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Президенттик стипендия ээлери

2018-жылдын
акыркы
күндөрүндө окуусунда ийгиликтерге жетишкен, коомдук иштерге активдүү катышкан жана жакшы
жагынан айырмаланган 69 студентке стипендияларды Кыргыз
Республикасынын Президенти –
Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы колбашчысы Сооронбай Жээнбеков
тапшырды. Бул иш-чарадан Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер институтунун курсанттары дагы четте калган
жок. Тагыраак айтканда, 4-курстун
курсанттары Чыңгыз Капаров менен Кудайберген Муканбетов Кыргыз Республикасынын Президентинин «Окууда, илимий чыгармачыл
жана коомдук иштерде ѳзгѳчѳ айырмалангандыгы үчүн» Грамотасы
жана Президенттик стипендияга
татыктуу болушту.

Курсант Кудайберген Муканбетов: - "Башкы кол башчыбыз Сооронбай Жээнбековдун колунан Грамота жана Президенттик стипендия
алганыбыз - бул биз үчүн чоң стимул. Аскер институтунда билим
алып жатканыбызга сыймыктанабыз. Бизге татыктуу билим берип
жатышкан Аскер институтунун жетекчилигине, мугалимдер жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Бул
стипендияга татыган экөөбүздүн
эле ийгилигибиз эмес, альмаматерибиз - ушул Аскер институтунун
жалпы окутуучулар жамаатынын
жетишкендиги экендигин баса белгилей кетмекчибиз.
Эми мындан ары дагы окууларыбызда эң жакшы көрсөткүчтөргө жетишкенге, кыргыз элибиздин,
Ата Мекенибиздин аскердик коопсуздугунун ѳнүгүшүнѳ ѳз салымын кошкон болочоктогу мыкты
аскер кызматчысы болгонго бүт дитибизди жумшайбыз деп ишендирип кеткибиз келет”, - дешет жаӊы
стипендианттар.
Ийгилигиңер менен, курсанттар!
Үлгүлүү курсанттарыбыз менен
биз ар дайым сыймыктана жүргөндөй бийиктиктерди багындыргыла,
алга кыргыз Аскер институту!
Назик Сооронбаева

Сыйлыкка татыган офицер

КР КК Абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн кол башчысынын
жалпыга маалымдоо жана коомчулук менен байланыш боюнча жардамчысы майор Тимур Кулманбетов
III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын
даярдоого жана жогорку уюшкандыкта өткөрүүгө кошкон олуттуу
салымы үчүн Кыргыз Республикасынын премьер-министринин ыраазычылык каты менен сыйланды.

Катта "Кереметүү жерибизде тынчтыктын, кең пейил элибизде биримдиктин, мамлекетибизде туруктуу өсүштүн болушу үчүн
мындан ары да билимиңизди, жөндөмүңүздү жана тажрыйбаңызды
жумшай бересиз деп ишемем", - деп
жазылган.
Мындай сыйлыкка татыган офицерлерибиз арабызда көп болушуна
тилектешпиз!

АСКЕРДИК
МАРШТАР
ЖЫЙНАГЫ
> 7-бет

Комплекстїї имараттардын ачылыш аземи
2019-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын (МЧК) кыргыз-тажик участкасында “Ортобоз” жана “Достук” чек ара заставаларынын жаңы комплекстеринин жана КР МЧК Баткен облусу боюнча башкармалыгынын “Бөрү”
атайын милдет аткаруучу отрядынын комплекстүү имаратынын
ачылышынын салтанаты болуп өттү.

Модулдуу имараттардын заманбап комплекстери өзүнө бардык
зарыл болгон инфраструктураны камтыйт: административдик
жайлары бар казармаларды, офицердик (прапорщиктер) курам
жана алардын үй-бүлөлөрү үчүн турак жайларды, кампа жайларын, техниканы оңдоочу жана сактоочу жабык бокстарды, кызматтык иттер үчүн вольерлерди, ошондой эле өздүк курам үчүн мончо. Жаңы комплекстерде ок атуу боюнча даярдык өткөргөн окутуу
жайлары жана спорттук аянттар да каралган.

“Ортобоз” жана “Достук” чек ара заставаларынын жаңы комплекстеринин, ошондой эле КР МЧК Баткен облусу боюнча башкармалыгынын “Бөрү” атайын милдет аткаруучу отрядынын комплекстүү
имаратынын курулушу жана камсыздалышы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы Евразиялык экономикалык кызматташтыкка кошулуу
процессинин алкагында Кыргыз Республикасына техникалык колдоо көрсөтүү Келишимине ылайык жүргүзүлгөн.
“Чек ара коопсуздугун камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын
приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Республикабызда аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсү үчүн тиешелүү шарттарды түзүү боюнча бир катар көрүнүктүү иштер аткарылууда.
(Теманын уландысы 4-бетте)
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Тїндїк-чыгыш регионундагы офицер-тарбиячылардын жыйыны
2019-жылдын 9-январынан
11-январына чейин Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтөрүнүн Күжүрмөн даярдоо борборунун базасында Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн кошуундары
жана бөлүктөрүнүн командирлеринин өздүк курам менен иш
жүргүзүүчү орун басарларынын
окуу-методикалык жыйындары
болду.
Жыйынга катышуу үчүн КР
Куралдуу Күчтөрдүн Генералдык штабынын, Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин, Мамлекеттик чек
ара кызматынын, Кургактагы
аскерлердин, Абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн жана

Жыйын Куралдуу Күчтөрдө
бирдиктүү тарбиялоо иштерин
уюштурууну иштеп чыгууну
максат кылды.
Лекциялар менен инструктордук-методикалык сабактар-

Улуттук гвардиянын кошуундары жана бөлүктөрүнүн тарбия
иштери менен алектенген кызматчылары тартылышты.

дын жүрүшүндө аскер кызматчыларынын өздүк курам менен
иштөө боюнча көндүмдөрү жакшыртылды, аскердик тартипти

В декабре 2018 года в г.Москва под руководством начальника Объединенного штаба
ОДКБ прошла рабочая встреча
руководителей органов оперативной и боевой подготовки оборонных ведомств государств-членов Организации.
В мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Секретариата и
Объединенного штаба ОДКБ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования системы совместной
подготовки органов управления, формирований сил и
средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
В своем вступительном слове начальник Объединенного
штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил:
«Эффективность проведенных
в 2018 году совместных учений
свидетельствует о правильности комплексного подхода к организации
оперативно-стратегического учения «Боевое
братство», в ходе которого мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки

увязаны между собой по целям,
задачам, месту и времени на
едином фоне военно-политической и военно-стратегической
обстановки».
Генерал-полковник А.Сидоров подчеркнул, что, учитывая текущую военно-политическую обстановку в регионах

чыңдоодогу, тарбиялоодогу актуалдуу маселелер талкууланды, өздүк курамдын психологиялык, социалдык-укуктук жана
маданий иш-аракеттери каралды, ошондой эле жаңыдан кир-

гизилген, же өзгөртүүлөргө
туш болгон колдонуудагы айрым мыйзамдар ж.б. менен таанышып чыгышты.
Ушул сыяктуу иш-чараларды январь айынын экинчи жарымында
Кыргызстандын
түштүк-батыш регионунда да
өткөрүү пландалган.
Жыйындар КР КК ГШнын
инспекцилоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун
басары полковник Талантбек
Кулбаевдин жетекчилиги алдында өткөрүлдү.
Нургуль Кынатова

Рабочая встреча руководителей органов
оперативной и боевой подготовки в Москве

коллективной безопасности и
приоритеты государств-членов
Организации в сфере военной
безопасности, при планировании мероприятий оперативной
и боевой подготовки акцент целесообразно ставить на отработку вопросов мобильности
разнородных сил и средств Войск (Коллективных сил) ОДКБ.
В этой связи, в регионах коллективной безопасности в ходе учений необходимо отрабатывать
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практические действия Войск
(Коллективных сил) ОДКБ, направленные на пресечение вооруженных провокаций, в том
числе на государственных границах и противодействие силовому давлению в отношении
стран Организации.
За основу был взят подготовленный Объединенным
штабом ОДКБ вариант оперативно-стратегической обстановки для разработки
проектов замыслов совместных учений (тренировок),
проводимых в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Боевое
братство-2019».
Определено, что в следующем году указанное учение
пройдет в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной
безопасности.
В то же время, участникам
встречи была предоставлена
возможность детально обсудить широкий спектр вопросов
и достичь договоренностей по
совершенствованию системы
совместной подготовки органов управления, а также формирований сил и средств системы коллективной безопасности
ОДКБ.

• Мероприятия в ВС КР

77-летие войсковой части СВО
31 декабря 2018 года в
войсковой части 97632 Сил воздушной обороны Вооруженных
Сил Кыргызской Республики состоялся митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине со дня
образования.

срочной службы.
Данное событие не ограничилось одним митингом-реквиемом. Так, в преддверии 77-й годовщины среди частей СВО ВС
КР прошел турнир по мини-футболу на кубок «Командира вой-

В мероприятии приняли участие личный состав и ветераны,
в различные годы проходившие
службу в части.
Присутствовавший на торжественном мероприятии командующий Силами воздушной обороны ВС КР полковник
Кылычбек
Айдаралиев поздравил
военнослужащих с
очередной датой и
вручил им почетные грамоты, денежные премии и
ценные подарки.
Кроме
этого,
приглашенным гостям была
предоставлена
возможность ознакомиться с условиями жизни и быта
военнослужащих

сковой части 97632», по итогам
которого первое место заняла
команда войсковой части 99718,
второе - команда сборной «Молодежи» и третье - команда войсковой части 97632.
Тимур Кулманбетов

Курал саткандар соттолду

Бишкектин Биринчи май райондук соту Чек ара кызматынын кампаларынан курал-жарак уурдоого байланыштуу ишти
карап бүттү.
Бул тууралуу Жогорку соттон кабарлашты. Чечимге ылайык,
Чек ара кызматынын төрт кызматкери 12 жылдан 17 жылга чейин
соттолушту. Дагы алты адам беш жылдан сегиз жылга чейин шарттуу түрдө кесилди. Ал эми курал сатууга тиешеси бар кылмыштуу
топтун өкүлү 21 жылга эркинен ажыратылды.
Чек ара кызматынын бир нече кызматкери курал-жарак сатып жүргөнү 2017-жылы ачыкка чыккан эле. Анда 2014-жылдан
2016-жылга чейин аскер бөлүктөгү бир нече кызматкер өз ара сүйлөшүп алып, кампада сакталган курал-жарактарды уурдап чыгып,
сатып жүргөнү аныкталган.
Бул иш боюнча 13 адамга Кылмыш кодексинин алты беренесинин негизинде айып тагылды. Алардын арасында мурдагы аскер
жана милиция кызматкери менен кошо жөнөкөй жарандар да бар.
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• Подготовка специалистов
С 10 января 2019 года на базе
Центра боевой подготовки ВС
КР проводятся сборы по повышению квалификации военнослужащих, выдвинутых на должности командиров батальонов и
их заместителей соединений и
частей Вооруженных Сил.
В ходе сборов военнослужащие ознакомятся с единой системой комплексного технического обслуживания и ремонта
вооружения и военной техники,
средств связи, требованиями
руководящих документов; рассмотрят вопросы укрепления
морально-психологического состояния личного состава, межличностные конфликты и пути
их предотвращения, вопросы
военного законодательства; изучат особенности организации
и прохождения военной службы различными категориями
военнослужащих; получат возможность теоретически и практически освоить все этапы организации боевой подготовки и
проведения занятий с личным
составом, в том числе вопросы материально-технического
обеспечения; закрепят свои знания по тактическим приемам
ведения современного боя; изучат требования к организации
боевой подготовки личного состава, а также выполнят упражнения учебных (контрольных)

Учение да труд к славе ведут
стрельб из стрелкового оружия.
Занятия проводятся под
руководством офицеров Генерального штаба и преподавательского состава Центра боевой подготовки ВС КР
и направлены на то, чтобы
предоставить военнослужащим основной объем знаний,
необходимых для их дальнейшей служебной деятельности на новой ответственной должности.

Пресс-служба
Сухопутных войск ВС КР

Подготовка специалистов РХБ защиты в войсках

С 6 по 28 декабря 2018 года в
войсковых частях 73809, 36806
и 30295 Сухопутных войск Вооруженных Сил Кыргызской Республики прошла подготовка
специалистов
радиационной,
химической и биологической
защиты: химиков-разведчиков,
химиков-дегазаторов и огнеметчиков.
Основная цель сборов - развитие у личного состава практических навыков, умений и качеств,
необходимых для выполнения
задач РХБ защиты.

В ходе занятий привлеченный личный состав изучил основы РХБ защиты, характеристики отравляющих веществ,
материальную часть приборов,
огнеметов и комплектов РХБ защиты.
В частности, в подготовке химиков-разведчиков
основное
внимание было уделено подготовке машины РХБ разведки к
обнаружению зоны заражения,
изучению материальной части
приборов радиационной и химической разведки (войскового прибора химической разведки, измерителя мощности дозы
ДП-5В, газосигнализатора ГСП11, АСП-12) и основных характе-

ристик отравляющих
веществ, а также их
воздействие на лиц,
находящихся в зоне
заражения.
Были
отработаны действия химиков-разведчиков при
развертывании
постов РХБ наблюдения
с учетом особенностей местности, погоды и продолжительности дня, проведены
тренировки по подготовке приборов радиационной, химической разведки к работе
и отработке нормативов
по РХБ защите.
В подготовке химиков-дегазаторов
основное внимание было
акцентировано на изучении материальной части
комплектов специальной
обработки вооружения
и военной техники, подготовке рецептуры для
специальной
обработки, порядке и последовательности специальной
обработки техники, обеззараживании участков местности.

В ходе занятий были проведены тренировки по выполнению нормативов по РХБ защите
при развертывании комплектов
специальной обработки войск.
Следует отметить, что выполнение нормативов по РХБ защите при надевании средств индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи является «основой основ» для каждого специалиста РХБ защиты.
В ходе подготовки огнеметчиков до личного состава были
доведены назначение, состав и
устройство реактивных пехотных огнеметов (РПО, РПО-А),
а также приемы и правила
стрельбы из РПО (РПО-А) с отработкой
нормативов
по подготовке огнеметов к стрельбе. Отработаны действия огнеметчиков в общевойсковом
бою во взаимодействии
с подразделениями других родов войск.
Завершились сборы
сдачей зачетов и проведением состязаний на
лучшего
специалиста
химика-разведчика и огнеметчика.
Начальник отдела
РХБ защиты ГШ ВС КР
подполковник
Абдилазиз Жолдошов
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• О нас пишут, о нас говорят

Вооруженные Силы Кыргызстана
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ХРОЛЕНКО СЧИТАЕТ,
ЧТО КЫРГЫЗСТАН ИМЕЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПАКТНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, НО ЭТО КОМПЕНСИРУЕТСЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ
СИСТЕМОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ СНГ
Днем рождения Красной ар- спублики во главе с начальником
мии считается 23 февраля 1918 Генерального штаба Вооруженгода. В этот день под Псковом и ных Сил страны генерал-майоНарвой вновь сформированные ром Райимберди Дуйшенбиевым
войсковые части остановили ав- с официальным визитом посестро-германских захватчиков, тила Республику Узбекистан. В
которые продвигались вглубь рамках указанного визита состояРоссии (декрет о создании но- лась встреча с министром оборовой армии был подписан меся- ны Узбекистана генерал-майором
цем ранее).
А.Азизовым, первая за всю истоКрасная армия прошла че- рию двусторонних отношений
рез множество войн: Граждандвух независимых государств на
скую, советско-польскую, соуровне руководителей оборонных
ветско-финскую, два афганских
похода, конфликты в Прибалти- ведомств. В ходе встречи был обке и Средней Азии, бои на озере сужден широкий спектр вопросов
военного сотрудничества и перХасан и у реки Халхин-Гол.
Красноармейцы участвовали спективы его дальнейшего разв Гражданской войне в Испании. вития, в частности, особое вниРККА пришлось испытать рав- мание было акцентировано на
ный войне период сталинских необходимости консолидации сорепрессий. Великий подвиг со- вместных усилий по обеспечевершила Красная армия в годы нию региональной безопасности.
Великой Отечественной.
Следует отметить, что визит
В феврале 1946 года она была начальника Генерального штапреобразована в Советскую ар- ба ВС КР в Узбекистан явился
мию, которая действовала до логическим продолжением реа1992 года и не исчезла бесслед- лизуемых курсов двух стран, нано. История продолжается и в правленных на активизацию странаши дни. Служенье воинское - тегического сотрудничества во
свято, боевые традиции остают- всех областях взаимодействия, в
ся в наследство и неделимы.
том числе военной.
Много громких событий проВ ноябре 2018 года глава Генизошло за минувшее столетие, штаба ВС КР встретился с наизменилась политическая кар- чальником Генерального штаба
та мира, но военнослужащие ВС Турции генералом армии
большинства стран СНГ до се- Яшаром Гюлер, а затем с мигодняшнего дня считают себя нистром обороны Турции Хупреемниками боевого духа, тра- луси Акар. Стороны обсудили
диций Красной и Советской ар- вопросы военного сотрудничемии. А мощное вооружение и ства между оборонными ведомвысокая боеспособность наци- ствами Кыргызстана и Турции
ональной армии по-прежнему и определили дальнейшие перостаются признаками сильной спективы, отметив высокий урои развитой государственности.
вень взаимопонимания и подКЫРГЫЗСТАН
держки между двумя странами,
Кыргызстан имеет относи- о чем свидетельствуют взаимтельно компактные вооружен- ные визиты на уровне высшего
ные силы общей численностью политического и военного рукооколо 10 тыс. чел. (включая Су- водства в 2018 году.
хопутные войска и Силы возДвустороннее военное содушной обороны). Отчасти это трудничество между воорукомпенсируется
Объединен- женными силами Кыргызской
ной системой ПВО СНГ, кото- Республики и Турецкой Респурая постоянно развивается и блики традиционно развиваетсовершенствуется. Совет глав ся по таким направлениям как
государств СНГ поставил цель военно-техническое взаимодейсоздать к 2025 году объеди- ствие, военное образование, боненную систему воздушно-кос- евая подготовка, проведение сомической обороны стран Со- вместных учений и тренингов.
дружества, которая включает
На сегодняшний день осноподсистемы поражения средств ву Вооруженных Сил Кыргызкосмического нападения.
стана составляют Генеральный
Кыргызстан успешно разви- штаб Вооруженных Сил, Госувает сотрудничество в оборон- дарственный комитет по делам
ной сфере с соседними страна- обороны КР, Сухопутные войми.
ска, Силы воздушной обороны,

В частности, в Генеральном
штабе Вооруженных Сил Кыргызской Республики 16 февраля 2018 года состоялась встреча начальника Генштаба ВС КР
генерал-майора
Райимберди
Дуйшенбиева с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбутом Атамкуловым.
Также в июне 2018 года военная делегация Кыргызской Ре-

Национальная гвардия ВС и Государственная
пограничная
служба КР. Согласно указу Президента КР "О Военной доктрине Кыргызской Республики"
(которая опредеөляет систему
официально принятых взглядов
на военное строительство), около 75 процентов военнослужащих составляют контрактники.
Кыргызстану в наследство
достались войска и боевая техника Среднеазиатского военного округа Советской армии, дислоцировавшиеся на территории
республики. Республиканские
Вооруженные Силы образованы
указом Президента КР от 29 мая
1992 года.
источник:https://ru.sputnik.kg

4

17-январь 2019-жыл

• Редактордун колонкасы

АРМИЯНЫН АБРОЮН КЄТЄРЄЛЇ!
Саламатсыздарбы,
урматтуу окурмандар!
Мына биз сиздер менен
2019-жылдын алгачкы айында жолугушуп отурабыз. Кирип келген Жаңы Жылыңыздар менен!
Өтүп кеткен 2018-жыл КР
Куралдуу Күчтөрү үчүн, анын
ичиндер аскер кызматчылары үчүн жаман жылдардан
болгон жок. Канчалаган биргелешкен машыгууларды өткөрдүк, чет мамлекеттерге барып эл аралык машыгууларга
катышып Кыргызстандын желегин желбиретип, биздин жигиттер өздөрүнүн кесипкөйлүгүн, чеберчилигин көрсөтүп, өз ишинин чыныгы устаты экендигин далилдей алышты.
Материалык-техникалык камсыздоо үзгүлтүксүз жүргүзүлүп,
техникалар, жабдуулар, кийим-кече жылдан-жылга жаңыланууда. Контракттык негизде кызмат өтөгөн жоокерлерибиздин маяналары көтөрүлдү. Бир топ аскер кызматчылар көптөн бери
көксөп келген батирлерин алышты. Бул ар бир үй-бүлө үчүн
жакшы жетишкендик эмеспи...
КР Куралдуу Күчтөрдүн жетекчилиги ар дайым: -Ийгиликтердин баары жалпы Куралдуу Күчтѳрдүн ѳздүк курамынын
талыкпаган эмгегинин аркасы менен ишке ашып отурат,- деп
талбай айтып келет. Анын сыңары, сиздердин ар бириңиздер
аткарып жаткан иш биздин туулган жерибиз, сүйүктүү Ата Мекенибиз болгон Кыргызстандын аскердик коопсуздугун, аймактык бүтүндүгүн сактоого кошкон салымыңыздар, жогорудагыдай чоң ийгиликтерди жаратууда.
Ал эми биз – “Ыйык милдет” гезитинин жамааты жалпы
аскерде болуп жаткан жаңылыктарды сиздерге жеткирүүнүн
үстүндө талыкпай иштеп келебиз. Биздин максат – сиздер жасап жаткан иштерди, талыкпаган мээнетти, ийгиликтерди, жетишкендиктерди гезит аркылуу жайылтуу. Аскер кызматынын
кадыр-баркын көтөрүү. Кызматта айырмаланган жоокерлерди гезит бетине чыгарып, ага мындан да мыкты кызмат өтөөгө
стимул, түрткү берүү.
Ар бир гезиттин өзүнүн стили, ага жараша окурманы бар.
Биз мындан ары да маалымат айдыңын жакшыртуу үчүн биргеликте аракеттенели. Сиздерден кат-кабар, аскердик бөлүктөрүңүздөгү жакшы саамалыктар тууралуу жылуу пикирдеги
маалыматтарды күтөбүз. Дал ошондой маалыматтар ар бир гезиттин өзөгүн түзөөрүн, жер-жерлерде бири-бирине үлгү боло
турган жакшылыктарды жаратаарына салым кошолу, жалпысынан кыргыз армиясынын оброюн көтөрүүгө бүт дитибизди
буруп, ак дилибизден кызматташалы!
Кирип келген 2019-жыл да Мекен алдында аскердик ант берген ар бир Кыргызстандын жараны үчүн үмүттөрдүн орундалган, максаттардын ишке ашкан жылы болсун!
Жергебизде ар дайым тынчтык болуп, биздин курал-жарактар, техникалар машыгууларга эле колдонулсун.
Жараткан Кыргызстанды сактасын!
Терең урматтоом менен,
“Ыйык милдет” ведомстволук
гезитинин редактору
капитан Римма Даниярова

куттуктоо

"Ыйык милдет" ведомстволук гезити салтка айланган куттуктоосун улап, январь айында жарыкка келген кыргыз армиясындагы жетектөөчү курамдын аскер кызматчыларынын ысымдарын
атай кетели. Элибизде "атын атаса куту сүйүнөт" деп айтылгандай, КР КК Генералдык штабынын башчысынын орун басары полковник Чомоев Нурлан Нуридиновичти жана КР Коргоо иштери
боюнча мамлекеттик комитетинин финансы-чарбалык бөлүмүнүн
башчысы полковник Нурсеитова Гульмира Мелисовнаны туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз!
Мекен үчүн өтөп жаткан кызматыңыздарды талбай улап, мындан ары да жакшы ийгиликтерди жарата беришиңиздерге тилектештик билдиребиз. Сиздерге чың ден соолук, кажыбаган кайрат
жана үй-бүлөлүк бакыт каалайбыз!

Комплекстїї имараттардын ачылыш аземи
(Теманын башталышы 1-бетте)
Кыргызстандын
ЕАЭКте
интеграцияланышынын
алкагында заманбап чек ара
комплекстери, өткөрүү пункттары курулмакчы жана курулуш
иштери мындан ары дагы уланмакчы. Муну менен биз бүгүнкү күнү жаралып жаткан
коркунучтарга жана чакырыктарга каршы тура алчу чек ара
коопсуздугунун эффективдүү
системасын
түзүүдөбүз,-деп
баса белгиледи иш-чарадагы сүйлөгөн сөзүндө Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысы генерал-майор
Райимберди Дуйшенбиев.
Чек ара заставаларынын
жаңы комплекстеринин жана
атайын милдет аткаруучу отряды үчүн комплекстүү имараттардын ачылышынын салтанаттуу
аземине
Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу
Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев,
КР МЧК жана Баткен облусунун
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, аксакалдар, ошондой эле
КР МЧК Баткен облусу боюнча
башкармалыгынын өздүк курамы катышты.

Жаш кожолуктагы кубаныч

Баткен облусунун кошуна Тажикстандын үч айылы менен
чектешип турган «Достук» чек
ара заставасында чек арачыларга турак жайдын ачкычтарын
тапшырышты.
Алардын бири Ядгарбек Алдоозов. Ал эки жылдан бери оор
шарттарга карабастан жергиликтүү тургундарды жана чек
араны кайтарат. – Бул жерлерде

жашоо шарты татаал. Мен үйбүлөм менен батирде жашайм,
батир меники болбогондуктан акча төлөйбүз. Эгерде үйбүлөңдө баары тынч болсо, эртеңки күн, финансы маселелери
тууралуу ой-толгоолоруң жок
болсо кызматың да тынч, ойдогудай өтсө керек. Ошого карабастан ант берүү менен киришкен кызматыбызды кынтыксыз

аткарганга аракет кылабыз.
Чек аранын тынчтыгы биздин
колубузда экендигин жакшы
түшүнөм,-деди ал. Бүгүн анын
көптөн берки учкул кыялы
жүзөгө ашты. Ядгарбек Алдоозовго жана анын үй-бүлөсүнө
бардык шарттары менен үй берилди.
Кыргыз
Республикасынын
Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев Мамлекеттик чек ара
кызматынын офицердик курамына турак жайлардын ачкычтарын тапшырды. Андан
соң жаңы үйлөрдү карап чыгып,
аларга кирип даам сызып баарлашууга жана чын жүрөгүнөн
чыккан куттуктоолорун билдиргенге дагы үлгүрдү.
Бул күнү Ядгарбек менен
бирге чек ара кызматынын бир
тобу жаңы үйлүү болушту, алардын кубанычтарында чек жок.
Усен Полотов, Баткен.
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Орусиядан аскер техникалары келди!
Кыргыз Республикасынын
Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 15-январда КР
Мамлекеттик чек ара кызматына автомобиль техникасын
тапшыруу аземине катышты.
Жардам Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия
Федерациясынын Өкмөтүнүн
ортосундагы Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуу процессинин алкагында Кыргызстанга техникалык
жардам көрсөтүү боюнча Макулдашууну ишке ашырууга
ылайык берилди.
Техника боюнча маалыматты КР Мамлекеттик чек ара
кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев берди.
Президент
Сооронбай
Жээнбеков Кыргызстан чек
ара коопсуздугу тармагында гана эмес, башка дагы кызматташтыктын маанилүү тармактарында берилип жаткан
Россиянын жардамын жогору
баалай турганын белгиледи.
Мамлекет башчысы эки тараптуу мамилелерди бекем-

деп, аймактык коопсуздукту камсыздаганы үчүн Россия
тарапка, Президент Владимир Путинге ыраазычылык
билдирди. «Биз Россия менен
болгон стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштыкты,
колдоосун жогору баалайбыз.
Мындан ары дагы ЕАЭБдин
алкагында кызматташтыкты
бекемдөөгө Кыргызстан менен Россиянын келечеги үчүн
салым кошууну улантабыз», —
деп белгиледи Президент Сооронбай Жээнбеков.
Иш-чарага Россия Федерациясынын Кыргызстандагы
Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Андрей Крутько
жана РФ Транспорт министрлигинин
«Росчегарасынын
объектилерин куруу жана эксплуатациялоо боюнча дирекциясынын» кеңешчиси Михаил Семенов катышты.
Өкмөттөр аралык Макулдашууга ылайык, Россия ЕАЭБдин чек арасынын кыргыз участогуна, анын ичинде өткөрүү
пункттарынан сырткары жер-

лерди дагы техникалык жана
инженердик жабдуу боюнча
жумуштарга 48,58 АКШ долларын бөлүп берүүдө.
Россия тарап 125 даана автомобиль жана атайын техниканы алып келди, анын ичинде адамдарды жана жүктөрдү
ташуучу өтүмдүүлүгү жогору
автомобилдер, сүйрөгүч автомобилдер, экскаватор-жүктөөчүлөр, автокрандар, санитардык унаалар, атайын
багыттагы унаалар, бургулоочу жабдыктар бар. Мамлекеттик контракттын суммасы 3
млн АКШ долларды түзөт. Макулдашуунун алкагында техникалык жана инженердик
жабдуу 93%га өздөштүрүлдү.
Мындан тышкары, колдонууга чек ара бөлүктөрү үчүн
11 имараттардын жана жабдыктардын комплекси киргизилип жатат, алардын көп
бөлүгү
2018-жылы
жана
2019-жылдын январь айында
ишке киргизилди.
Кыргыз Республикасынын
Президентинин басма сөз
кызматы
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Кызматын аяктаган жоокерлерден эскермелер...
Куралдуу Күчтөрдүн катарында кызмат өтөө ар бир жарандын ыйык милдети. Армия эр жигитти жигиттик сапаттарга тарбиялоочу мектеп деп айтып келишет эмеспи. Армияга келип
аскердик кызматтарын өтөп бүткөн жоокерлердин айрымдарынын бир жылдан кийинки ой-пикирлерин окуп көрөлү.
Назарыңыздарда Куралдуу Күчтөрдүн Абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн 99718 аскер
бөлүгүндө кызмат кылган жоокерлердин, аскерден кетээр күндөрдө калтырган жазмалары...
Мен ефрейтор Рустам Дүйшөгулов 1997-жылы 17-февралда
Чүй облусундагы Кемин районунун Боролдой деген айылында жарык дүйнөгө келгем. Өзүм
Кемин райондук аскер комиссариаты тарабынан мөөнөттүү
аскер кызматына чакырылып,
99718 аскер бөлүгүнө түшкөм.
Кызматым билинбей эле өтүп
кетти. Менин оюмча ар бир кыргыз жигити аскерде кызмат
өтөөсү керек, бул анын парзы.
Армияда жүргөндө көп нерсеге
үйрөндүм, ата-энемдин баркын
түшүндүм.
Ефрейтор
Рустам Дүйшөгулов
***
Мен, ефрейтор Б.Ы. Жарамүдүнов, 1996-жылы 22-декабрда Нарын облусунун Нарын шаарында туулгам. Бишкек
шаарынын Октябрь райондук
аскер комиссариаты тарабынан
чакырылып келгем. Абадан кол
салуудан коргонуу күчтөрүнүн
99718 аскер бөлүгүнө оператор
РПС П-18 бөлүмчөсүндө кызмат өтөп бүттүм. Кызматымда
жүрүп өтө көп нерсенин - досторумдун, ата-энемдин, бир туугандардын баркын билдим. Менин оюмча кызмат өтөө-бул
ар бир жарандын Ата Мекенге

берүүчү парзы.
Бизди көп нерсеге үйрөткөн
офицерлерге, прапорщиктерге жана сержанттарга терең таазим кылам жана баардык кыргыздын жигиттерин аскерде
кызмат өтөөгө чакырам.
Оператор, ефрейтор
Б.Ы.Жарамүдүнов
***
Мен ефрейтор Ж.Т.Темирбеков 1994-жылы 21-декабрда Нарын облусунун Ак-Талаа
районунун Жогорку Май айылында туулгам. Бишкек шаарынын Ленин райондук аскер
комиссариаты тарабынан армияга чакырылып келдим. Учурда 99718 аскер бөлүгүнүн планшет бөлүмчөсүндө планешетчи
болуп кызмат кылууну аяктап

калдым. Кызматка өз милдетимди чын жүрөктөн өтөө үчүн
келип көп нерселерди үйрөндүм, көп нерсенин баркын билдим.
Ефрейтор
Ж.Т.Темирбеков
***
Мен ефрейтор А.Ш.Кушчугулов 1999-жылы 21-июлда Чүй
облусунун Сокулук районундагы Саз айылында туулгам.
99718 аскер бөлүгүнүн радиотелефон бөлүмчөсүндө радиотелефончу болуп кызмат өтөп
бүтүүдөмүн.
Аскер кызматын өтөгөнгө
келгиле, кызматта жүрүп көп
нерсенин баркын билесиңер,
мен көп нерсеге түшүндүм, баркын билдим. Кызмат өтөө ар
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азаматтын милдети.

Ефрейтор
А.Ш.Кушчугулов
***
Армияга чакырылып келгенден кийин күндөлүк жашоомдо мени курчап туруучу көп
нерселердин барк-баасын биле
баштадым. Мисалга, ата-энеме, досторума башкача көз караш менен карай баштадым.
Ал гана эмес кир жуучу машинканы да баалаганды үйрөндүм.
Ойлосом үйдө жүргөндө мен абдан жалкоо болгон экем. Кир
кийимдеримди алып барып машинкага салып, «стартты» басып иштетип коюу, мен үчүн чоң
жумуштай сезилчү. Азыр болсо, кыштын муздак күндөрүндө, дагарада өзүмдүн кирдеген
бушлатымды жууп жатып, мурда көп нерсени баалабагандыгымды ойлойм.
Ефрейтор
Данияр Ормонбаев
***
Мен он тогуз жаштамын. Армияга келгенден кийин мен көп
нерсени кайрадан карап чыга
баштадым. Көрсө аскерге келгенде адам өзүн тереңден карап, эмнени каалайт, эмне туура жана туура эмес деп ойлонуп,
жан дүйнөсүнө үңүлүп түшүнгүсү келет экен. Эгер жан дүйнөң таза, туура толтурулган
болсо, ал сени жаман иштерден
сактайт. Армияда жүргөндө ар
кандай «мага жагат, мен жасагым келет» деген иштер, кээ бир
кереги жок аракеттер, «обу жок-

туктар» экинчи планга чыгат.
Сен катуу тартипке, башка чөйрөгө түшөсүң, өзүңдүн жылуу
уяңдан чыгарыласың. Бул болсо кайсы бир деңгээлде адамды чочутат-коркутат. Так ушул
учурда адам өзүнө тереңден карап жан дүйнөсүн түшүнгөнгө
аракет кылат. Ал мындар аркы
жашоосу үчүн өзүндөгү өзөк болуучу башаттарды карап чыгат.
Мен армиядан чыныгы эр-азаматтар
өтүүчү
жашоону
көрдүм жана бул жашоодон татыктуу өттүм деп эсептейм.
Аскер жашоосун көргөндүгүм
үчүн сыймыктанам. Адамдарга сын көз менен карап, аларды ажыратууга үйрөндүм. Достор тууралуу ойлорум өзгөрдү.
Жарандык жашоодогу досторуң
сенин бир тууганыңдай эле болуп калат экен. Ошондуктан
алар мени менен кошо кубанып,
мени менен кошо кайгырып
жатышты. Азыр болсо менин
аскерден келишимди чыдамсыздык менен күтүшүүдө.
Мен Бишкек шаарындагы
Ленин райондук аскер комиссариатынан чакырылгам. Бир
жылдык мөөнөт аяктап калды.
Буюрса, эртең эле үйдө болуп
калам. Мен жаңы келген жаш
жоокерлерге активдүүрөөк болгула деп айткым келет. Кызматыңар ойдогудай тынч өтсүн. Өз
командирлериңердин буйруктарын так аткаргыла деп чакырып кетээр элем!
Ефрейтор
Рысбек уулу Самат

30-летию вывода ОКСВА из ДРА посвящается

Экс-глава Генерального штаба ВС КР, генерал-майор Асанбек Алымкожоев воевал в Афганистане, командовал отрядом специального назначения во время баткенских событий в 1999-2000 гг.
Рассказанные им боевые истории выслушала и записала корреспондент Sputnik Кыргызстан Светлана Федотова. Для газеты “Ыйык милдет”
информацию подготовила Наталья Пищулина.
— Сколько вам было, когда вы
впервые попали на войну?
— 24 года. До этого служил командиром разведроты. Когда в 1979 году
начались события в Афганистане, нас
через месяц отправили туда.
Это была самая настоящая гражданская война. Мы сражались за интересы

СССР — укрепляли позиции на южных
рубежах. Если бы мы не вошли в Афганистан, это сделали бы США. Со временем это предположение подтвердилось: после вывода осоветских войск
из территории Афганистана в стране

появились американцы, которые уже 16
лет там воюют и выводить оттуда свои
базы не собираются.
— О войне в Афганистане написано
много, и фильмов снято достаточно,
но интересно другое - какой эта война
была для кыргызского солдата?
— Я видел войну гражданскую. Сейчас там воюют "ИГИЛ"
и "Талибан".
Война - это всегда страшно. На нас постоянно охотились, в
нас стреляли, закидывали гранатами. Моджахедов невозможно
было отличить от мирных граждан. Идешь по
улице, навстречу обычный дедушка, который внезапно достает
из-под халата оружие
и начинает расстреливать всех вокруг. Такой
была та война. Там все
делалось втихую, исподтишка. Постоянные
взрывы, засады...
— Вы помните первого человека, которого убили тогда?
— Да. Это случилось через пару месяцев после того, как я оказался в Афганистане. Но до этого я прошел военное
училище, был командиром взвода, роты,
участвовал во многих военных перестрелках. Так что это событие не остави-

• Память об "Афгане"
ло "глубоких шрамов" в моем сознании.
А в головах 18-19-летних ребят факт
убийства человека "пускает глубокие
корни". Им всегда страшно, но тут только так - или ты, или тебя.
По ночам я слышал, как солдаты разговаривали, кто-то плакал, кто-то кричал: они постоянно рисковали, видели,
как убивают их товарищей, сами убивали, то есть находились в состоянии постоянного стресса.
— Какое воспоминание не оставляет вас даже спустя десятки лет?
— Самое плохое — это когда твой отряд несет потери. Все спали вместе, ели
из одних тарелок. Раньше не было контрактников, все солдаты — срочники,
практически мальчишки. А потом ты находишь их мертвыми…
На войне своих не бросали ни живых,
ни мертвых - тела требовалось захоронить. При СССР было так: нет тела - нет
доказательств, родители или жена не
могли получать выплаты. Так что найти и похоронить погибшего нужно было
обязательно. Боевики, в свою очередь,
этим пользовались - минировали трупы,
а бойцы, пытавшиеся похоронить сослуживцев, погибали.
— Сколько ваших солдат погибло за
два года в Афганистане?
— Мои совершали вылазки каждый
день. За два года я потерял около 10 человек. Официально в афганской войне
погибло 15 тыс. советских солдат. Но мне
кажется, реальная цифра больше.
— Насколько мы знаем, это была не
единственная война, в которой вы участвовали. Вы командовали спецподразделением во время событий в Баткене.
— Да, это были вылазки вооруженных
бандформирований на территорию на-

шей страны. Их члены входили в Исламское движение Узбекистана (ИДУ).
Это очень сильная террористическая
организация. Тогда их восприняли как
простых бандитов, хотя история доказывает, что эти же самые бандиты захватили половину Сирии и Ирака.
В Баткене террористы захватили
группу солдат, 18-летних пацанов, и
расстреляли их. До первой стрельбы
о террористах никто и не знал. Других
военных они уничтожили ночью, пока
те спали. Сначала зарезали часового, а
потом расстреляли еще четверых ребят. Кто-то скажет, что там всего было
40-50 человек, но для подготовки терактов большое количества людей не
требуется.
— Насколько велика угроза повторения подобных событий?
— Так же, как и тогда. Хорошо, что
мы не граничим с Афганистаном. Поверьте, пройти Таджикистан недолго,
в прошлый раз смогли и сейчас смогут. Это всего лишь горы. Два-три дня,
и они в Кыргызстане. Люди, которые
там живут, - искусные воины. Они родились в стране, где принято убивать.
Автоматом они орудуют лучше, чем
мы ножом и вилкой. Преодолеть горы
и территориальные границы для них пустяк.
Армию Кыргызстана нужно финансировать. Это проблема не только руководства страны, это "головная боль"
всей системы.
— Вы прошли через многое, расскажите, чем занимаетесь сейчас?
— Я пенсионер, заботливый, любящий и счастливый дед. Был строгим
отцом для своих детей, но с внуками
так не получается.
— Благодарим вас и здравия желаем!
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Коомдук бирикменин II съезди
2018-жылдын 26-декабрында
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Улуттук гвардиясынын 700 аскердик бөлүгүнүн
базасында «Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн укук коргоо органдарынын
жана
ооруктун
эмгекчилеринин республикалык
ардагерлер кеңеши» коомдук бирикмесинин II съезди болуп өттү.
Съездге Куралдуу Күчтөрдүн,
укук коргоо органдарынын катарында кызмат кылып жүрүп эс
алууга чыгышкан арадагерлер катышышты. Алар республиканын
туш-тарабынан, тагыраагы Нарын, Ысык-Көл, Талас, Чүй, Жалал-Абад, Баткен жана Ош облустарынан, ошондой эле Бишкек
шаарынан келишти. Андан тышкары съездге Жогорку Кеңештен,
Коопсуздук кеңешинен, Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан, Куралдуу Күчтөрдүн
Генералдык штабынан өкүлдөр
катышты.
«Согуштун,
Куралдуу
Күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын жана ооруктун эмгекчилеринин республикалык ардагерлер
кеңеши» коомдук бирикмесинин
I съезди мындан 5 жыл мурда өткөрүлгөн.
Кышуучулары алгач съезддин жүрүшү боюнча регламентти
бир добуштан колдоп беришти.
Андан соң коомдук бирикменин төрагасы отставкадагы генерал-полковник Мырзакан Субанов кыскача баяндама жасап,
бирикменин беш жыл ичиндеги
аткарган иш-аракеттери жөнүндө
айтып өттү. Ошондой эле арадагерлердин мамлекет тарабынан
колдоо болбой жаткандыгына карабастан, акырындык менен ара-

кеттенүүсүн токтотпой иштеп
жаткандыктарына ыраазычылыгын билдирип, келе жаткан Жаңы
жыл менен куттуктап, аларга
чың ден соолук, узак өмүр жана
бактылуу жашоону каалап өттү.
Андан соң КР ККнын Генералдык штабынын өкүлү полковник Руслан Муканбетов Куралдуу
Күчтөрдөгү аткарылып жаткан
иш-аракеттер, аскердик машыгуулар, мобилизациялык резервдин жыйындары, аскер кызматчыларын социалдык жактан
камсыздоо маселелери туурасында кыскача баяндама жасады.
Аскер
арадагерлеринин
арасынан
активдүү
мүчөлөрүн
(Хамитбек
Эгембердиев) Россия Федерациясынын
коопсуздук кызматы сыйлагандыгын
айтып сыйлыкты
тапшырды. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Куралдуу
Күчтөрүнүн 25 жылдыгы юбилейлик медалы менен дагы сыйлангандар да болду.
Съезддин жүрүшүнүн кийинки
бөлүгүндө бирикменин уюштуруу комитетинин кыскача отчету
окулуп, аскер ардагерлерин медициналык жана юридикалык жактан тейлөө боюнча иш-аракеттер
тууралуу айтып беришти. Мисалга, запастагы полковник Назарбек Мухамеджанов, - Аскер ардагерлерин медициналык жактан
камсыздоо боюнча маселелерди кароодо колдон келишинче
аракеттерди кылуудабыз. Биздин иш-аракеттер Саламаттыкты

2018-жылдын 27-декабрында Мамлекеттик чек ара кызматынын “Бөрү” атайын даярдыктагы аскер бөлүгүнүн
түзүлгөндүгүнүн 16 жылдыгы белгиленди. Бүгүнкү күндө, бай тажрыйба менен мыкты
күжүрмөн даярдыктагы атайын багыттагылар, ар түрдүү эл
аралык машыгуулар менен таймаштарда биздин чек ара ведомствосун татыктуу көрсөтүп
келе жатышат. Айтылган аскер
бөлүктүн командири майор
Фархад Джумабаев атайын даярдыктагы бөлүктүн өзгөчөлүгү
эмнеде деген сурообузга “Атайын багыттын аскерлери ар дайым күжүрмөн даярдыкта туруусу керек, бул алардын негизги
тапшырмасы болуп саналат.
Сутканын 24 сааты бою бөлүкчө
атайын багыттагылардын тартибинде жашашат. Күн сайын
өткөрүлүүчү ок атуулар, чалгындоо, талаа чыгуулары, спорт
залындагы күчөтүлгөн машыктыруулар, тоо даярдыгы жана
башкалардын бардыгы бөлүктүн бүгүнкү күндөгү аскердик
күн тартибинде. Кыскартып айтканда бөлүктөгү ар бир күн
күжүрмөн даярдыктын эки эселенген көнүгүүлөрүнө толтурулган жана аскерлердин чеберчиликтери жакшыртылып,
өнүктүрүлүп келет. Анткени татаал жана кокусунан жиберилген тапшырмаларды аткарганга атайын багыттын аскери ар
дайым даяр турушу керек экендигин алар жакшы билишет.
Жыл өткөн сайын атайын багыттагы бөлүктө кызмат кылууну каалагандардын саны өсүүдө.
Жаңы үлгүдөгү армиянын талаптарынын бардыгы жолго ко-

юлгандыктан атайын багыттагы
бөлүктүн келечеги кең. Атайын
даярдыктагы «Бөрү» отряды чындыгында эле мыктынын мыктысы деп эсептелет, анда кызмат
кылуу чоң сыймык. Ошондой эле
Куралдуу Күчтөрдүн элиталык
бөлүктөрүнүн катарына кирет десем жаңылышпайм”, -деп билдирди. Атайын даярдыктагы отрядда
кызмат өтөөнүн башкы өзгөчөлүгү түптөлүп калган аскердик салттын бекемдигинде. Алсак, жыл
сайын отряддын аскер кызматкерлери аскердик атрибуттардан
болгон – жашыл беретке ээ болуу
үчүн катаал сыноолордон өтүшөт.
Ал үчүн дене бой, моралдык-психологиялык жактан даярдыктан
өтүп, аскер иштери боюнча теориялык билимин бекемдеши шарт.
Аскердик буюм-тайымдары, куралдары менен кошо дөңсөөлөргө чуркап чыгып, кайра түшүп 10
чакырымга чейин жол басышы
керек. Автомат менен бутага тийгизе атып, аны көз ачып-жумганча чачып жана курашы зарыл. Ар
кандай кырдаалда жол таап, коркунуч жараткан душманын жеңе
билип, андан сырткары радиобайланыш менен тиешелүү маалыматтарды берип турууга милдеттүү. Мына ушундай татаал
сынактан өткөн татыктуу аскерлер гана жашыл беретке ээ болот жана ал кызматынын акырына чейин өзүнүн мыктылыгын
тастыктап туруу керек. Тагыраак айтканда “жашыл берет” өмүр
бою чоң жоопкерчиликти талап
кылат. “Аскер бөлүктүн өздүк курамы жыл ичинде бир топ маанилүү иш-чараларга катышып,
2018 жылда дагы жакшы жетишкендиктер менен узатып жатабыз, – деген майор Джумабаев

сактоо министрлиги, Эмгек жана
социалдык жактан өнүктүрүү
министрлиги менен тыгыз байланышта жүргөндүктөн эс алуудагы аскер кызматчыларынын
кызматтан кийинки күндөрү, дарылануусу ойдогудай, тоскоолдуксуз өтүүсүнө кам көрүүдөбүз.
Бирикменин жер-жерлердеги уюмдары өздөрүнүн мүчөлөрүнүн
канчасы майып, канчасы мамлекет тарабынан медициналык камсыздоого муктаж жана башкалар
туурасында так маалыматтарды өз убагында берип турсаңар
абдан жакшы болот эле,-деп
өтүнүчүн билдире кетти.
Ал эми КР Коргоо иштери бо-

юнча мамлекеттик комитетинин
коомдук байкоочу кенешинин
төрагасы запастагы полковник
Анвар Сартаев болсо аскер кызматчыларынын, аскер арадагерлеринин иш-аракеттери менен алектенип келе жатканына
көп жылдар болгондугун белгилеп өтүп, алдыда турган дагы
башка маселелерге көпчүлүктүн
көңүлүн бурду.
Съезддин жыйынтыгында бирикменин төрагасын, президиум
мүчөлөрүн жана ревизия кылуучу комиссиянын мүчөлөрүн шайлашты жана кийинки беш жылдыкка карата иш-чараларды
бекитишти.
Айнура Табалдиева
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• Бет ачар

Мекен артык ємїрдєн!
Урматтуу окурман, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Борбордук Армия үйү тарабынан иштелип
чыгарылган “МЕКЕН АРТЫК
ӨМҮРДӨН!” аттуу аскердик саптык ырлар жыйнагы Куралдуу
Күчтөрдүн чыгармачыл аскер
кызматкерлеринин өз калемдеринен жаралган заманбап
патриоттук обондуу чыгармаларынан түзүлүп, келечек
муундарды, аскер кызматкерлерин Мекенди сүйүүгө жана
аны көздүн карегиндей сактоого үндөйт. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
түзүмдөрүнүн, аскер бөлүктөрүнүн аскер кызматчыранынын саптык жүрүштөрүндө,
жоокерлердин күнүмдүк жашоосунда, мамлекеттик орто жана
жогорку окуу жайларында, жалпы билим берүү орто мектептеринде башталгыч аскердик
даярдык сабактарында колдонууга берилет.
Аскердик саптык ырлар жый-

нагында Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн
аскер кызматкерлери
майор Э.Нурдиновдун, прапорщик
Д Сатыбалдиевдин, прапорщик М.Жумакуловдун, прапорщик А.Таиееванын, Куралдуу
Күчтөрдүн ардагерлери прапорщик Т.Дүйшеевдин, старшина К.Курбантаевдин жана акын,
комозитор Э.Абдырасуловдун
обондуу чыгармалары капитан
Д.Джуматай уулу тарабынан нотага түшүрүлүп ушул жыйнактан орун алды.
Аскердик кызматты даңазалоо максатында, ошондой эле
мындан ары да аскердик маданиятты пропагандалоо, Мекенди даңктап ага болгон бекем сүйүү менен аткарылган
ырларды жаратууга, Куралдуу
Күчтөрдүн таланттуу чыгармачыл уул-кыздарын аскер маданиятынын өнүгүүсүнө салым
кошууга чакыруу менен бирге
сиздерден жаңы обондуу чыгармаларды күтөбүз.

"Бөрүлөргө" 16 жыл

буларга токтолду. Март айында
Кадамжай районундагы, Калтак
айылынын “Манас Ата” атындагы №40 орто мектебине “Жаш чек
арачы” классын ачтык, отряддагы күрөшү жана машыгуу залы
жаңыланды, аскер бөлүктө айлана чөйрөнү жашылдандыруу боюнча көчөттөр тигилди, аскер
кызматкерлерин
даярдыгын
көтөрүү максатында бычак, күрөк
сайуу үчүн буталар жасалды жана
территорияны жарыктандыруу
менен оңдоп-түздөө иштери аткарылды. Ал эми арасында кызматында артыкчылык көрсөткөн
жана үлгүлүү тартиби, кызматтагы жеңиштери бар аскер кызматкерлеринин аттарын атай кетсем ашыкча болбос. Алар: кенже

Жоокермин жалыны бар жүрөктө, жүрөктө!
Жан дилим Мекеним деп эзилген.
Даярмын аткарууга баарына,
дайыма! Буйрукту - Жеңиш үчүн берилген!
Кайырма:
Жоокерлер, жоокерлер буйрук бар сага,
Жеңиш менен алга, алгала!
Жоокерлер, жоокерлер алга тайманба,
Ата-Мекен турат аркада!
сержант Токтосун уулу Курванбек, прапорщик Урмат Керимбаев, прапорщик Искандар Кадырбердиев, прапорщик Акжигит
Орозов сыяктуу мыктылар бар.”
Түптөлгөнүнө 16 жыл гана болгонуна карабастан бул аскер бөлүктүн тарыхта калчу жетишкендиктери көп.
С. Абдыкариева

Машыгам күн түн дебей күжүрмөн, күжүрмөн!
Аскердин амалды мен үйрөнөм.
Чакырса Ата-Мекен дайыма, алдыга!
Барамын Мекен артык өмүрдөн!
Кайырма:
Машыгам күн түн дебей күжүрмөн, күжүрмөн!
Аскердин амалды мен үйрөнөм.
Чакырса Ата-Мекен дайыма, алдыга!
Барамын Мекен артык өмүрдөн!
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• Кызматынызга рахмат!

Турнир по волейболу среди Вооруженных Сил

Офицердин урматына арналган салтанат
2018-жылдын декабрында
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков
атындагы Аскер институтунда салтанаттуу иш-чара болуп
ѳттү. Бул чакан салтанат Аскер
институтунун
башчысынын
орун басары полковник Тайырбек Мадымаровду ардактуу эс
алууга узатууга байланыштуу уюштурулду. Аталган иш-чара
Аскер институтунун
саптык
аянтында
Аскер институтунун
жетекчилиги
жана
ѳздүк курамынын катышуусунда белгиленип ѳттү. Иш-чаранын
жүрүшүндѳ Аскер институтунун башчысы полковник Руслан Шаршембиев куттуктоо сѳзүн айтып,
- Ооганчы-офицердин аскер кызматындагы күжүрмөн даярдыкты жогорулатууда, аскердик
тажрыйбаларды
арттырууда,
Куралдуу Күчтөрдө патриот-билимдүү офицерлерди даярдоодо, деги эле аскер окуу жайыбыздын ишин алдыга жылдырууда
жумшаган иш-аракеттериңизди, кошкон салымыңызды сыймыктануу менен белгилегим келет,-деди, жана полковниктин
мындан аркы иш-аракетине, эс
алуусуна албан-албан ийгиликтерди, бекем ден соолукту, үйбүлѳлүк бакыт-таалайды каалады. Салтанат андан тышкары
курсанттардын атынан чыккан
каалоо-тилектер менен да коштолуп, маанай көтөрүп турду.
Полковник Тайырбек Мадымаровдун айтуусунда, ал аскер
кызматын кичине кезинен эле

ѳзү тандап алган. - Олуттуу таасир болуп аскер кызматын
тандап алуума Улуу Ата Мекендик согуш жѳнүндѳ китептерди
кѳп окуганым, ошол мезгилдеги “Офицерлер” кѳркѳм фильмин кѳрүү түрткү берген,-дейт.
- Баардык кыйынчылыктарга карабастан аскер кызматында тыныгуусуз 35 жыл кызмат
ѳтѳдүм. Бул узак убакыт ичин-

де эң жакшы, эсте калаарлык
окуялар болду. Алардын орчундууларына, 1987-жылы Россия
Федерациясынын Тюмень шаарындагы Аскердик-инженердик командалык окуу жайды
бүтүргөнүм, андан соң эң алгачкы биринчи офицердик погонду тагынганым, аскердик академиядан диплом алуум жана
илимий диссертациямды коргоом кирет. Ошондой эле Коргоо министрлигинен жаңы үйдүн ачкычын алган күнүм да
мен үчүн эң маанилүү эсте калаарлык окуялардан түбѳлүккѳ калганы жана бул абдан кызыктуу, маанилүү окуяларды
азыркы убакка чейин мен кубаныч менен эстейм. Ата Мекенге кызмат ѳтөѳ абдан жоопкерчиликтүү жана оор кесип.
Ошондуктан жаш офицерлерге менин кааларым, Ата Мекенди коргоого жана Кыргы-

зстандын Куралдуу Күчтөрүн
өнүктүрүүгө өз салымыңарды кошуп, аскер кызматында
кандай гана кырдаалдар болбосун Мекенди коргоого дайым даяр турган аскер кызматчыларынан болууга чакырам.
Ошондой эле үй-бүлѳѳңүздѳргѳ жана кызматыңарга жоопкерчиликтүү мамиле кылгыла.
Аскер кызматында иштеп жүргѳнүмдѳ патриот жана
профессионал, ѳзүнүн
ишин мыкты билген
адамдар менен иштешип калгандыгыма абдан ыраазымын. Алар
генерал-майор Асанбек Алымкожоев, генерал-майор С.Сейдалиев, полковник Бакыт
Бекболотов ж.б. Бул
офицерлерден
үлгү
гана алса болот деп ойлойм.
1988-жылы Афганистан Демократиялык
Республикасынын Кундуз провинциясында
201-мото аткычтар дивизиясында взводдун командиринин
кызматында иштедим. Аскердик операцияда Кундуз-Таликан унаа жолунда мина коюлган
жолду тазалоодо жана инженердик чалгын жүргүзүүдѳ аткарган аскердик кызматым үчүн
1988-жылы жайында «Күжүрмѳн кызматы үчүн» аттуу медалы менен сыйлангам,- деп
сѳзүн аяктады.
Ардактуу эс алууга кетип
жаткан офицердин үлгүлүү
жолу өздүк курамдын, кесиптештеринин эсинде сакталат
жана керек учурда тажрыйбалуу офицердин бай казынасынан кеңештерди алып турабыз деп ишенем.
Назик Сооронбаева

Курсанттардын Жаңы жылдык кечелери

Дүйнөдө канчалаган улут, мамлекет
бар. Алардын ар биринин салты менен
жашоо принциптери ар башкача.
Бири- бирине окшобогон адамзатты
бириктирүүчү нерсе - Жаӊы жыл.
2018-жылдын 24-декабрынан 26-декабрына чейин Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант
Калыйнур Усенбеков атындагы Аскер институтунун өздүк курамынын (1,2,3-курстун) Жаңы жылдык кечелери Аскер институтунун базасында белгиленип ѳттү.

Белгилей кетсек, былтыркы жылдан
бери И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, КР
Бишкек медициналык колледжи жана
башка окуу жайлар менен өз ара кызматташттык мамиле түзүлгѳндүктѳн окуу
жайлар арасында ар түрдүү иш-чаралар
биргеликте үзгүлтүксүз ѳтүп келе жатат. Иш-чараларга Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү
жана Аскер институтунун жетекчилиги,
ѳздүк курам, КР Бишкек медициналык
колледжинин жетекчилиги жана И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
медициналык академиясынын жетекчиликтери, мугалимдер жамааты, сту-

денттери күбѳ болушту. Жаңы жылдык
маанай тартуулаган шаңдуу кечеге коноктор тарабынан жүзгѳ чукул студенттер активдүү катышып, аскердик катаал
турмуштун көркүнө-көрк кошуп өзгөчө
маанай жаратышканы баарынын купулуна толду .
Жаңы жылдык кечеде Аскер институтунун башчысы полковник Руслан Шаршембиев курсанттарды жана келген
конокторду келе жаткан Жаңы жылы менен куттуктап кеченин конокторуна, катышуучуларга ыраазычылык билдирди.
“Бүгүнкү сиздерди тосуп алган
курсанттар болочоктогу - биздин
Мекен коргоочуларыбыз жана КР
Куралдуу Күчтөрүнүн командирлери. Мындан ары дагы жогорку
окуу жайлар арасында кызматташтык мамилебиз бекемделе
берсин”, - деп зал ичиндегилерге бекем ден соолук, иштерине
ийгилик каалады. Ошентип, жетекчилер тарабынан кирип келе
жаткан 2019-Жаңы жылга каалоо-тилектер айтылып, Жаңы жылдык
кече катышуучуларга майрамдык жылуу
маанай тартуулады.
Кайсы иште иштебейлик, кандай милдеттерди аркалабайлык дайыма жыл
жаңыраарда артыбызга кылчайып, жасаган иштерибиздин жыйынтыгын чыгарып, келечегибизге пландарды түзѳт
эмеспизби. Ошондуктан 2019-Жаңы жыл
Куралдуу Күчтѳрүбүз үчүн жемиштүү
жылдардан болуп, алдыга койгон максаттар ишке ашып, тилектердин орундалышын чын ыкластан каалайбыз. 2019Жаңы жылыңыздар менен!
Назик Сооронбаева

24 декабря 2018 года на базе
Государственного учреждения
«Спортивный клуб армии» Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики был проведен турнир
по волейболу среди команд Вооруженных Сил страны.

В соревнованиях приняли
участие шесть команд.
Перед началом соревнований в адрес участников с напутственными словами выступили
начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев,
председатель Госкомитета по

дела обороны полковник Эрлис
Тердикбаев, командующие Сухопутных войск, Национальной
гвардии, Сил воздушной обороны и председатель Государственной пограничной службы,
которые пожелали военнослужащим высоких спортивных достижений и честной игры.
По итогам первенства единогласным решением судей,
I место заняла команда Национальной гвардии, II место было
присуждено команде Госкомитета по делам обороны, третье
призовое место заняла команда Генерального штаба.
Лучшим игроком турнира
был признан капитан Б.Исмаев, проходящий службу в
финансовом управлении ГКДО
КР.
Следует отметить, что подобные мероприятия проходят
в Вооруженных Силах ежемесячно.
Следующий турнир по волейболу запланирован в 2019 году
и пройдет под эгидой Сухопутных войск ВС КР.

«Логические баталии»
в войсковой части 73809

Нешуточный поединок на "черно-белом фронте" состоялся на базе Центра бовой подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики в канун Нового 2019
года.
Свое мастерство математического мышления продемонстрировали как
юные участники из числа детей военнослужащих, так и военнослужащие срочной службы. Возраст
участников составлял от 6 до 18 лет.
За ходом состязаний зорко следили
строгие и объективные судьи.
По
результатам
первенства I место
заняла Каухар Каракозова, II место Уларбек Нурбаев и III
место - Даниэль Абдыкеримов. Победители были награждены дипломами и медалями.
Отметим, что турнир по русским шашкам был организован командованием
войсковой части 73809 СВ ВС КР совместно с Общественным объединением «Федерация шашек Кыргызстана» на базе ЦБП ВС КР.
Цель турнира - развитие культурно-массовых мероприятий, популяризация
интеллектуальных видов спорта в Кыргызстане и повышение социальной активности военнослужащих.

