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ЭЛ ЭМГЕКТЕН ЭОКЕРДИ
Өткөн жумада Бишкек шаарында
белгилүү коомдук ишмер, окумуштуу,
педагог Карыбек Молдобаевдии
бул дүйнөдөн өткөнүнүн бир
жылдыгы белгиленди. Кыргыз-Түрк
«Манас» университетинин “ Жал”
студенттик шаарчасында эскерүү
аземи өткөрүлүп, ага маркумдун өмүр
жолундагы үзөнгүлөш шакирттсри
баш болгон бир топ мамлекеттик
ишмерлер катышышты. Карыбек
Молдобаев жөнүндө «Мезгил
канатындагы өмүр» (авторлору:
Станбулбек Мамбеталнев, Абды
Сатаров, Артыкнай Сүйүндүков)
аталыштагы видеофильм корсотүлдү.
«Карыбек Молдобаев» атындагы
дарскана ачылды. “ Мезгил жана
озүм тууралуу ой жүгүртүүлор”
деген Карыбек Молдобаевдин
мемуардык китебинин бет ачары
өткөрүлдү. Кыргыз-Түрк «Манас» университетин ийгиликтүү студенттери
үчүн Карыбек Молдобаевдин неберелери тарабынан уюштурулган
«Карыбек Молдобаевдин стипендиясы» аталыштагы сыйлыгы, аталган
универсигеттин алдынкы үч студентине тапшырылды. Бул жөрөлго
ар жыл сайын Карыбек Молдобаевдин туулган күнүндө 14-ноябрда
тапшырылары айтылды. Эртеси Ала-Арча Мамлекеттик Мемориалдык
көрүстонүндө Карыбек Молдобаевдин келишимдүү эстелиги ачылды жана
“ Ал гын казмна” ресторанында аш-куран окутуу тамагы берилди. Ошол
куран окутуу аземинин алдында атайын ушул иш-чараларга катышыш
үчүн Түркиядан келишкен эки кесиптеш шакирттерине сөз берилдн.
Бири - Кармбек Молдобаевдин ректорлук мезгилинде анын орун басары
болуп ишгеген профессор, доктор Сейфулах Чевик, экинчиси - он жыл
бою Гумашггардык факультеттин деканы катары эмгектенген, кыргыз
билиминин артыкчылыгы тош белгисине татыган, профессор, доктор
Ильхан Шахин. Экөө тең Карыбек Молдобаев жөнүндө омоктуу эскерүү
пикирлсрин айтышып, аземге катмшкандардын көңүлдөрүн ыраазы
кылышты. Бул жерде, мына ошол эскерүү аземинде айтылган пнкирдин
бирөөсүн газета окурмандарыбызга жарыялан коюуну туура көрдүк.
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ЧОҢ САЛЫМ КОШКОН”
Урматтуу Карыбек Молдобаевдин үй- ушул университетке чакырылып чыгармачыбүлөсү, бир туугандары, достору жана келыкта иштешти. Бешинчиси, Япония, Америсиптештери, Түрк дүйнөсүнүн акылманы,
ка, Россия жана Батыш мамлекеттериндеги
аксакалы, даанышман окумуштуусу болгон
университеттер менөн байланыштар түзүлүп,
Карыбек Молдобаевдин бул дүйнөдөн кетилимий изилдөөлөр үзүрлүү жүргүзүлдү.
кенине, мына бул күндөрү бир жыл болду.
Карыбек агайыбыз раматылык болгондон
Убакыт ушунчалык тез өттү. Адамзаты
кийин анын коллегалары жана шакирттери
бул дүйнөгө келген бир конок. Бирок адам
Карыбек агайдын баскан жолун эстеп, Түрк
артында кандай из калтырат, бул өзгөчө бир
цивилизациясы жөнүндө сериал китептердин
маселе. Менин оюмча, Карыбек агай бизге
чыгышын колго алдык. Бул сериал китептер
зле эмес, бүтүн Түрк дүйнөсүнө ата сыяктуу
Тигкю СНМгаИоп 81исИез (Түрк цивилизацияболду, өрнөктүү мугалим болду, кеменгер
сын изилдөө) аталды. Мунун бирийчи томун
даанышман болду, ал ар дайым иштин көзүн
Карыбек Молдобаевди эскерүүгө арналып,
билчү. Агайыбыздын кыраакы көз карашы
жакында Стамбул шаарында басмадан чыменен Кыргыз-Түрк «Манас» университетингардык. Китепте Америка, Түркия, Кыргызде бир далай эл аралык деңгээлдеги иштер
стан, Казакстан, Кореядан, Япония жана
аткарылды. Бул эл аралык иштердин бирбашка өлкөлөрдөн 23 адис-окумуштуулардын
экөөсүн айта кетейин. Биринчиси, Карыбек
Карыбек Молдобаев жөнүндөгү эскерүүлөрү
агай Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин
жана Түрк цивилизациясынын орчундуу матүзүлүшүнө жана өнүгүү багытына чоң саселелерин изилдөөгө арналган макалалары
лым кошту. Экинчиси, балким, менимче эң
басылды. Бул китеп Стамбулдагы (Түркия) .
маанилүүсү, Түрк цивилизациясы изилдөө
Ишкерлер биримдиги тарабынан каржылаборборун негиздеп, ал жөнүндө эл аралык
нып басылды. Мындан тышкары «Түрк цивиөтө маанилүү иштерди аткарды. Ыраматылык
лизациясы жана Карыбек Молдобаев» атаагайыбыз Түрк цивилизациясына байланышлыштагы эл аралык симпозиумун уюштуруп
туу иштер университеттин түзүлүшүндөгү неөткөрүү даярдыктарын көрүп жатканыбызды
гизги максат экендигин бизге ар дайым айтып
айтып кетким келет. Карыбек агайыбыз бул
келди. Үчүнчүсү, дүйнөлүк жазуучулардын кадүйнөдөн кетсе дагы, анын жасаган иштетарын толуктаган Чыңгыз Айтматов Кыргызри мындан ары дагы уланарына ишенебиз.
Түрк «Манас» университетинин даанышманы
Агайыбыздын жаны бёйиштен орун алсын,
жана анын ардактуу профессору болушуна
үй-бүлөсүнө жана бир туугандарына көңүл
түздөн-түз таасир этти. Төртүнчүсү, дүйнөлүк
айтуу менен ыраазычылык билдирем.
деңгээлде таанылган белгилүү окумуштуулар

КЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА СӨЗДҮКТҮН
50 ЖЫЛДЫГЫНА АРНАЛДЫ
Кечээ жакында КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук
комиссия, Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Ош мамлекеттик университети менен биргеликте К.К.Юдахиндин 125 жылдыгына Кыргызча-орусча
сөздүктүн 50 жылдыгына карата «Мамлекеттик тил - мамлекеттүүлүктүн негизи»
аталышындагы илимий-практикалык конференция өткөрдү.

ВЕЕЬШЕ ЖУРНАЛИСТТЕР ҮЧҮН
СЕМИНАР ӨТКӨРДҮ
Өткөн жум ада ВееНпе журналисттерге «М М К үнүн мобилдүү технология»
Конференциянын жүрүшүндө универсиыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ардак грамодеген темада семинар-тренинг уюштурду. Тренингбасма ишине байланышкан
тет улуттук комиссиянын төрагасы Эгемберди
тасы менен комиссиянын бөлүм башчылары
А.Молдоканов, А.Ишеналиева, Ош шаарынын
Эрматовго Ош мамлекеттик университетинин
кы зматкерлердин баары на ачы к болду. Каалоочулар бир күн бою жаңы техэмгек сиңирген ишмери наамын ыйгарышты.
мэриясынын ардак грамотасы менен окуу-маанологияларды ж урналисттик иш м ердикте кантип колдонсо болору ж енүнде
Э.Эрматов «Мегаком» уюлдук компаниясынын
лымат борборунун директору А.Исманкулова,
атайы н л екц и я угуш уп, теори я ны практикада да колдонгонду үйрөнүш тү.
колдоосу менен улуттук комиссия чыгарган
комиссиянын жетектөөчү адиси Н.Асанбекова
С еминар-тренингди Казакстандан атайын келген белгилүү медиа адиси Назгүл
сыйланышты.
К.К.Юдахиндин «Кыргызча-орусча» сөздүгүн
Кожобаева алы п барды. Абоненттеринин жалпы саны 218 миллиондон ашкан
Ош облусунун ыйгарым укукгуу өкүлчүлүгүнө,
Пленардык жыйында ф.и.к. Н.Мапаева,
бул д үйнө лүк ком панияны н журналисттер үчүн да атайы н семинар уюштуруп,
Ош шаардык мэриясына, Ош мамлекеттикуниКР Президентине караштуу Мамлекеттик тил
окутканы каты ш каны келгендер үчүн өтө ж агы м дуу болду.
боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчыверситетине, Кыргызстан улуттук жазуучулар
Биз журналисттер үчүн мурда да көптөгөн иш-чараларды уюштуруп келгенбиз. союзунун Ош облустук бөлүмүнө, мамлекеттик
сы А.Молдоканов К.К.Юдахин жөнүндө, ф.и.д.
Бүгүнкү м аксаты бы з - медианы н ө күл д е р үж а ңы технологияларды өз иштеринде
тилди өнүктүрүү фондуна тапшырды. Ошондой
Ж.Элчиев орфография жана пунктуация
жөнүндө, «Кыргызтест» түзүмүнүн жетекчиэле улуттук комиссиянын төш белгилери жана
колдоно б илүүсүн кам сы з кылуу, көм өктөш үү эле. М ындай семинарларды дагы
ардак грамоталары тапшырылды. Конференциси Б.Топоева-Ставинская мамлекеттик тилди
өткөрө берм ечибиз, - д е й т ком панияны н коом чулук менен байланыш бөлүмүнүн
янын катышуучулары үчүн улуттук комиссиянын
өнүктүрүүдө «Кыргызтест» системасынын ролу
д иректору Татьяна Ш ахин-Б айло биз менен болгон маегинде.
жөнүндө
баяндамаларды жасашты.
11
аталыштагы
770
китеби,
«Кыргыз
тили»
газеАталган ком панияны н баш кы дир е кто ру Ернар Н акисбеков да бул иш-чарага
тасынын К.К.Юдахинге арналган чыгарылышы
Конференциянын жыйынтыгында сунушкатышып, басма сөз кы зм аткерлерин өткөн майрамы менен куттуктап, иштерине
пикирлер
айтылып, резолюция кабыл алынды.
катышуучуларга таркатылды. Ош облусунун
ийгилик каалады.
Сем инардын аягы нда ВееИпе журналисттер үчүн сый там ак жана шоу-проМайрамбек ТОКТОРОВ, "Кутбилнм"
грамма ую ш турду.

