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Баткен облусу боюнча чек ара башкармалыгынын 
башчысы полковник У. Шаршеев

2016-жылы эгемендїї Кыргызстан бир чейректик мезгилди 
жыйынтыктап, мамлекетибиздин жетишкендиктерин кубаттап, 
кемчиликтерине талдоо жїргїздїк. Бул жылы Баткен облусунун 
башкармалыгындагы чек ара тарамдарынын єздїк курамынын 
кызматтык, социалдык шарттарын жакшыртууга єзгєчє кєўїл 
бурулду. Єткєн  жылдарга салыштырмалуу биздин жоопкерчи-
лигибиздеги чек ара тилкеси тынч, стабилдїї болду. Чектеш жай-
гашкан коўшу єлкєлєр менен мамилелер жакшырып, чоў жаў-
жалдардын болбогону кубандырат.

Урматтуу чек арачылар!
Келе жаткан жылы дїйнє жїзїндє тынчтык орносун, адамзат-

ка ыйман берсин. Кыргыз элиме токчулук, молчулук, жакшылык тартуулап, чегибиз бекем 
болсун, Мекенибиз гїлдєп єссїн. Ар бир їй ырыскы, кутка толуп, эл арасында ынтымак, 
ыраашкерлик бекемдеп, ар бир адамдын жїрєгїндє тунук аруулук тїнєк алсын!

КР МЧКнын Чїй облусу боюнча башкармалыгынын 
башчысы полковник Кенеш уулу Адил

Быйылкы жылы биздин башкармалыктын деўгээлинде би-
ринчи ирет Казакстан Республикасынын Кордай чек ара отряды 
менен биргеликте “Боордош-2016” биргелешкен чек ара опера-
циясын єткєрдїк. Бул иш-чара кыргыз-казак чек арасын бир-
гелешип кайтарууга алуунун деўгээлин жогорулатып, казак ке-
сиптештерибиз менен кєйгєйлїї маселелерди бирге чечїїнїн 
жолдорун аныктай алдык. Бул биздин кызматташтык їчїн аб-
дан маанилїї экендигин белгилей кетким келет.

Мындан тышкары биздин башкармалыктын базасында Биш-
кек гарнизонунун аскер бєлїктєрїнїн командирлери жана алар-
дын орун басарлары менен “Ички жана кароол кызматын єтєє-
нїн жол-жоболору” туурасында кєрсєтмє сабактар єткєрїлдї. Бїгїнкї кїндє коопсуздук 
маселеси курч болуп турганда бул иш-чаранын єткєрїлїшї абдан чоў мааниге ээ болду.   

Урматтуу чек арачылар!
Биз Сиздер менен бирге Мекен чегин кайтаруу жоопкерчилигин єз мойнубузга алган-

быз. Андыктан улуу баатырлардын урпактары болгон кыргыздын уул-кыздарына ише-
нип тапшырылган чек арабызды ыйык тутуп, Кыргызстандын келечеги їчїн бирге кыз-
мат  єтєйлї. Келерки жыл элибизге ынтымак, биримдик, тынчтык алып келсин, токчулук 
болсун. Сиздерге чыў ден-соолук, їй-бїлєлїк бакыт, кажыбас кайрат, Мекен їчїн кылган 
кызматыўарды ийгилик коштоосуна тилектештик билдирем.

Айдаркен чек ара отрядынын 
башчысы полковник 
Замирбек Мийзаев

Єзгєчє белгилеп кетчї маалы-
мат бул биздин отряддын инже-
нердик-сапердук ротасынын єз-
дїк курамынын Мамлекеттик чек 
араны такталган аймактарда ин-
женердик жактан жабдуу иште-
рине катышуусу. Ал иш-чаранын 
жыйынтыгында  «Марказ» жана 
«Чекелик» чек ара заставасынын 
аймагында жалпы 7200 метр тил-
кеге тосмо зымдары тартылды.

Бул жыл  окуу  борборунда «Жаз-2016» жана «Кїз-2016» 
чакыруусунда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынан чакы-
рылган жалпысы 600 гє жакын жаш жоокерлерди даярдык-
тан єткєрдїк.

Мындан тышкары отрядда бир топ белгилїї даталарда 
иш-чаралар уюштурулду.  Алсак, 12-май кїнї маркум капитан 
Курманбек Ыкышовдун 10 жылдык эскерїї кечеси баатыр-
дын наамын алып жїргєн «Кадамжай» чек ара заставасын-
да єткєрїлдї жна анын урматына арналып Баткен облустук 
кїч тїзїмдєрїнїн арасында мелдештер уюштурулду.  Ошон-
дой эле 17-сентябрда Кадамжай районунун Сырт айылын-
да 1999-2000 жылдары баатырларча курман болгон «Жети 
Баатырды» эскерїї кечеси райондук деўгээлде белгиленди.

Мыкты жетишкендиктерлин бири деп “Жоокерлер энеле-
ри” комитети тарабынан єткєрїлгєн «Мыкты аскердик бєлїк 
-  энелердин кєзї менен» конкурсунда биздин аскер бєлїктїн 
Айымдар кеўеши «Эў мыкты айымдар кеўеши» жана «Эў мык-
ты аскер айым» номинацияларында жеўишке жетишишти.  

Урматтуу кесиптештер!
Сиздерди 2017-кирип келе жаткан жаўы жылыныздар 

менен 2023 аскер бєлїгїнїн єздїк курамынын жана єзїм-
дїн атымдан чын дилимден куттуктайм! 

Сиздерге жана їй-бїлєўїздєргє ушул жыл бакыт-таалай 
жана бакубат жашоо алып келсин. Кыргызстан, Кыргыз жери 
деп жїрєгї согуп, жанн-дили менен Мекенине кїйгєн ар бир 
аскер кызматкерине кїч-кубат, чыў ден-соолук берсин. Бул 
жыл элибиздин турмушуна каармандыктын, мекенчилдик-
тин, айкєлдїктїн жана эркиндиктин символу катары кирип 
келишине тилектешмин.

Баткен чек ара отрядынын башчысы 
подполковник Каныбек  Рыскулов 

Узап бара жаткан жылда “Жоокерлер энелери” 
коомдук комитети  тарабынан єткєрїлгєн “Мыкты 
аскердик бєлїк - энелердин кєзї менен” конкурсунда 
биз жеўїїчї аталып, Гран-при сыйлыгына ээ болдук. 
Ошондой эле чек ара ведомствосунун ишмердїїлїгї-
нїн жыл жыйынтыгы боюнча  чек ара заставаларынын 
арасынан биздин “Чарбак” чек ара заставасы  “Жыл-
дын эў мыкты чек ара заставасы” наамына татыктуу 
болду. Бул ийгиликтер биз їчїн чоў сыймык.  

2016-жылдын ноябрында  Кыргыз Республикасы-
нын Куралдуу Кїчтєрїнїн башкы колбашчысы Алмаз-
бек Атамбаевдин катышуусунда Єзбекстан Республика-
сы менен чектешкен мамлекеттик чек араны кайтарууда коюлган тапшырмаларды аткаруу 
їчїн “Чоў-Кара” жаўы курулган чек ара заставасынын имаратынын ачылыш аземи болду. 

Ошондой эле жеке турмушумда да кубанычтуу жаўылык болду - эки уулдан кийин Ай-
бийке аттуу кыздуу болдум.

Урматтуу чек арачылар!
Узатып жаткан 2016-жыл Кыргызстан  їчїн манилїї, окуяларга толгон жыл болду. Ме-

кен чегинде турган чек арачылар эгемен Кыргызстандын чек ара коопсуздугун камсыздоо 
ишмердїїлїгїндє жакшы ийгиликтерди кєрсєтє алды. Андыктан, кандай кырдаал болбо-
сун мекен алдында берген антыбызга бекем туруп, ак ниеттен кылган кызматыбызды  жа-
лаў ийгилик коштосун.

 Жаўы жылды тосуп жатып жакшы їмїттєргє ишеним артабыз. “Эрктїї жигит элин 
коргойт” дегендей Кыргызстандын чек арасын кєздїн карегиндей сактаган уул-кыздара-
дын саны арбысын.

Жаўы жылыбыз кут болсун! Ала-Тообузда тынчтык, токчулук, береке жана кут уяла-
сын. Жїрєктєрїбїз кубанычка, сїйїїгє, ишенимге жана кїч кубатка толсун. Жаўырган 
жылда ар-бириўиздердин їйїўїздєргє кут консун, бїлєўїздєр бакыт-таалайга бєлєнсїн!

Лейлек чек ара отрядынын башчысы полковник Уланбек Сатиев
Єтїп бара жаткан 2016-жыл биз кайтарган аймакта чыр-

чатаксыз єткєндїгї биз їчїн чоў жетишкендик деп эсептейм. 
Мындай жыйынтыкка чек арачылар жергиликтїї бийлик, кїч 
органдары менен чек ара тилкесине жакын жайгашкан жерги-
ликтїї калкка  тїшїндїрїї иш-чараларын єз убактысында єт-
кєрїп тургандыгынын жыйынтыгы. 

Кыргызстандын Эгемендїїлїк кїнїнїн 25 жылдыгына ар-
налган “Аскер таланттары-2016” аталыштагы конкурс Баткен чек 
ара башкармалыгынын аскер бєлїктєрїнїн арасында уюштуру-
луп,  биздин аскер бєлїгїнєн  катышкан “Шумкар” тобу єзїнїн 
жогорку деўгээлдеги даярдыгы менен 1-орунду ээледи.

Кїнїмдїк кызмат єтєєдє, єздїк курамга шарт тїзїп берїїдє 
да бул жылы кєптєгєн иш чаралар єткєрїлдї. 

Урматтуу  кесиптештер!
Сиздерди кирип келген 2017-жаўы жылыўыздар менен єзїмдїн жана Исхак Раззаков 

атындагы Лейлек чек ара отрядынын єздїк курамынын атынан чын жїрєктєн куттуктайм!
Жаўы жыл ар бирибизге бакыт жана кубаныч тартууласын. Кирип келген жылы баш ай-

ланткан жеўиштерге жетишип, эў мыкты идеяларды ишке ашыргыдай мїмкїнчїлїктєргє ээ 
бололу. Кайгы-капаны кыр ашыра кубалап, оору-сыркоону босогого  жолотпойлу. Жїрєгї-
ўєрдї ыйман, жан дїйнєўєрдї кубаныч чулгап турсун. Айттырбай келчї табийгаттын бєєдє 
кырсыктарынан, апааттарынан алыс болуп,  мал-жаныбыз тїгєл турсун. Асманыбыз ачык, 
элибиз тынч болсун. Баарыўыздарга бекем  ден-соолук, кайрат,  кїч-кубат тилейм. Эртеўки 
кїнгє ишеним бек болуп, ар бириўиздердин бїлєўєрдї финансылык жетишкендик коштосун!

КР МЧКнын Талас облусу боюнча 
башкармалыгынын башчысы 
полковник Туратбек Шабданбеков

Чек ара кайтаруу жоопкерчилиги аб-
дан жооптуу кызмат экендигин ар бири-
ўиздер жакшы билесиздер. Жалпысынан 
чек арада абал туруктуу болгону ар бири-
ўиздердин кызматыўардын їзїрї экенин 
айта кетким келет. Биздин башкармалык 
чек ара ведомствосунун ишмердїїлїгї-
нїн жыйынтыгын чыгарууда 2-орунга та-
тыктуу деп табылды. Бул баа биздин єз-
дїк курам їчїн абдан кубанычтуу болду. 
Ошондой эле “Жоокерлер энелери” коми-
тети єткєргєн “Аскердик бєлїк – энелердин кєзї менен” 
конкурсунда биз 2-орунга чыктык. Мындан тышкары 
биз сыймыктанган аскер кызматкерлерибиз -  лейте-
нант Акимбай уулу Калдарбек жана сержант Качкынов 
Нуржан спорттук мелдештерде мыкты жетишкендик-
терди кєрсєтє алышты. 

Ар бир ийгилик єзїнїн артынан андан да 
чоў жетишкендиктерди алып келет деп ише-
нем. Себеби, мактоого арзыган инсан андан 
ары да шыктанып, кийинки бийиктикти ба-
гынтууга умтулат. Андыктан биздин жамаат-
тын мындан артык ийгиликтери али алдыда 
деп ишенем. 
Урматтуу чек арачылар!

Биздин башкармалыктын атынан жал-
пыўыздарды Жаўы 2017-жылыўыздар ме-
нен куттуктайм! Кыргыз элине даанышман 
карыялардын  берген ак батасы тийсин. Те-
ўирим тегиз карап, ар бир їйгє кут кирсин. 
Жайылган дасторкондор четинде жакшы са-

наалаш адамдарыўар сиздердин жакшылыктарыўыз-
дарга кїбє болсун. Биз аркалаган ары тїйшїктїї, ары 
жооптуу кызматыбызды жарык жанган жылдыз сымал 
ийгилик коштоп жїрсїн. Бакубат турмушта їй-бїлєўїз-
дєр сиздерге чоў тирек болуп, ак ниет кызматыўардын 
акыбети сыймыктуу болсун!

Ала-Бука чек ара отрядынын башчысы 
подполковник Бакытбек Жангазиев

Эў башкысы Ала-Бука чек ара отряды Мамлекеттик чек 
кызматынын ишмердїїлїгїнїн жыл жыйынтыгы боюнча 
чек ара отряддарынын арасынан эў мыкты деп табылып, 
байгелїї 1-орунду ээледик. Мындан тышкары жети жыл-
дык тарыхы бар Ала-Бука чек ара отрядынын  курамына 
эки чек ара заставасы кошулуп єздїк курамдын саны бир 
кыйлага єстї. 

Чек арада терс кєрїнїштєрдї болтурбоого канчалык 
аракет кылган кїндє дагы кооптуу окуялар орун алган жаг-
дайлар болду.  Март айында Чала-Сарт аймагына коўшулаш 
єзбек чек арачыларынын блок пост орнотуусу жана август 
айында Унгар-Тоо аймагына єзбек тараптан тик учак ме-
нен аскерлеринин тїшїрїлїшї кырдаалды туруксуздашты-
рып,  бул окуялар коомчулуктун кєўїл чордонунда болду. 
Бул мезгилдерде биздин чек ара отряддын єздїк курамы 
кїнї-тїнї кїчєтїлгєн режимде кызмат єтєп, кооптуу абал-
дын  курчуп кетпешине кєзємєл кылышты. Бул жагдайдан 

туура аракеттер менен татыктуу 
чыктык десем жаўылышпайм. 

Урматтуу чек арачылар!
Сиздерди єзїмдїн жана чек 

арада курал кармап єлкєбїз-
дїн эркиндигин, кєз каранды-
сыздыгын коргоп турган єздїк 
курамдын атынан келе жаткан 
2017-жаўы  жылыўыздар менен 
чын жїрєктєн куттуктаймын.

Ар бир жаўы кїн жаўы кїч 
кубат берип, жакшы ой-аракет-
терди жаратып, молчулукка чє-
мїлтїп чексиз ырахат тартууласын! Жыўырган жылда эл 
ичинде бейпилдик болсун, экономикадагы єсїшкє кїбє бо-
лолу, дасторконубуз нанга, єрїшїбїз малга толсун. Айыл-
апа, калаа-шаарыбызда тынчтык єкїм сїрїп, элине кайрым-
дуу эр-азаматтар кєбєйсїн! Ар бириўиздердин їйїўїздєрдї 
бакубат жашоо байырласын! 
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КР МЧКнын
Жалал-Абад облусу боюнча чек 
ара башкармалыгынын башчысы 
полковник Таалайбек Кожошев

Биздин баш-
кармалык жыл жы-
йынтыгы боюнча 
башкарамалыктар 
арасында 3-орун-
га татыктуу деп та-
былды. Бул жыл 
Жалал-Абад чек 
ара башкармалы-
гы їчїн окуялар-
га бай болду десем 
жаўылышпайм. Ча-
ла-Сарт, Уўгар-Тоо, 
Жети-Загара аймак-

тарында тїзїлгєн кырдаалдарда 2027, 2030 
аскер бєлїктєрїнїн єздїк курамы туура ара-
кеттерди кєрїї менен маселелердин сїйлєшїї 
жолу менен тынч чечилишине жетишишти. Бул 
жакшы ийгилик деп баалайм. Албетте, бул ий-
гиликтин болушуна кош аракет кїч тїзїмдє-
рїнїн, жергиликтїї бийлик органдардын жана 
ошол аймактын тургундарынын салымы да чоў 
экенин белгилеп кетким келет. 

Мындан тышкары башкармалыктын айма-
гында инженердик иштер кызуу жїрїп, тактал-
ган чек арабыздын 8100 метрине тикенек зым-
дар тартылды. «Кара-Дарыя» чек ара застава-
сында, «Бараж» чек ара постунда жылуулук 
системасы орнотулду жана 2027 жана 2030 
аскер бєлїктєрїнє видео байкоо камералары 
коюлду. Аткара турчу иш кєп, анын ичинде ас-
кер кызматкерлеринин жашоо шартын  жак-
шыртуу зарылчылыгы турат. Буюрса, келер-
ки жылы аларды чечїїгє аракеттер кєрїлєт 
деген ниеттебиз. 

Урматтуу кесиптештер!   
Жаўы жылда сиздерди жакшылыктар жан-

дасын, жашаган жериўиздер жылуу, жумушу-
ўуздар жеўил болсун. Жалын жїрєк жоокер-
лер жана жандуу жамаат жамаатыўардын ишин 
алга сїрєсїн. Жїзїўїздєргє жылмаю жарашып, 
жараткандын жакшылыгы жамгырдай жаасын!

2052 аскер бєлїгїнїн командири 
полковник Насиев Чынарбек 

2016-жылы биз-
дин аскердик бєлїк 
жаўы тїптєлдї. Єл-
кєбїздїн коопсуз-
дугун камсыз кы-
лууда кошумча 
атайын даярдык-
тагы аскердик бє-
лїктїн зарылдыгы 
бар экендигин бї-
гїнкї заман чын-
дыгы айгинелеп ту-
рат. Андыктан биз-
ге арткан ишеничти 

єздїк курам толугу менен актоого бардык 
аракетин жумшамакчы. 

Їстїбїздєгї жыл бизден чоў жоопкерчи-
ликти, кєп аракетти жана эмгекти талап кыл-
ды, себеби ар  бир нерсенин пайдубалын тїп-
тєє оўой иш эмес. Ошол себептен биз мын-
дан ары толук кандуу кызматты уюштуруу 
максатында майда-барат дебей ар бир ишке 
кылдаат мамиле жасадык. Аскердик бєлїк-
тїн ишмердїїлїгїн ордунан жылдырууга са-
лым кошкон ар бир аскер кызматкерге ыраа-
зычылык билдирем, себеби бїтїндєй бир 
аскердик бєлїктї тїзїї їчїн чек ара ведомст-
восунун ар бир башкармалыгы єз багытын-
да кємєк кєрсєттї. Кыргызстандын чек ара 
коопсуздугун камсыздоого биздин єздїк ку-
рам дайым  даяр.

Урматтуу чек арачылар!
Сиздерди Жаўы жылыўыздар менен кут-

туктайм! Келерки жыл жалпы дїйнє жїзїнє, 
анын ичинде Кыргызстанга бакубат жашоо, 
тынчтык алып келсин. Балдарыбыздын жї-
зїндє кубаныч болсун, ар бир їй ырыскы, 
кутка бєлєнсїн. Ишиўиздерди ийгилик кош-
топ, ата-бабалардан калган ыйык жергебиз-
дин гїдєп єсїшїнє ар бирибиз талыкпай са-
лым кошолу. Кыргызстандын Туусун бийик 
кєтєрїп, Мекенибизди даўктаган келечеги 
кеў уул-кыздардын  катары арбысын!

КР МЧКнын Ош облусу боюнча чек 
ара башкармалыгынын башчысы 
полковник Рустамбек Джуматаев 

Мамлекеттик 
чек ара кызматы-
нын 2016-жылы-
нын жыйынты-
гы менен биздин 
башкармалык кї-
жїрмєн даярдык 
боюнча бирин-
чи орунду ээледи. 
Ошондой эле бул 
жылы биз чек ара-
чылардын кыз-
мат єтєє шартын 
жакшыртуу мак-
сатында инфраструктураны жаўыртууга єз-
гєчє кєўїл бурдук. Кєзгє басаарлык иш деп  
башкармалыктын окуу талаа борборундагы 
курулуш иштерин айтаар элем. Учурда ал 
жайга жайкы класс, ашкана, казарма, бай-
коо мунарасы, дарбаза жана тосмо дубал 
курулуп, суу  тїтїктєрїн кайрадан калыбы-
на келтирїї иштери аткарылды. Бул окуу та-
лаанын талапка ылайык курулгандыгы “Бє-
гєт-2016” командалык-штабдык машыгуунун 
жогорку дэўгээлде єткєрїлїшїнє шарт тїз-
дї деп эсептейм.  

Башкармалыктын єздїк курамынын кы-
раакылык кызматынын натыйжасында чек 
арада жаўжал болгон жок. Ошондой эле баш-
ка жылдарга салыштырмалуу чек арада мый-
замсыз аракеттер да аз катталды. 

Ал эми “Жоокерлер энелери” коомдук 
комитети тарабынан єткєрїлгєн “Мыкты 
аскердик бєлїк - энелердин кєзї менен” ат-
туу конкурсунда биздин аскер бєлїк “Мык-
ты жоокер ашканасы” деген номинациясын-
да жеўип алды. 

Урматтуу чек арачылар, кесиптеш-
тер!
Жаўы жыл каалгабызды каккылап жат-

кан учурдан пайдаланып сиздерди Ош чек ара 
башкармалыгынын єздїк курамынын жана 
єзїмдїн атымдан келе жаткан жаўы жылы-
ўыздар менен чын дилимден куттуктайм! 

Кел жаўы жыл алыс жолду арытып,
Кел жаўы жыл бороон уруп, кар учуп.
Жаш бєбєктї да бир жашка чоўойтуп,
Карыяны да бир жашка карытып.
Kел жаўы жыл дарыядай агып кел,
Кел жаўы жыл шаўга толуп шаттуу кел.
Баарыбыздын кїткєнїбїз тєп келсин,
Бак таалайды ар бир жанга алып кел.
Ден-соолук бер кеселдери оорлорго,
Дїйнє бергин маўдайлары шорлорго.
Кєкєлєсїн зоболосу бийиктеп,
Кадыр-барк бер, карыптарга, корлорго.
Карапайым калк турмушун оўдоорго,
Ынсап бергин эл башкарган чоўдорго.
Баарысына ар-намысты ала кел,
Бузулгандар тїшсїн быйыл ак жолго.
Бороон болсун бирок кайгы болбосун,
Суук болсун бирок кєўїл тоўбосун.
Жаманчылык жылас болуп элимден,
Жаратканым Кыргызымды колдосун.
Элим болсун ынтымакта, тынчтыкта,
Кел жаўы жыл бакыт кутка маарытып,
Мекенимди жарык кїнгє жеткир да
Кыргыз аты турсун дїйнє жаўыртып!

КР МЧКнын Нарын облусу боюнча башкармалыгынын башчысы 
полковник Майрамбек Исманалиев

Жалпылап алганда биздин аскердик бєлїккє 
кайтарууга ыйгарылган чек ара тилкелеринде кыр-
даал туруктуу болду. Чек араны кайтаруу боюнча 
ишмердїїлїгї бекитилген пландын тартиби ме-
нен жїргїзїлдї. 2016-жыл Тарых жана маданият 
жылы деп аталып, бул тематикада єткєрїлгєн об-
лустук деўгээлдеги иш-чараларга биздин єздїк ку-
рам активдїї катышкандыгын белгилеп кетким ке-
лет. Нарын облусундагы маданий мекемелеринин 
жана “Кыргыз кинонун” Нарын шаарындагы филиа-
лынын  кызматкерлери менен биргеликте Ак-Сай, 
Арпа єрєєндєрїндєгї чек ара кызмат бєлїмдєрїнїн 
єздїк курамдары, алардын їй-бїлєлєрї жана жер-
гиликтїї тургундар їчїн концерттик программалар жана патриоттук ма-
ўызда тартылган кинотасмалар тартууланды. Калаадан алыс, жол каттамы 
кыйын бул аймактарда кызмат єтєгєн аскер кызматкерлери жана жергилик-
тїї калк їчїн бул программа абдан жагымдуу болду. Буга кошумча башкар-
малыктын Аялдар кеўешинин демилгеси менен чек ара кызмат бєлїмдєрї-
нїн єздїк курамына чакан белектер тапшырылып, аскер кызматкерлеринин 
балдарына даярдалган таттуу баштыкчалар бардыгынын кєўїлїн кєтєрдї. 

Мындан тышкары, тарбия иш багыты боюнча Ак-Талаа районунун Куртка 
айылындагы орто мектепте “Жаш чек арачы” классын ачтык. Бул иш-аракетти 
Нарын облусунун администрациясы да баалап, ардагерлердин жана мектеп жа-
маатынын алкышына татыды. 

Жеке жашоомдо болсо узап жаткан жылы уулду болдум. Тєрт кыздан кийин-
ки наристебиз учурда їй-бїлєбїздї кубанычка бєлєп турган кез. 

Урматтуу кесиптештер!
Башкармалыктын єздїк курамынын жана єзїмдїн атымдан бардыгыўыздар-

ды Жаўы жылыўыздар менен куттуктайм! Кыргызстандын элинин жаркын келе-
чеги їчїн єтєгєн кызматыўарга албан-албан ийгиликтерди каалайм. Ден-соолук-
та болуп, ачык асман алдында жакын адамдарыўыздар менен бакубат турмушта  
узак ємїр сїрїшїўїздєргє тилектешмин!

КР МЧКнын “Бєрї” атайын даярдыктагы отрядынын башчысы 
полковник Максат Асаналиев

Бїгїнкї кїндє атайын даярдыктагы отряддын єздїк 
курамы бир гана кїжїрмєн даярдык, чалгындоо иш-
тери, курч кырдаал чыккан жерлерде катышуу менен 
чектелбестен, Чек ара кызматынын намысын коргоп, 
кїч тутумдарынын жана укук коргоо органдарынын 
атайын дайындалган отряддарынын арасында єткєн 
бир канча  мелдештерде мыкты спорттук даярдыктар-
ды кєрсєтїп, жеўиштерге жетиштик. 

Кармашып урушуу боюнча Кыргызстандын чем-
пионатында жана Кыргыз Республикасынын Улуттук 
коопсуздук мамлекеттик комитетинин  кїнїнє карата 
єткєрїлгєн кармашып урушуу боюнча эл аралык тур-
ниринде биздин аскер кызматкерлер Мамлекеттик чек 
ара кызматынын курама командасынын намысын коргоп, профессионалдардын 
таймашында 1-чи жана 2-орунду багындыра алышты. 

Биздин катарда жогорку мамлекеттик сыйлыктарга татыган аскер кызмат-
керлери бар. Атасак, “Эрдик” медалын алган 5 аскер кызматкери, ал эми  Кыр-
гыз Республикасынын Президентинин  Ардак грамотасы менен сыйланган 1 ас-
кер кызматкери бар. 

Урматтуу Мекен сакчылары! Сиздерди, 2051 аскер бєлїгїнїн єздїк кура-
мынын жана єзїмдїн атымдан келе жаткан жаўы жылыўыздар менен чын жї-
рєктєн куттуктайм! Эў башкысы єлкєбїздє тынчтык єкїм сїргєнї аскер адам-
дары їчїн чоў бакыт деп ойлойм.

Эзелтен бир ууч кыргыз элинин аты жоголбой, улут, мамлекет катары сакта-
лып келишинин себеби-ар дайым «Эл четинде, жоо бетинде» жїргєн эр жїрєк 
азаматтарынын болгондугунда деп билем.  «Мекенди коргоо - ыйык милдет» де-
ген ураан  менен кызматтын жана турмуштун ар кыл кыйынчылыктарына кара-
бай алдыга коюлган аскердик милдеттерди так аткарып, берген антына бек ту-
руп, татыктуу кызмат єтєєнї кєздєгєн чек арачылар менен сыймыктансак болот! 
Андыктан, урматтуу кесиптештер, ар бирибизде мекенчил сезим эч качан єчпє-
сїн. Жаўы жылда да баарыныздарга ийгилик,  бакыт, кубаныч, ырыскы, тынч-
тык жана бакубат жашоо алып келсин. Жаўырган жылда жакшы ниет, ой- мак-
саттарыбыздын бардыгы орундалсын!

КР МЧКнын Ысык-Кєл облусу боюнча башкармалыгынын 
башчысы полковник Руслан Закиров 

Кайсы аскер бєлїгїндє болбосун кїнїмдїк кыз-
мат оргуштап жїрїп келет. Мекен чегин кайтарууга 
алуу негизги милдетибизден тышкары биздин єз-
дїк курам бир катар олуттуу иш-аракеттерди жї-
зєгє ашырды. Мисалы, эў орчундуусунан баштай 
турган болсок,  50дєн ашык мамлекеттин єкїлдє-
рїн жыйнаган II-Дїйнєлїк кєчмєндєр оюндары-
нын жогорку деўгээлде єтїшїнє чек арачылардын 
салымы  зор болду. 

Мындан тышкары саратан жай мезгилинде биз-
дин аскердик бєлїктїн базасында жергиликтїї 
мектеп окуучулары їчїн аскерлештирилген спорт-
тук лагерь уюштурулуп, балдардын эс алуусун кам-
сыздадык. Бул иш-чара жаштарды мекенчилдикке 
тарбиялоодо абдан зор мааниге ээ деп эсептейм. 
Себеби бизден кийин Мекенибизди коргой турчу эр-азаматтар-
ды тарбиялоо биздин милдеттерибиздин бири. 

Ошондой эле жаз, кїз чакырылышында мєєнєттїї аскердик 
кызмат єтєєгє келген жоокерлер биздин окуу борбордон даярдык 

єтїштї. Жаш жоокердин курсу анын андан ары кызмат 
єтєєсїнє абдан зор таасир тийгизїїчї мезил. Ошол се-
бептен биз окуу борборунун ишин мыктылоого абдан 
олуттуу кєўїл бурдук. 
Урматтуу кесиптештер!

Єзїмдїн жана биздин єздїк курамдын атынан жал-
пы чек арачыларды кирип келе жаткан 2017-Жаўы жыл 
майрамы менен чын дилимден куттуктайм! Келерки 
жыл журтубузду тынчтыкка, ынтымакка биримдик-
ке, ак эмгекке чакырсын, ар бирибиздин аруу каалоо-
тилектерибиз ишке ашсын. Ушул кубанычтуу майрам 
кїнї жерибизге бакубат турмуш келсин, токчулук бол-
сун.  Жїрєктєрдє ыйык жана таза сезимдер орун алып, 
мекендештерибиз кубанычка бєлєнсїн.

Урматтуу кесиптештер, їйїўїздєргє кут конуп, ба-
кыт-таалай келсин, ишиўиздерди ийгиликтер жылоолоп, Мекени-
бизде тынчтык болсун!
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У
чурда МЧКнын чек ара заставаларында курсанттар такшалуу 
єтїп жаткан кези. Казакстан Республикасынын Улуттук 
коопсуздук кызматынын Чек ара академиясынын 4-курсунда 
келечекте эл-жери їчїн кызмат єтєє їчїн чек ара кайтаруу 

боюнча билим алып келе жаткан курсанттар Т. Талгатбековдун 
жана А. Анарбаевдин такшалууга даярдыктарын билип, алардын 
келечектеги ой-максаттары менен тааныштык.

Аскердик такшалууну “Ойрон-
ду” чек ара заставасынын кїжїр-
мєн даярдык боюнча орун басары-
нын кызматында єтєєгє киришкен 
курсант Талантбеков Талгатбектин 
айтымында, Казакстан менен Кыр-
гызстандын чек ара кайтаруу ык-
маларында жана аскердик кыз-
мат єтєєлєрїндє кєп деле айырма 
жок. “Бул менин экинчи жолу так-
шалууну єтєп жаткан учурум. Кыз-
маттык такшалуудан єтїп, тажрый-
басын бекемдєєнї каалаган кур-
санттар їчїн чек ара заставасында 
бардык шарттар тїзїлїптїр. Куда-
йым буюрса, алты айдан кийин окуу 
жайды бїтїп келип, Кыргызстан-
дын мыкты чек арачыларынан бо-
лом деп ойлойм”, - деп белгиледи 
курсант Талантбеков. 

Курсанттар їчїн кыргыз-ка-
зак мамлекеттик чек арасын кай-
таруу боюнча иш-жїзїндєгї оку-
туулар болуп жаткан учуру. Ал эми 
бош убактысында курсант Талант-
беков китеп окуп, єзї жактырган 
спорт менен машыгууну артык кє-
рєт. “Жашоомдо негизги жетишкен-
диктеримдин бири спорт багытында 
болду десем туура болот. Анткени, 
Казакстанда єткєн кармашып кїрє-
шїї боюнча чемпионатта 60 килог-
раммга чейинки салмактагы спортс-
мендердин арасынан 2-орунду ба-
гынтып, Кыргызстандын желегин 
бийикке кєтєрдїм”, - деп сыймык-
тануу менен айта кетти каарманы-
быз. Мындан тышкары каарманы-
быз єзї окуган академияда бир нече 
жолу чемпион наамын алып, Кыр-
гызстандын 2-жолку чемпиону бо-

лууга жетишкен. Албетте, спорт жа-
гынан жогорку кєрсєткїчтєргє же-
тишип, аны менен бирге Мекенге 
кызмат кылууга да їлгїрїп жаткан 
жоокерлерден куру кол эмеспиз. 
Ошол себептен, каарманыбыз єз 
ємїрїн аскердик кызматка арноосу-
на эмне тїрткї болгондугу кызык-
тырбай койгон жок. “Бала чагым-
да байкем армиядан форма кийип 
келгени эсимде. Ошол кїндєн баш-
тап мен да аскер адамы болом деп 
атама айта берчїмїн. Мен да бай-
кемдей болуп, колума курал кар-
мап, Ата-Мекенди душмандардан 
коргосом деп эўсечїмїн. Азыркы 
учурда єзїўєр байкап тургандай мен 
кыялыма толугу менен жеттим деп 
айта алам”, - деп жылмайды каар-
маныбыз.

Курсант Т. Талантбеков Чек ара 
академиясында кыргыздар менен 
бирге казактар, тажиктер, оогандар 
жана орустар билим алышаарын, 
кыргызстандык курсанттардын 
алар менен болгон мамилеси жак-
шы экендигин билдирип, ал жакта 
билим алуу їчїн мыкты шарттар 
тїзїлгєнїн айтты. Ага карабастан, 
чет жерде жїрїп, Кыргызстандын 
суусун, тамак-ашын сагынган учур-
лар болуп тураарын жашырбайт. Ал 
эми окуу жайды аяктагандан кийин 
ар дайым желегибизди кєккє кєтє-
рїп, мыкты офицерлеринин ката-
рында болсом деген максаты ме-
нен бєлїштї.

“Васильевка” чек ара застава-
сынын башчысынын орун басары 
катарында такшалууну єтєп жат-
кан эр-азамат – курсант Анарбаев 

Алтынбек “Эч кандай ресторан, ка-
фелер апам жапкан нанга, бышыр-
ган тамагына жетпейт”, - деп кеп 
салды. “Кыргызстандан анча алыс 
эмес, коўшулаш мамлекетте бол-
соў да, єз Мекениўдин абасы ме-
нен дем алуу кандай керемет экенин 
чет жерде гана билинет экен”. Учур-
да Казакстандын УККнын Чек ара 
академиясында Командачыларды 
даярдоо факультетинде окуп 
жаткан курсант такшалуунун 
кыргыз жергесинде єтїп жат-
кандыгы жакшы экенинин 
белгилейт. “Буюрса, окуубуз-
ду аяктоого аз убакыт калды. 
Окуунун аяктоосунан кийин 
Кыргызстанга кайтып келип 
чек ара заставаларында кыз-
матыбызды улантабыз. Ан-
дыктан, азыртан биздин жер-
гебиздин шартында кызмат 
кандай уланаары туурасын-
да азыртан тааныш болууда-
быз. Иш жїзїндє кызмат ме-
нен таанышуу, албетте, бизди 
такшалтууга жакшы шарт”, - 
деп белгиледи маектешибиз. 

“Экинчи такшалуум-
дун жїрїшїндє, байкашым 
боюнча, Кыргызстан менен 
Казакстандын аскердик кыз-
матынын айырмасы дээрлик 
жокко эсе экен, бирок Ка-

закстан Республикасынын эконо-
микасы бай жана ага байланыштуу 
каржылоосу да жогорураак болгон-
дугунан улам алардын чек арасын-
да инженердик жабдыктар менен 
камсыздоо жакшы уюштурулган. 
Бирок аларды карап чєкпєстєн, єз 
кызматын так аткарып келе жаткан 
биздин чек арачылардын Ата-Ме-
кенине берилгендиктеринегине баа 
берїї керек”,- деп айтты курсант 
Анарбаев. Такшалуунун жїрїшїн-
дє мамлекеттик чек араны кайта-
руу кєндїмдєрїн алуудан тышкары 
али жаш курсант-чек арачы застава-
нын кїнїмдїк иш-чараларды жїзє-
гє ашырылышына уюштурууга ка-
тышып, ар кандай мерчемделген 
иш-аракеттердин жїзєгє ашыры-
лышына салым кошуп жаткан кези. 

Алтынбек Казакстандын УКК-
нын Чек ара академиясына єз каа-
лоосу менен тапшырган. Ал жакта-
гы окутулуп жаткан окуу сабактары 
биздикинен кєп айырмаланбаган-

дыгынан улам, каарманыбыз алып 
жаткан билимдин Кыргызстан їчїн 
мааниси зор. Ага кошумча, Алтын-
бектин окуу жагынан жетишкендик-
тери мыкты. Сабактарды аткаруудан 
тышкары ал бокс жана жеўил атле-
тика менен машыккандыгынан ка-
бардар болдук. 

Маек учурунда курсант Анар-
баев єзї билим алып жаткан окуу 
жайдагы курсташтарын да эстеди. 
“Окуу жайында єз мекендештери-
биз менен бир туугандай болуп кал-
ганбыз. Бир жакадан баш, бир жеў-
ден кол чыгарып, дайыма бири-би-
рибизге жардамга келїїгє даярбыз. 
Чет єлкєлїк курсанттар менен да 
ынтымактуу мамиледебиз. Анча-
мынча тїшїнбєстїктєрдї бирге-
лешип сїйлєшїї жолу менен жєнгє 
салабыз. Кантсе да, бир окуу жайда 
окуп жаткан соў бири-бириўе кєнї-
шїп, улуттар ортосунда айырманы 
деле сезбей калат экенсиў”, - деп 
баяндады курсант Анарбаев. “Буюр-

са, окуу жайды ийгиликтїї аяк-
тагандан кийин кыргыз элимдин 
бейпилдигин сактоо їчїн Меке-
ниме кызмат кылам деген макса-
тым менен жїрєм”, - деп єз сє-
зїн аяктады.

Курсанттар їчїн такшалуу 
курсанттардын чек араны кайта-
руунун єзгєчєлїктєрї менен иш-
жїзїндє таанышууларына ба-
гытталган. Курсанттардын так-
шалуусу чек ара заставалардын 
башчыларынын орун басарлары 
кызматтарында 2017-жылдын 
январь айынын аягына чейин 
жїргїзїлєт. Такшалуунун жы-
йынтыгы боюнча курсанттар-
дын ишмердїїлїгїнє тиешелїї 
мїнєздємє берилип, алар Ка-
закстандагы окуу жайга кайра 
жєнєтїлїшєт.

А. Усенов.

Ж
АЛДООЧУЛАР Кыргызстандын жарандарын “ИГИЛге” їгїттєє їчїн аларга 
чет єлкєдє жогорку маяналуу жумуш сунуштап жатышат. Бул тууралуу 
расмий кызматтардын єкїлдєрї “Каравансарай” маалымат агенттигинин 
журналисттерине билдиришкен.

Жалдоочулар экстремисттерди Кыргыз-
стандын жарандарын Тїркияга жумушка ор-
ноштурууну сунуштап, андан кийин алардын 
кээ бирєєлєрї “Ирак жана Леванттын Ислам 
мамлекетинен” (орусча кыскартмада “ИГИЛ” 
– ред.) кєз каранды аймактарда болуп калып 
жатышат деп расмий бийлик єкїлдєрї бил-
диришкен.

“Жалдоочулар курмандыктарын азгы-
руунун жаўы ыкмасын табышты. Алар їй 
кызматкери, кызматчы аял, медайым, аш-
кана кызматчысы, айдоочу катары Тїркияга 
барууга даяр жарандарга 1000 АКШ долла-
ры єлчємїндєгї жогорку айлык-маяна уба-
далашат”, - деп билдирет Улуттук коопсуздук 
Мамлекеттик кызматынын (УКМК) єкїлї 
Уланбек Жалилдинов.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАРДАГЫ 
ЖАЛДОО ИШТЕРИ

Анын айтымында бул сыяктуу жарыя-
лар мурда Бишкекте чыгарылган гезит-
терде кезигип келген, бирок жогоруда ай-
тылган жумуш берїїчїлєрдїн лицензия-
ларын текшерїїнї жїргїзгєндєн кийин 
басылмаларда чыгарылган жарыялар кес-

кин азайып, жалдоочулар социалдык тар-
мактарга єтїштї.

“Биздин жарандар кыраакылыгын кєр-
сєтїшїп, “Одноклассники”, “ВКонтакте”, 
“Whatsapp” ж.б. социалдык тармактардагы 
бул сыяктуу фактылар жєнїндє кабарлап 
турушат”, - деп баса белгилейт Жалилди-
нов. “Жагымдуу маяна жана бекер авиаби-
леттер жарандарды жалдоочулардын кыл-
тагына илинїїгє тїртєт”, - деп кошумчала-
ды Жалилдинов.

Анын сєзїнєн, Тїркияга келээри менен 
эле жалдоочулардын курмандыктары тузак-
ка тїшїшїп, аларды жашыруун тїрдє Си-
рияга алып барышып, кара жумуш жасоого 
мажбурлашат.

КАТУУ КЄЗЄМЄЛ
 “Азыркы учурда биз Тїркиядагы фир-

маларда жумуш орундарын сунуштоо шыл-
тоосу менен жаштарды “ИГИЛге” жалдоону 
жїргїзїп жаткан кээ бир интернет-сайттар-
ды жана социалдык тармактардагы баракча-
ларды текшерип жатабыз”, - деп айтты Ички 
иштер министрлигинин єкїлї (ИИМ) Бак-
тыбек Асаналиев.

Анын айтымында, жакында эле “Барахол-
ка.kg” лакап аты менен катталган колдонуучу 
“Куплю-Продам в Бишкеке” рубрикасында 
жаш жигиттерди жана кыздарды Тїркияга 
1000 АКШ доллары єлчємїндєгї айлык-мая-
нага жумушка алуу жєнїндє жарыя чыгарып, 
анын ичинде “ИГИЛдин” желегинин алдында 
турган куралчан адамдардын сїрєттєрї бол-
гон. “Сайттын модераторлору бир нече саат-
тан кийин бул жарыяны єчїрїшкєн, бирок 
аны менен кээ бир колдонуучулар єздєрїнїн 
баракчаларында бєлїшкєнгє їлгїрїшкєн”, - 
деп кошумчалады Б. Асаналиев.

Ага кошумча, ИИМдин єкїлї жергилик-
тїї интернет-провайдерлер менен бирге иш 
алып баруу чет єлкєдє жумушка орношту-
руу жєнїндє чагымчыл жарыялардын ээле-
рин аныктоого мїмкїндїк берип, андан соў 
алардын артынан байкоо жїргїзїлєєрїн кї-
бєлєндїрїп кетти.

Ал эми Бишкектеги адистер агенттиги-
нин єкїлї Айнура Садыкова “Тїркияга жу-
муш издєє максатында бара жаткан жарандар 
кєп учурда ал жакка баруунун чыныгы себеп-
терин жашыруун кармашат” деп билдирет.

“Тїркияда мыйзамдуу тїрдє жумуш-
ка орношуу їчїн белгиленген жол-жобо-
лордон єтїп, жумуш иштєє їчїн расмий 
келишим алыш керек”, - деп айтты А. Са-
дыкова. “Эгерде андай болбосо, чек ара-
ны кесип єтїїдє миграциялык карталар-

да алар турист катары келгендиги туура-
лу кабарлашат, анткени, ал єлкєдє иштєє 
їчїн жумуш визасы керектелет”, - деп ко-
шумчалады Айнура айым.

ЖАЛДООЧУЛАР МЫЙЗАМСЫЗ 
МИГРАНТТАРДЫ ИЗДЕШЕТ

Мыйзамсыз миграция Сирияга жаўы со-
гушчандарды жалдоонун булагы катары кыз-
мат кылат деген ою менен бєлїштї Айнура 
Садыкова.

Бишкек шаарынын тургуну, пенсияда-
гы аскер кызматкери Токтосун Шаимбетов 
“Алардын андан башка кыларга кандай ай-
ласы бар?” деген суроо берет. “Эгерде алар 
(мигранттар) жашагысы келсе, согушчан-
дардын шарттарын аткарышы абзел, болбо-
со аларды єлїм кїтїп турат” дейт Токтосун 
мырза. Анын билдиришинче, жалдоочулар 
“Тїркияга жумуш иштєєгє” болочок рек-
руттарды экстремизмдин азгыруусуна оўой 
илине турган белги-сапаттарынын негизин-
де тандап алышат.

“Ал тизмелерге кєбїнесе ызаланган, мїнє-
зї бош, жашоо-турмушу келишпеген адамдар 
илинет”, - дейт Т. Шаимбетов. “Жалдоочу-
лар єздєрїнїн курмандыктарын психика-
лык жактан єзгєртїп, алардын жардамы со-
гушчан мусулмандарга аба-суудай керек де-
ген мааниде моралдык жактан даярдашат. Ал 
жакта жаш кыздар согушчандардын убакты-
луу аялдары болушат. Алар кїйєєсї єлгєндєн 
кийин башка кїйєєгє берилишет. Кыскасы, 
ал жакка кеткен кыргызстандыктардын кєр-
гєн азабынгын аягы бїтпєйт”, - деп билди-
рет Т. Шаимбетов.

Макаланын автору Санжар Шарипов, 
которгон А. Усенов.

МЕКЕН ЧЕГИНДЕГИ ТАКШАЛУУ

ТЕРРОРЧУЛУККА ЖАЛДООНУН ЖАЎЫ 
ЫКМАЛАРЫ ТЫНЧСЫЗДАНДЫРУУДА
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2016 жылдын 27-декабрында биздин «Бєрї» атайын 
даярдыктагы отряддын тїптєлгєн кїнїнє туура 

14 жыл болот. Бул аскер бєлїк 2002-жылы эў биринчиден  
мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо, чек ара коопсуздугун 
камсыздоо, ар тїрдїї коркунучтарга дайыма ыкчам реакция 
кылуу максатында уюштурулган.  

Мекенди коргоо єзїн чыны-
гы атуулмун деп эсептеген ар бир 
жарандын ыйык парзы болуп кел-
ген. Мекен деп тєшїн каккан ме-
нен ар бир эле жаран аскер кызма-
тын тандай бербейт. Себеби чы-
ныгы аскер адамга каармандык, 
абийирдїїлїк, кайраттуулук, чы-
дамкайлык, чечкиндїїлїк мїнєз-
дєр таандык болушу зарыл. Дал 
ушул касиеттер биздин “Бєрїлєр-
гє” таандык. Чек арада кырдаал 
курчуганда ар дайым дал ушул ата-
йын даярдыктагы бєлїктїн аскер-
лери биринчилерден болуп чепте 
турушат. Ошондой эле бул отряд-
дын аскер кызматкерлери єлкє-
бїздє єткєн баардык атайын уюш-
турулган аскердик  машыгуулар-
дын баардыгына катышып, чек 
ара кызматынын аброюн татык-
туу коргоп келишет. Бул бєлїктє 
кызмат кылуу дайыма кїжїрмєн 
даярдыкта болууну талап кылат. 
Кїнїгє ок атуу, чалгындоо, талаа 
жїрїштєрї сыяктуу тынымсыз ма-

шыгуулар бул єздїк курамдын кї-
нїмдїк жумушу. Балким, ушул та-
лаптардын кїчтїїлїгїнєндїр, ата-
йын даярдалган бєлїккє кєбїнчє 
спорт менен машыккан жигиттер 
келет. Учурда эки профессионал-
дуу спортчу бар, алар кикбоксинг 
жана самбо боюнча спорттун че-
берлери. Дээрлик баардыгы спорт 
менен машыккандыктан алар Кыр-
гызстанда єткєн ар тїрдїї спорт 
мелдештерине їзгїлтїксїз каты-
шып, байгелїї орундарды багын-
дырышууда, ал эми мыкты чебер-
лери чет єлкєдєгї чемпионаттар-
га да  чыгып келишет. 

Мындай атайын даярдыктагы 
отрядда талаптар кїчтїї болгон-
дуктан кєпкє кызмат кылуууга кє-
бїнчєсї чыдабай кетип калышат. 
Албетте, дайыма тоо-ташты ара-
лап, кооптуу жерлерде ємїрїн то-
бокелге салып  кызмат кылуу аб-
дан татаал. Арасында ким бирєє-
лєр кызмат шартына чыдай албай 
кызматтан кетип калышса, айрым  

офицер, прапорщиктер “Бєрї” от-
ряды тїптєлгєндєн бери жанын 
аябай,  берилип кызмат кылып ке-

лишет.  «Баатырдын даўкын алыс-
тан ук, жанына келсеў бир киши» 
демекчи, бул ирет “Бєрїнїн” мык-

тыларынын бири деп аталган эки 
аскер кызматкери менен жакын-
дан таанышалы.

�ЄМЇРЇМ САГА - ЧЕК АРА!

Эрдик менен таанылган азаматтар

Аты жєнї: Улук лейтенант Алтынбек 
Токтоматов.

Туулган жылы: 1981-жыл, 19-сен-
тябрь.

Тєрєлгєн жери: Баткен облусунун 
Кадамжай районуна караштуу Кызыл-
Булак айылы. 

Їй-бїлєдє: Алты  бир туугандын экин-
чиси. 

Билими: Жогорку, Ош мамлекеттик 
юридикалык институтун аяктаган.

Учурда: Їй-бїлєлїї: бир кыз, эки уул-
дун атасы. Жубайы - Айнагул 2023 ас-
кер бєлїгїндє жарандык кызматкер бо-
луп иштейт.

Хоббиси: Волейбол жана футбол ой-
ноо.

Жетишкендиктери: 2014-жылы 
11-январда кыргыз-тажик чек арасында-
гы жаўжалда кєрсєткєн эрдиги їчїн Кыр-
гыз Республикасынын  “Эрдик” медалына 
арзыган. Мындан тышкары I-чи жана II-
даражадагы “Мыкты чек арачы” тєш бел-
гилеринин ээси.

Жашоодогу девизи: Алдыга бийик 
максаттарды коюудан жана эч качан кыял-
дын кылын чертїїдєн коркпош керек!

Кыялданганы: Кыргызстан єнїккєн 
єлкє, аскери кїчтїї,  аскер кызматкерлери 
жакшы шарттарда жашаса дейт.

Сыймыктаганы: 
Тїндїгїмєн тийген нурдай дїнїйєм, 
Туу кєтєрїп, мекен їчїн кїйїнєм.
Пейли суудай таза калкым бар їчїн,  
Кыргыз болуп калганыма сїйїнєм!

Аты жєнї: Прапорщик Урматбек Ке-
римбаев.

Туулган жылы: 1986-жыл, 17-сен-
тябрь

Тєрєлгєн жери:  Жалал-Абад облусу-
нун Токтогул районунун Жетиген айылы. 

Їй-бїлєдє: Эки бир туугандын улуусу. 
Билими: Учурда Кыргыз мамлекет-

тик юридикалык академиясында сырт-
тан окуйт.

Учурда: Їй-бїлєлїї, жубайы - Нури-
за мектепте мугалим.

Хоббиси: Комузда ойноо, сууда сїзїї
Жетишкендиктери: Кыргыз Респуб-

ликасынын “Эрдик” медалы,  Кыргыз Рес-
публикасынын Президентинин атынан 
кол саат, 2010-жылы кїч тїзїмдєрї ара-
сында Ош шаарында єткєн турнирде ок 
атуу боюнча I-орунду ээлеген.

Сыймыктаганы: 
Мен — кыргызмын, 
        асман-жерге жашташмын!
Эзелкимин, келечекмин, максатмын.
Кылы дагы кыйшайганын каалабайм
Кырчылдаган «Кыргыз» деген 
             жакшы  аттын!
Кыялданганы: Чет тилин їйрєнїп, 

башка мамлекеттерге барып аскерлери-
нин ыкмаларын їйрєнїп, тажрыйба топ-

тосом дейт. Ошондой эле кыргыз аскери 
заманбап аскердик техникалар менен ке-
ўири камсыз болушун каалайт. 

АСКЕР КЫЗМАТКЕРИ БОЛГОНУМДУН СЕБЕБИ

Бала чагымда эле аскер кызматкери болгум келчї. Мектебибизде илинген форма-
чан адамдар кєзїмє ушунчалык жылуу, сїйкїмдїї, сїрдїї да кєрїнчї. Бул дїйнєдєгї 
эў улуу адамдар ошолор сыяктуу сезилчї.

Єз ыктыярым менен 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Куралдуу Кїчтєрїнє 
мєєнєттїї аскерге кызматына чакырылдым. Дал ошол жерден аскер кызматкери болом 
деген чечимим бекемдеп, андан ары аскерде кызмат кылууну чечтим. Алгач кызматты 
2000-жылы  ИИМдин № 7703 аскер бєлїгїндє  баштадым. 2003-2005 жылдары Кор-
гоо министрлигинин № 36806 аскер бєлїгїндє  кызмат кылдым, ал эми 2005-жылы  
Мамлекеттик чек ара кызматына келип 2006-жылдан бери “Бєрї” атайын даярдык-
тагы отрядда кызматтамын. Аскерге биринчи келгенимде албетте кыйналдым. Сагы-
нычым жанга батып кеткен кезде, бардыгын таштап салып, баса бергим келчї. Бирок 
кєз алдымда биринчи эле атам менен апам тартыла калчу. Анткени, алардын дайыма 
мени менен сыймыктанып жїргєндєрїн билчїмїн. Аларды уятка калтыруу - мен їчїн 
бардык кыйынчылыктан кыйын эле. Эрдимди кесе тиштенчїмїн да, кесерип окуп, 
машыгып, бара-бара такшалдым, кєндїм. Кызматымдан єнїктїм, 2011-жылы офи-
цер болдум  "лейтенант" деген жылдыз тагынганымда єзгєчє толкунданганым эсим-
де. Улам аскердик чиниў жогорулап, ийниўе улам бир жылдыз кошулганы Ата-Мекен 
алдындагы жоопкерчилигиўди кїчєтєт.

АСКЕР КЫЗМАТКЕРИ БОЛГОНУМДУН СЕБЕБИ

Кичинемден курал-жаракка абдан кызыгат элем. Мектепте абдан шамдагай, тай-
манбас мїнєзїмдєн улам агайлар “ушул сен аскер болсоў жарашат” деп айтып калы-
шаар эле. Анан согуш жєнїндє кинолорду кєрїп андагы аскер адамдарынын эрдик-
тери шыктантты. Єзгєчє аскердик параддагы формачан аскер кызматкерлерин кєрїп 
суктанчумун. Ошондо  мен дагы курал кармап, форма кийип, салтанаттуу аземдерге 
катышсам деп кыялдана баштадым. Мектепти аяктаган соў 2006-жылы Кыргыз Рес-
публикасынын Куралдуу Кїчтєрїнїн Чек ара кызматына мєєнєттїї  аскерге кызма-
тына чакырылдым. Алгачкы кызматым 2023 аскер бєлїгїндє єткєн. Андан соў 2007-
жылы ушул эле  бєлїктє  келишимдик негизде кызматта калып калдым. Ошол эле жылы 
“Бєрї” атайын даярдыктагы бєлїккє єтїп, ушул кезге чейин кызматтамын.  Чек ара-
да кызмат кылуу дайыма барктуу деп эсептегем. Мекениўдин тєгєрєгїн тєрт кыдыр-
ган сайын, кызматыўды барктай баштайт экенсиў. Мен їчїн Мекениме кызмат кылуу 
чексиз бакыт. Аскер кызматында жїрїп ар кїн сайын тилегеним - тек гана тынчтык. 
Єзїмдї башка кесиптин ээси катары элестете албайм. Эгерде аскер кызматкери бол-
босом анда профессионалдык спортту тандамак болсом керек.

С. Абдыкариева.
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ЖАЎЫ ЖЫЛДЫК МААНАЙ

Э
ски жылдын саналуу кїндєрї эсептелип, саат жебесинин 
ар бир алга жылышы жыл ичинде эмнеге жетише алдыў 
деп суроо салгансып єз нугунда чыкылдап секунда, минута, 
сааттарды артта калтырууда. Ал эми їмїт деген жїрєк 

жылыткан жакшы сезимдер жаўырып кирип келе жаткан жылга 
чоў ишеним артып, жашы, карысы бирдей бул мезгилде баёо 
кыялдарга ой чаптырып турган кез. Жаўы жыл майрамынын 
сыйкыры дал ушунда. Айрыкча, жїрєктєрї али тунук сезимге 
толгон балдар Жаўы жылды кїн санап кїтїшєт.

Адам баласы кыялданып, жак-
шылыкка, ийгиликке їмїт кылып 
ємїр сїрсє анын жан дїйнєсї таза 
болот деген ишеним кїчтїї. Ошол 
сезимди улуу муун жаштарга бала 
кезинен аў сезимине сиўирсе боору-
кер, адамкерчиликтїї, алыска туу-
ра ой чаптырган инсандарды тар-
биялоого мїмкїн болсо керек. Ал 
эми Жаўы жыл майрамы дал ушул 
иш-аракеттерди жїзєгє ашыра тур-
чу жакшы мїмкїнчїлїк. Ошол се-
бептен, Аяз ата жана Аяз кыз бал-
дарга келип кооз балатыны тегерене 
шаўдуу маанай тартуулап, баштыгы 
толо белек алып келгендери балдар-
ды чоў бакытка бєлєйт. Ошол саат-
тарда балдардын бактылуу жїзї, 

шаўдїї кїлкїлєрїнєн єткєн зор ку-
баныч болбосо керек. 

Куттуу Жаўы жылды тосуу азе-
ми чек ара ведомствосунун ар бир 

аскердик бєлїк, бирикмелеринде 
єтїп, аскер кызматкерлеринин бал-
дары їчїн майрамдар тартууланды. 
Аяз ата жана Аяз кыз алгач Лей-
лек чек ара отрядынын єздїк 
курамынын балдарын 
куттуктоодон баш-
таган. Андан соў 
алардын сапары 
бардык аскер-
дик бєлїктєр-
гє уланып, 
ар бир бала-
нын кєўї-

лїн алып, 
эў жакшы 

каалоо-ти-
лектер айтыл-

ды. Аскердик бє-
лїктєрдїн тарбия 

иштер бєлїмдєрї жана 
Аялдар кеўештери балдарга ку-

баныч тартуулаган бул майрамдын 
жогорку деўгээлде уюштурулушу-
на салымдары зор болду. Алардын 
катарында КР МЧКнын Борбордук 

аппаратында да Аялдар кеўеши ас-
кер кызматкерлердин балдары їчїн 
жаўы жылдык чакан таттуу белек-
терди даярдап беришти. Аялдар ке-
ўешинин мїчєлєрї кош кєўїл бол-
бостон бул иш-чараны чын ыклас-
тан жасоо аракетин кєрїшкєндїгї 
бир гана балдарды кубандырбас-
тан, жалпы єздїк курамдын да ал-
кышына татыды. 

“Граница-пресс”.

Декабрь, 2016-жыл / №12(154)8

АЛДЫДАГЫ ТООК 
ЖЫЛЫНДА СИЗДЕРДИ 

ЭМНЕ КЇТЄТ?
Быйылкы жыл да сапарын кары-
тып баратат, амбициялуу май-
мылдын ордун 2017-жылды ий-
гиликтїї, эсте каларлык кыла 
алчу Оттуу Тоок басат. Алдыда 
келе жаткан тоок  жылын астро-
логдор жарык, жаўыланууларга  
бай, жеўил жана кєпчїлїккє жа-
гымдуу маанай тартуулаган жыл 
боло тургандыгын айтышууда. 
Тоок тубаса интуицияга ээ. Ал аб-
дан жєндємдїї, сїйкїмдїї жана  
кооз канаттуу деп сыппатталат. 
2017-жыл чечкиндїї, максатын так  

кєздєгєндєр їчїн ийгиликтїї  жыл деп 
убадаланат. Тємєндє болсо тоок жылын-
да тєрєлгєндєргє кыскача мїнєздємє 
берилет.

Тоок жылындагы адамдар єзїнїн 
какшыкчыл мїнєзїнєн арылбаса, жа-
кын адамдарын таарынтып, алардын 
колдоосуна ээ боло албайт. Адамдар-
га чыдамкайлык жана тїшїнїї менен 
мамиле кылышпаса, жалгыздык  ме-
нен беттешип калышы мїмкїн. Алар  
тереў ойчул, эр жїрєк, таланттуу ин-
сандар болушат. Бош жїрїїнї каалаш-
пайт жана єз ишине берилгендиги ме-
нен єзгєчєлєнїшєт. Кандай кырдаалда 
болсо да єзїнє алган  тапшырманы ат-
карууга умтулушат, эгерде орундата ал-
бай калышса  санаага батышат. Эмгек-
тенїїдєн качпай, ишине берилїї менен 
мамиле кылып, алы келбеген иш болсо 
да милдетин аткарууга тырышчаак адам 
болушат. Ойлогонун тїз, бетке айтышат. 
Бул сапаты аларды башкалар менен ка-
гылышууга алып келет. Булардагы жан-
да жок жигердїїлїк жалкоолукту оўой 
жеўип, бакубат жашоого умтултат. Мї-
нєзї чечкиндїї, бирок тартынчаак кели-
шет. Кемчилиги - тоскоолдукта кєўїлї 
тез чєгєт. Алар эгоист, єзгєчє тїз жїр-
гєнї менен ар дайым кызыктуу жана кї-
тїлбєгєн кыял-жоруктарга ээ болушат. 

Чек арачылар, алга!
2016-жылдын 9-11-декабрында Кожомкул атындагы спорт сарайында Кыргыз 

Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын кїнїнє карата 
терроризм менен кїрєшїїдє курман болгон кызматкерлердин жаркын элесине 
арналган кармашып урушуу боюнча эл аралык турнир єттї.

Чек ара кызматынын аскер кызматкерлери-
мыктыоюнда  куру кол кайтышкан жок. Атал-
ган турнирге чек ара ведомствосунан 9 аскер 
кызматкери катышып, арасынан мыктылары 
озуп чыгып 1-чи  жана 2-чи  орундарга илиниш-
ти. Оюн кызыктуу єтїп, бардык катышуучулар  
жогорку чеберчиликти  жана мыкты  дене тар-
биялык  даярдыкты   кєрсєтє алышты. 

Турнирдин жыйынтыгында  мыкты оюн-
чулар аныкталып, чек арачылардын арасын-
да 65 кг. салмактагы  профессионалдар ара-
сынан I – орунду 2051 аскер бєлїгїнїн аскер 
кызматкери прапорщик Калыбек  уулу Нур-
калый багындырды, II-орунга 2022 аскер бє-
лїгїнїн спортчусу 60 кг. салмактагы  сержант 
Кубаныч Сейтбуркан уулу жана 2025 аскер бє-
лїгїнїн аскер кызматкери катардагы жоокер 
Азат  Асыкбеков татыктуу болушту. Ал эми III-
орунга улук лейтенант Данияр Давлетов, пра-
порщик Алмаз Олжогазиев, прапорщик Руслан 
Замирбек уулу, прапорщик Абай Сулайманку-

лов, кенже сержант Айдарбек Айткулов, кенже 
сержант Азиз Шергазиев чыгышты.

Дегеле,биздин жигиттерибиз спорт жаатын-
да алдыўкы орундарда турат десек жаўылыш-
пайбыз. Мамлекетик чек ара кызматынын кї-
жїрмєн даярдык башкармалыгынын  планы-
нын негизинде быйылкы жылы ондон ашык  
спорттук мелдештер єткєрїлгєн. Ал эми Кыр-

гыз Республикасынын башка министерство-
лору жана ведомстволору тарабынан планда-
лып єткєрїлгєн спорттук мелдештердин саны 
жетиге жетип, аларга да  чек арачылар  актив-
дїї катышып, байгелїї орундарга арзышкан.

Мекемелер аралык турнир, мелдештерде  
чек ара кызматынын намысын коргогон спорт-
чулар кєбїн эсе кїжїрмєн даярдык башкар-
малыгынын офицери полковник Нурлан Ку-
шубековдун жетектєєсїндє болушат. Нурлан 
мырза жаштар менен теў таймаша машыгып, 
спортту чын дили менен сїйгєн офицерлер-
дин бири. Ал мелдештерге катышуучу аскер 
кызматкерлеринин  даярдыгын бышыктап, 
алардын ар бир туура кыймыл аракети оюн-
чуга жеўиш алып келээрин эскертип келїїдєн 
тажабайт. Ошол себептен бир канча ирет мел-
дештерге катышкан чек арачы-спортчулар 
полковник Нурлан Кушубековдун кадырын 
жакшы билишет.

Белгилей кетсек, чек ара кызматкерлери 
футболго басымдуулук жасашат. Чек арачылар-
дын футбол боюнча курама командасы  азыр-
кы убакта Куралдуу Кїчтєрїнїн жана башка 
ведомство, министерстволорунун командала-
ры арасында бирден бир кїчтїї команда деп 
таанылган. Ал эми  ок атуу мелдештеринде  
«Бєрї» атайын дайындалган отряддарынын 
аскер кызматкерлери мыкты экендигин далай 
ирет далилдешти.

Чек ара кайтаруу кызматын аркалоодо ал-
гач мекен сакчыларынын ден соолугу чыў болу-
шу шарт. Ошол себептен єздїк курам арасында 
спорт тармагынын тамыры кеўири жайылы-
шына кїжїрмєн даярдык башкармалыгы кєп 
аракет жумшап келет. Ошол эле кезде спорт-
тун кайсы тїрї болбосун ал командалык демди 
чыўдоого да мыкты єбєлгє. Ал эми ар тїрдїї  
мелдештер єз ара аркеттеги тїзїмдєр їчїн   ма-
ўыздуу болгон  достук карым-катнашка жаўы 
импульс берет  десек жаўылыштык болбойт.

Биздин жигиттерди алган сыйлыктары ме-
нен куттуктайбыз жана спорттук чеберчилик-
тери мындан ары да  арта беришине тилектеш-
тик билдиребиз.

С.Чоколоева, Г. Жолдошбек кызы.

лек чек ара отрядынын єздїк лек чек ара отрядынын єздїк 
курамынын балдарын 
куттуктоодон баш-
таган. Андан соў 
алардын сапары 

лїн алып, 
эў жакшы 

каалоо-ти-
лектер айтыл-

ды. Аскердик бє-
лїктєрдїн тарбия 

иштер бєлїмдєрї жана 


