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САЯСАТЧЫ МУРҮНДАР
(ДҮЙШЕЕВДИН «МҮРҮНДАРЫН» ЖАҢЫРТАБЫЗ)

«Ж ы рт ы к көпнөк, жыртык шым этибизде, 
Ж ы рт ы к мурун ж алпайган бетибизде». 
Сагыз чыкнас өлкөдө жашап жаткан, 
Саясатпчы мурундар эсибизде..:

Акаевдинкаш ка баш, качкынмурду,
Акаева М айрамдын ачкыл мурду,
Ала-Төогө келалбай жетимснрейтп 
Айдар менен Берметптпин баскып мурду.

А л  ортпөдө кунөөгө, канга батпкан,
А р  бир кыргыз ашатпып, каргап атпкан, 
Беларустпун «сазынан» орун алды  
Бакиевдин муруну жанга баткан!

А  М аксимдин муруну Аондон менен,
Абдан ынак, жакын дейт чоңдор менен. 
Ээнбаги, канкор Ж аны гит ы н мурду болсо, 
Ээн-эркин сейилдейт чоцжолменен...

Айтор, бир тпоп мурун бар кармалбаган, 
Абийир, намыс, эл-журтптан арданбаган. 
Д айы ны  жок негедир... Тируу бекен, 
Д аниярды н муруну дардацдаган?!

А нданары  дептперди барактасак,
Азыркы «чоцмурундар» ш аракташат. 
Аскар менен Курманбек жолдо калып, 
А ларэлди  чогулуп каракташ ат!

Дердецдете көтпөруп көктсө мурдун,
Дем аЛгдырбайтп айрымдар көпкөн мурдун. 
БироК «көпкө» жеткирбей т алкалаш т ы, 
Бабановдун бизнесмен, өпкө мурдун!

К анча мурун жарылып, канап турду, 
К анчамурун ырсайып карап тпурду, 
Креслодон манчыркап кулаганда 
Келдибеков мырзанын манап мурду.

К айсы лмезгил болбосун аманж ашап,
Кээ бир эпчил мурундар манацдашатп. 
Ж антөрөнун мурунун көпчулукэл:
«Жемкор, кыйды, кыйтыр»,- депжамандашат.

Бу чоцдордун тпоктполбой шокмуруну, 
Бирин-бири чукулайт бокмуруну.
Бабановду же өзунж айлайт бир кун,
Болот Ш ердин коргошун « ок» муруну!

Эх, мурундар, мушташып, атышууда,
Эх, мурундар, чет элге качышууда!
Байсаловдун муруну т абыиш акт уу -  
Б илим  алган тыцчыдай АКШ да...

Көпмурундар кыйналып, келтек жегиетп,
Көбу оцой бийликке келсек дешетп.
Ташиевдин мурунун тпалдоочулар:
«Төшу туктуу, чоцмуштум, т ент ек»,- дешет.

Кайсыл ажо келсе да эленбеген,
«Кой, козуга кубөлук берем» деген, 
Ж апаровдун мурунуукмуш тура, 
«Ж анчы са» да баардыгы кебелбеген...

А л  кеп эмес... Андайлар батстпылуу да, 
Андан көптпу жегендер аш кылууда. 
Аксыжактпан пикетке чыгабыз деп, 
Азимбект нн муруну шаштырууда!

Элге-журтка көрсөтуп «кереметти», 
Эх, бир кезде дуц тсылган тегеректи, 
Эмнегедир муруну Өмукенин 
Эцсей берет «курменен керебетптпи»...

Тушпөсхандар муруну «сабак» болду, 
Тулеевднн муруну камак болду.
Экс-ажо Розанын бучутсмурду,
Этси жылга жетппестпен « тпалак»  болду.

Сасыктпумоо илдетпи тпуюлууда, 
Саясатчы мурундар сутолууда. 
Арстпанбектпин муруну: «Кыш  болбойтп», 
Айтптсанменен, баары бир куюлууда...

Ырас, кундө өзгөруп кубулган бар,
Ырас■, атыж ацыданугулган бар. 
Убагында дуцгурөп, бирок бугун,
Унутулуп бараткан мурундар бар.

детг,

Жунусовдун обоичу, өрукмурду,
Ж оголгонун көпчулук тсөруп, тпуйду.
«Фронтп» ачып майданда тсурман болгон, 
Феликстин «саясий өлук» муйду...

Ж ет им т и жыл тырсыйып желиндеген,
Ж ерге тпушсө мурундар желимдеген. | .
М асалиев Исхатстпын мурду дале,
Мавзолейде журөтп дейтп А енин  менен.

Мотпуевдин жулунган «ою н» мурду,
М аанай жоктпо кулкугө тпоюндурду.
Коогалацда «керектпен чыктпы» баса,
Конгантпиев дегендин чоюнмурду...

Мурундар бар курч тпнлдуу, чагылгандай, 
Мурундар барунчукпас, жарымжандай. 
Мадумаров мырзанын кылычмурду,
М енменсинген ооруга кабылгандай...

Эмне дейбиз, негиз жок калн  айтууга, 
Эгемендикай, жылды картайтууда.
Элин, жерин, энеснн сатын ийчу,
Эх, мурундар, мекенднжалнайтпууда...

М азасы жокмурундар мурунтпуктпайтп,
Мурдум бутпуп, тпантнакыр бугум чыкпайтп. 
К ы йынчылык колкодон алган кезде,
Кыргыздардан эмнеге М У Р У Н  чытспайтп?!

Алтпынбек Исмаилов
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Э р к е к т а н а н ы н  т ө р т  
мезгили:

Бозулан: аялзатты көзү 
менен узатат.

Ж игит: аялзатты үйүнө 
чейин узатат.

Ж аш а п  калган  эркек: 
аялзатты  үйүнөн чыгарып 
узатат.

Абышка: аялзатты көзү 
менен узатат...

«ДАТКА-КЕМИН» ЖЫИЫНТЫКТАЛУУ 
АЛДЫНДА ТУРАТ

Ж алал-А бад облусунда «Д атка-Кем ин» электр 
чубалгы линиясы ны н акыркы тирөөчүнүн фунда- 
менти куюлду. Ушулжумуш ту аткаруу үчүн асканын 
боорунан узундугу 3 чакырымга созулган атайын жол 
салынды. Белгилей кетчүнерсе, «Д атка-Кемин» ли- 
ниясы бою нча салынган бардык 929 тирөөчтөргө 
бара турган атайын жолдор салынды. Учурда алар- 
дыи-дээрлик көпчүлүгүндө орнотуп м онтаж доо жу- 
муштары аяктап, 5 ганатирөөчтүн жумуштары жы- 
йынтыкталуу алдында турат. Ж алпы сы нан  405 ча- 
кырымга созулган линияны н 334 чакырымына зым 
тартылып бүттү.


