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И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУДА
МАМЛЕКЕТТИК КАТЧЫ СЇЙЇНБЕК
КАСМАМБЕТОВ КАТЫШКАН ИЛИМИЙПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ БОЛУП ЄТТЇ

Бїгїн, 29- декабрда И. Арабаев атындагы КМУнун илимий китепканасында мамлекеттин идеологиясына арналган илимий
жыйын болуп єттї. «Идеология: актуалдуулугу жана келечекке перспективалары»
аталышындагы илимий-практикалык конференция болуп єттї. Аталган жыйынга
Мамлекеттик катчы Сїйїнбек Касмамбетов, И. Арабаев атындагы КМУнун ректору, профессор Тєлєбек Абдырахманов
баштаган илимий чєйрєнїн єкїлдєрї ка-

тышышты. Мамлекеттик катчы белгилегендей, жыйын жалпы идеологияны калыптандыруу, єлкє жарандарынын арасында
кандай улуттук баалуулуктарды жайылтуу
керектиги тууралуу маселелерди талкуулоо,
мамлекеттик саясатты жана идеологияны
єркїндєтїї боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатын кєздєйт.
Сїйїнбек Касмамбетов мамлекеттик
катчы институту 2009-жылга чейин иштеп, 2021-жылы калыбына келтирилгенин
эске салды.
Ал єлкє жетекчилигинин негизги саясатын, мамлекет эмнеге умтулуп жатканын
жана кайсы багытты жетекчиликке алаарын
тїшїндїрїї максатында тїзїлгєн.
Илимий тегерек столдун алкагында Кыргыз Республикасындагы идеологиялык долбоорлор (философиялык-методологиялык
аспектилери), экологиялык идеология,
Кыргыз Республикасынын социалдыкэкономикалык саясатын ишке ашыруудагы идеологиялык компонент жана башкалар талкууланды.

ЖАЎЫ ЖЫЛ
МАЙРАМЫЎЫЗДАР МЕНЕН,
УРМАТТУУ КЕСИПТЕШТЕР!
Кымбаттуу кесиптештер,сїйїктїї студенттер! И.
Арабаев атындагы КМУда эмгектенип жаткан бардыгыўыздарды келе жаткан 2022- жаўы жылыўыздар менен чын жїрєктєн куттуктайм! Жаўы жыл
жакшылыктын, ийгиликтин жылы болсун! Ар бириўиздердин їйїўїздєрдє ырыскы, кут уялап, бакыттын шамы жансын. Сиздерге бекем ден соолук,
бакубат турмуш жана албан ийгиликтерди, зор жетишкендиктерди каалайм!
«Ынтымак болгон жерде ырыс уялайт» дегендей, университетте эмгектенип жаткан жалпы коллективдин бекем ынтымагы жана жигердїї аракети, студенттердин дилгирлик менен алга умтулуусу
аркылуу окуу жайыбызда кєп жакшы ийгиликтер
жаралып, жетишкендиктер болуп жатат.
Университеттин жетекчилиги акылга дыйкан,
илимге казына болгон окутуучулук-профессорлук
курам менен, кєкїрєгї асыл максаттарга толгон
студенттерибиз менен ар дайым сыймыктанабыз.
Сиздердин алдыга болгон умтулууўуздар, аракетиўиздер бизге дем-кїч берээрин билем.
Алдыда дагы сиздер менен чогуу кєп иштерди
жасайбыз. Жаўы жетишкендиктерди, жаўы ийгиликтерди жаратууга бар болгон кїч-аракетибизди жумшайбыз.
АБДЫРАХМАНОВ ТЄЛЄБЕК АБЫЛОВИЧ,
И. Арабаев атындагы КМУнун ректору, профессор, КР
УИАнын мїчє–корреспонденти

УНИВЕРСИТЕТТЕ
«БИЛГЕ» СТУДЕНТТИК УЮМУ УЮШТУРГАН
БИЛИМ ТАЙМАШЫ БОЛУП ЄТТЇ

25-декабрда И.Арабаев атындагы КМУнун Тарых жана социалдык укуктук билим
берїї факультетинин студенттеринен куралган «Билге» студенттик уюму кыргыз элинин
кєрїнїктїї тарыхый инсаны жана Ж.Абдырахмановдун 120 жылдыгы жана єлкє эгемендїїлїгїнїн 30-жылдыгына арналган мектеп
окуучулары ошондой эле мектеп жогорку окуу
жайлар аралык билим таймашын єткєрїштї.
Оюнга жалпы 33 команда катышты. Катышкан командалардын арасынан їч команда мектеп окуучуларынан куралган команда

болсо, калгандары ЖОЖдордо билим алып
жаткан студенттерден куралган командалар
болушту.
Билим таймаш абдан кызыктуу єттї. Таймашта алдыўкы орундарды тємєнкї командалар ээлешти.
1-орун: Кыргыз Тїрк Манас университетинин «Манас» тобу.
2-орун: Кыргыз Тїрк Манас университетинен «Санжыра» тобу.
3-орун: Академик Їсєнгазы Асаналиев
атындагы Тоо-Кен институтунун «Чоролор»
тобу камсыздашты.
Ал эми калыстар тобунун чечимине ылайык, «Мыкты оюнчу» номинациясына КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик
Башкаруу академиясынын студенти Сыдыгалиев Рысбек ээ болду. Иш- чаранын соўунда жалпы катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Билим таймашка И. Арабаев атындагы КМУнун окуу башкармалыгын
башчысы Равшан Зайниев жана Тарых жана
социалдык укуктук билим берїї факультетинин деканы Назира Курбанова катышып,
катышкан командаларга ийгилик каалашты.
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УНИВЕРСИТЕТТЕ ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК
СТУДЕНТТЕРДИН ТЕАТРАЛДАШТЫРЫЛГАН ОЮН- ЗООК
КЕЧЕСИ БОЛУП ЄТТЇ

20
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ
КМУНУН ПРОФСОЮЗ
КОМИТЕТИНИН ЖАЎЫ
ТЄРАГАСЫ ШАЙЛАНДЫ

- ДЕКАБРДА
И. АРАБАЕВ
АТЫНДАГЫ
КМУДА
ФАКУЛЬТЕТТЕР АРАЛЫК
СТУДЕНТТЕРДИН
ТЕАТРАЛДАШТЫРЫЛГАН ОЮНЗООК КЕЧЕСИ БОЛУП ЄТТЇ.
АНДА АР БИР ФАКУЛЬТЕТТИН
СТУДЕНТТЕРИ ЄЗДЄРЇ
ДАЯРДАГАН КЄРСЄТЇЇЛЄРЇН
КЄРЇЇЧЇЛЄРГЄ
ТАРТУУЛАШТЫ.
СТУДЕНТТЕРДИН ЄНЄРЇН
БААЛАШ ЇЧЇН КАЛЫСТАР
ТОБУ ИШ АЛЫП БАРДЫ.

И. Арабаев атындагы КМУнун профсоюз комитетинин
жаўы тєрагасы шайланды. Тактап айтсак, университеттин
профкомун шайлоо єткєн жумада болуп, анда кєпчїлїк
добуш менен Назар Доктурбек уулу профсоюз комитетинин тєрагасы болуп шайланды.

Калыстар тобунун тєрайымы болуп университеттин Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору
Жайна Садыкбекова, магистратура
бєлїмїнїн башчысы Магира Амер-

динова жана жаштар комитетинин
башчысы Азамат Айдаров иш алып
барышты.
Ар бир факультеттин студенттери даярдаган кєрсєтїїсїнє жараша єз бааларын алышты. Тактап
айтканда, биринчи орунду Чыгыш
таануу жана эл аралык мамилелер
факультетинин студенттери багын-

дырса, экинчи орунга Кєркєм маданият жана билим берїї факультетинин студенттери ээ болушту.
Жыйынтыгында студенттердин
єнєрлєрї жана даярдаган кєрсєтїїлєлєрї єзгєчє бааланып, ар бир
команда куру кол калган жок. Грамота жана сертификаттар менен
сыйланышты.

КЄРЇЇЧЇЛЄР ТАЛАНТТУУ
СТУДЕНТТЕРДИН ТАМАШАСЫНА
КЇБЄ БОЛУШТУ

СТУДЕНТТЕР "ЫЙМАН НУРУ" ПАРТИЯСЫНЫН
ЛИДЕРИ НУРЖИГИТ КАДЫРБЕКОВ МЕНЕН
ЖОЛУГУШТУ

Университетте студенттер даярдаган, кїлкїшаў менен коштолгон
КВН болуп єттї. Анда талантуу
студенттерден куралган командалар єз єнєрлєрїн тартуулашты. Талантуу жаштардын талантын баалаш їчїн конок катары
чакырылган кыргыз элинин белгилїї ырчысы Бактияр Токторов
баштаган калыстар тобу студенттердин талантына жогору баасын

берип, чыгармачылык ийгиликтерди каалашты. Эске салып айта
турган болсок, И. Арабаев атындагы КМУда окуу менен бирге эле
коомдук иштерге активдїї аралашып, єздєрїн ар тармактан кєрсєткєн таланттуу студенттердин
саны арбын. Университеттин жамааты билимдїї жана талантуу
студенттери менен сыймыктанат!

ларга грамоталар тапшырылды.
Катышуучулар келген коноктор
менен сїрєткє тїшїштї.
Жумалыктын жыйынтык бєлїгї - 6-декабрда «Манас» - майрам» аттуу викторина таймашы
болуп, эпостон їзїндїлєр сахналаштырылып, таланттуу студенттер кєрїїчєргє ыр-бийлерин
тартуулашты. Иш-чара И.Арабаев атындагы КМУнун БАЗын-

да болуп єттї. Анда университеттин бардык факультеттеринин
1-курстарынын арасындагы тандалган топтор суроо-жоопторго
жан-дили менен даярданышканын кєрсєтє алышты. Иш-чарага манасчы Нурбек Талантбековатайын чакырылып, аталган
институттун директору Н. Сартбекова баштаган Манас таануу кафедрасынын бардык курамдагы
окутуучулары катышты. Манасчы баштаган кээ бир окутуучулар калыстар тобунун курамын
тїзїштї. Эки топко бєлїнгєн командадан жеўїїчїлєр аныкталып,
грамота, китеп, журналдар менен
сыйланышты.

И

. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН СТУДЕНТТЕРИ УНИВЕРСИТЕТТИН БАШКЫ
КОРПУСУНДАГЫ ЖЫЙЫН ЗАЛЫНДА "ЫЙМАН НУРУ" ПАРТИЯСЫНЫН ЛИДЕРИ
НУРЖИГИТ КАДЫРБЕКОВ МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ. ЖОЛУГУШУУГА И. АРАБАЕВ
АТЫНДАГЫ КМУНУН ЖАШТАР САЯСАТЫ ЖАНА СПОРТ БОЮНЧА ПРОРЕКТОРУ
ЖАЙНА САДЫКБЕКОВА ЖАНА ЖАШТАР КОМИТЕНИН ЖЕТЕКЧИСИ АЗАМАТ АЙДАРОВ
ДА КАТЫШТЫ. ИШ- ЧАРАДА НУРЖИГИТ КАДЫРБЕКОВ СТУДЕНТТЕР МЕНЕН ЖАКЫНДАН
БААРЛАШЫП, БАШЫНАН ЄТКЄН КЫЗЫКТУУ ОКУЯЛАРДАН АЙТЫП БЕРДИ.
Эске салсак, жакында эле болуп єткєн парламенттик шайлоодо жеўишке жетишкен "Ыйман нуру" партиясынын тєрагасы Нуржигит
Кадырбеков акыркы учурларда студенттер,
мектеп окуучулары менен тыгыз кызматташып

келет. Ал буга чейин "Бир адамдан бир китеп"
аталышындагы долбоорду негиздеп, долбоордун курамындагы жаштар Кыргызстанды кыдырып, мектептерге жана китепканаларга китеп таратышканы белгилїї.

«МАНАС» - МАЙРАМ!

М

АНАС ТААНУУ ЖАНА ЛИНГВИСТИКА ИНСТИТУТУНУН
МАНАС ЖАНА МАДАНИЯТ ТААНУУ КАФЕДРАСЫ
2021-ЖЫЛДЫН 4-ДЕКАБРЫ - «МАНАС» КЇНЇНЄ
АРНАЛГАН ЖУМАЛЫК ЄТКЄРЇШТЇ. 2-ДЕКАБРДА
«МАНАСТЫН ТИЛИ – УЛУТТУН ДИЛИ» АТТУУ ВИКТОРИНА
ТАЙМАШЫ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН БАЗЫНДА БОЛУП
ЄТТЇ. АНДА УНИВЕРСИТЕТТИН БАРДЫК ФАКУЛЬТЕТТЕРИНИН
1-КУРСТАРЫНЫН АРАСЫНДАГЫ ТАНДАЛГАН ТОПТОРГО
ТАЙМАШ УЮШТУРУЛУП, СТУДЕНТТЕРДИН БЇЙЇРЇН КЫЗЫТТЫ.
ИШ-ЧАРАГА АТАЛГАН ИНСТИТУТТУН ДИРЕКТОРУНУН ОРУН
БАСАРЫ НАЗАР ДОКДУРБЕК БАШТАГАН МАНАС ТААНУУ
КАФЕДРАСЫНЫН БАРДЫК КУРАМДАГЫ ОКУТУУЧУЛАРЫ
КАТЫШЫП, КЭЭ БИР ОКУТУУЧУЛАР КАЛЫСТАР ТОБУНУН
КУРАМЫН ТЇЗЇШТЇ. АЛТЫ ТОПКО БЄЛЇНГЄН КОМАНДАДАН
ЖЕЎЇЇЧЇЛЄР АНЫКТАЛЫП, ГРАМОТАЛАР МЕНЕН
СЫЙЛАНЫШТЫ.

Ушул жумалыкка арналган ишчаранын экинчи бєлїгї 3-декабрь
кїнї «Манас» эпосу - байыркы
кыргыз рухунун туу чокусу» деген
аталыш менен Илимий китепканада єткєрїлдї. Бул иш-чарага Мам-

лекеттик тил бєлїмїнєн А.Шерматов, Филологиялык билим берїї факультетинен ф.и.к.,доцент
Г. Иманакунова ж.б. окутуучулар
катышты. Мында университеттин бардык факультеттеринен ка-

тышкан 30га чукул студент илимий баяндама жасашты. Баяндамалар «Манас» эпосуна арналып,
илимий жетекчилери Ч.Салиева,
Б.Мырзатаева, К.Исакова, А.Сариевалар тарабынан даярдалды.
Докладдар окулган соў эпостон
кыскача їзїндїлєр сахналаштырылды. Иш-чаранын аягында чакырылган конокторго сєз берилди, аны менен катар катышуучу-

МОМУНБЕКОВА
АЙТУРГАН,
Манас таануу жана
лингвистика институтунун
4-курсунун студенти
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ПРОРЕКТОРЛОР ЖАНА КУРАМ ЖЕТЕКЧИЛЕРИ
МАМЛЕКЕТТИК ТАРЫХ МУЗЕЙИНЕ БАРЫШТЫ

И

. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН ОКУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА ПРОРЕКТОРУ ЖЕЎИШ
БЕКСУЛТАНОВ, ЖАШТАР САЯСАТЫ ЖАНА СПОРТ БОЮНЧА ПРОРЕКТОР
ЖАЙНА САДЫКБЕКОВА, ОКУУ БАШКАРМАЛЫКТЫН БАШЧЫСЫ РАВШАН
ЗАЙНИЕВ БАШТАГАН РЕКТОРАТТЫН МЇЧЄЛЄРЇ, ИНСТИТУТ ДИРЕКТОРЛОРУ,
ФАКУЛЬТЕТ ДЕКАНДАРЫ МЕНЕН БИРГЕЛИКТЕ РЕКОНСТРУКЦИЯЛООДОН КИЙИН
КООМЧУЛУККА ЭШИГИН АЧКАН МАМЛЕКЕТТИК ТАРЫХ МУЗЕЙИНЕ БАРЫШЫП, АНДАГЫ
ТАРЫХЫЙ ЭКСПОНАТТАР МЕНЕН ЖАКЫНДАН ТААНЫШЫШТЫ.

Тарых музейининин илимий
кызматкери Ємїрбек Самудинов проректорлорду жана курам жетекчилерин жылуу маанайда тосуп алып, музейдеги
экспонаттардын ар биринин
жаралуу тарыхына кеўири токтолуп, жалпак тил менен тїшїнїктїї кылып айтып берди.
Эске салсак, тарыхчы Ємїрбек Самудинов И. Арабаев
атындагы КМУнун тарых жана
социалдык укуктук билим берїї факультетин бїтїргєн.

ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА
ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИНДЕ
СТУДЕНТТЕР ЇЧЇН СЕМИНАРТРЕНИНГ ЄТКЄРЇЛЇЇДЄ

Г

РЕКТОР ТЄЛЄБЕК АБДЫРАХМАНОВ
РОССИЯНЫН МАМЛЕКЕТТИК ДУМАСЫНЫН ЄКЇЛЇ
ЖАНА РОССИЯНЫН КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭЛЧИСИ
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

2- декабрь кїнї И. Арабаев
атындагы КМУнун ректору,
профессор Абдырахманов Тєлєбек Абылович Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын Мамлекеттик Ду-

масынын алдындагы Жаштар
Парламентинин Эл аралык иштер боюнча эксперттик кеўешинин тєрайымы Еракина Елена
Александровнаны, Россия Федерациясынын Кыргыз Респуб-

ликасындагы ыйгарым укуктуу
элчиси Удовиченко Николай
Николаевичти, тарых илимдеринин доктору, окумуштуу
Широков Олег Николаевич
ж.б. Москвадан келген агартуучу, окумуштуулар менен жолукту.Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, И. Арабаев
атындагы КМУ менен Москвадагы алдыўкы окуу жайлары менен болгон карым- катышты бекемдєє маселелери
талкууланды.
Оруссиядагы алдыўкы окуу
жайларда эмгектенген окумуштуулар И. Арабаев атындагы
КМУнун жетекчилигине жогору баасын берип, кызматташууга кызыктарлыгын билдиришти.

ГУМАНИТАРДЫК БИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИНИН
ОКУТУУЧУСУ Н.У. АБДЫЛДАЕВА 12-ДЕКАБРЬ
КЇНЇНЄ КАРАТА Ч.АЙТМАТОВ МЕНЕН
А.ОСМОНОВДУН ЭЛЕСИН ЭСКЕРИП КУРАТОРДУК
АЧЫК САБАК ЄТКЄРДЇ

Г

УМАНИТАРДЫК
БИЛИМДЕР
ФАКУЛЬТЕТИНИН,
ЭКОНОМИКА
ЖАНА БАШКАРУУ
КАФЕДРАСЫНЫН АГА
ОКУТУУЧУСУ, ГМУ-119/
ГМУ-120 ТАЙПАЛАРЫНЫН
КУРАТОРУ Н.У.
АБДЫЛДАЕВА 12-ДЕКАБРЬ
КЇНЇНЄ КАРАТА УЛУУ
ЗАЛКАРЛАРЫБЫЗ
Ч.АЙТМАТОВ МЕНЕН
А.ОСМОНОВДУН ЭЛЕСИН
ЭСКЕРИП КУРАТОРДУК
АЧЫК САБАК ЄТКЄРДЇ.

Ректораттан илимий изилдєє иштери боюнча проректор Э.Ж.Каниметов келип катышып кетти.

Куратордук ачык сабакта мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багытынын студенттери єздєрїн келечектеги мамлекеттик
системасынын
кадрлары,

ар-тараптуу жана єнєрлїї
жаштар экендигин кєргєзє
алышты.
Кїчтїї кадр кїчтїї мамлекет!!!

ЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРИЗМ
ФАКУЛЬТЕТИНИН БАЗАСЫНДА ГЕОГРАФИЯ ЖАНА
АНЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КАФЕДРАСЫНЫН
БАШЧЫСЫ, ДОЦ. Д.Т. СОЛПУЕВАНЫН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
АСТЫНДА «ГЕОГРАФИЯ» ЖАНА «ЭКОЛОГИЯ»
БАГЫТТАРЫНЫН СТУДЕНТТЕРИ (20 СТУДЕНТ) ЇЧЇН 09.12.202111.12.2021 ЧЕЙИН «ТУРУКТУУ ЄНЇГЇЇ ЇЧЇН БИЛИМ БЕРЇЇ»
ДЕГЕН ТЕМАДА СЕМИНАР-ТРЕНИНГ УЮШТУРУЛУУДА.

Семинар-тренингди доц. Токторалиев Э.Т., Садыкова Г.С.,
окутуучулар Кожогелдиев Т.А.,
Мамбетова Н., Тєлєгєнова Г.
єткєрїїдє. Семинар-тренингдин
биринчи кїнї туруктуу єнїгїї
їчїн билим берїї боюнча маалымат берилди.

Семинар-тренингге CAMPАла-Тоо фондунун єкїлї Малдыбаева Дина жана М.Рахимова
атындагы ККЖжКДИнун табигый-математикалык кафедрасынын доценти, п.и.к. Джунушалиева К.К. катышууда.

СТУДЕНТТЕР АКЫНДАР
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

И

. АРАБАЕВ
АТЫНДАГЫ
КМУНУН
МАНАС ТААНУУ
ЖАНА ЛИНГВИСТИКА
ИНСТИТУТУ 12- ДЕКАБРЬ
ЧЫЎГЫЗ АЙТМАТОВДУН
ТУУЛГАН КЇНЇ, ОШОНДОЙ
ЭЛЕ АДАБИЯТ КЇНЇНЄ
КАРАТА, АКЫНДАР
МЕНЕН СТУДЕНТТЕРДИН
ЖОЛУГУШУУ КЕЧЕСИН
УЮШТУРДУ.ЖОЛУГУШУУГА
БЕЛГИЛЇЇ АКЫНДАР
АЛТЫНБЕК ИСМАИЛОВ,
БАЯН АКМАТОВ ЖАНА
ЖЫЛДЫЗБЕК ТУРСУНБАЕВ
ЧАКЫРЫЛГАН.

Жылдызбек Турсунбаев менен
Алтынбек Исмаилов єздєрїнїн
жїрєктєн чыккан жалындуу ырларын окуп, студенттердин кє-

ўїлїн кєтєрїшсє, Баян Акматов
колуна комузун алып, тєкмєлїк
єнєрї менен куйкум сєзїн жаадырып тєгїп ырдап, кєрїїчїлєрдїн черин жазды. Майрамдык
кече бир сааттан ашык убакытка созулуп, соўунда студенттер
акындар менен кошо эстеликке
сїрєткє тїшїштї.
Эске сала кетсек, майрамдык
кечени аталган институттун
окутуучусу Азизбек уулу Бакыт
уюштурду.Кечеге ректораттан
Мамлекеттик тил жана коммуникациялык иштер боюнча
проректор Нурмамат Эсенкулов,
ушул эле бєлїмдє котормо адиси
болуп эмгектенген Абдил Шерматов катышты. Проректор Нурмамат Эсенкулов студенттерди
жана акындарды адабият кїнї
менен куттуктап, аларга чыгармачыл ийгиликтерди каалады.
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Жаўы жылдык
достук азилдер
РЕКТОР, ПРОФЕССОР
АБДЫРАХМАНОВ ТЄЛЄБЕК
АБЫЛОВИЧКЕ!
Илимдин доктору, профессор
УИА мїчє корреспонденти
Болдуўуз агай, ак эмгектен,
Ал тєгїлгєн маўдай тердин акыбети.
Эми калемиўиз дагы курчуп,
Эргїї менен кызып иштин деми,
Эртерээк болуўуз кааларыбыз,
Илимдин анык академиги.

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ
ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ
БОЮНЧА ПРОРЕКТОРУ
ЭСЕНКУЛОВ НУРМАМАТ
ЖОКЕНОВИЧКЕ
Бекинип такыр жатпаган,
Белсенип ишти баштаган.
Кандай гана иш болсун,
Кадамын катуу таштаган.
Илимде жасап зор эмгек,
Докторлук иши жактаган.
Эне тилге келгенде,
Ичкен ашын таштаган.
Колунан келбес ар кимдин,
Ломоносов университетинин
кызыл дипломун арзыган.

ОКУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА
ПРОРЕКТОР БЕКСУЛТАНОВ
ЖЕЎИШ ТЇНКАТАРОВИЧКЕ
Ата-эненин эмгегин,
Ак иши менен актаган.
Бир сапаты бар жакшы,
Бирєєгє жаман айтпаган.
Билебиз Жеўиш мырзаны,
Бир калыптан жазбаган.
Айтсак сєздїн ырасын,
Алла сїйгєн жакшы адам.

ПЕДАГОГИКА
КАФЕДРАСЫНЫН
БАШЧЫСЫ, ПРОФЕССОР
АЙЧЇРЄК КАЛДЫБАЕВАГА
Диссоветте шеф эже,
Айткан сєзгє бек эже.
Айттым сєздїн туурасын,
Эл эле мактап жатат дебесе.
Жыйырма беш кандидатка,
Болдуўуз илимий энеке.
Кандай айтсак жарашат,
Каалоо айталы эмесе,
Ден соолукта болуўуз,
Кудайым дем кїч берсин эжеке.

АДМИНИСТРАТИВДИК
ЧАРБА ИШТЕРИ БОЮНЧА
ПРОРЕКТОР АМАНГЕЛДИ
СЫЙЫРБЕКОВГО
Качан кєрсєў калбаат баскан,
Калыстыгы менен элге жаккан.
Биздин каржы проректор – Аман.
Кандай гана болбосун
Каржылоонун айласын тапкан.
Дегинкиси Аман мырза,
КМУну каржылап жатканы жаткан.

ИЛИМИЙ ИШТЕР БОЮНЧА
ПРОРЕКТОР КАНИМЕТОВ
ЭМИЛ ЖАНКОРОЗОВИЧГЕ
Эмил Жанкорозовичтин
Жазганы да – философ,
Басканы да – философ.
Сїйлєгєнї – философ,
Кїлгєнї да – философ.
Кєрсєў дайым ойлонуп,
Жїргєнї да – философ.
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ЖАШТАР САЯСАТЫ ЖАНА
СПОРТ БОЮНЧА ПРОРЕКТОРУ
ЖАЙНА САДЫКБЕК КЫЗЫНА
Уюштуруу иштери жагынан,
Башына тїмєн тїйшїктї їйгєн.
Жайна эжени билет баарысы,
Жан їрєп иштегенди сїйгєн.
Качан болсо иш деп чуркап,
Эс албай жїргєнї жїргєн.
Жаштыктын деми бар Жайнада,
Жаштар деп кїйгєнї кїйгєн.

КАДРЛАР БЄЛЇМЇНЇН
БАШЧЫСЫ ГЇЛЗАТ
БЕРДАЛИЕВАГА
Жагымдуу маанай тартуулап,
Жагат баарына жайдары жїргєнїўїз.
Кєпчїлїктїн кєєнїн алат,
Кєргєндє кєєнї толо кїлгєнїўїз.
Кемчиликти бетке айткан жагыўыз,
Ал сиздин орустай мїнєзїўїз.
Кадрлар бєлїмїн башкарасыз,
Баарына бирдей согуп жїрєгїўїз.

КМУНУН АСПИРАНТУРА
БЄЛЇМЇНЇН БАШЧЫСЫ ТУРСУНАЙ
ИБРАГИМОВАГА
Аспиранттар ооруса ооруп, жєтєлсє кошо
жєтєлїп, кєп жылдан бери иштеп келесиз,
тїйшїктїї иште кєшєрїп.
Мємєўїз аспиранттар сизден кеўеш сураар,
Дарактай бїрдєдїўїз бир жерден кєгєрїп,
Сый-урматка татып, кадыр – баркка ээ болдуўуз,
Тарткан мээнеттин, иштин їзїрїн кєрїп,
Алкыштарга татып, алдыда жїрє бериўиз,
Аспирантуранын байрагын бийик кєтєрїп.
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ОКУУ БАШКАРМАЛЫКТЫН
БАШЧЫСЫ РАВШАН
ЗАЙНИЕВГЕ
Оўой иш эмес билгенге,
Окуу башкармалыгын жетектеш.
Анан тарыхчы болуп туруп,
Математиктей ар бир саатты эсептеш.
Чынында Равшан Акимович,
Бул жагынан мээнеткеч.

ПЛАНДОО-КАРЖЫЛОО
БЄЛЇМЇНЇН БАШЧЫСЫ
КАНЫШ БАЯСТАНОВАГА
Эже, єйдєдє єбєгїбїз,
Ылдыйда жєлєгїбїз,
Каржыга келген кезде,
Эў жакшы кєрєєрїбїз.
Сураныч эми сизден,
Айлыкты кєтєрїўїз.

БАШКЫ БУХГАЛТЕР
САЛТАНАТ ЭРГЕШОВАГА
Жазгы гїлдєй толукшуп,
Жайнап турган эжеке.
Бардык эсеп-кысапты,
Талдап турган эжеке,
Акча жагын эстесек
Арбап турган эжеке.
Университеттин капчыгын,
Кармап турган эжеке.

МААЛЫМАТТЫК
БИЛИМ БЕРЇЇ ЖАНА
ИННОВАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯ БЄЛЇМЇНЇН
БАШЫЧЫСЫ МЕЛИС
НОГОЕВГЕ
Агайдын бары – жогу билинбейт,
Басса – турса илим дейт.
Инновация, коммуникация дегенде,
Санаасы санга бириндейт.
Терминдерди биз билбес,
Тер агызып изилдейт.
Айтылуу Мелис Абдыраимовичти,
Айткылачы ким билбейт?

МАГИСТРАТУРА БЄЛЇМЇНЇН
БАШЧЫСЫ, ПРОФЕССОР МАГИРА
АМЕРДИНОВАГА
Кажыбас – кайрат дем менен,
Башкаларга дем берген.
Магира эже – акылгєй,
Иштей билет эл менен.
Кадыр – баркка ээ болду,
Барктай билет эл деген,
Даўктай билет эл деген!
ЭМИЛ МУСАЕВ,
Достук азилдерди жазган
мамлекеттик тил бєлїмїнїн
башкы адиси
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ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ

— ємїр баяны
К

ЫРГЫЗ ЭЛИНИН
АЛГАЧКЫ АГАРТУУЧУИЛИМПОЗУ ИШЕНАЛЫ
АРАБАЕВ 1882-ЖЫЛЫ
КОЧКОР РАЙОНУНУН КЇНБАТЫШ АЙЫЛЫНДА ЖАРЫК
ДЇЙНЄГЄ КЕЛГЕН.

БИЛИМИ:

1900-жылы жергиликтїї мектепти аяктаган соў он жылга жакын кыргыз айыл-кыштактарында мугалим болуп эмгектенген.
1910-жылы ал Россиянын Оренбург шаарындагы "Кусания" медресесинде окуй баштайт. Бул жерде бир жыл билим алган соў Уфа
шаарындагы "Галия" медресесинде эки жыл билим алган.

ЭМГЕК ЖОЛУ:

Россиядан окуп келген соў,
1913-1916-жылдар аралыгында
Кєл жана Нарын аймактарында мектеп ачып, элдин сабатсыздыгын жоюу їчїн жан їрєп
иштей баштайт. Ишеналы Арабаевдин элге билим берїї максатына 1916-жылдагы Їркїн тоскоол болот. Эл менен Кытайдын
Їч-Турпан деген жерине качып
барат. Ал жерден 1917-жылдагы революциядан кийин єз мекенине кайтып келген. Агартуучу
єз жерине келгенден кийин Кытайда калып калган мекендеш-

терин кайтаруу їчїн Лениндин
єзїнє кат жазып, жаўы орногон
бийликтен кыргыздарды алып
келїїгє акча бєлдїрткєнї айтылат. Натыйжада 1920-жылы 300
миўге жакын кыргыз жана казак
єз жерине кайткан.
Бир катар жооптуу кызматтарда иштеп, єлкєнїн коомдук
жана саясий иштерине активдїї
катышып, аны менен бирге кыргыз мектептерине мугалимдерди
даярдай турган алгачкы курстарды уюштурат. 1924-жылы Тїркстан АССРинде уюшулган илимий
комиссияны жетектеп турганда
арифметика, табият таануу жана
география сыяктуу илимдерди
камтыган бир катар окуу китептерин жарыкка чыгарат. Элдик
оозеки чыгармаларды жыйноо
менен бирге улуу манасчы Сагымбай Орозбак уулунан "Манас" эпосунун вариантын жаздырып алуунун демилгечиси болгон.

ЭМГЕКТЕРИ:

Арабаев студент кезинде эле
коомдук иштерге катышып, бир
катар илимий-агартуучу макалаларды жазган. 1911-жылы Казань
шаарында акын Молдо Кылычтын "Кысса зилзаласын" кыргызча китеп кылып басмадан чыгарган. Ушул эле жылы казак студенти Когабай Сарсекеев менен
бирге эки элдин балдары їчїн
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"Алиппе жаки тєтє окуу" (Алиппе жана шар окуу) китебин жазат.
Бир жылдан соў Оренбургда "Жазуу єрнєктєрї" китебин чыгарат.
35 беттен турган китепте жазуу
эрежелери жана тамгаларды кооз
жазуу їлгїлєрї тїшїндїрїлгєн.
Агартуучу "Эркин-Тоо" гезитин негиздєєгє катышып, анын
биринчи санына агартуучунун
калемине таандык макала чыккан. Ал тунгуч кыргыз алфавитин,
"Кыргыз алиппесин", грамматика
жана табият таануу боюнча биринчи кыргызча окуу китебин,
"Сабатсыз чоўдор їчїн алиппени" жана кыргыз мугалимдерине колдонмо иретинде "Саамалык" аттуу китепче жазып, анда
он бир сабактын їлгїсїн берген.
Арабаевдин агартуу жаатындагы
ишмердиги жалпы кыргыз элинин сабаттуу болуусуна єбєлгє
болуп, ал жазган "Алиппе" улам
жаўыланып отуруп азыркы кезге чейин жеткен.
1930-жылы "Социал-Туран"
партиясын уюштурган деген жалган жалаа менен камакка алынгандардын катарында Ишеналы Арабаев да бар эле. Ал 1933жылы 11-майда камакка алынып,
Фрунзеден Ташкенттеги тїрмєгє которулган. Ошол эле жылы
7-июнда эртеў менен Арабаев
жаткан камерага ташкенттик тергєєчї С. Левшин кирип чыккан.
Ал эми кечинде камерадан Ишеналы Арабаевдин сєєгї табылган.
Илимпоз 1958-жылы толугу менен акталган.
Ишеналы Арабаев — XX кылымдын башындагы залкар кыргыз илимпоз-агартуучусу, коомдук ишмер, "Алаш Ордо" партиясынын мїчєсї, советтик агартуу
системасын тїптєєгє зор салым
кошкон.

НУРИЗА МАДАМИНОВА, И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН СТУДЕНТИ

УНИВЕРСИТЕТИМ СЫЙМЫГЫМ

А

Р БИР АДАМДЫН ЖАШООСУНДАГЫ ЭЎ МААНИЛЇЇ
ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИКТЇЇ НЕРСЕ БУЛ КЕСИПТИ
ТУУРА ТАНДОО. КЕСИБИН ТУУРА ЭМЕС ТАНДАГАН
АДАМ, ЖАШООДО ОРДУН ТААБУУСУ КЫЙЫН.
СТУДЕНТТИК МЕЗГИЛ ЖАШООБУЗДУН ЭЎ МААНИЛЇЇ
БАСКЫЧЫ ДЕСЕМ ЖАЎЫЛЫШПАЙМ. МЫНДАН 2 ЖЫЛ
МУРДА 2019-ЖЫЛЫ МЕКТЕПТИ АЯКТАП, И.АРАБАЕВ
АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНЕ
ТАПШЫРУУНУ ЧЕЧТИМ. ДАЛАЙ ОКУУЧУЛАР АРМАН КЫЛГАН
УНИВЕРСИТЕТТИН ГРАНТЫ МАГА ДА БУЙРУДУ.

И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университети єлкєбїздєгї бай тарыхка ээ, билим
сапаты боюнча алдыўкы 10 университеттин катарын толуктайт
деп мактануу менен айта алабыз.
Єзїнє 12 факультетти, кєптєгєн
кафедраны камтыган университеттин студенти болуу бул ар кимге насип кыла бербейт.Университеттин босогосун аттаган кїндєн
тартып талапка ылайык, келечектеги педагогдорго сапаттуу билим берїї ордосу экенине толук
ынандым.
Аталган билим ордосу маданияттуу, тартиптїї, коомдогу
алдыўкы жана єлкєбїздїн келечегине жан їрєгєн жаштардын борбору. 1000ден ашуун
профессор-окутуучулук курамынан турган эмгек жамааты
эмгектенет.
Окуу жайдын сыймыгы болгон
"Илимий китепканада" китептин
саны милионго жакын жана заманбап їлгїдєгї интернет- конференция залы орун алган.
Жашыман апамдын студенттик кїндєрї тууралуу аўгемеле-

рин угуп чоўойгонумабы, айтор,
студент болууга аябай ашыктым.
Азыр эми жакынкы жылда университеттин бїтїрїїчїсї аталамын. Эў кызыкту студенттик кїндєрїмдї ушул окуу жайда єткєрїп
жатканыма кубанычым чексиз.
Кызыгы менен кыйыны ка-

тар жїргєн чакта туура жолго
баштаган окутуучуларыма чексиз алкыш. И.Арабаев атындагы КМУдан алган сапаттуу билимим, кїткєн досторум, эў керемет
студенттик ємїрдї тартуулаганы
дайыма эсимде жана жїрєгїмдє
сакталат.
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КМУДА СТУДЕНТТЕРДИН
ПРАКТИКАЛЫК ИШИНЕ АРНАЛГАН ЭЛ
АРАЛЫК МААНИДЕГИ ЧОЎ КОНФЕРЕНЦИЯ
БОЛУП ЄТТЇ

РЕКТОР ТЄЛЄБЕК АБДЫРАХМАНОВ
КОЧКОР РАЙОНУНДАГЫ ИШЕНАЛЫ
АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ ОРТО
МЕКТЕПТИН АБАЛЫ МЕНЕН
ТААНЫШЫП КЕЛДИ

2022

- ЖЫЛЫ ЧЫГААН
ОКУМУШТУУ,
"АЛИППЕНИН" АВТОРУ,
АЛГАЧКЫЛАРДАН БОЛУП
ЛЕНИНГЕ КАТ ЖАЗГАН
ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВДИН
140 ЖЫЛДЫГЫ. БУГА
БАЙЛАНЫШТУУ ЄЛКЄДЄ
АР КАНДАЙ МААНИЛЇЇ
ИШ- ЧАРАЛАР
УЮШТУРУЛУП, ЗАЛКАР
ОКУМУШТУУНУН ЭРДИГИ
ЖАНА ТАРЫХТАГЫ ОРДУ
ЭСКЕРИЛЭЭРИ МААЛЫМ.
Тархый инсандын 140
жылдыгына алдына- ала
даярдык кєргєн Ишеналы
Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин ректору, профессор Тєлєбек Абдырахманов 11- декабрь кїнї бирге
иштешкен айрым проректор, декандар менен бирге Нарын облусунун Кочкор районунда жайгашкан
И. Арабаев атындагы орто
мектептин абалы менен жеринде таанышып, мектеп
директору жана мугалимдер менен жолугушуп келди.
Окуу жай жетекчиси аталган мектеп менен болгон буга
чейинки кызматташтыкты
мындан ары дагы бекемдеп,
мїмкїн болсо университеттин атынан жардам кєрсєтїп тураарын жашырган жок.

БАШКЫ РЕДАКТОР:
Мирлан Алымбаев

ДИЗАЙНЕР:
Кубат Абышов

ЭЛЕКТРОНДУК ДАРЕК:
alimbaeff@mail.ru

НУСКАСЫ: 1000
БУЙРУТМА: 249

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕЎЕШ:
Тєлєбек Абдырахманов
Жеўиш Бексултанов
Айчїрєк Калдыбаева
Шарапат Искендерова

Бїгїн, 10- декабрда И. Арабаев
атындагы КМУнун Илимий китепканасында студенттердин практикалык иши боюнча "ЖОЖдун студенттери їчїн практикаларды кесиптик
копетенцияларды калыптандыруунун
негизи катары камсыздоо" деген аталыштагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп єттї.
Аталган жыйынга Билим берїї
жана илим министрлигинен єкїлдєр, Бишкек шаарындагы орто мектептердин, лицейлердин директорлору, мугалимдер, И. Арабаев атындагы
КМУнун ректору, профессор Тєлєбек
Абдырахманов жетектеген ректораттын мїчєлєрї, факультет декандары,
кафедра башчылары, педагогика кафедрасынын мїчєлєрї катышышты.
Болуп єткєн эл аралык маанидеги
конференцияны Архангельск шаарынын башкаруу институту, Ж. Баласагын атындагы КУУнун Кадрлардын кфалификациясын жогорулатуу

жана кайра даярдоо факультети тарабынан уюштурулду.
Илимий жыйынга Ж. Баласагын
атындагы КУУнун ректору Канат Садыков ( онлайн) шартында катышты.
И. Арабаев атындагы КМУнун ректору, профессор Тєлєбек Абдырахманов конференция єзгєчє мааниге
ээ экенин баса белгилеп, студенттердин практикасына єзгєчє кєўїл буруу керектигине токтолду.
Белгилей кетсек, конференцияны
уюштурууда Ж. Баласагын атындагы
КУУнун Кадрлардын кфалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультетинин деканы Шамшиев
Алай Бурканович, Мээрим Кожогелдиева И. Арабаев атындагы КМУнун
педагогика кафедрасынын башчысы Калдыбаева Айчїрєк Токтополотовна, КМУнун практика бєлїмїнїн
башчысы Бектуров Туйгун Муктаровичтин салымы зор экенин эсиўиздерге сала кетели.

КМУНУН ЖАПОН ТААНУУ ИНСТИТУТУНУН
3-КУРСУНУН СТУДЕНТИ ИШЕНБАЕВ АНАРБЕК
ЛИВАНДА ЄТКЄН ЧЕМПИОНАТТА БАШ
БАЙГЕНИ БАГЫНДЫРДЫ
И. Арабаев атындагы КМУнун Жапон таануу институтунун 3-курсунун
«Отел бизнеси» адистигинин студенти Ишенбаев Анарбек 2021-жылдын
5- декабрында Ливандын Бейрут провинциясында єткєн дзюдо боюнча
єспїрїмдєр арасында єткєн Азия
жана Океания чемпионатында би-

ринчи орунду багындырып, алтын
медаль тагынды. Кыргызстандын намысын коргоп, чет жерде єлкє желегин желбиреткен студентибиз Ишенбаев Анарбекти жеўиши менен куттуктайбыз! Студентибизге бекем ден
соолук, албан ийгиликтерди каалайбыз!

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде
катталган № 10170
Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт.
Окурмандардын жарыялаган макалалары редакциянын кєз
карашын билдирбейт жана ага редакция жооп бербейт.

ДАРЕГИ:
Бишкек шаары
И. Раззаков кєчєсї 49
БАЙЛАНЫШ ТЕЛЕФОНУ:
312 66 47 73, 0703 34-27-10

Гезит редакциянын компьютердик борборунда терилди жана жасалгаланды. "ММКны колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды. Бишкек шаары, Горький кєчєсї-1б.
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«ТАЗАБЕК САМАНЧИНДИН
ООР ТАГДЫРЫ МЕНИ
ОЙГО САЛДЫ»

Б

ИОЛОГИЯ
ЖАНА ХИМИЯ
ФАКУЛЬТЕТИНИН
КЇНДЇЗГЇ ОКУУ
ФОРМАСЫНЫН «ТАБИГЫЙИЛИМИЙ БИЛИМ БЕРЇЇ»
БАГЫТЫНЫН ХИМИЯ
ПРОФИЛИНИН БЮДЖЕТ
БЄЛЇМУНУН 1-КУРСУНУН
СТУДЕНТИ БАЙЗАК КЫЗЫ
АРУУЖАНДЫН «КУТ БИЛИМ»
ГАЗЕТАСЫНА «ИДЕАЛДУУ
МУГАЛИМ КАНДАЙ
БОЛУШУ КЕРЕК?» ЖАНА
«ТАЗАБЕК САМАНЧИНДИН
ООР ТАГДЫРЫ МЕНИ
ОЙГО САЛДЫ» АТТУУ 2
МАКАЛАСЫ ЖАРЫК КЄРДЇ.
Аруужан окуудан сырткары
жан дїйнєсїн чыгармачылыкка арноо менен биргеликте университеттин жана факультеттин
ар кандай иш-чараларына активдїї катышып келет. Аруужанга чыгармачылык ийгилик
жана жетишкендиктерди каалайбыз!
Илгертен «Сїйлєсєў жакшы
сїйлє, болбосо унчукпа» деген улуу сєз калган. Улуу сєздєн жаралган жылуу сєз —
бул ачкыч сыяктуу. Эгер туу-

ра жана жагымдуу сїйлєсєў,
бардык жїрєктї ачасын. Ойлобой жана орой сїйлєсєў,
сен їчїн дайым ачык болгон
жїрєктї да жабасын. Сєздї
жїрєктї жаралаш їчїн эмес,
жараланган жїрєктї дарылаш
їчїн сїйлєйбїз.
Бїгїн мен бир келген ємїрїндє тїрдїї кыйынчылыкка
жолугуп, ага карабай, адабиятка ак кызмат єтєп, кєрїнїктїї
жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилине которуп,
чебер котормочу катары жалпы журтка аты чыгып, илимий эмгектерди жаратып, филология илиминин кандидаты
деген илимий даражага жеткен, СССР Жазуучулар союзуна мїчє болгон улуу инсан,
сталиндик доордун запкысын
жазыксыз тарткан 20 кылымдагы кєрїнїктїї илимпоз,
сынчыбыз, чоўдор їчїн Алиппе жараткан биздин сыймыгыбыз, бир канча сын-макалалар
жана адабий эмгектердин автору, Кыргыз СССР Жогорку
Советинин Президиумунун Ардак грамотасы менен сыйланган
улуу ишмер, элдин сыймыгына
айланган, менин жан дїйнємдї
нурданткан адабиятчы, котормочу, сынчы, драматург Тазабек

Саманчин жєнїндє айта кетейин деп чечтим.
Тазабек Саманчин атабыз
1909-жылы Кыргызстандын
Чїй облусуна караштуу Кемин
районундагы Жаўы-Жол кыштагында туулган. Каргадай кезинде ата-энесинен ажырап,
Токмоктогу балдар їйїндє тарбияланат. 1923-24 — жылдары
Алма-Атадагы казак-кыргыз
агартуу институтунун даярдоо
классында окуйт. 1925-жылы
Пишпектеги педтехникумга которулуп, аны 1929-жылы бїтїрєт. 20 жашында Жалал-Абаддагы педтехникумда мугалим
болуп иштейт. Жаш кезинен
илимий эмгектерди жаратып,
адабиятка баш оту менен кирип кетет.
Кыргызстандык сталинчил
сынчылар: Г.Нуров , Т.Балтин,
Ж.Самагановдордун ,,Космополитизм рецидивы буржуазного национализма в работе
Т.Саманчина» деген макаласы
«Советская Киргизия» газетасынын 1949-жылдын 10-апрелдеги санына жарыяланган. Макалада Тазабек Саманчиндин
,,Манас» дастанын даўазалаганы, манасчыларды изилдегени, Молдо Кылычтын мурасын иликтеген эмгектери сынга
алынган. Бул сын Саманчиндин ишине тоскоолдук жараткан. Кєп єтпєй 1950-жылы

ал ак жерден он жылга эркинен ажыратылган. Аны менен
кошо манастаануучулар Ташым
Байжиев менен Зыяш Бектенов да кїнєєсїз жерден абакка кесилген. 1955-жылы толугу менен акталып, камактан бошотулган. Бирок Саманчин эч
бир жумушка орношо албай
калган. 1979-жылы Бишкекте
каза болгон.
Бул жерде мен эмнени айткым
келди? Тазабек Саманчин атабыздын камалышына жанында
эле жїргєн кесиптештери, замандаштары себеп болгон. Ал
камакта болгон мезгилде їйбїлєсї азап тарткан. Камактан
чыккан учурда балдарына мындай оор тагдырды ыраа кєрбєй
тынчсызданат. Балдарын коомдо акырын жїрїп, эл алдына
чыкпай, тынч жашаганга чакырат.
Мен эмнеге кайгырып жатам? Саманчин атабыз камактан
чыкканда жумушу жок жїргєнї
аз келгенсип, бут тоскондор кєп
болгон. Анын жазган эмгектерин єз кєз алдында єрттєп салган жана аны менен кошо жан
дїйнєсїндєгї ишеничти талкалаган замандаштары болгон.
Ал иштен кийин, журналдарды
окуп, кєп жазбай да калган. Гипертония оорусуна чалдыгып,
эч бир адамга кереги жоктой,
єзїн жалгыз сезген. 1979-жылы

їчїнчї жолу инсульт алып, кайтыш болгон. Жашоодо єзї каалаган кєп нерселерди жасай албай, кєз жумду.
Саманчин атабыздын басып
єткєн жолу, аябай татаал. Кээде бул болгон иштерге ыйлагым
келет. Болду бул тагдырга моюн
сун деймин. Ал да жардам бере
албайт. Болгон иштерге кєзїўдї
жум деп айтамын, аны єзгєртє
албайсыў, єлгєн адамды тирилте албайсыў деп єзїмдї жубатамын. Келгиле достор, бири-бирибизге тоскоолдук кылбайлы,
Саманчин атабыздай улуу даражага жетели…
Тазабек Саманчин атабыз
жїрєгїбїздє тїбєлїк
жаркыраган нур сымал
жашасын!

