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ББаашш  ссөөзз 
Адам болуп жарык дүйнөгө келген соң, турмуштун 

өйдө-ылдыйын, ысык-суугун тартып жүрүп, белгилүү бир 
деңгээлге жетип, акыл-эсиң ак-караны ажыратып калган 

учурда артыңа бир кылчайып, сарасеп салат экенсиң. 
Ошондой учур менин көңүлүмдө көптөн бери түнөктөп 
жүрсө да, ал жөнүндө кагаз бетине түшүрүүгө батына 
албай келдим. 

Ар кандай иштин сааты чыкканда бүтөрү белгилүү. 
Быйыл 70 жаштын босогосун аттаар алдында өткөн өмүр, 
баскан жолду көз алдымдан сыдырып, көкүрөктө уялаган 
өмүрдүн өзгөчө издерин, турмуштун чыныгы жөнөкөй 
жана татаал сабактарын чиймелеп чагылдырууга 
далалат жасап отурам. 

Азыр артка кылчайып карасам, балалыгымдын мен 
үчүн кызыктуу белестери көз алдыма тартылат. Эсим 
токтолгондон берки мезгилдеги басып өткөн жолдун 
издерин чагылдыруу- бул бир чети кийинки келаткан 

муундарга кызыктуу болоор деген үмүтүмдү да билдире 
кетмекчимин.  

Чынында, менде жазуучулук шык деле жок. Болгону, 
союз мезгилинде эл чарбасына эң керектүү, мен ардакта-
ган жогорку билимдүү экономисттик адистиктин ээси-

мин. Бул эскермемди көркөмдөп сөз берметтери менен 
тизе албагандыгымды мойнума алам. 

“Эл тарыхын айта жүр, элиң сени эскерер. Бабалар 
даңкын айта жүр, балдарың сени эскерер”, -демекчи көп 
нерселерди көз алдымдан өткөрүп, өзүмдүн бүткүл 
өмүрүмдү кайра баштан кечиргендей абалда сезип, басып 
өткөн жолдун издерин, элестерин – мемуар катарында 
чагылдырууну максат кылдым. 
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«Эскерип айтар эчтемеси жок адам 

–  
башы кара, буту айры жан». 

(Арман Салакуру – француз драматургу) 
 

ББааллааллыыкк  ккееззддиинн  ээллеессттееррии  
 

Биз жашаган, биз басып өткөн жол оор да, 
машакаттуу да. Ошондуктан силерге – биз жашаган 
алыскы мезгилдер, кыркалаган Ала-Тоонун ашуу-бел, ак 
мөңгүлүү аскалары сыяктуу элестерди калтырар бекен 
деп ойлоймун.  

Менин киндик каным тамган жер - Кыргызстандын 
эң кооз жерлеринин бири Чоң-Алайдын Карамык айылы. 
Бул жердин абасы таза, климаты салкын, суусу тунук, ак 
мөңгүлүү чокулардан башталып, атына заты жарашкан 
Ак-Суу дарыясынын жээгинде жайгашкан. Мен 1938-
жылы (эски жыл эсеби боюнча “жолборс” жылы), ушул 
дарыянын аркы өйүзүндөгү Үч-Кол деген чакан айылда 
(негизинен Карамык айылынын эсебинде) төрөлүпмүн. 
Маматбек чоң атам экинчи аялы-Топчу байбичеден эки 
уулдуу болуптур. Анын чоң уулу менин атам - 
Маматкаим, кичүүсү Мамасаит. Атам беш-алты жашка 
чыкканда, чоң атам Маматбек дүйнөдөн өтөт. Кичүү уулу 
Мамасаит дагы үч жашында чарчап калат. Чоң энем 
баласынын күйүтүнө чыдабай, бир жагынан өмүрлүк 
жарынан эрте ажырагандыгынан кайгыга батып, чүнчүп 
кеттим деп айтып калар эле. Атам Маматкаимди 

Карамык айылынын бийи Чунандын кызына кудалашып 
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үйлөйт. Апамдын тунгуч баласы мен төрөлгөндө чоң энем 

тамдын башына чыгып, элге жар салып, кубанычына 
батпай: “Өчкөн чырагым жанды, уулдуу болдук”, - деп 
айылдагыларга сүйүнчүлөгөн экен. 

Мени апам он беш жаш курагында төрөгөндүктөн, 
Кайын энеси Топчу байбиче келинине өз кызындай 
мамиле жасап, анын жаштыгын аяп, биринчи небересин- 
мени, өзү багып алууга бел байлайт. Ымыркай наристени 
чүркөп, калпактын ичине чулгап торолтот. 
 Мен эс тартканга чейин апамды эже деп айтаар 
элем. Энем ырахматы:-“Сен эми чоңоюп калдың, акылың 

бар, Кыздаркан сени төрөгөн апаң болот, “эже” деп 
атаганың болбойт, мындан ары апа деп айтып жүргүн”, - 
деп айтканы күнү бүгүнкүгө чейин эсимде.  
 Ал мезгилде “упчу” деген болбоптур. Чоң энем 
атайын козу сойдуруп, анын карынынан упчу жасап, 
бээнин сүтү менен мени азыктандырып, алпештеп 
өстүрөт.  

 Мына ошол өчкөн чырагы болуп төрөлгөн мага 
атамдын иниси Мамасаиттин ысмын коюптур. Мени 
эркелеткенде өзүнүн кусалыгын жазып, бугун чыгарчу 
окшойт.  

Мен орто мектепти бүтүрүп, жогорку окуу жайына 
окууга кеткен мезгилге чейин, менин атымды 
кыскартып, Масат деп айтышчу. Бул кыскартылган 

менин ысмымды коңшу-колоңдорубуз менен 
айылдаштарыбыз, айрыкча, менин классташтарым жана 
замандаштарым гана жакшы билишет.  

Адам баласы турмуштун ар кандай оордугуна, 
кыйынчылыгына дайым даяр болуп жашоосу абзел 
окшойт. 1943-жыл. Мен беш жашка, иним Рыскул бир 
жашка толгон мезгили. Биз Ак-Суунун аркы өйүзү (күн 
батыш тарабында) Үч-Кол деп аталган кичинекей 
айылда жашоочубуз. Менин эсимде бүгүнкү күндө да 
ошол мезгилдеги каргашалуу Улуу Ата Мекендик 
согуштун азаптуу, ачарчылык жылдары, ташка тамга 
баскандай болуп көкүрөгүмдө сакталып келүүдө. 
Күндөрдүн биринде, күз айлары болсо керек, чоң энем 
мени эшекке мингизип, Кара-Тейит айылына жакын биз 
жашаган үйдөн үч-төрт чакырым аралыкта Ак-Суунун 
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жээгинде болор болбос тал, жылгын, чычырканак өсчү 

токой болор эле. Ошол токойдон чоң энем эки боо отун 
даярдап, эшекке артып, мага: “Үйгө жеткирип, отунду 
түшүрүп келесиң, сен келгенче мен дагы отун даярдап 
турайын”, - дейт да, мени отун артылган эшекти 
айдатып үйгө жиберет. Отун жүктөлгөн эшекти айдап, 
үйгө келсем иним Рыскул үйдүн босогосуна өрмөлөп 
келип ыйлап туруптур. Биз отунга жөнөгөндө Рыскулду 
чоң энем бешикке бөлөп, уктатып кеткен болчу. Ал 
уйкудан ойгонуп, бешиктен кантип түшүп алганына мен 
таң калдым. Бул көрүнүш али да менин эсимде.  

Ошентип, чоң энем кышка карата ошол токойдон 
отун камдап, ал эми апам Кыздаркан болсо колхоздун 
жумушунан бошобой жүргөн кези экен.  

Иним Рыскулдун ысмы кандайча аталгандыгы 
жөнүндө чоң энем мындайча түшүндүргөнү эсимде: 1942-
жылы Улуу Ата Мекендик согуш катуу жүрүп жаткан 
учурда, атам “В.И.Ленин” атындагы (Карамык айылы) 
колхоздо эсепчи (бухгалтер) болуп эмгектенип жүргөн 
мезгилде, атамды көрө албаган бузуку адамдар райондун 
чоңдоруна жок жеринен ушактап, тоголок кат жазышат 
(колхозду жеп, ичип койду деген мааниде). Райондун 
ички иштер бөлүмү атамды райондун борбору Дароот-
Коргонго чакыртып, ал жерден күнөөсү жок болсо да, 
камакка алышат. Атам камакта жаткан учурда “Теңдик” 

(Жар-Башы айылы) колхозунан басмачы чыгат. Бул 
басмачылардын чыгышына ошол кездеги райондун 
айрым атка минерлери жетекчилик кылышат, батышта 
болуп жаткан немецтик баскынчылык согушта 
фашисттик Германия СССРди басып алуу үстүндө, 
жакынкы күндөрдө немецтер СССРди талкалап басып 
алат, ал эми биз бул жактан немецтерди колдоп чыгабыз 
деген максат менен басмачылар “Теңдик” колхозунун 
башкармасы Паяз деген адамды атка сүйрөтүп, кордоп 
өлтүрүшөт. Уюшулган бул басмачылар райондун 
борборундагы Дароот-Коргондогу түрмөнү талкалап, 
андагы камактагы адамдардын айрымдарын өздөрүнө 
кошуп алышып, милицияканадагы курал-жарактарды 
алууга үлгүрүшөт. Ал эми атам менен кошо камакка 
түшкөн “Ленин” атындагы колхоздун айрым активдери 
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басмачыларга кошулбастан, өз алдыларынча Ак-Суу 

дарыясынын башын көздөй качып кетишет. Чоң энемдин 
айтуусу боюнча, ал мезгил “Ак-Суу”, “Көк-Суу” 
дарыялары чамынып кирип турган жаз мезгил болчу деп 
эскерчү. Ошол опурталдуу күндөрдө төрөлгөн уул 
балдардын көпчүлүгүнүн ысмын Рыскул деп аташкан 
экен. Анткен себеби: “Бул ымыркай наристелер 
ырыскылуу болсун, согушка кеткен аталары аман-эсен 
келсин, каргашалуу согуш тез бүтсүн” - деп тилек 
кылышып, балдарынын атын да ошол тилекке жараша 
аташкан турбайбы. 

“Ак ийилет, бирок сынбайт”, - дейт элибизде. Мына 
ошол бузукулардын көрө албастыгынан атам бир жылдан 
ашык камакта болот. Акырында соттон акталып, 1943-
жылы күзүндө камактан бошотулат. 

1941-1945-жылдары, Улуу Ата Мекендик согуштун 
таасири тийбеген бир дагы адам калбаса керек. Мен 
төрт-беш жашымдагы ошол согуштун азап тозогун толук 
сүрөттөп айтууга мүмкүн болбос. Ошондуктан айрым гана 
эсимде калган окуялардан эскерип кеткеним ылайыктуу. 
Атам камакта болгон жылдары мен атамды сагынып, 
үйдөгү терезеге жабышып алып, “аталап” көз жашымды 
төгүп, ыйлап жүрчү экенмин. 

Менин ыйым, тилегим – атам камактан тезирээк 
бошоп келсе экен деген балалык зор үмүт, ал эми чоң 

энемдин да, апамдын да, Адалат эжемдин да, Саламат 
карындашымдын да бир кудайдан тилегени ушул эле. 
Биздин үйүбүздө чоң энем, апам, атам менен энелеш 
Адалат эжем (бул чоң энемдин кийинки күйөөсү Халбек 
деген адамдан), менден кичүү карындашым Саламат, 

иним Рыскул болуп жашап турчубуз.  
Согуштун азаптуу күндөрүнүн биринде (кыш айлары 

болсо керек), мен терезеден жылбай аталап ыйлап 
жатып, терезенин түбүндө уктап кеткен экенмин, ошол 
жерге уйкусун бузбайлы деп чоң энем төшөк салып 
жаткырып коет. Үйүбүздө болгону бир “ташпанар” жер 
май (керосин) менен күйүүчү чырак болор эле. Ал 
терезенин жанында илинип туруучу. Кечинде жатаар 
мезгилде ал чыракты өчүрүп коюшуп, “жер майды” 
үнөмдөшчү . Ошол каргашалуу түнү Адалат эжем 
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ташпанарды өчүрөм деп, илинип турган жеринен менин 

бетиме түшүрүп жиберет. Ташпанар менин бетиме, 
оозума аралаш катуу тийет. Натыйжада, менин оозум 
канап, кашка тишимдин бирөөсү жарымынан сынып 
түшөт.  

Чоң энем Адалат эжемди – “Өлүгүңдү көрөйүн, сагыра 
кыз!” (атасы жок жетим катарында деген мааниде) - деп 
катуу урушат. Бул түнкү көрүнүш бүгүн да көз алдымда 
элестеп, каргашалуу согуштун тагы катары, кашка 
тишимдин жарымы сынып, кетилип кала берди. 

1943-жыл. Жай мезгили болсо керек, атамдын 

аталаш эжеси Курманжан эже, мени чоң энемден сурап, 
өздөрү жашаган Мукур айылына алып кетет. Бул айыл 
Карамык айылынан төрт-беш чакырым аралыкта 
жайгашкан. Ал айыл кийинки мезгилде келечеги жок 
айылдардын эсебине кошулуп, 1971-72-жылдары 
Карамык айылы менен Кара-Тейит айылынын кап 
ортосуна көчүрүлүп, Кара-Шыралжын деген айыл болуп 
калды. Мукур айылынын көчүрүлүшүнүн бирден бир 
себеби – Мукурда калк ичүүгө жетиштүү суу 
болбогондуктан, экинчиден, бул жердеги айдоо 
аянттарына Ак-Суу дарыясынан чыгарылган каналдын 
курулушу айылды аралап өткөндүгүнө байланыштуу, 
айылдагы дээрлик үйлөрдүн талкаланышына туура 
келгендиктен, айылды көчүрүүгө себеп болгон.  

Мен Курманжан эжебиздин үйүндө үч-төрт күн 
жүргөндөн кийин, бир күнү түш ченде, чоң үйдүн 
ичиндеги ылайдан жасалган сөөрүнүн үстүнө суу ичем деп 
чыгып, суу ичип кайтканда бир нерсеге чалынып 
жыгылып, нан бышырууга ылайыкталган бир жагы ачык 

(жер тандыр) очок тургузулган экен, ошол очоктун 
ичине башым менен сайыла жыгылып түшүп, очоктогу 
отко сол жак чекем менен тийген экенмин. Ошентип 
Курманжан эжемдин үйүнөн сол жак чекемди күйгүзүп, 
жарадар болуп, Үч-Колго өзүбүздүн үйгө кайра келдим.  

Башымдын сол жак чекесиндеги, күйүктөн калган 
жарааттын тагы, менин өмүрүмдөгү каргашалуу согуштун 
дагы бир өчпөс изи катары сакталып калды.  

Атамды – “Камактан бошоп келе жатат”, деген кабар 
угулуп, биздин үй-бүлөдөгүлөргө кубаныч пайда боло 
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баштады. Ал кезде Чоң-Алайга, Оштон Кызыл-Кыя 

аркылуу даванды (ашууну) ашып, жөө жалаң жүрүп 
келишчү. Атам да ошол жол аркылуу жөө жүрүп, Дароот-
Коргонго келет. Ал жерден тааныш адамдардын атын 
минип, Үч-Колго күн батаарга жакын келип калышат. Ак-
Суунун жээгине биздин үйдөгүлөр баарыбыз чуркап, 
кубанычыбыз көкүрөккө батпай мен, Адалат эжем, 
артыбызда Саламат карындашым болуп жарыша чуркап 
бараттык. Атамдын жанында дагы бир атчан адам кошо 
келе жаткан экен. Ал адам дагы атам менен камакта 
бирге болгон, Кулчу айылынын тургуну Заир деген адам 

экен. Биринчилерден болуп атама мен жетип келдим. 
Атам колумдан тартып, атка өңөрүп алды. Ошондо атам 
мени кучактап бетимден өөп, мен атамдын мойнунан 
кучактап, бети башынан жыттап, сагынычым тарай, 
өзүмдү бактылуудай сездим.  

1945-жыл. Мен эс тартып, жети жаш курагымда 
В.И.Ленин атындагы сегиз жылдык мектептин босогосун 
аттаган учурум. Бул жыл- Улуу Ата Мекендик согуш 
аяктап, немецтик баскынчыларды түп тамырынан бери 
талкалаган, совет элинин жеңиши катарында тарыхта 
жазылып калган жыл эле.  

Менин биринчи мугалимим Ооганов Тойкул, Улуу 
Ата Мекендик согушка катышып келген адам болчу. Бул 
мектепте 5-класска чейин окудум. 3-классты аяктап 

жайкы эс алууга чыккан мезгилде мен биринчи жолу 
Карамык айылынан Дароот-Коргонго жөө келгенимди 
эскерип кетмекчимин. Чоң энем мени Дароот-Коргонго 
атаң менен апаңды сагынсаң барып кел деп Үч-Колдон 
Карамыкка ээрчитип алып келди. Дароот-Коргонго 

кетүүчү чоң жолдо Кара-Тейит айылынан эшек минген 
бир аксакал келе жатыптыр, ал аксакалды токтотуп: – 
“Менин неберемди Дароот-Коргонго чейин ала кетиңиз”, 
- деп суранып калат. Бул карыя: “Балаң жөө басып жете 
алабы? Жолдо чарчап калып мени кыйнабаса мейли”, - 
дегендей болот. Анда чоң энем: “Көп чарчап жүрө албай 
калса, эшегиңизге бир аздан учкаштырып, эптеп алганча 
кетиңиз”, - деп карыяны көндүрөт. Жолдо курсагың ачса 
жейсиң деп, белиме бир токоч байлап берет. Ошентип 
эшекчен карыянын артында жөө келе жатам. 
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Жекендинин Кара-Кыясына келип калганыбызда, күн 

чашке маал болуп калыптыр. Күндүн ысыгынан, бир 
жагы Карамыктан бери он чакырымдай жөө жүргөнүмдөн, 
абдан чаңкап, аксакалдан Кызыл-Суу дарыясынан суу 
ичейин деп сурансам, ал киши: “Балам бир аз жүрө тур, 
бул ылайланган суудан иче албайсың, бир аз жүрсөң 
“Кундуз-Булакка” жетебиз. Ал жерден дем алып, Кундуз-
Булактын тунук суусунан ичесиң”, - деди.  

Кара-кыядан бери күнгөй кырка тоолордун төмөн 
жагында, Кызыл-Суу дарыясынын жээгинде, шылдырап 
агып жаткан мөлтүр тунук булак Кундуз-Булак деп 

аталат экен. Ошол булактын жанына келип, аксакал 
эшектен түшүп: “Эшекти бир аз оттотуп алалы, сен дагы 
дем ал” - деди. Булактын жээгине отуруп, аксакал 
экөөбүз менин белимде байланган нандан сындырып, 
булактын суусуна малып жеп, суудан жутуп, бир аз 
тыныгып отурдук. Аксакал бул булактын “Кундуз-Булак” 
деп аталып калышын төмөнкүчө баяндады: “Бул булакта 
“кундуз” деген жаныбарлар жашайт. Алар тунук, муздак 
мөлтүр булактардын көзүнөн орун алышат. “Кундуз-
Булак” деп аталышынын себеби да ушул”. Мен 
аксакалдын бул жаныбар жөнүндө айтып жатканын, таң 
калуу менен тыңдап, булактын агымына тигилип карап 
отурдум. Бир мезгилде булактан капкара, жүнү 
жылтыраган кундуз көрүнүп, кайра булт этип булактын 

көзүнө кирип кетти. Ошентип, мен биринчи жолу, 
“кундуз” деген жаныбарды таң калуу менен көрүп, андан 
ары жолубузду уланттык.  

“Кундуз-Булактан ары дагы канча жол жүрөбүз?”, - 
деп аксакалдан сурасам; – “Жолдун төрттөн бир бөлүгүн 

бастык, андан ары Уюлмага, андан кийин Сары-Булакка 
жетип барсак, ошондо жолдун жарымына чукулдайбыз”- 
деди. Чынында эле, илгери биз бала кездеги Карамык, 
Кара-Тейит, Жекенди айылдарын райондун борбору 
Дароот-Коргон айылы менен байланыштырып турган 
негизги жол, ушул биз бара жаткан жол болгон десем 
жаңылышпасмын.  

1960-жылдары бул күнгөй беттеги жолду машина 
жүрө турган жолго айландыруу жөнүндө маселе 
көтөрүлөт.  
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Бирок, күнгөй беттеги тоо кыркаларынын беттеринен 

Кызыл-Суу дарыясынын жээгине тынымсыз түшүп 
турган таш, шагыл жол каттамына ыңгайсыз экендигине 
байланыштуу, машина жүрүүчү жолду тескей тарапка 
куруу пландаштырылат. Ал эми күнгөй тараптагы эски 
жол, унаа жана жөө жүргүнчүлөрдүн жолу болуп келе 
жатат.  

Ошентип, эшекчен аксакал менен Кулчу айылын 
аралап, Көк-Суу дарыясынын көпүрөсүнөн өтүп, анча-
мынча жерде мени эшекке учкаштырып, күн баткан 
мезгилде Дароот-Коргон айылына жетип келдик. Ошол 

мени Дароот-Коргон айылына биринчи жолу жөө жалаң 
ээрчитип келген аксакал, Кара-Тейит айылынын тургуну 
Кожобек деген улгайган аксакал адам экен. Ошентип, 
биз Кожобек аксакал менен кырк-кырк беш чакырым 
келген жолду басып өттүк.  

Дароот-Коргон айылы – райондун борбору 
болгондугуна карабастан, Карамык айылынын көлөмүнөн 
көп деле чоң эмес айыл экен. Дара суусунун берки күн 
батыш тарабында, онго жетпеген жер үйлөр 
жайгашыптыр. Ал мезгилде, жалпысынан райондун 
бардык эле айылдарында, бир дагы үйдүн чатыры шифер 
менен жабылбаган. Бул үйлөрдө негизинен райондун 
мекеме уюмдарында эмгектенишкен адамдардын үй-
бүлөлөрү жашашчу. Бул айылда мен курактагы балдар 

дагы аз экен. Карамыкка кайра кеткенимче Нинар, 
Бөрүбай, Дыйкан (Асан деген милиционердин баласы) 
жана алардын инилери болуп, чогуу ойноп жүрдүк.  

Согуштан кийин бүлүнгөн эл чарбасын калыбына 
келтирүү мезгилинде да, бир топ оор машакаттуу күндөр 
өткөн. Районубузга, андан ары биздин кыштакка 
(“В.И.Ленин” атындагы колхозго) биринчи жолу трактор 
келгени, биз курактагы балдар-кыздарга абдан таң 
каларлык, укмуштай кызык көрүнүш болсо, ал эми 
бизден улууларга кандай көрүнүш болгонун мен сүрөттөй 
албасам керек. Жазгы кош айдоого карата колхозго бир 
каз тамандуу трактор бөлүнгөн экен. Ал тракторду ошол 
кезде Олжобай Мамат деген адам жеңип келе жатканын, 
“Трактор сары май менен жүрөт экен” деп, колхозчулар 
сары май топтошуп бергенин угуп, биз таң калчубуз. 
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Кийин көрсө, ал сары майды, трактористтин өзү жей 

турганын колхозчулар билишип, өздөрүнүн 
түшүнбөстүгүн, караңгылыгын сезишип, күлүп калышар 
эле.  

Колхозго биринчи трактор келгенден бир-эки жыл 
өтпөй, районго бир жүк ташуучу автомашина келгенин, 
ал машина райондун борбору Дароот-Коргондон Карамык 
айылына чейин алгачкы жолу келгенин да биз таң калуу 
менен тосуп алганбыз.  

Трактор келгенге чейин кош айдоо өнөктүгү жалаң 
супар чегерилген кош өгүздөр менен бүткөрүлөр эле, анча 

мынча ат кош да чыгарылып, айдалган жерди, атка 
кошулган чапар (мала деп түшүнсө болот) менен 
тегиздешер эле. Чапарды өскөн талдан жасашчу. Кош 
мезгилинде айдалган жерден биз “миңгак” терчүбүз. 
Миңгак – бул кара топурактуу жерде, байчечекей сыяктуу 
гүлдөп, тамыры жер жаңгактын көлөмүндөй өсүүчү 
өсүмдүк. Бул өсүмдүк айрыкча “Чар-Дөңдүн” айланасында 
көп болор эле. Азыркы күндө бул жердин бардыгына эл 
отурукташып, айдоо аянттар жоюлуп кетти. 

Менин балалыгым калкыбыздын башынан Улуу Ата 
Мекендик согуштун ачарчылык, апаат оор жылдарын 
кечирүү мезгилине туш келген.  

Жокчулуктан эл не бир түркүн чөптөрдү тамак 
катары пайдаланышкан. Алардан менин эсимде өзгөчө 

сакталганы: -кымыздык, чүкүрү, мадил, замоорук, чайыр, 
роо, гың, ышкын, жөргөмүш ж.б. өсүмдүктөр кадимкидей 
тамакка жараган.  

Айрыкча чоң энем Топчу байбиче, жөргөмүштү 
айранга же жууратка, чүкүрү менен кымыздыктын 

боткосун сүткө, каймакка аралаштырып, чайыр менен 
гыңды очоктогу отко көмүп, ал эми мадил менен 
жалбызды сүткө кайнатып бышырар эле.  

Айылдын эчен бир адамдары чайыр менен гыңды 
узак убакытка үзгүлтүксүз жегендиктен ак шишик болуп 
ооруптур деп чоң энемдин айткандары кулагымда. 

1951-жылдын кыш мезгили. Мен Дароот-Коргондо 
“Большевик” (кийин “Коммунист”) орто мектебинде 5-
классында окуп жүргөн учур. Улуу Ата Мекендик 
согуштун бүткөнүнө беш- алты жыл болсо дагы, райондун 
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калкы кыйынчылыкты башынан өткөрүп, бир сөз менен 

айтканда адамдар али токчулукка жакшы жетише элек 
мезгил. Анткен себебим, райондун борборундагы нан 
сатуучу дүкөндүн алдында биз теңдүү балдар 4-5 сааттап 
нан алууга кезек күтүп, кезегибиз келгенде, тизме менен 
ар бир үй-бүлөдө жашаган адамдын санына жараша, кээ 
бирөөлөр бир бөлкө, кээ бир көп балалуу, биздин үй-бүлө 
сыяктууларга экиден бөлкө нан алчубуз. Ошол бизге 
тийген эки бөлкө нан, бир күнгө үйдөгү сегиз-тогуз жанга 
эсептелип берилип туруучу. Каргашалуу Улуу Ата 
Мекендик согуштун азап-тозогу аз-аздан, жыл өткөн 

сайын оңолуу жолуна түшүп, кийинки учурларда ошол 
нан саткан дүкөндө, нанды мурункудай нормалап сатуу 
токтоп, ким каалашынча сатып ала баштады.  

Ошол жылы кышта, кар калың түшүп, суук абдан күч 
болуп, үйүбүз мектепке жакын аралыкта болсо дагы, 
мектепке барып келүү, өзүнчө бир азап болчу. Кардын 
калыңдыгынан жөө жүрүү ыңгайсыз болуп, карга 
тыгылып, кээде жыгылып жүрүп, мектепке чейинки жол 
качан ачылганга чейин, башкача айтканда, жөө жүрүүчү 
жолдордо кар катышып, тебеленип тегиз болуп калганга 
чейин сабактан жарым саат, айрым күндөрү бир саатка 
чейин кечигип барчубуз. Кээ бир күндөрү катуу шамал, 
бороон болгон күндөрү жол жабылып, жолду күрткү уруп, 
эки-үч күндөп жол жабылып калгандыгына 

байланыштуу, мектепке бара албай калган күндөрүбүз да 
болчу.  

Бул жылы кышка карата даярдалган отунубуз март 
айында эле түгөнүп калган. Кызыл-Суу дарыясынын 
жээгиндеги кичинекей токойдон чычырканак менен 

шилбинин шактарынан чаап, өзүм көтөргүдөй өлчөмдө 
даярдап, үйгө алып келип, үйдөгү азыраак калган кургак 
отундан тутурук жасап, отту тутандырууга ылайыктап, 
эптеп-септеп күн өткөрүп жазга чыкканбыз. 

Балалык учурдагы бир окуя жадымдан чыкпай 
келет. Биздин мектепте дене-тарбия сабагынын 
мугалими, Улуу Ата-Мекендик согушта бир бутунун 
тизесинен айрылып, жалгыз буту менен майып болуп 
келген Маматаипов Жусуп деген агай иштеп турган 
эле.Бул агай мектепке жөө келе албагандыгынан, ар 
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дайым эшек минип, балдактарын өңөрүп алып келип 

кетип жүрчү. Аны мектепке чейин үйүндөгү ити да ээрчип 
жүрө турган. 
 Мен бул көрүнүштү сүрөткө тартып, сүрөттүн алдына 
“Жусуп чолок мектепке бара жатат” – деп жазып, 
мектепке жакын колхоздун конторасынын дубалына 
илип койбоймунбу? Аны Жусуп агай алып, биздин 
класска кирип, -“Бул сүрөттү ким тартты?”— деп сурап 
калды. Мен эч нерсеге түшүнбөй, ал сүрөттү - мен 
тарттым эле, - дедим. 

Ал мени – “Жүр, мугалимдердин бөлмөсүнө,” деп, 

класстан ээрчитип чыкты. Биздин класс жетекчибиз 
Каримова эже мугалимдер бөлмөсүндө отурган экен. 
 Жусуп агай эжекеге мен тарткан сүрөттү көрсөтүп, 
мени түрткүлөп, жаагыма бир чапты да: “Барып энеңди 
чакырып кел”, деди. Мен өзүмдүн бул жасаган ишиме 
өкүнүп, Үч-Колго өтүп барып, энемди (Топчу байбичени) 
чакырып келдим. Мектептин мугалимдеринин 
бөлмөсүндө, мектептин директору, дагы эки-үч мугалим 
отуруптур. Мектептин директору энеме кайрылып;– 
“Топчу эже! Уулуңуз мына бул Жусуп агайынын сүрөтүн 
тартып, аны колхоздун конторасынын дубалына илип, 
агайын капа кылыптыр, Сизди ошон үчүн чакырдык”,–
деди. 
 Чоң энеме мектепке эмне үчүн чакырып жатканы 

жөнүндө өзүм үйгө барганымда эле айтып, Жусуп агай 
мени урду деп ыйлап жибердим эле, Энем байкуш:–
“Жусуп иним! Сен уулумду урбай эле мени чакырбапсың, 
бул жаш бала да, экинчи сенин сүрөтүңдү тартпайт, капа 
болбо”, деди. Эжекебиз Каримова; “Агайыңдан кечирим 
сура, экинчи мындай сүрөт тартпайсың да”, – деп, мени 
карап калды. 
 — Мен: Агайдын сүрөтүн экинчи тартпаймын,-- 
дедим. 

Мына ошол балалыктагы өзүм тарткан сүрөттүн 
элеси азыр да көз алдымда өчпөй келет. 

Мен, Дароот-Коргондо бешинчи класста окуп жүргөн 
учурум, 1950-жылдын май айынын башында райондо 
биринчи жолу, Ата Мекендик согуш токтогондон бери, 
советтик армиянын катарына кызмат кылууга 
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чакырылгандарды жөнөтүү аземи болуп калды. 

Улуу Ата Мекендик согуштун тагы адамдардын 
жүрөгүнөн али да болсо жакшы айыга электиги, 
армиянын катарына чакырылгандардын ата-
энелеринин, тууган-уруктарынын, аларды фронтко 
узатып жатышкандай абалда болгондугун, алардын 
кайгы тартып, көздөрүнөн тамган жашты байкап 
турганымды мен унута элекмин. Анткен себебим, бул 
чакырууда менин бир тууган тагам Мейражидин да 
армиянын катарына кызмат өтөп келүүгө 
чакырылгандардын тизмесинде бар эле.  

Апам инисин армияга узатуунун камын көрүп, 
атайлап токоч даярдап, майда боорсок бышырып, 
кыскасы он-он беш күнгө жеткендей азык даярдап, аны 
өзүнчө көтөрүп жүрүүгө ыңгайлаштырып баштыкка салып 
берген. 

Бешинчи май күнү эрте менен күн жайылып тийген 
мезгилде, азыркы Бердибеков Камалдын үйүнүн ордунда 
армиянын катарына кызмат кылууга чакырылгандар, 
алардын ата-энеси, тууган-туушкандары, райондук 
согуш комиссариатынын жетекчилери болуп, бул жерге 
адам батпай кетти. Тагамды узатып биздин үйдөн атам, 
апам, иним Рыскулдар болуп элге аралашып турушту. 
Атам мага “– “Өзүбүздүн атыбызды токуп минип ал, 
тагаңды ат менен Даванга чейин узатып келесиң”- 

дегенинен, мен аттын үстүнөн түшпөй, көпчүлүктү карап 
турдум. Бир оокумда военкомдун кызматкери армиянын 
катарына чакырылгандардын тизмесин окуп, аларды 
катарга тургузду. Бул чакырууда 30 баланын тизмесин 
окуду да, аларды тизилген сабын бузбастан Кара-

Жылгага кетчү жол менен алга жүргүлө деп буйрук 
берди. Мейраж тагам менен бир чакырылгандардын 
айрымдары менин эсимде: Маман, Мамыт, Эшмамат, 
Кошбай жана башкалар.  

Мага кошулуп Эшмамат акенин атасы Курбанбек 
аксакал, дагы бир адам бар эле, аты-жөнү эсимде жок, үч 
атчан “призывниктерди” узатып баратабыз. Военкомдун 
кызматкерлеринен эки киши да призывниктерди 
жетектеп бара жатышты. Алардын азык-түлүктөрүн биз 
минген аттарга артып алганбыз. Күн кечтеп калганда 
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Кара-Жылгадагы раватка жетип, Даванга өрдөй 

баштадык. Күн кечтеп калгандыктан, мени ушул жерден: 
“Кайтып кет, түн киргенде, караңгыда коркосуң” – деп, 
тагам аттагы артылган жүктөрдү түшүрүп, аны эгелерине 
бөлүштүрүп берди.  

Мен алар менен кайырлашып, атымды минип 
турганымда, военкомдун кишиси атка минип, бизди 
Давандан ашырып анан кайтасың, деп мени опузалап 
кирди. Бирок, мен атты ошол жерге арчанын бутагына 
бекем байлап, андан ары барбаймын деп көгөрүп тура 
бердим. “Эгерде ат менен барбасаң, өзүң жөө жүргүн, 

баспасаң үчкө чейин санайм, болбосо атып салам” - деп 
мени коркутуп, бакырып орусча сөгүнүп айдап алды.  

Давандын жарымына чукул жерди басып барып, 
ичим ооруп жатат деп үстөмөн түшүп жатып алдым. 
Бирок, менин бул амалым да ишке ашпай калды. 
Военкомдун адамы жаныма келип: – Азыр үч жолу атам, 
эгерде туруп андан ары жүрбөсөң, ушул жерде атып 
салам!”- деп бакыра баштады. Бирок мен ордумдан 
турбай жата бердим. Ал киши пистолет менен мээлеп 
үстүмдөн ата баштады. Эки жолу аткандан кийин, 
чындап эле атып салбасын - деп, коркконумдан жаткан 
жеримден козголуп, ичимди кармап өйдө турдум. 
“Призывниктер”, Курбанбек аксакал жана башкалар 
болуп бизди карап турушуптур. Анан мен араңдан 

кыбырап алардын арасына барып кошулдум. Бир эки 
оюурма (серпантин) жүргөндөн кийин, Маман аке менен 
Эшмамат аке: “Бул коктунун ичине бурула бергин да, 
төмөн жакты көздөй чуркап түшүп, тиги арчанын 
далдасына жетип жашынып тур, андан ары биз 
жогорулап көрүнбөй калганда, жолго түшүп, атыңды 
минип кетип каласың” - дешти.  

Военкомдун кишиси ушул учурда бир топ алдыга 
өтүп, Курбанбек аксакалдын атынын куйругунан кармап 
алып кетип жатыптыр. Мен заматта тиги агалардын сөзү 
боюнча чыңкылдый секирип, таштын далдоосуна өтүп, 
андан ары коктунун ичи менен арчанын арасына өтүп 
жашынып калдым.  

 Бирок, коркконумдан жүрөгүм дүкүлдөп, демим 
кысылып турду. Бир оокумда жогору жакты карасам, 
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алардын карааны көрүнбөйт. Күн отуруп, Кара-Жылганын 

капчыгайын көлөкө тегиз баскан мезгилде, байланган 
атыма жеттим.  

Түн кирип, жалгыз атчан Кара-Жылгада келе жатып, 
балалык кыялымда – “Бүгүнкү көргөн кордугумду, мени 
атып таштаймын деген “военкомдун кызматкеринин” 
бул жоругун атама төкпөй-чачпай айтам, тагамдарды 
Ошко жеткирип келгенден кийин аны менен атам 
сүйлөшөр” деген ойлор башымда тумандап үйгө жетип 
келдим.  

Биздин райондон согуштан кийинки Армиянын 

катарына биринчи жолу чакырылыштагы 
призывниктерди, даван менен Кызыл-Кыяга, андан ары 
Ош шаарына коштоп-жетектеп кеткен райвоенкомдун 
кызматкери Турдукеев деген адам экен. Анын 
фамилиясы менин жадымда калганы да жогорудагы 
окуяга байланыштуу болгон. Эмне үчүн армияга Кара-
Жылга менен Даван аркылуу жөө кетишкен деген ой 
мага башкатырма сыяктуу, акылым жетпей жүргөнүн 
кийин байкасам, Дароот-Коргон – Ош жолу ал мезгилде 
кар көп жаагандыктан, май айынын башында да машина 
жүрбөй, жол ачылбаганынын натыйжасы экендигин 
түшүндүм.   

Мектепте окуу аяктап, жайкы каникул башталган 
мезгилден тартып, кыштактагы биз курактагы жана 

бизден үч-төрт жаш улуу балдар да, тегиз отун алууга 
барчу элек. Ушул жылдан баштап, ар жыл сайын кышка 
карата кеңири жете турган отунду камдоо менин 
милдетим болуп калды. Бул отун даярдоо жумушунан 
мен 10-классты бүтүргөн жылы кутулдум. Анткени ушул 

жылдан баштап, ар жыл сайын отун даярдоо иним 
Рыскулдун үлүшүнө туура келди. Ал мезгилде биз отунга 
Дароот-Коргон айылына жакын “Кичи-Молубай”, “Чоң-
Кайкы”, “Кичик-Кайкы”, “Ак-Кептеш”, “Ыргайлууга” 
чейин эшек менен таң азандан, он-он беш бала болуп 
топтолуп, Даранын (капчыгайдын) ичин көздөй жөнөп 
кетер элек. Жогоруда аталган тоолордун боорунан куурап 
калган арчалардын дүмүрлөрүнөн отун даярдап, ар 
кимибиз даярдаган отунубузду ылдый сүйрөп түшүп, 
суунун жээгине жакын жерде алып келген отунубузду 
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жүктөөгө ылайыктап, отунга чыккан балдардын бардыгы 

толук келгенче күтүп турар элек. Балдар толук 
келишкенде ар кимибиз өзүбүз алып келген наныбызды 
ортого коюп, чогуу нан жеп, мөлтүрөп аккан тунук 
булактын суусунан жутуп алчубуз да, эшектерге 
отундарыбызды жүктөп (артып) үйдү көздөй жөнөчүбүз.  

Ошентип, кышка карата кеминде отуз беш-кырк 
эшекке жүктөлгөн арча отунду даярдоочумун. Ошол 
даярдалган арча отун кышка кеңири жетчү. 

Мен 9-классты бүтүрүп, жайкы каникул мезгилинде 
иним Рыскул менен “Балтыргандыга” кышка карата отун 

камдаганы бир жолу чогуу барган учурубузда менин 
эсимден кетпей турган окуя болгон эле. 
Балтыргандынын тоосунун күңгөй жак бетине күн эми 
эле тийе баштаган мезгилде, ошол беттен бир топ балдар 
ар кимибиз бирибиз өйдө жактан, бирибиз төмөн жактан, 
отун даярдай баштаган элек. Бир оокумда жогору жактан 
отун алып жаткан балдардын бирөө казандай чоң ташты 
кулатып жиберген экен. Ал таш түз эле биз отун алып 
жаткан жерди көздөй кулап келе жатып, тоонун 
боорундагы майда таштарды кошо сүрүп келе жатыптыр. 
Биз ошол чоң таштан кача бергенибизде Рыскулдун оң 
колунун билегине майда таштардан бир таш колуна 
тийди. Ошол жерден Рыскул колун көтөрө албай, ыйлаган 
бойдон ылдый жакка ээрчишип түшүп келдик. Аны 

эшекке мингизип, үйдү көздөй жөнөдүк. Үйгө келип, 
эшекти байлап, ооруканага бара койдук. Доктурлар 
Рыскулдун колун абдан тыкандык менен кармалап 
көрүштү. Кудай жалгап анын колу сынбаптыр, жөн эле 
булчуң эттери жанчылып, чыдатпай оорутуп жаткан 

экен. Рыскулдун колуна даары коюп, жакшылап таңып 
беришти. 

Бул биздин муундагылардын күн кечирүүдөгү 
кадимки эле жөнөкөй көрүнүштөрүнүн бир элеси эле.  

1953-жылдын июнь айы. Дароот-Коргондогу Дара 
суусунун көпүрөсүнө жакын жердеги үйдө “Тажик золото” 
деген дүкөн ачылат. Бул дүкөндө азык-түлүк товарларын 
жол кире акына “Суук-Сай” деген жерге алтын кенинде 
иштеген жумушчуларга унаа менен жүктөп жеткирилген 
азык-түлүктүн киресине ылайык гана продукта менен 
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эсептешишип, башка адамдарга соода жүргүзбөйт эле. 

Мен дагы, өзүм курактагы жолдош балдар менен бир 
атка жана бир эшекке Суук-Сайга жеткирилүүчү азык-
түлүктөн жүктөтүп, барып келүүгө туура келди. Биз азык-
түлүк жүктөлгөн унаалар менен эрте менен жолго чыгып, 
Кара-Кыядагы көпүрөдөн өтүп, (Кызыл-Суу дарыясынан) 
андан ары Туздун дарыясын кечип өттүк да, Алтын- Дара 
капчыгайын өрдөп жүрүп отурдук. Күн баткан мезгилде 
Миң-Теке жайлоосуна жетип келдик да, ошол жерден таң 
атканча унааларды (ат, эшек) аркандап, ар кимибиз 
өзүбүзгө тиешелүү жүгүбүздүн жанында жатып, таң 

атырып чыктык. Таң атар менен унааларга жүктөрдү 
артып, Суук-Сай белин көздөй жол тарттык. Мынча эрте 
жолго чыкканыбыздын себеби, Суук-Сайдын дарыясы 
сайга батпай таш агызып, атырылып кирип турган 
учуру, дарыядан унаа менен өтүү абдан опурталдуу 
экендигинен күн чашке мезгилде (саат 10-11) дарыя 
түнкү сууктан бир топ тартылып, унаа менен өтүүгө 
ыңгайлуу болгон учурда гана кечип өтүүгө болорун, бул 
жерге башта келип-кетип жүргөндөр жакшы билишкен. 
Ошондуктан бул учурду тез пайдаланып, бир сааттын 
ичинде жүктөп барган жүгүбүздү ыкчам өткөрүп, күн 
ысып, Суук-Сайдын суусу көбөйүп киргенче кайра тартуу 
зарыл экен. 

Биз жүктөп барган жүгүбүздү Суук-Сайдагы 

кенчилердин жооптуу адамына тез арада өткөрүп, 
Дароот-Коргондон бизге жазып берген кагазына 
(документине) “толук алдым” деп, кол койдуруп 
кайттык. Суук-Сайдын дарыясынан өтүп, бешим 
мезгилде даванды көздөй өрдөдүк. Күн баткан мезгилде 
Алтын-Мазар тарапты көздөй агып жаткан “Терс-Агар” 
суусунун жээгине жакын жерге келип түнөп чыктык да, 
үчүнчү күнү дегенде кечке маал Дароот-Коргонго жетип 
келдик. Менин бул жолку кирелешип барып келгендигим 
үчүн бир кап 50 килограммдык биринчи сорттогу ун 
беришти.  

Андан кийин, экинчи жолу барганымда Жерге-Тал 
районундагы биздин алыс туугандарыбыздан Бааран 
аттуу киши жокчулуктун айынан, атамдан жардам сурап 
келгендигине байланыштуу, ал киши менен Суук-Сайга 
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чогуу жол кире алып баруубузга туура келди. Жол киреге 

алынган бир кап унду ошол Бааран тажике бергенибиз 
эсимде. Бул кишинин Бааран тажик деп аталышы 
Абдраим бабабыздын тажик улутундагы аялынын Кадыр 
деген уулунун баласы. Ал эми Баарандын энеси дагы 
тажик улутунан болгондуктан, ал кыргыз тилин 
таптакыр эле билбеген.  

Биздин балалык күндөрүбүздү ийне жибине чейин 
толук сүрөттөп жазуу мүмкүн болбос, анткени кийинки 
урпактарга биз баштан кечирген ал күндөр, жомок 
сыяктуу сезилет деп ойлойм. Ошондуктан ал күндөрдүн 

элесин кыскартып, кыргыздын көрүнүктүү акыны Эсенгул 
Ибраевдин “Көрбөсүн” деген ырына окурмандын көз 
кырын салуусун сунуш кылар элем: 

 
Байкушум, каңтары бар кара мурун,  
Шүмтүрөп олтурганын кара мунун. 
Ичерге аш, кийерге кийими жок,  
Ийнеликтей илмейген балалыгым.  
 
Түрүндөй түлөп турган жабагынын,  
Түктүйгөн кебетесин кара мунун.  
 
Соолгурдун согушу тоноп кеткен  
Согондой солкулдаган балалыгын. 

 
Жыңайлак, чөңөр кирип таманына,  
Жылуурак аш да тийбей тамагына,  
Ал кезде аттай азап тартсаң дагы  
Тик туруп тирек болдуң заманыңа. 
 
Эл көрсө кош айдоонун чукул камын, 
Эл тарткан ал түйшүктөн кутулбадың,  
Көп болгон ат үстүндө уктап кетип,  
Топ этип кулап кеткен учурларың. 
 
Кар кетип жан киргенде кара жерге, 
Кары жаш мүлдө түшчүү кара терге. 
Аталар миң сыйрылып турса дагы  
«Түз жүр!» - деп отургузчу кайра ээрге. 
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Күн келер балабыздын багын аччу, 
Деп түндө байбичелер бабырашчу. 
Кесилип кеткен байкуш согончокту, 
Эчкинин майы менен дарылашчу. 
 
Эмчи – домчу энелер май апкелген, 
Аяп келген кудай – ай, аяп келген. 
Мөлт – мөлт этип ысык май тамган сайын 
Мөлт – мөлт этип жаш акчу каректерден. 
 

Энелер эмне десек даяр эле,  
Эненин эм – дому ишке жарар эле. 
Ырсыйган согончоктор эртеси эле 
Булгарыдай былпылдап калар эле. 
 
Чалгы чаап, кызыл ташып, эгип аштык, 
Аңызга бир баш койбой терип жаттык. 
Ок атып эмгек менен оорукта да, 
Фашисттердин сазайын берип жаттык 
 
Бул ишим мажестикпи, батылдыкпы, 
Жоо келбей же биз жоого катылдыкпы? 
 
Бир да бала кыла элек мен билгени, 

Менин муунум жасаган баатырлыкты. 
 
Байчечегим, балдарым, саламатпы, 
Санааң тынчпы, сабагың дамаматпы?  
Бир да бала көргөн жок, эч көрбөсүн, 
Бала кезде биз көргөн алааматты. 
 

Өткөн өмүрдүн нечен-нечен белестерине саресеп 
салып отуруп, дагы да болсо согуштун (Улуу Ата 
Мекендик согуш 1941-1945-ж.) каардуу жылдарындагы 
кыйынчылыктары көз алдыма тартыла түшөт. Ошол 
каргашалуу согуш мезгилинде тылдагы эл да эбегейсиз 
эрдиктерди жасашкандыгын да белгилей кетмекчимин. 
Ал мезгилде анча-мынча карыялар баш болгон, аялдар, 
жаш улан-кыздар бүтүндөй колхоз ишин моюндарына 
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алышып, “фронтко жардам” деген ураандын алдында 

күндү-күн, түндү-түн дебей талаада болушкан. 
Бардык эле жерде ачарчылык өкүм сүрүп 5-6 айлап 

нанды унутканбыз. “Нан” десе бөбөктөр ыйлайт дешип 
тергеп айтып да жүрүштү. 

Кабыргабыз катый электе тылдын жоокери болуп 
эмгек кылдык. Карысы да, жашы да “согуш басылса 
баары болот”, деген үмүт менен канаат, сабыр кылышып 
чыдашкан. 

Ошондогу оор күндөргө чыдаган жаштар менен 
азыркы барчылыкта, токчулукта жашап жатышкан 

жаштарды салыштырып көрөм. Канаат кылуу, 
чыдамкайлык, сабырдуулук азыр жок. Бир күн 
ачкалыкка туруштук бере алышпайт деп ойлойм. 
Ылайым эле ачка болушпаса экен! 

 
 

ЧЧооңң--ээннеемм  ТТооппччуу  ббааййббииччее  ааййккөөлл  ааддаамм  ээллее  
 
Биздин үй-бүлөдө чоң атабыз Маматбек бул дүйнөдөн 

эрте өтүп кеткендиктен, атам Маматкаимды ата деп, ал 
эми бизди төрөгөн энебизди апа деп, ал эми чоң энебизди 
эне деп көнгөнбүз. Энемдин өзүнүн тагдыры тууралуу 
мага айтып жүргөн даректүү баяндарына токтолууну 
туура көрдүм.  

Энем Карамык айылындагы орто оокаттуу Садык 
деген адамдын жалгыз кызы болгон. Жаратылышында 
оң кулагында топчусу болгондуктан, ысмын Топчу деп 
аташкан экен. Ал эми мен эс тартып калган учурда 
энемди айылдын тургундары Топчу байбиче деп аташар 
эле. Чоң энем бойго жетип калган курагында Кадамжай 
районундагы Майдан айылындагы атасынын досу: – 
“Топчу бойго жетип калды, эми макул десең кызыңды 
мага келиндике бересиң, аяш балаң Мусаны күйөө бала 
кылып аласың”, - деп ой жайына койбой, чоң энемдин 
атасын көндүрөт. Ошентип, кудалашып той берип, чоң 
энемди күйөлөтөт. Кадамжайга бир нече атка, төөгө себин 
жүктөп жеткиришет.  

Алты ай өткөндөн кийин, Карамыктан менин чоң 
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атам Маматбек Кадамжайга Мусанын айылына атайлап 

Топчуну көргөнү барат. Атайын ат арытып, алыскы Чоң-
Алайдан Топчунун туугандарынан келген меймандар 
экен деп, Муса жылуу кабыл алып, кой союп, сый 
көргөзүп ызат менен коноктойт.  

Маматбек, Сапарбек байдын кичүү уулу, кандай 
максат менен атайын келгенин Топчуга тымызын 
билдирүүгө жетишет. Анын Даржан аттуу биринчи 
аялынан уул баласы болбогондугун билдирүү менен 
эгерде Топчу ылайыктуу көрсө, аны аялынын үстүнө 
алууну сунуш кылат. Бул жолугушуудагы алардын бири-

бирине болгон ысык мамилесин жана өз ара тымызын 
сүйлөшкөн убадаларын чоң энем Маматбекти эскерген 
сайын, анын өзүнө арнаган төмөнкүдөй ыр саптарын 
айтып калар эле: 

 

Көркөмүң жанды суусаткан, 
Көргөнү келдим узактан. 
Көчүрүп сени кетермин, 
Көңүлүң менен узатсаң! 

 
Ажарың жанды суусаткан, 
Атайы келдим узактан. 
Ажыратып кетермин, 
Алганың сенин Мусаңдан. 
 
Ай перим мени түшүнүп, 
Акылың менен узатсаң! 
Өлүп калсам калармын, 
Өлбөй тирүү бар болсом, 

 
Өзүмдүк кылып алармын! 
Аман болсом табармын, 
 
Антташып койгон сөз үчүн, 
Алганыңдан ажыратып алармын! 

 
Чоң атам ошентип, биринчи жолу Майдан айылына 

келгенде, Топчунун убадасын алып, антташып, көп 
убакыт өткөрбөй, кайра келип аны шарият боюнча 
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биротоло ажыратып кетүүнү убадалашат да, Чоң-Алайга 

жөнөп кетет. Ушул жерден Мусанын кошумча аты 
жөнүндө айта кеткеним ылайыктуу болуп турат. Аны 
айылдаштары “Муса куу чарык” деп аташат экен. “Муса 
куу чарык” деп аташкандарынын себеби, анын кембагал 
үй-бүлөдө чоңойгонун, жетишсиздиктин айынан анын бут 
кийиминин көрүнүшүнө жараша коюлган ат экен.  

Болжошкон мөөнөттө чоң атам Маматбек эки 
жолдошу менен “Майдан” айылына “Муса куу чарыктын” 
үйүнө келишет. Чоң энемдин өзүнүн айтканындай 
сүрөттөп айта албасам да, эсимде калганын болушунча 

жазып кетүүгө аракет жасамакчымын: – Топчунун 
туугандары келип калышты деп, “Муса куу чарык” 
аларды жакшы кабыл алат да, колунан келишинче сый-
урматын көргөзүп, алынча коноктойт. Чоң энемдин 
көрсөтмөсү боюнча түн ичинде чоң атамдар өздөрү минип 
келишкен аттарынын куйруктарын кыркып, сарайда 
байланган жеринен сыртка айдап жиберишет. Эртеси чоң 
энем Мусанын үстүнөн казыга: – “Менин туугандарым 
мени көргөнү келсе, аттарынын куйруктарын кыркып, 
сарайдан ээр токумун сыйрып, талаага айдап жиберип, 
мага адам чыдагыс кордук көргөзүп, сабап салды”, - деп 
өзүнүн денесинин бир топ жерине, бети башына 
коргошундан сүйкөп алып (Коргошун адамдын денесине 
сүйкөлгөндөн кийин, катуу урулган учурда дене көгөрүп 

калган сыяктуу түстү берет экен) денесиндеги көгөргөн 
жерлерин көргөзүп, көз жашын мөндүрдөй төгүп, Мусадан 
ажырашуу кагазын, башкача айтканда, талагын алып 
берүүсүн өтүнөт.  

Муса куу чарык аялынын мындай жоругунан улам 

мындан ары аны менен чогуу жашоого болбостугуна көзү 
жетип, Топчуга талак катын берип, ажырашып кетет. 
Ошентип, Топчу чоң энем Маматбек чоң атама берген 
антын актап, бир кудайдан эми өзүнүн жаңы бактысын 
тилеп, Чоң-Алайды көздөй келечектеги жубайы жана 
Карамыктан келишкен чоң атамдын жолдошторунун 
коштоосу менен Исфайрамдын капчыгайын көздөй жол 
тартышат. Ушинтип чоң энем өз тагдырын өзү чечип, 
эрктүүлүгүн көрсөтүп Карамыкка атасы Садыктын үйүнө 
келет.  
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Шарияттын жобосу боюнча, көргөзүлгөн мөөнөт 

аяктаганча атасынын үйүндө болот. Белгиленген убакыт 
өткөн соң, чоң энем Топчуну Маматбек чоң атам аялынын 
Даржандын үстүнө никелеп алат.  

Чоң атамдын Даржан чоң энебизден Курманжан, 
Сардал аттуу эки кызы, ал эми экинчи аялы Топчудан 
эки уулдуу болушат.  

Мен төрт-беш жашымда Улуу Ата Мекендик 
согуштун апаат жылдары болсо керек, элдин турмушу 
абдан начар, ачарчылык ар бир айылдын адамдарын 
кыйнап турган учуру. Биздин үй-бүлөдө атамдын бир 

тууган тагасынын уулу Султанмурат да биз менен чогуу 
жашоочу. Анын атасы Эшмамат тага, чоң энем Топчунун 
бир тууган иниси согушка кеткен. Эшмамат таганын 
аялы Султанмуратты биздин үйгө калтырып, өзү кызын 
ээрчитип, Өзбекстанга жанын багып кеткен экен. 1943-
жылдын жаз айлары. Биз бир топ күндөн бери нан жок, 
күнүгө куурулган бир ууч арпаны бөлүшүп, жеп жүрчүбүз. 
Биздин үйдүн түндүгүнөн түтүн булап чыга баштаган 
кезде, кошуна турган Кадыр деген адамдын 
Мырзамидин, Нурдин деген балдары биздин үйдү көздөй 
чуркап келер эле. Ачкалыктан алар дагы биздин 
жаныбыздан алыс кетпейт. Чоң энем байкуш аларга да 
куурулган арпасынан бир уучтап алардын топусуна 
салып берер эле. Ошентип жай мезгили кыштактан үч-

төрт чакырым аралыкта жайлоого чыгып, бышыкчылык 
болгончо август айына чейин жалаң уйдун сүтү, айран 
менен жашап жүрдүк. Август айларында колхоздун айдоо 
аянттарындагы арпа дүмбүл болуп калганда (арпа 
буудайга караганда эрте бышат) бир аздан дүмбүл алып 
келип, аны очоктун отуна көмүп, бышырып жеп жүрдүк. 
Бул чоң энемдин кымыздыктын бүрүнөн кууруп, аны 
сүткө кошуп кайнатып, жасап берген тамагынан бир топ 
эле даамдуу сезилчү.  

Ушундай татаал жашоодогу ачкадан адам өлүп, ата 
баласына жардам көргөзө албай турган заманда, чоң 
энемдин боорукердигин, сабырдуулугун, айкөлдүгүн, 
адамдык эң зор адамгерчилигин белгилей кетүү абзел го 
дейм. Эгерде ал киши өзүмчүл, ичи тар адам болсо, ошол 
бир уучтап куурулган арпаны кошунабыздын балдарына 
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да ыраа көрбөй, бөлүштүрүп бербесе керек эле деп 

эсептейм. 
Чоң энемдин өз тагдырындагы кийинки чукул 

бурулуш бул - чоң атам Маматбектин мезгилсиз дүйнөдөн 
кайтышы. Муса куу чарыктан ажырашып келип, өзүн 
Маматбек байбатчадай кишинин өмүрлүк жары 
болгондугу үчүн, ичинен жетине албай, бактылуумун деп 
сыймыктанып жүргөн. Бирок, бул бактылуу күндөр көпкө 
узабай чоң атамдан эки уулдуу болуп, ал киши эр ортосу 
элүүдөн эми өткөндө, аркы дүйнөгө аттанып кете 
бергенин, каңырыгы түтөп, далай жолу эскергени менин 

кулагымда. Өмүрлүк жарынын күйүтү басыла электе, шум 
ажал бал тили балдырап эми үч жашка толгон, кара 
чечекей кичүү уулу Мамасаитти да алып тынат.  

Бул орду толгус жоготуу, чоң энемдин жүрөгүн 
өрттөп, бүт жан дүйнөсүн биротоло эңшерип кеткенинен 
кайра-кайра улутунуп, көздөрүнөн сыдырылып куюлган 
жашын тыя албай, улам-улам мени бооруна кысып, 
өзүнүн күйүтүн, кусалыгын таркатууга бел байлар эле. 

Бир кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк айтып, тообо 
келтирип, эми жалгыз уулу Маматкаимдын өмүрүн 
тилеп, бир чети неберелүү болгондугуна – “өчкөн чырагы 
жангандыгына” (ал жөнүндө жогоруда айтканмын) 
кубанып жашап келер эле. Энем мени көп жолу 
“жүрөгүмдүн толтосу” деп көкүрөгүнө кыса-кыса кучактап, 

эркелетип, мойнумдан жыттап, бети башымдан 
өпкүлөгөнүн эч качан унута албасмын.  

Баланы ата-эне эмне деп гана тилеп бакпайт. Мени 
алпештеп ымыркай кезимден бапестеп өстүргөн энемдин 
келбети, сүйкүмдүү жүзү, жайдары мүнөзү ар дайым көз 

алдымда “Тапкан эмес, баккан эне”-демекчи энемди 
эскерип, болгон дареметимди пайдаланып, энеге болгон 
ой толгоолорумду, канчалык көкөлөтүп жазууга аракет 
кылсам да, ага татыктуу сөз да таба албасмын. 
Ошондуктан өзүмдү өзүм эзе бербей, асыл энем менен 
ардактуу апам үчүн Жалил Садыковдун “Энеме” деген 
төмөнкү ыр саптарын арноону ылайык көрдүм: 

 
“Оо энекем, Шоола чачкан ак таңым, 
Менин бийик, менин ыйык асманым. 
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Айдын назик нурларындай сезилет, 

Агыш тарткан сенин саамай чачтарың. 
 
Аздык кылып бул дүйнөгө келгеним, 
Аздык кылып ак сүтүңдү эмгеним 
Ыйлай берип, таттуу уйкуңу жүз бөлүп, 
Канча түндөр сага тынчтык бербедим. 
 
Чыр болсом да артык көрүп башкадан, 
Сенсиң мени ысык, сууктан сактаган. 
Сен мен үчүн деңиз болуп чалкыган, 

Күн да болдуң мээрими күч жаркыган. 
Качан барсам маңдайымдан сылаган, 
Дале сенсиң бар- жогума чыдаган. 
Асылдардын асылысың энекем, 

 
Сен бар үчүн мага сүйкүм бул аалам! 

 
 Бу жаратканда, түбүң түшкүр, турмуш дайыма оош-
кыйышы, оң-тетириси, бардар-кемчилдиктери, кубаныч-
кайгылары менен кошо жүрүп, кошо келет эмеспи. Адам 
баласы өлгөндүн артынан өлө албасы белгилүү. Кара 
жердин боору суук демекчи жыл өткөн сайын энемдин 
күйүтү да эскирип, жашоонун агымына сүңгүй кетти. Мен 
орто мектепти аяктаган жылдары энем катуу ооруга 

чалдыкты. Менин баамымда бул күйүттөн калган дарт 
окшойт.  

1960-жыл. Мен Новосибирск шаарында институттун 
3-курсунда окуп калган учурум. Жайкы каникулдан 
кайтууга даярдык көрүп, бүгүн-эртең жөнөсөм деп 

турганда чоң энемдин оорусу күндөн-күнгө күчөп баратты. 
Атам рахматы энемдин жанынан алыс чыкпайт. 
Сентябрь айынын акыркы күндөрүндө күн чашке маалда 
чоң энем тилден калды. Атам экөөбүз энемдин башында 
оозуна суу тамызып, “Алла, Алла” деп кудайга жалынып 
отурдук. Атам бир мезгилде энемдин кулагы уксун деген 
мааниде “Берген ак сүтүңө ыраазы бол эне!” деп айтып 
жатты. А мен болсо – “мени да ымыркай кезимден 
торолтуп адам кылдың эле, мен үчүн кыйылба энекем! 
Ыраазы болгун”, - дегенге араң жарадым. Өмүр суусу 
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түгөнгөн алтын энем, ушинтип шум ажалдын торуна 

түшүп кете берди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ӨӨссппүүррүүмм  ккууррааккттыынн  ииззддееррии  
 
Мен жети жаш курагымда Карамык айылындагы 

В.И.Ленин атындагы мектептин 1-классына кирип окуй 
баштаган мезгил, Улуу Ата Мекендик согуш бүткөн 1945-
жылга туура келди. Биз 1-класста Маматмусаев Асан, 
Ахунов Тажидин жана бизден үч-төрт жаш улуу жети-
сегиз кыз окушчу. Биздин үй-бүлө мектепке 500-600 метр 
аралыкта жайгашкан Эшмамат таганын үйүндө жашап 
турчубуз. Тойкул агай мени үйдөн мектепке чейин  
көтөрүп барып жүргөнү эсимде. Мектептин алдыңкы 
окуучусу болуп, 4-классты ардак грамота менен 
аяктагандан кийин Дароот-Коргонго көчүп келгенбиз. 
Анткени атам райондо райЗОнун башкы бухгалтери 
болуп иштеп турган. Мына ошол кезде Дароот-
Коргондогу азыркы мезгилде биздин үй турган жерде эки 
бөлмөлүү узундугу 7-8 метр келген үйдө жашап турдук. 
Атам райондогу колхоздордун башкы бухгалтерлеринен 
колхоздордун жылдык отчетторун алчу. Ал мезгил 
согуштан кийинки тартыш учур, иштеген контора суук, 
отун, көмүр жок, электр жарыгы деген жок, болгону 
керосин менен күйүүчү чырактарды пайдаланчубуз. 
Биздин үйдө эң жакшы жарык берчү №10 маркадагы 
керосин менен күйүүчү чырак болор эле, биз ошонун 
жарыгы менен сабактарга даярданчубуз. 

Биздин мектепте жакшы окушубузга атам түздөн-түз 
кийлигишип, алган бааларыбызды өзү ар дайым карап 

көрөр эле. Атам күндөрдүн биринде Рыскулдун 
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математика сабагы боюнча берилген тапшырмасын 

карап, аны Рыскул туура эмес чыгаргандыгын байкап, 
аны катуу урушканы эсимде. Ушундай талап коюунун 
негизинде Рыскул да мектепти жакшы бүтүрүп, Оштогу 
пединституттун физика-математика факультетин ийги-
ликтүү аякташына түрткү болду. Атамдын бизге берген 
тарбиясы биздин уул балдарынын тегиз жогорку 
билимдүү болушубузга зор таасирин тийгизди деп 
эсептеймин. Атам бизге берген жөнөкөй тарбиясы менен 
бизди эл үчүн ак кызмат кылып, элдин сый-урматына ээ 
болгондой адам болушубузду тилеп жүрчү жана максат 

кылчу эле. 
Атамдын ар дайым бизге: “бирөөгө кара санабагыла, 

ууру кылбагыла, ушак айтпагыла, ууру үчүн эч нерсе 
ыйык эмес, баламдын боорун жеп калайын деп калп 
каргана берет. Эл алдында жүзүңөрдү ачык кармагыла. 
Шашкан шайтандын иши, кандай жумуш аткарсаңар да 
шашпагыла, токтоо болгула, сабырдуу болгула. 
Сабырдуулук адамдагы эң асыл сапаттардын бири” –деп 
айткан акыл-насааттары эсимде жүрөт. 

Атанын балага берген тарбиясы –анын кандай адам 
болуп калыптанышында өзгөчө зор таасири бар. 
Ошондуктан “Жүз мугалимден жалгыз ата артык”, -деп 
Англис акыны Джордж Герберттин айтканы акыйкат 
чындык окшобойбу.  

Мен 6-7-класстарда окуп жүргөн мезгилимде бир 
жолу атама: “Ата сиз эмне үчүн бизди жупуну 
кийиндиресиз? Биздин класста башкарманын балдары да 
окушат, алар абдан жакшы кийимдерди (ошол мезгилде 
алар пальто, тумак ж.б. кийимдер жөнүндө) кийинишет. 
Алар сенин атаң чоң кызматкер болсо да, сен ушул чапан 
менен эле жүрөсүң деп мени шылдыңдашат”, - десем, 
атам мага: “Ээ балам, менин байлыгым силерсиңер! 
Жакшы кийингенден акыл кирбейт, окууну жакшы 
окугула!”, дегени эсимде.  

Мен Карамыктан 4-классты аяктап, жайкы 
каникулга чыккан кез. Ошол мезгилде атам Чоң-Алай 
районундагы Артель “Труд” деген ишканада жетекчи 
болуп иштөөчү. Бул мекеме райондун калкын турмуш-
тиричилик жактан тейлеген ишкана экен. Мында 
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турмуш-тиричиликке керектүү ар түрдүү буюм-

теримдерди жасоочу цехтер менен бирге бут кийимдерди 
ремонттоо, атка така, такага мык, балта, кетмен ж.б. 
темир буюмдарын жасоочу ишкана болгондугун 
белгилемекчимин.  

Күндөрдүн биринде атам жумуш менен 
(командировкага) Ош шаарына жөнөй турганы маалым 
болду. Мен аны угуп, “Ата, мени да Ошко ала барыңыз” 
деп атамдын кулагын койбой айта берип, атамды 
көндүрдүм. Ошентип, биринчи жолу жайдын толуп 
турган мезгилинде Ош шаарына келдик. Менин биринчи 

жолу Ош шаарына келгендеги эсимде калганы – Ак-
Буура дарыясынын сол жак жээгиндеги көпүрөнүн берки 
тарабында чакан мейманкана жайгашыптыр. Биз ошол 
мейманканадан орун алдык. Көпүрөнүн аркы өйүзүндө сол 
тарапка бурулсам А.Навои атындагы эс алуу багы 
(паркы), андан өйдө жакта чайхана, анын жанында 
Киров атындагы өзбек драма театры, ал эми Ак-Буура 
дарыясынын сол жак жээгинде бир нече соода түйүндөрү 
жана чайханалар, төмөн жакта жашылча-жемиш базары, 
андан ылдыйраак чайкоо базары жана эң акырында мал 
базары жайгашыптыр. Ушул эски шаардын жогорудагы 
көрүнүштөрү гана эсимде калыптыр. Ал эми азыркы 
өркүндөп өскөн Ош шаары жөнүндө өзүнчө сөз болмокчу. 
 

 

 

www.bizdin.kg



 

 31 

 
 

 1949-жыл. Атам менен биринчи жолу Ош шаарына 
келгенде. 

 
 Ошко келгенден эки күндөн кийин Мейражидин 

тагама жолугуп келели деп, жүк ташуучу машинага 
түшүп Куршаб айылын көздөй жөнөдүк. Мейраж тагам 

менен бирге анын досу Данияр аке экөө Куршабдагы 
түзөтүү колониясында кызмат өтөп жүрүшкөн экен. 
Куршаб айылына жеткенче жолдон көрүнгөн эгин 
талаасындагы сеңселип бышып турган буудайларды 
көрүп, мен таң калдым. Себеби, июнь айынын экинчи 
жарымында эле бул чөл райондорунда буудайдын 
бышышы жөнүндө менде эч кандай түшүнүк болбогон. 
“Ата, эмне үчүн бул жакта буудай эмитен эле бышып 
алган?-” деп атамдан сурасам, “Бул жакта эгинди күздө 
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айдап себишет, аны күздүк деп атайт”, деп жооп берди. 

Оштон Чоң-Алайга кайтып жөнөгөнүбүздө жүк ташуучу 
газик автомашинасына толо жүктөлгөн жүктүн үстүнө 
отуруп кетүүгө ыңгайлаштырып, атам экөөбүз менен 
бирге үч-төрт киши да жолго кошо чыгышты  

Орто мектепте окуп жүргөн мезгилимде агай-
эжелерден төмөнкү адамдардын элеси унутулгус болуп 
менин эсимде: бизди 6-7-класста алгебра сабагынан 
окуткан Оторбаев деген агай болчу, ал кийин Кыргыз 
Мамлекеттик Университетинде физика-математика 
факультетинин деканы, кийинчерээк ректору болуп 

иштеген. Ал эми 8-9-класста орус тили жана адабияты 
сабагынан Надежда, Любовь деген орус кыздар сабак 
берчү. Бул эжекейлердин жашы биздин класстагы айрым 
окуучулардын жашы менен тең куракта экендигин 
белгилөө менен, коммунисттик партия жетектеген улуу 
Совет мамлекетинде мугалимдер үчүн, элге жалпы 
билим берүүдө партия менен Совет өкмөтүнүн зор 
камкордугунун далили экендигин айта кетмекчимин. 
Анткени Люба, Надежда эжекелер болгону 
педучилищаны бүтүрүшкөн жаш кыздар. Кыргызстандын 
эң алыскы бурчу болгон, бийик тоолуу, климаттык 
шарты оор, кышы 7-8 айга созулган, ызгаардуу суук 
жерге Чоң-Алай районунун борбору Дароот-Коргон 
айылына келип иштеши өзүнчө бир эрдик, баатырдык 

десе да жаңылыштык болбос.  
1953-жыл. Март айында СССРдин Коммунисттик 

партиясынын генералдык секретары И.В.Сталин узакка 
созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайтат. Биз орус тил 
эжекебиз баш болуп, класс боюнча аза күтүп, орус тил 

сабагында ыйлаганыбыз азыр эсимде.  
Мектептеги өздүк көркөм-чыгармачылык кружогуна 

катышып, анда “Алтын кыз” драмасын койгонбуз. Андан 
тышкары мен Аалы Токомбаевдин (Балка) “Тил алса” 
деген ырын сахнага ырдап чыкканмын. Ал ырдын 
төмөнкү куплеттери дагы эле жадымда: 

 
Табийгат, тагдыр тил алса, 
Ак чабак болуп жаралсам. 
Деңизден сүзүп ойноктоп,  
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Дем кылган жакка бара алсам. 

 
 
Табийгат мага тил алса, 
Мөл булак болуп ойносом. 
Карарган жерин тазартып, 
Калкыма кирди койбосом. 
 
Табийгат мага тил алса, 
Жайкы таң болуп сөгүлсөм. 
Ааламды нурга бөлөнтүп, 

Күн болуп жерге төгүлсөм. 
 
Мен мектепте окуп жүргөн курагыма өзгөчө маани 

берип, көбүрөөк токтолуп, эскергенимдин мааниси: 
өзүмдүн небере-чеберелериме, кала берсе өзүмдүн 
урпактарыма менин өз башымдан өткөргөн өмүр жолумду 
үлгү катары карашып, алардын азыркы жыргал 
заманында бардык мүмкүнчүлүктөрү бар, жыргап, куунап 
жалаң жакшы баалар менен окушса деген үмүтүм.  

1955-жыл. Биз орто мектепти бүтүрүү мезгили да көз 
ачып жумганча келип калды. Орто мектептин окуу 
программасы аяктап, мектепте мамлекеттик бүтүрүү 
экзамендерин тапшыруу учуру келгендигине 
байланыштуу, мектептин педагогикалык кеңешинин 

(педсоветинин) чечими менен биздин класстын бардык 
14 окуучусуна, мамлекеттик бүтүрүү экзамендерин 
тапшырууга чечим чыкты. Ал классташтарым төмөнкүлөр 
болуучу: Ахунов Тажидин, Абылкасымов Индижамил, 
Ахунбаев Карим, Акимбеков Төрөбай, Баапов 
Кудайберген, Бактыбаев Мамат, Бейшеева Тажикан, 
Маматкаимов Абибилла, Токтобаев Бадир, Тагаев 
Жамалдин, Сыдыков Токтобек, Саубанова Аида, Шарапов 
Абибилла.  

Биринчи бүтүрүү экзамени катары Кыргыз 
адабиятынан сочинение жазуу керек болуучу. Эрте менен 
саат 8 чамаларда экзамен берүүчү класста биз окуучулар 
экзамен алуучу агайларыбызды күтүп отурдук. Бир 
мезгилде мамлекеттик экзамен алуучу агайлардын тобу 
класска кирип келишти. Биздин көз алдыбызда эл 
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агартуу министирлигинен келген конвертти ачышты. 

Андагы сочинениелердин темаларын доскага жазышып, 
эми каалаган темаларыңарды тандап жаза бергиле 
дешти. 

Мен сочинениенин үч темасынан эркин теманы 
тандап алдым. Ал “Октябрь революциясы Кыргыз совет 
адабиятында” деген тема болуучу. Сочинение Кыргыз 
совет адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Кыргыз 
ССРнин эл акыны Аалы Токомбаевдин (Балканын) 
“Октябрдын келген кези” деген чыгармасы менен 
баштап, жазууга кириштим. Ал ырдын айрым 

куплеттерин жаттап алган элем, алардан азыр жадымда 
калганы: 

 

Октябрь күлүмсүрөп келген кези,  
Энчисин өз-өзүнө берген кези. 
Мурунку чынжыр курган душмандарды, 
Ичинен кедей таптын терген кези. 
 
Ушинтип тап душманын баскан кези, 
Үрөйү залимдердин качкан кези. 
Көз жайнап, жүрөк кайнап эзилгендер, 

Урааны туш-тушуна чачкан кези. 
 
Жашасын Ленинизм түзгөн жолу! 
Жоголсун караңгынын курган тору! 
Жолуна Октябрдын кедей түшүп, 
Жетишсин муратына созгон колу! 

 
Июнь айынын гүлдөп турган күндөрүнүн бири, 

экзамендин баасын угуу үчүн мектепке келип, 

классташтарыбыз менен күтүп турганбыз. Кыргыз тили 
жана адабият сабагынын мугалими Салайдин Коңурбаев 
агайыбыз: – “Класска киргиле, бааңарды угузабыз” - деп 
айтканда биз топурап класска кирип отуруп калдык. 
Алфавит боюнча бааларды угуза баштады. “М” 
тамгасына келип, Маматкаимов М. “Эң жакшы” 
(Отлично) деп айтканда кубанычым көөдөнгө батпай 
сүйүндүм. Экзамен комиссиясы менин эмгегимди туура 
баалагандыгына ичимден ыраазы болуп калдым. 
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Негизинен, биздин классташтарыбыз баары жакшы 

окушчу. Бирибиз менен бирибиз атаандашып окуйт элек. 
Кийин классташтарыбыздын айрымдары жогорку окуу 
жайларына өтүшүп, кээ бирөөлөрү турмуш шартына 
байланыштуу техникумдардан, айрымдары 
институттардан сырттан окушуп, ар түрдүү кесиптин 
ээлери болуп, иштеп кетишти.  

Салайдин Коңурбаев агайыбыз жөнүндө эки ооз сөз! 
Бизде “Коммунист” орто мектебинде кыргыз тили жана 
адабият боюнча мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы да 
болуп иштеп жүрдү. Кийин Фрунзе шаарына которулуп, 

“Кыргызстан пионери” газетасынын редакциясында 
жана Кыргыз радиосунда диктор болуп иштеп жүргөн. 

Орто мектептин мамлекеттик бүтүрүү экзамендерин 
ийгиликтүү аяктап, жетилүү аттестатын алууга келдик. 
Ошол мезгилде райондун борбору Дароот-Коргон 
айылында бир гана орто мектеп болгон. Анын алдында 
жатак интернат бар эле. Бул интернатка орто мектеби 
жок башка айылдардан, алсак: Чак, Жар-Башы, Жаш-
Тилек, Кара-Шыбак, Кызыл-Эшме, Шиве, Жекенди, Кара-
Мык, Кара-Тейит айылдарынан 9-10-класска келген 
балдар интернатта жатышып окушар эле. Мына ушул 
интернаттын жатаканасына жана ашканасы үчүн отун 
даярдоо мектептин директорунун милдети катары 
каралат болчу. Бизди бүтүрүү экзамени бүтөрү менен 

жетилүү аттестатын алуучуларды – “Ар бириң он беш 
кубдан отун даярдап, интернаттын эсебине өткөрөсүңөр, 
андан кийин аттестатыңарды жазып беребиз”,- деп 
эскертишти. Биз классташтарыбыз менен интернаттын 
жумушчусу жана ашпозчу эже болуп, “Шыңгыма” 

токоюна келдик. Ар бирибиз өзүбүздүн даярдаган 
отунубузду кубатура менен өлчөөгө ылайыктап даярдап 
кирдик. Айрым балдар 7-8 күндө даярдап бүтүштү. Мен да 
он күн дегенде араң даярдап бүтүп, интернаттын 
завхозуна өткөрүп бердим. Мына ушинтип жетилүү 
аттестатын колго алдым.  

Атам менен акылдашып, Оштогу пединститутка 
барууну ылайык көрдүм. Биздин айрым 
классташтарыбыздан Фрунзе шаарына жөнөгөндөрү да 
болду. Мен, Тагаев Жамалдин экөөбүз Ошко чогуу 
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барууну чечтик. Биз менен бирге Ошко чейин Мамыт аке 

да кошо жөнөдү. Ал жигит менин бир тууган тагам 
Мейражидин менен советтик армиянын катарында бирге 
кызмат өтөп келген.  

Ошко ал мезгилде Дароот-Коргондон атайын автобус 
же башка автотранспорт каттоочу эмес. Болгону, 
райондун чарбаларындагы жүк ташуучу машиналардан 
Ошту көздөй анча мынчасы гана жүккө барып калар эле. 
Июль айынын жыйырмаларында Сопу-Коргон айылына 
бир жүк ташуучу машина жөнөп калды. Биз ошол 
машинага түшүп, Сопу-Коргон айылына күн батарга 

жакын келдик. Мен бул жолдо атам менен биринчи жолу 
Ошко барган учурумду элестетип келе жаттым. Сары-
Таш айылынан өтүп, Катын-Арт, Талдык ашууларын 
басып өттүк.  

Адам үйдөн жети кадам чыккандан кийин мусапыр 
дейт эмеспи. Сопу-Коргон айылына келгенден кийин биз 
эми кайда барып, кимдин үйүнө кирип түнөйбүз деп, 
бушайман тартып турдук. Мамыт аке бир аксакал киши 
менен сүйлөшүп калды. Бир аздан соң, ошол аксакал 
бизди ээрчитип, үйүн көздөй жөнөдүк. Ар бирибиз бирден 
кой жетелеп алганбыз. Бул койлорду сатып, акчасын өз 
керектөөлөрүбүзгө жумшамакчыбыз да. Нак акчабыз 
болгондо, бул койлорду жетелеп, түйшүккө түшмөк 
эмеспиз. Эртеси Сопу-Коргондон Ош тарапка жыгач 

жүктөгөн бир жүк ташуучу машина жөнөп калды. 
Машинанын айдоочусу менен Мамыт аке бизди Ошко 
чейин ала кетүүсүн макулдашып, жыгач жүктөгөн 
машинанын үстүнө койлорубуз менен чыгарып алды. 
Машинадагы жүктөлгөн жыгачтарды Бүлөлү айылына 

жеткирип, андан ары Ошко жол тартмак экен. Бүлөлү 
капчыгайына бурулуп, эки-үч чакырымча жол жүргөндө 
машинанын айдоочусуна – “Машинанын үстүндө биз 
абдан кыйналып кеттик, сиз машинадагы жыгачты 
жеткирип келгенче бизди жолго түшүрүп койсоңуз, биз 
ушул жерде сиз кайра келгенче койлорубузду оттотуп, 
күтө туралы” деп Бүлөлү дарыясынын жээгиндеги көк ала 
майдан түзөңгө түшүп калдык.  

Биз түшкөн жээк Чоң Бүлөлү менен Кичи Бүлөлү 
сууларынын кошулуш жери экен. Бул жерден 
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койлорубузду оттотуп, өзүбүз да жолго алган 

азыгыбыздан “шам-шум” этип алдык (бир аздан 
тамактандык деген мааниде). Арадан эки-үч саат өткөндө 
баягы шофер келип калды да, бизди машинанын үстүнө 
чыгарып алып Ошту көздөй жол тарттык.  

Күн кечтеп калганда Ош шаарына кирип келдик. 
Бизди Кыр Арыктагы чайханага жакын жерге түшүрүп 
койду. Чайхананын алдына келерибиз менен бир эки 
киши (өзбек улутундагы) келип, коюңардан бирөөнү 
саткыла деп, бизди туткактай баштады. Мамыт аке 
менен Жамалдин: – “Сен коюңду сатып жибере бер”, деп 

менин коюмду баалашып, сатып жибердик.  
Андан ары алардын койлорун жетелеп, Ош 

пединститутуна жакын жердеги Акимжан деген кыргыз 
кишинин үйүнө бардык. Бул азыркы Ош 
университетинин филология факультетинин имаратына 
жакын Увам каналынын алдындагы көчөдөгү үй болучу. 
Мамыт аке бул адамды мурунтан тааныйт экен. 
Жамалдин менен Мамыт акенин койлорун эртеси 
Акимжан аке сатып берди. Биз бул кишинин 
короосундагы сөрүдө үч-төрт күн түнөдүк. Төртүнчү күнү 
Кыр Арыктагы Увам көчөсүндөгү Урмат деген кемпирдин 
үйүнө батирге чыктык. Ошол мезгилде институтта 
жатакана деген жетишсиз болгон. Урмат кемпирдин 
үйүндө кирүү экзамендерине даярданып жүрдүк. Мен орус 

тил жана адабият факультетине үч экзаменди 
ийгиликтүү тапшырдым.  

Төртүнчү экзамен тарых сабагынан экен. Бул 
экзаменди Абакиров деген пединституттун мугалими 
алып жатты. Мен экзаменге кирип, столдо жайылып 

жаткан экзамендик билеттен алдым. Билеттин суроолору 
орус тилинде жазылган экен. Агайдан суроолорду 
кыргызча түшүндүрүп берүүсүн сурандым. Андан кийин 
ар бир суроого (билетте үч суроо бар экен) өз билгеним 
боюнча даярдандым. Кезегим келгенде мугалим мени 
жооп берүү үчүн өзүнө чакырды. Даярданганым боюнча 
жооп бердим. Андан кийин агай кошумча эки суроо 
берди эле, ага мен так жооп бере албай калдым. Ошондо 
Абакиров: – “Тарых сабагынан ким окутту” деп сурады, 
мен ага Акматов Жакен агай окуткан деп жооп бердим. 
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Абакиров агай: – “Анда ошол Акматовго салам деп айтып 

бар, жакшы даярданып эмки жылы келесиң” деп экзамен 
баракчама “неуд.” деген баа коюп чыгарып жиберди. Бул 
мен үчүн абдан чоң эстен кеткис сокку болду. Ошентип 
Оштун пединститутуна окууга өтпөй калдым. Эртеси 
институттан документтеримди алып үйгө кетүүгө 
камындым. Оштон эки-үч күндөн кийин машина күтүп 
жүрүп, кайсы күнү кандай машина менен Дароот-
Коргонго келгеним эсимде калбаптыр. Мени менен бирге 
келген Жамалдин Тагаев дагы кирүү экзамендеринин 
бирөөсүнөн кулап, ал дагы институтка өтпөй калды.  

Үйгө келгенден кийин бир айлап бекер жүрдүм. Анан 
атама: “Ата бир мекемеге сүйлөшүп, жумушка 
жайгаштырып койсоңуз”, деп сурандым. Бир нече күн 
өткөндөн кийин атам Чоң-Алай керек-жарак коомуна 
(РайПО) үйрөнчүк бухгалтер деген жумушка орноштурду 
(эмгек акысы 20 рубль экен). Бул мекемеде Саубанов 
Нинар (татар улутундагы) экөөбүз бир жылча чогуу 
иштеп жүрдүк. Атайын билимибиз болбогондуктан 
өзүбүздүн келечегибизди ойлоп бир кесипке ээ болууну 
(эң эле болбогондо бухгалтердик кесипке) көздөп, Фрунзе 
шаарындагы кооперативдик училищага барууну чечтик. 
Чоң-Алай керек-жарак коомунун жетекчилиги бизди 
бухгалтердик адистикке окуу үчүн жолдомо берип 
жөнөттү. Чоң-Алайдан Ошко келип, Жалал-Абад – Фрунзе 

каттамындагы пассажирдик поезд менен Кара-Суу темир 
жол станциясынан Фрунзеге жөнөп кеттик. Нинар экөөбүз 
тең өмүрүбүздө биринчи жолу поездге түшүшүбүз. Кара-
Суудан чыккандан кийин Андижан, Ташкент, Жамбул 
шаарларын басып өтүп, эки суткадан ашык жол жүрүп 

Фрунзе шаарына келдик. Бул күнү темир жол вокзалында 
түнөп чыктык. Эртеси темир жол вокзалынан чыгып, 
Дзержинский бульвары менен шаардын борбордук 
аянтын көздөй бара бердик. Шаардын гүлдөп турган 
учуру экен. Дзержинский бульвары көпкөк болуп 
адамдын көңүлүн ачат. “Ала-Тоо” кинотеатрынын бет 
маңдайында жайгашкан чайханага жетип, ушул жерден 
чай ичип алууну ылайык көрдүк. Бул чайхана 
“Кулатовдун чайханасы” деп аталат экен. Ошол мезгилде 
Төрөбай Кулатов, Кыргыз ССРинин прездиумунун 
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председатели (төрагасы) болуп туруптур. Илгери бул 

кызматка келгенге чейин Кызыл-Кыядагы көмүр кенинде 
жумушчу (шахтер) болуп эмгектенип келген. Ноокат 
районундагы Көк-Жар айылынын тургуну экендигинен, 
азыркы мезгилде Ноокат районунда ушул кишинин 
атына коюлган Кулатов айылы бар.  

Бул чайхана шаарга республиканын түштүгүнөн 
келген коноктор үчүн Төрөбай Кулатовдун атайын 
көрсөтмөсү боюнча курулган, шаар боюнча жалгыз 
чайхана болчу. Биз андан ары Панфилов атындагы эс 
алуу багын аралап, өткөн-кеткен кишилерден 

кооперативдик техникумду сурамжылап бара бердик. 
Биз издеп келген кооперативдик училища орустардын 
чиркөөсүнө жакын жерде жайгашкан, эки кабаттуу 
техникумдун имаратында экен. Биз түз эле окуу жайдын 
кадрлар бөлүмүнө кирип, алыскы Чоң-Алайдан 
келгендигибизди айтып, тиешелүү документтерибизди 
тапшырдык. Училищада жатакана жок экендигине 
байланыштуу курсанттарды жеке менчик үйлөргө 
келишим менен батирге жайгаштырышканын билдик. 
Училищанын завхозу бизге да Ушаков көчөсүндөгү бир 
үйдүн адресин берип, “ал жерде силерден башка дагы эки 
бала жашайт, квартира төрт балага ылайыкталган”, - деп 
биздин колубузга кагаз жазып берди. Ал үйдү адреси 
боюнча издеп, тез эле таап алдык. Бизден бир жума 

башта келип, бул квартирада жайгашкан эки бала Ысык-
Көлдөн келишкен экен.  

Ушул жерден Фрунзе шаарына келгендеги көрүнүш 
жөнүндө бир эки ооз сөз: 

Фрунзе – (1926-жылга чейин Пишпек) Кыргыз 
ССРинин борбор шаары. Кыргызстандагы ири өнөр жай 
жана маданий борбору, транспорт тоому. Фрунзе – 
республиканын борбору болгондуктан жогорку окуу 
жайлардын, техникумдардын дээрлик көпчүлүгү ушул 
шаардан орун алган. Биз окууга келген жылдары Кыргыз 
Мамлекеттик университети, Политехникалык институт, 
Айыл чарба институту, Физкультура (Дене тарбия) 
институту, Кыз-келиндер институту (женпед), 
Медициналык институт, жана техникумдардан: 
Автодорожный техникум, Кооперативный техникум, 
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Соода техникуму, Индустриальный техникум жана башка 

бир нече профтехучилищалар үзүрлүү иштеп турган.  
Ал мезгилде шаарда көп кабаттуу үйлөр жокко эсе 

болгон, эң эле бийик имараттар төрт кабатка чейин 
болгон. Шаардын ошол мезгилдеги көрүнүшүн акын 
Байдылда төмөнкүдөй сүрөттөйт:  

 
Бул Пишпек жүз жыл илгери,  
Бир айыл экен кыштакча. 
Ал кездин күлүк “Волгасы”, 
Ат чеккен шалдыр араба. 

 
Анда-санда түшчү - дейт, 
Атактуу киши ага да. 
Бир түнөп араң жетчү экен, 
Пишпектен Токмок калаага. 
 
Өзгөрүш мындай болорбу... 
Өзгөртүү аны оңойбу... 
Чырпыктан тиккен жаш көчөт, 
Чынарга жетип чоңойду. 
Эшектен бою чоң эмес, 
Эргежээл үйлөр жоголду. 

 
Фрунзе шаарынын кооздугун, кийинки жылдардагы 

шаардын өсүп-өнүгүшүн акын төмөнкүдөй сүрөттөйт. 
 

Фрунзе шаары жашыл шаар, 
Бүт кыргыз сүйгөн асыл шаар. 
Мурундан жыты кетпеген, 

Буруксуп турган атыр шаар. 
 
Ала-Тоо менен теңешкен, 
Ай менен Күнгө жакын шаар. 
Ысыкта жүрсөң салкын шаар, 
Ырыска бүткөн алтын шаар. 
 
Бир көргөн жанды дегдетип, 
Миң жолу кайра талпынтар. 
Ай өтсө жылды жаратат, 
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Абайлап байкап карасак. 

 
Ар жерде бийик имарат, 
Ак чоку менен жанашат. 
Ай өткөн сайын Фрунзем, 
Айчүрөк болуп баратат. 
 
Жыл өткөн сайын карасак, 
Жыргалын элге таратат. 
Көчөлөр толгон жаңылык, 
Көңүлгө шаттык жаратат. 

 
Жыл өткөн сайын Фрунзем, 
Жылдыз шаар болуп баратат. 
Ондогон окуу жайлары, 
Билимдүү жаштар жайнады. 
 
Оңдолуп күндө жашарып, 
Оюнан чыгып капалык. 
Он сегиз жашка караган, 
Кыялкеч кыздай жасанып. 
 
Билинди бүткүл дүйнөгө, 
Фрунзе шаары аталып. 
Көп көчө гүлзар жайлардын, 

Көркүнө дагы көрк берип,  
Көргөндүн көзүн кубантып. 
Көбөйдү фонтан, эстелик. 
Бой эргип, толкуп кетемин, 
“Борборум менин” - деп келип. 
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1957–жыл. Ош шаарына окууга келген жердештер 
менен. 

  
 

Солдон оңго 
карай:  

Биринчи 
катарда: 

Жапаров Курсанбай. 
Сыдыков Токтобек. 

  Матисламов 
Абдырахман. 

  Эшмаматов 
Султанмурат. 

   

 Экинчи 
катарда: 

Маматкаимов 
Мамасаит . 

  Мамытов Буркан. 
  Калилов Сүйүндүк. 
  Дүйшөбаев Апсатар. 
   

 

ССттууддееннттттиикк  ккүүннддөөрр  
 

1959-жылдын июль айында училищаны “эң жакшы” 
деген баалар менен аяктап, ардак баракчасына татыктуу 
болгон, бухгалтер деген адистиктин күбөлүгүн алдым. 
Биз училищаны бүтүп жаткан учурда жогорку окуу 
жайларына документтерди кабыл алуу башталып калды. 
Нинар экөөбүз ал жерден Кыргыз потребсоюздун кадрлар 
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бөлүмүнө кирип, кооперативдик жогорку окуу 

жайларынын бирине кирүү экзамендерин тапшыруу үчүн 
арыз бердик. Кадрлар бөлүмү арызыбызды кабыл алып, 
бизге Москва, Киев, Львов, Новосибирск жана Самарканд 
шаарларындагы кооперативдик институттарга кирүү 
экзамендерин ийгиликтүү тапшырган абитуриенттерди 
жибере тургандыгы жөнүндө маалымдады. Кирүү 
экзамендерин Фрунзе шаарындагы жогорку окуу 
жайларынын мугалимдери келип ала баштады. Биринчи 
орус тил сабагынан диктант жаздык. Андан “жакшы” 
(төрт) деген баа алдым. Кийинки экзаменди 

математикадан тапшырдык, бул экзаменди 
политехникалык институттун мугалими алып жатты. 
Менден бир аз мурун экзаменге кирген Нинар “эки” 
алдым деп кабагы түшүп, көңүлү чөгүп чыкты. Анан мен 
кирип берген тапшырмаларын туура чыгарууга болгон 
амалымды пайдаланып “үч” деген баа алдым. Эми окууга 
өтүш же өтпөш күмөн болуп калды. Эртеси Нинар 
документтерин алып Чоң-Алайга кетем деп калды. “Эми 
беш күн чыда, мен калган эки экзаменди (география, 
тарых сабактарын) тапшырып көрөйүн, анан чогуу 
кетебиз”, - деп аны көндүрдүм. Үчүнчү экзамен география 
сабагынан болду, бул сабактан кирүү экзаменди кыргыз 
улутундагы агай алды. География сабагын “беш” деген 
баага тапшырып чыктым. Акыркы кирүү экзамени тарых 

сабагы эле. Тарых сабагын тапшырууга кирердин 
алдында Ош пединститутуна кирүү экзаменин 
тапшырган учур эсиме түшө калды. Бирок бул сабакты 
ийгиликтүү тапшырууга үмүтүмдү үзгөн жокмун. 
Тагдырдын буйругуна ылайык бул экзаменди да “төрт” 

деген баага тапшырдым. Кирүү экзамендерин ийгиликтүү 
тапшырып, Чоң-Алайга үйгө келдим. Үйгө келген күндүн 
эртеси эле Нинар экөөбүз керек-жарак коомуна 
училищадан алган документтерибиз менен башкармага 
кирдик. Бул жерде бухгалтердик кесип боюнча экөөбүздү 
тең жумушка кабыл алышты. Көп убакыт өтпөй август 
айынын акыркы күндөрү мага жана Чоң-Алай райПОсунун 
башкармасына (ошол убакта Курбанбеков Турдукул деген 
адам башкарманын төрагасы болуп иштеп турган эле.) 
Кыргызпотребсоюздун правлениясынан (башкармасы) 
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төмөнкүдөй телеграммалар келет. Ал телеграммалардын 

тексти бүгүнкү күндө да менин эсимде: 
 
Биринчи телеграмма:  
 
Председателю Чоң-Алайского райПО Курбанбекову: 

“Обеспечьте явку Маматкаимова Мамасаита г. 
Новосибирск к первому сентябрю Новосибирскому 
Кооперативному Институту”.  

Подпись: председатель Кыргызпотребсоюза 
Медетбеков.  

 
Ал эми менин адресиме келген телеграмманын 

тексти төмөнкүчө эле:  
 

с. Дароот-Коргон Чоң-Алайского района 
Маматкаимову М. 

“Вы зачислены студентом Новосибирского 
Института Советской Кооперативной торговли. 
Явиться к первому сентябрю г.Новосибирск.” 
Председатель правления Кыргызпотребсоюза Медетбеков.  

 
Бул кабарды алгандан кийин мен Россиянын алыскы 

шаарына жалгыз кетким келбей ойлоно баштадым, ушул 
жерде райПОдо эле бухгалтер болуп иштеп, жогорку окуу 

жайын сырттан окусамбы деген ой да түйшөлтүп жатты.  
Мындай учурда туура чечим кабыл алуу, чечкиндүү 

кадам шилтөө абдан оор болот эмеспи. Атам менен 
акылдашып, акыры атамдын айткандарын туура көрдүм. 
Атам:- “Ээ балам, мындай чоң окуу жайына, орустардын 
жерине барып окуш ар кимдин эле бактысына туш келе 
бербейт. Абдан жакшы иш болуптур, сенин өзүңдүн 
келечегиң үчүн кылчаңдабай жөнөй бергин. Убакыт тез 
эле билинбей өтүп кетет, армиянын катарына баргандар 
деле жүрбөйбү” - деп атам мага кайрат берди (армияга 
кызмат кылуу мөөнөтү ал учурда үч жыл болчу). Бул 
жерден атам менин келечегимди көрө билип, туура 
кеңеш берген деп эсептейм.  

Мына ушинтип Россиянын алыскы Новосибирск 
шаарына жөнөшүмө убакыт жетип келди. Атам ак 
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батасын берип, Новосибирск шаарына самолет менен 

учуп барууга жана эки-үч айга жеткендей акчаны 
камдап, мени эртеси Ошко узатты. Ошко келип 
Новосибирск шаарына учуу үчүн самолетко билет алдым. 
Билеттен ашкан акчамды Госбанкага тапшырып, 
аккредитив жаздырып алдым (аккредитив дегени – 
тапшырган акчанын суммасына ылайык берилген баалуу 
кагаз). Оштон Ташкент шаары аркалуу Новосибирск 
шаарына учуучу каттам бар экен. Ошол каттам менен 
1958-жылы 30-август күнү мен Ташкенттен эртең 
мененки саат бештерде ТУ-134 тибиндеги самолет менен 

Новосибирскиге учуп жөнөдүм. Ташкентте күн ысык 
болчу, мен жеңи кыска көйнөкчөн элем, сырткы 
кийимдерим чемоданымда болчу. Новосибирск 
шаарынын “Толмочево” деген аэропортуна төрт сааттан 
ашыгыраак убакытта учуп келдик. Бул аэропортто биз 
келгенде жамгыр жаап, шамал болуп, күн абдан суук 
экен. Багажымды алганча абдан үшүп кеттим. Биринчи 
жолу мындай чоң шаарга келип, анан институтту кандай 
таап барарымды ойлоп, бир топ санаа басты, өзүмчө 
коркунуч да пайда болду. Ташкенттен учуп жатканымда 
самолетко эки өзбек жигит киришкен эле. Мен аларды 
эмне болсо да азиат жигиттер экен деп, шаарга кошо 
алганча кетесиңерби деп суранып, ошолор түшкөн жеңил 
машинага чыгып отурдум. Толмочево аэропортунан шаар 

кырк-кырк беш чакырым аралыкта экен. Обь 
дарыясындагы бир жарым чакырымдай аралыктагы 
көпүрөдөн өтүп, Новосибирск шаарына кирип келдик. 
Шаарга киргенде мен “Кооперативдик институтка 
келишим керек” деп айттым эле, чогуу келе жаткан өзбек 
жигиттер – “Мына ушул жерден түшүп кал” дешти. 
Институттун алдында машинадан түшүп калгандан 
кийин, көзүм институттун “Новосибирский Институт 
Советской Кооперативной торговли” деген жазуусуна 
түштү. Эми туура эле адашпай келген экенмин деген 
ишенич пайда болду. Биз менен чогуу келген эки өзбек 
жигиттер да, ушул институттун үчүнчү курсунда 
окушканын кийин билдим.  

Институттун босогосун аттап, күзөтчү отурган 
кабинага бурулдум. Күзөтчү улгайып калган орус аял 
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экен. “Кайдан келдиң, бүгүн иш күн эмес, эч ким жок” 

деди. “Мен биринчи курска Кыргызстандан келдим” 
дедим. Анчада институттун жогорку кабатынан улгайып 
калган бир киши түшүп келди, менин кайдан 
келгендигимди сурады. Мен биринчи курска 
Кыргызстандан келдим деп айттым. Ал киши 
институттун партиялык уюмунун секретары экен. Мени 
күзөтчү аялга дайындап, “Аудиториялардын бирине 
жайгаштырып кой, ошол жерден түнөп чыксын” деп 
чыгып кетти.  

Мени күзөтчү аял ээрчитип, экинчи кабатка 

көтөрүлүп, бир окуу бөлмөсүн ачып, ушул бөлмөдө эс ала 
бер деди. Кайра күзөтчү аялдын отурган бөлмөсүнө чогуу 
түшүп келе жатсам, сырттан Акматбек кирип келди. Бул 
жигит да Фрунзеде институтка кирүү экзамендерин биз 
менен чогуу тапшырган болчу. Мен аны көргөндө абдан 
кубандым. Экөөбүз учурашкандан соң, анын качан 
келгенин, кайда жайгашканын, дагы кыргыз балдардан 
биринчи курска кимдер келгендигин сурашып калдык. 
Ал Фрунзеден поезд менен келгенин, келгенден бери 
шаардагы темир жол вокзалында түнөп жүргөндүгүн 
айтты. Акматбек мага кайрылып, “Жүр,- темир жол 
вокзалына баралы, чемоданыңды камера храненияга 
тапшырып, ал жерден түнөп чыгабыз. Эртең менен 
институтка келебиз, анан институттун завхозу квартира 

бере тургандыгын айтты. Ошентип Акматбек экөөбүз 
институттан чыгып, темир жол вокзалына баруучу 
трамвай менен (менин трамвайга биринчи жолу 
түшүшүм эле) вокзалдын аялдамасынан түшүп калдык. 
Трамвайда жүргүнчүлөр толтура жүрөт экен. Шаардагы 

адамдардын көптүгүн ушундан байкадым. Вокзалга 
кирип, камера храненияга менин чемоданымды 
тапшырдык. Бул вокзалдын ичинде жүргүнчүлөрдүн 
көптүгүнөн бир дагы бош орундук табылбайт. Кечинде 
анча-мынча орундуктардын бошоп калганын шап эле 
барып ээлеп калып, эми эле уктайлы деп жатып калсак, 
милиционер келип түрткүлөп ойготуп кетет. Биз 
кайрадан бош орундук издеп жүрүп, кээде бир аздан 
чырым этип, эптеп таң атырдык. Эртеси институтка 
келсек Фрунзеден башка балдар да келишиптир. 
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Институттун атайын жатаканасы жок экен, шаар боюнча 

ар жерден жеке менчик үйлөрдү келишим менен 
жатаканага бөлмөлөрдү даярдап ошол квартираларга 
студенттерди жайгаштырат экен. Биз дагы ошондой 
квартиралардын биринен орун алдык. Бирок бул 
квартираларда темир кроваттан башка төшөнчү орун 
жок. Эки күндөн кийин төшөнчү орун алдык. Сентябрь 
айынын беш-алтысы болсо керек, институттун биринчи, 
экинчи курстарын айыл чарба жумуштарына бир айга 
окууну токтотуп жөнөттү. Биздин группаны Новосибирск 
облусунун алыскы бир районуна жөнөттү. Кыргызстандан 

келген биринчи курска биз менен окуган Чолжиев Белек 
(ал Фрунзедеги кооперативдик техникумду бүтүп келген) 
жана Абдырахманов Хабибрахман (Тогуз-Торо 
районунан) курулуш отряддарына жазылышып шаарда 
калышты. Мен болсо группадагы башка жактан 
келишкен (Тувадан, Якутиядан, жана башка 
шаарлардан) балдар менен айыл чарба жумушуна 
кеттим.  

Айыл чарба жумуштары аяктап, институтта окуу 
башталды. Мен институтка трамвай менен бир саат 
убакытта келүүчү шаардын Свердловск районундагы 
жашы сексендерге жакындаган кемпирдин үйүндө 
батирде жашап жүрдүм. 

Биздин группада он беш улуттун өкүлдөрүнөн турган 

балдар-кыздар окуучубуз. Ошондуктан биздин группаны 
“интернациональный” деп аташчу. Группада бир казак, 
бир өзбек, эки татар, эки кыргыз, үч якут, бир хакас, бир 
грузин, бир немец, бир ингуш, бир хахол (украинец), эки 
дунган, бир кореец, эки тувин, алты орус улуттарынын 
өкүлдөрү окуйт эле. Мен экинчи курстан баштап, 
институттун жаңыдан курулган окуу корпусунун 
жанындагы жаңыдан тургузулган төрт кабаттуу 
жатаканада Николай Байбаков, Павлик Фирсов, Василий 
Курбетьевдер менен институтту аяктаганча бир бөлмөдө 
жашадык.  

Биринчи курска келип, алгачкы лекцияларды уга 
баштаган мезгилде орус тилин жакшы 
билбегендигимден, лекцияларды үлгүрүп жаза албай, же 
жакшы түшүнө албай, абдан кыйналып жүрдүм. Алыскы 
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Чоң-Алайдан Россиянын ушундай чоң шаарына келип, 

институтта окуй албай кетсем, абдан жаман абалда 
болорумду ойлонуп, тезирээк орус тилин жакшылап 
өздөштүрүү керек экенине акылым жетти. Лекцияларды 
угуп, керектүү адабияттарды жазып алып, сабактан 
чыгып, бир эки саат шаарда (биринчи курста 
окуганыбызда институтубуз шаардын борборунда 
болучу) ары бери жүрүп, дүкөндөргө, ашканаларга кирип, 
тамак алып жеп, кыскасы орусча туура сүйлөгөнгө аракет 
жасап жүрдүм. Анан кеч киргенче институттун 
китепканасынын окуу залында окулган лекциялардын 

адабияттарын алып, андан кыскача конспект жазып 
жүрдүм. Математиканын жогорку курсу “матанализ”, 
высшая математика деген сабакты орто мектептин 
программасындагы математика сабагын жакшы 
билбесең, аны өздөштүрүү бир топ татаал. Высший 
математикадан Иван Павлович деген улгайган адам 
окутуучу эле. Лекциядан кийин Иван Павловичке 
кайрылып, агай ал жерин түшүнбөдүм, бул жерин 
түшүнбөдүм деп агайдын артынан ээрчип, консультация 
берүүсүн суранар элем. Ал агай мени бош убактысына 
консультация берүү үчүн чакыруучу, жана мени “земляк” 
деп атаар эле. Эмне үчүн мени “жердеш” деп атаганын 
билгим келип:- “Иван Павлович, мени эмне себептен 
земляк дейсиз” десем, ал киши мынтип жооп бергени 

эсимде: “– Мен Улуу Ата Мекендик согушка чейин 
Фрунзедеги “Женпедде” высший математика боюнча 
мугалим болуп иштегенмин. Андан согушка кетип, 
согуштан жарадар болуп, ушул институтка келип иштеп 
калганмын” деп айтып берген.  

Фрунзедеги “Женпед” (Женский педагогический 
институт) бул окуу жайы республикада кыргыз 
кыздарына атайын педагогикалык жогорку билим 
берүүчү жалгыз окуу жайы болгон. Негизинен 
педагогикалык кесиптеги адистерди – мугалимдерди 
даярдаган.  

Новосибирск шаарына келип, Акматбек экөөбүз эки 
күн түнөгөн темир жол вокзалы жөнүндө айта кетүүнү 
туура көрдүм. Бул темир жол вокзалы СССР боюнча эң чоң 
шаарлардагы (Москва, Ленинград, Сталинград ж.б.) 
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темир жол вокзалдарынын ичинен абдан кооз жана 

жогорку архитектуралык чеберчиликте курулган чоң 
вокзал. Бул вокзал аркылуу Ыраакы Чыгышка, 
Иркутскиге, Красноярскиге, Хабаровскиге, 
Владивостокко, андан ары Кытайга кетчү темир жол 
вокзалы экен. Бул вокзал Сибирге кетчү СССРдин 
батыштагы шаарларын байланыштыруучу темир 
жолдордун негизги станциясы десем жаңылбасмын.  

Биз Кыргызстандан баардыгы болуп он студент 
биринчи курска келген элек. Биздин группада Рамзия 
Сахабудинова, Хабиб Абдырахманов, Чолжиев Белек 

жана мен болуп төртөөбүз окуп калдык. Чолжиев Белек 
жөнүндө айта кетүүгө туура келди, ал Фрунзеден 
кооперативдик техникумду жакшы бүткөн, орус тилинде 
абдан жакшы сүйлөгөн (мен өзүмө салыштырмалуу айтып 
жатам) жигит болуучу.  

Экинчи курстун биринчи сессиясы (кышкы) 
башталганга чейин Чолжиев жатаканадан студенттердин 
кийимдерин уурдап, ал эми бизден – кыргыз балдардан, 
бирибиздин саатыбызды, бирибиздин костюм-
шымыбызды, бирибиздин бут кийимибизди бүгүнчө 
берип тургула, “мен кыздарга свиданиеге барам” деп 
ошол бойдон жатаканадан уурдап алган буюмдары 
менен “Толкушка” базарында сатып жүргөн жеринен 
студенттер көрүп калышат. Ошол эле күнү, ал жатаканага 

да келбей, кечинде поездге отуруп Фрунзеге качып кетет. 
Студенттердин арасында кийимдерин уурдаткан балдар, 
анын кыргыз экенин, Кыргызстандан келгенин анык 
билишкенден кийин, Кыргызстандан келген башка 
студенттерди, айрыкча, кыргыз балдарды да, анын 
кесепетинен жек көрүп калышты. Ошентип, ал Чолжиев 
деген акмак, бизди, кыргыз балдардын намысын булгап, 
институт боюнча Кыргызстандан келип окуп жүрүшкөн 
студенттерди уятка калтырып, институттан айдалып 
кеткендигине байланыштуу сот жообуна тартылбай 
качып кеткен. Мен, бул окуяны эскерип жатканым, ошол 
жаман жолго түшүп кеткен Чолжиевдин жоругун, ал бир 
мезгилде өзүнүн келечегине балта чаап, туура эмес жолго 
түшүп кеткенине өкүнүп, аттиң деп арман кылып 
жүргөндүр деп ойлоймун.  
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Кышкы сессия жакындаганда мен мурунку жашап 

жүргөн квартирамдан институтка жакын, шаардын 
борборундагы Акматбек менен Турар экөө жашаган 
квартирага которулуп келдим. Ал экөөсү “Товароведение” 
факультетинде окушчу. Институтка болгону он беш 
минутадай жөө басып барчубуз. Биринчи семестрде 
айрыкча мен үчүн көптөн-көп коркунучтуу болгон сабак 
бул высший математика эле.  

Орто мектептин жетилүү аттестатында математика 
сабагынан “эң жакшы” деген баа турат. Чындыгында, 
математикадан “5” деген баага ылайык татыктуу 

билимим жок экендигин эми билдим. Азыр аны эстесем 
мектептин директору болуп иштеген Абитбеков, казак 
улутундагы агай, өзүнө тиешелүү сабактарды, айрычка 
математика сабагын алда канча үстүртөн окутуп жүргөнү 
белгилүү болуп, менин зээнимди кейитти. Анткен себеби 
“Иван Павлович сен 10-классты бүтүрдүң беле?” - деп 
сураганда, мен аттестатымда математикадан “беш” 
деген баа коюлгандыгын айтып, ага бизди математика 
сабагынан окуткан мектептин директору Абитбеков 
жөнүндө анын математикадан үстүртөн сабак берип 
жүргөнүн төмөнкүчө баяндадым: – “Ал класста өтүлө 
турган темаларды өзүнүн жазган конспект дептерин 
биздин класскомго берип, аны доскага жазып бер деп, 
класстан чыгып кетээр эле”.  

Убакыт желдей учуп, тез эле кышкы сессия 
башталды. Программа боюнча зачетторду тапшырып, 
анан экзамендерди тапшыра баштадык. Эки сабактын 
экзаменин “төрт” деген баага тапшырдым. Ал эми 
высший математикадан Иван Павлович мага земляк 
катарында “орто” деген баа койду. Высший 
математикадан “неуд.” (канааттандырарлык эмес деген 
баа) алган группалаштарым да болду. Биринчи курсту 
аяктап, жазгы сессиянын экзамендерин 
“удовлетворительно”, башкача айтканда “орто” деген 
баасыз тапшырууга жетиштим. 

Мен жогоруда эскерип кеткендей, кадрларды 
даярдоого КПСС БК тарабынан зор камкордук көрүлүп, 
институтта жакшы окуган студенттерге жогорулатылган 
стипендия берилип, окуунун сапатына да катуу көңүл 
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бурулуп туруучу. Биз группадагы жатаканада төрт сту-

дент – Василий, Николай, Павлик, мен болуп чогуу тур-
чубуз. Экинчи курста окуу башталып, ноябрь айынан 
шаардагы эң чоң эт комбинатына мезгил-мезгили менен 
барып, ал комбинатка вагондо келген этти төртөөбүз 
түшүрүп, эмгек акыбызга бир вагон үчүн 140-170 рубль 
алып жүрдүк. биз көбүнчө вагондо келген канаттуулар-
дын этин (тоок, өрдөк) түшүрүүгө барчубуз. Ар бирибиз 
эки-үч тооктун этин да кошумча алчубуз. Ал этти тор ба-
штыкчаларга (сеткага) салып, өзүбүз жашаган 
бөлмөбүздүн терезесинин көзөнөгүнөн сыртка чыгарып 

байлап коер элек. Анткени жатаканада эт сактай турган 
муздаткыч жок болчу. Терезенин сыртындагы суук 25-30 
градуска жетип, кээде андан да төмөн болгондуктан ал 
эттер бузулбастан тоңуп тура берчү. Биз кезектешип жа-
таканадагы тамак бышырууга дайындалган бөлмөдө 
күнүнө бир маал ошол эттен тамак бышырып калган 
убакта институттун алдындагы ашканадан тамактанчу-
буз. Бул жерде эскере кетейин дегеним: ошол студенттик 
ашканада студенттерге нанды бекер бергендигин айта 
кетмекчимин. Кант салынган бир стакан чай – 2 тыйын 
(копейка), ал эми кесилген нандан каалашыбызча алар 
элек. 

Бирок, мындай камкордук биз госпрактикадан кай-
тып госэкзамен тапшырганы институтка келген жылы 

токтотулуп, нан да сатууга коюлуптур.  
Орус тил сабагы биздин “интернациональный” деп 

аталган группанын студенттери үчүн чет тил сабагы 
катарында программага киргизилген. Бул сабакты 
бешинчи курсту аяктаганча окудук. Бешинчи курсту 

бүтүп жатып, кышкы сессияда орус тили боюнча 
Госэкзамен тапшырдык. Бул экзаменден “беш” деген баа 
алдым.  

Экинчи курста окуп жүргөнүмдө жайкы сессияны 
(экзамен, зачетторду) тапшырып жүргөн мезгилибиз. 
Демейде күн ысык, дем алыш күнү болчу. Павлик экөөбүз 
Обь дарыясынын жээгине барып чөмүлүп келебиз деп, 
дарыянын жээгиндеги аралчага келдик. Дарыянын 
жээгинде студенттер жана башка жаштар толтура эс 
алып, айрымдары дарыядан бөлүнүп аккан суунун аркы 
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өйүзүндөгү аралчага өтүп, күнгө күйүп жатышыптыр. 

Кыскасы дарыянын жээгинен биз да орун алдык. Бир 
аздан соң, Павлик “давай купаться” - деп дарыядан 
бөлүнүп, агып жаткан көлмөчөгө чөмүлүп кирди. Мен да 
ал көлмөчө терең болбосо керек деп ойлоп, өзүмдү таштап 
жибердим эле, кайра турайын десем бутум жерге тийбей, 
сууга чөгүп бараттым, анткени мен таптакыр сууда 
сүзгөндү билчү эмесмин. Болгон күчүмдү жумшап 
секирдим эле, башым суудан бир көтөрүлө түштү. 
“Павлик!” - деп кыйкырып, кайра көлдүн ичине чөгүп 
бараттым. Ошондо Павлик менин үнүмдү угуп, чөгүп 

баратканымды сезип, чабак уруп жете келди да, мени 
жээкке тартып чыгарып күлүп калды. Жээкте отурушкан 
кыздар, балдар да аябай каткырышып, менин сууда сүзө 
албагандыгымды шылдыңдагандай болуп күлүп 
жатышты.  

Мен Павликке рахмат айтып, жатаканага кеттим деп 
жөнөсөм, – “Бир аз күтө тур, чогуу кетебиз, эсен 
калганыңа сүйүнсөң” - деп тамашалап калды. Мына ошол 
окуядан кийин институтту аяктап, Новосибирскиден 
кеткенче Обь дарыясынын жээгине барбадым, сууга 
сүзгөндү да үйрөнбөдүм. Бул окуя ташка тамга баскандай 
жүрөктө калды. 

Обь дарыясындагы темир жол өтүүчү көпүрө өзүнчө 
курулган, поезддер тынбай өтүп турат. Ал эми биздин 

студенттик шаарчага келген көпүрөнүн узундугу бир 
жарым чакырымдан ашыгыраак. Ушул көпүрөдөн 
трамвай, автобустар жана башка автоунаалардын 
кыймылы тынымсыз. 

Студенттик мезгил да, тез эле аяктоого чукулдап 
баратты. Биз 4-курсту аяктап, бир жылдык 
госпрактикага Кыргызстанга келдик. Бул 1962-63-
жылдары эле. Мен кантсе да Чоң-Алайга жакыныраак 
деп Ош обласына жолдомо алдым. Ош областык керек-
жарак союзунун пландоо бөлүмүнө практикант болуп 
ишке кириштим.  

1962-жылдын октябрь айы. Биринчи ирет Токтогул 
районуна командировкага жөнөттү. Токтогулга АН-2 
маркасындагы самолет менен учуп бардык. Токтогул 
райПОсунда комплекстүү текшерүү (ревизия) жүрүп 
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жаткандыгына байланыштуу ал жерде он беш күн 

иштедик. Ал мезгилде Токтогул районунун борбору 
азыркы Токтогул суу сактагычтын ордунда эле. Кийинки 
жылдары Токтогул ГЭСинин курулушу башталып, 
райондун борборун азыркы Токтогул шаарчасына 
көчүрүүгө туура келген. 

Госпрактиканын программасы боюнча Ош 
облпотребсоюзунда 6 ай, андан кийин 
райпотребсоюзунда 6 ай иштөө керек эле. Ош 
облпотребсоюзунун карамагындагы эң чоң 
райпотребсоюз болгон Өзгөн райпотребсоюзуна барып 

иштөөгө туура келди. Өзгөн райпотребсоюзунун 
карамагында Өзгөн горПОсу, Куршаб, Ильичевка, Мырза-
Аки рабкооптору жана Өзгөн хозрасчеттук коомдук 
тамактануу ишканасы, Өзгөн даярдоо конторасы болгон.  

1963-жылдын март-апрель айларында Совет 
райПОсун да Өзгөн райпотребсоюзунун карамагына 
кошот. Себеби Совет району менен Өзгөн районун 
бириктирип, СССР министирлер советинин токтомунун 
негизинде территориялык-өндүрүштүк бирикмеге 
айландырган эле. Мына ошого байланыштуу Совет 
райПОсун Өзгөн райпотребсоюзуна бириктирүү боюнча 
Ош облпотребсоюзу тарабынан атайын комиссия келип, 
Өзгөн райпотребсоюзунун кызматчыларынан да 
комиссиянын курамын толуктап, мени дагы ал 

комиссиянын курамына кошкон болучу. Ал жерден Совет 
райПОсунун соода түйүндөрүн: (магазин, склад, ашкана, 
даярдоо конторасын ж.б.) толугу менен инвентаризация 
жасоо эле. Бизди комиссиянын жетекчиси Сары-Камыш 
селолук советиндеги Калинин колхозунун аймагындагы 

чоң магазинге (сельмаг) инвентаризация жасоо үчүн 
буюрду. Мен жана училищада окуган эки бала кошулуп 
(инвентаризацияны) текшерүүнү баштадык. Ошол 
магазиндин башчысы Э.Осмонов деген кишинин үйүндө 
бир жума жатып, магазинди толук инвентаризациялап 
кайттык.  

Андан кийин мени райондун борбору Кара-Кулжа 
айылындагы культмагдын башчысын алмаштырууга 
комиссиянын башчысы катарында бекитти. Ошентип бир 
ай дегенде Совет райПОсун Өзгөн райпотребсоюзуна 
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бириктирүүгө катыштым. 1963-жылдын октябрь айында 

госпрактикамдын мөөнөтү аяктап, кайра институтка 
келип, гос экзамендерди тапшырууга даярданып, 
обзордук лекцияларды уга баштадык. Госпрактиканын 
программасы боюнча зачетторду ийгиликтүү өткөрдүм. 
Ошентип мамлекеттик бүтүрүү экзамендерин тапшырууга 
киришип, бардык экзамендерди “4”, “5” деген баалар 
менен аяктадым. Жогорку маалыматтуу экономист деген 
адистикке ээ болуп, эми институтта алган кесибиме 
ылайык жумушка жайгашууну ойлоно баштадым. 
Экономфактын деканы Фалькович деген агай: – “Сен 

институтта калып, аспирантурада окууну улантсаң” 
деген сунушун айтты. Мен бир жума ойлонуп, Чоң-
Алайга атама телеграмма берип жообун күтүп жаттым. 
Бирок атамдан: менин институтту бүтүшүмдү куттуктап, 
Чоң-Алайга эле келе беришимди билдирген телеграмма 
алдым. Атамдын мындай телеграмма жазышын туура 
кабыл алдым да, деканатка кирип, мени 
Кыргызпотребсоюзунун карамагына жиберүүнү чечтим 
деп, жолдомону Кыргызстанга жаздырдым. Мен 
группалаштарым Абдырахманов, Сахабудинова, 
Нурахунов, Жамаловдор менен чогуу 1964-жылдын 
февраль айында Фрунзеге учуп келдик. 

 Бул жерде белгилеп кете турган нерсе КПССтин, 
совет өкмөтүнүн жетекчилиги менен союздук 

республикалардын катарында Кыргызстанда да улуттук 
кадрларды окутуу, ар түрдүү кесиптеги адистерди 
жогорку окуу жайларда даярдоо мамлекеттин 
камкордугунда болгондугун баса белгилеп кетмекчимин.  

Ал мезгилде бир дагы окуу жайында 

(Техникумдарда, Институттарда) окууну өздөштүргөн, 
башкача айтканда «эки» деген баа албаган окуучуларга, 
студенттерге стипендия берилбей калчу эмес. Ал эми 
биздин Институтта, Кыргызстандан келип окуган 
студенттерге Кыргызпотребсоюздун жетекчилиги 
тарабынан квартал сайын 50 рубльден материалдык 
жардам да берилип турган.  

Биз дипломду алып, Институттан жумушка жолдомо 
алганыбызда, бир айлык стипендияны, суточныйды, 
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квартплатаны кошуп «Подьемный» үчүн деп, жол кирени 

кошуп эсептеп бергени да эсимде.  
Совет доорунун гүлдөп турган мезгилине туш келген 

мен үчүн кереметтүү студенттик курак менен коштоштум. 
 

 
 

Мен Институтту бүтүп келген учур. Иним Рыскулдун 
студенттик күндөрү. 
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ЖЖееттииллүүүү  ккуурраакк  
 

Эми ар бир жаштын өз мезгилинде келечекке кандай 
жолдор менен келип, кандай турмуш кургандыгы 
жөнүндө өзүнчө аңгеме болот эмеспи. Мен да орто 
мектепти бүтүрүп, жогоруда белгилеп кеткендей Чоң-
Алай керек-жарак коомунда үйрөнчүк бухгалтер болуп 
иштеп жүргөн учурум.  

Ырасын айтканда, ушуга чейин кыздар менен 
чындап таанышуу, үйлөнүү жөнүндө анча деле ойлончу 
эмесмин. Ал жөнүндө ойлонуудан мурда, адамда сүйүү 
деген пайда болот деп эсептечүмүн. Көргөн 
кинофильмдерим менен окуган адабий 
китептеримдегидей болуп, болжолу келген күнү мени 
өзүнө ашык кылчу бирден-бир сонун кызга жолугам да, 
ошону менен өмүрлүккө баш кошуп, жашоого шерт 
кылышам деп ойлочумун. Сүйүү деген табышмактуу, 
сырдуу, назик сезим мага качан, кандайча келээр экен 

деп, кээде туруп өзүмчө жоруй да кетчүмүн.  
– “Баарыдан да катын албай, кайын ал, - дегенди 

унутпа, уулум!” - деп атамдын айтканын да эстей калам.  
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Айседеп жөнүндө азын-оолак маалыматты иним 

Рыскулдан сурамжылап билдим. Анткени ал экөө бир 
класста окушчу. Ал дем алыш күндөрү Дароот-Коргондон 
Жар-Башы кыштагына кыштын суугуна карабай атчан 
барып келип окуп жүрөр эле. Айседептин жума сайын 
Жар-Башыга атчан катташынын бирден бир себеби, ал 
үй-бүлөдөгү жалгыз эрке кыз, ата-энесинин эрмеги 
экендигин айгинелейт. Жар-Башы айылы негизинен 
“Теңдик” колхозунун борбору болгон, колхоздун 
башкармасы Седептин атасы (Ташов Эргеш) үй-бүлөсү 
менен Жар-Башы айылында жашап турушкан. Бул 

айылда болгону жети жылдык гана мектеп болчу. 
Ошондуктан Айседеп 8-класска Дароот-Коргон айылына 
келип, окуп жүрчү. 

Айседепти ата-энеси эркелетип, ымыркай кезинен 
эле “Седеп” деп атап алышкан. Азыр деле анын очор-
бачар байбиче болгонуна карабай “Седеп эже” деп 
айтышат. Эми биз экөөбүз таанышкан учурдагы Седептин 
көрүнүшүн көз алдыма элестетүү менен анын ошол 
кездеги келбетин мүмкүн болушунча сүрөттөп айтууга 
аракет жасап көрөйүн:  

Кыз доору – өмүрдүн жарашыгы, таттуу кыял жана 
тунук балалык сезимдин доору экени талашсыз. Бирок, 
Седептин жүзүндө кандайдыр бир муңайым сезимдин 
жашырын сыры бар сыяктуу, ага бакыт мунарыктап гана 

элестегендей.  
Анын жүзү кызыл тору келип, бетинин оту 

нурданып, карагаттай көздөрү коймолжуп, тулку бою 
сындуу, көз карашында терең ой жана жароокерлик 
касиет жашырылгандай сезилчү. Ал эми анын үй-бүлөсү, 

ата-энеси жөнүндө атам төмөндөгүлөрдү айткан эле: 
“Атасы Эргеш тага көп жылдардан бери “Теңдик” 
колхозунда башкарма болуп иштейт. Анын байбичеси да 
адамгерчиликтүү, кең пейил, меймандос аял. “Теңдик” 
колхозун текшерип барып калганымда (атам бул 
мезгилде Чоң-Алай райЗОнун башкы ревизору болуп 
иштеп турган) алардын үйүнөн көп жолу чайын 
ичкенмин. Менимче жалгыз кызы болсо керек эле”. 

Атамдын “Эргеш тага” дегенин ушул жерден 
белгилеп кетүүнү ылайык көрдүм: Атамдын таэнеси 
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Орунбүбү байбиче “Кызыл Баш” уруусунун “Галча” 

тобунан болгон. Эргеш да ушул Галча тобунан жана 
Орунбүбүнүн жакын туугандарынан экен.  

Кыскасы, Айседептин түс келбетин боолголоп, көз 
алдыма элестетип, аны көрүүгө ынтызар болуп калдым. 
Ага кантип жолугуунун жол-жобосун ойлоно баштадым. 
Ойлонуп отуруп, ага эмнеси болсо да кат жазып, 
таанышууну билдиргим келди да, өзүмдө болгон 
дараметимди мүмкүн болушунча пайдаланып, бир барак 
кагазга көркөмдөп кат жазып алып, аны үч бурчтук 
кылып бүктөп, оюмда Айседеп бетме-бет келе калса, 

учурашканда колуна бере салам деген ой көңүлүмдөн 
орун алды. Бул жазылган катты, костюмумдун төш 
чөнтөгүнө салып алып, бир жумача Айседептердин үйүнүн 
жанына “Курулушка” кетчү жол менен ары-бери өтүп 
жүрдүм. Аны жакын эле жерден үйлөрүнүн короосунан 
ары-бери жүргөнүн көрүп, ошого ыраазы болуп, өзүмдү 
алаксытам да, кайра бир чечкиндүүлүк пайда болуп, бир 
шылтоо таап, үйлөрүнө кирип барсам деп ойлоймун. Бул 
оюмду ойлогон менен аны ишке ашыра турган мендеги 
кайдагы эр жүрөктүк, кайдагы кайрат болсун.  

Акыркы күндөрү бул жол менен күнүнө эки-үч жолу 
өтүп жүргөнүмдү Канышай жеңе байкап жүргөн экен. Бир 
күнү кудай жалгап Даранын суусуна эки чакага бакандап 
суу көтөрүп келе жатыптыр. Анын бет маңдайынан жолун 

тороп, саламдаштым да, чөнтөгүмдөгү үч бурчтук 
катымды Айседепке берип коюусун өтүндүм. “Макул” - 
деп катты колуна алды. Мен өзүмдү ыңгайсыз абалда 
сездим да жүрөгүм опколжуй түштү.  

Ал кезде жигиттер кыздарга кат жазышып, кат 

аркылуу өздөрүнүн ой-максатын, кала берсе сүйүүсүн 
билдирүүгө далалат жасар эле. Калп айткан менен 
болобу, мен да Седепке арнап жазган биринчи катымда 
Ж.Садыковдун “Айттырбай билер болсоңчу...” деген үч 
куплет ырын кошо жазган элем, ал ыр: 

 
Жоодурап көзүң ар качан,  
Жолуксам тилсиз арбашам. 
Айттырбай билер болсоңчу, 
Алгачкы сүйүүм арнасам. 
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Жүдөтүп жаштык аптабы, 
Жүрөгүм чокко капталды. 
Жан эмес, ысык жалынга, 
Жарылат тура таш дагы. 
 
Билбейсиң неге анымды, 
Билсең да сынаар чагыңбы. 
Кыйышпас болсоң сөзгө кел, 
Кыйноого салбай жанымды. 

 

Эртеси Канышай жеңенин сууга келчү мезгилин 
болжоп, ошол үстүңкү жол менен адатымча жүрүшүмдү 
уланттым. Канышай жеңе бул күнү сууга келбеди. 
Канышай жеңе жөнүндө ушул жерде эскерип кеткеним 
туура болчудай. Айседептердин жакын тууганы Абдраим 
акенин колуктусу. Жашы он жетилерден эми өткөн. 
Абдраим акенин жакын тууганы Камбаралы акенин 
үйүндө жашап жүргөн учуру. Айседептердин үйү менен 
Камбаралы акенин үйү жанаша. Бир-бирине абдан жакын 
курулган. Айседептин энеси – Батма менен Камбаралы 
акенин аялы Самар бир тууган эже-сиңдилер. Канышай 
жеңе ушул Самар эженин үйүндө. Аны Абдраим аке он 
алты жашында, Ош шаарына жакынкы Төлөйкөн 
айылынан ала качып келген.  

Канышай жеңени чыдамсыздык менен күтүп жүрүп, 
төртүнчү күнү сууга келген жеринен жолугуп калдым.  

– “Катыңызды кызга тийгиздим, бирок жообун качан 
бересиз деп айта албадым” - деди. Эмне болсо да катты 
Айседепке тийгизгени мага ушунчалык жагымдуу 
угулуп, жүрөгүмдү уйгу-туйгу кылып жиберди. Суунун 
жээгинде чакаларына суудан толтуруп, бакандап 
көтөрүп, бул жерде мени менен көпкө сүйлөшкөнгө 
болбостугун айтып, – “Сиз каттын жообун күтүп 
жатканыңызды, жанкы кызга айтам”, деп жөнөй берди. 
Мен рахматымды айтып, көпүрөдөн өттүм да, үйдү көздөй 
кеттим.  

Ал күндүн эртеси Канышай жеңе күндөгүдөй 
чакаларын баканга илип алып, дарыянын жээгине 
жакындап калган жерден учураштым. Канышай жеңенин 
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бүгүнкү жолугушуусу мага демейдегиден башкача, 

жүзүнүн жылмаюусунда катка оң жооп болгонунун 
белгисиндей туюлуп жатты, – “Сүйүнчү бериңиз! Кыз сиз 
менен жолугушууга убада берди”, - деп жаркылдап күлүп 
калды. Ушул минутадагы кубанычты өз өмүрүмдө унута 
албай келем.  

“Бүгүн кечинде биздин үйдүн үстүндөгү арыктын 
жээгине келиңиз, ал жерге мен кызды ээрчитип чыгып, 
сизге жолуктурам” деди.  

Мен үчүн ошол кечтин кириши ушунчалык узакка 
созулду. Күн отуруп айланага караңгы киргенде Канышай 

жеңе айткан жерге келдим да, алардын келишин күтүп, 
арыктын жээгиндеги жалгыз аяк жолдо ары-бери басып 
жүрдүм. Бирок, алар эмнегедир кечигип атты. Мындайда 
убакыт тез эле өтө койбой, түн бир оокум болду. Асман 
шаңкайып апачык, чыгыштан жаңыдан көтөрүлгөн ай 
дагы жер бетин жарыта баштады. –“Булар эмне мынча 
кечикти?” Алар келе турган тарапты улам карай берип, 
өзүмчө чебеленип жаттым. Аңгыча алардын карааны 
көрүндү, айдын жарыгында болжошкон арыктын жээгин 
көздөй келе жатышкан Канышай жеңе менен Айседеп 
экенин таамай тааныдым.  

Алар канчалык жакындаган сайын менин жүрөгүм 
лак-лак ургулап, өзүмчө оңтойсуздана баштадым.  

Кандай болгондо да, мен өзүмдү токтоо кармап, 

чечкиндүүлүк менен аларды көздөй утурлай басып, 
саламдашууга үлгүрдүм. Канышай жеңе анчада: – “Кыз! 
баягы каттын ээси ушул бала! Жакындан таанышып 
алгыла” деп Айседепке кайрылды.  

Мен – Масат деп, атымды айтып, Айседепке колумду 
сундум! Ал дагы апкарый түшүп, Седеп деп колун мага 
берди. Мен анын колун өзүмдү көздөй имере берип, кыса 
кармап, анын  
алаканынын ысык табынан менин бүткөн боюм дүрт 
этип, от менен жалын болуп кеткенсиди.  

Айдын жарыгында анын көздөрүнөн кандайдыр 
башкача жароокерликтин нуру чачырай түшкөндөй 
көрүндү мага. Ушул кол кармашуу аркылуу ал экөөбүз 
бир-бирибизге ичибиздеги сырыбызды, бир-бирибизге 
жылдызыбыздын жакындыгын билдирип аткансыдык... 
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Айседепти билбейм, айтор, менде ошондой ишеним 

пайда болду. Анчада Канышай жеңе: – “Таанышып 
алдыңыздар! Мындан ары менсиз деле жолугушуп 
турсаңыздар болот” - деди. Баарыдан да менин көңүлүмө 
туура келгени: – Сүйгөн адамыңды эптеп сага 
жакындатуунун амал-айласын, ыгын таба билгендиги 
үчүн, Канышай жеңеге ырахматымды айтып, 
ыраазычылыгымды билдирдим. Биз таанышкан күндөн 
көп өтпөй Айседепти ата-энеси жайлоого алып кетти. Ал 
эми мен атайлап ага жайлоого барууга батына албай, 
Канышай жеңеге атайлап жолугуп, Айседеп жайлоодон 

качан келерин сурамжылап жүрдүм. Бирок жакынкы 
күндөрдө анын жайлоодон түшүп келиши белгисиз 
экендигин айтты.  

Арадан он-он беш күн өттү. Биз Нинар экөөбүз 
райПОнун конторасынан түшкү эс алууга чыгып, өйдөңкү 
жол менен келе жатканбыз. Дарадан тору кашка атты 
жүрүшүнө салып (жорголотуп) алты-жети жаштагы жаш 
баланы учкаштырып келе жаткан Айседепти көрүп, 
кубанычым көкүрөккө батпай сүйүндүм да, – “Нинар сен 
бара бер! Мен бир аздан соң барам”,-деп, анын алдын 
торой бастым. Мени көрүп, аттын башын тартты да, оң 
колун сунуп мени менен учурашты.  

Биз биринчи жолугушуудан кийин анын да, менин 
да бетибиз ачылып, бирибиздин алдыбызда бирибиз 

өзүбүздү эркинирээк сезип калгансыдык. Артында 
учкаштырган жаш бала байкабагандай таризде кечинде 
жолугушууну билдирип, биздин биринчи жолку 
жолугушкан арыктын жээгинен күтөрүмдү акырын 
билдирдим. Кечинде болжошкон жерге келип, аны күтүп 

ары-бери басып жүрдүм. Бул жолу ал мени көпкө 
күттүргөн жок, жалгыз өзү келе жатты. Аны ушул 
минутада өзүмдү көздөй колдон тартып, көкүрөгүмө кыса 
кучактай кеттим. Ал дагы көкүрөгүмө башын ыктап, 
каршылык көрсөткөн жок. Ошол күн мага өз өмүрүмдөгү 
кандайдыр бир бурулуш күн болгонсуп көрүндү. Ушул 
күндөн тартып, мен өзүмдү кыйышпас жан шериги, 
сүйгөнү бар кишидей сезе баштадым. Кийинки 
жолугушуубуз анын эртеси мага Фрунзеден келген 
телеграмманы алган күн эле. Мен бир жагы бул 
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телеграмманы Айседепке кубанычымды баса албай 

сүйүнчүлөп жаттым. Бирок, ал аны көп деле кунт коюп 
укпай жаткансыды. Бир пастан кийин алардын үйүнөн 
бир караан чыгып түз эле бизди көздөй келе жатты. 
Айседеп ал караанды таамай таанып, селт эте түшүп: – 
“Ии атам турбайбы, намазын окуп бүтүп мени карап 
чыккан окшойт, үйдүн бул жагы менен көрүнбөй баса 
берели, мен атама көрүнбөй үйгө кирип кетейин, сиз дагы 
мындайынан чоң жолго түшүп кетсеңиз болот” - деп 
акырын үйүн көздөй жөнөдү. 

Бирок менин шагымды сындырып койдум деген ой 

башына кылт эте түштү окшойт, кайра кылчая калды да 
– “Кош, окууга жөнөсөңүз жакшы барыңыз, бизди унутпай 
кат жазып тураарсыз!” деп акырын колун сунду. Мен да 
анын колун бек кысып – “Мейли, жакшы калгыла” деп 
кылчактап, чоң жолго карай бурулдум. Ошентип, ал 
экөөбүз эл катары жайма-жай ачык айкын сүйлөшүп, 
бирибиздин сырыбызды бирибиз биле албадык.  

Чындыгында, биринчи курста окуп жүргөнүмдө 
Айседепке кат жазууга чолом тийбей жүрдү. Кышкы 
сессияны абдан кыйынчылык менен өздөштүрүүгө туура 
келди. Анткени орус тилин жакшы билбегендигимден, 
окулган лекцияларды үлгүрүп жаза албай, же 
алгылыктуу түшүнө албагандыгымды жашырбай эле 
белгилемекчимин.  

“Эрди намыс, коенду камыш өлтүрөт” - дегендей 
Новосибирскиден институтта окуй албай кетүү мен үчүн 
өлүмгө тете болчу. Ошондуктан болгон күч-аракетимди 
бир гана окууга жумшап, кышкы экзамендерди 
ийгиликтүү тапшыруу эле. Менин чымырканып 

эмгектенгеним өз үзүрүн берди, кышкы экзамендерди 
ийгиликтүү тапшырдым. Ал жөнүндө жогоруда эскерип 
кеткенмин.  

Кышкы сессияны ийгиликтүү аяктап, экинчи 
семестрдин окуу программасы башталды. 1959-жылдын 
март айы. 8-март кыз-келиндердин эл аралык күнүнө 
карата Айседепти ушул майрам менен куттуктап 
открытка жөнөттүм. Бирок, бул куттуктоо открытка 
Айседептин колуна тийдиби же тийбедиби мен үчүн 
караңгы бойдон калды.  

www.bizdin.kg



 

 63 

1959-жылдын июль айынын орто ченинде биринчи 

курстун жайкы семестрин ийгиликтүү аяктап, жайкы 
каникулга чыктым.  

Каникулда үйгө кетүүгө камынып, Новосибирск-
Ташкент каттамындагы пассажирдик поездге билет 
алдым. Мындай алыскы аралыктагы каттамга поезд 
менен биринчи жолу жолго чыгышым болчу. Бул каттам 
менен Новосибирскиден чыгып төмөнкү шаарларды 
басып өтүүгө туура келди: Барнаул, Семипалатинск, 
Алмата, Джамбул, Чимкент, Ташкент. Ташкентке 
келгенден кийин Фрунзе-Жалал-Абад поезди менен 

кетсемби деген ой менен бул каттамдын расписаниесин 
карасам эртеси саат 12 лерге кетери жазылып туруптур. 
Аны күтпөй эле Андижанга кечкурун поезд жөнөй 
тургандыгын билип, ошол маршрутка билет алдым. Күн 
кечтеп саат 4-5 чамасында поездге чыгып, Андижанды 
көздөй жол тарттым. Жолдон Кокон, Маргылан 
шаарларын басып өтүп, эртең мененки саат 5те 
Андижанга бешинчи суткага караган күнү жетип келдим. 
Андижандан Ошко кетчү автобуска түштүм, да саат 
9дарда Оштун эски автовокзалына келип калдым. Ошко 
келгенимде өзүмдү эркин сезип, сыягы үйгө жеткендей 
эле боло түштүм, себеби Новосибирск шаарынын 
чоңдугун Ош шаарына салыштырсам, Ош бул - 
Новосибирскинин кичинекей районунун борборуна 

окшоштурса болчудай. Бул күнү Оштон Дароот-Коргонго 
жүрүүчү автобус эртең мененки саат 7де эле жөнөп 
кетиптир. Мен ага үлгүрбөй калганыма бир аз кыжалат 
болдум. Эртеси ошол Дароот-Коргонго жөнөгөн автобус 
менен жолго чыктым.  

Автобуста келе жаткан жүргүнчүлөрдүн айрымдары 
мени тааныган кишилерден экен. Азыр ал кишинин ким 
экендиги жадымда жок. Бирок, ал киши эмнегедир мага 
жаңылык катарында төмөнкүлөрдү баяндап кирди: – 
“Эргеш раистин кызын, сенин иниң ала качып, сага 
жеткирем деген экен, бирок ата-энеси ага уруксат бербей 
аны уруп-согуп, сенин иниңди да катуу урган имиш” - 
деп уктук. “Эргеш раистин кызы атасын уятка калтырып, 
болуп койгон жерине тийбеймин, зордуктап берчү 
болсоңор Кызыл-Сууга агып өлөмүн” - деп көнбөй 
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коюптур,”-деп сөзүн түгөттү.  

Мен бул окуяны үйгө келгенден кийин толук бойдон 
үйдөгүлөрдөн уктум. Ал мындайча болуптур: иним 
Рыскул менин Айседеп менен таанышкандыгым жөнүндө 
жакшы билчү. Аны ар дайым “Сени агама алып берип, 
келечекте жеңе кылып алам” - деп тамашага 
айландырып, бир жагы чын көңүлүндөгү болгон максатын 
билдирип жүрөт.  

Алар 10-классты аяктап, жетилүү аттестатын 
алышып чогуу Ош шаарына окууга барууну чечишет. 
Айседептин ата-энеси Кызыл-Суунун аркы өйүзүндөгү 

Маманын токоюна жакын жерде жайлоодо болушкан.  
Убада боюнча классташтар Рыскул, Имамат, Өлмас, 

Айседеп болушуп эртең Ошко окууга жөнөйбүз деген күнү 
Рыскул Кызыл-Суудан бирөөнүн атын сурап минип, 
Седепке кабар бергени өтүп барат. Ал жерден Айседепке 
жолугуп, “Ошко эртең жөнөп жатабыз. Сага кабар 
бергенче Кызыл-Суудан өткөрүп келем деп келдим” - 
дейт. Айседептин ата-энеси анын окууга барышына 
макул болушса, аны биротоло колдон чыгарып 
жиберишип, кудалашкан жерине күйөөгө бере албай, 
уятка калышарын сезишкен. Ошол себептен Айседепти 
атасынын жээни Абдразак акеге, аны “Атаңды уятка 
калтырба, ата-энеңдин айтканына көнгүн деп опузалап 
койгун, жаш эмеспи, коркконунан биздин 

айтканыбыздан чыга албас”- деп, өздөрүнчө бүтүм 
чыгарышат. 

Бирок, Айседеп алардын сөзүн укпайт, Кызыл-Сууну 
көздөй качып жөнөйт. Абдразак аке Айседепке жете 
барып аны опузалап, сабап кирет да, “бычак менен азыр 

союп салам” деп боз үйгө сүйрөп келип, аны колу-бутунан 
байлап коет. Ал эми Рыскулду бир топ эле уруп, боз үйдүн 
бир жак капшытына таңып салышат да, ал минип келген 
аттын ээр токумун сыйрып, жүгөнүн шыпырып, атты 
бошотуп жиберишет. Эртеси чашке маалда Рыскулду 
араң бошотушат. Ошентип, Айседеп, Абдразак акенин 
кордугуна чыдап, ызаа болгон бойдон, көз жашын төгүп 
кала берет. Эки-үч күн өткөндөн кийик Рыскул менен 
Имамат Ош пединститутуна окууга жөнөп кетишет. 
Арадан бир айга жакын убакыт өтүп кетет. Айседеп 
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классташ курбусу Өлмас экөө мектептин директору 

Жакен Акматовго –“Бизди калыңга кудалашып күйөөгө 
беребиз деп окууга жибербей жатышат. Ошондуктан 
окууга баруубузга көмөктөш болууңузду суранабыз” деп 
кайрылышат. Кийин ошол арыздарынын негизинде Алай 
райондук партия комитетинин кийлигишүүсү менен Ош 
шаарына пединститутка барууга мүмкүнчүлүк алышат. 
Ошко келген учурда пединститутка документтерди 
кабыл алуу мөөнөтү аяктап, кирүү экзамендери башталып 
калат. Айседеп окууга канчалык ынтызар болсо да, ата-
энесинин кайдигер мамилесине баш ийип, окууга өтө 

албай кайра кетишет.  
Жайкы каникулга келип, ата-эне, тууган-уруктар 

менен бир катар жолугушуп бүттүм. Маманын 
токоюндагы окуядан кийин Айседептин ата-энеси анын 
ээн эркин жүрүшүнө катуу тыюу салып, өзүн жайлоодон 
кыштоого же болбосо кыштоодон жайлоого жалгыз 
жиберишпей катуу көзөмөлгө алышат. Август айынын 
адамга жагымдуу күндөрү зымырап өтүп жатты. 
Канткенде Айседепке жолугам деген ой жүрөгүмдү эзип, 
санаам тынчыбайт. Кайрадан ойлонуп, Канышай жеңени 
издеп, ошол киши аркылуу байланышууну ылайык 
көрдүм. Мурунку жылдагыдай Канышай жеңе чака 
көтөрүп дарыяга сууга келбей, Камбаралы акенин үйүндө 
эмес, өздөрүнүн үйүндө жашап калышыптыр. Эмнеси 

болсо да, Канышай жеңеге бир жолу кайрылмакчы 
болдум да, алардын үйүн көздөй баса бердим. Мен бул 
үйгө канчалык жакындаган сайын Канышай жеңенин 
чырайы жанган, жылдыздуу элеси көз алдыма тартыла 
берди. Оңдой берди болду дегендей, кудай жалгап 

Канышай жеңе үйдөн чыгып мен тарапка бурулду да 
жакын келип – “Сизди терезеден байкап калдым, кандай 
жакшы жүрөсүзбү” деп саламдашты. Мен дагы ал киши 
менен ысык саламдашып, ал-жайын сурагандай болдум 
да Айседептин кайда экенин, ага кантип жолугуунун 
мүмкүнчүлүгүн билгим келгендигин айттым. Ал – “Мен 
сизди туура түшүнөм, бирок Мамадагы окуядан кийин 
аксакалдар бизди катуу эскертип, жанкы кызды 
(Айседепти) – силерге байланыштырууга тыюу салышты, 
кыскасы, бизди туңгуюка камашты. Ошондой болсо да, 
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бир амалын ойлоп, сиздин көңүлүңүздү оорутпаска аракет 

жасап көрөмүн. Ал кыз азыр жайлоодо – сиз капа болбой 
туруңуз. Азыр сиз менен бул жерде сүйлөшүп 
турганыбызды биздикилерден бирөө-жарым байкап 
калса, менин шорумду кайнатат. Эки-үч күндөн кийин 
бир кабар аларсыз” - деп Канышай жеңе Камбаралы 
акелердин үйүн көздөй басып кетти. Ошентип Канышай 
жеңеге ишеничим артып, эртеби-кечпи Айседепке 
жолугам деген үмүт пайда болду. Мезгилге айла жок 
бейм, атаганат! Антип-мынтип август айынын акыры 
болуп баратты. Каникул бүтүп, кайрадан Новосибирскиге 

жөнөөгө убакыт чукулдап калды.  
Айседепке жолукпай кетемби деген ой ичимди туз 

куйгандай ачыштырып, сарсанаа болуп жүрөм, эми эки 
күндөн кийин окууга кетеримди Канышай жеңеге 
билдирип, Айседепке өзүмдүн Новосибирск шаарындагы 
адресимди бергенче жолугуп кетейин деп чечтим. 
Демейдегидей алардын үйүнө жакын барып ары-бери 
басып жүрдүм эле, бир оокумда Канышай жеңе мени 
көрүп үйүнөн чыгып, бери көздөй басып келди. – “Бүгүн 
жакшы келдиңиз, сизге кабар жеткире албай кыжалат 
болуп турдум эле. Кыз бүгүн жайлоодон энеси менен 
түшүп келет экен. Кечинде баягы биринчи ирет 
жолугушкан жерге келсеңиз, кызга ошол жерден 
жолугасыз” деп ишеничтүү түрдө жылмайды. Канышай 

жеңе белгилеген арыктын жээгине кечкурун келдим. Бул 
күнү Канышай жеңенин күйөөсү Абдраим аке жумуш 
боюнча Ош шаарына кеткендигинен, үйүндө жалгыз 
калбай Самар эжелердин үйүнө келгенинен, биздин 
жогулушууга ыңгайлуу жагдай болгон экен. Түн кирип, 

айдын жарыгы айланага өз нурун толук чачты. Мен 
болсо алардын келер жагын улам-улам карап, ары-бери 
басып жүрдүм. Бул күнкү жолугушууну көркөмдөп 
жазууга менин дараметим деле жетпейт, ошондой болсо 
да азыркы күнгө чейин Айседептин ошондогу келбети 
менин көз алдымдан кетпейт.  

Айдын жарыгында анын көздөрүнөн жароокерликтин 
нуру чачырап тургансыды. Менин көзүмө анын бой 
келбети, өңү түсү бир топ өзгөрүлө түшкөндөй, 
демейдегисиндей жайдары көздөрүнөн кандайдыр 
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сабыры суздук, ичтен сызган терең муң бардай сезилди. 

Ушул минуталарда бир паска тунжурай ылдый карап 
калды, анан башын өйдө көтөрө салып, мага ыктай берип, 
каңырыгын түтөткөн эски салтты, ата-энесинин жалгыз 
кызына жасаган кайдигерлик жоругун, кыскасы 
“Мамадагы” көргөн кордугун муңайым менен айтып, 
мууну бошоп, көзүнө кылгырып жаш алганын сездим. 
Бул күнү Канышай жеңе: – “Кеңири сүйлөшүп, 
сагынычыңарды таркатып, сыр чечишип алгыла, мен үй 
тарапты бир сыйра байкаштырып келейин” - деп ары 
басты.  

Айседеп ата-энесинин эски салт боюнча аны жаш 
кезинде эле (төрт-беш жаш курагында) Мурзамидин 
деген балага кудалашып койгонун, бирок ага тирүү 
болсом эч качан турмушка чыкпаймын деп, мени 
ишендирип, өзүнүн тагдырын өзү гана чечерин айтып, 
кам санабаңыз” деп менин колумду кыса кармады.  

Мен аны өзүмдү көздөй колдон тартып, көкүрөгүмө 
кыса-кыса кучактадым да, нурданган кызыл бетинен 
сүйүп алдым, ниетимде аны биротоло өзүмө таандык 
кылып алдым. Бүгүнкү жолугушуу аркылуу ал экөөбүз 
бири-бирибизге ичибиздеги сырыбызды, бири-бирибизге 
жылдызыбыздын жакындыгын бир сөз менен айтканда 
бири-бирибизди сүйгөндүгүбүздү билдирип аткансыдык...  

Атамдын “Айтылган сөз акыл болсо, уккан кулак 

маакул болот”, Айседепти ала качам деп сен балалык 
кылба. Анын ата-энеси макул болсо, алар менен 
кудалашып эле сени үйлөймүн. “Мага душман ашырба 
уулум, андай эле “күйүп” баратсаң кудалашып, тынчтык 
жолу менен калың-карасын берип үйлөгөнгө менин 

кудуретим жетет” - деп мени тыйып койгон болчу. Ошол 
күнү “эми экөөбүздүн тагдырыбыз бир жагынан сенин 
ата-энеңдин кандай бүтүмгө келишинде болсо, экинчи 
жагынан сенин чечкиндүүлүгүңө жараша болот” - дедим.  

Анчада Канышай жеңе жетип келип “Ай кыз! Эжем 
ойгонуп сыртка чыкты, жүрө кал, үйдүн бул жагы менен 
кире качалы” деп шашыла басты.  

Канышай жеңенин кокусунан шашылып келип, 
Айседепти шаштырганын, менин бүткөн боюмду дүрт 
эттирип, ток аралагандай сезилип кетти. 
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Айседеп жалт этип мени бир карады дейсиң, анын 

жалтылдаган кара көздөрүнөн мени көздөй сөз менен 
айтып болгус, бир бөтөнчө учкундар чачырай түшкөндөй 
көрүндү. Анын колун кайта-кайта кыса кармап туруп, бир 
аздан кийин гана кое бердим. Ал да колун менин 
колумдан дароо сууруп албастан мени жоодурай карап 
турду.  

 – “Кош эмесе, жакшы тургула, көрүшкөнчө!” - деп 
колун кое бердим.  

“Кайыр эмесе жакшы барыңыз!”, - деп улам-улам 
кылчактап үйүн көздөй Канышай жеңенин артынан жөнөй 

берди. Алар үй тарапка бурулуп, көрүнбөй калганча карап 
турдум да, мен дагы үйдү көздөй акырын жолго түштүм. 
Ошол бойдон окуумду улантуу үчүн Новосибирск 
шаарына жөнөп кеттим. Экинчи курста демейдегидей 
окуум жүрүп жатты. Бул жылдары институттун окуу 
корпусу менен жатакананын экинчи имаратынын 
курулушу аяктап бараткан. Биздин группадагы 
студенттер да бир ай бою ушул курулушка иштешти. 
Экинчи курста биринчи курска караганда өзүмдү бир топ 
эркин сезип, окууну эчкандай кыйналбастан 
өздөштүрөөрүмө көзүм жетип, ишенич пайда болду. 
Себеби орус тилин алда канча үйрөнүп, өз оюмду 
такалбай сүйлөп калдым. Бир жагынан жатаканада чогуу 
жашашкан орус балдар дагы окууну жакшы окушкан 

студенттер эле, алардын да мен үчүн орус тилинде туура 
сүйлөөгө тийгизген таасирин жашыра албаймын. Экинчи 
курстан баштап, экзамендерди ийгиликтүү тапшырууга 
жетиштим да, институтту аяктаганга чейин 
жогорулатылган стипендия алып жүрдүм. Ал стипендия 

жалаң төрт-беш деген баа менен окугандарга 
ыйгарылуучу. Ошол стипендия менин күндөлүк 
керектөөлөрүмө толугу менен жетип турду. Ошондуктан 
үйдөгүлөрдөн да акча албай калганмын. Бул жылы 
Рыскул да Оштогу пединституттун биринчи курсунда 
окуп калды. Ал эми Айседепке кат жазсам деген ой да 
түйшөлтөт. Бирок, катты го жазышы жазам, бирок ал кат 
Айседептин өз колуна тийиши күмөн. Ошентип, Чоң-
Алайдан келгенден бери эки-үч ай өтүп кетти, антип-
мынтип эле кышкы сессия да келип калды, 
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экзамендерди тапшырып алып каникул учурунда кат 

жазууну чечтим. Ошентип, кышкы сессиянын 
экзамендерин жалаң төрт-беш деген бааларга 
тапшырдым. Эми кат жазууга камындым, эмнеден 
баштасам? Деги эмне деп жазмакмын, кат жазыш деген 
дүйнөнүн азабы экен го. Жазганымдын бир жери андай 
болуп, бир жери мындай болуп, көңүлүмө жакпай, 
кайрадан ал катымды тытып, улам убара болуп жүрдүм. 
Эсимде калган ошол жазган каттарымды төмөнкүчө 
баштаар элем:  

 

 
АЛЫСКЫ НОВОСИБИРСКИДЕН САЛАМ КАТ 

 
Алыскы Чоң-Алайдын атыр жыттуу, салкын 

абасында жашап турган менин сүйкүмдүү . . . . . 
 

Кат жаздым кагаз бетине, 
Атымды койдум четине. 
Ашыктыгың чын болсо, 
Ала жүр, секет, эсиңе. 
 
“А” деген үндүү тамганын, 
Аягы узун созулат. 
Ашык болсо эки жаш, 

Акыры барып кошулат. 
 
“А” деген тамга созулма, 
Айтылса ар ким оозунда. 
Алышып ойноп жүрөлү, 
Аманат жандын соосунда. 
 
Асмандагы жылдыздар, 
Топтолуп туруп жок болот. 
“А” тамга сени ойлосом, 
жүрөгүм күйүп чок болот. 
 
Жазгы жыпар желимсиң, 
Жаш жанга кубат демисиң. 
Жарк этип күлүп койгондо, 
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Жарпымды жазчу теңимсиң. 

 
Айдай тууган кашың бар, 
Айдан да көркөм чачың бар. 
Өрттөбөстөн жалынга, 
Өзүң бир болчу асыл жар. 
 
Кош эми сөздү бүтөмүн, 
Катымдын жообун күтөмүн. 
Келбесе сенден салам кат, 
Жалынга күйүп жүрөмүн. 

 
Андан ары, анын аман эсендигин сурап, өзүмдүн 

окууларым жөнүндө кыскача билдирүү жазар элем. 
Көбүнчө катымда Айседептен ал жакта кандай 
жаңылыктар болуп жаткандыгын билгим келер эле.  

Жазылган катты Султанмураттын адресине 
жөнөтчүмүн. Ал ошол учурда алты айлык байланыш 
тармагынын курсун окуп келип, Дароот-Коргондогу 
байланыш бөлүмүндө иштеп калган учуру. Бир эле 
конверттин ичинде эки кат болор эле. Ал каттын 
биринчисин Султанмуратка жазып, анын ал-абалын 
сурап, анан экинчи катты Айседептин өз колуна 
тийгизип коюусун өтүнөр элем. Айседеп менден канча 
жолу кат алганын билбейм, бирок экинчи курсту аяктап, 

жайкы каникулга барганча Айседептен болгону эки жолу 
гана кат алганымды билем. Кыскасы, анын каттарында 
менин каникулга келишимди чыдамсыздык менен күтүп 
жүргөнүн, өзүнүн ата-энеси эми жалгыз кызынын эркине 
макул болушкандыгын, анын өз тагдырын өзү чечүүгө 

айласы жок моюн сунушканын жазып билдиргени 
эсимде.  

Экинчи курстун бүтүрүү экзамендерин ийгиликтүү 
тапшырып, жайкы каникулга камылга көрө баштадым. 
Новосибирск-Ташкент-Ош маршруту боюнча самолетко 
билет алдым да, Новосибирскиден учкан эле күнү Оштун 
аэропортуна жетип келдим. Эртеси Оштон эрте менен 
Дароот-Коргонго жөнөдүм.  

Дароот-Коргонго келген эле күнү Айседептин кайда 
экенин билдим. Ал ата-энеси менен Шыман жайлоосунда 
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экени маалым болду. Мен экинчи курста окуп жүргөн 

мезгилимде атамдын досу Нуридинди Айседептин 
атасына жуучулукка жиберип, аны менен кудалашуу 
жөнүндө сүйлөшүп келүүсүн өтүнөт. Бирок, Айседептин 
ата-энеси Нуридин аяш атага оң жооп беришпей ар 
түрдүү шылтоолорду айтышып, макул болбой коюшат. 
1960-жылдын апрель-май айларында Айседепке, менин 
классташым Абылкасымов Индижамил да жуучу 
жиберет. Айседеп ага ачыктан-ачык анын жиберген 
жуучусуна макул эместигин кесе айтат.  

Бир мезгилде Айседептин атасы Теңдик колхозунда 

башкарма болуп иштеп турганда, аны менен ошол 
колхоздо кой фермасын жетектеген Кадыркул деген 
адам, түздөн түз өзү келип, Айседептин атасына: “Эргеш 
аке! Мени жакшы билесиз, кудайдын буйругу экен, 
аялымдын каза болгонуна да бир жылдан ашты. Эми 
мени күйөө бала кылып алыңыз. Айседепти мага бериңиз, 
бул жалгыз кызыңызды гүлдөй багып алууга жараймын!” 
деп Айседептин атасын көндүрүүгө далалат жасайт. – 
“Байбичем экөөлөп Седеп менен сүйлөшүп көрөлү, аны 
көндүрө алсак, мен жок дебеймин” - дейт Седептин 
атасы. Бул жуучу болгондордун ичинен Седептин 
атасынын купулуна толгону ушул Кадыркул болот. Ал 
кишини ойлондурганы Кадыркулдун жашы. Ал 
Айседептен 15-16 жаш улуу адам эле. Ушул жерден 

Айседептин ата-энеси жөнүндө бир-эки ооз сөз айта 
кеткеним ылайыктуу окшойт: Атасы – Ташов Эргеш Ата 
Мекендик согуш мезгилинде Сталин, Теңдик, Кызыл 
Октябрь атындагы колхоздордо башкарма болуп иштеп 
келген. Атасынын мурунку аялынан жалгыз уулу 

Камчыбек. Ал үч жашка келгенде, энеси каза болот. 
Атасы Эргеш, арадан көп узабай күйөөдөн ажырашып 
келген Батмага үйлөнөт. Андан 1942-жылы Айседеп 
төрөлөт. Аны ымыркай кезинен эле Седеп деп кыскартып 
атап алышат.  

Айседептин ата-энеси жетимдикте чоңойгон 
Мырзамидинге кызынын күйөөгө барбасына толук 
ишенгенден кийин, эми ушул Кадыркулга эле күйөөгө 
берүүгө үмүттөнүшөт. Алар Айседеп эмне болсо да бойго 
жетип, акылына кирип калды, биз аны жаман жерге 
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түртпөшүбүздү түшүнөр деген ой менен аны Кадыркулга 

турмушка чыгууга көндүрүүгө бир топ эле аракет 
жасашат.  

Бирок Айседептен өздөрүнүн бул сунушуна терс жооп 
алышат: – “Мени өзүм каалаган кишиге бересиңер! 
Эгерде зордуктап бирөөлөргө таңуулап берем десеңер, 
анда менин өлүгүмдү Кызыл-Суудан табасыңыр” - деп 
ата-энесин түңүлтөт. 

Канткен менен ата-энесин уятка калтыруу, өз 
тагдырын өзү чечүү, анын темирдей бекем эрки менен, 
зор чечкиндүүлүгүнө байланыштуу экени талашсыз. 

Ошентип, ата-энесинин айтканына көнбөй өз тагдырын, 
өз бактысын өзү чечүү оңой олтоң иш эмес экендиги 
Кыргыздын бардык эле кыздарынын колунан келе 
бербестигин белгилеп кетмекчимин. Канткен менен, 
жалгыз кызынын тагдырына кайдыгер болбогон ата-эне, 
Седептин өз тагдырын өзү чечип, каалаган жигитине 
турмушка чыгуусуна аргасыз макул болушат.  

Каникулга келгенимдин эртеси кокустан Айседепке 
жолугуп каламбы деген ой менен алардын үйүнүн 
жанынан өтүүчү үстүнкү жол менен Курулуш тарапка 
бараттым. Камбаралы акенин үйүнөн тогуз-он 
жаштардагы кыз чыга калды, андан:  

– Седеп эжең кайда? - деп сурадым эле. 
Ал кыз: – Седеп эжем үйдө кыздар менен килем 

согуп отурат - деди. -“Анда эмесе чакырып койгун, мен 
бул жерде күтө турайын” - дедим да, алардын үйүнө 
жакын басып бардым. Бир паста Айседеп менен бир жаш 
келин чыга келишти. Ал келиндин колунда ар түрдүү 
түстөгү (кызыл, ак, сары, жашыл) токулуп жаткан 
килемдин түгүнөн алганча келгенин байкап калдым. 
Айседептин колун кыса кармап жылуу учураштым. Анын 
жоодураган көздөрүнөн жымыңдаган кубанычтын нуру 
чачырагандай белги менен мага колун сунуп кызуу 
учурашты. Анчада жанындагы келин колундагы түстүү 
жиптерди менин мүрүмө коюп, “сизге учук салдым” деп 
наздана күлүп жиберди.  

Мен бала болуп башыма түк чыкканы, мындай 
салттын жол-жобосун билген эмесмин. Ал жиптерди 
мүрүмдөн сыйрып алып, чөнтөгүмө салдым да, ал келинге 
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ырахмат айттым. 

Седеп - “Учуктун жообун али кечинде алып келсеңиз 
болот” - деп мага көзүн кысып койду. Мен аны бүгүн 
кечинде жолугушуунун амалы катары түшүндүм да, – 
“Мейли кечинде “учуктун” жообун алып келем” деп 
Седепке бурула карадым да, мен дагы көзүмдү кысып 
койдум.  

 Бул “учук салды” деген каада-салт боюнча, килем 
согуп жаткан кыз-келиндерге “ашар” алып келүү шарты 
бар экен. Бул расмийге колумдан келишинче даярдык 
көрүп, белек-бечкек даярдап, кечинде алардын үйүнө 

алганча келдим.  
Июлдун мемиреген жагымдуу кечи. Болжошкон 

убакыт да жакындады. Айседеп баягы жеңеси менен көп 
күттүрбөй чыга келишти. 

“Мына учугуңардын жообу” - деп колумдагы даярдап 
келген белекти баягы келиндин колуна карматтым.  

Ал келин Седептин жеңеси – Камчыбек агасынын 
жубайы Тажи экенин эми таамай билдим. –“Ай кыз! Мен 
үйгө кирип, кыздар менен иштеп турайын, сиз анан 
киресиз” - деп менден алган белекти колуна кармап үйдү 
көздөй басты.  

Ушул күнкү жолугушуу Седеп экөөбүздүн 
өмүрүбүздөгү бурулуш күн болду десем жаңылбас элем. 
Анткени бул күнү экөөбүз баш кошуп, турмуш курууга кол 

алышкан күн болчу.  
Ошентип, бул кечте Седеп өзүнүн сары-санаасын, 

келечектеги үмүтүн толук билдирсе да, ал иш жүзүндө 
кандай болорун, тумандагы мунарыктай, бакытты 
элестете албай, тобокелге салганы, анын жүрөгүндөгү 

махабат үмүтүн, эми мага болгон ишениминин турмушка 
ашышына жараша экенин жашыра албады.  

Седептин мен үчүн болгон тунук жана терең 
сүйүүсүнө, мага болгон ишенимине, үмүтүнө, чын 
пейилден, ыкласым менен мамиле жасагандыгым, 
биздин максатыбызга шайкеш келерин, мен да ага чын 
дилимден билдирдим.  

Эми биздин баш кошуп, турмуш куруубузга эч 
кандай тоскоолдук болбосун, эртеңден калтырбай менин 
ата-энем кудалашканы келе беришин, Айседеп 
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толкундануу менен айтты. Ал күндүн эртеси, ата-

бабалардан калган салт боюнча, кудалашууга атамдар 
менен жана жакын туугандардан эки-үч киши болуп 
“патаа тойго” Седептердин үйүнө барышты. Кайсы күнү 
нике той болорун, канча калың берилишин, эки куда өз-
ара макулдашып, бир бүтүмгө келишет.  

Июль айынын акыркы күндөрү. Калыңга деп 
убадалашкан койлорду (отуз баш), Шыман жайлоосуна 
Рыскул менен Имамат айдап барып, Седептин атасына 
тапшырышат. Арадан эки-үч күн өтпөй нике тоюн салт-
санаасы боюнча өткөрүүнү белгилешет да, Шыман 

жайлоосунда биздин үйлөнүү тоюбуз өткөрүлөт.  
Пенде жасайын деген ар кандай ишин, жандуу 

менен жансыздын баарын жараткан, керемет менен 
касиеттүү кудайдын жолуна багыштап жасаганы абзел, 
ошондой болгондугунун далили катары, тагдырдын 
буйругу менен биз дагы турмуштук сапарыбызга жол 
тарттык. 

Ошол Шыман жайлоосунда биздин үйлөнүү тоюбузду 
өткөрүшүп, нике байланып, турмуштук сапарыбыз үчүн 
чын дилдеринен ыраазы болушкан ата-энелерибиздин ак 
батасы биздин бактылуу үй-бүлө болуп, өсүп-
өркүндөшүбүзгө негиз болду. 

 

 
 

Өмүрлүк жарым Айседеп менен 
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Бул жарык дүйнөдө, ар бир инсандын жашоосу, анын 
өмүр жолу өзүнчө эстафета турбайбы. Биз дагы мына 
азыр кудай берген төрт уулубуз, эки кызыбыздан небере 
эркелетип, карылыктын даамдуу күндөрүн өткөрүп 
жатабыз. Андыктан жашоонун эстафетасын акын Жалил 
Сыдыковдун төрт сап ыры менен туюнткум келет: 

 
Жашыңда эч ким өппөй бөтөн, бөлөк, 
Жакының – атаң өбөт, энең өбөт. 
Эс тартсаң өбүшүүнү сен да үйрөнүп, 

Өбөсүң кыз төшүнө башың жөлөп. 
 
Жыл агат. Сен өткөрүп кезегиңди, 
Эңсейсиң... сагынасың кечээгиңди. 
Өбөсүң кайра айланып өз балаңды, 
Жармашып кармап турса этегиңди. 
 
Чоңоет ошол балаң, кызга жетет, 
Сен өпкөн бүт сүйүүсү кызга кетет. 
Ошентип байкатпастан андан буга, 
Махабат дөңгөлөгүн тегеретет. 
 
Көнмөй бар тагдыр башка салганына, 
Сен анда арданбагын карыганыңа. 

Анткени... махабатың эстафета, 
Узачуу балдарыңдан балдарыңа. 

 
 

ТТууррммуушш  жжооллууннаа  ттүүшшккөөннддөө  
 
Фрунзеге келген жолдошторубуз менен 

Кыргызпотребсоюзунун кадрлар бөлүмүнүн башчысынын 
кабыл алуусунда болдук. Ал жерден ар кимибиздин 
институтта алган кесибибизге жараша кызматтарды 
сунуштап жатты. Мен Ош облпотребсоюзунун 
карамагына барууну туура көрдүм. Ал жерден Чоң-Алай 
жумушчулар кооперациясына жиберсеңиздер деп 

сурандым. Себеби үй-бүлөм бар, алар Чоң-Алайда 
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турушат, - деп айттым эле, Ош облпотребсоюзунун 

башкармасынын председатели Т.Апасов деген адам: – 
“Мейли, абдан жакшы, ал жерде атайын жогорку 
билимдүү бир дагы кадр жок, өзү да ошол туулуп өскөн 
жерине барып, кызмат көрсөтүүнү туура чечиптир” деп 
кадрлар бөлүмүнүн башчысы О.Сулайманов менен соода 
боюнча орунбасары Эгинбаевди чакырып, мени Чоң-Алай 
рабкоопуна соода боюнча председателдин орунбасары 
деген кызматка дайындоого буйрук берүүнү тапшырды. 

Облпотребсоюздун кадрлар бөлүмүнүн башчысы 
О.Сулайманов өзүнүн кабинетине баштап кирип, өздүк 

баракча (личный листок по учету кадров) толтуруп 
келүүмдү сунуштады.  

Өздүк баракчамды толтуруп, ага сүрөтүмдү 
бастырып, кадрлар бөлүмүндө иштеген Лариса деген 
аялга өткөрдүм. Ошол күндүн эртеси Ош 
облпотребсоюздун башкы бухгалтери Коак Николай 
деген адам мени менен Чоң-Алайга чогуу барып, 
пайщиктердин чогулушунда, мени соода боюнча 
башкарманын орун басары, б.а. завторг деген кызматка 
бекитип келүү боюнча башкарманын тапшырмасын 
алган экен.  

Ошого байланыштуу Ош межрайбазасынан (Ош 
райондор аралык соода боюнча база- МРБ) ГАЗ-52 
маркасындагы эки жүк ташуучу машинага ар түрдүү өнөр-

жай, азык-түлүк товарларын жүктөтүп, Чоң-Алай 
рабкоопуна жөнөдүк. Биз Н.Коак менен ошол 
машиналардын кабиналарына отуруп, Оштон чыккан 
күнүбүз Сопу-Коргон айылына кечкурун келдик. Ал жерде 
Коак Сопу-Коргон рабкоопунун бухгалтериясынын иши 
менен бир-эки саатча таанышты. Күн кеч болуп 
калгандыктан биз Сопу-Коргон рабкоопунун 
башкармасынын (Аскар Кадыров) үйүндө түнөп калдык. 
Эртеси эртең менен Чоң-Алайды көздөй жөнөп кеттик.  

Бул күнү Сары-Могол айылына келгенибизде, андан 
ары Дароот-Коргонго жол жабык экенин билдик. Сары-
Моголдон ары жагын ДЭУ-16 жолдун карын тазалабаган 
экен.  

Бул жерде Коак Николай рация менен Ош 
облпотребсоюзу жана Алай райкому менен байланышты. 
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Чоң-Алай жумушчулар кооперациясынын 

пайщиктеринин отчеттук чогулушу дайындалган күнгө 
биздин жетпей тургандыгыбызды билдирди. 
Ошондуктан пайщиктердин чогулушунда мени 
рабкооптун правлениясына Завторг кызматына бекитип 
кетүүсүн макулдашыптыр.  

Ошентип, биз Коак менен Сары-Моголдон 
кайырлашып, ал киши үчүнчү суткада Ошко кайтып 
кетти. А мен болсо, Сары-Моголдон эртеси жүк жүктөлүп 
келе жаткан атвомашиналарды трактордун коштоосу 
менен Дароот-Коргонду көздөй жөнөй бердим. Бул күнү 

түндөсү жолдун начардыгынан Кызыл-Дөң айылына араң 
жеттик. Эртеси саат он чамасында жол тартып, түнкү 
саат эки-үч чамасында Дароот-Коргонго кирип келдик.  

Мына ошентип, (центральный ВУЗдун) борбордук 
жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүсү катарында алгачкы 
эмгек жолумду, өзүмдүн туулуп өскөн, мен үчүн ыйык 
жана касиеттүү болгон Чоң-Алайдан баштадым.  

Дароот-Коргонго келген күндүн эртеси, биринчи 
жумуш күнүм рабкооптун (жумушчулар 
кооперациясынын) кызматчылары менен таанышуу 
менен башталды. Рабкооптун башчысы (председатели) 
Дубанаев Мамажунус конторада иштеген 
кызматчыларды, негизинен, бухгалтерлер жана склад 
башчылары, айрым дүкөндүн сатуучулары ж.б. менен бир 

катар тааныштырып, мени институтту ийгиликтүү 
аяктап келишимди жана Завторг болуп дайындалышым 
менен куттукташты. 

Рабкоопто башкы бухгалтер Усенов Исматилла экен. 
Бул киши менен институтка кетерден мурун эле тааныш 
элем. Негизинен, мен тааныбаган бир дагы чоочун адам 
бул коллективде жок экен. Ошентип Завторгдун 
милдетин аткара баштадым.  

1964-жылдын апрель айынын экинчи жарымында 
Оштон товар алууга биринчи жолу жөнөп кеттим. Ош 
МРБдан Чоң-Алай рабкоопуна бөлүнгөн өнөр-жай 
товарларын жана рабкоопто жетишсиз азык-түлүктөрдү 
бөлдүрүп, бир авто машинага жүктөтүп, 1-май 
майрамынын алдында Оштон жөнөй турган болдук. 
Экспедитор болуп Төрөбеков Эрмат деген адам иштеп 
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жүргөн. Ошол учурда облпотребсоюздун карамагында 

автобаза түзүлө элек болчу. Облпотребсоюз Ильичевка 
рабкоопундагы ГАЗ-61 маркасындагы автомашинаны 
чакыртып, Чоң-Алай рабкоопуна командировкага 
жиберет. Ошол машина менен бөлүнгөн товарларды 
жүктөп (апрель айынын 26-27-си болсо керек), Төрөбеков 
экөөбүз эрте менен таң ата баштаган мезгилде Сары Таш 
айылына келдик. Андан ары Сары-Могол айылына чейин 
жолдо 50-60 см кар жатканын билдик. Сары-Таштан 3-4 
км жол жүргөндөн кийин машинабыз карда жүрө албай 
карга тыгылып, баткака батып калды. Ал кезде Дароот-

Коргонго жалгыз гана почта ташыган машина жүрүүчү. 
Биз ошол машинанын Дароот-Коргондон келишин 
чыдамсыздык менен күттүк. Саат 9 чамаларда ал машина 
келип, бизге жакыныраак жерден токтобостон өтө качты. 
Анткени ал шофер дагы бизге эч кандай жардам бере 
алмак эмес. Ошол жерден аны бир аз токтотуп, ДЭУнун 
трактору кайсыл жерде турат деп сураганга үлгүрүп 
калдык. Анан Эрмат аке: – “сен тракторго барасыңбы? 
Мен машинадагы товарды караганча отуруп турайын” 
деди. Мен Талды-Сууну көздөй жөө жөнөп бара бердим.  

Күн ысып жолдогу карлар ээрип, жолдун нугунда 
суулар агып жатты. Менин бутумда булгарыдан (Хром 
деп койчу) жасалган өтүгүм бар болчу, анын ичине суу 
кирип, абдан кыйынчылык менен Талды-Сууга жетип 

калганымда ДЭУнун ДТ тракторун айдаган Эркебаев 
Тилебалды келе жатыптыр. Аны токтотуп, “Биз жүк алып 
келе жаткан машина жолдо тыгылып жатат, ошону 
тартып жолго чыгарып койсоңуз” деп өтүндүм да андан 
ары Талды-Сууга барып, машинаны күтүп отурмак 

болдум. Үч-төрт саат өткөндөн кийин гана машина келди.  
Ал мезгилде Талды-Сууда азыркыдай эл 

отурукташкан кыштак жок болчу, болгону жолго жакын 
жерде бир чабандын үйү менен жалгыз мал короосу 
жайгашкан. Ал жерде Чырмаш деген киши кароол экен. 
Ал үй-бүлөсү менен бул жерде жашоочу.  

“Талды-Сууну” райондун Ленин атындагы совхозу 
өздөштүрүп, тоют даярдоочу бөлүм катарында 
пайдаланып келген. 

Машина тыгылган жерден бир-эки чакырым жөө 
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жүрүп келе жатып, Арча-Булак айылына (ал мезгилде бул 

жерде айыл жок болчу) жакындап калганымда, мындан 
бир топ жыл илгери ушул жолдо атамдын бир жолку 
кыйынчылыкка кабылып, айтканы эсиме түштү: атам, 
Чоң-Алай райЗОсунун башкы бухгалтери болуп иштеп 
жүргөн мезгилинде райондун колхоздорунун жылдык, 
бухгалтердик отчетун жыйынтыктап (годовой отчет), Ош 
областык айыл чарба башкармасынын бухгалтериясына 
тапшыруу үчүн ушул жол менен Ош шаарына келип, 
кетип жүрчү экен. 1951-жылдын февраль айында өткөн 
жылдын, б.а. 1950-жылдын бухгалтердик жылдык 

отчетун Ошко управленияга тапшырып кайтканда, 
Оштон чыгып Дароот-Коргонго 14-15 күндө жеткенин, 
ушул жылы башка жылдарга салыштырмалуу бул 
аймакка демейдегиден көп кар түшкөнүн айтып, Ак-
Босогодон Сары-Ташка атчан келгенин, анын эртеси 
Сары-Таштан жөө жөнөп, бир эки чакырым жүргөндөн 
кийин кардын калыңдыгынан жөө басууга болбой, 
бортоктоп (сойлоп) жүрө берет. Арча-Булакка жакындап 
калганда күн батып караңгы түшө баштайт. Ал эми ошол 
мезгилде Арча-Булакта жолго жакын бир мал сарайы 
менен чабандын үйү гана болгон экен. 

Кардын калыңдыгынан жүрүүгө болбогондуктан 
сойлоп отуруп же жолду арбыта албай караңгы түнгө туш 
келгендиктен, бир жагы чарчап калгандыктан, андан 

ары жүрүүгө алы келбей калганына көзү жетип, 
“Жардамга!” “Жардамга!” деп күчүнүн жетишинче 
бакырып, бир туруп кайра жыгылып, эми акылын 
пештеп, кандай амал табууну ойлоп, бир аз дем алып, 
кайра-кайра “Жардамга!” “Жардамга!” деп кыйкыра 

берүүдөн башка жол жок экенин баамдайт. Катуу 
кыйкырыктан улам Арча-Булактагы чабандын итинин 
үргөнү угулат.  

Көзгө сайса көрүнбөгөн карангылыктан ошол 
чабандын үйүнөн жылтыраган чырактын жарыгы 
чыккандай сезилет. Бир оокумда атчан кишинин 
карааны көрүнө баштайт. Ошондо – эгерде бул адам 
болбогондо бул түнү суукка карышып, же болбосо 
карышкырга жем болуп жок болуу коркунучу бар эле. 
“Менин кыйкырыгымды угуп, атын минип, мага жетип 
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келген аралык мага кандай көп убакытты алгандай 

сезилип жатканын, ал киши атамды атка учкаштырып 
үйүн көздөй жөнөй бергенде гана бардык коркунуч да, 
өлүм да эстен чыкты” - деп атам рахматы эскерип, – 
“Силерди балдарым ушундай кыйынчылыктарды 
башымдан өткөрүп, ак эмгегим менен тарбиялап 
өстүргөнмүн” - дегенин мен азыр ушул жолдо (атам 
басып өткөн жолдо) атамдын бизге айткандарын 
элестетип келе жаттым. 

Талды-Сууга келип ошол кароолчу Чырмаш акенин 
үйүндө эки-үч саат дем алып, машинаны күтүп жаттым. 

Бул жерден саат беш-алты чамасында Сары-Моголду 
көздөй жылдык. Бир саатча жүргөнүбүздө машина дагы 
баткака тыгылып калды. “Эми кезек Эрмат аке сизге 
келди, сиз Сары-Моголдон бир трактор жалдап келиңиз” 
- деп тамашаладым. Ал киши жөө Сары-Моголго барып 
түнкү саат он-он бир чамаларда трактор менен келди. Ал 
жерден трактордун жардамы менен 300-400 метр жерге 
машинаны сүйрөтүп кеттик. Сары-Моголдун суусунан 
өтүп, Дароот-Коргонду көздөй жөнөй бердик. Бул жагында 
жол кургак, эч кандай тоскоолдуксуз жүрүп, Дароот-
Коргонго түнкү саат экилерде жеттик.  

Дароот-Коргон – Сары-Таш жолу 1968-жылга чейин 
кышында, эрте жазда ушундай начар абалда калып, 
жүргүнчүлөр үчүн бир топ эле машакат болчу. Чоң-

Алайдын калкын бүтүндөй азык-түлүк, кийим-кече, 
кыскасы адамдын жашоосуна керек болгон ийнеден 
баштап, курулуш материалдарына чейин ташып 
жеткирүү бизге Чоң-Алай рабкоопунун кызматчыларына 
зор кыйынчылыктарды туудурчу.  

1968-жылдын февраль айында Алай райондук 
партия комитетинин биринчи катчысы болуп И. Умаров, 
эл депутаттарынын райондук советинин аткаруу 
комитетинин төрагасы болуп Ж.Раимкуловдор 
шайлангандан баштап Дароот-Коргон – Сары-Таш 
жолуна көңүл бурулуп, 1969-жылдары жолдун негизги 
бөлүктөрү курулуп калды.  

Мен Чоң-Алай жумушчулар кооперациясында 
башкарманын төрагасы болуп иштеп турган мезгилде, 
Дароот-Коргонго азык-түлүк сактоочу бир склад, өнөр 
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жай товарлары үчүн экинчи складды курдура алдым. 

Буга чейин складдарга келип түшкөн товарларды 
сактоого имараттар жетишсиз болгон. Ал эми айыл 
кыштактардагы соода түйүндөрүнүн абалы абдан начар 
эле. Айрыкча “досрочный завоз” (жол жабылып, кышкы 
мезгилде алты айга эсептелип сатылууга бөлүнгөн азык-
түлүк, өнөр жай товарларын мөөнөтүнөн мурда пландуу 
түрдө ташуу) мезгилинде айрым адамдардын бош 
имараттарына унду ж.б. азык-түлүк товарларын 
түшүрүүгө туура келүүчү.  

Ал эми дүкөндөрдүн курулушуна мамлекет 

тарабынан эч кандай акча каражаттары 
бөлүнбөгөндүктөн, соода түйүндөрүн жаңыдан куруу абдан 
татаал маселе болуучу. 

Ошондой учурда да, ар кандай ишти элдин 
кызыкчылыгы үчүн жасоо, анын жоопкерчилигин түшүнө 
билген жетекчилер колдой турганына ишенип, негизги 
айылдардагы: Кашка-Суу, Кызыл-Эшме, Чак, Жаш-Тилек, 
Жар-Башы, Жекенди, Карамык, Кара-Тейит, Дароот-
Коргондогу соода түйүндөрүн, б.а. магазиндердин 
имараттарын курдурууга жетиштим десем аша 
чапкандык болбос.  

Ошол эле мезгилде сооданын маданиятын көтөрүү, 
жана анда иштеген кадрлардын атайын билим алуусуна 
зор көңүл буруу учурдун талабы эле. Мен Чоң-Алай 

жумушчулар кооперациясында иштей баштаган 
мезгилдин биринчи күндөрүндө эле кадрлар бөлүмүнүн 
отчетун карап, анда атайын окуу жайын бүтүргөн бир 
бухгалтер, бир сатуучу гана иштеп жатышканына таң 
калганмын.  

Ал эми материалдык жооптуу кызматта 
иштегендердин да көпчүлүгү атайын окуу жайларын 
бүтүрүшкөн кадрлар менен толукталбаган. 

Кадрлардын атайын билим алыш үчүн жыл сайын үч 
айлык, алты айлык курстарга жана бир жылдык 
училищаларга сатуучуларды, жана жаштардан атайын 
жолдомо менен окууга жиберип, аларга Чоң-Алай 
жумушчулар кооперациясынын эсебинен окууга 
байланыштуу болгон чыгымдарын төлөп берип турчубуз. 
Менин демилгем менен Жалал-Абаддагы кооперативдик 
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техникумун ондон ашык жердештерим сырттан окуп 

бүтүрүштү. Ал эми Фрунзедеги кооперативдик 
техникумдун бухгалтерия бөлүмүнө Рахманова Караматка 
орто мектепти бүтөрү менен анын атасынын суроосу 
боюнча жолдомо бердим. Атасы Рахман аке складда 
кароолчу болуп иштөөчү. Ал техникумду ийгиликтүү 
аяктап, узак жылдар бою рабкоопто бухгалтерлик 
кесипте эмгектенип келди. Андан башка Самарканд 
кооперативдик институтуна Шералиев Эгемберди, 

Газыбеков Аттокур, Сыдыков Токтобек, Саитов Апсалам, 

Жапаров Сүйүнбайларды көп аракет менен сырттан 

окууга өткөргөн элем. Алардан маркум Саитов Апсалам, 
Жапаров Сүйүнбайлар экинчи курстан окууну таштап 
кетишти. Ал эми башкалары бул институтту ийгиликтүү 
аякташып, ушул тармакта көп жылдар бою 
эмгектенишкен. Алардан азыркы мезгилде Шералиев 
Эгемберди гана ардактуу эс алууда жүрөт. Жалал-

Абаддагы кооперативдик техникумун сырттан окуп 
бүтүрүшкөн, Чоң-Алай жумушчулар кооперациясында көп 
жылдар бою эмгектенишкен: Көчкөнбаев Галбай, 
Молдорозов Мамат, Шарипов Мисрат, Асанова Галча, 
Сейитгазиева Гүлайым, Калбаева Кыздаркан, 
Нармаматова Кундуз, Дүйшөбаев Саитмурат, Манапов 
Шаякмат, Абдилакимов Маматемин, Туратов Тилебалды, 
Абдырахманов Аскар ж.б. да менин жардамым менен 
окушкан. 

1965-71-жылдарда мен жетектеп турган Чоң-Алай 
жумушчулар кооперациясынын башкармасы, анын 
жалпы эле коллективи Кыргызстан керек-жарак 
союзунун башкармасынын төрт жолу удаалай, (ар бир 

жылдын жыйынтыгы боюнча) жараткан ийгилигибиз 
үчүн өтмө Кызыл-Туусун жана акчалай сылыктарын 
жеңип алууга татыктуу болгонбуз.  

Ошондой эле 19 жыл катары менен Кыргыз керек-
жарак союзун башкарган Аманов Муктаалы деген 
акылман, кеменгер адамдын өз колунан эки жолу 
“Центросоюздун” ардак грамотасын, бир жолу өтмө 
Кызыл-Туусун алганыбызды айтпай коюуга болбойт деп 
эсептейм.  

Бул жерде мен өзүмдүн элиме ак ниет менен, 
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чымырканып эмгектенгенимди гана көргөзгүм келгенин 

белгилеп жатам. Аны мактануу же өзүн-өзү көкөлөтүү деп 
окурман тескери ойлобосун деп айта кеткеним 
ылайыктуу. 

Муктаалы Аманов кыргыздын чыгаан уулдарынын 
бири болгон. Ал Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин 8 
жолку чакырылышына депутат болуп шайланган. Кемин 
райком партиясында биринчи катчы, Кыргызстан 
компартиясынын БКсында бөлүм башчы, Партиянын 
Жалал-Абад обкомунун биринчи катчысы болуп иштеген. 
Андан соң 19 жыл катары менен Кыргыз керек-жарак 

союзун башкарган. Анын чечкиндүүлүгүн, маселени так 
коюунун, кооздук менен сүйлөөнүн сырын эң жакшы 
билгендигине мен таң калчумун. 

1968-жыл. Чоң-Алай жумушчулар кооперациясынын 
коллективине Центросоюздун (советтер союзунун керек-
жарак союзунун) өтмө Кызыл-Туусун, акчалай сыйлыгын 
тапшыруу маарекесине Дароот-Коргонго, Кыргыз керек-
жарак союзунун башкармасы М. Аманов, Ош 
облпотребсоюзунун председатели Т. Апасов жана Алай 
районунун биринчи катчысынын коштоосунда келишти. 
Бул күн биздин коллектив үчүн чоң майрам болду. 
Коллективдин чогулушунда М.Аманов өз колу менен өтмө 
Кызыл-Тууну, акчалай сыйлыкты мага (жумушчулар 
кооперациясынын жетекчиси) тапшырып, мындан ары 

иштин темпин төмөндөтпөстөн жогорку көрсөткүчтөрдү 
жаратуу менен талбай иштешибизди каалады. 

Чогулуштан кийин биздин үйдө келген меймандарга 
атайын чай бердик. 

Ошондо, М.Амановдун дасторкон үстүндө өз башынан 
өткөргөн күндөрүн айтып отурду. Мен бул кишинин 
жөнөкөйлүгүн, кичи пейилдигин, терең билимдүүлүгүн, 
айкөлдүгүн, иш билгичтиги айкалышкан адам 
экендигине суктануу менен таң калып отурдум. Анын 
ошондогу сөздөрүнөн менин эсимде калган, 
айрымдарына токтоло кетейин: 

“–Мен, Муктаалы Аманов, өмүрүмдө башымдан 
жакшылыкты да, оор күндөрдү да өткөрдүм. Элим үчүн, 
Ата-Мекеним үчүн ак кызмат өтөп, жаман болгон жокмун. 
Бир эле өкүнүч – айрым бузукулардын кыянатчылыгынан 
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азап көрүп, биринде камалып, экинчисинде аз жерден 

атылып кетпедим, көрбөгөн кордукту көрдүм. 
Каршылаштарым менен салгылашып жатып кутулдум.  

Андан кийин көрө албас бузукулар дагы: Кыргыз 
элинин билерманы, Борбордук Аткаруу Комитетинин 
төрагасы – кадимки Абдыкадыр Орозбековдун экинчи 
орун басары болуп иштеген деген сыяктуу жалаа 
жабышып, Жалал-Абад обком партиясынын биринчи 
катчысы болуп иштеп турган кызматымдан алып таштап 
гана тим болбостон, камашмак болушат. 

Ошондо Москва шаарына Исхак Раззаковичке барып, 

анын кеңеши менен СССР министрлер советинин 
төрагасы Алексей Николаевич Косыгинге жолуктум. Ал 
сөзүмдү көңүл коюп угуп, тиешелүү кишилер менен 
сүйлөшүп, камалбай калдым” - деп, сөзүн аяктады. 

Мындай чыгаан адамдардын айткандарын ар дайым 
эске тутуп, алардын өмүр жолун үлгү катары сезип 
жүрөм. Анын арбагын сыйлап неберемдин ысмын да, 
Муктаалы деп атап алганмын. Муктаалы менин кенже 
уулум Улукбектин чоң уулу.  

Турмуш шартка байланыштуу үй-бүлөм менен 1987-
жылы Гүлчөдөн Дароот-Коргонго көчүп келдик. 

Ушул жылдын июль айында чоң кызым Гүлмира 
Кыргыз Мамлекеттик Университетинин (КГУ) физмат 
факультетин ийгиликтүү аяктады. Госэкзамендерин 

тапшырып жүргөн учурда чоң жакшылык болуп, наристе 
үнү жаңырды. 

Бул кубанычтуу күн менин Фрунзе шаарына барып 
калганыма туш келди. Неберемдин ысмын Кубанычбек 
деп атадым. 

Менин башыма оор иш түшүп, адилетсиз соттун 
чечими менен, ак жеринен камакта жүргөн учурумда 
уулдарым Чыңгыз, Медетбек Гүлчөдөн орто мектепти 
аякташты. 

Ал эми Эмилбек менен Улукбек мектепте 5-6 
кластарда окуп жүрүшчү. Бирок булардын жаш болсо да, 
бир жарым жыл ичинде аң сезиминде абдан чоң 
өзгөрүүлөр болуп, ойноо балдар болсо да турмуштун ачуу-
таттуусун бир кыйла түшүнүп калышыптыр. Мен 
балдарымдын кара жумушка үйрөнүп катуу иштешкенин 
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өздөрүнүн акыл-эсинен жана апасынын үйдөгү 

тарбиясынын таасири болсо керек деп айтар элем. 
Анткени, мен тышта (үйдөн сырттагы) эл жумушу 

менен алек болуп жүрүп, үйдө балдардын өсүп өнүгүшүндө 
алардын тарбиясына кандайдыр көп деле убакыт бөлүүгө 
мүмкүнчүлүгүм болбогондугун моюнга алганым жакшы. 

Балдардын тарбиялуу өсүп-өнүгүшүндө эненин орду 
башкача. Ал эми табиятынан сезимтал, намыскөй, 
акылдуу эненин таасири өзгөчө баа жеткис экенин эч 
ким, эч бала тана албаса керек. 

Мен аңдап көрсөм, 26 жашымдан тартып, ардактуу эс 

алууга чыккан учурума чейин кооперация тармагында, 
калкты турмуш-тиричилик жактан тейлөө мекемесинде 
жана партиялык, Советтик кызматтарда жетекчи болуп 
иштеп келипмин. Албетте, балдарды тарбиялап өстүрдүк, 
бирок мага караганда тарбия түйшүгүн жубайым Айседеп 
көбүрөөк тартты. Кудайга шүгүр, балдарымдын баары 
акыл-эстүү, жогорку билимге ээ болушкан. Бул жагынан 
балдарыма, жубайыма ыраазымын. 

Жаштык өтүп, анын элеси гана көңүлдө калып, азыр 
жаштыктын кыялына жармашып жашап жаткан 
мезгилимде “уул үйлөп, кыз узатып, үйүмдө неберем бар, 
кайнатамын келинге” дегендей уулдарым бардыгы 
үйлүү-жайлуу, турмушта ар-бири өздөрүнүн ордун таап, 
келиндерим менен ынтымакта жашашып неберелеримди 

эркин өстүрүп, бакубат өмүр сүрүшүүдө. 
Алган жары жарашпаса жигиттин иши эзели 

оңолбойт эмеспи, ал эми эркек – аялдын куту экендиги 
бул чындык. 

1978-жылдын июль айында мен кезектеги эмгек 

отпускамды алып, туристтик путевка менен Айседеп 
экөөбүз Москва, Харьков (Украина Республикасы) 
шаарларын саякаттап барып келдик. 

Анда мен, Райбыткомбинатта директор болуп иштеп 
турган учур эле. 

Гүлчө айылында кызыбыз Гүлмира (балдарыбыздын 
эң улуусу болгондуктан) үйдө инилери менен кадимкидей 
бизди кам санатпай тиричилик өткөрүп отуруптур. 

Бул болсо апасы Айседептин кызына үй-бүлөдөгү 
тиричилик өткөрүүгө терең тарбия бергенинин 
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натыйжасы десем жаңылбас элем. Мен Айседеп менен 

баш кошуп, Новосибирск шаарында окуумду улантып 
жүргөн мезгилимде ал жаш келин биздин үй-бүлөдө атам 
менен апамдын купулуна толуп, атамдын ак батасын 
алып, атам ага өзүнүн кыздарындай мамиле жасаганын 
“Айседеп эч камчы салдырбай, ишти өзү билип, тыкан 
жана ийкемдүү аткарат” деп баалап жүргөнүн, айтсам 
ашыкча болбос. 

Биздин үйдө: кайда болбосун Дароот-Коргондобу же 
Карамыктабы Же Гүлчөдө жашап жүргөн 
учурларыбыздабы үйдө тууган-уруктун, телитеңтуштун 

келим-кетими үзүлчү эмес. Мына мындай үй-бүлөдө 
меймандос, келип-кетип турган адамдарга 
адамгерчиликтүү мамиле, тегинен үй-оокатка тыкан, 
жаркылдаган мүнөзү менен, бүгүнкү күндө өзүнүн 
келиндерине да таалим-тарбия берип, өрнөктүү өмүр 
сүрүп жаткан жубайым, Айседеп да ак саамай байбиче 
болуп ыракаттуу күн өткөрүүдө.  

“Карыган адамга эмне керек? Албетте, неберелери 
менен убара болуу. Пенсионер үчүн мындан артык таалай 
болбос деп И.Раззаков белгилеп кеткендей азыр Айседеп 
экөөбүз неберелерибиз менен күндүн батканын, таңдын 
атканын да сезбей келебиз. Кээде Седепке Эсенгүлдүн 
“Алган жарга” деген ырын окуп берем, анткени анын 
маанисине ал дагы татыктуу! 

 
“Эшик ачып сен үйүмө келгени, 
Болду таттуу, болду өмүрдүн кермеги 
Ошончолук оош-кыйыш турмушта 
Тажадым деп айттың бекен сен деги. 

 
Күн чыккандан түн киргенче талбаган, 
Келин үчүн толгон түйшүк бар да анан. 
Жөндүү, жөнсүз бүт дооматты көтөргөн 
Сенин токтоо сабырыңа таң калам. 
 
Балдарым бар эки кылбас сөзүмдү, 
Ысык сүйүп, ыйык көрөт өзүмдү. 
Кызым болсо кылыгына мас кылып,  
Кылт эттирбей карап турат көзүмдү. 
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Жанды сабап жашоо үчүн буй түштүм, 
Үшүтпөдүм, үстүңөргө үй тиктим. 
Антсе дагы кыжы-кыйма тириликте, 
Азы менде көбү сенде түйшүктүн. 
 
Оор жүктөн жеңилдетип жонумду, 
Кылт эттирбей таап турган оюмду. 
Жат-жалаага, алыс жуук баарына, 
Бирдей карап айткан сөзүң орундуу. 
 

Үйүм базар. Үзүлгөндү улаган, 
Кыйшыгымды кыш койгондой кынаган. 
Оору-соомдо, жаманымды, жакшымда, 
Жан болбостур сенче түтүп чыдаган. 
 
Келе жатат бирим миңге уланып, 
Дос, тууганга алымдуусуң, бул анык. 
Качан болсо жеңип сенин сабырың, 
Кайнап алып калам кайра уялып. 
 
Жаса тайып бактым тайса башымдан, 
Көтөрмөлөп баарын ичке батырган. 
Сенден өткөн күйүмдүү жан көрбөдүм, 
Мага кымбат бардык, бардык жакындан. 

 
Жакшы көрөм сенден колум үзалбайм, 
Өзүң үчүн өмүрүмдү бүт арнайм. 
Бирок чындык, канча аракет кылсам да, 
Сенче күйүп, сен түткөнчө түталбайм. 
 
Бир тартсак да тиричиликтин салмагын, 
Бир көрсөк да тагдыр башка салганын. 
Барып келип баары сенче түтөлбас, 
Атам, энем, бир тууганым, балдарым. 
 
 
Жакшымды айтып, жаманымды катасың. 
Жанга төп жар, балдарыма апасың, 
Сендей эстүү жанды өзүнө жар кылган, 
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Мендей эссиз эркектер көп жашасын! 

 
1981-жыл. Туристтик путевка менен Болгарияга 

баргандагы эсте калган эки эпизодду айта кетейин: 
Оштун аэропотунан Москвага учуп келдик. Москвада 
Болгарияга жөнөр күнүбүздөн, бир күн мурун, группанын 
жетекчиси «Ашыкча акчаңарды бул жерде сактык кассага 
тапшыргыла, белгиленген өлчөмдөн ашык акча 
Болгарияга алып өтүүгө тыюу салынган» - деген болчу. 
Бизди жетектеп жүргөн Ош обком профсоюздун 
кызматкери. Москвадагы Шереметьево аэропортунан 
Болгарияга учуучу убакыт да болуп калды. Аэропорттун 
залында билеттерибизди каттоодон өткөрүп, бажы 
кызматкерлери тарабынан текшерүү жүрүп жатты. 
Биздин группадагы Мамытов Назар деген киши менен 
Оштон таанышып калган болчумун.  

Ноокат районунун Жал совхозунун тургуну, Кызыл-
кыядагы МРБда (Межрайонная торговая база) 
автодүкөндүн айдоочусу болуп иштеп жүргөнүн айткан 
эле. 

Группадагы туристтердин ичинен Назар аке жашы 
боюнча эң улуусу болсо керек. Бажы кызматкерлери 
тарабынан ар бир пассажир кылдат жана катуу 
текшерилип жатты. Назар акени башка туристтерден 
ашыкча текшерип, шымын чечиндирип, турсасынан бери 

карап чыгышты. Анын жүзүндө кандайдыр коркунуч бар 
сыяктанып, өңү бозоруп кеткендей абалда болгонун 
байкадым. 

Ал эми Куршаб рабкоопунда завторг болуп иштеп 
жүргөн группадагы дагы бир жигит бул текшерүүнү 

көрүп, жанында белгиленген өлчөмдөгү акчадан башка 
дагы акчасы болгонун, аны эмне кыларын билбейт. 
Аэропорттун дааратканасына кирип, бош консерванын 
кутучасына катып койдум, деп самолетко чыгып 
отурганыбызда айтып калды. 

Ошентип Болгариянын «Солнечный берег» (Күнөстүү 
жээк) деген Кара Деңиздин жээгиндеги курортко келип 
жайгаштык. Биз Назар аке экөөбүз «Тракия» 
мейманканасынын экинчи кабатындагы эки кишилик 
бир комнатага жайгаштык. Кара Деңиздин бул 
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жээгиндеги кооздукту, аба-ырайынын жагымдуулугун 

айта албасмын. Бул курортко дүйнө жүзүндөгү, айрыкча 
Европадагы көп мамлекеттерден келген эс алуучулар 
экенин байкадым. Алардын ошол эле мезгилде акча 
алмаштыруучу жайлардан Американын долларын 
Болгариянын акчасына алмаштырып иштетип 
жүрүшкөнүнө таң калып жүрдүк. 

Мында келгенибиздин бешинчи күнү Назар аке, – мен 
көк чайды сагынып калдым, жүр бир чайнек көк чай 
демдеп ичели - деп деңизден чөмүлүп кайтканыбызда 
айтып калды. Мен жок дебедим. Ал киши бир чайнек көк 
чай демдеп, столдун үстүнө чемоданынан токочту алып 
(навай нанды) жайып калды. Мен, – Назар аке, мынча 
көп нанды эмнеге алып келгенсиз? Же Болгарияда нан 
тартыш деп уктуңуз беле? - деп сурап калдым.  

– Жок, анын өзүнчө жашырын сыры бар - деп күлдү.  
Көк чайдан чыныга куюп, нанды майда сындырып, – 

Кана нандан ал, рахаттаналы - деди. Столдун үстүндөгү 
жайылып жаткан нандын айрымдары көгөрүп, жагымсыз 
жыттанып калыптыр. Бир нанды беш-алты бөлүккө 
сындырып, бир сындырым нандан бир нече катар 
бүктөлүп оролгон кагазды алды. Бул бүктөмдөгү кагаздын 
ичинен «десять рублей» кызыл түстөгү Лениндин сүрөтү 
басылган акчаны ажыратып алды. 

–Мен Москвадан учуп жатканда, Шереметьево 

аэропортунда контролердун текшерүүсүнөн абдан 
кооптонуп, чочулаганым – чемодандагы ушул нандар 
болчу. Кокустан билинип калганда ошол жерден 
абийирим кетип, шерменде болуп, Москвада калып 
калмакмын. Кудай сактап, нанды сындырып, 

текшеришкен жок. Бул жашырын сырды эми сен гана 
билдиң, - деди Назар аке. Экөөбүз көк чай ичип отуруп, 
столдун үстүндөгү жайылган токоч нандарды майда 
сындырып, анын ичиндеги кагазга оролуп жабылган 
бүктөмдөрдү ажыратып алдык. Жалпы саны он 
сомдуктардан 60 даана экен, б.а. 600 рубль. Ошол эле 
күнү акчанын бардыгын, биз жайгашкан «Тракия» 
мейманканасына жакын жердеги акча алмаштыруучу 
пункттан Болгариянын акчасына алмаштырууга 
үлгүрдүк.  
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Ошентип Назар аке менен Болгариянын «Солнечный 

берег» курортунда эс алып кайттык. 
 1981-жылдын сентябрь айында Назар аке Гүлчөгө 
келип биздин үйдө мейманда болуп, Болгарияда курортто 
чогуу болгонубуз жөнүндө мага арнап төрт куплет ыр 
жазып келиптир. Анда: 
 
 
 
 

 
«БОЛГАРИЯДА» 

 
Мамасейитке арнаймын 

 
«Күнөстүү жээк» курортто «Алтын кумда», 
Союздаштар кездешип колун сунса. 
Кыргыз, казак, орустар замандаштар, 
Көңүл ачып, бийлешип оюн курса. 
 

«Робинзон», «Ночной бар», «Варетада»,  
Шапар тээп, бийлешип аетте да. 
Колтукташып кармашып чыканактан, 
Ныктай тартып, кызматчы кыз Жанетта да. 
 
Ресторан улуттук «Чучурада», 
Күндө майрам, күндө той, шаттык жана. 
Коньяк, шампан, швепис даам татып, 
Арак коюп, шампандан сундуң мага. 
 
Биз жашоочу мейманкана «Тракия», 
Жадагыдай бул жерде болдуңбу ия? 
Койсоңчу эле жашырбай кыйналбастан, 
Сен таанышкан кыз Тюменден, ал Таня. 

Назар Мамытов, 
«Жал» совхозу 1981 жыл. 
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1981 – жыл. Болгариянын «Солнечный берег» курор-
тунда эс алууда. 
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1981- жыл. Москва, Кызыл аянт. 
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“Ар бир адамдын өз мекени бар. “Мекен” 
деген сөз кыргызда – ата-бабанын жери, 
туулуп-өскөн жер дегенди билдирет. Ата-
журт деп аталган туулуп-өскөн жердин 
тирилик тартиби салт-санаасы, ыр, 
жомогу, жаратылышы, абасы- бүткүл 
турпаты адамдын адам болуп 
калыптанышында жана өз тагдырына ээ 
болуусунда зор таасири бар экендигине 
бекем ишенемин.” - Ч.Т.Айтматов. 

 
 

ААттаа  жжууррттккаа  ттааааззиимм  
 

Мен үчүн дүйнөдөгү эң сулуу, сүйкүмдүү жер, киндик 
каным тамган жер... 

Анын элестери сезимимде бекемделип, эсимде 
биротоло унутулгус болуп келүүдө.  

Менин киндик каным тамган Чоң-Алайдын Кара-
Мык айылы – мен үчүн ыйык, кичи мекеним болот. Ошол 
кичи мекеним жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин:  

Кара-Мык айылы биздин бала кезде, башкача 
айтканда, 1950-жылдарга чейин Улуу Кара-Мык айылы 
деп аталып, ал эми Тажик республикасынын Жерге-Тал 
районундагы биздин районубуз менен чектешкен айыл 
Кичи Кара-Мык айылы болуп эсептелет. Кара-Мык 
айылы тээ алыстан “Бугу-Баш”, кийинки мезгилде “Бок-
Баш” деп аталган ак кардуу, көк муздуу тоонун 
мөңгүлөрүнөн агып чыккан Ак-Суу дарыясынын сол жак 
жээгинде жайгашкан, өтө деле чоң эмес айыл. Мен эс 
тартып мектептин босогосун аттаган 1945-жылдары 
болгону 50-60ка жакын түтүн (кожолук) калк жашоочу. 
Ал эми Ак-Суу дарыясынын аркы өйүзүндө “Үч-Кол” деген 
беш-алты кожолук жашаган кичинекей айылда мен 
төрөлүп, киндик каным тамган.  

Андан ары Ак-Суу дарыясынан өтүп, Тажикстан 
республикасынын Жерге-Тал району жайгашкан. Бул 

республиканын чек арасы, Чоң-Алай районунун акыркы 
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чеги болгон Кароол-Дөбө кырка тоолорунун жонунан 

башталып, андан ары Кичи Кара-Мык айылы 
отурукташкан. Менин айылым – Кара-Мык капчыгайдын 
кире бериш жеринен орун алган Кара-Тейит айылы 
менен коңшулаш жайгашкан.  

1958-жылы райондорду ирилештирген мезгилде, 
башкача айтканда, мурунку Чоң-Алай, Алай, Гүлчө 
райондорун бириктирип, бир районго баш коштуруп, 
Алай району болуп уюштурулат. Ошол мезгилде Чоң-Алай 
районунун аймагында төмөнкү колхоздор болгон: 
“Кызыл-Майрам” (Кара-Тейит айылы), “В.И.Ленин” 

атындагы колхоз (Кара-Мык, Мукур айылдары), 
“К.Е.Ворошилов” атындагы колхоз (Шиве, Бугу 
айылдары), “Молотов” атындагы колхоз (Жекенди, 
Чулук, Батман-Көл айылдары), “Теңдик” атындагы 
колхоз (Жарбашы, Кулчу айылдары), “Кызыл-Октябрь” 
колхозу (Чак айылы), “Жаш-Тилек” колхозу (Кочкорчу 
айылы), “И.В.Сталин” атындагы колхоз (Дароот-Коргон, 
Кызыл-Туу жана Кызыл-Эшме айылдары), “Калинин” 
колхозу (Кара-Шыбак айылы.)  

Мына ушул майда бытыранды колхоздордун 
базасында Чоң-Алай кой чарба совхозу түзүлөт. Райондун 
тарыхына көз чаптырганда төмөнкүлөргө токтоло 
кеткеним абзел. Чоң-Алай району 1938-жылы, Молотабад 
районунун карамагынан бөлүнүп, өзүнчө район болуп 

уюштурулат. 
Дароот-Коргон айылында райондун мекеме-

уюмдары үчүн бир топ имараттар курулат, себеби 
Дароот-Коргон айылы Молотабад районундагы Үч-
Коргон айылына, Кызыл-Кыя шаарына эң эле жакын (30-
40 чакырым келген) аралыкта жайгашкандыгы эски 
алынып райондун борбору болуп калышына чечим 
чыгарылат. Ошону менен бирге райондун борборун 
телефон байланыштары менен камсыз кылуу 
максатында атайын столбалар отургузулуп, байланыш 
зымдары тартылат.  

Бул телефон зымдары жөнүндө бир окуяны айта 
кетейин: 1942-жылы Теңдик колхозунан чыккан 
басмачылар (алар жөнүндө жогоруда айтылган) зым 
тартылган карагай столбаларды жыгытышып, Кызыл-
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Кыя шаары менен болгон байланышты үздүк деп 

ойлошот.  
Бирок, ондогон карагай столбаларды кыйратышат 

да, телефон зымдарын кыркып салууга акылдары 
жетпейт. Натыйжада телефон байланышы үзүлбөйт да, 
областан басмачыларды жок кылуу үчүн атайын отряд 
жардамга келет да, басмачыларды толугу менен колго 
түшүрөт.  

Чоң-Алай Молотабад районунун карамагында турган 
мезгилде райондун жаштарынын никелешүү күбөлүгүн 
алуудагы кыйынчылыктарын эскере кетсем окшойт. 

Жаш жубайлар нике күбөлүгүн алуу үчүн райондун 
борбору Үч-Коргон айылына жазында унаа менен, 
кышында жөө-жалаң барышчу экен. Муну ошол мезгилде 
“Кааламайга” барышат деп айткандары эсимде. 
“Кааламай” дегени эки жаштын үйлөнүүдөгү никелешүү 
күбөлүгүн жаздыруу.  

Областын борбору Ош шаарын байланыштырып 
турган жол Исфайрам жолу деп аталып келген. Ушул 
татаал жол менен почтонун жүгүн жазында унаа менен, 
ал эми кышындасы жонуна көтөрүп жөө ташып турушкан 
райондун байланыш түйүнүнүн кызматкерлеринин 
почточуларынын жасаган эмгеги өзүнчө баатырдык деп 
айтууга татыйт.  

Айрыкча бул жолдо күн жылып жазга маал болгондо 

даванда мезгил-мезгили менен кар көчкү жүрүп турган.  
Чоң-Алай менен чектеш Тажикстандын Жерге-Тал 

районунун калкы дагы ушул жол аркылуу каттап 
турушкан. Бул жолдун татаалдыгынан Жерге-Тал 
районунун жүргүнчүлөрүнөн жыл сайын кар көчкүгө 

кабылып, набыт болгон учурлары болгон.  
Ал эми Дароот-Коргон - Сары-Таш жолунун 

курулушу Чоң-Алай өзүнчө район болуп, Молотабад 
районун курамынан бөлүнгөн күндөн тартып курула 
баштайт. Жол курулушунда ал мезгилде атайын 
техникалар болбогондугунан жол куруу иштери жалаң 
гана кол күчү менен бүткөрүлөт. 1939-1940-жылдары бул 
жолдун курулушу негизинен, аяктап, автомашина 
жүрүүгө ылайыкташтырылат. 

 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку 
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Кеңеши тарабынан Чоң-Алай кайрадан өз алдынча район 

болуп түзүлөт да, Алай районунун курамынан бөлүнөт. 
Райондун чек арасы такталып, Сарымогол дарыясынын 
сол жак жээгинен тартып, Сарымогол айылы Алай 
районунун курамына өткөрүлөт.  

Чоң-Алай район болуп турган мезгилде райондук 
партия комитети менен райисполкомдун органы болгон 
“Кызыл-Туу” аттуу газета чыгып туруучу. Ал эми Чоң-
Алай экинчи жолу өз алдынча район болгондон бери 
“Чоң-Алай жаңырыгы” аттуу газета чыга баштаган. 

1958-жылы Чоң-Алай району кой чарба совхозу болуп 

уюштурулат. Совхоздун аймагы Кара-Тейит айылынан 
Сары-Могол дарыясынын жээгине чейин орун алган. 
Совхоз негизинен беш бөлүмдөн турган. №1 бөлүм Кызыл-
Дөң айылы, №2 бөлүмү Кызыл-Эшме айылы, №3 бөлүмү 
Чак, Жаш-Тилек айылдары, №4 бөлүмү Жар-Башы, Кара-
Шыбак айылдары, №5 бөлүмү Кара-Тейит, Кара-Мык, 
Жекенди, Шиве айылдары.  

Ак-Суу дарыясынын башталышы жөнүндө бир-эки 
ооз сөз: Чоң Алай районунун аймагындагы күнгөй тоо 
кыркаларынын бетинен башталышы бир гана ак мөңгүлүү 
аска тоонун үч тарабынан тунук булак агып чыгат. 
Алардын башталышы күн чыгыш тараптан байкаганда эң 
башкысы Кашка-Суу дарыясы, андан кийинки Көк-Суу, 
акыркысы Ак-Суу дарыялары. Бул үч дарыянын 

башталышын географиялык картадан карап көрсө 
ынанымдуу болот. Менин айылым Кара-Мык, азыркы 
күндө райондогу өнүгүп-өскөн ири айылдардын бири. 
Айылда “Ленин” атындагы орто мектептин эки кабаттуу 
имараты, айылдык оорукананын, маданият үйүнүн жана 
Жекенди айыл Өкмөтүнүн кеңсеси жайгашкан. Жеке 
менчик үйлөрдүн дээрлик баардыгынын чатыры шифер 
менен жабылган.  

Менин жердештерим бүгүнкү күндө, башкача 
айтканда эгемендүү жылдарында көп деле жакыр 
жашашпайт, анткени бүтүндөй калктын бардыгы 
эмгекчил. Жердештеримдин бактысына жараша Ак-Суу 
дарыясынын оң, сол жээктерине чыгарылган каналдар 
айдоо аянттарынын сугат сууга болгон муктаждыгын 
толук камсыздайт. Калктын дээрлик көпчүлүгү өздөрүнө 
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бөлүнгөн жер үлүштөрүн картошка эгүүгө пайдаланышат, 

картошканын түшүмдүүлүгү да жаман эмес. Бир гана 
жаман жери – айдоо аянттарынын аздыгы. Бул Жекенди 
айыл өкмөтүнүн жашоочуларына гана тиешелүү, анткени 
ар бир кожолуктун мүчөсүнө эки-үч сотых жер бөлүнгөн. 
Айдоо аянтынын тардыгынан, негизинен, суулуу жердин 
жетишсиздигинен кийинки мезгилде өсүп келе жаткан 
жаштарыбыз жумушсуз калууда. Ошонун натыйжасында 
ар бир жаш үй-бүлө бала-чакасын багуунун аргасын 
издеп Чүй бооруна, кала берсе Россияны көздөй кетип 
жатканы өкүнүчтүү. Туулган эл-жерге канча кайрылсаң 

дагы да кайрылгың келет.  
 Менин балалык чагым, мен үчүн ыйык Карамык 
айылында өткөн. Мен 8 жашымдан 12 жаш курагыма 
чейин Карамык айылынын курамындагы Ак -Суу 
дарыясынын оң жак жээгиндеги кичинекей Үч-Кол, 
айылында Чоң энемдин колунда өстүм.  
1947-жылдын жайында Үч-Кол айылында атам жаңыдан 
үй курдурууга киришет. Бул үйдүн курулушунда иштеген 
усталар үчүн мен, иним Рыскул болуп, ар күн сайын 
жайлоодон айран, каймак, нан, алып келип берип турар 
элек. 

Бул “Чоң-Чат“ деп аталган, Үч-Колдон төрт-беш 
чакырымдагы аралыктагы жылганын ичиндеги анчалык 
бийик эмес жайлоо эле. 

Бул үйдүн курулушу күзүндө, мектепте окуу 
башталган учурларда бүтүп калды. Ушул жаңыдан бүткөн 
үйүбүздө: Чоң-Энем Топчу байбиче, карындашым 
Саламат, эжем Адалат, иним Рыскул болуп жашап 
турдук.  

 1958-жылдары Үч-Колдогү мен бала кездеги 
тургузулган үйүбүздү бузуп, атам Карамык айылына , 
азыркы күндө апам Кыздаркан кенже уулу Кеңешбек 
менен жашап турган үйдү курушкан. 
 Мен ар дайым Карамыкка келген сайын, Аксуунун 
аркы өйүзүндөгү Үч-Колдогу үйүбүздүн ордундагы 
бузулган дубалдарын, биз чыкчу “Чоң-Чат”–жайлоосун, 
улам-улам карай, бул кооз жерде өткөн балалык күндөрүм 
көз алдыма тартылып, сезимимде туулган жерге болгон 
сагынычым, заматта таркай түшкөндөй туюлат да, 
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төмөнкү ыр саптары көңүлүмдү эргитип, ар дайым 

жүрөгүмдө ырдалып, кулагымда жаңырып турганын айта 
кетпесем болбос: 
 

Жыңайлак баскан издерим, 
Жылгаңдан келет издегим. 
Ар дайым кубат жаныма, 
Ак чокуң, мейкин, түздөрүң. 
 
Сууларың тунук агылган, 
Бүткөндөй менин канымдан. 

Учурган канат байлатып, 
Уям сен жүрөк сагынган. 
 
Мээримиң кимге теңелсин, 
Мен үчүн ата-энемсиң. 
Жакыным болуп тууган жер, 
Жанымдан артык белемсиң. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.bizdin.kg



 

 100 

 
 

2-май. 2008-жыл. Карамык айылына киребериш жер. 
 

Айылыма болгон арзууну канчалык көкөлөтүп 
жазууга далалат кылсам да, ага татырлык сөз 
берметтерин таба албайм го.  

Ошондуктан ага болгон сагынычымды акын Жалил 
Садыковдун төмөнкү ыр саптары менен 
жыйынтыктайын:  
 
   Дале болсо, мөлтүр суусу, таштары,  
   Көз алдыма келе калат ыраактан. 
   Ошол тоодо, тээ кичине убактан, 
   Ойноп жүрүп суу иччү элем булактан.  
 

   Анткен менен билесиң го тууган жер, 
   Сенде менин киндигимдин бир учу. 
   Чынында каухар таштан артык турат, 
   Тамчысы, өзүм өскөн тууган жердин. 
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“Ар адамдын жүрөгүндө өз 
элинин 
кичинекей сүрөтү жүрөт” 

 (Рустаф Фрейтаг, немец жазуучусу) 
 

ААттаа  ттееггиимм  жжөөннүүннддөө  
 

Биздин элде ар бир кишинин – “жети атасын” 

билүүгө зор маани берилип, айылдын аксакалдары ар бир 
баладан “Кана жети атаңды айтчы” - деп сурашар эле. 
Элдин акыл-эс, мурасы да, муундардын байланышы да 

мына ушуга негизделгени талашсыз. Андай болгон соң, 
мен өзүмдүн жети атам, анын урпактары жөнүндө 
кыскача баяндап кетейин:  

Биздин бабабыз Акбий – бул адам мезгилинде 
жарым падыша болгон экен. Анын кайсы мезгилдерде 
жашаганы, анын урпактарын тизмектеп айтып көрсөк 
болжол менен үч-төрт кылым өтүптүр. Акбийден – 
Көчкөнбай, Көчкөнбайдан Молдо Ороз, Молдо Ороздон 
Кудайкул, Кудайкулдан Пиримкул, Пиримкулдан 
Абдраим.  

Абдраимдин балдарына кеңири токтолгонум 
ылайыктуу окшойт:  
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Абдраим бабабыз –Тажикстандын Жерге-Тал 

районундагы Ой-Тал деген кичине кыштакчада жашап 
өткөн. Ал киши колунан көөрү төгүлгөн, чебер уста 
болгонун неберелери, андан кийинки анын урпактарына 
айтып, билдирип келишкен. 

Абдраимдин Ой-Талдын үстү жагындагы жапыс 
тоонун алдындагы капчыгайдын оң тарабындагы 
арчалуу беттеги чоң үңкүрдө устаканасы жайгашкан.  

Бул устаканада аны менен чогуу иштеген эки 
жардамчысы болгон. Бул жардамчыларын көмөкчү 
жумуштарга пайдаланып, бирине базган урдуруп, 
экинчисине көөрүк тарттырып, негизги ишти жалгыз өзү 
гана бүтүрчү экен.  

Анын жогорку чеберчилигин, өзүнүн жасаган 
төмөнкү буюмдары: Мылтык, найза сайса өтпөгөн 

Абдираимдин 
балдары 

Кыргыз 
аялынан 

Сапарбек 

Жээнбек Маматбек 

Ш\к\р 

Тагай Балажан Таштан Халбек 

Айтек 

Амир 

Мамыр 

Тажик 
аялынан 

Кадыр 

Бааран 

Жумат 

Шарип 
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күмүштөн жасалган майда торчо-“соот”, “Бухара 

теңгеси”-( тыйын акча) –айгинелейт.  
Ал киши колунан көөрү төгүлгөн чебер уста гана 
болбостон, көзгө аткан мерген да болгонун, анын 
небересинин аялы менин чоң энем Топчу байбиченин 
айткандары жадымда калган. 
Ал эми өзүнүн балдарына Жерге-Тал, Чоң-Алай, 
аймактарынан жакшы жерлерди сатып алып берген. 
Алардан: чоң уулу Сапарбекке Чоң-Алайдан ондогон 
гектар айдоо аянттарын, Күнгөй-Өтөк деген жайлоону да 
сатып берген. Ошол мезгилде Абдраим Бухара 

хандыгынан “күмүш сөлкөбай” –деп аталган атайын 
күмүштөн жасалган акча бирдигин чыгарууга уруксат 
буйругун алууга жетишкен. Мына ошол өзүнүн күчү 
менен чыгарган “күмүш сөлкөбайларга” (күмүштөн 
жасалган тыйын) каалашынча жер аянттарын сатып 
алып, ошол аймактарга уулдарын үйлөп-жайлап, 
отурукташтырган.   

Абдраимдин чоң уулу Сапарбекти Чоң-Алайдын 
Мукур деген айылынан Жолчоро деген байдын Тилла 
аттуу кызына үйлөп, ошол Мукур айылына 
отурукташтырып, Үч-Колдон, Кара-Шыралжинден 
ондогон гектар жерди сатып алып берет. 

 
 

Чоң энем Топчу байбиче, өзүнүн кайнатасы 
Сапарбектин байлыгы жөнүндө айткан эскерүүлөрүнөн, 
менин эсимде калган далилдүү сөздөрүн айта кетсем 
ылайыктуу болор: 

-“Сапарбек бабаңдын башка малдарын айтпай эле 

коеюн, анын төөлөрүнүн эсеби канча экендигин так айтуу 
кыйын, ошондой болсо да анын көптүгүн төмөнкү 
көрүнүштөн байкап жүрөр элем. Ал Мукур айылынан 
Кызыл-Суунун жээгиндеги токойду көздөй төөлөрдү 
чубуртуп, сапка тизгендей айдаган мезгилде, 
алдыңкылары токойго жеткен учурда, арткылары 
айылдан үзүлө башташчу. Бул аралык менин 
байкашымда 5-6 чакырым болсо керек.” 

Сапарбек байдын байлыгы жөнүндө кеңири 
маалымат берүүнү кызыксыз деп эсептеп, ал жөнүндө чоң 
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энемдин жогорку эскерүүсү менен чекит коймокчумун. 

Бүгүнкү күндө Сапарбектен тарагандар Карамык 
айылында жашап күн кечиришүүдө. Анын чеберелеринен 
мен, гыбыраларынан Кожакмат үй-бүлөбүз менен Дароот-
Коргон айылында жашап турабыз. 

Кийин Сапарбек бабабыз балалуу болуп, тун уулунун 
ысмын Жээнбек деп аташынын да себеби ушуга 
байланыштуу болсо керек деп ойломун. 

 Чоң-энем кайнатасы Сапарбектин тышкы келбетин 
сүрөттөп, орто бойлуу, көзү кара, тегерек жүздүү, арык-
чырай киши эле. Жаңы кийим кийүү ал киши үчүн абдан 

кыйынчылыкка турчу. Балдары Жээнбек, Маматбектер 
ата бизди уят кылбай жаңы кийимдериңизди кийип 
жүрсөңүз десе да болбой, өзүнүн эски чепкенин үстүнөн 
түшүрбөй жүрө берчү экен. Ал эми байбичеси Тиллахан 
болсо, үй-тиричилигин өзү башкарып, күндөлүк саалган 
сүттөн, алган майынан зекет деп кембагал коңшу-ко-
лоңдоруна бөлүп берип турчу эле деп чоң энем, ал 
кишинин берешен, өзгөчө адамгерчиликтүү экенин 
белгилеп айтып калчу. 

Алланын буйругу менен Сапарбек менен Тиллахан 
байбиче бир күндө каза болушуп, «Мукур» 
кыштагындагы көрүстөнгө коюлат. Алардын мүрзөсүн мен 
эс тартып калган мезгилде Чоң-энем көргөзүп, – 
«Мукурга келгениңде аларга куран окуп, бата жасап 

жүрсөң жакшы болот балам»- деп айткандарын дайым 
эстейм. 

Ал эми калган төрт уулун Жерге-Тал районунун Жол-
Терек, Миң-Булак, Кашка-Терек, Ой-Тал деген 
айылдардан үйлөп, ошол аймактардан жер сатып алып, 

балдарын отурукташтырган.  
 
 
 
Сапарбектин иниси Шүкүрдүн балдары жөнүндө 

төмөнкүлөрдү белгилемекчимин:  
Тагайдан – Хас; 
Халбектен – Бадир, Пиржан;  
Таштандан – Абдулла;  
Балажандан – Токтосун, Патилло. 

www.bizdin.kg



 

 105 

 

Айтектин балдары: Амирден – Таир, Хамид;  
Мамырдан – Досмат, Атанбек. 
Баарандан – Илхом, Насиркожо (булардын энеси да 
тажик болгондуктан, тажиктердин арасында жашап, 
кыргыз тилин билишпейт);  
Шариптен – Мисрат. 
 
Эми менин бабам (менин чоң атам Маматбектин 

атасы) Сапарбектин эки уулу болгон: чоң уулу Жээнбек – 
анын биринчи аялынан Темир, экинчи аялынан – 

Ажимурат, Абсамат. Кичүү уулу Маматбек, андан 
Маматкаим, Мамасаит (үч жашында чарчап калган.)  

Ажимураттан – Абдылбоит (биринчи аялынан),  
Айтбай, Арапбай (экинчи аялынан). 
Абсаматтан – Абибилла.  
Темирден – Паяз, Мирсаид, Сали, Данияр. 
Ал эми Маматбектен тарагандар – Маматкаим. 
Маматкаимдан – Мамасаит, Рыскул, Көчкөнбай, 

Кеңешбек. Кыздары – Саламат, Айтбүбү, Атимбүбү, 
Асылбүбү, Айшакан, Канышай. Экинчи аялынан – Гөбар, 
Айчүрөк.  
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Менин бир туугандарым жана өзүмдүн уулдарым 
жөнүндө төмөнкүдөй:  

Мамасаиттан – Чыңгыз, Медетбек, Эмилбек, Улукбек. 
Кыздарым – Гүлмира, Чынара. 

Рыскулдан – Сооронбай, Бооронбай. Кыздары – 
Мыскал, Зейнеп, Шайыргүл, Динара, Самара, Мунара. 

Көчкөнбайдан – уул бала жок. Кыздары – Дарика, 
Патила. 

Кеңешбектен – Жоомарт, Жакшылык. Кыздары – 
Таттыбүбү, Айзада, Айдай.  

«Тегиң – сенин тарыхың» - демекчи, аталардын 
басып өткөн жолун жазып, улам кийинки урпактарга 
белек катары жеткирүү - ардактуу милдет. 

Уул-кыздарымдын чүрпөлөрүн – менин 
неберелеримди бул эскермеге жаза кетүүнү да эп көрдүм: 

«Кыздын кырк чачы улуу» демекчи, балдарыбыздын 
эң улуусу Гулмирадан баштаганым туура болор: 

Гулмирадан балдары: чоң кызы – Эленора – анын уу-

лу Байэл – менин биринчи чеберем. Уулдары – Куба-
нычбек, Нурмухаммед. Кичүү кызы – Фатима. 

Чынгыздын балдары: Жеңишбек, Сапарбек, Сардар-
бек, Алиакбар, Байдылда. 

Медетбектин балдары: Өмүрбек, Бектур (Максатбек), 
Нургазы, кызы – Нуржан. 

Эмилбектин балдары: Хаджибек, Дастанбек, кызы – 
Бермет. 

Сапарбек 

Жээнбек 

Темир 

Паяз 

Мирсаид 

Саали 

Данияр 

Ажимурат 

Абдулбоит 

Айтбай 

Арапбай 

Абсамат 

Абибилла 

Маматбек 

Маматкаим 

Мамасаит 

Рыскул 

Къчкънбай 

Кеёешбек 
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Улукбектин уулдары: Муктаалы, Муратаалы, кызы – 

Гүльнур. 
Чынаранын кыздары: Нуриз, Наргиз. 

 
Уулдарым – урматтарым, тирегим, 
Бактыңарды мен кудайдан тилеймин. 
Эрденгиле, элдин жүгүн аркалап, 
Эмгектен мен силерди билейин! – деп, - жарат-

кандан өмүр берекесин, бактыларын тилеп, чүрпөлөрүмө 
(неберелериме) акыл менен өмүрдү кең бере көр – деп ти-

леп келем. 

Азыркы мезгилде Абдраим бабабыздын Жерге - Тал 
районунда жашап, турмуш кечирип жаткан чеберелери, 
гыбыралары бар. Тажикстандагы тополоң болгон 
жылдары алардын айрымдары Чүйгө көчүп, Сосновкада, 
Кара-Балтада, Беловодскиде, Сокулук, Панфилов 
райондорунда жашап турушат.  

Мен өзүмдүн жети атам жөнүндө жазып эскердим. Ал 
эми таятам жөнүндө да эскере кетпесем болбос. Таятам 
Чунан бий Карамык айылынын калкына бий болуп тур-
гандыгын чоң энем Топчу байбиче көп айтар эле. Ал ки-
шинин өңү-түсү, келбети жөнүндө эч нерсе эстей албайм, 
анткени бул жөнүндө чоң энемдин айткандары жадымда 
жок.  

Болгону таятамдын репрессияга туш келгенин, б.а. 
Сталин бийликте турган жылдарда миңдеген ак ниет, 
адилет советтик адамдар ак жеринен жазага кириптер 
болгондордун, мамлекеттик органдар тарабынан жа-
заланып, атылып кеткендердин катарында экендиги ма-
алым болчу. 

Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп, 
жаңы нукта жашай баштаган алгачкы жылдары таятам 
Чунан дагы ак жеринен атылып, репрессияга дуушар 
болгондор менен кошо акталат. Анын акталышын биз 

неберелери акталган адамдардын тизмесинен гана окуп, 
тим болбостон Мейражидин тагам жана анын балдары 
болуп жердештерибизге аш берип, анын арбагына куран 
окуттук да анын атылып, «Шейит» болгондугуна эч кан-
дай күмөн жок экендигине ынандык. 
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Ал эми Айседептин таятасы жөнүндө да бир окуяны 

айта кетейин. Ал киши Чоң-Алайдын Чак, Кочкорчу 
айылдарында «Амин» болуп иштеп тургандыктан аны 
Конкобай-амин деп аташкан. Бул адамдын тагдыры да 
аябай аянычтуу. Өткөн мезгилдин өчпөс тагы болуп аны 
Кичи-Алайдын Кожокелен ашуусунда атылышы, анын 
тууган-туушкандарынын, небере-чеберелеринин 
жүрөгүндө сакталып келишинде. Бул окуя мындайча бол-
гон экен. Кичи-Алайга шериктери менен келишет. Чоң-
Алайга кайтып жөнөр учурда ашууга көп кар жаап, жол 
жабылат. Бир ай өткөндөн кийин жолго жүрүүгө мүмкүн 

болот. Бул мезгилде Кыргызстандын түштүгүндө совет 
бийлиги эми орноп, басмачылар колунан келген амалын 
пайдаланышып, күрөш күчөп турган учур. Конкобай совет 
бийлигин колдоп, Чоң-Алайда анын түзүлүшүнө активдүү 
катышат. Совет өкмөтүнүн келишине каршы чыккан Но-
окаттык басмачылардын жетекчиси Мойдунга Конкобай-
дын бул жерде жүргөнү маалым болот. 

Мойдун басмачынын максаты – Чоң-Алайга барып, 
совет бийлигин колдогондордун жаңыдан уюшулуп жат-
кан колхоздордун жетекчилеринин көзүн тазалоо болгон. 
Ошондуктан Конкобайды алыс узатпай эле Кожокеленде 
Капчыгайдын ичинен колго түшүрүп жок кылууну 
көздөйт. Конкобайлар Ноокаттан жөнөп Папандан өтүшүп 
Кичи-Алайды көздөй бара жатышат. Ал эми Мойдун бас-

мачынын жигиттери Кожокеленден, Капчыгайдын ичи-
нен аларды тосуп алат да, Конкобайды кармашат. Мой-
дундун жигиттери аны соо койбосун түшүнөт. Эч кандай 
каршылык көрсөтө албайт, анткени анын колунда жана 
жигиттеринде (үч-төрт атчан адамдар) курал-жарагы 

болбогон. 
Конкобай тагдырдын бул оор тамашасына баш ийет 

да, басмачылардан эки рекет намаз окуп алууну өтүнөт. 
Мындай суроого макул болгон басмачы-каракчылардын 
бирөөсү ал намазды аяктап калганда атып салат. 

Конкобайдан уул бала болгон эмес. Анын биринчи 
аялынан Батма – Седептин апасы, экинчи аялынан Самар 
эже – Камбаралы акенин аялы». 

1989-90-жылдары иним Рыскул, уулдарым 
Медетбек, Эмилбектер болуп, Жерге-Тал районуна 
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тууганчылап барып калдык. Алардын меймандостугу 

биздин Чоң-Алайдын калкынын меймандостугунан бир 
топ эле өйдө экенин байкадым. Аны майдалап айтып 
отуруунун деле кажети жок.  

Бизди Жерге-Тал районунун эң кооз жерлерине 
сейилдетип алып жүрүштү. Тамды-Колдогу ысык суу 
чыккан жерге бардык. Бул ысык суу, ошол Жерге-Тал 
айылынын жанынан агып жаткан Көк-Суу дарыясынын 
башында. Жол-Терек айылынан кырк-кырк беш чакырым 
алыстыкта жайгашкан. Тамды-Колдогу ысык сууга 
колуңду малсаң күйгүзө тургандай ысыктыкты сезесиң. 

Бул жерде атайын ысык сууга дарылануучулар үчүн эс 
алууга ылайыкташтырылып, эмеректер коюлган фин 
тибиндеги эки үй тургузулуптур. Бул Көк-Суу 
дарыясынын оң жак жээгиндеги ысык суудан күкүрт гана 
жыттанып турат. Бул жердеги күкүрттүн жыты мага, 
1967-жылы Кара-Деңиздин жээгиндеги, Сочи курортунда 
эс алган пансионаттын жанында агып жаткан кичинекей 
ысык булактан чыгып жаткан күкүрттүн жытын 
элестетти.  

Жерге-Тал районуна чектеш Хаит деген районду 
1949-жылы жер жуткан деген окуя жөнүндө угуп жүрчү 
элем, Абдыкаар деген тууганыбызга ошол Хаит деген 
районго алып барып келбейсизби?” - деп сурандым эле, 
эртеси бизди ошол жерге алып барды. Жолдо бара 

жатып, Абдыкаар аке жер жуткан Хаит жөнүндө 
төмөнкүлөрдү баяндап кирди.  

1949-жылдары Хаитти, отуз эки чайхана элди жер 
бир жутту. Ал мындай болуптур: Жайында бир күнү таңга 
маал жер бир аз солкулдайт. Эл эч капары жок күндөлүк 
тиричилигине киришет. Бири мал кайтарып, бири чөпкө 
чыгат, бири эгин орот, бири үйдө, бири жолдо болот, 
айтоор күндөгү өмүр, күндөгү турмуш кызыйт. Аңгыча күн 
улуу шашке ченде эки тоо кагылыша түшүп, чаң уюлгуйт 
да калат. Эми эле кызып жаткан өмүрдү жер соруп, дүйнө 
алай-дүлөй түшөт. Түз жер тоо болуп, дарыя бөгөлүп, 
жердин жарыгына тирүү адамдар, ал гана эмес, бүтүндөй 
жан-жаныбарлар (уй, кой, жылкы) топ-тобу менен 
кирип, жок болот. Заңгыраган үйлөр, бак-дарактар, короо 
жайлар, толугу менен жер алдында калат. Ошондо бир 
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кыз чоң дарактын ачасына илинип, дагы бир карыя чал, 

тоодо жүрүп, кулабай калган зоока таштын түбүндө аман 
калышат. 

Ошол Хаитке бара бериште, дарыянын оң жак 
жээгинде беш-алты метр бийиктикте ак мрамордон 
кайгы тарткан, бирок кайраты бар, келечекке үмүт менен 
караган эненин эстелиги тургузулуптур. Болжол менен 
он беш-жыйырма миңге жакын адамдын өмүрүнө 
арналган бул эненин эстелиги, бир жагынан апаат 
болгон адамдарды түбөлүккө эскерүү болсо, экинчи 
жагынан тирүү адамдарга ыраазы болууну эске салат. 

Эне – өмүрдүн символу, эне – бар, демек, өмүр улана 
бермекчи демекчимин. Ошентип, ал өткөн алааматтын 
изин көрүп, Алланын буйругуна кантип ишенбейсиң. 
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ППааррттккооммддуунн  ссееккррееттааррыы  
 
1970-жылдын ноябрь айында Алай райкомунун 

биринчи секретары И.Умаров райкомго (райондун 
борбору Гүлчөгө) чакырып, мени Чоң-Алай совхозунун 
партиялык уюмуна секретарь болуп иштеп бересиң деп 
сунуштады. Мен үй-бүлөм менен кеңешип, анан жообун 
айтайын дедим. Атам менен акылдашып, ал кишиге 
Райкомдон Чоң-Алай совхозунун парткомуна секретарь 
болуп иштеп бересиң деп сунуш кылып жатышат, сиз 

эмне дейсиз деп атамды карадым. Атам көп ойлонбой эле 
– “Туура көрөм, макул боло бер, бул партиялык иш таза 
иш, экинчи жактан совхоздун парткому мурунку Чоң-
Алай районунун райкому десем да болот” деп, 

макулдугун берди. 
Арадан бир жума өткөндөн кийин райкомдун 

секретары И.Умаров Чоң-Алайга келип калды. Мага 
совхоздун директору М.Кудайбердиев И.Умаров чакырып 
жатат деп кабар берди. Совхоздун конторунда И.Умаров 
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менен жолугушуп, бир топко аңгемелешип отурдук. Ал 

киши алар сунуштаган кызматка менин макул болгонума 
ыраазы болгонун, эми Чоң-Алай жумушчулар 
кооперациясына кимди жетекчи койсок болот деп 
менден сурап калды. Мен көп ойлонбой эле, эгерде 
сиздер туура тапсаңыздар Үсөнов Исматты 
дайындасаңыздар болот, себеби бул киши Москвадан эки 
жылдык облпотребсоюздардын, райпотребсоюздардын 
башкы бухгалтерлерин даярдоо боюнча центросоюздун 
атайын мектебин бүтүргөн, өзү тажрыйбалуу адис. Мени 
менен да Чоң-Алай рабкоопунда башкы бухгалтер болуп 

эмгектенген. Азыркы учурда Кара-Суу райПОсунун 
башкы бухгалтери болуп эмгектенип жатат дедим.  

И.Умаров болсо, “Да, бул сунушуң туура, анда 
Үсөновдун кандидатурасын карап көрөлү” - деди. Мага 
кайсы күнү Ош обком партиясына беседага барарым 
жөнүндө айтып, бул сүйлөшүү жөнүндө эч ким билбесин 
деп эскертти.  

1970-жылдын декабрь айынын башында Чоң-Алай 
совхозунун партиялык комитетинде отчеттук кайра 
шайлоо чогулушу болду. Чогулушта райкомдун экинчи 
катчысы М.Кадыров катышып отурду. Партиялык 
комитеттин бюро мүчөлөрүн жабык жашыруун добуш 
менен шайлоо бюллетенине жазышты. Мени да 
парткомдун бюро мүчөлүгүнө сунуш кылып, чогулуштун 

катышуучуларынын кароосуна койду. Айрым 
коммунисттер Маматкаимовдун совхоздун партиялык 
комитетинде учету жок, бул кандай деген суроо коюшту. 
Ага райкомдун катчысы М.Кадыров совхоздун 
эмгекчилерин соода жагынан кандай тейлеп жатат, 
аларды тейлөөнү мындан ары да жакшыртуу максатында 
райкомдун бюросу ушундай чечим кабыл алды деп 
түшүндүрдү.  

Партиялык комитеттин бюросунун курамын жети 
кишиден бекитишти. Бюро мүчөлөрүн шайлап алгандан 
кийин, парткомдун секретары жөнүндө буга чейин 
совхоздун партиялык комитетинин секретары болуп 
иштеп келген М.Кожобековдун иштеги кетирилген 
кемчилдиктерине кеңири токтолуп, райкомдун катчысы 
М.Кадыров аны ээлеген кызматынан бошотулганы 
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жөнүндө билдирүү жасады. Анын ордуна менин 

кандидатурамды райкомдун бюросу сунуш кылганын 
билдирди.  

Партиялык уюмдун бюро мүчөлөрүнө, анын 
секретары болуп, шайлоо бюллетенинин жыйынтыгы 
боюнча Маматкаимов М. шайланды деп жарыялады. 

Ушул күндөн баштап мен партиялык кызматта 
иштей баштадым. Партиялык кызмат өтө жооптуу да, 
ардактуу да кызмат экенин сездим. Парткомдун 
секретары болуп бир жыл иштеген соң, ЦК КПССтин 
алдындагы жогорку партиялык мектепке сырттан окууга 

тапшырдым. Жогорку партиялык мектепти бүтүрүү 
менен партиялык ишти тереңирээк өздөштүрүү менин 
максатым эле.  

Совхоздун партиялык уюмундагы партиялык иштин 
негизи- совхоздун план-милдеттемелерин аткаруу, 
коммунисттердин авангарддык ролун көтөрүү менен 
бирге, саясий-идеологиялык жана уюштуруу 
маселелерин жөнгө салуу болуучу. Бул милдеттерди 
аткарууда айрыкча жетекчинин ролу зор экендиги 
белгилүү. 1972-жылдын май айында Чоң-Алай совхозунун 
директору Мурзакарим Кудайбергенов кызматтан 
алынып, анын ордуна жаш адис катары Бекмамат 
Осмонов келет. М.Кудайбергенов совхозго келгенге 
чейин Алай райкомунда биринчи катчы болуп иштеп 

турган, Улуу Ата Мекендик согушка катышып келген 
адам эле. Ал кишинин айыл чарбасы боюнча адистиги 
жоктугун жана жашынын улгайып калгандыгын эске 
алып, аны өзүнүн туулуп өскөн Ноокат районуна 
которушкан. Совхоздун партиялык комитетине мен 

шайланган учурдан баштап совхоздун бүтүндөй 
өндүрүштүк жумуштарын уюштурууну жана план 
милдеттемелерин аткарууну райкомдун бюросу менден 
талап кылуучу. 

Б.Осмонов директор болуп келгенден баштап, 
чарбалык иштерди уюштуруу, совхоздун башкы 
адистерине көбүрөөк жүктөп, аны аткарууну катуу талап 
кылууну да совхоздун жетекчисинен сурар элем.  

Чоң-Алай совхозу жөнүндө кыскача төмөнкүлөргө 
токтолууну ылайык деп эсептейм: Чоң-Алай совхозунун 
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аймагы Тажик республикасы менен чектеш болгон Кара-

Мык, Кара-Тейит айылдарынан башталып, Алай 
районунун Сары-Могол айылына, башкача айтканда 
Сары-Могол дарыясына чейинки аралыкты ээлеп турган. 
Совхоз негизинен кой чарба багытындагы совхоз болчу. 
Анда 75000 баш кой-эчки өстүрүлүп мамлекетке пландуу 
түрдө эт, жүн, сүт тапшырылып туруучу. Совхоздун 
аймагында 1970-71-жылдары “В.И.Ленин”, “Коммунист”, 
“Кыргызстан”, “Теңдик”, “Кызыл-Октябрь” орто 
мектептери жана беш сегиз жылдык мектеп, Дароот-
Коргондо борбордук оорукана, байланыш бөлүмү, ДЭУ-16 

иштеп турган. 
1968-жылдын февраль айы. Кашка-Сууда Алай 

МЖСи жаңыдан уюштурулган учур. Мен Чоң-Алай 
жумушчулар кооперациясында председатель болчумун.  

Совхоздун борбордук ооруканасына, мектеп-
интернатына, балдар бакчага, Ата-Мекендик согуштун 
майыптарына мамлекет тарабынан (госснаб) ай сайын 
эт, май берилип туруучу. Мамлекет тарабынан бул 
бөлүнгөн эт менен майды аларга убагында жеткирип 
туруу милдети жумушчулар кооперациясына жүктөлгөн. 
1967-жылдын ноябрь, декабрь айларында Ош областтык 
эт комбинатынын кызматкерлери Чоң- Алай совхозуна 
келип, Кызыл-Дөң (ЮКОС) айылында этке тапшырылган 
малды союну уюштурушкан. Пландагы союлган малдын 

этин автомашинага жүктөп, Ошко эт комбинатына 
жөнөтүп турушкан. Ал эми Чоң-Алай рабкоопуна тиешелүү 
(төртүнчү квартал үчүн) бөлүнгөн этти ушул Кызыл-
Дөңдөн алып чыгып чоң жолго (б.а. Сары-Таш – Дароот-
Коргон жолу) түшүп бара жаттык. Кара-Кабактын 
сайынан өтүп, бир чакырымдай жүргөнүбүздө, биздин 
алдыбызда бара жаткан жүк жүктөлгөн эки “штамповка” 
– ГАЗ-52 маркасындагы автомашина карга тыгылып жүрө 
албай калыптыр. Ал автомашинага райондук турмуш-
тиричилик комбинаты тарабынан даярдалган 
буюмдарды Гүлчөдөн жүктөп, Чоң-Алай совхозунун 
малчыларын тейлөө үчүн келе жатышкан комбинаттын 
кызматкерлери бар экен. Алай району боюнча бул жылы 
жааган кар демейдегиден ашыкча эле да. Биздин 
алдыбыздагы жанагы жүктүү эки автомашина карга 
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тыгылып, же артка кете албай туруп калды. Түн кирип, 

айлананы көзгө сайса көрүнгүс караңгылык ээлейт. Түнкү 
саат он бир. Жолдун нугунун эки жагына сүрүлгөн 
кардын калыңдыгы машинанын кузовуна барабар, 
башкача айтканда эки-үч метр бийиктикте. Алдыңкы 
катарга тыгылган машинаны чыгарабыз деп, 
машиналардын айдоочулары жана алар менен чогуу келе 
жатышкан жүргүнчүлөр болуп, карды бир топ күрөп, көп 
эле убара болдук.  

Бирок биздин бул аракетибизге жаңыдан башталган 
бороон тоскоолдук жасай баштады. Убакыт өткөн сайын 

шамал күчөй берип, бош карды жолго уютуп кирди. Биз 
же алдыга, же артына жылууга эч кандай мүмкүнчүлүк 
болбоду. Эми бир гана айла – машиналардын суусун 
төгүп, ушул жерге калтырып, өзүбүз жөө кетүүгө туура 
келди.  

Караңгы түндө бет-маңдайдан катуу бороон жүрүп 
турду. Мындайда жолдон чыгып, адашып калсаң 
бороонго буюгуп адамдын өлүп калышы да ыктымал эле.  

Түнкү саат бирден өтүп калганда Кашка-Суунун 
көпүрөсүнө зор кыйынчылык менен келдик. Көпүрөгө 
жакын келгенде Кашка-Суу айылында МЖСте кароолчу 
болуп иштеген Кокон деген адам ташпанарды көтөрүп 
алып жетип келди.  

– Машиналардын жарыгы өчкөндөн кийин, көп 

убакыт өткөнүн байкап, силер буюгуп калбасын, жолду 
билбеген чоочун адамдар бир кырсыкка учурашпагай эле 
деп ташпанарды күйгүзүп алып силерди утурлап келейин 
деп бараттым эле. Кыйналсаңар да ушунча тынч-аман 
жакшы келип калыпсыңар эми. – мени ээрчип жүргүлө, - 
деп жол баштап, биздин алдыбызга түштү. Кашка-Сууда 
МЖС жаңыдан уюшулуп, болгону эки гана 76 
квартиралык корпус бар эле. Кокон аке бизди үйүнө 
баштап келди да, экинчи корпуста жашашып турган 
кошуналарынын үйүнө да жүргүнчүлөрдү бөлүштүрүп 
жайгаштырды. Гүлчөдөн келе жаткан эки жүк ташуучу 
штамповкада айдоочуларынан башка дагы эки киши, ал 
эми рабкооптун эки автомашинасында биз алты киши 
бар элек.  

Бороон басылбай бир жума жүрүп турду. Жолдо 
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калган машиналарды кар учурган катуу бороон толугу 

менен жаап, билинээр-билинбес дөңсөө болуп калыптыр.  
Кашка-Сууда ошентип жол ачылганча он төрт күндү 

өткөрдүк. Он бешинчи күнү Алай районунун жаңыдан 
шайланган биринчи секретары И.Умаров жетектеген 
жем, чөп жүктөгөн 150 автомашиналар, күчтүү тягачтар, 
С-100 маркасындагы трактордун коштоосунда Кашка-
Сууга келишти. Аларга кошулуп андан ары бир сутка жол 
жүрүп, Дароот-Коргонго түнү келдик.  

Бул окуяны эскерип жатканымдын себеби – биздин 
Чоң- Алайдын климаттык оор шартына райондун, 

облустун жетекчилери эч маани беришпей, көңүл 
бурулбай келгендигин белгилемекчимин.  

1968-69-жылдары Алай МЖСи уюштурулуп, анын 
борборун Кашка-Суу айылына куруу каралган. Бул жерде 
буга чейин Чоң-Алай рабкоопунун малчылар үчүн бир 
магазини жана ал жерде кароолчу болуп иштеп жүргөн 
Мааткалыков Маман деген адамдын үйү бар болуучу. 
1969-жылдан баштап Кашка-Суу айылына МЖС үчүн жаш 
механизаторлорго үйлөр курулуп, өндүрүшкө керектүү 
база түзүлүп, тез эле эки-үч жылда жүздөн ашык турак 
жайлар бүткөрүлүп, сегиз жылдык мектепке жана 
оорукана үчүн имараттар тургузулуп, ишке киргизилди.  

Ал эми Чоң-Алай совхозунун №5 бөлүмүнүн эсебинде 
жайгашкан Ачы-Суу айылындагы талаачылык 

бригадасынын базасында да Кызыл-Суу совхозу 
уюштурулду. Бул 1976-77-жылдар эле. Ушул эле 
жылдары Алай МЖСи Кабыкка которулуп, бул жерде да 
жүздөгөн турак жайлар курулуп, азыркы Кабык айылы 
пайда болот. Кашка-Суу айылында кой чарба совхозу 
уюштурулат.  

Алай МЖСинин негизги өндүрүшү райондун 
чарбалары үчүн тоют өстүрүү болгон. Негизинен, 
райондун экономикалык көрсөткүчү кой чарбасын өстүрүү 
жана анын продуктуулугун жогорулатууга багытталган.  

Ошондуктан райондогу бардык эле чарбалар кой 
чарба совхоздору болуп түзүлгөн. Алар: “Чоң-Алай”, 
“Алай”, “Ленин”, “Правда”, “Социализм” жана бул 
совхоздорду тоют менен камсыз кылуучу Алай МЖСи, 
Отуз-Адырда Живпром, Жаңы-Арыкта Спецхоз (бул чарба 
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да тоют өстүрүү багытында түзүлгөн) сыяктуу чарбалар 

уюштурулган.  
Бул чарбаларды уюштурууда Алай райкомунун 

биринчи катчысы болуп иштеп турган Ибрагим 
Умаровдун эмгеги зор экендигин белгилеп кетмекчимин. 
Мен партиялык уюмдун секретары катарында совхоздун 
өндүрүштүк план милдеттемелеринин аткарылышы, 
совхоздун директорунун түздөн-түз милдети экенин, 
партиялык комитеттин бюро заседаниесинде 
принципиалдуу түрдө талап кылууну колго алдым. 
Натыйжада, совхоздун өндүрүштүк пландары жыл сайын 

жогорку көрсөткүчтөргө жетише берди.  
1973-жылдын ноябрь айында райкомдун бюросуна 

мен арыз жазып кайрылдым. Бул арызымда өзүмдүн 
КПСС БКнын алдындагы ЗВПШда сырттан окуп 
жатканымды билдирип, мындан ары күндүзгү бөлүмгө 
өтүп, окууну улантууну чечкенимди баса көрсөтүү менен 
азыркы иштеп жаткан кызматымдан бошотууну өтүнгөн 
болчумун. Ушул арызымдын негизинде 1973-жылдын 
декабрь айында партиялык уюмдун отчеттук кайра 
шайлоо чогулушунда арызымды канааттандырып, 
парткомдун секретарлык кызматынан бошотушту. Бирок, 
күндүзгү бөлүмдө окуу сентябрь айында 
башталгандыгына байланыштуу менин күндүзгү бөлүмгө 
которулуп окушум иш жүзүнө ашпай калды. Ошондуктан 

1974-жылдын январь айынан Алай райпланынын 
төрагасы болуп, райондун борбору Гүлчөгө барып, 
иштөөгө туура келди. Ошол эле жылдын август айында 
атам узакка созулган оорудан кийин каза болду (1973-
жылы июль айында кан басымы көтөрүлүп, бир жак 
ныптасы иштебей калган эле). Атамдын дүйнөдөн 
кайтышына байланыштуу менин партиялык мектептин 
күндүзгү бөлүмүндө окуймун деген максатым иш жүзүнө 
ашпай калды. Ошого байланыштуу партиялык мектепти 
сырттан эле окуп бүтүрүүнү туура көрдүм. 

1977-жылдын февраль айында ЦК КПСС тин 
алдындагы  
Жогорку партиялык мектептин толук курсун аяктап, 
төмөнкү  
дипломго ээ болгонмун.  
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Чоң-Алайдын жергиликтүү калкынын саны кийинки 
50 жылдын ичинде кеминде он эсеге өстү. Буга далил 
катарында бир эле Карамык айылынын калкынын 
өсүшүнө маани бергенде, б.а. мурда 50-60 кожолук калк 
жашаса азыр 450 кожолуктан ашык эл жашашат. 
Ошондой эле мындай өсүү райондун аймагындагы 
дээрлик конуштардын бардыгына тиешелүү. 

Райондогу калктын саны азыркы учурда 25 миңге 
чукул, анда негизинен, ичкилик уруулары отурукташкан. 
Алар төмөнкү майда уруулардан турушат: Кыпчак, Тейит, 
Найман, Кыдырша, Нооруз, Зарип, Кара-Тейит, Чал-

Тейит, Кызыл-Баш, Кызыл-Аяк, ж.б. майда уруулар. 

Калктуу айылдар, негизинен, деңиз деңгээлинен 2100 
метр бийиктиктен баштап жайгашкан, бул аймакка 
Жекенди айыл өкмөтүндөгү кыштактар киришет. Ал эми 
Чоң-Алай, Кашка-Суу айыл өкмөттөрүнүн кыштактары 
2200 метр бийиктиктен баштап жайгашкан. 

 Чоң-Алай району Ош шаарынан 300 чакырым 
алыстыкта, аны Ош – Сары-Таш – Дароот-Коргон жолу 
байланыштырууда. Оштон Дароот-Коргонго жетүү үчүн 
«Чыйырчык», «Талдык» ашууларын басып өтүүгө туура 
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келет. Бул ашуулар деңиз деңгээлинен 2100-3600 метр 

бийиктикте турат. 
Райондун аймагында миңдеген гектар айдоого 

жарактуу аянттар бар, бирок бул аянттар деңиз 
деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкандыктан 
дан эгиндери жарытылуу бышып жетилбейт. 

Анын үстүнө бул аянттарды суугаруу үчүн каналдар 
курулбагандыктан сугат-суулары жокко эсе. 

Табияттын климаттык оор шартына байланыштуу 
Чоң-Алайда үйлөрдө 7-8 ай бою такай от жагылат. 
Жердештерибиз ошондуктан электр энергиясын жана 
көмүрдү көп пайдаланышып, тапкан кирешесинин 
орчундуу бөлүгүн ошого жумшашат. 

Кийинки мезгилде, Союз таркагандан бери Кызыл-
Суу дарыясынын жээктериндеги токойлор отунга 
пайдалануунун натыйжасында суюлуп, жок болуунун 
үстүндө.  

Карамык айылындагы «В.И.Ленин» атындагы орто 
мектептин, имараты 1945-жылдарга чейин тургузулган, 
эскилиги жеткен мектеп болчу. Бул мектепте мен 
төртүнчү классты бүтүргөнмүн. 1958-жылдары, бул 
мектептин ордуна 16 квартиралуу «Щитовой дом» 
(жыгачтан жасалган үй) берилет. Бирок, бул имарат дагы 
мектепке ылайык келбеген, бир жагынан кийинки 
жылдары окуучулардын саны көбөйөт, класстык бөлмөлөр 

жетишсиз болот.  
Ушуга байланыштуу бул айылга орто мектепке 

ылайыктуу жаңы проекти менен мектептин курулушун 
баштоо маселеси көтөрүлөт. Бул мектептин жаңы 
курулушун Парткомдун секретары болуп иштеп 

тургандыгымдан, аны планга киргизүү, проектисин 
даярдоону өз мойнума алдым. 

Ош областтык пландоо комиссиясынын, областтык 
архитектуранын жетекчилери менен түздөн-түз 
байланышып, тиешелүү документтерин даярдап бердим. 
Мектептин имараты жаңы үлгүдөгү эки кабаттуу 
стандарттуу , заманбап проект менен курулууга тийиш 
болду. 

Бирок, бул даяр болгон курулуштун документтерин 
Алай райкомунун экинчи катчысы М.Кадыров, өзүнүн 
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айылындагы «Интернационал» мектебинин курулушуна 

ыйгарып алат. Ошондуктан Карамык айылындагы 
В.И.Ленин атындагы орто мектептин жаңы имаратынын 
курулушу башталбай, курулушка тиешелүү акча 
каражаттары каралбай токтоп калат. 

1982-жылы «В.И.Ленин» атындагы орто мектебине 
иним Рыскул директор болуп иштей баштаган күндөн, 
мектептин жаңы имаратын курууну ойлоно баштайт. 
1971-1972 жылдары мен даярдаткан мектептин жаңы 
курулушунун документтерин көтөрөт да, курулушка 
тиешелүү смета боюнча каралган акча каражаттарын 
бөлдүрөт. Бир сөз менен айтканда азыркы күндө Карамык 
айылынын көркүн чыгарып турган орто мектептин эки 
кабаттуу имаратынын курулушуна зор эмгек жумшайт. 
1985-жылдын 1-сентябрына карата мектептин жаңы 
курулушу ишке киришет. 

1971-жылы июль айынан баштап тоют даярдоо 
өнөктүгү кызуу жүрө баштайт. Совхоздун аймагындагы 
тоют үчүн эгилген бир жылдык, көп жылдык 
өсүмдүктөрүн негизинен оруу, жыйноо иштери 
механизацинын күчү менен жүргүзүлсө да, айдоо 
аянтынан даярдалган тоют баары бир жетишсиз болоор 
эле. Анткени совхоз боюнча 72 000 баш кой эчки, 3000 
баш кара мал кыштатууга кирээр эле.  

Бул көргөзүлгөн малдын башын аман сактап калуу 

менен андан тиешелүү продукция алуу негизги милдет 
болуучу. Ошондуктан тоют даярдоого зор маани 
берилүүчү, Совхоздун №2, №3, №4 бөлүмдөрүндө чөп орок 
бир аз кийинчерээк башталуучу, анткени №5 бөлүмдүн 
кээ бир участкаларында, атап айтканда Уч- Колдун Бала-

Бейит, Унжу, Топкана, Жерге-Тал сыяктуу табигый чөп 
чабындыларын кол күчү менен (чалгы менен) тезирээк 
оруп жыйноо зарыл болуучу. Бир жагынан, бул кайрак 
жерлердин чабынды чөптөрү эрте бышып, тез арада 
оруп-жыйнап албаса, ал куурап колго кирбей калар эле. 
Ошондуктан №1-4 бөлүмдөрдүн жумушчуларынан 
жогорудагы аянттардын чабынды жерлерин тез оруп 
жыйноо үчүн бөлүштүрүп, аларды ушул жакка көчүрүп 
алып келгенибиз эсимде.  

Ушул эле жылдын август айынан баштап, атайын 
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тоют даярдоочу бригада уюштурулуп, ар бир бөлүмдөн 

он-он бештен жумушчу дайындалып, бул бригадага 
жетекчи болуп совхоздун директорунун чарбалык иштер 
боюнча орун басары К.Эсенбаев бекитилди. Алай 
районунун биринчи катчысы И.Умаровдун көргөзмөсү 
боюнча бул бригадага жалпы жетекчилик Чоң-Алай 
Селолук советинин төрөгасы Б.Мурзаевге жүктөлдү. Бул 
бригада райондун «Социализм» совхозунун Жошолу, Үч-
Чат участкаларынан 40-50 тонна тоют даярдайт. 

Андан кийин Б.Мурзаевдин милдетин мен аткара 
баштадым. Август айынын акырында тоют даярдоочу 
бул бригада менен Совет районунун Кара-Баргы 
участкасына келдик. Бул жерден бир жумадан ашык 
убакытта отуз тонна тоют даярдап, аны «Социализм» 
совхозунун Корул айылындагы мал сарайга жеткирип 
жыйдык. Бул аймакта чабынды аянттарда чөп 
түгөнгөндүгүнө байланыштуу андан ары Өзгөн совхозун 
көздөй жол тарттык.  

Өзгөн совхозунун Паскы Өзгөн бөлүмүнөн жүгөрүнүн 
паясын (сотосун) оруп, аны Алай живпромуна – (силос 
үчүн) жөнөтүп турдук. Андан кийин «Ана-Кызыл» 
айылына барып, ал жерден да тоют даярдоону уланттык. 
Кыскасы, бул жылы тоют даярдоо өнөктүгүн кыдырып 
жүрүп октябрь айында аяктадык. 

1972-жылдын август айында совхоздун №4 

бөлүмүндөгү тоют даярдоо кандай абалда жүрүп 
жаткандыгын текшерип жүрүп, «Артылма» белинде 
автомашинада аварияга учураган окуя эсимден кетпей 
жүрөт. Мен ошол күнү «Артылмадан» ашып «Така» 
участкасына чейин кыдырып келүү үчүн жөнөдүм эле. 

Менин кызматтык машинамды жеңип жүргөн Адан 
Келденов болчу. Ал бир жумага уруксат алып 
кеткендигине байланыштуу машинаны Рапбайга 
айдатып алган элем. Ал биздин тууган Паяз акенин 
баласы, Темирдин небереси. Биз Такага барабыз деп 
жөнөп жатканыбызда Турумтай (менин карындашым 
Саламаттын күйөөсү) «Эшен атага» – тегирменге чейин 
барарын айтып, машинада чогуу бара жатканбыз.  

Артылманын белине чыгарыбызга жакын калганда 
машина тарта албай калат. Машинанын передогун 
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кошуп жаткан учурда тормуз кармабай, машина артка 

жылып кетти. Машина барган сайын ылдамдап төмөн 
жакка күүлөнүп бара жатты. Мындай учурда айдоочу өзүн 
жогото баштайт эмеспи, бирок Рапбай машинанын арткы 
скоросту менен, кабинадан башын чыгарып 300 метр 
аралыкта жогорку ылдамдыкта айдап түшө берди. 
Артылманын каналына жакын келгенде, машина эң эле 
жогорку ылдамдыкта болгондуктан Рапбай ролду 
башкара албай, каналдын аркы өйүзүнө машина арты 
менен катуу атып барып, каналдын кырына бата түштү 
да, арткы дөңгөлөктөрү чачылып, машина алды жагы 
менен каналга сайылып түштү. Бул катуу соккудан 
машинанын негизги тетиктери жараксыз болуптур. А биз 
болсо, бир топко чейин эсибизге келбей турдук. Машина 
артка карай катуу ылдамдыкта келе жатканда, 
беркилерди билбеймин, менин көзүмө «өлүм» элестей 
түшүп, «Алла, Алла өзүң сактай көр, балдарым жаш эле» 
деген кыял көз ирмемде өтүп жаткансыды. Бир оокумда, 
«жылкы кашарда» чөп оруп жүрүшкөн жумушчулар 
чуркап келишип, каналдын ичине тыгылып жаткан 
машинадан бизди чыгарып алышты. Кудай жалгап, ар 
кимибиз жеңилирээк жараатка учурап, эсен калганбыз.  

Райондо тоют даярдоо өнөктүгүнө Райкомдун бюросу, 
анын биринчи секратары И.Умаров тарабынан абдан 
курч маселе коюлуп, талап ушунчалык катуу коюлуучу. 

Ошондуктан тоют даярдоо боюнча ар бир чарба берилген 
планды аткаруу чарбалардын жетекчилеринен катуу 
суралып турчу. Райондо тоют даярдоого бүтүндөй 
мектептердин мугалимдери менен жогорку класстардын 
окуучулары тегиз тартылчу. Бир дагы мугалим жайкы эс 

алууга баралбай, эмгек отпускасын тоют даярдоо 
өнөктүгү менен өткөрүшөр эле. Карамык айылындагы 
«В.И.Ленин» атындагы орто мектептин мугалими 
Кошубак Ыдырысов тоют даярдоого себепсиз катыша 
албаган деген шылтоо менен кызматтан айдалып, 
Тажикстандын Мургаб айылына барып, бир жыл иштеп 
келгенин айта кеткеним жетиштүү деп эсептейм. 

Мен экономист катары, райондогу чарба жүргүзүүдөгү 
ашыкча ысырапкерчиликке б.а совхоздордо пайда алуу 
үчүн эмес, такай зыяндын үстүндө болсо да, мамлекеттик 
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планды аткаруу саясаты менин жеке пикиримде 

негизсиз экендигин баамдап эле жүрдүм. Райондо 
малдын башын эбегейсиз көбөйтүп, тоюттун 
жетишсиздигинен андан жарытылуу продукция 
алынбай, жыл сайын зыяндын үстүнө зыян (убытка) 
кошулуп келе берчү. Бул жерде «өлсөң да, тирилесиң да» 
планды аткарсаң болду деген принцип орун алган эле. 

Алай районунун чарбалары алыскы Оренбургдан, 
Омскиден саман даярдап, темир жолдо вагон менен 
эсепсиз жол кире төлөп тартып келишер эле. 

Натыйжада бул самандын жалпы көлөмү (тонна 
менен) тоют даярдоонун планын толтурса, анын тоют 
бирдиги, же малга сиңимдүүлүгү, кала берсе алтынга 
айланган чыгымдар эсепке алынбай, өндүрүлгөн мал 
чарба продукцияларынын өзүнө турган наркы эң жогорку 
көрсөткүчтү түзөр эле. Мына ушуга байланыштуу чарба 
жүргүзүүнүн мындай сабатсыз сокур ыкмасын бизге 
кошуна Совет райкомунун биринчи катчысы 
К.Базарбаевдин айтканы эсимде: 

– «Алайлыктар, кыргыздын ата-бабасы качан саман 
менен кой бакчу эле? Силердин райкомуңар И.Умаров 
неграмотный адамдын ишин жасаган турбайбы?» - деп 
эки райондун (Алай, Совет) активдери катышкан 
чогулушта баса белгилейт. Мындай чогулуштар Совет 
району менен Алай районунун өз ара текшерүү 

комиссиясынын жыйынтыгы боюнча өткөрүлүп туруучу. 
Жогоруда айтылган сөзгө кошумчалап И.Базарбаев 
малчылардын жашоо турмушуна да көңүл 
бурулбагандыгын белгилейт. Алар барган «Алай» 
совхозунун бир бөлүмүндөгү чабандын үйүндө болушат. 

Анын аты-жөнү ким экени эсимде калбаптыр. 
К.Базарбаев ал чабандан качан үйлөнгөнүн, бул чабандык 
үйдө канча үй-бүлө жашап турушканын сурайт. Бул үйдө – 
дейт чабан, ата энеси, өзү аялы менен турушканын 
билдирет. Ал эми үйдө болор-болбос төшөнчү орун 
турганын көрүп, сен жакында үйлөнгөн болсоң, аялыңдын 
ата-энеси кызына сеп бербедиби? - дейт. 

– Сеп берген, анын бардыгы өөндөгү үйүбүздө 
жыйылып турат - дейт баягы жаш жигит.  

– Ал буюмдарды качан пайдаланасыңар ушундай 
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мезгилде пайдаланбасаң, а эгер сен кокустан өлүп кетсең, 

аялың башка бирөөгө турмушка чыкса, ал төшөктөрдү 
калың салып, сен кызыгын көрбөгөн буюмдардын 
кызыгын ал көрөт да - деп тамашага салып коет.  

Мына ушул сын-пикирден кийин ар бир чабандын 
жашоосуна көңүл бурулуп, алардын үйүндөгү идиш-аяк, 
төшөнчү орунга чейин кароого туура келген.  

Ал эми райондун чарбаларындагы экономикалык 
абалдын начарлап кетишине, райондун жетекчиси 
катарында И.Умаровдун да тиешелүү үлүшү бар 
экендигин айта кетүү ашыкча болбос. Анткени ал киши, 
чарбаларга мамлекет тарабынан бирилген план 
аткарылса болду, ал канча зыян менен аткарылып 
жатканына маани берчү эмес. Чарбалардын мындай 
абалга дуушар болушу жөнүндө жогоруда, саман даярдоо 
саясатын эскере кеттим.  

Иш болгон жерде кемчиликтер болору да анык. 
Канткени менен И. Умаровдун Алай районунда иштеп 
кеткен мезгилинде бир топ эле алгылыктуу жумуштар 
бүткөрүлдү.  

Ал кишинин жетекчилиги менен болгону бир эле 
Чоң-Алай совхозундагы жасалган иштердин айрымдарын 
атап кеткеним туура болчудай.  

Мен Чоң-Алай совхозунда парткомдун секретары 
болуп иштеп турган учурда ал кишинин түздөн-түз 

жетекчилиги менен Ак-Суу дарыясынан канал куруу 
пландаштырылат. Мен райондогу суу чарба мекемесинин 
башчысы В.Скрябин менен ал каналды куруу үчүн Кара-
Тейит, Карамык, Мукур, Жекенди айылдарында бир нече 
күн жүргөнүбүз жадымда.  

Алтын дара дарыясынан миңдеген айдоо аянттарын 
сугарууга ылайыкташтырылган каналдын курулушу Көк-
Суу дарыясынан, Текеликтен, Ачы-Суудан, Миң-Жардан, 
Ылай-Суудан, Сары-Моголдон чыгарылган каналдарды 
айтсам жетиштүү.  

Ал эми Дароот-Коргондогу борборлоштурулган 
оорукананын имараттарынын курулушу менен 
чарбадагы ондогон короо-сарайлар, кыркым пункту, 
айылдар аралык жол курулуштарында анын зор эмгеги 
бар экендигин айта кеткеним абзел. Мындай чоң 
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курулуштарды жыгач материалдарысыз куруу мүмкүн 

эмес эле. Ошондуктан район үчүн РСФСРдин Иркутск 
областы менен Красноярск крайына ар бир чарба 
керектөөсүнө ылайык жумушчуларды жиберип, жыгач 
даярдап алып келүүнү уюштурушуп туруучу.  

1971-жылдын май айында Ош обкомунун айыл 
чарбасы боюнча секретары П.М.Ходос баш болгон 
областтык айыл чарба башкармасынын башчысы 
Кандаков, Алай райкомунун биринчи катчысы И.Умаров 
ж.б. Областтык мекемелелердин айрым жетекчилери 
менен Чоң- Алай совхозуна келип калышты.  

Умаров мени Жар-Башы айылына калтырып, 
совхоздун директору М.Кудайбердиевди алып, Карамык 
айылын көздөй жөнөп кетишти. Мага Жар-Башыдагы 
Сатар акенин үйүнө чай уюштуруп, П.М.Ходостун 
баласына анын атынан белек уюштуруп тургун деп 
тапшырды. Ходостун бул жерде кандай баласы бар 
экендигин Сатар акеден сурап калдым.  

– Сатар аке ал мындай болгон деп, түшүндүрдү:  
– Мен бөлүмдө бир короо тубар кой багар элем. 

«Белдеги» кашарда төл алып жаткан учурубуз: Төл алуу 
өнөктүгүн жүрүшүн текшерип Ходос, райондун чоңдору, 
совхоздун директору болуп келип калышат. Ушул учурда 
аялым көз жарып, уул бала төрөйт. Ходостун уул баласы 
жок экендигин айтышып, ушул уулуңду П.М.Ходоско 

берсең дешип, мени көндүрүшөт. Ошол жерден уулумдун 
атын Обкомбай Ходос деп аташат.  

Обкомбайдын төртүнчү класста окуп калганын да 
сурадым. Анткени, магазинге барып ага ылайыктуу 
костюм-шым, туфли ж.б товарларды алып даярдап 

койдум да, кишилердин келишин күтүп турдум. Күн чак 
түш учурда алар келип калышты. Мен Умаровго Сатар 
акенин үйүндө чай даяр болгонун акырын билдирдим.  

Сатар акенин үйүнө келип, П.Ходос Обкомбайга мен 
даярдаган белекти тапшырды. Бул меймандарга атайын 
союлган козунун эти тартылып, сый көргөзүлүп жатты. 
Ошондо И.Умаров армияда кызмат өтөп жүргөн 
учурундагы бир окуяны айтып: – Замполит мени –
«минимум райкомдун секретары болосуң»–деген эле, 
анын айтканы келди - дейт. Ошондо В.Кандаков – А 
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максимум он не говорил? - деп Умаровду карап калат. 

Отургандар Кондаковдун ушул сөзүнө каткырышып, 
күлүп калышат.  

Турмушта мындай тамаша айтуулар көп эле болду. 
Аларды жаза берүүнүн кажети жок деп эсептеп, айрым 
гана мага таасир берген эпизоддорду эскере кеттим. 

1972-жылдын май айы райондун чарбаларында мал 
кыштатуунун жыйынтыгы жана койлордон төл алуунун 
жүрүшү жөнүндө Алай райкомунун бюросу өткөрүлдү. Бул 
бюрого райондун айыл-чарба башкармасынын 
начальниги доклад жасады. Чоң-Алай совхозунун башкы 

адистери, бөлүм башчылары, совхоздун директору 
М.Кудайбердиев, парткомдун секретары катарында мен 
катыштым. Бюродо район боюнча чарбалардын ичинен 
койлордон төл алуу эң начар болгондугу белгиленип, 
совхоздун башкы зоотехниги Жаманкуловго катуу сөгүш 
жарыяланып, парткомдун секретары Маматкаимовго 
сөгүш жарыялаган чечим алышат. Мага төл алуу 
компаниясында жетекчиликти начарлатып 
жибергендиги үчүн күнөө коюлат. Бул күнөө совхоздун 
директору М.Кудайбердиевке тиешелүү бүтүм эле. Бирок, 
ал кишинин адресине эч кандай сөз айтылбады. Бирок, 
ошол бюродон бир ай өтпөй Кудайбердиев совхоздун 
директорлугунан бошотулат. Анын ордуна Б.Осмонов 
жаш адис катары совхозго директор болуп келет. 

М.Кудайбердиевдин директорлук кызматтан кетишине 
совхоздун финансылык абалы жана совхоздун ашкана-
сындагы ири суммадагы жетишпестик да себеп болот. 

Мен парткомдун секретары катары бул кызматта 
иштегениме 7-8 ай болгон. Чоң-Алай совхозунда мал 

чарбасынан план-милдеттемелеринин аткарылышы, 
чарбанын экономикалык абалы жана 1971-1972-
жылдарга карата тоют даярдоонун жүрүшү жөнүндө Ош 
обкомунун бюросунда С.Ибраимов Ош обкомунун бирин-
чи катчысы болуп турганда маселе каралганы эсимде. 

 Бюрого даярдалган материалдын негизинде бюро-
нун токтомунун долбоору менен бизди Обкомдун айыл-
чарба бөлүмүнүн башчысы Э.Алиев тааныштырды. Анда: 
долбоор абдан курч жазылып, совхоздун директору 
М.Кудайбердиевге катуу сөгүш, башкы зоотехник Жаман-
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куловко катуу сөгүш берилип, кызматтан бошотуу, 

кыскартып айтканда жаза жазылбаган бир дагы бөлүм 
башчы же башка адистер калбаган. 

С.Ибраимов тиешелүү адистердин, бөлүм башчылар-
дын, дээрлик бардыгынын түшүнүгүн кыскача угуп чык-
ты. Совхоз боюнча эң көп өлүм-житимге жол берген сов-
хоздун экинчи бөлүмүнүн башчысы, К.Жапаровду тургу-
зуп сураганда: – «Менин иштегениме араң эле төрт ай 
болду. Өлүм-житим мурунку бөлүм башчысынын убагын-
да болгон»,-деди. «Ал азыр кайда иштеп жатат?»,-деп 
сурады С.Ибраимов.-Ал совхоздун гаражында «тех-

надзор» болуп иштеп жатат,- деди. Кийин кадр ал-
маштырууда совхоздун директоруна сын пикир айтты. 
Обкомдун бюросунда С.Ибраимов кыскача сөз сүйлөп: – 
Мындан ары совхоздун ишин жакшыртуунун чараларын 
белгиледи. Бюронун токтомунун долбоорунда 
көргөзүлгөн жазалардын бири дагы айтылбады, кыскасы 
эч ким эч кандай жазага (сөгүш ж.б.) кириптер болбоду. 

Эртеси совхоздун башкы адистери, бюрого келген 
бардык «атка-минерлер» автобус менен Чоң-Алайга 
жөнөп кетишти. Ал эми мен тоют даярдоону улантып, 
Өзгөн совхозуна жөнөп кеттим. Бул тоют даярдоо октябрь 
айына чейин уланды. 

Ошентип октябрь айында тоют даярдоо жумушу 
бүттү. Совхоздун аймагынан сыртта даярдалган тоюттун 

жалпы көлөмү 400 тоннага жетти. Бул тоютту даярдоого 
кеткен чыгымдардын эсебин совхоздун директорунун 
чарба боюнча орун басары (замдиректор по хозчасти) 
Эсенбаев Курбанбай жүргүзгөнү эсимде. Анткени, ал ки-
ши менен кийин куда болуп калдым. 
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1971-жыл. Сочи курортунда. 

 
1974-жылдын май айында Алай райондук эл 

депутаттарынын аткаруу комитетинин төрагасы 
Ж.Раимкулов кызматтан бошоп, анын ордуна Д.Султанов 
келет. Бул мезгилде мен райпландын башчысы 
кызматында иштеп жүргөн учурум.  

Райплан түздөн-түз райсоветтин карамагындагы бир 
бөлүм. Дадан Султанов биздин районго жаңыдан келип, 
эл-жер менен таанышып, райондун чарбаларын тегиз 
кыдыра баштайт. Бир күнү мени кабинетине чакырып:  

– Чоң-Алайга чогуу барып келели, - деди.  
Эртеси Чоң-Алай совхозуна жөнөдүк. Совхоздо сугат 

компаниясы кызуу жүрүп турган мезгил экен. Чарбанын 
бардык бөлүмдөрүн кыдырып, анан Кызыл-Эшме айылы-
на келгенибизде Исфайрам жолун көрүп келели деп кал-
ды. Совхоздун директору, бөлүмдүн башчысы болуп Кы-
зыл-Эшмеден өр тартып, Күл-Өтөк менен Белди көздөй 
жүрүп бараттык. Жолдо Дадан аке жолдун бул тарабын 
куруу жеңил экендигин, себеби жер кыртышы жумшак, 
ошондой эле жолдо атууга туш келген аска-зоолор жок 
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турбайбы, кала берсе бир дагы көпүрө куруунун да за-

рылдыгы жок экендигин белгилеп, өзбек кошуналарга 
жолдун бул тарабындагы курулушун өткөргөнүн айтты. 
Исфайрам жолунун курулушун мен, - дейт Дадан аке, - 
союздук маанидеги жол деп совет министринин көңүлүн 
буруп, тоонун бул тарабын Өзбекстандын жетекчилерине 
өткөрүп, ал жагын тоонун аркы бетин, Исфайрам капчы-
гайын өзүбүзгө калтырып адашкан экенмин – деди. 

Бул жолдун курулушу 1972-жылдары Д.Султанов 
Фрунзе районунда (азыркы Кадамжай району) райкомдун 
биринчи катчысы болуп иштеп турган мезгилде баштал-

ган. Бирок, Исфайрам капчыгайы тарабындагы жол ку-
рулушу көп кыйынчылык менен ири суммадагы акча ка-
ражаттарын талап кылгандыктан, жолдун көпчүлүк жери 
курулбай калганын да айта кетти. Чынында эле, Ис-
файрам дарыясына бул жол үчүн машина өтүүгө ылайык-
талган ондогон көпүрө курулуптур. 

Негизинен, бул жолду куруу мамлекет тарабынан эч 
кандай планга кирбеген. Ошондой эле бул жолдун куру-
лушуна, жетиштүү акча каражаты да бөлүнбөгөн. 

Райпландын төрагасынын милдети болуп, райондогу 
мектептердин, ооруканалардын, маданий агартуу ишка-
налардын жана башка бюджеттик мекемелердин има-
раттарын кышкы мезгилде жылытууга карата көмүр ме-
нен камсыздоону пландаштыруу жумушу өзгөчө орунда 

болчу. Анткени биздин райондун  
климаттык шарты бул жумушка кылдат жоопкерчиликти 
талап кылаары белгилүү.  

Ошондуктан суук түшүп, от жагуу сезону 
башталганга чейин, керектүү отун, көмүр ар бир 

ишканага ташып келинер эле. Бул жумушту уюштуруу 
менин көзөмөлүмдө болуп турган.  

Алай райкомунун бюросунда Чүйдүн чарбаларынан, 
райондун чарбалары үчүн саман даярдоо жумушу 
каралып, андагы ишти уюштуруу, даярдалган саманды 
Отуз-Адырдагы Алай Живпромуна вагонго жүктөтүү, 
кайсы чарба канча саман даярдаганы боюнча күндөлүк 
маалыматты райкомго берип туруу үчүн, башкача 
айтканда, жалпы жетекчиликти мага тапшырган чечим 
кабыл алышат. 
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Мындай жумушту уюштуруу, Чүйдүн чарбаларын 

кыдырып, кайсы чарбада канча саман бар, аны тактоо 
жумуштары бир топ эле оор эле. Анткени чарбалардын 
ишин контролдоого, бир чарбадан экинчи чарбага барып 
турууга да атайын автомашина бекитилип 
берилбегендиктен, жумушту ого бетер оорлотору 
түшүнүктүү эмеспи. Бирок бул кыйынчылыкка чыдап, 
Чүйдөгү командировкам бир жарым айга созулду. Август 
айынын башында Раисполкомдун төрөгасы Д. Султанов 
менен байланышсам, ал киши мени Гүлчөгө келишимди 
билдирди. Ошол эле күнү Фрунзеден учуп, Гүлчөгө 

келдим. Эртеси Д. Султанов: «Сен Оренбургга саман 
даярдоого жетекчи болуп барып келесиң Райкомдун 
бюросунда ушундай макулдаштык» — деди. 

Мен, Оренбургга бара албаймын, атам бир жылдан 
бери ооруп жатат, атамдын ден-соолугун караганча, Чоң-
Алай совхозунан алымдын жетишинче 30-40 тонна тоют 
даярдап берейин дедим: Менин бул сунушума Дадан аке 
туура түшүнүп, мага Чоң-Алай совхозуна Карамыкка 
жөнөп кетишиме макул болду.  

Райондун Чарбаларынын Чүй областынын 
аймагынан даярдаган самандын жалпы көлөмү андан 
канча саман Отуз-Адырга (Живпромго) жөнөтүлгөнү, 
канча саман Вагонго жүктөөгө даярдалганы тууралуу 
маалыматтарды Райкомго тапшырдым да, ал күндүн 

эртеси Карамыкка үй-бүлөм менен жөнөп Чоң-Алайга 
келип, Совхоздун директору Б. Осмоновко жолугуп, 
Карамыктан «Жерге – Тал» участкасындагы чөп чабынды 
аянтты мага беришин сурадым да, №5 бөлүмдөн 
жетекчисине кат жаздырып алдым.  

Бул аянттагы чөп чабынды жердин бүтүндөй 
бардыгы саздак болгондуктан трактор менен чөп оруу, 
жыйноо мүмкүн эмес эле. Ошондуктан чөп чабуу, жыйноо 
жумушунун дээрлик бардыгы кол күчү менен 
бүткөрүлүүчү. Ошондуктан, чөп чабууну, аны чөмөлө 
жасап жыйноого тууган уруктардын жумушка 
жарактууларын, айрымдарынын балдарын, кыскасы 
санаалаштарды да жардамга чакырып, ишке кызуу 
кириштик.  
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Инилерим Рыскул менен Көчкөнбай, тели-

теңтуштары менен ар күнү ондон кем эмес чапкыны 
жакшы чабышкан балдар менен иштеп турушту. Аларга 
ысык тамак уюштурулуп, эки баш кой союлду. Ошентип 
бөлүнгөн аянттагы чабынды чөптөр чабылып, жыйналып 
калганда атамдын оорусу күчөдү.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
“Балдарыңдан күткөн мамилени 
ата-энеңе өзүң жаса.”  
 
(Джакомо Леопарди-Италия 
акыны) 
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Атам менен Апам 

 

Атамдын өмүр жолуна кайрылуу 
 

Ата – энеге карата ким да болсо арзуу тилектерин, 

асыл ойлорун айтат эмеспи. Ошондой болгон соң, мен да-
гы атамдын өмүр жолуна токтоло кетүүнү туура көрдүм. 
Атам Маматкаим – 1916-жылында (Балык жылы) жарык 
дүйнөгө келет. Чоң атам Маматбектин тун уулу. Атам беш 
жашка чыкканда атасы Маматбек мезгилсиз дүйнөдөн 
кайтат. Андан көп убакыт өтпөй иниси Мамасаит да чар-
чап калат. Тарыхта бул мезгил бир коомдун башка коом-
го алмашуу мезгили, октябрь революциясынын жеңиши, 
менен совет бийлиги келген учур. Атамдын балалык 
күндөрү, ошол кездеги замандын азап-тозогуна туш ке-
лет. Чоңэнем Топчу байбиче – жалгыз уулун эч нерседен 
кемсинтпей асырап, бапестеп, багып тарбиялап өстүрөт. 
Бирок, Чоң энем атамдын мектепке барып окушуна 
каршы болот. Ар кандай негизсиз себептер менен атамды 
мектепке жибербейт. Энесинин айтканынан чыга алба-
ган атам, өзүнүн тунук зиректигинен, үйдөн өз алдынча 
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тамга таанып, китеп окууга жетишет. Чоң Энем мен эс 

тартып, мектепке барып жүргөн учурумда – «Атаңды 
мектепке бербей, ордуна башка адамдардын балдарын 
акча берип ФЗОго жөнөткөнмүн» - деп, өзүнүн түшүнбөй 
караңгылык кылганын, мойнуна алып, - «Ошондо, мен 
туура эмес кылган экенмин»- дегени эсиме келет.  

Атам убакытты текке кетирбей өз алдынча жазып, 
тынымсыз китептерди окуп алга умтулат. Тубаса акыл-
дуу, табыйгатынан зирек жаш кезинен турмушка арала-
шат. Атамдын тагдыры, келечектеги орду Октябрь рево-
люциясы алып келген жаңы заман, Советтик доор менен 

түздөн - түз байланышта болот. Өзүнүн зиректигинен, ту-
баса акылдуулугунан талыкпай өжөрлөнүп окугандыгы-
нан, колхоздун катардагы бухгалтери, андан кийинки 
Согуш мезгилинде баш бухгалтер, кийинчереек райондо-
гу белдүү кызматкерлердин бири болуп жетилген. 

Атамдын ден-соолугунун начарлашын карап отуруп, 
мен Оренбургка барбай койгонум – жакшы болгон экен 
деп, кыялымда өзүмдүн туура иш жасаганыма, өзүм ыра-
азы болгонсуйм. Кандай болгондо да, атамдын өмүрүнүн 
акыркы күндөрүндө да, атамдын жанында болгонум зор 
иш болуптур.  

Атамдын эмгек жолундагы, менин жадымда калган 
төмөнкү кызматтарын атап кетмекчимин:  

1. В.И. Ленин атындагы (Карамык айылы) – колхоздо 

– эсепчи, андан кийин бухгалтер, баш бухгалтер.  
2. Чоң-Алай Рай ЗОсунда – баш бухгалтер.  
3. Артель «Труд» мекемесинин башчысы. 
4.  Чоң-Алай Райондук КРУ (контрольно – ревизион-

ной управления) 
– бөлүм башчы (начальниги), башкы ревизор.  
5. Чоң-Алай Райветлечебница – мекемесинде – баш-

кы бухгалтер. 
Бул жумуштарда Чоң-Алай району жоюлган 1958-жылга 
чейин эпкиндүү иштеп келет. Ушул жылы райондун 
жоюлушу менен райондук мекеме уюмдардын дээрлик 
бардыгы жоюлат. Атам Алай райондук даярдоо конто-
расынын Дароот-Коргондогу бөлүмчөсүндө жетекчи болуп 
кызмат өтөп калат. 1960-жылдан өмүрүнүн акырына чей-
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ин «В.И. Ленин» атындагы орто мектепте Завхоз болуп 

иштейт.  
Жогоруда мен атап кеткен эң эле жооптуу жана тата-

ал кызматтарга жетип, аны кынтыксыз (кемчилдиксиз) 
аткаруу өмүрүндө мектеп босогосун аттабаган, бул кесип 
боюнча атайын окуу жайын окубастан иштеп келгенине, 
мен азыр да таң калуу менен карайм. Мындай тунук 
акылды, тубаса зиректикти Алла таала чанда гана адам-
га берерине, атамдын бактысына ушундай касиетти бе-
лек кылган турбайбы деп түшүнөм. Кыскасы, атам тур-
муштагы ордун карандай ак мээнети менен тапкан. 

Түркүн кыйынчылыктар анын мүнөзүн курчутуп, эрезеге 
эрте жеткирген.  

1972-жыл август айында чөп орок кызуу жүрүп турган 
учур. Атам Карамыктан Чулук айылына, Карамыктын ак-
сакалдары менен бир мааракеге келишет. Ошол маараке 
өтүп жаткан учурда атам катуу ооруп, кан басымы жого-
рулап, мээсине кан куюлуп, эс учун жоготуп, сүйлөбөй 
калат.  

Ошол кан тамырдын жарылганынын кесепетинен оң 
жак ныптасы б.а. оң колу, оң буту иштебей калат. Мага 
ошол эле күнү саат беште кабар келет. Оорукананын 
башкы врачы менен Чулукка кечкурун жетип бардык. 
Атам менин келгенимди да биле албады, же билсе да 
сүйлөй албайт, эки көзү гана жалдырайт. Врач атамдын 

кан тамырын өлчөп, анын басымы бир топ жогору 
көтөрүлгөндөн ушундай оор абалга туш болгонун айтып, 
азыр бир жерден экинчи жерге, кыскасы Дароот-
Коргонго ооруканага алып кетүүгө болбойт деди. 

Мен врачты Дароотко узатып, ал түнү атамдын жа-

нында болдум. Эртеси атамды Дароот-Коргонго алып 
келдик. Дароот-Коргондогу борбордук оорукананын баш-
кы врачынын жардамы менен Ош облустук ооруканадан 
врачтарды чакырттык. Алар төртүнчү күнү Санавиация 
менен б.а. самолетто учуп келишти. Атамдын абалы ме-
нен терең таанышышты. «Эми коркунуч жок, кандын ба-
сымы жогорулабайт. Бирок, Ошко облбольницага алып 
баруунун да азырынча зарылчылыгы жок. Ушул эле жер-
ден дарылап турасыңар» - деп оорукананын башкы 
врачына тиешелүү кеңештерин беришти да, кайра Ошко 
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учуп кетишти. 

Санавиация да союздун мезгилинде мамлекеттин 
эсебинен учаар эле. Бир ай өткөндө бир аздан сүйлөй ба-
штады. Тамак ичүүсү да бир топ жакшырды. Бирок, оң 
колу менен оң бутунун иштөөсү өзгөргөн жок. 

1974-жылдын август айынын акыркы күндөрү. Жер-
ге–Талдан кеч курун чөп чабыктан келгенбиз. Атам 
күндөгүсүндөй эле. Мен атамдын жанына отуруп, бүгүнкү 
күнү канча чөп чабылганын, дагы эки-үч күндук жумуш 
калганын айттым. Атам эмнегедир менин кебиме көп де-
ле көңүл бурбагандай сезилди да жумуштан чарчап кел-

диңер, жатып эс алгыла, - деди. 
 – Мейли, жакшы эс алыңыз деп мен аркы үйгө кеттим. 
Атамдын жанында иним Рыскул калды. Ал атам оору-
гандан бери атамдын жанында жатар эле. Бүгүн да де-
мейдегидей атамдын жанынан орун алды. Эртең менен 
күн чыга баштаган кезде, атамдын абалы бир топ начар-
лап калат. Биз шашып медпункта иштеп жүргөн фельд-
шер Айтбайга Көчкөнбайды чуркатып. Рыскул экөөбүз 
атамдын колу – башын кармалап, бетинен сылай – Ата, 
көзүңүздү ачыңызчы?!,-деп чебелектей баштадык. Бирок, 
атам үн чыгарып, сүйлөй албай койду. Анчада фельдшер 
менен Көчкөнбай да кирип келишти. Айтбай дароо атам-
дын кан тамырын кармап, жүрөктүн согуусун тыңшап 
кирди да, кан басымы дагы көтөрүлүп, эми дем алуусу 

начарлап, кан тамырларынын бири жарылган көрүнөт – 
деп, биздин көөнүбүздү улап, укол сайганга киришти. Би-
рок, кан тамырга сайылган уколдун сиңбей калганын 
байкадым, да эми атамдын жакшы болушунан үмүтүм 
үзүлдү. Рыскул – “Ата! Ата!” деп атамдын бетине чабыла 

жыгылды. Мен да өзүмдү кармай албай «аталап» ыйлап 
кирдим. Атамда үн да, дем да жок. Ошондо иним Рыскул-
ду кучактап «Атабыздан айрылдык»,- деп зыркырап ый-
ладык. Көчкөнбай да атамдын жанында – «Ата!, Ата!» - 
деп бакырып ыйлап турду.  

Мен бир убакта өзүмдү кармап, бул өкүрүк-
кыйкырыктан эч нерсе чыкпасына акылым жетти да 
үйүбүзгө жакын турган Молдо Патидин тагага, Зууридин 
акеге кабар бердик. Атамдын бир тууган тагасы Эшмамат 
тага өкүрүп ыйлап кайгыга чөмүлүп турду.  
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Өмүр деген учкан куш тура. Өтпөгөн, кетпеген жа-

рык дүйнөдө түбөлүктүү жашаган адам болбойт. Деги эле 
бул дүйнөдө өзгөрбөй турган эч нерсе жок го?!  

Инилерим менен акылдашып, атамдын ызатын жа-
соо керектигинин камын көрөлү дедим. Атамдын оорусу 
күчөгөнгө чейин. Кара-Жылга жайлоосунда турган эле. 
Апам, Кенже уулу  Кеңешбек, кыздары Айшакан, Каны-
шайлар ошол жайлоодо болчу. Бул  суук  кабарды,  алар-
га  угузбастан эле апамды уулу Кеңешбек, кыздары ме-
нен алып келишти.  

Атамдын бул дүйнөгө бир келген турмуштагы толуп 

таша кубанган жана өксүгөн күндөрү эми эч нерсе менен 
алмашкыс болуп түгөндү. Карамык айылынын кары-
жашы дебей эшикте адам казганактайт. Алыс-жакындан 
тууган–уруктар, куда - карындаштар үзүлбөй келип жа-
тышты. Үйдө биздин катарыбызда атамдын бир тууган 
тагасы Эшмамат тага, бир тарапта атамдын жалгыз ка-
рындашы Адалат эжем анын катарында менин ка-
рындаштарым кыйкыра үн чыгарып тегиз ыйлап турдук.  

Айылдын аксакалдары, Молдо Патидин тагалар бо-
луп, мени берки үйгө чакырып, Эми – «Алланын буйругу-
на айла жок,» «Өлгөндүн жазасы – көмгөн» - дейт, 
өлүктүн ызатын жасайлы деп, элибиздеги жасалып 
жүргөн салт боюнча кара – ашын уюштурууну сунушта-
шты. Иним Рыскул экөөбүз акылдашып, атам өзү минип 

жүргөн Кара-Тору атын баш кылып, бир бука, 30 баш кой 
сойдурдук. Жаназа намазына Жекенди, Чулук, Шиве, Ка-
ра–Теит айылдарынын карыялары тегиз чакырылды.  

Биздин – Өмүрүбүзгө өмүр берип, Адам болуп калып-
танышбызга түркүк болгон, кичи пейил, терең акылдуу, 

адамдын ички сырын айттырбай билген касиети бар ата-
быздан айрылдык. Атам – жек көрүүсүн да, кубанычын да 
көөдөнгө ката билген, башка түшсө кайра жылмайып, ку-
банычка жарылып кетпеген, бардык ишке сабырдуу ка-
раган жан эле. Анын адамда болгон өзгөчө артыкчы-
лыктарын айтып берүү кыйын, ошентсе да, атамдагы 
жайдары, боорукер жана жапакеч, жакшылыкка шерик-
теш, жамандыкка келишпес адамдык сапатын унута ал-
баймын. Атамдын каза болгонун угушуп, Райкомдун би-
ринчи катчысы И. Умаров Алай райисполкомунун төрага-
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сы Дадан Султанов, Райондук мекеме, уюмдарынын же-

текчилери болуп, бизге көңүл айтууга келишти.  
 
«Толуп Кайра кичирейген ай сымал, 
Өмүр – аздап өчө турган шам чырак. 
Өмүр эмне? Ал адамдын сапары. 
Түк белгисиз кимдин канча жашары»-,деп, 
Эсенгул акындын таамай айтканы эсимде. 
Убакыт учкан куштай зымырап тез эле өтүп жатты. 

 Атамдын кыркын да өткөрдүк. «Жерге талдан» - 
даярдалган чөпкө, Эл жайлоодон түшө баштаганына 

байланыштуу, чөптү тез арада жыйнап өткөрүү керек эле, 
антпесек даярдалган чөптү жайлоодон кайткан элдин 
малы тебелеп – тепсеп, ысырапка учуратып жатты. 

Бөлүмдөгү болгон автотранспортту, чөп жыйуучу 
технкаларын алып, эки - үч күндө орулган чөптү 
чаркаптап болгону 45 тонна тоют даярдаган экенбиз, 
аны бөлүмдүн эсебине толук өткөрүп, тиешелүү эмгек 
акыбызды эсептетип алдым да, чөп орокко катышкан 
инилериме, алардын жолдошторуна бөлүштүрүп бердим.  

Совхоздон даярдалган тоют үчүн справка жаздырып, 
Райкомго тапшырдым. Атамдын өмүр жолун, бул 
эскермемде толук сүрөттөп бере албасымды да сезип, 
Эсенгулдун «Атама» деген ыр саптарын кыстара кетүүнү 
эп көрдүм:  

 
Кетилсем кайрап, бүлөдүң, 
Кемисем алга сүрөдүң, 
Уулум, деп кагат ар дайым, 
Ууздай таза жүрөгүң. 

 
Атакем ачык асманым, 
Атакем бүтпөс, дастаным, 
Чындыкты туудай тутунткан, 
Чыккан күн, сүргөн ак таңым. 
 
Төбөмдө жанган жылдызым, 
Төрүмдө толгон ырысым, 
Өмүрүм – жайган ак өргө 
Өзүңсүз кантип жылысын. 
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Алыска серпер кулачым, 
Ак сарай, кутум, кубатым. 
Мээримиң төгүп мен үчүн 
Мекеним болуп турасың. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ӨӨммүүррддүүнн  өөрр  ттааррттккаанн  жжооллууннддаа  
 
Алай МЖСи жаңыдан уюштурулган Кашка-Суу 

айылында отурукташтырылган мезгил. МЖСтеги 
эмгектенишкен механизаторлордун дээрлик басымдуу 
көпчүлүгү жаштар эле. Дың жерлер өздөштүрүлүп, айдоо 
аянттарга каналдар чыгарылып, райондун мал чарбасын 
тоют менен камсыз кылууга алгылыктуу өбөлгө түзүлө 
баштаган. Менин бул чарбага келип экономист болуп 
иштөөдөгү максатым, жаңыдан уюшулган чарбада 
чарбалык эсепти, түздөн түз иш жүзүндө турмушка 
ашыруу эле. МЖСте директор Шарап Эгембердиев, 
башкы бухгалтер Токтосун Усенов, башкы экономист 
Жамалдин Тагаевдар иштеп турушкан.  

Республика боюнча МЖСтер Айыл-Чарба 
Министерствосунун алдындагы Жайыттар 

башкармасынын карамагында болуп турган. Мен бул 
кызматка Райкомдун бюросунун чечиминин негизинде 
келген элем, МЖСтин директору Шарап Эгембердиев 
менен макулдашылган болчу. Бирок, МЖСтердин 
Республикалык башкармалыгынын башчысы, Алай 
МЖСинин башкы экономисттик кызматында иштеп 
турган Тагаевдин башка ишке которулушуна макул 
эместигин билдирип, анын ордуна менин келишиме 

каршы болушат. Жайыттар башкармасынын пландоо 
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бөлүмүнүн башчысына менин айыл чарбасы боюнча 

экономисттик адистиги жок, ал соода институтун 
бүтүргөн – деген, маалыматты МЖСтин башкы 
бухгалтери Усенов Токтосун билдирет. Анткен себеби 
Тагаев Жамалдин, Усеновдун аялынын жакын тууганы, 
башкача айтканда кайын агасы болгон. Ошондуктан 
кандай болгондо да, Тагаев Жамалдиндин бул кызматта 
иштеп калуусуна Усенов тарабынан жасалган аракет эле.  

1975-жыл үчүн Алай МЖСинин өндүрүштүк планын 
иштеп чыгуу, аны Жайыттар башкармасында коргоп, 
бекитүү мөөнөтү да келип калды. Мен болсо Райкомдун 

бюросунун чечими боюнча эки айдан бери Алай 
МЖСинин башкы экономисти деген чечим менен, 
конторага келип-кетип жүрөм. Ал эми - Тагаев 
Жамалдин, Жайыттар башкармасы тарабынан берилген 
буйруктун негизинде, Алай МЖСинин директорунун аны 
башка жумушка которгон буйругуна карабай башкы 
экономисттин кызмат ордунда иштеп жатты. 

Райондогу чоң мекеме-ишканалардын, совхоздордун, 
МЖС тин башкы адистери Райком Партиянын 
номенклатурасында, б.а. райкомдун көзөмөлүндөгү 
кызматтар болгон. Аларды кызматка бекитүү же 
кызматтан бошотуу, көбүн эсе Райкомдун бюросунун 
чечимине байланыштуу экенин белгилей кетмекчимин. 
 Ошентип, МЖСтин өндүрүштүк планынын 

контролдук тапшырмаларын бекитүү боюнча Райкомдун 
биринчи катчысы Умаров мени менен бирге Токтосун 
акени, Кааров Исраилди (курулуш бригадири) Гүлчөгө 
чакырганы эсимде. Биз Кашка-Суудан кеч курун келип 
Райкомдун секретары И. Умаровдун кабылдоосунда 

болдук. Ал киши 1975-жылга, канча гектар жер 
өздөштүрүлөрүн, канча тонна тоют даярдаларына өз 
пикирин айтып, аны өндүрүштүк пландын негизине 
алып, иштөөнү мага тапшырды. 
 Эртең менен Фрунзеге бара бер деди.Токтосун акеге 
кайрылып, -Сен, эмне Маматкаимовду Жайыттар 
башкармасынын начальнигине жамандап, Райкомдун 
чечимине каршы пикир туудурасың?-Же сенин ордуңа 
башкы бухгалтер жиберейинби? Иштесең “куйтуңдабай,” 
түз иштегин,-деп катуу эскертти. 
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 Райкомдун конторасынан чыгып мейманкананы 

көздөй бара жатабыз. Токтосун аке, мага таарынып,- Сен 
мени Умаровго сөктүрүп, жаман көрсөттүң”-десе болобу.  
 -Мен, Умаровго Сиз жөнүндө эч нерсе дегеним жок, 
болгону бир кызматта Жамалдин экөөбүз иштеп 
турганыбыз жөнүндө, Шарап-директор катарында ал 
кишинин кабарын жеткиргенин билем” дедим. 
 Ошентип Гүлчөдөн, эртеси Фрунзеге учуп кеттим. 
Фрунзеге келип, “Ала-Тоо” мейманканасынан орун алып, 
айыл –чарба министрлигиндеги Жайыттар 
башкармасынын пландоо бөлүмүнө кирдим. Пландоо 

бөлүмүнүн башчысы Норцев деген орто жаштагы орус 
улутундагы адам экен.  

-Мен, Алай МЖС инин башкы экономисти 
катарында, Алай Райкомунун бюросунун чечими боюнча, 
эки айдан бери иштеп жатканымды билдирип, 1975-
жылга Алай МЖСи үчүн өндүрүштүк планды түзүүгө 
келгендигимди билдирдим. Ал адам мени көңүл кош 
кабыл алды. Өндүрүштүк планды түзүүгө кирише бер деп, 
бош орундугу бар бир бөлмөнү көргөздү. Менде, болгону 
эки, үч гана цифра бар.  

Алай МЖСи канча тоют өндүрөт, ага канча трактор 
керек, канча акча каражаты жумшалат.ж.б. 
көрсөткүчтөрдүн бардыгын эсептеп чыгуу, айтканга гана 
жеңил. Аны иштей баштаганымда эле туюндум да, бул 

тармакта караңгы түндө токойдо калгандай 
кыйынчылыкка туш келгенимди сездим. Бирок, бул 
тунгуюктан жол таап чыгарыма, өзүмдүн экономикалык 
билимиме таянып сабырдуулук менен күн-түн дебей 
чымырканып иштөөгө кириштим.  

Пландоо бөлүмүнүн башчысы Норцев-1958-жылы 
Чоң-Алай району жоюлуп, совхоз болуп уюштурулган 
мезгилде, чарбанын башкы бухгалтери болуп иштеп 
келген. Ошол мезгилде Токтосун аке менен Жамалдин да 
совхоздун бухгалтериясында Норцевдин кол астында 
чогуу иштешкен экен. Ошондуктан Токтосун аке менен 
Жамалдинди колдогон, аларга колунан келген жардамын 
аябаган, ал үчүн тиешелүү “подаркасын” (парасын десем 
да болот) алып турган. Көрсө, МЖСке мен экономист 
болуп келген соң ошол “подарка” азайып, жалгыз гана 
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Токтосун аке келерин жакшы билген. 

 -Мына ушул жагдайга байланыштуу Норцев-сага эч 
кандай жардам бербейт, жардам эмес, сени өндүрүштүк 
планды түзө албады, деп жаманатты кылуудан да 
кайтпайт,”-деп МЖС тин курулуш бригадири Каарев 
Исраил акенин айткандары эсиме түштү. Пландоо 
бөлүмүндөгү иштеп турган экономисттерден тиешелүү 
жоболорун алып, өндүрүштүк пландын ар бир бөлүкчөсүн 
өз алдымча иштеп, бөлүмдөгү тиешелүү адистерине 
текшертип, кол койдуруп иштей бердим. Акырында 
бүтүндөй өндүрүштүк планды, бир айда түзүп бүтүрдүм да 

Норцевдин кароосуна тапшырууга жетиштим. Бул 
жумуш, мен үчүн чоң сыноо болду. Өндүрүштүк планды 
түзүү аны коргоону ийгиликтүү бүтүргөнүмдөн соң, өзүмө 
өзүм,-айыл-чарбасы боюнча “Экономист” деген 
адистикке мамлекеттик экзаменди “жакшы” деген баага 
тапшыргандай эле сезим пайда болду. 
 -Айыл чарба министрлигинин Жайыттар 
башкармасынын начальниги, Алай МЖС инин 
өндүрүштүк планын карап жатып, “Бул өндүрүштүк 
планды ким түздү” - деп Норцевден сурап калды. Планды 
жолдош Маматкаимов өзү түздү-деп жооп берди. 
Коллегияда, мен түзгөн Алай МЖС инин өндүрүштүк 
планы, жакшы түзүлгөнүн, Республиканын МЖС теринин 
айрым башкы экономистерине үлгү болорун, Жайыттар 

бөлүмүнүн начальниги баса белгиледи. 
 Бул кызматта 1976-жылдын апрель айына чейин 

иштедим. Апрель айынын орто ченинде Алай райондук 
советинин аткаруу комитетинин төрагасы Дадан 
Султанов иш сапары менен Кашка-Суу айылына (Алай 

МЖСне) келет. Ал келген күндүн эртеси саат жетиге мени 
МЖСтин конторуна чакырыптыр. Мен чакырылган 
саатта Дадан Султановичке келдим. Ал киши мени менен 
жакшы маанайда учурашып, ал жайды сурады да – 
“Сенин кандидатураңды Алай райбыткомбинатына 
директор болуп иштөөң жөнүндө райкомдун бюросунда 
макулдаштык эле, ошого сен кандай дейсиң” деди. “Мен 
үй-бүлөм менен макулдашайын, анан ойлонуп көрүп 
жообун берейин” дедим. Ал киши – “Мен азыр Чоң-Алай 
совхозуна барып, эртең кайтам. Ага чейин сен ойлонуп 
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көр” деди. 

Дадан Султанович эртеси саат ондордо Дароот-
Коргондон кайтып келе жатып, МЖСтин конторасына 
келди. Ал жерден “чакырган жерден калба, чакырбаган 
жерге өзүң басып барба” деген кыргыздын сөзүн эске 
алып, Дадан Султановичке Райкомдун бюросу сунуштап 
жаткан жумушка барарымды айттым. Дадан Султанович 
– “Менин сунушумду четке какпадың, рахмат”,- деди да 
райкомдун биринчи катчысы И.Умаровго телефон менен 
чыгып, Маматкаимовдун макулдугун алдым деп 
кабарлады.  

1976-жылдын апрель айынын аягы эле, мен Алай 
райкомунун жолдомосун алып, Ош областтык турмуш-
тиричилик башкармасына бардым. Башкарманын 
начальниги Эрмен Дүйсенов деген киши экен. Мени 
менен жай отуруп кеңири маектешти. Ал киши Алай 
райбыткомбинатынын мурунку директору ишти 
уюштура албай, план милдеттемелерди аткара албай, 
республикада бизди уятка калтырып жатат” деди.  

Андан соң башкарманын кадрлар бөлүмүнүн 
башчысын чакырып, мени тааныштырды да, мага Алай 
райбыткомбинатынын директорлук кызматына 
дайындоого приказ (буйрук) чыгарып беришин 
тапшырды. Эртеси Фрунзе шаарына барып, 
министерстводон буйрук алышымды эскертти.  

Фрунзеге Минбытка -(калкты турмуш-тиричилик 
жактан тейлөө министрлигине (Министерство бытового 
обслуживания населения КР) бардым. Министр Хасан 
Дадабаев – Кадамжай районунун Үч-Коргон айылындагы 
тажик улутунан экен.  

Мен аңгемелешүүгө киргенден соң өзүнүн эки орун 
басарын жана бөлүм башчыларын кабинетине чакыртты. 
Мени тааныштырды да, мага бул кызматка келишимди 
толугу менен жактырышып, ишиме ийгилик каалашты. 
Министрдин приказын алып, эртеси Фрунзеден кайтып 
Гүлчөгө келдим. Келген күндүн эртеси райкомдун 
биринчи катчысы И.Умаровдун кабылдоосунда болуп, 
башкармалыктан жана Минбыттан директорлук 
кызматка дайындалган буйруктарды алганымды 
айттым.  
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И.Умаров райкомдун катчысы Саткын Эргешованы 

чакырып, быткомбинаттын коллективи менен мени 
тааныштырып коюусун тапшырды. Райкомдун секретары 
С.Эргешова эл агартууну, сооданы, маданиятты, турмуш-
тиричилик жактан тейлөө жана коммуналдык чарба 
сыяктуу тармактарды тейлейт экен. С.Эргешова 
быткомбинаттын конторасына телефон чалып, 
коллективди чогулуш болот деп кулактандырып 
топтоону эскертти. Көп убакыт өтпөй С.Эргешова, 
райкомдун инструктору болуп быткомбинаттын 
конторасына бардык. Коллективдин чогулушун 

быткомбинаттын инженери Х.Эргешов ачып, сөздү 
райкомдун секретары С.Эргешовага берди. Ал киши 
менин эмгек жолумду кыскача баяндап, комбинаттын 
директорлук кызматына Минбыттан дайындалып 
келишимди айтып, коллектив менен тааныштырып, мага 
бул кызматта зор ийгиликтерге жетишимди каалап сөзүн 
жыйынтыктады. 

Райондун борборунда иштеп жаткан тейлөө үйүндө 
болгону бир кийим тигүүчү цех жана бут кийим тигүүчү 
бөлүм жайгашыптыр. Ал эми калкка башка кызмат 
көрсөтүүнүн түрлөрү эч кандай талапка жооп бербеген 
эски имараттарда орун алганын, аларда иштеп жаткан 
кызматчыларга ылайыктуу шарт түзүлбөгөндүгүн, 
жалпылап айтканда комбинаттын план милдеттемелери 

ай сайын, квартал сайын аткарылбай, ишкана пайда 
табуу эмес, такай түздөн-түз жумшалган чыгымдарын 
жаба албай иштеп келгенин, анын акыркы бир жылдык 
отчеттору менен таанышып көрүп, жумуштун бир топ оор 
экенин баамдадым.  

Ошону менен бирге райондун аймагындагы 
жайгашкан калкты турмуш-тиричилик жактан тейлөөчү 
ишканалардын жамааттары менен таанышуу учурунда 
алардын айлык пландарын тактоо менен, ар бир 
айылдын калкын турмуш-тиричилик жактан тейлөөдө 
кандай мүчүлүштөр, суроо-талаптар, муктаждыктар бар 
экенине зор маани берип, мындан ары тейлөөнүн 
маданиятын жакшыртууга жана ар бир тейлөө үйүндөгү 
чечилбеген кандай маселелер бар болсо аларды чечүүнүн 
үстүндө тынымсыз иштөөгө туура келди.  
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Турмуш-тиричилик комбинатынын финансылык 

абалын акыркы төрт-беш айда бир топ алдыга жылдыруу 
менен айлык жана кварталдык пландарын ашыгы менен 
орундатып, ушул эле жылдын жыйынтыгы боюнча артта 
калган бул ишкананы 1976-жылдын жыйынтыгы менен 
алдыңкы комбинаттардын катарына кошула алдык. 1977-
жылдан баштап квартал сайын план милдеттемелердин 
туруктуу аткарылышына жетиштик. Ошону менен бирге 
жылдын жыйынтыгы менен алынган пайданын эсебинен 
(прибыль) ишкананын бардык жумушчу-
кызматчыларына он үчүнчү эмгек акы ала баштадык. 

Мындай ийгиликтерди жаратуу жетекчинин иш 
тажрыйбасына, билимине жана анын жөндөмүнө 
байланыштуу экени талашсыз.  

1977-79-жылдары “Социализм”, “Алай”, “Ленин” 
атындагы совхоздордун борбордук бөлүмдөрүндө 
стандарттуу турмуш-тиричилик жактан тейлөө үйлөрүнүн 
имараттарынын курулушун, ал эми 1980-81-жылдары 
“Чоң-Алай”, “Правда” совхоздорунун тейлөө үйлөрүн 
курууга жетиштик. Райондун борбору Гүлчө айылында 
акыркы үлгүдөгү проект боюнча комплекстүү тейлөө 
үйүнүн курулушун 1980-жылы баштап, аны 1982-жылы 
пайдаланууга кириштик. Бул курулушка Москва 
шаарынан келген студенттик курулуш отряды иштеди, 
алар имараттын дубалына “МИСИ-1982-год” деген 

жазууну эстелик катарында жазып калтырышкан. 
Бул жерде терини, жыгачты кайра иштетүүчү цех, 

кийимдерди химиялык жол менен тазалоо (химчистка), 
пахтаны, жүндү тытуучу жана тазалоочу цехтерди ишке 
киргиздик. Бир сөз менен айтканда калкты турмуш-

тиричилик жактан тейлөөнүн түрлөрүн көбөйтүп, 
берилген план милдеттемелерди аткарууга шарт түзүлдү.  

Жалпысынан Алай райбыткомбинатында 1976-
жылдан 1983-жылдын июль айына чейин үзүрлүү 
эмгектендим.  

Республикада совхоздордун, райондогу ири ишкана 
мекемелердин жетекчи кызматкерлерин тандоо, аларды 
ошол мекеме-ишканалардын жетекчилигине дайындоо 
Партиянын райондук комитетинин сунушу боюнча 
(Областык партия комитетиндеги номенклатуралык 
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тизмеде белгиленген кызматтар), Обкомдун, Кыргызстан 

компартиясынын бюросунун токтому менен бекитилип 
туруучу.  

Мен Алай райбыткомбинатынын директору болуп 
иштеп турган учурумдагы партиянын кадр саясатындагы 
коррупциянын орун алышын, бул илдетке райкомдун, 
обкомдун секретарларынын чалдыккандыгын айта 
кетсем ашыкча болбос.  

1982-жылдын июнь айы. Ош областык турмуш-
тиричилик башкармасынын начальниги Эрмен Дүйсенов 
мага телефон чалып, Фрунзеге Минбытка барып, 

министр Х.Дадабаевге жолугуп келүүм жөнүндө 
кабарлады. Ал кабарды алып Фрунзеге учуп бардым. 
Министр Х.Дадабаевдин кабылдамасында болгонумда ал 
киши Ош шаарындагы областык турмуш-тиричилик 
башкармасынын алдындагы райондор аралык 
материалдык-техникалык базанын директорлугуна, 
менин кандидатурамды тандап, ошол кызматка мени 
которуу жөнүндө сунушун айтты. Бул кызмат да Ош 
обкомунун номенклатурасындагы тизмеде болгон. 
Министр бул кызматка мени дайындап, буйруктун 
көчүрмөсү менен Ош обкомунун соода, калкты турмуш-
тиричилик жактан тейлөө боюнча бөлүмүнө жолдонгон 
катты берди. Мен Фрунзеден кайтып келе жатып, ал 
катты жана мени дайындаган буйруктун көчүрмөсүн 

обкомдун бөлүм башчысы С.Бостоновага тапшырдым. 
Областык турмуш-тиричилик башкармасынын 
начальниги Э.Дүйсенов мени жаңы кызмат ордум менен 
куттуктады да, Обкомдун биринчи катчысы 
Р.С.Кулматовдун кабылдоосуна (беседага) келеримди 
эскертип, Гүлчөгө жумушуңа барып иштеп тур, Фрунзеден 
управлениянын начальниги Д.Бейшенов келет. Ал киши 
менен телефондо сүйлөшкөнүн, обком партияга 
Кулматовго чогуу киришерин айтты. Эки күндөн кийин, 
мени Ошко управленияга эрте менен келишимди 
кабарлашты. 

Обкомдун секретары Кулматов Р.С. менин бул базага 
директор болуп которулушума каршы болгондугун, Алай 
райбыткомбинатын эми жолго койгондо, ары-бери 
жылдырбай бул базага директорду шаардан эле башка 
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кадрды коюу керек деп аларга макул болбой, 

министрдин приказын Ош Обкому колдобой 
тургандыгын айтып Дүйсенов менен Бейшеновду узатып 
коет.  

Менин байкашыма караганда бул кызматтын да 
өзүнө жараша “желкеси”, б.а. тиешелүү өлчөмдө “парасы” 
болсо керек деген ойдо калдым.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

1980-жыл Жалал-Абад курортунда. 
 

 
Солдон 

оңго: 

Малаев Абылкасым - Алай райондук «Күжүрмөн эм-

гек» газетасынын редактору.  
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 Керимбеков Зиями-

дин- 

Алай райкомунда экинчи 

катчы. 

   

 Козубраимова Айша - Коммунист орто мектебинде  

мугалим. 

   

 Керимбекова Умсу-

най- 

З.Керимбековдун жубайы  

   

 Менин жубайым Айседеп, кызым Чынара менен.  

  

 Мен - Алай рай быт комбинатынын директору. 

  

 Камилжанов Мухтар 

-  

Быткомбинаттын бөлүм  

башчысы.  
 
 
 
 

 
 

Туристтик путевка менен Украинада. 
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ККөөррөө  ааллббаассттаарр  жжаашшооооммоо  ккаарраа  ттаакк  

ттүүшшүүррүүшшккөөнн  
 
1983-жылдын июнь айында Ош областык керек-

жарак союзунун башкармасынын төрагасы Курманбек 
Жаналиевич Мамакеев менен аңгемелешүүсүнө Алай 
райкомпартиясынын жолдомосу менен бардым. 
К.Ж.Мамакеевди Ош автотрестинин начальниги болуп 
иштеп турган мезгилинде, мен Чоң-Алай жумушчулар 

кооперациясында эмгектенип жүргөн учурумда көрүп 
жүрчүмүн.  

Аңгемелешүү мезгилибизде Алай райПОсунун иши 
начарлап, мамлекеттик пландар аткарылбай жатканын 
баса белгилеп, “сен кооперациянын кадры экенсиң, 
ошондуктан сени райПОнун башкармасынын төрагасына 
дайындоо жөнүндө сунуш бар” деди. Ага чейин менин 
анкеталык баракчамдан Новосибирскиден 
Кооперативдик институтту бүтүрүп, бул тармакта бир топ 
жыл жетекчи болуп иштегенимди байкап, райПОнун 
ишин оңдоп кетериме көзү жеткенин айтты. Ошентип 
1983-жылдын июль айынан баштап Алай райПОсунун 
правлениясынын председатели кызматына кириштим. 
Алай райПОсунун карамагында жети жүзгө жакын адам 
эмгектенип, анын көпчүлүгү калкка чекене соода 
жүргүзүүчү дүкөндөрдө эмгектенген сатуучулар, коомдук 

тамактануу ишканаларынын эмгек жамааттары, даярдоо 
конторасы, нан чыгаруучу завод, көмөкчү чарба, курулуш 
бригадасы, автоколонна жана Сопу-Коргон жумушчу 
кооперативи сыяктуу чоң коллектив бар эле.  

1983-жылдын жыйынтыгы менен Алай райПОсунун 
коллективинин жетишишкен ийгиликтерин баалап, Ош 
облпотребсоюзунун жана областтык профсоюздар 
комитетинин өтмө Кызыл Туусу менен акчалай 
сыйлыгын жеңип алууга жетиштик.  

1984-жылы Гүлчө айылында жаңыдан “Ак жол” 
универмагынын, нан заводунун жана Ош–Хорог жолуна 
жакын жерде, Гүлчө дарыясынын жээгиндеги эки 
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кабаттуу отуз эки квартиралуу үйдүн курулушун баштап, 

айрымдары 1985-жылдын май айында пайдаланууга 
берилди.  

Ушул эле жылдын жыйынтыгы боюнча 
коллективдин иши жогору бааланып, 
Кыргызпотребсоюздун правлениясы менен 
республикалык профсоюздар комитетинин өтмө Кызыл-
Туусуна жана акчалай сыйлыгына татыктуу болгон. 
Мына бул жетишкендиктер Алай райПОсунун 
правлениясынын жетекчиси катары менин түздөн-түз 
уюштуруучулук ишимдин жемиши эле. 

Бул ийгиликтер айрым ичи тар, бузукулардын ич 
күйдүсүн жаратып, райПОнун председателдик кызматына 
көзүн кызартып жүргөн, кала берсе бул кызмат үчүн Алай 
райкомпартиясынын биринчи катчысы болуп иштеп 
жүргөн О.Акимбаев деген паракор, эки жүздүү, бузукунун 
алкымын майлаган ыпластар, же бул кызматтан мени 
негизсиз бошото албай, менин үстүмдөн жалган жерден 
жалаа жаап, областтык, республикалык жогорку 
органдарга жамандап, мага көө сүртө баштаган. Бул 
уюшулган бузукулардын көрө албастыгына “Гүльша” 
универмагынын бут кийимдер бөлүмүнөн чыккан 
жетишпестик негиз болуп, мени ушул жетишпестикке 
тиешеси бар деп жогорку органдарга тынбай ушактап, 
жалган жерден жалаа жаап, арам ойлорун ишке ашыруу 

максатын көздөй беришти. Мына ушундай кырдаалды 
түшүндүрүп, болуп жаткан ушактарды, бузуку, кара ниет 
О.Акимбаевдин жетекчилиги менен жүргүзүлүп 
жатканын Ош обкомунун секретары В.К.Кандаковго 
келип билдирдим. Бирок, менин айткандарымды көңүл 

кош угуп, “Кимге ишенсе болот? – Сагабы? Же райкомдун 
биринчи катчысы Акимбаевкеби?, эми аны тергөө 
аныктасын” деди. Мына ошондон баштап тергөөгө 
Жантаев деген жаш жигит келди. Буга Акимбаев түздөн-
түз тымызын жетекчилик кылып, тергөө ишинде кандай 
гана болбосун Маматкаимовду ушул универмагдагы 
жетишпестикке илештирүү керек, анын кандайдыр бир 
деңгээлде тиешеси бар, б.а. ага жалаа жабуу керек деп 
аны тергөө иши бүткөнчө жетектейт. Натыйжада, 
ушундай жалаа жабуунун кесепетинен адилетсиз 
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тергөөнүн негизинде Алай райондук эл депутаттарынын 

сессиясында менин райсоветтин депутаттык 
мандатымдан ажыратуу боюнча областык 
прокуратурадан кат алышат.  

Бул катты Алай райисполкомунун аткаруу 
комитетинин төрагасы Б.Осмоновго тийгизишет. 
Күндөрдүн биринде ал мени кабинетине чакырып, 
Акимбаевдин мага жасаган кара ниеттик, бузукулук, 
ыплас мамилесинин негизинде ушундай кат 
келгендигин билдирди да, мени сессияда: – “Сиздин 
депутаттыгыңызды кароого мажбур болуп жатам” деди. 

Мен: – “Мейли, ак жерден каралап, жаманатты 
кылып, менин депутаттык мандатымдан ажыратып, 
РайПОнун председателдик кызматын пара алган 
адамына бере берсин, мен дагы пешенеме жазылганды 
көрөм да” дедим.  

Андан бир жума өткөндөн кийин Ош обком 
партиясынын катчысы болуп иштеп турган 
Ж.Б.Аманбаев Алай районунун чарбаларын кыдырып 
келе турганын, райкомдун үчүнчү катчысы Роза 
Жакыпова эже мага билдирди.  

Эртеси саат он бирлер чамасында Роза эже мага 
телефон чалып, – “Райкомдун алдына келе кал! 
Жумгалбек Оштон чыгып келе жатат” деди. Мен ошол 
заматта эле райкомдун конторасын көздөй жөнөдүм. Роза 

Жакыпова айткандай Аманбаев келип, райкомдун 
конторасынан чыгышып, машиналарды көздөй басышкан 
экен. Ж.Б.Аманбаев мени көрүп, жакшы маанайда 
учурашып, Акимбаевди бери чакырып, – 
“Маматкаимовду ак жеринен жаманатты кыла бербе, 
сени да бирөө жок жеринен каралап, “аны бердим эле, 
муну алды эле” - деп ушактаса, анда сени да кызматтан 
ала берсек кандай болот” деди. Акимбаев же ак, же кара 
дебестен, унчукпастан жерди карап турду. Ж.Б.Аманбаев: 

– “Кайрадан Маматкаимовду ишине койгун!” деп 
катуураак үнүн чыгарып, мени менен кайырлашып, 
машинасына отуруп жөнөп кетти.  

Бул жолугушуу 1985-жылдын август айында болду. 
Мына ушул Аманбаев менен болгон жолугушуудан кийин 
райкомдун катчысы Акимбаевдин мага болгон тескери 

www.bizdin.kg



 

 152 

көз карашы андан бетер күчөдү. Август айынын аягында 

мени кызматтан четтетүү жөнүндө райкомдун кезексиз 
пленумунда (Мени пленумга катыштырбай) чечим кабыл 
алышат. Кезексиз пленумду О.Акимбаев уюштурат.  

Адам баласы бул жарык дүйнөдө жашоого жаралып 
келгенде анын пешенесине жакшылыкты да, оор 
күндөрдү өткөрүү да жазылат турбайбы. Аны көрбөөнүн 
айласы жок тура. Чындык үчүн өжөрлөнө күрөшүүнү, 
негизсиз басынтууга тизе бүкпөй, тике кароону алдыма 
максат коюп отуруп, каршылаштарым менен 
салгылашып жатып чындык, адилеттик, акыйкаттык бар 

экенин далилдедим. Турмушта ар кандай болот экен... 
Бирок ачык шатырата жааган жаанга караганда 

бүркөлүп, созулуп, кишини эзип жааган дудук жаан 
жаман болот турбайбы... Мен ошондой дудук жаанда 
калып, ак жеринен караланып, эл арасынан отоо чөптөй 
чыга калган бузуку, кара ниеттердин кыянатчылыгынан 
азап көрүп, көрбөгөн кордукту көрүп, адилетсиз соттун 
чечими менен эркимден ажырап, бир жарым жыл 
түрмөдө жатып чыктым. Бузукулар менен күрөшүү менин 
эркимди, кайратымды сындыра алган жок.  

“Адам баласы жарыкта – караңгыны, кубанычта – 
кайгыны, токчулукта – жокчулукту ойлонбойт. Бирок, 
караңгыда – жарыкты, кайгыда – кубанычты, жокчулукта 
– токчулукту дайыма ойлойт” деп немис философу 

Иммануил Канттын айтканы да турмуштан алынган 
чындык экенине ынанасың. 

Ушуга байланыштуу Байдылда акындын төмөнкү ыр 
саптарына кайрылдым: 

 

Жамандык келсе башыңа, 
Жакшылык бар деп, бел байла. 
Жабыкбай жүргүн жарк этип, 
Жардамы тиер эл барда. 
 
Үшкүрбөй үмүт, эрк менен, 
Туткун да жашайт тордогу. 
Дегдеген ойго жетесиң, 
Ден соолук болсо болгону. 
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Турмушуңа түн түшсө, 
Тунжурап чөкпө ылайым. 
Эртесинде нур чачып, 
Эстей жүр күндүн чыгаарын. 
 
Дүнүйө колдун кириндей, 
Түгөнөт, кетет билинбей. 
Түбөлүккө түз кара, 
Күнүмдүккө сүйүнбөй. 
 

Көрө албастар жашоомо кара так түшүрүшкөн күндөр 
жүрөгүмдү эзип, ар убак эсиме келе берет. Ал күндөрдү 
таптакыр жадымдан чыгарып, унутта калтыра албай 
жүрөм. 
Менин башыма оор күн түшүп, чындык чырылдап 
тебеленип, адилетсиз тергөө жүрүп, курулай жалааны, 
мага жабыштыруунун аракети жүрүп жаткан учурда 
уулум Медетбек, иним Рыскулдун көңүлү чөгүп, жүздөрүн 
сары- санаа, капалык туманы каптап тургандагы 
абалдары, менин карегимден өчпөй келет. Мендеги бул 
уйкусуз күндөрдө, кайгыга баткан ошол мүнөттөрдө, 
Медетбек менен Рыскул иним, мага канат-бутак болуп 
бирге жүрүштү. Мени ак жеринен каралап, жок жерден 
жалаа жаап, айыпсыз камакка алган күнү да алар менин 

жанымда болушкан. 
 Уулум Медетбек жаштыгына карабай, иним Рыскул 
менен мага чыгарылган адилетсиз соттун чечимин 
жокко чыгаруу максатында Фрунзеге Республиканын 
жогорку сотуна чейин менин арызымды жеткиришет. 
Акыйкат чечим чыгаруу оңой олтоң иш эмес экендиги 
белгилүү. Бул түйшүктүн оорчулугун сезишип, канчалык 
азап-тозокту тартышат. Менин Москвага СССРдин 
жогорку сотуна жазган арызымды да бир топ 
кыйынчылыкта, убара тартып жеткире алышты. 

Уулум менен инимдин акыйкат үчүн тарткан 
азабынын акыбети, бир жарым жыл дегенде араң 
кайтты, 1987-жылдын 1-март күнү, мени актаган Жогорку 
Соттун чечимин алдым. Бул күн мен үчүн, менин үй-
бүлөм үчүн, бир тууган канат-бутактарым үчүн 
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акыйкаттыктын жеңиш күнү болуп калды. 

 Ал эми кылымга татыган ушул бир жарым жылдын 
ичиндеги үй-бүлөмдүн, балдарымдын башынан өткөргөн 
оор турмушун сүрөттөп жазуу мен үчүн абдан оор. 
 Кайда болбосун, күндүзбү түнбү, ар качан 
сабырдуулук гана көздөгөн ой максатыңа жеткирет 
эмеспи. 

Камактагы турмушту сүрөттөп жазууну да эп 
көрбөдүм, анткени “түрмөгө жыландын баласы да 
түшпөсүн” - дейт ал жерде. Андагы эрксиз адам, 
айдоодогу мал сыяктуу экени белгилүү. 

Каршылаштарым менен күрөшүү түрмөдөн бошогон 
күндөн тартып (1-март 1987-жыл) улана берди. 1987-
жылы негизсиз кызматтан алынып, камакка түшкөн 
убактан баштап, кайра кызмат ордума коюлган 
мезгилдеги эмгек акымды, б.а. Алай райПОсунун 
правлениясынын башкармасынын төрагалык 
кызматынын айлык эмгек акысынын өлчөмүндө 1985-
жылдын август айынан баштап эсептетип, төлөтүп алууга 
жетиштим. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 
чечиминин негизинде Алай райПОсуна башкармалык 
кызматына кайрадан бекитүү жөнүндө чечим алдым. 
Ошондой эле Ош обкомунун токтомуна ылайык менин 
мурунку партиялык стажым менен КПССтин мүчөлүгүнө 
кайрадан калыптандым 

Турмушта табияттын ысыгынан ысып күйбөй, 
суугунан тоңбойт экенсиң. Жашоо турмушуңдагы 
эмгегиңдин үзүрүн көрүүгө жетүү өзүнчө татаал жол 
эмеспи. 

Жашоодогу эл башчыларынын жакшынын 

жакшылыгын , эмгегине ыйманына карата ылгай билсе, 
мына ошондо ар бир адам жашоосунан тапкан мүдөөсүнө 
курсант болор. Бирок, бул көрүнүштөр биздин коомдогу-
айрыкча совет доорундагы партократ жетекчилер үчүн 
жат нерсе эле. Көбүн эсе өз наамын, өз жакындарын, өз 
келечегин гана ойлоп, айланасына “Лаппай” деп 
тургандарды гана топтогондор көп.  
 Табиятымдан мындай касиеттерди камтыбай 
калыптанган соң, турмуштун катаал, өңгү-дөңгү 
агымдарынан түркүн соккуларды жеп, бирде өксүп, бирде 
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толуп жашайт экенсиң.  

 Жашоодогу жүрөккө так салып, ден-соолукту бузуп 
кеткен 1985-1987 жылдардагы ачуу-ачуу чындыктардын 
чырылдап калган күндөрдү эстеп, бир алдын зыркырап 
кетем. Жалгыз гана кудайдын көзү түз болуп, кудайдын 
колдоосунан кур калтырба! - деген тилек менен жашап 
келем. Бузукулардын кысымы канткен менен көңүлүмдү 
бөксөрткөнү менен, менин акыл- эсимди, ой санаа 
тилектеримди, кажыбас-кайратымды омкоро алган жок. 
Кудурет берген касиетти эч ким алалбады. Жүрөккө так 
салган, бузуку, шумпай ыпластар менен болгон күрөштү 

Эсенгулдун төмөнкү саптары менен жыйынтыктаймын: 
 
 

Мансаптууга жалпактап жагынбадым, 
Кытмыр, кыйды иштерге малынбадым. 
Тирүүлүктө караңгы, жарык болсо, 
Мен дайым анын жарык жагындамын. 
 
Калчанып кара күчтүн чакмагында, 
Канчалык кордук көрүп жатканымда 
Басынып, башты салып мүңкүрөбөй, 
Караны жектеп, турдум ак жагында. 

 
Ар кимдин көзүнө тик тиктегеним,.- 

Ак болду ойлогонум, иштегеним, 
Көп көрдүм бирөөлөрдөн жамандыкты, 
Бирөөгө мен жамандык издебедим. 
 
Чындыктын тамырымын жулунбаган, 

Мен бир пенде бактысына мулуңдаган. 
Буюруган бул бактымды кут кыл, кудай, 
Мага башка бакытты буюрубаган. 
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Декабрь 1986-жыл. Ош шаары. 
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Иним Рыскул, келиним Зулайка, Күйөө балам Жунус, 

жубайым Айседеп, уулум Медетбек.  
 
1989-жылы июнь айында чоң уулум Чыңгыз уулдуу 

болду.  
Каршылаштарымды акыры мыш кылып жеңдим деп, 

неберемдин атын Жеңишбек деп атадым. “Балалуу болуу 
– бакыт, а неберелүү болуу бакыттан да чоң ырыс” - деп 
Кыргыз элинин акылман уулу Исхак Разаковдун 
күндөлүгүнө жазганы калетсиз чындык экенин сезе 
алдым.  

1975-жылдын август айында мен Кашка-Суу 
МЖСинде башкы экономист болуп иштеп жүргөн учурум. 
Атамдын замандашы, мурун Чоң-Алай район болуп 
турган мезгилде райисполкомдун председатели болуп 
иштеген Саит Шерматов келген эле. Ал киши атамдын 
каза болгонун угуп, мага көңүл айтуу үчүн алыскы 
Майлуу-Суудан атайлап келиптир. Кашка-Суу 
дарыясынын жээгинде аны коноктоп, козу союп, атайын 
чай берип ызаттап отурдук. Ошондо анын өзүнүн 
башынан кечирген ар кандай жакшылык-
жамандыктарды айтып отуруп, “Адам баласынын өмүрү 
да мына ушул Кашка-Суунун дарыясындай болот экен. 
Бирде бул суу нугунан ашып кирген болсо, кайрадан 
убакыт өтүп өз нугуна түшүп ага берет. Адам баласы да 

куду ушул дарыянын агымындай өмүр сүрөт турбайбы”, - 
деген сөзү бүгүнкүдөй кулагымда сакталып жүрөт. 

Жашоонун бул көрүнүшүнө акын Жалил Садыковдун 
“Турмуш-жарыш” деген үч куплет ырын кошо кетүүнү 
ылайык көрдүм: 

 
Күндөр-айга, айды барып жыл улап, 
Мезгил тынбай өтүп жатат зымырап. 
Өмүр болсо, кочуштагы кум сымал, 
Колду жумсаң салаалардан чубурат. 
 
Мезгил керең... токтотууга арга жок, 
Арманыңды кимге айтасың, ким угат? 
Мезгил, өмүр тең тайлаша жарышса, 
Кечээ бала, эртеңки күн – абышка. 
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Бүтөт дебе тириликтин түйшүгүн, 
Турмуш-жарыш мараа чексиз алыста. 
Ошон үчүн жеңүү керек баарысын, 
Тыным албай чуркай билип жарышта. 

 
Элибизде “кээде жигит төө минет, кээде жигит жөө 

жүрөт” дегендей жөө жүргөн мезгилиңде адамдардын сага 
болгон мамилеси “күн-карама” сыяктуу өзгөргөнүн 
байкайт экенсиң. 

Адамдардын бул жашоосундагы ичи-тар, 

бирөөлөрдүн бактысына көзүн артып, анын ийгилигин 
көрө албай, котур ташын койнуна каткан терс 
мүнөздөгүлөрдү турмушта көп кездештиргенин айтып 
отурду.  

Андай адамдардын кесепетинен, Чоң-Алайдан үй-
бүлөсү менен Майлы-Сууга көчүп кеткенин да эскерип 
кетти. Мен жашоодогу мындай көрүнүшкө Эсенгул 
Ибраевдин төмөнкү эки сап ырын кошо кетмекчимин:  

 
Баары дос, турган кезде ишиң жүрүп.  
Кыйшайсаң кээси чыгат итче үрүп! 

 
 
 

ББиирр  ттууууггаанн  иинниимм  ККөөччккөөннббааййддыы  ээссккееррүүүү  
 

“Туугандын топурагы алтын” -деп элибизде жөн эле 
айтылбаса керек. Бир тууган деген бир тууган. Ошондой 
болгон соң иним Көчкөнбайдын жаркын элесине кеңири 
токтоло кеткеним зарыл го деп эсептейм. 

Иним Көчкөнбай – 1948-жылы Карамык айылында 
жарык дүйнөгө келген; Анын балалык күндөрү Дароот-
Коргондо өтүп, 1960-жылдарда атам үй-бүлөсү менен Ка-
рамыкка келгенден баштап “В.И.Ленин” атындагы орто 
мектепте окуусун улантат. Бул учурда атамдын уулдары 
мен да, Рыскул да Жогорку окуу жайында окуп жүргөн 
мезгилибиз. Үйдөгү тириликтин жүгүн Көчкөнбайдын 

аркалоосуна туура келет. Ал араң эле он эки жашка кадам 
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шилтеген учуру. Ошол мезгилдеги аба ырайы жөнүндө 

эскере кетүүнү туура көрүп турам, себеби ал жылдары 
кыш эрте түшүп, оор кар жаап, күн катуу суук болуп, жаз 
кеч келүүчү. Азыркыдай көмүр, электр жарыгы дегендер 
«уктасаң түшүңө кирбеген» - мезгил эле.  

Ошондуктан кыштан аман – эсен чыгуу үчүн Ак – 
Суунун жээгиндеги токойдон күн сайын бир эшекке отун 
жүктөп чыгуу Көчкөнбайдын күнүмдүк жумушу болуп 
келген.  

Ал өзүнүн жаштыгына карабай, кайраттуулук, 
өжөрлүк касиети менен алынын жетишинче токойдон ар 

күнү эки боо отун даярдап, эшекке артып келип, ошол 
эле мезгилде мектепке окуусунан калбай барып 
жүргөнүн, – жеңеси – менин жубайым Айседеп ар дайым 
эскерип, айтып келет. Кээде неберелериме Көчкөнбай 
жөнүндө, анын ошондой машакаттуу күндөргө балалык 
кези туш келгенин айтып, алардын эмгекке болгон көз 
караштарын калыптандырууга оң таасирин тийгизип, 
үлгү болор деген максатта айтып жүрөм.  

Менимче бул айткандарым, буларга жомок сыяктуу 
эле сезилет го. Көчкөнбайдын орто мектепти аяктаган 
жылы, мен Новосибирскиден инситутту бүтүрүп, Чоң-
Алай жумушчулар кооперациясында иштеп жүргөн 
учурга туура келди.  

Ал жетилүү аттестатын алып, жогорку окуу жайына 

барууну чечип, атам менен акылдашат да мага келет; –« 
Атам, мени сизди окууга алып барсын»– деп жөнөттү 
дейт Көчкөнбай. Мен,– мейли, сени өзүм окууга алып 
барам, керектүү документтерди даярда, жакынкы күндөрү 
Ошко ала барам» – дедим. Жогорку окуу жайларда кирүү 
экзамендери башталуу учуру да келип жетти. Биз Ошко 
келип, Көчкөнбайдын документтерин Самарканддагы Ко-
оперативдик Институтка «Товароведние» – Факультетине 
тапшырдык; Өзүн Алиакбар Сулаймановдун жашаган 
үйүнө жайгаштырдым. Алиакбар Сулайманов бул мезгил-
де Ош облпотребсоюзунда, башкарманын соода боюнча 
орун басары болуп иштеп турган. Көчкөнбайды Самар-
кандагы Кооперативдик Институтка жиберүүнү – да, Али-
акбар экөөбүз макулдашкан элек. Ошондуктан кирүү эк-
замендерин Ош пединститутунун мугалимдери алып, Ош 
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облпотребсоюзунун жолдомосу менен кирүү экзаменин 

ийгиликтүү тапшыргандардын катарында Самарканд 
шаарына баруу мүмкүнчүлүгү Көчкөнбайга да туш келет.  

Бул жерде Алиакбар Сулайманов жөнүндө бир эки 
ооз эскере кетейин: – Алиакбар да мен бүткөн Новосибир-
скидеги кооперативдик институтту аяктаган. Мен би-
ринчи курска барган жылы, ал институттун үчүнчү кур-
сунда окуп жүргөн. Биз ал окууну бүтүп келгенге чейин 
Кыргызстандан келген жердеш катарында жакын мами-
леде жолдош болуп жүрдүк. Алиакбар төртүнчү курстта 
өзүнүн группалаш Ида деген тувин улутундагы кызга 

үйлөнгөн. Анын үйлөнүү кечесин да Институттун ашкана-
сында уюштуруп өткөргөнүбүз эсимде. Жубайы Ида Ош 
шаардык соода башкармасында бөлүм башчы болуп 
иштеп турду. Көчкөнбай Институтка экзамендерди ийги-
ликтүү тапшырганына кубанып, аскердик билетин 
учеттон чыгарбастан Самаркандка жөнөп кете берет. Ал 
Самаркандка баргандан кийин аскердик билетин учеттон 
чыгарбапсың деген шылтоо менен, Институтка кабыл ал-
бай коет. Сентябрь айынын онунда, Көчкөнбай  Дароотко 
келип, Институтка өтпөй калганын мага айтат. Бул ка-
барды угарым менен, Көчкөнбайды ээрчитип, райондун 
Военкомуна Гүлчөгө келдик.  

Анын аскердик билетин учеттон чыгарып, түнү ме-
нен Ошко келдик, да тез арада Самаркандка барууну че-

чтик. 
Самарканд шаарына канчалык тез арада барсак, 

Көчкөнбайдын Институтка өтүп, окуп калышынан үмүт 
үзбөй Оштон Андижанга такси жалдап жөнөдүк. 
Андижандын аэропортуна келип, самолет менен учуп 

баралы деген оюбуз да ишке ашпады. Биз барган убакта 
Самарканд шаарына учуучу каттамдар бүтүп, эртеңки 
күнгө учууга мүмкүн болорун билдик. 

Убакытты текке кетирбейли деп, Андижан темир 
жол станциясына келдик да, Самаркандка жүрүүчү пас-
сажирдик поездге билет алдык. Самарканд шаарына 
эртең мененки саат алтыда жетип барарбыз дайын болду. 
  Андижандан пассажирдик поездин эки орундук ку-
песине түшүп бара жатканбыз. Фергана шаарына жа-
кындап калган учурда биз отурган купенин айнектерине, 
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жолго жакын жерде пахта терип жүргөн окуучу-балдар 

таш уруп, купенин терезесин талкалап салышты. Кудай 
сактап ал таш бизге тийген жок. Болгону купенин тере-
зелери майдаланып, чачырап сынып түштү. Терезеден 
шуулдап тынбай шамал кирип жатты. Мен бул кокустук-
ту ичимден жаман ойлоп, жолубуз болбой калчудай се-
зим пайда болду. Бирок, жакшылыктан үмүт үзбөй, 
Көчкөнбай институтка өтүп калар деп жолубузду улай 
бердик. Самаркандка эрте мененки саат алтыга жетип 
келдик. Темир жол вокзалынан жакын жердеги чайхана-
га барып, чай ичтик да, Кооперативтик Институтка бар-

дык. Түз эле Самарканд Кооперативдик Институтунун 
ректорунун кабылдамасына кирдик. Институттун ректо-
ру, четмамлекетке он күндүк иш сапары менен команди-
ровкага кеткенин, приемныйда отурган кыз бизге кабар-
лап, ал киши бир жумадан кийин ишке чыгат деди. Ин-
ституттун ректору Азиз Токтобаев кийинки мезгилде 
ушул биз самап келген институттун ректору болуп иштеп 
турган. 

Ал Социалистик Эмгектин Баатыры, экономика 
илимдеринин доктору. Самарканд Кооперативдик Ин-
ститутунун ректору болуп иштегенге чейин Ош райис-
полкомдун төрагасы, Кара-Суу райкомунун биринчи сек-
ретары, кийин Ташкент обкомунун биринчи секретары 
кызматтарында иштеген.  

Өзү Ош обласынын Фрунзе районундагы (азыркы Ка-
дамжай району) Пүлгөн селосунан. Кыргыздын чыгаан 
уулдарынын бири.  

Азиз Токтобаев айрыкча кыргыз жаштарына аталык 
камкордугун аябай, колунан келген жардамын көрсөтүп 
жүргөнүн Нинар Саубанов Самарканд кооперативдик ин-
ститутунда окуп жүргөн мезгилде ал киши жөнүндө мага 
айтып бергени менин эсимде эле. Ошондуктан Азиз Ток-
тобаевдан үмүтүм үзүлбөй Самаркандга шыдыр жөнөгөн 
элем. Тилекке каршы анын иш үстүндө болбой калганы 
мени өкүндүрдү.  

Үмүттүн шооласы үзүлбөй эмне болсо да окуу бөлүмү 
боюнча проректорго жолугалы деп анын кабылдоосунда 
болдук. Бул кореец улутундагы орто жаштагы адам экен. 
Мен, атайын алыскы Чоң-Алайдан- Кыргызстандан кел-
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ген максатымды айтып түшүндүрүп, жардам берүүсүн 

өтүндүм. Бирок, ал киши кабыл алуу комиссиясы чече 
турган жумуш экен, азыр комиссия таркатылды, окуунун 
башталганына экинчи жума болуп жатат, мен эч кандай 
жардам бере албайм, кааласаңар сырттан окууга кайра-
дан экзамен тапшырсаңар болот», - деп бизди узатты.  

Ошентип Көчкөнбайга Самаркандда да окуу насип 
болбоптур. Институттан көңүлүбүз чөгүп чыктык да, эми 
Самарканд шаарын бир сыйра кыдырып анан жолго 
чыгууну эп көрдүк. Шаардагы Улукбектин обсервотори-
ясын, башка дагы тарыхый курулуштардын бир тобун 

кыдырдык да, кечкурун Андижанды көздөй поездге отур-
дук. 

Эртеси Ошко келгенден кийин «Катта-Талдык» сов-
хозундагы Баш-Булак айылындагы Зоовет училищага 
бардык. Көчкөнбайдын документтерин бул бир жылдык 
окуу жайга өткөрдүк, жатаканадан орун алып, 
Көчкөнбайды бул жерге жайгаштырдым да, өз жумушума 
кириштим.  

Бул окуу жайында Көчкөнбай менен Дароот-
Коргондон Жээнбаев Камал да окуганын эскере кетейин. 
Бул окууну бүтүрүп, совхоздо шофер болуп үч ай иштейт. 
Училищада жүргөндө шоферлук кесипти да кошо окуп, 
айдоочунун күбөлүгүн алган. 
 Ушул эле жылы күзүндө Советтик армиянын ката-

рына чакыруу башталып, балдарды армиянын катарына 
кызмат өтөө боюнча призывный комиссия иштей ба-
штайт. Көчкөнбай бул комиссиядан өтүп, армиянын ката-
рына чакырылат да, Тюмень областына кызмат өтөөгө 
жөнөтүлөт.  

Армиянын катарына жөнөр алдында,- «армиядан 
алып калайын, военкоматтын начальниги менен тааныш 
болуп калбадымбы»- деп, Көчкөнбайга кеп кеңешимди 
айтсам, ал – «биздин үй бүлөдөн да бирөө кызмат өтөп 
келсин да, мен армияга барып «Служить» этип келем,»– 
деп менин кеңешиме көнбөй койгон.  

Ошентип, Тьюменде үч жыл армиянын катарында 
кызмат өтөп келди. Армияда кызмат өтөө мөөнөтү да чу-
кулдап, «дембил»– жакындаган учурда, мага кат жазып, 
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Фрунзедеги айыл –чарба институтуна сырттан окууга до-

кументтерин тапшырууну суранат.  
1968-жылдын күзүндө, инимдин документтерин 

Кыргыз айыл чарба институтуна – сырттан окуу бөлүмүнө 
тапшырдым.  

Советтик армиянын катарынан кызмат өтөп келип, 
Фрунзедеги айыл чарба институтуна сырттан окуу 
бөлүмүнө кирүү экзаменин ийгиликтүү тапшырат. 

Көчкөнбайдын айыл-чарба институтуна кирүү экза-
мендерин тапшырууга, андан ары институттун толук 
курсун ийгиликтүү окуп бүтүшүнө, ал институттун муга-

лими В. Гайдамактын көргөзгөн жардамын эскере кетей-
ин.  

Чоң-Алайда «Алай тукумундагы» койлорду өстүрүү 
боюнча (Кыргыз мал чарба илимий институту) ЮКОСто 
Кызыл-Дөң айылында илимий-лабороториясы болор эле.  

1968-жылдын август айында Фрунзеден Кир НИИЖ 
дин илимий кызматкерлери Ильяс Ботбаев, Петрейчук, 
Урийла Исмаиловалар менен Кызыл-Дөңдөн Актай аке 
болуп Дароот-Коргонго келишет.  

Мен рабкооптун Председатели болуп иштеп жүргөн 
учурум. Актай аке, аларды менин иш бөлмөмө баштап 
кирип, мени менен тааныштырган соң, -«меймандарга, 
айрым «дефицит»-(таңкыс)-өнөр жай товарлары керек 
экен. Убактың болсо, складка чейин чогуу баралы-деп 

калды. 
Мен, аларды баштап өнөр-жай сакталуучу складка 

чогуу бардык. Алар өздөрүнө жаккан айрым товарларды 
сатып алышты. Складка жакын жерде рабкооптун ашка-
насы иштегендиктен, аларды-«чай ичели», деп ашканага 

киргизип, тамак ичип, кеңири таанышып алдым. Көчкөн-
байдын айыл-чарба институтуна кирип окушуна бул таа-
нышуум зарыл эле. 

Меймандар менен кеңири сүйлөшүп олтуруп, мага 
айыл чарба институтунун мугалимдеринен бир жакшы 
тааныш керек эле, быйыл иним –«зоотехник» болом, 
айыл-чарба институтуна сырттан окусам деп аракет жа-
сап, армиядан кызмат өтөп, дембил болору менен Фрун-
зеге барсам деп, кат жазыптыр»-дедим. 
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-Анда, Урийла Исмаилованын институтта мугалим 

болуп иштеген кошунасы бар, ошону тааныштырып кой-
со болобу ?» -деп Ильяс Ботбоев жанында олтурган 
Урийла Исмаловага кайрылды. У. Исмаилова, мени ка-
рап- Мейли, Мамасаит Маматкаимович! – Фрунзеге бар-
ганыңызда Виктор менен тааныштырам, ал жагын өзүңүз 
сүйлөшүп аласыз-деди. 
 Көчкөнбай армиянын катарынан кызмат өтөп келери 
менен, Фрунзеге чогуу кеттик. Мейманканадан орун 
алып, жайгаштык да, Урийла Исмаиловна берген адрес 
боюнча ал жашаган үйгө бардык. Үй Фрунзедеги борбор-

дук аянтка жакын. Дом Правительствонун тушунда, бир 
кабаттуу беш-алты үй-бүлөгө ылайыкташтырылган 
имарат экен. Борбордук аянттын кеңейтилгендигине 
байланыштуу бул үйлөр кийинки мезгилде бузулуп 
кеткен. 

Бул күнү ошентип Виктор Гайдамак менен кең-
кесири таанышып кеттик. Виктор кийинки мезгилде 
Айыл-чарба Институтунда сырттан окуу бөлүмү боюнча 
проректор кызматына көтөрүлөт. Виктор Гайдамактын 
Көчкөнбайдын институтту ийгиликтүү бүтүрүшүнө 
жумшаган жардамын жашыра албаймын.  

Мен Чоң-Алай совхозунда Парткомдун секретары бо-
луп иштеп турган мезгил. Айыл чарба институнунун ал-
дындагы 6 айлык курста колхоз, совхоздордун жетекчи 

кадрларынын квалификациясын жогорулатуучу курс 
иштеп турган. Бул курска биздин совхоздун адистеринен 
бир адамды жиберүүгө орун берилет. Мындай 
мүмкүнчүлүктөн Көчкөнбайдын пайдалануусун туура 
көрдүм да, аны Фрунзеге атайын жолдомо менен 
жөнөттүм. Бул мезгилде Көчкөнбай айыл чарба институ-
тунун 3-курсунда окуп жүргөн учуру эле.  
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Фрунзе шаары. Көчкөнбайдын студенттик мезгили. 
 

Көчкөнбай институтту аяктап, Чоң-Алай совхозунда-
Селенционер Зоотехник»-деген кызматта иштеп жүргөн 
мезгили. 

Мен Гүлчөдө райбыткомбинаттын директору болуп 
иштеп турган элем. Ал Ош шаарына иш боюнча келип, 
совхоздо төл өнөктүгү башталып, чарбага бөлүнгөн жемди 
беш-алты машинага жүктөтүп, Чоң-Алайга жөнөйт.  

Эрте менен мен жумушка жөнөөр алдымда Көчкөнбай 
бизге жолугуп кетейин деп, Гүлчөгө бурулат.  

Көчкөнбай үйгө киргенде, инимдин ушунчалык 
арыктап, аябай өзгөргөнүн көрүп Айседеп экөөбүз 
аябагандай жаман абалда болуп, анын ден-соолугу бир 
жылдан бери мезгил-мезгили менен ооруп жүргөнүн, ал 
ооруну жаштык күч менен, көтөрүп жүргөнүн байкадык. 

Бир сааттай дасторкондун үстүндө чай ичип отуруп, 
анын ден-соолугуна кайдыгер карагандыгын, 
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даарыланууга эмне тоскоолдук болуп жатканын сурап 

отурдум. 
Ошол убакта “Чоң-Алай” совхозунда директор болуп, 

Осмонов Бекмамат иштейт эле. Көчкөнбайды совхоздо 
төл алуу компаниясы аяктаганча иштеп тур, андан кийин 
совхоздун башкы зоотехник кызматына котором, ишти 
өткөрүп алып эки жылдык эмгек отпускаңдын эсебинен 
эс алып ден-соолугуңду чыңдап келесиң деп уруксат 
бербей жатканын айтты. 

Мен, буга абдан капа болдум да, сен жаштык 
кылыпсың, ден соолукту эч кандай кызматка же акчага 

сатып ала албайсың, ошондуктан анын айтканына көнбөй 
койсоң болмок экен, эми тез арада ооруңду алдын ала 
дарылоо зарыл, ден-соолугуңа карагын. Дароот-Коргонго 
барарың менен врачтарга кайрылгын, ал жерде врачтар 
жетишерлик деңгээлде даарылабай турганын байкасаң, 
Ошко Облбольницага жөнөп келе бергин. Эгерде Б. 
Осмонов (совхоздун директору) сенин дарыланышыңа 
дагы тоскоолдук кылса, мага кабар бер. Мен өзүм аны 
менен байланышам дедим. Көчкөнбай, мен өзүм эле 
баргандан кийин Осмоновго айтып түшүндүрөм, 
жыйынтыгын сизге билдирем деп, биз менен 
кайырлашып Дароотко жөнөп кетти. 

Инимдин ушул жолугушуудагы абалы, менин көз 
алдымдан кетбей, көп ойлондуруучу болду. 

Көчкөнбай бизге Гүлчөдө жолугушуп кеткенден 
кийин дагы жумушка чыгып, бир жумадан ашык иштеп 
жүрүп, анан ооруусу күчөп Дароот-Коргондогу 
участкалык ооруканага жатып калат. 

Анын ден-соолугун телефон менен өзүнөн сурап 
турдум. Бирок, баари бир өз көзүм менен көрбөсөм 
болчудай эмес. Көөнүм жай албай, сар-санаа боло бердим 
да, Дароотко барууга туура келди. 

Көчкөнбайдын абалы баягы бир ай мурун Гүлчөдө 
көргөнүбүздөн бир топ эле начар болуп, чүнчүп кетиптир. 
Врачтар менен сүйлөштүм, кечээ бөйрөккө “блокада” 
жасадык дешти. Бирок, анын таасири деле эч билинбей, 
абалым мурункудай эле деди Көчкөнбай. 

Бул ооруканада, анын жакшы болуп айыгып 
кетишине көзүм жетпеген соң, аны Ошко облбольницага 
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алып кетүүнү чечтим. Ал эми мындай учурда бир 

тууганыңдын кадыры, анын тагдыры кандай болот деп 
кооптонууга туура келет экен. Карамыктан Рыскулду 
чакырып (ал Карамык айылындагы В.И.Ленин атындагы 
орто мектепте математика сабагынан мугалим болуп 
иштеп турган эле), Көчкөнбайды Ошко облбольницага 
алып баралы деп макулдаштык. 

Ош областык оорукананын кардиология бөлүмүнө 
алып бардык, Рыскул Көчкөнбайдын жанында карап 
жатууга туура келди. Көчкөнбай бир жумадай 
даарылангандан кийин деле, эч кандай өзгөрүүлөр 

байкалбады. Мен Гүлчөдөн тез-тез келип кабар алып 
турдум. Рыскул бир жумадан өтүп, дарылануу эч пайда 
бербей жатканын, дарылап жаткан врачтын да, анын 
жакшы болуп айыгып кетүүсүн чече албай жатканын 
айтып ыйлап калды. 

Мен да көзүмдөн аккан жашты ага билгизбей 
акырын арчыдым да, эми биздин колубуздан келе турган 
жумуштун баарын жасайбыз, кайрат кылып, инибиздин 
өмүрүн Кудайдан тилеп туралы деп аны жоошутуп 
отурдук. Анан, Рыскул бүгүн саат 10до “консилиум” 
өткөрөбүз деп врачтар топтолуп Көчкөнбай жаткан 
палатага келишерин айтты. “Консилиум” өткөрүүгө 
облбольницанын башкы даарыгери Сергеев деген орус 
улутундагы врач-кардиолог болуп киришти. Мен да 

кирейин десем, силерден бирөөңөр катышсаңар болот 
деди. 

Рыскул кошо кирип, Көчкөнбайдын абалын көрүүгө 
катышып чыкты. Мен Сергеевге жолугуп, эми кандай 
болот? Ден-соолугу оңолобу? - деп мени 

тынчсыздандырып жаткан суроолорду бердим. 
А.Сергеев, мени кимиси болосуң деп сурады, мен бир 

тууган улуу агасы болом дедим. 
Ошондо ал мындай деп айтканы такыр эсимден 

кетпейт: 
Кыргыздар, ар дайым оорууну алдын алуу керек 

экендигине маани бербейсиңер, “теперь уже поздно” 
деди. 

Мен, Фрунзеге алып барамын санавиация менен 
десем - Фрунзе эмес Москвага алып барсаң да, медицина 
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эч кандай жардам бере албайт, кеч болуп калыптыр 

деди, “оттуда труп привезешь, да не обижайтесь” деп 
чыгып кетти. 

Эми биздин айлабыз түгөнүп, эмне кылабыз, деп 
Рыскул экөөбүз ушунчасында ооруканадан чыгарып, 
Карамыкка үйүбүзгө алып кетүүнү чечтик. 

Врачтар менен сүйлөшүп, Гүлчөдөн дагы ийне 
сайдырып, түнү менен (түнкү саат 11де) жолго чыктык. 
Сары-Таш айылына келген мезгилде, машинанын 
айдоочусу Ильяс (ал менин кызмат машинамда айдоочу 
болуп иштейт эле) – Мамасаит аке, мен абдан чарчадым, 

сиз Дароотко чейин машинаны өзүңүз айдаң - деп 
суранып калды. 

Сары-Таш айылынын погранзаставасындагы жолду 
тосуп күзөттө солдаттар турчу посттон өтүп, мен рулга 
отурдум. Түнкү саат экилер болсо керек, жеңил машина 
“Жигули-полулюкс” деген маркадагы менин өздүк 
машинам менен жолго чыктым. 

Биз Дароот-Коргонго таңга маал саат төрт чамасында 
айылга кирип келдик. Бизди коштоп келе жаткан “ГАЗ-
53” маркасындагы автомастерская анда Рыскул жана 
Айседеп Райбыткомбинаттын башкы инженери жана 
айрым кызматкерлери чогуу келе жатышкан болчу. 

Дароот-Коргонго келгенибизде келинибиз 
Минаварды (Көчкөнбайдын аялы) ооруканада 

дарыланып жаткан жеринен больницадан чыгарып, 
Карамыкты көздөй жол тарттык. Жер жарып, таң атып 
калганда “Сары-Камыштан” өтүп баратып, уйкуга көзүм 
илинип кетип, Шиве айылынын аялдамасынын тушунда, 
машина жолдон түшүп кетти. Ойгонуп кетип, 
машинамды токтото калдым. Кудай жалгап, машинанын 
эч жери эч кандай урунду болбоптур. Артта келе жаткан 
“автомастерской” келгиче, кайра жолго чыгып, 
Карамыкка күн эми тийген убакта үйгө жетип келдик.  

Карамыкка келгенден кийин эки сутка Көчкөнбай 
эсине келбей төшөктө жатты. 

Үчүнчү сутка өткөндөн кийин эсине келип, 
кадимкидей сүйлөп, тамак ичип, түзөлө баштады. 

Көчкөнбайдын ден-соолугу жакшы боло түшкөнүнөн 
биз бир топ кубанып, көңүлүбүз көтөрүлүп, эми жакшы 
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болуп кетет экен деген үмүт пайда боло баштады. 

Мен кызматташтарымды (Гүлчөдөн кошо бизди 
коштоп келишкен) Гүлчөгө жөнөтүп, өзүм эки-үч күн 
инимдин жанында боло турайын деп чечтим. Көчкөнбай 
күн сайын өзүнүн акыл- эсине келип ушарланып, ден-
соолугу бир топ жакшырып калгандай туюлуп жатты. 

Кара-Тейит айылында Ажар эже деген табып кемпир 
бар болчу. Ал эже менин апамдын эжелеринен эле. Ошол 
табып эжеге Көчкөнбайды алып барып, тамырын 
карматып келели, деп Рыскул үчөөбүз Кара-Тейит 
айылына бардык. 

Ажар-эже Көчкөнбайдын тамырын кармап көрдү, 
анан бизге “Көчкөнбай эми жакшы болуп кетет, каалаган, 
табы тарткан тамагын бере бергиле, алыс жакка 
догдурга деп кыйнабай эле тургула,” - деп бизди узатып 
койду. 

Ошондо алыска алып барбагыла дегени мени 
ойлондура түштү. Бирок, ал кемпир Көчкөнбайдын узакка 
жашай албастыгын билип, каалаган тамагын бергиле 
дегени да ошондон улам экенин, Көчкөнбай каза 
болгондон кийин түшүндүм. 

Карамыкта бир жумага жакын инимдин жанында 
туруп, ал бир топ жакшы болуп калгандан кийин, Оштогу 
врачтар эч нерсе билбей эле, бизди коркутуптур деп 
ойлодум, да жумушка Гүлчөгө жөнөп кеттим. 

 – “Көчкөнбай мен эми жумушка бара берейин, сен 
жакшы болуп калдың” - дедим. 

– Ака, мейли ишиңизден калбай бара бериңиз, менин 
буттарым какшап ооруп жатат, ичине мехтен койдуруп, 
маасы тиктирип жөнөтүп койсоңуз деди”. Мен анын эки 

бетинен жыттап, кайырлаштык да Гүлчөгө жөнөп кеттим. 
Бир жума өткөндөн кийин Рыскул мага телефон 

менен байланышып “Көчкөнбай дагы приступ болуп 
жатат” деп кабарлады. 

Ошол эле күнү-түнү менен Карамыкка келдим, 
Көчкөнбай бир топ начарлап калыптыр, кайрадан “кома” 
абалга түшүп, өзүнүн эсин жогото баштаптыр. Эртеси 
Дароот-Коргондон дарыгерлерди алып Карамыкка 
келдик. Көчкөнбайдын оң жак колунун баш бармагында 
“сыздоок” сыяктуу чоң эле бүдүр чыккан экен. Аны 
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врачтар “күйдүргү” чыккан турбайбы, аны кесип салабыз 

дешти. Ошол эле замат дарыгер хирург менен, Жээнбек 
экөө (көп жылдардан бери фельдшер болуп иштеп 
жүргөн) Көчкөнбайдын оң жак колунун баш 
бармагындагы жараны – “күйдүргүнү” операция 
жасашып, эми жакшы болуп кетет дешип, колун 
таңышты да Дароотко кайра кайтышты. 

Бирок, Көчкөнбай бул “күйдүргү” деген дарттан эч 
кандай жылыш болгонун сезген жок. 

Адам баласы бул жарык дүйнөдөн кетер учурунда, 
өзүнүн акыл-эсине толук келип, айлана-чөйрөнү, өзү 

туулуп өскөн жерди суктана карап, жаратылыштын 
керемет сулуулугуна көзү тойбой кандайдыр жаратканга 
шүгүр келтирип, жашоодон түңүлбөй, кыйылып 
тургандай абалда болот окшойт. Ошентип иним 
Көчкөнбай тагдырдын буйругу экен өмүр суусу түгөнүп, 
кырчындай жаш курагында, чыныгы дүйнөнү көздөй 
жөнөп кете берди. 

Анын жаркын элеси, санаалаш замандаштарынын, 
бир туугандарынын, артында калган эки кызынын 
эсинде түбөлүккө сактала бермекчи. 

“Өлгөн өзүнүн шору” деген сөз бар элибизде. Мына 
азыр инимден калган чоң кызы – Дариха (бул кыздын 
ысмын Көчкөнбайдын өтүнүчү боюнча Дариха деп мен 
атаган элем.) –эки кыз, бир уулдун сүйүктүү энеси. Ал 

эми кичүүсү Патила бир уул, бир кыздуу болушуп, жашоо 
кечирүүдө. 

 Көчкөнбайдан уул бала болбоду, кудайдын бергени 
кыз балдары болгонуна да, анын ысмын өчүрбөй жүрүшөт 
деп, кудайга шүгүр кыламын. 

“Кызы калды изи калды, уулу калса өзү калды” деп 
айтышат турбайбы элде. 

Ошентип биз атабыз 58 жаш курагында каза 
болгонуна, атабыз жаш өттү деп, бушайман болуп, 
кайгыбыз эскирбей жүргөнүбүздө, Көчкөнбай кырчындай 
жаш курагында отузга жашы жетпей, бул дүйнө менен 
кош айтышты. 

Карамык айылындагы “Кызыл-Коргон” көрүстөнүнө 
атабыздын бейитинин жанына Көчкөнбайдын жайын 
каздырып, ошол жерге койдук.  
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Адам баласынын тагдырындагы жакшылык-

жамандыктын бүт баардыгы Алланын буйругу менен 
болчу иш экен. Ал эми мен Карамыкка барып-келип 
жүргөн учурумда атам менен Көчкөнбайдын мүрзөсүнүн 
тушуна токтоп, Куран окуп, жараткандан алардын жаны 
жаннатта болуусун тилеп жашап келүүдөмүн. Ушул эле 
(жайканада) менин сүйүктүү Чоң-Энемдин да мүрзөсү 
жатат.  

Көчкөнбайдын кырчындай жаш кезинен, армиянын 
катарында кызмат өтөп жүргөн Тюмендин ызгардуу 
катаал суугунан бөйрөгүнө суук тийгизип, ал кийин 

айыкпас дартка айлангандыгын ар дайым эстей калам. 
Азыр анын жаркын элесин эстеп отуруп, анын ишке 
берилип, ден-соолугуна карабай, ооруну алдын албай 
жаштык күч-кубат менен кенебей жүрө бергенине аттиң 
деп арман кылам. Бул арман деген аалам жаралганда эле 
кошо жаралган белем. Бири кем дүйнө дегени ушундай 
турбайбы. 

Адам баласы кандай гана оору болбосун,анын алдын 
алуусу, ден-соолукту сактай билүүсү абзел. Андыктан 
ден-соолукту эч кандай байлыкка же алтынга сатып 
алууга болбостугу акыйкат чындык экени белгилүү. 
Ошондуктан элибизде “Ден-соолук - чоң байлык”, же 
болбосо “Биринчи байлык – ден-соолук, экинчи байлык – 
ак жоолук, үчүнчү байлык – жүз соолук” деген макал-

лакаптар айтылып жүрөт да. Ошондуктан адам баласы 
кандай гана ооруу болбосун, анын алдын алуу менен ден 
соолукту сактай жүрүүсү зарыл экендигин белгилеп, 
төмөнкү сүйлөмдү айтмакчымын: «Мудрый и Замеча-
тельный врач Пол Брегг говорил, «За деньги можно ку-

пить кровать, но не сон, еду, но не аппетить; Лекарство, 
но не здорове; дом, но не домашный очаг; Книги, но не 
ум; украшения, но не красоту; Роскошь, но не культуру; 
Развлечения, но не счастье; религию, но не спасение. И к 
этому нечего добавить.  

Атаганат, Көчкөнбай иним! Кантели , Алла Тааланын 
амирине айла жок тура...  

 “...Өмүр-өтөр, а өлүм татаал... туулдуң өлдүң.  
Өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек... эмгек гана 

адамды түбөлүк жашатат...” деп Кыргыздын улуу инсаны 
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Исхак Раззаков жазып кеткендей. Адамды эл үчүн 

жасаган ак эмгеги гана түбөлүк жашатат - дегенге мен, 
Аалы Токонбаевдин “Биз өмүрдөн өтүп кетсек, эл 
эмгектен эскерсин!...” деп айтканын кошуп айтар элем. 

Мына ушундай, катардагы эмгекчил. Үй-бүлөдөн биз 
төрт уул, алты кыз тарбияланып өсүп өндүк. Апабыз 
Кыздаркан байбиче – көп балалуу “Баатыр эне”, бүгүнкү 
күндө 87 жашка кадам шилтеп бакубат өмүр сүрүүдө.  

Тагдырдын буйругуна эч кандай айла жок экен, 
атабыз Маматкайым 58 жаш курагында дүйнөдөн өтүп 
кетти. Биздин (уулдарынын) жакшылыгын, урмат-

сыйыбызды жакшы көрбөй, жаш өтүп кеткени арман 
болду деп кайгы тартып жүрдүк. 

Мына ушинтип өмүр өтө берет турбайбы, - Ооба, бул 
жерде Жеңижок акындын «Турбайбы» деген ыр саптарын 
кыстара кетсем да ашыкча болбос: 

 
Өз огунан жаңылбай, 
Жер айланат турбайбы. 
Асмандагы ай-жылдыз, 
Тең айланат турбайбы. 
 
Күн-түн менен алмашып, 
Кете берет турбайбы. 
Өмүр таттуу көрүнүп, 

Өтө берет турбайбы. 
 
Аккан суулар кайрылбай, 
Ага берет турбайбы. 
Мезгил тынбай канатын, 
Кага берет турбайбы. 

 
 

ААттаа  жжууррттттуунн  ттааррыыхх  ббааррааккттааррыыннаанн  
 
Тарыхка кайрылган учурда Кыргыз элинин бүгүнкү 

жана өткөн мезгилдеги турмушу жөнүндө азын-оолак сөз 
кылуу ашыкча болбос. Биз, кыргыздар, байыркы элдерге 

кошулабыз. Жалпысынан алганда дүйнөдөгү көп элдер 

www.bizdin.kg



 

 174 

сыяктуу эле кыргыздардын сабаты жетишсиз бойдон 

кала берген. 
1917-жылдагы улуу Октябрь Социалисттик револю-

циясынан кийин Коммунистик партия менен Совет 
мамлекетинин камкордугу астында кыргыз эли да толук 
сабаттуу, экономикасы жана маданияты өнүккөн элдерге 
кошула алды. В.И.Лениндин жетекчилиги менен ага ти-
ешелүү шарттар түзүлгөн. 

Кыргызстан 1924-жылы Автономиялык область, анан 
1926 жылы Автономиялык Советтик социалисттик рес-
публика болуп РСФСРдин составына кирген. 

Кыргызстандын тарыхый кыска мөөнөттө билимдүү 
жана илимдүү болушунда орус элинин салымы эбегейсиз 
зор. Муну эч качан, эч ким эстен чыгарбоого тийиш. 

Албетте, караңгы элди маданиятка, илим-билимге 
жеткирүү үчүн Республикабыздын партиялык жана со-
веттик органдары да өтө зарыл болгон чараларды 
көрүшүп, ар тараптан ойлонулган саясий уюштуруу 
иштерин жүргүзүшкөн. 

В.И.Лениндин «Окуу, окуу, жана окуу» деген акыл-
ман осуятын иш жүзүнө ашырып, сабатсыздыкты жоюу 
Совет мамлекетинин көңүлүнүн борборунда турган. Со-
веттер союзунун территориясында, анын ичинде Кыр-
гызстанда да жүздөгөн жаңы мектептер, балдар бакчала-
ры курулуп, көптөгөн жогорку жана атайын орто адистик 

окуу жайлары ачылып, окубаган улан-кыздар калган 
эмес. 

1930-жылдары СССРди өнүккөн индустриялуу, жаңы 
нуктагы айыл-чарбалуу, эли билимдүү жана маданияттуу 
өлкөгө айландыруу саясаты жүргүзүлүп, көптөгөн жакшы 
иштер башталган. Өзгөчө артта калган крайларга көңүл 
бурулган, аларга керектүү жардам көрсөтүлүп турган. 
Биздин Республикада да тамак-аш, кыш, кийим-кече 
тигип чыгаруучу заводдор, фабрикалар курула баштаган. 

Айыл жерлеринде ирилештирилип-
коллективдештирилген чарбалар, колхоздор жана сов-
хоздор уюштурулган. 

Айыл-кыштактарда, шаарларда тез аранын ичинде 
башталгыч, жети жылдык жана орто мектептер ачылган. 
Алардын алдында сабатсыздыкты жоюу максатында 
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«Ликбез» (Ликвидация безграмотности) деген, кечинде 

окуй турган курстар уюштурулуп, жашы улгайганган-
дарды окута баштаган. 

Бирок, жогоруда айтылган элибиздин келечегине ба-
гытталган чараларды иш жүзүнө ашыруунун үстүндө кал-
кыбыз жапа тырмак аркеттенип жаткан мезгилде, 1941-
жылы каргашалуу Ата Мекендик согуш башталып, алар-
дын көпчүлүгү токтоп калган, бардык каражат жана күч 
фронтко жумшалган. 

Согуш учурунда (1941-45 жылдар) жумушка жарактуу 
эркектер (жаш жигиттер) батышка согушка кетип, биз-

дин райондун (Чоң-Алай) жаштарынын Кызыл-Кыядагы 
шахтага, Кадамжайдагы сымап комбинатына, Хайдар-
кандагы сурьма комбинаттарына (трудовой фронт) эмгек 
фронтуна жөнөтүлүп, колхоздордун айыл-чарба жумушт-
арын аялдар, жаш балдар, карыган чал-кемпирлердин 
аткаруусуна туура келди. Биз жаш балдар кошко кошул-
ган өгүздөрдү жетелеп, чарчаган мезгилибизде айрым 
жоош өгүздөргө минип алып, кош айдоого жардам берээр 
элек. 

Узакка созулган кандуу согуш аяктагандан кийин, 
согуштан бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү эли-
бизден кайраттуулукту, чыдамкайлык менен талыкпаган 
зор эмгекти талап кылды. Орчундуу жана эң зарыл масе-
лелер катары жаңы ишканаларды куруп, ишке киргизүү, 

эл чарба тармактарында эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү, 
ал үчүн тиешелүү адистерди, квалификациясы жогору 
деңгээлдеги жумушчуларды даярдоо зарыл эле. 

Республикабызды мына ушундай оор абалдан чыга-
рууда (1945-61-ж.ж.) Кыргызстандын таланттуу уулу 

И.Р.Раззаковдун ишмердүүлүгү жөнүндө айта кетүүнү 
ылайык көрдүм. 

Исхак Раззаков 5 жыл Кыргыз ССРнин Өкмөтүн баш-
карып, 11 жыл Республиканын Компартиясынын Борбор-
дук Комитетине биринчи катчы болуп иштеген. Анын 
атасы Раззак «кызыл аяк» уруусунан болгонун ал туулуп 
өскөн Лейлек районундагы «Ичкилик» уруусундагы жер-
дештери даана айтып, менин партиялык мектепте чогуу 
окуган Лейлектик жолдошторум да (Калыков Абдырах-
ман, Раимкулов Бочор) Исхак Раззаков менен бир уруу-
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дан экенимди айтып калышчу. 

Ал киши республиканын кызыкчылыгы менен 
жашап, коммунисттерине таянып, кызматташ жол-
доштору, жетекчи кадрлар менен бирдикте көптөгөн 
иштерди жасап, өтө уюштуруучулук, иш билгичтик, 
чынчылдык, адамга күйүмдүү касиет сапаттарын, били-
мин жана илимин Ата Мекенибиздин өркүндөп-өсүүсүнө 
бардык күчүн жумшаган экен. Кийинки жылдары Кыр-
гызстан союздун башка республикаларындай эле көп 
тармактуу индустриялуу-агрардык мамлекетке айланды, 
жаңы деңгээлдеги жумушчу табына, өзүнүн улуттук ин-

телигенциясына ээ болду. 
Республикада илим-билим өөрчүдү, сабатсыз, кат та-

аныбаган адам калбады. Булардын баарын конкреттүү 
мисалдар, ондогон жаңы курулган обьектилер, окуу жай-
лары, даярдалган адистеринин саны, адабият менен ма-
даниятка болгон өзгөрүүлөр жана башка көптөгөн факты-
ларды келтирип, далилдөөгө болот. Бирок анын кажети 
жоктур деп эсептейм. 

Жалпылап айтканда, жергиликтүү кадрларды даяр-
доо, аларды тарбиялап кызматтан-кызматка көтөрүү 
И.Р.Раззаковдун көзөмөлүндө болгонун И.В.Сталиндин 
«кадрлар баарын чечишет» деген таамай көрсөтмөсүн 
жетекчиликке алып, ошондой эле республикада жашаган 
башка улуттардын өкүлдөрүн да эстен чыгарбаган, эл 

аралык достукту бекемдөөгө катуу аракеттенгендигин 
белгилеп кетсем аша чапкандык болбос. 

Бөтөнчө кыргыздарды түндүк жана түштүккө, уруу-
урууларга, жек-жаатка бөлгөндөрдү катуу сындаганын, 
андайлар саясий жактан артта калгандар, тарбиясы, ма-

данияты жетишпегендер дегени, бүгүнкү күндө да маани-
мазмунун жоготпогондугун белгилеп кетмекчимин. 

Эгемендүүлүк эркин заман биздин бактыбызга туш 
келген жылдардан баштап, уулдарым Медетбек, 
Эмилбек, Улукбектер үй-бүлөлөрү менен Ош шаарында 
отурукташып, үй-жайлуу болуп жашап келишет. Мен жу-
байым Айседеп менен уулдарыбыздын үйүндө болгон 
мезгилдерибизде неберелерибиз менен убакыттын кан-
чалык тез өтүп жатканын да сезбей калабыз.  

Касиеттүү Ош шаары - неберелеримдин киндик каны 
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тамган кичи мекени болгондугун эске алып, азын-оолак 

анын тарых барактарына кайрылууну эп көрдүм. 
 Ош шаарынын тээ алыста калган (мындан 50-60 

жыл мурдагы) абалын мен сүрөттөп айта албаймын. Азы-
ркы күндүн эң бийигинде туруп алып, басып өткөн жолго 
кылчайып карасам бүгүнкү Ош – тарыхтын татаал да, 
улуу да жолун басып өткөн Ош.  

Азырга чейин Ош эмнеликтен «Ош» деп аталып кал-
гандыгын жоромолдоодон башка анык боло электигин 
билем. 

Тарых барактарын карап кийинки жылдардагы Сула-

йман-Тоосунун, Ак-Таштын, Саймалуу-Таштын, Керме-
Тоонун этектеринде археологиялык табылгалар Оштун 
маданияты бир кездердеги ар түрдүү улуттун майда ма-
данияттардан куралгандыгы, андан бери 3000 жыл 
өткөндүгүн байкайсың. Улуу жибек жолунун тому болгону 
да белгилүү. 

Оштун жаратылыш шартына саресеп салсам, бул 
байыртан бери адамдарды суктантып кызыктырган жана 
алардын эсине сакталып калган. 

Буга Мухаммед Захреддин Бабурдун «Фергана айма-
гында абасы таза жана жагымдуу Ошко окшогон шаар 
жок» - деп айтканы жетиштүү болор. 

Ал эми Ошту Сулайман-Тоосуз элестетүү мүмкүн эмес. 
Созулуп кеткен Керме-Тоонун уландысы же болбосо ба-

шталышы, ал эми Ак-Буура дарыясынан салаа-салаа бо-
луп түшүп келген каналдар жана арыктар бул аймактын 
ажарын ачып турат. 

Оштун түштүк жагында анчалык алыс эмес жерде 
Папан өрөөнү жайгашкан. Ал Кичик Алай жана Алай тоо-

лорунун босогосунда турат.  
Айтылуу Ак-Буура дарыясы мына ошол Папан өрөөнүнүн 
баш жагынан куралып келет. 

Дарыяга Кичи Алай тоолорунун эң бийик чокула-
рындагы мөңгүлөр агып кошумча сууну берип турат. 

Ошондуктан Ак-Буура түштүктүн сугат тармакта-
рындагы, бөтөнчө пахтачылык менен жемиш бактары-
нын, жүзүм менен жашылча-жемиштин каны катарында 
саналат. 

XIX кылымдын аягынан тартып Ак-Бууранын сол 
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жээгине жаңы шаар түшө баштаган. Натыйжада, 

курулуштар пландуу түрдө жүргүзүлүп, почтанын жана 
телеграфтын, аскер оорукансынын жана оорукананын, 
башталгыч окуу жайынын жана орус жергиликтүү 
мектебинин, чиркөөнүн жана мейманкананын, ки-
нотеатрдын капиталдык имараттары, ошондой эле жеке 
менчик үйлөр пайда болгон. 

Ак-Бууранын эки жээгине тең чоң парк зонасы, ал 
эми дарыя аркылуу бетон көпүрө курулган. Шаардын 
аянты 17 чарчыга жакын чакырымга жетип, 6166 түтүн 
болуп, 50 миң адам, анын ичинде 1,5 миң орус жашаган. 

1920-жылы Ошто кирпич, акиташ, булгары заводдо-
ру, тигүү жана токуу устаканалары продукцияларды чы-
гара башташат. 1927-жылы Ошто пилла заводу иштей 
баштаган. 1929-жылы Оштон Кара-Сууга чейин темир 
жол курулат. 

Ал эми 30 жылдарда курулган Ош – Хорог авто жолу 
«крыша мира» болгон Памирди Ош менен түбөлүккө бай-
ланыштырды. 

40-жылдарда Ошто 8 орто жана 5 жети жылдык 
мектеп, айыл-чарба техникуму, мугалимдер институту 
болгон. 

Союз таркаган мезгилге чейин Ошто 1979-жылы пай-
даланууга тапшырылган Оштогу өндүрүштүк пахтадан 
кездеме токуу комбинаты, «Оштогу машина куруу заво-

ду» (насосный завод), «Ак жибек» (шелккомбинат) 
иштеп турган. 

Бүгүнкү күндө шаарда 44 жалпы билим берүүчү 
мектеп, анын ичинде эки мектеп-гимназия, бир нече ли-
цей, эки интернат, ОшМУ, ОшТУ, ОшКӨУ, медициналык 
институт, мындан тышкары шаарда айыл-чарба техни-
куму, педагогикалык жана медициналык окуу жайлары, 
курулуш жана автожол, соода техникумдары, бухгалтер-
лер мектеби, беш кесиптик-техникалык окуу жайы бар. 

Бүгүнкү Ош үч жүз миңден ашуун калкы бар, сексен үч 
улуттун өкүлдөрү жашаган шаар болуп саналат. 

1994-жылы Ош шаарында бир эле жылдын ичинде он 
жети миң чарчы метр турак жай курулуштары курулган. 
Кыргызстандагы маданияты өнүгүп жаткан шаарлардын 
бири облустун борбору Ош экендиги баарыга белгилүү. 
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Бүгүнкү шартта орус эли менен кыргыз элинин 

достугу мындан ары дагы бекемделип, өткөндөн өрнөк 
алып, келечекке ишенимдүү караганда гана, ошондой эле 
бири бирин сыйлаганда: тилин, дилин, салт-санаасын 
үйрөнгөндө гана чыныгы достук болот. Бул жерде 
чындыкты айтуу калыстык болот деп ойлоймун, анткени 
биз орус тили аркылуу илимге-билимге маданиятка 
жетишкенибизди айтып коюу абзел. 

Ошондуктан мурдагы Совет эли орус эли менен 
бирдикте, түбөлүк достукта гана өз экономикасын 
көтөрүп, өз бетинче гүлдөп өнүккөн өлкө боло алаарына 
ишенсе болот. Азыр биз бир доордон экинчи доорго өткөн 
учурда жашап жатабыз. Ошондой эле демократияны 
багыт тутуп, бардык коомдук түзүлүштөрүн кайра 
реформаланышында Кыргыз эли бүгүнкү жашоосун 
башынан кечип жатат. 

Канткен менен Совет бийлигинин 70 жылдыгында 
Кыргызстан басып өткөн жолду акыл-эстен өткөрүп 
баалоо менен эрксизден Кыргызстан үчүн эң улуу 
жемиштүү учур болгондугун эскересиң. Мейли, кээ бир 
демократтар, реформаторлор ал учурга кара көө жаап 
жамандай берсин. 

Ушул кыска мезгил ичинде Кыргызстан миң жыл 
баса турган жолду басып өттү десем аша чапкандык 
болбос. Элдин баардыгы сабаттуу, 70-80 пайыз эл орусча 

так сүйлөйт жана өз оюн так эркин билдирет. Билген 
адамга бул өтө мааниси зор мезгил. Мурдагы Советтер 
Союзунан, өнүккөн капиталисттик өлкөлөр эл чарбасын 
пландаштырууда жана жөнгө салып иштетүүдө көп 
үлгүлөрдү алышкан. Мен, жогорку билимдүү экономист 

катары, пландаштыруу эл чарбасын бардык жагынан 
экономикалык кризистерди болтурбай анын пландуу 
өнүгүшүнө шарт түзгөнүнө ынанганмын. Социализм 
мезгилиндеги пландоо капиталисттик өлкөлөрдө болгон 
кризистерди болтурбайт эмеспи. Бул жагынан 
социализмдин артыкчылыгы аларга сабак болгон. Мен 
Совет доорундагы Кыргыз элинин басып өткөн 
жолундагы ийгиликтерине азын оолак токтолуу менен, 
бүгүнкү Кыргызстан жөнүндө ойлогон ойлорумду айткым 
келет. 
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Биз өлкөнү өнүктүрүүдө бүткүл дүйнөлүк шарттан 

улам алардын жакшы жактарын алуу менен талыкпай 
эмгектенүү керек. Ошондой эле орус элинен 
туруктуулукту, акылмандуулукту, кыйынчылыктарды 
жеңе билүүнү, боорукерликти жана интернационалдык 
духту өзүбүзгө сиңиришибиз зарыл. Ал эми немец элинен 
ушунчалык үнөмдүүлүктү, тактыкты, сөзгө бекемдикти 
алышыбыз керек. 

Мына ушул жерде Совет доорундагы инженер 
Смеляковдун «Деловая Америка» деген китебинде 
капиталисттик өндүрүштөгү (айрыкча убакытты кандай 
үнөмдөө), эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү, айыл-
чарбасындагы бардык жумуштарды механизациялоодогу 
ыкмаларын биздин жерибизге ылайыкташтырып 
пайдалансак кандай жакшы болор эле. 

«Деловая Америка» – бул китеп орус тилинде 
басылып чыккан, менин өздүк китептеримдин 
текчесинде турат. 

Н.Смеляков «Деловая Америка» – (записки 
инженера, 1970-ж.) китебинин автору, Лениндик 
сыйлыктын лауреаты, СССРдин тышкы соода 
министрининин биринчи орун басары, АКШ да бир топ 
мезгилдер болуп, анын өнөр-жай, соода, айыл-чарба, 
калкты тейлөө жана башка тармактарындагы 
жетишкендиктер менен андагы орун алган мүчүлүштөр 

жана кемчилдиктер жөнүндө, ар түрдүү иштерман 
адамдар менен болгон жолугушуу мезгилиндеги ой-
пикирлерин топтоп, инженердик көз менен жазылган 
бул чыгарма мага 1972-жылы «Чоң-Алай» совхозунун 
партиялык уюмунда секретарь болуп иштеп жүргөнүмдө 

колго тийген. Фрунзеде бир айлык парткомдордун 
секретарларын Кыргызстан КП БКнын алдындагы курста 
окуп жүргөндө китеп магазининен сатып алган элем. 
Н.Смеляковдун «Деловая Америка» деген китебинин аты 
эле айтып тургандай Американын жашоо; турмуш-
тиричилиги жөнүндө мындан отуз беш жыл илгери 
кандай абалда болгонун, андагы көп тармактуу 
өндүрүштүн эң алдыңкы прогрессивдүү жол менен илим 
менен техниканын, уюштурулган иштерман адамдардын 
чыгармачылыгын, китепти окуп чыккандан кийин 
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менин оюма да ар кандай жакшы пикирлер, ойлор пайда 

болгонун, анын айрым үлгүлөрүн биздин совхоздун 
өндүрүшүндө пайдалануу жөнүндө эңсеп жүргөнүмдү айта 
кетмекчимин. 

Совет доорунда мамлекеттик менчик толугу менен 
мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп, өндүрүштүн ийне-
жибине чейин мамлекеттик пландоо комиссиясы 
(Госплан) аркылуу жүргүзүлүүчү эле. Бул пландуу 
экономика (плановая экономика) социализмдин 
экономикалык кризистерди болтурбоодогу, 
капиталисттик экономикадан жогору турган 
артыкчылыгы болчу. 

Азыркы күндө (СССР урагандан кийин) бул 
капиталисттик системанын айрым үлгү ала турган 
жактарын гана эскерип кеткеним оң болчудай. 

Н.Смеляковдун чыгармасын азыр да кызыгуу менен 
бир сыйра окуп олтуруп, АКШ дагы айрым 
(контрасттарга) карама-каршылыктарга, оош-
кыйыштарга, жакшы-жаман, оң-терс көрүнүштөргө 
саресеп салсак болчудай. Мындагы негизги максат: 
биздин кичинекей Кыргыз мамлектибизде социализм 
учурундагы коомдук менчиктин жеке менчикке өткөн 
мезгилинде АКШ дагы иштерман адамдар жеке 
ишкерлердин жасаган укмуштуудай өндүрүштү 
уюштуруп, ага кеткен чыгымдын кайтарымдуулугун 

тездетип, аз эле убакта «пайда» (прибыль) таап 
өндүрүшпү же соода ишканасыбы, же эл чарбасынын 
башка тармактарыбы, айтор бир сөз менен айтканда 
капиталисттик коомдогу үнөмдүүлүк, «бизнес» (англис 
тилинен которгондо акча табуу, прибыль – пайда табуу) 

сыяктуу экономикалык закондорду туура пайдаланууга, 
эң башкысы – эл чарбасында убакытты үнөмдөп, ашыкча 
чыгымдарга жол койбой, өндүрүштү натыйжалуу 
уюштурган ишкерлердин айрым иштеринен үлгү алууга 
болорун эске алуу менен төмөнкү мисалдарды 
чагылдырмакчымын: Н.Смеляков өзүнүн чыгармасында 
«Деловая Америка» – кыргызча «Ишкер Америка» десем 
түшүнүктүү болор, өзүнүн чыгармасында тоок 
фермасындагы өндүрүштү мисалга келтирип, андагы 
«безотходное производство», жөнөкөйлөп айтканда, 
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тооктон эч кандай таштанды калдык же болбосо отход да 

чыкпай турганын, өндүрүштө кала берсе анын «парин» 
тамакка жараксыз этин, сөөгүн топтоп, аны кайра 
иштетүүчү фабрикага өткөрөт. Ал фабрикада тооктун 
жемине ылайыкташтырып кайра иштетип, тоок 
фермасына баалуу жем катарында аларга сатат. Ал эми 
тооктун кыгын кымбат баалуу жер семирткич катарында 
пайдаланышат. Ошентип тооктун пайда бербеген эч 
нерсеси калбайт. Мындай өңүттөн карап, Н.Смеляковдун 
тили менен айтканда: «Что от курицы ничего не 
пропадает, кроме пения». Ушундай эле мисалды 
фермерлердин иштеринен да байкаса болот. Америкалык 
бир фермер үй-бүлөсү менен болгону аялы, кызы (ишке 
жарамдуу) үч киши өзүнө бекитилген 30-40 гектар аянтка 
жүгөрү өстүрүп, андан эң жогорку түшүмдү жаратканын, 
жумуштун бүтүндөй бардыгын механизация менен 
бүтүргөндүктөрүн мындайча сүрөттөйт: Фермер өз 
менчигиндеги трактору менен айдап, сээп, отоп, чаап 
ж.б. иштерин өзү жалгыз бүтүрөт. Анын түшүмүн 
жыйноодо аялы менен кызы жардамга келишет. Ушул 
эле аянтта даяр продукцияны кардарлар келип сатып 
алышат. Фермер өндүргөн продукциясын базарга же 
башка жакка алып барып өткөрүү түйшүгүнөн кутулат. Ал 
эми жүгөрүнүн данынан башка, малга тоютка керектүү 
жагын, өзүнүн карамагындагы уйларына тоютка 

даярдап, аны ошол эле жакын жердеги фермасына 
топтойт. Силосту да ушул жерге даярдайт. Фермер саан 
уйларын электр машина аркылуу саадырат. Сүттү бул 
жерден атайын машина тартып кетет. Ферманын башка 
жумуштары да бүтүндөй механизациялаштырылган. Ал 

эми жазында болсо (түз жер болгондуктан) электр тогу 
жүргүзүлгөн зымдар менен тосулган атайы аянттарга 
жайып, бул жерде падачы дагы пайдаланылбайт. 
Бүтүндөй Американын өндүрүшү жалаң гана пайда 
табууга жана акча табууга (бизнес) ылайыкташтырылып, 
убакытты үнөмдөө менен жогорку өндүрүмдүүлүккө жана 
эң аз суммадагы материалдык чыгымдарды жумшоо 
менен көп продукция алуу, жогорку жана натыйжалуу 
өндүрүштү уюштурууга багытталган. Андагы завод 
фабрикалардын, транспорттордун, акча каражаттарын, 
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кыскасы кыймыл аракеттин бардыгы «үнөмдүүлүктү» 

жогору баалаган ишкерлердин жасаган жумуштарын 
толугу менен жазып отуруунун кажети жокко деп 
эсептеп, жаңы Кыргызстанда да ар бир жумуштун нарк 
насилине, анын пайдасы менен зыянын эсептеп, 
убакытты үнөмдөө менен чыгармачылык жигер менен 
илимдин, техниканын прогрессивдүү жаңы жолдорун 
ишкерлердин натыйжалуу пайдалануусун каалар элем.  

Айтмакчы, ар бир элдин өзүнчө жакшы сапаттары 
болот эмеспи. 1978-жылдын июль айында Фрунзеге 
жумуш боюнча командировкага барып «Пишпек» 
мейманканасында Армения Республикасынын Жеңил 
өнөр жай министри болуп иштеген армян жигит экөөбүз 
бирге туруп калдык. Ал жигит Фрунзеге биринчи жолу 
келген экен. Ал мага кана кыргыздардын өзгөчө жакшы 
жактарын көргөзө аласыңбы? - деди. Мен кыргыздардын 
меймандостугун далилдеш үчүн аны тамак-ашты жакшы 
даярдоочу «Киргизия» ресторанына алып бардым. Ал 
жерден кыргызча ыр, музыка заказ бердим. Дегинкиси 
ага көңүл жылытарлык улуттук эч нерсе деле көрсөтө 
албадым.  

Мейманканадан кайтып келгенибизде маектешип 
олтуруп ал айтты: – «Биз ар бир Союздук республикалар 
өзүбүздүн улуттук маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек, 
ар бирибиздин улуттук жакшы салт-санаабыз бар, аны 

дүйнөгө таанытуубуз зарыл!» - дегени жадымдан эч 
качан кетпейт. Бул армян жигиттин айткандарын 
баамдап көрсөм, ар бир элдин улуттук жакшы салт 
санаасын үйрөнүүгө жана сиңирүүгө боло турганын, ошол 
эле мезгилде өзүбүздүн кыргыз элинин улуттук салт-

санаасындагы жакшы көрүнүштөрдү башка элдерге 
жайылтуубуз керектигин, дүйнөдөгү элдерге «кыргыз» 
деген эл, «Кыргызстан» деген мамлекет бардыгын 
даңазалап жүрүүнү унутпашыбыз керек. 

Ушулардын баарын тактап келип, биздин бактыбыз, 
биздин келечегибиз өзүбүздүн колубузда экенин эске 
алуу менен көздөгөн максатка талыкпай биримдикте биз 
кыргыз эли «Бир жакадан баш, бир жеңден кол 
чыгарып» элдин, айрыкча жаштардын келечегин ойлоп 
эмгектенишибиз керек. 

www.bizdin.kg



 

 184 

Ошондо гана биз көздөгөн цивилизациялуу, өнүккөн 

демократиялуу Европанын жана Азиянын алдынкы 
өлкөлөрүнүн үлгүсү катары, адам баласы суктана турган, 
өзүнчө бир мамлекет болушубуз мүмкүн. А үчүн эң 
башкысы, бир чарчы өз жерибизди көздүн карегиндей 
сактап, үнөмдүүлүк менен иштете алышыбыз зарыл. 
Андан да эң башкысы, өндүрүштө илим менен 
техниканын жана технологиянын эң жаңы 
жетишкендиктерин колдонуу менен жогоруда 
жерибизди үнөмдөгөндөй бир литр суубузду да элдин 
пайдасына үнөмдөп иштетишибиз абзел. 

Ошол эле мезгилде коомдук жана мамлекеттик 
кызматтагы жетекчилердин жоопкерчилигин арттырып, 
аларга болгон талапты күчөтүш керек. Эскиден калган 
майдалык, уруу-урууга, региондорго бөлүнүү, ичи тарлык 
сыяктуу өтө кейиштүү жагдайларыбыздан арылууга 
тийишпиз. 

Бул кемчилдиктер, эң оболу, мамлекет башкарган 
жетекчилерден, интеллигенциянын өкүлдөрүнөн жана 
ошолордун жүргүзгөн саясатынан келип чыгаары, бул 
терс жагдайлар кыргыз калкынын аброюн төмөндөтүп, 
анын ынтымагына шек келтирээри анык. Ар бир 
мамлекетте эң орчундуу маселе – бул балдар, өсүп келе 
жаткан жаш муундар. Балдар проблемалары менен 
бардык деңгээлде алектениш керек: мамлекет да, үй-бүлө 

да, мектеп да, коомчулук да. Илим билим бул эң сонун, 
бирок балдарды руханий жана эстетикалык тарбиялоо 
жөнүндө да унутпоо керек. Эгерде чоңдор балдардын бош 
убактысын уюштурууга жана аларга эң сонун 
толкундатуучу сезимдерди» берүүгө жардам беришпесе 

анда алар көчөдө өз ишин жасайт. Азыр көпчүлүк учурда 
ушуну байкап жүрөм. 

Эми улуттук идеология тууралуу бир эки ооз – менин 
паамымда Совет доорунда Коммунисттик партиянын 
идеологиясы, ошол мезгилде жаштардын акыл эсине б.а. 
аң-сезимине терең сиңдириш, ар тараптан мектепке 
чейинки курактан баштап бала бакчалардан, андан ары 
мектепте идеологиянын калыптанышына зор маани 
берилип, катуу контролдукта болор эле. Ал эми азыркы 
биздин жаңы коомубузда мындайча айтканда эгемендүү 
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Кыргызстанда кайсы, кандай идеология болоорун 

мамлекет тарабынан көз салынбай, көңүл бурулбай 
калгандыгы мени көп ойлондурат. Совет доорунда 
патриотизмге, эл жерди сүйүүгө, улууларды урматтоого, 
эмгекти сүйүүгө, интернационалдык духта тарбиялоого 
зор көңүл бурулар эле. Кала берсе коммунисттик мораль, 
жаштардын моралы деп күндөлүк жүрүм-турумда жаштар 
коомдо кандай болорун жакшы өздөштүрүлүшүнө талап 
күчтүү эле. Азыр бул маселеге мамлекет тарабынан зор 
маани берилүүсү зарыл деп ойлойм. 

Өзүмдүн турмушта байкап, жашоодо, турмуш-
тиричиликте төмөнкү мен баалуу деп эсептеген 
кеңештеримди ар дайым эске ала жүрүшүн урпактарга, 
окурмандарга сунуш этемин: 
1. Бүгүн колуңдан келе турган, жасап бүтүрүп кое 

турган ишти эртеңкиге калтырба. 
2. Арзан экен деп өзүңө артык баш, керексиз дүйнөнү 

сатып ала бербе. 
3. Өз колуңдан келе турган ишти жасап бер деп 

башканы кыйнаба. 
4. Акча колуңа тийе электе, төлөп коем деп соода 

кылба. 
5. Кайыштырган ачкачылыкка, кайыктырган ызгаарга 

караганда, карып кылган намысты коргоо кымбат. 
6. Тамакка тойбой калдым деп эч качан өкүнбө. 

7. Көңүл сүйүп ишетеген иштин оордугу билинбейт. 
8. Ар кандай нерсенин эң жеңил жагын бычып, 

салмактай бил – өзүңө жеңил болот. 
9. Эгер ачууң келип кетсе онго чейин, эгер ачууң 

ашынып баратса жүзгө чейин күбүрө, ачууң пастап 

кетет. 
 
 

ЭЭггееммееннддүүүү  ээррккиинн  ааттаа  ммееккеенниимм  
 

Кыргызстандын советтик доордо өсүп өнүгүшү, 
андагы жетишилген ийгиликтер жөнүндө жогоруда 
кыскача баяндап кеттим. Эми эгемендүүлүк келип 

Кыргыз Республикасы өз алдынча эркин мамлекет болду. 
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Дүйнөдөгү эң чоң держава СССРдин ыдырашы 

экономикалык байланыштардын үзүлүшүнө дуушар 
болду. 

1990-жылдан жаңы заман башталат. Республика 
Президенттик башкарууга өтүп, аны башкаруу 
жетекчилик тажрыйбасы жок, өнөр жай менен айыл-
чарбасын, кыскасы эл чарбасынын бардык эле 
тармактарын жакшы билбеген, окумуштуу-физик Аскар 
Акаевдин бактысына туш келет. 

Совет доорунда курулган завод, фабрикалар жана 
башка ири ишканалар тонолуп, таланып, 
«приватизация» деген түшүнүк, прихватизацияга 
айланып, кээ бир чоң ишканалар атайы «банкротко» 
айланып, арзыбаган акчага сатылып жатты. 
Республиканын аймагындагы түстүү метал, темир-
тезекти тазалап, Кытайга сатууга жетишип, 
жумушсуздук өкүм сүрө баштайт. Ал эми айыл-
чарбасында өндүрүштүк базалардын имараттары, айыл-
чарба техникалары бүтүндөй үлүшкө таратылып кетет. 

1989-1990-жылдагы статистикалык маалымат 
боюнча райондогу 250 000 майда жандык, б.а. кой, эчки 
тоюттун жетишсиздигинен кыштан араң жан болуп 
арыктап өлүм-житимге дуушар болот. Ачкачылыкка 
дуушар болуп, арыктаган өлөсө койлорду ар бир 
чарбанын жумушчу кызматкерлерине тез арада 

бөлүштүрүлүп таркатылат. Натыйжада, бул койлордун 
көпчүлүгү ар бир короодо, ар кимдин сарайында арам 
өлүп, чарбалар негизинен толук эле зыянга учурашат. 
Аны алган адамдар да эч кандай пайда көрө албаган.  

Мындай бөлүштүрүүгө жогору жактагы жетекчи 

чиновниктер тарабынан көрсөтмө болгондуктан, эч 
кимдин жоопкерчилиги жөнүндө сөз болбойт. Менин 
жеке көз карашымда, биз сыяктуу тоолуу мал-чарба 
райондордун калкынын тез арада жана түздөн-түз жакыр 
болушуна ушундай саясий сокур, туура эмес 
жетекчиликтин кесепети тийди деп эсептейм.  

Республика боюнча ач-жылаңач, жакыр адамдар 
көбөйдү. Жыл сайын үй-бүлөсүн, кала берсе бир жанын 
багуу үчүн ар бир айылдан Казакстанга, Россияга кетип 
жаткандар көбөйдү. Мен бул жерде башка район, 
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шаарларды жазбай эле, өзүмдүн жердештеримдин 

азыркы күндө Москва, Саратов, Красноярск, 
Екатеринбург, Ростов, Хабаровск, Санкт-Петербург 
шаарларында иштеп, үй-бүлөлөрү менен жашап 
жатышканын айтсам жетиштүү. Ал эми Казакстандын 
Алма-Ата, Астана шаарында курулушта иштегендер да 
арбын.  

Бийликке кокусунан келип калган экономиканын эң 
жөнөкөй закондорун түшүнбөгөн, республиканын 
экономикалык географиясын билбеген жетекчи 
сөрөйлөрдүн Ак үй, көк үйдө отурушканынын кесепетинен 
өлкө 2,5 млрд. доллар карызга батып калганына ичим 
ачышат.  

И.В.Сталиндин «кадрлар баарын чечет» деп 
айтканына ынанбай кое албайсың. Чындыгында кадрлар 
мыкты болсо, президенттин да кадыр-баркы бийик 
болмок. Эң эле жөнөкөй бир мисал: Алай району илгертен 
мал-чарбасын өнүктүрүп, калкы мал багып, негизинен 
мал менен турмуш кечирип келген. Анткени, Алайдын 
аймагы, башкача айтканда жалпы территориясы 
тоолорду, жайыттарды түзүп, дыйканчылык жүргүзүүгө 
ылайыктуу айдоо аянттары аз, райондун калкы 
негизинен жылкы, топоз, кара малды эсептегенде 250 
миң баш кой, эчкини багып, андан тиешелүү эт, жүн 
өндүрүп тиричилик өткөрүп турган болсо, жогорку 

жактагы бийликтин өкүлдөрү мындай факторду эске 
албастан, болгон кой эчкини жана башка малдарды 
дээрлик бардыгын бир заматта, башкача айтканда бир 
айдын ичинде бөлүштүрүп, таратып жок кылган. Мына 
ошонун кесепети: жумушсуздукту, жакырчылыкты алып 

келгенине күбө болуп отурабыз.  
Бийик даражадагы чиновниктердин ашкере 

коррупцияланышып, алдым жуттумга белчесинен 
батышы акыры барып элдин кыжырын кайнатып, 
социалдык жарылууну жаратты да, бийликтин 
алмашуусуна алып келди. Мына ушуга байланыштуу 
«азыр жалкоолор менен аңкоолор гана уурдабайт экен» - 
деген сөздөр да бекеринен айтылбаса керек.  

Ошентип 24-март 2005-жылы бийликтин 
алмашуусун кайсы бир адамдар же чиновниктер эле 
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жасаган жок. Аны ач жылаңач абалдан тажаган, мындай 

бийликтен кутулгусу келген эл жасады. Ага эл-журтун 
тобокелге таштап, качып кеткен жетекчилердин күнөөсү 
түрткү боло алды десем жаңылбасмын.  

Бүгүнкү жаңы заманда бийликтин бардык эле 
баскычтарында отурган «азаматтарга» – … Коом деген 
сени менен мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да 
таза болот… - деп, И.Р.Раззаков белгилеп кеткен, тунук 
акыл-насаатын иш жүзүндө эске ала жүрүүлөрүн каалар 
элем.  

Менин басып өткөн өмүр жолумдун көпчүлүк мезгили 
совет учуруна туш келди. Мен тоолуу райондун тургуну 
катарында 55 жашымдан ардактуу эс алууга чыктым. 
1990-жылы жаңы заман келди, анын нугун өздөштүрүү 
оңой-олтоң болгон жок. Уулдарымдын бардыгы Оштогу 
Мамлекеттик университетин бүтүрүшүп, жогорку 
билимге ээ болушту. Бирок мугалимдердин эмгек 
маянасынын аздыгынан бул тармакта азыраак эле 
иштешти. Уулдарым менен чогуу кредит (насыя) алып, 
далай карыз болуп, кайра бутка турдук. Базар 
экономикасынын өзүнө жараша азап-тозогун, ысык-
суугун баштан кечирдик.  

«…Ишти акыл менен иште. Эгерим сезимге 
жеңдирбе. Алданып каласың. Сезимди акылдын эркине 
баш ийдире алсаң анда пайдаң да арбын болот…» - деп, 

И.Р.Раззаков күндөлүгүнө жазгандай, базар экономикасы 
бир топ эле кыйынчылыкты жаратты. Аны жеңүүгө 
кажыбас кайрат, туруктуу эрк, сабырдуулук мүнөз гана 
керек эле. Адамдагы мындай касиеттүү сапаттар менде 
жана уулдарымда бар экендигин айтсам мактангандык 

болбос.  
«Иштен качкан адам идирексиз адам. Инабаттуу 

өмүр сүрөм десең иштен тажаба… Ак иштеген адам акыры 
жамандык көрбөйт. Иштей бил… Иш сенин зарылдыгың 
болгондо гана турмуштун өтөлүнө чыга жашайсың…» - И. 
Раззаковдун күндөлүгүнөн. 

Кыргыз элинин кеменгер, чыгаан уулу Исхак 
Раззаковичтин турмуштан алган акылман кептерин ар 
дайым эске ала жүргөнүм менин турмушумда да ар 
кандай тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды жеңүүдө оң 
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таасирин берди. Ошондой эле И.Раззаковдун акылман 

сөздөрүн эскерип жазуумда орустун улуу жазуучусу Лев 
Толстойдун төмөндөгү бир сөзү мага көбүрөөк түрткү берди 
дегим келет. 

–Жаштардан көп угасың: «Бирөөлөрдүн акылы менен 
жашагым келбейт, өзүмчө акыл ойлошум керек» - деп. 
Мен аларга айтаар элем: «Даяр акыл турса аны ойлоп 
табам деп азап тартуунун кажети канча? Даяр нерсени ал 
да, сапарыңды ула. Адамзаттын күчү ушунда».  

Демек, турмушубузда ар дайым кылымдардын 
кыйырын баскан акылмандардын кептерин, асыл 
ойлорун окуп, ага маани берип пайдалана жүргөнүбүз 
абзел.  

Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын экономикалык 
абалына саресеп салып карай турган болсок, бир топ 
жетишкендиктерге күбө болобуз. Эмгекчил, мээнеткеч 
адамдар жашоо шарттын жакшырышына өбөлгө түзүп 
жатышат. Алардын катарына бизнесмендерди, жеке 
ишкерлер тобун кошууга болот. Өздөрүнүн талыкпаган, 
тынымсыз эмгегинин натыйжасында элди жумуш 
орундары менен камсыз кылышып, мамлекеттин 
казынасына ири өлчөмдөгү каражат төгүшүп, калкты 
жакырчылык турмуштан чыгуусуна салым кошуп 
келишүүдө. Мен, бул жерде уулдарым менен жаңы 
замандын тар кыя, тайгак кечүүсүнөн туура жол таап, 

чымырканып, талыкпай, эмгектенгенибиздин 
натыйжасында алгылыктуу ийгиликтерге жетише 
алгандыгыбызды жашыра албайм. Мындай ийгиликтер 
кайдан, кантип жаралганын санап отуруунун зарылдыгы 
жок.  

Адамды адам кылган эмгек экени чындык. Адам 
канчалык эмгекчил болсо, эл керегине жараары да 
талашсыз. Мына ушундай өңүттөн карап, айтканда:  

Уулдарым! Ак эмгек, күмүштөй болгон пешене тер 
менен жаралган ишиңердин үзүрүн көргүлө, демекчимин. 

Менин жашым пенсия курагына жеткен жылдар 
элибизге эркиндик – эгемендүүлүк келип СССР деген улуу 
держава ыдыраган учурга туш келди. Мамлекеттик мен-
чиктеги завод - фабрикалар, колхоз – совхоздор жана 
башка ишканалар, приватташтырылып, жеке менчик 
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пайда болду. Бир заматтын ичинде чарбалардын (колхоз, 

совхоздордун) мал мүлкү үлүшкө бөлүнүп, таркатылып 
жатты. Үлүшкө бөлүнгөн малдан совхоздун малчылары, 
деги эле совхоздо иштеген жумушчу кызматчылардын 
дээрлик көпчүлүгү пайда көрө албады. Анткени, акыркы 
жылдары кышка карата тоют даярдоого жетерлик көңүл 
бурулбагандыктан кыштан мал арык чыгып, үлүшкө 
бөлүнгөн малдар өлүмгө дуушар болду. Биз жашаган Чоң – 
Алай совхозундагы жерди үлүшкө бөлүштүрүүдө да калы-
стык болгон эмес. Айдоо аянтардын жакшы жерлерин, 
биринчи кезекте, совхоздо иштеген «атка минерлер» 

андан кийин совхоздун малчы, жумушчу, механизатор-
лору - Үлүшкө болуп алышат. Совхоздун аймагындагы 
Медицина, Эл агартуу, Соода жана башка ишканалардын 
кызмат керлерин «Өгөй балага» жасалган мамиле жаса-
лып, аларды үлүшүнө начар жерлер бөлүнгөн. Биздин 
үлүшүбүзгө да «Кум -Талаа» Участкасынын 7,5 га жер 
бөлүндү, бул жердин аты өзү айтып тургандай – «Кумдуу - 
Талаа» экен.  

Эмнеси болсо да бул аянтты инилерим менен 
жакшылап өздөштүрүүгө аракет жасап «Ак – Суу» дыйкан 
чарбасын уюштурдук.  

Тилекке каршы, бизге бөлүнгөн аянтка суу жетпей 
айдалган эгинибиз убагында сугарылбай үзгүлтүккө учу-
рап жатты. Натыйжада, жерге жумшалган чыгымыбы-

зды да каптата албай, зыянга учурадык. 
Замандын агымына жараша, мен уюштурган «Ак - 

Суу» дыйкан чарбасы зыянга учурап, биз күткөн 
көрсөткүчтү бербеди.  

Уулдарым менен «коммерция» жасоого кириштик.  
Алгачкылардан болуп Дароот – Коргонго чакан мен-

чик дүкөн курдук, дүкөндүн атын «Ак - Суу» - деп атадык.  
Мында негизинен азык-түлүк, ун жана башка элге 

биринчи керектелүүчү товарларды сатууну колго алдык. 
Сатуучу болуп уулум Эмилбек иштей баштады. Магазин-
дин сыйымдуулугуна ылайык товарларды Оштон ташып 
келүү өзүнчө машакат эле. Себеби бүгүнкү күндөгүдөй ав-
тотранспорт жетиштүү эмес эле, болгону. «Пазик» марка-
сындагы эки автобус жүрүүчү.  
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Ар күн сайын Дароот–Коргонго эрте мененки саат ал-

тыда жүргүнчүлөрдү алып жөнөр эле.  
Ушул автобустун орундуктарынын арткы жагындагы 

бош орунга, бир күн мурда даярдаган жүктү кенже уулум 
Улукбек таң азанда, башкача айтканда, таңкы саат төрт – 
бештерде көтөрүп келип жайгаштырып турчу. Бул мез-
гилде, ал Ош Пединституттунун физмат факультетинин 
үчүнчү курсунда окуп жүргөн. 

Эгемендүүлүк келди, демократия деген ушул деп – 
элдик бийликке чүмкөнүп, өз көмөчүнө күл тарткан «аза-
маттар» арбыды. Алардын айрымдары биздин ишибизге 

(коммерцияга) түздөн түз бут тосууларын улантып, мага-
зинди мыйзамсыз тез-тез текшерип көнүп алышты.  

Аларга ПОВДнын начальниги Ташкулов, салык ин-
спекциясынын башчысы Алмаматовдордун жосунсуз жо-
руктарын эскере кетмекчимин. 

Алгачкы жылдары – рыноктун ыркыраган ызгаардуу 
шамалы бир топ эле шаштыбызды кетирип, шайыбызды 
оодарды. Бирок, үмүттүн шооласы үзүлбөйт эмеспи. За-
мандын оңолушунан үмүтүбүздү үзбөстөн, сабырдуулук 
менен «Сабырдын түбү сары алтын» демекчи, кыйынчы-
лыктарга, ар кандай бут тосууларга моюн сунбай, алдыга 
карай чечкиндүү кадам таштай бердик.  

Адам баласынын жашоосу нансыз, суусуз, абасыз 
мүмкүн эместигин баарыбыз жакшы билебиз. Алла таала 

аба менен сууну адамга эч бир мээнетсиз пайдаланууну 
белек кылган. Ал эми нанды жеш үчүн тиешелүү эмгек 
жасоо зарыл экендиги белгилүү. «Ким иштесе, тиштейт», 
- деген акылмандын сөзү да ушуга байланыштуу да. Мен, 
Бул жылдары (1990-2005 жылдар) Бишкектеги «Акун», 

«Эрт», «ВЭК», «БМК», жана Кара-Балтадагы ун комби-
наттары менен тыгыз байланыш түзүп, Ош областынын, 
айрыкча Ош шаарынын тургундарын ун менен 
мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ташып келип, камсыздоонун 
үстүндө иштеп келдим.  

– Рынок (нарк) экономикасында адамдар ар түрдүү 
тармактарда жан багуунун амалын издеп, жан талашып, 
«коммерция»- жасабаганы калган жок. Биз, уулдарым 
менен ар тарапка жүгүрбөй, бир гана ун менен иштөөнү 
тандап алдык.  
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Акырындап, бүктөлгөн кагаздай жазылып, бүркөө 

күндөй ачылып дегендей бутубузга тура баштадык. Да-
роот – Коргондо жердештерибиз үчүн (күйүүчү, майлоочу 
майлар менен камсыздоо максатында АЗС курдук. Бул 
жумушту «тубаса инженер») уулум Медетбек өзү башын-
да туруп бүтүрүп, пайдаланууга берди. Аны бир тууган 
агасы Чынгыз, балдары менен алгылыктуу иштетип жа-
тышат.  

2002-жылы, айылдын борборуна башкача айтканда 
Борбордук оорукананын жанына «Чынара» аттуу 
дүкөндүн курулушун бүтүрдүк. Бул курулушка да «инже-

нер куруучу» - Медетбек чоң күч жумшады.  
Ушул «Чынара» дүкөнүн жанындагы чоң курулуш 

жөнүндө токтоло кетейин: Бул жердеги имарат, илгери 
1950- 70 жылдары Чоң – Алай керек – жарак коомунун 
конторасы болгон. Аны «приватташтыруу» мезгилинде, 
Чоң – Алай керек жарак коомунда иштеген Каңдыбаевдын 
менчигине өтөт. Бул имаратты уулум Эмилбек сатып алат 
да, анын ордуна азыркы күндүн агымына ылайыктап чоң 
дүкөндүн имаратын курган. Бул имарат 
 Дароот – Коргон айылынын көркүнө көрк кошуп турат.  

Жыл өткөн сайын күндөп, түндөп чыдамкайлык, са-
бырдуулук, кажыбас – кайрат менен тынбай эмгектен-
дик.  

«Кулча иштеп, Хандай жаша» - демекчи, пешене 

терди агызып,ак эмгегибиздин акыбети кайта баштады. 
2005 жылы Чоң- Алайда фермердик чарба уюштурдук. 
«Күнгөй - Өтөк» кыштоосуна 350 – 400 баш майда 
жандык баткандай сарай менен үч бөлмөлүү чабандык үй 
тургуздук. Бул курулуштардын бүтүшүнө жубайым Айсе-
деп да кеп кеңешин берип, куруучулардан такай кабар 
алып турду.  

- Биз кандай гана жумуш болбосун, жапа тырмак чо-
гуу киришип, ынтымакта тегиз иштеген касиетти баа-
лайбыз. Ошондуктан жабыла көтөргөн жүктүн оордугу 
жок. Бүгүнкү күнү да «сеники», «меники» деген 
түшүнүктөн алысбыз. Чоң – Алайдагы фермердик чарба-
бызды да уулум Чынгыз жетектеп келүүдө.  

2007-жылдын күзүндө Кызыл – Кыя шаарынын бор-
бордук базарында Эмилбектин жетекчилиги менен 30 м 2 
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жерге, жаңы проект менен соода ишканасына ылайык-

талган имараттын курулушу башталды.  
2006-жылы Ош шаарында Медетбектин жетекчили-

ги менен «Агросоюз» аттуу фирма ачтык. Өнөктөш болуп, 
Бишкектен «ОРИКС» компаниясынын жетекчиси Алмаз-
дын да, бараандуу салымын айта кетүүнү туура көрдүм. 
Бүгүнкү күндө турмуш – шартка жараша уулдарым Ме-
детбек, инилери Эмилбек, Улукбектер менен Ош шаа-
рында үй – бүлөлөрү менен, неберелерибизди куунак 
өстүрүп ынтымакта жашап турушат.  

2006-жылы Турциядан «Ак дегирмен» деген ири 

фирмадан, суткасына 50 тонна ун чыгаруучу заводдун 
жабдыктарын алып келдик. Заводдун курулушуна Ме-
детбек менен Улукбек түндү түн дебей, күндү күн дебей, 
чымырканышып, талбай иштешти. Уулдарымдын эмгек-
чилдиги, зээндүүлүгү, өжөрлүгү, аракетчилдиги өз жеми-
шин бере баштады. 

 2006-жылдын декабрь айында завод ишке киришти. 
Жогорку сапаттагы биринчи, экинчи сорттогу ун чыга-
рылды. Завод Ош шаарында курулгандыгына байланы-
штуу, чыгарылган ундун атын «Ак-Буура» деп атадык., 
Ишканада 40 жумушчу иш менен камсыз болду.  

2007-жылдын эсебине, мамлекеттик казынага 8,0 
миллион сомдон ашыгыраак өлчөмдө налог төлөндү.  

Заводко жакын жерде көзү азиздердин жатаканасы 

жайгашкан, ал майыптарга да мезгил – мезгили менен 
жардам берилип турат. 2007-жылдын декабрь айынын 
этегиндеги болуп өткөн жер титирөөнүн кесепетинен жа-
быр тарткан Кара-Суу районунун Бек-Жар, Кара-Сөгөт, 
Тогуз-Булак айылдарынын тургундарына 2 тонна бирин-

чи сорттогу ун жардам берилди.  
Ошентип, бүгүнкү күндө калкыбызга Казакстандан 

алынып келген буудайдан даярдалган жогорку сапатта-
гы унду үзгүлтүксүз тартуулоонун үстүндө иш 
жүргүзүлүүдө.  

Азыркы учурдун талабына жооп бергендей заман бап 
ишкананы куруу, айтканга гана жеңил. Аны «Тереңдикти 
чөккөн билет, бийиктикти чыккан билет», - дегендей өз 
башынан өткөргөн гана адам түшүнөт. 
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Уулдарыбыздын ак эмгек, пешене терин агызып эм-

гектенип иштеп жүрүшкөнүнө жубайым Айседеп менен 
жараткандын бизге берген бактысына миң ирет ыраазы 
болуу менен, Кудайдан балдарыбызга биринчи иретте 
чың ден-соолук, узун-өмүр, бактысын кеңири бере көр 
деп, тилеп келүүдөбүз.  

Турмуш өз чимиригинде, өз огунда. Анын агымында-
гы оош-кыйышка, ачуу таттуусуна кабылып жашоо ула-
нууда.  

 
«Жашап келем өткөнүмө наалыбай, 

 Ж ашап келем, марып дагы марыбай. 
 Эл катары … Эл ичинде жүрөмүн,  
Өргө тарткан өмөр жолун дагы улап» 

 
 – Ооба, өмүр деген, ал адамдын сапары экени анык. 

Жашымдын улгайып баратканына наалыбай, бул 
жашоодо балдарыма акылым жеткен, кеп-кеңешимди 
айтып, - «адамды ак эмгек гана максатына жеткирерин» 
айта жүрүүдөмүн. 

 Жогоруда эгемендүүлүктүн соңку жылдарында, ак 
эмгек менен жаралган айрым жетишкендиктерибизди 
учкай айтып өттүм. 

Адам баласы бул жарык дүйнөдө алдына жакшы мак-
сат, ой-тилек,зор үмүт менен өмүр сүрөт. Демек, максат-

сыз жашоонун өзү супсак жана маңызсыз.  
Уулдарымдын максаты: - Биримдикте, «Бир жакадан 

баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып», калкыбыз үчүн 
талбай эмгектенип, болгон мүмкүнчүлүктү натыйжалуу 
пайдаланып, өндүрүштү кеңейтүүнүн үстүндө изденүү ме-
нен, өлкөбүздүн казынасына өздөрүнүн салымын кошо 
берүү. Ооба, алдыңарда аткарыла турган жумуштар ар-
бын. Аларды турмушка ашырууда, өлкөбүздө тынчтык, 
бейкутчулдук болушу зарыл. Алла таала элибизди, бөөдө 
кырсыктардан, ар кандай алааматтардан сактай көрсүн!  

Эмесе сөзүмдү Эсенгулдун төмөнкү ыр саптары менен 
аяктап, ак эмгегиңердин үзүрүн көрө бергиле, - демекчи-
мин:  

 
Босогоң бекем, түндүгүң бийик. жүрсө экен,  
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Кылыгын кызың, адабин уулуң жоготпой.  

Бүркөлбөй күнүм, нуруңду тегиз себе көр,  
Арамды – адал, жалганды – чындык жеңе көр.  
Жаштарга ыйман, карттарга нысап бере көр!  
 
 

“Ла илаха иллаллоху, 
Мухаммаддур расулуллох” 

 

ХХаажж  ссааппааррыы  жжөөннүүннддөө  
 

Менин тагдырыма Алланын буйругу менен Меккеге 
барып, зыярат жасап хажи болуу мүмкүнчүлүгү туш 
келди. Хаж Ислам дининдеги парз болгон улуу 
ибадаттардын бири болуп эсептелет. Парз Ислам 

дининдеги аткарууга милдеттүү амал, парз амалдарын 
аткарган адам сооп алат, аткарбагандар болсо шексиз 
күнөөлүү болот.  

Ислам дининдеги негизги парз амалдарына токтоло 
кетүүнү зарыл деп ойлоймун. Алар: 
1. Ислам дининин чындыгына ишеним келтирүү; 
2. Күнүнө беш маал намаз окуу; 
3. Рамазан айында орозо тутуу (отуз күн); 
4. Зекет берүү; 
5. Эгер мүмкүнчүлүгү жетсе өмүрүндө бир жолу ажыга 

баруу. 
 

Ислам жана ыйман жөнүндө төмөнкүлөрдү белгилеп 
кетүү ылайыктуу:  

– Ыйман деген – (араб сөзү, ишеним дегенди 
билдирет)  
Алла-Тааладан келген чындык, динге ишенүү жана моюн 
сунуу,  

– Ал эми Ислам деген түшүнүк – Алла Таалага баш 
ийип, моюн сунуу жана анын чындык динине ишенип, 
ушул динде буюрган амалдарды ишке ашыруу. «Лаа 
иллаха илаллаху мухамадур расулуллахи» - деп келме 
келтирүү.  

Момун жана мусулман эмнелерге иман жана этикат 

кылууга, б.а. ишенүүгө тийиш? Бүткүл дүйнөнү жана 
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ааламды, жерде болгон макулуктарды жоктон бар 

кылуучу, аларды башкарып туруучу Алла Тааланын 
барлыгына жана ошондой эле жалгыздыгына, анын 
бардык ысым сыпаттарына Мухаммед Алейхис Саламдын 
пенделерге динди үйрөтүү үчүн Алла Таала тарабынан 
жиберилген чыныгы пайгамбар экендигине, ыйык 
Куранды Алла Таала Мухаммед Алейхис Саламга берген 
китеп экендигине, Алла Тааланын кудурети менен 
баяндаган шарият өкүмүнүн ар бири чын жана туура 
экендигине ишенип, ыйман келтирип, этикат кылууга 
тийиш.  

Эми Хаждын парз амалдарына токтоло кетейин. 
Хаждын парз амалдары:  
1. Меккеге барып Хаж кылуу ниети менен Ихрам 

кийүү.  
2. Меккедеги Кааба аттуу мечитти (ал төмөнкүчө 

аталат: «Ал масжид ал-хароми» же болбосо 
«Каабатуллах») жети айланып тавоф кылуу.  

3. Меккенин айланасындагы Арапат аттуу тоого барып, 
Зикир жана дуба кылуу. 
1996-жылдын апрель айы. Ош шаарындагы «Ислам 

борбору» деген Садыкжан Камалов (бир мезгилде 
Кыргызстан мусулмандар муфтиятында жетекчи болуп 
иштеген) жетектеген Хаж сапарына баруучулардын 
документтерин даярдап, өзү жетектеп бара турган 

адамдардын тизмесин тактап олтурган учурда, анын 
кабылдоосунда уулум Медетбек менен болдум. Хаж 
сапарына барууга тиешелүү болгон кагаздарын даярдап, 
тиешелүү акча каражатын төктүк.  

Эми Хажыга баруу анык болгондон кийин Дароотко 

келип, тууган-уруктарды кабардар кылып, айылдын 
аксакалдарын чакырып, алардын ак батасын алдым. 
Ошентип апрель айынын 12си күнү кайра Ош шаарына 
жөнөп келдим.  

15-апрель 1996-жыл. Мекке Мукаррамга жөнөй 
турган күн. Эрте менен Хаж сапарына баруучулар 
топтолдук. Хажыларды узатып барган адамдар 
аэропорттун имаратынын алдына ушунчалык көп 
топтолгон, элдин көптүгүнөн аэропорттун имаратын, 
анын айланасында коомдук тартип сактоо үчүн 
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милициянын кызматкерлери кайтарып турушкан. 

Аэропорттун имаратынын ичинде бизди топтоп, Хаж 
башчысы: азыр Ош телекомпаниясынын журналисттери 
келип сиздерден маалымат алат деди. Айрымдарыбыз 
Хажыга баруудагы максатыбызды кыскача сүйлөп 
бердик. Кийин биз Меккеге жөнөп кеткенибизден кийин 
телеберүүнүн жаңылыктар түрмөгүнөн көргөзүптүр.  

Ошентип Хаж амалдарын Ош аэропортунан 
баштадык. Хаж башчыбыз ушул эле аэропорттон Ихрам 
кийип алуубузду өтүндү. Ихрам кийимдери эки бөлүктөн 
турат экен. Биринчиси «Изар» экинчиси «Ридаз». Изар 
менен белин ороп, Аврат жерлерин жабат, ал эми 
«Ридаз» менен желке мойнун байлап, бир жак учу менен 
көкүрөгүн жана аркасын жабат. Бул амалдарды биз 
Оштун аэропортунан жасаганыбыздын себеби 
биринчиден биз Джидда аэропортуна түз эле 
учаарыбызды, экинчиден ал жакта күн 40-50 градус 
ысык экендигин хажы башчыбыз билдирди. Андан 
кийин эки рекеет напил намаз окудук (хажы болууну 
ниет кылып) да, самолетко чыга баштадык.  

Оштун аэропортунда менин жаныма эки аксакал 
келип «кыргыз» экенбиз, чогуу жүрөлү деп таанышып, 
чогуу жүрүңүздөр деп ал аксакалдардын балдары да 
узатып жүрүштү. Алардан башта Ислам борборунда хаж 
сапарына катталып жүргөнүмдө Жаңы-Жол районунан 

(азыркы Аксы) келген Каратай деген адам биздин 
рейсте, б.а. биз менен чогуу учаарын айтып, экөөбүз 
таанышкан болчубуз. Ошентип биз төрт кыргыз Хаж 
сапарын бирге жүрүп, аткарып келдик. Эми самолетко 
олтуруп бүткөндөн кийин Хажы башчыбыз төмөндөгү:  

 
«Ляббик, Аллахум Ляббик, 
 Ляббик ля Шарик ляк Ляббик, 
 Иннальхамда ва аннаама ляк ва альмалик, 
 ля Шарик ляк»  
 
деп бул сүйлөмдү ээрчип баарыбыздын үн чыгарып 

айтышыбызды кулактандырды, жана бул дубаны ар 
дайым жатка билишибиз зарыл экенин эскертти. Бул 
дубаны Джидда аэропортуна жеткенче жаттап алдык.  
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Бул болсо: «Я рабби сенин ибадатыңды, сага моюн 

сунуу менен аткарам. Сенин эч бир шеригиң жок, ар бир 
байлык, даам сага тийиштүү, ар бир даам сеники. 
Кожолук да сага таандык» деген маанини билдирет. Бул 
дубаны мен «ислам ибадаттары» деген китептен окуган 
элем.  

Ал эми автобус, жеңил автомашиналар менен 
баруучу Хажилар Меккеге жеткенче Мийкат деп аталган 
жерлердин биринде Ихрам кийишкендигин, Мина деген 
жерде автобус менен барышкан жердештерибиз, анын 
арасында биздин Карамык айлынан барган Кыдырша 
айтып бергени эсимде. 

Бизди алып баруучу «ТУ-156» маркасындагы учак 
Иран мамлекетинин аймагына келип, Мешхед деген 
шаардын аэропортуна конду. Бул жерде аба үп тартып, 
биз самолеттун ичинде «мончодо олтургандай тердеп, ар 
кимибиз терибизди арчуу менен алек болуп олтурдук. 
Самолетту бир жарым сааттай күйүүчү май менен 
толуктап, андан кийин учууга уруксат берди. Мешхед 
шаарынын көрүнүшүн самолеттун айнегинен гана көрүүгө 
туура келди. Бул шаардан учуп 3-4 саат убакыттан кийин 
гана Джидда аэропортуна келип кондук. Аэропортко биз 
учуп келгенибизде саат 4-5 чамалары болсо керек. Бир 
жарым сааттай убакыт өткөндөн кийин «намаз дигер» 
(асир) намазынын убактысы болуп, азан чакырыла 

баштады. Ал жерден асир намазын окуп чыктык. 
Аэропорттун имаратынын кооздугун, тазалыгын, ал 
жерде хажилар үчүн түзүлгөн шарттын бардыгын жазып 
олтуруу мүмкүн эмес. Бирок бир-эки көрүнүштү эскере 
кетейин: Мен аэропорттун имаратын, ары жак, бери 

жактарын аңдаштырып жүрүп, кучагына толтура китеп 
көтөргөн жаш жигитти байкап калдым. Анын алдын 
тосуп барып «Ассалому алейкум» - деп салам айтып, 
арабча билбегенимди, кучагындагы китептерди жаңсап 
көрсөттүм. Ал мага арабча бирдеме айтканын 
түшүнбөдүм. Анан көтөргөн китептеринин арасынан бир 
китепти мага суна калды. Ал китеп «На службе у гостей 
Аллаха» деген орусча басылган 1993-жылы чыккан китеп 
экен.  

–Бул китепти китеп текчемде сактап, мезгил-мезгил 
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менен окуп жүрөм. Китептин акчасын берейин деп 

ымдасам, эч кандай акча албасын, кыскасы бул китепти 
белек катары мага бергенин түшүндүргөндөй жаңсап 
кетип калды. Ал жерден китепти бир сыйра барактап 
көрүп, хаж сапарына келген меймандар үчүн белек 
катарында берилгендигине ынандым. Китептин 
мукабасынын биринчи эле бетинде «бахара» сүрөөсүнүн 
197 аятын арабча тексти жана орусча котормосу 
басылыптыр. Андан ары китептин биринчи барагында – 
Сауд Аравиясынын королунун, мамлекеттин жана анын 
калкынын атынан хаж сапарына келген «Зыяратчылар» 
же болбосо хажиларга саламдашуу кайрылуусу 
басылыптыр.  

Бул китептин орусча басылмасынан Сауд 
Аравиясынын мамлекети, «Королевствосу» жана андагы 
ыйык жерлер тууралуу көп маалыматтарды билишиме 
түрткү болду.  

Джидда аэропорту тууралуу эскере кетүүнү ылайык 
көрдүм: бул аэропорт Корол Абдель Азиз атындагы эл 
аралык аэропорт болуп эсептелүү менен, дүйнө жүзүнүн 
бардык булуң-бурчтарынан келген хажилардын 90 
пайызын кабыл алууну камсыз кылат. Аэропорт Джидда 
шаарынан 19км аралыкта жайгашкан, аэропорттун 
имараттары 105 кв. км-ди ээлеп, жалпы аянты 150 
гектарды түзөт. Аэропорттун курулушу 1974-жылы 

башталып 1981-жылы аяктаган. Аэропорт бир эле 
мезгилде 80 миң адамды (хажиларды) учурууга 
ылайыкташтырылган. Аэропортто бизди бажы 
контролунан текшерүү жумуштары кечки саат 9-10 дордо 
башталды. Бажы текшерүүлөрү аяктаган соң, Джидда 

аэропортунан бардык ыңгайлуулуктагы «Мерседес» 
маркасындагы автобуска чыгып, Мекке Мукараманы 
көздөй жол тарттык. Джидда менен Меккенин аралыгы 
60 чакырымды түзгөн, 8 катар автомобиль жүрө турган, 
айнектин бетиндей тегиз асфальт жол экен. Бул 
автожолдун ар бир тарабы 4төн 8 катардагы ортосундагы 
20 метрлик аянтчадан эки тарапты көздөй зуулдап 
жүргөн автомашиналарды байкадым. Хажыларды Мекке 
Аль-Мукарама менен Джидда шаарын жана башка ыйык 
жерлерге ташып жеткирүүдө 1000 автобус 10 миллион 
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хажыларды алып жүрүүгө ылайыкташтырылган 

«автокомпания» үзгүлтүксүз иштеп жатканына күбө 
болдум. Джиддадан түңкү саат 11-12лерде Мекке Аль-
Мукараманы көздөй жол тартып, тез эле Меккеге кирип 
келгенибизди хажы башчыбыз билдирди. Бизди 
шаардын ичиндеги «Андижан тахидасы» деген 
мейманкананын алдына түшүрүштү. Бул мейманкана 
Каабатулла же болбосо Ал-Масжид ал харамга 500 
метрлик аралыкта жайгашкан. Мейманкананын ээси 
жашы 75-80 жаштардагы өзбек улутундагы Андижандык 
адам экен.  

Бизди автобустан түшүп бүткөнүбүздө хажи 
башчыбыз бул мейманканадан башка, Каабатуллага 
(ыйык мечит, Кудайдын үйү) жакын 25 орундук дагы бир 
мейманкана бар, каалоочулар болсо ал жакка да барсаңар 
болот деди. Биздин шериктерден Каратай аке (менден 4-
5 жаш улуу болсо керек) мен барып көрүп келейин деп, 
ал жакка жөнөгөн бир топ хажилар менен кете берди. Биз 
болсо «Андижан Тахидасынын» кире бериш жеринде ал 
кишинин келишин күтүп турдук. Арадан бир топ убакыт 
өтүп-өтпөй биз менен барган хажилар ичкери кирип 
жайгашып жатышты. Мен карасам, бардык эле хажилар 
жайгашып, мейманкананын алдында биз үч кыргыз эле 
калыптырбыз. Анан берки аксакал шериктерге – сиздер 
бул жерде бир аз күтүп туруңуздар, мен Каратай аке 

кеткен мейманканага барып келе коеюун деп 15-20 
метрче басып калганымда, биз менен чогуу келген 
Мадаминжан деген өзбек киши алдымдан жолугуп 
калды.  

– Ай, Мадаминжан аке, эмне кайтып келе жатасыз, 

ал жак сизге жакпай калдыбы - деп сурадым. Ал киши, – 
Ал мейманкана мага жакпады - деди.  

– Анда сизге жакпаган мейманкана мага да жакпаса 
керек дедим да артка кайттым. «Андижан тахидасы» 
мейманканасынын алдындагы шериктер менен жүк-
тагыбызды көтөрүп алып экинчи кабатына чыктык. 
Мейманкана төрт кабаттан турат экен. Экинчи кабаттагы 
бөлмөлөрдүн бир тобун карап көрдүм, бардыгын биз 
сыртта турганда эле, биз менен келген хажилар ээлеп 
алышыптыр. Бир бөлмөнү ачсам бир киши жүзтөмөн 
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түшүп жатыптыр. Бөлмөдө бир гана чемодан бар экен. 

Башка бөлмөлөрдө да үч-төрт, айрым бөлмөлөрдө андан да 
ашык адамдар сыйлыгышып орун алышыптыр. 
Ошондуктан шериктеримди – биз төртөөбүз кире берели, 
бул бөлмөдө бир эле адам бар экен деп аларды баштап 
бөлмөгө кобурап кирип бардык. Бир оокумда баягы киши 
ойгонуп бизден: – Силер орусча билесиңерби деп - 
сурады. Мен жооп берип, абдан жакшы болбодубу, орусча 
билем дедим. – Анда эмесе таанышып алалы, менин 
атым Мамашарип, Россиядан келгенмин, улутум чечен 
деди. Мен колумду сунуп, атым сенин атыңа уйкаш экен, 
менин атым Мамасаит, биз кыргыздарбыз, Кыргыз 
Республикасынан келдик, деп кол алышып, таанышып 
кеттик. Берки шериктерим да аты-жөнүнү сурап, кол 
алышып, таанышып чыкты. Бул чечен улутундагы жигит 
(жашы 25-26ларда болсо керек) биз менен 
таанышкандан кийин өзү жөнүндө төмөндөгүлөрдү айтты: 
– Мен дейт, Мамашарип,– Меккеге үчүнчү жолу келишим, 
азыр Сирияда ислам университетин аяктоого аз калды, 
быйыл акыркы курста окуйм. Чеченстандан деңиз 
аркылуу беш күндөн кийин 300 киши Хаж кылууга 
Меккеге келишет. Мен аларды күтүп алып, аларды 
мейманканаларга жайгаштырам, ошон үчүн азыр бул 
жерде жашап жатам, - деди. Эми силерди Каабага өзүм 
баштап барайын. Ал жерде жасай турган Хаж амалдарын 

кыскача түшүндүрүп, бизди баштап Кааба мечитине 
жөнөдүк. Кааба Муаззаманын өзүн көрдүк, тагбир жана 
тахлил айттык. Каабанын ичиндеги Хажарул-Асвад аттуу 
мубарак ташты сүйдүк, Каабаны жети айланып сүннөт 
болгон тавафты аткардык. Бул амалдардын бардыгын 

Мамашарип өзү жетектеп, бизди ээрчитип жүрүп 
аткарууга көмөктөштү. Андан соң Маккаму-Ибрахим деген 
жерде бизди токтотуп, Каабаны жети жолу айланып 
бүткөн соң, Каабаны бет алып эки ирет намаз окудук. 
Андан ары бизди тобубуз менен Замзам суусуна баштап 
барды. Замзам шарипке барып, тике туруп замзам суусун 
ичтик, башыбызга, бетибизге, көөдөнүбүзгө суу септик. 
Анан төмөнкү дубаны окудук: Муну Мамашарип айтып 
турду: 

«Аллахума инни ас алука, ризкан васкан ва илман 
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наафиан, ва шифаан мин кулли дааин» – мунун 

кыргызча мааниси: «Я рабби, чындыгында мен сенден 
кенен ырыскыны, пайдалуу илимди суранам жана 
ооруганда шыпаа таап айыгууну бер» - деп, маанисин 
айтып берди да, бизди чогуу жүргүлө деп, өзүнүн 
иштерин айтып басып кетти. Ал кеткенден кийин биз 
мечиттен чыгып, Сафа жана Марва деген эки тоонун 
(көлөмү үч-төрт боз үйдөй таштар) бул жер Кааба менен 
туташ тургузулган эки кабат имарат. Анын узундугу 400 
метр, туурасы 20 метр келет. Биринчи кабатынын 
бийиктиги 12 метр. Жогоруда айтылган тоолордун 
биринчиси Сафа, экинчиси Марва деп аталат да, ушул 
имараттын ичинде жайгашкан. Мына ушул Сафа менен 
Марва тоолорунун биринчиси менен экинчисин көздөй 
(чуркоо) жүрүш жасадык. Ал жүрүш жети жолу 
кайталанат. Андан кийин Сафа тоосунун үстүндө 
жайгашкан чач тарач бар, бул жерде чачыбыздын 
учтарын кыркып, кыскартып алдык да Каабадагы 
негизги Хаж амалдарын аяктап мейманканага келдик. 
Мейманканага келип, ихрамдарды чечип арабдардын 
улуттук кийимдерин узун ак көйнөк менен ак дамбал 
кийимдерин кийип жатканыбызда Аксыдан барган 
Каратай аке икрамды белине байлаган атайын жасалган 
курчоо, анда акча салчу чөнтөктөрү бар, анын бир 
чөнтөгүнө майда долларын, бир жак тарабына ирик 

долларын салып келген экен. Ошол майда долларынын 
бардыгын жоготуп койдум деп бушайман болуп калды. 
Ал акчасын Каабаны жети жолу айланып жүргөндө 
ушунчалык катуу тыгын болгондуктан ошол жерде 
алдырып коюптур.  

Анан чай ичүүгө олтурганыбызда, мен «Каратай аке 
жоголгон акчаңыз кандай акча экенин айтып бериң, 
«пешене тер» менен табылган акча беле?» - деп сурап 
калдым.  

– Бул жоголгон акча аяш уулум койгун десем болбой 
кичине диктафону бар, бирөө сүйлөгөн мезгилде 
байкатпай жаздырып ала турган магнитофон ала келесиз 
деп берген эле.  

– Аяш уулум райондук прокуратурада иштейт. 
Ошонун көөнүн кыя албай мейли деп ала койгон 
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болчумун, - деди.  

Анда ал акчанын максаты жаман иштерге арналган 
экен да, болбосо берки пешене тер менен табылган 
акчаларыңыз жоголбойт беле деп күлүп калдык.  

Кийин Кааба мечитинде, Меккеде төрт-беш күн 
болгондон кийин, мечиттин ар бир эшигинде төрттөн 
кароол турганын, алар жергиликтүү элдердин жосунсуз 
жоруктарын байкап, айрым учурларда бир нече жолу 
уурулук жасаган адамдарды мечитке киргизбеске аракет 
жасап, кокустан амал таап кирип калган ууру адамдарды 
мечиттен кармап чыгарып кеткенине күбө болдук. Бир 
күнү биз бешим намазына кирип, катарга тизилип 
олтурган мезгилдерде бир жак колу жок адам кайыр 
сурап, олтурган адамдардын катары менен өтүп баратты. 
Бир заматта күзөттө турган формачан адам баягы колу 
чолок адамды желкеден кармап, бир эки жолу тээп, 
мечиттен алып чыгып кетти. Биздин катарда олтурган 
бир адам бул колу жок адамдын уурулук жасаган адам 
экендигин бизге түшүндүрдү. Бул жердеги уурулардын 
биринчи жолу уурулугу билинсе колунун манжаларын, 
экинчи жолу жасаса колун билегинен, үчүнчү жолу 
жасаса колун чыканагынан кесип, андан ары дагы 
уурулукту улантса, кайнап турган майга күйдүрүшөт деп 
бизге түшүндүрдү. Жанагы адам төрт жолу уурулук 
жасаган адам экендигин айтты. Ошондо Каратай аке 

менин акчамды ушул уурдаган турбайбы деп күлүп 
калды. Биз Курман айт күндөрү келгиче Меккеде бир 
жума туруп калдык. Биз менен Мамашарип Меккеде үч 
күн ыйык-мубарак жерлерин көргөзүп, күндүзү биз менен 
болуп атты. Кечиндеси Каабадан чыкпай. Курани-

Каримди жат көтөрүү менен, таң атканда багымдат 
намазын окуп алып, мейманканага келер эле. Төртүнчү 
күнү биз менен коштошуп жатып, Россияда, Чеченстанда 
согуш болуп жатканын, өзүнүн бир тууганы согушта каза 
болгонун айтып көзүнөн жаш төгүлүп турду. Биз ага көңүл 
айтып, кайрат кыл, бул нерсенин баары кудайдан деп, 
көңүлүн көтөрүшкө аракет жасадык. Белек катарында 
кыргыздын ак калпагын кийгизип узатып койдук.  

Зулхижжа айынын 8и күнү эртең менен бизди 
Меккенин бир жагындагы «Мина» аттуу жерге автобус 
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менен жеткиришти. Бул жер аркандай мамлекеттердин 

желеги илинген чатырлар тигилип турган шаарча экен. 
Кыргызстандан келген жалпы эле хажилар 
Кыргызстандын желеги илинген жерге жайгаштык. 
Биздин шериктер «Автобус менен келип калгандар 
болсо, алар үчүн бир-эки чатырды ээлеп туралы» деп 
чечтик. Бешим маалынан өтүп калган кезде менин 
жердешим Чоң-Алайдын Шиве деген айылынан Кыяз 
ажы акенин уулу молдо Калил келип калды. Ал Меккеге 
Бишкектен хажы башчы болуп, автобус менен келгенин, 
өзү менен кошо энесин жана кайненесин кошо ала 
келгенин айтып, аларды кайсы жерге жайгаштыруу 
керек деди. Мен биздин жаныбыздагы бир чатырды 
көргөзүп, жердеш эжелерди ушул чатырга жайгаштырсаң 
болот дедим. Бир аздан кийин молдо Калил энеси менен 
кайненесин баштап келди. Биз менен учурашып, ошол 
биз ээлеп турган чатырга жайгашышты.  

Эртеси арапа күнү (курбан айт) Арапат тоосуна 
жөнөп кеттик. Арапатта бешим болгондо Хаж имамы 
хутба окуду. Андан кийин бир азан, эки тагбир менен 
бешим намазынын убагы чыкканча намаздигерди кошуп 
жамаат менен намаз окудук. Андан кийин Муздалифа 
деген жерге бардык. Бул жерде шам намазы менен 
куптан намазын окудук да ал жерде түнөп калдык. Бул 
жерди биздин Чоң-Алайдын тоолоруна салыштырып 

байкасам, биздин тоолордун аскалары сыяктуу эч кандай 
өсүмдүк өспөгөн, какыраган таштарга гана курчалган 
капкара зоолор ээлеген. Ал эми биздин тоолордун төмөн 
жактарындагы бөксөлөрүндө арча, карагай, бөрү карагат, 
андан төмөн жактарында шыбак, ар түрдүү даарылык 

касиеттеги гүлдөр, ышкын, кымыздык жана башка 
адамды атыр жыты менен өзүнө тартчу чөптөр өсөт 
эмеспи. Ал эми бул жерде күндүн ысыктыгынан 
климаттын шартына ылайык (40-50 градус ысык) эч 
кандай өсүмдүк өспөй, какыраган кара таштар андан 
бетер ысып, тоолордун этеги да кара таштарга айланып 
калганын көрүп, биздин Кыргызстандын климаты, 
тоолордон агып түшкөн мөлтүр муздак булактары, 
суулары, жагымдуу абасы жана табияттын кооз экенин, 
Жараткан кыргыздар үчүн ушундай «бейиштин 
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төрүндөй» керемет, адам баласынын жашоосуна эң эле 

ыңгайлуу кооздукту тартуу кылган экен деген 
жыйынтыкка келдим.  

Ошентип, биз Муздалифа деген тоонун этегиндеги 
коктуда бир нече чарчы атайын асфальтталган жерде таң 
аткыча болдук. Таң аткандан кийин бизге дайындалган 
автобуска олтуруп, кайра Минага жөнөп кеттик. Биз 
Кыргызстандын желеги илинген өзүбүз мурун 
отурукташкан чатырга жайгаштык. Бул жерге келгенден 
кийин атайын даярдалган орунда шайтандарды 
«Жамра» таштар менен (атуу) жети жолу уруу амалын 
аткардык. Андан соң курмандык чалуу аземи башталды. 
Бирок, биз курмандык чалуу үчүн бир адамга эсептегенде 
70 реал (Сауд Аравиянын акчасы) өлчөмүндө эсептешкен 
элек. Ал эми биздин кыргыз жердештерибизден Карасуу 
районунан барган (Кожокелен айылы) Ибрахим деген 
аксакал «– Мен өз колум менен курмандык кылына 
турган койду мууздашым керек» деп акча бербеген 
болучу. Шайтанга таш аткан жерден ары ошол 
курмандык кыла турган жерге түз эле кетти. Курмандык 
үчүн мал союла турган касабканага 150 миллион Сауд 
реалы сарпталган чоң курулуш бүткөрүлгөнүн, бир эле 
убакта 120 000 баш малдарды баткырып, аны шарият 
боюнча санитардык талаптарды сактоо менен союлган 
малдын этин даярдап, дүйнө жүзүндөгү бей бечара, 

мискиндерге, кембагалдарга жөнөтүүгө 
ыңгайлаштырылганын айта кеткеним абзел. Бешим 
намазын окуп бүткөндөн кийин баягы Ибрахим аксакал 
келди. Курбандык кыла турган койду сатып алгандыгын, 
аны карап туруп сойдурганын, «тил билбеген соң» 

койдун этинен ала албаганын айтып берди. Курбан 
айтты ошентип биз Минада өткөрдүк. Минадан үчүнчү 
күнү Мекке Мукарамга жол тарттык. Меккеде парыз 
болгон тавапты аткарып, ихрамдан чыктык да мурунку 
кийимдерибизди кийдик. Меккеге келгенден кийиин 
үйүбүзгө (Кыргызстанга) кайтууга даярдык көрө 
баштадык. Мечитке келип Каабаны дагы жети жолу 
айланып таваф жасап, замзам суусун ичип, каабанын 
босогосун өөп, Каабанын эшиги менен Хажарул Асвад 
арасындагы Мультазам деген жерге көкүрөгүбүздү 
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тийгизип, Каабанын пардасын кармап бетибизге 

тийгизип – кыскасы кайырлашып (кетип жатам деген 
мааниде) ыклас менен тилеген максаттарыбызды 
Алладан сурап тилек кылып, анан Каабаны көздөп 
артыбыз менен мечиттен чыктык. Ошону менен Мекке 
Мукарамдан чыгып мейманканага бет алдык. Эртеси таң 
сүргөндө Медина Мунавварага жол тарттык. Ал жерге 
келгенибизде Меккедеги «Андижан тахидасы» сыяктуу 
эле эки кабаттуу чоң имарат экен, бул мейманкана да 
«Андижан тахидасы» деп аталып, бул мейманкананын 
ээси да өзбек улутундагы, аксакал карыя экен. Бул жерде 
ашпозчу, чайканачы ж.б. тейлеген адамдардын бардыгы 
тегиз өзбек улутундагы адамдар экендигин белгилеп 
кетмекчимин. Биз Меккеде жүргөндө ошол «Андижан 
тахидасы» делинген мейманкананын биринчи 
кабатындагы дүкөндүн сатуучусу 50-60 жаштагы өзбек 
киши менен аңгемелешип калганымда, алардын кантип 
бул жерге отурукташып калганын сурадым, ошондо ал 
адам биздин дадаларыбыз (аталары) Өзбекстанда 
орустардын көтөрүлүшү болор алдында (октябрь 
революциясынын алдында) байлардын көпчүлүгү 
алтынын алып Афганистанга, андан кийин Меккени 
көздөй качып келишкен экен. Биз ошол байлардын 
тукумдарыбыз деп түшүндүргөн болучу.  

Мединада биз жайгашкан мейманкананын ээси 

мейманкананы улап 500 адам сыя турган мечит 
тургузуптур. Кечкисин куптан намазын ушул мечитте 
окуп жүрдүк. Ал эми Медина Мунавварага келген күнү 
Хазирети Мухаммед Расулдун кабыры-шариби болгон 
Ривзан Мутаххарани зыярат кылуу менен баштадык. 

Пайгамбарыбыз Мухаммед Саллоллаху Алейхи 
Вассаламдын: «Кимде ким мен каза болгондон кийин 
кабырыма зыярат кылса, ал адам мен тирүү кезимде 
зыярат кылгандай болот. Мен ал адамга кыямат күнүндө 
шапаат кылам» деп айткан экен. Мединада жүргөн 
убактарда бул жерде мээ кайнаткан ысык болуп, күндүн 
ысыгы 55 градуска жетип турду. Ушундай күндүн 
ысыгында навайканада нан даярдаган өзбек улутундагы 
навайчыларды көрүп таң калдым. Күндүн ысыгы бул 
болсо, навайканадагы тандырдан чыккан ысык канча 
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градус кошумча ысыкты жаратат болду экен деп 

навайчыга карап, Бали азамат! Тапкан эмгегиң адалдын 
да адалы экен дейсиң!  

Биз жайгашкан мейманкананын жанында да 
навайкана бар экен. Ал жерде да нан жапкан адамдар 
өзбектер экенин байкадым. 

Медина шаарындагы Мухаммед пайгамбарыбыздын 
мечитинде ал кишинин кабыры жайгашкан. Анын бир 
тарабына Абу Бакир ас Сыдыктын, экинчи жагына 
Хазирети Умардын кабыры турат. Бул мечитте 
пайгамбарыбыз Мухаммеддин кабырына зыярат жасап 
турган учурда, ал кишинин кыскача өмүр баянын эсиме 
келгенин, азыр ушул жерде кыскача эскере кетүүнү туура 
көрдүм:  

Араб тарыхчыларынын эсеби боюнча болочогтогу 
пайгамбар Мухаммед 29-август 570-жылы Мекке 
шаарынын чет жагында, Кааба мечитине жакын 400 
метрдей аралыкта энесинин үйүндө төрөлөт.  

Баланын төрөлгөнүнө жети күн болгондо, анын чоң 
атасы Абдаль-Мутталиб, Араб элинин (Курайш уруусу) 
салты боюнча, той өткөрүп, небересинин атын Мухаммед 
деп атайт.  

Меккенин ысыктыгы, шаардын ыпластыгы жаш 
бөбөктөрдүн ден соолугуна зыяны абдан зор 
болгондуктан, Меккенин колунда бар байлары, кала 

берсе орто оокаттуулары да жаш балдарды Меккеден 
200-250 чакырым алыстыкта жашашкан көчмөндөргө 
берип бактырууга көнүшкөн. Алты айлык Мухаммедди 
багып алууга, ал көчмөндөр бул жаш аял (Мухаммеддин 
энеси) колунда жок жесир болсо, же турмушка чыгып 

кетсе да баланы баккан үчүн арзыбаган акы төлөйт деген 
мааниде, көчмөндөрдүн эч кимиси аны багып алууга 
көнбөйт. Көчмөндөр шаардагы жаңыдан төрөлгөн 
бөбөктөрдүн көпчүлүгүн багып алуу үчүн алып бүткөн соң, 
алардын арасынан Халима деген аял күйөөсү менен куру 
кол кайра кетпейли деп, Мухаммедди багып алууга 
макул болушат.  

Ошентип, Мухаммед төрт жашка толгончо 
Халиманын колунда тарбияланат.  

Бул Бану Саад уруусундагы арабдар негизинен 
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төөнүн, эчкинин сүтүнөн жасалган быштак, ж.б. тамактар 

менен жан багышып, нандын ордуна көпчүлүк убакта 
курманы пайдаланып келишкен.  

Күндөрдүн биринде Мухаммед менен Халиманын 
өзүнүн уулу экөө козуларды кайтарганча, ойноп жүргөн 
жерлеринен кокусунан бир сырдуу окуя болот. Халима 
менен күйөөсү чатырда үй тиричилиги менен алек болуп 
отурат. Күн чашке маал, күндүн жарыгы көздү уялтат. 
Мухаммед менен анын эмчектеш бир тууганы экөөсүнүн 
жанына эки адам келет. Алар экөө тең ак кийимчен, 
бирөөсүнүн колунда көздү уялткан аппак кар салынган 
алтындан жасалган табагы болот.  

Алар Мухаммедди кармап чалкасынан (далысы 
менен) жаткырып, көкүрөгүн ачып, андан жүрөгүн сууруп 
чыгып, жүрөктөн кара түстөгү бир тамчыны сыгып алып, 
алыска ыргытат да, жүрөктү жана анын ордун, көкүрөгүн 
аппак кар менен тазалап, жүрөктү кайра жайына 
жайгаштырышат да, көздөн кайым болушат.  

Бул сырдуу окуяны Халима менен анын күйөөсүнө 
айтышат. Балдарга жолуккан эки ак кийимчен кишилер, 
алардын көзүнө адам болуп көрүнгөн периштелер экенин, 
балдар билишпей эле калышат. Ал эми Халима менен 
анын жолдошу бул окуядан кийин, абдан коркушат да, 
Мухаммедди Меккеге жеткирүүнү чечишет.  

Меккеге келээри менен Мухаммедди чоң атасы 

Абдаллах аль-Мутталибдин өзүнө тапшырышат. Халима 
бул окуя тууралуу эч ооз ачпайт. Кезегинде Мухаммед 
дагы бул окуя жөнүндө чоң атасына билдирбейт.  

Мухаммед Меккеге келгенден кийин эки-үч жыл 
энеси Амина менен жашайт. Ал алты жаш курагында 

энеси менен Ясриб жерине Аминанын туугандарына 
барышат.  

Ал жерден бир топ убакыт өтпөй кайра Меккени 
көздөй келе жатышканда Абва деген айылдын жакын 
жериндеги жолдо энеси Амина каза болот. Ошентип 
Мухаммед тоголок жетим бойдон калат. Анын эң жакын 
адамы чоң атасы Абдаллах аль-Мутталиб аны башка 
неберелеринен артыкча көрүп асырайт. Бул карыя 
Каабаны караган кароол болгондуктан Мечиттен алыс 
эмес жердеги сөөрүдө күнү-түнү ушул жерден үзүлбөй 
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тургандыктан, Мухаммед күндүзү чоң атасы Абдаллах 

аль-Мутталиб менен бул сөөрүдө отурушуп, көп 
убактыларын өткөрүшөт.  

Мухаммед сегиз жаш курагында зор кайгыга батат. 
Анын сүйүктүү чоң атасы Абдаллах аль-Муталиб дүйнөдөн 
кайтат. Ал өлөр алдында өзүнүн уулу Абу-Талибти 
чакырып Мухаммедди асыроону, аны жакшы 
тарбиялоону насаат кылып тапшырат. Мухаммед өзүнүн 
көпчүлүк курдаштары сыяктуу эле эч жерде окуй албайт. 
Анткени, биринчиден колунда эч кандай байлыгы 
болбогон тоголок жетим болгондуктан, экинчиден аны 
асырап калган Абу-Талиб да, аны окутууга ылайыктуу 
каражаты болбогон.  

Ал эми Мухаммед соода сатык буюмдарынын 
сапатын, анын баасын жаш болсо да абдан жакшы 
ажырата билген. Ал тогуз-он жашында Меккенин алыс 
айланасында кой, эчки кайтарып, төөлөрдү багып, бир 
топ убакыт жалгыз жүргөн.  

Анын жасаган жумуштары Абу-Талибдин (чон абасы 
десем болот) купулуна толуп, Мухаммедди өзгөчө 
урматтап, анын жакшы адам болушуна зор көңүл бурат. 
Мухаммед он эки жашка чыккан мезгилде Абу-Талиб 
Сирияга соодагерлик жасоо үчүн төөлөргө товарларын 
жүктөп кербен менен (караван) бир жарым миң 
чакырымдагы жолго даярданышат. Мухаммед Абу-

Талибке мени да кербен менен кошо ала барың деп 
суранат.  

Мындай алыс жолдо барып келиш беш-алты айда 
гана араң иш жүзүнө ашат. Анын ысык суугу, 
кыйынчылыгы абдан зор экендигин айтып, 

Мухаммеддин көңүлүн оорутпайын деп, кербен менен 
кошо алганча кетишет. Аравиянын кумдуу чөлү менен 
жүк артылган төөлөрдүн жүрүшү күнүнө 4-5 чакырым 
аралыкты араң басып өтүшүп, жолдо төөлөрдү откоруу, 
дем алууга кеткен убакытты эске алганда Сирияга баруу 
алты айлык убакытты алат.  

Кербен Басра шаарына жетип, шаардагы чиркөөгө 
жакын токтотулат. Бул Басра шаарындагы адамдар 
христиан дининдегилер болгондуктан, ал чиркөөнүн 
кызматчысы христиан дининдеги (Монах) Багира деген 
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адам, Абу-Талиб ар дайым соода-сатык менен келген 

учурда ушул жерде токтоп жүрчү экен. Бирок Багира Абу-
Талиб менен мурун көрүшүп жүргөн болсо да, аны менен 
сүйлөшчү эмес. Бул жолку кезигишүү өзгөчө жолугушуу 
болот. Абу-Талибди бул жолугушуу таң калтырат. 
Анткени Багира аларды кербенди коштоп келе 
жатышкан жүргүнчүлөрдүн бирин калтырбай кичи 
пейилдик менен сылык мамиле жасап, аларды сый-
тамак даярдап чакырат.  

Абу-Талиб Мухаммедди мындай сый-тамака 
катышуусун, ал жаш бала деген мааниде, дарактын 
саясында төөлөргө көз салып отуруп турууга буюрат, да 
калган жүргүнчү кербенди, коштоп келе жатышкан 
адамдар менен Багира чакырган жайга (конокко) сый-
тамакка келишет.  

Багираны бул Абу-Талиб менен конокко келген 
адамдар кызыктырбайт. Анткени, Багира ар түрдүү 
илимий-диний, жашыруун сырды сактаган китептерден 
келечекте Алла-Таала тарабынан жаралган 
пайгамбардын ким болорун, анын кандай өзгөчө 
белгилери бар экендигин окуп билген. Мына ушул 
кербендер менен кошо келе жаткан Мухаммед келечекте 
пайгамбар болоорун Багира даана баамдаган. 
Ошондуктан Мухамедди сөзсүз бул сый тамакка 
чакырууну Абу-Талибке айтат. Бул алыскы чөлдүү жолдо, 

күндүн ысыктыгы Мухаммеддин башына булут сая болуп 
келе жатканын алардын (кербенчилердин) бири да 
байкашпайт. Муну жалгыз гана Мухаммед өзү билет. 
Мындай көрүнүштү Монах дин кызматкери Багира да 
алыстан көрөт. Ал Мухаммед келип токтогон жерде 

асмандагы булут да ошол жерде Мухаммеддин үстүндө 
(асманда) токтоп калганын байкайт. Багира Мухаммед 
сый-тамакка катышып конок болгон соң, аны менен 
жекече аңгемелешет. Анын тоголок жетим экенин, 
ошондой эле далысынын дал ортосунда жаңгактын 
көлөмүндөй мөөр бар экендигин, бул белгилердин 
бардыгы келечектеги пайгамбардын китептерден окуган 
белгилерге дал келерин, Мухаммед келечектеги болочок 
пайгамбардын өзү экенине Багира толук ишенет. Багира 
бул жөнүндө Абу-Талибке толугу менен түшүндүрүп, 
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Мухаммедди тез арада Меккеге кайтып кетишин 

сунуштайт.  
Абу-Талиб Сирияга алып келген товарларын сатып, 

соодалаша турган жумуштарын бүтүрүп Меккеге 
кайтышат. Мухаммед ошентип биринчи жолу кербенди 
коштоп Сирияга барып келет. Жыйырма жашка чейин ар 
кимдин малын багышып, соода-сатык иштерге 
аралашып, сооданын көп түрдүү сырларын үйрөнөт. 
Жыйырма беш жашында Мухаммед өз алдынча соода-
сатык жүргүзүүгө каражаты болбогондуктан, Мекке 
шаарындагы эң бай соодагер эки эрден чыккан Хадиджа 
аттуу аялдын товарын Сирияга алып барып сатып, ал 
жактан гректердин, персиялыктардын товарын сатып 
келүү сунушуна макул болот. Бул сунушту чоң абасы Абу-
Талиб менен макулдашат да экинчи жолу өспүрүм 
кезинде Сирияга барган жолу менен кербен башчы болуп 
жөнөөгө даярданышат.  

Хадиджа жесир, бай соодагер аял Меккеде бир топ 
эле авторитетке ээ, урмат-сыйга татыктуу болгон. 
Кербенге ал өзүнүн кол астында иштеген Майсура аттуу 
кулун кошуп жиберет. Мухаммед кербенди коштоочу 
төрт, беш адамды керектүү курал жарактар менен (найза, 
кылыч ж.б.) куралдандырып, Сирияны көздөй жөнөшөт. 
Мухаммед Сирияга эч кандай тоскоолдуксуз жетип, бир 
айдай убакытта алып барган буюмдарын шашпай эң 

жогорку баада сатып бүтүрөт. Ал жерден Хадиджа 
дайындаган Меккеде жакшы баада сатыла турган 
буюмдарды арзан баада сатып алат.  

Бул жумуштарды абдан билгичтик менен шашпай, 
токтоолук менен бардык жагын терең баамдоо менен 

бүтүрөт. Мухаммед бул жумушка өзүнүн менчигиндей 
мамиле жасайт да, жоопкерчиликти сезе билет.  

Ошентип Меккеге эсен-аман карымжалуу болуп 
кайтып келишет. Алып келген буюмдарын, Сирияга алып 
кеткен товарларын Хадиджа менен толук эсептешет. Бул 
жолку соода-сатыктан Хадиджа күткөн пайда эки эсеге 
барабар болот. Ошондуктан Мухаммед менен 
сүйлөшүлгөн келишимдеги эмгек акысын да эки барабар 
кылып төлөп берет.  

Мухаммед Хадиджанын толук ишениме кирет. 
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Соода-сатык иштерин толугу менен Мухаммеддин 

жүргүзүүсүн каалайт. Мухаммеддин чынчылдыгы, анын 
акылдуулугу, иш билгилүүлүгү жана башка өзгөчө 
касиеттери Хадиджаны анын кол астында иштеп жүргөн 
Майсура аттуу кулун да кайдыгер калтырбайт.  

Мына ушундай жакшы сапатары Хадиджаны жаш, 
бойдок Мухаммедке баш-кошуу жөнүндө ойлондурат. 
Кыскасы Мухаммедди сүйүп калат. Хадиджа бул 
максатын өзүнүн ишенген кулу Майсура аркылуу 
Мухаммедге билдирүүнү чечет. Майсура Хадиджанын 
сунушу боюнча Мухаммедге – Мухаммед, бойдок жүрбөй 
үйлөнүп албайсыңбы?- деп сурайт.  

– Үйлөнүүгө каражатым жок, мен кембагал адам 
болсом, кантип үйлөнөм, колунда жок кембагал деп Абу-
Талиб агам да Фахит аттуу кызын ушул себептен мага 
берүүдөн баш тартты - дейт.  

– Эгер сага сулуу жана бай, элге кадыр-барктуу аял 
турмушка чыгам деп сунуш кылса, эмне дейт элең, - дейт 
Майсура.  

– Ал ким? деп, бул сунуш жөн эле тамаша эмес 
экенин Мухаммед сезет.  

– Ал аял Хадиджа.  
– Андай болушу мүмкүн эмес - деп Мухаммед 

күмөнсүрөйт да өзүнүн тагдырында бурулуш учур 
келгенин сезет, өзүнүн кубанычын жашыра 

албагандыгын Майсура Хадиджага билдирүүсүн айтат.  
Хадиджа, Мухаммеддин артыкчылыктарын, анын 

чынчылдыгын, акылдуулугун, ошону менен бирге эле 
анын кембагалдыгын эске алып, ушундай жаш жана 
сулуу жигит болсо, турмуш курсам деген максатын 

айтат. Хадиджаны дагы бир кызыктырган учур, анын 
кембагал жигит болсо, ал экинчи аял алууга каражаты 
жок болгон соң, башкага көңүл бурбайт деп эсептейт.  

Ошентип Мухаммед Хадиджага үйлөнүү маселесин 
чоң абасы Абу-Талиб менен кеңешет да Хадиджанын 
атасына жуучу жиберет. Кудалашууга-жуучуга Абу-Талиб 
менен бир туугандар Хамзе, Аббас жана Абд аль Уззелер 
акылдашып Хадиджанын атасы Хувайлидке, Мухаммед 
менен Хамза барышат. Хувайлид Хадиджанын байлыгы 
өз үйүнөн агып башкага кетээрин билип, кызынын 
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Мухаммедге турмушка чыгуусуна карамандай каршы 

чыгар эле, бирок Хадиджанын чечкиндүүлүгү, анын акыл 
эстүүлүгү, анын эринен калган байлык бир гана 
Хадиджага тиешелүү экендигин, ал Мухаммеддке сөзсүз 
баш кошорун атасына алдын ала билдиргендиктен, бул 
маселе оң жагына чечилери ага дайын болчу. Хамза 
менен Мухаммедди Хадиджанын атасы Хувайлид абдан 
сый менен жогорку адамгерчиликте кабыл алып, өз 
маакулдугун берет. 

Арабдардын салты боюнча Мухаммед Хадиджа үчүн 
(калыңдын эсебине) жыйырма укта, (өлчөө бирдиги) 
алтын, башкача айтканда жыйырма төөнүн баасынын 
өлчөмүндөгү алтынды Хувайлидке беришет.  

Мына ушунтип, Мухаммед менен Хадиджа 
арабдардын салты бонча чоң той уюштуруп, той 
Хадиджанын үйүндө өтөт. Тойго төө союлуп, анын этин 
кембагалдарга таркатышат. Мухаммед тарабынан тойго 
анын жакын туугандары жана Мухаммедди төрт жашка 
чейин эмчегин эмизип баккан Халима энеси келип 
катышат. Тойго катышкандар Хадиджанын кырк жашка 
келгенине карабастан, алардын бактылуу жашоосун, көп 
балалуу болушун каалап сөз сүйлөшөт. Биринчилерден 
болуп каалоону Абу-Талиб, андан кийин Абд аль Узза, 
Хамза жана Аббас сүйлөшөт (Аббас Мухаммедден болгону 
эки жаш улуу). Тойдон Мухаммед бакма баласы 

болгондуктан Халимага 40 баш кой берип узатат.  
Мухаммеддин андан аркы өмүрүн, анын пайгамбар 

болуп калыптанышын толук жазып олтуруу өзүнчө чоң 
роман болор, ошондуктан Мединада ал кишинин 
кабырынын жанында туруп "Жизнь Мухаммеда" (автору 

В.Ф.Панова, Ю.Б.Бахтин) китебин окугандыгым, анын 
өмүр-жолу көз алдыма келгенин жогоруда жазылган 
эскерүүмө түрткү болду демекчимин.  

Мединадагы Мухаммед пайгамбарыбыздын 
мечитинде, ошондой эле башка мубарек жерлерди 
зыярат кылуу эки күндө аяктады. Бирок биз бешинчи 
күнү Мединадан жөнөп кетээрибиз белгилүү болгон соң, 
шаардын ыйык жерлерин жана деңиз деңгээлинен 200 
метр бийиктиктеги Хиро тоосунда болуп, бешинчи күнү 
эртең менен Джидда шаарын көздөй жол тарттык.  
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Биз автобуска олтураар мезгилде, ошол "Андижан 

тахидасы" мейманканасынын кожоюну ар бирибизге 
бирден Кураани Каримди жана бир кутудан курма, андан 
башка эки-үч араб тилиндеги китепчелерди белек кылып 
берип, өзүнүн бизге болгон каалоосун айтып, батасын 
берип узатып калды.  

Медина шаарынан кетип жатып, бул шаар 
Мухаммед пайгамбарыбыздын шаары экендигин, бул 
шаардын эли өз мезгилинде Мухаммед пайгамбарыбызга 
кучагын жайып тосуп алгандыгын, бул жерде 
Мединанын калкы аны толук колдошоорун жана да 
ыйык Курандагы бир топ сүрөөлөр ушул жерде Мухаммед 
пайгамбарга келип түшкөнүн жана ыйык Курандын ушул 
шаарда жазылып, бүткүл мусулман өлкөлөрүнө ушул 
жерден таркаганын белгилеп, бардык мактоолор 
ааламдын жаратуучусу жана башкаруучусу болгон улуу 
Алла Таалага жана дайыма уланып туруучу дубаа 
саламдарыбыз Алла Тааланын элчиси пайгамбарыбыз 
Мухаммед Алейхи-Саламга болсун! - деп айтуу менен 
Медина шаарынан Джидда шаарын көздөй жөнөп кеттик.  

Бул жердеги жолдордун курулушуна миллиондогон 
акча каражаттары жумшалганын белгилөөгө болот.  

Мекке Аль-Мукарама менен Аль-Медина, Аль-
Мунаввараны байланыштырган асфальт жолдун түздүгү, 
кеңдиги жана тегиздиги Сауд Аравиясынын өкүмөтүнүн, 

жалпы эле жол курулушуна зор маани бергендигин 
билүүгө болот. Мекке менен Мединанын ортосундагы 
жолдун узундугу 420 чакырым келет. Ал эми Медина 
менен Джидда шаарынын аралыгы 396 чакырым. Бул 
жолдо келе жатып анын кеңдиги жана жолдун эки 

тарапка ортосунан бөлүп турган аянтчасы 20 метр, 
жалпы эле трассанын ар бир тарабында 3 катардан 6 
катар сызыкча бөлүнүп, бир эле убакытта ар бир 
тарабынан З төн автомашина катары менен жүрүүгө 
ыңгайлашканын байкадым. "Мерседес" маркасындагы 
бардык жагынан жүргүнчү үчүн ыңгайлаштырылган 
автобустар менен Меккеден Мединага, Мединадан 
Джиддага жол тартканыбызда хажилар үчүн Сауд 
мамлекети тарабынан зор камкордук көрүлгөнүнө 
ынанасың. Жүргүнчүлөр үчүн мерчемдүү жерлерде атайын 
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кооз ашканалар жана жол боюнда АЗСтер курулуп, 

хажилардын ар жерлерде эс алып, тамактанып андан 
ары жолун улантышына да зор камкордук көрүлүптүр. 

Ошентип биз Меккеден Мединага келип, андан 
Джидда шаарындагы аэропортко келип өзүбүздүн Ата 
Мекенибизге учууга даярданып жаттык. Аэропорт 
жүргүнчүлөр үчүн мен көргөн көп эле аэропортторго 
Шереметьево, Сочи, Новосибирск, Красноярск, Ташкент, 
Душанбе, Алма-Ата жана Болгариянын эки-үч аэропорту, 
Киев, Андижан ж.б. бир топ аэропортторго салыштырып 
көрсөм, алардын бири дагы бул Джиддадагы аэропортко 

бардык эле жагынан салыштырмалуу алардын ыңгайсыз 
жактары бар экендигин байкадым. Мына ушинтип 1996-
жылдын май айынын 10у күнү Ош шаарындагы 
аэропортко хаж сапарын ийгиликтүү аяктап Оштун аэро-
портуна эрте менен, саат төрт чамаларда учуп келдик. 
Биз Джидда аэропортунан самолетко отурган мезгилде 
күндүн ысыктыгы 45-50° градуска жетип турган. Күндүн 
ысыктыгынан хажилердин тегиз бардыгы жеңил кийи-
нишкен. 

Бажы кызматкерлери хажилердин багажын кылдат-
тык менен текшерүүдөн өткөрүшүп, текшерилген багаж 
кимге тиешелүү болсо, анын эгесине берип, текшерүү 
пунктунан ары өткөрүп, сыртка чыгарып турушту. Бул 
текшерүү бир жарым – эки саат убакытты алды. 

Мен,кезегим келгенче таңкы сууктан бир топ чыйрыгып, 
үшүп кеттим. Башка хажилер да, таңкы суук шамалдан 
үшүп жатышканын айтып, текшерүүнү мынчалык созбо-
стон тез – тез, ыкчам карап, өткөрүүнү бажы кызматкер-
леринен суранып жатышты.  

Аэропорттун сыртында хажилерди тосуп келген 
адамдар казганактап, аялдамага батпай кетишкен. Улам 
аэропорттун ичинен сыртка чыккан хажини, сырттагы 
адамдар курчап алышып, өзүнүн жакын адамдарына да 
кеңири жол беришпей жөөлөшүп турушту. Бир топ 
кыйынчылык менен топтун ичинен менин колумдан 
уулдарым Медетбек менен Улукбек кармап, жөөлөшкөн 
адамдардын арасынан тартып чыгышты. Мени күтүп ке-
лишкен бала – чакам, тууган – уруктарым «Хаж сапа-
рыңыз кабыл болсун! – деп мени, кызуу куттукташып, 
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Эмилбектин уулдуу болгонун, кызым Гүльмира 

сүйүнчүлөп, менин кубанычыма, кубаныч тартуулады.  
Мен ыйык Меккеге, хаж сапарына Оштон 16 апрель 

күнү жөнөп кеткен күнү биздин үйдө дагы бир кубаныч 
болуп, жараткан мага дагы бир уул небере тартуулаган 
экен. Бул неберемдин ысмын Хаджибек деп аталышын 
да туура көрдүм.  

Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп, 
динибизге болгон кеңчилдиктен пайдаланып, Ислам 
дининдеги момун мусулмандарга карыз болгон хажига 
баруу парз, Алла Тааланын буйругу менен менин 
бактыма туш келгенин дагы бир жолу белгилеп 
кетмекчимин. 

2005-жылдын декабрь айы. Жубайым Айседеп менен 
чоң уулум Чынгызды, ыйык Меккеге хаж сапарына 
жөнөттүк. Исламдын бир парзы болгон хажига баруу 
буларга да насип буюрганын айта кетейин.  

Эми бүгүнкү Кыргызстан, анын бүгүнкү жаштары, 
келечек муундары, алардын динге болгон көз караштары 
боюнча өзүмдүн айрым ой толгоолорумду билдирип 
кетмекчимин. Кыргыз эли илгертен эле түптүү улуу 
калктардын катарында аталып келгени белгилүү. Биздин 
элибизге өзүнүн ак көңүл, кең пейил, адамгерчиликтүү 
мамилеси, жогорку маданияты бар, кадырлуу, барктуу, 
уюткулуу касиеттери жарашкан, улуу Ислам динин 

кармап, анын эрежелерин жашоо-турмушунда 
пайдаланып, Ислам дининдеги диндин негизги 
түркүктөрү болуп саналган ыйман келтирүү, ыймандуу 
болуп өмүр сүрүү, Алланын периштелерине, китептерине, 
пайгамбарларына, тагдырга, өлгөндөн кийин кайра 

тирилүүгө ишенүү жана Ислам дининин негиздери болуп 
саналган намаз окуу, рамазан айында орозо тутуу, 
колунда бар жана бай адамдардын кедей жана муктаж 
адамдарга жардам кылып зекет, садака, үшүр берүүсү, 
мүмкүнчүлүгү жеткен адамдардын өмүрүндө бир ирет 
ажыга баруу сыяктуу парыз амалдарын аткарып 
келишкен.  

"Ыйман" – араб сөзүнөн алганда "ишеним" деген 
маанини берет. Амал – инсандын өмүр бою кылган 
иштери. Жарык дүйнөгө туулган ар бир пенде, ага 

www.bizdin.kg



 

 217 

берилген өмүр, жашоодогу убакты сааты, аны сыноо үчүн 

Кудайдын койгон (берген) мөөнөтү ченелүү. Кудай 
алдында ар бир инсан пенделик парзын орундоого 
тийиш. Мусулман баласы түндөбү, күндүзбү, жолдобу, 
үйдөбү, ар дайым кудайды эскере жүрүүсү зарыл.  

Ошондой эле буюрбаган (тыюу салган) иштерден 
баш тартууга тийиш: Мисалы, мас кылуучу 
ичимдиктерди ичпөө, баңгилике барбоо, доңуз этин 
жебөө, идолдорго (буркан-бутпарастарга) арналган 
даамдарга тийбөө, соодада кызылкулактык кылбоо, 
буюмду өзүнүн наркынан ашыра сатпоо, бирөөнү алдабоо, 
бирөөгө жалаа жаппоо, ушак сүйлөбөө, уурулук, бузуктук, 
ойноштук, ар кандай кылмыштуу, жийиркеничтүү, 
ыпылас көрүнүштөрдү жасабоо.  

Ислам дини – адамзат дүйнөсүндөгү үч улуу диндин 
бири экени белгилүү. Алар: 1) Буддизм; 2) Христиан 
дини; 3) Ислам. Буга – ыйман, адеп, абийир, мыйзам 
мүнөздүү.  

Ислам дини негизинен шариат, марипат, тарикат, 
хакикат деген баскычтардан турат.  

 
Шариат – туура жол, укук канондору (мыйзамдары);  
Марипат – ыйман, адеп;  
Тарикат – тарыхый инсандар, пайгамбарлар 

таржымалы;  

Хакикат – өтөлгө, бийлик, даража. 
 
Шариатта укук нормалары, милдет, мурас, кылмыш, 

жаза, үй-бүлө, нике, сот процедуралары аныкталган. Укук 
маселелеринен башка да анда турмуш-тиричилик 

нормалары, дин талаптарын аткаруу жолдору 
көрсөтүлгөн. Мисалы, милдет укуктарына – инсандардын 
мамлекет алдындагы милдеттери, кошуналардын аз ара 
милдеттери, аял менен эркектин, үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
бири-бирине милдеттери ж.б. кирет.  

Мен, бул жерде бала алдында Ата милдеттери 
жөнүндө кыскача токтоло кетмекчимин: 
1) Балага жакшы ат коюу (кыз болобу, эркек болобу). 
2) Баланы багуу (ак эмгектен тапкан каражат менен). 
3) Баланы энеден ажыратпоо (ошондой эле атадан да). 
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4) Баланы отургузуу (кызды да балакатка даярдоо). 

5) Балага билим берүү, өнөргө, эмгекке үйрөтүү. 
6) Баланы ыйманга, адепке, адамгерчиликке 

тарбиялоо. 
7) Баланы ар бир ишке жетилтүү, такшалтуу, 

машыктыруу.  
8) Баланы үйлөнтүү (кыз болсо элине узатуу). 
9) Балага үй көтөрүү (өзүнчө түтүн булатып, оокат 

кылып, турмушка кирип, тукум уласын үчүн мал-
мүлкүн бөлүп берүү, кыз болсо себин камдап, 
энчисин ыйгаруу).  
 
Ошентип,ата баласын эр жеткирип (кызын бой 

жеткирип), элге кошуу менен аталык милдетинен 
кутулат. Бул адатта баланын 18-20 жаш курагына чейин 
аткарылат. Андан соң бала өз жолун таап, өз милдетин 
өзү көтөрүү керек, анткени ал да ата же эне боло баштайт. 
Мына булар мусулман ата-эненин шариатта айтылган 
бир милдетине кирет. Шариат – кыргызча "жыйнак" же 
"мыйзам жобосу" деген маанидеги араб сөзү.  

Шариатты Кудай менен Мухаммад пайгамбардын 
атынан эл арасындагы улама-карыялардын айтууна 
таянып, ар кайсы кылымдарда жашаган аалым-имамдар 
менен молдолор (дамылдалар) түзүшкөн.  

Мусулмандардын үрп-адаттарында, жөрөлгө-

жосундарында, ашта, тойдо, топто, казада, азада, ар 
кандай каада-салттарында колдонулуп келген, айталык, 
ыйман айтуу, угузуу, көңүл айтуу, кураан окуу, дооран, 
жаназа, сүннөт, нике, насип, "бата берүү, тилек тилөө, 
кадыр түн күтүү, орозо тутуу, беш маал намаз окуу, 

ажыга баруу, зикир чалуу, ар түркүн балаа-мүшкүл, 
кырсыктардан арылуу үчүн тообо кылуу, келме келтирүү, 
кеселге дем салуу, кайыр садага берүү, дува окуу, жер 
кезип, эл кыдырып, дүйнөдөн кечүү, календерлик, 
дервиштик кылуу, жолго чыгуу. жортуулга аттануу, 
кыскасы жарык дүйнөдө пенде эмнеге муктаж болсо, 
ошолорду орундоо дайыма диндик эреже жоболор менен 
коштолгон.  

Жогоруда атанын бала алдында милдеттерине 
токтолсом, бул жерде уулдун (баланын) ата-эненин 
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алдындагы милдеттерине да токтоло кетүү абзел. 

Шариат боюнча баланын ата-энесинин алдында 
төмөнкүдөй милдеттери каралган:  

Ата-энени ачка калтырбоо, кийим-кечеден кемитпөө, 
ал акыбалынан тез-тез кабар алып туруу, чакырса ылдам 
барып, дайындаган ишин аткаруу, аларга алакчылабай 
тең кароо, ата-энесинин өмүрлөрүнүн узун болуусун 
Кудайдан тилөө, ата-эненин алдында дайым адептүү 
болуп, муңайым-сылык сүйлөшүү, аттарынан атап 
чакырбоо, чогуу бир жакка жөнөгөндө алдына өтпөй, 
артта же катарлаш басуу. Бул милдеттер уулга да, кызга 
да бирдей тиешелүү.  

Кыз бала турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн 
эркине өтөт. Анын уруксатысыз эч кандай ишти аткара 
албайт. Ошондуктан ал ата-энесинин алдындагы көп 
милдеттерден бошотулат.  

Баланын ата-эненин алдындагы негизги 
милдеттеринин ичинен күч-кубат менен аткарылчулары: 
ата-энеге дайыма кызмат кылууга, урмат-сый менен 
мамиле жасоого, ата-энеси бирдей чакырып калса, 
адегенде энесине баруу, иш дайындаса жалкоолонбой 
ыкчам аткаруу, ата-эненин уруксатысыз сапарга чыкпоо, 
ата-эне келгенде аларга таазим кылып, алардын ордуна 
отурбоого тийиш. Ата-эне менен жумшак сүйлөшүү, 
аңгемелешкенде добушун бийик чыгарбоо, бакырып 

сүйлөбөө, көп сүйлөп аларды тажатпоо, сөздөрүн бөлбөө, 
буйрук берип же кекээрлеп сүйлөбөө, алардын алдында 
үшкүрүнбөө. Ал эми дили менен аткарчу милдеттери: ата-
энеге ырайымдуу болуу, алардын кубанычына ортоктош 
болуп, кайгысын бөлүшүү, оорусуна дарман болуп, өзүнүн 

кыжаалаттангандыгын же кейигендигин ата-энеге 
билдирбөө, сүйлөгөндөрүн жактырбай кыжырланбоо, 
аларга азар бербөө, аларды эч качан капа кылбайм деп 
ниет кылуу, алардын өмүрүн тилөө.  

Каражат менен аткарылчу милдеттер: өзүнүкүнөн 
мурда алардын тамак-ашын орундатуу, алардын тамак 
ашын өзүнүкүнөн сапаттуураак жасоо, бирге даам 
татышса, аларга жакшыларын берүү, эмнени эңсесе аны 
алып берүү, турмуш-тиричилигине керектүү бардык 
нерселер менен камсыздап туруу, колдоруна акча берүү, 
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менин малым силердики, ала бергиле деп короосунун 

эшигин ачып коюу, эгерде ата-энеси бөлөк башка жакта 
жашаса, тез-тез чакырып коноктоп, сыйлап туруу, 
алардын досторун дос деп, душмандарын душман деп 
билүү, досторун чакырып меймандоо.  

Уул баланын ата-энеси өлгөндө аткарчу милдеттери 
мына булар: эң биринчи (өлүктү) тез көмүүгө аракет 
кылуу. Анткени, өлүктүн бир гана ызаат-урматы болот – 
ал өлүк жыттанып кете электе тез көмүү. Баланын андан 
кийинки милдеттери: өлүк үстүндө бакырбоо, бетин 
тытып, кийимин жулуп, бей жай болбоо, башкаларга да, 
артыкча кыздарга антпегиле деп буйуруу. Бакырып 
өкүрсө, көзү өткөн маркум мүрзөсүндө кыйналат. Өлүктү 
таза жуундуруп, ак кепиндетүү, илимдүү болсо (баласы) 
ата-энесинин жаназа намазын өзү окуса дурус. Жаназа 
намазынын артында ага катышкан кишилерден ата-
энесинин жакшы адамдар болгондугуна күбөлүк беришин 
сураш, алардын сөөгүн кабырга өзү коюу.  

Ата-эне тирүү кезинде кимден карыз алып кайтарып 
беришке үлгүрбөгөн болсо аларды төлөө. Алар мал мүлкүн 
кайсы баласына осуят кылып калтырган болсо, аны 
ошого бериш, эгерде осуят кылбаса, мураскорлор 
ынтымакчылык менен Куранда көрсөтүлгөн өлчөмдө 
бөлүп алуу.  

Эми жаш балдардын билим менен терең сугарылып, 

каада-салтын кадырлап, жашоодо мага оң таасирин 
тийгизген төмөнкү макал-лакаптар менен накыл 
кептерге жана Улукман Акимдин насааттарына көңүл 
бурууларын каалар элем. Алар төмөндөгүчө: 
1. Уулум, Алла Тааланы тааны. 

2. Кандай акыл насаат айтылса, биринчиден болуп 
карма. 

3. Өз деңгээлиңе жараша сүйлө.  
4. Ар бир кишинин укугун корго.  
5. Сырыңды сактай бил. 
6. Калкыңдын кадырын бил. 
7. Жоро жолдошторуңду пайда, зыян тарканда сына. 

Досту кыйын күндө сына. 
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22--ККИИТТЕЕПП  

((ттааррыыхх  ббааррааккттааррыыннаанн))  

  

  

  

  
 
 
 

 
 

        «Өткөндөрдүн бардыгы,  
Тарых болот турбайбы.  
Тарых болсо өткөн күн,  
Анык болот турбайбы.  
 
Бүт ааламга жалгыз күн,  
Жарык болот турбайбы.  
Кыңыр иш болсо, кырк 

жылда,  
Анык болот турбайбы».  
 

Жеңижок (Өтө) Көкө уулу 

 

ККүүннддүү  ааллааккаанныыңң  ммееннеенн  ттооссоо  ааллббааййссыыңң  
 

Тарых эл, улут, адамзат жана акыйкат үчүн жазылары 
айтпаса да белгилүү. Тарых жолу даңгыр эмес, татаал, ка-
таал. Байыркы-байыркы доорлордон бери Кыргыз эли эчен 
жолу куттуу замандарды көрүп, ай асман чапчып дүркүрөп 
өсүп, эчен жолу башынан азап-тозок, каран түн - күндөрдү 
өткөрүп, арасы ачылып, чачылып, бирок, түгөнүп баратып 
кайрадан кайнап, түтөп, кайратына келип, тагдыр сыно-
осунан сынбай, келечекке кебелбей кадам коюп келетат. 
Буга мезгил тараза, тарых өзү күбө.  

Дүйнө жүзү ХХI кылымдын босогосунда Экономикалык 
бакубат жашоону эңсеп турган мезгилде, мен Кыргыз пен-
сионери сексенинчи он жылдыктын босогосун аттап жа-
тып, өлкөбүздүн бүгүнкү күнүнө кайдигер карай албайм, 
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андыктан менин жүрөгүмдү өйүткөн ой толгоолорумду, 
окурмандар менен ой бөлүшүп, коомго болгон көз ка-
рашымды кагазга түшүрүп коомчулуктун таразасына коюу-
га белсенип, өлкөбүздүн Совет доорундагы басып өткөн та-
рыхын-келечек муундардын аң сезимине, жан дүйнөсүнө 
кыргыздын жүрөгүндө – кыргыз каны жүрүп турган кыргыз 
баласына жеткирүүгө, аны терең сиңдирүүгө карата болгон, 
ой-толгоолорумду окурманга сунуштамакчымын.  

«Эл тарыхын айта жүр, элиң сени эскерер», бабалар 
даңкын айта жүр, балдарың сени эскерер» демекчи. Элим-
дин совет доорундагы басып өткөн жолун, окурмандын 
эсине салууну туура көрдүм.  

Тарыхтын саргайган барактары далилдегендей Кыр-
гыздар байыркы элдерден экени талашсыз. Бирок кыргы-
здар жалпысынан алганда дүйнөдөгү көп элдер сыяктуу эле 
Совет дооруна чейин сабаты жетишсиз бойдон калып кел-
ген.  

1917-жылдагы улуу октябрь социалисттик революци-
ясынан кийин Коммунистик партия менен Совет мамлеке-
тинин камкордугу астында кыргыз эли да толук сабаттуу, 
экономикасы жана маданияты өнүккөн элдерге кошула ал-
ды.  

Кыргызстан 1924-жылы автономиялык область, анан 
1926-жылы автономиялык Советтик Социалисттик Респуб-
лика болуп РСФСР-дин составына кирген. 1936- жылдан 
тартып өзүнчө союздук Республикага айланып, СССРдин со-
ставында болуп келген.  

Кыргыз ССРи 1990-жылга чейин СССРдин составында-
гы 15 Союздук Республикалардын бириндей эле өзүнүн же-
леги, герби жана Мамлекеттик гимнине ээ болгон. Мен, 
саргарган тарых барактарынан ошол Кыргыз Мамлекети-
нин гимнинин текстине окурмандын көңүлүн бурууну туура 
көрдүм: 

 
Кыргыз ССРинин Мамлекеттик гимни.  

Сөзүн жазгандар: К. Маликов, Т. Сыдыкбеков, М. Токобаев, 
А. Токомбаев.  

Музыкасын жазгандар: В. Власов, А. Молдобаев, В. Фере.  
 
Азаттыкты кыргыз эңсеп турганда,  
Ала-Тоого Октябрдын таңы аткан.  
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Улуу орус достук менен кол берип,  
Ленин бизге бак-таалайга жол ачкан.  
 

Кайырма: 
Жаша, Кыргызстаным,  
Ленин туусу колуңда.  
Алгалай бер, гүлдөй бер,  
Коммунизм жолунда! 
 
Эмгек, эрдик, күрөштөрдө такшалтып,  
Таалай берген улуу Совет калкына.  
Жеңиштерден жеңиштерге алпарат,  
Элдин күчү-Лениндик партия.  
 

Кайырма: 
 
Эл достугун болоттон бек ширетип,  
Көп улуттан Союз курдук урагыс.  
Жандай сүйүп даңктуу Ата-Мекенди,  
Түбөлүккө Коммунизм курабыз.  

 
Кайырма: 
 

Кыргыздардын тарыхый кыска мөөнөттө билимдүү жа-
на илимдүү болушунда орус элинин салымы эбегейсиз зор. 
Муну эч качан эстен чыгарууга болбойт.  

Албетте, караңгы элди маданиятка, илим-билимге 
жеткирүү үчүн республикабыздын партиялык жана совет-
тик органдары да өтө зарыл болгон чараларды көрүшүп, ар 
тараптан ойлонулган саясий-уюштуруу иштерин 
жүргүзүшкөн.  

В. И. Лениндин «Окуу, окуу жана окуу»-деген акылман 
осуятын иш жүзүнө ашырып, сабатсыздыкты жоюу Совет 
мамлекетинин көңүлүнүн борборунда турган. Советтер Сою-
зунун территориясында, анын ичинен Кыргызстанда да 
жүздөгөн жаңы мектептер, бала-бакчалары курулуп, 
көптөгөн жогорку жана орто адистик окуу жайлары ачы-
лып, окубаган улан-кыздар калган эмес.  

Мындай тарыхый маанилүү иштерди уюштурууга, ци-
вилизациядан четте калган тоолуу мекенибизди алга 
сүрөп, аны өнүккөн экономикалуу мамлекетке жеткирүүгө 
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ондогон таланттуу жетекчилерибиз, саясий жана мамле-
кеттик ишмерлерибиз, интеллигенциянын өкүлдөрү ат 
көтөргүс зор салымдарын кошушкан.  

СССР дин тарыхын, Совет өкмөтү менен КПСС тин 70 
жылдык өмүрүн, бул жерде толугу менен жазууну ылайык-
сыз деп эсептеп, Кыргыз элине, анын жаштарын тарбияло-
одогу мен баалуу деп санаган ой-пикирлеримди окурманга 
сунуштамакчымын. Анда эмесе урпактарга СССР, КПСС де-
ген сөздөрдүн маанисин учкай түшүндүрө кеткеним, туура 
болот деп ойлойм.  

СССР (Союз Советских Социалистческих Республик), 
кыргызча айтканда Советтик Социалисттик Республикалар 
Союзу.  

СССРди түзүү жөнүндөгү декларация 1922-жылы 30-
декабрда СССР Советтеринин биринчи сөездинде кабыл 
алынган.  

Анын курамына 15 союздук республикалар кирген, 
алар: 

1)РСФСР - борбору Москва шаары.  
2)Украина - борбору Киев.  
3) Белорусь - борбору Минск.  
4) Молдова - борбору Кишенев.  
5) Эстония - борбору Таллин.  
6) Латвия - борборуРига.  
7) Литва - борбору Вильнюс.  
8) Армения - борбору Ереван.  
9) Азербайжан - борбору Баку.  
10) Грузия - борбору Тбилиси.  
11) Казакстан - борбору Алма - Ата (азыр Астана).  
12) Өзбекстан - борбору Ташкент.  
13) Кыргызстан - борбору Фрунзе (азыр Бишкек).  
14) Тажикстан - борбору Сталинабад(азыр Душанбе) 
15) Түркменстан - Ашхабад.  
СССРдин мамлекеттик башкаруусун Октябрь реолюци-

ясынын алгачкы жылдары ВКП(б), кийин КПСС жетектеп 
келген. КПСС-деген Советтер Союзунун Коммунисттик пар-
тиясы. Партиянын сьезддеринде, анын саясий бюросун, 
генеральный секретарын, бюро мүчөлөрүн бекиткен.  

Политбюро (саясий бюро)-өзүнүн биринчи секретарын 
(генеральный секретарын) шайлаган.  
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Советтер Союзунун Коммунисттик партиясы (КПСС)-
СССРдин жумушчу табынын, колхоз дыйкандарынын жана 
интеллигенциясынын алдыңкы, аң-сезимдүү бөлүгүн ык-
тыярдуу бириктирген, Совет элинин күжүрмөн, такшалган 
авангарды; коомдук-саясий уюмдун жогорку формасы; Со-
вет коомунун жетекчи жана багыттоочу күчү; эл аралык 
коммунисттик жана жумушчу кыймылынын ажырагыс, со-
ставдуу бөлүгү. В. И. Ленин тарабынан жумушчу табынын 
революциячыл, марксчыл партиясы катары XIX кылымдын 
аягы XX кылымдын башында негизделген.  

КПСС эл үчүн жашап, элге кызмат кылган. Советтик 
коомдогу жетекчилик ролун уюштуруу жана идеялык тар-
бия жолу менен мамлекеттик жана коомдук уюмдардын 
(совет, профсоюз, комсомол, кооперация ж. б.) системасы 
аркылуу ишке ашырган. Ал эмгекчилердин чарбалык 
иштерин жетектеп, алардын коммунизм үчүн күрөшүнө ую-
мдашкан, план ченемдүү, илимий негизделген мүнөз берип 
келген.  

КПСС-СССРдеги өнүккөн социалисттик коомдун жетек-
чилик милдетин аткарган.  

СССР (Советтик Социалисттик Республикалар Союзу)-
жер шаарындагы эң ири мамлекет болгон. Аянты 22402, 2 
миң кв. км (эл жашаган кургактыктын 6дан 1 бөлүгү), кал-
кы 262, 442 миңге жеткен.  

СССРдин гимнин да окурмандардын эсине салуу менен 
анын терең маанисине өз баасын берерин кааламакчымын: 

 
 
 
 
 
 
 

Советтик Социалисттик Республикалар 
Союзунун гимни. 

 

Тексти: С. Михальков менен Г. Эль-Регистандыкы 
Музыкасы: А. Александровдуку. 

Текстин кыргызчага которгондор:Т. Аскаров, Ө. Жекшеев, 
С. Жусуев, Ж. Садыков, Аалы Токомбаев, С. Эралиев. 
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Эркин Республикалар бекем Союзун,  
Түбөлүк бириктирди улуу орус.  
Жашасын элдердин эркинен түзүлгөн,  
Бирдиктүү, кубаттуу Советтик Союз.  
 
Кайырма: 
Элдер достугунун ишенимдүү тиреги,  
Биздин эркин Мекен даңктанат.  
Лениндик партия - Элибиздин күчү,  
Коммунизм жеңишине алпарат.  
 
Добулду жарып азаттык күнү нур чачып,  
Улуу Ленин бизге жарык жол берди.  
Биздерди эмгек, эрдиктерге шыктантып,  
Адилет ишке баштады элдерди. ! 
 
Кайырма: 
 
Коммунизм жаркыраган жеңишинен,  
Көрөбүз өлкөнүн келечеги кенен.  
Даңктуу Ата Мекендин кызыл туусуна,  
Дайыма берилебиз жан дил менен.  
 
Кайырма: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ММааммллееккееттттүүүүллүүкк  жжөөннүүннддөө..  
 
Кыргыздын коом, мамлекет түзүлүшү жана башкаруу 

тажрыйбасы 6 миң жыл мурун эле калыптана баштаган.  
Ааламдаштыруу заманы көптөгөн майда улуттарга жок 

болуп кетүү коркунучун туудурууда. Мына ушул шартта биз 
- кыргыздар кантип өз улутубузду сактап кала алабыз? 
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Өзүнүн узак тарыхый жолунда кыргыз далай жолу ча-
былып - чачылып, үзүлүп - кемип, өксүп жок болуунун 
чегине барып, кайра толукталып, өзүнүн улуттук өзөгүн кы-
лымдар бою сактап келе жатканын тарыхтын саргарган 
барактары тастыктап турат. Кылымдар бою өзүнүн улуттук 
өзөгүн сактап бүгүнкү күндөгү Эгемендүү Кыргыз Мамлекети 
болуп, күн кечирүүнүн бирден - бир себеби ата - бабалар-
дын адамдык сапатынын жогорулугу, жан - дүйнөсүнүн та-
залыгы, табият менен эриш - аркак жашагандыгы дээр 
элем.  

Бүгүнкү күндө өткөнүн унуткан кыргыз келечегине жол 
таппай туш келди урунуп - тентип жатат. Улуулардан кал-
ган улуу мурастарды унутуп, алдым - жуттум, кошоматчы-
лык, байлык, бийлик үчүн ар - намысты тебелеп, маңкуртка 
айланып бара жаткандай. Адамдан башка жаныбарлар ата 
- тегин тааныбайт, уят, намыс, абийир дегенди билбейт, 
ынтымак, биримдик, мекен - журт дегенди тааныбайт, ке-
лечекке кам көрбөйт, курсагы тойсо ошого ыраазы болуп, 
күнүмдүк жашоо менен күн кечирет.  

Бүгүнкү муунду мына ушундай заманга кабылып тур-
гандай сезем. Учурда дүйнөдөгү көп улуттардын ынтыма-
гын бузуп, рухун, тарыхын, салтын, дилин, тилин, улуттук 
эс - тутумун өчүрүп, өзүмчүл маңкуртка айландыруу саясаты 
жүрүп жаткан мезгилде биз өзүбүздүн эзелтен калган эс - 
тутумубузду калыбына келтирип, кыргызды алты миң жыл 
сактап келген ата - бабаларыбыздын улуу касиетине кайра 
көтөрүлүп жетүүбүз керек. Ал үчүн каада - салттарыбызды 
эскинин калдыгы деп жээрибей, улуттук адаттарыбызды, 
маданиятыбызды, тарыхыбызды жакшы билип, ошонун 
негизинде башкаруу иштерин жүргүзүшүбүз зарыл.  

Ааламдаштыруу - деген сөздүн өзүн биз эки мааниде 
алып карашыбыз керек. Биринчиден, ааламдашуу (глоба-
лизация) - бул илимдин, техниканын өнүгүшү, маалымат 
алуунун жакшырышы. Мына азыр техниканын жетишкен-
дигин дүйнөнүн аркы бурчундагы болуп өткөн окуя менен 
Интернет аркылуу эки эле мүнөттө кабардар болосуң. Бул 
табигый көрүнүш, боло турган нерсе. Ушул шартта биз 
өзүбүз кандай болушубуз керек, экономикабыз социалдык 
жүрүм - турумубуз, рух дөөлөтүбүз бул өзүнчө чоң маселе. Ал 
эми ааламдаштыруу бул саясат. Экинчи дүйнөлүк согуштан 
кийин майда мамлекеттерди басып алып, ошолордун кен - 

www.bizdin.kg



 

 230 

байлыктары менен гүлдөп - өскөн АКШ баш болгон Батыш 
Европанын саясаты. 21- кылымдын башталышында ошол 
батыш Европанын кен - байлыктарын пайдаланып, байы-
ган мамлекеттер чүнчүп турат. Себеби, Европанын өзүндө 
азыр колдоно турган кен - байлыктары түгөнүп, мурда баш 
ийип, карамагында турган мамлекеттер өз алдынчалыкка 
ээ болушту. Мына ошонун негизинде чүнчүп турган мамле-
кеттер биз сыяктуу өз алдынча өнүгө албай жаткан мамле-
кеттерди ар кандай куулук жолдор менен өздөрүнө көз ка-
ранды кылып алууну көздөөдө. Мунун бир мисалы Кыргыз-
стандын шартында жүргүзүлүп жаткан, «Бүткүл дүйнөлүк 
Банк, эл аралык валюта кору», - Американын агенти. Бул 
согуш- талашсыз, жагымдуу сөз, башкача айтканда аң - се-
зим аркылуу басып алуу. Ошондуктан биз, Кыргызстан 
өзүнүн өсүп - өнүгүсүндө ааламдаштыруу деген эмне экенди-
гин, ааламдашуу деген эмне экенин аңдай билиш керек, 
ошого жараша өздүк улуттук саясаты болушу керек.  

Азаттыкка чыкканы биз өз алдынча саясат жүргүзө ал-
бай келебиз. Бир жарым кылым башкалардын карамагын-
да жашап, көз карандылык, бирөөгө баш ийүү, бирөөнүн 
сөзүн сүйлөө адаттарынан арыла албай жатабыз. СССР уба-
гында биздин каада - салттарды эскинин калдыгы деп 
окуткан эмес, ошонун кесепетинен биз улуттук тарбиядан 
артта калганбыз. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинде 
жашап жаткан он беш жаштан кырк жашка чейинки ку-
рактагыларыбыз орус эмес же кыргыз эмес, «киргиз» бо-
луп жатышат. Алар улуттук тилди, маданиятты, адатты 
билбейт. Мына ушунун баарысы бүгүнкү күндө биздин улут 
болуп калыптанып, чүкөгө куйган кыттай болуп, би-
ригүүбүзгө чоң кедергесин тийгизип жатат. Дүйнөнү аалам-
даштыруу саясаты каптап жаткан мезгилде кыргыз улутун 
сакташ үчүн алгач биз кыргыз элинин улуу асыл - баалуу-
луктарын сактап, улуттун өзөгүн түзгөн рух - дөөлөтүбүзгө 
кайрышылыбыз керек. Ал үчүн ар бирибиз өз мекенибизди 
сүйгөн патриот болушубуз зарыл.  

Жаштарды өзүнүн Ата - Мекенин сүйүүсүнө багыттап, 
анын ыйык касиеттерин урматоо менен аң сезимине терең 
сиңдиришибиз керек.  

 
Мамлекет - таптык коомдогу саясий бийликтин негиз-

ги куралы. Мамлекет өзүнүн өнүгүү тарыхында ар кандай 
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стадияларды басып өткөн жана белгилүү бир калктын жо-
гору турган катмарынын кызыкчылыгын коргоочу курал 
катары кызмат кылган. Элдин аң сезиминин өсүшүнүн жана 
коомдун өнүгүшүнүн натыйжасында азыр жер жүзүндө 
жалпы элдин кызыкчылыгын көздөгөн демократиялык 
принципти туу кылган укуктук мамлекеттер басымдуулук 
кылат.  

Мамлекеттер башкаруу формасы боюнча негизинен 
монархия жана республика болуп экиге бөлүнөт. Монархи-
ялык башкаруу формасындагы мамлекеттин башындагы 
бийликти укум - тукумуна чейин мурастаган монарх (ко-
роль, шах ж. б.) турат.  

Монархия өз кезегинде абсолюттук жана конституци-
ялык монархия болуп бөлүнөт. Абсолюттук монархияда мо-
нархтын бийлиги чектелген эмес, мамлекетти жеке өзү 
башкарат. Ал эми конституциялык монархияда монархтын 
бийлиги конституция аркылуу чектелген, көбүнчө ал 
өкүлчүлүк милдеттерди аткарат. (мисалы, Англия короле-
васы).  

Республикалык башкаруу формасындагы мамлекетте 
бийлик эл шайлаган бийлик органдары тарабынан 
жүргүзүлөт. Республиканын негизги эки түрү бар: Прези-
денттик республика жана Парламенттик республика.  

Президенттик республикада мамлекет башчысы - Пре-
зидент - жалпы эл тарабынан шайланып, мамлекетти баш-
карууда, өкмөттү түзүүдө чечүүчү күчкө ээ. Мындай мамле-
кеттердин катарына Кыргыз Республикасы кирет.  

Парламенттик республикада мамлекет башчысы Пар-
ламент тарабынан шайланып, парламенттин алдында от-
чет берет. Мындай мамлекеттин катарына Германия, Эсто-
ния ж. б. кошсо болот.  

Чыгыш философторунун көөнө жазмаларынан окуга-
ным бар эле. Жалпы мамлекеттин башчылары акылы, аң - 
сезимине карай үч топко бөлүнөт экен.  

Биринчиси - Кудайдын өзү тубаса акылдуу кылып жа-
раткандар. Мындай башчылар узак мезгил бийлик башын-
да турат жана элине көп жакшылыктарды жасайт.  

Экинчиси - өзгөнүн иштегенин көрүп, аракеттенгендер. 
Булар көбүнчө куу болушат. Коомго жарытаарлык өзгөрүү 
алып келе алгыдай жаңылык жасай албайт. Тек, эскини га-
на таптап башкарууга ыктап турат.  
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Үчүнчүсү - өзү да билбейт, өзгөдөн да таалим ала алба-
гандар. Мындайлар бийликке кокусунан келишет да, ко-
лундагы бүгүнкү бийлигинен эртең айрылып калышат. 
Алар кезиккен ишти ызы - чуу кылып, талашты жаңжал 
менен чечүүгө ынтызар келишет. Акырында эли кыргынга, 
байлыгы талап- тонолууга учурайт.  

Мамлекеттүүлүктүн негизин - 1) бирдиктүү түпкү улут, 
анын тили, бирдиктүү территориясы (аймагы), маданияты, 
руханий баалуулуктары жана улуттун колдоосуна ээ болгон 
туруктуу экономикалык, саясий системасы сыяктуу фак-
торлор түзөт.  

1)Биримдиги, ынтымагы, өз идеясы жок улут жеке 
адамдын бийлигине жем болуп, тезек тергенден өйдө 
көтөрүлө албайт.  

2) Кыргыз тилинин өлкө турмушундагы ролу барган 
сайын начарлап баратат. Тил - улутту бириктире турган 
чоң курал. Бийлик аны каалабайт. Башкасын айтпаганда 
да, өлкөнүн президенти улуттук тилде сүйлөбөйт, тилди 
мажбурлап үйрөтүү кыйын. Өлкөдө кыргыз тилин 
үйрөнгөнгө муктаждык жана кызыкчылык болуш керек.  

Өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн эки президент тең сак-
тагандын ордуна кемитти. Чекаранын кол тийбестиги - 
улуттун намысы, сыймыгы болуп эсептелет жана мамле-
кеттин жүзүн аныктайт.  

Мамлекет бир үй -бүлөгө, жеке бир ууч топко, крими-
налдык күчтөргө таянбай мыйзамга, демократиялык са-
ясий структурага, элдин ишенимине таяныш керек. Жеке 
кызыкчылыкка негизделген бийлик эртеби - кечпи сөзсүз 
ич ара кызганычтан улам ыдырап, өлкөдө кризистик абал 
түзүлөт.  

Кыргыздын улуттук идеясынын өзөгү - же улуттук 
идеянын пайдубалын - жалпы адамзатка жана кыргызга 
тиешелүү баалуулуктар түзүшү керек. Биринчиси, - 
акыйкаттык, теңдик, мыйзамдуулук, мамлекеттин жана 
бийликтин элдик көзөмөлдө болуусу сыяктуу баалуулуктар.  

Экинчиси, кыргызга мүнөздүү ыймандуулук, нарктуу 
каада - салт, намыс, адеп, калыстык, Ата -Мекендин ыйык-
тыгы сыяктуу баалуулуктар Биздин азыркы улуттук идея-
нын маңызын «Таанышың болсо танкасың, таанышың бол-
босо маңкасың», «Пулуң болсо, кулуңмун», «Бир күндүк 
бийлигиң болсо, түштүгүнө жорго мин», «Алдабасаң жашай 
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албайсың», «Эбин тапсаң эки ич», жана башка сыяктуу 
адамды ыймандан алыстаткан принциптер өкүм сүргөн 
мезгил. Бийлик ситемасы түзгөн турмуш - шарт адамдарды 
ушуга мажбурлап жатат. Болочок бийлик системасынын 
өзөгүн «бийликке - акыйкаттык, алдууга - мүмкүнчүлүк, ал-
сызга - колдоо» деген принциптер түзүшү керек.  

Азыр эл туңгуюкка такалды. Эгемендикте 19 жылдан 
бери жашап жатып эмнеликтен улуттук идея калыптанган 
жок? Эгемендик кыргызга күтүүсүздөн берилген белек бол-
гону үчүн эйфорияда жүргөндүрбүз? Улуттук идея, улуттук 
лидер жөнүндө ойлонууга мажбурбуз. Коомдук аң - сезим да 
ушуга бышып жетти көрүнөт. Улуттук идеяны сунуштап 
жана аны саясаттын туу чокусу катары жетекчиликке алуу 
өлкө башчысына чоң жоопкерчиликти жүктөйт.  

Эгемендиктин жылдарынан элдин алган ачуу сабагы - 
жакшы адам эмес, жакшы система керектигин, бийликти 
жердешчилик, тууганчылык менен эмес, жалпы улутка 
кылган кызматы менен баалаш керектигин түшүнүү. «Эл 
бийликке кызмат кылбай, бийлик элге кызмат кылуусу ке-
рек»(К. Бакиев).  

Бүгүн эл бийликке да оппозицияга да ишенбей калган 
убакытта - улуттук идея адамга аба кандай керек болсо, 
улуттук идея да ошондой зарыл болуп турат. Эл шайтан 
эмес да үмүтсүз, ишенимсиз жашагандай. Албетте, алдап 
кетет деген кооптонуу бар. Кечигип болсо да элибиз өз 
идеясынын айланасында биригип, лидерин тандап, алдыга 
туура багыт албаса, келечек опурталдуу. Элди түндүк - 
түштүккө, өзгө - жатка бөлгөн бүгүнкү бийликтин идеологи-
ясын ар бир кыргыз четке кагып, «Бир жакадан баш, бир 
жеңден кол чыгарууга» убакыт жетти.  

Элдин акчасына жашаган укук коргоо, сот жана күч 
органдары элди эмес, үй-бүлөлүк бийликти коргоп, 
чындыкты талап кылгандарды уруп - согуп, кармап - ка-
мап, үстүнөн иш козгоп, оозун жаап жатканы жалганбы? 

Эл бийликтин булагы болгондон кийин кимди болбо-
сун бийликтен мөөнөтүнөн мурда кетирүүгө укугу бар. (Эки 
вариант менен).  

Биринчиси: - Президенттин өз ыктыяры менен отстав-
кага кетүүсүн талап кылат.  
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Экинчиси: - Президент «мага баланча мөөнөткө ише-
ним көрсөтөсүңөрбү?» деген суроо менен жалпы элдик ре-
ферендум жарыялайт.  

Илгери СССР деген чоң мекенибиз күм - жам болуп жок 
болгондо, чоң держава аталган Советтер Союзунун бир бур-
чундагы Кыргызстан да эки тизгин бир чылбырын колго 
алып, өз киндигин өзү кесип, ээн - эркин жашай баштаган.  

Өлкө башына түшкөн ошондогу оор күндөрдө айрымдар 
жаңы жашоонун жаңы шарттарына туруштук бере албай, 
таштандыларды аңтарып - теңтерип күн көрүп калышты. 
Мындай үй - жайы жок көчөдө тентип калган адамдарды 
«Бомж» (Без определенного места жительство) - деп кой-
обуз.  

Бирок, ушул «бомж» - да качандыр бир убакта 
бирөөнүн алпештеген татынакай чүрпөсү, бирөөнүн энеси, 
бирөөнүн атасы, дагы бирөөлөрдүн бир тууганы, эч нерсеге 
алмашкыс жакын адамы болгонун эстен чыгарбашыбыз 
керек. Алардын мындай ит турмушка туш болуусуна эмне 
түрткү болду? Дегеле, «бомж» деген кимдер? Жашоосунан 
жаңылгандарбы же тагдырына таарынгандарбы? 

Айрыкча, Россия менен Казахстанды туурап, ошолор-
дун жасаганын жасамыш гана болобуз. Болбосо жок деген-
де эмгиче «Губернатор» деген сөздү алмаштырууга неге 
болбосун.  

Жакындан бери «айыл округу» деген сөз айкашы пай-
да болду. Көрсө, казактарды туураптырбыз. «Нуротан», 
«Единая Россиянын» ордуна «Ак Жолду» жараттык. Эч 
айырмасы жок. Тактеке депутаттарыбыз тарсылдата 
жакшы бийлеп берип жатышат.  

Кийинки кездерде акимдерибиз өздөрүн совет до-
орундагы райкомдун катчыларындай эле сезе башташты. 
Иш - аракеттери ошондой. Же анысы жарашса экен. Менин 
баамымда мамлекетибизди башкаруу- куурчак ойноп отур-
гандай эле болуп жатат. Ар кандай деңгээлдеги бийлик 
тепкичтерине сабатсыз, жалтак, көз карашы жок, прин-
ципсиз, кадырсыз, бирок байлыгы бар адамдар келе ба-
штады. Андайлар менен иштешүү бийлик башындагылар 
үчүн өтө ыңгайлуу окшойт.  

Райондун акимдерин, айыл өкмөттөрүнүн жетекчиле-
рин тандоодо алардын билимине, иш жөндөмдүүлүгүнө, 
принципиалдуулугуна, кесипкөйлүгүнө жана башка адам-
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дык жакшы сапаттарын эске алуу менен калың калктын 
элегинен өткөрүп - шайлоо жолу менен дайындоо максатка 
ылайыктуу болот го деген менин жеке пикирим. Эл алдын-
да айыл өкмөтүнүн башчысы болобу, райондун акими боло-
бу мезгил-мезгили менен, ошол өздөрүнүн шайлоочулары-
нын алдында жок дегенде ар жылдын жыйынтыгы менен 
аткарылган иштер жана алдыдагы милдеттер жөнүндө от-
чет берип турушса кандай жакшы болмок. Ошол эле мез-
гилде ал жетекчилер өз шайлоочулары тарабынан атка-
рылган жумуштарга тиешелүү- канаттандырарлык, же ка-
наттандырарлык эмес баа алууга тийиш. Эгерде шайлоочу-
лардын койгон талаптары аткарылбай, жалпы эле айыл 
өкмөтүндөгү, райондун аймагындагы жумуштар начар 
болсо, ал жетекчини ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө 
жалпы чогулуш (Айыл өкмөтүнүн аймагындагы айыл кы-
штактардын тургундарынын) тиешелүү токтом кабыл алат. 
Натыйжада мындай чогулуш жетекчинин шайлоочулар ал-
дында жоопкерчилигин бир топ жогорулатмакчы.  

Мен билген бийликтин эки жагы бар. Бири - калкына 
кызмат кыла турган, экинчиси - өзүнө жана тууган - тууш-
кандарына, урук - тукумдарына гана жарыгы тийген бий-
лик. Алгачкысы жоопкерчиликти терең сезүүдөн, акыйкат-
тыктан, кийинкиси ички эгоизм менен барксыздыктан жа-
ралат.  

Жан дүйнөсү тайыз адамдан чыгаан саясатчы чыкпасы 
анык.  

Жараткан эгем пендесине: «Жер бетиндеги бүтүндөй 
тиричилик ээсин колуңа беремин. Мына сага мейкин талаа, 
тоо -таш, чалкар деңиз, айдың көл, калың токой. Кыбыраган 
жаныбарларга да өзүң ээлик кыл. Менден кийинки ээси - 
сенсиң. Жер бетиндеги өмүр өнүмдөө өрүш алабы жокпу, же 
бир бүлүнүп, ойрону чыгабы, сага тиешелүү. Акыры сенден 
сураймын», - деп мойнуна өтө зор милдетти артып, чексиз 
бийликти адам эркине берсе керек.  

 
 

«Ар кылымдын, ар коомдук түзүлүштүн өзүнө таандык 
мамлекет жетекчилери, бийликтин купуя сырлары болгон 
го. Бирок эң башкысы – жогорку ылаажым ээси карама-
гындагы элдин чексиз урматына бөлөнгүсү келсе, анын бо-
юнан кайрымдуулук, адалдык, адамгерчилик, жан 
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дүйнөнүн тазалыгы менен өзүнө - өзү ишенимдүүлүк көзгө 
көрүнүп туруусу шарт».  

(Чыңгыз Айтматов).  
 
Кыргыз элинин Октябрь социалисттик Революциясы-

нын жеңишинин алгачкы күндөрү жана Совет доорунун 
кийинки мезгилиндеги абалына кыскача токтоло кетүүнү 
ылайыктуу деп эсептеп, анда эмесе ага окурман менен чо-
гуу көз кырын салып көрөлү: 

1917-жылга чейин Кыргызстандын аймагында өнөр 
жай тармактары аз-аздан түзүлө баштаган. 1930-жылдары 
СССР де өнүккөн индустриялуу, жаңы нуктагы айыл-
чарбалуу, эли билимдүү жана маданияттуу өлкөгө айлан-
дыруу саясаты жүргүзүлүп, көптөгөн жакшы иштер 
жүргүзүлө баштаган.  

Өзгөчө, Кыргызстан сыяктуу артта калган аймактарга 
көңүл бурулган, аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүп тур-
ган.  

Кыргызстанда да тоо-кен жумуштары өөрчүп, көмүр 
казуу көбөйүп, түрдүү түстүү металдар, тамак-аш, кыш, кий-
им-кече тигип чыгаруучу заводдор, фабрикалар курула ба-
штаган.  

Айыл жерлеринде ирилештирилип-
коллективдештирилген чарбалар-колхоздор жана сов-
хоздор уюштурулган. Айыл-кыштактарда, шаарларда тез 
аранын ичинде башталгыч, жети жылдык жана орто 
мектептер ачылган. Алардын алдында сабатсыздыкты 
жоюу максатында «ликбез» (ликвидация безграмотности) 
деген, кечинде окуй турган курстар уюштурулуп, жашы ул-
гайгандарды окута баштаган.  

Бирок жогоруда айтылган элибиздин келечегине ба-
гытталган чараларды иш жүзүнө ашыруунун үстүндө жапа 
тырмак аракеттенип жаткан учурда, 1941-жылы каргаша-
луу Ата Мекендик согуш башталып, алардын көпчүлүгү 
токтойт.  

Бардык каражат жаңы күч фронтко жумшалат.  
Бирок мектептерде окуулар үзгүлтүксүз улантыла бер-

ген.  
Ата Мекендик согуштун бүтүшү менен өнөр жай, айыл-

чарба, жана тиричиликке керектүү мекемелерди түзүү, 

www.bizdin.kg



 

 237 

кеңейтүү билим жана маданият иштерин өнүктүрүүгө багыт 
алынат.  

Негизги маселелер катары жаңы ишканаларды куруу, 
ишке киргизүү, эл чарба тармактарында эмгек 
өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү, ал үчүн тиешелүү адистерди, ква-
лификациясы жогорку деңгээлдеги жумушчуларды даяр-
доо, көп улуттуу элибиздин, эмгекчилерибиздин орто-
сундагы достукту чыңап, аларды жаңы турмуш курууга ба-
гыттоо болгон.  

Кийинки жылдары Кыргызстан Союздун он беш Рес-
публикасынын бириндей эле көп тармактуу индустриялуу-
агрардык мамлекетке айланып, жаңы деңгээлдеги жу-
мушчу табына, өзүнүн улуттук интеллигенциясына ээ бол-
гон. Республикада илим-билим өөрчүп, сабатсыз, кат таа-
ныбаган адам калбаган.  

Совет доорунда элибизге ээлик кылгандарды же журт 
башчыларды, элибиздин тарыхынан ажыратып кароого 
мүмкүн эмес. Ошондуктан алар кыргыз эли үчүн канчалык 
кызмат өтөшкөнү жөнүндө учкай айта кетүүнү туура көрдүм.  

 
 

ААббддыыккааддыырр  ООррооззббееккоовв..  
 
Алардын эң алгачкысы-Абдыкадыр Орозбеков.  
(1889-1938-жыл) Фергана облусу Маргалан уезди, Охна 

кыштагында туулган. Мамлекеттик, саясий ишмер. Кыр-
гызстанда Совет бийлигин орнотуу жана чыңдоо үчүн 
күрөшкөн. Кыргыз АССР Борбордук аткаруу комитетинин 
төрагасы болуп 1927-1937-жылдар иштеген.  

Ал киши 1909-жылдан, 1916- жылга чейин наабайка-
нада жалданып иштеп, балалык күндөрүн оор турмушта 
өткөргөн. 1916-жылдагы жумушчулардын көтөрүлүшүнүн 
башталышына жигердүү катышкан. 1917-жылы Анжиян 
шаарындагы нан бышыруучу ишкананын жумушчулары-
нын кыймылына жетекчилик кылган. Совет бийлиги орно-
гондон кийин Кызыл Гвардия кошунунун командири болуп 
туруп, Фергана шаарынын ишканаларын, шаардын чет-
жакаларында коргонууну уюштурган.  

1919-1923-жылдарында Чимион жана Вуадил райондук 
революциячыл райондук комитеттин, Мархамат райондук 
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комитетинин төрагасы, Маргалан уездик Аткомунун Пре-
зидиумунун мүчөсү болуп турган.  

1924-1925-жылдар Ош округдук комитетинин жооптуу 
катчысы. Кыргыз автономия облусунун областтык Аткому-
нун биринчи пленумунда Областык Аткаруу комитетинин 
Президиумунун төрагалыгына шайланган.  

Кыргыз Республикасынын Борбордук Аткаруу Комите-
тинин биринчи төрагасы, өлкөбүздүн биринчи Президенти 
Абдыкадыр Орозбековдун элеси ар дайым элибиздин эсин-
де. Өз элинин тарыхын сыйлаган ар бир атуулдун 
көңүлүндө, күндөлүк иш аракеттерибизде биз менен бир ка-
тарда жашап келет.  

Бул кишинин өмүр учугу узун, таржымалы качан, кай 
жерде болбосун үлгү катары айтууга татыктуу баян.  

Бул ысым жалпы Кыргыз журтчулугуна айрыкча Фер-
гана өрөөнүндө жашаган кыргыз, өзбек, тажик калкына 
белгилүү. А. Орозбековдун өмүрү менен Кыргыз Республи-
касындагы Совет бийлигинин курулуш тарыхы, жергебиз-
де жаңы замандын калыптанышы терең байланышкан.  

Ушундай улуу адам өкүм сүргөн заман саясатынын ка-
ра толкунуна кабылып, бир канча ондогон жылдар бою 
унутта калтырылды.  

А. Орозбековго «эл душманы» деген куру жалаа жабы-
лып, мамлекеттик, элдин ишине каршы коюлуп, арамза 
ойдун курмандыгы болуп, атайылап аты аталбай, атактуу 
карааны караңгылык менен чүмбөттөлүп калды. Эсил киши 
эч тайгылбай төңкөрүшчүл дүйнөсүн актап, өмүрүнүн акы-
рына чейин ак, адил иш үчүн күрөшкөн.  

А. Орозбеков окуп билим албаса да турмуштун көп 
чыгырыгынан өтүп такшалган, өз эли-жери үчүн жан 
күйгүзгөн, жаратылыш тартуулаган интеллектуалы бийик 
чыныгы интернационалист инсан болгон.  

Өзбек элинин эл болуп таанылышы, өз алдынча 
мамлекет болуп калыптанышы үчүн Юлдаш Ахунбабаев 
кандай эмгек сиңирсе, Кыргызстандын мурдагы Союздук 
республикалардын арасында толук кандуу улуттук респуб-
лика болуп таанылышына А. Орозбековдун салымы андан 
көп болсо болуп, кем эмес экендигин эч ким тана албайт.  

Республиканын мамлекет болуп калыптаныш тарыхы 
Абдыкадыр Орозбековдун ысмы менен башталат. Себеби, 
ал киши Республикада Совет бийлигин орнотууда канын-
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жанын аябай күрөшүп, революция жеңгенден соң биринчи 
президенттикке шайланган 15 жылга жакын Республиканы 
жетектеп, коллективдештирүүнү ишке ашырган.  

А. Орозбековдун өмүрүнүн акыркы жылдары түрмөдө 
өткөндүгүнө байланыштуу анын шагирттеринин бири Руз-
мат Дадабаевдин эскерүүлөрүнө көз кырын буралы. Рузмат 
Дадабаев 1937-жылы А. Орозбеков менен камакта болуп, 10 
жыл ак жеринен түрмөдө отуруп, 1946-жылы бошоп келген.  

А. Орозбековдун жазыксыз ак жеринен камакка алын-
ган алгачкы күндөрүндө, Рузмат Дадабаев түрмөканада чо-
гуу болгондугун төмөнкүчө эскерет: «Түрмө. Бул жердеги 
тозоктун азабын башынан өткөргөн гана адам билет. 
Күнөөсү менен түшкөн адамга «колуң менен жасаганды 
мойнуң менен тарт» дейт эмеспи. Тагдырга тан бербеске 
адам баласынын айласы жок. Бирок, бул жерге курулай до-
оматка калып, айыпталып түшсөңчү? Мындай балээден 
адамдын кантип күйбөгөн жери күл болбосун. Андай 
көргүлүктөн, тарткылыктан пендесин кудай өзү сактасын.  

Өкүнүчтүүсү жок жерден көө сүртүлүп, мындай көрүнүш 
бизди да четтеп өтпөдү. Мына түрмөдө камактабыз. Бир не-
че айдан бери карцерде цементтин үстүндө жатып, бир 
сындырым нан, бир стакан суу менен жашап, түрмөдөгү 
азаптар бир нече саат эс-учуңду билбей жатып калуулар, 
бир жерде былк этпей тик туруулар, жалган жерден 
айыптоолор, «кол койгун» деп мажбурлоолордун азабын 
тартып жатабыз. Жырткычтык кыйноолор, ырайымсыздык 
менен уруп, токмоктоолор оболу, күн сайын, кийин үч, беш 
күндө кайталана турган болду. Мындай сурак көбүнчө жа-
рым кечеден башталып, таң атканча созулар эле.  

Кийинчерээк Орозбеков менен бир камерага түшүп 
калдык. Мурда асты цементтелген жертөлөдө, андан соң 
камерада жаттык. Камерадагылардын көпчүлүгү республи-
канын жетекчи кызматчылары болчу. Алардын арасында 
Жамансариев, Чоңбашев, Исакеев, Айтматов жана башка-
лар бар эле, көбүнүн фамилиясы эсимден көтөрүлүп калып-
тыр.  

Орозбековду 1937-жылы камакка алышкан. Кыска эле 
мезгилдин ичинде адам баласынын таанылгыс болуп 
өзгөрүлүп кеткенине акылың ишенбей калат. Жырткыч ай-
бандай адамдын этин жеп, курулай сөөгүн калтыруу ошол 
мезгилдеги тергөөнүн ыкмасы эле. Ооба, алар (тергөөчүлөр) 
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эч кимден коркушпаган. Анткени, азап-тозоктун дартын 
чегип жаткан байкуштардын алын эч ким көрбөгөн. Алар 
өлүм жазасына өкүм кылынган адамдар болчу.  

Орозбеков үстүндөгү ак костюму менен камакка алын-
ган экен. Дээрлик 1938-жылга чейин ушул костюм үстүнөн 
түшпөгөндүктөн, кири кабатталып, түсү да өзгөрүп кеткен. 
Он кишиге эсептелген камерада 40-50 киши цементтин 
үстүндө бири-бирибизге жабышып, чөгөлөп отурабыз. Бутту 
сунганга ылажысы жок. Камерадагы абал айрыкча жай 
күндөрүндө сасып, адам чыдагыс абалга жетчү. Сыртка бел-
гиленген убакта гана катуу көзөмөл астында чыгарчу. Көп 
учурда ага да уруксат берилбей калчу. Ошондуктан зарыл 
болсо эшик алдына коюлган идишке даарат кылууга туура 
келээр эле. Кыш келип, сууктун түшүшү түрмөдөгү азаптын 
оорчулугун ого бетер күчөтүп, бут оорулар жаракаттар, та-
мырлардын тартышуусу сыяктуу жанды жеген оорулар 
кошулуучу. Онтоп, зар какшаган ооруларга кулак салган 
бир да жан жок.  

Камерада Орозбеков менен бири-бирибизге жөлөнүп, 
жанаша отурар элек. Ал Совет мамлекети үчүн күндү-күн, 
түндү-түн дебей, дем алыш, ырахат, озур эмне экендигин 
билбей иштегендиги, канча жолу өлүмгө тик карап бар-
гандыгын узун сабак сөз кылып, ошого карабастан жок 
жерден жалаа жабылып, минтип азап чегип отурганына 
өкүнөөр эле.  

Чындык баары бир, бир күн чыгат: «Ак ийилет, сын-
байт»-деп, чындыктын жеңишинен үмүт үзбөгөнүн айтар 
эле.  

Чыныгы эл душмандарынын бети ачылганда кеч бо-
луп калды. Ага чейин канча-канча алтынга айырбас адам-
дарыбыздан айрылдык.  

Орозбековду суракка дайыма түнкүсүн алып чыгышаар 
эле. Акыркы мезгилде андан эчтеке деле сурабай коюшту. 
«Кол кой» деп гана мажбурлоочу. Бир күнү кезектеги су-
рактан соң Орозбековду камеранын эшигин ачып туруп, 
ичкериге түртүп жиберишти. Бут койорго жердин жоктугу-
нан ал адамдардын үстүнө келип жыгылып түштү. Мен 
анын жанына келдим. Эс учунан танып ал өзүн кармай ал-
бады. Жаткыралы десек жай жок. Эмне кылуу керек? Айла-
сын таптык. Үч адам катар отуруп, кучагыбызга алып, бир 
кыйладан кийин эсине келтирдик.  
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Орозбековду 61 күн тик тургузуп суракка алышкан 
болчу. Көп убакта тергөө таң атканча жүргүзүлүүчү. Адам-
дык касиетин жоготкон тергөөчүлөрдүн ырайымсыз мами-
лелеринен улам анын ден соолугу күндөн-күнгө начарлап, 
буттары шишип, көгөрүп, өзүн кармап тура албай калар эле. 
Аны ийне сыяктуу мык кагылган «Вена стулуна» жарым 
жылаңач түрдө зордук менен отургузушуп, электрдин тогу-
на уулашкан. Мындай кыйноодо ар кандай эле адам 
тергөөчүлөрдүн айтканын кылып, жасабаган айыпты да жа-
садым деп мойнуна алып жиберчү. Бирок Орозбеков бул 
кыйноолорго да чыдап, жалган жалааны мойнуна алган 
эмес. Ал мына ушундай чыдамкай, эрктүү адам болгон. Ка-
ла берсе алгачкы күндөгү тергөөчүлөргө моюн сунуп өнөгүн 
бербеген. Тергөөчү: -«Сен эл душманысың», -дегенде «Сен 
өзүң, өзүң эл душмансың», - деп аны бир уруп жыгыткан. 
Ошондо төрт милиция аны кармап туруп тепкилешкен 
экен. Улам күн өткөн сайын тергөөдө көрсөтүлгөн азап-
тозоктон анын алы-күчү кетип, ден-соолугу начарлап, ру-
хий жактан да мүңкүрөгөн. Бирок, эрки кайтарылган эмес.  

Камактагыларды ар 10 күндө бир жолу мончого алып 
барышчу. Ошондой күндөрдүн биринде эки киши колтугу-
нан сөйөп, мончого алып келишти. Оболу отургучка отургу-
зуп, көйнөгүн чечишти. Шымынын бир багалегин чечишти 
да, экинчисин чечмек болушуп, эңкейгенде ал киши да 
эңкейип, башы менен цементке сайылып жыгылат. Өзүнө 
келбей биздин көз алдыбызда жан берип, жарык дүйнө ме-
нен коштошот.  

Элин өз жанынан артык көргөн Кыргыз Республикасы-
нын биринчи президенти «Эл аксакалы» деген сыймыктуу 
наамга ээ болгон улуу инсандын тагдыры мына ушундай 
кайгы менен аяктады. Ушундай адамга кепин, жаназа же 
жеке өзүнө мүрзө да буюрбады.  

Ошол кездеги акыйкатсыздыкты, ырайымсыздыкты 
эстеп туруп сай сөөгүң сыздап, бүт денеңди калтырак басат.  

«Букаранын сөзүнө кулак төшөбөгөн жетекчи, жетекчи 
эмес. Андай жетекчилер мурдунан алысты көрө албаган 
бир дөңгөч»-болот дечү. Калкы Орозбековдун ушул касиет-
терин аздектеп, урматташчу»-деп эскерген Рузмат Дадаба-
ев.  

А. Орозбеков өмүрүнүн акырына чейин өзүнүн берилген 
идеясына (көз карашына) бекем туруп, кыргыздын чы-
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ныгы ак ниет, эли үчүн жан күйгүзгөн адам катарында кала 
берди. Анын эркин эч ким сындыра алган жок.  

Бул адамдын ишмердиги жөнүндө тарыхта көп деле 
олуттуу маселелер жазылбаган. Ошентсе да ал киши 
жөнүндө тарых барактарынан төмөндөгүдөй саптарды оку-
ган элем, анда ошол саптарга көңүл буралы: 

Мезгилинде Өзбек Республикасынын Компартиясы-
нын биринчи катчысы болуп иштеген Ахунбабаев, ВКПБ-
нын саясий бюросунун генеральный секретары И. В. Ста-
линге Кыргыз Республикасынын БКсынын биринчи катчы-
лыгына А. Орозбековду сунуштаган экен. Ошондуктан 
Ахунбабаевдин сунушун И. В. Сталин жактырган. Анткени 
Ахунбабаев өз учурунда Сталиндин ишеничине кирген, 
анын өтө сыйлаган адамдарынын бири болгондугун тарых 
далилдейт.  

Өзбек жетекчиси Ахунбабаев, Орозбеков менен чай 
ичишип, аны алдап-соолап, кыргыздын пахта эгиле турган 
жерлеринин басымдуу көпчүлүгүн Өзбекстандын картасына 
түшүртүп алган.  

А. Орозбековду «Силер кымыз ичпесеңер жашай ал-
байсыңар, ошондуктан тоо тараптын баарын сиз алыңыз, 
менин элим дыйкан эмеспи, пахта айдап эле жашай бере-
ли»-деп, түштүктүн дыйканчылыкка ылайыктуу көп жер-
лерин бөлүп алып, Москва менен жең ичинен тымызын 
сүйлөшүп өздөрүнүн картасына сыздырып алууга жетишкен 
экен.  

Чындыгында Республикабыздын түштүгүндөгү Кара-
Суу, Араван, Кадамжай, Лейлек, Сузак, Базар-Коргон, Но-
окен сыяктуу райондорунун дыйканчылыкка ылайыктуу 
болгон көп жерлеринин туура эмес бөлүнгөндүгүн байкоого 
болот. Буга СССР дин территориялык картасы далил боло 
алат, же Оштон-Өзбекстандын Андижан, Фергана областта-
рын көздөй сапар тартып калган кыргыз баласы айласыз-
дан ынанары бышык.  

Бул адамдын кыска мөөнөттөгү жетекчилик мезгилин-
деги элине канчалык кызмат жасагандыгы жөнүндө менде 
башка кеңири маалымат жок.  

 
 

ЖЖууссуупп  ААббддррааккммаанноовв..  
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Кыргызстандын көрүнүктүү ишмери, биринчи өкмөт 
башчысы Жусуп Абдракмановдун ишмердиги жөнүндө 
кыскача токтолууну ылайыктуу деп анын өмүр жолуна 
окурман менен чогуу көңүл буралы.  

Жусуп Абдракмановдун-ысымы жана иштери элибиз-
де зор сүймөнчүлүк менен аталат.  

Бул кыргыздардын элесине жаркын жарык из калты-
рып кеткен адам.  

Жусуп 1901-жылы 28-декабрда Ысык-Көл районунун 
Чиркей кыштоосунда, манаптын жетиштүү үй-бүлөсүндө 
туулган. Он үч жашында Караколдогу жогорку баскычтагы 
орус мектебине кирип эки жыл окуйт. 1916-жылдагы эл-
дик-боштондук көтөрүлүштө Кытайга качкан кыргыздар 
менен кошо Жусуптун ата-энеси, жети бир тууганы Кытай-
да болуп, 1917-жылы кайра келатканда Сары-Жаз, Эңилчек 
ашуусунда каратель (жазалоочулар) отрядына кабылып, 
кыйынчылыкта өлүшөт. Тагыраак айтканда, качкын кыр-
гыздардын артынан сая түшкөн казак-орустар мылтык огу-
на, кылыч мизине алып, көп түтүн кыргызды ошол жерде 
кырат. Кыргын тополоңунда Жусуп кенже иниси Токону 
аркасына көтөрө качып, карагай арасына кирип кетет. 
Ошондон аман калган эки жетим кайрадан Каракол калаа-
сына келет.  

1917-жылы Каракол уездинин начальниги, полковник 
Иванов Россияга качып, анан Кызыл-Ордого келип, чек 
арадан өтүп кеткен. Тилмеч Касымбай Телтаев кызмат 
кылган уезддеги жана казармадагы солдаттар арасына 
атчы-арабакеч болуп жүргөн Жусупту 1917-жылы К. Телтаев 
менен подполковник Бычков Казакстанга, Верный шаары-
на кошо ала кетишет.  

Октябрь революциясынын толкунунда Жусуп Абдрак-
манов анын орчундуу жерлеринде жүрүп, Совет бийлиги 
орногондон кийин, 1918-жылы март айында Кызыл Гвар-
диянын катарына кирет. Андан соң эскадрон командирине 
жардамчы болуп, Жетисуудагы ак казактарга каршы 
уруштарга катышат.  

1919-жылдын башталышында 18ге толо элек Жусуп 
жолдомо менен Верныйга командирлердин курсуна 
жөнөтүлөт. Ошол жылы ал партияга өтөт, жаштыгына кара-
бай гарнизондук партконференцияда райкомго мүчө болуп 
шайланат. Ал Жетисуу губерниясында алгачкы комсомол 
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уюмдарын уюштуруучу, комсомолдун губкомунун экинчи 
секретары болгон.  

Жусуп Абдракманов 1919-жылы РКСМдын (Россиянын 
Коммунисттик Жаштар Союзу) Түркстан Бюросунун през-
диумуна жана РКСМдин Жетисуу областтык уюштуру Бю-
росуна мүчө болуп шайланат. Комсомолдун Жетисуу об-
ласттык уюму аны комсомолдун крайлык биринчи курул-
тайына делегат кылган. РКСМдин III сөездине катышып, 
биринчи жолу В. И. Ленинди көргөн жана аны менен 
сүйлөшкөн. Кыргыз элинен В. И. Ленин менен кездешип, 
андан көрсөтмө алган жалгыз гана Жусуп Абдракманов бо-
луу керек.  

1920-жылдын ноябрынан ал партиялык ишке өтөт. 
Партиянын Капал, Талды-Коргон уезддик шааркомунун 
жооптуу катчысы, андан соң Пишпек уезддик шааркомунун 
уюштуруу бөлүмүнө башчы жана Каракол уезддик шаарко-
мунун секретары болот.  

1923-жылдын август айында партиянын Жетисуу об-
комунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы болуп бекитилет да 
Туркстан Компартиясынын VII курултайында КПТ БКнын 
мүчөлүгүнө кандидаттыкка шайланат. 1924-жылдын март 
айынан Туркстан Борбордук аткаруу комитетинин жооптуу 
катчысы. 1924-жылы Кара Кыргыз автоному түзүлгөндө Ж. 
Абдракманов Облпартбюронун экинчи катчылыгына шай-
ланат. 1925-жылдын апрелинде ал РКП (б) БКнын Орто 
Азия бюросунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысына орун ба-
сарлыкка Ташкентке чакырылат да августта Москвага РКП 
(б) БКнын карамагына жөнөтүлөт. Анда 1926-жылдын апре-
лине чейин инструктор болуп иштейт.  

1926-жылдын ноябрында Ж. Абдракманов Кыргыз-
станга кайтып келип, облаткомдун төрагасынын орун ба-
сарлыгына, 1927-жылдын март айынан жаңы түзүлгөн Кыр-
гыз АССРинин Эл комиссарлар Советинин төрагалыгына 
дайындалат. Мына, бул жогорку кызматта туруп, ал Кыр-
гызстандын Эл чарбасы менен маданиятын өнүктүрүүдө көп 
иштерди жасаган. 1927-1933-жылдардагы анын мамлекет-
тик жана саясий ишмердигин айрыкча белгилөөгө болот. 
Ал республиканын чарбалык курулушуна омоктуу жана 
көрүнүктүү салым кошконун, эл үчүн белсенип иштегенин 
көрсөткөн көп фактылар бар. Мисалы, 1928-жылы Москвада 
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болуп, Фрунзе-Токмок темир жол тармагын, 1928-1929-
жылдардагы курулуш планына киргизүүгө жетишкен.  

Эл комиссарлар Советинин төрагасы Ж. Абдракманов 
Москвада жүрүп, темир жол тармагын атайын чоң тизмеге 
кийирип, ошол эле күндөрдө А. И. Микояндын жардамы 
менен Кыргызстанды бүткүл союздук «Эт азык-түлүк» 
трестине коштурат. Фрунзеге эт комбинатын салдыруу, 
Канттрест менен келишип. Кантка кант заводун курдуруу 
маселесин чечет. Ошондой эле «Чүйкурулушун» курдурууга 
оңой күч жумшаган эмес. «Чүй курулушу» бүткүл Чүй 
өрөөнүндөгү ири ирригациялык маселелерди чечти. Жаңы 
экономикалык саясатты жүзөгө ашыруудагы кооперация-
нын өзгөчө ролу тууралуу лениндик пикирге таянып, мурда 
колониялык эзүүдө жанчылып, артта калган аймактын 
шарттарын эске алуу менен кооперациянын көп түрдүү 
формаларын жайылтууга жана чындоого аябай күч аракет-
терин сарптаган.  

Ал Кыргызстанды социалдык-экономикалык жана ма-
даний жактан ыкчам өнүктүрүүдөгү партиянын лениндик 
улут саясатынын маанисин терең түшүнгөн. Ошону менен 
бирге кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүдөгү ма-
селелердин, жалпы элдердин союзун түзүү жана чындоо 
менен байланышкан башка да милдеттердин чечилишинде 
кетирилген кемчиликтер менен жаңылыштарды көрбөй, се-
збей кое алган эмес. Өзүнчө автоном болуп түзүлгөн соң 
Кыргызстан РСФСРдын составында калган. Ушуга байла-
ныштуу Кыргызстан үч тарапка көз каранды экенин билди-
рип, Ж. Абдракманов 1928-жылы Сталинге аргументтүү кат 
менен кайрылган: «Киргизия оказалась в положении трой-
ной подчиненности: правительству РСФСР, с одной сторо-
ны, органам Средней Азии Средазбюро ЦК ВПК (б) Средаз 
ЭКОСО, Средазводхоз и. т. д. с другой стороны, СССР - с тре-
тьей. Эта тройственная подчиненность республики, как по-
казал опыт работы, самым отрицательным образом влияет 
при разрешении хозяйственно-культурных задач Кирги-
зии, следовательно является тормозящим элементом».  

Чынында эле республиканын советтик жана чарбалык 
органдары ар кайсы борбордон (Союздук, Россиялык, Орто 
Азиялык) кээде бирин-бири жокко чыгарган, Кыргызстан-
дын өзгөчөлүктөрү менен таламдарын толук эске албаган 
жетекчи көрсөтмөлөрдү, инструкцияларды, жоболорду алып 
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турган. Мына ушул себептерден улам Ж. Абдракманов И. В. 
Сталинге жазган катында Кыргызстанды союздук респуб-
лика кылып кайра түзүүнү сураган.  

1930-жылы 21-апрелде иш боюнча Москвада жүрүп, Ж. 
Абдракманов партиянын Кыргыз обкомунун бюро 
мүчөлөрүнө-Кульковго, Токбаевге, Саадаевге өзүнүн Сталин-
ге жолдогон экинчи катынын көчүрмөсүн жиберген: «Было 
бы очень желательно, если вы приняли решение и заручи-
лись постановлением Средазбюро ЦК ВКП (б) до XVI пар-
тийного сөезда, чтобы во время сөезда наша делегация 
смогла поставить этот вопрос перед ЦК в официальном по-
рядке от имени партийной организации».  

Сталинге жазган катына ал жооп алалбады, «мени 
кабыл алып, кошумча жүйөлөрдү угуп көрүңүз»-деген 
өтүнүчү да канааттандырылбады. Анан калса, партиянын 
XVI сьездинде солчул жана оңчул агымдарды ашкерелеп 
сүйлөгөн Сталиндин сөзүнөн кийин, бул маселеде кандай-
дыр жакшылыктуу жышаанга үмүт кылуу кыйын эле. Баа-
рынан да улутчулдук деген түшүнүктүн мааниси кеңейип, 
укуругу узарып турган чакта минтип республиканын тала-
мын чечкиндүү талаша берүүнүн арты опурталдуу экени 
талашсыз.  

Кийинчерээк Ж. Абдракмановдун позициясы ашынган 
улутчул катары бааланды. 30-жылдардын башында рес-
публиканын экономикасында олуттуу кыйынчылыктар 
түзүлдү. «Беш жылдыктын үчүнчү жылы партиялык кадр-
лардын басымдуу бөлүгүн талкалоонун жылынан болбойбу? 
Биз кайда баратабыз?» -республиканын Совнаркомунун 
төрагасы өзүнө ушундай суроону берди. Анын кооптонуусу 
чын болуп чыкты. 1933-жылдын сентябрында Ж. Абдрак-
манов ээлеген кызматынан алынды, ал эми бир айдан 
кийин - «троцкисттердин тобунун таасири астында парти-
янын чечимдерин чындап коргобой, иш жүзүндө аларды 
бурмалаган партиялык эмес жүрүм-туруму үчүн» - партия-
нын катарынан чыгарылды. Апелляция менен БКга кайры-
луусунан натыйжа чыкпады.  

А андан ары ошол жылдары өз элине берилген 
көптөгөн ак ниет адамдар туш болгон каралоонун жолу ба-
шталды. 1937-жылдын 4-апрелинде Ж. Абдракманов ка-
макка алынып, ал эми 1938-жылдын 4-ноябрында ага 
оңчул троцкисттердин уюму менен бирге аракет кылып, 
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Совет бийлигин кулатууну, Кыргызстанды СССРден бөлүп 
чыгууну жана башка иштерди өзүнүн максаты катарында 
койгон антисоветтик багыттагы террордук диверсиялык –
чыккынчы Социял-Туран партиясына кирген деген күнөө 
коюлган.  

Өзүнүн бүткүл күч-кайратын өз элине кызмат кылууга 
арнаган жаркын, акылман, эң сонун адамдын өмүрү ушин-
тип аяктады. Анда Жусуп болгону 27 гана жашта эле. Ал 
дагы канчалаган жакшы иштерди жасамак! 

Ошентип, Кыргызстандын эң көрүнүктүү ишмери, би-
ринчи өкмөт башчысы Жусуп Абдракманов баарынан мурда 
эң катаал, эң оор жылдарда Кыргыз элине эбейгесиз зор 
эмгек сиңирип, өзүнүн жаштыгына карабастан тубаса 
акылдуулугун, кыраакылыгын, жалтанбас каармандыгын 
көрсөтө алган.  

«Менин мекендештерим үчүн Кыргызстан сүйүүнү, кам 
көрүүнү талап кылган, ал үчүн иштөө керек болгон мамле-
кет эмес, тек гана жеке жыргалчылыктын базасын түзүүгө 
ылайыкталган обьект. Элимдин бактысыздыгы мына 
ушунда», -деп 1928-жылдын 26-сентябрында өз 
күндөлүгүнө мына ушинтип жазган. 26 жаш курагында 
Кыргыз АССРинин Эл Комиссарлар Советине төрагалык 
кылган Жусуп Абдрахманов күндөлүгүнө жазган экен. «Ме-
кендештерим» дегенде ал жапырт букараны эмес, ошол 
букара жоопкерчилигин моюнуна алган, атка минер, тың 
чыкмаларды эске алганы да өзүнөн-өзү түшүнүктүү болуп 
турат. Андан бери кылымга чукул убакыт өттү. А Абдрах-
манов айткан көрүнүш эч бир талашсыз түр алып, коомго 
кадыресе турмуштук норма катары сиңди десем аша чап-
кандык болбос. Мурда го Россиядан (Москвадан) же башка 
республикалардан келип иштеген тили буруулар «жыр-
галчылык базасын» түзүүгө көбүрөөк көңүл бурчу экен.  

А бүгүн нак кыргызмын дегендердин өздөрү кыргызды, 
Кыргызстанды тоноп тышка качып кетип жатпайбы?! Му-
рункудан бир айырмасы, дал ошол бийликтин бийик теп-
кичинде туруп Абдрахмановчосунан ал көрүнүштү айыптап, 
Ата мекен, улут үчүн чындап сар-санаа тартып, күйгүлтүккө 
түшкөндөр гана жок.  

Айтмакчы, Ж. Абдрахманов өз күндөлүгүнө: 
«…Абийирдүү чиновник - кошоматчылар болгон кадрлар 
өсүп жатат. Партия менен революция ушундан утушка 
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жетишеби? Күмөндүү. . . », «…Отставка жөнүндөгү ой барган 
сайын мээмди чагууда. Билбей туруп башкарганың – мас-
карачылык». (08. 01. 1932-жыл) деп жазгандарын окуган 
жайым бар. А биздин кечээги - бүгүнкү бийлик «кошо-
матчылар армиясын» өстүрүүнү кадимкидей мамлекеттик 
саясатка айлантып, пайдубалы бекем түптөлгөн улуттук 
концепция деңгээлине көтөрүп салды. Азыркылар отставка-
га кетмек турсун, ошол учурда эле орустун интеллектуал-
дарынын деңгээлинде ой жүгүрткөн Ж. Абдрахмановдун ав-
тономиялуу республиканын өкмөтүн жетектеген өз ишине 
өзү алымсынбай - б. а. канааттанбай отставкага кетүү 
жөнүндө чын дилинен ойлонгонуна да ишене беришпейт.  

Мансап, бийлик кумарына жедеп уугуп, талгак болгон 
кыргызбайлар «кантип эле жылуу-жумшак кызматты та-
штап кетмек болсун, жөн эле жазып койсо керек да», -деп 
ойлоору күтүлүү иш. Бул дагы табигый көрүнүш, мамлекет-
тик кызмат азыр карууну казык кылган жумуш, мамлекет, 
эл астында чоң жоопкерчилик эмес, тек, эл эсебинен 
жашап, жеке баюуга түзүлгөн шарт.  

Азиз окурман! Парадоксту карасаңыз, мамлекеттин өзү 
түптөлө элек кезеңде Ж. Абдрахманов мамлекеттик 
деңгээлде ой жүгүртсө, бүгүн эркин мамлекет бар, бирок, 
мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөн, максат койгон иш-
мерлер жок. Бул сыпаттама бийликтегилерге эле эмес, 
кыргыздын бүт саясатчыларына тиешелүү экендиги 
өкүнүчтүү. Азыркылардын арасынан Ж. Абдрахманов сыяк-
туу өзүн-өзү сын көз менен караган пендени табуу да 
кыйын. Мынакей, азыр баары жабалактап, «Мен президент 
болом» деп оолугуп аткан чагы. Эми ушулардын дарамет-
деңгээлин мындан 80 жыл мурда өткөн Жусуп Абдрахма-
новдун деңгээли менен салыштырып көрө бериңиз? 

Анын ишин кыргыздардын азыркы мууну татыктуу 
улантышууда.  

Орозбековдон кийин көп жылдар Кыргыз Республика-
сын жалаң орустар башкаргандыгын тарых тастыктап ту-
рат. Москванын жиберген кадрлары республиканы 1950-
жылга чейин башкарып келишкен. Алардын кимдер экен-
дигин окурмандарга таныштырып коюуну туура көрдүм: 

Михаил Давыдович Каменский.  
1924 -жылдын ноябрь айы-1925-жылдын аягы.  
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1924-жылы 14-октябрда Кара-Кыргыз автономдуу 
облусу түзүлгөн. Партиянын обкомунун ошол жылдын 11-
ноябрында Ташкентте өткөн пленумунда обкомдун бирин-
чи катчысы болуп шайланган.  

Николай Анисмович Узюков.  
1925-1927-жылдар.  
1925-жылы – Кара Кыргыз обкомунун катчысы болуп 

шайланган.  
Владимир Петрович Шубриков.  
1927-ж. июнь - 1929-ж. июнь.  
1927-1929-жылдарда Кыргыз обкомунун биринчи 

катчысы.  
Михаил Максимович Кульков.  
1929-ж. август-1930-ж. июль.  
Кыргыз обкомунун биринчи катчысы болуп иштеген.  
Александр Осипович Шахрай.  
1930-ж. сентябрь - 1933-ж. сентябрь.  
ВКП (б)нын Кыргыз обкомунун биринчи катчысы.  
Морис Львович Белоцкий.  
1933-ж. сентябрь - 1937-ж. март.  
Кыргыз обкомунун биринчи катчысы. Сталиндик ре-

прессияга кабылып, атылып кеткен. 1955-жылы акталган.  
Максим Кирович Амосов.  
1937-ж. март-1937-ж. ноябрь.  
1937-жылдын март-ноябрь айларында Кыргыз обко-

мунун биринчи катчысы. 1937-жылы репрессияланып, 
1956-жылы акталган.  

Алексей Власович Вагов.  
1938-ж. февраль - 1945-ж. август.  
Кыргызстан КП БКнын биринчи катчысы.  
Николай Семенович Боголюбов.  
1945-ж. август-1950-ж. июль.  
Кыргызстан КП БКнын биринчи катчысы.  
 
 

ИИссххаакк  РРааззззааккоовв..  
 
Раззаков Исхак (1910-ж. Баткен облусу, Лейлек району, 

Коросон кыштагы. 1979-ж. Москва шаарында дүйнөдөн 
кайткан.) 
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Мамлекеттик жана саясий ишмер. 1945-1950 ж. Кыр-
гыз ССР Министрлер Советинин төрагасы, 1950-1961 ж. 
Кыргызстан КП БКнын биринчи катчысы.  

1918-жылдан Ленинабаддагы балдар үйүндө тарбия-
ланган. 1931-жылы Ташкентдеги Педагогикалык технику-
мун бүтүргөн. 1936-жылы Москвадагы пландоо институтун 
артыкчылык диплому менен аяктаган. 1936-1938-ж. Өзбек 
ССР Мамлекеттик пландоо комитетинде экономист, 1939-
1941-ж. Комитеттин төрагасынын орун басары, андан кий-
ин төрагасы. 1941-1944-ж. Өзбек ССР Эл агартуу комиссары, 
Өзбек ССР Эл комиссарлар Советинин төрагасынын орун 
басары. 1944-1945-ж. Өзбекстан КП БКнын пропаганда жа-
на агитация боюнча катчысы. 1961-ж. августтан СССР 
Мамлекеттик экономикалык Советинин мүчөсү, тамак-аш 
өнөр жай бөлүмүнүн начальниги. 1965-1967-ж. СССР Мамле-
кеттик пландоо комитетинин аппаратында иштеген. 1946-
1966-ж. СССР жогорку Советинин депутаты. 2000-ж. сөөгү 
Москва шаарынан алынып келинип, Бишкектеги Аларча 
көрүстөнүнө коюлган.  

Ата Мекендик согуш аяктагандан кийин, 1945-жылы, 
35 жашында Исхак Раззаков ЦК ВКП (б)нын чечими менен 
Кыргыз ССРына жиберилет. Бул жерде республиканын Эл 
Комиссарлар Советинин председатели болуп шайланат. Бул 
кызматта иштеп турган Т. Кулатовго Кыргыз ССРнын Пре-
зидиумунун Председатели милдети жүктөлөт. Кыргыздын 
таланттуу уулу И. Раззаков 5 жыл Кыргыз ССРнын өкмөтүн 
башкарып, 11 жыл Республиканын биринчи секретары бо-
луп иштейт.  

Ал киши Республиканын кызыкчылыгы менен жашап, 
коммунисттерине таянып, кызматташ жолдоштору, жетек-
чи кадрлары менен бирдикте көптөгөн иштерди жасаган. 
Өтө уюштургуч, иш билгичтик, чынчылдык, адамдарга 
күйүмдүү касиет -сапаттарын, билимин жана илимин Ата 
Мекенибиздин өркүндөп-өсүүсүнө багыттап, бардык күчүн 
жумшаган.  

Натыйжада адамдарга болгон таза мамилелери элдин, 
жалпы коомчулуктун колдоосуна ээ болгон.  

Республиканын өкмөтүн, айрыкча Компартиянын 
БКсын башкара баштаган күндөн тартып кадрлар менен 
иштөө, аларды тарбиялап өстүрүү, сактай билүү, урматтоо 
жана принципиалдуулук менен мамиле кылуу И. Р. Разза-
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ковдун масштабдуу жүргүзгөн иштеринин негизги багыты 
болуп калган. Мына ошон үчүн кадрлар арасында, жалпы 
эле эмгекчилер арасында ал киши чыныгы кадыр-барктуу 
болгон.  

Окурман толугураак түшүнүп билсин үчүн И. Р. Разза-
ковдун Кыргызстанга келгенге чейинки басып өткөн жол-
доруна, ата тегинин ким экендигине жана ал кишинин ба-
лалык мезгилине кыскача токтолуп кетейин.  

Атасы Берк уулу Раззак азыркы Лейлек районунун Ко-
росон кыштагында, энеси Сайип кызы Жамийла ушул эле 
райондо туулат.  

Ал кишилер көпчүлүк кыргыздардын жана Орто 
Азияда жайгашкан элдердин катарында өтө оор турмушта 
жашашкан. Ал мезгилде-XIX кылымдын экинчи жарымын-
да жергиликтүү байлар, манаптар, аларга кошулуп Россия-
нын падыша өкмөтүнүн төбөлдөрү букара элди эзип иште-
тишкен, эмгек акысына эптеп жашай турган өлчөмдө ай-
лык төлөшкөн. Жерлер, жайыттар жана башка байлыктар 
да ошолордун кол астында болгон.  

Көптөгөн адамдар көр оокаттын айынан жумуш издеп, 
туулган айыл-кыштактарынан кетүүгө аргасыз болушкан. 
Себеби, кандайдыр бир өнөр-жай жана башка тармактагы 
мекемелер көп жерлерде жок эле.  

Республиканын айрым гана жерлеринде майда-чүйдө 
көмүр казып чыгаруучу кендер, тамак-аш даярдоочу ишка-
налар жаңыдан эле пайда боло баштаган.  

Ал эми айыл жерлеринде болсо колунда барлардын 
кошун айдаган, эгинин оруп-жыйнаган, малдарын баккан, 
отундарын алып, отун жаккан. Берк уулу Раззак 
Сүлүктүдөгү кичинекей көмүр кенине барып ишке орношот. 
Ал кенде болгону 200гө жакын киши иштеген, иштөө 
шарты оор болгон, бардык жумуш кол менен жасалган. Эм-
гек акысы аз болгондуктан, Раззак кенден бош убактыла-
рында бирөөлөрдүн ишин аткарып, оокат кылган. Аялы 
Жамийла да күйөөсүнө жардамдашып, талаадан машак те-
рип, эптеп жан багышкан, бири-бирин колдошуп, ынты-
макта жашашкан.  

1910-жылдын күз айлары бул үй-бүлө үчүн кубанычтуу 
күндөрдөн болуп, шахтер Раззакка жубайы Жамийла уул 
төрөп берет. Көздөрү чоң балбылдаган бөбөк төрөлөт. Анын 
атын Ысак деп коюшат. Бирок кийинчерээк балдар үйүндө, 
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интернатта жашап, документ алганда баланын аты Исхак 
делип жазылып, ошол бойдон сакталып калат.  

Исхак Раззаковичтин өзүнүн айткандарына караганда, 
анын туулган айын, күнүн жакындары так билбегендиктен 
(ал кезде туулган күндү белгилеп күбөлүк жазылып бе-
рилбеген), ал киши документтерине «1910-жылдын 25-
октябрында туулганмын» деп жаздырыптыр.  

Жарык дүйнөгө келип, эми эле чуркап, ойноп, балдыр 
тили балдырап сүйлөп, ата-энесинин сүймөнчүгү болуп кал-
ган бөбөктүн башына жараткан өтө оор сыноолорду койду.  

3 жашында Исхак эң кымбат, жанындай көргөн энеси 
Жамийладан, 8 жашында-тоодой көрүнгөн атасы Раззактан 
ажырап тоголок жетим калган. Айла жок башка 
түшкөндөргө чыдап, жаш бала турмуштун азап тозогун 
көрүп, ошол кездеги замандын таш боордугун, теңсиздигин 
байкайт. Бирок бул кайгылуу мезгил көпкө созулбайт. Ис-
хакка окшогон миңдеген, миллиондогон жетимдердин, 
эзилип иштеген дыйкандардын, жумушчулардын бак-
тысына 1917-жылы Россияда, андан соң башка региондор-
до, алардын ичинде Орто Азияда да Совет бийлиги орно-
тулган.  

Бир аз убакыт өтүп, Ленин башында турган больше-
виктер партиясы менен Совет мамлекетинин жүргүзгөн ка-
лыс элдик саясаты, жасаган иш-чаралары калкыбыз тарап-
тан колдоого алынган, келечек үчүн катуу күрөш баштал-
ган.  

Кыргыздын болочоктогу чыгаан уулу Исхак да 
өлкөбүздө болгон ушундай зор өзгөрүштөрдү кубанычтуулук 
менен тосуп алып, жаңы заман куруу үчүн өзүн даярдап, 
билимдүү жана илимдүү болуп, мамлекетине жана элине 
талыкпай кызмат кылсам деген максатта тынымсыз эм-
гектенет-окуйт. Тубаса акылдуу, маданияттуу, сабактарын 
мыкты өздөштүрө билген жеткинчек бала окутуучулары-
нын, жолдошторунун арасында өзгөчө кадыр баркка ээ бол-
гон.  

Ошентип, И. Р Раззаковдун тагдыры, келечектеги орду 
Октябрь революциясы алып келген жаңы заман, советтик 
доор менен түздөн-түз байланышта болот. Жаңы заман аны 
окутту, тарбиялады, а ал киши жаңы замандын активдүү 
куруучуларынан жана көрүнүктүү ишмерлеринен болуп 
чыкты.  
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И. Р. Раззаковдун балалык күндөрү Тажикстандын 
Ходжент шаарындагы балдар үйүндө, Өзбекстандын борбо-
ру Ташкент шаарындагы интернатта өзүнө окшогон ата-
энесиз жолдоштору менен тарбияланып жана окуунун 
үстүндө өттү. Бул жерден ал киши өзбек, тажик, орус тилде-
рин үйрөнүп чыкты. Көптөгөн пикирлеш, кыйышпас до-
сторду тапты. Өзбекстан менен Тажикстан И. Р. Раззаков-
дун экинчи мекени болуп калды.  

Өзбекстанда техникумду бүтүрүп, эмгек жолун муга-
лим болуп баштады. Анан Москвадан жогорку окуу жайын 
ийгиликтүү аяктап, кайра Өзбекстанга келип пландоо ор-
гандарында иштейт. Көп убакыт өтпөй эле көрүнүктүү кыз-
маткерлердин катарына, республиканын жетекчилигинин 
назарына түшөт.  

Замандаштарынын айткандарына, угуп-көргөндөрүнө 
караганда И. Р. Раззаков жаш бала кезинен эле өтө зээндүү, 
чыйрак, жолдоштору менен дайыма ынтымакта жашаган, 
эмгекти жигердүү сүйгөн сапаттарга жана адамдарды таң 
калтырган сырларга ээ болгон.  

Бала кезиндеги тубаса сырларынын бирин айта кетсем 
ашыкча болбос.  

1917-жыл. Жай айы. Исхак курбулары менен Коросон 
кыштагындагы «Ак-Эшме» деген эшменин алдында ак 
кумдан шаардын коргондорун, дарбазаларын, көчөлөрүн, 
үйлөрүн укмуштуудай кылып куруп жаткан болот. Ошол 
мезгилде Бай-кесек, Бешкент, Кысакөзгө белгилүү болгон, 
эки жолу Меккеге барып зыярат кылып, ажы болуп келген, 
ошол мезгилдин уламасы Амир ажы бир топ урматтуу ки-
шилери менен атчан келип калышат. Жолдон өтүп баратып 
«Ак-Эшмедеги» ак кумга курган шаардын картасын көрүп, 
таң калып, балдарга кайрылат: «Эмне кылып жатасыңар?»-
деп сурайт. Ошондо балдар унчукпай турганда, Исхак: «Ас-
салоому алейкум Ажы - аба, сиз байкабай турасызбы? Мен 
шаар куруп жатамын. Мына бул коргону, мына бул дарба-
засы, мына бул көчөлөрү, мына бул үйлөрү, мына бул 
дүкөндөрү, (бакал), мына бул дарыясы» - деп жерде жаткан 
ак куурайды алып көрсөтүп берет. Амир ажынын алдында-
гы кишилеринин бирөө: «Ой, мойнуң үзүлгүр жетим ай, 
шаарды кайдан көрүп жүрөт»-дейт. Ал эми Амир-ажы 
болсо, бир канча убака чейин унчукпай туруп, кийин ба-
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стырып кетет. Бир топ алыстаган соң, атынын башын буруп 
токтотуп, жанындагыларга мындай дейт: 

«Аким-Улукман (Абу Али Ибин Синаны ушундай деп 
аташкан), жети жашында үйүндө чөк түшүп китеп окуп оту-
руп, сыртка чыгып кетет. Баласынын берилип китеп оку-
шуна, жүрүш-турушуна назары түшкөн атасы, сынап көрүш 
үчүн бир барак кагазды алып Аким-Улукмандын олтурган 
жерине жашырып бастырып коет. Аким Улукман сырттан 
кайра келип өз ордуна отуруп, кайра китебин окуй ба-
штайт. Бирок, бир нече минутадан кийин китеп окуганын 
токтотуп, бир жерди карап, бир үйдүн шыбын карап туруп 
калат. Ошондо атасы: «Ээ балам, эмне ойлонуп калдың?»-
деп сурайт. Анда Аким-Улукман: «Кызык, ата, мен сыртка 
чыгып кайра келгиче, назарымда жер бир аз көтөрүлүп 
калгандай, же үйдүн шыбы бир аз ылдый болуп калгандай 
болуп турат»-деп жооп берген экен. Ал Аким-Улукмандын 
ким болорун 7 жашында анык билип аталык назарын 
салган. «Ошонун сыңарындай, -дейт улама Амир-ажы, -
аттиң ай, көрбөй калабыз да!, бул бала бир адам болот го?»-
деп айткан экен.  

Мына 7 жашар Исхак ошол доордун эң чоң уламасы 
Ходжент, Самарканд, Бухара, Кокон шаарларын көргөн, ал 
тургай Турцияны, Грецияны, Сирияны, Иранды, Иракты, 
Аравияны, Мекке шаарларын көргөн Амир-ажыны таң кал-
тырып, өзүнүн тубаса сыры бар экенин көрсөткөн. Амир - 
ажы Исхактын даанышман инсан болгонун көрбөй 1932-
жылы ааламдан өткөн экен.  

Исхак Раззаков өзүнүн бала кездеги оор күндөрүн Сал-
моорбек агайга, алардын бир жолугушуусунда кеңири ай-
тып бергенин, мен ушул жерде төкпөй-чачпай толугу ме-
нен окурмандарга жеткирүүнү туура көрдүм, Салмоорбек 
агайдын үйүндө болгонумда ал киши тарыхчы катары Ис-
хак Раззаковдун айткандарын төмөнгүчө баяндаган эле. «-
Менин балалык кезимдеги чыдамсыз оор турмуш 
күндөрүмдү башкалар эмес менин көп туугандарым да 
билбейт. Менин атамдын колунда жок, күндөлүк оокатты 
таап, күн көрүп жаткан кезде, мен 3 жашымда эң кымбат 
жанымдай көргөн энем дүйнөдөн кайткан. Атам, эжем 
үчөөбүз жан сактап жүргөндө, атам да ооруп калды. Көп 
жөтөлүп, ыкшып жатып калаар эле. Бир күнү атам айтты: 
Балам, туугандарыбыз жана тагам Абдылда молдо да ача-
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рчылыктын айынан Курама деген жерге көчүп кетти. Бул 
жерде оокаттын өтүшү кыйын. Мен оорукчан болуп кал-
дым, ошондуктан бул жерде калган жакын туугандардын 
үйүнө Жаңылай эжеңди таштайбыз, биз экөөбүз молдо Аб-
дылда тагаңдыкына барып, ал киши менен биргелешип се-
ни Ходженттеги балдар үйүнө киргизсем, ошол жерде окуп, 
көзүңдү ачып, сабаттуу адам болосуң, акыл-эсиң бар, жаш 
болсоң да баарына түшүнөсүң»-деди. Ошондо мен макул бо-
луп тагамдыкына жөнөдүк.  

Жолго чыгаарда коңшу жакын туугандарыбыздын 
аялынан бир загыра нан (жүгөрүнүн унунан жасалган) су-
рап алды да, аны жоолукка ороп белине байлады, -дейт И. 
Раззаков. Ошентип жолго чыгышат. Бир күн кечке жол 
жүрүп, жолдо үч-төрт жерде токтошуп, суунун боюна оту-
руп атасы бир сындырым нан берет, өзү болсо кээ бир убак-
та жөн эле суу ичип алат.  

Бир жолу-«ата, сиз эмнеге нан жебейсиз»-десем, ба-
лам мен чыдайм, сен ачка калба дейт. Анда мен деле суу 
ичип алайын, мен жаш эмесминби, сиз жеңиз деп, бир 
сындырым нанды алдына койсо атасы жебей кайра 
жоолукка ороп алат.  

Ошентип жүрүп отуруп, ар жерге тыныгуу жасап 
жүрүп, Катма деген айылга келишет. Арыктын боюна оту-
руп атасы узак жөтөлөт да тынчып калат. Тынчыганда ук-
тап кетти деп жанына чыканактай олтурат. Бир убакта 
«Балам!»-деди да колун көтөрөм деп көтөрө албады. Мен 
барып «Ата, ата»-десем унчукпады. Нары-бери кыймыл-
датсам да болбоду, көзүн ачпады. Ошентип атам да көз 
жумду. Ыйлагандан башка эч нерсе колумдан келбеди. 
Атамдын өлүгүнүн башында ыйлап олтурсам, бир атчан 
киши жолдо келе жатыптыр. Жолун утурлап, тааныбаган 
кишиге «Аке менин атам»-деп катуу ыйлап жибердим. Ал 
киши «Эмне болду» - деп сураганда, «Атам өтүп кетти»-
дедим, - дейт. Ал киши атамдын өлүгүн атына өңөрүп, мени 
учкаштырып, молдо Абдылда тагамдын үйүнө алып келип 
түшүрдү дейт. Эртеси атамды көмгөндөн кийин, эжемди да 
алып келишти.  

Таекемдикинде эки-үч ай жүрүп калдым. Таекемдин да 
турмушу начар эле. Ошондуктан мен бир чолок кишинин 
колунда жалданып, отун терип келип берип жүрдүм. Ал 
эми ал киши отунду, куурайды базарга сатат. Бир күнү тае-
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кеме барсам: - Сенин атаң тирүүсүндө баламды окутам, са-
баттуу кылам, ал үчүн Ходжентке алып барып балдар үйүнө 
берем - деп жүрчү эле, тилеги ишке ашпады. Эми анын ти-
легин мен аткарууга аракет кылайын.  

Сен мени менен Ходжентке жүр, балдар үйүнө баралы 
деди.  

Эки-үч күн өткөндөн кийин мени ээрчитип алып бал-
дар үйүнө бардык. Тарбиячы аял Хадича менен жолугушуп, 
менин томолой жетим экендигимди түшүндүрөт. Анан бал-
дар үйүнүн директоруна алып кирет. Директор тагамдын 
айткандарын угуп туруп, мени балдар үйүнө кабыл алат. 
Тагам Хадича апага дайындап кетет. Хадича апа да мага 
жакшы мамиледе болгон.  

И. Раззаков Ходженттеги балдар үйүндө жетинчи клас-
сты бүтүп, Ташкенттеги Намуна экинчи даражадагы 
мектеп-интернатында окуйт, аны бүтүрүп Самарканддагы 
педагогикалык техникумун 1929-жылы бүтүрөт.  

Тубаса акылдуу, маданияттуу, сабактарын өздөштүрө 
билген жеткинчек бала, окутуучуларынын, жолдоштору-
нун арасында кадыр-баркка ээ болгон.  

Кийинки кездерде бул сонун сапаттары кеңейип, 
өөрчүп И. Р. Раззаков ар бир кишиге, улутуна карабастан, 
мейли кыргыз болсун, же өзбек, орус, тажик …. болсун - 
баарына бирдей мамиле жасаган чыныгы интернациона-
лист инсанга айланат. Кандай маселе менен болбосун 
аңгемелешкен адамдарды дароо өзүнө жакындатып, тартып 
алган касиеттүү киши болгон.  

Албетте, И. Р. Раззаковдой инсандар кылымдарда сей-
рек, бир келип кетчү интеллектуалдарга кошулат.  

Бизге, киндик кесип, кир төккөн касиеттүү Кыргыз ата 
журтуна келер алдында И. Р. Раззаков Өзбек ССР инин 
мамлекеттик пландоо комитетинин председатели, респуб-
ликанын эл агартуу министри, Эл Комиссарлар Советинин 
председателинин орун басары, Өзбекстан КП БКсынын 
пропаганда жана агитация боюнча секретары болуп иште-
ген. Бул чоң кызматтарда жүрүп Өзбек республикасынын 
эмгекчилеринин, коммунистеринин, бүткүл коомчулугунун 
терең урматтоосуна жетишет.  

Мындай зор ишеничтерге И. Р. Раззаков өзүнүн өтө жи-
гердүү ишмердиги, ага жүктөлгөн татаал милдеттерди так 
аткаргандыгынан ээ болгон. Жүргүзгөн жемиштүү иштери 
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республиканын Компартиясынын БКсынын биринчи секре-
тары Усман Юсупов тарабынан дайыма жактырылып, кол-
доого алынып, улам жоопкерчилиги жогорку чоң кызмат-
тарга көтөрүлүп турган. Усман Юсупов Исхак атабызды са-
ясий-мамлекеттик ишмер катары жогору баалап, анын 
арымы, келечеги кең экендигин байкаган.  

Усман Юсупов менен Исхак Раззаков бири бирин сый-
лап-кадырлашкан, ортолорундагы ысык мамилелери бир 
туугандардай болгон.  

И. Р. Раззаковдун Өзбек Республикасынын дагы бир 
кадырлуу жетекчиси, учурунда Өзбекстан Компартиясы-
нын БК сынын биринчи секретары, КПСС БКнын секретары, 
Президиумунун мүчөсү болуп иштеген Н. А. Мухитдинов да 
жакшы билип урматтаган.  

И. Р. Раззаковдун Өзбекстандан Кыргызстанга кели-
шине Усман Юсупов түздөн - түз себепкер болгон. Анткени, 
ал киши И. В. Сталинге кирип: - «Биздин респубиликанын 
партиялык уюму И. Р. Раззаков деген келечектүү кыргыз 
жигитин тарбиялап өстүрүп келе жатат. Кыргызстанда 
жергиликтүү жетекчи кадрлардын жетишпегендигин 
жакшы билесиз. Ошондуктан, ал бышып жетилген кадрды 
Кыргыз Республикасын жетектөө кызматына жиберсеңиз-
дер татыктуу болот», - деп айткан. Усман Юсуповдун бул 
сунушун И. В. Сталин кубаттаган.  

Ошентип, тагдырдын буйругуна ылайык 8-9 жашында 
Кыргызстандан кетүүгө мажбур болгон И. Р. Раззаков 27 
жылдан кийин өз республикасына кайра келет. Ошол чей-
рек кылымдан ашуун мезгилде И. Р. Раззаков бир тууган 
өзбек калкынын, Өзбекстандын Компартиясынын камкор-
дугу менен республикалык масштабдагы кызматтарга же-
тип, такшалып, өсүп - жетилип, анан бизге келет.  

Ошону менен бирге акылман аталарыбыз Усман Юсу-
пов жана И. Р. Раззаков көрсөтүп кеткен бекем бир-
туугандык мамилелер кыргыздардын, өзбектердин, казак-
тардын жана башка коңшулаш элдердин ортосунда дайыма 
улана берсе демекчимин.  

И. Р. Раззаковдун тарыхтагы орду, саясий жана 
мамлекеттик ишмердиги жөнүндө сөз кылганда биз аларды 
экономикабыздын, маданиятыбыздын өнүгүп-өсүү 
деңгээли, ошол кездеги аткарылган жумуштар менен бай-
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ланыштырсак ал кишиге, анын мезгилине адилеттүү баа 
берилген болор деп эсептейм.  

Эмесе, ушуга байланыштуу республиканын мурдакы 
жана кийинки абалын байкаштырып көрөлү.  

1917-жылга чейин Кыргызстандын территориясында 
өнөр жайы жана оозго ала турган айыл чарба мекемелери 
жокко эсе болгону белгилүү. Эли бүтүндөй сабатсыздыкта, 
укуксуздукта, бай манаптардын эзүүсүндө оор турмушта 
жашаган.  

Кийинчерээк, Советтик доордо гана Кыргызстанда 
өнөр жай-тармактары түзүлө баштаган. 1930-жылдары 
СССРди өнүккөн индустриялуу, жаңы нуктагы айыл-
чарбалуу, эли билимдүү жана маданияттуу өлкөгө айлан-
дыруу саясаты жүргүзүлүп, көптөгөн жакшы иштер баштал-
ган. Өзгөчө артта калган крайларга көңүл бурулган, аларга 
керектүү жардамдар көрсөтүлүп турган.  

Биздин республикада да геология-чалгындоо жана 
тоо-кен жумуштары өөрчүп, көмүр казып алуу көбөйүп, 
түрдүү түстүү металлдар, тамак-аш, кыш, кийим-кече тигип 
чыгаруучу заводдор, фабрикалар курула баштаган.  

Каргашалуу Ата Мекендик Согуш жылдары калкыбыз 
кажыбас кайраттуулук, эбейгесиз биримдүүлүк, өзгөчө са-
бырдуулук жана чыдамкайлык, темирдей тартиптүүлүктө 
күжүрмөн эмгектенишкен.  

Согуш аяктаган мезгилден баштап негизги маселелер 
катары жаңы мекемелерди куруу, ишке киргизүү, эл чарба 
тармактарында эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү, ал үчүн ти-
ешелүү адистерди, квалификациясы жогорку деңгээлдеги 
жумушчуларды даярдоо, көп улуттуу элибиздин, эмгек-
чилерибиздин ортосундагы достукту чыңдап, аларды жаңы 
турмуш курууга мобилизациялап, башкаруу учурдун тала-
бы болгон.  

Мына ушундай, алдыбызда зарыл, масштабдуу жана 
татаал маселелер турган жылдары (1945-1961) Кыргызтан-
дын таланттуу уулу И. Р. Раззаков 5 жыл Кыргыз ССРнын 
өкмөтүн башкарып, 11 жыл республиканын Компартиясы-
нын Борбордук Комитетинин биринчи секретары болуп 
иштеген. Ал кишинин биринчи эле койгон кадамдары, иш 
билгилиги, адамдарга жасаган таза мамилелери элдин, 
жалпы коомчулуктун колдоосуна алына баштаган.  
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Исхак Раззаков Республиканын кызыкчылыгы менен 
жашап, коммунисттерине таянып, кызматташ жолдошто-
ру, жетекчи кадрлар менен бирдикте көптөгөн иштерди жа-
сап кетти. Өтө уюштургучтук, иш билгичтик, чынчылдык, 
адамга күйүмдүү касиет-сапаттарын, билимин жана или-
мин Ата мекенибиздин өркүндөп-өсүүсүнө багыттады, бар-
дык күчүн жумшады.  

Кийинки жылдары Кыргызстан да башка республика-
лардай эле көп тармактуу индустриялуу-агрардык мамле-
кетке айланды, жаңы деңгээлдеги жумушчу табына, өзүнүн 
улуттук интеллигенциясына ээ болду. Республикада илим-
билим өөрчүдү, сабатсыз, кат тааныбааган адам калбады.  

Булардын баарын конкреттүү мисалдар, ондогон жаңы 
курулган обьектилер, окуу жайлары, даярдалган адистер-
дин саны, адабият менен маданиятта болгон өзгөрүштөр 
жана башка көптөгөн фактыларды келтирип далилдөөгө бо-
лот. Бирок анын кажети жоктугу көрүнүп турат.  

Ошондуктан, жыйынтыктап айтканда, бардык жагы-
нан артта калып келген Кыргызстандын экономикасын 
жана маданиятын өнүктүрүп, жаңы деңгээлге көтөрүүгө 
шарт түзгөн пайдубалын бекемдеп коюуда И. Р. Раззаков-
дун, анын ондогон шакирттеринин, замандаштарынын эм-
гектери өтө зор ролду ойноду десем, аша чапкандык бол-
бойт. Себеби, ал инсандарыбыздын көпчүлүгү падыша 
өкмөтүнүн тушундагы оор заман алып келген кедейликти, 
ачарчылыкты, көз карандылыкты, сабатсыздыкты өз ба-
штарынан өткөргөн инсандар экени тарыхта белгилүү.  

Республиканын компартиясынын БКсынын жана 
Өкмөтүнүн жетекчилигин, анын ичинде И. Р. Раззаковдун 
көңүлүнүн борборунда ишмер кадрларды тандоо, аларды 
окутуу жана тарбиялоо маселелери турган. Ал маанисин 
жоготпой, дайыма күчүндө кала берүүчү, И. В. Сталиндин 
«кадрлар баарын чечишет» деген таамай көрсөтмөсүнөн 
келип чыккан чоң саясат болуп турган.  

И. Р. Раззаковдун өзүн алсак, ал киши кандай маселе 
болбосун, баарын компотенттүүлүк жана калыстык менен 
чече билген, башкаларга үлгү болгон кереметтүү касиетке 
ээ болгон. Дал ошондуктан анын ысмын, жасап кеткенде-
рин, эли-журтубузга, келечек муундарыбызга кеңири 
жайылтууну зарыл деп эсептеймин.  
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Республиканын өкмөтүн, айрыкча, Компартиянын 
БКсын башкара баштаган күндөн тартып кадрлар менен 
иштөө аларды тарбиялап өстүрүү, сактай билүү, урматтоо 
жана принципиалдуулук менен мамиле кылуу И. Р. Разза-
ковдун масштабдуу жүргүзгөн иштеринин негизги багыты 
болуп калган. Мына ошон үчүн кадрлар арасында, жалпы 
эле эмгекчилер арасында ал киши чыныгы кадыр -баркка 
ээ болгон.  

Компартиянын сьезддеринде, пленумдарында, чоң са-
ясий жыйындарда жасаган докладдарында, сүйлөгөн 
сөздөрүндө кадрлар маселелерине өзгөчө көңүл бурган.  

Эл тармактарын керектүү адистер менен камсыз кы-
лып, алардын арасынан илимге шыктууларын тандап 
алып, аспирантура жана докторантураларга жиберүү, на-
тыйжалуу окууларына мүмкүн болушунча шарт түзүү да 
партиялык, мамлекеттик жетекчиликтин контролунда тур-
ган.  

Дал ошол 1950-жылдардын башынан тартып кыргы-
здын улан, кыздары Москванын, Ленинграддын жана баш-
ка шаарларда жайгашкан жогорку окуу жайларына агылып 
кире башташат. Айрыкча инженерлерди даярдоочу техни-
калык институттарга балдарды көбүрөөк жиберүү катуу 
колго алынган.  

Канткен менен кыргыз жаштарынын Борбордук Жо-
горку окуу жайларында орус тилинде окуусу бир топ 
кыйынчылыкты туудуруп, алардын орус тилин жакшы би-
лишпегени кедерги болгон.  

Мына ошондуктан, кыргыз жаштарынын келечегин 
ойлоп, республиканын Министрлер Совети менен Компар-
тиясынын Борбордук комитети 1950-жылдары 8, 9 жана 10 
класстарда окуган кыргыз мектептеринде кыргыз тили 
жана адабиятынан башка бардык сабактар орус тилинде 
берилсин деген чечим кабыл алышкан. Бул чечим жер-
жерлерде толук колдоого алынып, жаштардын билимдүү, 
илимдүү болушуна оң таасирин тийгизген.  

Натыйжада кыргыздар орус тилин жакшы өздөштүрө 
билген элдерге кошулуп, дүйнөлүк прогресске жетише 
алышты. Көп тил билгендик чоң байлык эмеспи, буга биз 
сыймыктанышыбыз керек.  

1954-жылдын февраль айында болуп өткөн республи-
канын Компартиясынын VII сьездинде жасаган докладын-
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да И. Р. Раззаков мындай деген: «Мектептерде жүргүзүлгөн 
окуу - тарбия иштери анча -мынча жакшырды. Ошонун не-
гизинде 1953-жылы Москванын, Ленинграддын жана баш-
ка борбор шаарлардын ошондой эле республиканын жо-
горку окуу жайларына 1458-кыргыз жаштары, алардын 
ичинен 440 кыргыз кыздары окууга киришти.  

Республикада жогорку билим алуу алга жылды. Азыр 
биздеги 10 жогорку окуу жайларыбызда 12200 жана 27 
техникумдарыбызда 11500 студенттер окушат.  

1953-жылы гана 47 киши илимдин кандидаты деген 
илимий даражаны ийгиликтүү жактады, анын 21 кыргыз».  

1952-1953-жылдары өнөр жай тармактарында 28 жаңы 
мекеме курулуп, ишке кирген. Жаңы обьектилердин куру-
лушу улантылып жаткан. Мына ошолорго, улам ишке кир-
ген мекемелерге кыргыз кадрлары - адистер, жумушчулар 
керек эле. Мына ошон үчүн И. Р. Раззаков чөйрөсүндөгү бир-
ге иштеген жолдоштору менен күйүп-жанып жергиликтүү 
кадрларды тарбиялап, даярдоого катуу киришкен. Компар-
тиянын БКсынын бюросу жогорку окуу жайларына канча 
бала жөнөтүү тапшырмаларын атайлап карап, бекитип тур-
ган.  

Республикада биринин артынан экинчиси болуп жаңы 
жогорку жана орто билимдүү адистерди даярдоочу окуу 
жайлары, илимди изилдеп өрчүтүү үчүн илимдер Академи-
ясы ачылган. Бул чоң, келечектүү иштерди уюштуруп, жар-
дам берүү максатында Москвадан, Ленинграддан тажрый-
балуу илимпоз, уюштургуч адистер чакырылган.  

И. Р. Раззаковдун демилгеси менен кыргыз кыздары-
нан адистерди даярдоого өзгөчө көңүл бурулган. Бул масе-
леге кош көңүлдүк кылган жергиликтүү партиялык, совет-
тик, комсомолдук уюмдар, окуу жайлары, тиешелүү ми-
нистрликтер, алардын жетекчилери курч сынга алынган. 
Жетекчиликтин ар бир сүйлөгөн сөздөрүндө булар жөнүндө 
конкреттүү сунуштар айтылып турган.  

1953-жылы аялдар маселесин талкуулаган Борбордук 
Комитеттин бюросунда: «Биз докторантурага жөнөтүүгө бир 
да илимдүү кыргыз кыз-келиндерин таба албадык, а 
коңшулаш республикаларда болсо андайлар бирөө эмес, бир 
канча экен. Эмне үчүн Борбордук Комитеттин бөлүмү бул 
маселенин үстүндө иштебейт?, Кантип эле таланттуу кыз-
келиндерден таап, аспирантурага, докторантурага жи-
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берүүгө болбосун» - деп, И. Р. Раззаков тийиштүү кишилер-
ден катуу талап кылган.  

И. Р. Раззаковдун сунушу боюнча кыргыз аялдарынан 
адистерди даярдоо маселеси партиянын борбордук коми-
тетинде каралып, тиешелүү органдардын отчеттору угулуп, 
чечимдер кабыл алынып, керектүү жыйынтыктар чыга-
рылган.  

1950-жылдардын башында кабыл алынган ушундай 
чечимдердин бирөөндө төмөнкүдөй жазылган: «Иштей баш-
таган мезгилинен тартып медициналык институт кыргыз 
кыздарынан бар болгону 45 гана врач даярдаган, педаго-
гикалык институт-72 мугалим, а айыл чарба институту 
болгону 2 гана айыл чарба адисин даярдап чыгарган.  

Быйылкы окуу жылында мединститутка 43 гана кыр-
гыз кыздары окууга кирген же жалпы студенттердин са-
нына салыштырганда алар 3, 7 процентин түзгөн; педаго-
гикалык институтта 132 кыз окуп, 7, 5 процентин түзгөн, 
айыл чарба институтунда 2 гана кыргыз кызы окуйт.  

Мындай чечимдер кагазда калбастан, аларды аткаруу 
үчүн уюштуруу иштери жүргүзүлгөн.  

И. Раззаковдун республиканын өнүгүшү үчүн жасаган 
иштеринин дагы бир орчундуусу-илимий кадрларды даяр-
доо, тарбиялоо болду. Ал киши жетекчиликте турган кезде 
республикада 8 жогорку окуу жайы: Кыргыз Мамлекеттик 
университети, Ош, Прежевальск пединституттары, жана 
башка көптөгөн технукумдар ачылган. Орто Азияда бирин-
чи болуп техникалык институт бизде ачылган. Бул инсти-
тут Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин Политехни-
калык университетке айландырылып И. Раззаковдун ысы-
мы берилгенин белгилеп кетмекчимин.  

Ар бир жогорку жана орто окуу жайынын ачылышы 
Союздун көзөмөлүндө турган учурда бул чоң жеңиш эле. 
1953-жылдан баштап Москва, Ленинграддагы борбордук 
ВУЗдарга (жогору окуу жайлары) конкурустан тышкары 
110-орунга кыргыз жаштары үчүн лимит (орун) алган. Ме-
нин тагдырыма да ушул алынган лимиттен кийинки учур-
ларда борбордук ВУЗдарга кыргыз жаштарынан жиберүү 
мезгилинде бир орун туш келгендигин сыймыктануу ме-
нен айтсам болот. Болбосо Кыргызстандын алыскы тоолуу 
бир бурчу болгон, мен туулуп өскөн Чоң Алайдын Карамык 
айылынан, алыскы Сибирдеги Новосибирск шаарына ба-
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рып институтта окуу деген өзүнчө бир жомок сыяктуу сези-
лчү.  

Исхак Раззаков Республиканын борборундагы Поли-
техникалык, Медициналык, Айыл чарба, Кыз-келиндер ин-
ституттарынын, Кыргыз Мамлекеттик универсетинин има-
раттарынын жана студентеринин жатаканаларынын куру-
луштарын түздөн-түз көзөмөлдөп, иштин жүрүшүнө тез-тез 
келип, кабар алып турган.  

Жалпылап айтканда, жергиликтүү кадрларды даярдоо, 
аларды тарбиялап, кызматтан кызматка көтөрүү И. Р. Раз-
заковдун көзөмөлүндө болгон. Бирок, бул орчундуу маселе-
ге ал киши өтө кылдаттык жана калыстык менен караган, 
Республикада жашаган башка улуттардын өкүлдөрүн да эс-
тен чыгарбаган, эл аралык достукту бекемдөөгө катуу ара-
кеттенген.  

Бөтөнчө кыргыздарды түндүк жана түштүккө, уруу-
урууларга, жек-жаатка бөлгөндөрдү катуу сындаган, алар 
эски калдыктарды колдоп, жалпы улутка зыян кел-
тирүүчүлөр деп мыскылдаган. Андайлар саясий жактан со-
кур, артта калгандар, тарбиясы, маданияты жетишпеген 
кишилер, жетекчилер деп эсептеген.  

Мындай жапайы жана эски калдыктардан, артта калу-
улардан тезирээк кутулушубуз керек, деп бүткүл активке 
кайрылган. И. Р. Раззаков бул жагынан да башкаларга үлгү 
болгон таза киши болгон. И. Р. Раззаковдун ишмердигине, 
саясий, экономикалык жактан өтө сабаттуулугуна баа берүү 
үчүн ал кишинин архивде сакталып калган докладдарын, 
орчундуу маселелер боюнча сүйлөгөн сөздөрүн окуган ки-
шиге түшүнүктүү болору талашсыз.  

Жасаган докладдарын, сүйлөгөн сөздөрүн стеногра-
фистканы кабинетине чакырып алып, оозеки айтып берип 
жаздырчу экен. Бул да ал кишинин ар тараптан 
жөндөмдүүлүгү зор экендигин, акылдууулугун, проблема-
ларды терең билгендигине тикеден-тике күбө боло алат. 
Дагы бир артыкчылыгын айтсак, И. Р. Раззаков кыргызча, 
өзбекче, орусча жана тажикче так жана эркин таза сүйлөй 
билген.  

Кандай болгондо да калкыбыз бул залкар адамды 
тирүүсүндө кадырлап, баркына жете албады, көп жылдар 
бою элибиздин эсинен көтөрүлүп калды. Республиканын 
орчундуу юбилейлик майрамдарына же болбосо учур-
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учурда элине келип эс алып кетүүсүнө, кайдыгер мамиле 
жасалып келгенин мезгил далилдеп, тарых тастыктап ту-
рат 19-жыл четте жашап туруп, өз мекенине бир гана жолу 
келип кете алды. Бул Исхак Раззаковдон кийин бийликке 
келген жетекчинин эбегейсиз чоң кемчилдиги катарында 
кыргыз элинин эсинде калды.  

Көзү өткөндөн кийин да И. Р. Раззаковдун ысмы атал-
бай, эмгектери журтчулуктан жашырылып келген. На-
тыйжада көпчүлүк жердештерибиз И. Р. Раззаковдун ким 
экенин билбей калышты.  

Албетте, «Күндү алаканың менен тосо албайсың» де-
гендей, мындай залкар инсандардын ысымдарын, калты-
рып кеткен издерин-жакшылыктарын да, кемчиликтерин 
да жашырууга болбойт. Себеби алар миңдеген, миллиондо-
гон адамдардын жүрөгүндө турат. Ошондуктан ар бир 
көрүнүктүү ишмерлерибизге калыстык түрдө баа берип, 
элибиздин, Республикабыздын тарыхын бурмалабай бол-
гонун-болгондой деңгээлде сактап, аны келечек муундарга 
жеткирүү баарыбыздын ыйык милдетибиз экенин айта 
кетмекчимин.  

Жогоруда айтылгандар биздин өтө кейиштүү жагдай-
ларыбыз-майдалыгыбыз, уруу-урууга, региондорго 
бөлүнгөн кайдигерлигибиз, ичи тардыгыбыз деп эсептейм. 
Бул чоң кемчиликтер эң оболу мамлекет башкарган жетек-
чилерге, интеллигенциянын өкүлдөрүнө тиешелүү жана 
ошолордун жүргүзгөн саясатынан келип чыгат. Бул терс 
жагдайлар кыргыз калкынын аброюн төмөндөтөт, анын би-
римдигине ынтымактыгына шек келтирет. Мен мындай 
терс көрүнүштөргө кайдигер карай албайм.  

И. Р. Раззаковдой кыргыздарды бир уруу, бир эл деп 
эсептеп, алардын биримдүүлүгүн көздүн карегиндей сактоо 
элибиздин өркүндөп өсүшүнүн, мамлекетибиздин ко-
опсуздугунун өбөлгөсү экени талашсыз.  

Элдин ынтымак болуусуна эр Манас баатырыбыз да 
катуу көңүл бурган экен. Мындан миң жылдар мурда чоро-
лоруна, жан-жөөкөрлөрүнө, элине кайрылып «бөлүнбөгүлө, 
бөлүнгөндү бөрү жейт», -деп аларды биримдүүлүккө, ынты-
мактуулукка чакырыптыр.  

Манас демекчи, И. Р. Раззаков да «Манас» эпосун 
кызыгып окуган. «Манастын» юбилей-майрамы ошол ки-
шинин учурунда өткөрүлмөк болуп, ар түрдүү ички жана 
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тышкы саясаттын себептери менен иш жүзүнө ашпай кал-
ган. Бирок колдо болгон, жазылып алынган материалдар-
дын негизинде «Манас» эпосунан үзүндүлөр жана башка 
эпосторубуз массалык түрдө басылып чыга баштаган, алар-
ды баарыбыз күндөп-түндөп окуганбыз.  

И. Р. Раззаков адабиятты, искусствону, жалпы эле ма-
даниятка тиешелүү проблеманы да терең билгендигин, 
аларга дайыма кызыгып, көңүлүнүн борборунда карма-
гандыгын ал кишинин жазган эскермелеринен окуп байка-
са болот.  

Кыскасы, кайсы проблеманы албайлы, экономика бо-
лобу, саясий-мамлекеттик иштерби, адабият жана искус-
ство болобу, тартиптүүлүктү, принципиалдуулукту, адам-
герчиликти сактай билүүдөбү, акылдын тунуктугубу же 
сөзгө чечендигиби, элди башкаруудабы, жаштарды тарбия-
лоодобу, кадрларга, жалпы эле адамдарга күйүмдүүлүгү, кең 
пейилдиги, сабаттуу-маданияттуулугу жагынанбы айтор, 
адам баласынын турмушунда кездешүүчү маселелерди 
жакшы түшүнгөн. И. Раззаков чыныгы демократияны кол-
догон, көпчүлүк элдин талабына баш ийген, дайыма бирге 
иштеген жолдоштору менен чогуу, акылдашып маселе 
чечкен. Кетирген каталарын мойнуна ала билген, аны 
«сындагандарды» куугунтуктап, кекчилдик кылбаган, өз 
ой-пикирин так, бетке айткан, ушакчы, кошоматчылардан 
алыс турган сапаттарга ээ болгон.  

Исхак Раззакович Раззаков кыргыз элинин эң талант-
туу, улуу даражадагы уулдарына, саясий, мамлекеттик 
ишмерлеринин көрүнүктүүлөрүнө кошулат жана алардын 
алдыңкы сабында турат десек адилеттүүлүккө жатат. И. 
Раззаковдун тушунда республика үчүн, элибиз үчүн, жери-
биз үчүн эмне деген маселелер чечилген жок! 

Эми автомобиль жолдору жана энергокурулушу туура-
луу төмөнкүлөрдү айта кетүүнү ылайыктуу дейм.  

И. Раззаков, К. Дикамбаев, А. Сүйөркулов, Т. Кула-
товдордун иштиктүү кийлигишүүсү, талыкпаган аракети-
нин аркасында Ош-Фрунзе жолу курулган. Бул элибиздин 
байланышы, экономикасы үчүн чоң турмуштук артерия бо-
луп саналат. Мындагы Төө-Ашууну салдыруу үчүн (тоннель 
тештириш үчүн) Москвадан атайын метро куруучулар ке-
лишип, ушул жол аркылуу Кыргызтандын түндүгү менен 
түштүгүн байланыштырган, турмушубуздагы уникалдуу 
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жетишкендиктердин эң негиздүүлөрүнүн бири экендигине 
бүгүн биз күбө болуп олтурабыз.  

Курулуш жөнүндө сөз кылганда дагы бир айта турган 
нерсе бар, бул борбордогу камволдук-нооту комбинаты. 
Аны куруу иши беш жылдык планга кирген, бирок жылдык 
планды кароодо, анын ордун аныктоодо чатак чыгып, бор-
бордогулар комбинатты Алматы же Жамбылга курабыз деп 
талашышат. Кыскасы, маселе татаалдашып, И. Р. Раззаков-
дун түздөн-түз кийлигишүүсүнүн натыйжасында камвол-
дук-нооту комбинатынын курулушу Фрунзе шаарында 
бүткөрүлгөн. Камволдук-нооту комбинатынын курулушу 
жөнүндө окурманга ошол мезгилде СССР Министрлер Сове-
тинин алдындагы Кыргыз ССР Министрлер Советинин ту-
руктуу өкүлү болуп иштеген Кадыркул Качыкеевдин айт-
кандарына көңүл буруусун каалап кетмекчимин: 

«Ал учурда Исхак Раззакович эс алууда эле. Ары ойло-
нуп, бери ойлонуп, убакытты көп өткөрбөйүн деп эртең ме-
нен өзүнө бардым дейт К. Качыкеев. Жаңы тамактанып 
чыгып, короодо ары-бери басып турган экен. Кезигип 
иштин жайын түшүндүрдүм эле: «Эмне сунуш кыласыз?»-
деди. Мен: «Өзүңүз барып, бир айтып көрсөңүз»-дедим 
«Жүр, телефону барбы?»-деп, анан мамлекеттик пландоо 
комитетинин төрагасы Кузьминге телефон чалдык. Ал ки-
ши И. Раззаковдун эс алууда экенин билген эмес окшойт: 
«Келгиле», -деди. Эртеси күнү барып кирдик. Ал киши: 
«Ким айтты муну, план бузулат деп, бул жөнүндө кабар ма-
га жете элек», -деди.  

Мен болгон окуяны түшүндүрүп айткандан кийин 
бөлүмдүн начальнигин, орун басарын чакырып алып: 
«Кыргызстандан эч кандай обөектини кыскартууга бол-
бойт. Мына, Кыргыз ССР Жогорку Советинин төрагасы ме-
нин жанымда отурат, буларда кой багылып өстүрүлөт, 
жүндү башка жактан сурабайт, өздөрүндө бар. Буларда бир 
комбинат курулушу керек», -дегенде бөлүмдүн начальниги 
бир аз кыйылды эле, анда ал: «Сенин ишиңди мен Кыргыз 
ССРинин элчилиги, өкүлчүлүгү аркалуу билип жатам», -деп 
койду.  

Ошентип, азыркы борбор шаарыбыздагы камволдук-
нооту комбинатынын курулушуна байланыштуу маселени 
ийгиликтүү чечкен».  
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Өнөр жай, жол курулуш, айыл-чарбасын негизинен 
жолго коймоюнча, элдин турмушу оңолбосун И. Раззаков 
жакшы билген. Ал кишинин тушунда азыркы электр энер-
гиясынын өндүрүлүшү түптөлүп, жол куруу тармагы кеңири 
кулач жайган. Темир жол мурда башталып Исхак Раззаков-
дун тушунда бүткөрүлгөн. Түстүү металл өндүрүүгө көңүл бу-
рулду. Автомобиль жыйноочу завод, физприбор өндүрүүчү 
завод, Оштогу пахтадан кездеме токуучу комбинаты, Фрун-
зедеги камволдук-нооту комбинаты, «Октябрдын 40 жыл-
дыгы» фабрикасы И. Раззаковдун мезгилинде пайда болду. 
Фрунзе атындагы айыл -чарба заводу жаңы жабдуулар ме-
нен толукталды. Мунун баары оңойго турган эмес. Ал убак-
та эл чарбасы 5 жылдыктар боюнча пландалчу эле. Бир эле 
беш жылдыкта Оштогу пахтадан кездеме токуучу комбина-
ты, Фрунзедеги камволдук-нооту комбинаты сыяктуу ири 
ишканаларынын курулушунун долбоорлонушуна 
жетишүүсүнө ал кишинин жеке эмгеги зор болгон. Анткени 
мындай чоң ишканалар ал мезгилде Советтер Союзу боюн-
ча пландаштырылгандыктан, пахтадан кездеме токуу ком-
бинаты Андижанда, камволдук-нооту комбинаты Белорус-
сияда курулуп жаткандыктан, Кыргызстанга куруу эл чар-
балык планга кирбеген. И. Раззаковдун экономикалык не-
гиздөөсүнүн күчү менен гана бул ишканалар долбоорлонуп, 
ишке киргизилген.  

Эл чарбасындагы чоң курулуштар, эл чарбасынын не-
гизин түзгөн тармакташтыруу да ушул жылдарга таандык. 
Түштүктө пахта, дыйканчылык, Нарында мал чарбасы, 
Ысык-Көлдө мал чарбасы жана дары- дармек Чүй кызылча 
менен эгин өндүрүү боюнча адистешкен. И. Раззаков малды 
асыл тукумдаштыруунун үстүндө иштеп жаткан ар бир 
окмуштуунун лабораториясынын эмне иштеп жатканына 
чейин жеке өзү назар салып турган экен. Волкова, Зотова, 
Лущихин деген окмуштуулардын ар биринин илимий 
иштеринин ийгиликтерин жана муктаждыктарын так биле 
турган. Деги ал киши Республикада жүрүп жаткан майда, 
чоң иштердин ар биринен кабары бар, ар бирине карата 
айта турган пикири, өз көз карашы даяр эле.  

Эми Исхак Раззаковдун шакирттеринин бири Кыргыз 
ССРинин совхоздор жана айыл чарба министри болуп 
иштеп турган Мукаш Умуралиевдин эскерүүлөрүнө окур-
мандын көңүлүн бурмакчымын:-«1954-жылы Москвада 
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КПСС БКнын мал чарбасын өркүндөтүү боюнча Пленуму бо-
луп жатты. Мен да анын катышуучусу элем. Сөз кезеги Ис-
хак Раззаковго келип, ал сүйлөп жатканда Н. С. Хрущев 
анын сөзүн токтотуп: «Исхак Раззакович, Кыргызтанда 
чөптү көбүрөөк даярдоонун ордуна, жайыт издеп көчүп 
жүрөт экенсиңер, бул эмнеңер;»-деп калды. И. Раззаков 
токтолбой туруп : «Никита Сергеевич, малга чөп даярдоо 
деген башка маселе, кышында жайыт издеп, көчүү деген 
башка маселе. Кыргыздарда мал багуунун мындай жолу, 
тээ байыркы учурдан сакталып калган, кыргыз койлору да 
ушундай шартка көнгөн. Эң башкысы, ушул ыкманы туура 
пайдалануу менен мол чөп жыйноону да унутпоо керек», -
деди. Залда отургандар шатырата кол чаап жиберишти. 
Никита Сергеевич да жылмаюуга мажбур болду.  

1955-жылы күз айында Алматы шаарында дың жер-
лерди өздөштүрүү боюнча маселеге арналган бүткүл со-
юздук кеңешме өтүп, анын ишине Н. С. Хрущев катышты. 
Кечинде ал атайын кабыл алуу уюуштуруп, Союздун жер-
жерлеринен бүт келген делегаттардын баяндамаларын 
угуп жатты. Сөз негизинен мамлекетке эгин берүүнүн 
мөөнөттөрү, өлчөмдөрү жөнүндө жүрдү. Исхак Раззаков да 
Кыргызстандын эмгекчилеринин күрдөөлдүү иштери 
жөнүндө өтө кызыктуу баяндама жасады. Бир мезгилде Ни-
кита Сергеевич, И. Раззаковго кайрылып: «Жолдош Исхак 
Раззакович, сөздүн чынын айтыңызчы, силерде кандай 
мүмкүнчүлүктөр бар. Мына Казакстан быйыл мамлекетке 
бир миллиард пуд эгин беребиз деп жатышат, ал эми Кыр-
гызстан канча эгин бере алат?»-десе болобу. Анда И. Разза-
ков: «Никита Сергеевич, кыргыз казак элдери бир бо-
ордош, тууган элдер. Демек кыргыздар да өз боордоштору 
казактар менен биригип, чогуу быйыл мамлекетибизге 1 
миллиард 10 миллион пуд эгин бере алабыз, Буга кудуре-
тибиз жетет»-деди. Акылмандык менен айтылган бул сөзгө 
олтургандардын баардыгы кол чаап жиберди, залды күлкү 
басты. Никита Сергеевич да кол чапты.  

Исхак Раззаков турган турпаты боюнча тамашакөй, 
маданияты терең, өз боюна дайыма тыкан караган адам 
эле. Ал киши көп окуучу, ошол эле учурда кино-театрларга 
барууга да убакыт тапчу. Москвага барганда Союздук Чоң 
театрга бармайынча кайтчу эмес. Мына ушундай мүнөздүн 
таасириби, айтор республикабызга маданият, искусство 
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мекемелеринин, опера, балет, драмалык ж. б. театрлардын 
дүркүрөп өнүгүшү Исхак Раззаковдун дооруна туура келет.  

Эми айрым өкүнүчтүү иштер жөнүндө айтып берсем: И. 
Раззаков каза болгондо биздин республикабызда чыгып 
жаткан газеталар оозуна кум куюп алгансып, ал залкар 
киши жөнүндө некролог беришкен жок, бул өтө өкүнүчтүү, 
адамзаттын уят-сыйытына туура келбеген нерсе. «Совет-
ская Киргизия» газетасында гана И. Раззаковдун дүйнөдөн 
кайткандыгы жөнүндө эки сап менен билдирүү жарыялаш-
кан. Ошол учурдагы республикабыздын жетекчилерине таң 
каласың. Эмне, өлгөн киши кайра тирилип келип, кызмат 
талашмак беле? Ичтеринин тардыгына кантесиң.  

Дагы бир өкүнүч. 1974-жылы ноябрь айында Кыргыз 
ССРинин 50-жылдык мааракеси өткөрүлүп, Москвага барып 
калдык. Чоң делегация элек. Салтанат өтүп жатты. Чакы-
рылгандардын арасында И. Раззаков көрүнбөйт, эки-үч 
күнгө чейин келген жок. Акырында чыдабай республи-
кабыздын Москвадагы туруктуу өкүлү Сабирдин Турсуновго 
кайрылдым. Ал киши кудай ырахматы кылсын, минтип 
айтты: «Республикабыздын жогорку жетекчилери ушинтип 
чечишиптир». Мен таң калдым. Бул көрөалбастык эмей, 
эмне? Чынын айтуу керек, ызама чыдабай Исхак Раззаков-
дун үйүнө бардым. Мени жадырап-жайнап тосуп алды. 
Көпкө сүйлөштүк. Эмнегедир маанайы пас экен. Бир учурда 
толкунданып туруп: - Мындан бир айча мурда Өзбек ССРи-
нин да 50 жылдык маарекеси белгиленип, мени да атайын 
конок катарында чакырып, урмат-сый көрсөтүп Ардак Гра-
мота менен сыйлашты, биз кыргыздар ушундай жаман 
адат болгон көрө албастыктан качан арылабыз, -деп көзүнө 
жаш алды.  

Кайран кишинин көз жашын биринчи жолу көрдүм. 
Мына ушул кичинекей эле фактынын өзү биздин Республи-
кабыздын ошол учурдагы жетекчилеринин ич тардыгын, 
көрө албастыгын далилдеп турбайбы.  

И. Раззаковго көрсөтүлбөгөн урмат- сыйдын баасы кан-
ча? Ушундай да түшүнбөстүк болобу.  

Менин дагы айтарым: И. Раззаковдун учурунда мен 
бир канча жетекчилер менен чогуу иштеп калдым. Мына 
ошол учурдагы бардык жетекчилерди кошкондо да И. Раз-
заковго татыбайт. Ал киши сүйлөө чечендиги, алдын ала 
көрөгөчтүгү, терең акылы, жогорку маданияты, талыкбас 
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эмгеги, кала берсе жылдыздуу өңү менен да баарыбыздан 
өйдө турчу. Ал чыныгы көсөм жетекчи эле.  

1979-жылы март айынын башталышында Раззаков 
менен жолугушкам. Мен март айынын он тогузунда Кыр-
гызстанга жөнөп кетсем ал киши бир күн мурда он сегиз-
инде каза болуптур. Бул суук кабарды уккан соң, улуу же-
текчиге топурак салып келейин деп Москвага жөнөсөм, Т. 
Усубалиев мени жибербей койду.  

Айлам канча, калып калдым.  
Москвадагы жоро-жолдоштору, бул жерде окуган сту-

денттер, аспиранттар, стажировкада жүргөн мугалимдер 
орус-кыргызы дебей, Лейлектен келген тууган-
туушкандары акыркы сапарга узатып коюшту. Дагы бир 
көңүл буруучу жагдай: И. Раззаковдун учурунда далай 
адамдар кызматтан бошонгон, бир топ кишилер жаңы 
кызматка көтөрүлгөн, аларга зор ишеним көрсөтүлгөн. Ала-
рдын көпчүлүгү И. Раззаковдун кадрлары деп коюшат, ала-
рдын ичинде мен да бармын, бул мен үчүн сыймык, даңк.  

Мен ал учурда совхоздор министри, көп жылдар бою 
айыл-чарба министри болуп кызмат өтөдүм. СССР Жогорку 
Советине, Кыргыз ССРинин Жогорку Советине бир канча 
жолу депутат болуп шайланып, жупуну эмгегим үчүн бир 
канча жолу ордендер, медалдар менен сыйландым. Кара-
пайым кыргыз баласынын ушунчалык даражага жетишин-
де И. Раззаковдун үлүшү зор деп эсептеймин. Эң кызыктуу 
жери турмушта ар түрдүү жагдайлар боло берет тура. И. 
Раззаковдун учурунда кызматынан бошогондордон мейли 
орусу, же кыргызы болсун нааразы болгондугун уккан 
эмеспиз. Бул анын бардык иштерде өтө адилеттүү, чынчыл, 
ак жүрөк, кичи пейил экендигин далилдеп турат»-деп, 
жан-дүйнөсүн өйгөн өкүнүчүн билдирген.  

Исхак Раззаковдун замандаштарынын бири Муктаалы 
Амановдун эскермеси да мени көп ойго салат. Анткени, ар 
бир адамдын пешенесине жазылган тагдырдын буйругун 
көрбөй коюшу мүмкүн эмес экен.  

Менин купулума толгон, мен абдан жогору баалап, 
урматтаган, мезгилинде бир тармакта (системада)-
башкача айтканда Кыргыз керек - жарак союзунда - баш-
карманын төрагасы болуп 19 жыл иштеген адам-Муктаалы 
Амановдун эскермесине токтоло кетүүнү туура көрдүм.  
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Анткеним, менин эмгек жолум Чоң-Алай жумушчулар 
кооперациясынан башталган. Мезгилинде Чоң-Алай жу-
мушчулар кооперациясында башкарманын төрагасы болуп 
иштеп жүргөнүмдө, М. Амановичтин биздин коллективге 
(б. а. Дароот-Коргон айылына келгени) Центросоюздун, 
андан кийин Кыргызпотребсоюздун өтмө Кызыл Туусун 
тапшырууга келгенде сүйлөгөн сөздөрү, берген акыл-
насааттары дайыма эсимде. Ошондуктан, Муктаалы Ама-
новдун Исхак Раззаков жөнүндө жазган эскерүүсүнө да 
окурмандын көңүлүн бурууну ылайык көрдүм.  

 
 

ААкк  жжееррииннеенн  ккааррааллааннггаанн..  
 

(Аманов Муктаалынын эскерүүлөрүнөн - 1995 - жылы 
жазылган.) 

 
Аманов Муктаалы 1916-жылы туулган. Кыргыз.  
Талас райком комсомолунда бөлүм башчы, Фрунзе об-

ком партиясында бөлүм башчы жана катчы, Кемин райком 
партиясында биринчи катчы, Кыргызстан Компартиясы-
нын БКсында бөлүм башчы, партиянын Жалал-Абад обко-
мунда бөлүм башчы, партиянын Жалал-Абад обкомунун 
биринчи катчысы болуп иштеген. Андан соң 19 жыл катары 
менен «Кыргызкерекжараксоюзун» башкарган.  

Кыргыз ССР жогорку Советинин 8 жолку чакыры-
лышына депутат болуп шайланган.  

Мен, Аманов Муктаалы, быйыл жетимиш тогуз 
жаштамын, өмүрүмдө башымдан жакшылыкты да, оор 
күндөрдү да өткөрдүм: элим үчүн, Ата Мекеним үчүн ак 
кызмат өтөп, жаман болгон жокмун.  

Бир эле өкүнүч-эл арасынан отоо чөптөй чыга калган 
бузуктардын кыянатчылыгынан азап көрүп, биринде кама-
лып, экинчисинде аз жерден атылып кетпедим…көрбөгөн 
кордукту көрдүм. Каршылаштарым менен салгылашып жа-
тып кутулдум.  

Андан кийин каршылаштарым мага дагы: «Кыргыз 
элинин билерманы, Борбордук Аткаруу Комитетинин төра-
гасы кадимки Абдыкадыр Орозбековдун экинчи орун баса-
ры болуп иштеген» деген сыяктуу жалаа жабышып, Жа-
лал-Абад обком партиясынын биринчи секретары болуп 
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иштеп турган кызматымдан алып таштап гана тим болбо-
стон, камашмак болушат.  

Ошондо Москва шаарына Исхак Раззаковичке барып, 
анын кеңеши менен СССР Министрлер Советинин төрагасы 
Алексей Николаевич Косыгинге жолуктум. Ал сөзүмдү көңүл 
коюп угуп, тийиштүү кишилер менен сүйлөшүп, камалбай 
калдым… 

Бирок мага атаандаштарым каршылыгын күчөтө бер-
ди. Ошондо кайрадан Москвага Исхак Раззаковичке барып, 
дагы ошол кишинин акылмандыгы аркасында жалаадан 
кутулуп чыктым.  

Эми сөзүмдү И. Раззаковдун өзү жөнүндө улантайын.  
Өткөн кылымдарда чыккан кыргыздын акылмандарын 

калк жакшы билет. Ошондой болсо да улуу Манастан кий-
инки акылмандардан бири Исхак Раззакович деп ойлой-
мун. Кыргызда жогорку билимдүү, акылдуу кишилер көп. 
Бирок Исхак Раззаковичтей билими, илими, маданияты, 
адамгерчилиги, иш билгичтиги айкалышкан адам азы-
рынча жоктой сезилет.  

Бир жолу Исхак Раззакович (анда ал Кыргыз ССР Ми-
нистрлер Советинин төрагасы) мен иштеген Жалал - Абад 
областына келип калды. Мезгил жай айлары. Ал киши кел-
ген күндүн эртеси обкомго келип (мен обком партиянын 
биринчи секретары болуп иштечүмүн) сүйлөшүп бүткөндөн 
кийин, мага карап: 

-Муктаалы, каршы болбосоң, үч-төрт күн райондордо 
болуп, жеринен иш менен таанышып, ошондон кийин 
сөзүбүздү улантсак кантет?-деди. Ошентип эки күн Сузак 
жана Октябрь райондорунун чарбаларында жүрүп, «Побе-
да» колхозунда (жаңылбасам, анда азыркы Сузак райо-
нунун күн чыгыш жагындагы колхоздор Октябрь районуна 
карачу) болуп, эл менен жолугуп, өзбек колхоздоруна бар-
ганда өзбекче, кыргыз колхоздоруна барганда кыргызча, 
орус колхоздоруна барганда орусча сүйлөдү, ал иштин 
жүрүшүн сурап жүрүп, Ганчарук деген орус башкармасы бар 
колхоздун кырманына барсак, анда иштегендердин бар-
дыгы дээрлик аялдар экен.  

Биз сөзүбүздү баштап келгенде эле аялдар кепке ара-
лашып өздөрүнүн, өзгөчө көбүнүн күйөөлөрү, бойго жеткен 
балдары согушка кетип, келбей калганын айтышып, ички 
сырларын айтышып ыйлай башташты. Ошондо мен сөзгө 
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аралашып сүйлөй бермек болгонумда, Исхак Раззакович се-
кин мага колун тийгизип: «токтой тур» дегендей белги 
берди. Мен лып токтодум, аялдар биринин артынан бири 
сүйлөп жатты. Көпкө сүйлөштү, ыйларын токтотушту.  

И. Раззаков алардын оюн кунт коюп угуп, ошондон 
улам акырында оюн кыска сүйлөп, сүйлөгөндө да орус эли-
нин таттуу, туздуу лакаптарын кошуп, бирде жашытып, 
бирде каткыртып, чогулган аялдардын шатыраткан кол 
чабуусу менен аяктап, ушунчалык ыраазы болушуп, бири 
калбай Исхак Раззаковичке ракмат айтышып, өз баласын. 
өз бир тууганын жөнөткөндөй жөнөтүштү, коштошушту.  

Жетекчинин нускалуу жыйынтыгына алар ыраазы бо-
лушту жана шыктануу менен иштей тургандыктарын бил-
диришти.  

Менин таңкалганым, Исхак Раззакович кантип жана 
кандай шартта орус элинин психологиясын, үрп-адатын, 
өзгөчөлүгүн өздөштүргөн? Исхак Раззакович жогорку 
деңгээлдеги билимдүү инсан болуу менен катар, жеткен бо-
орукер, киши үчүн жанын аябаган адам эле.  

Дагы бир жеке турмушума байланыштуу бир окуя 
эсиме түшөт.  

Исхак Раззакович (жогоруда эскертилгендей) Жалал-
Абад областына келгенде бир нече күн тынбай райондордо, 
чарбаларда болуп, аябай чарчагандыктан, Жалал-Абаддын 
курортундагы чоңдорго (өкмөт кишилерине) арналган 
бөлмөдө жатып эс алууга жайгаштырып, эртеси (дем алыш 
күнү болгондуктан), саат 11лерде кезигишүүгө макул-
даштык.  

Эртеси эрте туруп кызмат ордума барып иштеп отур-
сам, үйдөн келинчегим Сайкал шашкалактап: «Тез кел, Ис-
хак Раззаков үйдө отурат», -деди. Таңданып, эмне болуп 
кетти деп, үйгө келсем, чын эле, И. Раззакович жадырап-
жайнап биздин үйдө отуруптур.  

Ошол кезде келинчегим жаңы төрөгөн эле. Ошонуң 
үчүн бир чоң букет гүлдү (болгондо да укмуштай гүлдү) 
алып, төрөлгөн балабызды куттуктаганы келип калыптыр. 
Мында ал улуу башын кичүү кылып, төрөлгөн наристеге 
урмат көрсөтүп, биздин көңүлүбүздү көтөрүш үчүн келиптир.  

Мен эшиктен киргенде: 
- Я тебя обдурил, -деп каткырып күлсө болобу… Анан: 

«Бешик бооңор бек болсун», -деп кучактап, куттуктады… 
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Бул өңдүү боорукерлик, адамгерчилик, жолдошчулук 
Исхак Раззаковичте гана болсо керек деп ойлойм. Мындан 
ал кишинин улуулугун, адамды сыйлай билгендигин 
көрүүгө болот.  

Кийин, бир нече жылдан соң, республикадагы бузук, 
ушакчылардын күчөп турган убагында Исхак Раззакови-
чтин үстүнөн жалган жалаа арыздарды жазышып, ошондо-
гу Советтер Союзунун Борбордук партия Комитетинен бри-
гада келип, иштин ак-карасын ажыратпай, күчкө салып, 
Исхак Раззаковичти Кыргызстан Коммунисттик партиясы-
нын Борбордук Комитетинин биринчи Секретарлыгынан 
бошоткон Пленумда мен дагы сөз алып сүйлөп, сөзүмдүн 
акырында минтип айттым: 

- Исхак Раззакович, сиздин мындай абалга дуушар бо-
лушуңузга, биринчи иретте, өзүңүз ишенип жогорку кызма-
тка көтөрүп жүргөн «азаматтарыңыз» себепкер болду, -
десем ордунан тура калып, мага карап: 

- Туура айтасыз, -десе болобу… 
Ушинтип, ак жеринен Кыргыздын чыгаан уулун кара-

лаган кишилер өздөрү да оңолгон жок.  
Кийин, Исхак Раззакович Москва шаарындагы СССР 

пландоо комитетинен бошоп, ооруп үйүндө жатканда үйүнө 
барып, учурашып кайттым.  

Кантейин, жогоруда айттым го, «шагаем шире, чем 
позволяют штаны» деп орустар айтмакчы, Исхак Раззако-
вичке ал өзү көтөргөн кишилер ушактаганын, жамандага-
нын көрүп күйбөгөн жерим күл болду… Турмушта ар кандай 
болот экен… Бирок ачык шатырата жааган жаанга кара-
ганда бүркөлүп, созулуп, кишини эзип жааган дудук жаан 
жаман болот… Исхак Раззакович дудук жаанда калды… 

И. Раззаков Октябрь Социалисттик Революциясына 
чейинки жана андан кийинки эл башкарган адамдардын 
ичинен, менин түшүнүгүмдө, Кыргыз калкындагы эң акыл-
дуусу жана урматтуусу эле. Ага кудай өңдү да, акылды да, 
башкаруучу жөндөмдүүлүктү да берген эле. Ал чогулуштар-
да, чоң жыйындарда сүйлөгөндө өзүнүн кичинекей блакно-
туна сүйлөй турган сөздөрүнүн кыскача мазмунун, тезисин 
жазып алар эле да, кез- кезде аны карап коюп сүйлөй берер 
эле. Угуучуларга, оюнун, айтайын деген максатына жара-
ша сөзүнүн узак, кыскалыгы аныкталчу.  
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Бир нече жылдан кийин ал кишиге жолугуш үчүн 
Москвага барып калдым. Анын үйүндө көпкө сүйлөшүп 
отурдук. Кыргызстандагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдү 
кызыгуу менен сурады. Мындан анын өз элине, жерине 
болгон терең урмат сезимин байкоого болор эле.  

И. Раззаков каза болгондо жакшылап көңүл айтып, 
некролог бере албай калдык.  

Мен билгенден Исхак Раззаковичти кызматтан алдыр-
тыш үчүн аракет жасагандар (ак жерден каралагандар) 
акыр жагында өздөрү өлгүдөй мыш болушту. Ал эми Исхак. 
Раззакович кызматынан түшкөндө, өз аракетин кадимкидей 
улантты, бирок ак жерден күйгөн күйүт өз таасирин тий-
гизбей койгон жок, анын саламаттыгы начарлагандан на-
чарлай берди. Акырында кыйналып жүрүп жарык дүйнө 
менен кош айтышты.  

Армандуу иш, эми Кыргызымдан Исхак Раззакович 
чыгабы, жокпу?. . .  

Менимче, оңой менен чыга койбойт, анткени, анын 
туягынан чокусуна чейин акыл эле, кичи пейил эле, терең 
билимдүү, ишмер, айкөл киши эле, андай киши чыкса да, 
Раззаковдун дал өзүндөй боло албайт ко… 

Андай киши кайталанабы же жокпу билбейм.  
Бул киши элибиздин тагдырына жаралган кеменгер 

уютку эле деп эскерет Муктаалы Аманов.  
Ушул саптарды жазып жатып, кыргыз элине белгилүү 

коомдук ишмер Казы Дикамбаев атабыздын 1991-жылдын 
23-февралында «Советская Киргизия» гезитине жарыялан-
ган: «Биз 20-сьездге ишенгенбиз…» же эмне үчүн Искак 
Раззаков кызматынан алынды» деген макаласы эсиме 
түштү. Баштаганда эле Казы атабыз: «-Бул окуя 1961 - 
жылдын май айында, Кыргызстан Компартиясынын Бор-
бордук Комитетинин 6-пленумунда болду. Пленум Кыргыз-
стан Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи 
катчысы И. Р. Раззаковду: «Эл чарбасын башкарууда (же-
тектөөдө» жана кадрлар менен иштешүүдө кетирген олут-
туу кемчиликтери, жаңылыштыктары үчүн», ал эми өкмөт 
башчысы К. Д. Дикамбаевди: «Совет Министрлигине ка-
наттандырарлык жетекчилик кыла албагандыгы, мамле-
кеттик тартипти бузгандыгы жана жердешчилдиги (мест-
ничество)» үчүн кызматынан бошотту» деп жазат.  
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К. Дикамбаевдин жазганы боюнча алганда: «-
биринчиден, бул: «Республиканын мектептеринде окуган-
дарга бекер таңкы ысык тамактарды уюштуруу жөнүндө КП 
БКнын жана өкмөттүн биргелешкен токтому. Ага ылайык 
1957-жылдын 1-октябрынан 1-4-класстарга, 1958-жылдын 
1-январынан 1-7 класстын окуучуларына таңкы бекер ысык 
тамак уюштуруу каралган; -экинчиден, өкмөт 1958-жылы: 
«Балдар арасында ооруну азайтуу чаралары жөнүндө» ток-
том кабыл алынган.  

1958 - жылдын август айында КП БКнын: 
«Республиканын жогорку жана атайын орто окуу жай-

ларында кыргыз жаштарынан кесип ээлерин даярдоо бою-
нча чаралар жөнүндө» токтому буга кошумча болгон».  

Акыр аягында КП БКнын жана өкмөтүнүн, союздагы 
«бөрк» аларлардын бүйүрүн кызыткан дагы бир токтому 
жөнүндө айтпай коюуга болбойт дейт Казы ата.  

1958-жылы: «Орус мектептерине кыргыз тилин окуту-
уну киргизүү жөнүндө» токтом жарык көрдү. Менин эсимде, 
Улуу Ата Мекендик согушка чейин кыргыз тилин окутуу 
бардык орус мектептерине киргизилген. Ал тургай кыргыз 
тилин БКнын, Жогорку Кеңештин Президиумунун, өкмөттүн 
(совнаркомдун) кызматкерлери окушкан. Ал үчүн жумасы-
на эки сааттан убакыт бөлүнчү. КП БКда башында биринчи 
катчы Алексей Владимирович Вагов турган топ түзүлгөн. 
Саналган токтомдор малекеттин, анда жашагандардын эч 
кимисин кемсинтип, кедергиси тийген эмес. Бирок биздин 
мындай аракеттерге КПСС БКнын кызматкерлери Ф. Р Коз-
лов, М. А. Суслов, В. Н. Титов, Т. И. Осетров жана1961-1965-
жылдардагы КП БКнын экинчи катчысы М. А. Гаврилов 
кыйыр көз карашта болушкан.  

Бир мисал. Саясий бюронун мүчөсү, ошондогу бийлик-
тин экинчи адамы болгон КПСС БКнын катчысы Фрол Ро-
манович Козлов И. Раззаков экөөбүздү алып, ачуусу кайнап, 
буркан-шаркан түшүп аябай катуу кыйкырды. «Силер эмне, 
союздук өкмөткө караганда мыкты, жакшы көрүнгүңөр ке-
леби?! Коммунизмге баарынан мурда жетүүнү чечтиңерби?! 
Эл алдында жеңил кадыр-барк (авторитет) күтүүнү эңсе-
диңерби?! А биз болсо такыр андай ойлогон эмеспиз. Ф. Р. 
Козлов ачык эле колун кезеп: «Биз силерге, силердин бал-
дарыңарга, балдарыңардын балдарына чейин эсинен 
чыккыс кылып бул ээн баштыгыңарды чекеңерге тамгадай 
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кылып басабыз!» деп айтканы да эсте. Анын ою боюнча 
Союздук мыйзамды эч ким бузбаш керек эле. Биздин 
көтөргөн демилгебиз, алдыбызга койгон маселелерибиз 
мезгилде түзүлгөн шартта одоно көрүнүп, иш жүзүнө ашпай 
калган. КПСС БКнын уюштуруу бөлүмүнүн жетекчиси В. Н. 
Титов биз менен сүйлөшүп жатып: «Эмне үчүн ошондой 
чечимди, ачык айтканда, кыргыз тилин орус мектептерин-
де окутууну кабыл алдыңар-бул улутчулдуктун барып тур-
ган чеги эмей эмне?!»-деген эле.  

Ошентип, элдердин достугу жөнүндөгү түшүнүгүбүз 
башкача кабыл алынып, «улутчул» болуп чыга келгенбиз.  

ХХ сөездеги ар бир союздук, ар бир автономиялуу рес-
публикалар эркин болуп өз укуктарына ээ деген улуу сөздөр 
куру гана сөз болуп, декларация боюнча калып калган.  

1959 - жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
бюджети ашыгы менен аткарылып, жакшы жыйынтык 
болгон. Ошого жараша СССР Министрлер Совети атайын 
чечим кабыл алган. Анда мындай деп айтылган: «Чыгаша-
дан кирешени көп тапса, Республиканын Министрлер Сове-
тинин эрки менен өз алдынча чыгымдоого болот».  

Ошол жылы Республиканын бюджетинде 16 миллион 
сом кошумча киреше алынган. Ушундан улам Кыргыз 
ССРинин жетекчилери, ашыкча кирешенин эсебинен же-
тим-жесирге, каралаша турган алсыздарга, колунда жок-
торго, майыптарга бекер тамак берүү жөнүндө И. Р. Разза-
ков менен кеңешип, Министрлер Совети атайын чечим чы-
гарган. Мектепте окуган окуучу балдарга бир маал тамак 
бекер берүү каралган.  

Бул чечимге СССРдин Финансы министири Зверев де-
ген каршы чыккан. СССР Министрлер Советине ал адам 
төмөнкүдөй билдирүү киргизет 

«Башка республикалардан мурун Кыргызстан балда-
рына бекер тамак бере баштады, башка жакка акча жетпей 
жатса, бул эмне деген жорук?».  

Натыйжада бул маселе Министрлер Советинин прези-
диумунда каралат. Ушуга байланыштуу борбордогулар 
(Москвадагылар) И. Раззаковго асылып, өчөшө башташат, 
кезексиз негизсиз, себепсиз пленум өткөрүлүп, жаман пи-
кирлер айтыла баштайт. Исхак Раззакович ушундай 
акыйкатсыздыка кабылат.  
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Бирок анын республика үчүн жасаган зор ак эмгеги 
айтып бүткүс. Курулуш боюнча ал кишинин кажыбас кай-
раты, өжөрлүү аракетинин негизинде, борбор шаардагы, 
областтардын борборлорундагы мектептерди, коммунал-
дык үйлөрдү салууда анын эмгегин санап бүтүүгө болбойт. 
Курулуш көбөйгөн сайын айрыкча жыгачка болгон ке-
ректөөлөрдүн өсүшү белгилүү эмеспи. Республикада карагай 
жетишсиз экендиги маалым. Ошондуктан жыгач маселе-
син чечүүдө И. Р. Раззаков өзү баш оту менен киришип, 
Москвага барган сайын Союздук токой-чарба министири М. 
Орловго, Совет Министринин төрагасы А. Косыгинге кирип, 
бул маселени үзүрлүү чечкен.  

И. Р. Раззаков акыйкатсыз кызматтан бошотулган. 
Кызматынан бошогондон кийин аны башка өлкөгө элчи 
кылып жиберүү сунушталган. Бирок саламаттыгына байла-
ныштуу жибериле турган өлкөгө ал киши врачтардын бер-
ген тыянагынын негизинде барбай калган. Андан кийин 
КПСС БКнын Саясий бюросунун чечими менен СССРдин 
Мамлекеттик пландоо комитетинин (Госплан) бөлүмүнүн 
башчысы болуп дайындалат. Ошол мезгилде КПСС БКнын 
аппаратында жооптуу кызматта иштеген Л. Гусев деген 
адамдын ачык эле айтканына көңүл буралы: - «Кыргыз-
стандыктар силер И. Р. Раззаковду негизсиз, адилетсиз 
кызматтан бошотуп, өтө чоң ката кетирдиңер. Мындай 
адамды Кыргызстандан бошотуп, Москвага жөнөтүүнү н 
зарылдыгы канча эле?... Биз Госпланда И.Р.Раззаковичтин 
көтөргөн маселелери менен чыгарган чечимдерине таң 
калабыз, анын тилинин тактыгы, курчтугу суктандырат. 
Биз ал кишиге үйрөтмөк тургай,, андан үйрөнүүгө 
мажбурбуз. Өз ишин жакшы билген, акылы тунук, адамга 
мамилеси жакын адам турбайбы» - деген экен.  

Казы Дикамбаев атабыздын бул эскерүүлөрүн И. 
Раззаков менен 35 жылдай мөөнөттө тааныш болуп, 
жетекчилик кызматта анын ишенген шагирттеринин бири 
экендигин белгилеп, ошол мезгилдеги Исхак атабыздын 
жогор жактын опсуз кысымына моюн бербей, элинин, 
жеринин кызыкчылыгы үчүн башын канжыгага байлап 
коюп эрдик менен иштегенинин далили катары эсептөөгө 
болот. И. Раззаковго окшогон аталарыбыздын орду бүгүн 
томсоруп, тоңуп тургансыйт. Аларды алмаштыра тургандай 
эр азаматтарыбыз калбай калгансыйт.  
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Ал кишиден кийинки жетекчибиз Т. Усубалиев 25 
жылга жакын иштедим деп мактанганы менен былык 
иштери үчүн партиянын катарынан куулбадыбы. Албетте, 
анын деле эмгеги болсо, эл билер. Мен муну өч алуу үчүн 
эмес, чындык үчүн айтып жатамын» - деп эскерет Казы 
атабыз.  

Ал эми И. Раззаковдун мен кыргыз үчүн ичкен ашын 
жерге койгон, эл үчүн жанын сүрөп иштеген улуу 
жетекчилерден деп эсептеймин. Анын Республикабыздан 
Москвага кетип калышы ошол учурдагы 
жетекчилерибиздин ичи тардыгынан, аны көрө 
албастыгынан болду деп ойлоймун.  

И. Раззаков дүйнөдөн өткөндөн кийин анын 
ишмердиги, кайратман эмгеги жөнүндө республикалык 
басма сөздөр жазып чыгарууга катуу тыюу салынган.  

Жаңы нуктагы жагдайдан кийин гана ал киши 
жөнүндө кенен-чоң сүйлөөгө, жазууга жол ачылды. Анын 
киндик каны тамган жери Лейлек ройонундагы Кулунду 
колхозуна ысмы берилди, ошол жердеги орто мектеп да И. 
Раззаковдун ысмы менен аталып, райондун борбору 
Исфанада, колхоздо И. Раззаковдун музейлери уюшулган. 
Ал эми баш калаабыз Бишккекте И. Раззаковдун жашаган 
үйү жайланышкан биринчи май көчөсү эми Раззаковдун 
ысмын алып жүрөт. Ошондой эле Республикабыздын бор-
борундагы Политехникалык университетине Исхак Разза-
ковдун ысмы берилген.  

1970-жылы И. Раззаков 60 жашка чыгып, өз мекени 
Кыргызстанга жөнөйт. Роза Александровна күйөөсүнүн 
жолун тосуп: «Эми сени Кыргызстанда күтүп жаткан деле 
адам жок, барбай эле койбойсуңбу», -дейт. И. Раззаков өз 
жолунан кайтпастан Кыргызстанга келет.  

Чындыгында аны Кыргыз эли күтүп жаткан. Түндүк 
менен түштүктү бүт кыдырып, элдин кутмандуу коногу 
болгон. Ал кишини үйгө чакыруу үчүн Фрунзеде бирге 
иштешкен замандаштары кезектешип күтүп жатышты.  

Москвага барышканда уулу Эркин апасына: - Апа! Сен 
айткандай болгон жок. Атамды эли аябай сыйлайт экен. 
Мен аны көрүп төбөм көккө жетип сүйүндүм. Атам биздин 
түбөлүктүү сыймыгыбыз. Биздин да элибиз, улуу журтубуз 
бар, - деген.  
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Менин Чоң-Алай кооперациясынын башкармасынын 
төрагасы болуп иштеп турган учурум, 1970-жылдын 
күзүндө иним Көчкнбай мага кат жазып, жакында армия-
нын катарынан кызмат өтөө мөөнөтү аяктарын билдирип, 
Айыл-чарба Институтунун инженер-зоотехник адистигине 
сырттан окууга документтерин тапшырып коюуну суран-
ган эле. Инимдин документтерин алып Фрунзеге келген 
максатым да ушул болчу. «Ала-Тоо» мейманканасына жай-
ланышып, инимдин документтерин тапшырып, эртеси 
кайра кетем деп турсам, Ош обл потребсоюзунун председа-
тели Тажибай Молдалиев Оштон учуп келип мейманка-
надан мага жолугуп кетти. Ал киши мейманканага жай-
гашкандан соң, эми бир жерге конокко чогуу барабыз, «ак-
чаң барбы?»-деп сурады. Мен «ооба» деп жооп бердим.  

- Анда эмесе жүр, ресторанга кирели да, бир аз тамак-
танып алалы-деди. Ресторанга кирип, бир сааттай олтуруп 
тамактандык. Анан бизди тейлеген официанткага эки 
бөтөлкө жакшы коньяк, эки бөтөлкө шампанский, эң жакшы 
подарочный шоколаддан бир коробка алып келүүсүн суран-
ды. Мен официантка менен эсептешип, коробканы көтөрүп 
ресторандан чыкканыбызда.  

- Тажибай Молдалиевич, машина чакырайынбы - де-
сем,  

- Жок, жакын эле жерге барабыз, жүрө бер деп, мей-
манкандан төмөн көздөй баса бердик.  

«Ала-Тоо» мейманканасынын төмөн жагында эки-үч 
жүз метр аралыкта төрт кабаттуу үйдүн кире беришине 
келдик. Төртүнчү кабатына көтөрүлүп эшиктин коңгуроосун 
бастык эле үйдүн эшигин узун бойлуу салабаттуу адам, - 
келгиле - келгиле, - деп, үйгө кирүүнү суранды. Бул адам 
САЛМООРБЕК ТАБЫШАЛИЕВ экен.  

Мен бул киши Кыргыз Мамлекеттик Университетинде 
ректор болуп иштеп жатканын, Тажибай Молдалиев менен 
Оштон чогуу учуп келишкенин, Табышалиев университет-
тин, түштүктө пахта теримде иштеп жүргөн студенттердин 
ал-абалынан кабар алып келе жатканын, үйүндө маекте-
шип олтурганда билдим.  

Бул жолугушуунун менин эсимде калганынын бирден-
бир себеби мындайча эле: -С. Табышалиев өзүнүн сөзүндө И. 
Раззаков жөнүндө кең-кесири кызык аңгеме куруп бергени 
болду. Ал өз сөзүндө И. Раззаков эс алууга Москвадан келге-
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нин, эртең Ысык -Көлгө И. Раззаковго барып жолугарын 
айтты.  

И. Раззаков Кыргызстандын компартиясынын бирин-
чи катчысы болуп иштеп турган мезгилде, Республикада 
өзбек тилинде «Кызыл Кыргызстан» аттуу газета чыгып 
турган. Бул газетанын редактору, мен биринчи катчысы 
болуп иштеген Биринчи май райкомунун учетунда турган 
эле. Газетанын редакторун иштеги кетирилген катачы-
лыктары үчүн мен, -дейт С. Табышалиев-райкомдун бюро-
сунда, -аны кызматтан бошотуп, партиянын катарынан 
чыгарган токтом кабыл алган элем, -деп, китеп текчесинен 
КПССтин пленумдарынын, токтомдорунун резолюциясы 
деген чоң китепти алып, андагы өзүнүн бул редактор 
жөнүндө чыгарган токтомун КПСС БКнын бюросунда кара-
лып, анда өзүнүн Кыргызстан компартиясынын биринчи 
май райкомунун бюросунун токтомун бекиткен чечимин 
бизге көрсөттү да сөзүн улантты.  

Газетанын редактору өзбек улутунан эле, бирок ал 
киши И. Раззаковдун жакшы көргөн адамы болгон. Бирин-
чи май райкомунун бюросунда бул редактор жөнүндөгү 
токтомун Кыргызстан КП БКга бербестен, түз эле Москвага 
КПСС БКга жөнөтүп жибергени И. Раззаковдун бир кыйла 
ачуусун келтирген көрүнөт.  

Көп убакыт өткөндөн кийин Биринчи май районун Ок-
тябрь районуна кошуп, Биринчи май районун кыскартып 
салышат. Мен райкомдун биринчи катчысы кызматынан 
райондун башка районго кошулганына байланыштуу кыз-
маттан бошоп калдым. Ушул мезгилден тартып кызматы 
жок бир топ убакыт жүрүүгө туура келди.  

И. Раззаковдун кабыл алуусун суранып, бир нече жолу 
кайрылдым. Бирок, натыйжа чыкпады. Башка республика-
га кетип иштөө үчүн партиялык учеттон чыгайын деп кай-
рылдым эле, буга да оң жооп ала албай сарсанаа болуп 
жүрдүм. Акыры чыдамым кетип, бир күнү эрте менен И. 
Раззаков жумушка келер мезгилден бир саат эртелеп ке-
лип, жолдон ага болгон ызамды айтып, өч алайын деп бар-
ган элем. Бирок, ал кишиге катуу сөз айтуудан айбыгып 
кеттим да, мени кабыл алуусун айтып кала бердим. Эки 
күндөн кийин И. Раззаков мени өзүнүн кабинетине чакыр-
тыптыр. Мени жылуу кабыл алды. Бир топ аңгемелешип, 
мени түздөн-түз Москвага жөнөткөн Биринчи май райкому-
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нун бюросунун токтому жөнүндө айтар бекен деп бушайман 
болуп отурдум, бирок ал киши ал жөнүндө эч нерсе айтпа-
ды.  

Аңгемелешүүнүн жыйытыгында, мени Республикабы-
здагы эң чоң жогорку окуу жайы болгон Кыргыз Мамлекет-
тик университетине (КГУ) ректор болуп иштөөгө жиберерин 
айтты. Мен ал киши кабыл алар мезгилинде «ызамды бир 
чыгарып, катуу сөз айтам»-деген оюм заматта жоголуп, И. 
Раззаковичке чоң ыраазычылык менен рахматымды айт-
тым. Ошентип, СССР боюнча жогорку окуу жайларынын 
(университеттердин) ичинен эң эле жаш (32 жаш курагым-
да) ректор болуп дайындалдым. И. Раззаков эли-жерин 
сүйгөн, чыныгы патриот, бийик маданияттуу, алысты көрө 
билген, терең акылдуу адам. Ал киши бирөөгө кекенип, жа-
ман ой ойлоп, бирөөгө кек сактаганын байкаган жокмун. 
Мен эртеге ал кишиге барып, сөзсүз жолугушуп, Москвага 
кайра жөнөп кеткиче бирге болушум керек»-деди.  

И. Раззаковдун Кыргызстан Компартиясынын БКнын 
биринчи катчысы кызматынан кандайча алынгандыгы 
тууралуу да С. Табышалиев «Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт»-
деген эмеспи, анын эл ичиндеги бийик аброю, курч акылы 
жогорку бийликтерге көп жага бербей калды окшойт.  

И. Раззаковичке байланыштуу мындай бир эпизодду 
эл ичинде кейиштүү аңыз катары айтып жүргөнүн С. Табы-
шалиев баяндап кирди: «Ишин тапшырып, кабинетин 
өткөрүп берип, Москвага бир арзыбаган кызматка аргасыз 
кете турган болгондо, ал машинасына олтуруп, башка эч 
кимди албай, жалгыз гана шоферу менен шаардан четке 
чыгат. Байтиктин тоосуна келип, тоонун этек жагына шо-
ферду машинасы менен калтырып, өзү өйдөлөп басып кетип 
бир топко чейин көрүнбөй калат. Шоферу акырын артынан 
барса И. Раззаков жүзтөмөн түшүп, жерди кучактап төшүнө 
кысып, жаш балача солуктап ыйлаганын көрөт.  

«Кагылайын тууган жер, бармактайымдан жетим ка-
лып, башка эл, бөтөн жерде жүрүп, акыры энемди тапкан-
дай, өзүңдү таап келдим эле. Колумдан келишинче сенден 
аянаарга менде жан жок эле, бары ойдогудай болбой калса 
кечир мени, мен сени кайра көрөмбү? Көрсөм качан 
көрөм?»-деп айтыптыр кайран киши -деди Салмоорбек Та-
бышалиевич.  
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И. Раззаков өтө сейрек учуроочу, эл үчүн башын сайып 
коюп иштеген, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, ысмы 
түбөлүккө сакталуучу кыргыздын эң көрүнүктүү уулу.  

1958-жылы Москва шаарында кыргыз адабияты менен 
маданиятынын декадасы болуп өткөн. Ага И. Р. Раззаков 
баш болгон Республиканын тиешелүү жетекчилери ка-
тышышкан. Москванын борбордук ипподромуна 15 боз үй 
тигилип, кыргыздын улуттук оюндары: -Ат чабыш, куш са-
луу, кыз куумай ж. б көргөзүлүп, бир боз үйгө улуттук та-
мак-аш даярдалып, ага Н. С. Хрущев, Раззаков, Мухитди-
нов, Дикамбаев жана башка чет элден келген конокторго 
сый-урмат көргөзүлгөн.  

Боз үйгө СССР дин маданият министри Фурцева кирип, 
боз үйдөгү кыргызча кийинген кыздын сөлөкөтүн карап 
таңданат. И. Р. Раззаков аны байкап, акырын барып ал 
сөлөкөт кыздын моюнундагы шуру-мончокторунан чыга-
рып Фурцеванын моюнуна: «Кыргызстандан эстелик » деп 
тагып койгон экен.  

Ошентип, Москвадагы Кыргызстандын декадасы өтө 
уюшкандыкта, жогорку маданий деңгээлде өткөн. Көп ар-
тисттерге жогорку наамдар ыйгарылып, бир тобу сыйлык-
ка арзыган.  

И. Р. Раззаковдой элин сүйгөн, ал кишидей акылман-
дуулук менен иш алып барган, элине талбай эмгек кылган, 
жаман нерсени жакшы мамилеси менен жойгон адамдар-
дан болуп, ошондон таасирленип өссө, жаштарыбыз жаман 
адам болбойт демекчимин. И. Р. Раззаковдун кийинки таг-
дыры жөнүдө бир эки ооз сөз: Бул жакта олтуруп алып то-
голок арыздарды уюштуруп, жандалбастап жатышып кыз-
маттан алып тынышты. Бул кызылдай чындык экенин та-
рых тастыктап турат.  

Исхак Раззаковдун басып өткөн жолун, кыргыз элине 
сиңирген эмгегин канчалык көкөлөтүп кеңири жана терең 
айтууга болот. Ошону менен бирге келечектеги жаш муун-
дарга, бүтүндөй эле Кыргызстандыктардын бир туугандай 
ынтымакта, биримдикте жашоолоруна үлгү болуп, өз таа-
сирин, аздыр көптүр салымын кошот деп ойлойм. Ылайым 
ошондой эле болсун.  

Исхак Раззаковдун өмүрүнүн акыркы жылдары ден со-
олугун ондоо менен алек болгондугу маалым. 1979-
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жылдын март айында Исхак Раззаков күтүлбөгөн жерден 
каза болгон.  

 
 

«Мансап сүйгөн адамдан акыйкатты күтпө. » 
(Олстон Вашингтон - америкалык сүрөтчү.) 

 

ТТууррддааккуунн  УУссууббааллииеевв  
 

Исхак Раззаковдон кийин бийликке ким келди? 
 
Усубалиев Турдакун (1919-жылы туулган, Нарын облу-

су, Кочкор району, Теңдик айылы)-мамлекеттик, саясий 
ишмер, Кыргыз Эл Баатыры, тарых илимдеринин кандида-
ты. Кыргыз мамлекеттик мугалимдер институтун (1941-
ж.), КПСС БКга караштуу Жогорку партиялык мектепти 
(1945-ж.), В. И. Ленин атындагы Москва мамлекеттик пед-
институтун (1965-ж.) бүтүргөн.  

1941-жылы Кочкор айылындагы орто мектепте окуу 
бөлүмүнүн башчысы, 1941-1945 -жылдары Кыргызстан КП 
Кочкор райкомунун пропаганда жана агитация бөлүмүнүн 
инструктору, 1945-1955-жылдары КПСС БКнын аппаратын-
да жооптуу кызматта, 1955-1956-жылдары «Советтик Кыр-
гызстан» гезитинин редактору, 1956-1958 жылдары Кыр-
гызстан КП БКнын пропаганда жана агитация бөлүмүнүн 
башчысы, 1958-1961-жылдары Кыргызстан КП Фрунзе 
шааркомунун биринчи катчысы, 1961-1985-жылдары Кыр-
гызстан КП БКнын биринчи катчысы, СССР Жогорку Сове-
тинин 5 жолку(1962-1984), Кыргыз ССР Жогорку Советинин 
6 жолку (1959-1985), Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин (1990-ж) депутаты болгон.  

1961-жылы Фрунзе шааркомун башкарып турган Тур-
дакун Усубалиев бийликке минди.  

Азыр бул аксакал 90го чыгып «Эл Баатыры» деген на-
амга жетип отурган кези.  

Ооба, Турдакун Усубалиевич кыргызды 25 жылга тете, 
чейрек кылым башкарып 1985-жылга чейин иштеди. Куба-
дагы Фидель Кастродой эле мөөнөттө иштеди. Кызматтан 
кеткенде канча чаң чыгарды. Москвага эски достору Горба-
чев, Громыколорго барса, кабыл албай коюшкан. Бул киши 
ким өзү? Эли үчүн көзгө көрүнөрлүк, тарыхта кала турган 
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кандай эмгек жасады? Албетте, бул адамдын дагы өзүнө 
тиешелүү орду, эмгеги бар. Айтор Турдакун Усубалиевтин 
учурунда көп жаңылыктар, экономикабызда алгылыктуу 
өсүштөр болуп, бир топ курулуштар бүткөрүлгөн. Алардын 
ичинен эң эле көрүнүктүүсү, азыркы өлкөнүн президенти 
отурган Ак үйдүн имараты болуп саналат. Чындыгында му-
ну танууга болбойт.  

Бирок, ошого биздин биринчи канчалык деңгээлде са-
лым кошту? 

Элдин да, өзү менен үзөңгүлөштөрдүн айтымында Т. У. 
Усубалиев Москванын эле тапшырмасын мектептин дилгир 
окуучусундай болуп аткарып турган. Москвада деле кадыр-
баркы өтө төмөн болгон.  

Айрым арабөк журналисттер менен айтышып 
«Даздравствует великий русский народ», «Наш старший 
брат», жана «Уважаемый Леонид Ильич» - деп бир до-
кладында жүз жолу кайталагандыгы белгилүү болгон.  

Ошол мезгилде Кыргызстан эт өндүрүү боюнча Союзда 
алдыңкы орунду ээлеп, Москва, Ленинград ж. б. шаарларды 
Кыргызстанда өндүрүлгөн эт менен үзгүлтүксүз камсыз кы-
лып турган.  

Республикада мал чарба продукцияларын (эт, жүн, 
сүт) өндүрүүдө жыл сайын жогору жактан негизсиз жогору-
латылган план милдеттемелер бекитилип берилген. Чар-
балардагы малдын башына жетиштүү тоют камдоо бир топ 
татаал жана курч проблемага айланган. Айрыкча кой чар-
балуу колхоз-совхоздордо жайыт жетишсиз болуп турган.  

Мен экономист катары, Алай районундагы чарба 
жүргүзүүдөгү ашыкча ысырапкерчиликке б. а. совхоздордо 
пайда алуу үчүн эмес, такай зыяндын үстүндө болсо да, 
мамлекеттик планды аткаруу саясаты менин жеке пики-
римде негизсиз экендигин баамдап эле жүрдүм. Райондо 
малдын башын эбегейсиз көбөйтүп, тоюттун жетишсизди-
гинен андан жарытылуу продукция алынбай, жыл сайын 
зыяндын үстүнө зыян (убытка) кошулуп келе берчү. Бул 
жерде «өлсөң да, тирилсең да» планды аткарсаң болду деген 
принцип орун алган эле.  

Алай районунун чарбалары алыскы Оренбургдан, Ом-
скиден саман даярдап, темир жолдо вагон менен эсепсиз 
жол кире төлөп тартып келишер эле.  
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Натыйжада бул самандын жалпы көлөмү (тонна ме-
нен) тоют даярдоонун планын толтурса, анын тоют бирди-
ги, же малга сиңимдүүлүгү, кала берсе алтынга айланган 
чыгымдар эсепке алынбай, өндүрүлгөн мал чарба продук-
цияларынын өзүнө турган наркы эң жогорку көрсөткүчтү 
түзөр эле. Мына ушуга байланыштуу чарба жүргүзүүнүн 
мындай сабатсыз сокур ыкмасын бизге кошуна Совет рай-
комунун биринчи катчысы К. Базарбаевдин айтканы эсим-
де: 

-«Алайлыктар, кыргыздын ата - бабасы качан саман 
менен кой бакчу эле? Силердин райкомуңар И. Умаров не-
грамотный адамдын ишин жасаган турбайбы?» - деп эки 
райондун (Алай, Совет) активдери катышкан чогулушта 
баса белгилейт. Мындай чогулуштар Алай району менен 
Совет районунун өз ара текшерүү комиссиясынын 
жыйынтыгы боюнча өткөрүлүп туруучу.  

Т. Усубалиев Токтогул ГЭСине менин салымым бар 
деши да мүмкүн. Бирок, Рашидов менен Кунаевдер кошо 
колдошуп, Орто Азияга керек деп колдоого албаса кудай 
билет эле, Токтогул ГЭС- инин курулушун.  

Т. Усубалиев кызматта турган мезгилде айлана - теге-
регинде кандай адамдар болушун ойлогон эмес. Ал эми Ис-
хак Раззаковдун кандай адам экендигин, артында жаман 
иши калбаганын азыркы күндө да айтып жүрүшөт. Өзү да, 
колу да таза адамдар ушундай болот тура. И. Р. Раззаков-
дун күндөлүгүндө жазылган «…Коом деген сени менен мен. 
Сен ак болсоң, мен ак болсом коом да таза болот…» деп 
айтканы анын тазалыгын далилдеп турганын окурман өзү 
баалар.  

Ал эми Т. Усубалиевдин ишмердиги жөнүндө анын за-
мандашы Касым Исаевдин «Алас» гезитине жарыяланган - 
«Өрткө камыш күйгөндөй, өткөн иштин аты бар » (Алас ге-
зити № 5 бейшемби, 8 - декабрь, № 6 бейшемби 15 - де-
кабрь 2005 - жыл). макаласындагы айрым окуялар окур-
манды кайдигер калтырбай, өз баасын берер деп ойлойм… 
Анда макалага көңүл буралы: - «Т. Усубалиевдин башкаруу 
мезгили өзүнө чейрек кылымды камтыды. Өлкөнү 24 жыл 
башкаруу оор жүк. Усубалиевдин ордунда Раззаков өңдүү 
адам отурганда башкача болмок. 24 жылдын ичинде жок 
дегенде үч - төрт адам алмашканда өлкөнүн абалы, элдин аң 
- сезими азыркыга караганда өсүп, кыраакы болуп, Акаев-
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дин кийинки он беш жылдык алдамчылыгына беш жыл да 
чыдамак эмес. Усубалиевдин деңгээли орто болгону үчүн 
өзүнөн тың чыккандардан ордун кызганып, жанына кошо-
матчы, көшөкөйлөрдү чогултуп отурбадыбы.  

- Ордун кимдерден кызганган ? 
- Ал кезегинде ЦК секретары Казакбаев, Субанбердиев 

жана бир топторго менин бийлигимди тартып алышканы 
атат деп сокку урду. Элдин оозунда «таластык топ» аталып 
жүрбөйбү. Эмне үчүн? Анткени алардын деңгээли Усубали-
евден алда канча өйдө болуучу.  

Төрөбай Кулатов деген аксакалды Усубалиев көпкө 
кармап жүрдү. Себеби, билими жок, талашып - тар-
тышпайт. Керек учурда Усубалиевди колдоп кол көтөрүп 
койчу. А киши анысын өзү деле билчү. Азыр деле ушундай 
метод уланып келатпайбы.  

Мен Москвада ошо кездеги Кыргызстандын туруктуу 
өкүлчүлүгүндө иштеп жүрчүмүн. Кийин ЦК секретары Бей-
шен Мураталиев менен жакшы мамиледе экендигим үчүн, 
Усубалиевдин балдызы менен болгон бир окуядан кийин 
мени өкүлчүлүктөн кууп чыгышты.  

- Усубалиевдин балдызын эмне кылдыңыз эле? 
- Усубалиевдин Зина Калманова деген балдызы 

Москвада өкүлчүлүктө иштеп, аяктагы биздин студенттер 
менен иш алып барчу. Бир күнү Зинага Луначарский 
атындагы театралдык иниститунун кыргыз студиясында 
окушкан эки кыз келет, акча жардам сурап. Зина 
«көйнөгүңөр жыртык эмес экен, анан эмнеге акча сурап 
жүрөсүңөр ?» деп аларды жемелейт. Экөө андан ыйлап 
чыгышып, мага киришет. Өкүлчүлүк ал кезде окуп жүргөн 
жетимдерге 40 -50 рубльдан жардам берчү. Мен өкүл Кач-
кеевге келип, кыздардын акбалын түшүндүрсөм, ал 50 
рубльдан жазып берди.  

Кийин Зина партуюмга келип, партияга өтөм деп ат-
пайбы. Мен ошондо «Ай, Зина, сен экөөбүз чиновникбиз. 
Тиги жаштардын кийин кандай келечектери болорун 
билбейбиз. Экөөбүз жөнүндө «бизге жакшы көңүл бөлүп, 
жардам беришчү эле» - деп айтып жүрүшсө жакшы эмеспи. 
Эмне үчүн жыртык көйнөкчөн эмес экенсиңер деп айтасың ? 
Партияга өтүшүңө каршы эмесмин, бирок ушуну эсиңе алып 
кой » деп чогулушта сын айтып койдум. Зина истерика бо-
луп, эже - жездесине айтып койгон экен, эртеси эле мени 
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өкүл чакырды. «Сен ушинтип сындап ийипсиң, жумуш таап 
алып, кет. Усубалиевден ушундай команда болду » деди. 
«Мен эмне, туура эмес айттымбы? » десем, «Мен да 
жашашым керек» деди. Биздин өкүлчүлүк ошо кезде 
көбүнчө Усубалиевдин үй - бүлөөсүн тейлеп калган. Зина эр-
тең менен жумушка келет да, «мага машина бергиле, Усуб-
алиевдин баласы уктап калыптыр, мен барып ойготуп, ин-
ститутка алып барышым керек» дегенге чейин барчу.  

Усубалиевдин мен билген дагы айрым окуяларын ай-
тып берейин. 1967 - жылы Усубалиев Москва ВДНХсындагы 
ресторанга борбордук органдарындагы Кыргызстанга жар-
дам бергендерди чакырып, тамак берем деп калды. Бери 
жактагылар мага кимдер чакырылат, тизмесин түзүп бер 
дешти. Тизме түздүм. А кезде ЦК КПССтин аппаратында 
уюштуруу бөлүмүндө Кыргыз ССРи боюнча инструктор бо-
луп Жихарь деген иштечү. Мага «Чайкага» түшүп айдатып, 
Жихарды алып кел дешти. Мен машинанын алдына оту-
руп, Жихарь менен Капустянды (Кыргыз ССР Министрлер 
Советинин Председателинин биринчи орун басары) арткы 
орундарга отургузуп, бая дайындалган жерге келдик. Ошол 
убакта Усубалиевдин жашы бир топко барып калган, бою 
кичине, мантайып чуркап келип, машиненин эшигин 
ачып, тиги инструкторго жагынып жатат. Мен машинеден 
түшүп, учурашпай карап турдум. Усубалиевди көрүп алып 
жаман болдум. Тиги болгону жүздөгөн инструкторлордун 
бири, а Усубалиев ким ? Республикада БКынын биринчи 
секретары, Москвада Борбордук Комитеттин мүчөсү! Ушин-
тип кошомат кылып көнгөн киши башкалардан да ошону 
талап кылат тура. Акыл - эс менен намысты бийик тутуп 
мамиле кылуу оюна да келбесе керек.  

Бир жолу Ысык - Көлгө таенемдикине отпускага келип, 
эртең менен турсам, кошуна: «Качаган келип кетти, жуур-
каныңарды сөксөңөр да жүн бергиле деп атат» - деп калды. 
Качаган менен мектепте чогуу окугам, барып: Качаган, сен 
качантан бери кемпир - чалдардын жууркан - төшөгүн 
сөктүрүп, жүн жыйнап калгансың?» - десем, ал: «Кудай ур-
сун, мен эмес, Прежевальскийден Самыкбаев деген народ-
ный контроль келип, «Усубалиев команда берди, Ташкент-
ке Брежнев келет экен, жүн боюнча планды аткарып сал-
дык деп барып доложить этиш керек экен. Жууркан - 

www.bizdin.kg



 

 289 

төшөктөрдү сөгүп да болсо жүн жыйнагыла! - деди» - деп 
атпайбы! 

Бир айылдын жанынан өтүп баратсам, Кучер деген 
райкомдун секратары бар эле, ошол үңкүйүп машинесине 
таянып турат. «Эмне болду?» -десем, «Ушу айылда бир 
аялдын беш кило жүнү бар дешкенинен жетип келсем, аял 
жүндү кийиз кылып ийиптир, ошондон кечиккениме күйүп 
турам» - дейт. Усубалиевдин тушунда эл ушуга чейин 
жетпедиби. Өз учурунда иш жасабай, жок дегенде элди 
кыйнабай башты иштетип Брежневге жооп бергенди да 
билчү эмес. Мен Фурнзеге келип, Мураталиевге «бу эмне 
деген саясатыңар, Москвада бу кылыгыңарды укса, эмне 
болоруңарды билесиңерби?» десем, ал: «Биз бюродо Усуба-
лиевге айтканбыз, кыркын учурунда дефицит оокаттарды 
элге алып барып, жүнгө алмаштырып алалы десек болбой, 
эми Брежневге доклад берчүмүн деп чаңызгытып атпайбы» 
- деди.  

-Убагында Бейшен Мураталиев менен Турдакун Усуба-
лиев кантип кылчылдашканын эл арасында кеңири били-
нип калган. Бейшен менден тогуз жаш улуу эле. Жетим 
өсүп, адегенде финансы технукумун, кийин Ленинграддагы 
финансы - экономикалык институтун бүтүрүп, илимге кан-
дидаттыгын жактап, ал жерде институтта мугалим болуп 
иштеп, дароо эле биякка тың келди. Мен университетте 
студент кезде ал окутуучу болуп, мамилебиз өтө жакшы бо-
луп калды. Аны түз эле ЦКнын агитация жана пропаганда 
бөлүмүнүн башчысы кылып Исхак Раззаков алып келген. 
Кийин идеология боюнча ЦК секратары болду. Ошондо 34 
жашта эле. (Ал иште туура 10 жыл иштеди). Кийинчирээк 
Усубалиев менен Мураталиевдин арасы начарлай баштады. 
Ал кезде интеллигенция Мураталиевге көп келип жатат де-
се, «ии, эл менден аны көбүрөөк баалап атабы?» деген ой 
беркиде болбой койду дейсиңби? 

60-жылдардын аягында Ысык -Көл облусу кайра 
түзүлгөн. Султан Ибраимов Ош обулусунун биринчи се-
кратары болчу. Усубалиев Ибраимовго тапшырма берет: 
«Сен ЦКнын бюросунда сунуш бер, Мураталиевди ЦК сек-
ретарлынгынан бошотуп, Ысык-Көл обкомуна биринчи 
секретарь болуп барсын - деп». Ысык -Көл кичине облус 
болгондуктан секретары ЦК бюросуна мүчө болчу эмес. А 
бюрого мүчө болгондордун заседаниелерде эмне деп 
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сүйлөгөндөрү стенографияга жазылып, Москвага жибери-
лип турчу. Кимдин эмне дегенине Москвадан ЦКдан көз 
салып турушчу. Ошондо Мураталиев: «Турдакун Усубалие-
вич, ЦКдагы менин ордум керек болсо, алгыла. Өзүм илим 
менен иштеп жүрөм, облуска барып дыйкан -мал чарбасын 
жакшы билбей, эл алдында уят болгум келбейт» деп бар-
бай коюптур. Бейшен буларды кийин мага айтып атпайбы.  

Ошондон кийин эле аны кетирет экен деген сөздөр 
чыгып калды. Бейшен мага Москвага жума сайын телефон 
чалып турчу, эч нерсе деле айтчу эмес, себеби телефон-
дорунүн баары тыңшоодо эле.  

ЦКнын идеологиясы боюнча секретары интеллиген-
ция менен иштешчү. Мураталиевди кетирет экен дегенден 
кийин, ага кирген киши азайды. Өзгөчө ЦК секретары ка-
тары өзү тейлеген органдардын жетекчилери. Мисалы, элге 
билим берүү боюнча министр Абдылда Каниметов, жазу-
учулар союзунун жетекчиси Теңдик Аскаров ж. б жада кал-
са өз аппаратында иштеген Аманбек Карыпкулов. Усубали-
евден коркпой кирип турган бирден бир киши- маданият 
министри Күлүйпа Кондучалова болду. Кээде телефон чал-
сам: «а-а, отурам да» деп койчу үшкүрүп.  

1971 -жылы 1-февралда мен да Москвадагы 
өкүлчүлүктөн Усубалиевдин балдызынын айынан (чынында 
орчундуу себеп Мураталиевдин жакын кишиси катарында) 
кызматтан кеттим дебедимби.  

Усубалиев мени өзү жөнүндө маалымат чогултуп жүрөт 
деп ойлосо керек. 2 - февралда Кыргызстанда кезектеги 
партсьезд башталмак.  

Ошол сөездден кийин Мураталиев кетет экен деп ка-
лышкан. Анын ордуна мен болсом экен деп Кеңеш Кулма-
тов Усубалиевге кошомат кылып жүргөн. Ал кезде ал пар-
тиянын Фрунзе шаардык комитетинин катчысы болчу. Му-
раталиев өлгөндөн кийин анын ордуна Кеңеш Кулматов ЦК 
катчысы болбодубу.  

Ар бир республикада партсьезд болор алдында ЦК 
КПССтин секретариаты беш жылдын ичинде бу аймакта 
кандай жетишкендик болду деп карап чыгып, баа берчү. 
Сөезд алдында Кыргызстандыкын да карашып, «идеология 
боюнча жакшы иштер жасалган, жеке Б. Мураталиев 
жакшы иштеген»- деп жазылып калат. Ушундан улам 
Усубалиев аны алмаштыруу маселесин козгой албай калат. 

www.bizdin.kg



 

 291 

Сөезд бүтөт, Мураталиев ордунда. Баары тең кетет деп 
ишенип алган. Кетет деп саламдашпай калганы канча. 
Кийин Москвада кээ бирөөлөрү мага келишип, «Бейшен То-
голокович менен чай ичели, кезиктирип койчу» деп 
жүрүштү. Салмоорбек Табышалиев экөөбүз «шпиондукту 
сен жакшы кыласың» деп айтышканга чейин бардык. Ушу-
нун баары Усубалиевдин методу, адмдарды биринин арты-
нан бирин аңдытып.  

1973-жылы ЦК жана обкомдордун идеология боюнча 
секретарлары жана башка жетекчилери Москвага бир ай 
окууга барышты. Мураталиев да келди. Ошондо өлөрүнө аз 
калган экен. Мага айтып калчу «70 - жылдарга чейин 
Усубалиев менен араздашып, абдан нерв коротчу элем. Эми 
мени иштен кетире албай калгандан кийин, Усубалиев 
нерв боло баштады» деп. Ал Москвада мен жашаган үйгө 
жакын ЦК КПССтин мейманканасында (Плотников пер.) 
токтоду. Ошол келиште Усубалиевдин ордуна Мураталиев 
биринчи секретарь болот деген иштин чечилиши бүтүп 
калган.  

Бейшен экөөбүз күнүгө кечинде кезигебиз. «Бүгүн 
ЦКнын идеология боюнча секретары Демичевде болдум, 
эртең мени уюштуруу (кадрлар) маселелери боюнча ЦКнын 
секретары Капитонов кабыл алат» дечү. Ал убакта ЦК КПС-
Стин секретарлары маектешип, сындан өткөрүшчү. Алар 
Усубалиевдин кылык - жолуктарын билишкен. Ошол убак-
та Армениянын ЦК биринчи секретары Кочинян жана баш-
ка жетекчилери иштеринен бошотулуп, кээ бирөөлөрү жо-
опко тартылган. Кочиняндын өзүнүн кылмыштарынан 
башка, анын аялы бардык иштерге кийлишкен экен. Кыр-
гызстанда да Усубалиевдин аялы аябай эле кийлигишчү. 
Адегенде аялына барыш керек, анан Усубалиев менен 
сүйлөшүш керек дешчү. Бирок Москва карап турчу, ошон-
дуктан Акаевдин аялындай ээн - жайкын жок.  

Ошол учурда Мураталиевге ЦК КПССтин өзүнөн жана 
дагы башка жумуштар сунуш кылынган экен. Бирок ЦК 
КПССтин секретары Капитанов: «Ал Кыргызстанга керек. 
Ал жакта өзүнчө эле ханек өсүп, бийлеп атыптыр» деп 
коюптур.  

Мураталиев Москвага келери менен кечинде мага 
жолукту. «Ии, эмне болуп атасыңар ?» десем, ал:« Мен 
Москвага барам десем эле, перевод жасачудай Усубалиев 
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коркуп, быякка телефон чалып, «анын колу бош эмес эле, 
барбай койсо эмне болот?» деп жүрдү. Кечээ кетеримде 
кирсем, Усубалиев «ии, кел» деп калды. Аңгыча Сүйүнбаев 
телефон чалып келип калды. Ал түз эле: «Турдакун Усуба-
лиевич, сиздин алдыңызда күнөө кылып койдум. Эмне кыл-
саңыз өзүңүз билиңиз. Мен 1967 - жылы мобу Мураталиев 
менен Москвага ЦКга беседага барганымда, Совминдин 
төрагалыгына мен өтүп кеттим. Ошондо Мураталиев мени 
куттуктап, анан айтты эле, «эми экөөбүз биригип алып 
Усубалиев менен күрөшөлү» деген. Ошону эмдигиче сизге 
айтпай, өзүмдү күнөлүү сезем» дейт. Анда мен: «Акматбек 
Сүттүбаевич, мен сиз менен бир гана жолу лифтте кезик-
кем. Жанымда аялым, анан Кайып Оторбаев бар болчу. 
Азыр мен ордумдан жылбайм. Аялымды да, Оторбаевди да 
чакыргыла. Ушундай сөздөрдү айтсам, экөө бекемдесин. 
Эгер ошондой сөздөрдү сүйлөй турган болсом, анда бу кыз-
матта иштеп эмне кылам ? Же силер мени ушундай деп 
ойлойсуңарбы?»дедим. Усубалиев ошондо «Койгула эми» 
деп тыйып койду» деди, мени карап үшкүрүнүп. Бул спек-
таклди Усубалиев өзү уюштурган да, Мураталиевди ба-
сынтып, көзүн ачып жүрсүн деген ой менен.  

Кийин 1983 - жылы Акматбек Сүйүмбаев коммуналдык 
чарба министри болуп калгандан кийин, аны менен Босте-
риде Совминдин пансионатында жолуктум. Учурашып, бир 
- эки рюмка ичкенден кийин, ал «Касым, Бейшенди эрте 
өлтүрүп алдык, ээ?»дейт. «Аны эмне мага айтып атасыз?» 
десем, «Ошондо Усубалиевдин тилине кирип иттик кылып-
тырмын» деп атпайбы.  

Жогоруда айткандай, Бейшен Мураталиев ЦК КПССтин 
кадрлар боюнча секретары Копитановдо, идеология боюн-
ча секретарь Демичевде болуп, бардык установкаларды ал-
ган. «Кыргызтанга бар, Усубалиевдин жүрүш -турушуна 
көңүл бурба, биз баарын билебиз. Райондорду кыдыргын, 
партактив өткөзүп, эл менен пикир алмаша бер. Жакында 
маселе чечилет» деп айтышат.  

Ошентип Мураталиев мартта Фрунзеге учуп кетти. Бир 
ай өтө электе ВЧ телефон чалсам, Бейшен: «Мен бешинчи 
күнү эрте Ысык-Көлгө кетип атам. Райондорду кыдырып, 
актив өткөрөм. Буюрса алтынчы күнү келем» деди. Ал-
тынчы күнү Москвадагы убакыт боюнча эртең мененки саат 
жетиде Сабирдин Турсунов деген өкүлдүн аялы мага ча-
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лып: «Түндө автоавариядан Мураталиев каза болуптур» 
деп угузду. Мен Фурунзеге Бейшендин Ленинграддагы кыз 
- күйөөсүн ала келдим.  

Анын мурда орус жана немис эки шопуру бар эле. ЦК 
секретараларын жогорку класстагы шопурлар гана ташыйт 
деген эреже боло турган. Виктор деген шопурунан эмне 
болгонун сурасам, «Мен бармакмын, бирок Кудрявцев де-
ген иш башкаруучу мени чакырып, сен барбайсың деп, Му-
раталиевди Ысык - Көлгө алып баруу үчүн үчүнчү класстагы 
жаш бала шопурду кошуп бериптир» деди. Кийин ал бала 
беш жылга кесилди.  

Көрсө, бешинчи күнү кечке райондорду кыдырышат, 
чогулуш өткөрүшөт. Ошо кездеги Ысык -Көл обкомунун би-
ринчи секретары Арстанбек Дүйшеев маркум кийин бизге 
«Мураталиевди акыркы жолу тирүү көргөн мен болдум» - 
деп айтып калчу. Себеби, Балыкчыдан кечки саат ондо уза-
ткан экен. Менин ошондо эле сураштырып билгениме ка-
раганда, түн ичинде Ысык -Көлдөн кайтып келатып, Крас-
ная Речка селосунун ичинен авария болуп, эмнегедир шо-
пур машинеден ыргып кетип, анын буту гана сынган. Ма-
шина аласалганда, Мураталиевдин плашынын этеги 
башына оролуп, эсин жоготуп ичинде калат. Ошо тушта 
Ободов деген бир министрдин орун басары ГАЗик менен 
өтүп баратып, токтоп ЦКнын секретарын тааныйт. Айыл-
дын ооруканасына алып барышат. Аердегилер укол сайып, 
Бейшен тилге келип, сүйлөйт. Таңкы саат 5 -6 ларда ЦК 
бөлүм башчысы Карыбек Молдобаев санавиация менен ба-
рат. Мураталиев ага «булар улам эле укол сайып кыйнап 
атышат, тимеле кой дечи. Ичим эле ооруп атат. Кичине эс 
алайын» дейт. Таңга маал санавиация менен Иса Ахунбаев-
ке алып келишет. Ахунбаев ачып көрүп эле сөгүнө баштайт. 
Адегенде эле ичин ачып жууп жиберсе жакшы болмок 
экен. Баары аман, врачтар ЦК секретары деп аны жасаган-
га даабай эле, укол сайгандан башка эч нерсе жасашпап-
тыр. Ичи айрылып, кан агып, беш - алты саат кароосуз жа-
тып калып, перитонит болуп кетиптир. Ойрот Тургунбаев 
деген саламаттык сактоо министрдин айтуусунда, ал ачып 
караса, жүрөк, бөйрөк жана башка орчундуу ич органдары 
таза экен. Ахунбаевге алып келишкенде эле кете бериптир.  

Ошондо Бейшен Мураталиев болгону 44 - жашта бол-
чу. Аны коюуга эл көп келди. Аларча көрүстөнүнө коюлду. 
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Өлүк көмүлөр менен Кулматов жетип барып, Усубалиевдин 
колундагы аза лентасын чече баштаганда, менимче жа-
нымда көр үстүндө ошол кездеги Кыргыз ССР Илимдер Ака-
демиясынын президенти Курмангали Каракеев турган 
болсо керек эле, ал тигилерди көрүп: «Мына, Мураталиев-
дин ордуна заявка түштү» деп калды.  

- Мураталиев өлгөндөн кийин анын ордуна Кулматов 
ЦК секретары болду. Усубалиев аны кезегинде Бейшен Му-
раталиевге каршы пайдаланган. Кийин андан дагы ордун 
кызгана баштадыбы. Кулматовдун карьеристтиги эл ара-
сында белгилүү эле. Ал ЦК секретары болгондон кийин 
Москвага барат, аякта ЦК КПССтин секретарлары, башка-
лар менен жолугушат, чөйрөсү кеңейет. Ошолорду угуп, 
көрүп отуруп Усубалиевдин демейки кызганычы күйүп 
чыкты да. Кийин Кулматов ЦК секретары кызматынан 
түшүп, Москвага дипломатиялык академияда окуп, элчи 
болуп иштеп жүрбөдүбү. Бирок ал Усубалиевден өчүн алды. 
Укканыма караганда, Горбачевдун аялы менен Кулма-
товдун аялы Сакен Кыдыралиева чогуу окуптур. Ушундай 
жол менен Усубалиевди алып түшүштү». Бул макала «Алас» 
гезитиндеги Касым Исаев менен журналист Аскер Сакыба-
еванын аңгемесинен кыскартылып алынды.  

Эми, Усубалиевдин учурунда Кыргыз Республикасы-
нын Минстрлер Советинин Председатели болуп иштеп тур-
ган Султан Ибраимовдун өлүмү жөнүндө учкай сөз кыла 
кетсем окшойт.  

 
 

ӨӨммүүррүү  ээллггее  ааррннааллггаанн  ииннссаанн..  
 
Кырчын курагында Кыргызстан КП БКнын инструкто-

ру, анан партиянын Аламүдүн райкомунун экинчи 
катчысы, 34 жашында суу чарба жана мелеорация минис-
три, көп узабай БКнын катчысы, андан Кыргызстан КП Ош 
обкомунун биринчи катчысына жөнөтүлүп, ал кызматта 10 
жыл 8 ай кызмат өтөп, калайык калктын ак батасына таты-
ган. Ал өзүн ошол кездеги Союздук маанидеги мамлекеттик 
жана коомдук ишмер катары көрсөткөн. Көп өтпөй Кыргыз 
ССР Жогорку Советинин Президиумунун председатели бо-
луп, бул кызматта 4 ай гана иштегенден кийин, Султан 
Ибраимовичке дагы коомдук чоң милдет жүктөлөт.  
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Ал - Кыргыз ССР Министрлер Советинин председатели 
эле. Мына ушул кызматта иштеп туруп, Султан Ибраимо-
вич 53 курагында арабыздан өтүп кеткен.  

Султан Ибраимов - ата - журтту урматтоону, адамдар-
ды сыйлоону, «Сен ооруба, мен ооруюн Ата - журт» деген-
дей, элди, жерди өзүнөн артык көрөрүн, сөзүнөн да, ишинен 
да көрсөткөн.  

Султан Ибраимов 1927 - жылы 20 - сентябрда Чүй рай-
онундагы Арчалуу айылында туулган. 1954 - жылы партия-
га өткөн. Эмгек жолун 1943 - 44 - жылы «Арчалуу» колхо-
зунда колхозчу болуп иштеп баштаган. 1949 - жылы Фрун-
зедеги гидромелиоративдик техникумду бүтүргөндөн кий-
ин үч жыл бою участкалык гидротехник болуп иштеген. 
1952 - 55 - жылдарда Ташкенттеги айыл чарбасын иррига-
циялоо жана механизациялаштыруу инженерлер инсти-
тунда окуган. 1957 - жылдан тартып партиялык жана Со-
веттик жооптуу кызматтарда: Кыргызстан КП БК нын ин-
структору, секретары болуп иштеген.  

1980 -жылдын 4 - декабрь күнү Кыргыз элинин та-
рыхындагы эң бир кайгылуу, оор күн экендиги белгилүү 
болуп тарыхта калды. Бул күнү Кыргызстандын атуулу, 
кыйын учурда элдин жүгүн аркалаган, анын ысык - суугуна 
чыдаган, белгилүү уюштуруучу, ишмер, нары таланттуу 
жетекчи Султан Ибраимов киши колдуу болуп, жарык 
дүйнө менен коштошту. Бүткүл Ала - Тоону туман каптап, 
ак калпак кыргызымды кайгы басып, орду толгус оор жо-
готуунун айласын таба албай, жаш - кары дебей көз жашын 
көлдөтүп, маңдайга жазып койгон жазуу - буйрук, тагдыр 
ушул экен деп, көк түтүн үшкүрүк чыккыча кайгыруу менен 
акыркы сапарга узаттык.  

Бирок, ар кимибиздин жүрөгүбүздө дүпөйүл болгон 
күмөн саноо, шектенүү кала берди.  

Деги, бейиши болгур Султан Ибраимович өз керт 
башына карабаган эл үчүн, жер үчүн бүткүл жан дүйнөсү 
менен берилип иштеген адам турбайбы. Ош жергесинде 
Партиянын Областтык комитетинде он жыл бою биринчи 
секретарь болуп иштеген мезгилинде да түзүктөп эс албап-
тыр. Кийин андан бешбетер, 1978 - жылдын август айында 
Жогорку Советке, ошол эле жылы декабрда Министрлер 
Советине Председатель болуп калат. Жаңы кызматтын тол-
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гон - токой түйшүгү дагы бир сапар шымалана, бел чечпей 
иштөөгө мажбурлайт.  

Ушул жерден журналист - Токторбай Урмамбетовдун 
Султан Ибраимовду өлтүргөн ким? деген документалдуу 
повести (1992 - жыл) боюнча анын иликтөөлөрүнө окурман 
менен чогуу кайрылып көрөлү.  

С. Ибраимов 3 декабрь күнү эртең менен өмүрлүк жары 
Рева Касымовнага Чолпон- Атага эс алууга жөнөшөөрүн жа-
на даярдана берүүсүн өтүнөт. Рева Касымовна күйөөсүнөн:-
«Айбекти ала кетели. Анын велосипеди Волгага батпайт 
экен, ошондуктан «Чайка» менен баралычы»-деп суранган.  

Түшкү дем алуудан кийин С. Ибраимовдун шоферу 
Юрий Артурович Вольфту «Чайка» автомашинасын даяр-
дап, Совминдин дачасына саат төрттө келүүсүн тапшырат 
да Радио үйүн көздөй жөнөйт. Ал жерден Бүткүл Союздук 
радиого вступление(ал 7 - декабрь күнү берилмек) жазды-
рат. Андан соң, кайрадан Совминге келип, Совминдин иш 
башкаруу башкармасында иштөөчү Октябрь Жекшеновду 
«Бүгүндөн баштап Чолпон - Атага кеттим он күнгө» -деп эс 
алуу алдындагы айта турган сөзүн кызматкерлерине ай-
тып, иштин жөн - жайын тактап коюп, дачага жөнөп кетет.  

Султан Ибраимович Чолпон - Атага эс алууга бара жа-
тып жолдо «Чайканын» жүрүшүн адам өмүрүнө салышты-
рып бара жатты. Кечээки бүгүн жок да, бүгүнкүнүн орду эр-
тең болбойт. Ар нерсенин өз нугу, убактысы, өлчөмү бар. 
Андан тайсаң болду, колдон чыкканы ошол. Ушундай 
шартта жашап туруп, эмне үчүн бири -бирибизге нааразы-
быз, урушуп - керишебиз. Адамдын канчалаган энерги-
ясын, түйшүгүн болор -болбоско жумшагандан көрө, элдин 
жашоо - турмушун ондоого, көтөрүүгө жумшасак кана! 

Көл жарыктык азайып баратат. Анын зыянын жыл 
сайын арбын тартуудабыз. Ошону жөнгө сала турган Ысык - 
Көл - Чүй ТПКсын жүзөгө ашыра алар бекенбиз? Анын кан-
чалык татаал, масштабдуу экендиги суу чарба адиси ката-
ры мага белгилүү. Союздун, кала берсе чет элдин техника-
сысыз ишке аша койбос. Эптеп Сары -Жаздын жарымын 
бери буруп алганыбызда көлдүн деңгээли сакталып, миңде-
ген гектар аянтка суу чыгып, завод - фабрика курулуп, 
койчу, кыйла оңолуп калат элек.  

Кала берсе малдын башы кескин көбөйүп, жайыт та-
рып, нары чаңы асманга чыгып, тоют жетишпей бара жа-
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тат. Бул дагы тез арада чечилүүнү талап кылган маселе. 
Элдин турмушу оңолсо, жат көрүнүш өзүнөн өзү жоголот.  

Ошондо кылмыш иш жасоо турмак, коркутуп - үркүтүү 
да болбойт.  

4 - декабрь №10 конок үйү. Саат 04-00. Рева Касымов-
на кийинки жылдары тынчы жок. Бала кезинен алган тар-
биясыбы, айтор, улам сергек тартып баратты. Бул сапар да 
ойлонуп кетти. Кандайдыр бир оор нерсе полго кулап 
түшкөндөй болду. Дароо башын көтөрдү. Бир аз кыңкая 
ачылган эшиктен коридордун жарыгы көрүндү. «Капырай, 
Султан эшикти жаап кетпеди беле, же мага ошондой туюл-
дубу?, - деди Рева Касымовна. Жамандык жөнүндө туйган 
да, сезген да жок. Халатын чала - була кийине эшикти ач-
канда бурчтагы жумшак креслодо отурган адам көрүндү 
көзүнө. Ал дал ошол отурган калыбын бузбай мындай деди: 

-Сизди бир минутага мүмкүн бекен? 
Бейтааныш адамга не деп жооп берерин билбей ден-

дароо боло түшкөндө тигил дагы эле тикирейген калыпта 
суроо таштады: 

-Биз жөнөй берсек болобу? 
-Сиз өзүңүз кимсиз деги? 
Юра менен мергенчиликке чыгалы дедик эле.  
Ошондо гана тигил адамдын тизесинин үстүндө жат-

кан мылтык көзгө даана көрүндү. Мылтыкты көрөрү менен 
ого бетер коркуп кетти. Анын үстүнө чоочун адамдын 
көрүнүшү башкача эле. Сакал - муруту өскөн, өңү азыңкы, 
көзү күйүп тургандай. Тигинин нары өткүр, нары суз көзү 
менен мылтыкка алмак - салмак карай берген Рева Касы-
мовна бир аздан соң эсин жыйгандай болду.  

-Эмне үчүн мынчалык эрте чыгасыңар? 
-Планыбыз өзгөрүп кетти.  
-Аны кожоюндан сураш керек.  
-Кожоюн кайда жатат, бул жактабы?- деп чоочун адам 

башы менен тигил тарапка жаңсай, анан колундагы «Чал-
кан» журналын бир азга кармалап турду да, аны столго 
кайдыгер ыргытып койду. Ушул иштин бардыгын отурган 
калыбын жазбай, Рева Касымовнаны тиктеген бойдон жа-
сады. Тиктеген бойдон ордунан турду. Ошондо гана анын 
бүткүл турпатын даана көрдү Рева Касымовна.  

Ал арыкчырай, бирок карылуудай сезилди. Бою 170 - 
175 см, жылаң баш, үстүндө териби же тери сымалбы, айтор 
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ошого окшогон материалдан жасалган кара куртка, бутун-
да өтүк. Аңгыча, шарт артына бурулуп, бир эсе аялды, бир 
эсе эшиги ачылган бөлмөнү тиктеп туруп, анан тепкич ме-
нен төмөнкү кабатка тез - тез түшүп кетти.  

Тигил «мергенчи», «кылгылыкты кылып, кыл жип 
менен бууп» коюп туруп, жумшак креслодо бекеринен 
отурган жок. Акыры « Эне менен жаш бала ыйык» деген 
сезимге алдырдыбы, айтор, тигилерге кол көтөрбөстөн, 
алар үчүн деген окту мылтыкка салган бойдон кетти.  

«Мергенчи» төмөнкү кабатка кандайча түшкөнүн, анан 
кайсы бөлмөгө киргенин байкаган жок - Рева Касымовна. 
Күйөөсү жөнүндө ойлоду. Экинчи кабатта, өзү жаткан 
бөлмөдөн бир аз мындайыраак жайгашкан эс алуучу жайга 
баш бакты. Султан Ибраимович бейкапар уктап жаткан 
сымал. Анан Рева Касымовна күйөөсүнө жакындап, ойгот-
мокчу болуп жатып, көзү анын сол чыкыйына урунганда, 
көзүң жамандыкты көрбөсүн, жер астын - үстүн боло түштү.  

Рева Касымовна араңдан зорго: - Султан, ээ Султан!, - 
деп кыйкырып, төшүнөн түрткүлөдү. Мурдунан, оозунан ак-
кан кан чыкыйынан агып түшкөн канга аралаша, жаздык-
ты кызыл - ала кылып жатты. Ошол замат жанагы «мер-
генчи» эсине түштү да ишти жалпы жонунан боолголоп, 
ошол эле бөлмөнүн бурчундагы столдо турган телефонду 
колуна алды. «ВЧ» жооп бербей жатты.  

Жанатан бери рычагды баса берип, тажаганда теле-
фонду таштады, аңгыча С. Ибраимович онтогондой болуп 
кетти. Рева Касымова өзүн-өзү токтотту. Врачты издөө керек 
деген ой менен бөлмөдөн атып чыкты. Небереси Айбекти 
эстей коюп, чала уйку болгон неме ыйлабасын дедиби: 
«Кулунум, атаң ооруп жатат, доктор чакырып келели», - 
деп шаша - буша кийгизди. Анан халатынын үстүнөн паль-
тосун жамына ылдыйкы кабатка түштү. Сыртка чыгардан 
мурун: «Юраны ойготоюнчу, жардам берсин», - деген 
кыязда ал жаткан бөлмөсүнүн эшигин кандай ачса, көз 
ачып жумгуча дал ошондой жапты. Көзүнө терезенин 
түбүндө кызыл жаян кан болуп жаткан Вольфтун денеси 
көрүндү. Тула боюн ого бетер калтырак басты. Небересин 
жетелеп сыртка чыгып, поликлиникага барды. Поликли-
никанын эшиги бек. Көзүнө өлүм алдында жаткан Султан 
Ибраимович элестеп, жансоогалап келген дарыгери жок 
болгон соң, эми эмне кыларын билбей, жер көчүп, айлана - 
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чөйрө аңтарыла түшкөндөй болду Р. Касымова үчүн. Небере-
син жетелеген бойдон эми конок үйлөрүн кыдыра баштады. 
Ар кайсы эшикти ургулай: «Врач керек» - деп кыйкырып 
жатты. Аңгыча кимдир бирөө эшикти ачты. Андан сымбат-
туу, токтолуп калган адам көрүндү. «Айланайындар, жар-
дам бере көргүлө, күйөөм өлүм алдында жатат», - деген аял-
га, тигил эшик ачкан адам: «Врач биздикинде жок, нары 
жактан издегиле», - деп эшикти жаап койду. Бул адам Ша-
быров Жапар (Милициянын генерал майору) экен.  

Ошентип, Рева Касымовна көз жашын он талаа кылып, 
кыштын таң заарындагы кычыраган суугуна ыйлаган Ай-
бекти жетелей үйдөн- үйдү кыдырып жүрдү. Жок дегенде 
бирөө чыгып: «Эмне болдуңар» - деп сурап койсочу. Сыйпа-
лагандай эч кимди таппайсың. Аңгыча коңшу конок үйү та-
раптан үч - төрт караан көрүндү. Кудай жалгап дарыгерлер 
экен. Рева Касымовна аларга жолугары менен: «Султан 
өлүм алдында жатат, жардам бергиле»- дегенге араң жара-
ды. Тигилер ошол замат №10 конок үйүн көздөй жөнөштү. 
Врачтар биринчи кабаттагы Юра Вольфтун өлүгүн көрүшүп, 
жаңы гана коридорго чыгып жатышканда, эшиктен баш 
баккан Рева Касымовнадан «Султан Ибраимов кайда жа-
тат» - деп сурашты. Рева Касымовна сүйлөөгө шайы келбей 
жогорку кабатты көрсөттү. Тигилер бир азга буйдала 
түшүштү да: «Министрдин орун басары Чернов ооруп жа-
тат. Биз ошого барып келе калалы», - деп убай - чубай сыр-
тка чыгып кетишти. Ошондо, айласы анык куруган Рева 
Касымовна: «Оо, жараткан, эмне жазыгыбыз бар эле. Кай-
сы кылган күнөөбүз үчүн бул азапка туш болдук. Султаным 
өлүм алдында жатат. Оо, эл - журт, жардам бере турган 
бирөөңөр жокпу! - деп өксүй - өксүй ыйлап алды. Деген ме-
нен анын муң - зарын эч ким уккан жок.  

Эскерме: Гиппократтын чыгарган анты дарыгерлер 
үчүн милдеттүү түрдөгү закон болуп калгандыгы белгилүү. 
Андан баш тарткан адам врач эмес.  

Бул жерде иш теңирден тескери болчу. Өлүм менен 
өмүр ортосунда жаткан адамды таштап кетишти. Эмне 
үчүн? Көрсө коркушкан имиш. Өлүм алдында жаткан адам-
ды көргөндөн корккон врачты көрдүңөр беле ? Кайсы адам 
ушуга барат ? 

Жалган дүйнө деген ушул. Ыраматылык Султан Ибра-
имович жаткан ордунан козголуп да койбостон, жарык 
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дүйнө менен коштошууга да үлгүрбөй жөнөй берди. Жанын-
да аялы менен небереси гана калды. Алардын кайгысын, 
муң- зарын бөлүшкөн эч ким болбоду.  

Аңгыча, Фрунзеден Борбордук Комитеттин экинчи сек-
ретары Фомиченко, КГБнын председатели Ломов, ички 
иштер министри Габидулин келишти да, сөөктү вертолетко 
салып Фрунзеге алып келишти. Алардын арасында али көз 
жаштары кургай элек Рева Касымовна менен Айбек да бар 
эле.  

Байлык, бийлик - колдун кири дейт эмеспи элибизде. 
Орун, бийлик адам баласынын чекесине түбөлүк менчик 
катары жазылып берилген эмес. Эртедир- кечтир бошотуп 
бермек. Андай болгон соң, биринчиден, кызмат, орун деген 
балекет баскырдан кымбат адам каза болуп жатканда, бол-
гондо да замандашы, жолдошу, кала берсе шакирти (С. 
Ираимович ушул Турдакун Усубалиев биринчи болгондон 
кийин министр, алгач БКга, андан соң партиянын Ош об-
комуна секретарь, кийин Совминге председатель болгон) 
киши колдуу болуп өлгөндө, экинчиден, эл арасында ай-
тылган ушак- айыңдан арылуу, таза чыгуу үчүн кызматына 
да кол серпип, тергөө ишин кысмакка алдырбай, терең, 
мазмундуу жүргүзсө болмок.  

Кыргыз журтчулугунун башына кайгы түшүргөн ушул 
деп, Смагинди кылмышкер катары эсептедик. Бирок, анын 
бир ооз кебин уга албадык. Ары жагында аңдып турушкан-
дар ага жеткирбеди, көзүн тазалашты. Алардын аты жөнүн 
билбесек да боолголойбуз. «Кыңыр иш кырк жылдан кий-
ин» деген кеп бар. Чыдап турсак, чыныгы кылмышкерлер-
дин да дайыны билинип калаар.  

Деги, ар кайсы жерде тентиреп жүргөн, турмуштун ой 
- чуңкурун али басып өтө элек жаш жигитке (Смагин) Сов-
миндин председателин өлтүрүүнүн эмне кажети бар? Мурун 
- кийин бет алышып, ортолорунан кер - мур сөз өтпөсө не 
азап? Анын үстүнө маркумдун дал ошол күнү санаторияда 
болорун кайдан билди? Бул кабарды белгилүү чөйрөдөн 
сырткары эч ким билүүчү эмес. Бул өңдүү жашыруун сыр ага 
кандайча жетти? Анын аркасында кимдер турат? 

Ушул кезге дейре Турдакун Усубалиевдин таза деп 
эсептеп келген мен (азыр деле ошондой ойлоймун) карга-
шалуу кырсыкка байланыштуу ага ичимден нааразы бол-
гонум бар.  
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Эмне себептен тергөөнү шаштырып туруп алдыңыз? - 
Жарым жылда ишти бүткөрө алышпады? - деп КГБнын 
кызматкерлерине доомат койбойм. Алардын эркинде болсо 
ошол эле мөөнөттүн ичинде кылмыштын ийнесинен жи-
бине чейин изилдеп, сиз менен биз ойлогондон алда канча 
жогорку деңгээлде жүргүзүшмөк. Алардын колун байлаганы 
жогорку жактын көрсөтмөсү болгондугу шексиз.  

Албетте, бул кырсыктын себептерин, күнөөкөрлөрүн 
аныктоо боюнча СССРдин, республиканын укук коргоо ор-
гандары жарым жыл бою изилдешип, тиешелүү 
жыйынтыкка келип, сот өкүмүн чыгарганын көпчүлүк би-
лет.  

Ошентсе да бул кырсыктын себептери эл арасында 
алигиче ар түрдүү айтылып жүргөнүн да жашырып коюуга 
болбос.  

Жакында менин колума С. Ибраимовдун өмүр жолу 
жөнүндө чыгарылган китеп (автору Болотбек Бакалаев. 
«Мен Кыргызстандын өсүп - өнүгүшү үчүн иштейм. 1998 - 
ж.) тийип, анда анын өлүмү тууралуу Б. Орунбековдун жур-
налисттик иликтөөсү басылыптыр. Анда окурман менен 
ошого көз кырын салалы.  

«Ошол жөө сөздөрдүн угарманы катары С. Ибраи-
мовдун бейажал өлүмү мени да көптөн бери тынчсыздан-
дырып келет» - деп жазат журналист Бактыбек Орунбеков. 
Насип экен, жакында Султан абанын өмүрлүк жары Рева 
эжеге жолукканыбызда, эринбей кеңири аңгеме куруп 
отурду. Булардын канчалык чын экенин калыс окурман өзү 
таразалар. Бул аңгеменин айрымдары: - «Токмок эт комби-
натындагы үч муздаткыч». Султан кызматында жетекчи 
катары катуу талап кылып, жоопкерчилик менен мамиле 
жасап, айтканын аягына чейин аткарган мүнөзү бар эле. 
Үйдө да ошондой мамиле болчу. Жумушундагы өйдө - ыл-
дый маселелердин баарын эле мага айтып келчү адаты де-
ле жок эле. Эмнегедир бир күнү Республиканын ошол мез-
гилдеги ички иштер министри Габидулин көңүлүнө толбо-
гонун айтып жиберди, «кимге ишенээрин деле билбейм, 
колдогону чоң окшойт, экөөбүз акыркы күнү тил табыша 
албас болдук. Кылмыштуулук болсо күндөн - күнгө 
күчөөдө…» -деп эле туюгунан айтып калганы эсимде. Кий-
ин кыңыр иштердин учу кылтыйганда түшүнбөдүмбү. Айт-
кандай эле, ал министрдин таянган тоосу, ишенгени Бреж-
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невдин (ЦК КПССтин генеральный секретары) күйөө баласы 
Чурбанов экендиги билинди.  

Чоң кырсык болуп, республиканын жетекчиси өлүп 
жаткандан кийин биринчи ички иштер министри жооп бе-
риш керек эле, тескерисинче Габидулин Султан өлгөндөн 
кийин (1981 - ж.) Генерал - лейтенант деген жогорку чинди 
алды. Ошондо жанымды койорго жер таппай, «атабыз 
өлгөндүгү үчүн бердиби» - деп балдарым менен буркурап 
ыйлаганымды айтпа. Чинди ага ким ыйгарат? Ошол Чур-
бановдун өзү эмеспи.  

Экинчи шектенген жерим. Биздин көлгө аттанганыбы-
зды Султандын жардамчысы Залунин дароо Габидулинге 
кабарлаганы билинген. Ал биринчи суракта телефон 
чалганын моюнуна алган. Кийин жакшылап консульта-
циядан өткөнбү, айтор, караманча танып салды. Күйбөгөн 
жерибиз күл болуп, айласыз отуруп калдык. Кимге барып 
арызданасың, баары чырмалышып жиптин бир учу 
Москвада жатса. Анча деле өткөн жок, Залунин МВДга 
көтөрүлүп кетти.  

Токмоктогу эт комбинатында 1980 - жылга чейин эки 
муздаткыч иштеген экен. Биринде балдар бакчасына, аскер 
бөлүктөрүнө, мектептерге, ооруканаларга бериле турган эт-
тер сакталса, экинчиси дайым бузулуп калды деген шыл-
тоо менен бош турат. Жалпы элге эт жетпейт, жакын арада 
маселе чечилчүүдөй болбогондон кийин Султан өзү жагдай-
ды талдап көрүүгө кызыгып калат. Ишти дароо колго алып, 
муздаткыч чыгарган заводдон адисти чакырып келип 
оңдотсо, бир тетигин атайын алынып ташталганын Сул-
танга көрсөтөт. Анын артында көп сыр бар экенин ошондо 
байкап калган көрүнөт, көп өтпөй, эт комбинатына үчүнчү 
муздаткычты койдурат. Өзү көзөмөлгө алып, үч муздаткы-
чты тең этке толтуртат. Көзөмөлгө ички иштер министрли-
ги биринчи жооп берээри да түшүнүктүү.  

Бир күнү (1980 - ж) «Ай Рева, буюрса, Фрунзенин эли 
май айына чейин эт, картошканы кенен жей турган болду. 
Баягы үч муздаткыч тең толду. Байкуш чабандардын эле 
шору экен да, көрсө, буга чейин эт башкалардын эле 
чөнтөгүнө түшүп жаткан тура» - деген сөзү бар эле. Айткан-
дай эле кийин Токмок эт комбинатында Бостонов баштаган 
чоң «мафия» кармалып, дүйнөгө дүң деди. Ал жиптин бир 
учу, Султандын каргашалуу өлүмүнө болгон даярдыктын 
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изи Токмоктон министр Габидулин аркылуу Москвага чей-
ин созулуп жатпайбы.  

Сот процесси бүткөндөн кийин да дээрлик 1985 - жыл-
га чейин иштеген жерибиз, үйүбүз көзөмөлгө алынды. Эми 
башкасын коюп, жалаң мени сураган жогорку чиндүү 
тергөөчүлөрдүн коркутуп, үркүтүп, зекип, үрөйдү учурганын 
айтып отурсам өзүнчө кордук. Мени бат эле пенсияга чыга-
рып жиберишти.  

Атайын тергөө, сот процесси уюшулуп, даярдалган 
«кылмышкерди» тапкан болуп, анан анык күбөнүн көзүн 
жоюп, көпчүлүктүн көңүлүн ошого буруп жиберип, «кара 
кылды как жарган» Советтик мыйзамдын негизинде өкүм 
болгонсуган. Бирок, бизди таптакыр башка жакты каратып 
койгон экен. Беш жылга эркинен ажыратылган Смагиндин 
же баласынын өлтүрүүгө кандай түпкү максаты болгонуна 
таптакыр көзүм жетпей койду.  

Мурдагы да, кийинки да эмес, ошол туштагы Кыргыз 
ССРинин Министрлер Советинин председателин, менин 
күйөөм Султанды өлтүрүүгө КГБ - МВД сыяктуу кубаттуу ме-
ханизмден жашыруун тапшырма алгандар аттанбаса, 
мындай аянычтуу - жалаалуу татаал «ишке» ким деген ба-
тынып бара алмак? 

Бардыгы ойлонулуп, эсептелип, пландалып, майдай 
жылма иштелгендиктен, кылмыштын чыныгы изи эмди-
гиче бурмаланып, жашырылып келет. КПСС БКнын, Кыр-
гызстан КП БКнын, Партдиктатуранын кээ бир жооптуу 
адамдары кылмыштын болорун билип, атүгүл далдаалап 
турган. Эми эч тиешеси жоктой, андагы сот өкүмүн бетине 
кармап, көрмөксөн - билмексен болуп четте турушат. А ко-
кус ал «иштин» ширмасы сыйрылганда эмне болушат, 
кандай абалда калышат? «Жашыбыз жетип калды, атып 
деги жибербейт, өлсөк көзүбүз көрбөйт, көтүмдү бөрү жесин» 
дейби? А адамдык бетчи, артында калгандарчы, түбөлүк 
жаманаттычы? 

Султан Ибраимовду бетбактык менен өлтүрүлүшү кай-
радан текшерилип, кайрадан такталууну талап кылат.  

 
 

ААббссааммаатт  ММаассааллииеевв..  
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1985 - жылы бийликке Абсамат Масалиев Москванын 
көрсөтмөсү менен келип отурду.  

Абсамат Масалиев 1933 - жылы туулган. Эмгек жолун 
Москвадагы Тоо - Кен институтун бүтүргөндөн кийин 1956 - 
жылы участканын начальнигинин жардамчысы болуп ба-
штайт. Андан соң шахтанын башкы инженеринин орун ба-
сары, «Кыргызкөмүр» трестинин башкы инженеринин 
жардамчысы, Ош обком партиясынын өнөр жай жана 
транспорт бөлүмүнүн инструктору болуп иштейт.  

1964 -жылдан тартып, Жогорку партиялык окуу 
жайын бүтүрүп, Кыргызтан КП БКсынын жана Министрлер 
Советинин алдындагы партиялык мамлекеттик текшерүү 
комитетинде инспектор, Ош областтык элдик текшерүү ко-
митетинин төрагасынын орун басары, партиянын Ош об-
комунун бөлүм башчысы, Кыргызстан БКнын өнөр жай жа-
на транспорт бөлүмүндө бөлүм башчынын орун басары, пар-
тиянын Таш -Көмүр шааркомунун биринчи катчысы, Кыр-
гызстан КП БКнын өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн 
бөлүм башчысы, эл депутаттарынын Фрунзе шаардык атка-
руу комитетинин төрагасы болуп иштеген.  

1974 -жылдан баштап Кыргызстан КП БКнын катчысы, 
Ысык -Көл обком партиясынын биринчи катчысы, КПСС 
БКнын инспектору, Кыргызтан КП БКнын биринчи 
катчысы, ошону менен бирге 1990 -жылы Кыргыз ССР Жо-
горку Советинин төрагасы болуп иштеген.  

Кандай экенин билбейм, мурдагы жетекчи менен 
жаңы жетекчи тил табыша алган жок. Экөөнүн мамилеси 
өтө чиелешип калган окшойт. Бири - бирине тиш салышып 
эле туруп алышты. Эл Абсамат Масалиевди чынчыл, ак ни-
ет кызмат өтөдү деп билишет. Чынында эле ошондой бол-
гондур. Ошол маалда Горбачевдун кайра куруусу башта-
лып, демократиялык агымдар күч алып КДК өңдүү 
кыймылдар өтө көп болуп, Ош окуясы чыгып кетти. Айтор, 
Абсамат Масалиевге иштегенге мүмкүнчүлүк берген жок. 
Муну дагы Москва эле башкарып турду. Ош окуясына Ч. 
Айтматов келип, өз элинин жаш - карысын бир аз опузалап, 
жаңжалды токтотуп койбогондо арты эмне менен бүтөөрүн 
бир кудай өзү билет эле.  
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«Жеке кызыкчылык коомдун кызыкчылыгынан 
кийин турушу керек. » 

(Плиний Кенже - рим жазуучусу.) 
 

СССРДИН ТАРКАШЫ. КЫРГЫЗСТАН ЭГЕМЕНДҮҮ  
РЕСПУБЛИКА. 

 

ААссккаарр  ААккааеевв..  
 
Аскар Акаев - 1944 - жылы 10 - ноябрда Чүй областы-

нын Кемин районундагы Кызыл - Байрак айлында туулган.  
Ленинграддагы так механика жана оптика институтун 

бүтүргөн. Эмгек жолун 1961 - жылы «Фрунземаш» заводун-
да слесарь болуп баштаган.  

1976 - жылдан 1986 - жылга чейин Фрунзедеги поли-
техникалык институтта алгач «Автоматтык башкаруу си-
стемасы, эсептөө техникасы» кафедрасында улуу окутуучу, 
доцент, кафедра башчысы болуп иштеген. 1986 - жылы 
Кыргызстан Компартиясынын БКнын Илим жана окуу 
жайлар бөлүмүнүн башчысы болуп бекилген, анда 1987 -
жылдын июлуна чейин иштеген.  

1987- жылы Кыргыз ССРинин Илимдер академиясы-
нын академиги болуп шайланып, ал жерде 1990- жылга 
чейин алгач вице- президент, андан кийин президент бо-
луп иштеген.  

1990 - жылы мартта СССР эл депутаттарынын 3 сьезди 
өлкөдө Президенттик бийликти белгилеген. СССРде прези-
денттик башкаруунун киргизилиши менен Казакстанда, 
Өзбекстанда жана башка бир катар союздук республикала-
рда Президенттик башкаруу киргизилген.  

1990 - жылы 27 - октябрда Кыргыз ССР Жогорку Сове-
тинин сессиясында альтернативалуу негизде А. Акаев Кыр-
гызстандын тунгуч Президенти болуп шайланган. 1990 - 
жылы 15 - декабрда Кыргыз ССР Жогорку Советинде «Кыр-
гыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү 
жөнүндөгү» Декларация кабыл алынып, Кыргызстан Совет-
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тер Союзунун курамындагы эгемен өлкө катары жарыялан-
ган.  

1991 - жылы 5 - февралда республиканын борбор шаа-
рынын тарыхый аты калыбына келтирилип, Фрунзе шаа-
рына кайрадан Бишкек деген баштапкы аты берилген.  

1991 - жылы 31 - августта Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинде «Мамлекеттин көз карандысыздыгы 
жөнүндө» - декларация кабыл алынып, Кыргыз Республи-
касы көз карандысыз, эгемендүү демократиялык мамлекет 
катары салтанаттуу жарыяланган.  

1991 - жылы 21 - декабрда Алматыда Беларусь респуб-
ликасы, Россия Федерациясы, Украина, Азербайжан, Арме-
ния, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, 
Түркмөнстан жана Өзбекстан КМШны түзүү келишимине 
кол коюшкан.  

25 - декабрда Михаил Горбачев СССРдин жоюлганына 
байланыштуу СССРдин Президентинин милдетин аткаруу-
ну токтоткондугун билдирген.  

Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы кыр-
гыз элинин тарыхындагы эң маанилүү окуя болгон. Эге-
мендүүлүккө жеткен Кыргызстанда демократиялык 
өнүгүүнү камсыздоо үчүн биринчи кезекте мамлекеттик 
түзүлүштү, республиканын ички жана тышкы саясаттарын 
аныктоо керек эле. Бул үчүн адегенде Кыргыз Республика-
сынын Конституциясын (негизги мыйзам) иштеп чыгып, 
кабыл алуу милдети турган. 1990 - жылдын аягында жаңы 
Конституциянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча Кыргыз 
Республикасынын Президенти А. Акаев башында турган 
Конституциялык комиссия түзүлгөн. Бул комиссия бир жа-
рым жылдык мөөнөттө Кыргызстандын Конституциясынын 
биринчи долбоорун иштеп чыккан.  

Конституциянын долбоору Жогорку Кеңештин 12-
сессисында талкууланып, 1993 - жылы 5 - майда кабыл 
алынган.  

Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча 
Кыргызстан демократиялык республика аталып, аны эл 
тарабынан шайланган мамлекет башчысы - Президент 
башкарат. Анда Кыргызстандын элинин эркине жана 
кызыкчылыктарына ылайык, Кыргызстандын коомдук 
түзүлүшүнүн жана саясатынын негиздери аныкталган. 
Ошондой эле республиканын мамлекеттик органдарынын 
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тармактары такталып, алардын түзүлүшү жана ишмердик-
тери, граждандардын укуктары менен милдеттери бе-
китилген. Конституция боюнча Президентке өкмөттүн 
структурасын аныктоо, Жогорку Кеңештин макулдугу ме-
нен Премьер - Министрди жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоо 
укугу берилген.  

1992 - жылы Республиканын жергиликтүү аткаруучу 
бийлик органдарын реформалоо жүгүзүлүп, Президенттин 
Указы менен шаарларда, областтарда, райондордо акимдик 
башкаруу киргизилген. Акимчиликтер мурдагы жерги-
ликтүү советтердин алдындагы аткаруу комитеттеринин 
аппараттарынын негизинде түзүлгөн. 1992 - жылы 18 - де-
кабрда Мамлекеттик Гимнин (сөзү Ж. Садыков, Ш. Кулуев-
дики, обону К. Молдобасанов менен Н. Давлесовдуку), 
Мамлекеттин Гербин (14. 01. 1994 - ж. авторлору:сүрөтчү А. 
Абдраев жана милициянын генералы С. Дубанаев) кабыл 
алышкан. Мамлекеттик туу 3 - март 1992 - жылы (авторло-
ру:окумуштуу С. Итаров, сүрөтчүлөр: Б. Жайчибеков, Ж. Ма-
тиев, архитекторлор: М. Сыдыков, Э. Айдарбеков) бекитил-
ген.  

 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни.  

сөзү:Ж. Садыков, Ш. Кулуевдики.  
обону:Н. Давлесов, К. Молдобасановдуку.  

 
Ак мөңгүлүү аска - зоолор, талаалар,  
Элибиздин жаны менен барабар.  
Сансыз кылым Ала - тоосун мекендеп,  
Сактап келди биздин ата - бабалар.  
 
Кайырма: 
Алгалай бер, Кыргыз эл,  
Азаттыктын жолунда.  
Өркүндөй бер, өсө бер,  
Өз тагдырың колуңда 
 
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,  
Досторуна даяр дилин берүүгө.  
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,  
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.  
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Кайырма: 
 
Аткарылып элдин үмүт - тилеги,  
Желбиреди эркиндиктин желеги.  
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,  
Ыйык сактап, урпактарга берели.  
 
Кайырма: 

 
Тагдырдын буйругу менен окмуштуу - физик Аскар 

Акаев 1991 - жылы 12 - октябрда жалпы элдик шайлоодо 12 
талапкердин ичинен Кыргыз Республикасынын президенти 
болуп шайланып, бийликке келет. Анын президент болуп 
шайланган алгачкы күндөрүндөгү Касым Исаевдин жолу-
гушуусуна, жеке өзүнүн берген баасын жана Кыргыз элине 
канчалык эмгек сиңиргени жөнүндө жеке ой толгоолоруна 
кайрылып көрөлү.  

«Акаев президент болгондон кийин, биринчи элге 
кайрылуусун «Слово Кыргызстанадан» окудум. «Кадрлар 
маселеси боюнча регионалдык кызыкчылыктарды эске 
алабыз» дегенин окуп, «бу деле жыргатпайт экен» деген 
ойдо калдым. Себеби, окумуштуу, прогрессивдүү көзкараш-
тагы адам профессионалдык сапатка, өнүгүүгө басым коет 
деп күткөн элек. Ошол кезде СССРдин өкмөтүн реорганиза-
ция кылып, Госпландын ордуна кандай орган болуш керек 
экенин президент Горбачев союздук республикалардын 
президенттери менен мени Борбордук Азия республикала-
рынын президенттери менен сүйлөшүп кел деп жөнөтүштү. 
Алматыдан Кыргызстанга келдим, Акаев кабыл алды. 
Эчтеке бололекте ордунан тура чуркап, сөздү аягына чыга-
лекте эле «ооба, ооба», «туптуура, туура» дей берет экен. 
«Госплан момундай болгон атат, сиз кандай дейсиз?» деп 
сурап атам. Акаевдин баскан - турганын, сүйлөгөнүн көрүп, 
«Госпландын бир анча чоң деле эмес начальниги келгенге 
ушунча болду, Москвадан андан чоңураак бирөө келсе, бу 
чөгөлөп берет го» деген ой көкүрөктө калды. Биз кичине 
өлкө, аз эл болсок, башчыбыз салмактуу болуп, кошуналар 
менен теңата мамиле күтпөсөк, элге кыйын болот да.  

Москвага кайра барганда Ишенбай Абдуразаков Япо-
ниядан чалды: «Касым Исаев, Кыргызстанга барып, жаңы 
президентти көрдүңбү?», «Көрдүм, бечара биздин элдин 
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шору бар экен. Бул ар кимге жүгүнө берип, элдин кунун ке-
тирет го» дедим.  

Касым Исаевдин «Өрткө камыш күйгөндөй, өткөн 
иштин аты бар»- (15 - декабрь 2005 - жыл) «Алас» гезитине 
жарыяланган «Акаевдин жасакер адатынын куну» - деген 
макаласына көңүл буруп, анын адамдык мүнөзүнө назар са-
лалы.  

«Бүгүн коомчулук Акаев менен Назарбаевдин теңата 
эмес куда болушу, Акаевдин Назарбаевге жасакерленгени 
эки өлкөнүн мамилесине доо кетирди деп эсептешет. Ака-
евдин өтө жеңилдиги, маскарапоздой (шут) баскан - турга-
ны үчүн КМШдагы тааныштарымдан эмне деген гана мыс-
кылдарды укпадым. Бир эле Б. Ельциндин, И. Силаевдин 
гармошка коштоосу менен бийлик башына кашык ойнот-
кону эле эмне? Ушунусу үчүн Ельцинге Ысык- Көл жээгине 
эстелик тургуздук. А. Токталиев деген адвокат - «максимо-
вичтин» айтымында Акаевди келсин деп суранып, андан 
дагы кечирим сурашыбыз керек экен. Бул мырза эл кайда, 
эмне абалда калганын, Акаев кайда экенин дагеле билелек 
өңдөнөт. Акаев он төрт жыл ичинде элдин байлыгын уурда-
гандан тышкары өлкөнүн жана элдин арнамысына орду 
толгус сокку уруп, чоң жоготуу алып келди. Мунун ордун 
ким толтурат? Качкын президентти ким жоопко тартат? 

Бизде укук коргоо органдарында иштегендердин 
көпчүлүгү сатылгыч жана коррупцияга баткандар. Аларга 
үмүт артып бекер. Бийликке эми келгендер да Акаевдин 
жакын аптабачылары экендигин күн өткөн сайын далидеп 
жатышат. Ак үйгө: «Сиз чапкан жол менен баратабыз, ур-
маттуу Аскар Акаевич!» деген жазууну илип коюш гана 
калды.  

- Адам өзү алсыз, оома жан болот тура. Ал кандай 
чөйрөгө туш болсо кийинкиси ошого жараша кетет экен. 
Мына Акаев Европалык маданияты, билими бар адам. 
Чыгыштын чөйрөсүнө түштү эле, ага деле алда немедей 
көнүп, кошоматка кадимкидей корстон болуп, бара - бара 
ансыз туралбай калбадыбы. Көрсө, түпкүрүндө бош, 
мүлтүлдөгөн жан экен да. Болбосо, жанагаинтип баланча 
процент деп шапке сураган бир эле чиновникти өзү ачык 
айтып, элдин көзүнчө жазалап койгондо, башкаларга сабак 
болмок. Ал үчүн биринчи жетекчи акылдуу, таза жана 
бийик адам болушу керек да.  
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- Чынын айтканда, Акаевдин бирдемени түшүнмөк 
турсун, дегеле кеп жебегени көрүндү. Себеби, 15 жыл бою 
«мен, мен» дегенге көнүп алган тура. Анын үстүнө биз дагы 
өз убагында кылыктарын бетине айтпай, жаман үйрөткөн 
турбайбызбы.  

Мына жакында Сербия президенти Милошевичти 
«Югославиядагы айрым этносторго геноцид жасаган» деп 
соттоп атышып, ал өлүп калды. Акаевге да «өз элине гено-
цид кылган» десек туура болчудай. Геноцид - элди масса-
лык түрдө өлтүрүү дегенден башка экинчи маанисинде «эл-
ге оор турмуш шартын түзүп, анын негизинде элдин бир 
бөлүгү тентип, курмандыкка учурап, жалпы элди 
кыйынчылыкка алып келет» деп түшүндүрүлөт. Кыргыз-
стандын акыбалы так ушундай болуп жатпайбы. Башка 
өлкөлөргө кеткен канча кыргыздардын дайны жок. Кыр-
гызстандын Россиядагы өкүлчүлүгүнүн суроосу боюнча, са-
молет жана поезд менен Кыргызстанга өлүктөрдү алып 
келүүнүн баасы 50% арзандатылганы маалым болот»- деп, 
даректүү маалыматтарды Касым Исаев белгилейт.  

Андан ары «Жүгүнүп жашап жүргөн киши кантип эл 
башкара алсын?» - Касым Исаевдин « De - Факто» №12 
бейшемби, 17 - май, 2007 - жыл. Гезитине жарыяланган 
макаласынан А. Акаев жөнүндөгү үзүндүгө кайрылып 
кетүүнү ылайык көрдүм 

- «Март революциясы болду, анан чын эле таптакыр 
кадрдан кур - жалак калганбызбы, Акаевдин куйругу болуп 
келген мурдагы чиновниктер реанимацияланып, эмне үчүн 
тирилип чыга келишти? 

- Бул нерсе Усубалиевдин убагында эле башталган. 
Совет убагында бизди 25 жылча бир эле киши башкарды. 
Анын ордуна жок дегенде 3 - 4 киши алмашылганда кадр-
лар да өзгөрүп, бүгүнкү күндө ар кайсы түшүнүктөгү, 
деңгээлдеги кадрлар бар болмок. 24 жыл бою орточо 
деңгээлдеги жетекчи болгондон кийин тегерегинин бар-
дыгына өзүнөн төмөн кишилерди чогултуп алган. Ошондо 
Кыргызстандын кыйын атуулдарын жоготкон. Кийинки 
бийликке келгендер муруңкунун «куйруктары» болуп кал-
ган. Элибиздин шору экен, эгемендүү мамлекет болуп кал-
гандан кийин Акаев президент болуп келди. Тегерегине 
өзүнөн төмөн адамдарды чогултуп алып, бийликте 15 жыл 
отурду. Ал кеткенден кийин анын ордуна жана тегерегине 
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келген адамдарды көрүп турасыңар. Өткөндө бир карыянын 
сөзү мага жакты. «Минтип отурсак, отура беребиз да. Бий-
лик алмашсын. Биздин дагы кичинекей Путинбайыбыз ке-
лип калгысы бардыр» дейт. Азыр таптакыр жаңы, татыктуу 
кадрларга жана жаш муундун өкүлдөрүнө орун берчү мез-
гил келди» - деп корутундулайт, - Касым Исаев.  

А. Акаев Кыргыз мамлекетин туңгуч президент болуп 
2005 - жылдын 24 - мартына чейин башкарып келди. Мез-
гил учкан куштай зымырап тез эле 15 - жыл билинбей өтүп 
кетти. 1990 - жылы туулган наристелер бүгүнкү күндө уул-
дары эр жетип, кыздары бойго жетип отурган учур.  

Ушул өткөн мезгил, А. Акаев үчүн эң эле кыска 
мөөнөттөй сезилип, бийликтен кеткиси келбей, аппетити 
араандай ачылып, дагы бир беш жылдык мөөнөттү самап 
турду.  

1990 - жылдын аягында Россия менен Кыргызстан 
Президенттерине бирдей кырдаал түзүлгөнү белгилүү. Эки 
Конституцияда тең Президент эки ирет шайланууга укук-
туу. Акаев биринчи жолу советтик закон менен парламенте 
шайланган. Анын мөөнөтү дагы конституцияда так белги-
ленген. Дагы бир мөөнөткө шайланууга укугу барбы, жок-
пу? Россиянын конституциялык соту «жок» деп так кесе 
айтты. Кыргызстандын конституциялык соту мыйзам 
иликтеп башты оорутуп отурбай «укугу бар» деди.  

Натыйжасы? Акаевдин авторитардык бийлиги, режи-
ми орноду. Конституциялык башаламандык башталды. 
Акаев акыры мыш болуп, өлкөдөн качып тынды.  

 

ККөөпп  жжаашшаапп,,  ккөөппттүү  үүййррөөнн..  
 
Окурманга белгилүү болсун үчүн менин замандашым 

сегизинчи он жылдыктын каарманы - кыргыз пенсионери 
Касым Исаевдин ким экендигин тааныштыра кетмекчи-
мин.  

Касым Исаев 1938 - жылы Ысык-Көл облусунун Жети - 
Өгүз районундагы Чычкан (азыр Жеңиш) айылында туул-
ган.  

1955 - жылы Фрунзедеги финансы - кредиттик техни-
кумун, ал эми 1960 - жылы Москвадагы мамлекеттик эко-
номикалык институтун окуп бүтүргөн.  
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1957 - жылы таалайлуулардын катарына кирип, 
жаштар менен студенттердин Москвада өткөн бүтдүйнөлүк 
VI фестивалына катышат. Ошентип ак таштуу шаар Ка-
сымды арбап калат. Таалайына жараша көп өтпөй борбор-
дук жогорку окуу жайлардын тажрыйбасын үйрөнүү ката-
рында СССР ЖОЖ Министринин приказынын негизинде 
Москвадагы мамлекеттик экономика институтуна (азыркы 
Россия экономика академиясы) которулат жана аны ийги-
ликтүү аяктайт.  

Экономист Исаевдин эмгек жолу Фрунзе машина куруу 
заводунда (кийинчерээк «Кыргызавтомаш») башталат. 
1961-жылы борбордук окуу жайлар менен илимий мекеме-
лерге аспиранттар тандалып калат. Касымдын көктөн изде-
гени жерден табылып, өлкөнүн борборунан илим улантуу 
сунушу түшөт. Москвада ал 35 жылдан ашуун жашайт деп 
анда кимдин оюна келиптир! 

Аспирантураны аяктагандан кийин республика өкмөтү 
Исаевди СССР Министрлер Советинин алдындагы Кыргыз 
ССР Совминин туруктуу өкүлчүлүгүнө ишке жиберет. Анда 
ал экономика, план, финансы жана соода маселелерин 
тейлейт.  

1971 - жылы СССР Госпланына ишке өтөт. Бир кызык 
жагдай: алгачкы аңгемелешүүдө Исаев СССР Госпланын 
коллегия мүчөсү Михаил Первухинге туш келет. Ал Никита 
Хрущевдин (ЦК КПССтин генеральный секретары) 
өкмөтүнүн башчысынын биринчи орунбасары болуп туруп, 
Маленков, Молотов, Каганович ж. б. партияга каршы тобу 
дегендерге илинип, куугун - сүргүн көргөн.  

А киши талапкер менен аңгемелешкенден соң туулган 
жерин сурайт. Касым айтып берет. Первухин күлүп жибе-
рет. Оңтойсуздана түшкөн Касымга өңүтүн түшүндүрүп, бул 
бөлүмгө кыргыз жердешчилигин ачыш керек экен дейт. 
Анткени эки орунбасары тең - Виктор Павленко менен Гри-
горий Черемисин аркандай мезгилде Кыргыз ССР Госпла-
нын жетектеп кетиптир. Павленко 50 -жылдардын башын-
да Кыргызстанга арнап китеп жазган.  

Ошентип жаш адис Исаевдин кызмат даражасы 
өскөндөн өсө берет. Ал арада кайсы кызматты гана аркала-
бады: СССР Госпланынын улук эксперти, Орто Азия респуб-
ликалары боюнча баш адиси, Казак ССРи жана Орто Азия 
республикалары боюнча бөлүмчөнүн начальниги, СССР Гос-
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планынын бөлүм начальнигинин орунбасары… Исаев Бор-
бор Азия республикаларынан башка Закавказья республи-
каларына да кураторлук кылды.  

Касым Исаев Кыргызстандын көптөгөн көрүнүктүү иш-
мерлери менен бирге иштеп, пикирлеш болгонунуна 
сыймыктанат. Анын айтымында, Кыргыз ССР Министирлер 
Советинин төрагалары Болот Мамбетов менен Акматбек 
Сүйүмбаев, Кыргызстан Компартиясынын БК секретары 
Бейшенбай Мураталиев, СССР Министирлер алдындагы 
Кыргыз ССР Министирлер Советинин туруктуу өкүлү Ка-
дыркул Качкеев, республика Госпланынын жетекчилери 
Сопубек Бегалиев, Сергей Моисеев, Казы Дыйкамбаев, со-
ода министири Абды Сүйөркулов, суу чарба жана мелиора-
ция министири Султан Ибраимов, финансы министри Али-
аскар Токтоналиев ж. б. ага - жаш адиске чоң таасир тий-
гизди.  

1987 - жыл - Касым Исаевдин өмүр жолундагы өгөчө 
жыл болду. Аны СССР Госпланында Казак ССРи Жана Орто 
Азия союздук республикалары боюнча бөлүмчөгө началь-
ник кылып дайындашты. Кийинчерээк бул окуяга ой 
жүгүртө келип, мында Казакстан менен Өзбекстандын тие-
шелүү уюмдарынын жетекчилери бир топ маанилүү роль 
ойногонун Исаев түшүндү.  

СССР Госпланында анда КПСС БК саясый бюросунун 
мүчөлүгүнө кандидант, СССР Министирлер Советинин төра-
гасынын биринчи орун басары Николай Талызин жетек-
течү. Кадрлар бөлүмүнүн начальниги Исаевдин кандидату-
расын көрсөткөндө, Талызин ачык эле түшүнбөстүгүн айтат, 
өзбектер менен казактарды кыргызга башкартууга болбойт 
дегендей. Арийне, ал республикалардын тийиштүү жетек-
чилеринин өздөрү Исаевди коюп бериңиздер деп өтүнүп 
атканын айткандан кийин ынанып, ал маселе дагы козгол-
боптур.  

80 -жылдардын орто ченинде Казакстан өкмөтүн Нур-
султан Назарбаев жетектечү. Исаев ага чейин аны сырты-
нан эле билчү (Казакстан Компартия БКсынын өнөр -жай 
боюнча секретары болуп тургандагы сүйлөгөн сөздөрүн, 
жазган макалаларын окуп). Кийинчерээк алар иште жакы-
ныраак тааныш болуп калышты.  

СССР өкмөтүнүн кеңешмесинде Казак ССРини 1986 - 
1990 - жылдардагы эл чарба өнүгүшүнүн беш жылдык пла-
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ны талкууланып, Назарбаев анда Казакстандын чарба ма-
селелерин чечүүдөгү союздук министирликтердин адресине 
ачуу сын айткан. Ага ыза болгон СССР өкмөт башчысы Ни-
колай Рыжков план долбоорун өткөрбөй, бир сутканын 
ичинде кайрадан карап, оңдоп чыгасыңар деп, СССР Гос-
планы менен Казак ССР Министирлер Советине тапшырат.  

- Ошондон кийин Нурсултан Абишевич мага : « Касы-
ке, не гыламыз ой? Жардам бер» деди. Түнү бою кагаздан 
баш көтөрбөй министирликтердин өкүлдөрү менен тырма-
лап чыгууга туура келди. Эртең менен азапты көп тарткан 
пландын долбооруна өзгөртүү киргизилүүлөр даяр болду, эң 
негизгиси, Рыжковдун сыноосунан жакшы өттү, - деп эске-
рет билинер - билинбес сыймык менен Исаев.  

Өзбекстан президенти Ислам Каримов көп жылы Өзбек 
ССР Госпланында иштеди. Баш адис болуп баштап, ал ме-
кеменин биринчи жетекчилигине чейин жетти. Ушуга бай-
ланыштуу Исаев төмөндөгү фактыны эскерет.  

1998 - жылы ал КПСС БК аппарат кызматкерлери ме-
нен Ташкентке командировкага келет. Өзбекстан өкмөтүнүн 
кеңешмесинде республика аймагына жаштарды эмгек ме-
нен камсыз кылуу максатында текстиль ишканаларынын 
42 филиалын жана цехтерин куруу тууралуу СССР 
өкмөтүнүн төрагасы Николай Рыжковдун СССР Госпланы 
менен Өзбек ССР Министирлер Советине таккан 
тапшырмасын талкуулап, үч күндүн ичинде сунуш бе-
рилүүгө тийиш эле.  

Арийне Өзбекстан өкмөтүнүн кеңешмеси кабыл алган 
чечимди Ислам Абдуганиевич тополоңун тоң кыла сындайт. 
Өкмөт төрагасынын орунбасары, Өзбекстан Госпланынын 
төрагасы бул жорукту мамлекет каражатын желге чачуу 
катары баалайт. Эмне дегенде, жумушчулар өзөгүн адисти-
ги төмөн аялдар түзөт, демек алар башты ташка урса да са-
паттуу продукция чыгарып бералбайт. Эли айдаган жакка 
көнгөн чыгыш республикасында мындай батыл пикирди 
албетте, эчким күткөн эмес. Бирок Каримовдун тууралыгын 
турмуш ырастады. Акыл айлантканга караганда куру 
кыялы арбын ал сунуш Өзбекстан өкмөтүнүн дубалынан 
ары узаган жок.  

Көп өтпөй Каримов бардык кызматынан алынды да, 
артта калган Кашка - Дарыя облусуна партия обкомунун 
биринчи секретары болуп кетти. 1990 - жылы Өзбекстан КП 
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БК биринчи секретары Рафик Нишанов Москвага СССР Жо-
горку Советинин Улуттар Кеңешинин төрагалыгына чакы-
рылып, анын ордуна Ислам Каримов дайындалды. Бир 
жылдан кийин эгемендүү Өзбекстан Республикасынын пре-
зиденттигине шайланды. Тагдыр ушинтип күтүлбөгөн жер-
ден таптакыр башка нукка бурулду.  

Каримов Исаевдин эсинде айкын акыл айланткан же-
текчи катары калды. Ислам Абдуганиевич талаш 
жүргүүзүдөн, өзүнүн тууралыгын далилдөөдөн эч качан тар-
тынбаган киши. Ал СССР Госпланынына ардайым келип, 
пахта даярдап өткөрүү көлөмүн азайтканга жетишчү. Бу 
айыл чарба маданиятынан бошогон жер аянттары дыйкан-
дарга огородго берилчү. Ансыз түштүк дыйкандарынын 
көргөн күнү эмне?!.  

 

««ББииййллиикк  ээллддии  ттүүккүүррүүпп  ккооююууддаа»»..  
 
Касым Исаев кыргыздын чыгаан уулдарынын бири ка-

тарында кыргыз жерин, өз ата - мекенин эң жогору 
бийиктикте сүйгөндөрдүн алдыңкы катарында тур-
гандыгын төмөндөгү ( «Апта», коомдук саясий гезит, №13 
(133), 10 - апрель 2008 - жыл,) макаласы далилдеп турган-
сыйт: 

«Союз убагында эле көлдүн толкуну адамзатка пайда-
луу да, кирешелүү да делип, ар кайсы республика Ысык - 
Көл жээгин бойлото түрдүү эс алуу жайларын курганга 
жетишкен экен. Алардын арасынан Казакстан тарап озунуп 
төрт пансионатын расмий менчиктөөгө белсенип турат. 
Ысык - Көл районунун Бозтери айылындагы «Саамал», 
«Казахстан университети», «Казахстан» санаториясы, Ко-
румду айылындагы «Автомобилист Казахстан» деген эс 
алуу жайлар 1991 - жылдагы келишим боюнча Кыргыз-
станга өтүш керек деген сыяктуу негизги себептерин жи-
ликтеген көптөгөн талкуу, жыйын мурдагы, кийинки Жо-
горку Кеңештин сессияларында дагы ого эле көп, байма - 
бай талкууланып, бирок берилбей келди.  

- Касым Исаевич, бийлик өкүлдөрү Көлдөгү пансионат-
тар Казахстандын акчасына курулган деген мисалды кел-
тиришип, казактардын менчиги дешүүдө. Буга ишенсек бо-
лобу? 
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- СССР учурундагы жалпы мамлекеттик менчик, ко-
оперативдик - колхоздук менчик жана ар бир адамдын же-
ке менчиги болгон. Ар бир республиканын менчиги деген 
болгон эмес. Пансионаттар болсо убактылуу гана башкалар 
пайдалана алышат деп жазылган. 1992 - жылы союз кула-
ганда ар бир республиканын ичинде болгон мүлктөрү 
өзүндө менчик болуп калат деген келишимге кол коюшкан, 
баары калган. Анан мамлекети үчүн күйгөн жетекчилер 
баарын сактап, андан ары өстүрүп кетти. Бизде болсо Акаев 
деген окумуштуу келип, тажрыйбасы жок адамдарды теге-
регине чогултуу менен баарын тозутту. Бир эле мисал кел-
тирейин, 1992 - жылы Москвадан келсем, өкмөттүн жыйы-
нына катышыңыз деп суранышып калды. Кирсем өлкөдөгү 
самолетторду Барнаулга айдап кетишти, заводдордун те-
тиктерин вагондор менен ташып жатат деп баары өкүрүп - 
кыйкырып, ызы - чуу болуп жатышкан экен. Акаев мамле-
кеттин ичиндеги мүлк Кыргызстандыкы деп чечимге кол 
койгон. Бирок аны сактап калууну уюштурган эмес. Ору-
стар булардын шалаакылыгын билип, керектүүнүн баарын 
ташып кетишти. Кудайдын буйругубу же кыргыздын шор-
келдей багынабы, айтор, ошондон тартып бүгүнкү күнгө 
чейин бийликке жалаң тажрыйбасы, акылы жок адамдар 
келгендиктен, азыр КМШ мамлекеттеринин ичинен эң на-
чар, алсызына айландык. Башындагы адам сук болгондон 
кийин төмөнкү кызматтагылар өлкөнүн кызыкчылыгы 
эмес, жалаң өздөрүнүн кызыкчылыгы менен болуп каларын 
турмуш көрсөттү, азыр да кайталанууда.  

Ооба, 24 - мартта бийлик алмашканда кемчиликтер 
эми оңолот экен деп, жалпы кыргызстандыктар 
сүйүнгөнбүз. Тилекке каршы, булар мурункудан да ашып 
түшүп, элди талап - тоноо менен байлык топтоого ки-
ришти.  

-Союздун казынасы бир болгон дедиңиз. Анда эмне 
үчүн казактардын же өзбектердин пансионаты деп коюш-
кан? 

-Ысык - Көл «бүткүл союздун эс алуучу жайы» деген 
статус алган. Анан жалгыз Кыргызстан баарына шарт 
түзүп, баарын куруп, жалгыз тосуп алалбагандыктан, убак-
тылуу пансионаттарды өздөрү куруп, эс алуу үчүн кошуна 
республикаларга уруксат берилген. Ошондой эле, маселен, 
Чаткал, Алай жакта, Өзбекстандын, Тажикстандын малы 
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жайлап келчү. Ал эми бизде мал бакканга жер аз болгон-
дуктан Казахстандын Кенесанархайына барып жайлап - 
кышташчу. Союз ыдырагандан кийин биз барбай калдык. 
Жамбулдуктар Таласка келип жайлашчу, алар да келбей 
калды. Биздикилер ал жерлерге сарайларды курган. А эмне 
үчүн кийин казактардан Кыргызстан курган сарайлары 
биздики деп айта алган жокпуз. Айтмак турсун бизди жа-
кын жолотуп да койбойт. Ал мал чарбачылыгына тийиштүү 
болгондуктан көтөрүлгөн жок да. А Ысыккөл болсо жердин 
көзү. Бул жерде эс алса да, акча тапса да болот. Ошондук-
тан баарынын көзү кызарып турат.  

Мисалы союз кезинде Крымда дагы бир топ республи-
калар эс алуучу жайларды куруп, эс алып келишкен. Баш-
касын айтпаганда Москванын баардыгы эле Крымда эс 
алышчу. 1992 - жылы ушул боюнча катуу талаш чыкканда 
мен да барып СНГнын чогулушуна катышкам. Бирок, Укра-
ина катуу туруп бербей койгон. Казахстандыкы деген төрт 
пансионатты бербейбиз дей албай кылтылдап жатабыз, а 
Крымда Россиянын не деген эс алуучу жайлары бар эле. 
Бербейбиз деди, бүттү. Ошондо Россия  премьер - министри 
Е. Гайдар: «Бул маселе силерде да бар кыргыздар» деп 
кыйытып айтканы эсимде. Анын айтканы мына эми келип 
жатат. Ошол убактардагы документтерде «пансионаттар 
убактылуу колдонулуп келген Өзбекстан менен Казахстан-
дыкы» деп туура жазылган. Каалаган учурда биз өзүбүзгө 
алып алмакпыз. Анан тигилердин менчиги деген болбогон 
сөз. Эскини айтпай, баарын жаңыдан түзүү керек. Аны биз-
дикилер кылбай жатат. Ошондон улам бирдеке алганбы 
деп ойлойт экенсиң. Мүмкүн Назарбаев менен куда болгон-
до Акаев берип койгондур. Анда кайра карап чыгалы деп 
чечкиндүү эле маселени коюш керек. Эгер ошол учурдагы 
Акаевдин кемчилигин оңдобосо, анда эмнеге Акаевди жа-
мандайт. Азыр менчикке берсе, алар эч качан биздики бол-
бой калат.  

-Касым Исаевич, казактар Каркыра жайлоосуна да көз 
артышууда… 

-Каркыра кооз жайлоо. Мында да казактар убактылуу 
малын багып келишсе керек эле. Эми бизге бергиле деп 
абдан туура эмес маселе коюп, күчкө салышууда. С. Алама-
нов Каркыранын ордуна башка жерден жер алганбыз деп 
жатат. Эгер алса кандай жер, кайсы жерден экенин так-
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ташса, ойлонуп көрсө болот. Бирок, баары жең ичинен че-
чилгендиктен түшүнүксүз болууда. Анткени, Үзөңгү - Кууш 
да ошондой кеткен. Мен Абрамзондун китебин карасам, 
Үзөнгү - Кууш илгертеден бери менин чоң аталарым жай-
лап жүргөн кыргызга тиешелүү жерлер экен. Бирок, берип 
жиберишти.  

-Эгер Каркыранын ордуна жер алынса болот дегендей 
кылдыңыз. Бизге бериле турган жер таштак, эч нерсе 
өспөгөн жер деп Азимбек Бекназаров айтып жүрбөйбү? 

-Бир нерселерди өстүрсө болот, пайдасы көп деп башка 
бирөө да айтып чыкты. Аны көрүп келбегендиктен так ай-
талбайм. Бирок, биз эгемендүүлүктү алгандан бери жең 
ичинен макулдашуу өнөкөткө айланды. Бир маселени 
чечээрде бардык жагынан карап, элге туура түшүндүрүп, 
ачык чечүү деген нерсе бизде жок. Биздикилерди сен 
кыйынсың деп далыга чаап койсо болду, баарын жайлайт.  

-Ысыккөлдүктөрдүн «Акыл ордо» коому жыйын куруп 
берилбесин деп каршы чыгышты.  

-Мен деле кыргыз уулу катары берилбесин дейм. Ант-
кени, мен да кантип берилип жатканына түшүнбөй жатам. 
Тез арада өкмөт элге чыгып түшүндүрүүсү керек. Бул убакка 
чейин эч кимиси айткан жок. Мынча жерди беребиз, тиги-
ни алабыз, биз уттук деп Аламанов гана төш кагууда. Ала-
манов эмес, Өкмөттүн башчысы айтсын. Жоопкерчилигин 
премьер же президент мойнуна алсын. Булар антишпейт, 
себеби, баары жашыруун чечилип жатат. Ошондуктан элде 
нааразычылык күчөп жатат.  

-Эл берилбесин деген талапты туура коюп жатат деп 
ойлойсузбу, себеби, экономикалык мамиле деген да бар 
эмеспи. Бийлик ушуну көздөп жаткандыр? 

-Эл атынан түзүлгөн бийлик, элге эмне жасаганын ай-
тып туруш керек. Биздин бийликтин көзүнө сайып, айыбын 
ачса да унчукпайт. Кыргызчылыкка, эски тымпыймалыкка 
салып башкарып жатышпайбы? Өзүнө керек учурда гана эл 
билет деп элге сала коюп, өзүнүн каалаганындай бурмалап 
шайлоо өткөрүп алат. А сатыла турган нерседе элди 
«түкүрүп» коюуда. Өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын 
чечүүдө. Чатактын баары ушундан чыгып жатпайбы. Кечээ 
эле Акаев баарын сатты деп Бакиев өзү өкүрүп митингде 
жүрбөдү беле? Ошондо эл ишенип, тактыга көтөрдү да. Ака-
ев кетирген кемчиликтерди жойот экен деп ишенгенбиз, 
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бирок, бийликке келгенден кийин баарын унутуп, элди ал-
дап кетти. Азыр болсо Хан болгусу келип жатат.  

2000 - жылдары Акүйдөгүлөр Акаевди мактап эле оту-
рушчу. Эл жаман көргөнүн Акаевге айтпай жүрүп жай-
лашты. Азыр да Бакиевдин тегерегиндегилер сизди эл 
жакшы көрөт деп мактап отурушат. А чындыгында азыр 
Бакиевди жактырган бир да «честный» адамды көрбөйсүң. 
Карапайымдан, билимдүүдөн кимисинен сураба, бул прези-
дент болбой калды, көпкө узабай калды дейт. Ушинтип эл-
ге жаман көрүнүп турганын билген Назарбаев келип күчкө 
салып, маселесин чечип кетип жатканы түшүнүктүү да.  

Маектешкен журналист- Зулпукаар Сапанов.  
 
А. Акаев өлкөнү кыйроого дуушар кылды. Акаев бий-

ликке келгенде Республика агрардык - өнөр жайлык өлкө 
эле. Эч кандай сырткы карызы жок болчу, заводдор, фаб-
рикалар, колхоздор, совхоздор жүз миңдеген кишилерди 
жумуш менен камсыз кылып иштеп турган. Бүгүн ал «аг-
рардык өлкөгө» айланды, жүз миңдеген гектар жерлерди 
камыш басып же шор каптады, ирригация системасы жыл-
дан - жылга катардан чыгып, завод, фабрикалар токтоп ту-
рат, пахта, кант кызылчасы, дан эгиндери өзүн - өзү капта-
бай, коррупция, бангилик, кылмыштуулук жүз эселеп өстү, 
айылдарда жана райондордо маданият 60 - 70% кыйроого 
учурады. Жумуш жоктугунан жүз миңдеген мекендештери-
биз мекенин таштап кетүүгө аргасыз болуп, бүгүн бөлөк 
жерде жашап жүрүшөт.  

Кыргызстандын ар бир жараны (жаңы туулган ымыр-
кайларды кошкондо) 16 миң сомдон карыз, ал эми мамле-
кеттин болсо 2 млрд. доллар тышкы карызы бар. Статисти-
калык маалыматтар боюнча (2006 - ж) бүгүн республика-
нын 1млн. 400 миң тургуну күнүнө 14 сомго, 1млн. 800 миң 
киши 21 сомго жашап жатат, баары болуп 3 млн. 200 миң 
жаран жакырчылыктын чегинде турмуш өткөрүүдө. Мисал-
га алсак, Баткен областынын 27%калкы башка жактарга 
көчүп кетишти, кедейчилик 77%га жетти.  

Акаевдин тушунда бийликтин кадыр - баркы калбай, 
эл өзүнө, мамлекетке, келечегине ишеничин жоготту. Акаев 
бийлик жүргүзгөн жылдар тарыхта экономиканын, мада-
нияттын, илимдин жана Кыргызстандын элинин адеп - 
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ахлагынын кыйрашы, ички жана тышкы миграциянын бо-
луп көрбөгөндөй күчөшү катары кирди.  

Акаевдин доорунда кыргыз калкынын тарыхында кара 
так болуп жазылып калган каргашалуу төмөнкү окуяларды 
окурмандын таразасына коюп, ага адилет баа берилишине 
ишенем. Ал окуялардын бири менин кичи мекеним болгон 
Чоң - Алайдагы Кара - Тейит айылын бомбалоо.  

Кара - Тейит айылы Тажикстандын Жерге - Тал району 
менен чектешкен. Аксуу дарыясынын жээгинен орун алган. 
Кара - Тейит айылы бир тарабынан коңшулаш Карамык 
кыштагы менен абдан жакын аралыкта турса, айылдын 
аркы чети капчыгайдын башталышына барып такалат. 
Андан ары капчыгайды өрдөп Кара - Жылга, Кулданбес, 
Бокбаш жайлоолоруна жол кетет.  

Капчыгайдын эң төрүндөгү Бокбаш жайлоосу бир тара-
бынан Жерге - Тал району, экинчи тарабынан Баткен облу-
су менен чектеш. Бул жайлоону Карамык, Кара - Тейит 
айылдарынын тургундары жазындасы жайыт катарында 
пайдаланышат. 1999 - жылдын август айы. Жайлоонун 
Жерге - Тал жагындагы бөксө тоолордун бетинде өскөн жа-
пыс арчалардын арасына белгисиз куралдуу адамдардар-
дын тобу келип (Сакалчан - боевиктер) жашынышкан. Алар 
айылдагыларды коркутуп - үркүтүп, опузалап- нан, каймак, 
май, айран ж. б. азык - түлүктөрдү алып турушат. Бул кабар 
Карамык айылындагы чек ара заставасына жана Чоң - Алай 
райондук акимчилигине билдирилет. Карамык заставасы-
нын начальниги подпольковник Жолчу Жээнбеков жетек-
теген 9-10 чек арачы Бокбаш жайлоосуна чыгышып, 
жайлоодогу адамдарды кыштоого б. а. Карамык, Кара - 
Тейит айылдарына шашылыш көчүрүшөт. Өздөрү ошол 
жерде чатыр тигишип, жайланышып, кечинде жатып ка-
лышат.  

24 - август күнү булардын кыймыл аракетин тоо бе-
тиндеги арчалардын арасында жашынып отурушкан «са-
калчандар» толук байкап, көзөмөлгө алышат да, түн ичинде 
келишип аларды колго түшүрүшүп, абдан кыйнап сабап, 
колдорун байлап көздөрүн таңып Баткен тарапты көздөй 
барымтага алып кетишет.  

1999- жылдын 29 - август күнү Жекенди, Карамык, Ка-
ра-Тейит айылдарынын үстүндө белгисиз үч самолет айла-
нып учуп жүрүшөт да, күн кечтеп калганда Каратеит айы-
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лынын жогорку тарабына капчыгайдын бери жагындагы 
үйлөргө бир - эки жолу бомба таштап, Өзбекстанды көздөй 
учуп кетишет. Айылдын үстүнө түшкөн бомбалар жарылып, 
заматта эки адамдын өмүрүн кыйып, тогуз - он адамды оор 
жарадар кылып, 20дан ашык үйлөрдү жана короо сарай-
ларды талкалап кеткен.  

Кара - Тейит айлына бомба түшкөндөн үч күн өткөндөн 
кийин барып, айылдын акыркы абалын байкаганым эсим-
де. Чындыгында Кара Тейит айылы менин баамымда Чоң 
Алайдагы эң кооз айыл. Эки тарабынан тоо менен оролуп, 
Ак-суу дарыясы аралап, атайлап жасап койгондой, бир 
көргөн адам сөзсүз суктанары бышык эле.  

Бүгүн жарылган бомбанын кесепетинен айылдын 
көркү кетип, үйлөрдүн дубалдары жарылып, үстүндөгү ши-
ферлери осколкадан быт - чыты чыгып талкаланып калган. 
Айылдын бул көрүнүшүн сүрөттөп айтуу абдан кыйын. Бом-
ба жарылган жерден алыс эмес жердеги терекзардын 200 
түп теректин баштарын атайлап кыйып кеткендей жок. Ал 
эми бомба түшкөн жер көлчүккө айланып калган. Жалбы-
раксыз куну учуп турган дарактар ыйлап турган өңдөнөт. 
Ушул бомбанын түшкөн жерине Сулайманов Абдулазиздин 
үйү абдан жакын болгон. Үйдүн дубалдары урап, тамтыгы 
чыгып, талкаланып калган. Абдулазиздин өмүрлүк жары 
Карамат Кадырова, жети жашар кызы Урмат үйдүн ал-
дындагы огороддо сабиз отоп жаткан жеринде бомбанын 
осколкасы тийип ордунда мүрт кетишет. «Кудай бетин 
көргөзбөсүн алардын денеси канга боюлуп, топуракка жуу-
рулуп, ичи жарылып ичеги - боору, өпкө - жүрөгү бүтүндөй 
чачылып жатканын көргөнүмдө, өзүмдүн эсимди жоготуп 
коюптурмун. Бир топтон кийин- « Абдулазиз! - «Эсиңе кел!, 
Кайрат кыл!, деген бакырыктан кийин эсиме келдим. 
Мындай аянычтуу окуяны адам баласынын башына салба-
сын, деп кайгы - капасы көк түтүнгө айланып, жүрөгү жара-
ланганын, Абдулазизге жолуккан учурумда айткандары 
эсимде калыптыр.  

Бул каргашалуу күндө көбүнчө оор жабыр тарткандар-
дын дагы бири Зиамидин Машраповдун үй-бүлөсү. Алардын 
короо сарайына бомба түшүп, жашаган үйүнүн дубалдары-
нан жарака кетип, 3 уйу, 2 торпогу, 6 койу өрттөнүп жок 
болгон. Булар жок болгон малдар үчүн анчейин деле кейи-
ген жери жок. Эң негизгиси Зиамидин менен Шаарбандын 
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сүйкүмдүү кызы Сайкалдын бир колун осколка жулуп кет-
кенине зээндери кейишип, өкүнүчтө үшкүрүп отурушканы.  

Андан ары бомбалоонун кесепетинен оор жабыр тарт-
кандарын бири - Карыбеков Токтобек. Анын үйүнө снаряд 
түшүп, бүтүндөй үй жайы, короо сарайы толугу менен 
өрттөнүп кеткен. Үй ичиндеги идиш - аяк, кийим - кече, 
тамак - аш кыскасы үйдөгү тиричиликке керектүү буюм те-
римдеринен эч нерсе калбай өрттөнүп, күлү сапырылып 
калган. Бул үй-бүлөдө 9 жан болгон, Кудай сактап, алардын 
бардыгы аман эсен.  

Ал эми каргашалуу ушул күндөн төмөнкү атуулдар за-
пкы чегишкен, жүрөктөгү жарааттын тагы айыкпай жазык-
сыз жабыр тарткандар төмөнкүлөр: 

Сулайманов Абдилазиз, Алтымышов Олуякул, Карыбе-
ков Токтобек, Султанов Шайдилла, Машрапов Камал, Ал-
тымышов Тургун, Алтымышов Арстанакул, Кадыров Гам-
бар, Азимов Осмон, Кашеков Талант, Нуриллаев Мырза, 
Орозматов Дөөлөт, Закиров С. Сайитов Ж. Машрапов З. 
Убраимов Ж. Суранов А. Жогорудагы адамдар зар - муңун 
бир жаратканга айтып күн кечиришүүдө.  

Каргашалуу белгисиз үч самолет, кимдин көрсөтмө - 
буйругу же тымызын келишим менен бейпилдикте тири-
чилик менен алек болуп эмгектенип жатышкан Кара Тейит 
айылынын тургундарын бомбалоого ким себепчи экендиги 
азыркы күнгө чейин бүдөмүк бойдон калууда.  

Кантип эле Республиканын ошол мезгилдеги коргоо 
министри Э. Топоев, Кыргыз Республикасынын аба мей-
киндигин мыйзамсыз бузуп учуп келген самолеттордун 
кайдан жана кимдики экенин, анын кайсы багытта, кандай 
максат менен Кара - Тейит айылын бомбалоого дуушар бо-
лушун билбесин?.  

Мындай катачылыкка акыл эстүү кандай адам жол 
коюп, өзүнүн мекендештерин бомбалайт деп азыркы күндө 
да жооп таба албай жүрөм.  

Бул окуялардын окурмандар үчүн далилдүү болушун 
каалап, учурунда республикадагы гезит беттерине жа-
рыяланган маалыматтарга көңүл бурсак туура болчудай.  

 
 

«ОШ ЖАҢЫРЫГЫ» 
(Облустук коомдук - саясый гезит).  
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2 - сентябрь 1999 - жыл. № 79.  
 

ЖЖааллггаанн  ммааааллыыммааттттаарр  ддаа  ббииззддиинн  ддуушшммаанн..  
 
1. Чоң - Алай. 31 - августта бир катар аракеттердин на-

тыйжасында кечки саат 24тө барымтадагы 9 милиция 
кызматкеринин үчөө бошотулду. Алар Ы. Оморов, К. Баки-
ров, Т. Маматалипов. Буга чейин төрт жергиликтүү атуул-
дар бошотулган эле. Ал эми милиция кызматкери Сакалды 
айылынан Молдожанов каза болду. 29 - августта белгисиз 
самолеттордон Кара - Тейит айылын бомбалоодон жерги-
ликтүү калктан жарадар болгондор, каза болгондор бар. 
Бир нече үй кыйраган. Бул окуядан кийин айылдын 1012 
жашоочусу өз үйлөрүн таштап райондун борборуна кетүүгө 
мажбур болушкан.  

2. Баткен. Качкындардын саны 4 миңге жетти.  
Алар үчүн зарыл болгон бардык шарттар түзүлүүдө. 70 

палатка, 15 боз үй тигилип берилген. Жетиштүү азык - 
түлүк, кийим - кече жеткирилип жатат. Райондо 31 - август 
күнү Республикабыздын эгемендүүлүк күнү зор салтанат 
менен белгиленди.  

1 - сентябрга карата качкындардын мектеп окуучула-
ры үчүн 100 миң сомдук мектеп формалары таркатылды.  

Аскар Акаевдин тушунда тарых барактарына кара так 
болуп жазылып калган калкыбыздын эсинен чыкпай тур-
ган каргашалуу - трагедиялуу төмөнкү дагы бир кесепеттүү 
окуяны эстей кетмекчимин.  

 
 

ААккссыы..  
 

Кыргыз элинин тарыхында экинчи каргашалуу окуя 
болуп кара тамга менен жазылган Аксы окуясы экенин эч 
ким унута албайт. Республикага эгемендүүлүктүн, эркин-
диктин желеги желбиреп турганда бийликтеги «азамат-
тар» коомдун кызыкчылыгынан жеке өздөрүнүн кызыкчы-
лыгын жогору коюп, кырчындай жаш уландарды атып 
өлтүрүштү. Бул трагедиялуу, кайгылуу окуя өлкөнүн бирин-
чи президенти А. Акаев бийликте турганда, андан кийин 
2005 -жылы март ыңкылабынан кийин бийликке келген К. 
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Бакиев ошол учурда премьер министр болуп иштеп турга-
нын Аксылыктар жакшы билишет.  

2007 - жылдын 17 - мартында өлкөбүздүн президенти 
К. Бакиев Аксы жергесине келип, жазыксыз курман болгон 
6 - жигиттин арбагына кураан түшүртүп, бул эскерүүгө ка-
тышкан Аксы элине төмөнкүдөй кайрылуу жасаган.  

Анда ошол кайрылууга окурман менен чогуу көз кы-
рын салалы.  

«17 - март 2002 - жыл өлкөбүздүн тарыхында, жалпы 
Кыргызстан үчүн кайгылуу күн болуп калды. Кара так ката-
ры калган кайгылуу күн. Мындан туура беш жыл мурда 
бейкүнөө элди карай атылган октун үнү бүгүн да ар би-
риңиздердин кулагыңыздарда жаңырып, жүрөгүңүздөр да 
ооруп турганы турган кеп.  

«Аксы окуясына түз тиешем да, күнөөм да жок экенди-
гине карабай, мамлекеттик ошондой жогорку кызматта 
(өкмөт башчысы - премьер министр) болуп тургандан кий-
ин өзүм отставкага кеткен элем -дейт К. Бакиев. Ошондо 
кызматынан өз эрки менен кеткен жалгыз мен эле болдум. 
Жүрөк үшүн алган бул алаамат окуянын алдын алып бол-
турбай коюуга жетишпей калганыбызга, бул каргашалуу 
окуянын изин жетекчи катары күн алдын туюп - билүүгө 
чамабыз жетишпей калгандыгына чындап өкүнөм. » Сиз-
дер кайгыга муунуп турган ошол күндөрдө астыңыздарга 
келдим. Элден айланса болот. Кыргыздын улуу сөзү бар 
эмеспи «Астыңа келсе атаңдын кунун кеч» деген. Бийлик 
тараптан ок атылып, кан жутуп турушса да Аксы эли 
ошондо мени туура түшүнүү менен кабыл алышып, чын 
дилден чыккан сөзүмдү угушкандарына бүгүнкү күнгө чей-
ин ыраазы болом. Кырчындай өмүрү кыйылган жигиттер-
дин убалы, элдин каргышы соо калтырбайт экен. 
Күнөөлүүлөр негизинен жазасын алды дейт элем. Эл жерине 
батпай тентип жүрүштүн өзү да чоң жаза эмеспи. Сөз ким 
жөнүндө болуп жатканын өзүңүздөр да түшүнүп турасыздар. 
(17 - март, 2007 -ж).  

Аксы району Боспиек айылы. Курман болгондорго ме-
мориал тургузулуп өзүнүн укугун коргогон бейкүнөө элине 
бийлик эч убакта курал көтөрбөшү керек. Бул тарыхта гана 
калышын каалайм. Эч убакта Кыргыз жеринде мындай 
окуянын кайталанышын каалабайм. Эстеликте аттары жа-
зылып турган кырчындай азамат жигиттер кыргыз мамле-
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кетинде демократиянын түбөлүк орношу үчүн өз өмүрлөрүн 
беришип, шейит кетишти. » 

Акаевдин адилетсиз бийлигинен акыйкаттык, чындык 
издеп чыркыраган аксылыктарды кайберен аткандай 
аткылап, уруп - сабап, күч менен тараткан каргашалуу 
окуя. Анда жазыксыз алты адам окко учкан. Жаш аялдары 
жесир, чиедей балдары жетим калып, алардын кайгы - 
муңу аликүнгө чейин тарай элек. Алардын көксөөсүн суутуп, 
кайгы - муңун жеңилдетиш үчүн окко учкандарга түздөн - 
түз күнөөкөр адамдар жоопко тартылып, жазасын албады.  

2002 - жылдын 18 - мартында Өкмөт үйүндө Кыргыз 
республикасынын Премьер - министри К. Бакиев Жалал - 
Абад облусунда түзүлгөн абал боюнча массага маалымат 
каражаттарынын өкүлдөрү үчүн пресс - конференция 
өткөрдү. Пресс- конференцияга Кыргыз республикасынын 
Генералдык прокурору Ч. Абышкаев, Кыргыз республика-
сынын ички иштер министри Т. Акматалиев катышты.  

2002 - жылдын 17 - мартында Жалал -Абад облусунун 
Аксы районунун аймагында чукул кырдаал түзүлдү. Бир 
топ адамдар, А. Бекназаровдун үстүнөн болуп жаткан сот 
процессинин кырдаалынан пайдаланып, уруксат берилбе-
ген митингдерди жана көчө жүрүштөрүн уюштуруп, ал ча-
ралар массалык тартипсиздикке алып келген. Эч нерсени 
көзгө илбеген адамдардын деструктивдүү көкүтүүсү менен 
укук коргоо органдарынын ортосунда кагылышууну 
уюштуруп, админстративдик имараттарды талкалоого ара-
кеттенишкен, укук коргоо кызматкерлерине таш, 
күйдүрүүчү заты бар бөтөлкөлөрдү жана башка предметтер-
ди ыргытышкан.  

Аксы райондук мамлекеттик админстрациясынын 
башчысы Ш. Осмонов жана райондун прокурору А. Калда-
ров акциянын катышуучулары менен жолугушуп, алардын 
жасап жаткан иштери мыйзамсыз экендигин түшүндүрүшкө 
аракет кылышат. Бирок, мындан оң жыйынтык чыккан 
жок. Автобус жана башка машиналардан түшкөн, арасында 
мас абалдагылары да болгон топ, жаңжал чыгарып, бий-
ликтин өкүлдөрүн ташбараңга алышкан.  

Бул башаламандыктын натыйжасында, топтун ичинен 
бычак сайуу жана оор нерсе, болжолдуу алганда, артынан 
таш менен башка урулган соккудан улам 2 адам каза тап-
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кан, 5 адам, анын ичинде милиция кызматкерлери да жа-
ракат алып, райондук ооруканага жеткирилген.  

Ушул башаламан тополоңдо бийлик тарабынан жөө 
жүрүштүн алдында келе жатышкан жергиликтүү тургун-
дарды көздөй мылтыктан ок чыгарылып, жазыксыз кыр-
чындай 6 жигит окко учуп каза табышат.  

Жалал - Абад облусунун Аксы районунун Каражыгач 
айылында 17 - март күнү түшкө жакын Кыргызстандын 7 
облусунан, саясий партиялардан, укук коргоочулардын 
өкүлдөрүнөн шайланган 16 судьядан турган Элдик сот Аксы 
окуясы боюнча айыптоочуларды, жабырлануучуларды, 
шектүүлөрдү угуп, бул кылмыштын күнөөкөрлөрү деп, ошол 
кездеги КРнынпрезиденти А. Акаев, премьер - министр К. 
Бакиев баш болгон 41 чиновникти атады.  

2002 - жылдын 17 - мартында Боспиек айылынын жа-
нында депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу талабы ме-
нен Кербенге пикетке бараткан жеринен укук коргоо кыз-
маткерлери тарабынан Эркинаалы Четинбаев, Сатымбай 
Үркүмбаев, Кадыркул Сапаралиев, Советбек Тагаевдер аты-
лып өлтүрүлгөн.  

Ал эми 2002 - жылдын 18 - мартында Кербен айылын-
да үйүнүн жанында турган жеринен укук коргоо кызмат-
керлери тарабынан Эльдар Анарбек уулу атылып өлтүрүлсө, 
ошол эле күнү Медетбек Бекмуратов Аксы райондук ИИБ-
нын имаратында милиция кызматкерлери тарабынан 
токмоктолуп, ошонун натыйжасында каза болгон.  

Өткөн жылы 17 - мартта Каражыгач айылында беш 
жылдык эскерүү митингине КРнын президенти К. Бакиев 
өзү катышып, Аксы окуясы боюнча кылмыш ишин 
бүткөрүүгө убада берген. Бирок, аксылык жабырлануучулар 
негизги күнөөкөрлөр жазаланбай, ортоңку катардагы беш 
адамды жазага тартып коюуну, алаксытуу максатындагы 
эле бийликтин кезектеги жүрүшү катары баалашып, Аксы 
окуясы боюнча Элдик сот өткөрүштү.  

Элдик сот өз өкүмүн чыгарды.  
Элдик сот бардык тараптарды сурап бүткөндөн кийин 

Аксы окуясы боюнча 41 адамды күнөөлүү деп таап, соттун 
өкүмүн Мукар Чолпонбаев окуду. Өкүмдө биринчи ирет Ак-
сы окуясына Аскар Акаев күнөөлүү деп табылды. Экинчи 
күнөөлүү адам деп президент К. Бакиев табылды жана ага 
«К. С. Бакиев ошол мезгилде өкмөттүн аткаруу бийлигинин 

www.bizdin.kg



 

 327 

башында туруп, Конституциянын 71- статьясына ылайык 
Өкмөттүн ишин уюштурууга жана иштөөгө жеке жоопкер 
болуп туруп мамлекет башчысы А. Акаев менен бирдикте 
бийликти бекемдөө максатында Конституцияда бекитилген 
адам укуктарын одоно түрдө бузуу менен А. Бекназаровду 
камактан бошотуп берүү талабы менен келе жаткан элди 
атууга жол берген.  

Ал эми 2002 - жылдын мартындагы Өкмөттүн №31 - 32 
Протоколунда көрсөтүлгөн буйругу менен «Буран» жана 
«Тайфун» пландарын ишке киргизген» - деген өкүм чыга-
рылды. Ошондой эле А. Карыпкулов, Ч. Абышкаев, К. Абди-
ев, Т. Акматалиев, К. Садиев, Иманкулов, С. Дубанаев, К. 
Токобаев, З. Кудайбергенов, Ш. Осмонов, Д. Кулиевдер 
тынч элди атууну уюштурган жана буйрукту аткарышкан 
деп айыпталды.  

Кыргызстан 1990 - жылкы Ош трагедиясын, 1999 - 
2000 - жылдардагы Баткен окуяларын баштан кечирген. Аз 
эле убакыт өткөн бул кайгылуу окуялардан сабак алып, де-
структивдик элементтерге биздин элдин бейпил турмушун 
жана тынчтыгын бузууга жол бербөө зарыл эле.  

Акаевдин учурундагы дагын бир кейиштүү окуяга кай-
рылып кетмекчимин. Ал Кыргызстандын эгемен-
дүүлүгүндөгү биринчи өкмөт башчысы -( премьер министр) 
Н. Исановдун өлүмү жөнүндө.  

Т. Усубалиев Кыргызстан КП БК нын биринчи секрета-
ры болуп иштеп турган мезгилде БК нын пропаганда жана 
агитация боюнча секретары Б. Мураталиевдин авто 
кырсыктан каза болгон кейиштүү окуясына окшош, А. Ака-
евдин тушунда өлкөнүн биринчи премьер - министри бол-
гон Насиридин Исановдун авто кырсыкка учураган кейи-
штүү окуясын салыштыруу үчүн окурмандардын таразасы-
на койууну ылайык көрдүм.  

Кыргыздын чыгаан уулу, туңгуч премьер министр Н. 
Исанов 1943 - жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Көк 
- Бел айылында туулган. Эмгек жолун 1960 - жылы Москва 
шаарында «Москва курулуш» трестинде жумушчу болуп 
баштаган.  

Н. Исанович өз ишин тың билген, тажрыйбалуу, 
түшүнүгү кең адам болгон. Ал турмуштун кайнаган жеринде 
иштеди. Мастерликтен баштап, прораб, «Ош шаар курулу-
штун» башкы инженерлигине көтөрүлдү. Фрунзе политех-
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никалык унверситетинин Оштогу жалпы техникалык фа-
культетинде сабак берди. «Нарынгидроэнергокурулуш» 
башкармасынын жетекчиси болуу менен ФПИнин Ка-
ракөлдөгү филиалында Нарын дарыясына курулуп жаткан 
ГЭСтин каскаддарынын курулушуна адистерди даярдоо 
жагына зор салымын кошкон.  

Н. Исанов аналитикалык ой жүгүртө билген ар та-
раптуу киши болчу. Сексенинчи жылдардын башындагы 
курулушта, дегеле жалпы эле өнөр жайындагы экономика-
лык административдик командалык башкаруудан чарба-
лык эсепке өтүүнүн жактоочусу болуп, зарылдыгын айтып 
чыккан. Анын кандидаттык темасы да «Кыргызстандагы 
курулуш комплексин башкарууну өркүндөтүү» - деп атал-
ган.  

Сексенинчи - токсонунчу жылдары республикада би-
ри- бирин кайталаган башкаруучу аппарат көбөйүп кеткен 
эле. Мисалы, курулуш министрлиги, айылдык курулуш 
министрлиги, «Кыргызколхозкурулуш» бирикмеси болгон. 
Н. Исанович бирин - бири кайталаган организацияларды 
бириктирүүнүн демилгечиси болуп, аны ишке ашырган. Ал 
Кыргызстандын географиялык жайгашышын өздөштүрүп, 
эске алып, бүтүндөй курулуш комплексин түзүүгө умтулган. 
Н. Исанов эң оор мезгилде өкмөт башына келди. 1991-жылы 
жалпы союз ыдырай баштаган эле (Жылдын аягында 8- 
декабрда СССР толук ыдырап, жок болду). Ошол оор кыр-
даалда Н. Исанов экономикалык проблемалар менен бирге 
учурдун саясий атмосферасын да кылдат сезип, республи-
канын өз алдынчалыгын калыптандырууда комплекстүү 
мамиле зарылдыгын белгилеген.  

Муну 1991-жылы май айында Москвадагы заседаниеде 
сүйлөгөн сөздөрүндөгү ойлор айтып тургансыйт: «…Чтобы 
пережить кризисный период нужно оптимальное сочета-
ние самостоятельности республик и координирующей (ре-
гулирующей- но не командный) роли центра… Одно дело 
Суверенитет политически и другое в экономике, суверени-
тет в экономике- считай замкнутость, с интеграцией не 
совместимы, а весь деловой мир стремиться к интегра-
ции». Айтор Н. Исанов жаңы экономикалык мамилелерди 
баштоого өз үлүшүн кошуп, көп мээнет кылды. Консерва-
тивтик ой жүгүртүү аркылуу башкарууга каршы күрөшүп, 
республиканын экономикасынын олуттуу жолун, техноло-
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гиясы өнүккөн мамлекеттер менен биргелешкен ишканала-
рды түзүп, иштетүү аркылуу көргөн. Ошон үчүн «Мен 
бөлүштүрүү менен алек болгон өкмөт башчысы болгум 
келбейт»- деп айткан.  

1991 - жылдын 29 - Ноябрында ал 48 жашында кесе-
петтүү кырсыктан каза болгон.  

«Жолоочу шопур мас бекен? 
Жолуңда душман кас бекен? 
Эртелеп ажал жөнөткөн,  
Кудайдын боору таш бекен?» - деп, кан - какшап, 

жүрөгү эзилип, тагдырдын таш боордугуна моюн сунуп, 
апасы Алима эне боздогон бойдон, уулун түбөлүк сапарга 
узатып кала берди.  

 
 

ЭЭггееммееннддиикк  жжыыллддааррддыынн  ккүүңңггөөйй--ттеессккееййллееррии..  
 
Бүгүнкү күнү эгемендүү Кыргыз мамлекети 19 жылдык 

өмүрүн жашоодо. Бул жылдарда өлкөбүз кандай жетишкен-
диктерге ээ болду? Кандай жоготууларга дуушар болду? 
Эмки учкай сөз ушул жөнүндө болмокчу. Бул аралыкта не-
чендеген оор жана татаал мезгилдер кечирилип, ошону 
менен бирге бир топ жетишкендиктер да болбой койгон 
жок.  

Өлкөнүн эл чарбасын, кала берсе ар бир райондун эко-
номикалык абалын, анда жашаган калктын тиричилиги 
эмненин эсебинен өткөрүлүп келгендиги, ага аргументтүү 
баа берилбей, өлкө жетекчисинин, анын жан жөөкөрлөрүнүн 
сокур саясатынан кандай зор жоготууларга тушуктук. Буга 
мен катардагы кыргыз баласы катары кайдыгер карай ал-
бай, өзөгүм өрттөнүп, кыйналып жүрөм. Анткени 
«кашыктап топтогон байлыкты, чөмүчтөп чачкан», эгемен-
дүүлүктүн алгачкы жылдарындагы жоготууларга бүгүнкү 
күндө баарыбыз күбө болуудабыз.  

Мен, Ош облусунун тургуну катары областтагы болгон 
көрүнүштөрдүн айрымдарын мисалга келтире кетсем. Бул 
көрүнүш республикабыздын бүтүндөй аймагындагы жого-
туулардын дээрлик так өзүндөй экендигине ынанууга бо-
лот. Алсак, Ош шаарындагы Союзга аты белгилүү - Жибек 
комбинаты, ХБК (пахтадан кездеме токуучу комбинат), 
насос чыгаруучу завод, Кадамжайдагы сурма комбинаты, 
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Хайдаркендеги сымап комбинаты жана башка майда өнөр - 
жай, азык - түлүк чыгаруучу ишканалары жабылып, анда-
гы өндүрүш жабдыктары арзыбаган баада темир калдыкта-
ры катарында тонолуп жок болду (эт комбинаты, сүт ком-
бинаты, ун чыгаруучу комбинат, кирпич заводу ж. б.). 
Бүгүнкү күндө Оштогу Жибек комбинатынын имараттарын 
«Таатан - Ош» деген базар уюштурулуп, анда Кытай 
өлкөсүнүн жарандары Кытайдан келген өнөр - жай товарла-
рын сатууга ылайыкташтырган соода үйүн иштетип жаты-
шат. Ошондой эле шаардын борборундагы насос чыгаруучу 
заводдун имараттары талкаланып, өндүрүш жабдыктары 
сатылып, ордуна кытайлык ишкерлер «Пекин» аттуу мей-
манкана тургузуп иштетүүдө. Ошондой эле заводдун 
көпчүлүк аянтына «Келечек» аттуу базар уюштурулуп, 
оштуктар соода сатык менен күн кечиришүүдө. Республика 
боюнча мындай жоготуулардын баарын жазуунун кажети 
деле жок деп ойлойм.  

Менин жеке пикиримде, республикада эл чарбасын 
мынчалык тез арада сызга отургузуу - жетекчиликтин ке-
тирген зор катачылыгы деп түшүнөм.  

«Өткөн өттү, кеткен кетти» - демекчи жоготуулардын, 
кетирилген каталыктардын баарын тизмектеп отуруунун 
зарылдыгы барбы? Ага мезгил тараза болуп, тарых өз баа-
сын берер демекчимин.  

Жогорку окуу жайларынын экономисттик адистиктер-
ге ээ болгон биздин замандаштардын эсинде менчиктин 
төмөнкүдөй түрлөрүн: -«Саясий экономика» сабагынан оку-
ганыбыз белгилүү. Алар төмөнкүлөр эле: 

- мамлекеттик менчик,  
- коллективдүү менчик (колхоз),  
- кооперативдик менчик,  
- жеке менчик.  
Бул менчиктердин ичинде, Советтик коомдо - мамле-

кеттик жана кооперативдик менчикке артыкчылык бе-
рилүүчү. Эгемендүүлүк келген мезгилдин алгачкы эле 
күнүндө - артыкчылыкка ээ болгон - мамлекеттик, коопера-
тивдик менчиктер жоюлуп, колхоз - совхоздор таркаты-
лып, жер үлүшкө берилип, чарбалар аты - заты менен жок 
болду.  

Бул жагдайда Союз мезгилинде биздин жакын кошуна 
Казакстан менен Өзбекстан республикаларынын жетек-
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чилери өз республикаларынын биринчи секретары болуп 
иштеп келишкен Назарбаев менен Каримовдордун иш ык-
масынан үлгү алуу керек эле.  

Бирок, биздин өлкөнүн биринчи Президенти илимпоз - 
окумуштуу А. Акаевдин кур намыстыгы тоскоол болдубу же 
акыл - парасаты жетпедиби? 

Айтор, коңшулардын үлгүлөрүн биздин өлкөдө пайда-
ланууга жарабады. Алардагы стратегиялык обьектилер 
бүгүнкү күндө да мамлекеттин менчиги болууда.  

Ал эми айыл чарбасындагы орду толгус жоготуунун 
бир мисалы, республика боюнча 15 млн. башка жеткен кой 
чарбасынын кейиштүү тагдыры.  

Советтер Союзунун 15 республикасынын ичинен Кыр-
гызстан талаачылык боюнча төртүнчү орунга, мал 
чарбачылыгы боюнча экинчи орунга чыккан. Кант кызыл-
часын эгип, Орто Азияны шекер менен камсыз кылып тур-
ган. Бүгүн болсо кант кызылчасы айдалбай, башка респуб-
ликалардан алынып келинген шекердин баасы 35 - 40 
сомдон түшпөй турат. Мунун баары туңгуч президент А. 
Акаевдин эл чарбасын жакшы билбегендигинен, адистер-
дин тилин албай, Талгарбековдун сунушу менен реформа 
жүргүзүп, кыска мөөнөттүн ичинде ири 500 чарбаны талка-
лап, азыркы 300 миңге жакын майда чарбалар пайда бол-
ду.  

Ошол 3 - 5 гектардан үлүш жерлери бар дыйкан чарба-
лар бүгүн жерин иштетүүгө шарты жок кол куушуруп оту-
руп калышты. Ченелүү жерди которуштуруп айдоого да 
мүмкүн эмес. Алар Кытайдан, Белорусиядан келген трак-
торлорду 5-10 гектар жери үчүн сатып ала албайт. Анткени, 
грант менен келген тракторлор да сатылып кетпедиби! 
Анын ордуна мамлекеттикпи же менчикпи, айтор, ар бир 
районго сервис борборун уюштурса туура болмок. Айыл 
чарба министирлиги дыйкандарга тийиштүү баа менен 
иштеп бере тургандай көзөмөлгө алса гана трактордун пай-
дасын дыйкандар көрмөк, айыл чарбасынын жалпы 
деңгээли жогоруламак.  

Ошондуктан, «кайрадан жамаатташууга өтөлү»- (ко-
оператив) - деп элге туура түшүндүргөн киши жок. Айыл 
чарба министрлиги кайдыгерлик кылып, «байкап көрөлү» 
деген боюнча тим болушту. Президентибиз талапты катуу 
коюп жатканы менен жыйынтык чыкпайт.  
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Айыл чарбасы өлкөнүн экономикасынын пайдубалы 
деп бекеринен айтылган эмес да. Айыл чарбасы ички дүң 
жыйындын 40 пайызын түзөт. Ал эми өнөр жайлар 18 
пайызды, курулушчулар 15 пайызды берет.  

Кыргызстан кичинекей болгону менен жаратылыш 
шарты ар кандай. Мисалы, Ош жергеси пахтанын мекени 
болсо, Сары - Өзөн Чүй кант кызылчасынын мекени. Кант 
кызылчасынын себилбей калышы азыркы бийликтин, 
айыл чарба министрлигинин, Чүй облустук администраци-
ясынын кечирилгис күнөөсү. Кант кызылчадан 200 цент-
нерден түшүм алган күндө да, ар бир гектарынан дыйкан-
дар 160 миң сом таза киреше алмак.  

Ал эми буудайдан 30 - 35 центнерден түшүм алынган-
да, кызылчадан 4 - 5 эсе көп пайда көрмөк. Ошондуктан, ар 
бир облуска ылайыктуу үрөн себүүнү алдын ала аныктап 
коюу - Айыл Чарба Министрлигинин милдети. Мисалы, 
Америкада, Японияда, Кытайда, Турцияда да биздикиндей 
жалган сводка чогултпастан, кандай өсүмдүк себүүнү алдын 
ала болжолдоп, ошого жараша дыйкандарына шарт түзүп, 
өстүрүлгөн продук цияны кайра иштетип сатууга жардам-
дашат.  

Айыл Чарба Министрлиги дыйкандардын кызыкчы-
лыгын колдоп, алардын талаптарын, мүдөөлөрүн аткарат 
деген ошол.  

Айыл чарбасында өндүрүлгөн продукцияны чийки 
бойдон сатуу туура эмес. Башка өлкөлөрдө өндүрүлгөн айыл 
чарба азык - түлүгүнүн 60 - 70 пайызын кайра иштетип, 
анан сатышат. Бизде азап - тозок менен өндүрүлүп жаткан 
продукциянын 8 гана пайызы кайра иштетилет. Азык - 
түлүктүн 92 пайызы чийки түрдө кошуна өлкөлөргө арзан 
баада кетип жатат. Алар иштетип чыккан соң кайра 
өзүбүзгө кымбат баада сатып жатышат.  

Акаевдин учурунда Айыл, суу чарба жана кайра 
иштетүү министрлигине 11 киши келди. 2005 - жылдан бе-
ри 5 - 6 министр которулду. Кыргыздын «Бөдөнөнү сойсо 
да, касапчы сойсун»- деген сөзү бар эмеспи. Бул министр-
ликти айыл чарбасындагы маселелерди «эки чайнап бир 
жуткан» адис адам гана башкара алат. Азыркы тапта Обла-
стын губернаторлорунун, акимдеринин көпчүлүгү айыл 
чарбасын терең түшүнүшпөйт. Анткени, алардын көпчүлүгү 
бизнесмендер. Мисалы, Россияга Путин президент болуп 
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келгенде, бизнесмендерди мамлекеттик кызматтардан 
четтетип койгон. Бизде теңирден тескери болуп жа-
тышпайбы.  

Жайыттар. Кыргызстандын жалпы аймагы болгону 20 
млн. гектар. Ошонун 9 млн. гектары жайлоо. Ошол жайло-
олордун төрдө жаткан мыктылары пайдаланылбай калды. 
Бетегеси белден чыккан жайыттар пайдаланылбай, өрт 
чыгып жатса, жол салып жардам көрсөтүүнүн ордуна, 
жайыттарга да салык салуу киргизилди. Чогулган акча 
айыл өкмөтүнө түшөт имиш.  

Ошентип, казына байлыктарынын, кала берсе жара-
тылыш (алтын, көмүр ж. б.) байлыктарын, анын ичинде 
тагдыр чечүүчү стратегиялык маанидеги мекемелерди да 
оңго - солго сатып жиберишти.  

Ошентип, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынын на-
тыйжасы эмнеге алып келди? 

 
 

ЭЭггееммееннддүүүүллүүккттүү  ууллааггаанн  ээллддиикк  ррееввооллююцциияя..  ЭЭлл  

ээңңссееггеенн  ээррккииннддиикк..  
 

СССР таркап, анын курамындагы республикалар эч 
кимге көз карандысыз эркин болушкандан кийин, эгемен-
дүү мамлекет катары Конституциябыз кабыл алынганда, 
кылым кыйырларынан жок болуп кетпей элдүүлүгүбүздү 
сактап келген Манас айкөлүбүз баш болгон ата - бабалары-
быздын эркиндикке, эгемендүүлүккө жетсек деген тилекте-
ри ишке ашканда өзгөчө кубанганыбыз эсибизде. Ошол 
мезгилдеги сыймыктанганыбызды, элдин кубанычын, 
ишеничин алгачкы бийлик актабады. Алгачкы президен-
тибиз А. Акаев калкка «Швейцариянын бейишин» убада 
берип, топтолгон элдик байлыкты «жоо чапкандай тоно-
туп, ага үй бүлөсү менен аралашып, журтун жан багууга чет 
өлкөлөргө чачыратып, жакыр өлкөгө айлантты.  

Эсирген бийлик элди кантип унутту? 
Албетте, мамлекеттүүлүгүбүздүн алгачкы учурларында 

өзүбүздүн улуттук символикабыз болгон Туубузду, Гимни-
бизди тактап, эне тилибиз болгон кыргыз тилине мамле-
кеттик статус берилип, улуттук акчабыз - сомду чыгардык. 
Бирок, 70 жыл союздун жетегинде жүргөн Кыргызстанды 
өзүнө таандык өнүгүү, калыптануу жолуна сала алдыкпы? 

www.bizdin.kg



 

 334 

Акыркы үч жылдагы өзгөрүүлөргө салыштырып жок деп ай-
тууга туура келет.  

Анткени, адегенде эле «Базар экономикасынын 
шартында менчиктештиришибиз керек» деген алабарман, 
чарбасыздык саясатты туу туттук. Союздагы айыл чарбасы, 
өнөр жайы өнүккөн республиканы 15 жылдын ичинде «итке 
минген» жарды, карызга баткан келечексиз мамлекетке 
айландырдык. 10 млн. койду, алар багылган короолор, 
күүлдөп иштеп турган завод, фабрикалар, ишканалар или-
мий, маданий, соода түйүндөрү бийлик башындагылардын 
жакындары тарабынан таланды. Бир кезде бирдей 
деңгээлдеги адамдардын бай - кедейге бөлүнүшү калктын 
кыжырдануусуна негиз болду. Эл байлыгын жоо тала-
гандай атка минерлер өз ара бөлүп алышты. Оштогу жибек 
токуучу комбинаттын ичиндеги миллион сомдон ашык 
продукциясын кошуп 250 миң сом, баш калаабыздагы «Ай-
чүрөк» дүр - дүйнө дүкөнүн баш кылып, 1724 турмуш - тири-
чиликти тейлөөчү обьектилердин ар бирин орто эсеп менен 
216 сомдон баалап сатуу реформабы? Рухубуздун булагы 
болгон кыргыз китеп дүкөндөрүн да калтырбай алып 
алышкандыктары чынында душман да жасабаган иш 
эмеспи.  

Эгерде элдик байлык өз наркында туура сатылганда, 
андан түшкөн акчага чынында эле базар шартына 
өткөнүбүздөн кийин казынага акча түшө турган өндүрүштүн 
өнүгүшүнө шарт түзгөндө менчиктештирүү реформасы өзүн 
өзү актамак. Андай болбой арзан сатылганы аз келгенсип, 
кагаз жүзүндө гана берилип, канча элдик мүлк бекер, 
кунсуз кеткенин эсепке алган бийлик болбоду. Билсе да 
билмексен, көрсө да көрмөксөн болгону жалганбы? 

 
 

ЭЭлл  жжаассааггаанн  ээллддиикк  ррееввооллююцциияя..  
 
Демократиянын шары менен көп партиялуулук кирип, 

адам укугун коргогон, элдин таламын талашкан коомдук 
уюмдар пайда болду. Сөз эркиндигинин желаргысы кыргыз 
маалымат каражаттарына да таасирин тийгизип, эркин ге-
зиттер эсирген бийлик элди унутканын, демократиянын 
атын жамынып, элдин шайлоо укуктарын административ-
дик мүмкүнчүлүгүн пайдаланып бурмалоо, «жайлоо» жол-

www.bizdin.kg



 

 335 

дорун куп өздөштүргөнү, мыйзамдарды бурмалап кара 
өзгөйлүк менен бут тоскону калың элди толкутту.  

Жалал - Абаддан Бакиевдерди депутаттыкка өткөрбөө, 
жалган жалааны жабыштырып каралоо, бут тосуулары 
болду. Курманбек Бакиевге Тогуз - Тородон Жалал - Абадга 
келе албасы үчүн атайын жолдорду жардырышып, көчкү 
түшүрүп тостурушту. Жусупбек Бакиевди жасалма доллар 
чыгарды деп жок жерден жала жабышып, КТРден тынбай 
каралап калың элге жалган маалымат таркатып турду.  

Ар бир аймактын белгилүү уул - кыздарына каршы үй - 
бүлө тандаган талапкерлер коюлуп, бийлик алардын депу-
тат болуп өтүшүнө көз көрүнөө шарт түзүп, бьюллетендерди 
ачык да, жашыруун да салдырып, чындыкты бурмалаган 
жыйынтыктары шылтоо болуп, адилетсиздикке, эл менен 
эсептешпеген бийликке каршы ачык чыгуулар башталды. 
Жалал - Абаддан тутанып уланган элдик нааразычылык 
Ошту, Таласты, Нарынды, Ысык - Көлдү, Чүйдү каптап, коз-
голбогон, кошулбаган айыл - кыштак калбады. Райондук, 
облустук, мамлекеттик администрациялардын имаратта-
рын ээлешкен эл Бишкекти көздөй агылып, Ала - Тоо аян-
тына эл батпай кылкылдады.  

Курманбек Бакиев башында турган 9 партиядан 
түзүлгөн Кыргызстан Элдик Кыймылы (КЭК) жалпы элдик 
нааразычылыктарды карапайым калктын таламын та-
лашып, эл башында болушту. Натыйжада А. Акаев бийли-
гин таштай качууга аргасыз болду.  

- Кыргыз жаштары өз өлкөсүндө иш жок, мен билген-
ден ондогон мамлекеттерде далайы кул болуп, эчени ман-
дикерчи, дагы башкасы эң ыплас иштерди аткарып, ондо-
гондору баш кесер - каракчылардын колунан өлүп, аргасы-
здан денесин, абийрин сатып сойку болгон миңдеген кыр-
гыздын кыздары кор болуп эгемендүүлүктүн эпкинине туш 
болду. Менин жеке пикиримде улуттун кызыкчылыгын 
камсыз кылуу, ата мурасын асыроо үчүн төмөндөгүдөй 
чечкиндүү кадамдар жасалууга тийиш: 

1)- Эң алгач, өлкөнү өсүү жолуна багыттай турган 
мамлекеттик түзүлүштү түптөө керек. Бийлик башчыларын, 
депутаттарды адилеттүү шайлоодо эл өзү тандап ала турган 
шайлоо системасын биротоло орнотуу зарыл.  

2)-Ошондой эле бийликтин бардык тармактарына жа-
на тепкичтерине төмөнкү касиеттерге ээ болгон көкжал 
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уул, кыздарды, өзгөчө жаштарды көтөрүү керек. Андай 
жаштардын: - биринчиден ыйманы таза, адилеттүү, эл 
байлыгына суук колун салбаган, кара кылды как жарган 
калыс адамдар болушу абзел. Экинчиден - иш билгилиги. 
Демек, иштин майын чыгарып иштей билгендер. Тагыраак 
айтканда жогорку деңгээлдеги адистер.  

- Андан ары алардын мекенчил болушу, башкача айт-
канда атуулдук асыл сапаты бар, өз элин, жерин чексиз 
сүйгөн, «Ата Мекеним, Алатоом!»- деп көкөлөтө даңазалаган 
жараандар болуусу абзел.  

- Жогорудагы касиеттерге ээ болгон бийликке келген 
жарандар - эң башкысы өлкөнүн баш мыйзамын сыйлап, 
урматтап, ага баш ийип, тартипти темирдей сактап иш 
жүргүзүүгө милдеттүү жана жоопкерчиликти сезе билүүсү 
зарыл.  

- Дагы бир олуттуу кадам - экономиканы алгалатып, 
эң оболу ата - мекендик өндүрүштү өстүрүү, өзгөчө улуттун 
сыймыгы, экономиканын локомативи болгон гидроэнерге-
тиканы өркүндөтүү, стратегиялык мааниси бар мекемелер-
ди сатылгандан калганын атайлап талкалап, өздөн чыккан 
душмандарга, жакадан алган жаштарга, эл аралык аван-
тюристтерге арзыбаган тыйынга, ит арзан сатканды токто-
туп, өлкөнүн ичиндеги өнөр - жайды, айрыкча айыл - чарба 
сырьңлорун кайра иштетүүчү ишканаларды уюштуруу ме-
нен жаңыдан жумуш орундарын түзүү. Айыл - чарбасында 
өз ыктыяры менен ирилештирилген (кооператив) коллек-
тивдүү чарбаларды уюштуруп, заманбап, илимий - техни-
канын жетишкендиктерин колдонуп чарба жүргүзүү да 
максатка ылайыктуу болмокчу.  

Биздин мамлекетибиздин өсүп - өнүгүүсү, дүйнөлүк 
аренага өзүн таанытуу маселеси - улуттук руханий духту, 
каада - салтты жакшы сактоо менен биргеликте өнүктүрүү 
зарыл. Ошондо биз өз алдынча улуттук мамлекет болуп, 
кылымдап жашай берерибизге ишенем. Бирок, бизге 
бирөөлөрдү туурап жашоо такыр эле жарашпайт. Учурда 
глобализация (дүйнөлөштүрүү) процесси жүрүүдө. Буга өтө 
өнүккөн өлкөлөр себепкер экендигин туура түшүнүш керек. 
Ушуга байланыштуу Батышты тууроо, аларга ыктоо да, 
өлкө ичинде (өзгөчө жаштар арасында) кулач жайууда. Бул 
илдеттерден үй - бүлө, мектепке чейинки мекемелер (бала - 
бакчалар), мектеп, атайын окуу жайлардагы максат талап-
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тардын орундалышына көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Батышта-
гы өлкөлөрдүн жашоосу бизден өтө өзгөчө. Аны көргөн 
көптөгөн жаштар «жыргал ушул жакта тура» - дешип алар-
ды тууроону улантышууда. Ал жактарда өлкө бай болгону 
менен сойкулук, СПИД, баңгилик, кылмыштуулук күчтүү 
өнүккөн. Ошонун баары бизге да жугуп жатпайбы. Болбосо 
кайсы Кыргызстандык СПИД деген ооруну, сойкулук де-
генди улут арасынан билчү эле. Турмуш оңолсо эле бул 
азаптуу оорулардан кутулабыз деген туура эмес. Мунун 
башкы себеби жеке кызыкчылык, дүйнөкорлукта. Ошон-
дуктан барлыктын өлчөмү - руханий, акыл - ой, ар - намыс, 
ыйман, адилеттүүлүк, намыстуулук, сөзгө бекем туруу, ме-
кенди, элди сүйүү менен айкалышууга тийиш.  

Эгемендүүлүк келди, демократия деген демократия, 
элдик бийлик деп, эл атына чүмкөнүп, өз көмөчүнө күл 
тарткандар арбыды. Өлкөдө оппозиция өркүндөп өстү. Пар-
тиялардын саны жүздөн ашты. Оппозициянын катарын 
улам бийлик бутактарынан жылмышкандар толуктоодо. 
Булардын бардыгынын алдында бир эле максат бар. 
Өлкөнүн экономикасын өркүндөтүп өстүрөбүз, калкты жу-
муш менен камсыз кылып, жыргалдуу турмушка жеткире-
биз, ал үчүн бир кишидей болуп биригип, Президентти от-
ставкага кетириш керек деп сайрап жатышат. Менин жеке 
көз карашымда азыркы күндөгү биздин өлкөдөгү оппозици-
янын арасында, өлкөнү кризистик абалынан чыгарууга бел 
байлаган, конкреттүү иш - чараларды ачык -айкын элге 
жарыялаган, өлкө башчысына татыктуу лидер жок деп 
эсептеймин.  

Өлкөдөгү жүздөгөн партиялардын «Ак жол» пратиясы-
нан башкалары биригип - «Бириккен элдик кыймыл», 
«Акыйкат үчүн кыймылы», андан соң «Коомдук парла-
мент» түзүлдү. Бириккен оппозиция өкүлдөрү Кыргызстан-
дын өнүгүүсүнүн жаңы концепциясын иштеп чыгышып, ан-
да өздөрүнүн ой - тилегин, максатын - кыргыз элин келе-
чектүү, бакубат, бай турмушка жеткирүүнү жарыялашты.  

Окурманга ишенимдүү болсун үчүн 2008 - жылдын 26 - 
декабрында «Ачык саясат» №35, жума, газетиндеги - «Би-
риккен элдик кыймылдын жобосу» - деген маалыматты 
толук чагылдырсам туура болор.  
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ББииррииккккеенн  ЭЭллддиикк  ККыыййммыыллддыынн  жжооббооссуу..  
 
1. Бириккен Элдик Кыймыл учурдагы саясий жана 

экономикалык абалга карата көз караштары бирдей саясий 
партиялар жана кыймылдар тарабынан төмөнкү негизги 
максаттарды ишке ашыруу үчүн түзүлдү.  

Негизги максаттар: 
-Президент К. Бакиев баш болгон кландык, үй - 

бүлөлүк, антиконституциялык бийликти мөөнөтүнөн мурда 
кетирүү, келечекте андай бийликке жол бербөө; 

-Мамлекеттик саясий системаны өзгөртүү, таза, ый-
мандуу, адам укугун ыйык сактап, эл үчүн кызмат кылган 
жоопкерчиликтүү бийликти орнотуу; 

-Улуттук мааниси бар стратегиялык обьектилерди 
(Бишкек жылуулук - электр борбору (ТЕЦ), Бишкек жылуу-
лук тармагы, Түндүкэлектро акционердик коому, Кыргыза-
лтын, Кыргызтелеком, Кыргызпочтасы, Кыргызтемир 
жолу, «Манас» аэропорту, алтын жана башка кен бай-
лыктар) элдин жалпы менчигинде сактап калуу жана 
өлкөнүн өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүү.  

Бириккен Элдик Кыймыл коюлган максаттарды ишке 
ашыруунун зарыл шарты катары Президент К. Бакиевдин 
Кыргыз Республикасынын Конституциясын одоно буз-
гандыгынын негизинде мөөнөтүнөн мурда кызматтан ке-
тишин эсептейт.  

Мындай талапка К. Бакиев тарабынан 2005 - жылы 
элге берген убадалардын жана анттын аткарылбагандыгы, 
кландык, үй-бүлөлүк бийликти түзүү менен мамлекеттик 
бийликти жеке ээлеп алгандыгы, жоопкерчиликсиз башка-
руунун натыйжасында өлкө өтө оор кризиске батып, улут-
тук байлыктар жеке кызыкчылык үчүн сатыкка коюлуп, 
баалар өсүп, элдин кескин түрдө жакырданышы негиз бо-
лот.  

2. Бириккен Элдик Кыймылга жогоруда аталган не-
гизги максаттарды колдогон саясий партиялар, кыймыл-
дар, коомдук уюмдар жана ишмерлер кошула алышат.  

3. Бириккен Элдик Кыймылга кошулган бардык са-
ясий партиялар, кыймылдар, коомдук уюмдар жана алар-
дын лидерлери, ошондой эле коомдук ишмерлер төмөнкү 
принциптерди кынтыксыз сактоо милдетин өздөрүнө алы-
шат: 
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- Кыймылдын ички биримдигин сактоо, «Бир жакадан 
баш, бир жеңден кол чыгаруу»; 

-Кыймылдын мүчөлөрүнүн тилектештиги жана өз ара 
колдоо көрсөтүү, «Бирөө бардыгы үчүн, бардыгы бирөө 
үчүн»; 

-Кыймыл мүчөлөрүнүн негизги максаттарды ишке 
ашырууда туруктуулугу, башка саясий кыймыл же бирик-
мелердин ишине катышпоо; 

-Кыймыл мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу жана максат-
тарды ишке ашырууда тең жоопкерчилиги; 

-Кыймыл мүчөлөрүнүн саясий беделине шек келтирбөө, 
өз ара сыпаа мамиледе болуу 

-Кыймыл мүчөлөрүнүн жеке аракеттеринин Бириккен 
Элдик Кыймылдын жалпы аракеттери менен шайкеш бо-
лушу, жалпы кызыкчылыкка кедерги тийгизбөө, негизги 
максаттарга кыянатчылык кылбоо; 

-Өз ара маалымат берүү жана кеңешип туруу, бийлик 
өкүлдөрү менен өз алдынча жолугушууларга жана 
сүйлөшүүлөргө барбоо; 

-Кыймылдын жетекчи органдарынын чечимдерине 
баш ийүү, аларды аткарууга аракет жасоо; 

-Көпчүлүктүн чечимине баш ийүү, ошону менен бирге 
азчылыктын өзгөчө пикирин сыйлоо; 

-Кыймылга кирген саясий партиялардын партиялык 
түзүлүш иштери боюнча өз алдынчалыгынын сакталышы, 
ошону менен бирге Бириккен Элдик Кыймылдын негизги 
максаттарына жана макулдашылган саясий платформага 
каршы келе турган партиялык көз караштарды үгүттөөгө 
жол бербөө.  

4. Бириккен Элдик Кыймылдын жетекчи органдары 
болуп Улуттук Кеңеш менен Саясий Бюро эсептелинет.  

5. Улуттук Кеңеш-Бириккен Элдик Кыймылдын башкы 
органы. Улуттук Кеңештин курамына Бириккен Элдик 
Кыймылды түзүүгө катышкан саясий партиялардан үчтөн 
өкүл, «Акыйкат үчүн» коомдук кыймылынан жана Коомдук 
Парламенттен бирден өкүл, «Бирдиктүү Кыргызстан» ко-
омдук кыймылы менен Элдик Революциялык Кыймылдан 
үчтөн өкүл, «Кыргызстанды сактоо» кыймылы менен «Кы-
лым жолу» укук коргоо органдарынын ардагерлеринин 
кыймылынан бирден өкүл кирет. Ошондой эле Улуттук 
Кеңештин курамына Саясий Бюронун чечими менен бел-
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гилүү мамлекеттик, саясий жана коомдук ишмерлер да 
мүчө болуп кошула алышат. Бириккен Элдик Кыймылга 
кийин кошулган саясий партиялар менен коомдук бирик-
мелерден Улуттук Кеңешке бирден өкүл кирет.  

6. Улуттук Кеңештин жыйындары айына бир жолудан 
кем эмес өткөрүлөт. Кезексиз жыйын Саясий Бюронун 
чечимине ылайык же болбосо Улуттук Кеңештин 
мүчөлөрүнүн үчтөн биринин талабы менен чакырылат.  

7. Улуттук Кеңеш Бириккен Элдик Кыймылдын иш - 
аракеттерине, ошондой эле өлкөдө түзүлүп жаткан саясий 
жана экономикалык кырдаалга байланышкан маселелерди 
карайт, алар боюнча чечимдерди кабыл алат. Улуттук 
Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан көбү 
катышканда гана Кеңештин жыйыны толук укуктуу болот. 
Улуттук Кеңештин жыйынында чечим катышкан 
мүчөлөрдүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. 
Улуттук Кеңештин жыйындарында Саясий Бюронун 
мүчөлөрү кезек менен төрагалык кылат.  

8. Саясий Бюро - Бириккен Элдик Кыймылдын жетек-
төөчү жана иш - аракеттерди уюштуруучу органы. Саясий 
Бюронун курамы Бириккен Элдик Кыймылды түзүүгө ка-
тышкан негизги саясий партиялар менен коомдук 
кыймылдардын лидерлеринен куралат да 11 адамдан ту-
рат.  

9. Саясий Бюро бир бүтүн коллегиялдуу орган катары 
каралат. Саясий Бюронун төрагасы болбойт, анын ар бир 
жыйында Бюро мүчөлөрү кезек менен Төрагалык кылышат.  

10. Саясий Бюронун жыйындары алдын - ала макул-
дашылган убакыттарда өткөрүлөт. Ар бир жыйын эки саат-
тык мөөнөт менен өтөт. Эгерде жыйын эки сааттан узак со-
зула турган болсо, белгиленген убакыт бүткөндөн кийин 
жыйын жабылат да тыныгуудан кийин жаңы жыйын ачы-
лат. Саясий Бюронун чечимдери оозеки же протокол 
түрүндө кабыл алынат, протокол түрүндөгү чечимдерге, 
кабыл алынган билдирүү же башка документтерге Бюро 
мүчөлөрү толугу менен кол коюшат. Саясий Бюронун 
чечимдери жетиден кем эмес көпчүлүк добуш менен кабыл 
алынат.  

11. Саясий Бюрону кезексиз чукул чакырылган жыйы-
нын өткөрүү сунушун ар бир Бюро мүчөсү алып чыгууга 
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укуктуу. Мындай сунуш башка дагы эки Бюро мүчөсүнүн 
колдоосуна ээ болушу керек.  

12. Саясий Бюронун курамы (фамилиялар алфавит бо-
юнча жайгашкан): 

Атамбаев А. - Социал - демократтар партиясынын ли-
дери,  

Бекназаров А. - Элдик Революциялык Кыймылдын ли-
дери,  

Булекбаев Э. - Кыргызстан Жашылдар партиясынын 
лидери,  

Жамалдинов С. - «Асаба» улуттук кайра жаралуу пар-
тиясынын лидери,  

Жекшенкулов А. - «Акыйкат үчүн» коомдук кыймылы-
нын координатору,  

Исаков И. - «Жаңы Кыргызстан» саясий партиясынын 
лидери.  

Каптагаев Э. - «Улуу Биримдик» улутчул - демократи-
ялык партиясынын лидери,  

Муралиев А. - «Бирдиктүү Кыргызстан» коомдук 
кыймылынын лидери,  

Отунбаева Р. - коомдук ишмер, Жогорку Кеңештин де-
путаты,  

Сариев Т. - «Акшумкар» саясий партиясынын лидери,  
Текебаев Ө. - «Ата Мекен» социялисттик партиясынын 

лидери.  
13. Кабыл алынган чечимдерди ишке ашырууну 

уюштуруучу структура катары секретариат түзүлөт. Секре-
тариаттын курамы жана Жетекчисин Саясий Бюро бекитет. 
Секретариаттын ичинде Уюштуруу, Коопсуздук, Юридика-
лык, Аналитикалык, Коомчулук жана Пресса менен иштөө, 
Тышкы байланыштар топтору түзүлөт. Топтордун курамда-
ры жана жетекчилери Саясий Бюродо бекитилет.  

14. Улуттук Кеңеш менен Саясий Бюронун жыйында-
рын, тиешелүү документтердин долбоорлорун даярдоо Сек-
ретариатка жүктөлөт.  

 
 

«Эне тилиң менен Ата журтуңдун 
кадырын чет жерден билесиң».  

Густав Фрейтаг. (Немис жазуучусу).  
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УУллуутт  ббооллссооңң  ттииллииңң  ммееннеенн  ууллууттссууңң..  
 
Кыргызбыз деп кыргыз жеринде жашап жүргөнүбүз 

менен үйүмдөн бир аз алысыраак чыгып калсам эле өзүмдү 
Россияда жүргөндөй сезем. Себеп дегенде, мекеме уюмдар-
га, жеке ишканаларга, дүкөнгө же эң эле жөнөкөй автоунаа-
ларда жүргөндө орусту кой, жетишип калгансып, кыргызың 
дагы орусча сүйлөйт. Кыргызча сурасаң орусча жооп бери-
шет. Кыргыз менен кыргыз орусча сүйлөшөт. Бул биздин 
жетишкендигибизби же кыргыз эли жок болуп барат-
кандыгыбы? Элибиздин массалык түрдө орус тилине өтүп 
баратышы кыргыз эли, кыргыз улуту үчүн эң коркунучтуу 
маселе.  

«Эне тили баскан жолу кыргыздын,  
Эне тили келечеги кыргыздын. » - демекчи быйыл 

(2009 - жыл) Кыргыз тили Мамлекеттик статус алганына 
20 жыл толот. Бир жагынан карасаң - майрам, экинчи жа-
гынан карасаң - уяла турган көрүнүш. Дегеним, кыргыз же-
ринде кыргыз эли үчүн ураан чакырып келатканыбызга 
уялам, намыстанам. Качан баарыбыз мекенчил болобуз деп 
толгоном.  

Азыркы учурда улутташтарыбыз улуттук тилдин жо-
голушунун, керектен чыгып калышынын түпкүлүгү эң кор-
кунучтуу экендигин ойлонушкан жок. Күндөлүк турмушу-
бузда кыргыз тилинин эч кереги жок, зарылчылыгы да 
жок болуп жаткандыгы үчүн эч ким кыргыз тилине маани 
берип, көңүл бурушпайт.  

Дээрлик бардык жерде иш кагаздары орусча 
жүргүзүлөт. Өрт өчүргүчүң деле, тез жардамың, милицияң 
деле кыргызчага караганда орусчасын кабыл алышат. 
Кыргызча сүйлөсөң «орусча сүйлөңүзчү»деп турушат. 
Сүйлөгөн сөзүң так болсун.  

Кыргыз тили орус тилинин тепсендисинде калбаса, 
орус тилдүү муундар өсүп - жетилип, калыптанып калбаса, 
кайсы бир чиновниктер, депутаттар: «Ой жолдоштор! Мен 
бир вопрос койоюн, ошол вопросту обсуждение кылып, 
анан протоколго вносит этип койолу!» -деп «кыр-
гызча»(сүйлөгөндөр) - сүйлөбөйт эле го.  

Бул эмне деген мамиле? Биз кыргызбызбы? Кыргыз 
жеринде жашайбызбы? ММКда эң сонун берүүлөр, макала-
лар кыргыз тилинде элге тартууланат, бирок аларды чанда 
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кыргыз тилин билген, өзүн кыргыз деп сезген адамдар гана 
окушат.  

Куру бекер эле кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп, чеке 
тердетип, өпкө көптүрүп, тамак айрылганча кыйкырган-
дардан кымындай да майнап чыккан жок. Эгерде прези-
дентибиз чыныгы кыргыз деп күйгөн, кыргыз тилин сый-
лаган кыргыз элинин келечегин ойлогон неме болсо, эң 
башкысы кыргыз тилинин өнүгүшүн ойломок.  

Президент деген эң башкысы- улутунун патриоту бо-
лушу керек. Президент өзү баштап өзүнүн айланасындагы-
ларды, мамлекеттик кызматкерлердин кыргыз тилин 
билүүсүн талап кылып, жыйындарда кыргызча сүйлөөнү 
буйрук кылып, иш кагаздарды кыргызча жүргүзүүнү ишке 
ашырса кыргыз тили өзүнөн өзү өнүкмөк.  

Мамлекеттик тилдин аброю көтөрүлүп, кыргыз тилин 
үйрөнүүнү каалаган «киргиздер» менен орустар кезекке ту-
рушмак. Мен муну айтуу менен биздин жаштарыбыз башка 
тилди билбесин деген ойдон алысмын. Алар кайсы өлкөгө 
барса, ошол элдин тилинде сайрап турса - бул биздин 
жетишкендигибиз, билимдүүлүгүбүз.  

Бирок, ошол өлкөлөрдө, хан сарайларында кыргыздын 
үнү кыргызча жаңырып, кыргыз тили сүйлөнүп турса - бул 
биздин улуулугубуз, намыстуулугубуз, улут катары барктуу 
- баалуулугубуз болуп саналмак.  

Жыйынтактап айтканда - бүгүнкү кыргыз баласы, 
«киргиз» болбой кыргыз болуп, нукура эне тилинде 
булбулдай сайрап, мекенибизди ыйык тутуп, элибизге кам 
көрүп, улуттун ыйык дөөлөтүн сактап, кемитпей кийинки 
муундарга өткөрүп, улантуу ар бирибиздин ыйык парзыбыз 
болууга тийиш.  

Ошондуктан «Түз сүйлөп, заманыңарды таанып жаша-
ганда гана жолуңардан адашпайсыңар» - деп бабаларыбыз 
айткандай, өзүнө таандык тарыхый өнүгүү жолуна түшүп, 
аны улантыш үчүн, кыргыз бүгүн өзүн таанып, билип, 
байыркысын баалап, барктап, сыймыктанып, улуттук 
намыска келүүгө муктаж болуп турган учуру десем жаңы-
лыштык болбос. Андыктан акын Эсенгул Ибраев айткандай 
эне тилине берилген паспортту ыйык тутуп, кыргыз тилин 
өсүп - өнүгүүсүнө ар бир кыргыз баласы өз салымын кошуусу 
зарыл.  
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Демек, акындын төмөнкү ыр саптарына кайрылуу ме-
нен кыргыз тилине болгон жеке пикиримди жыйынтыкта-
сам жетиштүү болор деп эсептейм.  

 
 

«Тунук болсом - тилим менен тунук-
мун,  
Улук болсом тилим менен улукмун.  
Анткени тил - ар улуттун улуктугун 
аныктаар,  
Паспорту да, мандаты да, метркеси да 
улуттун. » 

(Э. Ибраев.) 
 
 
 

УУллууттттуукк  ииддееооллооггиияя  жжөөннүүннддөө..  
 

а) Улуттун идеологиясынын уңгусу жаш 
муундарды тарбиялоодо. 

Идеология жөнүндө өзүмдүн көз карашымды чагылды-
руудан мурда, Совет доорунун мезгилиндеги идеология-
нын тарыхына көңүл бурууну ылайыктуу деп эсептейм: Би-
ринчиден идеология деген кандай түшүнүк? Ал эмне деген 
маанини өзүнө камтыйт? Анда идеологиянын илимий да-
лилденген мааниси төмөндөгүдөй түшүнүктөрдү өзүнө 
камтыйт: 

Идеология (идея жана логия) - адамдардын турмушу-
на, бири - бирине болгон мамилелери, социалдык пробле-
малар жана конфликтер ырааттуу түрдө баамдалган, ошон-
дой эле ушул коомдук мамилелерди бекемдөөгө же 
өзгөртүүгө багытталган иш - аракеттердин максаты чагыл-
дырылган көз - караштардын жана идеялардын системасы.  

Идея (грек. - идея) - обьективдүү дүйнөнүн 
көрүнүштөрүн ой менен баамдап, иш жүзүндө кайра куруу-
нун максатын сезе билүүнүн бир түрү.  

Идеологияда ойдун мазмуну обьективдүү чындык ме-
нен толук төп келүү мүмкүндүгү болот. Обьективдүү 
дүйнөнүн чагылышы, адам алдында практикалык максат-
тын коюлушунун биримдиги. Идеология турмуш жана 
адам ишмердигинин процессинде пайда болгон чындык 
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формасынын байланыштыргыч звеносу. Идеология адам-
дардын социалдык турмушуна ар түрдүү таасир этет.  

Социализм тушунда Марксчыл-Ленинчил идеология -
коомдун бардык катмарларын жумушчу табы менен анын 
партиясынын айланасына бириктирүүчү фактордун бири 
катары роль ойногон.  

Идеализм - философиядагы негизги эки агымдын би-
ри; Материализм агымына карама - каршы туруп, аң- се-
зим, ой, дух, идея дүйнөнүн, реалдуу чындыктын негизин 
түзгөн, келип чыгышын шарттаган деп ырастаган окуулар-
дын жалпы аты.  

Негизи эл ажыратып окуй турган «эки билим» бар. 
Анын бири - улуттук аң - сезимди өстүрө турган, экинчиси - 
аны жок кылып, элди маңкуртка айланта турган билим.  

Ушул убакка чейин биздин алган билим акыл - эсиби-
зди өстүрбөй, бизди кайра маңкуртташтырып келатат. Аны 
моюнга алыш керек. «Ооруну жашырсаң, өлүм ашкере кы-
лат», - деп ата - бабаларыбыз айткандай жаап - жашырып 
отуруп, азыр эми баары ачыкка чыкты. Аны бир гана сокур 
көрбөшү, керең укпашы мүмкүн.  

Эмне үчүн мамлекети жок кезде «жок болуу» корку-
нучуна кабылбаган акыл - эси тунук, ден - соолугу мыкты 
кыргыз, бүгүн эгемен өлкө, эркин эл болуп турганда, ору-
сташкан оорудан айыга албай, улам «азайып» бараткан 
калктардын катарына кошулуп отурат? Эмне үчүн «ка-
раңгы», «карапайым» жашаган замандарда башка элдер-
дин башын кошуп, өзүнүн маданиятын таратып жашаган 
элибиз бүгүн андай эмес? Эмне үчүн бүгүн уул - кыздары-
быз бир эмес, бир нече дүйнөлүк тилдерде булбулдай 
сайрашат да, бирок, өз эне тилинде сүйлөй алышпайт? 
Эмне үчүн алар жогорку билимдүү экенине карабай адеби 
жана адамга жасаган мамилеси боюнча бизден төмөн тур-
ган башка элдерди туурап жашаганды жакшы көрүшүүдө? 

Демек, биздин алып жаткан билимибиз жана тарбия-
быз туура эмес окшойт. Эмне кылуу керек? Өз жолубузду 
табышыбыз керек. Өз жол - ал ата - бабаларыбыздын жолу. 
Ал «артка кетүү» деген сөз эмес, аны бүгүнкү заманга 
ылайыкташтырып, «уулап басуу» деген сөз. Өз жолубузду 
табыш үчүн, адегенде өзүбүздү улут катары сактап, аны 
кайра жаратууга туура келет. Ал үчүн эң биринчи тилге, 
анан тарыхка, анан динге камкордук көрүүбүз зарыл.  
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Эмне үчүн биринчи тилге? Анткени, «Тил улуттун жа-
ны»(В. Гумбольдт). А, чынында, «жанын» сактабай туруп, 
улутту кантип сактайбыз? 

Эмне үчүн экинчи тарыхка? Анткени, тарых - улуттук 
эс -тутум. А чынында, эс - тутумун жоготкон улут өзүнүн 
ким экенин, качан эл болуп жаралганын, кандай жолду 
басканын, кандай сууну кечкенин, кандай ашууну ашка-
нын билбейт.  

Андай улут маңкуртка айланат.  
Андай адамды кыргыз «тирүү өлүк» дейт.  
Эмне үчүн үчүнчү, динге ? Анткени, дин улуттук дүйнө 

тааным.  
А чынында, дүйнө таанымын унуткан улут өзүнүн каа-

да - салтын, үрп - адатын, ырым - жырымын унутат. Эң 
башкысы өз кудайынын ысмын айтпай калат.  

Анан кудайын танган элди - кудай да танат.  
Башкача айтканда кудайдын каарына калат.  
Жаштарды адептүү тарбиялоого илгертен бери биздин 

ата - бабалар зор маани берип келген. Ата бабаларыбыздын 
биздин муунга жеткирген «Атанын уулу болуш урмат, эл-
дин уулу болуш кымбат», «Аганы көрүп ини өсөт, эжени 
көрүп сиңди өсөт», «Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы 
уул көктөгү жылдыз» - деген макал- лакаптуу сөздөрү 
аркылуу жаштарга таалим - тарбия берүүнү өтө бийик жана 
ыйык тутуп, жогору баалагандыгын баамдаса болот.  

Өзүмчө ойлонуп отуруп, адам баласынын турмушунда 
- жаш муундарды, келечек ээлерин тарбиялоодо майда 
нерселер болбойт, болууга да мүмкүн эмес. Бирок, ошолор-
дун ичинен оордугу жагынан тарбияга эч нерсе жетпесе 
керек деп эсептейм. Күнүмдүк жашоодо ата менен бала, ага 
менен ини, эже менен сиңди, айтор, адамдар ортосундагы 
өз ара мамиледеги тарбиянын таасири жөнүндө кылымдар-
дан бери эле тажрыйбалуу аалымдар, мугалимдер да, 
илимпоз педагог - психологдор да иликтеп келишкен. Ала-
рдын илимий көрсөтмөсү боюнча көптөгөн ата - энелер 
үйдөн балдарына үлгүлүү тарбия берүүгө аракеттенишет, ал 
эми мектептен мугалимдер, жогорку окуу жайында бел-
гилүү профессорлор жаштарга адамзаттагы эң асыл сапат-
тар тууралуу кызыктуу лекцияларды окушат. Бирок 
жаштарга канчалык тарбиянын баалуулугу боюнча акыл - 
кеңештер айтылбасын, эмне үчүндүр алардын арасында 
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жаман жорук - жосундар дагы эле болсо кездешип жатпай-
бы. Айрыкча, акыркы убактарда жаштардын арасында 
өздөрүнүн ата - энесин карабай карылар үйүнө тапшыруу, 
аларды кордоо, мазактоо, ал тургай кол тийгизүү мисал-
дарды кездешерин кантип танабыз. Болбосо элибизде ай-
тылып жүргөндөй «Атаң карыса кул кылба, энең карыса күң 
кылба» - деген ата сөзүн алар урматташпайбы? Байкуш ата- 
эне өмүр бою тапкан - ташыганын балдарына арнап, бил-
ген акыл - насааттарын айтып, таалим - тарбия берүүгө 
аракет кылса, ал аракеттер текке кетип, бүгүнкү күндүн 
маңкурттары пайда болуп жатпайбы. Оо, чиркин дүйнө деп 
буга бир түйшөлөсүң.  

Бирок, ар бир бала тарбияны өзүнүн тагдырына 
маңдайына жазган жазмышка карата алат турбайбы. Алсак, 
кээ бир ата - энелер баласы жерге түшөөрү менен үзүлүп 
түшүп, ымыркайга не бир сонун жомок, аңгемелерди айтып 
берип, музейден музейге, театрдан театрга алып барып, 
мектептерди ылгап туруп, эң мыктысында окутуп, ийрим-
дердин көпчүлүгүнө катыштырып, жогорку окуу жайлары-
нын ичинен да эң кадыр - барктуусунда окутат. Мунун тес-
керисинче, ата - энелердин экинчи бир тобу баласы жарык 
дүйнөгө келгенден тартып жөнөкөй, жупуну тарбиялоого 
аракеттенишет. Алардын балдары көпчүлүк балдар окуган 
жөнөкөй мектептерде билим алышат. Албетте, алар деле 
балдарын ач - жылаңач калтырбайт деңизчи, бирок бирин-
чи топтогулар сыяктуу аларга өзгөчө бөпөлөнгөн тарбия 
берүүнү туура көрүшпөйт. Ал эми чыныгы турмушта ал эки 
тараптуу тарбиянын жыйынтыгы кандай болот: Биринчи 
топтогулар өзүмчүл, кайдыгер, ата - энелерине кайрымсыз, 
экинчи топтогулардын балдары тескерисинче билимдүү да, 
күйүмдүү да болуп чыга келишет. Мындай үч уктасаң түшкө 
кирбөчүдөй болгон карама - каршы көрүнүш кайдан жара-
лат? Буга бир түйшөлүп барам.  

Ушул жерден орус элинин бир чыгаан жазуучусунун 
кыска кыйытуусун кыстара кетким келет. Ал мындай. Бир 
күнү чоң энеси небересинин чогулушуна барып калат. Анда 
мугалим чоң энеге мындай деп доомат койот дейт: 

- Сиз небереңизди карабай жатасыз, математикадан 
өтө начар.  

- А тартиби, жүрүм - туруму, тарбиясы кандай? 
- Абдан жакшы.  
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- Анда математикаңды өзүң окутуп ал! 
Бир окуганда жылмаюуну туудурган, бирок терең ка-

рай келсең, акыл - эстүү адамдарды бир селт эттирген бул 
чакан баяндамада билим менен тарбия, окуучу менен 
мугалим, мугалим менен ата- эне өңдүү тарбияга байланы-
штуу, өтө олуттуу маселелер камтылганбы дейм.  

Биз жаш муундарга терең билим, татыктуу таалим - 
тарбия берүүдө адамзаттын эң асыл сапаттарынын бири 
болгон боорукерликке, сабырдуулукка, туруктуулукка, до-
стукту баалай билүүгө багыт берүүбүз керек.  

Ч. Айтматов шаардыктарга караганда табигат менен 
коюн - колтук алышып чоңойгон балдар күйүмдүү, сабыр-
дуу болорун өз мезгилинде айтып кеткен эле. Жазуучунун 
бул пикиринин туура экендигин чечмелеп отургум 
келбейт. Болгону адам баласынын жаратылышы эки кабат-
туу келерин, биринчиси табигат жаратылыш, экинчиси ру-
хий жаратылыш экендигин, экөөнүн биринен ажырап кал-
ган бала толук кандуу тарбия алууга татыксыз болуп кала-
рын гана баса белгилеп кетким келет.  

Тарбиянын өтө оор, ар тараптуу табышмактуулугун 
белгилеп, ага өтө олуттуу кылдат мамиле кылуу керек-
тигин айткым келип, ата - бабабыздан калган тарбияга 
болгон акылман ойлордун маани - маңызын келечек урпак-
тарга төкпөй чачпай жеткирүү азыркы муундун негизги 
милдети болууга тийиш деп эсептейм. Ошондуктан ата - 
бабалардан бизге жеткен тарбияга байланыштуу баалуу 
касиеттерге көңүл буралы.  

«Тарбия берүү - улуу иш: Ошол аркылуу адамдын ке-
лечек тагдыры чечилет» деп В. Белинскийдин таамай айт-
каны эсиме келди.  

Балдарды болочок байсалдуу ак жолго тарбиялоодо үй 
- бүлө өзгөчө роль ойномокчу эмеспи. Ата - эненин эмгек 
үлгүсү, эмгекке жасаган мамилеси өзгөчө мааниге ээ. Алар 
эмгекке туура мамиле жасашса, баланын эмгекке туура 
тарбияланышына да негиз түзүшмөкчү. Бардык тарбиялык 
чаралардын ичинен балдарды эмгек аркылуу тарбиялоо өтө 
күчтүү жана жемиштүү келет.  

Эмгек бүткүл коомдук - экономикалык формациянын 
жашоосунун жана өнүгүшүнүн негизги шарты гана болбо-
стон, ар бир жеке адамдын акыл - оюнун жана күч - куба-
тынын, адептүүлүгүнүн, эркинин калыптанышынын да 
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күчтүү факторун түзөт. Ф. Энгельс «Адамдын өзүн эмгек жа-
раткан» - деп бекеринен айткан эмес. Ал эми Н. Остров-
ский «Эмгек - ар кандай дарттын дабасы. Эмгектен өткөн 
ырыс жок» экендигин айрыкча белгилегенин да көңүлгө 
тутуу абзел.  

Баланын бүткүл адамдык сапаттары эмгек менен ай-
калышкан кезде гана жемиштүү калыптанмакчы.  

«Атасы жакшы болбосо, балага мектеп да, институт 
да, пансионат да жакшы тарбия бере албайт» (Н. Карам-
зин).  

 
 

ААттаа  ббааббааллааррддыынн  ннаассыыяяттыыннаанн..  
 
1. Адептүүлүк - адам көркү.  
Баланын мыкты тарбияланып, эл оозуна алынган 

адам болуусун биздин ата - бабалар негизинен үч нерседен 
көрүшкөн жана күтүшкөн.  

1)Биринчиси - үйдөн (ата - эне, үй - бүлө тарбиясы).  
2)Экинчиси - элден, айлана - чөйрө, карыялар тарби-

ясы.  
3)Атанын тарбиялоого берген адамдан(бул молдо, 

мугалимдин тарбиясы).  
1)Саламдашуу адеби: - Адептүүлүктүн бирден - бир 

сонун үлгүсү саламдашуу. Бир адам экинчи бир адамга 
салам берсе, ал адам ошол замат алик алып, саламдын 
жообун берүүчүлүк б. а. адамдык парз.  

2)Саламды толук абалда «Ассолому алейкум»деп айт-
сын, чала саламдашуу адепсиздик.  

- Саламдын жообун «Во алейкум ассалоом» деп, андан 
соң ден соолук, бала - бакыраны, ишти ж. б. суроо.  

-Башты ийбестен, колду көкүрөккө алып салам берүү 
зарыл.  

-Көп киши менен саламдашканда, жалпы салам айтса 
туура болот.  

- Кол берип саламдашканда колдун учун берип салам-
дашуу жарабайт.  

-Узак убакыт бою көрүшпөгөн адамдар (жакын мами-
ледеги) бири - бири менен кучакташып көрүшүүгө боло бе-
рет.  

2. Коомдук жайларда, көчөдө жүрүү адебинен.  
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-Оозуңду ачып, ар нерсени караба.  
-Эки адамдын ортосунан жарып өтпө. Дайым абайлап 

жүр.  
-Сен жүргөндө бирөөлөргө оңтойсуз болбосун.  
-Жолдо түкүрбө, ыплас нерсеңди жолго таштаба.  
-Коомдук унааларда жүргөндө - улууларга орун берүү 

ж. б.  
-Көчөдө жүргөндө мүмкүн болушунча тыкан, таза кий-

инип жүр.  
3. Уруксат суроо адебинен: 
-Адамдын жеке мүнөзүнө(сылыктыгы) одоно, копол-

дугуна багыңкы болот.  
Сылыктык - бул адамдын жеке сапаты, жүрүш - туру-

шу, мамилеси; Үнү боюнча мамилеси жана ички сезимин 
билдирүүлөрү, чеберчилиги аркылуу жаралат.  

-Уруксат суроодо «кечиресиз», «мейлиңиз», «ырах-
мат», «макулмун», «шүгүрчүлүк» - деген сөздөр колдону-
лушу керек.  

4. Жеп - ичүү, тамактануу адебинен: 
-Суюк оокатты шоркуратып уурттаба, тамактанып жа-

тып башыңды тырмаба, сөөктү көп кемире бербе, дастор-
конго оозуңду арчыба.  

-Бутуңду сунуп отурба, оокатка сугунуп, өзүңдөн улуу-
дан мурда кол салба,  

-Элге карап тамактан 
-Кокус жөтөлсөң же чүчкүрсөң дасторконго караба. 

Абайлап жүзүңдү буруп кет.  
-Тамактануу мезгилинде кашык, бычак менен ойнобо 
-Сөөмөйүңдү оозуңа салып, тишиңди чукуба.  
-Тарелкаларды, дасторконду, клиенканы вилька же 

бычак менен чийгилебе, койгулаба, тынч, түз отуруп та-
мактан.  

-Оозуңдагыны жутмайынча суюк нерсени уурттаба 
жана сүйлөбө.  

5. Меймангерчилик адебинен: 
-Эгерде үйүңө адамды чакырсаң же өзү келсе, аны 
жайдары урмат менен тосуп ал.  
-Сени жоктоп келгендиги үчүн ыраазычылык билдир.  
-Ал абалды сурашкандан кийин дасторкон жай.  
-Нанды жетерлик кылып сындырып кой.  
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-«Кана, тамакка караңыз», көпчүлүк болсо, «караңы-
здар» деп өтүн! - Колуңдан келишинче ызат көрсөт, мактан-
ба.  

- Меймандын дилин оорутпа.  
-Жаныңдагы адам менен шыбырашып сүйлөшпө.  
-Меймандын колуна жылуу суу куй.  
-Ар кандай буюмду оң колуң менен узат.  
6. Эркек менен аялдын адеби.  
-Байыркы бабаларыбыз: «Эркек булак сыяктуу болот, 

ал эми аялзат болсо, акылдуу жана ийкемдүү жерге ок-
шош» - деп айтышкан. Эркек кесиби аркылуу тапкан - 
ташынгандарын жерге суу чогулуп, булак, көл болгон 
сыяктуу аялдын колуна топтоп өткөрөт.  

-Аял сени башкарып, жыйган - тергенин ээлеп басып 
албасын. Эгер эркек жалгыз гана аялынын сөзү менен иш 
кылса, эркектик сапатын жоготкон болот.  

-Ар дайым аялды урматтоо менен сылык сыпаттуу 
мамиле кылуу.  

-Көчөдө, шаарда, коомдук орундарда аялдын колунда 
оор жүгүн алуу, ага орун бошотуу, жардам көрсөтүү максат-
ка ылайыктуу.  

-Автотранспортко чыгууда аялды биринчи чыгаруу, 
колунан тартуу, түшүүдө ага ыңгайлуу шартты түзүү эркек-
тин иши. Аялсыз эркек, эркексиз аялдын жашоосу кызык-
сыз, ырахатсыз экендигин ар бир инсан билүүсү зарыл.  

 
 

ЖЖооооммааррттттыыкк  жжөөннүүннддөө..  
 
-Дайыма жайдары болуп, бир нерселериңи адамдан 

аяба.  
-Досуң менен жылуу жумшак сүйлөш. Жакшы сөз 

сыйкырдуу.  
-Алсыздарга көз кырыңды сал. Кекенгенге азыраак ке-

кенгин. Бардык иште адамгерчилик салтты колдон.  
-Ачууң келгенде сабыр эт.  
-Досуңа да, душманыңа да жумшак сүйлөгүн. Акыл-

мандар бул сапаттарды өздөштүрүүнү сунуш кылышкан 
экен.  

-Өзүңдөн жогору турган адамдар менен ойнобо.  
-Кызматкерлериңе зулумдук кылба.  
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-Ичи тар, кара мүртөз адамдар менен маектешпе.  
-Сараң менен сырдашпа.  
-Наадан, билимсиз адамдар менен сөз талашпа.  
-Туруксуз адам менен достошпо.  
-Жалганчы менен мамиле жасаба.  
-Урушчаак, чырлуу кишилер менен үлпөттө болбо.  
-Аялдар сухбатында көп отурба.  
-Сырыңды көп эле кишиге айтпа, айып издегенден 

кач.  
-Сага ажаты(иши)түшкөн кишини кордобо.  
-Колуңдан келе турган ишке текеберчилик кылбай, 

башкаларга жардамыңды аяба.  
-Эмне сатып алсаң да, жакшысын ал, жакшы нерседен 

пайда үмүт этүүгө болот. Ар кандай иште пайданы күзөт. 
Шалаакы болбо.  

-Ар кандай иште сабырдуу бол. Сабырдуулук экинчи 
акыл.  

-Ар кандай иште шалаакы болбо. Шашмалык кылып, 
кийин өкүнбө.  

 

Сарамжалдуулук, үнөмдүүлүк жөнүндө.  
- Отун - суу, электроэнергия, тамак - аш, кийим - ке-

чени кийүүдө, мал, койдун жем - чөбүн пайдаланууда үйдөгү 
продукталарды жумшоодо үнөмдүүлүк кылуу ар бир ин-
сандын иши.  

 

Даанышмандардын турмуштук тажрыйбасы-

нан : 
1) Кара күчүң менен таакатың жетпеген ишке кири-

шип, өзүңө кайгы жана машакат арттырып алба.  
2) Өзүңө жана башкаларга олжолуу жакшылык жеткиз-

бей турган иш менен алек болуп өмүрүңдү сая өткөрбөгүн. 
Эки жүздүү адамдардын сөздөрүнө алданба.  

3) Дүйнө - мүлкүң жана жогорку мартабаң менен 
сыймыктанба.  

4) Инсандын эң калыс, эң сулуу жана эң негизги асыл-
дык чеги : уяты менен адеби болуп саналат. Ошондуктан 
бирөөгө жакшылык жасасаң, ага эч качан милдет кылбагын 
- бул сенин акылдуулугуң, маданияттулугуң.  

Үч нерсе акылга күч кошот: 
1)Илимдүүлөр менен маектешүү 
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2)Тажрыйба жыйындысы,  
3)Туруктуу мүнөз.  
Үч нерсе акылга зыян келтирет: ойлонбостук, демил-

гесиздик, шашмалык (чыдамсыздык).  
Парз - «Милдет», сөзсүз аткаруу керек деген мааниде.  
Адамдын күзгүсү - адам, өзүңдүн мыкты жана жети-

шпес жактарыңды башка адамдар аркылуу гана көрөсүң. 
Мына ушул он мыкты сапат адамга бакыт - таалай алып 
келет:1)уят, 2)адамгерчилик, 3)ишеним, 4)кичипейилдик, 
5)эмгек, 6)колу ачыктык, 7)намыскөйлүк, 8)аманатка 
кыянаттык кылбоо, 9)адилеттик, 10)элпектик(жумшактык) 
жана чечкиндүүлүк.  

Мына бул төмөнкү терс сапаттар адамды жамандыкка 
жетелеп кетет: 

1. Кызганчаактык.  
2. Көрө албастык.  
3. Бакылдык.  
4. Түркөйчүлүк (Сабатсыз).  
5. Жалган сүйлөө.  
6. Ыпластык.  
7. Ашыкча чыгымчылык.  
8. Кыянатчылык.  
9. Жалкоолук.  
10. Кенебестик.  
Моралдык кодекс - (лат. - китеп) - аткарууга тийиш 

болгон адептик нормалардын жыйнагы.  
Моралдык кодекс - демейде адамдардын басымдуу 

көпчүлүгү колдонуп жүргөн жүрүш - туруш эрежелери же 
болбосо коомдук мамилелерди жөнгө салуучу нормалардын 
бири.  

Мораль (лат. - адептүү, үрп - адаттар). Этикадан 
иликтөө. Адамдын жүрүм - турумун көзөмөлдөөчү функция-
ны аныктоочу коомдук институт. (эреже - тартип). Мораль 
- каада - салт, кулк - мүнөз, жүрүм - турум дегенден адам-
дын жүрүм - турумун нормалар аркылуу жөнгө салуучу 
ыктардын бири. Коомдук аң - сезимдин өзгөчө формасы жа-
на коомдук мамилелердин бир түрү.  

Биздин муундун мезгилинде жаштарды коммунисттик 
духта тарбиялоого зор маани берилип, ошого жараша та-
лап да күчтүү болор эле. Ошондуктан бала - бакчадан ба-
штап, мектеп окуучуларынын аң сезимине коммунисттик 
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моралды терең сиңдирип, тарбиялоо колго алынган. Мен 
төмөндө ошол коммунисттик моралды, коммунизм ку-
руучусунун моралдык кодексинин, азыркы жаш муундарга 
терең тарбиялык таасирин тийгизе турган маани - 
маңызын кыскача айтууну туура көрдүм: Коммунизм ку-
руучусунун моралдык кодекси. Совет адамдары өндүрүштө, 
коомдук - саясий иште, үй - бүлө чөйрөсүндө, нуска тутуучу 
коммунисттик моралдык илимий жактан негизделген 
принциптеринин жыйындысы. Коммунизм куруучусунун 
моралдык кодекси төмөнкү адеп принциптеринен курулат: 
- Коммунизм ишине берилгендик, Социалисттик Ата Журт-
ка, Социализм өлкөлөрүнө сүймөнчүлүк; коом жыргалчы-
лыгы үчүн адал эмгектенүү; иштебеген тиштебейт; коом 
дөөлөтүн сактоого жана арбытууга ар бир адамдын кам 
көрүшү. Коомдук парзды бийик даражада аңдап түшүнүү, 
коомдук мүдөөлөрдүн бузулушуна аябай каршы чыгуу, кол-
лективизм жана жолдоштук өз ара жардам; Бирөө баары 
үчүн, баары бирөө үчүн; Кишилер арасындагы адамгерчи-
ликтүү мамилелер жана бирин - бири сыйлоочулук. Адам 
адамга - дос, жолдош жана тууган; коомдук жана жеке 
турмушта адал жана чынчыл, адеп - ахлак жагынан таза, 
карапайым жана кичи пейил болуу; үй -бүлөдө бирин - бири 
сыйлоо; балдардын тарбиясына кам көрүү; адилетсиздикке, 
жатып ичерликке, арамдыкка, мансапкорлукка, нысапсыз-
дыкка айныбай каршы туруу. Бардык өлкөнүн эмгекчилери, 
бардык калк менен тууганча тилектештикте болуу.  

Бул жоболордун эң негизги маанисин азыркы жаш му-
ундардын аң - сезимине терең сиңдирип, эгемендүү 
өлкөбүздүн шартында тарбиялоо максатка ылайыктуу деп 
эсептейм.  

 
 

«Туулган соң өлөбүз, жан жок өлбөс, 
Атың калсын артыңда – мезгил 
жеңбес. 
Адам бол - ою, иши бирдей асыл, 
Кеңешчиң билим болсун, жолдош - 
акыл.» 

(Жусуп Баласагын.) 
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Ушул жерден мен Жусуп Баласагын бабабыздын тар-
биялык багыттагы айткан акыл-насааттарын, бала 
төрөлгөндүн алгачкы күндөрүнөн баштап, кандай тарбиялоо 
керектиги туурасындагы сөзүнөн баштоону ылайык көрүп 
турам. Анткени бала тарбиялоонун чыныгы башаты ушун-
да жатканын эч ким тана албас. Жусуп бабабыз да сөздү ал-
гач уул менен кызды кандай тарбиялоо керектигин 
төмөнкү сапта кеп кылган экен:  

«Уул - кызды буйруса - болуп себеп,  
Үйдө чоңойот, бөтөн жер жайсыз келет.  
Тарбиячы адам тап пейли кенен,  
Уул - кызың дени сак өсөт экен.  
Билим берип адептүү тарбияла,  
Эки дүйнө бактылуу болот анда.  
Кыз чыгарып, келин ал - куда түшүп,  
Кайгы - капа билбеген байлык бүтүп.  
Уулдарга үйрөткүн жакшы сапат,  
Жакшы иштен байлык да, бакыт табат.  
Тескеп тур - уул ишсиз бош калбасын,  
Бош болсо - текке кетер өмүрү чын.  
Төрүңдө картайтпагын кызды кармап,  
Кеселсиз чөгүп кетет күйүт арбап» - дейт биздин 

акылман бабабыз өз заманынан кабар берип.  
Ушул жерден бир өзгөрбөс чындыктын өзөгү жат-

кандыгы талашсыз. Мындан миң жыл мурун да, азыркы 
биздин күндөрдө да уул - кыздарды тайраңдатып бош кой-
бой, дайыма тескеп туруу керектиги айтылып жатат. Анан 
да адептүү кылып тарбияла, уулду бош койбо, кызыңды 
төрүңдө картайтпа, азыркы сөз менен айтканда кара далы 
кылба, күйөөгө узат деп жатат.  

Эмне үчүн балдарды тарбиялоо үчүн сөзсүз эле эң нарк 
- насилдүү, каада - салттуу адам керек? 

Көптү билген, илимдин кийинки жетишкендиктерин 
өздөштүргөн адис болсо жаманбы? Андан ары - «Бөлөк 
чөйрөдө тарбияланган бала бөтөн өстү болуп, өз элинин 
нарк - насилинен, өз ата - салтынан алыстап калат»- деп 
кооптонуп атат окшобойбу! Чын эле өзүнүн каада - салты-
нан сырткары калган өспүрүм (уул же кыз) бөтөн элдин 
көркөм дөөлөттөрүн үйрөнүп, бөтөн элдин каада - салтына 
каныккан соң, ошлорду кайра өз элине таңуулашы турган 
иш да.  
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Жусуп бабабыз - адам өмүрүндөгү дагы бир өтө чоң ма-
селени көңүл сыртында калтырган эмес. Ал ар бир жаш 
уландын өзүнө төп келерлик өмүрлүк жарын тандап алуусу. 
Бул маселеде - өмүрлүк жарды тандап алууга өтө сак мами-
ле кылууга чакырып, кыздын ата - энесинин байлыгына, 
тектүүсүнө, сулуусуна карап эмес - акылдуусуна гана 
үйлөнүүгө чакырат, ошондо гана жашооң ордунда болот 
дейт. Ошон үчүн «Жүзү эмес, көңүлү болсун жылуу, Ак болсо 
аял пейли - артык сыны!», - деп жатпайбы.  

Кыргыздардагы «Аял жакшы - эр жакшы, вазир 
жакшы - хан жакшы», «Жакшы аял - үйдүн куту, жаман аял 
үйдүн жуту». Бабабыздын бул уюткулуу акыл - насаатта-
рын кулагыбыздын сыртынан кетирбей, биздин бүгүнкү 
күндөгү турмушубузда эстей жүргөнүбүз зарыл го.  

Тарбия ишинде кыйгач өтө албай турган дагы бир 
кашкайган чындык бар - ал ар бир адам баласынын жеке 
турмушундагы чөйрө таанууга, билим алууга болгон умту-
луусу. Окуусуз, билимсиз максатка жетүүгө мүмкүн эмес. 
Адам акылы, билими менен башка макулуктардан айырма-
ланып турат.  

«Билим - байлык түгөнбөс, акыл - улук,  
Адамда ушул эки артыкчылык»- дейт Жусуп бабабыз 

бизге кайрылып.  
Акылман бабабыздын: -«Дайыма сөздү ойлоп айтуу 

керек, жакшы сөз сокур үчүн көздөй делет», - деген наса-
атына кантип каршы чыга алабыз? 

«Өмүр кыска - төрөлгөн соң өлмөк бар,  
Жакшы сөздөр - түбөлүктүү өлбөйт ал.  
Азаматты эки сапат багыттайт - 
Чындык сөзү, ак эмгеги карытпайт.  
Адам өлсө - сөзү калат артында,  
Жакшы атагы жашай берет артында.  
Түбөлүккө өлбөйм десең сен эгер,  
Ачык сүйлөп, ак ишиңди улай бер», - деп келечек ур-

пактарына өзүнүн көөнөрбөс, түбөлүктүү акылын айтып 
жатпайбы.  

Жусуп бабабыз акырында сөз туурасында мындай 
тыянакка келет: 

«Тирүү жанга эки нерсе бериптир,  
Бири - тили, бири - дили ак көңүл.  
Сөздү, дилди жаратты адилет деп,  
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Жалганчылар жалынга күйгөнү эп.  
Туура сөздөн чексиз пайда табарсың,  
Жалган сөздөн каргыш - сөгүш аларсың.  
Туура сөздү сүйлөй билгин тартынбай,  
Кыйшык, калптан качкын өчүк касыңдай».  
Элибиздеги «Чындык ийилет, бирок сынбайт», «Калп-

тын казаны кайнабайт» - деген адилет сөздөрдүн төркүнү 
ушул да.  

Кыргызстан бүгүнкү күндө, демократия жолу менен 
өнүгүп жаткан көз каранды эмес, эгемендүү республика. 
Өлкөбүздүн тарыхында, анын коомдук турмушунун бардык 
чөйрөлөрүндө мындай терең өзгөрүүлөр жүрүп жатканда, 
өткөндүн тажрыйбасына кайрылуу айрыкча чоң маниге ээ.  

Мында асыресе көөнөрбөс рухий мурастар өзгөчө орун-
да турат. Өткөндөгү маданий мурастардын мыкты жакта-
рын кенен ачып, толук пайдаланууга, келечектин кызма-
тына коюуга оңтойлуу мүмкүнчүлүктөр ачылып отурат.  

Дегинкисинде рухий маданияттын жана коомдук ой-
лордун мурунтан келе жаткан баалуу, алгылыктуу жакта-
рын учурдагы өнүгүүнүн талабына жараша кайра иштеп, 
сиңирүү зарыл.  

ЖУСУП БАЛАСАГЫН - Чыгыштын чыгаан ойчулу, 
атактуу акын, ойчул, коомдук ишмер. Ж. Баласагын - 21 - 
кылымда (болжол менен 1018 - 1086 - жылдарда) Баласа-
гын шаарында, Кыргыз республикасынын азыркы Токмок 
шаарынын түштүк тарабындагы Бурана мунарасынын ай-
магында жарык дүйнөгө келген. Анын өмүрү жана чыгар-
мачылыгынын, жалпы эле ишмердүүлүгүнүн бирден - бир 
булагы болуп - ириде « Кут билим» поэмасы саналат. Бул 
чыгармасын 1069 -1070 -жылдарда Кашкар шаарында жа-
зып бүтүргөн.  

Бардык учурларда билимдүүлүк чечүүчү мааниге ээ. Ал 
адамдын акыл эсине таасир берет, жамандыктан кутулууга 
көмөк көрсөтөт, ыплас ишке бастырбайт. Адамдык бийик 
сапаттар, маселен, сылыктык, боорукерлик, сыпайлык жа-
на башка иштелип чыгат. Элге камкор болуу, калктын 
жыргалчылыгы үчүн кызмат кылуу ар бир инсан үчүн ба-
кыт жана жогорку адамгерчилик аброй болушу абзел. 
Ошол үчүн жаштарды табиялоого көңүл бурганда аларды 
элге, мамлекетке берилген, өлкөнүн, калкынын кызыкчы-
лыгы үчүн кызмат кылган, өз убактысын бекерге кетирбе-
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ген, аны өтө үнөмдүү пайдаланган инсандарды калыптан-
дыруу эске алынышы зарыл.  

Буга мисал катары: 
«Терс кетпей адилеттин жолун жолдо, Жаштыкты кор 

тутпагын турса колдо.  
Колго алып, жакшылыктын жолуна сал.  
Үйрөнсө, элге таяныч болуп калар.  
Ак дил болсун, үйрөнбөсүн куулукту,  
Кызмат өтөп, адам болсун туруктуу».  
Демек, жаштарды эртелеп ар түрдүү илимге үйрөтүү -

алардын рухий жактан өсүшүнүн зор өбөлгөсү. Ойчул белги-
легендей инсанды тарбиялоодо үй - бүлө чоң мааниге ээ.  

«Ата - эне баарына болот үлгү,  
Жашоодо - жаманбы же жакшы жүрүү.  
Ата жолун көрсө бала тегинде,  
Көнүп кетет оорго да жеңилге». Демек, балдарды тар-

биялоодо ата - энелер өтө талаптуу болуусу керек, алардын 
бекерчиликке, шалаакылыкка көнүшүнө жол бербей, дайы-
ма өздөрүнөн үлгү алууга умтулушу ылазым. Мындай сыно-
одон өткөн балдар турмушка бышып келип, чыйрак болуп, 
жакшы жүрүш - турушу менен өзүн да ата - энесин да бак-
тылуу кылат.  

Тарбиясыз бала ата - эне үчүн чекеге чыккан чыйкан.  
А уулуң өскөн болсо эрке - талтаң,  
Үмүт үз - адам чыкпайт андайлардан.  
Эрке өсөбү балдарың - жаман адат,  
Өмүр бою кайтса да - жашың агат.  
 
 
 
 
 

ССоотт  ббииййллииггии  жжөөннүүннддөө..  
 
Акыйкатчылыкты, адилеттүүлүктү талдап билүү кан-

чалык кыйын. Ага жетүү андан да ыйык. Акыйкаттын туу 
чокусуна умтулуу, жетүү жашоонун маңызы деп ойлойм. 
Жашоо жалаң эле материалдык байлыктан турбайт экен. 
Азыркы кезде айлана - чөйрөгө карап кээ бир сотторубуз, 
адилетсиз чечимдерди да чыгарып жатпайбы? 
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Неге кыргыз мамлекетинде, кыргыздар арасында 
ушунчалык мыйзам бузулат. Чындык чыркырап ыйлайт? 
Мен өзүм да буга жооп табалбай бушайман болом.  

Адилеттүүлүк жогорку жактан башталабы? Бийлик 
адилет болсо, эл арасында да адилеттүүлүк болобу? 

Эпикалык эстетикалык эрежелерди билүү эң зарыл 
экен.  

Исхак Раззаков:- «Сен бирөөнүн кыйындыгынан 
коркпо, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк» -деген экен. Ырас эң 
кыйыны өзүңдү өзүң таанып - билүү, эң оңою - бирөөгө акыл 
үйрөтүү. Акыл - эсиң менен чындыкты таанып, калыс болуу 
оңой эмес.  

Жер жүзүндөгү пенде тагдырын чечээр сот, акыйкат-
тын ак - карасын тааный билген жүрөгү сыздаган энелерди 
элестет. Бул жашоодо адилеттүүлүк өкүм сүрсүн.  

Улуттук аң сезим ойгонуп, ыйманы тазаланып, эр-
теңки жакшы жашоого ишеним пайда болуп, өлкөдө сот 
иштери акыйкат болсо мамлекет күчтүү мамлекетке айла-
нары, өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынан айгиленип ке-
лет.  

«Акыйкатсыз сот - өз элине атылган ок» дегендей, 
бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекети XX кылымдан бери 
жашап келип, кайрадан доордун жаңы бир тепкичине 
көтөрүлгөндөй болду. Ар мамлекеттин өнүгүү тарыхы болот. 
Биз кайсы деңгээлге келдик? 

Кайсы мамлекеттин укук коргоочулары акыйкат 
болсо, ошол өкмөткө ишеним артып, жарандары да турук-
туу адилет жолду табигый мыйзам ченеминде тандап алып 
күн кечирет.  

Ал эми акчага сатылган соттордун чечимдери эл ара-
сын иритип, түрдүү кылмыштарды күчөтөт. Мамлекет оңол-
бостон бузукулар көбөйүп, мыйзам күчүнө кирбей алсырайт, 
эл башына кайгы келип, турмуштары оорлой берет. Ушуга 
байланыштуу тарыхтан окуган бир окуя эсиме келет.  

Бул байыркы Рим Мамлекетиндеги окуя эле: - « Па-
дыша жалгыз олтуруп ойлоруна саресеп салат. Өткөн мез-
гилди эстейт. Кайдан - жайдан кайгырган, мунканган бир 
эненин үнү угулуп, элеси келет. « Оо, падышам сен неге 
башыңды жерге салып мүңкүрөдүң?» -деген суроо берет.  

- Мен олтурган падышалык так сүйүнтпөдү. Элдин 
турмушу оор, мамлекетим жарды, алсыз, коңшулар кол 
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салса бийлигим ыдырайт. Көпкө чыдай албас бекенмин… - 
дейт кайгылуу. Ошондо падышага көрүнгөн элестен өзүнчө 
бир добуш чыгат.  

- Падышам, сен тыңша, мен айтайын. Мен муң - зарга, 
кайгыга кабылган элдеги энелердин биримин. Карачы, 
кандай гана адилетсиздикте эл жашап жатат. Эчендеген 
кылмыш жасагандар да, энеден уланган (туулган деген 
мааниде). Алар аялдын мээнети, маңдай тери, кубанычы, 
күткөн кыялы эле. Эмне себептен кайгы көбөйдү? Сезесиңби 
падышам? - Жок сезе албадым, негедир билгеним аз, - деп 
желкесин кашыды.  

Кайрадан жанагы назик үндү тыңшады. - Өлкөдөгү ак - 
караны ылгоо үчүн сот бийлигин орнотконуң эң туура. Ал 
сотуңдун акылын калчадыңбы? Дүйнө - мүлк, байлык деген 
адамда адилет, чындык болбойт. Эчендеген адилеттик теп-
селип, алтын - күмүшкө көмүлүп эки адамдын чырына ади-
лет карай албай калат.  

Падышам сага айтаарым, аял затынын жүрөгүнүн те-
реңинде жаткан азапты туя алган, көкүрөгү зирек гана пен-
де сот боло алат. Ал эми ушул күнгө чейин иштеп жүргөн 
башкы сот акыйкат чече албай, элдин ички дүйнөсүн ири-
тип, ыйманын жоготуп, карасанатайлык кара тумандай 
каптап тумчуктурса, кантип турмуш оңолот.  

Падыша дагы бир карады да, : - Сен кимсиң?-деди… - 
Мен акыйкаттын кудайы Фемидамын, эки адамдын орто-
сундагы чыр - чатакты көкүрөгүм, дил чырагым менен би-
лемин. Ак -караны ылгоодогу нурлуу сөздөр чыгып көрсөтө 
алам. Эгер мени уксаң бир сөз айтайын, ошол буйрукту ат-
кара алсаң мамлекетиңди оңдойсуң.  

- Падышанын жүрөгү өз огунан чыгып кетчүдөй болду. 
Ошондо Фемида «Акыйкатты билбеген сотуңдун жон тери-
син сыйрып, стол жасаткын да жаңы сотту отургуз» -деди.  

Ак ниет адамдар кор болуп, эмгек сүйбөгөн кара ниет 
дүйнөкорлордун күнү тууп, чындык чыркырап ыйлап, кыл-
мышкерлердин ордуна бейкүнөөлөр зынданга отуруп кал-
ганда падыша эң башкы сотту өзүнө чакыртты. Узун жеңдүү 
кара, өтө сүрдүү кийими менен падышанын алдына келди 
башкы сот. - Ушул мезгилге чейин адилеттүү иштедиңби? 
Элдин тагдырын адилет чечип, калыс болуу берилбеди бе-
ле? - деп, падыша каардуу карады. - Улуу урматтуу пады-
шам акыйкат иштедим, - деди сот. - Мамлекет тарыбынан 

www.bizdin.kg



 

 361 

канча маянаң бар? Ошол кездеги белгиленген эмгек 
акысын айтты.  

- Отурган үй - мүлкүң, колуңдагы дүнүйөң канча деди 
падыша.  

Сот ойлоно калды да, бар дүйнөсүн толук айтсамбы же 
жарымын жашырып койсомбу дегенин падыша сезе койду. 
Жылдык тапкан эмгек акысын жана канча байлык - мүлкүн 
териштирип койгон экен, соттун жооп беришин күтпөй эле 
падыша айта салды. Демек, тапкан эмгек акыңдан он эсе 
ашык дүнүйөгө ээ турбайсыңбы. Мага анын баарысын так-
тап жеткиришти, эл билет экен. Башкы соттун башы шыл-
кыя түштү.  

Падышанын сүрүнөн жалган айтып, бар дүнүйө - 
мүлкүн жашыра алган жок. Ырас, падышам сиз билгендей 
дүнүйө - мүлкүм бар, -деди сот.  

- Сен мыйзам бузуп дүнүйө тааптырсың. Чындыкка, 
адилеттикке караган жазалоочу мынчалык байыбайт, 
мамлекеттин мыйзамын бузгандыгың үчүн, - мен сени жа-
залаймын. - Эмне жаза берээр экен деп сот камырабады. 
Канча пендени зарланттың, какшаттың? Канча көз жашка 
себепчи болдуң, эсебин өзүң берчи? - деп, падыша отурган 
тактан түштү.  

Башкы сот эчен жыл эски падыша менен иштеп жүрүп, 
пенденин тагдырын чечип, берген жазасын көз алдына 
келтире баштады. Кандайдыр бир ыйлаган көз жаштар, аял 
затынын элестери келе берди. Ал соттун көз алдына да Фе-
мида келген экен. Падыша желдеттерин чакырды: «Өз 
калкына акыйкат сот болбогон үчүн мына бул ишеничти 
актабаган дүйнөкордун жонтерисин сыйыргыла!» - деп 
буйруду. Сот кыйкырып жансоога сураганда, бир да киши-
нин боору ачыган эмес. Бири да кыйкырып кой дебеген. 
Анан ошол соттун жонтерисинен отургуч жасатты.  

Ошондон баштап жүз жыл аралыгында отурган соттор 
адилет болуп, мыйзам бузулбай, мамлекет оңолуп кетет. Ар 
бир жаңыдан дайындалган соттор чечим чыгарып жаткан-
да отурган орундуктан бир добуш угулуп туруучу дешет.  

«Адилет бол, акыйкат бол, мыйзам бузсаң мага окшоп 
тээриң сыйрылат» - деп кайталап турчу экен. Ошонун на-
тыйжасында Рим империясы Европа гана эмес, дүйнөдөгү 
күчтүү мамлекетке айланган. Балким, бул окуя чындык же 
жалгандыр аны далилдөө мүмкүн эмес.  
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Кыргыз элинде кээ бир кесир рухтагы адилетсиздерди 
аксакалдар азыр да «Жонтериң сыйрылгыр!» -деп айты-
шат, мүмкүн ошондойдур.  

Адилетте ак - кара бирдей жүрөт. Адилеттүүлүк менен 
караөзгөйлүк - адилетсиздик, чындык менен жалган, күлкү 
менен кайгы, айтор булар жашоонун мыйзам ченеми.  

Бүгүнкү күндө адилетсиз соттор барбы бизде? Жон те-
рисин тирүүлөй сыйрый турган жазага жакын мыйзам 
практикалык эмес, теориялык жактан болсо да жүзөгө 
ашырып койсо болобу? 

Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасына сот рефор-
масы өтө зарыл болгондой сезилип турат. Менин акыл ток-
тотуп калган мезгилим Советтик Коммунистик партиянын 
дооруна туш келди. Ал мезгилде сотторду, элдик 
кеңешчилерди (заседателдерди) элдер өздөрү шайлоочу. 
Эки кеңешчи (заседатель) элдин арасынан чыккандыктан, 
алардын үнү да пенде тагдырын чечүүгө кошула алышчу. 
Ошондуктан элдик сот деп аташчу эле. Кандайдыр бир 
чындык чагылдырылып туруучу. Мыйзамды одоно түрдө 
бузган укук коргоочулар негедир билинчү эмес. Кантсе да 
элден чочулоочу. Ал тургай бийлик башында турган 
башчылар жакшыраак үй куруп, дүнүйө жыйнагандан кор-
кушар эле. Көпчүлүгү ак, адилет иштеп, дүркүрөп өскөн 
СССРден Америка жана башка капиталисттик өлкөлөр се-
стенип турары чындык эле.  

Эми биз эгемендүү мамлекет болгонубузда кандай 
болду? Эмнеге жетиштик? 1990 -жылдан баштап демокра-
тия доору келди. Эгемендүү Кыргызстан өзүнүн баш мый-
замын - конституциясын оңдоп - түздөп кабыл алды. Баш 
мыйзам өлкөнүн президентине, катардагы жарандарына, 
ошондой эле жетекчилерге (чоңдорго) бирдей баш ийүүнү, 
аны сыйлоону аныктаган.  

Дүйнө жүзүндө эң демократиялуу Америка сыяктуу 
өлкөлөрдө өздөрүнүн конституциясын президенти баш бо-
луп сыйлап, анын статьяларын кыйшаюсуз аткарылышына 
баш ийшет.  

Мен, Американын президентинин шайлоо мөөнөтүн 
мисалга келтире кетейин. Анда президенттин талапкери, 
айкын - ачык шайлоо менен бир же эки мөөнөткө, (консти-
туцияда кандай көрсөтүлсө) шайланса андан башка мезгил-
ге узартууга болбосу белгилүү.  
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Ал эми эгемендүү биздин Кыргызстанда конституция 
сакталабы? Өлкөнүн президенти канча мөөнөткө шайланат? 
Шайлоолор таза, ачык -айкын өткөрүлөбү? Бул суроолорго 
бир гана - «жок» деген жооп бар.  

Буга далил катары Аскар Акаевдин мезгилиндеги пре-
зиденттик шайлоолордо мыйзамдардын одоно түрдө бузу-
лушун тастыктоонун кажети деле жок.  

 
 
 
 
 

ББааттыышш  ммааддаанниияяттыынныынн  ккууллуу  ббооллуупп,,  ккиимм  ээккее--

ннииббииззддии  ууннууттттуукк..  
 
Эгемендүүлүккө жеткен күндөн тартып кыргыздын 

каймактары башкаруунун жолун таппай, ата -бабалардан 
калган ыйык мурастарды эстен чыгарып, батыштан келген 
цивилизациянын артынан ээрчип, өз улуттук руханий 
дөөлөттөрдү унутуп, ары урунуп, бери урунуп акыры оппо-
зиция, бийликке бөлүнүп, элди унутуп, алдым -жуттум көр 
оокат менен күн көрүп, пендечилик пастыктан жогору 
көтөрүлө албай калдык көрүнөт. 70 -жыл орустардын кара-
магында жашап, суусун ичип, нанын жеп калган жаныбыз 
бүгүнкү күнгө чейин кошоматчылык, көз карандылыктан 
арыла албай келебиз. Өз алдынча иш жүргүзүп көрбөгөн, 
айдап кел, байлап келден башка ишти аткара албаган баш-
каруучулук тажрыйбасы жок алгачкы мамалекет башчыла-
ры эркиндикти ээнбаштык деп түшүнүп, Кыргызстан гео-
графиялык жактан чыгыштан орун алганын унутуп, мен-
талитетибизге туура келбеген жеңил- желпи батыштан 

келген маданияттын кулу болуп, кырыз элинин рухий 
дөөлөттөрүн, улуу мурастарын эскинин калдыктары деп 
жээрип, батыш өлкөлөрүнөн көчүрүлүп алынган конститу-
цияны кабыл алып, улуттун өзөгүн кыргызга тиешелүү бол-
гон асыл сапаттар түзөөрүнө көңүл бурулбаганына күбө бо-
луудабыз. Азаттыкка чыкканы орус тилин экинчи эне - ти-
лим деп ураан чакырган адамдар менен бир кеменин 
ичинде чогуу болуудабыз, орус тили кыргыз тилинин 
жоюлушуна жол ачып жаткандыгын аңдап билип эле 
жүрүүдөбүз.  
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Капилеттен сөз тапкан, караңгыда көз тапкан улуттун 
улуулугун, кыргыздын тарыхын, тилин, дилин билген эл 
деп күйгөн адамдарыбыздын жоктугунан бүгүнкү күндө 
Кыргыз мамлекети «оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң 
өзүң өлөсүң» заманына кептелип турган учуру. «Эки доочу 
бир келсе амалыңдын кеткени, эки оору бир келсе ажа-
лыңдын жеткени» дегендей дүйнөлүк кризис буттан чалып, 
энергетика кризиси алкымдан алып муунтуп, аалам-
даштыруу саясаты баштан алып маңкуртчулукка жетелеп 
бара жатканда эл тагдырын ойлоп, улут камчысын камчы-
лаган, тил тагдырын эске алган адам бүгүн жогору жак ме-
нен төмөн жактан көзгө чалдыкпайт. Тарых бетин барактап 
жогорудагы улуу адамдарыбыздын сөзүнө сарасеп салсак, 
кыргыз эли байыркы улуу эл экендигинде талаш жок. Би-
рок бүгүнкү демократия чөлкөмүндө жашап жаткан кыргы-
здар ошол улуу элдин урпактары экендигин билбей, туй-
бай улуттук нарк - насилдерди унутуп бара жатпайбы. Ооба 
улут үчүн, кыргыз тили, эл, жер үчүн күйгөн, илимий жак-
тан бир топ эмгектерди жасаган адамдарыбыз жокко эсе 
эмес. Бир тилекке каршы, көбүнчө сүйлөгөн сөзүбүзгө жаса-
ган ишибиз дал келбей пендечилик пастыктан өйдө 
көтөрүлө албай жатпайбызбы. Дегеним эл тагдырын, тил 
тагдырын ойлогон адамдарыбыз Союз кулагандан тартып 
бизде өздүк идея, улуттук туруктуу идеология да кулаган 
деп жок нерсени барга айлантып жатканы бүгүнкү 
жаштардын улууларга болгон ишенимине суу сепкендей 
эле болот го. Союз учурунда биздин туруктуу идеологиябыз 
болгон деп орустарга жан тарткандарга жол болсун. Улут 
тагдырын чечүүчү, жаш муундарга үлгү болуучу адамдары-
быз бүгүн ушинтип ойду - тоону сүйлөп жатса, ата - бабала-
рдан калган асыл баалуулуктарды билбеген жаштардан 
улуттун келечегин үмүт кылууга мүмкүн эмес го.  

Эми мен бүгүнкү Кыргызстан, анын басып өткөн 
жолундагы ийгиликтери жана мүчүлүштөрү жөнүндө бир аз 
оюмду айтмакчымын. XX кылымдагы Совет мамлекетинин 
өсүү жана кыйраган тарыхы - адамзат тарыхында эң 
көрүнүктүү орунду ээлейт. Чынында аша чапкандык, траге-
диялык каталыктар болду. Кийинки мезгилдерде 1970 - 
жылдардан баштап, демократиянын Лениндик принципте-
рин өтө одоно бузууларга жол коюлуп, кала берсе кызмат 
орундары да сатыла баштаган десем жаңылбас элем. Пар-
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тиянын кадрлар саясаты таптакыр көмүскө пара алуучулар-
га байланышып, коррупцияга терең малына баштаганын, 
райкомдун жетекчи кадрларынын кыймыл аракетинен 
байкап жүргөнүмдү эскере кетсем ашыкча болбостур. Ант-
кени мен райондун деңгээлиндеги болгон көрүнүштөрдү га-
на баамдап, билгендеримди айтып жатам. Элибизде «ба-
лык башынан сасыйт» дейт эмеспи. Ошонун сыңарындай, 
райкомдун, Обкомдун, БК нын айрым жетекчилеринин жо-
руктары - айрыкча кадр саясатында алардын илимине, ке-
сиптик иш жөндөмүнө карабастан, тааныш - билиш, туу-
ганчылык, ошондой эле көмүскө берген парасынын 
көлөмүнө жараша жайгаштыруу, дайындоо сыяктуу жосун-
суз жоруктар орун алып, коррупцияга малына башташкан.  

Коррупциянын ушундай тамыр жайышы, акырындап 
отуруп дүйнө жүзүндөгү эң чоң держава болгон СССРдин 
кыйрашына себепчи болгон деп ойлоймун.  

Кандай болсо да тарыхый факт катары Кыргызстанда-
гы Совет бийлигинин орношу биздин элибизге жакшылык 
гана алып келген. Муну биз ар дайым эске алуубуз зарыл. 
Биз эл катары ошондой эле мамлекет катары Совет до-
орунда гана калыптандык. Фактыларга таянып айтканда 
кыргыз калкы үч төрт эсеге, ушул совет доорунда гана 
көбөйдү. Кыргыз эли баардык тараптан өсүп - өнүктү. Же 
көптөгөн Азия, Африка, Латын Америкадагы өлкөлөргө са-
лыштырмалуу биздин республика экономикасында, билим 
берүүсүндө, илим жана маданиятында алдыңкы катарларга 
чыга алды.  

Бүгүнкү шартта орус эли менен кыргыз элинин достугу 
мындан ары дагы бекемделип, өткөндөн өрнөк алып, келе-
чекке ишенимдүү караганда гана, ошондой эле бири - би-
рин сыйлаганда: тилин, дилин, салт - санаасын үйрөнгөндө 
гана чыныгы достук болот. Бул жерде чындыкты айтуу ка-
лыстык болот деп ойлоймун, анткени биз орус тили аркы-
луу илимге билимге маданиятка жетишкенибизди айтып 
коюу абзел.  

Ошондуктан мурдагы Совет эли орус эли менен бир-
дикте, түбөлүк достукта гана өз экономикасын көтөрүп, өз 
бетинче гүлдөп өнүккөн өлкө боло алаарына ишенсе болот. 
Азыр биз бир доордон экинчи доорго өткөн учурда жашап 
жатабыз. Ошондой эле демократияны багыт тутуп, бардык 
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коомдук түзүлүштөрүн кайра реформалоо менен кыргыз эли 
бүгүнкү жашоосун башынан кечирип жатат.  

Канткен менен Совет бийлигинин 70 жылдыгында 
Кыргызстан басып өткөн жолду акыл -эстен өткөрүп баалоо 
менен эрксизден Кыргызстан үчүн эң улуу жемиштүү учур 
болгондугун эскересиң. Мейли, кээ бир демократтар, ре-
форматорлор ал учурга кара көө жаап жамандай берсин.  

Ушул кыска мезгил ичинде Кыргызстан миң жыл баса 
турган жолду басып өттү десем аша чапкандык болбос. Эл-
дин бардыгы сабаттуу, 70 - 80 пайыз эл орусча так сүйлөйт 
жана өз оюн так эркин билдирет. Билген адамга өтө маани-
си зор мезгил. Мурдагы Советтер Союзунан, өнүккөн капи-
талистик өлкөлөр эл чарбасын пландаштурууда жана жөнгө 
салып иштетүүдө көп үлгүлөрдү алышкан. Мен, жогорку би-
лимдүү экономист катары, пландаштыруу эл чарбасын бар-
дык жагынан эконмикалык кризистердин болушуна жол 
бербестигине ынанганмын. Бул жагынан социализмдин 
артыкчылыгы аларга сабак болгон. Мен Совет доорундагы 
Кыргыз элинин басып өткөн жолундагы ийгиликтерине 
азын оолак токтолуу менен, бүгүнкү Кыргызстан жөнүндө 
ойлогон ойлорумду айткым келет.  

Биз өлкөнү өнүктүрүүдө бүткүл дүйнөлүк шарттан улам 
алардын жакшы жактарын алуу менен талыкпай эмгек-
тенүүбүз зарыл. Ошондой эле орус элинен туруктуулукту, 
акылмандуулукту, кыйынчылыктарды жеңе билүүнү, боо-
рукерликти жана интернационалдык духту өзүбүзгө 
сиңиришибиз керек. Ал эми немец элинен ушунчалык 
үнөмдүүлүктү, тактыкты, сөзгө бекемдикти алышыбыз 
ылайыктуу деп эсептейм.  

Мына ушул жерде Совет доорундагы инженер Смеля-
ковдун «Деловая Америка» деген китебинде капита-
листтик өндүрүштөгү (айрыкча убакытты кандай үнөмдөө), 
эмгек өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү айыл чарбасындагы бардык 
жумуштарды механизациялоодогу ыкмаларын биздин же-
рибизге ылайыкташтырып пайдалансак кандай жакшы бо-
лор эле деп ойлойм.  

«Деловая Америка» - бул китеп орус тилинде басылып 
чыккан, менин өздүк китептеримдин текчесинде турат.  

Н. Смеляков «Деловая Америка» - (записки инженера, 
1970 - ж) китебинин автору, Лениндик сыйлыктын лауреа-
ты, СССР дин тышкы соода министринин биринчи орун ба-
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сары, АКШда бир топ мезгилдер болуп, анын өнөр - жай, 
соода, айыл - чарба, калкты тейлөө жана башка тармакта-
рындагы жетишкендиктер менен андагы орун алган 
мүчүлүштөр жана кемчилдиктер жөнүндө, ар түрдүү иштер-
ман адамдар менен болгон жолугушуу мезгилиндеги ой - 
пикирлерин топтоп, инженердик көз менен жазылган, Бул 
чыгарма мага 1972 - жылы Чоң - Алай совхозунун парти-
ялык уюмунда секретарь болуп иштеп жүргөнүмдө колго 
тийген. Фрунзеде бир айлык парткомдордун секретарла-
рын Кыргызстан КП БКнын алдындагы курста окуп 
жүргөндө китеп магазининен сатып алган элем. Н. Смеля-
ковдун «Деловая Америка» деген китебинин аты эле айтып 
тургандай Американын жашоо турмуш - тиричилиги 
жөнүндө мындан 35 - жыл илгери кандай абалда болгонун, 
андагы көп тармактуу өндүрүштүн эң алдыңкы прогрес-
сивдүү жол менен илим жана техниканын негизинде 
уюштурулган ишкер адамдардын чыгармачылыгын, ки-
тепти окуп чыккандан кийин менин оюма да ар кандай 
жакшы пикирлер, ойлор пайда болгонун, анын айрым 
үлгүлөрүн биздин совхоздун өндүрүшүндө пайдалануу 
жөнүндө эңсеп жүргөнүмдү айта кетмекчимин.  

Совет доорунда мамлекеттик менчик толугу менен 
мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп өндүрүштүн ийне - жи-
бине чейин мамлекеттик пландоо комиссиясы (Госплан) 
аркылуу жүргүзүлүүчү эле, бул пландуу экономика (плано-
вая экономика) социализмдин экономикалык кризистерди 
болтурбоодогу, капиталисттик экономикадан жогору тур-
ган артыкчылыгы болчу.  

Азыркы күндө (СССР урагандан кийин) бул капита-
листтик системанын айрым үлгү ала турган жактарын гана 
эскерип кеткеним оң болчудай.  

Н. Смеляковдун чыгармасын азыр да кызыгуу менен 
бир сыйра окуп олтуруп, АКШдагы айрым (контрасттарга) 
карама-каршылыктарга, оош - кыйыштарга, жакшы - жа-
ман, оң - терс көрүнүштөргө сарасеп салсак болчудай. 
Мындагы негизги максат: биздин кичинекей Кыргыз 
мамлекетибизде социализм учурундагы коомдук менчик-
тин жеке менчикке өткөн мезгилинде АКШ дагы иштерман 
адамдар жеке ишкерлердин жасаган укмуштуудай 
өндүрүштү уюштуруп, ага кеткен чыгымдын кайтарымдуу-
лугун тездетип, аз эле убакта «пайда» ( прибыль) таап 
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өндүрүшпү же соода ишканасыбы, же эл чарбасынын башка 
тармактарыбы, айтор бир сөз менен айтканда капита-
листтик коомдогу үнөмдүүлүк, «бизнес» (англис тилинен 
которгондо акча табуу, прибыль - пайда табуу) сыяктуу 
экономикалык закондорду туура пайдаланууга, эң баш-
кысы - эл чарбасында убакытты үнөмдөп, ашыкча чыгым-
дарга жол койбой, өндүрүштү натыйжалуу уюштурган иш-
керлердин айрым иштеринен үлгү алууга болорун эске алуу 
менен төмөнкү мисалдарды чагылдырмакчымын : Н. Сме-
ляков өзүнүн чыгармасында «Деловая Америка» - кыргызча 
«Ишкер Америка» десем түшүнүктүү болор, өзүнүн чыгар-
масында тоок фермасындагы өндүрүштү мисалга келтирип, 
андагы «безотходное производство», жөнөкөйлөп айтканда, 
тооктон эч кандай таштанды, калдык же болбосо отход да 
чыкпай турганын, өндүрүштө кала берсе анын «парин» та-
макка жараксыз этин, сөөгүн топтоп, аны кайра иштетүүчү 
фабрикага өткөрөт. Ал фабрикада тооктун жемине 
ылайыкташтырылып кайра иштетилип, тоок фермасына 
баалуу жем катарында аларга сатат. Ал эми тооктун кыгын 
кымбат баалуу жер семирткич катарында пайдаланышат. 
Ошентип тооктун пайда бербеген эч нерсеси калбайт. 
Мындай өңүттөн карап, Н. Смеляковдун тили менен айт-
канда : «Что от курицы ничего не пропадает, кроме пе-
ния». Ушундай эле мисалды фермерлердин иштеринен да 
байкаса болот. Америкалык бир фермер үй - бүлөөсү менен 
болгону аялы, кызы (ишке жарамдуу) үч киши өзүнө бе-
китилген 30 - 40 гектар аянтка жүгөрү өстүрүп, андан эң 
жогорку түшүмдү жаратканын, жумуштун бүтүндөй бар-
дыгын механизация менен бүтүргөндүктөрүн мындайча 
сүрөттөйт: Фермер өз менчигиндеги трактору менен айдап, 
сээп, отоп, чаап жана башка иштерин өзү жалгыз бүтүрөт. 
Анын түшүмүн жыйноодо аялы менен кызы жардамга ке-
лишет. Ушул эле аянтта даяр продукцияны кардарлар ке-
лип сатып алышат. Фермер өндүргөн продукциясын базарга 
же башка жакка алып барып өткөрүү түйшүгүнөн кутулат. 
Ал эми жүгөрүнүн данынан башка, малга тоютка керектүү 
жагын, өзүнүн карамагындагы уйларына тоютка даярдап, 
аны ошол эле жакын жердеги фермасына топтойт. Силосту 
да ушул жерге даярдайт. Фермер саан уйларын электр ма-
шиналары аркылуу саадырат. Сүттү бул жерден атайын 
машина тартып кетет. Ферманын башка жумуштары да 
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бүтүндөй механизациялаштырган. Ал эми жазында болсо 
(түз жер болгондуктан) электр тогу жүргүзүлгөн зымдар 
менен тосулган атайын аянттарга жайышат, бул жерде па-
дачы дагы пайдаланылбайт. Бүтүндөй Американын 
өндүрүшү жалаң гана пайда табууга жана акча табууга 
(бизнес) ылайыкташтырылып, убакытты үнөмдөө менен 
жогорку өндүрүмдүүлүккө жана эң аз суммадагы материал-
дык чыгымдарды жумшоо менен көп продукция алуу, жо-
горку жана натыйжалуу өндүрүштү уюштурууга багыттал-
ган. Андагы завод фабрикалардын, транспорттордун, акча 
каражаттарын, кыскасы кыймыл аракеттин бардыгы 
«үнөмдүүлүктү» жогору баалаган ишкерлердин жасаган 
жумуштарын толугу менен жазып отуруунун кажети жокко 
деп эсептеп, жаңы Кыргызстанда да ар бир жумуштун нарк 
насилине, анын пайдасы менен зыянын эсептеп, убакытты 
үнөмдөө менен чыгармачылык жигер менен илимдин, тех-
никанын прогрессивдүү жаңы жолдорун ишкерлердин на-
тыйжалуу пайдалануусун каалар элем.  

Эми экономика жөнүндө, экономисттик адистиктин 
ээси катарында өзүмдүн көз карашымды, жеке пикиримди, 
ой толгоолорумду учкай сөз кылмакчымын: 

-Экономикада - Эл чарбасын башкарууда материал-
дык, финансалык чыгымдарды үнөмдүү пайдалануу менен 
бирге аны максаттуу, чеберчилик искусствосу (материал-
дык эмес) жолдору аркалуу иш жүргүзүү негизги ролду 
ээлейт эмеспи.  

Материалдык өндүрүш дегенибиз бул - өнөр жай, айыл 
чарба, курулуш, жол жана суу чарба тармактары. Матери-
алдык эмес - фундаменталдык илим жана искусство. 
Ошондуктан, эң негизги, биринчи, башкаруу процесстерин 
жөнгө салуу. Ал үчүн жогорку профессионалдуу, тажрыйба-
сы зор, таза, өз улутун, элин, жерин сүйгөн патриотторду 
жетекчиликке алып чыгуу.  

Экинчи, стратегиялык обьектерди, бюджетти түзө тур-
ган жана коргоо өнөр жай тармактарын мамлекеттин кара-
магында сактап калуу; 

Үчүнчү, эң керектүү, кыскасын айтканда Кыргызстан 
үчүн приоритеттүү багыттарды аныктап, аларды мамлекет 
тарабынан колдоого алуу. Кайсыларды? 

*Өнөр жай тармагынан 
а) Энергетика, отун, тоо- кен тармактары; 
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б) Жеңил жана тамак - аш тармактары; 
в) Курулуш материалдар тармагы; 
* Айыл жана суу чарба 
* Курулуш жана жол 
а) Энергетика, отун, кен тармагы боюнча: 
Суу - энергетиканын биздеги техникалык 

мүмкүнчүлүгү - 73 миллиард квт-саат, экономикалык - 48 
миллиард квт-саат, колдонгонубуз болгону - 10-12 милли-
ард квт-саат. Ошондуктан, тез аранын ичинде союз учу-
рунда токтолгон чакан, орто ГЭСтерди райондун (шаар-
дын)менчигине берип ишке киргизүү. Ошону менен бирге 
күн, шамал электроэнергиясын пайдалануу үчүн кадрларды 
мамлекеттин эсебинен чет өлкөлөргө окууга жөнөтүү жана 
алардын технологиясын алып келип ишканаларды, 
үйлөрдү ошолорго өткөрүүгө элге шарт түзүү. Тыштан алып 
келинген техникалык тетиктерге, техникаларга салык, 
бажы пошлинасынан бошотуу.  

Үч, эң көп болсо төрт жылдын ичинде кыргыз элин то-
лугу менен электроэнергияга өткөрүп, коңшу өлкөлөрдүн га-
зын сатып алуудан баш тартуу. Өзүбүздүн электроэнергия-
нын дүйнөлүк баа менен чет өлкөлөргө экспорттоо. Элибиз-
ге элекроэнергиянын өздүк баасы 3 - 4, 5 тыйын болгон-
дуктан баасын көтөргөндүн ордуна, кайрадан төмөндөтүү.  

Көмүрдүн запасы - 31 миллиард тонна, анын 65 пайы-
зы түштүктө, 33 пайызы Нарын областына, 2 пайызы Ысык 
- Көл областында. Тез аранын ичинде бул тармакты тар-
типке келтирип, мамлекеттин колдоосуна алып, коңшу 
өлкөлөрдүн көмүрүн сатып алууну токтотуу.  

Кен боюнча («Кумтөрдү» эле алсак) чыгарган ал-
тындын үчтөн эки бөлүгүн мамлекеттин карамагына алуу.  

б) Жеңил жана тамак - аш тармактары боюнча биз тез 
аранын ичинде дүйнөлүк базарга чыкканга мүмкүнчүлүк 
бар. Ал үчүн (жеңил өнөр жай тармагынан тигүү өнөр жайын 
эле алсак); 

- Тигүүчүлөргө бош жаткан имараттарды бекер керек 
болсо 1 сомго, мүмкүнчүлүк болбосо 10- 15 жылда төлөп 
берүү үчүн ишкана ачканга берүү; 

-Өнүккөн өлкөлөрдө сапаты жагынан жакшы техника-
ларды (оборудованияларды) өкмөттүн жардамы менен сат-
тырып келүү, продукциялары чыкканга чейин салыктардан 
бошотуу, текшерүүнү токтотуу; 
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- 5-6 жылга төмөн пайыздуу кредиттерди алганга шарт 
түзүү; 

Тамак - аш, өнөр жай тармагы түздөн - түз айыл чарба-
сы менен байланыш болгондуктан эки тарапты бирдей 
колдоо. Региондордун шартына ылайык чакан, орто ишка-
наларды ачканга колдоо көрсөтүү, кээ бир райондордо 
мамлекеттин эсебинен ишканаларды курдуруп, кийин 
өзүбүздүн ишмерлердин колуна өткөрүп берүү. Мисалы: Та-
ласта - фасолду иштете турган, Нарын, Алайда - эт, сүт, май 
чыгара турган ж. б.  

в) Айыл чарба тармагы боюнча 
(Мал чарбачылыгы, өсүмдүктөрдү өстүрүү тармагы, 

үрөн өстүрүүчү тармагы).  
-Сүт, эт, жүн бере турган малдардын жаңы породасын 

өстүрүү; 
-Ири, орто фермердик, дыйкандык чарбаларды түзүү, 

аларга мыйзам чегинде жеңилдиктерди берүү; 
-3-5 жылдык кредит берүүгө шарт түзүү; 
-Дыйкандарды, фермерлерди кайрадан иштетүүчү иш-

каналар менен байланыштыруу; 
-Продукцияларын сатканга жол ачып берүү; 
Салыштырма: Чүй областынын территориясынын аян-

ты Израилдин басып алган аянтын кошкондогусу менен 
бирдей 20, 2; (20, 8)миң км. кв. Алардын элинин саны 6, 75 
миллион адам. Биздики 1 миллионго жакын. Ош областы-
нын жалпы аймагынын аянты Армениянын аянты менен 
бирдей 29 миң км. кв. Элинин саны 3, 5 миллион, биздики 1 
миллиондон ашат. Ысык-Көл областынын аймагы Швейца-
риянын территориясы менен бирдей. Элинин саны 1, 5 
миллион, биздики 0, 5 миллионго жакын. Жерибиздин 
шартын алардыкы менен салыштырууга мүмкүн эмес. Эң 
жакшы, бирок, жашоо турмуш продукцияларын экспорттоо 
алардыкы биздикинен бир кыйла жакшы. Эмне үчүн? Бизде 
ар ким өзү менен өзү, мыйзам чегинде алардын биригүүсүнө 
мамлекет тарабынан колдоосуна, корголуусуна, кредит-
терди алуусуна мүмкүнчүлүк жок. Өсүмдүктөрдүн түшүмдү 
жакшы бере турган сорттору, малдардын жакшы эт, сүт, 
май бере турган породалары аз. Билимдүүлөр, окумуштулар 
четте калышкан. Техникалык камсыздоо начар. Жаңы ин-
новациялык ой - пикирлер чыкпайт. Мунун баары келип эң 
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биринчи жогоруда айтылган экономиканы башкаруу ис-
кусствосуна такалат.  

Г) Суу тармагы боюнча 
Суу- товар. Ошондуктан, сууну сатуу бүгүнкү күндүн 

бирден - бир башкы талабы. Бизде мөңгүлөрдүн жалпы аян-
ты Кыргызстандын аянтынын территориясынын 4 
пайызын түзөт. Жылына орто эсеп менен - 47 миллиард м 
куб суу чогулат. Биздин пайдаланганыбыз болгону бештен 
бир бөлүгү.  

Эң кызыгы биз сууларды коңшуларга бекер беребиз. 
Алар биздин сууну элдерине сатышат. Эмне үчүн биз 
өзүбүздүн элге бекер берип, коңшуларга сатпайбыз ? 

д) Курулуш жана жол боюнча Кыштактардын, айыл 
өкмөттөрүнүн борборлорунун генералдык архитекторлук 
пландарын кайрадан карап чыгуу улуттун өзгөчөлүгү менен 
жаңыдан долбоорлорду иштеп чыгуу, кыштактарды ири-
лештирүү, баардыгын шаарлардагы жашоо шартка жакын-
датуу, жолдорду оңдоп, туура салдыруу. Кыскасын айткан-
да, кыштактарды да шаарга айлантуу.  

Төртүнчү, Кыргызстандын кен, суу, энергетика ж. б. 
байлыктарынын эсебинен Улуттук байлык фондун түзүү. 
Түзүлгөн фонддон ар бир төрөлгөн балдарга өздөрүнүн 
үлүшүн - 500 доллардан (азырынча) берүү. Жылына 110 
миңдей бала төрөлөт 500 доллардан болсо, бүгүнкү курс ме-
нен 240 миллион сомго жакын акча болот. Бул акча 
мамлекет үчүн тыйын.  

Бешинчи, чет мамлекеттен келген инвесторлордун 
биздеги ишканалардагы ж. б. акцияларынын саны 49 
пайыздан ашырбоо. Өзүбүздүн ишмерлердин акциясынын 
эң азы 51 пайыздан ашыруу.  

Алтынчы, мамлекеттин бюджетинин каражаттарын 
үнөмдөө үчүн ошону менен кардрлардын тепкичтерди ба-
сып өсүшүнө, тажрыйба алышына карата разряддарга бөлүү, 
айлык акысынын тарифин өзгөртүү.  

3 - разряд - 100 миңге жакын эли,  
2 - разряд - 100 миңден 300 миңге чейин,  
1- разряд - 300 миңден өйдө.  
Жетинчи, улуттук кадрларды өнүккөн өлкөлөрдөн 

мамлекеттин эсебинен окутуп келип, алардын билимин 
пайдалануу.  

www.bizdin.kg



 

 373 

Кыскасы, биз улуттун баалуулугуна таянып бардык 
тармакта туура саясат жүргүзүшүбүз зарыл. Ошондо гана 
экономикабыз өнүгөт, элибиз жакшы жашайт, ар бир же-
текчи, атуул өзүнүн аткарган ишин, ачкан ишканасына, 
чыгарган продукциясына сүйүнүп ырахат алат.  

Айтмакчы ар бир элдин өзүнчө жакшы сапаттары бо-
лот эмеспи. 1978 - жылдын июль айында Фурунзеге жумуш 
боюнча командировкага барып «Пишпек» мейманкансына 
Армения Республикасынын Жеңил өнөр жай министри бо-
луп иштеген армян жигит экөөбүз бирге туруп калдык. Ал 
жигит Фурунзеге биринчи жолу келген экен. Ал мага кана 
кыргыздарын өзгөчө жакшы жактарын көргөзө аласыңбы? - 
деди. Мен кыргыздардын меймандостугун далилдеш үчүн 
аны тамак -ашты жакшы даярдоочу «Киргизия» рестора-
нына алып бардым. Ал жерден кыргызча ыр, музыка заказ 
бердим. Дегинкиси ага көңүл жылытарлык улуттук эч нерсе 
деле көрсөтө албадым. Мейманканадан кайтып келгениби-
зде маектешип олтуруп ал айтты: «Биз ар бир Союздук 
республикалар өзүбүздүн улуттук жакшы салт -санаабыз 
бар, аны дүйнөгө таанытуубуз зарыл!» -дегени жадымдан 
эч качан кетпейт. Бул армян жигиттин айткандарын баам-
дап көрсөм, ар бир элдин улуттук жакшы салт санаасын 
үйрөнүүгө жана сиңирүүгө боло турганын, ошол эле мезгил-
де өзүбүздүн кыргыз элинин улуттук салт - санаасындагы 
жакшы көрүнүштөрдү башка элдерге жайылтуубуз керек-
тигин, дүйнөдөгү элдерге «кыргыз» деген эл, «Кыргыз-
стан» деген мамлекет бардыгын даңазалап жүрүүнү унут-
пашыбыз керек экендигин таамай баамдаган элем.  

Ушулардын баарын тактап келип, биздин бактыбыз, 
биздин келечегибиз өзүбүздүн колубузда экенин эске алуу 
менен көздөгөн максатка талыкпай биримдикте биз кыргыз 
эли «Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып» элдин, 
айрыкча жаштардын келечегин ойлоп эмгектенишибиз ке-
рек.  

Ошондо гана биз көздөгөн цивилизациялуу, өнүккөн 
демократиялуу Европанын жана Азиянын алдыңкы 
өлкөлөрүнүн үлгүсү катары, адам баласы суктана турган, 
өзүнчө бир мамлекет болушубуз мүмкүн. Ал үчүн эң баш-
кысы, бир чарчы өз жерибизди көздүн карегиндей сактап, 
үнөмдүүлүк менен иштете алышыбыз зарыл. Андан да эң 
башкысы, өндүрүштө илим менен техниканын жана техно-

www.bizdin.kg



 

 374 

логиянын эң жаңы жетишкендиктерин колдонуу менен жо-
горуда жерибизди үнөмдөгөндөй бир литр суубузду да эл-
дин пайдасына үнөмдөп иштетишибиз абзел.  

Ошол эле мезгилде коомдук жана мамлекеттик кыз-
маттагы жетекчилердин жоопкерчилигин арттырып, алар-
га болгон талапты күчөтүш керек. Эскиден калган майда-
лык, уруу -урууга, региондорго бөлүнүү, ичи тарлык сыяк-
туу өтө кейиштүү жагдайларыбыздан арылууга тийишпиз.  

Бул кемчиликтерди, эң оболу мамлекет башкарган же-
текчилерден, интеллигенциянын өкүлдөрүнөн жана ошоло-
рдун жүргүзгөн саясатынан келип чыгаары, бул терс жаг-
дайлар кыргыз калкынын аброюн төмөндөтүп, анын ынты-
магына шек келтирээри анык. Ар бир мамлекетте эң ор-
чундуу маселе - бул балдар, өсүп келе жаткан жаш муундар. 
Балдар проблемалары менен бардык деңгээлде алектениш 
керек, мамлекет да, коомчулук да. Илим билим бул эң со-
нун, бирок балдарды руханий жана эстетикалык тарбиялоо 
жөнүндө да унутпоо керек. Эгерде чоңдор балдардын бош 
убактысын уюштурууга жана аларга эң сонун толкунда-
туучу сезимдерди берүүгө жардам беришпесе анда алар 
көчөдө өз ишин жасайт. Азыр көпчүлүк учурда ушуну бай-
кап жүрөм.  

 
 

ММеенниинн  ммееккеенниимм..  
 
Мекеним мейкин күндүн нуру төгүлгөн,  
Тоолору бийик бүркүт учуп жол жүргөн.  
Жарышып жазда, күрөшүп күздө,  
Элибиз эмгек менен эрденип күлгөн.  
Ар бир адамдын өз мекени бар. «Мекен» деген сөз 

кыргызда ата - бабанын жери, туулуп- өскөн жер дегенди 
билдирет. Ал, албетте, бүт эле гүлбакча эмес.  

Ата Мекен деген түшүнүктү кыргыз элин, Кыргызстан 
деген мамлекетти дүйнө жүзүнө тааныткан, кыргыздын чы-
гаан уулу залкар жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 
төмөнкүдөй белгилейт: «Мен азыркы дүйнө жөнүндө кеңир-
ээк сөз кылардан мурда өзүмдүн өмүр башатыма ой 
жүгүртөм. Абдан сагындырып, бир көрүүгө куштарланткан 
Талас жергемди, ак - карасы аралаш жаткан өз келбетинде 
көз алдыма элестетүүгө аракеттенем. Эгер мен аалам кой-
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нун аралаган космикалык саякатта жүрүп, жер жөнүндө ой-
лончу болсом, сөзсүз, аны өз айылым Шекердин образы 
аркылуу элестетерим бышык. Анткени менин башатым 
ушул - Шекер. Ушул жерде аталарым жана бабаларым 
жашаган. Ушул жерде мен жарык дүйнөгө келип, турмуш 
тааныгам, өз тагдырымды тапкам. Ата - журт деп аталган 
туулуп - өскөн жердин тирилик - тартиби, салт - санаасы, 
ыр, жомогу, жаратылышы, абасы- бүткүл турпаты адамдын 
адам болуп калыптанышында жана өз тагдырына ээ болу-
усунда зор таасири бар экендигине бекем ишенемин.  

Биздин айылдын абышкалары ар бир баладан: «Кана 
жети атаңды айт!» - деп, катуу талап менен сурушаар эле. 
Элдин акыл - эс мурасы да, муундардын байланышы да 
мына ушуга негизделген. Бул жөнүндө мен «Ак кеме» пове-
стимде бала менен машина айдаган казак жигит экөөнүн 
аңгемелешүүсүндө айтууга аракеттенгем. Турмушта жети 
атасын билбей эле жашап жүргөн адамдар бар экендигине 
бала аябай таң калат: 

-Жети атаңдын аттарын үйрөткөн жок беле акең? - деди 
бала.  

-Ит билеби. Ага не тансык болдың? Жети атамы 
билбейм, бирак көрүп турасың гой, көп катары жасап жүр-
мин.  

-Атам айтат, адамдар ата - тегин унутуп койсо, бузу-
луп кетет дейт.  

-Не үшин? 
-Анда дейт, атам айтат, баары бир балдарым, балда-

рымдын балдары билбей калат деп, адамдар арам иштен 
жийиркенбей, тартынбай калат дейт… 

Бул жөнөкөй элдик философияны мен бала кезде уккан 
шекерлик абышкалардын насаат сөздөрүнөн алганмын» - 
деп, Чынгыз Айтматов кыргыз баласынын жети атасын 
билүүсүн өзгөчө белгилөө менен алардын Ата - Мекенге бол-
гон сүйүүсүн өзүнүн туулуп өскөн Шекер айылынын 
көрүнүшүндө көкөлөтө даңазалайт.  

 
Ата - Мекен бул Кыргыз жери. Кыргыз эли отурукташ-

кан тоо койнундагы кооз айылдар. Кыргыз жериндеги 
шаркырап аккан көк кашка суулары, карагай - черлүү то-
койлору эч бир башка өлкөлөрдөн табылбас. Жараткан Алла 
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Таала мындай кооз жерди жалгыз гана кыргыз баласына 
белек кылып тартуулаганына кантип ишенбейсиң.  

Эми төмөнкү «Ала тоо - кыргыз жери» - деген Д. Ур-
манбетовдун ырына да кайрылып көрөлү.  

Тоосу бар бийик аска жери кенен,  
Асманда бүркүт учат жолу менен.  
Элинин мөлтүр суудай дили таза,  
Жерим бар бир туугандар мекендеген.  
Кайырма: 
Алатоо менин жерим, эркиндикте сенин демиң 
Өсө бер таазим кылат кыргыз элиң.  
Элиңин пейли кенен жана меймандос. Мына ушундай 

асыл жер - менин Ата - Мекеним.  
Демек, ары кооз, ары асыл Ата - Мекенибиз Кыргыз-

стан менен сыймыктансак, анын кадыр - баркына жетсек, 
кандай жакшы жарашат. Анда эмесе Кыргыз жерин 
даңктап, анын кооздугуна суктанган белгилүү акын Т. Бай-
заковдун ырына көңүл буралы: 

 
 
 

Кыргыз жери. 
 
Ала - Тоо ак калпагын кийген кезде,  
Аскасы көк асманга тийген кезде.  
Мен дагы жолго чыгам, таңды тосо 
Кучактайм ой - кырларды нурга кошо.  
Улуусуң кыргыз жери нурдан бүткөн,  
Сулуусуң кыргыз жери ырдан бүткөн.  
 
Ысык -Көл - жердин көзү, кырлар -кашы 
Адырлар - көкүрөгү, токой - чачы.  
Дайралар - кан тамыры, чоку - таажы,  
Седеби, топчулары - ар бир ташы.  
Кең түздүү, гүл денелүү кыргыз жери,  
Гүл жүздүү, берекелүү кыргыз жери.  
Жылдыздар көк бетинен өчкөн кезде,  
Жарык нур жер жамалын өпкөн кезде.  
Көл чалкып, тоолор койнун ачкан кезде,  
Жер жаркып, таң күлкүсүн чачкан кезде.  
Көркүнө көрк кошулган кыргыз жери,  
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Сезилет ата - эненин мээримдери.  
 
 

ТТааррыыххттыынн  ссооррммоо  ссааззддааррыы  жжее  ббааллччыыккттааррыы..  
 
Кандай гана өлкө болбосун - өнүккөнбү, өнүгүп келе 

жатканбы, же жакырчылыктын чегинде калганбы, анын 
андан аркы тагдырын аныктай турган негизги багыттар 
болот. Ошонун орчундууларынын бири - билим, илим, ке-
сип, аны акыл менен өздөштүрүү жана турмушка пайдалуу 
колдоно билүүгө жетишүү.  

Ушул багытта эгемендүү Кыргызстанда эмнелерди 
байкоого болот? Алсак, билим берүүгө, кесипке үйрөтүүгө, 
илимди өнүктүрүүгө келгенде кыргыз элинин көзүн ачкан 
жана бир кылым алдыга сүрөп таштаган Улуу Октябрь Со-
циалисттик революциясынын жеңиши болгонун жаап - 
жашыра албайбыз. Антсек, тарых алдында эки жүздүүлүк 
кылган болобуз. Бул медалдын бир жак бети.  

Экинчи бети бир топ кайгылуу. Ал кечээ эле бай - ма-
нап деп ак сөөк ата - бабаларыбызды өзүбүз жээрип, жама-
натты кылып жанталаша жазып «мокочо» 
көрсөткөндүгүбүз. Жазыксыз кыруу (репрессия) жылдарын-
да эли - жери үчүн кашкөй эрдигинен бир да тайып койбой, 
Советтик баш кесер чыккынчылардын каардуу азап - то-
зогунун курмандыгы болгон чолпондой уулдарыбыздын 
арбагын мазактап, алардын үй - бүлөсүн душман катары 
жээрип, баштарына түшкөн кайгысын тең бөлүшүп жөлөк - 
таяк болуунун ордуна, кайра жек көрүндү кылып жер ка-
раткандыгыбызда. Көрсө тарыхтын күчтүүлүгү, кудуретт-
үүлүгү ушунда тура. Арадан жылдар өтөбү, кылымдар өтөбү, 
акыры ошол замандагы эки жүздүүлүктүн бетин ачып, бар-

дыгын өз - өз ордуна коюп келатат.  
Шүгүрчүлүк дейли, өз алдынча эркиндикке чыкканы, 

мамлекетибиздин максаттуу жолунда анча - мынча жы-
лыштар болуп жаткансыйт. Бирок, ал жылыштар кана, 
кайсылар? Эл андан топук алып, пайдасын көрүп жатабы? 
Дегеле, жашоонун жаңы жолуна (капиталисттик) - нарктык 
(рыноктук)мамилеге өтүүдөгү жылыштардын көзгө то-
лумдуусун бөлүп көрсөтүүгө бүгүн далилдүү айтаарыбыз 
барбы? Эгер бар болсо, алардын канчасы «аңтарылган те-
риге» жамындырылган? Ушул талылуу суроого жооп 

www.bizdin.kg



 

 378 

берүүдө менин көз карашымда бир топ оорчулук жана жо-
горку жоопкерчилик, тиешелүү даярдык билим талап кы-
лынаары талашсыз. Ошон үчүн, бир аз чегинүү жасагандан 
кийин айрым ой жүгүртүүлөрүбүздү талдап - таразалап 
көрөлү.  

Улуу Октябрь революциясынан кийин гана кыргыз 
эли билим- илимге карк болгонун жогоруда белгиледик. 
Милдеттүү түрдө толук кат сабаттуулукка жетиштик. Ан 
үчүн ар бир үйдөгү балдар эсепке алынып, окуу жашына 
жеткенде мектепке тартылып турду. «Окуу, окуу жана 
окуу» деген Лениндин осуятын бөрк туттук. Тарыхта кала 
турган бул барактын кай жеринде кара тагы бар экен? Кана 
айткылачы, мунун кай жерде бизге зыяны тийди?! Өнүккөн 
капиталисттик өлкөлөрдөн келген байкоочулар биздин 
кыргыз калкынын жыш сабаттулугун алдыңкы орундарга 
коюп отуруусунун башкы себеби ушунда эмес беле, же 
жалганбы?! Башкасын айтпаган күндө да, кыргыз элин 
«чилче» таратып, «таранчыдай» көрбөй, орус империясы 
кырып, жок кыла турган болгондо, Улуу Октябрь револю-
циясы сактап калганын унутууга болбос. 1916 - жылы жа-
зыксыз элдин башына түшкөн азаптуу, айоосуз кыргынды, 
киндик каны тамган конушун таштай качууга аргасыз бол-
гон сүргүндү кантип унута алабыз?! 

Мына ушул мезгил сүртүмүндө Улуу Октябрь револю-
циясы кыргыз элине тартуу кылган билим, илим, мадани-
ят, адабият, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо, 
өндүрүш, айыл чарбасы жана башка тармактардын сересин 
көрмөксөнгө салууга жарабайт. Антсек, жасалма «көр со-
курлук» кылган болобуз.  

Билим, илим демекчи, ооба ар кандай коомдук 
түзүлүштүн өз мыйзамы, өз жолу болот. Ошого жараша ба-
гыт менен өнүгөт экен. Башыбыздан өткөргөн социалисттик 
коомдун тушунда бала бакчалар, мектептер, кесип берүүчү 
атайын орто жана жогорку окуу жайлары, илимий мекеме-
лер, китепканалар өнүктү. Сан жагынан ири капиталисттик 
мамлекеттер дагы жетпей калгансыды. Бирок, ал учурдагы 
билим берүүнүн деңгээли, кадрларды даярдоо маселеси 
дүйнөлүк ченемге (стандартка) шайкеш келе бербеди. Па-
ракорлук күчөй баштады. Балдарына эптеп бир диплом 
алып берүү үчүн ата - энелердин институттардан, техни-
кумдардан тааныш, жөлөк - таяк издөөсү адатка айланды. 
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Аз сандагы балдар гана алган билиминин күчүнө таянып 
окууга өтпөсө, «Кызыл кекиртек» мугалимдерге көз каран-
дылык ашына баштады. Аны менен ошол мугалим өткөргөн 
балдары диплом алгыча анын ата - энесинин моюнуна ми-
нип, кем - карчын, азык - түлүгүн үзгүлтүксүз толтуруп тур-
ду.  

Ошентип, окууга өтөөрдө эле «Кызыл кекиртектиктен» 
кабар алып калган «ашмалтай» студенттерден чыныгы 
адистер эмес, алдым - жуттум, ач көз «кесипчилер» чыкты. 
Анын үстүнө адистигин, кесиптик даярдыгын, илимий 
түшүнүгүн жогорулатуучу сабактарды, тажрыйбасын байы-
туучу өндүрүштүк иштерге аралашуусун көбөйтүүнүн ордуна 
«СССРдин тарыхын», «Марксисттик - Лениндик философи-
янын негиздерин», «Социализмдин саясий экономиясын», 
«Илимий коммунизмди» жана башка ушул өңдүү сабактар-
ды байма - бай окуттук. Дүйнөлүк өнүгүүнү (цивилизация-
ны), ааламдашууну (глобализацияны) «кара көшөгөнүн» ар 
жагында калтырып, капиталисттик өлкөлөрдүн өнүгүүсүн, 
аларда жашаган элдердин турмушун бир беткей жамандап, 
чындыктын пардасын жаап койдук. Бул дагы кесиптик 
даярдыктын беделин түшүрдү.  

Сабак берүүдө педагогикада таптакыр кездешпеген, 
мугалимдик жүрүм - турумга (этикага) дегеле үндөшпөгөн 
оройлук, коркутуп - үркүтүү, ал тургай балдарга кол 
көтөрүүгө чейин баруу буга кошумча болду. Бул балдардын 
мектепти жек көрө баштоосуна алып баруучу кылмыштын 
эң коркунучтуу түрү, келечек ээлеринин эртеңки тагдырына 
балта чабуу, аны менен өлкөнүн өнүккөн коомго баруусунун 
тамырын кыркуу экендигин эч ким этибарга албады. 
Мектепке жөнөөрдө «түрмөлүк кысымга» бараткансып заар-
канган, «экинчи үйүн», «тарбия бешигин» жин оорусундай 
көргөн окуучулар четтен табыла баштады. Буга жараша 
бүтөөрүндө балдарына баасын көтөрүп койдуруп алуу «па-
ракорлугу» жанданды. Орто билимге ээ болуп жаткан 
окуучулардын үйү шаан - шөкөтү күчтүү, кезек менен той - 
тамаша кылуучу мугалимдердин «шеринесине» айланды. 
Айыл - кыштактарда, ал тургай шаарларда да бул адаттагы 
көрүнүшкө айланып баратты. Ошентип билимди акчага са-
тып алуунун парасы (коррупциясы) чыга келди. Орто 
мектепти бүткөн уул - кыздар турсун техникумду, инсти-
тутту аяктаган жаштардын бир тобу эркин чабыттап, 
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өзүнүн алган билимин андан аркы турмушунда ишенимдүү 
улап кетүүгө жарамсыз болуп калды.  

Социалисттик түзүлүштүн жогоруда биз көрсөткөн оң 
көрүнүштөрү менен бирге ушул өңдүү терс жактары дагы 
бизди коштой жүрдү. Ошонун эң коркунучтуусу - бардыгы 
коомго тиешелүү деген бүтүм менен өлкөдөгү бүтүндөй бай-
лыкты мамлекет өз менчигине алып, борбордук башкаруу-
га «чүлүктөп», планга таңып, айлыкка байлап койгону бол-
ду. «Айлык жүрүп жатат» деген камырабастык, «меники 
эмес - мамлекеттики» деген кайдыгерлик, ысырапкорлук, 
сапатына эмес санына качыруу, планды аткаруунун арты-
нан түшүү өңдүү «илдет» адамдардын сезимтал аңдоосун 
шал кылып салды.  

Союздун керегеси буга чыдоого дармансыз болуп кал-
ды. Тигишинен ыдырап, республикалар эгемендүүлүгүн 
алып өз бетинче жашоого өттү. Өнүгүүүнүн нарктык (ры-
ноктук) жолун тандап, «капиталисттик» деп такай 
«көөлөп» келген багытка имерилүүгө аргасыз болдук.  

Биз бүгүнкү эркиндикке ушул жол менен келдик. Би-
ринчи Президенттикке Аскар Акаевди шайладык. Жаңылы-
ппыз. СССР Жогорку Кеңешинин Улуттар палатасына депу-
тат, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин 
илим жана окуу жайлар бөлүмүнүн башчысы болуп 
иштөөдөн башка өкмөттүк, чарбалык, өнөр жайлык жана 
башка жумуштарда тажрыйбасы жок болгондуктан, алгач-
кы күндөн эле алабармандык кылды. Кадр маселесине кел-
генде катуу жаңылды. Мыкты деп ишеним көрсөткөн кадр-
ларынын бири Б. Талгарбеков айыл чарбасынын ашмал-
тайын чыгарды. Кыйратууну адегенде эле Жети - Өгүз рай-
онундагы «Оргочор» өңдүү Союзга гана эмес, дүйнөгө дагы 
аты угулуп калган асыл тукум чарбаларды таркатуудан 
баштады. Анын азабын аябай эле тарттык. Айлабыз кет-
кенде «Австралиядан асыл тукум кочкор алып келебиз» - 
деп эсеби эбегейсиз акчаны талаага чачтык. Минтип айт-
кан себебибиз, алар биздин шартка көнө албай, бир тыйын 
пайда бербей бир заматта кырылып калды. Ошентип, не-
чендеген жылдар бою куралып, түптөнүп калган колхоз, 
совхоздордун түбүнө жеттик. менчиктештирүүдө өлкөдөгү 
өндүрүш каражаттарынын, айыл чарбасынын, заводдордун, 
фабрикалардын сакталышына, жабдууларынын таланбо-
осуна жол бербөөдө, мамлекеттин менчигиндеги башка 
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байлыктарга көзөмөл кылууда, өлкөдөн чыгып кетүүсүнө 
бөгөт коюуда тартип ойдогудай сакталган жок. Мына ушу-
нун бардыгын президенттин байоолугу, такшалбагандыгы, 
иш билбестиги, ишээнчектиги, бошоңдугу кедерги болду. 
Өз ордуна бекемирээк отургуча жылдар өтүп кетти. Мен-
чиктештирүү көз бойомочулук менен баюунун булагына 
айланды. Коррупциянын пайдубалы түптөлүп, керегеси бе-
кемделди. Жылаандай сойлоп туш тараптан контрабанда 
кирип- чыга баштады.  

Бийлик бутагына (чиновниктикке) негизинен пара 
берип ишке орношкон акчалуулар - «намыяндар» (коше-
локтор) топтолуп, эл камын көрбөстөн, чөнтөк камынын ку-
луна айланды. Ак эмгеги, адал иши менен күн көрүүгө ди-
тин койгон илимпоздордун, мугалимдердин, дарыгерлер-
дин, калемгерлердин шору катып, шылуундардын күнү ту-
уду. Бала бакча, мончо, китепкана, маданий жай (клуб) 
өндүү социалдык мекемелердин супсуну сууп, «эбин тапкан 
эки жейттерге» сатылып, жабылып жатты. Мектептердин 
турмушу татаалдашып, же эскинин тизгинин кармай ал-
бай, же жаңынын үзөңгүсүнө бут кое албай ара жолдо кал-
ды. Менчиктештирүү муш берип, кыскартууга туш келип 
карайлагандар, жамырап жайма базардын кулу болуп бе-
ришти. Тентиреп жан багуунун азабын тартып, сырткы 
өлкөлөргө агылышты.  

Кесиби үчүн жүрөгү ооруп, мектеп окуучулары үчүн 
жан тартпаган мугалимдер көңүлүнө жакпагандарды көз 
көрүнөө эле мектептен кууп чыгып, көчөгө айдап салды. Ке-
лечектин муун - жүүнү бошой баштады. Айрым ата - энелер 
балдарын окутууну оюна да албай, кара курсактын айынан 
баарынан кечип коюуга аргасызданды. Жүрөгү сыздап, 
көңүлү муздаган энелер, кыз - келиндер, өспүрүмдөрдөн 
тартып тестиер курагындагы балдарга чейин базарларды, 
көчөлөрдү ээлеп алды. Сабакка келип атабы, келбей атабы 
окуучуларын түгөлдөгөн мугалимдерди табууга болбой 
калды. Кайра алар окууга келип жаткан балдарды жүдөтүп, 
«ремонт үчүн акча, терезе парда үчүн акча», башка дагы 
ушул өңдүү шылтоолор менен каражат топтоп, ансыз дагы 
акылынан аңтарылып турган ата - энелердин кыжырына от 
коюп турушту. «Окубасаң омуран кал, бас базарга чык»- де-
ген ата - энелердин ачуу үнү күндөлүк адатка айланып ба-
ратты. Ал тургай төбө чачты тик тургузган «баласын са-
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тыптыр», «баласын таштап кетиптир» деген жолбун сөздөр 
эл ичин аралап, үрөйдү учура баштады. «Нан үчүн акча та-
штагыла, боорукерлик кылгыла» деген жазууну моюнуна 
илген 3-4-5- жаштагы бөбөктөрдүн көчөдө, жол боюнда оту-
рушу ар бир акыл - эстүү адамдын жан - дүйнөсүн сызда-
тып, темселетти. Кантели, «башка түшсө байтал жорго» бо-
луп буга да көнүүгө мажбурландык. Ошентип, ата - бабала-
рыбыздан калган асыл каадабыздан, кыргыз деген ат ме-
нен сыймыктанып жүргөн урматтуу дидарыбыздан кол 
жууй баштадык.  

Алдым - жуттум шылуундардын, бирди эки кылып, 
элди алдаганга эпчил эргулдардын, калк үчүн демиш болуп 
капчыгын толтурган атка минерлердин күнү тууп, кабат - 
кабат үй салып, катар - катар машине минип, балдары бир-
ди кийип, бирди чечип чардап жүрүштү.  

Мына ушунун баары экономикалык каатчылыктын 
(кризистин) күчөшүнө, көмүскө ишкерликтин гүлдөшүнө 
алып келди.  

Союздан калган «сок билегибиз» аз келгенсип, «эбин 
тапкан эки жейт» болуп шылуун соодакеч (коммерциялык) 
окуу жайлары пайда болду. Акчалуулар, эми, жада калса 
техникумдарга экзамен тапшырып өтө албай калган балда-
рын оңой эле соодакеч (коммерциялык) жогорку окуу жай-
ларына өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Ошентип, ай-
рым бир байлыгы барлардын «дөң баш», «көң баш» балда-
рына диплом алып берүү маселеси кыйынчылыкты туудур-
бай калды. Ошол эле учурда таланттуу, шыктуу балдар көр 
турмуштун каарынан ийрелеңдеп оор арабаларды сүйрөп, 
жүк ташыгыч, бут тазалагыч, бут кийим оңдогуч өңдүү май-
да - барат малайлык жумуштарды аткарууга мажбурланы-
шты. Кээси тиричиликтин айынан чөнтөкчүлүккө, уурулук-

ка, жалгыз - жарым адамдарды тоноого, топтошуп карак-
тоого, жула качууга маш болуп чыга келишти. «Кылмы-
штуулукту коом өзү жаратат» деген сөздүн чындыгы каш-
кая түштү. Анысы аз келгенсип, кыргыздын осуяттуу сал-
тына, дегеле жакындашпаган жаман жорук - сойкулук кыз 
- келиндерибизди сормо саздай соруп кирди.  

Ушундан уламбы, эл өлкөнү башкарууга жарамдуу, 
калк камын көрө ала турган, акыл - эстүү адилет мамлекет 
башчысына куштар болуп турду. Жалпы көтөрүлгөн эл рай-
ондук, облустук администрация имараттарын басып 
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алышкан. Калың эл Курманбек Бакиевди тандап алышканы 
- 

Ала - Тоо аянтынан айыл жерине чейин «Акаев кет-
син, Бакиев келсин» деп кыйкырып турушканы, Ак үй 
алынганда Курманбек Бакиевди Премьер - министр шай-
лап, президенттин убактылуу милдети кошо тапшырылга-
ны, кийин президенттик шайлоодо кыргыз тарыхында бо-
луп көрбөгөн 90% элдин добушун алгандыгы - эч кандай 
үгүт жүргүзүлбөсө да жалпы журт эл башчысын жүрөктөрү 
менен өздөрү шайлашкандыгы кыргыз турмушунда болгон 
тарых чындыгы.  

 
 
 
 

«Акылдуу жана туура саясат жүргүзүш үчүн 
эл тааныган аздык кылат, элди сүйө билиш керек. » 

Граф Артуро - италия жазуучусу  
 

ККууррммааннббеекк  ББааккииеевв..  
 
(Эгемен Кыргызстандын - экинчи президенти).  
Бакиев Курманбек - 1949 - жылы 1 - августта Жалала-

бат областынын Сузак районунун Майдан (Тейит) айылын-
да туулган. 1966 - жылы орто мектепти бүтүргөндөн кийин 
Куйбышевдеги Политехникалык институттун автоматика 
жана өлчөө техникасы факультетине кирет.  

Эмгек жолун 1970 - жылы Куйбышевдеги Масленни-
ков атындагы заводдо катардагы жумушчу болуп иштөөдөн 
баштаган.  

1974 - 1976 - жылдары Советтик Армиянын катарында 

кызмат өтөгөн.  
1976 - 1979 - жылдары ошол эле заводдо инженер - 

электромеханик болуп иштеген.  
1979 - 1985 - жылдары Жалалабат шаарындагы «ШР» 

заводуна инженер жана башкы инженердин орун басары.  
1985 - 1990 -жылдары Көкжаңгак шаарындагы «Про-

филь» заводунун директору.  
1990 - 1991 - жылдары Көкжаңгак шаардык комитети-

нин биринчи катчысы, Эл депутаттарынын Көкжаңгак 
шаардык Кеңешинин төрагасы.  
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1991 - 1992 - жылдары Жалалабат областтык Кеңеши-
нин төрагасынын орунбасары.  

1992 - 1994 - жылдары Тогузторо районунун мамле-
кеттик администрациясынын акими.  

1994 - 1995 - жылдары Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасынын орунбасары, 
андан кийин Жалалабат областынын мамлекеттик адми-
нистрациясынын башчысынын биринчи орунбасары болуп 
иштеген.  

1990 - 1994 - жылдары Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Советинин депутаты.  

1995 - 1997 - жылдары Жалалабат областынын мамле-
кеттик администрациясынын башчысы - губернатору бо-
луп кызмат өтөгөн.  

1997 - 2000 - жылдары Чүй областынын мамлекеттик 
администрациясынын башчысы - губернатор болуп кызмат 
өтөгөн.  

2000 - 2002 - жылдары Кыргыз Республикасынын 
Премьер - Министри болуп иштеген.  

2005 - жылдын май айынан баштап Кыргыз Республи-
касынын Президентинин милдетин аткаруучу, Кыргыз 
Республикасынын Премьер - Министри.  

 
 

«Эл ишеними - бийик 
Эл милдети - ыйык».  

(Кыргыз эл лакаптарынан) 
 

ЭЭлл  ээллддиикк  ллииддееррддии  ттааннддааддыы..  
 
Март (2005-ж) Элдик ыңкылабынын шарапаты менен 

өлкөнүн, журттун тагдырына туш болгон улуу толкундан 
жана ойго келбеген оор сыноолордон соң бийликке келген 
саясий лидерден калкыбыз өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн жет-
килең талдап, жаратылыш ресурстарын, интелектуалдык 
жана технологиялык дараметин, топтолгон тарыхый жана 
саясий тажрыйбаны туура баалоо менен ар бир атуулдун 
бакубат жашоосун жана өлкөнүн эл аралык коомдоштукта-
гы татыктуу беделин камсыз кыла ала турган реалдуу эко-
номикалык жана социалдык программаларды ишке ашы-
рууну күтүп жаткан.  
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Өлкө башчысынын милдетин аткарууга киришип жа-
тып К. Бакиев «Бүгүнкү күндө элибиз бийликтен күткөн 
бирден - бир гана нерсе, бул - даанышман башкаруу, өзүн 
эмес калктын камын ойлоо, ак ниеттүүлүк, калыстык жана 
акыйкаттуулук. Элдин ушул улуу тилегин актоо - менин 
ыйык парзым деп эсептейм. Келечектен үмүтүм чоң жана 
ага терең ишенем. Элимдин абалы оңолушуна, экономи-
кабыздын өнүгүшүнө жетүү жолун көзүм көрүп, акылым би-
лип турат»- деп, Кыргызстандын ар бир атуулунун 
көкүрөгүндө уялаган үмүт - тилектин так үстүнөн чыкты. 
«Эл мамлекетке эмес, мамлекет элге кызмат кылышы за-
рыл», «Өлкөнүн келечеги эмгек менен биримдикте», 
«Мамлекеттин саясаты куру сөз, кооз ураандарга эмес, ре-
алдуу жана келечектүү иштерге таянуу аркылуу 
жүргүзүлүшү керек», «Кыргызстан элинин биримдиги - 
биздин негизги күчүбүз. Түндүк жанаТүштүк жок, бир гана 
өлкө бар. Биримдигин сактаганда гана Кыргызстан өсүп - 
өнүгөт».  

Эртеңки күнү Республиканын эл шайлаган жетекчиси 
боло турган адамдын ушул сөздөрү жана сөз артынан жа-
салган иштер К. Бакиевдин турмушка реалисттик мамиле 
жасаган чыгаан саясатчы жана тажрыйбалуу жетекчи 
экендигин тастыктап, ага болгон элдин ишенимин арт-
тырды.  

 

ММааммллееккееттттиикк  ббаашшккаарруууу  ммееххааннииззммии  

жжааңңыыллааннддыы..  
 
Жаңы бийлик экономикалык өнүгүү механизми жок, 

бюджетти толтурган рычагы ишенимсиз, донор 
мамлекеттердин «кол кесери» менен жан баккан жарды 

өлкөнү колго алды. Азыркы базар экономикасынын тили 
менен айтканда «банкрот өлкө» элге калды. Президент К. 
Бакиев «Биздин экономикалык саясаттын башкы максаты - 
бул элдин жыргалчылыгын, айыл - кыштактардын жашоо 
деңгээлин көтөрүү» деп аны аткаруу иштерин өндүрүштү 
колго алуудан баштады. Менчиктештирилбей калган, мур-
да иштеп токтогон завод - фабрикаларды, ишканаларды 
ишке киргизип, жаңыларын эл турмушунун муктаждыгына 
жараша ачып пайдаланууга берди. Мисалы, «жалпы Кыр-
гызстандын» күйөө баласы Адил Тойгонбаев Канттагы це-

www.bizdin.kg



 

 386 

мент заводун менчиктештирип алып, цемент, шифер ж. б. 
курулуш материалдары тартыш болуп эл кыйналса, азыр 
алты цемент заводунун курулуп жатышы, алгачкылары 
ишке киргизилгени турганы ийгилик эмей эмне. Санай 
келсек мындай саамалыктар арбын. Беларусь мамлекети 
менен биргеликте өзүбүздө МТЗ - 82 тракторун чыгарып, 
дыйкандарыбызга берилип жатышы айыл чарбасын 
көтөрүүдөгү алгылыктуу аракет. Үч жылда дыйкандарыбы-
зды1300 дөн ашык трактор менен камсыздоо мамлекеттин 
агрардык тармакка баса көңүл бөлгөндүгүнүнүн далили.  

Ыңкылап болгонго чейин жолду оңдоого жылына 200 
миллион сом бөлүнсө, 2008 - жылы 1 миллиард 200 милли-
он сом бөлүнүп эл аралык деңгээлдеги ички жолдордун, 
көпүрөлөрдүн курулушун жолго койду. Үстүбүздөгү жылы да 
бул чектен ашыруу пландаштырылууда. Кайсы тармакты 
албайлы көзөмөлгө, камкордукка алынып, өсүү жолуна 
түштү. Өндүрүш жолго коюлгандыктан бюджет эки эсе жо-
горулап, пенсия, пособие, социалдык жөлөк пулдар, эмгек 
акылар өстү.  

Шаар болобу, айыл болобу социалдык - маданий обь-
ектилер курулуп, элдин жакшы жашоосуна шарттар 
түзүлүүдө. Канча мектептер, ФАПтар, спорт аянтчалары жа-
на башкалар салынды. Таза суулар чыгарылды. Баш калаа-
быздагы муниципиалдык 200 автобустун эл ташыганга са-
тылып келиниши жашоонун жакшыра баштаганынан бир 
мисал. Өз каражатыбыз менен Камбар - Ата -2 ГЭСинин ку-
рулуп жатышы кыргыз тарыхында болду беле. Эми Камбар 
- Ата -1 Россия мамлекети менен тең шерикте курулмакчы 
болуп турат. Өзүбүздө каражат болбогондон кийин кызга-
нып жол тосо бербей элге кызмат жасай турган курулушту 
баштаганы турганыбыз туура. Экономикабыз эле жолго 
коюлбай саясатыбыз да жакшы жагына өзгөрдү. Депутат-
тыкка шайлоону уруу - урууга, кокту - колотко бөлбөй, 
ынтымакты кетирбей партиялык тизме менен шайлоого 
өтүшүбүз өз натыйжасын бергенин көрдүк. Кудай буюрса, 
быйыл 23 - июлда да Президенттик шайлоону бул тартипте 
өткөрөбүз.  

Тышкы саясатыбызда да чоң жетишкендиктер болду. 
Кыргызстанда эки жолу Кыргыз Президенти Курманбек 
Бакиевдин төрагалыгында саммит өттү. Өзгөчө өткөн жыл-
кы июль айындагы саммитте Кыргыз Президентинин, 
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Кыргыз мамлекетинин уюштуруучулугу, демилгеси зор 
болду деп бааланышы, кимди болбосун кубандырбай кой-
бойт.  

Бүгүн айтпай кетсек болбос, 1500дөн ашык митинг бо-
луп, ар тараптан иштетпей коюуга аракеттер көрүлүп жатса 
да жаңы бийлик бул кыска убакыттын ичинде өзүнүн ке-
менгерлигин, көсөмдүгүн, сабырдуулугун далилдей алды. 
Жыйынтыктап айтканда мамлекет башчысы Курманбек 
Бакиевдин ушул 4 жылда жүргүзгөн саясатынын жемиши 
жыл өткөн сайын артыла берерине ишенем. Эң негизгиси 
Элдик бийлик келечек муунга күчтүү, ынтымак - ыраш-
керчиликтүү, бай - бакубат өлкөнү берери шексиз.  

«Өмүргө из калтыргын ак эмгек кызмат менен,  
Унутпай элиң жүрсүн өтсөң да бул дүйнөдөн» 
Элдик ыңкылаптын шарданы менен өлкө башчылык - 

президенттик кызматкка киришип жатып К. Бакиев кыр-
гыз калкына төмөнкүдөй кайрылуу жасады, анын толук 
текстине кайрылып көрөлү: 

 
 

ККааййррыыллуууу  ((ННееггииззггии  ммааккссаатт))  
 
Кымбаттуу мекендештер! Элдик революция эркиңер-

ди, эркиндикке, татыктуу жашоого жана жакшы келечекке 
умутулууңарды көрсөттү. Биздин алдыбызда тарыхый сы-
ноо турат - чечилбей келген социалдык- экономикалык 
проблемаларды чечүү, өлкөнү коррупциядан тазалоо, бий-
ликке элдин ишенимин кайтаруу. Биздин максат - өлкөнүн 
жарандары үчүн жогорку деңгээлдеги жашоону камсыз кы-
луу, коомду демократизациялоо, эффективтүү экономикасы 
бар кубаттуу мамлекет түзүү. Биз бул сыноолордон ийги-
ликтүү өтөбүз.  

1. Мамлекеттик түзүлүштү өркүндөтүү 
- бийлик бутактарынын ортосундагы ыйгарым укук-

тарды жана функцияларды теңдештирүү б. а. балансына 
жетишүү.  

- Сот системасын реформалоо, сотторду шайлоо прин-
цибине өтүү.  

- Саясий, экономикалык, социалдык маселелерди 
чечүүдө саясий партиялардын, өкмөттүк эмес уюмдардын, 
жарандык коомдун ролун жогорулатуу.  
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- Натыйжалуу кадр саясатын жүргүзүү, патриот - про-
фессионалдарды бийлик кызматынын бардык бутактарына 
тартуу. Жаштардын мамлекетти башкарууга келишине 
шарт түзүү.  

2. Экономиканын атаандаштык мүмкүнчүлүгүн көтөрүү.  
- ата мекендик ишкерлерге мамлекеттик колдоо.  
- ишкерлердин салыгын жеңилдетүү.  
- кичи жана орто ишкерлерди колдоо.  
- жаңы ири ишканаларды куруу.  
3. Экономикадагы артыкчылык берилүүчү багыттар 
- гидроэнергетика.  
- тоо - кен өнөр жайы.  
- айыл - чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы.  
Бул тармактарды өнүктүрүүгө эл аралык талаптарга 

жооп берген бардык шарттарды түзүү.  
4. Социалдык маселелерди натыйжалуу чечүү 
- жумушсуздукту кыскартуу, жаңы жумуш орундарын 

түзүү.  
- калктын ар түрдүү катмарындагы социалдык өнүгүүдө 

теңсиздикти азайтуу - коомдо кирешеси жашоосуна жетпе-
ген адамдар болбошу керек.  

- башка өлкөлөргө кетип жаткан калктын миграциясын 
азайтуу.  

- турак - жайлар менен камсыз кылууну жакшыртуу, 
арзан ипотекалык кредит берүү.  

- билим берүү жана медициналык кызмат көрсөтүүдө 
бардык жарандар учун бирдей шарт түзүү.  

5. Жеке жана мамлекеттик менчиктин кепилдиги 
- менчиктин бардык формаларынын коопсуздугун 

камсыз кылуу.  
- мамлекеттик менчикти сарамжалдуу жана натыйжа-

луу колдонуу - айрыкча жер байлыгын жана экономиканын 
стратегиялык тармактарын.  

6. Тышкы экономикалык кызматташуу.  
- тыштан келген жардамдарды натыйжалуу пайдала-

нуу.  
- кошуна жана алыскы өлкөлөр менен экономикалык 

кызматташууну жактыруу.  
7. Мамлекеттик идеология жана элдин рухун көтөрүү 
- жаштарды заманбап көз карашта тарбиялоого көңүл 

буруу.  

www.bizdin.kg



 

 389 

8. Билим - бул күч 
- улуттун билим деңгээлин өстүрүү, коомдо билимдүү 

адамдарга муктаждыкты пайда кылуу.  
- коомдо кесипкөй жумушчулардын жана инженер-

лердин баркын жогорулатуу.  
- өндүрүштө жаңы технологияларды киргизүү мамле-

кеттик маанилүү маселе болот.  
9. Коррупция менен күрөшүү, мамлекеттин коопсузду-

гу жана укук тартиби 
- коррупция менен күрөшүү, мамлекеттик башкаруу 

органдарын коррупцияланган чиновниктерден тазалоо.  
- укук коргоо органдарынын ишин жакшыртуу.  
- аскер күчтөрүн жакшыртуу, курамын жогорку 

даярдыктагы жоокер жана офицерлер менен калыптоо.  
10. Ата Мекендин жаратылыш байлыгына этият ма-

миле жасоо 
- жаратылыштын кооздугун, өсүмдүктөр жана жаны-

барлар дүйнөсүн сактоо.  
- жаратылыш кокустуктарын алдын - алуунун ком-

плекстүү чараларын кабыл алуу.  
Базар мамилеси: - Ылайыкташуу жүрүп жатканына 

күбө Ак (сүт, кымыз, айран) сатылбайт деген ата - бабадан 
келаткан салт бар болчу. Илгери ата - бабаларыбыз үй жа-
нынан (боз үй) атчан, жөө же көчүп бараткан кишилер өтсө, 
үйүнө чакырып, кымызын куюп, каймагын берчү. Анын 
баары бекер болчу.  

Азыр рынок шартына байланыштуу кыргыздар акты 
сата баштады. Мен Кыргызстандын алыскы бир бурчу бол-
гон Чоң - Алайдан Бишкекти көздөй жөнөгөнүмдө Талдык 
ашуусунан ылдыйлап түшүп, андан ары Чыйырчыктын бе-
линде, Чычкан капчыгайында, Суусамыр өрөөнүндө Ош - 
Бишкек жолунун ар жак, бери жагында эл кымызын, айра-
нын, курутун, каймагын сатып жатканын байкап жүрөм. 
Демек, элибиздин аң - сезиминде чоң өзгөрүү болуп, базар 
мамилесине ылайыкташуу жүрүп жатканына күбө болосуң. 
Чүй боорундагы көпчүлүк айылдарда мал кармаган кыргы-
здар сүт менен тиричилик өткөрүп жатканы канча.  

Бул дагы жаңы замандын талабы, кыргыздар аргасыз-
дан ушуга барып жатат. Жанын багыш, өздөрүнүн турму-
шун оңдош үчүн болгон аргасыз оокат.  
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Айтор, кыргыздар байыркы көчмөн катары бардык 
жаңылыктарды кабыл алуу менен базар мамилелерине да 
ыкташа башташты. Бул дагы чоң жаңылык.  

Бүгүн кыргызды башка жактан бирөө келип бакпасына 
көзү жетип, андыктан өзүн - өзү багууга, өз эмгеги, өзүнүн 
жерге, малга болгон ак ниет мамилеси менен турмушта-
рын оңдоп кетүүгө ишенип калгандыгын байкоого болот.  

Улуттук өндүрүшкө жан кире баштады. Жаштарыбы-
здын арасында намыскөйлөрү көбөйгөнү кубандырат. Дагы 
бир жүрөгүмдү оорутканы - биз жаштарыбызга улуттук тар-
бия бергенди унутуп баратабыз. Биздин жаштарыбыз Ба-
тыштын таасири менен рух дөөлөтүбүздү, улуттук тарбияны 
унуткарып, ээнбаш болуп кетишти.  

Илимге жолобой, илимден артта калып жатышат. 90 
миң баланын окубай калышканы эмне деген жакшылык! 
Эмгек мигранттары деп чет жерлерде жүргөн биздин 
жаштарыбыздан жылына 200дөн ашыгы (такталбаган ма-
алымат боюнча) бөөдө өлүмгө дуушар болушууда.  

Биздин бактыбыз биримдик менен ынтымакта. Саясий 
оппоненттер бүгүнкү күндө өлкө өнүгүүсүндө прогресстин 
жоктугун, өсүштүн жер таптап туруп калгандыгын айтып 
сындап келе жатышат. Биздин мамлекетибиздин 
өнүгүшүндөгү жетишилген айрым ийгиликтерге көңүл бура-
лы: 

1) - Акыркы төрт жылдын аралыгында ички дүң 
жыйымдын көлөмү 2 эсеге өскөн. Мамлекеттик тышкы ка-
рыздын өлчөмү ички дүң жыйымга карата 86 пайыздан 49 
пайызга чейин төмөндөп, экономиканын коопсуздук 
деңгээлин камсыз кыла алды.  

2) Мамлекеттик бюджеттин кирешеси 2005 - жылдын 
1 - январында 18, 1 млрд. сом болсо, 2009 - жылдын 1 - ян-
варына карата 45, 5 млрд. сомго жетип, 2, 5 эсе көбөйгөн. 
Акыркы төрт жыл ичинде өлкөдөгү автомобиль жолдорун 
курууну жана ремонттоону финансылоонун көлөмү төрт 
жыл мурда 185, 0 млн. сом болсо, ушул жылдын январына 
карата ал 1. 564, 5 млн. сомго жетип, 8, 5 эсе көбөйгөн.  

Ал эми айыл чарбасын мамлекеттик бюджеттен фи-
нансылоо 2005 - жылдын январына карата 89, 2 млн. 
сомду түзсө, ал бүгүнкү күндө 547, 1млн. сомго жетип, 6, 1 
эсе эселенген.  
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Өлкөдөгү ар кыл кыйынчылыктарга, тышкы кризиске 
карабастан, калктын турмуш - шартынын бир кыйла оңоло 
баштаганын булардан байкоого болот. Эгерде республика-
да жеке жарандарга катталган автоунаалардын саны 01. 
01. 2005 - жылы 244, 0 миң болсо, 01. 01. 2009 - жылга ка-
рата 380, 3 миңге жеткен. Ушул эле жылдардын аралыгын-
да уюлдук байланыштардын абоненттик номерлеринин са-
ны 243, 4 миң болсо, азыркы күндө ал 3200, 0 миңге өскөн. 
Башкача айтканда 13, 6 эсе көбөйгөн.  

Камбар - Ата - 2 ГЭСине эки жылдан бери (2007- 2009-
жж) 2 млрд. 800 млн. сом каражат сарпталган. 2000ге жа-
кын жумушчулар иштеп жатат. Бул курулуш бүткөрүлөрү 
менен Камбар - Ата - 1 ГЭСини куруу башталат. Жараткан 
бизге Нарын дарыясынын кубаттулугун айтсын! 

 

 

««ББааннккрроотт  өөллккөөннүү  ккааббыылл  ааллггааннббыызз»»  
 
Революцияга чейинки жана кийинки экономика 

жөнүндө. Революцияда Кочкор элин көтөргөн лидер, тогуз 
партиядан куралган Кыргызстан Элдик Кыймылынын шта-
бын жетектеген, жаңы бийлик куралганда финансы минис-
три болгон, азыр экономиканы өнүктүрүү жана соода ми-
нистри болуп иштеп жаткан Акылбек Жапаровдун «Кыргыз 
Туусу» гезитине (23 - март 2009 - жыл) жарыяланган 
«Банкрот өлкөнү кабыл алганбыз» деген журналист Марип 
Тайчабаров менен болгон маегине көңүл буралы: 

Ынкылаптын чындыгы.  
-Акылбек Үсөнбекович, 24 - мартты өткөн жылы Жо-

горку Кеңеш Элдик революция күнү катары майрамдалсын 
деп чечишти. Буга чейин көпчүлүк Ынкылап болду десе, 
айрымдары андай ойдо эмес. Сиз бул окуя тууралуу кандай 
пикирдесиз? 

-Революция болду. Парламент да тактап майрам күнү 
катары белгиледи. Төрт жыл эле болду. Тарыхый баасын 
толук ала элек. Учуру келгенде келечекти аныктаган чоң 
саясий окуя болгондугун билебиз. Жанагы революция бол-
ду, болбоду дегендерге бир жагынан кошулса болот. Кор-
рупция менен байып, байлыгынан ажырап калбайын деп 
айткандар, саясий турмушубуз өзгөрүп, жашообуз 
жакшырса деген үмүттөгүлөр көп. Бирок бир күндө эле 
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баардыгы «жайыл дасторкон» болуп чечиле калбайт тура, 
натыйжасын ашыга күткөндөр да жок эмес. Колдон келген 
бардык аракеттерди жасап жатабыз. Айрыкча экономика 
жагынан жылыштарга убакыт керек экен.  

Ийгиликти иш бекемдейт.  
-Революцияга чейинки жана кийинки экономикалык 

абалдын айырмачылыгы кандай болду? 
-2005 - жылы бир жылга 24 млрд. сом менен мамле-

кеттин бюджети бекилген. Кудайдын кулагы сүйүнсүн 
быйылкы жылдын бюджети 56 млрд. сом болууда. Үч 
жылда эки эседен ашты. Ички дүң продукциябыз 2004 - 
жылы 100 млрд. сомдун тегерегинде болчу, быйыл 214 
млрд. сомдон ашат деп турабыз. Үч жылда кандай өсүш 
болгонун ушундан эле салыштырып көрсөңүздөр болот. 
Пенсиялар, пособиелер, эмгек акылар эки эсе көбөйтүлдү. 
Бирок, мурда база аябай кичине болчу. Эгемендүүлүктүн 15 
жылында мындай өсүштөр болгон эмес. Болсо да, кичине - 
кичинеден болгон. Ошондуктан, революция эмне жакшы-
лык алып келди дегенде өсүштүн ушул көрсөткүчтөрүн ай-
тып жооп бере алабыз.  

Биз төрт жылдын ичинде салыктардын санын, анын 
көлөмдөрүн, басымдуулугун кескин түрдө кыскарттык. 
Ошого карабай биздин бюджетибиз толукталып жатат. Бул 
эмнени айкындап турат. Бул мурунку учурда көпчүлүк акча 
бюджетке түшпөй, дээрлик бөлөк жакка кетчү. Мына биз 
ошол коррупциялык системаны жокко чыгардык. Акчанын 
баардыгы бюджетке коюлуп, аны парламент аркылуу бе-
китип, ачык - айкындыкка чыгардык. Коррупция менен 
күрөшкөндүн эң чоң салымынын бири катары мына ушул 
бюджетибиздин киреше жагы көбөйгөнү менен далил-
денүүдө. Ушуга чейин коррупцияны жеңген бир өлкө боло 
элек. Бирок, аны кыскартууга шарттын баарын түздүк. 
Мындан ары да күрөштү жүргүзө беришибиз керек.  

-Жаңы бийлик келгенге чейинки жана азыркы каржы-
лоодо кандай айырмачылыктар бар? 

-Капиталдык салымды бүт министрликтерден финан-
сы министри чогултуп Премьер министрдин кароосуна 
коюп, макулдугу менен бекитет. 2005-жылы апрелге чейин 
кечигип бекий элек экен. Ыңкылаптан кийин Премьер - 
министр болуп иштеп жаткан Курманбек Салиевичке бе-
киткени кирдим. «Канча акча экен?»- сураганда бюджети-
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бизде болгону 220 млн. сом десем, «Премьердин 
деңгээлинде аз акчаны бөлүштүргөнүбүз уят, сен мага 
2млрд. болгондо киргин» - деп күлүп айтты. Буюрса, ошол 
күн да келер деп чыктым эле, бүгүнкү күнү 4млрд. 100 млн. 
сомго чыкты. Капиталдык салымды 20 эсеге көбөйттүк. Бул 
өкмөттүн экономикага болгон салымы да. Ар жыл сайын 
акчанын көлөмүн көбөйтүүдөбүз.  

Үч - төрт жылдын аралыгында 10 - 12 млрд. сомду 
бюджеттен экономиканы өнүктүрүүгө жумшадык. Бул ошол 
эле жолдорду жакшыртууга, мектеп, ооруканалардын са-
лынышына, социалдык бардык обьектилердин курулушу-
на, оңдоп - түзөтүүлөргө жумшалууда. «Жол азабы, көр аза-
бы» дегендей бир топ каралбай калган жолдорубузду 
жакшыртып алдык. Өткөн жылы жолго бир миллиарддан 
ашык сом чыгымдалды. Эми ушул программабызды улант-
сак, райондун борборунан айылга чейин, анан бардык кат-
тамдагы жолдорду оңдоп чыгалы деген тилегибиз бар.  

 
 

ЖЖааңңыы  ээккооннооммииккааллыыкк  ссааяяссаатт..  
 
-Жогоруда айтылган өсүүлөргө кандай экономикалык 

саясат менен жетиштиңиздер? 
-Карыз алып жаман үйрөнгөнбүз да. Өзүбүздүн 

күчүбүзгө ишенбей эле эл аралык институттардан, бүткүл 
дүйнөлүк банк, МВС АБР сыяктуу каржы булактарынан акча 
алып, алардын койгон шарттарын үтүр, чекитине чейин 
аткардык. Анан акыбалыбыз 100 млрд. сом ички дүң про-
дукцияны чыгарсак, тышкы карызыбыз 100 млрд. сомдон 
ашып кетти. Биз банкрот өлкөнү кабыл алганбыз. Ага жет-
киргендер биз куубасак да өздөрү качып кетишти. Өкмөт 
отставка берди. Анан кантип революция болбосун. Ленин-
дин революциялык кырдаал боюнча: «Жогоркулар мурун-
кудай башкара албай калышат, төмөнкүлөр мурункудай 
жашоону каалабай калышат» деп айтканы дал келип жат-
пайбы. Алар Кыргызстанды жетектей албай калышкандык-
тан качышты.  

Элдик бийликтин мамлекеттин жоопкерчилигин алып 
иштеп жатканына үч эле жыл болду. Ошонун эки эле жы-
лын толук кандуу иштедик десек чындыкка туура келет. 
2005-2007 - жылдары канча жүздөгөн митингдер өттү. Кон-
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ституциябызды эки жолу өзгөрттүк. Буюрса, 2009 - 2010 - 
жылдар саясий тынч жылдар болсо, жалпы дүйнөлүк ка-
атчылыктардан азыраак зыян менен чыгабыз. Бирок, үч 
жылдагы экономикалык өсүштөр калыптанып, ырааттуу 
жолго коюлгандыктан, кризистердин соккусу кичине ба-
саңдап, азыраак тийүүдө. Биз өнүгүүнүн жолун аныктап, ка-
дыресе торолуп, ишенимдүү баш көтөрүп калгандыгыбы-
здан, каатчылыктарды тоготпой жатабыз. Анча - мынча 
болсо да экономикабызды көтөрүп, акчаны кайдан алары-
бызды, жумшаарыбызды тактап, экономикабызды диффе-
ренциялап алдык. Ички дүң продукциябызды 200 млрд. 
сомдон ашты деп жатабыз, ушунун 42% тейлөө жана соода 
тармактарындагы чакан жана орто бизнес берүүдө. Булар 
аябай ыкчам келип, ар кандай соккуларга бачым туруштук 
бере алат экен. Ошондуктан Өкмөт аларга жетиштүү шарт 
түзгөндүктөн калыптанып, ар кандай кыйчалыш кырдаал-
дарга даярданып алышты.  

Мамлекет менен менчиктин мамилеси.  
-Чоң стратегиялык маанидеги обьектилерден башка 

көпчүлүк өндүрүш жеке менчикке таандык. Ушуларга эко-
номикалык саясат мамлекет тарабынан кандай жүрүүдө? 

-Биздин приоритет орто жана чакан бизнес. Ушуларга 
болгон шарттардын баарын түзүп беришибиз керек. Прези-
дент Курманбек Бакиев буга дайым көңүл бөлүп, чечүүгө 
тийиштүү маселелерди өкмөткө тапшырып, айтып келүүдө. 
Былтыр Президенттин жарлыгы менен салыктык тек-
шерүүгө мараторий киргизилди. Биздин министрлик ушуга 
жооп берет эле, калган текшерүүлөрдүн баардыгын 70% 
кыскарттык. Ошого карабай бюджеттин кирешеси 30%га 
көбөйдү. Ошол эле салык комитети 2007 - жылга караганда 
2008 - жылы 30% көп салык жыйнашты. Демек, бизнес-
мендер тийиштүү төлөмдөрдү өз каалоолору менен 
төгүшөрүн Президентке далилдеп беришти. Мындан ары да 
чакан жана орто бизнестегилерге шарт түзүү - Өкмөттүн эң 
негизги приоритети болот.  

 
 

ККиимм  ппллааннссыызз  иишш  жжүүррггүүззөөтт..  
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-Айрым оппозициялык маанайдагы лидерлердин эко-
номикалык өнүгүү пландары жок деген сындары айтылып 
жүрөт. Буга кандай жооп бересиз? 

-Бизде Улуттук кеңеш бар. Ага бүт бийликтин бутакта-
ры кирет. Парламенттин, сот бийлигинин, аткаруу бийли-
гинин курамындагы Улуттук кеңеште Президент Курман-
бек Бакиев өзү төрагалык кылат. Жакындагы жыйында 
2009 -жана 2011- жылга стратегиялык өнүгүү багытыбызды 
бекиттик. Президентибиздин жарлыгы жакында чыгып 
калат го. 2010 - жылдан 2015 - жылга чейинки өлкөнүн 
өнүгүү программасын иштеп чыгып, Өкмөткө сунуштадык. 
Анан 2010 - жылдан 2035 - жылга чейин да келечекти 
аныктаган программанын үстүндө иштөөдөбүз. Айрым 
адамдар пландары жок деп негизсиз сындап жатышпайбы. 
Түшүнүгү, деңгээли жок ал адамдар менен кызыл чеке бо-
луп талашкым келбей жатат. Бирок, бир мисалды келтир-
гим келип жатат. Бир үй - бүлөнү алалы, ата - эне отуруп 
алышып акылдашат: бир балабызды окутканга күчүбүз же-
тет экен, бир балабызды кирешебизге ылайык эмдиги жы-
лы үйлөнтөйлү, куданы баланча күнү тосуп алалы, ашыбы-
зды баланча жылы, баланча күнү бергенге мүмкүнчүлүгүбүз 
болот деп кеңеш курулат эмеспи.  

Үй-бүлөдө планы жок жашоо болбойт. Анан кантип 
өлкөнүн планы жок болсун. Бул эми оппоненттерибиздин 
негизсиз айткан сын сөзү. Экономикалык өнүктүрүү Жана 
соода-сатык министрлигине байланыштуу оппонентерди 
эгерде сиздерде дагы өзүңүздөрдүн планыңыздар болсо ай-
тып берсеңиздер, кыргыз элин алдыга жылдыра турган 
жакшы пландар болсо, биз кабыл алалы, силердики жок 
болсо биз өзүбүздүн планды түшүндүрүп берели, кем-карчы 
болсо айтып бергиле, же болбосо баарыбыз биригип чын 
эле кыргыз эли өнүксүн десек өнүктүрө турган программа 
болсо чогулуп алып иштебейлиби деген ниетти дайым ай-
тып келүүдөмүн. Ошого чакырам. Керек болсо теледебат-
тарга чыгып, гезиттерде тегерек столдорду уюштуралы.  

 
 

ККааааттччыыллыыккттааррггаа  ттуурруушшттуукк..  
 
-Жогорудагы экономикалык өсүүлөргө негиз түздүк деп 

жооп бердиңиз. Бирок, дүйнөлүк каржы, энергетика, азык - 

www.bizdin.kg



 

 396 

түлүк каатчылыктары Кыргызстанга таасир эткендиги 
байма - бай айтылып жатпайбы. Эми ушул кризистерге 
Кыргызстан туруштук бере алабы? 

Ушул кризистерди былтыр эле көргөнбүз. Алдын ала 
моюн бербей турган шарттарыбызды түзүп алдык. Булар 
кайсылар: банк системасындагы элдин акчасын сактап ка-
ла турган чара киргиздик. Мурун 20 миң сомго чейин ак-
чаңарды банкта сактасаңар банкрот, инфляция, башка 
болсо Өкмөт төлөп берет деп кепилдик берчүбүз, депозит-
терди коргоонун фондун түзүп 100миң сомго чейин жет-
кирдик. Экинчиси, банктарда кандайдыр бир кыйынчылык 
болуп калса, ошолорду колдоо максатында улуттук банк-
тын алдында төрт миллиард сомго ылайык фонд түздүк.  

Азыр бюджеттин аткаруу бөлүгүндө каатчылыктар таа-
сир этип, көп ишканалар токтоп калууда, соода сатыктар 
азаюуда. Ошондуктан, кирешелер кирбей калса пенсия, по-
собие, айлык акы сыяктуу чыгашаларды убагында берүү 
үчүн бюджеттин туруктуулугун сактоо аракетинде 6млрд. 
сомдун тегерегинде фонд түзүүгө жетиштик. Апрелде Рос-
сиядан келе турган 150 млн. долларды ушуга жумшамакчы 
болуп жатабыз. Андан сырткары 300 млн. долларды Кыр-
гызстандын экономикасын өнүктүрүү фондуна иштетебиз. 
Өлкөнүн өнүктүрүү стратегиясында айыл - чарба продукци-
яларын кайра иштетүү 5% гана экендиги, аны 25% га жет-
кирүү каралган. Атайын каралган фонддун каражатын при-
оритетүү түрдө айыл чарба продукцияларын кайра 
иштетүүчү долбоорлорду ишке ашырууга, чакан жана орто 
бизнести өнүктүрүүгө, өндүрүштүн башка маанилүү страте-
гиялык курулуштарына кредиттик ресурстар катары 
сарптайбыз.  

Биз өнүктүрүү фондуна жанагы 300 млн. долларды 
салсак, бизнесмендер дагы ошонун деңгээлинде, же бол-
босо андан азыраак акчаны өздөрү кошуш керек. Мисалы, 
сиз 1 миллион доллар алам десеңиз өзүңүз кошосузбу, баш-
ка жактардан аласызбы 500 миң же 100 миң долларды 
сөзсүз кошумчалап долбооруңузду ишке ашырасыз. 300 
миллионду 400 - 500 миллион долларга жеткирели деп 
жатабыз. Анан бул иштетилип кайра келе турган, кийинки 
долбоорлорго кайра кете турган, айланган жүгүртүүдөгү ка-
ражат болот. Мурдагыдай жебейбиз. Элдин, парламенттин 
алдында кайда иштетилип жаткандыгы тууралуу отчет бе-
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рип турабыз. Сырттан келген катуу соккуларга ушул түзгөн 
фонддорубуз туруштук берип, азайтууга түрткү берет деген 
ойдобуз. Бирок, кыйынчылык заман келе жатат. Бюджет-
тин бир топ чыгымдарын кыскартып жатабыз. Ошондук-
тан, белди бекем бууп, бири - бирибизге жардамдашып, 
ынтымактуу иш билгилик менен бул каатчылыктардан 
чыгуунун жолдоруна түшүшүбүз керек.  

 
 

ККыыррггыыззссттааннддааггыы  ммүүммккүүннччүүллүүккттөөрр..  
 
-Тажрыйбалуу финансист катары Кыргызстандын эко-

номикасын көтөрүүдө кайсыл маселени колго алсак деп ой-
лойсуз? 

-Былтыр Президент Курманбек Бакиев элге кайрылу-
усунда энергетикага чекит коюуну айтты эле. Реформалар-
дын баары эле чала жүргүзүлүп, ошол жактарда иштеген-
дерге пайдалуу болуп, ал эми электр энергиясын пайда-
ланган элге жана бизнесмендерге акыбал кыйын болууда. 
Мына ошол энергетиканын мүмкүнчүлүктөрүн колдоно ал-
бай жатабыз. Кырк пайыз жоготуу болууда. Муну биздин 
коррупция менен күрөшө албагадыгыбыздын себеби деп 
түшүндүрүүгө тийишпиз. Бул жерде өкмөттүн колуна толук 
кармап алып, ошол жакта иштегендерге уурдаганга болгон 
шарттар түзүлүп калууда. Өзгөчө бөлүштүрүүчү компания-
ларда уурдоону, тоноону токтотуу кыйын болууда. Эгерде 
ошол жерде менчик инвестор же сектор болгондо мындай 
чоң жоготуулар токтойт эле. 40% чоң жоготууну эң болбоду 
дегенде 20% азайтышыбыз зарыл. Биз азыр 14 млрд. кило-
ватт электр энергиясын чыгарып жатабыз. 20%жоготууну 
төмөндөтсөк, 2 млрд. 800 млн. киловатты үнөмдөмөкпүз. 

Бир чоң ГЭСтин кубаттуулугуна тете жоготууну жокко чы-
гарып коюудабыз. Ушул жерде кемчиликтер бар. Аны чет-
тетүү үчүн коркпой эле бөлүштүрүү жагын менчикке бери-
шибиз керек. Үнөмдөөгө жетишкен 20%дын акчасын эко-
номиканы өнүктүрүүгө жумшасак утуш гана алмакпыз.  

Анан алгачкы үч жылдын ичинде эл аралык аренага 
да чыга турган эң чоң потенциал бул биздин айыл чарба 
продукцияларын кайра иштетип туруп, экспортко чыгаруу. 
1миллион 200 миң гектардан ашык сугат жерлерди элге 
бөлүп бердик. 9 миңге жакын фермерлерибиз бар. Дыйкан-
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дар чийки түшүмдөрүн сата албай, четке чыгара албай, 
өстүрүүгө кеткен чыгымдарын актабай да калган учурлары 
да болууда. 5 пайыз эмес 25 пайыз кайра иштетип, им-
портко чыгарсак фермерлерге да мамлекетке да пайдалуу 
болмок. Мына биздин эки чоң приоритетүү багытыбыз. 
Эгерде энергетикадагы жат көрүнүштөрдү жокко чыгарып, 
«Камбар- Ата - 2» менен 1ди куруп алсак, анда бул жерде 
аябай чоң потенциал болмок.  

Бул мамлекетибиздин экономикасын көтөрүп, байгер 
жашообузга негиз түзмөк. Биз электр энергиясын туруктуу 
чет мамлекеттерге сатсак, аны чоң баада өткөрө алабыз. 
Демек, өзүбүздүн дагы республикага алып келген кире-
шебиз да чоң болот. Ошол экспортко чыгаруунун эсебинен 
биз ички саткан тарифтерибизди да азайтууга мүмкүнчүлүк 
алабыз. Анан жанагы экономика өскөн сайын көбүрөөк 
электр энергия сарптайт эмеспи. Энергетика менен айыл 
чарбасындагы проблемаларды чечип, шарттын баарын че-
че турган болсок, буюрса, Кыргызстан мындан ары жакшы 
эле астыга жылып кетет.  

 
 

ЭЭллддиикк  ррееввооллююцциияянныынн  ооррддуу,,  ссааббааккттааррыы..  
 
-Элдик революциянын тарыхый ролуна, саясий ма-

анисине кандай баа бересиз? 
-Биз саясий чоң сабак алышыбыз керек. Бул демокра-

тия эмне дегенди кыргыз эли өз көз карашын, позициясын 
көрсөтүп аныктады. Муну мен өз башымдан өткөрдүм. Бий-
лик сот аркылуу депутаттыкка талапкерлигимди күчкө са-
лып, Кочкор элинин укугун тебелеп тепсеп, шайлоого бий-
лик тарабынан сунушталган талапкерлердин бардыгына 
каршы добуш беришип, өз пикирлерин билдиришкен. Ошо-
го карабай 16769 атуулдун укуктарын тепсеп, силер 
тирүүлөй арбаксыңар деген зөөкүр бийлик шайлоонун экин-
чи турун өткөрмөк болгондо 2005- жылдын февраль айында 
адилетсиздикке каршы биринчи толкуган Кочкор эли бол-
гон. Жалпы Кыргызстан боюнча жайылган нааразычылык 
эмнеден чыкты? Жогоруда айтылгандай экономикасы очо-
рулган, элин карабаган адам укуктарын одоно бузган, эки 
мөөнөт президенттикке ыраазы болбой, Конституцияны 
бузуп үчүнчү жолу да бийлик башына келем деген А. Ака-
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евдин саясатына нааразылык билдирген эл революция жа-
соого мажбур болду. Биздин Конституцияда бийлик була-
гы, башаты эл деп жазылган. Бул эстен чыгып, бийлик эл-
ди көзгө илбей, эсептешпей калган. Элди ойлобосоң эл бир 
күнү баары бир бийлигиңе карабай туруп Кыргызстандан 
айдап чыгат деген сабак болоор жыйынтыгын чыгарды.  

 
 

ММииттииннгг,,  ммыыййззаамм,,  шшааййллоооо..  
 
-27 - мартта оппозициядагылар жалпы Кыргызстан 

боюнча митингге чыгабыз дешүүдө. Буга сиздин көз ка-
рашыңыз кандай? 

-Конституция боюнча ар бир атуулдун митинге чыга-
бы, оозеки же кат жүзүндө болобу ой - пикирин билдирүүгө 
укугу бар. Бирок, бүт баардыгы мыйзамдын чегинде болуш 
керек. Мен революция мезгилинде митингдерге катышкан, 
уюштурган адам катары, «эмне үчүн, кимди көздөй, кандай 
максатта баратабыз, койгон талаптарыбыз жүйөөлүбү?»- 
деген суроолорго негиздүү жооп беришсе, анан чыгышса 
туура болоор эле деп айтар элем. Айрымдар муну бизнес 
катары көрүп алышты. Кээ бирлер 10 киши, башкасы 100, 
500, аша чаап 1000 адамды чыгарам, мынча акча бергиле 
деп соодалашкан адамдар да бар.  

-Аздыр - көптүр экономикалык өсүүлөр байкалып, алы-
бызга жараша өндүрүш жолго коюлуп, элдин социалдык 
муктаждыктарын мүмкүнчүлүктүн болушунча чечүү, жа-
рандарыбыздын жашоо деңгээлдерин көтөрүүгө аракеттер 
болуп жатканда элди көтөрүп, көчөгө чыгара турган кырда-
ал бүгүнкү күндө барбы? 

-Жакшыбы, жаманбы азыркы бийлик төрт жыл иште-

ди. Өлкөдө мурда, кийин кандай жумуштар аткарылганын 
жогоруда айттым. Бир жума боло элек Конституциялык сот 
быйыл Президенттик шайлоо болоорун чечип, Жогорку 
Кеңеш карап, 23 - июлда шайлоо өтөөрү такталды. Прези-
дент деле талапкер болчу татыктуулар бар деп айтпадыбы. 
Ким президент болгусу келсе мыйзам жолунда программа-
ларын элге жеткирип, жарышка чыксын. Эл калыс, ким та-
тыктуу экендигин тандап алат.  
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-Революциянын лидерлеринин бири катары ыңкылап-
тын төрт жылдык майрамында жалпы калкка кандай каа-
лоолорду айтасыз? 

-Элге майрамыңыздар кут болсун демекчимин. Биз 
берген убадалардын айрымдарын орундата албай жатабыз. 
Буга жүйөөлүү себептер да болууда. Өзүбүздөн да кетип жат-
са керек. Мындан ары дагы бийликте жүргөндөр револю-
цияны эмне үчүн жасагандыгыбызды унутпайбыз деп ре-
волюционер катары айтам. Максаттарыбызды аягына чы-
гарганга чейин болгон күч аракеттерибизди жумшайбыз 
деп жеке өзүм да ишендирип кетем, дейт Акылбек Жапаров 
(Республиканын экономиканы өнүктүрүү жана соода ми-
нистри) өзүнүн «Кыргыз Туусу» газетасынын 23 - март 
2009 - жылдагы жарыяланган «Банкрот өлкөнү кабыл 
алганбыз» деген темадагы газетанын экономика жана 
маалымат бөлүмүнүн башчысы журналист Марип 
Тайчабаров менен болгон маектешүүсүндө.  

 
 

«Адамзат эңкейишке аккан 
дарыя,  
аны артка агыза албайсың».  

Ривароль Антуан - француз жазуучусу.  
 

ЖЖаашшооооннуунн  ммааңңыыззыы  ээммннееддее??  
 
Эмки сөз менин жашоого болгон көз карашым, ой тол-

гоолорум жөнүндө болмокчу: 
Байыркынын баарын болгонун болгондой эстеп кал-

ган эч ким жок, азыркы убак менен тээ кийинки келечек-
тин ортосунда орун ала турган окуяларды так биле турган 
да эч ким жок.  

Адам баласы өмүр жолунда үчүнчү миң жылдын босо-
госун аттап өткөнүн жакшы билебиз. Ал өткөн мезгилде - 
арбын ийгиликтерге, жетишкендиктерге ээ болду десем 
жаңылыштык болбос.  

Адамдын жашоодогу муктаждыгын (башкача айткан-
да анын денеси менен сөөгүнүн) канааттандыруу багытын-
да тамак, кийим, жылуулук менен камсыз кылууда, жыр-
галчылыкты көрүп, ырахаттанууда (кумар оюндар, эс алуу, 
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саякаттануу, ичимдик, бангилик, сойкулук ж. б.) эбегейсиз 
бийиктикке жетти, муну далилдөөнүн кажети деле жок.  

Саламатчылыгын сактоодо да зор ийгиликтерди жа-
ратты: жугуштуу адамды кырган ооруларды ооздуктады, 
(келте, чечек, безгек ж. б.) адам өмүрүн кыйла узарта алды.  

Ушунун баары билим, илимдин өнүгүп өсүп, жетиш-
кендиктери менен келди.  

Адам өмүрү бааланып, укуктары көтөрүлүп, коргоого 
алынды.  

Адам коому - зомбулукка, зөөкүрдүккө негизделген 
түзүлүштөн, адам эркиндигине, укуктарына таянган 
өнүгүүсүнө жетти.  

Бул ийгиликтер Адам баласы үчүн өтө кымбат турду: 
эки миң жылды талап кылды, канча жүз миллион адам 
уруш, талаш, чабыш, согуш жолдорунда курмандыкка ча-
лынды. XX кылымда табияттын өзүнө да орду толгус зыян 
келтирилди (жердин, суунун, абанын булганганы, токой-
лордун кыйылып, жаныбарлардын кырылып, жок болушу 
ж. б.) 

Бүгүн бул жетишкендиктерге цивилизациянын - жа-
пайчылыктан аруулануунун - ийгиликтери, белгиси, 
көрсөткүчтөрү деп баа берилип жатат.  

Денеге - Эт менен Сөөккө - Жан кошулганда гана ал 
Адам болуп, Адам деген түшүнүктү түзөт эмеспи.  

Жаны чыккан Адамдын кыймылсыз, сезимсиз Денеси, 
Сөөгү эле калат.  

Адам Дененин муктаждыгын өзүнүн Жанын сактап ту-
руш үчүн камсыз кылат тура.  

Бирок, Дене Жанды өзүнө батырган «идиш» гана бол-
гондон кийин, Жандын өзүнүн талаптары канча канаттан-
дырылып келди жана бүгүн Адамдын жан - дүйнөсүнүн аба-
лы кандай? 

Жандын муктаждыгын канааттандыруу багытында 
Адам баласы руханий байлыктарды таап, маданият, чы-
гармачыл өнөрлөрдү өнүктүрүүдө зор ийгиликтерге 
жетишти. Ырлар, обон, күүлөр, сүрөт тартуу, бий, дастан-
дар, адабий чыгармалар Адамдын жанын азыктандырып, 
аны жаңылантып, тазалап, жапайылыктан Адамгерчилик, 
ыймандуулук, ырайымдуулук, кайрымдуулук, боорукер-
дик, адептүүлүк, намыскөйлүк касиеттерге чакырып, тар-
тып, сүйрөп, көтөрүп келди.  
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Өткөн мезгил артына,  
Кайтпаганын карачы.  
Бүгүн көргөн эртең жок,  
Кубулганын карачы.  
Өлүм сырын эч бири,  
Таппаганын карачы! 
-деп Жеңижок айткан экен.  
Денеге тиешелүү алты сезимди Адам баласы ченеп, 

өлчөй алса (алыс - жакын, ысык - суук, оор - жеңил, ачуу - 
таттуу ж. б.), Жанга тиешелүү сезимдерди -сүйүү, кубануу, 
кайгыруу, капалануу, арман болуу, уялуу, ачуулануу, 
өкүнүү, коркуу, ыймандуу, адептүү, намыстуу, кайрымдуу 
ж. б. у. с. түшүнүктөрдү - Адам баласы колу менен кармап, 
таразалап, ченеп, өлчөй албайт. Себеби - Жан өзү эмне эке-
нин, анын сырын адамзат билбейт, аны дагы кармап, че-
неп өлчөй албайт. Жан сезимдердин баары - Адамдын жан 
дүйнөсү деген түшүнүктү түзөт. Адамдын бүт кыймыл - 
иштерин, жакшысын - жаманын Адамдын башы чечпейт. 
Адамдын мээси кыймыл - иш аракеттеринин мүмкүндүү 
жолдорун гана сунуштап турат. Акыркы чечимди Адамдын 
Жан дүйнөсү гана кабыл алат жана Денеси аркылуу (буту, 
колу, тили, кулагы, көзү ж. б.) иш жүзүнө ашырууга аракет-
тенет.  

Жан денеден чыгып кеткендин бышык белгиси - 
жүрөктүн токтогону болгон үчүн (жүрөктөн башка адамдын 
бир дагы мүчөсү муну дароо так белгилеп бербейт), Жанды 
- Жүрөккө байланыштырып, Жан сезимдерди Жүрөккө тий-
иштүү деп: Жүрөктүн сүйүү оту, Жүрөктүн күйүтү, арманы, 
кайгысы деп айтып, Жан дүйнөнүн терең мазмунун Адам 
«Жүрөк» деген бир сөзгө камтып, түшүнөт.  

Денени жүрөк такай кармап, токтотуп, башкарып, ой-
лорунан өйдө турбаса - Дененин талаптары, муктаждыгы 
бат эле Өрткө айланып, Адамдын өзүн, Адамзатты дагы 
күйгүзүп, күлгө айлантып жок кылып жиберүүчү күчү бар 
экен.  

Адамзат кийинки эки XIX XX кылымдарда илим аркы-
луу - өзгөчө салмактуу, өзүнүн жашоо шартын гана эмес, 
тагдырын бурган жетишкендиктерге ээ болду.  

Мына ушул жагдайда тарыхка кайрылып анын адам 
баласына тийгизген оң жана терс таасирин карап көрөлү.  
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Бул ийгиликтердин басымдуу көпчүлүгү Дененин мук-
таждыгын чечүүгө багытталган, адам баласына эбегейсиз 
күчтүү куралдарды берип, Табияттын өзүнө да коркунуч 
түзгөн мүмкүнчүлүккө жеткизди.  

Бул багытта Адам алдыга миң кадам жасап жиберсе, 
Жан дүйнөнүн, Жүрөктүн өнүгүү жолунда сезимдүү жаңы ка-
дам жасай албай, тескерисинче - артка чегингенсип туру.  

Мындай артка кетүүнүн негизги себептери төмөнкү 
болду: 

-Илим, билимдин жана техникалык каражаттардын 
өнүккөнү Ааламга, жаратылышка, адамдар арасындагы ма-
милелерге болгон Адамдын көз карашын түп тамырынан 
өзгөрттү, «материализм» деген илимий окуу жолуна алып 
келди.  

Табияттын сырын баарын ачып алабыз, Кудай жок, 
Кудайсыз эле баарын багындырып жатабыз, Айга учуп 
бардык, ал жерде да Кудайды көрө алган жокпуз деген 
тайкы, чолок ой - пикирлер күч алып, Динге каршы иштер 
мамлекеттик саясаттын деңгээлинде ишке ашырылганы 
тескери жыйынтыгын берди.  

-Илим, билим, техниканын ийгиликтери Адам бала-
сынын ой - сезимин чукул бурулушка алып келди. «Химия, 
физика, биология, техникалык илимдердин мыйзамдарын 
таптык, ал мыйзамдарды пайдаланып жаратылышты каа-
лашыбызча, Кудайы жок эле, баш ийдирип алабыз деген 
ишенич өкүм сүрдү.  

Демек, адамдын жан дүйнөсүнө, анын жүрөк сезимде-
рине көңүл буруунун кереги деле жок дегендей пикир 
үстөмдүк кылып турууда.  

Уят, намыс, абийир, арман, сүйүү, күйүт, ыйман, адеп, 
кесир ж. б. Жанга мүнөздүү сезимдердин баркы түшүп, алар 
«эскирип», 19 -кылымда Адамга кереги деле жок дегендей 
көз караш күч алып барууда. 21 - кылымда Дененин ке-
ректөөсүн канааттандыруудагы жетишкен бийиктикке жа-
раша адамдын жан дүйнөсүнүн тереңдиги, тазалыгы кошо 
көтөрүлбөй калганы руханий - маданий абалды оор кырда-
алга алып келди, адамгерчилик баалуулуктардын баркын 
өтө төмөн түшүрдү.  

Бул көрүнүш бүгүн жалпы адамзатка мүнөздүү, бирок - 
өтө курч - Батыш коомуна тиешелүү болду.  
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Денеге керектүүлөрдү өндүрүп, өркүндөткөн багытта 
Батыш бүгүн дүйнө жүзүндө эң алдыңкы катарда, эң 
бийиктикте. Бул талашсыз.  

Бирок, адамгерчилик касиеттерди жоготуп, аларды эң 
төмөн баалап, алардын ордуна байлыкты, дүйнөнү, акчаны, 
пайданы, мыйзамды, билимди, Соттун чечимин коюп, Ко-
омду ушуларга баш ийдирген жагынан да Батыш эң ал-
дыңкы катарда, эң «бийиктикте».  

Азыркы мезгилде ыйман, уят, намыс, адеп, абийир, 
ырайым деген түшүнүк - сезимдер коомдо, адамдар ара-
сында, маданият багытында өз маанисин, ордун жоготуп 
койгонго барып калды.  

Алардын ордун Мыйзам, Келишим, Сот, Акча ээледи. 
Батыш ушул түшүнүктөргө сыйынып, ушуларды даңазалап, 
эң бийик баалап турган учуру.  

Батыштын баалуулуктарын алардын кинолорунан 
кийинки 15 - 10 жылдын ичинде жетиштүү көрдүк: Дене 
кумары, Байлык кумары, Бийлик кумары, Кара күчтүн 
үстөмдүгү - уруп, согуп, атып, бычактап, кырып, өлтүрүп 
максатына жетүү.  

Батыш Коому сыйлаган, баш ийген, туу туткан, 
сыйынган байлыктар ушул.  

Дененин кумарын тизгиндеп, ооздуктап турбаса ал 
Адамдын өзүн өрттөп, жок кылып жиберет. Канча миллион 
адам алкоголик, наркоман болуп, өзүн токтото албай жы-
лына кайтыш болуп жатат?! 

Же болбосо, уурулук, кылмыштуулук, сойкулуктун 
айынан өзүн гана эмес, жакындарынын турмушун азапка 
салгандар азбы? 

Берген сөзүнө бекем турбай, убадаларын аткарбай, 
сүйлөгөнү калп, эки жүздүү адамдар айланабызда көбөйүп 
баратканын жашыра алабызбы? 

Жалкоо, бекерчиликтен чыга албаган орой, адамдын 
көңүлүн сууткан, үй - бүлөсүн бакпаган, жоопкерчилиги жок 
адамдар денесин башкара албагандан, Жан дүйнөсү намыс, 
уят, абийир, ыйман деген касиеттерден айрылганы үчүн, 
өзүнө да, элине да, Мекенине да пайдасы жок, Жарык 
дүйнөгө бекер эле келгендей болуп жүрүшпөйбү.  

Ыйманын жоготуп, Уятты унутуп, Абийиринен айры-
лып, пейилин кеңейте албай, ач көздүктөн, ичи тарлыктан, 
көрө албастыктан, эки жүздүүлүктөн ушак таратып, адам-
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дарды бири - бирине кагыштырып, ортолоруна от жагып, 
мансап үчүн журтун сатканга даяр, кошоматчылыктан 
башы чыкпаган айрым кызматчы - жетекчилер элинин, 
Мекенинин келечегин мите курттай жеп жатканы - алар-
дын Жүрөгүн котур басып, Жан дүйнөсү көңдөй, ичинде эч 
бир ыйык сезим жок, элдин убалына калган эки буттуу ай-
бандар асмандан түшпөй эле, арабыздан чыгып жатканын 
эмне менен түшүндүрөбүз? 

Мунун түпкү себеби адамдын Жан дүйнөсүнүн. 
Жүрөгүнүн тазалыгында же булганычында.  

Адамды Адам кылган, Айбандан айырмаланткан Улуу 
Касиет - мээ сунуштаган мүмкүнчүлүктөргө чек коюу, ачуу-
га, жамандыкка, ыпластыкка, ыймансыздыкка жол бербей, 
Адамгерчилик ыйык сапаттарды бекем кармап, алардан 
адашпай, уятын, абийирин, намысын сактоодо.  

Бул багытта Адамды ийгиликке жеткизген бир эле 
сыйкырдуу күч бар: 

-Жүрөктүн тазалыгы, ички дүйнөнүн кенендиги, эрк-
тин күчтүүлүгү аркылуу өзүн - өзү такай токтотуп, Ыйман-
дуулуктун, Адамгерчиликтин чегинен чыгарбай кармап 
жүрүү.  

Демек, эң маанилүү, эң башкы Адам касиети - мыйзам-
дар, мамлекет, бийлик койгон тыюулардан мурда, аларга 
жеткизбей эле өзүн - өзү чектеп, Адамзат тапкан Улуу руха-
ний баалуулуктарды бузбай аларга баш ийип, аларды сак-
тап туруу.  

Батыш коому Адам баласына зор эркиндик берип, Ич-
ки чек коюуну жокко эсе чыгарып, болгону гана Тышкы: 
мыйзам, соттун тыюуларын баалап койду. Ушуну менен 
уят, намыс, абийир, арам, адал, пейил, ыйман, калыс ж. б. 
Адамгерчиликтин ыйык белгилерин урматтабай, баалабай, 
сыйлабай, эске албай, баңгилик, паракорлук, кылмыштуу-
лук, мыкаачылык, зөөкүрлүк, зомбулук, адепсиздик, 
абийирсиздикке кенен, даңгыраган жол ачып, байлык ме-
нен акчаны адамзатты жутуп жиберчү ажыдаарга айланты.  

Чексиз дүйнөкорлукту, дененин кумарын бир эле күч 
токтотуп, ооздуктай алат - ал Адамдын руханий бийикти-
ги, жүрөк сезимдери, жан дүйнөнүн тазалыгы, ыйманы, 
уяты, намысы, пейили, топук кылуу касиети.  

XXI кылым адам баласынан илимий - техникалык 
өсүүдөн мурун ушул багытты маанилүү деп, адамдын руха-
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ний ыйык байлыктарын өнүгүүсүн, бийик көтөрүлүүсүн, де-
ненин толук жүрөккө, ыйманга баш ийдирүүсүн талап кы-
лып турат.  

Мыйзам эмес адамгерчилик ыйык касиеттерди коом 
эң алдыга коюп, эң бийик баалабаса - адамзат алдыга жыла 
албайт, бир - эки кылымда жарга такалат.  

Себеби, илимий - техникалык өсүш канча ылдамдыкта 
болбосун, адам баласынын чексиз дүйнөкорлугун, кумарын 
ал канааттандыра албайт.  

Жер байлыктары өзү да чексиз эмес. Жер жүзүндөгү 
мунай байлыктар дагы 90 жылга. Газ - 50 жылга, уран - 
300 жылга, көмүр - 600 жылга эле жетет.  

2010 - жылы адамдын саны 10 миллиарддан ашат. Бул 
маалымат илимий далилдөөлөрдөн алынгандыгын белги-
леп кеткенимди жашыра албайм.  

Бул өзү жерге, сууга, абага, жалпы табиятка көтөрүлгүс 
жүк болоору бүгүн эле көрүнүп турат.  

Бирок, эң алгачкы, бул адам баласынын руханий, ма-
даний өсүшүн талап кылган, Адамгерчилик касиеттерге то-
одой жөлөк болгон, Адамзаттын тагдырын чечкен тарыхый 
сыноо болоору шексиз.  

Мына ушул кырдаалда, ушул дүйнөлөштүрүү мезги-
линде, ушул тарыхый сыноодо кыргыз элинин абалы, орду, 
жолу, аракети, тагдыры жөнүндө ар бир Улутубузга, Меке-
нибизге, өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүзгө кайдыгер эмес 
атуул ойлонууга мезгил жетти.  

Биз күн кечирип жаткан мезгилдеги жогорудагы кыр-
даалды, жагдайларды менин жеке түшүнүгүмдүн, байкоо-
лорумдун негизинде - окурмандын таразасына коюп, тие-
шелүү жакшы жактарын баалуу, сапаттуу, ылайыктуу асыл 
маңызын жаштарды тарбиялоодо алардын аңсезимине 
сиңиртүүдө өз таасирин берер деген үмүттөмүн.  

Эми байыркы, үч миң жыл мурун көчүп - конуп жүргөн 
ата- бабаларыбыз таап, түзүп кеткен руханий дөөлөттүн не-
гизги - түпкү осуяттарына кайрылып көрөлү: Ата - бабала-
рыбыз - ааламды, жылдыздарды, күндү, айды, жерди, суу-
ну, тоону, аба, асман, адамды, мезгилди жаратып, 
кыймылдатып, жандууларга жан берип кайра алып, баа-
рын билип, чечип турган Кудай асмандын жетинчи каба-
тынан буйругун жүргүзүп турат - деп ишенишкен.  
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Кудурети күчтүү Кудайдын чеги жок, денеси жок, адам 
акылы аны түшүнүүгө алсыз, ал таза, түбөлүк, ыйык, 
сыйкырдуу, калыс, адилет деп ойлоп айтышкан.  

Кудай жаратып, анын буйругу менен кыймылдаган, 
бар - жок болгон Күн, асман, жылдыз, ай, жер, суу, токой, 
аба, тоо, от баарына бирдей, жандууну жаны жоктон ылга-
бай, адам - айбан деп бөлбөй, адамдарга улутуна, жынысы-
на, жашы - карысына, кедей - байына, падыша - букарасы-
на карабай калыс, тең мамиле кылганы - Кудайдын баары-
нан калыс, тең болгонун билдирет дешкен.  

Ата - бабаларыбыз сый - урматын көрсөтүп, Кудайды 
атынан айтуудан тартынып, тергеп, адам таңкалып, жетпес 
Улуу теңчилигин белгилеп - Теңир деп коюшкан.  

Асмандын жетинчи кабатынан өз буйругун жиберип 
турган үчүн Көк Асмандагы Теңир, Көкө Теңир деп кайры-
лышкан.  

Жаратылышты, жер, суу, тоо, токойду Теңир жараткан 
үчүн, ага адам урмат - сый менен гана мамиле кылуу керек 
деп түшүнүшкөн.  

Атүгүл, жан - жаныбарларды, курт - кумурскалады, 
чөптү, ташты, куш - канаттууларды, Оттуу Теңир өзү жарат-
кан үчүн, аларга сый, урмат, аяр мамиледе болуу зарыл деп 
ишенишкен. Адам өзүн алардан өйдө баалап, аларга каршы 
коюу - Теңирге каршы чыгууга барабар деп ойлошкон.  

Адамдын оюн, сөзүн, ишин, өмүрүн, тилегин экиге 
бөлүшкөн - Теңир колдоп, жактырган - Адалга, Теңир колдо-
бой, жолун туюк кылган - Арамга.  

Адамдын, суунун, жердин, чөптүн, малдын, кумурска-
нын, теректин ж. б. Убалы да, Сообу да болот деп терең 
ишенишкен.  

Арам иштин аягы жаман болот, адамга - жукпайт, бу-
юрбайт, кустурат, Адал гана буюрат. Адамдын кесири кай-
рылып келип өз башына тиет.  

Теңир кечирбеген адамдын күнөөлөрү: бирөөнүн өмүрүн 
алуу, же ажалына себептүү болуу, баш - аламан жыныстык 
мамиле жүргүзүү, уурулук, калп айтуу, чыр - чатак, уруш 
чыгаруу, бирөөнүн көңүлүн калтырып кемсинтүү, мазактоо, 
шагын сындыруу, ичи тарлык, ушак айтуу, көралбастык, 
арам ойлоо, адамга ишенбөө.  

Адам күнөөлүү болсо - ал сөзсүз жазага тартылат, тиги 
дүйнөгө жетпей, бул дүйнөдө Теңирдин калыс өкүмүн көрөт. 
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Өзү көрбөсө, балдары бул дүйнөдө күнөөсүз тартып, азап че-
гет.  

Сыпайкерчиликтин, жалкоолуктун түбү кор, 
дыйканчылык адал болот. Адамдын каны менен каргышы 
тукум кууйт. Каргыштан алыс бол, эч кимдин убалына 
калба дешчү.  

Адамдын пейли тарыган сайын, Теңир кутун азайтып 
мейли байысын, бирок бакыттан алыстатат.  

«Ат жүгүрбөй, тап жүгүрөт, бак жүгүрөт» деп, мансап 
талашпа, жүгүргөн албайт, буйурган алат. Дөөлөтүңө ишен-
бе, ал тоголок топтой томолонуп кете берет - дешкен.  

Элде болсо тең болсун, тең болбосо көпчүлүктүн сугу 
тешип, өтүп кетет, арыз - муңу тукумуңду торойт, жолуңду 
бууйт.  

Адамдын жаны чыкканда, ал асманга кетип, Арбак бо-
лот. Арбактар улуу, кайрылып келбейт, адамдар аларга ба-
рып кошулат.  

Арбактарды унуткандын жолу ачылбайт деп ишениш-
кен.  

Алла Тааланын инсандарга болгон буйруктарын (осу-
яттарын) бекем тутуп, Кудайга (Теңирге) болгон ишенүүнү 
ыйман деп түшүнүшкөн.  

Тиги дүйнөгө кеткен адамга бир эле каалоо айтылат: 
«Ыйманы (Теңирге ишеничи) жолдош болсун» деп. Мен, 
мусулман баласы, ислам дининдеги Алла Таала буйурган 
беш парздын бири - Меккеге ажылык милдетимди аткар-
ган адам катарында «ыйман» деген түшүнүктү чечмелөөнү 
да туура көрдүм.  

Ыйман деген эмне? Чын көңүл менен ишенүү. Момун 
жана мусулман эмнелерге ишенүүгө тийиш? Бүткүл дүйнөнү 
жана ааламды, жерде болгон жан - жаныбар, макулуктар-
ды жоктон бар кылуучу, Алла Тааланын (Теңирдин) бар 
жана бирдигине (жалгыздыгына) бардык асыл сапаттары-
на ошондой эле Мухаммед алейхис - саламга берген хак 
(ыйык) китеп бар экендигине, Алла Тааланын кудурети 
менен баяндаган шарият өкүмүнүн ар кайсысы чын жана 
тууралыгына ишенип ыйман (иман) этикат (амал) кылуу 
тийиш. Бардан жок, жоктон бар кылып, баарын жаратып, 
кыймылдаткан жалгыз Кудай өзү.  
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Канча улут, канча диний ишенимдер бири биринен 
айырмаланбасын - Кудай бир. Адамдардын Кудайга баскан 
ишенич жолдору гана бөлөк - динине жараша.  

Бул жолдор канча узак, татаал, эрежелештирилген, 
ийри - буйру болсо, ошончо адамды Кудайдан алыстатат.  

Өзгөчө, адам менен Кудайдын ортосунда адамдар өзү 
турса -пендечиликтин изи болбой койбойт.  

Теңирдин буйругу менен баарына тең жаратылыш гана 
адам менен Кудайдын ортосунда болгондо - анын ишенич 
жолу эң таза, кыска, күчтүү болуп, жашоо эрежесине, 
шартына айланат.  

Күн, жер, ай, асман, суу, тоо, токой бул дүйнөгө мей-
ман болуп, көз ирмемге эле келген Адамдын түбөлүк жана 
ыйык жалгыз үйү эмеспи.  

Адал жашап, Ыймандуу өмүр өткөзүү - бул үйгө келген-
деги тазалыкты сактап, таза жүрүп, булгабай жаман сөз ай-
тып, жаман иш жасабай, таза калтырып кетүү.  

Табигый Жаратылыш Адамдын ыйык үйү болгон үчүн 
Кудайга анын ишеничин түз, таза жеткизип турат деп 
байыркы ата - бабаларыбыз түшүнүшкөн.  

Ааламды жаратып, ага толо сан жеткис жылдыздар-
дын баарын Алтын Казык жылдыздын тегерегине 
адаштырбай айлантып турган буйрук кимден? 

- Кудайдан.  
Жандуунун баарына жылуулук берип, жарык нурун 

чачкан Күндү көз ирмемде кечиктирбей чыгарып, көз ир-
мемге эрте батырбаган улуу күч кайдан? 

- Кудайдан.  
Кыштан кийин адаштырбай күз эмес жазды жиберип, 

Жерге жан киргизип, көгөртүп, жандуулардын жалгыз 
башын эки кылып, баарын ойготуп, аракет кылдырган 
буйрук кимден? 

- Кудайдан.  
Курт - кумурска, бака - жылан, доңуз - чымчык, айбан - 

адам деп бөлбөй, ылгабай баарына тең, бирдей мамиле кы-
лып, мээримин төккөн күндүн, суунун, жердин, айдын улуу 
калыс - адилеттиги кимден? 

- Кудайдан.  
Кычыраган суукту - кайнаган ысык менен теңдеген, 

караңгы түндү жарык күн менен теңдеген, азапты - жыр-
галчылык, жаманды - жакшылык менен, кирешени - чы-
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гаша менен, кайгыны - кубаныч менен, жаралууну - жого-
луу менен, теңдеген улуу өлбөс, өчпөс Теңчилик кимден? 

- Кудайдан.  
Барды жок кылган, жокту бар кылган, Ааламга ыраат-

туулукту берген, түндөн кийин күн, жайдан кийин күздү 
жиберген, жаштын баарын карыткан, жардыны бай 
кылган, байды кедей кылган - Улуу Адилеттүүлүк, Даа-
нышмандык кимден? 

- Кудайдан.  
Мезгил менен аралыктын сыры кимдин колунда? Алар 

кимдин буйругуна баш ийип, кимдин өкүмүн аткарат? 
- Кудайдан, - деп ишенишкен.  
Жараткандын жайы кайда? Ааламдын ары жагында, 

Асмандын жетинчи кабатында деп байыркы Ата - бабала-
рыбыз Көктөгү Теңир, Көкө Теңир деп тергеп айтчу экен.  

Теңирчилик - аалам тааныткан, адамдын, өмүрдөн сы-
рын терең билип, ачып, түшүндүргөн, Кудайга жүрөгү менен 
ишендирип, кыргыздарды үч миң жыл руханий тазалыкта 
сактап келген Улуу Касиет, Ыйык Билим, Жараткандын 
колдоосу.  

Улуу ойчул, алп акын Жеңижоктун бир эле ырынан 
алынган үзүндүлөргө кайрылсак: 

Жети кабат Асманды,  
Жайгаштырган ким экен? 
Жансыз жаткан жер бетин,  
Жашыл кылган ким экен? 
Жердин бетин кут кылып,  
Жер бетине жуп кылып,  
Жан жараткан ким экен? 
Бирде Күндү көрсөтүп,  
Кайра Түндү көрсөтүп,  
Кыймылдаткан ким экен? 
Асман, Жердин арасын,  
Алыс кылган ким экен? 
Күн нурун көктөн чачтырып,  
Калыс кылган ким экен? 
Боло турган тагдырды 
Көрүп турган ким экен? 
Акыл менен чечмелеп,  
Бөлүп турган ким экен? 
Өлгөндөрдүн жандарын,  
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Алып жүргөн ким экен? 
Сандыгына чогултуп,  
Салып жүргөн ким экен? 
Ай, Күн, Жылдыз, Асман, Жер,  
Буларды ким жаратты? 
Учсуз. түпсүз асманга,  
Жылдызды ким таратты? 
Таңкы Сары жылдыздын,  
Баткан жайы кайда экен? 
Топ олуя биригип,  
Жаткан жайы кайда экен? 
Жети кабат асманга,  
Күн жараттың бир Алла,  
Жылдызды чеге Ай менен,  
Күн жараттың бир Алла.  
Түрдүү - түрдүү ааламга,  
Түр жараттың бир Алла.  
Ичи толгон бейишке,  
Үр жараттың бир Алла.  
Адам - ата, ава - эне,  
Жуп жараттың бир Алла.  
Бугу, Марал, Кийикти,  
Ташта кылдың бир Алла.  
Жетип алар ажалды,  
Башта кылдың бир Алла.  
Курт - кумурска, бөй - чаян,  
Чөлдө кылдың бир Алла.  
Өлгөндөрдүн баарысын,  
Гөрдө кылдың бир Алла.  
Каз, өрдөктүн баарысын,  
Көлдө кылдың бир Алла.  
Теңирчиликтин Улуу, түбөлүк осуяттары 

элибизде ушинтип сакталып, жашап келген.  
Кудай Адамга дене берип, ага жан киргизип, жарык 

дүйнөгө жаратып, алдына булак суусундай таза, көз уялт-
кан кооз, сөз жеткис сулуу Жерди төшөп берет экен. 
Мындан артык бейиш болобу? Аны азапкка айланткан адам 
өзү. Азап айдан, күндөн, жерден, суудан келбейт, Адамдын 
өзүнөн - ички дүйнөсүнүн булганычынан тарайт.  

Адамдын жан дүйнөсүндө көрө албастык, ичи тарлык, 
ач көздүк, дүнүйөкорлук, арамзалык, эки жүздүүлүк, жеке 
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кызыкчылыгын элден, жерден, суудан, өйдө коюу пайда 
боло баштаганда эле өзүнүн өмүрү тозокко айланып, айла-
насындагыларды азапка сала баштайт.  

Кудайга ишенесиңби? Бул эң чоң суроо. Бул суроону 
Президентке, министрге, депутатка, жөнөкөй адамга берип 
көр.  

-Кудайга ишенген адам эч качан калыссыздыкка бар-
байт. Ишеним жок болсо, алып- жутмай көрпенделик ба-
шталат. Себепсиз эч нерсе болбойт. Адамдар табигат баа-
луулугун аздектеп, камыр - жумур аралаша жашаганда 
өмүрдүн өзү тазармак.  

Таза, калыс, жаратылышка жараша адам өзүнүн рухун 
таза сактай албаса - Кудай аны акылына келсин деп, азап 
жиберип, акылга көнбөгөндү акыры азапка көндүрөт тур-
байбы.  

Ыйманын качырган адам табигый жаратылыштын ак 
дастарконун кир өтүгү менен баскансыган үчүн Теңир аны 
жазага тартат окшойт.  

Акылыбыздан адаштырып, каныбызды бузган арактан 
алыстап, улутубуздун руханий дөөлөтүнүн баркына жетип, 
кеңири жайылтышыбыз керек.  

Кичи элбиз, артта калдык, байкушбуз, мунайгазыбыз 
жок ж. б. у. с. сөздөрдү токтотуп, байыркы ыймандуу, та-
рыхый жолубуз зор, Теңирчиликти таап, сактап, аны 
жашоо эреже - шартка жеткизгенбиз деп, жер карабай, ке-
лечегибизге жаңы дем, жаңы эрк менен аттаныш керек.  

«Улуу» Россия өлкөсү кылып жаткан улуу каталарды 
жерибиз да, элибиз да көтөрө албайт. Согушу жок эле кий-
инки он жылдын ичинде орус калкынын саны жылына бир 
миллион адамга азайууда, эки миллионго жакын кароосуз 
көчөдө калган балдар, андан ашкан наркомандар, жума 
сайын СПИД оорусу менен катталгандардын саны миңге 
жетти, үч миллиондон ашык кайыр сурагандар, үч миллион 
- үйү жок тентип жүргөндөр (бомждор), бир миллион үч жүз 
миң сойкулар, бир миллион учук менен ооругандар… 

Дан эгин аянты 59 миллион гектардан 45 миллионго 
чейин төмөндөдү, бодо малдын саны 19 миллионго азайды, 
жылына Россиядан 20 миллиард доллар акча сыртка алы-
нып кетүүдө. Натыйжада, жалаң эле Германия ар жумада 
Россияга сегиз миң тонна эт сатып турат, андан тышкары 

www.bizdin.kg



 

 413 

этти Украина, Беларуссия, Кытайдан да айла жоктон алып 
жатышат.  

Албетте, мунун баары акылмандыктын белгиси эме-
стир. Алты миллиард дүйнө жүзүндөгү элдин эки гана 
пайызын түзгөн орус калкы жер жүзүндөгү жаратылыш 
байлыгынын отуз пайызына ээлик кылган үчүн тагдырына 
эркелеп жаткандыр… 

Бирок, бизде андай мүмкүнчүлүк жок.  
Россиянын жолу менен жүрүп олтуруп кайсы абалга 

келгенибизди турмуш өзү көрсөтүп турганы жетишпейби 
бизге? 

Коңшу өлкөлөрдүн баары менен ынтымакта болуп, 
кызматташуубуз, албетте, бекемдешибиз керек. Бул талаш-
сыз. Бирок, азаттыкты Теңир элибизге бөлөктөрдү ээрчип, 
туурап, жакпаса да, жукпаса да, жарашпаса да кылганын 
кылып, ого бетер жолуңардан, акылыңардан адаша бергиле 
деп буюрду беле? 

Тарыхта кетирген каталарыңарды оңоп, улуттук 
дөөлөт: тилиңерге, дилиңерге, өнөрүңөргө, улуттук 
артыкчылыктарыңарга, каада - салт, үрп - адаттарыңарга 
бурулгула, таянгыла, жериңердин шартына жараша доор-
дун талабына ылайык акыл - эстүүлүк менен өз жолуңарды 
тапкыла деп буюрбады беле? 

Ички дүйнөңөрдү бузуп, жан дилиңерди булгаган, 
эркиңерди жоготуп, жанбакты, кошоматчы кылган, 
боштондук сезимиңерди талкалап, ээрчимеге айланткан, 
буту - колуңарды тушап, көзүңөрдү байлагандын баарынан 
кутулгула, тазалангыла, намыска келгиле, ойлонгула, кам-
чыңарды кесе тиштеп, билегиңерди түрүп, белиңерди бууп, 
ишке киришкиле, ата - бабаларыңарды уят кылбагыла де-
беди беле? 

Өз атын унутуп, өзүн билбеген адам кулдуктан башка 
эч нерсеге жарабаганын турмуш жетиштүү көрсөтпөдүбү? 

Ушуга байланыштуу, эркин жоготуп, акылынан 
адашып турсун деп атайын элибизди ичкиликке көндүргөн 
саясат жүргүзүлүп келбедиби.  

Ичкиликке берилген адамга Ата Мекен, Эл, Журт 
түгүл, өз үй - бүлөсү да, өз өмүрү да арактан төмөн бааланып 
калгандан кийин андан эмне жакшылык күтсө болот? 

Адамдын жан дүйнөсүн булгап, ыйманынан ажырат-
кан, адепсизге, жалкоолукка, ырайымсыздыкка, мыкаачы-
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лыкка, кылмыштуулукка, дүнүйөкорлукка, уятсыздыкка, 
бекерпоздукка сүйрөгөн батыштын кинолору, китептери, 
ураан - чакырыктарынын башкы максаты - бизди, балда-
рыбызды адал жолдон адаштырып, жамандыктын сормо 
сазына алдап барып жок кылып, жер байлыгыбызды, Ме-
кенибизди оңой жол менен тартып алуу саясаты болуп 
жатпайбы.  

Элибиздин кызыкчылыгын камсыз кылып, азаттыгы-
бызды коргойбуз десек, эң алгачы - чарба багытынан мурун 
руханий абалыбызды, улуттук дөөлөтүбүздү, эркибизди, 
ыйманыбызды, тилибизди, дилибизди, дитибизди, адат - 
салттарыбызды бекем кармап, сактап турушубуз керек.  

Элдин келечегин, эртеңки тагдырын, анын тарыхый 
жолун байыркы муундар жыйнаган улуттук руханий - ма-
даний дөөлөт чечип, белгилейт турбайбы.  

Улуттун тили, дили, салты, үрп - адаты, өнөрү эл таг-
дырын чечүүдө үрөнгө, үрөндүн сапатына барабар экен.  

Үрөндү бузуп, булгаса, сапаты төмөндөсө - тукум да, 
түшүм да начарлап, жок боло баштаганын ар бир дыйкан өз 
тажрыйбасынан жакшы билет.  

Тазаланбаган үрөн - түшүмдүн ордуна отоо чөп берет.  
Демек, өз келечегин ойлогон Эл - тилин. дилин, мада-

ниятын, руханий дөөлөтүн, адат, салттарын - улуттун уют-
кусу, көрөңгөсү, үрөнү деп таза, бекем кармап турганы - 
Улуттун тагдырын чечип, багын ачкан сыйкырдуу ачкычты 
жоготпой, түбөлүктүү сактап алганына барабар экен.  

Бул дүйнөдөн адамдын мазесин алган мындай бир 
несении байкадым! Адам баласы бул дүйнөгө жылаңач ке-
лип, жылаңач кетет. Жыйган - тергендеринен эч нерсени о 
дүйнөгө өзү менен алып кете албайт.  

Адам үчүн Кудай берген бул кыска өмүрдө жеп - ичип, 
ойноп - күлүп, кылган мээнетинин үзүрүн көргөндөн артык 
рахат жок экен. Адам баласынын тагдыры ушундай тура. 
Кудайдын бизге берген ырыскысы - оокат - аштуу, мал - 
мүлктүү болгонубузда, ошондон рахаттанып, кылган мээн-
етибиздин үзүрүн көрүү экен.  

Жараткан жактырган адамына акылмандыкты да, би-
лимди да, рахатты да берип, күнөөкөргө болсо өмүр бою мэ-
энеттен башы чыкпай өтүү түйшүгүн берет экен. Ачыгын 
айтсам, кыйшыкты түздөй албайсың, жокту бар дей албай-
сың.  
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Акылман адам гана ар нерсенин маани - маңызын 
түшүнөт. Акылмандык адамдын жүзүн жарык кылып, ката-
алдыгын өчүрөт. Акыл - эстүү адам ар иштин көзүн табат 
жана анын убакты саатын билет. Анткени ар бир нерсенин 
өз убакты - сааты, жолу болот. Биздин кемчилигибиз - 
ошону жеткиликтүү билбегендигибизде. Келечекте эмне 
болорун эч ким билбеген соң, бизди эмне күтүп турганын 
да эч ким билбейт. Ооздон чыккан желди кармап кала ал-
баган сыңары, эч бир адам өлөөр күнүн өзгөртө албайт.  

«Адам баласы жарыкта - караңгыны, кубанычта - 
кайгыны, токчулукта - жокчулукту, ойлонбойт. Бирок, ка-
раңгыда - жарыкты, кайгыда - кубанычты, жокчулукта - 
токчулукту дайыма ойлонот»- деп немец философу Имма-
нуил Канттын айтканы да, дал ушул жерде эсиме келе кал-
ды.  

Мен, бул жашоодо адамда төмөнкүдөй сапаттардын 
болушуна маани бердим: 

«Бир кумалак бир карын майды чириткендей», ки-
чине акылсыздык чоң акылмандыкты бузат. Балтаң мокок 
болсо, шайыңды оодарат, акылың мокок болсо, ишиң 
бүтпөйт. Жалкоонун шыбы салаңдайт, эринчээктин үйү 
эшилет.  

Жер бетинде нур сулуу, ошондуктан көзүң күндүн жа-
рыгын көрүп турганына ыраазы бол. Өмүр барда эмгек ме-
нен рахаттан. Карууң бошоп, балтырларың шалбырап, ти-
шиң түшүп, көзүңдү мунарык басып, көчөдөгү шыбырт тур-
гай, чайнаганыңды араң угуп калчу убак келет. Өр тарта 
бассаң энтигип, түз менен бассаң чалынгандан коркуп, ча-
чың куудай болуп, өзүң ийнеликтей үлдүрөп, эч нерсеге та-
битиң тартпай калган мезгил келет.  

Жаратканыңды эстей жүр: күмүш жибиң үзүлүп, алтын 
аягың сынып, бараң быркырап, топурагың жерге, жаның 
Кудайга барат. Анткени, денең топурак - жерден чыккан, ал 
эми жаныңды Кудай берген.  

Баарынын ток этер жери бул: Кудайдан корк да анын 
буйруктарын сакта, ага амал кыл! Бул адам баласынын 
мойнундагы карыз (милдет). Себеп дегенде, Кудай баарын, 
жакшы ишибизди да, жаман ишибизди да, ал тургай 
жашыруун кылгандарыбызды да билип турат, ошондуктан 
ар дайым Кудай эсиңде болгону абзел. Баардык кылган 
иштериң үчүн Кудай алдында жооп бересиң! 
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Уюткуну иритпей, көрөңгөнү суюлтпай, начарлатпай 

жашоо - Улут алдында ар бир муундун милдети, парзы, 
түйшүгү.  

Элдин жүрөгү күчтүү, жан - дүйнөсү таза, терең болсо - 
эң оор сыноодон ийгиликтүү өтөөрү бышык.  

21 - кылымдын, дүйнөлөштүрүү күч алган замандын 
жаңы талабы - тарыхый басып өткөн жолдо түптөлгөн, ка-
лыптанган улуттук өзгөчөлүктөрдү таза кармап, бекем сак-
тап туруу.  

Дагы бир талабы - экономиканын, эл чарбасынын аба-
лын кечиктирбей көтөрүү. Бул үчүн өнүккөн өлкөлөрдүн бай 
өндүрүш, соода тажрыйбасынан ылайыктуусун алып, алар-
дын жаңы технологиясын, жаңы жабдыктарын пайдалануу.  

Бул эки талап - эки көзгө барабар.  
Көзү ачылган адам жолун таап кетээри шексиз.  
Элибиздин максаты (улуттук идеологиясы) - жумулуп 

бараткан эки көздү ачып, өз жолубузду таап кетүү.  
Бул максатка жетип, Мекенибиздин намысын бийик 

көтөрүүдө өзүбүздүн колубуздан келген аракет - тарбия 
ишин мамлекеттик саясаттын өзөгү кылуу.   
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ССөөзз  ааяяггыы  
 

Күндөр күнгө, айлар айга жалганып, жылдар жылып, 
жер өз огунда айланып, өмүр чиркин чимирилип өтө 
берери бышык. Мындай жагдайда мен дагы эртеңки 
күнгө карап, максат-тилегимдин орундалышын 
Жараткандан тилеп, 70 жаштын босогосунда жашоо 
кечирип келем. Адам максатсыз жашай албасы белгилүү. 
Ал эми ар бир адамдын алдына койгон максатына 
жетүүдө ак ниеттүүлүк, сабырдуулук, чынчылдык, 
чыдамкайлуулук сыяктуу адамдык асыл сапаттар гана 
зор мааниге ээ экендигин баса белгилемекчимин. 
Жараткан адам баласынын өмүрүн да ченеп бергени 
талашсыз. Андыктан: 

 
Ичер суусу, бара турган базары, 
Ар түрдүүчө басар жолу, сапары. 
Маңдайына жазылган деп айтылат, 
Кимдин кандай, жана канча жашары. 
 
 
Тирлик барда таттуу барда ачуу бар, 
Албуут дайра, аша турган ашуу бар. 
Биз ошонун чыгалбайбыз огунан, 
Бешенеңе чийип койгон жазуу бар – деп 

акын Эсенгул таамай айтканы эске келет. Чындыгында 
ченелүү берилген өмүрдү ар ким ар кандай жашап 
өткөрөт. Мен да өз өмүр жолумда жашоонун маңызын, 
анын ачуу, таттуу касиетин даамдап, пикиримде канаат-
тангандай каниет менен жашап жүрөмүн, көрсө турмуш, 
жашоо дегениң ак менен каранын өз ара өрмөгүнөн жа-
ралган табышмактуу тагдыр тура… 

Ошентип өз тагдырымдын ар бир күнүн, күнү 
бүгүнкүдөй эстеп, ар бир көз ирмемди, өмүрдүн ар бир 
мүнөтүн көз алдыма элестетүүгө далалат жасадым. 

Бул эскерүүлөрүмө Эл арасынан иргелип чыккан, чы-
гаан инсандардын айрымдарынын басып өткөн өмүр 
жолу жана ишмердүүлүгү келечек муундардын татыктуу 

инсан болуп калыптанышы үчүн чыныгы идеал, олуттуу 
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үлгү болор деген үмүтүмдү да чагылдыра кеттим. 

…Адам баласы карыганда күч-кубаты, акыл-эси, 
сын-сыпаты жагынан жаш курагындай болбой калышы – 
табигый нерсе. Ал эми карыган адамдын колунан иш 
келбей, акылы бөскөрүп, жашоонун эң кыйын учуруна 
кабылган мезгили аянычтуу десем жаңылбасмын. Бирок 
да, карыган адамга да жашоо кызык! Жашоо таттуу! 
 

Карылык салса салмагын, 
Картайдык дебе ардагым. 
Картайган сонун эмеспи, 
Кастарлап турса балдарың. 
 
Убакыт салса салмагын, 
Улгайдык дебе ардагым. 
Улгайган дөөлөт эмеспи, 
Урматтап турса балдарың.  

 
Адамдын жашоого болгон үмүтүн акын Эсенгул 

ушундай саптары менен карылыктын кадырын белги-
лейт. Чындыгында жашоодо карыган адамга эмне керек? 
Албетте урмат, сый. Анан дагы неберелери менен убара 
болуу да өзүнчө керемет эмеспи. Карыган адамга мындан 
артык таалай болбос. Жараткан мындай бакытты мага 
ылайык көргөнүнө ар дайым ыраазы болуп, небереле-

римдин жагымдуу жытын жыттап, карылыктын 
дөөлөттүү күндөрүн кечирүүдөмүн.  

Турмушта ар кимибиз ар түрдүүчө, ар башкача 
жашап келебиз. Жашоо эч качан бир түрдүү, бир кылка, 
бир өңчөй болгон эмес.  

Өмүр жолумда турмуштагы – бакыт деген сезимдин 
туюмун дитимде мындайча байкап келем: 

“Бакыт кайда?”– деп сураганда ата бабалар: “Бакыт 
көйнөгүмдү колума алып, көпөлөк кууган балалыгымда 
калган,”–деген эмеспи. Бакыт балалыктын башатында, 
жаштыктын ойноо кезинде. Калган мезгилдин бардыгы 
мээнет демекчимин. 

Жалган дүйнөдө “Ким бактылуу мен бактылуу 
болбосом”- деген сөз өзүн-өзү алдоо. Бутту сунуп керилип 
жатчу пендеге өзү келчү бакыт жок. Пенде дайым 
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машакаттуу түйшүктө, оор мээнетте. Ачка болуп тамак 

ичкенде, чарчап келип уктап жатканда, эгер ден соолугу 
чың болсо, адам бакытка көшүлөр. Болбосо, калган 
убакыттын бардыгында адам кыймыл-аракетте. 

Адам баласы бул дүйнөгө кандай келсе, ошондой 
бойдон (жылаңач бойдон) кайра кетет. Жыйган – 
тергендеринен эч нерсени О дүйнөгө өзү менен алып кете 
албайт. Адам баласы үчүн жасаган эмгегинин үзүрүн 
көрүп, ошондон рахаттангандан пайдалуу эч нерсе жок 
окшобойбу !  
Адам баласынын энчиси ушул окшойт.  

Урматтуу окурман! Бул чакан эскермемди жазууда 
өзүмдүн жан – дилимден жарылып чыккан ата-энеге, 
мекенге, туулган жерге болгон сезимдеримди билдирүү 
менен өмүрүмдүн кубаныч жана өкүнүчтөрүн туюндум. 
Ошону менен өзүмдү жубатып, келечекке багыт алуу 
менен бул эскермемди сүйүктүү окурмандарга 
тартуулайм. 
 

Азиз окурман !  
 Бул эскермемди көңүл коюп окуганыңызда эгер 
сизди ойго салып, жашоого болгон кызыкчылыгыңызды 
арттырып, руханий азык бере алган болсо, анда мен 
көздөгөн максатыма жеткеним...  

Анда эмесе Эсегулдун айрым ыр саптары менен 

сөзүмдү аяктасам:  
 
 

Кимдер келип, ким өтпөгөн жалгандан,  
Кимдер качсын узак жашка баргандан. 

Жалгыз тилек – сактай көргүн Жараткан, 
Алдан, күчтөн, анан жалгыз калгандан. 
 
Жашоо бүтүн жаз, жай эмес болот кыш, 
Кези келсе суу үстүнө тоңот муз. 
Акыр түбү калуу жок да кайтуу бар, 
Биз дүйнөгө келип кетер конокбуз. 
 
Кетесиң бир күн коногум, 
Тандап ал басар жол оңун. 
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Эч адам болжоп айталбас, 

Эртеңи кандай болорун. 
 
Түркүгү болуп дүйнөнүн, 
Түбөлүк жашап калган жок. 
Тагдырдын башка салганын, 
Тартпаска такыр аргаң жок.  
 
 
 
 
 
Томсортот бир күн күлкүңдү, 
Токтотор бир күн ойнуңду. 
Сумсайып ажал жеткенде, 
Сунарсың акка мойнуңду. 
 
Өлүмдөн күчтүү балбан жок, 
Өлүмдөн буйтап калган жок. 
Көкөйдү кескен жазмышка, 
Көнбөскө эч бир аргаң жок. 
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Май 2008-жыл. Жубайым экөөбүз. 
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Ош шаары. Апрель 2008 – жыл. 
 

Уулдарым: Чыңгыз, Медетбек, Эмилбек, Улукбек, 
Кызым: Чынара . Мен жубайым Айседеп менен 
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Кызым Гүлмиранын студенттик курагы 

Фрунзе шаары. 
 

 
 

Уулдарым Чыңгыз менен Медетбектин студенттик 
күндөрү. 

 
 

 
 

Уулум Чыңгыз үй бүлөөсү менен. 
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Уулум Медетбек үй бүлөөсү менен. 
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Биз Эмилбектин үй бүлөсү менен. 

 

 
 

Уулум Улукбек үй бүлөсү менен. 
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Кызым Гүлмира үй бүлөсү менен. 

 

 
 

Неберем Эленора үй-бүлөсү менен 
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Кызым Чынара үй бүлөсү менен. 

 
 
 

 
 

2003-жыл. Жалал Абад курортунда. 
Иним Рыскул менен. 
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Май 2008-жыл. Карамык айылы. 

Иним Кеңешбек. 
 

 
 

Декабрь 2000-жыл. Ош шаары. 
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Ош шаары. Май 2008-жыл. 
 
 

 
 

1984-жыл. Алай райПОсунда председатель 
болуп иштеп турган мезгилим, Кыргыз потреб 

союздун 
өтмө Кызыл Туусун, райПОнун коллективине 
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тапшыруу учуру. 
 

 
 

1983-жылдын жыйынтыгы менен райПОнун алдынкы 
кызматкерлерин сыйлоо. 

 
 

ЖЖыылл  ээссееббии  
 

Чычкан 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 

Уй 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 

Жолборс 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 

Коен 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 

Балык 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 

Жылан 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 

Жылкы 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 

Кой 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 

Маймыл 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 

Тоок 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 

Ит 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 

Доңуз 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 
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