Аялдар—коошдук
турмуштун активдуу
катышуунулары
И.

РАЗЗАКОВ,

Кыргызстан КП Борбордук Комитетинин биринчи секретары.
Онтябрдын тацында азаттыкка чыккан кыргыз а я л ы Совет бийлигинин колунан улуу укуктар алып, большевинтер
партиясы кврсвтквн кецири жолго т у ш т у . Б у л жол аны жаркыраган советтик жацы турмушка жеткирди.| Кыргыз аялынын мурдагы эрксиз абалынан к у т у л у ш у Номмунисттик партиянын жетекчилиги
астында бут кыргыз эли ээ болгон зц
зор жециштердин бири. Б у л жециш елкобуздв социализмдин
толук жана биротоло жецип чыгышына кыргыз аялынын да
активдуу турдв жана туздэн туз к а т ы ш у у с у н камсыз кылды.
Азыр зл чарбасы менгн маданиятта аялдар катышпаган бир
да тармак жок. Мамленеттик жана коомдук-саясий турмушту
да аялдардын катышуусуз т у ш у н у у кыйын. Азыр республиканын внер жайында иштеген жумушчулар менен кызматчылардын 41 процентин аялдар тузвт. Айыл чарбасында иштегендердин—52 проценти аялдар. Кыргыз аялдарынан о к у м у ш т у у .
лар жана инженерлер, врачтар жана мугалимдер всуп ч ы к т ы .
Кыргыз аялынын ири фабриката же заводго директор же башкы технолог болушу, тракторду, комбайнды же пахта теруучу машинаны башкарышы, ажал менен арбашып зн, татаал
операциялар жасашы же сахнада бийлеп, ырдашы азыр эч
кимди тац калтырбайт жана эч кимге зреен да керунбейт.
Бирок аялдардын у ш у л абалынын
канчалык
маанилуу
жана канчалык сонун экендигин толук т у ш у н у у у ч у н айрым
учурларда еткенгв кылчайып карап жана аны зеке салып
коюу же капиталиеттик, кез каранды влквлврдвгу аялдардын
турмушуна к9з чаптырып коюу артыктык кылбайт.
Октябрь революциясына чейин кыргыз аялдары
туташ
сабатсыз болушкан. Азыр болсо кат тааныбаган адам сейрек
учурайт. Совет бийлиги орногендун биринчи эле жылдарынан
тартып кыргыз аялдарынын сабатсыздыгын жоюу маселесине
бетенчо нецул бурулду. Кыргыз аялдарынын сабаттуулугу
жана алардын турмуштагы орду у ч у н болгон куреш айрыкча
кучтуу болгон. Аялдарды мурдагыдай эле окубаган жана карацгы абалда кармоого кызыккан бай-манаптар менен молдо
кожолор жана алардын таасиринен чыга албаган артта калган
адамдар кыргыз аялдары менен кыздарынын окуп билим алышына катуу каршылык кврсотушквн. Окууга втквн же активистка болгон аялдарды молдолор жана бай-манаптар бузуку
жана бети кара деп жарыялашчу. Бул аялдар
башкаларга
таасир тийгизбесин же угуттебесун деп коркнондуктарынан
аларды жамандап ушактоодон, ээн жерлерде коркутуп-уркутуудвн жана кордоодон, ал тугул уруп-согуудан же влтуруудвн да баш тартышкан эмес. Бирок кыргыз аялдары душмандардын каргашалык аракеттеринен коркуп токтоп калышкан
жок. 1926-жылдагы эл каттоо боюнча рееггубликадагы аялдардын 7,4 проценти сабаттуу болушкан. Азыр болсо аялдардын 97 проценти сабаттуу. Кыргыз аялдарынын жогорку
билимдуулврунун саны да жылдан-жылга квбвйуп бара жатат.
Эгер 1939-жылы мин аялдан бирев гана жогорку билимдуу
болсо. азыр миц аялдын ичинен он бири жогорку билимдуу^/
Мурдагы кыргыздардын вздврунен врач болмон тупг.^н,
алар врач деген эмне зкенин
угушпагян.
Алар эмчи-домчуларга корунушуп, бубу-бакшыларга багынышуучу. Азырк ы кыргыз кыштактарынын квбундв тврвт уйлвру. врачтык
же фельдшердик участкалар бар. Аида иштегендердин квпчулу-

гу — жергиликтуу калктын келин-кыздары. Республикадагы
врачтардын
тецинен квбу — 6 4
проценти аялдар. Ал эми
Америка Кошмо Штаттарында болсо аялдар врачтардын жети
эле процентин тузет^
Окуп билим алууга умтулуу, коомдук эмгекке жана ноомдук-саясий турмушка активдуу к а т ы ш у у кыргыз аялдарынын
кулк-мунвзун
взгвртуп, дуйнвгв нвз карашын нецейтти,
Азыркы кыргыз а я л ы аял жана зне гана эмес, колхозчу же
ж у м у ш ч у , врач же окумуштуу, инженер же мугалима жана
мамлекеттик же коомдук ишмер болуп эсептелет.
Кыргыз а я л ы ушундай улуу даражаларга жетненден кийин
аялга болгон мамиледеги жана уй-булв мамилелериндеги кал
дыктар озунвн взу эле жоюлуп кетет, ага каршы куреш
ж у р г у з у у н у н нажаты жок деп ойлоо, албетте, туура змее.
Аялдын ролуна баа бербестикти, ага фесдалдарча мамиле
к ы л у у н у кеп нерселерден байноого болот.
Кызылча менен пахта плантацияларында, тамеки менен
жашылчаларда жана фермаларда квбунчв аялдар эмгектени
шет; ал эми колхоздор менен совхоздордун башкаруу аппара
тында. эсеп-кысап жана соода кызматтарында болсо — небун.
ча эркектер. Мындай абал аялдардын бул кызматтарга жара'
багандыгы менен эмес, кеп жерлерде алардын ролуна баа бе
рилбегендигинен келип чыгат. Мисалы, Тянь-Шань областынын колхоздорундагы 49 старший бухгалтердин баары тец эр.
кектер, облаеттагы 242 эсеп-кысап кызматкерлеринин он бири
гана аял. Жумгал районунун колхоздорунда иштеген 40 зееп
кызматкерлеринин учво гана аял. Кеп жерлерде саанчылар —
аялдар, ал эми суттун эсебин алуучу адамдар — эркектер.
V
Кыргызстандын енвр жай ишканаларынын кыйласында
жергиликтуу улуттагы аялдар алигече аз экендигин жана
аларды тартуу у ч у н тийиштуу кецул бурулбай келе жаткандыгын да мойнубузга алууга тийишпиз. Кыргыз аялдарын
ишке тартууга, алардын мыкты иштеши жана есушу женунде ч ы н ы г ы камнордук керулгвн жерлерде алар змгектеги чыныгы эпдиктерди кврсотуп жатышат. Алима Усупова «Онтябрдын 40 ж ч л д ы г ы » фзбрикагында он жылдан бери иштейт.
Ал Валентина
Гагэноганын жолун жолдоп, артта калган
участкага мастер бплуп иштвагв былтыр июль айында еткен.
Анын вз ишин билгендиги жана суйгондугу, уюштургуч ишмерлиги квптвн бери артта налып келе жаткан участокту аз
зле убакыттын ичинде алдыцкылардын катарына кошту. Усу-(
лованын эмгегин вкмвт жогору баалап, аны Ленин ордениме

сыйлады. Нарыкдык Токон Фазылбзевэ да ишкер жана
тургуч кслин. 1949-жылдан бери В Л К С М атындагы фабща иштеп келе жатат. Ал жетекчилик кылган бригада
иунисттик змгектин бригадасы дегон жогорку наам у ч у н
виууде. Булар сыянтуу ендуруштун алдыцкылары болгон
ар республикада жуздоп саналат.
Бирон кыргыз аялдарын ишке тартууга жана алардын
ификациясын
котерууге
квцул
бурбаган
ишкпнада жок
змее.
Мисалы,
Фрунзедеги
ийруу-токуу
икасында мицден ашык аял иштейт. Алардын алтымыш
if эле кыргыз жана езбек аялдары. Эки мицден а ш ы к
• иштеген пенько-джут фабрикасында жузге жетер-жет|зле кыргыз а я л ы иштейт. Мицге ж а к ы н аял иштеген
•отаж фабрикасында бар болгону 43 гана кыргыз аялы иш|Кыргызстан К П Борбордук Комитетинин жакында болуп
1н III пленуму эл чарба Советинин жана анын башкармаынын, министерстволордун жана ишканалардын жетекчиин, партиялык уюмдарды внвр жайларына кыргыз аялын тартуу, аларды ишке уйрвтуу жана зндурушкв бекибоюнча атайын чаралар иштеп ч ы г ы п жана ал чараларишке ашырууга милдеттендирди.
Уй-буленун алдында
да аялдын
милдети
втв
чоц.
оир аял коомдук вндуруштвгу милдеттерин уй-булесу.нун
ындагы, знелик милдеттери менен айкалыштыра билууге
1иш. Балдар мекемелери жетиштуу болгон жана алар жаккштеген жерлерде аялдардын коомдук вндурушкв каты|иы да жакшы, алардын змгектери да вндурумдуу. Бирок,
тие каршы, республиканын кыйла жерлеринде балдар
мелеринин жетишеиздигинен змгекке жарамдуу квп аялуйде олтурууга мажбур болуп жатышат.
Балдар мекемелери республиканын коп колхоздору менен
йюздорунда да жетишеиз. Колхоздор менен совхоздордун
рында балдар бакчалары
менен
яслилеринин ж ы л бою
и шине
жана аларда маданияттуу, билимдуу, машыккан
(тердин иштешине жетише турган мезгил зчак эле жет'"щигине карабастан, алар сезонго карата
гана
иштешет.
"царды колхоз-совхоздун вндурушундв иштееге жарабаган
"li-картац же оорукчан аялдар тарбиялашат. Бул, бирин|®(н, колхоз-совхоз жетекчилеринин бул ишке баа бербегентери менен, экинчиден, республикада мектепке чейинки
(мелердин кызматкерлерин даярдоо маселесине эл агартуу
шерствосу такыр кецул бурбагандыгы менен тушунду'"(Т,
Колхоздордун ез кучтору менен балдар мекемелерин куруу
ig( да кецулдегудей змее. Мисалы, Тянь-Шань областында
(Пуздегу ж ы л ы колхоздордун каражаты менен 19 жерде
,нир мекемелери курулууга тийиш болсо, алардын бирве эле
^.|пган. Ош областында
курулууга
тийиш
болгон
86
].цр мекемелеринин З З у эле курулууда.
I.Балдар мекемелеринин тармагы жетишеиз экендигине каНстан биздин республикада алардын курулушу жылдан!-га узгултуккв учуроодо. Ошондунтан пленум республиI- ун партиялык уюмдарын балдар мекемелеринин курулум ж а н а алардын иштерине бетенче квцул бурууга милдети «рди.
с

пЦяддарды коомдук змгекке квбуреок тартуу жана алар" и т е к ч и кызматтарга квтеруу у ч у н орто жана жогорку
| жайларында аял кадрларын
даярдоону
кескин турдв
|а оыртуу зарыл) Пленум бул маселеге да кеп квцул бурду,
а ублинабыздын окуу жайларында кыргыз жана езбек
I- ары мурдагыга Караганда кеп окугандыктарына каран н, алардын окууга тартылышы азыркы замандын талапI- на эч жооп бере албайт. Республиканын квп мектепте>-1 кыргыз жана езбек кыздарынын окууну ар кандай cel-ip боюнча таштап кетиши у ш у л кезге чейин кала злек.
г. м Ош областынын мектептеринин онунчу класстарын
н вн он ж ы л мурда биринчи класска тушкен кыздардын 10
Мнти гана бутуруп ч ы г ы ш т ы . Калган кыздардын кебу ку'чберилген. Ушундай абалда аялдардын арасынан билим'3 *ана машыккан кадрларды даярдоону кецитуу жвнундв
В т сез козгой алабыз. Буга мектеп менен комсомол жана

кыздардын ата-знелери, айрым учурларда
боштук
кылган
кыздардын вздору да кунввлуу.
Айрым орто жана жогорну окуу жайларынын жетекчилери окууга жергиликтуу улуттагы кыздарды тартуу маселесине такыр квцул бурушпагандыгын да айта кетуу керек.
Кыргызстандын айыл чарба институтун жыйырма
жылдан
ашык мезгилдин ичинде бар болгону 50 гана кыргыз к ы з ы
бутуп чыккандыгы тац калбай турган жорукпу! Бул институтка быйыл бар болгону 7 гана кыргыз к ы з ы кабыл алынган. Университеттин, медициналык, политехникалык жана айыл чарба
институттарынын азыркы студенттеринин 13 проценти гана
кыргыз кыздары. Бетенче политехникалык институтта кыргыз кыздары ете аз окушат. Физкультура
институтуна
быйыл Ош жана Тянь-Шань облаеттарынан бир да кыз кабыл алынган змее. Бул болсо жогорку окуу жайларынын жетекчилери жергиликтуу улуттагы кыздардан кадрлар даярдоо маселесине эпсиз кайдыгер мамиле кылгандыктарын нергезет.
^ Б и з д е , тилекке каршы, илгерки феодалдарча кыз ала нач у у , калыц алып, кальщ беруу, кыздарды окуудан ажыратуу,
ж а ш кыздарга уйленуу, кеп аял алуу, паранжа жамынуу
сыянтуу осол адаттар али да болсо кала элек. Аларга каршы
курешуу ар бир ак ниет адамдын, баарыдан мурда коммунист,
тер менен комсомолецтердин жана активиеттердин ыйык милдети.^

Квп учурларда окуу жайларында же интернатта ж а т ы п
окуган кыргыз кыздарынын кыйласы ата-энелерибиз жана
ага-туугандарыбыз куйевге берип коюшат деп коркушкандыктарынан каникул убагында уйлврунв барбай коюшкан учурлары да бар.
^ Турмушка эскиче карап, баласынын келечеги жвнундв ойлобогон айрым жецил к ы я л
ата-энелер
каникулга
барган
кыздарын коркутуп-уркутуп жана зордоп-матап куйевге берген учурлары дагы эле кепу Муну айыл-ападагы эл-журт,
коммуниеттер менен комсомолецтер квруп турушеа да, байкамаксан болуп тим болуулары вта кечиримсиз иш. Мисалы,
быйыл куздв
медициналык
институтка Алай районунан —
Кутчаева Кайфа, Сузак районунан — Качыбекова,
Нарын
районунан — Арыкова Ишенбубу деген ныздар окууга кайтпай калышты. Себеби, аларды
ата-знелери
куйевге
берип
жиберишиптир. Б у л кыздар врач болуп чыкса алардын атазнелери менен ага-туугандарына жаман болот беле?!
Республикабыздын бир катар жерлеринде кыздарды ж а ш
кезинде эле куйевге берип жиберуу
али токтой элек.
Мисалы, етквн ж ы л ы Калинин районундагы бир эле Кум-Арык
мектебинен 17 кыз куйввгв узатылган — алардын кебу — жашы
толо элек
кыздар. Сталин
районундагы
«Ак-Суу»
колхозунан
Осмонкулов
Максут
8-класстын окуучусу Р.
деген ж а ш кызды ала качып кетет. Аны жоопко тартуу жвнундв сез козголгондо партиялык уюмдун секретарь! жолдош
Алымкулов анын таламын талашып олтуруп алат. Устубуздегу жылдын июль айында Ат-Башы районундагы Ленин
атындагы колхоздон бир топ кепкен жигиттер А. аттуу кызды
зордуктап ала качууга
аракеттенишет.
Кунвкерлерду
сот
жоопко тарта турган болгондо колхоздун председатели Ашырбеков жана парторг Ж у н у ш о в жолдоштор
колхозчулардын
жалпы чогулушунун атынан кунекерлврду бошотууну сурап
токтом чыгарып, сотту карай чабышат. Бул жетекчи адамдар ч ы н ы г ы боорукер болушеа кызга эмне у ч у н боорукерлин
кылышпайт?!
Жумгал районундагы Жацы-Арык сельсоветинин председатели Шамырканова «Совет» колхозунун 22 колхозчу аялын
чогултуп алып, бир тууганым уйленет эле, кайрылышкыла
деп бул аялдардын колун койдуруп, колхоздун кассасынан
8500 сом акча алып калыцга берген. Шамырканова сыяктуулар калыц алгандарга же калыц бергендерге каршы кантип куреше алат!
д Аялдарга
бай-манаптык
мамиле нылуунун
калдыктарына каршы курешууде сот жана прокуратура органдарынын
айрым кызматкерлери да жену жок боорукерлик кылып жатышат. Мисалы, устубуздегу жылдын август айында Тоц
районунан Сыдыкбаев Кадыр деген озунун бир тууганы менен
бирге 9-класстын окуучусу Б. ны ы#ч менен аялдыкка алуу-

га аракеттенет. Айласы кеткен кыз суйбвган немеге тийгенден нерв елвйун деп жардан кулап учат. Бирок влбвй калат.
Сыдыкбаевдер кыздын тируу экендигин квргвндвн кийин
анын артынан дагы к у у п женвшет. К ы з качкан бойдон квлгв
туше начат. Квл жээгинде дем алып жаткан адамдар кызды
куткарып калышат. Сыдыкбаевдердин иши эчак тергвв органдарына берилгендигиие карабастан, райондук прокурор
Утрекеев ар кандай шылтоолор менен кунекерлерду жоопко
тартпай келе жатат. Ж а ш кызга уйлвнгвндвргв Жацы-Жол
районунун прокурору да ото боорукер дешет. Ал да т у ш к в к
айрым
иштерди айлап созуп, анан
жоюп салат
экен.
Мындай абалдар Чуй, Б а л ы к ч ы , Лейлек райондорунда. Пржевальск шаарында да учурайт.
Республикабыздын партиялык уюмдары сот жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин иштерине контролдук кылууларын кучвтуулвру керек. Ал эми сот-прокуратура
кызматкерлери болсо кунвкврлвргв вздврунун боорукерлик
кылууларын биз аларга шериктештик деп карай тургандыгыбызды да эстеринде тутуулары зарыл.
Аялга феодалдык, бай-манаптык мамиле кылууга каршы
курешууда партиялык жана комсомолдук уюмдардын идеялык тарбия беруучу иштерин к у ч в т у у н у н да зор мааниси бар.
Б у л ишке аялдардын вздврунун активдуу катышуусу зор мааниге ээ. Тилекке каршы, аялдардан агитатор жана пропагандист болуп иштегендер эта аз. Мисалы, Киров районундагы
беш жуздвн ашык агитатордун он тврту зле кыргыз аялдары. Ош областындагы саясий жана илимий билимдерди таркатуу боюнча коомдун у ч минге ж а к ы н мучвсунун 245и гана
аял. 8з учурунда партиялык уюмдардын. аялдар бвлумдврунун,
алардын кызматкерлери менен квп сандаган активисткалардын феодалдык калдыктарга каршы жургузгвн аёосуз курвштвру сонун натыйжаларды берген. Аял активисткалары аялдардын алдында докладдар жана лекциялар окуп, аялга феодалдын мамиле кылгандар соттолгон процесстерде коомдук
айыптоочулар катарында суйлашквн. Биз алардын аялдар
арасында иштэа боюнча бай тажрыйбаларын пайдаланууга
милдеттуубуз.^ Ар бир партиялык комитетте аялдар активдери
тузулуп, аларды массалык-саясий жана агитациялык-пропагандисттин, уюштуруучу иштерге пайдалануу керек. 8ндуруштв мыкты иштеген жана коомдук ишке активдуу катышкан аялдар менен кыздарды тартынбастан партиянын жана
комсомолдун катарына кабыл алуу зарыл.
1 / Ф е о д а л д ы к калдыктарга каршы курвшуудэ комсомолецтердин милдети вте чоц. Республикабыздын айрым жерлеринде кыздардын клубдары иштеп, комсомолдук уйлвнуу тойлору атнврулуп жатат. Бирок, бул баалуу демилгелер бут республикам таркабай жатат. Буларды бардык жерлерге жайылтуу биздин комсомолецтердин колунан келе турган иш.
Кыргызстан К П Борбордук Комитетинин жанында болуп
втквн пленуму аялдар арасында иш жургузууну
кучвтуу
максатында Борбордук Комитеттин жана обкомдордун партиялык органдар бвлумдврунун алдында аялдар арасында иштвв боюнча сектор тузууну керек деп тапты. Аларга бвлум
башчыларынын орун басарларынын бири жетекчилик кылат.
Партиянын шаардык жана райондук комитеттеринин алдындагы аялдар советтерине секретарлардын бири жетекчилик кылат. Аялдар советтеринин башка жумуштардан бошотулган
жооптуу секретарь! болот. Кыргызстан профсоюздар Советинин

алдында да аялдар арасында иштве боюнча сектор тузуле!.
Комсомолдун борбордук, областтык, шаардык жана райондук
комитеттеринин алдында кыз-келиндер арасында иш алып
баруу боюнча комиссиялар иштейт. Аларга да комсомол комитеттеринин секретарлары жетекчилик кылышат.
Республикабыздын квп колхоздору менен ишканаларынын
алдындагы аялдар советтеринин иштери булардын колунан
квп нерселер келе тургандыгын далилдеди. Пленум аялдар
советтеринин иштерин активдештирууну партиялык уюмдардан талап кылды.
./Кыргызстан К П Борбордук Комитетинин Ш пленуму аялдарга феодалдык, бай-манаптык мамиле кылуунун калдыктарына каршы курвшууну кучотуудв партиялык уюмдардын
милдети жвнундв атайын токтом кабыл алды. Аны кыйшаюусуз аткаруу ар бир коммунист менен комсомолецтин жана
кыз-келиндердин вздврунун да милдети.
Себеби, аялдарга
феодалдарча мамиле к ы л у у н у н калдыктары аларга каршы
аялдардын вздеру катуу курешкендв гана, алар окуйбуз, кальщга сатылбайбыз, вз тецибизге, вз суйгвнубузгв барабыз,
токол болбойбуз деп чечкиндуу айтышканда гана кала тургандыгын биздин кыз-келиндер эстеринде бекем тутууларьц
зарыл.
Аялдар — коомдук турмуштун бардык тармактарына ак-i
тивдуу к а т ы ш у у ч у кубаттуу
куч
болуп саналат. Советтик
аялдардын эмгектеги чыгармачылык жана саясий активдуулу-;
гун мындан ары да жогору квтеруп, феодалдык калдынтаргаг
каршы катуу курвшуу — пар т иялык уюмдардын, ар бир ком-,,
мунисттин жана комсомолецтин ы й ы к милдети.

Ж а л а л - А б а д д а г ы механизация мектебин буткенден кийин комсомолка Халимахан Мамырзаева езунун туулуп
вскен к о л х о з у н а — А р а в а н районундары Сталин атындагы
колхозго иштееге келди. С Х С — 1 , 2 комбайны менен ал сезондо 120 тонна пахта жыйнап тапшыруу учун курешуп
жатат.
Улуу Октябрдын урматындагы в а х т а г а туруп, ал кунуне
3,5—4 тоннадан «ак алтын» жыйып жатты.
С у Р е т т в: X. Мамырзаева.
Е, Шестаковдун фотосу.

