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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖЫЛДЫН
МЫКТЫЛАРЫ
АНЫКТАЛУУДА

Ырчы Султан САДЫРАЛИЕВ:

"АТПАЙ КЫРГЫЗ БИЙЛЕСИН,
АРУУЛАНТЫП ДЇЙНЄСЇН"
Султан Садыралиев быйыл
кыргыз бийин даўазалап,
Кыргызстандын белгилїї
жерлерин кыдырып, клипке
тїшїрдї. Жакында эле элге бир
жылдык отчеттук концертин
тартуулаган ырчыны кепке
тарттык.

- Султан, концертиўизди
жакшы дем менен єткєрїп алдыўызбы?
- Рахмат. 11-декабрь кїнї
11-жеке концертимди бердим.
Кудайга шїгїр, кїйєрмандарым
жык келип берди. Аларды абдан
сагыныптырмын.
- "Кыргыз бийин" кандайча
даўазалап калдыў?
- Бул идеяны Рысбек Жабиров агай алып чыккан. Депу-

тат Алтынбек Сулаймановдун
да колдоосу чоў. Чыгарманы
бир нече ырчылар ырдап, соўунда мага тапшырышты. Эки
ай бою жети дубанды кыдырдык. Биринчиден, ырга клип
тартылды, экинчиден, идеология, їчїнчїдєн, туризмге болгон салымыбыз болду. Клипти
кєргєн Казакстандагы, Россиядагы досторум “Кыргызстанга
барганда ушул жерге, ушул кєл-

гє алып барасыў” деп жатышат.
Їй-бїлємдї эки айдай кєрбєй,
автобус менен кыдырып жїрдїк.
- Негизи эле быйылкы жыл
кыргыз эстрадасындагыларга
кайсы бир деўгээлде жаўылануу алып келгендей. Кубантканы, элдик ырларга басым
жасалды...
- Жакшы жышаанга жалгыз
мен эле эмес, жалпы єнєр бак-

кан улуу адамдар да кошулат.
Ал эми мен жаўыдан сахна дїйнєсїнє аралашкан 2005-жылы
элдин талабы да ошол маалга ылайык эле. Эстрада ырларын кєбїрєєк угушчу. Экинчиден, ал кезде мен жаш экенмин.
Чынын айтыш керек, анчамынча чет элдин ырларын да
которуп ырдап калдык. Бирок,
азыр барган сайын адамдарда патриоттук сезимдер ойгоно баштады. Аны менен катар
маданият єкїлдєрї да улуттук
идеология дегенди тереў тїшїнє баштадык. Бул албетте
кубандырбай койбойт. Анткени, биз дїйнєдє болуп жаткан нерселерди кайталоо менен дїйнє элин таў калтыра

албайбыз. Єзїбїздїн нукура аспаптар, элдик ырлар менен бийик деўгээлге алып чыгышыбыз мїмкїн. Билсеўиздер, мурун ырдоо да оўой эле.
Мини-дискти кєтєрїп алып,
барып ырдап койчубуз. Азыр
барган сайын кїйєрмандар да
жандуу їндї талап кылышат.
Мисалга айтсам, мурун концерт коюу деген мен їчїн жеўил болчу. Бардык уюштуруу
иштерин продюсерим жасачу. А
мен концертке эки кїн калганда
даярданып, мини-дискимди кєтєрїп барып ырдап койчумун. Ал
эми, азыр концерт берїї башка
болуп калбадыбы.
-Єнєр дїйнєсїндєгї мындан
аркы пландарыў кандай?
- Негизи эле адам баласы мезгил єткєн сайын єзгєрєт. Анын
аў-сезими, кабыл алуусу, ой жїгїртїїсї, ага жараша мамилеси
да. Мурда шашма болсом, чыдамым, сабырым болбосо, азыр
бардык нерсеге олуттуу карайм.
Узап бараткан жыл биз їчїн
жемиштїї жылдардан, жаўырчу жыл да ошол ийгиликтерди
улантсын, жаўыртсын деп тилейм.

“БУГУМДУ ЫРДАН ЧЫГАРАМ”
Кадимки
Бегимай
сїйгєн
Раймалынын
небереси,
фольклордук
ырлардын
чебери
Каныкей
Раймалиева
– “Эркин
Тоонун”
бул жолку
мейманы.

койчу. Анан "Алиппе" майрамга
кечикпей барайын" деп таў атпай
барып алганым эсимде.
- Ырчы Каныкей кичинекейинде кандай кыз эле?
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Улуттук банктын тєрагасы
Толкунбек АБДЫГУЛОВ:

12-13-БЕТТЕР

“УЛУТТУК ВАЛЮТАГА
ЧАБУУЛ ЖАСАЛДЫ”

Байланышуу їчїн
телефондорубуз:
(0312) 62-38-77, 62-19-06,
62-38-78, 62-38-71.
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КТРКнын башкы директору Султан ЖУМАГУЛОВ:

«БИЗ БАКИЕВГЕ ЭМЕС, МАМЛЕКЕТКЕ
КЫЗМАТ КЫЛГАНБЫЗ»
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Ырчы Каныкей РАЙМАЛИЕВА:

-Б
Быйылкы
й
жылды кандай
й
узатып турасыз?
- Кудайга шїгїр кылуу керек.
Быйылкы жыл мен їчїн ийгиликтїї, жемиштїї жылдардан
болду. Єнєрїмдїн арты менен
чет жана коўшу єлкєлєргє кєп
чыктым. Жакында эле “Доор”
ансамбли менен биргеликте Малайзия мамлекетине ал жактын
премьер-министринин чакыруусу менен барып келдик. Жеке мага ал єлкє маданияты менен
жакшы сезимдерди калтырды.
Атайын элдик, лирикалуу чыгарманы даярдап баргам. Ырым менен ошол жердеги кєрїїчїлєрдїн
кол чабуусуна арзыдым.
Жай турмуштагы жаўылыктардан бєлїшсєм, мектепти аяктаганыма жыйырма жыл болуптур. Окуткан мугалимдерибиз, он бир жыл бирге окуган
классташтар менен жолуктук.
Жыйырма жыл ичинде адамдын сырткы келбетинде єзгєрїї болгону менен, кєздєр ошол
бойдон эле калаарына дагы бир
ирет ынандым.
- Окуучулук кїндєргє кайрылган турбайсызбы. Алиппе
майрамында кайсы тамганын
ээси болдуўуз эле?
- "Т" тамгасы болгом. "Тамгалардын бардыгы тизилишет
катарга, тай сыяктуу тайраўдап..." деп башталган ырды айткам. Калганын унуттум. Мектеп боюнча биринчи класстан
бирєє эле бар болчу. Класс жетекчибиз ыраматылык агай тартипти катуу кармачу. Сабакка
кечигип келген тентек балдарды кыз-эркегине карабай уруп
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Мыктыларды тандоо
уланууда. Мыкты деп табылгандарга Ардак дипломдор бул ирет баш калаабыздагы “Достук” ресторанында 26-декабрда
саат 14:00дє башталуучу
шаў-салтанатта тапшырылат жана сыйлык тапшыруу аземи республикалык телеканалдар аркылуу кєрсєтїлєт.

- Їй-бїлєбїз менен музыкага
жакынбыз, ата-энем, бир туугандарымдын баары жакшы ырдайт.
Бул да болсо Раймалы чоў атабыздын канынан, таасиринен

болсо керек. Кичинекей кезде
їйдє бири чоў, бири кичине эки
аккордеон, 3-4 комуз бар эле.
Ошондо эле мен чоўун, сиўдим
кичинесин кєтєрїп алып, аккор-

деон тартып, комуз чертип кєчєдєгї балдарга концерт койчубуз.
- Аткарган чыгармаларыўыз боюнча кєбїнесе кимдер
менен иштешесиз?
- Элдик ырларга басым жасайм.
Элдик ырларды, замандын талабына ылайык эстраданы да алып
жїрїїгє аракет кылып келем. Чыгармачылык дїйнєдє обончулардан Эсенбек Мааданбеков, Камчыбек Букалаев жана акын Темир
Алымбеков менен иштешем. Кийинки жылы концерт берїїнї
пландаштырып жатам.
- Эмнеден ырахат аласыз,
таасирленгениўиз эмне?
- Кубансам да, кїйїнсєм да
бардык бугумду ырдан чыгарам. Ыр дїйнєсї мен їчїн ажайып бир аалам.
- Єзїўїзгє байкалган кандай жаман сапатыўыз бар?
- Кєбїнчє “кечигїї” деген нерсе менен ооруп келем. Ушул сапатымды жоюу їчїн канча аракет кылсам да, жыйынтык чыкпай жїрєт.
- Турмушта єкїнгєн учурларыўыз болду беле?
- Адам жакшы нерсеге жетїї
їчїн жаўылыштыкты жон териси менен сезїї керек деп ойлойм.
Эч нерсеге деле єкїнбєйм, артка кылчайып карагым келбейт.
Кудай ден соолук берсе, бар нерсени барктап, жашоомду ыўгайлуу тїзїп алып жашаганга аракет
кылам. Тиричилик, їй-бїлєм,
ата-энем їчїн кєп чуркайм. Єзїмє талапты жогору коем.
- Ушакка терикпейсизби?
- Артыман жалган айтылганга
неге теригем?! Мындай сєздєрдїн куржуну, турмушума таасирин тийгизбейт.
Бетти даярдаган
Мээрим БАКТЫБЕКОВА

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк жетекчилиги
соўку кїндєрдє доллардын курсу кескин жогорулап, сомдун кунунун ылдыйлашы боюнча тїшїндїрмє берди. УБ
тєрагасы Т.Абдыгулов: “Їч жумадан бери валюта рыногунда
бейпилдик єкїм сїрїп турган эле. Шейшемби кїндєн тарта улуттук валютага кысым кєрсєтїї башталган. Кыргыз
сомунун мынчалык алсызданышына объективдїї фактор
жок болчу. Бїгїнкї кїндє єлкєнїн банк системасында 250
миллиондон ашык АКШ доллары бар экендигин, анын 30
пайыздан ашууну накталай турат. Улуттук банк чалгындоо
ишин жїргїзїї максатында накталай 2 миллион АКШ долларын консигнацияга чыгарган. Бул жїргїзїлгєн иш-чара улуттук валютага карата чайкоочулук чабуул
жїргїзїлїп жаткандыгын кєрсєттї”, – деди.

ЖОГОРКУ
НАРЫН ГЭС
КАСКАДЫНАН
АТАЙЫН
РЕПОРТАЖ
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ЖАЎЫ
СМАРТФОН.
БААСЫ –
3490 СОМ.
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РУБЛЬ КУНУ
ДЇРБЄЛЄЎГЄ САЛДЫ

Чыгармалары
чыўырган
жазуучу

Кушбакали
закону

20 жаштагы
дабагер
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Улуттук банктын тєрагасы
Толкунбек АБДЫГУЛОВ:

“УЛУТТУК ВАЛЮТАГА
ЧАБУУЛ ЖАСАЛДЫ”
(Áàøòàëûøû 1-áåòòå)

“Улуттук банк тарабынан “Айыл банк” ААК
жана “РСК” банкы аркылуу 57,8 курсу менен сатууга чыгарган 2 миллион АКШ долларын алмаштыруу бюролору їчтєрт сааттын ичинде талап кетишкен. Элестетип
кєрсєўїздєр, алмаштыруу бюролору 57,8 курсу
менен сатып алып, аны
60 курсу менен сатканда ортодон канча пайда
табышат. Жеке кызыкчылык элдин кызыкчылыгынан жогору болуп
кеткен. Ортодо бїтїндєй
коом жабыр тартууда.
Бул кєрїнїш бизди кооптондурууда” - дейт КРУБ
тєрагасы. Ошондуктан,
структуралык чаралар
кєрїлїп, жакынкы келечекте алмаштыруу бюролору жоюлушу мїмкїн.
Алардын функцияларын
коммерциялык банктарга
єткєрїп берїї болжолдонууда. Бул тармакты тартипке келтирбесе болбойт. Алмаштыруу бюролору пайданын артынан

кууп, улуттук валютанын
туруктуулугуна терс таасирин тийгизишине єкмєт, Улуттук банк жол
бербеши
керектигин
белгиледи Т.Абдыгулов.
Жакында ал ири коммерциялык банктардын жетекчилери менен жолугушуу єткєрїп, улуттук
валютаны турукташтыруу планын тїзїшкєн.
Ал план бїгїнкї кїндєн
тартып жїзєгє аша баштаган. Муну менен Улуттук банк улуттук валютанын туруктуулугун сактоого жетише тургандыгын айтты.
Ал эми рублдин баасынын кескин тємєндєшї боюнча УБ башчысы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы
соода єнєктєштїгї канчалык тыгыз болгондугуна карабастан, ал жагдай Кыргызстандын алмаштыруу курсуна таасирин тийгизбей тургандыгын билдирди.
Абдимухтар АБИЛОВ

РУБЛЬ КУНУ
ДЇРБЄЛЄЎГЄ САЛДЫ
Рублдин тїшкєнї кыргызстандыктарды да, айрыкча Россияда
иштеп жаткан эмгек мигранттарын тїйшєлдїрїїдє. Мурда
30 миў рублду Кыргызстанга жєнєтсє, бул жактан 45 миў
сом болуп чыга келчї. 1 рубль биздин 90 тыйынга барабар
болуп калды. 17-декабрда рублдин курсу бирде жогору,
бирде ылдыйлап олтуруп, Москва убактысы боюнча кечки
саат 7де 1 доллар 61-62, евро 77-78 рублдин айланасында
сатылды. Бул кєрсєткїч 16-декабрь – “кара шейшембиге”
караганда орус валютасынын доллар менен еврого карата
туруму чыўдалды дегенди билдирет. Москвадагы кеўешмеде
сїйлєп жатып, РФ Премьер-министри Дмитрий Медведев
буларга токтолду: “Акча алмашуу бекеттеринен биз
соўку кїндєрї кєргєн цифралар чындыкка дал келбейт.
Экономика жана бизнес їчїн ыўгайлуу диапазондон
чыгып кеткен. Бул жерде эмоция да єз ролун ойноду”.

Орус акчасынын курсу РФ Каржы
министрлиги єз карамагындагы чет
элдик валютаны сата тургандан кийин кєтєрїлгєн. Ошол кїнї кечинде рублдин курсун турукташтыруу
боюнча кошумча чараларын Россия
Борбордук банкы дагы жарыялады.
РФ Борбордук банкынын тєрагасы
Эльвира Набиуллина рублдин арзандоосун тємєндєгїдєй тїшїндїргєн: “Акыркы убакта улуттук валюта
маанилїї єлчємдє арзандаганы байкалды. Анын негизги себеби, кара
майдын баасынын тємєндєшї жана
биздин компаниялар менен банктардын эл аралык финансы булактарына кайрылуу мїмкїнчїлїгїнєн ажыроосу болду”.
“Рублдин тїшкєнї – бул кыйроо
эмес”,- дейт Кыргызстандын тейлєє
чєйрєсї жана соода ишканалары,
базарлары Ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев. Анын
тїшїндїрмєсїнє караганда, рублдин кунунун тїшїшї менен Россиянын єндїрїшїнїн конкуренттик
жєндємдїїлїгї жогорулайт. Акырындык менен ички єндїрїш продуктылары рынокту ээлейт. Россия
бийлигинин деле кєздєгєнї ушул.
Ошентип, кєпчїлїк товарларды єздєрї єндїрїп чыгара баштаса, анда
рублдин куну єсєт. Кыргызстанда да
кыйынчылыктар болот, бирок акырындык менен ички єндїрїшїбїз
кєтєрїлєрїн адистер айтышууда.“Бул жерде экономикалык кризистен кєрє, саясат ойноп жатат”,- дейт
С.Пономарев.
Азизбек ЧАМАШЕВ,
сїрєтї Жаныбек
КАЗЫБОЛОТОВдуку

МАМЛЕКЕТТИ БЕКЕМДЄЄ ЖЫЛЫНДАГЫ
ОРЧУНДУУ ИЙГИЛИКТЕР
Мамлекеттин экономикасы кїчтїї болбосо, єлкєнїн
єнїгїїгє багыт алышы кыйын. Мамлекеттїїлїктї
бекемдєє жылында байкалаарлык кандай
экономикалык жаўылыктар болду, экономикалык
кандай окуялар орун алды, саресеп салалы.

ЖАКЫРЛЫКТАН
АРЫЛДЫК
2014-жылы Дїйнєлїк банк жана чет элдик финансылык уюмдар расмий тїрдє Кыргызстанды
жакыр єлкєлєрдїн тизмесинен
чыгарды. Буга негиз бар. Маселен, ички дїў продукциясы
жан башына бєлє келгенде 1 миў
45 доллардан ашык тийсе, анда
мындай єлкєлєр орто деўгээлдеги кирешеси бар єнїгїп бара
жаткан мамлекеттердин катарына кирет. Эл аралык эреже ушундай. Буга чейин Кыргызстанда
ИДПнын жан башына бєлїнїшї 1000 долларга жетпей келген.
Быйылкы жылдын статистикасына таянсак, бул кєрсєткїч андан ашып кеткен.
Жакында эл аралык коррупцияга каршы кїрєшїїчї
Transparency International кыймылы дїйнєнїн 175 єлкєсїндєгї коррупциянын деўгээлин
аныктады. Бул тизмеде Кыргызстан 24 балл алып, єткєн жылдагы кєрсєткїчтєн (150) 14 тепкич жогору кєтєрїлїп, 136-орунду ээледи. Ошентип, коррупция
менен кїрєшїї аракетинин акыбети кайтууда. Ал эми эл аралык Doing Business рейтинги
боюнча Кыргызстан 127-орун-

дан 121-орунга кєтєрїлдї. Себеби, Кыргызстанда бизнес менен
ишкердик їчїн мыкты шарттар
тїзїлгєн. Бул кєрсєткїч єлкєбїзгє келїїчї инвестициянын агымын кїчєтєт.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫК
ЖАКТАН ЭРКИН
ЄЛКЄГЄ АЙЛАНАБЫЗ
Жакында эле жогорку кубаттуулуктагы «Кемин» подстанциясы ишке берилди. Ал
«Датка» подстанциясы менен
2015-жылдын август айында
туташтырылат. Ошону менен
Кыргызстан электр энергиясын
тїштїктєн тїндїккє берїїдєгї
Єзбекстан жана Казакстан республикаларына болгон кєз карандылыгынан кутулат. Учурда Нарын дайрасынын жогорку
жагында чакан ГЭСтерди куруу
иштери да башталды. Азыр газ
боюнча дагы иштер жїрїп жатат.
Мында кєгїлтїр отун маселесин
чечїїнїн эки жолу бар. Биринчи жолу – бул Кызыл-Кыя шаарынын жанына кємїрдєн синтетикалык газды чыгаруу заводун куруу. Ал боюнча инвестор
табылган. Заводду курууга кетчї 200-300 млн. долларын салууга даяр. Ал эми экинчи жо-

лу – Баткенден газдын резервдери табылды. Бул кенден чыккан
газ тїштїк чєлкємїн 5-10 жыл
камсыз кылганга жетет. Ошондой эле Россиянын «Роснефть»
компаниясы тїндїктєн тїштїккє газ тїтїгїн тартуу їчїн долбоор тїзїп жатканын да айта кетели. Кыскасы, жакын арада газ
боюнча деле кєз карандылыктан кутулуп каларыбыз аныкталып калды.

ЖОЛ БОЮНЧА КЄЗ
КАРАНДЫЛЫК ЖОК
Автоунаа жолу боюнча Баткен облусунда бир аз проблемалар бар эле, азыр алар да чечилїїдє. Кєйгєйлїї жерлерден айланып єтчї жолдор курулду. Аларды асфальттоо иштери жана жаўыларын куруу жумуштары мындан ары дагы улана бермекчи. Коўшу єлкєлєрдєн кєз каранды болбош їчїн
салынган жолдордун негизгисине Балыкчы – Жалал-Абад
жолу кирет. Бул стратегиялык

маанидеги жол болуп саналат.
Ал жол 2017-жылы бїтєт, келечекте ушул автожолго жанаша
тїндїк-тїштїк темир жолу да
курулаары пландаштырылууда.
Ошентип, элдин їмїтї четинен
аткарылып келе жатат.

КУРУЛУШТА
БУРУЛУШ БАР
Мындан 10 жылдай мурда єлкєбїздїн шаарларында азыркыдай курулуштар таптакыр болгон эмес. Учурда ар бир шаарда
жаўы курулуштар кызуу жїрїп
жатканын байкоого болот. Єзгєчє Бишкекте єтє кєп турак жайлар курулууда. Адистер бул темп
мындан ары дагы кїчєй турганын айтышууда. Учурда борборубузда 150дєн ашык кєп кабаттуу їйлєр курулууда. Бирок, баасы кымбат. Ипотека менен їйлєр курула баштаса, анда турак
жайларга болгон баалардын тїшїшї мїмкїн. Кыскасы, курулуш тармагында кескин бурулуш
башталды. Атаандаштык болгон

жерде сєзсїз арзандоолор болот
эмеспи.

БЮДЖЕТТИН КИРЕШЕ
БЄЛЇГЇ ЄСТЇ
2015-жылдын бюджети Жогорку Кеўештин депутаттары
тарабынан їчїнчї окууда кабыл алынды. Бюджеттин долбооруна ылайык, киреше 117
млрд. сом, ал эми чыгаша бєлїгї 132 миллиард сомду тїзєєрї
болжолдонууда. Тартыштык 14
млрд. сомдон бир аз ашаары кїтїлїїдє. Бул кєрсєткїч єлкєнїн
Ички дїў продукциясынын 3,2
пайызын тїзєт. Эске сала кетсек,
КР Финансы министрлиги бюджеттин киреше бєлїгїн башында 102 млрд. сом єлчємїндє парламентке алып келгендиги белгилїї. Демек, бир топ єсїї болгону кєрїнїп турат. Ал эми Экономика министрлиги 2015-жылы
єлкєбїздє 6,2-6,5 пайыз экономикалык єсїштї болжолдоодо.
Азизбек ЧАМАШЕВ

