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Кыргыз эли илгертеден сөзгө басым 
жасаган, сөздү аздектеген калк 
катары бааланып келет. Мунун бир 
мисалы, муундан-муунга уланып, 
ооздон-оозго өтүп сакталып келген 
оозеки маданияттын баа жеткис 
мурасы Манас айтуу өнөрү. Бул өнөр 
ээлеринин аркасы менен “Манас” 
эпосу 1000 жылдан ашык убакыттан 
бери күнү бүгүнкүдөй сакталып 
келгени баарыбызга маалым.

Турмуштун ысык-
суугун  үнсүз 
женген адам

Кыргыздардын улуттук көк бөрү оюну учурда Борбордук 
Азиянын бир катар элдеринде ойнотулуп келет. Ат үстүндө 
ойнолгон көк бөрү – көчмөн элдердин улуттук спорт 
оюндарынын бири.  Азыркы күндө бул оюнду көчмөн элдердин 
маданий мурасы катары сактап калуу аракети жүрүүдө.

КТМУда Нооруз майрамы

23-24-мартта Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университетинде «Жоогазын» аттуу коомчулук 
менен байланыш жана реклама фестивалы болуп өттү. 
Бул фестивалда студенттер түрдүү категорияларда 
ат салышып, коммуникация факультетинин коомчулук 
менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн студенттери 
2 биринчилик жана 2 экинчилик орундарына ээ болушту. 

Кыргыз улуттук университетин- 
де коммуникация факультети 

жеңиштерди багынтышты             

Орто Азиядан баштап Балкан жарым аралдары менен чыгыш өлкөлөрүнө чейинки чоң 
географиялык аймакта майрамдалган Нооруз Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде да 
кызуу өткөрүлдү. Майрамда өзгөчө  жөрөлгөлөр аткарылып, Түрк дүйнөсүнүн  биримдиги, 
ынтымагы жана достугу  мындан ары да арта берсин деген изги тилектер айтылды.
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Кабардын уландысы 
2-беттеКабардын уландысы 8-бетте

Кабардын уландысы 7-бетте

Кабардын уландысы 
3-беттеКабардын уландысы 4-5-бетте

Кылым карыткан 
кыргыз өнөрү - 

Манасчылык
Ойлонуп көрүңүзчү, жашоодо 2:0го 
жеңилип калсаңыз эмне кылат 
элеңиз? Башка адамдарды угуп, 
өзүңүздүн арыз-арманыңызды айтып 
түшүндүрө албайсыз. Ушундай 
абалда дегеле бактылуу жашоого 
мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес дээрсиз. 
Көрсө, бактылуу турмушта жашоо-
бул ар кимдин аракетинен да болот 
экен. Турмуштун тоскоолдуктарына 
басынып калбай, баарын жеңсе болот. 
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Күн менен түн тогошкон күнү, Нооруз 
майрамдалган 21-мартта КТМУнун Жал 

кампусунда Ноорузга карата өзгөчө иш-чаралар 
уюштурулду. Спорт аянтында мелдештер, түрдүү 
өлкөлөрдүн маданиятын чагылдырган иш-чара-
лар, мода көргөзмөсү жана майрамдык концерт өт-
көрүлдү. 

Майрамдык иш-чаралар Ч.Айтматов кампу-
сунда салтанаттуу программа менен башталды. 
Бул программага Түркиянын Кыргызстандагы 
атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ме-
тин Кылыч, Түндүк Кипр Түрк Республикасынын 
Кыргызстандагы өкүлү Атынч Кескин, Түркиянын 
Кыргызстандагы элчилигинде иштеген кызматкер-
лер, Азербайжандын Кыргызстандагы элчилиги-

нин кызматкерлери, журналисттер, университет-
тин академиялык жана административдик кызмат-
керлери жана студенттер катышты. 

Иш-чаранын ачылыш сөзүндө КТМУнун ректо-
ру, профессор Себахаттин Балжы: «Бүгүн 21-март. 
Жаңы жылдын астында турабыз. Бүгүнкү күн – жаңы 
жашоо, жаңы үмүттөр жанданган өзгөчө күн. Бүгүн 
КТМУда түрк элдеринин өзгөчө майрамы болгон Но-
оруз салтын улантып майрамдап жатканыбызга өтө 
кубанычтамын. Бүткүл Түрк дүйнөсү ынтымак-ыраш-
керликте, биримдикте жашап, бири-бирине күйүмдүү, 
ак ниет мамиледе болсун. Түрк тилдүү мамлекеттер 
күчтүү болсун. Ар бир үй-бүлөдө ынтымак-ырашкер-
лик жана бак-таалай болсун. Окуу жайыбыздын чоң 
үй-бүлөсүнө узун өмүр каалайм», - деп Нооруз май-

рамы менен катышуучуларды кызуу куттуктады.  

КТМУнун Биринчи проректору, профессор 
Асылбек Кулмырзаев Нооруздун тарыхына ток-
толуп, түрк тилдүү элдер үчүн бул майрамдын ма-
аниси чоң экендигин белгилеп өттү: «21-Март не-
чен кылымдардан тарта бүгүнкү күнгө чейин май-
рамдалып келаткан эски майрамыбыз. Нооруз эң 
кыйын кездерде да унутта калбаган, дегеле уну-
тулушу мүмкүн болбогон теңдешсиз майрам. Бул 
майрамды ата-бабаларыбыз бизге мурас кылып 
калтырган. Андыктан ага ээ чыгып бүгүн да бардык 
жөрөлгөсү менен майрамдап жатабыз».  

Майрамдык иш-чаралар менен катар универ-
ситетте сүмөлөк кайнатылып, келген элге тегиз 

таркатылды. Нооруз майрамынын негизги даа-
мы болгон сүмөлөк өзгөчө ниет менен жасалат. 
Сүмөлөктөн ооз тиерде жакшы тилек айтып жесе, 
ал тилек сөзсүз орундалат деген бекем ишеним бар. 
Сүмөлөктү даярдоодо май, өндүрүлгөн буудай, ун 
жана суу керектелет.  

«Нооруз» сөзү «жаңы күндүн нуру» деген 
маанини билдирет. Нооруз майрамы жер жаңы-
рып, жаратылыш ойгонгон жаздын алгачкы Күн 
менен түн тогошкон күнүн билдирет. 

Үч миң жылдан бери майрамдалып келаткан 
Нооруз майрамын 2010-жылы БУУ адамзаттын ма-
даний мурасы деп жарыя кылып, “Бардык элдердин 
Эл аралык майрамы” деп бекиткен.

Жал кампусунда уюштурулган семи-
нарга ректор проф.докт. Себахаттын 

Балжы, проректор проф., докт. Хүсейин Өгүт, оку-
туучулар жана студенттер катышышты. 

Метин Кылыч Түркия менен Борбор Азия 
өлкөлөрүнүн ортосундагы тарыхый байланыштар 
тууралуу маалымат берип, учурдагы аймактык 
жана дүйнөдөгү окуяларга баа берип өттү. Муну 
менен бирге Түркия менен Борбор Азия байла-
нышынын хронологиялык тарыхына да кайрыл-
ды. Учурда тарыхы, маданияты бир элдер тил ар-
кылуу бир туугандык байланыштары бекемделип 
жатканын белгилеп өттү. Метин Кылыч эгемен-
дик алгандан кийинки эл аралык мамилелер масе-
лесинде “Биз кимбиз, кайдан келдик, орток байла-
ныштарыбыздын тарыхы кандай?” деген суроону 
ар бирибиз өзүбүзгө беришибиз керек", - деди.  

Элчи эгемендүүлүктү алгандан кийинки ай-
мактык жана дүйнөлүк алкактагы өзгөрүүлөрдүн 
негизинде дүйнөлүк атаандаштыктагы Борбор 
Азиянын геосаясатына да баа берди. Бүгүнкү күн-
дө эки өлкөнүн ортосундагы мамиледе бири-би-
рине интеграциялык алака-катышта стратегиялык 
долбоорлорду ишке ашыруу зарылчылыгы күч ал-
ганын баса белгиледи. Түркия менен Кыргызстан-
дын аймактык күч потенциалын саресепке алуу 
менен элчи Борбор Азия мамлекеттеринин орто-
сундагы мамилелерди өнүктүрүү үчүн көп аракет 
жасалып жатканын айтып, төмөнкүлөргө токтол-
ду: “Бул аймактын алдыдагы 20-25 жылдык стра-
тегиясына бири-бирин түшүнө билип, компро-
миске бара турган лидерлердин өлкө башчылы-
гына келиши маанилүү. Ал лидерлер аймакка би-
римдикти орнотушат”. Семинардын соңунда элчи 
студенттерди кызыктырган суроолорго кенен 
жооп берди.

стандарттарга ылайык болуусу керектигин белгилеп, ком-
муникация тармагында адистешүү жана сектордук суро-
о-талапка жооп берүү зарылдыгын белгилеп өттү. 

Тегерек столдун катышуучулары журналистиканы 
окутуунун ар түрдүү маселелерине токтолушту. Журна-
листиканы окутууда аймактык көйгөйлөр, окуу китеп-
теринин жетишсиздиги, студенттерди кабыл алууда чы-
гармачылык сынагын өткөрүүнүн мааниси, медиа кон-
вергенциянын билим берүүдөгү орду, материалдардын 
жетишсиздиги жана медиа билим берүүнүн зарылдыгы те-
маларынын тегерегинде сөз болду.  

Докладдардан кийин катышуучулар талкууга өтүштү. 
КТМУнун коммуникация факультетинин декандын мил-
детин аткаруучу  Хамза Чакыр, бул тегерек столдо жалпы 
темалар сөзгө алынганын, кийинки жыйналыштарда бел-
гилүү бир теманы талкуулоо зарылдыгын айтып, кабыл 
алынган жыйынтыктарды КР Билим берүү жана идим ми-
нистрлигине билдирүү сунушун киргизди. 

Тегерек столдун экинчи бөлүгү кечки сый тамакта 
улантылып, ага катышкан окуу жайдын проректору, про-
фессор Хусеин Өгүт мындай жолугушуулар жакшы саама-
лык экенин белгилеп, катышуучулардын иштерине ийги-
лик каалады.  

Белгилей кетсек, кийинки жолугушуу Борбордук Ази-
ядагы Америка университетинде өткөрүлөт.

Үстүбүздөгү жылдын 1-мартында 
Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 

коммуникация факультети 
“Журналистиканы окутуунун актуалдуу 
маселелери” деген темада тегерек стол 

өткөрдү. Аталган иш-чарага Жусуп 
Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университети, Кусеин Карасаев атындагы 
Бишкек гуманитардык университети, 

Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш 
университети, Борбордук Азиядагы 

Америка университети жана  Ишенаалы 
Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университеттеринин журналистика 
факультеттеринин декандары жана 

окутуучу жамааты катышты.

Түркиянын Бишкектеги толук ыйгарым 
укуктуу элчиси Метин Кылыч 
студенттер менен жолугушту

Мухаммед Фуркан Акчам

2017-жылдын 
16-февралында 

Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин 

Орто Азия изилдөө 
борборунун  (ORASAM) 

жана Эл аралык мамилелер 
клубунун чакыруусу менен 

Түркиянын Бишкектеги 
толук ыйгарым 

укуктуу элчиси Метин 
Кылыч студенттерге 

“Кыргызстан-Түркия 
мамилелери” аттуу 

семинар өткөрдү.  

Асел Моконова

Маалымат борбору

КТМУда Нооруз майрамыКТМУда Нооруз майрамы

“Журналистиканы окутуунун 
актуалдуу маселелери” 

талкууланды

Тегерек столду КТМУнун коммуникация 
факультетинин журналистика бөлүмүнүн 

башчысы,  доктор Бакыт Орунбеков ачып,  талкуула-
на турган тема тууралуу маалымат берди. Андан кий-
ин коммуникация факультетинин декандын милде-
тин аткаруучу  профессор Хамза Чакыр Түркиядагы 
коммуникация факультеттери жана алардын азыркы 
абалына токтолуп, студенттердин алмашуу програм-
маларынан пайдалануусу үчүн сабактардын эл аралык 

Ѳмер Күфреви
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Айланаңызда материалдык болсун же руханий бол-
сун, бир топ ыңгайсыздыктардан улам мүмкүн-

чүлүгү чектелген адамдар менен кездешкен болушуңуз мүм-
күн. Ал гана эмес, көпчүлүк учурларда мындай адамдарга 
боор ооруган, аларга башкача көз менен караган учуруңуз 
да болушу ыктымал. Бирок чындык сиз ойлогондон башкача 
болушу да мүмкүн. Сырттан «мүмкүнчүлүгү чектелген» деп 
боор ооруп караган адамдар көпчүлүк учурларда ден-соолу-
гу чың адамдардан алда канча бактылуу жана бейпил жашоо-
до жашап жүргөн болушу мүмкүн. Мына ушундай адамдар-
дын бирөөсүнө биз Бишкектин көчөлөрүнүн биринде жо-
лугуп калдык. Кичинекей ишканада бут кийим оңдогон 
Ахатбай Закировичтин тоскоолдуктарды жеңип жашаган 
жашоосун, өзгөчө сапаттарын көрдүк.   

 Ахатбай Закирович Баткен шаарынын жанындагы кичи-
некей бир айылда угуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгүнөн ажы-
рап дүйнөгө келген. Учурда 59 жаштагы Ахатбай Закирович 
орто мектепти бардык кыйынчылыктарга карабастан толу-
гу менен бүтүргөн. Бирок билимин андан ары улантуусуна 
анын физикалык абалы эмес, материалдык абалы мүмкүн-
чүлүк берген эмес. Ушул себептен ага турмуштун ысык-суу-
гуна өтө эрте аралашып, кыйынчылыктарга туруштук берип 
жашоого туура келген.

Ар убак 
жаңыдан баштадым

Иштөө, акча табуу үчүн өз өлкөсүндө мүмкүнчүлүк 
таба албагандыктан, ал башка өлкөгө кетүүгө мажбур бол-
гон. Өзбекстанга барган Ахатбай бул жерде ширетүүчүлүк 
кесибин өздөштүргөн. Төрт жылдан кийин кайтып келген 
Ахатбай Закирович бул мезгилдин аралыгында өлкөсүн-
дө эч нерсенин өзгөрбөгөндүгүн байкайт. «Иштеп акча 
табышым, нан табышым керек эле. Бирок Бишкектен иш 
таба албадым. Ушул себептен мекенимден чыгып чет жак-
ка кеттим. Бирок кайтканымда да эч нерсенин өзгөрбө-
гөндүгүн көрдүм. Кайткандан кийин он жылдай турук-
туу иште иштей албадым. Ар убак жаңыдан ишке кирүү, 
өзүмдү таанытуу үчүн колумдан келгенин жасоого туура 
келди». Бул көйгөй Закировичтин бут кийим оңдогон 
Сүйүнтай деген адам менен таанышуусу менен чечилген. 
Закирович дудуктардын жандап сүйлөө техникасын бил-
ген Сүйүнтайдан өтүкчүлүктүн сырларын үйрөнгөн жана 
аз күндө эле өзүнө да бут кийим оңдогон ишкана ачкан.  

Ахатбай Закирович азыркы учурда Бишкектин 
көчөлөрүнүн биринде өзүнүн кичинекей ишканасында бут 
кийим оңдойт. Сырттан караганда башка усталардан көп 
деле айырмасы жок. Ишканасына келген кардарлар дүкөн-
дүн сыртындагы кнопкага басканда ичинен чырак жагылат. 
Ушинтип Закирович сырттан кардар келгенин сезет жана 
алар менен түшүнүшүү үчүн дайыма ишканасында калем, 
кагаз менен отурат. Кардар менен келише албай калган 
учурлар да болот. Андай учурларда жандап сүйлөө техни-
касын билген досторунун бирөөсүн чакырат. Бул абал сы-
рттан караганда оңой көрүнгөнү менен чындыгында андай 
эмес. Мисалы, биздин аны менен түшүнүшүп, бул мака-
ланы даярдашыбыз да оңойго турган жок. Түркчө билбе-
ген Закирович менен биз орус тилинде түшүнүшүүгө ара-
кет кылдык. Ошондуктан биз жаныбызга орусча билген 
бир досубузду чогуу ала бардык. Бирок аны менен баар-
лашып жатканда орус тили да жетпегенин байкадык. Заки-
ровичтин ара жолдо калган билими анын орус тилин же-
тиштүү деңгээлде өздөштүрүүсүнө тоскоол болгон экен. 
Ошондо бизге Закировичтин жаңдоо тилин билген досу 
жардам берди. Түркчөдөн орусчага которуп, кайра орусча-
дан жаңдоо тилине которуп жатып, Закировичке оюбузду 
түшүндүрдүк. Ошондой эле жооптор да алгач жаңдоо ти-
линен орусчага, орусчадан түркчөгө которулуп жазылды. 

Котормо Закировичтин күнүмдүк жашоосунун бир 
бөлүгүнө айлангандай. Ишканасына келген кардарлар ме-
нен да ушинтип түшүнүшөт. Кээде орусча билген, кээ-
де болсо жаңдоо тилин билген бир таанышы же досунун 
жардамы менен. Бирок кардарлары бул абалдан анчалык 
деле ыңгайсыздыкты сезишпейт. Интервью учурунда иш-
канага келген бир кардар «Ооба, Закирович менен сүй-
лөшүү оңой эмес. Бирок ал эмне маселе бар экендигин тез 
эле түшүнөт жана бизге көп кыйынчылык жаратпайт. Ал 
өз ишин мыкты билгендиги үчүн, анын кызматынан пай-
даланам. Закирович сыяктуу устаны ар убак бардык жер-
де эле кездештирүү мүмкүн эмес», - деди. 

Ахатбай Закирович кардарларына жана ага дайыма 
колдоо көрсөтүп келген айланасындагы адамдарга болгон 
ыраазычылыгын мындайча билдирди: «Мени айланамда-
гылар ушул кемчилигим менен эмес, жасаган иштерим 
менен кабыл алгандары үчүн бактылуумун. Учурда мам-
лекеттен алган жеңилдиктер жана маңдай терим менен 
тапкан акчам эч кимдин көзүн каратпайт. Мындан башка 
эмне кааламак элем». 

Жолдошум мени эмес, мен 
жолдошумду ала качкам
Закировичти жашоого байлаган жана анын кемчи-

ликтерин жаап-жашырган бир эле анын иши жана кар-
дарлары эмес, албетте. Закирович жеке жашоосунда да 
бактылуу адам. Жубайы жана балдары анын чоң бакты-
сы. Закирович жашоо үчүн күрөшүп, бир иштен экин-
чисине чуркап жүргөн кезинде жубайы Гүлбарчын ме-
нен таанышыптыр. Бирок алардын үйлөнүүсү оңой бол-
гон эмес. Гүлбарчындын үй-бүлөсү алардын үйлөнүшүнө 
каршы болгондуктан, алар качууну туура көрүшүптүр. 
Ушул учурда биздин интервьюбузга кошулган Гүлбарчын 
эже мына буларды тамаша менен айтып отурду: «Ал мени 
эмес, мен аны ала качкам. Жакшы эле ала качыптырмын. 
Жолдошум экөөбүз эки баланы тарбиялап өстүрдүк. Эч 
кимге муктаж болбостон, өзүбүздүн наныбызды өзүбүз 
таап жашап жатабыз», - деди. 

Закирович үйлөнгөндөн кийин балдары да өзүнө ок-
шоп төрөлүп калабы деп кооптонгон. «Азыр кудайга шү-
гүр, жашообуз жакшы. Бирок албетте, турмушта күнүгө 
күрөшүш керек да. Мен жана мага окшогондор көпчүлүк 
учурда өзүн жеңип, ийгиликке жетишет. Албетте, коом-
догу тоскоолдуктарды жеңүү оңой эмес. Балдарым алты 
саны аман төрөлбөй калса, кандай болот деп аябай кор-
кконмун. Бирок кудайга шүгүр, андай болгон жок. Дени 
сак болуп төрөлүштү жана азыр да ден-соолуктары жак-
шы. Кызым университетти бүтүрдү, турмушка чыгып, 
Молдовага көчүп кетишти. Азыр Молдовада үй-бүлөсү 
менен жашап жатат. Уулум болсо азыр Якутияда универ-
ситетте экинчи курста окуйт. Бат-бат алардан кабар алып 
турабыз».

Ахатбай Закирович алыстагы балдары жана достору 
менен телефондогу видео коңгуроо аркылуу сүйлөшүп 
турат. Келген чалууларды кабыл алуу үчүн телефонунун 
вибрациясын пайдаланат жана бирөөнүн жардамысыз эле 
адамдар менен байланыша алат. 

Ахатбай Закирович айланабызда жашаган бир топ 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын болгону бирөөсү. 
Бирок ал мүмкүнчүлүгүм жок деп мүңкүрөп калбастан, 
аны менен күрөшүп жеңе билген адам. Жашоого өзү жана 
үй-бүлөсү үчүн бекем байланган. Дүйнөгө, адамдарга та-
арынуу, басынуунун ордуна жылмаюусу жана ак пейил-
диги менен адамдардын сүймөнчүлүгүнө айланган. Анын 
турмуш жолу башкаларга да үлгү болот деп үмүт кылабыз.

Ойлонуп көрүңүзчү, жашоодо 
2:0го жеңилип калсаңыз 

эмне кылат элеңиз? Башка 
адамдарды угуп, өзүңүздүн 
арыз-арманыңызды айтып 

түшүндүрө албайсыз. Ушундай 
абалда дегеле бактылуу 
жашоого мүмкүнбү? Жок, 

мүмкүн эмес дээрсиз. Көрсө, 
бактылуу турмушта жашоо-

бул ар кимдин аракетинен 
да болот экен. Турмуштун 

тоскоолдуктарына басынып 
калбай, баарын жеңсе болот. 
Биздин бүгүнкү каарманыбыз 

тагдырдын сыноосуна 
кайышпай, турмуштан өз 

бактысын тапкан адам.

Ахмет Чакыржа
Зухал Акалын

Чагатай Чаган Йылмаз

ТУРМУШТУН ЫСЫК-
СУУГУН YНСYЗ 
ЖЕНГЕН АДАМ

Досье
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Манасчылар – «Манас» эпосун ооздон-
оозго өткөрүп, улантып гана келбестен, 

көлөмү, көркөмдүгү боюнча дүйнөдө  теңдешсиз 
чыгарма деңгээлине жеткирген  өзгөчө өнөр 
ээлери. Кыргызды кыргыз кылып сактап келген 
Манас баатыр болсо, ал эми Манас баатырды 
Манас кылып атын Алайга, даңкын далайга 
жеткирип, өлбөс-өчпөс кылган так ушул өнөр 
ээлери деп айтсак болот. Алардын уйкалышкан 
көркөм сөз чебери, табияттан берилген актердук 
таланты, кенен диапозону “Манас” эпосун күнү 
бүгүнкүдөй эл эсине сакталуусун шарттап келди. 

«Манасчы» термини XX кылымдын 
30-жылдарында гана колдонула баштаган, ал 
эми ага чейин «Манас» эпосун айтуучулар 
«жомокчу» деп аталган. Бирок жомокчу 
дешкени азыркы түшүнүктөн башкача мааниде 
колдонулганын, кийинчерээк мааниси бурмаланып 
кеткенин белгилеген манасчы Талантаалы 
Бакчиевдин пикирине таянсак, “Жомок” деген сөз 
башка элдердин тилдеринде да кездешет. Мисалы, 
казактар менен кара калпактар “Джумбак” дешсе, 
монгол тилинде “Домок” деп айтылып, “Өткөндөр 
тууралуу баян жана дем салуу” деп чечмеленет. Бул 
тууралуу фольклорист Уланбек Алимов да: “Азыр 
биз “жомокчу” деп атагандарды илгери “Жөө 
жомокчу” деп, ал эми Манас жана башка кенже 
эпосторду айткандарды “Жомокчу” деп аташкан”,-
дейт. Ал эми “Манас” эпосун алгач кагаз бетине 

түшүргөн изилдөөчүлөр Ч. Ч. Валиханов жана В. 
В. Радлов манасчыларды «ырчылар» деп атаганы 
белгилүү. 

“Аян болбосо, баян болбойт”

Манасчылык – өзгөчө өнөр, бир эле учурда 
акындык, ырчылык жана артисттик жөндөмгө  ээ 
болгон  өтө  чоң чеберчиликти талап кылат жана 
бул өнөрдү каалаган адамдын баары эле аркалай 
албайт. Кандай жол менен кантип манас айтып 
калганы тууралуу ар бир манасчы ар түрдүүчө 
айтат. Кыргыз эли байыртадан аянга маани берип, 
аянга ишенген калк болгондуктан, белгилүү 
манасчылардын көпчүлүгү түшүнөн аян алып, 
анан манас айтып калышканын айтышат. Мисалы, 
“Манас” эпосунун классикалык доорунун башкы 
өкүлү Сагымбай Орозбаков, элдик уламыштарга 
таянсак, 14—15 жашында «түш көрүп», ошондон 
улам манасчы болуп калган делет. Ал эми кыргыз 
элинин көрүнүктүү манасчыларынын бири, 
Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, 
окумуштуу Талантаалы Бакчиев манасчылыкка 
12-13 жаш курагында келген. Бардык жаратман 
манасчыларга таандык болгондой эле ал 
кереметтүү түш аркылуу «Манас» айтып калат. 
Мына ошол алгачкы түштөрүнүн бирин, ал 
төмөнкүчө баяндайт: «Адаттагыдай эле мен 
коюмду айдап, Жыргалаң суусунун боюна 
жайып чыктым. Түш оогондон кийин бир аз 

тамактанып, чычырканактын түбүнө ныксырап 
жатып, көзүм илинип кетиптир. Жыргалаңдан 
бери дөбө ылдый мени эки адам жетелеп келип, 
суу боюндагы чоң ак боз үйдүн ичине түртүп, 
киргизип жиберишти. Тизелеп барып, отуруп 
калдым. Башымды көтөрүп, айланамды карадым. 
Коломтодо бүлбүлдөп күйгөн оттун жарыгынан 
улам, керегеде илинген илбирс, жолборс, аюунун 
терилерин жана алты кездей келген болот кылыч, 
капкадай кара калкандын илинип турганын даана 
көрдүм. Аңгыча, эки аял киши жаныма басып келип, 
колтугумдан сүйөй, төрдөгү жыгач тактанын 
үстүндө жаткан дырдай жылаңач наристенин 
жанына жетелеп келишти. Мунун бири Айкөлдү 
тапкан Чыйырды, экинчиси Айкөлдү Айкөл кылган 
айтылуу Каныкей энелер экенин баамдадым. Анан 
Каныкей: «О, айланайын кулунум, айла таппай 
курудум. Ойной турган чагымда, ооматым келген 
маалында, Айкөлдү жуттум мен шордуу. Олдо-
бүлдө дүнүйө ай! Эми көкжалымдын белеги, эл- 
журтумдун желеги кыймылсыз жатат дени чок, 
эчкирсем угар киши жок» - деп, көзүнүн жашын 
көл кылып мага кайрылды. Эмнегедир ошол учурда 
мени кандайдыр бир күч башкаргансып, тактанын 
үстүндө жаткан баланын тулку боюн ушалап, 
оозун ачып, үйлөп кирдим. Үйлөгөн сайын менин 
оозуман көк нур чыгып, баланын оозуна кирип 
жатты. Айтор, канча убакыт өткөнүн билбейм. 
Бир убакта эки көзү ачылып, эмелеки кыймылсыз 
жаткан баланын денесине жан кирип, оозунан 
ак көбүк оргуштап чыгып жатты. Мен буркурап 

ыйлап, тактанын үстүнөн шыпырыльш барып, 
жердеги аюу талпактын үстүнө отуруп калдым. 
Аңгыча, башында карасы бар Каныкей эне кесе 
сунду. Мен жыгач кеседеги кымызды тартып 
жибердим: «Кагылайын каралдым, жомокчулукка 
жарадьң. Кайыптан бизге туш болдуң, карааны 
бийик куш болдуң. Ак бата бердик, кабыл ал, Айкөл 
атаң, эрдигин, ааламга ырдап, салгын жар! Эми 
биз тээтетиги аяшым Алмам түнөгөн мазарлуу 
дөбө Боз-Учукка барабыз» - деп, көздөн кайым 
болушту»,-деп баяндаган Талантаалы Бакчиев өзү 
“аян болбой баян болбосуна” бекем ишенет. Анын 
айтууусу боюнча Манасчы болуу үчүн адамдын 
данеги, зиреги болуш керек. Манасчылык өнөрдү 
устат бербейт шакиртке. Анткени манасчылык 
үйрөнүп алчу өнөрлөрдөн эмес. Бул Кудай 
жана арбак тарабынан берилген касиет.  Касиет 
берилен адам гана Манас айтып, манасчылык 
өнөрүн аркалай алат. Жаттап айтып жүргөндөр 
болсо "манасчы” деп эсептелбейт. Алар болгону 
кайсы бир манасчынын варианттын жаттап айтып 
жүргөн аткаруучу-манасчы. Ал эми Уланбек 
Алимовдун айтканына таянсак, наристе кезинен 
тартып Манас уккан ошо менен сугарылган, 
ошол дүйнөдө жашаган адамдын түшүнө Манас 
кирип, аян берүүсү табигый көрүнүш. Анткени 
психологиялык жактан алып караганда да эч 
качан тааныбаган-билбеген нерсени түш көрүү 
мүмкүн эмес. Биздин этно-педагогикалык дүйнө-
таанымыбыз, жашоо-шартыбыз, ишенимибиз 
бул багытта аң-сезимибизди калыптандырат. 

Кыргыз эли илгертеден сөзгө маани берген, 
сөздү аздектеген эл. Мунун бир мисалы, муундан-
муунга уланып, ооздон-оозго өтүп келген оозеки 

маданияттын баа жеткис мурасы Манас айтуу өнөрү. 
“Манас” эпосу өнөр ээлеринин аркасы менен миңдеген 
жылдардан бери күнү бүгүнкүдөй сакталып келатат.

Êûëûì êàðûòêàí 
                     êûðãûç     îíîð  - 
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Бала курсакта кезинен тартып Манас дүйнөсүнө 
аралаша баштайт. Ошондуктан алардын түш 
көрүүсү тегин жерден эмес. Ал эми Кыргыздын 
биринчи фольклордук изилдөөчүсү К. Рахматуллин 
манасчылык тууралуу жазган эмгегинде 
манасчылардын кереметтүү түш көрүү маселесине 
токтолуп, түш көрүүнү манасчылардын «Манас» 
айтып калуусундагы башкы фактор катары 
карабайт, аны жокко чыгарбайт дагы. Ал манас 
айтууга болгон ынтызарлыктын натыйжасы деп 
эсептейт.  Ал эми бул тууралуу манасчы Рыспай 
Исаков, манасчылыкты түш көрүү менен гана 
пайда болгон өнөр деген пикирден алыс. Анын 
айтуусуна караганда бир жолу түш көрүп ошону 
менен манасчы болуп кетүү чындыкка сыйбаган 
көрүнүш. Анткени бир өнөр ээси болуу үчүн 
толгон токой түйшөлүү, үйрөнүү жана өздөштүрүү 
керек. Манасчы да мындай түйшөлүүлөрдү 
баштан кечирип, тарыхты, санжыраны, салт-
санааны мыкты билип, көркөм сөз байлыгы кенен, 
табиятынан шык-жөндөмдүү болуш керек. “Бирок 
“Аян болбосо баян болбойт” дегендей кез келген 
эле адамга аян түшүп манасчы боло бербестигин да 
моюнга алуу керек. Ушундан улам манасчылыкты 
касиеттүү өнөр катары аздектеп келебиз”,-деди 
Исаков.  

Манасчылыктын жаралуу тарыхы

Манасчылык өнөрүнүн түпкү теги тууралуу 
ар кандай жоромолдор бар. Кээ бири Ырамандын 
Ырчы уулунан башталган деп айтышса, кээ 
бирлери Каныкейдин кошогунан башталган дешет. 
Биринчи манасчы ким болгон деген суроого 
изилдөөчү Мухтар Ауэзов да бир пикир айткан. 
Сагымбай Орозбак уулунун вариантында Жайсаң 
ырчы деген адам кезигерин эскерип «Манастын» 
алгачкы ырларын ушул акын түзүшү мүмкүн деген. 
Рыспай Исаковдун айтуусу боюнча, манасчылык 
өнөрүнүн түпкү теги уламыштарда айтылып 
жүргөн “Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай 
сынчы бол”,- деп айтылган так ушул Токтогул 
ырчыдан мурасталган. Ал эми Уланбек Алимовдун 
айткандарына таянсак, Манасчылык өнөрдүн 
пайда болуу тарыхы хундардын дооруна барып 
такалат. Андан бери негизги сюжети сакталып, 
өзгөрүүлөргө жана толуктоолорго туш болуп 
отуруп бүгүнкү күнгө жеткен. 

Манасчылык өнөрүнүн өзгөчөлүгү

Манасчылык башка өнөрлөрдөн айырмаланган 
көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, 
Назаркул Сейдрахманов манасчынын "Супер-
Инфо" гезитине берген маегинде айтылгандай 
“Манастын” башка өнөрлөрдөн артыкчылыгы, 
муну кыргыздан башка бир да улут айта албайт. 
Бул жаралгандан кыргыз элинин энчисине 
мөөр болуп басылып берилген. Экинчи бир 
артыкчылыгы, башка элдердин эпосторундай 
болуп бир учурда гана айтылып жана бир 
вариантта гана жазылып, ошол бойдон тим болуп 
калбай, муун алмашкан сайын жаңырып, ар түркүн 
варианттарда айтылып келгендигинде. Ал эми 
манасчы Талантаалы Бакчиевдин пикири боюнча 
Манас айтуу кыргыз элинде “атнивирус” катары 
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Манас айтуучулар нукура 
манасчылар жана дастанды жаттап 

айтып жүргөн аткаруучулар деп 
экиге бөлүнүшөт.

Рыспай Исаков: “Ооба, ушул өнөрүм менен үй-
бүлөмдү багып келем” деп жооп берсе, манасчы 
Талантаалы Бакчиев: “Жалгыз эле манасчы болуу 
менен  жанын багууга болбойт. Ошол себептен 
улам манасчылардын көбү кошумча өнөр, адистик 
алып жүрөт. Мисалы, мен окумуштуумун, дагы 
бирөө мугалим, дагы бирөө журналист. Мындай 
болушунун себеби мамлекет тарабынан атайын 
манасчылар үчүн бюджеттен акча каралган 
эместигинде”,-дейт.  Бирок Талантаалы Бакчиевдин 
ою боюнча, эгер мамлекеттик казынадан акча 
бөлүнө турган болсо манасчылык өнөргө кедергиси 
тийип калышы мүмкүн. Анткени ар кимге эле 
бериле бербеген өнөр болбогондон кийин, бул 
өнөрдүн баркына жетпеген, түпкү маңызын 
түшүнбөгөн, улуу касиетке ээ болбогон адамдар 
келип, сапатын түшүрүүсү мүмкүн. Эгер андай 
боло турган болсо, манасчынын нукуралыгын 
аныктай турган атайын топ түзүү керек болот. 
Илгери бул өнөрдүн ээлери дайыма эл көзүндө 
болгондуктан эл тарабынан сындалып, иргелип 
калган. Азыр андай да мүмкүнчүлүк жок. Азыркы 
кезде болгону манасчылар кароо сынактарда, чоң 
той-аштарда гана эл алдына чыгат. Андан тышкары 
атайын тойлорго, үйгө чакыруу болгондо барып 
турат. Болгону манасчылык өнөрүн материалдык 

Asel Mokonova, Asel Şamilova

Фахри Тархан

Êûëûì êàðûòêàí 
                     êûðãûç     îíîð  -  Y- -

байлыктын булагы катары эсептөө же ошондой 
максатта колдонуу жаңылыш деп эсептейт. 
“Анткени манасчылык өнөрдү материалдык эмес, 
руханий байлыктын башаты, кыргыз элинин 
дүйнө таанымы, руханий өзөгү катары барктап, 
ата-бабанын жолун жолдоп, "Манасты" жана 
манасчылык өнөрдү унутпай, таштап койбой, 
жокко чыгарбай карманып, Манаска кайрылып 
турбасак, кыргыз элининин иши оңолушу кыйын”,-
деген пикирде Талантаалы Бакчиев.

2003-жылы ЮНЕСКО тарабынан Дүйнөлүк 
руханий мурастардын шедеври” катары таанылган 
манасчылык өнөр атадан балага калган улуу 
мурас катары аздектелип келет. Андыктан кыргыз 
элинин каада-салтынын, үрп-адатынын, маданий 
баалуулуктарынын уюткусу болгон манасчылык 
өнөрүн, ааламдашкан мезгилдеги этникалык 
бүтүндүктү сактоодо улуу чеп экенин эске түйүп, 
кылым карыткан ардактуу өнөрүбүздү келечек 
муундарга татыктуу өткөрүп берүү биздин 
милдетибиз.   

да бааланып келген. Себеби манас айтуу аркылуу 
сырттан келген кандайдыр бир көрүнүштөргө, 
элементтерге, керек болсо ооруларга туруштук 
берип, алардан тазаланышкан. Мисалы, адам 
ооруганда, аялды төрөт учурунда кара басканда, 
бала сыркоологондо, мал ылаңдаганда, адам 
өлгөндөн кийин карашында же чоң ашында 
Манас айттырышкан. Себеби, бул оор абалдан 
жеңилдөөгө жардам берип, табыпчылык, 
шыпаачылык, эмчи домчулук озуйпаны да 
аткарган. Дагы бир өзгөчөлүгү, бир эле учурда 
акындык, ырчылык жана артисттик жөндөмгө  ээ 
өтө  таланттуу чеберчиликтин айкалышуусунан 
жаралган өнөр болуп эсептелгендигинде. Муну 
менен биргеликте Уланбек Алимовдун пикирине 
караганда, манасчынын аткаруу чеберчилигинин 
күчтүүлүгүнүн натыйжасында манасчы менен 
"Манасты" угуучулар арасында импровизациялык 
акт түзүлөт. Бул угуучунун ошол айтылып жаткан 
окуя менен түздөн-түз аралашып, элестетип, 
окуянын ичине кирүүсү болуп саналат. Ал эми 
манасчылардын артистик жестукуляциясына 
абдан таң бергенин жана бул жөндөм, бул 
аткаруу чеберчилиги батыш дүйнөсүндө 
жаңыдан гана ойгонуп жатса, кыргыз эли муну 
ондогон кылымдардан бери өздөштүрүп келе 
жатканын баса белгилеген Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин Көркөм өнөр факультетинин ага 
окутуучусу Гөкчен Тоңгут: “Менин Кыргызстанга 
келгенден берки бир жыл ичинде манасчылардын 
аткаруу чеберчиликтерин көрүп абдан суктандым. 
Манасчылар жөн гана окуяны айтып берүү менен 
чектелбейт. Алар айтып жатканда угуучу менен 
көзгө көрүнбөгөн байланыш түзүп, мистикалык 
абал жаратышат. Натыйжада угуучу өмүрүндө 
биринчи жолу жаңы нерсеге күбө болуп, Манастын 
жанында болуп келгендей сезет. Бул ар бир 
жолу манас айтылып жатканда ар башка нукта 
кайталанат. Бул менин оюмча башка бир өзгөчөлүк 
жана манасчылардын аткарган ар бир кыймылы 
кайталангыс мүнөзгө ээ”, -деген пикирин билдирди. 

Манасчылык өнөрдүн бүгүнү жана эртеңи

“Манасчылык албетте мындан 100 жыл 
мурдагыдай эмес”, - дейт Талантаалы Бакчиев.
Манасчынын да, манасчылык өнөрүн да эл тутуп, 
кадырлап багышы керек. Анткени манасчы тигил 
же бул уруунун кызыкчылыгын эмес, жалпы 
элдин кызыкчылыгын ойлогон жалпы элге 
таандык болгон эл талап кылган өнөр. “Илгери 
бул өнөрдү аркалагандарды эл баалап угушкан, 
кадырлашкан, алдейлеп багышкан. Аларга журт 
башчылары, бий-болуштары мал-жандыктарынан 
беришип каралашып келген. Ал эми азыркы 
учурда өзүнчө мамлекет болуп турганыбызга 
карабай, Манасчылык өнөрү расмий түрдө тааныла 
элек. Мисалы, акын-жазуучулар, сүрөтчүлөр эл 
жазуучусу, эл сүрөтчүсү деп аталып келишет. 
Манасчы болсо антип аталбайт. Жадагалса, 
Улуттук  филармонияда манасчы үчүн бөлүнгөн 
болгону бир штат бар”,- деди Бакчиев. Ал эми ар 
бир адам бир өнөрдү аркалап, ошол өнөр менен нан 
таап, үй-бүлөсүн багайын дейт эмеспи. “Азыркы 
учурда манасчылык өнөр менен материалдык 
пайда табууга болобу” деген суроого манасчы 
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Кыргыздардын улуттук көк бөрү оюну илге-
ри түрк элинде да салгылаш оюну деген ат 

менен белгилүү болгон. Учурда көк бөрү, айрыкча, 
кыргыздар менен казактарда популярдуу. Кыргыз-
стан менен Казакстандан тышкары өзбекстандык 
кыргыздар менен кытайлык кыргыздарда да ойно-
тулуп жүрөт. Бул оюнду кыргыздар  көк бөрү, ка-
зактар көкпар, ал эми перстер болсо боз каши деп 
аташат. Мындан сырткары көкбөрүнү улак тартыш 
деп да коюшат. Оюнда кайсы жандык колдонулса, 
ошо жандыктын атынан да оюнду атаган учурлар 
кездешет.  Кээде улак, эчки, музоо, алтургай, төө да 
колдонулушу мүмкүн. Жандыктардын башы, туяк-
тары, ички органдары алынып ташталып, топ сы-
яктуу формада кайра тигилип, оюнга колдонулат. 
Азыркы күндө албетте, көпчүлүк адамдар үчүн бул 
мыкаачылык катары көрүнөт. Бирок илгертен бери 
көк бөрүдө бул шарт сакталып келатат.

Изилдөөлөргө таянсак, көк бөрү оюну биздин 
эрага чейин эки миң жыл мурда пайда болгонду-
гу айтылат. Ал эми анын кантип, кандай кырдаал-
да пайда болгондугу тууралуу ар кандай божомол-
дор, уламыш кептер бар. Алардын биринде мын-
дайча баяндалат. Кыргыздар көчмөн, жоокер эл 
болгон. Жайы-кышы мал-жанды жалаң бала-бакы-
ра, кемпир-чалдарга калтырып, жигиттер айлап 
аңчылыкка кетип турушкан. Ошондой күндөрдүн 
биринде короого карышкыр тийип, мал калтыр-
бай жара тартып кетет. Аңчылыктан кайтып кел-
ген алдуу-күчтүү жигиттер короого кымгуут сал-
ган бөрүнү ат менен кууп жетип, кол менен желке-
ден алып, бири-биринен талашып-тартышып катуу 
кумарга батышкан экен. Мына ушундан көкбөрү 
оюну пайда болгон деп айтышат.

Дагы бир божомол боюнча, бул оюн көк түр-
ктөрдө пайда болгон. Бул божомол Көк бөрү, Көк-
түрк сыяктуу сөздөрдүн окшоштугуна көңүл бу-
рууга түртөт. Тарыхый булактарда түрктөрдү көк 
бөрү деп аташкан учурлар бар. Ушундан улам оюн-
дун аты көк түрктөрдүн атынан келип чыкса керек 
деген да ойлор айтылат.     

Совет мезгилинде көк бөрү башка улуттук 
оюндардай эле таптакыр ойнотулбай унутта кал-
ган. Кийинчерээк Кыргызстан эгемендикке ээ бол-
гон мезгилде гана көк бөрү кайрадан жанданып, 
үйлөнүү-үлпөт, сүннөт тойлорунда, чоң маараке 
тойлордо, Нооруз ж.б. майрамдарда кызуу ойноту-
ла баштады. 

Көк бөрү оюну чек аралары белгиленген ча-
кан согуш талаасын элестеткен жерде ойнотулат. 
Оюнчулар согуш талаасындагы салгылашуудагы-
дай эле кайратты, эрдикти көргөзүп, жандарын ая-
бай өз тайпасына упай алып алып келүү үчүн бол-
гон күчүн жумшап ойношот. Ушул себептен көк 
бөрүгө ат үстүндө шамдагай жүрө алган, карылуу, 
күчтүү жигиттер иргелип алынат. Көк бөрүнү теге-
ректеп карап турган көрүүчүлөр оюнчуларга кый-
кырык сүрөөн менен шык берип, оюндун кызыгы-
на батышат. 

Кыргыздардын 
улуттук көк бөрү 

оюну учурда Борбордук 
Азиянын бир катар элдеринде 
ойнотулуп келет. Ат үстүндө 

ойнолгон көк бөрү – көчмөн элдердин 
улуттук спорт оюндарынын бири.  

Азыркы күндө бул оюнду көчмөн 
элдердин маданий мурасы катары 

сактап калуу аракети жүрүүдө.

Көк бөрү 
оюнунун 
эрежелери

Көк бөрү оюнунда төрт кишиден куралган 2 
команданын оюнчулары футбол талаасына окшо-
гон атайын оюн талаасында беттешишет. Ар бир 
команданын өзүнүн тайказаны болот. Командалар-
дан 30-35 кг салмактагы улакты же эчкини каршы 
тараптын тайказанына ташташы талап кылынат. 
Ошондуктан оюнчулар улакты эңип алып, атаан-
даш команданын тайказанына таштоо үчүн чаап 
жөнөйт. Бул оюн күч-кайратты, шамдагайлыкты 
жана команда менен иштөөнү талап кылат. 

Оюн жалпысынан 60 мүнөткө созулат. Ар 
бири 20 мүнөттөн үч мөөнөткө бөлүнөт. Оюн-
дун жүрүшүндө кайсы жаат көк бөрүнү тайказан-
га таштаса, ошол жаатка бир упай берилет. Калыс 
упайларды каттап турат. Оюндун аяктаганда ко-
мандалардын упайлары эсептелип, кайсыл жаат 
көп упай алса, ошол командага жеңиш ыйгарылат. 
Командалар коргонуу жана чабуул жасоо тактика-
ларынын бирин колдонушат. Жеңген командага 
сыйлыкка көбүнчө мал берилет. Оюн аяктагандан 
кийин мал мууздалып элге таратылат. Бул сыйлык-
тын материалдык жагына караганда руханий жагы 
чоң мааниге ээ. Азыркы күндө ири мааракелерде 
жеңишке ээ болгон командага унаа сыяктуу баалуу 
сыйлыктар да берилүүдө.

Көк бөрү оюнунун ойнотулушунда ар кай-
сы областтарга жараша айырмачылыктар кезде-
шет. Кыргызстандын түштүгүндө 50-80 кг салма-
гында торпок менен да ойношот. Ал эми Чүй жана 
Талас облусунда 2 жаштагы текени колдонушат. 
Ысык-Көлдө 4 кар баскан теке бир күн мурда оюн-
га даярдалат. Түнү менен муздак сууда чыланган 
мал таң эрте жайылып кургатылат. Оюндун шарт-
тары бардык жерде бирдей, бирок, ар бир област-
ка жараша жекече да, команда менен да ойнолушу 
мүмкүн. 

Көк бөрү оюнунун башталышы да, аягы да 
өзүнчө шаан-шөөкөт менен коштолот. Оюн башта-
лардан мурун оюнчулар ант беришет. “Ата-баба-
ларыбыз бизге мурас кылып калтырган көк бөрү 
оюнун баштоодон мурун элибиздин алдында 
ыйык оюндун эрежелерин бузбай таза жана калыс 
ойногонго ант беребиз!”-дешет бир ооздон көк 
бөрүчүлөр. Аягында оюнчулар менен көрүүчүлөр 
бирге Көк бөрү гимнин ырдашып, оюнду жабышат.

Адинай Курманова
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Чабандес менен 
күлүк аттын шайкеш 
келиши – ийгиликке 
жетүүнүн сыры

Көкбөрү ат үстүндө ойнолгондуктан, атты тан-
доо, аны оюнга даярдоо чоң мааниге ээ. Күлүк ат-
тын тандалып алынышы, анан да күлүктүн чабандес 
менен шайкеш келиши – команданын ийгилигине 
чоң салым кошот. Ошондуктан аттар атайын даяр-
дыктан өтүшөт.  Атты таптоо учурунда кожоюндун 
ар бир кыймылынан эле эмне кылыш керектигин 
түшүнүп калгыдай үйрөтүлөт. Ошондуктан айрым 
учурда жакшы тапталган ат оюнга салынган жан-
дыкты туягы менен басып, ээсинен башкага бер-
бөөгө аракет кылган учурлар да кездешет. 

Манас Ниязов Кыргызстанда профессионал 
оюнчулардан бири. Ниязов атты туура таптоо, 
атты оюнга даярдоо тууралуу мындайча кеп салып 
берди. «Мен төрт жылдан бери Амадор деген ат 
менен оюнга катышып келем. Жем-чөбүнөн бери 
өзүм берем, гигиеналык тазалыгына дагы өзүм кам 
көрөм. Жанына эч кимди жолотпойм. Жеген-ичке-
нин катуу көзөмөлдөп турам. Оюнга чейин бирге 
көп машыгабыз. Канчалык көп машыксак, ошон-
чолук даярдыгыбыз жакшы болот. Оюн учурунан 
башка мезгилде атымды көп мине бербейм. Көк 
бөрүдө оюнчу канчалык тайманбас болсо дагы, 
атына шайкеш кыймылдабаса, ийгиликке жете ал-
байт. Ушул себептен атты туура тандоо, аны оюнга 
чейин туура машыктыруу абдан маанилүү», - дейт 
Манас көк бөрүчү.   

Манас Ниязов
Профессионал көк бөрү оюнчусу.  Он жашынан 

бери көк бөрү оюнуна аралашып, аны профессио-
налдык кесип катары аркалап келет. Көптөгөн сый-
лыктардын ээси. 2016-жылы 9-Май Жеңиш күнүнө 
карата уюштурулган оюнда  “Эң мыкты чабуулчу”, 
Нооруз майрамында “Эң мыкты оюнчу”, II Экин-
чи Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында  “Эң мыкты 
чабуулчу” сыйлыктарын жеңип алган.  Манастын 
үй-бүлөсүндө атасы баш болуп беш агасы көк бөрү 
ойношот. Көк бөрү атадан калган кесип болгондук-
тан, бул үй-бүлөнүн балдары башка кесип тандабай, 
ата жолун улантышкан. Манастын оюн учурунда 
оор жаракат алган учурлары да болгон. Ошентсе да 
опурталдуу бул спортту токтотуу анын оюна эч ка-
чан келген эмес. Максаты – көк бөрү оюнун  кийин-
ки муунга    татыктуу өткөрүп берүү жана улуттук 
оюн катары көк бөрүнү дүйнөлүк спортто тааны-
тууга салым кошуу.

Жошкун Кан
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виКөк бөрү – 
эрендердин эр оюну

Көк бөрү оюнун профессионал катары ойноп, 
жашоосунун бир бөлүгүнө айланткан оюнчулар 
арбын. Ошондой эле аны хобби катары көргөн жи-
гиттер да көп. Профессионал көк бөрүчүлөр оюн-
дан тапкан киреше менен үй-бүлөсүн баккан учур-
лар да аз эмес. Көк бөрүчүлөр бул улуттук оюнду 
ата-бабанын салты катары аздектеп келишет. Көбү-
несе бала чагынан оюнга аралашып калгандар бул 
оюнду сүйгөн кесип катары аркалап, профессио-
нал көк бөрүчүгө айланышканын көрүүгө болот. 
Көк бөрү оюну каруу-күчтү жана эр-жүрөктүүлүк-
тү талап кылгандыктан, аны эр жигиттер гана ой-
ношат. Ошондуктан, бул оюнду эрендердин эр 
оюну көк бөрү дешет.

Көк бөрү оюну илгери аскердик машыгуу ката-
ры ойнолсо, бүгүнкү күндө улуттук иденттүүлүк се-
зимин күчтөндүрө турган улуттук баалуулук ката-
ры бааланат. Учурда көкбөрү Кыргызстандан тыш-
кары Түркия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, 

Орусия, Индия, Пакистан жана Кытайда ойнол-

гону маалым. Орто Азиянын бир канча өлкөсүн-

дө көк бөрү турнирлери өткөрүлүп турат. Түркия-

да бул оюн Ван-Эрчиштин Улуу Памир айылында 

жашаган кыргыздардын арасында Көк бөрү спорт 

клубунун колдоосу менен ойнотулуп турат. Учурда 

Кыргызстанда көк бөрү оюнун профессионалдык 

спорт катары калыптандыруу үчүн, түрк жана дүй-

нөлүк коомчулукка таанытуу үчүн көптөгөн иш-ча-

ралар өткөрүлүп жатат. Буга далил катары мурдагы 

жылы жана былтыр өткөрүлгөн I жана II Дүйнөлүк 

көчмөндөр оюнун айтсак жетиштүү. Кыргызстан 

улуттук көк бөрү федерациясы да учурда улуттук 

жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен көк 

бөрүнүн муундан-муунга өткөрүлүп берилиши 

үчүн бир катар иш-чараларды уюштурушууда.
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