
Ар бир улуттун өзүнө тиешелүү, аны тааныткан 
символдору болот. Булар кээде курч калемден 
жаралган ыр саптар болсо, айрым учурларда оймо-
чиймелүү кийимдер да болушу ыктымал. Кыргыз 
калкынын негизги символдорунун бири улуттук 
кийимдин башында турган ак калпак. Тарыхтан 
бүгүнкүгө чейин баалуулугун сактап келген 
кыргыздын ак калпагы азыр да көп кийилет. Бирок 
бүгүнкү күндө тигилип жаткан калпактар илгеркидей 
эмес. Учурда калпак кол менен эмес, тигүүчү 
машине менен тигилет. Уз Клара Асангулованын 
айтымында, колдо эмес, машинеде тигилген 
калпакта рух жок болот. Эмесе, калпак даярдоонун 
кандай сырлары бар экенин Клара Асангулованын 
өз оозунан билели. 

Мирбек Атабеков Кыргызстандагы 
булбулдай  үнү, аткаруучулук 
чеберчилиги менен жумурай журттун 
сүймөнчүлүгүнө ээ болгон эстрада 
жылдызы. Ырчы шоу-бизнес чөйрөсүнө 
кадам таштагандан  тартып, бүгүнкү 
күнгө чейин популярдуулугун 
жоготпой эл оозуна алынып келатат. 
Ал  коңшулуш өлкөлөрдө да  аттын 
кашкасындай таанымал. Мирбек  
Атабеков “Манас” газетасында конокто 
болуп, өзүнүн чыгармачылыгы, жеке 
жашоосу тууралуу маек куруп берди.

Ордо оюну улуттук маданиятыбыздын ажырагыс бөлүгү, 
ата-бабалардын урпактарга калтырган мурасы. “Чүкө оюну” 
же “чүкө атуу” деп аталган ордо жерге 14 чарчы метр тегерек 
айлананы чийүү менен эки тайпа ортосунда ойнолот. Ордо 
учурда Кыргыз Республикасынын Ордо федерациясынын 
демилгеси менен эл аралык аренага да чыгууда. 

Кабардын уландысы 2-бетте

    Кыргызстандын Тарканы:        
Мирбек Атабеков  

 Ордо- миң жылдык күрөштүн 
жана стратегиянын оюну

Маш ботой, кыргыздын тарыхын, тагдырын чагылдырган, 
эгемен элдин эркиндигин даңазалаган жана жан дүйнөгө 
эстетикалык рахат тартуулаган кыргыз күүсү. Күүнүн ар бир 
ыргагы  демибизге дем кошуп, жаныбызды удургутарын ар 
бирибиз сыймык менен айтсак керек.  Аталган күүнү кыргыз 
фольклордук музыкасынын номер биринчи бренди десек да 
жаңылышпайбыз. 

Кабардын уландысы 5-бетте

Кабардын уландысы 6-7-бетте

Кабардын уландысы 4-бетте Кабардын уландысы 3-бетте

КТМУнун ректору Себахаттин Балжыга 
алтын медаль ыйгарылды

Билгичтиктин, өмүрдүн символу:
КАРА КЫЙЫЛУУ АК КАЛПАК
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Маш Ботой

Кыргыздын 
улуттук күүсү - 

Үстүбүздөгү жылдын 26-28-апрель 
күндөрү Казакстан Республикасынын 
Түркстан маданият борборунда 
өткөрүлгөн конгресстин ачылыш 
аземинде Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин ректору, профессор 
Себахаттин Балжыга алтын медаль 
ыйгарылып, ага Ахмет Ясави 
университетинин ректору, профессор 
Валихан Абдибеков чапан жапты. 
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Университеттин Студенттик Кеңеши, Түрк 
универститеттер биримдигинин Студенттик 
кеңеши жана “Тагдыр, мезгил, жашоо” фонду 
тарабынан уюштурулган майрамдык программага 
окуу жайдын ректору, проф. Себахаттын 
Балжы, Түркия элчилигинин кызматкерлери, 
университеттин окутуучулары, аймактардан 
келген жаш таланттар, алардын ата-энелери жана 
ЖМК өкүлчүлүктөрү катышышты. 

Иш-чараны ачылышында КТМУнун ректору 
жана профессору Себахаттын Балжы: “Улуу 
башчыбыз Мустафа Кемал Ататүрк бул күндү 
атайын бардык жаш балдарды куттуктоого 
арнаган. Бул күн бардык түрк дүйнөсүнүн 
жеткинчектери үчүн чоң майрам. Балдарыбызга 
бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү менен 
келечекке маанилүү кадам жасаган болобуз” – деп, 
балдарга каалоо-тилектерин айтты. 

“Тагдыр, мезгил, жашоо” фондунун өкүлү 
Мира Токтогулова 23-апрель майрамы бүтүн түрк 
дүйнөсүнүн майрамы болуп калгандыгын, эки 
жылдан бери өлкөнүн ар кайсы бурчунан КТМУга 
келген балдар кубанычта болгондугун айтып, 
КТМУнун ректоруна терең ыраазычылыгын 
билдирди.

23-Апрель улуттук эгемендик жана балдар 
майрамы Кыргызстандын жети аймагынан 
келген балдардын катышуусунда өзгөчө шаң 
менен белгиленди. Программанын соңунда 
катышуучуларга жана окутуучуларга сертификат 
тапшырылды. 

Аталган спорттук мелдеш жогорку 
окуу жайлар арасында ынтымак, достукту 
чыңдоо максатында уюштурулган. Ага 
бардык факультеттердин студенттери жана 
кесиптик билими бар спорт чеберлери 
катышты. Таймашта атаандаштар спорттун  
23 түрү менен күч сынашты. Кыргыз-Түрк 
“Манас” университетинин спортсмендери 
волейбол, самбо, бокс, сууда сүзүү боюнча 
алтынга, ал эми шахмат, халтер, стол тенниси, 
дзюдо, ордо боюнча күмүш медалды алышты.  
Ошондой эле баскетбол, эркин 
күрөш, греко-рим күрөшүндө 
бронза менен сыйланышты.

“ У н и в е р с и а д а - 2 0 1 7 ” 
спорттук мелдешинин 
ж а б ы л ы ш ы н а 
университетибизден  КТМУ 
ректор жардамчысы Проф.
Др. Хүсейин Өгүт менен Дене 
тарбия жана спорт жогорку 
мектебинин башчысы Доц.Др. 
Канат Жанузаков катышты.

“Ааламдашуу процессинде Түрк дүйнөсүнүн 
келечеги, мүмкүнчүлүктөрү жана коркунучтары” 
аттуу эл аралык конгресс Түркстандагы 
Түрк дүйнөсүнүн маданият борборунда 
Казакстандын  Ахмет Ясави университетинин 
Гуманитардык илимдер институту тарабынан 
өткөрүлдү. Ачылыш аземине Кыргыз-Түрк 
“Манас” университетинин ректору, профессор 
Себахаттин Балжы жана проректор, профессор 
Хусейин Өгүт катышты. Аземде Казакстандын  
Ахмет Ясави университетинин жетекчилиги 
Себахаттин Балжыга казак чапанын жаап, 2016-
жылы ЮНЕСКО тарабынан Ахмет Ясави жылы 
деп жарыялангандыгынын урматына алтын 
медаль тапшырды.   

КТМУнун ректору профессор Себахаттин 
Балжы: “Түрк дүйнөсү акыркы 200 жылда 
көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. 
Бирок 1991-жылдан баштап бир катар алгылыктуу 

Үстүбүздөгү жылдын 26-28-апрель 
күндөрү Казакстан Республикасынын 
Түркстан маданият борборунда 
өткөрүлгөн конгресстин ачылыш 
аземинде Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин ректору, профессор 
Себахаттин Балжыга алтын 
медаль ыйгарылып, ага Ахмет Ясави 
университетинин ректору, профессор 
Валихан Абдибеков чапан жапты. 

иштер жасала баштады. Бүгүн ошондон берки 
25 жылга саресеп салсак, бир катар өнүгүүлөр 
болгонун көрүүгө болот. 25-30 жыл мурун кайда 
элек. Түрк дүйнөсүндө бул күндөр туурасында 
кыялдануу да мүмкүн эмес эле. Улуу жазуучу 
Чыңгыз Айтматов айткандай, те 1970-жылдары 
бул күндөрдүн кандай болоорун ким кайдан 
билмек эле? – деди. Ал ушул мүмкүнчүлүктөрдү 
колдон чыгарбай, ийгиликтүү пайдалана алган 
алты эгемендүү өлкөнүн башчыларына жана 
түрк дүйнөсүнүн ынтымагы, биримдиги үчүн 
эмгек сиңгендердин бардыгына ыраазычылыгын 
билдирди.  

Себахаттин Балжы түрк элдеринин 
ынтымагына жана достугуна жарака кетире турган 

коркунучтардан оолак болууга чакырып, айрыкча, 
келечекти кура турган жаштардын буга даярдыгы 
мыкты болушу керектигин баса белгиледи.  

Муну менен катар ректор Түрк кеңеши Түрк 
университеттер ассоциациясынын убактылуу 
башчылыгында Орхон процесси колго алынганын 
айтып өттү. Анын алкагында жогорку окуу 
жайлардын өз ара кызматташуусун күчөтүү 
зарыл экенин белгилеп, учурда өлкөлөр арасында 
жогорку билим жөнүндөгү дипломдорду таануу 
боюнча, алмашуу программалары менен билим 
берүүдөгү сапатты арттыруу боюнча бир топ 
аракеттер жүрүп жатканына токтолду. Буга 
байланыштуу Түрк дүйнөсү студенттик кеңешинин 
жаштары менен иш-чараларды уюштуруу иштери, 

2017-2018-окуу жылдарында студенттер жана 
окутуучулар арасында алмашуу программаларын 
ишке ашыруу процесстерин башталганын айтып 
өттү. 2017-жылдын 15-19-май күндөрү “Түрк 
университеттери ассоциациясынын I спорт 
оюндарын” КТМУда өткөрүлөрүн да маалымдады.      

Белгилей кетсек, 28-апрелде жыйынтыкталган 
конгресске АКШ, Англия, Россия, Түркия, 
Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан, 
Монголия жана башка өлкөлөрдөн 100 гө жакын 
илимпоз катышты. 

      КТМУ  “Универсиада -2017де” 
биринчи жана үчүнчү орундарды 

алды
Кыргызстанда 10-марттан 21-апрель күндөрүнүн аралыгында 

университеттер аралык “Универсиада-2017” спорттук мелдеш өттү. Кыргыз-
Түрк “Манас” университети аталган таймашта волейбол боюнча биринчи орунду 
багындырып, мелдештин жыйынтыгында жалпысынан үчүнчү орунга чыкты.  

Кыргыз-Түрк Манас университетинде “23-Апрель улуттук 
эгемендик жана балдар майрамына” карата иш-чара уюштурулду.

КТМУда 23-Апрель 
майрамы өткөрүлдү 

КТМУнун ректору Себахаттин Балжыга 
алтын медаль ыйгарылды

Кампус

Маалымат борбору

Маалымат борбору

Маалымат борбору
Маалымат борбору

Ѳмер Күфреви
Ѳмер Күфреви
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“Ырчылыкты атайын тандап 
алган эмесмин”

-Учурда өлкөдөгү  белгилүү  
ырчылардын бирисиз. Сиздин 
чыгармачылыгыӊызга шыктанып, 
ырларыңызды ырдап чыккандар да 
жок эмес.  Ырчы болуп элге таанылсам 
деген  кыялданчу белеӊиз?

-Ачыгын айтканда, ыр ырдап, атактуу 
болом деп деле ойлогон эмесмин. 
Ырчылык менин тагдырыма жазылган экен, 
ырдап калдым.  Атамдан эрте ажырадым. 
Чоң атамдын колунда өсүп-чоңойдум. Чоӊ 
атамдын айтымында, атам комуз менен 
обон созуп ырдаганды жактырчу экен. 
Чоң атам атамдын “чымыны” мага өткөнүн 
баамдаганбы, же ошондой болушун 
каалаганынанбы, айтор, кичинемден тарта 
“атаңа окшошсуң”, “атаң сыяктуу болосуң” 
деп чоңойтту. Мен дагы чоң атамдын 
көӊүлүн кыйбай ырдай баштадым. 
Кичинемде өтө уялчаак болчумун. Сахнага 
чыкканга деле кызыкчу эмесмин. Мектепте 
окуган кезимде классташтарым үнүмдүн 
жакшы экенин деле билишчү эмес. Эл 
көзүнчө эч ырдачу эмесмин. Биринчи ирет 

Мирбек Атабеков Кыргызстандагы булбулдай  үнү, аткаруучулук чеберчилиги 
менен жумурай журттун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон эстрада жылдызы. Ырчы шоу-
бизнес чөйрөсүнө кадам таштагандан  тартып,бүгүнкү күнгө чейин популярдуулугун 
жоготпой эл оозуна алынып келатат. Ал  коңшулуш өлкөлөрдө да  аттын 
кашкасындай таанымал. Мирбек  Атабеков “Манас” газетасында конокто болуп, 
өзүнүн чыгармачылыгы, жеке жашоосу тууралуу мек куруп берди 

классташтарым алгачкы ырымды 2006-
жылы угушту. Аябай таң калышса керек.  
Жумурай журтка мынчалык таанылууну 
кыялымда эмес, түшүмдө көрсөм да 
ишенмек эмесмин.   

Профессионал ырчылык жолуӊуз 
кандайча башталды эле? 

Мен чыгармачылыкка кадам таштаган 
мезгилде ырчылар бир топко биригип, эл 
алдына чыга баштаган учур эле. Досторум 
менен бир топ түзүп, өзүбүздү сынап 
көрөлү дедик. Ошентип, “Кардио хит” 
аттуу топ менен бирге музыка дүйнөсүнүн 
босогосун аттадым. Бирок, элге “Сени 
гана” деген ырым менен таанылдым. Ушул 
ырдан кийин “Бул ырды Мирбек Атабеков 
ырдайт” деген сөздөрдү уга баштадым. 
Элдин оозуна алынып калганыма бир топ 
шыктанып да калдым.  

Атактуулук жеке жашооңузга 
кандай таасир тийгизди? 

Албетте, жеке турмушумда такыр эч 
нерсе өзгөргөн жок деп айта албайм. Бир 
топ өзгөрүүлөр болду.  Таанымал боло 
баштаганда алгач толкунданып жүрдүм. 
Көчөгө чыкканда, бир жерге барганда 
мени таанып, сүйлөшүүгө кызыкдар 
болгондор көп болду. Элдин баары карай 
бергенде, адамды башкача бир сезимдер 
коштоп калат. Мындай сезимдер алгачкы 

учурларда ырчылар үчүн табигый 
көрүнүш экенине карабастан, 

андан кийин да улана берсе, 
жылдыз оорусуна айланат. Мен 

ушундан абдан кооптончумун. 
Ошондуктан, бул абалды 
калыпка салып, мактанып, 
өзүмчүл болгон жокмун. Өзүм 
кандай болсом, ошол боюнча 
эле калдым. Эл боюн көтөргөн 
ырчыларды жакшы кабыл 

алаарына ишенбейм. Менимче, 
элге жөнөкөй ырчылар жагат.  

түшкөндөй сезгем. Анан ал жомокко 
балабыз кошулду”.

Үйлөнүү күйөрмандары көп 
таанымал Мирбек Атабековдун 
жашоосуна таасир эттиби?

Ар бир белгилүү ырчы сыяктуу 
күйөрмандарымы жоготуп алуудан 
корктум, албетте. Анын үстүнө үйлөнүп 
алып, кайра аны жашырган ырчыларды 
көп көргөм. Үйлөнүү мезгили жакындаган 
сайын чоочулоо болбой койгон жок. Бирок, 
мунун баары болбогон нерсе экенин кийин 
түшүндүм. Себеби, жашоомдо эч нерсе 
алмашкан жок. Үйлөнгөндөн кийин деле 
күйөрмандарым мени жалгыз калтырган 
жок. Күйөрмандарым мени ишим менен 
чыгармачылыгымы сүйүшөт. Үй-бүлөлүү 
болушум ырчы болушума таптакыр 
тоскоолдук кылган жок. 

Алдыда кандай пландарыңыз бар?
Мындан кийин дагы чыгармачылыктын 

үстүндө иштей берем. Мыкты ырларды 
жаратып, ийгиликтүү долбоорлорду ишке 
ашыргым келет. Азыр өзүмдүн  жеке 
студиямды ачууну пландап жатам. Анда 
таланттуу жаштарды тарбиялап, кыргыз 
музыкасынын өнүгүүсүнө өз салымымды 
кошсом дейм. 

“Манас” университетинин 
студенти болгум келчү 

Чын көңүлүм менен айткым келген 
нерсе, “Манас” университетинин студенти 
болууну аябай каалачумун.  Ушундай 
кенен, коопсуздук толук сакталган, шарты 
мыкты кампуста окугум келчү. “Манастын” 
кампусун көргөн жаштар ушул окуу жайда 
окугусу келсе керек. Экинчиден, “Манаста” 
окуган студенттер өз күчү менен окушат. 
Бул багытта “Манас” университети 
адилеттүү билим берүү системасы менен 
Кыргызстандагы өрнөктүү окуу жай деп 
билем. Менимче, бүтүрүүчүлөр да мунун 
натыйжасын, жемишин көрүп жатса керек. 
Балким, мен да бир күнү “Манаста” окуп 
калаармын, али жашмын. Ким билет? 

 “Манас” газетасы аркылуу бардык 
“Манас” университетинин студенттерине 
ийгиликтерди каалайм! Ар дайым 
алдыга умтулуп, жаӊы жетишкендиктерге 
умтулгула. Силер менен сыймыктангыдай 
болгула.  

Мирбек Атабеков, жүздөн ашык 
ырдын аткаруучусу. Анын ырларын  
Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда да 
бир катар ырчылар аткарып жүрүшөт. 
Кыргызстанда жана чет өлкөдө миңден 
ашык жеке концертин берген. Анын 
ырлары жаштардан тартып, улуу муундун 
да оозунда.  

 “Мен атактуумун, каалаганымды 
кылам” дегендердин  кандай абалга 
туушуккандарын көрдүк. 

Чындыгында атактуулукту көтөрүү 
оңой эмес. Баарынан мурда, элдин баары 
тааныганда көчөдө  каалагандай жүрө 
албайсыӊ. Элдин назарында болгон үчүн 
жүргөн-турганыӊды, сөзүӊдү көзөмөлдөөгө 
туура келет. Эмне менен алектенгениңди, 
эмне кылганыңды же болбосо, ким менен 
жүргөнүңө чейин кызыккандар көп болот. 
Мисалы, адам кээде көчөдө баратканда 
өзү менен өзү болуп, айланасына, 
башка адамдарга көңүл бургусу келбеши 
мүмкүн. Бул табигый нерсе. Бирок, 
элге аздыр-көптүр таанылып калган 
адам айланасындагыларга карап калат, 
менменсинип көрүнүп калбайын деп 
аракеттенет экен. Кээде жөн гана өзүӊдүн 
жеке жашооӊ менен жашагыӊ келет. 
Бирок, элге белгилүү болсоӊ, ушундай 
башкаларга кадыресе эле нерселер 
татаалдаша түшөт.  Анткен менен, мындай 
абалга деле көнүп калдым.  

Артта калган күндөргө 
кылчайганыңызда эмнелер эске 
түшөт?

Жогоруда айтып кеткендей, бала 
кезимде өтө уялчаак элем. Кичинекей 
кезимде ырдаган ырларымды апам 
жашыруун видеого тартып, үйгө 
келгендерге көрсөтчү. Ошондо аябай 
уялып, апама таарынчумун. Азыр болсо 
ошол видеолорду, андагы толкунданган 
жүзүмдү, кишинин күлкүсүн келтирген 
чачымды көрүп аябай күлөм. Бүгүнкү 
күнгө чейин жектен ийгилигим үчүн өзүмдү 
бактылуу сезем. 

“Мурун күйөрманы болсом, азыр 
жубайымын” 

Мирбек Атабековдун бир гана 
чыгармачылыгы тууралуу эмес, 
жубайы Мээрим Tөлепберген 
менен кантип таанышып, кантип 
баш кошуп калганы тууралуу 
сураганыбызда,ырчы кеп тизгинин 
жубайына берди. 

Мээрим Төлепберген: “Чындыгында 
биз жөнүндө басма сөздө, телекөрсөтүүдө 
көп жазылды, айтылды. Мурун Мирбектин 
күйөрманы болсом, азыр жубайымын. 
Мирбек менен музыкалык программаны 
алып барган сьемкада таанышканбыз. 
Ал учурда Мирбек мага агамдай мамиле 
жасачу. Мен болсо анын күйөрманы 
болчумун. Бара-бара достугубуз жакын 
мамилеге өттү.  Америкада үйлөнөлү 
деп чечтик. Үй-бүлөм Америкада жашачу. 
Салт катары  Кыргызстандан келгендерди 
конок кылчубуз. Бир күнү Мирбек дагы 
Америкага келди. Аны тосуп алып, 
кыдырттым. Андан мурунураак эле 
социалдык тармакка “Times Squareны 
сүйүктүүм менен кыдырсам,  кызыл 
тепкичтерде менин колумду сураса” деген 
пост жарыялагам. Мирбек да аны окуган 
окшойт, дал ошол жерде чөнтөгүнөн 
шакек салынган кызыл кутуну чыгарып, 
тизе бүгүп колумду сурады. Мен өзүмдү 
ошондо бир керемет жомок дүйнөсүнө 

Сайкал Алайбекова

    Кыргызстандын Тарканы:        
Мирбек Атабеков  

Досье

Мирбек Атабеков

Атайын "Манас" гезитинин окурманмандары үчүн

“Уулумдун жанында өзүмдү ата сезбейм. 
Уулум  мага иним сыяктуу эле сезиле берет” 
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Ар бир улуттун өзүнө тиешелүү, аны тааныткан символдору болот. Булар кээде курч калемден жаралган 
ыр саптар болсо, айрым учурларда оймо-чиймелүү кийимдер да болушу ыктымал. Кыргыз калкынын негизги 

символдорунун бири улуттук кийимдин башында турган ак калпак. Тарыхтан бүгүнкүгө чейин баалуулугун сактап 
келген кыргыздын ак калпагы азыр да көп кийилет. Бирок бүгүнкү күндө тигилип жаткан калпактар илгеркидей 
эмес. Учурда калпак кол менен эмес, тигүүчү машине менен тигилет. Уз Клара Асангулованын айтымында, колдо 
эмес, машинеде тигилген калпакта рух жок болот. Эмесе, калпак даярдоонун кандай сырлары бар экенин Клара 

Асангулованын өз оозунан билели. 

Жанара Кайыпбекова Рамазан Чалайыр

Билгичтиктин, өмүрдүн символу:

Синтетикадан жасалган калпак жайнап 
кетти 

Уз айым Клара Асангулова Бишкектин чакан 
цехтеринин биринде алты жылдан бери калпак 
тигип келет. Анын колунан жасалган калпактар 
жөн эле калпактар эмес, жандуу калпактар сымал. 
Клара Асангулова кесиби боюнча дарыгер, бирок 
уз-чеберчилик, кыргыздун улуттук кийимдери 
анын жан дүйнөсүнө жакын. “Мен апам жана 
таенем тиккен кийимдер менен чоңойдум. Алар 
мага тигүүнү, кийизди жана шырдак шырыганды 
үйрөтүштү. Тиккенди кандай билсем, туура эмес 
тигилгенин да жакшы билем. Өзгөчө базардагы 
жайнаган синтетикалык калпактарды көрүп зээним 
кейийт. Сапаттуу калпактар жокко эсе эле. Бул 
жолго акча табуу үчүн эмес, илгеркидей кыргыздар 
кийизден кол менен жасалган калпактарды кийсин 
деп баштадым. Бул иш боюнча оюмду алгач сиңдим 
Айдай менен бөлүштүм, ага абдан жакты. Ошентип, 
Кыргызстандын региондоруна барып, кыргыз 
калпак түрлөрүн изилдей баштадык. Албетте, 
башында оор болду. Бирок убакыт өткөн сайын 
ишибиз баалана баштады. Буга шыктанып, ого 
бетер дилгирленип ишибизди уланта бердик”, - дейт 
Клара айым.  

Накта кийизден жасалбаган калпак 
калпак эмес

Калпак  тигүү иши оңой эмес, бирок Клара 
Асангулова колунан келген бардыгын жасап жатам 
дейт. Тигилген ар бир калпак кыргыз каада-салтын 
сактоого салым деп түшүнөт. Жүз жылдардан 
бери кийизден тигилип келген калпак, учурда 
ар кыл кездемелерден жасалып жүрөт. Бирок 
Клара Асангулова мындай көрүнүшкө каршы. 
Анын айтымында, накта кийизден жасалбаган 
калпак чыныгы калпак эмес. Накта калпактын 
жасалышын чебер мындай сүрөттөп берди: “Уз 
Клара Асангулованын айтымында, калпак жасоо 
чоң чеберчиликти талап кылат. Калпакты бардык 
эле киши тиге албайт. Калпак жасала турган 
кийизди кылдаттык менен тандап алуу керек. 
Сапаттуу калпак жасаш үчүн меринос койдун 
уяң жүнү колдонулат. Клара Асангулова калпак 
жасоого иштетилчү кийиздерди өлкө ичиндеги 
кийиз жасоочу фабрикалардан алат. Даярдалган 
калыптарга ылайык кийиз кесилет, кесилген төрт 
бөлүк тигүүгө кетет. Бөлүктөрдүн бириккен жери 

квадрат болуп баш жагын түзөт. Тигип бүткөн соң 
сайма сайылат. Ар бир сайманын өзүнүн мааниси 
бар. Мисалы, “санжыра” саймасы асман менен 
жердин бириккенин, “көчмөн” саймасы дүйнөдөгү 
көчмөндөрдү билдирет. Саймадан кийин калпактын 
жээгин улап, кездеме тигилет. Калпактын көпчүлүк 
бөлүгү колдо тигилет. Цехте 5 кызыбыз иштеп, 
күнүнө 5-6 калпак тигилет. Эгер базардагыдай 
тигүү машинеси менен тиккенибизди күнүгө 80-
90 калпак жасар элек. Бирок анда биз катардагыдай 
калпак тигип калабыз. Калпак тигүүнүн рухун 
өлтүрүп алабыз. Калпак тигип жатканда сүйүү 
менен позитивдүү маанайда тигиш керек. Кийген 
адамга да жагымдуу болот”.

Калпак белекке берилбейт
Кыргыз маданиятында калпак жөн гана баш 

кийим эмес. Анын өзгөчө бир орду, философиялык 
мааниси бар. Калпак кыргыздар үчүн бейпилдиктин, 
тынчтыктын символу. Андыктан, согуш учурунда 
калпак кийилбейт. Калпакты көрүнгөн жерге 
калтырышпайт, үйдө жогоруда турат. Калпагын 
жоготконду "оңбогур" деп коюшат. Калпактын ак 
кездемеден тигилиши - анын аруулугун билдирет, ак түстөгү кездеме адамды жүдөтүп ысытпайт. Төрт тарабы үстү жагынан бириктирилет. Төрт тарабы 

төрт маанини берет – от, суу, асман жана жер. Мына ушул төртөөнү калпактын төбөсүндөгү тигиш 
бириктирип турат. Калпак күндөн түшкөн жакшы энергияны өзүнө сиңирип алып, аны кийген эр 
азаматтын тулкусуна таратат. Бул мырзаларга гана таандык болгон баш кийим, кайсы бир мода же 
кызыкчылык үчүн кыз-келиндердин кийип алуусу же сүрөткө түшүшү туура эмес. Аялдардын өздөрүнө 
тиешелүү баш кийимдери бар. Ата-бабаларыбыз аттан баштап көп нерсени белекке беришкен, бирок 
калпак берилбейт.

Жаш өзгөчөлүгүнө карата калпак түрлөрү
Кыргызстанда калпактын ар кыл өңүн жана түрүн көрүүгө болот. Бирок ар бири каалагандай 

калпак кие бербейт. Жазуу түрүндө эреже жок болсо да, коомдо калыптанып калган эреже бар. 
Мындай эрежелерден улам калпактын түрү жана өңү кишинин коомдогу орду жана жаш өзгөчөлүгүнөн 
көз каранды. Уз Клара Асангулова кененирээк токтолду: “Бир күнү мага бир жашы өтүп калган киши 
келип жашыл жээктүү калпак тигип бер деди. Мен сизге жашыл түс болбойт деп түстөрдүн маанисин 
түшүндүрүп баштасам, өтө кыжырданып туруп алды. Көрсө, анын жашыл жакетине ылайыктап 
тиктиргиси келиптир. Айла жок тигип бердим. Бирок калпак өңү мындай тандалбайт. Ар бир түстүн 
өзүнүн мааниси бар. Калпактын негизи болгон ак кийиз эркиндиктин символу. Жаш жеткинчектер 
жашыл чети бар калпак кийишет. Жашыл өсүүнү, аруулукту билдирет. Бойдок жаш уландар кызыл 
жээктүү калпак кийишет. Кыз көрүү үчүн келгендер мына ушул калпагынан таанылып калышчу экен. 
Аны көргөн жеңелер кыздарын сулуулап калышчу. Жашы өткөндөргө кара жип менен тигилген карак 
жээктүү калпактар ылайыктуу. Мындай калпак кийгендер жаштарга жол көрсөткөн үлгүлүү адамдар. 
Тилекке каршы, учурда бул нерселерге маани берилбей калды. Бул мен үчүн өтө сезимтал бир тема деп 
белгиледи маектешим.

Кыргыз калкынын тарыхын, маданиятын чагылдырган ак калпак учурда каада-салтыбыздын 
символу, кыргыз кийиминин ажырагыс бир бөлүгү болуп келүүдө. Өзгөчө салттуу маданияттын маанилүү 
бөлүгү катары муундан-муунга берилип келе жатат. Мындай максат менен Маданият министрлиги 
5-мартты “Ак калпак күнү” деп жарыялап, ар кандай иш-чаралар уюштурулуп келет. 2016-жылы 

аталган күнгө карата Кыргыз-Түрк “Манас” университетитин 
студенттик кеңеши тарабынан 3 метр бийиктиктеги дүйнөнүн 
эң чоң калпагы жасалган.

 

Калпакка тиешелүү накыл кептер:

“Атам Манас, ак калпактуу кыргыз, улутум кыргыз”

“Кеңешериң жок болсо, калпагың менен кеңеш”

Корксоң, калпагыңды кий!

ыр саптар болсо, айрым учурларда оймо-чиймелүү кийимдер да болушу ыктымал. Кыргыз калкынын негизги 
символдорунун бири улуттук кийимдин башында турган ак калпак. Тарыхтан 

келген кыргыздын ак калпагы азыр да көп кийилет. Бирок бүгүнкү күндө тигилип жаткан калпактар илгеркидей 
эмес. Учурда калпак кол менен эмес, тигүүчү машине менен тигилет. Уз Клара Асангулованын айтымында, колдо 
эмес, машинеде тигилген калпакта рух жок болот. Эмесе, калпак даярдоонун кандай сырлары бар экенин Клара Жанара Кайыпбекова Рамазан ЧалайырРамазан Чалайыр

Билгичтиктин, өмүрдүн символу:
Кара кыйылуу ак калпак



5 Апрель.17Апрель.17 Манас ГезитиМанас Гезити

OÐÄo
Досье

Ордо оюну оюнчунун акыл жана 
физикалык жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүрүүгө багытталган.  Мындан тышкары, 
бул оюн адамдын  маанайын көтөрүп, эс алдырат. 
Ушунусу менен ордо оюну кыргыз оюндарынын 
арасында өзгөчө орунду ээлейт. 

Ордо оюну кыргыз элинин маданий 
өзгөчөлүгүнүн көрсөткүчү. Элдин басып өткөн 
тарыхы, душмандарына каршы күрөшү ордодо 
даана  чагылдырылат. Ошондуктан ойнолгон ар 
бир оюн тарых менен учурдун ортосунда турган 
жолоочудай туюлат. 

“Ордо” сөзүнүн чечмелениши
Аталган сөздүн бир нече мааниси бар. 

“Ордо” хандын ак сарайы жайгашкан, хандын 
отурукташып бийлик жүргүзгөн ак ордосу 
болсо, дагы бир мааниси  “ордо оюнун” ойноо 
үчүн оюнчулар чогулуп чийген айлана дагы 
“ордо” деп аталат. Башка мааниси үйдүн, 
айылдын же болбосо чоң аймактын дал ортосун 
да “ордо” деп коюшат. 

“Ордо” кантип ойнолот?
Буга чейин өлкөнүн ар дубанында ар 

түрдүүчө ойнолгон оюн 2004-жылдан тартып, 
Ордо федерациясынын түптөлүшү менен 
бирдиктүү эрежеси иштелип чыккан. Эрежеге 
ылайык 14 метрлик айлана сызылат. Айлананын  
ортосуна ар бир оюнчу үчүн бештен чүкө 
тизилет. Чүкөлөрдүн эң ортосуна кызылга 
боёлгон хан чүкө коюлат. Оюнчулар чийилген 
айлананын сыртында түстүү боёкторго боёлгон 
томпойлору менен ордонун  ичиндеги чүкөлөрдү 
кезек менен атышат. Оюн ордодогу бардык 
чүкөлөр менен хан чүкөнүн ордо сызыгынан 
чыгышына чейин уланат. Ким канчалык 
чүкөнү ордодон чыгарса, ошол жеңүүчү болуп 
саналат. Чүкөлөрдү атууда түрдүү жол-жоболор 
колдонулат. Алар “ура атуу”, “топ бузуу”, “кынай 
атуу”, “кадамак кадоо”, “тоорумай” же “чалмай”” 
сыяктуу аттар менен белгилүү. Мындан башка 
жолдор менен атылган чүкөлөр эрежеге туура 
келбегендиктен, кабыл алынбайт. Туура эмес 
деп эсептелинип, тайпага жаза берилет. Оюн 12-
13 жаш аралыгында балдар арасында ойнотула 
башталат. 

“Ордо”  акыл-эсти жана 
физикалык күчтү талап кылат

Илгери кыргыз эли табият кырсыктары 
менен катар мезгил-мезгили менен ар тараптан 
кол салган душмандарга да каршы турууга 
мажбур болушкан. Бул элдин ар дайым 
согуштук кырдаалга даяр болушун талап 
кылган. Ошондуктан ордо ойлонулуп табылган.  
Карысынан жашына чейин кызуу ойнолгон 
ордодо негизги максат- туура жолдор жана 
күчтүү тактикалар менен  душмандарды кан 

Ордо оюну улуттук маданиятыбыздын ажырагыс 
бөлүгү, ата-бабалардын урпактарга калтырган 

мурасы. “Чүкө оюну” же “чүкө атуу” деп аталган ордо 
жерге 14 чарчы метр тегерек айлананы чийүү менен 
эки тайпа ортосунда ойнолот. Ордо учурда Кыргыз 
Республикасынын Ордо федерациясынын демилгеси 

менен эл аралык аренага да чыгууда.

OÐÄo
ордодон сүрүп чыгарып, ордону бошотуу. Оюн 
душманды кантип жеңүүнү үйрөткөн согуштук 
карта. Картаны туура окуган оюнчулар гана 
оюнда да, согушта да жеңишке жетет. 

Ордону таанытып, 
жайылтууну каалайбыз

Учурда ордо оюнун чет өлкөлөргө таанытуу 
иштери жүргүзүлүүдө. Ордо Федерациясы 
тарабынан  жыл сайын республикалык ордо 
турнири өткөрүлүп келет. Турнирде өлкөнүн 
ар бир аймагынан келген спортчулар арасында 
эң мыктылары тандалып ордо улуттук тайпасы 
түзүлөт. Алгачкы улуттук команда 2014-
жылы түзүлгөн. Ордону жаштарга таанытуу 
максатын көздөгөн улуттук команданын 
техника директору Жаныбек Айталиев бул 
туурасында оюн төмөнкүдөй билдирди: 
“Мектептерден баштап спорт академияларына 
чейин оюнчулардын деңгээлине карап ордо 
таймаштарын уюштуруудабыз. Бишкектин кээ 
бир мектептеринде дене тарбия сабагында ордо 
оюну үйрөтүлөт. Дене тарбия академиясында да 
ордо бөлүмү ачылды. Ордону таанытып, оюнду 
дүйнөгө жайылтууну каалайбыз”.

Мындан тышкары ал, жыл сайын Улуттук 
оюндарды өнүктүрүү бирикмеси тарабынан 
“Алтын томпой” таймашынын уюштурулаарын, 
ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикистан, 
Россиялык оюнчулар катышаарын айтты. 
“Ордону” бир гана Кыргызстанда эмес, башка 
өлкөлөргө таанытып анын өнүгүшүнө өз 
салымыбызды кошсок дейт, -Айталиев.

Ошондой эле Айталиев,  II Дүйнөлүк 
көчмөндөр оюндарында Америка Кошмо 
Штаттарынан келген оюнчуларга эки ай ордо 
оюнун үйрөткөндөрүн айтып, ушул сыяктуу 
таанытуу, үйрөтүү иштер  өз кезегинде өзгөчө 
мааниге ээ экенин баса белгилеп өттү.  

Ордо 2 миң 
жылдык 

тарыхы бар, 
мааниси терең 

оюн. Мал 
чарбачылыгы 

менен 
алектенген 

көчмөн кыргыздар малдын 
сөөктөрүн  түрдүү жөрөлгөлөргө 

иштетишкен. Ордо оюну 
тууралуу уламыш кептер көп 

айтылат. Алардын бири “Манас” 
эпосунда мындайча берилет:  

 “Манас” эпосунда кытай 
өкүмдары Эсенкан Манастын 
бөтөнчө шер чыкканын угар 

замат, кооптонуп, чалгынчы 
кылып Кытайдан кербен 

жөнөтөт. Кербен келгенде 
11 жаштагы Манас достору 
менен ордо ойноп жатканы 
эпосто кеңири баяндалат. 
Кербенчилердин алдыңкы 

төөсүнүн бутун Манас сындыра 
атуу менен ортодо чыр чыгат. 

КТМУнун “Ордо” командасынын оюнчуларынын 
бири  Кудайберген Тилеков ордону 12 жашынан 

бери ойноп келет. Өлкөдө уюштурулган 
турнирлерде чемпион болууга жетишкен 

Кудайбергендин айтымында, оюнда ийгиликтүү 
болуунун жалгыз сыры -үзгүлтүксүз ордо оюну 

менен машыгуу. Айрыкча, жалгыз эмес тайпа 
менен ойноодо туура тактиканы ойлоп табуу өтө маанилүү

- миң жылдык күрөштүн 
жана стратегиянын оюну

Айдана Топчубаева
Рамазан Чалайыр
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“Маш ботой” сөзүнүн  чечмелениши 

Легендарлуу “Маш ботой” күүсүнүн маанисине 
жана тарыхына кайрылсак, “маш” сөзү “тез, бачым” 
дегенди түшүндүрөт. Ал эми “ботойдун” мааниси 
“Камбаркан” фольклордук этнографиялык 
ансамблинин көркөм жетекчиси, дирижеру Рысбек 
Жумакуловдун айтымында, “ботой”, “ботом” деген 
сөздөр менен байланышат да, баланын ары-бери 
чуркап оюн курганын элестетет. Демек, “маш” сөзү 
менен башталган  күүлөр тез, бачым чертилип, кол 
ойнотмо күү дегенди түшүндүрөт. Мындай күүлөр 
маанай көтөрүп, бир уккан адамдын  кулагында 
калат. 

Белгилүү фольклорист  Камчыбек 
Дүйшалиевдин “Кыргыз эл музыкасы” аттуу 
китебинде “ботой” (сөзмө-сөз төөнүн тайлагынын 
синоними) кыргыздардын поэтикалык акыл-
эсинде эне менен баланын ажырагыс образын 
символдоштуруп турат. Элдик уламыштарга 
караганда, айбанаттын ичинен өзүнүн тукумуна 
өзгөчө үзүлүп түшкөн бул –төө болот экен. 
Ботосунан айрылган боз ингендин кадимкидей 
көз жашын көлдөтүп, көргөндүн зээнин кейитип 
муңканып-боздогону буга далил. Мындан “ботой” 
сөзүн камтыган күүлөр жоктоо, күйүт-муңду 
чагылдырарын көрсөк болот.

Учурдагы “Маш ботойдун”  жаралуу 

таржымалы
Эми күүнүн тарыхына кайрылсак, автор 

“Маш ботойду” демейде элдин көңүлүн ачып, 
комузда кол ойното черткендин үлгүсү катары 
карачу экен. Кийин филармония ачылгандан 
кийин комузчулардын ансамбли түзүлүп, анын 
репертуарына Атай Огонбаев  “Маш ботоюн” 
киргизген дешет. Күүнүн ушунчалык шаңдуу, 
кайрыктарынын кооздугун байкаган профессионал 
композитор Феферман аны атайын оркестр үчүн 
кайра иштеп чыккан. Андан кийин белгилүү 
дирижер Асанкан Жумакматов бул күүнү бир катар 
жаңы элементтер менен толуктап, айрыкча “кода”  
деп аталган бөлүгүндөгү кошумча музыкалык 
теманы кыябына келтире аткартып, финалдагы 

Кыргыздын 
улуттук күүсү - 

Маш ботой, кыргыздын тарыхын, тагдырын чагылдырган, эгемен 
элдин эркиндигин даңазалаган жана жан дүйнөгө эстетикалык рахат 
тартуулаган кыргыз күүсү. Күүнүн ар бир ыргагы  демибизге дем кошуп, 
жаныбызды удургутарын ар бирибиз сыймык менен айтсак керек.  Аталган 
күүнү кыргыз фольклордук музыкасынын номер биринчи бренди десек да 
жаңылышпайбыз. 

кайрыкка “оп-па” дегенди коштуруп, натыйжада 
азыр биздин кулагыбызга сиңген, бизге эле эмес, 
бүт дүйнөгө тараган “Маш ботой” пайда болгон. 

 “Маш ботойдун” атасы Атай Огонбаев
Салттуу музыканын атасы, залкар комузчу,  

обончу Атай Огонбаев алты жашында ата-энесинен 
ажырап, эки ата өткөн Султан деген агасынын 
колунда чоңойгон. Залкар таланттын ээси болгону 
49 гана жыл өмүр сүргөн. Залкар таланттын 
чыгармачылыгынын гүлдөп өсүп турган мезгили 
30-жылдарга туш келет. Анын чыгармачылыгынын 
туу чокусу болгон “Маш ботою” Кыргыз улуттук 
филармониясында өзү түзүп, өзү жетекчилик 
кылган комузчулар ансамблинин репертуарынын 
башкы номери болгон. 1939-жылы  Москвада 
өткөн бүткүл союздук I декадага барганда Атай 
театрдын чоң сахнасында комузду виртуоздук 
менен аткарып, элдин оозун ачырган экен. 
Аталган декаданын улуттук маданиятты союздук 
масштабда таанытууда кыргыз эли үчүн эбегейсиз 
роль ойногон. 

Аталган декадада И.В. Сталин  А. Огонбаевдин 
талантына баа берип, улуу комузчунун колун 
кармап “сөөк жок экен десем, бар тура”, - деп 
таңдангандыгын  Боталиев “Ленинчил жаш” 
гезитинин 1974-жылдын 10-январындагы 
номерине жазган макаласында эскергени 
бар. А. Огонбавдин  керемет күүлөрүнүн  
популярдуулугунун себебин  “Камбаркан” 
фольклордук этнографиялык ансамблинин 
көркөм жетекчиси, дирижеру Рысбек Жумакулов 
залкардын чоң залга шык берген, көңүл көтөрүп, 
шаң тартуулаганы менен түшүндүрөт. Атайдын көп 
кырдуу таланты декаданын жыйынтыгында өкмөт 
тарабынан жогору бааланып, “Эмгек Кызыл Туу” 
ордени менен сыйланат. Иосиф Виссарионович 
Сталин өз атынан Атайга белекке үч коробка 
күмүш кашык, 50 миң сом берет. Андан тышкары 
Сталин атындагы стипендияны өмүр бою ала 
турган болот. Кыргыз өкмөтү Атайдын улуттук 
элдик музыкасын өнүктүрүүдөгү сиңирген эмгеги 
үчүн Кыргыз ССРинин эл артисти деген ардактуу 
наамды ыйгарат.

Жанара Каденова
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Белгилей кетсек, кыргыздын улуттук ат оюну 
“Көк бөрүнү” “Маш ботойсуз” элестетүү мүмкүн 
эмес. Элдин бүйүрүн кызыткан аталган оюн 
күүнүн коштоосу менен ойнолгондо, ага өзгөчө 
түс берип, оюнчулардын демине дем, кайратына 
кайрат кошуп, шыктандырганына күбө болобуз. 
“Маш ботой” күүсү бир гана “Көк бөрү” үчүн 
жаралгандай сезим калтырат.

“Маш ботой” дүйнөлүк аренада
Бүгүнкү күндө “Маш ботой” дүйнө элине 

даңкталып, бир гана комузда эмес, пианино, 
скрипка жана боордош түрк дүйнөсүнүн элдик 
музыкалык аспаптарында ойнотулуп келүүдө. 
Алсак, 2016-жылы мекендешибиз Азамат Сыдыков 
аталган күүнү ачык асман алдында АКШнын  ири 
шаарларында ойногон. 

 Дагы бир сыймыктанчу жагдай 2016-жылдын 
28-мартында кыргыздын кыялды эргиткен, 
көңүлдү сергиткен “Маш ботою” Нью-Йорк 
шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун чоң  
имаратында жаңырып, катышуучулар көпкө 
чейин кол чаап ыраазычылыктарын билдиришкен. 
Аталган концертти  ТҮРКСОЙ  уюму уюштуруп, 
күүнү “Акак” жана “Камбаркан” музыкалык-
этнографиялык ансамбли аткарган. Белгилүү 
коомдук ишмер, окумуштуу, профессор 
Осмонакун Ибраимов кыргыздын элдик маршы 
БУУнун чоң залында жаңырганына өзү күбө 
болгон. “Маш ботой” чоң залдагы көрүүчүлөрдүн 
кулагына да жаккан, көзүн да сүйүнткөн 
музыкалык номер болду. Атайдын гениалдуу күүсү 
бир чети таң калтырды, уккандардын дуулдаган 
кол чабуусуна арзыды. Анын шамал менен тең 
жарышкан сай күлүктүн чабышындай дуулдаган 
ритми, ар бир кайрыгында кулактын моокун 
кандырган темпи америкалыктарды, дүйнөнүн 
ар кайсы бурчтарынан келген дипломаттарды, 
журналисттерди ыраазы кылып, эстетикалык рахат 
тартуулаганына өз көзүм менен күбө болдум”,  – 
деп эскерет О.Ибраимов.

Мындан тышкары, 2016-жылы өткөн  II 
Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын  ачылыш 
аземинде 1000 комузчунун аткаруусундагы 
“Маш ботой” күүсүн жазбаган да, көргөзбөгөн 
дагы дүйнөлүк  массалык маалымат каражаты 
калбаса керек.  Бул туурасында журналист 
Султан Жумагулов: “Маш ботой” чертилип 
жатканда кыргыздардын мекен ыры, гимни ушул 
турбайбы деген ой көкүрөгүнө уюганын, “Маш 
ботойдун” ыргактары кыргыздын ыйы менен 
санаасын, кубанычы менен кыял-тилегин жүрөк 
түпкүрүнө жеткиргенин,  уккан сайын Ала-Тоонун 
желаргысындай көңүлүң сергиткенин, желдей 
сызган аргымактын жалында учу-кыйырсыз 
мейкиндикке даң салып бараткандай болосуң”, - 
деп “Азаттык” радиосунун сайтына жазган. 

Эгемен көчмөн элдин эркиндигин даңазалаган, 
улуттук духту, улуттук рухту чыңалткан, калктын 
калың катмарынын жүрөгүнүн тереңинен түнөк 
тапкан кыргыз музыкасынын бренди  “Маш ботой” 
күүсү кыргыз элин дүйнөгө тааныта турган өлбөс-
өчпөс маданий мурасыбыз экенинде шек жок.  

Маш ботой

Азамат Сыдыковдун жеке архивинен


