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Биз, жүрөгүндө  апаат  согуштун  өчпөс тагы, 
Улуу Жеңиштин унутулгус  наркы, даамы калган, 
кутман курактагы, ардагер, учурда эки бирдей 
мааракенин ээси – өзүнүн 90 жылдыгын жана 
Жеңиштин 70 жылдыгын белгилеп жаткан атабыз 
Бакир Өмүралы уулу тууралуу өз сөзүбүздү айткы-
быз келди. 

Мына жадыраган жаздын эң маанилүү, маңыз-
дуу жана тарых барактарына ташка тамга баскандай 
из калтырган 9-май Жеңиш күнү да келди. Улуу Ата 
Мекендик согуштагы Жеңиштин 70 жылдыгына 
арналган салтанаттар жер-жерлерде өткөрүлүп, 
согуштун жана ооруктун ардагерлеринин  урматына 
ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп өз максатына жетти 
десек жаңылбайбыз.  

Дал ошол Улуу Жеңиштин 70 жылдыгынын 
алкагында биздин үйдө, айылыбызда, райондо кош 
майрам болуп, Улуу Ата Мекендик согуштун каты-

шуучусу, ошол согуштун жана эмгектин ардагери, 
өрнөктүү өмүр ээси, чөлкөмүбүздүн кадырлуу 
карыясы, биздин атабыз Бакир Өмүралиевди Улуу 
Жеңиштин 70 жылдыгы менен катар эле өзүнүн 90 
жылдык мааракеси менен тууган-уругу, эл-жери 
куттуктады. Биздин атабыз, биз үчүн бул күн өзгөчө 
мааниге ээ жана ыйык күндөрдүн бири. Дал ошол 
мааракелер мезгилинде районубуздун акимчили-
гинин өкүлдөрү, облус жетекчилиги жана Жогорку 
Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баш болгон 
расмий жетекчилер, районубуздун борборунда 
болгон чоң салтанатта ошол Улуу Жеңишти камсыз 
кылган согуш жана эмгек ардагерлерин куттуктап,  
мыкты каалоолорду айтып жатканын, алардын 
ичинде биздин атабыздын ысымынын аталышын биз 
да өзгөчө сыймыктануу менен уктук.   Ошол апаат 
согуштун кыйынчылыктарын баштан кечирип, 
согуштан кийинки жылдары эл чарбасын калыбына 
өз салымын кошуп, талыкпастан эмгек жолун улап, 
ардактуу эс алууга чыккан атабыз биз үчүн зор 

сыймык, небере, чөбөрөлөрүнө үлгү, 
алар үчүн жомоктогудай эрдиктин 
ээси.  Биз булардын баарын көзүбүз 
менен көрүп жүрөбүз. 

Атабыз Өмүралиев Бакир 1925-
жылы 10-январда Миң-Өрүк айылында 
төрөлгөн. Жаш чагынан баштап эле 
тыкан, кылган жумушун так жана өз 
убагында аткаргандыгы менен айыр-
маланган дешет. XX кылымдын 30–40-
жылдары колхоздор уюшулуп, атабыз 
жаштыгына карабастан ошол жаңы 
уюшулган колхоздордо жакшы эмгек-
тенген. 

1941-жылы фашисттик Германия 
СССРга кол салган каргашалуу согуш 
башталганда атабыздын жашы жетпей, 
кийинчерээк 1943-жылы 18 жашка 
толгондо,  өз ыктыяры  менен согушка 

          аттанган. 
Улуу Ата Мекендик согуштун жүрүшүндө 

алгачкы жолу немецтик фашисттик армия менен 
айыгышкан салгылашууга 2-Украина фронтунун  
атайын артиллериялык полкунда миномётчик ката-
рына майданга кирген. Бул биринчи майданы Украи-
нанын Харьков шаарында болгонун азыркыга чейин 
айтат. Андан кийин кадимки дасыккан жоокер-
миномётчик катары Житомир, Киев шаарларын, 
Украинанын, Белоруссиянын көптөгөн айыл-кыш-
тактарын, шаарларын немецтик фашисттерден бошо-



 
 

32 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2015 

тууга катышып, андан ары батышты көздөй жеңиш-
түү жүрүштөргө катышкан. Согушту андан ары 
Чехословакиянын шаарларында улантып жүрүп 
Улуу Жеңишти  Чехословакиянын Брно шаарында 
тосуп алганын, андагы зор кубанычын көп жолу 
айтканы эсибизде.  

Атабыз Бакир Өмүралиев Улуу Ата Мекендик 
согуштун талааларында, айгышкан аёосуз салгы-
лаштарда, кырчылдашкан кыргында  көрсөткөн  эр-
диктери,  баатырдыгы үчүн  Советтик Аскер коман-
дачылыгы, СССР Мамлекет башчылары жана СССР  
Жогорку Кеңешинин Президумунун  атайын чечим-
дери менен бир катар  орден, медалдары менен сый-
ланган.  Алар  «Ата Мекендик согуш» ордени, «Эр-
диги  үчүн», «Жуковдун медалы», «Белоруссияны 
бошотууга катышкандыгы үчүн», «Украинаны 
бошотууга катышкандыгы үчүн», «1941–1945-
жылдардагы Ата Мекендик согуштагы каарман-
дыгы үчүн», «В.И. Лениндин жүз жылдыгы» ж.б. 
бир катар юбилейлик медалдар менен сыйланганы, 
жалпы эл журтубуздай эле биз балдары жана 
неберелери үчүн да чоң сыймык экени талашсыз.  

 

 
 

 

Ошентип,  атабыз  Улуу Жеңишке жетишип,  
кан кечкен согуш аяктагандан кийин да, чет өлкө-
дөгү Советтик армиянын атайын тобунда дагы бир 
жыл аскер катарында калып, кызмат өтөп, 1946-жыл-
дын акырында кичи Мекени Кара-Кулжага кайткан. 
Согуш бүткөндө ал киши болгону 20 жашта болсо, 
кайтып келген кези 21 жашка туура келет. 

Согуштан кийинки алгачкы тынчтык жылдары 
Б. Өмүралиев жергиликтүү жетекчиликтин жолдо-
мосу менен Ош шаарындагы бухгалтердик атайын 
курска жөнөтүлүп, аны ийгиликтүү аяктап келип өз 
колхозунда эмгек жолун улаган. Ошентип кан 

майдандан келери менен белсенип эмгектенип, эли-
жеринин өнүгүүсүнө өз салымын кошкон.  

Согуштан кийинки эмгек жолун Айылдык 
Кеңештин катчысы,  райондук Аткаруу Комитетинин 
жооптуу  кызматкери катары улаган.  Алгач  колхоз-
до, кийнчерээк  ошол  «Тельман» атындагы колхоз 
кайра түзүлүп «Совет» совхозу болгонда, аталган 
совхоздун  бригадири, бухгалтери, ферма башчысы, 
зоотехниги кызматтарын аркалап, мыкты чарбачыл, 
жигердүү жетекчи, дасыккан уюштуруучу катары  
совхоздун жана райондун андан ары ар тараптуу 
өнүгүүсүнө өз салымын кошкон. Советтер Союзунун 
Коммунисттик партиясынын мүчөсү катары жооптуу 
– «Совет» совхозунун баштапкы партиялык уюму-
нун катчысы болгон. Аталган кызматтарда элдин, 
өкмөт менен партиянын ишеничин актап 40 жылдан 
ашуун убак талыкпастан, үзүрлүү  эмгектенген. 

Нукура эмгек дыйканы, ардактуу эс алууга 
чыккандан кийин, 85 жашка келген курагына чейин 
бекер отурбай айылдын каралбай калган дың жер-
лерин өз алдынча, өз каражатынын эсебинен өз-
дөштүрүп, өз эмгегинин үзүрүн эл-журтуна, айыл-
даштарына жана  бала-чакасына арнады. 

90 жылдык мааракесинин дал ушул Улуу 
Жеңиш күнүнүн 70 жылдыгына дал  келиши  да биз 
үчүн өзгөчө, зор  кубаныч.  Ушул эки мааракеге 
жеткенге чейин ардактуу атабыз Кара-Кулжа өрөө-
нүнүн кадырлуу карыясы, бактылуу үй-бүлө ээси 
катары 6 уул, кыздын атасы, 25 неберенин чоң атасы, 
34 чөбөрөнүн бабасы даражасына жетти. 

Улуу Жеңиштин 70 жылдык, өзүнүн туулган 
күнүнүн 90 жылдык мааракесин уюштуруп жатканы-
бызда атабыз өз ыраазычылыгын төмөнкүдөй 
билдирди:  

« – Мен абдан чоң кубанычтамын, ушул күнгө 
Жеңиштин 70 жылдыгын, ага удаа өзүмдүн 90 жыл-
дык мааракеми бирдей белгилеймин деп ойлогон 
эмесмин. Минтип кудай буйруп бул күн да келди. 
Мен балдарыма, кыздарыма, эли-журтума мага, биз-
ге окшогон ардагерлерге кылган сый урматына, 
бизди куттуктагандардын баарына терең ыраазы-
мын! Элибиз журтубуз тынч, Кыргызстаныбыздын 
келечеги кең болсун. Элди бүлүнткөн, кан төгүлгөн 
согуш экинчи болбосун, жергебизде дайыма шаттык, 
тынчтык, шаңдуу маанай болсун!».   

Атабыздын мындан ары да ден соолукта болуп, 
турмуштун узак жолунда арыбай, чарчабай, бал-
дарынын, небере, чөбүрөлөрүнүн сыймыгы, төрүнүн 
куту болуп, узак өмүр сүрүп, бакубат жашоонун, 
сөөлөттүү сөздүн, кадыр-барктын, сый-урматтын 
ээси болуп, жарык дүйнөдө баскан жолу узак болуу-
сун чын дилден каалайбыз! 

Ата Сиздин баскан жолуңуз, өрнөктүү өмүрү-
ңүз, биз үчүн зор сыймык. Биз уул-кыздарыңыз, 
небере, чөбүрөлөрүңүз, эрдигиңизге, эмгегиңизге 
таазим этип, жүрөгүбүздө бекем сактап, ар дайым  
сыймыктанып келебиз жана сыймыктана беребиз!!! 
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