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таарынычы, кызганыч, ошол эле
учурда конфликттик абалдар чагылдырылат.
- Тасманы бир жума тарттык.
Биздин тарткан жерлер дециз
децгээлинен уч, терт миц метр
бийиктиктеги тоолор болду. Анткени фильмдин мацызын ачып
бериш учун ошондой бийиктиктер керек болду. Бул иш негизи
дипломдук иш болчу. Башында
дипломдук ишти кандай багытта тартсам деп ойлонуп журуп,
анан документалдык тасма менин жан дуйнеме жакын болгондуктан даректуу тасма тартууну
туура таптым. Мен бала кезде
асманга абдан кызыкчумун, анан
алгач дипломдук ишимде учак
женунде тартайын деп ойлогом.
Бирок буркут менен учакты салыштырып анан буркут тууралуу
тартууну чечтим. Бул идеямды
жетекчим дагы колдоп, Нарын
жергесинен Аман Исмаилов деген
мунушкерду таап, анын буркуту
менен езун анализдеп, талдап, изилдеп отуруп анан тарттык. Неги-
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Туркиянын Стамбул шаарында ©ткан ф©стивалда Кыргызстандын уч тасмасы: КР Эл артисти
М.Мамб©такуновдун “Аталардан
калган соз” дар©ктуу тасмасы
профессионалдык категорияда
2-орунду, студ©нтт©р категориясында Кыргыз-Турк “Манас” университетинин студенттери Каси©т
Кубанычбвктин “Оймок” тасмасы
1-орунду жана Айзада Алиеванын “Дарбиш” тасмасы 3-орунду
алган.
- Фестиваль “Алты мамлекет,
бир фестиваль” аттуу чакырык
менен етту. Ага жалпы алты мамлекеттен - Азербайжан, Кипр,
Македония, Туркия, Казакстан
жана Кыргызстандан 85 фильм
катышты. Профессионалдык жана
студенттик дел эки категорияга
белунген. КР Эл артисти Артыкбай Суйундуков жана мен калыс
катары чакырылганбыз. Сексен
беш фильмдин арасынан 12
фильм финалдык турга чыккан.
Ошонун ичинен Кыргызстандан
барган уч фильм алдыцкы орундарды багындырды. Бул биздин
эц чоц ийгилигибиз, - дейт окуу
жайдын улук окутуучусу Стамбулбек Мамбеталиев.
М.Мамбетакуновдун “Аталар
дан калган сез” даректуу тасмасы
улуу манасчылардын уландысы
жана акыркысы болуп эсептелген Жусуп Мамайдын чыгармачылыгы жана анын Манаска болгон
дуйнесу, образы туурасында.
Узактыгы 42 мунетту тузет.
- Фильмди тартуу Жусуп Ма
май тируу кезинде башталып,
былтыр жыйынтыкталган. Фестивалдын талаптарына туура
келгендиктен катышканбыз. На-

тыйжасы жаман эмес. Былтыр
дагы бул фестивалга катышып
тарткан кинобуз гран-прини жецип
алган. Эми биз бул ийгиликтерибиз менен “ Кыргыз кереметин”
жаратып жибердик дегенден
алысмын. Себеби бугунку кунд©
биздин тартып жаткан фильмдер
©зу эле керсетуп жатат. Телемуш
Океев, Болот Шамшиев деген
режиссёрлор жараткан шедеврлерди азыр биз жарата албай
жатабыз. Биз алар жасаган иштин чекесин дагы жасай элекпиз.
Фестивалдан бир-эки орун алып
келдик деп дардалацдап калба-

*

шыбыз керек. "Кыргыз кереметин"
жаратып жатабыз деп мактангандарга жол болсун. Мен буларга
кошула албайм. Ага мумкун он
жылдан кийин барып жетербиз.
Бирок биз ага жетиш учун аябай
кеп эмгектенишибиз керек, - дейт
М.Мамбетакунов.
Студенттер категориясында
биринчи орунду багындырган
Касиет Кубанычбек тасмасын

январь айында кышкы суук - 38,
40 градуска жетип жаткан кезде
дипломдук иш катары Нарындын
Салкын-Тер деген жеринен тарт
кан. Фильм адам менен табияттын
ортосундагы байланышты, тактап
айтканда, табияттын бир белугу
болгон буркут менен табияттын
дагы бир белугу болгон адамдын
ортосундагы карым-катнаш, достук мамиле, бири-бирине болгон

ш

зи фестивалга катышып, жецуучу
болом деп куткен эмесмин. Би
рок ар бир кинорежиссёр кинону
тартып жатканда кандайдыр бир
жецишти ойлоп коюшу мумкун, дейт Касиет.
Бул фестиваль Стамбул шаарында экинчи ирет еткерулген.
Былтыр дагы кыргыз кинолору
алдыцкы орундарды багындыр
ган.

ЖОЖ манылыктары
КМУОо Мидин АлыбоебЗин ж у з
жылЗыгы белгиленди
И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинде
акын, драматург жана сатирик
Мидин Алыбаевдин 100
жылдыгына карата эскеруу
адабий кечеси болуп етту.
Иш-чарага Мидин Алыбаевдин
калемдештери, замандаштары, туугандары жана балдары катышып,
анын емур жолун, башынан еткерген
окуяларын, кылык-жоруктарын эскерип отурушту.
Балалыгын атасы менен бирге
еткербесе дагы, аны дайыма атасынын арбагы колдоп жургендугун:айткан акындын кызы Анара Токтогулова
атасынын жана анын балдарынын тагдырынан кеп салып берди.
- Менин апам Мидиндин экинчи
аялы. Экее ажырашып кеткенден кий
ин апам башкага турмушка чыгып,
менин фамилиямды езгерткенге мажбурболуптур. Тилекке карты, атамды
кеп деле билбей калдым. Бир жолу
мени автобустан керуп калып, элдин
баарына “мобул менин кызым, абдан
таланттуу, кечээ концертке катышты”
десе, мени мае киши таланттуу деп
айтты деп ыйлап, качканым эсимде.
Азыр болсо мени дайыма атамдын
арбагы колдоп журет, Атам кеп ичкени
менен абдан билимдуу адам болгон
экен. Апам Мидин канча кызуу болуп
келсе дагы, бир да жолу жаман сезун
уккан жокмун. Муну мен жаштыгым
менен тушунбептурмун, болбосо
атацдын жанынан чыкпай эле журе
бербейт белем деп екунуп калчу. Мени
болсо атаццы тартып сезмерсуц дечу.
Мен дагы тамашаны жакшы керем.
Азыр атамдын уч аялынын балдары

катышабыз. Кызыктуусу, менин апам
атамдын учунчу аялынан терелген
Медердин жана анын уулунун киндик
энеси. Улуу кызы Тополонду болсо
Медициналык институттан апам окутуптур. Апамдын Мидиндин экинчи
аялы экенин билип алып, езу келип,
мени менен тааныштырышын талап
кылган экен. Апам каза болгондо дагы
баары тикесинен тик туруп, биргелешип акыркы сапарга узатышты, - дейт
Анара Токтогулова.
КР
Ж азуучулар
Союзунун
терагасы, Кыргыз эл акыны Акбар
Рыскунов болсо Мидин Алыбаевдин
эскеруу кечесинин етуп жатканы жак
шы жышаан экендигин баса белгилеп,
жаштарды акындын ырларын орусчага
которууга жана чыгармаларын жыйнак
.кылып чыгарууга чакырды.
- Мидин Алыбаевдин фондун тузуп
жаткандарга терец ыраазычылык билдирем. Мидикем бул емурунде болгону
42 жыл жашаптыр. Бул жылдары анын
кезге толорлук деле китеби чыкпаптыр. Мидикемдин алгачкы тандалмалар жыйнагы кезу еткенден беш жыл
дан кийин арац чыгыптыр. Бирок анын
ар бир ыры, ар бир кичинекей жыйнагы
адабий процесстеги жацылык болуп
турган. Мидикем жарым кылымга
жетпеген емур сурсе дагы, анын аты
жарым кылымдан ашык убакыттан
бери жашап келе жатат. Анын артында
кайталангыс керкем дунуйесу калды.
Биздин Мидиндин алдында дагы бир
парзыбыз бар. Анын ырларын которуу
керек, адабиятка кызыккандар болсо
азыр дагы кеч эмес. Анткени анын
жыйнактары ете чакан болуп, бул кишинин касиети дуйне элдерине жетпей
жатат, - дейт Акбар Рыскулов.

БЕЛГИЛУУ ОКУМУШТУУЛАРГА “ОшМУнун
АРДАКТУУ ПРОФЕССОРУ” НААМЫ
ТАПШЫРЫЛДЫ

мамлекеттик университети 27-октябрда КРУИАнын академией,
!.и.д, профессор Аманбек Жайнаковго, КРУИАнын мучвреспонденти, т.и.д, профессор Абдырахман Мавляновго, КРУИАнын
ю-корреспонденти, ф.и.д., профессор Советбек Байгазиевге
верситеттин эн, жогорку сыйлыгы болгон “ ОшМУнун ардактуу
)фессору" наамын тапшырды.
Сыйлыкээси профессор Аманбек Жайнаков учурда республикадагы жогорку окуу
шардын ичинен ар тараптуу есуп-енугуулеру менен улгу болуп келе жаткан Ош
илекеттик университетинин "Ардактуу профессору" наамын алып жаткандыгына
1мыктана тургандыгын белгилеп, жамааттын ишине, студенттердин окууларына
иликтерди каалады. Ошондой эле сезге чыккан "ОшМУнун ардактуу профессор)у" Абдырахман Мавлянов, Советбек Байгазиевдер да ез кезегинде жамаатка,
гекчиликке ыраазычылыктарын билдиришип, бугун Кыргызстандагы билим
зуунун лидерине айланып, ар тараптан улгу болуп жаткан ОшМУда ийгиликтер
га беришин тилек кылып, мындан ары да университет менен тыгыз кызматташкта иштеп, есуп-енугуусу учун ар тараптан ез салымдарын кошорун белгилешти.
1/атяпк 1 япя келген окуу, илимий багыттагы бир нече китептерин
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16 К У Т БИЛИМ

Г

3-ноябрь, 2017-жыл

Сыйлык-сыймык

таарынычы, кызганыч, ошол эле
учурда конфликттик абалдар чагылдырылат.
- Тасманы бир жума тарттык.
Биздин тарткан жерлер дедиз
дедгээлинен уч, терт мид метр
бийиктиктеги тоолор болду. Анткени фильмдин мадызын ачып
бериш учун ошондой бийиктиктер керек болду. Бул иш негизи
дипломдук иш болчу. Башында
дипломдук ишти кандай багытта тартсам дел ойлонуп журуп,
анан документалдык тасма менин жан дуйнеме жакын болгондуктан даректуу тасма тартууну
туура таптым. Мен бала кезде
асманга абдан кызыкчумун, анан
алгач дипломдук ишимде учак
женунде тартайын деп ойлогом.
Бирок буркут менен учакты салыштырып анан буркут тууралуу
тартууну чечтим. Бул идеямды
жетекчим дагы колдоп, Нарын
жергесинен Аман Исмаилов деген
мунушкерду таап, анын буркуту
менен езун анализдеп, талдап, изилдеп отуруп анан тарттык. Неги-
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Туркиянын Стамбул шаарында еткен фестивалда Кыргызстандын уч тасмасы: КР Эл артисти
М.Мамбетакуновдун “Аталардан
калган сез” даректуу тасмасы
профессионалдык категорияда
2-орунду, студенттер категориясында Кыргыз-Турк “Манас” уни
верситетинин студенттери Касиет
Кубанычбектин “Оймок” тасмасы
1-орунду жана Айзада Алиеванын “Дербиш” тасмасы 3-орунду
алган.
- Фестиваль “Алты мамлекет,
бир фестиваль” аттуу чакырык
менен етту. Ага жалпы алты мамлекеттен - Азербайжан, Кипр,
Македония, Туркия, Казакстан
жана Кыргызстандан 85 фильм
катышты. Профессионалдык жана
студенттик дел эки категорияга
белунген. КР Эл артисти Артыкбай Суйундуков жана мен калыс
катары чакырылганбыз. Сексен
беш фильмдин арасынан 12
фильм финалдык турга чыккан.
Ошонун ичинен Кыргызстандан
барган уч фильм алдыцкы орундарды багындырды. Бул биздин
эц чоц ийгилигибиз, - дейт окуу
жайдын улук окутуучусу Стамбулбек Мамбеталиев.
М.Мамбетакуновдун "Аталар
дан калган сез” даректуу тасмасы
улуу манасчылардын уландысы
жана акыркысы болуп эсептелген Жусуп Мамайдын чыгармачылыгы жана анын Манаска болгон
дуйнесу, образы туурасында.
Узактыгы 42 мунетту тузет.
- Фильмди тартуу Жусуп Ма
май тируу кезинде башталып,
былтыр жыйынтыкталган. Фестивалдын талаптарына туура
келгендиктен катышканбыз. На-

тыйжасы жаман эмес. Былтыр
дагы бул фестивалга катышып
тарткан кинобуз гран-прини жецип
алган. Эми биз бул ийгиликтерибиз менен “Кыргыз кереметин”
жаратып жибердик дегенден
алысмын. Себеби бугунку кунде
биздин тартып жаткан фильмдер
езу эле керсетуп жатат. Телемуш
Океев, Болот Шамшиев деген
режиссёрлор жараткан шедеврлерди азыр биз жарата албай
жатабыз. Биз алар жасаган иштин чекесин дагы жасай элекпиз.
Фестивалдан бир-эки орун алып
келдик деп дардалацдап калба-

шыбыз керек. "Кыргыз кереметин"
жаратып жатабыз деп мактангандарга жол болсун. Мен буларга
кошула албайм. Ага мумкун он
жылдан кийин барып жетербиз.
Бирок биз ага жетиш учун аябай
кеп эмгектенишибиз керек, - дейт
М.Мамбетакунов.
Студенттер категориясында
биринчи орунду багындырган
Касиет Кубанычбек тасмасын

январь айында кышкы суук - 38,
40 градуска жетип жаткан кезде
дипломдук иш катары Нарындын
Салкын-Тер деген жеринен тарт
кан. Фильм адам менен табияттын
ортосундагы байланышты, тактап
айтканда, табияттын бир белугу
болгон буркут менен табияттын
дагы бир белугу болгон адамдын
ортосундагы карым-катнаш, достук мамиле, бири-бирине болгон

зи фестивалга катышып, жецуучу
болом деп куткен эмесмин. Би
рок ар бир кинорежиссёр кинону
тартып жатканда кандайдыр бир
жедишти ойлоп коюшу мумкун, дейт Касиет.
Бул фестиваль Стамбул шаарында экинчи ирет еткерулген.
Былтыр дагы кыргыз кинолору
алдыдкы орундарды багындырган.
,,» ч,. <

ЖОЖ таныпыктары
КМУЗо Мидин АлыбаеВдин ж у з
жылдыгы белгиленди
И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинде
акын, драматург жана сатирик
Мидин Алыбаевдин 100
жылдыгына карата эскеруу
адабий кечеси болуп втту.

катышабыз. Кызыктуусу, менин апам
атамдын учунчу аялынан терелген
Медердин жана анын уулунун киндик
энеси. Улуу кызы Тополодду болсо
Медициналык институттан апам окутудтур. Апамдын Мидиндин экинчи
аялы
экенин билип алып, езу келип,
Иш-чарага Мидин Алыбаевдин
мени менен тааныштырышын талап
калемдештери, замандаштары, тукылган
экен. Апам каза болгондо дагы
угандары жана балдары катышып,
баары тикесинен тик туруп, биргелеанын емур жолун, башынан еткерген
шип акыркы сапарга узатышты, - дейт
окуяларын, кылык-жоруктарын эскеАнара Токтогулова.
рип отурушту.
КР
Ж азуучулар
Союзунун
Балалыгын атасы менен бирге
терагасы, Кыргыз эл акыны Акбар
еткербесе дагы, аны дайыма атасыРыскулов
болсо
Мидин
Алыбаевдин
нын арбагы колдоп жургендугун айтэскеруу кечесинин етуп жатканы жак
кан акындын кызы Анара Токтогулова
шы жышаан экендигин баса белгилеп,
атасынын жана анын балдарынын тагжаштарды
акындын ырларын орусчага
дырынан кеп салып берди.
которууга
жана чыгармаларын жыйнак
- Менин апам Мидиндин экинчи
кылып чыгарууга чакырды.
аялы. Экее ажырашып кеткенден кий
- Мидин Алыбаевдин фондун тузуп
ин апам башкага турмушка чыгып,
|жаткандарга
теред ыраазычылык билменин фамилиямды езгерткенге маждирем. Мидикем бул емурунде болгону
бур болуптур. Тилекке карты, атамды
42
жыл
жашаптыр.
Бул жылдары анын
кеп деле билбей калдым. Бир жолу
кезге толорлук деле китеби чыкпапмени автобустан керуп калып, элдин
тыр. Мидикемдин алгачкы тандалмабаарына "мобул менин кызым, абдан
лар жыйнагы кезу еткенден беш жыл
галанттуу, кечээ концертке катышты”
дан
кийин арад чыгыптыр. Бирок анын
десе, мени мае киши таланттуу деп
ар бир ыры, ар бир кичинекей жыйнагы
айтты деп ыйлап, качканым эсимде.
адабий
процесстеги жадылык болуп
Азыр болсо мени дайыма атамдын
арбагы колдоп журет, Атам кеп ичкени , турган. Мидикем жарым кылымга
жетпеген емур сурсе дагы, анын аты
менен абдан билимдуу адам болгон
жарым кылымдан ашык убакыттан
экен. Апам Мидин канча кызуу болуп
бери
жашап келе жатат. Анын артында
келсе дагы, бир да жолу жаман сезун
кайталангыс керкем дунуйесу калды.
уккан жокмун. Муну мен жаштыгым
Биздин
Мидиндин алдында дагы бир
менен тушунбептурмун, болбосо
парзыбыз бар. Анын ырларын которуу
атацдын жанынан чыкпай эле журе
керек, адабиятка кызыккандар болсо
бербейт белем деп екунуп калчу. Мени
азыр дагы кеч эмес. Анткени анын
болсо атаццы тартып сезмерсуц дечу.
жыйнактары
ете чакан болуп, бул киМен дагы тамашаны жакшы керем.
шинин касиети дуйне элдерине жетпей
Азыр атамдын уч аялынын балдары
жатат, - дейт Акбар Рыскулов.

БЕЛГИЛУУ ОКУМУШТУУЛАРГА “ОшМУнун
АРДАКТУУ ПРОФЕССОРУ” НААМЫ
ТАПШЫРЫЛДЫ

Ош мамлекеттик университети 27-октябрда КРУИАнын акадвмиги,
ф-м.и.д, профессор Аманбек Жайнаковго, КРУИАнын мучвкорреспонденти, т.и.д, профессор Абдырахман Мавляновго, КРУИАнын
мучв-корреспонденти, ф.и.д., профессор Советбек Байгазиевге
университеттин эн, жогорку сыйлыгы болгон “ ОшМУнун ардактуу
профессору" наамын тапшырды.
Сыйлык ээси профессор Аманбек Жайнаков учурда республикадагы жогорку окуу
жайлардын ичинен ар тараптуу есуп-енугуулеру менен улгу болуп келе жаткан Ош
мамлекеттик университетинин “Ардактуу профессору” наамын алып жаткандыгына
сыймыктана тургандыгын белгилеп, жамааттын ишине, студенттердин окууларына
ийгиликтерди каалады. Ошондой эле сезге чыккан “ОшМУнун ардактуу профессорлору” Абдырахман Мавлянов, Советбек Байгазиевдер да ез кезегинде жамаатка,
жетекчиликке ыраазычылыктарын билдиришип, бугун Кыргызстандагы билим
беруунун лидерине айланып, ар тараптан улгу болуп жаткан ОшМУда ийгиликтер
арта беришин тилек кылып, мындан ары да университет менен тыгыз кызматташтыкта иштеп, есуп-енугуусу учун ар тараптан ез салымдарын кошорун белгилешти.
Ошондой эле белек катары ала келген окуу, илимий багыттагы бир нече китептерин
университеттин китепканасына белекке беришти.

