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Директор
Ата Мекенин улуу Ата Мекендик согушта душмандардан коргоп барып, керт
башын тобокелге салып кан жанын аябай кармашып, бирок ойлогон максаты
ишке ашпай, ёзщ коргоп жаткан Ата Мекенине «душман» деген жалаа тагылып,
ёмщрщнщн толугу менен куугунтукта жщрщп тщгёткён, АКШ нын Нью-Йорк
шаарында жашап ёткён атуулу, улуту кыргыз Азамат Алтай (ёз ысымы
Кудайберген Кожомбердиев) болгон.
Колумбия университетинин атактуу китепканасынын Чыгыш бёлщмщн
жетектеп келген, Мщнхендеги «Азаттык» радиосунун кыргыз редакциясын
тщптёгён, алгачкы жетекчиси болгон Азамат Алтай бётён жерде, ёзщнщн
устаранын мизи менен баскан оор тагдырына карабай, туулуп ёскён Мекеним,
кыргыз элим деп, элинин урпактары, келечек муундары жёнщндё кам кёрщп,
элиме бир пайдалуу кызмат кылсам деген тилекти максат кылып, 1995- жылдан –
2003- жылга чейин Жалалабат мамлекеттик университетинин студенттерине 500$
жеке стипендиясын ыйгарып турган.
Университеттин китепканасына ёзщнщн архивдик материалдарын жёнётщп,
китепкананын фондун байытууга ёз салымын кошуп кёмёк кёрсётщп келген
Азамат Алтай жёнщндёгщ маалыматтарды китеп окурмандардын, жалпы
Жалалабат областынын калкынын арасында кеъири жайылтуу щчщн, аны
таанытуу максатында, ЖаМУнун административдик кеъешинин 2002-жылдын 11ноябрындагы чечиминин негизинде, ректордун № 407 буйругу менен ЖаМУнун
китепканасынын алдында Азамат Алтай клубу тщзщлгён.
Клубдун максаты жана милдети :
1.1 ЖаМУнун студенттерине 1995-2003- жылга чейин ёзщнщн жеке
стипендиясын ыйгарып келген, ёз архивдик материалдарын китепкананын
фондуна жёнётщп, фондду байытууга ёз салымын кошкон, ысымы
Кудайберген Кожомбердиев, кыргыз журтуна Азамат Алтай деген ат менен
таанылган адам жёнщндё китеп окурмандар арасында, жалпы калкыбыздын
калыъ катмарына маалыматты кеъири таркатуу жана таанытуу;
1.2 Ата Мекенинен алыста ёмщр кечирген Азамат Алтай аттуу кыргыз тукумунун
катаал тагдыры, улуттун ёзщн-ёзщ аъдашына щлщш кошчу мааниге ээ. Бул –
биздин тагдыр, кыргыз тарыхынын бир щзщмщ экендиги жёнщндё
окурмандар арасында кеъири тщшщндщрщщлёрдщ жщрщгщзщщ;

1.3 Жаштар арасында Азамат Алтайды таанытуучу тарбиялык мааниге ээ иш
чараларды уюштуруу;
1.4 Мекени, кыргыз эли жёнщндё кам кёрщп, аларга кёмёк кёрсётщп келген
Азамат Алтай жана анын тууган- туушкандары менен байланыш кёпщрёсщн
тщзщп, карым-катнашты ёёрчщтщщ;
1.5 Азамат Алтай жёнщдёгщ материалдарды китепкананын фондуна топтоп,
массалык маалымат каражаттары аркылуу эл арасына Азамат Алтай жёнщндё,
клубдун жщргщзщп жаткан жумуштары жёнщндё жайылтуу;
1.6 Азамат Алтай клубунун ишин ёнщктщрщщ максатында Эл аралык жана
Ёкмёттщк эмес уюмдар, массалык маалымат каражттары (радио-телевидение,
газета–журналдардын редакциялары), «Азаттык» радиосу, «Атуулдук коом
коррупцияга каршы укук коргоо борбору» менен байланышты чыъдоо жана
кызматташтыкты кеъейтщщ;
Азамат Алтай клубунун мщчёлёрщ Азамат Алтай абабыз жёнщндё элдин
калыъ катмарына тереъ жеткирщщ щчщн кёптёгён жумуштарды аткарышты :
• ЖаМУда 1995- 2003- жылдар аралыгында окуудагы жана коомдук
иштерде активдщщлщгщн кёрсётё алышкан 250 студент Азамат
Алтайдын стипендианттары.
• ЖаМУнун китепканасында Азамат Алтайдын ёзщнщн жёнёткён
архивинин материалдарынан баалуу фонд уюшулган. 1996-жылдын 26июнунда Азамат Алтай университеттин китепканасына 67 тиркемеден
турган архивинин коллекцияларын жёнёткён:
1.
2.

«Кыргыз маданияты» гезитинин 1967- 1991- жж. 25 даана
тиркемеси.
«Ала- Тоо» журналынын 1957-1991-жж. 42 даана тиркемеси.

• «Туудай бийик туулуп ёскён мекеним,
Жщрёгщмдё дайым ыйык сеземин» деген рубрикада бурч тщзщлгён.
• «Батышта тирдиккен Кыргыз», «Азамат Алтай - ЖаМУда», «Азамат
Алтай- Кудайберген Кожомбердиев» деген тематикада буклеттер
тщзщлщп, Азамат Алтайдын бир тууган жээни Республикалык балдар
клиникалык ооруканасынын административдик болуму боюча башкы
дарыгердин орун басары Турганбаев Тойчубек Жумадилович клубдун
мщчёлёрщ менен тыгыз байланышта. Азамат Алтайдын портрети, щйбщлёлщк сщрёттёрщ жана башка материалдары жээни аркалуу клубка
алынып келинди. «Азамат Алтай» - Кыргыз тарыхынын «бир щзщмщ»
аттуу стенд чыгарылды.
2006-жылдын 23-майында кыргыз элим деп, элинин тарыхын, маданиятын,
кёркём ёнёрщн бщткщл дщйнёгё таанытууда албан эмгек сиъирген Азамат Алтай
Нью-Йоркто дщйнёдён кайтты. 2006- жылдын 31- майында Азамат Алтай

абабыздын Ата Журту Тоъ районунун Бёкёнбаев айылында эскерщщ, аза кщтщщ
митингиси болду.
ЖаМУнун китепканасынын алдындагы Азамат Алтай клубунун 4 мщчёсщ,
«Атуулдук коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун» жетекчиси
Толекан Исмаилованын жана «Азаттык» радиосунун финансылык колдоосу менен
эскерщщ, аза кщтщщ митингисине катышып келди.
Азамат Алтай клубунун ишмердщщлщгщн мындан ары жакшыртуу щчщн Эл
аралык жана ёкмёттщк эмес уюмдар менен байланышты щзбёстён, биргеликте,
белгилщщ публицист, коомдук ишмер, бщт ёмщрщ толугу менен куугунтукта
ёткён Азамат Алтай абабыздын жасаган эмгектерин эл арасында кеъири
жайылтуучу бирден- бир маданий борборго айландыруу,
Азамат Алтайдын жасап кеткен эмгеги качандыр бир мезгилде айтыла
турган ёзщнчё чоъ маселе.

