
Парламент тѳрагалары 
КТМУда

Акыркы кездерде саны артып бараткан ара төрөлгөн 
наристелерге жардам берүү максатында Бермет 
Токтогулова жана Гүзель Керимкулова “28 илмек” 
аттуу уюм ачышкан.  Бул “28 илмек” уюму 2016-жылдын 
1-октябрынан тартып Бишкекте иштеп келет.    >>>

Ар кандай түстөгү жыгачтарга оюу түшүрүү менен 
тартылган сүрөттөрдү маркетри деп атап коюшат. 
Мындай жөндөмгө ээ болуу баарынын эле колунан 
келе бербейт. Анткени ар бир жасалган мындай эмгек 
кайталангыс. Бул жыгач устачылык ыкмасы менен 

жасалган өнөр мурда абдан популярдуу эле.      >>>

Бар нерсенин өзү бакыт Ара төрөлгөн 
ымыркайларга мээрим 

төккөн “28 илмек”

Колунан көөрү төгүлгөн 
жаш устанын иши 

Түркия Республикасынын Улуу Улуттук Мажилисинин (ТРУУМ) тѳрагасы Бинали Йылдырым, КР Жогорку 
Кеңешинин тѳрагасы Дастан Жумабеков жана аны менен чогуу келген делегация Кыргыз-Түрк «Манас» 
университетин зыярат кылды. Алар 2018-жылдын 7-декабрында Маданият борборунда ѳткѳрүлгѳн 

“Биз билген жана билбеген Айтматов» аттуу иш-чарага катышты.   
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Сыйлык жалкы, 
сыймык жалпы!5 «Устукан 

таарынычка 
себеп болбосун! »
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Канат Абдыжапаров 18 жаштагы студент жана жаш 
спортчу. Ал тубаса мээнин шал оорусу менен жабыркап 
келет. Бул дарт эненин курсагында эле же болбосо 
тѳрѳт учурунда пайда болгон мээнин церебралдык 
шал оорусу (ЦП, башкача айтканда, мээнин шал оорусу 
борбордук нерв системасынын кыймыл-аракетти 
башкаруу бѳлүгүнүн жабыркашынан улам пайда 

болгон оору).      >>>
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КАБАР: МЕДИА МАНАС
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ

Түркия Республикасынын 
Улуу Улуттук 

Мажилисинин (ТРУУМ) 
тѳрагасы Бинали 

Йылдырым, КР Жогорку 
Кеңешинин тѳрагасы 

Дастан Жумабеков жана 
аны менен чогуу келген 
делегация Кыргыз-Түрк 

«Манас» университетин 
зыярат кылды. 

Алар 2018-жылдын 
7-декабрында Маданият 
борборунда ѳткѳрүлгѳн 

“Биз билген жана 
билбеген Айтматов» 

аттуу иш-чарага 
катышты.   

Чоң майрам

Аталган иш-чарада сѳз сүй-
лѳгѳн КТМУ ректору, проф.
докт. Себахаттин Балжы: 
«Бизге билген жана билбе-
ген Айтматов» аттуу чоӊ 
программанын негизинде 
биз бүгүн бир жыл бою Ай-
тматовго байланыштуу ѳт-
кѳрүп келген иш-чаралары-
бызды жыйынтыктап отура-
быз. Андыктан, биз үчүн бул 
чоң майрам. Кудайдын буй-
ругу экен, мына бүгүн урмат-
туу тѳрагаларыбыз менен 
жыл жыйынтыгын чыгарып 
отурабыз», - деди.  

Түрк дүйнѳсүнүн кѳктѳ 
жанган жылдызы

Проф., докт. Себахаттин 
Балжы: «Чыңгыз Айтматов 
кыргыз элинин гана эмес, 
бүтүндөй түрк дүйнѳсүнүн 
сыймыктана турган кѳктѳ-
гү жылдызы. ХХ кылымдын 
экинчи жарымы жана ХХI 
кылымдын башында Айтма-
товдун аалам жарып даӊкы 
алыска жеткени түрк элде-
ринин ушундай даанышман 
адамдарды ѳстүрүп дүйнѳгѳ 
тааныта ала турган улуу эл-
дерден экендигинин бир да-

лили», - деп Ч.Айтматовдун 
улуу талантына токтолду .  

Азия аймагына билим жа-
рыгын чачып келаткан 
КТМУ 

Иш-чарада сөз сүйлөгөн Түр-
кия Улуу Улуттук мажилиси-
нин тѳрагасы Бинали Йыл-
дырым КТМУнун Азия айма-
гындагы ордун баса белги-
леп: «КТМУ улуу Манастын 
руху колдоп, бир тууган эл-
дердин орток келечегинин 
пайдубалын түптөп, жаш 
муундарга жол кѳрсѳтүп ке-
латкан куттуу окуу жай. Бул 
университет 1995-жылдан 
ушул убакытка чейин миң-
деген жаштарды тарбиялап 
ѳстүрдү. Ал Анатолия жана 
Азиянын ортосундагы ру-
ханий байланышыбызды 
чыңдаган кѳпүрѳ. 

Биз, түрк элдери, тарыхта 
улуу мамлекеттерди түптѳ-
гѳн, улуу маданий цивили-
зацияларды калыптандыр-
ган байыркы элдин урпакта-
рыбыз. Биз ХХI кылымда да 
маданий  цивилизациябыз-
ды кайрадан жандандыруу-
нун аракетин көрүп жаткан 
чагыбыз. Андыктан бүтүн-

дөй адамзаттын тарыхына 
чоӊ салым кошо турган улуу 
маданиятты кайрадан жан-
дандыруу улуу парзыбыз. 
Бул өӊүттөн караганыбы-
зда, Азия аймагына 23 жыл-
дан бери билим жарыгын 
чачып келаткан КТМУнун 
мааниси өтө чоӊ. Кааларым – 
жаштарыбыз ѳз элине, мам-
лекетине, үй-бүлѳсүнѳ мы-
кты сапаттарга ээ адистер-
ден болуп кызмат кылыш-
сын. КТМУ – Түркия менен 
Кыргызстандын ортосунда-
гы байланыштын далили», - 
деди.   

КТМУнун тынымсыз 
ѳсүп-ѳнүгүүсүнө суктана-
быз  

Мажилис төрагасы Б. Йыл-
дырым: «Университеттин 
улам ѳсүп жаткан академи-
ялык кадрларын, физика-
лык жана техникалык ин-
фраструктурасын кѳрүп 
суктанабыз. Түркия Респу-
бликасы бул университет-
тин ѳнүгүшү үчүн азыркы 
учурдун талаптарына то-
лук жооп беришин шартташ 
үчүн эч нерседен баш тарт-
падык жана мындан кийин 
да баш тартпайбыз. Бишкек-

те окуган жаштарыбыз Ан-
карада, Стамбулда, Измир-
де, Ванда окуган жаштардан 
артта калбасын деп, Түркия-
нын алдыӊкы университет-
теринин эң мыкты окутуу-
чуларын бул жакка жѳнѳтүп 
турабыз. Азыркы күндѳ Түр-
киянын 30дан ашык универ-
ситетиндеги 200гѳ жакын 
профессордук-окутуучулук 
курам жана административ-
дик кызматкерлер бул жер-
де кыргыз туугандар ме-
нен бирге иштеп, жаштар-
га таалим-тарбия берип  ке-
лет. Университетибиз билим 
берүү, илимий изилдѳѳ, ко-
омго кызмат кылуу жана гло-
балдык максаттарга жетүүдѳ 
чоң ийгиликтерге жетишти», 
- деп «Манас» университети-
нин ѳнүгүүсү үчүн жасалган 
иштерге токтолду. 

Дүйнѳлүк университет бо-
лууга жетелеген максаттар

Мажилис тѳрагасы Б. Йыл-
дырым: «Кыргызстандын 
алдыӊкы университетине 
айланган КТМУ дүйнѳдѳгү 
ѳзү сыяктуу окуу жайлар ме-
нен тең тайлаша ала турган-
дай деңгээлге чыгышы үчүн 
бир катар максаттарды ал-

дыга койдук. Мисалга алсак, 
университеттин илимий ба-
сылмаларынын санын арт-
тыруу, Түркиядан келген сту-
денттердин санын артты-
руу, КТМУда медицина жана 
юриспруденция факультет-
терин ачуу, физикалык жана 
техникалык инфраструкту-
расы жогорку темпте ѳнүк-
кѳн КТМУда технопаркты ку-
руу. Булар алдыбыздагы кы-
ска жана узун мезгил аралы-
гында ишке ашырыла турган 
долбоорлорубуздун бир не-
чеси гана», - деди.   

Жашасын Кыргызстан-Түр-
кия боордоштугу!

Б. Йылдырым: «Максатыбыз 
келечекке чогуу багыт алуу 
менен түрк эли болсун, кы-
ргыз эли болсун, бул элдер-
дин бейпилдигин, эгеменди-
гин жана коопсуздугун бирге 
түптѳѳ жана Түркияда бол-
гон индустрия, туризм, сала-
маттык, билим берүүдѳгү же-
тишкендиктерин боордош 
Кыргызстан менен бѳлүшүп, 
өнүгүп-өсүү жаатында бол-
гон аракетибизди жумшап 
жатканыбыз мени, албетте, 
кубандырбай койбойт. «Ма-
нас» эпосунда «Ѳнѳр алды 
кызыл тил» деп айтылат 
эмеспи. Ошол сыңары тили-
биз бир, дилибиз бир, мада-
ниятыбыз, тарыхыбыз бир 
жана келечегибиз бир! Жа-
шасын Кыргызстан-Түркия 
боордоштугу! Баарыңыздар-
га салам айтып, албан-албан 
ийгиликтерди каалайм. Биз-
ге берген колдоосу үчүн «Ма-
нас» университетине, Жо-
горку Кенештин тѳрагасына 
жана жалпы профессордук-о-
кутуучулук жамаатка ыраа-
зычылык билдирем», - деп 
сѳзүн бүтүрдү.

Парламент  
тѳрагалары КТМУда

МАНАС ГЕЗИТИ / ДЕКАБРЬ’18 / 68-САН
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Айтматов окуган дүйнөлүк 
алп жазуучулар

Айтматовдун 90 жылдыгына карата

МАНАС ГЕЗИТИ / ДЕКАБРЬ’18 / 68-САН

Заманыбыздын залкары, гуманист жазуучу 
Чыӊгыз Айтматов эӊ көп окулган дүйнөлүк 

жазуучулардын бири. Учурда Айтматов 
жер жүзүнүн бардык булуӊ-бурчунда окулуп 

жатканы анын көп тилдерге которулганынан 
эле билинет. Ушундан улам дүйнө Айтматовду 
окуп жатканда, ал өзү дүйнөлүк адабияттан 
кимдерди жактырып окучу болду экен деген 

суроо жаралат. Анда эмесе, ушул суроого жоопту 
төмөнкү макалабыздан окуӊуз. 

Жазуучулук өнөр кут да-
арыган талантты, тынба-
ган изденүү менен катар 
адамдык улуу тагдырды да 
талап кылат тура. Буга Ай-
тматовдун жеке тагдыры 
менен чыгармачылык из-
денүү жолун караганыбы-
зда дагы бир жолу ынана-
быз. Чындыгында эле Чыӊ-
гыз Айтматовдун жазуучу 
болуп калышына, ириде, 
атасы Төрөкул Айтматов-
дун ак жеринен камалып, 
ыӊ-жыӊсыз кеткени, андан 
кийин согуштун оор күн-
дөрүндө өткөн балалыгы 
себеп болгону маалым. Ал 
эми Айтматовдун жазуу-
чу катары өзүн өстүрүү 
үчүн көп окуп, түйшүктүү 
изденүүнүн азабы менен 
ырахатын кандайча татка-
ны тууралуу дагы деле то-
лук билбейбиз. Ошентсе 
да, залкардын жакын са-
наалаштарынан, чыгар-
мачылыгын тыкыр изил-
деген адабиятчылардан, 
ошондой эле жазуучунун 
өзүнүн басма сөзгө чыккан 
айрым маектеринен бул 
тууралуу бир катар маалы-
мат алсак болот. 

Белгилүү айтматовтаануучу, 
академик Абдылдажан Ак-
маталиев улуу жазуучунун 
дал ошондой жакын сана-
алаш адамдарынан болот. 
Ал Айтматов тууралуу бир 
катар илимий эмгектерди 
да, эскерүүлөрдү да, ага ар-
налган ырларды да жазган 
киши. Айтматовдун жанын-
да 28 жыл чогуу жүргөн 
А.Акматалиев жазуучунун 
жактырып окуган жазуучу-
лары тууралуу мындайча 
эскерет:  

“Айтматов өтө көп окуган 
адам эле. Ал чыгышты да, 
батышты да, орус класси-
калык жазуучуларын да ка-
зып окучу. Латын Америка 
адабиятын да абдан жак-
тырчу. Ал кызыгуусун туу-
дурган ар бир чыгарманы 
тереӊ талдап окуй билчү.  
Оозеки маектешүүдө бо-
лобу, басма сөздө боло-
бу, адабияттагы тенденци-
яларга тыкыр саресеп са-
лып турчу. Өзгөчө жазуу-
чунун “Кылым карытар бир 
күн” романы чыкканда, бул 
роман менен Габри-
ель Гарсиа Маркестин 
“Жүз жылдык жалгы-
здыкта” чыгармасын 
салыштырып кара-
гандар да болду. Са-
ресеп салсак, Габри-
ель Гарсиа Маркес 
менен Чыӊгыз Айтма-
товдун туул-
ган жылы да, 
басып өткөн 
жолу да ок-
шош. Экөө 
тең тур-
муштун оор 
шарттарын-
да бышып 
жетилишкен. 
Экөө тең чы-
гармачылыкка 
алгач ыр жазып 
кирүүнү ойло-
нушкан. Журна-
листика жаатын-
да иштеп, ко-
омдук турмушка 
көз караштарын 
билдирген публи-
цисттер болушкан. 
Киного да кири-
шишкен. Калыпта-
нуу процесстери 
абдан эле окшош 
болгон. Экөөнүн тең 

чыгармаларында адамды 
ачып берүүдөгү психоло-
гизм, драматизм, конфликт 
сыяктуу адабий-теориялык 
маселелерде жалпы окшо-
штуктар байкалат, экөөнүн 
теӊ көтөргөн темалары 
жалпы адамзаттык мас-
штабдагы  көйгөйлөр бол-
гон”. 

Айтматов жана Маркес 
1987-жылы Москва шаа-
рында жолугушкан экен. 
Ошол жолугушууда бирге 
түшкөн экөөнүн сүрөтү да 
сакталуу.   

Айтматов Маркестен тыш-
кары Эрнис Хемингуэй-
ди да абдан жактырган. Ал 
өзүнүн бир маегинде бала-
лыгында бул америкалык 
жазуучунун чыгармаларын 
сүйүп окугандыгын айтка-
ны бар.  

“Балалыгымда  мага Эрнест 
Хемингуэй чоң таасир эт-
кен. Бир кездерде мен “Чет 

элдик адаби-
ят” жур-

налынын 
башкы ре-
дактору 

болуп 
иштегем. 
Ошол 
учурда 
биз аме-
рикалык 

жазуучу-
лардын 

чы-

гармаларын жарыялачу-
буз. Жакынкы арада эле 
Германиянын бир опера-
лык залында “Деңиз бой-
лой жорткон ала дөбөт” 
повестимди коюшту. Атын 
да дээрлик  дал Хемингуэй-
дын чыгармасындай “Бала 
жана деңиз” деп аташкан 
экен.  Баса, китептин атын 
да ушул эле ат менен ба-
сып чыгарышыптыр. Орус 
тилиндеги аталышы поэ-
тикалуу (“Пегий пёс, бегу-
щий краем моря”), ал эми 
мунусу америкалык клас-
сик менен ассоциациялан-
ган. Хемингуэйдин чыгар-
масындай окуя деңизде 
өтөт. Бирок, анын чыгар-
масында чалдын образы 
болсо, меникинде бала-
нын тагдыры чагылдыры-
лат. Мындай кош сызыктуу-
лук, параллелдүүлүк болго-
нуна мен бактылуумун. Ал 
эми дүйнөлүк адабияттан 
мага Маркес, Джойс, Пруст 
жакын. Биздин адабияттан 
болсо – Фазиль Искандер”. 

Ушул өӊдүү маектеринин 
биринде Айтматов бала 
чагында англиялык жазуу-
чу Джек Лондондун “Ак 
азуу” чыгармасын чоң кы-
зыгуу менен окугандыгын 
да айткан. Ошондон улам, 
жазуучу “Кыямат” рома-
нында карышкырдын эсте 
каларлык образын жа-
ратканы кокустук эмести-
гин белгилеген. 

Бүгүнкү күндө Айтматов 
дүйнөлүк жазуучулар Га-
бриель Гарсиа Маркес, 
Эрнест 

Хемингуэй, Джек Лондон, 
Лев Толстой, Луи Арогон 
жана Михаил Булгаков сы-
яктуу адабият алптары ме-
нен бирдей деңгээлде ту-
рат. Бул алп жазуучуларды 
бир маселе бириктирип ту-
рат. Ал маселе – адамзат-
ты түйшөлткөн түбөлүктүү 
көйгөйлөр, аны чечүү жол-
дору. Айтматов бул маселе-
лерди жаӊы өӊүттөн ачып 
бере алганы менен баа-
луу. Ал адамзаттын келече-
ги үчүн коркунуч туудура 
турган “маңкурт” түшүнүгүн 
жаратып, “Адам болуу” ма-
селесин жаӊы кырдан ка-
роого чакырды. Ошентип, 
Айтматов өзүнө чейинки 
жана замандаш дүйнөлүк 
улуу жазуучулардын ойло-
рун андан ары улап тереӊ-
детип кароо менен бир-
ге өзүнө чейин айтылбаган 
жаӊыча көркөм ой айткан 
дүйнө адабиятынын залкар 
жазуучусуна айланды. 

КАБАР: ЖАНАРА КАДЕНОВА
ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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Канат Абдыжапаров 18 жаштагы студент жана жаш 
спортчу. Ал тубаса мээнин шал оорусу менен жабыркап 

келет. Бул дарт эненин курсагында эле же болбосо тѳрѳт 
учурунда пайда болгон мээнин церебралдык шал оорусу 

(ЦП, башкача айтканда, мээнин шал оорусу борбордук нерв 
системасынын кыймыл-аракетти башкаруу бѳлүгүнүн 
жабыркашынан улам пайда болгон оору). Алты жашка 
чейин ѳз алдынча баса албаган Канат жети жашында 

атасынан айрылган. Тагдырдын оор сыноосуна кабылган 
Канат дем-күчтү, жашоого маӊыз берген үмүттүн 

чырагын кол күрѳшүнөн тапкан экен. Сиздерге Канаттын 
ушул кол күрөшүнөн тапкан бактысы тууралуу айтып 

бермекчибиз. 

«Кол күрөш мага жашоонун жаңы эшигин 
ачты»   

Маӊдайымда адамга жылуу тиктеген Канат мэ-
энин шал оорусу менен жабыркап, жашоодон 
көӊүлү калып, мөгдөгөн кездерде кол күрѳшүнө 
баш-оту менен кирип, тагдырдын запкысынан 
өзүн сактап кала алгандыгын айтып отур-
ду. Жапжаш болуп туруп, кадыресе турмуштун 
ысык-суугуна каныккан чоӊ кишидей акыл кал-
чаган Канаттын бактылуулук баарына ээ болуу 
эмес, ээ болгон нерседен бактылуулукту сезе 
билүү маанилүү дегенине бир эсе таӊ калсам, 
бир эсе ыраазы болуп отурдум: «Оорууга айла 
жок да, бирок, минтип майып болуп калганым-
дан  ѳзүмдү курбалдаштырмдан эч качан кем 
сезбедим. Майыптыгым мага кайра өжөр бо-
лууга түрткү берип, жашоомдо башка эшиктерди 
ачуума себеп болду. Үйдѳ эч нерсе кылбай кол 
карап отургум келбейт. Ошон үчүн өзүмдү алак-
сыта турган иш менен алектенгим келди. Өзүм 
спорт менен машыкканды абдан жакшы кѳрѳм. 
Ѳзгѳчѳ кол күрѳштү жактырам. Күнүмдүн баары 
спорт залында машыгууда, мелдештерде өтөт. 
Жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги кол 
күрѳш боюнча мелдештерге үзбөй катышып ту-
рам», - деди Канат жабышкан дартты ушундай 
жол менен жеӊип жатканын сыймыктана айтып.     

«Окууга киргенде, көӊүлүм тынчып, 
баламдан санааркабай калдым» 

Канат 9 жыл орто мектепте, 2 жыл колледжде 
билим алган. Канаттын апасы Назгүл Абдыжа-
парова баласы тууралуу тѳмѳнкүлѳргѳ токтолду: 
«Канат жети жашында атасынан айрылды. Ага 
ар дайым ата да, эне да болууга аракет кылдым. 
Башынан эле анын үйдѳ отуруп калышын каала-
ган эмес элем. Канатты кинотеатрларга, драмте-
артларга, тойлорго көп алпарчумун. Анын коом-
до ѳзүн эркин алып жүрүшү үчүн, башкалар ме-
нен мамиле түзүүнү үйрөнүшү үчүн бул эң туу-
ра жол болчу. Канат колледжде окуй баштаганда 
жаңы достору аны кандай кабыл алат, аны менен 
кандай сүйлѳшѳт деп кооптончумун. Алгачкы 
күндѳн баштап эле колледждегилер балам ме-
нен жакшы тил табышып кетти, ѳздѳрү сыяктуу 
эле кадыресе кабыл алышты. Ошондо көӊүлүм 
тынчып, баламдан санааркабай калдым».   

«Ѳзүмдү абдан бактылуу сезем» 

Канат азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик тех-
никалык университеттин компьютердик инже-
нерия бѳлүмүндѳ окуйт. Анын келечекке кой-
гон өзүнүн кыял-максаттары бар: «Мен ѳзүмдүн 
ким экендигимди далилдегим келет. Мени ал-
гач кѳргѳндѳр мас экен же акылы жетишпейт 
окшойт деп ойлошот. Бирок, мага жабышкан 
дарт келечектеги кыялдарымды ишке ашыруу-
ма тоскоолдук кыла албайт деп ишенем. Азыр 
башкалар сыяктуу эле университетте окуп жа-
там. Үй-бүлѳм жана туугандарым мага чоӊ кол-
доо кѳрсѳтүп турушат. Ѳзүмдү чабал адам сы-
яктуу алсыз эсептебейм. Тескерисинче, кайра 
ѳзүмдү абдан бактылуу сезем. Алдыда дагы бир 
топ жасай турган иштерим бар, мындан кийин 
да көздөгөн максаттарыма жетиш үчүн болгон 
аракетими жасайм».   

«Кол күрѳшү боюнча дүйнѳ чемпиону 
болгум келет»  

Бала кезден бери спортко кызыккан Канат кол 
күрѳш жаатында күн сайын жаңы ийгиликтер-
ге жетишип келатканы кубандырат. Кол күрѳш 
анын жашоосунун маӊызына айланды. Жер-
гиликтүү жана эл аралык мелдештерге үзбөй 
катышкан Канат Кыргызстандагы улуттук кол 
күрѳш мелдешинде бир жолу 1-орунду, Биш-
кек шаары боюнча шаардык мелдеште үч жолу 
1-орунду жана Азия чемпионатында бир жолу 
3-орунду багындырган. Спорт тармагындагы 
жетишкен ийгиликтери жана максаттары туу-
ралуу Канат өзү мындай дейт: «Ийгилик жара-
туу үчүн кѳп эмгектениш керек, аракеттениш ке-
рек, анан көздөгөн максаттан тайбаш керек деп 
эсептейм. Мен эч качан жакшылыктан, ийгилик-
тен үмүт үзгѳн эмесмин. Дартка чалдыкканым-
ды себеп кылып спорт менен машыкпай кой-
гонум жок. Тескерисинче, республикалык жана 
эл аралык мелдештерде ѳзүмдү кѳрсѳтүп, бар 
күч-аракетимди аябай жумшап келатам. Ар бир 
жеӊишим менен чыйралып келем. Буюрса, 20 
жашымда кол күрѳш боюнча дүйнѳ чемпиону 
болом деген тилегим бар». 

3-декабрь Дүйнѳлүк майыптар күнүнѳ карата…

Бар нерсенин 
өзү бакыт

“КАБАР: АЛП ЮРТЧИЧЕК
ФОТО: АЛП ЮРТЧИЧЕК

Мени алгач кѳргѳн-
дѳр мас экен же акылы 
жетишпейт окшойт 
деп ойлошот. Бирок, 

мага жабышкан дарт 
келечектеги кыялда-
рымды ишке ашыруу-
ма тоскоолдук кыла 
албайт деп ишенем. 

Азыр башкалар сыяк-
туу эле университет-

те окуп жатам. Үй-
бүлѳм жана тууганда-
рым мага чоӊ колдоо 
кѳрсѳтүп турушат. 
Ѳзүмдү чабал адам 

сыяктуу алсыз эсеп-
тебейм. Тескерисин-

че, кайра ѳзүмдү абдан 
бактылуу сезем.
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«Устукан таарынычка 
себеп болбосун! »
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Устукан 
тартуу 

маданият 
катары 

кыргыз элинде 
өтө жогору 
бааланат. 

Бул маданият 
кыргыздын 
тамак-аш 

маданиятына 
гана эмес, 
социалдык 

карым-
катнаштын 

негизин түзүүчү 
улуу-кичүү, 
аял-эркек, 

тууган-дос 
мамилелерин, 
алардын ордун 
чагылдырган 

олуттуу 
көрүнүш. 
Устукан 

тартуу, кой, 
уй же жылкы 

этинин ѳзгѳчѳ 
жол менен 
мүчѳлѳргѳ 

бѳлүнүп 
конокторго 

тартуу 
кылынган 

алака-катыш 
түзүүнүн 

ѳзгѳчѳ жолу 
болуп саналат. 

Тарыхчы Адыл Кожобаев-
дин айтымында, кыргыздар-
да «устукан тартуу» сал-
ты б.з.к. 1000-жылдарда 
башталган. Кыргыздар мал 
чарбачылыкты ѳздѳштүр-
гѳндѳн кийин союлган мал-
дын этин кандай мүчѳлѳө 
жана кимдерге кандай тар-
туулоо зарылдыгынан улам 
пайда болгон. Мезгилдин 
ѳтүшү менен устукан тартуу 
бир топ ѳзгѳрүүлѳргө учу-
раган. Учурда устукан тартуу 
салты өлкөнүн ар кайсы ай-
магына жараша айрымала-
на турганын да көрүүгө бо-
лот.  

Кулагым сизде!

Чүй аймагында койдун 
«башы» жогору бааланган 
устукан дейт аймактагы ак-

байбичелерге да тартылат. 
Жото жилик молчулук жана 
бактылуулуктун символу деп 
эсептелет. Устукандын экин-
чи сыйлуу бѳлүгү кар жилик 
адатта эркектерге, аталаш 
агаларга, жезделерге тарты-
лат”.  

“Үйүңүздѳн тынчтык, 
бейпилдик качпасын»

Аялдарга устукан тартуунун 
өзгөчөлүгү, эреже-шарты 
тууралуу элеттик байбиче 
Сейил Абдыбачаева мын-
дай дейт: «Аялдарга тарты-
ла турган устукандардын эң 
сыйлуусу –  жамбаш. Жам-
баш эттүү болгондуктан, 
келген коноктордун ичинен 
байбиче аялга, кудагыйга 
тартууланат. Ал эми эң кары 
байбичеге куйрук тартылат. 
Куйрукту тартаардан мурда 
үй ээси анын четинен ки-
чине кесип алып калат. Бул 
«үйүбүздѳн тынчтык, бей-
пилдик качпасын» деген ма-
анини билдирет. Куйрук ме-
нен жамбаш кѳпчүлүк учур-
да кабырга менен бирге 
берилет. Арка деп аталган 
кабырганын бѳлүгү сыйлуу 

сакалдын бири Асанбек Са-
мудинов: «Конокко баш ме-
нен кар жилик чогуу тар-
тылат. Салт боюнча баш эң 
сыйлуу улуу аксакалына бе-
рет. Устукан тартуунун да 
ѳзүнүн эреже-тартиби бар. 
Башты тартаардан мурун үй 
ээси анын бир кулагын кесип 
алат. Бул үрп-адат «Кулагым 
сизде! Айткандарыңызды 
аткарууга даярмын» деген 
маанини билдирет. Андан 
кийин конок баштын кѳзүн 
үй ээсине берет. Бул «тез-
тез кѳрүшүп туралы» маа-
нисин туюндурат. 

Жото жилик – молчу-
лук жана бактылуулук-
тун символу

Кыргызда аял менен эр-
кекке устукан тартуунун өз 
жөрөлгөлөрү бар. Эркек 
кишиге устукан тартуу жо-
лун Самудинов төмөндө-
гүдөй түшүндүрдү: «Каш-
ка жилик баштан кийинки 
эркектерге тартылган сый-
луу устукан. Жото жилик же 
чүкөлүү жилик деп айтылган 
бу устукан аксакалдарга тар-
туу кылынат. Айрым учурда 

КАБАР: САБИНА АБДЫБАЧАЕВА
ФОТО: САБИНА АБДЫБАЧАЕВА

аялдарга «күйѳѳсүнѳ ар-
ка-бел болсун, жѳлѳк бол-
сун» деген максатта тартуу-
ланат».  

“Канча бут кирсе, 
ошончо кут кирет”

Адыл Кожобаев устукан тар-
туу салты кынтыксыз атка-
рылышы шарт дейт: «Байы-
ртадан элибиз адамдын те-
гине, жашына маани берип 
келген. Өзгөчө той-аштар-
да конок күтүп, аны сыйлоо, 
устукан тартуу өзгөчө ша-
ан-шөкөт менен коштолгон. 
Бул жөрөлгө бүгүнкү күндө 
да аткарылып келет. Элибиз-
де “Канча бут кирсе, ошон-
со кут кирет” деген сөз бар. 
Кыргыздар кичине, чоң де-
бестен үйүнѳ келген конок-
ко сый, урмат менен мамиле 
кылат. Ошондуктан келген 
коноктун ыраазы болуп ке-
тиши үчүн «устукан тартуу» 
салтын кынтыксыз аткарууга 
аракет кылышат. Кээде туура 
эмес устукан тартылган жер-
де таарынычтар да жара-
лат. Бул таарыныч туугандар 
арасында мамиленин суу-
шуна себеп болот». 

Баш
Далы

Моюн 
омурткалары

Жетим омурткалар
Бел аркалар

Кабыргалар
Кара кабыргалар

Куймулчак

Жамбаш

Кашка Жилик

Жото жилик

Шыйрак

Тѳш

Күң жилик

Моюн



Акыркы учурда 
саны артып 

бараткан 
ара төрөлгөн 
наристелерге 
жардам берүү 
максатында 

Бермет 
Токтогулова 
жана Гүзель 

Керимкулова 
“28 илмек” 

аттуу уюм 
ачышкан.  Бул 

“28 илмек” уюму 
2016-жылдын 

1-октябрынан 
тартып 

Бишкекте иштеп 
келет. Бир жыл 
ичинде клубдун 
ыктыярчылары 

700гө жакын 
жүндөн түйүлгөн 

кийимдерди 
ара төрөлгөн 

наристелердин 
энелерине белек 

кылышкан. 
Алардын 

айтымында, 
кичине болсо да, 

бул белектер 
балдардын 

тезирээк 
торолуп 

кетишине 
көмөктөшөт.  

22 аптадан 
36 апта 

аралыгында 
төрөлгөн 

ымыркайларды 
ара туулгандар 

дешет. 
Статистика 

ылайык, 
дүйнөдө ар 

жылы андай 
наристелер 

туулган жалпы 
балдардын 

8%ын, ал эми 
Кыргызстанда 

6% ын 
түзүшөт.   

Эмне үчүн 28 илмек? 

“28 илмек” деген символ-
дук атка ээ уюмдун негиз-
дөөчүсү Бермет Токтогу-
лова: “Бул уюм ара төрөл-
гөн ымыркайларга жардам 
берүү максатында курулган. 
Уюмдун ыктыярчысы болуу-
га чакырып кетмекчибиз. 
Ага эч кандай татаал шарт 
деле жок. Түйгөндү билбе-
гендерге да үйрөтөбүз. Азы-
ркы учурда уюмда 40 ыкты-
ярчыбыз бар. Ара төрөлгөн 
наристелерге кийим табуу 
абдан кыйын. Көбүнчө мын-
дай наристелерге байпактар 
кесилип кийгизилет, бирок 
мындай байпактар жылуу-
лукту сактабайт. Ошондук-
тан накта жүндөн токул-
ган кийимдер ара төрөлгөн 
ымыркайларды жылуу кар-
майт. Токулган кийимдер ре-
анимация бөлүмүндө жаткан 
ымыркайларга акысыз тара-
тылат”, - деди.   

Жүн буласынын пайдасы 
абалтан белгилүү

Уюмдун директорунун орун 
басары Гүзель Керимкуло-
ва: “Бул сыяктуу уюмдар Ка-
закстан, Орусия, Азербайд-
жанда да бар. Биз анан эмне 
үчүн Кыргызстанда болбосун 
дедик. 2016-жылы түзүлгөн 
уюм Бишкекте эки жылдан 
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Ара төрөлгөн 
ымыркайларга мээрим 

төккөн “28 илмек”

бери ишин жүргүзүп келатат. 
Бул жылы Ошто да филиалы-
бызды ачтык. Мүмкүн болу-
шунча бардык региондор-
до ачуу максатыбыз бар. Ара 
төрөлгөн наристелерге топу, 
жууркан жана байпак то-
куп беребиз. Жиптер сөзсүз 
100% жүн болуусу зарыл. Се-
беби, жүндөн токулган кий-
имдер наристелердин катуу 
уйкуга түшүп кетүүсүнүн ал-
дын алып, дем алууну уну-
туп калбасын деп эскертип 
турат. Бул ыкманы биз ойлоп 
тапкан жокпуз. Аны энелери-

бизден үйрөнүп, азыр колдо-
нуп жатабыз”, - деди. 

“Эне мээриминен өксүгөн 
ымыркайларды биздин 
кийимдер жылытат”

“28 илмек” уюму ара төрөл-
гөн наристелерге токуган 
оюнчуктары менен да бел-
гилүү. Анын ыктыярчылары-
нын бири “Манас” универ-
ситетинин коммуникация 
факультетинин кенже или-
мий кызматкери, докт. Вене-
ра Наринова буларга токтол-
ду: “Ымыркайлар үчүн жалаң 

пахтадан жасалган осьминог 
жана сабиз оюнчуктарын то-
куйбуз. Анын да өзгөчө себе-
би бар. Алар кувезде жатыш-
канда өздөрүн эненин кары-
нында жаткандай сезишип, 
катетерлерди киндик түтү-
гүндөй көрүшөт. Ошондук-
тан ымыркайлар катетерлер-
ди жулуп салышы мүмкүн. 
Бул оюнчуктар болсо мын-
дай жагдайлардан кутка-
рып турат. Венера Нарино-
ва ушундай буюмдар менен 
балдарга өзгөчө психологи-
ялык көмөк берип жатышка-

нын баса белгиледи: “Току-
ган кийимдерибизди тара-
тып жатканда, балдарынын 
башында турган энелерин 
көрөбүз. Бир жолу жалгыз 
жаткан ымыркайды байкап 
калдым. Аны энеси таштап 
кетиптир. Жүрөгүм ооруду. 
Ал бала үчүн эң сонун түстү 
тандап алып, кийим токудум. 
Энеден мээрим көрбөгөн 
балдарды биз токуган  кий-
имдер жылытсын дейбиз”, - 
деди. 

Энеге жана балага да 
көмөк 

Ара туулган балдарды да-
рылоодо бала менен чогуу 
эне да атайын процесстен 
өтүшөт. “28 илмек” уюмунун 
ыктыярчылары токуган кий-
имдер ымыркайга гана эмес, 
энелерге да чоң көмөк көр-
сөтөт. Мындай энелердин 
бири Айсалкын Ботаева. А. 
Ботаева аталган уюм менен 
кантип таанышканын мын-
дай баяндайт: “10 күн мурда 
үч эгиз кыздуу болдум, алар 
ара төрөлүштү. Мындан улам 
10 күндөн бери ооруканада-
быз. Бул уюм менен тааныш-
каныма абдан кубанычта-
мын. Биз жалгыз эмес экени-
бизди билдим. Бул уюмдун 
ар бир ыктыярчысына ыраа-
зымын”.
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Ар кандай түстөгү жыгачтарга оюу 
түшүрүү менен тартылган сүрөттөрдү 

маркетри деп атап коюшат. Мындай 
жөндөмгө ээ болуу баарынын эле колунан 
келе бербейт. Анткени ар бир жасалган 
мындай эмгек кайталангыс. Бул жыгач 

устачылык ыкмасы менен жасалган өнөр 
мурда абдан популярдуу эле. Учурда уста-

лар маркетрилерди технологиянын, анын 
ичинен лазердин жардамы менен жасоо-

го өтүштү. 
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Колунан көөрү 
төгүлгөн жаш 
устанын иши 

Искусствонун бул түрүнүн тарыхы Байыркы Мисирге 
чейин жетет. Алгач мындай өнөр Мисирдин ханышасы 
Клеопатранын сарайындагы усталардын колунан 
жаралган. Клеопатранын жыгач усталары ханышасынын 
каарынан коркуп, сарайдын ичин ар кандай жыгачтан 
жасалган сүрөттөргө толтурган. Ханышанын сарайын 
кооздукка бөлөгөн бул меркетрилер кийинчерээк Франция, 
Иран, Италия жана Араб өлкөлөрүнө чейин жайылган. 

Маркетринин Кыргызстанда жайылышы

Жыгачка оюу түшүрүү чеберчилиги Кыргызстанда эми 
гана өнүгүп келе жатат. 25 жаштагы Жылдызбек Токтогул 
уулу ушундай усталардын бири. Жылдызбек маркетри 
менен университетте окуп жүргөн кезде таанышкан: 
“Маркетри өнөрүн Кыргызстанда мындан 15 жыл мурун 

орус сүрөтчүсү Владимир Горовой баштап кеткен экен. Ал 
менин окутуучум болуп эсептелет. Учурда бир канча гана 
уста бул чеберчилик менен алектенип келишет. Анткени 
көбү биле беришпейт”. 

Маркетринин жасалуу процесси

Жаш уста Жылдызбек бул өнөрчүлүк өзгөчө ыкма менен 
жасаларын айтат: “5 миллиметр калыңдыкта болгон 
жыгач материалдарын бири-бирине жанаштырып, сүрөт 
түшүрөбүз. Алгач тактайды жылмалап даярдап алабыз. 
Эки жолу кургаткан соң, анын катышын күтөбүз. Андан 
соң жыгачты керектүү көлөмгө келтирип, оюу, гүл сыяктуу 
көздүн жоосун алган сүрөттөрдү жасоого болот”. 

«Манас» эпосунун каармандарын маркетриге 
чагылдыргыбыз келет

Маркетри эмгектери Кыргызстанда сыйлуу жайларды 
кооздоп турарын, т.а., Президенттик резиденцияда, 
абройлуу ресторан, мейманканаларда илинерин айтат 
Жылдызбек уста. “Буга чейин биз туу, герб сыяктуу улуттук 
символдор, Манастын, гүл, жаныбарлардын сүрөттөрүнөн 
маркетри жасадык. II Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 
өзүбүз жасаган сувенирлерди алып барып, байгелүү орунду 
ээледик. Бул өнөр толугу менен нукуралыгы, табигыйлыгы 
менен элге жагат. Келечекте «Манас» эпосунун 
каармандарын маркетриге чагылдырып, Кыргызстандын 
бардык аймагына жайылткыбыз келет”, - дейт алдыга 
койгон максаттары менен бөлүшүп жаш уста.

КАБАР: САМИРА ШАРИПОВА
ФОТО: САМИРА ШАРИПОВА



СЕТЕМден 1-орун

КТМУнун коммуникация факультети Кино жана телевидение 
кызматкерлеринин профсоюзу (СЕТЕМ) тарабынан өткөрүл-
гөн «Илимий көз-караш жана эл аралык Жибек Жолу» кыска 
метраждуу тасмалар фестивалында сыйлыкка татыды. 

Аталган фестивалдын «Эл аралык даректүү фильмдер» ка-
тегориясында радио, телевидение жана кино бөлүмүнүн 
бүтүрүүчүсү Ильгиз Шернияздын режиссерлугу менен тар-
тылган “Heritage” (Мурас) аттуу тасма «Эң мыкты даректүү 
фильм» сыйлыгына ээ болду. 

СЕТЕМ тарабынан 2018-жылдын 10-декабрында Стамбулда өт-
көрүлгөн сыйлык тапшыруу аземине бир катар режиссерлор, 
сценаристтер жана үн режиссерлор катышты. 

Түркия Республикасынын Маданият жана туризм министр-
лигинин астындагы Кинематография департаментинин кол-
доосу менен өткөрүлгөн фестивалда Түркия, Кытай, Кыргыз-
стан, Өзбекстан, Азербайжан, Казахстан, Италия, Сирия, Ин-
дия, Ирак, Греция, Иран, Афганистан жана Пакистандан жал-
пы 3058 тасма көрсөтүлдү. 

«Кыргызстан – кыска метраждуу тасмалар өлкөсү» 
кинофестивалынан сыйлык

Бишкекте 2018-жылдын 15-декабрында өткөрүлгөн 
«Кыргызстан – кыска метраждуу тасмалар өлкөсү» аттуу VIII 
эл аралык кинофестивалда байгелүү орундарга КТМУнун 
эмгектери да татыды.  

Аталган фестивалда улуттук тасма категориясынын «Эң мыкты 
кинорежиссура» сыйлыгын коммуникация факультетинин 
радио, телевидение жана кино бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Караш 
Жанышовдун «Кош бол» аттуу тасмасы жеңип алды. 

Белгилей кетсек, коммуникация факультетинин 
бүтүрүүчүлөрү Ильгиз Шернияз менен Караш Жанышовдун 
сыйлык алган тасмалары аталган факультетинде эмгектенген 
КР эл артисти Артыкпай Сүйүндүковдун жетекчилиги астында 
дипломдук иш катары тартылган болчу. 

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин (КТМУ) коммуникация 
факультети улам жаңы ийгиликтерди багынтууда. 
Коммуникация факультетинин эмгектери быйыл да Кино жана 
телевидение кызматкерлеринин профсоюзу (СЕТЕМ) тарабынан 
өткөрүлгөн “Илимий көз-караш жана эл аралык Жибек Жолу” 
кыска метраждуу тасмалар фестивалында жана “Кыргызстан 
– кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү” аттуу VIII Эл аралык 

кинофестивалында бир катар сыйлыктарга ээ болду. 

Сыйлык жалкы, 
сыймык жалпы!
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Жыл сайын өтүүчү Президент-
тик стипендияны тапшыруу аземи 
Ала-Арча мамлекеттик резиденци-
ясында Кыргыз Республикасынын 
Президенти Сооронбай Жээнбеков-
дун катышуусу менен өттү.

Аталган сыйлыкты берүүдө калыстар 
студенттердин окуудагы, коомдук 
иштердеги жана өлкөдөн тышкар-
кы ийгиликтерин эске алышкан. Бул 
жылы Президенттик стипендияга 
210 студент сунушталып, анын 69уна 
сыйлык  берүү чечими чыккан. Жал-
пы байге 50 миң сом акчалай сыйлы-
кты түзөт.  

Кошумчалай кетсек, Адинай Курма-
нова учурда КТРК мамлекеттик те-
левидениесинин “КТРК спорт” ка-
налынын кабарчысы. Буга чейин да 
университеттин бир топ  иштерин-
де жигердүүлүгүн көрсөткөн. Ал 
эми, экономика бөлүмүнүн 4-курсу-
нун студенти Атабек Апышев да буга 
чейин университтер аралык олим-
пиадаларда байгелүү орундарга ээ 
болгон. 

Эки студентибиз 
Президенттик стипендия 

менен сыйланды

КТМУ студенти  долбоорлор 
сынагында байгелүү болду 

КТМУнун коммуникация фа-
культетинин студенти Ади-

най Курманова жана эконо-
мика жана башкаруу факуль-
тетинин студенти Атабек 
Апышев 2018-жылдын 25-де-

кабрында Президенттик сти-
пендия алышты. 

КТМУнун 
гуманитардык 

факультетинин 
синхрондук 

котормо бөлүмүнүн 
4-курсунун 

студенти Эржан 
Байкулов “Идеология 

менин көзүм 
менен” аттуу 
республикалык 

долбоорлор кароо 
сынагында 3-орунга 

ээ болду.  

Аталган кароо сынак Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шинин депутаты Махабат Мавлянова тарабынан уюштурулган. 
Эржан Байкуловдун “Мамлекеттештирүүнү сактоо жана би-
лимдүү коом” аттуу долбоору коомдун аң-сезимин мамлекет-
түүлүктүн идеологиясына окутуу максатын көздөйт. 
Сынакка өлкө боюнча жалпысынан 200 долбоор катышып, 
анын ичинен 11и тандалып алынган. Сынактан 3-орунду алган 
Эржан Байкулов 2018-жылдын 22-декабрында уюштурулган 
жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземинде атайын грамота жана смарт-
фон менен сыйланды. 

КАБАР: МЕДИА МАНАС
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ

КАБАР: МЕДИА МАНАС
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ

КАБАР: МЕДИА МАНАС
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ



'Ит базары'

'Баш паанек'

'Бишкектеги Индия'

Аптанын кээбир күндөрү Ош 
базарында сейрек кездешүүчү 
ит-күчүктөр сатылып атканын 
көрүүгө болот. 

Кыштын ызгаар суугунда селсаяктар үчүн 
атайын баш паанек жайлары ачылат. Бул 
жерде алар ысык тамак менен катар жылуу 
журкан-төшөк менен камсыз болушат. 

Индияда медициналык билим өтө 
эле жогору тургандыктан, Бишкекте 
3000ден ашуун Индия жараны 
медицина тармагында билип алышат.

Алп Юртчичек

Асел Сапарбекова

Айгерим Турдалиева
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• КТМУнун атынан 
гезит ээси 

Ректор, проф. док.  
Себахаттин Балжы 

Биринчи 
проректор,  

проф. док. Асылбек 
Кулмырзаев

• Башкы редактор 
Проф. док. Хамза 

Чакыр

• Басма сөз 
координатору 
Доц. док. Аслы 

Юрдигул

• Жооптуу 
редактор 

Улук окутуучу, 
док. Гүлзада 
Станалиева

• Котормочулар 
Улук окутман, 

док. Регина 
Жаманкулова 
Кенже илимий 

кызматкер 
док. Топчугул 
Нармаматова 

Кенже илимий 
кызматкер док. 

Венера Наринова

• Редакторлор 
Кенже илимий 

кызматкер  
Бану Эрдоган 

Чакар 
 Кенже илимий 

кызматкер Зеки 
Окйай

• Дизайнер 
Равшан Абдуллаев

• Дареги 
КТМУ 

Коммуникация 
факультети, 

Жал студенттик 
кампусу, Бишкек  

Тел: +996 312 
492756/1164

“Рубикон” 
типографиясында 
басылды. Нускасы 

2000


