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МАЙРАМЬЩЫЗДАР 
К У Ш У  БОЛСУН!

Ардактуу кесиптеш айымдар, сту
дент кыздар! Жаркырап жайнап келе 
жаткан жаз майрамы -  8-март -Аял- 
дардын эл аралык майрамьщыздар 
менен И.Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетинде эм- 
гектенип жаткан жалпы мырзалар- 
дын атынан чын журектен куттук- 
тайм. Ушул куну биз ар качан адам- 
заттын керку болгон айымдарыбызды 
дацктайбыз. Жаратканыбыз аялзаты- 
на дуйнену керкке белеген, турму- 
шубуздун маани-мазмунун арттыр- 
ган суйуунун жана боорукерликтин 
улуу кучун ыйгарган экен. Сиздердин 
журегуцуздерден чыккан жылуулук 
жана камкордук турмуштун оор жаг- 
дайларында кучуце куч, демице дем 
кошуп, умут билигин узартып, келе- 
чекке ишениминди арттырат. Кыр
гыз стан дын эли ар качан аялзатына 
- энеге, эжеге жана очоктун ээсине 
езгече аяр мамиле жасаган жана жа- 
сап келет. Бугунку учурда медицина- 
да, билим берууде эмгектенип жат- 
кандардын басымдуу белугун аял- 
заты тузеру талашсыз. Мына ушул 
эки оор кесипти аркалап, талыкпай 
эмгектенип келе жатканьщыздар ез
гече баалоого арзый турганын баса 
белгилегим келет. Сиздердин актив- 
дуу иш аракетициздер менен универ- 
ситетибиз башка жогорку окуу жай- 
ларынан кем калбай, барган сайын 
жакшы ийгиликтерге жетишип, ка- 
дамыбыз алгалоодо. Сиздердин мын- 
дай тынымсыз аракетициздер елке- 
буздун эртецки келечеги болгон бу
гунку студенттерибиздин кепилдиги. 
Сиздер бир эле иште эмес, уй-бу- 
лену чыцдоого жана бала тарбия- 
лоого, руханий жана адеп-ахлактык 
баалуулуктарды сактоого кошкон са- 
лымыцыздар чексиз. Сиздердин кол- 
дооцуздардын аркасы менен елкебуз- 
де жакшы саамалыктар жаралып, ар 
бир уй-булеге бакыт кушу коноору 
талашсыз. Айымдардын туруктуулу- 
гу жана чыдамкайлыгы, акылгейлугу 
жана тушунуктуулугу учун терец таа- 
зим этебиз. Сиздерге чыц ден соолук, 
зор бакыт-таалай, жаркын маанай 
каалайм жана ойлогон ой-максаты- 
цыздардын ишке ашышына тилек- 
тештигимди билдирем!

Урматым менен И.
Арабаев атындагы 

Кыргыз мамлекеттик 
университетинин ректору, 
профессор Абдырахманов

Толобек Абылович

САГЫНЫП
ЖАЗГАН
САЛАМ
КАТ...

8-бетте

ЖАТАКАНА-
ДА
ЖАШОО
КАНДАЙ?

3-бетте

КАРА
ДАЛЫ
КЫЗДАРГА

ААЛАМ КУТУ -  АЯЛ-ЭНЕ Ж0НУНД0
Аял -  эне, башат белец вмургв,
Аял -  эне, канат берген квцулгв.
Аял -  эне, ак сутуцду оозанып,
Алдейлендик мээрим толгон квлуцдв.
Асыл свздвр арбый берет кун санап,
Аалам куту -  аял-эне жвнундв.

Аялзаты жаз кунундвй атылган,
Аялзаты жаз гулундвй ачылган.
Аялзаты, сенин назик боюца 
Айтып буткус аалам сыры катылган,
Аруулуктун нуру тарап жаткансыйт,
Асман-жерге, «аял>>,- деген атыцдан.

Кубат Джакыпов, И. Арабаев атындагы КМУнун Корком 
маданият жана билим беруу факультетинин Музыка 

кафедрасынын башчысы, доцент

P.S. Айымдарга алкоо ырын жазган агайыбыз- 
га университеттин мырзаларынын атынан ыраа- 
зычылык билдиребиз

ЖАЗ...

Ш т  ЖЫТТАНГАН, 
ГУЛД0Й НАЗИК

ч
L IМАЙРАМЬЩЫЗДАР

П ЕН ЕН !

2-бетте

АК КАЛПА- 
ГЫБЫЗ АЗ- 
ДЕКТЕЛУУГе 
ТИЙИШ!

8-бетте

БАЛБАН СТУДЕНТИБИЗГЕ БАРАКЕЛДЕ!
Тажикстандын кыргыздар жашаган аймагы- 

нан келип И. Арабаев атындагы КМУнун линг
вистика факультетинин биринчи курсунда би
лим алып жаткан билеги кучтуу балбан жигит- 
тердин бири Шайдуллоев Ражабали 24-февраль 
куну Ош облусунун Кара-Суу районунда болуп 
еткен куреш боюнча ачык чемпионатта куч сы- 
нашып, 69 кг салмактагы катышуучулар ара- 
сында Кыргызстандын чемпиону болду. Окуу 
жайыбызда билим менен спортту бирдей айка- 
лыштырган Ражаблиге окшогон студенттер кеп 
болсун деп тилейли.

И. Арабаев атындагы КМУга 
Роза Отунбаева келди

И. Арабаев атындагы КМУга жакында эле Кыргыз 
Республикасынын мурдагы президентти Роза Отун
баева келип университеттин Тарых жана социалдык 
укуктук билим беруу факультетинин студенттери 
менен жолугуп, аларга азыркы доордо абдан енугуп 
жаткан санариптик билим беруунун енугуу шартта- 
ры боюнча айтып берди. Ошондой эле экс-елке баш- 
чы студенттерди замандын агымынан калбай, жацы 
технологияларды уйренуп, заманбап билимге умту- 
лууга чакырды. Жолугушуунун соцунда окуу жайдын 
ректору Телебек Абдырахманов Роза Исаковнанын 
келип студенттерге кызыктуу маек куруп бергенине 
ыраазычылыгын билдирип, университеттин атынан 
атайын чакан белегин тапшырып узатты.
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Атанаев Токтосун Бегалиевич, 
Биология илимдеринин кандидаты, 
профессор.

Айымдар
майрамына

Жалган куран аялдардын майрамы, 
Жигиттердин мойнунда го калганы.
Жылуу сезду белек менен даярдап, 
Жагынабыз гул кетеруп барганы.

Жагымдуусу кулака айтчу жылуу сез,
Жан эргитет тиктеп турса сулуу кез. 
Туйшук тарткан баягы эле эркектер, 
Белектерди ылайыктап таппай эч.

Каалайбыз ушул куну жылуулукту, 
Ден-соолук, узун емур, сулуулукту.
Тугейуцдун суйкумдуу жары болуп,
Тушурбей башыцдагы ак жоолукту.

Бытырашып уйде толо балдар болсун, 
Бокалдарга шыбырап шампан толсун. 
Бакылдашып жолдоштор тост айтышса, 
Бизди деле унутушпай эстеп койсун.

Уважаемые женщины университета!

Поздравляем вас с Международным Днем 
Женщин! С праздником Весны, женственности 
и тюльпанов

Века и тысячелетия мировой ис
тории, озаренные вашей мудростью 
и нежностью, обаянием и красотой. 
И только благодаря вашей жизнен
ной силе, воодушевлении и долго
терпению из века в век продолжает
ся род человеческий на земле. Мать, 
коллега, сестра, -  женский исток 
сопровождает нас до последнего вз
доха. И если красота спасет мир,

то это будет ваша красота. В этот 
праздничный день желаем всем 
женщинам крепкого благосостоя 
ния, пожизненного счастья, йене 
товой любви и постоянного бла
гополучия. Пусть 
весна принесет 
много гран
диозных идей, 
надежд на их 
свершение и 
веры в результат!
А главное сил, тер
пения и удачи для 
их осуществления!

ДИРЕКТОР ИЭМ 
ТУРДУКУЛОВ Ф.З., 
КОЛЛЕКТИВ ИЭМ

Кара далы 
кыздарга

Кебетеде деле айып жок,
Кузгуну карап бил езуц.
Кеп жыл болду жалгыздап,
Куйену тандап журесуц.
Кеп кылса эркек женунде,
Кереги жок деп кулесуц.
Кепчулуке табышмак,
Катаал сенин мунезуц.
Кааларыбыз жакшылык,
Качан кимди суйесуц.
Келди го доцуз жыл мына,
Кармагын анын суретун.
Каалаганыц тандап ал,
Кемитпей бирее булеесун.

Жашыцда тандап жаратпай,
Жактырса сени каратпай.
Жакшы эле журдуц ейделеп,
Жазылбаган аппак барактай.
Жыйырма беш калат дедицби, 
Жаштардын чоцун санатпай. 
Жигиттерде деле бар кыял,
Журуп ал аларды жадатпай.
Жагасыц кайнене, куйеце,
Жаксац от эртелеп тац атпай. 
Жанталаш, уул-кызды терегун,
Жазылат кабагы дешет ляппай!

Таланттуу
студенттин
“таланты”
врчууд0

Университеттин Манас 
таануу институтунда би
лим алып жаткан талант- 
туу студенттердин бири 
Кудайберген Райымку- 
лов окуудан тышкары 
колго илешпеген кадим- 
ки скрепка менен атак- 
туу адамдардын портрет- 
терин тартуу менен алек- 
тенууде. Эсициздерде 
болсо буга чейин Сагын- 
бай Орозбаковдун суре- 
тун тартып, Манас таануу 
институтуна тапшырган 
эле. Жакында эле И. Ра- 
заковдун суретун тартып, 
Кыргызстандагы белги- 
луу инсандардын бирине 
белекке бергенин уктук. 
Ошондой эле азыркы 
учурда суретчу улуу жа- 
зуучу Чывдыз Айтматов- 
дун суретун тартууда.

Будущие логопеды проходили практику в СДОО
С 28 января по 1 марта 2019 года 

студенты 3 курса очной формы обу
чения по профилям «Логопедия» и 
«Сурдопедагогика» проходили про
фессионально -  базовую практику в 
специальных дошкольных общеоб
разовательных организациях (в ка
честве учителя -  логопеда №87 и 48, 
в качестве учителя -  сурдопедаго
га № 85, № 126) под руководством 
преподавателя кафедры Специаль
ной педагогики и психокоррекции 
Хлудеевой И. А., Конокбаевой А. Н.

В течение практики преподава
тели оказывали организационную, 
учебную и методическую помощь 
студентам.

Также студенты КГУ приняли ак
тивное участие в открытых практи
ческих занятиях по методике изоб
разительной деятельности психо
коррекции.

Университеттин намысын коргоп, байгеге ээ болушту
Борбор калаа Биш- 

кектеги университет- 
терде иштеген 40 жаш- 
ка чейинки жана 40 
жаштан кийинки муга- 
лимдер арасында етке- 
рулген волейбол боюн- 
ча мелдеште КМУнун 
40 жаштан еткен муга- 
лимдери экинчи орун- 
ду багынтып, байгеге 
ээ болушту. Экинчи 
орун деле жаман эмес. 
Волейболду катыра ой- 
ногон агайларыбызга 
ден соолук жана ийги- 
лик каалайбыз.



АНАРА БАЯМАНОВА И. 
АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУнун №1 
ЖАТАКАНАСЫНЫН 
КОМЕНДАНТЫ:

“ЖАТАКАНАДА ШАРТ 
ОНОЛУП БАРАТАТ”

О  к е з  и р м е м ...

ар к ы

ЖАТАКАНАДА 
ЖАШОО КАНДАЙ?

- Анара эже, канча жыл- 
дан бери жатаканада иш- 
теп келе жатасыз?

-Он бир жылдан бери жатаканада 
комендант болуп иштеп келе жатам. 
Мен жацыдан иштеп баштаганда жа
такананын абалы абдан начар бал
лу. Акырындык менен баары оцдолуп 
жатат. Мисалы, студенттер жаткан ке- 
ребеттер, тамак-аш, кийим-кече сал- 
ган шкафтардын баардыгы эски эле. 
Учурда анын кебу жацыланды. Ай- 
тор, мурдагыга салыштырмалуу жа- 
такананын абалы кыйла жакшырды.

- Жатаканада жашап 
жаткан студенттердин тар- 
биясы, билимге болгон ум- 
тулуусу кандай?

-Билимге, келечекке болгон умту- 
луусу жогору студенттер да бар, ошону 
менен бирге эле аракети начар, жал- 
коо студенттер дагы жок эмес. Биз- 
дин максат кандай студент болбосун, 
аларга жатаканада жакшы шарт тузуп 
беруу, алардын жашоосун карап ке- 
земелдее ж.б.

- Жатаканага жылына 
канча студент кабыл алы- 
нат, бугунку кунде жатака-

нада канча студент жашап 
жатат?

-350-400 ге чукул студент жашайт. 
Жашагандардын кебу кыздар. Жылы
на 200-250 студентти кабыл алабыз.

- Студент бир жылга жа- 
шоо акысы учун канча сом 
телейт?

-13 миц сом телейт. Эми 13 миц де
ген арзан да. Азыр квартирада жаша- 
гандар бир айга эле 13 миц сом телеп 
жашап жатпайбы.

- Учурда жатаканада оц- 
доо иштери журуп жатып- 
тыр, ушул боюнча оюцуз- 
ду уксак...
-Жатакана 1989- жылдан бери ре- 

монттоло элек экен. Буга чейин жа- 
таканадагы эмеректер алмаштырыл-

ганы менен ремонт боло элек болчу. 
Учурда езуцер кергендей айрым бел- 
мелер ремонттолуп жатат. Суу тутук- 
терунун кебу алмаштырылды. Акы
рындык менен ремонт иштери аяк- 
тайт, жатакананын абалы жакшырат 
деген ишенимдебиз.

- Жатаканада тентек сту- 
денттер болбой койбойт 
эмеспи, аларга кандай 
чара кересуздер?

Тентек кылган студенттерди жу- 
муш жасатып жазалайбыз. Кыздар 
пол жууп, белме шыпырышса, бал- 
дар эшик тазалап ездеруне тиеше- 
луу жумуштарды жасашат. Ага да 
болбой тентек кылгандар болсо, 
анда алар менен жатакана кароочу- 
лары коштошууга аргасыз боло- 
буз. Кебунче кыздар жашагандык-

тан жатакана тынч. Ызы-чуу жок. 
Баары ез орду менен.

- Студенттер арасын- 
да ар кандай кызыктуу иш 
чараларды еткеруп тура- 
сыздарбы?

Албетте, ансыз жатакананын жа- 
шоосу кызыксыз болуп калбайбы. 
Билим жаатындагы кеп иш чаралар 
етет. Интеллектуалдык таймаштарды 
кеп еткеребуз. Маданий иш чаралар 
дагы кеп еткерулет. Айтор, студент- 
терди окуудан тышкары бош жаткыр- 
боого аракет жасайбыз.

- Алдыда 8- март аял- 
дардын эл аралык майра- 
мын майрамдаганы тура- 
быз. Университетте иштеп, 
окуп жаткан жалпы айым- 
дарга кандай каалоо тиле- 
гициз бар?

-Айымдарга ден соолук, иштерине 
ийгилик каалайм. Студенттер ата-эне- 
синин кашында аман журушсун. И. 
Арабаев университета бийиктиктер- 
ди багынтып, арышыбыз алга жыла 
берсин дейт элем.

Кудайберген Райымкулов

О  КАБЫЛ АЛЫП КОЮЦУЗ...

ТОКТОГУЛДУН КУЛУНУ 
КАПАЛБАЕВ ОКТЯБРЬ 
ЭРКИНОВИЧКЕ АРНАЛАТ

Алмуздактан бери эле элибиз ар- 
дактап-сыйлап муундан-муунга ай- 
тылып келе жаткан капилеттен сез 
тапкан, карацгыда жол тапкан ай- 
тылуу Сарт аке, Жээренче, Ажыбай 
Айты, Кекетей сыяктуу чечендик 
енердун устаттары «0нер алды -  
кызыл тил" деп сезду баалап, ар 
бир сезду салмактап суйлеп, адам 
баласынын ички дуйнесуне азык 
болуучу рухий байлыктарды багып, 
аздектеп келишкен эмеспи.

Алар улуу сезду кыргыздын кер- 
кем тилинин укмуштуудай бир ажа- 
йып кооздуктарын, элестуулерун, 
мацыздууларын, урпактан урпак- 
ка етуп келаткан улама сездерун 
кунумдук жашоодон рух дуйнесу
не сицирген.

Ж енекей тил менен айтканда, 
баланы тарбиялоодо уруш-жацжал- 
сыз сездун кучу менен таалимдеш- 
кен. Ар кимдин турган-турпатына, 
мунезуне жараша сез айтып баа 
беришкен. Ал гана эмес капилет- 
тен кол салган душмандардын кан 
тегуусунен бал тилдуу чечендер, 
ак тандай акындар журт аталарын 
ынтымакка, биримдикке чакырып, 
элди сактап калышканы маалым.

Азыркы базар экономикасы, 
ааламдашуу заманында сездун бар-

кы кетип жетимсиреп турганы, айта 
турган сез айтылбай жатканы жан- 
ды кейитет.

Адамзаттын пейилине жараша 
заман езгерулеерун мына ошол сез 
баккан олуялардын бири Калыгул 
Бай уулу:

Орус деген эл келер.
Арканга елчеп жер белер. 
Олтуруп ийбес,
Этеги жерге тийбес,
Калк кысылар,
Заманыц бузулар.
Кунде кецеш жыйын чыгар, 
Андай заман кийин чыгар, -  деп 

айткан экен.

Ошентсе да дээринде бар жаш- 
тардын жан дуйнесуне нукура кыр
гыздын рухий баалуулуктарын ук- 
канын уккандай кулагына куюп, 
кергенун кергендей кекурегуне ту- 
йуп бере турган куйма кулак адам- 
дар арабызда бар.

Алардын бири айтылуу Тактагул, 
Коргоол акын чыккан Кетмен-Тебе 
жергесинин уулу, чечендик енердун 
устаты, белгилуу илимпоз-тарых- 
чы, профессор Капалбаев Октябрь 
Эркинович.

Кезегинде ушул енердун урагыс 
улуу жолун улап уюткулуу, туптуу 
кыргыз элинин каада-салтын, нарк-

нускасын, тээ байыртан келе жат- 
кан ата-бабабыздын сез казынасын 
жаштарга жеткируу милдетим деп 
эсептеген Октябрь агай кырк жаш- 
тын кырынан эми гана ашса дагы 
улуу сездун уцгусун улаган, учтан 
тупке кураган, тацдайын сезге бу- 
леген, тамшантып кепке суйлеген 
не бир сезмерлердун сап башында 
турары анык.

Анткени Октябрь Эркинович
езунун тубаса чечендик талантын 
ар кыл чейреде, ар кыл жагдайда 
акыл таразасына салып, керкем 
сез енерунун атасы экенин керуп, 
билип, туюп журебуз. Сезге тапан- 
дыгы, «балп» эттире айтпастан куй- 
кум сез менен жымсалдап, эч кан- 
дай кагазсыз, калемсиз, токтоосуз 
жооп тапкан, импровизатордук ме
нен куюлуштуруп, уну да, кеби да 
коцур келген, сездеру уккулуктуу, 
мазмундуу чыккан адам.

Учурдан пайдаланып, Октябрь 
Эркиновичтин жаздын бирин- 
чи айында кирип келген туулган 
куну менен бардык эмгек жамаат- 
тын атынан куттуктайм. Ары туй- 
шуктуу, ары сыймыктуу бул енер- 
ду аркалап, маданият тармагында 
эл оозуна алына турган алгылык- 
туу эмгектерди жасап жатканыцыз- 
ды карапайым эл билет жана баа- 
лайт. Ар дайым ишицизден баар 
таап, уйуцузге кут береке конуп, 
мекеницизге патриот уул-кыздар- 
ды тарбиялап, элибизде кадыр-бар- 
кыцыз арта берсин!

Урматым менен И.Арабаев 
атындагы КМУнун 

пресс-катчысы Жолдошбаева 
Нурзада Илиязовна

НУРИЗААЛИБАЙ 
КЫЗЫ, И. АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ КМУнун 
СТУДЕНТЫ, № 1 
ЖАТАКАНАНЫН 
ЖАШООЧУСУ:

-Мен И. Арабаев атындагы универ- 
ситетинде 1- курста билим алып жа
там. Жатакананын абалы, шарты аб
дан жакшы. Дааратканалар ремонт- 
толду. Комендантыбыз Баяманова 
Анара эже, жатакананын терайымы 
Сыргакбек кызы Сайкал эже дагы аб- 
дан жакшы эжелер. Биз менен тыгыз 
кызматташып, бизде болгон кейгей- 
луу маселелерди университеттин же- 
текчилигине жеткирип, чечип туру
шат. Айтор жатаканага нааразычы- 
лыгыбыз жок.

БЕРДИБЕК ЭРКИНБЕК 
УУЛУ, И. АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ КМУнун 
СТУДЕНТЫ, № 1 
ЖАТАКАНАНЫН 
ЖАШООЧУСУ:

-Жатаканада шарт жакшы. Жашап 
атканыма быйыл экинчи жыл болду. 
Эки жылдан бери эч кандай жаман 
нерсе керген жокмун. Жатакана таза, 
шарты жаман эмес. Бир белмеде терт 
бала жашайбыз. Чогу жашаган балдар 
дагы жакшы балдар. Окуудан сыртка- 
ры ар кандай интеллектуалдык тай- 
маштарга, спорттук мелдештерге ка- 
тышып турабыз. Жетишкен ийгилик- 
терибиз дагы кеп. Сабак окууга дагы 
жакшы шарттар тузулген.

ДАНИЯР ЭМИЛБЕКОВ,
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН СТУДЕНТИ,
№ 1 ЖАТАКАНАНЫН 
ЖАШООЧУСУ:

-Жатаканада жашап жатканыма эч 
кейибейм. Шарты, абалы абдан жак
шы. Буга чейин квартирага деле жа
шап кергем. Жатаканага бир жылга 
телеген акчаны квартирага бир айга 
эле телеп коёсуц. Ырахаттуу студент- 
тик жашоо жатаканада етет деп коёт 
эмеспи. Анысы кандай жатаканада жа
шоо кызык. Абдан кубанычтуу кун- 
дер кеп болот.
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КОМИТЕТИНИНБАШЫ1г1т  
САДЫКБЕК КЫЗЫ ЖАЙНАГА

И. А рАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
ПЛАНДОО-ФИНАНСЫ БЭЛУМУНУН 
БАШЧЫСЫ  БАЯСТАНОВА КАНЫШ
КАНЫМЕТОВНАГА НЫШ

Каныгм эжебиз шандоо бвлумун башкарат. 
Ушаерсшпеттин уцгулуу маселелери,
Мъ1на у шул жерден такталат.
А ш ы ш а  карай кетчу жол да,
Так ушул бвлумдвн башталат.
Эжемди  квр гвндв жылмайганга аракет кылабыз, 
Кагылайын, куда-ай!
Канышшебюджнабагы, бурквлбвсвэкен",- деп турабы3 

Оцойбу, анан,
Оокат кылып жан бакмак,
Оомал-твкмвл дуйнвдв,
Жашаш керек да жан сактап.
Айлыгыбыз квбвйв-вр бекен?" - деп,

Ара-ац сурайбыз жалтактап.
Ку дайга шугур, кудайга шугур!
Куру калтыра элек, эжебиз.
Эл арасында сузуп келатат,
Эптеп куруп алган кемебиз.
9 зубуздун тапканыбыз жетпей калса,
Унчукпай эле университетти эмебиз.
"Онврлуу влбвйт,
Бирокж ыргаган дележашоо кврбвйт",- деп кел ебыз. 
Эми, майрамда Сизге тилегим,
Маанайыцыз шат болсун,
Планыцыз так болсун.
Тапканыбыз ташып турсун,
Кер ектввбуздвн ашып турсун.
Жашооцуз болсун квктвмдвй,
Толуп туруцуз, бвксврбвй.

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНУН 
ЕАШКЫ БУХГАЛТЕРИ ЭГЕШОВА. 
САЛТАНАТ АБДЫрАЗАКОУНАГА

Саамайыц желге сыланган,
Сары келин элец ай жуздуу.
Сандаган мезгил оршдон,
Сапырды далай жай, щзду.
А л кездер калып aркa.дa,
Азыр “главный” болгш кезегщ.
Кандай кызматта болюц дш 
Мен дайым:
"Корообуз бирге кошунам.
Балапан кезден бирге векеш грзрмин
Баягы эле взубуздун С т а н е  ,- 
а и ю н д у ^а н  башкы корпуска

кошуна?"- деп саламдашьт
Жашоонун квруп. узурун,
Эмгек жамастыца ап ш з м ш ы ц  еп е  у .
Оболой берсин оомш ыц,
Qпуеруп жылдын неченин. „
М а й д а -ч у й д ^р д т  м т ы р т б м ,  н
М ансшты п а п ы уп уу  уеп ер генуцду ^ зе м т .
Март майрамда
Таалайлуу жашап. mypмyшпа,
Так болсун деймин эсебиц.

Жанна кыз 
Тилчи десен, тилчи,
Ырчы десен, ырчы,
Байка// иш кылбасац,
Баса калар сынчы.
Тамада десен,, тамада, 
Кайсыл иш келбейт колундан 
Аигпып койчу, садага.
Свзунун мурчу,
Тилинин /сурчу,
Жузунун актыгы,
Ишинин тактыгы,
Менден да втуп кетет кээде, 
Быиытма какшыгы. 
Таптырбай биздин айлабыз, 
шмпаиып басып журЧу элек> 
1ацдагы чолпон вцдвнуп, 
Каяктан чыктыц Жайна кыз? 
Жаштар т а м  жандандырдын 
Жаты втуп калган биздерге, 
Далай арман кылдыц.
Кашыцды серпип коюп,
Комузуц чертип коюп, 
Калыбыцдан жазбагыц.
Калк умутун актагыц. 
Калгандарыбыз жарасак болду 
Квтвруп жургвнгв 
Карындашымдын чачпагын.

И. АРАБАЕУ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН АСПИРАНТУРА ЖАНА 
ДОКТОРАНТУРА БЭЛУМУНУН 
БАШЧЫСЫ ИБРАГИМОВА 
ТУРСУНАЙ ГАЛБАЕУНАГА

Ары жок журвк курсун ай,
Ажыга барып келсе да,
Апкаарып кетип жатпайбы,
Атыцды укса Турсунай.
Акыркы жылдары 
Аспирантура бвлумун,
Алга карай сурвдуц,
Улпулдвп турган умутту, 
Мокотпостон булвдуц,
Ак кызмат кылып журвсуц,
Аныца взум кубвмун.
Аша албай жатсак ашуудан, 
Айттырбай жолду курвдуц. 
"Коркпоцуз, агай", - деп кобш ^
Кой маарек тартат журвгум.
Ишицде болсун ибгилик,
Илимге кадам койгонду,
Тай-тайла, жолун билдирип. 
Жаркылдап жапжаш журв бер, 
Дистантный болсо да,
Квпчулукту суйдуруп.

И. АРАБАЕУ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН ОКУУ-ИНСПЕКЦИЯ 
БЭЛУМУНУН БАШЧЫСЫ 
КЫДЫКБАЕУА КЕНЖЕГУЛ 
САРТБАЕУНАГА

Кенже Сартбаевна 
Окуу бвлумунун,
Омоктуу адиси.
Орундуу деп билебиз,
Ойлонуп кылган ар иши.
Тескеген да взу,
Текшерген да взу,
Тегиз жетип турат,
Бардык ишке квзу.
Энергиясы ташып турган,
Быйылкыга толук жетип,
Кийинки жылга ашып турган,
Кыргыз кызы сиздей болсун,
Кызматы менен ашык кылган.
Кагаз баскан заман келди,
Камырабас кайран кыргыз,
Ашсак экен аман белди.
Суйрвлгвнду сурвй жургун,
М ургугвнду жвлвй жургун. 
Аккредитация бороонунан 
Айрымдарды карай жургун. 
Куттуктайбыз мартыцызды, 
Майрамдагы азил менен,
Айтып алдык шартыбызды.

И. АРАБАЕУ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН ПЕДАГОГИКА 
КАФЕДРАСЫНЫН БАШЧЫСЫ, 
П.И.Д., ПРОФЕССОР 
КАЛДЫБАЕУА АЙЧУРЭК 
ТОКТОПОЛОТОУНАГА

Жыл сайын бештен аспирантка жактат- 
кан диссертация,
Кыргызстанды илимпоздор менен каптат- 
кан,
Айчурвк эжебизди
Эмнеге тартынат элем макташтан. 
Арабаевде всуп-внгвн,
Педагогика жаатында 
Ашып втту, далай бийик белден.
Илимдин доктору, профессор, кафедра баш- 
чысы,
Дис советтин катчысы,
Эц башкысы адам, адамдын да жакшысы. 
Колунда даяр дайыма 
Адилеттуулуктун буроосун бошотпой, 
Бурап турар ачкычы.
Кыцыр иш кылгандар,
Кыз Сайкалды квргвндвй,
Кетип калат шаштысы.
Айтып журушвт айрымдар,
Айчурвк эже жетекчи,
Кубаттын да бар экен деп бактысы. 
Эмесе Сизге кааларым,
Майрамга толгон март айын,
Маанайы жарык тосуцуз,
Квк ала сакал маалымда,
Квпчулуктвн калтырбай,
Мени да быйыл кандидаттардын 
Катарына кошуцуз.

И. АРАБАЕУ АТЫНДАГЫ

ПКНЫН ДИРЕКТОРУ,
П.И.Д. ПРОФЕССОР 
АКИЕУА ГУЛЬДАНА 
САЛМООРБЕКОУНАГА

Гулдана Салмоорбеконанын тубу, 
Айтылуу Жумгалдан.
Бир ок Бишкекте жашап калышып, 
Бир а-аз кыргызча тилден кур калган. 
Антсе да кудай тараза,
Илим-менен билимди,
Кош колдоп берип салыптыр. 
Бешенеси бул жактан 
Фонардай жарык жанып тур.
ИПК ПКаны жетектеп,
Билим беруу жаатына 
Омоктуу салым салып тур. 
Кыргызстан кеп бекен,
Казахстандык кадрлар да 
Кайра даярданчубуз деп 
ПКаны издеп барып тур.
Аккан арыктын алышы бекем, 
Ар/сырап суусу агып тур.
М агрифа эженин арбагы 
М ындай кызы учун 
Ыраазы болору аныктыр.
Эмесе сизге кааларым,
9рнвктуу жашап турмушта,
9ш всун  жуздвн жарык нур.



И  АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ  
КМУНУН ЖАЛПЫ  
БОЛУМУНУН БАШЧЫСЫ 
САДЫКОВА НАРГИЛЯ 
Ж АНЫШЕВНАГА

Учивертшетшин жалпы бвлущ н  
жайгарган,
Тацдан печке ишке байланган. 
Тактыкшы суйвр бул жерге,
Таап койду экен Сизди кандай жан. 
Жаркылдаган мунвзу бар,
Жалгыз эмес, булвсу бар.
Жаз майрамда куттуктасак, 
Анын кандай кунввсу бар.
Ары втуп да учурашам,
Бери втуп да учурашам.
Ойл°й берем, эмне болмок,
0туз жыл мурун учурасац?
Агара бер, квгврв бер, 
Урмат-сыйга бвлвнв бер.
А к эмгектин анты бар г0, 
Ь1р ыскысын твгв берер.
Квктвм жыттуу март майрамы, 
Ыр жазуума себеп болду, 
Н ш ы т у у  кыз Наргиляга,
Бул азилим белек болду.

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУНуН  
КМББФНЫН ДЕКАНЫ, ПРОФ 
М. А. ТОКСОМБАЕВА ЭРКИН 
ТУРГАНБЕКОВНАГА

Эсебимде эче жыл мурун,
Студенттик партадан 
Эженин келгем колуна.
Сшдин жетекчилик менен тушквм 
Эмгек жолума.
Квп втпвй квтврулуп кеттициз, 
Министрликте даражалуу орунга жеттщиз . 
Жамаатыцыз анда 
Жаман кундв калышкан.
Жетим калган баладай,
Жандарын арац багышкан.
Кийин кайрылып келдициз,
Башыбызды кайра кошуп,
Базар замандын басмырл00cyч жецдщ из. 
Эми тутунубуз бийик чышп,
Тундугубуз квтврулду.
Бизге тутквн, бизди билген 
Мунвзуцуз квтврумдуу. 
внвр деми втушквну бар, ^
Таланттуу деп сыйлап тйт,
Тайралацдап кетишкени бар,
Чыртыцдаган чыйрагы бар,
Ырчы десец ыйлаагы бар,
Сюрприз сурвтчу бар,
Амалыцды тугвтчу бар,
Композитор-обончу бар,
Кол баладай сактабаса,
Бозуп кетип жоголчу бар.
Ошолордун дилин байкап,
Ооруп турса турун байкам 
Оодарылтпай, оолуктурбай,
Сен жакшы деп кундв жайкап,
Келе атасыз канча мезгил,
Бирин туздвп, бирин алкап.
Эмгегициз эчен жылдык,
Эл ичинде ацыз болор,
Энелердин майрамында 
Эки ооз тилек арнабаса,
“Квргвн эле квлвквсун,
Унутуппу”,- деп эжекесш ,
Кубат сизге карыз болор.

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН ОКУУ БОЛУМУНУН 
БАШКЫ АДИСИ АКЫБАЕВА 
ДИНАРГУЛ КЕЦЕШБЕКОВНАГА

Окуу пландарын тактаган,
Офис регистратор катары,
Келбеген келгендерди каттаган.
Динара Кецешбековнаны
Шарж аркылуу
Шанс келип турат мактаган.
Оо, анда,
Алмадай жапжаш кезибиз.
Жаштарга тарбия-билим беребиз деп коёбуз, 
Балапан эле турбайлыбы взубуз.
Иш десе тыным албаган,
Илмейген ичке кызды,
Квп эле кврчу квзубуз.
Ошол кыз азыр толуп ташып турган кези, 
Кызылды топон-самандан ылгап турган взу. 
Анткени иштеп журуп каныккан,
Окуу пландарын окуй берип,
Очки тагынган квзу.
Кецешбековнага кецешсец,
Оор иш оцой чечилет.
Тамтацдап барсац,
Тажрыйбасына таянып,
Таап берет жолдорду 
Сен билбеген секрет.
Ошону туура аткарсац 
Анан окуу планыц бекилет.
Бул ишке ар ким жарабайт,
Бул кудайдан берген касиет.
Эми майрамда менин кааларым,
Жашоону мындан ары да,
Жараткан взу жар болуп,
Жакшылык менен басып вт.

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН КАДР БОЛУМУНУН 
БАШЧЫСЫ БЕРДАЛИЕВА ГУЛЫАТ 
ШАМШИЕВНАГА

Гулзат Шамшиевна,
Биздин факультеттин 
Башкы корпустагы байрагы.
Кадрлар жагын башкарып  
Кабелтец эле топтолду,
Кадыры менен салмагы.
Жарыя болбогон соц,
Баскан жолу, втквну,
Базалык билими дирижер ж т т  
Байкабай журушвт квптвру.
Дегинкиси эжебиз,
Q3 ишине такшалган,
Кадрлар ишин 
Оцой эмес да башкарган.
Алардын которулганы болот  
Ооматы келсе квтврулгвну болот, 
Сытанганы болот,
Аны квруп, кийналганы болот.
Орношкону болот,
Ошол кетсе ордуна барсам деп 
Болжошкону болот.
Ооруганы болот, наалыгатг болот, 
Даарыганы болот,
Бир айтканын он айтып, карыганы болот. 
Ошолордун барысын 
Мыйзам менен жугвндвп,
Куздвн жазга чейин,
Жуз жолу санап тугвлдвп  
Талыкпай чечип келесиз,
Жолуккан маселелерди,
Ондоп, жуздвп, тумвндвп.
Сизге менин кааларым 
Бактылуу жашап вмурдв,
Ачык болсун жолуцуз.
Анан менин да метрикамдагы дарегим: 
Калининрайонунун Сары-Камъш шъыы экенuн, 
Эч кимге айтпай эле коюцуз.

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН МАГИСТРАТУРА 
БОЛУМУНУН БАШЧЫСЫ, 
Ф.И.Д. ПРОФЕССОР 
АМЕРДИНОВА МАГИРА 
МУНАЖДИНОВНАГА

Машаллаа!
М агистратура бвлумундв,
Магира Мучаждичовча башкарма! 
Учурда философия илимдеринш  док
тору,
Учурунда болгондой эле болсо к^рак, 
Эжемдин учкун чачкан квздврунун от- 
тору.
Азыр аккредитациядан втсвк dm, 
Талыкпай иштеп жатасыз, 
Чабагандай чапкылап,
Чаалыпай иштеп жатасыз. 
Мындайдын далайы баштан втквн деп, 
Камыкпай иштеп ж ататз.
Жаз майрамда кааларым,
Жашоодо ар бир кунуцуз 
Жакшылыкка жолдосун,

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН ТАРЫХ ЖАНА 
СОЦИАЛДЫК-УКУКТУК БИЛИМ 
БЕРУУ ФАКУЛЬТЕТИНИН 
ДЕКАНЫ, Т.И.Д. ПРОФЕССОР 
КУРБАНОВА НАЗИРА 
УМАРОВНАГА

Назира эжебиз 
Научный мирди жардантты. 
Мамлекеттик сыйлык алып, 
Кыил аларды тацдантти  
Илим жагын ийне менен казып,
Ислам душвсунун изгилигин ачып,
Квп чогултту аброй менен салмакты. 
Декандык кызматты аркалап,
Назира Умаровна эжебиз 
Б из дин университет жвнундв 
Далай симпозиумдарда жар салат. 
Сиздей адамдын бизде иштегенине 
Айтуубуз керек мархабат. 
р адио, теледт  айткан ойлоруцузду, 
Уккубуз келет кайталап.
Ушул калыбыцызда 
Урмат-сый менен жашацыз,
Кыргыз элинин кызматын аркалап.

И. АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ КМУНУН 
ОКУМУШТУУ КАТЧЫСЫ 
П.И.К. ДОЦЕНТ 
НУСУБАЛИЕВА ЕЛИЗА 
ШАМШАРБЕКОВНАГА

Елиза Шамгиарбекввна -  
Окумуштуу катчы.
Елиза тууралуу
Композитор Атайбек Бвдвшов 
адажио жазса,
Кадыраалы Артыков камерный 
музыка жазды.
Ошонун натыйжасында 
Эквв тец бакыйган доцент болуп, 
Орундарын тапты.
Эми алар профессор болобуз дешсе, 
Сиз тууралуу 
Симфония жазышмайын,
Жасай кврбвцуз бир да шагды. 
Баарыцарга белгилуу

Катчынын иши татаал иш, 
Кагаздарын квтвруп,
Коридордо журчу эле 
Жакында орун бериптир,
Ошого да кубанып жатабыз. 
Дегинкиси Елиза 
Шайланчубуз да, сыйланчубуз да, 
Колуцуздан втвбуз,
Ар кимде бар ар кыял, 
Ошолордун ооруна карабай 
Квтвруш керек, квтвруш.
Жаз майрамда тилээрим, 
Жаркыган сиздин маанайдан, 
Жашаган эле уй эмес,
Жаркырап турсун квчвцуз.

КУБАТ ДЖАКЫПОВ,
И. А р а б а е в  атындагы КМ Унун К е р ке м  ма- 
даният ж а н а  билим б е руу  факультетинин 
М узы ка  каф едрасынын башчысы, доцент

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ  
КМ УНУН МТМИНИН
ДИРект°ру, Ф И.К. ПРОФ.М.А  
Д УИШОМБИЕВА АЙГУЛ 
ОСМОНОВНАГА

Айгул Осмоновна 
Биздин жакын кошуна. 
Куттуктабасак болбос,
Жаз м айрамда озуна.
М ТМИ  деген чоц жамаат,
Жазмакейи жайнаган,
Журналисти, тилчиси,
Жаагын жанып сайраган.
Ошолордун тилин таап 
Жетекчи болгондорго тац калам.
А йгул Осмоновна!
Алыскы туугандан
Жакынкы котиуна артык дешет го,
Кошуналык, каръlм-катнаш,
Мамиле менен всвт го.
Ошол жагына квцул бурсак,
М аксатшар  бийикке кетет го. 
Квктвмдв сизге тилегим,
Квктвп турсун сабагыцыз,
Жарык болсун жамалыцыз.
Ден соолукта болуцуз,
Ишке ашсын тилек оюцуз.

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН ПРЕСС-КАТЧЫСЫ 
НУРЗАТКА

Озу фото аппаратына,
Фото аппараты взунв жарaшкaч, 
Иш чара втквргвндвр 
Качан келет деп самашкан,
Нурзат биздин пресс-катчы, 
Арабаевдин атын алыска тараткан. 
Илмейип ичке туруп,
Иштери квп аткарган,
Эл чогулган жер болсо,
Эч нерсеце карабай тарта берет, 
Алды артыцдан, капталдан.
Анан бир кун
Фейсбуктан сурвтуц чыгат,
Бул  да эл учун кылган эмгегиц, 
Ээлеген ушул орунду,
Эми, Эсен байкеце бербешш
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О  АШУУДАН АРЫ АШУУ БАР

АГАРТУУНУН АК КЕМЕСИН

У
ШУЛ ЖЫЛДЫН 
Ж АЗАЙЫНА 
УТУРЛАП ФИЛО - 
ЛОГИЯЛЫК БИ
ЛИМ БЕРУУНУН 

ПРАКТИКАЛЫК КУРСУ 
КАФЕДРАСЫНЫН ЖАЛ- 
ПЫ ЖАМААТЫ СУЙУКТУУ 
ЮБИЛЕЙ ЭЭЛЕРИН БИР 
МЕЗГИЛДЕ КУТТУКТАП, УР- 
МАТ-СЫЙ, КАЛОО-ТИ- 
ЛЕКТЕРИН АРНАП ТУРГАН 
ЧАГЫ. АТАЛГАН КОЛЛЕК
ТИВ МААРЕКЕ ЭЭЛЕРИН
м а к т о о  с ю з д ю р у  м е -
НЕН МААРЫТУУУЧУН 
ЭМЕС, АЛАРДЫН БАСКАН 
ЖОЛУНА ЖАШТАРДЫ БА- 
ГЫТТОО, ЖАСАГАН ЭМ- 
ГЕКТЕРИН ЭЛ БААЛАРЫН 
ДАНАЗАЛОО, УШУНДАЙ 
УУЛ-КЫЗЫ МЕНЕН СЫЙ- 
МЫКТАНУУ САЛТАНА- 
ТЫН ЖАКШЫ Ж ©Р©ЛГ© 
КЫЛЫП Ж АШ МУУНДАР- 
ГА ЖАР САЛУУНУ МАКСАТ 
КЫЛЫШТЫ. АДАМ  ©МУРУ 
ДЕНИЗ БОЛСО, О Ш О Л 
ДЕНИЗДИН КУНГ© ЧАГЫ- 
ЛЫШКАН БИР ТАМЧЫСЫН- 
ДАЙ ЖАРК ЭТКЕН КАЙТА- 
ЛАНГЫС К©З ИРМЕМДЕ- 
РИНИН БИРИ -  ЭМГЕКТЕН 
БАКЫТ ТАБУУ ЭМЕСПИ! АР 
БИР ЭЛ СЫЙМЫГЫНА ТА- 
ТЫГАН УУЛ-КЫЗДАРЫ МЕ- 
НЕН СЫЙМЫКТАНА АЛАТ. 
ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕСИП- 
ТИН ОЙ-КЫРЛАРЫН КЫ- 
РААКЫЛЫК МЕНЕН БАЙ- 
КАП, БИЛИМДИН БИЙИК 
БЕЛЕСИНЕ ЖЕТКИРГЕН, 
Ж АШ ТАЛАНТТАРДЫ ТАП- 
ТАП, К©КУР©ГУ АР ДА- 
ЙЫМ КОМУЗ КЫЛДАРЫН- 
ДАЙ КУУД© ТУРГАН БУЛ 
УЧ АЙЫМ ТУУРАЛУУ АЙ- 
ТЫЛЧУ С©ЗД©Р АЛДЫДА, 
БУЛАР ©З КЕСИБИНИН 
КЕМЕНГЕРЛЕРИ СЫЯКТУУ 
ЖАШТАРГА УЛГУ БОЛЧУ 
ЖАРЫК Ж ОЛДО ТЫНБАЙ 
ЭМГЕКТЕНИП КЕЛАТЫШАТ. 
УЧ©©НУН ©З-©ЗУНЧ© 
Б©ЛУП АЙТА ТУРГАН СА- 
ПАТТАРЫ БАР. АЛАР ЖА
САГАН ЖУМУШУ, МЕКЕН- 
ГЕ КЫЛГАН КЫЗМАТЫ, АК 
ПЕЙИЛДЕН СОККОН ЖУ- 
Р©К КЫЛДАРЫ МЕНЕН ©З 
ЗАМАНЫНА К© © Н © РБ© С  
ЭМГЕКТИН КУУСУН ЖАРА- 
ТАРЫНА ИШЕНЕБИЗ. БИ
ЛИМ БЕРУУ АЙДЫНЫНДА 
БУЛ УЧ АЙЫМДЫН АТЫ КА- 
НАТТУУДАЙ ОБОЛОП ТУ- 
РАТ. ДЕГЕЛЕ Ж АШ О О Д О  
АДАМ ПЕЙИЛИНЕН ТА- 
БАТ ДЕП КОЁТ ЭМЕСПИ, 
О Ш О Л  НИЕТ ©МУР БОЮ 
Ж О ЛДО Ш  БОЛУП, СЕН 
УЧУН КАНАТ КАГАРЫН ТУР- 
МУШТУК ТАЖРЫЙБАДАН 
БАЙКАП КЕЛЕБИЗ. БИЗ 
ЖОГОРУДА АТЫН АТАГАН 
ИНСАНДАРДЫН БАСКАН 
ЖОЛУ БАЙСАЛДУУ БОЛ- 
ГОНУ О Ш О ГО  МИСАЛ 
БОЛО АЛАТ.

БАР БОЛУНУЗДАР, АГАР- 
ТУУНУН АК КЕМЕСИН АЙ- 
ДАГАН АРДАКТУУ АСЫЛ- 
ЗАТ АЙЫМДАР!!!

Университетибиздин ардактуу айымдары Зухра Абдылдаевна, Сайра 
Элтындиена, Айсулуу Айтыкуловна мааракециздер куттуу болсун!

ДИДАРЫНА ДИЛИ 
ЖАРАШЫП...

Заманыбыздын оош-кыйыш, 
кыйын кездеринде кылт этпей ке- 
сибинин туусун бек кармаган, ур- 
мат-сыйдын, кадыр-барктын ээси 
Зухра Абдылдаевна кутман курак- 
ка куру келген жок. Эжебиз кулгун 
курагында эмгек жолун тээ ашуу- 
нун ары жагындагы Ош облусунун 
Хайдаркан кыштакчасындагы орто 
мектепте мугалим болуп иштееден 
баштап, ал жерде бир топ жыл тар- 
биялык иштер боюнча директор- 
дун орун басары болуп эмгектен- 
ген. Ошондогу олоц кара чачы кай- 
ратынан кабар берип, оргуштаган 
дем-куч менен жанын жарга уруп 
иштеди. Оо, ал кездеги тартип та- 
раза ташындай тактыкты,ташка 
тамга баскандай таамайлыкты та- 
лап кылып турган чак болчу. Му
галим-

дик кесипти журегу 
суйуп, жумуштун жыргал-рахаты- 
нан, туйшук-тозогунан тажрыйба 
топтоду. Жаштык жалынын, жан- 
дилин жаратылышы керкем , ак 
карлуу тоо койнундагы Айдаркен 
шаарчасына калтырып, турмуштун 
шары менен 1979-жылы универси- 
тетке келип чет тилдер кафедрасы- 
на ишке орношкон. Ж арым кы- 
лымга жакын жаркын емурун жаш 
муундарды тарбиялоого арнап, 
учурда ийгиликтин баскычын ар- 
бытып келет. Дал ушул жемиштуу

жылдар аралыгында 
университеттин ардак 
грамотасына арзып, эл 
агартуунун отличниги 
аталып, аталган окуу 
жайдын медалына та- 
тыктуу болду. Кесип
ти жогорулатуу курс- 
тарынан бир нече сер- 
тификаттарды алып, 
40тан ашык или- 
мий макалалардын, 
англис тили боюнча 
алты окуу куралы- 
нын автору болду. 48 

жыл аралыгында кыярбаган эмгеги 
менен жыл еткен сайын жацырган 
ыкмаларды колдонуп, практикалык 
сабактарын жогорку децгээлде ет- 
керуп келет. Жакында эле универ
ситетибиздин Ардактуу профес
сору деген наамга татыктуу болду. 
Кечээги, бугунку жаштар, келечек 
ээлери дал ушундай мыкты педа- 
гогдордон татыктуу билим алып, 
тарбияланышы окуу жай учун чоц 
сыймык экени талашсыз. Биз аб- 
дан урматтаган, ушунчалык мээ- 
неткеч, мыкты устат, мыкты кур- 

бу, чынчыл, 
бийик ке- 
сипкей Зух
ра Абдыл
даевна, анг
лис тилин 
ж а ш т а р г а  
уйретуунун 
чоц туйшу- 
гун тартып, 
билимге ез 
ч ы й ы р ы н  
салып ке
лет. Интел-
лектуалды к 
жагынан да, 
кесипкей жа
гынан да ал- 

дыга ат салдырбай, жумушка ку- 
чун арноонун устунде эмгекте- 
нууде. Студенттерге ез энесиндей 
кам керуп, алардын оюн окуй би
лип жардамын аябаган мээримдуу 
эне-педагог, мындай сапат баардык 
адамга бериле бербейт. Дегеле биз 
кесиптештери, Зухра Кадыркулов- 
на менен бирге иштешип, пикир- 
леш, замандаш болгонубузга сый- 
мыктанабыз, анын адамгерчилиги, 
езун алып жургену, (керек болсо 
кийингени) айткан акыл-насааты, 
кийинки муундар учун ацызга ай- 
ланып калары бышык.Уйунде су- 
йуктуу эне, жумушта белгилуу пе
дагог, коомдук иштерге колдон ке-

лишинче кол кабыш кылган камкор 
аялзаты. Ажарлуу, жузунен нуру 
кетпеген (кээде суру да) жылдыз- 
дуу эженин кадыр-баркы кафед- 
рада эле эмес университет ичинде 
бийик, ал гана эмес республика- 
быздагы педагогдор арасында да 
ез орду, салмагы бар. Студенттер- 
ге, жаш педагогдорго эне да, эже 
да болуу менен бирге ишенимдуу 
кесиптеш катары качан болбосун 
кеп-кенешин аябаган Зухра Аб
дылдаевна ар дайым жан-дуйнесу 
сырткы келбетине жарашып, сыпа- 
йылыгы менен айырмаланып тур- 
ган инсан.

Арыбацыз, Зухра Абдылдаевна, 
ар дайым билим децизинде агар
туунун ак кемесин айдап, ардак
туу кесиптин ак шамын жанды- 
рып, жаштарга жалын берип журе 
берициз, ашуудан ары ашуу бар 
экенин унутпацыз, сиз менен сый- 
мыктанабыз, кутман курагыцыз 
кут болсун!!!

жеткендер да жок эмес. Жакшы 
тилек -  жарым ырыс” демекчи, жа- 
шоодо ар бир адам пейилинен та- 
бат, ыйманы жолдош болот. Биз- 
дин арабызда мугалимдик кесибин 
ардактап, алкыш-сыйга арзыган 
адамдарыбыздын бири -  Сайра Эл- 
тындиевна Аманбаева, эжебиз ай- 
тылуу Талас облусунун Киров райо- 
нундагы Бейшеке айылында 1949- 
жылы 13-мартта жарык дуйнеге 
келген. Секелек кезинен эле келе- 
чекте мугалим болсом деп кыял- 
данып, болгондо да, орус тилинен 
мугалим болууну самаган. Ошен- 
тип, каалаган ой-максаты орунда- 
лып, 1967-жылы Кыргыз мамле- 
кеттик университетинин орус фи- 
лологиясы факультетинин биринчи 
курсуна кабыл алынат. Аталган 
окуу жайды 1972-жылы ийгилик- 
туу аяктап, «Филолог. Орус тили 
жана адабияты» адистигине ээ бо- 
луп чыккан.

Эмгек жолун Н. Чернышевский 
(азыркы К.Баялинов) атындагы
китепканада улуу китепканачы бо
луп иш-

0З КЕСИБИНИН 
КЕМЕНГЕРИ

Жылт эткен жаштыгынды жыл- 
дардын кучагынан издегенинде 
гана баскан изице кылчайып, емур- 
дун баа-баркын, кымбаттыгын се- 
зесиц. Мына бул суреттерде сак- 
талган кылыктуу, кербездуу жаш 
кездин боёгун жылдар жууп ке- 
тире албас! Ооба, караган адамды 
кайдыгер калтырбаган бул элестер 
элине эмгеги сицген, учурда дасык- 
кан педагог, ез ишинин чебер ус- 
таты Сайра Элтындиевнанын бас- 
кан жолундагы бактылуу сааттар, 
кеенербес кез ирмемдер...

“Ар кандай кесип ардактуу” а 
бирок, андан да ардактуусу жу- 
рек суйген 
кесип эмеспи.
Эмурдун езе- 
гун тузчу бул 
жолго адашып 
келгендер, ай- 
ласыз келген-
дер азыркы 
заманда кеп 
экени ото оку- 
нучтуу. Бакты- 
бызга жараша, 
ж а ш т а й ы н а н
жаркын мак- 
сатка умтулуп, 
кыярбас кыял- 
дар менен акка- 
наттуу тилегине
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АЙДАГАН АРДАКТУУ АЙЫМДАР
тееден баштап, андан сон усул бе- 
лумунун редактору кызматын арка- 
лаган. Байсалдуу емур башаты дал 
ушул улуу адамдардын руху туне- 
ген куттуу жерде башталып, жаш- 
тык жигер менен журегун желек кы- 
лып иштеди. Кундур-тундур китеп 
колунан тушпей, керкем дуйненун 
кереметине тартыла баштайт. Жан- 
дуйнесуне руханий гулазык топто- 
гон ошол жылдар ак жолтой болуп, 
И.Арабаев атындагы Кыргыз мам- 
лекеттик университетине (ал кез- 
де Маяковский атындагы кыз-ке- 
линдер институтуна) 1977-жылы 
жумушка алынат. Алгач ага лабо
рант, андан сон окутуучу, кийин ага 
окутуучу болуп, аталган ЖОЖдун 
тилдик эмес факультеттеринин орус 
тили кафедрасында иштей баштайт.

1993-жылдан тартып бугунку кун
ге дейре филологиялык билим бе- 
руунун практикалык курсу кафед- 
расынын ага окутуучусу, доценттин 
милдетин аткаруучу болуп эмгекте- 
нууде. 2003-2012-жылдары кафед- 
ранын усулдук кенешинин терагасы 
жана усулдук кенештин мучесу бо
луп иштеген. Бул арада арбын эм- 
гектерди жаратып, кесипти жого- 
рулатуу курстарынан бир нече сер- 
тификаттарды алып, 40 тан ашуун 
илимий макалалардын, андан сырт- 
кары окуу куралдарынын да автору 
болду. Эжебиз коллективде кадыр- 
барктуу, ар дайым жаштарга жол 
керсетуп, акыл-кенешин аябай ка- 
федранын кадырын арттырып келет. 
Суйуктуу, сыймыктуу педагог ката
ры далай жаштарды тарбиялап, 
билимге шыктандырды. Алардын 
арасынан ыр жазгандары эженин 
сымбатына, бийик адамгерчили- 
гине, энелик мээримине суктанып, 
чын журектен чыккан саптарын ар- 
нап келишет. Канчалаган студентте-

таасирдуу еткен талыкпас мээнет- 
кеч инсан. Изденуу менен иштеген 
эженин эмгеги жемиштуу болуп, 
кээ бир студенттери илим чейресу- 
не аралашты. Университеттин сый- 
мыгын арттырган студенттер кеп 
болушуна куч-аракетин 
жумшап, куйуп-жанып 
иштеп келет. Бир гана 
окуу иштери менен эле 
чектелбестен, жаш тар
ды окуу жайдын коом- 
дук турмушуна аралаш- 
тырууга, бош убактысы 
боло калса аянбай, ара- 
кетчил балдарды алга су
реп, сабактарынан жети- 
шуусуне да салымын ко- 
шуп келет.

Сайра Элтындиевнанын 
эмгеги жетекчилик тара- 
бынан жогору бааланып,
2011-жылы «Билим беруу 
жана илим профсоюздык 
кыймылынын отличниги 
медалы» (кубелук №1006 
(10 .03 .20 ll); И.Арабаев атында
гы КМПУнун 50 жылдык маараке- 
синин урматына Ардак грамотасы 
(25.10.2002-ж.); 8-март Эл аралык 
аялдар куну майрамына урматына 
Ардак грамотасы (2002); Универси
теттин окуу жана илимий-коомдук 
турмушунда синирген эмгеги учун 
Ардак грамоталары (2008-2014); 
2014-жылы КР Билим беруу ми- 
нистрлигинин ардактуу грамота
сы менен сыйланып; 2016-жылы 
«Билим беруу жана илимдин от
личниги» наамынынын ээси бол- 
гон. Бул наамдар тизмек учун гана 
жазылган аталыштар эмес, кызыл- 
дай мээнеттен жаралган баарынан 
кымбат бешене тердин акысы десек 
жарашат. «МУГАЛИМ» деген ыйык 
кесиптин баркын тушурбей, башын 

бийик кетеруп, жаш муундарга

риниз! Кеменгер кесипкей катары 
келечек ээлерин байсалдуу жолго 
багыттап, бакубат емур сурунуз, сиз 
менен ар дайым сыймыктанабыз!

кан ез жолунан кердум. Ал менин 
китептерим деп билдим» -деп бел- 
гилуу окумуштуу С.Рысбаев айт- 
кандай, адам ез жолун езу табат...

Биз сез кылып жаткан кесипте- 
шибиз Айсулуу Айты- 
куловна Жалал-Абад 
шаарынын Вороши
лов айылында эмге
ги элге синген муга- 
лимдин уй-булесун- 
до 1969-жылдын 
14-февралында жа- 
рык дуйного кел- 
ген. Ж акшытарбия 
жашоо жолуна жа- 
рык берип, аталган 
шаардын А. С. Пуш
кин атындагы педа- 
гогикалык окуу жа- 
йын артыкчылык 
диплому менен бу- 
турген.1988-1993- 
жылы СССРдин 50 
жылдыгы атында

гы КМУнун кыргыз филология фа- 
культетин аяктап, эмгек жолун езу 
окуган жогорку окуу жайында ла
борант болуп эмгектенууден башта- 
ган. «Эмурду жылдар менен елчее 
болбос, буткерген иш болбосо кунар 
толбос» деп акын Байрон айткан- 
дай, 50 жаштын отчетуна А.Айты-

куловна ак куржун- 
дуу келиптир. Ал 1999-жылы КР 
иУАнын корреспондент-мучесу, 
ф.и.д.,профессор Мусаев Сыртбай 
Жолдошевичтин жетекчилиги ас- 
тында кандидаттык диссертациясын 
жактап, К.Тыныстановдун лингвис- 
тикалык концепциясын, илимий- 
методикалык негиздерин бирин- 
чилерден болуп, илимий негизде 
ачып берген. Бул боюнча темен- 
кудей эмгектердин ээси болуп, ан
дан сырткары албан иштерге ара- 
лашып, аталган кафедрабызда баш-

чылык милдетти да аркалап келген. 
2000-жылдан ушул кунге чейин 
И.Арабаев атындагы кыргыз мам- 
лекеттик университетинде ийгилик- 
туу иштеп келе жатат.

Атай кетсек, А.А. Абдыкалыкова- 
нын “Касым Тыныстанов. Алгачкы 
эмгектер” (Бишкек, 2001), “Кыр
гыз тили. Энциклопедиялык окуу 
куралы”(Б., 2004), Баары30
соавтор (тузуучулер), “Кыргыз тили 
боюнча таблицалар топтому (Фило
логия факультеттеринин студентте
ри учун окуу куралы) Карыбе-
кова Н.Р., Бийгелдиева Н.А. (автор- 
лош) (Б., 2008), “Тексттер топтому” 
(Кыргыз тилдуу эмес аудиториялар- 
дын студенттери учун окуу кура
лы) Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева 
Н.А. (авторлош) (Б.,2009) , “Кыр- 
гыз тилинин практикалык курсу” 
окуу-методикалык комплекс (Анг
лийский язык. Направление 531100 
Лингвистика, академ.степень: бака
лавр) Султакеева Н.Ж. (авторлош) 
(Б., 2015), “К.Тыныстановдун окуу 
китептеринин жана эмгектеринин 
практикалык жана теориялык ма- 
селелери” (Б.,2016) аттуу окуу ку- 
ралдары, “Касым Тыныстанов жана 
кыргыз тил илиминин айрым ма- 
селелери” (фонетика, морфология 
жана терминология) (Б, 2003) деген 

монографиясы жана бир 
нече илимий макалалары 
жарык керген.

Аталган эмгектер 
“ийне менен кудук каз- 
гандай” тумон туйшук- 
тун аркасында жаралып, 
талаш-тартыштуу маселе- 
лерге чекит коюп, окур- 
мандарга “руханий” же- 
мишин тартуулап турган 
убагы. Айсулуу азыркы 
мезгилде да бул боюнча 
изилдоолорун улантып, 
докторлук ишин коргоонун 
алдында турат.

Алга Айсулуу, алдыда да
лай дабан бар, илим чы- 
йырында сага дангыр жол 
каалайбыз! 9мур кечунде 
орго карай ойдолоп, бакты- 

луу эне катары турмуш туткасын бек 
кармап келесин, ылайым тундугун 
бийик, очогун ыйык болсун! “Элуу 
жаш -  чак туш” деп коёт эмеспи, 
кайрат-кубат барында элге кызмат 
кылып, кесиптештериндин кун жа- 
гына келеке, жел жагына паана бо- 
луп журе бер!

Филологиялык билим 
Я  беруунун практикалык курсу 

кафедрасынын жалпы жамааты

И ЗД ЕН И-ИЙГИЛ ИК ТИН
АЧКЫЧЫ

Маараке ээлеринин эн кенжеси -
Абдыкалыкова Айсулуу Айтыкулов- 
на емур ерушунде жумушу менен 
журтка жагып, емур белесине жигер 
жетелеп жеткендердин 
бири. Таштаган када- 
мы арымдуу болуп, Ай
сулуу азыркы учурда 
ашуудан отчет берип, 
алды-артына абай са- 
лып карап турган кези.
Кечээги саамай чачы
сецселген селки ша- 
малдай шашкан омур- 
ду кууп, убакыттан ут- 
турбай,утууга аракет- 
тенип, илимге чыйыр 
салуу учун изденип 
келет. "Мен сени су- 

йом омур... " деген 
ырдын саптарындай 
жашоонун даамын 
татып-тата электе
каркыранын кана- 
тындай кайып учкан 
кайран жаштык кол булгалап артта 
калыптыр. 9мур жолунда адашпоо 
учун билимдуу болууга, эмгекти су- 
йууго уйроткон ата-энесинин тар- 
биясы акыбеттуу болуптур. «Кы- 
зым, адал иштеп, ак кызмат кыл! 
Колундан келсе жакшы иш жасап, 
алкыш ал» деп айткан алардын со- 
зун “кулагына кумуш сырга” кылып, 
канаттуу ак тилектерин орундатсам 
деген кесиптешибиз учурда талбай 
эмгектенуудо.

«Ааламга кеткен жолдун бир ба- 
гытын -адамдын турмуштан тап-

ри канат кагып туш-тарапка тараса 
да атайылап ал-жай сураганы, кээ 
бирлери керген жерден кыя етпей 
саламдашканы, Сайра эженин ыс- 
мын сыймыктануу менен атаганы -  
эмгек рахатынын узуру десек жаны- 
лышпайбыз. Жумушта да, турмушта 
да ез бактысын тапкан эже емурлук 
тугейу, белгилуу тилчи, профессор 
Жумалиев Жээналы агайыбыз ме- 
нен биргеликте балдарды татыктуу 
тарбиялап, небере-чебере жыты- 
нан кубат алып турган чагы. Элине 
кызмат кылууну эн биринчи орунга 
койгон Сайра Элтындиевна Аман- 
баева жогорку квалификациялуу 
педагог катары улам жаны усулдар- 
ды пайдаланып, сабакты кызыктуу,

улгу болчу жолго чыйыр салып ке- 
латкан Сайра Элтындиевнаны кут- 
ман курагы менен куттуктайбыз! Эз 
ишине жан-отун жагып, емур жа- 
шынын жарымынан кебун агартуу 
тармагына арнаган, мемелуу дарак- 
тай тегулуп турган Сайра эжебизге 
терен таазим этебиз! Дегеле кызда- 
рын сыйлаган эл барктуу эсептелет. 
Сыймыктуу кыздарыбызды баалап 
алууну, баркына жетууну, жылуу сез 
арноону урпактарга улгу кылуу, му- 
растап калтыруу биздин ыйык мил- 
детибиз деп билебиз. Ардактуу Сай
ра Элтындиевна, туйшуктуу эмгеги- 
низдин акыбети кайтып, деелеттун, 
урмат-сыйдын кучагында журе бе-
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САГЫНЫП 
ЖАЗГАН 
САЛАМ 

КАТ...
Апа, мен Бишкекте, Сиз айыл- 

да. Атам экеед бирин-экин ма- 
лыдар менен, чакан айдоо аян- 
ты дар менен алексидер. Мага 
ай сайын банк аркылуу акча же- 
нетесудер. Ал акчаны мен болу- 
шунча унемдеп, айдан-айга жет- 
кирип жашоого аракет жасайм. 
Бирок жаш оом жаман эмес. 
Баш ка кыздардан эч кем кал
ган жерим жок. Билимди болсо 
алып жатам. Окуган универси
тетам, окуткан мугалимдерим 
абдан жакшы. Апа, Сиз экее- 
буз кунде кечинде суйлешебуз. 
Кунуге чалам. Эгер мен чалбай 
калсам сиз чаласыз. Сарсанаа 
болосуз. “Курсагьщ токпу, кий- 
мид бутунбу, ушуген жоксуд- 
бу?”- деп сурап турасыз. А мен 
болсо, бугун эмне тамак жаса- 
дыдар, кечке эмне кылдыдар 
дейм. Сиз жасаган тамак, Сиз 
жасаган нан, Сиз бышырган 
сут жана Сиз куйган чай абдан 
даамдуу апа. Бишкекте ашка- 
на кеп. Ашканада турлуу та- 
мактардын ичинен Сиз куур- 
гандай даамдуу картошканы, 
даамдуу кесмени эч кезикти- 
ре албадым. Аттары жакшы 
тамактар, бирок даамы Сиз 
жасаган ж ен екей  тамакка 
эч жетпейт. Университети- 
бизде “Арабаев пресс” гези- 
ти жарыкка чыгып биз учун 
абдан жакшы болду. Ырла- 
рыбызды, мына ушундай 
жан дуйне сырларыбызды 
гезит аркылуу кепчулукке 
белуш е баштадык. Буюр- 
са атам экеедуздерду жер 
каратпайм, келечекте езум 
тандаган кесиптин ээси бо- 
луп, мыкты адис болуп чы- 
гууга болгон куч аракетим- 
ди жумшоодомун. Мага эч 
кабатыр болбодуздар. Мен- 
де баары жакшы. Учурдан 
пайдаланып апа Сизди 8- 
март жалпы аял затынын 
майрамы менен чын жу- 
регумен куттуктайм. Атам 
экеедуздер биздин кашы- 
бызда бар болудуздар. Оо- 
рубадыздар. Силер бизге 
желексудер. Мен сиздер- 
ди сагындым, мен сиздер- 
ди жакшы керем ата, апа... 
Дагы бир жолу майрамы- 
дыз менен апаке...

ДАСТАНБЕК 
КЫЗЫ ЗУЛХАЯ,
И .А р а ба е в  атындагы 
КМ У нун  Чыгыш
та ан уу  ж а на  эл 
аралы к мамилелер 
ф акультетинин студенти
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калпагыбыз
аздектелуугетийиш!

5- МАРТ АК 
КАЛПАК 
КУНУНД©

И. АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ 

КМУнун СТУДЕНТТЕРИ 
ДА БАШКАЛАРДАН КЕМ 
КАЛЫШПАЙ, БАШТАРЫНА 
КАЛПАКТАРЫН КИЙИП, 
"АЛА-ТОО" АЯНТЫНДА 
©ТК©Н МАЙРАМДЫК ИШ 
ЧАРАГА КАТЫШЫШТЫ. 
ЭСКЕ САЛСАК, 5- 
МАРТТЫ АК КАЛПАК 
КУНУ КАТАРЫ БЕЛГИЛ©© 
ДЕМИЛГЕСИН Т©РТ-БЕШ 
ЖЫЛ МУРДА БЕЛГИЛУУ 
КИНО РЕЖИССЁР РЫСБЕК 
ЖАБИРОВ К©Т©РУП 
ЧЫГЫП, ЖОГОРКУ 
КЕИЕШ ДЕПУТАТТАРЫ 
АТАЛГАН ДЕМИЛГЕНИ 
КОЛДООГО АЛЫШКАН 
БОЛЧУ. ОШ ОНДОН 
БЕРИ БУЛ КУН АК 
КАЛПАК КУНУ КАТАРЫ 
БЕЛГИЛЕНИП КЕЛУУД©. 
БУЛ САЛТАНАТТУУ КУН 
БОЮНЧА УНИВЕРСИТЕТТЕ 
ОКУГАН АЙРЫМ 
СТУДЕНТТЕРДИН КАЛПАК 
ТУУРАЛУУ ОЙЛОРУН 
УКТУК...

ТЕМИРЛАН АБАКИРОВ, 
И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН ЧЫГЫШ 
ТААНУУ ЖАНА ЭЛ 
АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 
ФАКУЛЬТЕТИНИН 1- 
КУРСУНУН СТУДЕНТИ:

Ак калпагыбыз аздектелууге ти
йиш. Биз жаштар калпакты ба- 
шыбыздан тушурбей кийип жур- 
сек сонун болмок. Тилекке кар- 
шы кийбей жатпайбызбы. Улуу 
муундагы аксакал аталарыбыздын 
арасында деле калпакты аздектеп 
кийгендер аз. Мен бугунку кунден 
баштап улуттук баш кийимибиз- 
ди тушурбей кийип журейун де
ген ойго келдим. Ак калпак майра
мы менен жалпы кыргыз мырза- 
ларын куттуктайм. Ак калпагыбыз 
дайыма башыбыздан тушпесун.

ЭМИР КАЛЫЙБАЕВ, 
И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КМУНУН ТАРЫХ ЖАНА 
СОЦИАЛДЫК УКУК 
ФАКУЛЬТЕТИНИН 
3-КУРСУНУН СТУДЕНТИ: 

-Калпак бул кыргыздын улуттук баш 
кийими болгондуктан, биз кыргыз мыр- 
залары башыбыздан тушурбей дайыма 
кийип журсек эмнеге болбосун?! Айрым 
учурларда калпак кээ бир улутту сый- 
лабаган адамдар тарабынан кордолуп, 
тепселенип калып жатканы екундурет. 
Мисалы, былтыр биреелер калпакты 
итке кийгизип, мазакташты. Дагы би
реелер чет елкелуктерге белекке бер- 
гени да эсибизде. Мончого кийип ба- 
рып тепселеп аткандар канча. Айтор 
калпакты аздектее боюнча Жогорку 
Кедеште мыйзам кабыл алынса жак
шы болмок.

О  ЭНЕ ДЕП СОККОН ЖУР0К...

Азиз Качкынбаев, И. Арабаев атындагы КМУнун География, Экология жана Туризм факультетинин студенти:

"Суранаарым бир тал чачын тушурбв, 
саамайынан суйкум жуздуу энемдин”
ЖАЗЫМ СЕНИ САГЫНДЫМ
Эцсейм сени кыш чегинип качкая кез, 
Жаз жыпарын жерге текши чачкан кез. 
Тоцголоктун тонун чечип талаа-туз, 
Келгин кушка койнун кенен ачкан кез.

Адырлардан кызыл чоктор куйгвн кез, 
Ашык жандар алма багын суйгвн кез. 
Алча гулу ай нурларын шимирип,
Ай мончоктой мвмвлврун туйгвн кез.

Курпулдвгвн дайра кучкв толгон кез, 
Шуудурумдвр шиберлерге конгон кез. 
Квквлвтуп квпвлвктвй кыялды, 
Кввдвнумв квксвв салып койгон кез.

Билбейм сырын мынча сага ашыкмын, 
Бут эркимди билбейт тусу жашылдын. 
Кутквн жазым келип кетет кайыксам, 
Кыштан качып кучагыца жашынгым.

ЭНЕМ МЕНИН БАКЫТЫМ
Мейли тагдыр куугум кылып элегин,
Миц майдалап эт сввгун денемдин. 
Суранаарым бир тал чачыц тушурбв, 
Саамайынан суйкум жуздуу энемдин.

Мейли турмуш туртуп мени ацына, 
Миц кайталап канжар сайган жаныма.

Эне бакыт, берешендин белеги,
Деги энесиз барбы вмурдун кереги?
Кажет болсо канды жанды аябай,
Курбан кылып энелер деп берели.

Апаке, вмуруцуз узун болсун, оорубацыз, биз 
атам экввцуздврду суйвбуз.

САГЫНДЫМ
СЕНИ
Сагындым сени, кусалык толуп журвккв,
Сары оору кылба, куйуткв салба жудвтпв. 
Муцумду бвлуш, сезимге болуп ортоктош,
Кыйын кун турат, дарты бар шордуу журвктв. 
Квцулум канап, санаадан барам саргайып, 
Кутуудвн чарчап, ойлорум сансыз чаржайыт. 
Кацырык тутвп, зарыгып турам взуцв,
Каралдым айтчы, сагынсам кантем барбы айып?

Квкурвк муздап, кввдвнгв кайгы сайылып,
Квцулум сыздап, тамчы жаш квзгв чайылтып.
Туш болгон ушу дабасыз сезим илдети,
Журвкту бийлейт, утурлай терец жайылып.

Жан дуйнвм менин сен менен турчу кврктвнуп, 
Жалынга толуп, жабыркап барат врттвнуп. 
Жароокер селким кайрылып келип кайрадан,
Жаз гулу болуп, жадырап жайна кврк берип...

ЖЕЦИШБЕК АЗАТБЕК 
УУЛУ, И.АРАБАЕВ 
АТЫНДАГЫ 
КМУНУН БИОЛОГИЯ 
ЖАНАХИМИЯ 
ФАКУЛЬТЕТИНИН 
1- КУРСУНУН 
СТУДЕНТИ:

-И. Арабаев атындагы 
КМУда намыскей, патриот 
жигиттер кеп. Кечээ куну 
кеп студенттер калпак ки
йип журдук. Калпак ардак- 
талып, дадкталышы керек. 
Калпак кыргыздын эн бел- 
гиси. Чет елкеге калпак ки
йип барсад, кандай суктаны- 
шат. Боз уй, калпак, комуз 
учее бул кыргыздын кыр
гыз экенин дадктаган орна
мент десем жадылышпайм!

Аман болсун алтын энем а бирок,
Тилейм дайым жараткандан жалына.

Аалам кенчин бут алдыма уйсв да,
Айдай жанып алган жарым суйсв да. 
Бакыт белен, байлык кенен дебеймин, 
Энекемсиз бактысызмын, кедеймин.

Бурчка такап буйрук карып кылса да,
Бут дуйнвмду ойрон кылып тынса да.
Бар чагында кашында асыл энемдин, 
Бактылуумун, бармын, баймын кемелмин.
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