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В  Кызматташтыктын узуру

БОРБОРУ ИШТЕЙ БАШТАДЫДЕН СООЛУК
Кыргыз-Турк “Манас” 

университетинде ден 
соолук борборунун жана 
СОУШ-19 вирусун анык- 
тоочу (ПЦР) лаборато- 
риясынын ачылыш азе- 
ми болуп етту. Иш-чарага 
Туркия Республикасынын 
тышкы иштер министри 
Мевлют Чавушоглу, Кыр- 
гыз Республикасынын 
тышкы иштер минист
ри Руслан Казакбаев жа
на КР саламаттык сактоо 
жана социалдык енукту- 
руу министри Алымка- 
дыр Бейшеналиев, КМ- 
ТУнун ректору, профес
сор Алпаслан Жейлан 
жана биринчи проректор, 
профессор Асылбек Кул- 
мырзаев катышты. Деле
гация мучелеру учурдун 
талабына жооп берген ден 
соолук борбору жана дарт 
аныктоочу лаборатория 
менен толук таанышып,

жылуу калоо-тилектерин 
айтышты.

Ректор, профессор Ал
паслан Жейлан ез се- 
зунде эки елкенун тыш
кы иштер министрлери 
Мевлют Чавушоглу ме
нен Руслан Казакбаевдин 
ошондой эле КР саламат
тык сактоо жана социал
дык енуктуруу министри

Алымкадыр Бейшена- 
лиевдин окуу жайда жа- 
салып жаткан аракеттер- 
ге кубе болгондуктары- 
на университеттин аты- 
нан ыраазычылык бил- 
дирди. Ошондой эле ал 
аталган борборго жана 
дарт аныктоочу лабо- 
раторияны ишке кирги- 
зууге кошкон эбегейсиз

салымы учун Туркия 
Республикасынын Пре- 
зидентинин Аппараты- 
нын Коммуникация бе- 
лумунун башчысы, КТ- 
МУнун Камкорчулар ке- 
цешинин терагасы Фах- 
реттин Алтунга чын ык- 
ластан ыраазы экенди- 
гин кошумчалады.

615 чарчы метр аянтты 
ээлеген Шейит Эрен Бул- 
бул атындагы ден соолук 
борбору Кыргыз Респуб
ликасынын Саламаттык 
сактоо жана социалдык 
енуктуруу министрлиги 
тарабынан аккредитация- 
ланып, бардык керектуу 
медициналык жабдыктар 
менен жабдылган. Болжол 
менен кунуне 700ге жа- 
кын тест алуу мумкунчу- 
лугуне ээ.

Айзада
ДУЙШ0НБАЕВА

ВИйгилик изденууден башталат

ЗИНА КАРАЕВАНЫН ИЛИМДЕГИ БАЙСАЛДУУ ЖОЛУ
17-мартта
Кыргызстан Эл аралык 
университетиндеги 
"Котормо жана 
Семиотка" илимий 
мектебинин алдында 
филология илимдеринин

Зина Караева 2006-жылы 
“Котормонун лингвисти- 
калык жана семиотика- 
лык проблемалары” деген 
темада докторлук эмгегин 
коргогон.

2012-жылы Кыргыз эл 
жязуучусу  Султан Раев-

Илимий ишмердик- 
тин аркасы менен АКШ, 
Польша, Италия, Герма
ния, Улуу Британия, Шот
ландия, Индия, Кытай, 
Люксембург, Франция, 
Швейцария, Россия, 0з- 
бекстан жана башка бир |

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Э С Е Н ГУ Л  ИБРА ЕВ  
У Н У Т У Л Б А Й Т

Кыргыз эл акыны Эсенгул 
Ибраев 1933-жылы 16-март- 
та Нарын районунун Четну- 
ра айылында туулган. Алгач 
Нарындагы педагогикалык 
окуу жайын бутуруп, Коч- 
кор, Нарын районунун мек- 
тептеринде жана райондук 
комсомол комитеттеринде 
иштеген.

Кыргыз Мамлекеттик 
университетине 1956-жылы 
кирип, журналист адисти- 
гин алгандан кийин 26 жыл 
сатиралык «Чалкан» жур- 
налында адабий кызматкер, 
белум башчы, жооптуу кат- 
чы, редактордун орун баса- 
ры, башкы редактор болуп 
иштеген. Эсенгул Ибраев 
1970-жылдан бери жазуучу- 
лар союзунун мучесу эле.

Эсенгул Ибраевге
1994-жылы “Маданият- 
ка эмгек сицирген ишмер”, 
2001-жылы “Эл акыны” 
наамдары ыйгарылган.

Акындын чыгармачылык 
жолунда 26 ырлар, сатира- 
лар жана поэмалар жыйнак-

Анын ЮОден ашык ырла- 
рынын текстине обончу- 
композиторлор обон чыга- 
рышкан.

Кыргыз эл акыны Эсен
гул Ибраев емурунун акыр- 
кы терт жылында Махмуд 
Кашгари Барскани атында
гы Чыгыш университетинин 
профессору катары «Кыргыз 
журналистикасынын тары- 
хы» боюнча даре окуган.

Ушул университеттин 
ректору, профессор Асан 
Ормушев акынды мындай- 
ча эскерет.

- Эсенгул Ибраев чыгыш 
университетинде журналис
тика белумунде “Шоола” ат- 
туу адабий ийримди жетек- 
теп, ошондо жацыдан жур- 
налистикага телчигип келе 
жаткан жаштарды езу ба- 
гыттап, азыр алардын асты 
республикалык телевиде
ния, радио, гезиттерде езу- 
нун алгачкы ырларын жа- 
зып, “Эсенгул Ибраевди ус- 
татыбыз” деп журушет. Сиз- 
дин жаркын элесициз, сиз 
биздин университет учун 
жасап кеткен албан-албан 
иштерициз эч убакта уну- 
тулбайт.

Кечээ 18-март куну Биш
кек шаарындагы эл аралык 
Кувейт университетин
де Кыргыз эл акыны, Ток 
тогул Сатылганов атында
гы мамлекеттик сыйлык- 
тын лауреаты Эсенгул Иб
раевди (9-18-март) эскеруу 
жумалыгынын жыйынты-


