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...Єрєєндї булуттар басып кал-
ды. Жакырланып калган жайыттар-
да чучукка жеткен ызгардуу шамал 
суукка кєнїп калган койчуларды 
да  тоўдорунун жакаларын єйдє 
кєтєрїп, беттерин калкалаганга 
аргасыз кылат. Сууктан коргонуп, 
чабандын чакан їйїнє жылынуу-
га туура келет. Эми ушул їйдїн 
маўдайында кєзгє чоочун кєрїнгєн 
куруучулардын вагончосу менен їч 
экскаватор турат. Машиналар кы-
тай фирмасына таандык. Бул фир-
ма єрєєндїн ылдый жагында, суу 

аккан жерде алтын єндїрєт. Кыш-
ка карата жумушчулар Кытайга ке-
тишкен, ошондуктан машиналары 
жумушсуз турат. 

Мыйзамдуулуктун чегин бузуп-
бузбай турган учур

Чакан їйдїн жылуу бєлмєсїндє 
Жумабек Жапаров (аты єзгєртїлдї 
– автор) чай ичип олтурат. Чабан 
їй- бїлєсї менен жыл бою айылга 
караштуу жазгы жайыттарда де ўиз 
денгээлинен 2600 метр бийик тик-
те жашайт. “Кытайлыктар ал  тын 
каза баштагандан тартып, малым 
ыл дый жактагы суудан суу ич-
пей калды,” – деп Жумабек кейип 
отурат. Суу анын їйїнєн 100 метр 
алыстыкта агат. Колот менен Жу-
мабектин їйїнїн ортосунда ре зер-
вуар (суу сактоочу жай) курулуп, 
суу ошол жакка бурулган. Бул жер-
деги табиятка болгон терс таасир 
єтє кєлємдїї жана суунун нугу 
менен четтелбей, айлана-чєйрєгє 
таа сир этїїдє. Алтын казуучуларга 
нааразы болуп, арыздангандардын 
арасында Жапаров эле эмес. Айыл-
да бир нече жылдардан бери жай-
ыттарда ишмердїїлїгїн жїр гїз  гєн 
чет єлкєлїк фирмаларга ка рата на-
аразычылык єсїїдє. Кыргыз стан-
дын башка аймактарында иш теген 
фирмалардай эле бул фир  ма да 
ишмердїїлїгїн мыйзамдуу луктун 
чегинен ашып-ашпай жїргїзїїдє 
жана эў эле арзан ыкма менен 
ал тын казууга кызыктар. Жер  ги-

лик тїї калктын кєбї малчылык 
ме нен алектенип, жайыттарга 
кєз каранды. Бирок азыркы кезге 
че йин ошол жайыттардагы абал 
єзгєрїїсїз. Себептер тїрдїї, алар-
дын арасында чоўдордун паракор-
лугу же жердештик гана эмес, баш-
ка себептер да бар. Бїгїнкї кїндєгї 
ижара чабандардын тїрдїї  кєз ка-
раштарын жаратууда. 

Ижарага алуу маселелери 
1991-жылдын тартып Кыргыз-

стан эгемендїї мамлекет болуп, бор-
борлоштуруудан баш тартуу жа на 
менчиктештирїї боюнча кєп тєгєн 
реформаларды єткєрдї. 90-жылдары 
мамлекеттик жана кооперативдик 
айыл чарбалык иш каналар менчик-
тештирилген. Та  лаалар, мал, мал са-
райлары, жабдуу лар ишканаларда 
иштегендерге бє  лїш тїрїлгєн. Эко-
номикасы мал чы лыкка негиздел-
ген республи ка  да тоолуу аймактын 
эў эле маа ни  лїї ресурсу болгон 
жайыттар мам  лекеттик менчик 
болуп кала берген. Бай малчыларга 
жердин бар  дыгын сатып жибербеш 
їчїн, ижара системасы иштелип 
чыгып, турмушка ашырылган.  

10 жылдан бери малчыларга 
жайыттарды кыска мєєнєткє -  5-7 
жылга же узак мєєнєткє – 49 жыл-
га чейин ижарага алууга уруксат 
берилген. Кєптєгєн облустарда бул 
эреже теория тїрїндє гана иштейт. 
Анткени айылдыктар учурдагы ад-
министративдик бєгєттєрдєн єтє 
алышпайт. Тїрдїї мамлекеттик ден-
гээлдердин арасында теўдикти сак-
тоо їчїн, жайыттар категориялар 
жана аларды колдонуу тїрї боюнча 
бєлїштїрїлгєн. Айыл єкмєтї жа-
кынкы жайыттарга карата кєзємєл 
жїргїзсє, жазгы жана кїзгї жайыт-
тар їчїн район жоопкерчиликтїї. 
Облус бийик жайлоолордо жайгаш-

“Эч ким менин 
жеримдин чектери 
менен эсептешпейт”

Кыргызстандын 
жайыттарындагы 
койчулар менен 
алтын казуучулардын 
ортосундагы кагышуулар

Бернд ШТЕЙМАН

Жайыттар Кыргыз Республикасынын эў эле 
маанилїї ресурстарынын катарына кирет. Жер 
жерлерде аларды ижарага алууну кєзємєлдєєгє 
мамлекеттин каражаты же эрки жетпей турган учур. 
Мындай абал койчуларга кандайдыр  бир эркиндик 
берип, ошол эле убакта алтын чыккан жерлердеги 
кєптєгєн алтын казуучулар менен болгон пикир 
келишпестиктер уланып келет.

Уландысы 15-бетте

ын єндїрєт Кыш

Жайыт чет элдиктин кєзї менен
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Башталышы 14-бетте

кан жайыттарды башкарат. Азыркы 
кезде мыйзамга ылайык малын жая 
тургандар, кєптєгєн бири биринен 
алыс турган инстанциялардын бар-
дыгын кыдырып єтїш керек. 

Койчулардын кєбї ижара ке-
лишимине кол коюдан качышат, 
анткени бул кымбатка турган иш.  
Айыл башкармалыктары аларга 
жїктєлгєн иштен баш кєтєрбєйт, 
айрымдарынын жайыттарынын 
топографиялык карталары жок. Об-
лустук же райондук башкармалык 
деўгээлинде ижара системасын тур-
мушка ашыруу їчїн жооптуу адам-
ды табуу єтє кыйын. Жайыттардын 
мамлекеттик башкармалыгынын 
жетиштїї каражаттары жок.

 Сатар Ємїркулов башкармалык-
тарда иштегендерден єзгєчєлєнїп 
турат. Кїрмє, жылуу тумак кийип, 
єзїнїн от жагылбаган караўгы офи-
синде олтуруп, єткєн заманды там-
шанып эс тейт: - “Советтер Союзу 
убагында ар бир кызматчынын ма-
шинеси болгон. Биз облустагы бар-
дык жайыт тарды кє зє мєлдєп турчу-
буз. Биз уйдун жампасын да эсепке 
ала тургандай кудуретибиз бар эле! 
Азыркы кїндє биздин болгону бир 
машинебиз бар, бизди тээ-тетиги 
Бишкекте отурган директор башка-
рат. Азыркы кезде биз койчулардын 
келишимдери бар-жогун кантип 
текшеришибиз керек?” -дейт. Эгер-
де жайыттар жєнїндєгї мыйзамды 
бузгандык їчїн айып акы тєлєтїї 
каралса да, алар кєпчїлчїк учурда 
тєлєнбєйт. Ошондуктан, чын чыны-
на келгенде, жайыттарды ижарага 
алуу муктаждыгы да жок.

Чабандардын тїрдїї 
пикирлери

Ижара келиши-
ми айрым гана ча-
бандарда бар бо-
лушу анча деле 
таў калтыр-
байт. Чабандар-
дын кєпчїлїгї 
жайыттарды 
эркин жаткан 
жер катары 
э с е п т е ш и п , 
каалаган жагы-
на малын жаят. 
Малынын бары-

ж о г у н а 
карабастан, 

ар бир їй-
б ї л є 

тєлєй турган жайыттарды пайдала-
нуу салыгы кєптєр їчїн жетиштїї 
чара катары кабыл алынат. Анын 
їстїндє жайыттарды ижарага алуу 
їчїн керектїї документтерди чогул-
туу чыгымдар жагынан айрым учур-
ларда ижаранын акысынан ашып 
тїшєт. Бул айылдарда кагышууларга 
алып келет. Анткени 90-жылдардын 
орто чениндеги келишимдер 
жетїїгє жеўил болгон жазгы жай-
ыттарга гана тиешелїї. Тактап айт-
канда, 24000 гектар аянтты тїзгєн 
жазгы жайыттардын тєрттєн бир 
бєлїгї гана ижарага алынган. Суу-
нун жана жолдун боюндагы жакшы 
жерлер ээленип калган жана кєздїн 
карегиндей сакталат. Апрель же май 
айында малын жайлоого айдаган 
адам ар дайым бирєє ижарага алган 
жерден малын айдап єтєт. Жумабек 
Жапаровдун жайыты буга мисал.

Чабандын колунда келишим 
турат, бирок бул келишим ага кый-

ратып пайда келтирген 
жок. “Бул жакта эч 

ким менин жерим-
дин чеги менен 

эсептешпейт. Эл 
малын жазын-

да менин же-
риме ай дап 
чыгат. Буга 
каршы эч 
нерсе кыла 
албайсыў, 
к є п ч ї л ї к 
деген кєп-
чї лїк!”-дейт, 

Жумабек Жа-
паров. Чырдаш-

к а н -
д а н 

к о р к у п , 
Жумабек бир 

да жолу жер ди 
пайдалануу 
б о ю н -

ча келишимин кє тє   рїп чыккан 
жок. Баш ка ча бан дар тескерисинче, 
єз дє рїнїн укуктары їчїн коркпой-
їрк пєй эле кїрєшїшєт. Жалпы-
сынан алганда, койчулар алтын 
каз гандардан укуктарын талаша 
алышпайт, анткени алар жайыттар-
ды ким жана кантип пайдаланышы  
керек деген маселе боюнча бир пи-
кирге келише элек.

Айыл кеўеши їчїн ижара масе-
леси – узак убакыттан бери жїрєктї 
єйїткєн маселе. “Мїмкїнчїлїк пай-
да болсо эле, биз бул жазгы жайыт-
тарды ижарага берїїнї токтотобуз”, - 
дейт айыл кеўешинин єкїлї Алыбек 
Жолдошев (аты єзгєрїлгєн – автор ) – 
Айрым адамдар жїздєн ашык гектар 
жайытты ээлеп алса жакшы болбойт. 
Ижарага алуу келишимдеринин 
кєбїнїн мєєнєтї жа кында аяктайт. 
Ошондуктан Жол    дошев мындай 
кырдаалды жа  йыт      тарды кайрадан 
бардык айыл      дыктар їчїн жалпы кы-
лууга бе  рилген мїм кїнчїлїк катары 
эсептейт. Бул ишти турмушка ашы-
рыш їчїн жамаатка жайыттарды 
башкаруу укугун берген мыйзамда-
гы єз гєрїїлєр талап кылынат. Мына 
ушундай єзгєрїїлєрдїн долбоору 
бир жылдан ашык убакыт борбор-
догу ведомстволор кабинеттеринде 
кыймылсыз жатат. Ички саясий ке-
лишпестиктерден ушул кїнгє чейин 
ревизия єткєрїлє элек. Ижара масе-
лелери менен бирге алтын казуучу-
лар маселеси эл менен мамлекетти 
бири биринен алыстатууда .

Бул айылда мамлекет жайыт-
тарды кандайча пайдалана ала-
ры жєнїндє пикирлер ар тїрдїї. 
Бирєєлєр кыргыз їй-бїлєлєр салык 
тєлєп жаткан жерлерди чет єлкєлїк 
фирмалар казууга эч кандай укугу 
жок деп эсептесе, башкалар мам-
лекет єз ресурстарын каалагандай 
пайдалана алат деп эсептешет. Би-
рок элдин кєбї кытайлыктар урук-
сатсыз иштеп жатат деген ойдо. 
Алтын казуучулар башында облу-
стук жетекчилерден изилдєєлєрдї 
єткєрїї уруксатын гана алышкан, 
бирок ошол уруксат менен аймакта 
коммерциялык алтын казууну да-
роо эле жїргїзє башташкан. 

Уландысы 18-бетте
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кєпчїлїк деген кєп чї лїк!”-дейт, Жумабек 

Жапаров. Жалпысынан алганда, койчулар 
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Кыргызстан єзїнїн атуулдары-
нын коопсуздугун камсыз кылышы 
керек. Ал їчїн Европалык стандарт-
ка  таянып, мындай продукция-
ларды жалпы продукциялардын 
0,9 пайызынан ашырбаш керек. 
Россия да ушул шартты карманып 
баштады. 

- Мындай продукциялардын 
кєбєйїп кетпеши їчїн дагы кандай 
амалдарды колдонуу керек?

- Укуктук жактан чектєєлєргє 
аракет кєрїї керек. Биз бїгїн 
текшерїїлєрдї бекер жїргїзєбїз. 
Бизге продукцияларын текшерїїгє 
алып келгенге даяр єндїрїшчїлєр 
деле аз. Ишкерлердин жеке кы-
зыкчылыгы алдыга чыгып, жалпы 
адамдардын ден-соолук коопсузду-
гу артка калып жатат. Генетикалык 
жактан єзгєртїлгєн продукция-
ларды єндїрїїчїлєр сєссїз тїрдє 
єздєрїнїн маркасын коюшу ке-
рек. Ошондо гана керектєєчїлєр 
экологиялык жактан таза продук-
циялар менен генетикалык жак-
тан єзгєртїлгєн продукцияларды 
айырмалап каалаганын алууга 
мїмкїнчїлїк тїзїлєт.  Экинчиден 

Генетикалык жактан єзгєртїлгєн 
продукциялардын баасы арзан 
болушу керек. Сырттан келген 
товарларга  текшерїї болушу за-
рыл. Азырынча кээ бир єнїккєн 
мамлекеттер мындай товарларга 
тыюуу салгандай экономикалык 
мїмкїнчїлїк бизде жок. Аларды 
азайтып чектєєгє болот. Бизде бул 
продукцияларды аныктаган бир 
гана аппарат бар. Мындай аппа-

ратты эл аралык донорлор 60 миў 
долларга алып беришкен. Азырын-
ча биздин мамлекет бул тармакта 
изилдєєлєрдї жїргїзїїгє каражат 
бєлє элек. Андыктан мындай про-
дукциялардын сырттан кирїїсїнє 
мамлекетибиздин кєзємєл кылуусу 
жакынкы аралыкта ишке ашат деп 
айтуу кыйын.     

Маек 24.kg 
агенттигинен алынды

Башталышы 16-бетте

Генетикалык жактан єзгєртїлгєн продукциялардын 
Кыргызстанга кирїїсїнє чек коюууга болобу?

Айылдардын жана облустун 
єкїл дєрї кытайлыктарга алар дын 
ишмердиги мыйзамсыз тїрдє єтїп 
жаткандыгы жєнїндє эскертїї 
їчїн эки жолу келип, кырдаалды 
єзгєртє алышкан жок.

Кеўири тараган ишенбєєчїлїк 
Элдин кєбї ведомстволор майда 

кен казуу жїргїзїлїп жаткан жер-
лердеги иштерди милициянын жар-
дамы менен эле токтотсо болот эле 
деген ойдо. Бул иштер эки тараптын 
ортосунда мыйзамсыз тїрдє чечилип 
жїрєт деп айылдыктар эсептешет. 

Мисал їчїн айта кетсек, жа-
кынкы бир айылда (аты жазылган 
жок) иштеп жаткан кен казуучу-
лар жергиликтїї жамааттын баш-
чысынын оозун майлаганы келип 
кетишти. Салт боюнча кымбат бе-
лектерди унутпай ала келишти. Ай-
ылдыктардын оозун басыш їчїн, 
жамаатка 100 000 сом, козу берил-
ген. Бирок аксакалдар жамааттын 
башчысына єздєрїнїн нааразычы-
лыгынын билдиришти. Айыл баш-
чылары айылдыктардын ишенчи-
нен чыгып калды. 

Ушул кезге чейин эч ким со-
тко кайрылбаганы таў калыш-
туу эмес. Анткени Кыргызстанда 

укуктук маданият ан ча єнї гє элек. 
Паракорлук ка каршы иштеп жат-
кан “Transparency International” эл 
аралык уюмунун акыркы иш бая-
нында Кыргызстан из ил денген 163 
єлкєнїн арасынан паракорлуктун 
кїч алышы боюнча 143 орунду ээ-
леди. 

Єткєн жылдын апрель айында 
малчылар жайыттардын пайдала-
нуучулары ассоциациясына бири-
гишти. Алардын максаты – жалпы 
бирдиктїї стратегияны иштеп чы-
гуу. Бул ассоциация єз ишмердигин 
єнїгїїнї уюштуруу демилгесинин 
негизинде жїргїзїїдє. Ассоциация-
да жазгы  жайыттарды ижарага ал-
ган койчулардын єкїлдєрї жок, алар 
єздєрїнїн жеке кызыкчылыкта рын 
кєздєєдє. Келечекте маселелерди 
натыйжалуу чечиш їчїн бул топ 
ачыгыраак болууга тийиш. Эл ара-
лык инвесторлор койчулар тїрдїї 
максаттарды кєздєгєндїгїн белги-
лешет. Нарын облусунда жашаган 
койчу Жумабек Жапаров єзїнє ки-
решенин жаўы булагын тапты – ал 
жаз башталганча, кытайлардын ав-
топаркын  кайтарып, айлык алат.

Материал NCCR “Тїндїк-Тїштїк” 
“CAMP Алатоо” КФ тарабынан 

даярдалып, автордун уруксаты 
берилип басылды. (ушул материал 

боюнча суроолор пайда болсо, Алма 
Карсымбекке,“CAMP Алатоо” фон-

дуна кайрылыўыз, тел. 00996312 
540573, alma@camp.elcat.kg )

“Эч ким менин жеримдин 
чектери менен эсептешпейт”

Бернд ШТЕЙМАН

Башталышы 14, 15-беттерде


