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кыз-келиндер гезити

Урмат
САТАРОВА:

“ОРУС КАЛКЫ
ЧЫГАРМАЧЫЛ
ИНСАНДАРГА
ӨЗГӨЧӨ
БАА БЕРЕТ
5-бет
ЭМЕСПИ”

www. dilbarai. kg

Элмира Кудайбердиева:

“БЕШИК ТОЙ”
ӨТКӨРҮШПӨСӨ ДА,
СӨЗСҮЗ БЕШИК АЛЫШАТ”

4-бет

СЫНАК! СЫНАК! СЫНАК!
"Дилбар" кыз-келиндер
гезитинин өз алдынча
ишмердүүлүгүн жүргүзүп
кете ала турган
жөндөмдүү жана таланттуу
журналисттерге

Бой жеткен кыздарга
тиешелүү 9 "болбойт"

Сабира Урусалиева:

«КҮНӨСКАНА
2-бет
ПАЙДАЛУУ
ЭКЕНДИГИН
МӨНДҮР ЖААГАНДА
КӨРДҮК»

Бактыўды тап
каракєзїм!

8-бет

Балдарга
окуп бериңиздер

АК КАЙЫЎ
7-бет

7-бет

6-бет

сынак жарыялайбыз

Сынактын катышуучулары үчүн жашы эске
алынбайт.
Биринчи кезекте гезиттин ишмердүүлүгүн
ийгиликтүү жүргүзүүгө арналган өзүнүн жеке
программасы менен келиши шарт.
Сынактын шарты боюнча катышуучунун билимин, көз карашын, кесиптик чеберчилигин сыноо
үчүн түрдүү темалардагы суроолор берилет жана
баарлашуулар жүрөт.
Аялдар гезитинин максатына багытталган
макалаларды жазышат.
Сынак эки тур менен өткөрүлөт, биринчи турдан
иргелип алынгандар экинчисине катышат, акырында эки журналист тандалып алынышы керек.
Кошумча маалыматтар үчүн телефондор:
0552 25 85 16, 0772 25 85 15.
"Дилбар" кыз-келиндер гезитинин жеке сайтын
иштетүүнү билген жөндөмдүү жаштарды
жумушка чакырабыз.
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Сайкал АТАЛИЕВА:

“ЖАКШЫЛЫКТАН ҮМҮТ ЭТЕЛИ”

“Азыр эч ким китеп
окубайт” дегендер көп.
Айрымдары “Азыр китепти окугандар аз”, -дешет.
Башкасын го билбейбиз.
Жалал-Абад шаарында
“Кыргыз китептер” дүкөнү
иштей баштагандан тартып,
китеп сатып алгандарды
көргөндө китеп окугандар
бар турбайбы, деген ойго
кабыласыз. Эл эми китеп
окуганга үйрөнө баштаганда тажы вирусунун пайда
болушу буга кедергисин

тийгизди көрүнөт. Эки ай
үй карантининде олтуруп,
андан кийин деле бешене
жылытаарлык жумуш болбой, көпчүлүк каражаттан
каржалып, эртеңки жакшы
жашоосуна көзү жетпей,
кара курсакты гана ойлоп
турган чакта чынында кимдин оюна китеп окуу кирсин,
деген суроо туулат. Ошентсе
да, “Кыргыз китептер” дүкөнү күн сайын иштеп жатат.
Бирок, мурдагыдай кирип, чыккандардын саны

сейрек.
- Тажы илдетинин таасиринен эки ай карантинде
олтуруп иштеген жокпуз.
Ырасын айтканда китеп
окурмандарынын саны аябай көбөйүп калган болчу.
Менин китеп дүкөнүн иштеткениме төрт жыл болду.
Алгачкы эки жылга караганда, акыркы эки жылда
китеп окуучулардын санын
бир топко көбөйгөн. Азыр
пандемияга байланыштуу
бир кыйла азайып калды.
Бирок, китеп окугандар
баары бир деле келип сатып алып жатышат. Бирок,
мурдагыга караганда аз деп
айтсам болот, - дейт “Кыргыз китептер” дүкөнүнүн
ээси Сайкал Аталиева.
Китеп окурмандарынын
сейректеп кеткендигинен бир кыйла убакыттан
бери жаңы китептер менен толуктала электигин
айтат каарманыбыз. Азыр
мектептерде жаңы окуу
жылынын башталышын
күтүп жаткандыгын айтат.
Мына ошентип, тажы ил-

детинен толук арыла албай
элибиз түйшөлүп турган
чакта бир эле бул китеп
дүкөнү эмес, элге кызмат
кылган бардык эле соодасатык, кызмат көрсөтүү
жайларында жумуш артка
кеткен. Баары өлкөбүз бул
жаман илдеттен тазаланып,
мурдагыдай кыжалатсыз
турмушубуз уланса деп күтүп жатышкан учур.
- Буюрса баары жакшы
болуп, кырдаал жөнгө салынып кеткен болсо, жаңы
көркөм адабий жана элге
керектүү болгон китептер
менен толуктайбыз деп
турабыз, деп айтат дүкөндүн ээси.
Кантсе да китеп дүкөнүндө түрдүү багыттагы
китептер бар.
- Бул жерде адабий китептер, анан азыр көпчүлүк
кызыккан психологиялык
бизнес китептер басымдуу
кылат. Анын окурмандары
көп. Азыр мындай китептерди окуган адамдардын
көз карашы, жашоого болгон өзгөрүүлөрүн байкоого

Сабира Урусалиева, АКК:

«КҮНӨСКАНА ПАЙДАЛУУ ЭКЕНДИГИН
МӨНДҮР ЖААГАНДА КӨРДҮК»
Каарманыбыз Жалал-Абад областына караштуу
Аксы районун Кашка-Суу айылынын тургуну. 46
жашта, жолдошу менен 2 уул, 2 кызды тарбиялап
жатышат. Ал Тоолуу Агро Экосистемасында
тамактанууну жакшыртуу (ТАЭСА) долбоорунун
жеӊүүчүсү. Андан долбоор алкагында эмне
жумуштар аткарылып жаткандыгын сурадык.
- Сиз
долбоордун кайсы
класстериндесиз?
- Тоолуу Агро Экосистемасында тамактанууну
жакшыртуу (ТАЭСА) долбооруна күнөскана куруу
боюнча катышып жеӊүүчү
болуп тандалып алынгам.
Былтыр Жалал-Абадда өткөрүлгөн тренингден келип
айылыбыздагы аялдарга
долбоордун максаты жөнүндө айтып бергенмин.
19 аял 3 эркектен турган
топ түзгөнмүн. Аларга
туура тамактануу тууралуу маалыматтарда берип
жатам. Андан сырткары
бизге керектүү, пайдалуу
тренингдер, вебинарлар
өтүлүп турат.
- Күнөсканада
жумуштар кандай?
Эмне өстүрдүӊүз?
- Күнөсканага бадыраӊ
өстүрүп, түшүмүн үй-бү-

лөбүз үчүн тамактанууга
пайдаландык. Өзүбүздөн
артканын сатып кошумча
киреше алып жатабыз.
Бадыраӊдар ар убак ар
кандай баада сатылды.
Кышкыга туздадык. Быйыл
аба-ырайы жылдагыдан
дагы катаал болуп жатат.
Жазда кар жаап, жайында
бир канча жолу мөндүр
жаады. Табыгый кырсыктар
сырттагы жашылчаларды
өстүрбөй талкалап койду.
Мындайда күнөскананын
пайдасы чоӊ экени абдан
байкалып жатат. Учурда
экинчи түшүмгө жаӊы көчөттөрдү олтургузуп жатам.
- Аялдардын
үй-бүлөсүнүн,
балдардын туура
тамактануусуна
жоопкерчилиги
көбүрөөк болот
эмеспи. Күнүмдүк
тамактанууӊуздарга

болот. Ушул тапта элдин
бизнес китептерге болгон
талабы жогору. Анткени,
азыр бардык эле адамдар
каражат тапкысы, бардар
жашагандары да өз каражатын жогорулаткысы келет
эмеспи. Мындай китептерди
канчалык көп алып келсек,
ошончолук бат сатылып
кетет, деп кошумчалады
Сайкал Аталиева.
Ошентип, учурдагы
илдеттин таасири китеп
дүкөнүнө да тийип, кардарлардын саны азайып,
ошого жараша соода-сатык
да солгундап кеткендигин
айтат каарманыбыз. Анын
айтымына караганда бул
жайды ижара төлөп иштеткендиктен, анын акысын
үй-бүлөлүк каражаттын
эсебинен төлөп келгендигин, акыркы учурда да
кыйынчылык жаратылып
жаткандыгын белгилейт.
Августтан тартып, абал жеңилдеп, мурдагыдай жашоо
улана турарына ишеними
бар экендигин айтат.
“Кыргыз китептер” дүкө-

нүнүн алармандары негизинен мектеп окуучулар, окуу
жайларынын окутуучулары
жана мугалимдер болуп
келген. Буюрса жаңы окуу
жылынан тартып, аралыктан эмес, окуучулар мектептеги партада, студенттер
аудиторияда окуша турган
болсо, кайрадан китеп дүкөнүнөн китептерди сатып
алышар эле деген үмүттөрү
бар. Бирок, азырынча бул
да белгисиз.
- Жакшылыкты тилейли,
жакшы үмүт кылалы, ниетибиз, оюбуз, тилегибиз таза
болсо, буюрса мурдагыдай,
андан да жакшы жашоо
болот деген үмүтүбүз бар.
Каарманыбыз сөзүн
ушундайча аяктады. Ылайым ошондой эле болсун.
Оорулуулар бат айыгып,
элибиз илдеттен арылып,
өлкө тазаланып, таза жашоого келели. Жараткан
баарыбызга жакшылыкты
буюрсун.
Мунара Закирова,
"Дилбар".

“КҮН НУРУ” БАЛДАР ЖУРНАЛЫ
ТАЛАНТТУУ ЖАШТАРДЫ
ИШКЕ ЧАКЫРАТ!

Жакындан тартып чыга баштаган кенже курактагы
балдарга арналган “Күн нуру” балдар журналы менен
кызматташууну каалаган таланттуу балдарды ишке
чакырабыз.
Таланттуу жаш сүрөтчүлөр жана ыр,
жомок, табышмак жазууга жөндөмдүү
жаштар, иштешүүнү каалаган болсо
0(552) 25-85-16 номерине байланышсаңыздар болот.

ТАЛАНТТУУ
БАЛДАРДЫН
ЧЫГАРМАЛАРЫН ЖАРЫЯЛАЙТ

кандай жаӊы нормалар
кирди?
- Кесибим тамак даярдоо боюнча технолог болгондуктан мурдатан эле
тамактанууга пайдаланган
азыктардын химикатсыз,
тазалыгына жана тамак
даярдоодо баалуулугунун
сакталышына көӊүл бурчумун. Витаминдүү жашылча
салаттарды жасаганды
жакшы көрөм. Айылыбыздын жашоочуларына жана
группамдагы аялдарга органикалык жол менен таза, өз
колубуз менен өстүргөн жашылчалар менен базардагы

жашылчалардын айырмасын айтып, жеп көрүп иш
жүзүндө көрсөтүп жатам.
Мен буга чейин күнөскана
иштетип көргөн эмесмин.
Бул биринчи тажрыйбам.
Азыр күнөскана курууга
кызыккан айылдаштарым
көбөйдү. Ар бир короодо
бирден күнөскана болсо, ар
бир үй-бүлө өз ден соолугуна кам көрүп органикалык
таза азык пайдаланса деп
ойлойм. Аны өз мисалыбызда жайылтып жатабыз.
Гүлмайрам
САБИРБЕКОВА

- Жакшы тартылган сүрөттөр;
- Ырлар, жомоктор;
- Табышмактар, жаңылмачтар:
- Кроссворддор;
- Таланттуу балдар туурасында (ырчы, бийчи, сүрөтчү,
спортчу, шахматчы, мыкты математик ж.б.) жазылган
мектеп окуучулардын макалалары.

УРМАТТУУ ЖАШ ДОСТОР!

Силер үчүн дагы бир жаңы журнал.
Келгиле, биз менен бирге болгула.
Кимде ким “Күн нуру” балдар журналынын ар бир
санын окуп, биз уюштурган сынактарга активдүү катышып, кызыктуу чыгармаларын жөнөтүп турса, түрдүү
байгелерге ээ болот.
Сынактын темасы:
Кимиңер өз апаңар туурасында жазгыңар келет? Апа
жөнүндө жазганыңар болсо бизге жөнөткүлө.
Журналга жарыяланган табышмактарды
тапкан окуучуларга да жакшы белектерибиз бар.
Жоопторун WhatsApp 0(552) 25-85-16 номери аркылуу
жөнөтсөңөр болот. Эгерде бизге жөнөтүүгө ата-энеңер,
же ага-эжеңер жардам бере турган болсо электрондук
дарегибиз: insanmubara.kg@mail.ru
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амал эми биротоло
иш кылбаса болбойт,
төрт баласын окутуп, эрезеге жеткирип, үйлөп-жайлап
дегендей. Алдыда башында
көп иштер турат. Эми тигүү
цехин баштабаса болчудай
эмес. Акчасын жеп-ичип кое
электе, тигүү машиналарын
сатып алууну чечти. Интернеттен, издеп, бири жакса,
экинчиси жакпай, тандап
олтуруп, керектүү деген
он машина сатып алды.
Айылдагы колу сындуу кызкелиндерди чогултуп, иштерин да баштап жиберишкен.
Өзүнүн да жөндөмү болгонуна карабастан, мезгилге
жараша сапаттуу буюмдун
кардары көп болорун ойлоп,
мурда окуп, тиричиликтин
айынан иштебей үйдө олтурган айылдаш келинди
бычмачылыкка чакырды.
Кийимдин сапаттуу тигилиши анын жакшы бычылганына жараша болот.
Ошентип, иши шыр жүрүп
кетти.
Жамал көөдөнүн бийлеп
алган өкүнүчтөрдөн арыла
албай койду. Канчалык ишке
алаксыйм го дегени менен
турмушундагы будуң-чаң
эсинен кетпей жүрөгүн эзе
берди. Күндүзү иши, кечинде балдарына алаксыганы
менен уктаарда керебетке
жатканда бир капшыты эң-
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шерилип, Жапардын орду
билинип турду. Алыста
иштеп жүргөндө үйдө жолдошум күтүп жатат деген
ишеним менен капарсыз
жүргөн. Эми болсо анын
биротоло кеткенине дале
ишене албай, ичи туз жалагандай ачышып, жалгыздыкка көнө албады. Бирок, балдарынын келечеги үчүн эне
катарында аларга карыздар
болчу. Заңгыраган кабаттуу
үйү, жыйнаган байлыгы ага
Жапардын ордун толуктай
албаганын түшүнгөнү менен
аны кечире албай жатты.
ртең менен балдары
окуусуна кетип, цехте
тигүүчүлөр кечээ күнү алган буюртмасынын үстүндө
иштеп жатышкан. Сааттын
жебеси жылып, күндүн нурлары теребелге чачырады.
Балдары менен өзү жаткан
бөлмөнү иретке келтирип
бүтөйүн деп калганда келип токтогон машинанын
добушунан терезени карай
берип, ак ЖИПтин алдыңкы
эшиги ачылып, ичинен ак
костюмчан эркек кишинин
түшкөнүн көрдү. "Бул ким
болду экен? Ага жумуш
менен келген кардардын
бириби?" Оюна келген суроолорго жооп таба электе
эркек бери бурула берип, үй
тарапты караганда Москвадагы кожоюну Сергейди

Мубара АБДИЛАТИПОВА

АК КАЙЫЎ

(Аңгеме)

Сандан санга

Э

оолуу Агро Экосистемасында тамактанууну
жакшыртуу (ТАЭСА) долбоорунун алкагында
Жалал-Абад Айылдык Консультациялык кызматы
тарабынан 50 Айылдык кызмат көрсөтүүчү (АКК)
тандалып алынган. Алардын чакан долбоорлоруна
колдоо көрсөтүлүп, алар айыл чарбасы, мал
чарбасы, балчылык жана башка бир топ багытта
иш жүргүзүп жатышат. Ошол эле учурда АККлар
айылдаштарына туура тамактанууну жакшыртуу
боюнча да маалымат жайылтышат. Алардын бири
бүгүнкү биздин коногубуз Хайриниса айым. Ал сүт
багытындагы эчки багып жатат. Ал эчки сүтүнүн
пайдасы тууралуу бизге айтып бермекчи.
Тамактанууну жакшыртуу
- Хайриниса эже
боюнча өткөн вебинарларөзүӊүз тууралуу айтып
берсеӊиз, эмне иш менен дан көп жакшы кеӊештерди
алдым. Жөнөкөй эле бир
алексиз?
- Мен Ош облусу Кара- мисал айтайын, үй-бүлөдө
Суу районунун Кашкар күнүмдүк эле тамактанууда
Кыштак айылында жашайм. эркектерге тамактын этин
Мурда мектепте мугалим да, курамын да жакшы кыболуп иштегем. Учурда лып салып берет экенбиз. Ал
пенсиядамын. Айыл өкмөт- эми биздин тукумду улоочу
тө кыз келиндер уюмунун болгон келин-кыздарымүчөсүмүн. Коомдук иштер- бызга эӊ аз өлчөмдө тамак
де колумдан келген ишти беребиз. Анын үстүнө азыр
жасап, айылыма пайдамды жаш кыздар да «келбетим»
тийгизсем дейм. Мурда эч деп ден соолугун билбей
кандай доолборлордо иште- начарлатып жатышат. Бул
ген эмесмин. Бул долбоорго байкалбаган, маани берилКашкар Кыштакта чогуу беген жагдай болгон менен
иштеген Масадикова Мав- ошол үй-бүлөнүн келечеги.
люда эженин сунушу менен Анткени баланын ден соокатышып калдым.
лугунун башаты эненин ден
соолугунан көз каранды.
- Долбоордо кандай
Ошондуктан туура тамактатемада вебинарлар
өттү. Алардын сиздерге нуунун пайдасы үй-бүлөлүк
жашоодо өтө чоӊ маани
пайдасы болдубу?
- Бул долбоор мага аябай берилиши керек экендигин
жакты. Окуу учурунда жак- билишибиз керек. Мындан
шы кеӊештерди үйрөндүм. башка ошол азыктарды

тааныды. "Бул кантип таап
алды, неге келди?" деп
ойлонгончо дарбазанын
кнопкасы басылды. Терезенин пардасын тегиздей
калып, дүкүлдөгөн жүрөгүн
баса албай, мелтирей турду. Денеси ток тийгендей
титиреп кетти. Колдорун
калтырак басып, ордунан

козголо албады. Ал Сергейди
өзүн издеп келгенин билди.
Кыргызстанга кайтаарда
кайсыл бир күнү издеп бараарын айтканын эстеди.
Улуту башка, балдары бар
болсо да, жолдошунун көзүнчө алып келерин бир эмес,
нечен ирет кайталаган. "Балдарыңды Москвада окутам,

алар менин да балдарым
болот", деген эле. Эми эмне
кылам, не дейм, төрт балама
эмне деп жооп берем? Атам
бизди таштап башка аялга
кетсе, сиз башка улутка…
а биз кантебиз? деген суроону беришсе эмне деп
жооп берем. Кетпейм, өзүм
тентирегеним аз келгенсип,
эми төрт баламды кошо тентиретеминби?! Жок болбойт,
Жамал төрт баласы менен
оруска кетиптир деген сөздү
угууну каалабайм. Ичинен
өзүнө каршылык билгизген
Жамал ушул тапта, башы
маң болду. Жолдошу таштап кеткен кезде чындап
айтканда Сергейдин улуту
башка болуп турганына бир
чети өкүндү. Аны ичинен
жактырчу, сыйлачу, бирок өмүрлүк жар болууга
макул болбогон. Эгерде өз
улутундагы адам болгондо
балким, макулдугун берер
беле. Ошондо да балдары
үчүн өз кабыргасы менен
кеңешип көрмөк.
айра терезеге басып
келди. Денесинин титирегени басылчудай эмес.
Тигүүчү кыздардын бири
жүгүрүп келип, дарбазанын
ачты. Сергей ичкери кирип
короону сыдырата карады.
Башын өйдө көтөрүп, өзү
турган кабаттуу үйдү телмире тиктеди, кыз колун

К

алдыга жаңсап, жол бошотту. Сергей үйгө карай кадам
таштады. Анын келатканын
көргөндө эми Жамалдын бутунун тырмагына, чачынын
учуна чейин титирегендей
болду. Тосуп чыкпаса болбойт. Асман түстүү жаңы
халатын желкесине таштай
салып, топчулана баратып,
тепкичтен ылдый түшүп баратты. Сыртка чыга берип,
кайыңдын жанына келип,
ылдыйдан жогору карай
ойлуу телмирип турган
Сергейге карай утурлай
басып баратты… Баратып,
көктү бир тиктеп алды
да, көзү ошол нурлар жапжашыл жалбырактарына
чагылышып, бир башкача
түс берип кубулуп турган
ак кайыңдын шуудураган
добушуна кулак түрө калып, жигиттин алдынан
утурлады. Жигит жакындап
калган өзүнө тааныш, өзүнө жакын, сүйкүмдүү көз
карашты көрдү. Ушул тапта Жамал өз жүрөгү желге
дирилдеген жалбырактай
дирилдеп жатканын туйду.
Башын көтөрүп, тике карай
көгүш тарткан мээримдүү
көздөргө тигилди… "Баары бир мен сендик боло
албайм". Жүрөгү Жамалга
ушинтип шыбырады.
АЯГЫ.

Хайриниса Юсупова, АКК:

«ЭЧКИБИЗ КҮНҮНӨ 3 ЛИТР СҮТ БЕРЕТ»

таза, экологиялык жол менен өстүрүп колдонсок нур
үстүнө нур болот. Биздеги
вебинарларда ар бир үй-бүлө короосунда органикалык
чарба жүргүзүп, ар бир үй
бүлө өздөрү жетиштирген
таза азыктарды гана колдонсо дегенди үйрөтүп
жатат. Чын эле, баарыбыз
эле 4,5 сотых корообузда
жашылча, мөмө-жемишти
органикалык өстүрүп жесек
кандай жакшы.
- Сиз долбоордон
сүт багытындагы эчки
алдыӊыз да, мурда
кийин эчки бактыӊыз
беле?
- Эчкини жаш кезимде
багат болчумун. Бирок пайдасы жөнүндө маалыматым
жок эле. Долбоорго каты-

шып пайдалуу тараптарын
үйрөндүм. Ден соолук үчүн,
косметикалык каражат
үчүн, үй-бүлөнүн экономикасы үчүн пайдалуу экен.
- Канча литр сүт
алып жаттыӊыз?
Үй-бүлөӊүздөн
ашып жатса керек,
сатыӊызбы?
- Сүтү башында аз болчу,
200 граммдан башталды.
Сүтү көбүрөөк болсун деп
баласын саттык. Баласын
саткандан кийин 3 литрге
көбөйдү. 1 литр сүтүн 80
сомдон, ал эми 700 грамм
айранын 80 сомдон саттык.
Түшкөн кирешесине өзүнө
жем сатып ала баштадык.
Сүтү уйдун сүтүнө караганда
майлуу экен. Айраны болсо
көп убакытта уюганын бай-

кадым. Бирок аябай сонун,
сметанадай болот айраны.
- Төлдөдүбү, канча
төл берди?
- Төлдөтүүнүн да өзгөчөлүктөрү чоӊ экен. Табыгый
жол менен төлдөтүүнүн эффекти жакшы экенин көрдүк.
Эгер эчкини жем чөбүн өз
убагында берип, рационун
байытса үй-бүлөнүн киреше
булагы боло алат. Эчкини кароодо көӊүл коюп, эки жолу
кир самында жуунттум. Бул
бир аз күлкүлүү болушу мүмкүн бирок бит түшпөстүгү
үчүн, анын ден соолугу үчүн
жакшы экен. Эсиӊ кетсе эчки
бак, эчки тууй сегизди деп
жөн жерден айтпаса керек.
- Дартка даба болгон
чыгар, кимге эмне
ооруусу үчүн саттыӊыз.
Жыйынтык кандай
болду?
- Көп дартка даба экендигин окуп жаттым. Бирок
көз менен көргөндөн биздин
айылдан бронхит менен
ооруган 2 адам, ашказаны
ооруган 6 киши, астмасы
бар 2 айылдашым, сигарет
чеккен 2 жердешим эчкини
сүтүн сатып алып ичишти.
Алардын жакшы жакка өзгөргөнүн байкадым, жылыш

болду. Андан сырткары
эчки сүтү эненин сүтүнө
курамы жагынан эӊ жакын
деп бекер айтпайт окшойт
эмчек жашындагы 2 балага
берип жаттык, кудайга шүгүр жакшы өсүп жатышат.
- Долбоор алкагында
сиз да өз ара
жардамдашуу тобун
түздүӊүз да, канча
адамга маалымат
тараттыӊыз?
- Мен 3 топ менен иштедим. Аларга туура тамактануу боюнча маалымат берип
жаттым. Андан сырткары өз
мисалымда эчкинин сүтү
пайдалуу экенин түшүндүрө
алдым. Бир үй-бүлө жаӊы
төрөлгөн наристеси үчүн
эчки сатып алды. Эчкини
жакшы көӊүл буруп караса
бир үй-бүлөнү бир эчки сүт
менен камсыздай алат экен.
Учурда биздин айылда 8
үй-бүлө эчки багып алууну
пландап жатышат. Мен да
келечекте үй-бүлөм менен
эчкинин санын көбөйтүп,
элди эчкинин сүтү менен
камсыздоону өз алдыма
максат кылып жатам.
Гүлмайрам
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