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аэзаковдун кызматынан
Петр Пигалев жана ушул эле
айдалышына нетзинен уч
белумдун сектор башчысы Михасебеп болгон. Б я р я н ч м себеп,
ил Гаврилов учуп келишкен.
алтымышынчы жылдары СССР
Жамандыктын жакындап келаменен Кытайдын эки ара мамилетканын зирек Раззаков ой туюмунси ете начарлап кеткен. Мао Цзеда алдын-ала сезген, бирок сыртыдундун "Женьмин Жибао" гезитинан муну билтзген эмес. Баягыдай
не Сталинди жакгал жазган макалаэле жарык кабагы, курч, куйкум
сы "Правдага" которулуп басылы- тамашасы жана ийкем мамилесишы. ушундан улам, кытай элчилинен жазбай, москвалык уч терену
ги катышкан кайсы бир жыйында
ак нан, ак тузу менен тосуп
Хрущев "Ошончо эле Старый гаалат
Ошол эле куну
лош (Маону артынан "эски галош"
кечки саат алтыдечу) Сталинди аяп атса, анда эрда БКнын буйре
тек эле анын табытын
кецешмеси ачык
женетем!"
Пекинге
дел жарыяланып, Титов
десе, дагы бир
сез алат. Буга чейин эле
чукак жыйында
Кремлден атайын комиссия келип,
"Жолдош хирургреспубликанын ал-абапын аябай
дар...
адамдын
боорун
''текшерип"
"О
серьезных
алмаштырып сала
недостатках в работе ЦК КП Киргибаштадыиар. бу жакшы... Эми
зии по руководству народным
Маонун башын алмаштырып хозяйством и организационносалып бербейсицерби?!" дел, улуу
партийной работой" деген, кара
Кытайга тийишип, тантып суйлешу,
боек менен боелгон записка-кат даэки элдин ортосуна кез керуно чок
ярдалган эле. Сезунун аягында Тисалган. Ушундан улам, кылычын тов КПСС БКнын ошол запискасууруп, кыл чайнаган Мао, бабыр
катын окуп берген жана ошол кат
коншусун чайлал, тепсеп етчудей
боюнча талкуу журген. Талкуу
комдонуп турган. Мындай учурда
кундел-тундеп эки кунге созулган.
Хрущев жана Козлов сыяктуу шоИсхак Раззаковду Титовдун
винисттер учун, айрыкча Кытайга
кыйшык кезу (бир кезу жасалма
чектеш Кыргызстандын башында
болгон) бутага катуу алып
Раззаковдой ете тыц, ете чечен
калганын сезе баштаган Раззаковжана чечкиндуу адам эмес, алар дун куйту "достору" дароо езгеруп,
эмне десе, ошо деп, кол бала бокечээ эле анын артынан келекедей
луп бере турган адам ылайы1пуу
ээрчип, алды-артында кучуктей
болгон.
шыйпацдап журсе, талкуу учурунЭкттчт себеа, Раззаков вуз- да бардык кунеену ага шылтап,
дардагы кыргыз студенттеринин уренеек дебеттердей бурчсанын жетимиш, сексен процентке
бурчтан уруп чыга
кетерген. Орус меккелишкен.
телтерине кыргыз
Алтымыш
биринчи
алкуунун
тилин киргизген.
а
ягында
жылдын биринчи
май
Мектептерде бекер
БКнын
буйресу,
парады
адаттагыдай
ысык тамак беруу
Раззаков
мындай
эле Фрунзе
шаарында
башталган. Мындай
ары кызмат ордунээнбаштык'*,
Uiatid^ еткен. Эмге1<чи
да калууга болбойт
айрыкча
КПСС
элди мындай
бийин
деген чечим кабыл
БКнын секретары трибунадан тосуусу
алган жана бул чеКозловго
жаккан акырны женин,
андан
чимди кезексиз чаэмес. "Раэзаков сокырылган ппенумкийинки емур жолу бут
циализмдин саясадун
кароосуна алып
эле баткактуу болорун
тын жургузбей эле,
чыгышкан.
ойлоду бекен ошондо,
улут
саясатын
К р е м л д е
жургузул, башка рес- найран ниши?
партиялык уюштупубликалардан S
швшя^тшш^ руу
белумунун
е з г е ч е л е н е
башчысы Виталий Титов болсо,
баштаптыр" дейт. Аида Хрущев:
Кыргызстанда
п^тиялык
"Жакында Москвада
Буткул
уюштуруу белумунун оашчысы
союз/WK пленум болот. Союздук
Барпы Рыслаев болгон. Рыспаев
республикалардын баары келип,
аны агалап, тунегун сагалап, экое
отчет берет. Кыргызстандын
биерде дароо эле ага-инидей
*ханын" ошондо керебуз!" дейт.
болуп кетишкен. Эл арасында РазУ ч у н ч у себеп, Раззаковдун
заковдун кадыр-баркы ете зор, ете
езунун эле бир иштеп, бир журген
бийик болгондуктан, лленумда
достору аны артынан Кремлге
чатак чыгып кетиши мумкун деп
жамандап, кат артынан кат чууройлогон кыйды Титов Рыспаевди
тушкан. Раззаковду "атып" салыш езуне чакырып алып: "Эртец канучун, Кремлдегилерге бул эи сонун
ча адам суйлейт, эмне деп
^'дурмет" болуп берген.
суйлейт... ушуну эмитен тактап, таАйрыкча, Фрунзеде ар кандай
разалап алганыбыз жакшы. Кандай
шыбыш тарап калган эле. Хрущев дейсиз буга?" дейт. ^'Эи туура
сталинисттерди ар кандай шыл- дейм, Виталий Николаевич!"
тоо менен четтен шылыра баштаПленумда суйлей турган
ган имиш. Эми кезек Раззаковго кекишилердин
тизмесин
латкан имиш... "Эл айтпайт, айтса
тартмасынан алып чыккан Титов
бекер айтпайт".
"Кырктан ашык киши экен... УшуАлтымыш биринчи жылдын лардын ичинен Раззаковго жан
бешинчи майында Кыргызстан
тартыл суйлегенд^д у айтыл бере
Борбордук Комитетинин кезексиз аласызбы?". "Алмтте. Виталий
Пленумун еткеруу учун МоскваНиколаевич!". "Анда ошолорду каФрунзе рейси менен уч адам: КПСС
рандаш менен
белгилеп
БКнын
партиялык-уюштуруу
беричиз".
Кечкон
САКТАНОВ.
бвлумунун башчысы Виталии
Титов, анын биринчи орун басары
(Уландысы бар)
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