
1512 Дене тарбия жана спорт жогорку 
мектебинин студентинин жеңиши

Санкт- Петербургдан Кабулга 
чейинки сүйүү баяны

ТРТнын «Келечектеги 
коммуникаторлору» аттуу кароо 

сынагында коммуникация 
факультети алдыга чыкты

Афганистандын Герат шаарынын тургундары 
Афган Абдуллах Рахмани жана анын жубайы Ами-
не Рахмани 6 жылдан бери Куранды колго жазып...

Байзак Маматалиев тарых боюнча билим 
алганы менен кийинчерээк режиссерлук жолду 

тандап кеткен.

Эмел Жунушова баш мээсинин шишигинен шал 
болуп калган күйөөсү Алмаз Кыдырмаевди 26 жыл 

бою мээримин төгүп, көңүлүн оорутпай караган. 10
Кыргыз 

киносунда жаңы 
жылдыз пайда 

болду

13 11
Алты жылда алты жүз: 

кол өнөрчүлүк
“Оор дартка чалдыккан 

жолдошумду 26 жыл 
карадым”
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ТРТ корпоративдик баалуулуктарын 
жана тажрыйбасын келечектеги комму-
никаторлор менен бөлүшүү жана мада-
ний баалуулуктарды коргоого салым ко-
шуу максатында жыл сайын уюштурган 
«Келечектин коммуникаторлору» каро-
о-сынагы радио, телекөрсөтүү, жаңы-
лыктар жана интернет багытындагы 4 
негизги категорияда жана 12 кичи ка-
тегорияда уюштурулду. Коммуникация 
жаатында билим алган магистратура 
жана бакалавр программасында оку-
ган студенттер 2019-2020-окуу жылын-
да  түрк тилинде же түрк тилинде суб-
титрлүү эмгектери менен конкурска ка-
тышышты. ТРТнын кароо сынагына 
катышуу менен, келечектин комуника-
торлору «көргөндөрдөн» эмес, «көргөз-
гөндөрдөн» болгондоруна сыймыкта-
нышты. Ошондой эле бул конкурс кыял-
данган жана пландаган иштерин жүзөгө 
ашырган жаш коммуникаторлорду шык-
тандырып, жаш таланттарга өз эмгекте-
рин көргөзүүгө мүмкүнчүлүк бергенине 
ыраазы болушту. 

Быйыл алтынчы жолу өткөрүлүп жаткан 
сынакта КТМУнун коммуникация фа-
культетинин радио, телевидение жана 
киноискусство бөлүмүнүн студенттери 
“телекөрсөтүү” “документалдуу фильм-
дер” категориясында бардык сыйлык-
тарга ээ болушту. Бөлүмдүн студенттери-
нин бири Гүлнара Айтмаматова «Тайгак 
жол» чыгармасы менен 1-орунга, Аманат 
Рахманова «Аманат Журт (уй)» чыгарма-
сы менен 2-орунга, Лунара Жээнбекова 
«Тогуздан кийин эгиз» аттуу эмгеги  үчүн 
3-орунга татыды.

Сыйлыкка татыган тасмалардын 
жалпы темасы - айыл турмушу

Сынактын «Документалдык фильмдер» 
категориясындагы 1-орунду ээлеген 
Г.Айтмаматова дипломдук ишинин дол-

боору катары тарткан «Тайгак жол» та-
смасында Кыргызстандын Ат-Башы ай-
магынын тоо арасындагы Ак-Сай ай-
ылында жашаган 6 жашар Каныкей Ка-
натбек кызынын кыялдары жана өнөрү 
тууралуу баяндап берген.  Жаш комму-
никаторлордун сынагына ушуну менен 
экинчи жолу катышып жаткан Г. Айтма-
матова буга чейин бул кароо-сынактын 
«Телекөрсөтүү» категориясында 1-орун-
ду ээлеген. 

Экинчи сыйлыктын ээси Рахманованын 
«Аманат Журт(уй) « кинотасмасынын те-
масы да айыл турмушу болду. Фильмде 
глобалдашуу жана технологиялык өнү-
гүүлөргө карата сын көз карашты көр-
сөткөн «Аманат Журт» фильминде Рах-
манова айылдагы Сатыкей уруусунун 
башкалар сыяктуу бүгүнкү доордун ар-
тынан түшпөстөн, ата-бабаларынан му-
раска калган үй-бүлө институтун муун-
дан-муунга өткөрүп сактап калуу араке-
тин чагылдырган.  

2-орунга татыктуу болгон Рахманова до-
кументалдык фильмдин даярдалышына 
салым кошкон коммуникация факульте-
тинин радио, телевидение жана киноис-
кусство бөлүмүнүн жетекчиси, доц. Мол-
досейит Мамбетакуновго жана сынакты 
уюштурган ТРТга  ыраазычылык бил-
дирди.

Сынакта үчүнчү 3-орунга татыктуу деп 
табылган Жээнбекованын «Тогуздан 
кийин эгиз» тасмасында да айылдын 
турмушу чагылдырылган. Фильмде күн 
сайын бир нече чакырым алыстагы да-
рыяга барып суу ташып ичкен Кадыраа-
лынын үй-бүлөсүнүн турмушу чагылды-
рылат. Алар турмуш-тиричиликке керек-
түү нерселерин шаарга аптада бир кат-
таган автобус менен барып апкелишет. 
Тасмада алакандай айылда чектелүү 
мүмкүнчүлүктөр менен жашаганы  ба-
яндалган. 

Тоскоолдуктарга моюн сунбагыла 

Коммуникация факультетинин ра-
дио, телевидение жана киноискусство 
бөлүмүнүн башчысы Молдосейит Мам-
бетакунов студенттердин эл аралык 
сынактагы ийгиликтери тууралуу буларга 
токтолду: «Пандемия шарттарына кара-
бастан, студенттерибиз  Кыргызстандын 
Токтогул, Ат-Башы жана Алай сыяктуу ар 
кайсы региондорунда, ошол аймактар-
дын ар кыл көйгөйлөрүн чагылдырган 
тасмаларды тартууга аракет кылышты. 
Алар үчүн эч нерсе оңой болгон жок. 
Бирок, аларды башка студенттерден ай-
ырмалап турганы, кыйынчылыктарга ка-
рабай, баш тартпай ишин улантышканы 
болду. ТРТдан алган бул сыйлыктар бул 
студенттеримдин алгачкы сыйлыктары. 
Мен аларды мындай жетишкендиктери 
менен куттуктайм». Мамбетакунов жак-
шы даректүү фильмди тартуу үчүн эң 
ириде жакшы тема таап, андан соң ка-
армандын мүнөзүн, жан дүйнөсүн, жа-
шоосун көрүүчүгө даана чагылдырып 
берүүгө аракет жасаш керектигин бел-
гиледи. Студенттеринин бул ийгилиги 
башка студенттерге чоң мотивация бо-
лот дейт доц. Мамбетакунов.   

КТМУнун ректору проф. докт. Алпаслан 
Жейлан ТРТнын «Келечектин Коммуни-
каторлору» конкурсунан сыйлык алган 
студенттер менен коммуникация факуль-
тетинин деканынын орун басары проф.
докт. Юсуф Юрдигүл жетекчилик кылган 
команданы ректорлукта кабыл алып, же-
тишкен ийгиликтери үчүн ыраазычылы-
гын билдирди. Мындан тышкары, рек-
тор проф.докт. А. Жейлан сыйлык алган 
студенттерге белектерин тапшырды.

Жыл сайын Түркия Радио 
жана телекөрсөтүү корпо-
рациясы (ТРТ) тарабынан 
уюштурулган «Келечектин 
Коммуникаторлору» каро-
о-сынагында Кыргыз-Түрк 
«Манас» университетинин 
(КТМУ) коммуникация фа-
культети алдыга чыгып ке-
лет. Сынактын “Докумен-
талдык фильмдер” катего-
риясында коммуникация 
факультетинин радио, теле-
видение жана киноискус-
ство бөлүмүнүн студенттери 
үч орунду тең жеңип алып, 
сыйлыктарга ээ болушту. 
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КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС

1-орун - Тайгак жол

3-орун - Тогуздан кийин эгиз

2-орун - Аманат конуш
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Кыргыз-Түрк «Манас» университети (КТМУ) эл аралык университеттердин 
рейтингин аныктаган  кадыр барктуу эл аралык QS (Quacquarelli Symonds) 
агенттиги жарыялаган Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү 
эң мыкты университеттердин катарына кирди.

КТМУ QSтин рейтинги боюнча Чыгыш Европа жана Борбор-
дук Азия өлкөлөрүндөгү эң мыкты 400 университеттин ара-
сынан 183-орунда, ал эми Кыргызстанда 2-орунда келе жа-
тат.

QSтин баалоо критерийлери

Тизмеде орун алган эң мыкты 400 университеттин 121 жо-
горку окуу жайы россиялык ЖОЖдор, ал эми 55 универси-
тет Түркиянын жогорку окуу жайлары. Тизме 29 ѳлкѳ ара-
сында университеттердин ар түрдүү көрсөткүчтөрүн баалоо 
аркылуу аныкталат. QS агенттиги университеттин академи-
ялык кадыр-баркы, бүтүрүүчүлѳрдүн ишке жайгашуу кѳр-
сѳткүчү, илимий изилдѳѳлѳрү, иш-берүүчүлөрдүн арасын-
да кадыр-баркы, университетте иштеген чет элдик окутуучу-
лардын саны, университетте билим алган чет элдик студент-
тердин саны, университеттин вебсайтынын натыйжалуулугу, 
изилдѳѳнүн жүргүзүү жөндөмү, жарыяланган илимий эмгек-
тер жана бул эмгектерге жасалган шилтемелердин саны сы-
яктуу критерийлерге карата университеттер бааланат. QS 
критерийлер таблицасына университеттин эксперттик ба-
алоо упайы 40%, факультеттин студенттеринин үлүшүндө 
20%, ар бир факультет үчүн келтирилген академиялык ци-
таталардын саны 20%, бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу 
деңгээлинде 10% түзөт , 5% эл аралык студенттерде жана 5% 
эл аралык лекторлордун саны таасир этет.

КТМУнун QS боюнча рейтинг упайлары

QS компаниясынын 2021-жылдагы баалоо жыйынтыгы бо-
юнча КТМУнун академиялык кадыр-баркынын коэффици-
енти - 37,5, жумуш берүүчүнүн кадыр-баркынын коэффи-
циенти - 10,8, студенттердин катышы – 14,9, эл аралык оку-
туучулардын коэффициенти - 100, эл аралык студенттердин 
катышы - 57,3, PhD даражасына ээ болгон факультеттин про-
фессордук-окутуучулук курамы 5,9, бир факультетке туура 
келген макалалардын көрсөткүчү 6,2, ар бир макалага шил-
темелердин көрсөткүчү 8,4, веб-таасирдин көрсөткүчү 7,6, 
эл аралык изилдөө тармагынын көрсөткүчү 1,6 түздү. КТМУ-
нун жалпы упайы 22,2 болгон.

КТМУ өткөн жылы QS компаниясы жүргүзгөн баалоо бо-
юнча Борбор Азиядагы 350 университеттин тизмесинде 
190-орунду ээлеген.

КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС
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Кыргыз-Түрк “Манас” университети менен кызматташтыкта болгон Ататүрк жана 
Селчук университеттеринин атынан жүздөгөн дары-дармектер жана медициналык 
каражаттардан турган гуманитардык жардам кѳрсѳтүлдү.

КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС

Университетке 2020-жылдын ноябрь айында тапшырылган жана CO-
VID-19га каршы күрөштө зарыл болгон бул дары-дармектер жана 
медициналык каражаттар университеттин Ден-соолук борборуна берилди. 

“Ректорлорубузга ыраазыбыз”

Университеттин ректору, профессор Алпаслан Жейлан берилген 
гуманитардык жардам тууралуу: “Жакында “Манас” университетинин 
ѳзүнүн Ден-соолук борбору ачылды.  Ошол себептүү бизге Түркиядагы 
ар түрдүү мекемелерден колдоо келүүдѳ. Акыркы жолу келип түшкөн 
дары-дармектер Ататүрк университетинен келди. Бул жардам Ататүрк 
университетинин ректору, профессор Өмер Чомаклы менен Медициналык 
изилдөө борборунун башкы дарыгери, профессор Фуат Гүндогдунун 
колдоосу менен берилгенин өзгөчө белгилеп кетким келет. Ошондой эле 
Селчук университетинин ректору профессор Метин Аксойго да колдоосу 
үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин мындай мамилелерибиз 
мындан ары дагы да бекемделет деген ишеничтемин”, - деп билдирди.

Биринчи проректор, профессор Асылбек Кулмырзаев бүткүл дүйнөгө 
терс таасирин тийгизген пандемия учурунда Кыргызстан да оор абалга 
туш болгон учурда өлкөгө экономикалык жана социалдык гуманитардык 
жардам Түркиядан келгендигин ыраазычылык менен белгиледи. 
Профессор Кулмырзаев: “Түркия кѳп жылдардан бери бардык тармак 
боюнча Кыргызстанга колдоо көрсөтүп келет. Пандемия учурунда да 
Түркия Кыргызстанга дары-дармектерди жана медициналык каражаттарды 
жеткирип, колдоо көрсөттү. Университетибизге жиберилген жардамы 

үчүн Эрзурум Ататүрк университетинин ректоруна, оорукананын башкы 
дарыгерине жана жалпы жамаатына ыраазычылыгымды билдирем. 
Бул дары-дармектер зарыл болгон учурда студенттерибиз жана 
кызматкерлерибиз үчүн колдонулат”, - деди.

“Дары-дармектер COVID-19 жана жугуштуу ооруларды дарылоодо 
колдонулууда”

Түркиянын Сельчук университети менен Эрзурум Ататүрк университетинен 
келген дары-дармектер жана медициналык каражаттар КТМУнун шейит 
Эрен Бүлбүл атындагы Ден-соолук борбору үчүн өтө зарыл болгондугун 
баса белгилеген борбордун жетекчиси жана ичеги-карын оорулары врачы 
Гульфия Губайдуллина: “Түркиядагы боордош жогорку окуу жайларынан 
университетибизге кан муздаткыч, антибиотиктер, тамчылатма түрүндѳгү 
ар кандай дары-дармектер менен тумбочка мониторлору, жүрөктүн 
кагышын санарип өлчөгүчү, дем алдыруучу аппарат (вентилятор) сыяктуу 
медициналык каражаттар берилди”, - деди.  

КТМУнун шейит Эрен Бүлбүл атындагы Ден-соолук борборуна керектүү 
дары-дармектер берилгенине терең ыраазычылыгын билдирген 
борбордун жетекчиси Г.Губайдуллина «Ѳзгѳчѳ 2020-жылдын жай 
айларында Кыргызстанда сатып алууга мүмкүн болбогон бул дары-
дармектер университеттеги кызматкерлердин COVID-19, пневмония, 
бронхит, суук тийүү ж.б. жугуштуу ооруларда активдүү колдонулат. 
Университетибиздин жетекчилигине жана боордош университеттерге  
көрсөткөн жардамы үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем», - деди.



Университеттин 
телевидениеси “Канал 
Манас” эфирге чыкты

КТМУ телевидениеси “Ка-
нал Манас” эфирге чыгып, 
кабелдүү платформалар ар-
кылуу Кыргызстандын үй-
лөрүндө конок боло башта-
ды. Канал азырынча Кыр-
гызстандын кабелдүү плат-
формаларында жана GSM 
операторлорунун тиркеме-
лери аркылуу ишин жүр-
гүзүүдө, кыска убакыттын 
ичинде өлкөнүн бүткүл ай-
мактарында жана спутник 
аркылуу эфирге чыгуу план-
далууда. “Канал Манас” би-
лим берүү, маданият, өнөр, 
музыка, көңүл ачуу жана 
жаңылыктар сыяктуу тема-
ларды камтыган програм-
малар менен күндөлүк тен-
децияларды чагылдырууну 
жана университеттин атын 
Кыргызстандагы ар бир үйгө 
таанытууну көздөйт.

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин (КТМУ) миссиясы жана көз карашына ылайык 
бардык тармактардагы иштерин дагы да жакшыртып жатат. Жаңы доордо дагы да 
бийик мүдөөлөрдү багынтуу үчүн билим берүү жана административдик багыттарында 
университет жаңыдан түзүмдөштүрүлүүдө. Жаңыдан түзүмдөштүрүү иштери жөнүндө 
университеттин ректору профессор Алпаслан Жейлан ар түрдүү платформалар аркылуу 
университеттин кызматкелерине маалымдоо иштерин жүргүздү. 

Ковид-19 диагностикалык 
борбору курулуп жатат

Ректор профессор Жейлан 
университеттин жетекчили-
ги тарабынан аткарыла турган 
дагы бир маанилүү өзгөрүү 
саламаттыкты сактоо жаатын-
да экенин билдирди, Ковид-19 
пандемиясы учурунда ден со-
олукка абдан көп көңүл буру-
лаарын, вирустан корунуу үчүн 
көрүлгөн бардык чаралар-
дан тышкары мурунтан бери 
иштеп келе жаткан медицина-
лык жай кеңейтилип эмканага 
айландырылып, февраль ай-
ынан тарта бул борбор ишке 
кирээрин маалымдады. Ошон-
дой эле Ковид-19 диагностика-
лык борборунда ачыла турган 
биохимия жана гематология 
лабораториялары үчүн керек-
түү жабдыктар сатып алынган-
дыгын, камкорчулар кеңеши-
нин тѳрагасы Фахреттин Ал-
тун жана ТРнын Саламаттык-
ты сактоо министри Фахреттин 
Кожа тарабынан болжол ме-

нен үч жүз миң долларлык 
жабдыктардын эмкана жана 
Ковид-19 диагностикалык бор-
борунда колдонуу максатын-
да университетке тапшырыл-
ганын билдирди жана аларга 
ар дайым көрсөткөн колдоосу 
үчүн ыраазычылык билдирди.

КР Саламаттыкты 
Сактоо министри 
Бейшеналиевден 
университеттин 
медициналык борборуна 
эң жогорку баа

Ректор профессор Жейлан, 
КРнын Саламаттыкты сактоо 
министри  Алымкадыр Бейше-
налиев университетке келип, 
ден соолукту чындоо борбо-
рунун жабдыктар менен кам-
сыздалуусун кѳрүп, абдан та-
асирленгендигин жана ал кы-
ска мөөнөт ичинде ден соолук 
чыңдоо борборун аккреди-
тациялоо үчүн керектүү көр-
сөтмөлөрдү бергендигин ма-
алымдады. Ректор профессор 

Жейлан университетке көр-
сөткөн колдоосу үчүн министр 
Бейшеналиевге ыраазычылы-
гын билдирди. Бардык тармак-
тардагыдай эле медицина тар-
магында да жардамын аябаган 
уюмдар менен кызматташты-
ктар мындан ары да күчтөн-
дүрүлүп улантыларын баса 
белгилеп ректор профессор 
Жейлан, пандемия учурунда 
колдоо көрсөткөн Ататүрк уни-
верситетинин ректору проф.
док.Өмер Чомаклыга, Сел-
чук университетинин ректору 
проф.док.Метин Аксойго жан 
Гази университетинин ректору 
проф.док.Муса Йылдызга ыра-
азычылык билдирди.. 

Дистанттык билим 
берүү инфраструктурасы 
жакшырууда

Ректор профессор Жейлан, 
дистанттык билим берүү жа-
атында КТМУ бул чөлкөмдөн 
тышкары Түркиянын дагы ай-
рым университттерине кара-

ганда алдыга кеткенин бел-
гиледи, инфраструктураны  
өнүктүрүү иштеринен тышка-
ры студенттер сабактарга көй-
гөйсүз катышуусу жана дүй-
нөгө интеграциялашуусу үчүн 
акысыз түрдө 60 гиг интер-
нет пакетин камсыздап берген 
жалгыз университет экенин 
кошумчалады.

Жылдар бою созулуп 
келген маселелер 
чечилүүдө 

Ректор проессор Жейлан көп 
жылдардан бери чечилбей 
келе жаткан маселелер чечи-
лип жаткандыгын жана анын 
бири суу маселеси май ай-
ынан баштап чечилип калаа-
рын жана ТИКАнын демилгеси 
менен курула турган күнөөска-
нада маанилүү өндүрүштөр 
ишке ашаарын, кампус ичи 
жашылдандырылаарын бил-
дирди.

Ректор профессор Жейлан 
ишке ашкан жолугушуулар-
да университеттин маселеле-
рин кунт коюп угуп, аларды 
жөнгө салуу үчүн колдоо көр-
сөтөөрүн билдирген КР Тыш-
кы иштер министри Руслан Ка-
закбаевге, университет менен 
ар дайым тыгыз байланышта 
болгон Түркия Республика-
сынын Бишкектеги Ыйгарым 
укуктуу элчиси Женгиз Камил 
Фыратка ыраазычылык бил-
дирди. 

Манастыктар коомдук 
жашоого аралашышы 
зарыл

Ректор профессор Жейлан 
кызматка киришүүнүн алдын-
да жолун Улупамирден башта-
ганын, ата журтта студенттер-
дин жана кыргыз боордо-
штордун үйлөрүн кыдырганын 
баса белгилеп, “Манас” жама-
атынын бардык мүчөлөрүнөн 
да дал ушундай кадамдарды 
күтөөрүн, Манастыктардын 
коомдук жашоого жигердүү 
аралашууга жана бирге болуу-
га чакыраарын билдирди.
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Тизме Стэнфорд универси-
тети тарабынан координа-
цияланган изилдөөнүн не-
гизинде аныкталды. Тиз-
мени түзүүдө АКШ жана 
голландиялык окумуштуу-
лар тарабынан 7 миллионго 
жакын изилдөөчүнүн эмгеги 
каралып чыккан. Тизмени 
түзүүдө дүйнө жүзү боюн-
ча илимий макалалардын 
саны, келтирилген цитата-
лардын саны, авторлордун 
саны жана автордун буйрут-
масы сыяктуу өзгөчөлүктөр 
эске алынган.

“Мен акыркы заманга 
ылайык келген 
маселелерди карайм” 

Сууну жана саркынды суу-
ларды тазалоонун электро-
химиялык технологиялары 
боюнча изилдөө иштерин 
жүргүзүп жаткан Инжене-
рия факультетинин Эколо-
гия инженерлиги бөлүмүнүн 
окутуучусу  Проф. Др. Кобя 
өзүнүн ийгилигинин сы-

рын илим менен техноло-
гияда акыркы болуп жаткан 
өзгөрүүлөргө маани берүү 
экендигин түшүндүрүп бер-
ди. Профессор Кобя өзүнүн 
көптөгөн изилдөөлөрү или-
мий адабиятта маалымат бу-
лак катары пайдаланылып 
жатканын белгилеп: “Мен өз 
убагында туура чечимдер-
ди кабыл алам жана жаңы 
заманга төп келе турган те-
маларды изилдейм. Ошон-
дой эле аспиранттарымды 
экологиялык маселелер-
ди изилдөөлөрү керекти-
гин айтып, ошол тармакка 
жиберем. Жакынкы мез-
гилде студенттерим менен 
Кыргызстандын жол, айла-
на-чөйрөнүн жана абанын 
булганышы сыяктуу көйгөй-
лөрдүн себептери жана аны 
чечүү жолдорун аныктоо 
боюнча иштөөнү пландап 
жатам”, - деди ал. Профес-
сор Кобя КТМУнун экология 
бөлүмүнүн баштапкы тарма-
гынын күчтөнүүсү үчүн жаш 

КТМУнун окутуучулары 
дүйнөдөгү эң таасирдүү 
илимпоздордун 
тизмесине киришти

Кыргыз-
Түрк Манас 

Университетинин 
(КТМУ) 

Инженерия 
факультетинин 

окутуучулары 
проф. докт. 

Нахит Акташ 
жана проф. 

докт. Мехмет 
Кобя “Дүйнөдөгү 

эң таасирдүү 
илимпоздордун” 

тизмесине 
киришти. 

Проф. док. Нахит Акташ

КАБАР: МЕДИАМАНАС / ГҮЛДАНА
НУРМУХАММЕД КЫЗЫ
ФОТО: МЕДИАМАНАС

илимпоздорду, адистерди 
даярдап чыгарууда абдан 
чоң роль ойной турганды-
гын баса белгиледи.

Ийгиликтин сыры - 
ырааттуу иштөөдө”

Инженердик факультети-
нин химия инженерлиги 
бөлүмүнүн проф. докт.  Ак-
таш ийгиликтин сырын ыра-
аттуу жана тартиптүү иштөө 
экендигин айтты. Стэнфорд 
университетинин коорди-
нациясы менен даярдал-
ган “Дүйнөнүн эң таасирдүү 
илимпоздору” тизмесине 
кирген окумуштуулардын 
илимий эмгектери эл ара-
лык басылмаларда жасалган 
шилтемелердин натыйжа-
сында даярдалганын айткан 
проф. докт.  Акташ “Бул тар-
мак боюнча тизмеге Кыргы-
зстандан мен жана биздин 
университет гана кирди.  Бул 
биз үчүн чоң сыймык.  Биз-
дин эмгектердин заманбап 
болгону, жаңычылдыгы эл 

аралык илимий библиор-
гафияларда орун алууга та-
тыды. Натыйжада, биздин 
ишибизге 4 миңге жакын 
шилтеме берилген.

Мындай олуттуу ийгилик-
ке жетишүү университеттер 
үчүн абдан маанилүү. Себе-
би ал студенттердин уни-
верситет тандоосунда чоң 
ролду ойнойт. Окумуштуула-
ры аталган тизмеге кириши 
университеттердин билим 
берүү деңгээли, сапаты аб-
дан жогору дегенди билди-
рет», - деди ал өз сөзүндө.

Биологиялык отун клетка-
лары, ферменттердин жана 
микроорганизмдердин ки-
нетикасы, таштандылар-
ды биологиялык тазалоо, 
функционалдык полимер-
дик материалдар, гидрогел-
дер, акылдуу материалдар, 
суутекти өндүрүү жана сак-
тоо, таңуулоо, баңги заттар-
дын технологиялары, нано-
технологиялар жана жаңы 

муундагы катализаторлор 
боюнча иш алып барган 
проф. докт.  Акташ сөз бо-
луп жаткан ийгилик ага гана 
таандык эмес, бул коман-
далык иш экендигин баса 
белгиледи. Аспиранттар-
дын жана докторанттардын 
кошкон салымын баса бел-
гилеп,  проф. Акташ КТМУ-
нун ректораты жана рек-
тор проф. докт. Алпаслан 
Жейланга ыраазычылыгын 
билдирди. Ошондой эле 
профессор Түркия Респу-
бликасынын Кыргызстанга 
да колдоо көрсөткөнү үчүн 
өз ыраазычылыгын билдир-
ди.  Проф. докт.  Акташ, ай-
рыкча студенттердин Түркия 
Республикасы тарабынан 
каржылануусу, стипендия 
берилүүсү студенттердин 
экономикалык көйгөйлөрүн 
чечип, жана долбоорлордо 
дагы да натыйжалуу иштөө-
гө аракет кылуусуна себеп 
болгондугун баса белгиле-
ди.
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27-январдан 5-февралга чейин КТМУнун 25 жылдыгынын алкагында санарип медиа 
боюнча онлайн режимде семинар-тренинг жүрүп жатат.

КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС

Семинар Түркия радио-телеберүү мекемеси (ТРТ) жана 
“Медиа Манас” борборунун кызматташтыгы менен 
уюштурулууда.

“Санарип медиасы жана видео тренингдер” аталышындагы 
семинарга КТМУнун студенттери, академиялык бөлүмдөр, 
ТР Бишкек элчилигинин кызматкерлери, ТР МЕБге караштуу 
мектеп кызматкерлери жана окуучулары, ММК жана “Кока-
Кола Бишкек Боттлерс”, «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»нын  
ѳкүлдѳрү катышып жатышат.

Семинарда төмөнкү темалар каралууда:

Санарип медиа-бизнес, контент жана өндүрүш моделдери

Санарип пиар, санарип медиа куралдары жана кабылдоону 
башкаруу

Мобилдик шаймандар менен сапаттуу тартуу ыкмалары

Сүрөттүн техникалык негиздери

Семинаргдын ачылышында КТМУнун ректору, профессор 
Алпаслан Жейлан жана ТРТнын башкы мүдүрү Эркан Дурду 
сѳз сүйлѳп, катышуучуларга ийгилик каалады.

Аталган семинарга 91 киши катышууда. Онлайн сабактарды 
ТРТнын кабарлар боюнча редактору Огүн Өчек жана ТРТнын 
башкы оператору Сабри Савжы өтүүдѳ.

Бул иш-чара массалык маалымат каражаттарында, маселен 
TRT Хабер Порталы, ТРТ Аваз, Анадолу агенттиги, TRT Хабер, 
“Медиа Манас” борбору, SonDakika.com, Haberler.com, 
Konhaber.com, TeknoTalk, Memurol.net ж.б чагылдырылды.

Эскерте кетсек, “Медиа Манас” борбору ТРТ “Түркия 
үнү” радиосунун берүүлөрүн 2007-жылдан бери бүткүл 
Кыргызстанга “Манас Фм” радиосу жана радиого байланышы 
болгон “Eutelsat” спутниги аркылуу интернетке чыгарып келе 
жатат.

Ошондой эле ТРТ Аваздын “Евразия күндеми” программасы 
2020-жылдын 30-ноябрынан тарта Түркия менен бир 
убакытта «Манас Фм» радиосунда обого чыгууда жана ТРТ 
Аваздын кыргызча жаңылыктары “Манас” теле берүүсүндө да 
көрсөтүлүүдө.



36 өлкөнүн өкүлдөрү катышты

2020-жылдын  29- ноябрында симпозиумдун ачылыш сес-
сиясы болуп өттү. Кыргыз-Түрк “Манас” университети-
нин (КТМУ) ректору проф.,докт. Алпаслан Жейлан, АКШ 
Боуи  университетинин проректору проф.,докт. Карл Гуд-
ман, Бириккен Улуттар Уюму, Билим берүү, илим жана ма-
даният уюму (Юнеско), улуттук комитеттин Туркиядагы өкүлү 
жана этноспорт конфедерациясынын башкаруу кенеши-
нин мүчөсү проф.,докт. Мехмет Ожал жана 36 мамлекеттен 
көптөгөн окумуштууталрдын катышуусу менен ишке ашты.

Пандемияга карабастан, эл аралык кызматташуу 
уланууда

Ачылыш сессиясы КТМУ тарабынын тартылган «Түрк дүй-
нөсүнүн улуттук оюндары жана спорту» кинотасмасынын 
көрсөтүлүшү менен башталып, Дүйнөлүк этноспорт конфе-
дерациясынын төрагасы Нежметтин Билал Эрдогандын ви-
део кайрылуусу менен ачылды.

Изилдөө борборунун мүдүрү проф.докт. Мехмет Туркмен 
көп жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келаткан аталган 
симпозиумга көптөгөн илимпоздор жана мекемелер катыш-
канын белгилеп өттү. Ректор проф.докт. Жейлан симпозиум-
дун маанисине токтолуп, мындай глобалдуу кызматташтык 
жана маалымат алмашуу Соvid-19га байланыштуу пандеми-
ясынын учурунда технологиянын жардамы менен болсо да 
жүзөөгө ашырылып жаткандыгын айтты. Ал эми симпози-
умдун өнөктөштөрүнүн бири болгон АКШнын Бови универ-
ситетинин проректору проф., докт. Карл Гудман бул симпо-
зиумдун алкагында ишке ашып жаткан эл аралык кызматта-
шуунун оң таасирине токтолду. 

Түркиядан 31 катышуучу, Кыргызстандан 28 
катышуучу, жалпысынан  128 баяндама жасалды

Аталган симпозиум Кыргыз-Түрк “Манас” университети 
улуттук оюндар жана спорт изилдөө борборуну, Түрк та-
рых коому, дүйнөлүк этноспорт конфедерациясы, Кахраман 
Мараш мэриясы, Боуи мамлекеттик университети жана Муш 
Альпаслан университеттери тарабынан уюштурулду. Бул эл 
аралык иш-чарага Туркиядан 31 катышуучу, Кыргызстандан 
28 катышуучу, жалпысынан  түрдүү өлкөлөрдөн  128 баян-
дама жөнөтүлгөн.

 Симпозиумдун соңунда Аслыхан Аслан эн мыкты доклад 
ээси, Мэрьем Оздемир эң мыкты жаш илимпоз, проф.докт. 
Женоро Ротич эң ийгиликтүү  модератор, доц.докт. Адем 
Кая эң мыкты илимпоз катары табылды.

IX эл аралык Түрк элдеринин 
салттуу спорт оюндары сим-
позиуму Кыргыз-Түрк “Ма-
нас” университетинин салт-
туу оюндар жана спортту изил-
дөө борборунун жетекчили-
гинин астында 2020-жылдын 
28-30-ноябрь күндөрү онлайн 
режиминде уюштурулду.

КАБАР: МЕДИАМАНАС ЖАНА АЙЗАТ ДОБУЛОВА
ФОТО: МЕДИАМАНАС
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“Кенже илимий кызмат-
керлерге демейдегиден 
дагы көп колдоо көр-
сөтүлөт”

Университеттин кызматкер-
лери менен ой-пикир ал-
машуу үчүн ылайыктуу ат-
мосфераны түзгөн бул жый-
налыштардын эң алгачкысы 
кенже илимий кызматкер-
лердин катышуусунда болду. 
Ректор профессор Жейлан 
жана биринчи проректор 
профессор Асылбек Кулмы-
рзаев ноябрь айында Коом-
дук иштер курулуш имара-
тындагы ашканада уюшту-
рулган түштү тамак үстүндө 
кенже илимий кызматкерлер 

Академиялык кызматкерлер 
жаңы долбоорлорду талкулоо 
үчүн жыйналыш өткөрүштү

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин (КТМУ) ректору, 
профессор Алпаслан Жейлан пикир алмашуу максатын-
да академиялык кызматкерлер менен жолугушту. Пан-
демия шарттарынан улам бул жолугушуулар өз өзүн-
чө топторго бөлүп ар башка күндөрү жана убакытта 
ишке ашырылып, профессор Жейлан ишке киришкен 
2020-жылдын август айынан баштап университетте ат-
карылган иштер жөнүндө маалымат берип, академия-
лык кызматкерлердин ой-пикирин укту.

менен жолугушушту. Баарла-
шуунун жүрүшүндө ректор 
профессор Жейлан универ-
ситеттин академиялык адам 
ресурстарынын маанилүү 
бир элементи болуп санал-
ган жана келечектин оку-
туучулары саналган кенже 
илимий кызматкерлерине 
өздөрүн өнүктүрүү үчүн де-
мейдегиден дагы көп колдоо 
көрсөтүлөөрүн жана жетек-
чиликтин эшиги ар кыл ма-
селелер боюнча кенже или-
мий кызматкерлер үчүн ар 
дайым ачык экенин айтты. 

Жыйналыштын аягында кен-
же илимий кызматкерлер-
дин изилдөөлөрдү жүргүз-

гөн тармактары, ишке ашы-
рган долбоорлору, жаңы 
академиялык жылдагы план-
дары, ой пикирлери жана 
сунуштары менен таанышты.

Академиялык иш-
мердүүлүк жөнүндө ма-
алымат берүү жыйында-
ры уюштурулду

КТМУ ректораты ян-
варь айында академия-
лык бөлүмдөрдүн жетек-
чилери менен жолугушту. 
Жыйналышта академиялык 
бөлүмдөрдүн жалпы тааны-
тымы жасалды, андан соң 
бөлүмдөрдө ишке ашырыл-
ган жана ишке ашыруу план-
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далган иш чаралар жөнүндө  
маалыматтар сунулду.

Пандемиядан улам ар баш-
ка күндөрү жана убакытта 
уюштурган жыйналыштар-
да ректор профессор .Ал-
паслан Жейлан, бирин-
чи проректор профессор 
Асылбек Кулмырзаев, рек-
тор жардамчысы профессор 
Анварбек Мокеев, ректорат-
тын башкы кеңешчиси про-
фессор Ахмет Беше, ректо-
раттын кеңешчиси Анаркүл 
Урдаулетова, ректораттын 
кеңешчиси проф.док.Метин 
Байрак, баш катчы доц.док.
Октай Өзгүл жана академия-
лык бөлүмдөрдүн башчыла-
ры катышышты.

Жаңы максаттарга жетүү 
үчүн окутуучулардан 
колдоо

Ректор профессор .Жейлан 
университеттин ар түрдүү 
деңгээлиндеги академи-
ялык кызматкерлери ме-
нен ар түрдүү платформа-
лар аркылуу жолугушуп, ян-
варь айында да окутуучулар 
менен жыйналыштарга ка-
тышты. Бул жыйналыштар-
дын жүрүшүндө ректор про-

фессор Жейлан кызмат-
ка киришкен учурдан тар-
та жасалган иш-аракеттер 
жана жаңы мүдөөлөр бо-
юнча окутуучуларга маалы-
мат берди. Университеттин 
эл аралык деңгээлге чыгуу 
боюнча максаттары, эл ара-
лык долбоорлору, патент 
жана дизайн иш чаралары, 
эл аралык маалымат базала-
ры, университеттин кампу-
су боюнча долбоорлор сы-
яктуу көптөгөн академиялык 
маселелер каралып, мындан 
тышкары бул жыйналыштар-
га окутуучулардын көй-
гөйлөрү, сунуштары жана 
ой-пикирлери айтылды. Ай-
рыкча, студенттер жана оку-
туучулар үчүн акыркы убак-
тарда аткарылган жана ишке 
ашыруу пландалган иш-ча-
ралар академиялык кызмат-
керлер тарабынан жылуу ка-
был алынды. Университет 
үчүн аткарылган жана план-
далган иш-чаралар жөнүндө 
маалымат алып, окутуучулар, 
ар түрдүү багыттардагы көй-
гөйлөр жана аларды жөн-
гө салуу боюнча сунуштары 
менен бөлүшө алышты.
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Кыргыз киносунда жаңы 
жылдыз пайда болду

Байзак Маматалиев тарых боюнча билим алганы менен кийинчерээк режиссерлук жолду тандап кеткен. 
Ал өзүнүн талантын кеч байкаса дагы, алгачкы тарткан фильми Данияда, Оденс эл аралык фильм 

фестивалында «Эң мыкты сценарий» категориясындагы сыйлыкка ээ болду.

КАБАР & ДИЗАЙН: КАНЫКЕЙ НИЯЗБЕКОВА

Акыркы мезгилде, диндердин ортосундагы ажырым мени түйшөлткөн бир маселеге 
айланган. Кандай болсо дагы биз баарыбыз адамбыз, диний айырмачылыктар сүйүү жана  
достук сезимдерине тоскоол болбошу керек. Мисалы, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө 
мусулмандарды террорист  деп билишет. Бул кыска метраждуу тасма менен мен 
адамдарга мусулмандар алар ойлогондой террорист эмес экендигин айткым келди

Маматалиев Ош шаарындагы орто мектепти аяктагандан кийин жо-
горку окуу жайга тапшырыш үчүн борборго келет. 2015-жылы Кыр-
гыз-Түрк «Манас» университетинин тарых бөлүмүн бүтүрөт. Маги-
стратура жана докторантура программаларында окуусун да ушул эле 
бөлүмдө улантат. Тарых жаатында адистешкен Маматалиев окуу про-
цессинде «Манас» университетинде эмгектенген белгиүү окумуштуу 
археолог Кубат Табалдиевдин документалдык тасмасына жардам бе-
рип жүрүп, киного болгон сүйүүсүн байкаган.

Бүтүндөй жашоосун өзгөрткөн жарыя

Киного кызыга баштаган Мамбеталиев күндөрдүн биринде Темир 
Бирназаровдун режиссерлук курсуна чакырган жарыясына туш бо-
луп, ошондон кийин жашоосунда чоң бурулуш болду. Ушул режис-
серлук курста бир жыл окуган соң ал алгачкы «Кайыкта» аттуу тасма-
сын тартууга бел байлаган.  

Маматалиев студенттик жашоосун өтө активдүү өткөргөн үчүн, ко-
омдун ар бир катмарынан адамдар менен таанышып, мамиле түзүү-
гө мүмкүнчүлүк алганы бар эле. Ушул чон тажрыйбасы ага фильмдин 
сценарийин жазганга дагы таасирин тийгизди. 

“Диндердин ортосундагы ажырым сценарий жазганга түрткү 
болду”

Маматалиев кино тасмасынын сценарийин жазуу процессин төмөн-
дөгүчө айтып берди: «Акыркы мезгилде, диндердин ортосундагы 

ажырым мени түйшөлткөн бир маселеге айланган. Кандай болсо дагы 
биз баарыбыз адамбыз, диний айырмачылыктар сүйүү жана  достук 
сезимдерине тоскоол болбошу керек. Мисалы, дүйнөнүн көптөгөн 
өлкөлөрүндө мусулмандарды террорист  деп билишет. Бул кыска ме-
траждуу тасма менен мен адамдарга мусулмандар алар ойлогондой 
террорист эмес экендигин айткым келди», - деди ал.

Маматалиев кино тасмасында кайыгы менен адамдарды жээктен 
жээкке ташыган 25 жаштагы мусулман баланын окуясын көрсөтөт. 
Фильмде кайыкка түшкөн адамдардын жашоосу жана кош бойлуу 
христиан кыздын кайыкта көз жарганы чагылдырылган. 

“Максатыма жеттим”

Оденс эл аралык кино фестивалы – Даниянын эн байыркы жана 
абройлуу  фестивалдарынын бири. Фестивалда жыл сайын дүйнө 
жүзүнүн кинолору ат салышып, кино тасмалардын ар кандай жанрла-
ры кино сүйүүчүлөр менен жолугушат. Быйылкы  фестивалда, Мама-
талиевдин «Кайыкта» аттуу фильми, ийгиликтүү кино чеберлери ме-
нен атаандашып, бул абройлуу фестивалдын «Эң мыкты сценарий» 
сыйлыгын багынтты. Пандемияга байланыштуу санариптик платфор-
мада өткөн сыйлык тапшыруу аземиндеги сезимдерин ал: «Кино, ин-
сандарды жалпы адамдык баалуулуктарга чакырууга жана аң-сезим-
ди өзгөртүүгө чоң таасирин тийгизет. Менин фильмдеги түпкү макса-
тым, адамдарды ушул баалуулуктар жөнүндө ойлонууга түртүү болчу. 
Максатыма жеткениме абдан кубанычтамын», - деп билдирди.  

МАНАС ГЕЗИТИ / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ’21 / 80-ЧЫГАРЫЛЫШ ДОСЬЕ



дин ден-соолугу бир жыл-
дан кийин калыбына келип, 
шал болуп калган жагы да 
кадимкидей кыймылдай 
баштаганын айткан Жуну-
шова айылга кайтканда-
гы абалы мындайча аытап 
берди: “Айылга барарыбы-
зды угушкан туугандарыбыз 
жолдошумдун сѳѳгүн алып 
келет деп ойлошуптур. Би-
рок, аны аман-эсен көргѳн-
дѳ, аябай таң калышты “.

Оор күндөрдө жардамын 
аябаган адамдарга айры-
кча, жолдошунун карын-
дашына жана үй-бүлөсүнө 
ыраазычылыгын билдир-
ген Жунушова ушул сыяктуу 
тагдырды башынан ѳткѳр-
гѳндѳргѳ эч качан үмүттү 
өчүрбөш керектигин айтат. 
26 жыл бою күйөөсүн бүт 
дити менен берилип ка-
райт. 2020-жылы 26-мартта 
жолдошу Алмаз Кыдырмаев 
каза табат. Тагдырдын оор 
сыноосун башынан кечир-
ген Жунушова: “Мындайды 
эч кимдин башына салба-
сын, бирок турмушта эмне-
лер гана болбойт, өзүмдүн 
тагдырымдан айта турган 
сабагым, жакын адамыңыз 
дартка чалдыгып, оору то-
оруса, жанында болуңуз, 
эч качан андан баш тарт-
паңыз”, - дейт. 
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“Оор дартка 
чалдыккан 

жолдошумду 
26 жыл 

карадым” 
Эмел Жунушова баш мээсинин шиши-

гинен шал болуп калган күйөөсү Алмаз 
Кыдырмаевди 26 жыл бою мээримин 

төгүп, көңүлүн оорутпай караган. Да-
рыгерлер 2 ай гана жашайт дешкен 

жолдошун альтернативдик медицина 
ыкмалары менен бир аз да болсо абал-

кы калыбына келтирүүгө жетишкен. 

Жунушова Кыргызстандын 
Нарын облусунун Жумгал 
районунун Чоң-Дөбө ай-
ылында 1948-жылы туулган. 
Ал 1971-жылы Кыргыз улут-
тук университетинде кы-
ргыз тили жана адабияты 
бөлүмүн бүтүргѳн. Универ-
ситетти ийгиликтүү аякта-
гандан кийин Жунушова өз 
айылындагы мектепте кыр-
гыз тили жана адабияты му-
галими болуп иштей башта-
ган.

“Чоң атам ушул адамга 
турмушка чыгышымды 
каалаган”

Мугалим болуп иштей 
баштагандан кийин чоң 
атасынын өтүнүчү боюнча 
күйөөсү менен таанышып, 
баш кошконун билдир-
ген 72 жаштагы Жунушова, 
жолдошу Кыдырмаев ме-
нен 49 жылдан бери чогуу 
түтүн булатып келет. Жу-
байлар жаңы үйлөнүшкөн-
дө күйѳѳсүнүн ден-соо-
лугу чың, алибеттүү жигит 
болгон экен. Алар 6 бала-
луу болушат. Күйөөсү абдан 
камкор ата болуп бактылуу 
күндөрдү баштан кечири-
шет. 23 жыл чогуу түтүн бу-
латып, жашоо ойдогудай 
нукта жүрүп турган чак-
та күйөөсу капыстан дарт-
ка чалдыгат: «Алмаз абдан 
акылдуу адам болчу. Ошол 
мезгилде биз жашаган Чаек 
айылы чоң колхоз болгон 
(Советтер Союзундагы айыл 
чарба тармагында уюшту-
рулган “жамааттык дыйкан-
чылык” менен алектенген 
бирикмелер). Алмаз дагы 

КАБАР & ДИЗАЙН:
НУРЖАН ШЫЙТЫЕВА

колхоздун башкы инжене-
ри болуп иштечү. Ал ошол 
күнү кадимкисиндей эле жу-
муштан кечинде келди. Мен 
аны кечки тамакка чакыр-
сам, эмнегедир келген жок. 
Эмне болду экен деп чочу-
лап, жанына бардым. Көр-
гөн көзүмө ишенгим кел-
беди, күйөөм бир кызыктай 
абалда жаткан экен, кый-
мыл-аракети да башкача. 
Буга чейин мындайды көр-
бөгөн жаным, аябай коркуп 
кеттим. Эмне кыларымды да 
билбей турдум “.

“2 ай гана жашайт”

Күйөөсүнүн абалына тын-
чсызданган Жунушова да-
роо тез жардамды чакырат. 
Бирок, айылдагы медици-
налык борбордун жардамы 
жетиштүү болгон жок. Анын 
үстүнѳ комага түшүп калган 
Кыдырмаевди аялы тууган-
дары менен борбор калаа 
Бишкекке алып келишет. 
Борбордогу дарыгерлер-
дин күйөөсү мээ шишиги-
нен улам инсульт болгонун 
жана эч нерсе кыла албай 
тургандыгын билдиришет. 
“Эң жаман жери, жолдо-
шумдун болгону 2 ай гана 
ѳмүрү калганын жана мен 
аны сабырдуулук менен ка-
рашым керектигин айтыш-
каны болду”, - дейт ал күн-
дөрдү эскерип жаткан Жу-
нушова.. 

Жунушова Бишкекте коюл-
ган диагноз жана алгачкы 
дарылануудан кийин күй-
өөсүн алып айылына кай-
тып келди. Айылда күй-
өөсүнүн качан ѳлѳѳрүн күт-

кѳн канчалык жаман экен-
дигин айткан Жунушова 
ошол мезгилдеги башынан 
өткөргөндөрүн төмөнкү 
сөздөр менен түшүндүрдү: 
“Жолдошумдун күтүүсүздөн 
ооруп калгандыгына ишенүү 
биз үчүн өтө кыйын болду. 
Жолдошум узак убакыт бою 
комада жатты. Ал болго-
ну дем алып гана жатты. Ал 
салмагы оор киши болчу. 
Мындай чоң кишини карап, 
бир жерден экинчи жер-
ге жылдыруу дагы кыйын 
эле. Мээрим жана чыдам-
кайлык менен карап жүр-
гѳн ошол мезгилдерде, мен 
материалдык жана руханий 
жактан абдан оор күндөрдү 
башымдан өткөрдүм”.

“Алмазды жашоого 
кайтарган реклама”

Жунушова ушул оор күн-
дөрдө катардагы эле бир 
рекламалык билдирүүнүн 
алардын жашоосун өз-
гөрткөнүн айтты. «Бир күнү 
жолдошумдун карындашы 
бир реклама алып келди. 
Ал рекламада шал оору-
луу адамдарды айыктыр-
ган адам жана анын ките-
би тууралуу жазылган экен. 
Ишенүү кыйын болсо дагы, 
биз акыркы чара катары 
ушул китепке жетип, анда-
гы жазылгандарды аткаруу-
га аракет кылдык. Дени-сак 
жашоо жөнүндө жазыл-
ган бул китепте шал оору-

луу бейтаптарды дарылоо-
нун альтернативдүү жолдо-
ру жөнүндө айтылган болчу. 
Бул ыкмалар бир караган-
да күлкүлүү көрүнсө да, биз 
аларды колдонууну чечтик. 
Бул боюнча айрыкча жол-
дошумдун карындашы ки-
тепте жазылган ыкмалар-
ды кандай болсо, ошон-
дой кайталоого абдан ара-
кет кылды. Ал жолдошумду 
Бишкекке алып барып, үй-
үндѳ карады”, - деди.

“Анын биринчи сөзү 
“тамак” болду”

Кыдырмаев толугу менен 
комада жашаган мезгилде 
башталган бул дарылоо зор 
аракет жана мээрим менен 
улантылды. Бул процесстин 
жүрүшүндө Кыдырмаевдин 
бөлмөсү ооруканага айлан-
дырылды. Эч кандай кый-
мылдабаган анын денеси 43 
күндөн кийин реакция бере 
баштады. Кыдырмаев ал-
гач колун кыймылдатты. Бул 
мезгилде анын тамактануу-
суна чоң маани берилди. 
Көбүнчө суюк тамактар   ме-
нен азыктанган Кыдырмаев 
калыбына келтирүү процес-
синде колдонгон биринчи 
сөзү “тамак” болду.

“Айылда менин 
жолдошумдун сөөгүн 
күтүп жатышкан”

Бишкекте карындашы ка-
рап жаткан Кыдырмаев-
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Санкт- Петербургдан Кабулга 
чейин созулган сүйүү баяны
Лена менен Абдулла, биз романдардан окуп, кинолордон коргон, керемет сүйүү окуясынын 
чыныгы жашоодогу каармандары. Алардын Санкт-Петербургда башталган сүйүүсү Кабулга 
чейин жетти. Жыйырма жыл бирге тумуштун ысык-суугун башынан чогуу кечирген жубай-
ларды өлүм гана ажырата алган.

“Биринчи жолу 
жолугушканда эле 
жашоодон тапкан 
сүйүүм экенин билгем ”

Лена менен Абдулланын 
сүйүүсү университетте окуп 
жүргөндө башталган. Аб-
дулла медициналык окуу 
жайда окуу үчүн Афгани-
стандан Санкт-Петербург 
шаарына келген. Алар та-
анышкан жылы, афган жи-
гит даярдоо курсунда орус 
тилин үйрөнүп жаткан эле. 
Лена болсо мугалимдик ке-
сипте окуп жүргөн. Лена 
Абдулланы көргөн бирин-
чи күнүн, кандайча сүйүп 
калганын мындайча баян-
дап берди: «Биз жума сай-
ын курсташтарыбыз менен 
кафелерге, көңүл ачуучу 
жайларга барып эс алчуб-
уз. Бир жолу көңүл ачуучу 
жайларга эмес, музейге ба-
рып калдык. Музейди кы-
дырып бүткүчө эле кеч бол-
ду. Музей жабылганы калды. 
Биз бардык экспонаттар-
ды тезирээк көрүүгө аракет 

КАБАР & ДИЗАЙН: ПАРВОНА АЖМАЛ кылып жаттык. Акыркы бөл-
мөгө кирсем, 7-8 адам бар 
экен. Абдулланы ошол жер-
де биринчи жолу көрдүм. 
Көзү жайнаган сулуу жигит 
экен. Мага карап жылмайып 
салам айтты. Анын ошон-
догу жылуулугу бүт денеме 
өткөндөй болду. Ошондо 
эле сүйүүмө кезиккенимди 
түшүндүм окшойт».    

Сүйүктүүсүнүн колун 
апасынан сурады

Лена менен Абдулла ошол 
күндөн тартып, бири-бирин 
жакындан тааныш үчүн жо-
лугуша башташат. Дос-таа-
ныштары экөөнүн сүйүүсүн 
колдошсо да, алардын ма-
милеси узакка созулбайт 
деп ойлошчу. Абдулла да 
ошондон кооптончу. Лена 
ал күндөрдү мындайча 
эскерет: «Абдулла келече-
гибиз тууралуу көп санаар-
кап, менден да сурай берчү. 
Мен аны канчалык жакшы 
көрсөм да, апам кандай ка-
был алат деп коркчумун. 
Бир күнү Абдулла биздин 
үйгө келип калды. Анан 
ошол эле күнү ал апам-
дан менин колумду сурады. 
Апам экөөбүз тең аябай таң 
калдык. Орустарда мындай 

салт жок да. Бирок дал ушул 
каадасы менен Абдулла 
апамдын көңүлүн алды». 

«Ооганча бир дагы сөз 
билчү эмесмин» 

Ошол таанышкан учурдан 
беш жыл билинбей өтүп, 
Абдулла окуусун аяктайт. 
Ленага чечим кабыл ала 
турган убакыт келет. Лена 
жаш кезинен атасынан ай-
рылып, апасынын жалгыз 
тиреги болчу. Бирок ал сүй-
үүсү үчүн апасын жалгыз 
таштап, оор экенине кара-
бай, сүйгөнүн ээрчип бей-
тааныш өлкөгө кетет. 

Афганистанга барганда Ле-
нанын биринчи эле чоң 
көйгөйүү тил болот. Абдул-
ладан башка эч ким ме-
нен сүйлөшө албайт. Лена 
ошол күндөрүн жылмай-
ып мындай эскерди: «Ка-
булга келгенде ооганча бир 
дагы сөз билбей келгем. 
Көп убакытка чейин үйрөнө 
албай койдум. Биринчи уу-
лум боюмда кезинде төрөш 
үчүн апамдын жанына бар-
дым. Ошондо ооган тилин 
үйрөнүү үчүн Санкт-Петер-
бургда курска бара башта-
дым. Кабулга кайтып барга-
нымда, Абдулла ооган ти-
линде сүйлөгөнүмдү көрүп 
таң калды. Демек, маселе 
менде эмес экен, Абдулла 
үйрөтө албаптыр».  

“Мен алардын катарына 
кошулдум”

Лена орус болуп Афгани-
станга барганда бир ка-
тар кыйынчылыктарга дуу-
шар болгонуна карабастан, 
бардык стереотиптерден 
арылууга жетишет. «Мен 
бул жерди, бул жердеги 
адамдарды чын жүрөгүмдөн 
жакшы көрдүм. Акырын-
дап достук мамилелерди 
курдум. Менин чын ыкла-
стуу мамилемди көргөн-
дөн кийин, адамдардын 
мага болгон жаман ойло-
ру жоголду. Мындан ары 
өзүмдү чоочун катары көр-
бөй калдым. Алар менен 
аралашып, алардын канча-
лык меймандос, жардамын 
аябаган адамдар экенин 
көрдүм. Ушул убакыт ара-
лыгында Ислам дини менен 
тааныштым. Көпкө изден-
генден кийин динимди өз-
гөртүүнү чечтим», - деди. 

“Мен үчүн Афганистан 
Абдулла дегенди 
билдирет”

2005-жылдын 12-январын-
да Ленанын жашоосу түп 
тамырынан өзгөрдү. Абдул-
ла телефон аркылуу ага-
сынын каза болгонун угат. 
Анын жүрөгү бул суук ка-
барды көтөрө албай өзү да 
каза табат. Мурда кулагы 
угуп, көзү көрбөгөн жерге 
ээрчип келген өмүр шериги 
ошентип капыстан инфаркт-
тан кайтыш болот. Жолдошу 
каза болгондон кийин, Лена 
Рашид жана Темуршах де-
ген уулдары менен жалгыз 
калды. Лена кайры Оруси-
яга, үйүнө кайтууну ойлон-
гон дагы жок. Афганистан-
да биротоло калууну чечет. 
«Абдулланын өлүмү мени 
талкалап кетти. Бул жер-
деги туугандарыбыз жана 
досторубуз мени балда-
рым менен жалгыз ташташ-
кан жок. Афгандыктардын 
тууганчылык мамилеле-

ри абдан күчтүү. Колдоо-
сун аяшкан жок. Абдулла 
каза болгондон кийин, кээ 
бирлери мени ушул жер-
ден кетет деп ойлошкон. 
Бул жерди кантип таштап 
кетем? Бул жерде өтө кым-
бат эскерүүлөрүм бар. Мен 
үчүн Афганистан Абдулла 
дегенди билдирет», - дейт 
орус кызы Лена. 

Абдулланын 
өлүмү мени 
талкалап кетти. 
Бул жердеги 
туугандарыбыз 
жана досторубуз 
мени балдарым 
менен жалгыз 
ташташкан жок. 
Афгандыктардын 
тууганчылык 
мамилелери 
абдан күчтүү. 
Колдоосун аяшкан 
жок. Абдулла 
каза болгондон 
кийин, кээ бирлери 
мени ушул жерден 
кетет деп 
ойлошкон. Бул 
жерди кантип 
таштап кетем? 
Бардык жеринде 
эскерүүлөрүм 
бар. Мен үчүн 
Афганистан 
Абдулла дегенди 
билдирет.
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Афганистандын Герат шаарынын 
тургундары Афган Абдуллах Рахмани 
жана анын жубайы Амине Рахмани 6 
жылдан бери Куранды колго жазып, китеп 
кылып тигип келе жатышат. Алты 
жылдык мөөнөттө Курандын алты 
жүзүн гана бүтүрө алган бул адамдардын 
жашоодогу эң башкы мүдөөсү Курандын 
калган 24 жүзүн да аягына чыгаруу. 

Абдуллах Рахмани карапайым, бирок илим жана дин жактан 
абдан бай үй бүлөдө чоңойгон. Үй-бүлөсүнүн кеп-кеңеши менен 
медреселерде окуп, ошол кездерде Куранды көп жолу окуп чыккан. 
Медреседен кийин ал билимин дагы тереңдеткиси келген. Бирок, 
каражаттын тартыщтыгынан улам окуусун уланта албай, мечиттерде 
имам болуп иштей баштаган. 25 жашында ата-энесинин кеңеши 
менен коңшусу Абдул Керимдин кызы Амине экөө баш кошкон. 
Амине үй кожойкеси болсо да, Абдуллах Рахманинин багыттоосу 
менен көптөгөн диний китепдерди окуп, өзүн өнүктүргөн. 

“Диниме кызмат өтөп, жан дүйнөмдө тынчтык орноосун 
самагам”

3 кызы, 2 уулу жана жубайы менен бирге жөнөкөй, бирок тынчтыкка 
бөлөнгөн жашоо сүрүп келген Рахмани 43 жашка келгенде 
атасынан да, энесинен да катары менен айрылат. Бир айдын 
ичинде алгач атасын, анын артынан көп өтпөй апасын жоготот. Бул 
учурда Рахмани жашоонун маңызы жөнүндө көп ойлоно баштайт. 
Турмуштун бул сыноосу ага Куранды жазууга бел байлатат. Бул 
тууралуу ал өзү мындайча баяндайт: “Алгач атам, андан кийин 
апамды жоготуу, дагы бир жолу өмүрдүн соңу бар экенин эстетти. 
Ошол кезде диниме кызмат кылып, жан дүйнөмө тынчтык алып 
келе турган иштер менен алектенүүнү чечтим. Ал арада өзүм чын 
дилимден берилип окуган Куран китебин жазып чыгууга эмне 
үчүн болбосун деп ойлодум. Бул оюмду жубайым Амине менен 
бөлүшкөнүмдө, ал да чын ыкласы менен колдоого алаарын айтты. 
Бирок ал учурда сааты чыгып ишке кирише албадык”.

“Бир жүздү даярдоого алты айыбыз кетет”

Апасын жана атасынан айрылгандан кийин кабыл алган чечимин 
Рахмани 13 жылдан соң гана ишке ашыра баштаган. Куранды жазып, 
тигүүнү абдан татаал жана убаралуу иш экенин айткан Рахмани 
жубайы Амине экөө күнү-түнү бул иш менен алектенишкен. “Алгач 
мен пахтадан кездеме беттерге аяттарды жазып чыгам. Андан 
кийин жубайым Амине ал беттерди ийне жип менен бириктирип 
тигет. Курандын бир жүзүн даярдоо үчүн болжолдуу түрдө алты ай 
кетет. Бирок колго жазылып даярдалган Куран китепти бир музейге 
тапшырганыбыз, Исламга кызмат кылганыбыз болот деген ой бизге 
дем күч берет”.

“Президент Реджеп Тайып Эрдоганга да тапшыралы деп 
жатабыз”

Рахмани бир гана Куранды жазбастан, жашоо турмушун жүргүзүү 
үчүн иштеп, акча табууга да мажбур экенин жана Куранды жазуу 
иши менен жылдын жарымында гана алектене алаарын, ошондуктан 
жылыш жай экенин кейип айтып өттү. Али даяр боло элек 24 жүздү 
бүтүрүү үчүн күнү-түнү тынбай иштеш керек дейт. Рахмани бул 
маселеде өкмөттөн жана бизнесмендерден колдоо издейт. Ал бизге 
Куранды толугу менен даярдап бүткөндөн кийинки пландары менен 
бөлүштү: “Колубуздун күчү, көзүбүздүн майын коротуп даярдап 
жаткан Куран китебибиз бүткөндө аны тарыхый музейлердин 
бирине жайгаштыруу үчүн Ислам дүйнөсүнүн лидери, дос жана 
боордош өлкө Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайып 
Эрдоганга тапшырууну көздөп жатабыз”

Алты жылда 
алты жүз: кол 
өнөрчүлүк

Алгач мен пахтадан кездеме беттерге 
аяттарды жазып чыгам. Андан кийин 
жубайым Амине ал беттерди ийне жип 

менен бириктирип тигет. Курандын 
бир жүзүн даярдоо үчүн болжолдуу 
түрдө алты ай кетет. Бирок колго 

жазылып даярдалган Куран китепти 
бир музейге тапшырганыбыз, Исламга 
кызмат кылганыбыз болот деген ой 

бизге дем күч берет
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КАБАР & ДИЗАЙН:
ФАЙЗУЛЛАХ САБЫР



Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин коммуникация фа-
культетинин академиялык кызматкери, фотограф Фахри 
Тархан «Түрк диаспорасынын медиа сыйлыктары» сынагы-
нын фотография категориясында биринчи орунга ээ болду.

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин «МедиаМанас»  
медиа борбору (Радио телекөрсөтүү мүдүрлүгү) Кыргыз 
Республикасынын  Өкмөтүнө караштуу  Жаштар иштери, 
дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин 
ыраазычылык каты менен сыйланды. 

Академиялык кызматкер Ф.Тарханга чет өл-
көдөгү түрктөрдүн жана тектеш жамааттар-
дын (ЧТЖ) жетекчилигинин 10 жылдыгына 
карата уюштурулган “Түрк диаспорасынын 
медиа сыйлыктары” сынагынын фотография 
категориясында биринчи орунга ээ болду.

Бул сынакка Кыргызстандын күнүмдүк жа-
шоосу тууралуу бир нече жыл ичин-
де тарткан үч фотосүрѳт менен катышкан 
Ф.Тархан: «Кѳп жылдан бери жашаган ушул 
кооз аймак жана бул аймакта жашаган сулуу 
адамдардын бейнелери чагылдырылган фо-
тосүрѳттѳр аркылуу менин биринчи орунду 
ээлегениме абдан кубанычтамын”, - деди. 

ЧТЖнин таасир этүү чөйрөсү жана корпо-
ративдик түшүнүгү менен маанилүү иштер-
ди жасагандыгын айткан Тархан: “Түрк ди-
аспорасынын медиа сыйлыктары» сынагы 
аркылуу бул белгилүү мекеменин уюшту-
рулушуна катышуу бир билим берүүчү жана 
фотограф катары мени чындыгында кубан-
дырды”, - деди.

КТМУнун ректору профессор Алпаслан 
Жейлан ЧТЖнин “Түрк диаспорасынын 
медиа сыйлыктары” сынагындагы сыйлык 
ээси Ф.Тарханды кабыл алып, жеңиши ме-
нен куттуктады. Ошону менен бирге ректор 
профессор Жейлан Ф. Тарханга белек да 
тапшырды.

Кыргыз Республикасынын жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги «Ме-
диаМанаска» коррупция менен күрөшүү аракеттерине маалымдуулукту жогорулатуу үчүн  виде-
ороликти даярдап берүү өтүнүчү менен кайрылган. «МедиаМанас»  тарабынан даярдалган бул 
видеоролик социалдык тармактарда жана телеканалдарда көрсөтүлгөндөн кийин калктын кы-
зыгуусун туудурган. 

Кыргыз Республикасынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агент-
тигинин директору К.Шабданбаевдин колу коюлган ыраазычылык каты агенттиктин кызматкери 
тарабынан «МедиаМанаска» тапшырылды. 

«Медиаманас» орто билим берүү мекемелерине билим берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо боюн-
ча Кыргызстандын министирликтери үчүн даярдалган дисттанттык билим берүү программала-
ры, социалдык видеороликтер жана пандемияга байланыштуу маалымдуулукту арттырган радио 
жана телекөрсөтүүлөр менен чоң салымын кошту.

Бул иш-аракеттер Кыргызстан жана Түркия массалык маалымат каражаттарында чагылдырылды. 
«Медиаманас» эл аралык уюмдар тарабынан ар түрдүү долбоорлордо медиа партнер катары да 
иш алып барып келет.  
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Түркия Республикасынын Маданият жана ту-
ризм министрлиги Анкара клубу, Кыргыз Ре-
спубликасынын TMJ фонду менен биргелик-
те 2020-жылдын 4-9-ноябрь күндөрү онлайн 
уюштурулган Эл аралык Экспо-Күз конкурсун-
да сүрөт жана музыка тармагында KTMУнун 
студенттери сыйланды. 

КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС

Көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн 2-курсунун студенти 
Мейликан Темирова 1-орун, Бексултан Алымбек уулу 2-орунду ээлеп, 
сыйлык алышты. Сүрөт бөлүмүнүн 3-курсунун студенти Ибарат Аман-
гелдиева 3-орунду алса, Айыке Беделбаева жана Жылдыз Тажиева ат-
карган оюндары үчүн алдыңкы байгелерди утуп алышты.

11 категорияда өткөрүлгөн искусство конкурсуна Түркия, Иран, Болга-
рия, Румыния, Македония, Түркмөнистан, Өзбекистан, Алтай, Казак-
стан, Кыргызстан жана Каракалпакстандын жаштары катышты.

МАНАС ГЕЗИТИ / ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ’21 / 80-ЧЫГАРЫЛЫШ КАМПУС

КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС

КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС



Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин( КТМУ) Дене 
тарбия жана спорт жогорку 
мектебинин бүтүрүүчүсү жана 
КТМУ Социалдык илимдер 
Институтунун магистратура 
программасынын студенти 
Иманбек Тентиев Дүйнөлүк 
Самбо Чемпионатында экинчи 
орунду ээледи. 

КАБАР: МЕДИМАНАС 
ФОТО: МЕДИМАНАС

Сириянын Нови Пазар шаарында 5-8 Ноябрь 2020 күндөрү 
өткөрүлгөн чемпионатка 30 өлкөдөн 400гө жакын спортчу 
катышты. Тентиев чемпионатка 52 кг салмактык категорияда 
катышып, экинчи орунду багындырды. Тентиев жеңиши туу-
ралуу: “Бала чагымдан берки кыялымды ишке ашырдым. Се-
зимдеримди сөз менен айтып бере албайм. Өлкөмө, жакын-
дарыма бул сыймыктанууну тартуулай алгандыгым үчүн абдан 
бактылуумун” - деп билдирди. Муну менен катар бул күнгө 
чейин аны тарбиялап даярдаган Дене тарбия жана спорт жо-
горку мектебинин окутуучулары жана башка жеңишине салы-
мын кошкон бардык адамдарга ыраазычылыгын айтты.
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Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин 
ректорлугу тарабынан Коомдук илимдер 
институту жана Табигый илимдер 
институтуна, Экономика жана башкаруу 
факультетинин деканатына жана 
университеттин баш катчылыгына жаңы 
жетекчилер дайындалды.

Институттарга жаңы мүдүрлѳр 
дайындалды
Коомдук илимдер институтунун мүдүрү болуп 
Экономика жана башкаруу факультетинин дека-
нынын м.а., профессор Кадыр Ардыч, ал эми Та-
бигый илимдер институтунун мүдүрү болуп, кол-
донмо математика жана информатика бѳлүмүнүн 
профессору Исмет Алтынташ дайындалды.
Университеттин ректору, профессор Алпаслан 
Жейлан 2020-жылдын 26-октябрынан баштап 
жаңы кызматка дайындалган профессор Кадыр 
Ардыч менен профессор Исмет Алтынташка 
кызматка дайындалгандыгы тууралуу күбѳлүктү 
тапшырды.
Экономика жана башкаруу факультетинин 
деканатына дайындоо 
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Эконо-
мика жана башкаруу факультетинин декандын 
м.а кызматына профессор Метин Байрак дайын-
далды.

Университеттин ректору, профессор Алпаслан 
Жейлан жана биринчи проректор, профессор 
Асылбек Кулмырзаев профессор Метин Байрак-
ка 2020-жылдын 14-декабрында университеттин 
тѳш белгисин такты.
КТМУда жаңы башкы катчы дайындалды
Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин баш кат-
чылыгына жаңы дайындоо жасалды. Башкы кат-
чылык кызматына гуманитардык факультетинин 
тарых бѳлүмүнүн доценти Октай Ѳзгүл дайын-
далды.
Университеттин ректору, профессор Алпаслан 
Жейлан жана биринчи проректор, профессор 
Асылбек Кулмырзаев 2021-жылдын 11-январында 
ѳткѳрүлгѳн жыйында доцент Октай Ѳзгүлге КТ-
МУнун башкы катчылык кызматына дайындал-
гандыгы тууралуу күбѳлүгүн тапшырды.



"Дордойдогу 
сатуучу"

"Бишкектин 
тегерек чети"

"Бүркүт 
баккан адам"

Фахри Тархан

Фахри Тархан

Фахри Тархан

Фахри Тархан
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"Үй ээси"
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