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(Хирург Залина КАРИМОВАга)

ксакалдан ак 6:

Эмгек ардагери Мелис Мусаев Бишкек 
шаарындагы Улуттук госпиталдын 
№ 2 кездун микро хирургиясы 
белумунун жалпы жамаатына, анын 
ичинде кезуне операция жасаган 
хирург Залина Каримовага арнап 
келендуу ыр турмектерун жазып 
келиптир. Баарын бере апбасак дагы 
акын аксакалдын жаш хирург Залина 
Каримовага берген ак батасын "Кыргыз 
Туусунун" окурмандарына сунуш

кылып, келечектуу жаш дарыгерибизге 
ийгиликтерди каалайбыз.

Ак батада эл берген касиет бар, 
Адамдын багын ачып, жолго салар. 
Башынан келе жаткан ырасым бул, 
Бата алгандар дайыма бакыт табар.

Кербей калган кезумду ачып берген, 
Кез доктур Залинага берем бата. 
Адамдарды арылткан сокурлуктан, 
Анан дагы, ал иштеген жамаатына.

Залина Каримова, айланайын, 
Алтын колуц эч убакта талыбасын, 
Адамдарга жакшылыгын дагы'уласын. 
Аман болуп, элице кызмат кылгын, 
Ата-энец сени тапкан карыбасын.

Узунемур, ден-соолугуц бекем болуп, 
^  ©лкебуздун эли менен жашоо оцолсун. 

Эл батасын эгерим кур койбогон, 
Тецирибиз батабызды тез колдосун.

Мелис МУСАЕВ, ардагер

Кубанычтуу кабар

в т к е н  аптада Саламатты к: - '  •
сактоо министри Алымкады р  
Бейшеналиев менен Кы ргы з-Турк  
"М анас" унпйверситетинин ректору  
Алпаслан Ж ейланды н ж ол угуш уу с у  
болду. А талган университетте ©з 
клиникасына ээ болгон медициналык 
ф акультеттин курул уш у башталганы  
ж атат. Курулуш  иш терин эртерээк  
баштоо у чун  Кы ргы зстан менен  
Туркияны н б к м е т т е р  аралык 
комиссилсы тузулм вкчу.

Комиссиянын ишинин жыйынтыгы 
менен университеттин камкорчу- 

лар кецеши имараттын сметалык баасын 
бекитип, курулуш иштери учун керектуу 
каражаггарды белууге тийиш. Ал эми 
университеттин администрациясы куру
луш талап кылган бардык жумуштарды 
уюштуруу милдетин алып жатат. “Бул 
Европанын медициналык билим беруу 
улгусундегу эц алдыцкы технологиялар 
менен жабдылган ден соолук борбору 
болууга тийиш. Ал езунун клиникасына, 
лабораторияларына ээ болгон Кыргыз- 
стандагы алгачкы медициналык жогорку 
окуу жайы курулат деп умуттенуп жата- 
быз”, -  деди ректор, профессор Алпас
лан Жейлан.

Жолугушууда министр А.Бейшеналиев 
университеттин окуу процессинин даярды- 
гын керуп чыкты. Корпустардын, ден соо
лук борборунда курулуп жаткан коронови- 
русту тастыктоочу лабораториянын жана 
университеттин жалпы лабораториялары- 
нын абалы менен таанышты. Министр ме
нен ректор медициналык билим беруу жа
на лабораториялык-диагностикалык кыз
мат керсетуудегу эки тараптуу кызматта- 
шууну талкуулашты. КТМУнун жетекчи- 
лиги аталган министрликке дары-дармек 
турунде гуманитардык жардам берди.

Бел гилей кетсек, 2018-жылы Тур
киянын Президенти Режеп Тайип Эрдо
ган Кыргызстанга расмий иш сапары ме
нен келгенде КТМУнун медициналык фа- 
культети учун курула турган имараттын 
пайдубалына капсула салууга катышкан.

Жакынкы арада жарандарды булжер- 
деги ден соолук борборунун базасында 
орнотулган ПЦР-анализден еткерууну 
баштоо пландаштырылып жатат. Бугунку 
кунде анда лабораториялык жабдыктар 
орнотулуп жаткандыгы маалым болду. 
Калктын социалдык жактан аялуу белугун 
ПЦР-анализден еткеруунун тартиби Са
ламаттык сактоо министрлиги тарабынан 
иштелип чыгышы кутулууде.

Айзат ТАЛ АСБАЕВА, 
Медиа Манас

медициналык факультет курулат

влгендер баркталмайын, тируулвр дацкталбайт

Айтмат Исраилов жетектеген “Молдо 
Нияздын урпактары” деген коомдук уюм- 
дун мучелеру болушкан жаштар акын- 
дын чыгармаларын окуп жайылтууга ка- 
туу белсенип жатышат. Молдо Нияздын 
уцкуру оцдолуп, ал жашаган там иретке 
келтирилип, багы тосулуп, сеегу турган 
мазарга езбек достордун колдоосу ме
нен таш белгилер коюлуп, Кызыл-Булак 
айылына чоц эстелиги орнотулганы ту- 
рат. Анын татыктуу алып журген мектеп- 
гимназиядагы музейи улам жацы экспо- 
наттар менен толукталып келет.

Эскеруу кечесинде залкардын 
2023-жылы белгиленчу 200 жылдык 
мааракеси республикалык жана эл ара
лык децгээлде еткерулуп, республика
лык телеканалдардан даректуу фильм 
керсетулуп, илимий конференциялар 
уюштурулса деген сунуштар айтылды. 
Калайыктын колдоп-кубаттоосу менен 
Кетерме айыл екметунун аталышын Мол
до Нияз атындагы айыл екметудепкото- 
руу сунушталды.

Адылжан ЖАЖАНОВ, Кыргызстан 
Журналисттер Союзунун мучесу

молдо Кабыл, молдо Имарали деген ис
лам динин жайылткан инсандарды окут- 
кан, Молдокем агартуучулук менен бир- 
ге езунун санаттарын жыйнап, мукаба- 
лап чакан китептерди даярдап эл арасы- 
на таркаткан. Ошол мезгилде, ете татаал 
кыйчалыш учурда азыркы Кыргызстан, 
Эзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай 
мамлекеттеринин бир белугун дервиш сы- 
мал кыдырып, Маргалан менен Кокондо- 
гу, Кашгар менен Кара тегиндеги медре- 
селерден илим алып ичкиликче аван со- 
зуп, философиялык кез карашын жайылт
кан. Кептеген тарыхый урунттуу окуялар- 
га кубе болуу менен бирге аларды жеке 
кез карашында калыс чагылдырган. Акын- 
дын Даткайым, Курманжан датка, деги эле 
аялзаты тууралуу лирикалык ырлары эл- 
дик ашыглык ырларынын децгээлинде ту- 
рарын баса белгилей кетели. Энциклопе
дист тарыхчы жана саякатчы катары Ан- 
жиян кетерулушу, Ташкендин алдындагы 
падышалык орус аскерлери менен кокон- 
дуктардын салгылашы тууралуу ырларын 
тарыхчылар ез оруну менен ылайыктуу 
пайдаланышса оц болор эле.

Зскеруу зыяпатында залкар акын- 
дын чыгармачылыгынын изилде- 

ниши, анын санаттарынын Кыргыз Респуб- 
ликасынын Улуттук Илимдер академия- 
сынын Чыцгыз Айтматов атындагы тил 
жана адабият институтунун демилгеси 
жана талыкпай эмгектенген илимий кыз- 
маткер, адабиятчы, Омор Соороновдун 
улкен аракети менен Молдо Нияздын ыр
лары “Залкар акындар”, “Эл адабияты”, 
“Кыргыз адабиятынын тарыхы” жана “Кыр- 
гыздар” сериясынан езунун татыктуу ор- 
дун алганы белгиленди. Анын чыгарма- 
чылыгы Ош, Ысык-Кел мамлекеттик уни-

верситеттериндеги, Улуттук илимдер ака- 
демиясындагы окумуштуулар тарабынан 
изилденип алты кандидаггык диссерта
ция жакталды. Молдокемдин чыгармачы- 
лыгы туурасында окуу китептеринде маа- 
лыматтар бериле баштады. Залкардын 
емур жолу туурасында китеп жазылууда.

Молдо Нияз 1823-жылы Кадамжай- 
дын Кара-Дабан деген жеринде жарык 
дуйнеге келип, болжол менен 1900-жылы 
дуйнеден кайтып, сеегу Шаймердендеги 
керустенге коюлган. Ак-Кыя айылында- 
гы уцкурде ал XIX кылымдын орто чени- 
нен тартып молдо Айдар, молдо Эрмек,

Кыргыз жазма поэзиясынын баштоочусу 
залкар акын Молдо Нияз Зрназар уулун 
эскеруу кечеси Кадамжай районунда болуп 
отту. Бул иш-чара "Молдо Нияз мурастары" 
коомдук фондунун демилгеси менен 
уюштурулду. Ага Бишкек, Ош, Кызыл-Кыя 
менен Баткен шаарларыиак чакырылышкан 

адабиятчылар, акындын чыгармачылыгын изилдэечулвр, коомдук ишмерлер, Баткен 
облсундагы кыргыз екметунун екулчулугунун, Кадамжай райондук мамлекеттик 
администрациясынын, жергиликтуу айрым айыл вкмоттерунун екулдвру катышышты.
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