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Белгилүү окумуштуу, академик Ильяс Ботбаев 

тирүү болгондо үстүбүздөгү жылдын 12 - январында 

90 жашка чыкмак.  

Өткөн кылымдын 70 - жылдарынан кийин 

Кыргызстандын айыл чарбасынын негизки 

тармактарынын бири – кой жана эчки чарбасынын 

өсүп өнүгүүсүн бул адамдын ысымысыз элестетүү 

мүмкүн эмес, себеби Ильяс Махмутовичтин 

күжүрмөн, талыкпаган эмгегинин натыйжасында 

ошол мезгилде өнүкмөк тургай, жоголуп бара жаткан, тагдырдын “өгөй 

баласындай” мамилеге туш болгон жарым кылчык жүндүү кой чарбасы 

кайрадан түптөлүп, жашоого үмүт артып, элибиз тээ алмуздактан бери ээ 

болуп келген жүнү кийим - буюм, эт – майы аш болумдуу болгон койдун 

өндүрүштүк жаңы багыты пайда болду.  

Тарыхка кайрыла турган болсок, алай тукумундагы жарым кылчык ак 

жүндүү койдун жаңы тукумун түзүү иштери жыйырманчы кылымдын 

отузунчу жылдарында башталган. 1934 – жылы Алай өрөөнүндө Бүткүл 

союздук Ленин атындагы айыл чарбасы боюнча илим изилдөө 

академиясынын комплекстүү айыл чарба станциясы уюштурулуп, кийин 

Кыргыз мал чарба илим изилдөө институтунун эксперименттик фермасы 

болуп 1938 – жылы кайра түзүлгөн. Ушул мезгилде гиссар түрүндөгү 

жергиликтүү куйруктуу алай соолуктарын Ростов областынын Пролетарский 

совхозунан алынып келинген уяң ак жүндүү прекос тукумундагы үч кочкор 

менен аргындаштырышкан. Жергиликтүү койлор негизинен кара жана боз 

түстөгү кыска кылчык жүндүү болушкан. 

1940 – жылдан тарта прекос жана куйруктуу койдон алынган биринчи 

муундагы аргын кочкорлорду куйруктуу койлорго пайдалануу менен 
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аргындаштыруунун кайра өндүрүү ыкмасы колдонулган. Он жылга созулган 

тандоо жана ылгоо  иштеринин натыйжасында Алайдагы эксперименттик 

фермада салмагы 103 кг, жүн кыркымы 4,1 кг болгон кочкорлордун, салмагы 

69 жана жүн кыркымы 2,6 кг болгон соолуктардын тобу түзүлгөн. Жүнүндө 

өлүү жүн аз кездешкен. Бирок, бардык кочкорлор жана соолуктардын 50 

пайызынын жүнү кара түстө болгон. Жүндү ак түскө айландыруу максатында 

1952 – жылы саража кочкорлору менен аргындаштыруунун “кан кую” 

ыкмасы колдонулган.  

1958 – жылы Алай районунун бардык чарбалары уяң жүндүү койду 

асыроого өтүшкөн. Алай эксперименталдык фермасы жоюлган. А.В. Хмыров 

жана Т.А. Стеценко деген окумуштуулардын демилгеси жана аракеттери 

менен “Чоң Алай” совхозунун эки бөлүмүндө куйруктуу жарым кылчык 

жүндүү койлор сакталып калган. 

Кылчык жана жарым кылчык жүндүү койлордун азайып кетиши 

академик А.И. Николаевдин айтуусу боюнча, биринчиден, өнөр жайдын 

жүндүн бул түрүнө болгон керектөөсүнүн аздыгы, экинчиден, ошол мезгилде 

өндүрүштө уяң жана жарым уяң жүндүү кой чарбасын өстүрүүгө өзгөчө 

көңүл бурулуп, илимий изилдөө иштери өтө солгундап кеткен. 

Бирок, техникалык, пальто жана шинель сукнолорун, трикотаж, килем 

жана кийиз буюмдарын жасоодо алмашылгыс чийки зат – узундугу жана 

ичкелиги бирдей, составында өлүү жана түстүү була кездешпеген ак жарым 

кылчык жана кылчык жүн өнөр жайынын керектөөсүнө жетишсиз эле. 

Мындай талап Кыргызстанда жарым кылчык жүндүү кой чарбасын 

өстүрүүнү колго алууга түрткү болду. Бул максатта биринчи кезекте илимий 

изилдөө жана асылдандыруу иштерин жандандыруу зарылчылыгы пайда 

болду. 

А.В. Хмыров жана Т.А. Стеценко улгайып калышкандыктан, Алайга 

барып иштөө кыйынчылыкты туудурган. Ал кезде Ошко чейин учак менен 

барып, Өзгөндөгү “Кызыл Октябрь” тажрыйба станциясынан ары Чоӊ-

Алайга жүк тарткан машина менен кетиш керек эле. Бир эле жагы миӊ 

километрге жеткен жолдо каттап иштөө оӊой эмес болчу.  

И.М. Ботбаев кандидаттык диссертациясын Москвадан жактап келип, 

Илимдер академиясында иштеп жүргөндө академик М.Н.Лущихиндин 

сунушу менен Кыргыз мал чарба жана ветеринария илим изилдөө 

институтуна которулуп, 1963-жылы алай коюн чыгаруу боюнча 

асылдандыруу ишин баштаган. 
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Ильяс Махмутович аспирантурада окуганда эле Россиянын борбордук 

чөлкөмүндө, карлуу, суук Вятка жергесинде вят тукумундагы койлордун 

терисинин гистологиясын белгилүү биолог, совет окумуштуусу 

Диомидованын илимий жетекчилигинде изилдеп, биология илимдеринин 

кандидаттык илимий даражасына ээ болгон. 

И.Ботбаев бийик адамгерчилиги, токтоо мүнөзү, жөнөкөйлүгү менен 

адамдарды өзүнө тартып, Чоӊ-Алайдагы Кашка-Суу совхозунда 

эксперименттик иштерди мыкты илимий команда менен жүргүзүүгө 

жетишкен.  

Ошол командада Жекен Жаманкулов деген аксакал бар эле. Ал Алайга 

барганга чейин Ак-Талаа районунда Тоголок Молдо атындагы колхоздун 

башкармасынын төрагасы болуп иштеп, аны кирешелүү чарбага 

айландырган, абдан эмгекчил киши эле. Бул киши жөнүндө коомдук ишмер, 

Социалисттик Эмгектин Баатыры К. Акназаров өндүрүштүн мыкты 

уюштуруучусу, жакшы адис деп өзүнүн эскерүүсүндө белгилеген.  

Анатолий Петрийчук деген илимий кызматкер Бишкектен барып, 

Ильяс Махмутовичтин оӊ колу болгон. Ж.Касымидинов деген токтогулдук 

жигит да Чоӊ-Алайга көчүп барып иштеди.  

Ильяс Махмутович ошол жердеги чабандар, жергиликтүү партиялык 

жана чарба жетекчилери менен да жакшы мамиле түзүп, ишти ырааттуу 

жүргүзө билди. Совхоздун бөлүм башчысы Дж. Акимов, ага чабандар М. 

Сатыбалдиев, А. Калмаматов, С. Абдылазизовдердин оторлорун илимий 

“лабораторияга” жана эксперименттик базага айландырган. Эгер И.М. 

Ботбаев алар менен “тил табыша” билбегенде иштин натыйжасы болмок 

эмес.  

Жарым кылчык ак жүндүү эт – жүн – май берүүчү койдун жаңы 

тукумун түзүү максатында тандоо жана ылгоо жумуштары колго алынып, 

илимий методикалык негизде жүргүзүлүү менен зоотехникалык, асыл тукум 

эсеп иштери жолго салынды. Аталык топтор түзүлүп, аларды типтештирүү 

жана өркүндөтүү менен тукумдун генеалогиялык структурасы пайда болду. 

Оторлорду толук баалуу тоюттандыруу жана асыроо маселелери дагы экинчи 

планга калган жок, райондук, областтык жана республикалык жетекчилик 

тарабынан колдоого алынды. 

СССР айыл чарба министирлигинин кой чарба башкармасынын 

башчысы Л.С. Стефанюк 1966 – жылы “Чоң Алай “ совхозундагы ак жүндүү 

койлордун жаңы тукумун көрүп: “ бул койлор биздин өлкөдө гана эмес, 

дүйнөдө да сейрек кездешкен тукум” деп жогорку баа берип белгилеген. 

Жарым кылымдан ашуун мезгилге созулган асылдандыруу жана 

илимий иштердин натыйжасы ийгиликтүү болуп, 1981- жылы СССР айыл 
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чарба министирлигинин буйругу менен Чоң - Алай жана Кара - Кулжа 

райондорундо  өстүрүлүп жаткан 107 миң баш кой жаңы алай заводдук 

тукуму деп бекитилген. Анын авторлору болуп И.М. Ботбаев (жетекчи), А.В. 

Хмыров, А.Д. Петричук, Дж. Жаманкулов, Дж. Акимов, П.М. Ходос, П.И. 

Наумов, М.С. Сатыбалдиев, А.К. Калмаматов, С.А. Абдылазизов жана Л.С. 

Стефанюк эсептелишет. Бул эмгеги үчүн авторлордун тобу 1991- жылы 

СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болушкан.  

Жаңы тукумдагы койду жайылтууда жана өркүндөтүүдө И.М. 

Ботбаевдин жана анын окуучулары Дж. Жаманкулов, Б. Будайчиев, Г. 

Абдраева, К. Абылов, Ж. Казимидинов, Г. Агеева, К. Өмүрзакова, Н. 

Чубылко жана башкалардын эмгектерин белгилөө ашыктык эмес. 

Алай тукумундагы койлорду жайылтуу боюнча илимий иштер 

Өзбекстандын Фергана областынын Ильич совхозунда, Казахстандын 

Караганда областынын Тенгиз районунда, Семипалатинск областынын Чокан 

Валиханов атындагы совхоздо, Жезказган областынын Приозерск районунда, 

Дагестан АССРинин Курах районунда жана Тыва республикасынын Эрзин 

районунда ийгиликтүү ишке ашкан. 

1973 – 1985 – жылдарда мал чарбасы жана ветеринария боюнча Кыргыз 

илим изилдөө институтунда кой чарба бөлүмүнүн башчысы, институттун 

директорунун орун басары жана директору болуп иштөө менен И.М. Ботбаев 

мыкты илимпоз гана эмес, илимдин мыкты уюштуруучусу болуп таанылды. 

Анын илимий методикалык жетекчилиги менен тыбыттуу эчкинин, жүндүү 

эчкинин жаңы тукумдары, кыргыз уяң жүндүү коюнун жаңы заводдук түрү 

жана ондон ашык заводдук аталык топтор түзүлдү. 1981- жылы институт 

СССР Жогорку Советинин жарлыгы менен”Эмгек Кызыл Туу” ордени менен 

сыйланган. 

Кыргыз ССРинин пландоо комитети тарабынан келечекте Алай коюнун 

санын бир жарым миллион башка жеткирүү пландаштырылган. Бул 

койлордун жүнү Кара-Балтада атайын курулган килем комбинатынын 

негизги чийки зат каражаты болгон. Тилекке каршы, токсонунчу жылдарда 

менчиктештирүүнүн айынан өндүрүш токтоп, алай коюнун базасы да 

бүлүнүп кетти. 

Ильяс Махмутович жетекчи, лидер катары бийик өрнөк көрсөтүп кетти. 

Эч кимге катуу айтпаган, мүнөзү жибектей жумшак киши эле. Бирөөнүн сөзү 

жакпаса, бүлкүлдөп күлүп койчу.  Россия, Украина, Казахстан, Өзбекстан 

жана башка республикаларда өткөрүлүүчү илимий форумдарда аны Советтер 

Союзунун эӊ кадыр-барктуу илимпоздору абдан сыйлаганына күбөбүз .  

Ильяс Ботбаевдин эмгегин белгилөө менен анын үзөӊгүлөштөрү  

Рысбек Эсенгулович Садыков, Абдырай Каниметович Каниметов, Георгий 
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Иванович жана Евгения Степановна Друженьковдор, Афанасия Зотовна 

Квитко, Иван Иванович Федотов, Владимир Владимирович Ли, Виктор 

Константинович Рабочев, Мисиркан Иманкулов, Кеңеш Рыскулов, Жакып 

Төлөгөнов, Бердибек Сарбагышев, Татьяна Соловьева, Лидия Полянинова, 

Раиса Мосорова, Акимкан Сакимбаев сыяктуу мыкты окумуштууларды да 

эстей жүрүшүбүз абзел. 

И. Ботбаев  өзүнүн илимий мектебин түзгөн окумуштуу. Илимдин он 

бештен ашуун кандидат, докторлорун даярдап чыгарган. Анын калеминен 

300 дөн ашуун илимий эмгектер, анын ичинде 20 монография, 12 ойлоп 

табуулар жаралган. 

Ал 1995 – жылы “Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген 

ишмери” ардактуу наамына татыган, “Ардак белгиси” орденинин жана 

“Эмгектеги каармандыгы үчүн”медалдын, Кыргыз ССР Жогорку Советинин 

эки Ардак Грамотасынын ээси. 1997  - жылы Кыргыз Улуттук илимдер 

академиясынын анык мүчөсү – академиги болуп шайланган.  

Академик И.М. Ботбаев 2014 – жылдын 12 – декабрында 84 жашында 

дүйнө салган. 

Кыргыздын белгилүү окумуштууларынын бири - академик 

И.М.Ботбаев деңиз деңгээлинен 3,5 – 4 миң метр бийиктиктеги бийик тоолуу 

жарым чөлдүү жайыт шартында койдун эт,жүн, май бере турган килем 

тибиндеги жарым кылчык ак жүндүү куйруктуу тукумун түзүүнүн теориялык 

негиздерин, практикалык ыкмаларын иштеп чыккан илимий эмгектери азыр 

да дайыма колдонулат, илимде  салган чыйыры улантылууда. 
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