. 
Тєлєм карттарын чыгаруунун саны 
2013-жылга салыштырмалуу 2,4 эсе 
кєбєйїп, 1,6 млн даанага жетсе, анын 
560,1 миў даанасы “Элкарт” улут-
тук системасына таандык. Жалпы-
сынан карттарды пайдалануу менен 
2016-жылы 24,2 млн. операция жїр-
гїзїлгєн, бул 2013-жылга караганда 
2,1 эсеге кєп. 

никалык долбоор катарында га-
на эмес, биринчи кезекте єлкєнїн 
экономикалык єнїгїїсїнїн эў 
маанилїї компоненти катарын-
да кароо зарыл. 

Электрондук терминалдык 
тїзїлїштєрдїн жана тєлємдєрдїн 
электрондук каналдарынын спек-
три акыркы мезгилде олуттуу 
кеўейди жана мындан ары да 
кеўейе бермекчи. Салттуу бан-
коматтардан жана терминалдар-
дан тышкары, азыр ал єзїн-єзї 
тейлєєнїн автоматташтырыл-
ган терминалдарын (cash-in), 
тєлємдєрдї тєлєє функциялары 
менен мобилдїї телефондорду 
ж.б. камтыйт. Бир эле кызматтар 
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Так талаш

Экс-министрге  
эки ооз сєз

Кыргызстанда мурдагы бийлик мезгилинде кызмат 
орундары сатылып, тааныш-билиш аркылуу берилип 
келсе, парламенттик-президенттик башкарууга 
єткєндєн тартып, партиялык тизме менен, ал 
адамдын саясий беделинин, иш билгилигинин канчалык 
деўгээлде экендигине карабастан дайындалары белгилїї. 
Тилекке каршы, мындай кєрїнїш биздин коомдо кадыресе 
кабылданып келїїдє…

Улуттук банкка – 25 жыл

тєлємдєр, интернет аркылуу 
тєлєє ж.б.) пайдалануу аркы-
луу акчалай эсептешїїлєрдїн 
накталай формасынан нак-
талай эмесине орун алмаш-
тыруу жїгїртїїдєгї накта-
лай акча массасын олуттуу 
кыскартат. Бул инфляция-
лык процесс терге олуттуу 
таасир этет жана акча ка-
ражаттарынын эмиссия-
сына, сактоого, ташууга 
жана жок кылууга мам-
лекеттик чыгымдарды 
олуттуу азайтат. Ушун-
дан улам Єкмєттїн жана 
Улуттук банктын 2012-жылдын 
14-майындагы биргелешкен ток-
тому менен 2012–2017-жылдар-
га Кыргыз Республикасында на-
кталай эмес тєлємдєрдїн жана 
эсептешїїлєрдїн їлїшїн артты-
руу боюнча иш-чаралардын Мам-
лекеттик программасы (2-этабы) 
бекитилген. Бул калктын, анын 
ичинде єлкєнїн алыскы регион-
дорундагы жашоочулардын элек-
трондук тєлєм системаларынын 
кызматтарынан кеўири пайдала-
нуу муктаждыгын камсыз кылуу 
їчїн коммерциялык банктарда 
накталай эмес тєлємдєрдї жана 
эсептешїїлєрдї тейлєє боюнча 
инфраструктураны киргизїї жа-
на кеўейтїї максатынан келип 
чыккан.

Мисалы, банктар аралык 
тєлєм системалары аркылуу 
тєлємдєрдїн кєлємї 2012-жылы  
682,4 млрд. сомду тїзсє, 2016-жы-
лы   5 206,7 млрд. сомго чейин 
жеткен, тактап айтканда 7,6 эсеге 
єскєн. Банктык тєлєм карттары-
нын саны 2016-жылдын аягына 
карата 1,6 млн. даанага жеткен, 
анын ичинен  улуттук тєлєм сис-
темасынын “Элкарт”  карттары 
єлкєдєгї банктык тєлєм карт ры-
ногунун 36 пайызын ээлєє ме-
нен биринчи орунда турат. Ал 
Visa, MasterCard, Золотая Корона  
сыяктуу тєлєм системаларынан 
алдыда. 

Банктык тєлєм карттарын кол-
донуу менен жїргїзїлгєн опе-
рациялардын кєлємї бир жыл-
да 3,9 млрд. сомго чейин єскєн. 
2016-жылдын аягына карата бан-
ктык тєлєм карттары єлкєнїн 
бардык аймактарындагы жайгаш-
тырылган 1 300 банкоматтарында 
жана 7 101 терминалдарда (авто-
матташтырылган єзїн-єзї тейлєє 
терминалдарын же cash inдерди 
эсепке албаганда) тейлєєгє алын-
ган.   

КРнын тєлєм системасын 
єнїктїрїїдє “Кыргыз Республи-
касынын лицензиялык уруксат 
берїїчї системасы жєнїндє” жана 
“Кыргыз Республикасынын тєлєм 
системасы жєнїндє” мыйзамда-
рын кабыл алуу абдан маанилїї 
болгон. 

Алар чекене тєлємдєр рыно-
гунда электрондук кызматтардын 
жана статусу жана аныктамасы 
боюнча финансы кредиттик меке-
мелер болуп саналышпаган юри-
дикалык жактар тарабынан фи-
нансылык ортомчулуктун жаўы 
тїрлєрїнїн єнїгїшїнє байла-
ныштуу жарандар їчїн финансы-
лык жоготуулар тобокелчилигин 
тємєндєтїї максатында иштелип 
чыккан. 

Жалпылап айтканда, азыркы 
учурда Улуттук банктын тєлєм 
системасын єнїктїрїї-дєгї ролу 
тємєнкїлєрдєн  кєрїнєт:  

Улуттук банк тєлємдєрдї 
тейлєє боюнча кызматтарды 
берїї жана єркїндєтїї менен 
тєлєм кызматтарынын опера
тору же провайдери болууда; 
Улуттук банк катализатор ка-
тарында тєлєм системасын ре-
формалоого жана єнїктїрїїгє єз 
салымын кошууда; Улуттук банк 
тєлєм системасынын ишин кон-
тролдоо менен кєзємєл ор
ганы катарында болууда; Улут-
тук банк єзїнїн операциялык 
ишмердїїлїгїндє банктар ара-
лык тєлєм системаларында ка-
тышып тєлєм кызматтарын 
керектєєчї катары иш алып  
барат. 

Сєз аягында айтарым, Улут-
тук банк тєлєм системалары-
нын ишенимдїїлїгїн жана  
коопсуздугун камсыз кылууга жа-
на иштєєсїнїн натыйжалуулу-
гун жогорулатууга кызыкдар жа-
на аны їзгїлтїксїз єркїндєтїїгє 
умтула бермекчи.  

РЕДАКЦИЯДАН: Быйыл Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын тїзїлгєнїнє 25 жыл толуп 
отурат. 1992-жылдын 6-мартында республикабыздын 
легендарлуу парламенти СССР Мамбанкынын биздеги 
башкармалыгын Улуттук банкка кайра тїзїї токтомун 
кабыл алган. Мына ушул чейрек кылымдык датага 
карата “Кыргыз Туусу” гезити єлкєнїн башкы банкынын 
бул аралыктагы ишмердїїлїгї менен окурмандарды 
кеўири тааныштырууну чечти. Бїгїн бул максаттагы 
макалалардын биринчиси жарыяланууда. 

Банктарга єз кардарла-
рына бирдей продуктыларды 
сунуштоо жетишсиз болуп 
калды, эксклюзивдїї электрон-
дук кызматтардын мезгили 
келди. Бул тенденциялар бан-
ктарды кардарларды тартуу/
кармап калуу жана єздєрїнїн 
чыгымдарын тємєндєтїї їчїн 
єздїк автоматташтырыл-
ган системаларын киргизїїгє  
тїртїїдє.  

Биз “Кыргыз Республикасынын согуш, 
Куралдуу кїчтєр, укук коргоо органда-

ры жана оорукта эмгектенген ардагерлеринин 
республикалык кеўеши” коомдук бирикмеси, 
Кыргыз Республикасынын Атайын жана ыйга-
рым укуктуу элчиси Ташыбекова Жамал Чой-
бековнанын айланасында болуп жаткан, так-
тап айтканда, анын кызмат ордун алуу їчїн, 
ага карата ар кандай ыпылас технологиянын 
колдонулганын билгенден кийин, єз пикири-
бизди билдирели деп чечтик. 

Маданият, маалымат жана туризм минис-
трлигинин экс-министри А.Максїтов Жамал 
Ташыбекованы кызмат ордунан кетирїї мак-
сатында бир нече кишиден турган топту уюш-
турган.  Кєпчїлїк урматтаган Жамал Чойбеков-
нага кысым кылып, Маданият, маалымат жана 
туризм министрлигинин юристи А.Манкеева 
аны єз кабинетинде жашынын улгайгандыгын 
айтып, одонолук менен чыгып кетїїсїн талап 
кылган. Андан соў алар “Достук їйїнїн” ди-
рекциясына Ички иштер министрлиги, УКМК, 
Текшерїї палатасы, райондук прокуратура, 
Каржы инспекциясы тарабынан ар кандай 
текшерїїлєрдї уюштурушкан. Бирок, мый-
зам бузууларды табышкан  эмес. 

“Достук їйїнїн” директоруна карата куугун-
туктоо 2015-жылдын февраль айында баштал-
ган. А.Максїтов жана А.Манкеева тарабынын 
Жамал Ташыбековага карата мындай мамиле, 
кызмат ордун эртерек бошотуп алуу їчїн гана 
жасалган. Ансыз да ардактуу эс алууга чыкканы 
жаткан, ємїрїн кыргыз элине кызмат кылуу-
га арнаган ардагерге сыйлык берип, ыраазы-
чылык менен узатпастан, бийлигин колдонуу 
аркылуу куугунтуктоо адамгерчиликке дагы, 
мыйзамга дагы сыйбаган кєрїнїш болду. Мын-
дай кысымдан улам, бул маселенин калыс жана 
акыйкат чечилишин кєздєп “Достук їйїнїн” 
директору Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеўешинин тєрагасы Чыныбай Турсунбековго 
кайрылуу жолдоого аргасыз  болгон. 

Ташыбекова Жамал Коммунисттик партия-
нын мезгилинде єндїрїштє такшалып, андан 
соў кызматтык бийиктиктерде жетилген кыр-
гыз кыздарынын бири болгон. Октябрдын 40 
жылдыгы атындагы кийим тигїї фабрика-
сында, “Кыргызстан” фирмасында башкы ди-
ректор болуп иштеп, Кыргызстан коммунист-
тик партиясынын Борбордук Комитетинде 
инструкторлуктан тартып, Кыргыз ССРинин 
Министрлер Советинде вице-премьер, Тышкы 
иштер министри кызматтарында эмгектенген. 
Ал єзїнїн ємїрїн кыргыз элине ак дилден кыз-
мат кылууга арнап, Турдакун Усубалиев, Султан 
Ибраимов жана башка мамлекеттер  жетекчи-
лер менен биргеликте Кыргыз Республикасы-
нын єз алдынча мамлекет катары тїптєлїїсїнє 
чоў салым кошкон. 

Учурда Кыргыз Республикасынын Атайын 
жана ыйгарым укуктуу элчиси, “Достук їйїнїн” 
директору Ташыбекова Жамал Чойбековнаны 
басмырлоо максатында жїргїзїлгєн орунсуз 
куугунтуктоого мамлекеттик деўгээлде кєўїл 
бурулуусу керек деп ойлойбуз.  

“Кыргыз Республикасынын согуш,  
Куралдуу кїчтєр, укук коргоо 

органдары жана  оорукта эмгектенген 
ардагерлеринин  республикалык кеўеши” 

коомдук  бирикмесинин тєрагасы  
Качкын САРГАЗАКОВ

Баткен

“Адептїї болуу  
жашынан, ыймандуу 

болуу башынан”

Ушундай аталыштагы сынак жакында 
Баткен райондук маданият бєлїмїнїн 
уюштурусунда “Ыйман, адеп жана 
маданият” жылына карата болуп 
єттї. 

Айымдар ортосундагы сынакка 
район аймагындагы 11 айылдын 

кыз-келиндери катышып, 5 номинация 
боюнча єздєрїнїн таланттарын тартуу-
лашты. Мелдештин соўунда 1-орунду 
Самаркандек айылынын сулууусу Мах-
буба Сыдыкова камсыз кылса, 2-орунду 
Ак-Сай айылынан Нурсия Рахматил-
ла кызы ээледи. 3-орунду Жаўы-Жер 
айылынын сулуусу Айсырга Ысманова 
камсыз кылып, жеўїїчїлєр ардак гра-
мота жана баалуу белектер менен сый-
ланышты.    

Гїлчехра ТАЖИБАЕВА, 
 «Кыргыз Туусу»

Ысык-Кєл 

Табигатты булгап башкалар, 
таштандыдан акча тапкан бар
Облустун борбору Каракол шаарында кїнїгє 
таштандыларды єз убагынан кечиктирбестен 
ташып чыгаруу маселеси бир катар жылдардан 
бери “Тазалык” ишканасынын баш оорусуна 
айланып келе жатканы менен, эми аны єз 
пайдасына пайдалангандар да чыга баштады. 

Жогорудагы ишкананын жетекчилеринен алын-
ган маалыматтарга караганда, мындан бир ка-

тар жылдар мурда эле коўшу Ак-Суу аймагынан 52 
гектар жер аянтын бєлдїрїп алышып, ал їчїн жы-
лыга 390 миў сомдон акча каражатын тєлєп турушат 
экен. Бул маселени жеринде чечїї їчїн таштандылар-
ды иштетїїчї ишкана ачуу да сунушу тїшкєн. Бирок, 
жалаў айнек, желим сыяктуу таштандылардан 40 тон-
надан кем эмес кєлємдє їзгїлтїксїз даярдап берип ту-
руу шартын аткаруу мїмкїн болбогондуктан ал сунуш 
да жоопсуз калганы менен, жыйналган таштандылар-
ды Бишкекке жеткирїї менен акча тапкан жаўы биз-
нестин тїрї да  пайда болгонун, аларга желим, айнек 
идиштерди, бєтєлкєлєрдї чогултуп берип єз жандарын 
баккан ортомчу “ишкерлер”  да чыкканын  билдиришти. 

Жээнбай ТЇРК,  “Кыргыз Туусу”

Дубандарда эмне кеп?


