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Желбирейт -  билим байрагы

Кулактандыруу
Урматтуу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети-

нин эмгек жамааты, урматтуу студенттер, бїгїндєн баштап куттуу окуу жайы-
бызда кєптєн бери кєпчїлїктї кызыктырып кїттїргєн “Арабаев пресс” ата-
лышындагы жаўы гезитибиз жарык кєрїп баштады. Гезит университетте эм-
гектенип жаткан жалпы эле агай-эжелерге, студенттерге арналмакчы. Окуу 
жайыбызда болуп жаткан кызыктуу маалыматтарды, жаўылыктарды, ийги-
лик, жетишкендиктерибизди буга чейин университеттин сайтынан эле окуп 
келген болсоўуздар, мындан ары эми гезиттен да окуп биле аласыздар. Гезит 
азырынча айына бир жолу жарык кєрєт. Кадырлуу  эмгек жамаат, студенттер, 
илимий-публицистикалык макалаларыўыздарды, жан дїйнєўїздєрдєн оргуш-
тап, кєкїрєгїўїздєрдє бугуп чыккан ыр- аўгемелериўиздер болсо токтоосуз 
бизге алып келиўиздер. “Арабаев-пресс” гезити сиздер менен кызматташууга 
дайым даяр. Биз сиздерди кїтєбїз.
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урматым менен 
“арабаев-пресс” гезитинин  

редактору Мирлан алымбаев 

Кадырлуу 
кесиптештер!
СїйїКтїї СтудЕнттЕр! 

Ар бириўиздерге ак кардай аруу жакшы ти-
лек, їмїттєрдїн жарыгын чачып келе жаткан 
жаўы 2019- жылыўыздар менен чын дилимден 
куттуктаймын. Єтїп бара жаткан жыл Ише-
налы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университетибиз, анда эмгектенип жаткан 
жалпы жамаат їчїн жемиштїї, ийгиликтїї 
жылдардан болду десем жаўылышпайм.  

Жамааттын ынтымагы, жигердїї аракети, 
студенттердин дилгирлик менен алга умту-
луусу аркылуу окуу жайыбыз сыймыктанаар-
лык бийиктиктерди багынтууда. 

Бїгїн КМУ акылга дыйкан, илимге казына 
болгон окутуучулук-профессордук курамы ме-
нен да, кєкїрєгї асыл максаттарга толгон сту-
денттери менен да сыймыктана алат. Бирок, 
бул биз їчїн чек эмес, биз саат, мїнєт санап 
доор менен жарышып єнїгїп турууга тийиш-
пиз. Ал їчїн ар  бир инсандын жїрєгїндє аруу 
максат-тилек, мекенге болгон сїйїї болушу аб-
зел. Ардактуу агай-эжекелер, кадырман устат-
тар, сїйїктїї студенттер! Кирип келе жаткан  
жыл єтїп бара жаткан жылдан да жемиштїї, 
жеўиштїї жыл болуусун тилейли. 

Жаўырган 2019- жыл элибизге ырыскы- 
дєєлєттї, ынтымак- ырашкерликти, бакубат 
жашоону алып келсин. Жаўы жылда Жарат-
кан ар бириўиздерге дем-кїч, шыктануу, чы-
гармачылык эргїї берсин. Университетибиз 
жаўы жылда билим берїїнїн жаўы дабанын 
багындырсын. Сїйїктїї студенттерибизге би-
лимге ынтызарлык, адамгерчилик жана ый-
мандуу жашоо каалайбыз. Ар бириўиздер-
дин їйїўїздєрдє кут уялап, бакыттын шаўы 
жаўырып турсун. Жаўы жылыўыздар менен! 

тереў урматтоо менен ишеналы 
арабаев атындагы Кыргыз 

мамлекеттик университетинин 
ректору, профессор 

абдырахманов тєлєбек 
абылович 

Кут алып Келсин Жаўы Жыл!

Окуу – тїндє алдыўдагы шам чырак,
Билим алсаў маўдай ачык жаркырап
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И. Арабаев атындагы 
КМУнун студенттери Пекин 
шаарында стажировкада  
болушту 

Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер фа-
культетининкытай тилин окуган студенттери Жыр-
галбек кызы Айгерим (гр.МО-3-16), Джусупбекова 
Нурпери (гр. Ж-4-15) Кытайдын Пекин шаарында 
2018-жылдын 25-ноябрынан 10-декабрына чейин 
2 жумалык стажировкада болушту. Студенттер кы-
тай маданияты менен таанышышып, Пекиндин чет 
тилдер университети тарабынан уюштурулган жа-
зуу, оозеки котормо, кытай адабияты жана сїйлєє 
боюнча  сабактарга да катышышты. Стажировка-
ны ийгиликтїї єткєргєндїгї тууралуу сертифи-
катка ээ болушту.

Кадамдар алгалоодо

Подписан меморандум между 
КГУ им. И.Арабаева и с 
Педагогическим университетом 
Гуанси

В КГУ им.И.Арабаева 10 декабря прошла встреча рек-
тора, проф. Абдырахманова Т.А с китайской делегацией 
из провинции Гуанси - президентом Педагогического уни-
верситета Гуанси проф. Денг Жун, директором институ-
та физического образования Хие Хианг, зам. декана фа-
культета образования, проф. Вей Юи Пинг, зам.директо-
ра колледжа по международному образованию Пэн Мейд.

Педагогическоий университет Гуангси расположен в 
г.Гуйлин в южной части Китая и занимает площадь бо-
лее 300 гектаров, где обучаются более 30000 студентов 
на 25 различных факультетах, предлагает многообразные 
программы по бакалавриату ,магистратуре, докторантуре, 
краткосрочные по изучению китайского языка, литера-
туры и культуры. Стороны обсудили вопросы взаимного 
сотрудничества между вузами и подписали Меморандум.

Жазуучунун 90 жылдыгына 
карата кол єнєрчїлїк 
жана сїрєт єнєрї 
боюнча кєргєзмє-сынак 
уюштурулду 

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик уни-
верситети 12-декабрда Ч.Айтматовдун 90 жылды-
гына карата кол єнєрчїлїк жана сїрєт єнєрї боюн-
ча жатаканада жашаган студенттер арасында кєр-
гєзмє-сынак єткєрдї.

Сынак салттык, нравалык-маданий кайталангыс 
баалуулуктарды эске алып, таланттуу студенттердин 
шык-жєндємїнє баа берїї менен алардын чыгар-
мачылык потенциалын, интеллектуалдык деўгээлин 
єнїктїрїї жана кємєк кєрсєтїїнї кєздєп, жатакана-
да жашаган студенттер арасында илимий, маданий 
кызматташтыкты бекемдєє максатында уюштурулду.

Иш-чара КМУнун Жаштар саясаты жана спорт 
боюнча проректору Оўолбаев Мелис Бекболович-
тин катышуусунда єткєрїлїп, жеўїїчїлєргє рек-
тордун грамота, сыйлыктары тапшырылды.

Сїрєт єнєрї боюнча 
1-орун Райымкулов Кудайбергенге,2-орун Ка-

лил уулу Толкунбекке, 2-орун Бешкемпирова Ал-
тынкызга,2-орун Камчыбеков Эдилге, Эмилбеков 
Даниярга, 3-орун Эсиркеп кызы Гїлнурга, 3-орун 
Бактыбеков Каримге ыйгарылды.

Кол єнєрчїлїк боюнча 1-орун Асылбек кызы Гїл-
нурга, 2-орун Єскєнєва Фаридага 3-орун Жасанова 
Аймээримге ыйгарылды.

Жогорку окуу жайлар аралык «Мараги» сынагы єттї 
Жогорку окуу жайлар ара-

лык “Мараги – чечендик че-
берчилик” сынагы бул жылы 
16-жолу єткєрїлдї. Негизги 
максаты – кыргыз жана корей 
мамилелерин чыўдоо, Кыр-
гызстанда корей тилин жа-
йылтуу жана жогорку окуу 
жайлардагы корей тилин оку-
ган студенттердин оозеки сїй-
лєє чеберчилигин баалоо бо-
луп саналат. Конкурска ата-
йын конок катары Кореянын 
Кыргызстандагы элчилиги-
нин алдындагы Корей тилин 
окутуу борборунун директору 
Мин Жэ Шик, Кыргызстанда-
гы корей окутуучуларынын 
ассоциациясынын президен-
ти Ким Чанг Сок чакырылган.

КонкурскаИ.Арабаев атын-
дагы КМУ, Кыргыз-корей 
колледжи, Юридикалык ака-

демия, К.Карасаев атында-
гы БГУ, Б.Ельцин атындагы 
Кыргыз-орус славян универ-
ситети, Ж.Баласагын атында-
гы КУУ, Н.Исанов атындагы 
Кыргыз мамлекеттик куру-
луш, транспорт жана архитек-
тура университети, Скрябин 
атындагы Кыргыз улуттук 
агрардык университетинен 

жалпы 24 єкїл катышышты.
Чыгыш таануу жана эл ара-

лык мамилелер факультети-
нен:

Байматова Фарида (2-курс) 
гр. МО-2-17

Акылбекова Бермет (1-
курс) гр. МО-2-17

Касымова Надин (2-курс) 
гр. ПП-2-17

Арапов Алимбек (3-курс) 
гр. Рг-3-16 катышып,

Жыйынтыгында– Акылбе-
кова Бермет – кызыктыруучу 
сыйлыкка, 

Арапов Алимбек - 3-орунга,
Байматова Фарида - 

1-орунга ээ болду.

И. Арабаев университети 
Борбордук Азия Университети 
менен кызматташат 

12-декабрда И.Арабаев атындагы КМУнин Окуу иштери 
боюнча проректору Коўурбаев Тууганбай Абдырахманович 
Борбордук Азия Университетинин Билим берїїнї єнїк-
тїрїї программасынын башчысы Дин Бернадет, коорди-
натору Папиева Жамал жана кооперативдик билим берїї 
прогаммасынын башчысы Каримов Мырза менен жолугу-
шуу єткєрдї. Жолугушууда физика, математика, инфор-
матика, биология, химия, англис тили боюнча мугалим-
дердин деўгээлин, ушул сабактардын мектепте окутуунун 
сапатын кєтєрїї боюнча сїйлєшїїлєр болду. Жогорудагы 
сабактарды англис тилинде берїїчї мугалимдердин жок 
же аз болгондугуна байланыштуу алардын квалифика-
циясын жогорулатуу меселелери да талкууланды. Андан 
сырткары билим берїїнї єнїктїрїї программасы боюн-
ча кєп жылдык кызматташуу тууралуу да макулдашылды.

Айтматовго арналган радио таймашка Арабаев университетети алдыга чыкты 

Залкар жазуучу Ч. Айтматовдун 
90 жылдыгына карата Кыргыз ра-
диосу университеттер арасында 
«Айтматов таануу» интеллектуал-
дык радио таймашын уюштуруп, 
17-декабрь кїнї жыйынтыктады. 

Таймаштын финалдык оюнун-
да И.Арабаев атындагы Кыргыз 
Мамлекеттик университетинин 
Мамлекеттик тил жана маданият 
институтунун 3-курсунун студент-
тери Кыргыз Улуттук университе-

тинин студенттери менен тайма-
шып 1-орунга ээ болушту.

«Айтматов таануу» таймашы 
29-октябрдан баштап ар дїйшємбї 
кїнї Кыргыз радиосунунтїз эфи-
ринде берилди. Таймашка И.Ара-

баев атындагы КМУ, Ж. Баласагын 
атындагы КУУ, К. Карасаев атын-
дагы БГУ, Эл аралык Кувейт уни-
верситеттеринен жалпы 16 тайпа 
катышты. Тайпаны курамы 3 сту-
денттен турат жана шарты боюн-
ча 3 турду камтыйт.

1-тур: Айтматовдун чыгармала-
рынан кєркєм окуу

2-тур: Айтматовдун ємїр чыгар-
мачылык жолу тууралуу эки тайпа-
га бештен он суроо

3-тур: Айтматовдун чыгармала-
рынан эки тайпага бештен он суроо

Таймаштын шарты боюнча ар 
бир эфирге экиден команда чы-
гып, жеўгени кийинки турга жол-
домо алып, жеўїїчїлєр аныкталды.

Сынактын жеўїїчїлєрїнє 
1-орунга Ч. Айтматовдун 10 том-
дугу, 2-орунга «Окурмандын ки-
теп текчеси» 10 томдугу, 3-орунга 

З. Сооронбаеванын 7 томдугу бери-
лип, 1-2-3-даражадагы дипломдор 
тапшырылды.

1-даражадагы диплом менен И.А-
рабаев атындагы КМУнин алдын-
дагы Мамлекеттик тил жана ма-
даният институтунун студенттери: 
Нарынбек кызы Зуура, Элмирбек 
кызы Айдина, Камчыбекова Таби-
хат сыйланышты.

Ошондой эле таймашка жигер-
дїї катышкандыгы їчїн И. Ара-
баев атындагы КМУнин алдында-
гы МТМИнин 2-тайпасы мактоо 
баракчаларына арзыды.

Кыргыз радиосу таймаштын єт-
кєрїїгє кошкон салымы їчїн И. 
Арабаев атындагы КМУнин ректору 
Т.А. Абдырахмановго жана Мамле-
кеттик тил жана маданият инсти-
тутунун жамаатына ыраазычылык 
катын тапшырышты.

P.S. Жаўылыктар И. арабаев унИверсИтетИнИн сайтынан алынды
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даўКтоо биздин парзыбыз... таланттуу студент...

Кыргыз элинин биринчи агар-
туучу-илимпозу, алгачкы “Алиппе-
нин” автору, улут алфавитинин уў-
гусун тїзїп, жазма маданиятыбыз-
ды калыптандыргандардын бири 
Ишеналы Арабаев 1882-жылы Коч-
кор районунун Кїн-Батыш айы-
лында туулган. Ал башталгыч мек-
тептин кєлємїндє билим алгандан 
кийин, айыл-кыштактарда муга-
лим болуп (1900–1910) иштеген. 
Кийин (революцияга чейин) Вар-
шава, Казань, Саратов, Оренбург, 
Уфа, Алма-Ата шаарларынан окуп, 
жогорку жана орто билимге ээ бол-
гон. Уфадагы жогорку диний мектеп 
– “Медресе-Гапиядан” окуп жїр-
гєндє эле Сарсикеев деген казак 
студент менен кыргыз, казак бал-
дарына арналган “Алиппе - жаки 
тєтє окуу” аттуу туўгуч окуу ките-
бин 1911-жылы Уфа шаарындагы 
“Шарк” басмасынан араб тамгасы 
менен чыгарат.

Ал эми 1912-жылы “Жазуу єр-
нєктєрї” (таза жазуунун їлгїлєрї) 
(1912) аттуу Оренбург шаарындагы 
“Вакыт” басмасынан чыгарган ки-
тебинде жазуу эрежелери, каллиг-
рафия, тамгаларды кооз жазуу їл-
гїлєрї берилген. Бул китеп казак 
тилинде жазылса да, анын ичинде 

фонетика жагынан кыргызча жа-
зылган сєздєр кєп кездешет. Ошол 
эле жылы “Оренбургдан Ташкен-
ге чейин” деген жол очерки “Ай-
кан” журналынын биринчи саны-
на басылган.

Ишеналы Арабаев 1913-жылы 
“Медресе-Галияны” бїткєндєн ки-
йин, Ысык-Кєл, Нарын аймакта-
рында мектептерди ачып, элдин 
сабатсыздыгын жоюуга, илим-би-
лимге тартууга зор аракет жасайт.

1916-жылы їрккєн эл менен бир-
ге Кытайдын Їч-Турпан деген же-
рине качып барып, 1917-жылы єз 
элине кайтып келген.

1918-1922-жылдарда Тїркс-
тандын Жети-Суу областында ар 
тїрдїї жооптуу кызматтарда иш-
теп, кыргыз мектептеринде муга-
лимдерди даярдай турган алгач-
кы курстарды уюштурат. Ошондой 
эле Жети-Суу областтык “Кошчу” 
союзунун тєрагасына орун басар, 
Тїркстан Эл комиссарлар Советин-
де (Ташкентте) (1922-1924) иштеп, 
анын илимий комиссиясын жетек-
теген. Ал жетектеген илимий ко-
миссия кыргыз тилинин алфави-
тин тїзїп, башталгыч класстардын 
окуучулары їчїн алиппени, усулдук 
сунуштарды даярдашкан жана кыр-

гыз терминологиясынын маселеле-
рин изилдешкен.

Кыргыз фольклоруна кызык-
кан И.Арабаев 1922-жылы “Ма-
нас” эпосун эл оозуна жыйнатуу 
ишинин эў биринчи демилгечи-
си болуп, атактуу манасчы Сагын-
бай Орозбак уулунан “Манастын” 
биринчи бєлїмїн, Актан уулу Ты-
ныбектен “Семетейдин Айчїрєк-
кє їйлєнгєн” жерин жазып алып, 
1925-жылы Москвадагы СССР Эл-
деринин Борбордук басамасынан 
китепче кылып чыгарган.

1924-жылы Кыргыз автономия-
луу областы тїзїлгєндє, ал облрев-
комдун мїчєсї, илим комиссиясы-
нын тєрагасы болуп иштеп жїрїп, 
“Эркин-Тоо” гезитин уюштурууга 
катышып, биринчи санына “Эр-
кин-Тоо” деген макала жазат. Ошол 
эле жылы араб графикасынын не-
гизинде туўгуч кыргыз алфавитин, 
“Кыргыз алиппесин”, грамматика 
жана табият таануу боюнча бирин-
чи кыргызча окуу китебин, “Сабат-
сыз чоўдор їчїн алиппени” (1925) 
жана кыргыз мугалимдерине кол-
донмо иретинде “Саамалык” ат-
туу китепче жазып, анда он бир са-
бактын їлгїсїн берген. 1928-жылы 
К.Карасаев экєє латын тамгасында 
тїзїшкєн чоўдор їчїн “Жаўылык” 
аттуу алиппеси Фрунзе шаарында-
гы Кыргыз мамлекеттик басмака-
насы тарабынан жарык кєрєт. Бул 
китеп кыргыз эли латын тамгасын 
кабыл алган кезде жаўы тамга ме-
нен биринчи басылып чыккан эў 
мыкты окуу куралы болуп, сабат-
сыз элдин сабатсыздыгын жоюуда 
зор кызмат кылган. 

Бїгїнкї кїндє “Жаўылыктын” 
бир даанасы Москвадагы “Револю-
ция музейинде” сакталуу. ЮНЕС-
КОнун сейрек жана кызык китеп-
теринин тизмесине алынган кыр-
гыз китеби болуп калган.

Ошентип, кыргыздын туўгуч 
“Алиппесинин” басмадан чыгы-
шы кыргыз элинин маданий тур-
мушундагы эў ири тарыхый окуя-
нын бири болуп калган, анткени ага 
чейин кыргыз балдары кат жазган-
ды, китеп окуганды казак жана єз-
бек тилдериндеги алиппе китепте-
ринен їйрєнїп келишкен.

XX кылымдын башындагы би-
ринчи кыргыз мугалими, улут-
тук мектептерин негиздегендер-
дин бири катары тарыхта калган 
И.Арабаев 1933-жылы 11-майда 
“улутчул” деген жалган жалаа менен 
камакка алынып, ошол эле жылы 
7-июнда Ташкент тїрмєсїнєн каза 
болгон. Ал эми 1958-жылы толугу 
менен акталган.

И.Арабаевдин 1992-жылы 110 
жылдык мааракеси белгиленип, 
ысымы борбор калаабыз Бишкек 
шаарындагы азыркы Ишеналы 
Арабаев атындагы Кыргыз мам-
лекеттик университетибизге бе-
рилген.

Акылман, 
ойчул Ишеналы 
Арабаевдин 
ємїр таржымалы

- Кудайберген, алгач 
єзїўдї тааныштырсаў? 

-Мен касиеттїї Ысык-Кєл 
облусуна караштуу Ак-Єлєў 
айылында туулуп єскєм. 
Мектепти аталган айылдан 
бїтїрїп, Ишеналы Арабаев 
атындагы Кыргыз мамлекет-
тик университетинин “Манас 
таануу” институтуна тапшы-
рып, учурда 2- курста билим 
алып жатам. 

-Эмне себептен “Манас 
таануу” институтуна тап-
шырдыў эле? 

-Мектеп босогосун атта-
гандан баштап эле манас ай-
тып баштагам. Манас айтуу 
єнєрї мени аталган окуу жай-
га жана аталган институтка 
жетелеп келди. Манас ай-
туудан тышкары єзїўїздєр 
билгендей сїрєт тартам. Буга 
чейин сїрєттї кагаз бетине 
эле тартым келсем, быйыл 
Сагынбай Орозбаков атабыз-
дын 150 жылдыгына кара-
та атабыздын сїрєтїн степ-
лердин скрепкасы менен кара 
кездемеге тартып, элге тар-
тууладым. 

-Сїрєттї чынында жак-
шы тартыпсыў, сїрєттї 
тартууга канча убакыт 
сарптадыў жана аны мын-
дай кылып тартуу идеясы 
сага кайдан келди?

-Сїрєттї толук бир ай ара-
лында тартып бїткєрдїм. 
Єзїм жатаканада жашайм. 

Сїрєт ошол жатаканадагы 
бєлмєдє эле тартылды. Ал 
эми идея болсо, єзї эле пай-
да болду. Билесиздер да, буга 
чейин меники сыяктуу сїрєт-
тї Азамат Жаналиев аттуу сї-
рєтчї тартып чыкпады беле. 
Ал бирок мык менен тарткан. 
Мен болсо аны туурабай, ан-
дан єзгєчєлєнїп скрепка ме-
нен тарттым. Скрепканы кара 
кездемеге кыпчытканда жал-
тырап аябай жакшы кєрїндї. 

-Сїрєттї тартууга ким 
кємєкчї болду? 

-Атам кємєктєштї. Кара-
жат жагынан да атам жардам 
берди. Ата-энем айылда жа-
шайт. Атам трактор айдап, 
дыйканчылык менен алек-
тенет.    

-Мектепте окуп жїргєн-
дє сїрєт тартып кароо-сы-
нактарга катышып жїр-
сєў керек?

-Албетте, кароо-сынактар-
дан калбай катышчумун. Ра-
йондук, облустук, республи-
калык кароо- сынактарга че-
йин барып катышкам.

-Мындан аркы ой мак-
саттарыў кандай, дагы 
кандай сїрєттєрї тарт-
сам деген оюў бар?

-Ойлорум кєп. Учурда Ка-
сым Тыныстанов, Ишеналы 
Арабаев аталарыбыздын сї-
рєттєрїн тартсам деп аракет 
кылып жатам.

Кудайберген Райымкулов, Ишеналы Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик университетинин «Манас таануу» 
институтунун 2-курсунун студентти:

“Бала кезимден 
эле сїрєт тартып, 
манас айтчумун”
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23-ноябрда КРнын Президенти 
Жээнбеков Сооронбай Шарипович 
"Илим жана техника" жаатында ий-
гилик жараткан илимпоз-окумуш-
тууларга жогорку баскычтагы мам-
лекеттик сыйлыктарды тапшырды.

«Бул сыйлыктын аркасында кєп 
жылдык мээнет, талыкпас эмгек 
жана уйкусуз єткєргєн изденїїлєр 
жатат. Бул абдан акыйкат берилген 
сыйлык. Мамлекет кызмат кыл-
ган жарандарынын эмгегин баа-
лап жана сыйлашы керек.Алардын 
коомдогу ордун официалдуу тїрдє 
белгилєє маанилїї. Бїгїн биз ошол 
миссияны аткаруудабыз», – деди 
президент Сооронбай Жээнбеков. 

"Єлкєнїн бїгїнкї актуалдуу ма-
селелерин чечїїдє илимий изил-
дєєлєр мамлекеттик сыйлыкка 

татыктуу. Анткени элибиздин жа-
шоо-шартынын жакшырышында 
илимий изилдєєлєр чон таасир бе-
рет. Ошондуктан баарыныздарды 
єлкєнїн єсїп-єнїгїшїнє кошкон 
салымыныздарга ыраазычылык 
билдирем. Жаны илимий жетиш-
кендиктерди, ачылыштарды, ден-
соолук жана бактылуу жашоо каа-

лайм» – деп, С.Жээнбеков лауреат-
тарга мамлекеттик сыйлыктарды 
тапшырды. 

Аталган сыйлык менен И.Ара-
баев атындагы КМУнун ректору, 
тарых илимдеринин доктору, про-
фессор Т.Абдырахманов, ректор-
дун кенешчиси Э.Маанаев, т.и.д., 
Н.Курбановалар сыйланды. 

сыйлыК ЖалКы, сыймыК Жалпы

Кел Жаўы Жыл, Жаўы Жыл...

Сыйлыгыўыздар 
кут болсун! 

Куттуктоо 
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер ака-

демиясынын Жалпы жыйынынын чечиминин не-
гизинде илимий-педогогикалык адисттерди даярдоо 
жана Ата-Мекен тарыхынын єнїгїїсїнє кошкон зор 
салымы їчїн белгилїї окумуштуу, тарых илимдери-
нин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын 
элге билим берїїсїнїн эмгек сиўирген кызматкери 
Э. Ж. Маанаевди «КР УИАнын Ардактуу академи-
ги» наамынын ыйгарылышы менен куттуктайбыз. 

Эгемберди Жумагулович, Сиз учурда мекенибиз-
дин белдїї окумуштуусу катары кєптєгєн фунда-
менталдык изилдєєлєрдїн авторусуз, Сиздин или-
мий эмгектериўиз Ата=Мекендик  жана эл аралык 
коомчулук тарабынан жогору абройго ээ болуу ме-
нен, таасын бааланды. 

Сиздин кєп жылдык илимий жана педагогдук эмге-
гиўиз Кыргыз Республикасынын єкмєтї тарабынан 
бааланып, Сиз жогорку сыйлыктарга, анын ичинде 
III-даражадагы Манас орденине ээ болгондугуўуз-
ду белилєєгє болот. 2018-жылы Кыргыз Респуб-
ликасынын Илим жана техника жаатындагы Мам-
лекеттик сыйлыгынын лауреаты наамын алдыўыз. 
Сизге чыў ден соолук, бакубат жашоо жана кыргыз 
тарых илиминин єнїгїїсїнє мындан ары да кажы-
бас эмгегиўиздин натыйжасы менен, їзїрлїї салы-
мыўызды кошууда чыгармачылык изги ийгиликтер-
ди каалайбыз!

 
и. арабаев атындагы КМунун эмгек 

жамааты жана студенттери

Жаўы Жылдын 
тарыХы

Жаўы жылды белгилєє 
(б.з.ч) IV кылымда Месо-
потамияда пайда болгон. 
Бирок алар жаўы жылды 
март айында белгилешчї. 
Анткени бул айда талаа 
иштери башталгандыктан 
жылдын башы деп билиш-
чї. Кийин (б.з.ч) 46-жылы 
Рим императору Юлий Це-
зарь жаўы жыл 1-январ-
да башталат деген буйрук 
чыгарган. Аталган майрам 
Орусияга 1700-жылы жет-
кен. Ошол убактагы импе-
ратор Пётр I жаўы жылды 
майрамдоо демилгесин кє-
тєрїп чыккан.

1 - январЬ бардыК 
єлКєдє Жаўы Жыл 

ЭМЕС
Дїйнє жїзїндєгї айрым 

мамлекеттер жаўы жылды 
башка кїндєрї белгиле-
шет. Мисалы, Кытай жана 
Вьетнам эли 21-январдан 
21-февралга чейинки ара-
лыкта майрамдашат. Ал 
эми еврейлер 5-сентябр-
дан 5-октябрь аралыгын-
да жаўы жылды тозушат. 
Иран календары боюн-
ча жашаган мамлекеттер-
де жаўы жыл 21-22-март 

кїндєрї келсе, бангладеш-
тиктер 14-апрелди жыл-
дын жаўырган кїнї ката-
ры белгилешет. Жер жїзїн-
дєгї мамлекеттердин бул 
майрамга болгон мамиле-
си канчалык тїрдїї болбо-
сун, баары бир расмий тїр-
дє 1-январдан тартып ки-
йинки жылдын саналышы 
башталат. 

балатынын 
тарыХы 

Алгачкы балаты 1513-
жылы Германияда немис 
реформатору Мартин Лю-
тердин їйїндє жасалгалан-
ган. Ал рождество майра-
мынын алдында тїн ор-
тосунда їйїнє баратып 
асмандагы жайнап турган 
жылдыздарга суктанат. 
Їйїнє барып жылдыздарга 
окшоштуруп балатыга шам-
дарды илип кєрєт. Алгач 
балатыны шам, алма, таттуу 
токочтор менен кооздошчу. 
Кийинчерээк пахта, кагаз, 
айнектен жасалган оюнчук-
тарга кезек келген. Орусия-
га бул салт император Пётр 
I дин убагында келген. Ал 
жаўы жыл астында кєчє-
лєргє ийне жалбырактуу 
дарактарды кооздоп ор-
ноткула деп буйрук берет. 

Ошондон тарта балаты 
рождество майрамына ка-
рата гана эмес, жаўы жыл-
дын урматына да жасалга-
лана баштайт. Кыргызстан-
да алгачкы коомдук балаты 
1895- жылы 28-декабрда 
Бишкек шаарында жасал-
галанган. Кийинчерээк Ле-
нин «Балаты жасалгалоо – 
буржуаздык єнєр» деп бул 
нерсеге тыюу салат. Жаўы 
жылдык балатыга экинчи 
ємїрдї 1930-1935-жыл-
дары Иосиф Сталин «Бал-
дарга жомокту кайтарып 
берїї керек» деген ураан 
менен кайтарып берген. 
1947-жылдан тарта 1-ян-
варь расмий тїрдє кален-
дардагы кызыл кїнгє ай-
ланган.

аяз ата Жана аяз 
Кыз тарыХы 

Алгач жарыкка Аяз ата 
келген. Айрым єлкєлєр-
дє аны эргежээлден келип 
чыккан дешсе, айрымдар 
оюнчук саткан чалдын об-
разынан жаралганын ай-
тышат. Эў биринчи Аяз 
ата тон кийген киши бол-
со, кийин анын колуна мор 

тазалоочу таякча карма-
тып (мор аркылуу белек-
терин таштап кетет деген 
уламыштан улам) ак жа-
калуу кызыл тон кийгизи-
лет. Анын бул образына 
америкалыктар сакал ко-
шушса, англиялыктар колу-
на белек салынган мїшєк-
тї карматышкан. Аяз кыз 
– орустардын ойлоп тап-
кан каарманы. Анын жа-
ралышы 1935-жылга туу-
ра келет. 

Ал тургай Аяз атаны ар 
улутта ар башка аташат: 
1. Кыргызстан – Аяз ата 
2. Швецияда – Юль 
Томтен 
3. Англияда – Фазер 
Крисмас 
4. Финляндияда – 
Жулупукки 
5. Кытайда – Дун Че Лао 
Рен
6. Италияда – Ла Бефана 
7. Тїркияда – Ноэль баба 
8. Америкада – Санта 
Клаус
9. Москвада - Дед Мороз.

Н.Курбановалар сыйланды. 

Кел Жаўы Жыл, Жаўы Жыл...

кїндєрї келсе, бангладеш-

Жасалып, 
кооздолуп турат 
балаты, жаўы 
жыл, жаўы жыл 
келди, карачы
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Силлабус-мугалим ме-
нен студенттин ортосунда-
гы байланыш. Студент їчїн 
жол картасы. Силлабус–окуу 
дисциплинасынын максат–
милдеттерин, окутуунун на-
тыйжаларын, анда калып-
тандырылуучу компетенция-
лардын кыскача мазмунун 
камтыган окуу программасы. 
Ошондой эле силлабуста ар 
бир сабактын темасы жана 
жадыбалы, студенттердин 
єз алдынча иштєєсї боюн-
ча тапшырмалар, консуль-
тациялар, окутуучу койгон 
талаптар, баалоо критерий-
лери, аралык текшерїїлєр-
дїн (модулдардын) жады-
балы жана адабияттардын 
тизмеси кєрсєтїлїшї керек. 
Негизги милдети – студентке 
окуу процесси жєнїндє то-
лук картинаны берип, анын 
окуу жайдагы алгачкы ка-
дамдары тїшїнїктїї жана 
ойлонулган болуусуна жар-
дам берїї. Силлабус адистик 
боюнча мамлекеттик билим 
берїї стандартынын, окуу 
программасынын жана би-
лим берїїнїн логикалык мо-
делинин негизинде тїзїлєт. 
Силлабустарды тїзїїдє пре-
реквизиттер жана пострек-

визиттер, б.а. окула турган 
дисциплиналардын удаа-
лаштыгы эске алынган сис-
темалуу мамиле пайдаланы-
лышы зарыл. Силлабустун 
эў маанилїї бєлїгї болуп, 
анда окуу процессинин жал-
пы саясаты жана студентти 
бааалоо критерийлери эсеп-
телет, анткени окутуучу ме-
нен студенттин ортосунда-
гы негизги мамиле алдын 
ала эрежелер арылуу чечи-
лип алынат. Силлабусту жа-
зуунун так схемасы жок, де-
мек окутуучу керектїї деп 
эсептеген элементтерди кир-
гизїїгє укуктуу. Бирок, сил-
лабустун негизги бєлїктєрїн 
баса белгилеп кою ашыктык 
кылбайт.

1. Титулдук барак – 
окуу жайдын аталы-

шы, тиешелїї кафедра, иш-
теп чыккан автор, дисцип-
линанын коду, адистиктин 
аталышы жана багыты, се-
местр, кредиттердин саны, 
кєзємєлдєєнїн формасы 
ж.б. бул маалыматтар, окуу 
планынан алынат. 

2. Окутуучу жєнїндє 
маалымат, окумуш-

туулук даражасы жана наа-
мы, кызматы, консультация 
берїї убактысы жана орду.

3. Маалымат: кафедрада 
болуу убактысы, те-

лефондору, электрондук да-
реги ж.б. 

4. Кредиттердин саны 

5. Дата: окуу курсунун 
семестри жана жылы

 Мындан тышкары сту-
денттерге балл берилет: 
кыскача эссе жазып кел-
генде, сабактан жооп бер-
генде, конкурс, олимпиада 
жана конференцияларда ка-
тышса, эгерде сабактан кал-
бай активдїї катышса анда 
мактоо баллдары кошулат. 
Ар бир мугалим силлабус-
та студеттерге карата конк-
реттїї компотенцияларды 
талап кыла алат. Силлабус 
ар бир семестрдин башында 
студенттерге берилип жана 
университеттин сайтына 
жайгаштырылат. Силлабус- 
мугалим менен студенттин 
ортосундагы байланыш. 

диПлоМдуК иШ 
Жогорку окуу жайынын студентинин 

окуунун акыркы жылынын жыйынтык-
тоочу аттестациясынын этаптарында ат-
кара турган жана анын адистик боюнча 
єз алдынча иштєєгє даярдыгын текше-
рїїнїн формаларынын бири катары кыз-
мат кылган жана ага аныкталган квали-
фикацияны ыйгаруу жана билим берїї 
мекемени бїтїргєндїгї тууралуу дип-
ломду берїї їчїн кызмат кылган єз ал-
дынча бїтїрїїчї квалификациялык иш.

зачЁт 
Окуу жана єндїрїштїк практикалар 

процессинде аткарыла турган лабора-
ториялык, эсептик – графикалык иш-
терди, курстук проекттерди (иштерди), 
ошондой эле практикалык жана семи-
нардык сабактардан алынган билимдер-
ди, кєндїмдєрдї баалоо їчїн арналган 
студенттердин арадагы аттестациясы-
нын формасы.

КрЕдит – бул саат менен туюнтул-
ган студенттердин эмгектерин єлчєє-
нїн бирдиги.

КурСтуК иШ – аныкталган мєє-
нєттє жана аныкталган талаптар боюн-
ча университеттин студенттери аткара 
турган тапшырма.

лЕКЦия – максаты логикалык 
тууралыктан турган окуу сабагы-
нын формасы, лектордун конкрет-
тїї сабактын теориялык сурооло-
рун удаалаш баяндоосу. Эреже 
катары лекциялык материалдар 
семинардык сабактарда бекемделет.

МодулЬ
 ( Латын сєзїнєн modulus- че-

нем) курстук бирдик – билим бе-
рїїдє кїтїлїїчї натыйжалардын 

аныкталган жыйындыларынын алка-
гында, компетенция терминин тїшїн-
дїргєн, зачёттук бирдиктерде єздєш-
тїрїї кыйынчылыктарын мїнєздєєчї 
билим берїїнїн мазмундук жана мето-
дикалык бєлїгї. 

ПраКтиКа – окутуучунун жетек-
чилиги астында жана аныкталган прог-
раммалар боюнча окутуу учурунда, сту-
денттердин даярданып жаткан профес-
сионалдык ишмердїїлїктєрїнє тїздєн 
– тїз катышууларын тастыктаган, адис-
тиктин бирден- бир профессионалдык 
даярдыгын тїзїп туруучу ЖОЖдогу иш-
тердин маанилїї компоненти.

рЕфЕрат – изилдєє маселеси боюн-
ча бир нече булактардагы негизги маз-
мунду кыскача камтып турган студент-
тердин єз алдынча иштеринин формасы. 

СЕМинар-окутуучунун жетекчили-
ги астында окуу жана илимий изилдєє-
лєрдїн жыйынтыгы боюнча студенттер-
дин аткарган докладдары, рефераттары 
жана билдирїїлєрдї талкуулоого арнал-
ган окуу иштеринин формасы.

СтиПЕндия – мамлекеттик билим 
берїї мекемелеринде жогорку жана про-
фессионалдык билим берїїдє окутуунун 
кїндїзгї формаларынын жакшы жетиш-
кен студенттерине жана аспиранттарына, 
єндїрїштєн алынган окутуунун атайын 
курстарын ийгиликтїї єздєштїргєндєр-
гє тєлєнїп берилїїчї акчалай жардам.

TITLE.KG
Бул сайтты кыргыз тилин їй-

рєнїї їчїн жаўы кадам таштаган 
досторго сунуштайбыз. 200 сєз-
дєн турган рубрика сиздин сєздїк 
коруўузду кандай сєздєр менен 

толтуруу керек экендигине 
жардам берет. Бул сєздїк 
орус жана англис тилдерин 
да їйрєтєт, андыктан чет 
элдик досторго чоў жар-
дамы тиет. Кошумча ар-
тыкчылыгы, їн коштоосу 
да абдан жагымдуу.

EL-SOZDUK.KG
Бул кєп тилдїї онлайн 

сєздїк. Проекттин мак-
саты оўой жана тез кото-

руу їчїн колдонуучуларды элект-
рондук сєздїк менен камсыздоо. 
Андроид телефондор їчїн атайын 
жїктємдєрї бар. Ал эў мыкты деп 
аталган Кыргызстанда тїзїлгєн 

10 жїктємдїн ичине кирет.

BIZDIN.KG
Бул жерде дїйнєлїк классика-

лык чыгармалардын кыргыз ти-
линде котормолорун тапсаўыз бо-
лот. М: Джек Лондон, Марк Твен, 
Лев Толстойдун ж.б белгилїї жа-
зуучулардын чыгармалары текст, 
аудио тїрїндє даярдалган. Так 
ушул сайтта биринчи жолу «Ма-
нас» эпосу Сагымбай Орозбак 
уулунун варианты жїктєлгєн. 

LITRA.RU
Орус адабиятындагы чыгар-

малардын кыскача жана толук 
варианттары, жазуучулардын 

биографиясы, каармандардын 
мїнєздємєсї, їй тапшырмалар 
ж.б студенттерге керектїї маа-
лыматтар киргизилген. Кєбїнчє 
орус филологиясынын студентте-
ри їчїн абдан керектїї сайт деп 
сунуштайбыз.

TPROGER.RU
Бул интернет булактарындагы 

эў чоў сайттардын бири. Сайт-
та кїн сайын IT дїйнєсїндє-
гї болуп жаткан жаўылыктар-
ды жана кызыктуу фактыларды, 
программисттер їчїн семинар, 
тренинг, курстар жана конфе-
ренциялар жєнїндє маалымат-
тарды жарыялап турушат. Сайт 

программисттер менен бирге иш-
тешїїгє, олимпиадаларга каты-
шууга мїмкїнчїлїк тїзїп берет.

MEDSTUDENTS.RU
Медицина тармагында окуган 

студенттер їчїн эў керектїї сайт-
тардын бири. Медицина туура-
луу китептер, кыскача тїшїндїр-
мєлєр, сунуштар жана коммен-
тарийлерди окусаўыздар болот. 
Алгач сайт медицина тармагын-
да окуган студенттер бири – бири 
менен пикир алмашуу їчїн гана 
ачылса, кийин абдан белгилїї 
жана кызыктуу маалыматтык 
сайтка айланган.

Cиллабус 
деген эмне? 

Студенттерге арналат

биле Жїрїўїз...

Студенттер їчїн эў керектїї сайттар 
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алыКулдун 
Кїндєлїгїнєн 

"Биз-эки кыз, эки жигит, тїнкї саат 12ни 
кїттїк. Менин саатым мына 12. "Жаўы жы-
лыўыздар менен" деп сїйїктїї карап, кол 
кармаштык. Анан мээримдїї, жумшак тїндє 
чыгып, эў кєўїлдїї сїйлєшїп бара жаттык. 
Ушул тїн кандай сїйїктїї". 

(1-январь, 1937-жыл) 

*****
"Кубанычтуу жолугушуу кандай. Аны кан-

чалык кєп кєрсєў, ошончолук сугуў артат. 
Ошончолук жїрєгїўдєн от жалындап кїйєт. 
Андан соў "Наталка Полтовканы" їч киши ба-
рып кєрдїк. Кєўїлдїї олтурдук. Жолдо тур-
муш жєнїндє сїйлєштїк".

(16-январь, 1937-жыл)

*****
"Бул эў кызык тїн эле. Мен эртеў дем ал-

ганы кетем деген кїн. Їйдє олтурдук. Кєўїл 
ачтык. Бир- эки сааттан кийин А. келди. Биз 
экєєбїздї калтырып кетишти. Биз кїї уктук.
Фокстрат бийледик. Анын, анын балалыгы ай! 
Чырак єчїп калды. Мен аркы їйдєн ширен-
ке апкелїїгє чыгып, кайра келсем, А. жок. Ал 
керебеттин алдына жашынып калыптыр. Ол-
турдук. Биринчи сїйїїнїн илеби канчалык, 
сїйїїнїн оту ошондой кїчтїї. Бардык ыра-
хат мына ошондо гана кєз алдыўа элестейт. 
Биз тїнкї саат 3-4тєргє чейин олтурдук. Анын 
да, менин да жїрєгїмдєн сїйїї кайтпады". 

(25-июль 1937-жыл)

*****
"А. менен жолуктум. Сагынычтуу сєздєр 

кєп эле". 
(25-июль 1937-жыл)

Быйылкы єтїп бара жаткан 
жылда улуу жазуучу Чыўгыз 
Айтматовдун 90 жылдыгы-
нан тышкары залкар  манас-
чы Сагынбай Орозбаковдун 
150 жылдык мааракеси мам-
лекеттик деўгээлде белгилен-
ди. Сагынбай Орозбаковдун 
150 жылдыгын белгилєєдє И. 
Арабаев университети да арт-
та калган жок. Ноябрь айынын 

орто ченинде коомдук ишмер, 
агартуучу Топчубек Тургуна-
лиев башында турган И. Ара-
баев университетинин алдын-
дагы “Манас таануу” институту 
бир катар манас тануучуларды 
чакырып, университеттин чоў 
жыйындар залында манасчыга 
арналган конференция єткєр-
дї. Конференцияга окуу жай-
дын ректору Абдырахманов Тє-

лєбек Абылович баш болгон 
белгилїї окумуштуулар, ма-
насчылар, журналисттер  ка-
тышып, залкар манасчы Сагын-
бай Орозбаковдун эмгегин жана 
эрдигин эскеришти. Жыйын со-
ўунда манасчынын калтырып 
кеткен кайталангыс маданий 
мурасын мындан ары да єнїк-
тїрїї боюнча атайын резолю-
ция кабыл алынды. 

Айтматов менен 
Алыкулдун керемет 
саптарынан

Дос кыйынчылыкта били-
нет дешет. Менимче, бакты-
луу кезиўде да билинет.

*****
 Сени тааныгандар жашап 

жатканда, сен тирїїсїў. 

*****
Сїйїїдєн аалам жаралган, 

сїйїїнїн єзї тїбєлїк. 

*****
Тил- улуттун кубанса ку-

банычы, кайгырса кайгысы 
жана акыл-эси. Тилсиз улут 
болбойт. 

*****
Єткєндї эстеп, келечекти 

кїтє билгендигибиз їчїн биз 
барбыз. 

*****
Биз дїйнєнї єзгєрттїк, дїй-

нє бизди єзгєрттї. 

*****
Ємїрдїн чыныгы баркы 

ишенимде, бактысы да ише-
нимде.

*****
Эў ириде єзїўдїн киндик 

кан тамган жериў тууралуу ой-
лонгондо, жалпы дїйнє туура-
луу акыл калчайсыў. 

*****
Кечээки кишилер учурда 

эмне болуп жатканын билиш-
пейт, бирок бїгїнкї кишилер 
кечээ эмне болгонун билишет, 
эртеў бїгїнкїлєр кечээки бо-
луп калышат... 

*****
Сен дем алып турганда єлїм 

дайыма сени менен, єлїмдєн 
кийин єлїм жок... Адамдар 
тагдырды издейт, а тагдыр - 
адамдарды... 

*****
Душманыў согушта єлсє, ал 

душманыў болуудан калат...

*****
Канча жер, канча мейкиндик 

жана жарык болсо да, адамга 
баары бир, бир нерсе жетпейт. 
Баарынан биринчи эркиндик... 

*****
Миў адамдын ичинде сен 

жалгызсыў, жалгыз єзїў кал-
ганда да жалгызсыў. 

*****
Аял – бул аял. Бул аялдар 

бат-баттан ыйлашат. Ыйла-
шат, анткени баарын аяшат...

*****
Мекенди алып кете албай-

сыў, болгону сагынууну гана 
алып кете аласыў. Эгер Ме-
кенди мїшєк сыяктуу ташып 
кете алсак, анын баасы бир ты-
йын болмок... 

*****
Кайсы бир жерде согуш жї-

рїп, кан тєгїлїп жаткан, биз 
їчїн ошол учурда согуш бул 
– жумуш болчу. Биз таў ат-
кандан кїн батканга чейин 
колхоздо болчубуз. Барды-
гынын оозунда согуш туура-

луу сєздєр, ал эми ар бир їй-
дїн кїткєн коногу почточу бо-
луп калган. 

*****
Ойдун ылдамдыгы эбегей-

сиз, ал эми жарыктыктын ыл-
дамдыгы саналуу. 

Єткєндї элестеткен ой, жа-
шоонун ар бир кїнїн, убакты-
сын аралап кайтып келет. Ал 
эбегейсиз... Элдер бекеринен 
айтышпайт: эгерде єз уятыў-
ды жашыргыў келсе, анда би-
рєєнї уят кыл... 

*****
Мага тїшїнїксїз, алар эмне 

деп ырдап жатканы, мен їчїн 
эў башкысы, мен алар менен 
ырдап жатканым... 

*****
Жан бїткєндїн баары їчїн 

дайыма бирдей талашсыз бир 
чындык бар: маўдайына жа-
зылганды, тагдыр деген эмне 
экенин алдын ала эч ким биле 
албайт. Кимге эмне тагдыр 
буюрганын жашоо гана кєр-
сєтєт. Болбосо тагдырдын таг-
дырдыгы кайсы? 

*****
Адамдын башына чын дєє-

лєт келгенде шатырата тєк-
кєн жайкы жаандай эмес, 
адамдын єз аракетинен тур-
мушка, элге кылган мами-
лесинен бири-бирине жал-
ганып, єнїп- єєрчїп таалай 
болуп аталып келет экен го.  
Ошентип тапкан таалай кым-
бат турбайбы...

1928- Жылы 12-декабрда улуу Жазуучу чыўгыз айтматов Жарык дїйнєгє келген, 
ал эмИ  1950-Жылы ушул эле кїнї кыргыз поэзИясынын чолпон Жылдызы алыкул 
осмонов Жарык Жашоо менен коштошкон. тарыхта, адабИятта аты єчпєс бул 
экИ залкар Инсандын таберИк кылып калтырып кеткен улуу ойлоруна гезИт бетИ-
нен орун берїїнї туура кєрдїк...

чыўгыз айтМатовдун филоСофияСы 

И. Арабаев университети залкар манасчы 
Сагынбай Орозбаковду даўктады

сєзї єлбєс залКарлар
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Билим алсаў маўдай ачык жаркырап

Чыўгыз Айтматов дїйнєгє бир 
сєздї - «адам тїбїндє жакшы» де-
генди айтып кетти. Аны кєркєм 
сєз менен, єз доорунун, єзї кєргєн 
адамдардан, ооба, жєпжєнєкєй, 
арналуу тарбияланбаган адамдар-
дан кєрсєтїп койду. Айтматовдун 
«адамдын тїбї кандай?» дегенди 
издєєсї дїйнєлїк, ооба, єзї айткан-
дай: «эзелтен чечилбеген улуу та-
лаш, канткенде адам уулу адам бо-
лот?» деген дїйнєлїк, тїбєлїк жооп 
издей турган темалардан эле. Айт-
матов улуттун, диндин, чєлкємдїн 
чектемесинен алкып, Айтматовдук 
«чексиз ой» менен «адамдын тїбї 
жакшы» дегенди чыгармаларын-
дагы кейипкерлерден кєрсєтїїгє 
бїткїл кєркєм сєздїн кубатын иш-
тетип, атайлап чындыктан, болгон 
окуядан далил кєрсєтїп, адамдын 
жакшылык тегин ачып, адамдын 
зили жакшы болгондуктан, качан 
да болсо адамга кийин жармаш-
кан (напси, акча, атак, ырааттан) 
жамандыкка кїрєш ачууга даяр 
экенин, ошол эле жєнєкєй адам-
дардан кєрсєтїп берди. Айтматов 
адамдын тїпкї мїнєзї менен адам 
болуу маселесин айкын бєлє кара-
ган таанымга жеткен. Бул тааным 
америкалык философ А. Ж. Хес-
челдин (A.J.Heschel) «адам ким?» 
деген китебинде айткан: «адамдын 
адамдык єзгєчєлїгї адамда тегинде 
бар болгон болумуш, ал адам болуу 
экєє эки учта турат. Адам болуу те-
гинде бар болгон адамдык мїнєз-
дїн їстїнє коштолгондо анан же-
тиштїї болот. Адам болуу - окуя, 
аракет болуп, адам болуу їчїн ой 
табуу, чечкиндїїлїгїн карматуу, ат 
салышууларга баруу керек. Окуя де-
ген кїтїїсїз, эрежесиз боло берет» 
(караўыз,  Гуйжов басма тобу, Гуй-
жов эл басмасы, 2009- жыл басы-
лышынын 71- бетине) дегени ме-
нен ашташып турат. 

 Айтматов чыгармаларында, 
«адам тїбїндє жакшы», ал кандай-
дыр бир окуя кєрїлгєндє, башка 
кїн тїшкєндє, эл таламына зыян 
жеткенде тїбїндє бар адамдык 
«жакшы жак» дароо, ойлонулбай 
чыга келет дегенге єзї ишенген 
жана адамдарды чыгармалары ар-
кылуу ишенїїгє їндєгєн. 

 «Адам тїбїндє кандай?» деген 
маселени дїйнє философтору тын-
бай изилдеп, окшобогон кєз ка-
раштарын далилдєєгє аракет жасап 
келген «улуу талаш» болуп, дїйнє 
философтору бїгїнкї кїнгє чейин 
тєрт тїрдїї карашты карманып ке-
лет. Ал - адам тїбїндє (зилинде) 
жакшы, адам тїбїндє жаман, адам 
тїбїндє жакшы да, жаман да эмес, 
адам тїбїндє жакшы да- жаман да 
экєє теў бар деген караштар экен. 
Ал эми Кытай философиясында 
Конфуций окуусунда, атап айткан-
да, Мыўзы «адам тїбїндє жакшы» 
дегендердин єкїлї экенин атайын 
айтуу керек. 

 Айтматов єзїнїн чыгармаларын-
да «адам тїбїндє (зилинде) жак-
шы» деген жагына чойгон ойчул 
болуп, Айтматов адамгерчилик, 

адамдык маселесине єзїнїн кєз ка-
рашын айкын билдирип: «адамгер-
чилик (гуманизим) адамда боло 
турган бир тїрдїї табийгы, арий-
не адамдык тектен бєлїнбєй тур-
ган кадиресе нерсе. Ал адам менен 
качан да кошо жїрєт. Адамга эмгек 
кандай керек болсо, ошондой ке-
рек болгон, табийгы жана демейки 
нерсе»,- деп айтканы бар (бул сєз 
кытайчадан которулду). Ушул сєз-
дєн кєрїнгєнї, Айтматовдук фило-
софияда, «адам тїбїндє жакшы», 
ал качан болбосун єзї менен кошо 
жїрєт деген философиялык ойду 
чоюп турганын билебиз. 

 Бул макалада, Айтматов чыгар-
маларындагы кейипкерлеринен, 
адамдарынан «адам тїбїндє жак-
шы» дегенди тємєнкї їч жактан 
атайлап издегени жєнїндє сєз бол-
мок: 

1.Эмгектен «адам тїбїндє 
жакшы» экенин издеген. 

Айтматовдук идеяда эмгектен адам-
дын адамдыгы кєрїнєт экен. Ал сє-
зїндє: «баарыга белгилїї болгону, 
эмгекти кызуу сїйїїсїнєн адамдын 
адамдыгы кєрїнєт. Адамдар анын 
эмгегине карап, ал кандай адам эке-
нин, анын колунан эмне келет? де-
генди биле алышат»-дейт (бул сєз 
кытайчадан которулду). Айтматов 
адамдын єтє чоў улуулугу анын эм-
геги, эмгек аркылуу адамдык нарк-
ты жаратууга качан да болсо даяр 
болгон «адам тїбїндє жакшы» тїп-
кї касиет бар деген оюн, кайсыл чы-
гармасында болбосун эмгекчил ке-
йипкерлеринен издегени даана би-
линет. Айтматовдун эмгектен адам 
таануу идеясын дїйнєлїк философ-
тордун айткандары менен кєздєш-
тїрсєк, Англиянын 19- кылымда-
гы улуу морал таануучусу Самиел 
Смилесдин (Samuel Smiles)  эмгек 
жєнїндє мындай айтканы бар: «эм-
гек адамдын адамдыгын туюнтуп 
турган тїпкї касиети, мындайча 
айтканда, эмгек - адамзаттын єзї-
нє гана таандык бир тїрдїї єзгє-
чєлїгї. … Турмуш - эмгек, эмгек 
- турмуш. Эмгек - бир тїрдїї кур-
баттын жетиштирилїїсї, кадыре-

се, катаў тартиптеги жетиштирїї. 
Эмгек - адамзаттын мугалими»,- 
дейт (караўыз, «мїнєз жетилїїнїн 
кїчї» деген китебинин «бейжин ки-
тепкана басмасынан» чыккан кы-
тайча басылышы, 1999- жыл 102- 
бетине).  

 Айтматов эмгектен «адам тїбїн-
дє жакшы» дегенди издєєдє, аны єз 
кейипкерлеринин эмгегинен, бєлє 
айтканда, карапайым адамдардын, 
жєн эле жїргєн єзїнїн айылында-
гы адамдардын, кадыресе балдар-
дын, аялдардын эмгегинен издегени 
єтє ынанымдуу болгон. Айтматов-
дун чыгармаларын сыдырып кара-
сак, тээ эртеде жазган «Сыпайчы», 
«Ак жаан», «Тїнкї сугат» сыяктуу 
«чї!» дегендеги чыгармаларынан 
баштап эле эмгекчил адамдарды 
окурмандарынын кєзїнє тартып 
келгени, ошол эмгектер туш кел-
ген адамдар эмгекке кандай мами-
ле жасаганын, ага адамдык тегин 
кантип алып чыга алганын окур-
манга баамдатуу болгон. Айтма-
товдун эмгекчилери жєрєлгєлїї 
малчы, дыйкан, уста болгондон бє-
лєк, жаўы замандын эмгектери те-
мир жолчу, айдоочу, жол жасоочу-
лардан болуусу да адам эмгектин 
кайсыл тїрїн болсун кєтєрє ала 
турган курбатынын бар экенин, ал 
эмгекчилер кайсыл жумушту иште-

син, бала болобу, аял болобу алар-
да эмгектин машакатын, оор жїгїн 
кєтєрє ала турган «зили жакшы» 
экенине ишендирїї аракети экен. 
Ал эми адамдын эмгекти кєтєрїї 
курбаты «адам тїбїндє жакшы» 
дегенге барып такалып, адамдын 
улуулугу да ошол эле «тїбї жак-
шысынан» бааланарын окурманга 
табыштоо болгон. 

 Айтматов эмгекти балдарга жїк-
тєгєндє, ал кандай кєтєргєнїн, ба-
лада да табийгы, єзї менен кошо 
«адам тїбїндє жакшы» бар экенин 
«Эрте келген турналар» чыгарма-
сында атайлап айтып, балдардын 
эмгек тїйшїгїн тартуу машакаты-
нан, эмгекке болгон жоопкерчи-
лигинен адамдыгын издеген. Кєр-
сє, Султанмурат, Анатай, Эркинбек 
сыяктуу балдар єз заманында ба-
шына тїшкєн эмгекти эрктїї, та-
бийгы кєтєрїп, Ак-Сайдагы эрте 
жаздын табияты абдан оор, бал-
дар чоў киши жасай турган эмгек-
ти, эгин айдоо эмгегин иштейт. Бул 
балдарды эмгекке салуу ошол єз ке-
зинин шартында айтылгандыктан, 
балдар єз адамдыгын табийгы кєр-
гєзїїсїнє окурман да ишенет. Ав-
тор балдардын эмгек машакатын: 
«эриген кар экени, же тер экени 
билинбей, жаак ылдый суу шор-
голойт. Тизгин кармаган колдор 
муздак карга кєгєрїп шишип чык-
кан…»,- деп сїрєттєп, ошол жер-
дин табиятын, балдардын эмгек 
кан терин жуурулуштуруп «эриген 
кар экени, же тер экени билинбей, 
жаак ылдый суу шорголойт», деп 
туюнтканы кєтєрє алгыс оор эм-
гекти балдар адамдыгы менен кєтє-
рїп турганын окурман айкын сезет. 
Айтматов табийгы шарты начар, 
чоў кишилердин жетеги жок эле, 
оор эмгекти балдарга иштеткени, 
єзїнчє чоў ойду издеп, эў эле ал-
сыз кїчтєрдєн, баладан алып айт-
каны адам баласы «башына кел-
генде» зили жакшылыгын качан да 
карматат деген оюн ырастап турга-
ны болчу. 

 Айтматов эмгектен «адам тїбїн-
дє жакшыны» чалгындоону аялдар-
дын эмгегинен да кєрсєткєн. «Жа-
мийладагы» Жамийланын эмгегкти 
сїйїїсї, демейде эр кишилер иш-

тей турган эмгекти иштєєсї табий-
гы, ошол замандын шарты менен, 
«башка келсе, байтал ат болот» ка-
тары окурманга кабылданып, де-
мейде аялдар «иштей албайт» деген 
жумуштарды да (араба айдоо) Жа-
мийладан «иштей алат» кылып кєр-
сєткєнї аялдарда да «адам тїбїндє 
жакшысы» менен, эмгекти кєтєрє 
алганын кєрсєтїї болгон. Ал эми 
«Жер - эне» («Саманчынын жолу») 
чыгармасында аялдарга жїктєгєн 
эмгекти ого бетер оорлотуп, башкы 
кейипкер Толгонай демейде (тын-
чылык кезинде), «буугучуна бут-
ташып» жїргєн айыл аялы, ал де-
мейчиликте арык аттай албай бут-
ташып жїргєнїн автор унутпай єз 
оозунан: «…алардын артынан жї-
гїрїп келе жатып, арыктан секире 
бергенимде, бет алдыман кетип, 
кайра тура калып…»,- деп айттыр-
ганы жєн жеринен эмес, как ушун-
дай чыйрак эместей кєрїнїп жїр-
гєн аял (чыйрак аялдар го башка-
ча), єз башына келгенде, єзї гана 
эмгектенип калбай, бїт айылды 
эмгекке жетектеп, кадыресе айыл 
адамдарынын ач- тогуна жооптуу 
болгон чоў жїктї кєтєрткєнї, ав-
тор «адам тїбїндє жакшы» деген 
бек ишенимин ошондон издегени 
катары кєрїнєт.  

 Айтматов эрлердин эмгек кєтє-
рїмдїїлїгїн кадыресе бийиктикте, 
эмгек мажбурыяты катарында сї-
рєттєп, эмгектин «адамзатка гана 
таандык» экенин эр эмгектеринен 
ачып, «Гїлсараттагы» Танабай эм-
гектин майын чыгарып, эмгектин 
кєзїн ачып иштеген «эмгек їлгїсї» 
экенин, «Кылым карытар бир кїн-
дєгї» Казангаптын 44 жыл темир 
жол жумушунда былк этпей иштеге-
ни, «Кыяматтагы» Бостондун мал-
чылык эмгегинде айылдын алды, 
кадырын эл тааныган эмгекчили-
ги, айдоочу Илиястин оор жїк ма-
шина менен чоў белди ашкандагы 
машакаттуу, жанга кырсыктуу эм-
геги сыяктуу «эр эмгектери» адам-
дын адамдыгын ченєєчї, Айтма-
товдун «адам тїбї жакшыны» эм-
гектен «мына» деп кєрсєтїп турган, 
адам ким? десе, адам - эмгекчи, деп 
жооп бере ала турган даражада кєр-
кєм айткан. Бул турмуштун єзїнєн 
алып айткан Айтматовдун оор эм-
гек чындыктары дїйнєлїк ойчул-
дардын «адам ким?», эмгек менен 
адам, эмгек менен турмуш байла-
ныштары жєнїндєгї чоў аныктама-
ларына ашташып, чыгармаларында 
кыргызча ысым коюлган адамдар-
дын эмгектери дїйнєлїк адамзат-
тын эмгектерине кошулуп, дїйнє-
нї, коомду эмгек алдыга жылдырат 
деген аныктама кыргыз жергесин-
де да кадимкидей иштеп жатканын 
кєрсєтїп, Айтматовдун адамдын 
адамдыгы - анын эмгегинде деген 
ою дїйнєлїк ой менен тизгин ка-
гыш жїргєнїн айтса болот. 

(Уландысы бар)
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НУРЛАН АБДРАЗАКОВ,  
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
СТУДЕНТИ  

Ар бир мекеменин єзїнїн талабына ыла-
йык кийинїї маданияты болот. Биз мам-
лекеттик окуу жайда окуп жаткандан ки-
йин албетте, классикалык формада кийи-
нишибиз керек. Биринчиден, классикалык 
кийим кишини таза, дыкан, жакшынакай 
кылып кєргєзєт. Экинчиден, классикалык 
кийим кийгенде адам єзїн жоопкерчилик-
тїї сезет. Ишенаалы Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик университетинде 
окуп жаткан кєпчїлїк студенттер класси-
калык стилде кийинип жїрїшсє дейт элем. 

ой илиК...

Студенттер университетте 
кандай кийинип 
жїрїїсї керек?

МАЙРАМБЕК КЫЗЫ КУНДУЗ, 
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
СТУДЕНТИ 

Менин оюмча ар бир студент эркин фор-
мада кийиниши керек. Єнїккєн мамле-
кеттерде студенттер басымды кийимге 
эмес, билимге, ийгиликке коюшат. Окуучу 
кезде мектептин талабына ылайык клас-
сикалык формада кийинчї элек. Азыр эми 
студент болгондон кийин ар ким каала-
гандай кийинет. Окуу жайда кийимге чек-
тєє болбошу керек деп эсептейм. 

АБДЫЖАПАРОВА АЙТУРГАН, 
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
СТУДЕНТИ 

-Студенттер классикалык формада ки-
йинип жїрсє жакшы болмок. Мисалы кээ 
бир студенттер кыргыздын улуттук кийи-
мин кийип алышат. Чынында кыргыз ки-
йимдери адамга жакшы жарашат. Жаш-
тар оймо-чийме тїшїрїлгєн кыргызча ки-
йимдерди кийип жїрсє эмнеге болбосун 
Мектеп сыяктуу эле студенттердин да ки-
йими бирдей формада болсо жакшы бол-
мок. Антпесе баарыбыз эле кєрїп- билип 
жатпайбызбы. Ар ким каалагандай кийи-
нип, коомдук жайга, университетке тизеси 
жыртык шымдарды кийип келген жаштар 
деле болуп жатпайбы. 

тигинЕн:
1. Бул повестте бїтїндєй бир Субанкулдун їй-бїлєсї, 

Толгонайдан жолдошу жана їч уулу согушта эли жерин 
коргоп курман болгондугу тууралуу айтылат? 

2. “Биринчи мугалимдеги” Наталья Аринбасарованын 
ролу? 

3. Жамийла тасмасында (Ирина Поплавская режисёр-
лук кылган тасмада) Жамийланын ролун кайсы  актри-
са аткарган ? 

4. “Гїлсарат” каарманы? 
5. “Кылым каарытар бир кїндєгї” Жоламан кайсы ууру-

дан болгон?
6. Эрте келген турналар тасмасындагы Анатайдын ро-

лун ким аткарган? 
7. Чыўгыз Айтматовдун таятасы ким? 
8. “Жамийла” повестинин алгачкы аталышы кандай 

болгон? 
9. “Атадан калган туяк” аўгемесинин баш каарманы? 

туураСынан: 
1. “Бетме-беттеги” Сейденин жолдошу? 
2. Толгонай балдары согушка кетерден алдын балдары-

на бул нерсени тиштеткен? 
3. “Ак кеме” повестинин каарманы?

ОЙЛОН - ТАП


