
Дүйнөнүн кайсы жеринде болсун, 
наристе жарык дүйнөгө келгенде 
жасала турган каада-салт, жөрөлгөлөр 
сөзсүз болот. Бул жаӊы үмүткө, жаӊы 
өмүргө жаркын келечек тилөөнүн 
белгиси. Наристе төрөлгөндө жасалган 
каадалар маӊдай жарган кубаныч 
менен белгиленет. Чоӊ үмүттөргө 
жетелеген, жакшылык тилеп бата 
тиленген каада-салттар жасалган учур 
– балалуу болуунун бактылуу көз 
ирмемдеринин бири.    
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Үстүбүздөгү жылдын 3-4-май 
күндөрү ТҮРКСОЙ баш болгон, Кыргыз 
Республикасынын Маданият, маалымат 
жана туризм министрлиги, Кыргызстан 
элдеринин ассемблеясы жана «Айтыш» 
фондунун колдоосу менен түрк дүйнөсүнүн 
төкмө акындары жолугушту. Гуманитардык  
факультеттин түркология бөлүмү 
уюштурган «Түрк дүйнөсүнүн төкмөчүлүк 
өнөрү» эл аралык илимий-практикалык 
конференциянын салтанаттуу аземи Абдылас 
Малдыбаев атындагы кыргыз улуттук опера 
жана балет театрында өттү.

Кабардын уландысы 6-бетте

Кабардын уландысы 5-бетте

Кабардын уландысы 2-бетте

Кабардын уландысы 4-бетте

Азыр жаштардын арасында өспүрүм курактан эле өз ишин 
ачып, кадимкидей бутка туруп алгандарын арбын эле учуратууга 
болот. Талыкпай изденип, тобокелдиктерге барып, карандай 
маңдай тердин арты менен ийгиликке жетишип, жеке ишин 
бутуна тургузган жаштардын көбү бизнеске чоң акча менен 
кирген эмес. Тескерисинче, айрымдары жарыбаган тыйын менен 
баштап, өз ишин миллиондогон акчаны алып келген киреше 
булагына өстүрүп жеткиришкен. Жеке ишин алдыга жылдырып, 
дагы алдыда толгон-токой план-идеяларды жүзөгө ашырам деп 
шымаланган кыз-жигиттер өздөрүнүн бизнес сырлары менен 
бөлүшүштү.

Түрк Кеңеши Түрк университеттер ассосиациясынын семестр жетекчиси 
Кыргыз-Түрк “Манас” университети уюштурган I Түрк университеттер 
ассоциациясынын спорттук оюндары 15-19-май  күндөрү болуп өттү.

Кабардын уландысы 2-бетте

Түрк дүйнөсүнүн төкмө 
акындары Бишкекте 

жолугушту

Операциялардан автобус 
аялдамаларына кеткен жол

Таштарга, дубалдарга тартылган түркүн түстөгү сүрөттөрдү 
көрүп эле  журсөңүз керек. Ар бир сүрөт өзүнүн табышмак сырын 
катып тургансыйт. Аталган өнөрдүн түрү айрымдар үчүн көчө 
искусствосу катары бааланса, айрым адамдар үчүн алар коомдук 
жайлардын көркүн бузган “вандализм”(өз билгендик) катары 
эсептелип келет. 

Күндө каттаган жолубуздун таза болушуна канча 
адам көңүл бурат?  Же болбосо, канча адам өз убактысын 
ыктыярдуу  түрдө коомдук көйгөйдү чечүүгө арнайт? 
Канча адам билегин түрүнө “бул ишти мен кылайын” деп 
жоопкерчиликти алат? Билишибизче, өтө аз адам...

Кабардын уландысы 7-бетте

КР Саламаттыкты сактоо министрлигинен 
коммуникация факультетинин студентине сыйлык

КТМУнун Коммуникация факультетинин Коом менен 
Байланыш жана Реклама бөлүмүнүн 2-курсунун студенти 
Элдияр Кадыров Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо 
министрлиги уюштурган “Бирдикте кургак учукту жеңели” 
аттуу конкурста  анимациялык фильми  менен биринчи 
орунду ээледи. 

Кабардын уландысы 8-бетте
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Түрк университеттер ассоциациясынын 

спорттук оюндары өткөрүлдү

Бала төрөлгөндө 
жасалган кыргыз 
каада-салттары

Бизнестин көзүн тапкан
жаш ишкерлер

1- 
O Н O Р Б Y  Ж Е 

В А Н Д А Л И З М Б И ?
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Аталган спорттук мелдешке Азербайджан, Ка-
захстан, Кыргызстан жана Түркия университет-
теринен 235 спортчу катышты. Таймашта атаан-
даштар күрөш, мини футбол, стритбал, волейбол 
жана таяк тартышуу боюнча күч сынашты. 

Түрк университеттер спорттук оюндарынын 
максаты- түрк дүйнөсү мамлекеттерин  бирик-
тирүү менен  ынтымак- ырашкерликти бекемдөө 
болуп саналат.

Спорттук оюндардын ачылыш аземи  КТМУ-
нун Жал кампусунда өттү. Ага Түркия, Түркмен-
стандын Кыргызстандагы атайын ыйгарым укук-
туу элчилери, Азербайжан жана Казакстандын 
элчиликтеги өкүлдөрү, Түрк Кеңешинин өкүл-
дөрү, Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, 
спорт жана  дене тарбия мамлекеттик агенттиги-
нин орун басары, Түндүк Кипр Түрк мамлекети-
нин Бишкектеги элчиси жана Ахмет Ясеви универ-
ситетинин проректору катышты. 

I Түрк университеттер ассоциациясы-
нын алгачкы жана маанилүү иш чарасы

Түрк Кеңеши Түрк университеттер ассосиация-
сынын семестр башчысы жана КТМУнун ректору, 
профессор Себахаттин Балжы “Төрт жыл мурун 
Түрк Кеңешинин Түрк университеттер ассоциа-
циясын азыркыдай элестетүү кыйын эле. Алдыга 
максаттарды коюп, ишенимдүү түрдө бир жака-
дан баш, бир жеңден кол чыгарып, I Түрк универ-
ситеттер ассоциациясынын спорттук оюндарын 
баштадык. Бул иште эмгеги сиңген ар бириңиз-
дерге терең ыраазычылыгымды билдирем”,-деди. 

Тарыхый күн 
КТМУнун проректору, профессор Асылбек 

Кулмырзаев бул күндөрдү тарыхый дата катары 
маанисин белгилеп: “Боордош элдердин спортчу-
ларын көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Түрк 
дүйнөсүнүн келечеги кең болуп, жаштарыбыз би-

лим жолунда ийгиликтүү болсун”,- деген изги ти-
лектерин арнады. 

Салтанаттуу спорттук иш-чарада Түрк Кеңе-
ши долбоорунун жетекчиси Асан Мажитов оюн-
дун маани-маңызына токтолуп, Түрк Кеңешинин 
Астана шаарында өткөн жыйынында жылдын 
темасы жаштар жана спорт болгонун белгилеп 
өттү: “Жаштар –  биздин келечегибиз. Андыктан 
жаштарга көңүл бурулушу керек. Оюнду уюштур-
ган Кыргыз-Түрк “Манас” университетине жана 
Кыргызстанга ыраазычылыгымды билдирем”,-де-
ди.

 Уюштуруучулардын бири КТМУнун Дене тар-
бия жана спорт жогорку мектебинин башчысы 
доцент, доктор Канат Жанузаков: “Төрт өлкөнүн 
11 университетинен келген спортчу жаштарыбыз 
ынтымак жана достукту чыңдоо максатында мел-
дешке чыгышат. Спорт оюндары мындан аркы до-
стугубузду бекемдемекчи”,- деди. 

Достук жеңишке жетти
Түрк дүйнөсү спорттук оюндарында Стамбул 

университети стритбал боюнча, Аль-Фараби Ка-
зак улуттук университети волейбол жана мини 
футболдо чемпион болушту. Грек-рим жана эркин 
күрөштө Ататүрк университетинин спортчулары 
5 алтын медаль менен жеңишке жетишти. Спорт-
тук иш-чара катышуучуларга медаль, универси-
теттердин делегация башчыларына сертификат 
тапшыруу жана спорт оюндарынын гимнинин  ат-
карылышы менен жыйынтыкталды. 

1- Түрк университеттер 
ассоциациясынын 
спорттук оюндары 

өткөрүлдү
Түрк Кеңеши Түрк университеттер ассоциациясынын 

семестр жетекчиси Кыргыз-Түрк “Манас” 
университети уюштурган I Түрк университеттер 
ассоциациясынын спорттук оюндары 15-19-май  күндөрү 
болуп өттү.

Кинофестивалга университетибиздин коммуникация 
факультетинин радио, телевидение  жана  киноискусство 
бөлүмүнүн 3-курсунун студенттери Илгиз Шернияз, 
Медербек Кеңешов, Рахат Жолдошбекова жана Арстан 
Дукуевдин биргеликте тарткан “Аңчылык” тасмасы 
катышкан. Аталган тасма финалда 2-орунду ээледи.  

Фестиваль Эл аралык мамилелерди бекемдөө жана 
киноискусствону өнүктүрүү максатында уюштурулуп, ага 
анимациялык жана документалдык фильмдер катышты. 30 
өлкөдөн келген 500гө жакын тасма калыстардын сынына 
коюлуп, жалпысынан18-35 жаш курактагы киноадистери 
атаандашты.

Төкмөчүлүк өнөрдү таанытып, түрк дүй-
нөсүнүн төкмө акындарын бир сахнага 
бириктирүү максатында өткөн аземге 

Түркиянын, Казакстандын жана Азербайжандын 
Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу 
элчилеринин маданият кеңешчилери жана өкүл-
дөрү, КТМУнун ректору, проректору жана  баш-
ка өлкөлөрдөн келген коноктор, окутуучулар, сту-
денттер жана медиа өкүлдөрү катышышты.

Ачылуу аземде КТМУнун ректору, профессор 
Себахаттин Балжы төкмөлүк өнөрдүн тарыхый ма-
анисине токтолду. Ал  «Төкмө акындын жан дүй-
нөсү сүйүүгө сугарылган. Аны тили менен ырга 
айлантат. Биз түрк элдери аталган өнөр менен 
ортобуздагы байланышты күчтөндүрүшүбүз ке-
рек. Ошондо гана күчтүү болобуз. Анткени төкмө 
акындар кыйын күндөрдө чечкиндүүлүктүн, алдыга 
умтулуунун символу болушкан»,-деди.

Ал эми КТМУнун проректору, профессор Асыл-
бек Кулмырзаев, аталган иш-чара боордош элдер-
дин жакындашуусуна түрткү боло турган универ-
ситетибиз уюштурган маанилүү салтанаттардын 
бири болгонун белгилеп, тарыхтагы башка мада-
нияттарга салыштырмалуу түрк дүйнөсүнүн мада-
нияты сөз казынасына бай экенин кошумчалады. 

Ошондой эле түркология бөлүмүнүн профессо-
ру доктор Мехмет Айдын төкмөлүк өнөрдү түрк 
дүйнөсүнүн орток баалуулугу деп, аземдин алгачкы 
отурумун улуу төкмө акын Ашык Вейселге арнады. 

Аземге Кыргызстандан төкмө акындар Амантай 
Кутманалиев, Азамат Болгонбаев, Казакстандан 
Бөрүбай Оразымбетов, Изат Айдаркулова, Азер-
байжандан Саит Исаев, Кемале Мехдиева, Түрки-
ядан Нури Чырагы, Айтен Гүлчынар жана Сырры 
Чобан катышышты. Иш-чара чакан концерттик 
программа менен коштолуп, Рыспек Жумакунов-

дун дирижерлугунда КТМУнун Түрк дүйнөсү ор-
кестри жана “Дастан” комузчулар ансамбли  Ток-
тогул Сатылгановдун “Миң кыял” күүсүн аткарып 
беришти.  

Аземдин соңунда “Манас” эпосунан жана “Кор-
кут ата” чыгармаларынан эпизоддор чагылды-
рылып, төкмөлүк өнөрдүн пири Коркут ата туура-
луу маалыматтар айтылды. Муну менен катар Кы-
ргыздардын улуу төкмө акыны Барпы Алыкулов 
менен Түркиянын залкар төкмөсү Ашык Вейсел 
тууралуу театралдык оюн көрармандарга тартуу-
ланды.

Коммуникация 
факультетине 

Орусиядан 
сыйлык 

КТМУнун коммуникация 
факультетинин радио, 

телевидение  жана  киноискусство 
бөлүмүнүн студенттери 

Орусиянын Ярославль шаарында 
19-23-май күндөрү өткөн 

“Свет миру” (Ааламга жарык) 
аттуу VII Эл аралык жаштар 

кинофестивалынан сыйлык менен 
кайтышты.   

Түрк дүйнөсүнүн 
төкмө акындары 

Бишкекте жолугушту
       Үстүбүздөгү жылдын 3-4 май күндөрү ТҮРКСОЙ баш 

болгон, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат 

жана туризм министрлиги, Кыргызстан элдеринин 

ассемблеясы жана «Айтыш» фондунун колдоосу 

менен түрк дүйнөсүнүн төкмө акындары жолугушту. 

Гуманитардык  факультеттин түркология бөлүмү 

уюштурган «Түрк дүйнөсүнүн төкмөчүлүк өнөрү» 

эл аралык илимий-практикалык конференциянын 

салтанаттуу аземи Абдылас Малдыбаев атындагы кыргыз 

улуттук опера жана балет театрында өттү.

Маалымат борбору

Маалымат борбору

Маалымат борбору

Маалымат борбору

Ѳмер Күфреви

Ѳмер Күфреви
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-Сиз журналистика бөлүмүн 
бүтүргөнсүз да. Бул бөлүмдү өз 
каалооӊуз менен тандадыӊыз 
беле?
-  «Манас» университетиндеги кирүү сынагынан 

алгач инженерия факультетинин компьютердик 
инженерия бөлүмүнө өткөм. Үй-бүлөм бул 
факультетте окушумду аябай каалашкан болчу. 
Бирок мен өзүмдү инженер катары эч элестете 
албайт болчумун. Активдүү бала элем. Окуганды, 
жазганды аябай жакшы көрчүмүн. Ошондуктан 
кирүү сынагына кайра кирип, көп окуп, көп жаза 
турган журналистика бөлүмүн тандап, ага да өтүп 
кеткенмин.    

- Качан өз кесибиңиз менен 
иштей баштадыңыз? Ушул 
тууралуу айтып берсеңиз.
-  Студенттик жылдарымда дайыма көп 

окуган, көп изденген студент болдум. 1-курста 
факультеттин студенттик-практикалык гезити 
болгон «Манас» гезитинде иштей баштадым. 
2-курста гезиттин редактору болдум. Андан 
кийинки жылдарда сырттан башка гезиттерде 
да иштедим, бирок «Манас» гезитин таштаган 
жокмун. Ар кандай темаларда ар кандай кабарларды 
жазууну уланттым. Себеби ал жерден көп нерсе 
үйрөндүм. Мындан башка алгачкы сыйлыгымды да 
«Манас» гезитинин аркасы менен алдым. Гезитте 
иштеп жүргөн алгачкы жылдарымда бир досум 
менен атерина оюну жана анын балдарга тийгизген 
таасири тууралуу макала даярдаганбыз. Бул макала 
бизге Айдын Доган фонду Жаш журналисттер 
фестивалынын изилдөө-иликтөө категориясында 
3-орунду алып берди. Ушул сыйлык менен 
бирге өзүмдүн кесибиме карата кызыгуум жана 
ишеничим күчөдү.

-  Кесибиңизде колдонгон 
принциптериӊиз барбы?
- Кесибимде кимдир бирөөлөрдөн коркуп, 

тайсалдабай, коомго туура маалымат берүүгө 
аракет кылам. Азыркы учурда журналист-
иликтөөчү болуп иштейм. Бул багыт кооптуу 
да, кызыктуу да. Анткени бирөөнүн туура эмес 
иштерин элге көрсөтсөң, эч кимге жакпайт. 

- Университетти бүтүргөндөн 
кийин да маанилүү 
долбоорлорду ишке 
ашырдыңыз. Ошолор тууралуу 
айтып берсеӊиз?  
- Нарында баса албаган Нургазы Жанышбек 

уулунун окуясын чагылдырган даректүү фильм 
тарттым. Бул эмгек мени аябай таасирленткен болчу. 
Нургазы коляскасы сынып калгандыктан, окуусун 
уланта албай калган экен. Буга Нургазынын апасы 
менен кошо биз да кабатырланып, Социалдык 
өнүгүү министрлигинен коляска сурадык.  
Нургазы тууралуу «Кыял» аттуу даректүү 
фильмибиз коомчулукта резонанс жаратты. Бул 
материалыбыз Кыргызстандын сыртына чыкты. 
АКШдагы «Интернет Оскар» аттуу фестивалда 
13 миң видеонун ичинен алдыңкы бештикке 
кирди. Нургазы менен бирге АКШга барып, 
сыйлыгыбызды сыймык менен алдык. Бул сыйлык 
ошон үчүн мага өзгөчө кымбат жана кубаныч 
тартуулаган сыйлык болду.   

«Катаны студент убагыңда кетир, 
сыртта кетирсең, 

кечирилбейт!»  

«Манас» гезитинин 
бүтүрүүчүсү» рубрикасынын 
бул айдагы коногу 
Кыргыз-Түрк «Манас» 
университетинин 
коммуникация 
факультетинин 
журналистика бөлүмүнүн 
бүтүрүүчүсү Уланбек 
Эгизбаев болмокчу. 
Эгизбаевди башка 
бүтүрүүчүлөрдөн бөлүп 
турган негизги жагдай 
кыска убакытта өзүнүн 
тармагында ийгиликтүү 
долбоорлорду ишке 
ашырып, өз чөйрөсүндө 
таанылгандыгында. Улан 
Эгизбаев менен анын 
студенттик жылдары, 
бүтүргөндөн кийинки 
иш тажрыйбасы жана 
ага ийгилик алып келген 
долбоорлору тууралуу 
маектешип, болочок 
журналисттерге карата 
кеп-кеңешин, сунуш-пикирин 
сурадык.

- Ушул эмгегиӊиз менен 
Кыргыз Республикасынын 
президентинин колунан Ардак 
грамотасын алган эң жаш 
журналист болдуӊуз. Ушул 
сыйлыкты алганыӊызда 
кандай сезимдер болду? 
- Бул, албетте, мен сыймыктана турган нерсе. 

Бул долбоордун мынчалык резонанс жаратышына, 
ушундай сыйлыкка татыктуу кылганына абдан 
кубандым. Бирок журналист катары өз кезегинде 
бийликти да сындабай коё албайсың.   

- Жараткан ийгилигиңиз 
үчүн кимге карыздармын деп 
ойлойсуз?
- Алгач «Манас» университетиндеги 

мугалимдериме. Алардан көп нерсе үйрөндүм. 
Экинчиси, кесибиме байланыштуу алгачкы 
практикамды жасаган «Манас» гезитине. 
Кабарды, кабар жазууну, командалык ишти ошол 
жерден үйрөндүм. Алгачкы сыйлыгымды да ошол 
жерден алдым, ийгиликтин даамын да ошол жерден 
таттым. Башка университеттен бүтүргөндө, 
мүмкүн ушул азыркы Улан Эгизбаев болот белем, 
билбейм. 

-Акырында коммуникация 
факультетинде окуган, 
келечекте журналист болууну 
жана чоң долбоорлорду 
ишке ашырууну кыялданган 
студенттерибизге кандай 
каалоо-тилектериңиз жана 
сунуш-пикирлериңиз бар? 
- Коммуникация факультети акыркы үлгүдөгү 

заманбап технологиялык инфраструктурага ээ 
болгон факультет. Ушул себептен студенттердин 
бул мүмкүнчүлүктөн болушунча пайдаланып, 
секторго өз кесибин мыкты өздөштүргөн адис 
катары  чыккыла деп кеңеш берет элем. Ошондой 
эле практикалык иштерди көп жасап, тажрыйбаны 
арттырып туруш керек. Ар түрдүү өнүктүргөн 
тренингдерге катышыш керек. Студенттик 
жылдарымда «Манас» гезитинде иштеп жүргөн 
учурумда гезиттин жооптуу редактору Туран 
Беркер агайымдын бир сөзүн эч унутпайм. 
Ал «Манас» гезити силерге камыр сыяктуу. 
Ката кетиргиле. Жаңылык жасагыла. Бирок 
«Манастан» сыртка чыкканда ката кетирбегиле. 
Наныңарды так иштеп, ак эмгек менен таап 
жегенге аракет кылгыла» дечү. Мен да бул сөздү 
принцип катары тутунуп келем. Ошону аткарууга 
ар дайым аракет кылам. Сыртта ката кетирсең, 
кечирилбейт. Ошондуктан, студенттерге берилген 
мүмкүнчүлүктөрдү барктай билгиле, алардан 
колдон келишинче пайдалангыла дээр элем. Бизге 
ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергендерге 
чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды да билдире 
кетейин. 

Досье

Ахмет Чакыржа

Улан Эгизбаевдин жеке архивинен
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Коомдук жайларда, дубалдарда тар-
тылып көз жоосун алган түркүн-түстүү 
сүрөттөр, оюулар жана жазуулар көчө 
искусствосу болуп саналат. Алгачкы мез-
гилдерден тартып үңкүрлөрдүн дубал-
дарына тартылган түрдүү оймо-чийме-
лер азыркы көчө искусствосунун башта-
лышы. Алар алгач ирет Байыркы Греци-
яда, ал эми  азыркы учурда Измирдеги 
байыркы Эфес шаарынын археология-
лык изилдөөлөрүндө табылган. Байыр-
кы Египетте жолоочулар өздөрүнүн ар-
тынан из калтырыш үчүн жолдогу то-
о-таштарга адам аттарын, сүрөттөрдү 
тартышкан. Экинчи дүйнөлүк согушта 
дубалдарга идеяларды жазып үгүттөө 
иштери жүргүзүлгөн. Ал эми учурдагы 
көчөдөгү имараттарда тартылган сүрөт-
төр 1960-жылдары Америкада, өзгөчө 
Нью-Йоркто кеңири колдонула башта-
ган. Аталган искусство түрү 1970-жыл-
дан тарта реп жана хип-хоп маданияты 
менен кошо  дүйнөгө каалгасын ачкан. 

“Көчө искусствосунун белгисиз 
каармандары”

Сүрөттөрдүн көбүн кимдин колунан 
жаралганын билүү кыйын. Өнөр ээле-
ри өз аттарын жазуунун ордуна тарткан 
сүрөттүн астына кол койгонду туура деп 
санашат. Ар бир сүрөтчүнүн өзүнө гана 
тиешелүү “таки” сыяктуу лакап аттары 
бар. “Таки” заманбап көчө искусствосу-
нун башталышы болуп саналат. Антке-
ни таш-дубалдарга жазуу дал ушул “та-
килердин” жазылышы менен башталган. 
Тарыхтагы алгачкы “таки” 1969-жылы 
Нью-Йорктогу бир чабарман “‘Taki183” 
деп жазып, ал New York Times гезитине 
басылып чыккан. 

 “Taki183, Fatura2000, Revolt, Haze, 
Papo184, junior161, Barbara62 сыяктуу 
көчө өнөрпоздору бул искусствонун жай-
ылышына зор салымын кошушкан. Бир 
эле учурда сүрөттү тартып, аны менен 
катар  жазууну да колдонушса, “жазуучу” 
деп саналат.

Ички сезимдердин сүрөттө 
чагылдырылышы

Искусство адам табиятынын ички ту-
юм-сезимдерин билдирген чыгармачы-
лык. Психологиялык жана социалдык 
көйгөйлөрдү сыртка чыгара албаган 
адам ар дайым жеке сезимдерин өнөр 
аркылуу билдирип келген. Алсак, кыял 
же башка бир жашоону эңсөө болушу 
мумкүн. Көчө искусствосунда да коом-
дук көйгөйлөрдү камтыган сүрөттөр бо-
лот. Өнөрдүн дубал, жер төлөлөрдө, ме-
тро-станцияларында тартылышы менен 
ага болгон көз караш да өзгөрүлүүдө. 
Терс көз караштын жаралышына өнөр 
ээлеринин өз билгендик менен каалаган 
жерде сүрөттөрдү тартышы себеп бо-
лууда. 

Нью-Йоркто жаралган хип-хоп мада-
нияты өзү менен кошо көчө искусствосун 
да дүйнөгө жайылтты. Өзгөчө 1980-жыл-
дардан кийин бүткүл ааламга тааны-
мал  болгон поп маданияттын маанилүү 
бөлүгүнө айланды. Бара-бара аталган 
искусство түрү каржылык кызыкчылык-
та колдонула баштады. Түрдүү ыкмалар 
колдонулуп, баштагыдан бир топ эле ай-
ырмаланып калды.

Өнөрбү же өз билгендикпи?
 Аталган өнөрдүн өзгөрүшү аны өнөр-

бү же вандализмби деген суроонун жа-
ралышына түрткү берди. Өнөр катары 
санагандар анын байыркы тарыхына 
жана табиятына карап, өнөрдүн баш-
ка түрлөрүндөй эле анын коомдук көй-
гөйлөрдү чагылдырганын баса белгиле-
шет. Өзгөчө сүрөттөр аркылуу коомго 
маалымат берүү, коомдук маселелер-
ди чечүүгө элди үгүттөөдө, сүрөт ме-
нен  өнөр айкалышы жетиштүү деп са-
нашат. Сүрөттөрдүн эстетикалык табия-
ты болгондуктан, аны өнөр катары эсеп-
тешет. Айрыкча, “Искусство – коом үчүн” 
түшүнүгү менен салыштырышып, коом-
до көчө искусствосу сыяктуу өнөр жок 

дешет. 
Мындай сүрөттөрдүн коммуникациянын каналы катары дубалдарда, жолдордо, ме-

тролордо, станцияларда, көпүрөлөрдө тартылганын айрымдар  вандализм катары ка-
был алышат. Алар коомдук жайларда тартылган бул сүрөттөр айлананы булгап, коом-
дук тартипти бузуп жатат дешет. Ошондуктан, мындай нерсе вандализм катары каралып 
да келет.  

Америкадан Эвропага, ал гана эмес, Азияга тараган мындай сүрөт өнөрү  коомдо 
каршы пикирлерге карабай, дүйнөгө таралууда.  Аталган сүрөт искусствосу көргөзмө, 
фестиваль, конкурс жана музейлерде көрсөтүлүп, бул өнөрдү баалагандардын купулу-
на толуп келет.

Таштарга, дубалдарга тартылган 
түркүн түстөгү сүрөттөрдү көрүп эле  

журсөңүз керек. Ар бир сүрөт өзүнүн 
табышмак сырын катып тургансыйт. 
Аталган өнөрдүн түрү айрымдар үчүн 

көчө искусствосу катары бааланса, 
айрым адамдар үчүн алар коомдук 

жайлардын көркүн бузган “вандализм”(өз 
билгендик) катары эсептелип келет. 
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Азыр жаштардын 
арасында өспүрүм 

курактан эле өз ишин ачып, 
кадимкидей бутка туруп 
алгандарын арбын эле 
учуратууга болот. Талыкпай 
изденип, тобокелдиктерге 
барып, карандай маңдай 
тердин арты менен ийгиликке 
жетишип, жеке ишин бутуна 
тургузган жаштардын көбү 
бизнеске чоң акча менен 
кирген эмес. Тескерисинче, 
айрымдары жарыбаган 
тыйын менен баштап, өз 
ишин миллиондогон акчаны 
алып келген киреше булагына 
өстүрүп жеткиришкен. Жеке 
ишин алдыга жылдырып, 
дагы алдыда толгон-токой 
план-идеяларды жүзөгө 
ашырам деп шымаланган кыз-
жигиттер өздөрүнүн бизнес 
сырлары менен бөлүшүштү.

Ырысбү Кылычбек кызы

 Тилек Токтогазиевдин жеке архивинен

Досье

Баары жыгачтан 
жасалган будкадан 
башталды

Алгач тажрыйбасын 18 жашында баштаган Ти-
лек Токтогазиев учурда бир нече сектордо ар кан-
дай иш алып барган 27 жаштагы жаш бизнесмен-
ге айланып отурат. Медициналык жабдууларды  
чет жактан алып келүү менен кошо күнөсканалар-
ды да иштетип келет. Мындан тышкары бир кафе-
ни де иштетет. Токтогазиев өз бизнесинин сапарын 
биз менен бөлүштү: “Эң алгач 18 жашымда ата-э-
нем берген акчадан үнөмдөп отуруп, 2000 сомго 
жыгачтан будка жасап көчөдө сок сатып башта-
гам. Бир айдан кийин аны сындырып кетишкен-
де, имараттын ичинде соода кылыш керек экенди-
гин түшүндүм. Ошентип, кинотеатрлардын бири-
нен орун алып, окууга төлөнө турган контракттын 
акчасын салып, кислороддун негизинде жасалган 
коктейлдерди сатып көрдүм. Бирок ага суроо-та-
лап көп болбогондуктан, акча таба албадым. Ага 
салган акчам дагы текке кетти. Кайрадан акча чо-
гултуп, сүттөн жасалган коктейлдерди сатып көр-
мөкчү болдум, аным жакшы өтө баштады. Башка 
кинотеатрдан да орун алып дагы бир точка ачтым. 
Ишим жакшы жүрүшүп, кадимкидей киреше түшө 
баштады. Күнүнө 2000-3000 сомдон таап жат-
тым. Ойлонуп көрүп, кийин дагы бир тармакта иш 
баштоого бел байладым. Бул тажрыйбанын натый-
жасында профессионалдуу кафе ачканга бардым”.

Тилек Токтогазиевдин кафе иштетүүдөн 
башталган бизнес сапары түрдүү чөйрөлөрдө ула-
нып келүүдө. Муктаждыктарга жараша бизнес үчүн 
секторлорду тандаган. Биринчиден, медициналык 

жабдууларга муктаждык болгондуктан бул жабдуу-
ларды четтен алып келип саткан. Шаардын сырты-
на чыгып жаңы конуштардагы жумуш жетишпе-
гендигин байкап калган. Ошондуктан, ал жерде 
күнөскана куруу долбоорун баштаган. Ошентип, 
жаңы конуштарда жашаган элдин маселесин чечүү 
менен бирге жаңы бизнес баштаган. Иштеп башта-
гандан бери Токтогазиев кирешесинин 90%н жаңы 
ишке жумшайт. Келечектеги көптөгөн пландары-
нын катарында күнөсканалардын санын арттыруу 
жана боз үйгө окшогон күнөсканаларды ишке кир-
гизүү.

Сан-Францискодон 
келген илхом

Бишкектеги дагы бир жаш бизнесмендин оку-
ясын Руслан Егоров баяндап бермекчи. Бирок 
анын окуясы Бишкектен алыс, Сан-Франциско-
дон башталат. Ал жерде арзан мейманканаларды 
көргөн Егоров, Бишкекте да ошого окшош бизнес 
ачууну чечкен. “Бул ишибизди 16 керебет менен 
баштадык. Бирок хостелдин алдында чатырларда 
жаткан туристтерди көрүп бизнести кеңейтүүнү 
ойлодук. Ал сезондо түшкөн кирешенин үстүнө 
кредит алып, аны жаңы хостелге салдык. 10 адам-
дан турган команданын аркасы менен хостелдин 
иши алдыга жүрүп, бизнес кирешелүү болду. 15 өл-
көдөн 3 миңден ашуун кардарды тейледик.   

Эң негизгиси өзүңө 
болгон ишеним

Мады Төлөмүшов азыркы учурда 23 жашар жаш 
бизнесмен. Ресторандарда сүрөт тартып иштейт. 
Бул ишине 13-14 жаштарында баштаган. “Бардыгы 
карындашым төрөлгөндө, аны сүрөткө тартабыз 
деп, фотоаппарат сатып алынгандан башталган” – 
дейт Мады. Мындан сырткары koldoo.kg веб сай-
ты аркылуу чет өлкөлүктөргө юридикалык кызма-
тын көрсөтүп келет. Коом менен байланыш жана 
реклама бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Төлөмүшов ре-

кламалык агенствосунун ээси. Агентство өз ишин 
маршруткалардын ичинде видео мониторлорду 
орнотуп, реклама жүргүзүү менен баштаган. Ар 
түрдүү сектордо ишмердүүлгүү көрсөткөн Төлөмү-
шов мындай дейт: “Негизи ар бир иш оңой баштал-
байт. Кээ бир долбоорлор дароо эле өзүнүн пайда-
сын алып келбейт, ошондуктан колду чөнтөккө са-
лып жүрө бербей, жакшылап ойлонуп бир ишти 
башташ керек. Азыр жалпысынан 3 бизнесим жана 
дагы бир бизнес идеям бар, бирок баарын толук бу-
туна тургуза элекмин, дагы аракет кылыш керек. 
Алардан түшкөн кирешени кайрадан жаңы долбо-
орлорго салып жатам. Коркпой жаңы идеяларды 
ишке ашыра бериш керек. Туугандарың менен до-
сторуң “болбойт”, “колундан келбейт”, “банкрот бо-
лосун” деп айтышат. Эң башкысы өзүңө ишенип, 
аракет кыла беришиң керек”. 

Жаңы иш үчүн акча 
эмес, идея керек

Дагы бир жаш бизнесмен болгон Таттыбүбү 
Эргешбаева иш сапарын достору менен бирге 
курьердик фирма ачып баштаган. Бирок иштер 
ойлогудай болгон эмес. Андан кийин бул тажрыйба 
негизинде соода тармагына өткөн. Жалал-Абаддан 
жаңгак алып келип сатып көргөн. Бирок бул жерде 
да өзүн таба алган жок. “Бул терс тажрыйбалардан 
абдан маанилүү сабак чыгардым”. – дейт 
Эргешбаева. “Эмне кылсаңыз да ал тармак боюнча 
билимиң жетиштүү болушу керек экен. Мен дагы 
кеч болсо да өзүмдүн билген ишимди жүргүзгөндү 
чечтим. Юридикалык билимим бар болгондуктан, 
юридикалык компания ачууну чечтим. Жаңы 
баштап жатканда, көп капиталдын деле кереги 
жок. Бирок  адамдар менен иштешкен абдан оор 
экен. Алдыда компанияны чоңойтуп эл аралык 
компаниялар менен иштешүүнү пландап жатабыз”. 

Ким билет, балким силер үчүн да бизнес ачууга 
али кеч эмес. Макалабыздын каармандары силерге 
илхом берип, балким, силер да бир күнү бизнеске 
кадам таштайсыңар...

БИЗНЕСТИН КӨЗҮН 
ТАПКАН ЖАШ 

ИШКЕРЛЕР

 Руслан Егоровдун жеке архивинен

 Таттыбүбү Эргешбаеванын жеке архивинен
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Бала жарык дүйнөгө келгенде тиленген ти-
лектердин мааниси дүйнөнүн бардык жерин-
де бирдей болгону менен наристе төрөлгөн-
гө чейинки, төрөлгөн учурдагы жана төрөл-
гөндөн кийинки каада-салттар ар бир элде 
ар башка. Мисалы, кыргыз элинде  баланын 
төрөлүшү биринчиден, тукум улоо катары ка-
ралса, экинчиден улуттук маданиятта өзгөчө 
мааниге ээ болгону менен өзгөчөлөнөт.   

Кыргыз элинде балага эненин курсагын-
да жаткандан баштап, жарык дүйнөгө келип, 
торолгонго чейин арналып жасалган бир ка-
тар каада-салт, үрп-адаттар бар. Кыргыздар-
дын балага арналган каадалары терең маа-
ниге, изги тилек-мүдөөгө ээ. Мисалы, кыр-
гыз эли бала энесинин курсагында жаткан 
мезгилде эле кудайдан наристенин аман-эсен 
төрөлүшүн, келечегин тилеп сыйынып туруш-
кан. “Кудурети күчтүү Кудай, төрөлөр балабы-
здын алты санын аман, акыл-эси менен бере 
көр, ата-энесине ыймандуу, жаратылышка ый-
балуу, карамдуу мамиле кылган, элге-журтка 
пайдасы тие турган бала бере көр”,-деп алакан 
жайышкан. 

Кош бойлуу келинге кыргыз үй-бүлөсүн-
дө өзгөчө мамиле жасалган. Болочок энени 
таштанды, күл төгүлгөн жерди бастырышпа-
ган. Караңгыда көчөгө чыгарышкан эмес. Му-
нун өзү бир четинен, балага жин-шайтан тий-
бесин, көрбөсүн десе, экинчи тараптан, келин 
ооруп калбасын, коркуп калбасын деген кам-
кордук болгон. 

Бала аман-эсен жарык дүйнөгө келген-
ден кийин сүйүнчүлөө салты бар. Баланын 
төрөлүшү жөнүндө кабарды жакындарына 
айтып кубантышат. Алар сүйүнчүлөп келген 
адамга материалдык абалына жараша сүйүн-
чү беришет. Мал, алтын жамбы, белек болушу  
мүмкүн. Ал эми бүгүнкү күндө аларды акча 
алмаштырып келет. Манасчы Рыспай Исаков 
сүйүнчү айтуу салтын эпосто кандайча берил-
генин мындайча баяндайт: “Бала төрөлөр за-
мат, биринчи аны зарыгып күткөн кишиге сүй-
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үнчүлөшөт. Мындай учур “Манаста” да кез-
дешет. Манас баатыр төрөлгөндө атасы бай 
Жакыпка сүйүнчү айтууга ондогон-жүздөгөн 
жигиттер тапырашып чуркашкан. Бирок, бул 
вазийпа Ак Балтага буюрган экен. Ал сүйүнчү 
айтканда, бай Жакып кубанганына чыдабай, 
эстен танат деп берилет эпосто. Анан салт бо-
юнча ошол сүйүнчүлөп келген адамга мал, ал-
тын жана башка сүйүнчү берилет. Ушунчалык 
кубанычтуу, көптөн күткөн бул кабарды айтып 
келген адамга болгон ыраазычылык белги-
си болгон”, - дейт. Сүйүнчүлөө кыргыз элин-
де гана эмес, боордош түрк тилдүү элдерде да 
кеӊири кездешет. 

Майлуу-сүттүү өмүр сүрсүн!  
Бала төрөлүп, киндиги кесилгенден кийин, 

наристени сары май менен оозантышат. Бул 
жөрөлгө баланын бүтүндөй жашоосу кут-бе-
рекелүү, ырыс-кешиктүү болсун деген тилекте 
жасалат. Бала көрүүгө келгендерге сары май 
ооз тийгизилет. Мунун себеби кыргыз мада-
ниятында акка өзгөчө маани беришет. Акты 
жерге төгүшпөйт. Ошондуктан сүт менен май 
өзгөчө бааланат. Майлуу-сүттүү өмүр сүрсүн 
деген тилек ушул мааниден улам келип чык-
кан. Сары май ооз тийген тууган-туушкандар 
балага жакшы тилектерин тилеп, бата кылы-
шат. Бул жөрөлгө кыргыздарда илгертен бери 
келе жаткан жөрөлгөлөрдүн бири. Алсак, Ма-
нас төрөлгөндө ушул жөрөлгө аткарылган. 

Наристенин төрөлгөнүнө кырк күн бол-
гондо “кыркын чыгаруу” жөрөлгөсү  аткары-
лат. Бул күнү баланын чоң энеси же болбо-
со кошуна байбичелер келип бата тилешет. 
Баланы кырк кашык сууга киринтишет. Ан-
дан соң кырк үйдөн кыркылып келинген кез-
демеден кырк курак көйнөк тигип кийгизи-
шет. Ал кездемени айылдын каадалуу, ыйма-
ны менен, адамгерчилиги менен элге жаккан 

үй-бүлөлөрдөн сурап кырк кездеме алып ке-
лип курап көйнөк тигишкен. Бул “Ошол ка-
дырлуу адамдардай болуп өссүн, ошол улуу 
инсандардай мартабага жетсин” деген мак-
сат-тилек менен аткарылган жөрөлгө. Эмне 
себептен бул жөрөлгө кырк саны менен байла-
ныштуу? Себеби кырк саны кыргыз үчүн ма-
анилүү, төлгөлүү сан. Ошондой эле кырк күн-
дөн кийин баланын биринчи катмар кунары 
калыбына келип, бул жашоого көнүшүп калат 
деген ырым бар. Мына ошол күнгө чейин ба-
ланын карын чачын дагы алышкан эмес. Се-
беп дегенде кырк күнгө чейин бала бул дүйнө-
гө көнүшө электе зыян келтирип албайлы де-
ген кооптонуу болгон. Кырк күн баланы гана 
эмес, энесин дагы белин бекем бууп, оор жу-
муш жасаттырган эмес. Тыңысын деп жылуу 
кармап, ар дайым баланын жанында болуу-
га шарт түзүшкөн. Ал эми кыркы чыккандан 
кийин баланын карын чачын алдырган. Чачын 
сөзсүз түрдө таякеси алган. Чачын алган тая-
кеси наристеге мал энчилеп берген. Ошондон 
кийин гана баланы элге көрсөтүп, кадыресе 
калыптанды деп эсептешкен.

Чүкөсү алчы түшкөн кишинин иши 
оӊолот 

Наристенин кыркы чыккандан кий-
ин ата-энеси жакын туугандарын чакырып, 
“Жентек той” жана “бешик той" өткөрөт. Жен-
тек тойдо бешикке салуу каадасы жасалат. Ба-
лага бешикти таенеси алып келет. Айылдын 
каадалуу байбичелери адегенде бешикти жа-
салгалап, арча түтөтүп аласташат. Андан соң 
чүкөлөрдү бешиктин башынан “оң-оң” деп үч 
жолу күлтүгүнө түшүрөт. Кыргызстандын кээ 
бир жерлеринде чүкө алчы конмоюнча кайта-
лай беришет. Бул ырым кыргыз элинин жашо-
осундагы чүкөнүн маанисин көрсөтөт. Эң ири-

де, чүкө баланын оюнчугу жана өмүр бою ко-
штоп жүрөт. “Өкчөгөн чүкөсү өзү эле алчы ко-
нот” деген сөз бекеринен айтылган эмес. Ал 
адамдын иши ар дайым оңунан чыгып жаткан-
дыгын түшүндүрөт. Наристенин дагы келечек-
те кылган ар иши ийгиликтүү болсун деген 
тилек менен жасашат. Анан дагы чүкө жаман 
түштөрдөн, албарсты баскандан коргойт деп 
чүкөнү, карышкырдын, бүркүттүн тырмакта-
рын жипке байлап, бешикке илип коюшкан. 
Азыркы учурда да бул кааданы көпчүлүк үй-
бүлөлөр колдонуп жүрүшөт. 

Ошентип, “Умай эне, уйку бер. Бешик апа, 
бек карма”, - деп баланы бешикке салып таңат. 
Жуурканы, куржуну, кабы болуп жети нерсени 
бешикке жаап, энесине карматат. Энеси нари-
стени көтөрүп, төрдөн босогого чейин үч жолу 
жүгүнүп өтөт, байбичелер алкап бата беришет.  

Тууган-урукту чакырып, чоң-кичине той 
берилет. Улуулардан бата алынып, наристенин 
келечеги тиленет.  Бешик той менен жентек 
тойду кээде чогуу өткөзөт. 

Кыргыз маданиятында наристенин 
төрөлүшү жана андан кийинки жетилүү ба-
скычтары түрдүү  каада-салттар менен кошто-
лот. 

Дүйнөнүн кайсы жеринде болсун, наристе 
жарык дүйнөгө келгенде жасала турган каада-
салт, жөрөлгөлөр сөзсүз болот. Бул жаӊы 
үмүткө, жаӊы өмүргө жаркын келечек тилөө 
белгиси. Наристе төрөлгөндө жасалган каадалар 
маӊдай жарган кубаныч менен белгиленет. Чоӊ 
үмүттөргө жетелеген, жакшылык тилеп бата 
тиленген каада-салттар жасалган учур – балалуу 
болуунун бактылуу көз ирмемдеринин бири.    

үй-бүлөлөрдөн сурап кырк кездеме алып ке-
лип курап көйнөк тигишкен. Бул “Ошол ка-
дырлуу адамдардай болуп өссүн, ошол улуу 
инсандардай мартабага жетсин” деген мак-
сат-тилек менен аткарылган жөрөлгө. Эмне 
себептен бул жөрөлгө кырк саны менен байла-
ныштуу? Себеби кырк саны кыргыз үчүн ма-
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үмүткө, жаӊы өмүргө жаркын келечек тилөө 
белгиси. Наристе төрөлгөндө жасалган каадалар 
маӊдай жарган кубаныч менен белгиленет. Чоӊ 
үмүттөргө жетелеген, жакшылык тилеп бата 
тиленген каада-салттар жасалган учур – балалуу 
болуунун бактылуу көз ирмемдеринин бири.    

ин ата-энеси жакын туугандарын чакырып, 
“Жентек той” жана “бешик той" өткөрөт. Жен
тек тойдо бешикке салуу каадасы жасалат. Ба
лага бешикти таенеси алып келет. Айылдын 
каадалуу байбичелери адегенде бешикти жа
салгалап, арча түтөтүп аласташат. Андан соң 
чүкөлөрдү бешиктин башынан “оң-оң” деп үч 
жолу күлтүгүнө түшүрөт. Кыргызстандын кээ 
бир жерлеринде чүкө алчы конмоюнча кайта
лай беришет. Бул ырым кыргыз элинин жашо
осундагы чүкөнүн маанисин көрсөтөт. Эң ири

Жанара Кайыпбекова www.google.com
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Асылбек Анарбаев да ушундай аз санда-
гы  адамдардын катарын толуктайт. Ал коом-
догу көрүп, бирок байкабаган же көрсөк дагы 
көрмөксөнгө салган маселенин  чечүү жо-
лун тапкан адам. Кантип дейсизби? Элесте-
тип көрүӊүзчү...  күндүз медицина факульте-
тинде дарыгер болуп иштегениӊизди,  ал эми 
кечкисин аялдамаларды кыдырып,  оңдоочу 
жерин оңдоп, тазалай турганын тазалап, жак-
шылык иш үчүн убактыӊызды бергениӊиз-
ди.  Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамле-
кеттик медициналык академияда 52 жылдан 
бери хирург болуп иштеген Асылбек Анарба-
евдин ар бир күнү ушундай өтөт экен. Каар-
маныбыз менен анын операциялардан аялда-
маларга кеткен жашоо таржымалы туурасын-
да анын Медакадемиядагы сабагына барып, 
баарлашып кайттык. Анда эмесе, бул ишин 
хирург качан жана кантип баштап калганын 
анын өз оозунан угалы.

Сынган орундук, туруп турган 
адамдар...

“Жашоодогу эң биринчи максатым 
-адамдарга жардам берүү. Ошондуктан, ушул 
иш менен алектенип калдым. Күнүгө жумуш-
ка коомдук унаа менен барам. Жол бою орун-
дуктар кир болгону үчүн, отурбай туруп тур-
ган жолоочуларды  көрөм. Өткөн жылдын ок-
тябрдын суук күнүндө үйгө барганы аялда-
мага чыксам, андагы отура турган орундук 
сынып калган  экен. Оңдоп, тазалап койдум. 
Эртеси күнү өтүп баратсам, эл ошол орундук-
ка отуруп автобус күтүп турушуптур. Көрүп 
алып, сүйүндүм. Бирок, көп өтпөй эле ба-
ягы орундук дагы кирдеп, таз кейпине кий-
иптир. Эч ким отурбай калган экен. Ошон-
дон кийин бул ишти адатка айлантуу керекти-
гин түшүндүм. Ошол күндөн тартып шейшем-
би жана шаршемби күндөрү жумуштагы иш 
күнүм бүтөр замат колума тазалоочу чакамды, 
чүпүрөктү алып алып жолго түшөм. Алгачкы 
учурларда жакынкы эле аялдамаларды тазала-
сам, бара-бара алыскы аялдамаларды да таза-
лай баштадым.”  Кыштын ызгаардуу суук күн-
дөрү  аялдамаларды тазалаш Асылбек Анар-
баевге жеӊил эмес. “Өтө суук күндөрү  жылуу 
суу көтөрө келип тазалабасам, муздак сууга 

кир кетпейт экен”- дейт ал (күлүп).
“Эч ким колдобосо деле, бул ишти 

кыла берем”
Асылбек Анарбаевди колундагы челеги 

менен көргөндөр ар түрдүү мамиле кылышат 
экен. Айрымдар анын ыктыярдуулук менен 
жасаган ишин  колдошсо, айрымдары  бул иш 
үчүн  анын улгайып калганын айтышат. Баш-
калары  да аталган ишти мэрия кызматкерлери 
жасаш керектигин белгилешет. Ал эми Асыл-
бек Анарбаев өзү: “Жасаган ишимди көбү-
несе кары адамдар кубаттайт. Кээде машина-
дан түшүп ыраазычылыгын билдиргендер бо-
лот. Жаштар муну көп капарга ала беришпейт. 
Алар “Сен мага тийбе, мен сага тийбейм” деп 
жашашат. Мени ушул нерсе  өтө өкүндүрөт”. 
Асылбек Анарбаевдин жасаган ишин үй-
бүлөсү да кош колдойт.  Каарманыбыздын 95 
жаштагы апасы Бүбүкан апа анын эң чоң кол-
доочусу. Ал эми кардиолог жубайы дагы “Эгер 
бул ишиңден рахат алсаң, уланта бер. Эл үчүн 
пайдалуу жакшы иш жасап жатасыӊ”,- деп ку-

Күндө каттаган жолубуздун таза болушуна 
канча адам көңүл бурат?  Же болбосо, канча адам 
өз убактысын ыктыярдуу  түрдө коомдук көйгөйдү 
чечүүгө арнайт? Канча адам билегин түрүнө “бул 
ишти мен кылайын” деп жоопкерчиликти алат? 
Билишибизче, өтө аз адам...

баттап турат. Анткен менен балдары аталары-
нын бул ишин көп кубаттай беришпейт. Улуу 
баласы гана атасын колдобосо, кенже эгиз 
уулдары “Ата бул ишти кыла турган башка 
кызматчылар бар, сен дарыгерсиң,”-деп ата-
сынын жасаган ишине нааразычылыктарын 
жашырышпайт.  Бул туурасында Асылбек 
Анарбаев өзү: “ Балдарымды туура түшүнөм, 
өзгөчө кенже куракта кайсы бала дарыгер ата-
сынын аялдаманы тазалашын каалайт? Алар-
ды түшүнүп эле турам. Бирок, келечекте ме-
нин бул ишимди туура түшүнүп, мени менен 
сыймыктанышаарына ишенем”, – дейт ал. 
Муну менен бирге эле, Асылбек агай “ишиме 
байланыштуу сын-пикирлерди бир гана кен-
же балдарымдан эле эмес, академиядагы  ке-
сиптештеримден деле угуп атам. “Сага эмне 
пайдасы бар? Эмнеге минтип жатасың?  деп 
айтып калгандар жок эмес. Ар бир кишинин 
өз  пикири болот да. Мен эми күчүмдүн жети-
шинче элге пайдасы тие турган ишимди улан-

та бермекчимин”.
Шаардык мэриядан ыраазычылык кат 
Жаан-чачындуу күндөрдө карыялар же 

кош бойлуу аялдар аялдамаларда автобусту 
отуруп күтсүн деп, ошонун камын жеген каар-
маныбыз жасаган иши үчүн эч кимден эч нер-
се күтпөйт. Бирок, эмгек жерде калбайт экен. 
Анын бул өз ыктыяры менен жасаган жуму-
шун  шаардык мэрия көз жаздымда калтыр-
баптыр.  “Свердлов районундагы бир  аялда-
маны тазалап жатканда мэрия кызматкерле-
ри көрүп,  сүрөткө тартып алышыптыр. Ка-
барлашып, сыйлык бере тургандарын айтып, 
аземге чакырышты. Албетте,  башында аябай 
таң калдым. Аларга бул ишти ыраазычылык 
кат же сыйлык үчүн кылбаганымды түшүн-
дүрүп, барбай турганымды билдирдим. Ме-

нин жаштарга үлгү болгонумду, ошол себеп-
тен болсо дагы келишим керектигин айтышты. 
Ал жактан  бир топ адамдын мени күткөнүн 
көрдүм.  Кайдыгер болбогондугум үчүн  ыра-
азычылык кат тапшырышты. Чын эле сыймы-
ктанчу учур болду”, - деп эскерет ал күндү 
Асылбек мырза.

Атасын куткарыш үчүн дарыгер бол-
гон

Асылбек Анарбаев айланага кайдыгер ка-
рабаган, кимге болбосун ар дайым жарда-
мын аябаган адам. Дарыгерлик кесибин тан-
дап алышынын себеби да ушундан улам болсо 
керек. Өзүнүн айтымында, атасы катуу ооруп, 
ошондон кийин дарыгер болууну чечкен экен. 
“Балалыгым айылда өткөн. Атам айылда ка-
дыр-барктуу, айылдын алдыңкыларынан бол-
чу. Бир жерде бир нерсе болсо атамды чакы-
рышчу.  Мен айылдан узак жайгашкан ли-

цейге окууга кеткенде, атам белинен сыркоо-
лоп калыптыр. Көп өтпөй баса албай калды. 
Ошентип, үйдө жипсиз отуруп калды. Мунун 
өзү атама психологиялык жактан өтө оор бол-
ду. Ошол учурда атама жардам бергим кел-
ди. Бирок, кантип жардам берерими билбейм. 
Ошондон кийин атама, атам сыяктуу оорулуу-
ларга жардам берген дарыгер болом деп чеч-
тим. Мектепти бүткөндөн кийин медицина фа-
культетине тапшырдым. 52 жылдан бери оору-
лууларга шыпаа табуу үчүн болгон аракетими 
жасап, аларды сакайтуу үчүн иштеп келатам”. 

Ден соолук менен тазалыктын сакчы-
сынан тышкары акын   

Асылбек мырза бош убактысын текке ке-
тиргенди жактырбайт. Күндүз дарыгерлик ме-
нен алектенип, кечкисин аялдамаларды ирет-
ке келтирип гана тим болбойт. Жүрөгү  таза 
Асылбек мырза илхам келгенде ыр да жазат 
экен. Жаш кезинде жазган “Сезим от болуп 
жанат”, “Алтыным” аттуу ырлары эчак эле 
радиолордо чыгып, өз угармандарын тапкан. 
“Негизинен ырларым ашыктык, үй-бүлө жана 
мекенге болгон сүйүү туурасында. Шыктын 
качан келээри  белгисиз. Унутуп калбаш үчүн 
дайыма жаныма кагаз, калем  алып жүрөм. 
Ырларымды  акча табыш үчүн жазбайм. Бү-
гүнкүгө чейин беш ыр жыйнак китебим жа-
рыяланды.  Китептерди туугандарыма, до-
сторума, студенттериме белекке берем”,- дейт 
Асылбек Анарбаев.

Кайдыгерлик, өзүмчүлдүк күч алган бү-
гүнкү күндө Асылбек Анарбаев сыяктуу 
адамдар  бар үчүн үмүт жарыгы жанып ке-
лет. Эмне демекчибиз... Мындай асыл инсан-
дардын саны  арабызда дагы да артсын. Ушун-
дай адамдар менен гана алардын тегерегин-
дегилердин жашоосунда гана эмес, бүтүндөй 
дүйнөдө жакшылыктын жарыгы жанары анык 
эмеспи. 

Адинай Курманова Касым Догуш Кылыч

Операциялардан автобус 
аялдамаларына кеткен жол


