
Учурда ааламдашкан дүйнөдө ар бир эл 
улуттук маданиятын жоготуу коркунучун 
башынан кечирүүдө. Ушундай шартта 
кыргыз элинин улуттук маданиятын 
сактоонун бир жолу кол өнөрчүлүк өнөрү 
аркылуу баратат десек болот. Андай 
улуттук өнөрдүн бири – тери иштеткен 
кол өнөрчүлүгү.  

2017-жылдын 22-декабрында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Чыңгыз Айтматов кампусунда 
жайгашкан сенат залында Камкорчулар кеңешинин жыйыны болуп өттү. Болуп өткөн жыйынга 
Түркия Республикасынын улуттук билим берүү министринин орун басары жана КТМУ Камкорчулар 
кеңешинин төрагасы Доц.Др. Юсуф Текин, Камкорчулар кеңешинин мүчөлөрү: проф.,док. Мехмет 
Шишман, проф.,док. Явуз Атар, бюджеттик кирешелер башкармалыгынын жетекчиси Аднан Эртүрк, 
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Сапар Исаков жана Кыргыз Республикасынын Вице 
Премьер-министри Чолпон Султанбекованын ордуна Билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн 
башчысы Алмазбек Бейшеналиев жана Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министри  Гүлмира 
Кудайбердиеванын ордуна жардамчысы Абдыманап Муратов, ал эми Бишкек шаарынын мэри Албек 
Ибраимовдун ордуна Наталия Никифирова, КТМУнун ректору Проф.,Др. Себахаттын Балжы жана 
ректор жардамчысы Проф.,Др. Асылбек Кулмырзаев  катышты. Аталган жолугушуудан соң окуу 

жайдын жалпы жааматы чогулду. 
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 Токон Казакбаев – жашамак түгүл,  
жанынан өтүү жүрөктүн үшүн 
алган  көрүстөндөрдүн арасында 
жашаган жашы 75ке таяп калган 
киши. Ал өзү мунусун тумушунда 
көп адамдан көңүлү калганы 
менен түшүндүрөт. 
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Съездбек Таштекеев 4 уул, 4 
кыздын атасы. Балдарынын 
алтоосу Орто Азия жана 
Кыргызстанда уюштурул-
ган улуттук жана эл аралык 
шахмат турнирлеринин эң 
белгилүү ысымдары. 

Юнеско тарабынан жүргүзүлгөн 
изилдөөлөргө ылайык, учурда алты 
миңден ашык тил бар. Бирок ар бир 
эки аптада бирден тил жоголуп, 
колдонуудан чыгып турат экен. 2050-
жылы эл аралык деңгээлде өнүккөн 
айрым тилдерден тышкары тилдердин 
90%  жок болору айтылып келет. 

7 Көрүстөндөр 
арасында өткөн 

16 жыл

Тилдер да өлөт 

Кыялый дүйнөсүн 
тери кол өнөрчүлүгү 

аркылуу чагылдырган 
Руслан Калиев 
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Баатыр ата, 
чемпион  
балдар



2 Кампустан

Болуп өткөн жыйынга Түркия Республи-
касынын улуттук билим берүү мини-
стринин орун басары жана КТМУ Кам-
корчулар кеңешинин төрагасы Доц.Др. 
Юсуф Текин, Камкорчулар кеңешинин 
мүчөлөрү: проф.,док. Мехмет Шишман, 
проф.,док. Явуз Атар, бюджеттик кире-
шелер башкармалыгынын жетекчиси 
Аднан Эртүрк, Кыргыз Республикасы-
нын Премьер-министри Сапар Исаков 
жана Кыргыз Республикасынын Вице 
Премьер-министри Чолпон Султанбе-
кованын ордуна Билим берүү, маданият 
жана спорт бөлүмүнүн башчысы Алмаз-
бек Бейшеналиев жана Кыргыз Респу-
бликасынын Билим жана илим мини-
стри  Гүлмира Кудайбердиеванын ор-
дуна жардамчысы Абдыманап Муратов, 
ал эми Бишкек шаарынын мэри Албек 
Ибраимовдун ордуна Наталия Никифи-
рова, КТМУнун ректору Проф.,Др. Се-
бахаттын Балжы жана ректор жардам-
чысы Проф.,Др. Асылбек Кулмырзаев  
катышты. Аталган жолугушуудан соң 
окуу жайдын жалпы жааматы чогулду. 

Камкорчулар кеңешинин төрагасы 
Доц., Др. Юсуф Текин: “Биринчиден, кы-
ргыз өкмөт мүчөлөрүнө ыраазычылык 
билдирип кетейин. Университетибиз 
Кыргызстандагы мыкты жогорку окуу 
жайлардын катарына киришине сиз-
дердин салымыңыз чоң. Бизге берген 
жардамыңыздардан улам кубанычта-
быз. Болочокто да бизден жардамыңы-
здарды аябайсыздар деп үмүттөнөм. 
Шайлоодон кийинки бийликти да кут-
туктап өтөлү. Кудай буюрса, учурдагы 

2017-жылдын 29-декабрында пре-
зиденттик аппараттын жетекчи-
си Фарид Ниязов тарабынан бе-
рилген “Достук” орденин КТМУ-
нун атынан Биринчи Проректор 
проф.докт. Асылбек Кулмырза-
ев алды. Салтанаттуу иш-чарада 
сөз сүйлөгөн Фарид Ниязов: “Эл 
аралык жогорку окуу жай бол-
гон КТМУнун “Достук” орденине 
ээ болушу менен университеттин 
бүткүл жамаатын жана студент-
терин куттуктайм. Мындан ары 
да КТМУнун билим, илимий изил-
дөө жана коомго кызмат кылуу 
жаатында ийгиликтерди багын-
та беришине тилектешмин” деди.

Кыргыз-Түрк Манас университе-
ти бул сыйлыкка Кыргыз Респу-
бликасынын Президентинин “Өл-
көнүн социалдык, экономика-
лык, руханий жана интелеккту-
алдык потенциалын өнүктүрүүгө 
кошкон өзгөчө салымы” үчүн 

КТМУнун Камкорчулар Кеңеши жана жалпы 
жамааттын жолугушуусу болуп өттү

2017-жылдын 22-декабрында 
Кыргыз-Түрк Манас 

университетинин Чыңгыз 
Айтматов кампусунда 

жайгашкан сенат залында 
Камкорчулар кеңешинин 

жыйыны болуп өттү.
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Кыргыз-Түрк Манас 
университети Кыргыз 

Республикасы тарабынан 
“Достук”ордени менен 

сыйланды.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Проф.Др. Себахаттын Балжы 
жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин мүдүрү Проф.Др. Канат 
Жанузаковга Кыргыз Республикасынын «Ардактуу инсандар» республикалык 
коомдук бирикмесинин директорунун орун басары Ильяс Дулатович жана 
комиссия мүчөсү Раипбек Усупбаев тарабынан 2017-жылдын 27-декабрында 

“Ардактуу инсан” наамы жана төш белгиси менен сыйланышты.

курам Кыргызстанды мындан жогор-
ку бийиктиктерге алып барат. Акыркы 
учурларда жогорку окуу жайыбыздын 
эң башкы маселелеринин бири техно-
парк куруу долбоору болуп турат. Учур-
да бардык даярдыктар аяктады. Би-
рок кайсы бир маселелерде өкмөттүн 
көмөгүнө муктаж болуп турабыз. Түр-
кияда болобу, дүйнөдө болобу, бардык 
жогорку окуу жайлар мамлекеттик ме-
кемелер, өкмөт менен тыгыз иштешет. 
Алар өз учурунда кеңешчи жана жол 
көрсөтүүчү милдеттерин аткарышат. 
Өкмөткө тиешелүү берилүүчү жар-
дамдарыбыз да унуткан жокпуз. КТМУ 
жалгыз гана Кыргызстанда эмес, аймак-
тагы мыкты университет болот” деди.

Жыйында сөз алган ректор проф.,др. 
Себахаттын Балжы: “Университетибиз 
эл аралык бир марка катары Орто Азия 
чөлкөмүндө көзгө көрүнөр деңгээлге 
келсе, бул деңгээлге бирге келдик. Бир-
ге ийгиликке жеттик. Күн сайын өзүн 
өнүктүргөн университет жамаатына ээ-
биз. Талыкпас эмгек менен ынтымакта 
иштешкен эмгекчилерден турган тобу-
буз бар. КТМУ жамаатын чын жүрөктөн 
куттуктайм” деди.

Ректор жардамчысы проф., др. Асылбек 
Калмурзаев университетин курамына 
сүйлөгөн сөзүндө: “2017 жыл бир топ 
ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашы-
рдык. Учурда Орто Азия боюнча таа-
ныла турган деңгээлге келдик. Бул ий-
гиликке жетүүдө сиздердин күжүрмөн 
эмгектериңер зор”. Камкорчулар кеңе-
шинин мүчөлөрү: проф.,док. Мехмет 
Шишман: “2003-жылдан бери универ-
ситеттин байкоочусумун. Ушул убак-
ка келгичекти бирге болуп, ийгиликке 

жеткен курамды куттуктайм. Бардык 
фаультеттердин, студенттердин жак-
шы окуусуна бардык күчүңөрдү аябай-
сыңар” деди. 

Камкорчулар кеңешинин дагы бир 
мүчөсү проф.,док. Явуз Атар: “Мындан 
22 жыл мурун эки өлкө арасында көпрө 
катары курулган университет, учурда 
маанилүү бир борбор. Жөн гана окуу 
жай эмес. Түркиянын дүйнө жүзүндө 
маанилүү орунга чыгып жаткан про-
цессте Манас университетин дайыма 
күчтүү кылуубуз зарыл” деди.

Бюджеттик кирешелер башкармалыгы-
нын жетекчиси Аднан Эртүрк: “Универ-
ситеттердин коомду багыттаган функ-

циясы бар. Эл аралык атаандаштык 
күчөп турган заманда бир мамлекет 
экинчисинен артта калбоосу үчүн жо-
горку окуу жайлардын орду чоң. Анды-
ктан, КТМУ керек болсо эл аралык дең-
гээлде, керек болсо эки өлкөнүн ор-
тосунда достукту күчтөндүрүүдө маа-
нилүү ролду ойнойт” деп сөзүн бүтүрдү.

КТМУ Камкорчулар кеңешинин чо-
гулушу Ректор проф.,др. Себахаттын 
Балжынын университетке тиешелүү 
деталдуу сөзүнөн соң алдыдагы иштер 
талкууланды. Жыйын суроо жооп ме-
нен сонуна чыкты.

КТМУга “Достук” ордени 
ыйгарылды

КТМУ ректору жана ДТС жогорку 
мектебинин мүдүрүнө “Ардактуу 

инсан” наамы берилди

2017-жылдын 30-августунда чыккан жар-
лыгына ылайык тапшырылды.

КТМУнун ректорлугу “Достук” ордени-
нин ыйгарылганына карата “Универси-
теттин жетекчилиги бүткүл жамаатты 
куттуктап, ийгилик, бак-дөөлөт жана та-
лыкпас эмгек каалайт” деп кооментарий 
берди.  

Өз сөзүндө Ильяс Дулатович: “Өт-
көрүлгөн иликтөөгө ылайык, КТМУ 
өлкөбүздөгү 50 дөн ашуун жогорку 
окуу жайлардын ичинен билим, спорт, 
илимий иш-чараларында, студент-
тердин патриот, кайрымдуулук ме-
нен тарбиялануусунда, коомдук мук-
таждыктарга демөөрчү болуп жардам 
аябаган мыкты окуу жай болуп табыл-
ды. КТМУ 10 жылдан бери Панфилов 
балдар үйүнө материалдык жана мо-
ралдык жактан көмөк көрсөтүп, ин-
тернаттагы туруктуу бир класстын өз 

канатына алып жардамдашуусу көптө-
гөн кайрымдуу иштеринин бири гана. 
Билим-илим, спорттук иш-чара жана 
демөөрчүлүк ишмердүүлүктөрүн бийик 
деңгээлде аткаруу менен бирге эки өлкө 
ортосундагы ынтымактыдагы да бекем-
деп жатасыздар. Ошондуктан, окуу жай-
ыңыздардын ректору менен жогорку 
мектептин мүдүрүн бул наамга татыктуу 
көрдүк”, -деди.

Манас гезити
январь’18
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Түрк басма сөзүнүн ардактуу 
калемгерлеринин бири болгон Явуз Донат, 
журналистикага Анкара экономика 
жана Соода илимдер академиясын 
бүтүргөндөн кийин “Улус” гезитинде 
иштөө менен баштаган. Кийинчерээк 
“Акшам”, “Тержүман”, “Мейдан” жана 
“Миллиет” гезиттеринде эмге жолун 
улаган. Журналистика тармагында 55 жыл 
эмгектенген Донат азыркы учурда “Сабах” 
гезитинин Витрина бөлүмүндө колумнист 
болуп иштеп келет. Окурмандарына 
болуп өткөн окуяларды жерине барып, 
кыдырып өз көзү менен көрүп чагылдырган 
кесипкөй журналист Явуз Донат менен 
Кыргызстанга болгон иш сапарында 
жолугушуп, журналистика тууралуу бир-

эки ооз кеп курдук.   

Адамдын тандап алган кесиби жашо-
осунда абдан маанилүү чечимдердин 
бири болуп саналат. Кесип тандоодо-
гу эң маанилүү фактор кызыгуу жана 
жөндөмдүүлүк болуп эсептелет. Андан 
кийин тренингдер аркылуу калыпта-
нат. Бул абал журналистика кесибине 
да таандык. Журналистика кесибинде 
жөндөмдүүлүк менен билим бири-би-
ринен ажыралгыс негизги факторлор 
экендигин баса белгилеген Явуз Донат: 
“Албетте, ар бир кесиптин шарты бар. 
Бирок, бул жетиштүү эмес. Журнали-
стикадагы айрымдар, кээде окумуштуу 
сөрөйлөр арасындагы “журналист бо-
луу мүмкүн эмес, журналист болуп 
төрөлүш керек” деген сөз айтылып ка-
лат. Менин оюмча, бул туура эмес.  Ал-
бетте, талант болуш керек, бирок аны 
билим менен дагы да өркүндөтсө бо-
лот. Өзгөчө, азыркы доордо журнали-
стика боюнча мыкты билим албай ту-
руп, кайсы бир чет тилде мыкты сүйлөй 
албай туруп бул кесипте ийгилик жара-
туу өтө татаал. Журналистикада ар бир 
баскычты бир-бирден басып өтүү керек. 
Жетишээрлик деңгээлдеги тажрыйба, 
ага кошумча тубаса талант менен, ырас, 
бул баскычтарды басып өтүү алда канча 
тез болот. Тажрыйба, албетте, билим ар-
кылуу гана ишке ашат. Журналистика-
да жалгыз гана таланттын болушу же-
тиштүү эмес”, деди. 
“Изденбей, журналист болуу мүмкүн 
эмес”
Биздин жашообузга технологиянын ки-
риши менен башка бардык тармактарда 
болгондой эле журналистика кесибин-
де да өзгөрүүлөр болбой койгон жок. 
Бул абалдын кесипке кандай таасир 
эткени тууралуу да ар кандай пикир-
лер жок эмес. Кесипкөй журналист До-
нат технологиялык өнүгүлөрдүн жур-
налисттик кесипке тийгизген өтө чоң 
терс таасирлери бар экендигин кол-
дойт. «Мисалы, мурдакы убактарда ау-
дио жазып алуучу каражаттар жок бол-
гон. Журналист кабар жазуу үчүн окуя 
болгон жерге барып изилдеген, изден-
ген. Ошентип, ал темада маалыматка 
ээ болгон жана кабар даярдап чыгар-
ган. Аудио жазып алуучу каражаттар-
дын жашообузга келүүсү менен сүйлөп 
жаткан кишинин оозуна диктофонду 
кармап, жаздырып алып, кабар даярдоо 
мүмкүнчүлүгү жаралды. Ал эми жаңы 
маалыматтык технологиялар жана ин-
тернеттин жашообузга кириши журна-
листика тармагында өтө жакшы эмес 
натыйжасын берди десек болот. Ком-
пьютердин маңдайында отуруп алып 
эле, тыяктан-быяктан маалыматтар-
ды алып, кабар кылып жазып чыга тур-
ган болушту. А чын-чынына келгенде, 
бул деген журналисттик иш эмес.  Бул 
абал колуна блокнот кармаган, мойну-
на камераны илген жана кабардын ар-

Кесипкөй журналист 
Явуз Донат менен 

журналистика 
тууралуу учкай кеп

Атайын «Манас» окурмандары үчүн…

касынан чуркаган журналист профи-
лин жок кылды. Анын ордуна “Журна-
листтик иликтөө” деген түшүнүк алып 
келди. Бул кандай кызык абал; эгер из-
денүү жок болсо, анда журналисттик 
кесип тууралуу сөз айтуу да мүмкүн 
эмес».

“Полифония маалымат булгануучулук-
ка себеп болбошу керек”
Кесипкөй журналист Донат техноло-
гиялык өзгөрүүлөрдүн бир эле кесип-
ке эмес, окурман чөйрөсүнө да өзгөчө 
терс таасир тийгизгенине көңүл бу-
рат: «Технология жараткан дагы бир 
түшүнүк «онлайн журналистика» бо-
луп саналат. Бул жерде кесиби боюн-
ча иштеген адамдардын ишин жеңил-
деткени менен, окурмандын ишин та-
таалдаштырды. Бул абалды абдан жак-
шы сүрөттөгөн бир анекдот бар: Конья 
шаарында бири-бирине жакын аралы-
кта үч мечит жайгашкан. Бирөөсүнүн 
аты Капы Жамии, калган экөөнүн атта-
ры азыр эсимде жок. Коньялыктар мын-
дай дешет: эртең мененки намазда мен 
Капы Жамииде калп айттым эле. Экин-
чи мечитте түшкү намазда ошол мен ай-

ткан калпты башкалардан уктум. Андан 
кийинки мечитте кечки намазда ошол 
айтылган жалганга мен да ишендим. 
Азыркы учурда интернет дүйнөсүндөгү 
полифония мына ушуга окшойт.  Ошон-
дуктан туура кабар алуу үчүн окурман 
дагы да көп изденүүсү керек болуп кал-
ды».

«Журналисттин милдети иштеп 
жаткан мекеменин кызыкчылыгын кор-
гоо эмес, так маалыматка жетүү болуп 
саналат» 
«Чын-чынына келгенде журналист-
тер үчүн бардык нерсе жаңылык. Ан-
чалык жасалгалоонун, көбүртүп-жабы-
ртуунун кереги жок. Чыныгы журна-
листтик иш кесиптик этиканы сакта-
ган жана коомдун кызыкчылыгы үчүн 
иштеген иш болушу керек. Биздин өл-
көдө гезиттер жана телеканалдардын 
саны менен кимге таандык экендиги 
айкын көрүнүп турат. Мындай караган-
да анчалык деле өзгөчөлүк жок. Ошол 
себептен журналист бул мекемелер-
дин бирин тандабаса да башкасын тан-
дашы мүмкүн. Бирок мындан кийинки 
иш процессинде журналист өзү иште-

ген мекеменин идеологиясына карата 
иштеп бийликти же кайсы бир органды 
жөн эле куру сындай берүүсүнө эч кан-
дай кажет жок. Бул жагдай айрыкча са-
ясий кабарларды жазууда олуттуу көй-
гөйгө айланып кетиши мүмкүн. Түркия-
да болобу же дүйнөнүн башка жеринде 
болобу эч бир саясий лидердин жаса-
ган иштери толугу менен туура же то-
лугу менен туура эмес болушу мүмкүн 
эмес. Тууралары да ошондой эле туура 
эмес жактары да бар. Журналист туу-
раны да, катаны да айта билиши керек. 
Бирок туураны айтканда  кошоматчы-
лык кылбастан, катаны айтканда адам-
ды  жарга такабастан айтышы керек».
«Журналистика узун марафон сыяк-
туу»
Явуз Донат Түркияда акыркы учурлар-
да көп талкуу жараткан сөз эркиндигин 
тууралуу өз ой-пикирлерин төмөнкүчө 
билдирди: “Көз-карандысыздык тема-
сы журналистика тармагында көп тал-
кууланган темалардын бири болуп са-
налат. Биздин өлкөдө да бул тема көп 
учурда талкууга алынат. Бирок бул про-
цессте эске ала турган бир нерсе бар: 
журналисттик иш узак мөөнөттүү иш, 
ал узун марафон сыяктуу. Ушул себеп-
тен бул маселени талкуулаганда жа-
шап жаткан мезгилди эске алып эмес, 
ошол мезгилдин динамикаларын эске 
алып талкуулоо зарыл. Ошенткенде 
гана азыркы мезгилден да оор маселе-
лердин жаралгандыгын жана канчалык 
оор болгондугуна карабастан, чечил-
гендигин аңдай алабыз. Бул нерсеге эч 
ким күмөн санабасын».
«Кыргыз-Түрк «Манас» университети – 
прогрессивдүү университет»
Кесипкөй журналист Явуз Донат Кыр-
гызстан жана «Манас» университети 
тууралуу төмөндөгүдөй ойлору менен 
бөлүштү: «Кыргызстан Борбор Азияда-
гы өнүгүп келе жаткан өлкө болуп са-
налат. Түркияга да маданий жактан аб-
дан жакын. Атүгүл, бул жакындыкты 
биз сүйлөгөн тилден да байкоого болот. 
Мен бул жерден иш сапарым учурун-
да көп жолу түрк сөздөрүн уктум. Бул 
мени абдан кубантты. Кыргызстан ме-
нен Түркиянын жакындыгы аябай сезил-
ди. Түркиянын бул чөлкөмдөн, бул чөл-
көмдөрдүн Түркиядан бөлүнүп калуусу 
такыр мүмкүн эмес. Түркия 699 милли-
он долларлык 70 долбоор менен бул ай-
макта өзүнүн бар экендигин көрсөтүп 
жатат. Бирок бул долбоорлордун абдан 
маанилүүсү албетте, Кыргыз-Түрк «Ма-
нас» университети болуп саналат. «Ма-
нас» университети Түрк Дүйнөсүнүн 
билим берүүдөгү уюл жылдызы, ма-
даний жакындыгыбыздын, руханий 
жакындыгыбыздын алтын көпүрөсү бо-
луп эсептелет. Мен бүгүн «Манас» уни-
верситетине келгенде дайыма алдыга 
гана умтулган, прогрессивдүү универ-
ситетти көрдүм. Учурда жашоонун агы-
мы менен бирге алдыга умтулган,  про-
грессивдүү ЖОЖдор гана ийгиликтүү 
бүтүрүүчүлөрдү бере алат. Бул тема-
га байланыштуу, өзгөчө Коммуникация 
факультетинин студенттерге багыттал-
ган изилдөөлөрү, практикалык гезити, 
фотостудиялар, телестудиялар адис 
катары көңүлүмдү өзүнө бурду. Берил-
ген ушул мүмкүнчүлүктөн болушунча 
пайдаланган студенттердин бүтүргөн-
дөн кийин да өз тармагында эч кандай 
маселеге туш келбешине ишенимим 
зор».
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аркылуу чагылдырган 
тери кол өнөрчүлүгү 

Кыялый дүйнөсүн 

Руслан Калиев 

Учурда ааламдашкан дүйнөдө ар бир 
эл улуттук маданиятын жоготуу 
коркунучун башынан кечирүүдө. 
Ушундай шартта кыргыз элинин 
улуттук маданиятын сактоонун 
бир жолу кол өнөрчүлүк өнөрү ар-
кылуу баратат десек болот. Ан-
дай улуттук өнөрдүн бири – тери 
иштеткен кол өнөрчүлүгү.  Ушу 
күндө териден жасалган кийим-ке-
челер, бут кийимдер, кол баштык-
тар менен сувенир буюм-тайымдар 
Кыргызстанды башка элдерге таа-
нытып жатат. Ошондой  тери ме-
нен иштеген кол өнөрчү Руслан Ка-
лиев 20 жылдан бери кыял-чабытын 
тери буюм-тайымдарга  түшүрүп, 
жергиликтүү элдин, алтургай, чет 
элдик туристтердин да кызыгуу-

сун жаратып келатат. 

Руслан Калиев 20 жылдан бери 
Кыргызстанда тери иштетүү көр-
көм кол өнөрчүлүгү менен алек-
тенет. Бала кезинде сүрөткө бол-
гон кызыгуусун байкаган ата-эне-
си менен мугалимдери аны атай-
ын сүрөт мектебине жиберишет. 
“Бала кезимде сүрөт тартканды 
абдан жакшы көрчүмүн. Мүмкүн-
чүлүк болуп калса эле сүрөт тар-
тып же бирдеме чиймелеп калчу-
мун. Мектепте дубал гезиттерин 
да мен жасап жүрдүм. Муну му-
галимдерим, ата-энем байкашып, 
билимин тереңдетсин деп, мени 
атайын окууга жиберишти. Ал 
жактан тери менен иштегенди да 
өздөштүрүп алдым”. 
 “Сүрөт тартуу менен жан бага 
албайсың”
Бала кезинде белгилүү сүрөт-
чү болууну самаган Р.Калиев тери 
ашатып, андан жасалган кооз 
буюм-тайымга өз кыял-чабы-
тын түшүрүп, аларын сатып, кол 
өнөрчүлүгү менен бүгүнкү күн-
дө үй-бүлөсүн багып келет. “Тери 
иштетүү өнөрүн мага мугалимим 
Ишен Чаланов үйрөткөн. Ал бул 
тармакта атактуу чебер. Мага бул 
кесиптин ийне-жибине чейин үй-
рөттү. Окуумду бүткөн соң, мен да 
бул өнөргө баш-отум менен кирип 
кеттим. Ошентип, сүрөтчү болом 
деген кыялым менен тиричилик-
ке каражат таап берген тери өнөрү 
менен айкалыштырып алдым. Ти-
лекке каршы, сүрөтчү болуп, азыр 
үй-бүлөңдү бага албайсың. Ал эми 
тери иштетүү кол өнөрчүлүгү ме-
нен пайда тапса болот. Бирок, бош  
боло калсам эле чиймелеп, дагы 
деле сүрөт тартып калам”. 
Р.Калиев ашатылган терини ко-
оздоо жагынан алдына эч ким-
ди салбайт. Өз ишин мыкты бил-

ген уста. Албетте, ал мындай чебер-
чиликке оңой-олтоң эле жете койгон 
эмес. Турмушта далай кыйынчылы-
ктар баштан өткөн. “Мектепти жаңы 
бүткөм кезим. Башка досторум сыя-
ктуу эле иш издеп таманым тешил-
ди. Иш таба албаган курбалдашта-
рым аскерге жөнөп кетишти. Ал кез-
де тери өнөрү да, андан жасалган 
буюм-тайым да анчалык баркталчу 
эмес. Мен сүрөт өнөрү окуу жайын-
да мугалим болуп иштеп калдым. Үч 
жылдай иштеп, акыры “Кыял” улуттук 
өнөр борборунда тери иштетип, ан-
дан кооз буюм-тайым жасоого өттүм”. 
Цехтеги үч күн, үч түн
Көз жоосун алган тери буюмдарына 
Руслан Калиев өзүнүн жан дүйнөсүн-
дөгү ой-сезимдерин, кыял-чабы-
тын чагылдырат. Устаты Ишен Чала-
нов менен байланышын үзбөй, пикир 
алышып, кеп-кеңешин угуп, жасаган 
эмгектерин да көрсөтүп турат. Ша-
кирти жасаган эмгектердин баары 
эле кыраакы устатка оңой менен жага 
бербейт. Керек учурда Ишен агайы 
катуу сындан өткөрүп, мүчүлүштөрүн 
көрсөтүп турат. Руслан устатынын ка-
туу сынына арданбайт, анын ар бир 
кеп-кеңеш өсүүгө, өнүгүүгө жол ачат 
дейт ал. Кол өнөрчү өзүнүн устат ка-
тары шакирт тарбиялай албай жатка-
нына өкүнөт. “Тери менен иштегенди 
үйрөнөт элем деп келгендер көп эле 
болот. Бирок иштин оор экенин көр-
гөндөн кийин, ошол бойдон жоло-
бой качып кетишет. Мен өзүм баш-а-
ягы он кишиге үйрөттүм. Бул аз да, 
өнөрүмдү дагы көп кишиге үйрөтсөм 
жакшы болмок”. 
Ар иштин өзүнө жараша кыйынчы-
лыктары болот эмеспи. Русландын 
да сүйгөн ишинде оорчулуктар кез-
дешкен учурлар болот. “Кээде кардар 
атайын тапшырык берет. Анан кайра 
жасалган буюмду алаарга келгенде 
“жаккан жок” деп басып кеткен учур-
лар болот. Бирок, жасаган иш үчүн 

ашыгы менен төлөгөн кардарлар да 
бар. Мунун баары мен үчүн сабак. 
Ишимди жакшы көргөндүгүм үчүнбү, 
анын терс тараптары көп деле билин-
бейт”. Кээде ишке берилип, устака-
намдан чыкпай калган күндөр болот. 
Бир жолу үч күн, үч түн иштен чыкпай 
иштегем дейт уста. Анткен менен бул 
иш дайыма эле киреше алып келе 
бербейт. “Орто Азияда тери кол өнөр-
чүлүгү жакшы өнүгүп жатат. Башка 
коңшу мамлекеттерге салыштырма-
луу айрыкча бизде деңгээли жакшы. 
Айрым кесиптештерим чет жерге ба-
рып тажрыйба топтоп, иштеп келип 
атышат. Өзгөчө Казакстанга барган-
дар көп. Себеби, ал жерде тери менен 
көркөм иштеген кол өнөрчүлөр аз. 
Мага да бир нече жолу сунуш түшкөн. 
Барганым жок, өз жеримде эле иште-
гим келди”. 
 “Мени жубайым дагы түшүнбөйт”
Руслан Калиев үй-бүлөлүү, үч баласы 
бар. Андыктан, кээде үй-бүлөнү ба-
гуу үчүн тери иштетүү кол өнөрчүлү-
гүнүн чыгармачылык жагы менен ка-
тар коммерциялык  жактарын да ой-
лонууга туура келет. Бирок устанын 
көз карашында бул убактылуу гана 
нерсе, чыгармачылык – бул искус-
ство, ал кылдат эмгекти, сабырдуу-
лукту, эргүүнү талап кылган нерсе. 
Ошондуктан ага өзгөчө аздектеген 

мамиле керек. Тилекке каршы, ан-
дай мамиле азыр жасалбай жа-
тат дейт Р.Калиев. “Башкалар тү-
гүл, мени жубайым да түшүнбөйт. 
Ал математика мугалими, чыгар-
мачыл эмес, рационалдык мүнөздө 
ойлонгон киши. Ушундан улам го, 
3-4 күн эмгегим кеткен иштин ба-
асын дайыма эле түшүнө бербейт. 
Искусствону жаратуу үчүн күн-түн 
дебей иштеш керек. Жаратуунун 
табияты башкача болот”. 
Чыныгы өнөр адамдары өздөрү жа-
раткан эмгектерине автографта-
рын калтырышат, ал эмгектер баш-
калардыкынан айрымаланып ту-
рат, баалуу да болот. Балким, сиз-
дин үйүңүздө да кыргыз жеринин 
боз кырлары, адыр-адыр тоолору, 
белгилүү инсандары жана башка 
маданий баалуулуктары чагылды-
рылган ошондой эмгектер көрк бе-
рип тургандыр.   

Кабар: Алтынбек Айбек уулу
Фото: Касым Догуш Кылыч
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Бир тил кантип өлөт?

Тил, тыбыштардын курамынан турган байланы-
шуунун бир түрү. Тилдин маанилүү кылган, кайсы 
бир тилде сүйлөгөн адамдардын арасындагы ор-
ток баалуулуктар системасы жана бул системага 
киргизилген маанилер. Бул система коомдо бирге 
колдонулган бир маани, жандуу организм. Анды-
ктан, тилдин башка жандуу организмдер сыяктуу 
мерчемдүү өмүрү болгон сыяктуу эле өлүмү бар. 
Кайсы бир тил колдонуудан чыккан учурда ал тил 
өлдү дегенди билдирет. Мындай кырдаал үч дең-
гээлде ишке ашырылат: коомдо адамдардын ба-
сымдуу бөлүгү сүйлөгөн популярдуу бир тилдин 
болуусу, кош  тилдүүлүк өкүм сүргөндө алгачкы 
тил күчүн жоготуп, колдонуудан чыгуусу мүмкүн. 

Тилдерди өлтүргөн тилдер

Учурда дүйнөдө англис, испан, кытай жана арап 
тилдери күчтүү тилдер катары саналып, эң көп 
колдонулгандардын арасында турат. Бирок мын-
дай тилдер башка жергиликтүү тилдердин 
өлүмүнө себепкер болуп жатат. Мындан улам, 
аларды тилдерди өлтүрүүчү катары сыпаттаган 
Кыргыз-Түрк Манас университетинин Түркология 
бөлүмүнүн окутуучусу Проф.Др. Мехмет Айдын 
мына буларга токтолду: “Азыркы учурда Америка 
континентинде англис, португал жана испан тили 
баштаган жети тилде гана сүйлөшөт. Мурда жер-
гиликтүү тилдер кошулуп бир канча тил түрдүүлү-
гү бар эле. Континенттеги саясий, экономикалык 
жана маданий гегемония жергиликтүү тилдердин 
өлүмүнө себепчи болду. Мындай кырдаалды Азия 
жана Европадан да байкоого болот. Орто Азия-
да түрк тилдеринин үстүнөн орус тили үстөмдүк 
кылып келет. Мунун айынан учурда карай, долган 
жана Түштүк Сибирь тилдери жоголгону турат. 
Кытайдын түштүк-чыгышында фу-йү кыргызча-
сы, Таймыр жарым аралындагы долган тили, Иран-
дагы кашгай жана башка тилдердин жашоо үчүн 
жан үрөп жаткандыгын көрүп жатабыз. Европада 
дагы абал ушундай. Мисалы, Литвадагы карай ди-
алектиси сүйлөнбөй жоголду. 

Англис тили өлбөйт

Учурда жер жүзүндө эң бир популярдуу тилдер-
дин көч башында турганы – англис тили. Баш аягы 
508 миллион адам бул тилде сүйлөйт. Англисченин 
мынчалык күчтүү жана кеңири таралганын бир се-

беби эне тили англис тили болгон өлкөлөрдүн са-
ясий жана экономикалык бийлиги менен байла-
ныштырган Проф.Др. Айдын мына буларга токтол-
ду: “Дүйнөгө кеңири тараган тилдердин өзгөрүүсү 
ал тилде сүйлөгөн мамлекеттердин экономика-
лык жана саясий күчү менен түз байланышта. Бул 
күчтүн өзгөрүүсүнө жараша тилинин колдонуусу 
да өзгөрөт. Мисалы, Советтик Союзу тарагандан 
кийин орус тилинин дүйнөдөгү орду арткы орун-
дарга жылды. Франция мурдагы күчүнөн ажыра-
ган соң, француз тилинин күчү да тая түшкөнүн 
байкоого болот. Бирок англис тилинин абалы баш-
ка. Англисчени күчтүү жана популярдуу кылган 
АКШ жана Англия өлкөлөрүнүн күчү болгонуна 
карабастан, учурда англис тили алардын контро-
лунан чыгып, ааламдын тилине айланды. Андык-
тан, аталган мамлекеттер жоголуп кетсе дагы, ан-
глис тили өлөт деп айта албайбыз”.

Кош тилдүүлүк курамы

Эки тилдүүлүк бир күчтүү тилдин бар болушу ме-
нен ортого чыгат. Мындай учурда адамдар эски 
тилин билсе дагы, жаңы тилде көбүрөөк сүйлөй 
башташат. Бир аз убакыт өткөн соң эски тилдин 
ордун жаңы тил басып алат. Айрыкча бир канча 
маданий байланышы бар жана эки тилдүү коом-
чулукта ата-эне балдарын күчтүү тилди үйрөтүү 
аракети эне тилдин жок бара-бара жок болуусуна 
алып келет. Эки тилде бирдей билген адамдар да 
убакыттын өтүшү менен эне тилин унутуп, күчтүү 
тилди колдонуп баштайт. Мындай кырдаал коом-
чулукта эрктүү, күчтүү тилди үйрөнүүгө түрткү 
берүүдө. Популярдуу тилдерди үйрөнүү ааламда-
шуу заманында инсан үчүн артыкчылык бергени-
не карабастан, эне тилинин жоголуу процессине 
олуттуу таасирин тийгизүүдө.

Тил түрдүүлүгү азаюуда

Юнеско баштаган бир нече уюмдар, тилчилер тил-
дердин өлүмүнө кабатырланып, бул темада бир 
катар изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Буга карабастан, 
мындай кырдаалды коркунуч катары кабыл ал-
баган тилчилер да четтен чыгат. Бул тууралуу 
Проф.Др. Айдын : “Айрым тилчилер “тил-
дин өлүмү” термининин ордуна “тилдин 
өзгөрүүсү” сөзүн колдонууну эп көрөт. 
Алардын пикиринде, тил убакытка 
жараша өзгөрүүгө учурайт. Мын-
дан улам, эне тилдердин жо-
голушу, алардын ордуна баш-
ка тилдердин келүүсү өз-
гөрүүгө дуушар болду 
дегенди гана билдирет.
Тилдердин өлүмүнө 
кабатырлангандар-
дын арасында абал 
башкача. Бир 
тилдин өлүүсү 
с ө з д ө р д ү н 
ө л ү м ү 

гана эмес, бир жашоо образынын жоголушу, тил 
аркылуу ишке ашырылган маданий байлыктын 
өлүүсү, жүз жылдык эмгектин текке кетиши деген-
дикке жатат. Ошондуктан, бир тилдин өлүмү тра-
гедиялуу окуя. Тилдердин өлүмү менен бирге көп 
түрдүүлүктүн азаюсуна басым жасаган Проф.Др. 
Айдын алдын ала кандай чаралар көрүлүшү ке-
ректигин айта кетти: “Бир тилди сактоонун эң ма-
анилүү жолу – ал тилде билим берүү. Тилди или-
мий тилге айландырып, ал тилде илимий иштер-
ди жазып, чыгармаларды жаратып келечек муунга 
тапшыруу. Бирок ал үчүн коомчулукта эне тилин 
үйрөнүүгө, сүйлөөгө жана бул тилде чыгармалар-
ды жаратууга колдоо болушу кажет.”

Профе. Др. Айдын, бир тилдеги сөздөрдүн 
колдонуудан чыгуусу же чет тилден жаңы 
сөздөрдүн кириши ал тилдин өлүмүнө кедергисин 
тийгизбейт: “Окшош сөздөр менен сүйлөө 
тилди жоготууга дуушар кылбайт, аны жөн гана 
жакырдантат. Бир тилдин жашоосун аны эне 
тили катары кабылдаган адамдардын саны жана 
жашына жараша билүүгө болот. Эгер тил жашы 
улгайгандардын арасында гана сүйлөнсү, анда ал 
тилдин өлүмү жакын.”

Дүйнөдө кайсы бир белгилүү тилдер кеңири 
кулачын жайса, башка жергиликтүү тилдер 
колдонуудан чыгууда. Жоголгон ар бир тил жер 
жүзүндөгү ар түрдүүлүктүү жараткан кайсы бир 
маданияттын жок болуусу менен барабар. Дүйнө 
мурастарынын коргоочуларынын бири болгон 
ЮНЕСКО уюму аталган көйгөйгө адамзаттын 
көңүлүн буруу максатында 2000-жылдан баштап 
21-февраль күнүн Эл аралык Эне Тил күнү деп 
жарыялаган.

Юнеско тарабынан 
жүргүзүлгөн изилдөөлөргө 

ылайык, учурда алты миңден 
ашык тил бар. Бирок ар бир эки 

аптада бирден тил жоголуп, 
колдонуудан чыгып турат экен. 
2050-жылы эл аралык деңгээлде 

өнүккөн айрым тилдерден 
тышкары тилдердин 90%  жок 

болору айтылып келет. 

Кабар: Перизат Курманбекова

Манас гезити
январь’18
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8 бир тууган, 6 атаандаш
Көп бүлөлүү үй-бүлөдөй болуп, Таште-
кеевдердин үйүнөн чуру-чуу чыкканын 
эч укпайсың. Бир гана демин ичине ка-
тып, ойго баткан оюнчулардын тынчты-
гын бузган гана оюндан улам кыйкыр-
ган үндөр угулушу мүмкүн. 6 атаандашы 
бар 8 бир тууган чемпионатка аттанар-
дан мурун үйдө даярдык көрүшөт. Мын-
дан улам үйдө такай шахмат турнилери 
болуп турат. Мындай үй турнирлери бал-
дардын ийгилигине оң таасирин тийги-
зерин айтып өткөн Таштекеев: “Бир айда 
эки жолу шахмат турнирин өткөрүп ту-
рабыз. Жубайым экөөбүз жеңген бала-
бызга “Үй-бүлө чемпиону” деген наам 
менен бирге белек беребиз. Ал чемпи-
он эки жума бою аталган наамды алып 
жүрөт. Мындай чөйрөдө чыныгы таймаш 
байкалат. Мындай үйдөгү атаандаштык 
алардын мындан да жакшы ойноп ийги-
ликтүү болушуна шарт түзөт. Айрыкча, 
карап отурган кичинекей бир тууганда-
ры үчүн жакшы үлгү” деди. 
Оюндун ордуна спорт жана искусство
Таштакеевдердин үйүндө шыр окуу жана 
комузда ойноо боюнча да жарыштар өт-
көрүлүп турат. Балдар окуудан кий-
ин чет тил курстарына барышат. Калган 
убактысында дзюдо менен алектени-
шет. Мындай жашоо ритминде балдар-
дын оюн ойноого убактылары жок бо-
лот.Бирок бул кырдал боюнча атасынын 
же балдарынын кейигенин көрбөйсүң. 
Съездбек Таштекеев үчүн маанилүү нер-
се туурасын тандап алуу. “Мен балдарым 
туура нерсени тандады деп ойлойм. Чы-
нында, шахмат да, дзюдо да оюндун бир 
түрү. Шахмат акылдын оюну болсо, дзю-
до дене оюну. Балдарым оюн ойноонун 
ордуна шахмат ойноп, дзюдого барышат. 
Бул оюндардан тажаганда комуз, пиани-
нодо кол ойното калышат. Музыка менен 
эс алышат”.

Съездбек Таштекеев 4 уул, 4 кыздын атасы. Балдарынын алтоосу Орто Азия жана Кыргызстанда уюштурулган улуттук 
жана эл аралык шахмат турнирлеринин эң белгилүү ысымдары. Үй-бүлөнүн улуусу Арзыбек 17 жашында эл аралык 
чемпионаттар менен бирге Президенттик кубоктун дагы ээси болгон. Ал эми 13 жашындагы Руслан шахмат боюнча 
үч жолу Азиянын, сегиз жолу Кыргыз Республикасынын чемпиону болуп “Спорт мырзасы” наамын алган.  Үй-бүлөнүн “эң 
жөндөмдүүсү” үчүнчү уулу Алмаз Азия чемпионатында 3-орунга ээ болгон. Кыргызстанда болсо 5 чемпиондугу бар. Назира 
байкелеринен кийинки төртүнчүсү улуттук чемпионаттарда даражасы бар. Ал эми бул үй-бүлөнүн “эмгекчили” – Айжан. 
Ал беш жашында эле Азия чемпионатында экинчи орунга ээ болду. Кыргызстанда өткөрүлгөн балдар арасындагы мелдеште 
бириничиликти алган. Нурсултан чемпиондордун алтынчысы. Ысык-Көлдө өткөрүлгөн “Ысык-Көл-2017” турниринде беш 
жаштагы балдар категориясында чемпион болгон. Ал эми үй-бүлөнүн кенжетайлары Аида 3 жашта болсо, Анара 1,5 жашта. 
Кичинекей болгондоруна карабай, бул экөө да азыртадан баштап шахмат ойноп, чемпиондукка даярданып жатышат.
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Баатыр ата, 
чемпион балдар

Кабар: Адинай Курманова
Фото: Касым Догуш Кылыч

Балдардын биринчи мугалими
Таштакеевдердин үй-бүлөсүндөгү чем-
пиондук кокустан келген ийгилик эмес. 
Көп убакытка созулган, дисциплина 
жана эмгектин жыйынтыгы. Үй-бүлөдө 
бул процессти башкарган үй-бүлөнүн 
атасы Съездбек Таштекеев – балдары-
нын ийгилиги үчүн бардыгына даяр ата. 
Күндүз мамлекеттик иште, түндөсү так-
си айдап акча табат. Тапкан акчасы үй-
бүлөүнө араң жетет. Ашкан акчасын бал-
дарынын курстары жана турнирлерине 
сарптайт. Кичинесинен кызыккан шах-
мат оюнуна балдарын да кызыктыра ал-
ган. Тун уулу 7 жашында, кичинекейлери 
3, кызы 4 жашта болгондо шахмат ойной 
баштаган. Балдарынын шахмат өнөрүнө 
багытташынын себебин мындайча ба-
яндады: “Балдарыма шахматты логика-
сы жакшы өнүгүп, туура ойлонсун де-
ген максатта үйрөткөм. Карасам, аларга 
шахмат ойноо жакты, бара-бара профес-
сионал боло баштадык. Бирок азыркы 
учурга келгенге чейин көп нерседен өт-
түк. Көп эмгек жана дисциплинаны та-
лап кылды. Күндө аз эле дегенде 2 саат 
шахмат ойнойбуз. Дүйнө чемпиондору-
нун таржымалын, окуяларын окуйбуз. 
Аларды ар кыл шахмат клубдарына алып 
барып турам”.   
“Балдарым үчүн баарына туруштук бе-
рем”
Үй-бүлө атасы С.Таштакеевдин балдарын 
чемпиондукка жеткирүүсү оңой болгон 
жок. Жашоонун кыйынчылыктарына туш 
келген учурлар көп эле болот. Бирок ата 
балдарынын ийгилиги үчүн баарына кай-
ыл. Башынан өткөн ошондой окуялардын 
бирин ал көзүнө жаш алып эскерип өттү: 
“Эки жыл мурда Ысык-Көлдө 10 күн боло 
турган эл аралык турнир болмок. Балда-
рым да ошол жерде болушу керек болчу. 
Бирок менин 8 киши үчүн 10 күнгө эмес, 
1 күнгө жетерлик да каражатым жок эле. 

Бирок балдарымдын шагы сынбасын деп 
унаабызга бензин куюп жолго чыктык. 
Арзанга кала турган жер таптык. Турнир 
боюнча такси айдап акча таап жаттым. 
Турнир бүткөн соң, балдарымдын баары 
өз категорияларында чемпион болушту. 
Тун уулум 25 миң, башкалары 20 миң 
жана 10 миң утуп алышты. Акчабыз жок 
деп турнирге катышпай койсок болмок. 
Бирок балдарымды капа кылгым келген 
жок. Мен алар үчүн алдыма чыккан ар 
бир кыйынчылыкка туруштук берем”.  
Аталар чарчабайт
Ата болуп балдары үчүн кылган курман-
дыктары, аракеттеринен чарчабай, кай-
ра тескерисинче, алардын ийгилиги ага 
дем берип турарын айтат С.Таштекеев: 
“Балдарыбыз үйрөнүүгө дилгир. Ийги-
ликке жеткирген да ушул сапат. Балда-
рыбыз үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз 
менен колдоого аракеттенебиз. Эч унут-
пайм. 92 курама команда катышкан Сочи 

Эл аралык шахмат мелдешинде 4 ба-
лам бир топ болуп катышышкан. Бизге 
убакыт келгенде катышкан төртөөнүн 
тең фамилиясы Съездбеков деп чыкты. 
Албетте, баары абдан таң калышты. Мени 
куттукташып, ийгилик сырын сурашты. 
Ошол учурдагы сезимдеримди сөз ме-
нен жеткире албайм. Уйкусуз, чарчаган 
күндөрдөн дайын жок. Бир гана тактада 
жазылган аттарды көргөндөгү сыймык-
тануум, кубанычым гана эсте калды”.  
“Съездбековдордун шахмат мектеби”
Съездбек Таштекеев балдарынын би-
ринин артынан экинчиси коштогон 
жеңиштеринен улам шахмат мектебин 
ачууга бел байлайт. Үйүнүн короосу-
на боз үй тигип, ага “Съездбековдордун 
шахмат мектеби” деген ат берген. Ал: 
“Чынында мурда да шахмат мектебин 
ачып көргөм. Ал үчүн бир кеңсе ижара-
га алгам. Бирок ижара акысы көп бол-
гондуктан, жабууга аргасыз болгом. Ал 
эми боз үйдүн ичинде ачуу жакшы идея 
болду. Балдар кеңсенин ичинде эмес, 
боз үйдүн ичин көбүрөөк жактырышты.” 
“Съездбековдордун шахмат мектебин-
де” тарбияланган окуучулар азыртадан 
ар кыл турнирлерде жеңишке ээ болуп 
жүрүшөт. Ал эми Съездбек өлкө айма-
гында башка дагы мектептерди ачып, 
чемпиондорду тарбиялоого максат коюп 
жаткан чагы.
Балдарга маани берүү керек
Съездбек Таштекеев чемпион балдар-
ды тарбиялоонун сырын балдарга бол-
гон мамилесин жана аларга маани берүү 
менен байланыштырат. Балдарды тарби-
ялоодо чектөө, тыюулардын ордуна ка-
алоолорун өстүрүү керектигин айтат: 
“Менимче, балдарды тарбиялоодо эң 

манилүүсү алар менен дос боло билүү, 
аларга маани берүү. Бир нерсе кыларда 
алардын пикири менен эсептешип, жаш 
өзгөчөлүгүнө жараша жоопкерчилик-
терди берем. Кээде менин башыма кел-
беген жаңы пикир, идеяларды айтышат. 
Бул иште жөндөмдүүлүк да мааниге ээ. 
Албетте, чечкиндүүлүк менен талыкпас 
эмгек керек” деди.
Чемпиондордун үй-бүлөсүнүн энеси да 
үйдөгү абалга курсант. “Съездбек сы-
мал жолдошум болгондугу үчүн өтө 
бактылуумун. Эң мыкты жар, эң сонун 
ата. Балдарын кандай жакшы караса, үй 
иштеринде да мага жардам берет. Бал-
дарымдын ийгилигинин куруучусу ал. 
Жолдошум жана балдарым менен абдан 
сыймыктанам” дейт бактылуу эне. 
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Токон Казакбаев-
дин өмүр баянына 

кызыга турган болсок, 
башында баары башка-

лардыкындай эле турмуш 
болгон дейт. Балалык мезги-

ли карапайым турмушта өтөт, ал 
эми жаштык урагында бир катар 
ийгиликтерге жетишет. Советтик 
Армияда аскердик кызматын өтөйт. 
Ал тургай, аскердик кызматын өтөп 
жүргөн жылдары аскердик наам 
алууга да жетишет. Ал учурду өзү 
мындайча эскерет: «Бир күнү ко-
мандир болуп кызмат өтөп жүргөн-
дө 20 аскер менен тоонун башында 
адашып калып калдык. Кыш. Теге-
рек аппак кар. Суук. Тамак-ашыбыз 
жок. Ал күнү ошол жерден жолду 
таап чыгып кетпесек, өлүп калышы-
быз толук мүмкүн эле. 20 адамдын 
өмүрү үчүн менин мойнума жүк-
төлгөн болчу. Бактыбызга жара-
ша, ал жерден аман-эсен кутулуп, 
аскердик пунктка жеттик. Ошон-
дон кийин мага баатыр наамын ый-
гарышты». 
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Токон Казакбаев – жашамак 
түгүл,  жанынан өтүү жүрөктүн 

үшүн алган  көрүстөндөрдүн 
арасында жашаган жашы 

75ке таяп калган киши. Ал 
өзү мунусун тумушунда көп 

адамдан көңүлү калганы 
менен түшүндүрөт. Көрүстөн 

аарсындагы чакан кепесинде 
жашап жатканын быйыл 16 
жылдын жүзү болуптур. Күн 

көрүү үчүн каражатты ушул 
кепесинде отуруп, эстелик  

таштарды жасап табат экен. 

«Турмутун кайыгы кайда 
гана алпарбайт»  

Казакбаевдин аскердеги ийги-
лиги анын кийинки жашоосунда 

да чоң таасирин тийгизет. Аскерден 
кийин ал кү органдарында иштөөнү 
чечип, узак жылдар бою милиция бо-
луп эмгектенет. Иштеп жүргөн учу-
рунда юридикалык факультетти сырт-
тан окуп бүтүрөт. Юридикалык дипло-
му менен кийин жогорку окуу жайлар-
да укук боюнча сабак да бере баштайт. 
«Баары мен ойлогондой болчу. Ошол 
убактарда мындай абалда калышым, 
ушундай шартта жашашым кимдин 
оюна келди дейсин? Айланамда көп 
адамдар бар эле. Азыр болсо, көп жыл-
дардан бери жалгыз турам. Көрсө, 
турмуш кайыгы аны кайда алпарарын 
пенде байкуш билбейт тура…»  

Т.Казакбаев жашоосунда эки жолу ни-
кеге турат. Биринчи никесинен 4 ба-
лалуу болот. Бирок бул эки никесинен 
тең бак таппаганын айтат: «Эки никем-
ден биригип 4 балалуу болдум. Балда-
рымдын экөө менен апалары каалаба-
гандыктан, эч жолукпайм. Берки эки 
балам менен анда-санда жолугуп ту-
рам. Мен ата катары өз милдетимди 
аткардым деп ойлойм. Мен бул жерге 
келгенге чейин өз үйүмдө эле жаша-
чумун. Улуу балам үй алуу үчүн жар-
дам сурап кайрылып калды. Аргасыз, 
өзүм жашаган үйдү сатып, андан түкөн 
акчаны бүт бердим. Өзүм эптеп, ижа-
рага чыгып алдым, бирок алган пенси-
ям ижара акысын төлөөгө жеткен жок. 
Ошентип, ушул жерде баш калкалоо-
го туура келди. Азыр оор шартта күн  
кечирип жатам, бирок балдарымдын 

бири да ушул абалыма кейип-кепчи-
генин көргөн жокмун. Ага деле мей-
ли, деги аман болушсучу. Оору-сырко-
одон, бөөдө кырсыктан алыс жүрүшсө 
болгону. Алардан эч нерсе деле үмүт 
кылбайм» дейт. Ошентсе да, ал ушун-
дай күнгө калганына мурдакы аялда-
рын күнөөлөйт: «Аялдан жолум болгон 
жок. Эки никемден тең бак таппадым. 
Ынтымак менен жакшы жашап кете 
алганыбыз жок». 

«Чындыгында тирүүлөрдөн коркушу-
буз керек»

Башынан өткөргөн моралдык, мате-
риалдык кыйынчылыктардан улам 
жалгыздыктын торунда камалган ка-
арманыбыз жашай турган жер ката-
ры эч кимдин акылына келбей турган 
көрүстөндөрдүн арасын тандап алга-
ны таң калтырат. Ушл тунжураган жер-
де ал  жаңы жашоосун баштайт. Алган 
жардан, боор этинен жаралган балда-
рынан таба албаган тынчтыкты ал ушул 
көрүстөндөрдүн арасындагы кепеси-
нен табат: «Акчам ижара акысына жет-
пегендиктен, өзүмө жашай турган жер 
издей баштадым дебедимби. Ошентип 
жүрүп, ушул жерди таптым. Бул жер-
дин тунжураган тынчтыгы мага жак-
ты. Кээде адамдар бул жерден кор-
кпойсуңбу деп сурашат. «Эмнеге корк-
мок элем, коркпойм» деп жооп берем. 
Өлүктөр зыян келтирбейт адамга, кай-
ра тирүү адамдардан корко турган за-
ман болду» деп жооп кайтарам. 

Анткен менен Т.Казакбаевге бул жер-
де жашоо жеңил эмес экени айкын эле 
көрүнүп турат. Анын «тирүүлөрдөн 
коркуш керек» дегениндей эле, ушул 
жерден да ал буюм-теримин уур-
даткан учурлар болуптур. «Мындай 
кулак-мурунду кескендей ээ жерге да 
келип, кылмыш жасагандарды көрүп, 
жакаңды кармайсың. Бир эмес, бир 
канча жолу ушул жаман кепеме ууру 
кирген учурлар болду. Мен бул жерде 
кыйраткан акча тапмак элем. Менде 

эмне болсун уурдай уурдагыдай... 
Тапканым курсагымды тойгузгонго 
араң жетет. Бирок ошого да кол са-
лышты. Акчамды алып эле тим бол-
со мейли го, буюмдарымды, колдон-
гон шаймандарымы да алып кети-
шиптир. Кудай ар бир адамга ыйман 
берсин деп тилеп, отуруп калдым, 
башка колумдан эмне келмек эле».  

Т.Казакбаевдин негизги тиричилик 
булагы эле көрүстөндө иштеп тап-
кан каражаты. Өлгөндөр үчүн эсте-
лик жасайт. Бул да оңой иш эмес. 
Анын колдорунун соо жери жок, 
айрым жери таш тилгенден кийин 
эми айыга баштаса, айрым жеринде 
жаңы жарааты канталап турганын 
көрдүк. Эстеликке сүрөт түшүрүү 
чоң чеберчиликти, чыгармачылык-
ты жана тажрыйбаны талап кылат. 

Кыргыздарда маркумдарга жакын-
дары сөзсүз белгисин тургузат, ай-
рымдары эстелигин койдурат. Бул 
шаманизмден калган адат. Ша-
манизмде өлгөн кишинин арбагы 
Шаманга жардам берет деп ише-
ним болгон. Ошондон улам мар-
кумду колдойт деп ишеним ме-
нен  көрүстөндөр кооздолуп кел-
ген. Эстелик, белгилер маркумдун 
аброюна жараша ар кандай баада 
коюлат. Эстеликке сүрөттү көрү-
гөн эле киши түшүрө бербейт, ага 
да шык-жөндөм керек. «Мурда бул 
ишти кылгандар өтө аз болчу. Бир 
эстеликти араң дегенде эки айда 
бүтүрчүмүн. Бул  өтө татаал жана 
оор иш. Эстеликтеги оймо-чийме-
лерди колум менен чегип жасайм. 
Ошого карабастан кардарларыма 
айткан убагына араң дегенде жасап 
үлгүрчүмүн. Бирок азыр бул ишти 
кол менен эмес аппарат менен кыл-
са болот. Бул кыйла бат жана оной 
болот. Бирок албетте аппаратта жа-
салгандар колдо жасалганга баа-
ры бир жетпейт» деп сөзүн бүтүрдү 
Т.Казакбаев. 

Кабар & Фото: 
Гулиза Урустамбек кызы
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“ММКны колдоо борборунда” 
басылды. Нускасы 2000 

2017-жылы уюштурулган сынакка жар-
нама боюнча бир канча видео катыш-
кан. Бул видеолор арасында Мехмет 
Өнендин “Калимо – жашоонун ыра-
хаты” аттуу жарнамалык эмгеги “Кре-
ативдүү видео” сыйлыгына ылайык 
деп табылды. Жеңүүчүгө коммуника-

Креативдүү видео 
категориясындагы сыйлык

Кыргыз-Түрк Манас 
университетинин 

Коммуникация 
факультетинин коом 
менен байланыш жана 

реклама бөлүмүнүн 
студенти Мехмет Өнен 

“Brand Face” аттуу 
видео платформасында 

«креативдүү видео» 
сыйлыгынын ээси болду.

Маалымат борбору

Маалымат борбору

2017-жылдын 18-20-декабрында бо-
луп өткөн V улуттук кинофорумун-
да коммуникация факультетинин ра-
дио, телевидение жана киноискус-
ство бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Аскар 
Нуракун уулунун “Кино сүйүүсү” ат-
туу фильми менен “эң мыкты тасма”, 
Нурбек Тешебай уулу “Аял жана жа-
ратылыш” аттуу анимациялык филь-
ми “эң мыкты анимация”, Ширин Ка-
ныбек кызы “Глобалдык жылуулук» 
аттуу анимациялык фильми 2-орунга,  
ал эми 3-орунга Айгерим Эсенгарие-

2017-жылдын 12-15-декабрында “Манас” 
кинотеатрында болуп өткөн эл аралык 
кинофестивалдын жетинчи жолкусунда 
КТМУ Коммуникация факультетинин ра-
дио, телефидение жана киноискусство 
бөлүмүнүн студенти Касиет Кубанычбек 
кызы “Оймок” аттуу тасмасы менен “Эң 
мыкты тасма”, Мээрим Догдурбекованын 
“Бакыт” тасмасы жюри тарабынан атай-
ын сыйлык жана Ильгиз Турсунбек уулу 
“Аңчы” аттуу фильми күйөрмандар тара-
бынан ыйгарылган сыйлык ээси болду.

Жыл сайын кыргыз элинин улуу жазуу-
чусу, түрк ааламынын алпы Чыңгыз Айт-
матовдун туулган күнүнө карата уюшту-
рулган кинофестивал эл аралык дэңгээ-
лде кино жаатында тажрыйба алмашуу 
жана маданий карым-катнашты бе-
кемдөөнү көздөп келет.

 “Үмүт” жаштар кинофорумундагы 
сыйлыктар

“Кыргызстан-кыскаметраждуу 
фильмдердин өлкөсү” кинофестивалдагы 

Коммуникациянын сыйлыктары

Кыргыз-Түрк Манас 
университетинин (КТМУ) 

коммуникация факультетинин 
студенттери “Үмүт” аттуу 
жаштар кино форумунда бир 

нече сыйлыкка ээ болушту. 

Кыргыз-Түрк Манас 
университетинин 

(КТМУ) Коммуникация 
факультетинин 

студенттери 
“Кыргызстан-

кыска метраждуу 
фильмдердин 

өлкөсү” аттуу 
кинофестивалында 

бир катар сыйлыкка 
ээ болушту.

Маалымат борбору

ва “Түш” аттуу кыска метраждуу та-
смасы жана Бегимай Шарапова “Өт-
мөк” аттуу документалдык тасмасы 
татыды. 

Иш-чара Маданият, маалымат жана 
туризм министрлигинин Кинемато-

графия департаменти тарабынан өт-
көрүлдү. Кинофорум “Ыйман, адеп 
жана маданият жылына” арналган. 
Ал улуттук, эл аралык тасмалардын 
жана улуттук анимациялык фильм-
дердин сынагынан турат.

ция факультетинин деканы Проф.,Др. 
Хамза Чакыр, коом менен байланыш 
жана реклама бөлүмүнүн башчысы 
Доц.Др. Аслы Юрдагүл жана курато-
ру Доц.жард.,Др Угур Үнал тарабынан 
250 лира акчалай сыйлык тапшырыл-
ды.


