
riapgoHl 

Устубуздегу жыпдыи lO-l 1-январь аи-
ындагы 'Слово Кыргызстана' газетасына 
жарыяпанган макаласында Ш.Жанузаков 
карыябыз кыйын кеэекучурларда кыргыз-
дын оор жугум аркалап. элге ак кызмат 
етеп, эп башкысы калын журттун алкы-
шын алгаи кврунуктууайрыи инсандардын 
бетиие квв жабууга аракет жасап, чымдык-
ты бурмалап, вз кемвчуно гана кул тарт-
кандыгы окуриандарды вкунтпвй койбоит. 
Ш.Жамузаковдум: 'И.Раззаков мемсм Т.Ку-
латов кыргыз мамлекеттуулугунун баша-
тымда турган эмес. анткеии алар репрес-
сиягадуушар болуп, атылып кеткендердин 
арасында жок ' , -дегем дооматын каи-
дайча тушумуугв болот? 

Сиз ойлогондой кыргыз 
м а м л е к е т т у у л у г у 
1917-жыадан баш-
табайт. Азияда- РЕВизиЯЛООБУ? 
гы эп байыркы эл болуу менеп эки мин 
жылдан ашуун тарыхында кыргыздар ез 
мамлекетин орнотуу учун куреш жургузуп 
келишкем, айрым учурларда мамлекеттср-
ди датузушкем. Демек. кыргыздардым мам-
лекеттуулугу бир канча баскычтарды, мез-
гилдерди ез кучагыиа камтыйт. Советтик 
доордо тузулгем кыргыз мамлекеттуулугу 
анын бир оаскычы. Сиз чоиоюп. кат таа-
нып, билим алып, бирок елерче жек 
квргвн 'буйрукчул-еку|ад,ар" система мез-
гили. Уилул доордогу мамлекеттик мыкты 
ишмерлерибиздин алгачкы муундары: 
А.Сыдыков, Ю.Абдрахманое, Т.Айтматов. 
А.Орозбеков, Б.Исакеев ж.б. ушул систе-
маныи курманы болушту. Бирок кудайга 
шугур улуу кыргыз элиним уучу кур эмес 
экеи мамлекетибизди башкаруу учун кий-
инки муумдун екулдвру келишип, эл учун 
жигердуу кы?матвтвп, калктын гикышын 
алды, сый урмат керду. Алардын арасын-
да И.Раззаков, Т.Кулатов. Б.Мамбетов, Т.У-
субалиев. А.Масгтиев ж.б. кыргыз уулда-
ры жаны доордо мампекетгуулуктун баша-
тында турушту. Сопку учурда Кункорсуз 
К ы р г ы з м а м л е к е т н н и н пандубалы 
туптвлуп, чындалып барууда. Бул мамле-
кеттуулукту Аскар Акаев жетектеп келуудв. 

Сиз жазгандай: 'Улуу имсан' китебии 
А.Масалиев жазган эмес, жалпы редакци-
ялаган, анын макаласында бар. Бул кнтеп 
кыргыздын улууинсандарынын бири И.Раз-
заковго арналган эскеруулер. Аны орус, 
кыргыз, татар, тгкжик, дунган, езбек ж.б. 
^лдердин вкулдвру, ез учурунда респ1^ли-
кабыада узурлуу эмгектенишкен, анын эко-
номикасы, маданияты ж.б. тармактарын 
внуктурууде чон салым кошушкаи мини-
стрлер, мамлекеттик керунуктуу жетекчи-
лер, акын-жазуучулар (KynecrW Кыргыэ-
стандын тунгуч баатыры Тугвлбай Сыдык-
беков баш болуп), илимпоздор, искусство 
кызматкерлери ж.б. жазышкан, бардыгы 
40 адам, боордош елкелврдвм да бар. Эс-
керуулер 0[wc жама кыргыз тилинде жа-
ры ял анган бол чу. Кубанычтуу нерсе: бул 
китепке жылуупикирлер, сунуштар мурда-
гы союЗрЦун булум-бурчунан келип тушуудв. 
'Ачуу душман, акыл дос". Бул эскермелер-
дн окуп керунуз . Мурдагы С С С Р д и н 
керунуктуу мамлекеттик ишмери, мини-
стри, езбек элинин чыгаан уулу Усмаи Юсу-
пов женундегу оюнуз да туура эмес. Бир 
гана айтаарым: кейгейлуу турмушта ынты-
мактуу жашап жаткаи коншулардын нчки 
ишнне кийлигишуу жакшы жерелге эмес. 

Аксакал, сиз ез жекече пикириниздн 
бекемдеп жайылтуу учун эп ыплас болгон 
ыкма калп айтууму колдонгонунуз камдай? 
в з макаланызда: Н.Рг1ззаковдун учурунда 
'Улуу Манас' эпосу элдик эмес дел жарыя-
ланган', -деп жазыптырсыз. Бул чындык-
ты бурмалоо, калптьсн сорпосун кайнатып, 
ез кемечуне гана кул тартуу болуп сана-
лат. Фактыларга кайрылалы. Кыргыз эли-
нин сыймыгы болгон 'Манас ' эпосу, аны 
окуп уйренуу, калынэл арасына жайылтуу 
И.Раззаковдун кенулунун борборунда бо-
луп келген. Ошондуктан кептеген илимпоз-
дордун, жазуучу-акындардын, сынчылар-
дын. адабиятчылардын ж.б. катышуусу 
менен И.Раззаковдун демилгеси боюнча 
1952-жылы Буткул союздук нлимий сессия 
©ткврулген. Ken талаш-тартыш маселелер 
каралган, айрыкча эпостун элдик мунезу 
талкууланып, далай илимнй далилдер илик-
тенген. 

Эн башкысы эпосту уйренууде втв чон 
мааниси бар жаны багытачылган. аны ме-
нен дээр>лик квпчулук макул болгон. Ал эпо-
стун элдик мунезде экендиги болчу. Кий-
инки далнл 1996-жылдын декабрь айында 
И.Раззаковдун 65 жылдык мааракеснндв 
сез суйлеп, Чынгыз Айматов Манасгы ар 
кандай бурмалоолордон сактап, элдик эпос 
деп жарыялап, илимий сессияга сунуш кий-
нрген эки инсан болду. Алар И.Раззаков 

менен М.Ауэзов деп айткандыгын унутуп 
калдынызбы, Дагы бирдалнл, Академик 
Б.Юнусалиев мындан дээрлик кырк жыл 
мурда, 1958-жылы (И.Раззаков иштегеи 
мезгил) минтип жазган: 'Сессияга катыш-
кандардын басымдуу кепчулугу эпосгун 
негизи элдик деген корутуцдуга келди'. 
(Манас. 1-китеп, Фрунзе 1958, 13-бет) 
кубанычтуу нерсе, улуу эпосубуз Маиас-
ты окуп уйренуу, калын элдин арасына 
жайылтуу И.Раззаковдун учурунда жогор>-
ку денгээлде коюлган. Ушул максатта 
1958-1960-жылдары "Манас* эпосунуи 
терт томдон турган варианты жарык 
керген. (История Кыргызской ССР, том 
4., Фрунзе, 1984, 386 стр.). Келтирилген 
жана кемускеде калган фактылардын 
езу эле: 'Аксакал, сиздин бул маселе бо-
юнча да пикириниз суу кечпей калды' 
деп турат. 

Макаланызда ошол учурда атанын ку-
угунтукка алынгаидардын катарына А.Из-
майловду кошуп. Раззаковдун 'кунеесун' 
дагы да арттырууну ойлогонсуз. Бул да 
ч ы н д ы к к а анчалык к о о ш п о й т . 
керунуктуу илимпоз А.Измайлов, И.Разза-
ков женунде: 'Ал кыргыздын еткур уулу 
эле. Мындай таланттуу адам дуйиеге чан 
да жаралат. Укмуштуудай оратор, эконо-
мика, искусство, маданият, адабиятты 
тереп талдай билген билимдуу эле. Ошон-
дуктан аны эл тереп урматтачу', - деп 
жазган. ( Улуу инсан", эскеруулер. Биш-
кек, 1996. I бв-бет). Ал ЭМИ Улуттук илим-
дер академиясында еткерулген илимий 
конференцияда (1996-ж. декабрь айы) 
А.Измайлов: 'И.Рг13заков менен Ч.Айтма-
тов кыргыз элинин тагдырына жуз жыл-
да бир келчу, кудай жиберген бакыт таг-
дыры деп айткан'. Куугунтук тарткан 
адам И.Раззаков женунде ушундай пикир 
айтабы. езупуз калыс болунуз. Кыргыз-
стандын жазуучулары, журналисттер, 
акындарына болгон И.Рг^ззаковдун кам-
кордугун, мамилесин эл билет, калк баа-
лап журет, дапктап айтып журушет. 
Ошондой болсо да жазуучуЖ.Самаганов-
го жасаган иш аракетин "Улуу инсан' ки-
тебиндеги керунуктуу жазуум^узЖунай 
Мавляновдун эскермесин окуп коюу сиз 
учун артыкбаш болбос эле. Ушул мисал-
дан эле езунуз тыянак чыгарып аларсыз. 
Чындыгында эскермелерде жарыялан-
ган Т .Сыдыкбеков;^н. А.Сопуевдин, 
А.Жумакматовдун ж.б. эскеруулеру Раз-
заков женундегу пикириниздн ыраста-
байт, четке кагат, тегунге чыгарат. 

Аксакал, финансалык жана эмгек 
т ар тип терин о д о н о турде бузуп, ез 
кунесуне жараша жаза алган айрым 
адамдарды алар Раззаков тарабынан 
репрессияга алынган деп жазыптырсыз. 
'Укмуштуунун теесу жорго" деген ушул-
бу. Ооба, И.Раззаков мындай кншилер 
менен келише алган эмес, темирдей бе-
кем тартиптин болуусун талап кылган. 
Бирок бул репрессия эмес. 'Колун менен 
жасасан, моюнуп менен тартасып'. - де-
ген сез. Тилекке каршы, азыркы учурда 
бул маселе бир азыраак кез жаздымда 
калып жаткансыйт. 

Ии баса, сиздин атапыз да (жаткан 
жери жайлуу болсун) 1954-жылы И.Раз-
заковдун учурунда акталып, арбагы ыра-
азы болбоду беле? Чакан макала жооп-
ту жыйынтыктап жатып, кыргыз элинин 
белгилуу макалын бир аз езгертуп: 
"Урчуулер уре берет, бирок И.Разаков 
сыяктуу кыргыз элинин улуу инсандары-
нын жаркын элеси, улгулуу эмгеги, кай-
ратман иши, кепчулук y îyn керген кам-
кордугу элдин журегунун тер>енинде дай-
ыма журю берет', - демекчнбнз. 

Занирбеи ЭР АЛИЕВ. 
КМУУнун профессору, тарых 

илимдвринин доктору. "Улуу инсан" 


