
М.МАМАТАЛИЕВ: Рахмат. Алмез Ахунжанович, кийинки жума Кудай 

буюрса Өкмөт Баткенге кетип жатат. Ага чейин бир топ депутаттар барып 

келдик. Айтоор, Баткенге жакшы бир көӊүл бурулгандай болуп жатат. Ошол 

эле учурда бир топ көйгөйлүү маселелер бар эле. Жөн эле чечип кое турган 

маселелердин бири. Баткенде стадион бар эле ошол стадионду бир түрк 

жараны оӊдоп берем толугу менен куруп менен деди эле. Ошол сөз бойдон 

калып калды. А, бирок жергиликтүү ишкерлер бар экен. Жазып алсаӊыз 

Осмонов Мавлян, Сейитказиев Замир деген патриот ошол жерде ишкер 

жарандары бар экен. Бизге дейт ошол стадионду берсинчи биз өзүбүз эле 

кылып берели, 30 миллион сомго чейин сарптап ошол стадионду жакшынакай 

кылып берели. Болгону дейт, бурчунда бир современный Мыйзам бузбаган 

бир магазинчикти куруп алсак биз дагы ошол кетирген акчабызды актай 

турган болот элек, актабаса деле мейли дейт ошону кылып берет эле дейт. 

Бирок ошону дагы бербей жатыптыр, жөн эле кармап жатыптыр. Экинчиси, 

ошол эле жарандарыбыз садик кылып берели, өзүбүз куруп берели 

мамлекеттен 10 миллион болуп бөлүнсүн биз дагы ошончо бөлүп берели дагы 

толугу менен под ключ садикти өткөрүп берели. Бизге кереги жок дейт. 

Бардыгын менчик катары силерге берели деп ушул губернаторго дагы, мэрге 

дагы эшигин каккылаган бойдон калып жатат. Биз мындай нерселерди эки 

колубуз менен колдошубуз керек. Куруп берем деп жатса, акчаны бөлүп берем 

деп жатса ансыз дагы бюджеттен акча жетпей жатса анан мындай жарандарды 

биз с удовольствием кубаттап аларга бардык шарттарды түзүп беришибиз 

керек. Ушул экөөнү эртеӊ бара турган болсо маселени жеткирип койсоӊуз. 

Колдон келсе жолугуп ошол жерде маселени жеринен чечип берип койсо мына 

ушул ишкерлерибиз толугу менен куруп бергенге даяр. Бул биринчиси. 

Экинчиси. Ошол жерде дагы бир Ак-Калпак Өрүкзар деп коет экен Кадамжай 

районунда ошол Ферганский жакта толугу менен Өзбекстандан, 

Тажикстандан бир молдобуз бар экен Акун аксакал деген. Ошол жакка көп эл 

келет экен. Постоянный поток өзүнчө бир туристическая зона болуп 

калыптыр. Ошону дагы колдоп жолу 3 киллометр экен ошол жолун кылып 



берип койсок. Ал жерге барганда сиздер дагы сураштырып койсоӊуздар болот, 

жөн эле эмес, реалдуу түрдө эл келет экен Өзбекстандан, Тажикстандан керек 

болсо Казакстандан дагы ошол молдобузга келип турушат экен. Дагы бир 

үчүнчү маселе. Мына шайлоо болгон жатат биринчи Первомайский, 

Свердловский райондо шаарыбызда. Буга чейин шайлоолордун жакшы 

өткөнүнө күбө болдук эле. Ушул шайлоолорду азыркы учурда эски анча-

мынча айрым кандидаттар аркылуу эски метод менен баягы эле акча таратмай 

сыяктуу нерселер көрүнүп жатыптыр. Элден бир аз жалоба түшүп жатат. 

Ушуга дагы көзөмөл салып шайлоону таза өткөргөн бойдон таза кете берели. 

Ушуга көӊүл буруп койсоӊуздар жана тийиштүү тапшырмаларды бердирип 

койсоүуз. Рахмат. 

 


