
Кыргыз журтчулугуна таанымал, тарыхый инсандар-
дын сынынан етуп, советтик- партиялык кызматтар-
да такшалып, аброю арткам Bene Каримова быйыл 
сексен ж а ш сересине келсе да акыл-эс менен кеп-
кемешке кенен, дуйне таанымы дале терек-

'Эже, куттуу да, сыйлуу 
да курагьщь/здагы сезимде-
рнн^^зди белушквну кел-
дим. 

-Рахмат, келгенике. 9зун 
айтмакчы сексен жаш сересин-
де туруп, жараткан улуу Теци-
риме сыйынсам, артта калган 
емур издериме кубанып турган 
чагым. Мен узак жана татаал 

спонаттарды карап, ошол жер-
ге жакын турган кишилерге кол 
берип керушуп калды. Мен эм-
негедир ал кишинин алдында 
тартынып, кетенчиктеп киши-
лердин артында турууга аракет 
кылганымды байкап калды 
керунет; 

- Саламатсызбы? -деп мени 
тиктеп туруп, кайдан келдикиз? 
-деп сурады. 

- взгенден, - дедим. 
-Ким болуп иштейсиз? -деп 

калды. 

терик. боор этицен жаралган 
балдарындай болот тура. 

-Окурман табитин оргуш-
тат/сам повесттериниздин жа-
ралышына эмнелер себепчи 
болгом? Турмуш сабактары-
бы, же тупкурдегу талант 
таасириби? 

- Айтайын дегенинди сезип 
турам. Партиялык, чарбалык 
туйшуктуу кызматтарды арка-
лоо менен бир иене китептер-
дин автору болуу, энелик. уй-
булелук жоопкерчилик деген-
дей, мунун баары бир аял учун 
оор эмеспи дегени турасык го. 
Албетте, булар Бепе эженен 
кээде болоттон да бекем эрк-
ти талап кылса, кээде жалпы 
аялзатына таандык назиктикти 
да талап кылды. Тактап айт-
канда Исхак Раззаков. Теребай 
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«Исхак Раззаков 
менен наснпшеш 

боягом» 
жолду басып е 
жымалымдын 

гум. 0мур тар-
50 жылы эмгек 

-Мугалим, мектеп-
тин директорумун, -
дедим. 

- Да, жакшы, экен. 
Бар болукуз , - деп 

менден етуп кетти. Бейиши бол-
гур М. Нурбаев ошондо «Улуу ки-

китепчемде жазылса,65 жыл шинин назарына илиндин, буюр-
жооптуу иштер жонумдан 
тушпей эл арасында 
журем. 16 обкомдун сек-
ретары менен иштештим. 
Ушул сексен жашымда да 
коомдук иштерден сырт 
калбай Ардагерлер, Лял-
дар Кенештеринин жана 
«Ак элечек энелер» коому-
нун мучесу катары жаш 
муундардан к е п - к е к е -
шимди, ал ЭМИ езум 
тузген фонддун эсебинен 
кары-картандарга жарда-
мымды аябай келем. Эли-
журтума, коомчулукка ке-
ректуу инсан катары 
езумду бактылуу сезип 
турам, 

Кыргыз Республика-
сын башкарышкан Исхак 
Раззаков, Теребай Кула-
тов, Султан Ибраимов, 
Турдакун Усубалиев ендуу 
улуу инсандар менен на-
сиптеш, замандаш болуп 
калганыма жаратканга 
сыйынсам, еткеел мез-
гилде жашап жатып, ата-
бабаларыбыздын ыйык 
салтынан жазбай, кыр-
гыздын чыгаан, патриот 
уулу Исхак Раззаковду та-
рыхый инсан катары таа-
нып, рухун жакыртып, 
сеегу эли -жерибиз ге 
коюлганына, еткен жыл 
аягында юбилейи етке-
рулгенуне кубанып турам 
дегеним . 

Бепе Каримова 1 9 2 5 - ж ы л ы 
бзген районуна караштуу Кара-
д ы й к а н айылында т е р е л г е н . 
Партиялык иштерге эрте тарты-
лып, орто мектепти окуп жаткан-
да эле езу окуган мектепке муга-
лимдикке дайындалган. Ош му-
галимдер институтунан билим 
алуусун улантуу менен кеп етпей 
Ворошилов мектебине директор 
болуп которулган. 1951 -жылы 
партияныи Мырзаке райондук ко-
митетинии идеологиялык иштер 
боюнча секретары болуп дайыи-
далып, 1952-жылы республика-
лык партиялык мектепке окууга 
ж и б е р и л г е н . Аны буткен соц, 
Фрунзе (Кадамжай) райаткомунун 
экинчи катчысы, райисполкому-
нун председатели, Ленин(Ноокен), 
Сузак райаткомунун председате-
ли, Жацыжол (Аксы) райкомунун 
биринчи катчысы, М а й л ы с а й 
шааркомунун председатели кыз-
маттарын аркалап, ардактуу ас 
алууга чыккан. Эс алууда журуп 
Оштогу соода техникумунун ди-
ректору болуп да кызмат етеген. 

Бепе Каримованын партиялык 
кызматтардагы узурлуу эмгекте-
ри ез учурунда бааланып, Ленин, 
«Эгек Кызыл Туу», эки жолу «Ар-
дак белгиси», жана «<Манас» ор-
дендери , бир нече медалдар ме-
нен сыйланган. Кыргыз ССР Жо-
горку Советине депутат болуп 
терт жолу, Кыргызстан КП БКнын 
мучелугуне 5 жолу шайланган. 

- Исхак Раззаков менен са, кем болбойсун» деген эле. 
алгачкы таанышкан учуру- • Жан дуйнв демекчи, эже, 
нузду эстей аласызбы? кыргыз эли сизди свз бер-

-Эстебей эмне, эжекенщин меттерин швквттвп тизген 
компьютерине (мзэ) вирус кире кврквм свз чебери катары да 
элек. 1948-жылы ал кишини Ош таанышат. Дегеним , сиздин 
областтык партиялык конфе- калемицизден жаралган: 
ренциядан кергем. Конферен- «Курдаштар», *<Карып», «По-
ция езбек драма театрында вороты жизни>*, «Элибиздин 
етуп жаткан. Тыныгуу учурун-
да кергезме уюштурулган эле.. 
Менин жанымда бзген район-
дук аткаруу комитетинин тера-
гасы Нурбаев Мамат аке бар 
болуучу. Ал биринчи жолу 1937-
жылы Союзга - Улуттар Совети-
не депутат болгон. Ошол маал-

улуу инсандары» , «Датка 
эненин азаптуу бактысы» ат-
туу китептериниз, «Too пери-
си», «Жолугушуу» деген ан-
гемелерициз нечендеген 
окурман дар дын жан 
дуйнвсунвн тунвк тапкан. 

- Жылуу пикирин учун рах-
ла Исхэк Раззакович биздин мат! Чыгармачыл адамдар учун 
к 1тары6ызга келип. койгон эк- журек толтоцон жазылган китеп-

Кулатов, Гапар Айтиев, Усман 
Юсупов (взбек ССРинин 1-сек-
ретары), Султан Ибраимовдор 
женунде айтылган «Элибиздин 
улуу инсандары» аттуу ките-
бимди жазууга турмуш негиз-
дери себептуу болсо, калган 
повесттеримдин жаралышына 

азыр да мага тынчтык бербей 
«кытыгылап» жаткан талант 
учкуну себеп болду окшойт. 

- Датка энебиз гууралуу 
жазылган китебициз боюн-
ча доклад окуу учун Шве-
цияда втуучу конференция-
га чакырылгандыгыныз 
женунде кабарым бар эле. 

- 2002-жылы ПРООНдун 
тендер маселеси боюнча Ук-
раинанын борбору Киевде 
еткен конференцияга кыргыз 
делегаттарынын катарында 
барып, аталган китептин 
орусча вариантында 50 мину-
та доклад жасаган элем. 
ПРООНдун жетекчиси Бони 
айым бул чыгарманы англис 
тилине которуп келген экен, 
делегаттаргатаркатып, Шве-
цияга чакыруу берген эле, ти-
лекке каршы шарттын жокту-
гунан бара албай калдым. 

Азыр да тынч жатпастан 
согуштан кийинки эл чарба-
сын калыбына келтирууге ка-
тышкан Сайпидин Атабеков, 
Абдрашит Атабеков, «ак ал-
тын» устаттары : блмаскан 
Атабекова, Саадат Ногоева, 
бктем Рахманжанова екдуу 
Социалисттик Эмгектин Баа-
тырлары женунде керкем чы-
гарма жаратууга белсенип 
жатам. 

- Маек сонунда эли-жур-
тунузга кaaлoo^iyз? 

' -Албетте, биз учун тааныш 
эмес жакы доордун алгачкы 

пайдубалын туптееден етуп, 
алгачкы «кирпичтерин» кыноо-
добуз. Ар кайсы кубаттуу мам-
лекеттин кыйратуучу куралы 
болгон коррупция деген ириген 
илдеттен «дарылансак», буюр-
са, кек келечектин жарыгы ке-
рунуп турат. Биримдик менен 
ынтымак босогобуздан теру-
бузге етуп, ар бирибиздин жан-
дуйнебузден сабырдуулукка, 
мээримдуулукке, аруулукка 
орун берилсе деген тилегим 
бар. Эгемен элибизде темирдей 
тартип орнотулуп, мыйзамдуу-
лук сакталышын каалар элем. 

Гупжамал ЖОРОЕВА, 
«Кыргыз Туусу» 


