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АЛГЫ СӨЗ

Урматтуу окурман, биз бир канча жыл илгери WWF-USAID 
долбоорунун алкагында жергиликтүү элдин катышуусунда 
экологиялык агартуу ишин баштаган элек. Алгач жөн кана сөз 
болгон илбирсти, аркар-кулжаны, эчки-текени, куштарды, жа-
ныбарларды, өсүмдүктөрдү коргойлу, жайыттарды курутпайлы 
деген чакыруу болгон. Ошол кезде мени угуп жаткан ар бир 
адамдын көз карашынан «А бизчи? Биз кантип жашайбыз, бизди 
ким коргойт, бала-бакыраны кантип багабыз?» - деген суроо-
ну байкагам. Ыссык-Көлдүн сырт аймактарында, башкача ай-
тканда Борбордук Тянь-Шанда жашаган элдин турмушу катаал 
климаттык шартта эле эмес, терең социалдык-экономикалык 
кризистин кучагында эле. Ал эми Борбордук Тянь-Шань, WWF 
долбоорунун изилдөөсүнүн жыйынтыгында, биологиялык ар 
түрдүүлүгүнүн байлыгы жагынан дүйнөдөгү 200 экологиялык 
региондун бири катары катталган. WWF-USAID долбоорунун не-
гизги максаты болсо, ушул табияттын уюткусу болгон Борбор-
дук Тянь-Шандын өзгөчө флора-фаунасын, экосистемасын сак-
тап калуу эле. Бул иш жергиликтүү калктын колдоосунда жана 
түздөн-түз катышуусунда гана ишке ашаарын түшүнүп, алгач 
мектеп окуучулары жана мугалимдер менен жаратылышты кор-
гоо багытындагы балдардын сүрөт конкурсун, ачык сабактарды, 
КВН уюштуруп, экологиялык театр түздүк. Мына ушул экологи-
ялык багыттагы иш-чарага ата-энелер, айыл тургундары алгач 
күйөрман жана көрүүчү катары келишсе, кийин алар өздөрү ко-
шулуп, экологиялык даталарды белгилеген чоң майрамдар өтүп 
жатты. Бул эл аралык масштабда белгиленүүчү «Биотүрдүүлүк 
күнү», «Илбирстин мекени экофестивалы» «Жер күнү», «Тоо 
күнү», «Токой күнү», «Суу күнү», «Коруктар күнү» жана 2013 
жылдан баштап майрамдулуучу «Илбирс күнү» болду. Мына дал 
ушул иш-чараларда биз ата-бабалардын мурасына кайрылып, 
мурунку менен азыркыны айкалыштырган экологиялык агар-
туу программасын түздүк. Ал конкурстардын номинациясын-
да - экология темасындагы акындык ырлар, макал-лакаптар, 
табышмактар, жаңылмачтар, ак-ийнек айтышуу, илбирс бийин, 
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суу бийин бийлөө, жомоктор, болумуштарды театрлаштырып 
аткаруу болгон. Мунун негизги максаты кыргыз элинин салт-
туу оозэки чыгармачылыгын жандандыруу аркылуу экологиялык 
аң-сезимди ойготуу эле. Совет доорунунан бери калыптанып 
калган табиятка болгон антропоцентристик көз карашты жоюу 
оңойго турган жок. Бул талкыкпаган эмгекти талап кылган, ка-
лың элдин катышуусундагы чоң иш болду, жана бул айылдар-
да системалык экологиялык агартуу ишине айланды. Бул иштин 
натыйжасында Сарычат-Ээрташ коругуна чектеш жана жакын 
жайгашкан айылдарда табиятка болгон талап-тоноочулук, бра-
коньерлик токтоду.

Алгач Ак-Шыйрак, Эңилчек, Каракол, Барскоон айыл тур-
гундары жогоруда айтылган экологиялык майрамдарды айыл 
ичинде өткөрүп келишсе, бара-бара айыл аралык, анан район 
аралык деңгээлде өтүп, 2015 жылы болсо бул айылдардан16 ки-
шиден турган топ өз өнөрлөрүн Россиянын Алтай Республика-
сында өткөн эл аралык «Илбирстин мекени» экофестивалында 
көргөзүп байгеге ээ болуп кайтышкан. Бул айыл тургундары «Ил-
бирстин достору» экоклубунун мүчөлөрү, башында мен жазып 
берген «Табият үнү» экологиялык сценарийдин негизинде театр 
коюп келишсе, азыр алар өздөрү экологиялык чыгармаларды 
жаратышууда. Бул биздин биргелешкен ишибиздин чоң жемиши 
деп эсептейм. Бул колуңуздагы «Экология элдин үнү менен» де-
ген элдик чыгармалар жыйнагы салттуу экологиялык аң-сезим-
ди ойготуу менен жаратылышты коргоо ишиндеги бирден-бир 
маанилүү багыт болгон экологиялык билим жана тарбия ишин 
жергиликтүү элдин катышуусунда илгерилетүү болду. «Табият - 
бул бабалардан калган мурас, муундардан алган карыз» деген 
улуу сөздү бул чыгармалар аркылуу дагы бир жолу тастыктап, 
бул китептеги чыгармаларга жана аны жараткан элиме туруктуу 
өнүгүү жана ийгилик каалайм!

Фарида Балбакова 
Жапайы жаратылыш дүйнөлүк фондусунун (WWF) 

Кыргызстандагы долбоорлорунун жетекчиси
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Сарычат-Ээрташ мамлекеттик коругунун башкы 
егери Курманалиев Өмурбек

БАЙЫРТАДАН ЭЛ ООЗУНДА АЙТЫЛЫП КЕЛГЕН
АК-ШЫЙРАК ЖӨНҮНДӨГҮ УЛАМЫШ

Биздин жердин «Ак-Шыйрак» деп аталып калган себеби 
ушул жерге адамдар жан багыштын айласын издеп келгенде, бул 
жерди жалаң кана ак кийик (аркар-кулжа) байырлап турган экен. 
Алардын шыйрактары ак, ак болуп көп сандаган үйүрлөрү жүргөн-
дүктөн бул жерди «Ак-Шыйрак» деп атап коюшкан. Ошондуктан 
биздин элдер, аркар – кулжа ыйык бул жаныбарды атпаш керек, 
бул жаныбар өз мекенин бизге бошотуп берген деп азыркыга чей-
ин өз урпактарына, ооздон-оозго өткөрүп айтып келүүдө. Ошон-
дон ушул күнгө чейин биздин бабалар, аркар кулжага аяр мамиле 
кылып келишкен.

1916-жылкы үркүндө Ак-Шыйрак эли Кытай тарапка үркпөй 
өз жеринде калышкан, аңчылык менен жан сакташып, аркар кул-
жанын төл маалында куут убагында атууга тыйуу салып, табиятты 
сарамжалдуу пайдаланып келишкен.

Эл озунда «Ак кийик кайыптан жаралган» деп айтылып кел-
ген. Ошол убактан тартып ак кийикти көп атса каргышка калат деп 
ырым кылып келишет. Айткандай эле бул чындык! Акыркы жылдары 
аркар-кулжаны жырткычтык, ач-көздүк жана жөн кана көңүл ачып 
эс-алуу үчүн кырып келген адамдар кайберендин каргышына ка-
лышып, арам өлүп кетишти. Бул кайберендин каргышы – бийли-
гиңди да байлыгыңды да карабайт!

Сарычат-Ээрташ мамлекеттик коругунун егери 
Бектемиров Жолдошбек

АК КИЙИК ТУУРАЛУУ УЛАМЫШ

Мергенчи күндөрдүн биринде ууга чыгат, жолу болбой жер 
кыдырып жүрүп отурса астынан козугалуу аркар кезигет. Аркарды 
атып жарадар кылып алат, аркасынан кубалап жүрүп отурса аркар 
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бир үңкүргө кире качат. Мергенчи аркасынан үңкүргө кирсе, бир 
кемпир кызы менен отуруптур. Кемпир мергенчиге туяка айран 
куйуп берет, мергенчи айранды ичип түгөтө албай коёт. Ошондо 
кемпир кайберендин ыйыктыгын айтып, туут убагында атпа, куут 
убагында атпа деп эскертип, сенин атың «Туяк» болсун дейт. Тыш-
ка чыкса үңкүр жалама зоо болуп калат. Ошондон бери ата-баба-
ларыбыз кайберенди ыйык тутуп калышат. Ак кийиктин кылын те-
белебей, отко салбай, ыйык тутуп калышкан. 

Эңилчек жергиликтүү кеңешинин төрагасы
Кылчыкбаев Кеңеш

БОЛУМУШ

Жогорку окуу жайын бүтүрүп, Ысык-Көл областынын Жети-
Өгүз районунун сырт өрөөнүнө ишке жолдомо алып, ал жерге ба-
рып иштеп калдым. Советтер союзунун учуру, сырт өрөөнүндө жа-
шап жайы-кышы колхоз-совхоздун малын баккан малчылар ар-кай-
сы кокту колоттордо жайлап-кышташат. Табигаты өтө кооз, жапайы 
жандыктар, өзгөчө аркар-кулжа, эчки-текелер өтө көп байырлаган. 
Ал жерде жашаган тургундар менен таанышып, алар менен бат эле 
камыр-жумур болуп кеттим. Элди медициналык жактан тээлеймин, 
ат менен жүрөмүн. Алар менен кез-кезде аңчылыкка дагы барып 
жүрдүм. 2-3 айдан кийин айылга ата-энеме жолукканы келдим. Ар 
кайсыны сүлөшүп отуруп, мен аңчылыка чыгып жүргөнүмдү, ал жерде 
кайберен көп экендигин айттым. Ошондо энем:

«Уулум сен аңчылыкка чыгып кайберенге мылтык сундурбай 
жүргүн. Сени кайберен эмизген, түн ичинде келип эмизчү, таңга 
жуук кетип калаар эле жарыктык. Сенин таятаң чоң мерген болчу. 
Бирок бир окуядан кийин мергенчилигин таштаган-деп» ал окуя-
ны айтып берди. 

Таятам мергенчи киши эле. Тоого чыгып кайберен атып, эти 
менен тууган-туушкандарды камсыз кылып турчу эле. Согуш ая-
ктап, эл дагы эле кыйналып, тамак-ашка оозу толо элек кези эле. 
Өзгөчө эт азыгы жок жаз мезгили, үзүмчулүк маал. Үйдү эт-аш ме-
нен камсыз кылуу үчүн таятам аңчылыкка чыгып кетти. Эки күндөн 
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кийин аябай чарчаган, сабыры суз келди. Олжосу жок! Энем эмне 
болгонун сурап калды. Ошондо таятам: – «Болду, мен эми эч ка-
чан мылтык кармабаймын жана аңчылыка чыкпаймын» – деп сөз 
баштады. 

Үйдөн чыккандан кийин тоого жетип, кырдан кыр ашып, 
бир нерсе кезигеби деп жүрүп отурат, бирок, эч нерсе ке-
зикпейт. Кеч кирип, тоодо түнөп калат. Эртеси эртең менен 
эрте туруп, өзү аң-чөнөгүнөн бери жаш кезинен билген тоону 
аралап кайберен издеп жөнөйт. Дагы эле эч нерсе көзүнө илин-
бейт. Ошонтип жүрүп отуруп арчаны аралап бир жайыкка чыгып 
барса, жайыкта жаңы туулган чаарчыгын эмизип жүргөн эликти 
көрөт. Оо, кудай берди, балдарымды сорпо-шилең менен кам-
сыз кылайын. Ырас болбодубу деп мылтыгын дүрмөттөп, элике 
сундурат. Ушул убакытта таятамдын кулагына элик сүйлөгөндөй 
болуп, мындай үн угулат.

«Эй, мергенчи, тарт мылтыгыңды. Көрүп турбайсыңбы, чаар-
чык жаңы төрөлүп, энесин ээмип жатканын. Мунун дагы жашоого 
укугу бар го. Сен канчалаган кайбереңдерди аттың, болду токтот 
эми. Сенин дагы жалгыз уулуң бар. Ошонун өмүрүн тиле. Экинчи 
мылтык кармаба дагы, аңчылыка чыкпагын. Болбосо, жаман бо-
лот!»

Кулагым чуулдап бир топто эсиме келдим дейт таятам. Эликти 
карсам чаарчыгын ээрчитип арчага кирип бара жатыптыр.

«Мен эми мылтык кармабаймын – деди таятам».
Ошол окуядан кийин таятаң бир жолу да колуна мылтык 

алган жок. Сен дагы мергенчиликке чыгып, кайберенге мылтык 
сундурба деди энем. Мен ошондо эстедим таятамдын колунда 
7-жашыма чейн чоңойдум. Короодо, бир бөлмө болоор эле. Ал 
бөлмөдө таятам өзүнүн усталык кылуучу аспаптарын сактоочу. 
Себеби, таятам ошол учурдагы жакшы жыгач уста эле. Ошол бөл-
мөнүн бир бурчунда жыгыч полкада толтура ок-даары жана бир 
мылтык илинип туруучу. Бирок, таятам ошол мылтыкты бир жолу 
колуна кармаганын көргөн эмесмин. Ал мылтыкты кийин менин 
атам малчы болуп иштеп жүргөндө алып келип, ошол боюнча түп 
орду менен жоголду.

Ал эми мен болсом, ошол энемдин сөзүнөн кийин аңчылыка 
барганды токтоттум. Учурда активдүү жаратылыш коргоочумун.
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ФАПтын жетекчиси, Ак-Шыйрак айылы
Ибраимова Фатима 

КОЗУГАНЫН КӨЗ ЖАШЫ

Көйкөлгөн көк шиберлүү капчыгайда,
Беймарал кайберендер жуушап жатты.
Энесинин жанында жаш козуга.
Эч нерседен капарсыз ойноп жатты.

Капчыгайда мылтык үнү жаңырды
Бир ок барып эне аркарга жаңылды.
«Тарс» деген үн менен кошо аттиң ай
Шум ажалдын коңгуроосу кагылды.

Энеси көк шиберде сулап жатты,
Көзүнөн мончок жашы кулап жатты.
Жанында жетим калган козугасы,
«Энекелеп» өз тилинде ыйлап жатты.

Кайберендин заманасы тарып жатты,
Көөдөнүн нечен ойлор жарып жатты.
Козугасын эне кургур кыялбай,
Булактап аппак сүтү агып жатты.

Мейли адам, мейли ал куш, мейли жандык
Баардыгына эне кымбат, эне ыйык!
Энелердин тамчы жашы тамбаса дейм,
Оо адамзат, ойлонгун эсиң жыйып!

«ИЛБИРСТИН МЕКЕНИ 2015» 
ЭКОФЕСТИВАЛЫ АК-ШЫЙРАК АЙЫЛЫ

Ар жыл сайын 23 октябрь эл аралык Илбирс күнүнө карата 
Борбодук тяньшанда б.а. илбис жашаган аймактарда WWF дол-
боорунун уюштуруусунда «Илбирстин мекени» экологиялык 
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фестивалы район аралык деңгеелде өткөрүлүп келет. Бул эколо-
гиялык фестивальга Жети – Өгүз районунан Ак-Шыйрак Каракол-
ка, жана Барскоон, Ак-Суу районунан Эңилчек айылдарынын эли 
жалпы кызыгуу менен катышууда.

Бул чыгарма кезектеги Ак-Шыйрак айылында өткөн «Ил-
бирстин мекени 2015» экологиялык фестивалына атайын жа-
зылып, Ак-Шыйрактыктар экологиялык театрда премьерасын 
коюп берген.

Турганбаева Гүлнара
Ак-Терек орто мектебинин кыргыз тил мугалими

1. «ЖЕР-ЭНЕНИН ЖАБЫРКАГАН БАЛДАРЫ»
(адабий музыкалык композиция)

Сахна ачылып музыканын-коштоосунда Жер-Эне чыгат.
Жер-Эне: Амансыңарбы балдарым!
 Жандуу жана жансыз асылзаттарым.
 Сыймык менен чакырып мен алайын,
 Оң жагымда Күнгөй Ала-Тоом
 Сол жагымда Тескей Ала-Тоом
Тоолор: Кементай кийипп калдайган
 Эки уулуң бизбиз Ала-Тоо
 Керемет кыргыз жерине
 Дайыма болдук Аска-зоо
Бүркүт: Сен болбосоң жеримдин көркү болбойт
 Шаншыган бүркүт учуп бийик конбойт.
Тоо эчки: Өзөндөн түнөк таап жашап келген,
 Тоо эчки суусар, илбирс, аюу болбойт
 Бугуну жада калса кумурсканы,
 Жер-Эне Ала-Тообуз дайым колдойт
 Жаныбарлар чогу ырдашат
 Алыскы жактан, Ак-Шыйрактан,
 Суу кечип биз келдик.
 Карыны жашты ойго салган
 Биз баян ала келдик.
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 Арманын айтабыз,
 Бул баян элге таасир этсе
 Жемиштүү кайтабыз.
Жер-Эне: Мен Жер-Эне кылым санап жашаган,
 Жакшысы да, жаманы өттү башымдан
 Жаратылыш жабыркаган ал күндү,
 Кеп кылайын анда уккун башынан.
Алып баруучу: Бакубат бейпил күн эле
 Бардык жан топур жүрдү эле
 Браконьер келип бир күнү
 Бүлүктү салып тим эле
 Мылтыктын үнүнү укканда
 Качышты баары жер, жерге
 Алаамат күндү кечирип
 Майышып турду Жер-Эне.
1 браконьер: Ат баспаган асканын
 Аралап бастык ак карын
 Акыбетибиз кайтаар дейм
 Атып алсак аркарын.
2 браконьер: Ат баспаган асканын
 Биз бастык аска таштарын.
 Олжолуу болуп кайтабыз,
 Баалуусун чапса капканым.
1 браконьер: Капканды мында саламын,
 Ак илбирс кармап аламын.
 Терисин сатып долларга,
 Байып бир жатып каламын.
2 браконьер: Байкатып койбой аа көрө
 Жашынып байкап туралык.
Алып баруучу: Көрүндү чоң бир караан жакын жерден,
 Бул жандык курч тырмактуу, күчтүү экен.
 Узун куйрук кара темгил тактары бар,
 Жер-Эненин зор уулу илбирс экен
 Чынында эки буттуу душмандардын
 Огу да, капканы да күчтүү экен
 Аярлап, бойкоо салбай капилеттен,
 Кабылды бул тузакка байкуш неме.
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Илбирс: Капканга байкабастан тузакталдым,
 Жумшайын кутулууга алдын баарын
 Кеч калсам эки буттуу душман келип,
 Анык ко аябастан жанды алаары.
Алып баруучу: Аңгыча күндүн бетин караан тосту,
 Ал кара куштун пири бүркүт болчу.
Бүркүт:  Өзүңдү тээ, бийиктен коро салдым
 Шашылып сени көздөй багыт алдым
 Браконьер капканына туш болдуңбу
 Амалын таап алардан куткар жанды.
Илбирс:  Амалым түгөнгөндөй бүркүт досум.
 Кутулууга канча аракет кылган жокмун.
 Кантейин бошонууга дарманым жок
 Мен эми бүгүн бармын эртең жокмун.
Бүркүт:  Өзүңдү көрүп туруп өткөн күндөн,
 Элеси келе калды көз алдыма.
 Оболоп учуп жүргөн жалгыз уулум,
 Чалынган браконьердин зор торуна,
 Кутулбай зөөкүрлөрдүн кан колунан
 Жалгызым узап кеткен өз тобунан.
 Сени да ажалга түртсөк деген,
 Чыкпаса экен ойлору эч оңунан
 Колумдан келген жардам аябаймын,
 Айласын тапсам сөзсүз кайрыламын
 Кабарлап азабыңды туш-тарапка
 Жардамга жандыктарды чакырамын.
Алып баруучу: Илбирстин кабарын уккан эчки,
 Жардамга, жубатууга жетип келди.
Тоо эчки:  Өзүңдөн оттоп жүрүп кабар алдым,
 Шашылыш сени көздөй багыт алдым.
 Капкандан бошонуунун айласын таап,
 Браконьердин ченгелинен куткар жанды.
Илбирс:  Тоо эчки, менде айла калбай калды,
 Капкандан күчтүү каруум, чыкпай калды
 Ары айландым,бери айландым бошонбодум,
 Мен эми бүгүн бармын эртең жокмун.
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Тоо эчки:  Абалың өткөн күндү эске салды,
 Козгоду өзөктөгү бир жарамды.
 Бир мерген улагымды аңдып аткан.
 Күлүк он жаш баламды тырпыраткан
 Окко учкан улагымдын, бир кыймылсыз
 Деми өчүп, денесинде жансыз жаткан.
 Ырайымсыз ары ташбоор ал мергенден,
 Жашоо үчүн жанды үрөп араң качкам.
 Кантейин колдон келээр аргам болсо,
 Башыңды бошотмокмун бул капкандан.
Алып баруучу: Азабын ак илбирстин уккан бугу,
 Маңдайына жардам үчүн келип турду.
Бугу:  Өзүңдөн бир аз мурун кабар алдым
 Шашылыш сени көздөй багыт алдым,
 Капастан бошотуунун жолун издеп
 Аман соо алып калсаң алтын башың.
Илбирс:  Жардамың тийсе кана бугу эне
 Бошоткус кишен тура ушул неме
 Бейажал өмүрүңдү күм-жам кылган
 Адамдар таш боор болот мынча неге.
Бугу:  Сөзүңдүн калети жок эч танбаймын.
 Илгерки окуядан кеп салайын
 Түбү Эне-Сай балдарымдын тукуму
 Уккандырсын өзүмө кол салганын
 Тукум курут болуп кала жаздаарда
 Ушул тоого байыр алып келгенмин.
 Өз убалың өзүңө деп эскерткен
 Кэби эсимде ал акылман эненин
 Байкашымча менин алым келбестей
 Башкалардан жардам издеп келейин.
Алып баруучу: Аюу угуп ак илбирстин азабын
 Келип калды берүү үчүн жардамын.
Аюу: Өзуңдөн эми кана кабар адым,
 Шашылып сени көздөй багыт алдым.
 Алп аюумун күчтүү жана зор балбанмын
 Амалын таап өзүңдү куткарамын
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Илбирс:  Аюу досум азаптан куткарып калсаң кана,
 Азаптуу бул жагдайдан чыксам кана.
 Баары келди жардам үчүн ыраазымын!
 А бирок табышпады эч бир айла.
Аюу: Адамдын амалынан чыгуу кыйын
 Табияттан адамдын күчү кыйын.
 Жаратым эске салды дартты козгоп,
 Баламдын оо андагы муңдуу ыйын.
 Адамдар андып салган бул капкандан
 Чыгарууга менин да күчүм жоктой
 Илбирс досум чындап шорго малыныпсың
 Келемин бир аздан соң акыл топтой.
Алып баруучу: Ошентип тоо жаныбарлары тоо эчкинин, бугунун, 
аюунун, бүркүттүн илбирсти капкандан бошотууга айла амалда-
ры калбай, улуу күчкө адамзат күчүнө баш ийип «Эми эмне кыла-
быз», «Эми кандай кылабыз» Деп турганда кыбыраган кумурска 
топту жарып мындай деди.
Кумурска: Теректей бой бергиче,
 Теменедей акыл бер – деген сөз бар элибизде
 Илбирсти боштондука чыгаруунун
 Бир кана жолу бар эми бизде.
Жаныбарлар:  Ал кандай жол, бачымыраак айта салчы бизге.
Кумурска: Кээ бир адам табиятты бүлүнтөт
 Кээ бири аяр карап кам көрөт
 Анткени жакшы жана жаман деген
 Адамда эки сапат бар өңдөнөт
 Андыктан браконьерлер, егерлер деп
  Аларды эки чоң топко бөлөт,
 Тең тайлашып туруштук бере алат.
 Браконьерлер салган ушул капкандан
 Илбирс досту егерлер куткара алат.
Жаныбарлар: Егерлерди браконьерлерден
 Ылгап билген бирөө эле
 Ар жандыктын сырын билген
 Ал албетте Жер-Эне!
Жер-Эне:  Туура айтасынар балдарым.
 Калдайган аска зоолуу Ала-Тоомдун,
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 Жаныбарлар жашоосуна күбө болдум.
 Жабыркатпай жандыктарын баалай билген,
 Коргочу уулдарым егер болду.
Алып баруучу: Жер-Эне тээ түпкүрдөн үн катканда
 Егер уулдары бачым келди.
 Карууга терең баткан капканды алып
 Илбирске боштондукту алып берди
Илбирс:  Ыраазымын жакшы адамдар мен силерге!
 Азаптан алтын башты куткардыңар.
 Бизге да жан ачыган болобу деп,
 Ыраазы мен кана эмес бүт жаныбар.
Егерь: Коргойун деп Ата-Мекен бейишти
 Тагдырыма талбас эмгек кезикти
 Табияттын жан сакчысы болууга
 Тандап алгам егерлик кесипти.

2. АВТОРДУК ЫРЛАРДАН КӨРКӨМ ОКУУ

ФАПтын жетекчиси, Ак-Шыйрак айылы
Ибраимова Фатима

Ак илбирс
Ак-Шыйрак жерин мекендеп
Аркар, кулжа, теке жеп
Жашап келет илбирстер
Эл достугун бекемдеп.

Шырп алдырбас шамдагай.
Абдан көрктүү жаныбар
Азайып бара жатпайбы
Урпактар үчүн сактайлы!

Болуп өттү бүткүл дүйнө форуму.
Бизге жакты дүйнө элинин жоругу.
Өркүндөп өс, ишиңерге ийгилик,
Баракелде Сарычат-Ээр-Таш коругу!
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«Жер-Эненин жабыркаган балдары» экотеатр Ак-Шыйрак айыл 
тургундарынын аткаруусунда

«Илбирстин мекени 2015» экофестивалынын көрүүчүлөрү Ак-Шыйрак айылы 
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«Жер-Эненин жабыркаган балдары» экотеатр браконьерлер Ак-Шыйрак 
айыл тургундарынын аткаруусунда

«Жер-Эненин жабыркаган балдары» экотеатр эгерлер Ак-Шыйрак айыл 
тургундарынын аткаруусунда
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Илбирсти коргоп сактайлы
Азайтып кордоп атпайлы
Биз эмес, кыргыз эли ай
Бөтөн эл коргоп жатпайбы!

Бактыгул кызы Алтынай, 16 жаш
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин окуучусу

Илбирс
Айбаттуу да, албарс тиштүү жаныбар,
Кармаганын куткарбаган жаалы бар.
Тоо кырааны, жаратылыш көркү бул,
Ким өлтүрсө, анда ал адам жаңылаар.

Ак кар, көк муз чокуларды мекендейт,
Ак-Шыйрак жергебизде кездешет.
Кийик, теке күн көрүүчү азыгы,
Шамдагайлык-жашоодогу бактысы.

Ак-илбирстер биздин того жарашат,
Ал илбирсти егерлер коруп карашат.
Эй адамзат! Жаратылышты коргойлу,
Мына эми илбирстер көбөйүп баратат.

Болот кызы Альбина, 16 жаш.
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин окуучусу 

Ак илбирс
Мекендеп келген тоолорду
Ак мөңгү баскан зоолорду,
Көркү болгон дүйнөнүн 
Ак илбрирсти коргойлу.
Сулуу келген келбети
Аска – Зоонун бермети
Кызыл китеп тизмегине,
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Киргизгени бекерби.
Жаратылышта азайып 
Келе жатат баарынан
Дүйнө эли тааныган 
Темгил ала тагынан.
Аска –Зоо анын мекени 
Азайганын билели
Келечекти ойлойлу.
Ак илбирсти коргойлу.

Ыксанова Аяна, 10 жаш
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин окуучусу 

Илбирс дос
Ала-Тоодо жашаган,
Ак илбирс деп аталган.
Ала-Тоону мекендейт,
Аркар кулжа кармап жейт.

Менин атам егерь,
Илбирс досту коргойт.
Ошондуктан илбирс көбөйүп,
Жаратылыш бизди колдойт!

Фарида эжеге
Жаратылышты коргойсуз,
Жаныбарларды ойлойсуз.
Ар дайым бизди сүйүнткөн,
Фарида эже сизди биз да ойлойбуз.
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Ак-Шыйрак негизги билим берүү жатак мектебинин окуучусу
Эмилбек кызы Алтынай 

Илбирс
Ак мөңгүлүү Ала-Тоодо жайгашкан. 
Ак илбирс арасында жашаган,
Ала-Тоого ажайып кооз көрк берген,
Арасында балдары бар оюн салган.
Илбирс кооздугуна суктанган,
Адамзатка таң калам.
Жөн гана кооздугун көрбөстөн,
Жөн гана кооздугуна суктанбастан.
Аны аябастан азапка салууда,
Аны аябастан көз жашына калууда,
Аны аябастан каарына калууда.
Адамзатка таң калам,
Неге мынча таш боорсуң адамзат?
Неге мынча ойлонбойсуң адамзат?
Келгилечи улуу болсоң адамзат,
Илбирсти сактайлычы коргойлучу,
Урпактардын келечегин ойлойлучу!

Мусакунова Индира, 12 жаш
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин окуучусу 

Ак-илбирсти коргойлучу!
Ак-илбирсти ардайым коргойлучу
Ак-илбирстин тукумуна кол салбайлы.
Ач-көздөнүп, атып салып мышыктарын,
Ак-илбирстин каргышына биз калбайлы.

Табышмак
Өңү дайым ак кара
Тырмагы курч, тиши курч
Зыяны жок эч кимге,
Жүрө берет өзү эле. (илбирс)
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3. Ак-Шыйрак командасынын табышмактары

Дүп, дүп, дүп, келет,
Дүпүлдөтүп ок келет.
Кыргыз калпак селп этет,
Айры сакал токтотот. 

(шамал, мөндүр, түндүк жабуу, бакан)

Дүбүр – дүбүр дүбүркан,
Дүбүркандан бууракан,
Бууракандан бугушкан,
Бугушуп терек жыгышкан.
Жаан – жаан жанаркан,
Колго түшкөн кедейкан.
Кул кулагын култуйткан,
Кулагы чунак норускан.

(каман, жолборс, аюу, бөрү)

Эшек кулак, уй мурун,
Жазы маңдай кургуруң,
Ача туяк казык бут,
Кескен өңдүү куйругун.

(элик)

Турук менен качат, 
Түнү дагы тынбай басат,
Тонон мерген болсо да,
Токтоно албай атат.

(бугу)

Жер алдында борколдой семиз.
(суур)

Шылдыр-шылдыр шылкыйган,
Колго түшкөн кедейкан,
Маңдайы кашка батыркан,
Кулагы чунак капыркан. (капкан)
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23 октябрь эл аралык Илбирс күнү 
Ак-Шыйрак айылында өткөн «Илбирстин мекени 2015» 

экологиялык фестивалы.
Эңилчек айыл тургундары койгон экологиялык театр.

1. Саламдашуу
Эзелтен элдин наркы экен,
Эсендешүү салт экен.
Абалтан кыргыз наркы экен,
Амандашуу шарт экен.
Ак-Шыйрактык ага туугандар, 
Турасыңарбы жалпы эсен?
Арык тукум элденбиз,
Ак карлуу тоону жердейбиз.
Эңилчек биздин айылыбыз,
Элден бир ыраак жашайбыз.
Эңилчек элинин атынан, 
Саламыбызды айтабыз.
Жандуу ысык салам!
Сары-Жаз биздин жерибиз,
Аскалуу бийик жерденбиз.
Бийик тоону мекендеген,
Илбирс жүргөн жерденбиз.
Жапайы жүргөн жандыктарды,
Коргоп дайым келебиз.
Биз да салымыбызды кошолу, 
Жаратылышты коргойлу.
Ырыс алды – ынтымак. 
Ынтымактуу бололу.
Илбирс күнүн белгилеп,
Майрам кылып жатабыз.
Табияттын сырларын,
Биз да үйрөнүп жатабыз.

2. Хор
Тоолору бийик бүркүт шаңшып жол жүргөн, 
Аска-зоолор асман тиреп көрүнгөн.
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Аяздуу кышта, жайы салкын жайда,
Элибиз малын багып эрденип күлгөн.
Күн чыгыш тарап, кытай менен чектешбиз, 
Мекенди коргоп, чек арачы элденбиз. 
Ашуусу бийик, жолдору татаал,
Кышы бою көчкү баскан жолдо басканбыз.
Ак карлуу мөнгү, тоолор менен курчалган, 
Илгертен эле Сары-Жаз деп аталган. 
Алыскы жерден, аз түтүндүү элден 
«Илбирстин мекени» фестифалга келгенбиз. 
Намысты коргоп, аракет кылып

;
 

Табиятты коргогонго салым кошобуз.

3. «Мергенчи адам жана Ак кабылан» жомогу
(Небереси менен чоң атасынын сүйөлөшкөнү)

Барсбек: – Чоң ата, Барсбек деп мени кимдин наамынан койдуңуз 
эле?

Чоң ата: – Илгери кыргыз элинде Барсбек деген баатыр болгон 
экен, ошондой баатыр жигиттерден болсун, кабыландай 
акылдуу, күчтүү, эр жүрөк, бет алган иштен тайманбаган 
эр жигиттерден болсун деп койгонбуз атыңды.

Барсбек: – Брасбек баатыр деген ким?
Чоң ата: – 7-кылымдын аягында 8-кылымдын башында Эне-Сайда-

гы «кыргыз кагандыгынын башкаруучусу» болгон. Кыргыз 
каганы Барсбек байыркы кыргыздын башкаруучу династи-
ясынан чыккан, атасынан эрте жетим калган, төрт бир туу-
ган болгон, тайган менен аң уулоону абдан жакшы көргөн.

Барсбек: – Чоң ата, жана кабыландай акылдуу, күчтүү, эр жүрөк, 
тайманбаган деген сөздү айттыңыз го, мага кабылан 
жөнүндө айтып бериңизчи? 

Чоң ата: – Макул, айтып берейин. Ал көлөмү жагынан чоң мышык 
сымалдарга кирет, «илбирс» деп коёт. Дене түзүлүшү, кый-
мыл-аракети мышыкка окшош, шамдагай жырткыч жы-
ныбар, териси кооз, сары же саргыч түстүү, кара темгил 
тактары бар жандык. Кабыландын сары түстөгү карала 
тактары бийик тоолуу, карлуу аска- зорлор арасында көп 
байкатпайт.
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Барсбек: – Чоң ата, эмнеге аларды мышык түркүмүнө киргизишет.
Чоң ата: – Себеби анын сырткы келбети жүрүм-туруму, аң- уулоо-

су ж.б кылыктары мышыктарга окшош.
Барсбек: – Чоң ата, алар чоңбу?
Чоң ата: – Чоң илбирстин денесинин узундугу 119-136 см. чейин 

жетет, ал эми куйругунун узундугу 80-105 см. чейин жетет. 
Салмагы 46-65кг.

Барсбек: – Чоң ата эмне үчүн илбирстин куйругу ушунча узун?
Чоң ата: – Балам, жогоруда айткандай, илбрис бийик тоолуу жер-

де жашагандыктан, таштан-ташка секиргенде, аң уулап 
жүргөндө анын куйругу чоң жардам берет, себеби дене-
син тең салмакта кармап, «рулдун» ролун аткарат.

Барсбек: – Чоң ата, анын балдарынын саны канчага чейин жетет? 
Чон ата: – ашып кетсе 2-3 кө чейин жетет.
Барсбек: – Балдары чоң болобу?
Чоң ата: – Жаңы туулганда 350-400гр дай болот. Өтө чоң болбойт.
Барсбек: – Балдары эмне менен тамактанышат?
Чоң ата: – Балдары кичинекей кезинде сага окшоп энесинин сүтү 

менен тамактанат, ал эми чоңойгон сайын этке кызыга 
баштап, акырындык менен ата-энеси менен бирге мергенге 
чыгып, майда чычкандан баштап чоң тоо жандыктарга чей-
ин; элик, каман, тоо эчкилер, аркар, жейрендерге кол салып 
алардын эттери менен тамактанганга үйрөнө баштайт. 

Илбирс сейрек кездешүүчү жаныбар. Саны жагынан өтө азайып кеткен.
Ошон үчүн «Кызыл китепке» киргизилген, ушундай балам.
Барсбек: – «Кызыл китеп» деген эмне?
Чоң ата: – «Кызыл китеп» – бул жоголуп кетүү коркунучу астын-

да турган жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрүн 
мүнөздөп жазылуучу расмий дакумент. «Кызыл китепке» 
киргизилген жандыкты өлтүрсө же кармап алса, атса, ал 
адам айыпка тартылат. Мисалы, сен кызыккан илбирсти кар-
мап же атып алса 500 миң сом айып пул төлөйт. Андан көрө 
ал акчага 100 кой сатып алып тынч оокат кылса болот да.

Барсбек: – Ой-ии көп акча төлөйт турбайбы?
Чоң ата: – Ооба, балам, азыр илбирске катуу көңүл бура башташты. 

Өкмөт тараптан колдоо көрсөтүлүп, көзөмөл боло башта-
ды. Болду балам, эс алалы.
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Барсбек: – Иий! Чоң ата, жомок, айтып бериңизчи?
Чоң ата: – Макул, анда сен кызыккан.

«Мергенчи адам жана Ак кабылан» 
жомогун айтып берейин.
(Сахналаштырылып коюлат)

Байыркы бир заманда бир күн алмашып түнгө айланганда, 
жердин үстүн көк басып, ай нурун чачканда бир байкуш кедей аң 
уулаганга чыгыптыр. Далай жерди кыдырып, чарчай келе жаткан-
да тоо башында оттоп жаткан уларды көрө калат. Улардын ширин 
этине кызыккан мерген, бир аз да болсо, напсисин тыйбады. Улар-
ды көздөй мылтыгын мээлеп туруп калды. Ошондо улар ботодой 
боздоп, минтип айткан экен: 

Жазыксыз эле балдарым,
Аябадың адамзаат. 
Жаштыгына алардын,
Карабадың адамзаат.
Башыбызды калкалап,
Зоого качсак койбодуң, 
Ачкүсөндөй жойлодуң.
Эй адамзаат, адамзаат.
Эсиң барда кайра тарт, 
Араздашпай жашайлы,
Ушул болсун биздин шарт. 

Улар мергенчини көз жашымды көрүп, жакшылыкка бет бу-
раар деп ойлогон. Бирок андай болбоду, кайра аны шылдыңдап 
берген жообу бул болду:

Эй уларым, уларым,
Кимге сенин убалың,
Боздомоктон какшагын,
Укпайт менин кулагым.
Канаттуудан сендейди,
Кем кылыптыр жараткан,
Бул адамзат пендеге,
Жем кылыптыр жараткан.
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«Мергенчи адам жана Ак кабылан» 
жомогу Эңилчек айыл тургундары койгон экологиялык театр

«Мергенчи адам жана Ак кабылан» 
жомогу Эңилчек айыл тургундары койгон экологиялык театр
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«Илбирстин мекени 2015» 
экофестивалынын көрүүчүлөрү Ак-Шыйрак айылы

«Илбирстин мекени 2015» 
экофестивалы Эңилчек айыл тургундары  койгон экологиялык театр
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Караколка айыл тургундары Жер эне ырын аткарышууда, 
«Илбирстин мекени 2015» экофестивалы 

«Суу бийи» Караколка командасы аткарууда 
«Илбирстин мекени 2015» экофестивалы
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Кайда качпа табамын. 
Таман тузак саламын,
Эгер ага түшпөсөң,
Колго мылтык аламын.
Не себеп деп сураарсың,
Эти ширин уларсың.
Эсен болсо бул башым,
Дасторкондо тураарсың.

Деп мылтыгы менен атып калды. Огу тийбей, улар аман-эсен 
качып кетет. Мергенчи огу тийбей калганына өкүнүп, чарчап-чалы-
кканынан эси ооп куржунун караса, бир сындырым кара нан ка-
лыптыр (аны жейт).

Эркек баласы жогуна жаман өкүнүп кайгырат. Эгерде эр-
кек балам болсо, мен келатканда атакелеп алдыман чуркап чыкса, 
чогуу мени менен аң уулап, үйгө сүйүнүп, дердеңдеп, чогуу келе 
жатышканын, аялы астынан күлүп-жайнап тосуп чыкканын, көз ал-
дына элестетип, көзү илинин уктап кетет.

Түшүндө аппапакай кабылан менен маектешип, ага арыз-ар-
манын төкпөй чачпай айтып берет. Анда кабылан мындай сөз ай-
тат: «Эгерде, сен ушул жолку аң уулаганың акыркы болсо, мен 
сага абдан чоң жардам кылам дейт. Ак батамды берем дейт». Ушул 
сөздү айтаар замат кедей эс-учуна келет да, ойгонуп калат. Мыл-
тыгын асынып тоонун аркы бетине ашып, дагы укмуштуу жардын 
түбүнө келсе, чыйкылдаган үндөр чыгат. Акырын бадалды ачып ка-
раса, кабыландын эки кичинекей баласы жатыптыр. Эмне кылаа-
рын билбей алаңдап эки жагын караса, оң жагында ушундай сулуу, 
турпаты келишкен чоң илбирс – атасы экен, эки көзүн адамдан 
албай тике карап турат, сол жагында болсо ушунчалык келбети 
сулуу илбирс – апасы экен, көздөрү жапжашыл тим эле арбайт, 
жеп ийчүдөй болуп. Бирок бир чети көзүндө ушунчалык жалооруп, 
кандайдыр бир сураныч «балдарыма тийбе суранам!» – деген сыя-
ктуу сезим тургансыйт. Кедей эмне кылаарын билбей, кетенчикте-
ди. Дене бою шалдырап, чекеси тердеп, мууну титиреп бошоңдой 
түштү.

«Жок, жок, коркпогула! Мен балдарыңарга зыян келтирбейм! 
Бала жокту мен деле түшүнөм, өз башымдан өткөн окуя.» деп 
буркурап ыйлап жиберди. Ошондо тигил экөө ийнине биринин 
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аркасынан бири сойлоп кирип кетишти. Кедей аман калганына 
сүйүнүп, үйүнө бөжөңдөп чуркап жөнөдү.

Мейли, ачкалыка деле көндүк, андан көрө аялыма барайын да, 
бардыгын айтып берейин. Түн талашып калган кезде үйүнө кайтып 
келсе, үйүндө чоң жаңылык болуптур. Ую тууптур. Ага сүйүнгөн аялы 
тим эле жанын жерге коё албай, сүйүнүп кудуңдап жүрүптүр.

Андан тогуз ай өткөндөн кийин байкуш кедей уулдуу бол-
ду. Мына, кудайдын боору ооруп, Ак кабыландын батасы тийип, 
уулу он эки жашка толду. Атасы тилеген тилек орундалып, бала-
сынын атын «Кабылбек» деп койгон болчу. Ошол акыркы аң уулоо 
түбөлүк эстен кеткис окуя болду.

Кедейдин иши оңолуп, жакшы жашап – дагы көп балалуу 
болду. Аң уулоону таштап, жер айдап, эгин сээп, бак өстүрүп, бал-
дарынын күнүн көрүп, кемпири экөө жакшы, бейкут жашоодо ка-
рышты. Ошонун баары «Ак кабыландын» батасы!

Ак-Шыйрак негизги билим берүү жатак мектебинин окуучусу
Эмилбек кызы Алтынай 

Илбирс тууралуу жомок
Илгери бир өткөн заманда, хан сарайда хандын кызы хан 

бийке жашаптыр. Ал ай десе айдай , күн десе күндөй, сулуу пе-
риште экен.

Ал бир күнү кедейдин баласын жакшы көрүп калат, бала да 
аны жакшы көрүп калат. Ал экөө баш кошмок боушат. Бирок ага 
кыздын атасы каршы чыгып, жез кемпирге барып баланы мышык-
ка айландыруусун суранат. Жез кемпир мышыктын канынан шарап 
жасап берет.

Баланы кыздын атасы коноко чыкырып, сыйлап шарапты 
берет. Бала шарапты ичип, чон мышыка айланып кетет. Аны көр-
гөн ханбийке мышыкты кучактап алып ыйлап көз жашын төгөт. хан 
бийкенин көз жашы мышыкка айланып калган балага тамат да, ал 
жаш тамчылары кара такка айланат, хан бийке да илбирске айла-
нып калат. Ошондон баштап илбирс биздин жаратылышта жашап 
калган экен. 
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Ак-Шыйрак негизги билим берүү жатак мектебинин окуучусу
Токтосун кызы Назбийке

Илбирс 
Барктуу экенсиң жаныбар,
Бүткүл дүйнө тааныган.
Ак илбирс деп таанышып
Көкөлөтүп барктаган.

Жар башында ойногон
Жаныбардын сулуусу.
Жактырып дүйнө коргогон,
Жансың ко Форум колдогон.

Ак илбирс атың өчпөсүн
Аркалап жылда көбөйсүн.
Балдарыңды ээрчитип,
Аскада сени көрөйүн.

Сулуу сымак келбетиң
Суктанат сага элдерим
Суурулуп чыгып аскадан
Сөз жок ко сени мактасам.

А илбирс дүйнөдө жок,
Сендей ыйык жаныбар.
Башка жандык дүйнөдө жок,
Сендей сулуу калы бар.

Мактасам сөз жетпеген,
Ак илбирс сага деген.
Суйкайып карап турсаң,
Ыр жазбай кантип турам. 
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23 октябрь эл аралык Илбирс күнүн майрамдоо, эң сулуу илбирстер 
жана мамалак Ак-Шыйрак айылы 2014 жыл

23 октябрь эл аралык Илбирс күнүн майрамдоо 
Ак-Шыйрак айылы 2014 жыл
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Ак-Шыйрак негизги билим беруучу жатак мектебинин директору: 
Абдыбекова Салкын Орозакуновна

Ак-Шыйрак
Жапжашыл болбосо да тоонун бети
Бозомтук тооң менен сен сулуусуң.
Тирелип арча кайын өспөсө да, 
Көөдөнүңө тарых катып жаткан
Ак-Шыйрак мен үчүн сен эң улуусун!

Асманыңда бий бийлешип булуттар,
Тоонун бийик чокусунда аппак кар бар.
Удургуп шамаалың улуса да,
Эшек-Арт корук толо кийигиң бар.

Күн чыгат тоо тараптан нурун чачкан,
Аскада уларларың үн алышкан.
Жайы аз, кышы узак Ак-Шыйрагым,
Келе жатат сынын жазбай кылымдардан.

Сагынам ызгаар суук шамалыңды,
Көбүктөнүп күр-шар аккан сууларыңды.
Сага деген арзуум ташып жанымдагы,
Сезимдерим жай бербей жалындады.

Бактыгул кызы Алтынай, 16 жаш
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин окуучусу

Илбирс 
Илбирс дагы алп жаныбар өзүнчө,
Арстандан шамдагайлык жагы бар.
Эгер кууса айбанатка жетмейин,
Жаны тынбай кармап жеген жаныбар.

Керек болсо аскадан да секирет,
Мышыкка окшоп тегиз түшөт төрт буту.
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Бир көргөндө дайым эсте калгандай,
Сүрдүү жана көрүнүшү айбаттуу.

Көбүнчө аскаларга жашынып,
Айбандарга билгизбестен кол салат.
Этин жейт да эч мергенге көрүнбөй,
Жар, таштарга жашынып жөнөп калат.

Кол чеңгели эниндей дар күрөктөй,
Баскан жерде оюлуп чон из калат,
Адис егерь ошол изди аныктап.
Илбирсти Эшекарттан таап алат.

Аска-зоону мекендеген күн өттү,
Күркүрөгөн үнү да бар айбаттуу.
Балдарына мээрим төгүп ээрчитип,
Кыраандыкка, аңчылыкка үйрөттү.

Мамбетова Аманкан 
эмгек ардареги, Барскоон айылындагы 

Э. Кендирбаев атындагы орто мектепте 
көп жылдар география жана биология мугалими 

болуп эмгектенген.

Жан дүйнөмдүн кайрыгы
Бала кезде көрүүчү элем,
Бака болчу көлмөктө.
Жаздын күнү чарчаганда,
Баруучу элек көлмөккө

Чабалекей уя салып,
Жашачу эле үйүмдө.
Уясын дагы бул досумдун,
Көрсөм деймин тирүүмдө.
Келгин кушка жаз келгенде,
Суктанышып карашкан.
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Кейип калам бул күндөрдө,
Адам кайда бараткан?

Бүгүн мына көптөрүнүн,
Чөнтөктөрү томпойгон,
Атып, сатып кайберенди,
Унаа минген койкойгон.

Таш боор адам илбирс атып,
Терилерин сыйрыды,
Сезим оту ойгонбойбу,
Аны кимдер буюрду?

Бугу-марал кете берди,
Тили жетпей буркурап.
Улактары жетим калды,
Тоо жаңыртып чыркырап.

Токтот адам! Эсиңе кел!
Эртең эмне кылабыз?
Мергенчилик кыла берсең,
Баарын кырып тынабыз.

Коёндорду, аюуларды,
Көрүп калба түшүңдө.
Каңырыгым түтөп жатат,
Коргоп койчу тирүүңдө.

Айтоор бүгүн таң каламын,
Эртеңки күн табышбак.
Асыл жерим чөлгө айланса,
Кайдан, кантип – табышмак?

Акын кантип ырлар жазат,
Торгой сайрап турбаса?
Сүрөткерлер боёк таппайт,
Улар маек курбаса.
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22-май эл аралык биотүрдүүлүк күнүндө Эңилчек айылында 
өткөн «Илбирстин мекени 2013» экологиялык фестивалы

Эңилчек айыл тургундарынан турган токой командасы 
койгон экологиялык театр.

Чолпонбаева Айгүл Эңилчек 
башталгыч мектебинин мугалими

1. Кичинекей балаты жомогу
Аткаруучулар:
Кичинекей балаты – Айгерим.
Эне карагай — Нурила эже.
Ата карагай — Аман аба.
Эс алууга келгендер – Рая эже, 
Балдары – Элизат, Чыңгыз.
Балатыны кыйып кеткендер – Ынтымак, Самат.

Карагайлуу тоонун арасында бир ажайып кооз, кичинекей 
балаты болгон экен. Ал балаты башка балатылардан өзгөчө эле. 
Эң эле кооз, бутактары текши, кийген жашыл көйнөгү өзүнө куп 
жарашкан, өзү да назик, татынакай сулуу эле. Кичинекей бала-
ты өзүнүн таза балалык сезимдери, ойлору, үмүттөрү менен жа-
шап келет. Ошол ойлорун, үмүттөрүн жанындагы асман тиреген 
бийик-бийик карагайлардан болгон атасына, апасына айтып тең 
бөлүшчү экен. Кээде өзүнө ыр чыгарып, ырдап да жиберчү.
Кичинекей балаты:

Мен кичинекей балаты 
Карагайдын баласы.
Жашыл көйнөк кийемин,
Жарашыгын карачы!
Апа, мен чын эле кооз, сулуумун ээ?
Карачы жашыл – көйнөгүмдү.

Эне карагай:
Ооба балам, сулуусуң, көйнөгүң да жарашат.

Кичинекей балаты:
Атаке мен качан чоңоём, силердей болуп бийик, узун бо-
ломбу?
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Ата карагай:
Чоңоёсуң балам, шашылба. Биздей бийик карагай да бо-
лосуң.

Кичинекей балаты:
Батыраак чоң карагай болгум келип жатат.

Ата карагай:
Балам, андан көрө амандыгыңды тиле. Аман-эсен өсөйүн 
де. Боору таш, ырайымсыз жаман адамдардан сактасын. 

Кичинекей балаты:
Боору таш, ырайымсыз деген эмне? Жаман адамдар да 
болобу? Апаке! . .

Эне карагай:
Ооба балам. Боору таш, ырайымсыздар күнүмдүк жашо-
осун гана ойлогондор.

Кичинекей балаты:
Аа, алар бизге эмне жамандык кылышат?

Эне карагай:
Жаныңдагы дүмүрлөрдү көрүп турасыңбы?

Кичинекей балаты:
Ооба.

Эне карагай:
Мына ошолор сага окшогон татынакай, балатылар, бийик 
карагайлар болчу. Адамдар балта менен кыйып кетишкен. 
Мына ошолор таш боор, ырайымсыздар. 

Кичинекей балаты:
Ии, апаке мен коркуп жатам. Мени да кыйып кетишеби? 
Мен бийик болуп өспөй каламбы?

Эне карагай:
Коркпо балам, кудай сактасын.Токойчу бар эмеспи.
Ой адамдар келе жатышабы?
Эс алууга келе жатышкан го, – деди атасы.

Кичинекей балаты:
Атаке бизге тийбейби. Коркуп жатам.
Бир үй-бүлө баягы кичинекей балаты турган жерди тан-
дашып, ушул жерге эс алалы, кооз жер экен дешип туруп 
калышат.
Алар кеткенден кийин кичинекей балаты абдан сүйүнөт.
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Кичинекей балаты:
Атаке, апаке булар абдан жакшы адамдар турбайбы. Бал-
дары да жакшы экен. Менин бутактарымды жумшак кол-
дору менен сылап кетишти.

Эне карагай:
Ооба жакшы адамдар экен. Адамдардын баары ушундай 
болсо кана!
Арадан көп күндөр өтөт. Кыш да келет. Бир күнү баягы ки-
чинекей балатыны кырсык тооруйт. 
Балаты коркуп жүргөн таш боор, ырайымсыз адамдар токой-
го келишет. Алар жөн келбестен колдорунда балта бар эле.

Эне карагай:
Ой кокуй адамдар келатабы?

Ата карагай:
Кандай адамдар болду экен?
Колдорунда балта бар экен. Кудай сактай көр.

Кичинекей балаты:
Ий, мен коркуп жатам. Бизге тийбесе экен.
деди кичинекей балаты. 

Балтачан адамдар:
Оо чиркин! Ажайып кандай кооз жер ээ!
Баглан козуну сойдуруп коюп, көк шиберде жамбаштап 
жатса кандай сонун ээ!
Кийин келип эс алып кетебиз андан көрө жумушубузду 
бүтүрөлү.
Оо мобул карган карагай канча жылдан бери өсүп жатты 
экен. Жоон экен карачы тилдирсең толтура тактай чыгат 
да, жайында келип кыйып кетели.
Ой-ий, мобул сонун балаты экен. Карачы тим эле кооз, 
сулуу, бутактары да текши экен.
Кел ушуну кыялы. Балдарым көрүп, сүйүнсүн.
(алар балатыны кыйып кирет.)

Кичинекей балаты:
Оо адамдар, мага тийбегилечи, мен кичинекеймин да.
Апаке менин өмүрүмдү кыйганы жатышат.

Эне карагай:
Алда каралдым ай, жардам бере албайм да.
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Кичинекей балаты:
Кош апаке, атаке!

Ата карагай:
Наалат силерге, каргыш тийген адамдар!
– Жапжаш балатыны кыйганга колуңар кантип барды, таш 
боор адамдар!
Ошентип таш боор адамдар кичинекей балатыны кыйып 
кетишти.

Кичинекей балаты:
БАЛАТЫНЫН КАРГЫШЫ
Балтачандын баласындай,
Балтыр этим толо элек.
Балаты элем, баё элем,
Бал уйкуга тоё элек.
Жайдыр-кыштыр жашыл токум, 
Жарашчу эле боюма.
Ажал тооруп жүргөндүгүн, 
Албаптырмын оюма.
Жылаан болуп жылып келген, 
Туйбаптырмын кырсыкты ай! 
Жарк – дей түшүп балта мизи, 
Жаным чыкты чымчыктай. 
Балтачандын мендей болуп,
Көлдөп калсын көз жашы.
Баласы эмес, анда эмне айып, 
Балтачандын өз башы.

2. Токойлордун акыйнек ыры.
Бийик өскөн дарактар менен жапыз өскөн 
бадалдардын айтышы.
Ак кайың менен Чычырканак
Карагай менен Арча
Терек менен Ит мурун

Ак кайың: Тикенегиң тирмийген, 
 Чычырганак сенсиңби?
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«Токой жердин өпкөсү» Эңилчек айыл тургундары  койгон экологиялык 
театр 22-май  2013 эл аралык биотүрдүүлүк күнү Эңилчек айылы

«Кичинекей балаты жомогу» Эңилчек айыл тургундары  койгон экологиялык 
театр 22-май  2013 эл аралык биотүрдүүлүк күнү Эңилчек айылы



40

 Терип жесе мөмөсүн,
 Колду сайып канатат.
 Айтпа ачуусун тил кууруйт,
 Ушул сенин мөмөңбү?
 Акыя, акыя, акый-акый акыя!
Чычырканак: Тикенегим тирмийсе,
 Душманымдан коргоном. 
 Ачуу болсо эмне экен,
 Дарылыгым көп экен.
 Көйрөңдөнүп тийишпей,
 Ары тургун ак кайың.
 Акыя, акыя, акый-акый акыя!
Ак кайың: Кыз жибектей созулган,
 Сулуу дарак аккайың 
 Бутактарым ийилип 
 Жалбырагым жашарып 
 Көрктүү дарак мен болом.
 Акыя, акыя, акый-акый акыя!
Чычырканак: Сулуу дарак менмин деп,
 Мактанасың өзгөчө. 
 Кыш келгенде бүрүшүп,
 Жалбырагыңдын бири жок, 
 Тарбайып жылаңач каласың.
 А мен болсо кышында 
 Мөмөлөрүм көрк берет,
 Ошондо бышып жетилет.
 Акыя, акыя, акый-акый, акыя!
Карагай: Ушу турган арчанын,
 Боюу кыска кыйшайып,
 Чаржайыт өсөт тарбайып.
 Аластоого керек деп, 
 Ары-бери өткөндөр, 
 Сындырып кетет каржайтып.
 Мендей болуп узун болсоң,
 Колу жетпейт эле да. 
 Акыя, акыя, акый-акый, акыя.
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«Илбирстин мекени 2013» экологиялык фестивалынын көрүүчүлөрү, 
22-май  эл аралык биотүрдүүлүк күнү, Эңилчек айылы

«Токой» командасы, «Илбирстин мекени 2013» экофестивалы
22-май   эл аралык биотүрдүүлүк күнү, Эңилчек айылы
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«Аккан суу жомогу» 
Эңилчек айыл тургундары койгон экологиялык театр

«Аккан суу» командасы, «Илбирстин мекени 2013» экофестивалы
22-май эл аралык биотүрдүүлүк күнү, Эңилчек айылы
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«Жаныбарлар жомогу» «Илбирстин мекени 2013» экофестивалы
Эңилчек айыл тургундары  койгон экологиялык театр

«Ак илбирс» командасы,
«Илбирстин мекени 2013» экофестивалы, Эңилчек айылы
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Арча: Көкөлөйсүң бийик карагай,
 Көк тиреп жерди карабай.
 Боюң узун аның ырас.
 Устун кылат үй салганга,
 Кыйылып кетесиң бой салганда.
 Акыя, акыя, акый-акый, акыя.
 Устунга мен жарабаймын,
 А бирок, абаны тазалаймын 
 Ден соолукка пайдамын ченеми жок,
 Арча бешик терметип, энелери,
 Ак бешикке баланы бөлө деди.
 Ала-Тоолук ак бешигиң термете бер,
 Арчадай өмүр тилеп келем эми!
 Акыя, акыя, акый-акый акыя.
Терек: Этегимби, жеңимби,
 Ит мурун менин теңимби.
 Таштуу жерде өсөсүң,
 Боюң жапыз бадалсың 
 Акыя, акыя, акый-акый, акыя!
Ит мурун: Ай көк терек, көк терек *
 Акылың жок турбайбы.
 Теректей бой бергенче 
 Теменедей акыл бер.
 Акыя, акыя, акый-акый, акыя.
Терек: Узун өскөн терекмин 
 Керилип түз өсөмүн 
 Үй-жай куруу ишине 
 Абдан керек экенмин.
 Акыя, акыя, акый-акый, акыя.
 Кызарган мөмөң болбосо, 
 Пайдаң деле жок тура! 
 Акыя, акыя, мына ушундай окуя!
Ит мурун: Пайдасы жок деп айтасың 
 Жаңыласың көк терек. 
 Чыкыроондо мөлтүрөп, 
 Бышат экем кышында 
 Билсең менин мөмөмдө 
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 Көп витамин бар экен,
 Көп ооруга дары экен. 
 Акыя, акыя, акый-акын, акыя. 
 Узун өскөн терекмин деп, 
 Мактанып сен турбагын! 
 Кыйынсынып кеп айтып, 
 Кыянаттык кылбагын!
 Акыя, акыя, акый-акын, акыя.

Ак-Шыйрак жана Эңилчек айыл тургундары катышкан
«Илбирстин мекени 2014» экологиялык фестивалы.

Эңилчек айылы.

Конкурстун номинациясы:
1. Саламдашуу комуз менен. 
2. Экологиялык театр. 
З. Жаратылышка байланышкан табышмактар.
4. Акийнек. 
5. Автордук ырлардан 2-3 көркөм окуу.
5. Обондуу ыр аткаруу 1 же 2 ыр.
6. Илбирс бийи. (5-мин)

1. Экологиялык театр «Жаратылыш-жан досум»
Катышуучулар:
Мугалимдер, окуучулар, айыл тургундары.
Жер эне менен Асан кайгынын сүйлөйшкөнү:

– Амансыңбы, Куттуу жерим.
Жер эне: 

– Аманчылык, келдиңби, Асан кайгы? Былтыркыдан да ка-
рый түшүпсүн го. Чачың куудай, колуңда таяк.

– Өмүр өтүп бара жатпайбы, жер энем, арадан дагы бир 
жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Кудайдан тиленей-
ин деп келдим.
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«Илбирстин мекени 2014» экологиялык фестивалын ачуу, 
Ак-Суу районунун акими Байсеитов Ж.

Саламдашуу Ак-Шыйрак командасынан
«Илбирстин мекени 2014» экологиялык фестивалы



47

Акындык ырлар Кылчыкбаев К. Эңилчек айылынан 
«Илбирстин мекени 2014» экологиялык фестивалы

Экотеатр «Жаратылыш-жан досум» Эңилчек айылынан
«Илбирстин мекени 2014» экологиялык фестивалы
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Жер эне:
– Билем. Келеринди күтүп жаткам Асан кайгы. Дагы деле 

табигатка бооруң ооруп, зээнин кейип, арыз муңуңду ай-
тайын деп келдиң.

– Ооба.Жер эне. Ичимдеги оюмду сага айтып, сыр 
болүшпөсөм жаным тынч албайт.

Жер эне:
– Айт, айта бер.

Аюуга
Кышы бою уктаса.
Чээнден чыкса жазында.
Жүүнү бошоп арыктап,
Аюу байкуш кантти экен?

Экотеатр «Жаныбарлар үнү» Ак-Шыйрак айылынан
«Илбирстин мекени 2014» экологиялык фестивалы
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Тоо эчкиге
Аска-зоону мекендеп,
Төлдөп жаткан учуру.
Душманы көп байкуштун,
Тоо эчкиси кантти экен?

Суурга
Коркунучтуу дарт чыгып,
Суурдан чума чыкты эле.
Ал байкуштар кантти экен?
Чума басылып калса экен.

Коёнго
Шырп эткенден чочуган.
Эң эле коркок жаныбар.
Узун кулагын делдейтип,
Коён байкуш кантти экен.

Түлкүгө
Узун куйругун булактатып,
Далай жерди жойлогон.
Оңой олжо табылбайт.
Курсагы ачкан түлкү акең
Тамагын кайдан тапты экен?

Илбирске
Тоо падышасы аталган.
Саны өтө азайган.
12 мамлекет биригишип,
Коргоого катуу алынган.
Аны уккан адамдар, 
Капкан салбай калган чыгаар.

Балыкка
Оңой акча табам деп,
Торун жайып кызыгып,
Балыкты кармап сатышат.
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Тили жок байкуш немени, 
Канткенде сактап калышат?

Сууга, жаанга
Суусуз жашоо болобу,
Өсүмдүктөр чаңкап куурады.
Тамчы сууга Зар болуп,
Суусап турган убагы.
Адамзатка таарындыбы. –
Жаратылыштын, кубулушу.
Жаан жааса болбойбу.

Жер эне:
– Бул айткандарың туура Асан кайгы. Адамзаттын акылы ба-

арына жетет. Бирок, кайдыгерлик таш боорлук текеберчи-
лиги болуп жатпайбы! Адамдардын бардыгы сендей бол-
со кана!

Аны муну көп айтып,
Асан кайгы кайгырба.
Табигаттын жандыктары.
Келди сенин жаныңа.

– Булардын азыркы кездеги ал абалын, өз ооздорунан укчу.
 (Жаныбарлар сахнага чыгышат.) 

Аюу
Ичим курулдап,
Чээнден чыктым жакында.
Чөптүн түбүн, тамырын,
Мөмө- жемиш таттуусун,
Жегим келет тамшана.
Бирок таппайм эч нерсе.
Мурункудай болбой калды
Өсүмдүктөр неге азайды?
Жайытты туура пайдаланбай,
Өсүмдүккө тийди окшойт зыяны.
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Тоо эчки
Аска зоону мекендеп,
Төлдөп жаткан учурум.
Баламды коргоп душмандан 
Уйку жок мага эч качан.
Тынч ала албай бир жерде.
Күн өткөрөм ар жерде.

Коён
Мен байкуш, коркокмун
Эч кимге зыяным жок.
Анан эмнеге?
Душманым көп эң эле?
Ит, түлкүсү аз келгенсип,
Тамаша оюн курушуп,
Аткылашат чочутуп,
Анан кантип коркпоймун
Айлам бүттү курулуп.

 
Илбирс.

Тоо падышасы аталып,
Коргоого катуу алынып,
Ыраазы болуп турамын.
Түбөлүк коргоп жүрсөңөр.
Ак кар баскан тоолордун •
Көркү болуп жүрөйүн.
Адамзатты көргөндө.
Коркпостон эркин болоюн
Алкыш айтып баарына 
Башымды ийем жаныңда.

Түлкү
Даяр тамак табылбайт.
Курсагым ачса курулдап, 
Азык таап жеймин деп, 
Далай жерди кыдырдым
Элге жаман көрүнүп,
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Куу, митайым аталдым. 
Кызыл китепке киргизип, 
Жандыктын баарын коргошот.
Кыкенбай экөөбүздөй санитарды 
Капарына да алып коюшпайт.

Бүркүт.
Канаттарым калдайып,
Зор бүркүтмүн далдайган. 
Тырмак тумшук куралым. 
Канаттуунун кыраанымын.
Мен чыкканда.
Карышкыр качат кайсактап,
Коён, суур жалтактап,
Түлкү калды жан сактап.
Тумшугум көр ороктой,
Шылыйм этти болоттой, 
Ээлейм ээн асканы, 
Бир канаттуу жолотпой.

Жер эне: Токойлорду карасак,
 Эчендеген жандыктын.
 Түнөгү болуп келатат.
Жалпы: Сактап калгын, адамзат!
Жер эне: Акмөнгүнү карасак, 
 Суу болуп өмүр жаратат.
Жалпы: Сактап калгын , адамзат!
Жер эне: Түркүн чөптү карасак, 
 Мал жанга азык болуп келатат.
Жалпы: Сактап калгын ,адамзат!
Жер эне: Жан-жаныбарды карасак, 
 Азайып улам баратат. 
Жалпы: Сактап калгын , адамзат!
Жер эне: Жаратылыш энендей, 
Жалпы: Жамандык кылба кенедей!
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2. Жаратылышка байланышкан табышмактар.

1. Куйругу бар-конбойт,
 Канаты бар-учпайт,
 Буту жок-сойлойт.

2. Аттаган жери атандай,
 Оттогон жери оймоктой,
 Баскан жери бармактай.

3. Жылмалыгы жыландай,
 Оттогону куландай,
 Отурганы адамдай,
 Жайкысын болчу жаныбар, 
 Кышкысын болбойт бул кандай?

4. Чылбыры бар, жүгөнү жок, 
 Жетелеп адам жүргөнү жок.
 Эти семиз, жону жок
 Териси калың, жүнү жок.

5. Ары тоо, бери тоо,
 Ортосунда сары тоо.

6. Буту жок басат,
 Канаты жок учат.

7. Узун-узун уз келет,
 Узун бойлуу кыз келет.
 Кабактары калтырайт,
 Эки бети жалтырайт.

8. Бир эчки келатат.
 Сакалын сууга салып,
 Куйругун кумга малып. 
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Акийнек Энилчек командасы

Акийнек Ак-Шыйрак командасы
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3. Акийнек.

Жырткыч жаныбарлар менен момун жаныбарлардын айтышы:
Илбирс – Тоо эчки
Аюу – Балык
Түлкү – Коён. 

Илбирс менен тоо эчки
Эчки: Тоо падышасы аталып,
 Кериле басып абыдан.
 Падыша болуп калдым деп,
 Кейкейип калдың илбирс-жан.
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя.

Илбирс: Падыша болуп аталдым.
 Кадырлуусу болдум жан-жандын.
 Башыңды ийип алдыма.
 Өзүң келип турасың
 Ар жумада айттырбай.
 Бирден кийик жөнөтүп,
 Жиберип гана турасың.
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя.

Эчки: Падыша болуп алсаң да.
 Башыңа таажы кийсең да.
 Баары бир сени жек көрөм.
 Бизден башка азык таппай,
 Кол салып бизди үркүтүп,
 Тынчыбызды аласың.
 Башымды ийип алдыңа.
 Эч качан өзүм барбаймын.
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!

Илбирс: Ээ байкуш эчки жан.
 Эмнени сүйлөп жатасың.
 Жаралгандан кудайым.
 Кийиктен болот тамагың деп.
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 Жаратып койсо не кыласың.
 Маңдайга жазган буйруктан.
 Качып кайда барасың. 
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!

Түлкү менен коён
Түлкү: Ии байкуш алаң-көз,
 Коркуп далее жүрөсүң.
 Ар жакты карап элеңдеп, 
 Дабыш чыкса сереңдеп.
 Эмне эле качып жүрөсүң.
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!
Коён: Алышарга алым жок.
 Жырткычтардай азуум жок.
 Болушарга досум жок. 
 Өзүң болсо кылактап.
 Жойлоп кана жүрөсүң. 
 Шимшип барып аласын. 
 Уурулук кылып дайыма. 
 Зыяның тиет адамга.
 Митайым куу түлкү деп, 
 Жаман көрөт балдар да. 
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!
Түлкү: Үзун кулак, алаң көз.
 Жашынып коркуп жатпастан.
 Элеңдеп сызып качпастан. 
 Андан көрө илбирс доско баралы.
 «Илбирстин мекени» фестивалын куттуктап, 
 Кубанып жатып калалы, 
 Мындай майрам көп болсо,
 Бизге тийбейт зыяны
 Акыя! акыя! Акый, акый,акыя! 
Коён: Падышага баралы,
 Фестивалын куттуктап,
 Кубанып жатып калалы. 
 Калыс болуп падыша. 
 Бардык жанга караса.
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 Бизге окшогон алы жокту
 Калкалап дайым жүрө алса
 Сага окшогон куулардын.
 Жолуна бөгөт коё алса.
 Акыя, акыя! Акый,акый,акыя!

Аюу менен балык
Аюу: Кынк эткен үнүң жок.
 Алышаарга алың жок.
 Суудан башканы билбеген. 
 Байкуш жансың, балыгым
 Акыя; акыя! Акый, акый,акыя!
Балык: Туура айтасың аюу аке.
 Алышаарга алым жок.
 Суудан башка жашоом жок. 
 Сиздей күчтүү алп менен. 
 Айтышаарга ниетим жок.
 Акыя, акыя! Акый, акый,акыя!
Аюу: Балпаң-балпаң басамын.
 Мекендейм тоонун арасын.
 Күркүрөгөн үнүм бар.
 Күчтүүлүгүмдү билип ал.
 Тийишкендин өзүнө.
 Сазайын берем көзүнчө.
 Караанымды көргөндө.
 Коркушсун жакын барыштан.
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!
Балык: Катуу үнүңдү укканда.
 Коркуп катып калабыз.
 Күчтүү экениңди билебиз.
 Сага какнтип тийишебиз.
 Суранаарым аюу аке. 
 Балыкты кармап жебеңиз. 
 Бизден башка тамагың, 
 Кургакта өсүп жатпайбы. 
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!
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Экөө чогуу:
 Дайын болду сырыбыз.
 Жарабастыр чырыбыз. 
 Достошолу эмесе, 
 Шайыр чыксын ырыбыз 
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!
Жалпы: Акыйлашып чырдашуу 
 Жарабаган жорук бул, 
 Акыйнекти айттык биз,
 Ата салтын улантып. 
 Ынтымактуу бололу! 
 Акыя, акыя! Акый, акый, акыя!
 Бүгүнкү ушул экофестиваль
 Абдан жакшы окуя!

4. Автордук ырлардан көркөм окуу

Табигат
Табигатты коргогула калкалап,
Тал теректи чаппагыла балталап, 
Кайберенди атпагыла мылтыктан. 
Илбирстерди сактагыла кырсыктан.
Табигаттын тамырлары зыркырап,
Мылтыкчандар аттанышса чурулдап,
Ары жакта жашып жатты табигат. 
Жаныбарлар жандыктардын баары ыйлап. 

Эй, адамдар напсиңерди тыйгыла,
Эрте жазда эмгектенип, ыр ырда.
Жердин жүзү кете электе балырлап.
Табигатты карегиңдей сактагын. 
Илбирстерди сактап, коргоп тургула.
Бабалардан балаларга таберик. 
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Ысык-Көлүм
Ысык-Көлүм аман болгун көгөрүп.
Кылымдарды карыткан чөйчөгүңдө. 
Ысык-Көлүм кыргызымдын бермети. 
Суктандырат сулуулугуң келбетиң
Табигатың тартып турат өзүңө
Жашыл бакка айландырып жер бетин.

Аркар
Тарс эткен мылтык үнүнөн.
Алты аркар качты чачырап,
Алтоонун бирөө жыгылды.
Корумга башы тыгылды.
Куурап жаткан бечара.
Кайгылуу үнү угулду.
Козусун карап алсырап.
Айласыз көзү жалдырап.
Жонунан аккан жошо кан.
Сызылып жерге тамчылап.
Тура албай калды магдырап,
Кыйналып дене жансырап.
Кыймылга келбей кансырап,
Дем албай калды алсырап.
Жайкы түндө – толгон ай.
Шооласы түшкөн магдырап,
Сыдырым соккон жайкы жел.
Күйүттү күүлөп жандырат.
Жансыз дене байкуштун,
Корумда калды жалдырап.
Жылдыздар учуп жымыңдап,
Ай менен кошо кыдырат.
Атыр жыттуу жайкы жел
Чөптөрдүн башын сыдырат.
Зоокадан түшкөн булактан.
Муңдуу үн чыгат шылдырап.
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Мамбетова Аманкан 
эмгек ардареги, Барскоон айылындагы Э. Кендир-
баев атындагы орто мектепте көп жылдар геогра-
фия жана биология мугалими болуп эмгектенген.

Кийик сүйлөйт

Катылып жүрөгүмө эчен сырлар,
Жазылды дилим менен ушул ырлар.
Араманы айтылбаган жүрөк козгойт,
Кийиктин ашып жүргөн нечен кырлар...

Жериңде жакшы – жаман жашырылган,
Жүрөккө нечен сырлар батырылган.
Жалооруп – Жаратканга таазим кылам!
Үмүтүм жанаар бекен басырылган?

Канчалар кийиктерди атып салып,
Кандары суулар менен суудай агып.
Ойлончу Оо Адамзат токтой калып,
Коргочу табигатты оттой жанып!

Түтөгөн кийик үнүн угаар белең?
Табигат камын көрүп тураар белең?
Батага Жараткандын тунаар белең,
Кылмыдар сайраныңды кураар белең.

Жашоомо адам уулу кастык кылба,
Эсепсиз тукумумду курут кылба.
Жүрөктүн ачышканы баслбастыр,
Жашаймын үмүт өчпөйт, айлам канча.

Абалым баштагыдан кыйыныраак.
Келемин адамзаттан жардам сурап.
Канткенде тоо кийиги эркин жашап,
Канткенде жан жаныбар сайран курат?
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Алсырап жарат бүтпөй мен келемин,
Октору жүрөт дале ал жебененин.
Эгер сен ойлоп көрсөң ой тереңин,
Анда мен тоолоруңа көрк беремин.

Көздөрүм карап турсам оттой жанган,
Көзүңдүн кадимкидей жоосун алган.
Айттым мен угабы деп-кулак салгын.
Укпасаң, ата берсең ошол арман.

Болот кызы Адинайдын 
«Менин алгачкы китебим» ыр жыйнагынан

Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин окуучусу

Кайберен
Мылтык үнү тарсылдап кулак жарат,
Аны уккан кайберендер үркүп качат.
Тоо ташты аралап качса дагы,
Адамдар жанын койбой кырып барат.

Тоолордун көркүн ачкан бул кайберен,
Кайберенди аткандай сен ким элен.
Ал дагы жараткандын байлыгы да,
Коргойлу эй замандаш сен да мен да!

Кайберенди аткан адам,
Адам болбойт, билип кой.
Эгер адам болом десен,
Кайберенди коруп кой.

Суусар
Суусар сейрек жаныбарга айланган.
Мурдатадан атып, кырып адамдар.
Териси үчүн ал кор болуп аз калган
Азыр болсо «Кызыл китепке алынган.
Кыздар, балдар, тебетей кийип жашынан,
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Эл ичинде сыймыкталып, макталган.
Ошентип биз суусарды сактай алдыкпы?
Жок, антпедик, тоодо абдан аз калган
Кел, курбулар, суусадын жашоо-мунөзүн,
Үйрөнөлү, коргоо жаатын билели.
Ал дагы кооз жаратылыш дүйнөсү
Демек дайым, кооздугу үчүн сүйөлү.

Ала-Тоо
Ала-тоо көз кумарым,
Арбалып олтурамын.
Ак калпак кийген сымал,
Ак карлуу чокуларың.

Ала-Тоом азыр жаңы,
Ак калпак башындагы.
Ажайып окшоп турат,
Алп тоого кашымдагы.

Сүйүүмдү артамбы?
Сүрөтүн тартамбы?
Койкойтуп катарына
Кошсом дейм калпагыңды.

Жаратылышты коргойлучу
Күрөш ачтык жашоо үчүн түбөлүк,
Отту ойлоп таап, таш куралды иштеттик.
Миллион жылдар арасында тоолордун,
Жандык калсын, жашоо үчүн издедик.

Суу каптаган жерде өсүп-өнгөнбүз,
Жаратылыш татаалдыгын көргөнбүз.
Биз ошентип миллион жылды карытып,
Тоо-токойдо адам болуп келгенбиз.

Жаратылыш эң чоң байлык ченегис,
Дайым сактап камкор болуп келебиз
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Эколоогия эң башкысы деп баалап
Татаал деген көйгөйлөрдү чечебиз.

Ар бир кайың, өскөн ар бир карагай
Бөөдө жерден кыйылбасын сакталсын
Ал анткени ошол биздин тууган жер
Өчүрбөйлү өскөн жердин картасын.

Мекен
Учу кыйыры кең мекен,
Алдейлеген энем сен
Бут дүйнөнү кыдырсам,
Табалбаймын сага тең.

Демиң мага жалындай,
Ташың кымбат жалындай.
Тунук кашка сууларың,
Жүрүп турган канымдай.

Көңүлүмдө жаттаймын,
Жүрөгүмдө сактаймын.
Алтын, күмүш каухарга,
Алмашбаймын, сактаймын.

Жатка ыраа көрбөймүн,
Көз артканга бербеймин.
Зордукчуга тарттырбайм,
Жерим сени жердеймин.

Жайкы көрүнүш
Көрсөн көңүл кубанат 
Ар бир сайдан суу агат
Качырбагын кийикти
Капталдан таш куланат

Тектирде чөгүп нар жатат 
Тоо башында кар жатат
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Конкогой мурдун көтөрүп,
Топоз аппак кар басат.

Токойдо куштар сайрашат 
Ойдуңда гүлдөр жайнашат
Эрмек, Марал ак гүлгө
Козуларын айдашат

Кыргыз тоосу
Жыттасан жыргап каласың,
Карачы тоонун абасын.
Кыргыздын тоосу кымбат тоо,
Кыдырсаң оюн, талаасын.

Жылгасы жыпар сепкенсийт,
Жытынан берип кеткенсийт.
Көгала майдан, көк шибер,
Көркөмдүү гүлдөр желпинер.

Тоолорум-бийик мунара,
Көрбөсөм болом убара.
Жалгыз бүткөн экенсиң,
Мекеним болуп турарга.

Көпөлөк
Кон, кон, көпөлөк.
Тоонун кары кетелек.
Мелт калт болуп сай-сайда,
Суу ташкындап өтө элек.

Бириң кызыл, бириң ак,
Канатыңда темгил так.
Гүлгө консоң жарашкан
Татынаккай боюң чак.

Биздин жаштын гүлү көп,
Жаш баладай күлүңдөп
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Кон, кон, көпөлөк.
Бирин коюп, бирин өп!

Дирт-дирт этип канатың,
Кай жака учуп барасың.
Жакшы көрүп келесиң,
Жаздын гүлдүү талаасын.

Жеңил канат көпөлөк, 
Желпилдейсиң көкөлөп.
Кайсы гүлгө коносуң?
Кайсы жерде болосуң?

Учуп барып алыска
Канатыңды талытпа!
Кон, кон, көпөлөк.
Ойноп кетпей көкөлөп.

Ыр жана гүл.
Тоонун таңы атканда,
Торгой чыгат асманга.
Күн асманга нур төгөт,
Торгой жерге ыр төгөт.

Нурдан көңүл албырат,
Нурдан жыргайт жалбырак.
Ыр көңүлдү сергитет,
Гүл көңүлдү эргитет.

Ыр менен гүл болбосо,
Нур менен күн болбосо,
Кантип көңүл шат болмок,
Кантип жерге жаз конмок.

Каркыралар
Каркыралар асманга,
Тизилишип саптарга.
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Учуп бара жатышат, 
Улам бийик жактарга.

Желе тартып алышат,
Бирдей канат кагышат.
Жайлуу кооз жерлерден,
Жан досторун табышат.

Кекилик
Кекилик, кекилик,
таштан ташка секирип
Уясына кол тийсе,
Башка жерге көчүрүп.

Эти даамду келет деп,
Аны кароо душмандык
Сактай билүү аларды,
Ак ниет көңүл бургандык.

Алгыр куштар ач болот,
Конгондо кетет илишип.
Айласы жок арчага,
Ал жашынат бекинип.

Үнү кооз укканга,
Дирилдетип сезимди
Ал да коркпойт өзүнчө,
Жаратылыш-мезгилди.

Кекиликтин сыры бар,
Колго конбос жагы бар.
Баксаң дагы жыл бою
Качып турган жагы бар.
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Бүркүт
Канаттуунун кырааны,
Айбатуусу «баатыры»
Качырганын кармаган,
Кара нөшөр алп ушу.

Илгертеден кыргыздар,
Мүнүшкөрлүк кылышкан.
Башка жаман иш түшсө,
Бир айылды багышкан.

Бүркүттүн жолу шыдыр деп,
Илгеркилер айтышат.
Ошон үчүн бүркүткө,
Аяр мамиле кылышат.

Уя салып зоолордо,
Балапанын чыгаргат.
Жетилсе балапандары,
Бийик учуп сызышат.

Ак-Кажыр
Ак кажыр деген куш жашайт,
Алыскы сырт өрөөндө,
Чанда кана кезигет
Тукуму барат аз калып
Айтылуу «Кызыл китепке»,
Ал жазылган арналып.

Ушул жаман жорук да,
Канаттууга кол салган.
Ак кажырлар көп болсун,
Алыскы тоодо калгыган.
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Мамбетова Аманкан 
эмгек ардареги, Барскоон айылындагы Э. Кендир-
баев атындагы орто мектепте көп жылдар геогра-
фия жана биология мугалими болуп эмгектенген.

Келгилечи коргойлу!
Аалмда бир ууч болгон жердин бетин,
Аны сен коргобосоң кимдер коргойт.
Өртөсөң токойлорду тоолор көчөт,
Жалындын жалмаңдаган тили сойлойт.

Кур бекер кетирбечи убактыңды,
Айтчы сен, же талкалаар убактыңбы?
Аткылап элик, теке кулаттыңбы?
Аркардын бир нечесин сулаттыңбы?

Бериде жөжө баскан тоо уларың,
Корккондон таштай качты жумурткасын,
Ичинде чыкпай калган балапандын,
Убалы уктатабы ойлоп көргүн.

Жетилбей ичте калган балапандын,
Акыры убал сообу кимге жетет.
Жериңдин сулуулугун коргобосоң, 
Угуп кой! бирде угат, бирде жетет.

Жашоодо бир аз жашап көптү көрдүм,
Ар кимиң акыл менен калчап көргүн.
Эгерде сактабасаң токой көркүн,
Анда эле көркү кетет жашыл төрдүн.

Дастанды угуп жүрөм кулак түрө,
Табият өчүн алат жүрө жүрө.
Ишенбей замандашым коё албайсың,
Кожожаш чыгармасы буга күбө.
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22-май эл аралык биотүрдүүлүк күнүндө Ак-Шыйрак 
айылында өткөн «Илбирстин мекени 2013» экологиялык 

фестивалы Ак-Шыйрак айыл тургундары койгон 
экологиялык театр.

Жамакеева Ширин
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин мугалими

Ач көз кемпир жөнүндө жомок
Алып баруучу: Бийик аска тоосунда 
 Бир кемпир чал болуптур
 Мергенчилик менен алектенип
 Тоо койнунда жашаптыр. 
 Бар тилегенин орундатып 
 Чал кемпирдин коюптур. 
 Бардык шартта жашаганга, 
 Туура 50-жыл болуптур
 Чал аска зоодон күнүнө
 Мергенчилик кылчу экен
 Кемпири дайым үйүндө
 Тери ашатып жүрчү экен 

 Чал бир күнү эртелеп,
 Мергенге чыкты энтелеп.
 Ангыча зоодон көрүндү .
 Бир аркар, шумдук керилип!
 
 Башкача экен караса,
 Кишиче сүйлөп алыптыр.
 Бир топ жашап калыптыр.
 Бир убакта кеп айтат,
 Кеп айтканда, деп айтат
Аркар: Болду!, токтот абышка!,
 Сен каласын каргышка.
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Алып баруучу: Ошонтип аркар жоголду .
 Абышка коркуп ойлонду
 Кемпирге барып , айтам деп
 Аркардын сөзүн ойлонду.
 (пауза)
 Муну укканда кемпири
 Дал ошондо чыр салды.
 «Аркар өзү келсин» деп
 Абышканы кыйнады.
 Абышка байкуш не кылат.
 Кемпирдин сөзүн тыңдады.
 Сөзүн эки кылбады.

 Баягы тоо койнуна,
 Пайда болду аркарың,
 Тоо жаныбарлар үн алышса,
 Адамча сүйлөп кубулуп,
 Мындай деди бурулуп,
Аркар: Не болду сага абышка,
 Тик карайсыңбы? Каргышка.
Абышка: Жок , мени кечир аркарым,
 Кемпир сөзгө көнбөдү .
 Сенин кабарыңды укканда
 Кааломду кабыл кылсын дейт.
 Өзү келип алдымда
 Кызмат кылып турсун дейт.
 Кечир мени аркарым
 Ушул менин айтаарым.
Алып баруучу: Муну укканда аркарың,
 Ары – бери чуркады,
 Капалуу келген абышканын
 Акыркы сөзүн укпады.
 Ошондо жер дүңгүрөп
 Бир башкача болгону,
 Ал аңгыча аркар да
 Бир убакта жок болду
 Жолу болбой абышка 
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 Үйүнө келди капалуу,
 Кемпири бурчта жатыптыр ,
 Жүрөгү болсо жаралуу,
 А көрсө, баягы аркардын
 Тийиптир кемпирге каргышы 
 Эскерткен сөзүн укпаганды
 Жарым жан кылып калтырды.

Ак-Шыйрак негизги билим берүү жатак 
мектебинин 8-классынын окуучусу

Эмилбек кызы Алтынай 

Жаратылышыбызды канткенде сактайбыз?
Тышка чыксам шамал болуп жатыптыр, шамалдан таштандылар 
учуп, сапырылып жатканын көрүп, мен ушунчалык капа болдум, 
жаратылышка боорум ооруду. Эгер биз ушунун барына көз жу-
муп олтурсак келечек эмне болот? Бизден кийинкилер кантип 
жашайт? Кандай болгондо биз аларга жаратылышыбызды мурунку 
калыбындай өткөрүп бере алабыз? 

Уялам
Улууларга каяша айтып, 
Жүргөндөрдөн уялам.
Кичүүлөргө кыйын сынып ,
Сын айткандан уялам.
Сабака барбай мектептен,
Кечиккенден уялам.
Кичүүлөргө үлгү болбой,
Уят сөз айткандардан уялам.
Бирөөлөргө сынтагып,
Жүргөндөрдөн уялам.
Азгырык болуп ар ишке,
Баргандардан уялам.
Илбирске кол салып,
Кайберенди койбостон аткандардан уялам.
Тазалабай артынан, 
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Таштандыны туш келди, ыргыткандан уялам.
Сууну кордоп ар убак,
Булгагандан уялам!

Абдыбекова Салкын
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин директору

Үч-Кошкон айылы

Эссе: «Табияттын сулуулугун жан-дүйнөңдүн сулуулугу
аркылу кана көрө аласың»

Табият менен түбөлүккө бир болсок,
Табият үчүн бииккен бир күн болсок .
Бул маселе чечилбесе эртерээк,
Калабыз биз үрүп чыккан итке окшоп.

Эзелтеден кыргыз элим табият менен таттуу мамиледе бо-
луп, сулуулугун баалап аяр мамиле кылып келишкен . Жада калса 
жаз келип жер айдоодо 

Мына,септим уучтап,
Жылуу жерден конуш тап.
Бул жетим – жесирге
Бул ач арыка,
Мунусу алсыз карыпка 
Булары курт –кумурскага 

деп курт-кумурскаларга да үлүшүн сээп берген. Бүгүнкү күн-
дө жаратылыш кандай? Адамзатка Кожоаш менен Асан Кайгы фи-
лософиясы жетишпей жаткан жокпу?

XIV к жашап өткөн Асан Кайгынын адеп – аклагы бул ай-
көл гуманизимдин, жаратылышка түшүнүүнүн, аны урматоонун, 
табият менен жуурулушкан улуу акылмандыктын жана руханий 
сергектиктин символу. Бүгүнкү күндө адамзатка дал ушундай 
«Кожожаш» менен «Асан-Кайгынын» философиясы жетишпеген-
диги учун жаратылыш катуу жжабыркап дүйнөнүэкологиялык кы-
ямат каптап отурат. Адам баласын жаратылыштан бөлүп коргоо 
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эч мүмкүн эмес. Мисалы ырчыны – булбулга, торгойго, баатырды 
– көк жалга, шумкарга, кыялы чукулду – чагылганга салыштырып, 
жараткан – жараткан баардык нерсенин пири болот деп жара-
тылышты сарамжалдуулук менен пайдаланып келишкен . Адамдар 
жаратылыштын байлыктарын пайдаланбай коё алышпайт . Ошн-
дуктан жаратылышты сүйүү жана коргоо, ага аяр жана сарамжал-
дуу маиле кылуу керек.

Он эки миң ааламды адаштыра ырдаган Жеңи жок акын 7түн 
7күн айтса түгөнбөгөн «Аккан суу» жана «Жалгыз тал менен сүй-
лөшүүдө» акын жаратылышты атайын жандандырып аны менен ка-
дыр эсе киши сыяктуу сүйлөшүп ошол аркылуу табиятты коргоо 
маселесин көтөргөн. Жеңи жок хандан баштап толгон суролорду 
берет. Ошонун баары Жалгыз талдын абалын сүрөттөгө адам ба-
ласынын убалдан корпогон ачкөздүк керектөөсүн канаттандыруу 
үчүн Жалгыз талды талкалоодон кайра тартпаган жапайычылыгын, 
экологиялык сабатсыздыгын далидөөгө багытталган. Мындай ма-
ектешүү элдик башка чыгармаларда да бар. Мисалы, Эр Төштүк-
тө алдуу жолборс, Чалкуйрук а түгүл кумурска да адамча сүйлөп 
жиберет. Ал эми Чынгыз Айтматовдун «Саман чынын жолу» пове-
стинде Толгонай Жер менен кадыр эсе маектешет. 

Мындай талкалоочулук ар кишиде ошонун ичинде сенде да 
бар. Эгер адам өзүнүн керектөөсүн акылы менен башкара албаса, 
анда ТОО токол болот (Калыгул) жаратылышты бүлүндүрөт, ошол 
бүлүндүрүү аркылуу өз келечегине өзү кол салат.

Чыманова Ажаркул
эмгек ардагери, Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак 

мектебинде көп жылдар бою биология, химия мугалими 
болуп эмгектенген.

Тоолор көркү

Тоолор тоолор аскасы бар кыры бар
Тоо койнунда жашайт экен жаныбар
Ак-Шыйрактын алп тоолорун мекендеп
Жашап жүргөн илбирстери дагы бар
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Тоолор да алп, илбирс да алп жаныбар
Бекеринен айтылбайт ал жаныбар
Күчтүүлүгү айлакерлик жаалы бар
Ага тендеш табылбайт ко жаныбар.

Кыргызымдын сыймыгысың тоолорум
Кыр кырында эчен илбирс жойлосун 
Тоолорума тоодой кубат көрк берген
Егерлери илбирсиңди коргосун

Ээн эркин илбирс тоону жойлосун
Кайтаралы бирөө атып койбосун
Тоолорумду кыйла өлкөгө тааныткан
Мына ушул, илбирс, аюу жолборсуң

Экология 11- кылымда
Экология биздин кылым көйгөйү
Аба булганч таштандылар көбөйдү
Аракетти адам заты көрбөсөң,
Жаныбарлар, жашыл дарак өлбөйбү.

Биздин мурас.
Мөңгүлөрдөн кулаган
Суулары таза элимдин
Тоо ташында жашаган
Кайберен, илбирс жеримдин

Жеримдин көркү кетпесин
Жети муун муну эстесин
Урпакка мурас калтыраар
Байлыгы ушул пенденин.



75

Чыманова Ажаркул
эмгек ардагери, Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак 

мектебинде көп жылдар бою биология, химия мугалими 
болуп эмгектенген.

Сарычат-Ээрташ коругунун директору, 
Мусаев Муктар Мусаевичке

Токтоо мүнөз, эр мүнөз
Жигиттердин сыттаны
Заповедникти башкарат
Ак-Шыйрактын cырттагы

Ишин билет, эл сүйөт
Эл эле эмес жер сүйөт
Жакканы үчүн эл жерге
15 жыл иштеп ал жүрөт

Эли сыйлайт аба деп.
Жери да сыйлайт даба деп.
Жаныбарлар сүйлөнөт
Муктар бизге ата деп

Ишиңиз болсун илгери
Коргоңуз, илбирс, ой тоону
Мекенге кылган кызматын
Элибиз биз да колдойлу.
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Чыманова Ажаркул
эмгек ардагери, Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак 

мектебинде көп жылдар бою биология, химия мугалими 
болуп эмгектенген.

Жапайы жаратылыш дүйнөлүк фондусунун (WWF) 
Кыргызстандагы долбоорлор жетекчиси 

Балбакова Фаридага

Кыргызымдын кыздары,
Эзелтен эл керегине жарап келген.
Эне, эжелерин туурап Фарида
Жаратылыш коргоо жагын карап келген.

Илбирсиңди коргой бер,
Эл, жериңдин мурасы
Кулуйпа, Жаныл эжеңдей
Ал ишиңден баалайт эл

Дүйнө эли менен иштешесиң
Энелер кубанып калабыз
Билими менен кызыбыз
Таанытты бизди элге деп.

Жерибиз көрктүү болсун
Тоолорго илбирс толсун
Жаратылышка кам көргөн
Фариданын иши илгери болсун
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Турганбеков Нурлан
Ак-Шыйрак негизги билим берүүчү жатак мектебинин 

мугалими эссе

Менин илбиристи коргоого кошкон салымым.

Эзелтен кыргыз эли бийик тоолу жерди мекендеп, көчмөн 
турмушту башынан кечирип келген. Ошону менен бирге эли-
биздин каада-салты, үрп-адаттары, улутук кийимдери чогу ка-
лыптанган. Мисалга алсак, кыргыздын ак калпагы Ала–Тоонун ак 
мөңгусунөн алынган деп келебиз .Ал эми кээ бир уламыштарда 
кыргыз өзүн «Биз ак илбиристин тукумунанбыз-деп» айтылат.

Элибиз эзелтен жаратылышка өтө аяр мамиле кылышкан. 
Элдик оозеки чыгармаларда жаратылышка жана жапайы жанды-
ктарга арналган көптөгөн чыгармаларды кезиктирүүгө болот. Ал 
чыгармаларда – жаратылышка канчалык зыян келтирсе, өздөрү 
андан да көп зыянга дуушар болоорун да байандап келишкен. 
Элибизде «Мышыкты аткан шаар бузган менен барабар» деген 
макал сөз бекеринен айтылбаса керек деп ойлойм. Мен дагы кы-
ргыздын атуулу катары жаратылышты коргоого өз салымыды ко-
шууга милдетүүмүн.

Өзүмдүн кесибим мугалим болгондуктан балдарга билим 
берип жатканда, «жаратылышты коргоо – бул мекенди коргоо» 
дегендик экенин баса белгилеп келем. Биздин айыл бийик тоодо 
жайгашкан жана бул жерде кыргызыстандагы эн чон деп эсеп-
теген Сарычат Ээрташ мамлекеттик коругу жайгашкан. Корукту 
аркар-кулжа, эчки-теке, илбирс сыяктуу сейрек кездешип, жо-
голуу коркунучунда турган көптөгөн жаныбарлар мекендешет. 
2013-жылдын октябрь айында өткөн дүйнөлүк илбиристи коргоо 
форумунун кыргызыстанда өтүшү дагы бекер эмес чыгаар.

Мен дагы ошол форумга өзүмдүн аз болсо да салымым бо-
сун деп Илбиристин скультурасын жасоону мойнума алып, ко-
руктун кызматкерлери менен биргеликте ишке ашырдык. Азыркы 
учурда да бул эмгегибиз корукка кирген жолдо жайгашып, корук-
тун эшигин четтен келген элдерге -жаратылышты баалап келен 
элдерге, ачып турат.
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Токой күнүндө куурчак театр, 
Ак-Шыйрак айыл тургундары аткарууда

Суу күнүндөгү экотеатрдын катышуучулары, 
Ак-Шыйрак айыл тургундары 
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Мамбетова Аманкан 
эмгек ардареги, Барскоон айылындагы Э Кендирбаев атындагы 
орто мектепте көп жылдар география жана биология мугалими 

болуп эмгектенген.

Азык тизмек
Табияттын татаалына таң калам,
Азык үчүн бирин-бири жандаган.
Табияттын өзүнө мен таңданам,
Жашоо үчүн бүт баардыгын камдаган.

Өзүн – өзү камсыз кылган өсүмдүк,
Афтотроф тизмегине киришет.
Гетеротроф жаныбарлар өзүнчө,
Аңдып туруп бирин-бири илишет.

Консументтер үч топ болот өзүнчө:
Жырткыч илет адамзаттын көзүнчө.
Мителери канын соруп баарынын.
Чөптү жешет калгандары көбүнчө.

Продуценттер өндүрүшөт баардыгын.
Билиндирбей азык-түлүк тардыгын.
Алар дайым күн нурунан күч алып,
Даяр кылат жан-жаныбар азыгын.

Редуценттер ажыратып калдыкты,
Алып жүрөт ажыратып жарлыкты.
Көп убакта санитарлар болушат,
Чириндини жоготушу аздыкпы?

Аёоо
Кантип мен ыйлабаймын көлүм үчүн,
Андагы балыктарды кырып жатса,
Кантип мен кайгырбаймын деңиз үчүн,
Суусуна таштандыны төгүп жатса.
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Кантип мен алсырабайм тоолор үчүн,
Бетинде карагайын кыйып жатса.
Кантип мен өксүбөйүн токой үчүн,
Маралын, эликтерин кырып жатса.

Кантип мен тынчсызданбайм океанга,
Нефтисин, таштандысын төгүп жатса.
Кантип мен макул болом ушуларга,
Кит өлүп, балыктары чыгып жатса.

Кантип мен кейибейин бадалдарга,
Ар бирин отундукка кыйып жатса.
Кантип мен күрөшпөйүн адам үчүн,
Абанын крирдешинен өлүп жатса.

Келгиле замандаштар улуу-кичүү,
Тоону да, сууну дагы коргойлучу.
Талкалап табигаттын сулуулугун,
Акылсыз манкурт атка конбойлучу!

Жүрөктө алсыраган муңум менен,
Адамзат бир өзүңө айтаар элем.
Антыңды бузбайм десең коргойм десең,
Анда мен ак батамды сага берем.

Өсүмдүктүн арманы
Керилип урук чачып өссөм десем,
Бетиме целофанды чаптап салды.
Ийилип башка жактан өссөм десем,
Ал жерди таштандылар каптап калды.

Эмеле тамыр жайып келе жатсам,
«Ачуу суу» миң тамырым өрттөп кетти.
Капырай ойлонбойбу адамдарың,
Акыры ушул үнүм көккө жетти.
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Айтчы сен жаратканым адамзатка,
Эмнеге салыштырбайт өзү менен.
Дагы мен үмүт үзбөй жашап келем,
Карашса жараткандын көзү менен.

Шардын чет жагына барып калсан,
Көрөсүн целофанды жайнап учкан.
Жер бетин каптап жаткан таштандыдан,
Өсө албай өсүмдүктөр тумчугушкан.

Келечек муундарды ойлонтобу?
Эртеңки күндөр аны толгонтобу?
Эмнеге эмдигиче жолун таппайт?
Эколог жана башка болгон чоңу?

Эчендер долбоор жазып грант уткан.
Көрбөйбү целофанды калкып учкан?
Айласын табаар беле толгонушуп,
Адамзат чыгаар бекен үнүмдү уккан.

Ишембиев Бакыт
Э. Кендирбаев атындагы орто мектеп7-класс, Барскоон айылы

Табиятты коргойлу
Келгин досум уя салгын куштарга,
Таштандыны ыргытпачы туш тарапка.
Табиятты коргоо биздин милдет, 
Таштанды таштасаң табият кирдейт.

Жаз келди,бак-дарактар биз тигели
Бийикке тазалыкты биз илели.
Алдыдагы келечек биздин колдо,
Таштандыны таштаба таза жолго.

Табиятты кел досум жашылдандыр,
Тазалыкка бүт баарын кел деп чакыр.
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Суу – өмүрдүн булагы» КВН. 
Барскоон айылындагы Э. Кендирбаев атындагы орто мектептин окуучулары

Тамчы, тамчы, тамчы, шүдүрүм 
Барскоон айылындагы Э. Кендирбаев атындагы орто мектептин окуучулары
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Көрктөндүр табиятты чын дилиңден,
Мында сенин жакшылыгың билинген. 

Барскоон айылындагы Э. Кендирбаев атындагы 
орто мектепте WWF долбоорунун колдоосунда өткөн 

Суу күнүнө арналган «Суу – өмүрдүн булагы» темасындагы 
КВНден үзүндү

Бекмырзаева Перизат, 10 кл.
Саламдашуу: 

Сарычат-Ээрташ коруктан,
Сынакка бизге келишкен.
WWF долбоор кеңешчи
Берилип оюн бөлүшкөн 

Кара кылды как жарган,
Калыстар кыйын байкады.
Ийилип айтам саламды,
Уруксаат берсе кайталы.

Тоо күнүн белгилөө Барскоон айылындагы Э. Кендирбаев атындагы орто 
мектептин окуучулары
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Алия
Маданият жылында,
Маанилуу мөөрөй башталды.
Саламдашып коюууга
«Тамчылар» бүгүн аттанды.

Аягын
 Көйкөлүп жаткан шиберди,
 Көп эле тепсеп баспагын.
 Күзгүдөй тунук булакка ,
 Топурак уучтап чачпагын

Кайырма: Кумурска майда экен деп,
 Тебелеп аны жанчпагын.
 Чабалга чоңдук көрсөтпө
 Чын эле сага айтаарым.

 Аягын назик гүлдөрдү 
 Аягын мукам үндөрдү
 Өзгөчө достор аягын
 Жайлоодо өскөн гүлдөрдү

Кайырма: Карагай отун экен деп
 Кыянат ишке барбайлы
 Жаныбарын бүт коргоп 
 Жараткан берген мындайды
 Өсүмдүгүн бүт коргоп
 Табигат үчүн ырдайлы

Суу жана сууга байланыштуу макал-лакаптар:
Агын сууда арам жок.
Суусаганга суу кымыз.
Суу жердин каны, жер дыйкандын жаны.
Суунун атасы – булак, сөздүн атасы – кулак.
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Таза болсоң суудай бол,
Баарын жууп кетирген.
Калың болсоң жердей бол,
Баарын чыдап көтөргөн

Чороева Наргиза, 11 кл.

Адамзатка кайрылуу
Таза суумун мөңгүлөрдөн куралган
Адамзааттын көңүлдөрүн бура алган
Жан дүйнөмдү кирдетпесе адамдар 
Көп иш кылам дайрамын мен чубалган
Мөңгүлөр да, мени менен кайкаят
Гүлдөр турат, жайнап өсөт чар тарап. 
Электирдин шам чырагы жаркырап, 
Мени менен курулуштар маңкаят.
Итиң өлсө сууга ыргытып ойлонбой 
Таза бойдон тамак- ашка колдонбой
Таштандыны куюп салдың денеме
Тагдырымбы адамзааттан кор болмой?
Араңарда айтышат ко далай кеп
Күнөөлөйсүң суудан жугуп калды деп.
Ооруп калып жүгүрөсүң медикке 
Акчаларды көрсөтөсүң пачкелеп.
Ачууланам баягыдай даамым жок,
Милдетимди аткара албай ичим чок.
Курамымда суутек жана кычкылтек,
Түркүн затты кошуп алдым аргам жок.
Саткың келет өрүк алма тонналап,
Мингиң келет машинаны чалкалап.
Өзүң саткан өсүмдүктүн канымын, 
Химикаттар курамымды талкалап.
Адал сууну арам кылган адамдар
Муну билбей толуп жүрөт наадандар
Суу сыйлаган көбөйсө экен адамдар
Коргоо үчүн шилтенсе экен кадамдар
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Жансыз дебе жан киргизем денеңе,
Жаратылыш гүлдөп турсун дегеле.
Мыйзамда да акыйкаттайт берене
Мен жок болсом кургап, соолуйт Жер Эне! 
Мен бар үчүн клеткалар чыңалып
Ырдайсынар, бийлейсинер буралып 
Сакта мени, мен да сени сактайын.
Планетага жашыл дуйнө куралык!!!

Жыйынтыктоо 
Бекмырзаева Перизат

Биз ушуну менен эле токтолуп калбастан, мындан ары 
дагы дайыма жаратылыш менен тыгыз байланышта болобуз. Ай-
лана-чөйрөнү, жаратылышты ар дайым таза кармайлы. Биздин Э.
Кендирбаев жалпы орто билим берүүчү мектепте жыл сайын эко-
логиялык конкурстарды өткөзүп турабыз. Экология багытында ар 
кандай конкурстарды биздин Жыпар эжейибиз WWF долбоору ме-
нен уюштуруп турат. Көптөгөн кызыктуу экологиялык сынактарды 
уюштуруп биринчи орунду багындырып келебиз. Мындан ары дагы 
Жаратылышыбызды таза сактайлы! Таза аба менен дем алып, Таза 
суу ичели!!! Келгиле бардыгыбыз биригели, жаратылышыбыздын 
келечеги биздин колдо!!!

Мамбетова Аманкан 
эмгек ардареги, Барскоон айылындагы Э Кендирбаев атындагы 
орто мектепте көп жылдар география жана биология мугалими 

болуп эмгектенген.

Ак марал баяны
Ала тоонун ак мөңгүсү кетпеген,
Аны дайым бугу-марал беттеген,
Ача туяк жаныбардын ичинен,
Ак маралдар сулуулукту бербеген.

Мерген жатты тоо боорунда эс алып,
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Марал чыкты музоосуна бет алып,
Күтүп жатып, ата албай көз талып,
Уктап калды үйгө жетпей кеч калып.

Уктап жатып түш көргөндө мергенчи,
Сүйлөйт марал: «келчи адам бери келчи,
Угуп алгын улуу тоого келбечи,
Ушул тоонун сулууларын тербечи»!!!

Укпай мерген ак маралдын аянын,
Эстеп кетти ачка жаткан аялын,
Ачкалыктан өлбөсүн деп аялым,
Жолум болсо, атпай кантип каламын!

Аттиң мерген алсыздыгың курусун,
Атып салды улуу тоонун сулуусун,
Ары жактан эне-марал каргады,
«Баласы өлуп, эне-адам улусун!»

Үйгө келсе баш аламан ызы-чуу,
Кыздарынын өлүп калган улуусу,
Аян берип эске салып турууучу,
Өчүн алды жаратылыш куруучу.

Ишембиев Бакыт, 7-класс
Барскоон айылындагы Э. Кендирбаев атындагы орто 

мектептин окуучусу

Барскоон
Табияты Барскоонумдун,
Койнунда Ала-Тоонун.
Келип көргүн эс-алгын,
Абасын кере дем алгын.

Барскоонумдан алыс кетсем.
Куса болуп дайым эстейм.
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Барскоонумду сагынамын,
Кооздугуна багынамын.

Барскоондогу шаркырак,
Дайым турат жаркырап.
Барган сайын мен сага,
Сулуулугун артылат

Барскоондогу карагайлар 
Токойлорун аралай бар.
Баарынан кооз ал жактагы,
Жайлоо, ойдуң, адырлары.

Барскоондогу Аска-Зоолор
Бийик-бийик Ала-Тоолор
Кооз көрүнөт алыстан,
Көрбөй калба капыстан.

Барскоондун табиятын ,
Кел досум, коргойлу.
Ишембилик биз кылып,
Келечегин ойлойлу!

Сыдыков Акназ, 10-класс
Барскоон айылындагы Э. Кендирбаев атындагы орто 

мектептин окуучусу

Жаратылыш
Жаратылыш жердин жүзү жаркыраган,
Асман тиреп тоолорубуз ак кар баскан.
Бугу, теке оюн салып тоо таштардан,
Таза абасы адамды эс алдырган.

Жашылданып жапжашыл карагайы,
Канча адамды суктандырган шаркырагы.
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Чет элдиктер эс алып суктанышат,
Таңкалааарлык Кыргызстандын табияты.

Ыссык-Көл кандай керемет,
Сактап келген ата-бабам ыйык деп.
Көркүн ачып көлүбүздүн ак-куулар,
Сүзүп жүрөт эң бир укмуш балыктар.

Бугу эне деп коюшуп, бугуну атып жатышат,
Отун кылып карагайды, балатыны сатып жатышат.
Кайдыгерлик, табиятка кыянаттык кылбайлычы.
Жаратылыш мурасыбыз, сатпастан аны сактайлычы.

Сыдыкбекова Дилбара 
Барскоон айылындагы Э. Кендирбаев атындагы орто 

мектептин окуучусу

Төрт мезгил
Жаз келди деп сүйүндү ар бир бала,
Айлана жашылданды мына кара.
Чыгышты чеендеринен жаныбарлар,
Алыс жактан учуп келди канаттуулар.

Жай келип алча бышты ар бир үйдө
Саргайып өрүк бышат ар бир күндө.
Түшөт ко дейм Ысык-Көлгө ар бир кыргыз
Түшпөй калса арманда калат жалгыз.

Кыш мезгили суук күндү алып келет,
Суук түшкөндө канаттулар кайда кетет.
Канаттуулар жылуу жакка учуп кетти,
Уктоого аюнун да күнү жетти.
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Бөлгилөө үчүн
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Бөлгилөө үчүн
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Бөлгилөө үчүн
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