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Башкы Кол башчы кыргыз армиясынын
жетекчилигинен аскердик кылмыштардын
алдын алууну талап кылды
Кыргыз Республикасынын
Президенти Сооронбай Жээнбеков 26-октябрда КР Куралдуу
Күчтөрүнүн Башкы штабынын
башчысы Райимберди Дүйшенбиев жана КР Коргоо иштери
боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эрлис Тердикбаев менен жумушчу кеңешме
өткөрдү.
Куралдуу Күчтөрдүн Башкы
штабынын башчысы Райимберди Дүйшенбиев Куралдуу
Күчтөрдүн ишмердиги жана
ошондой эле өлкөнүн коргонуу
жөндөмдүүлүгүн арттыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар
жөнүндө маалымат берди.
Мамлекет башчысы аскер
кызматкерлеринин өз аскердик
милдетин жетиштүү деңгээлде
аткаруусун камсыздоо боюнча
командалык курамдын жетишсиз жумушун белгиледи.
Акыркы мезгилде аскердик
кылмыштардын көбөйүшү ар-
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миянын аброюна терс таасирин
тийгизип жатканы белгиленди.
Бул фактылар жеке курамды
окутууда командирлердин кесипкөйлүгүнүн
жетишсиздигинен, аскердик мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча
иштиктүү системанын жоктугунан болуп жатат.
Сооронбай Жээнбеков Куралдуу
Күчтөрдөгү
өзгөчө
аскердик комиссариаттардын
кызматтык адамдарынан акча
каражаттарын талап кылуу
фактыларына көңүл бурду.
Ал аскердик командачылыкка күнөөлүү адамдарга карата
өз убагында чечкиндүү аракет
кылууну тапшырды.
Ошондой эле КР Башкы штабынын башчысына өлкөнүн Куралдуу Күчтөрүнүн командачылыгы менен кеңешме
өткөрүп, мындан ары аскердик
кылмыштарды болтурбоо боюнча иштиктүү чараларды көрүү

тапшырмасы берилди.
Мындан тышкары жумушчу
кеңешменин жүрүшүндө аскердик-техникалык кызматташуунун
жана республиканын коргоо-өнөржай комплексинин ишканаларын
өнүктүрүү маселелери талкууланды.
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Жаўы конуштун ачкычтары
аскер кызматчыларына тапшырылды

КР Куралдуу Күчтөрүнүн түзүлгөн күнү - 29-май - , 54 аскердик үйбүлөлөр үчүн өзгөчө кубанычтуу кош
майрамга айланды.
Дал ушул күнү Бишкек шаарынын
12-кичи районунда курулган 9 кабаттуу 54 квартиралуу үйдүн салтанаттуу
ачылышы болуп, жаңы конуш ээлери
КР Президенти - Куралдуу Күчтөрдүн
Башкы Кол башчысы Сооронбай
Жээнбековдун өз колунан квартираларынын ачкычтарын алышты.
Президент өзүнүн куттуктоо
сөзүндө төмөндөгүлөргө токтолду:
- Урматтуу Мекендештер! Мен,
Сиздерди Кыргыз Республикасынын
Куралдуу Күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 26 жылдыгы менен куттуктайм.
Дал ушул күнү, 1992-жылы Кыргыз
Республикасынын аймагында жайгашкан куралдуу түзүмдөр дислокацияланып, Куралдуу Күчтөр түптөлгөн.
Чейрек кылым аралыгында Армиябыз
өзүнүн башынан көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрдү. 1990-2000-жылдар
аралыгында кыргыз Армиясы үчүн
кыйын күндөр өттү. Армиябыз сырткы душмандардан элди коргоого толук
жөндөмсүз болгондугун ошол кездеги
Баткен окуясы да көрсөттү.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздүн

атрибуту болгон Армиябыздын ахывалы кескин жакшырды. Азыр аскер
кызматына келүүнү каалаган жаштардын саны кескин өстү. Эл арасында
аскер кызматына карата пикирлер өзгөрдү. 21-кылымдын жаңы чакырыктары Армияга жаңы талаптарды коюп
жатат. Буга өзгөчө маани беришибиз
керек. Буюрса, кандай гана кырдаалга
болбосун ыкчам жооп бере ала турган, заманбап армияны түзүү керек.
Чек араны коргоо, машыгуу иштерин
күчөтөбүз. Куралдуу Күчтөрдүн бир
гана материалдык-техникалык жабдылуусуна көңүл бурбастан, аскерлерди социалдык жактан камсыз кылып,
турак жай маселесин да толук чечүүгө
аракет кылабыз. Сөзүм куру болбос
үчүн айтып коёюн, бүгүнкү күндө республика боюнча 1200 квартиралуу 22
үйдүн курулушу жүргүзүлүп жатат.
Бүгүн мен дагы абдан кубанып, толкунданып турам. Ушул квартиранын
спорт аянтчасына деп 300 миң сом
ала келдим. Жаңы конуштуу болуп
жатышыңар менен бардыгыңыздарды
куттуктайм. Жаңы конуш ак жолтой
болсун! Ар бир үй-бүлөгө бак-таалай,
ырыскы-кешик алып келсин.
Мекенге кылган кызматыңыздарга
ыраазычылык билдирем. Өлкөбүздө

тынчтык, бейпилчилик болсун!-деди,
өлкө башчы.
Андан соң, Президент Сооронбай
Жээнбеков квартира ээлеринин бир
тобуна жаңы конуштун ачкычтарын өз
колу менен тапшырды. Дагы бир тобу,
Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райимберди Дуйшенбиевдин жана Кургактагы аскерлердин башчысы полковник
Эрлис Тердикбаевдин тапшыруусунда
ачкычтарга ээ болушту.
ЧЕКСИЗ КУБАНЫЧТАБЫЗ
Көптөн күткөн күнгө маңдай жарыла кубанышкан аскер кызматчыларынын айрымдары менен кыскача маектешип, ой бөлүштүк.
Медицина кызматынын полковниги Нургүл Ургуналиева Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин
аскердик-медициналык башкармалыгында 20 жылдан ашык аскер кызматында жүрүп, эми минтип квартирага
ээ болуп жатканына чексиз кубанычта
экенин, Ата Мекенге мындан ары да
татыктуу кызмат өтөөрүн айтты.
Чек ара кызматынын полковниги
Өткүрбек Бапыев болсо 26 жылдан
бери көчүп, конуп аскер кызматында
жүргөндүгүн, эки уул, эки кызы бар
экендигин, улуу уулу Дастан дагы
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аскердик кызматты тандаганын, мамлекеттик мындай камкордукка абдан
ыраазы болуп жаткандыгын, мындан
ары да Ата Мекенин көздүн карегиндей коргоого даяр экендигин билгизди.
Абадан кол салуудан коргоо
күчтөрүнүн улук прапорщиги Салымбеков Бообек дагы өтө толкунданып
тургандыктан, анын Таластан келген апасы озунуп сүйлөп, баласынын
эмгегин баалап, минтип акысыз батир
берип жаткандыгы үчүн аскер жетекчилигине жана мамлекет башчысына
абдан ыраазы болуп, алкыштарын айтты.
Ушундай ыраазычылык сөздөрүн
Кемин районунан келген Жолдалиева
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Сайра да айтып, күйөө баласы Көчкөнбаев Нурбай менен кызы Айнура
үчүн маңдай жарыла кубанып жатканын билдирди.
Ал эми, Жунушакунов Максүт аксакалдын айтымында, уулу Максүт уулу
Жаныбек учурда Кургактагы аскерлерде кызмат өтөйт. Бир уул, үч кыздын
атасы. Балдарынын кубанычтарын
бөлүшүү үчүн келип, чоң сүйүнүчтө,
мамлекеттик камкордукка ыраазы болуп отурат.
ҮЙ, ПАЙДАЛАНУУГА
ТОЛУК БЕРИЛДИ
КР Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин Турак жай пайдалануу башкармалыгынын башчысы

полковник Джумабеков Сыргабек
Абышевичтин билдирүүсү боюнча, үйдүн жалпы аянты 0,17 сотыхты түзөт.
Үй балдар ойноочу аянтчасы менен
толук бүткөрүлгөн, эки бөлмөлүү 18,
үч бөлмөлүү 36 батирден турат. Эки
бөлмөлүү батирлердин жалпы аянты –
64,5 кв метр, үч бөлмөлүү батирлердики 86, 5 кв. метрди түзөт. Жылуулук
системасы, газ, ысык суу, муздак суу
киргизилген, лифт иштейт.
Бул тогуз кабат үй, курулуштун бардык эреже, талаптарына толук жооп
берип, сапаттуу бүткөрүлгөн. Бүгүнкү
күнгө пайдаланууга толук берилди.
Гїлмайрам Саалаева
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«ШАМАЛДЫ-САЙ» ЖАҢЫ КОМПЛЕКСИ

Кыргыз Республикасынын Президенти
Сооронбай
Жээнбеков
15-августта Ош жана Жалал-Абад
облустарына иш сапарынын алкагында 2027 аскер бөлүгүнүн «Шамалды-Сай» чек ара заставасынын
жаңы комплексинин ачылыш аземине катышты.
Мамлекет башчысы өз сөзүндө
чек арачылар талыкпаган кызматы
менен элибиздин бейкут жашоосун,
тынчтыгын, Кыргызстандын чек араларынын бекемдигин камсыз кылып
жаткандыгын белгилеп, аларга ыраазычылык билдирди.
“Азыркы күндө Кыргызстандын
чек араларын бекем, кыраакылык
менен коргоо - эң маанилүү маселе
деп эсептейм. Ар кандай терроризм
жана экстремизм коркунучтары бо-
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луп жаткан азыркы мезгилде чек
араны бекем коргоодон өтөөр милдет
да, кызмат да жок”, -деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков.
Президент чек арачылардын социалдык маселесин чечүү багытында
да бир топ жылыштар бар экендигин
баса белгилеп, чек арачылар үчүн
турак-жай, инфраструктура курулуп
жатат, бул иш мындан ары да улантыла берет деп ишендирди.
Мамлекет башчысы чек арачыларды жаңы комплекстин ачылышы
менен куттуктап, аларга чың ден-соолук, кызматтарына ийгиликтерди
каалап, 250 миң сомдук сертификатты тапшырды.
Жаңы комплексти кыдырып чыгып Президент Сооронбай Жээнбеков чек арачылар менен бирге

жоокердин тамагынан ооз тийди,
чек арачынын үй-бүлөсү менен чай
ичип, жергиликтүү жашоочулар менен аңгемелешти.
Маалымдама: Модулдук имараттардын заманбап комплекси чек
аранын тапшырылган участогунда
иш-чараларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон бардык инфраструктуранын элементтерин камтыйт.
“Шамалды-Сай” чек ара заставасынын курулушу жана жабдылышы
ЕАЭСке кошулуу процессинин алкагында Кыргыз Республикасына
техникалык көмөк көрсөтүү боюнча Кыргызстан менен Россиянын
Өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн
макулдашуунун негизинде
жүргүзүлгөн.
www.president.kg
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«ИЧКЕ СУУ» ЧЕК АРА ЗАСТАВАСЫНЫН ЖАҢЫ КОМПЛЕКСИ
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 16-августта Ош облусуна жасаган
иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын
Мамлекттик чек ара кызматынын башкармалыгынын
Ош облусундагы “Жаңы-Жер”чек ара заставасынын
жаңы комплексинин салтанаттуу ачылыш аземине
катышты.
Мамлекет башчысы чек ара заставасынын жаңы
комплексин көрүп чыгып, аскер кызматчыларынын
кызмат өтөө жана жашоо шарттарына көңүл бурду.
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
Генералдык штабынын начальниги Райимберди Дуйшенбиев Мамлекет башчысына аткарылган иштер
тууралуу маалымат берди.
Чек ара заставасында заманбап объектилер менен
жабдылган модулдук эки кабаттуу административдик бөлмөлөрү бар казарма жана офицерлер жана
прапорщиктер курамы, алардын үй-бүлөлөрү үчүн
үйлөрдү камтыган имараттар комплекси курулуп
жаткандыгы белгиленди.
Жаңы комплекс эл аралык стандарттарга жооп
берген бардык инфраструктуралар объектилери менен камсыздалган.
Чек ара кызматынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен
жаңы комплекстин территориясында машыгуучу
плац, аскердик даярдыктан өтүү үчүн атайын жайлар, спорттук аянтчалар жайгашкан.
Президент Сооронбай Жээнбеков чек арачыларга кайрылып, алар өз милдеттерин абийирдүүлүк
менен аткарып жаткандыгын белгиледи. Мамлекет
башчысы чек ара кызматы жарандарыбыздын коопсуздугунун жана мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарынын сакчылыгында тургандыгын баса
белгиледи.
“Өлкөбүздүн коопсуздугу бекем чек арабыздан
башталат. Чек ара кызматы Мекенге берилгендикти,
каармандыкты жана сактыкты талап кылат. Чек араны көздүн карегиндей сактоо - ыйык милдет!”,- деп
баса белгиледи Президент Сооронбай Жээнбеков.
Мамлекет башчысы “Жаны Жер” чек ара заставасынын жаңы комплексинин курулушу жана
жабдылышы
Кыргызстандын ЕАЭБке кошулуу
процессинин алкагында Кыргыз Республикасына
техникалык көмөк көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын Өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн макулдашуунун негизинде ишке ашырылгандыгын белгилеп, Россиянын
жетекчилигине ыраазычылык билдирди.
Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков коңшулаш
өлкөлөр менен чек ара маселелерин чечүү боюнча
жүргүзүлүп жаткан иштерге кыскача токтолуп, бул
маселелерди диалог жана дипломатия жолу менен
конструктивдүү чечүүдө Өзбекстандын Президенти
Шавкат Мирзиёевдин ролун баса белгиледи.
Президент Сооронбай Жээнбеков чек арачыларга
чың ден-соолук каалады, Мекенге берилип кызмат
кылууга чакырып, 250 миң сомдук сертификатты
тапшырды.
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Кыргызстан - Кытай:
аскердик кызматташтыкты - жаўы деўгээлге!
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков 7-сентябрда Кытай Эл Республикасынын
Борбордук аскер кеңешинин төрагасынын орун басары Сюй Цилянды
кабыл алды.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай Кыргызстан үчүн жакын
дос, ишенимдүү өнөктөш жана
жакшы кошуна экенин белгиледи.
Дипломатиялык мамилелер орногондон бери достук мамилелердин
өнүгүшүнө жана өз ара пайдалуу
кызматташтыкты жөнгө салууга багытталган көптөгөн эки тараптуу документтерге кол коюлган.
«Биз достук мамиледеги коңшубузга өлкөбүздүн өнүгүү жылдарында ар дайым колдоо көрсөтүп келгендигине ыраазычылык билдиребиз.
Кытайга болгон акыркы сапарымда

Стратегиялык өнөктөштүктүн ар тараптуу өнүгүүсү жөнүндөгү Биргелешкен декларацияга жана дагы эки
тараптуу 10 документке кол коюлду.
Биз Кытай менен кызматташууну
мындан ары дагы өнүктүрүүгө даярбыз», - деп белгиледи Мамлекет
башчысы. Жолугушууда региондо
коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча пикир алмашышты.
«Бул багытта Кыргызстан Кытай, ЖККУ жана башка коопсуздук
жаатындагы кызматташуу маселелери боюнча эл аралык уюмдар менен биргеликте коркунучтарга жана
чакырыктарга туруштук берүүгө
даяр», - деп белгиледи Президент.
Сооронбай Жээнбеков Кытай
Эл Республикасынын Төрагасы
Си Цзиньпинге салам жолдоп, аны
2019-жылы ШКУга мүчө-мамлекет

башчыларынын Саммитинин алдында мамлекеттик визит менен күтүп
жатканын белгиледи.
Кытай Борбордук аскер кеңешинин төрагасынын орун басары Сюй
Цилян 2018-жылдын июнь айында Сооронбай Жээнбековдун КЭРге болгон мамлекеттик визитинин
учурунда эки өлкөнүн Куралдуу
Күчтөрүнүн ортосундагы аскердик-техникалык кызматташтыкты
тереңдетүү, аны жаңы деңгээлге
көтөрүүгө багытталган келишимдерди ишке ашырууну өзүнүн визитинин максаты экенинин билдирди.
Сюй Цилян Кытай Эл Республикасынын Төрагасы Си Цзиньпинь
Президент Сооронбай Жээнбековго
ысык салам айттырганын белгиледи.

Эскерте кетсек, мындан бир күн
мурда Кытай Элдик Республикасынын Борбордук аскердик кеңешинин төрагасынын орун басары генерал-полковник Сюй Цилян башында
турган аскердик делегация менен
Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Генералдык штабынын
башчысы генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев жолугушкан.
«Кыргыз-кытай мамилелеринин
деңгээли дайыма жогору болгон.
Биз кошуна мамлекет менен болгон
мамилени, достукту жана кызмат(Уландысы 15-бетте)
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Встреча руководителей оборонных ведомств ШОС
Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев принял участие в совещании руководителей оборонных
ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в
г.Пекин (КНР). Перед началом совещания, с руководителями оборонных
ведомств встретился председатель

Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин. Участники заседания
подвели итоги военного сотрудничества за прошедший год, обсудили
совместные меры по консолидации
усилий в целях адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы
в зоне ответственности ШОС и рассмотрели перспективы дальнейшего
взаимодействия в области обороны.

Также был осуществлен обмен
мнениями по вопросам складывающейся обстановки в регионе и в
мире в целом, сотрудничества в антитеррористической сфере и других
областях, представляющих взаимный интерес.
По итогам совещания был подписан протокол и совместное коммюнике.

(Башталышы 14-бетте)

форматында да активдүү өнүгүп
келе жаткандыгын эскерте кетели.
Кызматташтыктын
жылдарында
кытай тараптан Кыргызстандын
Куралдуу Күчтөрүнө куралдануу,
аскердик жана атайын техникалар,
материалдык-техникалык мүлктөр,
Асман чабуулунан коргоонун жана
байланыштын каражаттары, турак
жайларды куруу ж.б. түрүндө ири

жардамдар берилген.
Жолугушуунун жыйынтыгында
Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Генералдык штабы менен КЭРдин Коргоо министрлигинин
ортосунда кызматташуу тууралуу
Меморандумга, кезектеги грантты
берүү Макулдашуусуна, куралдануу
жана аскер техникаларын жөнөтүү
боюнча Протоколго кол коюлду.

таштыкты биздин өлкөлөрдүн элинин кызыкчылыгы үчүн, региондун,
жалпы эле дүйнөнүн коопсуздугу
үчүн чыңдап гана турабыз», - деди
Генштабдын башчысы коноктор менен жолугушууда.
Кыргыз-кытай
кызматташтыгы эки тараптуу негизде гана эмес,
Шанхай кызматташтык уюмунун
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Делегация народной вооруженной милиции
Китая в Кыргызстане
С 9 по 12 августа 2018 года в
Кыргызской Республике с официальным визитом находилась
делегация Народной вооруженной милиции Китайской Народной Республики во главе с
командующим генерал-полковником Ван Нин.
Цель визита - посещение Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
В соответствии с программой
пребывания, 9 августа т.г. зарубежные гости побывали в Учебном центре «Эдельвейс» войсковой части 20636.
10 августа китайскую делегацию принял первый заместитель
начальника Генерального штаба
ВС КР полковник Кубанычбек
Орозматов.
В ходе встречи Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего
военно-технического
сотрудничества, обучения, переподготовки и обмена опытом
между военнослужащими двух
государств.
В тот же день представители Китая посетили войсковую
часть 714 НГ ВС КР, где для них
был организован смотр образцов
вооружения и военной техники, спецсредств, средств связи,
военного обмундирования, а
также показательные выступления с демонстрацией элементов
рукопашного боя и операции по
освобождению заложников.
Также для гостей были организованы показательные выступления по строевой подготовке
в исполнении роты почетного
караула с оружием и дефиле Военно-показательного оркестра
Нацгвардии ВС КР.
В ходе визита представители
КНР также посетили одну из войсковых частей страны.
Данное мероприятие состоялось по приглашению командования НГ ВС КР в рамках Плана
кыргызско-китайского военного
сотрудничества.

12

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

Международное военное сотрудничество -

переход на новый уровень!

12 ноября 2018 года военная делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС КР генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым
прибыла с официальным 3-х дневным визитом в Турецкую Республику.
13 ноября глава Генштаба ВС КР
встретился с начальником Генерального штаба ВС Турции генералом
армии Яшаром Гюлер.
В ходе встречи Стороны обсудили вопросы
военного сотрудничества между оборонными ведомствами Кыргызстана и Турции и
определили дальнейшие перспективы, отметив высокий уровень
взаимопонимания
и
поддержки между двумя странами, о чем свидетельствуют взаимные
визиты на уровне высшего политического и
военного руководства в
2018 году.

В ходе визита генерал-майор
Р.Дуйшенбиев также встретился с
Министром обороны Турции Хулуси
Акар, посетил Департамент оборонной промышленности, Командование силами специального назначения, Училище Сухопутных войск,
а также Университет национальной
обороны Турции.

Двустороннее военное сотрудничество между вооруженными
силами Кыргызской Республики и
Турецкой Республики традиционно
развивается по таким направлениям
как военно-техническое взаимодействие, военное образование, боевая
подготовка, проведение совместных
учений и тренингов.

Тумандуу альбиондун элчиси КР КК Генштабында
2018-жылдын 18-апрелинде
Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтөрүнүн
Генералдык
штабында КР КК ГШнын
башчысы
генерал-майор
Райимберди
Дуйшенбиевдин Улуу Британиянын
Кыргыз Республикасындагы элчиси Робин Ордсмит
мырза менен болгон эки тараптуу жолугушуусу болду.
Жолугушуунун
жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Улуу
Британия Бириккен Королдугунун ортосундагы аскердик багыттагы кызматташуунун келечеги жана учурдагы абалдары, анын
ичинде 2018-жылдын 17-апрелинде тараптар кол
койгон, 2018-2019-жылдардагы эки тараптуу кызматташтыктын Планына ылайык коргоо жаатындагы өз
ара аракеттешүүлөр; тынчтыкты сактоочу биргелешкен операциялар, аскердик билим берүү ж.б. маселе-

лер тууралуу талкуулар жүрдү.
Тараптар аскердик ведомстволор ортосундагы эки жактуу байланыштын жандана баштагандыгын белгилеп
өтүштү, ошондой эле Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосундагы байланыштын мындан ары дагы жайылтылышы жана ийигиликтүү өнүгүшү үчүн күчүбүздүн баары жумшалат деп ишендирип кетишти.
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Кыргызстан - Узбекистан:
Углубление двустороннего сотрудничества
С 11 по 14 июня 2018 года военная
делегация Кыргызской Республики
во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил страны
генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым с официальным визитом
посетила Республику Узбекистан.
В рамках указанного визита состоялась встреча с Министром обороны
Узбекистана генерал-майором А.Азизовым, первая за всю историю двусторонних отношений двух независимых
государств на уровне руководителей
оборонных ведомств.
В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов военного
сотрудничества и перспективы его
дальнейшего развития, в частности,
особое внимание было акцентировано на необходимости консолидации
совместных усилий по обеспечению
региональной безопасности.
Завершилась встреча подписанием Плана двустороннего военного
сотрудничества на 2018 год, которым
предусмотрено проведение различных совместных мероприятий в военной сфере.

Следует отметить, что визит начальника Генерального штаба ВС КР
в Узбекистан явился логическим продолжением реализуемых курсов двух
стран, направленных на активизацию
стратегического сотрудничества во
всех областях взаимодействия, в т.ч.

военной.
В то же время, в рамках своего
визита генерал-майор Р.Дуйшенбиев посетил древний исторический
город Самарканд и провел встречу
с хокимом Самаркандской области
Т.Джураевым.

Наращивая двусторонние военные контакты
между KG & USA
Двусторонние военные контакты между
Кыргызстаном и США развиваются восновном по таким направлениям как обучение на
специальных курсах, помощь в подготовке
госпиталя 2-го уровня для участия в миротворческой деятельности ООН, повышение
квалификации кыргызских военнослужащих
в рамках военно-образовательной программы «IMET».

19 ноября 2018 года начальник Генерального штаба Вооруженных
Сил Кыргызской Республики встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Дональдом Лу.
Глава Генштаба поздравил г-на Д.Лу с назначением на высокую
должность и отметил, что кыргызско-американское сотрудничество
в военной области всегда занимало особое место в общей системе
взаимоотношений между государствами.
В заключение генерал-майор Р.Дуйшенбиев еще раз подтвердил
готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению и активизации военного сотрудничества между оборонными ведомствами
двух стран.
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Кыргызско-пакистанское военное сотрудничество
24 октября 2018 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Кыргызской Республики состоялась встреча начальника Генерального штаба ВС КР генерал-майора Райимберди Дуйшенбиева с Чрезвычайным и Полномочным
послом Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане Фейсал Нияз Тирмизи.
В ходе встречи Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в военной
области и предложения по их дальнейшему развитию.
Была отмечена активизация взаимодействия между военными ведомствами двух государств, в частности на уровне высшего военного руководства, о
чем наглядно свидетельствуют взаимные визиты военных делегаций в 2017 и 2018 гг.
В свою очередь, генерал-майор Р.Дуйшенбиев
отметил, что Кыргызская Республика приветствует
вступление Пакистана в ШОС и выражает готовность кооперировать в рамках данной организации.
Завершая встречу, кыргызская и пакистанская
Стороны подтвердили готовность расширять двусторонние отношения как по имеющимся, так и перспективным направлениям, представляющим взаимовыгодный интерес.

Кыргызстан и Южная Корея: Перспективы
военного сотрудничества

25 октября 2018 года начальник
Генерального штаба Вооруженных
Сил
Кыргызской
Республики
генерал-майор
Райимберди
Дуйшенбиев
встретился
с
Чрезвычайным и Полномочным
послом Республики Корея в КР
Ха Тэ Ёк.
В ходе встречи руководитель
военного ведомства Кыргызстана

и представитель дипмиссии Кореи
обсудили состояние двусторонних
военных
контактов,
отметив
готовность
своих
государств
наращивать
взаимодействие
в
военной области.
В завершение встречи Стороны
еще раз подтвердили готовность и
в дальнейшем активизировать

двусторонние связи.
Отметим, что до настоящего
времени
кыргызско-корейское
военное сотрудничество в основном
реализовывалось
в
области
подготовки кадров ВС КР в военноучебных заведениях Республики
Корея.
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16 июля 2018 года на базе Учебного
центра «Эдельвейс» состоялась церемония открытия кыргызско-индийского Центра горной подготовки, созданного при финансовой поддержке
Правительства Республики Индия.
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В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника
Генерального штаба Вооруженных
Сил Кыргызской Республики полковник Нурлан Чомоев, Чрезвычайный и
Полномочный посол Индии в Кыргы-

зстане госпожа Лакшманан Савитри,
Военный атташе при Посольстве Индии полковник Вишал Гоинди, а также
командование и личный состав Сухопутных войск ВС КР.
В своем выступлении полковник
Н.Чомоев отметил: «В рамках кыргызско-индийского военного сотрудничества выполнена большая работа в
различных направлениях, в частности,
в области миротворческой деятельности, подготовке военных кадров
Кыргызстана в военно-учебных заведениях Индии, а также в проведении
совместных мероприятий по боевой
и специальной подготовке. Индия является надежным и верным партнером Вооруженных Сил Кыргызской
Республики. Открытие кыргызско-индийского Центра горной подготовки
служит тому прямым свидетельством.
Уверен, что подобные мероприятия
будут способствовать активизации обмена опытом и укреплению дружбы
между нашими странами».
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В свою очередь, индийский посол
подчеркнул, что военное сотрудничество между Индией и Кыргызстаном
имеет долгую историю.
За последние 25 лет нашими странами был реализован ряд важных
проектов, в том числе учение подразделений специального назначения
«Канжар», подготовка Военно-полевого госпиталя 2-го уровня к участию
в миротворческих операциях ООН,
создание совместного кыргызско-индийского горного биомедицинского
научного центра.

«Надеюсь, что открытие Центра
горной подготовки поможет Вооруженным Силам Кыргызской Республики усилить свой боевой потенциал, а
также укрепить отношения между нашими государствами», - сказала госпожа Л.Савитри.
Отметим, что Центр горной подготовки предназначен для проведения
учений и тренировок по горной подготовке, являющейся одной из основных
в общей системе боевой подготовки
сил спецназа Вооруженных Сил с учетом географических особенностей КР.

Мероприятия боевой подготовки с
участием военнослужащих Кыргызстана и Индии проводятся регулярно.
Так, в марте текущего года спецподразделения КР приняли участие в совместных учениях на территории Индии, и в мае были проведены сборы по
горной подготовке с военнослужащими подразделений спецназа вооруженных сил Кыргызстана и Индии на базе
войсковой части 20636.
Усен Полотов,
Бакыт Эргешбаев
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН

2018-жылдын 17-ноябрында Куралдуу Күчтѳрдүн Күжүрмѳн даярдоо
борборунда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Коллегиясынын отуруму болду.
Коллегия Кыргыз Республикасынын
Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык
штабынын башчысы генерал-майор
Райимберди Дуйшенбиевдин жетекчилиги астында КР Аскер прокуратурасынын, КР Аскердик контрчалгындоо
башкармалыгынын,
Республикалык жоокер энелери комитетинин өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү.
КР ККнын Аскердик
коллегиясы
Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтѳрүнүн жетектѳѳчү курамынын,
башкаруу органдарынын, кошуундар,
бѳлүктѳр жана мекемелеринин командалык курамынын
2018-окуу
жылын
жыйынтыктоо боюнча жүргүзгѳн ыкчам
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жыйынынын логикалык жыйынтыгы болуп саналды.
Коллегиянын отурумунун жүрүшүндѳ КР ККнын бардык түзүмдѳрүнүн
иш-аракеттери тууралуу докладдарды угушту, Куралдуу Күчтѳрдүн
күжүрмѳн жана ыкчам даярдыктарынын сапаттуу уюштурулушуна,
күжүрмѳн жана мобилизациялык
даярдыктын жүрүшүнѳ карата жыйынтыктар чыгарылды.
КР ККнын башкаруу органдары менен бѳлүктѳрүнүн ѳткѳн жылдагы
кызматтык-күжүрмѳн
иш-аракеттеринин жыйынтыгы боюнча тие-

шелүү баалар берилди. Жыл жыйынтыгы боюнча КР КК Улуттук
гвардиясы мыкты аскердик башкаруу органы деп табылып, КР КК Генералдык штабынын башчысынын
өтмө вымпели менене сыйланды.
Андан тышкары, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн
Генералдык штабынын башчысы
күжүрмѳн жана мобилизациялык даярдыктын деңгээлин кѳтѳрүү, аскерлерди күжүрмѳн даярдоо, аскердик
тартипти жана укук тартибин чыңдоо, ошондой эле коррупцияга каршы күрѳшүү боюнча негизги тапшырмаларды берди.
Отурум Кыргыз Республикасынын
Куралдуу
Күчтѳрүнүн
Генералдык
штабынын башчысынын КР
Куралдуу Күчтөрүнүн
ѳздүк курамына 2018окуу жылынын жыйынтыкталышы боюнча
сыйлыктарды тапшыруусу тууралуу буйругун жеткирүү менен
жыйынтыкталды.
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КОЛЛЕГИЯСЫНЫН ЖЫЛДЫ ЖЫЙЫНТЫКТАГАН ОТУРУМУ

19

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

Аналитика

ИАЦ «Кабар»: Вооруженные Силы КР.
Преобразования и улучшения за 26 лет
Вслед за объявлением независимости Кыргызстана, 29 мая 1992 года
под юрисдикцию государства перешли воинские соединения, части и
учреждения. Кыргызской Республике
пришлось стремительными темпами
формировать собственные вооруженные силы, но несмотря на оставшиеся в наследство от СССР вооружение
и военные объекты, в стране не было
ни военной инфраструктуры, ни высококвалифицированных руководящих кадров.
В 1993 году Государственный комитет по делам обороны Кыргызстана был преобразован в Министерство
обороны КР, но, как оказалось, формирование новых вооруженных сил
страны требует постоянных корректировок. По этой причине, в целях
«приведения в порядок» вооруженных сил было предпринято несколько
реформ, которые на тот момент ощутимых результатов не принесли.
Первая реформа была проведена в
1998 году под началом генерал-полковника Мырзакана Субанова, которая впоследствии была продолжена
его преемником генералом армии
Эсеном Топоевым. Она ограничилась
лишь штатной реорганизацией и сокращением частей и подразделений
министерства. Ярким примером той
реформы явилось создание в 1998
году на базе 8-й мотострелковой дивизии 1-й Койташской, 2-й Ошской
и 3-й Балыкчинской мотострелковых
бригад.
Реформа также учитывала опыт,
накопленный в 1993 - 1998 гг., когда
отдельный горно-стрелковый батальон ВС КР в целях принятия мер по
стабилизации обстановки на участке
государственной границы Таджикистана с Афганистаном, осуществлял
охрану 100-километрового участка
таджикско-афганской границы. В те
непростые годы службу в этом батальоне прошли около 5 тыс.кыргызстанцев.
Свою первую «проверку на прочность» реформируемая армия Кыргызстана прошла в 1999 году, когда на юг страны вторглись боевики
международной
террористической
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организации «Исламское Движение
Узбекистана» (ИДУ), планировавшие пройти из Таджикистана через
территорию Кыргызстана в соседний Узбекистан. Впоследствии указанная операция получила название
«Баткенская кампания», в которой
по официальным данным погибло
более 50 военнослужащих КР и 15
гражданских лиц, более 70 военных
получили ранения различной степени тяжести. Со стороны НВФ потери
составили более 200 чел.
Другим примером первой реформы явилось сокращение численности
войск Минобороны. Если на конец
90-х гг. численность составляла 20
тыс.чел., то затем численность солдат в армии была сокращена до 15
тыс., из которых 70-75 % составляли
военнослужащие контрактной службы.
В продолжение военной реформы,
в 2006 году было решено объединить
ВВС и войска ПВО и создать Силы
воздушной обороны (далее - СВО).
Основной задачей СВО стало прикрытие военных, стратегических, государственных,военно-промышленных объектов и войск страны.
В тот же год в рамках военной
реформы был снижен срок срочной
службы с 18 до 12 месяцев.
Вторая и более масштабная реформа была проведена в 2008 году.
В рамках Указа «О реформировании Вооруженных Сил Кыргызской
Республики», согласно которому в
целях усиления обороноспособности страны, реформирования Воо-

руженных Сил КР и в соответствии
с военной и экономической обоснованностью, а также укрепления
их материально-технического и кадрового потенциала, была создана
межведомственная комиссия по реформированию ВС КР. Председателем комиссии был назначен государственный советник, генерал-майор
Токон Мамытов.
Вместе с тем, эта реформа не принесла значимых результатов, способных улучшить положение Вооруженных Сил и должным образом
реагировать на внешние и внутренние угрозы.
В июле 2011 года в честь 70-летия
со дня образования Панфиловской
дивизии была вновь сформирована
8-й гвардейская мотострелковая дивизия с дислокацией в г.Токмок.
7 декабря 2012 года вниманию
общественности страны была представлена «Стратегия устойчивого
развития КР до 2017 года», в которой особое внимание было уделено реформе в Вооруженных Силах.
Основное отличие очередной реформы заключалось в принятии Военной
доктрины государства.
«Этот
документ,
безусловно,
очень важен для обеспечения военной безопасности и оборонного
строительства нашего государства.
Военная доктрина устанавливает
государственную политику в сфере обороны, определяет принципы
и формы ее проведения. При этом
новая Военная доктрина предусматривает кардинальную реформу си-
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стемы управления Вооруженными
Силами страны», - отметил экс-глава
Кыргызстана.
15 июля 2013 года был подписан
Указ «О Военной доктрине Кыргызской Республики». Данная доктрина
представляет собой систему официально принятых взглядов на военное
строительство, подготовку и применение Вооруженных Сил и других
воинских формирований для вооруженной защиты национальных интересов КР.
В рамках новой доктрины, 6 февраля 2014 года был создан Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Генеральный
штаб стал главным командным органом, в подчинение которого перешли
части и подразделения Министерства
обороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии
и Внутренних войск. А уже 12 марта
2014 года Внутренние войска были
выведены из ведения МВД и включены в состав Национальной гвардии.
Наряду с преобразованиями в Вооруженных Силах, военнослужащие
смогли заметно улучшить свои социальные условия. Так, в 2010 году для
кыргызских военнослужащих был
построен дом на 50 квартир, в 2013
году был сдан дом на 108 квартир для
военнослужащих,
прослуживших
в ВС от 20 до 30 лет. В 2014 году в
Бишкеке был построен многоэтажный 72-х квартирный дом, в Баткенской области 16-ти квартирный дом.
В Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях построено 5 домов,

предназначенных для семей офицеров пограничных отрядов. В Таласской, Баткенской и Джалал-Абадской
областях построено 11 пограничных
застав, позволяющих разместить по
35 военнослужащих.
29 мая 2018 года президент КР
С.Жээнбеков, продолжая добрую
традицию, принял участие в торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию нового дома для военнослужащих и вручил новоселам заветные
ключи от квартир.
«К настоящему времени, в целом,
завершено строительство 77-ми жилых домов на 2841 квартиру. Ведется строительство 22-х объектов на 1
тыс.250 квартир. Сегодня военнослужащие получили ключи от 54-х
новых квартир. Для меня это очень
приятное событие», - отметил в своем выступлении глава государства.
Параллельно с проведением реформы Кыргызстан уделяет пристальное
внимание
подготовке
военных кадров. .В частности, в настоящее время в республике функционирует одно высшее учебное заведение, которое готовит младших
офицеров - Военный институт Вооруженных Сил КР. В Бишкеке также
имеется Кыргызский национальный
военный лицей (КНВЛ), являющийся
средним военно- учебным заведением.
Ежегодно в иностранных военных
ВУЗах проходит обучение более 100
кыргызстанцев. Так, за последние
годы только в военно-учебных заведениях Турции обучилось более 150

граждан Кыргызстана. В военных ВУЗах России обучается около 200 граждан КР.
Вместе с тем, кыргызские
военнослужащие принимают активное участие в различных военных учениях
в рамках ОДКБ, в которой
наша республика участвует с
1992 года, а также по линии
ШОС, в которую Кыргызстан вступил в 2001 году.
В то же время, Кыргызстан получает военную помощь от сопредельных государств. Россия оказывает
военную помощь Кыргызстану на сумму 1 млрд.долл.
США.
За прошедшие два года
в Вооруженные Силы КР
поступили различные виды
вооружения и боеприпасы, ожидается поступление дополнительной
военной помощи. Данная помощь
предоставляется в рамках договоренностей, достигнутых между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества.
Военную помощь КР также оказывает турецкая сторона - на сегодняшний день ее объем превысил 15 млн.
долл.США.
Военно-техническая помощь также поступает и от Китая.
Таким образом, Вооруженные
Силы Кыргызстана, отметившие свое
26-летие в текущем году, претерпели
серьезные преобразования, направленные на повышение уровня боевых
возможностей и усиление обороноспособности государства.
Кроме этого, в последние годы заметно повысился авторитет армии в
обществе, о чем свидетельствует увеличение числа граждан, желающих
служить Родине.
«На сегодняшний день кыргызская
армия добилась ощутимых успехов.
Мы можем с уверенностью сказать,
что создали армию, которая отвечает современным требованиям. Стремительно растет имидж армии, увеличивается число молодых людей,
желающих исполнить свой воинский
долг перед Отечеством. Возрождаются добрые военные традиции, растет
уважение народа к солдатам и офицерам», - подчеркнул С.Жээнбеков.
АЦ «Кабар»
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полковник Н.Кирешеев: “Куралдуу кїрєшкє
учур талабына ылайык даярдануу - кургактагы
аскерлерибиздин негизги максаты”
Биздин Кургактагы аскерлердин
маанилүү ролу тууралуу Кыргыз
Республикасынын Аскердик доктринасында айтылган. Анда анын
мамлекеттин аскердик коопсуздугун
камсыздоочу негизги милдеттери
аныкталып, баарынан мурда Кыргызстандын аймагынын эгемендүүлүгүн, бүтүндүгүн жана кол тийбестигин камсыз кылуу жана ЖККУнун
алкагында түзүлгөн Ыкчам жооп
кайтаруучу жамааттык күчтөрдүн
(ЫЖЖК) негизин түзгөн күч болуп
эсептелет.
Кургактагы аскерлердин күжүрмөн даярдыгынын негизин башкаруу
органдарынын
командалык-штабдык машыгуулары, күжүрмөн ок
атуу менен коштолгон роталык жана
батальондук-тактикалык машыгуулар түзөт. Кургактагы аскерлерди
түзүүнүн дагы бир себеби, аларды
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келечектеги куралдуу күрөштүн
мүнөзүнүн жана мазмунунун өзгөрүү тенденцияларына толук
кандуу ылайык келтирүү, өнүктүрүү жана куруу боюнча комплекстүү иш-чараларды улантуу.
Куралдуу Күчтөрдө Кургактагы
аскерлердин бүгүнкү күндөгү максаты – жогорку даражадагы талаа
көндүмдөрүнө ээ болуу жана Куралдуу Күчтөрдүн башка түрлөрү,
түзүлүштөрү менен өз ара аракеттешип, Кыргыз Республикасынын
аскердик коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды ишенимдүүлүк менен аткаруу.
Бул максатка жетүү үчүн биз
жөндөмдүү, куралдардын, аскердик
жана атайын техниканын жаңы үлгүлөрү менен жабдылган, рационалдуу уюштуруу-штаттык түзүлүштөгү жогорку мобилдүү кошуундарды,

аскердик бөлүктөрдү жана башкаруу
органдарынын ишин түзүлгөн күндөн бери ырааттап алдык десем болот. Ушул кыска убакыттын ичинде
эл аралык машыгууларды Кыргызстандын аймагында жогорку деңгээлде өткөргөнгө, ЖККУнун алкагында түзүлгөн Ыкчам жооп кайтаруучу
жамааттык күчтөрдү (ЫЖЖК) түзгөн ар бил өлкөнүн аскердик полигондорундагы
машыгууларда
кыргыз армиясынын аброюна шек
келтирбей, аскердик чеберчиликти,
мыкты жетишкендиктерди жарата
алган Кургактагы аскерлерибиздин
өздүк курамы менен сыймыктана
алам.
. Алдыда аткарылуучу жумуштар
көп. Мындан ары да мыкты күжүрмөн даярдыкты, ийгиликтерди жаратканга дымагыбыз да, рухубуз да
жетет!
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Кургактагы аскерлердин
Кол башчысы аскерлерге кайрылат!
Куралдуу Күчтөрдүн Кургактагы аскерлеринин Кол
башчысы полковник Нурлан Кирешеев кызматтык иш сапар менен түштүк аймагында жайгашкан аскердик бөлүктөрдө болду. Ар бир аскердик жайды көзөмөлгө алуу менен
көйгөйлүү чечилбей жаткан маселелерге көңүл бурду. Кургактагы аскерлердин аскердик бөлүктөрүндө жүргүзүлүп
жаткан курулуштарга көз салып, курал-жарактар жана
аскердик техникалардын абалы менен таанышты.
Аскердик бөлүктүн командиринен тартып акыркы саптагы жоокерге чейин жолугушуп кызматтык абал, алардын
кызматтарынын кандай деңгээлде уюштурулуп жаткандыгы тууралуу кабар алды, өз кезегинде аскерлер командирлерге бир нече суроолорду узатышты. Кол башчы жоокерлерге, жалпы аскер кызматкерлерге төмөндөгүдөй
кайрылуу жасады:
- Жолдош офицерлер, прапорщиктер, сержанттар
жана жоокерлер!
- Куралдуу Күчтөрүнүн Кургактагы аскерлеринин
башкармалыгы түзүлгөн күндөн тарта кызматтын кызыкчылыгы үчүн жоокерлердин жашоо шартын жакшыртуу, ошондой эле күжүрмөн даярдыкты күчөтүү
максатында, башкармалык тарабынан ар кандай
аскердик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Анткени мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан камкордуктар
биздин аскердик кызматтын жогорку деңгээлде болуусу үчүн, ар дайым күжүрмөн даярдыкта болуу үчүн
уюштурулууда.
Ал эми жоокерлерге айтаарым, жолдош жоокерлер

Сиздер Мекен алдында жигиттик парзды аткаруу үчүн
аскердик кызмат өтөп жатасыздар, мамлекет аскердик
кийим-кече, үч маал ысык тамак берип, жаткан жериңерди жылуу кылып баардык шарттарды түзүп берип жаткан соң, берген антыңарга бек туруп татыктуу
кызмат өтөшүңөр керек. Аскердик тартипти бекем кармап, жолдоштук, достук сапаттарга ээ болушунар керек,
андан сырткары силерге ишенилип берилген аскердик
курал-жарактарды, техникаларды, мүлктөрдү таза
жакшы сакташыңар керек, анткени сиздерге мамлекет
астында чоң жоопкерчилик жүктөлдү, аны сезе билүү
зарыл. Кургактагы аскерлерде кызмат өтөөнү сыймыктануу менен кабыл алып, Кургактагы аскерлердин
аброюн, кадыр-баркын көтөрүүнү эсибизден чыгарбашыбыз керек, жагымсыз, мыйзамсыз кылмыштарды
болтурбоонун алдын алуу, куралдаш досторунарга жардам көрсөтүү менен биз аскердик кызматтын ийгиликтерин багындырабыз жана айтылган жоопкерчиликти
сезе билүү менен Мекенибизге көз салган душмандардын мизин кайтара алабыз. Сиздердин милдет жоокердик кызматты абийирдүүлүк менен аткарып, ата энеңердин алдына ийгиликтер менен кайтуу!»
Бул кайрылуудан сон, КР Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын Кургактагы аскерлеринин кол башчысы
ротанын, взводдун командирлерине жоокерлер үчүн үзгүлтүксүз камкордуктар көрүлсүн жана көзөмөлгө алынсын
деген талаптарды койду.
Улук лейтенант Элиза Арапбаева
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Сухопутные войска Кыргызстана
на страже Отечества
На базе Центра боевой подготовки
ВС КР командованием Сухопутных
войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики под руководством
командующего СВ ВС КР полковника Нурлана Кирешеева подведены
итоги за 2018 учебный год.
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На подведение итогов были
привлечены заместители командующего, начальники управлений,
отдельных отделов, командиры соединений, частей и учреждений СВ
ВС КР и их заместители.
Должностные лица Сухопутных
войск в своих докладах озвучили текущее
состояние и основные недостатки по
всем направлениям
общеслужебной
и
боевой деятельности
органов управления,
соединений, частей и
учреждений СВ ВС
КР.
Как отметил в
своем выступлении
полковник Н.Кирешеев, все мероприятия
выполнялись
в соответствии с
планами и в установленные сроки. За
2018 год Сухопутным
войскам удалось достичь значительных
результатов в боевой

подготовке, о чем свидетельствуют профессиональное мастерство,
продемонстрированное
личным
составом в ходе региональных и
международных учений «Коопсуздук-2018», «Формирование-2018»,
на севере и юге республики, «Шумкар», «Нерушимое братство-2018»,
«Иссык-Куль-Антитеррор-2018»,
«Взаимодействие-2018».
Кроме этого, «сухопутчики» достойно представили нашу страну на
международных армейских играх
(АрМИ) и в соревнованиях «Танковый биатлон», Снайперский рубеж»
и «Мастер артиллерийского огня».
В частности, в лучшую сторону были отмечены разведывательные группы, занявшие 1-е и
3-е места в соревнованиях развед.
подразделений
«Шумкар-2018»,
арт.расчеты, завоевавшие 4-е общекомандное место в конкурсе «Мастер артиллерийского огня», а также
сборная команда СВ ВС КР, занявшая 1-е место в военном конкурсе
республиканского масштаба «Мыкты жоокер».
Особое место в деятельности СВ
ВС КР в текущем году по праву за-
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нимает плодотворная работа инженерных подразделений по очистке
местности в н.п. Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области
общей площадью 1217 500 м2, в ходе
которой были обнаружены и обезврежены 23 авиабомбы, оставшиеся
со времен СССР и представлявшие
собой потенциальную опасность для
местного населения.
«Уверен, что в предстоящем учебном году основные задачи, стоящие
перед СВ ВС КР, будут с честью
выполнены. Личный состав соединений, частей и учреждений будет
и далее повышать свой профессиональный уровень, оставаясь надежной опорой защиты независимости и
суверенитетета Кыргызстана», - подытожил командующий сухопутным
компонентом страны.
Завершилось подведение итогов
постановкой задач на 2019 учебный
год, а также награждением военнослужащих, отличившихся в служебной и боевой деятельности, ценными
подарками и медалями.
Лучшей воинской частью Сухопутных войск по итогам 2018 учебного года была признана войсковая
часть 52806, которая была удостоена
переходящим вымпелом СВ ВС КР.
Нургуль Кынатова

27

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

«Скорпион» гордость нашей армии
30 марта 2018 года войсковая часть
52806 отметила 24-ю годовщину своего образования.
Среди гостей торжества присутствовали ветераны военной службы,
в разное время командовавшие указанным соединением, мэр г.Токмок
Ж.Шамыралиев, ветераны Великой
Отечественой войны и учащиеся общеобразовательных учреждений города.
Гости мероприятия ознакомились
с образцами военной техники и вооружения части и стали свидетелями
освобождения спецназовцами заложников.
Кроме этого, в ходе мероприятия
лучшие бойцы, успешно прошедшие
сложнейшие испытания 28 марта т.г.,
получили из рук командующего СВ
ВС КР и ветеранов части зеленые береты - особый знак отличия спецназа.
Следует отметить, что подразде-
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ление сил специального назначения
«Скорпион» Сухопутных войск ВС КР
было образовано в марте 1994 года.
«Скорпион» по праву считается одним из лучших подразделений
в Вооруженных Силах Кыргыской Республики.
Сегодня спецназовцы, обладая
огромным опытом и отличной боевой выучкой, достойно представляют
Вооруженные Силы нашей страны на
различных международных учениях
и соревнованиях.
За особые отличия в воинской

службе оно неоднократно награждалось Вымпелом Вооруженных Сил КР.
Воин спецназа, по утверждению самих бойцов, это не просто профессия,
а образ жизни. Жить «в ритме постоянной боевой готовности» - их основное предназначение.
Ежедневные стрельбы, полевые выходы, нтенсивные физические тренировки - это и многое другое входит в
армейские будни части.
Каждый день у спецназовцев связан
с напряженной боевой подготовкой,
направленной на то, чтобы двадцать
четыре часа в сутки быть готовым
к выполнению боевых задач в любой
точке Кыргызстана.
С каждым годом число желающих
попасть в это элитное подразделение
стремительно растет, потому что служить в «Скорпионе» - большая честь
для каждого гражданина Кыргызстана.
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«Шумкарлар» таймашканда

КР Куралдуу Күчтөрүнүн 2 0 1
8 - ж ы л дагы иш-планына ылайык, апрель айында бир апта ичинде 73809 аскер бөлүгүнүн АлаТоо окуу борборунда чалгындоо
бөлүкчөлөрүнүн ортосунда “Шумкар-2018” аскердик-чалгынчылык
мелдеши болуп өттү. Ушундайча
аталыштагы мелдешти өткөрүү өткөн жылы башталган. Бул мелдеш
экинчи жолу өткөрүлүп жатат. Атаандашуу Кургактагы аскерлердин,
Улуттук гвардиянын, Чек ара кызматынын чалгындоо бөлүкчөлөрүнүн
арасында бир канча тепкичтерден
турган этаптарда өткөрүлдү. 1-даярдоочу этапта чалгынчылар мелдештин өтүү шарттары жана тартиби менен таанышышты. Соңунда
окутулган предметтер боюнча тактикалык-катардык сабактар болуп,
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чалгынчылык топтор командирлерге бөлүштүрүлүп, түнкү баамдоону
аткарышты.
Андан соң “чалгынчылардын
тылдагы душмандарды издөө аракети” уюштурулду. Анда бул атаандаштыкта биринчи жолу пайдаланылып жаткан МИ-8МТВ тик
учагынан чалгынчылар тобу душмандын тылына түшүрүлүп, аларды издөө, таап курчоого алуу жана
жок кылуу
операцияларын аткарышты. Кайткан жолдо беш чакырымга чалгынчылык жүрүш менен
келишти. Ушул күнү тоо баштарын
ак кар чалып, аба ырайы кескин
төмөндөп кеткенине карабай, жоокерлер аскердик тик учак менен
Ысык-Ата тоолорундагы белгиленген обьекттерге түшүрүлүп,
мелдеш нормативдерин аткарып

жүрүштү. Жарылуучу затты зыянсыздандыруу боюнча инженердик
топтун жетекчиси подполковник
Асылбек Мукашев, мурунку күнү
өздүк курамга тактикалык-катардык сабактар өтүлүп, анда инженердик эсептер чыгарылганын,
бүгүн болсо душмандын жолун
бууш үчүн чалгынчылар тобу таап,
болжоп койгон көпүрөөнү жардыруу үчүн жардыруучу конструкциясын туура орнотуу аракети
көрүлүп жатканын көрсөттү.
Машыгуунун экинчи этабында чалгынчылар “Чалгынчылык
катаал жолду” багындыруу, тоскоолдуктардан өтүү, жергиликтүү катаал шарттарда БТР70 аскер
унаасын айдоо жана пейнтбол
боюнча мелдешти. Атаандаштыктын 3-этабында тараптар бирден
жана топтук курамда АК-72 жана
ПМ-1 куралдарынан жалгыздан
жана топтук курамда практикалык
атууларды аткарышты. - Чалгындоо бөлүкчөлөрүнүн ортосундагы мелдешти уюштуруунун максаты -биринчиден, чалгындоо
бөлүкчөлөрүнүн аскер кызматчыларынын физикалык жана психологиялык жактан кыйынчылыктарды көтөрүүгө чыдамын текшерүү.
Экинчиден, чалгындоо топторунун
өздүк курамынын практикалык тажрыйбаларын ишке ашыруу, үчүнчүдөн, командирлерди ар кандай
кырдаалда окуу-күжүрмөн тапшырмаларды аткаруу учурунда өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөтүү
болуп саналат. Бизде аба ырайына
карап отурмай деген жок. -“Бизге эч кандай борошо, жаан, суук
тоскоолдук кыла албайт”, - дейт
мелдештин жетекчиси, полковник
Адил Кеңеш уулу. “Шумкар-2018”
мелдешинин жыйынтыгы менен:
1-орунду - 52806 аскер бөлүгүнүн;
2-орунду - 2052 аскер бөлүгүнүн;
3-орунду 36806 аскер бөлүгүнүн
чалгынчылар тобу ээлешти. Шумкарлардын мелдеши Армиянын
борбордук үйүнүн өнөрпоздорунун
концерти менен аяктады.
Гүлмайрам Саалаева
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Чалгынчы Чолпонбай
Катардагы жоокер Азим уулу Чолпонбай Куралдуу Күчтөрдүн Кургактагы аскерлерине караштуу 52806 аскер
бөлүгүндө кызмат кылганына алты айдын жүзү болуп калды. Ал 2017-жылдын күзүндө Жайыл райондук аскер
комиссариаты тарабынан чакырылып
мөөнөттүү аскер кызматына келген.
Чолпонбай 1994-жылы туулган.
-Бала чагым Кара-Балта шаарында өттү. Ата-энем жеке чарба менен
алектенишет. Атам Кытаев Азим
1966-жылкы, аскерге барып келген,
Россияда
кызмат кылган экен. Мен
үй-бүлөдө алты бир тууганмын, беш
уулдун төртүнчүсү, мен - Кургактагы
аскерлердин атайын багыттагы бөлүгүндө кызмат кылып жатсам, иним Улуттук гвардиянын атайын багыттагы
бөлүгүндө учурда кызмат кылып жатат.
Мен орто мектепти бүтүргөндөн кийин
жогорку билимди алдым, 2016-жылы
Дене тарбия институтунун оор атлетика боюнча багытын бүтүргөм. Иним
болсо орто мектепти бүтүргөндөн кийин эле аскерге кеткен. Атам биздин
армияда кызмат кылып келүүбүзгө
каршы болгон жок. Армияда өзүңдүн
бою-башыңа карап, тың жүр, командирдин айтканын так аткарыш керек.
Армия эр-жигиттин сөзсүз жасай турган жумуштарынын бири. Өз алдынчалыкка, чечим чыгара билгенге, жоопкерчиликке үйрөнөсүң,-деген.
Чынында эле аскерге келгени мен
үчүн ашыктык болбой турган нерселерди үйрөндүм, аскерде улук чалгынчынын милдетин аткарам, автоматты
атканды, тоо даярдыгын, саптык даярдыкты үйрөндүм,-дейт келечегин
мамлекеттик кызматтар менен байланыштыргысы келген мыкты жоокер.
Аскер бөлүгүнүн чалгындоо отрядынын башчысы капитан Арген Сапаровдун айтуусунда Азим уулу Чолпонбай берилген тапшырмаларды так
аткарган, бөлүктүн спорттук иш-чараларына активдүү катышкан жоокер. Ал
тартиптүү жүрүш-турушу үчүн үйүнө
барып эс алып келүүгө уруксаат ала
алган. Аскер бөлүгүндөгү «жашыл беретчендер» Чолпонбайдын суктанган
адамдары, алардын эркинин күчтүүлүгүнө, оор сыноолордон өтө алган кайраттарына, чыныгы эр-азаматтардагы
майтарылбас сапаттарга тан бербей коё
албайт.
Айнура Табалдиева

32

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

33

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

34

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

35

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

«Снайперский рубеж - 2018»

С 29 июля по 12 августа 2018 года
в Республике Беларусь были проведены соревнования «Снайперский
рубеж - 2018».
Кыргызскую Республику представляла сборная команда Сухопутных войск Вооруженных Сил КР.
Накануне, в рамках подготовки к
конкурсу, состоялись дружеские соревнования команд по спортивным
играм, по итогам которых кыргызские военнослужащие показали блестящие результаты в упражнениях по
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подтягиванию на перекладине и поднятию гири.
Вместе с тем, жеребьевка определила соперников - из 18 команд наши
выступили под номером 16. Конкурс
стартовал 29 июля т.г.
Отметим,
что
соревнования
«Снайперский рубеж» проводятся
в рамках «АрМИ» и направлены на
определение лучшей снайперской
полевой выучки среди военнослужащих.
Конкурс включает в себя три

этапа: индивидуальный и парный
зачеты, и снайперская эстафета.
Участникам предстояло продемонстрировать свой опыт как в индивидуальных, так и парных действиях.
Завершилось первенство эстафетой с использованием снайперской
винтовки СВД со штатными дневным и ночным прицелами.
Победители конкурса были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.
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Мастера «Артиллерийского огня» из Кыргызстана
Военнослужащие Кыргызстана заняли 4-е место среди 11-ти
команд в конкурсе «Мастер артиллерийского огня», который
состоялся в Казахстане.
Финальный этап соревнований завершился 8 августа т.г. на
полигоне «Гвардейский», расположенный в предгорьях хребта
«Заилийский Алатау» РК.
Впервые решением судейской
коллегии вместо 4-х участников
в финале выступили 6 команд.
В ходе финальной эстафеты
минометным расчетам предстояло на тягаче МТ-ЛБ преодолеть
12-километровый маршрут с препятствиями (без учета штрафных
кругов), а также поразить мишени из 120-миллиметровых минометов, ручных противотанковых
гранатометов, пулеметов ПКТ и
автоматов АК-74.
По итогам состязаний казахстанская команда одержала решительную победу в финальной
эстафете.
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Второе место разделили
узбекистанская и белорусская команды, а третье заняли минометные расчеты
из России и Азербайджана.
Вооруженные Силы Кыргызстана на соревнованиях представляли артиллеристы Сухопутных войск
в составе 21-го человека:
3 расчета и тренерская
группа, которые выехали
на место проведения 27
июля т.г.
В этом году конкурс
«Мастер артиллерийского
огня», проведенный в рамках «АрМИ-2018», стартовал 1 августа и завершился 9 августа. В конкурсе
приняли участие команды
из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве,
Казахстана, Кыргызстана,
Ирана, Узбекистана, Таджикистана, России и Сирии.
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Кыргызская команда в «Танковом биатлоне»
Отечественные
танкисты
прошли в полуфинал вместе с командами Азербайджана, Китая и
Ирана. К сожалению, на этом этапе соревнований фортуна от кыргызстанцев отвернулась.
Команда из Кыргызстана была
дисквалифицирована в полуфинале
«Танкового биатлона - 2018» - в ходе
соревнований экипаж сменил танк,
дважды не смог произвести стрельбу
по мишеням и сошел с дистанции.
МИНУТЫ ПЕРЕД СТАРТОМ
Танковый биатлон проходит на
подмосковном полигоне «Алабино».
В полуфинальном заезде участвовали команды из Кыргызстана, Азербайджана, Китая и Ирана. Они должны были преодолеть четыре круга с
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препятствиями и поразить 24 мишени. За каждый промах - штрафной
круг. Здесь все как в настоящем биатлоне. В ходе заезда экипаж каждого
танка должен смениться трижды.
Военный полигон, скорее всего,
напоминал место народных гуляний,
а не военный объект - количество
гражданских среди зрителей едва
ли не превашало военных, многие
приехали на соревнования целыми
семьями. Звучала громкая музыка, в
торговых палатках шла бойкая торговля сувенирами. Здесь, как в парке
развлечений, можно было заглянуть
в игровую комнату, полакомиться
сладкой ватой и попкорном, а также
посетить выставку стран-участниц
«АрМИ-2018».
В то время, как зрители занимали свои места на трибунах,
в небе пронесся самолет, «распылив» воду по танковой площадке с целью «притоптать»

излишнюю пыль. Это было сделано
на всякий случай - в Подмосковье
утром прошел дождь.
Болельщики выступающих команд расправили флаги своих стран.
Под громкий звук горна на поле выехали четыре танка, выкрашенные в
разные цвета: красный - Кыргызстана, желтый - Азербайджана, зеленый
- Ирана и синий - Китая.
ПЕРВЫЙ СБОЙ
С момента старта китайская боевая машина стремительно вырвалась
вперед. Кыргызстанцам и азербайджанцам пришлось ее догонять. А у
иранцев возникла заминка - замешкались на старте и заработали первый штрафной круг.
На первой стрельбе команда синего танка расторопно зарядила пушку, башня медленно повернулась и
раздался выстрел. Снаряд попал «в
яблочко».
Китайских зрителей было слышно
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• Итоговый репортаж «Танкового биатлона - 2018»

больше всего - военные и штатские
«скандировали» не хуже бывалых
футбольных фанатов. Кыргызстанские и азербайджанские зрители
вели себя чуть сдержаннее, но и они
отчаянно размахивали флагами всякий раз, когда их соотечественники
«пролетали» мимо трибун. Временами шум двигателей был настолько
силен, что заглушал голоса болельщиков и диктора.
Все танки уверенно проходили
препятствия - глубокие рвы с водой,
косогоры и эскарпы. Их скорость никто не форсировал, команды разгонялись только на свободных участках
до 65-68 км в час.
Вот на площадку для стрельбы
выехал красный с белыми отметинами танк Кыргызстана. Болельщики
в ожидании замерли … но выстрела
все нет и нет. Боевая машина дважды

выезжает на линию стрельбы, а пушка снова «молчит». Спустя несколько
минут диктор объявляет: «Кыргызская команда вынуждена сменить
танк. Это можно сделать только один
раз».
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Пока кыргызстанская команда меняла танк и «наматывала» штрафной
круг, иранские армейцы вырвались
на третье место. Впереди них - азербайджанцы, которые всеми силами
пытались догнать и в дальнейшем
обогнать китайцев. Но при стрельбе
из пулемета желтый танк промахнулся и ушел на штрафной круг, отстав
от команды КНР.
Вот танк красного цвета снова
занимает позицию для стрельбы,
разворачивает башню … и опять,
как назло, пушка не стреляет. Диктор и трибуны в замешательстве, а

в это время танк разворачивается
и удаляется с поля. Это уже вторая
и, к сожалению, последняя ошибка
кыргызстанцев. Наши опечаленные
болельщики покидают трибуны, воздерживаясь от комментариев.
Вместе с тем, окончание биатлона было довольно предсказуемым: представители Поднебесной
первыми уверенно прошли всю
дистанцию. Когда на финише танк
остановился у трибун и экипаж молодцевато «салютировал» болельщиков, те «взорвались» в восторженных
приветствиях.
Азербайджанцы преодолели эстафету вторыми. Иранцы проехали половину третьего круга и завершили
четвертый круг в гордом одиночестве.
Тимур Селиванов,
Элиза Арапбаева
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Чемпионат дружественных армий государствучастников СНГ

Чемпионат проводился на основании решения Совета министров
обороны стран СНГ, а также Плана
подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики на базе войсковой части 20636.
Данное спортивное мероприятие
включало в себя стрельбу из пистолета Макарова, бег на 100, 1000, 2000
и 3000 м с учетом возрастных кате-
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горий. Стрельба из штатного оружия
производилась из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Открытие мероприятия прошло
27 июля с участием первого заместителя начальника Генерального
штаба ВС КР полковника Кубанычбека Орозматова, который в своем
приветствии отметил: «Подобные
совместные спортивные соревнова-

ния являются значимым событием
в общественно-спортивной жизни
наших государств и наглядным показателем активного развития сотрудничества в области физической
культуры и спорта, способствующие
укреплению боевого содружества
армий СНГ».
Военно-спортивные
соревнования проводятся на постоянной
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основе с целью укрепления дружбы и
сотрудничества между вооруженными
силами государств СНГ, обмена опытом по подготовке воинов-спортсменов
международного класса, пропаганды
военно-спортивных достижений государств СНГ на международной арене.
Вооруженные Силы Кыргызстана встречают у себя гостей уже во второй раз - в
прошлом году здесь же проходили «жаркие баталии» между участниками II Военно-спортивных игр с участием более
двухсот военных спортсменов стран Содружества.
В этом году соревнования по офицерскому троеборью включили в себя
стрельбу из пистолета Макарова, бег
на 100 м и бег на 1, 2 и 3 км с учетом
возрастных категорий. Состязания по
стрельбе из штатного оружия проводились из пистолета Макарова и автомата
Калашникова из положения лежа и стоя.
Завершился Чемпионат 31 июля 2018
года.
По итогам соревнований команда России, набрав максимальное количество
очков, стала бесспорным победителем в
общекомандном зачете. Вторыми в общекомандном зачете стали белорусские

Нурсултану Алымбаеву удалось завоевать второе и третье
места. В стрельбе из
пистолета Макарова
во II возрастной

группе прапорщик Аскат Токмоков
обеспечил себе второе место, в III
возрастной группе подполковник
Абас Мураталиев также занял второе
место.
На церемонии закрытия чемпи-

военнослужащие. Кыргызские спортсмены-армейцы замкнули тройку
призеров.
В личном зачете в беге на 100 м в I
возрастной группе (до 30 лет) второе
место завоевал лейтенант Нурсултан
Алымбаев, во II возрастной группе (от 30 до 40 лет) капитан Дамир
Абдыбалиев занял первое место. В
результате упорной борьбы в беге на
3000 м в I возрастной группе лейтенантам Турарбек уулу Адилету и
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оната руководитель соревнований
начальник управления боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковник Руслан Мукамбетов,
обращаясь к участникам, отметил:
«Состязания проходили в увлекательной, захватывающей и беском-

промиссной борьбе, где каждый из
вас проявил завидную силу воли, нацеленность на результат и твердость
духа на пути к победе, тем самым,
подтверждая то, что в дружественных армиях наших стран служат
люди самоотверженные и профессионально относящиеся к выполне-

нию воинского долга.
Проявленный на протяжении всего чемпионата дух товарищества в
очередной раз показал, что Армия это единый и сплоченный коллектив,
которому по плечу решение самых
сложных и ответственных задач».
Вместе с тем, не менее важной
составляющей состязаний стали
культурно-досуговые мероприятия,
в частности, экскурсия в культурный
центр «Рух Ордо» имени Ч.Т. Айтматова, купание в жемчужном озере
Иссык-Куль, а также зажигательный
гала-концерт в исполнении творческих коллективов городов Бишкек,
Балыкчы и Центрального дома Армии, который привнес в мероприятие особую праздничную атмосферу.
В свою очередь, зарубежные делегации высоко оценили уровень организации и подготовки мероприятия,
оказанный принимающей стороной
теплый прием, и выразили надежду
на скорое возвращение на гостеприимную кыргызскую землю, чтобы
вновь увидеть «старых» друзей и
насладиться чарующей природной
красотой Кыргызстана.
Спортивные соревнования между военнослужащими дружеских
армий СНГ проводятся на постоянной основе с целью укрепления сотрудничества между вооруженными
силами стран Содружества, обмена
опытом по подготовке воинов-спортсменов международного класса и
пропаганды физкультуры и спорта в
вооруженных силах.
У. Полотов
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Медицинское обеспечение
чемпионата дружественных армий СНГ

Не менее значимая задача по проведению Чемпионата была поручена
нашим военным медикам, с которой
они в очередной раз справились на
«отлично».
Так, на базе войсковой части
20636 медицинским персоналом,
в составе которых военнослужащие
войсковых частей 34594, 44549 и
курсанты-стажеры из Военно-медицинской академии Минобороны

России г.Санкт-Петербург, была организована надлежащая работа по
оказанию поддержки по акклиматизации с учетом физического состояния каждого спортсмена.
Одним из важных факторов
успешного проведения соревнований, значение которого трудно переоценить, - санитарно-эпидемиологическое обеспечение объектов.
В частности, сотрудниками мед-

пункта регулярно производился
отбор проб воды и пищи, а также в
неукоснительном и строгом порядке
соблюдались меры по дезинфекции.
Наряду с этим, для решения
нештатных ситуаций на постоянной основе поддерживалось тесное
взаимодействие с территориальной
городской больницей и Центром семейной медицины г.Балыкчы.

Тыловое обеспечение чемпионата
Проведению Чемпионата предшествовала скрупулезная подготовительная работа многих служб, включая тыловой.
Для размещения участников соревнований на территории войсковой части 20636 были подготовлены
необходимые инфраструктура и объекты, в том числе для отдыха и досуга.
Руководители команд, как того
требует протокольный этикет, были
расквартированы в гостиничном
комплексе «Парус», организацион-

ный комитет - в казарме
вместимостью 70 чел.,
а остальной личный состав - в двух казармах
вместимостью 120 и 170
чел.
Также были созданы
все условия для полноценного отдыха - комнаты бытового обслуживания и хранения
имущества, душевые кабинки с холодной и горячей водой, внутренний
санузел, стиральные машины и т.д.
На весь период проведения мероприятий было организовано трехразовое питание. Приготовление пищи
с дополнительным ассортиментом
продуктов осуществлялось силами
квалифицированных поваров Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
Поставка продуктов питания
обеспечивалась военно-подсобными хозяйствами «Тамга», «Бишкек»

и Государственным предприятием
«Управление военной торговли» Государственного комитета по делам
обороны КР.
В то же время, прием пищи
постоянного
личного
состава
и оргкомитета осуществлялся в столовой войсковой части.
В местах проведения соревнований были развернуты пункты военной торговли, на которых в широком
ассортименте представлены прохладительные напитки, снековая продукция, национальные сувениры и
многое другое.
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«Мирная миссия - 2018»
2018-жылдын
24-августунан
30-августуна чейин Россия Федерациясынын Челябинск облусунун Чебаркуль шаарында ШКУга
мүчө-мамлекеттердин “Мирная миссия-2018” машыгуусу өткөрүлдү.
КР ККнын Кургактагы аскерлеринин аскер кызматчыларынын курамынан турган аскердик контингент
Чебаркуль шаарына 2018-жылдын
21-августунда эле барышкан жана
машыгууда пайдаланылуучу куралдануу менен аскер техникаларын
алышкан.
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Террорго каршы “Мирная миссия-2018» машыгуусу Шанхай Кызматташтык Уюмунун мамлекеттеринин аймагында эки жылда бир жолу
өткөрүлүп турат. 2016-жылы машыгуу Кыргызстанда Балыкчы шаарындагы “Эдельвейс” полигонунда
өткөрүлгөн.
Машыгуунун жүрүшүндө катышуучулар Шанхай Кызматташтык
Уюмуна мүчө-мамлекеттердин Куралдуу Күчтөрүнүн бөлүкчөлөрү,
аскер бөлүктөрү жана кошуундарынын биргелешкен аракеттерине

даярдык көрүү жана жалпы аракеттерди ишке ашыруу боюнча иш- аракеттерди иштеп чыгышты. Машыгуунун активдүү фазасы 29-августта
Челябинск облусунун урал танкалык
кошуун полигонунда башталды.
«Эл аралык терроризм менен
күрөшүүгө багытталган ШКУнун
“Мирная миссия” аттуу эл аралык
машыгуусун “Чебаркуль” аскер полигону өткөрүүдө. Бул тема бүгүнкү
күндө да актуалдуу, анткени Сириядагы террористтер Борбордук Азияга жана Ортоңку Чыгышка жылып
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чыгууда”, - деди өз сөзүндө генерал-лейтенант Александр Лапин.
КР Куралдуу Күчтөрүнүн аскер
контингентинин жетекчиси полковник Самат Сейдалиев өз сөзүндө “...
Мирная миссия” машыгуусу башталган күндөн тартып биздин Куралдуу
Күчтөрүбүз замандын чакырыктарына жана коркунучтарына каршы турууну, күжүрмөн бир туугандыгын,
биргелешкен күжүрмөн даярдыгын
кыйла жогорулата алышты”, - деп
баса белгиледи.
Аскер күчтөрүнүн бириккен топторунун башкаруу органдарынын
биргелешкен террорго каршы опе-

рацияларга даярдануусу жана өткөрүүсү үчүн уюшкандыкты жөнгө
салып өркүндөтүү, ошондой эле
аскердик башкаруунун бирдиктүү
органынын жетекчилиги астында
аскерлердин (күчтөрдүн) топторунун, кошуундарынын иш-аракеттерин камсыздоо үчүн аракеттенүүнүн негизги тактикалык
ыкмалары менен жолдорун тегиз үйрөнүү - машыгуунун негизги максаты болуп эсептелет.
“Мирная миссия - 2018” машыгуусуна ШКУга мүчө-мамлекеттерден бардыгы болуп 3 миңден
ашык куралданган аскер кыз-

матчысы жана 500дөн ашык сандагы
аскер техникасы, анын ичинде авиация тартылган.
майор Автандил Эркинбаев,
майор Толкунбек Раимжанов,
“Чебаркуль” аскер полигону,
Россия Федерациясы
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«Взаимодействие - 2018»
С 10 по 13 октября 2018 года на
территории Кыргызской Республики
прошло командно-штабное учение
(КШУ) с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного
реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2018» на тему: «Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного
конфликта в Центрально-Азиатском
регионе коллективной безопасности».
Целями учения ставились подготовка органов управления КСОР
ОДКБ, совершенствование боевой
готовности подразделений, принимающих участие в учении, проверка
практических навыков и умений командиров подразделений в организации боевых действий, а также взаимодействие между подразделениями
в совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований.
В основу замысла учения была
заложена условная военно-политическая обстановка, не «привязанная»
к реальной, а специально спроектированная для отработки учебных
вопросов по планированию совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной
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безопасности.
В КШУ были задействованы оперативные группы и подразделения
вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации

территориальной целостности и защиты конституционного строя условного государства-члена ОДКБ,
отработали задачи по уничтожению
незаконных вооруженных формирований, в т.ч. с учетом боевого опыта,
полученного в Сирийской Арабской
Республике.

и Республики Таджикистан, а также
оперативная группа Объединенного
штаба ОДКБ.
В ходе учения Коллективные
силы оперативного реагирования
ОДКБ провели совместную операцию по локализации вооруженного
конфликта с целью восстановления

Для отработки практических действий к учению были привлечены
десантно-штурмовые, горнострелковые, мотострелковые, инженерные
и артиллерийские подразделения,
группы специального назначения, а
также дальняя, военно-транспортная, штурмовая армейская авиация
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и расчеты беспилотных летательных
аппаратов вооруженных сил Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
На заключительной фазе учения
«Взаимодействие-2018»
приняли
участие члены Координационного
совещания председателей комитетов
(комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств-членов
ОДКБ при Совете Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, представители
международных и региональных
организаций, а также военно-дипломатический корпус зарубежных
государств, аккредитованных в Кыргызстане.
За ходом проведения активного
этапа учения непосредственно наблюдали председатель комитета по
делам обороны Жогорку Кенеша КР
Исхак Пирматов, первый заместитель начальника Генерального штаба
ВС КР полковник Кубанычбек Орозматов, заместитель Генерального
секретаря ОДКБ Петр Тихоновский,
начальник Объединенного штаба
ОДКБ генерал-полковник Анатолий
Сидоров, командующий войсками
Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр
Лапин, руководители комитетов по
обороне и международному сотруд-

ничеству
государств-участников
ОДКБ.
До начала учения была проведена командно-штабная тренировка
на тему: «Организация работы Командования КСОР ОДКБ в условиях
обострения обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной
безопасности».
За время учения силами и средствами коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ
были отработаны порядок взаимодействия войск при решении поставленных задач по боевому, материаль-

ному, техническому и иным видам
обеспечения, а также вопросы планирования всестороннего обеспечения совместной операции, осуществлены выходов заданные районы с
проведением практических действий
с боевой стрельбой.
В частности, в ходе отработки
эпизодов операции были задействованы беспилотные летательные
аппараты «Форпост», которые обнаружили «выдвижение» основных
сил «боевиков» к границе условного
государств-члена ОДКБ. По ним был
нанесен упреждающий авиаудар дву-
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мя российскими бомбардировщиками Ту-22М3, штурмовиками Су-25 и вертолетами Ми-24.
Всего, в командно-штабном учении с воинскими контингентами КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2018» было
задействовано около двух тысяч военнослужащих, трехсот единиц техники, сорока летательных аппаратов, в
том числе БПЛА.
Данные маневры стали завершающим мероприятием
фазы разрешения военного конфликта в рамках единого
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замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2018».
Следует отметить, что совместное учение «Взаимодействие-2018» организовано в соответствии с утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ в 2017 году Планом
и направлено на отработку вопросов применения войск
(Коллективных Сил) ОДКБ для защиты на коллективной
основе независимости, территориальной целостности и
суверенитета государств-членов ОДКБ.

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

51

ВОИН ОТЕЧЕСТВА

«Аўыракай - 2018»

С 23 по 29 августа т.г. в Жамбылской области Республики Казахстан
на территории военной базы “Отар”
было проведено тактико-специальное учение под условным названием
“Аныракай-2018”.
В учении приняли участие военнослужащие подразделений специального назначения Кыргызстана и
Казахстана.
Основными целями учения ставились - развитие международного
военного сотрудничества и укрепление боевого братства между подразделениями вооруженных сил двух
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государств, выработка методики
совместного планирования специальных операций в кризисных ситуациях и совершенствование слаженности органов управления.
Всего, в указанном учении приняло участие более 300 военнослужащих спецподразделений КР и РК.
Кроме этого, была задействована
армейская и военно-транспортная
авиация.
Также, в учении приняли участие
казахстанские подразделения беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

Основной упор ставился на работу в ночных условиях, направленную на отработку таких задач, как
проведение засады и налета, наведение авиации и артиллерии.
На церемонию закрытия учения
в качестве гостя прибыл командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковник Н.Кирешеев, который
совместно с руководителем учения
полковником Б.Журабаевым подвел
итоги проведенного мероприятия и
вручил отличившимся военнослужащим медали и почетные грамоты.
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«Поиск - 2018»

В октябре 2018 года в Казахстане
было проведено тактико-специальное учение с силами и средствами
разведывательных служб и подразделений государств-членов ОДКБ
«Поиск-2018».
В маневрах приняли участие разведывательные и спецподразделения
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Начальник Объединенного штаба
ОДКБ генерал-полковник Анатолий
Сидоров, обращаясь к участникам
учения, отметил: «Военно-политическая обстановка вокруг зоны ответственности ОДКБ в настоящее
время характеризуется активизацией негативных процессов в сфере
военной безопасности. Достаточно
напряженной и вызывающей наи-

большую обеспокоенность является
ситуация в Центрально-Азиатском
регионе коллективной безопасности.
В ходе совместного учения в едином
боевом строю нам предстоит отработать все, что необходимо для достойного ответа на эти вызовы и угрозы».
В учении, проведенном под руководством заместителя начальника
Генерального штаба Вооруженных
Сил Республики Казахстан генерал-майора Руслана Шпекбаева,
было задействовано более трехсот
военнослужащих и свыше 500 ед.
вооружения и военной техники, в
т.ч. авиационной и средств разведки,
среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».
В ходе практических действий

участники учения отработали вопросы организации разведки в интересах обеспечения Коллективных сил
оперативного реагирования (КСОР)
ОДКБ и провели специальную операцию по локализации вооруженного конфликта.
Совместное тактико-специальное
учение «Поиск-2018» проводилось
в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ
«Боевое братство-2018».
Генерал-полковник
Анатолий
Сидоров поблагодарил участников
учения за проявленный профессионализм, слаженность в работе и
творческий подход в решении учебно-боевых задач.
майор Автандил Эркинбаев,
фото автора
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«Иссык-Куль - Антитеррор - 2018»
В масштабном учении «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» было
задействовано значительное количество сил и средств при непосредственном участии Центрального
военного округа Министерства обороны Российской Федерации и Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
До начала «Иссык-Кульских» масштабных учений были подведены
итоги первого этапа учения: спецслужбы ряда стран СНГ успешно
провели мероприятия по пресечению деятельности «спящих ячеек»
международных террористических
организаций.
В ходе первого этапа учения компетентными органами отработана 41
вводная, предусматривающая вариативность согласованных действий
оперативных подразделений; реше-
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ны учебные задачи по выявлению и
пресечению деятельности законспирированной террористической сети
численностью в 26 чел., действующей на территориях Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Узбекистана; установлены IP-адреса членов
условных «спящих ячеек»; проведено их задержание; осуществлено
документирование и изъятие орудий
преступления.
Первый этап учения прошел с 4
по 6 сентября 2018 года на территориях семи стран Содружества.
Согласно легенде учений, эмиссары
международных террористических
организаций (МТО) связываются
посредством мессенджеров с членами «спящих ячеек» на территориях
стран СНГ, ожидающими команду на
выполнение активных действий, и

одновременно с этим, для подготовки и организации террористических
актов направляют в Кыргызстан
группы боевиков. Лидеры МТО, намереваясь их вооружить, переправляют из Афганистана в Таджикистан
крупную партию оружия и боеприпасов с целью доставить их в пункт
назначения - Кыргызстан через территории Узбекистана и Казахстана.
В ходе учения спецслужбами Кыргызстана зафиксированы факты
переговоров террористов, а также
установлено, что контакты осуществляются с IP-адресов на территориях
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Силами ГКНБ КР задержаны
условные эмиссар МТО и боевики-террористы, установлены члены
законспирированных террористических групп.
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пуск по базовому лагерю условных
террористов на горном полигоне
«Эдельвейс». Кроме этого, для участия в учении из Тувы была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады
Центрального округа ВС РФ.
Отметим, что совместное антитеррористическое учение «Иссык-Куль - Антитеррор-2018» проводится в соответствии с действующей
Программой сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с
Спецслужбы Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана
предотвратили попытку передачи
оружия через территории указанных
стран. Кроме этого, при содействии
служб финансовой разведки государств-участников СНГ выявлены
лица, спонсировавшие данную террористическую сеть.
В то же время, в рамках второго этапа учения «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» под руководством
Государственного комитета национальной безопасности КР в международном аэропорту «Иссык-Куль»
проведены показные учения.
На территории данного объекта
подразделения специального назначения Госкомитета нацбезопасности,
Генерального штаба и Министерства внутренних дел КР провели
антитеррористическую
операцию
по принудительной посадке захваченного самолета, освобождению заложников и нейтрализации попытки
«прорыва» пособников террористов.
Самолеты-истребители
осуществили действия по
принудительной
посадке захваченного условными террористами
пассажирского самолета. После этого специально подготовленный
сотрудник путем переговоров достиг договоренности об освобождении женщин и
детей. В свою очередь,
спецназ ГКНБ продемонстрировал свои
навыки по обезвреживанию террористов и

о свобождению
заложников.
Также была
показана работа
республиканского оперативного
штаба и действия подразделений МЧС по
минимизации
последствий теракта.
26 сентября
т.г. в рамках учения была проведена войсковая
операция
по
блокированию и уничтожению вооруженных членов международных
банформирований, вторгшихся на
территорию Кыргызстана. Применена авиация России и Кыргызстана, а также оперативно-тактические
ракетные комплексы «Искандер-М»
(фото из интернет-ресурсов на стр.1),
переброшенные в КР из Урала.
Ракетчики произвели боевой

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма
на 2017-2019 гг. и направлено на
повышение готовности органов безопасности, специальных служб и
других силовых структур государств
Содружества совместно противодействовать террористическим вызовам
и угрозам.
Б.Эргешбаев, У.Полотов
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Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети
56
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2018-жыл жыйынтыгы чыгарылды

Жакында Кыргыз улуттук аскер
лицейинин базасында Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин
2018-жылдын жыйынтыгын чыгаруу иш-чарасы болуп өттү. Иш-чарага КР КК Генералдык штабынын
башчысынын биринчи орун басары
полковник Кубанычбек Орозматов,

КИМКнин жетекчилик жана өздүк
курамы, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана аскер прокуратурасынын өкүлдөрү катышты.
Отчеттук отурумда негизги сөз
сүйлөгөндөр КИМКнын төрагасынын орунбасарлары полковник Нурбек Дуйшеналиев, полковник Нурсе-

ит Кедеев ошондой эле коррупцияга
каршы, финансы жана аудит кызматтарынын жетекчиликтери болушту.
Окулган
отчеттордо
айтылгандай, 2018-жылы КР Куралдуу
Күчтөрүнүн бир топ объектилери
жаңыдан курулган жана капиталдык
ремонттон өткөрүлгөн. Мисалы, ведомстволук «Мурас» бала бакчасы
жана аскер поликлиникасы толугу
менен оңдолуп чыккан. Мындан
тышкары бир топ казармаларда да
оңдоо-түзөө иштери жүргүзүлгөн.
Учурда Бишкек жана Ош шаарларында турак-жайлардын жана Куралдуу Күчтөрдүн бир катар объектилеринде курулуш иштери жүргүзүлүп
жатат.
Отурум учурунда КИМКне караган бир катар мамлекеттик ишканалардын да иш-аракеттерин
жакшыртуу боюнча талкуу жүрүп,
мобилизациялык резерв, аскердик
билим берүү, аскердик медициналык
камсыздоо,
санатордук-курорттук
эс алуу ж.б.маселелерине да өзгөчө
көңүл бурулду.
Отурумдун соңунда КР КИМК
төрагасы полковник Эрлис Тердикбаев келээрки 2019-жылга мамлекеттин коргонуусун бекемдөөгө карата
тапшырмаларды коюп, кызматта
жетишкендиктерди көрсөткөн аскер
кызматчыларын медаль, баалуу белек жана грамоталар менен сыйлады.
Иш-чара Кыргыз улуттук аскер
лицейинин тарбиялануучулары тарабынан даярдалган чакан концерттик
программа менен жыйынтыкталды.
Жыл ичинде аткарылган иштер,
кемчиликтер жана алдыдагы пландар тууралуу кененирээк КИМКнын
төрагасы полковник Эрлис Тердикбаев менен болгон маекти эмки беттен окуңуздар
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полковник Эрлис Тердикбаев:
«Єз армиябызды бакканга,
куралдандырганга жана єнїктїргєнгє
бїт кїчїбїздї жумшоодобуз»
- Жолдош полковник, «жөжөнү
күздө санайт» демекчи, азыр армияда 2018-окуу жылы аяктап,
жыл ичинде аткарылган иштерге
саресеп салган учур. Армияны реформалоонун алкагында КР Коргоо иштери боюнча мамлекеттик
комитетинин аткара турган иштери, тапшырмалары аныкталган.
Учурда кыргыз армиясын материалдык-техникалык, финансылык
ж.б. жактан камсыздоо жаатында
бир топ иштерди жасап, тапшырмаларды аткарып келе жатасыздар. Айтсаңыз 2018-жылда сиздердин мекеме тарабынан олуттуу
кандай иштер аткарылды? Эмнеге
көбүрөөк көңүл бурулду? Негизинен кандай жыл болду?
- Туура айтасыз, акыркы 3 жылдан
бери КР Коргоо иштери боюнча
мамлекеттик комитеттин (КИМК)
аткара турган тапшырмалары так
аныкталып, биз ошонун негизинде иш алпарып келе жатабыз. Бул
окуу жылында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Куралдуу
Күчтөрдүн Генералдык штабынын
башчысынын буйруктарына жана
директиваларына ылайык комитетке
коюлган тапшырмаларды сапаттуу
жана өз убагында аткаруу боюнча
иш жүргүзүлдү.
Жалпысынан
алганда,
негизги
күчүбүздү өз армиябызды бакканга,
куралдандырганга жана өнүктүргөнгө жумшоодобуз деп ишенимдүү
айта алам. Токтоло кетсем, мисалы,
Куралдуу Күчтөрдүн аскер бөлүктөрүн жана мекемелерин, ошондой
эле пландалган эл аралык машыгууларды куралдар, аскердик техника
жана материалдык-техникалык каражаттар менен үзгүлтүктсүз жана өз
убагында жабдуу боюнча тапшырма-
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лар бюджеттик каражаттарга жараша
жалпысынан аткарылды.
КР Куралдуу Күчтүнүн жалпы өздүк
курамы акчалай үлүш, азык-түлүк,
буюм мүлкү жана күйүүчү-майлоочу материалдыр менен үзгүлтүксүз
камсыздалды. Талапка ылайык аскер
бөлүктөрүн жана мекемелерди күзкыш мезгилине даярдоо иш-чараларын өз маалында аяктадык.
Жалпы өздүк курамды кийим-кече,
аскердик буюмдар менен камсыздоо
маселелеринде бюджетте каралган
каражатты эле карап отурбастан,
Генералдык щтаб жүргүзүп келе
жаткан аскердик-техникалык кызматташтык алкагында Түркиядан
жана Кытай Эл Республикасынан
48 млн. сомдон жогору суммага буюм-мүлк кабыл алынып, кошуундарга, бөлүктөргө жана мекемелерге
таркатылып берилди.
Мындан тышкары, коррупциялык
мүнөздөгү укук бузууларды болтурбоо, коррупциялык мамилелердин
келип чыгуу коркунучун алдын алуу
боюнча иштер планга ылайык жүр-

гүзүлдү. Маселен, Аскер окуу жайына жана Кыргыз улуттук аскер лицейине тапшыруу учурунда мындай
терс көрүнүштөрдү болтурбоого чоң
күч жумшалды. Сыноолор ачык-айкын өттү деп ишенимдүү айтсак
болот. Сыноолор адилетсиз өттү же
өң-тааныш аркылуу иш болду деп
арызданган бир да ата-эне болгон
жок. Бул да болсо, таза иш алпарып
жатканыбыздын далили демекчимин.
Жалпысынан комитетке жүктөлгөн
тапшырмалар аткарылды, анын негизинде жыл жыйынтыгы боюнча
Коргоо комитетинин аскер бөлүктөрүнүн ичинен 12861 аскер бөлүгү,
ал эми мекемелер ичинен «Тамга»
аскердик санаториясы жана башкармалык арасынан Сатып алуу бөлүмү
мыкты деп табылды.
- Аскер кызматчыларын социалдык жактан колдоо жаатында да
бир топ иштер аткарылды, буларга да токтоло кетсеңиз.
- Ооба, быйыл аскер кызматчыларын
жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн
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социалдык камсыздоону жакшыртуу
боюнча Бишкек шаарында 54 батирлүү турак-жай пайдаланууга берилип, канчалаган үй-бүлө кубанычка
батты. Учурда Бишкек, Ош шаарларында турак үйлөрдүн курулуш

иштери жүрүп жатат.
Мындан тышкары прапорщиктердин, сержанттык жана старшина курамындагы аскер кызматчыларынын
акчалай маянасынын өлчөмү жогорулатылды.

Аскер кызматчыларына ипотекалык
кредитти жабууга турак-жайды жалдоо үчүн акчалай компенсациясынын
суммасына барабар өлчөмдө акча каражаттарын төлөө тартиби жөнүндө
нускаманы колдонууга киргизүү тууралуу буйрук иштелип
чыкты. Мында буга
чейин ипотекалык кредит алуу, аны жабуунун жолдору тууралуу
аскер кызматчыларында толук маалымат жок
болгондуктан, түшүндүрүү жана юридикалык
ньюанстарды
камтыган
ушундай
нускаманы иштеп чыктык, анын үзүрү, же
пайдасы дейбизби, дурус эле тийип жатат.
Анткени бул маселе
боюнча кайрылгандар
кыйла көп болчу.
-Сөзүңүзгө
аралжы,
ушул тууралуу кененирээк
токтоло
кетсеңиз,
анткени
турак-жай
маселеси аскер кызматчы-
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ларынын арасында абдан орчундуу
маселе болуп саналат эмеспи. Аны
кимдер ала алат, жол-жобосу кандай
дегендей?
- Дал ушундай суроолордун алдын
алып, ар бир аскер бөлүктүн, аскер
мекемесинин, ведомствосунун кире
беришинде атайын түшүндүрүү
иштерин жүргүзүү максатында атайын тактайга керектүү документтердин, батир алууга же кеңейтүүгө
кезекке туруунун жол-жобосу, кезектегилердин тизмелери жана башка
маалыматтарды камтыган кагаздар
илинди. Жер-жерлерде аскер бөлүктөрүнө чыккан кезде, дал ушул
иштин колго алынышын да мен талап кылуудамын. Мен билгенден Генералдык штабдын кире беришинде
да ушундай тизмекти жарыялаган
тактайча илинип турат.
-Эми, иш болгон жерде сөзсүз кемчиликтер болбой койбойт эмеспи.
Бул жылы кандай кемчиликтер
болду? Ага карата кандай чара
көрдүңүздөр?
-Туура, кемчиликтер болбой койгон
жок. Ушул аралыкта 14 укук бузуу
жана 16 кырсык катталды. Аскер
комиссариаттарында паракорчулук
менен кармалган, кызматтык абал-
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дан кыянаттык
менен пайдаланган
фактылар
да болду. Албетте, бул терс
көрүнүштөр
көз
жаздымда
калган жок, ар
бирине
аскер
прокуратурасы
тарабынан иш
козголуп, учурда териштирүү
иштери жүрүп
жатат. «Бир карын майды бир кумалак» чиритет
демекчи, тилекке каршы, жогорудагыдай көрүнүштөр бир топ аткарылган иштерге көлөкөсүн түшүрбөй
койбойт. Биз мындан ары да мындай
коррупциялык көрүнүштөргө катуу
чара колдоно беребиз.
- Буюрса, кемчиликтерге караганда жетишкендиктер көп болуптур,
эми келээрки жылга кандай пландар менен бара жатасыздар?
- Эми алдыда аткара турган иштер
көп. Армия бул мамлекеттин бир институту, ал бир жерде турбастан ар
дайым өнүгүүнүн үстүндө болуусу
закон ченемдүү көрүнүш. Ошондук-

Жоокердин аскердик керебети
тан Куралдуу Күчтөрдүн мамлекетибиздин аскердик коопсуздугун камсыздоону талап кылган күнүмдүк
иш-аракеттерди, биздин негизги
милдетибиз болуп эсептелген ар тараптуу камсыздоо иштерин мындан
ары да үзгүлтүксүз уланта бермекчибиз. Мындан тышкары аскер кызматчыларын жана алардын үй- бүлө
мүчөлөрүн социалдык жактан камсыздоону жакшыртуу жаатында да
талыкпай иш алпармакчыбыз.
-Убактыңызды бөлүп маек куруп
бергениңизге чон рахмат!
Маектешкен Р.Даниярова
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Карылардын абалынан кабар алып кайтышкан офицерлер
2018-жылдын
10-сентябрынан
28-сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин (КР
КИМК) жетекчилик курамдагы тобу
республиканын шаардык, райондук
аскер комиссариаттарында болушту.
Жумушчу сапардын жүрүшүндө
жер-жерлердеги аскер кызматында
жүрүп пенсияга чыгышкандар, КР
ККнын райондук ардагерлер кеңешинин төрагалары, ошондой эле
аскер кызматын өтөп жаткандар менен жолугушууларды өткөрүштү.
КР КИМКнын пенсия бөлүмүнүн
өкүлдөрү, анын ичинде пенсия
бөлүмүнүн башчысынын орун басары подполковник К.Тойчубеков
төмөндөгү суроолорго түшүндүрмө
беришти:
- аскер кызматчылары менен алар-

дын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсиялык
камсыздоонун ченемдеринин талаптары колдонуудагы мыйзамдарда кандай экендиктери тууралуу
түшүндүрмө беришти;
- колдонуудагы мыйзамдын айрым жерлериндеги өзгөртүүлөр, кээ
бир депутаттар тарабынан киргизилип жаткан долбоорлор, соттордун
чечимдери ж.б. пенсиялык камсыздоо маселесине байланышкан суроолор тууралуу түшүндүрүштү. Ошондой эле жашоо шартына жараша
төлөнүүчү райондук коэффициенттер каралган кошумча төлөмдөрдү
алууга байланышкан документтерди
толтуруу боюнча кеңештерди беришти;
- жергиликтүү аскер комиссариаттарындагы пенсиялык камсыздоо
боюнча аткарылып жаткан иш-ара-

кеттер менен таанышып чыгышты.
Андан тышкары жолугушуунун
катышуучуларына Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара
кызматы деңгээлине чейин Куралдуу
Күчтөрдө кызматтык дайындоодогу жоокерлердин, сержанттар жана
старшиналардын аскер кызматчыларынын кызматтык маянасынын
көбөйтүлүшүнүн мөөнөттөрү жана
тартиптери, ага ылайык келүүчү
кайра эсептөөлөр тууралуу айтып
беришти.
Аскер
кызматынан
пенсияга
чыккандар болсо өз кезегинде КР
КИМКнын жетекчилигинин дарегине алардын жүргүзүп жаткан иш-аракеттери жана кездешип келген
проблемалуу маселелерди чечүүдө
көрсөткөн жардамдары үчүн ыраазычылыктарын билдиришти.
Тимур Шаршеналиев
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В Госкомитете по делам обороны госструктуры страны
обсудили проблемы назначения пенсий
В конце октября 2018 года в Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики было
проведено рабочее совещание с заинтересованными министерствами и
ведомствами по обсуждению вопроса исключения из норм Постановления Правительства Кыргызской
Республики от 13 января 1995 года
№12 «Об утверждении Положения
о порядке исчисления выслуги лет,

назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим прокурорам
и следователям органов прокуратуры, лицам рядового и начальствующего состава уполномоченного
государственного органа, ведающего
вопросами внутренних дел, уполномоченного государственного органа
в сфере профилактики и тушения
пожаров, органов финансовой полиции, службы специальной связи,

уголовно-исполнительной системы,
органа по контролю наркотиков и их
семьям» пунктов с истекшими сроками давности и имеющих двойное
толкование, и его переиздания в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.
В данном совещании приняли
участие должностные лица министерств и ведомств, непосредственно курирующие вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих,
прокуроров и следователей органов
прокуратуры, лица рядового и начальствующего составов Министерства внутренних дел, Министерства
чрезвычайных ситуаций, Государственного комитета национальной
безопасности,
Государственной
пограничной службы, органов финансовой полиции, службы специальной связи, уголовно-исполнительной системы.

С участием представителей омбудсмена обсуждены вопросы
медицинского обеспечения военнослужащих

Государственные органы Кыргызской Республики уделяют особое внимание вопросу о статусе военнослужащих.
ГКДО совместно с представителями омбудсмена КР обсудили ряд вопросов медицинского обеспечения военнослужащих. В частности, была затронута проблема укомплектования специальностей в медицинских учреждений ВС КР.
Пристальное внимание придается технической оснащенности Вооруженных Сил.
Следует отметить, что в структурах ВС КР есть не только оперативно медицинские учреждения, но и санаторно-курортные, находящиеся в Иссык-Кульской области. Подготовка к отопительному сезону в этих войсковых частях
также была включена в особый статус на этом совещании.
В то же время, статус военнослужащего ВС КР поддерживают и государственные служащие, работающие совместно с военнослужащими - их статус и работа также были обсуждены на совещании.
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Новая жизнь детского сада «Мурас»

28 сентября 2018 года состоялась
торжественная церемония открытия дошкольного образовательного
учреждения № 110 «Мурас» (ДОУ)
Государственного комитета по делам
обороны Кыргызской Республики
после капитального ремонта.
В церемонии приняли участие руководство Государственного комитета по делам обороны, представители
управления квартирно-эксплуатационного обеспечения ГКДО, Государственного предприятия «Аскер Курулуш», трудовой коллектив ДОУ
«Мурас» и родители воспитанников
детского сада.

воспитание. Хочу выразить глубокую благодарность руководству и
сотрудникам Вашего заведения за
большой вклад, вносимый в дело
воспитания и обучения будущих защитников Отечества». Также он подчеркнул, что на сегодняшний день
принято решение о строительстве
еще одного корпуса вместимостью в
пятьдесят мест с целью расширения
образовательных возможностей детского сада.
Присутствовавший на мероприятии один из родителей, в свою очередь, с радостью поделился своими
впечатлениями: «Мой сын не узнал

В своем поздравительном выступлении председатель Государственного комитета по делам обороны
полковник Эрлис Тердикбаев отметил: «Детский сад «Мурас» работает на протяжении долгого времени и
за это время с его помощью не одно
поколение граждан нашей страны
получило достойное образование и

свой детский сад, подумав, что это
новое здание. Каково было его удивление, когда он услышал, что это все
тот же его родной детский сад только после ремонта. Хочется сказать
большое спасибо руководству Генерального штаба и Государственного
комитета по делам обороны за то,
что помогли в буквальном смысле

возродить наш детский сад на радость детям».
Завершилось праздничное мероприятие символическим перерезанием красной ленты и «презентационным туром» по объекту.
Отметим, что ДОУ «Мурас» - ведомственная дошкольная образовательная организация и структурное
подразделение
Государственного
комитета по делам обороны КР, занимающаяся воспитанием и обучением детей военнослужащих, рабочих и служащих соединений, частей
Вооруженных Сил на территории
Бишкекского гарнизона. В силу
определенных обстоятельств капитальный ремонт в указанном
учреждении не проводился на протяжении почти тридцати двух лет.
В течение последних пяти месяцев силами Государственного
предприятия «Аскер Курулуш» был
произведен ремонт корпусов и прилегающей территории детского сада.
В ходе строительных работ особое
внимание было уделено вопросу
обеспечения безопасности детей, в
частности, во всех помещениях установлена система противопожарной
безопасности и видеонаблюдения.
Военными строителями предусмотрен еще один немаловажный
аспект обеспечения безопасности
малышей - напольное покрытие
игровых площадок мягкой резиновой плиткой с целью снижения уровня травматизма среди детей в ходе
активных игр.
Полностью обновлены мебель,
постельные принадлежности и прочее оборудование. Пищевой блок
оснащен новой плитой, жарочным
шкафом, электрической мясорубкой. В целом, произведенные работы соответствуют всем строительным нормам и правилам
(СНИП).
Вновь отремонтированный
детский сад «Мурас» возобновил свою работу с 1 октября т.г.
и в настоящее время позволяет
разместить в своих стенах более двухсот детей. За детьми
закреплено около 40 квалифицированных сотрудников.
Бакыт Эргешбаев
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«Лучшая медсестра Вооруженных Сил
Кыргызской Республики - 2018!
В преддверии Дня медицинского
работника Кыргызской Республики,
ежегодно отмечаемого в первое воскресенье июля, 28 июня 2018 года на
базе войсковой части 44549 был проведен конкурс «Лучшая медсестра 2018».
Цель конкурса - повышение престижа военно-медицинской службы,
совершенствование профессиональных навыков, обмен опытом и налаживание взаимодействия между
медицинским персоналом силовых
структур.
Первенство оспаривали 6 медицинских работников соединений, частей и учреждений Государственной
пограничной службы, Сухопутных
войск, Сил воздушной обороны, Национальной гвардии Вооруженных
Сил и Госкомитета по делам обороны Кыргызской Республики, дислоцирующихся в Бишкекском гарнизоне.
Следует отметить, что борьба за
звание лучшей медсестры выдалась
не на шутку напряженной, повсюду
царила атмосфера соперничества -

64

каждый участник старался продемонстрировать свои познания в медицине.
Мастерство конкурсантов оценивалось компетентным жюри под
руководством полковника медицинской службы А.Матисакова, не первый год возглавляющего оценочную
комиссию, по таким ключевым критериям как:
- приветствие участников;
- представление формы одежды и
эмблемы;
- вопросы - ответы;
- практические действия по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи раненым и пострадавшим;
- домашнее задание (вокал, театральная постановка, танцевальный
номер).
По результатам конкурса призовые места среди участников были
распределены следующим образом:
- 1-е место - ефрейтор Макгура
Сатыбалдиева (войсковая часть 2026
ГПС КР);
2-е место - служащий ВС КР Гулшан Акматова (Военная поликлини-

ка ГКДО КР);
- 3-е место - прапорщик Гульмира Джадыраева (войсковая часть
23565);
Общим решением жюри «приз
зрительских симпатий» был присужден старшей медсестре приемного отделения войсковой части 44594
служащему ВС КР Бермет Сагыевой.
Аналогичный конкурс с таким же
размахом был организован на базе
войсковой части 34594, по итогам
которого призовые места заняли:
-1-е место - служащий ВС Умарбек кызы Гульсана (войсковая часть
34594);
- 2-е место - гвардии прапорщик
Майрамгуль Арзыкулова (войсковая
часть 703 НГ ВС КР);
- 3-е место - прапорщик Айнура
Курмантаева (войсковая часть 2024
ГПС КР).
Отметим, что история сестринского дела исчисляется столетиями,
по праву занимая важное место наравне с врачеванием.
Подлинную «проверку на прочность» медсестры прошли в ходе Великой Отечественной войны, когда
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на их хрупкие плечи легла основная нагрузка по оказанию помощи раненым на полях сражений.
«Сестры милосердия», несмотря на подчас крайне
тяжелые условия, героически и ценой своей жизни до
последнего оставались преданными клятве Гиппократа
- благодаря им около 70 % советских военнослужащих
возвращались в строй, чтобы продолжить «священную
войну советского народа против фашистского ига».
На сегодняшний день сестринское дело в военно-медицинской среде Кыргызстана продолжает свое поступательное развитие - заметно улучшается организация
работы, совершенствуется система профессионального
образования медперсонала среднего уровня.
Бакыт Эргешбаев
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Кыргыз Аскер институтуна - 78 жыл!
МААРАКЕ
ЭСКЕРҮҮДӨН
БАШТАЛДЫ
Аскер институтунун 78
жылдык маарекесине карата
түзүлгѳн пландардын негизинде окуу жайдын тарбия иштер
бѳлүмүнүн
жамаатынын
уюштуруусунда, «Ала-Арча»
кѳрүстөнүндѳ, Советтер Со-

юзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Уcенбековдун күмбѳзүнѳ гүлдѳр коюлуу
менен аскердик каада-салттар
уюштурулду.
Учурда Аскер институту
Советтер Союзунун Баатыры
генерал-лейтенант
Калыйнур Усенбековдун атын алып
жүргѳн, өлкөбүздөгү жалгыз
жогорку аскер окуу жайы.
Бул иш-чара генерал-лейтенант Калыйнур Усенбековго
таазим кылуу менен чектелбестен, Улуу Ата Мекендик
согушта кан тѳгүп ѳмүрүн
эли-жери үчүн кыйган бүткүл
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ардагерлердин элесине таазим
этүү максатында жүргүзүлдү.
Ата-бабаларыбыздын элибиздин келечеги үчүн, жаштардын жаркын жашоосу үчүн
жасаган эрдиктерин тарых карыта албагандыктан, азыркы
доордо да муундарыбыз аларды унутпай таазим кылып келет.

Бишкек шаарынын Аалы Токомбаев атындагы № 24 орто
мектебинин окуучулары жана
химия мугалими Лариса Лозавских конокто болушту. Бул
иш-чара Аскер институтунун
тактикалык даярдоо кафедрасы жамааты тарабынан уюштурулуп, негизги максаты - окуучулардын патриоттук сезимин
ойготуу жана Ата Мекенге
болгон сүйүүсүн күчѳтүүгө
негизделди. Окуучулар курсанттардын жашоо шарттары,
күжүрмѳн техникалар менен
курал-жарактарды көрүштү,
аларды колдонуу эрежелерин
угушту, ошондой эле курсанттар билим алып жаткан кафедраларды кыдырышты. Андан
тышкары тактикалык даярдоо
кафедрасынын башчысынын
орун басары полковник Рыспек Солтоев
кафедранын
негизги тапшырмалары, максаты, күжүрмѳн даярдыктары
жана сабактарды окутуу класстары жѳнүндѳ баяндап берди.
Баяндын жүрүшүндѳ конокАЧЫК ЭШИК КҮНҮ
тор айтылгандарды кызыгуу
Аскер институтунун түзүл- менен угушуп, ѳздѳрүнүн
гѳндүгүнүн 78 жылдыгына керектүү суроолоруна жооп
карата дагы бир катар иш-ча- ала алышты. Белгилей кетсек
ралар жүргүзүлдү. Атап өтсөк окуучулар арасында Ата Ме5-ноябрь күнү «Ачык эшик кенге кызмат ѳтѳѳгѳ кыздаркүнү» ѳткѳрүлдү. Иш-чарага дын кызыгуусу артты, орто
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мектепти аяктаганда Аскер
окуу жайына тапшыра тургандарын айтышты. Бул да болсо
сыймык. Иш-чаранын жыйынтыгында коноктор ѳздѳрүнүн
ыраазычылыктарын
билдирип, курсанттардын окуусуна
ийгилик каалашты.
ИЛИМИЙПРАКТИКАЛЫК
КОНФЕРЕНЦИЯ

нын орун басары полковник
Рыспек Солтоев, кошумча
даярдоо кафедрасынын окутуучусу подполковник Эркин
Абдыкадыров, ошону менен
бирге 4-курстун курсанттары Аман Эсенбаев, Чыңгыз
Капаровдун докладдары окулуп, катышуучулар тараптан
суроолор берилип, такталган
жоопторун ала алышты. Конференциянын жүрүшүндѳ курсанттардын аскердик илимий
коомунун койгон максаттары
дык тартиптер кафедрасынын жана тапшырмаларынын кийУшул эле күнү - 5-но- окутуучусу полковник Талант
инки ѳркүндѳѳсү боюнча дагы
ябрда Аскер институтунда Исраилов, тактикалык даярсѳздѳр болду.
илимий-практикалык
кон- доо кафедрасынын башчысыференция ѳттү. Аталган конференцияга Аскер институтунун жетекчилиги жана кафедра
башчылары, ѳздүк курамы
катышышты. Бул конференциянын негизги максаттары:
Аскер институтунун офицерлери менен курсанттарынын
Аскер институтунун тарыхый
түзүлүшүнѳ жана учурдагы жагдайына болгон кѳз карашынын ѳрчүшү; келечектеги аскердик адистерди даярдоо
системасын жогорулатуу жана
окутуу системасын жакшыртуу боюнча талкуулоо.
Айта кетсек, гуманитар67
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ШАҢ МААНАЙ
ТАРТУУЛАГАН
САЛТАНАТ
Советтер Союзунун Баатыры
генерал-лейтенант Калыйнур
Усенбеков атындагы Кыргыз
Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Аскер институтунун түзүлгөндүгүнүн 78 жылдыгына арналган салтанаттуу
иш-чарага күч түзүмдөрүнүн
бардыгынан өкүлдөр келип,
куттуктоолорун, жылуу пикирлерин билдирип жатышты.
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КР Коргоо иштери боюнча
мамлекеттик
комитетинин
төрагасынын орун басары полковник Нурсеит Кедеев окуу
жайдын
профессордук-мугалимдик жамаатына өзгөчө
ыраазычылык билдирүү менен
“Сиздердин күн сайын жасап
жаткан эмгегиңиздер - болочок офицерлерди сапаттуу даярдоого арналууда. Бул деген
сиздердин келечекке кошкон
салымыңыздар деп билем. Мугалим мөмөлүү дарак деп бе-

керинен айтылган эмес. Дарак
өнүп-өсүп, мөмө берген даражага жетүү үчүн көп мезгилди талап кылат. Ошол сындуу
сиздердин мээнетиңиздердин
акыбети, салган салымыңыздардын натыйжа бере турган
маалы сөзсүз келет. Кыргыз
армиясынын өзөгүн түзгөн
аскер адамдары сиздердин
кол астыңыздарда даярдалып
жатканы - жооптуу да, ардактуу да милдет экенин сыймыктана айта алам. Ушул кесипти
аркалап, аскер офицерине
таалим-тарбия, илим-билим
берип келе жаткан сиздерге
кажыбаган кайрат, изденүү менен эмгектенүүнү чын дилимден каалап кетем”, - деди.
Салтанатты шаңга бөлөгөн
дагы бир учур, бул татыктууларды сыйлоо, атын атап моралдык колдоо көрсөтүү жана
астейдил чын дилден айтылган
каалоолор десек болот. Аскер
институтунун
жамаатында
кызматтагы
жетишкендиктери үчүн бир топ мугалимдер, курсанттар КР Куралдуу
Күчтөрүнүн Генералдык штабынын, КР Коргоо иштери
боюнча мамлекеттик комитетинин Ардак грамоталары, алкыш барактары менен сыйланышты. Иш-чара акырындык
менен концерттик номерлерге
өтүп, Аскер окуу жайынын мугалимдер жамааты жана курсанттар тарабынан даярдалган
чакан концерт өлкөбүздөгү
көзгө басар Аскер институтунун 78 жылдык салтанатына
өзгөчө шаң, майрамдык жылуу
маанай тартуулады.
Назик Сооронбаева,
Тимур Шаршенаалы уулу
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кенже сержант Аман Эсенбаев:

курсанттар кїжїрмєн практикадан єтїштї
- Биз Аскер институтунун курсанттары 2018-жылдын 8-13-октябрларында өткөрүлгөн «Взаимодействие-2018» машыгуусуна катышып
теориялык алган билимдерибизди
практика жүзүндѳ бекемдемѳѳнү
ишке ашырдык жана ѳзүбүзгѳ мыкты сабак алдык. Машыгууга даярдык кѳрүүдө Аскер институтунун
окутуучулары күжүрмѳн техникаларды пайдалануу учурундагы сөзсүз түрдө колдонулуучу коопсуздук
эрежелерин эскертип, үйрѳтүп турушту. Аталган сабакта курсанттар
жөө аскерлердин күжүрмөн унаасы БМПны айдашты. Айта кетсек,
БМПнын экипажында 3тѳн киши
болот. Алар экипаждын командири,
наводчик-оператору жана айдоочу-механиги. Курсанттар ошондой
эле күжүрмѳн куралдардан ок атууну ишке ашырышты. Сабакка даярдык учурунда оор аскердик техниканы күжүрмѳн тейлѳѳнүн жолдорун,
унаага тиешелүү тетиктерди жана
каражаттарды туура пайдаланууну
үйрѳнүштү жана күтүлбѳгѳн кырдаалдардан чыгып кетүү жолдоруна
көнүгүштү. Бул мен үчүн мааниси
терең жаңы сабак болду.
Аскер институтунун 4-курсунан
алтымыштан ашуун курсант катыштык. Биз менен чогуу техникалык даярдоо кафедрасынын башчысы полковник Алай Орозбаев жана
курс башчысы подполковник Ринат
Мурзаканов катышты.
Бул сабактарда гиря жана армрестлингдин түрлөрүнөн спорттук таймаштар да болду. Биздин курсанттар
Кыргыз Республикасынын атынан
чыгып, алдыңкы орундарды багындырышып, сыйлоо баракчалары менен сыйланышты.
Келечекте аскер бѳлүктѳрүндѳ
иштеп калсам взвод командири катары мага бекитилген күжүрмѳн унааларды жана андагы куралдарды, тетиктерди туура пайдалана алаарыма
ишенем, - дейт эл аралык “Взаимодействие-2018” командалык-штабдык машыгуусунун активдүү катышуучусу курсант Аман Эсенбаев.
Назик Сооронбаева
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Силы воздушной обороны ВС КР
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Силы Воздушной обороны ВС КР провели
командно-штабные учения
С 26 по 28 сентября 2018 года в
Силах воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики были проведены командно-штабные учения.
Мероприятия проводились с привлечением органов управления, штабов и боевых расчетов противовоздушной обороны войсковых частей
СВО ВС КР в целях поддержания
высокой боевой готовности, повышения уровня тактической и специальной подготовки, совершенствования навыков и мастерства личного
состава.
Учения прошли в три этапа.
Личный состав и экипажи авиатехники были подняты по тревоге с
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совершением многокилометрового
марша из постоянного места дислокации на запасные позиции, на которых по замыслу были развернуты
радиолокационная станция, несшие
круглосуточное боевое дежурство,
и выявляя авиацию и летательные
аппараты противника. Условными
целями были самолеты Ан-26 СВО
ВС КР, ТУ-95, ТУ-22 и СУ-25 ВКС
РФ, имитирующие противника - все
они были своевременно обнаружены
и условно уничтожены.
Также в ходе учений были использованы радиолокационные комплексы и авиационная техника.
Параллельно с командно-штабными учениями, военнослужащие СВО

ВС КР принимают участие в международном оперативно-тактическом
учении «Чистое небо-2018», проходящем в Республике Казахстан,
цель которого - подготовка и ведение боевых действий дежурными по
противовоздушной обороне силами
Центрально-Азиатского
региона
Объединенной системы противовоздушной обороны Содружества
Независимых государств, а также
исследование проблемных вопросов
по управлению, взаимодействию и
обеспечению объединенной группировки войск в Центрально-Азиатском регионе.
Тимур Кулманбетов,
фото автора
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Полковник К. Айдаралиев:
«Кїн сайын кызматка ашыккан аскер
кызматчыларыбыз менен сыймыктанам!»!
КР ККнын Абадан кол салуудан
коргонуу күчтөрүнүн кол башчысы
полковник Кылычбек Айдаралиев
бизге 2018-жыл ичинде аткарылган жана мерчемделген иштер менен пикир бөлүштү.
- Жолдош полковник, былтыркы жылы сиздердин жамаат КР
Куралдуу Күчтөр арасында эң мыкты жетишкендиктерди жаратканы үчүн биринчи орунду ээлеген
эле. Быйылкы жылы күжүрмөн
жана мобилизациялык даярдыгыңыздар кандай болду деп эсептейсиз?
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- Сөз башында белгилей кетейин,
мен жетекчи катары күн сайын кызматына ашыккан аскер кызматчыларыбыз менен сыймыктанам. Былтыр
чынында биз мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен элек, ал эми быйыл,
тоо арасында кырсыкка учурап, тик
учагыбыз кулап, ал боюнча козголгон иштин алкагында тергөө иштери
жүрүп жатат. Ушул кырсык кедергисин тийгизди го.
Бирок, кырсыкка карабастан Абадан коргонуу күчтөрүндө күжүрмөн
даярдык тиешелүү деңгээлде деп
так айта алам. Анткени мерчемделген
иш-пландарыбыз
дал ошондой деңгээлде
өткөрүлдү. Алсак, биздин
жоопкерчилигибиздин аймагында жыл ичинде аба
чек арасын жана учуу режимдерин бузуу катталган
жок, чалгындоо каражат-

тарыбыздын күчү менен 50 миңден
ашуун аба объекттери байкалып,
алардын баары көзөмөлгө алынып,
коштолуп турду. Жаңы типтеги эки
радиолокациялык станциябыз Россия Федерациясына капиталдык ремонтко жөнөтүлдү. Эки тараптуу
аскердик келишимдердин негизинде
Беларусь Республикасынан келген
тетиктердин эсебинен 75564 аскер
бөлүгүбүздөгү алыстан байкай ала
турган радиолокациялык станциябыз күжүрмөн даярдыкка келтирилди. Ушул жылдын октябрь айынан
тарта 97632 аскер бөлүгүбүздө ОБСЕ
менен кызматташуунун алкагында
ракеталарыбыздын күйүүчү май-заттарын химиялык анализдөөдөн өткөрүп жатабыз. Ошондой эле Россия
Федерациясынын Иваново шаарындагы аэрозаводдун адистери менен
биргеликте “АН-26” самолетубузду
тиешелүү ремонттон өткөрдүк.
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Буга кошумча КМШга мүчө мамлекеттердин Абадан коргонуу маселелери боюнча координациялык
комитетинин ишмердүүлүгү алкагында аскердик бөлүктөрүбүздөгү
командалык пункттарды ремонттоого 1 миллион сомдон ашык каражат
сарптап, учкучтар жана ПВОчулар
арасында аскердик режимди талаптагыдай деңгээлге көтөрө алдык. Алсак, 23565 аскердик бөлүгүбүз менен
видео конференц байланыш орнотуп,
“Максиком” АТСин ишке киргиздик.
Ар бир аскердик бөлүгүбүзгө жаңы
типтеги электрондук техникаларды
сатып алдык. “Алмаз-Антей” аскердик концерни” ачык коому менен
Абадан коргонуунун (ПВО) техникалары үчүн он миллион сомго жакын
запастык тетиктерди сатып алууга
келишим түздүк.
Тик учактарыбызды капиталдык
ремонттоо үчүн Россиянын, Беларусиянын жана Казакстандын авиаремонт заводдорунун өкүлдөрү менен
сүйлөшүүлөрдү бир нече жолу өткөрдүк, азырынча каражат бөлүнө
электигинен тик учактарыбызды

ремонттон
өткөрө
элекпиз.
- Сиздердин өздүк
курамдагы
күжүрмөн учкучтук жана
адистик көндүмдөр,
күжүрмөн даярдык,
оперативдик-күжүрмөн даярдыктар тууралуу да айта кетсеңиз...
- Бул даярдыктардын баары иштелип чыккан жана атайын бекитилген
программалардын негизинде жүргүзүлүп жатты. Эң негизи - практикалык ок атуулар үзгүлтүксүз жана
кандайдыр бир терс көрүнүшсүз өткөрүлүп келгени кубандырат. Антке-

ни, дал ушундай шартта гана практикалык көндүмдөр эстутумда бекем
сакталат. Ошондуктан белгиленген
мерчемдеги машыгуулар, окуу-сабактар, даярдануулар өз маалында
ишке ашып жатты деп айтсам болот.
Буга кошумча биздин өздүк курамдын аскер кызматчылары “Коопсуздук-2018”, “Шумкар-2018”, “Мекен
чеги-2018”, “Иссык-Куль-антитеррор-2018”, “Взаимодействие-2018”,
“Чистое небо-2018” (Алматы шаары), “Воздушный мост-2018” (Екатеринбург шаары) деген эл аралык жана Кыргызстан ичиндеги
окуу-машыгууларга катышуу менен
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адистик чеберчилигин, көндүмдөрүн
арттырып, теориялык жана практикалык билим деңгээлдерин тереңдете алышты. Дал ушул билим жана
практикалык көндүмдөрүн жогорулатуу максатында биздин өздүк курамдын аскердик бөлүктөрүнөн жана
кошуундарынан перспективдүү офицерлер КМШ өлкөлөрүнүн учкучтар
жана абадан коргонуучу күчтөрдүн
Жогорку окуу жайларында окууларга барып келишти.
МИ-8МТВ тик учагынан парашют
менен секирүүгө жана окуу-машыгуу учууларына 180ден ашык аскер
кызматкери тартылды. “Эдельвейс”
аскер полигонунда жердеги буталарга ок атуу боюнча АСПны колдонуу менен учуулар, ошондой
эле тоо шарттарында аба кемесин
таштоого мажбур болгон учуучу-түпкөтөрүлүүчү тутумдун практикалык окуулары өткөрүлдү. Дагы
бир жакшы жаңылык - практикалык
ок атууларды жүзөгө ашыруу үчүн
75565 аскер бөлүгүндө автоматташтырылган бута, тактап айтсам,
алып жүрүүчү ок атуу жайынын радиобашкаруучу жабдуулары ишке
киргизилди.
Өткөрүлгөн
окуу-сабактардын,
машыгуулардын
натыйжасында
ПВОнун расчетуна 200дөй адис,
2500-3500 метр бийиктиктен ашкан
тоолуу аянтчаларда учууга жана ко-
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нууга уруксат (допуск) берилген 14
учкуч, мөөнөттүү кызматын өтөөгө
келген жогорку билимдүү жоокерлерден запастагы 50гө жакын офицер даярдалды.
Жыл ичинде тик учактарда 24
учуу нөөмөтү аткарылып, жалпысынан алганда алар абада 84 саат
35 мүнөт учушкан, самолеттордо 51
учуу нөөмөтү аткарылып, жалпысынан алганда алар абада 87 саат 21
мүнөт учушкан.
Улуттук гвардиянын, Кургактагы
аскерлердин, Мамлекеттик чек ара
кызматынын, Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин жана
Генералдык штабдын суроолору (заявкалары) менен жалпысынан 800гө
жакын аскер кызматкерлери жана
алардын үй-бүлө мүчөлөрү, 29 тонна 402 килограмм жүк ташылган.
Тоолуу аймактардан адамдарды куткаруу боюнча да иштер аткарылып,
7 адам андай жерлерден биздин күч
менен эвакуацияланды.
- Жакшы жетишкендиктерди
жаратыпсыздар, бул цифралардын артында көптөгөн мээнет
жана талбаган эмгек жатканын
көпчүлүк
түшүнө
бербестир.
2019-жылга карата кандай максаттарды алдыга койдуңуздар?
- Алдыда аткарыла турган иштер
көп. Аны биз өздүк курамдын жыл
жыйынтыктаган отурумунда тал-

кууга алып, анан бекиткенбиз. Алар,
абадан коргонуунун (ПВОнун) жана
авиациянын согуштук расчетторун
түрдүү кырдаалда күжүрмөн тапшырмаларды аткарууга даярдоо; чалгындоочу радиолокациялык системаларды өөрчүтүү; МИ-8МТВ тик
учактарын капиталдык ремонттон
өткөрүү, РФда капиталдык ремонттон чыккан жаңы “П-18” тибиндеги
эки РЛСти кабыл кылуу, ишке киргизүү. Ошондой эле Казакстандын
“Сары-Шаган” аскер полигонунда
биздин Абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүбүздүн жана авиациасынын күжүрмөн ок атуусун өткөрүү
боюнча сүйлөшүүлөргө жетишүү.
Анан албетте, аскер бөлүктөрүндө жана бирикмелерде кылмыштардын жана терс окуялардын алдын
алуу жана чара көрүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү негизги максаттарыбыз. Жалпылап алганда Абадан кол салуудан коргонуу күчтөрү
күжүрмөн даярдыкта жана коюлган
тапшырмаларды аткарууда жакшы
ийгиликтерге жетишкенге умтулаарын баса белгилегим келет. Ошондо биз, жалпы кыргыз армиясынын
арасында кайрадан биринчи орунду
ээлөөгө толук мүмкүнчүлүк алабыз
деп ишенем.
- Чоң рахмат, максаттарыңыз
орундалсын!
Аңгемелешкен Усен Полотов
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На полигоне «Эельвейс» отработаны вопросы
применения авиационных средств поражения
В течение трех жарких июньских дней 2018 года на полигоне
«Эдельвейс» Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской
Республики провели тренировку по
практическому применению авиационных средств поражения.
В ходе тренинга летный состав закрепил навыки и умения по эксплуатации вертолета Ми-8МТВ.
Основная часть тренировки была
посвящена практическому применению авиасредств поражения по наземным целям. Также были отработаны
действия при вынужденном покидании и аварийной посадке воздушного
судна в условиях горной местности.
«На подобных занятиях особое
внимание уделяется совершенствованию навыков эксплуатации авиатехники в условиях высокогорья.
Несмотря на определенную сложность данного норматива, наши военные летчики уверенно выполняют задачи, поставленные высшим военным
руководством Вооруженных Сил страны»,- отметил командующий СВО
полковник Кылычбек Айдаралиев.
Подобные мероприятия проводятся
ежегодно и направлены на повышение
летного и боевого мастерства личного
состава военно-воздушного компонента Кыргызстана.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРА КЫЗМАТЫ
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Чек арадагы кїжїрмєн ок атуулар менен
коштолгон командалык-штабдык машыгуулар
Мамлекеттик чек ара кызматынын Чүй облусу боюнча
башкармалыгынын “Ала-Тоо”
машыгуу майданында октябрь
айынын орто ченинде “Заслон-2018” командалык-штабдык машыгуулары күжүрмөн
ок атуулар менен болуп өттү.
Ком а н д а л ы к - ш т а бд ы к
машыгуулардын катышуучулары машыгуунун эки сценарийин иштеп чыгышты. Эки
сценарий тең анык болгон окуяларга жакындаштырылган.
“Заслон-2018”
командалык-штабдык
машыгууларынын экинчи фазасынын
жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара
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кызматынын Чүй облусу боюнча башкармалыгы мыйзамсыз куралчан топту жок кылуу
аракетин ишке ашырды.
Сценарий боюнча “Жашылдардын” аймагында “Джамаат” экстремисттик уюмдун
окуу-машыгуу
борборлорунун биринде террористтердин
топторун даярдоо аяктады,
алар “Кызылдардын” аймагында террордук актыларды
өткөрүүнү
пландаштырышкан. Ок атуу куралдары менен
куралданган кылмышкерлер
тобунун саны 10 адамдан 15
адамга чейин.
Мамлекеттик чек арага
жакын аймакта мал жайып

жүргөн малчылардын бири
куралчан адамдарды байкаган. Ал чек арачыларга тоодон капчыгай аркылуу калк
жайгашкан аймакка куралчан
адамдардын тобу тууралуу
билдирген.
Чек ара заставасында маалыматты алаары менен айгай
көтөрүлүп, чек арадагы кош
аракеттенген органдарга жана
чектешкен мамлекеттин чек
ара өкүлчүлүгүнө билдирилди. Мыйзамсыз куралчан топту чектешкен мамлекеттин аймагына кирип кетүүсүнө бөгөт
коюу максатында чек ара кезмети кылмышкерлер жүргөн
жердеги чек ара аймагын жа-

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

бышты. Чек ара заставасынын башчысы аскер кызматкерлери менен мыйзамсыз куралчан топтун жүргөн багытына бет алып, ошол учурда террористтер
тарабынан ок атууларга кабыл болушуп, атышуулар
башталды. Ушул убакта облустун башкармалыгынын такоол тобу чек араны көздөй квадроциклдердин коштоосунда эки БТРде жөнөштү.
Чек ара кызматынын басма сөз кызматы кабарлагандай, “Заслон-2018” командалык-штабдык машыгуулары ОБСЕнин Бишкек шаарындагы программалык кеңсесинин колдоосу астында төртүнчү жыл
катары менен өткөрүлүп жатат.
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Чек арада биз ишенген офицерлер турушат!

ТУРУКТУУЛУК ЄКЇМ СЇРГЄН
ЧЕК АРА ЗАСТАВАСЫНДА
Жалал-Абад облусу боюнча чек
ара башкармалыгынын єздїк курамы коўшу Єзбекстан жана Казакстан єлкєлєрї менен чектешкен
мамлекеттик чек ара тилкелерин
кайтарууга алган. Бул башкармалыкка караштуу “Бїргєндї”
чек ара заставасы 2009-жылы
тїптєлїп, коўшу Єзбекстандын
суу топтоочу коргонунун жанында жайгашкан. Оў флангынан їч
чакырымга дейре чек ара кезмети чыкса, сол флангы менен элїї
чакырымга кїнї-тїнї чек ара тозотуна чыгышат.
Он жылга жакын аралыкта бул
чек ара заставасы табигаттын кооз
жеринен орун алгандыктанбы,
їлгї болоорлук даражага жеткен
абалда камсыздалыптыр. Чакан,
баардыгы типтїї, талапка жооп
берген шартта єздїк курам кызмат
єтєйт экен.
РОССИЯНЫН КУРГАН ЧЕК
АРА ИНСТИТУТУНАН БИЛИМ
АЛГАН ТООЛУК ЖИГИТ
-“Россия Федерациясындагы
Курган чек ара институтун 2013жылы бїтїрїп келээрим менен Нарын чек ара отрядынын “Кынды”
чек ара туругунда оперативдїї
кызматтарда иштедим, тажрыйба
топтодум. Жыл тогошпой мени
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Баткен облусундагы “Миў-Булак”
чек ара заставасынын башчысынын кїжїрмєн кызмат боюнча
орун басары кылып которушту. Ал
жерде да климаттык єзгєчєлїктєргє, жергиликтїї калктын менталитетине кєнє тїшїї жеўил болгон
жок. Єзїм жєнєкєй нарындык жигит болсом, анан Россиядан аскердик жогорку билим алган болсом,
бул жакта турмуш такыр башкача
нукта тура. Єтє кылдаттыкты жана
тыкандыкты, адамга аяр мамиле
кылууну талап кылган учурда кызмат єтєдїм. Кандайдыр бир терс
кєрїнїшкє жол бербей, кызматымды устав талаптарына ылайык аткарганга аракет кылдым. Айтылуу
Аксай айыл аймагындагы “Капчыгай” чек ара заставасында дал
ушул турмуштук тажрыйбам, кошуналар менен алака тїзє билїї ыкмаларынын жардамы тийди десем
болот. 2015-жылы ал заставада
кызмат єтєп жїрїп улук лейтенант
наамын алаарым менен Айдаркен
чек ара отрядынын “Кайтпас” чек
ара заставасына башчы кылып
дайындашты. Баса, єздїк курам
жана жергиликтїї калк менен
алаканы тїзє билгендигим їчїн
ушул эле отрядда кїжїрмєн даярдык бєлїмїндє офицер болуп
да кызмат єтєдїм. Чек ара заставаларынын башчыларына сунуш

жана методикалык тажрыйба менен бєлїшїп, аброй топтой алдым
десем болот. Ошентип 2017-жылдын августунда ушул “Бїргєндї”
чек ара заставасына башчы болуп
келдим, турмуш бул жакта бир
калыпта, Баткендегидей чек ара
тилкелериндеги инциденттер жана
конфликттер жокко эсе”, - дейт
улук лейтенант Рустам Багышбеков.
“КОЎШУЎ ТЫНЧ –
СЕН ТЫНЧ”
(байыркы чыгыш элдеринин
макал-лакаптарынан)
Єзбекстан
тарап “Бїргєндї” чек ара заставасынын жоопкерчилигиндеги мамлекеттик чек ара тилкесин зымтор
менен, анын ортосунда кєзємєлдєєчї-издик тилке,
инженердик курулмалар менен
талаптагыдай тосуп алган. Биз тараптан бул иштер толук аткарыла
элек, бирок чек ара тилкесиндеги
чек ара режимин бузуулар, аткезчилик жїк ташуу жана башка укук
бузуулар дал ушул тосмолордун
айынан да жокко эсе десек болот.
Заставанын єздїк курамы УаЗ
“Пикап” менен камсыздалып, жоокерлердин талаптагыдай кызмат
єтєєсї їчїн пайдаланылат. Бул
чек ара заставанын жетекчиси
улук лейтенант Рустам Багышбеков мєєнєттїї кызмат єтєєгє кел-
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ген жоокерлердин ата-энелерине
єзгєчє ыраазы экендигин билдирди. Оштон, Жалал -Абаддан, Чаткалдан, Токтогулдан келип кызмат
єтєгєн жоокерлер ынтымагы бек,
бир айткан сєздї эки кылбаган
мыкты аскер кызматчылары болуп
беришти. Алардын ичинен їчєєсї
жогорку билимдїї болгондуктан,
жаштарга тийгизген туура таасири,
келечекке умтулууга їндєгєн чакырыктары Жалал-Абад чек ара отрядынын жетекчилиги тарабынан
колдоого алынган.
“ТАГДЫРЫМ ЧЕК
АРАЧЫ ОФИЦЕРГЕ
БАЙЛАНГАНЫНА
ЫРААЗЫМЫН!”

Бул сєз “Бїргєндї” чек ара заставасынын жетекчиси улук лейтенант Рустам Багышбековдун
жубайы Мухтарбек кызы Гїлназга таандык. –“Менин кесибим да
сиздикиндей – быйыл И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
университетинин
журналистика
факультетин бїтїрєм. Нарындык
чек арачы офицерге турмушка чыгып,
бир кыздуу болдук,
кызыбыз Айлин 1 жарым жаш болуп калды. Їйлєнїї їлпєтїн
єтєєрїбїз менен 15
кїндєн кийин Баткенге – чек ара заставасы-

на кете бердик. Кєп нерсени кєрє
элек экенмин, суунун тартыштыгына, светтин єчїп-кїйгєнїнє, жубайымдын чек арага чыгып кетип
чыр-чатактарды жєндєп, абалды
туруктуштырып кайтып келген
учурларына кубанычым толгон
кїндєрдї баштан кечирдим. Азыркы “Бїргєндї” чек ара заставасы
тынч, аял кишиге керек “цивилизацияга” жакыныраак экен, кызым
экєєбїз жыргап калдык. Буга кошумча кошуна “Жаштык” чек ара
заставасынын офицерлеринин жубайлары менен катташып турабыз,
майрамдарды, салтанаттарды бирге тосконго аракет кылып, жылуу
мамиледебиз”, -дейт Гїлназ тамашакєйлєнє.
СОЎКУ СЄЗ
Рустам да, Гїлназ да тоолуу Нарындын кулундары, тагдыр насип
буйруп, єлкєбїздїн алыскы аймактарында кызмат єтєшїп, минтип

кыргыз элинин мамлекеттик чек
арасын кайтарууга єз салымдарын
кошуп келишет. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде болот. Мекенине чын дили менен ак кызматын
арнайт. Каарманыбыздын жубайы
Гїлназ айткандай айлык-маяна
кээде жетсе, кээде жетпеген учурлар болот. Ал тартыштыкка моюн
сунбай, алдыга койгон максатка
жетїї, берген антка бек туруп,
Мекен чегин кайтарган мындай
їй-бїлєлєр кєп жана алар менен
сыймыктанабыз, аларга ишенебиз,
бар болгула чек арачылар!
Усен Полотов
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ВОИН ОТЕЧЕСТВА

ЧЕК АРА КАЙТАРУУГА -100 ЖЫЛ!
Үстүбүздөгү жылдын 28-майында мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүндө
жана азыркы убакта чек ара кайтарууга
тийиши бар адамдар “Чек ара кайтарууга
100 жыл” мааракесин өткөргөнү турушат.
Ушуга байланыштуу көптөгөн иш-чаралар уюштурулуп, биздин Кыргызстандык
чек арачылар да майрамды чыдамсыздык
менен күтүп жатышкан учур. Бардыгыбыз жакшы билебиз 28-май Советтик чек
арачылар күнү менен Кыргыз чек арачылар күнү бир күн болуп калгандыгы жөн
эле эмес. Бардыгын өз ордуна коюу үчүн,
кичине тарыхка кайрыла кетели.
ОРУС ИМПЕРИЯСЫНЫН АЗЫРКЫ
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕК АРАСЫН
1917-ЖЫЛГА ЧЕЙИН КАЙТАРУУСУ
Чек араны аныктоо жана кайтаруу ар
бир мамлекеттин тарыхында ташка тамга
баскандай болуп жазылып турат. Чек
арасыз мамлекет болбостугу айтпаса да,
бардыгыбызга айкын. XIX кылымдарда
азыркы Кыргызстандын аймагы коңшу
мамлекеттер менен өтө так аныкталган эмес. Коңшулар менен жайыттарга,
агып жаткан сууларга, тоо кыркаларына
жана уруулардын жайланышына жараша өзгөрүлүп турган. Чек араны коргоону көбүнчө ар уруулар өз алдынча жүргүзүшкөн. Улуттук коркунуч болгон кезде
бир нече уруулар биригип чек араны коргоп калышкан. Регулярдык армия болбосо да, ар бир уруудан кайгуулдар чыгып,
чек ара көзөмөлдөө заманга жараша жүргүзүлүп турган.
Көпчүлүк территория тоолуу болгондугуна байланыштуу, чек араны көзөмөлдөө жер уусун билген уруу башчыларына
оңой болгон жок.
Көчмөн эл, кыргыздын жерине көз
арткан коңшу элге, чек ара бар экендигин
жана аны коргоп турчу күч бар экендигин
билгизүү иретинде, мезгил мезгили менен
жортуулдарды уюштуруп, кан төгүүлөр
жана ошондой эле дипломатиялык иш-чараларды кеңири жүргүзүп турушкан. Отурукташкан эл аз болгондугуна жана чек
ара кагаз жүзүндө жазылбагандыгына
байланыштуу чек араны так аныктоо кыйынчылыкка турган десек жаңылышпайбыз. Чек ара белгилери жана анын сызыгы коңшулаш эл менен болгон ынтымакка
жана келишимге, жигиттердин санына
жана уруу башчыларынын акылмандуулугуна жараша өзгөрүп турган. Көпчүлүк
учурда уруулардын өз алдынча чек ара
кайтаруусу туруктуу болбостон, заманга
жараша өзгөрүп тургандыгы тарыхта жазылып турат.
XIX кылымда кыргыз-казак чабышы,
Кокон хандыгынын кысымы жана Кытай
империясынын Орто Азия элдерине болгон баскынчылык мамилеси Орус империясынын аймагын чоңойтууга түздөнтүз жол ачты. Көчмөндөрдүн өз алдынча
бири-бирине кылган мамилеси, экономикалык оор абал, башка мамлекеттердин
кыргыздардын ички саясатына тымызын
кийлигишүүсүнүн себебинен - ошол кездеги кыргыздардын чыгаан уулдарынын
кыргыз улутун бириктирип мамлекетти
түптөөсүнө мүмкүнчүлүк берилген жок.
Ушундай шарт Орус жана Кытай империясынын ошол кездеги кыргыздар
жашап жаткан географиялык аймагын
экиге бөлүп алууга ыңгайлуулукту түздү.
Азыркы Кыргызстандын Кытай Эл Республикасы менен болгон чек ара сызыгы ушундай шартта чийилип калды десек
болот. Оорлошуп бара жаткан эл аралык
абал, чек араны батыраак аныктап алууга эки империяны тең кызыктар кылып,
жергиликтүү элдин кызыкчылыгы кандай
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корголгонун бүгүнкү күн көрсөтүп турат.
Чек ара сызыгынын чийилиш тарыхы
1860-жылдын
2-ноябрындагы
Орус жана Кытай империясынын Пекин шаарында келишимге кол коюсунан
башталат деп эсептесек болот. Кийинки
Чугучак, Санкт-Петербург, Кашгар жана
Жаңы-Маргеланский протоколдору келишимдин уландысы болуп саналат. Чек ара
кагаз жүзүндө аныкталып, анан көрүнүктүү жерлерге белги коюлгандан кийин,
1893-жылдын 15-октябрында Орус императорунун жарлыгы менен чек араны
кайтаруу үчүн империянын каржы министринин кол астында Өзүнчө чек ара кайтаруу корпусу түзүлгөн.
Ал кезде чек араны азыркыдай кайтаруу мүмкүн эмес эле. Жергиликтүү эл чек
араны көп деле түшүнгөн эмес. Каалаган жеринен өтүшүп, көчмөн жашоосун
уланта беришкен. Бажы салыгын алуу,
адамдардын чек арадан өтүүсүн белгилүү
жерлерден өткөрүү жана көзөмөл чек ара
кайтаруу болуп эсептелген. Ошондуктан
чек арачылар белгилүү жерлерде тозоттордо туруп, калган жерлерге жергиликтүү уруулардын жигиттери көз салышкан.
1917-жылы 1-январда Өзүнчө чек ара
кайтаруу корпусу- Өзүнчө чек арачылар
корпусу, чек ара кайтаруучу округу жана
бригадалары-чек арачылардын округу жана бригадасы, кайтаруучулар-чек
арачылар болуп аталган.
СОВЕТ МАМЛЕКЕТИНИН
ЧЕК АРАСЫН КАЙТАРУУ
Совет бийлиги пайда болгондон
баштап, чек араны аныктоо жана кайтаруу маселеси кайрадан көтөрүлүп,
чечкиндүү чечимдерди кырдаал талап
кылды. Граждандык согуш, тышкы жана
ички кырдаалдын курчуп тургандыгына
карабастан, Коммунисттик партия саясий
жана экономикалык кырдаалды, улуттук
кызыкчылыкты, тарыхый калыптануу
жана коңшу мамлекеттердин эгемендүүлүгүн, алар менен жылуу мамиледе
болууну эске алуу аркылуу чек ара маселесин чечкенге аракет кылды.
1918-жылдын 30-мартында Чек ара
кайтаруу башкы башкармалыгы түзүлүп,
28-майда Элдик Комиссарлардын Кеңешинин Декрети менен жаш Совет республикасынын Чек ара аскерлиги түзүлөт.
1919-жылдын
18-июлунда
саясий-аскердик кырдаал өтө курчуп, граждандык жана чет элдик интервенцияга
каршы согуш болуп жаткандыгына байланыштуу, Жумушчу-Дыйкан Коргоо кеңешинин токтому менен чек ара аскерлиги
Элдик Комиссариаттын аскер бөлүмүнө,
анан акырындык менен Бүткүл союздук
өзгөчө-кырдаал комитетинин (Всесоюзный Чрезвычайный Комитет) бөлүмүнө
өткөрүлүп берилет.
1922-жылдын 27-октябрында Совет
Республикасынын Кытай тарап менен
болгон чек арасын кайтаруу үчүн Туркестан чек ара округу түзүлгөн.
1924-жылы Совет мамлекетинде аскер
реформасын жүргүзүүнүн натыйжасында Туркестан чек ара округу Орто Азия
чек ара округу болуп аталып, биздин
республикабыздын аймагында 3өзүнчө
чек ара комендатуралары түзүлгөн (Ош,
Нарын жана Ысык-Көл). Улуу Ата Мекендик согушка чейин чек ара кайтаруу
жана коргоо көбүнчө Кызыл Армиянын
аскер бөлүкчөлөрүнө жүктөлүп, басмачылар менен болгон согушта чек ара
кайтаруу жана коргоо тактикасы иштелип
чыккан. Кызыл Армиянын бөлүкчөлөрү
акырындык менен чек ара аскерлигине
айланышты. Мерчемдүү жерлерге тозот-

тор жана заставалар ачылып, чек ара аймактары жана тилкелери аныкталды. Чек
ара өкүлчүлүгү коңшу өлкөлөр менен чек
ара мамилесин түзүүгө көптөгөн эмгек
жумшады. Совет мамлекети кандай гана
кырдаал болбосун, чек ара тилкесине делимитация жана деморкация жүргүзүп
келди.
Улуу Ата Мекендик согуштун убагында Орто Азия чек ара округунун
чек арачыларынын күжүрмөн даярдыгы
Германия менен согушта Улуу Жеңишке жетүүгө чоң салымын кошушту. Чек
арачылар миңдеген чек ара бузуучуларды
жана чет элдик шпиондорду, агенттерди
кармашты. 1942-жылы Орто Азия жана
Казакстан чек ара округунун чек арачыларынын өздүк курамынан 162-Орто
Азия аткычтар дивизиясы түзүлүп, аталган дивизия 70-армиянын катарында фашисттик баскынчылар менен согушта өз
эрдигин даңазалай алды.
Согуштан кийин Чек ара аскерлиги
ар дайым мамлекеттин жана элдин колдоосунда болуп, чек ара кызматында
башкарууну жакшыртуу, күжүрмөн жана
материалдык, финансылык камсыздоо
максатында үзүлтүксүз реформалар жүргүзүлүп турду.Ушул мезгилде чек арачылардын укуктук базасы, чек ара кайтаруу
тактикасы жана жергиликтүү башкаруу
органдарынын милдеттери такталып,

жалпы элдик колдоого ээ болду. Чек ара
өкүлчүлүгүнө чоң маани берилип, коңшу
мамлекеттердин чек ара өкүлчүлүктөрү
менен жылуу мамиле түзүлдү. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууда чек
арачылардын орду аныкталып, чек араны
бекемдөө, кайтаруу жана коргоо стратегиялык багыт экендиги белгиленди. Чек
арачыларды даярдоо үчүн көптөгөн орто
жана жогорку окуу жайлары ачылды.
1980-жылдары Кыргызстандын чек
арачылары Ооган Респуликасында чек
ара кайтаруу күжүрмөн-кызматын өтөөгө катышып, мамлекеттик тапшырманы
аткарууда өздөрүнүн күжүрмөн милдетин
дагы бир ирет намыс менен аткарышты.
СССР кулаганда чек ара кайтаруу
үзгүлтүккө учураган жок. Акырындык
менен чек ара аскерлиги эгемендик алган өлкөлөрдүн жаңы түзүлө баштаган
улуттук чек ара аскерлери менен биригип, эгемендүү өлкөлөрдүн тышкы чек
арасын кайтарууну уланта берди. Саясий
жана экономикалык кырдаалга жараша кыргыз-кытай чек арасын кайтаруу
1999-жылга чейин Орусиянын чек арачыларына жүктөлдү.
КЫЗМАТТАШТЫК АРКЫЛУУ ЧЕК
АРАНЫ БЕКЕМДӨӨ

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР
Эгемендүүлүккө ээ болуу менен Кыргыз Республикасынын эң маанилүү маселесинин бири - чек ара коопсуздугун
камсыз кылуу болду.
Коопсуздук жана чек ара маселесин
чечүү - өлкө башчысынан жана мамлекеттен саясий эркти жана ыкчам чечимдерди кабыл алууну талап кылды. Советтер Союзунан жаш Кыргыз мамлекетине
кыргыз-кытай чек арасындагы 5 талаш
жер мурас болуп калды. Орусия менен
түзүлгөн келишимдин негизинде, Кыргыз Республикасынын жетекчилерине чек
ара кайтаруу маселесин карап, талдап,
тийиштүү мыйзамдарды иштеп чыгууга жана чек ара кайтаруу стратегиясын,
тактикасын аныктоосуна шарт түзүлдү.
Белгилей кете турган нерсе, ошол кезде эгемендүүлүккө ээ болгон мамлекеттер
“КМШнын тышкы чек арасын кайтаруу
жана сактап калуу - эң маанилүү жана
биринчи тапшырма”,- деп катуу көңүл
бөлүштү.
Бардык КМШ өлкөлөрүндө кандай кырдаал болбосун, Орусиянын чек арачылары чек ара кайтарууну тынымсыз жана
үзгүлтүксүз улантып жатышты. Кырдаалга жараша акырындык менен Кыргызстан саясий абалды турукташтырып,
мамлекеттик бийликти бекемдеп, коңшу
мамлекеттер менен мамиле түзүп, 1999жылы Кытай мамлекети менен болгон чек
араны өз алдынча кайтарууга даяр болду
десек жаңылышпайбыз.
1997-жылдын 12-ноябрында чек арадан өтүүчүлөрдү көзөмөлдөө максатында
Улуттук коопсуздук министрлигинин курамында Башкы чек ара башкармалыгын
түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын
Президенти буйрук чыгарды. Республиканын “Мамлекеттик чек ара” жана “Чек
ара кызматы” жөнүндөгү мыйзамдарын
ишке ашыруу максатында 1999-жылдын
28-майында Кыргыз Республикасынын
Президентинин “Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы” жөнүндө указы
чыкты. Указ боюнча Чек ара кызматы эки
түзүмдөн түзүлдү:
1.Чек араны кайтаруу жана коргоо
максатында-Чек ара кайтаруу Башкы
башкармалыгы Коргоо министрлигинин
курамында.
2.Чек арадан өтүүчүлөрдү көзөмөлдөө
максатында- Чек ара көзөмөлдөө Башкы
башкармалыгы
Улуттук
коопсуздук
министрлигинин курамында.
Президенттин Указын жана мыйзамдарды аткаруу максатында Кыргызстандын чек арачылары Орусия чек
арачыларынан кыргыз-кытай чек ара
тилкесин
кабыл алуусу жүргүзүлүп,
1999-жылдын 26-августунда кабыл алып
бүткөндүгү жөнүндө актыга кол коюлду.
Орусия чек арачылары кыргыз-кытай
чек ара тилкесин өткөрүп бергенден кийин, кыргыз чек арачыларына КМШнын
тышкы чек арасын кайтарууда кеңеш
берүү максатында, келишимге ылайык
бүгүнкү күнү да кызмат өтөп жатышат.
Көптөгөн жылдардан бери калыптанган чек арачылардын салттарын улантуу,
жаш муундарды чек ара коргоодо көргөзгөн эрдиктерге жана мекенчилдикке
тарбиялоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын
15-декабрындагы №696 Токтому менен
“28-май –Чек арачылар күнү” деп бекитилди.
УЛУТТУК ЧЕК АРА КЫЗМАТЫНЫН
КАЛЫПТАНУУСУ
Кыргыз Республикасынын Чек ара
кызматынын калыптануусу аймактагы
саясий жана аскердик кыйын кырдаалда болуп өттү. Атайын күтүп тургандай
болуп, кыргыз-кытай чек арасын кабыл
алгандан кийин, республиканын түштү-

гүндө чет элдик мыйзамсыз куралчан согушчандар басып киришти. Коңшу Тажик
жана Өзбек мамлекеттери менен чек ара
тилкеси аныкталбагандын жана ал тилкеде чек арачылардын жоктугу кырдаалды
ого бетер тааталдантып, мамлекет жетекчилеринен ыкчам чечимди кабыл алууну
талап кылды. Бир чети кыргыз-кытай чек
арасындагы талаш жерди чечүү, түштүктөгү согушчандардын мизин кайтаруу
жана тажик, өзбек мамлекеттери менен
чек ара тилкелерин аныктоо, кайтаруу
системасын киргизүү оңойго турган жок.
Ошол кездеги чек ара кызматынын жетекчилиги жана өздүк курамы өз милдеттерин так аткарып, кыска убакыттын
ичинде Лейлек, Баткен жана Айдаркен
чек ара отряддарын, заставалар жана
бөлүкчөлөрдү ачып, куралчан баскынчыларга татыктуу жооп берди. Куралчан кагылышууда көрсөткөн эрдиктери үчүн 18
чек арачы ар кандай мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланды.
Жаңы ачылган чек ара аскер бөлүктөрү, өздүк курам техникалык жана материалдык каражаттар менен толук камсыз
болгонго чейин, чек арачылар кыйынчылыкты намыс менен жеңип, чек араны
кайтарууну жана коргоону жагдайга жараша аткара алды.
2002-жылдын 31-августунда Кыргыз
Республикасынын Президентинин № 241
Указына ылайык эки Башкы башкармалык бириктирилип-Кыргыз Республикасынын Чек ара кызматы түзүлдү. Чек ара
кызматынын өз алдынча мамлекеттик орган болуп түзүлгөндүгүнөн баштап, чек
араны коргоо жана кайтаруу, чечим чыгаруу ыкчамдуу болуп калгандыгын белгилей кетсек болот. Азыркы күндө чек ара
кызматынын милдетин, укугун, өзгөчөлүгүн аныктаган жана башка керектүү болгон 60тан ашык ар кандай мыйзамдар,
укуктук актылар иштелип чыкты. Кытай
жана Казакстан менен мамлекеттик чек
ара толук делимитация жана демаркация
болуп маселе чечилген. Тажикстан жана
Өзбекстан менен мамлекеттер ортосунда чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Иштелип
чыккан пландын негизинде акырындык
менен Жалал-Абад, Талас жана Чүй облустарында чек ара аскер бөлүктөрү
ачылып, чек ара тилкелерине чек ара
заставалары, көзөмөл жайлары коюлду.
Чек ара өкүлчүлүгүнө көңүл ойдогудай
бөлүнүп, коңшу мамлекеттердин чек
арачылары менен түзүлгөн достук жана
кызматташтык, Чек ара кызматынын жетекчилеринин туура багыт алгандыгын
айгинелеп турат.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы жамааттык чек ара
коопсуздугунун тутумунун алкагында чек
ара маселелери жаатында эл аралык кызматташтыкты бекемдөө боюнча КМШга
мүчө өлкөлөрдүн чек ара аскерлигинин
Кол башчыларынын кеңеши, Шанхай кызматташтык уюму, ЕВРАЗЭСтин “БОМКА/КАДАП”, АКШнын “Тынчтык үчүн

өнөктөштүк” программалары жана эл
аралык миграция уюмдары менен, ошондой эле алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр менен эки тараптуу иш-чараларды
жүргүзүп келет. Чет өлкөлөрдүн чек ара
кызматтары жана эл аралык уюмдар
менен жигердүү иш алып баруунун жыйынтыгында, Кыргызстандын чек арачы
кадрларын даярдап, алардын кызматтык
жетишкендигин чек ара кайтарууда пайдаланып жана чек арачыларды заманбап
чек ара каражаттары менен жабдууга жетишти. Азыркы күндө Кыргызстандын
чек ара кызматы Орусия Федерациясы,
АКШ, КЭР, Түркия, Венгрия жана Германия өлкөлөрү менен тыгыз байланышта
болуп, чек ара коопсуздугу, мыйзамсыз
баңгизат, курал-жарак өткөрүүгө тоскоолдук коюу жана эл аралык терроризм
боюнча маалымат алмашып турушат.
КМШга мүчө өлкөлөрдүн чек ара
аскерлигинин Кол башчыларынын кеңеши иш жүргүзүү алкагында Кыргызстандын чек арачылары атайын чек ара
операцияларын өткөрүп жана катышып
турушат.
Баса белгилей кете турган нерсе, Мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги Орусиянын чек ара аскерлигинин
жетекчилиги менен жигердүү иш алып
баргандыгынан, бүгүнкү күндө кыргыз
чек арачылары заманбап курал-жарак,
байланыш каражаттары жана техникалар
менен камсыз болууда.
Бардык мамлекеттик, жергиликтүү
өзүн-өзү башкаруу органдарын кызматчыларынын заманбап технологиясын
чек ара кайтаруунун кызыкчылыгына
багыттоо жана колдонууну бириктирүү
максатында Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү 2012-жылдын март айында Чек
араны комплекстүү башкаруу Стратегиясын бекитти.
Биз ушул кыскача тарыхты карап туруп, өткөн 100 жылда чек ара
кызматы саясий, экономикалык жана аскердик кыйын кырдаалда жана кризистерде
аныкталып, түзүлүп жана өсүп чыкты. Ар
кандай кемчиликтерге, катачылыктарга
карабастан саясий, экономикалык жана
аскердик татаал кырдаал жана шарттарда чек арачылар өз милдеттерин так аткарып, курчуп, чек ара кызматы бардык
өлкөлөрдө коопсуздукту камсыз кылуучу
эң маанилүү орган экендигин тастыктай
алды.
Баткен коогалаңы, Ош кайгылуу окуясы, 2005 жана 2010-жылдардагы эки
жолку элдик революция, саясий жана экономикалык кырдаалдын тез өзгөрүүлөрү,
кыргыз чек арачыларынын кызматын
жана эркин иш жүзүндө текшерип, ого
бетер такшалтты. Кыска мөөнөттө болуп өткөн тарыхый окуялар мамлекеттин
жана чек ара кызматынын жетекчилери
чек араны бекемдөөгө, өркүндөтүүгө туура багыт тандап алгандыгын, кырдаалдын
өзгөрүүсүнө туура жана ыкчам чечим кабыл алып жүргөндүгүн далилдейт.
Азыркы күндө “Чек ара кайтарууга 100 жыл” майрамы астында, Кыргыз
Республикасынын Мамлекеттик чек ара
кызматы уюшулган, жогорку дээңгелдеги кесипкөйлөр менен камсыздалган,
заманбап курал-жарак жана башка каражаттар менен жабдылган, ар кандай ички
жана тышкы коркунучтарга жооп берүүгө
мүмкүнчүлүгү бар, күжүрмөн даярдыкта
турган мамлекеттик орган болуп эсептей
алабыз.
Кыргыз чек арачылары чек арачылардын тарыхын жана каада-салтын унутпай, намыс менен улантып келе жатышат.
Чолпонбек Буржуев,
КР МЧК ардагерлер
кеңешинин төрагасы
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«ТОКТОГУЛ - 2018»

2018-жылдын 19-июнунан 21-июнуна чейин Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Улуттук
гвардиясында, Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаарындагы Токтогул ГЭСинин объекттеринде биргелешкен атайын-тактикалык «Токтогул-2018» машыгуусу
өткөрүлдү.
Бул машыгуу аскер кызматчыларынын кесиптик
чеберчиликтерин өркүндөтүү, Кыргыз Республикасынын өлкөнүн инфраструктурасындагы өзгөчө ма-
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анилүү энергетикалык объекттеринин коопсуздугун
камсыздоо боюнча тапшырмаларды аткарууда, тиешелүү субъекттердеги өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу, ошондой эле стратегиялык объекттерге карата
болгон мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдүн кол салуусу
менен террордук аракеттерге каршы турууга алдын
ала даярдайт.
Улуттук гвардиянын бул машыгууга тартылган кошуундары менен бөлүктөрүнүн машыгуу өтүүчү рай-
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онго жүрүш жасоосу жана негизги ыкчам топтун жолго чыгуусу машыгуунун алдында жүзөгө ашырылды.
«Токтогул-2018» машыгуусу ОБСЕнин Бишкек шаарындагы Программалык кеңсесинин активдүү колдоосу алдында, ошондой эле облустун, Токтогул районунун администрациясынын, Кара-Көл шаарынын
мэриясынын, УКМКнын, ИИМдин, ӨКМдин, аймактык дарылоо мекемелеринин жана Токтогул ГЭСинин
администрациясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жогорку деңгээлде өттү.

Машыгуунун жыйынтыгында анын катышуучуларынын
арасындагы кайтаруудагы объекттердин коопсуздугун камсыздоо боюнча иш аракеттерде өзгөчө чеберчиликтери менен жогорку даярдыктарын көрсөткөндөр КР ККнын Улуттук
гвардиясынын Кол башчысынын медалдары, грамоталары
жана баалуу белектери менен сыйланышты.
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2018-жылдын мыкты башкаруу органы Улуттук гвардия!

2018-окуу жылынын аякташы менен
Куралдуу Күчтөрдүн түзүмдөрүнүн ар
бири өз тармактарында жыл жыйынтыгын чыгара башташты. Ноябрь айында
Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясы дагы
жыл ичинде аткарылган иш-аракет-
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терге карата тыянак
жана корутунду чыгарды. КР КК ГШнын коллегиясында
Улуттук
гвардия
өлкөбүздүн аскердик түзүмдөрүнүн
арасында жыл жыйынтыгы боюнча биринчи орунду ээледи
деп белгиленди.
Ошентип, 2018окуу
жылында
Улуттук
гвардиянын
кошуундары,
бөлүктөрү жана мекемелеринде окуу
жылына карата түзүлгөн планы аткарылды. Улуттук гвардия өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн сактоого даяр туруу, маанилүү
жана стратегиялык жайларды ишенимдүү кайтаруу, күжүрмөн күчтөр
менен каражаттарды даярдыкта кар-

мап туруу, мамлекеттик чек ара кызматына чек араларды кайтарууда көмөк
көрсөтүү боюнча иш-аракеттерди
татыктуу жыйынтыкташты. Бул жыйынтык
күжүрмөн-мобилизациялык
жана оперативдик даярдык, күжүрмөн даярдык, аскерлер кызматы жана
тарбия иштери, башкаруу органдары
жана аскер бөлүктөрүн, кошуундарын
ар тараптан камсыздоо, эл аралык кызматташуу, материалдык-техникалык
камсыздоо, өзгөчө маанилүү жана
стратегиялык жайлардын коопсуздугун камсыз кылуу, социалдык камсыздоо, окуу-материалдык базаны жакшыртуу ж.б. багыттарда жүрдү.
Аскер бөлүктөрүнүн командирлери менен штабдарды даярдоо, командалык-штабдык,
мобилизациялык
жана тактикалык окууларда, штабдык
машыгууларда, жыйындарда жана командирлик сабак учурунда ишке ашырылды. Мисалга: март айында 702
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аскер бөлүгүндө тактикалык-атайын
машыгуу өткөрүлдү, июнь айында Европадагы коопсуздук жана кызматташуу боюнча уюмунун Бишкек шаарындагы программалык офиси менен эки
тараптуу кызматташуунун негизинде
Кара-Көл шаарында «Токтогул-2018»
биргелешкен
атайын-тактикалык
машыгуусу болду. Сентябрь айында
714 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы
«Ысык-Көл-Антитеррор-2018» биргелешкен террорго каршы жана «Взаимодействие-2018» командалык-штабдык окуу-машыгууларга катышты.
Күжүрмөн даярдоодо аскерлерди
даярдоонун планына ылайык кенже
адистерди жана кошуундарды даярдоо
жүргүзүлдү. Андан тышкары рота-тактикалык машыгуулар, тактикалык
атайын сабактар, батальондук-тактикалык машыгуулар жана атайын сабактар өткөрүлдү. Ошондой эле талаа
чыгуулары үзгүлтүксүз уюштурулуп,
тажрыйбаларда бышыкталып турду. Бул багытта «Командирлик старт,
«Шумкар-2018», «Снайпердик рубеж-2018» таймаштары, тренингдери
болду. Окуу-материалдык базаны жакшыртуу жана өркүндөтүү максатында
жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында
718 (командири гв.полковниги Адилет Турсунов) жана 704 (командири
гв.полковниги Марат Нуралиев) аскер
бөлүктөрү үлгүлүү деп табылды. Улуттук гвардиянын спорттук иш-чараларга активдүү катышып алдыңкы орундарды алган учурлар катталды. Аскер
кызматы жана тарбия иштери боюнча
улуттук тарых музейинин имаратында
кароол жайы бөлүнүп берилди жана
жабдылды, март айында Ала-Тоо аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Туусун кайтарууга кароол
кызматы уюштурулду жана ардак кароол коюлду. ОБСЕ менен биргелешип
жемиштүү кызматташуунун натыйжасында видеобайкоо жана сигнализация
системалары алынды жана мамлекеттик стратегиялык мааниге ээ жайларга, аскер шаарчаларына орнотулду.
Тарбиялык иштер жетектөөчү документтердин, ГШнын буйруктары
менен директиваларынын негизинде
уюштурулуп турду. Бул багытта 718
аскер бөлүгү (командири гв.полковниги Адилет Турсунов) жана 707 аскер
бөлүгү (командири гв.полковниги
Бакыт Айипов) жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп мактоого татышты.
Эл аралык аскердик кызматташуунун алкагында апрель айында Кытай

Элдик Республикасынын куралданган
элдик милициясына таанышуу иш сапары болду. Октябрь айында Пекин
шаарындагы II Эл аралык снайперлердин таймашына Улуттук гвардиянын
ичинен тандалган, даярдыгы бар аскер
кызматчыларыбыз катышып келди.
Материалдык-техникалык камсыздоодо негизги күчтөр материалдык каражаттардын запасын өз убактысында,
үзгүлтүксүз толтуруп турууга, аскерлерди үлүштүн бардык түрү менен
камсыз кылууга, аскер бөлүктөрүн керектүү аскердик
техника жана
курал-жарактар
менен камсыз
кылууга, аларды күжүрмөн
даярдыкта кармап
турууга
багытталды.
Каражаттардын
жоголушуна,
мыйзамсыз чыгымдалышына
жол берилген
жок.
Турак-жайды пайдалануу
боюнча 2017-

2018-окуу жылына карата түзүлгөн
пландын негизинде имараттар жана
объектилер ремонттон өткөрүлдү.
Кышка даярдык толугу менен аяктады. Жыйынтык: Улуттук гвардия
2018-окуу жылына карата бекитилген даярдоо планында көрсөтүлгөн
иш-чараларды толугу менен аткарды
жана ишке ашырды. Ошондой эле
кийнки окуу жылына карата негизги
тапшырмалар көрсөтүлүп берилди.
Айнура Табалдиева
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Улуттук гвардиянын 707 аскер бєлїгї
жаўы конушка кєчтї
Баткен шаарында Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
Улуттук гвардиясынын 707 аскер
бөлүгү үчүн арналган казарманын
имаратын эксплуатацияга берүүгө
байланышкан иш-чаранын салтанаттуу ачылыш аземи болду.
Гвардиячыларды жаңы конуштуу
болуусу менен куттуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясынын
Кол башчысы гвардиянын полковниги Алмазбек Карасартов, жергиликтүү
өзүн-өзү башкаруу администрациясынан өкүлдөр келишти, андан тыш-
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кары шаар тургундары менен окуучуларынын арасынан да келгендер
болушту.
Өз куттуктоосунда полковник
А.Карасартов: Кайсы гана өлкөнү албайлы гвардиячылар мамлекеттүүлүк
менен эркиндиктин символу болуп
эсептелет, ал эми Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Улуттук
гвардиясы болсо жалпы эле Куралдуу
Күчтөрүбүздүн сыймыгы болуп саналышат жана бул сыймыкты алар татыктуу коргоп келе жатышат,-деди.
Жаңы, заманбап, керектүү инфратүзүмдөр менен толук жабдуулан-

ган имараттарда, жарык, кенен окуу
класстары, 120 орундук жылуу жоокерлер казармасы, турмуш-тиричиликти жүргүзүүчү бөлмөлөр, эс алуучу комнаталар жайгаштырылган.
Имараттын капиталдык курулушу
«Аскер курулуш» мамлекеттик мекемеси тарабынан ишке ашырылган. Казарма заманбап куруу технологиясында модулдук-чогултма конструкция
менен курулган, сейсмикалык коопсуздуктун зарыл талаптарынын баары аткарылган, ошондой эле жылуулукту
камсыздоочу, сактап туруучу жана үн
өткөрбөөчү жогорку системалары да
камтылган.
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ОБСЕ Улуттук гвардияга кол кабыш кылат!

2018-жылдын ноябрь айында Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясында
Бишкек шаарындагы ОБСЕнин Программалык кеңсесинин башчысы
Пьер фон Аркс мырза тарабынан видео байкоо системасынын жабдуула-

рын тапшыруу аземи болуп өттү.
Полковник А.Карасартов: «Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясы менен ОБСЕнин ортосундагы аскердик
кызматташуу мезгилинде өзгөчө маанилүү объекттердин коопсуздугун

камсыздоо, өздүк курамды учурдун
коркунучтарына өз кезегинде жооп
кылууга үйрөтүү боюнча бир топ
биргелешкен иш-аракеттер жүргүзүлдү. Бүгүнкү иш-чаранын жыйынтыгы, видео байкоо жабдууларын
алуу Баткен облусунун аймагындагы
стратегиялык инфратүзүмдөрдүн коопсуздугун мурдагыдан да сапаттуу
камсыздоого мүмкүнчүлүк берет,
ошондой эле КР ККнын Улуттук
гвардиясынын өздүк курамынын кызмат өтөөсүн жакшыртат жана оптималдаштырат»,-деп белгилеп өттү.
Пьер фон Аркс мырза жылуу маанайдагы жолугушууну уюштурушкандыктары, ошондой эле КР ККнын
Улуттук гвардиясы менен стратегиялык объекттердин коопсуздугун камсыздоо маселелеринде жемиштүү
кызматташтык жүргүзүшкөндүктөрү
үчүн ыраазы экендигин билдирди.
Видео байкоо системасынын жабдууларын тапшырууга байланышкан
иш-чара документтерге кол коюуга
байланышкан расмий бөлүк менен
тыянакталды.
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Армия топтомдору
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• Тарыхсыз калк куурап жок болоор...

Кыргыз жоокери тууралуу тарых эмне дейт?

Тээ илгертеден эле кыргыз эли жоокер калк болгон, эч качан тизесин бүкпѳгѳн. Кѳз карандысыздыгы үчүн күрѳшүп
келген. Ошол жоогерчилик доордо кыргыз аскерлери кандай
куралданган, аларды патриоттуулукка кандай тарбиялашчу,
курал-жарагы, жеген тамагы кандай болгон деген суроолор
окурмандарды кызыктырбай койбосо керек.
Ушул жана башка суроолордун тегерегинде тарых илимдеринин кандидаты, КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер,
III даражадагы “Манас” Орденинин ээси, “Мурас” фондунун
төрагасы, КР куралдуу Күчтөрүнүн запастагы капитаны
Молдокасымов Кыяз Сатарович менен маек курдук.

- Кыяз Сатарович, жогоруда айтылгандай, кыргыз эли жоокер калк
болгон дейбиз, айтсаңыз, ошол кезде
жоокерлерди, мындайча айтканда,
колду кантип топтошчу, тандоо,
ал кездеги талаптар кандай болгон?
Же жигиттердин баары аскер болчу
беле?
- Кыргыз эли байыртадан аскердик-демократия тартибинде жашаган
жоокер калк. Тарыхый шарт, душмандардын баскынчылыгы ушундай
жашоого мажбур кылган. Жаштайынан ат жалында өскөн кыргыздын
жашоосу күн сайын аскердик машыгууну элестеткен. Кыргыздын жазгы, күзгү, кышкы жайгашуусу да ар
убак согуштук тартипте болгон. Ар
бир үй-бүлө эркек уулдуу болууну самашкан. Ал бир чети мураскор катары
эсептелсе, экинчиден Мекенди коргоочу жоокер төрөлдү деп кубанычка
бөлөчү. Капысынан душман басып
кирсе, 15 жаштан 70 жашка чейинки
эркек аттуунун бардыгы жапа-тырмак жоого каршы чыгышчу. Ал эми
жоону көздөй аттанганда уруудан чыккан баатырлардын бардыгы, андан
сырткары үй-бүлөдө канча эркек уул
болсо, ошого жараша аскер куралган.
Жалгыз уулду артында мурас калсын
деп аяган учурлар кездешчү. Бирок
жапа-тырмак жоого аттанганда жалгыз уул үйдө калуудан намыстанып,
кошо чыгууга шашылчу. Кыргыздын
уруулук түзүлүшүнүн өзү да аскердик
жашоого ылайыкталган. Ар бир уруу
урукка бөлүнүп, ал бир атадан таркаган айылды түзүп, бири-биринен окчун жайгашып жашаган. Бул бир четинен мал чарбачылыгына, жайыт үчүн
ылайыкталса, экинчиден кокту-колот
жайгашкан айылдар сырткы душмандын кыргынынан сактанууга ыңгайлуу
болгон. Бир айылдан экинчи айылга
кабар жеткирүү да өтө ыкчамдыкта, оттун жардамы менен, чабармандардын
жардамы менен чагылгандай тездик-
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те жүрчү. Кабар жетээри
менен тез аранын ичинде
топтолуп, баскынчыларга
каршы тура алган. Буга тарыхый далил катары Тайлак баатырга жасалган кытай генералы Батуга каршы
согушту мисалга келтирсек
болот. Кыргыз аялдары жоокерлерге ок өткүс ак олпок
жана башка кийимдерди
тиккен чеберчилиги менен
айырмаланышкан. Андыктан кыргыз жоокерлеринин
кийими даяр, курал-жарагы
белен, аргымактары тапталып, ар убак
даярдыкта жашачу.
- Жүз башы, миң башы дегендерди
да түшүндүрүп кетсеңиз.
- Бул байыртадан бери сакталып
келген аскердик түзүм. Кыргыздын
байыркы бабалары сак, хуннулардан
бери сакталып келген, кийин бүткүл
дүйнөгө таралган эреже. Кыргыздарда мындай түзүм жай жашоосунда да
сакталган. Элди башкарууда он башы,
элүү башы, жүз башы, паңсат (беш жүз
башы), миң башы, түмөн деп кете берчү. Жай жашоодогу мындай түзүм, согуштук аракетте дароо күчүнө кирчү.
Он башыдан баштап миң башыга чейинки бир уруудан куралган аскердик
топ согуш талаасында бири-бирине
эш-арка болуп, жоктоого да ыңгайлуу
болчу. Бири-бирин тааныган жоокерлер ар убак бири-бирин колдоого жана
коргоого даяр болушкан.
- Аскердик наамдар кандай берилчү эле?
- Аскердик наамдар бөлүнгөнгө жараша берилген. Эң мыкты баатырлары менен даанышмандары миң башы
болушкан. Мында өң тааныш, бай-манаптардын урпагы экени көпчүлүк
убакта эске алынбаган.
- Ошол кезде жоокерлер тамак-аш
менен кандай камсыздалчу, эмне
жеп, эмне ичишчү эле? Ал кезде

атайын ашпозчулар болгонбу?
- Жоокерди тамак-аш менен камсыз
кылуу да зор мааниге ээ маселенин
бири болгон. Узак сапарда күлазык
пайдаланчу. Калган учурларда жоого
аттанган жоокерлерди айылдан топтолгон азык-түлүк, жылкы-койлор
дайыма коштоп жүргөн. Калган азыгы
жолдон, колго түшүрүлгөн мал жандыктардын, азык-түлүктөрдөн толукталып турган. Атайын ашпоз алган учурлар сейрек учураган. Көпчүлүк учурда
тыныгуу алган маалда жапа-тырмак
аракет кылышчу. Согуш убактарда
көчмөн жоокерлер кеч киргенде тыныгуу алчу. Ал учурда, өзгөчө түнкүсүн
кол салуу деген дээрлик болчу эмес.
Ошондуктан 1875-жылы Полот хан
(Молдо Исхак) түн ичинде кол салган падышалык аскерлерди «ууруларга окшоп түн ичи кол салдыңар» деп
күнөөлөгөн. Ичкен тамагы ун-талкан,
бышырылып талканга айландырган
эт болгон. Аны кыргыздар күлазык
деп коюшчу. Эт менен талканды же
күлазыкты кайнатылган сууга аралаштырып ичүү көп убакытты талап
кылбаган. Айрым учурларда ашпозчунун кызматын да пайдаланышканы
маалым.
- Курал-жарак, кийим-кече менен
камсыздалуусу кандай ишке ашчу?
- Кийим-кече тууралуу жогоруда
учкай токтолдук. Ал эми кыргыздар

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

курал-жаракка өзгөчө маани беришчү.
Байыртадан кыргыздар куралды мыкты даярдаган калк катары тарыхта белгилүү. Кыргыз каганатынын доорунда,
андан мурда колдонулган куралдар
археологиялык казуулардан табылып,
алардын өзгөчөлүгү белгилүү кыргыз
таануучу, профессор Юлий Сергеевич Худяковдун эмгектеринде кеңири
жазылган. Шибер талааларынан табылган кыргыздын курал жарактары
ар түрдүүлүгү жана курч-бекемдиги
менен айырмаланган. Темир гана эмес,
кыргыздар метеориттен да жаа жебелерин даярдаганы айтылып келет. Ал
эми Теңир-Тоо аймагынан белгилүү
археолог Кубат Табалдиев баштаган
археологдор тарабынан табылган курал жарактар да мыктылыгы менен айырмаланат. Кыргыздар темир иштетүү
жагынан алдыга эч кимди салбаганы
тарыхый эмгектерде жазылып келет.
-Курал-жарактардын
түрлѳрү,
аларды колдонуунун ыкмалары боюнча кандай тарыхий маалыматтар
бар? Мисалы «шылк этме», «союл»,
«чокмор», «зоот» ж.б.у.с. курал-жарактарды кыргыздар ойлоп тапкан,
кыргыз жоокери гана колдоно билген
деген пикирлер канчалык деңгээлде
чындыкка коошот?
- Албетте жогоруда айтылгандай
кыргыздар ар түрлүү курал-жарактарды даярдашып, пайдаланып келишкен.
Жоону көздөй жаадан ок жаадырганда
ышкырык үндөр чыгып, душмандын
үшүн алчу. Кыргыз жоокери негизинен ат үстүндө болуп, «Ат адамдын
канаты» деп эсептелчү. Андыктан ат
үстүндө жүрүп душманга сокку урган
курал-жарактарды
пайдаланышкан.
Шылк этме дегени бышык жыгач, долоно, табылгыдан жасалган эки билектей таякты кайыш менен улаштырып
жасачу. Же болбосо бул кадимки эле
мунчакинин көлөмдүүсү десек да болот. Союл да жогорудагыдай бышык
жыгачтан жасалган. Чокмор томолок
кырдуу болуп коргошундан же темирден жасалып, жыгачка бекитилген
өзгөчө курал болгон. Жаа жебесинен,
мийиздүү найза, кылычтардан сактануу үчүн темирден түрлөп жасалган
зоот кийимдерди кийишкен. Айрым
учурда темирден жасалган калкан пайдаланышкан. Мындай курал-жарактар,
аскердик кийим-кечектер чыгыштан
батышка кеңири тараганы тарыхтан
маалым.
-Тарыхта кыргыздардын аскердик-тактикалык ыкмаларынын кайсысы аналогу жок, теңдешсиз ыкма

катары бааланып калган, ошондой
маалымат барбы?
- Кыргыздардын аскердик-тактикалык ыкмалары да мыкты болгон.
Тийип качып курчоого алуу, бүркүттөй
шукшурулуп тийүү, оромо, бурама деген ыкмалар аркылуу душманга катуу
сокку урулчу. Жекеме-жекеге чыгып
беттешүүсү да өзгөчөлөнүп турчу.
Мындай учурда беш-он мүнөт сөз
менен айтышып, мазактап, андан соң
карсылдашкан беттешүүгө өтүшчү.
Беттешүүдөн соң аламан, же болбосо
душмандарды жабыла каптаган тактиканы колдонушкан. Кээ бир аргасыз
учурларда ар түрлүү амалдарды пайдаланышкан. Айрым уламыштар боюнча
эбегейсиз алптар кийген бут кийим,
баш кийимдерди жасап душман келээр
жолго таштап коюшкан. Мындай
чоң кийимдерди кийген адамдар менен кантип согушмак элек деп артка
көздөй кеткен жоолор болгон. Же болбосо күндүзү чаңдатма, түнү чачырата
от жагышып, санынын көптүгү менен
душмандын үшүн алган. Даанышмандардын кеңеши менен душмандар ичкен сууну башка жака буруп, суусуз
калтырган. Же болбосо чечек оорусун
жайылткан азык-түлүктөрдү «калтырып» кетишкен. Эң башкысы миң
сандаган душманга туруштук берчү
кыргыздын көк жал баатырлары душмандын үшүн алып турганы жазма булактарда баяндалып келет.
- Азыр патриоттуулукка, мекенчилдикке тарбиялоо дейбиз, ошол
кезде жоокерлердин духу кандай болгон, кандай тарбия болгон, кандай
методдор колдонулган?
- Кыргыздар жоокерлерди тарбиялоого өзгөчө көңүл бөлүшкөн. Ар
бир кыргыз жети жашына чейин жети
атасын, алардын баатырлыгын билип
тарбияланышкан. Эр жигитти намыска
чакырган макал-лакаптары, баатырлыкка тарбиялаган уламыш-дастандары
өтө күчтүү өнүккөн. Өзгөчө кичи эпосторунан баштап, даңазалуу «Манас»
дастаны кыргыз жоокерин мекенчилдикке, мамлекетчилдикке тарбиялоонун бирден-бир дабасы болгон. Ар
бир кыргыздын көкүрөгүндө «Манас»
орноп, анын эбегейсиз күчү душманга
тайманбай чыкканга чакырган. «Мекенди көздүн карегиндей сактайлы»
деген ураан ошол жоокерчилик заманда пайда болуп, аны ар бир кыргыз зор
намыс менен аткарган. Жоого аттанаарда ар бир кыргыз ант кабыл алып,
аны кыйшаюусуз аткарчу. «Ант урат!»
- деген сөз кыргыз жоокерин өтө зор

жоопкерчиликке чакырып турган. Кыскасы ар бир кыргыз төрөлгөндөн көзү
өткөнгө чейин чыныгы жоокер, намыска бек болуп тарбияланчу.
- III Дүйнѳлүк кѳчмѳндѳр оюну да
ѳттү. Кыргыздар «кѳчмѳндѳр цивилизациясынын алып жүрүүчүсү»
(носители кочевой цивилизации)
экендигин далилдеди. «Кѳк-Бѳрү»
оюнуна катышкан «ковбойлор» командасы тууралуу жазган «Вашингтон таймс» гезити «Бул оюн талаа
согуштарына таптоочу кыргыздын
күжүрмѳн даярдыгынын эквиваленти» деп баа берген. Ушу пикирлерди
сиз кандай тарыхий маалыматтар
менен камсыздап бере аласыз?
- Сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз
окшойт. Кыргызстанда өткөрүлүп келген көчмөндөрдүн 3-жолку Дүйнөлүк
оюну кыргызды дүйнөгө таанылткан
өзгөчө окуя болду. Айрымдар бул оюнга мынча каражат кетти деп, маселени
майдалагысы да келишти. Чындыгында аз каражат менен мындай керемет
оюнду өткөргөн кыргызга суктангандар көп болбодубу. Көчмөндөр оюну
кыргыздын эс тутумун жаңылаган,
өткөн тарыхы, жашоосу аркылуу дем
берген өзгөчө окуя болду. Кыргыз
өзүн-өзү тааныганда гана ойгонуп,
жанданып зор ийгиликтерди жасаганга даяр зор күчкө айланаары анык.
Биз өткөрүлгөн зор оюндарды ошондой күчкө айландыра алдыкпы? – бул
башка маселе. Эгерде айландыра албасак ал улуттук элитанын, массалык
маалымат каражаттарынын тайыздыгы
менен алсыздыгы! Көчмөндөр оюнундагы күрөштүн түрлөрү, көк бөрү, ат
жалында тай туяк атуу жана башка
оюндардын бардыгы жоокерчилик турмуштун кадыресе көрүнүштөрүнөн.
Өз убагында ар бир оюндун тарбиялык
мааниси зор болгон. Биз аны аңдап билип, ааламдашуу доорунда да кошо ала
жүрүүбүз зарыл. Ал биздин өткөн жашообуз менен тарыхыбыз! Өткөн жашообуз менен тарыхыбызды унутканыбыз - тамыры кыйылган даракты
эске салат. Тамырсыз дарак сыяктуу
эле тарыхсыз калк куурап жок болоорун унутпасак!
- Убактыңызды бөлүп, маңыздуу
маек куруп бергениңиз үчүн рахмат.
Кыргыз
жигиттеринде
патриоттуулук сезими күчөп, тарыхчы
агасынын айтканын эстутумунда
ардайым сактап, берген антка бек
тураарына ишенели!
Суроо салгандар
Римма Даниярова, Үсен Полотов
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ВОИН ОТЕЧЕСТВА
• Ч.Т. Айтматовдун 90 жылдыгына карата

Айтматов ааламы

2018-жылы залкар жазуучубуз
Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына
карата иш-чаралар дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлүп жатат. Республикалык
арадагерлер кеңеши жазуучунун 90
жылдыгынын алкагында уюштурулуп жаткан иш-чараларга өздөрүнүн
салымдарын кошконго үлгүрүштү.
Куралдуу Күчтөрдүн ардагери,
Республикалык арадагерлер кеңешинин төрагасы отставкадагы генерал-полковник Мырзакан Субановдун жетекчилиги алдында бир катар
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арадагерлер июль айында Чыңгыз Айтматовдун туулган жерине, Шекер айылына барып
келишти.
Ардагерлердеги
максат кеменгер жазуучунун
туулган айылында уюштурулуп жаткан үй-музей менен
таанышуу жана өздөрүндөгү
сүрөттөрдү
музейге тапшыруу болду.
Ошентип,
акырындык менен сүрөткө,
маалыматка, буюмга
байытылып жаткан
үй музейге бул жолу
Чыңгыз Айтматов менен Мырзакан Субановдун бирге түшкөн
сүрөтү кошулду.
- Ал жылдар 1986-жылдар
эле…, деп эскерет сүрөттүн
тарыхы тууралуу кыскача айтып берүүдө Мырзакан Үсүрканович. - Мен ал кездерде 42
жашта элем, Россия Федерациясынын (мурдагы СССР) Калининград
шаарында 1984-жылы дивизиянын
командири болуп дайындалгам, дивизиябыз толук айтканда, биринчи
гвардиялык, москвалык-минскилик,
Ленин ордендүү, Суворов ордендүү,
эки жолку Кызыл Туулуу, 2-мотоаткычтар дивизиясы деп аталчу. Коммунисттик партиянын, СССР деген
улуу державанын учуру болгондуктан 1986-жылы партиянын XXVII

съезди өткөрүлдү. Бул съездге биздин аскердик бөлүктөн делегат болуп мен жөнөтүлдүм. Съездге СССР
курамындагы ар бир республикадан
делегаттар келишкен, алардын арасында албетте, менин туулуп өскөн
Мекеним Кыргызстандан да өкүлдөр келишкен экен. Алар менен учурашып, баарлашып
калдым, арасында
Чыңгыз Айтматов
да бар экен. Ал
учурда
жазуучу
элге кеңири белгилүү болуп, таанылып калган кези
эле. Ошол жерде
жазуучу менен биринчи жолу кол
алышып кездешип, сүйлөшкөн элек
жана жердештер катары (экөөбүз
тең Талас өрөөнүнөн болгондуктан)
эстеликке сүрөткө түшкөнбүз. Мына
ошол кездешүүдөн кийин Чыңгыз
Айтматов менен өз ара мамиледе
болуп сүйлөшүп турдук, мен Кыргызстанга келип Коргоо министрлигинде иштеп турганымда жазуучу
чет мамлекетте элчи болуп жүрдү,
кызматыма байланыштуу чет мамлекеттерге чыкканымда, же кээ бир
иш-аракеттерде көп эле жолугушууларды өткөрдүк.
Ал өз учурунун улуу ойчулу болгон, ар дайым токтоо, оор басырыктуу адам эле. Ар бир окуяга, ар бир
ишке терең ойчул философ катары
мамиле кылып, жөнөкөй жарандар
көрбөгөн нерсени көрүп, башкача ойго келбеген маанини таап, сөз
менен иштеген чебердин чебери,
сүрөткердин сүрөткери катары улуу
чыгармаларды жарата алган. «Акылдуунун өзү өлсө да сөзү өлбөйт» деп
айтылган эмеспи, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, андагы маани,
жазуучунун каармандары аркылуу
айтып кеткен сөздөрү кылымдарды
карытып айтыла берээрине ишенем,
- деп эстелик-сүрөттүн таржымалы
тууралуу кыскача айтып берди.
Айнура Табалдиева
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Фестиваль военной прессы
«Аскер Медиа - 2018»
7 ноября 2018 года в городе
Астана (Республика Казахстан)
были подведены итоги Республиканского фестиваля военной
прессы «Аскер Медиа-2018»,
проведенного по инициативе Министерства обороны Республики
Казахстан.
На церемонии награждения в
качестве почетных гостей присутствовали главы оборонных
ведомств государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Начальник
Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев также посетил данное мероприятие.
Конкурс проходил по десяти
номинациям - «Лучшая телевизионная программа», «Лучшая
радиопрограмма», «Лучший материал о Вооруженных Силах
Республики Казахстан в зарубежных СМИ», «Лучший материал в
печатных СМИ», «Лучшая работа
в информагентстве», «Лучшая
фоторабота», «Лучшая работа в
социальных сетях и блог-платформах», «Лучший военный обозреватель», «Лучший юный журналист» и «Лучший материал в
региональных СМИ».

В то же время, публикация
представителя
Вооруженных
Сил Кыргызской Республики
подполковника Бакытбека Эргешбаева была признана одной
из лучших среди более четырехсот журналистских работ.
Указанному военнослужащему в торжественной обстановке
были вручены благодарственное
письмо от имени Министра обороны Казахстана и ведомственная
медаль МО РК «За вклад в укреЗавершился фестиваль гала-концертом с участием звезд эстрады, танцевальпление международного военного
ных
и вокальных коллективов страны.
сотрудничества».
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ВОИН ОТЕЧЕСТВА

Курсы ПВК в Сан-Рэмо
С 29 октября по 11 ноября 2018 года
делегация Вооруженных Сил Кыргызской Республики приняла участие
в международных военных курсах
по Праву вооруженных конфликтов
(ПВК), проведенных на базе Международного института гуманитарного
права в г.Сан-Ремо (Италия).
В текущем году общее количество
слушателей превысило девяносто человек, представивших вооруженные
силы тридцати государств мира (Испания, Франция, Италия, Финляндия,
Швеция, Германия, США, Саудовская
Аравия, Индия, Молдова, Беларусь,
Россия, Украина, Китай, страны Африки, Центральной Азии, Кавказа).
В течение двенадцати дней участниками было изучено десять модулей
(тем), объединенных в три блока: базовый блок, занявший первые три дня
тренинга, был посвящен введению в
ПВК, что позволило слушателям получить теоретические знания об основных договорах, конвенциях, протоколах, легших в основу принципов
Права военного конфликта. Во втором блоке были проведены штабные
упражнения, включившие в
себя ряд последовательных
задач с учетом различных
стратегических ситуаций
- вооруженный конфликт
локального масштаба, международный вооруженный
конфликт с последующей
оккупацией и действия по
задержанию в рамках миротворческих операций. В ходе заключительных занятий были заслушаны лекции, вслед за которыми последовали
практические тренинги на указанную
тему (ситуационные игры с новыми
вводными), которые завершились «деловой игрой» по применению ПВК в
каждом из отдельных сценариев.
Участники были распределены на
пять учебных групп - две группы (англоязычная), две группы (русскоязычная), и одна группа (китайская). В них
подробно рассматривались отдельные
темы, изучались конкретные ситуации,
вырабатывались решения в соответствии с принципам ПВК и последующей презентацией для всей группы.
В ходе проведения командно-штабных учений членами групп организовывались свои штабы, в которых
офицеры решали вопросы примене-
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ния Права вооруженных конфликтов,
исходя из направлений конкретного
подразделения в ходе ведения военной
операции.
Вместе с тем, особое внимание было
акцентировано на том, что в командно-штабных упражнениях превалирующая часть вопросов была сосредоточена на аспектах ПВК, при этом штабы
предоставляли исходные обстановки с
учетом «военных тонкостей» (территория, месторасположение и действия
противника, его военно-морских и
воздушных сил, условия местности
и погодные условия), которые были
направлены на то, чтобы сделать дискуссии более плодотворными. В этих
целях инструкторы заранее предусмотрели элементы неясности и многовариантности в данных об обстановке и
условиях вооруженного конфликта.
В свою очередь, поиск ответов и
правильное принятие решения потребовали от участников «стопроцентной
выкладки»: слушатели скрупулезно изучали и затем уверенно руководствовались нормами и принципами, статьями
и пунктами международных конвен-

ций и протоколов в области Международного гуманитарного права и других
документах, регламентирующих вопросы ведения военных действий при
принятии ими заключительного решения.
В итоге, общая цель курсов была
достигнута - обучаемые изучили основные принципы ПВК, освоили значения защитных сигналов и знаков,
определения различных категорий лиц
и обьектов с точки зрения Права; уяснили различия в применении правовых норм в различных стратегических
ситуациях, применения различных
способов и средств ведения военных,
боевых действий и принятия эффективного решения в сложившейся ситуации с учетом норм Права вооруженных конфликтов, изучили правовую
базу и условия нейтралитета, права

и обязанности нейтральной стороны
в военных конфликтах, историю расследований военных преступлений
(национальными судами, специально
созданными международными трибуналами, Международным уголовным
судом), аспекты индивидуальной ответственности военнослужащего (комбатанта)
и ответственность самих
командиров.
Кроме этого, в ходе подготовки зачетного ответа на вводные слушатели
курсов обсуждали и коллективно подготавливали ответы, демонстрировали
свои знания и умения в определении и
применении норм ПВК, регулирующих
внутренний вооруженный конфликт и
отличия от норм, применяемых в международном вооруженном конфликте
или в иной ситуации насилия, не являющейся вооруженным конфликтом,
умения определять правовые нормы,
применяемые в период оккупации и в
операциях по задержанию, различия
между правовыми инструментами,
применяемыми в миротворческих операциях (операциях по поддержанию
мира).
По завершению курсов руководство Международного института
гуманитарного права вручило участникам сертификаты и памятные
вымпелы, и организовало прощальный ужин в знаменитом ресторане
«Ла-Пиньеза».
Не менее насыщенными были
культурные мероприятия: студентам
была предоставлена возможность
посетить всемирно известные достопримечательности Европы - города
Милан, Вентимилья, Ницца, а также
княжество Монако и его район Монте-Карло, по праву считающийся Центром международного туризма.
Следует отметить, что Международный институт гуманитарного права был основан в 1970 году и является
независимой организацией, главной
целью которой является содействие
применению, развитию и распространению знаний в области гуманитарного права. Особое место в деятельности
Института занимают международные
военные курсы ПВК, в которых принимают участие представители вооруженных сил стран практически всего
земного шара.
Главный редактор журнала
«Мекен аскери» Усен Полотов

КР КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН ЖУРНАЛЫ - • ЖУРНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КР

Авторский коллектив

Гүлзат Джарашева

Автандил Эркинбаев

Темирбек Токталиев

Римма Даниярова

Элиза Арапбаева

Айнура Табалдиева

Бакыт Эргешбаев

Саламат Алмазбеков

Кубатбек Эсенбеков

Алмаз Кочорбаев

Гүлмайрам Саалаева

Усен Полотов

Журнал зарегистрирован в Министерстве юстиции КР 28 ноября 2016 года,
серия РСМИ № 000620. Адресс: Ул. Логвиненко, 26, е-mail: press@genstaﬀ.gov.kg

101

