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Жыл тогошордогу собол

Ректор, профессордон сальн

Окуу жайда 
Сизди кубанткан  ̂
жакшылыктар? м

К ы ргыз-Түрк 4| 
«Манас» ' V  

уииверситетинин 
ректору, 

проф ессор 
Себахаттин 

Балжы:
-  2016-жылы Кыргыз-Түрк 

«Манас» университетинин ий- 
гиликтери, Кыргызстандагы эң 
алдыңкы жогорку окуу жай- 
лардын катарында болушу, 
интернационалдаштыруу жа- 
атында жетишкендиктери зо- 
болобузду көтөрүп, кубаныч 
тартуулады.

Азыркы учурда Борбордук Азия университеттер ассоциация- 
сына төрагалык кызматы мага жүктөлгөн. Мындан ары да окуу 
жайдын Орхон процессине кошкон олуттуу салымын артгырууга, 
Түрк дүйнөсүнүн билим берүү тармагында көрсөткөн кызматта- 
рын өнүктүрүүгө аракетибиз арта бермекчи.

Келаткан жылда Түрк дүйнөсүнүн элин, жалпы эле кыргызстан- 
дыктарды жаңы жылы менен куттуктап, ден соолук, бардарчылык, 

:акшылыктарды каалап кетмекчимин.

п
Жыл тоГошордогу собол

Башкы доктурдан ден соолук

Жылды камтип 
жыйынтыктадыңыз?

Саламаттыкты сактоо м инистри 
Талантбек БАТЫРАЛИЕВ:

-  Жалпы бардыгыңыздарды 
кирип келген Жаңы жылыңыздар 
менен куттуктап, өлкөбүздүн 
башкы доктуру катары ар 
бириңиздерге чың ден соолук, үй- 
бүлөдөгү ынтымак-ырашкерлик 
каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. 
Албетте, мага оерилген мындай 
учурдан пайдаланып, бүтүндөй 
эмгек жолун адамдардын өмүрүн 
сактоо өңдүү ардактуу кесип ме- 
нен байланыштырган ак халат- 
чан кесиптештеримди дагы чын 
дилимден куттуктап кетким келет!

Ж ыл лгаңырып жаткан учур- 
да мен Саламаттык сактоо ми- 
нистрлигинин негизги жыйын- 
тыктарына бир аз токтолоюн. 
Узап бараткан жылы тармак 
ичинде түзүмдүк өзгөрүүлөр бо- 
луп өтгү жана ал медициналык- 
санитардык жардамдын натыйжа- 
луулугун арттырууга багытталды. 
Тагыраак айтканда материалдык- 
техникалык база жакшыртылып, 
эмдөө жүргүзүүчү пункттарда 

, вакциналарды сактоо үчүн адис-

тештирилген муздаткыч, 6 ай- 
дан 24 айга чейинки курактагы 
балдар арасындагы туура эмес 
тамактануулардын алдын алуу 
үчүн витаминдик-минералдык 
кошулмалар жана П сихикалык 
ден соолук компоненти үчүн сы- 
намык долбоорго карата компыо- 
тердик жана кеңселик жабдуулар 
сатылып алынды. Облустук төрөт 
үйлөрү, Бишкек жана Ош шаарла- 
рынын перинаталдык борборло- 
ру, Бишкек шаарынын Ы21, №2 
клиникалык төрөт үйлөрү неона- 
талдык л<ана бойго жеткендердин 
дем алуучу аппараттары, ошондой 
эле Бишкек шаары менен Чүй об- 
лусунун ҮМБлары 8 рентгендик, 
10 Э К Г  аппараттары өңдүү дарт 
аныктоочу жабдуулар менен жаб- 
дылды.

К Р  Саламатгык сактоо минис- 
трлиги менен Түркия Республи- 
касынын Премьер-министринин 
аппаратына караштуу Түрк кыз- 
матташтык жана координация 
агенгггиги ортосундагы “Бишкек

Кыргыз-Түрк достук оорукана- 
сы" долбоору боюнча кызматта- 
шуу жөнүндө Долбоордук макул- 
дашууга кол коюлду.

Немец өнүктүрүү банкынын 
долбоору боюнча кан куюу кыз- 
матынын 7 ооруканасына оңдоо 
иштери өткөрүлүп, медицина- 
лык жабдуулар, кан тапшыруунун 
мобилдүү пункттары, чыгымда- 
луучу материалдар сатылып алы- 
нып, улуттук ыкчам медицина I 
системасы түзүлүп, кычкылтек- 
тик станциялар пайдаланууга бе- 
рилген.

Албетте, саламаттык сактоо ту- 
тумунда көйгөйлөр да жок эмес. 
Бирок, биз келерки жылы калктын 
ден соолугунун абалын жакшыр- 
туу үчүн болгон күч-аракеттерди 
л<асайбыз деген ойдобуз.

Жыл

Район 
миш

"Аптын чөйчөк" атапып кепген Тогуз-Торо өрөөнүндө акыркы жыпдарВа ири допбоорпор ишке ашырыпып, район респубпикадагы стратегияпык жактан 
маанипүү аймакка айпанып баратат. Мында өзгөчө баса бепгипей кешуучу нерсе, Президентибиз Апмазбек Атамбаеөдин түздөн-түз демипгеси менен 
ишке ашырыпып жаткан өпкөнүн тушшугу менен түндүгүн 6ириктирген Жапап-Абад-Бапыкчы кан жопунун курупушу район учун гана эмес жаппы 
респубпиканын экономикапык потенциапын арттырууга өбөпгө тузөру тапашсыз.

Өтүп бараткан жылда районубузда социалдык- 
экономикалык милдеттерди ийгиликтүү иш- 

ке ашыруу максатында мамлекеттик, жергиликтүү 
өзүн-өзү башкаруу органдарынын жана жергиликтүү 
коомчулуктардын оиргелешкен иш алып баруусу 
жемиштүү болду.

Натыйжада райондогу көпчүлүк субъектилердин, 
мекеме жана ишканалардын иштери турукташып, 
туруктуу өсүү ыргагын камсыз кылышты. Райондун 
өнөр-жай, айыл чарба тармагында жакшы жетиш- 
кендиктерди камсыз кыла алдык. Райондо “Менин 
кирешелүү чарбам” долбооруна кирген Көк-Ирим 
жана Каргалык айыл аймактарына айыл кеңеш кыз- 
маты, айыл чарба министрлиги менен биргеликте 
“Күнөскана куруу”, “Тамчылатып сугаруу” боюнча 
иш чаралар жүзөгө ашырылды. Район ооюнча 3 ки- 
чи күнөскана курулуп, дыйкандар алгачкылардан бо- 
луп түшүмүн базарга сатууга жетишти. Ошондой эле 
фермер-дыйкандар лизинг аркылуу жеңилдетилген 
шартта техникаларды алышты.

Тогуз-Торо райондук мамлекетгик администрация- 
сынын буйругунун негизинде түзүлгөн комиссия тарабынан 
пайдаланылбай калган жерлерди кыскартуу, иштетилбей 
жаткан жогорку зонадагы нымдуу кайрак айдоо аянттарга 
тооруктарды өткөрүү менен ижарага берүү, райондун айыл 
аймактарында пайдаланылбай калган айыл чарбасынын ай- 
доо аянттарын жыл сайын тактап туруу боюнча иштелип 
чыккан сунуштар берилген. Натыйжада пайдаланылбай 
калган жерлер 620 гектарга кыскартылды.

Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр 
жайы жана мелиорация министрлигинен айыл аймактар- 
дагы жеке ветеринардык адистер жасалма жол менен урук- 
тандыруу боюнча теоретикалык жана практикалык жактан 
окуп келишти. Райондун аймагында малдын асылдуулугун 
артгыруу максатында Абердин-Ангус, Ала-Тоо жана Швец- 
кий пародалары алып келинген.

Райондун социалдык-экономикалык абалын көтөрүү 
максатында тышкы жана ички инвестицияларды тартуу бо- 
юнча олуттуу иштер жүзөгө ашырылды. Көк-Ирим айыл 
аймагына 21576,3 миң сомдук, Каргалык айыл аймагына

27587,4 миң сомдук, Сары-Булуң айыл аймагында жалпы 
7132,7 миң сомдук, Тогуз-Торо айыл аймагына инвестиция 
1918,0 мин сомдук, Атай айыл аймагына жалпы 876,3 миң 
сомдук инвестиция тартылды.

Курулуш тармагы боюнча иштин көлөмү өткөн жылга са- 
лыштырмалуу 2,7 эсеге өсүш берди. Атай айылында жалпы 
сметалык баасы 34000 миң сомдук 150 орундуу Барктабас 
атындагы орто мектебинин курулушуна республикалык 
бюджеттен 3000 миң сом акча каражаты каралган. Арал 
айылында жалпы сметалык баасы 55267,0 миң сомдук 225 
орундуу Бейше атындагы орто мектебинин курулушуна ре- 
спубликалык бюджеттен 7000,0 миң сом акча каражаты ка- 
ралып мектептин курулуш иштери жүргүзүлүүдө.

Чет-Булак айылында спорт залы, Казарман айылында- 
гы жалпы сметалык баасы 10400,0 миң сомдук бала бакча- 
нын чатыры жабылып, пайдаланууга берилди. Андан баш- 
ка Кара-Суу айылындагы жалпы сметалык баасы 53700,0 
миң сомдук 225 орундуу Т.Сатыбалдиев атындагы орто 
мектебинин курулушуна 2015-жылга чейин Республика-

лык бюджеттен 11300,0 миң сом акча каражаты ка- 
ралып, натыйжада мектептин дубалы көтөрүлүп 
оүткөрүлдү.

Президентибиздин “2016-жыл Тарых жана ма- 
даният жылы” жарлыгына ылайык “Талант тамы- 
ры элде, Ы р кесе тартуулайлы элге” аттуу сынагы 
өткөрүлдү. Ошондой эле мына ушул иш-чаранын ал- 
кагында райондун аймагында “Мамлекеттитүптөгөн 
инсандар” аттуу жолугушуу өттү.

Ал эми Тогуз-Торо районунун уюшулгандыгынын 
80 жылдыгына Кыргыз мамлекетинин жана район- 
дун тарыхый окуяларын чагылдырган теагралдык 
оюн-зоок, ыр бийлер менен коштолгон “Тогуз-Торо 
тоолук элдин, таланттардын мекени” аттуу мекеме- 
ишканалар арасында фестиваль өткөрүлдү. “Тогуз- 
Торо элинин кылым карыткан издери” деген темада 
илимий практикалык конференцияга Кыргыз Респу- 
бликасынын тарыхчы, профессорлор Т.Чоротегин, 
К.С. Молдокасымов жана башка жергиликтүү интел- 
лигенциянын өкүлдөрү катышышты.

Кыргыз элинин тарыхын, маданиятын, үри-адат, 
каада-салтын, кол өнөрчүлүгүн, улуттук музыка дүйнөсүн 
даңазалоо, улуттар аралык ынтымакты чыңдоо максатын- 
да “Керемет жерим Кыргызстан” телефестивалына карата 
боз үй тигилип, ала-бакан селкинчек, кыз оюндары, тамак- 
аштын жана кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмөсү жогорку 
деңгээлде өткөрүлдү. Мындан сырткары райондун таланттуу 
өнөрпоздору, уз-чеберлери 2-бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр 
оюнуна активдүү катышып келишти.

Жалпысынан быйылкы жыл Тогуз-Торо району боюнча 
жемиштүү жыл болду. Эми келерки жылда дагы мына ушул 
иш ыргагынан жазоай, Президентибиз, Ж огорку Кеңеш, 
Өкмөтүбүз тарабынан коюлган милдеттерди аткарууга 
белсенип иштей бермекчибиз.

Жаңы жылда жалпы элибизге чьщ ден соолукту, бакубат 
жашоону каалаймын.

Т илек  И Д И РИ СО В , 
Тогуз-Торо районд ук  м ам леке тти к  
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Залкар жазуучубузду эскерүү кечеси өттү

Сасык тумоо шай кетирди

Ушул тапта республикабызда сасык тумоо 
жана ж угуш туу инфекциялык оору тарап 
турган учуру. Өзгечө сасык тумоодон 14 
жашка чейинки балдар көп жабыркашууда.

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин Коммуникация факультетинин кинозалында 
улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 12-декабрь туулган күнүнө карата «Мении сөзүмдү

- менин жаным деп бил» деген режиссер 
Бекболот Айдаралиев тарткан жаңы тасманын 
жана кино таануучу Екатерина Лузанованын 
«Кыргызстандын киноискусствосу» тууралуу 
окуу китебинин бет ачары болуп өттү.

Бул -  53 мүнөттүк толук метраждуу даректүү 
тасмада Чы ңгы з Айтматовдун тагдыры жа- 

на жазуучунун чыгармачылык калыптануусундагы 
жолу, 30-жылдары репрессияга кеткен атасынын 
тагдыры тууралуу Р. Айтматованын эскерүүсү жа- 
на жазуучунун изилденбеген тары х баракчалары 
камтылган.

(У у  Е-шаП: Шиш@шаИ.ш бры

Жардыргыч зат сатсаң, 
50 миң сом айып тартасың

Экология жана техникалык коопсуздук боюнча 
маминспекциясы өлкөбүздө жаңы жылдык 
жардыргыч заттарды сатууга жана колдонууга тыюу 
салды. Учурда инспекторлор өлкөдөгү бардык ири 
базарларга, соода түйүндөрүнө, мектептерге, бапа 
бакчаларга барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 
маалымат баракчаларын таратып жатышат.

Жыл сайын жаңы жылды тосууда пиротехникалык 
заттарды колдонууда адамдардын, анын ичинде 

жаш балдардын ден соолугуна зыян келген фактылар көп 
катталат. Ал эми жардыргыч заттардын кесепегинен өрт 
чыгып, олчойгон магериалдык чыгым алып келген мисал- 
дар да бар. Андыктан тыюу салганга карабай, пайда табуу 
үчүн пиротехникалык заттарды саткандарга 50 миң сом 
айып пул салынмакчы.

Ыйгарымыңды аткарбасаң, 
эмгек акы албайсың

Президент Алмазбек Атамбаев "Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө" мыйзамга өзгөртүүлөрдү 
киргизүү каралган мыйзамга коп койду.

А га ылайык, эми кылмыш жасагандыгы үчүн кармалган жана камакка же үй кама- 
гына алынган учурда парламентарий эмгек акы албайт. Анткени, ал өз ыйгарым- 

дарын аткара албай калат эмеспи.
Буга чейин парламентарийлер узак убакы т бою  камакта же үй  камагында бол- 

со да ага эмгек акы эсептеле берчү. Эми ал камакка алынган учурдан эмгек акы ток- 
тотулат. Кы лмы ш  иш и реабилитациялоочу негиздер менен токтотулган же актоо 
өкүмү чыккан учурда эмгек акы ал убактылуу токтотулган учурдан жүргүзүлмөк- 
чү.

“Мегакомдун” 
багы ачылабы?

"Мегаком" компаниясы төмөндөтүлгөн наркта 
кайрадан аукционго коюлган. Азырынча аны са- 
тып алууну каалаган кардарлар чыга элек. Мам- 
лекеттик мүлктү башкаруу фонду бир да билдир- 
ме түшпөгөнүн маалымдаган. Билдирмелерди 
кабыл алуунун акыркы күнүнө -  16-декабрга 
чейин сатып алуучу чыкмагы да бепгисиз.

Албетте, уставдык капиталы 100 млн. 100 миң сом 
болгон, абоненттик базасы 3 млн. жакын жана 2 

398 базалык станциясы, облустарда 7 регионалдык бөлүмү 
болгон, туруктуу жана кирешелүү иштеп жаткан бул ком- 
панияны азыркы коюлган 14 млрд. 455 млн. 250 миң сомго 
сатып алуучулар табылмак.

Бирок, потенциалдуу сатып алуучу компаниянын 9 сот- 
тук талаштары жана кылмыш иштери боюнча жооп берүү 
тобокелчилигинен чоочулап жаткандай. .

Туура намаз окубай, үч жылга соттолду

Душанбе шаарынын 54 жаштагы жашоочусу Бахтиер Игамбердиев Тажикстанда тыюу салынган "Салафия" 
кыймылынын катышуучусу катары соттолду. Соттун чечиминде көрсөтүлгөндөй, ал жума намазды «Ходжи 
Мирали» мечитинде окуп жүргөн. Бирок, мечиттин имам хатиби анын намаз окуганына жана намазга келгендер 
менен сөздорүнө көңүл бурган.

Ошентип ал мамлекеттик коопсуздук кызматына кайрылып, Б.Игамбердиевдин Тажикстанда расмий катарында 
таанылган ханафит мазхабындагыдай эмес, а салафит катарында кийингенин жана намаз окуганын билдирген.

Трамп: АКШ башка өлкөлөрдөгү режимдерди 
кулатуу саясатынан таюуга тийиш

Келерки жыпдын 20-январында АКШнын президентинин кызматына кирише турган
Дональд Трамп башка мамлекеттердин ишине кийлигишүү саясатын токтотуу жана терроризм менен
күрөшүүгө басым жасоо ниетин билдирди.

“Биз өзүбүз эч кандай түшүнүккө ээ болбогон режимдерди кулатуу боюнча мелдешти токтотуу зарыл. Терроризм ме- 
нен күрөшүүгө жана ИГИЛге каршы аракеттенүүгө көңүлдү топтоо керек. Бул максатты бөлүшкөн бардык өлкөлөр А К Ш  
союздаштары болуп саналат”, -  деди ал.

Трамптын айтуусунда ал президент болгон мезгилде А К Ш  достукту бекемдейт жана жаңы досторду издемекчи. “Бизди 
тарых сабактары жана туруктуулукка көмөктөшүүнө каалоо алдыга жылдырат. Интервенциялардан келип чыккан кыйра- 
•гуучу хаостун цикли аяктоого тийиш”, -  деп баса белгаледи. Трамп.

Ооругандардын 60 пайыздан ашыгын балдар түзөт. 
Өткөн жылдын он айы менен быйылкы жылдын 

он айын салыштырганда сасыктумоологондор 5,8 пайыз- 
га жогору болууда. Октябрь айынан бери респиратордук- 
вирустук инфекцияга чалдыккандардын саны 18 миң 
508 учурду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилинде 11 
миң 278 учур катталган эле. Мындай кырдаалдан улам 
Бишкек шаарындагы бардык мектептер, бала бакчалар 
12-декабрга чейин жабылып, республика боюнча көп 
мектептерде окуу токтоду.

Республикабыздыи баш кы  санитардык врачы 
А.Буюклановдун айтуусунда кийинки жумада сасык 
тумоого байланыштуу кырдаал турукташат.

Меркель паранжыга 
тыюу салууну колдоду

Германиянын канцлери Ангела Меркель мусул- 
ман аялдардын кийими деп саналган бетти 
жана денени толук чүмкөгөн паранжы менен 
никабды кийүүгө тыюу салууну колдойт.

Бул тууралуу ал Христиан-демократиялык союз 
партиясынын съездинде аялдардын коомдук жай- 

ларда паранжы кийип жүрүшүнө тыюу салуу демилгесин 
колдорун биринчи жолу билдирип, “Бул кийим биз үчүн 
эмес, мындай жабык кийимдерге бардык жерде тыюу 
салынышы керек”, -  деп айтты.

Жакында Ангела Меркель Христиан-демократиялык 
союз партиясынын жетекчиси болуп кайра шайланган. 
Ал жетектеген партия мектептерде, сот имарёттарында 
жана мамлекеттик мекемелерде паранжы киййп жүрүүгө 
тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун даярдоодо.

Чек арадан радиоактивдүү жүк кармалды

КР мамлекеттик чек ара кызматы кыр- 
гыз-казак чек арасындагы "Кайыңды 
- Темир жол" көзөмөл бекетинен жол 
берилген нормадан радиациялык 
көрсөткүчү жогору радиоактивдүү жүк 
кармалганын кабарлады. Бул жаппы 
сапмагы 37 тонна турган жүк Казакстан 
аркылуу Кытайдан Кыргызстанга 
ташылып келе жаткан.

Чек арачылар радиоактивдүү жүктү ан- 
дан ары териштирүү үчүн Өзгөчө кыр- 

даалдар министрлигине өткөрүп беришкен.
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7-ноябрь -  Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнү

Зина Мамбетсеитова доорду чагылдырган
Зина Мамбетсеитова Кыргызстандын журналист-аялдарынын ичинен биринчи- 
лерден болуп республиканын аялдар кыймылынын тарыхына байкаларлык 
салым кошту. Ал өзүнүн окурмандарына республиканын алгачкы аялдар 
кыймылынын уюштуруучулары -  Т.Осмонова, К.Үмөталиева, Б.Бекташева, 
Б.Муңайтпасова жөнүндө кеңири маалымдап, Уркуя Салиеваны ачып берди.

Кыргыз аялдарынын ичинен алгачкы жур- 
налисттердин бири болгон 3. Мамбетсеито- 
ва 1916-жылы Түп районундагы Сары-Булак 
айылында кедей-дыйкандын үй-бүлөсүндө 
жарык дүйнөгө келген.1930-жылы Каракол- 
догу педтехникумга киргенден кийин кереге 
гезитке ыр жаза баштайт. Атасы каза болгон- 
до ал 16 жашта эле. Көп балалуу үйдүн бар- 
дык түйшүгү энесииин жана улуу кызы ката- 
ры Зинанын мойнуна тушөт. Энеси жолдошу 
өлгөндөн кийин, салт ооюнча жесир катары 
кара жоолук салынып, үйдө олтуруп калат. 
Айылдагы биринчи коммунист аял болгон- 
дуктан, мыидай салтты колдонгону үчүн пар- 
тиядан чыгарылат.

Зина эмгек жолун Түп районундагы Кең- 
Суу айылынын башталгыч мектебинде муга- 
лим болуудан баштайт. Сабаттуу, ачык-айрым 
жана шар мүнөздүү, комсомолдук жоопкер- 
чиликти терең сезген аны кыз-келиндердин 
биринчи съездине жана республикалык ай-

ыл кабарчыларынын биринчи съездине де- 
легат кылып шайлашат. Съездде Зина пате- 
фон менен сыйланат, ал кезде бул өтө сейрек 
көрүнүш болчу.

Съезддерге катышуу анын турмушундагы 
бурулуш окуя болду. Эмгегин жана талантын 
ал эл агартууга, журналистикага, партиялык 
жана советтик иштерге арнады. Мектеп ди- 
ректору, райондук “Колхоз турмушу” гези- 
тинин редактору, республикалык “Кызыл 
Кыргызстан” гезитинин бөлүм башчысы, 
Ы сы к-Көл облустук аткаруу комитетинин 
жооптуу секретары жана башкармасынын 
орун оасары, партиянын Ош шааркомунун 
секретары, Ош облустук аткаруу комитетинин 
башкармасынын орун басары -  мына анын 
өмүрүндөгү басып өткөн байсалдуу жолу.

Ал кайда иштебесин, кандай милдет та- 
гылбасын мезгилдин талабына жооп берүүгө 
аракеттенчү, дайыма билим деңгээлин жого- 
рулатууга умтулчу. 1948-жылы Кыргызстан

КП(б) БКнын алдындагы эки жылдык пар- 
тиялык мектепти, ал эми 1953-жылы К П С С  
БКнын алдындагы Жогорку партиялык мек- 
тепти бүтүргөн.

1967-жылы ага республикалык мааниде- 
ги персоналдык пенсия чектешет. Пенсиялык 
курак келгенине карабай ал очерктерди, ма- 
калаларды тынбай жазып, кыргыз фольклору 
боюнча материалдарды жыйнады, китептерди 
жазды. 1969-жылы аны Борбордук мамлекет- 
тик архивге ишке чакырышты. Ал жерде иш- 
тегенде фондду толуктап, документтерди, за- 
мандаштардын эскерүүлөрүн жыйнап, кызык 
адамдар менен жолугушууларды уюштурган, 
пленкага үндөрдү жазып, кино жана фотодо- 
кументтерди тарткан. Бул анын тарыхыбызга 
кошуп кеткен албан салымы, эмгекчилдиги.

Зина эженин тагдырындагы эң жакшы, жа- 
гымдуу учурлар 20-жылдардын комсомолу, 
1941-жылы согушта курман болгон жолдошу 
Мокен Эрмеков менен байланышкан. Күйөөсү 
балдарын татыктуу адамдардан кылып тар- 
биялоого, аларга жогорку билим берүүгө 
кыялданчу экен. З.Мамбетсеитова жубайы- 
нын кыялдагысын аткарды. Кызы  Чынара 
Эрмекова педагогикалык илимдердин кан- 
дидаты катары республиканын жогорку окуу 
жайларында ийгиликтүү иштеди.

Уулу Абдыразак Мокенов Москвадагы

архитектордук институттун бүтүрүүчүсү, 
курулушта жана мамлекеттик органдарда, 
ошондой эле Фрунзе шаардык аткаруу ко- 
митетинин төрагасы болуп ииреген, Кыр- 
гы.з С С Р  Жогорку Советинин ^епутаты бо- 
луп шайланган. Бүгүн ал Бишкек шаарынын 
Свердлов районунун согуш жанэ эмгек арда- 
герлеринин кеңешин жетектейт.

С ССР  журналисттер союзунун мүчөсү Зи- 
на Мамбетсеитова 1990-жылы каза болгон.

Күлбүбү БЕКТУРГАНОВА, 
тарых илимдеринин кандидаты, 

КР м аданияты на эмгек 
сиңирген ишмер

Алакага салым

Бексултан 
Жакиевдин китеби 
_ түрк тилинде 

жарык көрдү
Ж акында Кыргыз-Түрк "Манас" 
университегинде КР Баатыры, 
Кыргыз эл жазуучусу, драматург 
Бексултан Жакиевдин биринчи 
жолу түрк тилинде жарык 
көргөн «Үауйап £|кап Й адте[ег» 
("Саадак какты") чыгармалар 
жыйнагынын бет ачар аземи 
болуп өттү.

Китепте “Үркүн”,“Жүрөлүчү жүрөк 
оорутпай” жана “Саадак какты” 

драмалары орун алган. Драмаларды кыр- 
гыз тилинен түрк тилине Түркияда иш- 
теген филология илимдеринин доктору 
Калмамат Куламшаев которуп, окуу жай- 
дын Чет тилдер жогорку мектебинин ага 
окутуучусу Бурханеттин Чакыжы редак- 
циялап чыккан. «Үаус1ап ркап  Ыадте1ег»
-  Л £'тултан Жакиевдин түрк тилинде жа- 
р ^ ч Ь р гө н  алгачкы китеои болуп сана- 
лат. Китепти ТҮ РК С О Й  эл аралык уюму 
Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев- 
дин 80 жаш мааракесинин урматына ар- 
нап чыгарган.

Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жа- 
киевдин Түрк дүйнөсүнүн адабиятын- 
да орду чоң экенин жана чыгармалары 
башка өлкөлөрдүн театрларында сахна- 
лаштырылганын белгилеген окуу жай- 
дын ректору, профессор Себахаттин Бал- 
жы: “Чыңгыз Айтматов баш болгон Түрк 
дүйнөсүнүн көзгө басар инсандарын барк- 
гай билишибиз керек” деген оюн айтып, 
Т Ү Р К С О Й  ую му менен биргеликте ат- 
карылган иштерди баса белгилеп өчтү. 
Биринчи проректор, профессор Асыл- 
бек Кулмырзаев, мындай иштердин көп 
болуусу көңүл кубантарлык иш экенине 
басым жасап, университеггин жамааты 
жана студенттери мындай саамалыктарды 
кош колдоп колдоорун билдирди.

Ал эми иш-чаранын кадырлуу коногу, 
21 жашында классика жаратууга жетиш- 
кен жазуучу Бексултан Жакиев Кыргыз- 
Түрк “Манас” университетинин студент- 
тери башка жаштардан таалим-тарбиясы, 
кичипейилдиги, билими жагынан айыр- 
маланып турарын белгилеп, өмүрү өрнөк 
адамдардан үлгү алып жүрүүгө чакырды.

Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Р е с-. 
публикасынын Баатыры, Кыргыз эл^жа- 
зуучусу Бексултан Жакиев ТҮ РК С О Й  эл 
аралык уюму тарабынан “Жусуп Баласа- 
гын” атындагы орден менен сыйланды.

А й за т  ТАЛ А С Б А ЕВА

Жыпар ИСАБАЕВА, 
"Кыргыз Туусу"

Үн кошуу

Келин - күң эмес, 
бирок кайнене да кор 
болбош керек

Ж акы нда эле м уф тий М аксатбек аж ы 
Токтомуш ев борбордук мечиттеги 
ж ум а  кутбада үй-бүлө, келин жана 
кайы н-ж урт темасына кайрылып, 
келиндер кайы н-ж уртка кы змат 
кы лууга м илдеттүү  эместигин айтты. 
Айты м ы нда, к үйөөсү  келинди өз 
туугандары на ж агууга  мажбурлаш ы 
туур а  эмес. "Келин күйөөнүн үйүнө күң 
болуп келбейт. Уш уну  эске сактагыла! 
Келинге кайнатасы да, кайненеси да, 
күйөөсү  да, кайнеже, кайнага, кайын 
сиңди да буйрук бергени туура 
эмес!" -  деди.

Кутбада айтылгандай, шариятта ата- 
энеге кызмат кылуу -келиндин мой- 

нундагы милдет эмес. Ал -  уулдун милдети. 
“Ата-энеге уулу кызмат кылсын. Бирок ал 
аялына: “Ата-эиеме, туугандарыма кызмат 
кыл”, -  деп айтууга да акысы жок. Келин- 
дин мойнунда мындай милдет жок. Ыйман- 
дуу келиндер кайната-кайненесине, кайын 
журтуна кызмат кылып, батасын алып ке- 
лишкен. Бирок бул милдеттүү эмес”, -  дейт 
Максатбек ажы.

Максатбек ажы келинге коюлган милдет- 
тер жана анын баскан-турганынан чыккан 
пикир келишпестиктер ажырашууларга се- 
беп оолуп жатканына токтолду. “Келиндин 
кызматы ажырашууларга, үй-бүлөнүн бузу- 
лушуна себеп оолбошу керек. Шейх Абдулхай 
Арифий аттуу аалым замандашыбыздын бул 
жаатта айткан сөздөрү бар: “Аялым менен 40 
жыл жашадым. Бир жолу да өзүмдүн ишиме 
зайыбымды жумшаган эмесмин. "Батинке та- 
зала, кийим жуу" деп буйрук берген эмесин. 
Чай куйдуруу бул жакта турсун, “суу алып бер” 
деп айткан эмесмин. Өз акылы менен тамак 
жасап, кир жууп. чай куюп жатабы, муну ка- 
дырлаш керек”. Зулумдук кылбайлы. Шүгүр 
кылалы! Кыз киши өз ата-энесин, ага-ини, 
туугандарын таштап башка үйгө келип жатат. 
Бул чоң курмандык. Ага чоочундукту байкат- 
пай, махабат менен мамиле кылып койсок, ал 
өз үйүн унутуп, баш-оту менен күйөөсүнүн 
үй-бүлөсүн сүйүп калат”.

Ошол эле учурда муфтий келиндер да те- 
кеберленбей, майда-чүйдөгө нааразы боло 
бербей, тилин тыйып, сый мамиледе жүрүшү 
керектигине токтолду. Негизинен айтыл- 
ган бул насаат сөз туура. Бирок ошого удаа 
эле эми: ушундан улам үй бүлө бекемдеп, 
ажырашуу азаябы? Үй-бүлөдөгү ынтымак- 
ырашкерликке, бактылуулукка бул насаат 
канчалык деңгээлде өбөлгө боло алат же ан- 
сыз да араң турган айрым мамилелерди ыр- 
батып жибероейби? -  деген суроолортуулат.

Эмнеси болсо да, бул тема коомчулукта кы- 
зуу талкууга алынып, айрымдары муфтийди 
колдосо, айрымдары муну улуттук баалуулук- 
тарды жокко чыгаруу катары оаа берип жа- 
тышат. Айтор, “медалдын эки жагы бар” де- 
геи сыяктуу эле болуп турат. Бнр карасаңыз,

муфтийдин айтканында да калет жок. Анткени 
аирым бир (албетте, бардык үй-бүлөдө эмес!) 
үй-бүлөлөрдө чындап эле: “Келин келди -  
күң келди” деген түшүнүк бар. Тактап айт- 
канда, ошол эле үй-оүлөнүн бардык мүчөлөрү
-  күйөөнү айтпаганда эле, кичинекей кайын 
сиңдиден, кайниден баштап кайнежеге, кай- 
ненеге, кайнатага чейин келин жумшап, анын 
кызматын көрүп, “чайын ичкиси” келет. Келин 
да бирөөнүн баласы экени унутулуп, күйпүл 
ала кылып жумшап, муну келиндин милде- 
ти катары түшүнүшөт. Аны н  да бирөөнүн 
баласы, бул үйгө али көнө элек жаңы бүлө 
экенин эске албай, жасаганын сындап, туш- 
туштан сын көз менен карап турушат. Ар кан- 
дай сөздөр айтылат. Бул — ошол үй-бүлөнүн 
ички мыйзамына, түшүнүк-тарбиясына гана 
жараша көрүнүш, бул -  салт эмес.

Албетте, келиндин колунан чай ичүү -  
эркек бала төрөлгөндөн тартып ата-эненин: 
“Балабыз эрезеге жетип, түтүн булатып, жак- 
шы жарга жолугуп, тукумуоуз уланса экен. 
Ошолордун бакубат жашоосун көрүп, небе- 
ребизди жыттап, бактылуу карылыкка жет- 
сек экен”, -  деген илгери үмүтү. Ошол эле 
учурда кайнененин мойнунда келген келинге 
өзүнүн турмуштук тажрыйбасын үйрөгүп ба- 
ла тарбиялоону, күйөө сыйлоону, келечекте 
кор оолбой жашап кетүүнү үйрөтүү милде- 
ти. Демек, ал муну менен уул-келиндин гана 
эмес, болочок небере-чөбүрөлөрүнүн келе- 
чегине кам көрөт.

Ооба, ар оир региондун ар бир үйдүн 
өзүнө жараша түйш үк-жүгү болот. Өз 
каалоосу менен оүлө болуп келип жат- 
кан келин ошол ыкка көнүп, ымалашып,

боор берип аралашуу керектигин түшүнүп, 
кабылдоосу шарт. Үй-бүлө кичинекей 
мамлекет дейбиз, анда ошол мамлекетке 
сырттан келип жашаган адам анын ички 
мыйзамын сыйлап, сакташ керек деген- 
дей эле кеп. Эгерде ал «мыйзам» туура 
болсо.

Менимче, мыкты кайнене келинди үй 
бүлөнүн ыгына ылайыкташтырууга ара- 
кеткылат. Энеден -  келинге өтүүчүэста- 
фетасын татыктуу берүунү милдет ката- 
ры түшүнөт. Бул -  ата-бабадан келаткан 
салт же улуттук педагогиканын бир бу- 
тагы, саоак.

Бирок жаңы бүлө келгиче эле өз энеси 
тарабынан даяр оолуп келиши -  кырда- 
алды жеңилдетет. Болбосо, эч нерседен 
кабары жок эркелеп, сагыз чайнап жүрүп 
келип калган айрым кыздар жаңы тур- 
мушка, жаңы түйшүккө көнгүсү да келбей, 

натыйжада кайнене-келиндин ортосунда ке- 
лишпестик жаралып, курч алып кетиши ык- 
тымал. Мындайда өз энесинин да кеп-кеңеши 
кырдаалга таасир этет. “Уядан эмнени көрсө, 
учканда ошону алат”, “Эне көргөн кыз эмес, 
эндик тийген оет эмес”, “Энеси жаман -  эзе- 
ли оңолбойт”, “Энесин көрүп кызын ал” де- 
ген кептердин баары мына ушунун, жүздөгөн 
жылдык турмуш тук тажырыйбанын жый- 
ынтыгы.

Чындыгында кайнененин баары да бирдей 
эмес. Ар  ким бул озуйпасын ар кандай атка- 
рыш ы мүмкүн. Аялдын баары эле Акы л- 
карачач эмес. Болбосо, кайнене келиндин 
жаштыгын, бул үйдө жаңы мүчө экенин эске 
алып, келиндин мүнөзүн дагы баамдап, ошо- 
го жараша мамиле кылган психолог болушу, 
келинди өз баласындай сүйүп, эркелетип, 
маңдайынан өөп мамиле кылуусу, бооруна 
имере тартып, тилин табуусу -  кырдаалды 
жеңилдетет. “Кайнененин камырынан”, “Сал- 
ган жоолук жарашса -  кара келин ак болот”, 
“Келин жаман эмес, келген жер жаман” деген 
кептердин маңызы ушул эмеспи.

Азыркы учурда мына ушундай баалуулук- 
тардан ким-кимибиз (келин да, кайнене да, өз 
эне да) четтеп кеткен сыяктанабыз.

Бир чети буга турмуш , коом, айлана- 
чөйрөнүн таасири тйиип жаткансыйт. Бир че- 
ти батыштын же башкалардын ички турмушу- 
бузга аралашуусу, ошондой эле көртурмуштун 
айынан балдарды көрүнгөнгө калтырып та- 
лаалап кетип, кыз-уулдарга эне-аталардын 
таалим-тарбия бере албай калуусу дагы ке- 
дергисин тийгизип жаткансыйт.


