
Кермакунова Гулзаада Калыбековнанын Озбекстан Республикасынын Бухара шаарында 
откон«Эл аралык алтын сайма жана зергерчилик» боюнча фестивалга катышкан отчету.   

Кыргызстандын атынан 2022-жылдын 21-25-май айында КАКСА фонду тарабынан 
Озбекстан Республикасынын Бухара шаарына «Эл аралык алтын сайма жана зергерчилик» 
боюнча фестивалга барып катышып келдик. 

Кыргызстандан барган ар тармактуу кол онорчулор, саймачы, шырдакчы, зергерчи жана 

дизайнерлер катышты.  Фестивалдын биринчи кунундо жарманке башталып кол 
онорчулор жасап алып келген буюмдарын сатып, ошол жерден масстер-класс коргозушту. 

Ар олкодон келгендер жергиликтуу тургундар кыдырып коруп кызыктуу болуп 
жатты.  Фестивалды дагы жакшы уюштурушуптур, мага озгочо турист полициясы абдан 

жакты. Биз кечинде жатаканабызга кетип жатып адашып калдык, даректи айтсак 
жеткирип маалымат берип коюшту.Мамлекети кол онорчулорго озгочо басым жасаары 

корунуп турду. Ар бир кол онорчунун мастерскою же болбосо чакан цехи магазини бар 
экен. Соодага озгочо басым жасап, кенедей балдарын уйротуп жатышкандары жакты. 

Элге ушунчалык сылык мамиле менен соода кылып жатканда кандай алданып калып 
атканынды унутуп калат экенсин. Экинчи куну дагы ушундай денгээлде отуп жатты. Мода 

коргозмосу Бухаранын «Эски шаарындагы» орто  кылымга тиешелуу кооз медреседе 
болуп отту. Кыргызстандын дизайнерлери дагы татыктуу катышып коргозушту.  

Мен учун 1- чет жерге чыгып жатканга аябай кызыктуу болду.  Ар бир коз ирмемди 
суротко тартып жаттым, ары кызыктуу, ары улгу ала турган командировка болду. 
Маданияты жакшы онугуптур. Канча кылым мурда курулган архитектуралык эстеликтер, 
мечит, медресе, Арк, Минареттер коз жоосун алып, ошол кылымда эле устачылык, 

дин,астрология, медицина онукконун далилдеп турат. Кечкиси жарыктандыруу , 
коопсуздук бардык шарттары менен мага озгочо туризм онуккону жакты. Минарет 

Калянда туристтердин коптугу ,Ансамбль Лави Хаузда музыка менен суунун 
шаркыраганында даамдуу тамактанганыбыз эсте калды. Шаардын тазалыгы, жолдордун 

кенендиги баардыгы асфальтталган. Баардык жерде коопсуз камера, отелдер жагымдуу 
шарттары менен кеч болуп кетсе кайда калам деп сарсанаа болбойсун. Убактыбызды 

уномдоп озбек элинин маданияты, каада салты, базар экономикасы, алакалары, табигый 
жерлери менен таанышып калганга, элдери менен мамиле тузгонго , интервью алганга 
улгуруп жаттык.   

Эн биринчи таанышканыбыз Бухаралык килемчи Улугбек Касимовдун ишканасында уй 
булосу жана мастерлери менен биргеликте иш устундо аябай копко пикир алыштык. 1975-
жылы Бухара шаарында туулуп, 1992-жылдан баштап килем токууну оздоштуруп баштаган 
экен. 2000-жылы ЮНЕСКО менен биргеликте Эшони ПИР медресесинде табигый боектор 
менен килем токуган мектеп ачкан, 2002-жылы Хоразмада ЮНЕСКО менен биргеликте 
экинчи мектебин ачкан. Коптогон наам сертификаттардын ээси уй булосу менен 
тааныштырды. 2 жылга чукул согулган килемди коруп чеберлердин чеберлигине 
суктандык. Ал килем кылым карытарын суротундо суйуу, согуш, жаратылыш  ж.б 

тушурулгонун коруп кызыгуум артты. Ал ортодо Кыргызстандан барган дизайнер 
Мирахим, Жылдыз учообузго меймандостугун коргозуп чай устундо ысыкта баарлаштык. 

Бири бирибиз менен контакт алмаштык. Килем саткан жеринен алпарган шырдактарды 
таштап кетсен сатыкка коюп коебуз дешти. Бир дорожканы 60 долларга сатып алды.  



Экинчи сапарым Матлюба апа « Бухара кол онорчулор борборунуна» бардык. Жанындагы 

чайхананда пикир алыштык. Иш устундо дагы барып коруп, биз кийизден алып барган 
баш кийимдерди апанын материалдарына бартер кылдык. Канчалаган оор жукторду 
алып,кундун ысыгында бири бирибизге жардам кылдык. Корсо кол онорчулукто улут 
деген болбостугуна ынандым.  Мен озум, убактылуу муниципалдык жумушта иштесем 
дагы журогум,озум салттуу маданиятты, билимдерди сактоочу, кийинки муундарга 
откоруп беруучу деп билемин. Бул жакта дагы аябай кол онорчулук онукконун, малекти 
тарабынан аябай жардам берилерин угуп биз дагы Кыргызстанда кол онорчулорго басым 
жасаш керек экендигин ынандым. 

Дагы бир алтын колдуу  саймачы- Мавлюда Нарзуллаева Ибодуллаевна 1959-жылы 
туулган. «Гиждувандык сайманын» адиси. Атактуу 200 жылдык тарыхы бар 

карапачылардын династиясынын уй булосунон. Фестивалда пахтадан жасалган кездемеге 
«Гиждуван саймасын» сайып чебер класс коргозуп жатты. Сайманы негизинен нукура 

пахтадан жана жибектен токулган кездемелер менен жибектен жасалган нукура боелгон 
жиптерди колдонуп сайышат экен. Нукура боекторду тоодо оскон Морена деген 

осумдуктордун тамырынан, пияздын кабыгынан жана шафранды аралаштырып алтын 
сымал тусторду алышарын жана Осмо жалбырагынан 8-9 тур боек алышарын айтты. 

Бухаралык алтын сайма фабриканын ээсинин ООО « ЗАРКОН» -1938-жылы тузулуптур. 

1980-жылы банкротко учурап кайрадан бутуна туруп учурда бут дуйно менен кызмат 

жургузушот экен. Эски технологияны кобу каалайт жана чет олколуктор кызыгат жана коп 
жылга сакталат дейт. Бизге озулорунун журналын иштери тууралуу буклеттиерин берди. 
ЮНЕСКОНун мучосу экенине кубанычта экен билдирди. Ар дайым уйротконго ачык 
экенин болушконго маакул экендигин билдирди. Бул коргозмого алып келген саймалары 

2-3 жылды талап кылат жана сабырдуулукка уйротот дейт. 10 жыл дегенде мастер болуп 
чыкпайт, чеберлеринин алды 30-40жылдан бери иштейт дейт. 15-18жылдан бери 30- 

театр менен Кыргызстанда Ош драм театры менен келишим тузуп чукл арада калыбына 
келтируу боюнча иш алып барабыз деди. Ходжиев Абдурахман уулу бугунку  фестивалда 
3-орун алып 700 доллар сертификат белекке ээ болуп кубанычы менен болушту. 

Акыркы маегим фествал аякап жатканда кубанычында чек жок, кыздардын козун 
куйгузгон  зергерчи Шарифжон менен болду. Озу 28 жашта .  Устаты 1-орун озу 2-орун 
1000доллар сыйлыкка ээ болуп шакирттери менен суйунуп турушкан экен. Зергерликтин 
50 дон коптогон турлорун фестивалга даярдап келишиптир. Озунун жасаган буюмдары 
базарларда чет жерлерге сатылып жатат дейт. 

Созумдун аягында мен учун бул Бухарага болгон иш сапарыбыз ары жемиштуу, ары 
кызыктуу соонун болду. Коптогон искусство, маданият  адамдары менен тааныштым. Бул 
биринчи жана акыркы сапар болбостугун алардын сатуу маданиятын кыргыздарга 
оздоштуруп, мындан ары дагы алака тузобуз деген изги ойдо келдим. Фестивалга 
катышууга мумкунчулук тузуп берген донорлорго, КАКСА уюумуна, Динара 
Илимбековнага кечке бизге сарсанаа болгон коодинатор МЭЭР эжекеге жана креатив 

Кыргызстандык жаштарга командага ыраазычылыгымды билдиремин. Кол онорчулук 
сапарларыбыз ар дайым байсалдуу болсун.  Менин башка улуттарга озгочо озбектерге 

болгон оюм дагы коз карашым дагы толугу менен озгорулду. Алардын онукконун, соода 
сатык жургузгонун, кабак каштары менен пикирлешкенин жашообузга колдонуш керек 
деп калдым. 

 


