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КИРИШ СЄЗ 

Бул китеп їч бєлїктєн турат. 
Биринчи бєлїктє ата-бубаларыбыздын ар тїрдїї тандоолор, 

тилектер жана кыялдар менен курган конуштарынын мезгил – мез-
гили менен бийликтер тарабынан себепсиз, плансыз бузулуп ту-
руусу баяндалып, мектептеги єзгєчє окуялар, бизди окуткан му-
галимдер, классташтык кїндєр ой-пикирлер менин баяндоомдо 
берилди.
Экинчи бєлїк чєлкємгє таанымал ойчул жазуучубуз Мамат 

Сабыровдун 2016-жылы жарык кєргєн “Ноокат математикалык 
билимканасы” китебиндеги айрым интервьюлар жана биздин 
айылда, чєлкємдє орчундуу єзгєрїїлєрдї алып келген адамдар 
жєнїндєгї менин баяндарым кеўейтилип берилди. 
Їчїнчї бєлїктє классташтарыбыз Бактыгїл, Зикир жана Аис-

та бирдикте топтогон сїрєттєр, пикирлер єзгєртпєстєн берилди. 
Жылуу сезимдер, сагынычтар жаштыгыбызды эске салып, єспї-
рїм мезгилибизге кайра кайтып келгендей болдук. 
Жаратканыбыз єзї алып кеткен классташтарыбызга бейиши-

ден орун берди деген їмїттєбїз. Алардын жакындарына, бала-ча-
касына бактылуулук, узун ємїр тилейбиз. 
Окуучулук кїндєрдє алган билимибиз, достугубуз биздин  ємїр 

жолубуздун  пайдубалын тїзїп, ийгиликтерибиздин башаты бол-
ду. Эми биз алган бай тажрыйбабызды  кийинки муунга  берчї 
учур келди. Єнїккєн єлкєлєрдєгї ишканалардын, чарбалардын  
ийгиликтери 80-90 жаштан ашкан  кеўешчилердин, насаатчылар-
дын санына жана сапатына жараша болот экен. Бул жашоодо 
тажрыйбанын, маданияттын, єнєрдїн, саясаттын, соода-сатык-
тын сырларын билген  силер сыяктуу  залкар инсандар ардактуу 
эс алууга чыккандан кийин да єз элине, мамлекетине, ишкерлерге  
жєлєк болуп, активдїї ємїр сїрїшєт.
Бизде болсо кээде 60 жаштан ашып-ашпай  пенсияга чыгууга  

ашыгышып, карыяга айланышып, той-топурдан башка ишке ара-



8

лашпай, ишканаларга кеўешчи боло турган  билими, тажырыйба-
сы  жоктугун сезип, пессимист чал-кемпирлердин кейпин кийїїгє 
умтулушат. Чыныгы карыя болуу їчїн кєп эмгектенїї, элге-журт-
ка, тарыхка из калтыруу, єзїнє олуттуу  ат калыптандыруу  ке-
ректигин кеч тїшїнїп калабыз. Америкада пенсияга 67, кєпчїлїк 
єлкєлєрдє  70 жаштан чыга баштайт.
Бул китепке  биздин классташтарыбыздын  ийгиликтери, мїм-

кїнчїлїктєрї жєнїндє  учкай токтолдук. Элибиз бизден кеўеш  кї-
тєєрїн жаздык. Бїгїнкї кїндє  эл таза инсандарга, муунга, адам-
герчиликтїї, ыймандуу, жєлєк боло ала турган  аксакалдарга, 
ишкерлерге, жетекчилерге муктаж экендигин белгиленгенге аракет 
кылдык.
Силерден топтолгон сїрєттєрдї толугу менен  китептин элект-

рондук  версиясынан кєрсєўїздєр болот (www.okuma.kg сайтына 
жайгаштырылат). Кошумчалар, сын пикирлер  эске алынып, бул 
китептин экинчи басылышына силер менен бирге аракет кылабыз.
Бул классташтар жєнїндєгї китепти кесипкєйлїк менен редак-

циялаган белгилїї журналист, таланттуу жазуучу Мамат Сабы-
ровго, басмага даярдаган жана чыгарган коллективге тереў ыраа-
зычылык билдиребиз 

 
МАМАЮСУПОВ Ємїрзак Шеранович,

физика- математика илимдеринин кандидаты,
їчїнчї класстагы Мамлекеттик кеўешчи.

тел. 0773-06-63-51
 0557-22-35-67
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I БЄЛЇК 

БАЛАЛЫК, 
ОКУУЧУЛУК ОЙЛОР БАЯНЫ

Эмне їчїн ата-бубалардан калган конуштарды єздєрїнє буз-
дуртуп, бир тыйын акча бербестен суусуз, шарты жок жерлерге 
кєчїргєндїктєрїнїн себептерин кєпкє чейин тїшїнбєй жїрдїм. 
Китептерден кээ бир улуттарды, элдерди кєчїргєн учурлар бол-
гондугун окудук. Мисалы, кавказдык карачай, чечен, даргин, По-
волжье немистери ж.б. кєптєгєн элдер мажбур кєчїрїлгєн. 1916-
жылы кыргыздардын Їркїндє Кытайга качуусу аргасыздыктан 
болгон. 
Ата-бубалардын журттарынын бузулушу – трагедия. Жєнє-

кєй болсо да кандай їмїттєр, тилектер менен салынган їйчєлєр 
єздєрї їчїн ыйык конуш болуп эсептелет. Бубалардын жыттары 
сиўген дубалдар, укум-тукумга берилїїчї кубат, аура жок болот. 
Чабалакейдин їйїн бузганда алар кандай чырылдашат (ыйлашат), 
каргашат. 

1950-жылдары биздин бубалардын конуштарын айдоо жерге 
айлантабыз деген шылтоо менен бузушуп, жыйырма жыл єтпєй 
эле ал айдоо жерлерди эч бир чектєєсїз башка (райборборго жа-
кын) жашоочуларга каалашынча бєлїп беришти. Исламдын дєўї, 
Салгаман, Кайнар-Булак, Нойгут, Чечме, Чечме-Сай ж.б. эски ко-
нуштардын тїндїгїн толугу менен кайрадан їй салуу їчїн башка-
ларга таркатышты. 
Жыйырма жылдан кийин эмне болоорун тїшїнбєгєн биздин 

айылдын раистери, активдери, эл єкїлдєрї, аксакалдары, эл башы-
лары билмексенге салып кутулушат. Бул билимсиздиктин, коркок-
туктун, тажрыйбасыздыктын натыйжасы экендиги кєрїнїп турат. 
Биздин айыл толугу менен дїйнєлїк денгээлдеги кєз карашка, 

маданиятка, билимге, єнєргє, ыкчамдыка ээ болуп орусча англис-
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че жогорку деўгээлде їйрєнсє гана єнїккєн єлкєлєрдєгї камсыз 
айылга айланат. Коўшубуз же коўшу айыл менен жарышпай ба-
тыштагы єнїккєн єлкєлєрдїн айлындай болууга умтулуубуз керек. 
Ошондо мамлекетибиз да єнїккєн єлкєгє айланат. Айлыбыздагы 
билимкана силердин урпактарыўардын эл аралык денгээлде билим 
алуу жолун гана кєрсєтєт. Ар бир їй билимканага айлануусу керек. 
Бул силердин колуўардан келет, урпактарыўар дїйнє адамдары ме-
нен алака кылганды їйрєнсє эле алардын жолдору ачылат. 
Билимканабыз Ноокаттын 120 мектебин билимканадай мектеп-

ке айландырууга їмїт, аракет кылышат. Билимкананын илимий 
жетекчисинин (менин) кыялым, республикабыздагы 2236 мектеп-
тин ичиндеги айылдык мектептерди билимкананын деўгээлине 
жеткирїї жолдорун издєє. 

§1. БИЗДИ БАШТАЛГЫЧ ЖАНА ЖОГОРКУ 
КЛАССТАРДА ОКУТКАН МУГАЛИМДЕРИБИЗ

Жетинчи класска жаўы курулган Калинин орто мектебине кел-
генибизде Калинин сегиз жылдык мектептен келгендер “а”, Чечме-
Сай сегиз жылдык мектептен келгендер “б” деп аталдык. 
Биз жетинчи класска чейин окуган Калинин сегиз жылдык мек-

тептин директору Асаналиев Ємїш агай (математик) Ысык-Кєл-
дїн Шалбаа айылынан болуп, бир тууганы Асаналиев Їсєнгазы 
академик, геология илимдеринин доктору, азыркы Политехтен 
бєлїнїп чыккан тоо-кен институтуна Асаналиевдин аты берилген. 
Завуч болуп Галбаев Кеўеш (филолог) агай иштеген. Галбай ага 

кадимки Кытайдагы Гоминдан бийлигинин атчандар дивизиясы-
нын командири болуп турганда колундагы командирлердин бири 
келечектеги генерал Алиев болгон. Кеўеш агайды генерал Алиев 
єзїнє алып кетип, ал совет заманында полковник болуп иштеди. 
Биринчиден – тєртїнчї класска чейин бизди атам Мамаюсупов 

Шеран окутту. Атам 45 жыл ичинде окуткан окуучулардан ондон 
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ашыгы илимдин кандидаттары, докторлору болушту. Бир тууган 
агасы комсомолго єтємїн деп жашын чоўойтуп жаздырып, он 
беш жашында єз эрки менен согушка кетип калган. Атам район-
дук комсомол катчылыгына шайланып, областык конференцияда 
обком комсомолдун катчылыгына бекитилет. Карыган ата-энесин 
багам деп аз кїндєн кийин бул жетекчилик кызматтан єз арызы 
менен кетип, мугалим болууну чечет. Мєтєр классташыбыздын 
апасы Сара чоў эне Прежевалскиден математик мугалими болуп 
биздин айылга жєнєтїлєт. Атам менен Мєтєбардын атасы Сулай-
ман агайдын математик болушуна бул кєлдїк Сара эжеке себепчи 
болгон десем болот.

 Атамды кумир туткан окуучуларынын кєпчїлїгї чоў кызмат-
тарда иштегендиктен, тез-тез кызыктуу аўгемелешип турушаар эле. 
Бул тажрыйбалар билимкананы тїзїїбїздє, эл менен иштегенде, 
илимий иштерибиздин ийгиликтїї болуусуна чоў жардам болду. 
Алиппе, эне тил, арифметиканы єтє жакшы їйрєндїк. Орус 

тилин Мария Александровна Ноокаттан (талаалар менен 7 чакы-
рым) кышын-жайы жєє келип окутуп, айылдык кєз карашыбызды 
єзгєртїїгє аракет кылды. 
Бешинчи – алтынчы класстарда географиядан Абдаз Бєрїбаев, 

физкультурадан фронтовик Абдилла Жунусов, кыргыз тилден 
Мадамин Маликов, Бакир Мурзалиев, математикадан Сулайман 
Мамрасулов, кол эмгектен Кадыр Шарипов, музыкадан Рахман(п-
равдалык), англис тилинен Мукуш (тельмандык) ж.б. агайлар оку-
тушту. 
Чечме-Сай мектбиндеги классташтарыбызды 1-класста Тиле-

бердиев Алимжан деген жаш агай окутуптур. Эл ичинде ал агай 
Жалал-Абад педагогикалык окуу жайын эў жакшы баа менен аяк-
тагандыгы, спорт чебери, чечкиндїї, бирєєгє жеўилїїнї каалаба-
ган,элїїнчї жылдардын аягындагы Жалал-Абаддагы милицияга 
каршы тополоўдо эл тарапта болуп, курчтугу менен шаардагы 
лидерлердин бирине айлангандыгы айтылып жїрчї. Бул жашоого 
батпай, алымсынбай єтїп кеткендиги кєпчїлїктїн эсинен чыга 
элек. 2-класстан баштап Маккамбай Курбанбаев согуш ардагери, 
тарыхчы агай классташтарыбызды окутуп, жетектеп жїргєн. 
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7-10-класста Калинин орто мектебинин жаўы имаратында кєп-
тєгєн жаўы мугалимдер окута баштады. Жергиликтїї гигант му-
галимдер: Мамарасулов Сулайман (математик), Мамаюсупов Ше-
ран (физик, математик), Самат Мамытов (химбиолог), Мадамин 
Маликов (адабиятчы), Абан Матибаев (математик), Бакир Мур-
залиев (тилчи), Маккамбай Курбанбаев (тарыхчы), Абдинаби Жу-
нусов (физкультурник), башка региондордон келген єтє таланттуу 
мугалимдер: Исаева Сїйїн (орус тилчи), жапалактык Орозматов 
Кудайберди (физик), борколук Бектенов Рахман (химбиолог), 
уралдык Цыганкова Любовь Васильевна (орус адабияты), осетия-
лык Акиев Т.В. (орус тилчи), атактуу обончу, ырчы Кудайберди 
(Кудаш) Темиров (музыкант) ж.б. бизди алдыга карай сїрєшїп, 
талпынтышып, дїйнєнїн кайсыл жерине барбайлы окуп, жашап, 
талыкпай кызмат кылуубузга негиз тїзїп беришиптир. Кайсыл 
жерде жїрсєк да бул агай эжелерибизге, алардын урпактарына, 
мамлекетибизге ыраазычылыгыбызды айтып жїрєбїз. 

§2. ЭЭНСИРЕГЕН ЭСКИ КОНУШТАРДЫН 
ЭЛЕСТЕРИ 

Айдоо жерлерди кеўейткиле деген Хрущёвдун саясатын жерги-
ликтїї тєбєлдєр элди жараксыз, суусу жок жылаўач жерлерге кє-
чїрїї деп тїшїнїп курулуш материалдарсыз элди тоо боорлоруна 
айдашкан. Жакырчылыктан бири-бирине уланып кесектен салын-
ган, терезелердин ордуна айнектин чоў сыныктары коюлган їйлєр 
бузулуп, ийри-буйру тар кєчєлєр ээндеп, тамчы єткєрбєєнїн ай-
ласын издеп кайра-кайра туздуу ылай менен шыбалган чатырсыз 
їйлєрдїн дубалдарынын тешигине чымчыктар уялаган бирок, ата-
лары жашаган тамдарды бузуу чоў психологиялык таасир берип, 
согуштун азабын унута элек элге кыйын болгону эсимде. Атасынан 
калган эки тїп талды караганы биздин їйдїн жанынан эшегин ми-
нип Мала аксакал єтєт, аталаш тууганыбыз Тургун чоў ата чикал-
га (кичинекей урчук) єзї тиккен дарактарды малдан кооруп кїндє 
келет. Адамдын кучагы жетпеген теректеринин айланасына айдал-
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ган сабиздерин карап Сулайман чоў ата балдары менен келет, жа-
рым-жартыпай бузулган тегирмендерин жїргїзгєнї унга боёлгон 
тегирменчилер ойлуу їнсїз эртеден –кечке убара. Жаш балдарга 
чоў кишилердей салам жолдогон Рахман-узун аксакал эски кону-
шун кєргєнї кїндє кєўїлсїз єтєт. Чоў дарыяга жандаш кышында 
да тоўбогон дарыяга курулган ондогон тегирмендердин жанынан 
Ноокатка кетчї жолго єтчї жєгєдєн кимдер гана єтпєйт. Кошуна 
айылда сельсовет болуп иштеген Адалат (Себет) эже, райборбордо 
иштеген Їрїл ака, Абдималик акалар кїндє бир мезгилде єтїшєт. 
Иним экєєбїз таў заардан кечке чейин жол боюндагы гилас да-
рагынын эў чокусунда олтурабыз, кыялданабыз. Иним баарына 
тийишип сїйлєйт. Себет эжебиз чєнтєгїндєгї таттууларды берет. 
Їрїл акага “Їрїл мышык” деп кыйкырат. Бизди гиластан тїшїрє 
албай апама арызданат. Шляпачан Абдималик акадан чочуйт ок-
шойбуз, иним унчукпайт. 

* * *

Акырындык менен ата-бубаларыбыз баскан жолдордун изи да 
калбай, конуштары айдоо жерге айланып, таўга маал базарга жєє-
жалаў, ат арабалар єтчї турмуш жолу да бозоруп, бузулуп жїз-
дєгєн жылдар калыптанган жергиликтїї элдин тарыхы дагы бир 
ирет элестерде гана калгандай болду. Їйлєр менен кошо Ташав-
ли, Увакым, Салгаман, Кайнар булак, Кош Дєбє, Їч дєбє ж.б.у.с. 
кыштактар, єрїк бактар, балыктар кылкылдаган жєгєлєр жок 
болду.
Жашоого, єнїгїїгє їмїт артып єздєрїнїн акылы, тажрыйба-

сына жараша жашоо шарттарын тїзїїгє бел байлашып бубалары-
быз миўдеген жыл сактап келген арча-кайыў-карагайларды аёсуз 
кыйып тоо боорлоруна эптемей їйлєрдї кура башташты. Бак да-
рактар айдоо жерге айлангандыктан, тоо боорундагы табылгылар, 
долоно-шилбилер, ыргай-чие-карагаттар тез эле отунга айланды. 
Кылымдарда табият тїптєгєн “Чапай” тоо кыркалары аска-зоо-
лору менен кошо айыл жак бети (тескейи) жылаўачтанды. Элдин 
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колундагы малдарын бага турган жер калбагандыктан, талаалар-
дагы бєдєнє-кекиликтер, коёндор, тоолордогу уларлар, сїйкїмдїї 
чаарчыктар, эчки-текелер, элик-кулжалардын жок болуу коркуну-
чу келди. 
Бул кыйынчылыктар элди чыйралтты жана Кара-Таш кыштагы 

менен башка майда кыштакчалардын арасы туташып, эў чоў кыш-
такчага айланды. Мурдагы Таштак, Каўды, Кызылаяк, Тєєлєс, 
Кесек, Бостон, Тейит, Нойгут, Їч-Дєбє, Салгаман, Кайнар-Булак, 
Капка, Чечме-Сай, Чечме, Темиргорук, Кызыл-Тейит, Арал, Кара 
Кокту ж.б. майда кыштакчалар биригип, Калинин колхозу болуп 
тїзїлдї. Райборбордун айланасы толугу менен Калинин колхозу-
на берилген. Бул биригїїгє негиз болуп Кара-Таш айлындагы ак-
сакал билермандардын чечкиндїї тїшїндїрмєлєрї эске алынган. 
Себеби, Кара-Таш айылын негиздеген бубалардын бири “Чал” 
аттуу даанышмандын Таштактык урпактары Кокон хандыгы учу-
рунда бул аймакка ээлик кылуу укугун жана мєєрїн алынып кел-
гендигин аксакалдар кєп сєз кылышчу. Союз учурунда катылып 
коюлганын муундан-муунга айтылып келинген арман экендигин 
биз да бала чагыбызда угуп калдык. Айрыкча косилька чаптырып 
жїрїп бул чындык далилим бар, бубалардын аманатын табамын 
деп жалган дегендер менен жакалашканга чейин барган таштактык 
Ємїрзак (Закиров) аксакалды айылдыктар жакшы билишет. Бул 
укукта кара-таштыктарга Кыргыз-Ата дарыянын батыш тарабы, 
б.а. Карагой жайлоосунун оў жагы – Кызыр-Ата, Галдай, Супура-
Таш, Касиет, Кыз -Коргон, Мурдачы, Алтын-Бешик, Ак-Тєє, Кап-
ка, Їч-Чат, Чечме, Чапай кырка тоолору, жылгалар, жайлоолор; 
Кайрак жерлерден – Ташкуй, Жаман адыр, Кыркол адырларынын 
орчундуу бєлїктєрї жазылган дешчї.

* * *

Эл ортосу болсун деп колхоз башкармачылыгы Чечме-Сай 
тарапка жылдырылды. Акырындык менен колхоз кїчтєнїп, ат-
арабалар жїрчї Капка жолу алгачкы ЧТЗ, ДТ тракторлору, жїк 
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ташычу машиналар жїрчї чоў жолго айлана баштады. Алгачкы 
техникаларды єздєштїрїїгє аракет кылган айылдын космонавт-
тар сымал тобу калыптанды. ДТ тракторлорун чочубастан їйрєн-
гєндєрдїн башында Жумабай (Палван), Абзакир, Ташан, Момун, 
Суран аксакалдардын тобу, шоферлордун тобун Таир (Жакыпов), 
Абдылбакы, Убайдулла, Ысакжан, Амиза, Аппаз, Артык, Ак-
жол, Анармат, Пиримкул, Адан (Момуев), Имат, Дїйшє, Жак-
шыбай, Кален жана алардын шакирттери тїзїшкєн. Комбайнды 
єздєштїргєн топтун башында Бакы, Мамыр, Казбек аксакалдар, 
алгачкы сварщиктердин мектебин тїзгєндєр –Турат, Саит жана 
алардын шакирттери болушкан. Колхоз эски айылдардын ордуна 
буудай, жїгєрї єстїрїп, талаалар эгинге жайкалып кєркїнє чык-
кандай болду. Айрыкча жїгєрї оруу мезгилдери техникаларда иш-
тегендерге чоў казандарга, кээде солдаттардын бурамалуу талаага 
тамак бышырчу идиштерге эт, дїмбїл , картошка, пияз салып 
жайдары жїгєрїнїн дїмбїлдєрї кошуп тамак жасашат. Тїштєнїї 
учурунда, тамаша, аўгемелер, жаўылыктар айтылат. Жаш балдар 
айланасында ойногончо сєз тыўшайбыз. Алар тамак ичип бїткєн-
дєн кийин казандын тїбїндє жомоктогудай таттуу тамак балдарга 
калтырылат. Аябай кайнаган зире, кийик-от кошулган шорпонун 
тїбїндєгї дїмбїл жїгєрї жана картошканын даамы азырга чейин 
сезилип турат.
Дан эгиндери жыйналаар менен колхоздун саан уйларын кєчї-

рїп келишет. Саанчылар чакаларына уй саашат, балдары торпок-
торду кармап турушат. Чатырлардын бир бурчунда жаўы туулган 
торпоктор, ортосунда темир меш, кире бериште сїт тартуучу сепе-
ратор, сыртта катар-катар флягалар, сїзмє курут жайчу секичелер. 
Кыскасы, єзїнчє эле тыкан жайланышкан заводдой кєрїнчї.

* * *

Айлыбыздын чыгыш жагынан Араванды кєздєй аккан Кыргыз-
Ата дарыясынын суу кирген убактарда оркестр сымал кїнї-тїнї 
дїрїлдєгєн шоокуму кулагыбызга тїбєлїктїї сиўип калгандай. 
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Дарыянын аркы тарабындагы Тельман колхозунун айылдары биз-
ге кєрїнїп тураар эле. Кєпїрєєлєрдїн жоктугунан кошуна айыл 
менен катнаш жокко эсе болуп, сєздєрїбїз жашоо шарттарыбыз 
айырмаланып турчу. Алар “эде” дебестен “эле” деп сїйлєшїшєт, 
ар бир їйдє электр, орто мектеп, клубдар, чоў автобустар каттаган 
жолдор бар. Бизде болсо мындай ыўгайлуулуктар жок экендигине 
эч ким деле маани бербептир. Кєрсє, кошуна колхоздогу ийгилик-
тердин болуу себептери ал айылдардан чыккан кєрєгєч, билим-
дїї жетекчилерден экен. Тажибай раис, Турат бухгалтер, Абдилла 
жана Абдували Салиевдер, Єсєр уста Марипов, Татал аксакалдар 
алардын балдары, шакирттери республикага чейин таанымал, 
элин-жерин ойлогон инсандар ошол убактарда эле калыптанып 
калган экен. 
Дарыядагы кечїїлєрдєн аттардын кантип аккандыгын, шаркы-

раган суудан кантип сїзїп єтїп окууга баргандарын, єйїздєгїлєр-
дїн (аркы жээктегилердин) жашоо єзгєчїлїктєрїн аўыз кеп кыл-
ган жогорку класстын окуучулары жол боюндагы єрїк-алмаларды 
быша электе эле бир-бири менен мелдешишип, таш менен жолго 
тебелендиге кїїп салышчу. Жолдун узактыгынан сабактан кечи-
гишип, тартипсиздик жана жоопкерсиздиктин тузун татып калыш-
кандыктан институттардан жогорку билим , єнєр алуу кєўїлдєрї 
болбогондой кєрїнчї.
Калинин колхозунун тїзїлїшї биздин айыл їчїн чоў тарыхый 

окуя, чоў ырыскы болгон. Бул колхоздун жаралуусуна себепкер 
болгон инсандар жєнїндє изилдєєлєр, китептер жазылаары шек-
сиз. Билимкана жана билимканачылар бул миссиянын локомотиви 
болооруна їмїттєнєбїз. 

* * *

Бул колхоздун жерлерине кызыккан райборборго жакын кол-
хоз, айрыкча райборбор жетекчилери тымызын аракеттерин ток-
тоткон эмес. Ошол убактагы байлыктарга жана бийликтегилерге 
таасирлери чоў болгон – Алайхан (Мирмахмудов), Мубарак, Абса-
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тар, Нооманжан аксакалдар чечкиндїї киришишип райондук бий-
ликти ишендиришип (колго алып), Калинин колхозун мыйзамсыз 
жоюшуп, жерлерин беш колхозго бєлїп беришкендиги жєнїндєгї 
аўыз кептерди угуп чоўойдук. 
Колхоздун уставына ылайык “бєлїнєбїз” деген жалпы чогу-

луштун чечимин чыгарбашка аракет кылган адамдардын кєптїгїн 
кєргєн район жетекчилери айласыздан таркатпоого макул болуп 
калганда тымызын бийлик талашкан, эл арасында бєлїнїїчїлїк, 
ынтымаксыздыкты чыккынчылыкты колдогон он чакты бузуку, 
сатылган аксакалдар райкомго макул болдук деп жасалма токтом-
го кол коюп беришкен деп кабыргалары кайышкан аксакалдардын 
армандары кєп жылдар айтылып жїрдї. 
Ошентип, Кара-Таш айылы райондогу унутулган кыштака ай-

ланды. Кайра курууга чейин бул айылдын жолу, мектептери карал-
бады. Колхоздун идарасы райборбордо болгондуктан чєп, эгин 
жыйналып ошол жакка кетет, справка алуу їчїн беш-алты кїн 
убакыт керек. Иш кагаздар, радиоузел башка тилде берилет. Кїлє 
турган киши жок.

* * * 

Билимкана ачылып республикага тааныла баштаган учурда Ка-
линин колхозун кайрадан тїзїї їчїн демилге топ тїздїк. 1990-жыл-
дын 25-май кїнї колхозубуз, айыл кеўешибиз бєлїндї. Кайрадан 
республикага атагы чыккан айылга айландык. Республикага таа-
нымал кадрларыбыз кєбєйдї, жолдорубуз оўолуп, мектептерибиз, 
мечиттерибиз, спортзалдарыбыз жаўыланды. Отуз жыл ичинде 
билимканадан 1073 окуучу бїтїп, толугу менен жогорку окуу жай-
ларын бїтїрїштї же окуп жатышат. 34 окуучу алтын медаль, 120 
окуучу кызыл аттестат ээлери. Жыйырмага жакыны илимдин кан-
дидаттары, докторлору болушту. Айлыбыз шаарга айланды – бул 
жакшылыктарга классташтарыбыздын, алардын їй-бїлєлєрїнїн 
салымдары чоў. 
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§3. МЕКТЕПТЕГИ ЭСТЕ КАЛГАН 
ЄЗГЄЧЄ ОКУЯЛАР

Биз алгачкы жылдары окуган сегиз жылдык Калинин мекте-
бинин директору Пржевальскилик, Ош институтунун математика 
факультетин бїткєн Ємїш Асаналиев, завучу филолог Кеўеш Гал-
баев агайлар. Жыйырмага жакын мугалимдер эмгектенишкен.

* * * 

Токуров Ємїрзак классташыбыз космонавтка окшоймун деп 
окуучулар жыйнап келген металл сыныктардын арасынан таап алган 
оозу кууш кострюл (горшок) кийип алып, анысы чыкпай мугалимдер-
ди бир топко чейин убара кылгандыгы кєпкє чейин сєз болгон. 

* * * 

Орус тилинен окуткан Мария Александровна эжекебиз сабак-
тан кєп калган окуучулардын їйлєрїнє классыбыз менен алып 
барганы, ыйлаган классташтарыбызга конфет берип колуна кєтє-
рїп соороткон кїндєр эсибизден чыкпайт. 

* * * 

Согуштун ардагери Абдилла Жунусов бизди физкультура саба-
гында марш тептирээр эле. Айтылуу Ботобой ырчынын эў жакын 
шакирти Тєрєкул тєкмє акын жолдон єтїп кеткиче бизди “кру-
гом” деп тескери каратып коючу. Себеби, эл ичинде ал кишинин 
кєзї бар деген сєз болгондуктан, єз оюнда окуучуларга кєз тий-
бесин деген аталык камкордугу эсибизден чыкпайт. Биз болсо ал 
агайыбыз конторага кирээринде чечип койгон галошун бекитип 
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убара кылып эркелейт экенбиз да. Уулу Тургунбай институтту 
бешке бїтїрїп, билимканадагы ийгиликтердин орчундуу бєлїгїн 
жараткан физик. Институтта иштеп жїрїп кєптєгєн илимий, мето-
дикалык макалалардын жана китептердин автору болду. 

* * * 

Алгачкы мектебибиздин кароолу, согуш ардагери Имар акса-
кал аксап басып, бизди жылуу окусун деп таўга маалда контромар-
ка печкаларга от жагып, мектептин ичи-тышын таптаза кармаган-
дыгына эми гана маани бердик окшойт. Мектептин шабдалысын 
бышканда їзгїлє дегенине карабай таш менен тїшїрїп жегенибиз 
эсимден чыкпайт. Уулдары Аскер, Кочкорбай элибиздин кызма-
тына жаралган улуу инсандар. Имар аксакалдан кийин ал кишиден 
да момун, эмгекчил Малик аксакал кароолдук кылды. Кызы Аби-
ба эже менен Кєчкєнбай жезде Капканын кєркїн ачкан меймандос 
инсандар болушту. 

 

* * * 

Окуучулардын чачтарына инфекция киргенде дарылоо їчїн 
келген “кал машиналардан”, бир-эки кїнгє дарылаганга “калка-
наларга” алып кетээринде тоо-ташка качкан кїндєр, дарыгерлер 
формаларын кийип алып атайын машина менен “шпиондорду” из-
дегендери кєпкє чейин анекдот болуп айтылып жїрдї. 

* * * 

Биз їчїнчї класста окуганыбызда эч бир эрежесиз топ талаш-
май оюну кїчєп кетти. Топту Салгаманга чейин алып качып са-
бактардан кечикмей адатка айланып бара жаткан. 7-8-класстын 
окуучулары бизге чоў кишилердей кєрїнчї. Эў кєп шоктонгон Аб-
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дыганы Жолболдуев, Маккамбай Галбаев, Басыт Машраповдор 
башында турган окуучулар эле. Экинчи сабакта Абдыганы тага 
топту тепкенде коридордун айнеги талкаланат. Дежур мугалим 
Абдаз Бєрїбаев агай анын кєйнєгїн чечип, терезеге мыктап салат. 
Їчїнчї сабактан кийинки чоў танаписте линейкага окуучулар ти-
зиле баштаганда кєйнєксїз Жолболдуев Абдаз агайды жакадан 
алып булкканда агай жыгылып барып качканда аны кайрадан ба-
сып жыгылат. Мугалимдер чуркап келип, араў бошоткондоруна 
карабай агайды линейканын ичинде кууп бара жатат. Аргасыздан 
агай Шеран! Шеран! Карма! - дегенде атам окуучуну кармап, ша-
пат менен бир чаап атаўа жетелеп барам дегенде тып токтоду. 
Кечинде кєгїш атын минип, уулун алдына салып адатынча ша-

шып Жолболду тага биздин їйгє келди. “Мынабу кайберенди ая-
бастан токмокто, тартибин оўдобосо атка сїйрєтєм” деп эски ком-
сомолдук шерденїї менен сїйлєп жатты. Атам “келиўиз” деп аттан 
кїлїп тїшїрїп, чылбырын мага карматты. Апамдын жакын акала-
ры болгондуктан сурашып, єткєн-кеткенди сїйлєшїп олтурушту. 
Адегенде уулу четирээкте кїнєєсїн сезгендей турган. Эч ким кечээки 
окуяны козгобогонго кєзї жеткенде баарыбыз менен дасторконго 
чогуу олтуруп, атасыныкындай ак кєўїл кєздєрїн алаўдатып бизге 
кїлкїлїї окуяларды айта баштады. Согуштан кийинки комсомол 
кыймылын райондо тїптєєчїлєрдїн бири катары эч аттан тїшпє-
гєн, аттын тизгинин тартпаган коомдук иштерди аткартууга шаш-
кандыгынан атынан мурда чуркаган адам эле. Эл оозунда комсомол 
болсоў Жолболдудай бол деген сєзгє татыктуу инсан эле. 

* * * 

Бул їч баатыр чоўойгондо кандай адам болоор экен деген ой 
кєпчїлїндє болсо керек. Мектептен кийин аскерге барып кели-
шип, єздєрїнє жаккан окууларды аякташып тез эле токтолушуп, 
кунттуу инсандарга айланышты. 
Тїштїктїн кєп район, шаарларында милицияга ак кызмат єтєп 

Маккамбай ака эч кимге жардамын кеўешин аябаган инсан. Їй-
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бїлєсї менен жаўы доордун ишкердиги менен алектенишет. Жо-
моктогудай тїз, чынчыл, эмгекчил їлгї болуп, айылга эў биринчи 
картошканы алып келген таятасы Балтабай аксакалды даўктаган 
атуул. 
Басыт ака адабиятка жакын, кєптї билген, техника иштетїїнїн 

єрнєгї жумшак мїнєздїї Машрап раистин уулу дегенди татыктуу 
алып жїргєндїгї – тууган уругунун сыймыгы. 
Абдыганы Жолболдуев колунан кєєрї тогулган уста. Аарычы-

лыкты єздєштїрїп, єрнєктїї чарба кїтїп атасынын тоо койнун-
дагы їйїн оўдоп эл кызматына жаралган адам. Айылда бул киши 
бутабаган терек, шыбабаган їй калбаса керек. Биздин їйдє кандай 
жумуш болсо апам “Абдыганыдан кеўеш сурагыла” дейт. Айылда 
алгачкылардан болуп “Жолболду - Джонсон” фондун тїзїп, кєп-
тєгєн гранттарды утуп ооруканаларга, мектептерге жардам берчї 
кой, уй чарбасын тїзгєн адам. Эл агартуунун отличниги катары 
билимканага устакана, балчылык иштерин їйрєтєм деген дол-
боору бар. Жїздєгєн семинарларга катышып, єзї кєптєгєн семи-
нарларды уюштуруп чет єлкєлїктєрдї таў калтырган республика-
га таанымал коомдук ишмер аталган ата уулу. 
Шоктугу менен єзгєчєлєнгєн бул їч инсанды ээрчигендердин 

кєпчїлїгї їлгїлїї жашоо шарттарын кургандыктары менен айыр-
маланып турушат. Эгерде баары мектепте эў жакшы окушуп, жо-
горку окуу жайларды кызыл диплом менен аякташканда бул їч 
адам жана аларды ээрчигендер республикалык деўгээлдеги кєрї-
нїктїї жетекчилер, илимпоздор, жазуучулардан болоору анык эле. 
Ошол учурда билимкана болгондо бул чексиз энергияга ээ, уру-
наарга тоо, урушаарга жоо таппаган окуучуларды чєлкємдї єнїк-
тїрє турган эл аралык лидерлерге айлантат эле деп ойлоп кетем. 

 

* * * 

Окуу ачыларга бир кїн калганда апам мени “эртеў 1-класска 
барасыў” десе, атам “беш жаштан окуганга уруксат жок, мектеп-
ти аяктаганда паспорт алганда жашы жетпей, институтка тап-
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шыра албай калат” деп апамдын капа болгонуна карабай, бир 
чечимге келбестен эртеси мектепке кетти. 1-сентябрь кїнї саат 
тогуздарда кєгїш атчан Рахман Балтабаев агай келип, “мени 
Шеран жєнєттї, Ємїрзакты биринчи класска єзї окутмай бол-
ду” деди. Согуштан бир буту, бир колу жок кайткан Рахман агай 
апамдын жакын бєлєсї эле. “Чайга калбай тезирээк бара бере-
ли, келе бєлє, атка учкаш” дегенде эле мен жылаўайлак качып 
жєнєдїм, дєўгє єрлєп калганымда аты менен жетип, жерден бир 
колдоп эўип алганда баш бербей “Рахман чолок” деп оозум кир-
ген балалык сєздєр менен сєккєнїмє карабай улактай кылып 
соо такымына басып, мектепке алып келип, улак таштагандай 
атамдын колуна карматты.”Бєлємдї сєгїшї мага дары болот” 
деп агай жылмайганда менин ыйым токтоп, коркпой калдым. 
Класс толо мен теўдїї балдар-кыздар арасынан бир гана Мє-
тєрдї тааныдым. Атам окутуп баштады, дароо эле мектеп мага 
єтє жагып калды. Кечинде адаттагындай очоктун айланасында 
кошуналар менен чай ичип, апам бышырган тамактан, чокко 
бышырган дїмбїлдєн жеп олтурабыз. Шумданган бир кошу-
набыз “эртеў окууга барбайсыў, себеби, сен кимди алаарыўды 
айтпадыў” деди. Мектептен калбас їчїн шашылыш єзїм билген 
Сулайман чоў атабыздын кызы Мєтєрдї аламын дегенде баа-
ры кїлїп жиберишти. Ошентип, эртеси эле классташтар менен 
тааныша баштадым. Кєрсє, классташтардын кєпчїлїгї мага 
окшоп качып кєрїшїптїр. 

* * * 

Мектеп директору Ємїш Асаналиев агай аксакал мугалим-
дердин (Сулайман, Шеран, Кеўеш, Нїрдїн, Абдаз, Абдилла, 
Сали, Мадамин, Бакир, Їтєн, Кадыр, Мария Александровна 
ж.б.) жаўы мектеп салуу ойлорун жогорку бийлик органдарга 
кайра-кайра жеткиргендин натыйжасында 150 орундуу мектеп-
тин курулушун колхозго жїктєлєт. Ошентип, айылдын орто-
суна чакан жаўы мектеп курулуп, 1965-жылы ишке берилет. 
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Ал мектеп Калинин орто мектеби деп аталып, мурдагы сегиз 
жылдык мектеп Жданов атындагы башталгыч класстар мек-
теби болуп тїзїлєт. Ошентип, 7-классты жаўы мектепте окуп 
баштадык. 

* * * 

Бизге класс жетекчи болуп институтту эў жакшы аяктаган жа-
палактык Кудайберди агай бекитилип, “Физика -бул лирика” ке-
челери, лабораториялык сабактар кадимки шаар мектептери деў-
гээлинде єтє баштады. Агай Аматтардын їйїндє жашагандыктан, 
бизди ар дайым кєзємєлдєп, классташ олтуруш дегенди жойду. 
Олимпиадаларга даярдоо кїчєдї. 

* * * 

Орус тили мугалими болуп Уралда педучилищада окуган 16 
жаштагы кыргызча бир да сєз тїшїнбєгєн, єз каалоосу менен ык-
тыярчы мугалим болуп келген Любовь Васильевна мектепти эле 
эмес, айлыбызда єзгєрткєндєй болду. Орус тили боюнча патриот-
тук ырлар фестивалына даярдап, хор тїзїп, єзї дирижер болуп на-
тыйжада райондо биринчи орунду алдык. “Жюри туура эмес чечти, 
кантип эле кыргызча окуган мектеп биринчи болот?”- деп чоўдор 
областка, Курпская мектебинин командасын жиберет. Алар начар 
даярдык менен жылына областтан эч орун албасын билген эжеке-
биздин ыйлаганы эсимде. 
Под крылом самолета
 о чем – то поет 
 зелёное море тайги...
окшогон ыр саптарын тїшїнбєй, жаттатып ырдатканы бизди 

орус тилине эле кызыктырбай дїйнєлїк чыгармаларды окуганга 
жол ачкан. Азыр да бул керемет сєздєрдї кайталагандан тажа-
байм. 
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* * * 

Тез эле жаўы мектепке директор болуп кєлдїк Сїйїн Исаева 
эжеке дайындалды. Аксакал агайлардын демилгеси менен мектеп-
тин айланасына миўдеген тїп алмалар, теректер тигилди. Мектеп 
шаўга бєлєндї. Бизге класс жетекчилик кылып, студенттердей ма-
миледен улам тез эле чоўойгонсуп калдык. 
Сїйїн эжеке “бизге мектеп тардык кылат, єз кїчїбїз менен 

мектепке кошумча имарат курабыз, ар бир окуучу жайкы кани-
кулда 500дєн кирпич куясыўар” деди. Дєбє – дєбє болуп жыйыл-
ган кирпичтерди кєргєн Ош обкомунун жетекчиси, легендарлуу 
инсан Султан Ибраимов “демилгеўерге ырахмат, курулушуўар 
бышкан кирпич менен бюджеттин эсебинен бїтєт. Бул кирпич-
терди элге сатып профсоюзуўарды байыткыла” деди. Ошентип, 
тез эле мектебибиз кошумча имаратка ээ болду. Эжекебизди бол-
со районго, областка, республикага жетекчи кызматтарга алып 
кетишти. 

 Эжекебиздин жолдошу Аскар Кутманов райондук оорукананы 
жетектеп, элдин сообуна калып, ондогон єзїнєн да кїчтїї врач-
тарды тарбиялады. Шакирттеринен Асамидин Марипов чєлкєм-
гє таанымал башкы врач, депутат, анын уулу Улукбек Марипов 
республикалык деўгээлдеги тажрыйбалуу жетекчи. Жаныбек Нур-
динов райондук дарыгерлерден борбордук (Москва) медициналык 
басылмаларга илимий макалалары жарыяланган жалгыз окумуш-
туу врач болду. Шартка жараша ємїрїнїн акыркы жылдары Рос-
сияда таанымал врач болуп иштеди. Уул-кыздары Улукмандай 
болгон атасы Жаныбек дарыгер жєнїндє китеп жазат деген їмїт-
тєбїз. 

 Мен аспирантурада жїргєнїмдє ЦУМдун жанынан Сїйїн эже-
кеге жолугуп калдым. Дароо таанып, “тїшїмдє сен жолборстор-
дун арасында жїрїпсїў” деп жолугуп калганына аябай кубанган-
дай болду. Айыл аксакалдарын, мугалимдерди, эў кызыгы, биздин 
класстагы окуучулардын аттарынан сурады. Стеклозаводдо парт-
ком экен. “Райкомдун имаратын бїтїрїп, бирок, ичинде иштебей 
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калдым кєрктїї имарат болсо керек” деп улутунуп койду. “Эл мен 
жєнїндє эмне сєз кылып жїрдї?”- деп сурады. Элдин ыраазычы-
лыгын, биздин айылдагылар сизди аябай сыйлайт, Сиз дайындаган 
райборбордук кароолчулардан бери жаўы жетекчилерге жїгїнїп 
иштеп жїрїшєт, сизди эстегенден да коркушса керек, кошоматчы-
лар эмгегиўизди унутушту. Жо-ок Алайхан Мирмахмудов атам-
дын уулу мага тандыр куруп берди деп актангандай болду. Биздин 
айылга сиз салдырган кошумча имараттан башка курулуш жок, 
жолдор тамтыгы чыккан, айлыбызды ойлогон кїчтїї кадрларды 
убагында тарбиялап койбопсуз. Бїт эле курулуштарды сиз макта-
ган райборбордун айланасындагы колхоздор куруп жатышат, ма-
газиндерди ээлешкен дедим.

 Тез-тез кєрїшїп турдук, Россиядан менин жетекчи илимпоз 
агайларым келгенде коноктоп, Чолпон-Атадагы апасынын їйїн 
кєргєздї. Сиўдиси Ысык-Кєл районунун исполкому, таякеси ака-
демияны 25 жыл башкарган академик Курман Гали Каракеев экен. 
Персоналдык пенсияга чыгарууга кїчїм жетпеди, шарты бар оору-
каналарга дарыланганга шарт тїзїп бердим. 

 Эжеке биздин мектепте иштеген учурда областа жалгыз мате-
матик эмгек сиўирген мугалим наамын Сулайман Мамарасуловго, 
алдынкы мугалим катары атама “Урал” мотоцикли жана “Эл агар-
туунун отличниги” деген наам берилген. 

 

* * * 

 9-класста окуганыбызда бизге класс жетекчи болуп Ош пе-
динститутун Лениндик стипендия менен бїткєн Рахман Бекте-
нов агай дайындалды. Агай жаўы доордун адамы эле. Химия, 
биология сабактарынан мурда жетишпей жїргєн окуучулар эў 
жакшы окуй башташты. Себеби, ар бир окуучунун єзгєчєлї-
гїнє жараша тїшїндїрєт, тоого экспедицияларды уюштуруп, 
дары чєптєрдї, зоолордогу мумияларды кєрсєтєт. Химиялык, 
биологиялык анализ жасаганды институттагыдай кєрсєтїп, эр-
теси айдоо жерлердеги топурактын составындагы щелочторду, 
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жер кыртышын изилдєєнї їйрєткєн. Фотоаппарат менен иш-
тєє кружогунда окуучулар класска батпай калат. Єзї кошуна 
Правда (Борко) кыштагынан болгондуктан, жєє барып келчї. 
Їйлєнїї тоюна классыбыздагы эркек окуучулардын баарын 
чакырды. Ал учурда кїйєє жолдоштор катар тизилип ырда-
шат, жаўылмач айтышат, кыз тараптагылардын суроолоруна 
тамаша кошуп жооп беришет. Ушул процесс “Кїйєє жандоо” 
деп аталчу. Бизди досторуна кошуп, кїйєє жандоого тиздирди. 
Эч бир мугалим окуучуларын мындай сыйга аралаштырбаса 
керек эле. Агай бизди єзїнє ашыкча берилтип алгандыктан, 
химия, биология сабагын эў жакшы окудук. Эгерде башка оку-
туучулар да предметтерин сїйдїрє билгенде класстагы окуучу-
лардын баары университетерди бїтмєк, элге агайдай кызмат 
кылышмак. 

 Биздин билимканада отуз жыл ичинде мугалимдерибиз дал 
ушундай сїйїї менен окутушат. Окуучуларды єз балдарыдай 
жакшы кєрїшїп, жатаканадагыларды їйлєрїнє ээрчитишип, та-
мак-ашын беришет. Ошондуктан, 100% окууга єтїшєт, эў жакшы 
дипломдорду алышат. Ар бир бїтїрїїчї билимкананы экинчи їйї 
катары кєрїшєт деп ойлойм. 

* * * 

Англис тили мугалимдери 5-класстын окуу китебин кайталап 
окута берчї. Себеби, бир жылдан кийин которулуп кетишчї. Ан-
жияндан англис тили факультетин бїткєн чечме-сайлык Жамаш 
агай эсибизден чыкпайт. Артикуляциябызды єзгєртїїгє аракет-
тенди. Райондогу эў кыйын англис тил мугалими Мукуш агай ко-
шуна айылдан бир жыл каттап окутту. Ошентип, 5-класстын окуу 
китебин тєрт жолу кайталап окуганыбыз аспирантурада мага чоў 
пайдасы тийди. Кєрсє, окуу китептерди кєп кайталап, єз алдынча 
окуган окуучулар келечекте кандай кесип болсо да эў жакшы єз-
дєштїрїп кетет экен. Бул ыкманы билимканада ар дайым колдо-
нуп жїрєбїз. 
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* * * 

Райборбордон єз айлына каттап иштеген Самат Мамытов агай 
каникул учурунда бизге аябай чоў акиташ бышырчу эки оро каз-
дырып, Тїндїк Єтпєскє кире бериштеги акиташ болчу таштарды 
кєрсєтїп, тракторлорго жїктєп алып келип бир таш, бир кємїр 
кылып тиздирип чыкты. Оронун тїбїнєн отту тутандырып, ылай 
менен орону кємдїрдї. Окуу ачылганда келсек укмуштай таза аки-
таш болуптур. Агай элге бекер таркаттырды. Бизге болсо доскага 
жазчу бор (мел) жасоону їйрєттї. Кислоталар, щелочтор менен 
иштєєнї лабораторияда їзгїлтїксїз їйрєтчї. Бир жолу агайдын 
алаксып турганынан пайдаланып, пробиркадагы суюктукту тєк-
пєй туруп їстїнє кїкїрт кислотасын куйганыбыздба чоў жарылуу 
болуп айнектер, пробиркалар талкаланып, кудай сактап єзїбїз 
соо калдык. Ємїр бою кислоталардан этият болуу сабагын ушин-
тип алганыбыз эсимде. 

 Самат агайдын атасы Мамыт аксакал фронттон эки бутуна 
жыгач (сокуга окшош) кеп кийип келгендиктен, эшеке мингизип, 
тїшїрїп турушчу. Улак чабыш болгон жерден калчу эмес. Нечен 
жолу галага эшекчен кирип кетип, тебелендиге калып кеткенин 
кєрдїк. Согуш азабы болбогондо чєлкємгє атагы чыккан чоў ча-
бандез, балбан болмок. Атама келип “досуўду качан кыштагыбыз-
га алып келесиў. Балалуу да боло элек, їй салуу оюнда такыр жок. 
Бир сени угат мени тоготпой унчукпай кутулуп кетет. Мен кары-
дым, инилери Бєрї, Турсунбайларга жакыныраак келсин дейм да” 
-дегени эсимде. 

 Самат агай мектепке шаардагыдай кийинип, сабакты берилип 
окутуп кетээринде атасына жолугуп райборборго кетет. Тешебай 
классташыбыз куудулданып, “агай кыштагыбызга келбей калды 
го, ич кийимдериден бери їтїктєп кийгизген жерден ким кетсин” 
деп кїлгєнїнє маани бербептирбиз. Кийинчерэкк атасынын їйї-
нїн жанына там салып, уул-кыздары элди ойлогон атуулдар болуп 
чоўоюшту. Самат агайдын эл-журтка, билим берїїгє жасаган улуу 
иштери жєнїндє шакирттери, жакындары жазышат деген ойдобуз. 
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§ 4. КЛАССТАШТЫК КЇНДЄРДЇ БАЯНДАГАН 
ОЙ-ТОЛГООЛОР

1. Марапат БЕКТАШОВА 
Биздин їй кыштагыбыздын эў четинде болгондуктан, колхоз 

дан эгиндерин жыйнаар замат саанчылар чатырларын тигип, ко-
шуналарыбыз кєбєйїп айланабыз щаўга бєлєнїп калат. Эў коно-
гу кєп малчы Бекташ аксакал жаштайынан тилден калып, кулагы 
укпаса да єз ажары менен балдардын да, чоўдордун да сїймєнчїгї 
эле. Кїнї-тїнї малдын ичинде болушса да таза жарашыктуу кийи-
нишип, улуу кызы Марапат бизге кызылча бышырганды їйрєтїп, 
кызыктуу окуялар менен шыктандырганы эсибизде. Окуу ачыл-
ганда бизге классташ экендигин билдик. Жогорку класста окуга-
ныбызда комсорг, мектеп активисти болуп коомдук ишке такша-
луубузга їйрєттї. Иниси Карим мектепти тартиптїї эмгекчилдиги 
менен айырмаланган окуучу болуп аяктады. Менин мугалимдик 
жумушум Каримдерге класс жетекчи болуудан башталган. Бекташ 
аксакал эс алууга чыккандан кийин билимкананын коопсуздугун 
карап, окуучуларга тартиптїї болууну їйрєттї. 

 
2. Катча ГАПЫРОВА 
Саанчылардын ичинде єзгєчєлєнгєн Саадат эже менен Гапыр 

аксакалдын чатырына колхоз жетекчилери тез-тез келишип, акыл-
дашып кетчїдєй сезилчї. Кєрсє, Саадат эже Жогорку Советтин 
бир канча жолку депутаты экен. Уул -кыздары тынымсыз сїт тар-
тышып, келген конокторго чуркап кызмат кылышчу. Тиричилик-
тин майын чыгарган Катча менен 7-класстан баштап бирге окудук. 
Экєєбїз шерик болуп 500дон кирпич куйганыбыз эстен кетпейт. 
Бир топ жыл айлыбыздагы дїкєндєрдє алдыўкы сатуучу бо-

луп иштеген учурда классташтарга саламыбызды жеткирип, бизге 
омоктуу ойлорун айтып, кїлїп-жайнап, сый кєргєзїп классташ-
тарга болгон сагынычыбызды толтуруп турган кызматын кайтар-
ган деле жок окшоймун. Азыр кошуна Кыргыз-Ата айлында їлгї-
лїї турмуш улап, ажылык парзын аткарып, атактуу ишкер айым 
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болду. Иниси Жапар республикада белгилїї коомдук ишмер, де-
путат, Борбордук шайлоо комиссиянын жетекчилеринин бири. 
Менин Айтибек инимдин классташы, досу болгондуктан Жапар 
биздин їй-бїлєнїн да сыймыгы. Катчанын бир туугандары ата-
энесинин жолун улап, элдин жїгїн кєтєргєн инсандардан болгон-
дугу жердештеринин сыймыгы. 

 
3. Гїлїм ЖУНУСОВА 
Саанчылардай эмгекчил Майра эже менен Жунус аксакалдын 

їйїнє апамды ээрчип барып калдык. Акталган гїлгє оронгон ко-
роо кадимки шаардагыдай таптаза їйдє эки бети кыпкызыл кыз 
келиўиздер деди. Жунус аксакал райборбордо жыгач кампасын-
да иштегендиктен, улуу кызы єзбек мектепке барыптыр. Биринчи 
класста эки-їч ай окуп калганыбызда биздин класска ак фартукчан 
баягы кыз кошулду. Агайыбыз сабакка кирээр менен биз “саламат-
сызбы” деп айткычак ал кыз шашыла ордунан туруп “Ассолоом 
алейкум дамла” дегенде баарыбыз каткырып калдык. Атам “кїл-
бєгїлє, бул кыздын аты Гїлїм Жунусова” деп тааныштырып аны 
мени менен бир партага отургузду. Окуучулар “эми сен Гїлїмдї 
аласыў” деп экєєбїздї чычалатып жїрїштї. Гїлїм бир сырлуу, 
аз сїйлєп унчукпастан сабакты тыкан окуган чечкиндїї аракет-
тери менен єзгєчєлєнгєн классташыбыз. Азыр болсо баатыр эне, 
уул-кыздарын татыктуу тарбиялап жашоонун ырахатын їй-бїлє-
сї менен сїрїп жїргєн кыргыздын бир Умай энеси. Иниси Шаран 
политехникалык институтка окуп жїрїп аскерге кетип, Сахалинде 
биздин айылдан чыккан алгачкы матрос, балык уулоочу траулер-
дин капитаны болгонун укканбыз. Дагы бир иниси Абдраим да 
Кант шаарчасынын милиция жетекчилеренинин бири болуп, ка-
питандык жарашыктуу формасы менен Жаўыбай тагасындай кой-
койгон инсан болгондугун кєрїп єтє сыймыктанганбыз. 
Атасы Жунус аксакал жер которуп, тууган издеп, башка айыл-

га кеткенине кыштактагылар єтє єкїнїп жїрїштї. Кызыл-Кыяда 
аксакал менен эл аралык семинарда жолуктук. Жунус аксакал чоў 
мечитте кызмат кылгандыгын айтып мени кучактап кєзїнє жаш 
алып, айылдыктарды бирден сурап чыкты. “Силердин їй-бїлє-
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ўєргє ыраазымын, иниў Маккамбай Шаранды институтка окутту, 
атаў Шеран мага бир туугандай кызмат кылып жїрєт. Сен Абд-
раимге кєз сала жїр” деди. Бир топ жыл Баткен тараптагы семи-
нар-чогулуштарыбызга аксакал болуп катышып жїрдї. Ошол 
учурдагы сїрєтїн китепке сунуш кылдык, телевизорго насаат сєз-
дєрїн жаздырдык. “Кызыл-Кыяга жакын жерден (Тєєлєс) жерги-
ликтїї бийлик їй салууга жер бєлїп берди, туугандарымды да тап-
тым” деп кубанганы эсимде. Бирок, “туулган жеримден туура эмес 
кеткен экенмин” деп улутунуп койду. 
Ошентип, жашы жїзгє жакындап калганда кєўїлї жайланып, 

дербиштик жашоону да насибинче кєтєргєн тарыхый инсандар-
дын бири болду. Эл тамашалап “Жунус мойлоо” деп эркелетип 
койчу. Себеби, муруту єзїнїн кумири Буденныйдыкындай узун 
эле. Гулїмдїн балдары тайне – таятасы, таякелери жєнїндє кы-
зыктуу китеп жазат деген їмїттєбїз. 

4. Бактыгїл МАЛАЕВА 
Колхоз жїгєрї айдаган талаанын ортосунда кечээ жакынга че-

йин “Мала аканин талы” деп аталган эки чоў тал бар эле. Кийин-
черээк Мала аксакал ал талдардын тушундагы кїнгєйгє єрїк кє-
чєттєрїн тигип, кїн алыс эшекчен келип сугарып тураар эле. Чоў 
кызы Бактыгїл биздин классташыбыз. Ар дайым тыкан кийинип, 
дептер тетраддарын таза тутуп, ашыкча сїйлєбєгєн, окууга дил-
гир классташыбыз азыр да салабаттуу, сєзїндє турган, баштаган 
ишин аягына чыгара билген биздин сїйїктїї курбубуз, данакери-
биз. Райондогу бир канча сельсоветтерди башкарган айлыбыздан 
эў алгач борбордук партиялык мектепти аяктаган коомдук жана 
партиялык ишмер Адалат эженин Бактыгїл жакын сиўдиси бол-
гондуктан, єз убагында институтка тапшырса єтмєк жана жакшы 
бїтїрїп райком же министр болмок. Башка атайын окууларды 
бїткєнїн институтка эмне їчїн тапшырбагандыгын эч сурай алба-
дым. Бирок, айылда иштеп жїрїп эбегейсиз чоў тааасирлїї айым 
болгондугун билебиз. 
Агасы Абдылбакы ака политехникалык институтка тапшы-

раарда менин иниме окшош болгондуктан, “ордума экзаменге 
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кирип бер” дегенинен онунчуда окуп жатып эў жакшы бааларды 
алып бергени эсимде. Єзїнїн да аракети кїчтїї богондуктан инс-
титуттан кийин чоў кызматтарда иштеп жїрдї, балдары белги-
лїї инсандар. Профессор иним Маккамбай “жїздєгєн кадрларды 
даярдасам дагы эў кыйын окуучум Абдылбакы ака” деп тамаша-
лап калат. Сиўдиси Калийма биздин айылдан Артеке эў биринчи 
болуп барган. Кичине сиўдиси Замирага класс жетекчи болдум. 
Окууга кирїї экзамендерине кружок аркылуу мен даярдаган 18 
окуучунун бири. Техноллогия факультеттин бїттї. Замира менен 
Абдыкаар кїйєє бала экєєнї институтту буткєнчє канатыбыз-
дын алдына алып жїрдїк. Инисинин кызы Жазгїл билимканада 
кєп жылдан бери орус тили сабагын окуткан кадырлуу эжекебиз. 
Бул їлгїлїї їй-бїлє жєнїндєгї китепти Бактыгїл жаздырат деп 
ойлоймун. 

5. Абила АБДАЗОВ 
Їйїбїздїн жанбоор тарабында атам тиккен єрїк бактын баш-

талышында чоў атабыздан калган чоў “Кандек” єрїктїн тїбї та-
бийгий секичеде ар кїн коноктор болчу. Сабактан кийин атам єзї 
айткандай, їлпєттєрї менен узун маек курушаар эле. Биз кичнеке-
йибизде чоў таенебиз небереси Эркайым менен келип ийик ийрип 
олтураар эле. Чоў тайнебиз эски кєз караш менен сїрєткє тїшїїнї 
кїнєє деп эсептегендиктен, байкатпастан сїрєткє тартышкан соў 
иним экєєбїздї сїрєткє тартаарда иним ыйлап, сїрєткє тїшпєй 
кыйнаганда сїрєтчї “шымшык учат” деп алаксытып тартып алды. 
Эртеси Абдаз агай жана бир топ мугалимдер секичеде жамбаш-

тап тамашалашып чай ичип жатышкан. Тамак тартыларда эки 
жаштагы Маккамбай иним “Абдаз шымшык, Абдаз шымшыкты 
кара” деди эле. Кичине кызып калган аяш атабыз “сен Шеран Гїл-
сана экєєўєр мени балдарыўарга “шїмшїк” деп їйрєтєсїўєр да” 
деген боюнча тамакты ичпей, коноктор суранганына карабай таа-
рынып кетип калды. Кєпкє чейин таарынып атама сїйлєбєй, наа-
разы болуп жїрїптїр. Агайдын кыжыры єтє тез кїтїїсїз келген-
диктен теўтуштары “Абдаз – тараў” деп тамашалашат экен. Дагы 
бир жолку келгенде инимди чакырып, “мени эмнеге шїмшїк де-
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диў десе, “оона–оона, шымшык, шымшыкты кара” дегенден кийин 
чын жїрєктєн кучактайын дегенде иним качып кетти. 
Агайдын данектей уулу Абила менен он жыл теў бир класста 

окудук. Каникул учурундагы эшекчен уйларын жетелеп Кызыл-
Аяк кыштагынан дарыянын боюна бир топ балдар менен келээр 
эле. Жусубалы, Ємїрзак, Тешебай, Жусуп (Ражапов) ж.б. аябай 
кызыктуу оюндарга алек болуп, кїн батаарда кетишет. Ошентип, 
Абила жїрєгїмдєн берилген досума айланды. Кол жазмасы нача-
рыраак болгондуктан биофака єтпєдї. Областтык олимпиаданы 
жеўїїчїсї кийинки эки жыл катары їч экзаменден беш алып, кыр-
гыз тилинен сочинениеден єтпєй калып жїрдї. Суранып жїрїп 
даярдоо курсуна окуганга макулдугун алып курсташтарым Мам-
расул, Мадандардын батирине жаткырдым. 
Кайрадан сочинение жазуу керек. Институтта башкы электрик 

болуп иштеген Адил (Мураталиев) акага кайрылсам “чоў залга 
кино койчу айнектен эркин теманын аталышын билип, кыскача 
жазылган сочинениени (шпаргалаканы ) алып киремин” деп ку-
бантты. Атам Абдаз досуна “Алимди (Маматов) Ошко кошо ала 
кет, ал єтє жакшы жазат” дегенин аткарбастан, “мен да жогорку 
билимдїї географмын китептен эле кєчїрїп жазып берем” дегенин 
кийин билдик. Экзаменде бул шпаргалкага ишенген 12 абитуриент 
бир катарга тизилип оллтурушат. Адил ака шпаргалканы Абила-
нын колуна берет. Сочинение єтє ката, маанисиз жазылган їчїн 
баары эки алат. Арасында белгилїї обончу, аткаруучу Кудайбер-
ди (Кудаш) Темиров да кєчїрїп єтпєй калган. Аргасыздыктан 
болгон аракетибизден натыйжа.чыкпады.
Катар-катар окууга єтпєй Абила аскерге Ыраакы Чыгышка 

кетти. Жума сайын кат жазышышып турдук. Аскерден келгенден 
кийин окууга такыр тапшырбай койду. Мен окуумду бїтїп му-
галим, аспирантура, академия, аскердик кызматта (Камчаткада) 
болдум. Келген сайын Абилага жолугам, бир аз бутума турсам эў 
биринчи сени їй-бїлєў менен борборго алып кетем, бїт кыйын-
чылыктар артта калат деп жалдырайм. Сен єзїў сїйгєн Гопалдын 
(Сангам) ырларын мандолинден чертип, ырдап берчи деп тамаша-
лайм. Коомду єзгєртєбїз сендей таланттулар окууга єтє турган 
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система курабыз деп ишендирїїгє аракеттенем. Ал болсо песси-
мизм отуна тїшїп, “турмуш оорлошуп бара жатат” деп улутунат. 

* * *

Атамдын тапшырмасы менен Фрунзе, Новосибирск, Моск-
ва, Алма-Ата, Ташкент шаарларыда окууга даярдоо аракеттерди 
їйрєнїп, “Ноокат” математикалык билимкананы тїзїїнї ойлоп 
табып, негиздеп, уруксаат кагаздарын алып мугалимдерди так-
шалтып, акысына бир тыйын албай кїндєп-тїндєп илимий же-
текчилик кылуубуздун натыйжасында отуз жыл ичинде 1073 Аби-
ладай окуучулар парасыз институттарга єтїп, парасыз эў жакшы 
аяктап элдин кызматын кылышууда. Алардын ичинен 120 кызыл 
аттестат, 34 алтын медаль алышып, 20дан ашык илимдин канди-
даттары, докторлору чыгышты. Окуучулардын жарымынан кєбї 
биздин Кара-Таш айлынын окуучулары. Азыр 250 окуучу окуп, 
отузга жакын мугалим – тарбиячылар жан їрєп иштешип, респуб-
ликага таанымал элдерди тамшандырган инсандар.

 Билим берїї мыйзамын єзгєртїїгє, бирдиктїї тестирлєє 
системасынын тїзїїгє, институтка кирээрде диктант, сочине-
ние жазбай турган, Абиладай кыйналбай турган билим алуу 
системасын куруунун башында туруп, билимканачыларды жан 
-дилибизден шыктандырган, жалынган кїндєрїбїздї берген 
Жаратканга ыраазыбыз. Билимкананы ийгиликтїї иштеп ке-
тїїсї їчїн мага эў кыйын иш директорлорду такшалтуу, аларды 
ишендирїї, борборго, чет єлкєлєрдє стажировкалардан єткє-
рїї болду. 30 жылда 7 директор такшалды, башка кызматтарга 
барган жерлерин да єзгєртїшкєн улуу инсандарга айланышты. 
Мугалимдерибиз элибиздин “Алтын фонду” десек жаўылыш-
пайбыз. Эў кїчтїї университеттин мугалимдеринен интеллек-
туалдык деўгээли жогору. Республикабызда бир гана Бишкекте 
№61-мектепти жана Ноокат билимканасын аяктаган окуучулар 
гана 100% институттарга єтїшєт. Калган 2236 мектептин бири 
да бул эки мектепке азырынча жете алышпайт. Бул ийгиликтер-
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ге коомчулук эбак ишенди десек болот. Орусча, англисче сїй-
лєєдєн гана жетишпей келе жатабыз.

* * * 

СССР таркап эгемендїїлїк алган 1990-жылдарда элдин баа-
ры эле єтє кыйналды. Белгисиздик, турмуштун оорчулугу кєп-
чїлїктї їмїтсїздїккє тїрткєндєй болду. Колумдан келген кїнї 
Абиланы Бишкеке алып кетем, окутам деген ойлорум ишке 
ашпай тургандай сезиле баштады. Коомчулуктагы кыйынчы-
лыктар Абиланын ден соолугунун начарлашына алып келди. 
Билимкананын жатаканасына азырынча кєз салчу жумушка да-
йындатып, колумдан келгенче кємєк кєрсєткєнгє аракет кыл-
дым. Аз калды, турмуштун оўолуу жолу башталды, эч нерседен 
чочуба деп кучакташып, єткєн-кеткенди сєз кылып кєўїлїм бир 
аз тымчып жєнєп кеттим. Бул акыркы жолугушуубуз экендигин 
сезбептирмин да. 
Балдары бой тартып, таанымал инсандарга айланышты. 

Шаардан їйлєрдї алышып, апасы Маликанын кадырлуу жа-
шоосуна шарт тїзїштї. Мен кєргєн кичинекей уулу Замир би-
лимканада, андан кийин Ислам университетитнде окуду. Еги-
петке окууга барам деп кайрылганда “12 жыл убактыў кетет, бир 
туугандарыўдан апаўдан алыстайсын, андан кєрє бир єнєрдї 
їйрєн” деген кеўешимди айттым. Чоў ишкерликти їйрєнїп, эл 
кызматын аркалап калганыга Жаратканга чексиз ыраазыбыз. 
Абиладай турмуштун оорчулугун элдин кєпчїлїгї башынан 

єткєрдї. Согуштан кийин муундардай эле акыркы 30 жыл элге 
кєп тїйшїк алып келди. Мектепти єтє жакшы окуп, чет тилде-
рин, орусчаны билген жана жок дегенде бир єнєрдї єтє жакшы 
єздєштїргєн адам кыйналбай турмуш курап кетээрине эл ишен-
ди. Кєз караштар єзгєрїп, дїйнєдє жашаган 7 миллиард элдин 
эў алдыўкы єлкєлєргє катарлаш болууга ишенген жетекчилер, 
ишкерлер, кесипкєйлєр, окумуштуулардын саны жылдан жылга 
кєбєйїїдє.
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* * * 

Кыргызстанда таанымал инсандар, ишкерлердин дээрлик кєп-
чїлїгї айылдан кичинекей тїйїнчєгї менен эле келген адамдар, 
шаарда аларды деле эч ким кїтїп алган эмес. Жакшы адамдар кєп 
болгондуктан, аларды аркалап жїрїп єз кыялдарына жараша Жа-
ратканыбыз, табиятыбыз колдойт экен. Кыргызда “арканыўды 
алыс ташта” дегендей, ким улуу тилек кылса ал орундалаарын тур-
муш кєрсєттї. Бирок армандар эч качан толбойт, турмуш ушин-
тип улана берет экен.

6. Амат НУРДИНОВ 
Атам кесиптеши Нурдин агай менен кєп тамашалашып сїйлє-

шєєр эле. Агайдын уулу Амадали (Амат) менен бир класста окуп 
калдык. Амат менен достугубузду математика сабагы тїптєдї 
десек болот. Ачык-айрым, айтканынан кайтпаган, адабий китеп-
терин кєп окугандыгы менен айырмаланып турчу. Кыялкечтиги, 
адабий каармандардын эрдиктери, сезимдери менен жашап, ком-
сомолго да эрте єттї. Комсомол билетинин ичинде жакшы кєргєн 
кыздын сїрєттїн салып алаар эле. Сїрєтїн кєрсєт деп талашып 
кетип, комсомол билетин мен сууга агызып жибердим. Комсомол-
дон айдалып кетем деп мага аябай капа болду. Жакын туугандары 
алыста болгондуктанбы, же їйї мектепке жакын болгондуктанбы, 
сырттан келген агай-эжелер Нурдин агайдын бир бєлмєсїндє жа-
шашаар эле (Кудайберди агай, Кундуз эжеке ж.б.).
Мединститутка биринчи жылы єтпєй калып, колхоздун бир ко-

роо коюн бакты. Мен пединститутка тапшырып, эў жогорку баа 
алсам да, ректордун буйругу октябрь айларында чыкты. Кирїї 
экзамен баракчама ошол кездеги декан М.Абдылдаевдин колу би-
ринчи коюлуп калыптыр. Ал киши тааныштарына гана беш коет 
деген сєздєр таркап, бир топтор студент болбой калуу коркуну-
чунда калганыбызды “талаштар” комиссиясына кирип, экзамен-
дерди кайрадан текшергенде билдим. Ошол учурда апам жолдо 
Амадалиге жолугуп калса “Ємїрзак студент болуп калсын, койчу-
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ман болуу азап экен” дегенин апам азырга чейин айтат. Кийинки 
жылы Амадали студент болду, агасы Жанибек акадай таанымал 
врачка айланды. Мединститутта аскердик тартип барлыгын, эў 
кыйын экзамен философия (проф.Абдылдаев) экендигин жомок 
кылып айтып берчї. 
Мурза Гапаровдун жаўы чыгармаларын биринчи Амадали 

алып келээр эле, анан биз калган кызыккандар талашып окуур 
элек. Мурза Гапаров биздин айылдан болгондуктан, чыгарма 
каармандары, жалгыз аяк жолдору, дарыялардын шоокуму, ка-
тар-катар тизилген тегирмендер кєз алдыбызга тартылып тураар 
эле. Ар бир чыгарманын башынан аягына чейин талдаганга аракет 
кылчубуз. Алыкулдун ырлары, Сыдыкбековдун Орускулу, Жюль 
Верндин Сайрес Смити, Нэмосу, Соловьевдун Кожо Насридини, 
Ботобай тєкмєнїн небереси Мадамин агайдын тєрт жыл эрикпес-
тен окуткан эпостору сїрєттєгєн каармандары менен кошо жїр-
гєндєй кыялданып чоўойдук.

* * *

Билимкана тїзїлєєр менен биздин айылды кантип оўдойбуз де-
ген ойлорубузду колдогон эў алгачкы адам да Амат болгон. Кайра 
куруу доору бизди ойгото баштаган мезгилде билимканага 12 адам 
чакырдык. Кїн тартибинде бир эле маселе – айлыбыздагы социал-
дык проблемаларды кантип чечебиз. Эски “Калинин” колхозун 
мурдагы чек аралары менен кайра калыбына келтирїї їчїн демил-
ге топ тїздїк. Райком тараптан келген эки адам келишпес каршы 
болушту. Электр тегирмени, тактай тилчї пилорама, жолдорду 
оўдоо, жаўы мектептерди, спортзалдарды салуу ж.б. маселелерин 
чечїї жолдорун издєє каралды. Устав долбоорун даярдоо, эски 
картасын тактоо, пилорама табууга мен убада бердим. Уюштуруу 
топко жетекчиликти Аматка тапшырдык. Текшерїї комиссияга 
башчылык кылууну Эсенбай Бекешов колго алды. Тез эле эл аябай 
бирикти. Айдоо жерден райборборго 500 чек берээрде Абсатар 
аяш ата жолго туурасынан жатып алат. 
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Май айынын аяк ченинде ошол учурдагы. Ош обкомунун же-
текчиси Їсєн Сыдыков вертолет менен учуп келип, удургуган эл 
менен жолугуп, “колхозду бєлбєсєк болбой калыптыр” дегенде 
Ноокаттын райкому Турдубаев мырза караманча каршы болот. 
Обком элге кайрылып, “колхозуўар бєлїндї, Ошто абал курч, 
жаштарды жєнєтпєгїлє, бул менин аксакалдардан суранычым” 
дейт. Эл калпактарын асманга ыргытып, кубанып макул болушат. 
Бир жумадан кийин Ош окуясы башталат (1990-жыл, 4-июнь). Ка-
раташтык аксакалдар убадасында турган менен бул каргашалуу 
окуяда каза болгондор, элди жараштырууга аракет кылып тынч-
тыкты орнотууга катышкандар кєп болду. 
Республикада эў алгачкы бєлїнгєн “Чечме-Сай” колхозудан 

кийин Таласта бир колхоз бєлїнїп чыкты. Беш-алты жылдан ки-
йин кєпчїлїк колхоздор єзїнєн-єзї тарады. Биз эски чек арала-
рыбызды тактап алганга араў їлгїрдїк. Чындык калыбына келди. 
Амадали досубуз айыл кеўешинин тєрагасы болуп шайланат. 

Эл кубанганынан чек араларды эски карталар менен бєлїшїп, эки 
жыл катары менен акча албай иштеп беришкен. Турдубаев жу-
мушсуз їч ай Ноокатта калып колхоз жетекчилигин кєзємєлдєп 
жумушчу топ кыялданган кєп маселелер чечилбей калгандыктан, 
эл атактуу Жумабай Палванды колхоз жетекчилигине алып кели-
шет. Натыйжада айдоо жерлер, бак дарактар такталып, социалдык 
маселелелер чечиле баштайт. Жыгач тилчї “пилорама”, электр 
тегирмендери, дїкєндєр ачылып, билимкананы кєргєнгє респуб-
ликанын бардык чоўдору келип, тажрыйба алмашчу семинарлар 
байма-бай єтїп, сырттан гранттык жардамдарды алып келїїчї 
фонддор кєбєйїп, англис тилин їйрєтїїчї волонтерлор келип, 
бїтїрїїчїлєр толугу менен бюджеттик орундарга парасыз окууга 
єтїї салтка айланып, областтык – республикалык олимпиадалар-
дын жеўїїчїлєрї арбындап, теле-радиолордо байма-бай берїїлєр 
боло баштады. Бектуруш Табалдиев, Абдраим Мамытов, Рахман 
Маманов баштаган журналистерибиз бул жумуштарга эбегейсиз 
салым кошушту.

1994-жылы шайлоодо Амадали менин штабымды башкарды, 
таасирлїї инсандарга бизге тартуу стратегиясын иштеп чыккан-
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дардын бир болду. Азыр уулу Ноокат шаарынын мэри. Биздин 
айылдан чыккан интеллектуал Амадали досубуз аз, бирок, саз жа-
шап єттї. Айылдын бїгїнкїдєй дїркїрєп єсїшїнє салым кошкон 
Амадали элдин эсинде дарыгер гана эмес коомдук ишмер катары 
эскеришет. Бул тарыхый инсандын ойлорун, кыялдарын, баштаган 
иштерин балдары, кесиптештери, доорлоштору улайт деген ише-
нимдебиз. 

7.Апсамат ТАЖИЕВ 
Апсамат менин чоў атамдын улуу баласы Сактандын небере-

си болсо да мен мектепке барганга чейин тааныбайт элем. Атасы 
Тажи чоў ата согуштун ардагери, колу-бутунан жарадар болсо 
да турмуштун єйдє-ылдыйын эрте тїшїнїп, ар тїрдїї жерлерде 
иштеп жїрїп биздин айылга келгенде їй кура элек болгондуктан 
Кызылаяктагы Мамыр аксакалдын їйїндє туруп калат. Атам єзї-
нє куруп бїтїп калган їйїн берип, ал кишинин чегин алат. Апса-
матты биринчи кєргєнїмдє ата-энеси ырымдап койгон чачы бар, 
єтє жоош кєрїнгєн. Сабактарды жакшы єздєштїрїп уюштургуч 
жєндємї, сєздєрдї жамактап мандолинада ойноп баарыбызды 
кїлдїрїп турчу. Мектепти бїтїп эле райондо иштеп, чоў адамга 
айланды. Акчага байланышкан кесипти тандап Фрунзедеги фи-
нансылык техникумду сырттан окуп бїттї. Экєєбїз окшош бол-
гондуктан, математикадан кирїї экзаменге мени киргизди. “Беш 
алба, шектенип калат, тєрт деген баа жетет” деди. Мен їчїн су-
роолор жеўил болгондуктан, билмексен болуп тєрт алуу єтє кы-
йынга турду. Менин студенттик, аспиранттык кїндєрїмдє айылга 
келген сайын кїлїп-жайнап сый менен тосуп алчу. Жєтєл менен 
коштогон бронхит сыркоосун дарылатам деп Новосибирсктеги 
єзїм аспирантурада окуп жїргєн Академгородокко алып барып, 
аспиранттык бєлмємдє жаткырып “Бутейконун” методу менен да-
рылаттым. Бир ай ичинде жакшы жыйынтык болду. Эў негизгиси, 
туура дем алууну, быштак-сїт ичпєєнї, тооктун этин жебєє сыяк-
туу эрежелерди тїзїп беришти, эки жылда оорууну толук унутасын 
дешти. Кээ бир эрежелер бузулса да бїгїнкїгє чейин ден соолугу 
аябай жакшы. Уулу Улукбек биликананын алгачкы бїтїрїїчїсї, 
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физика-математикалык илимдеринин кандидаты, Оштогу жаш ий-
гиликтїї окумуштуулардын бири. 

* * *

Бул кылымдын башталышына чейинки Ноокат районундагы 
пенсионерлердин дээрлик баарынын документтерин тактап, жар-
дам бергендердин бири Апсамат, анын коллегалары Жеенбек, 
Аманов Ражап аксакал, Мамашарип мырзаларды райондо ар бири 
тааныйт эле. Апсамат менен элдин саламдашканын классташыбыз 
Тешебай “Ассолоом алейкум. Ассолом Алейкум” деп тамашалап 
калчу эле.
Мамашарип мырза министр болуп кєтєрїлдї. Орусчаны жак-

шы билгенде Апсаматтын дипломатиясы менен республикада чоў 
кызматка жетїїгє мїмкїнчїлїгї бар эле. Мындай жєндєм менен 
Чїй боорунун тургуну болгондо Москвага чейин кєтєрїлмєк. 
Менин чоў атам чоў уулу Сактандын жєндємїн байкап, 1947-

жылы Кытайга жєнєтєт. Жолго берген акчасына “їй, мал сатып 
алба. Жакшы жайланышканыўда биз кєчїп барабыз. Себеби, мен 
элдин эў арты болуп колхозго кирдим. Кенже уулум Тєлєн 16 жа-
шында комсомолмун деп жїрїп согуштан кайтпады” дейт. Ошол 
учурда Кытайда Гоминдан бийлиги бир аз эркиндик берип, ал жер-
деги элге єзїнчє мамлекет болууга макулдашылып генерал Монуев 
бийлик бутактарын тїзїп жаткандыгын билишкен. Биздин айылдан 
Галбай аксакал атчандар командири катары Монуевге таасири кїч-
тїї болгондугунан, Сактан аксакалды да бир районго асилат (аким) 
кызматка сунуштайт. Бирок, тез эле 1948-1949-жылдары Гоминдан 
бийлиги талкаланып, жаўы бийлик союздан баргандарды кетїїгє 
мажбурлайт. Сактан чоў атанын миўдеген малы атасы айткандай, 
жутка туш болот. Ошол жердеги їйлєрїн, жакындарын таштап, Эр-
кечтам аркылуу айылга келет. Ошончо байлыктан 30 коюн чек ара-
дан алып єтїп, айылга он чактысын араў айдап келген деп айтылат. 
Абдан таарынчак, кыжыл кишиге айланып кеткендей болот. Канча-
лык акыл калчаган, стратег экендигине карабастан Мамайсїп чал 
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жеўилгендигин мойнуна алып, Совет менен жакшы кызматташкыла 
деп єтєт. Калган 20 коюн алып кел деп экинчи уулу Тургунду Чон 
-Алайга мугалим кылып жєнєтїп, жашоого нааразы болуп єтєт. Аз 
болсо да бийлик, байлык бактылуулукту алып келбесин єз башынан 
єткєрєт. Галбай аксакал кайтып келип, колхозго раис болуп калат. 
Їзєнгїлєш жїргєн Алиев аксакал генералдык наамга чейин жетет. 
“Раис болбой эле органдарда жїрє бергенде Галбай аксакал да ге-
нералдыка жетмек эле” деп досунан кабар алганы келген генерал 
Алиев сєз кылды” деп атам їйгє айтып келгени эсимде. Азыркы би-
лимкананын ордунда Калинин 8 жылдык мектепте завуч болуп жїр-
гєн кыргыз тили мугалими Кеўеш Галбаевди генерал “єзїм тарбия-
лаймын” деп алып кетет. Галбай аксакалдын кичїї уулу Маккамбай 
да органда иштеп, айылга кєп жардам берип жїрєт. Кашгар тарап-
та генерал Монуевдин музейи бар экендигин ата-энем, карындашым 
болуп Їрїмчїгє барганыбызды уктук. Монуев союздан да генерал-
дык наам алгандыгын айтып жїрїшєт. Демек, Алиев кыргыздан 
чыккан экинчи генерал десек болот. Экинчи жолу Кытайга билим-
кананын мугалимдери жана колдоочулары болуп барганыбызда 
мен Сактан чоў атанын ал жактагы кызматтарын сураштырганым 
менен архивден издєє мїмкїнчїлїгїн таппадым. Тагам Эргештин 
сунушу менен Ади палвандын кызы менен жолуктук. Ошол кездеги 
билимкана директору Токур Кашкардагы кыргыз интернаты менен 
таанышып чыкты. Бирок, кызматташуу жолун таппадык. Миў адам 
хор менен Манас айткан оюн-зоокко катыштык. Тилеке каршы, Аб-
самат, Тагдыралы чоў аталары кызмат кылган Кызыл-Суу автоном 
областына чакырсак да бара алышпады. 

* * *

Тїнкї тамеки тизим ал учурда чоў сарайда боло турган. Абса-
мат кїлкїлїї тамаша ырларын мандолинде єзїнїн чертїїсїндє 
ырдап берчї: 
Осмо коюп койкоюп, 
Кїлмїўдєп жатып кооздонуп, 
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Кїзгїдєн кийип карасаў, 
Кан жалаган ооздонуп. 
Классташыбыз Тешебай “Апсаматка теманы эле айтып койсоў 

Эстебестей тєгє берет” дечї. Рыспай, Аксуубай, Кудаш, Токон ж.б. 
обончулардын ырларын жатка билип эле калбастан, єзї кошуп 
ырдап бизди уйкудан алаксытам деп жатып єзї їргїлєп кеткен-
де карындашы Максуда тамеки тизген ийне менен тїртїп ойготуп 
тарбияланганына баарыбыз кїлчїбїз. 
Алтынчыда окуганыбызда Ошко цирке барууну уюштурган-

дардын бири Апсамат болду. Кєчмє цирк Оштун Араван кєчєсїн-
дє экен. Топтолуп турсак єзбекче сїйлєгєн хулиган балдар бизди 
ороп, тоногонго аракет кылышып циркти да оўдуу кєрсєтїшпєдї. 
Классыбыз боюнча биз сыйлаган, жакшы кєргєн классташыбыз 
Бїсайра окуган кыздар орто мектепке баралы деп таппай койдук. 
Чоў почтага кирип открытка жазабыз деп гїлдїї, сонун открыт-
каларды Апсамат сатып алдырып, куттуктоо жазып почтага сал-
дырды. Кєрсє, ал открытка баракчасы телеграммалар їчїн марка-
сыз болгондуктан классташыбызга жетпегендигин кийин билдик. 
7-класста класс жетекчибиз Кудайберди агай Ноокатка алып ке-
лип, эстеликке сїрєткє тїшїргєндє да Апсамат ортого олтура ка-
лып, колуна Сервантестин “Дон Кихот” чоў китебин єзгєчєлєнїп 
колуна кармап тїштї. Сїрєттє аппак кагазды кармап тїшкєндєй 
болгонуна алигиче кїлєбїз. Алмабыз єтє кєп болгондуктан, атам 
шериктери менен Єзбекстанга кыш ичи алма сатышат. Кээде мени 
да кошуп алат. “Фергана, Анжиян алманы тандап жейт. Маргалан, 
Кокон тандабайт” деп айтып калчу. Ишемби, жекшемби кїндєрї 
Апсамат согуштун ардагери Тажи чоў атага берилген “Запоро-
жец” машинасы менен Маргаланга майда “Семеренко” алмала-
рын ташыйт, мени да кошуп алат. Ошентип, бир топ акчалуу бо-
луп калабыз. Маргаландын эли жоош, колу жука элдей кєрїнєт. 
Сатуучунун жїзїн тиктебей айткан бааўа сатып алат, тандабайт. 
Базардын ортосунда ванна тураар эле кєбїнчє сабиз, картошка-
ны чайкашат, кээ бирлери бети колун да жуушат. Каптагы алманы 
тєгїп алып жууп жатсам таза кийинген єзбек жигит “бул алманы 
адамдар жейт да, сиз эл жуунган идишке чайкап жатасыз, убалго 
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акыры” деди. Эстесем азыркы чейин уялам. Бул сєз мени ємїр бою 
ойолонтчу багыт болду. Апсамат менен алма сатууга катышып 
жїрїп єзбекче сїйлєгєндї їйрєндїм. Аспирантурада окуп жїр-
гєнїмдє ташкенттик, самарканддык студенттер, аспиранттар таў 
калышчу. Кєптєгєн классикалык китептер єзбекчеге которулган-
дыктан, єзбек адабий тилинде кєптєгєн чыгармалар менен тааны-
шуу мїмкїнчїлїк алганыма да Апсамат себепкер болду. Бара-ба-
ра Апсамат мага классташ эле эмес, тууган экендигин акырындык 
менен сездирди. 
Менин жумушум, коомдук иштерим єтє кєп болгондуктан, Ап-

самат менен мурдагыдай сырдашуубуз алыстап баратканы єкї-
нїчтїї. Бири-бирибиз менен аз кєрїшсєк да тилектерибиз куштун 
канатындай бирге экендигин эстеп кубанып калам. 

 
8. Мєтєр СУЛАЙМАНОВА 
Мектепке чейин тааныгандарымдын бири Мєтєрдїн (Мєтє-

бар) атасы Сулайман чоў аталар жаўы конушка эў акыркылардан 
болуп кєчкєндїктєн, чогуу ойночу элек. Окууга чогуу барып са-
бактан кийин чогуу кайтып келчїбїз. Талкуулаган окуяларыбыз 
бїтчї эмес. Кыздар педагогикалык институтунун математика фа-
культетинде окуду. Каникулга келээр менен окшош сабактарыбыз 
жєнїндє бєлїшїп жїрдїк. Институтту бїтєєр жылында “Б” класс-
тагы айыл чарба институтта окуган Маннап классташыбыз менен 
турмуш курушту. Татыктуу уул-кыздарды, неберелерди тарбияла-
ган, єрнєк, тыў жашаган їй-бїлєлєрдєн. Чечме-Сай мектебинде 
алдыўкы мугалим катары райондогу таанымал эжеке. 
Атасы Сулайман Мамарасулов агай эмгек сиўирген мугалим, 

аракеттїї математик, тажрыйбалуу жетекчи катары ємїр сїрдї. 
Биз окуган Калинин орто мектеби агайдын жетекчилиги менен 
астында чоў алма багы миўдеген терек, чарбасы бар райондогу 
алдыўкы мектепке айланган. Институтту сырттан окуп аяктага-
нына карабай эмгекчилдигинин, тырышчаактыгынын натыйжа-
сында мектеп курсунун математикасын жакшы билген чєлкємдєгї 
бир-эки мугалимдин катарында экендигин институтта окуп жїрїп 
ишендим. Ар бир сабакка єтє даярданып, окуучуларды єз алдынча 
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иштегенге багыттап, эч ким доскада эсепти чыгара албай калганда 
“Ємїрзак, єзїў окуучуларга чыгарып бер” деп азыркы замандын 
улуу педагогдордун деўгээлинде биздин ойлонууга багыттап, чы-
гармачылыгыбызды ойготкон агайыбыз катары эсимде калды. 
Биз окуган Калинин сегиз жылдык мектеби жабылып, айыл-

дын ортосунда жаўы салынган орто мектепке Калининди аты 
ыйгарылган. Сїйїн эжекеден кийин директор болуп кєп жыл Су-
лайман агай иштеди. Директорлук орун чоўдорго керек болуп ка-
лып, агайды мурдагы мектепке Жданов атындагы сегиз жылдык 
статус берилип, директорлука дайындашат. Эскилиги жеткен, эч 
бир шарты жок имаратка келээри менен жергиликтїї аксакалдар-
дын колдоосу (Кеўеш, Шеран ж.б. аксакалдар) менен республика-
га чейин кат даярдашып “Ошстройдун” жетекчиси М.Носиновго 
киришет. Мєтєрдїн апасы Сара чоў энебиз кєлдїн кызы, Ноокат-
ка математиканы їйрєтїї їчїн келип, Сулайман агайга турмушка 
чыккан. Носинов аксакал Сара эжекенин жакын инилери болгон-
дуктан, маселени тїшїнїп, чындыкты ордуна алып келебиз деп 
убадасын берет. Тез эле ал киши Фрунзеге кєтєрїлїп, курулуш ми-
нистри болуп калат. Їч ай ичинде эки кабаттуу заманына жараша 
шарты бар орто мектеп республиканын эсебинен курулуп бїтєт. 
Мектепке эл їч гектар жер бєлїп берип, айылдын атынан “Кара-
Таш” орто мектеби деп аташат. Миўдеген алма , терек кєчєттєрї 
олтургузулуп, мектептин айланасы шаарга айланат. Райондук бий-
лик аксакалдын эмгегин кєрмєксєн болуп, мектептин атын айыл-
га эмгеги билинбеген бир акынды атын коюшуп, директорлуктан 
кетирїїгє аракеттер башталат. 1987-жылы биз математикалык би-
лимкана тїзїп баштаганыбызда жаўы идеяларды колдогон жаўы-
чыл аксакалдар менен бирдикте мектептин бир бєлїгїн алма-терек 
багы менен таланттуу балдарга деп єткєрїп беришет. Сулайман, 
Абан, Шеран агайлардын колунда окуган окуучулардан ондогон 
илимдин кандидаттары, профессорлор чыгышты. Ошентип, Кара-
Таш илим-билимдин, интеллектуалдардын айлына айланды. Би-
лимкана тїптєлгєндєн бери Мєтєрдїн инилери Токур (Мукуш), 
Мїдїш (Абдимитал) їзїрлїї иштеп келе жатышат. Токур агай 8 
жыл директор болуп иштеди, жыйырма жылга жакын Ноокат ра-
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йОНОсунун жетекчилик кызматтарында иштеген. Райондогу эў 
алдыўкы математик. Билимкананын илимий жетекчиси, тїптєгєн 
адам катары мен Токурдун, Мїдїштїн эмгектерине єтє ыраазы-
мын. Бишкек, Ош, Тїркия, Кытайда єткєрїлгєн семинарларга, 
кыдырууларга катыштырганыма сыймыктанам. Мїдїш жогорку 
билимдїї физкультура мугалими катары билимкананын, айлы-
быздын, райондун спортчулары республикага чейин даўазалаган 
агай. 
Мєтєрдїн эжеси Мукарам эженин кызы “Тєєлєс” орто мекте-

бинин директору, кайын сиўдиси Уркуя Салиева атындагы мектеп-
тин директору. Мєтєрдїн чоў агасы Мукуш (Мухамед) агабыз ра-
йондун ветеринардык кызматын уюштурган, жетектеген коомдук 
ишмер. Мен студент кезимде институтта жолугуп, 1 сом бергени эч 
эсимден кетпейт. Аспирантурада окуп айылга келип, кайра-кайт-
канымда Ноокаттагы универмагка кире калсам мага чак келе тур-
ган 48 сомдук тери (замщевый) костюм бар экен. Менде атам апам 
берген 25 сом акчам, самолетко билетим бар эле. Дароо райОНОго 
Токурга келип, 25 сом карыз берип тур, бир ай ичинде почтадан са-
лам дедим. Ошентип, костюмду алып, Новосибирск аэропортуна 
тїшкєнїмдє чєнтєгїмдє 1 сом акча калыптыр. Стипендия берген-
ге чейин дагы бир ай кїтїїгє туура келет. Айылда жашагандардын 
кєпчїлїгїнє шаарларда окуган, же иштегендер жыргап эле жаша-
гандай сезилчї. Сандалып квартираларда жашап, кээде карызга 
батып, паспортубузду эч жерге каттай албай, намыс їчїн окуга-
ныўды же иштегениўди эч ким деле тїшїнбєйт экен.

9. Айымкыз АСАНОВА 
Атамдын чоў агасынын кемпири Зебе чоў энебиз биздин їй-

бїлє їчїн Умай эне катары эле. Апам тєрєт їйїнє кетээрде “чоў 
энеўди чакыр” деп мени жєнєтєт. Ал киши эч нерсени сурабастан 
шашылып келет. Кичинекей небереси Айымкызды ээрчитип алат. 
Апам тыўыганча бизди карайт. Ак кєўїл, аз сїйлєгєн тыкан адам 
эле. Тєркїнї Оштун жанындагы Жапалактыктар жєнїўдє сєз бол-
гондо жашарып кеткендей сезилчї. Менин чоў энемдин таекеси да 
Жапалактан болгондуктан, карым-катнаш жакын болуп, кєпчї-
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лїк туугандарга куда-сєєк байланыштарды тїзїїгє чоў энем се-
бепчи болгон. Чоў энем Жамбы Аравандын Маркс деген жеринен 
Ємїрзак байдын кызы болот. Атасы кулака тартылып дайынсыз 
болгондуктан, мага єзїнїн атасынан аты коюптур. Тєркїндєрї 
жашаган элди азыркыга чейин “Бай кишинин балдары” деп ата-
шат экен. Кашгардан тыныке, Казань шаарынан уста алып келип 
салган (1890-жылдары) їйї 1970-жылдарга чейин кохоздун конто-
ру болуп турганын атам мага кєрсєтїп келген. 
Мен їч жашка чыкканда чоў энем єтїп кеткенде “эмнеге Айым-

кыздын энеси бар, менин чоў энем эмне їчїн каза болду?”- деп ый-
лаганым элес-булас эсимде. Адалат эжебиздин улуу кызы Айым-
кызды Зебе чоў эне, кайда барса ээрчитип, эрке кылып чоўойтту. 
Эркеликтенби, сабакты ортодон жогору окуду. Жакшы адамга 
турмушка чыкты. Ошто органда ийгиликтїї иштеп, уулдуу болгон 
учурда єтїп кетет. Биз студент элек барбапалаўдашып чайга ча-
кырып маўдайы жарык їй-бїлє курушкан. Турмуштун оорчулугун 
тартты. Кийинчерээк бизди окуткан таланттуу математик Абан 
агай менен турмуш курушту, їй салышты. Агайдын жоктугун бил-
гизбей эл журт ичинде барктуу ємїр єткєрїїдє. Жакшылык гана 
каалайбыз.
Учурунда Фрунзе шаарынын четинде жайланышкан Тєкєлдєш 

деген айыл болгон. Шаарга жакын болгондуктан, окууга мада-
ниятка дилгир инсандар кєп чыккан. Тєкєлдєштїн тєрт кызынын 
эў башында Сабира Кїмїшалиева баштаган жїздєгєн белгилїї ин-
сандар чыккан. Жапалак да Оштун чеги болгондуктан, Орто Азия-
га таанымал жїздєгєн єзгєчє адамдар чыккан. Биз билген Кур-
манжан датка да Жапалактыктардын урпагы. Менин чоў атамдын 
апасы, кийинчерээк кемпири Жамбы чон энебиз, Зебе чоў энебиз 
бир туугандардын уул-кыздарынан тарагандар. Каттоону їзбєй-
мїн деп аракет кылган Жамбы чоў энебиз биздин туугандардын 
кєпчїлїгїн жапалактыктарга, мадылыктарга куда-сєєк кылганга 
аракет кылган. Їйїбїз тийишип турган Абдрахман чоў атанын 
кемпири Мємї чоў энебиз да ошол тараптан. Кызы Саипжамал 
эжебиз Абдрахман чоў атабыздын небереси Шакир, Сайдали, Аб-
закир акелердин, Канайым эжени балдарына эже болуп эркелетип 
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жетелеп жїргєнїнє мен сыймыктанам. Мємї чоў эне менен Саип-
жамал эжебиз кєтєрїп чоўойткондордун ичинен республикага 
белгилїї инсандар чыкты. Тєрє Зулпукааров, Шайырбек, Жеўиш, 
Равшан ж.б. 

 
10. Марипат БАКЫЕВА 
Айылдан бєлїнїп, эски конушта Исламдын дєбєсїнїн тїбїн-

дє жашаган эки їй-бїлє бар. Бири Асан аке тегирменин карайт. 
Экинчиси, Бакы аке инилери менен комбайн айдашат. Биринчи 
класска ак фартукчан, тыкан таза кийинген Марипатты (Мару-
фат) Бакы аксакал мектепке алып келди. Бир жылча окугандан 
кийин сабака келбей калды. Орус тил эжекебиз Мария Александ-
ровна классыбыздагы окуучуларды ээрчитип алып їйїнє окууга 
келбеген себебин билгени бардык. Апасынын буту ооругандыктан, 
бїт тиричилик Марипаттын колунда экен. Энесин карап окубай 
калды. Эжекебиз ушунча алыс жол басып, бизди алып келгенине 
бушайман болуп, эжекебиз орусча єзїнчє кобурап кєзїнє жаш ал-
ганына кєп деле маани бербептирбиз. Балким, алыскы Орусияда 
калган жакындарын эстесе керек. 
Бакы аканин уулдары Сакы аке, Садык техникага жакын, шаар-

дагыдай жїрїм-турумдуу, адамгерчиликтїї кишилер болуп чо-
ўоюшту. Бул айылдан алыс ээн жердеги эки їй мага єтє табыш-
мактуу сезилчї. Асан аксакал уулу Асылбекти ээрчитип айылга 
єтїп калаар эле. Асылбек колунан комуз тїшїрбєй “Асылбегим 
баатыр, чабып келе жатыр” деп ырдап калаар эле, мектепти аякта-
гандан кийин маданият їйїндє да иштеп жїрдї, кичине иче койчу, 
кокустуктан отузга чыкпай єтїп кетти. Бул эки їйдїн арыраагын-
дагы їйдє кемпир уулу Арзыбай менен жашачу. Арзыбай аке 
кошуналарынын таасиринен техникага жакын болуп колхоздун 
тракторлорун айдап, эл кызматына ынтызаар катары таанымал. 
Мен институтка кирип жогорку стипендияны (35 сом) алаарым 

менен 12 сом карызга алып, 47 сомдук “Серенада” деген радиоп-
риемник сатып алып, шашылып їйгє алып келдим. Апам Мыскал, 
Досманбетованын ырларын жакшы кєрєєрїн билип, радиобуз 
болсо деп эўсечїмїн. Аблезим Ниязов, З. Мамбеталиева, Ашымов 
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дикторлордун їндєрїн тамшанып уккандыктан, єзїмдїн сюрпри-
зиме аябай сыймыктанып, атам менен апам алкайт деп дардалаў-
дап алганмын. 47 сомго алдым, 12 сом карызмын дедим. Атам да 
апам да азаматсыў, жакшы алып келипсиў дей алышпады. 12 сом 
карызды табуу їчїн апам жогоруга таштак тарапка барып эч ким-
ден таппай келди. Атам-азыр эч кимде акча жок, болсо Бакы акада 
болушу мїмкїн деп унчукпастан жєє ылдыйга кетти. Бакы аке ты-
кан, айыл сыртында жашагандыктан мїмкїнчїлїгї бар киши эле. 
12 сом бериптир. “Эми экинчи їйгє белек алба, єзїўдїн окууўду 
бешке оку. Эл катары биз да жашообузду оўдообуз їчїн силер би-
лимдїї болушуўар керек. Мен ата-энемден жалгыз калдым, агам 
Тєлєн 14 жашында комсомол болуп согушка кетип келбей калды. 
Таятаў уулунун тєрєлгєнїн да билбей согушта жок болду. Тайэ-
неў тєрт баланы эрезеге жеткирем деп жїрїп оорукчан болуп єттї. 
Апаўар жаштайынан ини-сиўдилеринин жїгїн мойнуна алып жї-
рєт. Бирок, бир кїн келет элибизде жашоо оўолот, бул согуштан 
кийинки кыйынчылыктар унутулат. Сабыр кылабыз, аракеттене-
биз силер да бир мїнєтїўєрдї текке кетирбегиле. Азырынча кєп-
чїлїк балдарын силердей болуп кантип окуурун да тїшїнїшпєйт, 
шарт да тїзїшє албай турган ахвалда. Силердин ийгилигиўерди эл 
кїтїп жатат” деп атам узак сїйлєп отурду. 
Кийинчерээк мектепте Марипаттын сиўдисин окутуп калдым. 

Марипаттын райборбордо жашаарын, жолдошу єзбек улутунан 
экендигин билдик. Бир туугандарын кєргєндє эле салам айтып 
жиберем, мектепке келїїсїн сурап коем. Кудай насип кылган кїнї 
кєрїшєєрбїз.
Теке єтїктї бутунан тїшїрбєгєн, салабаттуу Бакы аке эл ичин-

де єтє абийрлїї ємїр сїрдї. Бул їч їйдїн айланасы кайрадан 
“Кош Дєбє”, “Салгаман” айылы болуп, менде баягыдай табыш-
мактуу суроолорум калбады. 

11. Пазыл КАМБАРОВ 
Кїнї-тїнї элдин, колхоздун ишине арнаган эч жалган сїйлє-

бєгєн бирєєнїн кєўїлїн калтырбаган Камбар аксакалдын уулу 
Пазыл биз менен бир класста окуду. Атасына окшоп тїз сїйлєп 
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кїтїлбєгєн жерден аўгемештерди кїлдїрє сїйлєп, макал-лакап-
тарды учурга жараша чукул тапкан элдин сїймєнчїгї эле. Баары 
эле Пазыл менен тамашалашкысы келгендей сезилчї. Чыныгы та-
машага чычалабаган менен чектен чыккан кычык тамашалагандар 
менен экинчи тартышпай коёр эле. Инилери колунан кєєрї тєгїл-
гєн темирчилерден болушуп, Россияга чейин иштеп тиричиликте-
рин таза єткєргєн сыйлуу инсандар. 
Пазылдын таятасы Маматай аксакал убагында колхоздун баш-

кармасы болуп иштептир. Єкмєт менен партиянын саясатын тез 
эле їйрєтє коемун деп чогулуштарды кєп жана узак єткєндїгїнєн, 
элде чогулушуў “Маматай чогулуш” болуп кетти деген тамаша сєз 
калган. Куудулданып ырга кошкондор да болуптур: 
Жїк кєтєрїп єткєндє кыйнаган
Ноокатымдын даваныдан ээй,
Жыйналышты узарткан
Маматайдын чогулушудан ээй...
Їй жумуштарды кээде алгоо кылып иштечїбїз. Айрыкча та-

мекинин почогун (паясын) оргондо Пазылдын жанында болсоў 
жыргайт элек, ар бир сєзї кїлкїлїї, таасирлїї эстен чыккыс учкул 
болгондуктан, качан сєзгє жыгылаарды кээде сезбей калат элек. 
Ташмама аяш энебиз палоо жасап, иштеген жерибизге алып кел-
генде чоў кашык менен оозубузга толтуруп алып “атыў ким эле” 
деп сураганда кїлкїдєн какап кетчїбїз.
Колхоздо звеновой, табельщик, бригадир ар тїрдїї жергилик-

тїї кеўештин депутаты катары Камбар аксакал атам менен узак 
маектешип, кээ бир инсандарга болгон ойлорун айтканда бул 
адам китептеги чоў сынчылардай кєрїнчї. Айткандары таамай-
таамай туура келип, таў калтыраар эле. “Бала – чаканын тагды-
рын чечкенде уул-кыздардын да оюн билген жакшы. Ар кимдин 
сєзї менен балдардын тагдырын бузбаш керек. Кєпчїлїгї тїшї-
нїп турса да тобокел менен намыс їчїн деп балдардын келечегин 
кыйнап койгонун кєрїп жїрєбїз. Кээ бир достор болот Шеран, 
балким, билбей адаштырган туура эмес кеўеш берет. Сенин туу-
ганыў менин жакын досумдун ашыкча мактаган кеўешиден улам 
ондой албай турган жаўылыштык кетиргенимди кийин сезип 
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калдым. Мындай єкїнїчтєр турмушта боло берет дегенге кошул-
байм. Кыргызда “жети єлчєп бир кес” деген макалды “миў єлчєп 
бир кес” дээр элем” дечї. Бул сєздєр убагында мен їчїн тїшї-
нїксїз болгону менен турмуштагы адашуулар кєбїнчє ишенчээк-
тиктен, туура эмес кеўештерди ээрчигендиктен, билимсиздиктен, 
адабий чыгармаларды кєп окубагандыктан экендигин кєп адам-
дардан уктум. 
Пазылдын уул -кыздары Абиланын балдарындай ата-тиле-

гин орундаткан, коомго ак кызмат кылган ийгиликтїї, билимдїї 
єнєрлїї адамдардан болушуна ишенебиз. Аталарынын сыймык-
туу ємїр жолдорун китеп кылып жазат деген їмїттєбїз. 

 12. Гулан ГАПАРОВА 
Таштактык согуш ардагери, кїчтїї стратег, 150 килограммдык 

каптардагы картошканы жонуна кєтєрїп, бир серпиш менен ма-
шинага салган Ош, Анжиян, Маргалан шаарларында єзї эле эмес 
жердештерди союз маалында соодага їйрєткєн Гапар аксакалдын 
кызы Гулан биздин классташ. Гулан кичинекейинен эле эркек бал-
дардай кїчтїї, тайманбаган сабакты жакшы окуган кыз. Єжєрлї-
гїнєн эркек балдардын баары чочуп турушчу. Мектептин жанында 
кєтєрмє арыктын таза дарыянын суусуна мен Гулан менен кїрєшє 
кетип, арыка жыгып (балким кокустан) алып, экинчи мага тамаша-
лашпа дегеним эсимде. Гулан “апама айтам” дегенинен бир жыл-
ча таштакка Малика эжемдинине, Тургун аяш энемдикине барбай 
калдым. Бирок, Гуландын апасы келишимдїї, жапыс бойлуурак, 
сїйкїмдїї эне болгондуктан эч бир жаман сєз айтпады, тескери-
синче, жолдон жолугуп калганда чекебизден єєп “апаўа дуваа деп 
койгун, жакшы окугула” айткандан кийин Таштакка чочулабай 
каттап калдым. Атам класс жетекчи болгондуктан, менин бул жо-
ругум їчїн апам экєєбї мени жемелешип кыздар менен урушкан 
эркек балага такыр жарашпайт деп уяткарышты. Апам азыркыга 
чейин “кыз балага катуу сїйлєбєгїлє, таятаўар “кыз-бала” конок-
башка їй-бїлє кїтєт деп бизди тєргє олтургузуп сыйлачу” деп ай-
тат. Ушул окуядан мен чоў сабак алдым. Кыздарга болгон мами-
лем ємїр бою таятамды керээзиндей десем болот. 
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* * *

9-10-класста бизге кошуна айылдан келген Рахман Бектенов 
агай класс жетекчи болуп, биздин классты жакшы окууга, ын-
тымакчылыктын туу чокусуна жеткирди. Ош пединститутун 
Лениндик стипендиянт болуп бїткєндїгї, окуучуларга єзїнїн 
химия сабагына болгон сїйїїсїн арнагандыгына азырга чейин 
таў калам. Мектебибизге кире бериш жерге эки тїп кайыўды 
биз менен кошо тигип, “бир учур келет, бул кєчєт чоўоёт, ка-
быктарынын ичине сїйїшкєндєр бири-бирине жазган каттар-
ды бекитишет. Суу куюп, жакшы чоўойтолу” дегени эсимде. 
Рахман агайды классыбыздагы окуучулар баары жакшы кє-
рїшчї. Мурда химиядан начар окугандар тєрт-бешке окуп ка-
лышкан. Тоолорго алып чыгып, дары чєптєрдї кєрсєтїї ме-
нен бирге мумияны изилдєєгє, фотоаппарат иштєєгє тез эле 
їйрєтїп салды. Натыйжада Абила химия, биология сабактары-
нан областтык олимпиаданы жеўип алды. Менин математика 
факультетине тапшыраарымда айтсам, атама келип “уулуўуз 
химия факультетине тапшыртыўыз, валенттїїлїк, химиялык 
тендемелер боюнча єтє жакшы билгендиктен жакшы химик 
болот” дегенине карабай атамын кесиби – математик мугалим 
болууну чечтим. 
Биз мектепти аякташыбыз менен агайыбыз раОНОго ишке 

чакырылат, кєп єтпєй ооруп, єтїп кетет. Укканда аябай кай-
гырдык. Гїлан жолдон жолугуп єтє катуу сєз айтты “Агайыўа 
окшоп кєп окуй бербе! Баш ооруга жолугасыў” дегенине мен 
аябай териктим. Мен кесибим илимге багытталгандыктан, єтє 
кєп окууга, чет тилдерди їйрєнїїгє, классикалык эмгектерди 
тїшїнїїгє кетти. Адам окугандан оорубастыгын, тескерисин-
че, аз окугандан, єзїнї этият кылбагандыктан, тїшїнбєстїк-
тїн, туура эмес дарылангандыгы себепчи болоору китептерде, 
баардыгы Жараткандын колунда экендигин биздин ислам ди-
нибизде да жазылыптыр. 
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* * *

Гїлан менен Эргеш (Кочкор) ака татыктуу уул-кыздарды тар-
биялашты. Гїлан ишкердикти эрте баштап Орто-Азиянын ири 
шаарларындагы соодага аралашты, кєпчїлїк аялдарга єрнєк, 
турмуштарын оўдоого тїрткї бергенин эл айтып жїрєт. Кочкор 
акабиз биздин райондогу эў алгачкы билимдїї кесипкєй сїрєтчї 
катары таанымал. Мамыт аксакал менен Багда чоў эненин эрке 
уулу катары Фрунзеден сїрєт окуу жайын бїтїп, элди искусство 
маданиятына кызыктырган, жол салган бирден-бир адис. Кочкор 
аканын Фрунзеден каникулга келгени айыл боюнча белгилїї эле. 
Акыркы модада кийинген, колуна гитарасы тїшпєгєн чачтары 
жарашкан Кочкор аканы бїт жаш балдар ээрчишип, чоў атасы-
нын атын алып жїргєн Мураттын добєсїндє “Дїп-дїп” черткен 
аккордорго тамшанчубуз. “Кочкор аэропорттон тїз їйїнє чейин 
такси менен келиптир, Багда чоў-эне уулунун стиляга шымын араў 
чечиптир” деген таў калыштуу тамаша сєздєр айылга тарап кет-
чї. Кочкор аканын каникулу бїткєндєн баштап Мураттын дєбєсї 
тынч болуп калчу. Жаш балдар кийинки каникул качан болоорун 
кїтчїбїз. 
Кочкор ака эў сыйлуу аксакалдарыбыздын бири. Єзїнїн калыс 

сєздєрї, интеллектуалдык денгээли менен элдин сыймыгы. Кєп 
жылдар бою билимканада тарбиячы, сїрєт искусство таанытуучу 
болуп иштеп келе жатат. 

* * *

Классташыбыз Мубарак экєєбїздїн жакын тууганыбыз Айша 
эже аркылуу Гїландын атасын биз Гапар жезде дейбиз. Айша эже-
биздин улуу кызы Руда кичинекейинде ооруп, Фрунзеде бир кан-
ча убак санаторийде орус тилинде окуп жїрїптїр. “Кыргызчаны 
толук унутуптур” деп тїн бир оокумда Гапар жезде биздин їйгє 
келип, сєздєрїн которуп бергиле дейт, ал убакта атам да, биз да 
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орусчаны чала билебиз. Сїйлєшє албай баарыбыз бушайман бол-
дук. Кийинчерээк мектепте мен Руданы окутуп калдым. Жакшы 
окуп, дарыгерлик кесиптин ээси болуп калды. Гапар аксакал мук-
тажсыз чоўойткон уул –кыздары їчїн эл ыраазы. Палван, кесе сїй-
лєгєн бул адамдын атын небере – чеберелери сыймыктануу менен 
айтаарына шек жок. 
Апсалам ака менен Батма жеўенин кызы Жылдыз менен менин 

чоў аталарыбыз бир туугандардын балдары. Жылдыз билимка-
наны бїтїп, акылдуу кыз болуп чоўойду. Баласы да билимканада 
окуп, билимкананы бїткєн 1073 окуучудай чет єлкєлєрдє окуган, 
єнєрлїї инсандардан болот деп тилек кылабыз. Руда, Орунбай, 
Жылдыздар Гїлан , Кочкор ака менен болгон туугандыгыбызды 
улантат деген їмїттєбїз. 

 
13. Абдирашит ДЇЙШЄЕВ 
Таштактагы єтє эмгекчил, татамал Дїйшє аксакалдын уулу 

Абдирашит класста эркелиги менен айырмаланып турчу. Сабака 
да кээде келбей калчу, орус тили сабагына келбей калган окуучу-
лардын їйїнє Мария Александровна эжекебиз баарыбызды ээр-
читип барчу. Абдирашитке барганыбызда ал качып кетти, бирок, 
эртеси сабакка келгенде эжеке “эмнеге келбей жїрєсїў?”- дегенде 
эле ыйлап кирди. Кантип соороторун билбей эжеке столго олтур-
гузуп алып конфет бергенден кийин унчукпай калды. Кичине эле 
бирєє тийишсе эле кєзїнєн жаш тама баштагандыктан куудул-
данган Тешебай “Абдирашит - грант” деп ат койду. Ким болбо-
сун “грант” дегенде эле Абдирашиттен мєлт – мєлт кєз жаш кет-
чї. 
Абдирашиттин апасы Тургун аяш энебиз апамдын жакын досу 

болгондуктан, мен Абдирашитке кантип болушаарымды билбей 
“жїр экєєбїз отурабыз” деп алаксытканга аракет кылат элем. Тез 
эле Абдырашит класска кєнїп бою узарып тыў жигитке айланды. 
Тыкан, таза кийинген Абдырашит бир сырдуу болуп терикпес-
тен ойлорун айтып, окууга кызыккандардын катарына кошулду. 
Сегизинчи класста атасы айылда эў биринчилерден болуп “запо-
рожец” машинасын алды. Кичинекей машинага баарыбызды са-
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лып, шаркыратмага чейин эс алдырып жїрдї. Кийинки эле жылы 
“Урал” мотоцикилин алды. Эми бизди Тоо-Ташка коркпостон 
Абдырашит “Айдоочу кїбєлїгї” жок эле райборборго чейин ай-
дап барып келет. Баарыбызды бир жагынан таўкалтырса, экинчи 
жагынан лидердик сапаттары єрчїй баштады. Любовь Васильев-
на деген эжекебизге тамашалайм деп аны таарынты. Тез эле эжеке 
райборборго кєчїп кетип калды. Кєп жылдан кийин саламдаш-
сам да алик албады. Катуу капа болгон окшойт. 
Онунчуда окуганда райондук орус тил ырлары фествалы бо-

луп, биздин мектеп биринчи орунду алдык. Орус тилинде окуткан 
Крупская мектеби экинчи орун болуп калат. Калыстар областка 
фестивалга экинчи орунду алган мектепке жолдомо берет, баары-
быз капа болдук. Азырга чейин ошол жаттаган ырларыбыз эсим-
де. Укмуш патриоттук, ал мезгил їчїн хит болгон ырлар экен. Ди-
ректорубуз Исаева Сїйїн эжекебиз райкомго 3-секретарь болуп 
кеткенде Люба эжекебизди райборбордогу бала бакчага жетекчи 
кылып алып кетти. Люба эжеке 16 жашында Уралдан орус тил му-
галими болуп келген адам эле. Кыргыз тилин билбей, єзї жалгыз 
мектептин бурчунда жашап, бизге бир туугандарындай мамиле 
кылган, аз да болсо орусчаны їйрєтїп койгон, биздин келечегибиз 
їчїн Пушкин, Толстой, Есениндин чыгармаларын окуганга жол 
ачкан улуу инсан деп эсептеймин. Єзїм мугалим болгондон кийин 
гана Люба эжекенин берилип иштегенин, союз їчїн кыйынчылык-
тардан коркпогон баатырдыгын баркын билдим. Мындай эжеке-
лер чыныгы эл баатырлары десем жаўылышпаймын. 
Эў биринчелерден Абдрашит аскерге кетти, кат жазышып 

турдук, келип айыл чарба окуу жайын бїттї. Єз кесиби менен 
Жалал-Абадда иштеп, айылга келишкен їй куруп, бала-чакасын 
жакшы адам болушуна толук шарт тїзїп, аз эле ооруп єтїп кет-
ти. Аяшыбыз єтє акылдуу, сабырлуу болгондуктан, уул-кыздары 
элдин кызматын аркалаган, шаарларда алдыўкы жашоо шартта-
рын тїзгєн адамдар болушту. Їй-тиричиликтерин їлгїлїї кар-
машып аракетчил атасынын жолун илгерилетип, тыкан небере-
чеберелери ар дайым эл оозунда. Кудай ємїрлєрїн узун кылсын 
деп тилейбиз. 
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14. Мухтар АЙДАРАЛИЕВ 
Таштактагы Абдирашиттердин кошунасы Айдаралы аксакал-

дын уулу Мухтар мектепке окуп баштагандан эле єзїнїн башка-
ларга болгон жылуу мамилеси, эч ким менен чатакташпаган мї-
нєзї, сабакка ынтызарлыгы менен єзгєчєлєнїп турчу. Эч кимге 
жардамын аябаган элпек мїнєзї агай –эжелерге да жакчу. Айда-
ралы аксакал звеновой, дыйканчылык, мал чарба иштеринин їл-
гїсї болуп, жергилктїї кеўештерге бир канча жолу депутат болуп, 
отчеттук чогулуштардын кєркї, социалисттик мелдештердин же-
ўїїчїсї, райондо кадыр барктуу адам эле. 6-7-класста эле Мух-
тарга люлкалуу Иж-Юпитер мотоциклин їйрєтїп койгондуктан, 
тез-тез бизди сейилдетип, тынымсыз їйїнє чакырып кєпчїлїгї-
бїздї эриктирчї эмес. Мектепти бїтїп эле жїк тартуучу “Бела-
рус” трактор менен колхоздун ишин да бїтїрїп, кєпчїлїктїн їй-
чарбаларына керектїїлєрдї ташып берїї їчїн кїнї-тїнї кызмат 
кылгандыгына эл кєнїп калган. Тоо арасындагы начар жолдор-
до чеберлик менен жїк ташып, эч ким жїрє албаган адырлардан 
колхоздун эгиндерин тартып жїрдї. Жолдон жолугуп калсак тех-
никасынан тїшє калып, жанына отургузуп каалоолорун айтып, 
сагынычтарым жазылып калды деп кїлїп, ак жол каалагандыгы 
бєтєнчє болчу. Колхоздун тїнкї кызматын аткарып келе жатып 
єзї жакшы кєргєн техникасы менен кырсыка учурап, аскерге ке-
тээринде єтїп кетти. Балдары да торолуп, атасыдай элдин адамы 
болушту деп айтып жїрїшєт. Ємїрлєрї узун болушсун! Мухтар-
дын аталаш жакын тууганы Сали агай аскерден капитандык дара-
жада кайтып келип, кыргыз тили мугалими болуп иштеди. Биздин 
айылда так адабий тилинде сїйлєгєн Атам экєє эле болгондуктан 
кыргыз акын жазуучуларын кээде таў аткыча талдашчу. Галстугу 
кооз шапкеси алыстан эле айырмалап жакындаганда кандай киши 
болсо да аскерлердей какайып, кыргызча таза сїйлєгєнгє аракет 
кылаар эле. Айрыкча жаштарды, окуучуларды адабий тилде сїйлє-
гєндї талап кылгандыгына кээ бирлери кїлгєнїнє терикпестен ан-
дан да катуураак кеўештерин айткандыгы кєбїбїзгє таасир берди. 
Жолуккандарга балдарыўарга адабий китептерди кєп окуткула, 
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кол жазманын кооздугу иш кагаздарын толтурганда єтє зарыл деп 
командирдик їн менен тїшїндїргєндїктєн кєпчїлїк бул буйрук-
ту аткарганга аракет кылаар эле. Короосунун ичи таза, булактын 
шыўгыгарган добушу, мємєлїї дарактары суктандырбай койбойт 
эле. Зупуш деген эжеси да шаардыктардай кийинип, Мурза – Чєл-
дї єздєштїргєндєгї окуяларды жаштарга тїшїндїрїп берээр эле. 
Кийинчерээк Отуз-Адырды активдїї єздєштїргєндїгї їчїн сый-
лыктарды алып, элге таанымал болду. 
Мухтардын атасы Айдаралы аксакал їй-бїлєсї, жакын тууган-

дары менен совет єкмєтїнїн тїптєлїшїнє, ал агартуу иштерине, 
партиялык кызматтардагы їлгїлїї адамдар экендиги элдин эсинде. 

15. Абдраим КОЧКОРОВ 
Биз жетинчи классты жаўы курулган , айылдын ортосунда жай-

ланышкан Калинин орто мектебинде окуп баштаганыбызда кєп-
тєгєн жаўы окуучулар менен классташ болдук. Алардын бири 
Абдраим – бою узун, уюштургуч, мамилеге бек, колу усулдуу жи-
гит бизге ага катары мамиле кылгандай сезилчї. Таятасы зергер 
болгондуктан, билериктерди, ар тїрдїї баалуу таштар жармашты-
рылган сєйкєлєрдї жасап класска алып келип кєргєзгєн, биз єтє 
сыйлаган досубуз болду. Башка класстын окуучулары жакшы кєр-
гєн кыздарына белек жасап берїїнї суранышчу. Кїмїштї кантип 
иштегенди айтып бергенде їйрєнїї аракетинде ынтаа коюп угаар 
элек. Эў кызыгы, кадимкидей атыла турган колдо жасалган тапан-
ча, кыска мылтыктарды жасап, ар тїрдїї дїрмєттєрдї ойлоп таап, 
тоонун боорунда буталарды атып кєрсєтчї. Коркунучтуулугуна 
карабай кєпчїлїк окуучулар жез мылтыктарды жасап, пахтаны 
тоголоктоп атып эле жыргап калышты. Мугалимдерибиз билип 
калып бул алаксоолорубузга тыйуу салышып, такай кєзємєлдєп 
токтотушту. Учурунда биз агайларга капа болгонубуз менен азыр 
эў туура кылгандыгына ишендим. Абдраимдин дагы бир кызы-
гуусу фотоаппарат менен сїрєт тартуу. Бул єнєрї баарыбызга 
“увеличитель”, “фотобумага”, “закрепитель”, “проявитель” сыяк-
туу турмушта керектїї єнєрдї їйрєнїїгє негиз болуп берди. Абд-
раимдин мындай жєндємдїї болушуна їйрєткєн бир тууган тая-
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кеси, Лениндик стипендият болуп кызыл диплом менен аяктаган 
Рахман Бектенов агайды бизге класс жетекчи болуп келгенде бил-
дик. Ушундай улуу адамдын жээни болгонуна биз баарыбыз Абд-
раимге суктанчубуз. Абдраим менен Рахман агай мектептеги окуу-
чулар эле эмес, агайлардын, элдин кєз карашын єнїгїї багытына 
єзгєртїштї десек болот. Агай менен окуучунун ортосундагы ма-
миле кадимки жомоктогудай болуп єзгєрдї. Окуучунун мугалимге 
болгон мамилеси толугу менен башкача, азыркы менен айтканда, 
демократиялык батыштык мїнєзгє ээ боло баштады. Класста на-
чар окуган, же жакшы окуган деген бєлїї жок болуп, мурда экиге 
окуган окуучулар беш ала башташты. Окууга болгон умтулуу тез 
эле салтка айлана баштады. Баары эле кайсыл бир окууга барууну, 
келечекте жакшы єнєр ээси болгонго аракетенїїнї массалык тїр-
дє баштады окшойт. 
Агай їйлєнїї їлпєтїнє классыбызыдагы бїт эркек балдарды 

чыкырды. Кїйєє баланы жандоо салтына достору катар тизилип, 
кєпчїлїгї комуз менен ырдачу. Ємїрїбїздє биринчи болуп агай 
досторунун катарына жандоочу кылып тизди. Толкунданганыбыз-
ды айтууга сєз да, ой да жетпейт. Биздин класстагы эркек балдар-
дын баары ар тїрдїї окууларга єттї. Кєпчїлїгї кесипчилик єнєр-
дї, механизаторлукту тандашты. Биздин классташтардын агайга 
болгон сезими эч качан єчпєсє керек деп ойлойм. Бул адамдын 
кызматтык карьерасы тез эле космостук ылдамдыкта єсмєк. Элге 
эў керектїї учурда, илим-билимге суусаган учурда келген аракет-
тїї адис эле болбостон, адамгерчитикти интеллектуалдык єсїї 
жолун тїптєєгє жаралган инсанды, райОНОдо иштеп баштаганда 
эле ажал алып кетти. Кєбїбїз агайга єтє берилгендиктен ооруп да 
калдык окшойт. 
Жупуну їйдє чоўойгон бул агайдын сїрєтї кєп жыл Ош пе-

нинститутунда илинип турду. Кошуна айылда жолдо бара жатып 
бул агай чоўойгон кичинекей жепирейген їйдї издеп єтєм. 
Мен институтта окуп жїрїп алдыўкы мектептер, аспирантурада 

Новосибирск университетинин алдындагы физика-математикалык 
мектеп, Фрунзедеги оозго алынган 9,13,61-мектептерден агайдын 
ойлогонудай аракеттерди кєрдїм. 
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Ноокат матемаликалык билимкананы тїптєєдє бул тажрыйба-
ларды колдондум. Эў алгач республикалык сырттан окуучу мектеп 
(заочная математическая школа) академиянын математика инсти-
тутунун жаш окумуштуулары менен тїзїп, миўдеген окуучуларды 
кирїї экзаменине даярдоо долбоорун ишке ашырдым. Почталар 
начар иштей баштагандан мындай долбоорду айылдарда атайын 
класстарды тїзїї менен билимкана тїрїндє иштей баштадык. Бул 
долбоорду ишке ашыруу єтє кыйынчылыкка турду. Себеби, окуу-
чуларды, ата-энелерди, жергиликтїї жана борбордук бийликтерди 
ишендирїї, кызыктыруу чоў интеллектти жана уюштуруу жєндєм-
дїїлїктї, акча каражатты талап кылат. Ошондуктан, канчалаган 
аракетибизге карабай алыскы айыл жерлеринде Ноокат билим-
канасындай толук кандуу иштеген окуу жай тилеке каршы жок. 
Ноокат билимканасынын єзгєчєлїгї – бул мамлекеттик мектеп, 
окуганга акы алынбайт. Окуучуларга багытталган ата-энелер єз 
эрктери менен жумшаган акча єтє аз. Мугалимдердин айлыгы да 
башка мектептерден кєп айырмаланбайт. Илимий жетекчи (мен) 
тарабынан мугалимдерге багытталган атайын долбоорлор ойлоп 
табылып, шаарлардагы семинарларга, чет єлкєлєргє тажрыйба 
алмашуу мїмкїнчїлїктєрї пайдаланылат, илимий багыттар жїзє-
гє ашырылат. Бул мээнеттерге эч ким акча тєлєбєйт. Бир гана улу-
тубузду, элибизде башкалардан артта калтырбоо їчїн жїрєктєн 
чыккан їмїттєр арналат. 

16. Тайлан АНАРМАТОВ 
Апам Расагїл эжемкине барып келели деп бизди ээрчитип бар-

гандан Тайланды таанып жїрдїм. Бир класста окуп калдык. Ара-
кетчил, жакшы окуп, эч кимди алдыга чыгарбоого аракет кылган 
адам. Айрыкча топ талашмай (регби), бекитмей оюндарында эч 
кимди алдына єткєрчї эмес. Топту алып качып мектептен 5-6 ки-
лометрге чейин танаписте кубалашып (Салгаман эски конуштар-
ды карай), кээде сабактардан кечигип эркек окуучулар агайлардан 
кыжырларына тийчїїбїз. Топ талашып мектептин канчалаган ай-
нектери, эшиктер талкаланды. Жаўы мектепке кєчкєнїбїздє (же-
тинчи класста) бул оюндар єзїнєн єзї жоюлду. 
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Кол эмгек сабагын колунан кєєрї тєгїлгєн уста, ойлоп тапкыч 
Кадыр агай окутту. Мектепке устакана салып тактай менен иштєє 
ыкмаларын: “ранда”, “жапсы” ж.б. инструменнтерди їйрєтїп эле 
калбастан, жєнєкєй їй эмеректерин бизге тажабастан жасаганды, 
мык менен иштєє чеберчиликти єздєштїргєндїгї менен баарыбыз 
жыгач уста болуп, єзїбїзчє їйлєрдї куруу иштери экинчи кесиби-
биз болуп калды десем жаўылышпайм. Жакшыраак жапсыларды 
Тайлан ээлеп алат, биз талашчубуз. Тешебай куудулданып “Тайлан 
бар жерге чєп чыкпайт” деп аны чычалатканда баарыбыз кїлїп 
калаар элек. Кїлкї менен эч урушпастан Тайлан єзїнїн жапсысын 
бизге їйрєнгєнгє бере калчу. Кол эмгек сабагы бїтпєсє экен деп 
тилек кылаар элек. Айрыкча ар тїрдїї “болттордун” тишин чы-
гаруу, гайкаларды жасоо, темир кесчї араалар менен иштегенди 
їйрєткєнїнє мен азырга чейин таў калам. Баарыбызды устачы-
лыкты їйрєнїїгє улуу Уста Кадыр агай багыттаса, Тайлан бизди 
инструменттерди сїйїїгє, тандоого їйрєттї. 
Тайландын дагы бир єзгєчєлїгї – кандай жаўы ырды радиодон 

укса тез эле жаттап, тайманбай ырдагандыгы, їнїнїн келишкен-
дїїлїгї, куйма кулактыгы. Ар тїрдїї окуу жайларды єздєштї-
рїп, керектїї кесиптердин дыйканчылыктын устаты. Ага-инилери 
колхоздун белдїї жетекчилери, заманга жараша єкмєт менен пар-
тиянын идеяларын жергиликтїї элдин ыгына жараша ишке ашыр-
ган адамдар. Коомдун алкышына да, чоўдордун урушуна да чы-
дамкайлык менен иштєєдє башкаларга єрнєк кєргєзгєн адамдар. 
Бир келини Жогорку Кеўештин депутаты болгон. 

* * *

Менин жакын таяке –тагаларым Тайландын да эў жакын таяке-
лери, биз жакын бєлєлєрдєнбїз. 
Акун тагабыз жїзгє таянып єттї. Ата мекендик согушта Берлин-

ге чейин барып, кєптєгєн орден – медалдардын ээси. Уул-кыздары 
Москвадагы жеўиш параддарына бир канча жолу атайын чакыруу 
менен атасын катыштырып келишти. Бирєєнїн акысына кєз артпа-
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ган, жупунулугу менен элди єзїнє тарткан, момундуктун тазалык-
тын їлгїсї болуп ємїр сїрдї. Согуштан кулагына, кєзїнє алган ок-
торго кабагын-кашым дебей, Суусар таажеўебиз менен колхоздун 
суучулук, тамекичилик, кароолдук иштерди майын чыгара иштеш-
ти. Балдары да тїз, момун ак мээнет менен жашаган адамдар болду. 
Азим тагабыз райондо, Араванда, Совет районунда кєп жыл 

милиция органында чоў кызматтарды аткарган коомдук ишмер 
элге жардамын, кеўешин аябаган офицер болуп єттї. Алдын-жут-
туму жоктугу баарыбызды суктанткан адам. 
Сулайман, Абий, Абжапар тагаларыбыздын жашоолору, коом-

го кошкон салымдары жєнїндє атайын изилдєєлєр, китептерди 
жазса болот.
Эргеш тагам айыл чарба окуу жайын очный окуп бїткєн, эл же-

тектеген, курч, палван эле. Атасы Ысман менин таятам Орто Азия-
нын єзїнчє мамлекет болуусун эўсеген, элге тїшїндїргєн аалым 
болгон, согуштан кайтпай калган. Тагам биздин торолуубузда эў 
чоў роль ойногон адам. Эў жакын досу Жумабай Палван менен 
бирдикте Орто Азияны тїрє кыдырышып, кїрєш мелдештерин 
жандандырган инсандар. Тагамды кытайлык кыргыздар менен 
тааныштырып, 15 шаарга алып барып келдим. Кєптї билгендиги, 
билимдїїлїгї менен менин коомдук ийгиликтериме себепкер бол-
гон адам. Биздин бала кезибизде єзїнїн студенттик досу Атанбек 
(Аксылык) тагабыз экєєбї бизди кыялкечтике, студенттик мезгил-
деги достуктун баркын їйрєткєн инсандар. Атасын билбей чоўой-
гондуктан ата-энеси їчїн да ажылык парзын аткарып келгенине 
тааныгандар ыраазы болушуп, їлгї кылып айтып жїрїшєт. Уул-
кыздары эл катары чет єлкєлєрдє окушуп, ишкерлик менен алек-
тенишкен инсандар болушту. 
Тайлан экєєбїздїн Айша, Уркия, Урмат ж.б. таэжелерибизди 

билип чоўойдук. Ошентип, биз Тайлан менен классташтыгыбызга 
караганда тууганчылыгыбыз єтє жакын. Тайланга урук-тууган-
дары, бала-чакасы менен тынч болушсун, ийгиликтер коштоосун 
тилек кылам. 
Тайлан жєнїндє толугураак маалыматтар, кызыктуу кеўеште-

ри жєнїндє єзї, уул-кыздар єзїнчє китеп кылуусу абзел. 
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* * *

Маман тагабыздын баёлугу ушунча экен согушка жєнєп ке-
тээринде кайра келгенимде элге той кылып, балдарына оокат бо-
лот деп эч кимге айтпастан орого тонналаган мака (жїгєрї) кємїп 
кетет. Согуштан беш-алты жылдан кийин аман-эсен кайтып келип, 
орону ачса баягы жїгєрїлєр кїл болуп калтыр. Билбестиктен ба-
зарга барып келгендей тез кайтам деп ойлосо керек. Абдрасул тага 
баштаган уул-кыздары да кой оозунан чєп албаган момун инсандар. 
Айтылуу бостондон чыккан Ботобай тєкмєнїн ишенген шакир-

ти Тєрєкул тагабыз согуштан кайтканда
Раз-два марш берди,
Карам (капуста) шорво аш берди-

деп тєгїп баштап, кеч киргенге чейин сагынычын, муўун ырдаганын 
апам айтып жїрєт. Кийинчерээк академияда иштегенимде белгилїї 
окумуштуу Сулайман Кайыпов кол жазмалар фондунан Тєрєкул, 
Ботобай ырчылар курч тєкмєлєрдєн болгондугун кєрсєттї. 
Конок буба-таятабыздан таркаган тагаларыбыз жєнїндє маа-

лыматтар так айтылат. Тагаларбыздан Коноктун атасы ким бол-
гонун билишпейт экен. Биздин айылда жашаган элдерден 7-8- ата-
ларын билгендерди таппадым (Каўдылар кыштагынан, Нойгут 
кыштагына чейин). Бир гана эски биринчи бригадада жашагандар 
онунчу ата- тегине чейин китепче чыгарышты. 
Айлыбыздан жалгыз Социалистик эмгектин баатыры нааман ал-

ган Абдували аксакал, Орто Азияга таанымал, совет доорунда эки 
жолу ажыга барган, кєптєгєн салтыбызга байланыштырып фатфа 
(чечим) чыгарган чєлкємдїн имамы, аалым Молло Таабалды ажы-
нын теги жєнїндєгї китептер али жазыла элек десек да болот. Мен 
Тайландай эле тагаларым менен сыймыктанган инсанмын. 

17. Али АБДИЕВ 
Коўшу, жакын тууганыбыз Уулкан жеўебиз аркылуу тааныш-

кан, достошкон, туугандашкан классташыбыз Али менен ынак 
болуп чоўойдук. Салгаманда чоў атасынан калган бактан єрїк-
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тєрдїн кагын чєнтєгїнє салып келип, жарымын менин чєнтєгї-
мє салып койчу. Абди аяш атабыз кєп жылдар колхоздун малын 
карагандыктан, аяш энебиз єрєєнгє келгенде аябагандай даамдуу 
куруттарды, курут ашка эзген куруттун алкындаларын Али мек-
тепке алып келип, баарыбызга таратчу. Єтє момун ,бирєєдї аяган, 
эч кимди капа кылбаган, такыр чатакташпаган адам эле. Кєбїнчє 
ата-энесине мал караганга жардам берип, окууга кээде келбей ка-
лаар эле. Кїндє эле кєрїп тургандай Уулкан жеўеден Алини сурап 
тажата берсем керек. Мени кєргєндє эле “ууй-бала, Али досуўуз 
сабака жетишип окуп жатабы?” -деп сураганына оўтойсузданып, 
Алинин їй тапшырмаларына кызыгып турганга їйрєндїм.
Мен институтта окудум, Фрунзеде иштеп жїрїп Новосибирск-

те аспирантурада окуп айылга келээрим менен эў биринчи Уулкан 
жеўебиз чоў адамдай кылып чайга чакыраар эле. “Їкалариўиз 
да сиздей болуп окусун деп тилек кылабыз” деп кєп нерселерге 
кызыгып сурап калаар эле. Уулдары республикага таанымал эл 
адамдары жетекчилер болушту. Толугу менен жогорку билимдїї, 
Зайнидин айыл єкмєтїн башкарды, Шайырбек областты ГАИни 
башкарган тажрыйбалуу кызматкер, келечектїї офицер.
Алинин Кален агасы ички иштер кызматында узак жылдар иш-

тегендиктен жээндеринин кєпчїлїгї тагасынын жолун жолдош-
ту. Али аскерде жїрїп орусчаны їйрєндї, кат жазышып жїрдїк. 
Айылга кєнїп калгандыктан шаарга келбеди. Уул-кыздары эмгек-
чил, таза иштеген инсандар экендигин угуп жїрєбїз. Мындай тїз 
жїргєн їй-бїлєдєн сєзсїз элдин жїгїн колунан алган ишкерлер 
чыгаарында шек жок. 

18. Жоро ЭШПАЕВ 
Атам менен тез-тез катташып турган Эшпай тагабыз уулу Жо-

рону “райборбордогу мектеп интернатка окутууну чечтим, сенин 
уулуў менен жарыштырабыз” деп тамашалашып калышаар эле. 
Алтынчы класска келгенибизде Жоро биздин мектепке которулуп 
келди. Єтє эле шамдагай, мектеп формасын койкойтуп кийген тай-
манбаган жигит болуптур. Тез эле классыбыздагы лидерлердин 
бирине айланды. Сабактан кийин ар тїрдїї оюндарды ойлоп таап, 
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мектеп бир аз жандана тїшкєндєй болду. Кайдан экенин билбейм 
“Кагор” деген винону алып келип, бєлїштїрїп кан болот деп баа-
рыбызга ооз тийгизди. Бозого кєнїп калганыбыздан айырмасын 
деле билбедик, кєп деле кызыктуу кєрїнбєгєндїктєн бул окуяны 
тез эле унутуп калдык. Кєптєгєн кызыктуу окуяларды айтып, сєз-
гє чебер, уюштургуч лидер болуп, мал чарбасын, дыйканчылыкты 
устаты катары тааныйбыз. Эшпай тагабыздын тоодогу їйїн гїл-
дєтїп, чоў чарбакер. Электр, жол жоктугуна карабай айылдагы 
уул-кыздарынын чарбаларына кєзємєл салган боорукер ата, чоў 
ата. Бир тууган бєлєсї Малика Абила досубуздун жары. Ошентип, 
жыл єткєн сайын классташтар куда-сєєк болушуп, туугандашып 
бара жатат. Мен Жорону тага десем, ал мени тага дейт. Себеби, Су-
лайман чоў атанын карындашы Жоронун апасы. Сый мамилебиз 
боллгондугу мага аябай жагат. Менин чакыруум менен классташ-
тарыбыз, аяштарыбыз Бишкек, Алма-Ата шаарларын кыдырып 
кетишти. Чет єлкєлєргє да чогуу барабыз деген ниеттерибиз бар. 

19. Шарап БАРАТОВ 
Айлыбыздагы эў жєнєкєй, акылман Барат аксакал Карагойдун 

ичинде “Буудайлык” кыштагында кєп жылдар колхоздун ишин ат-
карганы менен айылга тез-тез келип турчу. Жолдон жолуксак бизге 
чоў кишидей мамиле кєрсєтїп, “жээним жакшы оку, їйдєгїлєргє 
дува деп кой” дечї. Уулу Шарап биз менен 7-8-класстардан баш-
тап окуп калды. Олуттуу сїйлєп кєптї билгендиги, кєргєндїгї кєз 
карашынан билинип турчу. Эч ким менен талашып – тартышпай 
агалык мамиледе їлгїлїї окуп бїтїп, райондо чоў кызматтарды 
(архивдин директору ж.б.) аркалады. 
Билимканага экинчи директор болуп Абдуракуптун аялы Саа-

дат Саттаровна иштеп баштаганда эле бир жаш жигитти ээрчитип 
келди. “Аты Бекболот, кыргыз тил мугалими, долбоорлор менен 
иштегенди Сизден їйрєнєм деген каалоосу чоў” деди. Їч-тєрт 
кїн ынтаа коюл угуп, “сєздєрїнїздї магнитофонго жазып алып, 
кайталап угуум керек, себеби, кєпчїлїк сєздєр, донорлор, грант-
тар жєнїндє тїшїнїїм кыйын болуп жатат” деди. Мен кїлїп, 
жазсаў жазып ал бирок, даяр долбоорлорду Абдрахмандан алып 
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оку, донорлор жєнїндєгї китепчелерди изде, семинарлар жєнїн-
дє угаарыў менен катышып, идеяларды кагазга жазганды їйрєн 
дедим. Билимкананын илимий кеўешинин чечими менен коомдук 
башталышта инвестициялар боюнча директордун орун басары 
деген буйрук чыгардык. Кєрсє, Бекболот Шараптын бир тууган 
иниси экен. Кийинчерээк райондук информациялык борбор тїзїп, 
Бекболотту жетекчи кылып дайындадык. Бїт донорлордун адрес-
терин, миссиялары жазылган рекламалык буклеттерди чогултуп 
бердим. Кїнї-тїнї аракет кыл. Эч ким жєн эле акча бере койбойт. 
Чет єлкєлїк уюмдардан єкїл келсе мага телефон чал дедим. Аз 
кїндєн кийин “ПРООНдон киши келет экен” деп телефон чал-
ды. Ким тосуп алат экен десем, акимчиликтен бир жигиттин атын 
айтты. Анда сен ошол адам менен автовокзалдан тосуп ал, кайда 
кыдырса кошо жїр, кечинде Ошко жєнєгєнчє коштоп жїргїн. 
Акимчиликте иштегендер ээрчип жїргєнгє убактылары жок. Їч-
тєрт кїн коштоп жїрсєў сага иш сунуш кылат дедим. Телефондон 
ишенбегендей сїйлєдї. Тартынба, согуш ардагери деп Барат аяш 
атабызга берген “Запорожец” сага жол ачат дегендей сєздєрдї 
шыкап сїйлєдїм. Їч-тєрт кїндєн кийин эле Бекболот кубанычы 
койнуна батпай телефон чалды. Ал єкїлдїн атын, телефонун мага 
бер, менден салам айт. Сен їчїн мен гарантия берээримди айт де-
дим. Ошентип, Кедар Баду єзї Непалдык ПРООНдо иштейт экен. 
Тоого алып чыгып, булактын жанында чоў кызматты иштеген 
досторум менен колдон келишинче коноктоп, убадасын алдым. 
Тез орусчаны, англисчени їйрєнсїн деди. Англисче жакшы билсе 
Монголияга ПРООНдун єкїлї кылып жєнєтєбїз сыяктуу ойлор-
ду ортого салды. Бекболотко телефондон бул сєздєрдї айттым, тез 
орус, англис тилин їйрєнбєсєў болбостугун тїшїндїрдум. 
Англис тилин тереў їйрєнбєгєндїктєн, бир жылдан кийин-

ки конкурстан кызматка шайланбай калды, Монголияга да кон-
курска катышууга мїмкїнчїлїк болбоду. Кайрадан информация-
лык борборду жетектей бер дедим. ГАС “Шайлоо” деген долбоор 
боюнча администратор керек болуп калып, ошол кызматка єтїї-
гє татыктуу болду. Кайра-кайра аракетин кїчєтїп жїрїп башка 
долбоорлор менен кызматташканча ксерокопия аппаратын алып 
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бердим. Райондо жалгыз аппарат болгондуктан, Кыязов Карим 
экєє чоў бизнестин пайдасын кєрїшкєндїгї райондо кєп жыл сєз 
болуп жїрдї. 
Аракеттер текке кетпеди, АРИС уюмунда иштеди. Султан Иб-

раимовдун кызы Эльмира Ибраимова АРИСТИН жетекчиси бол-
гондо менин жардамчыларым Майрамбек, Нурбектин катарында 
Бекболот да иштеп калды. Убагында ал эжекени колуман келишин-
че колдоп жїргєнїмдєн мага болгон ыраазычылыгы деп ойлой-
мун. Андан кийин Ноокатка аким болду. Мурда жетекчи кызматта 
иштебеген дегенде баягы билимкананын инвестициялар боюнча 
директордун орун басары деген буйрук керек болду окшойт. Тє-
рєнїн ишенїїсї менен АРИСти республика боюнча башкарып 
калды. Келечекте дагын кєптєгєн кызматтар кїтїп тургандыгына 
ишенебиз. 
Акпаралы ака Ошто жашап жїрїп, балдарынын эл кызматта-

рына татыктуу болуусун тездетти. Жеўиш Айтиев чєлкємгє таны-
мал ырчы, обончу, куудул.
Жїздєн ашык жашаган Барат аяш атабыз жолуккан сайын жээ-

ним деп дувасын берип турган, тїз, момун эмгекчил адам єз бал-
дары эле эмес кєпчїлїк айылдаштарын єсїп єнїгїїсїнє себепкер 
болгон, легендага айланган адамдын уулу Шарапка классташ бол-
гонубуз биз їчїн сыймык.

20. Омурзак ТОКУРОВ 
Айылдагылар Токур аксакал жєнїндє согуштун ардагери жа-

макчы тєкмє, тїз жїргєн инсан катары сыймыктанышат. Ємїрзак 
классташыбыз таанышканыбыздан эле чукугандай сєз тапкан, кел-
беттїї, эч кимди капа калбаган инсан. Биз биринчи класстан баштап 
эле мамлекет їчїн талаада жаткан темирлерди жыйначубуз. Ар би-
рибизге норма коюлуп, жоопкерчиликке їйрєнгєнгє єбєлгє тїзгєн. 
Темирлердин арасынан кострюлго окшогон оозу куушурак идишти 
(горшок) Ємїрзак Гагаринге окшоп бизди кїлдїрїп, башына кий-
генден кийин чыкпай калса боллобу. Алгач баарыбыз кїлгєнїбїз 
менен чече албаганыбызга кєзїбїз жетип, Ємїрзактын кєзїнєн 
жаш ага баштаганда агайларга айтууга аргасыз болдук. Атам класс 
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жетекчибиз болгондуктан, акырындап тарта баштаганда идиш кїч-
тїїрєк кептелип чыкпай тургандай кыйла убакыт тїйшїктєнттї. 
Ємїрзакты урушмак тургай агайлар сооротордун айласын бир саам 
таппай кылышканда атам кир самынды суулап мойнуна сїйкєє ме-
нен араў чыгарып алды. Ошентип, скафандр кийсек эле космонавт 
болбостугубуз кєпкє чейин тамашага айланды. 
Таптаза кийинип, жакшы окуп ар кимге арнап ыр жазып, эрте 

бой тартты. Аскерден келгенден кийин їй-бїлє кїтїп, Ошто иштеп 
жїрдї, єзїнє жаккан кесиптерди окуп їйрєнїп, дыйканчылыкты 
да їлгїлїї жїргїзєт. Єтє жумшак, эч ким менен каршылашпаган 
досубузга єзїнє окшогон кичи пейил эмгекчил аяшыбыз туш бол-
гон. Їй-бїлєнїн бекемдиги їчїн жаралган Темир горуктук кыз. 
Сєздєрдї уйкаштырып ырга айлантканы азырда баарыбызды таў 
калтырат. 
Атасы Токур аксакал орто мектепте кароол болуп жїрїп, кєп-

тєгєн окуучуларыбызга їлгї катары ємїр сїрдї. Ємїрзакка ийги-
лик каалоо менен бирге чыгармачылыгы єркїндєп, уул-кыздары 
да элдин сїймєнчїлїгї болооруна ишенебиз. 

 
21.Тешебай АКБОТОЕВ 
Биринчи класска келгенде єтє шоктой кєрїнчї. Бирок, тез эле 

єзїнїн чынчылдыгы, чымырлыгы, кєўїлчєєктїгї менен баары-
быздын сыймыгыбызга айланды. Кєбїрєєк адабий китептерди 
окуп, сабактарга кызыктырган себепчи болгондо республикага 
таанымал философ, учкул сєздєрдїн устаты болмок. Турмушта-
гы єйдє-ылдый ирмемдер да кошумча болгонуна карабай айыл-
дыктарды, кийинчерээк райондогу єзгєчє инсандардын сєздєрїн 
куйма кулактыгынан жаўыртып шартка ылайыктап айтып сестен-
дирип турчу. Кандай катачылык, теўсиздик, кыйынчылыктарды 
куйкум сєз менен элге жеткирген касиетине таў калчубуз. Ар бир 
кєз ирмемдеги єзгєрїїлєрдї сезе билип, куйкум ойлорду тизмек-
теп тєгїп турган талант боюнча єттї. Эч кимибиз анын учкул сєз-
дєрїн жыйнабадык, оозеки тїрїндє элдин сезиминде кала берди. 
Їй-бїлєсї келечекте Тешебайдын кеменгер кептерин китеп кылып 
чыгарат деген їмїттєбїз.
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* * * 

Тешебайдын акасы Митал мырза ар тїрдїї кесипти аркалаган 
тайманбас, курч, кайтпас айылдыктардын намысы їчїн жаралган 
адам эле. Ошто окуган студенттерге эч кимди тийгизе койчу эмес. Де-
ўиз флотунда кызмат єтєп, институтта электрик болїп иштеген єтє 
таасирдїї Адил Мураталиев экєєсї мага шаарды сурап тургандай 
сезилчї. Институттун астынкы кабатындагы электриктердин бєлмє-
сїндє бизге каратэ, башка спорттун тїрлєрїн кєргєзїшчї, чай ичи-
рип, бизди колдоп айылдан алыстыгыбызды сездиришчї эмес. Адил 
аканы институтта таасиринин олутулуугунан сырттан окуп жїргєн 
Кочкорбай Имаров агайды чарба башчы болгонуна, Жолдошбек ака-
нын институттун дарыгерлик пунктун башкаргандыгына да ушул эки 
баатыр себепчи болсо керек деп ойлоп кетем. Жайындасы студенттер 
чєпкє кетээрде мени Кызыл – Їўкїрдєгї турбазага моторист кылып 
жєнєтїп, жакын курсташтарымды да кошуп жиберчї. Жеўишбек Ай-
тиевдин атасы Акпаралы аканын институттун ботаникалык багына 
(ботсад) жетекчи богонуна да ушул эки инсан себепчи болсо керек. 
Айлыбыздан ким шаарга келсе тїнєк таап, кел-тур деген Адил, Ми-
тал, Кочкорбай акалар шаарда эч таянычы жок студенттердин, жу-
муштап келгендердин офиси эле да. Бизди “эў жакшы окугула, кєрї-
нїктїї инсандардан болууну тилек кылгыла” деген сєздєрї азыркыга 
чейин мага таасири кете элек. Билимкананы тїзїп, отуз жылдан бери 
миўдеген алдыўкы окуучуларга шарт тїзгєн агай-эжекелерди даярда-
ганыбыз бул їч гигантка берген менин отчетумдай кєрємїн.
Тешебай бир сїйлєм менен ойлонто койсо, бул їч адам таасир-

дїї кїчтєрї, аракеттери менен ойлонткон инсандар болушту.

* * *

Окуунун баркын кечирээк билип, агайларга тамашалап сїйлє-
гєн куйкум сєздєрї кєп - Сулайман агай єз кызы Мєтєбар менен 
Ємїрзакты эле окута бербей бизди да окутуп койсо болмок экен, 
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мен да институтта окуп калмакмын деп мага тамашалап калчу. 
Трактордун прицебинде ондогон колхоздун ишчилери менен чоў 
дарыянын боюнан чым чапканы бара жатышса Пазыл классташы-
быз арыктын боюна катар тал тигип жатыптыр. Тешебай тура ка-
лып кыйкырат дейт:”Пазыл, атаў экєєў жылда тал эгесиўер. Єзї-
ўєр кабыгын сыйрып куурата бересиўер” дегенине эч терикпеген 
Пазыл досубуз сєзгє жыгылып (себеби, аларды эл тамашалаган 
аты бар эле), эркек классташтардан бир топ жыл алыстап кеткен-
дей болду. Эч кимге билгизбешке аракет кылган кемчиликтерди 
кєзїбїздєн эле билип алып сїйлєтпєй коёр эле. 

* * *

Митал ака жєнїндє азыркыга чейин айтылып жїргєн аўыз 
кеп кєп. Теўтуштары менен мелдеше кетип, Салгаман тараптагы 
адырлардын биринде тирїїлєй жыландын терисин сыйрып, куй-
ругунан башына чейин чайнап жутуп койгондугу кєп айтылат. 
Ноокатта орус улутундагы милициянын начальнигинин кошуна-
ласынын їйїндє мелдеше кетип, ал кишинин короосунан тоогун 
алып чыгып бышырып жегенинин начальнике єзї кирип айтканда 
“кєпчїлїк мени менен саламдашкандан чочуса, сенин кылган иши-
ўе айлам жок кїлєм да” деген экен. Миталдын айлына келээрин 
уккан райборбордогу хулиган сєрєйлєр кайра кеткиче чилдей та-
рап кетээр эле дешет. Электрик, куруучу, механизатор, малчылык 
єнєрлєрдї кесипкєйлїк менен аткаргандыгына бирге иштегенде-
ри таў калышчу. 
Айылдан бригада тїзїп, Куршаб – Жалпак – Таш электр чу-

балгыларын тарткандан кийин Сатар Ажиев баштаган жердештер 
Куршаб тараптан їйлєнїшєт. Ошондон кийин Митал ака айылга 
їй тургузуп, жеўе менен ээрчишип жїргєнїн кєрїп калдык. Би-
лимкананын ачылып иштегенине 20 жыл толгондо чоў семинар 
болуп, телевидение чоў программаларды тартканда кытайлык 
кыргыздардан Мусалак, Нургазы мырзалар, Бишкектен бир топ 
белгилїї инсандар келишти. Ошол коноктордун бири Кубанычбек 
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(Салибай) Кантороев келип, айыл элинин жетишкендиктерине би-
лимкананын окуучулары, мугалимдеринин єзгєчєлїгїнє таў ка-
лып, “бул айылга окуучулук убагында келгемин. Митал менин бир 
тууган жездем болгон. Жепирейген тамдар, тамтыгы кеткен жол-
дор, эскирген мектептери бар эч бир єнїкпєй тургандай кыштак 
катары эсимде калыптыр. Азыр чєлкємгє таанымал, єнїп єскєн 
жаўыланган їйлєр мємє бактары. Республикага таанымал мам-
лекеттик, илимий ишмерлер, таанымал жетекчилер чыккан журт-
ка айланыптыр. Шаардагыдай кєчєлєр, єўдєрї жылмайган элди 
кєрдїм” деди. Айрыкча билимге умтулган жаштардын жетишкен-
диктерине таў калып, билимканада єзї алтын медаль менен аякта-
ган Куршабдагы мектеби, кызыл диплом менен аяктаган политех, 
Куршаб Жалпак-Таш жолун куруудагы кыйынчылыктарды чечме-
леп, азыркы ишкердигин, коомдук иштерин єтє кызыктуу айтып 
берди. Бишкектеги билимкананы аяктаган студенттер менен жолу-
гушууларга катышып, билимканадан келген мугалимдерге тыным-
сыз сый кєрсєтїп, тажрыйбаларын чын жїрєктєн бєлїшкєн ин-
сан, ишкердикти кесипкєй жїргїзїп, соопчулук иштери менен элге 
таанымал коомдук ишмер. Єзї туулуп- єскєн Кысык-Алма, Алча 
-Башаттан келип, Бишкекте жашагандар їчїн коом, элине кємєгїн 
аябаган адамдардын тобун (фондун) тїзгєн адам. 
Тешебайдын Маннап иниси айылда дарыгер болуп иштеп, єзї-

нїн жумшак мамилеси менен элди таў калтыргандардын бири 
эле. Акбото аксакал турмуштун оор – жеўилин билгизбей, жїзгє 
жакын їлгїлїї жашап єткєн карапайым кыргыздын бир атуулу. 
Жулунбаган, эч кимге сенден єтєм деп жарышпаган, кїйїкпєгєн 
узак жашоону сезе билген адам катары эсте калды. Кєчєдє жо-
лугуп калсак ашыгып салымын айтып, “сендей жээндерим менен 
сыймыктанам” деп кубандырып калчу. 

22. Салима АБДРАЗАКОВА 
Салиманы чоў атасы Амира аксакал єзї окууга алып келип, ээр-

читип їйгє кайтканын да кєзємєлдєп тураар эле. Їнї таза, эмгек-
чил кыз катары билчїмїн. Їйлєрї Чапай тоосунун асты менен єт-
кєн чоў арыктын жээгинде жайланышкандыктан Кєтєрмє арыкта 
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суу токтоп калганда кыздар бакандарына челекти илип алып, чоў 
арыктан суу алып келишээр эле. Бир жолу Зулайка классташы-
быз сабака келбей калганда Салима бакан менен бир уруп, белин 
оорутуп коюптур дешсе биз ишенип алыппыз. Бул тамаша экенин 
билгенде мен кубанып калганым эсимде. Айылдын батыш тарабы 
Чечмеге чейин кышындасы арыктардагы суулар тоўгондо чакалар, 
эшектерге артылган флягалар, бакан кєтєргєн кыздар єзїнчє эле 
керемет кєчтєй кєрїўчї. Сууну элдин баары буркан-шаркан агып 
жаткан айылдын чыгыш жагындагы Кыргыз-Ата дарыясынын жа-
йык жерлериндеги муздарды чагып алышчу. Дарыянын суусунан 
кайнатылган чай (айрыкча кєк чай) эў даамдуу болот – ак суунун 
чайы деп аталчу. Айыл боюнча бир жерден суу алып бараткандар-
ды элестетсеў кинодой эле кєрїнєт. Мындай сїрєттєє айыдашы-
быз улуу каламгер Мурза Гапаровдун “Дарыялардын шоокуму”, 
“Тегирменчинин кызы”, “Кунєстїї арал” деген чынармаларыда 
“Кєчє”, “Байлардын єрєєнї” (Зардалыда тартылган), кинолоруда 
сезилип турат. 

8-класста окуганыбызда жапалактык физик Кудайберди агай 
“Физика – бул лирика” деген кече єтїп, баарыбызга сїт кошул-
ган даамы оозубуздан кеткис кофени стакандарга толтуруп, бизди 
сыйлап жаткан учурда Салиманы чоў атасы келип, “эмнеге бозо 
ичирип жатасыўар?”- деп кызын алып кетип калды. Агай менен 
лаборант Камбї эжеке оўтойсуз болушту, биз болсо бир аз эмне 
дээрибизди билбей, андан кийин физика кечесин улатканбыз. 
Онунчу классты бїтїрїї экзамендеринин акыркысын тапшы-

рып бїтєєрїбїздє эркектер бїдємїк эртеўки кїндїн тїйшїгїн 
ойлонуп жатсак, кыздарыбыз бир партага баштарын тийгизишип 
алып, созолонтуп кєздєрї жашып 

“Сагынаарсаў саргайаарсыў,
Сїрєтїмдї алып кал...”-

деп ырдап жатышкан кєз ирмем менин эсимден эч чыкпады. Эў 
бийик їнї Салиманын эле... Ал убакта кєп кыздарыбызды эрте 
эле кудалашып койгондуктан окууга барууга кєпчїлїгїнїн мїм-
кїнчїлїгї жок болчу. Эртеўки єзгєрїїлєр ал кыздар їчїн кандай 
болоору белгисиздей сезилчї. Тез эле кєпчїлїк кыздарыбызды 
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турмушка берип жиберишкенин угуп калдык. Салиманы Папан 
тарапка турмушка узатышты, бир топтон кийин баатыр эне болду 
деп угулду. Тирїїчїлїк менен алпурушун жїрїп жалган дїйнєдєн 
єткєндїгїн кєп жылдардан кийин билдим. Уул-кыздарына жак-
шылыктарды каалагандан башка эмне дейбиз... 

* * * 

Кудайберди агай бизге кєп жаўы нерселерди їйрєтїп физика-
нын турмуштагы ордун кызыктуу чечмелеп бергени эсибизде кал-
ды. Классыбызды толугу менен райборборго алып келип, сїрєткє 
тїшїрдї. Азыр карап туруп 7-класста кандай эч нерседен бекабар 
ойноок кїндєрїбїз эске тїшєт.
Салиманын уул-кыздары бул китепчени алса апасынын жашты-

гы анын щыўгыраган їнїн ой тилектери элестерине тартылат. Тая-
гын колуна кармап, кєзїнїн карагендей сактаган небересин мек-
тепке коштоп барып, окуудан чыгаарын кїтїп, жїрєгї элжиреп 
бапестеп бир аз бїкїрєйїп сакалын жайкалтып ойлуу келе жаткан 
чалды чеберелери кєз алдында элестетээр. 

23. Зулайка МАШРАПОВА 
Артелдерди, кичинекей колхоздорду башкарып кабасаттуу кє-

рїнгєн Машрап аксакалдын кызы Зулайка узун бойлуу, аз сїй-
лєгєн, їй тиричилигине бышкан, сабактан эч кечикпеген жооп-
керчиликтїї окуучу эле. Агасы Басыт ака жогорку класста окуп 
чыгармачыл тарыхты, каада салтты, айтылуу Ботобай тєкмєнїн 
ырларын жыйноого далаалаттанган адам. Экскурсияга жылына 
мектеп толугу менен тоолорго, электростанциянын шаркырат-
масын кєрїїгє чыкканда эў алдында болуп, тїркїн єнєрлєрїн 
кєрсєтчї. Чоў агалары Бекташ, Дїйшє, Абдрашит аксакалдар. 
Бекташ ака їлгїлїї малчы болуп, кєп жыл иштеп, кийинчерээк 
билимканада кароол болуп иштеди. Кызы Марипат биздин класс-
ташыбыз, мектептин комсомол уюмун башкарган. Дїйшє аксакал 
кєп жыл мектепте чарба жетекчиси болуп, кємїрлєрдї ташып му-
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галимдерге таркатып тынымсыз чарба їчїн жаралган адамдай се-
зилчї. Аялы Ташмама эже биздин жакын тууганыбыз, Абдрахман 
чоў ата менен Мємї чоў эненин улуу кызы, сиўдиси Саипжамал 
эже бизге бир туугандай мамиле кылган инсандар.
Машрап аксакалдын ишмердиги, уул-кыздарынын айыл тур-

муш орду атайын изилдєєлєрдї талап кылат, келечектин иши. 
Мектепти аяктагандан кийин Зулайка башка айылга турмушка 
чыккандыктан кабарлашуу аз болуп калды. Уул-кыздары бул ки-
тепчеден апасынын жаштыгын, чогуу окуган классташтары жє-
нїндє окуп энеси жєнїндє китепчелерди жазат деген їмїттєбїз. 

24. Мибарак (Мубарак) АБИЕВА 
Мибарактын чоў атасы Сулайман менин таятам Ысмандын ата-

лары Жармат менен Ботат – бир туугандар, Токо ажынын балда-
ры. Бала чагыбызда апамды ээрчип алып Сулайман тагабыздын 
їйїнє тез-тез барып турчубуз. Їйлєрї акталган, короо жайы таза, 
жайдары (бак) алмалары ийилип тураар эле. Аппак сакалдуу, орто 
бойлуу убагында колхоздун жетекчилерини бири болуп, согуш 
мезгилинде тылды башкарып туруптур. Жаўы заманды тїшїнгєн-
дїктєн, уулу Абийди Фрунзеге финансы окуу жайына жєнєткєн. 
Абий тага апам менен бир класста окушкандыктан єтє ынак туу-
гандардай кєрїнчї. 
Мубарак апасы Тансык таажеўедей сергек, окууну жакшы оку-

ган, кєзгє жагымдуу дайыма кїлїп, классташтарыбыздан єзгє-
чєлєнїп турган кыз болду. Биз мектепти аяктаар жылыбыз атак-
туу обончу, ырчы Кудайберди (Кудаш) Темиров биздин мектепте 
музыка мугалими болуп иштеп калды. Кружокторду уюштуруп, 
ар тїрдїї фестивалдарга окуучуларды катыштырып, їнї менен 
областта биринчи орунду алган Мубарак менен коўшу мектеп-
тен Ырыс Фрунзеге фестивалга кетишти. Фестивал бїтїрїїчї 
сыноолоруна туш келгендиктен, Мубарак экзамендерди єзїнчє 
тапшырды. Композитор Бекболот Абдраимовдун ырын аткарып, 
Ырыс Ысманова радио угуучуларга таанылды. Биздин айылдан 
эў биринчи фестивалдын жеўїїчїсї болуп Мубарак мектептин 
тарыхына жазылды. 
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Акжуумал, сулуулугу Кишимжандай Мубарак мектепте ким-
дерди гана суктандырбады! Канча жигиттер бири-бири менен ча-
такташканга чейин барышты. Тїнкї тамеки тизимдерге Мубарак-
ты кєрїї їчїн кошуна айылдын єрттєй жигиттери келип, єздєрїн 
жоготуп коюшаар эле деп айтышат. 
Мубарак менен Бактыгул жолдо ээрчишип басканда єтїп бара 

жаткан адамдар жаштыгындагы сулуулугуна бир кайтып келгендей 
сезилчї. Жогорку класстагы окуучулар, аскерге кетїїгє камынган 
бїтїрїїчїлєр атайын бизге “классташ кыздарыўар ашыкча эле 
чырайлуу, акылдуу, єздєрїнє жакын жолотпогон, каттарыбызга 
жооп бербеген селкилер” деген сыяктуу армандарын айткандарын 
укканбыз. 
Мубарак Кызыл-Кыя шаарында турмуш улап, їй-бїлє кїтїп 

бактылуу жашоосун улантууда. Шаарга келишкен їй тургузуп, 
баардык классташтарды чакырып жомоктогудай коноктоп жаш-
тыгыбызды кєз алдыбызга элестетти. “Комуз, мандолина чертип 
жїргєндєр баарыбыз ырдадык” деп Пазыл айылда жолукканда 
кубанып айтып берди. “Сен да барсаў жакшы болмок, жумуштан 
бошобойсуў да” деп мени аягандай сїйлєдї. Тамашалаштык, эски 
кїлкїлїї окуяларды кайрадан кайталап кїлдїк...
Айылда їйгє кандай устачылык иш болсо Апам єзїнїн жакын 

тууганы Ибраимди чакырат. Ал Тешебай менен гана кошо уста-
чылык кылат. Ибраимди мектепте окутуп калдым. Эч кимге катуу 
сїйлєбєгєн, ийкемдїї єнєрлїї жигит болуп чонойду. Чоў атасы Су-
лайман тагабыздын конушун колунан келгенче гїлдєттї, єнїктїр-
дї. Ибраим менен Тешебайдын устачылыгын кєргєнчє сєздєрїн ук-
каны коўшулардан баары келет. Ар бир келген кишини тамашалап 
чычалатышат. Шаарда кызматта болгонум їчїн мага салам айт-
тырат, уста кєрдїгє келбеди деп атам менен доолашышат. Алыкул 
Осмонов акын “Маляр келип, бир чоў їйдї майлады, кабак тїргєн 
капалыкты айдады...” дегендей, баарынын кєўїлї кєтєрїлїп, бул 
сыйкырдуу усталардын келишин кїтїшчї. Элге кызмат кылып жї-
рїшїп, кайра келбес жакка кеткен бул эки уста унутулбайт го.
Оштон Ноокатка кире бериште Баргы айлында катар тизилген 

силикат кирпичтен салынган їйлєр бар. Колхоздор аралык курулуш 
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бригадасы курган. Ошол бригадада Тешебай да иштегенин айтып, 
“Ошко автобуста єтїп бара жатып тиктеп єтєм. Нормада бєлїнгєн 
цемент, аралашмалар, темирлер сураганга арзан берилип кеткендик-
тен кїнєємдї сезем, урабаса экен деп кудайдан тилеймин” деп Теше-
бай бир жагынан тамашалап, ошол убактагы жеп ичерлерди, социа-
лизмге ишенген карапайым элдин єкїлї катары жек кєрєєрїн айтып 
калаар эле. Бирок, ал їйлєр азыр да жаўы салынган їйлєрдєн да 
бекемдигин, ыўгайлуулугун ошол їйлєрдє жашагандар курган уста-
ларга ыраазычылктарын айтып жїрїшєт. Жер титирєєлєрдє бекем-
дигин сапаттуу курулагындыгын угуп Тешебайдын тамашасын єтє 
кеч тїшїндїм. Кєрсє, їй куруучу ишкана жетекчилери ушар болуусу 
їчїн айтылган “кулагына кумїш сыргалар” турбайбы. 

25. Санабар АБЫТОВА 
Биздин эў четки айыл Нойгут райборборго жакыныраак жайла-

нышкандыктан, окуучулардын кєпчїлїгї райондогу мектептерде 
окушаар эле. 7-класста окуй баштаганыбызды Санабар райондо-
гу мектептен бизге которулуп келди. Математик Абан Матибаев 
агайыбыздын бир тууган балдызы экен. Нойгуттан орто мектепке 
чейинки ээн талааларда аркылуу 5-6 километр жол басып, сабака 
эрте менен кечикпей келчї. Сабактарга ынтаа коюп окуган, аз сїй-
лєгєн, орусчаны жакшы билген кара тору табышмактуу кыздай 
кєрїнчї. Аз убакытта эмгекчилдиги менен мектептеги эў алдыўкы 
окуучуга айланды. Жогорку касстын сезимтал окуучулары сабак 
башталганга чейин келишип класстын эшигин ачып, Санабарды 
суктана тиктешип кетишээр эле. Кээ бир жигиттерибиз колдоруна 
ийне жана єчпєс тамгалар менен анын атын жазып алгандар арбын 
болду. Канчалар сїрєттєрїн табышып, чєнтєктєрїнє салып алы-
шаар эле. Мектепти эў жакшы баалар менен аяктап, Ташкенттеги 
байланыш институтун бїтїрїп, Ошто жакшы кызматтарда иште-
ди. Кызы-Кыя тараптан чыккан таанымал їч бир тууган спорт че-
берлеринин улуусуна турмушка чыккан, уулу Тимур Палван Ош 
шаарынын элдик мэри болуп турду. 
Абан агай дайыма Санабар менен байланышып, єз кызындай 

мамиледе болгону єзгєчє эле. Санабар улуу жазуучу Мурза ака-
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нын атасы Гапар таттинин кошунасы, тууганы болгондуктан, Са-
набардын чоў агасы аскер кызматындагы кадырлуу офицер болуп 
жїрїп балдар їчїн жазылган китеби чыккан (“Бир шиўгил жїзїм” 
деп аталса керек эле).
Каникулдарда сурашып, жаўылыктарды бєлїшїп, айылдын ке-

лечеги жєнїндєгї кєп ойлорду талкуулап жїрдїк. Райборбордон 
биздин айылга Чечме аркылуу єткєн жол менен жєє бара жатып 
Нойгуттай кыштактан шаардагыдай жїрїм-туруму, билимдїїлї-
гї, маданияттуулугу адамгерчилиги єзгєчє кєпчїлїктї суктан-
дырган кыз чоўойгон жол боюндагы жупуну їй мага Париждеги 
хан сарайлардай сырдуу кєрїнчї.
Санабардын балдары, жакындары ушул китепчени окуп, бул 

їлгї болоорлук инсандын ємїр жолун сїрєттєгєн китепти айлы-
бызга белек кылаарында шегим жок. 

26. Аиста АМАНОВА
Биздин айылда чынчылдыктын, туурулуктун їлгїсї катары 

оозго алынган Аман Тешебаев деген аксакалдын кызы Аиста биз-
ге классташ экендигине сыймыктангандардын биримин. Айлыбыз 
кайрадан єзїнчє колхоз, айыл кеўеш болуп бєлїнгєн 1990-жыл-
дары район тарабынан бекилген кээ бир жетекчилер тез эле кєп-
чїлїктїн ишин чабалдык кылганын байкаган жергиликтїї акса-
калдар айыл єкмєтї тїзїлєєр менен таза адамдардын балдары 
жетекчи болсун деп райондогу Горький мектебин кєп жыл жетек-
теген Муса Баитовдун уулун жетекчиликке сунушташкан. Андан 
кийин Россиядан окуп келди деп Зайништи сунушташат. Айылда 
кєп єзгєрїїлєр, долбоорлор ишке ашып, кийинки жетекчиликке 
шайлоого Аман аканын балдарынан сунуштайлы деп чечишип, 
Камчыбек Амановго токтошот. Тажрыйбасы, тазалыгы, тїздїгї 
атасындай болгондуктан, ал киши “жашым ортолоп калды, жаш-
тардан тандаўыздар” деп сунушту кабыл албайт. Айыл єкмєтїнє 
татыктуубуз дегендер кєп болсо да аксакалдар Аман аксакалдын 
небереси Мыктыбекти жок дегенине карабай, “айылды оўдойсуў, 
єзїў билимкананы алтын медаль менен бїткєнсїў, институтту да 
жакшы аяктапсыў” деп айыл єкмєт башчысына дайындатышат. 
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Анын мєєнєтї аяктагандан кийин Тургунбай Аманбаев акса-
калдын, андан кийин Сулайман Мамарасулов аксакалдын уулун 
сунушташат. Бул тандоолор биздин айылдын єнїгїп - єсїїсїнє 
алып келди десек жаўылышпайбыз. Аиста да ата-кызы десек бо-
лот. Мектепти жакшы аяктап, колхоздун ишин їлгїлїї аткарган, 
элди жакшы жашооого їндєгєн инсан. Мусулманчылык парызын 
аткарып, классташтардын ичинен биринчилерден ажылыка барып 
“Ажи эне” деген сыймыктуу ат алганы баарыбыздын сыймыгы-
быз. Адамдар менен жашынан їлгїлїї мамиле тїзїп, эч кимдин 
кєўїлїн калтырбаган макал-лакаптарды єз орду менен кїлдїрїп 
сїйлєгєн орундуу инсан. 
Чоў агасы Алимжан ака Афган согушунун ардагери ємїрїн 

аскер кызматына арнаган. Иниси Маматжан (Макаш) айыл чар-
ба институтун бїтїп, Чїйдєгї їлгїлїї чарбакерлердин бири. Эли-
бизде, айлыбызда тїз таза жашоонун негизги сапат кылууга їндє-
гєн адамдардын кызы катары бала-чакасынын, тууган –уругунун 
озурун кєрїп, бактылуу жашоосун каалайбыз. Мен кызматка 
байланыштуу Бишкекте кєбїрєєк жїргєнїм менен Аистан менен 
сырдашкан ойлорубуз эсимден чыккан жок. Ал кыялдардын бири 
парасыз окууга єтїїнї далилдеген тарыхы бар Ноокат математи-
калык билимканасына келип окуучуларыбызга, мугалимдерибизге 
жакшы каалоолорду айтканына ыраазыбыз. 

 
27. Бїсайра ЫСМАЙЫЛОВА 
Ысмайыл чоў атанын атасы Маматалинин чоў атасы Бактыбай 

менин атам Шерандын чоў атасы Атантайдын аталары Кєчкєнбай 
менен Кудайберди бир туугандар – Абдраим бубабыздын балда-
ры. Айтибайдын атасы Султандын бубасы Жунус, Тєрєнїн атасы 
Абзакирдин бубасы Матназар да Абдраим бубабыздын балдары.
Бїсайра, Айтибай, Тєрє бир туугандардын урпактары болгон-

дуктан, єтє жакын туугандык мамилелерибиз бар. Алар сыяктуу 
эле биз да Абдраим бубабыздын урпактары болгонубузга сый-
мыктанабыз. Абдраимдин чоў атасы Кутулмуш айтылуу Тилеке 
баатырдын кенжеси Чал менен бирдикте Кара-Таш айлын негиз-
дегендиги , Кокон хандыгынан атайын мєєр алганды уюштурган-
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дыгы эл оозунда айтылып жїрєт. Кутулмуштун атасы Караменди 
Папанга жакын жайланышкан Лаглан єрєєнїн негиздеген инсан. 
Караменди атасы Тилекенин баскынчылардан (калмактардан) 
бошогон жерлерди ээлєє, єздєштїрїї боюнча атасы Адыгине-
нин тапшырмаларын аткарышкан. Кыргызстандын тїндїгїндє 
калмактардан бошогон кыргыздын жерлерине жайланышуу їчїн 
Адыгине иниси Тагайды аскерлери менен жибергенин, анын уул-
дары Солто Чїйдї, Бугу кєлдї, Сары Багыш Нарынды ээлешкен. 
Бул окуялар жєнїндє аксакалдардын аўгемелерин угуп чоўойдук. 
Айрыкча арапа кїндєрї кайра-кайра айтылаар эле. Бубалары-
быздын армандары акырын шыбырап сїйлєнєєр эле. Тилеке баа-
тырдын тєртїнчї муундагы уулу Алымбек, Курманжан даткалар 
жєнїндєгї єтє сырлуу уламыштар жаштарга керээз катары айтыл-
гандыктарын эми гана тїшїнїп жаткандаймын.
Айрыкча атам їйгє келгенибизден кийин кайталап, тизмектеш-

тирип айтып берчї. Тарыхыбыздын оош-кыйыш жерлери, кыр-
гыз жердеген аймактардын чачырап кетиши, башка єлкєлєрдєгї 
кыргыз боордошторубуздун абалы, Анжиян єрєєнїндєгї байла-
ныштар бизди да ойлондурсун дегендери экен. Єзїбїзчє мамлекет 
болгонубуздан кийин гана кыргыздын Улуу кєчї тереў тарыхы 
изилденип баштады. Биздин муун, айрыкча классташтарыбыз бул 
єзгєрїїлєргє ынтаалык менен тажабастан катышуубуз, башкалар-
га таратуубуз биздин парзыбыз, бубаларыбыздын керээзи. 
Бул миссияга жарамдуу катышуу їчїн 30 жылдан бери билим-

кананы тїптєп, илимий жетекчилик кылып жатабыз. Жакын-
дарды, уул-кыздарыўарды 7-класска чейин єтє жакшы даярдап, 
8-класстан билимканага окууга шарт тїзгїлє, чет тилдерин їйрє-
нїп, баардык сабактарды єз алдынча эў жакшы єздєштїрсє гана 
жакшы єнєр алганга жол ачылат. Чет єлкєдєн эч ким келип си-
лерди, жакындарыўарды билимдїї, єнєрлїї кылбайт. Бул биздин 
кийинки муундун милдети. Кыргызстанда жалгыз биздин айылда 
мамлекеттик акысыз лицей-билимканабыз бар. Мындайды тїзїї 
єнїктїрїї єтє кыйын иш экендигин билїїўєр керек. Кыргызстан-
дагы 2260 мектептин баары билимканадай болгондо гана элибиз-
дин турмушу оўолот. Япония, Германия, Финляндия ж.б. єнїккєн 
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єлкєлєр билим менен гана жетишкендиги чындык. Башка жол 
жок. Жараткан берген ємїрдї текке кетирбей, мїмкїнчїлїгїўєр-
дї бир гана кийинки муунду окутууга, чет єлкєлєрдєн єнєр алып 
келгенге жарамдуу уул-кыздар болуусу силердин колуўарда. Ара-
кеттенбесек чет єлкєлєрдє кєчє тазалап, экинчи сорттогу адамга 
айланабыз. 
Сиздерге Бусайра тууганыбыз менен ар бир жолугушууда тал-

куулаган маселелерди учкай бир бєлїгїн сунуш кылдык. Бул ой-
лорду, сєздєрдї тушїнїїбїз їчїн биз кєп жылдык мїмкїнчїлїгї-
бїздї, ємїрїбїздї, ден соолугубузду арнадык десек болот. 
Бїсайра бизге биринчи класстын ортолорунда кошулду. Ак 

фартукчан келип, сабактарды баарыбыздан жакшы окуп, тез эле 
таасирлїї окуучуга айланып бизди башкарып калгандай болду. 
Биздин классты атам окуткандыктан, кыздар менен аралашып ол-
турасыўар деген кєрсєтмє келди дегенден мен Гїлїм менен бир 
партада олтура турган болдум. Мен Бїсайра менен олтурам десем, 
аны Амат менен олтургузду. Танаписте парта талашмай болду, ме-
нин жашым калгандардан єтє эле кичине болгондуктан, бир топ 
окуучулар менин кєзїмєн жаш чыгарганга чейин барышты. Бї-
сайра мени сооротуп, тетрадь тыштаганды їйрєттї. Кызгылтым 
алманы дал єзїндєй кылып тартканда баарыбыз таў калдык. Эки 
жылча бирге окудук, шартка байланыштуу, “Токтогул” санаторий 
мектебинде, андан кийин Оштогу кыздар орто мектбинде окуду.
Фрунзедеги университеттин англис тил факультетин аяктагандан 
кийин Ташкенттеги чет тилдер университетинде аспирантурада 
окуп англис тили боюнча районубузда биринчилерден болуп кан-
дидаттык диссертациясын коргоду.

* * *

Ошентип, кийинки жылдары каникул учурларында гана кєрї-
шїп калдык. Апасы Галча чоў энеден иштерин сурап, салам айтып 
жїрдїк. Каникул учурларында гана айылга келип апасына бєлїн-
гєн тамекини чаап, тизип жардам берип жїрдї. Тїнкї тизим чоў 
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сарайда болоор эле, ата-энелер жаш балдарын ээрчитип, бешик-
терин тєбєсїнє кєтєрїп, керосин чырактар менен тїнкї саат эки-
лерге чейин тамекилерди жипке єткєрїп жайганга даярдап анан 
кетээр элек. 
Уйкуга азгырылып їргїлдєгєн єспїрїмдєр, бир аз аракет 

кылсак бїтєбїз деген улуулардын сєздєрї. Бири ырдайт, кээлери 
жомок айтат. Звеновой Асан Топчубаев ака апыртмаларды сїй-
лєйт, башынан єткєн окуяларды кїлкїлїї кылып айтып берет. 
Чоўураак жигиттер мандолина чертишип, ырдашып бий уюшту-
ра коюшат. 
Отуздай їй-бїлє сарайдын ар бир тїркїгїнїн айланасында та-

меки тизишет. Жылда ошол эле тїркїктїн тєгєрєгї, їргїлєгєн єс-
пїрїмдєр, тїйїндї туура эмес жерге коюпсуўар деген арабакечтер-
дин нааразылыктары... бул айланпа бїтпєгїдєй сезилчї. Жылдар 
єткєндєн кийин ал кїндєрдї эстеп сагынып жїрдїк. Тїнкї тизим-
дер жоюлду, сарайлар талкаланды, эл тамекиге иштєєнї токтот-
ту. Бир карасаў жашоо токтоп калгандай сезимдер пайда болгону 
менен эл єзгєрдї, ишкердиктин жаўы тїрлєрї пайда болуп, окуу-
ну бїткєндєрдїн кєпчїлїгї Казахстан, Россияга кара жумуштарга 
кетишти. 

* * *

Бїсайра сарайга келээрин угушуп айылдын мен деген жигитте-
ри келип баарыбызга тамеки тизип жардам беришет. Бїсайраны 
ырда дешет. Ал созолонтот:
Аралап шаар ичин басып жїргєн, 
Андагы ак буурул тїн эсиўдеби.
Ойгонуп уйкусунан жымыўдашкан,
Оттору Фрунземдин кечиндеги...
Айлыбызда Бїсайрага сезимин билдире албаган кєптєгєн улан-

дар їшкїрїнгєнїн кєп эле укчубуз. Кат жазышып алып бере ал-
бай жїргєн “Мажнундар” бизге суктанышып, “айга-кїнгє теўеген 
адамыбызга даап сїйлєй албайбыз, силер болсо кошо тамекиде 
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иштейсиўер. Їйїнє да эркин киресиўер. Бизге кол жеткис кыял. 
Шаардагы адресин, телефонун издеген кусалыктан Хафиз болуп 
кеттик” дегендерди угуп калчубуз. 
Бїйсайра Курбанжан даткадай элге эмгеги сиўген адам. Тїш-

тїктїн мектептерине, коомчулугуна кєптєгєн долбоорлорду ар 
тїрдїї эл аралык уюмдардан алып келген жалгыз интеллектуал. 
Тїштїктїн Чаткалынан Лейлегине чейинки аймакты камтыган 
“Сорос” фондунун регионалдык жетекчиси болуп кєп жыл иште-
ди. Канчалаган идиреги бар жаштарды чет єлкєлєргє жолун таап 
жєнєткєн адам. Тїштїк интеллигенциясынын їмїтї десек болот. 
Кєптєгєн тїштїк илимпоздорго, окуу жайларга эсепсиз долбоор-
лорду, жардамдарды уюштурган эл баатыры. Илимий, методика-
лык китепчелердин, макалалардын, изилдєєлєрдїн, долбоорлор-
дун автору. Тїштїктїн маданий багытындагы ишмердигинде чек 
жок. Биздин айылдан чыккан биринчи профессор, билимканы эў 
заманбап китептер менен камсыздап, мугалимдерди билимкана (30 
жыл) ачылгандан баштап семинарларга чакырып эле калбастан, 
єз кеўештери менен билимканада иштегендерди кїчтїї интеллек-
туалдарга айланышына себепчи. 
Тєрє билимкананын жатаканасынын кирпичтеринин кєпчїлїк 

бєлїгїн берди, окуу корпусунун капиталдык ремонттон бюджет-
тин эсебинен єткєрїїгє кємєк кєрсєттї. Жоомарт баштаган иш-
керлерди билимкананын муктаждыктарына багыттады. 
Айтибай инилери менен билимканага чейинки жолду асфальт-

тоого, жатакананын курулушуна кємєктєрїн аяшпайт. Инилери 
Эрмамат, Эркинбай Асановдор билимкананы активдїї колдоочу-
лары. 
Азамат Момуев жатакананын сыртын жеўил кафель менен кап-

тады. 
Бубабыз Абдраимдин урпактарынын алгылыктуу иштеринин 

бир бєлїгїн гана айттык.
Бїсайрага ийгилик каалап, айылдагы классташтары сени менен 

сыймыктанаарын, билимканачылардын сїйїктїї окумуштуусу, 
колдооочусу “илимий” таянычы экендигиў бизге ийгиликтерди 
алып келет. 
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28. Мурза МАМАСАЛИЕВ 
Биринчи класста биз менен чогуу окуп баштаган, бирок, кийин-

черээк Фрунзедеги Кїрєўкєев музыкалык мектебине тандоодон 
єтїп, Мурза биздин айылдан алгачкы классикалык музкыканы 
тїшїнгєн Бетховен, Бах, Штраус, Чайковскийдин чыгармаларын 
угуп улуттук классиканы, элдик ыр-кїїлєрдї кесипкєйлїк деў-
гээлде билгендиги биздин сыймыгыбыз. Атасы Мамасали аксакал 
курч мїнєздїї болгону менен ак кєўїл, мээнеткеч адам эле. Чоў 
аталарыбыздан калган суу тегирменди иштетип, жылдын тєрт мез-
гилинде элдин кызматында, ар бир їйдє тандырга жабылган буу-
дай наны, загара (жїгєрї) уну ушул кшинин колунан кєп жылдар 
єтїп турду. Кєбїнчє тегирменди улуу баласы Сайпидин ака карап, 
биздин чоў гємїш кєк уюбузду минип алаар эле. Тегирмендин ас-
тындагы чеенден чоў сары балыктарды колу менен кармап, “жеўе 
бышырып бериў” деп апама алып келээр эле. Жазда козу карын 
алып келет. Кийинки агасы Кутмидин ака бир аз токтоорок болуп, 
балдар менен кєп ойночу эмес. 
Мурза окууду бїтурїп келээри менен райондо їйлємє аспап-

тар (духовой) оркестрди жетектеп, пионерлер їйїнїн кєркї бол-
ду. Айлыбызда атайын комуз ж.б. аспаптарды їйрєтчї райондук 
мектептин филиалын ачкандан кийин райондогу музыкага шыктуу 
окуучулар бизди айылга каттай баштады. Окуучуларга комузду эў 
жогорку деўгээлде їйрєтїп, кыргызча орусча патриоттук ырлар 
менен айылдыктар областтык, республикалык кароолордо ийги-
ликтерди жаратып келе жатышат.
Билимкана ачылгандан бери отуз жыл бою тарбиячы чыгарма-

чылык кружоктордун жетекчиси болуп, келген коноктордун таў 
калтырган кєптєгєн номерлерди жаратты. Билимканада баардык 
сабактарды єтє жакшы окуган ырчы-аткаруучулар, этюд-спек-
таклдерде ойногон окуучулар єтє кєп. Мурда элде ырга, искусст-
вого кызыккандар башка сабактардан начарыраак окуйт деген 
сєздїн туура эместигин Мурзаш далилдеди.
Эмне їчїн дїйнєдєгї эў ийгиликтїї, таанымал инсандар, ойчул-

дар єлкє жетекчилери, миллионерлер классикалык музыкаларды 
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жакшы кєрєт, Шекспирдин, Пушкиндин чыгармаларын жатка би-
лет?- деген суроого билимканачыларга жооп издеткен адам бул биз-
дин мырзабыз – Мурзаш. Атына заты туш келген атуул. Ийгилик-
терди каалоо менен Мурзанын чєлкємдєгї жараткан ийгиликтери 
жєнїндєгї китепти шакирттери тезирээк жазышат деген їмїттєбїз.
Турмуш шарттын жоктугунан ата-энесине жардам берем деп 

консерваторияга окубай калды. Уюштургуч, эмгекчилдик, интел-
лектуалдык деўгээли Мурзанын сєзсїз маданият министри болгон-
го жетет эле. Тааныымал композитор, эгемен єлкєбїздїн биринчи 
консераваториясын тїзїп, ректор болмок деген учкул ойлорду ой-
лоп кетем. “Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеўет” деген макалга 
каршылык кылууну їйрєнбєппїз, кандай єкїнїчтїї!

29. Каныбек КАРБЕКОВ 
Биринчи класста окуу башталганда бир класста окуп калдык. 

Тез эле Фрунзеден келген топтун сыноосунан єтїп, балет мекте-
бини ийгиликтїї аяктап, ал учурда кєпчїлїккє тїшїнїксїз балет 
искусствосун їйрєнїп райондо балет багытында окууга кєп эмгек 
сиўирген, азыркы учурда Бишкекте ийгиликтїї ишкер.
Каныбектин атасы бою узун, палвандыгы сыртынан кєрїнїп 

турган чєлкємдєгї атактуу улакчылардын бири эле. Айтылуу Жу-
мабай Палвандын устаты экендигин айтып жїрїшєт. Апасы Бурул 
чоў эне тамекичилердин балдарын талаада, дарактын кєлєкєсїн-
дє алдейлерди бешике бєлєп, бакчалык кылып-балдардын энеле-
риндей караган улуу тарбиячы. Эмгек талааларында бєбєктєргє 
тєркїнї Алайдан болгон Бурул эненин бешик ырларын берилип 
ырдаганын биз да кєрїп калдык. Иниси Камчы чоў улакчы болду.
Каныбеке ийгилик каалоо менен билимканачыларга балет 

боюнча мастер-класстарды єткєрїп берет деп їмїт кылабыз. 

30. Сабра ЭРАТОВА 
Сабранын апасы Пази эжебиз айтылуу Молло Таабалдынын 

кызы. Апам Пази эжени єтє сыйлагандыктан, биз да Сабра менен 
єтє сырдаш болуп чоўойдук. Єйїзгє (Борко айлына) турмушка чы-
гып, тєркїндєп келе жатканда сєзсїз жолукчубуз, мектепте бирге 
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окуган кїндєр жєнїндє сїйлєшчїбїз. Айылга барсам апам айтып 
калды: “сени Сабра сурап келиптир, уулу Пакистанда окуптур, 
єтє эле таланттуулугунан айылга батпай жатат Бишкеке алып ке-
тїїўдї айтты” деди. Апамдын тапшырмасы менен Ноокаттын баш 
имамы Пази эженин бир тууган иниси Маматкасым ажыны ээр-
читип алып, Сабранын їйїнє бардык. Зирек жаш жигит корооло-
рун ондоп тїзєп жатыптыр. Сабра соодагерлик кылып, Анжиянга 
кетиптир. Орусчаны начар билээрин айтып, урду, араб тилдери 
боюнча педагогика факультетин Пакистанда бешке бїткєн доку-
менттерин кєргєздї. 
Бишкеке иштейсиўби десем кубанып кетти. Эксперттерди даяр-

доочу проектер бар. Алар кыргызча-орусча документтер менен 
иштєєнї, конституциялык нормалар, диний уюмдар жєнїндєгї 
мыйзамдар, мамлекеттин дин саясаты, ажылык, Умра сапарлары-
нын укуктук негиздери, элчиликтер менен иштєє нормаларын оку-
ганга, їйрєнгєнгє багыт беришет. Бул долбоордогу жумуштарды 
єздєштїргєндєн кийин муфтиятка жазылып имамдарга мечиттер-
дин документтерин тїзїїгє, исламий окуу жайларга жардам бе-
рїїгє кємєк кєрсєтїїнї єздєштїргєндєн кийин єз кесибиў боюн-
ча кызматтарга конкурска катышып єтсє болот дедим. Орусчаны 
начар жана кыргызча документацияларды толтурууну билбеген-
диктен стажировкадан єтє кыйналып жїрїп єттї. Долбоордогу 
єтє тыў эксперттердин жардамы эбегейсиз чоў болду. Жумуштан 
бош убактыларында Равшанды такшалтуу мен їчїн да єтє оор 
болду. Мен долбоор аркылуу бар кїчїмдї жумшадым, эми єз ке-
сибиў мене иштєєгє муфтиятка барып суран десем стажировкадан 
кеткиси жоктой сезилди. 

* * *

Ошентип, муфтиятта чоў диний кызматтарда иштєєгє жолу 
ачылды. Сиздин илимий тапшырмаўыз аткарылды деп апама айт-
сам, “эки жылда араў їйрєттїўбї?” деп таў калды. Баланы жа-
рамдуу адам болууга даярдоо кандай кыйын болсо, адамды элге 
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керектїї кызматка, эл жїгїн кєтєрїїгє даярдоо кєп убакыт эле 
талап кылбастан, чексиз мээнетти талап кылат. Сен даярдаган ада-
мыўдын ички дїйнєсїн єзгєртє албасаў ал кызмат ордунан жо-
горулаганда кол алдындагылардын, элдин шоруна калат. Єзї эле 
кызмат бийиктигине чыгып калгандай єзїмчїл, текеберчилик, ичи 
тардык акыры барып єзїн талкалайт. Андай адамдарга устаздык 
кылуу бекер убакыт єткєргєн менен барабар. Їйрєткєн адамыў 
начар чыкса ал эў биринчи єз кызыкчылыгын ойлойт, машина 
алат, їй сатып алат, башкалардын адамгерчилик мамилелеринен 
да уялбастан пайда табууну, кымырууну їйрєнгєн “сырты жалты-
рак ичи калтырак” бечарага айланат. 
Бир аз кызмат орундарынан жогорулай баштаганда баарын 

унутуп, саламга келбей эдиреўдеп калган убагында чын дилибиз-
ден кеўештирибиз менен эч кандай жообуна їмїт кылбасак да 
тескериленип, мен єзїм эле єзгєчємїн, кыйынмын дегендерди да 
байкап калабыз. Эшеги ылайдан єтсє эле баары єзїнєн – єзї боло 
берет дегендер эч качан єспєйт, бир кїн єзї казган орго єзї тїшпє-
сє экен деп Жараткандан сурайсыў.
Єсїї жолундагы инсандар кєп, себеби, алар бирєєнїн эмгегин, 

кеўешин, жакшы сєздєрїн айта жїрїшєт . Аларга кудай кызмат-
ты, байлыкты, бакытты берет, элдин жїгїн кєтєрїїдєн чарчаш-
пайт, пайда издегенге аракет кылышпайт. Адамдарды пайдалуу, 
пайдасыз деп экиге бєлїп мамиле кылышпайт. 

* * *

Турмушубузда жакшы сєздєрдї угуп, пенде экенбиз кубанып 
каласыў. Бир жолу Ак їйгє бара жатсам Айтибай (тєрага), Арап 
(депутат) мени кєрїп кїтїп калышты. Саламдашканча эле Арап 
Тєлєнєв Айтибайга мени кєргєзїп "менин депутат болуума кеўе-
шин берген, эў алгач чет єлкєгє алып барып кєз карашымды єз-
гєрткєн адамым" деп кучактап калды. Акматбек Келдибеков тєра-
га болоорунда мага жолугуп, “Сиздин министр, депутат болосуў 
деген тапшырмаўызды аткардым, кеўештериўизге ыраазымын” 
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деп мени оўтойсуз (жакшы мааниде) абалда калтырды. Нарындык 
кєп жылдан бери Бишкек мэриясында чоў кызматтарды аркала-
ган Жамалбек Ырсалиев фейсбукта дайыма кеўештери менен так-
шалткан агайым деп жазып турат. Маркум Муратаалы ажы Жу-
манов “сиз мамлекеттин патриоту болгонго, чоў кызматтардын 
маанисин єздєштїрткєнїўїзгє таў калам. Сизден їйрєнгєн дип-
ломатиялык сапаттарыўыз менен ислам жамаатыбызга тїбєлїк 
белек боло турган Борбордук мечиттин ордун Бишкектин так ор-
тосунан (Ысык-Кєл кинотеатрынын айланасы) алууга Президент 
(К.С.Бакиев) жардам берди. Ислам окутуу борборлору їчїн Жаш 
Гвардия менен БЧКнын (чоў Чїй каналынын) кесилишиндеги чоў 
бак бєлїнїп берилди. Шарты жок болгондуктан уруксаатсыз иш-
теп жатасыўар деп жїдєткєн миўдеген мечиттерибизге ислам окуу 
жайларына юридикалык статус берїїнїн жолун їйрєткєнїнїздї 
унута албайбыз” сыяктуу алкоолорду айтканда уялып, мындай 
жумуштар баарыбыздын милдетибиз деп тим болдум. Жїздєгєн 
дин адамдарыбызга єнїккєн Чыгыш, Батыш єлкєлєрїн кєргєзїп, 
ООНдун (БУУ) долбоорлору аркылуу республикабыздын баардык 
бурчтарында сиз уюштурган семинарлар, Ысык-Кєл боюндагы эл 
аралык жолугушууларды улантууга аракет кылабыз дегени мен 
башка кызматта жїрсєм да чын жїрєктєн кызматташуу жакшы 
сезимдерди калтыраарын туйдум. 

* * *

Билимкананы тїзїїдє ата-энелерди, окуучуларды тереў билим 
алуу эў биринчи єздєрїнїн милдети экендигин тїшїндїрїїгє кєп 
аракетим кїчїм кетти. Алгач кєпчїлїгї сынап, оолак турушту. 
Окутуу силердин милдетиўер биз балабызды билимканага окууга 
бердик деп компойгондор да кєп болду. Єнїккєн єлкєлєрдє бала-
нын жакшы билим алуусуна ата-эне, жакындары аракет кылышат, 
чет тилдерди їйрєтїшєт, ар бир предмет боюнча їй китепканасын 
тїзїшєт. Баланы єз алдынча китептерди окуганга багыт берїї, кї-
нїнє кєзємєлгє алуу ата-эненин милдети. 
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Бизде баары тескерисинче, баламды мектеп окутканга милдеттїї, 
начар окугандыктарына мугалим мамлекет кїнєєлїї деген сыяктуу 
шылтоолор менен уул-кыздарынын Россияда кєчє шыпыргандан 
башка жумушка жарабагандыгына єздєрїнїн кїнєєсїн эч сезгилери 
келбейт. Єлкєбїздєгї 2000ден ашык мектептерден тереў билим алуу-
га, керектїї єнєрдї їйрєнїїгє жогорку билимди єнїккєн єлкєлєр-
дєгїдєй деўгээлде алуу керектигин тїшїнгєн, кызыккандар айрыкча 
айыл мектептеринде єтє аз (жокко эсе десек да болот). 
Жакшы окубаса, мамлекеттин намысына жарабаса чєнтєктєгї 

дипломдун кимге кереги бар? Дїйнє жїзїндє 7 миллиард эл жа-
шайт. Алар менен теў тайлашып жашоо їчїн ар бир кыргыздын 
баласы кїйїп-бышып, жанталашып єз алдынча окуусу керек. Би-
лим, тил, єнєр башка єлкєгє барганда, салаштырганда билинет. 
СССРдин убагындай биздин єлкєдє ири завод-фабрикалар кайра-
дан курулбайт, дыйканчылык, мал чарба продукцияларын коўшу 
єлкєлєр эле сатып албаса алыска кымбат базарларга кирїї єтє 
кыйын. Алардын тилин, стандарттарын їйрєнїїгє кєптєгєн жыл-
дар керек. Андай кадрлар 50 жылда араў пайда болот. Чет єлкєдєн 
келип їйрєткїдєй алар бизден карыз эмес. Четтен келгендер бизге 
єз салтын таўуулап, арзанга иштетип пайда табуу алардын негизги 
максаты. Кыргызга кыргыз гана жан тартат. Ар бир кыргызстан-
дык 1000 кишиге татый турган билими, єнєрї, тили, аракети болсо 
гана дїйнєдє эркин жїрє алабыз, соода жїргїзєбїз, завод фабри-
каларды кура алабыз. 
Билимкананын ар бир окуучусуна, мугалимдерине 30 жылдан 

бери ушуларды суранып (жалдырап) тїшїндїрїп келе жатамын. 
Ар бир директорду Бишкекте, чет єлкєлєрдє стажировкалардан 
єткєрїїгє туура келди. 

* * *

Сабраны сиўдиси Насиба эжеке билимканада эки жылдан ашык 
директор болуп иштеди. Жаўы багыттарды єздєштїрїп, жетек-
чиликтин кыйынчылыктарын жеўїї, мугалимдердин чыгармачы-
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лык конкурстарда республикалык деўгээлге жеткирїїгє катышты. 
Азыр райондук жетекчилик кызматтарды аркалап жїрєт. 
Билимканада окуу, иштєє талаптары єтє жогорку деўгээлде 

коюлат. Кїн сайын талаптар татаалдап турбаса билимкана жєнє-
кєй мектепке айланып кетїїсї мїмкїн. Бул татаалдыктарды єнїк-
кєн єлкєлєрдє биринчи класска чейин эле ата-энелер балдарына 
їйрєтїп салат. Мектептер, университеттер жакшы билим алууга 
себепкер гана болушат. Керектїї инсан болуу жїгїн балага жаш-
тайынан, кїнї-тїнї тїшїндїрїї, ишке ашыруу ата-эненин гана 
милдети. Алар башка же чет єлкєлїлктїн баласы эмес. Сиз жооп-
кер экениўизди унутпаўыз. Мамлекет дїйнєгє атагын чыгарам де-
ген сиздин балаўызга жол гана тїзєт. Чабандес атын таптаганда 
башкалардан же мамлекеттен эч жардам кїтпєй єзї аракет кылат. 
Эў кыйын чабандестин кїлїгї гана биринчи келип байге алат. Си-
лердин балдарыўар келечекте байге албай калса кїнєєлїї єзїўєр 
болосуўар. 

31. Гїлай КАРИМОВА
Ємїрїн мал чарбачылыка жумшаган, жайын-кышын жай-

лоодон тїшпєгєн узун бойлуу, карылуу Карим аксакалдын кызы 
Гїлай башталгыч класстарда биз менен окуганы эсимде. Окуу 
ачылганда бир топко сабака келбей калганын айылдагы коўшу-
лары Жусубалы, Абиладан сурасак “тоодо азыткы адаштырып, 
Кемер зоосунан секирген экен, кєйнєгї парашюттай болуп акы-
рын жашаган жерине тїшїрїптїр” дегендеринен кєпкє чейин 
ойлонуп, коркуп да жїрдїк окшойт. Сабакка келгенде сурасак 
андай деле болбоптур, кєрсє, классташтарыбыз бизди тамаша-
лашкан экен.
Атам менен мал издеп, же болбосо їйгє жарамдуу арчаларды 

кєргєнї барганыбызда Карим (узун) акеге жолуга кетели деп кеч 
киргенге чейин экєє тажабастан сїйлєшїп олтура беришчї. Чоў 
чарага бышкан муздак этти їйїп салып, чоў табактарга каймак, 
толто (чєєгїн) , сары майды дасторконго коюп, кемпири очоко 
чай кайнатып казан толо эт бышырып бул эки ойду-тоону, аалам 
маселелерин, санжыраны тартышкан сєздєрїнє таў калбастан 
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жылмайып кубанып отураар эле. Бул экєє дагы сагынышып кал-
ган экен да деп мени карап, “чїкєлїї жиликтерди тазала, качан 
мектепке окуйсуў, апаў Гїлсана сиўдиме дува деп кой. Жаш балда-
ры, колхоздогу тамекичилигинен бошобой жайлоого да келбейт. 
Сенин таенеў Тунна жеўебиз бар кезде тез-тез кабарлашып тураар 
элек” деп очоктогу отту ичкертип улутунуп коёр эле. Єткєн кїн-
дєрдї эстеген кандай ырахат алып келээрин кийин чоўойгондо 
гана тїшїнє баштадым.
Улуу уулу Ахунбай ака райондогу эў алдыўкы чабан бол-

ду, анын иниси Абдрахман улакчы, палван деген атты алып 
жїрєт. Классташыбыз болсо бизден кийинки класста жакшы 
окуп бїттї. 

32. Аман ЭСЕНБАЕВ
Биринчи класстын алгачкы кїндєрї биз менен сабака келип 

жїргєн Аман Эсенбай аканин уулу. Чогуу мал багып бирге ой-
ноп чоўойгонбуз. Колхоздун єзїнчє болгон убактарда Эсенбай 
ака бухгалтерияда иштеп, тамеки боюнча социалистик мелдеш-
тердин жеўїїчїлєрїнє керектїї белектерди берїїнї уюштурган 
адам, апам да чоў батарея менен иштєєчї “52” радиоприемнигин 
утуп алган. Ошол убактагы бийлик ашыкча чыгымга алып келген 
деп “шарттуу” ишке жумшаган. Ал жабык жерде жєндємдїїлї-
гїнєн мажбурланган жумушчуларды иштетїїчї бригадир болчу. 
Кызмат машина ташып, Найман каналын куруучуларын жетек-
теп калат. Кийинчерээк айылга чайкана, касапкана ж.б. ишкер-
диктерди єнїктїргєн алгачкылардан болгон. Кайрадан колхо-
зубузду бєлїп алабыз деген жумушчу топту тїзгєнгє активдїї 
катышып, райкомдун кєрсєтмєсїн колдогондорго каршы туруп, 
текшерїї комиссияны жетектеп берем деп коркпостон биздин де-
милгеге макул болгон. 1990-жылы 25-май кїнї кайрадан эски чек 
ара боюнча Чечме-Сай колхозу тїзїлдї. Колхозубуз кайрадан тї-
зїлгєндєн кийин гана биздин айыл єнїгїї жолуна тїштї. Алгач-
кы колхозду бєлїп алуу чогулушу жаўы негизделип ийгиликтери 
менен элге тааныла баштаган билимкананын имаратында болго-
нуна сыймыктанабыз.
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* * *

Аман мектепти бїтїп, институтка тапшыраарда атам бир аз ки-
рїї экзаменине даярда деп мага тапшырма берди. Карагойдо эс 
алып жїргєн профессор окуучум Салы Каримовго текшертели, ар-
тыман Абдыразактын чатырына баргыла деп жайлоого жєнєп кет-
ти. Эртеси таўга маал эки фляганы толтура мємє –жемиш салып, 
куржундарыбызды толтуруп отуз километрге жолго чыктык. Жол 
ортолоп калганда Аман аттарды жарыштырабыз деп калды. Сен 
миўген ат бээ кой дегенге карабай чаап жєнєдї, бир аздан кийин 
жетип токтотойун деп мен да атты чу дедим. Кууп жеткенимде “ток-
тобо, сенин атыўдан озуп кетем” дегенинен тизгинди тартпадым. 
Амандын артында артылган флягалар шарактап келе жаткан, аттын 
їстїндє єзїндї канаттуудай сезип каласыў да, кыйла узап кеткендей 
болдум, флягалардын їнї угулбай калды. Тизгинди тартып артты 
карасам Аман да, аты да кєрїнбєйт. Бир убакта чычырканактар та-
раптан фляганын їнї чыккандай болду. Жетип барсам басмайылды 
бош тарткан экен фляга салаўдап, Амандын буту їзєнгїдєн чыкпай 
сїйрєлїп келе жатыптыр. Коркконуман аттан секирип тїшїп їзєн-
гїдєн бутун чыгарып, Аманды кєтєрїп дарыянын жээгине жаткыз-
дым. Їн-сєз жок, муздак сууну чачканымдан кийин гана оозунан 
кєбїк, сїрїлгєн беттеринен кан чыга баштады. Акырындык менен 
єзїнє келди. Эми караўгы киргенде баралы атасына эмне деп жооп 
беребиз деп корктум. Аттарды бышыктап токуп, Аманды эптеп атка 
миўгизип атын жетелеп башты жерге салып жєнєдїк. 
Караўгы киргенде жеттик, жайлоодо электр жок. Эмнеге кечик-

тиўер дешти, байкамаксан болушканда гана мен єзїмє келдим. 
Ошол болду Амандан этият болуп жїрїї адат болду. Катуу сїйлє-
бєйм, оолак туруп сїйлєшкєнгє аракет кылам. 
Амандын карындашы Разия менен кїйєє баласы Момун (Мо-

мой) Маматовду мектепте окутуп калдым. Политехке окууга єтїш-
тї. Мен Чїйдє эле калгыла десем макул болушту. Жакшы чарба 
кїтїп, турмуштары тикеленип калганда Момойдун атасы кєчїрїп 
кетип калды. Атасына сурансам да болбоду. Андан ондорчо жыл 
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єткєндєн кийин айылдын кєпчїлїгї Чїйгє, башка єлкєлєргє кете 
баштады.
Момой билимканада эў оор 90-жылдары чарба жетекчиси бо-

луп, адырдан пияз терїїнї уюштуруп, велосипеди менен Жалал-
Абаддан краска алып келген кїндєр болду. Момойдой эмгекчил 
адамдар чанда кездешет. Айылдагылардын эч кими чыга албаган 
теректерин Момой гана бутайт. Мектептин кандай иши болсо кї-
нї-тїнї даяр. Ошонтип, Аман тууган уругу менен айылга, мектеп-
терге кызмат кылган инсандар. 
Аман кийинки класстагы Жээнбек, Ашим, Жусубалы, Аблаздар 

менен бїттї. 

33. Уулкан МАМАТОВА 
Алгачкы жылдары биз менен окууну бирге баштаган Уулкан 

чєлкємгє таанымал Мамат кыякчынын кызы. Тоо арасында чо-
ўойгондуктан аракетчил, сергек, кыялдары алып учкандыгына мен 
таў калчумун. Бир тууган эжеси Токто айтылуу Жумабай Палван-
дын жары катары кїтпєгєн коногу, кєрбєгєн таанымал инсанда-
ры калбаса керек. Палвандын тоодогу резиденциясын бала-чакасы 
менен тїптєп, бак дарактуу конушка айландырган адам болгон. 
Кээде кїнїнє їч-тєрт конок тоскондогу тїйшїктєргє кабагым 
кашым девей узаткан адам. Келиндери, уулдары да конок келбей 
калса оўтойсуз болуп калышчу. Чоў уулуна Митал улакчынын кы-
зын кудалап келин кылып алышкан. Мындай келинди такшалткан 
энелер аз эле босо керек деп ойлойм. Абдырасул “кїнїнє кээде 3-4 
союш соёмун, бир жылда эле миўдеген малдын ємїрїн кыям. Ки-
йинчирек колум калтырап калбайбы, эмне болот?” дечї. Кыргыз 
илгертен мал союп коногун сыйлаган эл, сен салтыбыздын, дини-
биздин эрежелерин бузбагандыгыў їчїн эч нерсе болбойт десем 
жылмайып макул болгондой болду. 
Мамат кыякчынын неберелери да кыялкеч, чыгармачыл, да-

рыядай тиричилике буркан-шаркан бышкан инсандар. Урпактары 
Мамат кыякчы жєнїндє китептерди жазат деп ойлойм. 
Уулкан Кызыл-Кыяда єрнєктїї їй-бїлє кїткєн инсан экенди-

гин угуп жїрєбїз. 
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34. Таштактык Айчїрєк эже 
Бизден бир топ жаш улуу, чоў кишилердей токтоо кєрїнгєн 

эже биз менен окуп баштап кийинчерээк мектепке келбей калды. 
Мария Александровна баарыбызды ээрчитип їйїнє алып барды, 
Айчїрєк окууга бара албайт деген сєздї угуп келдик. Айчїрєктїн 
атасы райкомдо чоў кызматтарда иштеп жїргєндє кокустуктан 
(душман досторунан) єтїп кеткен сєздєрїн угуп калгандай болдук. 
Тез эле Айчїрєк эжени турмушка берип жиберишти окшойт. Жол-
дошу Саит ака темир ширеткич (сварщик) элдерге суу ташыганга 
чана, ар тїрдїї арабаларды азыркы базардагылардай жасап бер-
ген ак кєўїл, эмгекчил, кєўїлчєєк адам эле. Турмушта кыйналып 
чоўойгондугунан їй тиричилин жаштайынан єзї тикелеп бирєє-
лєргє кылган кызматын эсептешпеген, букаралыктын оорлугун 
тарткан кишидей кєрїнчї. Эгиз балалуу болду деп уктук, кийин-
черек тєрєттєн узап кетиптир. Уул-кыздары, неберелери эмгекчил 
ата-энеси, айылдан алгачкы чыккан коомдук ишмер тайатасы жє-
нїндє жазышаар деген їмїтїм бар. 
Таштакка жете бериштеги чоў єрїк багы бар Матан чалдын уулу 

Тєлєн биз менен окуп баштап, кийинчерээе чарчап калыптыр деп 
угуп коркконубуз эсимде. Атасы ниет кылып койгон єрїлгєн чачы 
бар болчу. Жаткан жери жайлуу болсун, жаратканбыз бейиштен ата-
сы менен жолуктурсун деп дуба кылабыз. Жалган дїйнє кубанычтар 
менен кошо єкїнїчтєрдї да букараларына берет турбайбы. Ошол 
їчїн Пайгамбарыбыз (САВ) сабыр кылгыла деген. 

35. Карам АЙТКУРБАНОВА 
Калмурза чоў атасы жана чоў энесинин колунда чоўойгон Карам 

алгач биздин класста окуду. Узун бойлуу, фартукту сєлбїрєтїп кий-
ген олдоксон кєрїнгєнї менен аракетчил, намыскєй тырышчаак эм-
гекчилдиги менен айырмаланчу. Бир класс кеч окуп, эў жакшы баалар 
менен аяктап, комсомолдук лидерлердин бири болду. Єз атасы алыста 
жашагандыктан, турмуш уласын деп чоў ата, чоў энеси окууду бїтї-
рєєр менен жоош момун, эч кимге баш кєтєрїп сїйлєбєгєн, ак эмгеги 
менен жашаган, ата-энеден эрте калган, мыкты тракторист Ташан ака-
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га кїйєєгє беришти. Чоў жолдун боюна колдорунун келишинче шый-
пырлап там тургузушту. Балдары карапайым жашоодон улам зирек 
чыгышты. Улуу баласы Токтосун билимканадан алтын медаль менен 
аяктап, жогорку билимдїї болуп, чет єлкєдє стажировкадан єтїп Рос-
сияда ишкердигин улантууда. Мектепте биринчи болгондуктан, Тур-
кияга эс алууга жєнєттїк (акчасын иним тєлєдї).

* * *

Биз кичинебизден ДТ тракторду чебер карап айдаган, кийимдери 
солидол, солярка сиўип жылтыраган комбинизонун кийип Ташан ака 
колхоздун жерин айдайт. Жээндерим деп биздин кабинасына салып 
алат. Бир жак рычагын бизге карматып, “тарт”, “бош кой” команда-
ларын бергенде темир тулпар оўго солго бурулат. Космоноавт болуп 
калгандай кубанаар элек. Ташавли тарапты їч трактор катар туруп 
айдашаар эле. Атактуу Жумабай Палван, Тєрєнїн атасы Абзакир 
акабыздын тракторлоруна алмак-салмак тїшєбїз. Тракторчулар 
тїштєнєєр убакта механик Алибай ака, бул їч керемет инсандарды 
Эргеш тагам баштаган теўтуштары Кудайкул, Казбек, Момун, Абса-
лан жана башка акалар келишет. Ашпозчу чоў казанга бышырылган 
койдун этин ортого коёт. Тїшкї эс алуу кїлкї, тамаша сєздєр менен 
болот. “Кана Палван, жаш балдарга жото жиликтин чучугун чыга-
рып бер, сендей палван болушсун” дешет. Кїч атасын тааныбайт де-
гендей, бизге жиликтин сєєктєрїн коомай кармап чубук сындырган-
дай чагып берет. Достору “жинди кїчїў бар ээ” дегенде эч нерсени 
эрєєн албаган, майда -чїйдєнї байкабаган чекесинен тер шорголоп 
турган Жумабай Палвандын чоў жїзї жарк этип кїлєт. “Эми балдар-
га єрїктїн данектерин чагып бер” дешет, сєємєйїн бармагы менен 
басканда данектер чагыла баштайт. Биз болсо таш менен араў чакчу-
буз. Андан кийин айдоо жерде кїрєшїшєт, бири-бирин ыргытышат. 
Бул дєєлєрдїн тїштєнгєнї мага жомок катары эсимде калды. Ошен-
тип, тїштєнїїлєрї эки-їч саатка созулганы менен таў аткыча трак-
торлордун їнї угулуп турчу. Таў азанда мал айдап дарыянын жээги-
не барсак бул їч адам буркап-шаркан аккан Кыргыз -Ата дариясында 
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жуунуп жаткан болот. Чарчагандары эч билинбей, тїшкє келгиле деп 
жарышып кыйкырышат.

* * *

Согуштан кийинки муундар болгондуктанбы, эл єтє ынтымак, 
тапканын бєлїшїп жеген, улутка урууга бєлгїнбєгєн, эркек балага 
єзгєчє сїймєнчїлїк менен карашкан кембагалдык, бирок, аксакал-
дардын чоў сїйїї кучагында чоўойдук. Колундагы жиликтерди чала 
жешип, жаш балдарга карма деп сунушчу. Кєтєрїп кетїї кыргыздын 
салтында чоў уят иш дешип, єздєрїн єрнєк кєргєзїп, бул улуулук, 
даанышмандык, мартчылык жаштарга да сиўсин дегендери экен да. 
Жолдо єткєндєрдї чоў-кичинесине карабай киргиле деп, балдарга 
ар тїрдїї шылтоолор менен жээн табак сыяктуу эттїї кылып чебер-
чилик менен бышырылган палоону чоў табака салып, тєгєрєнїп ол-
туруп жегиле дешет. “Таза жебесеўер алдырабыз, чєнтєгїўєргє са-
лып беребиз” дегенге биз ишенчїбїз. Айрыкча Молло Табалдынын 
чоў уулу Кутмидин максым узун манжалары менен палоону ныкап 
алдырганда жаш балдар эмес, чоў кишилер шашып кетээр эле. Бул 
барбалаўдаган аксакал жээндерим жакшы адам болгула, апаўар Гїл-
сана биздин карындашыбыз болот, дувай-салам айткыла” деп чачы-
быздан сылап койгондо єзїбїздї чоў кишидей жоопкерчиликтїї се-
зип калчубуз. Элде ашты Кутмидин максымдай эч ким алдыра албайт 
деген сєз бар эле. Жарым табак палоону алаканына ныктап оозуўузга 
жакындатып бармагы менен серпкенде баланчанын деми кысылып 
калыптыр деп айткандарды угуп ишенбегендерге тїшїндїрєм деп 
чычалаган, Кутмидин максымдын таламын талашкандар канча. 

* * *

Ташан ака ДТны айдап бара жатканда бою кыскараак болгон-
дуктан, кєрїнчї эмес. Трактор єзї келе жаткандай сезилчї. Эч ким 
Ташан “кодоо” деп айтчу эмес. Адамды кемсинтип сїйлєє дегенге 
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тыю салынгандай салтыбыз болгонуна сыймыктанчубуз. Аксакал-
дарды жолдо кєрсєк саламыбызды айтып, четирээк тура калып 
кантип жардам берїїнї ойлоор элек. Азыр ушундай тарбияга сиў-
чї мезгил келди. Салтыбызга кайтуу биздин парзыбыз .
Айылда Ташан аканын жардамы менен жери айдалбаган бир 

дагы їй болбосо керек. Тракторчулуктан кийин милицияда иш-
теген Абзакир ака кеменгер адам болуп єттї, уул -кыздары элдин 
кызматында. Тракторчу Жумабай – чоў улакчы, балбан, берешен, 
чєлкємдє сый-урматка ээ болгон инсан болду. Жумабай Палван 
жєнїндє фильм (1990-ж) тарттырдык. Сценарий Жумабек Жума-
баев окумуштуу экєєбїз жаздык. Акчасын Буудайбек Сабыр уулу, 
Баян Сарыгулов аркылуу бєлдїрдї. Радионун архивине кєрїнїк-
тїї окумуштуулар Сулайман Кайыпов, Чоюн Ємїралиевдер жаз-
дырышты. Кєп жолу Фрунзеге алып барып, кийинчерээк эў кичине 
уулу менен кошо Тїркиянын ондогон шаарларына Арап Тєлєнов, 
эл жазуучусу Султан Раевдерди да кошуп кєрсєтїп келдик (1994-
ж). Инимдин ишканасы бул їч палванды эў алгач чет єлкєгє ба-
руусуна жардам бергенине сыймыктанабыз.

* * *

7-класста Аравандын Жаўы -Жер айлына пахтага бардык. Амат 
дем алыш кїнї Айткурбан тууганыкына мени алып барды. Телеви-
зору бар экен, улуу баласы ар тїрдїї каналдарга алып, єчїрїп-жан-
дырып кєрсєтїп жатты. Мен таў калып кайдан їйрєнгєнсїў десем, 
“бул їчїн физиканы билїї керек” деди. Биздин айылдын кєпчїлїк 
бєлїгїўдє электр жок, болсо да їлбїрєп кїйєєр эле. Телевизор эч 
кимде жок болчу. Айткурбан аксакал “мен сенин атаў менен дос-
мун, балалыгыбызда бирге ойнодук, окудук мугалимдик кылдык. 
Эми пахтачы болуп кеттим” дечї. Кийин билсем, бул киши Кал-
мурза чалдын баласы, Карамдын атасы экен. Карамдын чоў эне 
чоў атасы таенемдин кошунасы болгондуктан, бир тууганы Пази 
эже бизди єтє жакшы кєрєєр эле. Шайлоонун жумуштары менен 
алардын айлынан (Кайрагач) єтєт дегенди угуп, иним мага жолуга 
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кетет деп чоў жолдо кїтїп олтурса биз кєрбєй єтїп кетиппиз. Пази 
эже токтобогонго ызаланып, ыйлап жибериптир деп апам айтты. 
Миў жолу кечирим сурайм. Кыз бала бирєєнїн бїлєсїнє кетет, 
ата-эненин їйїндє убактылуу конок деп таятам согушка кетээрин-
де кайра-кайра таенеме керээз кылып, їч кызына сиз деп жалынып 
–жалбарып чоўойт дейт. Атасы согушка кеткенден кийин тєрєл-
гєн бир тууган Эргеш тагам эжелерине, жээндерине їзїлє тїшкєн 
адам эле. Єтїп кеткен ата-энеси їчїн да ажылык парызды аткарып 
кєўїлї тынчыганда дїйнєдєн кете берди. Карам менен Ташан ака-
нын балдары ата-энеси, чоў эне, чоў аталары, таякелери жєнїндє 
китеп жазат деген їмїттємїн. 

36.Зикир ЖАМАНТАЕВ
Жамантай аяш атабыз апам менен 7-класска чейин бир класста 

окугандыктан ал кишинин їй-бїлєсї, тууган- уруктары жєнїндє 
кєп укчубуз. Єтє чынчыл, элпек, акылдуу, эмгекчил адамдын чоў 
улуу Зикир дилгирлиги, жакшы окугандыгы, кыялкечтиги менен 
тез эле єзїнє тартып алды. Бизге тїндїк-чыгыш тараптан эў жа-
кын кошуна эки-їч километр буркан-шаркан аккан Кыргыз-Ата 
дарыясынын ары жагында жашашкан Шарип аксакал, Музапар 
акалар Зикирдин тага журту болгондугу да биздин жакындашы-
быз їчїн себеп болсо керек. Зикирдин ата-энеси башкаларга жак-
шылык гана каалаган момун кишилер эле. Жумшактыгынан їйїн 
оўдоп жатып кокустуктан єтїп кетти. Ошол кїндєн бир кїн мурда 
баарыбызды Муктар классташыбыз мотоцикли менен шаркырат-
мага эс алганы чакырды. Мен їйїнє барып ата-энесине айтсам, 
барып келсин деп кїлїп калышты. Ошол кїнї Зикир тоого барбай 
койсо балким, бул кокустук болбойт беле деп ар дайым єкїнєм. 
Балким, бул Жараткандын буйругудур.
Зикир биология факультетине окууга єттї. Жатакана бербеген-

диктен кечинде айнекти ачып комендантка билгизбей бир кроватта 
жатып жїрдїк. Менин бєлмємдєгї жогорку курстун студенттери 
Абиш, Єскєн агайлар тїшїнїї менен кабыл алышты. Кїндє Зи-
кирдин жана менин курсташтарым менен жолугушабыз. Мамиле 
кылган адамдарыбыз кєбєйдї. Ошентип, студенттик кїндєрїбїз 
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чогуу, кызыктуу єттї. Институтту аяктагандан кийин аялы экєє 
башка айылдарда иштеп, кийинчирээк єз айылыбыздагы мектеп-
терде жетекчи кызматтарда иштешип кєптєгєн окуучулардын ий-
гиликтїї кесип ээлери болуусуна чын жїрєктєн салым кошушту.

* * *

Студенттик кїндєрдїн биринде жакын агаларым їй алды, ба-
рып келели деди. Шаарда эч бир таанышыбыздын кєп кабаттуу їй-
лєрдє батири болбогондуктан тартынып, уялып бардым. Кандай 
адамдардын шаарда тамы болот деп суктанчумун. Бою узун киши 
тосуп алды, аты Абдалым экен, окууларыбызды сурады. Текстил 
комбинатта иштегендиги їчїн їйдї кезекте туруп алышыптыр. 
Кєп сїйлєбєгєн бул шыўга бойлуу адамды достору Абдалым орус 
дешет экен. Себеби, тїз, кесе сїйлєп жалгандан жєн эле убакыт 
короткондон качкан адам экен. Пенсияга чыккандан кийин Капка 
капчыгайынын кире беришине бак тигип, дача салып, баарын таў 
калтырган инсан эле.
Абдалым аканын бир тууган агасы Абдинаби Жунусов агай 

бизди физкультурадан окутуп, спорттук, аскердик тартиптерди їй-
рєткєн “Зарница” оюну аркылуу кїйїккєнгє чейин чуркатып ма-
шыктырган, чечкиндїїлїгї менен таў калтырган инсан. Райондун 
спортун башкарып, республикалык деўгээлге чыгарып, борбордук 
профсоюз менен бирдикте биздин айылга Жумабай Палвандын 
улакчылар мектебин ачты, кєп жылдар айлык тєлєтїп жаш улак-
чылардын тапталышына тїздєн-тїз таасир берди. Чєлкємдєгї 
чоў байгелерди ондогон жылдар Жумабай Палвандын шакиртте-
ри алып улак сїйїїчїлєрдї суктандырган чабандестер азыркыга 
чейин элдин оозунда. Абдинаби агай эс алууга чыккандан баштап 
кичинекей мечитте имамдыгын баштап, райондук имамдын орун 
басарлык кызматын аркалап, районубуздан чыккан дин аалымда-
ры жєнїндє китеп чыгарып чоў сооп алды. Уул-кыздары элибизге 
атагы чыккан ишкерлер, коомдук ишмерлер. Атасы Жунус молдо 
єтє таанымал аалым, дербиштик єнєрї менен Орто Азия чєлкємї-
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нє таасир берген, легендага айланган инсан экендигин балалыгы-
бызда тамшанып укчубуз. Абдинаби агайдын жаза турган чыгар-
малары али алдыда.

* * *

Зикирдин атасынын їйї Нойгуттун жогору жагында жайланы-
шып, Чечме капчыгайынын башталышы гїлгє толгон, табылгы 
менен долонунун аўкыган жыты кеч кїзгє чейин кетпеген оазистей 
кєрїнчї. Улуу сїрєткер Мурза Гапаровдун киндик каны тамган 
жер дал ушул кыштакча. “Нойгут, Чечме, Темир Горук кыштакча-
лар кєзїмє кїнї-тїнї элестейт. Бир туруп єзїм барбасам да китеп-
терден окуган Япониянын пейзаждары кєз алдыма келет. Нойгут 
кызы жєнїндє пьеса жазып жїрєм,окуя ушул ойлор, зоолор, тоо 
боорундагы жашоонун ичинде болот” деп мага айтканы эсим-
де. Зикирдин тереў философиялык кєз караштары Мурза акадай 
адамга табиятка болгон аярлыгы, сезимталдыгы, єз кесибине бол-
гон жоопкерчилиги бул єрєєндєн башкаларда болбосо керек. Зи-
кирдин кийинки муунга айта турган кеўешии, сїйїїсї, эўсєєсї ар-
маны єзї жазган этюддарда тереў чагылдырылат деген їмїттємїн.
Мен алыста окуп, иштеп жїргєндїгїм їчїнбї. жолуксак эле 

мен баягындай эле досуўмун билесинби дей берет. “Ашууда аттар 
алмашылбайт” дегендей, достор да алмашылбайт. Достор терик-
пейт, таарынбайт. Айрыкча єз туулуп єскєн жериўде жашасаў 
“туулган жердин топурагы алтын” дегендей ар бир айылдашыўды, 
кєчєлєрїнє чейин сагынасыў. Чет єлкєлєрдє жїргєнїндє биздин 
жердештерибиз да ийгиликтерге жетишип, жер кыдырып, жаркы-
раган доордо жашоосун Жараткандан тилейсиў.

37. Батыр КАБЫЛОВ
Атам Чечме-Сай мектебинде завуч болуп иштегенден улам їйгє 

келгенде айлыбыздын Чечме-Сай тарабындагы кызыктуу киши-
лер жєнїндє кєп айтып берээр эле. Ошолордун бири курч суйлє-
гєн чечкиндїї Кабыл ака менен атам жакын сырдашканды жак-
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шы кєрчї. Теўтуштары баўги деп ат коюшкандарын сураса, “ээ 
Шеран, ден соолугум їчїн єзї чыгып калган кєкнарини кургатып 
чайга салып ич дешкенинен эки-їч жолу чайга демдеп ичтим, тааа-
сир деле болбоду деп сурагандарга айтып коюп, єзїмє-єзїм жок 
жерден ат жабыштырып алдым” дечї. Эў кызыгы, бул атымды ар 
кимге айта беришип, ушак сєз тарап кетиптир. Бир кїнї эле їйгє 
келишкен орто жаштагы їч орус ошол дарыўыздан барбы деп су-
рап їйгє келишиптир. “Жок десем ишенишпейт, кєп акча берели 
єтє зарылбыз дешет. Ишенип-ишенбей кетишкендиктен жїгєрї-
нїн ичи менен кєрїнбєй ээрчидим. Тоонун тїбїнє калтырышкан 
жаўы аскер машинасынын жанына келишип, кийимдерин алмаш-
тырып кийгенде їчєє теў алыстан келген полковниктер экен. Бир 
жагынан чочуласам, экинчи жагынан фронтовик катары бул ко-
мандирлер чындап эле жаман чєп издеп жїргєндєрїнє кыжырым 
келди.  “Эсиў кетсе эчки бак” дегендей, шартка жараша эки-їч эч-
ким бїгїн жїздєн ашты. Сен менен сїйлєшсєм жеўилдеп калам, 
єзїбїз окубадык, балдарды окутам деген оюм бар. Келбесеў ушун-
тип чакыртып келем. Шылтоо менен текелерди союп турбасам жа-
пайы болуп кетет окшойт” деп тамашалайт.
Батыр да атасындай ак кєўїл, кїлдїрїп сїйлєгєн, баарына сый 

мамиле кылган классташыбыз эле. Аспирантурада окуп жїргєн-
дє каникулга келсем, “їкамдын билимин текшерип берчи, кайда 
окууга тапшырса болот?”- деп сурады. Бул дилгир жигит Россия-
га окууга тапшырсын, математиканы жакшы билет экен дедим. 
Иниси Москва тараптан билимдїї кисипкєй болуп, райондо, чоў 
кызматтарда иштеген жана элдин жакшы назарына илинген келе-
чектїї инсан. Бир туугандары акылман ата-энеси жєнїндє китеп 
жазып балдарына, эл-журтка окутат деген їмїттємїн.

38. Барат МАККАМБАЕВ 
Согуштун ардагери, кєзїнєн жаракат алган фронттон капитан 

наамында кайткан Маккамбай агай бизди тарых сабагынан окут-
ту. Келишимдїї кинолордогу чыныгы командирлердей так-так 
сїйлєгєн, кругозору єтє тереў, сабагын єз убагында баштап та-
написке так урксат бергендиги биздин кийинки жашообузда єтє 
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їлгї болду. 9-10-класста окуган тарых сабагындагы темалар азыр-
кыга чейин эсимде. Мындай агайлар жогорку окуу жайларда да 
сейрек кездешээрин тїшїндїм. Айылдагы жакындарын караймын 
деп айылга кетпей, шаарда калса тез эле профессорлукту алып, 
академик болору шексиз эле. Доскага илинген тарых карталары, 
колундагы указкасы согуш штабындагы генералдарды элестетип, 
єзїбїздї адютанттардай сезип калганбыз. Сабака майрамга кел-
гендей даярдык менен окутканы Новосибирск университетиндеги 
академик, фронтовик, дїйнєгє бегилїї математик С.К. Годуновго 
окшош элес калтырды. 
Агайдын уулу Барат менен жетинчи класстан баштап бирге 

окудук. Спортсмендердей шамдагай, манжалары спецназдарды-
кындай темир сыяктуу, кєрїшкєндє колуўду капшыра коёр эле. 
Сабакты жакшы окуп , эч кимге баш ийбєєгє аракет кылуучу. 
Шартка жараша аскерден кийин колхоздо иштеп, чоў чарбакерге 
айланып, турмушун оўдогон учурда шум ажал алып кетти деп угуп 
калдык. Жаратканыбыз уул-кыздарынын жакындарынын ємїрїн 
узун кылсын, аталарын даўктаган ийгиликтерге жеткенге, тарых-
тын беттерине чыгармаларды жазганга насип кылсын.

39. Анарбай МАМАСАДЫКОВ
Бою узун, эч нерседен коркпогондой кєрїнгєн, кайтпас єзїн-

чє топ жарган, сабактарга эч кызыкпаган Анарбай классташыбыз 
мектеп жашоосун бир топ жандандыргандай боду. Айлыбыз Чеч-
ме-Сай – Калинин болуп шарттуу бєлїнгєндїктєн, окуучулар ара-
сында бєлїнїїчїлїк спорт оюндарында айрыкча “Зарница”, “Экс-
курсия” учурларында чыўалуулар болуучу. Кээ бир агайларыбыз 
тымызын бул жагдайларды кїчєтїп да койчу. Кєпчїлїгїбїздє 
айылдын бир тарабынан экинчи тарапка жумуштап єтєєрдє ба-
лалык кооптонуу сезилээр эле. Мектептеги окууга жана окутууга 
болгон аракеттер, акылман айыл аксакалдары, чиелешкен тууган-
чылык, чоў мааракелер, турмуш муктаждыктары терс жагдайлар-
дын курчубасына бєгєт болгон. Айрыкча жылдан –жылга билим-
дїїлєрдїн кєбєйїїсї, турмуш тїйшїктєрї салтыбыз динибиз бул 
бєлїнїїчїлїктї токтотту десек болот.
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Анарбай єтє корс кєрїнгєнї менен кичи пейил, калыс мейман-
дос, мамилеге достукка бекем сапаттары бой тарткан сайын ка-
лыптанып белдїї адамдардын бири болду. Атасы Мамасадык ава 
чєлкємдєгї эў таанымал адабий китептерди кєп окуган, айрыкча 
согуш учуурундагы Сталин, Жуков сыяктуу белгилїї маршалдар-
дын ємїр баяндарын жатка билген, орусча эркин тїшїнгєндїгї, 
куйма кулактыгы, шайырлыгы, эмгекчилдиги менен таанылган 
єзгєчє инсан эле. Анарбай айтылуу Жумабай Палвандын бир 
тууган жээни, Турсун эжесинин уулу. Мамасадык чоў ата айыл-
да алгачкылардан Капкага резиденция (їй) салып, конок тосуп 
кышын-жайын тоо шартына кєнгєн. Койлор уй-жыпкыларынын 
санын билбеген чєлкємдєгї союз учурундагы жалгыз адам болсо 
керек эле. Атам аны тамашалап, “качан буту сынган койлоруўуз-
ду конокко сойгонуўузду токтосуз” десе, “мен да мурда сендей 
ойлочумун, мал жандык зоолорго кєлєкєлєп качат, короого ке-
лээринде эле аксагандары пайда болот, арыктаганча союп сала-
быз” дечї. Атамдын конушу бир канча жогору тарапта болгон-
дуктан, Ємїрзак мага тийип єтсїн деп эскерткендиктен кєрїшїп 
єтємїн. Эшигинин алдына жашылча – жемиштин баары єскєн, 
булактын суусу агып турат, чара толгон эт, май, айран – сїт эже-
биз барбалаўдаган, ар дайым конок тосууга даярдыгы менен ол-
тураар эле. “Ємїр бою тоодобуз, єрєєнгє тїшкєнгє чолобуз жок, 
балдар да мал менен калышат окшойт. Окууга бар дегенге жашоо 
шарт жок деп єзїбїздї жоошутабыз. Мектеп бир кїнчїлїк жол. 
Электр, жол єзїў кєргєндєй жок. Анарбай да айылдагы їйїбїз-
дє жалгыз жатып окуду, биз кєзємєлдєбєдїк окшойт шоферлук-
ту эле буттї. Тоого, же єрєєнгє кєнбєй кыйналып жїрєт”дейт. 
Окууларым жєнїндє сурайт, чоў атаў келгиче кетпейсиў деп кесе 
айтат. “Шеранга да ылдый тїш дедим, атаўын конушуна эртеў 
барасыўар” деп суроолорду жаадыра баштайт. Дїйнєлїк маселе-
лерден айылга чейин єзїмдї тїйшєлткєн суроолордун кээ бирине 
єзї жоромолдоп жообун айтса, калгандарын таў атканча тарты-
шабыз. “Чогуу окуган еврей тааныштарыўды тезирээк алып кел, 
биздин Эркин жашообузду кєрїп кетишсин” деген тапшырмасын 
кайталайт. 
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Новосибирск университетинде аспирантурада окуганыбызда 
каратэге машыгаар элек. Тренерибиз Ким (Колман) Школьник, 
Витя, Гена, Петя жайындасы биздин їйгє келишип, анан Кара-
гойдун тєрїндєгї Супура-Таш, Касиет жайлоолордогу ата-эне-
мин чатырында сїт ичишет, каймак кымыз мол, топоз жылкы-
нын эти бышырылып, кургатылып илинип коюлат. Эс алгандан 
тажашканда айылга тїшєбїз, чєп орушту, гувалак жасаганды 
їйрєнїшїп, їйлєрдї шыбаганга оўдогонго жардам беришчї. 
Аны кєргєн Мамасадык аксакал “бу еврейлерге пакса урдуруп 
коюпсуў, кийин эмне болоор экен?”- деп мага тамашалап жїр-
дї. Анарбай тоодо картошка гектары бар. Менин конокторумду 
атам алып кел деп аттарды даярдаптыр. Коноктор жєє єтєбїз 
дегенден Буудайлыктан тике жылга менен жєнєдїк. Сары, кара, 
кызыл чиелер (кара чеке) бышкан убак, кызыгып терип жеп єй-
дєлєп жай бара жатабыз. Атчан мылтыгын асынган Анарбай тез 
болгула дейт, коноктор чиеге алаксышат. Чыдабай кетти окшойт 
бир убакта жылганын аркы маўдайын карай мылтык менен ата 
баштады. Конокторубуз жата калып єрмєлєп, чоў таштардын 
далдалай качышты. Анарбай менин кыйкырганыма карачу тїрї 
жок аркы бетке чуркап барып, мылтыгын тартып алдым. “Ха-ха, 
коркоктор” деп кїлєт, “бул кандай досуў, басмачы эмеспи?”- деп 
коноктор кїлїмїш болушат. Єўдєрї бопбоз. Анарбайды аттан 
тїшїрїп, мылтыгын асынып, жєє Тегерек арчанын тушунан чы-
гып, андан кийин Їч-Чатты бойлоп їч-тєрт саатта їйїнє келдик. 
Кайра-кайра коюн союп, тїнї менен коноктошту. Орусча сїй-
лєп, жогорку деўгээлдеги интеллектуалдыгы менен коноктордун 
оозун ачырган Мамасадык чоў ата эч кетиргиси жок. Гена тоо-
нун бетине электрондук саат жасайм десе, кичинекей мини электр 
станциясын Петя курмак болду. Кїн сааты менен жашаган кыр-
гыз меймандостугун кєп жылдар айтып жїрїштї. Алардын баа-
ры азыр Батыш єлкєлєрдє жашашат. Союз жоюлгандан кийин 
телефон байланышыбыз гана калды. 
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Анарбайдын бул кылыгы мага жакпаганын сезип, олдоксон тама-
шамды кечир деп кучакташып коштоштук. “Карагойдун тєрїндєгї 
Галдай кыштакчанын маўдайына бир канча жыл мурда картошка 
айдадым. Каман доўуз тїнї менен челип кетет. Тїндєсї мылтык атып 
чочутабыз. Кєзїм илинип кеткен экен чытыраган добуштан ойгонуп 
кеттим, байкасам тосмодон бир нерсе єтїїгє аракет кылып, бирок, 
єтє албай жатат. Каман секирип эле єтїп кетчї эле деп мылтыгым-
ды мээлеп, бир канча жолу курокту басайын деп баспадым. Акырын 
жакындай баштадым, баягыдай эле тосмодон єтє албай жаткандай. 
Жакындай бергенде мас адамды сєлєкєтї кєрїндї мылтыгынды 
ыргытып чуркап барсам єзїбїздїн айылдагы милицияны сержанты 
Тургунбай Аманов достору менен эс алып олтуруп уктап калыптыр. 
Тїнкї сууктан їшїп жол таппай жатыптыр. Кєтєрїп чатырга алып 
барып жаткырып, ысык чай бергенден кийин гана калчылдаганым 
басылган. Силер мени укпаганыўардан бийиктеги кулабай турган 
таштарга аттым” дейт. Мындай тамашаў мага жакпады жолдош 
классташ дегениме аябай катуу тийди окшойт. Ак кєўїл, меймандос, 
таза, кєўїлчєєк инсандын ата- бабалары жєнїндєгї кызыктуу баян-
дарды досубуздун уул-кыздары жазат деген їмїттємїн.
Тургунбай Аманов кудайдын момуну ак кєўїл ємїрдї жашады. 

Эжеси Базаргїл эже биздин айылдан биринчилерден болуп Жен-
педке окууга єткєн. Шартка байланыштуу (балким, тїшїнбєстук-
тєн) атасы Аман аксакал окуудан алып келе берген. Базаргїл эже 
Єсєр тага менен ынтымак турмуш куруп элдин кызматын кылган 
балдарды тарбиялашты. Неберелери билимкананы окушуп, чоў 
эне, чоў атасы эўсегендей окууларга єтїшїп, алдыўкы кесипкєй-
лїктї эў жогорку деўгээлде єздєштїрїшїїдє. 

40. Маннап КУШУБАКОВ 
Маннаптын сабактарды єтє жакшы окуп, адабий айрыкча со-

гуштагы эрдиктер чагылдырылган чыгармалар, фантастикалык 
китептерди калтырбай окуп айтып бергенге ынтызарлыгына таў 
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калчумун. Волоколам шоссеси жєнїндєгї романды да эў алгач 
Маннаптан уктум. Математикадан жогорку окуу жайларга кирїї 
їчїн жазылган эсептерин кызыккандарга кубанып жїрїп берчї. 
Мен Антонов жана Дорофеевдин китептеринен даярдандым.Ман-
нап Шахнонун китебинен даярданды. Физика боюнча да орусча 
китептерден даярдандык. Ошентип, айыл чарба институнун меха-
ника факультетине єз кїчї менен жакшы баалар менен аяктады. 
Студент болуп жїрїшїп Мєтєр классташыбыз экєє їй-бїлє куру-
шуп, эртерээк турмуш жолун їйрєнїштї. Колхоздун техникасын 
башкарып фантазиясы кїчтїї болгондуктан тамеки тизїї їчїн ар 
тїрдїї ыкмаларды ойлоп таап автоматташтыруу жолдорун изде-
ди. Райондук техникалар менен иштєє мекемесин жетектегендеги 
бир топ ийгиликтери элдин колдоосуна ээ болду. Айрым тоскоол-
дуктар, кєраалбастыктар Маннаптын ишин солгундатканы менен 
райондо азыр да анын ишине муктаждар кєп. Шакирттери менен 
эл оозуна алынып айлыбыздын кєркї десек болот. 
Єзї чоў улакчы Кушбак палвандын уулу болуп туруп китеп-

терди кєп окуганды адабиятка кызыкканды ким їйрєттї деген ой 
менде бар эле. Кийинчерээк билсем апасы (аяш энебиз) кадимки 
чєлкємгє таанылган партиялык жана советтик кызматтарды ар-
калаган, биздин айылдан эў алгачкы болуп партшколду бїткєн 
Адалат эжебиздин сиўдиси экен. Атактуу улакчылык да илимдїї, 
билимдїїлїктї талап кылгандыгын эми тїшїндїм. 

 Мен академияга ишке кирип, паспортту каттатуу (прописка) 
издеп жїрсєм Маннап менен Мєтєбар аябай аракет кылышты. Бул 
їй-бїлє менин кызматтарымды тїшїнгєн жакын адамдарыбыз бо-
луп калгандарына сыймыктанам. Уул-кыздары ата-энесин жолун 
улап, элдин алдыўкылары болгонуна кубанабыз. Калган класс-
таштарыбыз да ушул їй-бїлєдєй жакындарын билимге їндєєрїнє 
ишенип, ийгилик каалайбыз. 

 
41. Ураим ТУРГУНБАЕВ 
Атам мектептен їйгє Тургунбай аксакалдын касапканасына 

баш багып баарлашып келиши эрежеге айлангандай сезилчї. Экєє-
нїн сїйлєшкєн темалары –аталары жєнїндє бїтпєс аўыз кептер 
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айылдын єнїгїїсїндєгї оош-кыйыштар, єлкєбїздєгї ар тїрдїї 
тарыхый окуялар болгондугун атам бизге айтып берээр эле. Тур-
гунбай аяш атабыз согушта бир колунан ажыраган менен кубат-
туу, палван, стратег адам Жумабай Палвандын бир тууган агасы. 
Инисинин чєлкємгє белгилїї улакчы, Палван болгонуна салым 
кошкон чоў чабандес акылман инсан, уул-кыздарына татыктуу 
билим бергенге жоопкерчиликтїї караган акылман элдин сыйы-
на татыктуу ємїр сїргєн адам. Жумабай Палван Орто Азиянын 
кайсыл жеринде чоў улак болсо коштоп жїргєндєрдїн башында 
Тургунбай улакчы, атам, Эргеш тагамдар чогуу Палванга кєрк бо-
лушаар эле. Жизак, Макмал, Анжиян Наманган, казактардын чєл-
дєрїнє чейин чогуу барышып, Палвандын жеўишин даўктагандан 
тажашпайт эле. 
Ураим атасындай кеў пейил, билимдїї токтоолугу менен класс-

таштарга їлгї болуп, алыста окугандарды тосуп алып дасторкон 
жайган бир тууганыбыздай боорукер адам. Кайсыл жерде иште-
бесин эмгекчилдиги, тазалыгы, сєзїнє турган адам катары тааны-
мал. Соода башкармачылыктарында финансы органдарда дасык-
кан бухгалтер катары кесиптештерине, шакирттерине їлгї адам. 
Уул-кыздарынын ийгилигине кубанып ємїрї узун болсун деп ти-
лейбиз. 
Бир туугандары да эл башкарган инсандар болуп чоўоюшту. 

Карындашы Нурилла биздин билимкананын ачылгандан бери 
эмгеги сиўген жетекчилердин бири, жїздєгєн окуучулары химия, 
биологиядан одимпиадалардын жеўїїчїлєрї, медицина багытын-
да жогорку билимдери менен элдин кызматын аткарышууда. Иш-
кердик менен да алектенип жогорку окууга даярдоо боюнча курс-
тарды ачып ийгиликтїї иштетїїдє. 
Атамдын тапшырмасы менен Жумабай Палван жєнїндє мам-

лекеттик телерадиодон ондогон берїїлєрдї уюштурууга аракет 
кылып, 1990-жылы 12 мїнєттїк “Кыргызфильм” тарабынан до-
кументалдык фильм тарттырып, сценарийдин авторлорунун бири 
болдум. Кєптєгєн газеталарга, китептерге Палван жєнїндє баян-
дамаларды чыгарууга катыштым. Тїркиянын он бештей шаарын 
єзїбїздїн эсебизден кыдыртып, даўазалап (1994-ж) эл аралык 
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телевидениелерден сїйлєтїїгє жетишкенибизге кубанамын. Бул 
уюштуруу ишине белгилїї фольклорист Буудайбек Сабыр уулу, 
окумуштуулар Сулайман Кайыпов, Чоюн Ємїралиев, Жумабек 
Жумабаев, академик Жамгырчиновдун уулу Аскар, Баян Сарыгу-
лов сыяктуу кєптєгєн интеллектуалдарды тартууга туура келди. 
Бул жумуштарды аткаруу їчїн эсепсиз убакыт, каражат кетир-
гениме мен ыраазымын. Атамдын тапшырмасы менен Аманбай 
аксакалдын урпактарына кылган кызматтарыбызга кубанабыз. 
Легендарлуу Аманбай Палвандын ємїр жолун небере-чеберелери 
китептерде чагылдырып, атайын фильмдерди тартат, симфония-
ларды жаздыртат деген їмїтїбїз чоў. Билимканачыларга да ушун-
дай тапшырмаларды берип жїрєбїз.
Бул жумуштардын аткарылышын кєзємєлдєєнї классташы-

быз, досубуз Урайымге тапшырабыз жана їй-бїлєсїндє тынчтык, 
бакыт, чын ден соолук болушун каалайбыз. 

42. Мариям КАРБЕКОВА 
Мариямдын атасы Карбек аксакал шляпачан єтє тыкан кийин-

ген колтугунда кичинекей папка ар дайым єзїн тїшїнгєн киши-
лердин арасында маанилїї иштерди талкуулап ийнесинен жибине 
чейин чечмелеп, тїшїнїксїз сєздєр калбаганга чейин эрикпей аў-
гемелешкен адам катары эсимде калды. Райондук ар тїрдїї чоў 
кызматтарды аркалап тїз жїргєндїгї менен элдин теўтуштары-
нын сыймыгы болчу. Уул- кыздарын, эл журтту таза билим, илим 
єнєр алганга їндєгєн талыкпаган жолоочудай (Маркстай) сезил-
чї.
Мариям їлгїлїї окуучу эле болбостон, башкалар менен жум-

шак тил табышкан, окуунун маданиятын баркын билген классташ-
тарыбыздын бири, Ошто педагогикалык окуу жайда да алдынкы 
студент, достука бекем, эмгекчил єтє маданиятуу классташыў бар 
деп бирге окугандары жолукканда эле сурай беришчї. Эгиз козудай 
ээрчишип жїргєн жакын курбусу Акмарал мен жакшы тааныган 
нарындык Кайып деген инститтун мугалимине турмушка чыкты. 
Чоў уулу Марс Кыргызстандагы белгилїї аалымдардан. Ислам 
университетин жетектеп єзї тїзгєн “Адеп Башаты” коому аркылуу 
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соопчулук иштери менен єлкєбїздїн ар бир жаранына таанымал 
коомдук ишмер. Мен єтє сыйлаган атуул мекенчил адам.
Мариямдын жолдошу Акрам бизден бир класс жогору окуган 

менен мектепте эў жакын санаалаш, ишенген адамдардан болуп 
окууну бїттїк.
Мандолинада кол ойнотуп черткенди бизге їйрєтїп, коўур їнї 

менен ырдаганда айрыкча айыл чарба жумуштарда жїргєнїбїздє 
айланасында тамшанып тиктеген балдардын арасында суктанган 
кыздарды кєрїп таў калаар элем. Райборбордо да окуп калган-
дыктанбы кругозору єтє тереўдиги менен айырмаланып аўгемеле-
рин баарыбыз кулагыбызды тїрїп укчубуз. 
Акрам аркылуу аны сыйлаган Мусабай, Абил, Аппаз (Абдилла), 

Абиба, Анипа, Абдракуп, Жусуп (Ражапов), Жусубалы, Уулкан, 
Карим, Анарбай (Каримов) сыяктуу жогорку класстын окуучу-
лары менен туугандашып, достошуп калдык. Мектептин коомдук 
иштеринде такшалдык десек болот. 
Акрамдын бир тууган агасы Дамин агай бизди окуткан жана 

кєп жылдар мектептерде жетекчиликте жїргєн адам. Чоў атасы 
ємїр бою Камбар раис деген ат менен жашады. Мариямдын иниси 
Акмамат (Айман) кїчтїї кесипкєй катары райондо эў чоў партия-
лык советтик кызматтарда иштеген атасы кыялдангандай из кал-
тырган адам болгон.
Мариям менен Акрамдин уул-кыздары ата-энесиндей элдин 

сїймєнчїгї болуп ата-бабалардын бїт тилектерин ишке ашырган, 
элибиздин жыргалчылыгы їчїн иштегендерден болоорунда шек 
жок. Бул їй-бїлєгє, жакындарына ийгиликтерди каалаап, билим-
канага да келип мастер – класс єтїп берээрин кїтєбїз. 

43. Абдраим ИСМАИЛОВ
Абзакир ака апасы Топчу чоў эне менен чоў уулу Шакир акага 

келишкенде Абдраимди ээрчитип алышчу, кээде Рахман ака менен 
келчї. Ар дайым сылык жылмайып сїйлєп черибиз жазылганча ой-
ночубуз. Кийин орто мектепке кєчкєнїбїздє классташ экенибизди 
билдик. Топчу чоў эне келээри менен биздикине кире кетип, апам 
менен узун-узун сїйлєшїп Сайжамал эже, Мємї чоў энелер менен 
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ээрчишип, Тєєлєс тарапка жєнєп калышчу. Биздин їйдїн жанында 
суу аккандыгын кєрїп биз сууду авизга толтурабыз десе эч тїшїн-
бєйт элем. Кєрсє, арыктагы суу токтогондон кийин малга суу жый-
налчу кєлчєнї “авиз” дейт экен. Тоо борбору аркылуу Найман кана-
лы ишке киргенден кийинки тєєлєстїктєр “авиз” дегенди унутушса 
керек. Абзакир ака атам менен сїйлєшїп жатып, “Абдрахман чоў 
атам кєчїп кел деген, тамарка алсам жакшы болот эле” дечї. Атам 
“биздин їйдїн артындагы жерди колхоз бєллїштїргєндє Шакир 
Абзакирге деп алгандай болду эле, азыр алма кєчєттєрдї отургузду. 
Каналда суу токтобошуна эл ишенди окшойт їйїўєрдїн їстї жагы-
на насос коюп бак кылсаў жакшы болот. Єтє кенен жер. Акун акасы 
экєє каналдын їстїнє алма тигебиз деп жїрїшєт. Кызыгып кєрїп 
койсоў болот деп калчу. Биздин уруктун санжырасын айтып, жетин-
чи атабыз Караменди, сегизинчиси Тилеке баатыр. Сенин атаў Зул-
пукаардын чоў атасы Матназар менин чоў атам Атантай бир туу-
ган – Кудайбердинин балдары” дейт. Кийинки келгенимде атамдын 
башка туугандарын да айтып бериўизчи, жазып алайын деп єзїнчє 
толкунданып, атамдын жанынан кеткиси келбей тургандай сезилчї. 
Кєздєрї жашылданып кеткени мен ал учурда тїшїнбєпмїн. Кєр-
сє, кыргыз тамырын издегенде бубаларын териштиргенде чын жї-
рєктєн толкундаарын алыста жїрїп, чет єлкєлєрдє жашап билдим. 
“Туулган жердин топурагы алтын” деген аталар сєзї бизге жеткен 
бубаларыбыздын керээзи турбайбы. 

44. Карим НАСИРОВ 
Карим окууга дилгир, сабырлуу жалган сїйлєбєгєн тырыш-

чаактыгы менен айырмаланган классташыбыз. Алдамачылыкты 
кечире албаган, жанындагыларга жол берип, єзїн жулунгандар-
дан оолак туткан инсан. Шарты туура келбей жогорку окууга 
тапшырган эмес, тапшырганда эў жакшы окуп тыкан окумуштуу, 
єлкє масштабындагы жетекчи болмок.
Жагдайга жараша союз маалында кєл тарапта имамчылык 

кызмат єтєп, дыйканчылык устачылык єнєрлєрдї маўызын чы-
гарып аткарып жакындарын карады. Жашоодогу башынан єткєн 
кыйынчылыктар тагдырлар жєнїндє мага жолукканыбызда бир 
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канча жолу айтып берген. Кыргыз тарыхын тереў карасак канча-
лаган кырылуулар, жеўилїїлєр, Їркїндєргє туш болуп жок болуп 
кете жаздап кайрадан баш кєтєрїп, мына эми эгемендїїлїккє ээ 
болгон эл болду. Бул Жараткандын сыноосу. Карим досубуздун 
ойлогондору миўдеген жылдар масштабында єз ордуна келе тур-
ган эле иш. Элибизде тынчтык болуп бала-чака аман- эсен болсо 
Каримдин чыгармачылыгы, ийгиликтери алдыда. Аз убакытта 
єзїўдєгї дилгирликтин сабырдуулуктун убайын кєрє турган кун-
дєрдї Кудайым насип кылат деген їмїттєбїз. Пайгамбарыбыз ар 
бир момун мусулмандын жєлєгї, жандоочусу. 

 
45. Кочкор АЛИПБЕКОВ 
Єзї ооруп жїргєнїнє карабай башкаларга жардам берїїгє 

ашыккан, сабакка єтє жоопкерчиликтїї караган классташыбыз 
Кочкордун мектепти аяктагандан кийин алыстарда жїрїп билбей 
калдым. Жакшы адам болгондугун гана билем. Жаратканыбыз єзї 
сїйгєн пендени эртерээк алып кетип калат экен, бейишинен орун 
бергендигине ишенебиз. 

46. Апсалан ЖАЛИЛОВ 
Салан эў кичи пейил, сєздї уга билген акылдуу, эмгекчил баш-

калардан єзгєчє айырмаланган момун мїнєзї менен классташтар-
ды багындырган досубуз. Саландын бул мїнєздєрїн туура эмес 
тїшїнгєн кээ бирлердин копол тамашасын да кєтєрє билип, ток-
тоолугу тарбиялуулугу менен жеўген єзгєчє адам.
Саландын алты уул-кызы билимканда окуп баары алтын медаль 

менен бїтїштї. Классташтарыбыздын ичинен билимкананын мис-
сиясын толук тїшїнгєн, кїйїп-бышкан їзїрїн кєргєн азырынча 
бир гана Салан досубуздун їй-бїлєсї. Салан кемпири экєє Орто 
Азиядагы балдарынын келечегин ойлогон, чечкен жалгыз їй-бїлє 
болсо керек. 
Калган сєздї белгилїї журналист, таланттуу жазуучу жердеши-

биз Мамат Сабыровдун “Ноокат математикалык билимканасы” 
(Бишкек, 2016-ж) китебинде Саландын интервьюсун (экинчи бє-
лїктє) сунуш кылууну туура кєрдїм. 
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§5. ЄМЇШ АСАНАЛИЕВ АГАЙ ЖЄНЇНДЄ 

Биз биринчи классты Калинин атындагы жети жылдык мек-
тепте окудук, мектептин ошол убактагы директору Ємїш агай 
Асаналиев Пржевалскилик, Ош пединститутунун математика фа-
культетин бїтїргєн. Эмгек жолун кошуна Тельман колхозундагы 
мектептерде иштеп баштаган. Правда (азыркы Борко) айлына їй 
тургузуп, биздин айылга каттап иштечї. Мектепке эрте менен жєє 
єтїп бара жатып , сабактан кайтаарда да биздин їйгє кирип апам-
атамдар менен баарлашып отураар эле. Ысык-Кєл, Фрунзе жє-
нїндє эў алгач агайдын сєздєрїнєн билип чоўойдук. Мектептин 
жашоосуна баш оту менен болгон мамилелерин атам аябай кол-
доп, кеп-кеўештерин берип бир туугандай ємїр сїрїштї. Ар бир 
окуучуну атынан билип ата-энелер, жакындары менен тыгыз иш-
течї. Агай-эжелер ал кишинин тазалыгын, чынчылдыгын, эмгек-
чилдигин, калыстыгын єтє баалайт эле. Биз алтынчы класста оку-
ганыбызда єзї туулуп- єскєн Кєлдїн Шалбаа айлына їй тургузуп, 
кєчїп кетишти. Мектеп кыйла бєксєрє тїшкєндєй болду окшойт. 
Алайдагы эжесине келген сайын єзї иштеген мектепттерге жолу-
гуп сагынычын жазып кеткендигин биздин їйдє олтуруп атамдар-
га айтып берээр эле. “Ноокат элине єтє ыраазымын уул-кыздуу 
болдум, айлыма їй тургуздум, кєптєгєн тууган таптым” деп тол-
кунданганы эсимде. Кийинчерээк катташуу азайып бара жатканы-
на карабай кєлгє баргандардан унутпай салам жолдоп турчу. Мен 
академияда иштеп жїргєнїмдї угуп, бир кїн эле кєтєрїнїп келип 
калды. Єтє кубанды, менин бир тууган иним Їсєнгазы Асаналиев 
геология илимдеринин доктору академик деп мени тааныштырды. 
“Уулум Бакыт математикадан жакшы окуйт, єзїўє кесиптеш бол-
сун, кєз сала жїр” деп коштошкондой болду. Аз убакыттан кийин 
ооруп жїргєнїнї телефондон айтты. Ошол боюнча кєрїшпєдїк. 
Бакыт математиканы бїттї, аспиратурага кирбей Токмокко ага-
ларынын ишканасына кетти. Кийинчерээк издеп таап, компьютер 
менен иштєєнї жана мамлекеттик кызматтын сырларын їйрєттїм. 
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Азыр ишкердикти тандап, ар тїрдїї кыялдарын жїзєгє ашырган, 
туруктуу ата уулу болуп, єзїнчє тїтїн булаткан инсан. Сєздї ага-
йымдын кызы Айнура II бєлїктє улантат. 
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II БЄЛЇК 

ЄЗГЄЧЄ ЄРНЄК ИНСАНДАР, 
ИДЕЯЛАР ЖЄНЇНДЄ

Экинчи бєлїк чєлкємгє таанымал ойчул жазуучубуз Мамат Са-
быровдун 2016-жылы жарык кєргєн “Ноокат математикалык би-
лимканасы” китебиндеги айрым интервьюлар жана биздин айыл-
дагы орчундуу єзгєрїїлєрдї алып келген адамдар жєнїндє менин 
баяндамам кеўейтилип берилди. 
Коом єзїнєн –єзї єнїгїп, эл – журттун жашоосу жомоктогудай 

жыргалчылыка бєлєнбєйт. Кимдир -бирєєлєр элдин жїгїн кєтєр-
гєнгє жароосу керек. Эгер ар бир инсан кандайдыр бир деўгээлде 
эл, жер їчїн єзїн арнагысы келбесе, башка бирєє келип айлыбыз-
ды єнїктїрїп бербейт. Дїйнєдє чоў жарыш бара жатат. Кїлїктїн 
кїлїгї, кыйындын кыйыны гана бул жарышка чыдай алат. Бала-
чаканы, небере-чєбєрєнї кичинекейинен англис, орус тилдерин 
їйрєтїп, жогорку деўгээлдеги єнєрлїї, программист болуусун 
камсыз кылбасаўар – кыргыздын балдар-кыздары мигранттыктан 
кутулбай, чет єлкєлєрдє кулдардын деўгээлинде жїрє беришет. 
Биздин єлкєдє совет заманыдагыдай Москва заводдорду иште-
тип, же куруп бербейт. Айыл чарба товарларыбызды чет єлкєлїк 
базарларга киргизе алчу кадрларыбызды жакынкы элїї жылда 
даярдашыбызга менин кєзїм жетпейт. Бизди жакшы жашасын деп 
бирєєлєр иштин кєзїн билген кадр даярдап бербейт. Єзїбїз жана 
єзїўєр аракет кылгыла. Болбосо кийинки укум- тукумуўар да биз-
дей жїдєй беришет. 
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§1. САЛАН ЖАЛИЛОВ (интервью) 

БАЛДАРЫМДЫН БАГЫН БИЛИМКАНА АЧТЫ

Ємїрзак ака экєєбїз Кара-Таш айылынын тургуну Абдисалан 
Жалиловдун їйїндє отурдук. Салан ака Ноокат билимканасын 
тїптєгєндєрдїн, анын курулушунун башатында тургандардын 
бири экен. 

- Солярка жок. Кудайдан болуп, Саландин бир трактору бар 
экен, ошону менен билимкананын терегин дагы ташыды. Ташын, 
саманын дагы ташыды. Єзї дыйкан, алты баласы билимканада 
окуду. Бир айылдан бир їй-бїлє баары теў алтын медаль, артык-
чылык аттестаты менен бїткєн Орто Азияда жок болсо керек, - 
деди Ємїрзак ака. 

- Мен єзї кемпирим экєєбїз теў тамекиде иштеп, карапайым 
колхозчу эле болуп жїргєнбїз. Жолдо иштедим, тракторчу, ши-
ретїїчї болдум. Єзїм билим алалбай калдым, эми балдарымды 
окутсам деген ой болгон да. Кыргызчасы болобу, орусчасы бо-
лобу, китептерди тапкан жеримен алып келе берет элем. Биздин 
балдардын пешенеси ачылып, Ємїрзак досумдун демилгеси менен 
билимкана уюшулуп кетти. 
Чоў кызым Минажат 1993-жылы билимкананы биринчи болуп 

алтын медаль менен бїткєн. Улуттук университетти информатика 
боюнча бїтїп, асприантурада окуду. Азыр єзїбїздїн билимканада 
иштейт. Кийинки кызым Роза 1995-жылы алтын медаль менен бїтїп, 
КУУнун бюджеттик бєлїмїнє єттї. Окуусун бїткєн соў Бишкекте 
италиялыктар менен иштешип жїрїп, азыр Москвада, компьютер 
тармагында иштейт. Андан кийинки кызым Айнагїл 1997-жылы 
бїтїп, биология факультетине тапшырды. Иштеп жїрїп, Илимдер 
Академиясында кандидаттык диссертациясын жактады. Ошол жер-
ден долбоорду утуп алып, докторантурада окуганга Австрияга кетти. 
Азыр Москвада илимий ишин улантып жатат. Биолог катары Кыр-
гызстандын алтын фондусу китебине кирип калды. 
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Андай кийинки уулум Нургазы да билимкананы алтын медаль 
менен бїтїрїп, улуттук университетке кирди. Ал дагы математик. 
Азыр компьютер боюнча Бишкекте бир фирма ачкан. Кызым Ай-
зирек да КУУну бїткєн. Эў кенже уулум университетти информа-
тика адистиги боюнча быйыл бїтїп атат. 
Бир жолу кызымды Оштон Бишкекке “кукурузник” самолет ме-

нен апарганмын. 
- 1989-жылы билимканада он сегиз бала окуса, он сегизи теў ра-

йондон бардык предметтер боюнча биринчи орунду алып, облуска 
барышкан. – Сєзгє кайра Ємїрзак ака кошулду. - Областтан да 
баары биринчи орунду алышып, республикага барганда биринчи, 
экинчи, їчїнчї орунду алышты. Кийинки жылы облустан їчєє 
єттї. Арасында мунун кызы дагы бар. 

- Ал убакта пут тосуулар кєп эле да. Ошко барсак, самолетко кир-
гизбей коюшкан. Бир сутка жаттым. Бул сєгєт. Досум да. “Эптеп 
учур” дейт. Аўгыча почта ташыган бир “кукурузник” самолет келип 
калды. Смендин начальнигине кирсем, “эки эсе кылып тєлєйсїз” 
деди. Он эки киши чогулуп кирип, ведомость тїзїп, самолеттун ба-
рып келишин тєлєдїк. Эки саатта жеткирет экен. Тїшкї саат бирде 
Бишкекке жетип, андан Токмокко чейин такси менен бардык. Ошон-
чо тарткан убаргерчилигибиз акталып, кызым биринчи орунду алды. 
Балдарды ушинтип бутуна тургузгансып калдым. 

- Эми элге кызмат кылышка єтїштї. Минажат жылда балдарды 
республикалык олимпиадаларга чыгарууда. Саландин балдары-
нын мисалы аркылуу бир тыянак чыгарсак болот. Эгер биздикин-
дей билимкана болсо эле кыргызстандыктардын ар биринде ушун-
дай шанс бар. 

- Мени Салан дегендей, биз Момой деп коёюбуз, билимканада зав-
хоз бар эле. Кара-Сууга велосипед менен барып, боёк алып келген. 

- Жол киреге акча таппай калсак велосипедчен кетип калыптыр. 
Бирєє эле эмес, бїт баары фанат, “жылаўач баатырлар” эле. Ке-
чинде саат ондон кийин жарыкты єчїрєбїз да. Окуучулар кроват-
тардын астына жашынып алып окушчу. Ажибай акани їйїўє кет 
десек кетпейт. Абан агай да кетпейт, “биз бул балдардын алдынан 
жыла албайбыз” деп. Азыр деле ошолордун иши уланып атат. 
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§2. ТОПЧУБЕК МАКАМБАЕВ 
(билимкананын бїтїрїїчїсї, врач) 

МЕН АЎ-СЕЗИМ, БИЛИМ, РУХАНИЙ БАЙЫК 
ЭЭСИ БОЛУУНУ ЭЎСЕЙМ (интервью)...

- Мен, Ош обласынын Ноокат районуна караштуу Т.Зулпуев 
айыл єкмєтїнїн Айбек айылында карапайым їй-бїлєдє тєрєл-
гєм. Атам Теўизбаев Ибраим айдоочу, апам Теўизбаева Канайым 
їй кожейкеси. Їй-бїлєдє беш бир тууганбыз: эжем, мен, иним 
жана эки карындашым. Їйдєн жеўил машина, эл ташыган авто-
бус, жїк ташыган унаалар їзїлбєгєндїктєн, иним экєєбїз да тех-
никага кызыгып, айдоого куштар элек. Бирок, атам: “Балдарым, 
силер мага окшоп айдоочу болуп, мен кєргєн кыйынчылыктарды 
кєрїшїўєрдї каалабайм. Мектепти жакшы окуп, жогорку окуу 
жайларга тапшырып, їй-бїлєўєргє эле эмес, жалпы журтуўарга 
кызмат кылган, элдин уулу болушуўарды каалайбыз” – деп рулга 
жакын жолотподу. 

 Эжемин єзї каалаган жогорку окуу жайына бюджеттик негиз-
де окуганга жалпы улуттук тестирлєєдєн алган балы жетпей ка-
лып, турмуш шартына байланыштуу окута албай калдык. Анда 
мен 8-классты бїтїп жаткам. Кийинки окуу жылында єзїбїздїн 
райондогу лицейлерди кыдырып, сынак тапшырып кирїї араке-
тинде болдум. Жылдын аягында ата-энем жана эжемин чечими ме-
нен биздин айылга кєп тааныш болбогон “Ноокат билимканасы” 
лицейине окуй турган болдум. 
Ошентип, 10-класста єзїм менен кошо жакын досторум Тимур, 

Уран жана Мыйзам болуп башка айыл округундагы, тоо алдын-
дагы кичинекей мектепке, сыртынан караганда кєчїп тїшчїдєй 
кєрїнгєн жатаканасында жатып, окуп калдык. 
Жаўы мектеп бизге жаўы дем, кїч берди. Баарыбызды таў кал-

тырганы мугалимдер жамаатынын ынтымактуулугу, жєнєкєйлї-
гї, єз кесибинин мыкты ээлери экени жана лицей эрежелери болду. 
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Орто мектепте директордун бєлмєсїн айбыгып, айланып єтчїбїз. 
Бул жакта мектеп тар болгондуктан, ал бєлмє кышкысын от жа-
гылчу мештердики, кїн жылыган убакта гана директордуку болуп 
калат. Окуучулар бир класс жогору окугандарын “сиз” деп сый-
лап, лицейдин айланасында жїргєн ар бир чоў киши менен са-
ламдашып єтїшєт. Лицейдин эрежесине ылайык, ар бир окуучусу 
кїнїнє 10дон орусча – англисче сєздїк жаттап, мектептер аралык 
олимпиадаларга катышчу, жазгы, кїзгї талаа жумуштарында 
айылдагы жардамга муктаж чоў-ата чоў-энелерге жардам берїї 
милдет экен. 
Бул эрежелерди Ноокат билимканасынын негиздєєчїсї Ма-

маюсупов Ємїрзак Шеранович киргизиптир. Агай жєнїндє кы-
зыгып маалымат алганыбыздан кийин алгач ой жїгїртїїбїздїн 
алсыздыгынан улам “кантип эле бир сом албай, єзїнїн бир да 
кызыкчылыгына иштетпей машакат тартып, лицейди негиздеп, 
бїгїнкї кїндє да жетектеп келсин?” – деп такыр ишене албай кой-
гонбуз. Жыл сайын 8-класска кабыл алынган жана башка класс-
тарга жаўы келген окуучулар менен жолугушууга келген Ємїрзак 
Шерановичти кєрїп, бизге айткан сєздєрїн, акыл-насаатын угуп, 
ойлоп жїргєн оюбуздан єзїбїз катуу уялып калдык ... 

2011-жылы окуу жылы лицейдин 59 окуучу, анын ичинен он ал-
тыбыз артыкчылык аттестаты менен бїттїк. 59дун 54їбїз жогорку 
окуу жайларга бюджеттик негизде кабыл алындык. 

* * *

Бїгїнкї кїндє ЖОЖго кирїї їчїн элдин кєпчїлїгї атайын ре-
петиторлорго акча тєлєп берип. Ар кандай курстарга барып даяр-
данып жатышат. КММАнын бир жылдык окуу акысы 50миў сомго 
жетти. Менин жолум Ноокат билимканасы менен кесилишпегенде 
азыр окуп жаткан окуу жайымда бар белем, же орто мектептеги 
кєпчїлїк досторум сыяктуу окууга тєлєгєнгє каражатым жетиш-
пей, кара турмуштун жїгїн мойнума алып, башка єлкєлєрдє му-
саапыр болуп иштеп жїрєт белем, ким билет. Айылдаштарымдын 
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кээ бирєє ишенбей, “канча пара бердиў окууга киргенге?” – деп 
сурагандары да болду. Кєпчїлїгї биздин андай каражатка чама-
быз келбешин жакшы билишип, эч кандай акча бербей кирсе бо-
лооруна ишенишип, балдарын Ноокат билимканасына жєнєтїп, 
їмїт кылып аракеттене башташты.
Ємїрзак Шеранович жана Ноокат билимканасынын жамааты-

на жолукканга чейин ниетим чоў їйлєрдї салып, колунда бар 
адамдардын бири болуу эле. Азыр їй-жай, мал-мїлк улуу максат 
эмес, жєн гана муктаждык экенин аўдап-сездим. Азыр менин тиле-
гим – бай болуу. Бизде бай десе материалдык байлыкты биринчи 
элестетебиз. А мен аў-сезим, билим, руханий байлык ээси болууну 
эўсейм. Ата-энемин, мени окуткан бардык мугалимдердин, Ноо-
кат билимканасынын тїптєлїшїнє салымы барлардын алдында 
канчалык карыздар экеними жакшы билем. Бирок, алар менин 
материалдык да моралдык да жардамыма муктаж эмес. Ошол се-
бептен алардын алдындагы карызымды єзїмдєн кийинки муунга 
тєлєп берем. 

§3. НООКАТТЫ АЛМАНЫН МЕКЕНИНЕ 
АЙЛАНТКАН “ИНСАН” ХИКАЯСЫ

Элїїнчї жылдардын аягында Мамасыдык Коўурбаев аксакал 
Совет районунун аткаруу комитетинин тєрагасы болуп иштеп 
жїргєндє Москвага чогулушка барып, мейманканада бир єзгєн-
дїк согуш ардагери менен чогуу жашап калат. Аксакалдан “Моск-
вада эмне жумуш менен жїрєсїз?” – деп сураса “жылына бир жолу 
єзїмдїн багымдагы алманы алып келип сатамын” дейт. “Канча 
акча болот эле дегендей сынап сурасам, менин беш жылдык айлы-
гымды бул аксакал бир келгенде эле табат экен. Ичимден ойло-
нуп калганымды сезип, “сен да алма кєчєт тик, бирок, биздегидей 
“розмарин” сортун эмес, батышта єскєн кызыл жана жазга чейин 
сакталуучу кєк алманын кєчєтїн тик” деп кеўеш айтты. “Алма бак 
айрыкча сендей айлыкчыларга жакшы жардам болот. Убакыт єт-
кєзбєй тезирээк отургузсаў, мємєсїн беш-алты жылда берип ка-
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лат” дегенинен Шеран сага келдим. Жериўди даярда, биз экєєбїз 
алма тигели. Элибиз їйрєнсє айылыбыз бакка толот, кошумча ка-
ражаттары кєбєйєт” деп атам экєєсї кудуўдашып тїн ортосуна 
чейин сїйлєшїп, кыялданып олтурушту. 
Эў алгач мугалимдерге беш-алтыдан алма кєчєттєрїн суранып 

жїрїп тиктиришти. Кийинки жылы Калинин орто мектебинин чар-
ба башчысы Токтомат Айтибаев миўдеген кєчєттєрдї атамдын, 
аксакалдардын кеўеши менен алып келип, мектепке тиктиришти. 
Токтомат аксакал єтє эмгекчил, уюштургуч согуш ардагери алма 
бак менен кошо мектептин кємєкчї чарбасын єтє єнїктїргєн, 
мектеп жетекчисинин ишин жеўилдетип, айттырбай эле мугалим-
дерге бекер кємїрлєрдї эрте эле камсыздап, мектептин конокто-
рун чарбанын эсебинен тостуруп, мугалимдерден акча топтотмой 
(комиссияга деп) салттарды жок кылган чыныгы менеджер эле.
Алманын эсебинен беш-алты жылдан кийин эле мектеп кошумча 

каржыга муктаж болбогон мектепке айланды. Сїйїн Исаева, Бакир 
Мурзалиев, Сулайман Мамарасулов єўдїї директорлордон кийин-
ки жетекчилер бул бакчаны бир бєлїгїн отунга айландырышты. 

* * *

Кєлдїн кызы Сїйїн эжекебиз мектеп чарбасын дїркїрєткєнїн 
кєрїп, Султан Ибраимов бул демилгелерди районго, областка 
таркатасыў деп райисполком, облОНО, райкомдун биринчи кат-
чылыгына чейин кызматын жогорулатты. Натыйжада областтын 
кєпчїлїк мектептеринде мємє-жемиш бактары, чарбалары иштей 
баштады. Мугалимдерди, мектепти кошумча каржы булактары 
менен камсыздоо профсоюздарга бекитилип берилди. 
Жергиликтїї чоўдордун келинине директорлук кызмат керек 

болуп, бул жакшы чарбасы бар мектептен Сулайман агайды ки-
чинекей Кара-Таш сегиз жылдык мектебине директорлука кото-
рушту. Аксакалдар чогулуп, ошол кездеги Госстройдун башчысы 
Носиновдун тикелей колдоосу менен эки кабаттуу Кара-Таш орто 
мектебинин имаратын бир жылда бїтурїштї. Колхоздон їч гектар 
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жерди мектепке берїї чечимин чыгарышып, эки гектарына алма 
бак тигишти. 
Кара-Таш мектеби да чоў чарбалуу мектепке айланганда чоў-

дор себепсиз эле республикага эмгек сиўирген математик Сулай-
ман агайды ардактуу эс алууга жєнєтїшїп эле калбай, мектепке эч 
кызматы єтпєгєн кишинин атын коюп салышты. Чарбасы тарка-
ды, бактар сугарылбай калды. 
Ноокат билимканасы ушул мектептин, кошумча имаратында 

жайланышкандыктан, бул ыўгайсыздыктар кєпкє чейин сезилип 
жїрдї. 

* * *

Ошентип, эки акылман кишинин бир демилгеси менен канча-
лаган їй-бїлє турмушун оўдоосуна, ишкердиктин жеўил тїрїн 
єздєштїрїп, совет заманында эле соодага багыт алуусуна жол 
ачылган. Билимкананын бїтїрїїчїлєрї да элибизге жаўы мїм-
кїнчїлїктєрдї кєрсєтє алган асыл адамдардан болот деген їмїтї-
бїз акталаарына ишенебиз. 

“Кєчє” фильминдеги башкы каармандардын бири Маликанын 
мектебинин айланасына тигилген алмалардын тїшїмї элїї жылга 
жакын мектептин коллективинин муктаждыктарын каржылап келе 
жатат. Билимкананын алма багынын быйылкы тїшїмї окуучулар-
га акылдуу доскаларды алганга жардам болду деп агай-эжекелер 
кубанып жїрїшєт. Аз болсо да бул киреше жылына кайтарымсыз 
келїїчї инвестиция. Алыстан келип окуган окуучулардын отуз 
жылдан бери кара-таштык таксилерге тєлєгєн жол акчаларын 
эсептесек жыйырма миллион сомго жеткидей. Бул билимкананын 
Кара-Таш айлына киргизген инвестициясы. Отузга жакын адам 
иштейт, демек, отуз їй-бїлє бала-чакасын багат. 
Ал эми 1987-жылдан бери окуучулар 34 алтын медаль, 120 ар-

тыкчылык (кызыл) аттестат алышты,1073 бїтїрїїчїлєрдїн дээр-
лик баары жогорку билимдїї, же окуу жайларда студент. Алардын 
ичинен 800дєн кєбї бюджеттик бєлїмдєрдє ийгиликтїї окуйт, же 
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жогорку билимдин ээси. Канчалаган ата-эне контракт тєлєбєй, єз 
кїчї менен окууга колдоосуз єтїшкєн уул-кыздарынын эсебинен 
жїздєгєн миллион сом їнємдєштї. 
Эў кызыгы, бул миўден ашык окуучулардын бир бєлїгї жогор-

ку окуу жайларды артыкчылык диплом менен аякташып, алардын 
жыйырмага жакыны илимдин кандидаттары, докторлору болгон-
дугун айтып жїрїшєт. Бул болсо мамлекетибизге акча менен че-
нелбеген интеллектуалдык инвестиция болуп эсептелет.
Борбордук Азия чєлкємїндє бир дагы айыл мындай байлыкка ээ 

эмес. Бул сыймыктуу, мактана турган жыйынтык. Республикабызда 
500дєн ашык айыл єкмєттєрдє, кичинекей шаарларда бирден та-
ланттуу балдар їчїн чакан билимкана тибиндеги мектептерди ачуу-
га каражат деле кетпейт. Мамлекетибиз жылына чоў шаарларга ба-
рууга шарты жок, айылдык миўдеген акылдуу, ыймандуу, эмгекчил, 
боорукер, таза кадрлар менен толуктанып турат эле. 

§4. НООКАТ ТЕРЕКТИН МЕКЕНИНЕ АЙЛА-
НУУСУНА КИМДЕР СЕБЕПЧИ БОЛГОН? 

Єз кызматы менен легендага айланган республиканын Жогорку 
Советинин Президиумунун тєрагасы, СССР Жогорку Советинин 
Президиумунун тєрагасынын орун басары болуп иштеген Тєрє-
бай Кулатов тогуз жашына чейин Мамыт таякесинин жылкысын 
багып, балалыгы Кара-Таш айлында єткєн. Заманында тєгєрєк-
тїн тєрт бурчуна таанымал Ботобай ырчынын, анын кєптєгєн 
шакирттеринин аш-тойлордогу философиялык ыр саптарын угуп, 
топурак кечип ойногон балалык достору менен кыялга батып, эс 
тартып калган учурда ата-журтуна кетет. Жаштайынан Кызыл-
Кыя шахтасына жумушка кирип, алдыўкы чынчыл жумушчулар-
дын социализмди тезирээк куруу идеяларын єзїнє сиўирип, кємїр 
менен дубалдарга “Кулатов-министр”, “Кулатов-депутат” деп жа-
зып жїрїп, насип экен, 45 жыл мамлекеттик жогорку кызматтар-
ды аркалаган. Акылман саясатчы, кєрїнїктїї жетекчи Масалиев 
Абсамат аксакалдын айтуусунда ал киши кызмат машинасын жеке 
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иштерине колдонбой, їй-бїлєлїк унаадан да баш тартып, жєнє-
кєй элдин арызын кїнї-тїнї убактысын аябай кабыл алып, жар-
дамын аябаган, бирєєнїн эмгегин пайдаланбаган, басмырлабаган 
єтє таза инсан эле деп, бир топ таў калаарлык окуяларды айтып 
бергендигин жазып калбаптырбыз.

 
* * *

Алтымышынчы жылдары Н.С. Хрущевдун айдоо жерлерин кє-
бєйтїї керек деген кєрсєтмєсїн ишке ашыруу їчїн жергиликтїї 
бийликтегилер тїз жерде жашаган элдин агын суу барбаган тоо 
боорлоруна зордук менен кєчїрїшкєн. Бир тууган таякеси Мамыт 
аксакал талаанын ортосунда бир тїп жаўгак, чилги алма дарагы, 
азыраак малы менен їйїн буздурбай, “жээним министр, келсин, 
кєч десе кєчємїн” дейт. Оюнда атактуу Кулатов тєрєлгєн їй-жа-
йы ыйык кєрїнсє керек. Балким, ал їй бузулбаганда Кулатовдун 
музейинин бир бєлїгї болуп калаар беле. 
Бир топ жылдан кийин Кулатов аксакал жергиликтїї атка минер-

лердин коштоосунда таякесинин їйїнє келет. Таякеси жетине албай 
арызын айтат. Ал киши элди карап, “баары кєчкєндєн кийин сиз да 
эл ичине кєчїїгє милдеттїїсїз” – дейт. “Борбордук саясатты туура 
эмес тїшїнїп, эч бир курулуш материалдарын бербестен, миўдеген 
їй-бїлєнї жер котортупсуздар. Чапай, Капка жайлоолорунун айыл 
жак бетинде бир тїп арча да калбаптыр. Ата-бабаларыбыз миўдеген 
жылдар сактап келген арчаларды эл айласыздан курулушка колдо-
нушуптур. Элди кєчїрєєрдєн мурда мырза терек тиктирсеўер, беш-
алты жылда курулушка жарап калат эле” – деп аткаминерлерге наа-
разычылыгын билдирди. Анан таякеси менен коштошуп, “менин бир 
тууган бєлєм, досум, боорум Эргеш менен жолуксам” деп жєнєй бер-
генде биз да элге кошулуп жєнєдїк” – деп атам айтып жїрдї.
Таякеси таарынган болуп, аз эле кїндєн кийин эл ичине кєчїп 

барат. “Жээнимди ушунча жыл кїтсєм кєчпє дегендин ордуна те-
рек тиктирбепсиўер” дейт. Кулатов аксакал ошол эле кїнї район-
до чоў чогулуш єткєрїп, “терек тигїїнї колго алгыла” деп катуу 
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тапшырма берип, облустун борборунда да ушундай эле маселени 
коёт. Теректин тїз, жоон шактарын тиксеў, тез тамырлап куру-
лушка жарайт. Ничке шактарынан миўдеген калемче тїрїндє аз 
эле жерге єтє кєп терек кєчєтїн эч каржы кетирбей єстїрсє болот. 
Ошентип, Ноокат теректин мекенине айланды, башка райондор-
до да бул демилге ишке ашты. Эгемендїїлїктїн алгачкы жылдары 
Орто Азия єлкєлєрїнє Россиядан жыгач аз келип калгандыктан, 
бул теректер жакшы баага сатылып, элге чоў пайда алып келди. 
Кара-Таш мектебине бєлїнгєн їч гектар жерди айлантып Сулай-

ман агай, атам баштаган аксакал мугалимдер миўдеген терек, алма 
кєчєттєрїн тигишти. Билимкананын їлїшїгє тийген теректер, алма 
кєчєттєрї окуучуларга кошумча каражатты жылына берип турат. 

* * *

Кулатов аксакал Эргеш курбусунун дєўсєєдєгї алачыгына кел-
генде бир тууган бєлєсї аны кучактап:

- Тєрє, экєєбїз ойноп, мал баккан колоттордун 20 гектарына 
жакын бєлїгїнє єрїк, алма кєчєттєрїн тигип, малдан кышы-жа-
йын сактап кєгєрттїм. Ата салты экен, уулдуу болбогондугумдан 
элдин уул-кыздары жесин деп мємєлїї бак (увакым) чоўойттум, 
- деп жашып кетет. Анын жарылган узун манжалуу колдору акса-
калдын мойнун чийип кеткендей болот. 

- Ыйлабаўыз, - дейт Тєрєбай аксакал, - кыздарыўыз, небереле-
риўиз бар, бактылуу болуп єнїп-єсїшсїн. 

“Досуна сиз деп кайрылганына оўтойсузданып, єзїн кїнєє-
лїїдєй сезип кетти окшойт, бул кылым жолугушуусун карап тур-
ган элге бурулуп, “аксакалдын багын бапестегиле, бузбагыла, 
элдин балдары эс алчу, кыялданчу бак болуптур. Аксакалга кичи-
некей болсо да жамгыр єтпєй турган бєлмє куруп бергиле, теге-
ретип терек тигип койгула” – деп гений Кулатов жєнєп кетти деп 
атам эртеси эле Эргеш акеге бєлмє салууга жардамга кетти. 
Эргеш аксакалдын “єш-єєш” деп малдарды айдаган їнї азыр 

да кулагымда. Апамдын аяш атасы болгондуктан, кїнїнє бир-эки 
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жолу биздин їйгє келип, “Гїлсана, ысык чай кайнат, наар алып 
алайын” деп узун манжалары менен бизди эркелетип коёр эле. 
“Сенин атаў Ысман досум согушта жок болбогондо Тєрєгє кєп 
армандарыбызды айтып берет эле. Ысман да чоў аалым болуп, Тє-
рєбайдай кокустан келип калабы деп ойлоп кетем” дечї. 

* * *

Районго келип, чоўдорго кеўешме єткєрїп, “Ноокат районунун 
бардык жерлеринде терек тигип, єстїрєсїўєр, мага дайыма кабар 
берип тургула” дептир. Ошол терек тигїї, єстїрїї маданияты Ноо-
катты терек экспорттоочу районго айландырды, эў оор 90-жылда-
ры бир теректин баасы 100 долларга чейин жетти. Бир Ноокат эмес, 
кєптєгєн тїштїк райондору Єзбекстанга терек сатат. Бул чоў акча-
лар мамлекетибиздин тїптєлїшїнє да таасир берди деп ойлоймун. 
Таякесинин кєчпєй койгонунун натыйжасында бїт эл терек єстї-
рїїнї колго алды. Миллиондогон арчалар сакталып калды. 
Ал эми Эргеш досунун багын жергиликтїї уяты жок мурдагы 

колхоз жетекчилери жаштарга їй салгыла деп бєлїп беришип, 
80-жылдары буздурушту. Кулатовдун досуна айткан акыркы сєзїн 
аткарбагандарды Жараткан да кєрїп тургандыр.
Билимканачылар бул Гигант Инсан жєнїндє изилдєє жїргї-

зїїнї милдет катары кєрїшєт деп ойлойбуз. 

§5. АТАКТУУ БОТОБАЙ ХАФЫЗ, НЕБЕРЕСИ 
МАДАМИН АГАЙ ЖЄНЇНДЄ... 

Колхоздун айдоо жерлерин кеўейтебиз деген шылтоо, ичи тар-
дык менен жергиликтїї тансыкбаевдер Кулатов аксакал сактагыла 
деген кокту-колоттогу мємєлїї бактарды мамлекеттик машинаны 
пайдаланып кємдїрїп, эч бир археологиялык мекемелердин урук-
сатысыз тарыхый дєбєлєрдї тїздєп салышты. Мамлекеттин бул 
бузукулукка кеткен акчасын, техникасын аяшпады. Ботобай ырчы 
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тєрєлгєн Їч-Дєбє, эл сїйгєн Кош-Дєбє, Бектуруш акын жазып 
жїргєн Салгаман, Кайнар-Булак конуштары жок болду. Канча-
лык археологиялык материалдар, бышырылган ылай иштерине 
толтурулган ар тїрдїї жасалгалар, буюмдар, коло идиштер жыл-
дарча чачылып жатты. 
Ботобай келет бостондон,
Ырыскысын кошкондон.
“Їч-Дєбє” деген жерим бар, 
Бостон деген элим бар. 

Картайганда кишинин,
Белиден кубат-кїч кетет,
Акыл менен иш кетет,
Ээктен кашка тиш кетет. 
Темир канат жетилип,
Ак шумкар учат уядан.
Єткєн ємїр билинбейт,
Єлгєндєр кайра тирилбейт. 

Жаман атка жал бїтсє,
Жанына торсук байлатпайт.
Жаман эрге мал бїтсє,
Жанына коўшу жайлатпайт.

Бузуктар жїрсє арада,
Билдирбей сени жесем деп,
Бийлердин кєєнї парада. 
Бул ыр саптарын 1989-жылы билимкананын “Ботобай” тары-

хый-адабий ийриминин катышуучулары Минажат Жалилова, Ай-
салкын Камбарова, Зулайка Каразакова 8-в классынын окуучулары 
тарабынан Ботобайдын акыркы шакирттеринин бири Абдубазы 
Турдубаев – Абаз Шапак (1926-ж.т.) ырчынын єз оозунан жазып 
алышкан. Бул окуучулар бїгїн дасыккан илимпоздор болушту. 
Билимканачылар жыйнаган їзїндїлєр, айрым Ботобай ырчы 

жєнїндєгї маалыматтар кєркїнїктїї журналист, жазуучу, тунук 
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ойлуу, чындыкты адеп кылган Мамат Сабыровго берилди. Ал 
курч проблемаларды талкууга коюп, дїйнєлїк макал-лакаптарды 
єзїнїн “Кеменгер кеп” серияларында берип, улуу инсандарды таа-
ныштырган макалалары окурмандарга маалым. Нобель сыйлыгы-
нын лауреаты С.Алексиевичти да биринчилерден болуп кыргыз-
чалап, элге тааныштырган Мамат Сабыров. Кєп їмїт арттырган 
жєнєкєй инсандарды издеп, чагылдырган татаал жанрды аркалап 
келе жатат. Келечекте дїйнєлїк сыйлыктарды багындырганга да-
рамети бар бул инсандын ар бир кыргызстандыкка турмуш фило-
софиясынын жаўы барактарын ачууга салым кошуу кызматына 
ийгилик, чечкиндїїлїк каалайбыз. 

* * *

Белгилїї кыргыз окумуштуусу профессор Сулайман Кайыпов-
дун айтуусу боюнча, Ботобай (1870-жылы туулган) єтє курч тєкмє 
ырчы болгон. Бирєєнї мактаса – кєкєлєтїп, тєбєсїн ай – ааламга 
жеткире ээрчитип, жамандаса – жердин жети катмарына киргизип, 
экинчи элди аралабай турган кылган. 
Ботобай ырчы єз доорунда Фрунзеге чакырылгандыгын, кол 

жазмалар фондунда бир топ ырлары бар экендигин да Сулайман 
мырзадан укканбыз. Бирок, Ботобайдын кєпчїлїк ырларында 
басмачыларды, динди, байларды даўктаган деген шылтоо менен 
изилденбей, ырлар жыйнактары даярдалбай калган. 

* * *

Тогуз жашынан Ботобайга шакирт болуп ээрчип жїргєндїк-
тєн “Бала ырчы” деген атка конгон Сыдык ырчынын китептери-
нин балдарынын демилегелери менен чыккандыгын, мотивдер, кээ 
бир насыяттар Ботобай тєкмєнїкїнє уйкаш деген сєздєрдї угуп 
жїрєбїз. Чєлкємдє Ботобай – ойчул (философ), курч, мукам їн-
дїї катары таанылып Хафиз, Омор Хайям сыяктуу Чыгыш сєз че-
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берлеринин улантуучусу катары эсептелип, кошуна элдердин тєк-
мєлєрїнє да устаттык кылганын, шакирттери єтє кєп экендигин 
жердештери уламыш катары айтып жїрїшєт.
Ботобай, анын урпактары, керээздери жєнїндєгї эў кызык ма-

териалдар билимкананын кружоктору аркылуу изилденет, жарыя-
ланат деген їмїтїбїз бар. 

* * *

Билимкана єзгєчє билим очогу экендигин далилдєє їчїн бир 
гана окуу-тарбия, олимпиадага даярдануу, тилдерди їйрєнїї ме-
нен чектелбей, эл-журт менен иштєєнїн їлгїсї болуусу керек. Ал 
їчїн эў алгач Кара-Таш айлынан чыккан кєрїнїктїї тарыхый ин-
сандарды изилдєє, алар менен (кээде урпактары) мамилени єнїк-
тїрїї керек эле. Эў алгач Ботобай ырчы, жазуучу Мурза Гапаров, 
Жумабай Палван Аманбаев ж.б. инсандар жєнїндєгї иш-чаралар-
ды, жолугушууларды уюштуруп, материалдарды топтодук. 
Ботобай – бостон уруусунан чыккан философ ырчы болуп, 

18-19-кылымдарда жашаган. Белгилїї окумуштуу Сулайман Ка-
йыповдун айтуусунда академиянын кол жазмалар фондунда Бото-
бай ырчы жєнїндє материалдар єтє кєп, реакциячыл, бай, жакшы 
турмуш жєнїндє философиялык ырларды колдоочу катары изил-
дєєгє, китептерин даярдоого берилген эмес. Курчтугу – жакшыны 
кєкєлєтїп, мактоонун туу чокусуна чыгарса, жаманды жер менен 
жексен кылып, тургус кылып ырдаган. 
Менин атам Шеран ажынын кичинекей маалында Ботобай ырчы 

айлап кыдыруудан келгенден кийин чоў атабыз Мамаюсупту єтє 
сыйлап келип, айтып берчї экен. Ошолордун биринде Мамаюсуп 
“Ботобай, азыр Кетмен-Тєбєдєн Токтогул деген курч ырчы чыгып-
тыр деп угабыз. Бул жолку кытайлык кыргыздардагы чоў айтышта 
Токтогул ырчылардын боз їйїнїн кайсыл жеринде отурду?” деп су-
раганда “бир аз ырдады, боз їйдїн улагасынан экинчи болуп отурду” 
– дейт. Мамаюсуп “сага ар тараптан келген ырчылар мурдагыдай эле 
тєрдєн орун бериштиби?” дегенде “ооба, тєрдє отурдук” – дейт. 
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Караўыздар, ошол ырчылардан бир гана Токтогул изилденип, 
эл билет. Калган курч ырчыларды изилдєє билимканачылардын 
иши деп ойлойбуз.

 

* * *

Ботобайдын бир уулу Малик устанын эч ким жок жерде тєгїп 
ырдаарын эл айтып жїрєт. Небереси Мадамин агай кыргыз тил, 
адабият сабактарынан берчї.Бизди жогорку класстарда тєрт жыл 
окутту, сабакты беш мїнєттє тушїндїрїп, жылдар бою кыргыз 
эпикалык чыгармалары – “Курманбек”, “Эр-Тєштїк”, “Алпа-
мыш”, “Манас”, “Семетей”, “Сейтекти” тереўдетип, маўызына 
жеткирип, тєрт жыл тынымсыз окутту. Кирїї экзаменинде начар 
баа алып калабыз, сочинение жазганды їйрєтїўїз десек, “силер 
эркин темада, эркин ой жїгїртїїнї їйрєндїўєр, качан болсо да 
жогорку баа аласыўар. “Манасты” тїшїнїп окуган, билген адам 
жаман сочинение жазбайт дечї. Айткандай эле болду. Сейтектин 
эгиз балдары болгон – Алансарык, Кулансарык, аны єзїўєр окуп 
алгыла” деген, азыркыга чейин таппай, окуй албай жїрємїн. Ма-
дамин агай ааламды жєнєкєй кєрчї, бир дагы окуучу агайдын са-
багынан калбай эпикалык баатырлар менен кошо дїйнєнї багын-
дырууга даярданаар элек.
Ботобайдын таасиринен ырчы болгондор – Тєрєкул ырчы, 

Апаз ырчы. Эў элге таанымалы Сыдык (бала) ырчы. Бала ырчы 
дегенинин себеби, 9 жашынан Ботобайды ээрчип жїргєн экен. 
Сыдык бала ырчынын уулдары – Батыралы Сыдыков кээ бир 

ырлар жыйнагын басмадан чыгарышкан. Бирок, Ботобайдын эў 
кєп санат ырларын Сыдык ырчынын ырдап жїргєнї айтылып 
кала берди. 
Билимканачылар, адабият изилдєєчїлєр сєзсїз 1989-жылы тї-

зїлгєн Ботобай ийримин жандандыруулары керек. Изилдєєчїлєр-
гє бул иш, миссия атак-даўк, илимий эмгек алып келээри шексиз. 
Эл да бул изилдєєнї кїтїп жїрєт. 
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§6. ДАЎАЗАЛУУ ЖУМАБАЙ ПАЛВАН 
БАЯНЫНАН ЇЗЇНДЇЛЄР

Билимкана долбооруна тартчу дагы бир єзгєчє инсан, Орто 
Азия, Союздук ат оюну – улак тартыш боюнча бир канча жолку 
жеўїїчї, атагы алыска кеткен, белгилїї адамдар менен мамиле 
кылууну чебери, чабандестиктин, ат таптоонун эў кылдат устаты 
– Жумабай Палван Аманбаев болучу. 
Бир тууган тагам Ысманов Эргештин балалыктан досу, улуттук 

кїрєштєн атаандашы, Атам Шеран ажынын купулундагы инсан 
эле. Жизак, Хорезм, Чимкент, Анжиян, Макмал Мурза –Чєл єрєє-
нїндєгї эў бай байгелерди койгон улактарда (70-80 кг.торпок тар-
тышат), кеўешчиси катары атам кошо барчу. Кандай гана байгени 
албасын, той єткєзїп жаткан элдин аксакалдарына тартуу кылган 
адаты бар. Бул берешендик Жумабай Палвандын атына ат кошуп, 
миллиондорго да сатып ала алгыс ДАЎК алып келїїдє, бул адам 
билимканага бир гана ийгилик алып келет дечї.
Билимканада атайын Жумабай Палван боюнча программа тї-

зїлїп, эў алгач кыргыз радио – телевидение, ЖМК, Академиядагы 
кол жазмалар фондуна жаздыруу, керек болсо “Кыргызфильм” ар-
кылуу документалдуу фильм, андан кийин чет єлкєлїк кыргыздар-
га тааныштыруу ж.б.у.с.
Академиядан белгилїї окумуштуулар – адабиятчылар Сулай-

ман Кайыпов, Буудайбек Сабыр уулу, Чоюн Ємїралиев, Жумабек 
Жумабаев – Жумабай Палвандын ат, улуттук улак тартыш боюнча 
кыргыз радиосунун фондуна уникалдуу аўгемелешїїлєрдї жазыш-
ты, архивдерде сакталуу болуу керек. Кат тааныбай туруп, фило-
софиялык кєз караштары, дипломатиялык жїрїм-туруму, мамиле 
кылуунун чеберлигине Палвандын Фрунзеге ар бир келишинде баа 
беришээр эле. Газеталарга макалалар жарыяланып, режиссер Таза-
беков Эркин агай бир канча телеберїїлєрдї, телефильмдерди жа-
рыялады. Палвандын спорт машыктыруучу статусун, профсоюз-
дар башчысы Мїлкїбатов аксакал райспорт жетекчиси Жунусов 
Абдинабинин єтїнїчї менен улакчылар мектебин тїзїп беришти. 
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Натыйжада атактуу Палвандын ондогон шакирттери даярдалды. 
Палван билимканачылар менен мамилени улам кїчєтїп, кар-

тошка, сабиз, эт ж.б. жардамдарды кєрсєтїїсїн баштап, мугалим-
дерге колдоо сєздєрїн айтып жїрдї. 

* * *

1990-жылкы Ош окуясынан кийин жашоо жолдору татаалда-
нып, эл ичинде ырк кетти. Ош окуясынан бир айдан кийин Пал-
ванга Сиздин ар улуттан досторуўуз кєп, арасында Єзбекстанда 
да таасирлїїлєрї бар. “Кыздуу болсом чєлкємгє баатырлык той 
берем” деген элеўиз. Ошол тойду тез єткєрсєўїз, Комендант, ге-
нерал Абдрахманов досуўуздан уруксат алсаўыз, мен “Кыргыз-
фильмден” документалдуу фильм тартканга акча издєє жолдорун 
Буудайбек Сабыр уулу аркылуу жїргїзєйїн деп кеўештик. “Мен 
да кєп адамдын жакшылыгында болгонмун, миўдеген конок-
ту кантип тосоор экенбиз?” деди. Колхозду жаўы бєлїп алган эл 
“райборбордон айыл бїткєнгє чейин килем тєшєйбїз, кєчєлєрдї 
бойлотуп тамак-аш дасторкон жаябыз, он миў ат болсо да жем-чє-
бїбїздї беребиз” дешти. 
Ошентип, Ош окуясынын їч айдан кийин Кара-Таш айлына 

миўдеген конок келишти, Чымкенттен генерал досунун тобу, Жи-
зак, Макмал, Наманган, Анжиян, Кокондон улакчы, палван досто-
ру, мамлекеттик ишмерлер, кытайлык кыргыздардан 70 жаштагы 
улакчы аксакал, ар тїрдїї элдердин єкїлдєрї тойго келишти, ара-
лашышты, улут кастыгы азайгандай кєрїндї. 
Буудайбек Сабыл уулу, Б. Сарыгулов, оператор А. Жамгырчи-

нов “Жумабай Палван” аттуу 12 минуталык документалдык ки-
нону тартууга “Кыргызфильмден” отуз миў рублдин тегерегинде 
акча бєлдїрїшїп, тартышты. Сценарийдин окумуштуу сценарист 
Жумабек Жумабаев жана мен жаздык. 
Фрунзеден ноокаттык журналисттердин жол киресин тєлєсєк 

да бара албай калышты. Ошол кездеги “Ленинчил Жаштын” ка-
барчысы Курманбек Турумбеков коркпостон барып, кийинчерээк 
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газетага бир бет кылып берди. Журналисттердин, жердештердин 
кєпчїлїгїнїн барбагандыгына, корккондугуна коменданттык 
саат шылтоо болду. Азыр єкїнїп жїрїшєт деп ойлоймун. 
Элдин айтуусуна караганда, їч миўдей атчан улакчылар ке-

лишкен, эл чоў кєчє бойлорун килемдер менен тєшєп, улуттук 
тамак-ашты он кїн бою жыйнашпады, Ноокаттын їстїндє миўде-
ген аттын улак тартыштагы дїбїртї он кїн їзїлбєй, элдин духун 
кєтєрдї. Билимкананын кєргєнї єтє кєп коноктор келїї салты 
башталды. 
Фильмдин 1 кєчїрмєсї колхозго, бир кєчїрмєсїн Палвандын 

тоюна келбей калган досу Аким Єзгєндїн Измирдеги агасына бе-
рилди. 
Композитор Акимжан Жээнбаев Палван жєнїндє симфония 

жазам деген сєзїн айтты. 

* * *

1993-жылы эл “Чечме-Сай” колхозуна Палванды тєрага (раис) 
кылып шайлашты. Атам “Палван атыў менен жїрсєў жакшы бо-
лот эле, райистен кет” – деп кескин айтканына капа болуп, эки 
жылдай таарынып жїрдї. Жалпы саясат менен колхоздор талка-
ланып, коллективдерге, жеке чарбаларга бєлїнгєндє, колхоздун 
карыздары аябай жїдєттї. Палван атама атайын келип, кечирим 
сурады. “Сиздин айтканыўызды аткарып жїргєнїм эле жакшы 
экен” деп кучактап, кєпкє турганы эсимде калды. 

1994-жылы мїмкїнчїлїк таап, Жумабай Палванды кичине 
уулу, Султан Палван (Раев), Арап Палван менен Истамбул, Анка-
ра, Адана ж.б. Тїркиянын ондогон шаарларындагы єндїрїш, соо-
да-сатык, билим берїї борборлоруна он кїн кыдыртып, тааныш-
тырып келдим. Тїркиянын эч бир дїкєнїнєн Палванга бут кийим, 
костюм, пальто саз келбеди. Истамбулдун кєчєлєрїндє “Пехле-
ван, пехлеван” дешип, калпакчан дєєнї ээрчишип сїрєткє тїшїп 
жїрїштї. Менчик секторду, бизнесмендерди кєрїп, “таў калып, 
Палвандыкка салып моюн сунбайын десем баарын кєрїп турам, 
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биз жїз жылда да жетпейт окшойбуз? Кантип єндїрїштєрдї єк-
мєтсїз єнїктїрїї болооруна ишенебиз? Бизде байыш їчїн сєзсїз 
бир кызматка жетїї керек, же чоў кызматтагылар менен дос бо-
луу керек дечїмїн. Европа мындан да єнїккєн дейсиў, мени алып 
барба, мен ушундай кїчїм менен жеўилгендигимди сездим. Сен 
мени уят кылганы алып келипсиў. Намангандын прокурору до-
сум, Анжиянды акими ашынам деп сыймыктансам, сен мага миў-
деген алп кишилер менен мамилени жєнєкєй эле, ишкердик жолу 
менен тїзсє болоорун кєрсєттїў. Мен сыртымдан кїлїп, ичимден 
сынганымды кимге айтам? 20 жаштагы ишкерлер Америка менен 
миллиондогон доллар соода-сатыгын англисче жїргїзїп жаткан-
дарын кєрїп, менин 20дагы балам эки конок келсе, кандай союш 
соёюн деп сураарын элестетип жер карадым. Билимканаў єтє ке-
рек экен. Мен айылга бараар менен билимканага тез-тез жолугуп, 
дїйнє башкарууга даярдангыла деп бїт кїчїмдї жумшайм. Биз 
менен жїргєн эки Палванды да депутат бол, министр бол деп Эгей 
деўизинин боюнда кыялдандык.

* * *

 “Билимсиз болсоў, палвандыгыў да эч нерсе бербейт экен, бирок, 
билимдїїмїн дегендердин канчасынын жїрєгї чымындай да эмес. 
Мени ємїр бою ойлонтчу инсандарды кєргєздїў. Менин жєн эле 
жашап жїргєнїмдї эскерттиў, айтпай кєрсєтїї жолу менен. Силер-
ди окуткан Гїлсана эжеме, Шеран агама миў мертебе ыраазымын! 
Эми миўдеген адамды окуткула деп анын ичине мени да кошушуп-
тур. Ыраазымын” – деп, адатынча философиялык ой толгоолорду 
айтып, узун жолду кыскартып, баарыбызды ар тїрдїї ойго салып 
келди. “Иш їчїн деп бир тууган тагаўар, менин досум Эргешти, эже-
ми, агамы кыдыртпай, бизди кыдырттыўар. Атам да мынча жерди 
кєрсєтїп, эл менен тааныштыра албайт эле. Менин балдарым мын-
дай ишти жасай алабы, билбейм, мал-жылкыларымды, багымды бє-
лїп берсем. Ушуну да аткарыша алабы – бара-бара кїмєнїм бар. 
Балдарды окутпай калыптырмын” – деп ойлонуп калчу. 
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* * *

Атам союз убагында эле Сочи, Сухуми Батуми, Омск, Тбили-
си, Новосибирск шаарларын кыдырып, кийинчерээк Иран, Ирак, 
Тїркия, Сирия, Мекке, Мединага чейин автобус менен Маматка-
сым ажы Табалдиев менен кошо ажылык сапарын аткарып, ки-
йинчерээк Истамбулга апам экєєсїн билимкананы бїткєн кызым 
Жылдыз он кїндєй кыдыртып келди. Їрїмчїгє єзїм кошо алып 
барып, кытайлыктардын жашоосун атама, апама, Бугалия карын-
дашым менен чогуу кєрсєтїп келдик. Кээ бир кыдыруу пландары-
быз али аткарыла элек. 
Дагы бир кїнї билимканадан чыгып келе жатсам, Эргеш та-

гамдын магазининин жанында топураган жїздєгєн эл, ортосунда 
тер баскан Палван Тїркия жєнїндє айтып берип, эў аягында “эй, 
тїрктєрдїн туалеттери Пакиза эжебиздин табагынан да таза экен” 
– деп кїлїп, баарын таў калтырып жатыптыр. 
Палван мектепке окубагандыктан кєрїї эс тутум менен окуя-

ларды сїрєттєгєндїктєн, кайсыл учурда кайсыл бир окуяны сура-
саў, єзгєртпєстєн, їтїр-чекитине чейин бирдей айтып берээр эле. 
Окуяны окуган киши ар бир жолу сїрєттєгєндє бир аз єзгєртїп 
айтып, окуяларды сїрєттєє єзгєрїп кетиши мїмкїн. 
Биз кичинекейибизде палван ДТ трактор минип, жер айдачу, 

бизге єрїктїн данектерин бармагы менен чагып берчї. Жото жи-
ликтерди чыбык сындыргандай сындырчу. Єзїнїн салмагы 150 
килодон эч аз болгон эмес, турникте тартынуу, подъём – перево-
ротторду каалашынча жасачу. “Иж” мотоцикли жїрбєй калган 
жерлерде колтугуна кєтєрїп алганын мен кєп жолу кєрдїм. 
Палван менен кєрїшїп кетїї, анын сыйын кєрїї їчїн тоодогу 

багына миўдеген адамдар келчї. Тоодогу багындагы бардык жаў-
гактарын Эргеш тагам, алма кєчєттєрїн атам менен Бакир агай 
алып келип тигип беришкен. Бактын тегерегин тосууга баарыбыз 
иштегенбиз. Ар жактан достору тракторлору менен келип, кызмат 
кылышчу. Бїгїн Карагойдун ичиндеги эў кооз мємєлєрї токойго 
айланган, дарыялардын шоокуму угулуп турган оазис болду. 
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Жумабай Палванды ар тараптан изилдєє, материалдарды жый-
ноо билимкананын бїтїрїїчїлєрїнїн, билгендердин милдети деп 
эсептейбиз. 

§7. ПАТИЛА ЖЕЎЕ, АКПАР АЖЫ, 
АБДЫЛБАКЫ АЖЫ, АБАН АГАЙ, АЖИБАЙ 

АКСАКАЛ, САГЫН, ТОКТОСУНДАР 
ЖЄНЇНДЄ

1973-жылдары Калинин мектебинде иштеп баштаганыбызда 
жогоруда айткан жаш, энергиялуу мугалимдердин демилгелери, 
кружоктордо окуучулардын єзгєрїшї, мектеп жамаатын да єзїнчє 
таў калтыргандыгын укчубуз. Алардын бири – мектептин буфет-
чиси, єтє зирек Патила жеўебиз эле. “Биз окубай калдык, балдары-
быз Сиздердей окуп, иштеп калса деп тилек кылабыз. Балдарыбыз-
ды тааныбайсыз деле, биз сиздерге коўшу болуп жашаган жакын 
тууганыўыздар болушубуз керек эле, чай ичип алыўыз” деп, кїндє 
тїшкї эс алууда сїйлєшкїсї келип, балдарынын келечегин айтчу. 
Кийинчерээк чоў уулу Равшан мектепти бїтїп, арабча курстардан 

тил їйрєнїп, “башталгыч класстар їчїн окуу китебин даярдадым” 
деп, мен айылга келген сайын жолукчу. Патила жеўе “Равшанды 
Фрунзеге алып кетиўиз, иштесин, окуусун улантсын” деп кєп єтїн-
дї. Кайра куруу маалында Фрунзеде экинчи кыргыз мектеби ачылып 
(№68), кээ бир ата-энелер араб тилин їйрєтсїн деп сурагандыктан, 
Равшанды араб тили мугалими кылып жайгаштырдык. Бир аз иште-
генден кийин окуу китеби, программасы калыптана элек болгондук-
тан, окуймун деп жумуштан чыкты. Соода-сатык менен иштеп жак-
шы ийгиликтерге жетти, иниси Тєрєнї їйрєтїп, аты –чыккан инсанга 
айлантты. Айылдагы жолдорду оўдоого, спорт зал салууга, медресе-
нин жатаканасын тургузууга чоў кємєк кєрсєттї деп угабыз. 
Равшанга бир канча жолу билимкана менен байланышсаўар, 

апаўар Патила жеўе атындагы китепкана тїптєсєўєр жакшы болот 
эле. Патила жеўе жєнєкєй адамдардын балдарын ким окууга даяр-
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дайт, ким окууга єткєрєт, - деп кєп ойлоноор эле. Билимкана апа-
ўар кыялданган мектеп, элдин ичинен келген эмгекчил, жєндємдїї 
балдар акчасыз, бюджеттик окууларга єздєрї єтїшєт, алар жєнїн-
дє билимкананын китепканасынан билсеўер болот. Бїгїн колуўар-
дан келип турганда билимканага кємєк кєрсєтсєўєр – жеўебиздин 
кыялындагыдай болоор эле, - деп кєп жолу айтып жїрєбїз. 

* * *

Жакшы окуган окуучулар келечекте элге жєлєк болооруна 
ишенген инсандардын бири – Акпар ажы Маматов болгон. Биз 
кичинебизден баштап, мектепте бешке окуган окуучуларды єтє 
сыйлап, магазинде иштеп жїрсє да кызыкчу. “Класскомсунбу?” 
– деп эки-їч айда бир жумшак сурап койчу, “ооба” десеў “окууў 
жакшы экен” деп сїйїнїп калчу. “Менин балдарым да окуп калса 
деп тилеймин, таланттуу окуучулар элдин сыймыгы болот”- дечї. 
Балдарын жакшы окутушту. Уулу Акылбек элге мечит салабыз де-
генибизде жерин бєлїп берди. Келини билимкананы алтын медаль 
менен аяктап, университеттен аспирантураны бїтїп, билимканада 
мугалим болуп иштейт. Минажат эжекенин окуучулары республи-
калык олимпиадаларга чейин катышып жїрїшєт. 
Акбар ажынын тилеги орундалып, окуймун дегендерге жол 

ачылып, билимканада єз миссиясын 30 жылдан ашык жїргїзїїдє. 

* * *

Билимкананын тїзїлїшїнє себепчи болгон, атайын класста 
даярдалып, Новосибирск университетинин бїтїргєн Бакыттын 
атасы – Абдылбакы ажы кичинесинен колхоздун шофёру болуп иш-
теди. Жолуккан сайын окуубузду сурап, “балдарымды орус класс-
тарга бердим. Силердей болуп институтта окуса деп тилеймин. Би-
лимкана аркылуу кедей-кембагалдардын жєндємдїї балдарынын 
жїздєгєнїнїн жолу ачылды. Атаўарды мен агам деймин, апаўарды 
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бир тууган эжем деймин. Элге кызмат кылганды їйрєткєн бул улуу 
эки инсандын батасын алып биз бала-чака чоўойттук, окуттук. Мен 
мурда жогорку окуу жайларга парасыз єтпєйт дечїмїн, уулум Но-
восибирск университетине єз кїчї менен єттї”- дечї. Билимкана-
нын дээрлик 80-90 % бїтїрїїчїсї парасыз окуп жїрїшєт. Чындык-
тын бар экендигине ишенїї келечекти таза инсандарга толтурат. 

* * *

Кєп жылдар алдыўкы математикалык мугалими болуп иштеген Ма-
тибаев Абан агай билимканага тарбиячы болуп кызмат єтєдї. Айлыгы 
аз болгонуна карабастан, кїнї-тїнї жатаканадан кетчї эмес. Мен кєп 
жолу їйїўїзгє эс албайсызбы десем “мурда бир класста ашып кетсе эки 
окуучу сабакты тїшїнїшкє аракет кылат эле. Билимканада 100% мен 
кыялдангандай окуучулар. Эч кетким келбейт. Ємїрїмдїн бир бєлї-
гїн билгизбестен билимкана єзїнє тартып алды, бул кїндєр менин чы-
гармачылыгымдагы эў бактылуу кїндєр. Кандай тарбиялуу, эмгекчил, 
тырышчаак, зээндїї окуучулар топтолуп калгандыгын кээде тїшїмбї 
деп да ойлоп кетемин. Бирок, жылда келген окуучулар окшош болуп 
жатпайбы. Эмне їчїн биз мурда мындай мектепти билбедик экен? Кєп-
чїлїк энергиям жаш чагымда бекерге кетиптир. Неберелерим окуп ка-
лаар” – дечї. 
Агайдын кызы Адалат билимканада китепканачы, иш кагаздарын 

тїзїїчї, дилгир эжеке. Билимкананын летописинин їчїнчї главасын 
жылдык отчеттордун негизинде тїзгєн адам. Анализдери кээ бир 
шаардык мектептерде, окуу жайларда тїзїлгєн анализдерден даана, 
так. Эжекенин чыгармачылык келечеги али алдыда деп ойлоймун. 

* * *

Билимкана иштеп баштагандан эки жылдан кийин Кыргызстан 
эгемендїїлїктї алып, єткєєл жылдарда айлык акылар жетишсиз эле, 
анан калса кечигип берилїїчї. Кароолчунун айлыгы тєрт сомду тї-
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зїп, айыл кеўешинен берилчї. Билимкана тїзїлгєндєн кароол болуп 
иштеген – Ажибай Абжапаров аксакал эле. Орогун колуна алып, кї-
нї-тїнї билимкананын тєгєрєгїн ирээттеп, мугалимдерди чогулуш-
ка чакырып, тїндєсї имаратты карап жатчу. Кемпири келип “бул 
чалдын айлыгы 4 сом, їйдєгї тиричилик кєп болбосо да бар, шашы-
лып ишке кетет. Кїндє тамак алып келем” – деп кїлїп калчу. 
Ажибай ава їйїўїздєгї жумуштарды барып бїтїрїп, кемпи-

риўиздин чайын ичип келбейсизби десем. “Мен бул жерден кете 
албай калганмын, алтымыштай окуучу башка айылдан келгендер, 
жатаканада жатышат, кечинде класстарга келип окушат. Мен бол-
босом коркуп калышат. Билимканачылар – менин жашоом, мен 
кыялданган акылдуу балдар ушулар. Бир саатка да чыдабаймын, 
чын сагынамын. Менин небере кызым чоўоюп, жетинчини бїт-
сє, билимканага єтсє деп тилеймин” дечї. “Ажибай ава, Сиздин 
кызыўызды билимканага єттї, институтка да єттї деп ойлой бе-
риўиз, эс ала бериўиз” – десем. “Жок, бул бактылуу кїндєрїмдє 
небере кызымдын жанында болом, институтка єткєндєн кийин эс 
алууга кетем” деп болбой койгон. Кызынын “Манас” университе-
тине биринчилерден болуп єткєндїгїнє, стипендия алып окуган-
дыгына сыймыктанып жїрдї деп айтышат. 
Небере кызы Элиза Бишкектеги чоў газеталардын биринде эм-

гектенет деп угам. Келечекте белгилїї журналист, инсан болоору 
шексиз. Себеби, таятасы Ажибай аксакалдын тилектери ошондой 
эле да. 

* * *

Билимкананы эў жакшы окуган окучулардын бири Сагынды 
атасы “баламды сага бала кылып бердим.Менин жалгыз уулум, 
єзїм комбайнермун, жашообуз бир аз кыйынчылыкта “ деп Кєк 
-Жар айылынан келиптир.Сагын сиздин эле уулунуз боюнча кал-
сын.Бирок, сиз айткандай окуйт, келечекте окумуштуу болот-де-
дим.Бош убактысында келип, Ажибай аксакалга кошулуп кароол-
чулук кылып кетчї.
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Сагын сейсмология боюнча Япония, Австрия, Америка ж.б. єл-
кєлєрдє чыйралды, жаш окумуштуулардын катарын толуктап, ке-
лечекте жакшы илимий жетекчилерден болот деп ойлойбуз.
Эч ким Ташан тракторчунун баласы Токтосун чет єлкєлєргє 

барып, Жогорку окуу жайда окуйт деп ойлогон эмес болуш ке-
рек. Билимкананын эў дилгир окуучусу болуп, жакшы окуу жайга 
окууга єттї. Чет єлкєлєргє барды. Турмуштун кыйынчылыгына 
моюн сунбай, дагы аракет кылса балким, чоў жетекчи чыгып ка-
лышында шек жок. 
Билимканада окуган ар бир окуучу келечектен чоў їмїтї бар 

инсан болуп чоўоёорунда шек жок. Ар бир билимканачы єз кин-
дигин єзї кескен адамдардан болуп эсептелет. Колунда мїмкїн-
чїлїгї бар їй-бїлєлєрдєн болсо 20% окуучу бар. Тєрт жыл би-
лимканада тырышып окуган окуучу, бардык кыйынчылыктарга 
чыдоого, алдыга умтулууга, парасыз окууга єтїїгє даяр болот. 
Билимканада жаман окуу мїмкїн эмес. Себеби, “ат аттан калса ку-
лагын кесет” дегендей, жакшы жарышуу, атаандашуу бар. Илимий 
жетекчилик окуучуларды динамикалык абалга алып келгенден 
кийин, мугалимдер улантып кетишет. Тамашалашып, мугалимдер 
єздєрїн “камикадзе” деп коюшат. Идея їчїн иштеген мугалимдер. 
Чарчашпайт. Эмгектери кайтаарына ар бири ишенишет. 

§8. УЛУУ КАРА СЄЗ ЧЕБЕРИ 
МУРЗА ГАПАРОВ БИЗДИН СЫЙМЫГЫБЫЗ

Мурза Гапаров агабызга Сиз окуган мектептин базасында би-
лимкана тузїлїп, иштеп жатат, айылга барсаўыз кире келиўиз деп, 
єзїнїн “Жаўгак токоюнун жомоктору” деген “ширин” китебин 
магазинден алып келип, каалоолорун жаздырдым. Кийинчерээк 
китепти мага кїлїп кайтарып берди, “атайын жолугушууга барып 
баарлашып, китепти бергенди унутуп калыпмын” деп, кечирим су-
рады. “Єтє таасирлендим” деди. 
Ошол таасирлерден улам газетага чоў макаласы чыкты. Маа-

нисинде мен чыгармачыл, таланттуу балдар їчїн лицей ачам, му-
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галим кылып Байрондон баштап, кєп классиктерди атап, респуб-
ликадан бир дагы мугалим албайм, окуучулардын ой жїгїртїїсїн 
бузуп коёт деп кыялданат. Єзїў сабак бересиўби? – деген суроого, 
“жок, мен лицейдин кире беришинде окуучулардын бут кийимде-
рин тазалап, суктанып отурам” – деп єзїнє-єзї жооп берет. 
Кара-Таш айлындагы адырлар аркылуу єткєн чыйыр жолдун 

боюндагы Ормотой шыбакчы, Туман зергер, Абдылда бешикчи, 
Жаныбек доктор досу прототип катары Мурза акенин китепте-
ринде калды. “Кєчє” деген Геннадий Базаров тарткан кєркєм 
фильмде Кулатов тиктирген теректер, єрїкзарлар, “Беш-Бадам” 
мектебинин окуучулары, айылдын тургундары калыптанган жерде 
билимкана жайланышкан. 
Ширин сєздїї Мурза аке “мен Гапар таттинин баласымын” деп 

сыймыктанчу. Кыйынчылык, тартыштык учурда кєбїрєєк айлык 
алыўыз деп кємєк кєрсєттїк, анчы-мынча чет єлкєлєргє баруусу-
на єбєлгє тїздїк. 
Билимканачылар бул аалым кишини сєзсїз изилдєєлєрї керек. 

* * *

Бул кєркєм фильмдеги Малика окуган мектепте билимкананын 
мугалимдеринин кєпчїлїгї, анын ичинде билимкананын илимий 
жетекчиси да билим алган, мугалимдик эмгек жолун баштаган. 
Дїйнєлїк деўгээлдеги не бир шедеврлерди жараткан, акылынан 
нур тамган, окуяны сїрєттєєнїн, сєздїн, аўгеменин чебери, кино 
дїйнєсїнїн могиканы Геннадий Базаров тарткан бул фильмдеги 
каармандардын урпактары билимкананын окуучуларынын негиз-
ги бєлїгїн тїзєт. 



137

§9. ЗЭЭНДЇЇ БАЛДАРДЫ МИЛЛИАРДЕР 
 БОЛУУГА БАГЫТТООНУН БИР ЖОЛУ

Калкыбыз алты миллиондон ашпаган єлкєлєрдїн ички рыногу чек-
телїї болуп, оў бизнестин калыптануусуна жол табуу кыйынга турат. 
Турмушка керектелїїчї буюмдарды єндїрїї эчактан ээленип, 

ал рынок эч кимди киргизбєєгє аракет кылат. Финансылык ком-
паниялар, банктар биздей географиялык абалда, инфраструктура-
да єнїкпєгєн чєлкємдє эч качан мегабанк, мегабизнес, мегаком-
паниялар абалына келїїсї кїмєн. 
Дїйнєлїк рынок толук ээленип, чоў компаниялар їчїн ашыкча 

єндїрїлгєн товарларды сатуу чоў баш ооруга айланган. Ар бир 
сатып алуучуну ээлєє їчїн чоў талаш бар. Кээ бир монополист ги-
ганттар єз товарларын сатуу їчїн согуш чыгарып жиберїїгє да 
даяр экендигин нефтиге бай араб єлкєлєрїндєгї бїгїнкї окуялар 
мисал болот. 
Биз эў жогорку деўгээлдеги билимге, тажрыйбага ээ болуп, жо-

горку технологиялык єндїрїштєрдї ачсак да дїйнєлїк теўтайла-
шууга жараган єндїрїш, бизнес жаралуу мїмкїнчїлїгїнє ээ боло 
албайбыз. 

* * *

Бирок, биздей ар бир атуулдун дїйнєлїк деўгээлдеги билим 
алуусуна, чет тилдерди бешке їйрєнїїсїнє, єнєр єздоштїрїїгє, 
кыялданууга эя ким тоскоолдук кылбайт. Адамгерчилик, адилет-
тїїлїк сапаттарыбызды кїчєтсєк эл аралык рынок єз кучагын 
ачаары шексиз.
Жаўы єнїгїп келе жаткан постсоветтик, Батыш Азия, Афри-

ка, Араб єлкєлєрї жаўы технологиялар, байланыштар, интернет 
дїйнєсїнє сїўгїп кирїїдєн башка жолу жок. Миллиондогон ме-
кемелер, ишканалар, банктар, єндїрїштєр, соода-сатык, маданий 
тармактары электрондук технологияларсыз иштей албай калды. 
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Программистерге, анын ичинен жогорку даражадагы программис-
терге дїйнє жїзї муктаж. 
Эгерде биздин мигранттар эч болбогондо жєнєкєй программист-

тик єнєрї болуп, компьютерде комуз черткендей, же кара жорго 
бийлегендей иштей алышканда кєчє шыпырбай, суукта оор кызмат-
тарды аткарып, акыр-чикир тазалап кемсинбей турмуштарын кескин 
оўдоп, кїтїлбєгєн кырсыктардан алыс болушат эле. Жакшы прог-
раммисттин кайсыл єлкєдє болбосун ишкана ээсинин деўгээлиндеги 
айлык акысы, муктажсыз єз їйїндє жашоо сїрєєрї ачык. 

* * *

Улан-кыздарды мындай программист болууга багыттоо ар бир 
ата-эненин, мектептин колунан келет. Мектеп курсун бешке (чыны-
гы) окуп, математика, информатика сабактарын єзгєчє єздєштї-
рїїсї жетиштїї. Бул баштапкы ийгилик баланын эмгекчил, адептїї 
болуусуна уютку болуп, жєлєксїз окууга єтїїгє жол ачат. Мектеп 
жашынан баштап интернет аркылуу программисттерди даярдаган 
окууларга, конкурстарга катышып, ар тїрдїї алгоритмдерди тїзїп, 
программа жазганга їйрєнїп алса болот. Студент болгондо єзїн-єзї 
багып, татаал долбоорлорго аттанып, жарыштарга катышып, прог-
раммист катары керектєєчїлєргє катыша баштайт. Олуттуу кели-
шимдер менен тез эле чоў акчага ээ болуу мїмкїнчїлїгї ачылат. 

* * *

Дїйнєдєгї эў бай Майкрософттун ээси Билл Гейц да мектеп жа-
шында алгачкы миллионун аскер єндїрїштїк ишкананын берген 
тапшырмасынын математикалык алгоритмин тїзїп, компьютердик 
программасын иштеп чыгып берген. Аз эле убакытта Майкрософт 
компаниясын тїзїп, эў жаш миллиардерлердин катарына кирип, 
акыркы отуз жылдан бери дїйнєдєгї эў бай адамдардын тизмесинин 
башында келе жатат. Биздин балдардын ал кишиден эмнеси кем? 
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§10. ЭЛ ЖЇГЇН КЄТЄРЇЇЧЇ АДАМ ОЎОЙ 
ЭЛЕ ЖАРАЛЫП КАЛБАЙТ

Идиреги бар адам жаштайынан эмгекчил болуп, китепти кєп 
окуп, илим-билимге жана керектїї кесип алганга ынтызар, жакын-
дарына кїйїмчїл, башкалардан артта калбаган жашоо-шартын 
тїзїїнї кыялданган, ар тїрдїї ыўгайлыктарды ойлоп таап, алар-
ды жїзєгє ашырган инсан. Ал коомдун жыргалчылыгы тїзїлгєн-
дє гана жакындарынын бактылуу жашоосу болоорун тїшїнїшєт. 
Эл жїгїн кєтєргєнгє далалат кылган адам эў алгач ата-энеси-

не, єз жакындарына, тууган-уруктарына, єзї жашаган кєчєсїнє, 
айылына, районуна, чєлкємїнє ак кызмат кылганга їйрєнгєндєн 
кийин гана жалпы коомго, мамлекетке кызмат кылууга жол ачыла 
баштайт. 
Їйдєн, мектептен, окуу жайлардан эў алдыўкы, єзгєчє билимге 

ээ болуп, илим-билимин тереўдетип, адамзат баалуулуктарын окуп-
їйрєнїп, таалим-тарбиялуу инсанга айланып, татаал єнєрлєрдїн 
устаты, элге-коомго прогрессивдїї жол кєрсєткєнгє жетиштїї 
тажрыйба топтогонго аны чєлкємдєгї калк дарыясы дїйнє деўиз-
океандарына алып чыгып, такшалтат. Аалам акылмандарынын 
осуяттарын окуганга, їйрєнгєнгє, таасирленгенге жол ачылат. 
Дїйнє жїзїндєгї эл жїгїн кєтєрємїн деген инсандардын аракет-
терин таанып, тажрыйбага ээ боло баштайт. Чарчоо, жалкоолук, 
уйкучулдук, алдамчылык, тарбиясыздык, паракорчулук, таза эмес 
байлыкты топтоо жана колдонуу, ата-энеге акаарат келтирїї ж.б. 
терс кєрїнїштєр келишпес душманына айланат. 

* * *

Ошентип, бїгїнкї кїнї жалпы адамзат баалуулуктарга тебеле-
нип, салт-санааларга жарака кетип, жоопкерсиздик єрчїп турган 
кезде, мындай эл жїгїн кєтєрїїчї адамдар тышкы жаман таа-
сирлерден эркин болуп – єз кїчтєрїнє, билимине, тажрыйбасына 
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ишенип, єз алдынча чечим кабыл алууга жєндємдїї болот, эч бир 
кїчтєр аларды адамзат баалуулуктарына кылган кызматтарынан 
четтете албайт. 
Алардын бардык иштери жана аракеттери жїзєгє ашпаса да 

бул жакшылык кызматтардан їмїтїн їзїшпєйт, алга карай умту-
ла беришет. Эў кыйын жагдайларда да алдыга коюлган пландар-
ды чечїї їчїн жаўы жолдорду издеп, бул дїйнєнї талаш-тартыш 
менен таарынычтын эмес, биримдиктин, сабырдуулуктун орду, 
сыноолордун дїйнєсї деп эсептешет. Жамандыктарды, таарыныч-
тарды, ар тїрдїї кырсыктарды жакшылыктан їмїтїн їзбєй кє-
тєрїшєт. Мындай адамдар эч кимдин укугун бузбайт, эў кыйын 
жагдайларда дагы оор басырыктуулугун, акыл-эстїїлїгїн сактап, 
адамзатка кызмат кылуусун уланта беришет. Жамандык кылуу на-
чар адамдардын мїнєзї экендигин билип, кеў пейилдїїлїк менен 
жакшылык кылуу жообун туура кєрїшєт. 
Максаттарын бєлїшкєн инсандар адашып калышса, аларды 

ара жолдо таштабай, оўтойсуз абалга калтырбай, адептїїлїктї 
сактап, каталарын ашкерлебей, тескерисинче, туура эмес кылык-
жоруктарга кїбє болгондуктары їчїн ыўгайсызданып, єздєрїнїн 
катасындай єкїнїшєт.
Алар тереў акыл-эс жана билим, илимий ачылыштарды жана 

акылмандыкты баалоо сапаттарына ээ болуп эле калбастан, єз 
билимин жана акыл-эсин, ийгиликтерин жогорулатуунун їстїндє 
дайыма иштешет, заманбап технологияларды пайдаланат. Єзїнїн 
салттык жана руханий байлыктарын барктап, жєнєкєйлїктїн їл-
гїсї, сабырдуу, ич кїйдїлїк жок кызмат кылышат. 
Жогорку идеалдарды туткан адамдарды жакын тутуп, туу-

ра жолдо тургандар менен чын жїрєктєн ынак мамиледе болуп, 
алар менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга, кызмат-
ташууга даяр. Бир жолдо бара жаткандар менен атаандашпайт, ич 
кїйдїлїк кылбайт. Башкалардын пикирин, кєз карашын, шыгын, 
иштерин урматтоо менен бирге, алар бїтїрє албаган иштердин ая-
гына чыгышат. 
Алар башкалардын катачылыктарына, кемчиликтерине кызы-

гышпайт, жаман мамиле кылгандарга жылмаюу, кечиримдїїлїк 
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менен жооп кайтарышат, башкалар канчалык жїрєгїн оору-
туп жатышса да аларды таарынтышпайт, кєўїлїн оорутушпайт. 
Адамзатка кызмат кылууда башкаларды кєбїрєєк татыктуу жана 
ийгиликтїї деп эсептешип, алардын ийгилигин єздєрї жасагандай 
кубанышат.
Башкалардын бактысы їчїн єз бактысынан чегинип, акысына 

эч нерсе сурабайт. Даўкка умтулушпайт, тескерисинче, аларды ал-
кабай унутуп калуусун туура дешет. Кыялдары – жер жїзїндє чын-
дык менен адилеттїїлїктїн салтанаты орносо. 

* * *

Алар ар дайым єнїгїї абалында болушат, жакшылыкты корго-
шот, жамандык менен кїрєшїп, жеўип чыгышат жана башкалар-
ды да бул багытка ишендиришет, чындыктын єзїнє кызмат кылы-
шат жана улуту, же єўїнє карап бєлїшпєйт. Єз жакындарынын 
жїрєгї жана ойлоруна бул идеяларды сиўиртишип, бактылуу ке-
лечекке жетїїгє жол ачышат. Мындай инсандар єзїў, адамзатты 
жана ааламды таанууга кеткен убакыттан башка убакытты бошко 
кетти деп эсептешет. 
Бул кыска макалада жогоруда биз атаган ойчулдардын айрым 

бир пикирлерин жїрєгїбїздєн єткєрїп, иш-тажрыйбабызда ба-
шыбыздан єткєн, кїнї-тїнї эўсеп, суусап жїргєн ойлорубузду, 
кыялдарбызды окурманга сундук. Улуу, ыйык ойлорго, максат-
тарды ишке ашырууга чын дилден катышып, болор-болбос ий-
гиликтерибиз бизди шыктандырып, Сиздер менен бєлїшїїгє ша-
шылдык. Жер жїзїндє жашагандардын ар биринин элдин жїгїн 
кєтєрїїчїлєрдї бапестеп єстїрїїгє кандайдыр бир деўгээлде ка-
тышы бар. Себеби, алар бизге, айрыкча эгемендїїлїк заманыбыз-
да єлкєбїздїн тезирээк єнїгїїсїнє таза абадай жана суудай эле 
муктаждык бар. 
Белгиленген сапаттар єтє идеалдуу болуп кєрїнїп, мындай са-

паттарга ээ болгон инсандарды даярдалуусу мїмкїн эместей сезил-
се, таў калбаўыз. Себеби, адамзат жаралгандан бери карай мындай 
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адамдарга муктаж болуп келе жатат. Айрыкча, азыркы доордо, биз-
дин єлкєнїн шартында идеалдуу адамдар гана калктын эўсеген, суу-
саган, зарлаган ой-тилектерин жїзєгє ашырууга шарт тїзє алышат. 
Ошондуктан, идеал адамдардын болуусун кєпчїлїк эл колдойт, 
аларга їмїт артуу менен зарыгып кїтєт, аларды ээрчїїгє даяр. Таза, 
чындык жашоону Улуу сагыныч менен зарыгып кїтїїсї – элдердин 
сєзїнєн, кєз карашынан сезилип турат. Калыссыздык, жалган ара-
лашкан саясат, эптеп кїн єткєргєн, бечара, билимсиз, тажрыйбасыз 
айрым жетекчилер кєпчїлїктї чарчата башташты. Карышкырдан 
качып бурчка кептелген коёндой калчылдап, жашоосу бїтїп бара 
жаткандай, жалдыраган абалды элестеткен тагдырлар, мисалдар ге-
зит беттеринде, теледе айтыла баштады. 

* * *

Инвестор алып келип єндїрїштєрдї ачабыз, экологиялык таза 
єндїрїлгєн эгин, эт, жашылча-жемиштерди сыртка сактаганга 
шарт тїзєбїз деген убадалар жергиликтїї жетекчилердин каа-
лоосу боюнча калып, ал жетекчиден кийинкиси деле ушул сєздєр-
дї кайталайт. Саясатчылардын бул маселелер боюнча убадаларды 
да жомок сыяктуу ар бир беш жылда кайталанат, эл муюп угат, кол 
чабат, баары унутулат. 
Жєн эле асмандан тїшкєн инвестиция, акча жок, болушу да 

мїмкїн эмес. Инвестор акчасын пайда ала турган єндїрїшкє, жол-
го, соода-сатыкка жумшайт. Акча ээсинин акылы ордунда болгон-
дуктан, сезимге берилбейт. Толук шарты бар дааратканасы (туале-
ти) жок жерге эч качан каржы, инвестиция салбайт. Даараткананы 
да инвестор куруп береби деп таў калышат. Инвестор толук инф-
раструктуралар тїзїлмєйїнчє биз менен иш кылбайт. Саясатчы-
быз деп эле кайра-кайра элди ишендире (алдай) бергенден єлкєбїз 
єнїкпєйт. Убакыт єтїп жатат, кийинки муун эмне дейт?
Мамлекет єз кепилдиги менен чоў долбоорлорго (жол, аэро-

порт, энергетика ж.б.) єкмєт инвестиция тартышы мїмкїн. Инвес-
тор ал акчаны тыйынына чейин, їстєк пайызы менен келишимге 
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ылайык єкмєттєн тєлєтїп алат. Єкмєт элден, ишкерлерден салык 
(тєлємдєр) тїрїндє кайтарып алат. 

* * *

Демек, инвестициянын алгачкы булагы болуп элибиздин ишке 
жарамдуу бєлїгї эсептелет. Мигранттарыбыз кыйналып-кыста-
лып каражат таап їйлєрдї, соода тїйїндєрїн ж.б. мїлктєрдї са-
тып ала баштады. Бул акчалар єлкєбїздє курулуш бизнесинин 
дїркїрєп єсїїсїнє алып келди. Мигранттарыбыздын мындай ин-
вестициясы кєпчїлїк ишкерлерибиздин єнїгїїсїнє жол ачты. 
Эгемендїїлїктїн чейрек кылымында айыл жерлеринде инвес-

торлор тарабынан эмнелер курулуп, кандай єндїрїш тармакта-
ры тїзїлдї? Дээрлик “жок” деген жооп алабыз. Баягы эле єзїбїз 
жамандаган мамлекеттик программалар алкагында “Таза суу”, 
“XXI кылымдын кадрлары” сыяктуу демилгелер менен кєпчїлїк 
айылдарда суу тїтїктєрї жаўыланып, алгачкы окуучулар чет єл-
кєгє окууга жєнєтїлдї, мектептер, спорт аянтчалар курулуп, же 
жаўылана баштады. Мамлекетибиз байыган сайын мындай инвес-
тициялар кїчєйт. 
Мигранттар, ийгиликтїї ишкерлерибиз єздєрїнїн, ата-эне-

леринин їйлєрїн оўдоп, чарбаларын жандандырып, жаўылоону 
улантышууда. Бир канча мектеп, спорт аянтчалар, компьютерлер, 
эмеректерди жаўылоону колго алган адамдар кєбєйїїдє. Соода 
тїйїндєрї, єндїрїштєр тїптєлє баштады. Ушундай элдин жїгїн 
кєтєргєн єзїбїздїн атуулдарыбыз – негизги, тїбєлїктїї, акы су-
рабаган инвесторлорубуз! 

* * *

Сырткы акчалуулар соопчулук їчїн мечиттерибизди ондоп, же 
жаўы салып берип, бир канча кєпїрє, мектеп ж.б. ондогон жакшы 
демилгелер ишке ашууда десем болот. Мындай кайтарымсыз ин-
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вестициялардын (соопчулук) кєлємї чектелїї, бїт аймактарды эч 
качан камтыбайт. Негизинен семинарлар, кыска мєєнєттїї окуу-
лар, кеўештер, тегерек столдор каржыланган инвестициялардын 
теориялык мааниси кєбїрєєк болуп, натыйжасы оў, же терс бо-
лоору кєп жылдан кийин билинет. 

§11. МОЛЛО ТААБАЛДЫ ОРТО АЗИЯГА 
ТААНЫЛГАН ААЛЫМ БОЛГОН

18-19 – кылымдарда Кыргызстан аймагындагы таасирдїї ислам 
аалымдарынын бири болуп эсептелген Молло Таабалды биздин 
айылда тєрєлгєн. Тоо арасында жашаган элдин сабатын жоюу ба-
гытындагы иштер Кокон хандыгынын таасиринде жїргїзїлє баш-
таган. Айрыкча Оштогу Алымбек датканы медресесинин таасири 
менен алыскы кыштактарда да араб тамгаларын їйрєтїї иштери 
жанданып, ажылык сапарлар уюшкандыкта жїргїзїлє баштаган. 
Ошол учурларда Токо ажы, Имарали ажы (18-кылымда) башында 
турган ондогон жердештерибиз ажылык парзын кантип аткарган-
дыктары жєнїндє єтє кызыктуу уламыштар айтылчу. 
Аксакалдардын эскерїїсїндє Кєтєрмє арыктын шаўдуу же-

рине кичинекей мечитти курууга Мамайсуп чал элди уюштуруп 
торсундарына талдарын кесип берген. Аталаш иниси Мамрасулду 
балдарды арабча окуган –жазганды туура эмес їйрєтїп жатасыў 
деп (єзї билбей туруп) таягы менен коркутуп отураар эле дешет. 
Совет мамлекетинин кулака тартуу, эскичиликти (динди) жок 

кылуу саясаты бул аракеттерди биротоло солгундаткан. 
Алгачкылардан болуп кулака таштактык Муса аксакал (Абдра-

шит классташыбыздын чоў атасы) тартылат. Жаш комсомол Жол-
болду Эрматов бїгїн тїнї молдолорду камашат деп жашыруун 
кабарды Мамайсуп чалга жеткирет. Хужрада сабак єтїп жаткан 
Мамрасул таксыр кудайдын айтканыдай болот деп качпай колго 
тїшїп берет. Акамдын дааратына суу даярдап беремин деп жаўы 
їйлєнгєн їкасы Иса кошо камалат. Мамрасул аксакал классташы-
быз Мєтєрдїн чоў атасы болгон. 
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Тїрмєдє камалгандарга бышпаган арпа нан берилет. Талаа-
тїздє кєп жїргєн Муса аксакал мындай нандан бир аз гана жемиш 
болуп, калганын беките берет. Бєйрєк-боорду тез эле иштен чыга-
рып, ичти кєптїрїп адамды жок кылаарын эскерткенине карабай 
камалгандардын кєпчїлїгї набыт болот. Жалгыз Муса аксакал-
дын ичи кєпкєндєн салаўдап, чала жан ахвалда їйїнє бошотулат. 
Ошентип, “Муса-чанач” атын алса да балдарынын жанына кайтып 
келип, узун ємїр сїргєнїн билебиз. Бул окуяларды Мусаев Кадыр-
бек аксакалдан азыр деле тактаса болот. 
Молло Таабалдыны Мамайсуп чал малканасына бекитип тїнї 

менен Кара Коктуну жєє аштырып Араван тараптагы єзїнїн ка-
йын журту Маўгытка алып барууну уюштурат. Маўгытка “Бай 
киши” тобунун кичинекей мечитине имамдык кылат. Колхоздун 
конторасына тартып алынган атамдын таятасы “Ємїрзак байдын” 
їйїнєн єрлєп кеткен чоў дарыянын чыгыш жагындагы конушка їй 
тургузушуп, аксакалдар їйлєп коюшкандыгы сєз кылынчу. Ємїр-
зак бай єз їйїн 1870-жылы Кашкардан тыныке алдырып, устаны 
Казань шаарынан чакырып, контромарка печкалуу курдуруптур. 
Тїштїктє Совет єкмєтї эў биринчи кулака тартып жок кылынган-
дардын башында Ємїрзак бай, анын жакындары болуптур. Ємїр-
зак байдын эў кенже (эрке) Жамбы кызы Жапалактагы тагалары 
тараптан Мамайсупка турмушка берилет. Атам Шеран Мамайсуп-
тун алтымыш алтысында кєргєн уулу экен. 
Молдолорду куугунтоо бир аз тынчыгандан кийин Молло Таа-

балды Аравандын Тєбє –Коргон тарабына имамдыка которулган-
дыгы айтылат. 
Тез эле бул кыйынчылыктар унутула баштап єзїнїн аалымдык 

сапаттары менен элге, мамлекетке жагып эки жолу ажыга барып 
келїїсїнє єкмєт уруксат берген. Єлкєбїздїн, элдин эў кыйналган 
жылдары керектїї фетваларды чыгарып, кєптєгєн тїшїнїксїз-
дїктєрдї чечїїгє салым кошкондугу менен белгилїї жана касиет-
тїї инсанга айланган. 
Сузак шаарында жїздїн кырына чыгып калган Зухридин кары ме-

нен ноокаттык экенимди билип, “Молло Тапыпалды Фергана єрєє-
нїндєгї белгилїї аалымдардын бири болгондугун чыгарган фетвала-
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рынан билебиз” деп 2002-жылы айтканы эсимде. Зухридин карынын 
уулу Гупрадин ажы Сузактагы аалымдардын бири. Орто Азиянын 
булуў-бурчтарындагы таанымал ырчылар, кызматчылар убагы ме-
нен жашыруун келишип “дува” алып кеткендерин угуп жїрчїмїн. 
Мен жолуккан кїнї Шералы Жураев келип кеткендигин уктум. 
Молло Таабалдыга да бир жолугуп дувасын алып кетїїгє миў-

деген адамдардын келгендиги белгилїї. Молло Таабалды дїйнє 
салганда эки жерде (райбордордо жана Кара-Таш айлында) жай 
даярдалып, талаш болгону кєп нерсени тїшїндїрєт. Райборбор-
до жашаган карапайым эл жалооруп суранышканда ажынын чоў 
балдары аргасыздан макул болушкан Молло ажынын аталаш эў 
ишеничтїї иниси Аман Тешебаев (Аиста классташыбыздын ата-
сы) макул болбой, тажияны туулган жеринде єткєртєт. Атамдын 
айтуусу боюнча, Аман аксакалга ажыбыз мурда эле єз чечимин 
айткан экен. Жїздєн ашып жашаган Молло атабыз элдин, журт-
тун (улутуна карабай) жєлєгї, сїйїїсї болгондугу - мамлекетбиз-
дин тїптєлїїсїнє да чоў жардам болгондугу шексиз. 
Совет заманында Совминдин алдындагы дин маселелерин тей-

леген Алапаев аксакал Молло Таабалдынын чыгарган фетвалар-
дын топтомун архивден алып бере албады. Элге – журтка таркаган, 
мамлекеттин саясатына каршы келбеген бул ааламдын фетвалар 
(чечимдер) топтомун шакирттери, небере – чеберелери жыйнайт 
деген їмїттєбїз. 
Совет заманында биздин айылда ондун тєгєрєгїндє кичинекей 

мечиттер бар болчу. Азыр деле мечиттердин саны єзгєрбєгєн ме-
нен заманбап мечиттер, медреселер курулду. 1950-жылдардан ки-
йин биздин айылда дин кєп куугунтукка учурабаганына да ушул 
аалым, анын окуучулары себепчи. 
Атам Молло Таабалды менен жолугушууларынын биринде єт-

кєн-кеткендерди сєз кылып, “эў кыйын учурда Мамайсуп чал мени 
сактап калды, мен ємїр бою унутпайм” деп жашып кеткендигин 
атам бизге кичинебизде айтканы эсимде. Дайым катташып жїрїш-
тї. Касым ажынын апасы атама уруулаш тууган болгондуктан, 
апамды келиним дегенинен уялып “Сиз менин жакын чоў энемсиз” 
деп айтып жїрєт. 
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Атам Касым ажынын группасы менен 1998-жылы ажыга барып 
келди. Автобустун орундуктарын алып салып тєшєктєрдї гєлдє-
лєў тєшєп, очок-казан, єзгєн гїрїч, флягалардагы куурулган эт 
камдатып, Єзбекстан, Тїркменистан, Иран, Ирак, Тїркия, Сирия, 
Иордания, Сауд Аравиясы мамлекеттерин аралатып, сыйын кєр-
сєтїп, тилмечтигине тан берип Касым ажыны алкоо менен жїр-
дї. Билимкананы силерге эў туура ачтырган экенмин – билимдїї, 
єнєрлїї, адамгерчиликтїї, англис ж.б. чет тилдерди билген жаш-
тар гана єлкєбїздїн атын чыгара алгыдай. 
Биз да инибиз Касым ажыны єлкєбїздїн уламаларынын алдыўкы 

орунда экенин, Батыш єлкєлєрїн, анын ичинде Американы тїрє кы-
дыруусуна, жети дубаныбыздагы диний аалымдар жолугушууларга 
жетекчилик кылууларына кємєк кєргєздїк. Пази эжебиздин Насиба 
кызы билимкананы жетектєєгє, Сабра кызынын уулу Равшандын 
муфтиятта иштєєсїнє акылыбызды коштук. Бектуруш акыныбызды 
эл аралык басылманы уюштурууга катыштырууга аракет кылдык. 
Ондогон аалымдар чыккан бул мечиттин акыркы таанымал-

дары – Токо ажынын небереси Молло Ысман Орто Азияда ислам 
мамлекетин негиздейм деп жїрїп согушта жок болгон. Куугунтук-
тан миўдей диний китептеринин бир бєлїгї мїрзєлєргє кємїлїнїп 
жок болгон, билген адамдар окуса сооп болот деген сєздєн улам 
бул китептердин эў баалууларын жакын тууганы Молло Таабал-
дыга берилгендиги айтылат. Ал китептердин арасында 16-17-кы-
лымдарда алып келинген айтылуу Токо ажынын китептери да бол-
гон деп укканыбыз бар. Молло Ысман менен бирге таалим алган 
Молло Сатыбайдын балдары азыр имамчылык кылышат. 
Бул биздин айыл їчїн тарыхый орду бар Кєтєрмє арыгынын 

боюндагы мечит эл журттун жардамы менен Сулайман ажы, Ше-
ран ажылар тарабынан бїт шарты менен кайра курулду. Мамра-
сул молдо камалганда акамдын тааратына суу даярдап берем деп 
жаўы їйлєнгєн Исанын окуясын уккан араб диндештирибиз да ку-
рулушка материалдарды алып беришип, усталарга ыраазычылык 
билгизгенин (2002-жылы) укканыбыз бар. Иса молдо тїрмєдє жок 
болгондо тєрєлгєн Мамат ажы ємїр бою эл кызматында – малчы-
лык – жылкычылык менен тоолордо жашоосун єткєрдї. 
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§12. БИЗДИН АЙЫЛДАН ЧЫККАН МОНТО 
КРИСТО ГРАФТАРЫ ЖЄНЇНДЄ 

(Адил, Митал ж.б.)

Дїйнєнїн кайсыл жерине барба ал жердин єзгєчє адамдары 
болот. Биздин айылдын да аўыз кеп болгон табышмактуу, аван-
тюристтей кєрїнгєн айрыкча єспїрїмдєр суктанган Робинзон 
Крузо, граф Монто Кристо сымал адамдары болгон, боло бер-
мекчи.
Мындай адамдар бирєєлєргє жардам берїїнї єзїнє милдет 

кылып алып акысын, жообун кїтїшпєйт. Бїгїнкї кїндє оозунан 
чыккан желдин акысын кїткєн адамдарга алар эч тїшїнїксїз бой-
дон кала бермекчи. 
Адил Мураталиев деўиз флотунда їч жыл кызмат єтєп азыр-

кыча айтканда, биздин чєлкємдєн чыккан алгачкы кара курдуу 
каратэ чебери деп айтылат. Ош пединститутунун баш электриги 
болгондуктан, иш бєлмєсї биздин айылдыктардын офиси (їйї)ка-
тарында сезилчї. Токтогул паркынын ичиндеги ботсаддын їйїндє 
турчу. Шаарга ким иштегенди кааласа ушул їйдє эч сурабастан 
эле тїнєп, андан кийин Адил ака ишке жайлаштыраар эле. 
Акпарали Айтиевди ботсадка кароол кылып орноштуруп єзї 

жашаган їйїн єткєрїп берген. Акпарали ака институттун кадыр-
луу кызматкериге айланды. Бир уулу Ош шаардык кеўешке депу-
тат, борбордук стадиондун мїдїрї, коомдук ишмер. Бир уулу таа-
нымал ырчы-куудул.
Кочкорбай Имаров институтта сырттан окуп жїрїп баш кам-

пачылык кызматта жїргєндїгїн себепчиси да Адил ака.Студент-
тердин баары сурабастан институттагы иш (жашоо) бєлмєсїнє 
кирип курсагыбызды бекер тойгузуп чыкчу жерибиз. Аялы Монус 
Шерматова айтылуу Кулатовдун бир тууган тагасы Мамыт акса-
калдын небереси. 
Жолдошбай Пранов институттун ага фельдшери – институттун 

студенттерин айыл чарба жумушунан алып калчуу, окуудан ай-
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датпачу справкаларды берчї адам. Бул таасирдїї кызматка сунуш 
кылган, жайлаштырган баягы эле Адил ака. 
Айылдан келген канчалаган жигиттерди єнєрлїї кылчу окуу-

ларга жетелеп барып эле жайлаштырып койчу деп айтып жїрї-
шєт. Абдыганы Жолболдуев, Жусубалы Маманов сыяктуу єрт-
тєй (чоктой) адамдарга жол кєргєзгєндєн танбаган баягы эле 
Адил ака.
Адил аканын оў колу эч нерседен кайтпаган Митал Акботоев 

эле. Бул экєє биздин айылдыктардын Ошто чечилбеген маселеле-
рин эч акысыз, милдет катары бїтїрїшчї. Бул эки адам кээде Ноо-
каттын борборун аралап, бузуку балдарды биздин айылдыктарга 
тийбей турган кылып кетишээр эле. Ошто бизге эч кимди тийгизе 
койбой сурап турушаар эле. 

§13. АСАНАЛИЕВА АЙНУР ОМУШЕВНА, 
Калинин атындагы жети жылдык мектебинин 

директору (1959-1965-ж) 

ЄМЇШ АГАЙ ЖЄНЇНДЄ

Асаналиев Ємїш 1933- жылдын аяк оона айынын 23їндє Ысык-
Кєл областынын Жети-Єгїз районуна караштуу Шалба (азыр Ти-
лекмат) айылында тєрєлгєн. 1942-жылы Аў-Єстєн айылындагы 
мектепке кирет. 1952- жылы мектепти бїткєндєн кийин Ош мам-
лекеттик педагогикалык институтуна физика-математика факуль-
тетине кирет. Ошол кезде атамдын эжеси Бакчиева Апиза Ары-
ковна Араван районунда райкомдун секретары, райисполкомдун 
председатели болуп иштейт. Атамдын тїштїктєн жогорку билим 
алышына ошол эже тїрткї болгон. Дегеле биздин їй-бїлє Ош ме-
нен дайыма ар тараптуу байланышта болуп турган. Атамдын эже-
си Керезган эже Алай районунун Гїлчє айылына турмушка чыгат. 
Жезде Тиллаев Масадык кєп жыл бою кызматта иштеген киши 
болот. 
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Атам 1956-жылы окуусун ийгиликтїї аяктаган соў, эмгек жо-
лун Ноокат районундагы Правда орто мектебинде мугалим болуп 
баштайт. 

1960 – 1963- жылдары Калинин, Карл Маркс орто мектептерин-
де їзїрлїї эмгектенет. 
Апам Келгенбаева Гїлмайрам 1935-жылы 19 – январында 

Ысык-Кєл областынын Ак-Суу районуна караштуу Сары-Камыш 
айылында туулган. Кичинесинен билимге умтулган, абдан зээндїї 
кыз болгон. Кыргыз мамлекеттин аялдар педагогикалык институ-
тун бїтїргєндєн кийин Ошко жолдомо алат. Атам абдан иштїї 
аял эле, Шалбада ар бир їйдє апам ойгон оюу шырдактар болоор 
эле. 
Бїгїнкї кїндє биз 6 бир тууганбыз, ата-энебиз єзїлєрї билим-

дїї кишилер болгондуктан, балдарынын баарына жогорку билим 
алуусуна шарт тїзїшкєн. Улуу агам Мурат политехника инсти-
тутун бїтїргєн, эжем Айгїл – мугалим, 2 агам Муктар – фермер, 
сиўдим Гульнур азыр алыскы кытай кыргыз чек арасында Ак-
Шыйрак айылында мугалим болуп иштеп жїрєт, иним Бакыт уни-
верситеттин мехмат факультетин бїтїргєн. Мен да мугалиммин. 
Ата-энемдин жолун жолдоп, орус тилчи болуп иштедим. 
Биз кичинекей кезибизде ата-энебиз оштук туугандар менен 

тынбай байланышып тураар эле.
Кыргызда “Атам єлсє єлсїн, атамды кєргєн єлбєсїн” деген сєз 

бекеринен эмес экен да. Мен жалпы бир туугандарымдын атынан 
атамды эстеп, балдары менен тыгыз байланышта болуп жїргєн 
Ємїрзак агайга тереў ыраазычылык билдирем. Атам жєнїндє, 
апам жєнїндє айтып отурсак кєп сєз. Ажал баарынан улук экен, 
ата-энем баарыбызды чоўойтуп, їйлєп-жайлап коюп, чайыбызды 
ичээр кезде эрте эле кете беришти. Ажал улук турбайбы, апам 60 
жашка чыгып 1995-жылы, атам 68 жашка чыгып, 2001-жылы бул 
дїйнє менен кош айтышты. Азыркы кїндє 6 уул кыздары, 19 небе-
реси, 9 чєбєрєсї бар. Сиздерге урматым менен – Усубалиева Ай-
нур Ємїшевна.

08.06.2019-ж. 
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§14. ТИЛ БИЛСЕЎ – ДИЛ БИЛЕСИЎ

Толкунбек ТУРДУБАЕВ, журналист

Артыбызга кылчактап, элибиздин тарыхына кєз чаптырганы-
бызда, эмнегедир эў мурда тээ алмуздак замандардагы окуяларга 
кайрылабыз. Бирок, менимче, ар бир инсанга эзелки доорлордо 
калып кеткен эмес, анын єзїнє, їй-бїлєсї менен эў жакын киши-
лерине кымбат болгон жагдайлар маанилїї. Биздин жаўы соўку 
тарыхыбыз дээрлик кылымдын їч чейрек аралыгында ємїр сїрїп 
келген советтик мамлекеттин тарыхына тыгыз байланыштуу. 
Биз кєптєгєн кылымдар бою улуу ата-бабаларыбыздын баатыр-

лыгын жїйєлїї даўазалап келебиз. Ошол эле учурда болгону жїз 
жыл мурда кырылып, жок болуу алдында турган кыргыз элинин 
шордуу тагдыры дал ошол совет доорунда оў жагына бурулганды-
гын эч ким жокко чыгара албайт. Кыргыздар эл катары сакталып, 
жаўы замандагы мамлекеттїїлїгї тїптєлїп калышына орус пады-
шасы кулатылып, СССР деп аталган жаўы мамлекет негизделиши 
себеп болгону – бул турмуш акыйкаты, кашкайган чындык. 
Жалпы Кыргызстанда, анын ичинде єлкє тїштїгїндє тїздєн-

тїз орус тилдїї жана ал аркылуу Европага мїнєздїї маданияттын 
орноп калышы зор мааниге ээ десек бул аша чапкандык болбос. 
Мындай маданият эў оболу ошол кездеги агартуу, билим берїї 
мекемелери, алардын негизин тїзгєн мектептер аркылуу жайыл-
тылып келген эле. Ошол агартуучулар арасында менин апам, Кыр-
гызстандын бермети болгон Ысык-Кєлдїн жээгиндеги Пржевальск 
шаарындагы педагогикалык окуу жайынын бїтїрїїчїсї Халинса 
Абдуллаевна Байханова да бар эле. 1952-жылы Ноокат районунун 
борбору Эски-Ноокат айылына келип, райондун мектептеринде 
башталгыч класстардагы жана тестиер балдарды окутуп, кыргыз 
жана орус тилдеринде сабак берген. Элеси жаркын апам єз ишине 
канчалык жоопкер, жигердїї мамиле кылганы ушул кїнгє чейин 
даана эсимде. Биз, алты уул-кыз, апам биротоло эртеўки сабакта-
рына тїн жарымга чейин даярдыгын бїтїрмєйїнчє, уйкуга кет-
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пейт элек. Кенжетай карындаштарым “Апам кампект (конспект) 
жазып жатат, бїткєндє гана мен жатам!” - деп, орду-ордунда уктап 
калышар эле. Менин ини-карындаштарым негизинен орус тилин-
деги мектептерде билим алышкан. Ошону менен бирге кыргызча 
окугандар да биздин їй-бїлєдє орус тилинде азырга чейин жакшы 
сїйлєшєт. Балким, кыргыз жана орус тилдери менен маданиятын 
бирдей єздєштїрїп, сиўдирип алгандыктанбы, айтор, биз їчїн 
мамлекеттик жана ырасмий тилдерин макамына тийиштїї курч 
мїнєздїї жарыш сєздєр жїргєн жок. Ал турсун, мен тестиер ча-
гымда орус тилине кєбїрєєк ооп, кыргызча анча сїйлєбєй бара 
жатканымда, орус тилден сабак берип жїргєн апакем мени эч бир 
жемелебей эле, ошол кезде кыргызчага которулган “Индонезия эл 
жомоктору” деген китепти алдыма коюп койду. Кєрсє, мени ошен-
тип кызыктырган экен. Эки кїн мектепке да барбастан, бак –да-
рактын арасында жашынып жїрїп, ал китепти катарынан їч жолу 
окуп чыктым да, ошондон кийин кыргыз тили кайрадан аў-сезимге 
сиўип калды ... 
Єз апабыздан тышкары, ошол кезде Ноокат жергесиндеги 

азыркыдан бир кыйла кєп болгон орус тилдїї агартуучулар, баш-
ка чєйрєлєрдєгї адистер орус тили менен улуу орус маданиятына 
бизди да, башкаларды да тартып-катыштырган. Ошондой сейрек 
учураган, деги эле менин эмгек жолум менен жалпы ємїрїмдє те-
реў из калтырган инсандардын бири-кєп жылдар бою Эски-Ноо-
каттагы Н.К.Крупская атындагы орто мектепте эмгектенген орус 
тил жана адабият мугалими Валентина Константиновна Караиб-
рагимова. Алыскы Украинанын Николаев шаарында туулуп-єсїп, 
институтту бїтїргєн соў кыргыз жергесине келип, сєздїн тїпкї 
маанисинде єзїнїн кесиптик жана инсандык ыйык озуйпасын ат-
карган деп дал ушул эжекемди айта аламын. Математика менен ай-
рым башка так илимдер жаатында менин билимим эки тарапка теў 
аксап, ошол предметтерден сабак берген башка мугалимдер мени 
негиздїї да, негизсиз да жамандап жаткан учурларда эжекем мени 
алардын алдында тынбай жактап жїрчї. Єз кесибине, кылган кї-
нїмдїк ишине берилгендиги боюнча Валентина Константиновна 
– ар бир кишиге єрнєк-їлгї болчу инсан, єз ишинин устаты. Ал 



153

киши, кээ бир мугалим аттуулардай, окуучуларды “бул жакшы, а 
тигиниси жек кєрєм” деп , эки жаат кылып бєлчї эмес эле. Анын 
ар бир сабагы, адабий каармандар, чыгармалар жєнїндє айтып 
бергендери – азырга чейин менин турмушумдагы эў кызыктуу ачы-
лыштар бойдон калган. 
Турмуш жагдайларынан улам Валентина Константиновна кї-

йєєсї Сулейман Бекташевич (ал киши дагы кєп жылдар бою мек-
тепте иштеген тажрыйбалуу мугалим) менен бир нече жыл мурда 
Украинага кєчїп кетишкен. Азыр алар эс алууда. Бирок, экєєнїн 
теў жїрєгї Кыргызстанда калып кеткен, сыягы. Мен алар менен 
скайп аркылуу байланышканымда, Сулайман агай: “ Толкун, кыр-
гызча сїйлєшєлїчї!” – деп єтїнїп калат. 
Мен окуп бїтїргєн Крупская атындагы орто мектептин мугали-

ми жана жетекчиси, маркум Инна Леонидовна Мардерфельд эле. 
Ал киши директор болсо да, жупуну жїрїп, ал турсун кїздє мектеп 
окуучуларын пахта теримге алып барганда, окуучулар менен бирге 
пахта терип жїрєт эле. Мындай ишке ыгым да, шыгым да жок мага 
пахтакердик эмгек тозоктун єзїндєй эле кєрїнєт болчу. Бирок, 
Инна Леонидовна пахта талаасын мени менен бирге кыдырып, тї-
шїмдї жыйнай турган этекти менден алда канча ыкчамыраак иш-
теп, улам-улам толтуруп салат эле. Кєрсє, эжеке єзї да иш-аракет 
кылып, тажата жемелебестен, эмгеги жана аракетчилдик єрнєгїн 
кєрсєтїп жїрїптїр. 
Мен жогоруда айтып берген бир нече киши – мен жана мени 

менен бирге чоўойгон маданий чєйрєнї тїзгєн, аны жакшы жа-
гына жаратман эмгеги аркылуу єзгєрткєн бир нече гана инсандар. 
Бирок, алардын жигердїї иш-аракеттери аркылуу биз татыктуу 
илим-билимди єздєштїрїп, адеп-ахлак деген эмне экендиги туура-
луу тїшїнїк алдык. Кесиптик устаты менен бирге зор инсандык 
сапаттары эриш-аркак жїргєн бул дасыккан, чыныгы педагогдор 
биз туулуп – єскєн жергенин ажарын ачкан десем жаўылыштык, 
же аша чапкандык болбойт деген ойдомун. Мына, так ушундай, 
кєп улуттуу совет адабияты менен маданиятты жигердїї жайылт-
кан, эл алдында зор сый-урматка ээ болгон инсандар азыр элибиз-
ге жетишпей жаткандай туюлат. 
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III БЄЛЇК

КЛАССТАШТАРЫБЫЗДЫН 
ЖАРЫМ КЫЛЫМДЫК ЭТЮДДАРЫ 

(сїрєттєєлєрї) 

Їчїнчї бєлїктє классташтарыбыз Бактыгїл, Зикир, Аиста си-
лер менен бирдикте топтогон сїрєттєр, пикирлер єзгєртпєстєн 
берилди. Жылуу сезимдер, сагынычтар, жаштыгыбыз эске тїшїп, 
жаўы їмїттєр кєз алдыбызга тартылгандай болду. 

1. Райла САДЫКОВА 

ЖАШООДОГУ ЄТКЄН КЇНДЄР
ЭСТЕ КАЛГАН КЕЗДЕР 

Мен Садыкова Райла Ош областынын Ноокат районундагы 
мурдагы (Эски-Ноокат) азыркы Караташ айылында жумушчунун 
їй-бїлєсїндє туулганмын. Менин атам Садык, апам Санталат 
дыйканчылык менен, тамекиде иштешип тиричилик кылышкан. 
Биз 6 бир тууганбыз. Чоў эжем Раабы, Райла, Раиса, Адылбек, 
Инаят, Таир. Бизди ата-энебиз туура тарбия берип, ар кандай 
ишке жєндємдїї кылып чоўойтушту. Мен 7 жашымдан Чечме-
Сай мектебине 1-класска кирип окудум. Кичинекей секелек кези-
биз досторубуз, классташтарыбыз менен ынтымакта жїрчїбїз, 
окуп билимге канбай, ойноп оюнга тойбой жїргєн кезибиз эле. 
Ошентип, 6 жыл Чечме-Сайдан окудук. 7-класста Калинин орто 
мектебинде барып, эки жактан келген окуучуларга кошулдук, 7а 
– 7б – класс. Эки класста 40 окуучу окудук. Бизге агай -эжекеле-
рибиз татыктуу тарбия, билим беришти. Классташ кыздарыбыз 
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бири-бирибизге атаандашып окучубуз. Айрыкча Абан агай эси-
бизде калды. Кызык сїйлєйт эле. Ошентип, 10 жыл бирге окуган 
классташтар менен ажыраша турган мезгил да келди. Єз билими-
бизди сыноочу экзамендер башталды. Экзамендерди ийгиликтїї 
аяктап, акыркы коўгуроо кагылды. Биз їчїн 10 жыл бою бирге 
окуган курбуларыбыз менен коштошоор мезгил келди. Ал кїндї 
эстесем мотурайган бєбєктєр колдоруна гїл алып бизди, бири-
бирибизди кыялбай кєздєрїбїзгє жаш алып, толкундап турдук. 
Ошонтип, окууну да бїттїк. Ар кимибиз туш-тушка тарадык. 
Турмуштан єз ордумду таап жашап калдым. Жолдошум Дїйшє 
экєєбїз 5 балалуу болдук: 4 кыз 1 уул. Айбулут, Айгїл, Жайнак. 
Бардыгы балалуу-чакалуу болуп, бактылуу жашап жатышат. 
Кыздарым Москвада иштешет. Колубузда баламдын уул-кыз-
дары бар. Жолдошум экєєбїз неберелерди эркелетип, алардын 
ысык чайын ичип отурабыз. 2018-жылы Ажига барып келдик. 
Айылыбызда ардактуу карылардын катарында уул-кыздардын 
изат -урматын кєрїп отурабыз. Бул жашоодо балалык кезим, 
мектепте окуп жїргєн кез, бирге жїргєн классташтарым, окуу-
ну бїткєндєн кийин 15 жылдык, 40 жылдык юбилейибиз, андагы 
ойноп- кїлїп жїргєн кїндєрдїм эч эсимден кетпейт. Єткєн кїн-
дєрдї кєз алдыма кемпиргенде кайра жашаргандай боломун. Эх, 
чиркин жаштык курак, єткєн кїндєр, кош!

(Садыкова Райла, 50 жылдык, 2019-ж)

2. Амадали НУРДИНОВ 

ЄМЇР БИЗДЕН ЄТЇП КЕТСЕ, 
ЭЛ ЭМГЕКТЕН ЭСКИРСИН...

А.Токомбаев (Балка)

Амадали Нурдинов 1952-жылы сентябрда Кара-Таш айылын-
да мугалимдин їй-бїлєсїндє туулган. 1959-жылы Калинин (азыр-
кы А.Мамыров) атындагы орто мектебине кирип, 1969-жылы 
10-классты эў мыкты окуучулардын бири болуп бїтїргєн. Ошол 
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эле жылы єзїнїн эмгек жолун комсомолдук демилгечи топту же-
тектеп, Чапаев атындагы колхозго жаш малчы-чабан болуп, 2,5 
миў койду кабыл алып, аны мыкты деўгээлде бага алган. 

1970-жыл Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна 
тапшырып, 1976-жылы ийгиликтїї аяктап, Кызыл-Кыя шаардык 
ооруканага врач-терапевт болуп ишке кабыл алынган. 1977-жылы 
Ноокат райондук ооруканасынын поликлиникасына невропото-
лог – врач болуп ишке кабыл алынган. 1985-жылдан 1987-жылга 
чейин Зулпуев айылдык ооруканасында башкы дарыгер болуп 
иштеген. 1988-жылы Ноокат районуна 16 койкалуу неврология бє-
лїмїн ачып, єзї бєлїм башчы болуп райондун калыў катмарына 
медициналык кызмат кєрсєтїп баштаган. 

1990-жылдары Кыргызстан бириккен СССРден ажырап, єз 
алдынча болгондон баштап, Эгемендїїлїк мамлекеттеги эски 
башкаруу системасындагы айрым адилетсиздиктерге тикеден на-
раазычылыктарды єзї туулуп -єскєн айылынан баштап Чапаев 
атынлагы колхоздун курамынан “Чечме-Сай” колхозу болуп єз 
алдынча бєлїнїїнїн бирден бир жетекчиси болгон.
Кєптєгєн элдин суроосу боюнча Кара-Таш айылдык кеўешке 

тєрага болуп шайланып, айылдын чек аралык, административдик, 
социалдык жана экономикалык каражаттарын теўдештирип бє-
лїїгє кошкон салымы зор. 1993-1997-жылдар ичинде айылдын со-
циалдык маселелердин чоўу болгон жаш їй-бїлєлєргє жер участ-
каларын берїїдє 370 жаштар їй курууга жер алышып, бїгїнкї 
кїндє жашап жатышат. Кара-Таш айылына мурдагы тєрєт їйїнїн 
имаратына 4 врач, 3 медайы, 2 акушер, ФАП жайгашкан їй-бїлє-
лїк дарыгерлер тобун уюштуруп, бїгїнкї кїндє элге кызмат кєр-
сєтїп келе жатат. 
Амадали Нурдинов агабыз дарыгерлик ишине кошумча кылып 

кєркєм адабият дїйнєсїнє тереў кирип, адам баласынын жан дїй-
нєсїндєгї бааланбаган баалуулуктарды жана сулуулуктарды ыр 
жана кара сєз аркылуу бергенге кєптєгєн аракеттерди жасаган. 
Анын чыгармалары жергиликтїї гезит беттеринде, райондук 

чыгармачыл кишилердин чыгармачыл альманахтары аркылуу єз 
окурмандарын багынта алган. 
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Єз кесибин аркалап иштеп, єзїнїн дарылануучуларын психо-
логиялык сєз усулу аркылуу дарылаганы бїгїнкї кїнгє чейин эл 
оозунда арман катары эскерилет. Иштеген ишинде чебер дары-
гер, таасирдїї насаатчы, кеменгер жамаат лидери катары баала-
нып жогорку категориядагы врач, “Саламаттык сактоонун мык-
тысы” тєш белгисинин ээси, кєптєгєн грамота, дипломдор менен 
сыйланган.Кара-Таш айылдык кеўештин 2 жолку депутаты болуп 
шайланган. 
Кара-Таш айылдык кеўешти кураган соў Ноокат райондук 

ооруканага кайрадан адистештирилген бєлїмдї жетектєєнї су-
нушташып, 2008-жылга чейин иштеген. Амадали Нурдинов жуба-
йы Ысмаилова Мукарам менен 34 жыл бирге турмуш куруп, 5 уул-
ду тарбиялап, эрезеге жеткирет. Атадан калган зээндїї тарбияга 
суугарылган уулдары республикабыздын тїрдїї тармагын жетек-
теп келишїїдє. Нурдинов Азамат – Алай районунун жол кыймы-
лын кєзємєлдєє бєлїмїнїн башчысы, Нурдинов Жоомарт – Ноо-
кат шаарынын мэри, Нурдинов Медербек -Баткен облусунда бажы 
кызматтарын аркалап келсе, Нурдинов Жеўишбек техникалык 
кызматка ээ болду. Кенже уулу Кумарбек атасынын учугун улап, 
дарыгер болуп Бишкек шаарында жашап жатат. 
Амадали агабыздын кєзї єтїп, арабызда жок болгон менен 

анын єрнєктїї жашоосу, таасирдїї насааты, элине болгон дара-
меттїї сїйїїсї, їй-бїлєсїнє кєрсєткєн мисалдуу тарбия -таалими 
калк арасында унутта калбай жашай бермекчи. 

3. Санабар АБЫТОВА 

Абытова Санабар 1953-жылдын 10-мартында Ноокат районуна 
караштуу Нойгут айылында туулган. Ташкент байланыш институ-
тун бїткєн.
Эки уул, бир кыздуу болгон.
Ош шаарындагы телефон станциясында инженер – телефонист, 

бєлїм башчысы болуп иштеген. 
1993-жылы 25-январды дїйнєдєн кайткан.
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Камчыбекова Чолпон Калматовна 1984-жылы 3-ноябрда туул-
ган. 2000-жылы Гагарин атындагы орто мектебин бїтїргєн.

2000-2005-жылдары ОшМУнун дїйнєлїк тилдер факультетин 
бїтїргєн. Їй- бїлєлїї, 4 уулдун энеси. 
Камчыбеков Мурат Калматович 1978-жылы 15-сентябрда Ош 

шаарында туулган. 1984-1992-жылдары Барпы атындагы орто мек-
тебинде, 1992-1995-жылдары Уркия Салиева атындагы орто мекте-
бинде окуган.

1995-2000-жылдары Кыргыз- Єзбек университетин аяктаган. 
Азыркы учурда жеке ишкер. 1 кыз, 2 уулдун атасы.
Камчыбеков Тимур Калматович 1977-жылы туулган.3 кыз 2 

уулу бар. Жеке ишкер. 

4. Майра КАРБЕКОВА 

ЖАШООДОГУ КЄЗ ИРМЕМДЕР

Мен Карбекова Майра 1952-жылы 25-сентябрда Ош областы-
нын Ноокат мурдагы Эски-Ноокат айылында кызматчынын їй-
бїлєсїндє туулганмын. Жети жашымдан баштап Чечме-Сай сегиз 
жылдык мектебинин 1-классына кирдим. Бизди Алимжан деген 
мугалим окуткан. 2-класстан баштап Курбанбаев Макамбай агай 
окутту. Азыр да отуруп, кичинекей балалык кїндєрїм эсиме тїшїп, 
кєз алдыма тартылат. Эх-х..! балалык кез, бир кїнчєлїк билинбей 
єтїп кетти. Биздин класста балдар, кыздарыбыз аябай ынтымак 
болчубуз. 3-класста окуганыбызда беш бала, бир кыз болуп, пио-
нерге єткєнбїз. Ал кезде да, жакшы окуган окуучулардын сїрєтїн 
мектеп доскасын илчї. Ошол кїндєр дагы эле бїгїнкїдєй эсимде. 
Андан М.И.Калинин орто мектеби жаўы курула баштаган. Мек-
тепке биздин класс ылайдан кыш куюп жардам берип, мектептин 
имаратын тургузууга кємєк кєрсєтїп, бїт кїчїбїздї жумшаган-
быз. Жаўы окуу жылы башталганда, жаўы мектептин босогосун 
7-класста аттаганбыз. Айылдын баш-аягынан биздин жаўы бїткєн 
мектебибизде окуучулар келип кошулган. Биз 7а, 7б –класс болуп 
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бєлїнїп окудук. 7а -класста 11 бала, 9 кыз болгон, 7б -класста 11 
бала, 8 кыз болуп чогуу окуганбыз. Мектепте окуп жїргєн, бала-
лыктын таттуу кїндєрїн, баё сезим менен, ойноп, кїлїп кызыктуу 
єткєргєнбїз. Ал кезде жалаў эркек мугалимдер сабак берчї. Биз 
8-класста окуганда орус тилинен Люба деген эжеке келди. Ал биз-
дин класстан райондук фестивалга катыштыруу їчїн алты окуучу 
їч кыз, їч баланы тандап алды. Бизди бийге даярдады. Ысмайы-
лов Абдирайым, Гапырова Катча, Айдаралиев Мукуш, Карбекова 
Майра, Ташбалтаев Кочкор, Алимбекова Канат чогуу бийлеп жї-
рїп, фестивалда 1-орунду алып келгенбиз. Ошол кїндєр дагы эле 
эсимде турат. 
Ал убакта мектеп окуучуларын айыл-чарба жумуштарына алып 

барчу. Тєє-Моюнга пахтага барчубуз. Ал кїндєр эч качан эстен 
кетпейт. Классташтар менен балдар, кыздар шатыра-шатман, ой-
ноп-кїлїп жїргєн кїндєр эч эсимден кетпей, кєз алдыма бїгїнкї-
дєй тизилип турат, эх, окуучулук кїндєр ай! Кандай гана сонун 
кїндєр єттї. Майрамдык кечелер, классташтык отуруштар, жаш-
тык мезгил эстен кетпейт. Кїндєр єтїп, жыл артынан, жылдар 
єтїп, он жыл бою бирге окуган классташ курбулар менен кошто-
шоор мезгил да келди. Акыркы коўгуроо болуп агай – эжекелер, 
классташ достор менен коштошуп, сїрєткє тїшїп, аттестаттары-
бызды алдык. Андан соў, ар кимибиз учкан куштай туш тарапка-
тарап кеттик. 
Келечектин даўгыр жолуна тїшїп, ар кимибиз, ар кесипке ка-

рай умтулуп бет алдык. 1968-69- окуу жылында мектепти аяктап, 
Фрунзе (азыркы Бишкек) шаарына Сулайманова Мєтєвар экєє-
бїз кыз-келиндер институтуна барып, окууга тапшырдык. Тилекке 
каршы, мен ал окуумда окуй албай калдым. Андан Ошко келип, 
Ош педагогикалык окуу жайына тапшырып, окуп калдым. Андан 
ары студенттик турмуш башталды. Мына жашоо! Мага окшогон 
окууга суусап келген студенттер менен чогуу жашап, чогуу иштеп, 
чогуу окуп, студенттик кїндєрдї єткєрїп жаттык. Ал кїндєрдє 
єзїмє жаўы досторду таптым. Эх, ал кїндєр жаштык курак, калган 
жашообуз шаарда уланып жатты. Студенттик кїндєрдїн балдай 
таттуу, кїлгїн-жаш кїндєрїн єткєрїп жаттык. Бирде ач, бирде ток 
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болгон кїндєр да эч эсимден да кетпейт. Ошентип, тєрт жыл окуп, 
дипломду колго алып, турмуш жолуна аттандым. Турмуштан єз 
ордумду таптым. Єз туулуп-єскєн айылыма кетип, єзїм окуган 
мектепте мугалим болуп иштей баштадым. Ошентип, башталгыч 
класстын мугалими болуп иштеп калдым. Єзїмдїн агай – эжеке-
лерим менен чогуу иштедим. Жолдошум Ош мамлекеттик педаго-
гикалык институтунун филология факультетинин орус тили жана 
адабияты курсуну аяктаган. Экєєбїз бирге жашап, бирге иштеп 
жїрїп, алты балалуу болдук. Бир уул, беш кызыбыз бар. Балдарды 
жогорку окуу жайына окуттук. Учурда бала-чакалуу, ар кимиси єз 
їй-бїлєлєрї менен тїтїн булатып жашап келе жатышат. Биз жол-
дошум экєєбїз 6 бала, жыйырма небере, эки чеберенин чоў ата, 
чоў эне, тайата – таенелери болуп калдык. Азыркы учурда бакты-
луу карылыктын доорун сїрїп келе жатабыз. Кудайга миў мертебе 
шїгїр! Мындан ары балдарыбыздын їзїрїн кєрєйлїк. 

5. Гїлїм ЖУНУСОВА 

БАРААНДУУ ЖАШОО БАЯНЫ

Туулган жерим Кара-Таш айыл єкмєтї. 1952-жылы эў бактылуу 
їй-бїлєдє жарык дїйнєгє келгенмин. Ата-энем эл журт сыйлаган 
кадырлуу адамдар эле. Ал эми биринчи Алиппени, тамганы таа-
ныткан Мамаюсупов Шеран агайым болгон. Єтє жакшы окутчу 
эле мээрим менен. 6-класска чейин єзїбїздїн айылдагы мектеп-
те окудук, 7-класстан ортоўку мектепке бардык. Ошондой болсо 
да бактылуу балалыкта окуучулук кїндєрдє кєп бактылуу кїн-
дєр єттї. Биз мектепте окуганда бир жакшы окуган бир билбеген 
окуучу кылып олтургузат эле, ошондо мен сен менен олтурат элем. 
Мен сенден кєчїрїп алууга аябай аракет кылат элем, бирок, кє-
чїртпєйт элеў. Сен мектеп программасынан да алдыда кетчїїсїн. 
Аттин, бирок, ошондо мага деле їйрєтїп койгонунда мен деле бир 
кесиптин ээси болмокмун. Бирок, менин ата-энем менин окуума не-
гедир каршы чыкты. Ушуларды жазып жатып бир нерсе оюма тї-
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шїп кетти. Чоў энем айылдын эмчи-домчусу болчу, келип кеткен-
дер тыйын берип кетишчї. Ал тыйындарды чоў-энем мага берчї, а 
мен сабак окуп жатып эле базарга барып келип калчумун.Семичке 
алып, тооба, ал дагы бир балалыктын таза кїндєрї экен да. Бирок 
бардык нерсеге капа деле болбойм. Бирок, окубай калганыма, чон 
максаттарга жетпей калганыма кээде ичим ачыша тїшєт. Бирок, 
жашоодо бактылуу балпайган байбиче, жолдошума сїйїктїї жар, 
балдарыма боорукер апа, неберелериме чоў эне жана тайнемин. 

ТЇБЄЛЇКТЇЇ ТУРМУШКА ЖОЛ

Ооба, ата-энем мени турмуш жолуна аттандырышты. Жолдошум 
оор басырык кадырымы билээр жакшы адам. Мен кєп балалуу їй-
бїлєгє келин болдум, балалык таза кїндєрїмї турмуш сапарына 
алмаштырдым. Кайын эне, кайын атамды єз ата-энемдей сыйладым. 
Кичинекей гайын сиўдилериме, гайын укаларима єз бир тууганым-
дай мамиле кылдым, сабактарына жардам берет элем. Мен келин 
болгондо да сен кээде келип, газ балондоруўу биздин їйгє таштап 
кетчїсїн. Ооба, классташ деген бир туугандай эле болуп калат экен, 
мен баарын чогултуп койчумун. Ошондо айтат элеў, ”мен эми качан 
їйлїї болом?”- дейт элеў. Мына, андан кийин мен сени кєп жылдан 
кийин Бишкекте кєрдїм, “їйгє кирип чай ичип кет” дедиў. Азыр сен 
эл адамы болупсуў, чачтарыбызды ак аралады. Ошентсе да классташ 
деген сезим бир тууган деген сезимдей эле экен. Мен сїйїктїї жолдо-
шум менен 10 балалуу болдук: 6  уул, 4 кыз, балдарымдын бешєєсїн 
окуттум, жогорку билимдери бар. Бир уулум чоў уста, кыздарым бал-
дарым баары єз ордуларын табышкан, жолдошум экєєбїз бактылуу 
небере -чебере балдардын чайын ичип, тєрдїн кєркї болуп, 50 жыл-
дан бери бактылуу ємїр сїрїп келебиз. Бир гана жаман жери єз ата-
энелерибизди жоготуу экен, алардын ордун эч нерсе баса албайт экен. 
Мына кечээки секелек ак бантик байлаган кыз чачын ак аралаган, 
жїзїн мээрим тырыштары баскан бактылуу апа, тайне, жана чоў эне. 
Баарыўарга бактылуу карылык насип этїїсїн кудайдан тилеп калам 
менин сїйїктїї классташтарым. 
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6. Абдилда АБДАЗОВ 

Абдазов Абдилда 1952-жылы 18-апрелде Ноокат районуна 
караштуу Чечме-Сай айылында туулган. 1959-1969-жылдары 
Кара-Таш айылындагы М.И.Калинин атындагы орто мектебин-
де билим алган. 1970-жылы ДОСААФ мектебинде шофёрлук 
боюнча 3 айлык окууда билим алган. 1972-1974-жылдары Совет-
тик Армиянын катарында Ленинград шаарында кызмат єтєгєн. 
1974-1976-жылдары Чапаев колхозунда колхозчу болуп эмгек-
тенген. 1976-жылдан 1986-жылга чейин Калинин айылындагы 
“Космос” балдар бакчасында кочегар, кароол болуп эмгектенген. 
1986-жылдан 1993-жылга чейин Чапаев колхозунун 3 бригада-
сында табелчи, звеновой кызматтарында эмгектенген. 1994-жыл-
дан 1997-жылга чейин жаныдан тїзїлгєн Бєрїбай дыйкан чар-
басынын жетекчиси болуп иштеген. 1997-жылы 27-февралда 45 
жаш курагында катуу ооруунун айынан ааламдан єткєн. 5 уул, 
2 кызды жубайы Маматалиева Шарапат менен бирге тарбиялап 
чонойтту. 

7. Канааткан АЛИМБЕКОВА 

ЖАШОО БИР КЕЛЕТ, ЖАЎЫЛБАЙ ЖАШОО КЕРЕК

Жашоо бир келет, жаўылбай жашоо керек демекчи, мен 
Алимбекова Канааткан 1952-жылы 27-июнда Ош областына 
караштуу Ноокат районунун Чечме-Сай айылында кызмат-
чынын їй-бїлєсїндє туулганмын. Менин апам Сартаева Ма-
йизкан кошок-армандарды єтє жакшы билген, сєзмєр адам 
болгон. Кычыраган кыштын узу-ун кїндєрїндє атам менен 
апам бизге “турмушта єз ордуўарды билгиле, єзїўєрдєн чоў 
инсандарды ызааттаган жакшы инсандардан болгула” деп на-
саат сєздєрїн кєп айтчу. Мен мектеп жашына чейин їйдє эле 
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тарбия алгамын. Ошентип, Чечме-Сай мектебине жети жаштан 
1-класска кабыл алындым. Менин биринчи мугалимим Мак-
камбай агай мектеп босогосун аттатып, єз билимин аябай бер-
ген мугалимиме єз ырымы арнабасам арманда калам
Мугалим кїндєй чачылганда,
Мен гїлдєй болуп ачылганда
Бїт аалам мен їчїн жарык берген,
Ыраазымын сизге менин биринчи мугалимим. 
Ал кезде дептердин бетин биринчи жолу ачып жазганда баш-

кача болор элек. Ошентип, биринчи класстан тєртїнчї класска 
чейин Чечме-Сай мектебинде окудум. Анан Калинин орто мек-
тебине 7-10 класска чейин эки жактан окуучулар келип, окудук. 
Окуучулук кїндєр атиў ай, кайрадан артка кайтса кана! Кыз-
дар менен чогуу барып окуучубуз. Окуучулук кїндєрдї кызык 
мезгилине чогуу єткордїк. Ал кезде жалаў эркек мугалимдер 
окутчу. Арадан жылдар єтїп, 10 жыл бою бирге окуган класс-
таштар менен коштошчу убакта келди. Выпискабызды алып, 
андан соў ар кимибиз учкан куштай туш-туш тарапка кеттик. 
Аттиў ай, балалык мезгил менен коштоштук, окуу жайга тап-
шыртуу мезгили да келип кетти. Турмуш шартка байланыштуу 
ата-энем мени жогорку окуу жайга окутпай койгон. Ошентип, 
ата-энем мени турмуш жолуна узатышты. Жолдошум Жунусов 
Тилеберди менен 1970-жылы турмуш курдум. Экєєбїз бирге 
иштеп, 3 кыз, 3 уулду эрезеге жеткирдик. Єзїм окубай калган-
дыгыма байланыштуу кыздарымды окуттум. 3 кызым мугалим, 
ортончу кызым чебер. Уулдарым їй-бїлєлєрї менен бактылуу 
жашашат. Азыркы учурда мен 20 небере, 3 чеберенин чоў эне 
таяне болуп калдым. Азыркы учурда бактылуу карылыктын 
доорун сїрїп, неберелердин жытын жыттап, кыздарымдын, 
балдарымдын тєрїндє жашоонун доорун сїрїп жашап жата-
быз. Кудага миў мертебе шїгїр кылам, ушул кїндї кєрсєткєн 
Аллага ыраазымын!
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8. Кочкор АЛПЕКОВ ЖЄНЇНДЄ 

Мен Алимбеков Карим Насирович досум маркум Алпеков Коч-
кордун басып єткєн жолун аз да болсо билишимче кагаз бетине тї-
шїрїїнї туура кєрдїм. Биздин арабыздан кетсе дагы биздин жїрє-
гїбїздє жашап калышын кааладым. Досум жаткан жайыў жайлуу, 
топурагыў торко болсун. Эгер бул жактагылардын айтканы чыў 
болсо ал жактан сага “Бейиш” каалаймын. Алпеков Кочкор 1952-
жылы дыйкандын їй-бїлєсїндє туулган. 1959-жылы мектепке 1 
-класска Чечме-Сай мектебине окууга келет. Ошондон тартып дос 
болуп, бир класста окуп калдык. Кєрсє, ошондо эле апасынан эрте 
ажырап жетимчиликтин азабынан тартып жїргєн экен байкуш. 
Эсимде 4чї класста каникул мезгилинде биздин їйдє бир аптадай 
туруп калды. Кечинде ойноп їйгє келсек бир киши отуруптур ме-
нин атам менен. Кєрсє, ошол киши Кочкордун атасы экен. Ата-
ларыбыз “Кочкор экєєўєр дос болуп жїргїлє” деп жакшы тилек 
менен бата кылышты. Кїндєр єтїп, 8- класска келгенде жаўы мек-
теп бїтїп, Чечме-Сай мектебинен Калинин мектебине которулдук. 
Мектепти 1969-жылы бїтїп, туш тарапка таркадык Кочкор болсо 
айылда калып, тракторго жардамчы тракторист болуп колхоздо 
иштеп жїрдї. 1972- жылы армияга экєєбїз бир кїндє чакырылып, 
бир кїндє Маргалаў шаарында иштеп жаткан шёлк комбинаттан 
кетип, бир жерде служба кылдык. Ал єзїнїн кесиби боюнча шофёр 
болчу. 1974-жылы кайра айылга келдик. Арадан бир жыл єтїп ал 
кайрадан БАМга (“БАЙКАЛ-АМУР” магистраль) кетти. Ал жак-
та 2 жыл жїрдї. Келип, їйлєндї (Кызыл-Теиттен). Эмнегедир аялы 
менен єту кїйїшпєдї, 1 жылга жетип- жетпей ажырашып кетти. 
“Чайка” пионер лагеринде шофёр болуп иштеп жїрдї. Эми адам-
дардын арасында да жакшы адамдар бар экен, начальниги Калил 
Жороев деген киши Кочкорду экинчи жолу, єзїнїн жакын балды-
зы Канзада деген кызыл-кыялык кызга їйлєндїрїп, кеткен бїт чы-
гымын ошол киши єзї кєтєрдї. Стол жасап, той, “вечер” кылып 
берди. Тойго катыштык, єз баласындай каалоо -тилек айтылды, 
коноктор баары Жороевге ыраазы болушту. Кїндєр єтїп бала-
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луу болду. Кийин айылдагы їйїн сатып, Кызыл-Кыяга кєчїп кет-
ти. Автошколада шофёр болуп иштеп жїрдї. Аялы экєє эки уул, 
бир кыздуу болушту. Кызыл-Кыяда їй -жай курушту. Балдарды 
чоўойтушту. Кудайдын буйругу экен, 2005-жылы суук кабар кел-
ди Кочкор єлїптїр деген. Шашып биз баргыча мїрзєгє коюлган 
экен. Топурак сала албай калдык. Їйїнє барып куран окуп, аяш-
ка кєўїл айттык. Башка колубуздан эч нерсе келмек эмес.Бул Ку-
дайдын буйругу, керек болсо бизди да кезек келгенде алып кетет. 
Досум сенин элесиў Сени тааныган жакшы санаалаштардын ара-
сында жашашын каалайм! Сен тууралуу билгенимди жаздым деп, 
досуў Карим. 2018-жыл 2-апрель. 

9. Карим АЛИМБЕКОВ

Мен Алимбеков Карим Насирович. 1952-жылы жїгєрї жыйым 
терим болуп жатканда, кїзїндє тєрєлїптїрмїн. Туулгандыгы 
жєнїндєгї кїбєлїктї 1961-жылы їчїнчї иним тєрєлганда фор-
мальный кылып, айы да туура эмес, жылы да чамалап алынган. 
1953.05.06.деп. 1960-жылы 1- класска мектепке барганым эсимде. 
Апам курсагыў ачат деп белиме эки нан тїйїп берген, перерыв-
да балдар бардыгы талашып жешкен. 1969-жылы онунчуну бїтїп, 
Джалал-Абаддагы зооветеринардык окуу жайга тапшырып єтпєй 
калып, №1СПТУда окуп калдым. 1970-жылы Кызыл-Кыядагы 
К-КГПда 71-жылы СХТда, Агродо окудум 72-жылы армияга ке-
тип, 74- 75 –жылдары колхоздо катардагы колхозчу, кой, жылкы, 
топозго учётчик болуп 8-9 жыл иштедим. Кийин тракторист бол-
дум. Ысык-Кєлдє 6 жыл ИПВСКда иштедим. Кийин союз тарка-
ганда Чїйдє комбайнер, слесар болуп 7 жыл иштедим. 2017-жылы 
64 жаш курагымда пенсияга чыктым. Їй-бїлєм тууралуу айтсам, 
1975-мартта Ыргал деген кызга їйлєнїп, 3 уул 1 кыздуу болдук, 
тагдырыбыз башка-башка экен, 1996-жылы ажырашып кеттик. 
1997-жылы кєлдїк Апал деген кызга їйлєнїп, ошол жака кеттим. 
Эки жыл жашап балалуу болбогондон кийин, Калбї деген уйгур 
аялга їйлєнїп, Ислам аттуу балалуу болдук.1993-жылы мен Ошко 
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келдим. Ал макул болбой, Ысык-Кєлдє калып калды. 1997-жылы 
Кайрагач айлынан Буалима деген отуруп калган кызга їйлєнїп, 
эки уулдуу болдум Аскат 1999-жылкы, Максат 2002-жылкы. Бар-
дыгы болуп 3 аялдан 6 уул, 1 кызым бар. Азыр пенсионермин эс 
алып атамын – деп Алимбеков Карим Насирович 2018.14.09. 

10. Аиста АМАНОВА 

МЕНИН ЄМЇР БАЯНЫМ 

Мен Аманова Аистакан 1952-жылы 5-февралда Калининде 
туулганмын. Атам Аман,  апам Нават.
Мен тогуз бир тууганмын. Калинин атындагы мектепте 6-класс-

ка чейин окуганбыз. Менин биринчи мугалимим Мамаюсупов 
Шеран агайым болгон. Биз 7-класста Калинин атындагы орто мек-
тепке бардык. Ал жерде Калининден барган балдар кыздар менен 
Чечме-Сай мектебинен келген балдар кыздар менен бирге окудук. 
Балдар кыздарыбыз єтє ынтымактуу, жакшы окуучулар болгон. 
Биз бир атанын балдарындай ынтымак болуп 10-жыл бирге оку-
дук. 1969-жылы окууду бїттїк. Ар бирибиз ар жака кетип ,турмуш 
жолун баштадык. Аллага шїгїр биздин балдар -кыздардан. Илим-
поздор, врачтар, мугалимдер кєп – кєп кесиптин ээлери болушту. 
Мен Россия калхозунун (азыркы Зулпуев атындагы айыл єкмєтї) 
Єсєр айылына Кадыров Адыл деген балага турмушка чыктым. 7 
балалуу болдук. Чоў кызым Аида дуктур, Калдарбек балам дук-
тур, Тєлєгєн балам Ошто органда иштейт. Иризбан кызым дуктур, 
Гїлжамал кызым, Руслан балам электроинженер. Тїгєлбай балам 
колуда єнєрї бар. 26-неберелїї болдук, турмушубуз жакшы. 2014-
жылы ажыга барып келдик балдар кыздар баардыгы їйлїї- жай-
луу, єздєрї менен тынч. Мен жогорку окуу жайга окуганым жок. 
Аллахка шїгїр илим алдым. Куранды кєп -кєп окуп катымы кы-
лам, Аллах кабыл кылгын. Мааладаги аялдарга сабак берем. Ажы 
менен бирге дааватка чыгам. 
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12. Баратали МАККАМБАЕВ 

ЄМЇР БАЯН

Ош обласына караштуу Ноокат районунун Кара-Таш айыл єк-
мєтїнїн тургуну Курбанбаев Баратали Маккамбаевич 1953-жылы 
5-апрелде жарык дїйнєгє келген. Мектепти орто билим менен бїт-
кєн. 1972-1973-жылдары Ош обласында Текстилде иштеген. 1975-
жылы 15-ноябрда Курбанбаева Бусадат деген кызга їйлєнгєн. 
Їй-бїлєсї менен 4 жыл тамекиде иштеген. 1978-жылы єзїнє їй 
салган. 2 жыл мал чарбасында эмгектенген. 1980-жылы 22-майда 
уулду болгон. Ошол эле жылы єзїнчє бєлїнїп чыккан. Балдары: 
Курбанбаев Бакытбек 1980-жылы 22-майда туулган. Курбанбаев 
Эркинбей 1983-жылы 4-мартта туулган. Курбанбаев Мунарбек 
1986-жылы 4-июнда туулган. Курбанбаев Медербек 1988-жылы 
12-июлда туулган. Баратали уулу Майсалбек 1992-жылы 22-августа 
туулган. Курбанбаев Бакытбек 2004-жылы Мамлекеттик юридика 
академиясын бїтїргєн. Чоў уулуну 2005-жылы 10-сентябрда їйлє-
гєн. 30-сентябрда экинчи баласын їйлєгєн, 2006-жылы 2-ноябрда 
неберелїї болгон. 2007-жылы 30-августа ааламдан єткєн. Азыркы 
кїндєрдє балдарынын баары єздєрїнчє їйлїї, жайлуу балалуу-
чакалуу жашашып жатат. 

13. Марипат БЕКТАШОВА 

Мен Марипат Бекташова 1950-жылы туулганмын. Ата-энем 
саанчы болуп иштегендиктен 1-классты 2 кїн эле окуп калып, ки-
йинки жылы кайра 1-класста Калинин мектебинде окудум. Ошол 
кезде саанчылар кєчїп ар жерде иштечї. Ошондуктан, мен Чеч-
ме-Сай мектебинде окуп жїрдїм. Ар жерде окуш мен їчїн абдан 
кыйын болду. Кийин Калинин мектеби бїткєндє абдан сїйїндїм. 
Ошол жерде окуганымда А, Б – класска комсорг кылып дайындаш-
ты. 9-10- класстарга кыздар совети болуп жїрдїм. Ар 2-кїнї чогу-
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луш єткєзїп турчумун. Сїйїн эжеке башка агайларым мени окуу-
га баргын деп жїрїштї. Мен окууга барсам жыгылып калам деп 
коркчумун себеби, 4 амалды ар жерде окуп жїруп ончо єздоштїрє 
албадым. Ошондуктан, турмушка чыгып кеттим. Турмушум жа-
ман болгон жок. Кайын журтум мени абдан сыйлашчу, жолдошум 
жакшы инсан болгондуктан жаман кїндєр болбоду. Мен азыркы 
кїндє 9 баланын энеси болуп калдым. 
Балдарым адептїї балдар болушту. Ошондуктан, їлгїлїї їй-

бїлє деп аталып жїрдїм. Балдарымдын ичинен бири 3-балалуу 
болгондо авто кырсыктан каза болуп калды. Ошол жыл мага оор 
жыл болду. Азыркы кїндє бактылуу карылыкты єткєзїп жатам 
десем болот. Ємурзак, калганын єзїў оўдоп коёрсун деп Марипат. 

14. Баатырали КАБЫЛОВ

ЄМЇР БАЯН 

Кабылов Баатырали 1951-жылы 27-майда Нойгут айлынын Са-
сык-Бука деген жеринде дыйкандын їй-бїлєсїндє тєрєлгєн экен. 
Кїндєр єтїп Чечме-Сай айлына кєчїп келишиптир. Балалык кїн-
дєрї Чечме-Сай айлында єтєт, орто мектепти бїтїрєт. Андан ки-
йин Єзгєн районунунун Куршаб айылындагы техникумду бїтїрєт. 
Биз экєєбїз 1973-жылдын 21-декабрында турмуш жолуна тїштїк. 
1974-1975-жылдары “межколхоз” деп аталган стройкада иштеп 
жїрдї. 1976-79-жылдары №5 бригадада тамекиде суучу, андан ки-
йин звеновой болуп эмгектенди. Ошол жылдардын арасында 1975-
жылы Байжигит аттуу уулду болдук. Андан кийин кирпичный 
заводго директор болуп иштеди. 1981- 1983-жылдары колхоздо жу-
муш кылды. 1981-жылы Гулнура аттуу кыздуу, 1983-жылы Сонун-
бек аттуу уулдуу болдук. Ошол жылдардын арасында колхоздун 
тїрдїї жумуштарында иштеп жїрдї. Биздин жашообуз ошентип 
єтїп, балдарыбызды багып, кїндєр зуулдап улгайып бараттык. 
1985-жылы Феруза аттуу кыздуу, 1988-жылы Дилфуза аттуу кыз-
дуу, 1990-жылы Эрнисбек аттуу уулдуу болдук. Ошентип, жашоо 
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уланып жылдар єтїп, союз тараган убакта турмуштун шарты ме-
нен казак жерине 2001-жылдары барып иштедик. Ошол жакта небе-
релїї болуп кайттык. Чоў кызыбыз Кїмїшайды кїйєєгє узаттык 
єзї менен єзї. Кудайга шїгїр, 5 перзенттїї болду. 1998-жылы чоў 
уулубуз Эржигитти їйлєдїк. 2001-жылы перзенттїї болуп, андан 
кийин дагы эки уулу бар. Ошентип, уулдарды їйлєп, кыздарды бе-
рип кїйєєгє, небере кєрїп жакшы жашап жїрдїк. Кудайга шїгїр, 
4 кыз, 4 уул таптык. Бешєєсїн кїйєєгє берип, їйлєп їчєє калган 
болчу. Кїтїлбєгєн жерден шум ажал 2010-жылдын 6-августу кїнї 
кїйєємдї арабыздан алып кетти!!! Калган їчєєсїн жалгыз єзїм 
кїйєєгє берип, їйлєп, Кудайга шїгїр балдары жардамдашып жа-
шап жїрїшєт. Кїндєр єтїп жашоонун учугу уланып жатат Айла 
жок єкїнїчтїї кїндєр!!! Менин таап жазгандарым ушул, калганы 
босо билбейм. Єзїнїн милдетин аткарып, Мекенди коргоп, 2 жыл 
армияга барып кызматын єтєп келген.

15. Абдираим ИСМАИЛОВ (1952-2008) 

ЄМЇР БАЯН

Исмаилов Абдираим 1952-жылы 1-мартта дыйкандын їй-бїлє-
сїндє туулган. Атасы Исмайыл 5 жашында кєз жумган. Жети бир 
туугандын кенжеси, тєрт агасы, эки эжеси бар. 1959-жылы Кали-
нин орто мектебине алгачкы кадамын таштаган. 1969-жылы аты 
аталган орто мектепти аяктап, орто билимге ээ болгон. Абдираим 
єтє єжєр, тырышчаак, акылман инсан болгон. 1970-жылдан ай-
доочу болуп иштеген. 1976-жылы 23-январда Сайракан Кутубае-
ва менен баш кошкон. Сайракан 1959-жылы 23-июнда туулган. 
Алар турмуштун шыдыр жолуна тїшїшїп, андан кийин 7 жыл 
мал чарбачылыгында эмгектенген. 32 жыл бирге ємїр сїрїшїп, 
3 уул, 4 кыздуу болушту. Алар: Исмаилов Алтынбек 1977-жылы 
29-октябрь, Исмаилов Азизбек 1980-жылы 21-октябрь, Исмаилова 
Калима 1981-жылы 25-октябрь, Исмаилова Шайыргїл 1984-жылы 
13-август, Исмаилова Миргїл 1986-жылы 19-июнь, Исмаилов Ка-
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ныбек 1987-жылы 23-декабрь, Абдираим кызы Букатча 1993-жылы 
23-январда жарык дїйнєгє келишкен. 1984-жылдан 2006-жылга 
чейин дыйканчылык менен алектенген. Андан кийин ооруп кал-
гандыгына байланыштуу, 2008-жылы 10-январда шум ажал алып 
кетти. Артында 7 баласын жубайы Сайракан жалгыз єстїрїп чо-
ўойтту. Азыркы учурда балдарды їй-бїлєлїї, 21 неберелїї. 

16. Галипа АЛИБАЕВА
 
Алибаева Галипа 1952-жылы туулган. 1959-жылы 1 -класска 

барган. 1969-жылы 10-классты бїткєн. 1970-жылы турмушка чык-
кан. 3 кыз 1 уулдун энеси. 1984-жылы ноябрь айында жїрєк оору-
дан каза болгон. 

17. Ибраим ТУРГУНБАЕВ

ЄМЇР БАЯН
 
Мен Тургунбаев Ибраим 1952-жылы 1-февральда Ноокат райо-

нуна караштуу Беш-Бадам айылдык советинде туулганмын. Атам 
Аманбаев Тургунбай Улуу Ата Мекендик согуштун II-группадагы 
ардагери. Апам Аманбаева Марпат 4 уул 5 кыздын кадырлуу мээ-
римдїї энеси. Мен жети жашымда Чечме-Сай орто мектебине мек-
теп босогосун аттаганмын. Андан кийин Калинин орто мектебинде 
окуп, 10 классты аяктадым. 1969-жылы Фрунзедеги кооперативдик 
техникумга бухалтердик бєлїмїнє окууга киргенмин. 1971-жылы 
окуу жайды аяктап Ноокат керек- жарак коомуна бухгалтер болуп 
ишке киргенмин. 1971-жылы ноябрь айында армияга чакырылып, 
Германияда 1973-жылдын ноябрь айына чейин кызмат кылгам. Ая-
лым Тургунбаева Шааркан 1960-жылы туулган. Азыркы учурда 5 
кыз, 3 уулдун кадырлуу ата-энесибиз. 1973-жылы армиядан келип, 
кайрадан Ноокат керек- жарак коомуна башкы бухалтер болуп 
ишке кирип, ал жерде 1990-жылга чейин иштегем. Андан кийин 
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ошол эле жылы Кєк-Бел айылдык керек -жарак коомуна башкы бу-
халтер болуп дайындалган. Ошол 1990-жылы Чечме-Сай дыйкан 
чарба бирикмесинин башкы бухгалтери болуп ишке дайындалгам. 
Бул жерде 1990-жылдан 1997-жылга чейин иштеп, андан кийин 1998-
жылы Ноокат фарм ишканасына башкы бухгалтер болуп ишке кир-
дим. 1998-жылы апрель айында Ноокат тамеки даярдоо базасына 
директордун жардамчысы болуп ишке кирдим. Ар жерде 2000-жыл-
га чейин иштедим. 2000-жылдан 2003-жылга чейин АРЭ программа-
сына ишке кирдим. Азыркы учурда пенсиядамын. Жыйырма эки 
неберенин кадырлуу, кымбаттуу чоў атасы, таятасымын. 

18. Салан (Абдусалан) ЖАЛИЛОВ 

ЄМЇР БАЯН

Мен Жалилов Абдисалан 1953-жылы 18-сентябрь айында 
тєрєлгєнмїн. Ата-энем катардагы колхозчу болушкан. Мен 
1958-жылы Чечме-Сай 8 жылдык мектептин 1-классына ки-
рип, 6-классына чейин окуп 7-классты єзїбїздїн айылда жаўы 
ачылган Калинин атындагы орто мектебизде улантып, 1968-69 
окууну бїтїрїп, Чапаев атындагы колхоздо колхозчу болуп иш-
тедим. 1970-жылы Ош шаарындагы 12-кесипчилик окуу жайга 
окууга кирип, электро-газосварщик кесибине ээ болдум. 1971-
жылы Советтик армияга чакырылып, 1973-жылга чейин кызма-
тымды бїтїрїп келдим. 1974-жылы райондук Сельхозтехника-
га ишке кирип, ал жерде электро- газосварщик болуп иштедим. 
1975-жылдап баштап Ноокат райондук жол куруу ишканасында 
ширетїїчї болуп иштей баштадым. Ошол мезгилден баштап 
жол техникаларын оўдоп, сынган жерлерин ширетип иштеп 
жїрдїм. Жол тармагында иштєє єтє кызыктуу болчу. Мен бир 
кїнї Кєк-Белге барсам кийинки кїнї Кєк-Жардагы техникалар-
ды оўдоо їчїн барчумун.1977-жылы Папан – Кичик Алай жолун 
куруу башталып, ошол мезгилде Ноокат, Араван, Кара-Суу ра-
йондоруна кєпїрєлєрдї куруу бєлїнгєн болчу. Биздин районго 
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“Бай катын” деген кєпїрєнї куруу бєлїнгєн. Ошол кєпїрєнїн 
ширетїї иштерин мен бїтїрдїм. Андан башка дагын эки кєпї-
рєнї бїтїрдїм “Байдам-Тал”, “Кайыўды” деген кєпїрєлєрїн 
бїтїрдїм. 1982-жылы “Чили-Сай Агарт” жолу башталып, ушул 
жолдун бїтїшїнє єзїмдїн салымымды коштум. Ушул эмгегим-
ди єкмєт баалап, Кыргыз Республикасынын Жол жана транс-
порт министринин 2 жолу Ардак грамотасы менен сыйландым. 
Їй-бїлєм жєнїндє айтсам, 1979-жылы Боронбаева Микарам 
экєєбїз баш кошуп турмуш жолун улантып, 6 балалуу болдук. 
2 уул, 4 кызым бар, чоў кызым Минажат 1979-жылы туулган. 
“Ноокат билимканасын” 1993-жылы Алтын медали менен бїтї-
рїп, Кыргыз улуттук университетин информатика факультетин 
кызыл диплом менен бїтїп, азыр “Ноокат” билимканасында 
иштеп жатат. Экинчи кызым Роза, ал дагы “Ноокат” билимка-
насын алтын медаль менен бїтїрїп, Кыргыз улуттук универси-
тетинде окуп, бїтїп азыр єз кесибинде иштеп жатат. Їчїнчї кы-
зым Айнагїл, ал дагы “Ноокат” билимканасында окуп бїтїрїп, 
улутук университетинде окуп, биология факультетинде окуусун 
бїтїрїп, Кыргыз улуттук Академияда єз кесиби боюнча иштеп, 
ошол жерде кандидаттык диссертациясын жактап 27-жашында 
эў жаш кандидат болду. Азыр эл аралык медицина универси-
тетинде чет єлкєдєн келген студентерге англис тилинде биоло-
гиядан сабак берїїдє, докторлука окуусун улатып жатат. Авст-
рияда бир жыл, Москвада Вернадский деген академияда 3 жыл 
окуп, докторлук ишин бїтїрїїнїн аракетинде. 
Уулум Нургазы, ал дагы Ноокат билимканасын бїтїп, улуттук 

университеттин “инженер программист” кесибине ээ болуп, иштеп 
жатат. Кызым Айзирек, ал дагы билимкананы бїтїп, улуттук уни-
верситеттин информатика факультетин бїтїп, азыр Бишкек шаа-
рындагы 54-орто мектепте єз кесиби боюнча иштеп жатат. Уулум 
Нурболот Ноокат билимканасын бїтїрїп, ал дагы Улуттук уни-
верситетинде “Инженер програмист” адистигине ээ болуп, азыр єз 
кесиби боюнча иштеп келе жатат. Кайрадан єзїм жєнїндє айтсам, 
жол куруу ишканасында 30 жыл иштеп азыркы убакта пенсионер-
мин. 
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19. Бактыгїл МАЛАЕВА

ЄМЇР БАЯН

Мен Малаева Бактыгїл 1952-жылы 2-июнда Кара-Таш айы-
лында тєрєлдїм. Менин ата-энем карапайым колхозчулар болчу 
жана ошону менен эле бирге улууну урматтап, кичїїнї изаттоого, 
эли жерин сїйїїгє, туура чындыкты сїйлєєгє тарбиялады. Мен 
ошентип 1959-жылы Жданов атындагы башталгыч мектептин 
1-классына кирип, окуй баштадым. Мага биринчи тамга тааныт-
кан, билим берген агайым Шеран Мамаюсупов болгон. Агай эч 
убакта катуу айтып урушчу эмес, ар бир окуучуга єзїнє жара-
ша мамиле кылып, сабак єтчї. Ошол убактагы бир кызык окуя 
эч эсимден кетпейт; Їтєн деген агайыбыз бар эле, балдар -кыз-
дарды сабактан чыкканыбызда дайым эркелетип чымчып койчу. 
Бир кїнї мени да ошентип чымчып койсо, ошол кїндїн эртеси 
сабака барбай койдум, апам эмнеге барбайсыў деп сураса Їтєн 
агай чымчыйт экен деп ыйлап барбай койдум. Ошондо Шеран 
агай їйгє барып, “кызым, Їтєн менен єзїм сїйлєшєм” деп ко-
лумдан жетелеп мектепке алып келген. Ошентип жїрїп 6-классты 
бїттїк. 1965-жылы 7-класстан баштап Калинин орто мектебинде 
окуй баштадык. Мектебибизди толук бїтпєгєндїгїнє байланыш-
туу єзїбїз гыш куюп, мектебибизди толук бїтїргєнбїз. Мектепте 
мугалимдердин кєбї агайлар болгон. Алар: Маккамбай, Мада-
мин, Сулайман, Абдаз, Абан агайлар. Бул агайлар биздин саба-
ка болгон кызыгуубузду кїчєтїшїп, келечеке жол кєрсєтїшкєн. 
1969-жылы 11-классты бїтїрдїм, чоў окуу жайларга окуйм деген 
кыялдарым бар эле турмуш шартка байланыштуу кыялдарым 
орундалбады. Канча аракет кылсам да ал максаттарым ишке 
ашпады. Окуйм деген оюмдан эч убакта кайтпадым. Ошол ара-
лыкта турмушка чыгып, тєрт перзенттїї болдум. 1 кыз 3 уулду 
татыктуу тарбияладым, єзїм жетпеген бийиктиктерге, єзїм оку-
баган чоў окуу жайларга окуттум, жогорку билимге ээ кылдым. 
Кудайга миў мертебе шїгїр, эл керегине жараган балдардан, 
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кыздардан болушту. Єзїм болсо 1983-жылы Жалал-Абад шаа-
рындагы А.С.Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайынын 
сырттан окуу бєлїмїнє тапшырдым. 1987-жылы аяктадым. Би-
ринчи ишимди єзїбїздун айылдагы “Восход” балдар бакчасы-
нан баштадым. Биринчи тарбиячы болуп эмгектенїї менен бирге 
ошол балдар бакчасынын бєлїм башчысы болдум. Ошол жерден 
ардактуу пенсияга чыктым. 

20. Абдираим КОЧКОРОВ 

ЄМЇР БАЯН

Мен Кочкоров Абдираим 1950-жылы 12-июнда Беш-Бадам 
селолук советинде кызматчынын їй-бїлєсїндє туулганмын. 
1-классты Токтогул шаарчасында окудум, андан кийин Ноо-
кат райондун Правда сегиз жылдык мектепте 1965-жылга че-
йин окудум. 1966-жылы Калинин сегиз жылдык мектебинде, 
1967-жылы Калинин 10 жылдык мектебинде окудум. Мектепте 
окуп жїргєн кезде оймок, шакек, билерик, бычак жана башка 
нерселерди жасап сатар элем. Себеби, менин тайатам чоў ата-
гы чыккан темир уста зергер болуучу, апам да колу усулдуу 
эле. Жаш кезде уюштургуч элем. Мектепте баскетбол коман-
дасынын капитаны, райондук курама команданын эў мыкты 
оюнчусу катары бир канча ардак грамоталардын ээси жана 
медалды алганмын. 1969-жылы жайында окууду ийгиликтїї 
аяктап, кїзїндє Советтик армиянын катарына чакырылдым. 
Армияда Казакстанда андан кийин Москва обласынын Серпу-
хов шаарында снайпер болуп кызмат кылдым. Армиядан 1971-
жылы кайтып келип, єсїмдїктєрдї коргоо уюмунда иштедим. 
1973-жылдан 1980-жылга чейин Колхоздор аралык курулуш 
башкармалыгында иштедим. 1977-жылы эў мыкты механиза-
тор деп областан ГАЗ 24 автомобилин беришти. 1980-жылдан 
1990-жылга чейин Найман суу сактагычында жумушчу, андан 
кийин старший инженер болуп эмгектендим. 10 баланын ата-



175

сымын. Балдар- кыздарым баары їй жайлуу болушуп жашап 
жатышат. Мен азыр ардактуу эс алуудам. Єзїмдї бактылуу ата 
деп эсептейм. Мен классташтарымды єтє сыйлаймын. Айрык-
ча Ємїрзак Мамаюсуповду. Себеби, ал уюштуруучу, Жогорку 
Советтин депутаты, илимдин кандидаты болгон. Биз класс-
таштар азыраак калсак да, ушул кїнгє чейин ар айдын 14тїн-
дє чогулуп отуруп, эс алып, сурашып отурабыз. Менин балдар 
-кыздарым медик, куруучу болуп эмгектенет. Менин ємїрїм 
ушинтип жакшы єтїп жатат. Кочкоров Абдираим.

21. Абдирашут ДУЙШЄЕВ

ЄМЇР БАЯН

Дїйшєев Абдирашут 1952-жылы 5- январда Ош областынын 
Ноокат районундагы Калинин айылында туулган. Ал мектеп-
ти эў мыкты деген баалар менен аяктаган. 1969-1970-жылы аскер 
кызматына чакырылып, аны 1972-жылы бїтїп келет. 1976-жылы 
Оштогу курулуш техникумга кирип, аны 1982-жылы аяктайт. 1981-
жылы Советтер Союзунун коммунисттик партиясына мїчє болот. 
1982-жылдан баштап Ош шаарында курулуш жаатында эмгек жо-
лун баштаган. Єзїнїн кесибине берилїї менен мамиле жасаган-
дыктан, ар бир иштин майын чыгара жасаган. Эмгек жолунда 
1990-жылга чейин прораб болуп, Ош курулуш базасында иштеген. 
Анын кылган эмгектери бааланып, бир нече мактоо баракчалар-
ды, акчалай сыйлыктарды алган. 1986-жылы кїжїрмєн эмгеги 
їчїн “Жигули 2106” маркасындагы авто унаа менен сыйланат. 
Абдирашут беш баланын, 2 кыз 3 уулдун атасы. Балдары жогорку 
билимге ээ. Азыркы кїндє алар педагог, врач, бажы кызматкери 
болуп єкмєт ишинде эмгектенсе, бизнесмен болуп иштеген да бал-
дары бар. Анын єзгєчє мїнєзї токтоо жєнєкєй, боорукер, иштин 
кєзїн билген. Эмгекчилдиги менен эл оозунда калган. 2005-жылы 
кєз жумган. 
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22. Мубарак (Мибарак) АБИЙЕВА 

ЄМЇР БАЯН

Мен Абийева Мубарак 1952-жылы 20-апрелде туулганмын. 
Мен 7жашымдан тартып Жданов мектебинде окуганмын. 
Ошондо бизди Мамаюсупов Шеран агай, Їтєн агайлар оку-
тушкан, андан кийин Калинин орто мектебине келип 7-класс-
тан баштап Чечме-Сай мектеби менен бирге окудук. Биз мек-
тепке жардам кылып гыш куйганбыз. 2 бала, 2 кыз болуп 
бєлїнїп гыш куйуп. Мурда мектеп П формасыда эле, кийин 
Ш формасыда болуп чонойтту. Биздин агайлар Абдаз, Шеран, 
Самат, Ракман, Абан, Сулайман, дагы башка кєп агайлар бар 
эле, Люба эжеке дагы. Ошентип, мен окуп жїргєн кезде кру-
жокторго катышып жїрдїм. Музыка жана топ оюндарына, 
андан тышкары, физика-химия сабактарынан куружок болот 
эле. Андан Тельман айылына барып катышканмын. Ушул эле 
айылга топ ойноодон да барат элем. Волейбол, баскетболдон 
да барганмын. Музыка куружокторго катышып, Ноокатта 1 ай 
даярданып, Ош шаарына, андан Фрунзе шаарына барып, те-
левизордон чыктык. Анда айылда 4-5 жерде эле телевизор бар 
болчу. Ошентип, менин бир кызыккан жерим ошол биз барып 
тартылган сьемка (телевизорго тартканы) эмнегедир кайталап 
бербеди. 1969-жылы 21-май болсо керек эле. Алдыўкы чабан-
дар бар болчу, алдынкы ишчилер бар эле, баатыр энелер, баар-
дык Ноокат району боюнча алдыўкы адамдар эле. Ошол кезде 
Анаш Кадырова деген диктор жаўы ишке келген эле, балким, 
ошодобу деп ойлоп калам. Менин балалыгым ушунтип єттї. 
1971-жылы турмуш жолуна аттанып, менин жолдошум Бакты-
баев Генжебай менен 8 балалуу болдук, 4 уул 4 кыз, 27 небере, 
2 чебере болуп Аллага шїгїр баардыгы єз жашоосун улантып 
жатышат. Азыр єзїм пенсияда бактылуу эне – тайне болуп жа-
шап жатам. 
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23. Мєтєбар СУЛАЙМАНОВА

ЄМЇР БАЯН

Ноокат районундагы баштагы Беш-Бадам селолук совети азыр-
кы Караташ айыл єкмєтїндє 1952-жылы 13-февраль кїнї жарык 
дїйнєгє келгенмин. Жети жашыма чейин чоў атам салган їйдє 
тарбияландым. Чоў атам репрессия курмандыгы болуптур. Биз 
жашаган айылдын кїн чыгыш жагынан Кыргыз-Ата дариясы, 
кїн батыш жагында кучак жеткис єрїк бактар, бир жагында саз-
дуу камыш болоор эле, камыштын тамырларын чым дечї, чымды 
отун катары пайдаланчу. Балалык мезгилде биздин кєўїлїбїздї 
бурган дария жана анын боюндагы суу тегирмен. Жалгыз аяк жол 
менен жыўайлак барып дарияны жээгинен топ таш терип, топташ 
ойночубуз. Тегирмендин чоў ташынын айланышын, таштын орто-
суна эсептегендей беш-алтыдан дандын тїшїшїн, анын ун болуп 
чыгышына таў калаар элек. 1958-59-окуу жылы Калинин атында-
гы жети жылдык мектептин биринчи классында окуй баштадым, 
мектеп жапыз, класстары кичинекей, бир бурчунда печкасы, окуу-
чулар катуурак басканда класстын ичи чаўга толуп калчу. Биз-
дин биринчи мугалимибиз Мамаюсупов Шеран агай. Агайдын 
алгачкы колума калем карматканы, биринчи чекит койдурганы, 
сызыкча сыздырганы, сандарды жаздырганы , колубуздан кармап 
тамганы мель менен жаздырганы, муунга бєлїп окутканы, агай-
дын сїйлєє манерасы, баскан турганы кїнї бїгїнкїдєй эсимде.
Ал мезгилде шарт азыркыдай эмес эле, окуу куралдары тартыш 
болсо дагы кол эмгек сабагынан їйдїн макетин, пластилинден 
єрдєк, алма, сїрєт сабагында доскага стол, отургуч, чайнек, че-
лек, ящик ж.б. тартып їйрєткєндєрї, окуучулар їчїн эрежелерди 
окуп бергени - агайдын эмгеги айтып тїгєнгїз. Айыл кичинекей 
болгондуктан мектепке їйлєр жакын болчу, сабака келбей калган 
окуучуларды агайыбыз тез эле жетелеп келээр эле. Айылга жаўы 
мектеп курулду, класстары кенен, терезелери чоў, полу краскалан-
ган, парталары окуучулардын жашына ылайык чоў кичине баары 
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жаўы, биз їчїн єтє кубанычтуу. Жетинчи классты жаўы мектепте 
окуй баштадык, убакыт єткєн сайын элдин турмуш шарты жак-
шыра баштады. Окуучулар їчїн биринчи жолу мектеп формасы 
киргизилди. Мектептин єзїнчє тартиби болор эле. Жолдор баткак 
ылай болсо дагы бут кийимиўди таза жууп, ак жаканы оўдоп, ак 
бантик, пионердик галустук тагынып келїї шарт эле. Мектепке ба-
руу биз їчїн майрамдай сезилчї, эч бир тажабай сабактан бир кїн 
калтырбоого аракеттенчїбїз.22-апрель Владимир Илич Лениндин 
туулган кїнї, ар бир мектепке пионердик сбор єтїлчї. 1966-жылы 
22 –апрель кїнї Ноокат району боюнча пионерлердин сбору єтїл-
дї, сбордо биздин класстан беш окуучу ВЛКСМ дын мїчєлїгїнє 
кабыл алындык.

1) Аманова Аиста
2) Жамантаев Зикирали
3) Кушбаков Маннап
4) Нурдинов Амадали
5) Сулайманова Мєтєбар
Ал кїнї райондун борборунда чоў салтанат болуп, оркестрдин 

коштоосу менен, райондук комсомол комитетинин биринчи сек-
ретары Мамат Койчукулов комсомолдук билеттерди тапшырды. 
Ошол мезгилде комсомолдун катарына єткєн окуучулар мектепте, 
коомдук жайларда тартиптїї, окууну жакшы єздєштїргєн, комсо-
мол жашына жеткен окуучуларды кабыл алчу. Мектепте даталуу 
кїндєрдє єздїк кєркєм чыгармачылыгына катышкан окуучулар 
концерт беришер эле, спорт оюндары, математикалык кечелер. 
Орозматов Кудайберди агайдын коомдук жайларда єзїндї кантип 
алыр жїрїї керек деген темада диспут єткєнї биз їчїн чоў таасир 
берчї. 

1969-жылы 10 –классты аяктап, балалык мезгил менен, окуу-
чулук кїндєр менен коштошуп учкан куштай тарадык. Балдар 
советтик армияга эл, жер їчїн кызмат кылууга кетишти. Кыздар 
колхоздун иштеринде иштешти, кээ бирлери окуу жайларда билим 
алышты. Бизди биринчи класстан онунчу класска чейин окуткан 
мугалимдерди эў жакшы окутуучу деп эсептейм. Алардын талык-
паган эмгегин, ак кєўїлдїгїн, кайраттуулугун, кєк жалдыгын 
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жана башка жогорку сапаттарына таазим этїї менен эстейбиз, оо 
дїйнєсї бейиш болсун! Ал эми Жунусов Абдинаби агайга бакты-
луу карылыкты, аманчылыкты каалайм. 1969-жылы Фрунзедеги 
Маяковский атындагы педагогикалык окуу жайга артта калган 
райондордон орто билими бар кыздарды чогултуп, райондон бир 
мугалим жетектеп алып барды, окуу жайга документтерибизди 
тапшырдык. Биз їчїн бир айлык даярдоо курсу уюштурулуп эк-
замендерге даярдандык. Биз кїткєн экзамендер башталды, жы-
йынтыгын угуп, приказдын чыгышын чыдамсыздык менен кїттїк, 
приказдан кийинки бактылуулук менин ємїрїмдєгї чоў бурулуш, 
жашоого болгон шыктанууну, кєптєгєн ой толгоолорду пай-
да кылды. Ошентип, студентик кїндєр єтїп жатты. Ємїрдєгї эў 
бактылуу мезгил, учур. Студенттик кїндєрдє кєп убактыў сабака 
даярдануу, экзаменди ийгиликтїї тапшырууга кээде бош убакта 
куратор эжеке Ырыз Кыдырова группа боюнча опера балетке, фи-
лармонияга, музейлер менен тааныштырып, бир жолу Казакстан-
дын борбору болгон Алма-Ата шаарына бир жумага экскурсияга 
алып барды, шаардын маданий борборлорун кєргєздї. Студент-
тик кїндєрдє кєп нерселерди билдик, кєрдїк, їйрєндїк. 1973-
жылы институтту бїтїп єзїм туулган айлыма келип, математика 
предмети боюнча иштей баштадым. Студенттик кїндєрдєн айыл-
га келип, бала багуу иштєє єтє оор болду, кээде єзїмдї чуўкурга 
тїшїп кеткендей сезчїмїн, бирок, турмуш бардык нерсеге кєндї-
рєт. Ар бир кесип ардактуу дегендей, ардактуу педагогдук кесипти 
отуз жыл аркаладым. Иштеген ишимде ийгиликтер, жетишпеген 
жагы, кээде рахаты да болду. Биздин кандай иштегенибизди окут-
кан окуучуларыбыз эскеришер. Союз мезгилинде математика са-
багы боюнча пландар, текшерїї иштери СССР боюнча бирдей тї-
зїлїп, “Математика в школе” деген журналга жарыяланчу. Союз 
тарагандан кийин єзгєрдї, мектептеги иштер гана єзгєрбєстєн 
жашоо шарт баары єзгєрдї, миграция кїч алды. Мектепте Кур-
банбаев Маккамбай агайдын коом таануу сабагындагы капита-
листтик мамлекеттердин чарбасы плансыз чарба тез-тез кризис бо-
луп турат. Ал эми социалисттин мамлекеттердин чарбасы пландуу 
чарба кризиске учурабайт деп окутканы азыр биздин айылга келип 



180

калды. Курбанбаев агай айткандай ,жашоо їчїн эмне єстїрсєў да 
ага суроо талап жок. Кеткен расходунан бир аз эле жогору болот. 
Макамбай агай окуткан плансыз чарбада жашап жатабыз. Биздин 
айылдын элдери эмгекчил, аракетчил, ынтымак адептїї, єкмєткє 
“ачка калдым” деп арызданбаган топуктуу элдин арасында жолдо-
шум Кушбаков Маннап экєєбїз эки кыз їч уулдун ата-энеси жы-
йырма неберенин чоў ата чоў энесибиз. Эл катары жашоодобуз, 
ємїр уланууда. 19-март 2019-жыл. Сулайманова Мєтєбар . 

24. Зийнат ЖУМАМАТОВА

ЄМЇР БАЯН

Мен Жумаматова Зийнат Ош областына караштуу Ноокат 
районунун Чечме-Сай айылында 1953-жылы 17-майда орто дый-
кандын їй-бїлєсїндє жарык дїйнєгє келгенмин. Мен биздин їй-
бїлєдє эў кичїїсїмїн. Менин эки эжем, бир агам болгон. Улуу 
эжемдин аты Пазилат, ортончу эжемдин аты Сабира, ал эми агам-
дын аты болсо Бекмурза. Тєрт бир тууганбыз. Мен 1959-жылы 
алты жашымда биринчи жолу мектептин ак босогосун аттадым. 
Менин биринчи мугалимим Тилебердиев Алымжан агай болду. 
Мага биринчи жолу А тамгасын їйрєтїп, алгачкы жолу колума 
ручка карматып жазганды їйрєттї. Агай сабак єткєндє єтє мээ-
рим менен айтып окутту. 2-класстан Курбанбаев Маккамбай агай 
4-класска чейин билим берди. Андан кийин Калинин орто мекте-
бинде окууну улантып, 1967-жылдан баштап Матибаев Абан агай-
дын класс жетекчилиги астында аябай соонун билим алдым. Мен 
1969-жылы орто мектепти аяктадым. 1970-жылы єзїбїздїн айылда 
жашаган Арапов Сабыр аттуу балага турмушка чыктым. Жолдо-
шум экєєбїз баш кошконубузга 49 жыл болду. Бул арада 3 жыл 
чабан, ал эми 20 жыл мал фермасында саанчы болуп эмгектен-
дим. Бул ортодо 7 балалуу болдук. Їч уулдуу тєрт кыздуу болдук. 
Балдарыбызды жакшы тарбиялап, жакшы билим алып берїїсїнє 
шарт тїзїп бердик. Азыркы учурда балдарыбыз турмушка чыгып, 



181

їйлєнїшїп бактылуу жашап жатышат. Азыркы учурда биздин жы-
йырма сегиз небере эки чеберебиз бар. Жолдошум экєєбїз ардак-
туу эс алуудабыз, пенсионербиз. Ар убакта бирге окуган классташ 
кыздар -балдарыбызды эстеп турам. Аларды эстегенде ар убакта 
балалык кездеги баскан турганыбызды, балалык кыялдарыбызды, 
бир партада отуруп сабак окугандарыбызды эстеп, балдарыма ай-
тып беремин. Азыр деле жєн отурбай бирге окуган кыздарыбыз 
менен тез-тез жолугушуп турабыз. Єзїм азыр 66-жашта болсом да 
баары бир балалыгымды эстеп, ошол мезгилге бир саамга кайта 
барып келемин. Мен бирге окуган балдар кыздарыбызга ар дайым 
бактылуу карылыкты каалаймын. 

24. Зикир ЖАМАНБАЕВ
 

ЄМЇР БАЯН

Мен Жаманбаев Зикирали Ноокат районундагы (мурдагы 
Беш-Бадам селолук совети) азыркы Кара-Таш айыл єкмєтїнїн 
Чечме-Сай айылында 1952-жылы 20-февралда колхозчунун їй-бї-
лєсїндє туулганмын. Жети жашыма чейин ата-энемдин колунда 
тарбияланганмын. Жети жашымдан тартып Чечме-Сай сегиз жыл-
дык мектебинин 1-классына кирип, окуй баштадым. Ошол убакта 
1-классты Таштак айылынан келген Тилебердиев Алимжан агай 
окуткан. Эсимде бар, эў жакшы окуган окуучуларды кєбїнчє кє-
тєрїп алып, эркелетээр эле. Кєрсє, Алимжан агай єтє жєнєкєй, 
кичипейил, боорукер агай болгон экен. Кийинчерээк 2-класста 
Курбанбаев Маккамбай агай окутуп калды. Єткєн окуучулук кїн-
дєрдї эстесеў єтє кызыктуу, єтє аянычтуу, дегеним, биздин їй 
мектептен єтє алыс эле. Мектепке келе жатканда адырларды ара-
лап, коркуп жатып араў келер элек. Анткени, жолдун бойлорунда 
їйлєр бирин-серин гана бар эле. 
Ошентип, 3-классты да бїтїрєйїн деп калдык. Эў жакшы оку-

ган уул-кыздарды пионерге єткєрчї. 3-класста биринчилерден 
болуп пионерге єткєнмїн. Башка окуучулар да пионерге єткєн. 
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Сбордо пионердик антыбызда айтып берип єткєнбїз. Ошол убак-
тан баштап кызыл галстук тагынганыбыз эсимде. 
Убакыт єтїп, жогорку класс да болуп калдык. Ошол мезгилде 

М.И. Калинин атындагы орто мектеп жаўы курулуп, толук бїтє элек 
мезгили болчу. Биздин класс да кыш куюп жардам бергенбиз. Агай-
лар бир уул, бир кыз кылып, шерик кылып койчу. Ошентип, бїтїр-
гєнбїз. Калинин атындагы мектепке 7-класстан окууну баштаганбыз. 
Ал кезде 7а жана 7б- класс болуп эки класс окуганбыз. Классташ бал-
дар кыздарыбыз бири-бирибиз менен єтє ынтымактуу мамиледе бол-
гонбуз. Ошол кезде окуучуларды кїзїндє айыл чарба жумуштарына, 
колхоздун жїгєрїсїнє алып барат эле. Бардыгыбыз бирден чыпта 
алып, кєтєрїп жїрїп жїгєрїнїн данын чыптага салып, толтуруп тєк-
чїбїз. Андан кийин эле пахта сезону башталат эле. Тєє-Моюн совхо-
зуна алып барат эле. Эрте менен туруп кечке чейин пахта терет элек. 
Кїндїн кеч киришин чыдамсыздык менен кїтєт элек. Себеби, кечин-
де тамактанып бїткєндєн кийин комуз, мандолин, чылдырман деген 
аспаптар менен ырлар ырдалып, бийлер бийленип єтє кызыктуу кїн-
дєр єтєєр эле. Ошол кїндєрї эстесек пахта мезгили да жаштыктын эў 
жакшы мезгили деп айтсак болот экен. 
Пахтадан келгенден кийин окуунун эў татаал мезгили башта-

лат эле. Ошол мезгилде биздин Калинин атындагы орто мектебине 
предметтерден кадрлар жетишпейт экен эле. Биздин мектепке ошол 
жылдары химия предметинен Бектенов Рахман агай Тельмандан, 
физикадан Орозматов Кудайберди агай Жапалак айылынан, орус 
тилинен Любовь Цыганкова эжеке, Оштон Кундуз эжеке, Исаева 
Сїйїн эжекелер жана башкалар келип окутушкан. Бектенов Рах-
ман агай келгенге чейин химиядан Мамытов Самат агай 7-класста 
окутуп калды. Химия сабагы болгон кїндєрдїн биринде сабакта 
тажрыйба жасайбыз деп калды. Бардык окуучулар тажрыйбаны 
чыдамсыздык менен кунт коюп карап турабыз. Бул тажрыйбабыз 
сууду натрий кїкїрт менен акырын кїйгїзїї эле. 
Бирок, агай сууга кєбїрєєк натрий металын салгандыктан реак-

ция тез жїрїп кетип кїйїп кетип, пробирка жарылып кеткен, ошол 
жасалган тажрыйба кїнї бїгїнкїдєй эсимден чыкпайт. Жогорку 
класска барганда химия сабагыдан Бектенов Рахман агай окутуп 
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калды. Мен айрыкча химия сабагынан окуткан Бектенов Рахман 
агайдын сабагына кызыгып калдым. Ошентип, кїндєр єтїп, жыл-
дар єтїп, он жыл бирге окуган классташтар менен да коштошоор 
мезгил келип жетти. 25-май бардык мектептерде акыркы коўгуроо 
кїнї єтїлєт. Биздин мектепте да акыркы коўгуроо майрамы бел-
гиленип агай-эжекелер, классташ балдар-кыздар выпускага сїрєткє 
тїшїп, коштошуп, ар кимибиз учкан куштай ар тарапка тарап кет-
тик. Ар бир кесип ардактуу демекчи, мугалимдик кесип да єтє ар-
дактуу эле. Бизди окуткан агай-эжекелерибиздин жїрїш-турушун, 
кичипейилдигин, боорукерлигин ак ниеттїїлїгїн, туура мамиле 
жасагандыгын чын кєўїл менен окуучуларды окуткандыгын карап 
жїрїп мен мугалимдик кесипти тандадым. 10-классты бїтїп, Ош 
мамлекеттик педагогикалык институтунун биология жана химия фа-
культетине тапшырдым. Жогорку окуу жайга тапшырышыма бизди 
7-класстан 10-класска чейин класс жетекчи болуп окуткан Матибаев 
Абан агайдын да эмгеги чоў. Анткени, тарбиялык саптарда “Ар бир 
кесип ардактуу”, “Келечекте ким болгуў келет?” – деген темаларда 
сочинения жаздыраар эле.Мен ушул тарбиялык сааттардан абдан 
таасирленип, мугалимдик кесипти ардактуу деп тандаганмын. 

СТУДЕНТТИК КЇНДЄРДЄН БИР ЭЛЕС

1968-1969-окуу жылдарында 10-классты бїтїрїп мугалимдик ке-
сипке тапшырдым. Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун 
биология жана химия факультетине тапшырып єттїм. Ошол эле 
жылы досум Мамаюсупов Ємїрзак физика-математика факульте-
тине тапшырып єттї. Єткєндєн кийин институттан айыл-чарба жу-
мушуна алып барды. Биздин факультетти Єзгєн районунун “Айгыр-
Жал” совхозуна алып барды. Тамеки экпеген райондордон келген 
абитуриенттер ийне кармашын да билишпейт экен. Тамеки тизишти 
ошол жерде биз ноокаттыктар їйрєткєнбїз. Тамеки тизилип бїткєн-
дєн кийин жиптерди (уваган дечї элек) илишкенди да эч ким билбейт 
экен. Кєпчїлїгїнє їйрєттїм. Айыл-чарба жумушунда бир айга жа-
кын болдук. Жумуш да бїттї. 1-сентябрь кїнї окуу башталат. Ошон-
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дуктан, 1-сентярбга чейин жатакана таап коюш керек эле. Жатакана 
алганы барсам орун калбай калыптыр. Алыскы райондордон кел-
ген студенттерге берип коюптур. Жатакана издеп жїрсєм Ємїрзак 
классташым, досум жолугуп калды. “Эмне жїрєсїў?”- деди жатакана 
калбай калыптыр дедим. “Анда мен жатакана алып койгонмун, жа-
такана тапканча менин комнатамда экєєбїз жашап турабыз” деди. 
Ошентип, жатаканага караўгыда келип терезени ачып кирип, экєє-
бїз бир кроватта жатып, эрте менен чыгып кетет элем. Экєєбїз бир 
кроватта тыгылсак да кысылып жатып таўды аттыраар элек. Кийин-
черээк квартира таап чыгып кеттим. Ошондуктан, ошол мезгилдеги 
классташымдын, досумдун боорукерлигин, ак ниеттїїлїгїн, адам-
герчилигин, чынчылдыгын, сабырдуулугун єтє сыйлаймын. Азыр 
деле Ємїрзак мени жакын дос катары кєрбєсє да, мен їчїн жашты-
гыбыздагы дос боюнча жїрєгїмдє тїбєлїккє сакталып кала берет. 
Биофактын студенттери менен физматтын студенттери бир кор-

пуста окуйт элек. Биофак 3-этажда, физмат 2-этажда окушаар эле. 
Экєєбїз биринчи курста окуганда кїн сайын, саат сайын 2-3 этаж-
га звонокто чыгып-тїшїп жолугуп турчубуз. Сабак бїткєндєн ки-
йин бир жерден тамактанаар элек. Дем алыш кїндєрї Сулайман 
тоосуна башка тааныш студенттер менен бирге чыгат элек. Био-
фактын ботаникалык багына барып, дем алат элек. Ошол жерде 
сїрєттєргє тїшїп, кєп жакшы студенттик кїндєрдї єткєргєнбїз. 
Курсубуз жогорулаган сайын азыраак жолугушуп калдык. Бирок, 
экєєбїз жакшы мамиледе элек. Мен окуудан келгенде Ємїрзак 
досумдун їйїнє кєп эле барып жїрдїм. Ємїрзактын апасы менен 
менин атам бир класста окушуп, классташ болгон экен. Ата-энеле-
рибиз да бири-бири менен жакшы мамиледе эле. 

ЇЙ-БЇЛЄМ ЖЄНЇНДЄ

Ошентип, кїндєр єтїп, жылдар єтїп 5-курста окуп жїрїп 1973-
жылы ноябрь айында биология факультетинин 3 – курсунун сту-
денти Ала-Бука районунан келген Темирова Турдубї аттуу сту-
дент кызга їйлєндїм. Кудайга шїгїр, эки уул, эки кыздуу болдук. 
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Азыркы кїндє 16 неберебиз бар. Бир кызым, бир уулум жогорку 
маалыматтуу. Кичине кызым Кара-Таш айыл єкмєтїндє статист-
экономист болуп иштейт. 1 кыз, 1 уулум дыйкан чарбада иштешет. 
Аялым экєєбїз уулдуу, кыздуу, неберелїї болуп бактылуу кїн-
дєрдїн кєбїн бирге єткєрдїк. Бирок, эў єкїнїчтїїсї аялым 2009-
жылы 17-ноябрда ооруп жїрїп, шум ажал арабыздан алып кетти. 
Аллахым жайын жаннаттан кылсын, акыретин абат кылсын деп, 
Алладан гана сурап дуба кылабыз. 

ЖУМУШУМДУН БАШТАЛЫШЫ

1974-жылы июль айында институтту бїттїм. Турмуштун татаал 
жолуна тїштїм. Август айында жумушка кирїї їчїн райондук би-
лим берїї бєлїмїнє буйрук алганы бардым. Барсам, РайОНОнун 
башчысы Расулова Мамлакатхан деген эжеке экен. Абдимитал 
Паязов деген досубуз иштейт экен. Парпиев Абдижамал деген агай 
башкы инспектор болуп иштейт экен. Агайга кирдим. Ал убак-
тарда алыскы жердеги мектептерге кадрлар жетишпейт эле. Мен 
єзїм окуган Калинин мектебине иштеймин десем, орун жок деди. 
Алыскы “Ынтымак” орто мектебине хим-биолог мугалими керек 
деди. “Ынтымак” орто мектебин ар кимден кайсы жерде экендигин 
сурап билдим. Кээ бирєєлєр менен сїйлєшсєм “Ынтымак” орто 
мектеби Кызы-Кыя шаарына жакын жерде турат. Окуучулары 
бир аз хулиган деп айтышты. Ал мектепке барбай эле коюш керек 
деди. Ойлонуп калдым. Ошентип, 15-август кїнї мектепти барып 
кєрїп келейин деп Кызыл-Кыя шаарына келдим. Келсем, Кызыл-
Кыя Беш-Буркан деген автобуз каттайт экен. 2- саатта бир жолу 
болот экен. Автобуска тїшїп, мектепке бардым. Мектепте эч ким 
жок экен. Башка кїнї келейин деп автобус токтоочу жайга келип, 
отурдум. Эмне кылуу керек деп ойлонуп отурдум. Ойлонуп отур-
сам жогору жактан узун бойлуу, сары тору чачы мойнуна тїшкєн 
жигит келе жатат. Карап туруп жїрєгїм зырп дей тїштї. Чын эле 
тартипсиз балдар экен деп ойлонуп отурдум. Бул жерде квартира-
да жеке жашап иштесем кандай болот экен деп ойлонуп отурдум. 
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Аялым институтту бїтє элек эле да. Узун бойлуу жигит келип эле 
эмне отурасыў бул жерде?- деди. Кимди кїтїп отурасыў деп сенси-
реди. Мен чочуп кеттим. Бул жерге иштегени келдим дедим. Кайсы 
жерге иштегени келдиў? –деп дагы сенсиреди. Мектепке мугалим 
болуп иштегени келдим дедим эле унчукпай жер карагансып калды. 
Оюмда автобус тезирээк эле келип калса деп чыдамсыздык менен 
кїтїп отурдум. Эси -дардым тез кетип калыш болду. Ага чейин ав-
тобус да келип калды. Токтоору менен жїгїрїп эле чыгып кеттим. 
Їйгє келгенге чейин ар нерселерди ойлонуп келдим. Бирок, мейли, 
хулиган балдар болсо да, иштей берем деген чечимге токтолдум. 
Ал убакта мен да жаш толуп турган убагым эле. 1974-жылы 22-ав-
густ кїнї “Ынтымак” орто мектебине буйрук алып, 25-август кїнї 
барып директорго жолугуп, квартира алып ишке кириштим. Са-
бактарды бєлїштїрїп, мага 10-класстын химия сабагын беришти. 
1-сентябрь кїнї 10-классына химия сабагына кирдим. Кабинетке 
кирип саламдаштым окуучулар менен. Саламдашып карасам мага 
сенсиреп келген баякы сары узун бойлуу бала эў акыркы партада 
башын жерге салып отуруптур. Баягы мени сенсиреп келген бала 
окуучу турбайбы деп ойлоп калдым. Ошол убактагы окуучулар аб-
дан (здоровый) чоў-чоў, бою узун болоор эле. Дагы ойлонуп кал-
дым, бул балдар менен кантип тил табышып кетем деп. Окутуп, 
мамиле кыла баштадым. Абдан тартиптїї, жоош жакшы балдар 
экен. Тєє-Моюн совхозуна кїзїндє пахтага бардык. Пахтада эў 
жакшы мамиледе болуп, достошуп калдык. Кийинчерээк єзїбїз-
дїн айылга которулуп кеттик. Азыр да ошол окуучулар мени кєр-
гєн жерде абдан жакшы сыйлашып учурашат.

1976-жылы аялым институтту бїтїп “Ынтымак орто мектеби-
не хим-биолог мугалими болуп буйрук алды. Экєєлєп “Ынтымак” 
орто мектебинин окуучуларын окутуп, тарбияладык. “Ынтымак” 
орто мектебинде 1974-жылдан 1982-жылдын июнь айына чейин 
иштедик. Биз Ынтымак айылынын элинде иштеп жашаганыбызга 
ыраазыбыз. Бардыгына рахмат айтабыз. Эли єтє адамгерчиликтїї 
эл.

1982-жылдын 22-августунда Калинин атындагы орто мектеби-
не хим-биолог мугалими болуп которулдук. Мектепке келгенден 
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баштап коомдук иштерге активдїї катыштым. Келип эле саясий 
окуунун жетекчиси,элдик контролдун председатели, мектептин 
профсоюз коммитетинин председатели болуп иштеп жїрдїм. 
Окуучуларды химия-биология сабагынан окутуп жїрдїм. Окуу-

чуларды олимпиадаларга даярдап, райондук областтык деўгээлге 
чейин чыгардым.

1985-жылы район боюнча “Биологиялык участкалардын кароо” 
сынагы болгон. Райондук семинар єткєргєнмїн. Кароо-сынакта 
Калинин орто мектебинин окуучуларынын єстїргєн єсїмдїктєрї-
нїн тїшїмдїїлїгї жогору болуп, райондо биринчи орунду алган. 
Областка кєргєзмє уюштуруп бардык. Областта 3-орунду ээлеген. 
Андан кийин Фрунзеге барууга жолдомо алган. Кыргыз Респуб-
ликасынын жетишкендиктеринин кєргєзмєсїнє (ВДНХга)барып 
келгенбиз. Менин эмгегимди жогору баалап, “Старший учитель” 
– деген наам берилген. Айлыгызга 15% акча кошуп берет эле. Ки-
йин союз бузулгандан кийин кошумча акча тєлєнбєй калган. Ка-
линин атындагы орто мектебинен “Чечме-Сай” орто мектебине 
1993-жылдын 22-октябрында окуу бєлїмїнїн башчысы болуп ко-
торулдум. 2011-жылдын сентябрь айына чейин иштедим. “Чечме-
Сай” орто мектебинде иштеген мезгилде да окуучуларды тарбия-
лап окутууда да кєп иштерди аткардым. Ушул иштеген иштерим 
жогору бааланып мектеп тарабынан, айыл єкмєтїнєн, РайОНО-
дон, облОНОдон, Билим берїї министрлиги тарабынан Ардак 
Граммоталар менен сыйландым. 2014-жылы “Эл агартуунун мык-
тысы” наамы берилди. Аткарган эмгегимди баалап сыйлагандыгы 
їчїн єкмєткє чоў рахмат деймин. Учурда ардактуу эс алуудамын. 
Мындан ары да Аллахым узун ємїр, чын – ден соолук берсин. Бал-
дар-кыздарымдын, келиндеримдин неберелеримдин жакшылыкта-
рын кєрїштї Аллахым насип кылсын! 
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МАМАЮСУПОВ Ємїрзак Шеранович

ИЛИМПОЗДУК, КООМДУК, 
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАРДА

Калинин орто мектебинин бїтїрїїчїсї (1969), Ноокат мате-
матикалык билимкананын негиздєєчїсї (1989) жана илимий же-
текчиси Мамаюсупов Ємїрзак Шеранович – физика-математика 
илимдеринин кандидаты (НГУ, 1985), ага илимий кызматкер (1988, 
ВАК СССР), юрисприденция магистри (1999, КГНУ), Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик кызматынын їчїнчї класстагы мам-
лекеттик кеўешчиси (2001).
Математика, экономика, билим берїї, дин жана саясат боюнча 

30 дан ашык илимий эмгектер жана китептердин автору. 3 аспи-
ранты кандидаттыгын коргогон, бир канча диссертациялык иш-
терге илимий кеўешчи. 
Аяктаган окуу жайлары: Ош педагогикалык институту (артык-

чылык – “кызыл” диплом), Новосибирск мамуниверситети (аспи-
рантура), Кыргыз мамлекеттик улуттук университети (магистра-
тура), Ташкент эсептєє борбору (программалык “Форт” тили), 
Колорадо экономика институту (АКШ, Денвер. Децентрализация). 
Илимий конференцияларда талкууга катышуу: Новосибирск 

(ВЦ СО АН СССР), Литва (Вилнюс, Друскинакай), Болгария (Со-
фия), Казакстан (Алматы), Єзбекстан (Ташкент, Самарканд). Эл 
аралык математикалык олимпиадаларды єткєрїїгє катышуу: Єз-
бекстан (Анжиян. Ташкент), Казахстан (Алматы), Россия (Новоси-
бирск), Кыргызстан (Ош, Фрунзе, Токмок) ж.б. 
Кыскача стажировкалар жана семинарларга катышуу: инвес-

тиция маселелери (Вашингтон, АКШ), чек аралар жана миграция 
проблемалары (АКШ – Сан Диего, Ниагара, Нью-Йорк ж.б., Ка-
нада, Мексика), суу келишимдери (Индия: Дели, Агра), коопсуз-
дук (Бельгия – Брюсель, Франция- Париж), нефть жана газ (Греция 
– Афины), ВТО (АКШ – Вашингтон), толеранттуулук (Германия- 
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Дрезден), кредиттик келишимдер (АБР – Манила, Филиппин), 
экономикалык форум (Турция – Анталия), билим берїї (Турция – 
Анкара, Адапазары, Измир, Истамбул, Гебзе ж.б.), єз ара кызмат-
ташуу (Малайзия – Куала Лумпур, Пенанг; Индонезия – Джакарта, 
Филипины – Манила), єз ара жардамдашуу (Дубай, Мекка, Меди-
на, Джидда) КМШ єллкєлєрдєгї жолугушуулар (Астана, Алматы, 
Ашхабад, Тбилиси, Минск, Киев, Москва, Барнаул, Тоолуу Алтай 
ж.б.), достук кыдыруулар (Кытай: Їрїмчї, Кулжа, Аксуу, Кашкар, 
Кызыл-Суу, Ак-Чий, Улуу-Чат ж.б.).
Бул окууларга, семинарларга атайын долбоорлордук каражат-

тары колдонулуп, мамлекеттик бюджеттен акча дээрлик жумшал-
ган эмес. Мындай долбоорлордун негизинде ноокаттык аракетчил 
жїздєгєн адамдар бизди їйрєтїїбїз менен алыскы жана жакынкы 
чет єлкєлєрдї кєрїп келишїїдє. 

Аскердик кызмат єтєгєн жерлер: Камчатка – Елизова, Петро-
павловск – Камтачск, Владивосток, Якутск, Магадан.

Сыйлыктары: Даўк медалы, їч юбилейлик медалдар, “Билим 
берїїнїн мыктысы”, ар тїрдїї грамоталар.

Иштеген кызматтары: 
• Ноокат районунун Кара-Таш айлындагы Калинин (азыркы 

Мамыров) орто мектебинин математика мугалими;
• Кыргыз Илимдер академиясынын математика институтунда 

ага илимий кызматкерлик даражага чейин иштеген;
• Новосибирск университетинде стажировкада, аспирантура-

да окуган;
• Кыргыз Республикасынын Мыйзам чыгаруу жыйынынын 

депутаты, парламентте инвестициялар жана экономикалык 
реформалар комитетин башкарган;

• Илим-билим министринин биринчи орун басары кызматы;
• Президенттин мыйзам чыгаруу жыйынындагы толук ыйга-

рымдуу єкїлї кызматы; 
• Єкмєттїн алдындагы дин иштери боюнча агенттиктин (ко-
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миссиянын) кєп жылдары жетекчилик (директор) кызматта-
ры;

• Жогорку окуу жайларда жогорку математика боюнча са-
бактарды єтїї, банктар менен иштєє, билимканаларга или-
мий жетекчилик кылуу багытында иштєєнї улантуу. 

Билимкана жєнїндє жазылган китептер:
1. Замир Єсєров. Ноокат билимканасы XXI кылымга саякат, 

Бишкек, 1995-ж, 60б.
2. Аттокурова А.Дж. Математикалык багыттагы “Ноокат” би-

лимканасынын летописи. Ноокат , 2010-ж, 160б.
3. М.Сабыров. Ноокат математикалык билимканасы. Бишкек, 

2016-ж, 224б.
4. Є.Мамаюсупов. Кылымга тете студенттик жылдар, Бишкек, 

2018-ж, 48б.
5. Социалдык тїйїндєрдє: 1) Ютуб – Мамаюсупов О.Ш. Бейне.
2) Азаттык. Мамаюсупов О.Ш. Ар бир їй-бїлє билимкана бо-

луусу керек (аудио, видео). 
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Редактору Сабыров Мамат
Корректору ???

Мукабасын жасалгалаган ???
Компьютердик калыпка салган Нурлан Кыдыков

Офсет кагазы. Кагаздын форматы 60x84 1/
16

.
Кєлємї 12 басма табак.
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Є.Ш. МАМАЮСУПОВ, Б. МАЛАЕВА, З. ЖАМАНТАЕВ
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