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2020-2021-окуу 
жылынын аяктаганына 
байланыштуу 
салтанаттуу 
иш-чаралар 
онлайн-форматта 
өткөрүлөт. Бул тууралуу 
Билим берүү жана 
илим министрлигинин 
маалымат кызматы 
кабарлады.

Мындай чечим эпидемио-
логиялык кырдаалга бай-
ланыштуу кабыл алынган. 
Окуу жылы республикада-
гы жалпы билим берүү уюм-
дарында 25-майда аяктайт.

Маалыматка ылайык 
Бишкек, Ош шаарларынын, 
райондук жана шаардык 
билим берүү бөлүмдөрүнүн 
жетекчилери онлайн-режим-
де бүтүрүүчүлөр менен мек-
теп администрациясынын, 
класс жетекчилердин, муга-
лимдердин куттуктоолорун 
уюштурат.

Онлайн-форматта өткө-
рүлүүчү "Бүтүрүүчү – 2021" 
иш-чарасынын программасы 
жана аны өткөрүү шартта-
ры министрликтин буйругу 
менен бекитилип, бардык 
билим берүү уюмдарына 

таркатылган.Белгиленген 
талаптарга жооп берген 
видеоматериалдар, чакан 
концерттик программа ме-
нен коштолгон 15 мүнөттүк 
куттуктоолор ЭлТР мамле-
кеттик телерадиокомпания-
сынын "Билим жана илим" 
каналынан көрсөтүлөт. Ал 
эфирден 25-майда эртең ме-
ненки саат 10:00дөн 12:30га 
чейин берилет. Ошондой эле 
видеоматериалдар ЭлТР ме-
нен Билим берүү жана илим 
министрлигинин социалдык 
тармактагы баракчасына 
жайгаштырылат.
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Өткөн аптанын 
жума күнү Базар-Коргон 
шаарындагы 
А.Макаренко атындагы 
№1 мектептин 
мугалимдери 
нааразылык акциясына 
чыгышты.

Райондук билим берүү 
бөлүмүнүн башчысы Сопу-
бек Сариев билдиргендей, 
акцияга 30га жакын муга-
лим катышып, блогер Куба-
нычбек Бакиров атуу адам-
дан коргоону суранышты.

«Кубаныч Бакиров де-
ген блогер бир нече жолу 
келип, коркутуп “Окуучу-
ларды мектепке киргизбей, 
орозо карматпай жатып-
сыңар” деген доомат коюп 
жазгандан  кийин адамдар 

“Мугалимдер жаман, алар-
ды ташбараңга алыш керек, 
атып салыш керек” деген-
ге чейин барышкан. Ошон-
дуктан бүгүн мугалимдер 
укугу тебеленип жатканын 
айтып, өз укугун коргогону 
чыгышты”,- деди С.Сариев.

Райондук билим берүү 
бөлүмүнүн башчысы муга-
лимдер менен түшүндүрүү 

иштери жүргүзүлгөнүн, 
алар ишин улантып жат-
канын кошумчалады жана 
Бакиров буга чейин да ко-
ронавируска байланыштуу 
чектөөлөргө карабастан 
мектепке кирүүгө аракет 
кылганын, кыздардын 
жоолук маселеси боюнча 
негизсиз айыптоолорду 
айтканын белгиледи. 

Мугалимдердин айты-
мында, орозо кармаган 
4-класстын окуучусу мек-
тептен эсин жоготуп жы-
гылып калган жана кийин 
орозо кармоону уланткан 
эмес. Анын оозун ачуусун 
мажбурлабаганын айткан 
мугалимдер интернетте 
Бакировдун бул окуя туу-
ралуу маалыматы чыккан-
дан кийин алар жөнүндө 
кадыр-баркын тебелеген 
пикирлер айтылганын бил-
диришти.

Орус тилдүү А.Макарен-
ко атындагы мектеп-гимна-
зияда 1700дөн ашык окуу-
чу бар, 80 мугалим иштейт. 
Билим берүү бөлүмүнүн 
башчысы Сариевдин айты-
мында мектепте орозо кар-
моого тыюу салынган жок, 
жогорку класстын окуучу-
лары арасында орозо кар-
магандар болгон.

Билбедим, укпадым дебе

ДУБАНДАРДАН ДУУ-ДУУ Кеп

 zЖАлАл-АБАд

 z СУЗАК

 z БАЗАр-Коргон

 z АлА-БУКА ЫраазЫчЫлЫк
Актыкка моюн сунуу ар 

бир пенденин парзы өңдө-
нөт. Оор жоготууга учурап 
жакыныңдан, болгондо да 
жарыңдан ажырап калуу- 
трагедия турбайбы. Аны 
туулган күнүнө эки күн 
калганда, 68 жаш курагын-
да келгис сапарга кеткен 
Зымыраткан Кожомуратова 
о дүйнө салганынан улам 
байкап жатпайбызбы. Чын 
дүйнөгө кеткен маркумдун 
мээнетин, адамгерчилигин 
көңүлдөн чыгарбай кайгы-
бызды тең бөлүшкөн ый-
мандуу бардык урпактарга 
чын пейилден, ак дилден 
ыраазычылык билдиребиз.

Р.Жумабековдун 
уул-кыздары, 

неберелери, 
туугандары

Так ушул саптар Ала-Бу-
ка районунун 1-Май айыл 
аймагынын башчысы Мух-
тар Шербаевге тиешелүү. 
Себеби эмгегин өз элине 
арнаган кесипкөй, эмгек-
чил инсан эли үчүн күн, 
түн дебей иштеп келет. 
Эмгегиң менен элге жак де-
мекчи, окуучулар Мухтар 
Шербаевди мисал кылып, 
өзүн катыштырып “Келе-
чекке карай кенен жол” 
деген темада тарбиялык 
ачык саат өтүштү.

Сабакта окуучулар: “Сиз 
жөнүндө элдердин ой пикири 

жакшы. Көчөлөргө жарык-
тандыруу түштү, спорттук 
аянтчалар ачылды, мек-
тептерге жакшы жардам 
көрсөтүлүп жатат, жол-
дор оңдолуп калды, таза 
суу боюнча көйгөйлөр че-
чилди. Мындан сырткары 
Кытай мамлекети менен 
тажрыйба алмашып, айыл 
аймактар сынагында же-
ңүүчү болгонуңуз менен кут-
туктайбыз”, - деп жасаган 
иштерине кызыгып, элге 
кызмат кылуу үчүн сөзсүз 
депутат, министр же пре-
зидент болуштун кажети 

жок экенине токтолушту. 
Андан ары окуучулук 

мезгилине, студент кезин-
де кандай билим алганы-
на кызыгып суроолорду 
беришти. Окуучулар ар 
бир суроолорунда Мухтар 
Шербаевдин жасаган иште-
рине карата ыр саптарын 
окушуп, жолугушуудан 
окуучулар мекенге болгон 
патриоттуулукка, эмгек-
чилдикке үйрөнүп, мын-
дан ары аракет кыларын 
айтышты.

“Аймак”

ИШТИКТҮҮ
БОРБОР АЧЫЛДЫ

Жалал-Абад шаарындагы К.Ш. Токтомаматов 
атындагы Эл аралык университетте  ушул 
жылдын 14-майында бир иштиктүү борбор 
ачылды. Бул тууралуу ЭАУнун кесиптик багыт 
берүү жана коомчулук менен байланыштар 
кызматы маалымдады.

Маалыматка ылайык, 
бул борбордун ачылышы ме-
нен ЭАУда илим, инновация 
жана тышкы шериктештер 
менен байланыштар боюнча 
иш-аракеттер дагы бир дең-
гээлге жогорулайт. Борбор-
дун ачылышында ЭАУ рек-
тору, э.и.д., профессор, РМА 
академиги С.А. Өмүрзаков 
окуу жайдын бир катар иш-
тери ушул борбордун ачы-
лышы менен илгерилешин, 
борбордон көп нерселерди 
үмүттөнөрүн айтты. ЭАУнун 
илим, эл аралык байланыш-
тар жана инновациялык би-

лим берүү технологиялары 
боюнча проректору, п.и.к., 
профессор, РМА мүчө-кор-
респонденти Т.Т. Омошев 
аталган борбордун ачылы-
шына шарт түзүп берген 
ректоратка, каржы-чарба 
кызматтарына жана маалы-
маттык технологиялар бор-
борунун инженерлерине өз 
ыраазычылыгын билдирди. 
Борбордун ачылышы аземи-
нен кийин дароо эле ушул 
эле жайда экономика жана 
экономикалык изилдөөлөр 
кафедрасынын отуруму өт-
көрүлдү.

ЖАБЫР ТАРТКАНДАРГА 
ЖАРДАМ БеРИЛҮҮДӨ

Катуу жааган жаандан улам Сузак районунун 
Чангет-Сай сайынан суу ашып короолоруна кирип 
кеткен.

Сузак райондук мам-
лекеттик администрация 
башчысы-аким Т.Туркбаев-
дин тапшырмасына ылайык 
райондун Барпы айыл өк-
мөтүнүн Үлгү жана Осмо-
нов айылдарындагы жабыр 
тарткан үй-бүлөлөргө айт 
майрамынын алдында ун, 
май, күрүч, макарон ж.б. гу-
манитардык жардамдар бе-
рилген. Бүгүнкү күндө Үлгү 
айылында катталган сел, 
суу ташкындарынын кесе-
петтеринен жабыр тарткан 

турак жайларды, көчөлөр-
дү тазалоо боюнча жумуш-
тар алынып барылууда. Бул 
иш-чарага райондук өзгөчө 
кырдаалдар бөлүмүнөн 13 
кызматкер, "AzVirt" ишка-
насынан автогрейдер, суу 
ташуучу унаа, самосвалдар 
тартылды.

УСТУНГА АСЫНЫп АЛДЫ
Жалал-Абад оИИБдин маалымат кызматынан 

билдиргендей Сузак районунда 7-класста окуган 
бала асынып каза болду. 

Маалыматка ылайык, окуя 13-май күнү саат 10:00 
чамасында болгон. Анда 2007-жылы туулган 7-класс-
тын окуучусу үйүнүн чатырындагы устунга пресс жип 
менен өзүн-өзү асып алып каза болгон. Бул факты Сузак 
РИИБиде кылмыштардын жана жоруктардын бирдик-
түү реестрине катталып, текшерүү иштери башталган.

"Баланын денесине сырттан кароо жүргүзгөн учурда 
анын денесинде жаракаты жок экендиги аныкталган. Бул 
окуя боюнча баланын атасы арыз жазуудан жана жансыз 
денени соттук-медициналык экспертизадан өткөрүүдөн 
баш тартты", - деп облустук милициядан билдиришти.

Өлкөдө жалпы 
республикалык 

тестке кошумча 
каттоо 17-майда жана 
20-майда болуп өтөт. 
Бул тууралуу Билимди 
баалоо жана окутуу 
усулдары борборунан 
билдиришти. 

Билдирүүгө ылайык, 
каттоо тест борборлорунда 
(ЖРТ боло турган мектеп-
терде) тесттин админист-
раторлору өткөрүшөт. Ар 
бир тест борборунда (мек-
тептерде) каттоо 13:00дөн 
17:00гө чейин жүргүзүлөт. 

Катталып жаткан учур-
да абитуриенттердин ко-
лунда төмөнкүлөр болу-
шу керек:

Каттоо төлөмдөрү тө-
гүлгөндүгүн тастыктаган 
РСК банктын квитанциясы,

паспорт же аскер кыз-
матындагыларга аскердик 
күбөлүк; инсанды күбөлөн-
дүргөн документтери жок 
тестке кирүү мүмкүн эмес!

1 жылдан ашпаган мөө-
нөт ичинде тартылган 3х4 
өлчөмүндөгү эки бирдей 
сүрөт; мурдагы жылдар-
дын бүтүрүүчүлөрү үчүн 

орто билим жөнүндө ат-
тестаттын түп нускасы 
(оригинал) же орто кесип-
тик билимди тастыктаган 
дипломдун түп нускасы; 
2021-жылдын бүтүрүүчү-
лөрү мектептен алынып, 
директордун колу жана 
мектептин мөөрү басыл-
ган маалымкатты (справ-
ка) тапшырыш керек. Маа-
лымкатта абитуриенттин 
сүрөтү чапталып, сүрөттө 
маалымкатты берген окуу 
жайдын мөөрү басылышы 
милдеттүү түрдө талап 
кылынат. Ар бир район же 
шаарда боло турган каттоо 
күнүн райондук (шаардык) 
билим берүү бөлүмдөрүнөн 
билип алууга  болот.

ЖАЛпЫ РеСпУБЛИКАЛЫК ТеСТКе КАТТОО 
ЭКИ КҮН ЖҮРГҮЗҮЛӨТ

МУГАЛИМДеР НААРАЗЫЛЫК АКЦИЯСЫНА 
ЧЫГЫШТЫ

КеЛеЧеККе КАРАЙ
КеНеН ЖОЛ
Жетекчинин бирөө сындайт келжиреп,
Кошоматтап бирөө мактайт элжиреп.
Чындыгында жетекчилик орунга,
Ким татыктуу, ким татыксыз эл билет.
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Сузак районунун 
Ынтымак 

айылындагы 
М.Төрөмаматов орто 
мектебинин абалы 
менен таанышып 
чыктык. Мектеп 
барачный типтеги 
салынган эскилиги 
жеткен имарат 
болгон. Заманбап 
жаңы мектепти 
куруу үчүн 2018-жылы 
баасы мамлекеттин 
бюджетине кирип, 
анын салына турган 
орду даярдалган боюнча 
токтоп калган. 

Айнагүл БеКМУРАТОВА, 
М.Төрөмаматов орто 
мектебинин директору: 
“АБАЛЫБЫЗ ООР 
БОЙДОН КАЛУУДА”

- Бул мектеп жөнүндө 
айтсам мектептин акыба-
лы аябай начар. Терезеле-
ри кичине, жарык толук 
түшпөйт. Полдору түшө-
йүн деп калган. Канаала-
ры аябай тар. Бул мектеп 
болгонго чейин бала бак-
ча болгон экен. Ошону эле 
мектеп кылып окуучулар 
окуп жатышат. Жыл өт-
көн сайын окуучулардын 
саны да өсүүдө. Себеби жер 
көчкү түшкөн айылдарга 
Ынтымак айылынан жер 
берилип жарандар үй са-
лып, мектеп окуучулардын 
саны жыл санап көбөйүүдө. 
Азыркы учурда мектеби-
бизде 800 окуучу билим 
алууда. Жалпысынан 35 
класс комплектибиз болсо, 
сабак өтө турган 15 эле ка-
наабыз бар. Айрым учурда 
үч смена менен окуган учур 
болот. Жыйындар залыбыз-
ды эки бөлүп окуу канаасы 
кылганбыз. Ачыгын айтыш 
керек, окуучуларды англис 
тили жана орус тили саба-
гында тайпаларга бөлүп 
окутканда коридордо са-
бак өткөн учурлар болот. 
Бул акыбалды көрүп мен 
райондук, облустук жетек-
чилерге, Жогорку Кеңешке 
чейин абалды түшүндүрүп 
тынымсыз кат менен кай-
рылып 2019-жылга мам-
лекеттин бюджетине кир-
гизгенбиз. 

Мектепти куруу иштери 
боюнча долбоор жазылып, 
“Файси” ЖЧКтын курулуш 
компаниясы тендерден 
утуп, 2019- жылы ноябрь, 
декабрь айларында мек-
тебибиз башталып, орду 
даярдалып казылган. Ку-
руучулар суук түшүп кал-

ды деп токтотуп коюшкан. 
Ошондон бери кабар жок. 
Жаңы мектеп түшө тур-
ган жерде беш класс окуй 
турган канаабыз да бар 
эле. Аны да бузуп ташта-
ган. Кайрылбаган жерим 
калбады. Акча болсун, ана 
караштырабыз деген гана 
жоопту угам. Ата-энелер 
тынбай мага кайрылышат. 
Быйылкы жылы дагы биз-
дин мектепке акча бөлүн-
бөй калыптыр. Мектеби-
биздин курулушу качан 
башталары да белгисиз. 
Бюджетти бекиткенде биз-
дин айылдагы мектепти да 
кошо бекитишсе деп сура-
набыз. Ушул мектептин көй-
гөйү чечилсе, балдарыбыз 
заманбап, жаңы мектепте 
билим алышса экен. Тиле-
геним эле ушул.

Гүлнара ИСМАИЛОВА, 
ата-эне: 
“ОКУУЧУЛАРДЫН САНЫ 
ӨСҮҮДӨ”

- Мен ата-эне катары 
ачыгын айтайын жүрөгүм 
ооруйт. Айла жоктон бул 
мектепке балдарыбызды 
окутуп жатабыз. Шаарга 
күнүгө каттап окутканга 
шартыбыз жок. Мамлекет 
тарабынан мектептер салы-
нып жатат дейт, бирок биз-
дин мектеп бүтпөй жатат. 
Азыркы учурда окуучунун 
саны көп, мектеп тар болуп 
жатат. Мектептин абалы на-
чар. Окуучуларга шарт жок. 
Жаңы мектептин курулушу 
башталды дегенде баары-
быз сүйүнгөнбүз. Эмнеге 
токтоп калганын деле тү-
шүнбөйм. Жаштар биздин 
келечегибиз дейбиз, бирок 
жаштарга көңүл бурулбай 
келе жатат. Айрым жерлер-
деги жер көчкү боло турган 
айылдарга ушул айылдан 
жер берилип, үй салышып 
жашагандар жылына кө-
бөйүүдө. Жер бергенден 
кийин алардын балдары 
каякка барып окуйт деп 
жашоочулардын да шар-
тын ойлонушпайбы. Азыр-
кы күндө сабактар онлайн 
болуп толук келбегенинен 
да окуучулардын саны аз. 
Эгер окуучулар толук кел-
се батпай калмак. Кыштын 

күнү балдарыбыз кантип 
окушат билбейм. Мамле-
кеттеги чиновниктер саясат 
менен эле алектенбестен эл-
дин жашоосун, окуучулар-
дын келечегин ойлонушса 
жакшы болмок. 

Шайырбек 
ЖЫЛДЫЗБеК уулу,
Жалал-Абад облустук 
капиталдык курулуш 
башкармалыгынын 
башчысынын орун 
басары:
“БӨЛҮНГӨН АКЧА 
ТОЛУК ИШТеТИЛГеН”

- 2018-жылы - Сузак ра-
йонунун Ынтымак айылы-
на 500 орунга ылайыкташ-
кан мектептин долбоору 
мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен курула турган 
болгон. Мектептин куру-
луш иштерине 2 миллион 
сом бөлүнгөн. Бул каражат 
төмөндөгү иштердин ат-
карылышына жумшалган. 
Долбоорду “ТНК Арк” ЖЧК 
компаниясы жазып 349500 
сом төлөгөн. Мамлекеттик 
экспертизага 89400 сом бе-
рилип, технозорго 44 миң 
сом төлөнгөн. Ал эми ку-
рулуш иштерине 1517000 
сом которулган. Жасалган 
жумуш боюнча айта турган 
болсок, “Файси” ЖЧК куру-
луш компаниясына 320 миң 
сом биз карызбыз, себеби 
алардын жасаган иши 1 млн. 
837 миң сом болгон. Айрым 
учурда “Эки миллион сомго 
бир чуңкур казылды”- деген 
туура эмес маалыматтар 
кетип калып жатат, чын-
дыгында андай эмес. Ку-
рулуш ишинде ар биринин 
эрежеси жана кайсыл канча 
сомго жасалыш керек деген 
баалары бар. Курулуш иш-
тери башталгандан кийин 
ар бир ишке этабы менен 
акча которулуп турат. Бул 
мектепке биринчи акча ка-

ражатынан башка которул-
ган эмес. 2020-2021-жылы 
дагы мамлекеттин бюдже-
тинде каралган эмес. Качан 
каралары да белгисиз. Себе-
би мамлекеттик казынада 
акча жок. Азыркы учурда 
облус боюнча бүтүрө тур-
ган 100 обьектибиз бар. Биз 
деле тынымсыз кат жөнө-
түп, билдирүүлөрдү жазып 
жатабыз. Эгер мамлекет та-
рабынан акча бөлүнсө эле 
иш башталмак. 

Кеңешбек ШАБДАНОВ,
“Файси” ЖЧКтын 
курулуш 
компаниясынын 
директору: 
“АКЧА БӨЛҮНСӨ ИШТИ 
БАШТАЙБЫЗ”

- Бул мектеп боюнча биз-
ге чейин дагы тендер жа-
рыяланып кайра бузулган 
экен. Экинчи тендер жарыя-
ланганда биздин “Файси” 
ЖЧК курулуш компания-
сы тендерден утуп, 2019-
жылы ишти баштаганбыз. 
Ушул күнгө чейин 1 млн. 
517 миң сом бизге котору-
луп, биз андан да ашыкча 
ишти жасаганбыз. Азыркы 
учурда бизге мамлекет ка-
рыз. Мектеп жөнүндө сөз 
болсо эле бизге кайрылы-
шат. Биз дагы качан акча 
каражаты бөлүнөт экен 
деп күтүп жатабыз. Кайсы 
күнү акча которулса, ошол 
күнү ишти баштамакпыз.

Уметбек САТЫБАЛДИеВ, 
областтык өнөр жай, 
курулуш, транспорт, 
коммуникация боюнча 
сектор башчы:
“КҮТҮҮДӨН БАШКА 
АЙЛАБЫЗ ЖОК”

- Биз жылына Жалал-
Абад областы боюнча мам-
лекет тарабынан курула 
турган жана оңдоп-түзөө 
иштери боюнча сунуштар-

ды беребиз. Ушул жылы 
башталып бүтпөй калган 
99 жана авариялык абал-
да болгон жаңы 72, жалпы 
171 обьектинин курулушу 
боюнча сунуш бергенбиз. 
Тилекке каршы мамлекет-
тин бюджетинин тартыш-
тыгы баарыбызга белги-
лүү. Ошондуктан быйылкы 
жылга облус боюнча болго-
ну 18 мектептин курулу-
шу, суу тармагы боюнча 8 
жана саламаттыкты сактоо 
тармагы боюнча 1 обьекти 
мамлекеттик бюджетке 
кириптир. Биз дагы талап 
коюп, элдин социалдык 
муктаждыктарына жана 
элдин талабына жараша 
иштерди алып барып жа-
табыз. Казынада акча жок 
болгондон кийин күтүүдөн 
башка айлабыз жок.

Бул боюнча бир топ 
жетекчилерге да кай-
рылдык. Сузак районунун 
Таш-Булак айыл аймагы-
нын башчысынын орун 
басары Нургазы Жолдо-
шевдин айтуусу боюнча 
мектеп директору кат 
жөнөтсө, ал каттын не-
гизинде жогору жакта-
гыларга кат жөнөткөн-
дөн башка колдорунан 
эч нерсе келбейт экен. 
Ал эми райондук билим 
берүү бөлүмүнүн баш-
чысы Тынычбек Усенов-
го кайрылсак, алар окуу 
процессинин жүрүшүнө 
гана жооп бере турганын, 
ишиндеги кемчилдиктер-
ди айта албастыгын ай-
тып кутулду. Мектептин 
абалын көрүп окуу про-
цесси же окуучулардын 
кайсы билими жөнүндө 
сөз болушу мүмкүн деген 
ойго келесиң. Балким бир 
саясатчынын тагдыры 
жөнүндө сөз болсо, Ак үй-
дүн алдына чейин митинг 
уюштуруп, мамлекеттин 
келечеги катары көрсөтүп 
келебиз. Ал эми 800 окуу-
чунун тагдыры биздин ке-
лечегибиз эмеспи. Окуу-
чулардын мындан аркы 
келечегин ким ойлойт?

Жолдонгон каттардан 
жыйынтык жок. Акча бол-
со айтабыз деген жооптор 
келет. Ошентсе да үмү-
тү үзүлбөгөн мектептин 
6-классынын окуучусу 
Наздана президентке кат 
жолдоду.

Наздана
АТТОКУРОВА, 
6-класстын окуучусу:
“пРеЗИДеНТКе КАТ”

Кыргыз 
республикасынын 
Президенти Садыр 

Жапаровго
- Мен Жалал-Абад об-

ластынын Сузак районунун 
Ынтымак айылындагы М. 
Төрөмаматов орто мекте-
бинин 6-классынын окуучусу 
Аттокурова Наздана Темир-
бековна. Урматтуу Кыргыз 
Республикасынын Президен-
ти Садыр Жапаров!

Биз азыркы учурда эс-
килиги жеткен авариялык 
абалда турган мектепте 
окуп келе жатабыз. Бул көрү-
нүш качанкыга чейин уланат 
билбейм. Мындан эки жыл 
мурун жаңы мектеп салы-
нат деп мектептин ордун 
даярдаган. Кубанычыбыз-
да чек жок эле. Окуучулар 
баарыбыз сүйүнгөнбүз. Би-
рок ушул күнгө чейин ошол 
боюнча турат. Мен шаарга 
жакын, жакшы билим алам 
деп бул мектепке келген бол-
чумун. Бирок тилекке каршы 
мектептен билим алмак 
турсун эркин отуруп сабак 
өтө албай келемин. Класс-
тарыбыз аябай тар. Бир 
класстын ичинде 25 окуучу 
окуйбуз. Эки окуучу отуруп 
сабак окуган партага үчтөн 
отурабыз. Парталарыбыз-
дын эскилиги жеткен. Кый-
мылдасак кыйчылдап сынып 
кетчүдөй. Англис тили жана 
орус тили сабактарынан 
тайпага бөлүнгөнүбүздө ко-
ридордо окуган учурларыбыз 
болот. Азыркы заманда жа-
шап жатканыма ишенбей ке-
тем, себеби интернеттен эң 
бир кооз, кабат- кабат мек-
тептерди, интерактивдүү 
доскалар менен сабак өткөн 
окуучуларды көрөбүз. Ти-
лекке каршы классыбызга 
интерактивдүү доска эмес, 
сабак берген мугалимибиз 
классыбыз тар болгондук-
тан өзү кысылып зорго са-
бак өтүп чыгып кетет. Биз 
качан ошондой мектепте 
окуйбуз. 

Урматтуу Президент 
Садыр Жапаров! Бизге да 
көңүл буруп, жаңы мектеп-
тин салынышына жардам 
берүүңүздү суранамын. Эгер 
мектеп салынса эң жакшы 
окуган окуучу болом деп сөз 
беремин.

Сталбек КАРАСАРТОВ, 
“Аймак”

Эл айтат, демек эп айтат

АРА ЖОЛДО  КАЛГАН 
МеКТеп

Мектептин орду
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         ТАЯНАР ЖАЛГЫЗ БАЛАСЫ
              СОГУШТаН каЙТПаЙ калГаН
         АТАНЫН ТАГДЫРЫ

Атанын уулу болуш урмат

Чапаныңдын кеңдигинен
кам санаба,

Бычканда тар болбосо.
Эр жигиттин

аты чыкпайт,
Таң калардык март болбосо.
Оопасы жок жалганда,
Көп өмүрдөн не пайда.
Урпактарың үчүн

артыңдагы,
Өтмүшүңдөн нап болбосо. 

Айтинин тагдыры деле 
атасына окшоп үйлөнгөн-
дөн кийин да көпкө балалуу 
болбой, алган жары Айт-
бүүсү согончогу канабай 
күнөөкөр боло тилеп-сурап 
жүрүшүп, ый армандары 
жаратканга жетип, ортодо 
уул табышып, атын Топчу-
бай коюшкан эле. Мындан 
арткысын Топчубайым өзү 
ээрчитип келет деген үмүт-
түү жылдар дагы ала-сала 
өтүп, зарыгып жүрүп көргөн 
жалгызын шериктүү кыла 
алышпады. Ал-күчтөрүнүн 
баарын ушу жаманына арнап 
салышканбы, жаштайынан 
эле жаны кынына батпаган 
өтү жарылгыдай он балага 
татырлык Топчубай кылык-
жоруктары менен: кайсы 
жерде чуу чыкса ошонун үс-
түнөн чыгып, айыл боюнча 
даттанып арызданган адам-
дардын аягы үзүлбөй турган 
болду. Жалгыз болсо да бир 
эгей чыгып, “тилеп-сурап ал-
гандын иши кыйын экен же 
уралбайсың же тилдей ал-
байсың” деп, бечара Айтбүү 
зайып кейип-нойугандай да 
чочулап, “Кудай таалага да 
күпүкчү болбоюнчу, шуну-
суна да шүгүр! Мунусун бер-
бесе не кылмак элем. Эсине 
киргенче элеңдетип, акылы-
на киргиче алаңдатып жү-
гүртсө да, адамдардан тил 
угузса да чыдаймын!”- деп, 
эрке уулу Топчубайынын 
минтип жалгыз өскөнүнө 
да көз жашын көрсөтпөй 
өксөй-өксөй ыйлап алчу 
да болгон.

Антип-минтип жылдар 
жылбышып баягы Топчу-
бай шок бала жигит боло он 
сегизден он тогузга карай 
төтөлөгөндө суук шамал-
ды ыраа көрбөй тийсе да 
бизге тийсин деп эси кете 
элеңдеп, көзү-көзүнө түш-
күчө көчүк басалбай эшикте 
калып жүргөндө ою-түшүнө 
кирбеген каргашалуу күн 
чагалайдын чак түшүндө 
Айтбүүнүн төбөсүнө “Со-
гуш!” деген суук кабар ча-
гылганын чартылдатып 
эсин оодарып таштады.

Айылдын сабоодой жи-
гиттери аскер катарына ча-
кыртылып Жалал-Абаддан 
кетчү поезддерде катар-ка-
тар тизиле марш менен ва-
гон-вагон боло кетип жа-
тышты. Жергиликтүү сель-
советте активдер жалгыз 
бала Топчубайды аскерге 
жибербей коюу тууралуу 
өз ара макулдашып коюшса 

да, Айтбүү бечаранын жал-
гыз баланы согушка алчу 
беле деген өзүн-өзү соорото 
жүргөн ички тилеги ишке 
ашпады.

Бир күн эле жагалдана 
шайдам баскан уулу ка-
газ көтөрүп келе калып, 
“апа, мен да фронтко бар-
мак болдум, мына...” десе, 
эс-учун жогото коё жаздап 
калтаарыган Айтбүү эмне 
дешин билбей тили тар-
тыла, “Ок! Сен кетсең атаң 
экөөбүздүн күнүбүз не бо-
лот?” -деп, башка сөз айтал-
бай ыйлап жиберип, эңсеси 
ката түшкөн Топчубайынын 
кантер айласын таптырбай 
шаштысын кетирди.

- Апа, жигит киши үйдө 
отурса уят да. Мен деле эл 
катары согушка барсам жа-
манбы?

- Икилдеп өзүн басалбай 
ыйлаган Айтбүү көз жашын 
аарчыганга да дарманы кел-
бей ыйын басалбай буулат.

- Сен жалгызсың. Биз 
атаң экөөбүздүн тиктегени-
биз сен болсоң... - деп андан 
аржагын айта албай андан 
бетер буулуга көз жашын 
нөшөрдөтөт.

- Апа, мен кайтып ке-
лем да.

- А балам, согуш дегениң 
“а сен жалгызсың, ата-энең 
ыйлабасын барагой” дебейт 
да, -деп андан ары өлүп кал-
саң биз кантебиз дегенди 
айта албай баласын карап 
жалдырады. Топчубай деле 
согуштун кандайлыгын се-
зип турат. Балдар чогулуп 
алып эки бөлүнүшө жы-
гачтан мылтык жасашып 
“трах-трах” ойногондой 
күчкө эмес, анда мылтык-
тар атылып, октор чуул-
дап кан агылып, өлгөндөр, 
жарадарлар болот. Апасы 
айткан да чын. Эгер ок ти-
йип өлүп калсам булар кан-
тишет? Тиктегендери мен 
болсом. Теңкурларымдын 
алдында башымды көтөрө 
албай кантип жер басып 
жүрөм? Жок апа, ыйласаң 
да барышым керек! Үйдө 
отурган жигит жигитпи?! 
Ал жакта немистер менен 
кырчылдашкан согуш жү-
рүп жатса. Эсен болсом кай-
тып келермин. Мени кечир, 
апа?! Барбасам болбойт! - 
деп ыйын басалбаган апа-
сын кучактап сооротконго 
аракет кылат.

- Апа, ыйлабасаңыз, 
мен сөзсүз кайтып келем! 
Мына көрөсүз го, кайтып 
келем, апа!

- Жок дегенде үйлөнүп 
кеткениңде.

- Келгенимде үйлөнөм. 
Сүйлөшкөн кызым да бар, 
Аты Ажар, ал сизге жагат 
апа. Кошуна айылдагы Сол-
то акенин кызы,- деп апасы-
на айткан сөзүнө сөз кошо 
өзүнчө маашырланып алды.

- Тилегиңдин айланайын 

жалгызым! Мурда неге айт-
пай жүрдүң эле?

- Эми айтайын дегем. 
Минтип согуш башталып 
калбадыбы, - деп апасы-
нын жоошуй түшкөнүн көрө 
жетине албай сүйгөн кызы 
Ажарын элестетип алды.

- Кой, балам, апаңды ая-
саң менин тилиме кир?!

- Не кыл дейсиз?
- Атаңды айтып жөнө-

түп жанагы ойонкому ме-
нен сүйлөшсүн, - деп дагы 
эле уулунун жоошутканына 
көнгүсү жок.

- Андай болбойт апа, мен 
согушка барам! – деп, эрке 
Топчубай да көктүгүнө ала 
көшөрүп туруп алды.

- Атаң байкуш сени деп 
жашап жүрсө...- деп, дагы 
көз жашы тыйылбай уулу-
нун кучагында бышактады. 
Ушу тапта сырттан Айти 
кире калып эне-баланын 
минтип таттуулашканына 
таң калып, анан аялынын 
көз жашынан не болгонун 
боолголой билди.

- Ниме мынчалык?.... - 
деп Айти Топчубай уулунун 
эртедир-кечтир согушка 
аттанарын сезип жүргөн. 
Атасына не дешин билбей 
Топчубай да өзүн ыңгай-
сыз сезе жалтактай калды.

- Военкоматтан повест-
ка беришти эле,- деп согуш-
ка деген сөз атасына да оор 
тиерин жакшы биле андан 
аркысын айтканга даай 
албады.

- А, балам, бул да болсо 
жигит кишиге бир милдет. 
Эл барган жактан калып 
болобу. Азамат жигит элин-
жерин коргош керек, - деп 
Топчубай күткөн сөздү өз 
дити болбосо да байбиче-
син жоотконго айтты.

- Апама түшүндүрө ал-
бай кыйналып жатпайымбы.

- Апа да, не кылсын.
- А бизчи? Эми бизди ким 

ойлойт? Жалгыз баланы жө-
нөтүп коюп күнүбүз не бо-
лот? – деп эми буркан-шар-
кан түшө нөшөрлөдү:- Сиз 
сүйлөшүп алып калсаңыз 
болбойбу? Жалгыздык күнү 
курусун! Айтсаңыз ошолор-
до деле жүрөк бардыр, ба-
ла-чакасы бардыр!

- Сен экөөбүз өлбөйбүз, 
кемпир. Муну билип кой, 
балам жалгыз деп ойонком-
дун эшигине кайсы бетим 
менен барам? Кана, мени 
алса өзүм эле кетмекмин 
жалгыз балаңды калты-
рып, - деп өзүн жооткотуп 
ичи өрттөнүп, жалгыз уулун 
кыялбай турса да дидарын 
катуулукка ала азилге күл-
гөн болду.

- Атамды уксаңыз, апа! 
Атам туура айтат. Менин 
балам жалгыз, калтыргыла 
десе уят эмеспи, - деп эрке 
Топчубай да атасынын ма-
кул сөзүн кубаттаган болду.

- Ата-бала мени куурата 
турган болдуңар. Эки, үчөө 
болгонуңда да мейли эле 
балам. Тиктегенибиз жал-
гыз сен болсоң... - деп, дагы 
аржагын айталбай төркү 
үйгө кирип кетти таарына 
ыйлаган бойдон.

- Апа, ыйлабай күлүп-
жайнап узатпайсызбы мени 
кыжалатка салбай, - деп буу-
луп алды Топчубай.

- Жөн кой, балам. Апаң 
деле түшүнүп турат. Кант-
се да эне кургурга кыйын, 
жок дегенде экөө болгону-
ңарда, - деп ата да эртеңки 
күндүн кандай болорун 
алдын ала айта албай кы-
жаалатчылыкка тутанган 
үшкүрүгүн ичке жутканча 
уулун жубаткан болду.

Вокзалдагы эне-бала-
нын коштошуусу дагы кы-
йынга турду. Топчубай да 
кайтып келчүдөй, окко уч-
кан өлүм жөнүндө тыз эт-
кен кылча күмөн да жок ка-

тарда турду эле, көз жашы 
тыйылбай улам карай кал-
ган апасын ушу азыр да аяп, 
“А эгер кайтпай калсам бул 
экөөнүн көргөн күндөрү не 
болот?” -деген кыжаалат-
чылык ташпиште буулуп 
кетти. Катардан чуркап 
чыгып апасын жетелеген-
че айылына кайтып кет-
киси да келет. Туралбады. 
Командирдин “Токто, кай-
да!?”- дегенине да карабай 
апасына жете көкүрөгүнө 
баса, “Апа, ыйлаба, мен кай-
рылып келем! Сөзсүз келем! 
Күт мени!” -деп кайра-кай-
ра өбүшө, атасы да, “Балам 
Топчубай, өзүңө этият бол! 
Апаң экөөбүз күтөбүз!” -деп 
жобурап жалынып-жалбара 
көкүрөгүнөн жыттагылап 
жатты. Ата- баланын, эне 
-баланын бул жарыктыкта 
акыры жолу кучакташып 
тургандыктарын кары жү-
рөктөр туйгандай коюп жи-
бербей жатты. 

Айтбүү кургур сезген-
дей эле согуштан Топчуба-
йы катпай калды. Таң -күн 
сыздаган кошок Айтинин 
үйүнөн угулуп, кара кий-
ген үйлөр күн өткөн сайын 
коюуланып, бирок жалгыз 
уулдун күйүтүн тарткан бул 
коколой жалгыз калышкан 
эки адамга боор ооруй өз-
дөрүнүкү калып эле эрте-
ли кеч кошуна-колоңдор 
кабар алыша “Айтбүүнүн 
шору катпаса, зарлап жү-
рүп көрүшкөн жалгызын 
да жараткан ыраа көрбөдү” 
дешип, кайрат айткан болу-
ша абал алып турушту. “Пе-
шенем менен куруюн” деп 
наар албай жер өмгөктөп 
боздогон аялына не дешин 
билбей күйүткө алдырган 
Айти да “мунун” баары жу-

мурай журтка тегиз келген 
апаат да, эртеси эле кайтып 
келчүдөй сезилип жатты эле 
аттиң! Апасынын зарлап ый-
лаганынчалык, кудум эле 
он балам барсынып телте-
йип калганымды. Айтбүүгө 
не деймин? Байкуш сүйлө-
шүп алып кал деп зарлаба-
дыбы. Өзүмө да аз болсун. 
Куу баш өтөт дегени ушу 
экен да. Кемпирдин айтка-
нын кылсам өлөмбү. Андай-
лыкка барсам Топчубайым 
экинчи жүз карагыс болуп... 
Эх, аттиң, пешенеге ушун-
дайды көрөсүң деп чийле-
ген турбайбы!” -деп кый-
ла күн Айтбүүсүнө жакын 
баралбай, кемпиринин көз 
жашын көлдөтө буй түшө 
ыйлап айтып жиберчү сөзүн 
күтө эшик -эликте келген 
патачыларды узаткан бо-
луп жүрдү. Айтиге да оңой 
болбоду. Үйүнөн патачы 
үзүлбөй, келген-кеткендер-
дин көңүл айтуусуна өзүн 
жоошута жүрдү эле, мына 
эми ээн үйдө сокоё экөөсү 
эки жерде мелтиреп кирди-
чыкты да жок, бир-бирине 
аяр карап, көкүрөктү өрт-
төгөн көк күйүт беш күндө 
эле желке жонду дүңүрөйтө 
ийип, “ох” - десе аалам өрт-
төнүп кетчүдөй жалынсыз 
жалбырттаган кайгы де-
вант бойлуу эки адамды 
чүкөдөй кыла бүжүрөтүп, 
арман дүйнөнүн этегине 
коюлган чекит сымал оту-
руп калышты. 

Тилеп-сурап жүрүп тап-
кан эрди-катындын айдай 
бактысы бир пулга татыбай, 
Айтбүүгө окшогон энелер-
дин канчоосун кан какшата 
көз-мончоктой болгон бал-
дарын алып тынган апаат 
согушка айкырык сала жооп 
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         ТАЯНАР ЖАЛГЫЗ БАЛАСЫ
              СОГУШТаН каЙТПаЙ калГаН
         АТАНЫН ТАГДЫРЫ

Адам жолу – улук

кылар ал болсочу. Мына, сен 
жалмаган Топчубайымдын 
ордуна дагы бир Топчубай-
ды таап берем. Айтиге де-
генге жаш болсочу. Акыр-
кы күндөрү Айтбүүдөн да 
Айтинин күйүтү күчөп, мен 
кетсем артыман кайсы туяк 
калат? Менин атым ушу ме-
нен биротоло бул жарыктан 
өчүп калабы, менин артым-
дан атымды атап, ысык чы-
рагымды ким өткөрөт де-
ген ойлор Айтини биротоло 
түнт кылып бара жатты. Ча-
лынын мындай болуп калы-
шын зирек Айтбүү зайыбы 
алдын ала билген болсо да 
өзүнүн абалынан бери боло 
албай күйүп жатты. 

Эми бир гана арга Айти 
башкага үйлөнүп, перзент 
көрүп артында туяк кал-
тыруу. “Эми мынтип үйдө 
отура бергеним болбойт. 
Бири-бирибизди кыя албай 
жүрө берип өмүр өтүп кет-
песин” деген бүтүмгө келип, 
көз жаштуу кошогу да акы-
рындай пастап, ай айланып, 
өлбө жан тириликтин кабы-
рында ойлогону эле кантип 
ачык жарык сүйлөшө, бир 
бүтүмгө келүү ылаажын 
издеп калды Айтбүү.

- Топчубайдын апасы, 
минтип эртеден кечке зар-
лап ыйлап отурсак көргөн 
күнүбүз не болот? - деп кези 
келип айтылчу дарттын 
четин кылтыйткан болду.

- Ушундай болот деп 
сизди үйлөнүң деп жатпа-
йынбы, - деп Айтбүү даге-
ле көз жашын тыя албай 
бышактады.

- Макул, айтканыңа көнө-
йүн. Бирок бир шарт менен, 
- деп Айти да болор иштин 
ток этер жеринен баштады.

- Ал кандай шарт экен?

- Сен кетпей ушул үйдө 
калсаң гана.

- Мени калтырып не кы-
ласыз ботом?

- Сага Топчубайыңды 
таап берем, не дейсин?

- Тапкан Топчубайыңыз 
мага бала болор бекен, анын 
апасы турса?

- Экөөңө тең бала болот. 
Сага эрмек, занана басты.

- Ошондой болсо кана.
- Кетпейсиңби?
- Үйлөнөм десеңиз кет-

пеймин. Насип буруп бала 
көрүп калсаңыз өзүм эле 
багып, өзүм тарбиялап чо-
ңойтот элем, а Топчубайың 
түшкүр десе.

- Анда зайыпты өзүң та-
басың, сенин көңүлүңө төп 
келе турган, сенин айтка-
ныңан чыкпаганын таап, 
-деп маселенин минтип шыр 
кеткенине сүйүнө түштү.

Ошентип эрди-катын өз 
ара бир масилатка келишип, 
Айтбүү таап, Айти үйлөн-
мөк болду. 

Бул экөөнүн пакиза ниет-
тери жаратканга жеткенби, 
айткандай эле Айтбүү кү-
йөөсүнөн ажырашып барган 
сиңдиси Айтолгонду алып 
берип, баягы адамдын бары-
жогу билинбеген жымжырт 
тарткан короо жай, заматта 
кирди-чыкты адамдар аягы 
үзүлбөй Айтбүү да, Айти 
да жаңы зайыптын шара-
патына кичине көңүлдөрү 
көтөрүлө мына эми тири-
чиликтин майда-чүйдөсүнө 
аралашкан болуп эки адам 
эми бирге көбөйүп, үй жу-
муштары Айтолгонго ооп, 
Айтбү келиндүү болгондой 
улуу байбиче боло абышка-
сы менен төрдө. 

Эми аяк баштарын жы-
йып коңшу-колоңдор да өз 
күндөрү менен алп уруша 
жүргөндө дагы бир ойдо 
жок жерден Айтбү менен 
Айтинин жүрөгү жараланып 
бүтө жаздаган жара кайра-

дан тырмалып, төгөрөктүн 
тынчын дагы алышты.

Айтинин бир тууганы, 
бир жагынан кошунасы Ка-
римдин аялы Сурая ыйлап 
кирип келе калса болобу?! 
Эмне деп эңселери ката түш-
көндө аялынын артынан 
кире калган Карим чаң-то-
полоң арасында арыз муң-
дар менен кошо Карим аялы 
Сураянын үстүнө аял алга-
нын жашырып жүргөнү аш-
кере болуп айтылып кетет. 
Окуяны биле койгон Айти 
ачуусу келе “сен кысталак 
ушунча балаң туруп, аларды 
бага албай жатып дагы...” - 
деп, там айланта кууганда 
“өзүңүз деле алдыңыз го” 
деп ал качып, жете албай 
күйбөгөн жери күл боло сө-
гүнүп, “согуш болбогондо 
мен үйлөнмөк белем” - деп, 
буула тутугуп, колундагы 
таягы менен жер ургулап, 
өзүн кармай албай жатты. 

- Оо, түбүң оюлгур со-
гуш! Жалгызыңды жалмап 
кеттиң! Топчубайым өл-
бөгөндө мен үйлөнмөк бе-
лем. Оо, жараткан, мынча 
кыйнадың пендеңди? Оо, 
Топчубай уулум, атаңды 
кечир?! Сен өлбөгөндө мен 
мынтип адамдарга күлкү 
болуп үйлөнмөк белем?! 
Кечир атаңды, уулум?! - деп 
эшик алдындагы сөрүгө кө-
чүк баса ыйлап да, сүйлөнүп 
да жатты. Чырт десе жалп 
этип өрттөнүп кете тур-
ган жарым жүрөк Айтбүү 
ар жактан баягы армандуу 
кошогун кошуп заңкылдата 
дагын коё берди.
“Там-ташың жалгызым,
Ыйлатпа балам барбысың?
Мусаапыр болду жан атаң,
Согушка жетсин каргышым.
Үй-жайың калды жалгызым,
Боздотпо балам барбысың.
Көз багың болсун жан апаң,
Немиске жетсин каргышым.
Таянар тоом жөлөгүм,
Жараткан берген белегим.
Кан какшаткан душманга,
Каргышы жетсин энеңдин.
Алдыңа алар өбөгүм,
Жалгызым сени көрөмбү.
Кайрылып кайра келбесең,
Кайгыга батып өлөмбү.
Жаныңан апаң айлансын,
Таппадым ажал айласын.
Ыраазы болгун апаңа,
Ак сүтүмдү актадың.
Ата-бабаң көрбөгөн,
Апааттуу алыс жайдасың.
Карааның жок көрүнбөй,
Апаңа качан кайтасың.
Жол карап жүрүп өтөмбү,

Оо, боздоттум балам кай-
дасың, өхүү, - деп жамгырдай 
төгүлгөн күйүттүү кошок 
тургандардын сай-сөөгүн 
сыздата өзөк өрттөп, көкү-
рөк куйкалап, карап туруш-
кан сурая, Айтолгон да буй 
түшө ыйлашып киришти. 
Айти таяк менен кубалап 
жетпей калган Карим да жа-
шылдана шөлпүйө коргон-
дун бир четинде кантээрин 

билбей, Топчубайдын кара 
кагазын угузганда да мын-
чалык үн чыгарып ыйлаган 
агасы Айтинин бут алды-
на кантип келип чөгөлөп 
кечирим сурап, бышактап 
жатканын эч ким деле кө-
ңүлгө албады. 

- Кечириң мени, Айти 
ава?! Мен иттик кылдым! 
Адам эмесмин ава. Мына 
уруң, таягыңыз сынганча 
уруң! - деп башын тосуп 
чөгөлөгөнчө ордунан коз-
голбоду. Тургандардын, 
көчө көйдөн, дубалдардын 
таң кала карагандардын 
баары, ушу күнү Айтинин 
коргонунда Каримдин Су-
раяга жасаган жоруктары-
нан, чыккан чырдан улам 
согушка болгон каргышты 
көкүрөктөн биротоло чы-
галбай жүргөн азаптуу ачуу 
алами болчу. Бул көрүнүш 
Айтбүүнун кошогу менен 
Айтинин уулу Топчубайдан 
кечирим сураган көз жашы 
менен аяктады.

Чындап эле Айти менен 
Айтбүүнүн жараткандан 
сураганы жеткен экен. Ай-
толгон кыз төрөп, атын Ка-
лыя деп, артынан эле удаа 
1951-жылдын көктөм мар-
тында уул төрөп атын Са-
либраим деп коюшту. Айт-
бүүнүн чексиз кубанычы 
ара жолдо бир тууган иниси 
Ысак да согуштан кайтпай 
кошокко айланып, андан 
калган Гүлсүн кызын өзү-
нө алып, Гүлсүндү да Айти-
нин кызы дешип, үчөөнү тең 
Айти менен Айтбүү ортодо 
чогуу турмуш жолуна са-
лышты. Ташбай уулу Айти 
деле үзүлүп кала жаздап 
муундар учугун улап, не-
лерди гана көрбөдү. Нико-
лай паашанын заманында 
төрөлүп жигит боло эр жет-
се, Ленин ата дегендин жар-
ды-жалчыга “кел-кел” зама-
нында орто ирелешкен чар-
баларды курууда ак эмгеги 
менен астейдил катышып, 
“Кызыл-Дыйкан” колхозу-
нун раис башкармалыгына 
дейре жетип, кан күйгүз-
гөн согуш жылдарында эл 
менен бирге таң-күн тылда 
эмгектенип, жалгыз уулу 
Топчубайын да согушка бе-
рип, кийинки турмушу деле 
Айтбүүсү экөөсү мүңкүрөп 
отуруп калбай, бирин-би-
ри кыя албай, Айтолгонго 
үйлөнүп жоготкон Топчу-
байынын ордун басарын 
таап алуулары, жаралан-
ган жүрөктөрдүн дабаасы 
боло бой тарткан уулдары, 
Салибраим чоң апасы Айт-
бүү, кичи апасы Айтолгон-
дордун ынтымакчылыгына 
данакер боло жалгызын жо-
готкон атасын Айтиге дарт 
басар боло кол арага жарап, 
“кече эле зар какшап ыйлап 
жүрүштү эле, бүгүн мын-
тип сербейе...” дешкен көр-
гөндөрдүн көзүн сүйүнтө 

турган болуп калды. 
Атасы Ташбайдын “ба-

ланы ээрчиткенден терик-
пе. Көзү менен көрүп, колу 
менен кармалап, баамдаса 
турмушуна бөйрө өсөт. Өзүң 
деле менин коюн-колтугум-
да жүрүп чоңойбодуңбү?” - 
дегени дайыма эсимде Ай-
тинин. Анын үстүнө Топчу-
байын жоготкондон кийин 
жүрөк алдыра кайда басса 
Садибраим уулун ээрчите 
жанында ала жүрчү болгон. 

Бир күн Салибраимди 
ээрчитип туугандаша Чи-
мионго, андан ары Коргон-
Төбөгө базар-учарды көрсө-
түп, асир намазын окуганы 
Мырзакул салган мечитке 
кире калат. Ал жерде Мама-
сеит деген таанышы менен 
учураша калып, намазын 
окуп бүтүп жолдо келат-
канда Мамасеит тууралуу 
уулуна айтып берген эле. 
Мамасеит да согушка барып, 
ал кызмат кылган топ токой 
четинде чабуулдун алдында 
эс алып жатышкан. Бир аз 
нары бир дарактын түбүнө 
Мамасеит да баш коё эс алган 
жатып уйкуга кетет. Түшүнө 
Мырзакул кирип: “Тур, бул 
жерде жатпа, башка жерге 
барып жат!”-дегенинен чоо-
чуп тура калат. Айтканын 
кылайын деп ары жакта 
башка дарактын түбүнө ке-
лип, жамбаштай баштаганда 
эле снаряд келип Мамасеит 
жаткан жерге түшөт. Снаряд 
ал жерди аңырайтып оюп, 
баякы даракты түбү менен 
оодарып салат. Ошондо ти-
рүү калган Мамасеит согуш 
бүткөнчө чыпалагы кана-
бай аман-эсен кайтып ке-
лет. Келгенден эле окуяны 
айылдаштарына айтып, өзү 
Мурзакул курган мечиттин 
айлана-чөйрөсүн тазалап, 
бак-дарактарынын суусун 
карап, ага бирөө бир тыйын 
төлөбө да бул жердин баг-
баны, кароолу болуп келет.

Жаштайыңда этибарга 
албаган нерсең жашың жо-
гору өйдөлөгөндө гана барк-
баасы көтөрүлөт. Мурда 
жайлоого мал айдашканда 
жайлоо кайтыш кыла келе 
жатканда Аюп-Булак тарап-
тан катташып, бир учурда 
атасы, аяш атасы жасап жат-
кан жумушка өзү да арала-
шып, салынган жолго анча 
маани бербегенине азыр 
баам таштап, өткөн адам-
дар элеси басса-турса көз 
алдынан кетпей көп эстечү 
болду. Бир жолу “Өткөндөр-
гө кадым багыштап койбо-
сом жанымдан кетпегендей 
эле болушат”, - деп алардын 
арбактарына багыштап, ку-
ран окутуп көңүлү тынчы-
ган болчу. Мына эми арадан 
көп өтпөй атасы Ташбай тү-
шүнө дагы кириптир. 

Айти атчан Аюп-Булак-
ка кетчү жолдо атасы менен 
карп-курп оро-пара кездеше 

түшүштү түшүндө. Кокус 
жолугушуудан чочуп ке-
тип өзүн жогото “ата”, деп 
кол узатканда, “баштап са-
ламдашпайсыңбы?”, - деп, 
колун сунбады атасы Таш-
бай кабагын салып. 

- Уулуңа салам айтышты 
үйрөтпөдүңбү?- деп, кабак 
түйө карады. Ата сүрүнө 
жалтактай караган Айти: 
“Үйрөткөм, билет - деп кү-
нөөлүү жер карайт. Аюп-Бу-
лак тарапка келбей койдуң 
го?! Ата-эненин баскан тур-
ган жерлерин эстеп жүргөн 
жакшы.

- Келип турам, - деп му-
кактанат Айти. 

- Уулуңду ээрчитип ал-
бапсың да.

- Небереңиз али жаш 
эле...

- Мурзакулдун балдары 
да көрүнбөйт.

- Уулдарын, неберелерин 
күтүп оногул кыр башына 
карай кетти.

- Мен дагы сени күтүп 
жолдон келаткам. Жок де-
генде ушул жолду эстебей-
сиңби?! Бул жолду Мурзакул 
аяш атаң менен курбадык 
беле. Элди уюштуруп. Өзүң 
арабаңда таш, кум ташып 
катыштың эле го. Ошол күн-
дөрдү унуттуңбу, уулум? 
Мурзакул аяш атаң экөөбүз 
ушул жолдон силерди күтүп 
келебиз, а силер бизди эстеп 
да койбойсуңар. Уулуңду су-
раганым ээрчите бул ыйык 
жерлерди көрсөтөсүң, биз-
дин кимдигибизди айтасың. 
Эх, уулум, уулум, баарыбыз 
бала деп жашаганбыз, азыр 
силер деле бала деп жашап 
жатасыңар! Болуптур жак-
шы кал!, - дегенче көздө ка-
йым болду. 

Айти “ата, токтоң, мын-
дан ары келип турам” де-
генче өз үнүнөн өзү чоочуп 
тура калып, бүт денесин тер 
бачып, түндүн бир оокумун-
да эси оогончо тообо кыла 
төшөк үстүндө чочойгончо 
отуруп, өткөндөргө куран 
окуп дуба кылгандан баш-
ка не кылмак. 

Эртеси таң эрте уулу Са-
либраимди атына учкаш-
тыра азирети Аюп-Булак 
тарапка жол алды. “Караба-
сыңбы, арбак азыр дегендей 
бул өмүр дегениң көз ирмем 
тура. Мен эс тарткандан 
бери не замандар өтпөдү. 
Жаш өйдөлөгөндө артыңа 
каратып бу жарыктыкка 
келип не кылдым, пенделик 
парзымды өтөй алдымбы 
дедире саресеп таштатып 
коёт тура. Өлбөгөн кул бир 
күн алтын аяктан суу ичет 
демекчи, бул алтын баш 
баардыгын көрдү. Жак-
шысын да, жаманын да көз 
жаштуу ыйын да, күлкүсүн 
да жону катуу жокчулугун 
да, баарын...

(Уландысы 8-бетте)
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Тамырсыз дарак болбойт, тарыхы жок эл болбойт

 z СоодА-САТЫК z СоодА-САТЫК

(Башы өткөн сандарда) 

Н.А. Аристов: “Западных 
тюрков чуйцев и кангюй-
цев (кандылар) по мнению 
Неймана истное имя наро-
да, которые Китайцы назы-
вали Кангюй и Канглы есть 
Хангар так как османские 
тюрки и тепер тюрков и 
моголов средней Азии на-
зывают Хангар. Имя хангар 
по Константину Порфирод-
ному давалось храбрейшим 
между печенагами”, - деп 
жазган. Хангар сөзүнүн 
бир мааниси “Түрк”, экин-
чи мааниси “Баатыр”.

 Ичкилик кыргыздар 
Кызыл уул тобуна кир-
бейт. Алар Абыл хан ата 
тукумдары.

Ошондой эле ичкилик 
тобуна Төөлөс, Нойгут, Най-
ман уруулары кошулбайт.

 Ичкилик кыргыздар 
тобуна: Хангарлар (азыркы 
кандылар), Кыпчактар, Пе-
ченектер (азыркы саруулар), 
Командар (полевестер), Те-
йиттер, Кыдырша, Бостон, 
Кесек, Жоо кесек, Ават уруу-
лары кирери болжолдонот .

Урматтуу окурман туу-
гандар! Ичкилик кыргыз-
дарга жана Ак уул , Куу уул 
Кызыл уул тобуна, ошондой 

эле Усун кыргыздарга кир-
гизген уруулардын баары 
эле туура Кыргыз элибиз-
дин куралышына катышкан 
чоң уруулар деп айтуудан 
алысмын, себеби , бул этни-
калык маселени туура чеч-
мелөө бир же жүз адамдын 
колунан келбей турган оор 
жумуш. Азырынча меники 
идеалдуу туура деп “олуя” 
боло турган инсан жарала 
элек. Ошондой болсо дагы 
өзүмдүн жеке көз карашым-
ды сиздерге сунуштадым.

КУУ УУЛ АТА
Куу уул ата, анын урпак-

тары жөнүндө бир карасаң 
эч кандай тарыхый маа-
лыматтар жоктой сезилет. 
Анын кыйыр себептеринин 
бири, негизгиси Кытай та-

рыхчылары жер- суунун, 
элдин аталыштарын өзгөр-
түп, кыскартып “Кебез ме-
нен мууздап”, хандардын, 
бийлердин, баатырлардын 
ысымдарын дагы 180 гра-
дуска буруп” табышмакка 
айландырып, тапсаңар та-
барсыңар, таппасаңар .....? 
- дегендей саясатты кар-
манышкан. 

Биринчи уламышта Ич-
жини Нышыду атабыздын 
тун (чоң) уулу Куу уул (Ка-
был) ата (Кытай тилиндеги 
ысымы Надулуше) “Басы-чу-
си-ши” тоолоруна барып 
жашайт. Ошол тоолордо 
дагы Долон ата урпактары 
байырлап, нечен кылымдар 
аралыгында катуу сууктун, 
ачарчылыктын, жапайычы-
лыктын кесепетинен өлүп 

отуруп көбөйө алышпайт. 
Куу уул ата аларга от жа-

гып жылынышты, териден 
кийим жасап кийиништи, 
тамак таап жашоону үйрө-
түп аман сактап калат. Аман 
калган эл Куу уул атанын 
акылына, көсөмдүгүнө таа-
зим кылып, башчы шайла-
шып “ту-киюе” аталышты 
алышат. Тукиюе сөзүн “те-
мир туулга, темир калкан” 
деп Белек Солтоноев ата-
быз которгон. Кийин Түмөн 
Шаньюй (хан) баштаган Куу 
уул ата урпактары б.з.ч. IV 
кылымдын биринчи жа-
рымында Кытай журтуна 
“Хунндар” аталышта белги-
лүү болгон. (Н.А. Аристов: 
“Усундар жана Кыргыздар же 
Кара Кыргыздар” 139-бет). 

Ал эми Хунн, Хуньюй ту-
шүнүктөрү кытайлардын 
эң байыркы мезгилдерде 
эле кыргыздарды жапайы 
өсүмдүктөрдүн тамырын, 
тоо пияз, көбүргөндү жеген 
эл деген маанидеги шыл-
дыңдоо, мазактоо түрүндө 
атаган аталыш экендигин 
туюндурат.

(Уландысы келерки санда)

Ырысбек АКУМБАеВ,
Көк-Арт өрөөнү

ТҮРК ТҮШҮНҮГҮНҮН ТАБЫШМАГЫ Кайрылуу!
Урматтуу калайык калк, өзүңүздөр көрүп жана 

билип тургандай дээрлик бүткүл дүйнөнү каптап 
келе жаткан “Коронавирус” оорусунун кийинки 
толкундары айрыкча Бишкек шаарында жана 
Чүй областынын калкынын арасында кайрадан 
эпидемияга айланып бара жаткандыгы биздин 
дагы жергебизге келбейт деп айтууга кепилдик 
жок.

Азыркы учурда кээ бир 
район шаарларыбызда Х 
учурдан катталып, биз-
ди тынчсыздандырууда. 
Өлкөбүздүн экономика-
сын мындан ары сактап 
калуу максатында чек-
төөлөр (карантин) кир-
гизүү мүмкүнчүлүгү жок 
болуп турат. Кээ бир гана 
кооптуу район-шаарлар-
дын мектептеринде он-
лайн окуусу сунушталды. 
ошондуктан гезит аркы-
луу элге, мамлекеттик 
жана жеке менчик иш-
кана мекемелердин же-
текчилерине кайрылуу 
жасоону туура таптык. 
Бардык мекеме -ишкана-
лардын, тойканалардын, 
чайканалардын, коомдук 
тамактануу жайлардын, 
соода түйүндөрүнүн, банк-
тардын, мектеп, бала бак-
чалардын, медицина меке-
мелеринин, мечиттердин 
жана медреселердин же-
текчилерине санитардык-
эпидемиологиялык эре-
же ченемдерди камтыган 
алгоритмдин талаптары 
боюнча санитардык көр-
сөтмөлөр тапшырылды. 
Алардын аткарылышы 
боюнча жергиликтүү бий-
ликтер тарабынан уюшул-
ган рейддик текшерүүлөр 
жүргүзүлө баштады. Эгер-
де кемчилдиктерге жол 
берилген учурлар катта-
лып калса, бузуулар ко-
дексинин беренелеринин 
негизинде жооптуу кыз-
маткерлерге айыптар са-
лынат. Ошондуктан мен-
чигине карабастан ар бир 
мекеме- ишканаларда ал-
горитмдин талаптары ат-
карылууга тийиш. 

Ал эми район-шаарлар-
дын тургундары эл көп 
жерлерге, айрыкча той-аш 
жана түрдүү иш-чаралар-
га баруудан өзүңүздөрдү 
тыйыңыздар. Соода-сатык 
үчүн базарларга жана соо-
да түйүндөрүнө барганда 
беткапты колдонуңуз, жа-
ныңызда дайыма жеке ан-
тисептик жүрүшүн унут-
паңыз, анткени ал сизди 

ооруну жугузуп алуудан 
сактайт. Мечит медресе-
лерде намаз учурларында 
өз ара аралык (дистанция) 
сакталышы талапка ыла-
йык, ошондой эле көпчү-
лүк окуй турган намаздар 
ачык асманда жүргүзүлү-
шү боюнча областтын ка-
зыятынын казысына сани-
тардык көрсөтмө берилди. 

Ошондой эле үй-бүлө-
дө кимдир бирөөдө ки-
чине эле оорунун белги-
лери байкалса (ысытма-
сы көтөрүлүп, жөтөлгөн) 
үйүңүздөргө үй-бүлөлүк  
же болбосо тез жардам 
машинесин чакырыңыз. 
Алар жардамга келгенге 
чейин калган үй-бүлө мү-
чөлөрүн бейтапка жакын-
датпоого аракет кылыңыз. 
Азыркы учурда көпчүлүк 
ооруган адамдарда оору-
нун белгилери пайда бол-
бой жаңылышууга дуушар 
кылып, кооптуу абалды 
түзүп калууда. Бул көрү-
нүш өзү үчүн дагы, ай-
ланадагы адамдар үчүн 
дагы кооптуу экендигин 
байкашпайт. 

Өткөн эпидемия учу-
рунда Сиздерди коронави-
рус оорусунан сактап ка-
луу максатында канчала-
ган медицина, областтык 
жана район-шаардык ички 
иштер, аскер жана жаран-
дык коргонуу бөлүмдө-
рүнүн жана жергиликтүү 
бийликтин кызматкерлери 
күн-түн дебей тер төгүш-
тү. Сиздер үчүн өздөрүнүн 
өмүрүн тобокелге салып 
иштеп жаткан кызмат-
керлердин мээнетин сый-
лагыла. Сиздер режимди 
сактасаңыздар медицина 
кызматкерлерине жардам 
берип, эл-журтту сактаган 
болосуздар. Андыктан ар 
бир адамдын ден соолу-
гу өзүнүн колунда экенин 
унутпаңыздар.

Улпат НАЗИРБеКОВА,
Жалал-Абад район 

аралык ОАА ж 
МСЭКБдин бөлүм 

башчысы

Сузак районунун Таш-Булак айыл өкмөтүнө ка-
раштуу Ынтымак айылынын Жалал-Абад–Октябрск 
автожолунун А.Каримбеков көчөсүнүн күн-чыгыш 
тарабындагы 80 кв.м. бош жаткан муниципалдык 
жерге аукцион өткөрүлөт.

Аукцион 2021-жылдын 20-май күнү саат 10:00дө Таш-
Булак айыл өкмөтүнүн имаратында өтөт.

Жооптуу адам: А.Сатвалдиев.

Жалал-Абад шаардык сот аткаруучулар кызматынын 
бөлүмү тарабынан күрөөгө коюлган Жалал-Абад шаарынын 
Кугарт кичи районунун Профсоюзная көчөсүндөгү №156 
кварталындагы 600 кв.м. жер аянтында курулган үч бөл-
мөлүү времянка жана эки кабатуу толугу менен бүтпөгөн 
идентификациялык сыр белгиси 3-10-01-0022-2222 саны 
менен катталган нуркулов Серке Абытовичке таандык 
үй биринчи жолу ачык соодо-сатыкка коюлат.

Турак жайдын баштапкы (старттык)
баасы – 3 391 815 сом.

Ачык соода-сатык 2021-жылдын 18-июнь күнү саат 10:00дө 
мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Сатыкка катышууну 
каалагандар сатык боло турган күндөн беш күн мурда мүлк-
түн баштапкы баасынын 5%ын соода-сатык өткөрүлгөнгө 
чейин Жалал-Абад шаардык САКБдын депозиттик эсебине 
кепилдик төлөм катары төлөп берүү менен сатыкка каты-
ша алат. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төккөн кепил-
дик суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта 
жеңилген катышуучуларга алдын ала төлөнгөн кепилдик 
суммалары соода-сатык аяктагандан кийин кайтарылып 
берилерин түшүндүрөт. Соода-сатыкта уткан адам жети 
күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумма-
ны кошо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын 
толугу менен төлөөгө милдеттүү. Жалал-Абад шаарынын 
сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн депозиттик эсе-
би “РСК Банк” аркылуу ИНН: 00501199510013, БИК:440001, 
төлөм коду: 14511900 э/счет 4408012100000241.

Тел.: 0(551) 23-16-16.

Жалал-Абад шаардык САКБдын улук сот 
аткаруучусу: Кожоакматов Д.Э.

Жалал-Абадского областного управления Судебного 
департамента при Верховном суде Кыргызской 
Республики объявляет конкурс на следующие 

вакантные административные государственные 
должности:

1) на Заведущего отдела отдел кадрового обеспече-
ния Жалал-Абадского областного управления Судебного 
департамента при Верховном суде Кыргызской респу-
блики 1-единица (г-Б).

2) на Заведущего отдела отдел контроля деятель-
ностью ПССИ Жалал-Абадского областного управления 
Судебного департамента при Верховном суде Кыргыз-
ской республики 1-единица (г-Б).
Для участия на конкурс 
необходимо следующие 
документы:

1. Заявление на имя 
председателя конкурсной 
комиссии.

2. Личный листок по уче-
ту кадров.

3. Копия паспорта.
4. Фото 3х4 на синем 

фоне 4 шт. 
5. Копия диплома заве-

ренное нотариусом или с 
места работы заверенное.

6. Копия трудовой книж-
ки заверенное нотариусом 
или с места работы заве-
ренное. 

7. Резюме.
8. Автобиография (с ука-

занием сведении о несуди-
мости).

дополнительно 
1. Медицинская справка 

форма №86-У.
2. Справка с места жи-

тельства.
3. Характеристика с ме-

ста жительства или с места 
работы.

4. Копия военного билета. 
5. Скоросшиватель пласт-

массовый 1-шт.
6. Конверт 1-шт.
7. Личная карточка.
Для участия на конкурс 

соответствующие докумен-
ты принимаются в течении 
10 рабочих дней с момента 
опубликования данного объ-
явления.
Документы принимаются 
по адресу:

Жалал-Абадская область 
город Жалал-Абад улица Шо-
покова №40. 

Ориентир: напротив, зда-
ния УВД Жалал-Абадской 
области.

Тел.: 0 (3722) 7 38 79, 0 
(3722) 7 08 23.

Дополнительную инфор-
мацию можете получить 
на нашем официальном сай-
те www.suddep. а также 
mkk.gov.kg

 z СоодА-САТЫК



uì ê
ЄЛКЄ АЙМАКТАРЫ МЕНЕН КУБАТТУУ 7№16 (400)

18-май,
2021-жыл

Жалал-Абад шаарынын мэриясы муниципалдык кызматтын 
бош административдик кызмат орундарына

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1. Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жергиликтүү эконо-
миканы өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы (1 шт. бирдик).

2. Мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкарма-
лыгынын муниципалдык мүлк жана аны каттоону жүргүзүү 
бөлүмүнүн башчысы (1 шт. бирдик). 
Талап кылынуучу иш 
кагаздары:

- конкурстук комиссиянын 
төрагасынын атына арыз;

- кадрларды эсепке алуу 
боюнча өздүк баракчасы;

- билими тууралуу документ-

тин көчүрмөсү (нотариалдык 
түрдө же иштеген жериндеги 
кызматкерлер менен иш алып 
баруу кызматы тарабынан тас-
тыкталган);

- паспорттун көчүрмөсү;
- эмгек китепчесинин көчүр-

мөсү (нотариалдык түрдө же иш-
теген жериндеги кызматкерлер 
менен иш алып баруу кызматы 
тарабынан тастыкталган);

- өмүр баяны соттолгонду-
гу же соттолбогондугу жөнүн-
дө маалыматы көрсөтүү менен;

- 4х6 өлчөмүндө 2 даана сүрөт;
- ден соолугу тууралуу так-

тама (№ 086);
- таржымал (резюме);
- квалификациясын жого-

рулатуу боюнча иш кагаздары 
(сертификат), баа пикирлер жана 
сунуштамалар колдоого алынат.

Толук маалымат www.

jacity.kg сайтында 
жайгаштырылган.

Документтерди кабыл алуу 
жарыя жалпыга маалымдоо ка-
ражаттарына чыккан күндөн 
тартып 10 жумуш күнүн ичинде 
жүргүзүлөт. Документтер жума-
нын ишемби жана жекшемби күн-
дөрүнөн сырткары ар күнү саат 
8:30дан 17:30га чейин мэриянын 
уюштуруу иштери жана кадрлар 
маселелери боюнча бөлүмүндө ка-
был алынат.

дареги: Жалал-Абад шаары, 
Ж.Бакиев көчөсү 38, 1-кабат 
5-кабинет. Тел.: 0(3722) 2-30-93.

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин факультеттериндеги кафедраларындагы 

бош кафедра башчысы кызматын ээлөөгө 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

педагогика жана маалымат 
технологиялары факультети

1. Педагогика жана психология 
кафедрасынын кафедра башчы-
сы кызматына

2. Физика
3. Тарых
4. Информатика жана ОМТ
5. Дене тарбия жана спорт
6. Философия жана гумани-

тардык
7. БББТ жана методикасы
8. Жогорку математика жана МОТ

Филология факультети
1. Факультеттер аралык чет 

тили кафедрасынын кафедра 
башчысы кызматына

2. Кыргыз тили жана адабияты
3. Маданияттар аралык байла-

ныш жана лингвистика
4. Немец тили жана адабияты
5. Англис тили жана адабияты

6. Орус филологиясы
Табигый-техникалык 
факультети

1. Ветеринаринардык медицина
2. Биология
3. География
4. Электроэнергетика жана 

механика
5. Химия
6. Дене тарбия

Экономика-юридикалык фа-
культети

1. Кылмыш жаза укуктук дис-
циплиналар

2. Жарандык укук жана адво-
катура

3. Экономика эсеп жана каржы
Медицина факультети

1. Ички оорулардын пропедев-
тикасы жана үй-бүлөлүк  меди-
цина кафедрасы

2. Фармация жана медицина-

лык дисциплиналар кафедрасы
3. Анатомия жана физиология, 

жалпы жана клиникалык биохи-
мия кафедрасы

4. Жалпы хирургия
5. Госпиталдык терапия
6. Хирургия жана травмато-

логия
7. Морфологиялык дисципли-

на жана коомдук саламаттык-
ты сактоо.

Сынакка Кыргыз Республика-
сынын аймагында туруктуу жа-
шаган, илимдин кандидаты/док-
тору окумуштуулук даражасы, 
окумуштуулук наамы (профес-
сор, доцент) бар Кыргыз Респуб-
ликасынын жарандары катыша 
алышат. Сынакка катышуу үчүн 
документтерди тапшыруу кулак-
тандыруу жалпыга маалымдоо 
каражаттарына жарыяланган 
күндөн баштап 1 айдын ичинде 
жүзөгө ашырылат.
Сынакка катышууга 
төмөндөгүдөй документтер 
талап кылынат:

- Ректордун наамына жазыл-
ган арыз; талапкердин сүрөтү 
менен өздүк баракчасы;

- мурунку иштеген жеринен 
(кафедрасынан) мүнөздөмө, тар-
жымал (резюме);

- кафедранын жыйынын про-
токолунан көчүрмө (талапкер-
лигин сунуштоо боюнча);

- жарык көргөн илимий эмгек-
теринин тизмеси, илимге кош-
кон салымы, ойлоп табуучулугу 
боюнча патент; нотариалдык же 
иштеген жериндеги адистер бө-
лүмү тарабынан тастыкталган 
жогорку билими, окумуштуулук 
наамы, окумуштуулук даражасы 
жөнүндөгү документтеринин, 
алган сыйлыктарынын көчүр-
мөлөрү болушу керек.
Документтер төмөнкү дарек 
боюнча кабыл алынат:

Жалал-Абад шаары,
ленин көчөсү-57, ЖАМУнун 
башкы имараты, 2-кабат, 

окумуштуу катчы.
Тел: 0(772) 74 66 52, 0(3722)-5-16-13.

Жарыяң таасирдүү болсо, базарың өтүмдүү болот

Директор:
Анаркан АЛИМОВА

0(772) 12-82-67
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Ала-Бука районунун Балтагулов 
айыл өкмөтүнө караштуу Баймак айы-
лынын Мол-Таш участкасынын №769 
контурундагы магазин-5 сотых жери 
аукционго коюлат.

Сыдык кызы Нуржамалга таан-
дык Муса Адышов атындагы Ош техно-
логиялык университетинин филиалы 
Жалал-Абад технология жана башкаруу 
колледжинин “Экономика жана бух-
галтердик эсеп” адистиги боюнча ал-
ган диплому (сериясы №УС 150267276, 
2015-жыл) жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

Дурусбек кызы Айзирекке таан-
дык Жалал-Абад мамлекеттик универ-
ситетинин медициналык колледжинин 
“Акушердик иши” адистиги боюнча ал-
ган диплому (сериясы №УС 200010553, 
2021-жыл) жоголгондугуна байланыш-
туу жараксыз деп табылсын.

Базар-Коргон районунун 
Арстанбап айыл өкмөтү Кыргыз 

Республикасынын “Мамлекеттик 
жарандык кызмат жана 

муниципалдык кызмат жөнүндөгү” 
мыйзамына ылайык бош 

административдик муниципалдык 
кызмат ордуна

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Айылдык кеңешке жооптуу катчы
(1 штаттык бирдик)

Кесиптик билимдин деңгээли:
- жогорку билим (мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу, юриспруден-
ция, финансылык экономикалык, айыл 
чарба, ветеринардык, гуманитардык, пе-
дагогикалык, социалдык, табигый илим-
дер, техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында).
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мам-
лекеттик жана/же муниципалдык кызмат 
стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 
беш жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мый-

замдарын:
- Кыргыз Республикасынын Конститу-

циясы; Кыргыз Республикасынын “Мамле-
кеттик жарандык кызмат жана муници-
палдык кызмат жөнүндө”; “Коррупцияга 
каршы аракеттенүү жөнүндө”;

“Жарандардын кайрылууларын кароо 
тартиби жөнүндө” мыйзамдары; Мамлекет-
тик жарандык кызмат жана муниципалдык 
кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы № 43 токтому менен бе-
китилген “Кыргыз Республикасынын мам-
лекеттик жана муниципалдык кызматчы-
ларынын этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын: 
- Кыргыз Республикасынын “Жерги-

ликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”; 
Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү 
кеңештердин депутаттарынын статусу 
жөнүндө” мыйзамдары; 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2020-жылдын 3-мартындагы “Кыргыз Рес-
публикасында иш кагаздарын жүргүзүү 
боюнча типтүү нускама жөнүндө” №120 
токтому; Кызматтык милдеттерин аткаруу 
үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 ток-
томуна ылайык) жана расмий тилдерди.
Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү 
документтер талап кылынат:

- сынактык комиссиянын төрагасы-
нын атына жазылган жеке арыз; кадр-
ларды каттоо баракчасы; 3х4 өлчөмүндө 
4 даана сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; би-
лим тастыктаган дипломдун жана эмгек 
китепчесинин нускамасы (нотариалдык 
конторадан тастыкталган); өмүр баян сот-
толгондугу же соттолбогондугу жөнүндө 
маалыматты көрсөтүү менен.

Документтерди кабыл алуу кулактан-
дыруу жалпыга маалымдоо каражатта-
рында чыккан күндөн баштап 10 жумушчу 
күндүн ичинде кабыл алынат. Бардык каа-
лоочулар сынакка катышуу үчүн төмөндөгү 
дарекке документтерди берсеңиздер болот. 
Базар-Коргон району, Арстанбап айылы, 
Р.палван көчөсү №1. Тел.: 0(3736) 6-00-
09; 0(778)37-81-36.

Аксы районуна караштуу
Жаңы-Жол айыл өкмөтү төмөнкү бош 

кызмат орунуна
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1. Жетектөөчү адис-стат-эконимист 1 
(бир) бош орун

Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли: жогорку би-

лим же орто кесиптик билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юриспруден-
ция, финансылык экономикалык, айыл чар-
ба, ветеринардык, гуманитардык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында.
Стажы жана иш тажрыйбасы:

- Стажына талап коюлбайт.

2. Жаңы-Жол айыл өкмөтүнүн айылдык 
кеңешинин катчы - 1 (бир) орун

Кесиптик билимдин деңгээли:
- жогорку билим (мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу, юриспруденция, 
финансылык экономикалык, айыл чарба, 
ветеринардык, гуманитардык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, энергети-
ка тармактарында).
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мам-
лекеттик жана/же муниципалдык кызмат 

стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 
беш жылдан кем эмес иш стажы.
Сынакка катышуу  үчүн документтер: 

- жеке арыз сынактык комиссиянын төра-
гасына (контактык телефон номери менен)

- кадрларды эсепке алуу боюнча барак-
ча, сүрөтү менен;

- таржымал (резюме), сунуш каттары, 
өмүр баян, ( соттолбогондугу тууралуу 
тактама);

- билими жөнүндө, квалификациясын жо-
горулаткандыгы, илимий даража же илимий 
наам ыйгарылгандыгы жөнүндө диплом-
дордун көчүрмөлөрү, эмгек китепчесинин, 
паспорттун көчүрмөлөрү, аскер билетинин 
көчүрмөсү (эмгек китепчесинин жана дип-
ломдордун көчүрмөлөрү нотариустан же 
иштеген жериндеги кызматчыларды баш-
каруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Документтерди кабыл алуу жарыя гезит 
бетине чыккандан баштап 10 (жумушчу күн) 
күндүн ичинде жүргүзүлөт.

Квалификациялык талаптар жана 
кесиптүүлүк компетенттүүлүк менен 
web сайт: jany-jol.jalal-abad.kg тааныша 
аласыздар.

дареги:
Аксы району, Жаңы-Жол айылы, 

М.Болуш-1 көчөсү. Тел.: 0(3742) 6 00 52; 
0(773) 91 43 30; 0(700) 93 30 14.
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Жаздыктан өлгөн жаманат, жоодон өлгөн салтанат

(Башы 4-5-беттер)

Ушунусуна да шүгүр, 
көрсөткөнүнө да шүгүр 
деп жашап келесиң. Пен-
десинин бир кемчилдиги 
өткөндү унутуп коюп жат-
кандыгында болуп жатпай-
бы, аттиң! 

Не деген аталар катары 
көз алдымдан өтпөдүбү. 
Алды артыңдан келе жат-
кандай болушат. Сүйлөгөн 
сөздөрү, кылган кызмат-
тары, кылык жоруктары 
баары... баары көкүрөктө. 
Шылтоо менен мал айдап 
ары-бери каттаганым бол-
босо өзүм мынтип атай-
лап барбаганымды сезип 
эле жүргөм. Адам катары, 
ата-эне кадыры ушундай-
да билинет тура. Бу кала-
йык журттун катышуусу 
менен бүткөрүлгөн Аюп-
Булак жолу бүткөнүнө да 
не деген жылдар өтпөдү. 
“Неге уулуңду ээрчите 
келбедиң?” -дегени биз жө-
нүндө айтып, уул урпакта-
рыңдын көзүнө көрсөтүп, 
бабалар кимдер кандай 
болушканын эстетип, эр-
тели-кеч куран окуп, дуа 
кылып тургула дегени да. 
Эх, аттиң, адам экенбиз да, 
- деп Аюп-Булакка бараткан 
жолдо, жигит боло торолуп 
келаткан курагында 3 ай 
дегенде бүткөрүшкөн ушул 
жолдо ат үстүндө баратып, 
баарын көз алдына келти-
ре эстеп жатты. 

- Саалы, уулум.
- И-ии, ата.
- Ушу биз бараткан жол-

ду Ташбай чоң атаңдын жан 
бирге досу Мурзакул болуш 
салдырган. 

- Ушу жолдубу? Чоң атам 
да катышканбы курганга?

- О-хо, Сиз да иштеген-
сизби?

- Араба менен сайдан 
таш, кум ташуучумун.

- Анда жаш белеңиз?
- Ооба, жаш болчумун.
- Бул жол менен кайда 

барабыз?
- Азирети Аюп-Булакка. 

Өткөндө айтып бербедим 
беле, эсиңдеби?

- Айткансыз, эсимде, 
кызык эле го.

- Ал жерде бизди сенин 
чоң атаң менен чоң аяш 
атаң Мурзакул болуш экөө 
күтүп жатышат. 

- Алар тирүүбү?
- Жок, арбактар. 
- Сизди чакырыштыбы?
- Түшүмдө жолугуштук.
- Уулуңду алып келбе-

диңби деп сурады чоң атаң.
- Мениби? Мени таа-

ныйбы?
- Өткөн адамдар баарын 

көрүп, билип турушат. 
- Ушул азыр баратканы-

бызды дагыбы?
- Ушу азыр да келе жат-

каныбызды тээ кыр башы-
нан бизди карап турушат.

- Кызык экен. Биз алар-
ды көрбөйбүзбү?

- Жок. Алар өздөрү бизге 
күтүүсүздөн жолугушушат.

Ата бала жобурашып ол-
туруп барчу жерге жетип да 
барышты. Ал жер өзүнчө 
эле баран-шаран шаардай. 

- Мына эми, азирети 
Аюп-Булакка да жеттик. 

- Чоң атам досу менен 
ушул булакка келеби?

- Келгенибизди көрүп 
турушат. 

- Анда мен жакшы бала 
болоюн ээ, ата. Топчубай 
акем да келип турабы?

- Ал дагы.
- Согуш жаман ээ, ата?
- Силер көрбөй эле кой-

гула, андай апаатты. Кана, 
аттан түшүп өткөндөргө 

булак боюнда олтуруп дуа 
кылалы, - деп ата бала ат-
тан абайлай түшүшө, обочо 
жерге аттарын байлашып, 
ыссык булактардан жаңы 
эле чөмүлүп чыгышкан 
адамдар ажыдай болушуп 
ак маталарга оронушуп, 
беттери кызара терлерин 
аарчышат. Ар жакта ка-
зандарда катар-катар эт 
палоолору бышып, эркек-
тери бир жагында, аялдар 
ары жакта дагы сууларга 
түшүшүп, терлери кур-
ганда чогуу сөрүгө тамак-
ка отурушат. Айти баласы 
экөө бир аз обочо катар чөк 
түшө отурушуп, Айти куран 
окуп тилабад кылып, ата-
бабаларына жаннатынан 
жай бергин деп жалбара 
дуа кылышканда, Айти-
нин кыраатына аял эркек 
баары кулак салып, муюп 
калышкан экен, алар да чо-
гуу алакан жайышып дуа 
кылышты. Булактын суу-
суна бети колдорун жуу-
шуп, суусунан кана ичишип, 
бир топ эс ала отурушту. 
Айти өзүн ырастай булак-
тын булоосун булоолотуп, 
чыгып жаткан ыссык суу-
сун телмирип карап алып, 
ары жактагы Мурзакул ме-
нен Ташбай атасы экөө жа-
сап кетишкен көлмөлөргө 
элдин түшүп жатканын 
таң кала карап турган Са-
либраимди жетелей бери 
дөңдүн башына келишти. 
Ал жерден төмөндөгү му-
нарыктаган өрөөндө өсүп 
келе жаткан Жалал-Абад-

ды ата-бала көпкө карап 
турушту.

- Ата, неге бул булакты 
азирети Аюп-Булак дешет?, 
- деп Салибраим.

Салибраимди жетелей 
бери дөңдүн башына ке-
лишти. Ал жерден төмөндө-
гү мунарыктаган өрөөндө 
өсүп келе жаткан Жалал-
Абадды ата-бала көпкө ка-
рап турушту.

- Ата, неге бул булакты 
азирети Аюп-Булак дешет?, 
- деп Салибраим унчукпай 
турган атасына суроо таш-
тады.

- Пайгамбарларды “ази-
реттер” деп ызат кыла ай-
тып келишет. Байырттан 
бизге жетип келген ай-
тууларга караганда Аюп 
пайгамбарыбызда алла-
таала сынап, денесине курт 
жиберген дешет. Ал киши-
нин Алланы урмат кылганы 
ушунча курттар Алланын 
жибергени деп, ага тийиш-
пейт. Аллага болгон ышкы-
сына жооп болуп, курттар 
денеден түшө баштайт. 
Азирети Аюп пайгамбар 
курттарды тыт дарагына 
жабыштырат. Курттар ошол 
жерде жашашып, адам ба-
ласына суктанаарлык ки-
йим жасалчу пилла орошуп 
кызмат кылган дешет. Аюп 
пайгамбар ошол булакка 
жуунуп, жарасына шыпаа 
таап, айыгып, ошондон бул 
жер “Азирети Аюп-Булак” 
аталып калыптыр. 

- Кызык экен. Бул эл да 
ошон үчүн бул дары сууга 
түшүп, дарыланып жатыш-
кан турбайбы?

- Ооба, булактын дары-
лык касиети, адамдар суу-
дан ичишип, ички бадан-
дарына шыпаа табышса 
жуунушуп денелериндеги 
жара, кычышкак оорула-
рын сакайтырып кетишет. 

- Жанагы пайгамбар туу-
ралуу кимден уктуңуз эле?

- Чоң атаң Ташбай мени 
кудум сендей кезимде аты-
на учкаштырып келип, бул 
булак жөнүндө, андан баш-

ка да көп кызыктуу окуя-
ларды айтып берген эле. 

- Ата, ар бир аттын ата-
лыш себеби болот турбайбы 
ээ? Ушул Жалал-Абад деген-
дин да себеби болгондур?

- Албетте. Наманган-
дык Жалал деген жигит 
котур болуп, тээ этектеги 
шор булактан жарасын да-
балап, чоң атаң аны менен 
таанышып ашына болуп, 
тамак-ашына каралашып 
турчу экен. Шаарыбыздын 
азыркы аты ошол Жалалдан 
калып, Жалал-Абад аталып 
калыптыр. Алгач бул жер-
дин айылы да, булагы да 
“Жалал-Котур” аталып, ки-
йин ортодо араң “абад” де-
ген атка өткөрүшкөн дешет. 

- Кызыктар көп экен 
да а, ата? Мындайды Топ-
чубай агама да айтып бер-
генсизби? 

- Ага да айткам.
Ата-бал булактын ыссык 

сыысынан ичишти. Адыр-
дын таза абасынан кана 
дем алышты. Айланага на-
зар салып, көкүрөк чээрин 
жазышты, мына эми атка 
учкаша келген жолдору 
менен кайра шаарга карай 
жол алышты. 

Адамдын улуулугу анын 
руханий таза бийиктигинде 
экендигин колго бийлик ме-
нен байлык келип калса эле 
баары мени карап калат деп 
адамдык касиеттен ажырап 
калбоону, алар убактынча 
колдун кири экендигин 
кантип тушүндүрүү жол-
дорун ойлоп жатты. 

Атасы баласына кан-
дай адам улуу болоорун, 
кандай адам журт эсинде 
калаарын, эл башы болуп 
кандай адам келгенде ка-
лайык жараткандын жа-
раткан жакшыларын те-
рип жеп, эл башы кандай 
болгондо журт ичи ыйкы-
тыйкы болуп, бөлүнө-жа-
рылып, элден кут качаары 
тууралуу жаратылыш зан-
дарын тизмектей кантип 
айтып берүүнүн жолдорун 
ойлонуп бара жатты. 

Алланын бул жалган-
ды жараткан усталыгына 
кээ бир учурларда айраң 
каласың, эки перзентти 
Кара-Дарыянын Хан-Абад-
дан өткөндөн кийин наркы 
өйүзү менен бул өйүзүндө 
бир күндө айт күнү орто-
дон бир жылдык айырма 
менен төрөлүп, аттары 
уйкаш болгон Айти менен 
Айтбүүнү табыштырып 
бири 17ге бири 16га тол-
гондо көпчүлүк калктын 
астында жакшы ниеттер 
кылынып, Мурзакул Дана-
кер өзү башында туруп баш 
коштурган эле. Кудайдын 
кудурети менен тиричи-
ликтин жакшы жаманын, 
ыссык-суугун Айти менен 
Айтбүү 72 жыл бирге өмүр 
сүрүштү. Айти 90 жаштын 
кырына келип дүйнө сал-
гандан кийин Айтбүү 1 
жылдык чалынын баар-
дык кадың-каадасын то-
лук өткөзүп, эми карызым 
калбады дегендей мындан 
ашыкча бир күн да Айтиси 
жок, бул жалганда жүрүүгө 
акысы жоктой толук бир 
жылдан кийин сенсиз бир 
жылдык жашоодогу эмне 
жумуштарды бүтүргөндүгү 
тууралуу отчётун берүүгө 
шашылгандай, инсандын 
сулууларына жашыруун бе-
рилген тапшырмасын жана 
өзүнүн вазыйпасын толук 
аткарган зайып инсан ка-
тары машыркануу менен 
Айтинин артынан күркү-
рөгөн күздө кете берди. 
Жараткандын кудурети-
ненби, чеберчилигиненби 
жакшыларды жанаштырат, 
бириктирет дегендей ара-
дан 25 жылдан кийин Ай-
толгон эне да Айти менен 
Айтбүүдөй үчөөнө бул жал-
ганда 90 жаштан энчилеп 
бергендей, 90дун кырын 
ашып, жылдын жыйын-те-
риминде, берекелүү күздө 
күйөөсү Айтинин, эжеси 
Айтбүүнүн артынан чын 
дүйнөгө сапар тартты.

Музапар Үсөн

Согуш жарасы бүгүнкү 
күндө да канчалаган 

ада мдардын ж үрөгүн 
канатып келет. Жылда 9-Май 
Жеңиш күнүнөн кийин согуш 
мезгилин эскерилип, Айти 
атанын эстелигине келип 
куран окулуп турат. Буга 
чейин бир эле Топчубай баласы 
кайтпай калганы жөнүндө 
сөз кылганбыз. Апасы Айтбү 
жалгыз баласынын күйүтүн 
тартып жүрүп өтүп кетти. 
Эшиктин кыйч эткен үнү 
угулса да “балам Топчубай 
келип калдыбы” деп карап 
алып жүрөгү тилинип, 
боздоп кошок кошчу экен. 
Атасынын бир тууган 
иниси Жунус дагы согуштан 
кайтпай калган экен. Болор 

иш болду деп куран окутуп 
коёлу десе, кийин келип 
калса эмне кылабыз деп, 
андай кылган эмес экен. 
Мына ошентип жүрүп же 
өлүгүн же тирүүсүн билбей 
атасы менен апасы өтүп 
кете бериптир. Бул окуянын 
каарманы Айти атанын уулу 
Салибраимге жолукканда 
төмөндөгүлөрдү айтып 
берди.

Азыркы учурда көп-
төгөн өзгөрүүлөр болду. 
Мына биз турган жер мал 
базар эле. Мен атамды ээр-
чип жүргөн жаш бала элем. 
Атамдын акеси Мырзакул 
болуш бар дүнүйөсүн сарп-

тап колхоз түптөгөн. Азыр-
кы Жалал-Абад шаарында-
гы Токтогул паркы бүт бой-
дон пахта талаасы болгон. 
Мына ошол Кызыл-Дыйкан 
колхозуна раис кылган. Өзү 
чоң, салабаттуу киши эле. 
Колхоздун раиси, элдин 
активиси болгондуктан да 
намыстанып, жалгыз уулун 
согуштан алып калды де-
бесин деп уулу Топчубай-
ды да, иниси Жунусту дагы 
вокзалга алып барып, “Ме-
кенди коргогула” - деп со-
гушка өзү жөнөткөн экен. 
Тилекке каршы инисинин 
артында туяк басар уулу 
жок болгон. Бир кызы бол-

гон, ал дагы кичинесинде 
чарчап калган. Атам Айти 
тирүү болгондо быйыл 
130га чыгат эле. Алар 3 бир 
тууган болгон Алмат, Жу-
нус деген бир туугандары 
бар болчу. Алмат акеси со-
гуш убагында 50-60 жашта. 
Жунус акем болсо 40ка жа-
кындап калат. Ошондуктан 
согушка Жунус акеми алып 
кетет экен. Жунус акем ал 
убакта үйлөнүп бала-ча-
калуу болуп калат. Бирок 
мына ошол адамдардын 
согушка кетип дайынсыз 
болгонуна 78 жыл болуп-
тур. Өкүнүчтүүсү уулунун 
дагы, бир тууганынын дагы 

сөөгүнүн качан, кайсыл 
жерге коюлганын билбей 
өтүп кетти. 

Ошентсе да биз Улуу Ата 
Мекендик согушта курман 
болуп кайтпай калгандар-
ды тактоо боюнча тиеше-
лүү жерлерге бир нече ирет 
кат жолдоп, Россиядан жана 
Украинадан жооп келген-
ден кийин тууган-уруктун 
баары эми билип жатабыз. 
Арадан 40 жыл өтүп качан, 
кайсыл жерде кайтыш бол-
гонун билдик. Атам Айти-
нин иниси Жунус 11.10.1943-
жылы Украинадагы Киевс-
кий областынын Броварс-
кий районунда ХППГ 4392 
госпиталында жаратынан 
улам каза болгон. Ал эми 

баласы 30.03.1943-жылы 
Ленинград облусунда Ли-
повицы деген айылда каза 
болгондугу жөнүндө маа-
лымат алдык. Менин ата-
энемдин эч нерсени бил-
бей өтүп кете бергендигин 
эстеп азыр дагы жүрөгүм 
ооруйт. Жок дегенде өлгөн-
дүгүн так билсе да үмүтү 
үзүлүп калар беле. Көзү 
өткүчө атам бир тууганы-
нан, апам уулунан кабары 
жок, балким тирүүдүр деген 
үмүт менен кете беришти. 
Алар өткөндөн кийин 40 
жыл өтүп, бул кабардын 
келгендиги өтө өкүнүчтүү 
болуп кала берди.

“Аймак”
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