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Чьщгыз Айтматовго 90 жыл

Бинали ЙЫЛДЫРЫМ:

«Айтматов турк дуй н е м шн
сыймыгы жана бактысьщ
Жакында Кыргыз-Турк "М анас" университетинде планетардык улуу
ж азуучу Чьщгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып, 2018-жыл
ичинде еткерулген "Виз билген, биз билбеген Айтматов" аттуу
иш-чаралардын жыйынтыктоочу аземи болду.

га Туркияны н Улуу Улуттук жыйынынын терагасы
Бинали Йылдырым баштаган де
легация келип, Кыргызстандагы
Туркияны н элчиси Ж енгиз К а
мил Фырат, Ж огорку Кенештин
терагасы Дастанбек Ж умабеков,
Ч.Айтматовдун бир тууган карындашы, профессор Роза А йтмато
ва, драматург Бексултан Ж акиев,
А йтматов таануучу илимпоздор,
студенттер жана журналисттер катышкан жыйында университеттин
керкем енер факультети еткерген
конкурстун катышуучуларынын
суреттеру коюлду.
“Кыргыз элин эки улуу руханий байлык бириктирип да, бийиктетип да турат. Анын бири ушул
университетке аты берилген “М а
нас” трилогиясынын баш каарманы - Манас баатыр болсо, бири даназалуу Чьщгыз Айтматов агабыз
экениталашсыз. Бир мезгилде Ма
нас бутундей кы ргы з элинин ба-

А

Ким кан донору
боло алат?

шында туруп, езунун баатырдыгы
менен элди жоодон сактап бириктирсе, Чьщгыз агабыз жер шарына кыргыздын ким экенин, улутубуздун улуулугун таанытгы. Анын
калтырган бай мурасын сактоо биздин баш кы парзы бы з”, - деп
белгиледи Дастанбек Жумабеков.
Ал эми Туркиянын Улуу Улуттук ж ы йыныны н терагасы Б ина
ли Йылдырым Туркияда Чьщгыз
Айтматовдун чыгармаларын суйуп
окуш аарын, аны азы ркы зам андын залкар жазуучусу катары билише турганын билдирди. Ошону
менен бирге, Айтматов планетар
дык мааниге ээ болгон жалпы турк
дуйнесунун сыймыгы болуп саналары н кош умчалады. “Чьщ гы з
Айтматов - айтып буткус чалкып
жаткан океан. Анын терец философиялуу чыгармалары адамзатка
руханий гулазык болууда. Айтматов
бутундей турк дуйнесунун сыймы
гы жана бактысы. Быйыл анын 90

жылдык мааракеси Туркияда да кызуу белгиленууде”, - деди.
Андан сон КТМУнун гуманитардык, коммуникация жана керкем
енер факультеттери тарабынан студенттердин арасында акы ркы уч
айдан бери еткерулуп жаткан “Биз
билген, биз билбеген А йтматов”
конкурсунун жецуучулеруне сыйлык тапшыруу аземи болду. Л талган конкурска ЮОге жакын студент
катышып, алардын иштерин баалоодо комиссия тарабынан биринчи
кезекте илимий макала, дил баян
ж ана ы рлардын оригиналдуулугу
эске алынды.
Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына
арналган “Айтматов - Фиеста” ат
туу студентгердин жалпы республикалык фестивалы дагы ийгиликтуу
аяктады. Ф естивалдын максаты жаштарды Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын билууге кызыктыруу,

студенттерди бири-бири менен
жакындаштыруу, аларды лидерлик сапатка т^рбиялоо, демилгелуу
студенттерди алкоо болуп эсептелет. Ж ы йы нды Ч ы гы ш тилдери
белумунун баш чы сы , профессор
Осмонакун И браимов ачып, мындай деди: “Кы ргы з элинин тары хында, маданиятында руханий бай
лык мурастаган Ч.Айтматов езунен
кийин бай жана кайталангыс адабий мурасын калтырып кетти. Бый
ыл улуу жазуучубуздун 90 жылдык
м ааракесин жеке эле кы ргы з эли
эмес, буткул дуйне жузу майрамдап, чыныгы аты ечпес, улуу ж а
зуучу экендигин дацазалап жатышат. Ал эми Кыргыз-Турк “Манас”
университета учун Айтматовдун
езгече орду бар. Ал окуу жайыбызга
нечен жолу келип, дал ушул жерде
ак батасын берген”.
КТМУнун окуу иштери боюнча

Журналист маселе кетерет

проректору, профессор Анварбек
Мокеев “Манас” университета жеке
эле Айтматовдун туулгандыгынын
90 жылдыгына эле эмес, жыл сайын
ар турдуу иш -чараларды еткеруп
келе жатканын белгиледи. “Айтма
тов ар бирибиздин ж урегубузде,
турмушубузда кун сайын жашап келет. Анын адабий деелету жалпы
адамзатка адамгерчиликти жогору баалоого арналган мурас болуп
калды. Биз ошол мурасты канчалык
децгээлде турмушка ашырып жатабыз? Айтматов тууралуу белгилуу
турколог С.Г.Кляшторный айткандай: “Айтматовдун улуулугу - бир
кичинекей кы ргы з уй-булесунун
маселесин адам затты к децгээлде
кергезе алгандыгында” деп айткан”,
- деп белгиледи.
А й за т ТАЛАСБАЕВА,
М ед и а М анас
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Чыцгыз Айтматовго 90 жыл

Бинали ЙЫЛДЫРЫМ:

«Айтматов турк дуйниаиим
сыймыгы жана бактысы!
Жакында Кыргыз-Турк "Манас" университетинде планетардык улуу
ж азуучу Чыцгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып, 2018-жыл
ичинде еткерулген "Биз бил ген, биз билбеген Айтматов" аттуу
иш-чаралардын жыйынтыктоочу аземи болду.

га Туркияны н Улуу Улуттук жыйынынын терагасы
Бинали Иылдырым баштаган де
легация келип, Кыргызстандагы
Туркияны н элчиси Ж енгиз Ка
мил Фырат, Ж огорку Кенештин
терагасы Дастанбек Ж умабеков,
Ч.Айтматовдун бир тууган карындаш ы, профессор Роза А йтмато
ва, драматург Бексултан Ж акиев,
Айтматов таануучу илимпоздор,
студенттер жана журналисттер катышкан жыйында университеттин
керкем енер факультета еткерген
конкурстун катышуучуларынын
суреттеру коюлду.
“Кыргыз элин эки улуу руханий байлык бириктирип да, бийиктетип да турат. Анын бири ушул
университетке аты берилген “М а
нас” трилогиясынын баш каарманы - Манас баатыр болсо, бири даназалуу Чыцгыз Айтматов агабыз
экени талашсыз. Бир мезгилде М а
нас бутундей кы ргы з элинин ба-

А

Ким кан донору

шында туруп, езунун баатырдыгы
менен элди жоодон сактап оириктирсе, Чыцгыз агабыз жер шарына кыргыздын ким экенин, улутубуздун улуулугун таанытгы. Анын
калтырган бай мурасын сактоо биздин баш кы парзы бы з”, - деп
белгиледи Дастанбек Жумабеков.
Ал эми Туркиянын Улуу Улуттук ж ы йыныны н терагасы Б ина
ли Йылдырым Туркияда Чьщгыз
Айтматовдун чыгармаларын суйуп
окуш аары н, аны азы ркы зам андын залкар жазуучусу катары билише турганын оилдирди. Ошону
менен бирге, Айтматов планетар
дык мааниге ээ болгон жалпы турк
дуйнесунун сыймыгы болуп санал ары н кош умчалады. “Ч ы цгы з
Айтматов - айтып буткус чалкып
жаткан океан. Анын терец философиялуу чыгармалары адамзатка
руханий гулазык болууда. Айтматов
бутундей турк дуйнесунун сыймы
гы жана бактысы. Быйыл анын 90

жылдык мааракеси Туркияда да кызуу белгиленууде”, - деди.
Андан соц КТМУнун гуманитардык, коммуникация жана керкем
енер факультеттери тарабынан студенттердин арасында акы ркы уч
айдан бери еткерулуп жаткан “Биз
билген, биз билбеген А йтматов”
конкурсунун жецуучулеруне сыйлык тапшыруу аземи болду. Л талган конкурска ЮОге жакын студент
катышып, алардын иштерин баалоодо комиссия тарабынан биринчи
кезекте илимий макала, дил баян
ж ана ы рлардын оригиналдуулугу
эске алынды.
Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына
арналган “Айтматов - Фиеста” ат
туу студенттердин жалпы республикалык фестивалы дагы ийгиликтуу
аяктады. Ф естивалдын максаты жаштарды Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын билууге кызыктыруу,

студенттерди бир и-б ир и менен
ж акындаш тыруу, аларды лидерлик сапатка т^рбиялоо, демилгелуу
студенттерди алкоо болуп эсептелет. Ж ы йы нды Ч ы гы ш тилдери
белумунун баш чы сы , профессор
Осмонак}га Ибраимов ачып, мындай деди: “Кы ргы з элинин тары хында, маданиятында руханий бай
лык мурастаган Ч. Айтматов езунен
кийин бай жана кайталангыс адабий мурасын калтырып кетти. Бый
ыл улуу жазуучубуздун 90 жылдык
м ааракесин жеке эле кы ргы з эли
эмес, буткул дуйне жузу майрамдап, чыныгы аты ечпес, улуу ж а
зуучу экендигин дацазалап жатышат. Ал эми Кыргыз-Турк “Манас”
университета учун Айтматовдун
езгече орду бар. Ал окуу жайыбызга
нечен жолу келип, дал ушул жерде
ак батасын берген”.
КТМУнун окуу иштери боюнча

Журналист маселе кетерет

проректору, профессор Анварбек
Мокеев “Манас” университета жеке
эле Айтматовдун туулгандыгынын
90 жылдыгына эле эмес, жыл сайын
ар турдуу иш -чараларды еткеруп
келе жатканын белгиледи. “Айтма
тов ар бирибиздин ж урегубузде,
турмушубузда кун сайын жашап келет. Анын адабий деелету жалпы
адамзатка адамгерчиликти жогору баалоого арналган мурас болуп
калды. Биз ошол мурасты канчалык
децгээлде турмушка ашырып жатабыз? Айтматов тууралуу белгилуу
турколог С.Г.Кляшторный айткандай: “Айтматовдун улуулугу - бир
кичинекей кы ргы з уи-булесунун
маселесин адам затты к децгээлде
кергезе алгандыгында” деп айткан”,
- деп белгиледи.
А й за т ТАЛАСБАЕВА,
М ед и а М анас

