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Согуштун катышуучуларынын 
катары да мезгил єткєн сайын 
азаюуда. Улуу Жеўиштин  
70 жылдык майрамын єз кєзї  
менен кєрїп калган ардактуу 
аталарды колдон келген урмат-
сыйга бєлєп калуу – кичїї  
муундун ыйык милдети. 

Мына ошол ардагерлердин ката-
рында Кыргыз Республикасынын 

эл артисти Сейитказы Андабеков дагы 
бар. Ал согуш учурунда маршал Рокоссов-
скийдин алдындагы 7-армиянын 116-ат-
кычтар полкунда кызмат єтєгєн. Корел, 
Украина фронтунда согушкан. Экин-
чи топтогу майып. Кандуу майдандагы  
каармандыктары їчїн “Улуу Ата Мекен-
дик согуш” ордени, “Эрдик”, “Георгий 
Жуков” ж.б. бир нече медалдар менен  
сыйланган. 

Ал эми чыгармачылыкта ємїрлїк жу-
байы Кыргыз Республикасынын эл ар-
тисти Койсун Карасартова экєє кыргыз 
театр искусствосунда жїздєгєн образ-
дарды жаратып, элдин сїймєнчїлїгїнє 
ээ болуп, кыргыз искусствосунун єнї-
гїшїнє чоў салым кошту. Сейитказы 
Андабеков чыгармачылыктагы жарат-
кан ийгиликтери їчїн 3-даражадагы 
“Манас” ордени жана бир нече медал-
дардын, Ардак грамоталардын ээси. 
Кайсы жагынан алып карасак дагы,  
баатырдыктын баасына татыган инсан. 
Ошондуктан Улуу Жеўиштин 70 жыл-
дыгынын урматына согуштун ардаге-
ри жана залкар талант катары Кыргыз 
Рес публикасынын эл артисти Сейитка-
зы Андабековго Кыргыз Республикасы-
нын Баатыры ардактуу наамы берилсе 
деген єтїнїчїбїздї билдиребиз. 
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КАЙРЫЛУУ КАТ Айыл чарбасын жак-
шыртуунун ачкычы – 
бул пландаштыруу, мам-
лекеттик заказ экенин 
жыйырма беш жылдан бе-
ри турмуш єзї далилдеп 
салды. Ушунда гана дый-
кандардын айыл чарба 
продукцияларын ашыкча 
єндїргєн, “кїйїп” кетїїсї 
болбойт. Кєп учурда 
дыйкандар єндїрїп ал-
ган продукцияларынын 
бир бєлїгїн, кеминде 30  
пайызга жакынын, сата 
албай калышууда.  

Ошондуктан жыл ба-
шында эле мамле-

кет кайсы аймакта эмнени 
єстїрїї, эмнени сатуу ке-
ректигин аныктап алуусу 
зарыл. Мамлекет дыйкан-
дын продукциясын ортомчу-
суз эле сатып алууга эмнеге 
болбосун? Ал їчїн чет мамлекеттерден кел-
ген насыя, гранттарды пайдалануу керек. Же 
болбосо буга бюджеттен каражаттарды табуу 
зарыл. Дыйкан єндїргєн продукциясын кели-
шим тїзїїнїн негизинде, тїздєн-тїз мамле-
кетке сатуу мїмкїнчїлїгїн тїзїїгє убакыт  
жетти. 

Белгилїї академик Жамин Акималиев  
туура белгилегендей, дыйкандарыбыздын 
дээрлик кєбїндє жерди иштетїї маданияты 
єтє тємєнкї деўгээлге тїшїп кетти. Кыргыз-
стандын агрардык тармагын башкарууда да 
кєйгєйлєр аз эмес. Ансыз деле укугу чектелген 
Айыл чарба жана мелиорация министринин 
жыл айланбай алмашуусунан да тармактын 
иши аксап жатат. 

Жердин 94 пайызы, малдын 99 пайызы же-
ке менчикте. Мындай жагдайда жерди кото-
руштуруп айдоону, малдын тукумун асылдан-
дырууну жїргїзїїгє болобу? Айтор, єлкєнїн 
агрардык тармагында ар ким єз билгенин жа-
саган заман болду. 

Ошондуктан майда чарбаларды ирилеш-
тирип, айыл чарба кооперативдерин уюш-
туруу, аларга грантка келген техникаларды 
берїї керек. Їрєн, насыяларды кечиктирбей 
камсыздоо, салыктардан бошотуу зарыл. Фер-
мерлерди ушундай колдоолор аркылуу кызык-
тыруу менен айыл чарбасын кєтєрїї колго 
алына баштамак.

Эми кооперативдердин ролу тууралуу айта 

кетсек. Дїйнє жїзїндє 600 млн. адамды би-
риктирген 1 млн.го жакын кооперативдер-
дин 120дан ашык тїрї бар. Ал эми Япония-
да, Данияда, Финляндияда, Норвегияда жана 
Швецияда айыл чарба кооперативдери 100 
пайызга, Франция жана Германияда болсо 80 
пайызга жакынын тїзєт. Бул кооперативдер 
айыл чарба продукцияларын єндїрїї, кайра 
иштетїї, єндїрїштїк жактан тейлєєчїлєр 
болуп эсептелет. Єзгєчє айыл чарба про-
дукцияларын кайра иштетїїгє чоў маани  
беришет. 

Аталган мамлекеттерде кооперативдер-
ди финансы жагынан камсыздоо їч жол ме-
нен жїргїзїлєт. Биринчиси, кооператив 
мїчєлєрїнїн їлїштїк мїчєлїк акылары, экин-
чиси, алынган таза кирешеден чегерїїлєр, 
їчїнчїсї, насыя алуу жолу аркылуу ишке ашы-
рылат. Кээ бир єнїккєн єлкєлєрдє 
техникалар сатыла турган баа-
сын  20 пайызга ылдыйлатып, 15 
жылга тємєндєтїлгєн їстєктєрї 
менен узак мєєнєткє берилип, 
жеўилдетилген салыктар колдо-
нулат. Кээ бир єлкєлєрдє коопе-
ративдерди єнїктїрїї максатын-
да салыктар алынбайт. 

Мисалы, Италияда айыл чар-
басын єнїк тїрїї максатында тех-
никалар тє мєнкїдєй тартипте 
насыяга берилет. Техниканын не-
гизги баасын 20 пайызга азай-

тып, 15 жылга тємєндєтїлгєн баа  менен бе-
рилет. Ал эми биздин єлкєдє тескерисинче. 
Алсак, Кытайдын трактору  22 миў доллар-
дын тегерегинде турат. Аны сатып алуу їчїн 
турган наркынын 20 пайызын, тактап айт-
сак, 4400 доллар тєлєп туруу керек. Эгер 7 

жылга берилсе, жыл сайын 
2514 доллар тєлєєгє туура 
келет. Бардык эле дыйкан-
да мындай каражат боло 
бербеси белгилїї. Ошон-
дуктан агрардык реформа-
ны турмушка ашыруу айыл  
-чарба кооперативдерин 
тїзїї, єнїктїрїї аркылуу га-
на чоў ийгиликтерди алып 
келеринен шек жок. Андай 
болбогондо, которуштуруп 
айдалбаган жер аянттары 
тукулжуроонун гана їстїндє 
болууда. Жер семирткич ме-
нен суунун тартыштыгынан 
кєптєгєн аянттар кысыр ка-
лып, тїшїмдїїлїк тємєндєп 
кетїїдє. Мисалы, Ысык-Кєл 
облусу боюнча пайдаланыл-
бай калган жерлердин аян-
ты 2013-жылы 14479 гек-
тар болсо, 2014-жылы 14311 
гектарды тїзїп, 168 гектар-
га азайган. 

    Жер їлїштєрї бир массивде турган жа-
рандар кооперативдерге бириксе, которушту-
руп айдоо маселеси чечилмек. Кээ бир дыйкан 
чарбалардын ашып кетсе 10-15 гектар айдоо 
аянттары бар. А сугат жерлери андан да аз. 
Мындай жерди кантип которуштуруп айдоого 
болсун? Жазгы талаа жумуштары башталганда 
ар бир їй-бїлє техника, їрєн, жер семирткич, 
кїйїїчї-майлоочу майды єз алдынча издеп 
жїрїп, эптеп айдап, себет. Натыйжада, бир эле 
массивдеги аянт ар башка мєєнєттє айдалып 
себилгендиктен, ар башка мезгилде бышып 
жетилет. Аны оруп-жыюуда кєптєгєн кыйын-
чылыктар жаралат. Андан тышкары, бардык 
эле дыйкандардын техниканы на-сыяга алууга 
каражаты жок. Ошондуктан чет элдик грант-
тарды, материалдык-техникалык насыяларды 

алуу їчїн мїмкїнчїлїгї жок їй-
бїлєлєр, дыйкан жана фермер-
дик чарбалар биргелешип, айыл 
чарба кооперативдерин уюштур-
ганда гана чоў утуштарга жети-
шери дїйнєлїк практикада да-
лилденген. 

 Керимбек ажы АРНАЛИЕВ,  
экономика илимдеринин 

кандидаты, 
КРнын айыл чарбасынын 

отличниги, 
   Ысык-Кєл облусу

Монетанын алдыўкы бетинде георгий лентасынан “70” деген 
санды чагылдырган, оюп басуу ыкмасында тїшїрїлгєн сал-

танаттуу салют тартылган. Атылган салюттун туш тарапка тараган 
тїркїн тїстїї нуру голограмма менен берилген, ал эми монетаны 
айланта Бишкек шаарындагы генерал-майор И.В.Панфиловдун эсте-
лигинин барельефинде чагылдырылган согуш кїндєрїнєн алынган 
сюжет тїшїрїлгєн. Ошол эле  бетинде монетанын аталышы жана 
номиналы берилген.

Монетанын арткы бетинде учу-кыйырына кєз жетпеген, ааламды 

кучагына камтыган кєгїлтїр кєк асмандын алкагында тынчтыктын 
символу – ак кептердин элеси тїстїї оюп басуу ыкмасында тїшїрїлгєн. 
Кыргыз Республикасынын герби монетанын чок ортосунан орун алган.

Жалпысынан 1000 даана чыгарылган бул монета єлкєнїн аймагын-
да расмий тєлєм каражаты статусуна ээ. Ошол эле учурда коллекция-
лык катарында ар бир монета акрил капсуласында жайгаштырылган 
жана сапаттык сертификаты тиркелип, єзїнчє кутучаларга салынган.

Т.ИСХАКОВ

Улуттук банкта

Улуу Жеўиштин урматына – 
жаўы монета

Улуттук банк Улуу Жеўишти утурлай 
15-апрелден тарта “Тарыхый окуялар” 
сериясындагы “Улуу Жеўишке – 70 жыл” кїмїш 
коллекциялык монетаны жїгїртїїгє чыгарды. 

Адистин кеўеши

Кооперативдерди тїзбєсє, 
айыл оўолбойт


