
З А Л К А Р ИНСАН 
Коойдун ивиер И.Раззакпвдун. туулган кунуне 85 жыл 

Белгил'^у коомдук жана па^^тияльк ишмер Исхак Разэаков 1910нкылы 25-ноябрда Ош облас-

тьиын Лейлек районунд1агы Коросон кыштегында туулган.Бала кеэинен эле ата-энесинен томолой 

хетим калгАнда,тууганда!» Ходкенттеги (аэыр Тажикстандан Денинабад шаары}яетим балдар уйу-

не тапшырьсгат .Иетимчилуатин кыйынчылыгын квп тартса да, зээндуу бала та*ик,орус , езбек бал-

дардын ичинде взгечелвнуп уабакхы мык-гы окуйтЛ925-«1лы Ташкен? шаарьшдагм Сталин атында-

ры педтехиику11га келип кирип.окууну артыкчыльгс диплому аеяен аяктаган.Актиэдуу.саясий квз 

карашы «етик жаш адисти мугалимдер «огору баалашып,дароо философия сабагы боюнча мугали«-

дакке дайыкдашат. 

1931-ншлы СССР Йамлекеттик пландоо инстит^туна тапшы1лт,193б-«ылы бул окуу жайды 

да артыкчылык диплому менен аяктайт.Окууну аяктары менен институт аны кайра Озбекстанга 

иамлекеттик пландэо коиитетине жиберет. 

взбекстанда И.Разэаков эн жооптуу кызматтарда участокторго иштеп т у р г а н , й жаш 

курагынде иампланднн эконо»л1сти йергана областтык шгандоо белумунун терагасы,взбекстан 

Иаипланынын терагасынын орун басары.кийин терагасы.Эл агартуу наркоц/»бэбек С(Гиьин Сов-

наркомунун терагасы,взбекстан КП (б) (БК)нын пропаганда «ана агитация боонча катчысы.Эз-

бекстан КП (б) БКнын бюро мучесу болуп келген. 

Анын кызматы, эмгеги жогору-бааланш Ленин, Эмгек Кызыл 1Уу, Кызыл Мылдыз ордендеои 

менен сыйланган 

Бул И.Наззаковдагн взбекстандагы вмурунун кыскача гана таржымалы. 
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Ал ЭМИ йлргыэстанга болсо 35 хаш курагында келип, йфгыз ССР Министрлер Советинин 

т©рагасы,45 хашынам 51 кашыне чейин Кыргызстал КП БКньш биринчи катчысы болуп иштеда. 

И.Р.Раээаков елкебуздун хана республикабыздан коомдук-саясий турмушуна актирдуу 

катышкан.КПССтин Х1Х,ХХ,ХХ1.курултайына делегат, Л Х жана XX курултайларында КПСС БКга 

игуче.кеп жолу СССР Жогорку Советине депутат болуп шайланган .Беш жолу Ленин ордени менен 

сыйланып^жалпы екметтук 19 орден жана медалга татыктуу болгон. 

И.Разэаков саясий иомер болбогондо.балким мьжты адабиятчы же жаэуучу болор беле, 

взбекстанда канчалык жооптуу иштерде жургенуне карабастан илимий терминелогияльж сездук-

тун устунен иштевге катышкан.А.П.Чеховд/н.орус адабиятынын классиктеринин Н.К.Нрупскаянын 

китептерин которуп.кийин ардактуу эс алуута чыкканда {1968-жылы)''Капиталды" езбек тилине 

которууга квмектешквн. 

"Мени анын документтер,материалдар менен докларддын устунде иштеши тан калтьфчу. 

Ал дайььма взу жаэчу.Сеэгв чыкканда биреелер жазып бергенге канааттанчу эмес.эреже боюнча 

е з сезун айтчу.Мина 0!110нд0н улам анын сеэдеру логика, аргумент,жанд/улугу менен айырмалан-

Чу.Элдик юморлорд/ хаклы билген акылд/у адам эле" , -деп жазат акаде?лп< С.Табышалиев. 

1951-тшв' ^яг / га^тзч .П БКнын У1 пленуму" айыл чарбачылыгын темендетуп жиберген, иш 

opqyrtjyy кеьгчкликтер бар"даген кунее менен И.Разэаков "баапса ишке которулган". 

Бирок,БК таланттуу жетекчини эрте "ардактуу эс адууга''чыгаргысы келбесе керек ,да-

роо эле Москвага,Мамплакга ишке которулат. 

Кийин 19'79-жылы ошол жерде каза болот. 

И.Разэаховд/н элине сицирген эмгеги азыркы жаны замандын шарапаты менен туура баа-

ланып, замандаштары аны жылуу эскерууде. 

Теменде ал женундегу аяабияттар сунуш кылынат. 
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