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Кириш съз 
 
 
Менин бул китебимдеги ырлар элдин саламаттыгы 

\ч\н кам кър\п, к\н\-т\н\ тыным албай, ажал менен 
арбашып иштеп жатышкан алтын колдуу ак халатчан 
ъм\р сакчыларына, адам жанынын инженери делген 
дарыгерлерге арналды. Албетте мен булл улуу 
инсандардын эл \ч\н жасаган эмгектерин беш-алты 
куплет ыр аркылуу айтып бере албаймын, булардын 
эмгеги ътъ ат кътърг\с оор десем жаёылышпаймын. 
Ошондой болсо да эки ооз жакшы съз\м менен бир аз гана 
айтып ътт\м. Дарыгерлер арыбагыла ылайым эл \ч\н 
дайыма сакчылыкта туруп ъчъй\н деген ъм\р шамын 
к\йг\з\п, \з\лъй\н деген ъм\р жибин улап элдин кызматын 
кылып, элдин алкышын алып ж\ръ бериёиздер. Алтын 
колуёуздар эч качан дарт кърбъс\н! /й-б\лъёър менен ар 
дайым аман болуп, ъм\р\ё\здър узун, ден-соолугуёуздар 
чыё, ишиёиздерде албан-албан ийгиликтер жаралып кызыр 
жылооёуздардан т\шпъй ойноп к\л\п иштеп ж\ръ 
бериёиздер. Кетпес дъълът кеё пейилдикти аллахдан 
тилеп кетем. 

 Жазгандарым купулуёуздарга толбой калар м\мк\н 
ошондуктан жакшы, начар жактары болсо сиздерден 
кечирим сурайм. Аз болсо къптъй кър\п, саман болсо 
чъптъй кър\п дегендей кабыл алып коесуздар. 

Жакшы деген бир ат бар кууса жетпес, 
жаман деген бир ат бар жууса кетпес. 
Ылайым ар дайым жакшы деген аттан т\шпъй ж\ръ 

бериёиздер деп. 
      Автор. 
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Дарыгер өмүр сак чысы. 
 

Дарыгер өмүр сакчысы, 
Дарыгер элдин жакшысы. 
Өмүргө өмүр улаган, 
Дарыгер элдин бактысы 
 
Дарыгер суунун тунугу, 
Дарыгер элдин улугу. 
Дарыгер деле бизге окшош, 
Пенденин сүйгөн кулуну. 
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Ноокат райондук оорукананын  
80 жылдык тоюна 

 

Адамдардын сактоо \ч\н ъм\р\н, 
Адамдардын алуу \ч\н къё\л\н. 
Райондук борборунда бир чакан, 
Ачышыптыр оорукана бъл\м\н. 
 

Ошол к\ндън кызмат кылып эл \ч\н, 
Алтын колдуу дарыгерлер бар к\ч\н. 
К\н\-т\н\ аянбастан жумшашып, 
Иш гана деп чыгарышып зор б\т\м. 
 

Жан аябай эмгектенип баарысы, 
Мейли жашы, мейли болсун карысы. 
Ъм\р\нъ ъм\р улап бейтаптын, 
Шыпаа болуп берген берген укол даарысы. 
 

Оорукана кызмат кылып кел\\дъ, 
Эли \ч\н натыйжасын бер\\дъ. 
Бъл\мдър\ жылдан-жылга чоёоюп, 
Алга карай улам канат кер\\дъ. 
 

Бълмъдъг\ койкалары коюлган, 
Эсеп жеткис ооруларды жаткырды. 
Онтоп келип, шыпаа таап бул жерден, 
С\й\н\ш\п канчалары каткырды. 
 

Эсеп жеткис сакайышкан ададмар, 
Кадамдалды улам жаёы кадамдар. 
Жалкоо менен келишпестик жаралып, 
С\р\л\ш\п кете берди сараёдар. 
 

Андан бери 80 жолу жаз келип, 
Сексен жолу тъкт\ ър\к г\лдър\н. 
Эсеп жеткис наристелер търъл\п, 
Угузушуп ыёаалаган \ндър\н. 
 

Канчалаган мелдештерге катышып, 
Канчалаган ийгиликке жетишкен. 
Ак халатчан алтын колдуу инсандар, 
Ушул жерде талбай эмгек этишкен. 
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Ак халатчан ъм\р  
сакчыларына 

 
Ак халатчан алтын колдуу сакчылары ъм\рд\н, 
Турасыёар ар убакта жолун тосуп ъл\мд\н. 
К\н\-т\н\ тыным албай ажал менен арбашып, 
/з\лъргъ жибин улап, эё бир кымбат ъм\рд\н. 
 
Кийип ж\ргън ак халаттай дилиёер да таптаза, 
Жалганы жок, чындык баары ишиёерди тактаса. 
Т\йш\кт\\ да, ардактуу да ээси силер кесиптин, 
Жарашат ъз\ёърд\ кимдер канча мактаса. 
 
Тынымы жок чуркайсыёар дарыгерлер к\н\-т\н, 
Онтоп келген оорулуунун актоо \ч\н \м\т\н. 
Окуганда ант бергенсиё бир добуштан баарыёар, 
Адамдардын жашоосунда жарык болуп бер\\ \ч\н. 
 
Жарык болуп жангылачы ъм\р шамын к\йг\з\п, 
Ар убакта дилиёердин тазалыгын билгизип. 
Колуёардан сакайышкан пенделердин баарысы, 
Алкыш айтат койгон сымал жаёы кийим кийгизип. 
 
Алкыш менен сый-урматка толо берсин артыёар, 
К\ндън-к\нгъ жогорулап ъсъ берсин баркыёар. 
б\лб\л жанган ъм\р шамын ар убакта к\йг\з\п, 
Ъз\ёърдън себеп таап с\й\н\чтъ жашай берсин  

калкыёар. 
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Ноокат райондук аймактык оорукананын директору 
Асамидин Марипов Мариповичке 

 
Тект\\ жерден тарбия алып чоёойгон, 
Кызыр даарып ъткън жерден торолгон. 
Жаш кезинен ак эмгектен тер тъг\п, 
Бакыт таап бак дъълъткъ оронгон. 
 
Кимдер билбейт Асамидин дегенди, 
Эли \ч\н дайым кайгы жегенди. 
Чын дилинен к\й\п-жанып сыркоого  
Ж\ръг\ндъ эстеп турат эгемди. 
 
Солкулдаган жапжаш жигит кезинде, 
Жакшы элести тартуу кылып сезимге. 
Байыр алып ушул оорукананы, 
Эмгектенген мезгилдери эсинде. 
 
Алгачкы эле врач болуп келгенден, 
Алкыш алып иштедиёиз элдерден. 
Алкыштардын айтар болсок себебин, 
Кеё пейилд\\ врач экен делгенден. 
 
Жакшы м\нъз дагат элдин баарына, 
Сакайбаган кээ бир сыркоо дарыга. 
Жакшы създън, жылуу-жумшак мээримден, 
Сакаяры чындык экен дагы да. 
 
Мээрим тъккън, жумшк м\нъз чыныёда, 
Аты ъчпъй кете берет кылымга. 
Мына ошондой эл сыйлаган сиздейдин, 
Убактысы болбойт бир да тынымга. 
 
К\н\-т\н\ тыным албай кыйналып, 
Адамдарга мээримд\\л\к ыйгарып. 
Келатасыз ажал менен арбашып, 
Элиёизден алкыш менен сыйды алып. 
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Ар убакта сыркоолууну ойлойсуз, 
Алар \ч\н кайдыгер жан болбойсуз. 
Кээ биръъдъй кайдыгерлик кърсът\п, 
Кош къё\лдъ, колду силкип койбойсуз. 
 
Келгендердин зор \м\т\н актайсыз, 
Жарым саат бекер карап жатпайсыз. 
Жолун тосуп келе жаткан ажалдын, 
Гиппократтын антын бекем сактайсыз. 
 
Айланасын г\лдър менен чулгантып, 
Тазалатып койбой бир да булгантып. 
Карап туруп рахатка батасыё, 
Ъз\ёчъ эле бейиш търдъ тургансып. 
 
/ч ж\з ашык жарыгерге баш болуп, 
Ъз ишинин устаты деп маш болуп. 
Эмгектенип келатасыз \з\рл\\, 
Башыёызга Ала-Тоодой бак конуп. 
 
Уул-кыздардын мээрбандуу апасы, 
Ак ж\з\нън кър\нбъгън капасы. 
Т\бъл\кт\\ ъм\р шерик жарыёыз, 
Сурма айымдын жашоодо жок катасы. 
 
Кыйла жылдар сельсоветте иштеген, 
Ак эмгектен таттуу нанын тиштеген. 
Бала багып, \й т\йш\г\н аткарды, 
Алпурушуп ж\рсъ дагы иш менен. 
 
Уюштургуч, къръгъчт\к жагынан, 
Эл ичинде алкыштарга татыган. 
Алгылыктуу къп иштерди аткарып, 
Тетик жана зирек болгон жашынан. 
 
Уул-кыздарды тарбиялап татыктуу, 
Турмушка аяр жана оор басыктуу. 
Инсандардан болуусуна кам кър\п, 
Эне ж\рък мына ошого ашыкчу. 
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Ъз\ёърд\н жолуёарды жолдогон, 
Балдарыёар болду силер ойлогон. 
Айткан съз\н аткарбастан койбогон, 
Эл суктанган зирек балдар болушту. 
Акыл-эст\\, келечекти къръ билип ойлогон. 
 
Отуз беш жыл стаж экен иштеген, 
К\ндър ътт\ алпурушуп иш менен. 
Эмгегиёиз текке кетпей бааланып, 
Сыйлыктарды алыптырсыз къптъгън. 
 
Ърнъкт\\ ъм\р ътъп калкыёызга. 
Ъчпъгън из калтырып артыёызга, 
Чарчабай чаалыкпастан иштей бериё, 
Мээримдин отун жагып жалпыбызга. 

 
 

Ноокат райондук аймактык оорукананын 
башкы мээрбан айымы 

Мамаюсупова Айсулуу Токуровнага 
 

Ийилген тал чыбыктай жаштык кезиё, 
Жалындап ж\ръг\ёдъ жаштык сезим. 
Ар дайым алга с\ръп ой максатыё, 
Жетиптир келечекке ътк\р къз\ё. 
 
Сен дагы къп катары онду б\т\п, 
Жънъд\ё шаар къздъй максат к\т\п. 
Окудуё ъз\ё с\йгън окуу жайдан, 
Оорулар тургансыды сени к\т\п. 
 
Аяктап дарыгерлик окуу жайын, 
Алдыёа жакшы тилек коюп дайым. 
Иштедиё ар убакта алга с\ръп, 
Атагыё кыйла жерге болду дайын. 
 
Башталып хирургиядан эмгек жолуё, 
Шыпылдап тез кыймылдап эки колуё. 



 10 

Арбашып ажал менен к\н\-т\н\, 
Дем берип канчалаган ооруларга. 
Ишке ашты алдыдагы максат оюё. 
 
Арзыдыё алкоосуна канчалардын, 
Аткарган жумуштарыё ътъ арбын. 
Эл \ч\н кызмат кылуу ойлогонуё, 
Берилип ж\ръг\ёдън к\й\п жандыё. 
 
Мээримд\\ мамилеёден дайым сылык, 
Мээнетт\\ эмгегиёден алга жылып. 
Чын дилден шайлап жатты кесиптештер, 
Къптъгън бъл\мдъргъ башчы кылып. 
 
Чаалыкпас эмгегиёден элге жагып, 
Мойнуёа канчалаган милдет тагып. 
Байгеден озуп чыккан к\л\к аттай, 
Келесиё иштериёден алкыш алып. 
 
Атыёа затыё дагы жарашыптыр, 
Жигиттер жет\\ \ч\н самашыптыр. 
Суктанып сугун артып келбетиёе, 
Тымызын къз салышып карашыптыр. 
 
Тагдырга буйруганы колуё кармап, 
Калганы арман менен тарашыптыр. 
 
Бааланып отуз жылдык ак эмгегиё, 
Кыйындык татаалдыкты сен жеёгениё. 
Берилди райондук, областык грамоталар, 
/з\р\ кайтарылып маёдай тердин. 
 
Саламаттык сактоонун мыктысына жетишкениё, 
Жакшы деген алкоону эшиткениё. 
Алкоого арзып келген сендей жандар, 
Жанындай с\йгън болот кесиптерин. 
 
Иштепсиё кесибиёди дилден с\й\п, 
Алыпсыё алкыштарды тоодой \й\п. 
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Чарчоону, чаалыгууну артка таштап, 
Чуркадыё ар убакта бышып к\й\п. 
 
Ким билбейт СПИД деген жаман оору, 
Зор милдет жаш адамды андан коруу. 
Келечек жаштардыкы деп айтылат, 
Ойлонтот бул оорудан оолак болуу. 
 
Оорудан сактай турган бъл\м\ндъ, 
Лаборатория эё кыйын бъл\г\ндъ. 
Башчылык милдет такты дагы сага, 
Жакшылап кызмат кылуу къё\л\ёдъ. 
 
Чарчабай кызматыёды кыла бергин, 
Дагы да улам алга жыла бергин. 
Оорукана боюнча башчылыкка, 
Жет\\гъ алкшытарды эсепсиз ала бергин. 
 
Кызыр сени дайыма жылоолосун, 
Жараткан жакшылыгын ыроолосун. 
Къръ албаган къздърдън сактап турсун, 
Элиё сени ар дайым мактап турсун. 
 
Ийгилигиё ар убак коштоп келсин, 
Жаратканым ъз\ёъ оомат берсин. 
Эл ичинде эсен-соо ж\ръ бергин, 
Жамандыкты амандык дайым жеёсин. 

 
 

Алиева Махабат 
 кенже мээрбан эже 

 
Эске алынып тазалыгы бъл\мд\н, 
Иштъъ \ч\н сен ал жерге бъл\нд\ё. 
Наалат албай, алкыш алуу ар дайым. 
Борборунда тура берч\ къё\лд\н. 
 
Ким берилип иштер болсо ж\ръктън, 
Жалкоолонуп эптеп-септеп к\н ъткън. 
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Катарына кошулбастан алардын, 
Ийгиликти къё\л\нъ т\нъткън. 
 
Жан экенсиё зирек келин Махабат, 
Ийгиликтин сыры эмнеге такалат. 
Эмгегинен баар тапкан сендейлер, 
Эл ичинде жакшы делип аталат. 
 
Жакшы адамды жакшы деген жакшы да, 
Алкыш алуу адам \ч\н бакты да. 
Эли \ч\н кърсътпъсъ кызматын, 
Жарашпайт го олтурса да тактыда. 
 
Ишиё \ч\н дайым даяр турасыё, 
Тазалыкка ътъ къё\л бурасыё. 
Кандай болсо алкыштарга арзыды, 
Махабат сен ж\ръг\ёдън туясыё. 
 
Мактоо създ\ манчыркабай кътър\п, 
Максат менен ак эмгегиё ътъл\п. 
Абийир ташыё салмак басып ишиёде, 
Ж\ръг\ёд\ кеп съз кылып ътъл\к. 
 
Иштериёде ийгиликтер жаралып, 
Сенин \лг\ё башкаларга таралып. 
Алкыш алып ж\ръ бергин чарчабай, 
Эл алдында ж\з\ё дайым агарып. 
 
Иштей бергин ъз ишиёе берилип, 
Жалкоолорчо жата кърбъ эринип. 
Дайым ушул м\нъз\ёдън ъзгърбъй, 
Болсоё болгун Махабаттай дедирип. 
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Дубанаева Зуура Сурановна 
кенже мээрбан эже 

 
Ъз ишиёди жандай с\й\п дайыма, 
Тер агызып эмгек кылып дагы да. 
Ишеничтин бийик кармап байрагын, 
Жумушуёа жънъйс\ё сен сагына. 
 
К\тът к\ндъ жасап жаткан жумушуё, 
Укпоо \ч\н чоёдоруёдун урушун. 
Так аткарып иштериёди жасаган, 
Жакшы тура тикеден тик турушуё. 
 
Ким ишине аяр кылса мамиле, 
Чын дилинен эмгек кылат элине. 
Ак эмгектин кайтарылып \з\р\, 
Ар убакта дем кошулат демине. 
 
Бардыгына къё\л\ёд\ коесуё, 
Кемчилигё болуп калса жоесуё. 
Карап туруп аткарылган ишиёдин, 
Ъз\ёчъ эле с\й\н\чтъ болосуё. 
 
Сен дагы къпт\н бири катары, 
Эмгектенип алыс кеткен атагы. 
Чын дилиёден кызматыёды аткарып, 
Оорулардан алдыё далай батаны. 
 
Жамгыр менен жер къгъргън сыяктуу, 
Бата менен эл къгъргън сыяктуу. 
Алкыш менен ак кызматын аткарган, 
Сендейлерди деп айтышат уяттуу. 
 
Эгер кимдер ишин жакшы кылбаса, 
Ъйдълъбъй бир орундан жылбаса. 
Ага кайдан алкыш създър айтылмак, 
Ак-караны ажытарып турбаса. 
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Жакшылардын катарында ж\ръ бер, 
Жаз г\л\ндъй жайнап ъм\р с\ръ бер. 
Жайы-кышы шымаланып  чарчабай, 
Элиё \ч\н билегиёди т\ръ бер. 

 
Алишерова Г\лбара кенже мээрбан эже 

 
Мээрбандык кылып дайым Г\лбара, 
Алкшытарды тизип алдыё аркаёа. 
Жакшы иштейт деп башкалардан ъзгъчъ, 
Айтса дагы туура болот жар сала. 
 
К\ндъ сурап сыркоолордун кандайын, 
Тургандыгыё бардыгына ал дайын. 
Тазалыкты таза сактап такылдап, 
Ъз ишиёе берилгенсиё ар дайым. 
 
Эгерде ким ъз ишине так болсо, 
Иши \ч\н ниети дайым ак  болсо. 
Жаман създън жакшы деген жогору, 
Тургандыгын ар бир адам ойлонсо. 
 
Пешене тер алга с\ръйт адамды, 
Алга карай таштаттырат кадамды. 
Кесибиёди с\йсъё келет ийгилик, 
С\йгън ъёд\\, \й-б\лъёд\ балаёды. 
 
Къп мээнеттен ийгиликтер жаралат, 
Ийгиликке кылган жакшы далалат.  
Чын дилинен, к\й\п-жанып иштеген, 
Алды жакка канат к\\лъп бара алат. 
 
Канатыёды к\\лъй бергин талыкпай, 
Ж\ръг\ёдън эмгектендиё чалыкпай. 
Тепкичтерден тепкичтерди аттагын, 
Ъз ишиёе берилгениё аныктай. 
 
Иштептирсиё маёдай териё тамчылап, 
Мезгил атын чаап келет камчылап. 
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К\н артынан к\ндър ътът ынтылып, 
Адамзатка катуу кеги барчылап. 
 
Сен келесиё ак кызматыё аткарып, 
Ж\ръктърдъ жадыбалдай жатталып. 
Алгылыктуу ишиё менен аткарган, 
Коллективде ж\ргън кезиё макталып. 
 
Мактоо създън эч бир артта калбагын, 
Бар к\ч\ёд\ элиё \ч\н арнагын. 
Жагалданып жарык маанай ж\з менен, 
Ар убакта жакшылыкты жандагын. 

 
Хирургия бъл\м\ндъг\лъргъ 

Карап турсаё силер кылган иштерди, 
Б\т аётарып чыгарсыёар ичтерди. 
Ичек карын, бъйрък, боор ашказан, 
Кър ичеги, ът\ндъб\, жаман тамак ичкенби? 
 
Мына ушундай оорулардын баарысын, 
Мейли жашы, мейли болсун карысы. 
К\н\-т\н\ тыным албай ажал менен арбашып, 
Даярдашып кайчы, бычак жана дагы дарысын. 
 
Мээнети къп бул бъл\мд\н башкадан, 
Ооруп келсе кър ичеги, ашказан. 
Операция жасаш керек токтолбой, 
Хирургдар даяр туруп ар качан. 
 
Операция татаал иш карасаё, 
Бардыгына так болбосо таразаё. 
Ъм\р, ъл\м кыл учунда кылтылдап, 
Тургандыгын ж\ръг\ёдън самасаё. 
 
Ъм\р шамы жалп деп ъч\п калабы? 
Же болбосо жарк деп кайра жанабы? 
Мына ушулар хирургдун колунда, 
Кандай бакыт аткарылса талабы? 
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Аёдып турган ажал менен арбашат, 
Ажал жексур хирургка жармашат. 
Чеёгелинен сууруп чыгып ажалдын, 
Адам \ч\н ал жеткенче кармашат. 
 
Эч биръън\н ъм\р шамы ъчпъс\н, 
Эч бир жандын къё\лдър\ чъкпъс\н. 
Жашоодогу толтура албайт эч нерсе, 
Сыздаттырган ж\ръктъг\ бъксъс\н. 

 
Ташиев Марипка 

Жогорку категориядагы врач-хирург, бъл\м башчы 
Абасын кенен жутуп Кък-Белиёдин, 
Жарасам керегине деп элиёдин. 
Аяктап онунчуну къп катары, 
Билимди улантууга сен берилдиё. 
 

Жогорку окуу жайдан окусам деп, 
Жалындап жалбырттады жаштык илеп. 
Ъз\ё с\йгън кесиптин ээси болдуё, 
Ишке ашып сен ойлогон максат-тилек. 
 

Кыйналып, ооруп келсе адам жаны, 
Берилип чын дилиёден карап аны. 
Сакайып кетерине жълък болуп, 
Кемибей турса экен деп элдин саны. 
 

К\н-т\н\ шум ажалдын жолун тосуп, 
Келесиё эсеп жеткис салым кошуп. 
Кээ к\н\ уктап жатып ойгонорсуё, 
Капыстан сага кирген т\штън чочуп. 
 

Кармашып ажал менен т\штъ дагы, 
Кыйындык башка келип т\шсъ дагы. 
Суу куюп адамдардын тамырына, 
Къкълъп ъсс\нч\ деп ъм\р багы. 
 

Жакшылык тилеп дайым адамдарга, 
Бардыё сен жакшы жакшы кадамдарга. 
Ак дилден кызматыёды ътъъдъс\ё, 
Окшобой кээ бир алсыз сараёдарга. 
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Бир эле ата-энеёдин уулу болбой, 
Ж\ръс\ё ар убакта элди ойлой. 
Эл \ч\н, кызмат кылган эл уулусуё, 
Жайда ысып, кышындасы \ш\п койбой. 
 
Сыркоолор алкыштарын жаадырышып, 
Кетишет кескен жерин таёдырышып. 
С\й\н\п, сакайышкан канчалары, 
Келишкен оорусунан кайгырышып. 
 
Мынаке эсеп жеткис кылган эмгек, 
Чын дилден эмгектендиё маёдай тердеп. 
Элине къзгъ илинер иш кылбаса, 
Атак, даёк къп сыйлыктар кайдан келмек. 
 
Шайлашты бир добуштан бъл\м башчы, 
Сен \ч\н бул аброй ътъ жакшы. 
Сендейлер эл ичинде арбын болсо, 
Бул дагы элибиздин тоодой бакты. 
 
М\нъз\ё бир калыпта оор басык, 
Кетпейсиё биръълърчъ учуп, шашып. 
Арнадыё билимиёди элиё \ч\н, 
Жашоонун жаркыраган жолун басып. 
 
Чарчабай чаалыкпастан иштей бергиё, 
/з\р\ кайтарылат маёдай тердин. 
Т\шпъстън кызыр дайым жылооёдон, 
Сыймыктуу уулу сенсиё биздин элдин. 

 
Жолдошова Айтб\гъ 

Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже 
Ар дайым ак эмгекке шыктандырган, 
Салмактуу кулк м\нъз\ё суктандырган. 
Айтб\ бир ажайып жан экенсиё, 
Иш \ч\н чын ж\ръктън къё\л бурган. 
 
Окууну жаёы б\т\п келген кезден, 
Жооптуу милдеттигин дароо сезген. 
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Тикилдеп к\й\п-жанып иштегениё, 
Менимче чыкпастыр го такыр эстен. 
 
К\н айга, айлар жылга алмашылып, 
Мезгилдер бир-бирине жалгашылып. 
Убакыт учкан куштай зымырады, 
Ийгилик коштоп сени алга жылып. 
 
Мартабаё артып улам жогорулап, 
Жараткан жакшылыгын сага сунат. 
Чын дилден милдетиёди аткарасыё, 
Ооруган адамдарга болуп кубат. 
 
Сыркоолор муктаж сенин жардамыёа, 
Оорусу батып кеткен жандарына. 
Алкышка арзып келет ар бир адам, 
Ишинин кърсът\лгън салмагына. 
 
Сенин да кылган ишиё салмак басып, 
Алдыга баратасыё улам шашып. 
Арадан ътт\ мына канча мезгил, 
Ър\ктър бажырайып г\л\н ачып. 
 
Агызган маёдай териё жерде калбай, 
Жакшылык келе жатат сени жандай. 
Ийгилик имерилип ъз\ё жакка, 
Коштоду жашоодогу с\йгън жардай. 
 
Ийгилик болуп турса иш оёолот, 
Жалкоолук жакындабай ал жоголот. 
Иш билги экениёди ар убакта, 
Айтб\ эмгегиёден билсе болот. 
 
Иштеген ишиё \ч\н алкыш алып, 
Иштей бер чын къё\лдън к\й\п-жанып. 
Эмгекчил жанда болбойт чарчоо деген, 
Кыргыздын макалы бар бул да анык. 
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Эч качан чарчабагын, чаалыкпагын, 
Мээнеткеч экениёди аныктагын. 
Ар дайым урмат-сыйдын ээси болуп, 
Алдыга кадамыёды арыштагын. 

 
Маманурова Кайрыга 

Жогорку категориядагы дежурный мээрбан эже 
К\н\гъ к\зътч\дъй жол караган 
Сыркоонун сезимдерин жаралаган. 
Оорусун сакайтууга жардам берип, 
Ж\ръс\ё болуп дайым ъз\ё балбан. 
 
Сыркоого аралашып таёдан кечке, 
Кыйнаган оорусунан азап чексе. 
Кайдыгер адамдардай карап турбай, 
Бересиё жардамыёды ал жеткенче. 
 
Белсенип ъм\р ъл\м к\ръш\ндъ, 
Ант берип ак дил менен к\ръш\\гъ. 
Чарчабай, чаалыкпастан эмгектенип, 
Байкалбай мына ушинтип к\н ът\\дъ. 
 
Сыркоону чын ж\ръктън караганыё, 
Ал \ч\н жакшы тилек санаганыё. 
Берилип ъз ишиёен алкыш алсаё, 
Элиёдин керегине жараганыё. 
 
Бейтаптын \м\т шамын к\йг\згън\ё, 
Ишиёди дайым жакшы ж\рг\згън\ё. 
Сакайып \йлър\нъ кайткандарды, 
Ъз\ёъ бир туугандай с\йг\згън\ё. 
 
Жашоодо кимге жакпайт шайыр ж\ргън, 
Ден соолук м\лк\ болот ойноп-к\лгън. 
Кътърсъ къё\лдър\н шайырдыгыё, 
Артык го белек кылган тутам г\лдън. 
 
Жакшы айткан сырколууга кубат берет, 
Сендейлер эл ичинде жакшы делет. 
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Артыёдан ээрчип ж\ргън алкоо създър, 
Адашпай бир ъз\ёд\ табат демек. 
 
Жакшыны ийгиликтер коштойт дайым, 
Эмгектен бакыт таап болот дайын. 
Бааланып кылган ишиё с\й\нд\рсъ, 
Алдыга шыктандырат ал ан сайын. 
 
Жогорку категорияга жеткендигиё, 
Жооптуу кызматыёды сезгендигиё. 
Берилип ж\ръг\ёдън эмгектенип, 
Ыймандуу тарбияда ъскънд\г\ё. 
 
Ким болсо ж\ръг\ ак дили таза, 
Албайт ал жашоосунда эч бир жаза. 
Ишиёди кър\п турган ар бир адам, 
Алкышын айтпай койбойт дайым сага. 
 
Ж\ръ бер ар убакта мактоо алып, 
Жакшы ишке алкыш алат бул да анык. 
Жакшылык жандап ж\рс\н ар убакта, 
Сараёдык жете албасын артта калып. 

 
 

Боркошов Мирланга 
Уролог, жогорку категориядагы врач. 

 
Аяктап онунчуну къп катары, 
Алдыёа максат коюп сен атайы. 
Эл \ч\н кызмат кылар адам болсом, 
Алыска чыгып жаткан даёк атагы. 
 
Дедиё да жънъп кеттиё бата алып, 
Студент болуу \ч\н к\й\п-жанып. 
Кесиптин ээси болдуё ъз\ё с\йгън, 
Ойлогон ой максатыё орундалып. 
 
Б\ткън соё окуу жайды мында келдиё, 
Белсенип жигер менен эмгектендиё. 
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Ишимден наалат алып калбайын-деп, 
Жалкоого жакындабай сергектендиё. 
 
Жакшы иштъъ, сезимиёде аралаган, 
Жараткан ийгилигин аябаган. 
Андыктан адал эмгек ак кызматка, 
Артыёдан алкыш създър сабалаган. 
 
Карайсыё сыркоолууну чын ж\ръктън, 
Кайдыгер жан эмессиё к\н\ ъткън. 
Аткарган алгылыктуу ишиё \ч\н, 
Ак бата аласыё сен дайым къптън. 
 
Байкалып коллективде тетиктигиё, 
Бааланып иштериёде жетиктигиё. 
Берилип эмгектенип келатасыё, 
Билип сен эё татаал кесиптигин. 
 
Оор басык м\нъз\ё элге жакты, 
Ж\ръктърдън ар убак т\нък тапты. 
Эл \ч\н чын дилинен кызмат кылуу, 
Билгенге Ала-тоодой бул да бакты. 
 
Чаалыкпай кызмат кылып ж\ръ бергин, 
Кыйындык болуп калса аны жеёгин. 
Ишиёден эч убакта кеп съз укпай, 
Ар дайым Мирлан мырза жакшы делгин. 
 
 

Кък\ш кызы Айбарчынга 
Жогорку категориядагы опердежурный  

мээрбан эже 
 
Ай чыкса караёгыны жарык кылат, 
Акырын шоола чачып алга жылат. 
Ай сымал адамдарга жарык берип, 
Ж\ръс\ё ар убакта болуп кубат. 
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Ден-соолук эё биринчи байлык делет, 
Адамдар арга издеп мында келет. 
Жашоого \м\т отун тутандырып, 
Дарыгер чын дилинен эмгектенет. 
 
Ак эмгек ар убакта алга с\ръп, 
К\н-т\н\ к\ръш менен согот ж\рък. 
Элинин алкыштарын алуу \ч\н, 
Белсенип балбан болуп билек т\рът. 
 
Ар дайым к\л\п-жайнап шайыр ж\ргън, 
Айбарчын жан экенсиё ишин билген. 
Айтышат жарык  маанай жакыш кыз деп, 
Эгерде сурар болсоё сени кимден. 
 
Ишиёе шайырлыгыё шайкеш келип, 
Убакыт учкан куштай улам желип. 
Ж\ръс\ё урмат сыйдын ээси болуп, 
Айбарчын иш билгил\\ келин делип. 
 
Мактоолор кимге гана жарашпасын, 
Мактоону эч ким сенден талашпасын. 
Ар дайым ийгиликтер коштоо менен, 
Эч биръъ жаман ойду санашпасын. 
 
Дартына даба болуп сыркоолуунун, 
Жакшыртып к\ндъ карап ден-соолугун. 
Сезимтал сергектенип иштъъдъс\ё, 
Сезилбейт сенин эч бир жалкоолугуё. 
 
Мактоого, мардайып сен къъп кетпе, 
Орой съз угуп калсаё чъг\п кетпе. 
Ийгилик жаралганда иштериёде, 
Алкыштар айтыларын дайым эсте. 
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Жолдошова Айнускага 
Жогорку категориядагы опердежурный  

мээрбан эже 
 

Кечикпей иш ордуёда болуу \ч\н, 
К\н сайын жумшалууда болгон к\ч\ё. 
Ишимден наалат укпай, алкыш алсам, 
Ар дайым чыгарасыё шундай б\т\м. 
 
Алкышка арзуу \ч\н кыйла жолду, 
Абайлап басып ът\п, эё оболу. 
Андан соё ийгиликке жетишесиё, 
Бийикке сермээр болсоё эки колду. 
 
Ак эмгек алып келет ийгиликти, 
Ар дайым багындырат бийиктикти. 
Аркаёдан алкыш създър чубуруп турса, 
Алдыга ъткърбъйс\ё кийинкини. 
 
Алкышка дайым арзып тургандыгыё, 
Ишиёе жакшы къё\л бургандыгыё. 
Сакайып \йлър\нъ барса экен деп, 
Сыркоого дилден тилек сунгандыгыё. 
 
Сыр сактап секин гана салмак менен, 
С\йк\мд\\ жан экенсиё кебелбеген. 
Берилип ъз ишиёди так аткарып, 
Жалкоого, жеёилдерге теёелбеген. 
 
Оор басык м\нъз\ё элге жагат, 
Элге жаккан эмгектен бакыт табат. 
Чаалыкпай чын къё\лдън эмгектенген, 
Ар дайым сыркоолуудан алкыш алат. 
 
Сыркоонун сырын билип с\йлъп сыпаа, 
Баарына жараткандан тилеп шыпаа. 
Ж\ръс\ё жаман създън оолак болуп, 
Иштейсиё ъз ишиёе коюп ынтаа. 
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Жамгыр жааса чъп чыгып жер къгърът, 
Бата менен ар дайым эл къгърът. 
Алкыш алып алдыда ж\ръ бергин, 
Адамдарды дарылап нурга бълъп. 

 
 

Атакозиев Ш\к\ргъ 
Хирург, врач 

 
Келгенге жаны ооруп къз чачырап, 
Бер\\гъ жардамыёды сен батыраак. 
К\н-т\н\ к\ръшъс\ё ажал менен, 
Колуёдан келишинче тер тамчылап. 
 
К\н\гъ к\ръш менен к\ндър ътът, 
Къптър\ кубанычтуу к\нгъ жетет. 
Шум ажал астанадан карап туруп, 
Акыры жеёилгенде алыс кетет. 
 
Кесибиё ардактуу да, т\йш\кт\\ да, 
Белгил\\ кандайлыгы бардыгына. 
Белсенип эмгектенип келатыпсыё, 
Элиёдин арзып дайым алкышына. 
 
Ийгилик коштоп ж\рът иштериёди, 
Иш десе жерге коюп ичкениёди. 
Эл \ч\н кызмат кылып чын къё\лдън, 
Андан соё таттуу токоч тиштедиёби? 
 
Ш\г\рч\л\к келтирип жаратканга, 
Азан айтып наристе кулагына. 
Ш\к\р деген ат коюп ата-энеёер, 
Жентек ашын бергендир убагында. 
 
Эрезеге жеткен соё къп катары, 
Чоё окуу жай сени да к\т\п алды. 
Учкан куштай зымырап мезгил ът\п, 
Иштегин деп б\т\р\п жолго салды. 
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Айкалышып иш менен алган билим, 
Ишиё \ч\н берилип б\тк\л дилиё. 
/з\рл\\ чаалыкпастан иштеп калдыё, 
/йрън\п дарыгердин татаал тилин. 
 
Бир жерден капысынан катаа кетсеё, 
Сыркоолуу ошол замат танат эстен. 
Каталык кетирбъъгъ тырышасыё, 
Жооптуу иш экенин дароо сезсеё. 
 
Тажрыйбаё артылып к\ндън-к\нгъ, 
Кулак тъшъ артыёдан чыккан \нгъ. 
Ал \ндър сага айтылган алкыш създър, 
Т\ш\нбъй кандай \н деп чочуп ж\рбъ. 
 
Алкыштар ээрчип ж\рсъ кандай жакшы, 
Ал деген келч\ сага тоодой бактыё. 
Чын дилден эмгектенген эринбестен, 
Канчадан алкыш алып баар таптыё. 
 
Сен дагы ийгиликке жете бергин, 
Алдыга канат к\\лъп кете бергин. 
Элиёдин алкыштарын къп-къп алып, 
Эл с\йгън уулу болуп ъсъ бергин. 
 
Жактырат элдер оор м\нъз\ёд\, 
Чамдай бер оору менен кър\ш\ёд\. 
Жакшы деп баа беришет билишкендер, 
Кърбъпт\р чатакташкан к\ръъз\ёд\. 
 
Ылайым жакшы бойдон кала бергин, 
Жакшы иштеп кыйндыкты дагы жеёгин. 
Кошулуп алдыёкылар катарына, 
Сыймыктуу уулу болгун дайым элдин. 
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Жунусова Патмага 
Дежурный санитарка 

 
Бъл\мд\н тазалыгын жакшы кармап, 
Ж\ръс\ё к\ч кубаттын баарын арнап. 
Ишиёден ар убакта мактоо алып, 
Ийгилик имерилди сени жандап. 
 
Ордунда аткарылса жумуштарыё, 
Укпайсыё эч биръън\н урушканын. 
Аткраган алгылыктуу иштериёе, 
Къръс\ё алкыш айтып турушканын. 
 
Милдетин сезе билген алкыш алат, 
Иши \ч\н чын къё\лдън к\й\п жанат. 
Ар дайым мактоо алып ж\ргън пенде, 
Ишинен куру калбай бакыт табат. 
 
Татырлык экенсиё сен мактоо съзгъ, 
Эч качан илинбегин жаман къзгъ. 
Ишиёден наалат укпай, алкыш алсаё, 
Суктанат, ъздър\ эмес жана ъзгъ. 
 
Таягыё хоккейчини элестетет, 
Тазалоо иши менен к\н\ё ътът. 
Кыргыздын эё бир сонун макалы бар, 
«Изденген ийгиликке съзс\з жетет». 
 
Ийгилик иштериёде болсун дайым, 
Алкышты ала бергин ар к\н сайын. 
Жанашып жакшыларга ар убакта, 
Къгър\п къкълъс\н ъм\р багыё. 
 
М\нъз\ё оор басык, токтоо демек, 
Андайлар элде дайым жакшы делет. 
Баарына салмак менен сабыр кылса, 
Жараткан ырыскысын кенен берет. 
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Жашоодо жамандыктан алыс болгун, 
Ар кандай иштер болсо калыс болгун. 
Мактоонун аркасынан мактоо болуп, 
Патмакан жакшы деген атка конгун. 
 
 

Мадмарова Замирага 
Дежурный санитарка 

 
 

Кызматыё бълмълърд\ таза сактоо, 
Берилген эмгек акын жакшы актоо. 
Чын дилден иштериёди кылганыёа, 
Айтылат ар убакта създър мактоо. 
 
Мактоолорго манчыркап къъп кетпе, 
Мактабастан коюшса чъг\п кетпе. 
Жакшы менен жаман съз бир ж\рър\н, 
Ж\ръг\ёдън чыгарбай дайым эсте. 
 
Ж\рсъё дайым ишиёди так аткарып, 
Жолуё ачык, ж\ръс\ё сен макталып. 
Тобунан жарып чыккан чабандестей, 
Байкалата калгандыгыё сен тапталып. 
 
Ишиёдин жакшы экенин кър\п туруп, 
Атайын карашыптыр къё\л буруп. 
Берилген ъз ишине жан экенсиё, 
Коюшуптур къп алкышты сага сунуп. 
 
Алкышка бардыгы эле арзый бербейт, 
Мактоо съз оёой менен сага келбейт. 
Тынбаган эмгегиёдин натыйжасы, 
Болгондо андан кийин чеке тердейт. 
 
Жасапсыё терди тъг\п далай эмгек, 
Эмгексиз ийгиликтер кантип келмек. 
Берилип чын къё\лдън иштебесеё, 
Жараткан ийгиликти кайдан бермек. 
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Билгизип оор басык экениёди, 
Дайыма так чыгарып эсебиёди. 
Чарчабай чаалыкпастан келатасыё, 
Кътър\п ишиёдеги беделиёди. 
 
Ар дайым алкыш алып ж\ръ бергин, 
Жаркылдап жан сергитип к\лъ бергин. 
Теёд\\лър арасында балбан болуп, 
Белсенип билегиёди т\ръ бергин. 
 
 

Нурушова Санамга 
Тез жардамдын дежурный санитаркасы 
 
Тез жардамда иштейсиё билек т\р\п, 
Алкыш алып дайыма болуп к\л\к. 
Тездик менен шыпылдап кыймылдайсыё, 
Жумушуёду аткарып б\т \лг\р\п. 
 
Къпълъктъй жарыкты чарк айланган, 
Тагдырыё ъз ишиёе б\т байланган. 
Иштериёди б\ткън соё эс аласыё, 
К\ръш\п келген сымал чоё майдандан. 
 
Жумушуё кантсе дагы сага жагат, 
Жигерд\\ эмгектенген алкыш алат. 
Сен дагы алкыштарга арзыптырсыё, 
Ийгиликтин болорун к\т\п самап. 
 
Бир нерсеге тез жиниё келет экен, 
Мындай адам ак къё\л делет экен. 
Ката съзгъ, ката ишке ачууланып, 
Натыйжада жемишин берет экен. 
 
Ишке дилгир тайга чак сендей адам, 
Алга карай кадамдайт жакшы кадам. 
Артка кетпей алдыга барса дайым, 
Ийгиликке жетишет ошол адам. 
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Ийгиликтин ачкычы ал колуёда, 
Жигерденип иштесеё ъз жолуёда. 
Жаман създър жаныёдан кыйгач кетип, 
Жаратканым жакындайт жар болууга. 
 
Алла-Таала караса оё къз менен. 
Эч ким сага съз айтпайт жаман деген. 
Жаралып иштериёде ийгиликтер, 
Ынтылат алга озуп барам деген. 
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Реанимация бъл\м\ндъг\лъргъ 
 
Бул жашоодон \м\т\ \з\лгъндър, 
Къз\н ачпай кош айтып с\з\лгъндър. 
Алып келет мына ушул чоё бъл\мгъ. 
Жакындары арга издеп ж\г\ргъндър. 
 
Жашоодон алдан тайып бараткандар, 
Шум ажал аламын деп талашкандар. 
Келишет бул бъл\мгъ жардам сурап, 
Дарыгерди эё жакын санашкандар. 
 
Мындагылар к\ръшът ъм\р \ч\н, 
К\н\-т\н\ жумшашып бардык к\ч\н. 
Шум ажалга алдырбай эч биръън\, 
Акташып адамдардын зор \м\т\н. 
 
Ъм\р, ъл\м тирешип турган кезде, 
Дарыгерлер дайыма турат эсте. 
Ъм\р \ч\н к\ръш\\ болгондуктан, 
Жооптуу иш экенин баары сезсе. 
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Осмоналиев Алмаз 
Бъл\мд\н башчысы, жогорку  

категориядагы врач. 
 
/лг\л\\ \й-б\лъдъ търългънс\ё, 
Бапестеп ак бешикке бълънгънс\ё. 
Апаёдын ак с\т\нън азыктанып, 
Айылда ън\п, ъс\п къгъргънс\ё. 
 
Адам бол эл ишине жараган деп, 
Ата-энеё сага айтышып аппак тилек. 
Окууга жънът\шт\ максат коюп, 
Ъз\ёдън сезилген соё жакшы илеп. 
 
Ойлогон ой-максатыё орундалып, 
Окудуё окуу жайга сен да барып. 
Сезимиё бийиктерге сабалады, 
Ж\ръктън къп нерсени кыялданып. 
 
Жакшыны сезди белем жаш ж\ръг\ё, 
Жайлуу жер экендигин ал т\нъг\ё. 
Канчанын ажалына себеп болуп, 
Берилип ъз ишиёе жан \ръд\ё. 
 
Бъл\н\п ушул жерге келген кезден, 
Ъз ишин ж\ръг\нън жакшы сезген. 
Сезимтал сергек жигит экениёди, 
Угабыз ъзгълърдън жана ъздън. 
 
Эл оозуна алындыё ишиё менен. 
Алкышы къп элиёдин сага деген, 
Ким болсо да чын дилден жардам кылган. 
Жан экенсиё Алмазбек пейли кенен. 
 
Жакшы м\нъз, жакшы съз жарым ырыс, 
Деген макал айтабыз биздин кыргыз. 
Жаралгандай элиёдин ырысына, 
Сенде болбойт эч качан карап туруш. 
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Къз чачырап келишкен сыркоолууга, 
Болгон к\чт\ жумшайсыё сакайтууга. 
К\н\-т\н\ арбашып ажал менен, 
/лг\рбъй да каласыё съз айтууга. 
 
Оорулуунун артынан аёдып келген, 
Ажал калса жеёилип эгер сенден. 
Илкий басып акырын жолго т\шът, 
Кърбъс\н деп бекитип ъз\н элден. 
 
Талыкпастан жасаган къп эмгегиё, 
Кър\н\\дъ ийгиликти алып келгенин. 
Ийгилик кызматынан кътър\л\п, 
Бъл\м башчы болуп сен иштегениё. 
 
Алдыда к\тът, сени канча максат, 
Ташыркап кала кърбъ жолдо аксап. 
Алдыга кадам таштап, бара бергин, 
Байгеден озгон аттай уруп таскак. 
 
Саипжамал энебиз, Шарип аба, 
Бапестеп багышыптыр онта бала. 
Баардыгын теё билимд\\ адам кылып, 
Айтышты элиё \ч\н ишке жара. 
 
Алардын бири сенсиё элиё с\йгън, 
Тарбия алып чыккан жакшы \йдън. 
Ар дайым алкыш менен къгъръ бер, 
Жигерд\\ жигит болуп элге к\йгън. 
 
Жакшы иштеп сыйлыктарды ала бергин, 
Элиёе жарык болуп жана бергин. 
Аталып эл сыйлаган жакшы врач, 
Алдыга кадам таштап бара бергин. 
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Жумаев Мурза-Билал 
Жогорку категориядагы 

 врач реонолог. 
 
Отуз жыл оорулууга аралашып, 
Онтогон катуусуна каралашып. 
Ж\р\\ч\ жаштык кездин жакшы к\н\н, 
Мезгилдер кетишиптир ала качып. 
 
Жигерд\\ жигит кезде шымаланган, 
Ж\ръктън иши \ч\н к\й\п жанган. 
Сен дагы къпт\н бири катарында, 
Жапжаш элеё ал кезде эл суктанган. 
 
Жаштыктын деми менен иш аткарган, 
Байгеге кошчу аттай къп тапталган. 
Аткарган алгылыктуу иштериёден, 
Кър\н\п коллективде къп макталган. 
 
Бааланып къп эмгектер талыкпаган, 
Макталып алга карай арыштаган. 
Област, райондук ардак такта дагы, 
С\ръттър\ кимдигин аныктаган. 
 
Чын дилден аткарган иш жерде калбайт, 
Ийгилик коштоп аны дайым жандайт. 
Изденген ийгиликке жетет деген, 
Иштемчил билим к\ч\н элине арнайт. 
 
/з\р\ кайтарылып маёдай тердин, 
Алкышын адамдардын алып келдиё. 
Иштеген отуз жылдын арасында, 
Кыйналган к\ндър болсо баарын жеёдиё. 
 
Жигерд\\ кызык к\ндър артта калды. 
Мезгилге баш ийбеске арга барбы. 
/йрът\п билгениёди жаштарга эми, 
Эс алууга чыга турган к\ндър калды. 
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Ким берилип иштесе ъз ишинде, 
Мактоолорго маалкыйт эл ичинде. 
Алкыш менен иштеген сендей адам, 
Эмгегинде ээ болот къп т\ш\мгъ. 
 
Т\ш\м\ёд\н \з\р\н къръ бергин, 
Ишиё менен алдыда боло бергин. 
Канчалаган ооруга шыпаа болуп, 
Ар убакта купулга толо бергин. 
 
Ооруганды кыйналып калбасын деп, 
Билиндирбей коюнун кайгысын жеп. 
Наркоз менен уктатып ошондон соё, 
Операцияга киресиё б\т белендеп. 
 
Оор деген оорулар келет экен, 
Ошондуктан реанимация делет экен. 
Силер болсо себепчи оорусуна, 
Жаратканым шыпаасын берет экен. 
 
Областтык акимчилик карап кър\п, 
Райондук акимчилик къё\л бъл\п. 
Чын ж\ръктън тапшырды сыйлыктарын, 
Ж\ръ бергин ар дайым жакшы делип. 
 
 

Айдаралы кызы Маликеге 
Жогорку категориядагы улуу 

 мээрбан эже 
 
Къз\н билип ишиёдин иштеп жаткан, 
Жолуё шыдыр болуптур сен бараткан. 
Сыркоолуунун тынч алып калышына, 
Карап туруп, канча бир таёдар аткан. 
 
Оору келсе кътър\п системаны, 
Келесиё да коесуё карап аны. 
Кирпик какпай жанында тике туруп. 
Ъчпъсъ деп сыркоолуунун ъм\р шамы. 
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Чоёойтууга ал шамды б\лб\л жанган, 
Канчаларды дарылап эстен танган. 
Чарчабастан чын дилден эмгектенип, 
Келатасыё ишиёде болуп балбан. 
 
Эё кыйыны силердин бъл\м экен, 
/м\ттър\ \з\лгън нечен-нечен. 
Сакайышып ъз\ёд\н алтын колдон, 
/йлър\нъ кетишет аман-эсен. 
 
Шайкеш келип ишиёе токтоолугуё, 
Кър\нбъйт дейт ъз\ёдън жалкоолугуё. 
Жакшы ишиёдин бул деген натыйжасы, 
Иштен алган ар дайым алкоолоруё. 
 
Коллективде бар экен кадыр-баркыё, 
Баркыё болсо, урматтайт сени калкыё. 
Ак ниетт\\ аткраган ишиё \ч\н, 
Дагы да чыга берсин атак-даёкыё. 
 
Эч качан дарт кърбъс\н алтын колуё, 
Ишке ашсын дагы далай максат оюё. 
Алкыш менен къгър\п ън\п-ъс\п, 
Шыдыр болсун бараткан эмгек жолуё. 
 
Иш стажыё жетиптир он беш жылга, 
Эсен болсоё чыгасыё далай кырга. 
Мындан да къп жетишип ийгиликке, 
Сыйлыктарды ала бер жылдан-жылга. 
 
Иштериёден ийгиликтер кър\н\п, 
Къргъндърд\н къё\лдър\ бъл\н\п. 
С\й\н\чт\н кучагына бълънд\ё, 
Жакшы ишиёе грамоталар берилип. 
 
Бул дегениё ак эмгектин \з\р\, 
Жумшап ишке болгон кайрат к\ч\ё\. 
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Ж\ръ бергин кызмат кылып элиёе, 
Къп-къп болуп мээнетиёдин т\ш\м\. 
 
Албан-албан ийгиликтер коштосун, 
Жаратканым жалкоолорго кошпосун. 
Сенден кийин ъс\п жаткан жаштар да, 
Жолуё жолдоп, сага гана окшосун. 
 
 

Маматбаева Бегайга 
Жогорку категориядагы  

мээрбан эже 
 
Отуз жылдан ашык эмгек жаратып, 
Кийинкиге иш тажрыйба таратып. 
Чарчабастан чаалыкпастан иштепсиё, 
Къргъндърд\ таё калтырып каратып. 
 
Отуз деген айтканга оёой кыйын иш, 
К\н\-т\н\ тынымы жок иши жыш. 
Таёдан кечке, кечтен таёга иштелет, 
Жазбы, жайбы, к\зб\ мейли болсун кыш. 
 
Ишке тыкан, съзгъ жумшак экениё, 
Онтоп жаткан оорулардын неченин. 
Жаркылдаган м\нъз менен жайдары, 
Айыктырып дарылайсыё кеселин. 
 
Оор басык м\нъз менен жакшына, 
Ар убакта кошуласыё жакшыга. 
Тамак берип, укол сайып чын дилден, 
Жаралгандай сыркоолуунун бактына. 
 
Постелдерин алмаштырып турасыё, 
Оорулууга катуу къё\л бурасыё. 
Жумшак с\йлъп, къё\лдър\н кътър\п, 
Алкыштарын дайым алып турасыё. 
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Алкыш алсаё, ийгиликтин болгону, 
Ийгиликтер сыйлыктардын болжолу. 
Сага карай ыйгарылган сыйлыктар, 
Элестетип ишиёдеги олжону. 
 
Ал сыйлыктар оёой менен келбеген, 
Кылган ишиё чекке жетип мелжеген. 
Талыкпаган ак эмгектин к\ч\нън, 
Канча жолу нак пешенеё тердеген. 
 
Эстен чыкпас иштеген кез оболку, 
Акырындап иштер баары оёолду. 
Кайтарылып ак эмгектин \з\р\, 
Алкыш менен наам алдыё жогорку. 
 
Талыкпастан дагы далай иштей бер, 
Эмгегиёден таттуу наныё тиштей бер. 
Дагы сансыз ооруларды сакайтып, 
Алкыштарын моюнуёа ж\ктъй бер. 
 
Эл-журтуна эмгек жасап талбаган, 
Б\т ъм\р\н эли \ч\н арнаган. 
Кичи пейил, жумшак къё\л сендейди, 
Ар убакта жакшылыктар жандаган. 
 
Жакшылыктын нуру жаасын жолунда, 
Бакыт кушу коно берсин колуёа. 
Узун ъм\р, соолук берип жараткан, 
Жете бергин дагы далай оюёа. 
 
Эл ичинде жарык болгон жылдызы, 
Сен элиёдин алкышы къп бир кызы. 
Сени дайым къкълът\п кътърд\, 
Сенде болгон ъз ишиёдин ышкысы. 
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Рахманова Санабарга 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Секелек кыз артта калып сеёселген, 
Сага дагы бойго жеткен кез келген. 
Мына ошондо чыгарыёды ким болуп, 
Баш катырып, к\ндър болду эстелген. 
 
Тандап алып дарыгерлик кесипти, 
Онду б\т\п, жапкандан соё эшикти. 
Максатыёды айтканыёда ойдогу, 
Ата-энеё макул дешип эшитти. 
 
Жънъп калдыё къп катары элирип, 
Ж\ръг\ёдън окусам деп берилип. 
Орундалып максат тилек ойлоруё, 
Студент кыз болуп калдыё керилип. 
 
Учкан куштай мезгил ът\п зымырап, 
Артта калып студенттик жаш курак. 
Окуу жайды келгенден соё б\т\р\п, 
Иштеп калдыё кесибиёди аркалап. 
 
Ж\рд\ё иштеп жаштык жигер к\ч менен, 
Алпурушуп таёдан кечке иш менен. 
Байкалбастан жылдар жылга алмашты, 
Мезгил деген създ\ укпай «к\т»-деген. 
 
Канча жолу ър\к г\лдъп жаз келип, 
Канча жолу ак тон кийип кыш келип. 
Чаалыкпастан иштеп ж\рд\ё берилип, 
Ъз ишине тыкан гана кыз делип. 
 
Сыркоолуунун оорутпастан къё\л\н, 
Узарттырып \з\лърдъ ъм\р\н. 
С\й\нд\р\п \йлър\нъ жънът\п, 
Ишендирип жалган чындын тъг\н\н. 
 
Мына эми буурул тартып чачтарыё, 
Байкалууда кыйла жолду басканыё. 



 39 

Жаш кезектей тыкылдабай калдыёбы? 
Акырындап дайым чыкчу таскагыё. 
 
Иштериёдин ийгилиги кър\нд\, 
Сага дагы къп алкыштар бъл\нд\. 
Элиё \ч\н сенин кылган эмгегиё, 
Ар убакта кубандырат къё\лд\. 
 
Эмгектенсеё эрезеге жетесиё, 
Андан ары жолду улап кетесиё. 
Деген съз\ кыргызымдын чын тура, 
Алдыё мына сыйлыктардын неченин. 
 
Ъткън ъм\р корободу бекерге, 
Шыпаа болуп канчалаган кеселге. 
Кызмат кылып келатасыё чын дилден, 
Аз калса да эс алууга жетерге. 
 
Эмгектендиё жетишинче к\ч\ё\н, 
Къръ бергин мээнетиёдин \з\р\н. 
Текке кетпей элге кылган кызматыё, 
Жарык болуп ж\ргън\ ошол ж\з\ё\н. 
 

 
Каразакова Асилканга 

Жогорку категориядагы мээрбан эже 
 
Наркоз жасап катуу  ооруп келгенге, 
Тик турасыё жардамыёды бергенге. 
Чын дилиёден иштеп келе жатасыё, 
Эсин билбей мында келген элдерге. 
 
Эки-\ч к\ндъ эстерине келишет, 
Къз\н ачып ъз\н жакшы сезишет. 
Ъчкън оту тутангандай кайрадан, 
Ак дилинен ак батасын беришет. 
 
Алкыш алсаё ийгиликтин келгени, 
Жаратканым жакшылыгын бергени. 
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К\здъ барып мол т\ш\м\н аласын, 
Эгер жазда эккен болсоё эмнени. 
 
Ийгилигиё ишиёдеги т\ш\м\ё, 
Иштеп келдиё жетишинче к\ч\ё\н. 
К\ч кеткенче элим \ч\н иштейм деп, 
Мына ушундай сен чыгарган б\т\м\ё. 
 
Он жети жыл эмгектендиё эринбей, 
Бой кътър\п кээ биръъчъ керилбей. 
Жаман ъзд\ жакындатпай ъз\ёъ, 
Жакшы иштедиё Асилканча дедирбей. 
 
Ъл\м, ъм\р ортосунда к\ръш\п, 
Алкыш създър алга карай с\ръш\п. 
Байкалбастан он жети жыл болуптур, 
Жылдар жылып билинбестен к\н ът\п. 
 
Ооруларга жасап аяр мамиле, 
Къё\лдър\н оорутпастан деги эле. 
Жылуу жумшак съз\ё менен ар дайым, 
Жагып келдиё кимге болсо дагы эле. 
 
Ар убакта жагып иштеп ж\ръ бер, 
Ишиё \ч\н билегиёди т\ръ бер. 
Алкыш менен сыйлыктарыё толтура, 
Болсун дагы куунак ъм\р с\ръ бер. 
 
Алган сыйлык шыктандырсын алдыга, 
Жардам колуё суна бергин жалпыга. 
Чарчабастан чаалыкпастан ар дайым, 
Чын дилиёден кызмат кърсът калкыёа. 
 
Жерде калбайт элге кылган кызматыё, 
Элде калат «жакшы» деген жакшы атыё. 
Жаман болбой, коштоп ж\рд\ ийгилик, 
Орундалып ойлогон ой-максатыё. 
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Мадрахимов Алижанга 
Жогорку категориядагы фельдшер 

 
Ар дайым алын сурап ооругандын, 
Шум ажал тегеренип тооругандын. 
Чарчабай эмгектенип келатасыз, 
Жандырып б\лб\лдъгън ъм\р шамын. 
 
Онтогон ооруларга укол жасап, 
Ж\р\\гъ тир\\л\ктъ къпкъ жашап. 
Сакайган оорусунан канча адамдар, 
Ж\р\шът бул жашоонун ашын ашап. 
 
Он к\нд\к караёгыдан бир к\н жарык, 
Жашоодо жакшы экени бул да анык. 
Жарыкта жашап ж\ргън мезгилинде, 
Иштеген абзел го дейм мактоо алып. 
 
Стажыё бир азыраак аз болсо да, 
Жан \ръп жардам бердиё канчасына. 
Мына ошол сенин кылган ак эмгегиё, 
Арзытты сени далай алкыштарга. 
 
Ойлосоё ал алкыштар бекер келбейт, 
Тер тъг\п иштебесеё эч ким бербейт. 
Кыргыздын эё бир жакшы макалы бар, 
«Эр жигиттин эмгегин жер да жебейт». 
 
Эл \ч\н кылган эмгек жерде калбайт, 
Жакшылык ал адамды дайым жандайт. 
Кеё пейил дили таза адамзаттар, 
Эмгегин ар убакта элине арнайт. 
 
Элине кызмат кылган кандай жакшы, 
Алкшытар алып турса ал да бакты. 
Жашоодо къзгъ илинер иш кылбаса, 
Жарашпайт олтурса да алтын такты. 
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Иштей бер алдыёкынын жолун жолдоп, 
Ооруну шум ажалдан дайым коргоп. 
Ишиёде ийгиликтер къп-къп болсун, 
Ъз\ёд\ ар убакта Алла колдоп. 
 
Алдыга канат к\\лъп бара бергин, 
Эл \ч\н жарык болуп жана бергин. 
Аткарган алгылыктуу иштериёе, 
Ар кандай сыйлыктарды ала бергин. 
 

 
Беделова Шахзадага 
Кенже мээрбан эже 

 
Шахзада ъз ишиёди жакшы аткарып, 
Калбапсыё эч убакта сен апкаарып. 
Кър\н\п къз алдыга кылган ишиё, 
Коллектив арасында къп макталып. 
 
Берилип ж\ръг\ёдън эмгектенип, 
Баарына къё\л бъл\п сергектенип. 
Бааланып ж\ргън кезиё жумуш жасап, 
Шахзада жалкоо эмес жакшы делип. 
 
Ишинен мактоо алган кандай сонун, 
Бул дагы ъз\нчъ эле жакшы форум. 
Сыркоолор берип кеткен алкыштары, 
Ар дайым шыдыр кылат басчу жолун. 
 
Сен дагы он жыл иштеп коюптурсуё, 
Кыйла эле кадыр-барктуу болуптурсуё. 
Аткарган къзгъ илинген ишиё менен, 
Калкыёдын купулуна толуптурсуё. 
 
Билинип иштериёден тетиктигиё, 
Байкалып създър\ёдън жетиктигиё. 
Ар дайым сынга толуп, алкыш алып, 
Шахзада мактоо гана эшиткиниё. 
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Тазалыкка так болуп къё\л буруп, 
Эч бир нерсе калбастан унутулуп. 
Къпълъктъй айланып пырпыраган, 
К\н\-т\н\ иштейсиё тике туруп. 
 
Ким жигерден иштесе алкыш алат, 
Ийгилик да ъз\ эле издеп табат. 
Жашоодо бардыгы теё жакшы болот, 
Эгер кылса, баарына сабыр канаат. 
 
Жакшы иштеп алкыш алып ж\ръ бергин, 
Жашоодо жакшы ъм\р с\ръ бергин. 
Жамандык жаа бою жолобостон, 
Жаркылдап шоола чачып к\лъ бергин. 
 
 

Полотова Чебереге 
Директордун секретары, саламаттыкты 

 сактоонун мыктысы 
 
Мугалимден башталып эмгек жолуё, 
Билим бер\\ балдарга болуп оюё. 
Талыкпастан жаш кезде иштеп ж\р\п, 
Кыйлага эле жетиптир сунган колуё. 
 
Бардыгын кър\п-билип аёдаштырып, 
Жылдарды жылдар менен жалгаштырып. 
Болуптурсуё директорго секретар, 
Мугалимди медике алмаштырып. 
 
Далай жолу жаз келип ър\к б\рдъп, 
Далай жолу жай болуп г\лдър г\лдъп. 
Чаалыкпастан иш кылып келатасыё, 
Ъз\ёъ киргендерге сылык с\йлъп. 
 
Директорго жакындан жардам берип, 
Бир калыптан ъзгърбъйт Чебере делип. 
Чын дилиёден ак иштеп ж\р\пт\рс\ё, 
Жакшылыкка талпынып канат керип. 
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Жыйырма жыл иштеген бир орунда, 
Жакшы деген саамалык эё сонун да. 
Дарак дагы бир жерден къгъргъндъй, 
Къгър\пс\ё болбостур чек коюга. 
 
Кылган ишиё башчыёа жаккан тура, 
Жыйырма жыл стажыё далил буга. 
Ишеничт\\ иштериё сен аткарган, 
Жеткирди саламаттык сактоонун мыктысына. 
 
Аткарган иштериёден сынга толуп, 
Ж\ръс\ё сыйлыктардын ээси болуп. 
Къп жылдык эмгегиёден баар таап, 
Макталган баракчаны алып коюп. 
 
Сыйлыктар бекерге эле келбегендир, 
Ъкмът да жън жеринен бербегендир. 
Жооптуу, т\йш\к тарткан ишиё менен, 
Пешенеё далай жолу тердегендир. 
 
«Чарчоо жок» деп айтылат эмгекчилде, 
Макалдары калетсиз кыргыз элде. 
Эмгектенип чарчабай келатканыё, 
Жалганы жок чындык съз баары Чебере. 
 
Чаалыкпастан тер тъг\п иштей бергин, 
Буйруп койгон наныёды тиштей бергин. 
Сыйлыктарыё дагы да дем-к\ч болуп, 
Чарчабаган ак ж\рък келин делгин. 
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Неврология бъл\м\ндъг\лъргъ 
 
Мында келет канчасы нервден ооруп, 
Ажал деген артынан аёдып, тооруп. 
Аны менен арбашып к\н\-т\н\, 
Турасыёар жеё\\гъ ъбък болуп. 
 
Башы ооруп, кър\н\п жаны къзгъ, 
Кээ бирлери келе албастан бир да съзгъ. 
Кудайым жаным аман калабы деп, 
Издешип дарттарына не бир арга. 
 
Сыркоонун алын дароо къръс\ёър, 
Ал \ч\н жакшы къё\л бълъс\ёър. 
Сакайтып \йлър\нъ жънът\\гъ, 
Ак дилден пешене тер тъгъс\ёър. 
 
Жаткырып дары берип укол сайып, 
Кээлери калган болот алдан тайып. 
Жан \ръп уктабастан карайсыёар, 
Кокустан калбайын деп наалат алып. 
 
Жооптуу, татаал кесип билген жанга, 
Келгендер къз чачырап издеп арга. 
К\т\ш\п ъз\ёърдън чоё жардамды, 
Жараткан андай к\нд\ башка салба. 
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Жолдошова Сардалга 
Бъл\мд\н башчысы, улуу мээрбан эже,  

саламаттыкты сактоонун мыктысы. 
 
Тал чыбыктай кезиёде оорукана, 
Ачып берди эшигин Сардал сага. 
Берилип ъз ишиёе чын дилиёден, 
Иштедиё чуркап дайым к\й\п-жана. 
 
Карачы мезгил деген кандай к\л\к, 
Айларды улам-улам алга с\р\п. 
Арадан билинбестен жылдар ътт\, 
Мезгилдин дъёгълъг\ чимирилип. 
 
Дартына канчалардын даба болуп, 
Жеёил колдуу келин деп атка конуп. 
Жандай с\й\п ишиёди иштъъдъс\ё, 
Эл ичинде дайыма сынга толуп. 
 
Жароокерлик м\нъз\ё элге жагып, 
Ж\ръс\ё ар убакта урматталып. 
Отуз бир жыл бир жерде иштептирсиё, 
Ар дайым ишиё \ч\н сыйлык алып. 
 
«Сабыр т\б\ сары алтын» деген съз бар, 
Сабырдууну кър\\ч\ эки къз бар. 
Сабыр кылсаё жетесиё максатыёа, 
Минип алып жънъйс\ё жакшы атыёа. 
 
Ийгиликтер ар дайым коштоп ж\р\п, 
Ишиё \ч\н белсенип, билек т\р\п. 
Алкыштарга арзыдыё эл ичинде, 
Иштериёди жасоого б\т \лг\р\п. 
 
Кылган эмгек эч качан жерде калбайт, 
Жакшы адамдар билгенин элине арнайт. 
Эли \ч\н иштеген сендей кызды, 
Имерилип ийгиликдайым жандайт. 
 



 47 

Ийгилик сыйлыктарды алып келет, 
Сыйлыктар иштъъ \ч\н дем-к\ч берет. 
Отуз бир жыл бекерге коробоптур, 
Изденген кыйындыктын баарын жеёет. 
 
Берилип ъз ишиёдин ышкысына, 
Карабай к\нд\н суук кышкысына. 
Чын дилден чымырканып эмгектенип, 
Жетипсиё саламаттык сактоонун мыктысына. 
 
Ишиёде ийгиликтер къп болгону, 
Ишиёдин ар убакта тъп болгону. 
Оролуп алкшытардын кучагында, 
Жалкоолук деген нерсе жок болгону. 
 
Жараткан жолотпосун жамандыгын, 
Жашоодо жыргал ошол амандыгыё. 
Элиёе чын дилиёден эмгек кылдыё, 
Къздъргъ кър\нбъд\ сараёдыгыё. 
 
Ар дайым алкыш алып ж\ръ бергин, 
Ардактуу кызы болуп биздин элдин. 
Жолуёдан жолугуучу тоскоолдуктар, 
Капыстан болуп калса аны жеёгин. 
 
 

Абдыракманова Г\лнурга 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Ооруларга мээрим тъг\п келесиё, 
Колдон келген жардамыёды бересиё. 
К\й\п-жанып эмгектенип дилиёден, 
Ишин билген келин ушул делесиё. 
 
Жаман болбойт ъз милдетин т\ш\нгън, 
Убагында иштин баарын б\т\ргън. 
Ойдогудай болот бардык нерселер, 
Аянбаган чаалыкпаган к\ч\ёдън. 
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Адамдарга берген сенин жардамыё, 
Къбъйтт\рът аздап калган дарманын. 
Урмат менен сыйга бълъйт ъз\ёд\, 
Канчалардын алкыштарын алганыё. 
 
Алкыш алуу жакшы адамдын белгиси, 
Келет баары алкыштарын бергиси. 
Чын дилинен ъз ишине берилген, 
Кыйындыкты келет дайым жеёгиси. 
 
Талбас эмгек ийгиликтин ачкычы, 
Т\ш\нгънд\к бул иштъън\н башкысы. 
Арзыйм деген ъз ишинен алкышка, 
/йдъ кантип келсин анын жаткысы. 
 
Уктасаё да ишиё кирип т\ш\ёъ, 
Мына ошондо к\ч кошулат к\ч\ёъ. 
Шашып-бушуп жумушуёа жънъйс\ё, 
Тездик менен иштериёди б\т\ръ. 
 
Жакшы болсо сен аткарган иштериё, 
Ирим болбой жакшы сиёет ичкениё. 
Алкыштарды алуу менен элиёден, 
Тер агызып таттуу токоч тиштедиё. 
 
Алкыш менен алга жылып кете бер, 
Дагы далай ийгиликке жете бер. 
Бутактары туш тарапка жайылган, 
Дарак сымал шактап, къктъп ъсъ бер. 
 
 

Мамырова Салиймага 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Жакшылап сыркоолорду карайын деп, 
Шыпылдап ар убакта болуп элпек. 
Дартына даба болуп жаткандардын, 
Жънъйс\ё жумушуёа сен эртелеп. 
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Биринчи оорулардын алын сурап, 
Алардын арызына тъшъп кулак. 
Андан соё милдетиёди аткарууга, 
Чын дилден киришесиё болуп убак. 
 
Ооруга жардамыёар абдан керек, 
Ъм\р бул пенде \ч\н келген белек. 
Андыктан алтын колдуу дарыгерлер, 
Ардактуу чоё кесиптин ээси делет. 
 
Ъз\ёъ жакшы кесип тандаптырсыё, 
Ъм\р\ёд\ эл \ч\н арнаптырсыё. 
Жаратканым жънъткън ырыскыдан, 
Сен дагы четке чыгып калбаптырсыё. 
 
Ишиёде ийгиликти жаратыпсыё, 
Алдыга канат к\\лъп баратыпсыё. 
Аткарган алгылыктуу ишиё менен, 
Кыйланы таёдандырып каратыпсыё. 
 
Уламдан жогорулап баргандыгыё, 
Элиёден къп батаны алгандыгыё. 
Берилип ъз ишиёе чын дилиёден, 
Ъз\ёд\ жакшы жолго салгандыгыё. 
 
Бараткан жолуё дайым шыдыр болсун, 
Жолдогу жолукканыё кызыр болсун. 
Эл \ч\н жасап жаткан эмгектериё, 
Ар дайым эл ичинде сынга толсун. 
 
Ъз\ёъ суудай узун ъм\р берсин, 
Эч качан чъкпъй турган къё\л берсин. 
Ырыскы куйган кесеё толуп турсун, 
Башыёа бак дъълът\ё конуп турсун. 
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Кенже мээрбан эже 
Алиева Махабатка 

 
Кир жугузбай тазалыгын сактап, 
Ъз ишиёди аткарасыё таптак. 
Аткарган иштериёди кър\п туруп, 
Ж\р\шът дайыма ъз\ёд\ мактап. 
 
Атыё бар мыкты хоккейчи деген, 
Жакшы иштъъ \ч\н кайгы жеген. 
Бъл\мдъ бардыгы урматтап сыйлайт, 
Жарокер жан экенсиё пейли кенен. 
 
Бир жерден чаё табалбайт текшергенде, 
Тазалык кошо ж\рът дайым сенде. 
Ийгилик имерилип ъз\ келет, 
Ишине чын дилинен берилгенде. 
 
Эч качан бекерликке берилбейсиё, 
Биръъгъ бой кътър\п керилбейсиё. 
Такылдап жумушуёду так аткарып, 
Жасоодон иштериёди эринбейсиё. 
 
Болсо эгер ар убакта ишиё жакшы, 
Эч качан албайсыё сен жаман атты. 
Элинен алкыш алып иштегендин, 
Ар дайым Ала-тоодой бийик бакты. 
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Търът бъл\м\ндъг\лъргъ 
 
Ооруканадагы эё чоё бъл\м 55  
                 койкалуу иштери 
                                     да ътъ татаал 
Эне менен баланын жашоосу  
                  \ч\н тикесинен  
                                     тик турушат. 
 
Ыёаалаган наристенин \н\нъ, 
Търътк\чтър кулак тъшъйт к\н\гъ, 
Жакшы болсо эне бала соолугу 
Кудуёдашат бардыгы теё с\й\нъ. 
 
Бир жеринен кетип калса каталык, 
Анда болот бардыгына капалык. 
Ошондуктан тикесинен тик туруп, 
Алтын колдуу сакчылар деп аталып. 
 
Эл ичинде ардакталып ж\р\шът, 
Эне к\лсъ алар кошо к\л\шът. 
Ыёаалаган наристенин \н\нън, 
Кубат алып кызык ъм\р с\р\шът. 
 
Кирпик какпайт аёдар атат кээ к\н\, 
Род келсе унутасыё к\лк\н\. 
Эё бир татаал машакатуу кър\н\ш, 
Роддомду карап турсаё бир к\н\. 
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Търът \й\н\н бъл\м башчысы, саламаттыкты  
сактоонун мыктысы, жогорку категориядагы врач 

Примбердиев Жарматка 
 
Татаал экен сен тандаган кесибиё 
Търът \й\ ачт сага эшигин. 
Талыкпастан эмгектенип келесиё, 
Терип алып буйруп койгон насибин. 
 
Б\т\п келип търът\\ч\ бъл\м\н, 
Райондун борборуна бъл\нд\ё. 
Иштеп калдыё жаштык жигер к\ч менен, 
Дароо эле эл къз\нъ кър\нд\ё. 
 
Толгоо тартып, къз чачырап келгенге, 
Шашыласыё жардамыёды бергенге. 
Търъп алып, къз\ ачылып заматта, 
Алкыш айтат, жаны ордуна келгенде. 
 
Кыл учунда эне-бала ъм\р\, 
Ар тарапка алып учат къё\л\. 
Жалганы жок чындык мына ушулар, 
Айтар болсом, болгон създ\н тъг\н\. 
 
Отуз бир жыл эмгектенип эринбей, 
Биръълъргъ бой кътър\п керилбей. 
Кичи пейил м\нъз менен иштепсиё, 
Жармат иште начар эле дедирбей. 
 
К\н\-т\н\ род менен кармашып, 
Ъм\р шамын ъч\рбъшкъ арбашып. 
Алкыш алып келатасыё элиёден, 
Ар убакта жакшылыкка жандашып. 
 
Кайтарылып маёдай тердин \з\р\, 
Сыйлыктар бул ак эмгектин т\ш\м\. 
Жалкоолонуп башка ишке ътпъстън, 
Жумшап келдиё жаштык кезден к\ч\ё\. 
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Жаш кезектен жогорулап сен улам, 
Жогорку категориядагы врач болду деп угам. 
Талыкпаган эмгегиёдин т\ш\м\, 
Экендиги белгил\\ го ал буган. 
 
Жакшы ишиёдин натыйжасы кър\н\п, 
Губернатордун къё\л\ да бъл\н\п. 
Ыйгарыптыр ардак грамотасын, 
Сага карай мээрим оту тъг\л\п. 
 
Аким дагы калышпаптыр алардан, 
Кулак т\р\п, угуп жакшы кабардан. 
Деп т\ш\н\п, арыбаган мээнеттен, 
Мына ушундай ийгиликтер жаралган. 
 
Аким ъз\ грамота ыйгарып, 
Эмгектенип жатышат деп кыйналып. 
Демиёе дем, к\ч\ёъ к\ч кошкону, 
Иштей бергин дагы далай сыйды алып. 
 
Алган сыйлык с\ръйт сени алдыга, 
Эч убакта туш болбогун кайгыга. 
Канчалаган наристени, энени, 
С\й\н\д\р\п жънътъ бер айлына. 
 
Иште дайым ийгиликтер коштосун, 
Кылган ишиё баатырдыкка окшосун. 
Кызыр дайым жылооёдон т\шпъстън, 
Ичи тарып, эч ким жолуё тоспосун. 
 
К\ндън к\нгъ канат к\\лъп бара бер, 
Эл-журтуёдун къп алкышын ала бер. 
Эне менен баласы \ч\н кам кър\п, 
Элиё \ч\н жарык болуп жана бер. 
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Балдар врач, саламаттыкты 
 сактоонун мыктысы, 
Надирова Кандалатка 

 
Ишке келдиё тал чыбыктай маалыёда, 
Ар к\н сайын наристенин жанында. 
К\зътч\дъй къз албастан карайсыё, 
Т\мъндъгън т\йш\г\ к\ч анын да. 
 
К\н артынан к\ндър ът\п билинбей, 
Бир к\нчъл\к эч бир къзгъ илинбей. 
Жылдар ът\п, айлар ът\п арадан, 
Сен да иштедиё къп адамдын бириндей. 
 
Жылдан-жылга тажрыйбаё къбъй\п, 
Наристелер улам къп-къп търъл\п. 
Кылган ишиё къз алдыга кър\н\п, 
Ж\рд\ё дайым кубанычка бълън\п. 
 
Сак болушса эне-бала дендери, 
Врач \ч\н ал алланын бергени. 
С\й\н\чт\н нуру жаап ж\з\нъ, 
Андан башка ойлойт эле эмнени. 
 
Къп жылдарды камтып эмгек стажыё, 
Наристени кароо жактан устасыё. 
Иш жагынан жакшы болсо керектир, 
Сени окуткан, сени \йръткън устатыё. 
 
Баалап ъкмът, тъккън маёдай териёди, 
Чын дилинен карады деп элиёди. 
Къп катары къз жаздымда калтырбай, 
Саламаттык сактоонун мыктысы да берилди. 
 
Уктабай, таёдар агарып, 
Ъткърд\ё далай жылдарды. 
Мээнеттин кайтып \з\р\, 
Кърсътт\ ъкмът сыйларды. 
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Ошону менен бирге эле, 
Къптъгън грамоталарды ыйгарды. 
 
Алыс калып жаштык жалын курагыё, 
Кундуз чачтар буурул тарткан убагыё. 
Талыкпастан эмгектене бергин деп, 
Бул ырларды сага арнап турамын. 
 
Эч убакта чарчабастан талбастан, 
Татаал жолдо ташыркап да калбастан. 
Ъз ишиёди ак аткарып ж\ръ бер, 
Бой кътърмъ сараёдыкка барбастан. 
 
 

Сестра хозяйка 
 Ташмаматова Калыска 

 
Търът \йд\н бардык буюм-теримин, 
Ъздъшт\р\п жок болсо да шеригиё. 
Милдетиёди так аткарып тепилдеп, 
Ж\ргън\ёдън байкалды го тетигиё. 
 
Билген жанга бул да татаал ъз\нчъ, 
Катуу с\йлъъ энелердин къз\нчъ. 
Оройлуктун оор ж\г\н артынып, 
Бараткандай жамандардын съз\нчъ. 
 
Кыбыр эткен баары сенин колуёда, 
Жакшы иш жасоо турат дайым оюёда. 
Элиё \ч\н аппак кызмат кърсът\\, 
Чоё максатыё жашоо ъм\р жолуёда. 
 
Иштериёди орду менен кылганыё, 
Эмгегиёден улам алга жылганыё. 
Ичке карай имерилет  ийгилик, 
Таба билгин ийгиликтин сырларын. 
 
Элиё \ч\н эмгектенсеё эринбей, 
Жатып ичер жалкоолукка берилбей. 
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Сый-урматтын боло бергин эгеси, 
Жумушуёда Калыс жалкоо дедирбей. 
 
Иштей бергин маёдай териё тамчылап, 
Жыла бергин улам алга камчылап. 
Сыйлыктарга жеткен алдыдагылар, 
Мына ошондо къз алдыёа тартылат. 
 
 

Старший медсестра 
Тешебаева Айнурага 

 
Търъткънд\н, карагандын баарынын, 
Так эсебин ала турган даарынын. 
Сен экенсиё ушулардын башчысы, 
Жакшы иштеп чачып турган жарыгын. 
 
Ак иштесеё ж\з\ё жарык ар дайым, 
Жарык ж\зд\\ билесиё да кандайын. 
Сергек жана сезимталдык жак менен, 
Турасыё сен сураштырып ал жайын. 
 
Эмгек жолуё сестрадан башталып, 
Ийгиликтер улам-улам коштолуп. 
Мына ушул даражага жеткирди, 
Ак эмгектин акыбети топтолуп. 
 
Чын дилинен ким берилсе ишине, 
Чоёго айланат болсо дагы кичине. 
Ж\ръг\нън орун алат ар дайым, 
Жакшылыкты жасоо сыркоо кишиге. 
 
Санар болсок жылдарыёды иштеген, 
Жыйырма търт жыл ът\пт\р го иш менен. 
Канчалардын ъм\р шамын к\йг\з\п, 
Ак эмгектен таттуу нанын тиштеген. 
 
Жан экенсиё урмат-сыйга бълънгън, 
Оорулардын жълъг\с\ё жълънгън. 
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Эмгектенип чарчабастан талбастан, 
Келатасыё г\л ъёдън\п ъс\п къгъргън. 
 
Текке кетпей элге кылган эмгегиё, 
Айтар болсок сыйлыктарды бергенин. 
Мээнетиёдин мына ошол \з\р\, 
Иштериёде кыйындыкты жеёгениё. 
 
Элиё \ч\н иштей бергин талыкпай, 
К\ч кетти деп бошоё тартып камыкпай. 
Дагы далай сыйлыктардын ээси бол, 
Аркаёдагы ъскъндърдън калышпай. 
 
 

Мээрбан эже 
Абдыракманова Кандалатка 

 
Басканыё жеёил шамалдай, 
Тетиксиё ъз\ё маралдай. 
Ыракмат айтат баарысы, 
Ишиёден кемчил таба албай. 
 
Ирети менен иш кылып, 
Алдыга карай тез жылып. 
Билдирип тетик экениё, 
Бир жерде иштеп сен тынып. 
 
Ж\ръс\ё мактоо артынып, 
Къздъргъ жакын тартылып. 
Жакшы иштейт ушул келин деп, 
Алкыш съз артка калтырып. 
 
Элиёден алкыш алганыё, 
Эл \ч\н к\й\п-жанганыё. 
Эмгегиё элде бааланып, 
Кеё жолго чыйыр салганыё. 
 
Мээнетиё калбайт към\скъ, 
Бааланат къзгъ кър\нсъ. 
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Бактылуу дайым болосуё, 
Нур болуп элге тъг\лсъ. 
 
Тер тъг\п далай иштегин, 
Ак иштеп токоч тиштегин. 
Адалды с\йът Алла да, 
Арам аш такыр ичпегин. 
 
Ийгилик дайым коштосун, 
Имерип сага топтосун. 
Бир жанын сактап жашаган, 
Жалкоого сени кошпосун. 
 
Жакшы иштъъ болуп къё\лдъ, 
Ъм\рд\ улап ъм\ргъ. 
Бактылуу болуп ж\ръ бер, 
Балдарыё менен тър\ёдъ. 

 
 

Мээрбан эже Садирова Батмага 
 

Эти ооруп келген аялга, 
Чын дилден кър\п камылга. 
Жакшы съз айтып кубантып, 
Турасыё дайым жанында. 
 
Жардамыё берип турасыё, 
Жакшылап къё\л бурасыё. 
Къз ачып, кайра жумганча, 
Търъйс\ё деген съз\ёд\, 
Къё\л\н алып сунасыё. 
 
Търът\ оёой болсун деп, 
Жардамчы укол бересиё. 
Карайсыё тыным албастан, 
Баласын коюп энесин. 
 
Экъън\н сактап ъм\р\н, 
Жарынын алып къё\л\н. 
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Бар к\чт\ жумшап иштейсиё, 
Съз\мд\н айтсам тъг\н\н. 
 
Эл \ч\н кылган эмгегиё, 
Элиёе дем-к\ч бергениё. 
Кызматыё баалап сенин да, 
Алкышын айтат элдериё. 
 
К\ндърд\ к\ндър кубалап, 
К\ндър\ё ътът сугалак. 
Ъм\ргъ ъм\р уласаё, 
Эл-журтуё кър\п кубанат. 
 
Ак иштеп тынбай к\н-т\н\, 
Кърсътсъё элге \лг\н\. 
Мээнетиё текке кетпестен, 
Озуру болот бир к\н\. 
 
Тер тъг\п эмгек кыла бер, 
Термелип алга жыла бер. 
Таалайлуу болуп жашоодо, 
Урматка, сыйга туна бер. 

 
 

Балдар врачы неталог 
Абдуллаева Манзурага 

 
Наристенин коргоп кымбат ъм\р\н, 
Энелердин алып дайым къё\л\н. 
Келатасыё эмгектенип чаалыкпай, 
Търът \йд\н жерден алып жеёилин. 
 
Энесиндей мээрим тъг\п дилиёден, 
Кандайлыгыё иштегенден билинген. 
Жетишерлик инсандардан экенсиё, 
Жакшы иш менен эл къз\нъ илинген. 
 
Элиё \ч\н кызмат кылсаё эринбей, 
Биръълърчъ бекерликке берилбей. 
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Ар убакта алкыш жаайт артыёдан, 
Ушул келин жалкоо эле дедирбей. 
 
Наристенин \н\ ыкса ыёаалап, 
Кубанасыё анда сен да ураалап. 
Жарыктыкта келип къз\ ачылган, 
Баласына эне байкуш кубанат. 
 
Эне-бала бирге согуп ж\ръг\, 
Нурга толот энесинин г\л ъё\. 
Ден соолугу жакшы болсо экъън\н, 
Эч жериёден таба алышпайт к\нъън\. 
 
Ата-эненин балдар болот бактысы, 
Ден-соолугу бардыгынан башкысы. 
Чын дилинен иштейт дайым берилип, 
Иштеп жаткан врачтардын жакшысы. 
 
Жакшылардын катарында сен дагы, 
Иш жагынан ашып т\шкън салмагы. 
Эл-журтунан алкыш алып иштесе, 
Ал адамдын жашоодо жок арманы. 
 
Иш стажыё кыйла жылды камтыган, 
Ъс\п келет далай жаштар артыёан. 
Ошолорго \лг\ болуп дайыма, 
Алкыш алып ж\ръ бергин калкыёан. 

 
 
Операцияга кир\\ч\ мээрбан фельдшер 

Кулуев Токтосунга 
 
Кыйын болсо търът\ эгер эненин, 
Саздаштырып бычак, кайчы керегин. 
Кантебиз деп карап турбай ойлонуп, 
Ишке т\шът т\р\п алып билегин. 
 
Кантсе дагы сакташ керек ъм\рд\, 
Жакындатпай келе турган ъл\мд\. 
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Ичин жарып, алып туруп баланы, 
С\й\нъс\ё ажал бизден жеёилди. 
 
Эне-бала, \й-б\лъс\ кубанычка батышат, 
Жетине албай алкыштарын айтышат. 
Къп катары с\й\н\чт\н нуру жаап, 
Кучак жайып \йлър\нъ кайтышат. 
 
Адам жанын сактап калуу оёойбу, 
Капилеттен таш боор ажал торойбу. 
Билек т\р\п врач турса жол тосуп, 
Ажал деген жакын келип жолойбу. 
 
Ар убакта ажал менен арбашып, 
Жашооёдо жакшы менен жандашып. 
Эл ичинде аман-эсен ж\ръ бер, 
Келе жаткан ъл\м менен кармашып. 
 
Иштериёде ийгиликтер жаралып, 
Жакшы деген атыё элге таралып. 
Алкыш алып канчалаган адамдан, 
Ж\ръ бергин иним ъз\ё агарып. 
 
Бата менен эл къгърът деген бар, 
Жамгыр менен жер къгърът деген бар. 
Эмгегиёди элиё \ч\н жасаган, 
Баалай турган элиё жана эгем бар. 
 
Орундала берсин максат ойлоруё, 
Эч убакта дарт кърбъс\н колдоруё. 
Сактоо \ч\н эне-бала ъм\р\н, 
Ачык болсун баса турган жолдоруё. 
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Мээрбан эже Полотова Сажидага 
 
Ден-соолугун карап эне-баланын, 
Кандайлыгын утур сурап абалын. 
Ъз ишиёе берилгенсиё чын дилден, 
Мына ошондон байкалганын карагын. 
 
Жаёы гана окуп б\т\п келгенде, 
Колго алдыё го ушул ишти бергенде. 
Андан бери канча жылдар алмашып, 
Къп ъзгър\\ болуп кетти жергемде. 
 
Иштеп ж\рд\ё маёдай териё тамчылап, 
Алга карай ъз\ёд\ ъз\ё камчылап. 
Иштеринде ийгиликтер болбосо, 
Андай кезде ж\рък чиркин жанчылат. 
 
К\ндър к\нгъ, айлар айга алмашып, 
Иштериёде ийгиликтер чубашып. 
Элиё \ч\н эмгектендиё чарчабай, 
Байкалбастан ътт\ далай убакыт. 
 
Тал чыбыктай бир кездеги сары кыз, 
Орто саар эне болдуё салмактуу. 
Ак эмгегиё жерде калбай бааланып, 
Элиё с\йгън эже болдуё ардактуу. 
 
Жылдан-жылга ъз ишиёде такшалып, 
Ийгиликтер босогоёдон баш багып. 
Эл алдында сый-урматка татыдыё, 
Сага карай кандайсыё деп каш кагып. 
 
Мээнет кылсаё кайтарылат \з\р\, 
Жакшы болсо эгер берген т\ш\м\. 
Мээрим тъг\п карап эне-баланы, 
Жумшап келдиё аябастан к\ч\ё\. 
 
Иштей бергин эч убакта чарчабай, 
Ъм\р берсин, Алла сага арчадай. 
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Аман болуп \й-б\лъёд\н бардыгы, 
Жашай бергин убакытты калчабай. 
 
 

Търът\\ч\  
Абдуллаева Кайрыга 

 
Толгоо тартып келгендерди ъз\ёъ, 
Ынантасыё жакшы айтып съз\ёъ. 
Бир заматта търътъс\ё с\й\нт\п, 
Келген жаны къз алдына кър\нъ. 
 
Жаны тынып с\й\н\чкъ батышат, 
Чын дилинен алкыштарын айтышат. 
/ч-търт к\ндъ наристесин кътър\п, 
Кубанышып \йлър\нъ кайтышат. 
 
Търът\\ч\ сенин ыйык кесибиё, 
Търъткана ачты сага эшигин. 
Чымырканып чаалыкпастан иш кылат, 
Чын дилинен кимдер с\йсъ кесибин. 
 
Ъз ишиёди жактырасыё с\йъс\ё, 
Мыйыгыёдан секин гана к\лъс\ё. 
Ичкен ашыё жерге коюп иш десе, 
Жакшылардын катарында ж\ръс\ё. 
 
Балдарга эне, мээрим тъккън б\лъс\ё, 
Бардыгына жагат сенин м\нъз\ё. 
Жалкоолукка жакындашпай таптакыр, 
Ишиё \ч\н дайым билек т\ръс\ё. 
 
Энелерди ж\ръг\ёдън карайсыё, 
Алар \ч\н дайым жакшы санайсыё. 
Ден-соолугун жакшы кылып \й\нъ, 
С\й\нд\р\п жънътсъм деп самайсыё. 
 
Дилиё таза ж\ръг\ё ак ар дайым, 
Так билесиё ишиёдин сен кандайын. 
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Чын къё\лдън эмгектенип эл \ч\н, 
Деп ойлойсуё ийгиликти жандайын. 
 
Сага карай имерилсин ийгилик, 
Сенин дагы кимдигиёди билдирип. 
Тийген к\ндъй ж\ръ бергин жаркырап, 
Тир\\л\ктъ энелерди с\йд\р\п. 

 
 

Мээрбан эже  
Абдыракманова Анарга 

 
Толготуп мында келгенге, 
Тез ара жардам бергенге. 
Чын дилден къё\л бълъс\ё, 
Оорунун к\ч\н жеёгенге. 
 
Кътър\п эне къё\л\н, 
Алладан тилеп ъм\р\н. 
Ак ниет менен иштейсиё, 
Аздектеп търът бъл\м\н. 
 
Ишиёе дайым берилип. 
Кетпестен эч бир элирип. 
Ак ниет иштеп ж\ръс\ё, 
Анара жакшы дедирип. 
 
Не жетсин алкыш алганга, 
Иштейсиё калбай арманда. 
Кош бойлуу болгон энелер, 
Дайыма муктаж жардамга. 
 
Жардамды берип турасыё, 
Жакшылап къё\л бурасыё. 
Эненин муктаж шартына, 
Къё\л\ё коюп угасыё. 
 
Жакшыруу жагын ойлойсуё, 
Кайдыгер жандан болбойсуё. 
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Энелер эсен търъш\п, 
Жентегин берсе тойлойсуё. 
 
Жентекти же да к\лъ бер, 
Белсенип билек т\ръ бер. 
Эл \ч\н клган эмгектин, 
Озурун кър\п ж\ръ бер. 

 
 

Наристени карачу мээрбан эже 
Пазылова Акмаралга 

 
Ымыркай кантип калды деп, 
Ымыркай \ч\н кайгы жеп. 
Талыкпай иштеп келесиё, 
Эмгектен тапкан нанды жеп. 
 
Мээнеттен тамак тапканыё, 
Даамдуу болот татканыё. 
Ымыркай дени сак болсо, 
С\й\н\ч к\нгъ батканыё. 
 
Наристе къз\н ачканы, 
Жарыкка карай басканы. 
К\н ъткън сайын торолуп, 
Къбъйът улам таскагы. 
 
Сак болсо эне-баласы, 
Тынч болот доктур санаасы. 
Берилип иштейт ишине, 
Айрыкча дилдин тазасы. 
 
Атыёа затыё жарашып, 
Келатсаё баары карашып. 
Суктанып сулуу ж\з\ёъ, 
Канчалар болду сага ашык. 
 
Жылдарды жылдар жетелеп, 
Жигерд\\ ъм\р ътъмък. 
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Кыйынга турчу неме экен, 
Кубаттуу адам кътърът. 
 
Ишиёдин болуп топтому, 
Ийгилик сени коштоду. 
Чаалыкпай иштеп отуз жыл, 
Баатырдык кылган окшоду. 
 
Эмгегиё сиёсе элиёе, 
Баатырдык эмей эмине. 
Байсалдуу ъм\р ътъй бер, 
Бактылуу болуп деги эле. 
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Ж\рък оорулар бъл\м\ 
 
Келишет ж\ръг\ ооруп жабыркаган, 
Жашоодо жашап жаткан ар кыл адам. 
Бъл\мд\н кире бериш маёдайында, 
«Ж\ръкт\ ж\рък менен дарылаган». 
 
Жазуу бар, бадырайта жазып койгон, 
Демек, бул ооруганды деген «ойлон». 
Доктурлар чын ж\ръктън дарыласа, 
Сыркоолуу эч убакта болбойт ойрон. 
 
Мотору адамдагы муштай ж\рък, 
Ж\ръг\ согуп турса ъм\р с\рът. 
Капыстан ж\рък сокпой токтоп калса, 
Ал адам ошол замат к\н\ б\тът. 
 
Ж\ръг\ эч бир жандын токтобосун, 
Балдары, ата-энеси боздобосун. 
С\й\н\п жашоосунда ъм\р с\рс\н, 
Боз инген тайлагына окшобосун. 
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Бъл\м башчы 
Осмонов Арипжан Исмаиловичке 

 
Эл \ч\н кызмат кылып бъл\мд\ ачып, 
Чаалыкпай чарчабастан жолду басып. 
Элиёе эмгек жасап келатасыё, 
Татаал дабандардын белди ашып. 
 
Дарылап ж\ръктър\н ж\рък менен, 
Сендейлер ар убакта элим деген. 
Канчанын оорусуна шыпаа берип, 
Арипжан жан экенсиё пейли кенен. 
 
Ишиёе шайырлыгыё шайкеш келип, 
Ж\ръс\ё шайыр м\нъз жигит делип. 
Канчалар ъз колуёдан шыпаа тапты, 
Иштеген мезгилиёден жардам берип. 
 
Элим деп чын дилинен соккон ж\рък, 
Бергенге окшоп кетет суусун м\рък. 
Ажалдын жолун тосуп ар убакта, 
Тайманбай баатыр болуп билек т\рът. 
 
Ж\ръг\ катуу ооруп келген адам, 
Ойлонот кай тарапка таштайм кадам, 
Ошондо чын дилиёден жардам берип, 
Канткенде тез арада айыктырам. 
 
Деген ой тынчсыздантып бийлеп алат, 
/м\тт\н балбылдаган отун жагат. 
Ошентип жакшы съз\ё жакшы укол, 
Сыркоону оорусунан тез сакайтат. 
 
Жасаган ак эмгегиё текке кетпей, 
Жетекчи, чоёдоруё да сени эстей. 
Саламаттык сактоонун мыктысы, 
Наамын сага бериптир чектей. 
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Ишиёде к\л\к аттай тапталыпсыё, 
Ж\ръккъ жадыбалдай жатталыпсыё. 
Биринчи категориядагы врач болуп, 
Оозго алынып эл ичинде макталыпсыё. 
 
Демиёе дем кошушат сыйлыктарыё, 
Ак эмгек алып келди мунун баарын. 
Эсепсиз ооруларды сакайта бер, 
Дартына даба болуп берген дарыё. 
 
 

Мээрбан эже Маманова Асилканга 
 
Эне менен баланын камын кър\п, 
Чын дилден алар \ч\н къё\л бъл\п. 
Чарчабай чаалыкпастан келатасыё, 
Ак ниет, чын ж\ръктън эмгектенип. 
 
Энеси ден соолугу жакшы болсо, 
Баласы б\лк\лдът\п мамак сорсо. 
Сен \ч\н кандай гана кубанычтуу, 
/й\нъ эсен-аман жънъп койсо. 
 
Таё эрте жънъйс\ё сен жумушуёа, 
Себептир ишиё, эрте турушуёа. 
Иш менен алпурушуп к\н кеч кирет, 
Ш\г\рл\к келтиресиё шунусуна. 
 
Жакшылык кылайын деп энелерге, 
Олтуруп жашоодогу кемелерге. 
Жънъйс\ё ъз ишиёди с\й\п дилден, 
Кабылбай иштъъ \ч\н жемелерге. 
 
Мезгилдин дъёгълъг\ чимирилип, 
Жаралып иштериёди къп ийгилик. 
Жогорку баскычтагы чоё дарыгер, 
Болупсуё кандайлыгыё билдирилип. 
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Берилип ъз ишиёе къз\ё канып, 
Уятка калбоо \ч\н к\й\п жанып. 
Иштеген иштериёдин натыйжасы, 
Саламаттык сактоонун мыктысы деп, 
Наамын алганыё бул да анык. 
 
Стажыё отуз жылдан ашык экен, 
Чарчабай эмгектенип эчен-эчен. 
Кундуздай кара чачыё буурул тартты, 
Иштей бер эл ичинде аман-эсен. 
 
 

Мээрбан эже 
Кудайбердиева Наргизага 

 
Колуёдан къп иш келип такылдаган, 
Тилиё да автоматтай шакылдаган. 
Наргиза бир тетик кыз кър\нъс\ё, 
Ар дайым иштериёди так аткарган. 
 
Бъл\мдъ бийик экен кадыр-баркыё, 
Урмат сый кыла берсин сага калкыё. 
Жаш келсе ишке деген макалы бар, 
Жараткан тартууласын маанай жаркын. 
 
Жасаган иштериёден чыгып пайнап, 
Эмгектин казанында ж\рд\ё кайнап. 
Кошундар бирикменин търъ айымы, 
Коюшту бир добуштан сени шайлап. 
 
Билинип жагыё менен иш билгилик, 
Жаралсын иштериёде къп ийгилик. 
Ар кандай сыйлыктардын ээси болуп. 
Тарсылдак кыз экениё да билдирип. 
 
Изденсеё ийгиликтер келе берет, 
Жараткан жакшылыгыё бере берет. 
Жашыёдан ишиё менен къзгъ илинсеё, 
Башыёа бакыт кушу ъз\ келет. 
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Тарсылдап ташыркабай иште кызым, 
Таалайлуу кылар бир к\н сендей кызын. 
Тамчылап таалай нуру ак ж\з\ёдън, 
Жан эгем бере кърс\н ъм\р узун. 
 
Жаштарга башчы болуп алга карай, 
Талпынып к\\лъй бергин канатыёды. 
Кърсъткън ишенимин актагын да, 
Кубандыр сага ишенген жамаатыёды. 
 
Алдыга кадам таштап бара бергин, 
Къптъгън сыйлыктарды ала бергин. 
Ишиёде ийгиликтер жаралсын да, 
Сыймыктанар кызы бол биздин элдин. 
 
 

Ийне саюу бъл\м\н\н фельдшери  
Айтмаматов Шайдулла Маматовичке 

 
Ийне сайып иштейсиё бул бъл\мдъ, 
Жакшы пикир айтышат сен жън\ндъ. 
Колу жеёил дарыгер ъз\ё болуп, 
Турасыё ар убакта сен къё\лдъ. 
 
Оор жумуш билгенге ийне сайган, 
/м\т\ зор ъз\ёдън, ооруп барган. 
Оорутпастан акырын укол жасап, 
Ж\ръс\ё ар убакта болуп балбан. 
 
Ажалы жетпегенге себеп болуп, 
Эл-журтка ар убакта керек болуп. 
Ж\ръс\ё алкыш алып элдериёден, 
Шайдулла жакшы деген атка конуп. 
 
Элинен алкыш алса кандай жакшы. 
Жакшылар къп-къп болсо элдин бакты. 
Элине къзгъ илинер иш кылбаса, 
Жарашпайт олтурса да алтын такты. 
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Эр жигит эл четинде, жоо бетинде, 
Жакшы адам керкисинде кемигинде. 
Болот деп кыргызымдын эзелтеден, 
Калет жок айтып ж\ргън кептеринде. 
 
Кыргызга эч убакта жоо келбесин, 
Аталар оронушсун ак селдесин. 
Элимде тынчтык болсун, шаттык болсун, 
Ооздон т\ш\р\шпъй зор келмесин. 
 
Эл \ч\н жумшай бергин билимиёди, 
Эл журтуё баары билсин кимдигиёди. 
Элинен алкыш алып иштегендин, 
Мына ошол иштеринин ийгилиги. 
 
Ийгилик имерилсин сени коштоп, 
Иштей бер чарчабастан баатырга окшоп. 
Адамдарга келе жаткан жалын чачып, 
Антыёар ажалдын жолун тосмок. 
 

 
Бъл\мд\н улуу мээрбан эжеси  

Сабирова Г\лчехра Камбаровнага 
 
Канчаны суктандырган жаш кезиёден, 
Иштепсиё тал чыбыктай мезгилиёден. 
Ак дилден ъз ишиёди с\й\п иштеп, 
Ажайып жан экенсиё къзгъ илинген. 
 
Иш десе ичкен ашын жерге коюп. 
Ишиёе ушунчалык дилгир болуп. 
Ар дайым алкыш алып эмгектендиё, 
Ак ж\рък Г\лчехра атка конуп. 
 
Ооруга аяр карап, мээрим тъг\п, 
Абалы кандайына къё\л бъл\п. 
Чын дилден алар \ч\н жардамдашып, 
Тез ара сакайтуунун камын кър\п. 
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Ж\ръс\ё ар убакта к\й\п-жанып, 
Уятка калбайын деп артта калып. 
Ъз ишине берилген сендейлердин, 
Ишинде ар убакта ж\з\ жарык. 
 
Иштепсиё отуз беш жыл бир орунда, 
Бекинип кирип кетпей сен коёулга. 
/йдъг\ жумуштарды кошо аткардыё, 
Чарчабай чаалыкпастан иш соёунда. 
 
Отуз беш, айтканга оёой, бирок къпт\р, 
Ъз\ёс\н болоттой курч жана ътк\р. 
Талыкпай чын къё\лдън эмгектенген, 
Сендейлер аз эледир, же бир жоктур. 
 
Эч качан ак эмгегиё жерде калбайт, 
Ийгилик имерилип ъз\ жандайт. 
Иш билги инсандарды карап туруп, 
Эл журтту чын къё\лдън алкыш арнайт. 
 
Жънъкъйдън ът\пс\ё старшыйга, 
Бул деген татыганыё урмат-сыйга. 
Элиёдин алкышына арзый бергин, 
Зоболоё арта берсин жылдан-жылга, 
Сыр аяктын сыры кетет, сыны кетпейт, 
Иштемчилди кийин да мезгил эстейт. 
 
 

Бъл\мд\н чарбалык эжеси  
Бакирова Аксона Темировнага 

 
Чарбалык буюмдардын бардыгына, 
Сен ъз\ё башчы болуп шайланыпсыё. 
Кыбыр эткен нерсенин эсеп чотун, 
Моюнуёа артынып жайгарыпсыё. 
 
Буюмдар ъз ордунда жайланышкан, 
Тагдыры сени менен байланышкан. 
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Бар кылсаё жок кылсаё да сенин ишиё, 
Аткарган иштериёе таёданышкан. 
 
Баарынын так эсебин чыгарасыё, 
Келгенден кеткичекти убарасыё. 
Ишиёден кемтик чыкпай туура чыкса, 
Анда сен алкыш алып кубанасыё. 
 
Ийгилик сага дагы жакын келсин, 
Жараткан эл катары оомат берсин. 
Жан дилден к\й\п-бышып эмгектенген. 
Ъз ишине берилген кыргыздын кызы сенсиё. 
 
Жараткан жакшылыгын ыроолосун, 
Ъз\ёд\ кызыр дайым жылоолосун. 
Кандайча иш аткарып келатасыё, 
Байкалып кээ учурда сыноодосуё. 
 
Текшерсе беш аласыё, уят болбой, 
Ар дайым жакшы иштейсиё жалкоолонбой. 
Аткраган ак ниетт\\ ишиё \ч\н, 
Койбойт го алкыш създър ыроолонбой. 
 
Мээрбан эже Жолдошова Айг\лгъ, 
Ишиёде такшалыпсыё, тапталыпсыё. 
Аткраган ишиё \ч\н макталыпсыё, 
Жыл сайын тажырыйбаё артып улам. 
Алдыёкы катарларга катталыпсыё. 
 
Колуёдан бардык жумуш келет экен, 
Жараткан ийгилигиё берет экен. 
Аткраган алгылыктуу ишиё менен, 
Ар дайым Айг\л жакшы делет экен. 
 
Сыркоого ийне сайган алтын колуё, 
Ар качан, кайсы иш болсо ачык жолуё. 
С\й\нт\п \йлър\нъ жънътсък деп, 
К\н-т\н\ мына ошол максат оюё. 
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Ак иштеп, эл журт  \ч\н салым кошуп, 
Ооруну сакайтууга колду созуп. 
Арбашып, тыным албай к\ндъп-т\ндъп, 
Ажалдын турасыёар жолун тосуп. 
 
Ар дайым ак халаттай дилиё таза, 
Жарашат бир ъз\ёд\ ким мактаса. 
Элинин ж\ръг\нън т\нък табат, 
Журтунун ишеничин ким актаса. 
 
Элиёден алкыш алып ж\ръ бергин, 
Бактылуу бал ъм\рд\ с\ръ бергин. 
Берилип ъз ишиёе ж\ръг\ёдън, 
Белсенип билегиёди т\ръ бергин. 

(Уландысы бар) 
 
 

Датка эненин монологу 
 
Эл-журтуна тийип турган кереги, 
Кимдер билбейт Курманжандай энени. 
Ак жеринен даргага асып баласын, 
Ак падыша титиреткен денени. 
 
Акыл-эст\\ аялзаттын жаркыны, 
Душмандардан сактап ыйык калкыны. 
Кайрат к\чкъ толгон муштай ж\ръг\, 
Датка эненин д\ёг\рътт\ даёкыны. 
 
Акыл менен бийлеп алган къё\лд\, 
Душмандарга тебелетпейм тър\мд\. 
Деген ойдо тил табышып с\йлъш\п, 
Датка энебиз эл къз\нъ кър\нд\. 
 
Топтоштурган акыл ойдун тунугун, 
Кымбат кър\п элин жана туругун. 
Чыдап турду, чымырканып тик карап, 
Даргага асып жаткан кезде кулунун. 
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Жолболдуева Айг\лгъ 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Баткендин коругунда ъс\п турган, 
Уккандар кандайча деп къё\л бурган. 
Мен дагы угуп ж\ръм Айг\л г\л\н, 
К\нд\з\ кър\нбъстън, т\н\ ачылган. 
 
Ай чыкса караёгыны жарык кылган, 
Г\л болсо къргън жанды кызыктырган. 
Бул экъъ бириккенде Айг\л болуп, 
Уккандын кулагына жагып турган. 
 
Атыёа затыё дагы жарашкандыр, 
Суктанып канчалары карашкандыр. 
Ъз\нъ т\гъй кылып алсак дешип, 
Ичинен имерилип самашкандыр. 
 
Ай болуп караёгыны жарытса деп, 
Г\л болуп жыты аёкып маарытса деп. 
Эл \ч\н кызмат кылар кызыбыз деп, 
Ата-энеё айтышкандыр жакшы тилек. 
 
Чоёоюп эл ишине жараганыё, 
Элиёдин ден-соолугун караганыё. 
К\н-т\н\ чарчабастан эмгектенип, 
Элиёе жакшылыкты самаганыё. 
 
Жумушуёа к\н\гъ каттаганыё, 
Ата-энеёдин \м\т\н актаганыё. 
Адам болсо кызыбыз деген съз\н, 
Жадыбалдай ж\ръккъ жаттаганыё. 
 
Ийгиликтин ийилип келгендиги, 
Жараткандын жакшылык бергендиги. 
Жашоонун ъл\м-ъм\р к\ръш\ндъ, 
Амандык, жаманыдкты жеёгендиги. 
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Ар дайым жакшылыкты жандап ътк\н, 
Жашоодо бири болуп сен да къпт\н. 
Жаркылдап жагалданган съз\ё менен, 
Дайыма ооруларга мээрим тъкк\н. 
 
 

Даитова Нуртажига 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Нур болуп эли-журтка тараса экен, 
Элинин керегине жараса экен. 
Деген бир жакшы максат тилек менен, 
Атыёды Нуртажы деп койгон экен. 
 
Уколдоп адамдарга нур болупсуё, 
Алардын купулуна сен толупсуё. 
Аянбай жумшап болгон билимиёди, 
Аткарып къп иштерди сен коюпсуё. 
 
Аткраган ишиё менен элге жагып, 
Нуртажи дурус келин деп аталып. 
Чын дилден дилгирленип жумуш жасап, 
Ж\ръс\ё ар убакта сен макталып. 
 
Иштериё къё\лдъргъ толуп турса, 
Ийгилик ар убакта болуп турса. 
Алкыш менен сыймыктын ээси сенсиё, 
Кемчилдикти болтурбай жоюп турса. 
 
Сая кетпей иштеген ар бир к\н\ё, 
Бейпил болуп уктаган ар бир т\н\ё. 
Жакшылыкка жакшылык жалгашылып, 
Бардыгы теё арналды калкыё \ч\н. 
 
Эл \ч\н ак эмгегин жасаганды, 
Элим деп кй\п-бышып жашаганды. 
Андайды чын ж\ръктън эли сыйлап, 
Канчасы эмгегинен атак алды. 
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Элинен алкыш алган кемчил болбойт, 
Ъзд\ эмес ар убакта ъзгън\ ойлойт. 
Сен дагы элге жасап кызматыёды, 
ж\ръс\ё элиё сени куру койбойт. 
 
Чын дилден чымырканып иштегениё, 
Кътърд\ жогоруга даражаёды. 
Чаалыкпай иштей бергин элиё \ч\н, 
Айда да максат толгон арабаёды. 
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Кабыл алуу бъл\м\ндъг\лъргъ 
 
Келгенди эё биринчи кабыл алып, 
Оорусун сураштырып дароо жазып. 
Андан соё жънътъс\ё орунуна, 
Жатарын т\ш\нд\р\п кайда барып. 
 
 

 
 



 80 

Мокушова Мирага 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Ооруп келген ар бир адам ъз\ёъ, 
Кулак салып угуп айткан съз\нъ. 
Эмнени айтсаё мына ошону аткарып, 
Карап турат сенин сырдуу къз\ёъ. 
 
Солкулдаган жаш чырпыктай кезиёде, 
Жакшы элести тартуу кылып сезимге. 
К\н\-т\н\ иштегениё талыкпай, 
Бардыгы теё турган чыгар эсиёде. 
 
Жаштык мезгил жалкоолукту билбеген, 
Айткан създ\ кулактарга илбеген. 
Азоо тайдай туйлап турган кез болот, 
Турмуш кандай т\шкъ дагы кирбеген. 
 
Жылдар жылып айлар менен алмашып, 
Жердин бетин канча жолу кар басып. 
Чарчаганды чаалыкканды сездирбей, 
Келатасыё сыркоолорго жандашып. 
 
Сакайышып \йлър\нъ баргандар, 
С\й\н\чт\н сырдуу к\\с\н чалгандар. 
Чын дилинен алкыштарын айтышат, 
Алар \ч\н силерсиёер балбандар. 
 
Отуз жети жыл ът\пт\р арадан, 
Ооруларды кароо чыкпайт санааёдан. 
Мээнети к\ч эмгегиё ак ъз\ёд\н, 
Чын дилинен к\ндъп-т\ндъп караган. 
 
Сыркоолорго къп камкордук кър\лгън, 
Бул жылдарда далай терлер тъг\лгън. 
Иштериёде ийгиликтер жаралып, 
Жогорку категория наамы сага берилген. 
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Жънъкъйдън старшыйга жеткениё, 
Жан к\йг\з\п жакшы эмгек эткениё. 
Кайтарылып эмгегиёдин \з\р\, 
Улам алга кадам шилтеп кеткениё. 
 
Жън жеринен ийгиликтер келбеген, 
Жън жеринен сыйлыктарды бербеген. 
Кимдин кандай аткарганын жумушун, 
Таразалап кър\п турат эл деген. 
 
Дагы деле алдан к\чтън тайбагын, 
Мээнетиёди элиё \ч\н арнадыё. 
Эс алууга чыгып алып ардактуу, 
Жакшы ъткърг\н ъм\р\ёд\н калганын. 
 
Жашооёдо узун болсун ъм\р\ё, 
Кайгы муёга чъм\лбъс\н къё\л\ё. 
Балдарыёдын сыйын кър\п ар дайым, 
Ж\ръ бергин кърк\ болуп тър\ёд\н. 
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Тери оорулуулар 
бъл\м\ндъг\лъргъ 

 
Терисинен жабыр тартып келгенге, 
Жан дил менен жардамдарды бергенге. 
Дарыгерлер тикеёерден тик туруп, 
Карайсыёар кыйналышкан элдерге. 
 
Жаныё анда кайсыл жериё ооруса, 
Жабыркайсыё кандай мээнет тооруса. 
Кайра баштан кел\\ кыйын ордуна, 
Кайсы адамдын ъм\р г\л\ соолуса. 
 
Эч бир жандын ъм\р шамы ъчпъс\н, 
Ъм\р г\л\ соолубасын къктъс\н. 
Эч ким жана бул жашоодо эч нерсе, 
Толтура албайт кеткендердин бъксъс\н. 
 
Эч биръън\н оорубасын эч жери, 
Кърк\ болот адамдагы бул тер. 
Алты сандын амандыгы жашоодо, 
Къркт\\ кылып ж\рът дайым ал сени. 
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Максытова Санабарга 
 
Отуз жыл эмгектенип эринбестен, 
Санабар мындай эле дедирбестен. 
Берилип ъз ишиёди, так аткарып, 
Ж\ръс\ё сараёдарга керилбестен. 
 
Дарыгер, ъз\нчъ бул татаал кесип, 
Жашыё да оорукана ачып эшик. 
Ъз\ёд\ кучак жайып тосуп алган, 
Бул жердин тузу наны болуп насип. 
 
Жаштыктын жалындаган деми менен, 
Кыргыздын бир кызысыё пейли кенен. 
Жан \ръп ъз\ё с\йгън кесибиёе, 
Берилип иштеп калдыё дилиё менен. 
 
Билинбей жылдар жылып ътъ берди, 
Кадамыё алга карай кете берди. 
Ъткъргън иш к\ндър\ё бекер кетпей, 
Къптъгън ийгиликке жете берди. 
 
Ийгилик сыйлыктарга шыктандырды, 
Ъз\ёд\ къргъндъргъ суктандырды. 
Мезгилдин дъёгълъг\ чимирилип, 
Турмушта теёиё менен жуптандырды. 
 
Турмуш менен жумушуё айкалышып, 
Иштериёдин кандайы байкалышып. 
Берилип грамота, сыйлыктарыё, 
Жарашып калбадыбы жайкалышып. 
 
Ар дайым ж\ръс\ё сен к\л\п-жайнап, 
Жайдары м\нъз\ёдън чыгат пайнап. 
Ъз\ёдъ болгон к\тч\, эмгегиёди, 
Отуз жыл элиё \ч\н келдиё арнап. 
 
Бул деген ойлоп кърсъё ыраак жол, 
Ишиёден алкыштарыё болду го мол. 
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Эл \ч\н эсеп жеткис иш жасадыё, 
/й\ёдъ олтурбастан куушуруп кол. 
 
Ар дайым аман-эсен боло бергин, 
Элиёдин купулуна толо бергин. 
Эл \ч\н жан аябай кызмат кылдыё. 
Жашоодо сый-урматта боло бергин. 
 
 

Маткалыков Медерге 
УЗИде иштейт, жогорку категориядагы врач 

 
Адам деген кандай татаал аппарат, 
Тетиктерин кандай адам ача алат. 
Кокусунан бир жеринен жаёылса, 
Бир-бирине келтиришет акаарат. 
 
Ички органдын ооруларын текшерип, 
Кайсыл жери ооруганын эскертип. 
Кызматы чоё бул аппарат УЗИнин, 
Ооругандын ж\ръктър\н сестентип. 
 
Билбей жатса ооруганын кай жери, 
Аппаратсыз билмек эле эмнени. 
Бир заматта кър\п берет аныктап, 
Кандай оору бар экенин сендеги. 
 
Медер ъз\ё аппаратты башкарып, 
Келатасыё жакшы иштерди аткарып. 
Алгылыктуу кызматыёы аткарган, 
Эл ичинде ж\ргън кезиё макталып. 
 
Татаал жумуш аппаратты башкарган, 
Ага деле адам иштейт такшалган. 
Ъз ишинин тереё сырын билгенге, 
Къз алдына жадыбалдай жатталган. 
 
Кезек к\т\п турган канча адамдын, 
Тагдырына себеп болуп жаралдыё. 
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Оорусунун тактап берип кандайын, 
Сен алардын алкыштарын ала алдыё. 
 
Алкыш алуу бул да кыйын билгенге, 
Сылык с\йлъп, т\ш\нд\р\п киргенге. 
Къргъзбъсъё оройлугуё ооруга, 
Кандайыёды сездиресиё ирмемде. 
 
Ар убакта эл сынына толо бер, 
Медер жакшы деген атка коно бер. 
Эч убакта чарчабай да чаалыкпай, 
Элиё с\йгън элдин уулу боло бер. 
 
Дагы къп боло берсин ийгилик, 
Ийгиликтер кимдигиёди билдирип. 
Турат дайым эл къз\нъ кър\н\п, 
Алган сымал пленкага т\ш\р\п. 
 
 

Кудайбердиева Назг\л 
Аяш кызыма 

Бир нече сыйлыктардын ээси мээрбан эже 
 

Мектепти къп катары б\т\п анан, 
Таштадыё келечекке кенен кадам. 
К\ръшсъ къздъп ж\ргън иши \ч\н, 
Максатын ишке ашырат ар бир адам. 
 
Максатыё къздъп ж\ргън сенин дагы, 
Баарынан кымбат болуп адам жаны, 
Элиме эмгек кылсам деген тилек, 
Ишке ашып максат оюё орундалды. 
 
Окудуё даарыгерлик окуу жайын, 
Жакшы иштъъ къё\л\ёдъ турду дайым. 
Аяктап окуу жайды къп катары, 
Ишиёде иштъъ менен болдуё дайым. 
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Ошондон намысты бек кармап колго, 
Т\ш\пс\ё жакшы деген даёгыр жолго. 
Чамынып таскак уруп келетасыё, 
Чаалыкпас, ташыркабас минип жорго. 
 
Жеткирди минген жоргоё ийгиликке, 
Кътърд\ улам жаёы бийиктике. 
Жаралып иштериёде саамалыктар, 
Жетелеп бара жатат жаёы чеке. 
 
Жаралган ийгиликтер алга с\ръп, 
Элиё деп иштъъ менен согот ж\рък. 
Ъз\ёдъй сергек къё\л, сезимтал кыз, 
Ак дилден иштъъ \ч\н билек т\рът. 
 
Билинбей аралыктан жылдар ътт\, 
Башыёдан ъткър\пс\ё сен да къпт\. 
Ишиёде ийгиликтер коштоо менен, 
Жараткан сага дагы мээрим тъкт\. 
 
Ийгилик сыйлыктарды алып келди, 
Жараткан саамалыгын кошо берди. 
Чын дилден элиё \ч\н эмгек кылып, 
Дагы да агыза бер маёдай терди. 
 
Чаалыкпай таскак уруп бара бергин, 
Элиёден ак батасын ала бергин. 
Жолуёда кандай тоскоол бурса дагы, 
Кебелбей мына ошонун баарын жеёгин. 
 
Ъз\ёд\ кызыр дайым жылоолосун, 
Алланын жакшылыгы ыроолосун. 
Дагы да къп сыйлыктын ээси болуп, 
Талыкпай иштей бергин аяш кызым.  
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Зулунова Ибадатка 
Улуу мээрбан эже 

 
Пайда болуп сиздерге бир чоё т\ш\н\к, 
Дарыгердин ким экенин т\ш\н\п. 
Чын ж\ръктън эмгектенип калдыёыз, 
Дарыгерлик окуу жайын б\т\р\п. 
 
К\н кеч кирип к\ндъ жаёы таё атып, 
Ъз ишиёиз турчу дайым саматып. 
Эмгектенип жаштык жигер к\ч менен, 
Канчаларды кубандырып каратып. 
 
Жаштык жылдар артта калды бекинип, 
Жылдан-жылга аттап ът\п секирип. 
Жараттыёыз далай эмгек эл \ч\н, 
Т\йш\ктън\п къп мээнетти кетирип. 
 
Сиз иштеген бейтапкана \й\нъ, 
Канчалаган оору келет к\н\гъ. 
Укол сайып, дары берип аларга, 
Сакайганы кетет \йгъ с\й\нъ. 
 
Ак дилинен ак батасын беришет, 
Бош орунга дагы башка келишет. 
Бул жер элге каптаркана сыяктуу, 
Бири учса бири келип конушат. 
 
Талыкпаган къп эмгектин к\ч\нън, 
Грамота берилгенин т\ш\нъм. 
Талыкпастан иштедиёиз тер тъг\п, 
Кайыл болуп сууктарга \ш\гън. 
 
Кырк жыл деген жарым кылым убакыт, 
Кылган ишти саноо кыйын чубатып. 
Ойлоп кърсъё бир жигиттин ъм\р\, 
Създ\ эгер айтар болсок узатып. 
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Ооруларга къп камкордук кър\л\п, 
Канчалаган маёдай терлер тъг\л\п. 
К\н\-т\н\ иштедиёиз аянбай, 
Ишиёизге чын ж\ръктън берилип. 
 
Эл-журтуна жумшады деп к\ч\ё\, 
Маёдай тердин кайтарылып \з\р\. 
Сизге берген грамота сыйлыктар, 
Бул да болсо къп эмгектин т\ш\м\. 
 
Эс алуунун келди мына мезгили, 
Ж\рък чиркин дал ошону сездиби? 
Эс алыёыз чайын ичип балдардын, 
Колго тийсе эс алуунун тизгини. 

 
 

Жолдошова Марзияга 
Улуу мээрбан эже 

 
Жыйырма жыл эмгек кылып элиёе, 
Кулак салып алар айткан кебине. 
Сен жасаган эмгегиёдин к\ч\нън, 
Дем кошулуп оорулардын демине. 
 
Жакшы съзгъ жумшап оору къё\л\, 
Бир кыйлага узаргансыйт ъм\р\. 
Силер себеп, шыпаагери жараткан, 
Болгонуна ш\г\р кылат кээ бири. 
 
Жыйырма жыл толукшуган мезгили, 
Элестетет к\лг\н курак кезиёди. 
Чаалыгууну, чарчаганды сездирбей, 
Ар тарапка алып учкан сезимди. 
 
Элиё \ч\н кызмат кылсаё ж\ръктън, 
Жалкоолордон болбой эптеп к\н ъткън. 
Алкыштарын берип кетет баарысы, 
Сен да аларга жакшылыкты ж\ръг\нъ т\нъткън. 
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Мезгил деген учкан куштай закымдап, 
Билинбестен келе берди такымдап. 
Иш деп ж\р\п к\н ъткън\н сезбестен, 
Бир карасаё кырк келатат жакындап. 
 
Ар жылдардын ъз\нчъ бир шаёы бар, 
Ар к\н сайын келе берет жаёылар. 
Ооруларга жакшы кылсаё мамиле, 
Ак батасын аянбаган жагы бар. 
 
Чын дилиёден эл кызматын кылганыё, 
Иштериёден алга карай жылганыё. 
Ъз ишиёде такшалып да тапталып, 
Жакшы жаман ажырата ылгадыё. 
 
Ар бир к\нд\н т\йш\г\ к\ч ъз\нъ, 
Билинбеген къчъдъ элдин къз\нъ. 
Чарчабастан аткара бер ишиёди, 
Къп алкыштар келип турсун ъз\ёъ. 
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Чоёдор \ч\н жугуштуу  
оорулар бъл\м\ндъг\лъргъ 

 
Эл ичинде т\рд\\ т\рк\н оору бар, 
Шыпаа издеп келет бардык оорулар. 
Ошолордун арасынан чоёдордун. 
Жугуштуу оорулары деген бар. 
 
Бул оорунун тез-тез алдын албаса, 
Ооругандар доктурга тез барбаса, 
Сакайышы кыйын болуп оорудан, 
Ж\г\р\ш\п уруп калат далбаса. 
 
Дарыгерлер келесиёер жардамга, 
Жан соогалап ъз\ёъргъ барганга. 
Ъл\м, ъм\р е\ръш\ндъ экъън\н, 
Ъм\р жакка ажыратып алганга. 
 
Чын ж\ръктън жасайсыёар аракет, 
Аракетке Алла берип берекет. 
Оорусунан сакайышкан канчалар, 
Алкыштарын айтып анан кетишет. 
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Жаёыбаева Г\л\гъ 
Саламаттык сактоонун мыктысы,  

жогорку категориядагы улуу мээрбан эже 
 
Ишке келип солкулдаган кезиёден, 
Ал кедерде оёой болуп сезилген. 
Талыкпастан к\н-т\н дебей иштеген, 
Мезгилдериё чыкпас чыгар эсиёден. 
 
Кээси оор кээси жеёил келгендер, 
Силер менен ооруларын жеёгендер. 
К\н\-т\н\ ишиёерди жасаган, 
Аябастан алкшытарын бергендер. 
 
Башкалардан обочороок жатышкан, 
Ар кандайча сар санаага батышкан. 
Тез айыгып \йлър\нъ кет\\гъ, 
Эки къз\н эшик жакка сатышкан. 
 
Жугуп калып ж\рбъс\н деп башкага, 
Карайсыёар бул ооруну башкача. 
Т\йш\г\ к\ч, мээнети къп ишиёдин, 
Баардыгы чын кимдер канча мактаса. 
 
Бири сенсиё, мээнети къп сергектин, 
Акыбети кайтып кылган эмгектин. 
Жети\\ \ч\н сыйлыктарга берилген, 
Далай жылдап пешенеёди тердеттиё. 
 
Грамота, дипломдордон башталып, 
Мыкты наамы турду сага баш болуп. 
Талыкпастан иштеп жаттыё аянбай, 
Чымырканып, кайратыёдан таш жарып. 
 
Жылдар жылып, бир бирине жалгашып, 
Ийгиликке жеттиё сен да жандашып. 
Мыктысы деп Саламаттык сактоонун, 
Ыйгарышты эмгегиёди баалашып. 
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Отуз эки жылды ишиё камтыган, 
Алкыштарды ала бердиё калкыёан. 
Чын дилиёден эмгектенип келесиё, 
Начар деген съз айтылбай артыёан. 
 
Чын ж\ръктън ким берилип иштеген, 
Ар убакта алектенген иш менен. 
Эл ичинде эсен ж\рс\н сендейлер, 
Ак эмгектен таттуу нанын тиштеген. 
 
Иштей бергин, алыё жетпей калганча, 
Эл катары эс алууга барганча. 
Эч убакта да тайыбагын жолуёдан, 
Чач агарып буурул тартып калса да. 

 
 

Б\ж\ева Г\лмирага 
Мээрбан эже 

 
Кан тамырдан ийне сайып ооруга, 
Оорусунун шыпаагери болууга. 
Чарчабастан чын дил менен иштейсиё, 
Жакшылардай жакшы атка конууга. 
 
Ийне сайып иштъъ кыйын билгенге, 
Тапшырылат ишенимге киргенге. 
Кокусунан жаёылыштык кетирсе, 
Кылган иши ойрондолот ирмемде. 
 
Тандап алган ушул ыйык кесипти, 
Иштъъ керек коюп койбой чекитти. 
Ооруларга маин с\йлъп жакшы иштеп, 
Г\лмира да алкыш създър эшитти. 
 
Къп алкыштан къп ийгилик жаралып, 
Жакшы съзгъ дили турса тазарып. 
Мына ошондо кылган иши кър\н\п, 
Алды жакта ж\рът дайым агарып. 
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Канчалаган грамота сыйлыктар, 
Тынымы жок ак эмгекке берилген. 
Ъз ишиёди жандай с\й\п иштеген, 
Айтсак болот сенин маёдай териёден. 
 
Алтын колдуу дарыгерлер болбосо, 
Кантмек экен ажал келип жойлосо. 
Табалбастан эмне кылар айласын, 
Кыйын болмок мына ошону ойлосо. 
 
Жаратканга ш\г\р кылып миё ирет, 
Ж\ргън жакшы акыл калчап дил \ръп. 
Эч нерсени ойлобостон эсирген, 
Эргулдарды эстерине келтирет. 
 
Чарчабастан чаалыкпастан иштей бер, 
Ак эмгектен ак наныёды тиштей бер. 
Аркаёдагы алкыштардын к\ч\нън, 
Жакшы деген аттан такыр т\шпъй кел. 
 
 

Сыдыкова Б\айшага 
Мээрбан эже 

 
Оорулардын алын сурап дарылап, 
Келе атасыё жакшы делип ар убак. 
Кандайлыгыё иштериёден байкалып, 
Андан кийин жакшы наам тагылат. 
 
Иштээр болсоё ъз ишиёе берилип, 
Б\айша да жакшы иштеди дедирип. 
Эптеп-септеп иш к\ндър\н ъткъргън, 
Жандан болбой, жалкоолонуп эринип. 
 
Жалкоолукту жакындатпа ишиёе, 
Ишене бер ъз\ёдъг\ к\ч\ёъ. 
Такшаласыё тапталасыё к\л\ктъй, 
Ъз ишиёдин кандайына т\ш\нъ. 
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Иштемчилди жандайт дайым ийгилик, 
Ийгиликтер кандайыёды билдирип. 
Къзгъ даана къргъзгънс\п турушат, 
Сыйлыктарга шыктандырып ийдирип. 
 
Таскактатсаё минген к\л\к атыёды, 
Алдыга озуп бийиктетет баркыёды. 
Бара-бара жакшы иштериё сендеги, 
Ъйдъ карай кътър\шът даёкыёды, 
 
Жет\\ \ч\н далай мээнет кыласыё, 
Андан кийин алга карай жыласыё. 
Канчалаган маёдай териё тъг\л\п, 
Жан аябай тикеёен тик турасыё. 
 
Къп эмгектен ийгиликтер жаралат, 
Ийгиликсиз жасалган иш аманат. 
Ошондуктан максат коюп алдыёа, 
Талбай иштеп кыла бергин далалат. 
 
К\ндъ жаёы таё атат да кеч кирет, 
Жаёы деле кези келсе эскирет. 
Жылбай турган т\бъл\кт\\ нерсе жок, 
Эмгек гана эрезеге сени дайым жеткирет. 
 
Аракет кыл алдыёкыдай болууга, 
Алкыш алып дайым сынга толууга. 
Бардык нерсе сенин гана колуёда. 
 
Элиё \ч\н эмгектенип ж\ръ бер, 
Иш дегенде билегиёди т\ръ бер. 
Иштериёде ийгиликтер жаралып, 
Жакшы жашап, жакшы ъм\р с\ръ бер. 
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Мамажанова Диларамга 
 
Диларам сен ишке жаёы келипсиё, 
Чын дилиёди ъз ишиёе берипсиё. 
Жаш болсоё да ишиё къзгъ кър\н\п, 
Ишке дилгир, жеёил гана делипсиё. 
 
Келгенде эле мактоолого татыган, 
Демек мындай баарын билет жашынан. 
Ийгиликтер коштоп чыгып тез эле, 
Алкыш създър чубуруп келет артыёан. 
 
Кандай жакшы мактоо алып иштеген, 
Терин тъг\п таттуу нанын тиштеген. 
Дээринен ъз милдетин т\ш\нгън, 
Чын дилинен алпурушат иш менен. 
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Балдар бъл\м\ндъг\лъргъ 
 
Акылмандар бизге жазып калтырган, 
«Балдар биздин бактыбыз»-деп айтылган. 
Улуу създ\ угар болсок дит коюп, 
Ъм\р\ёд\ улантуучу артыёдан. 
 
Балдар \ч\н камкор болуп ата-эне, 
Жаман съзгъ ыраа кърбъй деги эле. 
Колдо барын жесин дешип балдарым, 
Балдарына \йр\л\шът тим эле. 
 
Келечектин ээси болгон балдардын, 
Капканына т\шпъс\н деп армандын. 
Ооруп келсе къё\л бъл\п чын дилден, 
Бересиёер тезирээгин жардамдын. 
 
Балдарыбыз дендери сак болушсун, 
Элибиздин купулуна толушсун. 
Ата-эненин данакери болушуп, 
Жашообузда ооруганын коюшсун. 
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Кудайбердиева Ырыска 
Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже 
 
Элиё \ч\н эмгек жасап бер\\гъ, 
Жънъп калдыё шаардан окуп кел\\гъ. 
Орундалып максат ойлоруё, 
Мезгил деген улам алга жел\\дъ. 
 
Жаш кезектин жалындаган к\ндър\н, 
К\ндъ угуп жаш балдардын \ндър\н. 
Ъткърд\ё го иштериёди с\й\н\п, 
Къргън кезде наристелер к\лгън\н. 
 
Ыйлап жатса къё\лдърд\ гаш кылат, 
К\л\п турса ж\ръг\ёд\ шат кылат. 
Сакайышып силер берген жардамга, 
Эч нерседен капары жок каткырат. 
 
К\н\-т\н\ талбай иштеп келесиё, 
Айдап алып ден соолуктун кемесин. 
Аркасынан аёдып келген ажалды, 
Ак эмгектин к\ч\ менен жеёесиё. 
 
Оорусунан сакайышкан балдары, 
Дарыгердин жакшы тийип жардамы. 
Алкыш айтат ата-энелер с\й\н\п, 
Тир\\л\ктъ аман-эсен калганы. 
 
Энесиндей мээрим тъг\п карайсыё, 
Тез сакайып кетсе экен деп самайсыё. 
Ийгиликтер коштоо менен дайыма, 
Мына ушундай эл ишине жарайсыё. 
 
Ак эмгегиё сыйлыктарга жеткирди, 
Жылдар ът\п эмгек к\н\ё эскирди. 
Бирок жаёы ийгиликтер жаралып, 
Даражаёды бийиктетип ъст\рд\. 
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Эки кем отуз жыл болуптур стажыё, 
Ъз ишиёе ътъ тыкан устасыё. 
Дагы далай сыйлыктарды ала бер, 
Бекем кармап ийгиликтин туткасын. 
 
Улам алга жыла бергин камчылап 
Ак эмгектен маёдай териё тамчылап. 
Алкыштардан алыстабай ж\ръ бер, 
Мындан ары иштесеё да канча убак. 
 
Келатасыё бата менен къгър\п, 
Коллективде урмат-сыйга бълън\п. 
Эмгегиёе элиё дайым ыраазы, 
Сендей кыздын калганына търъл\п. 
 
 

Жакыпова Динарага 
Бъл\мд\н башчысы 

 
Келатыпсыё бъл\мд\ сен башкарып, 
Ийгиликтер эшигиёден каш кагып. 
Бъл\м башчы даражага жетипсиё, 
Эмгек жолуё ушул жерден башталып. 
 
Эмгегиёден баар таап келипсиё, 
Кыйындыкты кебелбестен жеёипсиё. 
Кър\п туруп иштериёден жасаган, 
Кайраттуу кыз Динаракан делипсиё. 
 
Ким иштесе ъз ишине дилинен, 
С\йлъйт анда чаё чыгарып тилинен. 
Жакшы ишине жакшы деген баа алып, 
Бири айтпай, калса дагы биринен. 
 
Демди алып, андан чыгып ишиёе, 
К\чт\\ болуп, к\ч кошулуп к\ч\ёъ. 
Чымырканып чын къё\лдън иштейсиё, 
Уктасаё да ишиё кирип т\ш\ёъ. 
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Тер тъг\лсъ ийгиликтин болгону, 
Табалбайсыё алкыштардай олжону. 
Алкыш алып дайым жакшы иштъъ бул, 
М\мк\нч\л\к, аракетиё колдогу. 
 
Эмгектенгин жаштык жалын барында, 
Керемети к\чт\\ болот анын да. 
Ийгиликке себеп болуп турушат, 
Жакшы адамдар болсо дайым жаныёда. 
 
Элиё \ч\н талыкпастан иштей бер, 
Алга карай ак дил менен кулач кер. 
Чын къё\лдън жасап жаткан ишиёен, 
Тып, тып этип пешенеёден аксын тер. 
 
Сергектентип сезимиёдин жай кышын, 
Ъз ишине койсо кимдер ышкысын. 
Ж\ръг\нън иш аткарат берилип, 
Жалкоолуктун чыгарып б\т быт-чытын. 
 
 

Таштемирова Б\сайрага 
Жогокру категориядагы мээрбан эже 

 
Талыкпастан кырк жыл эмгек жасаган, 
Бир адамдын бир ъм\р\ жашаган. 
К\н\-т\н\ оору менен алышып, 
К\чкъ толуп алкыш менен батадан. 
 
Келатыпсыё алга карай арыштай, 
Кийин келген жаштардан эч калышпай. 
Эмгегиёдин жакшы жаман экенин, 
Иш стажыё къргъз\\дъ аныктай. 
 
Баракелде Б\сайрадай болгула, 
Иштегениё купулдарга толгула. 
Б\сайрадай кырк жыл иштей албаган, 
Ишиёерди коюп эле койгула. 
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Наамарт ошол ким алкышын айтпаса, 
Съз т\гънбъйт кимдер канча мактаса. 
Эли \ч\н чын дилинен иштеген, 
Дили дагы халатындай таптаза. 
 
Бул инсандын ийгилиги къп экен, 
Кылган иши ар нерсеге тъп экен. 
Больницага баскан изин санасаё, 
Эсеп жеткис ътъ узун жол экен. 
 
Эсеп жеткис эмгек жасап къп жылда, 
Урмат-сыйдын ээси болдуё бир кыйла. 
Жакшы ишиёе ыйгарылып сыйлыктар, 
Мээнетиёдин кайтты \з\р\ жык жыйма. 
 
«Эр эмгегин жер жебеген» сыяктуу, 
Ъз ишиёде сен да болдуё уяттуу. 
Уят болбой жакшы иштейм дегендер, 
Сага окшоп ъз милдетин туят бу. 
 
Иштегениё милдетиёди т\ш\н\п, 
Койгонуё ал къп жумушту б\т\р\п. 
Дартка дабаа, шыпаа болуп берсе деп, 
Канчалаган оору турат к\т\н\п. 
 
Талбай иштеп даба болуп дартына, 
Къп эмгекти жасап бердиё калкыёа. 
Чын дилинен алкыштарын айтышып, 
Жетет баары сенин кадыр-баркыёа. 
 
Урмат-сыйдын ээси болуп ж\ръ бер, 
Чарчабастан дагы билек т\ръ бер. 
Эл ичинде эсен болуп дайыма, 
Жакшы жашап жакшы ъм\р с\ръ бер. 
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Камбарова Б\санамга 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Энесиндей мээрим тъг\п балдарга, 
К\н\-т\н\ келесиё сен жардамга. 
Алтын колдуу, ак халатчан дарыгер, 
Татаал эмгек мындайынан алганда. 
 
Иштейсиёер кыйынына карабай, 
Кыйналганды кыйналдым деп санабай. 
Жан к\йг\з\п иштеп жаткан иштериё, 
Сезилгенсийт эне менен баладай. 
 
Бала бакыт ар бир \йд\н медери, 
Ата-энеге кубат болуп берери. 
Ар убакта жълък арка бел болуп, 
С\й\н\чт\, к\й\н\чт\ кошо алып келери. 
 
К\й\н\чт\н билеличи кандайын, 
С\й\н\чт\ алып келсин ар дайым. 
Жакшы жагын кър\п турсаё баланын, 
С\й\н\чтън жарк дей т\шът маёдайыё. 
 
Балдар биздин бактыбыз деп с\й\н\п, 
Багуу \ч\н жан \ръйб\з ж\г\р\п. 
Кемчил кылбай эч нерседен ъкс\тпъй, 
Жашоо \ч\н ата-энелер кетет кээде к\й\г\п. 
 
Ошол балдар силер карап жаткандар, 
Ата-энеси кубанычка баткандар. 
Сакайышып \йлър\нъ барышып, 
Бул жашоонун таттуу даамын таткандар. 
 
Талыкпастан эмгектенип келесиё, 
Тартуу кылып кубанычтын элесин. 
Тынымы жок эмгегиёдин к\ч\нън, 
Элдериёдин демине дем бересиё. 
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Талбас эмгек пешене тер тъкт\рд\, 
Ийгиликтер ъйдъ карай ъст\рд\. 
Мээнетиёдин кайтарылып \з\р\, 
Канчалаган сыйлыктарга жеткирди. 
 
Ар убакта алкыштарды ала бер, 
Алга карай таскактатып бара бер. 
 
 

Сапарова Айсулууга 
Мээрбан эже 

 
Айсулуу сен дагы эле къп катары, 
Окууну б\т\п келдиё сен атайы. 
Чын дилден иштеп калдыё ъз ишиёе, 
Иштерман адам \йдъ жън жатабы. 
 
Иштей бер жаштык жалын к\ч\ё барда, 
Ынтылган къптъргъ окшоп ынтыл алга. 
Аракет кыл жакшы иштъъгъ ар дайым, 
Аракетке берекеттин берет Алла. 
 
Жаш окшойсуё, таплата эле убагыё, 
Жан аябай иштей турган курагыё. 
Экендигиё байкалууда мынаке, 
Жакшы каалоо тилектерди сунамын. 
 
Жакшы иштесеё эл къз\нъ кър\н\п, 
Маёдайындан далай териё тъг\л\п. 
Мына ошондо ийгиликке жетишип, 
Алдыга озуп чыгасыё сен бъл\н\п. 
 
Иштей берсеё ийгиликтер жаралат, 
Чын ж\ръктън жасап дайым далалат. 
Эмгегиёдин кайтарылып \з\р\, 
Алкыштардан дилиё дагы тазарат. 
 
Иши жакшы, дили таза болгондун, 
Ъз\ жакшы, къп иш жасап койгондун. 
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Жакшылардын катарына кошулуп, 
Калганыёды ж\ръг\ёдън ойлонгун. 
 
Алдыёкынын эё алдына жетинип, 
Ат чабымдай дагы озуп кетип кал. 
Маёдай териё коробосун бекерге, 
Сыйлыктарды алкыш менен утуп ал. 
 
Айткандарды ж\ръг\ёъ т\й\п ал, 
Ийгиликтин сырын жакшы билип ал. 
Айсулуунун иши жакшы дегенди, 
Шап эткизип кулагыёа илип ал. 
 
 

Шералиева Шакарга 
Кенже мээрбан эже 

 
Такылдатып тазалыкты сактаган. 
Кайсыл буюм кайда экенин тактаган. 
Ъз ишинин кандай гана экенин, 
Жадыбалдай ж\ръг\ндъ жаттаган. 
 
Эрте менен к\ндъ ишине ж\г\ргън, 
/йгъ ишке бардыгына \лг\ргън. 
Шакар сымал инсандардан къп болсо, 
Иш дегенде чындап жанын к\йд\ргън. 
 
Бир жерине чаё жугузбай караган, 
Ар кандайча иш кылат го ар адам. 
Кылган иши алкыштарга татырлык, 
Басса-турса иши чыкпайт санаадан. 
 
Ошондуктан ъз ишине берилген, 
Келин делет, жалкоо эмес эринген. 
Ийгиликтин изи чыгып ишинен, 
Иш билгил\\ жакшы инсан дедирген. 
 
Кайсы иш болсо жасаганыё такалбай, 
Кыргыздарда айтылуучу макалдай. 
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Деп айтылат иш кылганды шыпылдап, 
Болсоё болгун, кайнап жаткан шакардай. 
 
Жасап жаткан жумуштарыё бааланып, 
Ишиё \ч\н жакшы създър кааланып. 
Жаткандыгы эл къз\нъ кър\н\п, 
Билген жанга бул да ъз\нчъ саамалык. 
 
Ийгиликтин сени коштоп келгени, 
Жараткандын сага жардам бергени. 
Кээ биръълър жогорулап кете албай, 
Таба албастан олтурушат арганы. 
 
Иштериёден ишеничке киргениё, 
Милдетиёди жакшы сезе билгениё. 
Наалат алып калбайын деп ишиёден, 
Айткан създ\ кулактарга илгениё. 
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Терапия бъл\м\ндъг\лъргъ 
 
Ар кандайча оору менен ооруган, 
Аркасынан ажал аёдып тооруган. 
Жан соогалап жардам к\т\п силерден, 
Келгендерди айыктырып оорудан. 
 
Сакайттырып \йлър\нъ жънът\п, 
Кучак толгон кубанычка бълът\п. 
Кызмат кылып келесиёер эл \ч\н, 
Энесинен кайра жаёы търът\п. 
 
Эч убакта дарт кърбъс\н колуёар, 
Жакшы болсун ооруларга оюёар. 
Оорусуна шыпаа болуп элдердин, 
Шыдыр болсун ишке барчу жолуёар. 
 
Байлыктардын биринчиси ден-соолук, 
Андан кийин экинчиси ак жоолук. 
Бул экъънън кийинкиси билсеёер, 
Жашоодогу жакшы м\нъз токтоолук. 
 
 

 



 106 

Ирсалат Имарова Имаровнага 
Бъл\мд\н башчысы, саламаттыктык 

 сактоонун мыктысы. 
 
Бышкан кезиё, карагаттай мълт\ръп, 
Къргън жандын карагысын келтирет. 
Мына ушундай солкулдаган кезиёде, 
Оорукана эшик ачты келчи деп. 
 
Ж\ргън кезиё барып анда такылдап, 
Автоматтай эки колуё шыпылдап. 
Ъз маалында укол сайып ооруга, 
Чын дилиёен иштеч\с\ё тыпылдап. 
 
Чыйрактыгыё дароо эле билинип, 
Кылган ишиё къзгъ даана илинип. 
Жакшы болуп озуп чыктыё алдыга, 
Ишиё менен тетиктигиё биригип. 
 
Жылдан жылга ишти жакшы аткарып, 
Коллективде чыга келдиё макталып. 
Байгедеги озуп чыккан к\л\ктъй, 
Саяпкери жакшы болуп тапталып. 
 
Тетик адам басканынан байкалат, 
Иши жакшы тике басат кайкалап. 
Эси-къън\ ишин жакшы аткаруу, 
К\ндъ тойлоп, к\ндъ курбайт салтанат. 
 
Ишин билген дарыгерсиё Ирсалат, 
Ийгиликтер коштой берди к\н санап. 
/лг\ алып сендей болсок экен деп, 
Кийинкилер сага дайым суктанат. 
 
Сыйлык бер\\ министрден башталып, 
Областтан, райондон коштолуп. 
Ардакталган грамоталар берилди, 
Эмгегиёдин жыйынтыгы топтолуп. 
 



 107 

Улам алга дагы жылып иштериё, 
Сыйлыктардан къбъйд\ го к\чтър\ё. 
Жылдан-жылга кътър\л\п бийикке, 
Тепкичтерден ылдый карап т\шпъд\ё. 
 
Ак батасы тийип дайым элиёдин, 
Ъз ишиёе чын дилиёден берилдиё. 
Кайтарылып маёдай тердин \з\р\, 
«Саламаттык сактоонун эё мыктысы» делиндиё. 
 
Канча жылды ак мээнетке камтыган, 
Канча ооруну айыктырган дартынан. 
Ж\ръг\нън т\нък таап элиёдин, 
Алыстаба шундай кадыр-баркыёан. 
 
Сыйлыктардын дагы къб\н ала бер, 
Элиё \ч\н жарык болуп жана бер. 
Мындан дагы бийик болуп зоболоё, 
Алдыга карай кулач жайып бара бер. 
 
 

Момунова Кенжеканга 
Улуу мээрбан эже 

 
Оорулардын сактап кымбат ъм\р\н, 
Сылык с\йлъп оорутпастан къё\л\н. 
Чын дилиёен эмгектенип келесиё, 
Аздек тутуп терапия бъл\м\н. 
 
Сыркоолордун сырын жакшы т\ш\н\п, 
Ар бирине аяр с\йлъп к\т\н\п. 
Жыйнаштырып \йд\ къздъй жънъйс\ё, 
Иш к\н\ёд\н убактысын б\т\р\п. 
 
Ишти баштап, жаштык жалын к\ч менен, 
Алпурушуп к\ндъ кънгън иш менен. 
Иштеп ж\рд\ё, чарчабастан талбастан, 
К\ндъг\ иштер кайталанат б\тпъгън. 
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К\ндър айга, айлар жылга алмашып, 
Келатасыё жакшылыкка жандашып. 
Шыпаагери сыркоолордун сен болуп, 
Оору менен ал жеткенче кармашып. 
 
Жакшы иштъъгъ жанын \ръп дегдедиё, 
Жерде калбай сенин кылган эмгегиё. 
Далил кылып айтар болсок чындыгын, 
Министрлик грамота бергенин. 
 
Къп жылдарды иштеди деп кыйналып, 
Больницанын сыйлыктарын ыйгарып. 
Бир добуштан макул болуп бардыгы, 
Иштегендер чогулушуп жыйналып. 
 
Иш стажыё жыйырма эки жыл экен, 
Бул жылдарда эмгек кылдыё сен эчен. 
Чын дилиёден карап, келген ооруну, 
Болсо дедиё ар убакта эл эсен. 
 
Эстен чыкпайт кимге кылсаё жакшылык, 
Жакшылыгыё келет алкыш айттырып. 
Сакайышып ооруп келген адамдар, 
Ар биринен чыга берсин каткырык. 
 
 

Жээналиева Галинага 
Жогорку категориядагы мээрбан эже, 

 саламаттык сактоонун мыктысы. 
 
Келечекке кенен таштап арышты, 
Баштагандай ишиё \ч\н жарышты. 
Эмгектенип келатасыё чаалыкпай, 
Кое бербей бекем кармап намысты. 
 
Чымырканып ийгиликке жетипсиё, 
Кыйлалардан алдыга озуп кетипсиё. 
Саламаттык сактоонун мыктысына татыган, 
Галина сен къптър\нън жетиксиё. 
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Сыйлыктарга жет\\ \ч\н оёду сол, 
Басып ътт\ё бир кыйлага татаал жол. 
Татаал жолдон ташыркабай таскактап, 
Чаап ът\п бийиктикке сундуё кол. 
 
Сунган колуё сыйлыктарды сермеди, 
Мээнетиёдин \з\р\ бул сендеги. 
Канчалаган т\йш\ктърд\ таттырып, 
Оёой менен бул сыйлыктар келбеди. 
 
Талыкпастан иштей берсеё эл \ч\н, 
Жетишинче ъз\ёдъг\ бар к\ч\ё. 
Жерде калбай элге кылган кызматыё, 
Акырында чыгарышты бир б\т\м. 
 
Ал б\т\мдър алкыштарыё сен алган, 
Эч бир адам болбос чыгар таё калган. 
Оорулардын кетишине сакайып, 
Ар убакта берип ж\ргън чоё жардам. 
 
Къп эмгегиё къкълътт\ баркыёды, 
Кыйла жерге чыгарды го даёкыёды. 
Дагы далай эмгек кылып ж\ръ бер, 
Кубандырып касиетт\\ калкыёды. 
 
Ак эмгегиё ооруларга жасаган, 
Алга жылдыё алар берген батадан. 
Къпт\ къргън билет дешет кыргызда, 
Эч нерсени билбейт къпкъ жашаган. 
 
Аз убакта къп нерсени билгениё, 
Кулагыёа къп създърд\ илгениё. 
Наалат албай, алкыш алып дайыма, 
Жер карабай, элди карап ж\ргън\ё. 
 
Жакшы иштесеё ж\з\ё жарык ар дайым, 
Урматтасыё кайсыл жака барбагын. 
Элдин къз\ тараза деп айтылат, 
Эл ъз\ эле таразалайт салмагын. 
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Пиратова Дамирага 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Мээрбан деп затыё айтып тургандай, 
Ооруларга  жакшы къё\л бургандай. 
Кър\н\\дъ сенин кылган иштериё, 
Куймак чалып, каймакка аны куйгандай. 
 
Оору менен орундалса кылганыё, 
Ошол сенин алды жакка жылганыё. 
Оёой менен жетпесиёди алкышка, 
Ж\ръг\ёдън ажырата ылгадыё. 
 
Эмгек кылсаё эрезеге жеткирет, 
Даражаёды улам бийик ъст\рът. 
Алкыштарга арзый албай калганыё, 
Аргасыздан къё\л\ёд\ чъкт\рът. 
 
Эч убакта кирдебесин къё\л\ё, 
Узарта бер адамдардын ъм\р\н. 
Чарчабастан кызмат кылып ж\ръ бер, 
Сенин дагы узун болуп ъм\р\ё. 
 
Алкыш създър ийгиликтин белгиси, 
Ак батасын келет элдер бергиси. 
Ал анткени алтын колуё уколдоп, 
Адамдарга ден-соолугун бердиги. 
 
Сыркоолорго сенин берген жардамыё, 
Жакшырттырат кетип турган дарманын. 
Оорусунан сакайгандар с\й\н\п, 
Сен алардын алкыштарын алганыё. 
 
Ийгиликтер сени дайым коштосо, 
Жалкоолорго жакындатпай кошпосо. 
Жан к\йг\з\п иштегениё чын дилден, 
Бел чечпеген баатырларга окшосо. 
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Инженери адамдардын жанынын, 
Иштеп жаткан жетишинче алынын. 
Жакшы с\йлъп, жакшы мамиле кылганыё, 
К\ч\нъ теё укол менен дарынын. 
 
Дагы далай сыйлыктарга жете бер, 
Улам алдыга кадам таштап кете бер. 
Оорулардын даба болуп дартына, 
Алкыш менен ъйдъ карай ъсъ бер. 
 
 

Ормонова Тасилканга 
Чарбалык эже 

 
Бересиё сен оорулардын кийимин, 
Багындырып кенже иштин бийигин. 
Ороёдобой сылык, сыпаа съз с\йлъп, 
Билдирбестен келгендигин жиниёин. 
 
Чарба жактан чыгарып б\т эсепти, 
Жол бербестен болтурууга кесекти. 
Ъз ишиёе тыкан жана так болуп, 
Ж\ргънд\г\ё жакшы ишиёе себепчи. 
 
Тетик болуп, кылгандарыё так болсо, 
Катасы жок, кармаганыё ак болсо. 
Сергектенип, сезимдериё ар дайым, 
Кыянаттык иштеринен сак болсо. 
 
Мына ошондо ийгиликтер жаралып, 
Алкыш създър ар кай жакка таралып. 
Акыбети кайтып кылган ишиёдин, 
Мактоолордон демиё турат агарып. 
 
Дил агарса къё\л чиркин тазарат, 
Таза къё\л бир кыйлага жашарат. 
Жапжаш болуп турса дайым къё\л\ё, 
Андай адам к\ндъ беш маал жасанат. 
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Жасан, тазар, жашар баары сени карасын, 
Иштериёден беш деген баа аласыё. 
Жакшы деген мактоолорду кътър\п, 
Сыйлыктарга карай жолду саласын. 
 
Чыйыр жолдор, даёгыр жолго уланат, 
Мээнеткечтер кантип чыдап тура алат. 
«Сабыр т\б\ сары алтын»-дейт кыргызда, 
Бардык нерсе кичинеден куралат. 
 
Мына ушундай м\нъз\ёдън жазбагын, 
Качан жетем сыйлыкка деп азбагын. 
Сыйлыктардын башталыгы мына бул, 
Деп ойлогун китепчеге жазганын. 
 
Мындан ары кете берет уланып, 
Ж\ръ бергин къп катары кубанып. 
Алкыштардын сага дагы канчасы, 
К\т\п турат айткандарым бул анык. 
 
 

Аккочкорова Баариканга 
Кенже кызматкер 

 
Тазалыгын карап дайым бъл\мд\н, 
Ишиё менен къзгъ даана кър\нд\ё. 
Чын къё\лдън ъз жумушуё аткарып, 
Шериктердин арасынан бъл\нд\ё. 
 
Ким жумушун жакшы аткарса берилип, 
Жалкоолонуп ж\ръ бербей эринип. 
Алкыш менен сыйга толот аркасы, 
Къп адамдын арасынан терилип. 
 
Так аткарып жасап жаткан ишиёди, 
Жумшап дайым болгон кара к\ч\ёд\. 
Чын дилиёен жумушуёду аткарып, 
Ж\ргън\ёд\ мына баары т\ш\нд\. 
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Он т\нът да бош олтурбай орунга. 
Жакшы деген, сыйлуу аттуу болууга. 
Колдо болгон аракетти жумшайсыё, 
Элдериёдин купулуна толууга. 
 
Аракеттин берекетин берем деп, 
Жаратканым айткан экен шундай кеп. 
Бардык нерсе ойдогудай болорун, 
Ж\ръ бергин Аллахымдан сен тилеп. 
 
Тазалыкты сактоо менен биригип, 
Дагы башка жасайсыё сен тиргилик. 
Текке кетпей кылган жакшы кызматыё, 
Мактоолорго арзыдыё го билинип. 
 
Эсенчидик боло берсин элимде, 
Бейпилдиктин таёы атсын жеримде. 
Алкыш гана болуп турсун дайыма, 
Ак эмгект\\ сендей тетик келинге. 
 
Чыккан сайын кылган иштин пайнабы, 
Ж\з\ё жарык болосуё сен жайдары. 
Шыктандырып мындан жакшы болууга, 
Ойлонбойсуё нерселерди кайдагы. 
 
 
Досбекова Г\лмирага ашпозчу 
 
Оорулардын бышырып тамактарын, 
Аласыё сен аябай сабаптарын. 
Даамын жакшы кылууга к\чт\ жумшап, 
Салбаса деп ичкендер кабактарын. 
 
Ширин болсо тамагыё с\й\н\шът, 
Сумсак болсо тамагыё к\й\н\шът. 
Тамагыёдын даамдуу болгонуна, 
Алкыштарын айтышып \лг\р\шът. 
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Эч бир адам тамаксыз жашай албайт, 
Курсагы къп ач болгон баса да албайт. 
Андыктан ашпозчунун эмгеги къп, 
Ашпозчудан башкалар аша да албайт. 
 
Мээнети к\ч анын да ъз\нчъ бир, 
Болсо эгер идиш-аяк казаны кир. 
Иши кандай текшерип келишкендер, 
Беришет эё башында эскерт\\ бир. 
 
Г\лмира текшер\\дън жакшы ът\пс\ё, 
Ишиёден алкыштарга сен жетипсиё. 
Аткраган алгылыктуу эмгегиёден, 
Алдыга озуп чыгып сен кетипсиё. 
 
Чын дилден мээнет кылсаё жерде калбайт, 
Жакшылык издеп таап ъз\ жандайт. 
Жакшы адам бардык кылган ак эмгегин, 
Жашоодо эё биринчи элине арнайт. 
 
Сен дагы эмгегиёди элге арнапсыё, 
Оокатты бшыруудан сен талбапсыё. 
Чын дилден эмгектенип эринбестен, 
Жакшылык, ийгиликти да жандапсыё. 
 
Иштей бер алкыштарды къп-къп алып, 
Эч качан бошоёдобой кайраттанып. 
Мактоого къъп кетип мардайбагын, 
Элиёе уят болбо артта калып. 
 

 



 115 

Балдардын жугуштуу оорулар  
бъл\м\ндъг\лъргъ 

 
К\н-т\н\ к\зътч\дъй тике туруп, 
Айрыкча балдар \ч\н къё\л буруп. 
Чын дилден эмгек кылып келесиёер, 
Жардамга чын ж\ръктън колду сунуп. 
 
Ата-эне жараткандан шыпаа тилеп, 
Себепкер силер болсо т\ргън билек. 
«Мына ушул биздин берген жардамыбыз, 
Ылайым шыпаа болуп калса экен деп». 
 
Ак дилден жанды \ръп иштейсиёер, 
Чайды да убагында ичпейсиёер. 
Ата-эненин бактысы балдар \ч\н, 
Ар дайым чоё максаттан т\шпъйс\ёър. 
 
Бала к\лсъ ата-эне кошо к\лът, 
Бала ооруса, кошулуп ооруйт ж\рък. 
Тагдыры бир-бирине байланышып, 
Турмушта кубанычтуу ъм\р с\рът. 
 
Эч качан наристелер оорубасын, 
Шум ажал аёдып келип тоорубасын. 
Жаёы эле б\ч\р байлап келе жаткан, 
Наристенин ъм\р г\л\ соолубасын. 
 
 

 
 



 116 

Кадырова Ракыяга 
Жогорку категориядагы врач. 

 
Келгенден окуу жайды жаёы б\т\п, 
Алдыёда турду сени чоё иш к\т\п. 
Чын дилден чымырканып иштеп калдыё, 
Ишиёдин аркасынан сая т\ш\п. 
 
Билгениёче иштедиё балдар \ч\н, 
Жумшалып ъз\ёдъг\ болгон к\ч\ё. 
Берилип элиме бир иштейин деп, 
Чыгардыё мына ушундай жакшы б\т\м. 
 
Ошондон иштеп келдиё талыкпастан, 
Алдыга чыккандардан калышпастан. 
Ъз\ёдъй ишке дилгир, чыйрык келин, 
Отурсун кантип анан жарышпастан. 
 
Жарыштан озуп чыккан к\л\к аттай, 
Иштейсиё кетенчиктеп, артка тартпай. 
Жакшы деп алкыш алып ар убакта 
Ж\ръс\ё с\й\н\ч\ё ичке батпай. 
 
Балдардын ооруларын тактап билип, 
Аларды текшер\\гъ к\ндъ кирип. 
Къз салып жаткан жерин, дары уколун, 
Турасыё маалында б\т бердирип. 
 
Т\ст\\дън т\ё\лбъ дейт кыргыз элде, 
Ошол т\с бар экен го сиёдим сенде. 
Иш менен т\с\ё бирге жуурулушуп, 
Жете бер ар убакта ийгиликке. 
 
Ийгилик жарыштарда жеёип чыгат, 
Сыйлыкка жеткен адам кантип турат. 
Дагы да иштъъ \ч\н чарчабастан, 
Мээнетиё бийиктерге шыктандырат. 
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Кубантып ата-энени жаш балдарын, 
Берди деп аянбастан къп жардамын. 
Баалашып сенин кылган эмгегиёди, 
Айтышат чын дилинен алкыштарын. 
 
Алкыштар сени бийик къкълътт\, 
Ишиёде билериёди дагы къпт\. 
Аткаган алгылыктуу мээнетиёден, 
Аянбай дагы далай терди тъкч\. 
 
Шердентет сенин алган сыйлыктарыё, 
Айтышса жалганы жок чындык баарын. 
Грамота, мактоо кагаз, жана дагын, 
Ыйгарды жогорку категория деген наамын. 
 
Ъз\ёд\ кызыр дайым жылоолосун, 
Жараткан жакшылыгын ыроолосун. 
 
 

Маматкулова Батмага 
Улуу мээрбан эже 

 
Врачыёдын тапшырмасын аткарып, 
Иштериёде койбостон бир апкаарып. 
Чын дилиёен эмгек кылып келесиё, 
Жакшы ишиёден ар убакта макталып. 
 
Жерде калбайт элге кылган жакшылык, 
Жакшылыгыё мартабаёды арттырып. 
Турат дайым алкыштарга бълът\п, 
Жашоосунда къё\лдър\н шат кылып. 
 
К\н\, т\н\ оору менен алышып, 
К\ндър ът\п мезгил менен жарышып. 
Чарчаганды, чаалыкканды сездирбей, 
Келатасыё ырыскыёды табышып. 
 
Коробостон бекерге баскан кадам, 
Максат менен жашайт го ар бир адам. 
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Максатыё элиё \ч\н кызмат кылуу, 
Сакайса деп караган ар бир балаё. 
 
Жакшы ишиёди баалашып областтан, 
Коллектив да колдошуп бир добуштан. 
Дагы далай ийгиликти жараткын деп, 
Грамота сыйлыгын ыйгарышкан. 
 
Областтан биз дагы кембизби деп, 
Айтышып чын дилинен каалоо-тилек. 
Аткарган кър\н\кт\\ иштериёе, 
Райондук оорукана да берди белек. 
 
Берилген бул сыйлыктар бекерге эмес, 
Ишиёин жакшысынан жаркын элес. 
Элдериё кызматыёды кър\п турат, 
Эмгегиё бааланганын жалган дебес. 
 
Сыйлыктарга ирденип иштей бергин, 
Ак эмгектен наныёды тиштей бергин. 
Кокустан кыйынчылык болуп калса, 
Кебелбей сен ошону дагы жеёгин. 
 
Жылдан жылга ийгилик келе берсин, 
Жаратканым жакшылык бере берсин. 
Элиёе жасап жаткан иштериёден, 
Батмакан жакшы келин деле бергин. 
 
 

Атиева Тартипка, 
Жогорку категориядагы мээрбан эже 

 
Такшалып сен да ишиёден, 
Тайбастан такыр к\ч\ёдън. 
Иштемчил келин экенсиё, 
Ишиёди жакшы т\ш\нгън. 
 
Ишиёе чын дилиёден берилипсиё, 
Къптърд\н арасынан терилипсиё. 
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Балдарга энесиндей мээрим тъг\п, 
Тартипкан жакшы иштейт дедирипсиё. 
 
Жан к\йг\з\п иштесеё алкыш алып, 
Карашкансыйт элдериё сыймыктанып. 
Сыйлыкка да, сыймыкка да жеткен жакшы, 
Ж\ргъндън ъйдълъбъй артта калып. 
 
Айтылат чарчоо жок деп эмгекчилде, 
Чарчабайт ъз ишине ким берилсе. 
Сен дагы ъз ишиёдин устатысыё, 
Кър\нд\ иштеп жаткан иштериёде. 
 
Элиёе мээрим отун жага бергин, 
Элиёдин къп алкышын ала бергин. 
Чарчоону, чаалыгууну ойлобостон, 
Алдыга канат к\\лъп бара бергин. 
 
 

Тилекова Инаятка 
Мээрбан эже 

 
Онтогон наристелер \н\н угуп, 
Кээ бирде аласыёар улутунуп. 
Балдардын сактайбыз деп ъм\рлър\н, 
Т\штън\\ кээде калат унутулуп. 
 
Кээ бири ысытмасы к\чъп келет, 
Кээ бири ысытмадан т\тъп келет. 
Уколдоп жан аябай далбас уруп, 
Тынымсыз чуркайсыёар силер демек. 
 
К\н-т\н\ ж\г\ръс\ё т\р\п билек, 
Балдарга жараткандан шыпаа тилеп. 
Балдарын алып келген ата-энелер, 
Эмгекчил экениёди дароо билет. 
 
Баласы к\лсъ эне кошо к\лът, 
Ар кандай ойду ойлоп турган ж\рък. 
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Ъз\ёд\н алтын колуё сайган укол, 
Бергендей бала \ч\н суусун м\рък. 
 
Сакайып \й\н къздъй жънъгъндъ, 
Айтышат алкыштарын бир ъз\ёъ. 
Сенин да с\й\н\ч\ё ичке батпайт, 
Улаган ъм\р жибин \з\лърдъ. 
 
К\ръш\п ъм\р, ъл\м ортосунда, 
Жакшыртуу ж\ръг\ёд\н толтосунда. 
Жатталып жадыбалдай турат дайым, 
Кантерин ойлоп кээде коркосуё да. 
 
Ажалдын чеёгелинен сууруп чыгып, 
К\н-т\н\ алпурушуп тике туруп. 
Термелип с\й\н\чт\н кучагында, 
Турасыё коркунучтар унутулуп. 
 
Эч качан ак эмгегиё жерде калбайт, 
Ийгилик кайдан болсо таап жандайт. 
Ъз\ёдъй сергек къё\л сезимталдар, 
Бар к\ч\н, ар убакта элине арнайт. 
 
Айтышат алкыштарын канча адам, 
Чаалыкпай, таштай бергин алга кадам. 
Дагы да сага айтылчуу алкыштары, 
Ъз\ёд\ к\т\п турат канчалаган. 
 
Баарынан ата-энеге бала кымбат, 
Баланын к\лк\с\нъ калат жыргап. 
Эч кимдин наристеси оорубасын, 
Ооруса ж\рък чиркин турат сыздап. 
 
 
Ботобекова Минабарга 
Чарбалык эже 
 
Чарба жагын караштырып бъл\мд\н, 
Чарбачыл деп ошол ишке бъл\нд\ё. 
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Так аткарып эсеп-кысап баарысын, 
Минабар сен эл къз\нъ кър\нд\ё. 
 
Эсеп-кысап бул да кыйын баарынан, 
Отчет берет ар кандайча жагынан. 
Мына ошону аткара алса жакшылап, 
Алкыштарга арзый берет дагы улам. 
 
Ишиё менен сен купулга толупсуё, 
Чын къё\лдън къп иш жасап коюпсуё. 
Алгылыктуу ишиё менен аткарган, 
Ошондуктан чарба башчы болупсуё. 
 
Бардыгы эле аткаралбайт бул ишти, 
Сенин гана жасарыёды билишти. 
Бир добуштан сени шайлап чарбага, 
Моюнуёа оор ж\кт\ илишти. 
 
Берген ишти кетет дешип аткарып, 
Билди сенин калбасыёды апкаарып. 
Ж\ргън кезиё алкыш алып ишиёден, 
Жакшылардын катарына катталып. 
 
Эгерде ким жакшы аткарса жумушун, 
Билет дароо алкыш създ\ угушун. 
Жалкоо болуп наалат алып ж\ргънд\н, 
Уяты жок, бети гана курусун. 
 
Алкыш алсаё, дил тазарып, жаёырат, 
Дил тазарса жалкоолук да багынат. 
Ар убакта жакшылыкка жанашып, 
Ийгиликтер сени къздъй агылат. 
 
Ийгиликтер, коштоп турсун дайыма, 
Алкыш създър келе берсин агыла. 
Кызматыёды кыла бергин дилиёден, 
Элиё \ч\н чаалыкпастан дагы да. 
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Гинекология бъл\м\ндъг\лъргъ 
 
Сактоо \ч\н эне бала ъм\р\н, 
Ачып койгон гинекология бъл\м\н. 
Эгер эне калган болсо сыркоолоп, 
Дароо жетсе, сактайт буруп къё\л\н. 
 
Жаш эненин сактоо \ч\н баласын, 
Къръс\ёър анын дароо чарасын. 
Укол берип, тынч алдырып жаткырып, 
Издейсиёер боло турган дабасын. 
 
К\н\-т\н\ даярсыёар дайыма, 
Бар болгула элибиздин багына. 
Чын къё\лдън кыласыёар далалат, 
Т\й\лд\кт\ аман сактап калууга. 
 
Кээси калат ъм\р жиби уланып, 
Жараткандан калган ъёд\\ суранып. 
Кээси кетет ъм\р жиби \з\л\п, 
Жараткандын буюрганы бул анык. 
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Нарматова Атирканга 
 
Жакшылыктан \з\лбъгън \м\т\, 
Эне келет ичке каткан к\й\т\. 
Кокусунан наристеси козголуп, 
Бир айласын табышаар деп кимиси. 
 
Ъм\р жиби Атыр сенин колуёда, 
Жардам кылуу турат дайым оюёда. 
Колдон келген жардамыёды бересиё, 
Жашоо \ч\н, бир аралжы болууга. 
 
Карап кър\п, жаткырасын жатчуусун, 
Кайтарасыё, кайра \й\нъ кайтчусун. 
Дары, укол жазып берип баарына, 
Атыркан сен эл ичинде барктуусун. 
Колдон келген жардамыёды бересиё, 
Сактоо \ч\н бала жана энесин. 
Эч айласы табылбастан калганча, 
Тазалоого бир чечимге келесиё. 
 
Т\й\лд\г\ калбаса да сакталып, 
Энесине кам къръс\ё актанып. 
Энелерге кър\п дайым камкордук, 
Эл ичинде ж\ръс\ё сен макталып. 
 
Жаш эненин къё\л кушун кътър\п, 
Жылуу съз\ё, жанга кубат ътъл\п. 
Жакшылыкты жанаштырып жалпыга, 
Ж\ргън кезиё, жакшы келин аталып. 
 
Жаш энеге мээрим тъг\п энедей, 
Къё\л\нъ кир жугузбай кенедей. 
Жылуу жумшак съз\ё менен кубантып, 
Бардыгына карап тегиз телегей. 
 
Келатасыё къп иштерди аткарып, 
Жакшылардын катарына катталып. 
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Дагы далай эмгек кылып элиёе, 
Ж\ръ бергин урматталып, баркталып. 
 
Элге кылган ак эмгегиё акталып, 
Къп сыйлыктын ээси болдуё даёкталып. 
Эё жогорку сыйлыктарга жете бер, 
Алгылыктуу ишиё менен макталып. 
 
Эл журтунун купулуна толгондун, 
Ар убакта иши жакшы болгондун. 
Ийгилиги коштоп ж\рът дайыма, 
Тъбъс\нъ бакыт кушу конгондун. 
 
Ийгиликтер имерилсин дагы да, 
Эсен болгун эл журтуёдун багына. 
Ъзгър\лбъй м\нъз\ёдън ушундай, 
Келгендердин тегиз карап баарына. 
Ж\ръ бергин жакшы келин аталып, 
Эмгегиёден эсеп жеткис бата алып. 
Чымырканып чын дил менен иштей бер, 
Кър\нбъс\н кабагыёдан капалык. 
 
 

Турдуева Бактыг\лгъ 
Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже 
 
Иш стажый он беш жылга толуптур, 
Элиё \ч\н кыйла иш жасап коюпсуё. 
Чын дилиёден эмгектенип эринбей, 
Жашооёдо орто саар болупсуё. 
 
Арасында мына ушул жылдардын, 
Ищиё менен ъйдъ ылдый ылгандыё. 
Кандайлыгы къз алдыга кър\нът, 
Жакшы иш жасап ъйдъ карай жылгандын. 
 
Ишиё менен сен да къптън бъл\нд\ё, 
Дааналанып эл къз\нъ кър\нд\ё. 
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Биръълърчъ болор болбос иш кылбай, 
Ъз ишиёе чын къё\лдън берилдиё. 
 
Ар убакта укол дары колуёда, 
Элиё \ч\н кызмат кылуу оюёда. 
Турду дайым, бассаё турсаё элестеп, 
Элиё с\йгън жакшы келин болууга. 
 
Жънъкъйдън эмгек жолуё башталып, 
Жылдан жылга алдыга кадам ташталып. 
Болдуё мына улуу эже мээрбан, 
Ийгиликтер иштериёден баш багып. 
 
Талыкпастан эмгектенип эринбей, 
Жатып ичер жалкоолукка берилбей. 
Ак кызматты келатасыё аткарып, 
Ээ баягы Бактыг\лчъ дедирбей. 
 
Ъз ишиёди ж\ръг\ёдън с\йъс\ё, 
Жалкоолорго жаныё ачып к\йъс\ё. 
Кылган ишиё эл ичинде бааланып, 
Жакшы деген атты алып ж\ръс\ё. 
 
Жакшы деген бир съз бар кууса жетпес, 
Жаман деген бир съз бар жууса кетпес. 
Мына ошол жакшысы сенде ж\рът. 
Жаманы ал элине эмгек этпес. 
 
 

Касымова Зояга 
Областтык, райондук къптъгън  

грамоталардын ээси 
 

Чаалыкпастан кырк жыл мында иштеген, 
Кырк жыл бою алпурушкан иш менен. 
Кимдер билбейт Зоя сындуу аялды, 
Ак эмгектен таттуу нанын тиштеген. 
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Бир орунда кырк жыл эмгек жасаган, 
Бир адамдын ъм\р\ го жашаган. 
Мына ошол талыкпаган ак эмгек, 
Болсо керек элден алган батадан. 
 
Ар убакта эли журтун ойлогон, 
Кууп турган шум ажалды жойлогон. 
Болсоё болгун, баатыр аял Зоядай, 
Чарчадым деп, чаалыктым деп койбогон. 
 
Качан келген, эс алуунун убагы, 
Азыр болсо \йдъ олтурчу курагы. 
Эмгекчилде чарчоо деген сезилбейт, 
Иштемчилдер иштебестен турабы. 
 
Акыл, кеёеш съз\н айтып жаштарга, 
Зоя азыр жаштар \ч\н башкарма. 
Коллективге керек ушундай бар адам, 
Жаштар \ч\н насаатын айтканга. 
 
Чарчабастан кырк жыл бою каттаган, 
Бир к\н дагы бекер \йдъ жатпаган. 
Ишине дилгир, мына ушундай инсанды, 
Улуу эли урматтаган, даёктаган. 
 
Дарыгерлик сырды бекем сактаган, 
Эмгек менен жеген нанын актаган. 
Ак эмгеги эл ичинде бааланып, 
Билгендердин баардыгы теё барктаган. 
 
Канчалардын сактап калган ъм\р\н, 
Канчалардын алып турган къё\л\н. 
Аянбастан канын берип аларга, 
Тобокелге салган б\тк\л ъм\р\н. 
 
Ошондуктан Алла Таалам колдогон, 
Кан берсе да эч бир нерсе болбогон. 
Эл журтуёун алуу менен батасын, 
Максатыёа жете бергин ойлогон. 
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Артта калып, кыйын к\ндър кыйналган, 
Зоя азыр эл журтунан сыйды алган. 
Ъкмът баалап Зоянын зор эмгегин, 
Областта, райондо ардак грамота ыйгарган. 
 
Сыйлыктардын ээсиб олдуё къптъгън, 
Жънъкъйс\ё эдиреёдеп къппъгън. 
Кийинкилер урматташып, сыйлашып, 
Сенин алдыёдан эч ким кыя ътпъгън. 
 
Урмат-сыйдын ээси болуп ж\ръ бер, 
Зоо жаёыртып жаш кезиёдей к\лъ бер. 
Неберелерди, чеберелерди жетелеп, 
Жашооёдо жакшы ъм\р с\ръ бер. 
 
 

Осмонова Аймирага 
Продседурный мээрбан эже 

 
Мээрим тъг\п ооруларды карайсыё, 
Мээнетинен сакайса деп самайсыё. 
Чын дилиёден кызмат кылып элиёе, 
Дагы далай иш жасоого жарайсыё. 
 
Жакшы съзгъ жибийт адам къё\л\, 
Жакшы съзгъ узаргансыйт ъм\р\. 
Жакшы с\йлъп турсаё дайым жаркылдап, 
Ээлегениё ж\ръктърд\н тър\н\. 
 
Ооруларга сылык с\йлъп койгонуё, 
Сен алардын купулуна толгонуё. 
Ар убакта алкыш алып элиёден, 
Урмат сыйдын ээси дайым болгонуё. 
 
Укол жасап, ооруп келген энеге, 
Бирге т\ш\п, эне т\шкън кемеге. 
Чарк айланып чын къё\лдън иштейсиё, 
Кокусунан калбайын деп жжемеге. 
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Эне ыйласа сен да кошо ыйлайсыё, 
Оорулууну ж\ръг\ёдън сыйлайсыё. 
Ак дил менен ак кызматыё аткарып, 
Ъз ишиёе кыянаттык кылбайсыё. 
 
Мына ушундай тетик жансыё Аймира, 
Иш тажрыйбаё ърк\ндъгън бир кыйла. 
Алгылыктуу ишиё менен аткарган, 
Ж\ръ бергин, ар убакта сен сыйда. 
 
Жънъкъйл\к, жакшы м\нъз ъз\ёд\, 
Ар убакта ътк\р кылат съз\ёд\. 
Урматташып, кийинкилер сыйлашып, 
Тегеренип карап турат къз\ёд\. 
 
Оорулуудан жардамыёды аянбай, 
Жумшак с\йлъп с\й\нтъс\ё аярлай. 
К\н\-т\н\ к\зътч\дъй  турасыё, 
Дары, уколду куюп алып даярлай. 
 
Чын дилиёден эмгек кылсаё калкыёа, 
Элиё жетет сенин кадыр-баркыёа. 
Чын къё\лдън иштей бергин талыкпай. 
Ъчпъй турган из калтырып артыёа. 
 
Тилегиёе жете бергин къкъсъгън, 
Алкыштарды ала бергин къптъгън. 
Бутактарыё кенен болуп жайылсын, 
Дарак сымал ън\п-ъс\п къктъгън. 
 
 

Чожонова Шайырга 
Посттогу мээрбан эже 

 
Таёдан кечке к\зътч\дъй турасыё, 
Келгендерге жакшы къё\л бурасыё. 
Кабыл алып оорулардын баарысын, 
Андан кийин сунушуёду сунасыё. 
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Оорулууну жънътъс\ё врачка, 
Кър\нгън соё кайра дагы ал чыкса, 
Бъл\шт\р\п бълмълъргъ жаткырып, 
Кароочуга тапшырасыё бир кылка. 
 
Сенин ишиё кызмат экен посттогу, 
Мында келет туз насибин кошкону. 
Карап турсаё, окшоп кетет анан да, 
К\зътч\дъй кечке турган посттогу. 
 
Ишиё сенин оёой сымал кър\нът, 
Билгендерге маёдай териё тъг\лът. 
Кър\п туруп жасап жаткан ишиёди, 
Кандай адам, т\ш\нбъстън съг\нът. 
 
Сен турасыё к\н кызарып батканча, 
Т\рк\н куштар уясына жатканча. 
Кызматыёды башкаларга тапшырып, 
К\н кеч кирет \й\ё къздъй кайтканча. 
 
Эртесинде дагы жаёы таё атат. 
Таё аткан соё ъз постуёду саматат. 
Чык, чык этип саат жылып билинбей, 
К\ндър ът\п, жылдар жылып баратат. 
 
Ъз ишиёе берилесиё шунчалык, 
Жаткан убак сенде болбойт тынч алып. 
Чимирилип дъёгълъг\ мезгилдин, 
Ийгиликке чакыргансыйт к\ч алып. 
 
Ийгиликтер келе берсин к\н сайын, 
Элдериёе боло бергин сен дайын. 
Жакшы аткарып милдетиёди, постуёду, 
Алкыштарга арзый бергин ар дайым. 
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Сынык жараат бълъмъндъг\лъргъ 
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Бабакулов Калдарбайга 
Областтык, райондук грамоталардын ээси 

 
Кырсык чалып м\чълърд\ сынгандын, 
Ъз\ёърдън жардам к\т\п тургандын. 
Алын сурап, бересиёер тез жардам, 
Бири силер жакшы къё\л бургандын. 
 
Сыныкчылык сенин с\йгън кесибиё, 
Ушул бъл\м ачты сага эшигин. 
Эл катары эмгектенип дилиёден, 
Терип жейсиё Алла сунган насибин. 
 
Колу сынып, буту сынып кокуй деп, 
Келет оору жашоосунда кайгы жеп. 
Укол жасап басаёдатып оорусун, 
Жаткырасыё бул шайтандын айыбы деп. 
 
Шак-шак коюп сынган жерин таёасыё, 
Кыйнабасын эч бир жандын баласын. 
Кыйын к\нгъ туш болушуп келгендин, 
Сакайтууга бир айласын табасыё. 
 
Ак эмгектен ийгиликтер жаралып, 
Ийгиликтен дилиё турса агарып. 
С\й\н\чт\н нуру жаап ж\ръккъ, 
Кетет андан тамырыёа таралып. 
 
Элиё \ч\н эмгек жасап келесиё, 
Колдон келген жардамыёды бересиё. 
Иш стажыё кыйла жылды камтыптыр, 
Жашооёдун айдап ж\р\п кемесин. 
 
Калкыё \ч\н жумшап келдиё к\ч\ё\, 
Натыйжалуу болду анын т\ш\м\. 
Ыйгарылган грамота сыйлыктар, 
Элге кылган ак эмгектин \з\р\. 
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Эр эмгегин жер жебеген сыяктуу, 
Эмгекчилдер болот дайым уяттуу. 
Ъм\р г\л\ куурап калган кезинде, 
Къктът\\гъ тамырына куят суу. 
 
Эч бир жандын куурабасын тамыры, 
Эч убакта т\гънбъс\н азыгы. 
Сен жардамчы, Алла берип шыпаасын, 
Жашай берсин къп болсо да жазыгы. 
 
 

Маматов Кабылжанга 
Жогорку даражадагы дарыгер, 
Областтык, райондук къптъгън  

сыйлыктардын ээси 
 
Кабылжан атыё айтып турган ъёд\\, 
Сен дагы дарыгерсиё алтын колдуу. 
Ишиёде ар убакта кабыл болуп, 
Ж\ръс\ё эл ичинде жолдуу болуп. 
 
Кем болбойт, иште \йдъ кабыл болсо, 
Элине къп жумушту жасап койсо. 
Ал адам ар убакта ардакталат, 
Элинин купулуна дайым толсо. 
 
Эл сынчы, эл тараза, тартып турган, 
Ар убак кандайына къё\л бурган. 
Кесибин ъз-ъз\нъ ылайыктап, 
Жараткан жан эгемдин ъз\ сунган. 
 
Уулу сен элиё дайым ардактаган, 
Ишиёди таразалап салмактаган. 
Аткарган кър\н\кт\\ ишиё менен, 
Ак къё\л бир адамсыё эл мактаган. 
 
Мактоого бардыгы эле арзый бербейт, 
Ийгилик иштебесе ъз\ келбейт. 
Элине къзгъ илинер иш кылбаса, 
Жашоодо эч убакта жакшы делбейт. 
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Ишиёде иштъъдъс\ё жаныё \ръп, 
Жакшы адам иши \ч\н билек т\рът. 
Жакшыга жаап турган алкыш създър, 
Жън койбойт ар убакта алга с\ръп. 
 
Эл \ч\н чын ж\ръктън кылган эмгек, 
Жашоодо натыйжасын жакшы бермек. 
Эринбей бешенеёден тер тъкпъсъё, 
Иштеги ийгиликтер кайдан келмек. 
 
Алдыга канат к\\лъп сермелгениё, 
Ар дайым к\й\п-бышып эл дегениё. 
Эмгектен алган далай сыйлыктарыё, 
Билебиз оёой менен келбегенин. 
 
Иштесеё иштериёден алкыш алып, 
Ар качан эл алдында ж\з\ё жарык. 
Кътър\п ж\ръс\ё сен башты бийик, 
М\ёк\ръп кър\нбъстън болуп карып. 
 
Дагы да эмгектенгин эринбестен, 
Кабылжан кандай ъз\ дедирбестен. 
Ар дайым жакшы жагыё чыга берсин, 
Эч качан жалкоолугуё сезилбестен. 
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Бердикулов Сапарбекке 
Жогорку даражадагы дарыгер, 
Къптъгън сыйлыктардын ээси,  

профсоюздун търагасы, бъл\мд\н башчысы. 
 
Жънъкъйдън эмгек жолуё башталып, 
Ийгиликтер улам болуп коштолуп. 
«Жакшы» деген к\л\к атка мингизди, 
Эмгегиёдин натыйжасы топтолуп. 
 
Ага чейин далай эмгек сиёирдиё, 
Тъп ичинен ишиё менен билиндиё. 
К\л\к сымал, жарып чыккан галадан, 
Сапар ъз\ё эл къз\нъ илиндиё. 
 
Ат кътърг\с эмгек кылса эр жигит, 
Къп ичинен тетиктигин билгизип. 
С\й\н\чт\н кучагында термелет, 
Койгон сымал жаёы кийим кийгизип. 
 
Сергектиктин ким тургузса сепилин, 
Жукалыгы ал адамдын бетинин. 
Бети жука уяты къп саг окшоп, 
Туюндурат жашоосунда тетигин. 
 
А сен болсо ъз ишиёдин устаты, 
Кокустуктан сынгандардын устаты. 
Экендигиё эмгегиёден байкалып, 
Жалкоолорго курушат го куйкасы. 
 
Иштеп ж\рд\ё Россия жеринде, 
Мекениёден алыс, бътън элинде. 
Мына ошондо туулган жериё къз\ёъ, 
Элестетип турган чыгар ченимде. 
 
Ъз мекениё къз алдыёдан кетпестен, 
Бътън элдер ъз элиёе жетпестен. 
Келе берип кайра иштеп калыпсыё, 
Акча тыйын маселесин чеспестен. 
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Кътър\лтт\ даражага жогорку, 
Жасап койгон эмгектериё оболку. 
Башчы болуп иштеп жаткан бъл\мгъ, 
Деп айтышат Сапар баарын оёолтту. 
 
Профсоюз уюмун да жетектеп, 
Шайлашты Сапар иштеп кетет деп. 
Мына ошентип зор милдеттер тагылып, 
Эки кызмат ж\рът сени этектеп. 
 
Эё бир оор эки постту аткарган, 
Андан кыйын, медиктерди башкарган. 
Жасай алат жалгыз гана ъз\ёдъй, 
Эр азамат кайратынан таш жанган. 
 
Максатыёа жет\\ менен къксъгън, 
Сыйлыктардын ээси болдуё къптъгън. 
Ън\п-ъст\ё бутактарыё жайылып, 
Дарак сымал бир жердеги къктъгън. 
 
 

Бакирова Бузирага 
Жогорку даражадагы мээрбан эже 

 
Талыкпастан эмгек жасап элиёе, 
Т\гънбъгън \ръън сээп жериёе. 
Чын ж\ръктън иштеп келе жатасыё, 
Оорулуунун дем к\ч кошуп демине. 
 
Ар бирине мээрим тъг\п караган, 
Тез сакайып кетишээрин самаган. 
Сергек къё\л, сендей кыргыз келини, 
Ар убакта эл ишине жараган. 
 
Кандай кыйын элдин ж\г\н кътъргън, 
Кандайча деп сураар болсоё бътъндън. 
Айтаар эле мындай деген жоопту, 
«Ошол сенин ак эмгегиё ътългън». 
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Бардык адам арзый бербейт мактоого, 
Сендейлери жеген нанын актоого. 
Ишин кылат чын къё\лдън берилип, 
Ъз млидетинин эрежесин сактоого. 
 
Ъз милдетин билген болсо т\ш\н\п, 
Ал адамда болот жакшы т\ш\н\к. 
Калган иштин майын гана чыгарат, 
Нары бери койбостон тез б\т\р\п. 
 
Кылган иштин чыкса жакшы пайнабы, 
Андайлардын къё\лдър\ жайдары. 
Элиё \ч\н кызмат кылуу тилегиё, 
Эч убакта къздъбъстън пайданы. 
 
Ж\ръг\ёд\ жакшы иштъъгъ дегдеттиё, 
Ойлоруёду бийиктикке серметтиё. 
Текке кетпей элге кылган кызматыё, 
Акыбети кайтарылып мээнеттин. 
 
Ийгиликке жете бердиё талпынып, 
Мезгилдерди улам артка калтырып. 
Алкыштардын ээси болуп ар дайым, 
Келатасыё элдин ж\г\н артынып. 
 
Иш стажыё къп жылдарды камтыган, 
Канчалаган жаштар ъст\ артыёан. 
Чаалыкпастан дагы далай иш жаса, 
Ажырабай ушул кадыр-баркыёдан. 
 
Ишиё \ч\н дайым к\й\п-жаныпсыё, 
Байкалбастан бир топ жашка барыпсыё. 
Ак ниетт\\ ишиё \ч\н аткарган, 
Канчалаган сыйлыктарды алыпсыё. 
 
Сыйлыктардын дагы къб\н ала бер, 
Алга карай канат к\\лъп бара бер. 
Сансыз жылдыз арасынан чыккандай, 
Элдериёе жарык болуп жана бер. 
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Ысакова Зымыратка 
Жогорку даражадагы мээрбан эже, 

 къптъгън сыйлыктардын ээси. 
 
Тал чыбыктай келин элеё Зымырат, 
Мезгил деген ътъ берип зымырап. 
Мына азыр буурул чачтуу энесиё, 
Ъзгъчъ бир ъз ишиёе тыёыраак. 
 
Тыё адамдар бардык ишке \лг\рът, 
Жалкоолонуп олтурбастан \рг\лъп. 
Ар убакта ийгиликке жетишет, 
Сендейлерди алкыш менен эл с\ръп. 
 
Элиё \ч\н сенин берген жардамыё, 
Жакшырттырат ооругандын дарманын. 
Сени дагы бийиктикке кътърът, 
Эмгегиёден эл алкышын алганыё. 
 
Иш стажыё Алыкулдун отуз жаш, 
Деген ырын ойго салат тек турбас. 
Кырчылдаган бир кишинин ъм\р\, 
Кырдан чыккан минип алып ак боз ат. 
 
Билинбестен к\ндър айга алмашып, 
Айлар болсо жылдар менен жалгашып. 
Келатасыё чарчабастан, талбастан, 
Сакайтууга оору менен кармашып. 
 
Жакшы карап, онтоп келген ооруга, 
Жакшы санап, сен себепчи болууга. 
Чын ж\ръктън иштеп келдиё берилип, 
Эл журтуёдун купулуна толууга. 
 
Канчалардын шыпаа берип дартына, 
Кър\нърл\к из калтырып артыёа. 
Аянбастан к\ч кайратыё жумшадыё, 
Жете берсин элиё сенин баркыёа. 
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Жылдан-жылга даражаёды кътър\п, 
Келе жатат жакшы эмгек ътъл\п. 
Канчалары суктанышат ъз\ёъ, 
Деп ойлошуп биз да ага жетелик. 
 
Жаш кезиёден сая кетпей ъм\р\ё, 
Ишиё \ч\н чын дилиёден бъл\нд\ё. 
Ат кътърг\с ишиё сенин жасаган, 
Ар убакта эл къз\нъ кър\нд\ё. 
 
Жакшы адамга жакшылыктар жанашат, 
Жакшы адамдан жамандыктар адашат. 
Иштериёдин артта калып начары, 
Жакшылары коштоп сени баратат. 
 
Коштогону сыйлыктарды алганыё, 
Сыйлык менен ъйдъ карай барганыё. 
Отуз жылды басып ът\п муёбастан, 
Желбиреттиё жакшылыктын байрагын. 
 
Алкыш създън алыстабай ж\ръ бер, 
Ал кеткенче дале билек т\ръ бер. 
Неберелерди колдорунан жетелеп, 
Жашооёдо жакшы ъм\р с\ръ бер. 
 
 

Кък-Жар аймактык ооруканасынын  
башчысы 

 Матисаков Абдилатипке 
 
/й-б\лън\н ардактаган баласы, 
Эли \ч\н кызмат кылуу санаасы. 
Онду б\т\п жънъп кеттиё калаага, 
Максатыёдын ишке ашканын карачы. 
 
Зирек элеё, тетик элеё жашыёдан, 
Алла таала кем кылбады ашыёдан. 
Элиё \ч\н кызматыёды кыла бер, 
Бак дъълът\ё кетпесин эч башыёдан. 
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Ата-энеден жакшы таалим алганыё, 
Келечекке кенен жолду салганыё. 
Алкыш менен иштеп келе жатасыё, 
Кайсыл жерге иштегени барбагын. 
 
Онтоо тартып жаны ооруп келгенге, 
Шашыласыё жардамыёды бергенге. 
Айыктырып оорусунан сакайтып, 
Ъчър шамын жандырасыё элдерге. 
 
Жаш болсоё да, жаштыгыёа карабай, 
Чарчасаё да, чарчадым деп санабай. 
Оорулууга чарк айланып турасыё, 
Ким болсо да, ъз\ баккан баладай. 
 
Оору келсе оёолорун билгизип, 
Жылуу създън сени ъз\нъ с\йг\з\п. 
Жигер менен иштеп келе жатасыё, 
Канчаларга ъм\р шамын к\йг\з\п. 
 
Кайсыл жерге иштебегин макталып, 
Келе атасыё эл ичинде баркталып. 
Бул дегениё кылган иштин \з\р\, 
Кайда иштебе ж\ръ бергин даёкталып. 
 
Мээнеткечтик ийгиликтин ачкычы, 
Ийгиликтер боло берсин башкысы. 
Эмгегинен баар табат бат эле. 
Латип уулум сендейлердин жакшысы. 
 
Канча адамдын жаны сенин колуёда, 
Адал эмгек жасоо турат оюёда. 
Ар убакта дегдеттирди ж\ръг\ё, 
Элиё с\йгън элдин уулу болууга. 
 
Ишке ашып максат тилек ойлоруё, 
Шыдыр болуп баса турган жолдоруё. 
Элиё \ч\н иштегениё дилиёден, 
Мына ошол элдин уулу болгонуё. 
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Жаштыгыёды, эмгегиёди билишип, 
Курултайга делегатка шайлашты. 
Элдин ж\г\н кътърът деп ъз\ёд\, 
Зор милдетти моюнуёа байлашты. 
 
Ынтымактуу коллективди башкарып, 
Канчалаган жумуштарды аткарып. 
Элиё с\йгън уулу болуп ж\ръ бер, 
Жакшылардын катарына катталып. 
 
Дагы далай максатыёа жете бер, 
Канат к\\лъп, улам алга кете бер. 
Кътър\л\п тепкичтерден тепкичке, 
Алкыш менен къктъп, ън\п, ъсъ бер. 
 
Алтын колуё дарт кърбъс\н ылайым, 
Тилегиёди бере берсин кудайым. 
Ицгиликти каалоо менен ишиёе, 
Бул ырларды ж\ръг\мдън сунайын. 
 
 

Кък-Жар ооруканасынын ынтымактуу  
эмгек жамаатына 

 
Кайсыл жерде болгон болсо ынтымак, 
Бир-бирине турушпаса ыркырап. 
Бир жакадан баш чыгарып баарысы, 
Бир кишидей алга карай ынтылат. 
 
Ынтымак бар, ырыс бар деп билишет, 
Баарысы теё ъз кесибин с\й\шът. 
Бир-бирине келтиришпей акаарат, 
Бир туугандай ынтымакта ж\р\шът. 
 
Ар кимиси ъз ишин так аткарып, 
Келгендерин биле албайсыё даттанып. 
Мына ушундай ынтымактуу жамаат, 
Ийгиликке билек т\рът аттанып. 
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Къп жыл иштеп, сыйлыктарды алган бар, 
Иши \ч\н дайым к\й\п жанган бар. 
Алтын колдуу ак халатчан сакчылар, 
Ойлоп турсаё баардыгы теё балбандар. 
 
Иши \ч\н билектерин т\ргъндър, 
Эсендикти элге тилеп ж\ргъндър. 
К\н\-т\н\ ажал менен арбашып, 
Алкыш алып жакшы доор с\ргъндър. 
 
Ар биринин милдети бар коюлган, 
Жамаатта жалкоолор жок, жоюлган. 
Бардыгы теё чын къё\лдън иштешип, 
Орун алат алдыдагы орундан. 
 
Мелдештерден жеёип алат дайыма, 
Карап туруп эске алсак аны да. 
Мына ушундай суктанарлык жамаат. 
Бар болушсун элибиздин багына. 
 
Онтоп келет, ар кыл адам, ооруган, 
Аркасынан ажал аёдып тооруган. 
С\й\нт\ш\п \йлър\нъ жънътът, 
Сакайтышып ал адамды оорудан. 
 
Арасында ишке жаёы келген бар, 
Иши менен кыйындыкты жеёген бар. 
Эмгектенип чын дилинен дайыма, 
Ъз ишинде отличник делген бар. 
 
Элиё менен эл сынына толгон бар, 
Ар т\рд\\гъ сыйлык ээси болгон бар. 
Чарчабастан, чаалыкпастан къп жылдар, 
Эли \ч\н эмгек жасап койгон бар. 
 
Жеткиликт\\ айта албайсыё съз менен, 
Ишенесиё кърч\ болсоё къз менен. 
Бардыгы теё ъз ишине берилген, 
Бири да жок ъз милдетин сезбеген. 
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Жасай турган уколдорду даярдап, 
Оорулууга секин с\йлъп аярлап. 
Чын дил менен ишиёерди аткарып, 
Ж\ръс\ёър жаёылыктан баяндап. 
 
Алдыёарга шыпаа издеп келгендер, 
Эли \ч\н чоё жардамын бергендер. 
Силерсиёер к\н\-т\н\ тик туруп, 
Жан кыйнаган дартын элдин жеёгендер. 
 
Бардыгыёар эмгектенген эл \ч\н, 
Жан аябай жумшап жаткан бар к\ч\н. 
Жазайын деп ишиёерди жасаган, 
Ушундайча чыгардым мен бир б\т\м. 
 
Бирин айтсам, таарынбасын бири деп, 
Бардыгы теё бул ъм\рд\н г\л\ деп. 
Чогуу бойдон жазып койдум баарыёы, 
Эгер жазсам, жазчуулардын т\р\ къп. 
 
Бириё шекер, бириё бал, 
Бириё айтсам бириё бар. 
Мына ушул жазган ырды, 
Чын дил менен кабыл ал. 
 
Алтын колдуу, ак халатчан сакчылар, 
Силер барда элиёердин бакты бар. 
Чын дил менен алкыш айтат баарыёа, 
Ишиёерден элиёерге жактыёар. 
 
Эч убакта дарт кърбъс\н колуёар, 
Орундалсын дагы далай оюёар. 
Талыкпастан кызмат кыла бергиле, 
Ар убакта ачык болуп жолуёар. 
 
 



 143 

Ноокат районундагы «Мегидос» \й-б\лъл\к 
борборундагы дарыгерлерге 

 
Бул бъл\мдъ эс алууга чыккандар, 
Шум ажалды жолотпостон жыккандар. 
Иштейт экен чарчабастан, талбастан, 
Убакыттан утулбастан уткандар. 
 
Эли \ч\н талабй эмгек кылгандар, 
Эмгегинен \йдъ карай жылгандар. 
Уул-кызын эрезеге жеткирип, 
Турмушунан эчак эле тынгандар. 
 
Чарчабастан узак жолду баскандар, 
Дарыгердин тереё сырын ачкандар. 
Тайманбаган эр Манастай к\ч\нън, 
Ажал шообаз артын къздъй качкандар. 
 
Эё жогорку даражада жеткендер, 
Къп сыйлыктын ээси болуп кеткендер. 
Кызыр ата жылоосунан т\шпъстън, 
Ийгиликтин татаал сырын чечкендер. 
 
Иши менен эл сынына толгондор, 
Кесибине дайым курсант болгондор. 
К\н\-т\н\ ажал менен арбашып, 
Бул жашоонун суугуна тоёгондор. 
 
Ъз кесибин жандан артык с\йгъндър, 
Бул турмуштун ысыгына к\йгъндър. 
Басса турса эл соолугун ойлонуп, 
Жашоосунда санаа тартып ж\ргъндър. 
 
Иштейт экен ушулардын баарысы, 
Жаштар да бар, бирок къб\ каарысы. 
Келгендердин дабаа болуп дартына, 
Шыпаа берген укол менен дарысы. 
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Ушулардын карап туруп эмгегин, 
Эли \ч\н къп жардамын бергенин. 
Жазбай койсом, жакшылыкка жатпасты, 
Акын эмей анда айтчы эмнемин. 
 

 
Арынов Асан агайга 

Нерв оорулар боюнча улуу дарыгер, саламаттыктык 
сактоонун мыктысы, къптъгън сыйлыктардын ээси, 
жаштардын насаатчысы, ъз ишинин мыкты устаты. 

 
Эгиздердин пайысызбы билбеймин, 
Бирок дагы Асан агай ким деймин. 
Угуп туруп эл\\ бир жыл стажды, 
Сизге айтылчу съз берметин иргеймин. 
 
Келгенден соё окуу жайын б\т\р\п, 
Уят болбой иштейм деген т\ш\н\к. 
Ъз\ёдъ пайда болуп дайыма, 
Ж\р\пт\рс\з ийгиликти к\т\н\п. 
 
Иш аткарып жаштык жигер к\ч менен, 
Ата-эненин жакыш жолго т\ш деген. 
Акыл-насааты алга с\ръп дайыма, 
Сиз жасаган иш болбогон б\тпъгън. 
 
Министрлик кайсыл жерге жънътсъ, 
Эсеп дебей эптеп-септеп к\н ътсъ. 
Иштедиёиз чын ж\ръктън берилип, 
К\н\-т\н\ тыным албай м\нъткъ. 
 
К\нб\, т\нб\ оору келсе кыйналып, 
Ал адамга мээримд\\л\к ыйгарып. 
Колдон келген тез жардамды кърсът\п, 
Ж\рд\ё\з го элиёизден сыйды алып. 
 
Кандай сыймык элдин алса алкышын, 
Элге жумшап ъз\ндъг\ бар к\ч\н. 
Жерде калбай элге кылган ак эмгек, 
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Натыйжасы берет анда къп т\ш\м. 
Учкан куштай мезгил ът\п зымырап, 
Артта калып толукшуган жаш курак. 
Урмат сыйдын ээси болуп эсепсиз, 
Кундуз чакты аралады ак бубак. 
 
Чындык \ч\н чыркырашып к\ръш\п, 
Жакшылыкка жандап чаап с\ръш\п. 
Кър\п туруп, кээ бирлердин ишине, 
Чыдай албай ж\р\пт\рс\з тирешип. 
 
Ар убакта жалган калат жеёилип, 
Чындык жеёет алчу болсо эёилип. 
Ар убакта жеёип чыгат бардыгын, 
Ким иштесе ъз ишине берилип. 
 
Сиз да иштепсиз ишиёизге берилип, 
Жатып ичер жалкоо болбой эринип. 
Келатыпсыз эмгектенип чын дилден, 
Болсоё болгун Арыновдой дедирип. 
 
Мезгил к\л\к, жаш да улам ър\лъп, 
Ал ан сайын маёдайдан тер тъг\лът. 
Эмгек \ч\н алган далай сыйлыктан, 
Кимдигиёиз дароо эле кър\нът. 
 
Билинбестен ътъ берди убакыт, 
Эсеп жеткис эмгек кылып чубатып. 
Эс алууга чыксаёыз да олтурбай, 
Иштеп келес ъз\ё\зд\ жубатып. 
 
Эл\\ бир жыл бир оё ъм\р жашаган, 
Эмгегиёиз элиёизге жасаган. 
Эсеп жетпейт эгер санар болгондо, 
Къгърд\ё\з элден алган батадан. 
 
Дагы деле алдан к\чтън тайбапсыз, 
Б\т ъм\рд\ элиёизге арнапсыз. 
Эл\\ бир жыл элге кызмат кърсът\п, 
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Ар убакта жакшылыкты жандапсыз. 
Насаат айтып ъс\п жаткан жаштарга, 
Алар \ч\н сиз дайыма башкарма. 
Бул да болсо баатырдык деп ойлоймун, 
Иштеп жатуу жетимиштен ашканда. 
 
Нурдуу экен сиздин чымыр бетиёиз, 
Кебелбестен сексен жашка жетиёиз. 
Элиёизге дале кызмат кърсът\п, 
Эч убакта азайбасын эсиёиз. 
 
Жакшы делет, ж\з\н дайым нур чалган, 
Жашооёузда калбагандыр эч арман. 
Нар жакка да соопко иштеп коюпсуз, 
Чындыгында бул д\н\йъ бир жалган. 
 
Сексен, токсон, ж\здън деле ашыёыз, 
Эл ичинде аман болсун башыёыз. 
Карылыктын доорун с\р\ё бактылуу, 
Эч убакта азайбасын ашыёыз. 
 
Нерви чарчап жардам сурап келгенге, 
Аянбаёыз жакшы жардам бергенге. 
Сакайттырып \йлър\нъ жънът\п, 
Ж\ръ бериё себеп болуп оорусунан жеёгенге. 
 
 

Абакулов Рахимжан абага 
Уролог, гинеколог, хирург, медицина илиминин 

кандидаты, саламаттыкты сактоонун мыктысы, къптъгън 
сыйлыктардын ээси 

 
Сакадай болуп боюёуз, 
Сабалап учуп оюёуз. 
Сан жеткис жумуш аткарып, 
Къп ишти кылды колуёуз. 
 
Фельдшерден эмгек жолу башталган, 
Улам алга кадамдары ташталган. 
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Бою кыска, оюу бийик бул инсан, 
Сан жетпеген къп иштерди аткарган. 
 
Зирек болуп тетик болуп жашынан, 
Далай ишти ъткър\пт\р башынан. 
Кылган мээнет бекеринен кетпестен, 
Къп алкышка, къп сыйлыкка татыган. 
Т\нък тапкан ж\ръг\нън элдердин, 
Мээнети къп, дили таза бул инсан. 
 
Аткарган соё фельдешрлик жумушту, 
Жактырбастан бекер карап турушту. 
Аялдардын ден-соолугун ойлонуп, 
Кабыл алып кърсът\лгън сунушту. 
 
Аткарыпсыз гинеколог милдетти, 
Аялдардан тазалоого илдетти. 
Кандай гана оору болсо баарына, 
Жардамдашуу ар убакта дегдетти. 
 
Аялдардын ыйыктыгын ойлонуп, 
Басса турса алар \ч\н толгонуп. 
К\н\-т\н\ эмгек кылып эринбей, 
Уктап кетсе т\н уйкудан ойгонуп. 
 
Кыйла жылдар аткарган соё бул ишти, 
Хирург болуп иштъъ \ч\н киришти. 
Ъм\р\нъ ъм\р улап сыркоонун, 
Жыргалдыгын элдер дароо билишти. 
 
Чарчоо кандай ойлобостон к\н\-т\н, 
Адамдардын актоо \ч\н \м\т\н. 
Жолун тосуп келе жаткан ажалдын, 
Элдеринин жакшы жашоо к\н\ \ч\н. 
 
Жан аябай эмгек кылып келдиёиз, 
Рахимжан камкор врач делдиёиз. 
Къп алкышка арзуу менен ар дайым, 
Кыйындыктар болсо аны жеёдиёиз. 
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Эмгекчилди чарчоо деген болбогон, 
Ар убакта элди гана ойлогон. 
Б\т ъм\р\н ъз ишине арнаган, 
Сиздей инсан иш б\т\рбъй койбогон. 
 
Жакшы м\нъз жагат элдин баарына, 
Мейли жашы, мейли болсун каарыга. 
Жаш жигиттей дале экенсиз кайраттуу, 
Барсаёыз да карылыктын айлына. 
 
Бул инсанды ийгиликтер коштоду, 
Жан аяган жалкоолорго кошподу. 
Эли \ч\н эмгегинен жасаган, 
Ибн Сино дарыгерге окшоду. 
 
Иш кылгандан чарчабады талбады, 
Б\т ъм\р\н ооруларга арнады. 
Къп тоннаны басып т\шсъ керектир, 
Жасап ъткън иштеринин салмагы. 
 
Иш стажы эл\\ жылды камтыган, 
Канчаларды айыктырган, дартынан. 
Дале болсо аткарууда жумушун, 
Эсеп жеткис алкыш алып калкынан. 
 
Къп эмгектен урмат сыйга малынды, 
Кък\ръккъ орден медал тагылды. 
Алган сыйлык алды жакка с\рълъп, 
Дагы кошту кандидаттык наамды. 
 
Натыйжасы эмгектерин тактоонун, 
Кучагында ар убакта мактоонун. 
Берилиптир эмгегиёиз бааланып, 
Мыктысы деп саламаттык сактоонун. 
 
Б\ргъчън\н къръ албайсыё кабагын, 
Бардык ишин жаза албайсыё абанын. 
Эли \ч\н дале иштеп келатат, 
Ашса дагы жетимиштин дабанын. 
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Сексен жаштан секин гана секирип, 
Токсон жаштын чокусуна бекинип. 
Ж\з жаш мене кебелбестен ж\здъш\п, 
Ж\ръ бериё жараткандан ът\н\п. 
 
 

Надиров Калмырза иниме 
«Медигос» \й-б\лъл\к дарыгерлер тобунун директору 

Саламаттык сактоонун мыктысы, къптъгън 
сыйлыктардын ээси эндокринолог, терапевт 

 
Окуп келип жандай с\йгън кесибин, 
Оорукана ачкан анда эшигин. 
Эмгек жолун терапевттен баштаган, 
Солкулдаган жигит болгон кезинин. 
 
Учкундары къз алдында тургандыр, 
Ъз ишине жакшы къё\л бургандыр. 
Эли с\йгън мына ушул кесипти, 
Бул инсанга Алла таала сунгандыр. 
 
Ошол к\ндън ишиёизге берилип, 
Иштедиёиз жатып албай керилип. 
Ийгиликтер имерилип жакындап, 
Кър\нд\ё\з къп ичинен терилип. 
 
Ооругандар сизден жардам суранат, 
Жардам бербей кандай адам тура алат. 
Ар бирине жасап аяр мамиле, 
Болбодуёуз биръълърчъ сугалак. 
 
Дабаа болуп канчалардын дартына, 
Ъчпъй турган из калтырса артына. 
Мына ошону эли дайым урматтап, 
Иши \ч\н жетип турат баркына. 
 
Алкыштарга толуп кеткен артыёыз 
Сизди дайым урмат кылат калкыёыз. 
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Жакшы м\нъз жан аябас эмгектен, 
Жылдан жылга арта берди баркыёыз. 
 
Ишиёизде ийгиликтер жаралып, 
Эмгегиёиз эл ичинде таралып. 
Терапевтен кътър\л\п замдыкка, 
Кылган иштен жакшы деген баа алып. 
 
Жакшы м\нъз, жакшы иштерге ъбългъ, 
Жакшы иштер, жакшылыкка жърългъ. 
Ошол адам жашоосунда бактылуу, 
Иши менен урмат-сыйга бълънсъ. 
 
Урмат сыйдын ээсиб олуп ушундай, 
Келатасыз колуёуздан учурбай. 
Ишиёизди так аткарып ак иштеп, 
М\нъз\ё\з жок дешет го жутунмай. 
 
Жакындатпай жаман деген илдетти, 
Жакшы иштерге кимдер калып ким жетти. 
Элдин ж\г\н кътър\\гъ бел байлап, 
Алыптырсыз директорлук милдетти. 
 
Иш стажы кырк жыл жакын чамасы, 
Деп айтышат жакшы атанын баласы. 
Эли \ч\н кызмат кылуу ар дайым, 
Басса-турса ойлогон ой санаасы. 
 
Кол алдыда ынытмактуу жамаат, 
Ынтымактан ийгиликтер жаралат. 
Ар кимиси ъз ишине берилип, 
Жакшы иштъъгъ жасашышат далалат. 
 
Кайсыл жерде жакшы болсо жетекчи, 
Ар убакта так чыгарып эсепти. 
Алкыштарга арзуу \ч\н ынтылат, 
Жаман жакка жолоттурбай кезекти. 
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Кылган эмгек бекер сая кетпеди, 
Минздрав областта, райондо да эстеди. 
Жакшы иштерге ыйгарышып сыйлыгын, 
«Мындан дагы алдыга озуп кет»-деди. 
 
Ал сыйлыктар шыктандырды эмгекке, 
Эли \ч\н далай ишти дагы жасап бермекке. 
Сунган колу жетип турар ошондо, 
Къкт\ карай бийиктикке сермесе. 
 
Дагы далай ийгиликке жетиёиз, 
Азыр деле толуп турат эсиёиз. 
Алкыштардан аянбастан бъктър\п, 
Мындан дагы алдыга озуп кетиёиз. 
 
Эч убакта чарчабаёыз талбаёыз, 
Байгелерде чуркай албай калбаёыз. 
Алды жакта ж\р\\ менен дайыма, 
Ар убакта жакшылыкты жандаёыз. 
 
 

Шагиева Альфияга 
Ж\рък дарыгери, саламаттыкты сактоонун  

мыктысы, областтын, райондун 
 Р.Отунбаеванын сыйлыктарынын ээси 

 
Мезгилиёде тал чыбыктай ийилген, 
Кандайлыгыё иштериёден билинген. 
Элиё \ч\н жакшы кызмат кърсът\\, 
Ар убакта кетпес эле дилиёден. 
 
Санааларыё самсып учуп сабалап, 
Сезимиёе сансыз ойлор жаралат. 
Сергектиктин сересинде термелип, 
Ишиё \ч\н жасап ж\рд\ё далалат. 
 
Сен жасасаё иштериёде аракет, 
Аракетке Алла берип берекет. 
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Ийгиликтер коштоп улм ъз\ёд\, 
Бийиктикке карай сени дегдетет. 
 
Ооруп келсе биръълърд\н ж\ръг\, 
Ойлоносуё жашап ъм\р с\ръб\. 
Колдон келген жардамыёды бергенде, 
Сакаят да согуп кетет ж\ръг\. 
 
Муштай ж\рък жашоо берет адамга, 
Ж\рък токтоп калган болсо адамда. 
Ъм\р шамы ъчът дагы жалп этип, 
Кете берет шылтап коюп заманга. 
 
Дарыгерлер ъчър шамды к\йг\зът, 
Тамырына кан айлантып ж\рг\зът. 
Алтын колдуу ак халатчан сакчылар, 
Бул жашоодо ким экенин билгизет. 
 
Ж\рък доктур, дарыгердин кыйыны, 
Аз къб\нъ карабастан тыйыны. 
Адамдарды сактап калган ажалдан, 
Альфия сен ыйыктардын ыйыгы. 
 
Тандап алган кесибиёди с\йъс\ё, 
Ооруганга тууганыёдай к\йъс\ё. 
Ъз ишиёе чын дилиёден берилип, 
Милдетиёдин кандайлыгын билесиё. 
 
Ж\ръкт\ сен ж\рък менен дарылап, 
Турчу болсоё оору съзс\з багынат. 
Эли \ч\н к\й\п-жанган сендейге. 
Ар убакта мактоо създър тагылат. 
 
Элиё \ч\н аябасаё к\ч\ёд\, 
Алла сага жакшы берет т\ш\мд\. 
Кайтарылып элге кылган мээнетиё, 
Мына ошондон къръс\ё сен \з\рд\. 
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Иштериёде ийгиликтин болгону, 
Иштериёдин эл сынына толгону. 
Алкыштарын аябастан ъз\ёдън, 
Сага карай таза болот ойлору. 
 
Жылдан жылга таржыйбаё артылып, 
Ъз ишиёе магниттей тартылып. 
Элиё \ч\н ак кызматыё кърсът\п, 
Келатасыё алга карай талпынып. 
 
Мыктысы деп Саламаттык Сактоонун, 
Кучагында термелесиё мактоонун. 
Рай аким, рай кеёеш тек турбай, 
Сыйлыктарын ыйгарышты мактоонун. 
 
Карап кър\п иштериёди жасаган, 
С\йлъшкън соё бир чечимге келишти. 
Ушу лаял ылайык деп ъз\ёъ, 
Розанын мактоосун да беришти. 
 
Эл оозунда ж\ръ бергин макталып, 
Эсеп жеткис эмгегиёден баркталып. 
Болсоё эгер Альфиядай болгун деп, 
Биз ж\ръл\ ъз\ё менен даёктанып. 
 
Иш стажыё отуз алты экенин, 
Укканда эле чыгарасыё эсебин. 
Билген жанга кырчылдаган бир ъм\р, 
Байкалат го иште тетик экениё. 
 
Дагы деле чалыкпагын талбагын, 
Мына ушунай кайратыёдан жанбагын. 
Жашооёдо жетишинче к\ч\ёд\н, 
Эмгегиёди элиё \ч\н арнагын. 
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Шабан Оглу Хасан агага 
Физлечениенин дарыгери. Къптъгън сыйлыктардын 

ээси, саламаттыкты сактоонун мыктысы 
 
Эмгек жолун фельдшерден баштаган, 
Кайрат менен алдыга кадам таштаган. 
Дарыгердин тереё сырын т\ш\н\п, 
Ийгиликтин астанасын аттаган. 
 
К\ндър айды, айлар жылды кубалап, 
Мезгил деген болот тура сугалак. 
Карап туруп Хасан агай аркасын, 
Кылган ишин кър\п алып кубанат. 
 
Фельдшердин иши кыйын ал кезде, 
Жооп менен карайт ишин ким сезсе. 
Булл инсандын жасап ъткън иштери, 
Пленкадай тартылгандай бары эсте. 
 
Турган чыгар къз алдында тартылып, 
Ж\ръг\нъ жакшы элести калтырып. 
Жылдан жылга ийгиликтер къбъй\п, 
Алды жака жыла берди талпынып. 
 
Андан кийин ооруларды жугуштуу, 
Кароо \ч\н жънъд\ё\з белсенип. 
Билген жанга ал дагы эле кыйын иш, 
Деп айтышат эч ким билбейт сенчелик. 
 
Келген жандар жаш карысы аралаш, 
Хасан ага карабаса жарабас. 
Сакаям деп \м\т менен келгендер, 
Дарыгердин милдети го дабалаш. 
 
Хасан ага зор милдетти тагыпсыз, 
Жакшы иштеп элиёизге жагыпсыз. 
Алыс калып солкулдаган жигит кез, 
Чачтарыёыз ак аралап калыпсыз. 
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Хасан агай ишиёизге бекемсиз, 
С\йлъгъндъ съз жагынан чеченсиз. 
Карылыктын жакындаптыр айылы, 
Ойлоп анны эми кантер экенсиз. 
 
Кандай жакшы жаштык жылдар иштеген, 
К\ндър ътът алектенип иш менен. 
Ким болсо да билек т\рът ал кеде, 
Жигерденип жарык маанай ж\з менен. 
 
Жакшы иштесе ж\з\ жарык ар дайым, 
Ъз ишинин билет дагы кандайын. 
Жакшылардын катарына кирдиёиз, 
Деген ойдо уят болуп калбайын. 
 
Эсеп жеткис эмгек жасап кырк кылда, 
Ийгиликтер коштоп турду бир кылка. 
Элиёизден алкыш алып келдиёиз, 
Сыйлыктардын ээси болуп бир сыйра. 
 
Ушул кезде дарылантып ток мене, 
Мына эми оорум да жок деген. 
Кезге чейин келатасыз дабалап, 
Айттырбастан Хасан иште жок деген. 
 
Эл ичинде арта берсин баркыёыз, 
Алкыш менен сыйга толуп артыёыз. 
Эли \ч\н кызмат кылган сиздейди, 
Ар убакта урматтасын калкыёыз. 
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Эсенбаев Абдилакимге 
Психиатр, саламаттыкты сактоонун мыктысы,  

област, район, облпотребсоюздун къптъгън 
сыйлыктарынын ээси 

 
Психолог татаал да, жооптуу да кесибиё, 
Таразалайт кандайлыгын эсиёин. 
Солкулдаган жапжаш жигит кезиёде, 
Оорукана ачты сага эшигин. 
 
Иштеп калдыё жаштык жигер дил менен, 
Тил табышып, жуурулуштуё эл менен. 
Кимдин кандай иштерлигин тез эле, 
Элегинен ъткър\шът эл деген. 
 
Жакшы иштъъгъ аябадыё к\ч\ёд\, 
К\здъ сана деп айткандай т\ш\мд\. 
Ийгиликтен сени налган сыйларыё, 
Точка эмес, койдурганыё \т\рд\. 
 
Жакшы иштериё ийгиликтин ачкычы, 
Жакшы доктур элдеринин бактысы. 
Къзгъ илинер иш кылбаса элине, 
Олтурса да татыбайт го тактысы. 
 
Ишиё менен эл къз\нъ кър\нд\ё, 
К\л\к аттай топ ичинен бъл\нд\ё. 
Сыркоолуунун дабаа болуп дартына, 
Ъз ишиёе чын къё\лдън берилдиё. 
 
Жънъкъйд\ к\л\к болот таптаса, 
К\л\к озот жарыштарда мактаса. 
Алкыштардан ъкс\ болбойт эч качан, 
Эгерде ким эл ишеничин актаса. 
 
Сен да иним элдин уулу болупсуё, 
Элиё \ч\н къп иш жасап коюпсуё. 
Алгылыктуу ишиё менен аткарган, 
Къпч\л\кт\н купулуна толупсуё. 
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Адамдардын ооруларын текшерип, 
Ар бирине ар кандайча сес берип. 
Айыктырып оорусунан канчаны, 
Ж\ръг\ндъ каласыё сен эстелип. 
 
Келгендердин карап кър\п оорусун, 
Ойлоносуё кантип жакшы болуусун. 
Т\ш\нд\р\п кандай кылса айыгат, 
Жан кыйнаган дарттын аны тооруусун. 
 
Иштериёде ийгиликтер къбъй\п, 
Ж\ргън кезиё урмат-сыйга бълън\п. 
«Ушул жигит сакайтат деп дартымды»-, 
Ооругандар калган сага жълън\п. 
 
Ар биринин сезимдерин козгогон, 
Създърд\ айтып, оорусунан боздогон. 
Канчаларга ъм\р шамын жандырып, 
Келатасыё к\ндър менен коштогон. 
 
Жакшы съзгъ къё\лдър\н кътър\п, 
Жан сергиткен жагдайда ъм\р ътъл\п. 
Жарык чыгып, адамдарга нур болуп, 
Ж\ръс\ё сен жакшы инсан аталып. 
 
Элге кылган къп эмгегиё бааланып, 
Иштериёден къзгъ илинип дааналык. 
Мыктысы деп Саламаттык сактоонун, 
Келдиё иним, жакшы деген бааны алып. 
 
Отуз сегиз жылдык эмгек стажыё, 
Т\ш\нд\рът жолдун узун кыскасын. 
Билип турган кайсы адамдын кандайын, 
Ъз\ё болсо ишиёде чоё устасыё. 
 
Областтын, райондун къптъгън 
Сыйлыктарынын ээси болдуё к\ч менен 
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Жасап келген иштериёдин ичинде 
Иш да жоктур бир да жолу б\тпъгън. 
 
Мына ушундай эмгеги къп адамды, 
Эли \ч\н жасаган къп кадамы. 
Чыгарбастан към\скъдън калтырып, 
Жазбай, айтпай тек гана мен каламбы. 
 
 

Сарыбаева Шарапатка 
Акушер гинеколог, \й-б\лъл\к дарыгер, саламаттык 
сактоонун мыктысы, къптъгън сыйлыктардын ээси 

 
 
Ак ж\з\ёъ чийген кашыё жарашып, 
Къргън жандар суктанышып карашып. 
Солкулдаган тал чыбыктай кезиёде 
Болор эле бардыгы теё сага ашык. 
 
Окуу жайды келгениёден б\т\р\п, 
Ъз ишиёдин кандайлыгын т\ш\н\п. 
Жигерденип иштеп жаттыё дилиёден, 
Ийгиликтин келерлигин к\т\н\п. 
 
Аялдардын ден соолугун карадыё, 
Эне бала сак болушун самадыё. 
Т\ш\нд\р\п ар бир келген энеге, 
Кър\п жаттыё кандайлыгын абалын. 
 
Секин гана сылык с\йлъп баарына, 
Жазып берип, укол менен дарыга. 
Бирине да кайдыгерлик кылбастан, 
Жаралгандай аялдардын багына. 
 
Иштер элеё ъз ишиёе берилип, 
Биръълърчъ калбайт элеё керилип. 
Элге жаккан м\нъз\ёдън жакшына, 
Чыга келдиё топ ичинен бъл\н\п. 
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Жакшы м\нъз, жарым ырыс дегендей, 
Токтоо тартып, иштеп ж\рд\ё кебелбей. 
Ъз ишиёдин устатысыё чынында, 
Эмгекчилсиё жалкоолорго теёелбей. 
 
Иштегенде иштин майын чыгарып, 
Иштегениё элдер билет бул анык. 
Оорусуна сенден шыпаа тапкандар, 
Алкыш айтып, ж\рд\ баары кубанып. 
 
Оорутпадыё бир аялдын къё\л\н, 
Энелерде турду дайым къё\л\ё. 
Алып келдиё алкыш менен батаны, 
Элге арнадыё ъм\рд\н къп бъл\г\н. 
 
Чарчадым деп чаалыктым деп койбостон, 
Кыйналсаё да эч бир капа болбостон. 
Иштеп келдиё жаркылдаган ж\з менен, 
Жакшылыгё мына ошол ойлонткон. 
 
Жылдан жылга болуп иште ийгилик, 
Турду сенин кандайыёды билдирип. 
Ъз ишиёди с\йгън\ёд\н далили, 
Эмгектентти билегиёди т\рд\р\п. 
 
Билек т\р\п иштегенди баалашты, 
Иштериёе дагы ийгилик каалашты. 
Мыктысы деп саламаттык сактоонун, 
Бир добуштан наамын сага арнашты. 
 
Областтын, райондун, минздравдын сыйлыгын, 
Ыйгарышты ак эмгегиё кър\н\п. 
Текке кетпей элге кылган кызматыё, 
Къп ичинен чыктыё мына бъл\н\п. 
 
Ътт\ё дагы дарыгерлер тобуна, 
Карап калдыё кичинеден чоёуна. 
Бардыгы \ч\н чын дилиёден кам кър\п, 
Колдорунда барына да жогуна. 
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Бир \й-б\лъ сенин колуё карашат, 
Дарылары эм болсо деп самашат. 
Эгер биръъ сен жън\ндъ кеп айтса, 
Жакшы дешип тарабыёды талашат. 
 
Мына ушинтип иштъъдъс\ё эл менен, 
Чекке жетип ъз\ё ойлоп мелжеген. 
Жакшы атыёдан т\шпъй такыр ж\ръ бер, 
Кызматыёды баалайт дайым эл деген. 
 
Ишиё менен кулк м\нъз\ё тъп келип, 
Иштей бергин караткандар къп келип. 
Сылык сыпаа м\нъз\ёдън ар дайым, 
Ким болсоё да Шарапаттай бол делип. 
 
Талыкпастан отуз жети жыл иштеп, 
Тер агызып, эмгектенип нан тиштеп. 
Элдин с\йгън кызы болуп ж\ръс\ё, 
Жашооёдон жакшынакай жыт искеп. 
 
 

Жалалова Г\лмирага 
Жогорку даражадагы \й-б\лъл\к дарыгер,  
саламаттык сактоонун мыктысы, къптъгън 

сыйлыктардын ээси 
 
Ташкъм\рд\н тетик гана бир кызы, 
Ж\здър\нън жанып турган жылдызы. 
Иши менен эл журтуна жасаган, 
Ар убакта ардактаган кыргызы. 
 
Интеллигент б\лъс\ндъ търъл\п, 
Ак бешикте ардакталып бълън\п. 
Алгылыктуу иш аткарып элине, 
Келе жаткан ън\п-ъс\п къгър\п. 
 
Дарыгерлик окуу жайын тандаган, 
Иш дегенде чарчабаган талбаган. 
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Ден соолугун жакшыртууга ар дайым, 
Б\т ъм\р\н эли \ч\н арнаган. 
 
Кимдер билбейт Г\лмирадай аялды, 
Эгер айтсам ал жън\ндъ баянды. 
Талыкпаган ак эмгектин к\ч\нън, 
Иштеринде ийгиликтер жаралды. 
 
Ишин с\йгън, иш билгил\\ Г\лмира, 
Жакшылыгын жасайт элдин баарына. 
Бардыгына бирдей жасап мамиле, 
Мейли жашпы, мейли болсун карысы. 
 
Келатасыё алкыштарды ж\ктън\п, 
Эсеп жеткис сансыз ишти б\ткър\п. 
Жыл артынан жылдар жылды кубалап, 
Жаркылдаган жаштык кезди ъткър\п. 
 
Жалындаган жаштык жигер барында, 
Иштеп ж\рд\ё мына ошонун шаёында. 
Чарчоо кандай экендигин сезбеген, 
Бир ъз\нчъ доору бар анын да. 
 
Жаштык мезгил кана дагы бир келсе, 
К\т\п алып, ък\нбъстън ж\р делсе. 
Кайра дагы ишти баштап башынан, 
Жакшы болмок карыбай мында тур делсе. 
 
Тыным албай эл кызматын аркалап, 
Ооруганды канатыёа калкалап. 
Шыпаа болуп жан кыйнаган дартына, 
Келатасыё кыйындыкты талкалап. 
 
Бир \й-б\лъ жардам сурап ъз\ёън, 
Жакшылыктын нурун издеп къз\ёън. 
Сага келет кандай кылсак экен деп, 
Жылуу илеп чыгабы деп съз\ёън. 
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Ар бирине айтып акыл кеёешиё, 
Сакаюга демине дем бересиё. 
Тез айыгып кетсе экен деп келгендер, 
Ж\ръг\ёдън бир чечимге келесиё. 
 
Ширелишкен ак с\й\\н\н к\ч\нън, 
Интернационал \й-б\лъ деп т\ш\нъм. 
Ишиёерден, жашооёордон бак тапкан, 
/й-б\лън\ байкап койдум \ст\нън. 
 
Тарбиялап уул-кызды татыктуу, 
Экенсиёер оор жана басыктуу. 
Артта калды жаштык кездин мезгили, 
К\ндъп, т\ндъп ишиёерге ашыкчуу. 
 
Бир аз азыр буурул тартып калганыё, 
Эс алуунун айылына барганыё. 
Иштъъдъс\ё жаштар менен жарышып, 
Дале болсо азая элек дарманыё. 
 
Элиё \ч\н дайым жанган жарыксыё, 
Элге кызмат кылгандыгыё аныксыё. 
Узак жылдар эмгегиёе сиёирген, 
Саламаттык сактоонун мыктысын да алыпсыё. 
 
Ър\к г\лдъп отуз сегиз жаз келип, 
Ийгиликке жет\\ \ч\н изденип. 
Чын дилиёден эмгектенип ж\р\пс\ё, 
Эли \ч\н далай эмгек кылды деп. 
Эмгегинен улам алга жылды деп. 
Областтан, райондон сыйлыктар, 
Ыйгарылды тикеден тик турду деп. 
 
Дагы дале чарчабагын талбагын, 
Бар к\ч\ёд\ элиё \ч\н арнагын. 
Жаштар менен т\шсъё эгер жарышка, 
Озуп кеткин арка жакта калбагын. 
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Мурзабекова Кайрыга 
/й-б\лъл\к дарыгер, саламаттык сактоонун  

мыктысы, къптъгън сыйлыктардын ээси 
 
Ден-соолугун карасам деп элиёдин, 
Ъз ишиёе чын къё\лдън берилдиё. 
Жылдар жылып айлар айга алмашып, 
Жакшы иштеп къп ичинен терилдиё. 
 
К\ндъп-т\ндъп смендерге алмашып, 
Канча жылдар жердин бетин кар басып. 
Канча жылдар ър\к тъг\п г\лдър\н, 
Канча жазда байчечекей г\л ачып. 
 
Кышты кыш деп, суугуна карабай, 
Жайдын ыссык аптабынан жадабай. 
Чын дил менен эмгектенип келипсиё, 
Эзилишкен эне менен баладай. 
 
Эгерде ким жакшы иштесе жан \ръп, 
Тыным албай к\н-т\н\ ж\г\рът. 
Жакшы карап ар бир келген ооруну, 
Укол дары берип дагы \лг\рът. 
 
Иштеп жаттыё алы-к\ч\ё барында, 
Кызмат кылуу ж\р\п турду каныёда. 
Сараёдыкты жакындатпай ъз\ёъ, 
Жигерд\\л\к коштоп ж\рд\ жаныёда. 
 
Бала багып, тамак жасап \й\ёдъ, 
Эрте менен ишке жънъп к\н\гъ. 
Кечке карап ооруларды онтогон, 
С\й\нъс\ё алар эгер с\й\нсъ. 
 
К\н кеч кирип, кайра жаёы таё атып, 
К\ндъг\ эле ишиё турчу саматып. 
Ъм\р шамын ъч\рбъстън к\йг\з\п, 
Ж\рър элеё жакшылыкты таратып. 
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Жылдан жылга ийгиликтер къбъй\п, 
Алды жака алкыштарды ъёър\п. 
Чын дилиёден кызмат кылып элиёе, 
Келатасыё ън\п-ъс\п къгър\п. 
 
Алкыш алат эмгекчилдин жакшысы, 
Ал дегениё жашоодогу бактысы. 
Ийгиликти жаратууга изденет, 
Инсандардын ичиндеги тапкычы. 
 
Иш стажыё кырк жыл экен карасаё, 
Кылган ишти кътъръ албайт таразаё. 
Кечээкидей болгон сымал кър\нът, 
Бир кылчайып арт жагыёды карасаё. 
 
Акылды ълчъй албайт кадак менен, 
Абийирди алдай албайт тамак менен. 
Эл \ч\н жасап жаткан ак эмгекти, 
Эч бир жан санай албайт санак менен. 
 
Къп эмгек жеткирди го урмат-сыйга, 
Ийгилик арта берди жылдан-жылга. 
Ийгилик арткан сайын иштериёде, 
Сыйлыктар ыйгарылды бир кыйла. 
 
Ишиёди къп ичинен иргеп, иргеп, 
Саламаттык сактоонун мыктысы деп. 
Улуу наам беришти, акылдашып, 
Иштеген ишиё \ч\н чеке тердеп. 
 
Жана дагы сыйлыктар майда-ч\йдъ, 
Бир топ эле къп болуп турат \йдъ. 
Кайтарылып эмгектин акыбети, 
Тынымы жок каттаган ишке к\ндъ. 
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Бубатаева Г\лмирага 
Травматолог, саламаттыкты сактоонун мыктысы, 

къптъгън сыйлыктардын ээси 
 
Жашыёда окусам де к\й\п-жанып, 
Окудуё къп катары сен да барып. 
Билинбей аралыктан жылдар ът\п, 
Иштедиё сен дагы эле бойго жетип. 
 
Мезгилдин дъёгълъг\ чимирилип, 
Ъз\ёд\н кандайлыгын билдирилип. 
Чарчабай чын дилиёден иштеп жатыё. 
 
 

Жумабаев Таабалдыга 
Рентгенолог, жогорку даражадагы дарыгер, 

саламаттыкты сактоонун мыктысы, къптъгън 
сыйлыктардын ээси 

 
 
Рентгендин татаал сырын \йрън\п, 
Ооруларга койбостон бир с\йлън\п. 
Ъз ишиёди так аткарып келесиё, 
Эч убакта калбастан сен к\ймън\п. 
 
Оорулуунун б\т органын текшерип, 
Кандайына врачтарга чест берип. 
Келатасыё эмгектенип чын дилден, 
Урмат сыйдын ээси болуп к\чтън\п. 
 
Татаал иш аппаратты башкаруу, 
Андан кыйын ошол ишти аткаруу. 
Оорусуна диагноз так коюуу, 
Эгерде сен бир жеринен жаёылсаё. 
 



 166 

Абдыразакова Кулияга 
Башкы медайым. Саламаттыкты сактоонун мыктысы. 

Къптъгън сыйлыктардын ээси. 
 
Эмгек жолуё медсестра болуудан, 
Башталган да, сенин алтын колуёдан. 
Канчалаган мында келген адамдар, 
Сакайышып кетип жатты оорудан. 
 
Тал чыбыктай кезиё анда секелек, 
Эне с\т\ё али оозуёдан кете элек. 
Жаёы гана эми ишти баштаган, 
Къздъп ж\ргън максаттарга жете элек. 
 
К\ндър айга, айлар жылга жалгашып, 
Мезгил улам бир бирине алмашып. 
Билинбестен ътъ берди иш к\ндър, 
Иштей бердиё чарчабастан жол басып. 
 
Ъз ишиёе чын дилиёден берилип, 
Чыга бердиё эл къз\нъ кър\н\п. 
Жылдан жылга ийгилиё къбъй\п, 
К\л\к аттай алдыга оздуё бъл\н\п. 
 
Кылганыёдан тетиктигиё байкалып, 
Мээнетиёдин акыбетин кайтарып. 
Сыйлыктардын ээси болуп къптъгън, 
Ж\ргън\ёд\ кър\п туруп айталык. 
 
Сыйлыктарга жет\\ \ч\н берилген, 
Жандан болбой иш жасоодон эринген. 
К\й\п-бышып иштегениё эл \ч\н, 
Кър\нд\ го аккан маёдай териёден. 
 
Тер агызсаё ийгиликтер жаралат, 
Жакшы жагыё эл ичине таралат. 
Эч убакта жерде калбайт эмгегиё, 
Ишиё \ч\н кылсаё эгер далалат. 
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Иш стажыё отуз алты жыл экен, 
Ар кандайча иш аткардыё сен эчен. 
Иштегенден чарчабадыё, талбадыё, 
Тилеп ж\рд\ё болсо экен деп эл эсен. 
 
Ар убакта эл соолугун ойлодуё, 
Биръълърчъ кайдыгер жан болбодуё. 
Сени далай сый-урматка жеткирди, 
Чын дилиёден къп иш жасап койгонуё. 
 
М\нъз\ё да жакшы экен жайдары, 
Болбос ишке кейий бербей кайдагы. 
Болуусуна иштериёде ийгилик, 
Себеп болот жакшы м\нъз ал дагы. 
 
Келсе дагы эс алуунун убагы, 
Эмгекчил жан иштебестен турабы. 
Ишин с\йгън, элин с\йгън инсандын, 
Жашоодогу бир белгиси бу дагы. 
 
Инженери адамдардын жанынын, 
Кам кър\шът, жетишинче алынын. 
Силерсиёер адамдардын чолпону, 
Жашоо \ч\н чачып турган жарыгын. 
 
Жарык болуп дайым жана бергиле, 
Алкыштарды дайым ала бергиле. 
Адамдарга аёдып келген ажалдан, 
Жеёилбестен дайым аны жеёгиле. 
 
Кулия ъз\ё жаш кезиёден тетиксиё, 
Ошондуктан алдыга озуп кетипсиё. 
Элге кылган ак эмгегиё бааланып, 
Саламаттык сактоонун мыктысына жетипсиё. 
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Къккъзов Эртабылдыга 
Диреткордун орун басары, Саламаттыкты сактоонун 

мыктысы. Къптъгън сыйлыктардын ээси 
 
Эртабылды атыё айтып тургандай, 
Иш жасайсыё кыналбай да буйдалбай. 
Жетиптирсиё орунбасар орунга, 
Алла сага атайылап сунгандай. 
 
Эмгек жолуё санэпидстанциядан башталып, 
Кыйла жылдык иш тажрыйбаё коштолуп. 
Ъйдъ карай даражага кътърд\, 
Ийгиликтер имерилип топтолуп. 
 
Атыёа затыё дагы жарашкандай, 
Суктанып баары сени карашкандай. 
К\ндър да учкан куштай ът\п жатат, 
Жашоого жаёылыкты тараткандай. 
 
Атыё жакшы баатырдын атын алган, 
Ар дайым ишиё \ч\н к\й\п-жанган. 
Чарчоону чаалыгууну сезип койбой, 
Иште да боло бергин дайым балбан. 
 
Къп болсо эр жигиттер эл четинде, 
Айтылат болушат деп жоо бетинде. 
Оору да адамдарга жоодон жаман, 
Ооруну айыктыруу турсу эсинде. 
 
М\нъз\ё жакшы дешет токтоо тарткан, 
Адамды арылтасыё канча дарттан. 
Жолдоруё ачык болсун, шыдыр болсун, 
Алдыга кадам таштап сен бараткан. 
 
Алдыга кадамыёды таштай бергин, 
Жакшылык, ийгиликке баштай бергин. 
Элиёе чын дилиёден кызмат кылып, 
Элиёдин ишеничин актай бергин. 
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Чыккан соё директоруё эс алууга, 
Аракет кыла бергин сен калууга. 
Аянбай кызматыёды къргъзъ бер, 
Агаёдын ордун басып сен барууга. 
 
Ъз\ёдън улуулардын \лг\с\н ал, 
Ишиёден айкындыкка жолуёду сал. 
Элиёдин алкыштарын алуу менен, 
Боло бер жубайыёа с\йк\мд\\ жар. 
 
Жасаган эмгектериё текке кетпей, 
Жалкоо деген жаман ат кууса жетпей. 
Саламаттык сактоонун эё мыктысы, 
Деген наам берилди эмгекти эстей. 
 
Жакшы деген жакшы атты ала бергин, 
Алдыга кадам ташатп бара бергин. 
Жоргоёду таскактатып тизгин тартпай, 
Келечек даёгыр жолго сала бергин. 
 
Даёгыр жол бийиктикке алып чыксын, 
Къргъндър ураалаган \н\ёд\ уксун. 
Жашоонун оош кыйыш мезгилине, 
Утулба, иштериёде дайым уткун. 
 
 

Кадырова Зояга 
Эндокринолог дарыгери,  

Саламаттыкты сактоонун мыктысы.  
Къптъгън сыйлыктардын ээси 

 
Он беш жыл наристелер эне кылып, 
Андан соё улам ула алга жылып. 
Жаралып иштериёде ийгиликтер, 
Ар дайым секин гана с\йлъп сылык. 
 
Кыйын иш отуз беш жыл эмгек эткен, 
Канчалар тилегине жетпей кеткен. 
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Билгенге бул деген съз, бир чоё ъм\р, 
Жараткан атаа кылган адам жеткен. 
 
Ичинде бул жылдардын ойлоп турсаё, 
Баарына къз чаптырып къё\л бурсаё. 
Сан жеткис, эсеп жеткис иштер б\тт\, 
Элестейт къз алдыга къз\ё жумсаё. 
 
Эл \ч\н кызмат кылуу кандай кыйын, 
Ишиёде жума сайын болуп жыйын. 
Талкалап иши начар болгондорду, 
Алууда оёой эмес айлык тыйын. 
 
Ушундай болуу менен к\ндър ътът, 
Изденген ийгиликке дароо жетет. 
Сен дагы жан аябай изденипсиё, 
Кантсе да ийгиликтин болгону эсеп. 
 
Мына ошол ийгиликке жет\\ \ч\н, 
Жумшалат ъз\ёдъг\ болгон к\ч\ё. 
Иштесем эл алкышын алып деген, 
Ъз\ёъ чыгарасыё шундай б\т\м. 
 
Иштедиё чарчабастан к\ндъп-т\ндъп, 
Ът\пт\р отуз беш жыл ър\к г\лдъп. 
Ар дайым ийгиликке шыктандырып, 
Сыркоону сакайсын деп сылык с\йлъп. 
 
Тъг\пс\ё мээримди канча адамга, 
/йрънбъй биръълърд\ алдаганга. 
Ак с\йлъп ак кызматыё жасап ж\рд\ё, 
Ш\г\р деп терс иштерге барбаганга. 
 
Максатыё элиё \ч\н кызмат кылуу, 
Жетишип ийгиликке алга жылуу. 
Бир гана ойлогонуё ошол болчу, 
Чарчабай чаалыкпастан тике туруу. 
 
Кездешкен кыйындыкты жеёип чыкты, 
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Элиёден ат кътърг\с алкыш уктуё. 
Убакыт учкан куштай ътсъ дагы, 
Утулбай диргирленип баарын уттуё. 
 
Иштесеё ж\ръг\ёдън дилгирленип, 
Ийгиликтин сырларын билгиё келип. 
Ж\рд\ё далай мезгилдер т\йш\ктън\п, 
Ушул Зоя иш билги келип делип. 
 
Иш билгилик жагыё менен, 
Жан экенсиё жан сиёдим пейлиё кенен. 
Наалат албай ар дайым алкыш алат, 
Ар убакта берилип элим деген. 
 
Ооругандын оорусун дароо тапкан, 
Ишиё менен м\нъз\ё элге жаккан. 
Эл адамы экенсиё элин с\йгън, 
Иши менен дайыма кадыры арткан. 
 
Ийгиликтин изденген натыйжасы, 
Сыйлыктарга жеткирди ал да жакшы. 
Канчалаган мээнеткеч ъз\ёдъйлър, 
Арыбас мээнетинен озур тапты. 
 
Алкышка арзыганыё озур ошол, 
Наалаттуу ишти кылган болот осол. 
Саламаттык сактоонун мыктысына, 
Жеткениё билген жанга тоодой опол. 
 
Дагы эле чарчабастан, чаалыкпастан, 
Иштей бер жаёылардан калышпастан. 
Урматтап сыйлап турсун кутман элиё, 
Алкышын айтып сага карыш бассаё. 
 
 



 172 

Айдаров Эргешке 
Жогорку даражадагы къз дарыгери,  
Саламаттыкты сактоонун мыктысы.  

Къптъгън сыйлыктардын ээси 
 
Эки къз\ё адамзаттын чырагы, 
Жан эргиткен жашоодогу ынагы. 
Эгер адам эки къз\ болбосо, 
Жашоо кыйын кантип чыдап турары. 
 
Адам дагы жанган эки шам чырак, 
Жашооёду жарык кылат жаркырап. 
Къзд\н ошол шам чырагын  жагууга, 
Эргеш дайым чын дилинен ынтылат. 
 
Эмгек жолуё Таш-Към\рдън башталып, 
Ийгиликтер эшигиёе баш багып. 
Улам сени алды жакка с\ръд\, 
Жакшы иштъъ жадыбалдай жатталып. 
 
Къздър\н\н ъчпъсъ экен жарыгы, 
Ал жеткенче аябадыё жаныёы. 
Ким болсо да бирдей къздъ карадыё, 
Мейли жашпы, мейли болсун карыбы. 
 
Аткарыпсыё хирургдук милдетти, 
Адамдардан тазалоого илдетти. 
Кыйла мезгил ак кызматты аткарып, 
Элиё \ч\н пешенеёден тер кетти. 
 
Андан дагы ъзгърт\пс\ё ишиёди, 
Окутуучу болуу \ч\н б\т\мд\. 
Чыгарыпсыё максат коюп алдыёа, 
Жетекчилер ага дагы т\ш\нд\. 
 
Мына ошентип жылдар жылга уланып, 
Ар кыл иште, иштегениё бул анык. 
Акырында къзгъ болуп дарыгер, 
Иштъъдъс\ё ъз ишиёе кубанып. 
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Ар бир адам танадп алган кесибин, 
Жандай с\й\п, ачат жашоо эшигин. 
Урмат-сыйга къп алкышка бълъд\, 
Сенин дагы ъз\ё с\йгън кесибиё. 
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/й-б\лъл\к дарыгерлер тобуна 
 
Кошулупсуё ишиё чыгып оёуна, 
Адамдарга дайым жасап жакшылык, 
Алар \ч\н жарык нуру болууга. 
 
Эч биръън\н шам чырагы ъчпъс\н, 
Жанып дайым ън\п-ъс\п къктъс\н. 
Адамдарга эё бир керек эки къз, 
Толтура албайт бир м\чън\н бъксъс\н. 
 
Къздър менен тил табышкан адамдар, 
Къздър менен дил табышкан адамдар. 
Къз болбосо кызыгы жок жашоонун, 
Къз болбосо кадамдалбайт кадамдар. 
 
Эргеш элдин шам чырагы боло бер, 
Ишиё менен эл сынына толо бер. 
Эмгегиёден ыйгарылган сыйлыктын. 
Эч бактылуу ээси гана боло бер. 
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Нуруева Кундузга 
Мээрбан эже,  

Къптъгън сыйлыктардын ээси 
 
Эл \ч\н эмгек кылуу жакшы дедиё, 
Дарыгер эли-журттун бакты дедиё. 
Шаарга окуу \ч\н жънъп кеттиё, 
Орундап балалыкта айткан кебиё. 
 
Къптърдъй окуу жайды б\т\п келдиё, 
Соолугун кароо \ч\н кутман элдин. 
Эшигин сага ачып оорукана, 
Чыбыктай мезгилиёден эмгектендиё. 
 
Иштедиё чарчабастан к\ндъп-т\ндъп, 
Ар дайым шериктерди алга \ндъп. 
Жакшы иштеп алкыш алып кел\\дъс\ё, 
Къгъргън дарак сымал г\лдъп-б\рдъп. 
 
Артылып тажрыйбаё жылдан-жылга, 
Жакшы деп толо бердиё Кундуз сынга. 
Ийгилик имерилип келе берди, 
Салгандай кулагыёа к\м\ш сырга. 
 
Сыркоонун къё\лдър\н оорутпадыё, 
Керилип кээ биръъдъй оолукпадыё. 
Баарына сылык сыпаа с\йлъъ менен, 
Ишиёде каршылашка жолукпадыё. 
 
Келесиё иштериёди так аткарып, 
Жакшылар катарына сен катталып. 
/з\р\ кайтарылып маёдай тердин, 
Ар дайым алкыш алып, сен макталып. 
 
Ишиёден алкыштарга жеткендигиё, 
Алдыга таскак уруп кеткендигиё. 
Ъз\ёд\ эл алдында бийик кылган, 
Чаалыкпай чын дилиёден алган билим. 
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Жарышта ким алдыга озуп чыкса, 
Элинен жакшы деген кебин укса. 
Мына ошол эё бактылуу жашоосунда, 
Ж\ръг\ с\й\н\чтън толкуп турса. 
 
Чаалыкпас отуз жылдык эмгек жолуё, 
Кыйлага жетиптир го сунган колуё. 
Акыры дарыгерлер тобуна ът\п алдыё, 
Ишке ашып ойлогон максат оюё. 
 
 

Таёатарова Калб\гъ 
№5 \й-б\лъл\к дарыгерлер тобунун жетекчиси,  
\й-б\лъл\к дарыгер, Саламаттыкты сактоонун 

мыктысы. С.С.министрлигинин, областтын,  
райондун АЧСВнын  сыйлыктарынын ээси 
 
Токтогулдан тандап келген т\гъй\ё, 
«Таалайым деп таттуу ъм\р с\ръй\н»- 
Тал чыбыктай солкулдаган кезегиё, 
Нур тамылжып, нурга толгон г\л ъё\ё. 
 
Той жасалып, тойдун к\н\н белгилеп, 
Аралдыктар жаёы келин келди деп. 
Чын дилинен тосуп алып ъз\ёд\, 
«Жарыё менен бактылуу бол Калб\»-деп, 
Ак батасын беришкенин силерге 
Аёыз кылып айтылууда ушул кеп. 
 
Андан бери отуз алты жыл ът\п, 
Солкулдаган жаштык жалын к\н кетип. 
Уул \йлъп, кыз чыгарып азыр сен, 
Олтурасыё неберелерди терметип. 
 
Дарыгерлик тандап с\йгън кесибиё, 
Оорукана сага ачты эшигин. 
Ошондо эле дароо къзгъ байкалды, 
Тыкылдаган ишке дилгир тетигиё. 
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Эмгек жолуё жаш балдардын  
врачынан башталган 
Мына ошондон алдыга карай  
чоё кадамдар ташталган. 
 
Къръ къръ късъм болот дегендей, 
С\йлъй, с\йлъй чечен болот дегендей. 
Бара-бара иштин жолун т\ш\н\п, 
Иштеп жаттыё с\рдъбъй да кебелбей. 
 
Кыйла жылдар балдар менен алыштыё, 
Оорусуна шыпаа издеп жарыштыё. 
К\н\-т\н\ ажал менен арбашып, 
Кээ к\ндър\ чебелектеп чалыштыё. 
 
Кыйындыкты жеёип жаттыё тайманбай, 
Аёдып келген шум ажалга алданбай. 
Ата-энелер алкыштарын айтышат. 
Жаёы гана «чоё мелдештен баргандай». 
 
Ата-энеге бала кымбат баарынан, 
Тегеренип, теё айланып агынан. 
Ж\рът байкуш ата-энелер тилешип, 
Балдарынын чыга албастан жанынан. 
 
Андан кийин иш орунуё ъзгърд\, 
Угуп калдык элден жакшы създърд\. 
Ишин билген жакшы келин экен деп, 
Караттырдыё канчалаган къздърд\. 
 
Иш стажыё отуз алты жыл болуп, 
Эл журтуёдун купулуна сен толуп. 
Жигер менен иштеп ж\рд\ё элиёе, 
Чымырканып жалкоолукту сен коюп. 
 
Басып ъткън бул жылдардын ичинде, 
Ийгиликтер къп жаралды ишиёде. 
Ийгиликтен ыйгарылган сыйлыктар, 
Эмгегиёден келип чыккан т\ш\м де. 
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Эмгектенип дагы алдыга жылыпсыё, 
/й-б\лъгъ дарыгерлик кылыпсыё. 
Башчы болуп \й-б\лъл\к чоё топко, 
Иштериёден кыйлага эле тыныпсыё. 
 
Ким эгерде ишке койсо ышкысын, 
Чарчоо билбейт, жазбы,к\зб\ кышкысын. 
Ак иштеген, ак мээнеттин к\ч\нън, 
Алыптырсыё дарыгердин мыктысын. 

 
 

Жакыпова Сажидага 
/й-б\лъл\к дарыгерлер тобунун мед айымы. 

Жогорку даражадагы мээрбан эже, 
 Саламаттыкты сактоонун мыктысы.  

/й-б\лъл\к дарыгерлер тобунун медайымы. 
 

Сен да анда жаш келинсиё, 
Къпт\н бири катары. 
Иши менен алкыш алып, 
Алыс чыккан атагы. 
 
Адамдарга сугуё артып, 
«Мен да ушундай болсом» деп. 
Жакшы иштеп ар убакта, 
Купулдарга толсом деп. 
 
Ъз алдыёа максат коюп, 
Ж\ргън кезиё солкулдап. 
Андан бери къп жыл ътт\, 
Ийгиликтер келсин деп. 
 
Эмгек жолуё бъл\мдърдън, 
Сестрадан башталган. 
Текилдеген жан элеё сен, 
Кайратынан таш жанган. 
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Ийгиликтер кайдан болсун 
Ишке къё\л койбосоё. 
Чын дилиёден иштептирсиё, 
Ъз ишиёе берилип. 
Ар убакта алкыш алдыё 
Сажида жакшы дедирип. 
 
Алкыш създър алып келди, 
Иштериёе ийгилик. 
Ийгиликтин болгондугу, 
Турат къпт\ билдирип. 
 
Ъз ишиёде иштептирсиё, 
Жалкоолукка жанашпай. 
Туура жолду тандап алдыё, 
Т\з жолуёдан адашпай. 
 
К\ндър ът\п, жылдар жылып, 
Отуз беш жыл болуптур. 
Эли \ч\н зирек келин, 
Къп иш жасап коюптур. 
 
Бара бара жыл айланып, 
Ъзгърт\пс\ё ишиёди. 
/й-бъл\лк топко ътт\ё, 
Аябастан к\ч\ёд\. 
 
Талыкпастан иштъъдъс\ё, 
Дарыгерлер тобунда. 
Канчалардын ъм\р шамы, 
Сенин гана колуёда. 
 
Чаалыкпастан ак эмгегиё, 
Бийиктикке кътърд\. 
Сыйлыктардын ээси болуп, 
Ъз милдетиё ътълд\. 
 
Алгылыктуу ишиё менен, 
Купулдарга толупсуё. 
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Дарыгерлер тобунун сен, 
Медайымы болупсуё. 
Ташыркабай таскак уруп, 
Алдыга озуп кете бер. 

 
 

Жакыпбаева Айсулууга 
Жогорку даражадагы дарыгер,  

саламаттыктык сактоонун мыктысы. 
 

Жакшы тура тандап алган кесибиё, 
Търъткана ачты сага эшигин. 
Чын дилиёден иштеп калдыё берилип, 
Бул жерде экен терип жеч\ насибиё. 
 
Ыёаалаган \н\н угуп баланын, 
С\й\н\чтън жарк дей т\ш\п кабагыё. 
С\й\нд\р\п к\т\п турган т\гъй\н, 
Жакшы эле деп аялынын кабарын. 
 
Айтып чыгып, с\й\нч\с\н алууга, 
Шашыласыё чънтъг\ёъ салууга. 
Кам къръс\ё тез арада жакшыртып, 
Эсен-аман \йлър\нъ барууга. 
 
Жакшы болсо эне бала дени сак, 
Мына ошондо болот сенин ишиё так. 
Ишин тактап иши жакшы болгонго, 
Ар убакта айтат алкыш ырахмат. 
 
Чарчадым деп чаалыктым деп койбодуё, 
Бассаё турсаё энелерди ойлодуё. 
Ыйгарылган сыйлыктардан кър\нът, 
Элиё \ч\н кандай иштеп койгонуё. 
 
Бара-бара иштен жакшы такшалып, 
Калдыё кыйла алкыш алып макталып. 
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Аткарылган алгылыктуу иш \ч\н, 
Жакшылардын катарына катталып. 
 
Ж\ръ бердиё ардакталып ар убак, 
Мезгил ът\п, жаштык улам нарылап. 
Иштин нугун буруп койдуё башкага, 
Кундуз чачты аралады ак бубак. 
 
/й-б\лъл\к дарыгердин тобуна, 
Сен да кирдиё иштъъ келип оюёа. 
Кайраттанып иштеп калдыё камыкпай, 
Иш тизгинди кармап алып колуёа. 
 
Кызмат кылып келатасыё элиёе, 
Чын къё\лдън чын ж\ръктън бериле. 
Сага келип, сен караган сыркоонун, 
Жашап жатат, дем кошулуп демине. 
 
Кокусунан калбайын деп жаёылып, 
Къё\л коюп карайсыё сен камыгып. 
Чын ж\ръктън алкыштарын айтышат, 
Оорусунан кеткендери айыгып. 
 
Жаш келиндей кайраттуусуё тетиксиё, 
Айсулуу сен акыл жактан жетиксиё. 
Саламаттык сактоонун мыктысына, 
Ак эмгектен къп мээнеттен жетипсиё. 
 
Дагы далай алкыш ээси боло бер, 
Эмгек менен эл сынына толо бер. 
Эл ичинде ак эмгегиё бааланып, 
Жакшы деген ыйык атка коно бер. 
 
Эстебейсиё эс алууга чыгууну, 
Ойлоносуё элге кызмат кылууну. 
Оорусунан айыгышса экен деп, 
Урматтайсыё кич\\ менен улууну. 
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Жалалов Нурмаматка 
/й-б\лъл\к дарыгерлер тобунун клиникалык  

жетекчиси, аажы, АОнун депутат,  
Саламаттык сактоонун мыктысы, 

 къптъгън сыйлыктардын ээси 
 
Эмгек жолуё сыныктардан башталып, 
Жол уланып алдыга кадам ташталып. 
Тыным албай эмгектенип келесиё, 
Кър\н\кт\\ къп иштерди аткарып. 
 
Кайсыл жери сынып дароо келгенге, 
Шашыласыё жардамыёды бергенге. 
Бар к\ч\ёд\ аябадыё элиёден, 
Жакшы болгун Нурмаматтай делгенге. 
 
Бети курусун бир м\чъс\ сынгандын, 
Чыгат дароо бир к\ндъ эле жыргалдын. 
Азаптары къз алдыёа кър\н\п, 
Мусаапырлык к\нд\ тартып тургандын. 
 
Каны азга кан бер\\ч\ жеринде, 
Ж\ръг\ёд\ толтуруп сен мээримге. 
Башчы болуп иштеп жаттыё кебелбей, 
Жакшы иш жасоо бар экен го дээриёде. 
 
Ал иш менен кыйла жылдар кармаштыё, 
Андан кийин иш ордуёду алмаштыё. 
Ът\п алып, \й-б\лъл\к дарыгердин тобуна. 
Жакшылыктын туусун кармап жандаштыё. 
 
Иш стажыё отуз эки жыл болуп, 
Эл журтуёдун купулуна сен толуп. 
Эмгек кылып келе атасыё чын дилден, 
Баскан жолуё, келечегиё кеё болуп. 
 
Эне кымбат, эне ыйык баарынан, 
Энелерди жакшы сыйлоо жагынан. 
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Артта калбай, апакеёди Аажыга, 
Алып барыпсыё бул да жакшы абыдан. 
 
Азыр болсо эки тизгин бир чылбыр, 
Иш жасайсыё кармап алып колуёа. 
Жетекчилик кылып келе жатасыё, 
/й-б\лъл\к дарыгерлер тобуна. 
 
Саламаттык сактоонун мыктысына жеткениё, 
Элиё \ч\н сансыз эмгек эткениё. 
Дагы далай иштей бергин чарчабай, 
Ушул менен б\тпъйт сенин чектериё. 
 
Ак эмгектин кайтарылып \з\р\, 
Иштериёдин жакшы болуп т\ш\м\. 
Сыйлыктардын ээси болдуё къптъгън, 
Эл-журтуёдан аябастан к\ч\ё\. 
 
Элдин ж\г\н кътърът деп ишенип, 
Бир добуштан депутатка шайлашты. 
Ъкмът менен элге элчи болууга, 
Оор ж\кт\ моюнуёа байлашты. 
 
Элдин ж\г\н кътъргън эр жигиттен боло бер, 
Ишиё менен аткарган купулдарга толо бер. 
Эмгектенип эринбестен дайыма, 
Алыс жакка чуркаган к\л\к атка коно бер. 
 
 

Эгембердиев Махамматабытка 
Невропатолог, нарколог 

 
Кычыраган жигиттиктин маалында, 
Ъз\нчъ бир доору бар анын да. 
Жаёы гана б\т\п келип окууну, 
Иштеп калдыё жаш балдардын алдында. 
 
Эмгек жолуё жаш балдардан башталып, 
Андан кийин алдыга кадам ташталып. 
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Ийгиликти издеп гана жънъд\ё, 
Жакшы иштъъгъ камчыланып аттанып. 
 
Элиё \ч\н аянбастан к\ч\ёд\, 
Жакшы кылып алуу \ч\н т\ш\мд\. 
Къё\л коюп ъз ишиёе берилип, 
Иштеп жаттыё чыгарып сен б\т\мд\. 
 
Бала деген ата-эненин бактысы, 
Бала деген \й-б\лън\н ачкычы. 
Оорубастан бала болсо дени сак, 
Жашоодогу утуштун эё башкысы. 
 
Балдар менен шаёга толот \й\б\з, 
Балдар менен жакшы ътът к\н\б\з. 
Балдар биздин жашоодогу бактыбыз, 
Балдар биздин аёкып турган г\л\б\з. 
 
Бара-бара ъзгърт\п иш орунду, 
Жакшыртууга бел байлап баш ооруну. 
Иштеп калдыё берилип чын дилиёден. 
Алкыш алып алдыга теё болууну. 
 
Издендиё ийгиликтин болоруна, 
Канткенде эл сынана толоруна. 
Чарчабай, чаалыкпастан иштей бердиё, 
Колуёа бакыт кушу коноруна. 
 
Кээ биръъ нерви чарчап, башы ооруп, 
Кээ биръъ аркасынан ажал тооруп. 
Келишет жан соогалап шыпаа издеп, 
Аларды турасыё сен дайым кооруп. 
 
Берилип кетпесин деп наркоманга, 
Бересиё жардамыёды сен аларга. 
Эл \ч\н мына ушундай кызмат кылып, 
Келесиё камкор болуп бардыгына. 
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Эл \ч\н кызмат кылуу кандай жакшы, 
Элинен алкыш алуу андан бакты. 
Канчалар сага окшоп иштегендер, 
Эринбей эмгегинен баар тапты. 
 
Сен дагы ошондойдун бири болдуё, 
Ар убак жакшы ишиёден сынга толдуё. 
Алдыда таскак уруп баратасыё, 
Жакшысын тандап алып эки жолдун. 
 
Ылайым жакшы жолдон адашпагын, 
Биръъгъ утур тетир карашпагын. 
Ар дайым алкыш менен сынга толсун, 
Жалкоодон жаа бою кач жанашпагын. 
 
 

Алтынбекова Элмирага 
«Медигос» \й-б\лъл\к дарыгерлер борборунун  
№1 саламаттык сактоонун мыктысы, къптъгън 

сыйлыктардын ээси 
 
Т\ст\\дън т\ё\лбъ дейт кыргыз элде, 
Ошол т\с бар экен го сиёдим сенде. 
Маёкайтып с\рът\ёд\ тартар элем, 
Сыйкырдуу кисти болсо эгер менде. 
 
Жолдопсуё жашооёдо ата жолун, 
Жакшылык адамдарга жасоо оюё. 
Ойлогон максат-тилек орундалып, 
Ачылып келечекке басар жолуё. 
 
Окууну ойдогудай б\т\п келип,  
Элмира иштеринде тыкан делип. 
Жаштык, жигер к\ч менен иштеп калдыё, 
Сыркоолорго чын дилден жардам берип. 
 
Он беш жыл Кара-Ташта иштептирсиё, 
Эмгектен ак наныёды тиштептирсиё. 
Ар дайым оё жол жакка басуу менен, 
Элмира эл оозунан т\шпъпт\рс\ё. 
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Элинен алкыш алган кандай жакшы, 
Эл \ч\н кызмат кылуу ал да бакты. 
Элине къзгъ илинер иш кылбаса, 
Жарашпай калганга окшойт ага такты. 
 
Ишиёе шайкеш келип, шайырлыгыё, 
Врачтын кызы экенсиё дайындыгыё. 
Шайырдын м\нъз\нън билсе болот, 
Ар дайым бардык ишке кайылдыгын. 
 
Кыскасы ийгиликтер коштоп сени, 
Сыйлыктын далайына жеткиргени. 
Кър\н\п къз алдыга келип турат, 
Жашоого жылдан жылга кеч киргени. 
 
Иштедиё жаштык жигер жалын менен, 
Ж\ръктъ согуп турган каныё менен. 
Сыркоону скайтууга бел байладыё, 
Керект\\ укол менен дарыё менен. 
 
Ъз\ёъ шыпаа издеп канча адамдар, 
Келишет къз чачырап къп жарандар. 
Бересиё колдон келген жардамыёды, 
Бардыгы оорусуна чабармандар. 
 
Жънъйс\ё шаша-буша жумушуёа, 
Ш\г\рл\к келтиресиё шунусуна. 
Жооптуу ишиё себеп, ар к\н сайын, 
Эртелеп таттуу уйкудан турушуёа. 
 
Дарыгер татаал кесип билген жанга, 
Келишет ъз\ёърдън издеп арга. 
Дартына шыпаа таап сакайттырып, 
Сакайтып кошосуёар араёарга. 
 
Ак батасын беришет сакайгандар, 
Дартынан айыгышып какайгандар. 
Ар дайым чымырканган талбас эмгек, 
Ишиёдин натыйжасын кошо бермек. 
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Саламаттык сактоонун мыктысы деп, 
Бул наам ъз\нчъ эле кайдан келмек. 
 
Иштей бер дагы далай элиё \ч\н, 
Барында жалындаган жаштык к\ч\ё. 
Эсепсиз эл алкышын ала бергин, 
Чыгарып иштериёден шундай б\т\м. 
 
 

Кадырова Шарипага 
Жогорку даражадагы мээрбан эже. 

 
 Эмгек жолун търът \йдън башталып, 
Ийгиликтер имерчиктеп баш багып. 
Жыйырма жыл билинбестен ът\пт\р, 
Шарипакан кандайсыё деп каш кагып. 
 
Камкор болуп бала менен энеге, 
Начар иштеп калбайын деп жемеге. 
Ъз ишиёди так аткарып келесиё, 
Жакшы съзгъ жандаш болуп деги эле. 
 
Ишке келдиё солкулдаган куракта, 
Талап катуу, мына ошол убакта. 
К\н\-т\н\ тыным албай иш кылып, 
Кечиккенде турат элеё суракта. 
 
Буйрук болсо моюн бурмай жок эле, 
Адамдардын меделери ток эле. 
Бир-биринин съз\н угуп баарысы, 
Бир-бирине араздашмай жок эле. 
 
Търът \йд\ байырладыё жашыёдан, 
Далай иштер ъткън чыгар башыёдан. 
Ъз ишиёе чын дилинен берилген, 
Жан экенсиё Шарипа сен асылжан. 
 
Род келет эки къз\ чачырап, 
Анда сенин уйкуё дароо ачылат. 
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Эё кыйыны т\н\ келген роддор, 
Бир заматта таттуу уйкуёду качырат. 
 
Чуркайсыёар келген търъп алганча, 
Къп учурда таё супасын салганча. 
Ж\ръс\ёър сыркоо менен алышып, 
Жылдыз тарап, таё агарып калганча. 
 
Мына ушундай търът \йдън т\йш\г\, 
Тынымы жко иштейт дайым к\н-т\н\. 
Жыйырма жыл иштептирсиё талыкпай, 
Кээде таап, кээде унутуп к\лк\н\. 
 
Андан кийин ъзгърт\пс\ё ишиёди, 
Азайганын сезген сымал к\ч\ёд\. 
/й-б\лъл\к дарыгерлер тобуна, 
Жылып кеттиё къп окшойт деп т\ш\мд\. 
 
Иштеп калдыё мына келип талыкпай, 
Ъс\п чыккан жаштардан да калышпай. 
Алган наам, сыйлыктарыё берилген, 
Кандайлыгын иштин турат аныктай. 
 
Дагы далай алкыштарды алгын да, 
Иштей бергин жазбай ушул калбыёда. 
Эс алууга чыккан кезде ошондо, 
Сенден жакшы издер калсын артыёда. 
 
Эмгек стаж отуз беш жыл болгонун, 
Ишиё менен эл сынына толгонуё. 
Экрандай къзгъ даана кър\н\п, 
Тургандыгын ийгилик деп ойлогун. 
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Шанаева Суусарга 
«Медигос» \й б\лъл\к дарыгерлер борборунда  

кадрлар бъл\м\н\н башчысы, къптъгън  
сыйлыктардын ээси, 

саламаттык сактоонун мыктысы. 
 
Жакшынын ж\з\ дайым жаркылдаган, 
Жакшыга създър калбайт айтылбаган. 
Шумкарга бастырса да жумурткасын, 
Каргадан карга чыгат каркылдаган. 
 
Атыёа затыё дагы жарашыптыр, 
Суктанып канча жандар карашыптыр. 
Суусардай сулуу келин алсак дешип, 
Къргъндър къз артышып самашыптыр. 
 
Търк\н\ё тект\\ жерден баары билет, 
Айтышып ж\ръг\нън жакшы тилек. 
Окутуп дарыгерлик окуу жайын, 
Коюшту адам бол деп алга с\ръп. 
 
Аталган окуу жайын б\т\ргън соё, 
Алдыёда к\т\п турду максатыё чоё. 
Ъзгъндън эмгек жолуё башталды да, 
Кадамыё алды къздъй ташталды оё. 
 
Ошондон талыкпастан эмгектендиё, 
Турмуштун кыйындыгын кошо жеёдиё. 
Кабагым кашым дебей бир калыпта, 
Ж\рд\ё сен алкышына арзып элдин. 
 
Арбашып ажал менен к\н\-т\н\, 
Ачылса сыркоолунун ъм\р г\л\. 
Чын дилден алкыштарын айтып сага, 
Аллага жет\\ менен алсыз \н\. 
 
Ийгилик коштоп ж\рд\ ар убакта, 
Жигерд\\ иштеп жаттыё жаш куракта. 
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Алдыга кадам таштап жыла бердиё, 
Алкыштар ээрчип алды булл убакта. 
 
Жасалган эмгектериё эске алынып, 
Ъз\ёъ жакшы деген ат тагылып. 
Къптъгън сыйлыктардын ээси болдуё, 
Жалкоолук жолой албай ал багынып. 
 
Т\шт\ё сен ъз ишиёдин ышкысына, 
Чаалыкпай жай саратан, кышкысына. 
Аарыбас ак мээнетиё баасын алып, 
Жеткирди саламаттыкты сактоонун мыктысына. 
 
Колуёа кармаган соё \ч тизгинди, 
Дароо эле кандайыёды ал билгизди. 
Ийгилик ар к\н сайын сени жандап, 
Алыска чуркай турган ат мингизди. 
 
К\л\г\ё ташыркабай чуркай берсин, 
Элдериё урматтоочу кызы сенсиё. 
Жараткан ден-соолугуё чымыр кылып, 
Амандык жамандыкты дайым жеёсин. 
 
 

Чоёмурунова Батмага 
/й-б\лъл\к дарыгерлер тобунун эсепчиси. 
 
Эё алгач агартууда эмгектенип, 
Ж\рд\ё\з жакшы иштеп сергектенип. 
Чын дилден жигер мене ниш аткарып, 
Акыры ийгилигин бермек делип. 
 
Суукта к\н суук деп \ш\п калбай, 
Ысыкта ысыдым деп к\й\п жанбай. 
Баарынын эсептерин так аткарып, 
Келатасыз чаалыгып чарчап калбай. 
 
Отуз жыл ойлогонго оёой эмес, 
Кър\нът къз алдыга ар кыл элес. 
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Тар кыя, тайгак кеч\\ таштак жолдор, 
Сынады канчалаган ашуубелес. 
 
Баарына туруктуулук сабыр менен, 
Туруштук берип анан иштеп келген. 
Ийгилик секин-секин имерилип, 
Иштеги кыйындыктын баарын жеёген. 
 
К\н айга, айлар жылга жалгашылды, 
Ишиёиз башка жака алмашылды. 
Агартуу жаатынан, дарыгерлик, 
Тобунун тизгиндери карматылды. 
 
Чыгарып баардык иштин эсептерин, 
Болтурбай, болуп калчу кесектерин. 
Иштерди так аткарып келатасыз, 
Баарынын жакшы билип эсеп ченин. 
 
Айтылат эмгекчилде чарчоо жок деп, 
Кыргыздын бул макалы эё чындык кеп. 
Чарчабай чаалыкпастан иштей бериё, 
Ийгилик коштоо менен чеке тердеп. 
 
Ак эмгек эч убакта жерде калбайт, 
Ийгилик имерилип ъз\ жандайт. 
Къптъгън сыйлыктарды ала бериё, 
Эмгекти кър\п туруп эли баалайт. 
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Ноокат  райондук аймактык оорукананын 
директорунун орун басары 

Султанов Тынчылыкка 
Къптъгън сыйлыктардын ээси. Саламаттык 

сактоонун мыктысы. 
 

Ден соолугун кароо \ч\н элиёдин, 
Жаш кезиёден ж\рък дегдеп элирдиё. 
Ишке ашып максат тилек ойлоруё, 
Ъз ишиёе чын дилиёден берилдиё. 
 
Ким ж\ръктън чындап с\йсъ кесибин, 
Ийгиликтер ачат ага эшигин. 
Жакшы жактан алкыш алып дайыма, 
Терип жешет алла сунган насибин. 
 
Б\т\п келип ишти алгач баштадыё, 
Оорукана астанасын аттаган. 
Мезгилдериё ж\ргън чыгаар къё\лдъ, 
Чарчоо билбей к\ндъ ишиёе каттаган. 
 
Жылдар жылып, к\л\к аттай тапталып, 
Ъз ишиёди тыкан гана аткарып. 
Ийгиликтер имерилип жыл сайын, 
Эл ичинде ж\рд\ё иним макталып. 
 
Маёдайыёдан акты териё тамчылап, 
Алга карай сен жънъд\ё камчылап. 
Текке кетпей сенин кылган эмгегиё, 
Сыйлыктардын ээси болдуё жаркырап. 
 
Дагы далай максатыёа жете бер, 
Улам алга кадам таштап кете бер. 
Эл алкышын алуу менен ар дайым, 
Ылдый эмес, ъйдъ карай ъсъ бер. 
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ЖЕТИМ КЫЗДЫН АРМАНЫ 
 

Энеден калдым эртелеп  
Ж\рбъд\м элдей эркелеп.  
Мээримин кърбъй эненин, 
Кайгырьш ж\ръм темселеп. 
 
Энеден эрге калганга,  
Ж\ръг\м т\тъп армавда,  
Ар дайым ичтен кашырып,  
Энемди эрге алганга. 
 
Элдердин кър\п энесин,  
Энемдин эстейм элесин.  
Мээримсиз таш боор ъгъйд\н,  
К\н\гъ угам жемесин. 
 
Энелуу кыздар бакшлуу,  
К\н\гъ болот каткыруу.  
Искешип эне жытынан,  
Къё\лдър\н шат кылуу. 
 
Эненин жытын жыттабай,  
Эркимче жатьш уктабай.  
К\н\гъ таап катамды,  
Канымды алат кактабай. 
 
Ъгъйд\н бети курусун,  
Ърттънгън пенде улусун.  
Милдетгей мага тагылган,  
Эртелеп менин турмушум. 
 
Таё атпай эшик шыпырам,  
Жамандайт ъгъй сыртыман.  
Чайларды демдеп даярдап,  
Дасторкон жайып мен турам. 
 
Иш кылсам деле жакпаймьш, 
Атама бирок айтпаймын.  
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Экъън\н курган турмушун, 
Бузулбас жатьш сактаймын. 
 
Къз\мдън к\ч\м чыгарам,  
Кулакты далай бураган.  
К\ндърд\ баштан ъткъргън,  
Кантип мен айгаай туралам. 
 
Аталуу жетим арсар деп,  
Энел\\ жетим эрке деп.  
Туптуура чындык турбайбы, 
Айтылып ж\ргън ушул кеп. 
 
Ълбъс\н кьвдьш энеси,  
Ъртгънът к\й\п денеси.  
Кыздарга атаа болбосун,  
Ъгъйд\н айткан жемеси. 
 
Элчилеп жакшы ж\рбъйм\н,  
Къё\л\м ачып к\лбъйм\н. 
Ажыдаар сындуу ъгъйгъ,  
Кантип мен жакшы с\йлъйм\н, 
 
Уктабай т\ндъ толгоном,  
Келечек к\нд\ ойлоном.  
Каардуу ъгъй эненин  
\н\нън чочуп ойгоном. 
 
Кайгылар ътът башыман,  
Азапты кърд\м жашыман.  
Эч кимге сьфым айта албай, 
Атаман даты жашырам. 
 
Атамды даты аяймын,  
Жакшылык ага санаймьш.  
Чоёойюп калсам элге окшоп, 
Бир шпине жараймын. 
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Агам да мени къп ойлойт,  
Кайдыгер жандан ал болбойт. 
Канетсин байкуш атакем,  
Кулагъш куёцъ ал койбойт. 
 
Эгерде энем калганда,  
Ж\рбъстън минтип арманда. 
Таайравдап ъм\р с\рмъкм\н,  
Таалайлуу болуп жалганда. 
 
Ълбъсъ деймин эч кимдин,  
Атасы менен аласы.  
Кубанып ъм\р ътъс\н,  
Кър\нбъй эч бир капасы. 

 
 

БОЛБОСО ДА БАЙЛЫГЫМ 
 

Мейли менин болбосо да байлыгым,  
Чынжырьша чырмалбаймын кайгыньш.  
Мейли менин болбосо да д\н\йъм,  
Эл ичинде ж\ргън\мъ с\й\нъм. 
 
Алые жакка чыкпаса да атагым, 
 Эл катары орто саар жашадым. 
 Эли журтум билсе болду баркымды,  
Мен да дайым урмат кылам калкымды. 
 
Эл журтума кызмат кылуу тилегим,  
Мен да ошону ж\ръг\мдън билемин.  
Ак караны ажырата ылгаймын,  
Эч биръъгъ кыянатгык кылбаймын. 
 
Ал жеткенче адам атын сактаймын,  
Бир бирине эч убакта сатпаймьш. 
Биръълърд\ алдаганды жек къръм,  
Чындык менен жашаганды эп къръм. 
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Тууралыкка эмне жетсин ар дайым,  
Туура жолдун билип алгьш кандайьш  
Тайгаланып ылдый карай кулайсьщ  
Эгер десеё биръълърд\ алдаймын. 
 
Жалаё алтын болбосо да тиштерим,  
Алга карай жылса болду иштерим.  
Жакшылыкка кубъ болсун къздър\м, 
 Жакшы делсин элден уккан създър\м. 
 
Ар убакта ачык болсун асманым,  
Кыйла жолдун кыйырьш мен баскамын.  
Буурул тартты кундуз кара чачтарым,  
Ж\ръг\мдъ жазыла элек дастаным. 
 
Колдорумда койкоёцосо калемим,  
Эч убакта талыбаса карегим.  
Каж ичинде дайым болсо дарегим, 
Уул-кызым жашоодогу данегим. 
 
Жакшы ырларды жазса болду колдорум,  
Шыдыр болсо баса турган жолдорум. 
Балдар менен базар болсо къргън\м,  
Ишке ашсьш максат тилек ойлорум. 

 
 

АРМАН 
 

Тарбиялап билим берип окуткан,  
Эжекелер мага кымбат кър\нч\. 
Мен да ошондой тарбиячы болсом деп,  
\м\ттън\п кыял чексиз бъл\нч\. 
 
Жаш ж\ръг\м мына ошону дегдеди,  
Максат тилек ошол болчу мендеги.  
Бирок тагдыр буйрубаптыр мага аны,  
Жаратканым тилегимди бербеди.  
 



 197 

Окуйм деген таттуу тилек таш капты,  
Ойлорум да быт-чыт болуп  
сууга акты. Окуй албай калды бирок пешенем,  
Турмуш деген чоё коргондон бак тапты.  
 
\йл\\ жайлуу очор-бачар болсом да,  
Ж\рък чиркин ж\ръ берди арманда.  
Мен суктанган окуучулук кездеги,  
Эжекемдей боло албастан калганга. 

 
 

ЖАШООДОН БИР /З/М 
 

Кээ к\н\ капалуудай кър\нъб\з,  
Кээ к\н\ нъшър болуп тъг\лъб\з.  
Къё\лдър туура келген адамдарга,  
Бадырап тигаш болуп съг\лъб\з. 
 
Кээ к\н\ б\ркъъ тартат кабагыбыз,  
Кээ к\н\ жайнап канат жамалыбыз.  
Жашообуз ът\п жатат эл катары,  
Алдыга арьпп тапггап кадамыбыз. 
 
Кээ к\н\ кабак ачык жайдарыбыз,  
Божурап тегеренет балдарыбыз.  
Азга да кепке даты сабыр кылып,  
Жашоодо жок сыяктуу арманыбыз. 
 
Кээ к\н\ чагылгавдай чартылдайбыз,  
Кээ к\н\ тийген к\ндъй жаркылдайбыз.  
Барта да жокко даты кайыл болуп,  
Турмупггун деёгоинде калкылдайбыз 
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КЪКТЪЙ АЛБАЙ /Ш/Д/М 
 

Къчът кезде къктъй албай б\ч\р\м,  
Кър оокатгын ызгаарына \ш\д\м.  
Эл\\ жаппъш келген кезде белине,  
Талангымдын татыдым мен т\ш\м\н. 
 
Талант деген тек турбастан туйлады,  
Булактардын дарыяга куймагы.  
Кандай гана татаал болгон сыякгуу, 
Табалбастан кыйналды го куйманы. 
 
Байкабастан кырктын чьпып кырына,  
Кеё\л бълд\м жазып жаткан ырыма.  
Ък\н\чт\\ карал коём кээ бирде,  
Сая кеткен жаштыктагы жылыма. 

 
 

ЖАШ БОЙДОН ЖАШАЙ БЕРСЕ 
 

Чакылдап саат жебеси жылган сайын,  
Сездирет ъм\р\мд\н ъткънд\г\н.  
Байкатпай бырыш салып бетгериёе,  
Билгизет мезгил сага ъктъмд\г\н, 
 
Убакыт учкан куптгай алга шашат,  
Уурдап жашгыгынды ала качат.  
Жаппыгыё, к\згъ, кышка алмашылып,  
Кундуздай чачтарынды бубак басат. 
 
К\ндър\ё билинбестен ътъ берет,  
К\й ъткън бул жашоодон кете берет.  
Ичер суу, кърър к\н\ т\гънбъгън,  
Къп жашап тилегине жете берет. 
 
Карылык байкатаастан тушап алат,  
Жанггыгъш эстеп баары кусаланат.  
Мезгилге баш ийбестен адамзаттар,  
Жаш бойдон жашай берсе атаганат. 
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ЖАБЫРКАСА Ж/РЪГ/М 
 

Жаман създън жабыркаса ж\ръг\м,  
Ж\дъъ тартып саргайгансыйт г\л ъё\м.  
Эркелетип балдарымды кубанып,  
Эч нерсени сезбегенсип ж\ръм\н. 
 
Орой съзгъ ооруп калса ж\ръг\м,  
Онтоп коюп, сыр алдырбай ж\ръм\н.  
Оролошуп кър оокатка байланып,  
Бир жигитке бакыйган мен б\лъм\н. 
 
Жакшы съзгъ жибип кетсе ж\ръг\м,  
Жайдар м\нъз бир башкача б\лъм\н. 
Бирде ачуу бирде таттуу турмушта,  
Оомал-тъкмъл, т\рк\н ъм\р с\ръм\н. 
 
Орой създън оолактаса ж\ръг\м,  
Оргуштаган бир башкача б\лъм\н.  
Унутулуп ъткън кеткен баарысы,  
Калыбына келип калат г\л ъё\м. 

 
 

ЖАКШЫ /Й-Б/ЛЪ - БАК-ДЪЪЛЪТ 
 

Жакшы болсо \й-б\лъё  
Бак-дъълъткъ тунганыё  
Бакыт кушу башыёа  
Дайым конуп турганы  
Кедейликтен алыстап  
Бардар турмуш курганыё 
 
Жакшыбодсо алгшыё  
Жашоодо жок арманыё.  
Жакшы болсо балдарыё  
Ата-энеден аянбай  
Берип турат жардамын. 
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Жакшы болсо \й-б\лъё, 
Мейман келет бапырап 
Келген мейман \й\ёъ 
Ырыскыны чакырат 
\йгъ кирген ырыскы  
Жокчулукгу качырат 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё,  
Мартабалуу болосуё  
Элжуртундун дайыма  
Купулуна толосуё  
Урмат-сыйга бълън\п  
Жакшы атка коносуё 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё,  
Дайым шайыр ж\ръс\ё  
Капа-кайгы тартпастан  
Куунак ъм\р с\ръс\ё  
Жакшы \й-б\лъ болууга  
Себеп сенин м\нъз\ё 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё,  
Сарсанаага батпайсыё  
Моюнуна кыйналып  
Турмуш ж\г\н артайсыё  
Жадап жаман жашоодон  
Търк\н\ёъ качпайсыё 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё, 
Чалкып жаткан кълдъйс\ё  
Жаман болсо \й-б\лъё  
Какшып жаткан чълдъйс\ё  
Ъч\п дайым жылдызыё  
Жакшы жашоо кърбъйс\ё 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё, 
Аткарылат иштериё  
Жаман болсо \й-б\лъё  
К\б\лът б\г тиштериё  



 201 

Желим болуп жегениё  
Ирим болот ичкениё 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё,  
Жашоо болот бал каймак  
Дасторкондун бетинде  
Турат даам б\т жайнап  
Казаныёда к\н\гъ  
Бышып турат аш кайнап 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё,  
Кемчили жок жарыйсыё  
Жаман болсо \й-б\лъё  
Чач агарып карыйсыё  
Кеё д\йнъгъ батпастан  
Ъз\ёчъ эле тарыйсыё 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё,  
Жарык тийген к\ндъйс\ё 
Жаман болсо \й-б\лъё  
Ай чыкпаган т\ндъйс\ё  
Калбайын деп уятка  
Маанайы пас с\йлъйс\ё 
 
Жакшы болсо \й-б\лъё,  
Тунук аккан суудайсыё  
Жаман болсо \й-б\лъё  
Жетинбестен куурайсыё  
Кайраттанып калп эле  
Жакшыларды туурайсыё 
 
Мына ушундай замандаш 
Жакшы \й-б\лъ баяны  
Т\ш\н\шсъ бири-бирин 
Эри менен аялы 
Жашообуздунмаёызы  
Келип чыгат аягы 
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Атаа кылсын жараткан  
Жакшы деген \й-б\лъ  
Бардьпъщар жашоодо  
Аман-эсен ж\рг\лъ  
Кайгы-капа тартаастан  
Куунак ъм\р с\рг\ 

 
 

ЖАЙДАК КЕТКЕН ЖЫЛДАРЫМА КАЙГЫРAM 
 

Бала багам тирилик кылам деп ж\р\п, 
Жазылбастан ырлар калды \лг\р\п,  
Жылдар ъп\ айлар ътт\ билинбей,  
Мезгил деген болот тура эё к\л\к. 
 
Мен карасам арт жагымды кылчайьш,  
Иш кър\нбъйт къзгъ басар кылчалык,  
Ъм\рдъг\ ът\п кеткен къп жылдар,  
Арзыбайт го бардьпы бир жылчалык. 
 
Айылдагы мени тааньш билгендер,  
Акын дешсе мен уялып айбыгам,  
Акын болуп жашкы ьцэларды жаза албай,  
Жайдак кеткен жылдарыма кайгырам. 
 
Жакшы жылдар жайдак кетсе токулбай, 
Жакшы ырлар калса даты окулбай,  
Элим \ч\н жаза берем ырымды,  
Карыдым деп мен кайгырьш отурбай. 
 
Ък\нбъй карылыкка жеткенге,  
Ъм\р берип жеткирсе дейм сексенге  
Ък\нгън\м кум жайпаган сыяктуу  
Изсиз болуп ъм\р ът\п кеткенге. 
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