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Санжыралуу гезит 
кылымдарды 

багынта берсин!
Урматтуу “Кыргыз Туусу” гезити- 

нин эмгек жамааты! Кадырлуу жур- 
налисттер!

Сиздерди “Кыргыз Туусу” гезитинин 
95 жылдык мааракеси жана кесиптик 
майрамьщыздар менен чын дилибизден 
куттуктайбыз.

“Кыргыз Туусунун” басып еткен бай- 
салдуу жолуна бир аз кылчайсак, тун гезит 
алгачкы санынан тарта калкыбыздын са- 
батсыздыгын жоюуга кызмат кылып, агар- 
туучулук милдет етегену белгилуу. Ошол 
эле кезде республикадагы есуштерду, кем- 
чиликтерди чагылдырып, эмгекти, мада- 
ниятты даназалап, тарыхка басым жаса- 
ды. “Кыргыз Туусунун” кабарчыларынын 
жазгандары аркылуу Кыргызстандын эли 
вкметтун жургузуп жаткан ички-тышкы 
саясаты, елкеде болуп жаткан социалдык- 
экономикалык, маданий жацылыктар, 
окуялар менен кабардар болуп келишет.

Бул кызматы менен улуттук тун ге
зит эл менен бийликти байланыштырып 
турган кепурелук да милдет аткарып жа- 
тат. Кыргыз-Турк “Манас” университети 
“Кыргыз Туусу” менен бир топ жылдан бе
ри узурлуу кызматташып келатат. “Кыр
гыз Туусунун” эмгек жамаатын гезиттин 
95 жылдыгы менен чын дилден куттуктай
быз, ден соолук, чыгармачылык зор ий- 
гиликтерди, бакубатчылыкты каалайбыз!
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кыргыз Туусуна” -  95 жыл
«Советтик Кыргызстан» гезитинде 
иштейм дегендин езу сыймык, 
чоц аброй болчу. 1985-жылы Биз 
университетти аяктап жатканда 
эле курсташтарым ар кайсы 
тармактардан иш издеп калышкан. 
Мени болсо Кадамжай районуна 
белуштуруп коюшуптур. Ал жакка 
барганга уй-булелук шартым туура 
келбейт эле. Келинчегим студент, 
аны таштап кантип кетмек элем.

Ошентип тагдыр мени “Советгик Кыр
гызстан” гезитинин редакциясына алып кел- 
ди. Курманбек Раматов менен тааныш болуп 
калгам. Ал менин “Советтик Кыргызстанда- 
гы” “крышам” болуп калды. Курманбек бай
ке мени Жооптуу катчы деген сурдуу киши
те алып кирди. Кийин бил сем, Ажымукан 
Туркменов агай чын эле редакциянын ишин 
ары-бери калчаган киши экен. Ал менин ком
мунист экенимди билгенден кийин, “коррек
тор болуп иштей аласьщбы” деп сурады. Ан- 
дан кийин Башкы редакторго жетелеп кирди. 
Жаныбек Жумалиевич аябагандай сурдуу да, 
каардуу да адам керунду мага. Ажыкемдин 
артында турам калтырап, качан кууп чыгат 
экен деп. Ал Ажыкемдин сезун укту да ма
га карап, “корректор болуп иштеш колувдан 
келеби” деди. Шашканымдан “келет” деп жи- 
бердим. “Анда барып иштей бер” деп чыга- 
рып жиберди. Башка эчтеке сураган жок. Мен 
болсо “Советтик Кыргызстанга” ишке ки- 
риш оцой эле турбайбы деп шанайып кал- 
дым. Керсе, ошол кезде Жаныбек Жумалие- 
вичтин устунен Борбордук комитетке того- 
лок арыздар “жаап” жаткан кези экен. Алар- 
дын бир шылтоосу эле редакцияга нарын- 
дыктарды толтуруп алды деген доомат экен. 
Ал жагынан менин ишим оцунан чыгыптыр. 
Менин компартиянын мучесу экендигим жа
на нарындык эместигим жакшы болгон экен.

Корректорлук жумуштун ачуу-таттуусун 
типографияда конуп-тунеп иштей баштаган- 
да билдик го чиркин. Ар бир кетирген катан

Кут даарыган жамаат 
мен учун сыймык
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учун жооптуу редактордун алдында турасьщ 
“албырып шаттык жузувден” болуп жер тик- 
теп. Бир жолу башкы редактордун орун ба- 
сары Экумбек Жоробеков агай чакырып жа- 
тат дегенинен кабинетине кирсем, мен оку- 
ган бетти кармап отуруптур. Бир балээ бол
гон экен деп журегум тушуп калды. “Ай ба
ла, кезуц кербейт турбайбы. Мобу эмне?!” 
деп гезиттин бетиндеги катаны кергезду. Ка- 
расам СССР Жогорку Совети деген сез айка- 
лышындагы Жогорку деген сез “Жегорку” 
болуп калыптыр. влет деген ушул экен деп 
эле денем муздай тушту. “Вечерканын” эмне 
болгонун угуп жатпайсьщбы. Кезуцду ачып 
окубайсьщбы. Биз да кербей калсак эмне 
болорунду билесинби” деп бир-эки зекиди 
да чыгарып жиберди. Ошол ошол болду, ан- 
дан кийин “вечный корректор” болуп гезит-

ти терт кездеп окуп 
калдым. Азырга чейин 
дежур болгондо кезум 
“тертее” болуп калат.

Чындыгында эле 
Жаныбек Жумалие
вич ете эле катуу ки
ши керунчу. Ал киши 
коридордо келатканда 
чымын учса угулчудай 
жымжырт боло калчу. 
Кабинеттерге кире ка- 
чар элек. Бирок ал ки- 
шинин эн мыкты сапа- 
ты жамааттын бир да 
кызматкерин башка 
бирееге “жем кылып, 
жедирчу” эмес. Кайсы 
децгээлде болсо да “ре
дакциянын иши учун 

мен жооп берем” деп далай кызматкерлер- 
ди «кекурегун тосуп” сактап калганына кубе 
болгонбуз. Уч ай корректор болуп иштеген- 
ден кийин эле мени Окуу жайлар жана мек- 
тептер белумуне кабарчьшык кызматка кото- 
руп коюшту. Ал жерде Мады байке белум баш- 
чы экен. Имамады Мамбетказиев адамгерчи- 
лиги, жигитчилиги мыкты, далайларга жар- 
дамы тийген, ажаат ачкан азамат эле. 9муру 
кыска экен. Бул жалган дуйнеден эрте кетти.

взунун 95 жылдык мааракесин белги- 
леп жаткан куттуу гезитибизге мен ушинтип 
келип калганмын. Албетте, ушул кут уялаган 
жамаатка кошулуп иштеп калганыма тагды- 
рыма чексиз ыраазымын.
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