
Адамдын баскан жолу эненин кур-
сагынан башталат окшоит. 

Дуйнвдв жол тууралуу эмне деген 
каиа уламыштар жок. Аидай жомоктор-
дун эн эле бвлжл уусу жана адамзат ту-
куму менен эриш-аркак келатканы мы-
набул белем: 

.Илгери, илгери бир азамат жолго 
аттанып, аскасы оийик ашуудан, агы-
ны катуу дайрадан втуп тузенгв тушвт. 
Тушвру менен бетинде жазуусу бар 
уидеи ташты, ташты айланып кеткен 
эки айрылыш жолду кврет. Таштагы жа-
зууда: 

t - О азмз жолоочум! Окго Фарсац 
»1Н влет... Бирок мансал менен бай-
иска тунасьщ- Солго барсан ©зук 

елесуц... Бирок бакыт табасын— деп 
жазылып турат. 

Адамзат баласы алмуздактан бу 
кундерге чейин ушул эки гана жол ме-
нен емур арьггып, жашоо кезип кела-
тат. Кеоу... Кебу... Байлык менен бий-
лик кубалап кетишууде. Атым елее 
елсун, езум елбесем болду дешет. Деги 
бул дуйнеде елбеген ким бар болду 
экен!? ^ ^ 

Башын азал менен тозокко баилап 
бакыт издегендер..: ез бактысын эли-
нен издегендер аз турбайбы, атаганат. 
Ошондой аз... Жалган жашоодо жалын-
дай жанып, жарыктай куйуп еткен улуу 
инсан Искак Раззаковдун ж ы л д ы з ы 
Кыргыз асманында езгече балбылдап 
турат. 

* • • 

Баш темабызды бекеринен Искак 
жол деп атабадык. Кыргыз деп куйген 
ар бир азамат, айрыкча эл башкарам 
деген улан-кыздар учун Искак - жол -
табылгыс жол, дацгыр жол, дааныш-
ман жол дээр элек. Манастын 7 осуя-

•
гнын м ^ д а Искак Раззаковдун басып 
кем жолу, иши менен сезу, журум-ту-

руму бизге даяр улуттук идея болуп 
бермек экен. Бул жолго тушкендер эч 
качан адашпас эле. Бул жолго 
тушкендер эч качан элинен ажырабас 
эле. Бул жолго тушкендердун бактысы 
колдун кирине окшоп бир чайкам суу 
менен кошо кетуучу байлыкта да, бии-
ликте да эмес, элдин журегунде , 

,тубелуктуулукте калат эле. 
• • * 

Кыргыздзрга кут эки жолу тушкен 
дешет. Мындай ойд^ олуязаада жазуу-
чубуз Насирдин Баитемиров да айткан 
экен. Биринчи жолу кут - Юсуп Абды-
р^манов болуп тушсе, экинчи жолу кут 
- Искак Раззаков болуп тушуптур. Би-
рок тушкен KyTw кут сыягындаи кутуп 
ала албапбыз. Юсуп кандуу репрессия-
Да атылып жок болду. Искактын бар-
е ж а жетпедик. Ич тардыгыбыз, керал-
оастыгыбыз, элди экиге, жерди жетиге 
оелген былык-чылыгыбыз тубубузге 
жетиптир. Анда эмесе кезинде Искак 
газзаков менен узенгулеш иштешип, 
анын таалим-тарбиясын керуп 
всушкен замандаштарынын эскерме-
лерине дагы бир жолу кез жугуртуп, ой 
калчап керелу, окур^ан! ^ * ' 

РАЗЗАКОВДУН 
ИШМЕРЛУУЛУГУ 
ШМАТ МАСШЕШН 

а ш р м ш р и н Е Н 
tvii.t!!!^'^® кыргыздарды тундук жана 
б к п г ^ ' уруу-урууларга, жек-жаатка 
^пл!,;?®'^'^^ сындаган. алар зеки 

колдоп, жалпы улутка зыян 
^лтир^улер деп мыскылдаган. Андай-
био? ^^^^^ жактан артта калгандар, тар-
уинсы. маданияты жетишпеген кишилер 
жетекчилер деген. 

проблеманы албайлы. 
болобу. саясий-мамлекеттик 

иштерьи, адабият жана искусство болобу. 
лринципиалдуулукту. 

^мгерчиликти сактай билуудебу. акыл-
Р'"У»П'угубу же сезге чечеидигиби. 

эл^Ьашкаруудабы. жаштарды тарбияло-
"Д^у . кадрпарга, жалпы эле адамдарга 
^Уиумдуулугу, кец пейилдиги, сабаттуулу-
гу-маданияттуулугу жагынанбы, anfop, 
^ м оапасынын турмушунда кездешуучу 

Терек тушуиген. компе-
теиттуупугу бийик киши болгон. 

( т Ша^а^н J 

исквк 
БИРОК 

Аиткен менен бул улуу инсаныбызды 
тируусунде кадырлап, барктаи алоадык. 
кеп жылдар бою эсибизден чыг^ып кои-
дук Респуоликанынорчундууюоилеилик 
майрамдарына же болбосо учур-учурда 
элине келип эс алып кетуугв чакырууга 
жарабадык. 19 жыл четте жашап туруп, ез 
мекенине бир гана жолу келип кете алды. 

Биздин ете кейиштуу жагдайларыоыз 
- майдалыгыбыз, уруу-урууга. регионго 
белунген калдыктарыбыз, ичи тардыгы-
быз, Бул чон кемчиликтер эк оболу мам-
лекет башкарган жетекчилерге, интелли-
генциянын екулдвруие тиешелуу жана 
ошолордун жургузген саясатынан келип 
чыгат. 

Ш Ы Р Ш КАЧКЕЕШШН 
ВМЕРМШРИНЕН 

Искак Раззакович езу да кайсы жер-
денсиц, кимсин деп сурачу эмес, ишине 
гана жараша мамиле кылчу. иш женунде, 
элдин акыбалы женунде да так суйлешчу. 
И.Раззаковдун тушунда республика учун, 
элибиз учун, жерибиз учун эмне деген ма-
селелер чечилген жок! Отуз-Адыр кана-
лы... Мырзаке, Фрунзе. Баткен райондо-
рундагы кыска каналдар... Кыргыз Илим-
дер Академиясы ачылган. Ош-Фрунзе 
жолу, Тве-Ашуу туннели салынган. Моск-
ва комволдук-нооту комбинатын Казак-
станга курмак болгондо И.Раззаковдун 
чечкиид^лугу менен езу^зге курулган. 
Булар анын эмгектеринин бир гана чети. 

БИРОК 
Искак Раззаковичтин емурунун акыры 

аянычтуу бутту. КПСС БКда иштеген Л.Гу-
сев деген киши ачык эле минтип айткан: 
"Жолдош Качкеев, Кыргызстандыктар егте 
чон ката кетирдинер. Мындай адамды 
Кыргызстандан бошотуп, Москвага 
женетуунун зарылдыгы камча эле?.." 

П Г В Ш Й СЫДЫКбЕКОВДУН 
аСКЕРМЕАЕРИНЕН 

и.Раззаковдун учурунда эле "Манас-
тын" 1100 жылдыгынвткерууучун атайын 
комитет тузулгвн. 

Бугун чогулуш болуп, а киши суйлейт 
экен дегенде шаар езунен-езу жаркыи 
маанини кутуп, катыша албагандар кулаг-
дар болуп, катышкандар кайран кишинин 
акылман. чечендик касиетин баалап ке-
лер элек. Свзунун залкар терендиги, ак 
ман^дай чечендигинин кучу менен элди 
тартып, жорго аттай журчу. Залда чымын 
да учпай калчу мемиреп. Кезу жоодурап, 
залдын устун калкыта карап, сезун таап 
айткан, чебер суйлеп, маселени тике кою-
учу. Мына ошо тике коюунун кесепети да 
кандайдыр бир децгээлде езуне жук бол-
ду го, баштап жаткан иштерин ексутту го 
деп ойлойм. Анткени, ал кезде тап душ-
маны деген бар эле, эл душманы деген 
термин бар эле. Кишинин оозунан чыккан 
сезду аьу^ып, аны бутактантып, оц пикир-
ди терс пикирге аиландырып, кишинин 
атына жалаа жаап, кыйын ишкерлердин 
тамырына балта чаап турган адамдар бар 
учур эле. 

Мен жакшы эле кыйды кишинин сы-
рын билууге тырышкан кишимин, Искак-
тын бирееге кекенип, жаман ой ойлоп, 
бирееге кексактаганын байкаган жокмун, 
мен ушуну айткым келет. Бул чо^ адам-
герчилик. 

НУРИТДИН МУХИШНОВДУН 
ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 

Менин тушунугумдегу патриот деген 
КИМ? 03 камын оилоп, салабаттуу басып, 
салмактуу журген адам мен учун патриот 
эмес. Чыныгы патриот ез элинин гана жыр-
галчылыгын ойлобостон, ез элинин, ез 
мекенинин патриоту болуш учун регион-
догу елкелер менен да байланышын бе-
кемдеп чындоого бут аракетин жумшап, 
ез элинин аброюн дуйнелук масштабка 
кетеруш учун эмгектенет. И.Раззаков 
ушундай укуругун узакка таштаган адам-
дардан эле. 

Ш Ы ДИКДМБАЕШН 
аСКЕРМЕАЕРИНЕН 

Анын келиши менен республикада 
жацы динамикалуу кырдаал тузулген. 
И.Раззаковдун кадыр-баркы жалгыз гана 
партиялык жана советтик кызматкерлер-
дин арасында еспестен, эл менен интел-
лигенциянын арасында да ескен. Ал эко-
номикадагы, саясаттагы, маданият менен 
адабияттагы маселелерди эц билгичтик 
менен чече билген, ошондой эле ез оюн 
ачык, так айтып билдире алган. Бир сезун 
эки кылбаган так адам болгон. 

Биринчиден, ал эч качан езум билем-
дик кылып жалгыз чечим кабыл алган 
эмес. V 

Экинчиден, ал окуу маселесине, кад-
рларды тарбиялоо жана иштетуу маселе-
лерине ете маанилуу орун берген. 

Учунчуден, ал текшеруунун коюлушун 

- жоа 
жана кабыл алынган чечимдердин аткары-
лышын ар бир а т к а р ^ у ке^ештин аткаруу 
комитетинде так, ез убагында ишке ашышы-
на катуу талап койгон. 

КТАТЙПА КОНДУЧШВАНЫН 
ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 

и.Раззаковдун республиканын енугушу 
учун жасаган иштеринин дагы бир орчуну 
илимий кадрларды даярдоо, тарбиялоо бол-
ду. Ал киши жетекчиликте турган кезде рес-
публикада 8 жогорку окуу жай: КМУУ, Ош, 
Пржевальск пединституттары ж.б. ачылган. 
Орто Азияда 1 -болуп политехникалык инсти-
тут ачылды. 1953-жылдан баштап Москва, 
Ленинфаддагы борбордук ВУЗдарга конкур-
стан тышкары 110 орунга кыргыз жаштары 
учун лимит алган. 

Адамга жасаган мамилесин, иштев сти-
ЛИН езгече билчу. Таланты да кое билчу. 
Иштеги кемчиликтерди айтса да адамды ко^ 
доп, орой айтчу эмес. Адам касиетин баары-
нан жогору коичу. Искак Раззаков еткерген 
ар бир бюро университетке тете болучу. 

аДЬМИРА РАЗЗАКОВАНЫН (КЫЗЬЦ 
ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 

Ал Ата Журту женундеп/ ойлор менен 
жашап, катуу кусаланып, Кыргызстанга бай-
ланышкан езунун кубанычын да, кайгысын 
да бизден жашырчу эмес. 

Мен учун бул саптарды жазуу оор. Ант-
кени атам учун менин жан дуйнемде эч ка-
чан ечпей турган ыза - ез жумурияты учун 
керт башын сайып коюп, кызмат кылам деп 
журуп, урей учурган адилетсиздикке - ез 
Мекенин кербестен кез жумууга дуушар бол-
гону кецулумду эзип, кеку^кте жашай бе-
рет... 

CYiiYH КАРАЕВДИН ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 
Искак Раззаковдун 1969-жылы айткан 

сезу: 
- Мен капастагы кушмун. Сен ецдуу 

0збекстанга, Кыргызстанга баргым келет, 
эски досторума жолугуп, чер жазышкым ке-
лет. Бирок бул мумкун эмес. Уруксатсыз 
взбекстанга да, Кыргызстанга да бара ал-
байм... Уруксат керек... 

Ал кепке-кепке дейре ексуп ыйлады... Сен 
келгени бир топ жецилденип калдым. Мен 
жалгыз калдым. Жалгыздыктан еткен азап 
барбы? 

Искак учун ез жеринен да топурак б у ^ р -
бады, ceerV алыста калып олтурат. Ал езбек, 
кыргыз элине бирдей кызмат кылды, бул 
жаркын инсан эки элге тец таандык эле. 

НАСИРДИН ЕАЙТЕМИРОВДУН 
ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 

Кеп эле чоцдорду кердум. Канча жер ай-
далды, тел канча болду дей беришчу. Ал 
ЭМИ маданияттуу адам маданияттан баш-
тайт. Мал-жансыз, тамак-ашсыз кыйын ал-
бетте, бирок маданият мал эмес да. Ал киши 
так ошол маданияттан баштады. 

Мен Искак Раззаковичти эскерип отуруп, 
ал кишини учкан кометага салыштырам, куй-
руктуу жылдызга... Мындай жылдыз кылым-
дарда бир келсе келет, бирок келгенде да 
артындатабышмактуу, керунуктуужапжарык 
из калтырат. 

МИЦБЛЙ ЖАЛИАОВДУН ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 
1970-жылы сентябрь айында Искак Раз-

закович Москвадан уулу Эркин менен Фрун-
зеге, андан Лейлекке келет. Кулундуда то-
суп алып, анан ез ата конушуна - Тацатарга 
алып бардык. Жерге таазим этип, бата кыл-
дык. Искак аба маь^цайын жерге уч жолу тий-
гизип, балалыгы еткен жерди жыттап ееп кой-
ду. Анан кезуне жаш алып, мукактана ыйлап, 
ез жери менен коштошо алоай жатып, кош-
тошту. 

9х, чиркин турмуш десе! Эл кызматын 
етеп журуп, байлык максатын ойлобой, ал 
гана турсун, жок дегенде бир белмелуу уйге 
да ээ оолбой, у л ^ инсан чет жерде жер жаз-
данып кала берди. 

ШРИЙ БЕЛЯКТЫН ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 
Искак Раззаков базарларды, дукендерду. 

ооруканаларды, мектептер менен балдар ме-
кемелерин тез-тез кыдырып турчу. Бир куну 
дукен кыдырып журуп, тамак-аш азык-
тулуктерун кагазга оробой сатып аткандык-
тарына к ^ е болот. 

- Бир килограмм май сатып алсам, кан-
тип алып кетем? - деп сурайт сатуучудан. 

- Ал сиздин ишициз, - дейт сат^^у ке-
белбей, 

- Тартыцыз бир кило, - дейт Искак Разза-
кович. 

Шляпасына салдырып кете берет да. кеп 
етпей соода министри Чикеевди чакыртып, 
жацы шляпа сатып беруусун талап кылат. 
Кеп етпей дукендерде тамак-аш орогуч кагаз 
баштыкчалар пайда болот. Мындай мисал-
дар ете кеп. 

АРСТАНБЕК ААТЫМЫШБАЕВДИН 
ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 

Искак Раззаков чанда жаралуучу мамле-
кеттик ишмер. Искак кыргызды эч качан жер-

ге. урууга белген эмес. Бвлунуу, жарылуу 
ошол жер, уруу белгенден улам келип чы-
гат. бул Искактан кийин пайда болгон жу-
гуштуу илдет - трайбализм. 
MYKTAAbI AMAHQBAYH ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 

Кийин, бир нече жылдан соц. республи-
кадагы бузук, ушакчылардын кучеп турган 
убагында Искак Раззаковичтин устунен 
жалган жалаа арыздарды жазышып. ошон-
догу КПСС БКдан бригада келип. иштин ак-
карасын ажыратпаи, кучке салып кызмат-
тан бошоткон. Пленумда мен да сез алып 
суйлеп, сезумдун акырында: 

- Искак Раззакович, сиздин мындай абал-
га дуушар болушуцузга, биринчи иретте, 
езуцуз ишенип жогорку кызматка кетеруп 
журген азаматтарыцыз себепкер болду, -
десем, ордунан тура калып: 

- Туура айтасыз, - десе болобу. 
Искак Раззаковичке ал езу кетерген ки-

шилердин ушактаганын, жамандаганын 
керуп 1^йбвгвн жерим кул болду. 

МУХТАР АУЗЗОВДУН ЗСКЕРМЕЛЕРИНЕН 
Ташкентте Казакстан, взбекстан, Тажик-

стан, Туркменстан, Кыргызстандын чылк 
мыкчыгерлери, 1-секретарлары чогулуп 
жыйналыш еткерушту. Мен да катышып 
отурдум. 

Ушуларды бир сынап керейун деген ои 
келип, ар оиринин сезун байкап турдум. Ку-
наев баш болуп бешее чыгып суиледу. Виз 
ойлочу элек, Кунаевдин алдында чыга тур-
ган киши жок го деп. 

Бирок Раззаков чыгып суйлегенде баш-
калары караандабай калды, Тайбуурулду 
чапкандай эле болду окшойт. Бул кишиге 
тец келер жетекчи жок экен. Эй, кыргыздар, 
айылыцарда чайыцарды ичип о т ^ у п мак-
тап аткан жерим жок, адилеттик кылыш ке-
рек. Мен емуру кишиге кошоматтык кылып 
керген жан эмесмин. Анткени менин келе-
чегим, менин максатым, калемиме гана бай-
ланыштуу. А калемимдиэчким тартып алал-
байт. Мен ез кезум менен кергенду адилет 
суйлеп жатам. 

И.РАЗЗАКОВЛУИ ЧЕЧЕНЛИГИ 
ЖАНА ТААМАЙЛЫГЫ 

Искак Раззаков тубаса чечен, каракгы-
да кез тапкан, капилетте сез тапкан киши 
болгон. Ал ез эне тилинен башка орус, езбек, 
тажик тилдеринде туш жсууган. 

Москва шаарында 1959-жылы март ай-
ында КПСС БКнын кезектеги Пленуму бо-
луп жаткан. Кечки тыныгууда мейманкана-
нын 3-кабатында ресторанга тамак ичели 
деп барып калдык. Ал жерде Литаанын 
Компартиясынын БорбордукКомитетинин 1-
катчысы, мурдакы революционер А.С.Снеч-
кус отуруптур. Биз да столдон орун алдык, 
Бир маалда ал Раззаковго ыктаи берип: 

- Искак Раззакович, правда ли, говорят 
что киргизы руками кушают? - деп жылмай-
ымыш болду. 

- Да, да, все правда, даже суп руками 
кушают, разве есть люди которые ногами 
едят, - деди дароо И.Раззаков. 

Олтургандар дуулдап кол чаап жибе-
ришти. 

* * * 

1955-жылы куз айында Алматы шаарын-
да дыц жерлерди ездештуруу боюнча ма-
селеге арналган буткул союздук ке^ешме 
етуп, анын ишине Н.С.Хрущев катышты. Бир 
маалда Никита Сергеевич И.Раззаковго каи-
рылып: 

- Жолдош Искак Раззакович, сездун 
чынын айтынызчы, мына Казакстан быйыл 
мамлекетке 1 миллиард пуд эгин беребиз 
деп жатышат, ал эми Кыргызстан канча эгин 
бералат? - деп калды. 

- Никита Сергеевич, кыргыз. казак элде-
ри бир боордош, тууган элдер. Демек, кыр-
гыздар да ез боордоштору менен биригип. 
быйыл мамлекетибизге 1 миллиард 10 мил-
лион пуд эгин бере алабыз, буга кудурети-
биз жетет, - дегенде олтургандардын баа-
ры дуркуретуп кол чаап жиберди. 

Атактуу инсандын емурунде мыкдаи 
окуялар кеп болгондугун аитышат. 

* * * 

Искак Раззаковдун сеегу акыры ез же-
рине коюлду. Маркумдун тилеги анын бугун 
да кезутируу шакирттеринин. жердешт^и-
нин, элдин талабы менен ишке ашты. Бул 
боюнча республиканын президенти Аскар 
Акаевге терец ыраазылык билдире кетуу 
кажет. 

"АСАБА" ГЕЗИТИНИН 
ЛЕМИЛГЕСИ 

Урматтуу Мекендештер! Улуу инсан, 
кыргыз элинин атактуу уулу Искак Раз-
заковдун элесин туовлуккв калтыруу 
боюнча темвикудвй демилге менен чы-
габыз жана аны бутундей коомчулук 
колдоого алат деп ишвнвбиз. 

1. Искак Раззаковдой жалган эмес, 
анык баатыр адамыбызга Кыргыз Рес-
публикасынын Эл Баатыры деген наам 
(кезу еткенден кийин) ыйгаруу женунде 
кыргыз Республикасынын президенти 
Аскар Акаевге кайрылуу. 

2. Искак Раззаковдун эстелигин бор-
бор шаарыбыз болгон Бишкектин 
керунуктуу аянтына ориоттуруу. 

3. Искак Раззаковдун кунделуктерун, 
сездерун, замандаштарынын эс-
керуулер жыйнагын басып чыгарып. 
мектелтерге, элдин кекири катмарына 
окутуу, жайылтуу иштерин колго алуу. 

"Асаба" гезит рвдакциясы 


