
Заметки от Асангуловой Нуржамал
Салбуурун

Кыргыздын дагы бир улуттук өнөрүн кайра жандандыруу, дүйнөгө
даңазалоо максатында акыркы беш жылдан бери "Салбурун" фестивалы
өткөрүлүп жатат. Биз CACSARC-kg/CU долбоорунуннегизинде, Тоң районунун
Бөкөнбаев айылындагы, "Салбурун" федерациясынын негиздөөчүсү, грек-рим
жана эркин күрөшү боюнча спорттун чебери Алмаз Акундун, онорканасында
болдук.  Улуттук өнөрдү кайра жандандырып жайылтуу менен бирге андан
киреше табуу тууралуу маек курдук.

Кыргызстанда биринчи жолу 2006-жылы Алмаз Акундун демилгеси  менен
"Салбуурун" федерациясы түзүлүп, учурдун шартына ылайыкталып улуттук
спорттун түрү катары калыптанган. Бүгүнкү күндө федерациясы алгыр
куштар, тайгандар менен салттуу жаа атуу боюнча мелдештердин түрүн
камтыган коомдук бирикме болуп эсептелинет.
Салбурун - бул жөн эле улуттук оюн-зооктун түрлөрүн жайылтып тим болуу
гана эмес, киреше булагы, ишкерлик катары уюшулган. Мергенчилик,
мүнүшкөрдүк, саяпкердик өнөрдүн баары кыргыздын турмуш-тиричилигине,
жашоосуна тыгыз байланышып келген. Ал көчмөн элдин цивилизациясынын
айрылгыс бир бөлүгү болуп саналат.

Азыркы учурда жаш муундарга салбурунду спорттун түрү катары өнүктүрүп
жайылтуу кажет. Себеби кыргыз баласы 200 жылга чамалаш мезгилдерден
бери дээрлик жаа атпай калган. "Салбурун" буга чейинки кылымдардан бери
тиричилик үчүн керектүү ата -бабадан келаткан салт, зарылчылыктан чыккан
спорттун түрү болуп келген болсо, ал бугунку күнү Кыргызстандын туризм
тармагынын улуттук брендинин бири озгочо болугу болот деп ойлойм.
Салбуурундун спорт катары жана ишкерлик катары өнүктүрүлүшүнүн себеби
азыр эл оюн-зоок, шоуну массалык түрдө көргүсү келет, шоу киреше алып
келет. Бүгүнкү күнү улуттук оюнга кызыккандар көбөйүп, спортчулардын
катарын толуктап жатат. Айрыкча федерация түзүлгөнү элде унутта калган
куш, бүркүт таптоо өнөрү жанданып,  унутулуп калган кыргыз үлгүсүндөгү
жаалар жасалып, ышкыбоздор ат үстүндө да, жөө туруп да жаа атуунун
чеберлери бар экен.
Салбуурун бүгүнкү күнү жеке эле улуттук спорт катары өнүкпөстөн, туризм
жаатында дагы кызмат көрсөтот.

Салбуруун Тоң аймагында эко-этно туристтик багытта туризмди
өнүктүрүүго салым кошот жана аймактарды туризмди өнүктүрүүгө тартат.
Белгилүү болгондой, Тоң району манасчылардын, боз үйдүн, салбуурундун,
жоргонун, кол өнөрчүлөрдүн борбору болуп эсептелинет.



Апамдын чайы

Кемин районунунун Чолок айылында «Апамдын чайы» аталган, жол
боюнда жергиликтуу тургундар ачкан  Кыргызстанга белгилуу тамактануучу
жай, жонокой жана озгочо бренд 2002-жылдары ачылган. Бул жердин
озголугу:  жол боюнда, андыктан жолоочулар коп отот, кыргыздын улуттук
тамактары каттама, каймак, сут менен жол боюнча самоордун чайын ичип эс
алып кетсе болот, жана ошону менен катар дайыма киреше булагы бар.

Атагы чыккан соода жай, бренддин идеясы Ысык-Колдон Нарынга
каттаган комерсанттарга, соодагерлерге, жолдон откон жургунчулорго Чолок
айылынын тургундары,жол боюндамайда чуйдо сатышкан. Кыш кунундо суук
учурда, алардын суроо талабы боюнча тамак да жасоого отушкон. А Бурулкан
апа бозуй тигип, самоорго чай кайнатып каттама жасай баштаган. Апанын
жасаган каттамасы жолдон откон жургунчулорго жагып, «Апамдын чайы»
деген банер чыгарып келип беришкен, ошондон баштап «Апамдын чайы»
пайда болгон. Бурулкан апага кошулуп коншу кыз-келиндер да жасап сата
баштаган. Жыл откон сайын каттама жасап жатуучу жайлар кобойуп, уй-
булоосу менен чогу иштеп башташган.

«Апам ушундай ишти бизге балдарына, айыл элине калтырып кеткенине
ыраазымын. Апам каттамасын которуп кетууго уруксаат берчу эмес. Кардарын
мандайына отургузуп алып кобурашып, салт санаа, санжыра айтып берип,
столго каттама менен каймагын коюп самоордон кардарларга чайын берчу»
деп кызы Гулзат эскерет.

Учурда Чолок айылында 13тутун болсо, тамактануучу жайлардын саны
22. Ар бир точкада 15тей киши эмгектенет, ошондо Чолок айылынын дээрлик
баардыгы кыргыз улуттук тамагы каттаманы, сут чай, каймак сатып бизнес
кылышат десек болот.



Кызыл-Туу бозуйчулор айылы

Кызыл-Туу айылы, Ысык-Кол областынын тескей жээгинде жайгашкан.

Супара, супара Чункурчак


