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«Дїйнєлїк адабият» аталган кытай журналы кыргыздын атактуу жазуучуларынын айрым 
чыгармаларын жарыялады. Басылма орун берген Чыўгыз Айтматовдун “Манас-Атанын 
ак кар, кєк музу”, Мар Байжиевдин “Кара курт” жана Султан Раевдин “Ит жашоо” 
аўгемелеринин алкагынан ары їч жазуучунун ааламына абай салганга аракет кылдык. 

ЧОКУНУ КЄРЇП ЧОЎ СЄЗ 
КАЛТЫРГАН АЙТМАТОВ

1975-жылы Улуу Жеўиштин 30 
жылдыгын белгилээрдин алдын-
да СССРдеги сыялуу, сыймыктуу 
“Огонёк” журналы менен бизде-
ги белгилїї “Кыргызстан мада-
нияты” гезити Чыўгыз Айтма-
товго согуш тууралуу очерк жа-
зууга буйрутма-сунуштама жол-
дошот. Балалыгы оттуу жылдар-
га оў келгенине, согуш темасын-
да жазып жїргєнїнє карап ошол 
кездердеги башынан єткєргєндє-
рїн, калктын кыяпатты жеўїїгє 
жеткирген кошумчасын баян-
дап бер дешет. Чыўгыз Айтма-
тов башында андайды жазуудан 

баш тартат. Айнып жїргєнї ме-
нен бир кїнї Шекерге баратып 
Жамбылдан бери Манас - Ата-
нын кош чокусун кєрїп эле кєп 
нерсени эскерип, кєўїлїндє бы-
шырып, айтчу сєзї арбын экенин 
тїшїнєт. Ошентип жашоосунун 
башталыш їзїмїн, бала Чыўгыз-
га байырлаш болгон шекерлик-
терди, ошондогу сезим-туюмун 
тизмектеген “Манас – Атанын 
ак кар, кєк музу” пайда болгон. 

Басылмалар шаштысын алып 
атып аягына чыккан чыгарма 
“Кыргызстан маданиятынын” 
1975-жылдын 1-майындагы са-
нына, “Огонёктун” №19 сан-
дуусуна чыгат. “Огонёк” ошол 
жылдагы эў мыкты очерк катары 
жазуучуга сыйлык да тапшырат. 

177 тилге оодарылып, 100 мил-
лиондон ашуун нускада 128 єл-
кєдє китептери чыккан Айтма-
тов кайсы бир кезде марати ти-
лине которулган чыгармасын 
карматышканда бул кайсы єл-
кєнїн тили экенине тїшїнбєй 
кєпкє сураштырган дешет. Кєр-
сє Индиянын кєптєгєн этносто-
рунун бири, аларда кичи эл са-
налган 20 миллиондой гана (!) 
калк сїйлєгєн тил экен. Кытай-
да болсо Айтматовдун чыгарма-
ларын 60-жылдардан тарта эле 
которуша башташкан. Бїгїнкї 
кїндє Кытай Чыўгыз Айтматов-
дун бардык романдарын єз тили-
не которгон жалгыз єлкє болуп 
саналат. 

КЄЗЇ АЧЫКТАРГА 
КЇЛГЄН БАЙЖИЕВ

Айтматовдой эле билинг-
вист-жазуучу аталган Мар Бай-
жиевдин “Кара курт” аўгемеси 
1958-жылы жазылган. Кайгы-
луу согуш жылдарын юморлуу 
сїрєттєп, “кєзї ачыктын” кєп-
чїлїктї алдап кємєчтєрїн жый-
нап, ага ишенбеген баш каарман-
ды да качан, эмнеден єлєєрїн 
болжолдоп, ага ишенбейин десе 
да ички сезими ийилип, акыры 
єлїмїн кїтїп кыйналып жашап 
калган аны мал алып келмекчи 
болуп барып Казакстандын та-
лаасынан кара курт чагып ал-

ганын, “єлгєнїм ушул экен” деп 
калганда курт чаккан чыпала-
гын кыя чаап жанындагылар 
аман алып калганын, “эми єлбєй 
калдымга” єткєндє “жаманды-
гыў али алдыда” деген кеп кай-
радан жыга чаап салганын, “кара 
курттун качан чагаарын кїтїп” 
кыйналбай аны кармап єзїнє єзї 
уусун сайдырып, акыркы саатын 
кїтїп жатканын, кокусунан да-
рыгер барып калып єлїмдєн ара-
чалап алганын, анан анын кара 
курттан єлбєй эле сексенден ар-
тып жїрєгї кармап бу дїйнєдєн 
кайтканын айтып берет. 

 Драматург катары да кїчтїї 
Мар Байжиевдин пьесалары Рос-
сия, Латвия, Литва, Эстония, 
Грузия, Азербайжан, Украина, 
Молдавия, Єзбекстан, Казакстан 
эле эмес, Германиянын, Польша-
нын, Румыниянын, Австриянын, 
Венгриянын, Швециянын, Кана-
данын, Финляндиянын театрла-
рында да ойнотулган. Ал Антон 
Чехов менен Жан Коктонун пье-
саларын которуп, Уильям Шекс-

пирдин “Антоний жана Клеопат-
ра” трагедиясын кыргызчалатып 
сахнага койгон. 

“КЇН КАРМАГАН 
БАЛАДАН” БАШТАЛГАН

 1989-жылы Кыргызстан Ле-
нин комсомолу сыйлыгына та-
тыган Султан Раевдин “Кїн кар-
маган бала” повести 1993-жылы 
Пекинде “Улуттук адабият” бас-
маканасы тарабынан кытай ти-
лине которулуп, басылган болчу. 

 Эл жазуучусун 2002-жылы 
Улуу Британиянын ханышасы 
Елизавета II жогорку деўгээлде-
ги иш-чаралардын бирине мей-
ман катары чакырганын, ага дїй-
нє жїзїнєн саналуу гана адамдар 
катышканын, тєрт жылдан соў 
анын "Акыркы керээз" спектак-
ли Англияда коюлуп, ВВС кана-
лында кєргєзїлгєнїн билебиз.

 Їч жыл мурун Султан Раевдин 
"Топон" романы Швецияда єт-
кєн дїйнєнїн 38 єлкєсїнєн 1600 
акын-жазуучу катышкан эл ара-
лык адабий конкурста биринчи 
орунду алгандыгы да белгилїї. 

 Жаркынай ЭРГЕШБАЕВА

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банк Башкармасынын 2019-жылдын 
30-сентябрындагы токтомдорунун 
талаптарына ылайык 
2020-жылдын 1-октябрынан 
тартып идентификацияланбаган 
электрондук капчык ээлери жана 
тєлєм уюмдарынын (уюлдук 
байланыш операторлору) агенттеринин мобилдик 
тиркемелерин пайдаланган идентификацияланбаган 
колдонуучулары тарабынан тєлємдєрдї жїргїзїїгє 
тыюу салуу ченеми кїчїнє кирет. 

Ушуга байланыштуу Улуттук 
банк 2020-жылдын 1-октябры-
на чейин идентификациялан-
баган электрондук капчыктар-
дын ээлерин жана агенттердин 
мобилдик тиркемелеринин 
идентификацияланбаган кол-
донуучуларын идентификация 
жол-жобосунан єтїї зарылды-
гы тууралуу эскертет. 

Идентификация жол-жобосу-
нан єтїї їчїн идентификация-
ланбаган электрондук капчык-
тардын ээлери жана/же агент-

тердин мобилдик тиркемеле-
ринин идентификацияланбаган 
колдонуучулары коммерциялык 
банкка/тєлєм уюмуна же анын 
агентине (тиешелїї уюлдук бай-
ланыш операторуна) кайрылып, 
єзї келип паспортун кєрсєтїї 
менен же сїрєттї салыштырып 
текшерїї же болбосо видео-
байланышты колдонуу менен 
аралыктан идентификациядан 
єтїїсї зарыл. 

2020-жылдын 1-октябрынан 
тартып идентификацияланба-

ган электрондук капчыктардын 
ээлери жана агенттердин мобил-
дик тиркемелеринин идентифи-
кацияланбаган колдонуучула-
ры боюнча бардык финансы-
лык операциялар токтой тур-
гандыгын белгилейбиз. Ошол 
эле учурда капчык ээлери/кол-
донуучулар їчїн аралыктан 
идентификациядан жана вери-
фикациядан єтїї їчїн єздєрї-
нїн электрондук капчыктарына/
агенттердин мобилдик тиркеме-
лерине кирїї, жеткиликтїї маа-
лыматты колдонуу, ошондой эле 
єздєрїнїн электрондук капчы-
гындагы/телефондун єздїк эсе-
биндеги балансты байкап туруу 
мїмкїнчїлїгї сакталат. 

Улуттук банк бардык су-
роолор боюнча тейлеген ком-
мерциялык банкка/тєлєм ую-
муна, тєлєм уюмунун агентине 
(уюлдук байланыш оператору) 
кайрылууну сунуштайт. 

Улуттук банктын 
басма сєз кызматы

АЛА-ТООДОН ААЛАМГА КАРАЙ

ЭЛЕКТРОНДУК КАПЧЫК ЭЭЛЕРИ 
ЖАНА МОБИЛДИК ТИРКЕМЕЛЕРДИ 

КОЛДОНУУЧУЛАР ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЖОЛ-ЖОБОСУНАН ӨТҮҮЛӨРҮ ЗАРЫЛ

Улуттук банк эскертет!

Бир туугандын биримдигин бузган бейишке кире албайт. 
(Хадис) 

Àêìàòòûí àòà-ýíåñè èøòåðèíåí 
àêû òºëºíáºãºí ýìãåê ºðã¿¿ñ¿í àëûï, 
¿é-òèðè÷èëèêòåðèíå äà ìóðäàãûäàé 
êº¢¿ë áºëáºé, òûíûìñûç îîðóêàíàãà 
êàòòàï æàòûøòû. Ñåáåáè, êºê¿ðºê 
ê¿÷¿ã¿ Àéíóðà îîðóï êàëãàí ýëå. 
Àíûí îîðóñó ê¿÷ºï, àãà òåç àðàäà 
êàí êåðåê áîëäó. Äàðûãåðëåð äà 
íàðèñòå êûçäûí ºì¿ð ã¿ë¿í ñîîëóò-
ïàé ñàêòàï êàëóó ¿÷¿í òàçà êàí êåðåê 
äåøèï, àòà-ýíåñèíåí êàí àëóóäàí 
áàø òàðòûøòû. Àéëàëàðû êóðóãàí 
àòà-ýíå Àêìàòòàí êàí àëóóíó ÷å÷è-
øåò. Àêñàòòû äà êîðêóòóï àëáàéëû äåãåí àòà-ýíå àëäûí àëà Àêìàò 
ìåíåí ñ¿éëºø¿øºò. Àêìàò êàðûíäàøû Àéíóðàãà êàí áåð¿¿ãº îøîë 
çàìàò ýëå ìàêóë áîëîò. Îîðóêàíàãà áàðûï, êàðûíäàøûíà êàí áåðãåí 
Àêìàò óêòàï êàëàò. Áèð îîêóìäà óéêóäàí îéãîíãîí Àêìàò, æàíûíäà 
îòóðãàí àïàñûíàí: 

- Àïà, ìåí ºëãºí æîêìóíáó? – äåï ñóðàéò. 
- Ýìíåãå ìûíäàé æàìàí ñºç àéòòû¢? – äåï àïàñû ÷î÷óï êåòåò. 
- Ìåí, Àéíóðàãà êàíûìäû áåðáåäèìáè... – Àêìàò òà¢ êàëà àïàñûí 

êàðàäû. 
- Æîê, ÷ûðàãûì, ýìè ñåí äà æàøàéñû¢, êàðûíäàøû¢ äà æàêøû 

áîëóï êåòåò. Ñåí, áºáºã¿¢ä¿ àðáàãàí àæàëäûí êûçûë ÷îãóí º÷¿ð¿ï, 
àæàë îîçóíàí àðà÷àëàï àìàí àëûï êàëäû¢... Àìàí êàëóóñó áèð Æà-
ðàòêàíäûí êîëóíäà ýëå, ñåíèí áèð òóóãàíäûê íàðèñòå òèëåãè¢äè 
æàðàòêàí êàáûë êûëûï, àæàë ìåíåí àðáàøêàí Àéíóðà¢äûí ¿ì¿ò îòóí 
æàíäûðûï, ºì¿ðä¿í ã¿ë ä¿éíºñ¿íº æîë à÷òû¢, - äåï êàðåãèíåí êóþëãàí 
êóáàíû÷òûí êºç æàøûí êóþëòà ýíå óóëóí êºê¿ðºã¿íº áåêåì êûñòû.

Êàí áåðãåíäå ºëºì ãî äåï ò¿ø¿í¿ï, áèðîê, êàðûíäàøûíûí ºì¿ð¿í, 
äåí ñîîëóãóí ºç æàíûíàí àðòûê êºð¿ï, ý÷ îéëîíáîé ìàêóë áîëãîí, æàí 
ä¿éíºñ¿ òàçà, áîîðóêåð óóëóí áîîðóíà êûñêàí ýíå êàðåãèíåí êóþëãàí 
ûñûê êºç æàøûí áèð òîïêî ÷åéèí òîêòîòî àëáàäû. 

Êàíäàé áîëãîí ê¿íäº äà, íàðèñòåíèí æàí ä¿éíºñ¿í, àðóó ñåçèìèí 
ý÷ íåðñå ìåíåí àëìàøòûðà àëáàéñû¢... Ì¿ìê¿í àð áèð àäàì ºç¿í¿í 
æàêûíäàðû ¿÷¿í ºç ºì¿ð¿í êóðìàíäûêêà ÷àëóóãà äàÿð áîëñî, àíäà, 
àäàìäàð Æàðàòêàí áåðãåí ºì¿ðëºð¿í áàøêà÷à ºòêºð¿øìºê áåëå... 

Áàêòûáåê ÈÌÀÌÀÄÈÅÂ 

Балалыктын баёо дїйнєсї 

САКТАП КАЛДЫҢ ШУМ АЖАЛДЫН 
ООЗУНАН, ӨМҮР БЕРДИҢ 

КАГЫЛАЙЫН, БИР ТУУГАН! 


