Кумтөр кенинде иштегендерге ачык кат
Кымбаттуу достор,
Бир топ жыл чогуу иштешип, көп адамдар мүмкүн эмес деп ойлогон нерселерге чогуу жеттик. Силердин
жардамыңар менен, биз Кыргыз Республикасындагы алдыңкы алтын өндүрүүчү компания болуп, кыргыз
жарандары үчүн жакшы төлөнүүчү миңдеген жумуш орундарын түзүп бердик. Биргелешип жеткен
ийгиликтерибиз менен сыймыктанам жана силер да сыймыктанбай койбойсуңар деп ишенем.
Бирге курган нерсебизди үзгүлтүккө учураткан жалган маалыматтын негизинде Өкмөттүн кенди басып алганына
бир айдан ашуун убакыт өттү. Өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ниетибизди ачык билдиргенибизге
карабастан, өкмөт биз менен кызматташуудан бир нече жолу баш тартты. Ушул себептен улам, силер чындыкты
билишиңер керек деп ойлойбуз.

Биринчиден, өкмөттүн кендин айлана-чөйрөгө тийгизген таасирине байланыштуу бизге койгон
дооматтары чындыкка дал келбейт. Биргелешкен аракеттер менен, эларалык деңгээлдеги
экологиялык, коопсуздук жана техникалык стандарттарга жооп берген кенди иштеттик. Кумтөр
алтын өндүрүүчү компаниясы Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен түзүлгөн келишимдерге жана
учурда колдонулуудагы мыйзамдарга ылайык иштеп келген. Өкмөт жана айлана-чөйрөнү коргоо
жаатындагы мамлекеттик агенттиктер пайдалуу кендерди өндүрүү боюнча пландарыбызды жыл
сайын текшерип, уруксаттарыбызды бекитип келишкен жана Кумтөр алтын компаниясы кенди ошого
жараша иштеткен. Бүгүнкү күнү өкмөт кенди өз колуна алып, кенди ошол пландар боюнча
иштетүүдө.
Мөңгүлөрдүн эриши Кумтөр кени иштетилип баштаганга чейин климаттын өзгөрүүсү менен
шартталган, Кыргыз Республикасындагы гана эмес, дүйнөнүн башка бурчтарындагы Альпы тоо
кыркаларындагы мөңгүлөргө мүнөздүү жалпы көрүнүш. Кыргыз өкмөтү менен макулдашылгандан
кийин, 2014-жылдан тарта бош тоо тектер Кумтөр кенинин аймагындагы мөңгүлөргө көмүлбөй
калган. Бош тоо тектер менен мөңгүлөр аралашып кетпесин деп аларды өз өзүнчө ажыратып
келгенбиз.
Экинчиден, биз үчүн силердин коопсуздугуңар ар дайым биринчи орунда турчу. Өкмөт кенди басып алганга чейин
бардык коопсуздук, мониторинг жана иштетүү системалары талапка ылайык иштеп келген. Өзүңөр байкагандай
эле, мамлекеттик органдар Кумтөр кенинде иштеген айрым кызматкерлердин компьютерлери менен сырсөздөрүн
тартып алышканда, Centerra Gold компаниясынын дүйнөлүк IT инфраструктурасынын бүтүндүгүн коргоо
максатында Кумтөрдө иштегендердин кирүү мүмкүнчүлүгүн чектегенге аргасыз болдук. Борбордук системага
кирүү мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан, кендин коопсуздугун камсыз кылган системалар, ошондой эле
мөңгүлөрдү мониторингдеген системалар мурункудай эле иштеп жатышат.

Үчүнчүдөн, Теңгиз Бөлтүрүктүн айтымында, биз Кумтөр алтын компаниясынын 1,7 млрд. АКШ
долларын бөгөттөп салган экенбиз. Андай эмес. 2021-жылдын 30-апрелине карата, кенди
иштетүүдө келип чыккан муктаждыктарды канааттандыруу үчүн Кумтөр алтын компаниясынын банк
эсебинде 17,1 млн АКШ доллары болгон. Орто эсеп менен, кендин бир жумалык чыгымы 16,2 млн
АКШ долларын түзүп, ал толук күнгө жалданган, келишим боюнча иштеген 4000 ашуун
жумушчулардын эмгек акыларын, ошондой эле Кыргызстандын жүздөгөн жергиликтүү
ишканаларынан сатылып алынган нерселердин акысын төлөөгө каралган.
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Өкмөт менен болгон пикир келишпестиктерибиз ушунчалык деңгээлге жеткени бизди өкүндүрбөй
койбойт. Мындай болбошу керек эле. Кумтөр кенинин өмүрүн узартуу үчүн кошумча 2 миллиард АКШ

долларын инвестиция кылып, силер менен кеминде дагы он жылдай иштешүү мүмкүнчүлүгүн чыдамсыздык менен
күтүп жатканбыз. Тилекке каршы, болуп өткөн соңку окуялардан кийин пландарыбызды токтото турууга аргасыз
болдук.
Учурда башыңардан эртеңки күнүңөр белгисиз болгон оор мезгил өтүп жатканын жакшы түшүнүп турам.
Өкмөттөн биз менен болгон талаш-тартышты ачык-айкын жана таза чечүү үчүн биз менен сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүүнү көптөн-көп өтүндүк. Өкмөт менен болгон түшүнбөстүктөрдү сүйлөшүүлөр жана өз-ара келишүү жолу
аркылуу тез арада чече алабыз деп ишенем. Буга чейин деле чечилбес көйгөйлөрдү чечип келгенбиз жана бул жолу
да чечебиз. Өкмөт канчалык эрте биз менен сүйлөшө баштаса, биздин эртеңки тагдырыбыз да ошончолук эрте
белгилүү болот.
Азыр болсо, силерге бир топ жылдык талыкпаган эмгегиңерге, бүткүл жүрөгүңөр менен берилип иштеп
бергениңерге терең ыраазычылыгымды билдирип, мындан ары да ишенимдүү алдыга жыла беребиз деген
үмүтүмдү билдирип өткүм келет.
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