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2017-жылдын 19-майы

^ ЗЛ ЗМГЕКТЕН ЗСКЕРЕТ

ЖЕТИГЕНДИК ЖЕТИК

ПРОФЕССОР
0мур жолун илимге, элге
билим беру у жана агартуу
тармагына тегуп-чачпай
бутундей арнаган Намазбек
БЕЙШЕКЕЕВ арабызда
болгондо мына быйылкы
жылдын май айында
85 жашка толмок эле.
л 1932-жылы 20-м айда СарыО зен Чуйдун Ж етиген (СынТаш) айы лы нда кара жумуштан качпаган, иштемчил адамдардын уйбулесунде терелгендуктен, жаштайынан
эмгекчил болуп тарбияланат.
1939-1947-жылдары Киров атындагы
жергиликтуу жети ж ылдык мектебинде
билим алган соц, Фрунзедеги педагогикалык окуу жайына етет. Аны 1950-жылы ийгиликтуу бутурген 18 жашар дилгир ж игит Талас областты к Билим беруу белумуне жолдомо алат да, мурунку Киров (азыркы Кара-Буура) районуна караштуу Кек-Сай айылындагы жети
ж ы лды к мектебинин 3-классына мугал и м болуп орнош от. в зу н у н билимин
андан ары терецдетуу максатын кездеп,
1952-ж ылы К ы ргы з мам лекеттик университетинин филология факультетине
окууга е т ет да, аны 1957-жылы артыкчы л ы к д и плом у менен бутуруп чыгат.
А ны Кыргы з ССРинин илимдер академиясы ны н Тил ж ана адабият институтуна адегенде (1957-1958-ж.) улук лаборанттык орунга алышат. Ошондо «Мургабдык кыргыздарынын лексикалык езгечелуктеру боюнча материалдар» деген
аталы ш тагы м акаласы н академ ияны н
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бараандуу илимий ж урналына жарыялаган..
И лим поз чы гары на кезу ж еткенден
кийин, аны ошо кездеги Тил жана ада
бият институтунун директору, академик
И .А .Батманов 1958-ж ылы кенже и ли 
мий кы зматкерлик орунга которот. Ал
орунда 1961-жылга чейин иштейт. Ошол
1961-жылы ар бир кы ргы з тилчилеринин столунда же китеп текчесиний керунуктуу жеринде дайыма турчу, эц керектуу болгон «Кыргыз тили (Адабияттардын библиографиялык керсеткучу 19291959» деген китепти жарыкка чыгарат.
Беделдуу академик, турколог И.А.Батманов ага 1961-жылы «Кыргыз диалектологиясы» адистиги боюнча аспирантурага кируусун сунуш кылат. Аспиранту
р а м еткен Н.Бейшекеев И.А.Батмановдун ж етекчилиги менен «Кыргызстандан тышкаркы кыргыз говорлору» деген
теманы тыкы р изилдееге ала баштайт.
Диссертациясына фактылык материалдарды топтоо максатында Тажикстандагы (Мургаб), взбекстандагы (Анжыян,
Н аманган, Фергана, Самаркан, Ташкен
ж.б. областтары нда) ж ана К азакстандагы (Алматы, Ж амбыл, Чымкент, Се
мей, Ак-Тебе ж.б.) аймактарда байыркы

мезгилдерден бери туруктуу жашап келе
жатканжыргыздардын арасына бир нече
жумага, кээде бир айга созулган илимий
командировкаларга барып турат. Ж ыйнаган факты-материалдарын сйстемалаштырып, аларды макалалардын сериясы жана монографиялар турунде жарык
ка чыгарат. Анын мисалдары иретинде
Г.Бакинова, Э.Абдулдаев менен авторлошуп жазган «взбекстандагы кыргыздардын тилиндеги ж ергиликтуу езгечелуктор» (1962) жана жеке езу жазган
«Казакстандагы кыргыздардын тилдик
езгечелуктеру» (1964) деген китептерди
корсетууго болот. Ошентип, 1965-жылы
кандидаттык диссертациясын ийгилик
туу коргойт да, кайрадан Кыргы з ССР
илимдер академиясынын Тил жана ада
бият институтундагы «Кыргыз тилинин
тарыхы жана диалектологиясы» секторуна кенже и ли м и й кы зм аткер болуп
орношот. 1965-жылы Элге билим беруу
м инистрлиги атайы н ж олдом о менен
азы ркы Ош м ам лекеттик университетине (мурдагы Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна) иштееге жиберет.
Ошондон баштап, анын диалектология
багы ты ндагы и зи л д ео иш тери токтолуп, болгон куч-аракети, билими жана
ж алындаган жаштык деми студенттерге билим берууге, окуу-педагогикалык
багытка биротоло баш-оту менен бурулуц калат. Аталган институтта Кыргыз
тили жана адабият кафедрасында аде
генде улук окутуучу, кийин ошол кафедранын башчысы, Башталгыч билим бе
руу методикасы кафедрасынын башчы
сы, Кыргыз тили жана адабияты (Кыр
гыз тили) кафедрасынын доценти, анан
кафедра башчысьц жацыдан уюшулган
Кыргыз жана езбек тилдери факультетинин деканынын милдетин аткаруучу,

аягында «Кыргыз тили» кафедрасынын
профессору деген орундарда иштейт. 27
ж ыл бою Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда езу менен курбалдаш
жана идеялаш, К ы р гы зс т ан а белгилуу
профессорлор С.И брагимов, Ж .М амытов, С.Ш атманов ж.б. менен ак дилден
чогуу э м гектени п, ж огорку билим дуу
кы ргы з филологдорун даярдоого аябагандай чоц салы м ы н кошуп келди. Ош
м ам лекетти к п едагогикалы к и нститу
тундагы езунун ордун баса турган тиешелуу адистерди ж етиш ерлик елчомде
даярдагандан кийин, алты мы ш жашка
чыгар алдында киндик каны тамган Сары-Озен Чуйге биротоло кечуп келууну
чечет. Ошол чечи м и ни н наты йж асы нда, 1992-93-окуу ж ы л ы н да Биш кектеги Тилдер жана гуманитардык илимдер
мамлекеттик институтуна которуу ире
тинде келип, адегенде Кыргыз тилинин
практикалык курсу кафедрасына, кийин
К ы ргы з тили кафедрасы на профессорлук орунда омурунун аягы н а (2001-ж.)
чейин узурлуу иштеп журду.
Н .Бейш екеев Б иш кек гум анитарды к
университетинин О кумуштуулар кеце
шинин мучесу, О куу-м етодикалы к ком иссиясы ны н м учесу болгон, Улуттук
аттестациялык комиссиясынын экспертти к тобунун м учесу катары э»сгперт^
ке туш кен кеп теген диссертацияларга
объективдуу анализ-ж ы й ы н ты ктарды
жазган.
К еп ж ы л ды к или м и й-педагоги ка#л ы к иш тери м ам лекет тарабы нан бааланып, «Кыргыз Республикасынын би
лим беруусуне эмгек сицирген кы змат
кер», «Кыргыз Республикасыннын элге
билим беруу отличниги» тещ белгиси,
«Манас - 1000», «Эмгек ветераны» медалдары, Кыргыз Республикасынын эл
ге билим беруу м инистрлигинин Ардак
грамоталары менен бир нече ирет сыйланган. Н.Бейшекеев илим-изилдее иш
тери багытында 40тан ашык илимий-методикалы к эм!ектерди жараткан. Анын
калем инен чы ккандарды н баары азы р
би бл иограф иял ы к сейрек кездеш уучу
китептерге айланып калды.

Жээнкул ЖУМАЛИЕВ,
филология илимдеринин
кандидаты, профессор

Студенттер мелдеши

Спорт

Турк Кецешинин жана Турк
Кецешине кирген влквлврдун
биримдигинин чечиминин негизинде
устубуздвгу жылдын 15-майынан
Турк университеттеринин
биримдигинин I спорт оюндары вз
ишин ийгиликтуу баштан, бугун
жыйынтыкталмакчы. “Спорт
биримдиктин булагы!” деген
аталышта даярдалган гимндин
аткарылышы менен 15-майда
ачылыш аземи болуп втту.
I спорт оюндарынын тумары ката
ры турк элдеринин суйуктуу жаныбары - ж ылкы баласы - кулун тандалып
алынган. Ал “Кулунтай” деген ысым ме
нен спортчулардын суйуктуу досу катары
коштоп журду. Беш кунду езуне камтыган
убакыттын ичинде мелдештер спорттун 6
туру боюнча еткерулду. Иш-чарага чакырылган кыргыз спортунун легендасы болгон Каныбек Осмоналиев Турк универси
теттеринин биримдигинин спорт оюнда
рынын программасына кийинки жылдан
баштап оор атлетиканы киргизууну сунуш
кылды. Чындыгында бул жуйелуу сунуш
болду. Себеби, турк тилдуу мамлекеттердин басымдуу белугунде спорттун бул
туру енуккен. Мелдешке Туркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстандын 11
университетинен 221 спортчу катышты.
Турк университеттеринин биримдиги
нин I спорт оюндарынын откерулушунун
максаты - турк тилдуу элдердин достук,
бир туугандык мамилелерин терецдетип,
студенттердин арасында дене тарбияны,
спортту енуктуруу, жайылтуу жана даца-

ИСЛАМ ТИЛЕКТЕШТИК
ОЮНДАРЫ
Азербаижандын
борбору Баку
шаарында
IV Ислам
тилектештик
оюндары
втуудо.

залап, жаштардын спорт аркылуу сергек
жашоого болгон кызыгуусун арттыруу
менен Турк Кенешине кирген елкелердун университеттеринин эц мыкты деген
спортчуларын аныктоо болуп эсептелет.
Дуйнелук аренада туруктуу орду бар Турк
Кецеши жана анын курамын тузген мамлекеттердин колдоосу менен Турк универ
ситеттеринин биримдигинин бирдиктуу
чечиминин негизинде Кыргыз-Турк “Манас” университетинин спорт жайларында
“Спорт - биримдик учун!” деген ураандын
алдында мелдештер уюштурулду. Спорттук мелдештер эл аралык децгээлде, эл
аралык спорттук эрежелердин негизинде

еткерулду. Келген коноктор спорт оюнда
ры менен гана чектелип калбастан, шаарыбыздын тарыхый, маданий кооз жайлары менен таанышып чыгышты. I спорт
оюндарын уюшкандыкта еткерууде Турк
Кецеши, Турк университеттеринин биримдиги жана анын терагасы, КыргызТурк “Манас” университетинин ректору,
профессор Себахаттин Балжы жана анын
эмгек жамааты тарабынан керулген бардык аракеттер, камылгалар, алдыга коюлган иш-долбоорлор толугу менен аткарылгандыгына кубе болдук.
А й за д а Д У Й Ш вН БА ЕВ А

*

ВАКУ
2017
4th Islamic Solidarity
Games

И сламиадага 54 елкен ун екулдеру
катышууда. Алар спорттун 21 турунен: 18 олимпиадалык, 3 олимпиадалык эмес турунен жецу учулерду аныкташат. 8-майда башталган оюндар 22май куну жыйынтыкталат.
М едалдардын саны боюнча К ы р
гызстан алдыцкы 10 команданын катарында келууде. Азырынча биздин 2 алтын, 2 кумуш жана 4 коло байгебиз
бар. 18-майга карата azerisport.com тараткан маалыматка ылайык Туркия менен Азербайжан биринчи орунду талашып келууде.

.
.

Медалдар боюнча турнир
жадыбалы:

1. Туркия- 54 алтын, 45 кумуш, 38 коло
2 Азербайжан - (50-29-20)
3. Иран - (14-17-23)
4 взбекстан - (8-12-23)
5. Индонезия - (6-23-20)
Бугунку кунге карата 33 елкенун
екулдеру медалдуу болушту.
•
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