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Щматтуу оку{>ман!

СиЗ ка{мап ту̂ ган кптеп - Ъфбфдук сЛЗиядагы 
эц баАьфкы элдфдпи би{т ёолюн кьфгыЗ элинпн 
уЛ’1)у пмфыасынан алынган дагм би{? мааншщ эпиЗод. 
с/Ьпап айткамда, смЗдф бул. китешен 1% кылымдагы 
КытаА импе{аторлорунун КъфгыЗ каганда{?ына 
о/сөнөткөн дтломатиялык катнаамаларын кө^п 
тфасыЗда1>. Ъул катта{ - ка{ы та{тхыбыЗдът даш 
(пф айгине далти, ф.фөкп  ̂толкуткан, а{ бн{ къфгыЗды 
сыйм-ыкка бөлөгөн та{ыхый докутнттф.

Ъул документшфдин тцпкц мааниси эмнеде?
Эң бикинЫ кеЗекте бул катта)) ата-бабала- 

!>ыбыЗдын өЗу1у!унда Ъфбфдук оАЗияда ээлеген өЗгөк 
фдун аЫк кфсөтцп ту{ат. 'Улуу УтргыЗ каганаты 
коңшуллш элдф, аг̂ фыкЫ, Шан илперилсы менен 
тынШыкта, достукта о/сана дипломатиялык тыгыЗ 
кауым-катнатта фгшашнын көЗ алдыбыЗш та{тат. 
Ъул мАмлеЬштщлфтт эц негиЗги белгилфинин 
бири. Ъул - биЗдин ата-бабала{ыбыЗдын 1ыныгы 
акылмандуулугунун дагы бъф далили. Ъул. - аЗы{кы 
%м{пыЗ Республикасы ү1ун да Зф сабак о)сат та{тхы4 
му̂ ас деп аАткым киет.

'Ушул, байы^ы дофдун теби у^ган он бгф катты 
окуп оту!>уп, фнксиЗден дагы бгф о̂ солу ойю кеттим: не 
деген улуу элбнЗ, не деген тцпшцц фу̂ тпуЗ! сАл эми 
алм1кы гфет фг̂ ыяланып оту̂ шн бул катта)? кьфгыЗ 
элинин санфьфгалуу та{ыхынын бгф эле цЗцмц. 
'МындаА а1ыла элек сы,{ла{ дагы кан1а?
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Ъыйылкы фылды Ъгфиккеи Улутта!? Уюму 
К̂ы̂ пыЗ мамлекжтцулщнцн фылы деп о/мрыятмны 

кандай тщфа, кандай адтт Ыпм оолюнунй дагы 
би{ о/солу көЗцм фвтти. Эмп ата-бабала{> биЗге 
калтъфып кеткен та{>ы% уЬугун мындан ары да 
улантышыбыЗ кфек. Ша{шхы4 ж-тутумубуЗду толугу 
менен калыбына Ьлти{тшиЛмЗ За{ыл. Ъайы{км фша 
(фто кылымдагы кьфгыЗ-кыта4 аткшфын, мамле- 
кетлтк, саясий, дипломатиялык иш кагаЗда{тн дагы 
да иЗдеп таап, элге феткиру^З биЗдн н м тдет. Ошону 
менен бгфге, улуу кыта-А эли менен тьиыЗ фат  
достук байланыш аЗьф да, келе1екте да, байы{кы фана 
о{то кылымдагы меЗгтиндей эле п{т{ттеттщ масел,е 
экеннн э1 каЬан эстен 1ыга{башыбыЗ кфек.

СөЗцмдун акы{/ында, %ытй падышшфынын 9хы)пыЗ 
кагандаЬына о/саЗган катпшрын кытай тилинен 
къфгыЗ ттине копифюн Макепек Өмфба4ш фана 
анмн кесиптештефине те{ең ы{>ааЗы1ылыгымды 
билдиугим келет. Ушул, факшы саамалык мындан а{?ы 
да ийгтиктуц уланса о)са,кшы болосф эле. оАнткени 
биЗдин улуттук тарыхыбыЗдын не1ен аЫла элек 
ба{акта{т, каЗыла элек кен1тфи дал ошол кытаг̂  
э1сылнаамала{?ында, а{юсивдфинде о)са,там.

сДнда эмесе, алдъщыЗда{дагы китепмин ак о̂ солу 
а1ылсын!

сА. оДкаев, 
'КъфгыЗ ^Республикасынын
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КОТОРМОЧУДАН

Көрүп отурганыбыз бабалардын каты. Болгондо 
да 12 кылымдан мурда жазылган каттар, кызыгы 
мына эми бизге аларды окуу насип болуп отурат. 
Бул каттарда эмнелер айтылды экен? Тарыхыбыз 
кандай айтылды экен деген ой түз эле келет. Бул 
каттардын нарк-насили -  мына ушунда.

Кыргыз тарыхындагы улут т ук мамле- 
кеттүүлүктүн түптөлүшүал тургай «УлууХакан- 
дык курган»2 доору мына ушул каттарда айтылып- 
тыр. Бул каттардын баалуулугу-байыркы Кытай, 
Кыргыз Мамлекеттеринин арасындагы мамлекет- 
тик деңгээлдеги каттар болуп падышалык мөөр, 
тастыктар менен жөнөтүлгөн. (Буларжөнөкөйжеке 
адамдын каттары эмес). Ошого бул каттарда ай- 
тылгандар «чыңыртууга» болбой турган чындык 
экенине окурмандар оболу ишенгени жөн.

Ал эми, каттардын жазылуу жагдайы мындай 
болгон: 840-жылы кыргыздар мурдагы өз чөлкө- 
мүндөгү «Кыргыз мамлекетин» кеңейтип, бүткүл 
эле Алтай, Каңкай чөлкөмүн өз ичине алган. Ал эми 
бул каттарда айтылган «чоң чөлдүк, түндүк жак- 
тагы чөлдүк» деген жерпердеги башка майда уруу- 
тайпалардын барча бектиктерин бириктирип, кыр- 
гыздын улуу Хакандык3 бийлигин курган. Ошол Ха- 
кандык курулгандан кийин Кыргыз мамлекети менен 
Кытай мамлекетинде барды-келди алака байланыш 
кайрадан өнүгө баштайт (буга чейин ЮОжыл мам- 
лекеттик байланыш токтоп калган эле). Буп кат- 
тар мына ушул кыргыздын улуу Хакандык мамле- 
кет курган учурунда өз ара элчи жиберишкенде жа- 
зылган каттары болуп эсептелет. Атап айткан- 
да, бул каттар ушул учурдагы Кытай падышасы- 
нын кыргыз Хаканына жазган каттары болуп, ушул
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күнгө чейин тарыхы архивте сакталып келген. Кий- 
инки убакта бул каттар ошол кездеги Кытай пады- 
шасынын кеменгер вазири Ли дыйүнүн «1-даража- 
луу чыгармапаржыйнагы» деген ат менен басма бет- 
теринде жарыяланган. Бул каттардын ал вазирдин 
жыйнагына кирүүнүн себеби, каттарды падышалык 
буйрук боюнча Ли дыйү4 вазир жазып, кайра пады- 
шага «жолдомо» жазып тастыктатып, анан 
жөнөтүп турган. Ошого бул каттар вазир Ли 
дыйүнүн «чыгармасы» эсебинде каралып, анын ар- 
хивинде жүргөн. Ли дыйүнүн өзүнүн жазган эстеме- 
сине караганда, ал «кыргыздарга беш кат жаздым» 
деген. Колуңузда окуп жаткан «Кытай падышасы- 
нын Кыргыз Хаканына жазган каттары» деген бул 
жыйнакка ушул вазир Ли дыйүнүн төрт катын, бир 
«алгы сөзүн» жана анын падышага тастыктатуу- 
гажолдогон баяндарын толук киргиздик.

Ушул каттарда айтылган доордун жылчыгынан 
кыргыздардын тарыхына көз салсак төмөнкүлөр 
көрүнгөнсүйт.

1. Кыргыз мамлекетинин тарыхтан ээлеген ай- 
магы жөнүндө маалыматтар берет.

2. Кыргыз мамлекетинин дипломатиялык байла- 
ныш тарыхы жөнүндө маалымат берет. Ушул кат- 
тарда кыргыздардын төрт элчисинин аты, атап ай- 
тканда, Тапказ, Жоокуусол, Ошкор, Дадас Инанчор 
сыяктуу сангундардын5 элчиликке келгендигин ай- 
тат. Бул адамдардын атынын аталышы кыргыз та- 
рыхындагы дипломаттардын тарыхындагы ысым- 
дарын толуктап турган көрүнүшү болмок. Ал эми, 
байланыштуу тарыхый материалдарда кыргыздын 
ушул төрт элчисинин экөөнүн атын мындай чечме- 
леген. «Жоокуусол» деген ысымдын биринчи бөлүгү 
«Жоо» ушул улуттун ырасмий аты боюнча фами- 
лия катары колдонулат, экинчи бөлүгү «Куу» деген 
сөз, эч нерсени качырбайт деген мааниде, үчүнчү 
бөлүгү «Сол» деген, сол жактан жаа тартууга маш, 
солжактан атат, сол кол деген мааниде деп чечме- 
леген (караңыз: «Жаңы Таңнаманын» кыргыздар бая- 
нында).6 Ал эми, «Дадас Инанчор» деген ысымды да
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изилдеп, ушундай атоо (кытайча башкача тыбыш- 
тапжазган) ылайык экенин ушул каттардын чечме- 
синде айткан. Мындан кыргыздардын аттарын, ал 
аттардын түзүлүш, курулум тарыхын көрө алабыз. 
Андан бөлөк, бул каттарда кыргыздарга барган, кыр- 
гыздар жөнүндө баян жазган Кытай вазирлери Жаа- 
дан, Ли дыйү, Жиң су лиелер тааныштырылган. 
Атайын кыргыздарды изилдеген Лү шү, Вий зуңчин, 
Жав фан сыяктуу окмуштуулар болгонун айтат. 
Мына бул ысымдарды билүүмындан аркы кыргыз та- 
рыхын изилдөөгө, алардын эмгектерин издеп окууга 
пайдасын тийгизет.

3. Бул каттардын жазыпган убактылары айкын. 
Биринчи кат биздин санактын 843-жылы жалган ку- 
рандын 15 күнүжазылыл, буп катты кыргыз элчиси 
Тапказ сангун алганча кеткен.7 Экинчи кат далушул 
убакта жазылып, аны кыргызга жөнөгөн Кытай эл- 
чиси Жав фан ала барган кат болгон. Чамасы кыр- 
гыз элчиси Тапказ менен Кытай элчисиЖав фан бир- 
ге жолго чыгып, Кыргыз мамлекетине келген түрү 
бар. Үчүнчү кат биздин санактын 844-жылы жайай- 
ында жазылган болуп, аны кыргыз Ошкур сангун кел- 
генде ал ала кеткен. Төртүнчү катты биздин са- 
нактын 845-жылы жазган болуп, аны кыргыз элчиси 
Дадас Инанчор келгенде ала кеткен.

4. Кыргыздардын Кытай ордосу Чаңанга келген 
мезгилдеринен айкын маалымат берет. Бул каттар- 
да кыргыздардын тарыхтарда Кытай менен болгон 
байланышы, келип-кетими жана тартуу белектери 
өтө так баяндалган.

5. Кыргыздардын тарыхый түзүлүшү боюнча 
жазылган эмгектер жөнүндө маалымат берет. Бул 
маалыматтар тарыхый изилдөөлөргө табылгыс ба- 
алуу документ катары кызмат этерине көз жет- 
ти. Алып айтсак, вазир Ли дыйү баш сөзүн жазган, 
Лү шу, Вий зуңчиндер жазган тартууларын сызды- 
рып чыккан «Кыргыздардын ордого келгендиги жана 
тартуу-белектеринин сызма сүрөттөрү, алар 
жөнүндө баян» аттуу чыгарманын бар экенин ушул 
каттардан биринчи билүүгө жетишебиз. Эгерим бул
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китепке ээ болчу болсок, кыргыздарга тиешелүү 
тарыхый жазылма чындыкэкендигин дагы биржолу 
ырастайт эле. Ал китепти изилдөө жана издөө ке- 
лечектин иши. Андан бөлөк да бул каттар аркылуу 
кыргыздар жөнүндө жазылган дагы башка чыгарма- 
лардын бар экендиги тууралуу маалымат алабыз 
(Кытай 26 тарыхынан бөлөк).

6. Бул каттардан кыргыздардын жазуу тарыхын 
көрүп, бир кыйла жетик жазуу байланыш иштери- 
нин өнүккөнүн байкоого болот. Биздин бул окупжат- 
каныбыз Кытай падышасынын кыргызга жазган кат- 
тары болгону менен, каттардын мазмунунан кыр- 
гыздардын да Кытай мамлекетине жазган катта- 
рынын бир кыйла көп экендигин билебиз. Ал каттар 
аябай чебер тилде жазылганы каттан алынган на- 
кыл сөздөрдөн көрүнүп турат. Биздин бул каттар- 
ды издеп табуубуз ыйык милдет болуп отурат.

Каттардын бизге бере турган берекети жөнүндө 
жогоруда сөз салдык. Төмөндө бул каттардын ко- 
торулушу жөнүндө айрым жагдайларга окурмандын 
көңүлүн бурабыз.

Бул каттар Таң сулапасынын8 Хуйчаң жылдарын- 
да вазир, кеменгер аталып турган Ли дыйүнүн «чы- 
гармалар жыйнагынын» алтынчы оромунунан кото- 
рулду. Булжыйнак Кытайдын Хыбей өлкөсүнүн агар- 
туу басмасы байыркы Кытай тили боюнча басып 
чыгарган. Аны Шиң Жаңдагы кытайлардын окумуш- 
туусу Чин йуңгүй азыркы кытай тилине түшүрүп 
жазып, тактап берди. Бул котормо мына ошондон 
которулду.

Котормо нускасын окурмандарга тартуулоодо 
каттардын жазылуу жыл тартиби эске алынды. 
Каттардын соңуна «жолдомо» (доклад) деген өз ке- 
зинде падышага катты тастыктатуу үчүн кошо 
тиркелген.

Каттардын аркасында Ли дыйү жазган «алгы 
сөз» берилди.

Котормодогу эскертүүлөр котормочу тарабынан 
берилди. Эскертүүлөрдүн көбү Кытай падышалары- 
нын аттары (аларда урмат аты жана өзүнүн аты
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болот), падышалардын жыл санагынын аттары (ар 
бир такка отурган падышанын өзүнүн атаган жыл 
санагы болот), жер-суу, адам ысымдары жөнөкөй 
эскертилди.

Дагы бир айта турган нерсе, бул каттарда Кыр- 
гыз Хаканынын аты аталбаган. Себеби илгерки 
салттарда баш кишилердин (Хакан, падышалардын) 
өз аттары аталбай, урмат, мансап аттары атал- 
ган. Ошого бул каттарда «Хакан, кан» деп айтыл- 
ган. (Алардын аттарынын сакталбай калганына 
аттиң деп өкүнүүдөн башка арга жок).

Эми окурманга эскертип айта турган бир жаг- 
дай, бул которулуп жарыяланып отурган каттар- 
дын ичиндеги уруулар менен, улуттар менен чабы- 
шуу, кагылышуу мазмундарын окурмандарга таа- 
ныштыруунун кажети жок деген ойдобуз. Тек та- 
рыхка керектүү болгон жерлерин гана окуп пайдала- 
нып, тарыхта болгон иштерге окурман жетик ка- 
рап, мунун «данегин алып, кабыгын көздөн сырт 
таштайт» деген максат башкы орунга коюлду.

Котормо нускасы кайрадан байыркы кытай ти- 
лине бир сыйра салыштырылып, такталып чыкты. 
Котормо нускасы ишенимдүү экенин окурмандарга 
дагы бир жолу айтып койгонубуз ашыктык кылбас.

Профессор
Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу.

1-июль2003-ж.
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ъэсвюсвюсвюсвюсяюсвюсвюсвюсяюсвюсяююсяюсвюсв

1-КЛТ
Падышалыкжолжобо, буйрук

Түшүнук. 1). Кыргыз Мамлекет атынын жазы- 
лышы мурда батыштагы бутүн улуттардын жа- 
зууларынан тыбыштап которулуп жазылып келген. 
Ошол себептүү котормодо (кытайча жазуу менен) 
жазылышы окшош болбой жүргөн. Акылдашуу ме- 
нен (мындан ары) падышалык буйрук боюнча алар- 
дын (кыргыздардын) мамлекет башчысын мансапка 
койгондо 2). Жа дан Жайсаңдын 3). «Жайсаңдын чар 
тараптан баян». деген чыгармасында жазылганы 
боюнча «Шажаз» деген үч жазуу менен бул мамле- 
кеттин аты тыбышталып которулуп жазылсын 
деп бекитилди.

Кыргыз Хаканына кат -
Падышанын жолжобосу боюнча жазылды

Падыша урмат менен кыргыз Хаканына салам 
айтат: азыр дал ушул убакта жаз жадырай башта- 
ган маал, сиздердин ден соолугуңуздар бакыбатта 
турат деп ойлоймун. Мен (падыша) эл-журтумду 
көтөрмөлөп, аларды багып-өстүрүп дегендей ту- 
рам. Ойлогонум эле булар ымалалаш -  ынтымакжа- 
шашса экен дейм. Мына ушунун камында бардык 
иштер болуп жатат. (Сиздердин) Тапказ сангун сы- 
яктуулар келгенден кийин, жиберген катыңыздарды 
окудум, бардыгынан кабардар болдум. Хакан сиз жу- 
пуну-жайдак жерде туулуп, суук талаада жашап 
жатасыз. Бирок көсөмдүгүңүз башкача, акылманды- 
гыңыз ашыкча, ары баатыр, ары иш билги экенсиз; 
ошондуктан өз жериңизден бөлөк бүткүл эле чоң
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чөлдүктү тынч кармап туруп жатасыз. Даңкыңыз 
түз эле биздин ордого угулуп турат. Сиздин 
өткөргөн кызматыңыз жана кол жеткирген ийгилик- 
териңизди ойлосом, өзүнчө тереңден-терең сагы- 
нычта болом10.

Биз улуу Таң сулалыбыздын падышасы Тай зуң 
(аты, Ли шимин)11 ар кандай падышалардан өтө же- 
тиктиги менен жогору турган, анын кыраакы, иш 
билгилиги кылымдан-кылымга макталып айтылып 
жүрө бермек. Ал орто түздүктөгү (4). Хушанын ар 
кайсы жерлерин тынчыткан. Орто түздүктөн бөлөк 
дагы бардык эле майда уруу бектиктердин баарды- 
гы ага баш ийип беришти.

(5). Жингуан дин 412-жылы (биздин санактын 630- 
жылы), батыш түндүкжактагы ар кайсы уруутай- 
палардын баш кишилери ордобузга падышага 
көрүшкөнү келгенде, бардыгы эле ал кишини (Таң 
Тейзуңду) «КүнХакан»13 болуп берүүнүталап кылыш- 
кан экен. Мына ошондон баштап батыш түндүктөгү 
бүтүн элдин баш кишилерин мансапка коюу буйругун 
түшүргөндө этегине «падыша КүнХакан» деген мөөр 
баса турган болгон. Чар тараптагы бүтүн улут-тай- 
паларды бирдиктүү баш ийдирип алуу чын-чынында 
мына ушул кезде башталган болчу.

Жингуан диндин 6-жылына келгенде (биздин са- 
нактын 632-жылы), Таң Тайзүң вазир Ван йихуңду 
сиздердин Хакандык мамлекетке элчиликке жиберип, 
хаканды ошол жердин тынчтык ишине расмий буй- 
рук менен койгон.

Жингуан диндин 21-жылы (биздин санактын 647- 
жылы), сиздердин Хакандык мамлекеттин14 башки- 
шисиөзү(б). Чаңанга келип падыша менен көрүшкөн. 
Таң Тайзуң ал кишиге сол кол коргоочу сангун, 
кыргыз тутук15 мекемесинин тутугу деген манса- 
бын берген. Мына ошондон тартып (7). Тианбонун 
соңку жылдарына чейин (биздин санактын 756-жы- 
лына чейин) ар жылы ордого келип падыша менен 
көрүшүп туруу жана тартуу берип туруу эч качан 
үзгүлтүккө учурабай турган. Хакан сиздин ата-ба-
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баларыңыз эртеде эле биздин сулаланын мамлеке- 
тинин мээримине ээ болушкан болчу. Хакан сиздин 
мамлекетиңиздеги кеменгер кишилериңиздин ара- 
сында мына ошол иштер айтылып журөт го деп 
жоромолдойм. Мен бабалардын улуу иштерине му- 
раскорлукэтип, айла-амалдын барынча байыркы иш- 
терди барктайм.

Ал эми, Тианбо16 жылдарынан кийин (биздин са- 
нактын 756-жылынан кийин) Уйгурлардын тоскоолу- 
нанулам, сиздердин ордого болгон (падыша ордосу- 
на) чын жүрөк, чын максатыңарды билдирүүдөгү 
түрдүү иштер үзүлүп калганын уктум. Уйгурлар 
жаанда17 биз эле барбыз деп, боорукерлик, адептүү- 
лүктөн тайыды; ойдо жок кара мүртөздүк аргасына 
салышып, көптөгөн майда улут бектиктерине 
калтыс мамиле жасашты. Хакан бир нече доордон 
бери аларды жоо көруп келгениңиздерди билем. Арий- 
не сөөктөн өткөн кегиңиздерди кууп, алардын ордо- 
сун талкалап, тоздуруп тоон кылып салдыңыздар. 
Алардын баш кишисин сүрүп чыгып, кумдуктун18 
тиги четине кууп ийдиңиздер. Сиздердин кызматы- 
ңыздар өтө орошон болду, аны жакынкы доордун 
адамдарына теңегени болбойт. Уйгурлар орто 
түздүкрайонунда кагылышуулар болуп, баш аламан 
жүрүп турган кезде чоң күч берип, кызмат көрсөткөн 
эле. Биздин сулаланын олуя бабалары (падышалары) 
аларды өтө ак жүрөк дешип мактап жүрүшкөн, ка- 
дыресе канышты алардын хаканына берип, кан куда 
болушкан эле. Бүгүнкү күндө алар жергесин таштап, 
качып жүрүшөт. Эртерээкэле кайра келишип, кыл- 
мыштарын таанып, менин башкарышымы жана же- 
мелешими кабыл алышы керек эле. Ага болбоду да 
уламдан-улам кутурушуп, ичине жаман ишке кирип, 
арка тоонун ар жагындагы бир канча барча мамле- 
кетерди басмырлап, эңдегей жаткан элди чаап алды, 
биздин сулаланын чебиндеги жаман ниеттеги жоо- 
буз болуп турат. Мына ага азыр 4 жылдан узак 
убакыт өттү.

Мен көптөгөн кол жыйнап, ал бузукуларды жы- 
лас кылууну ойлоп жүргөн элем. Дагы бир жагынан

15

www.bizdin.kg



(8). Йүжов, Тайуиан19 эки аймактын аталыктарына 
буйрук берип, аларды багынтып келип, менин ка- 
руу-күчүмдү көргөзүп, алар жаман ниетинен кайтып 
калса, кеп-сөзгө келтирип алууга болот деген 
үмүттө болгон элем. Көрсө, алар канышка20 кордук 
көргөзүштү, дагы келип биздин чек арадагы жоо- 
кер, элибизге күйүт салып өлтүрүп, зыян кылды; 
чекарадагы шаарчаларыбызга дүмөксалып, обужок- 
тук менен уурдап, карактап кетти. Жакында биз- 
дин Тайуиан аймагынын аталыгы21 Лиу мийанйу каа- 
рын басалбай, бир кол черүүменен барып алар аябай 
жаны ичине батпай жаткан кезинде кокустан кол 
салып, алардын кол башчысы туруп жаткан негиз- 
ги колуна тийген. Алар тымтыракайы чыгып кач- 
кан алардын боз үйлөрүн, чатырларын өрттөп жи- 
беришкен. Ошенткен менен дагы эле алардын зары 
ичине кайнаган жарадарлары качып жүрүшөт. Азыр 
биздин каныш кызыбыз Тай хы жолдо келе жатат. 
Бат арадан ордобузга жетип келет. Бүгүнкү күндө 
санагы миңге жетпеген уйгурлардын жаралуу жоо- 
керлери сай-сайда качып жүрүшөт, жарым ай, он 
күн ичинде алар кармалат. Мен каныш кызымды 
кайра бир көрсөм кубанычка аябай бөлөнөр элем. 
Хакан сиз алар менен узактан бери жоолашып кел- 
диңиз, аларды түбүнөн жоюп салуу керек; биртике 
эле жөн койсо, кийин балакет болуп чыга келет. 
Сиз алыстан мына ошондой сүйүнчү кабарды укка- 
ныңызда, көңүлүңүзгө аябай жагат деп ойлоймун.

Хакандын теги жөнүндө укканым бар. Түбүндө биз 
бир урукка барып такалат экенбиз.22 Хан сулаласы- 
нын түндүк жакты тынчытуучу (9). Ноюн ишбил- 
гилиги, намыстуулугужагынан бул дүйнөдө тегижок 
киши болгон экен. Ал эр жеткенден тартып эле эл 
четин коргоп, жаа тартып, салмоор урууга23 маш 
болгон экен. Андан кийинки небере - чөбөрөлөрү да 
курал - жарак, согуш өнөрүн кууган эрендерден бо- 
лупчыгышыптыр. (10). Анын небереси улууколбаш- 
чылык мансабына коюлган. Ал беш миң жоокерден 
куралган кол баштап, чоң чөл Гобиге кирген. Хон-
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дордун теңиркуту24 бүткүл мамлекетиндеги колу- 
нун бардыгын бүт ага беттешүүге салган болсо да, 
анын дүмегүн кайтара албай коёт. Ал жоонун колу- 
на түшүл кеткени менен, кадыресе анын атак-даң- 
кы бүтүнжер, бөлөкэлге дүң болуп кала берген. Биз- 
дин сулалабыз (Таң сулаласы) түндүк жакты тын- 
чытуучу Нойундун25 жолун түбөлүкжолдоп келе бер- 
мек. Хакан сиз да улуу кол башчынын (Ли лиңдын) 
тукумунан экенсиз, мына ошентип биздин түбүбүз 
бир уруктагы кишилерденбиз деп айтууга болот.26 
Ушундан караганда ар кайсыбыздын оорактуу27 ор- 
дубуз өтө шаңдуу экен.

Мурда биздин каныш кызыбыз Тай хыны Хакан- 
дын жоокер - баатырлары куткарып чыкканын эшит- 
кенмин. Хакан биз менен урукташ, тектеш Хакан- 
дыкмамлекет болгондуктан, каныш кызды атайын 
кишилери менен мамлекетке жеткирүүгө жөнөткөн 
экенсиздер, мына мындан да Хакан өзүңүздүн боору- 
керлигиңиз билинип, тууганчылыкты, достукту, 
коңшулукту аздектей турганыңыз көрүнүп турат. 
Мен бул ишке аябай таасирлендим, арийне көзүмдүн 
жашы төгүлүп кетти. Ойдо жокжерден канышты 
көп өтпөй эле уйгурлар кайра ала качыптыр, ошол 
бойдон мамлекетке жетип келген жок. Хакан сиз ка- 
нышты коргоп жеткирүүгө жиберген элчи вазири- 
ңизди да алар (уйгурлар) өлтүрүп коюптур. Менушул 
өзөктү өрттөгөн күйүттүү иштерди эмдигиге чей- 
ин унута албай жүрөм. Хакан сиздин каныштын 
кайда экенин сураган катыңызды көргөнмүн. Каныш 
мейли көктө, же жер астында болсо да сөзсүз та- 
буу керек дегенсиз. Ушул кезде биздин чеп коргоочу 
жоокерлерибиз абдан ачуулу издеп, алар бөтөнчө 
кызмат көргөзүшүп жатат. Уйгурлардын кылмыш- 
керлерин кармап келүүгө көп күн кетпейт. Ошондо 
аларга дароо аныкжаза берип, (өлтүрүп), Хакан сиз- 
дин терең адамгерчилик, жакшы ойуңузга ырахма- 
тымды айтамын. Уйгурлар бүт жылас болбой кал- 
байт, алардын уруулары да сөзсүз тура албайт. 
Биздин мамлекет Хакан менен коңшу мамлекет бо- 
луп калат да, ар кайсыбыз өзүбүздүн мурдагы чеп
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ичиндеги жерлерибизди сактап жүре беребиз.28 Жак- 
шылуктуу иштерибизди дагы улантып, сүйүнуүчү 
иштер менен кубанып өтөбүз. Бул экөөнүн түбү 
бирге эмеспи. Мына ошондон соң биздин чекарабыз- 
дан кабарчы жоо кабарын жеткирип келбес болот 
да, жаа, найзалар жыйыштырылып, саадак кында- 
рына салынып жатмай болот. Ошондой болсо 
көптөгөн уруу -  тайпалардын эли көз артып, сиз 
биз эки мамлекет түбөлүк жек-жааттык байланыш 
орнотконун билишип, бизге баш ийип турушат. Ха- 
кан сиз ошондой кеменгер киши болгон соң, өзүңүз 
айла-амал табат деп ойлойм. Ошого биздин ордо бек, 
кошумча орто сотчу Жао Фанды29 жогору чен ме- 
нен бөтөнчө элчи кылып мамлекетиңизге жиберип, 
сиздин чынчылдыгыңызга жана өтө боорукер, жан- 
достугуңузга ырахмат айткым келди. Кадыресе, 
мына ушул анык кепелет30 болуп, улуу ишеним 
түбөлүкжүрө берсе экен деген тилек болду.

Менин айтканым айткандай болот. Эмнеге ан- 
дай иштебей коймок элек? Дагы мындай, илгертен 
бери орто түздүктөн бөлөк майда улут-урууларга 
Жун гонун падышалык буйругу менен коюлган ман- 
саптар болсо анан ал жактын кара калкын башка- 
рып, басып тура алган. Эми мен Хаканга мансап- 
тык коолу түшүрөөрдө31 сиз үчүн бир өзгөчө жак- 
шы наам берейин деп жатам. Сиз Хакандын ойлого- 
нун биртике билсекэле болмок.

Ошого адам жиберип, менин ал оюмду айтты- 
рып олтурам. Жав фан элчибиз кайра келгенден кий- 
ин, кайра бөлөктөн элчиликжиберип тартуу, салам 
менен өз көңүлүмдү билдирмекмин. Сиздердин мам- 
лекеттиги бардыкэле Нойун, жайсаңдарыңызга биз- 
ден салам айтып коюңуз. Бул катта аларды бир - 
бирлеп атын атай албадык.

11). Хуйчаңцын 3-ж ы лы  (биздин санактын 843- 
жылы) жалган куран айынын 15 күнү.

Эскертүүлөр:
1) Түшүнүк. Бул түшүнүк «Кыргыз Хаканына 

кат» дегендин алдына берилип, мурда «хыкыс» деп 
жазылып жүргөн, жана башка «кыргыз» деген сөздүн
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кытайча жазылыштарынын бардыгын 843-жылы 
жалган куранды 15 кунунөн баштап «Ша Жаз» деген 
уч тамга менен жазууга бекиткендик жөнундө бер- 
ген тушунук.

2) Жа дан. Таң сулаласынын Хуйчаң жыл санагы 
мезгилинде Жайсаң жана чет элдер менен байланыш 
жасоо бөлумунун упуу өкул атасы болгон. Ал жазган 
«Чар тараптан баян» деген китепте кыргыз деген 
сөзду «Ша Жаз» деген кат менен которуп жазган. Таң 
доорунда кыргыз деген аттын жазылышы ушул адам 
жазган тамгаларга (ероглиф) калыпташтырылган. 
Бул адам көптөгөн тилдерди билет экен.

3) «Чар тараптан баян». деген чыгарманыЖай- 
саң Жа дан жазган. Мында кыргыздар жөнундө баян 
айтылып, кыргыз деген аттын кытайча жазылы- 
шында ушул китепти улгу кылган.

4) Хуаша. Орто туздукту -  ички кытайды Хуа- 
ша деп атайт.

5) Жингуан жыл санагы. Таң Тейзуң (Ли шимин) 
жыл санагы болуп, 627-649-жылдарды көрсөтөт.

6) Чаңан. Таң сулаласынын астанасы.
7) Тианбо. Таң шуанзундун (аты, Лилаңжи). Жыл 

санагы болуп, 742-840-жылдарды көрсөтөт.
8) Йужов, Тайуан. Аймактын аттары.
9) «Тундук жакты тынчытуучу Нойун» деген 

арналуу атакты алган киши Ли лиңдин бабасы 
Ли гуаң болгон.

10) Анын небереси. Улуу кол башчы Ли лиң болгон.
11) Хуйчаң жыл санагы. Таң вузуңдун (аты, 

Ли йан) жыл санагы болуп, 841-847-жылга чейинки 
убакытты көрсөтөт.
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2-КЛТ
1). Кыргыз канынажазган кат

Мен улуу Таң падышасынан кыргыз канына ур- 
маттуу салам. Мына азыркы маал жаз кирип кет- 
кен кез. Күн жылымдап калды. Өзүңүз да ден соолук- 
та, бакыбат турат деп ойлойм.

(Элчиңиздер) Жоокуусол сыяктуулар келди. Жи- 
берген катыңызды жана тартуу кылган аргымак ат- 
тарды тапшырып алдык. Мен баарынан кабардар 
болдум. Кан өзүңүз тескей тоо өңүрүндө баатыр 
колду курап, күчтүү жоокер менен түндүк жактын 
каарманы болуп жатасыз. Өзүңүз бүт эле акылман- 
дык менен жөндөмгө толгон экенсиз. Өзүңүздүн ак 
жүрөктүгүңүз жана кеменгерлигиңиз менен калың 
элиңизди жетектеп, бөтөн уруулар ичинде да даң- 
кыңыз чыгып, чекарадагы барча бектиктер арасын- 
да кадыр-баркыңыз көтөрүлдү.

Сиздин атайын элчи вазириңизди жөнөтүп, урмат 
үчүн аргымактарыңызды тартуулаганыңыз, өзүңүз 
баштаган элдин ак ниетин көрсөткөнүңүз, бул сиз- 
дин акжүрөк экениңизди билдирген изги иш деп бил- 
дик. Мен (бүгүн) ордо тагыма келип эле сиздин ка- 
тыңызды окудум, окуган сайын ич-ичимден кубанып, 
жөн эле тамак ичүүгө да үлгүрбөй кеттим. Сиздер- 
дин биздин сулалага болгон акжүрөктүгүңүздөрдөн 
кеп башталса, көңүл көтөрүлүп, көшүлүп уйку ба- 
сат. Мурдакылардын ишине кайрылсак, улуу Таңдын 
Тайзуң (аты, Ли шимин) падышасынын 2). Жингуан 
жылдарында (биздин санактын 627-650-жылдары)32 
оиздердин мамлекеттин ордого дайыма тартуу- 
лаР менен келип турчуэкен. Падыша да (сиздердин 
5аш кишиге) мансап даража берип турган, кадыре- 
се келгендер падышанын улуу урматына ээ болуш-
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кан жана кымбаттуу согат буюмдарын алып ке- 
тип турушкан.

Кийин далушул мезгилге чейин, узакубакыт кат- 
кабар жок болуп кеткени иш адамды таңкалтырып 
жүрген болчу. Керсе, уйгурлар аралыкка бегет бо- 
луп алып жүргөндүктөн ошондой болгонун кайдан 
билелик.33 Мына эми сиздер жиберген кат баяндан 
сиздердин кандайулуу иштерди жасаганыңыздарды 
билип кубанып отурабыз. Сиздер кол курап, көп жыл- 
дар өзүңүздөрдү белендеп туруп, мөөртүн келти- 
рип кол баштап чыгып, бат эле мурдатан муздап 
турган кегиңерди алып, көкүректүн бугун биротоло 
чыгарып алыпсыздар. Уйгурлардын ордосунун ойрон- 
долушу, мамлекеттер арабыздагы жергелерибизге 
эч ким бөгөт боло албас болду.

Мен сиздер уйгурлардын ордосун ойроңдогон кез- 
де биздин каныш кызыбыз Тай хыны өз колуңуздар- 
га алып, атайын элчиликкоштоп, аны биздин ордо- 
го жөнөткөн иштериңизди да билдим. Кийин эшит- 
сем, жолдо келе жатканда каныш кызды кайра уй- 
гурлар тартып алып кетиптир. Бирок, кантпесин, 
урматтуукан, салт, боорукерликке тартып, тынч- 
тык-ынтымакты көздөп, улутташтарыңыздын 
айың34 көрүшүнө карабай, кадыресе, ылым-ырашкер- 
лик ишенимин бек карманып, мындай акылман иш жа- 
саганыңызга чын эле мен көптөн-көп ынандым. Мын- 
дай боорукерликти баяндоо чынында кыйын. Уйгур- 
лар бир мезгил жергесин таштап, убадасынан ай- 
нып, чеп коргоону таштап кетти. Мен алардын 
мурдагы көрсөткөн кызматтарын эске алып жакын- 
чылык кылдым. Улам дембелеп куткарып турган- 
мын, аларды. Аларчы: алар жакшылыкты билбеди; 
улам жаман жорукка алдырып кетти; каныш кызы- 
бызды ызаттабай аны таштап койду; карапайым 
элге зомбулук жасашты; күнүгө согуш чыгарып кан 
төгүштү; качан болсо элдин төртүлүгүн уурдап 
качышты. Мен мурдагы достуктун сакталып ка- 
лышын көздөп, аларга черүү салуу буйругун берген 
жокмун. Жылдан жыл өтүп, айды ай кууп кете бер- 
ди. Биздин чеп коргоочуларыбыз өтө чыйрактурат.
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Ар бири айла табышып, мактоого татырлуу 
бөтөнчө кызмат көргөзө алышты. Уйгурлардын 
ордосу ойрондолуп, каныш кызыбыз колубузга өтуп 
кайра келет. Кадыресе кылмыштары жер-сууга бат- 
паган кан ичмелер жерге жайылган тосукторду буза 
качыпжүрөт. Көрбөйсүзбү, алардан калган кара кал- 
кы эми кимге сүйөнүп жашайт дейсиз? Кан өзуңуз 
алыста туруп жаткан болсоңуз да, бул иштиугуп- 
билген соң, абдан тереңден боор оорутасыз деп ой- 
лойм. Ал эми, мен ошолордун качып сандалып жургөн 
калдыктары, болупда, алардын ичиндеги камкор, бу- 
зукуларынан кадиктенем. Алар сиздин жергеге кол 
салып, сиздин мамлекет ичинен тынчын алабы де- 
генден корком. Ошого кан өзүңүз катаң35 коргонуу- 
да болуп, алардын айласын табуунун эң сонун кез- 
метин ойлоп чыгып, биздин сулала менен орток апар- 
ды түп-тегинен жоюп, кичине калган калдыктын 
кийин балакет болуп чыга келеринен сак болуп ту- 
ралы. Дегенкиси, сиз илгеркиге окшош эле уландуу 
биздин сулала менен жакшы өтүшүңүздү үмүт кы- 
лам. Жакындык мээр, коңшулук сый менен, сиз-биз 
менен журсөк, дайыма өз ара эңсешип турсак, ара- 
быздын алыстыгы эч качан билинбейт. (Элчиңиз) 
Жоокуусол дароо кайтып кете турган болуп калган- 
дыктан, бул катты көп узартып жаза бербедик. Ал 
эми, азем өткөрүп падышалык буйрукту жеткирүү 
ишин сизге мындан соң атайын элчиликжиберип жа- 
рыялатам. Бул иштен өзүңүздү кабардар деп ойлойм.

Хуйчаңдын үчүнчү жылы (биздин санак- 
тын 843-жылы). Жалган куран айынын ортосу.

Эскертүүлөр:
1) «Кыргыз каны» деп алынды.
2) Жингуан. Таң тайзуң (Ли шимин) жыл санагы.
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3 -К А Т  
Кыргыз Хаканына кат —

Падышанын буйругу боюнча жазылды
(жолдомонун экөө сонуна чиркелди)

Падыша урмат менен Кыргыз Хаканына салам 
айтат. Ошкор сангун келди (бизге), сиз жазган ка- 
тыңызды, ал тартууга алып келген ЮОжылкы, 10 
бүркуттөрду тапшырып алдым. Бардыгыңыздардан 
кабардар болдум. Хакан сиз теңир берген келбети- 
ңиз туулма кайра -  туруштуулугуңуз сизге баатыр- 
лык сүр берген. Сиз чептин тышындагы чоң 
чөлдүктөгүлөрдүн бардыгын тынчыттыңыз.36 Уй- 
гурлардын боз үй, чатырларын жалпайта чаап, ке- 
гиңизди алып, адилеттикке кол сундуңуз. Сиз биз- 
дин каныштын өргөөсүн коргоп калдыңыз, бул жа- 
саган иштериңиздин баардыгы дагы бир жолу сиз- 
дин акжүрөк экениңизди билдирип отурат. Сиз дагы 
элчи жиберип, кат жазып, улутуңуздун кеменгер 
вазирин атайын түндүктүн чөлүн кездирип, абагер 
чектирип37 жиберип отурасыз; тартууга жөнөткөн 
аргымак, ылаачындарыңыз тээ алыстан кум кечип, 
жол кезип жетип отурат. Мына мындай иштер сиз 
менен биздин теги-түбүбүз бир деген боорукерлик- 
ти билдирсе, дагы бир жагынан көңүл тындырарлуу 
аракет болуп отурат.

Сиздин көрсөткөн кызматыңызды ойлосом ичим- 
ден кубанып кетем. Мен өзүм атадан калган улуу 
ишти улап, ар кайсы бектиктерди өнтөлөп -  тын- 
чытып дегендей келе жатам. Тагдыр мына ошентип 
буйруп койгон ишти көтөрбөсөк болбойт. (1). Шаң 
сулаласынын Таң ванбей сыяктуу кийинки урпактар 
үчүн саясий бийликти жөнгө салып берүү тургай, 
чынын айтканда, менин тартиптүү башкаруум жер-
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жерлерге жетпей калар бекен дегенден убай жейм. 
(2).Хан Шуан ды сыңары бирдиктүу мыкты башка- 
рууга, айрине мамлекет ичи - тышын жалчытуу 
жагын ага салыштыра калсам өзүнчө санаркап ке- 
тем. Ал эми, сиздин мамлекеттин ичи-сырты ме- 
нен арабыз алыс турса, кадыресе, биздин сулала- 
нын падышалары жарыялап койгон жоосун боюнча 
башкарыла турган жерлер болбогон соң, алжоосун- 
каадаларды сиз жакка жүргүзүүгө болбойт. Ошон- 
дой экен биздин акимчилик сизге кийлигишип алмак 
беле? Мен ТекХакан сиз менен болгон тектештик 
биримдикти кадырлап, илгерки атак-даңкыбызды 
сактап жүрсөк деген жөнүнөн айтып турам. Дагы 
бир ойлогонум Хакан сиздин улуу максат ойлоруңуз 
бар эмеспи, ошого кийин чыга турган балекетти 
түбүнөн жоготкон жөн. Ошондуктан мен бул жерде 
илгерки жакшы-жаман иштерд1н кеп сала кетким кел- 
ди. Мурдагы накыл болуп келген иштерден көңүлдү 
билип алууга болот.

(3). Эртеде Когшар теңиркут караса, Кутуйуш 
кут теңиркут33 мамлекетти алсыздыктан арылта 
албастыгына көзү жеткен соң, элчи жиберип кан су- 
лаласына багынды болгонун айтып, өзүн каранды 
башчы деп атаган экен. Мына ошондон тартып 
анын урпактары бактылуу күн көрүшүп кетиптир.39

Ошондон хан сулаласына келгенде (чыгыш хан 
сулаласы) теңиркут хан сулаласынын падышасын 
таята деп атап, хан сулаласынын колдоосу менен 
анан бейпил өтүптүр. Алар мансап алуу, хан сула- 
ласына тартуу берүү, төлөм берүүнү уланта бе- 
риптир. Түбөлүк каранды мамлекет болуп, чоң 
чөлдүн түштүгүндө жашай берүүнү билдирген экен. 
Кийин дал ошондой болуптур, түндүк жактын чек 
ара чептери тынч өтүптүр. Асмандан өрт жан- 
дырган жоо келе жатат деген кабар эч качан болуп 
көрбөптүр.

Жакынкы кездерде уйгурлар чоң мамлекет менен 
биримдик түзүп, алардын көмөгүнө ээ болушуп, 
түндүкжактагы барча улуттарга баатыр атанып 
кетишиптир. Алжактагы көптөгөн уруу-тайпалар
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ага каруу кайтарууга даай албай, арка - аркадан ке- 
лишип ага багынып беришкен экен да, ошентип жер- 
дин бир жак бурчу бейпил өтө берген. Бул жагдай 
100 жылдан көбүрөөк уланган.

Бул иштердин баары даана көрүнүп турат. Ха- 
кан өзүңүз да көрүп билдиңиз. Ошондой экен бүгүнкү 
күндө уйгурлардын уруулары дагы эле жоюла элек, 
арийне түндүкжакта аз сандууулуттар менен кы- 
тайлардын арасында кыстарылып туруп жатат.
(4) Алып көрсөк, мына азырга чейин кара арабалуу- 
лар уруусу өтө көптөн бери уйгурлардын басын- 
туусунан коркуп, бүт эле аларга багынды болушуп 
жүрөт. Уйгурлар кайрадан күч алып чыкчу болсо, кан- 
дай күн болот деген санаа келет. Ошого биз эки жак 
(эки баш) сак болгонубуз жөн. Ал эми, жанагындай 
барча уруу - улуттар менен сиз менен болгон жа- 
кынчылык байланышыбызды сөзсүз билиши, аларуй- 
гурлар менен чатылышып келе жаткан байланыш- 
тарын үзүп, биз менөн чыныгы элдешип, ар кайсы- 
сы бейпил өтүп, аларда орто түздүккө сөөнүп, ын- 
тымак түзүшүп өткөндөрү оң. Ошондо гана алар- 
дын (уйгурлардын) куулук-шумдуктары менен жаман 
жоруктарын иштете турган орун жок калмак. 
Ошондуктан, мен сизге ашкере буйрук жарыялап 
мансап берейин депжатам, аны бардык жер-жерге 
чакырыккылып түшүрмөкмүн. Көрбөйсүзбү «Теңир 
Хакан»40 дөген мансап мурда уйгурларга берилген 
эски мансап эле. Аны узун жылдардан бери аларга 
берип келген. Дегеле уйгурлар өздөрүкоюп алган ат 
эмес болчу. Мына эми уйгурлар ойрондолуп, санда- 
лып кетти. Жүйө боюнча эми андай атоонун орду 
жок. Менин оюумча, Хакан сиздин ата-бабаңыз (Таң 
°улаласынын) Жингуан жылдарында (биздин санак- 
тын 627-649-жылдары) өзүбиздин ордого келип, па- 
дыша менен көрүшкөн экен. (5). Ошондо Таң тайзуң 
СОл кол сангун, кыргыз тутугу деген Чен (мансап) 
берген экен. Мен ошол эле Тай зуң падышанын 
өрнөгүнө мураскорлук кылгым бар, сиз да өзүңүздүн 
а1ла-бабаңыздын кеменгер, ак жүрөк оюна урмат 
элпсеңиз экен. Ошондой болгондо «кыргыз» (Жиаң
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күн)41 сиздин мамлекеттин аты боло берет да, па- 
дышалык буйрук боюнча мансапка коюлуп, дагы бир 
керкөм аталыш кошулуп, биздин жакындыгыбыз би- 
линет.

Ал эми «Жиаң күн» дегендеги «Жиаң» деген сөз 
бөлүгү «куругус, чиригис» деген маани берет «күн» 
деген сөз бөлүгү «урпак, урпагы, тукуму» деген маа- 
нини берип «түбү куругус» дегенди туюнтуп ту- 
рат. Мындан артык көркөм атоого мүмкүн эмес!

Мен кечөө күнү салт-санаа башкаруу мекемесин- 
деги бесир42 Жиң су сыяктууларга буйруп, сиздин 
элчи вазирлериңиз менен бетме-бет зор иштерди 
акылдашкыла дедим.43 Ошкур сангун сыяктуулар 
менин оюмду абдан анык билишти. Ынтымак 
түзүүгө макул экендиктерин айтышты. (6). Бул 
жерде «кылыч кармап туруп, чөмүчкө арак сузуп 
алып ант ичишпеген» менен бек ишенимге кепил- 
дик кыла турган болдук. Эмки кеп кандай баштап 
иштөөдө болуп турат.

Жакында, уйгурлар биздин чепке келгенде, мам- 
лекет (улуу Таң) жүз миң черүү чыгарып, аларды чоң 
чөлдүн түндүкжагына коргоп жеткирип коюуну су- 
ранган экен. Көрсө алар секин ана баягы каранды 
кылып алган барча элге жетип алып, андан соң биз- 
дин чепке жакын жердеги бир шаарды өтүнөгө44 су- 
рап, өздөрүнүн жаралуу, начарлап кеткен колун 
тыңалтып алып, ошентип кайра күч алып чыгууну 
көздөп турушкан. Мен сиз Хакан менен болгон бай- 
ланышты көздө кармап, аларды сурангандарына та- 
кыр инабадым. Кадыресе эми уйгурлар биздин мам- 
лекеттин чыккындары болду. СизХакандын кектеш- 
кен жоосу эмеспи. Сөзсүз түбүнөн жойгондо анан 
тынчтык, бейпилдикке кепилдик кылганы болот. Бул 
көкө теңир аларды курута турган кез, мына ушун- 
дай учурда оңой болот. Байыркыларда мындай сөз 
бар: «Теңирим бергенди терип албаса, кайра анын 
кесирин тартат» деген. Хакан сиз мына ушул кез- 
метти кетирбей, аларды эртерээк жылас кылып 
салыңыз. Уйгурлар жоюлбаса Хакан сиздин ичкени- 
ңиз аш эмес, ууга сайрандап жүргөнүңүз коштукэмес
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болот. Жоокерлериңизди машыктырып, аттары- 
ңызды таптап, эч бир убакытты эндегей кетирбе- 
гениңиз жөн. Биздин арабызга көптөген барча элдер 
кыстарылып алганына ачуум келет. Мамлекет кый- 
ынчылыкка кабылса, сиздер менен ой-санаабыз бир 
келише күч жумшасак, силер биздин чепке жакын 
журсөңүздөр жөн эмеспи, анан эмнеге алар тигилер- 
ди жоюуга жолтоо болот экен? Мен кадиксинген 
дагы бир нерсе, алардын (уйгурлардын) калдыкта- 
ры силерге багындыкдеп барып алар бекен дегенде 
болуп турат. Хакан сиз апарды таза жойбосоңуз бол- 
бойт. Кылмыштуу черүүнү кечирип, сандалып 
жүргөн башчыларын кабыл алып койсоңуз эч бол- 
бойт. Андай болгондо биздин жаман көргөн бузуку- 
ларыбызды кабыл кылган болосуз. Анда биздин чек 
арада кагылышуу болот. Уу жыланды багып, өзүнө- 
өзүбале тапкандай иш болот.

Былтыр уйгурлардын жайсаңдары сыяктуу ки- 
шилер биздин кытайлардын элчилерине мындай де- 
шиптир (7) «Ли жиң Хаканды кармап алгандан кийин 
да, биздин мамлекетте 20-30дай киши калды. Ошо- 
лор болсо деле биз кайрадан өз улутубузга келе бе- 
ребиз». Мынаке алар өлүп - талып жатканда да 
ошентип кутуруп жатпайбы. Хакан сиз тигилердин 
айткан сөздөрүн терең ойлоп көрүңүз, ушуга санаа 
болбой койгону болобу? (8) Эшитсем кара Жон жак- 
та уйгурлардын кол башчылык өргөөсү дагы эле 
кыйрабай тигилүү турат имиш. Менин оюмча, адам 
өз жергесин самабай койбойт. Апар да сөзсүз кайра 
келүү ниетинде жүргөн чыгаар. Ошондуктан ал сан- 
далып жүргөндөрдү дароо кайда болсо ошолжерден 
жексен кылып, аларга эч кандай жылчык калтырбоо 
керек. Бул согуштун ийгилигин көрсөтсө, дагы бир 
жагынан алардын кайра улутубузга келебиз деген
о юн ойрондойт.

Хакан сиз каруу-күчкө толгону көп жылдар бол- 
ду- Өзүңүз бир доордун баатыры болуп калдыңыз. 
Турган жериңизди жана мансап тон чендериңизди 
өзгөртүүгө туура келет. Баягы көнгөн адат боюн- 
Ча Щ рө бергенде, кайсы сүр менен түндүк жакты
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жаркытып, көптөгөн барча урууларды баш ийдирип, 
тынчытып жүргөну болот ?

Мен орто туздук (9) Хуашаны45 бейпил жашатып, 
жан-жарандарды багып-өстуруунун камындамын. 
Дайым көйгөй тарткан нерсе эл тынч болсо экен 
деген ой, кайсыл ишти жакшы жайгаштырбай кал- 
са, ошондо өтө кең жергеге өзунун кучун жана сурун 
көргөзуп, алыстагы чоң кум, чоң жергелерин ийге- 
рип турам дегени болот беле? ТекХакан өзүңуз бир 
жагын тойторуп46 берсеңиз, ырашкерлүу өтүп, ын- 
тымак түзө алсак эле, кубаныч кайгыда орток бол- 
сок ана, кичи-ири иштерде алдын ала сүйлөшүп алып 
турсак бүтпөгөн иш болбойт эмеспи.

Хакан өзүңуздун сангун, жайсаңыздар47 менен 
орток ойго келген соң, мындай ак ниет иш ылайык 
келерин билесиздер деп ойлоймун. Бул элчи вази- 
риңиз сизге баргандан кийин менин чын ниетимди 
билесиз. Эң жакшысы дароо элчи жиберип баянда- 
ма катыңызды жеткириңиз. Мен да, албетте, өтө 
зарыл жумуштагы вазиримди сизге жиберип, 
падышалык мансапка коюу буйругумду жарыя- 
латам.

Жайдын саратан ысыгы жүрүп турган кез, Ха- 
кан өзүңүздүн ден соолугуңузга жакшы караңыз. Сиз- 
дин сангундарыңызга, жайсаңдарыңызга жана баш- 
ка вазирлериңизге чогууэле салам айтам. Бул кат- 
та аларды бирдөн атап салам айта албадым.

Хуйчаңдын 4-жылы (биздин санактын 844- 
жылы) жай.

Түшүнүктөр:
1) Шаң сулаласы. Биздин санактын мурдагы 

17-кылымдан 11-кылымга чейинки доор.
2) Хан Шуан ды. (аты, Хан Шүн). Биздин санак- 

тан мурдагы 73-жылдан 49-жылга чейинки падыша.
3) Кара арабалуулар. Уруунун аты.
4) Таң тайзуң. (аты, Ли шимин). Падышанын ур- 

мат аты.
5) Жин су. Кыргыз элчилери менен суйлөшкөн, 

салт-санаа башкаруу мекемесинин башкы катчысы.
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6) Хондор ушундай ант ичишкен.
7) Ли жиң. Адам ысымы.
8) Каражөн. Жердин ысымы.
9) Хуаша. Ички Кытайды көрсөтөт.
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4-КАТ
Кыргыз Хаканына жазган катгы 

жолдоо баяны (2)

Жогоруда жолдонуп отурган кат болсо ушул ай- 
дын 23-күнү (1) падыша тагында иш башкарып жат- 
кан кезде төтө буюрган, падышалык буйрук боюнча 
жазылган кат болчу. Мен ушул буйрукту алып жат- 
кан кезде (2). Жиң су сыяктуулар менен (келген кыр- 
гыз элчилиги) сүйлөшүп болгон соң ананжазайын деп 
суранганмын. Мына бүгүн жазып болдум. Жолдомо 
баяны жогорку.

Эскертүүлөр:
1) Падыша күнүгө белгилеген убакытта тагын- 

да отуруп вазирлер менен ишжүргүзөт.
2) Жиң су. Кыргыз элчилери менен сүйлөшкөн 

киши.
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5-КАТ
Кыргыз Хаканына жазган катгы 

жолдоо баяны

Жогоруда окуп чыгууга сунулган кат болсо па- 
дышанын буйругу боюнча жазылган. Бүгүн мен бул 
жазылган катка кыргыздардын тарыхый иштери 
женүндө биртике мазмун коштум. Анткени кыргыз- 
дар байыркы Жиан күндөрдүн (куругустардын) ур- 
пактары экендиги жөнүндөгү маалыматты тиги ва- 
зир окуп көрбөгөн экен. Текжондотуп гана өткөн ке- 
иптенди, айкын түшүнүк бере албаган. Мына эми 
падышанын буйругунда айткан мазмундар боюнча 
өзгөртүп толукталды. Бул катта кээ бир бүдөмүк 
баяндалган сөздөр бар экен. Мен ага карата бир кый- 
ла түшүнүк киргизген болдум. Бирок айтбай бол- 
бойт, менин деле билгеним тайыз, курсакта билим 
аз, кат жазуу курбатым терең эмес, эң эле кыйы- 
ны, сүрлүү падышанын алдында баян айтууга жүрөк 
коркуп турат экен. Бул жолдомо катка кошулуп па- 
дышага сунулат.

www.bizdin.kg



www.bizdin.kg



www.bizdin.kg



www.bizdin.kg



£3 е з ю с я ю с з ю е я ю е з  ад е з ю с д ю е з  80 с з м е в в о  е з а д ю е з ю е з ю е з

6-КЛТ  
Кыргызга кат —

Падышанын жол жобосу боюнча жазылды
(соңуна падышага жолдомо кошо чиркелди)1

Падыша урмат менен кыргыз Хаканына салам 
айтат (сизден) Дадас Инанчор сангун ордо шаарга 
келди. Сиз жиберген катты окуп, тартууга берген 
эки ак боз атты алдык. Баардыгынан кабардар бол- 
дук. Хакан сиздин туулма кеменгерлигиңиз кудум эле 
жети аркар жылдыз айланып турган түндүк казык 
жылдыздай жаркырап керүнет.48 Баатырлыгыңыз 
түндүкулуу чөлдүгүнде баш киши деп аталып кет- 
ти. Үст үңүзде топоз куйрук т үпөк т ууңуз 
желбирттеп турат.49 Чегиңиз айкын бөлүнүп мам- 
лекет курдуңуз. Сиз аябагандай баатыр, айкөлсүз. 
Эртеде эле мына ушундай иш билги кол башчыны 
койгон жөн экен. Сиздин кол жеткирген ийгиликте- 
риңизди ойлоп келсе, таасирленгенден өтө терең- 
ден, ойгонгондо эле шыпшынып таңкалып калам. 
Сиз жиберген катыңызда айтыпсыз: «Ошкор сан- 
гун кайтып келгенден кийин деле кытайдан элчи- 
лик келбеди» деп. Ошкор сангун жөнөгөн күнү мен 
жиберген катта: «эң жакшысы дароо элчи жиберип, 
баяндама катыңызды жеткиртиңиз. Менда, албет- 
те, өтө зарыл жумуштагы вазиримди сизге жибе- 
рип, падышалык мансапка коюу буйругумду жарыя- 
латам» деп жазгам болчумун. Хакан сиз менин ал 
максатымды түшүнбөй калган кейиптенесиз. Ошо- 
го жазган жооп катыңызда биртике жаздымдык 
көрүнүп турат. Мен булжердин элчиликжиберүүнү 
ойлоп эле турдум, бирок сиздин катты күтүп көз 
талыды. Сиз катыңызда: «алтын, күмүш таштын

1 Чиркелди - тиркелди деген мааниде.
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түбүндө калгансып, биздин бекем достугубузду тээ 
түпкүргө түртүп, барды-келдинин жолу бөгөлүп 
турат» деп жазыпсыз. Негизгиси тоо - таштар 
туруп, жолдун ыраактыгы, кадыресе Хакандын 
чеби менен төтө чектеш болуп турбагандыгынан 
болуп жатпайбы, болбосо эки мамлекеттин жакын- 
дыгын дагы кандай нерсе тосо алат эле. Хакан муну 
таанып жетет деп ойлоймун. Мындан дагы каба- 
тырлануунун кажети жок. Катыңызда: «эки эл кат 
алышып жатабыз, арийне өз ара көрүшүп турсак» 
деп жазыпсыз. Ооба, катта айтар кептин баарын 
айтып кеткени болбойт, айткан сөздөр да жетки- 
ре жазылбастыгы абдан мүмкүн. Ал тургай аз 
улуттардын жазуусу менен Кытай жазуусун бир- 
бирине которууда да айрыма чыгып калат.50 Андай 
экен биз өзүбүздүн акжүрөктүгүбүзгө эле жөлөнүүгө 
туура келет да, түбөлүк достук-биримдикти сак- 
тасак гана болгону. Ал эми сөз жасашып айтышып 
жүрбөсөкделе, бири-бирибиздин көнүлүбүздү ала ала- 
быз. Ар кандай бир ишти ойлошкон кезде алды ме- 
нен тигил жактын ак ниет, жакшы көңүлүн ойло- 
гонжөн да, андан кайра күмөндөнүп сактык кылуу- 
нун кереги жок. Кеп жүрөгүбүздөн ишеним байлаш- 
та болот. Катыңызда: «эки мамлекеттин эшиги- 
нин алдында өскөн тикенди жулуп ыргыталы» деп- 
сиз. Бул эле эң сонун айтылган сөз экен. Андай де- 
геним, уйгурлар түндүк жактын баатыры болуп 
алып, бир доор баш болуп, ар кайсы барча элдер 
аларга баш ийип жашаганына жүзжылдан көбүрөөк 
убакыт болгон эле. Бүгүнкү күндө сиз аларды кы- 
зыл уук кылып чаап, илгерки кегиңизди кетирбей 
алдыңыз. Мына бул кызматыңыз мурдагы өткөн 
адамдардан артык болуп эле калбай, кадыресе, сиз- 
дин кадыр-даңкыңыз түндүкжакты дүркүрөтүп ту- 
рат. Мына бул өтө терең айла-амал менен жасай 
турган улуу иш эле. Ошондой экен эмнеге дагы 
аларды коломтого коргоп, аны кайра өрткө айлан- 
тат элек? Кара арабалуулар тайпасы экөөбүздүн 
арабыздагы бир-бирибизге өткөргөн кызматтары- 
бызды жана күч кубатыбызды чендеп биле албай,
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кект үү жообузду калкалап келет. Алардын антке- 
ци Хакан сизди жеңил ойлогону го, бул жалгыз тай- 
паны баш ийүүгө баштабаганда иш байсалдуу бол- 
бойт. Мындай ишке чыдагыны, болобу, же чыдага- 
ны болбойбу? Ал эми Хакан мурда сиз каныша кыз- 
дын жагдайын жакшылап сурачу элеңиз. Ал (Тайхы) 
асманга чыгып, жерге кирип кетсе да табылат 
дегениңиз бар. Бүгүнкү күнү бул иш жөнүндө сурап 
койбосоңуз менин көңүлүмдү алам деп кандайча 
ишеним байладыңыз болду экен? Мен ойлойм Хакан 
сиз алардын өтө мукурап турган кезметин кетир- 
бей, кылданган аттуу жоокериңизди салып өлө кууп 
кирип, сандалып качып жүргөн уйгурлардын баш ки- 
шилерин кармап жазасын берсеңиз, кара арабалуу- 
ларга51 жортуул коюу байсалдуу болбоду дегендин 
өзүндө кудум эле жерден бирдемени терип алган- 
дан оңой болмок. Кайрадан кол баштап аларга со- 
гуш ачуунун кажети калбайт да, бир эле жолдо 
экөөнү бир согуп, бүт баары сиздики болуп жатып 
калмак, мындан да сонун иш кайда бар?

Сиз катыңызда мындай айтыпсыз: «каныш кы- 
зыңарды корготуп жеткирүүгө жөнөткөн элем, ка- 
дыресе ал жөнүндө учур жооп жазбадыңыздар» 
деп, анын жөнү мындай болбодубу: «каныш кыз» 
(Тай хы) хакан сизден жөнөп чыгып беш күндөн 
кийин эле уйгурлар кайра аны тартып алыптыр. 
Сиз коргоп алып бар деп жөнөткөн вазириңизди 
жана бөлөктөрүн бүт өлтүрүшүптүр. Каныш кыз 
ошол эки жылдан бери кумдукта сандалып жүрөт. 
Бул иштин болгонуна көп убакыт болду. Ошондук- 
тан мен кайра айтып отурбаганым. Ал эми, (1) 
Жав фан барган кезде ырахмат айткан көнүлүмдү 
коштоп ала барган болчу, ошондой эле, менин эң 
жакындан билдирген саламым эле.52

Эшитсем быйыл күз уйгурлардын Хакандык ор- 
досун көчүрүп жиберип, бул чоң мамлекеттин то- 
ромпоюн тоздуруп, анын турган жерин өзүңүз 
ээлеп иштеткени келип жатыпсыз. Мындай иш- 
теткенде башка көптөгөн барча бийликтер сиз- 
дин сүрүңүздөн коркуп калышат. Ал тигил уйгур-
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лар болсо бүт эле үмүттөрүн үзүшөт. Ошондой 
болгондо биз кытай элинин чек арасына да бирти- 
ке жакындаша түшөөр эле. Бул бир кыйла жакшы 
план болуптур деп айтса болчудай.

Ал эми, сиз суранган черүүнү жиберип, өз маа- 
лында сиз айткан жерде чогултуужөнүндөгү ишке 
келсек, кара арабалуулар тайпасынын чек арасы 
менен биздин мамлекеттин аралыгы (1000 миң) ча- 
кырым жатат. Ал аралык бүт эле кум чөл экен. 
Илгертен биздин Кытай жоокерлери ал жерге ба- 
рып батпаган экен. Жакында уйгурлардын ички жаг- 
дайын чалгындап угушуп көрдүк. Алар качкандан 
качып отуруп Күсан53 аймагына чейин кире кача 
турганын билдик. Быйыл күз келгенде мен (2) 
Йүжов, Тайуан, Жин ву, Тйан ды, сыяктуу чек 
арага жакын аймактардын аталыктарына буйрук 
берип, жолдорунан кол чыгартам. Менин жоромо- 
лумча, Хакан сиз дүмөк салып аларга кирген кези- 
ңизде уйгурлар сөзсүз качып берет. Ошондо мен 
жанагы (төрт аймакка) буйрук берип, жолдорун 
бөгөтөм. Ушуну менен ал канкорлор колго түшөт. 
Мына бул жоокерлик мөөнөттө (убакыт чеги), 
сөзсүз убадага бек бололу. Хакан толук ишеним- 
де, бир аракет, бир максатта болот деп ойлой- 
мун. Дадас Инанчорду өзүм Ли ды гу сарайында 
кабылдаганмын, кадыресе аны конок алып, оюн- 
шоок менен күттүк.54 Ошону менен бир убакыт- 
та сиз жазган каттын талабы боюнча, аны көпкө 
жүргүзбөдүк. Мен мына ушундан кийин эле зарыл 
кызматтагы вазирди сизге жиберип, сизге берген 
мансап буйругун жарыялатамын. Ошого алды ме- 
нен бул ниетимди адам жиберип жеткирип турай- 
ын. Силердин Хакандык мамлекеттеги эли-журту- 
ңуз падышапык мансапка коюнун салтын билген- 
че турсун. Ал эми, ал салт баягы уйгурларга ман- 
сап берген сыяктуу тартипте болот. Хакан 
өзүңүз эми эле мамлекет куруп жатасыз. Көптөгөн 
барча бийликтегилердин башында баш киши бол- 
гон экенсиз, сөзсүз биздин арабыздагы коңшужер- 
гелиштик терең достук көрүлүп турушу керек.
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Кадыресе, бабалардын орноткон ынтымактык 
мээрлери да өтө терең эмеспи. Мына ошентип 
илим санаштык, көңул тындырышуу болуп тур- 
са, ким болсо да баш ийбей койбосбу? Өз ара көңул 
алышып турганга, улуу иштерге орто амал таап 
турушканга не жетсин. Жаз жылымдап кетти. Ха- 
кан ден соолугуңузду жакшы күтүңүз. Сиз сангун- 
дарыңызга, жайсандарыңызга, ошондой эле, бар- 
дык вазирлериңизге менден салам айтып коюңуз. 
Бул катта аларды бир бирден атап салам айтуу- 
га болбоду.55

Хуйчаңдын 5-жылы (биздин санактын 845- 
жылы)жаз.

Эскертуүлөр:
1. Жав фан адам ысымы. Кыргызга элчиликке 

барган.
2. Аймакаттары.
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7-КЛТ
Кыргызга жазган катгы жолдоо баяны

Жогорку жолдоп отурган кат падыша буйрук бе- 
рил, мага жаздырган кат эле. Мен алардын (кыр- 
гыздардын) жиберген катынын мазмунун бир-бир- 
ден окуп отуруп, ага карата бир-бирден жооп жа- 
зып чыктым. Арганын барынча жооп берүүгө тий- 
иштүүлөр түшүрүлүп ташталбады. Ошону менен 
бирге, жасалма сөздөрдү көп кошпой, алар оңой 
түшүнгүдөй болду. Теги падышалык буйрук менен 
мансапка коёр кезде алар сөзсүз өздөрүн каранды 
мамлекеттин баш кишиси деп аташы керек. Ал 
эми, мансапка коюуаземи болорун, арийне ал азем 
мурдагы уйгурларга өткөргөн азем боюнча иште- 
лерин сөзсүз айкын айтып коюлду. Эгер андан да 
ичкерилей токтомго келүүгө туура келсе, биздин 
ордодон жиберилген элчилер барганда, аларга па- 
дышанын жол жобосу бөлөктөн айтылат, ошондо 
анан тыңгылыктуу болот. Жогорудагы себептер- 
ди айттык. Сиз (падышам) окуп көрүүгө жолдонгон 
бул кат болобу -  жокпу?

Хуйчаңдын 5-жылы (биздин санактын 845- 
жылы). Жаз.
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8-КАТ
«Кыргыздардын ордого келгенднги жана тартуу -  

белектеринин сызма сүрөту, 
алар жөнүндө баяны»

Л лгы  сөз

Илгери (Жов сулаласы кезинде) (1) Йө шанжак- 
тан тартууга келген ак кыргоолду (Жов падыша- 
сы) бабалардын ажайыпканасына койдурган, (Хан 
сулаласы кезинде) Көкарттын батыш жагындагы 
алыскы мамлекеттен келгендер бир Даңгыт тар- 
туу кылган, аны да тарыхый китептерге жазгы- 
зып койгон экен. Мына ушундан караганда, алардын 
ак жүрөктүүлүгүнө таасирленгендиктен ошондой 
иштелген экен да. Эми карасак, (2) Мээр падыша (3) 
Олуя падыша (4) Сыпайы падыша (5)Баатыр пады- 
ша сыяктуулардын кезинде, андан жүрүп отуруп 
эмки ыйыккарылуу, күйүмдүү падышанын закон тур- 
гузган 4-жылдары кезинде көктөн баркыраган бак 
түшүп, сулаланын ийгиликтери жаркырап чыга 
келди. Түрдүү ишмерлер аябай кадырланып ишке 
коюлду. Караламан жумуштагылар да бири-бирине 
шайкеш иш кылышты. (Ордо) Өкүмүн иш билгилик 
менен жүргүзүп, ар кайсы жерлерге өбөк болуп бе- 
рилди. Элжагынан Олуядай падыша деп макталды. 
Батыш түндүк чөлүнө черүү салып, биздин сулала- 
нын баатырлыгы даана байкатылды. Мына ошен- 
тип ай-күндөр жаркын өтүп, асман ачык болуп, 
түрдуү курт-кумурска апааттары болбой, дан эгин- 
чилигинен мол түшүм алынды. Орто түздүк бейпил 
Өгг>үп, чар тараптан бөлөк улуттар ордого үзүлбөй 
Көлип жатат. Дегинкиси, түндүк чоң сол жактын 
баш кишилери келди. Кыргыздар Жоокуусол элчи
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сыяктуу вазири баш болгон элчилигин жиберип, кат, 
кадересе эки аргымак тартууга алып келди. Бут 
арымдаса алдына агып турган кумду кечип, тер 
тамчылата төгүп, Гобинин чоң чөлүн кезип жүрүп 
олтуруп келип, өздөрүнүн ак көңүлүн тартуулап 
отурат. Аларды падышабыздын кол жеткирген ий- 
гиликтери таасирлендирбеспи, алар эмнеге ошон- 
чо машакат чегип келишет? Падышанын өзүнүн эң 
эле салтанаттуу напа арабасы бар эмеспи, минүүгө 
ат ажат беле, иштетсе тек падышанын доолбо- 
сунжүктөгөн арабага гана чегилет ал аттар. Мына 
ошондой, ал эми, алардын (кыргыздардын) элчили- 
ги ордонун эң төрүнө киришип падыша менен 
көрүштү. Падыша ал тургай эң баалуу деңиз 
түшүмдөрү менен аларды конок алды. Сайма 
түшүрүлгөн жибек кездеме сыяктуу асыл буюмдар- 
ды тартуулады. Эми көрсөк, дүйнөдөн өтүп кет- 
кен Жайсаң падыша, өкүл ата болгон Жадан жаз- 
ган «байыркы жана азыркы чар тараптан келген 
чет элдиктер баяны» дегенде жазылышынча, кыр- 
гыздар тегинде байыркы «Жиан күн (куругус) мам- 
лекети» экен. Улуу Таңдын тайзуң (атыЛи шимин) 
падышасынын Жыйгуан жыл санагынын 21-жылы 
(биздин санактын 647-жылы) кыргыз мамлекетинин 
баш кишиси ордого келген. Ага (падыша) сангундук 
чин берген да, кыргыз тутугу деген мансапка ата- 
ган. Мына ошондон улуу Таң сулаласынын Шуан- 
зуң (аты, Лилиңжи) падышасынын Тианбожыл са- 
нагынын 3-жылына чейин (биздин санактын - 744 
жылга чейин) алардын (кыргыздардын) ордого кели- 
ши жана т арт уу- белек бериши эч качан токто- 
богон. Кийин орто түздүктө апаат-жут көп болуп 
кетти, ортолукту уйгурлар бөгөп жатты. Кыргыз- 
дар аларга карата каары кайнап жүрүшкөн да, алар 
жутка кабылып турган кезметти кетирбей, алар- 
дын ордосун ойрондоп, боз үйлөрүн өрттөп, түмөн 
чакырып чыл барчасын чыгарды. Ошол жерде бул 
уруунун жыйналып отурган жери көрүнбөс болду■ 
Мына ошондон тартып уйгактуу туман тарап, 
асман ачылып, алар (кыргыздар) жетип келишип
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падышанын ажарын өз көздөрү мөнен көрө алышып 
жатат.

Мен Тай зуң (аты, Ли шимин) падышанын мын- 
дай айткан жол жобосун окуган элем. Ал киши 
көптөгөн вазирлерге: «түштүк жылаңач тоо жак- 
тан жана батыш өңүрдөгү чоң чөл жактан бөтөн 
улуттар ошончо алыс жолду өз каалоолору менен 
басып, бул жерге келишип жүрөт. Аларга эмне се- 
беп болду?» деген экен. Ошондо анынЖайсаңы Пан 
шуан лың мындай дептир. «Өтө алыс ордого жол- 
дон келгендер орто түздүк району бейпил болгон- 
дуктан, падышанын бийлиги жалчытымдуу болгон- 
дуктан алар келет да». Анда Тай зуң падыша кайра 
мындай айткан экен: «Мурда орто түздүкделе тынч 
боло койгон эмес, ошондо да алар эмне келген? Мен 
бул көрүнүштү көргөндө ичимден коркуп кетем. Эм- 
неге дебейсиңерби? Илгери (6) (7) Чин ШиХуаң алты 
бектикти камырып-жумуруп (бир Чын сулаласы кы- 
лып) салды. Хан Вуды (падыша) каруукүч менен ба- 
тышжана түндүкжакта өзүнүн барк-беделин тур- 
гузуп чыккан. Бүгүнкүкүндө деле чар тараптан алыс- 
кы жерлердеги буруу улуттан жол канчейин ыраак 
болгонуна карабай сулалабызга келип мейман болуп 
олтурушат. Мен дайыма Чин падыша менен Вуды 
падышага өзүмдү салыштыра калсам, кайда болбо- 
сун кыжалаттык тарта турган жерим жок экен. 
Кадыресе, мындай жарашыктуужагдайды кийинки ур- 
пактар улап кетсе эмне деп ойлоп калам. Бирокжого- 
руда айткан эки падышанын кийинкижолун баса адам- 
дарынын жалчытымдуу чыкпаганын ойлоп калганда, 
коркпой коё албайм». Мен (вазириңиз) улуу Таң сула- 
лабыздын Тай зуң падышасынын коркконун ойлоп кел- 
сем, ал деле биздинулуу Таң сулалабыздын доордон- 
дооргожарып-жалчышынанайтылган, арийне кемен- 
гер падыша бабаларыбыз терең айла издеп, алысты 
жоромолдоп турган экен. Чын эле өтө ыраакты ой- 
логонун көрчү! Мына бул Тай зуң падыша атагын 
пүбөлүккө сактап, алдыңкылардын изи-жолун 
көтөрүп келе жаткандыгынын себеби болгон; пады- 
шам, сиз да мына ушул күндө бабалардын падыша-
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лык ишин улап, өнүккөн доордун баш кишиси болуп 
калдыңыз. Мындай айтуу жакшы эмеспи! Падыша 
Жаданды Чын Пыңга окшош басыктыра ала турган 
жана көңүлүн тындыра ала турган курбаты бар, дагы 
бүт мамлекетте ар кайсы улуттун тилин билүүдө 
эң башкы орунда тура турган акылман, кыраакы 
киши, ошого анын жазган чыгармасы байыркыны кам- 
тып, азыркыны бүт айткан мол мазмундуу деп айт- 
каны бар; ал эми падыша так мурасчы уул, иш билги 
Вий зуңчиң, катчы, жаш бакылоочу Лүй шуга буйру- 
ган, алар конок сарайына барышып келген элчилик- 
тер мененжеке сүйлөшүп, алардын биз менен окшош 
жана окшош эместиктерин байкашып, алардынжол- 
до тарткан азап-машакатын сурап билишип, ордодо 
жазылгандардын кемтиктерин толуктап жазып ке- 
лишкен. Алар батыш түндүктөгү, чыгыш түндүктү 
бөтөн улуттардын тилинжана күүлөрүн сүрөттөп 
жазышкан. Апар ашып келген тоолор, басып өткөн 
жолдорунун кандайлыгын жазып чыгышкан. Мына бул 
баянда айтылууга тийиштүү мазмундар айкын ай- 
тылып, биз кыйла бышык болуптур. Жазуу баяны да 
жатык экен. Мен ичимен минтип калам: улуу Таң су- 
лаласынын Тай зуң падышанын Жингуан жыл сана- 
гынын баш ченинде (биздин санактын 627-жылдарын- 
да) катчылык бөлүмүнүн башчысы Ян шигу падыша- 
га мындай айткан экен: «илгери Жов сулаласынын 
вуваң падышасы доорунда жер бети бейпил болуп, 
алыстан ар кайсы мамлекеттер баш ийип ордого 
келишкен.56 Жов тарыхында бул иштерди чогултуп 
«падышанын бөтөн элдердин баш кишилери менен 
көрүшкөндөгү эстеликжыйнагы» дегенге жаздырып 
койгон. Мына азыр да түмөндөгөн бектиктерден 
адамдар ордого келип, падыша менен көрүшүп кетип 
жатат. Түндүктөн, түштүктөн, чыгыштан, батыш- 
тан барча элдер мамлекетибизге баш ийгендикте- 
рин билдирип жатпайбы. Чынында ушуларды бол- 
гондой сыздырып, чынын жаздырып коюуга тийиш 
экенбиз. Ошондуктан падышам ушул жалчып-жайы- 
лып жаткан абалды дагы бир «падышанын бүтүн эл- 
дердин баш кишилери менен көрүшкөн сызма
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сүрөттөр жыйнагы кылып, сыздырып-жаздырып 
коюуну тастыктап берсеңиз» деп суранган экен. 
Тай зуң падыша буйрук жазып, ал сунушка кошулуп- 
тур■ Мен Вий зуңчин, Лү шулардын жазган нарктуу, 
кызыктуу окуяларына негиз, бирөөгө сүрөттөр сыз- 
дырып чыктым. Бакырыңыз ага батылдуулук кылып 
бул баш сөздү жазып койдум. Мында сызма сүрөт 
менен баян шай келишти, алгы сөздү ал баяндын 
алдына койдум.

Хуйчаңдын жыл санагын 3-жылы (биздин са- 
нактын 843-жылы). Жалган куран айынын этеги.

Эскертүүлөр:
(1) Йу шаң жактан: кытайдын түштүк жагын 

көрсөтөт.
(2) Мээр падыша. Будда дининдеги 16бектиктин 

падышасы.
(3) Олуя падыша. БайыркыЖов сулаласына чей- 

инки падышалар.
(4) Сыпайы падыша. Жов сулаласынын Жов Ву- 

ваңы.
(5) Баатыр падыша. Хан сулаласынын Хан вуды 

падышасы.
(6) Ыйык каруулуу, күйүмдүү падыша. Хуйчаңжыл- 

дагыЛий йан.
(7) Чин шихиаң. Хан сулаласынын жайсаңы.
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9-КАТ
«Кыргыздардын ордого (1) келгенднги,

жана тартуу-белектеринин сызма сүротгөрү, 
алар жөнүндө баянды» жолдоо кагы

Мен жалган куран айынын 21 -күнү падыша тагы- 
ңызда иш жүргүзүп жаткан кезде өзүңүзгө баяндап, 
Лү шу сыяктуу адамдар өзүңүздүн уруксатыңызды 
алып, кыргыздарга аралап барып, алардын салт-са- 
наасы жөнүндө бир баян жазды деген элем. Мына 
бүгүнушул баян жазылып бүтүптүр. Көрсө, бул бир 
кыйла бышып калган көрүнөт. Менин байкоомдо, 
биздин улуу Таң сулалабызга 2)Жиңгуан жылдары- 
нын башында ар кайсы улуттан ордого келгендер 
аябай көп болгондуктан, Тай зуң (Ли шимин) пады- 
ша бүтүкчүлөр бөлүмүнө буйруп, алар жер-жерден 
келгендерден кийим-кече түрлөрү, ошол адамдардын 
түз-туругун жазып-сызып коюуну тапшырган экен. 
Ал китепти «кызмат менен келгендер жана алар- 
дын тартуу-белектеринин сызма сүрөттөр жый- 
нагы» деп атаптыр. Мына ошондон улам, мен дагы 
сүрөтчүлөрүбүзгө буйруп, кыргыз элчи вазири Жоо- 
куусол сыяктуулардын түрдүү кебетелерин сызды- 
рып чыгып, алар жөнүндө жазылган баяндын алдына 
койгуздум. Ошону менен бирге, бакырыңыз өзүмдүн 
билимимдин тайыздыгына бакпай57 бул баянга суп- 
сак болсо да баш сөз жазып койдум. Ооба, кастар- 
луу падыша сиздин олуялык оюңуз алыска кеткен, 
бардыкэле падышалардан кеменгерлигиңиз ашынып 
турган болгондуктан, апыстагы бөтөн жердегилер- 
дин сизге болгон ак ниет, адал санаасы кылымга ай- 
тылып жүрсө экен деген ой болду. Бирок менин 
кадигим падыша өзүңүздүн оорагыңызга жеткире 
айталбай калдымбы дегенди ойлосом, сизден айбы- 
гып турам. Бул сызма сүрөт -  баянды ороп чаптап, 
сиз падышама көрүүгө жолдоп отурам.

Хуйчаңдын 3-жылы (биздин санактын 843- 
жылы). Жалган курандын этеги.

Эскертүүлөр:
(1) Ордо. Таң сулаласынын падышалык ордосу -  

Чаңан.
(2) Жингуан жылдары. Биздин санактын 627- 

650-жылдары.

80 03 Ю СЗ Ю 03 80 03 80 03 80 03 80 03 80 03 Ю 03 Ю Сй Ю 03 Ю Ю СЗ Ю 03 Ю С8
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10-КАТ
Жолдогон «Кыр1ыздын ордого 

тартууларынын сызма сүрөтгөрүн» падыша 
атайлап эки адам жиберип, ыраазылыгын 

жарыялатканына ырахмат катым

Бүгүн Куан йи, Шың Шиң эки киши келип буйрук 
боюнча падышалык ыйык көрсөтмөнү мага мын- 
дай жарыялады: «сен жопдогон сызма сүрөттөр, 
баян (кыргыздардын) менин көңүлүмө жараган нер- 
се экен». Бакырыңыз уккан соң жерге баш уруп 
туруп, падыша деген адамдан өзгөргөн олуя, ошо- 
го мына азыр бардык эле улуттар андан айбыгат. 
Бүгүнкү күндө алыстагы бөтөн улуттарда анын 
мындай мээримдүү адамгерчилигине суктанышып, 
түмөн чакырым жолду алыс көрбөй, ордого  
көрүшкөнү келип жатышпайбы. Ошого түрдүү 
боёктуу сызмалар менен ал көрүнүштөрдү сызып 
баяндап, жыйнактар түзүп калтырсак, падыша- 
нын залкарлыгын кылымдан-кылымга жеткирген 
болот экенбиз деп билдим. Менин билимим абдан 
тайыз, жазма баян, сызуучулук түбүм терең эмес. 
Ошентсе да (алар жөнүндө) баяндын баш сөзүн 
жазып чыктым. Мында падышанын изги иштерин, 
улуу ийгиликтерин байандоодо мажирөөлүк кылган 
элем. Падыша бакырыңыздын кичине ак ниетин 
кабыл көрүл, өзгөчө ыйык жол жобоңуз менен 
оорактуу жарыялатыпсыз. Мындай боорукерлик 
жасаганыңызга иш башында олтургандардын ба- 
ардыгы эле сиз менен сыймыктанабыз. Бакыры- 
ңыз жасаган улуу адамгерчилигиңизге төбөсү көккө 
жетип олтурат.

Хуйчаңцын 3-жылы (биздин санактын 843-жы- 
лы). Жалган куранды этеги.
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11 -К А Т  
Котормочутабуужөнүндө сурануу

Суранып отурганыбыз 1) Ша фучиң сыяктуу 
кишилер уйгурлар менен улутташ, ошолор сыңа- 
рындагы адамдар болгондуктан, алар өздөрунүн 
мамлекетине боор тартпай койбот. Кыргыздар 
атайын жиберген элчилик калаабызга келгенден 
кийин, алар сүйлөгөн кезде уйгурларга пайдасыз 
сөздөр сүйлөнүп кетер бекен деген коркунуч бар. 
(Ша фучиң сыяктуулар) котормочулук кылганда 
андай сөздөрдү которбой аттатып кетиши, ка- 
дыресе, ал жерде болгон сөздөрдү дароо калаада 
турган уйгурларга жеткире коюшу абдан мүмкүн 
экен. Ошондуктан, падышам сиз 2) Лиу хоң, Жоң 
шун сыяктууларга тапшырма берип, аларды ба- 
тыштагы аз сандуу улуттардын тилдерин шы- 
дыр биле турган, кадыресе уйгурлар менен эч кан- 
дай байланышы жок котормочулардан таптырып 
келүүгө буюрууңузду өтүнөбүз. Ал котормочулар 
аттын жакшыларын минип, өтө ылдам калаабыз- 
га жетип келиши керек болот. Котормочулар 
көбүрөөк болсо өз ара салыштырып, тууралыгын 
ырасташып турганга жакшы. Ошондо анан котор- 
модо сөз аттатып кете турган, сөздү жашырып 
сала турган абалдардан сак болгону болот. Ушун- 
дай иштесек болобу - жок, тастыктап берүүңүздү 
үмүт кылабыз.

Хуйчаңдын 3-жылы (биздин санактын 843- 
жылы) үчтүн айынын 10-күнү.

Эскертүүлөр:
1)2) Адам аттары.
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Кьггай императорлорунун 
Кыргыз кагандарына жазган 

каттарына түшүндүрмөлөр

1. Орому. Бир бүтүн чыгарма, эмгектин бир 
бөлүгү, тому деген маанини туюнтат.

2. Улуу Кагандык курган доору». Илимде «Кыр- 
гыздардын улуу кагандык доору», «Кыргыздардын 
улуу Державалык мезгили» деген ат менен бел- 
гилүү. Бул доор 840-жылдан XI к. ортолугундагы 
мезгилди камтыйт. Тагыраак айтканда, Кыргыз- 
дардын Уйгур кагандыгын талкалап, Борбордук Азия- 
нын мейкиндиктерине чыккан мезгилден кара 
кытай, найман чабуулдарына (XI к.) чейинки доорду 
кучагына камтыйт.

3. Хакандык. «Кагандык» деп окуган жөндүү. 
Кыргыз тарых илиминде мамлекеттик башка- 
руу титулунун ушундайча формасы кабыл алын- 
ган. Каган (Оадап) байыркы Кыргыз, Түрк, Уйгур 
каганаттарындагы жогорку башкаруучунун жана 
башкы аскер жетекчисинин наамы (титулу). Каган 
жуан-жуандардын (жужандар, аварлар) аскер баш- 
чысынын наамы катары кытай жыл баяндарында 
312-ж. эскерилет. Каган наамы (титулу) хунну, са- 
бир, хазар, булгар, аварлардадабелгилүүболгон. 
Булнаамды VI к. орто чендеринен Түрккаганатта- 
рынын бийликээлери, уйгур, кыргыз, карлукбашка- 
руучулары кабыл алышкан, император, шахиншах- 
ка маанилеш сөз болгон. VIII к. аягы - IX к. башынан 
XIII к. чейин Киев Русунун княздары да «каган» ти- 
тулун пайдаланышып, саясий жактан өздөрүн Ха- 
зар кагандарына тең экендигин көрсөтүүгө аракет- 
тенишкен. Монгол мамлекетин негиздеген Темужин 
(Чынгыз хан) да ушул наамды кабыл алган (1207-ж.).
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«Каган» термин-титулу мусулман булактарында 
«хан», «хакан» түрүндө колдонулган. Изилдөөчүлөр 
бул термин кытай тилинен келип кирип, «улуу баш- 
каруучу» дегенди туюнтарын белгилешет. Титул 
жазуу эстеликтеринде адам аттарына жалганып 
айтылган компоненттер катары кездешет: Бумын- 
каган, Ай каган, Боз каган, Билге каган, Барсбек ка- 
ганж.б.

4. ЛиДэ йү - Кытайдын Тан императорлугунун 
Вэнцзун жана Уцзун башкарган мезгилдериндеги 
тышкы иштер башкармалыгын жетектеген мам- 
лекеттик министр, вазир Ли Дэйү (786-849-жж. жа- 
шаган) жетектеген башкармалык көчмөндөр, анын 
ичинен кыргыздар, уйгурлар менен болгон дипло- 
матиялык алакаларды, элчилик алмашуу байланыш- 
тарын тескеген. «Ли Вэй-ГунХойчань Ипинь Цзи» 
деп аталган эмгеги жанан анын биографиясы «Тан 
династиясынын тарыхына» кирген. Ли Дэ йүнүн 
китептеринин абалкы көлөмү 50 цзюаньдан тур- 
ган, анын бир бөлүгү кийинчерээк жоголуп кеткен- 
диги айтылат. Чженцзи (20 цз) жана бецзи (10 цз) 
деп аталган алгачкы эки бөлүмүнө император Уц- 
зундун указдары, баяндамалары, аскер буйрукта- 
ры, расмий каттар ж.б. мамлекеттик иш-кагаз- 
дары кирет. Кыргыздар тууралуу, кыргыз-кытай 
алакалары жөнүндөгү маалыматтар эмгектин би- 
ринчижана экинчи бөлүмдөрүндө орун алган. Мам- 
лекеттик-расмий маанидеги каттардагы маалы- 
маттар кыргыздар жөнүндөгү баалуу маалымат- 
тар Хойчац мезгилинде (841-846-жж.) жазылганы 
белгилүү. Кыргыз-кытай саясий-дипломатиялык 
алакаларынын активдешүүсүнө 839-ж. кыргыздар 
тарабынан талкаланган уйгурлардын Тан импе- 
риясынын чектерине чукул баш калкалоосу да не- 
гизги ролду ээлеген. Анткени, көп сандаган кач- 
кын уйгурлар Тан мамлекетинин түндүк чек ара 
райондоруна зор зыян алып келген. Ошондуктан 
каттардын өзөккү мазмуну уйгурлар жана алар- 
дын болочок абалына, кыргыз-кытай алакалары- 
нын келечек өнүгүшүнө арналган.
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5. Сангун - кол башчы деген маанидеги аскердик 
чин. 843-ж. Кыргыз каганынан Тан династиясынын 
императорунун атайын мамлекеттик-расмий кабыл- 
доосунда кыргыздын тектүү элчилери Тапказ (Чжу- 
у-Хэсу), Жоокуусол (ТабуХэцу), Ошкор, Дадас Инан- 
чорлор (Вен-у Хэ) болушкан. Кыргыздар менен эң 
оболкудипломатиялыкалакалар Тан дипломатиясы- 
нын «Сяцясы ча гун ту чжуан суй» («Китепкана ка- 
зынасы») аттуу жыл баянда чагылдырылат. Бул 
баян Кыргыз каганынан расмий иш сапары менен 
келген Тапказ (Чжу-уХэсу) деген элчиден соң жазыл- 
ган. Мындан сырткары, Кыргыз каганатында бой- 
ла, бага, тархан, кашкаж.б.у.с. мамлекеттик-баш- 
каруу титулдары болгон. Бойла-жазма булактар- 
да мамлекеттик башкаруу титулу катары чагыл- 
дырылат. VII к. жазуу эстеликтерде Тонукуктун 
(Тоң Йокук) демилгеси менен Кутлуг өзүн Илтериш- 
каган деп жарыялап, Тонукук «бойла бага тархан», 
ал эми Мочжо жана Дусифу деген кенже инилери 
«шад», «ябгу» («жабагы») наамдарына ээ болушкан- 
дыгы баяндалат. «Бойла бага таркан» кызмат на- 
амы - кагандын башкы кеңешчиси, иш башкаруучу 
баш министри, мамлекеттик башкаруу аппараты- 
нын жетекчиси титулуна дал келген. Арийне, Мон- 
голиянын Сужа деген жеринен табылган (Суджа 
жазуусу) руникалык жазуу эстелиги өтө баалуу та- 
рыхнаамалык мааниге ээ. Бул эстеликтеги жазуу 
маалыматтарынын чечмеленишинин сунуш этил- 
ген бир катар варианттары бар. Илим чөйрөсүндө 
С. Г. Кляшторныйдын акыркы чечмелөөсү өзгөрүүгө 
учурай электигин эске алуубуз зарыл. Сужадагы эс- 
теликте (IX к.): «Мен келдим, Уйгур жергесинде Яг- 
лакар-ханды жаа менен атып өлтүрдүм. Мен кыр- 
гыздын уулумун (перзентимин). Мен Бойла Кутлуг 
Ярганмын (Тарханмын). Мен башкаруучу Кутлуг Ба- 
га. Тархандын өкүмүн (буйругун) аткаруучумун. Ме- 
нин даңкым күн чыгыштан күн батышка чейинугул- 
ду. Менин ондогон айылым, сансыз мал-жаным бар 
эле. Жети кичүү инилерим, үч уулум, үч кызым бар 
эле. Уулдарыма чарба, мал-жан, энчи бөлүп бердим,
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кыздарымды калыңсыз күйөөгө узаттым... Демек, 
Кутлуг Ярган (таркан) - кыргыз аскер башчысынын 
энчилүү атын, ал эми «бойла» термини титулду 
аныктайт. Кыргыздын көрүнүктүү аскер башчысы 
Бойла КутлугЯрган (Тархан) кыргыз бийлигинин Бор- 
бордукАзиянын аймактарына орношуна жетекчилик 
кылган. Бул жазуу эстелиги кыргыз тарыхын, анын 
байыркы тил маданиятын изилдөө үчүн өтө баалуу 
булак болуп саналат.

Бага - байыркы кыргыздардын мамлекеттик 
башкаруу титулу. .»Вада»- байыркы кыргыз доо- 
рунан аскердик-административдик титул катары 
маалым болгон. Илтереш-каган өз амири менен Тоң- 
Йокукка («Юан чжен») «бойла бага таркан» деген 
титул ыйгарганы маалым. Байыркы кыргыз мам- 
лекети административдик-аймактык жактан 
алты бирдикке («баг») бөлүнгөндүгү тууралуу да- 
ректүү маалыматтар бар. Бүгүнкү Тувадагы Өөк 
Тарлактан / Е. 1 /  табылган байыркы кыргыздарга 
таандыкэстеликте: «...атым Эл Туган Тутукбен 
(мен). Теңири элимке элчиси эртим. Алты баг бу- 
дунгка [элге] эр [тим]»-деген саптар жазылган. Бай- 
ыркы түрк сөздүгүндө (ДТС) төмөнкүдөй маалымат 
бар: «АШ вад» IX к. азыркы Туванын аймагындагы 
аскердик-админстративдикбирдиктер. 840-ж. кий- 
ин (IX к.) азыркы Туванын аймагы Кыргыз кагана- 
тынын курамына киргендиги маалым. Уйгурлардан 
тартылып алынган жерлерге, жаңы ээликтердеги 
жашаган уруулардын үстүнөн кыргыздар өзгөчө 
башкаруу системасын киргизишкендиги көрүнүп 
турат. Бага + чы: чыгыш теги байыркы мезгил- 
дерге таандык -чы/-чу мүчөсү түрк тилдеринде 
продуктивдүү колдонулуп, адамдардын жашаган 
аймактарын да аныктайт. Изилдөөчүлөр «бага» 
сөзүн «топ», «түйүн», «бөлүк»же, тагыраак айт- 
канда, мааниси «урук», «уруу» дегенди  
^үшүндүрөрүнө токтолушат. Демек, «баг» тер- 
мин админстративдик-аймактык бирдиктерге 
бөлүнүүдө «уруу», «урук» деген аталыш менен бир- 
дей мааниде колдонулган десе болот.
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Кашка- байыркыжана орто кылымдардагы кыр- 
гыздардагы аскер жана башкаруу бийлик ээсинин 
наамы. Кашка - теги байыркы титул-этноним. 
К.К.Юдахин «кашка» сөзүнүн бир маанисин «уруу 
башчысы», «жол башчы» дегенди түшүндүрөрүн 
жазат.1 Кашка. 1. Уруу башчысы, уруунун жол баш- 
таган акылманы, көсөмү; 2. Өтм. Өткүр, тартын- 
баган, тайманбаган. Энесайлык кыргыздардын уруу- 
лук курамында «кашка» («хасха») деген уруу (этно- 
ним) болгон. Этнонимдин параллели байыркы жана 
орто кылымдардагы кыргыз этнокомпоненттери 
басымдуулук кылган азыркы хакас-качиндерде «хас- 
ха» формасында белгилүү. Мындан сырткары, ха- 
кастардын курамында «хаска хыргыс», «хасха 
пүрүт», «хасха пүүр», «хасха иргит» сөөктөрү бел- 
гилүү. «Хасха» бүгүнкү хакастардын курамындагы 
ири урук болуп эсептелет. «Кашка» титул-этнони- 
ми энесай кыргыздарынын коомдук-башкаруу систе- 
масында кенен колдонулгандыгын төмөнкү далилдер 
аныктайт: «Энесай кыргыздарынын коому социал- 
дык жикт елүүдө байыртадан эки катмарга 
бөлүнүшкөн: «Хасха сөөк» - ак сөөктөргө (башка- 
руучу, аристократиялык уруу) кыргыздар, ал эми 
«пора сөөк» же боз сөөктөргө, кыргыздарга түбөлүк 
салык төлөшкөн - «кыштымдар», көз каранды уруу- 
лар киришкен. Кыргыздардын белгилүү уруу башчы- 
ларынын ысымдарына «кашка» титулужалганып ай- 
тылганы маалым. Мисалы, Алтын Кашка, Матыр 
Магнай Кашка, Тармагай Кашка, Курбан Кашка, Бар- 
чыкМагнай Кашка, Улагач Кашка ж.б. Кашка - орто 
кылымдардагы монголдордогу нойон (он миң башы) 
титулуна далкелген. XIV к. аягында (1399-1445жж.) 
кыргыздар Угечи Кашканын (Гүйличи, Мөңкө Темир) 
жетекчилиги астында ойрот-монгол урууларына 
үстөмдүккө жетишкендиги белгилүү. Бул титулду 
кийинки Жунгар хандары да алып жүрүшкөндүгү 
жөнүндө маалыматтар бар. Мисалы, Чукула-Кашка 
ж.б. Түрк-осмонтарыхчысы Сейфи Челеби «Таварих»

1Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь. - М.: 1969. - С.363-
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аттуу эмгегинде (XVI к. аягы) төмөнкү кызыктуу 
маапыматтарды келтирет: «Кашкар таранта «кыр- 
гыз» аттуу бир эл (уруу) жашайт. Алар моголдор 
(монголдор) сыяктуу эле көчмөндөр. Кыргыздар көп 
сандуууруу (эл), алардын ханы жок, бектери болсо 
«кашка» деп аталаары маалым». Демек, «кашка» 
этникалык аталыш жана титул катары кыргыздар- 
да энесай доорунан У-/Х кк.) белгилүү.

Тархан (Дархан, Даркан) - байыркы жана орто 
кылымдардагы кыргыздардын мамлекеттик мансап 
термини. Даркан - согуштук куралдарды жасоочу 
уста ж.б. Дархан (Тархан). 1.Уста, устакана; Дар- 
хан 1. Ыйык, аяр, колтийбес; 2. тарых. Мамлекет- 
тик ар кандай милдеткерликтен бошотулган эркин 
адам. Дархандар (Тархандар) орто кылымдардан «кол 
тийбес укугуна ээ болушкан» калктын өзгөчө кат- 
мары болушкан. Байыркы түрк доорунда темир 
уста бир элөучурда шамандыкжана кагандык мил- 
детти аткаргандыгын аныктаган фактылар бар. 
Бул мисал темир устанын коомдогу ээлеген ордун 
чагылдырган. «Манас» эпосунда Даркан деген эпи- 
зоддук кейипкер, белгилүүуста баяндалат. Эпостун 
айрым варианттарында Манас үчүн Даркан ак бо- 
лоттон кылычжасап берет. «Тащап» Э.Пуллиблэнк- 
тин пикиринде титул катары эзелки хунну доору- 
нан эле белгилүү болгон. КытайдынХань династия- 
сынын доорундагы хуннулардын «шанюй» титулу 
кытай транскрипциясындагы «тагцап» маанисине 
дал келет. Бул титул байыркы түрк доорунда да 
кенен колдонулган. Таш эстеликтердеги жазуулар- 
да Тоң-Йокук «бойла бага таркан», ал эми Мочжо 
жана Дусифу «шаджана абгу» титулдарына ээ бо- 
лушкандыктары чагылдырылат. Этникалыкжана 
топонимикалык аталыштар катары Дархан (Тар- 
хан) кенен аймактык ареалды кучагына камтыйт. 
Этникалык аталыш адегенде байыркы булгар (бол- 
гаР) урууларынын курамынан кездешип, конфеде- 
Рациядагы аристократиялык уруу катары белгилүү 
болгон. Айрым изилдөөчүлөрдүн эмгектеринде эт- 
ногенетикалык жактан «тархан» этноними дунай
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болгарлары, венгер, волгалык болгарлар, чуващ 
жана башкырлардын ортолугундагы этникалык бай- 
ланыштарды чагылдырат. Түркмөн тилинде буп 
сөз «мамлекеттин алдында аткарган зор кызма- 
ты үчүн айрым милдеткерликтен бошотулгандар» 
маанисин түшүндүрөт. Жогоруда келтирилген ай- 
рым мисалдар «дархан» сөзүнүн баштапкы маани- 
си «эркин», «кол тийбес», «милдеткерликтен бо- 
шотулгандар» дегенди түшүндүрөт деген тыя- 
накка келүүгө болот. Демек, бул термин байыркы 
көчмөн коомундагы салыктан бошотулган, мамле- 
кеттик кызматкер, эркин аскер адамдарынын со- 
словиесин түшүндүргөн.

Дадас Инан(чор) - кыргыз элчиси. Чоро - эпика- 
лык баатырдын максатташтары, чоролору. Кыр- 
гыздардын байыркы мамлекеттик, аскердик-башка- 
руунаамы. Ойрот-калмак (Жунгар) мифологиясын- 
да да көптүк түрдө «чорос», «цорос» деген дербет 
жана жунгар княздарынын байыркы ата-бабалары ка- 
тары айтылат. Ойроттордо - (жунгар калмакта- 
ры) «цор», ортоңку кыпчак тилинде - «чора», «шора», 
«чоро» терминдери «баатыр» деген маанини билдир- 
ген. Чыгыш теги боюнча байыркы түрктөрдүн (кыр- 
гыздардын) мамлекеттик, аскердик-башкаруу наамы 
болуп эсептелген «чур» (чор), (чура) «чора» сөзү 
байыркы фарси тилинде «жоокер, «баатыр» деген 
түшүнүккө ээ, бирок соңку мезгилдеги түрк тилде- 
ринин өнүгүү баскычтарында (байыркы кыргыз доо- 
ру) титул катары (хан менен бектин ортосундагы) 
мансаптык даражаны аныктагандыгы маалым. Чур 
(чор), (чура) чоро титулунун негизинде ошол байыр- 
кы доордон баштап эле көптөгөн адам аттары бел- 
гилүүболуп, күндөлүк турмушта колдонулуп келген. 
Буга байыркы түрк руникалыкжазмаларында чагыл- 
дырылган Агуш Чур (Чоро), Бег Чур (Чоро), Ил Чур 
(Чоро), Кара Чоро өңдүү ысымдар күбө. Чоролор өз 
алдынча уруулар катары XIII к. эскериле баштайт. 
Изилдөөчүлөр чоростордун бир бөлүгүХШк. Чыгыш 
Түркстандан Чагатай улусуна журт которгондугун 
жазган. Чоростор Моголистандын (өзгөчө Чыгыш
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Туркстанда) саясий турмушуна активдуу катыш- 
кан. Захреддин Бабур өзунүн мемуарларында («Ба- 
бур-намэ») Моголистандын аймагында чорос аттуу 
уруунун болгондугун тастыктайт. Жунгар (дэрбет) 
хандарынын басымдуу көпчулугу «чорос» аттуу 
аристократиялык (ак сөөк) уруудан чыгышканы маа- 
ль1М. Муну «Илэтхэл Шастирден» башка монгол жана 
калмак булактары да тастыктайт. Жунгар ханды- 
гы коомдук-саясий тузулушу жагынан башында хан 
турган негизги төрт ойрот уруусунун союзу бол- 
гон. Ар бир уруунун башчысы тайджи (да-тобцзи) 
деп аталчу. Чорос уруусунун чоң тайджиси уруулук 
бирикменин жетекчиси болуп, бир эле учурда хан деп 
да аталган. XIV к. аягында (1399-1445 жж.) кыргыз- 
дар Угечи Кашка (Гуйлужу, Мөңкө Темир) жетекчи- 
лиги астында ойрот-монгол урууларына устөмдуккө 
жеткендиги белгилуу. Демек, Угечи Кашка ойрот- 
калмак урууларын бириктирген кыргыздын чоро(с) 
уруусунан чыккан деген жыйынтыкка келуугө болот.

6. Жоокуусол. Кыргыз элчисинин аты-жөну. Ма- 
келек Өмурбай башкача мааниде чечмелөөгө аракет 
жасаган. Биздин пикирде, «Жоо» - энчилуу ат, «Куу» - 
Куууул, Сол Канат кыргыздардын легендарлуу ба- 
басы санжыралык маалыматтарда), «сол» - сол 
канат кыргыз уруулук бирикмесинин жетекчиси, 
башкы бийи, аскер башчысы дегенди туюнтат.

7. 843-ж. жалган курандын 15-куну (февраль айы)
8. Сулала. ар.-ир. доор, династия деген маани- 

ни туюнтат. Тан императорлугу башкарган доор 
(618-907 жж). Тан сулаласы, Тан династиясы деп 
аталары маалым.

9. Макелек Өмурбайдын тушундурмөсундө 
Тан мезгилиндеги «кыргыз» этнониминин аталы- 
шы «шажаз» формасында берилген. Арийне, чет 
өлкөлук жана ата мекендик тарых, туркология 
жаатындагы илимий адабияттарда Тан доорунда- 
гы «кыргыз» этнониминин кытайча берилиши «хя- 
гас», «хягасы» турундөгу аталышы жазылып келе- 
ри маалым.
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10. Бул каттардын Кыргыз каганатынын аскер- 
леринин азыркы Монголия, Чыгыш Туркстан, ага 
чектеш жерлерде каратып алгандан кийин, кыр- 
гыз аскерлеринин Тан мамлекетинин чектерине 
чукулдап кирип келишкенде интенсивдүү жазы- 
ла баштаганын байкоого болот.

11. Тайцзуң (Лишиминь) - Тан династиясын не- 
гиздөечүлөрүнүн бири. 627-ж. атасы Ли Юаньдын 
ордуна (627-649-жж.) тактыга олтурган. Тайцзуңдун 
тушунда борборлошкон мамлекет түптөлүп, ак- 
тивдүү дипломатиялык-саясий алакалар ишке 
ашырыла баштаган. Император Тайцзуң (Лиши- 
минь) Кыргыз каганаты менен алака түзүү макса- 
тында 632-ж. жогорку даражалуу элчиси Ван и-Хуну 
атайын расмий иш салары менен жөнөткөн. Бул 
маалыматтар боюнча кыргыз-кытай диплома- 
тиялык-расмий алакалары VII к. баш чендеринде 
эле кызуу жүргөндүгүн байкоого болот. Тан динас- 
тиясынын жаңы тарыхында 643-ж. Чаньянь шаа- 
рында Тан императорунун мамлекеттик-расмий 
кабылдоосунда кыргыз каганы Шибөкүй Ачжан 
болгондугун баян этет. Жогорку мартабалуу 
кыргыз каганына кытай салты боюнча аскердик- 
башкаруунаамы, титулу ыйгарылган. Тянбаобаш- 
карган мезгилине чейин (742-755) Кыргыз кагана- 
тынан да элчиликтер тынымсыз келип турган. 
Кытай жыл баяндары 643, 648, 653, 675, 708, 711, 
722, 723, 724, 747-ж.б. жылдары келген кыргыз ка- 
гандарынын элчиликтери жөнүндө маалыматтарды 
чагылдырат.

12. II Чыгыш Түрк каганатына каршы Кыргыз- 
Кытай (Тан), Кыргыз-Тибет, Кыргыз-Түргөш аскер- 
дик союздары түзүлгөн.

Бул согуштук-саясий бирикмелерге аз сандуукар- 
луктар,- аздар ж.б. уруулук бирикмелер, мамлекет- 
тер да катышкан. Бул аскердик союздардын 
түзүлүшүн VII - VIII кк. өтө активдешкен элчилик 
алакалардан байкоого болот. Дал ушул саясий кыр- 
даалда Барсбек (туулган жылы, болжол менен 
640-жыл) сыяктуу атактуу кыргыз кагандары та-
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рыхый аренага чыгышты. Мамлекеттин каганы, 
көрөгөч саясатчы, тажрыйбалуу аскер жетекчиси 
Барсбек каган II Чыгыш Түрк кагандыгына жана анын 
басып алуу саясатына каршы согушка даярданып, 
жогоруда аты эскерилип өткөн мамлекеттер ме- 
нен аскердик-саясий алакаларды жүргүзө баштаган. 
711-ж. айыгышкан кармашуулардын биринде Барсбек 
каган баатырларча курман болгондугу маалым. Кыр- 
гыздар өз мамлекеттүүлүгүн сактап калышканды- 
гын Тан империясына мамлекеттик-расмий иш-са- 
пары менен барган 708, 711, 722, 723, 724, 747-жж. 
Кыргыз элчиликтеринен көрүүгө болот. Анткени, 
элчилик мамлекеттин жана анын башчысынын аты- 
нан гана барары дүйнөлүк дипломатиялык практи- 
кадан белгилүү.

13. Кытай императорлорунун өздөрүн карапай- 
ым калктан, башка элдерден айырмалоо макса- 
тында «Күндүн баласы», «Асмандын баласы» ж.б. 
деген эпитеттерди колдонуусу кадыресе салт 
болот. Кытайдын Жун Гэ (Борбордук же Ортолук 
мамлекет) деп аталып калышы ошол себептерден 
улам келип чыккан. Бул наамдар Кытай династия- 
ларынын дээрлигинде таандык көрүнүш, адат ка- 
тары кабыл алынган.

14. 643-ж. Кытайдын Тан императорунун атайын 
расмий кабылдоосунда Кыргыз каганы Шибөкүй 
Ачжан (Шыбакай Ажан) болгондугу белгилүү. Жаңы 
түптөлүп жаткан кытайдын Тан династиясы ме- 
нен Кыргыз каганатынын ортосунда диломатия- 
лык алакалар негизделген. Кытай салты боюнча 
жогорку мартабалуу кыргыз каганы Шибөкүй А чжан- 
га сол канат аскер башчысы, кыргыздар өлкөсүнүн 
башкаруучусуж.б.у.с. наамдар ыйгарылган.

www.bizdin.kg



www.bizdin.kg



15. Тутук - ээлик, мамлекет, «Кыргызээлиги», 
Кыргыз мамлекети» дегенди туюнтат.

16. Тианбо мезгили. Григорян (азыркы жыл 
санагы) жылсанагы боюнча 742-755-жж. туура 
келет. 745-ж. Уйгур кагандыгы негизделген соң, 
кыргыз-кытай дипломатиялык алакалары убакты- 
луу токтогон. Жазма маалыматтар 643, 648, 653, 
675, 707, 709, 711, 722, 723, 724, 747-жж. элчиликала- 
калар интенсивдүү улангандыгын чагылдырат.

17. Жаанда - бул ааламда. Ир. жахан.
18. Кумдук - чел деген мааниде. Кыргыздар уй- 

гурларды талкалаганда, акыркылардын бир бөлүгү 
Гоби чөлүнө кире качууга аргасыз болушкан. Кыр- 
гыз каганаты менен Тан династиясынын мамле- 
кеттик чек арасынын негизги бөлүгү табигый чек 
ара аркылуу, чөл аймактары боюнча өткөн.

19. Аймактардын аттары
20. Каныш. Каныша Тайхы. Уйгур каганына 

күйөөгө берилген кытай канышасы. Уйгур каган- 
дыгы талкалангандан соң туткундалган каныша 
Тайхыны Кыргыз каганы төркүнүнө, Тан императо- 
рунакербен курап, сакчылардын коштоосу астын- 
да жөнөтөт. Кербенге жолдо качкын уйгурлар кол 
салып, кыргыз сакчыларын өлтүрүп, кербенди та- 
лап-тоношуп, каныша Тайхыны туткундап алыш- 
кан. Бул окуя болжол менен 839-840-жж. таан- 
дык. Мамлекеттик-расмий каттарда бул окуялар 
жанаКыргыз каганын алкаган саптар бир нече 
ирет эскерилет. Кыргыз каганы туткундалган ка- 
ныша Тайхыны өз төркүнүнө салтанатт уу 
жөнөтүү менен бирге, жаңы кошунага карата бол- 
гон мамилесин чагылдырган.

21. Тайулан аймагынын губернатору Лиу Мий- 
анйу өз аскерлери менен кыргыздардан аман калган 
уйгурларды жазалоо жумуштарын ишке ашырган. 
Тан мамлекети аймактык-административдик 
бөлүнүүдө Юпровинциядантурган. Провинциялар өз 
кезегинде уездерге бөлүнгөн.
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22. Булжерде император өзүнүн ата-тегин Кыр- 
гыз каганынын ата-бабасы менен жаппылыкта ка- 
рап, тууган-туушкандык сезимин билдирип, достук 
алакалыкта жашоого чакыргандыгын билдирет. 
Албетте, император Кыргыз каганына атактуу 
аскер башчы, мамлекеттик Ли Лин жөнүндө эске 
салгандыгы көрүнүп турат. Бул маалыматтар 
Кыргыз мамлекетиндеги кагандыкбийлик мурас 
катары муундан-муунга өтүп тургандыгынан 
кыйыр кабар берери бышык.

23. Салмоор - кыргыз жоокерлери согуш мез- 
гилинде колдонгон таш атуучу куралы.

24. Хонндордун Теңиркуту. Хуннулардын пады- 
шасы, шаньюйу. Теңиркут-КөкТеңирдинуулу, куту 
дегенди туюнткан. Алардын ичинен белгилүүлөрү 
кытай жыл баяндарында Модэ Шаньюй, Чжи-чжи 
шаньюй деген аттар менен белгилүү болушкан.

25. Нойун. Орто кылымдардагы монгол уруула- 
рындагы (Чынгыз хандын мезгили), халха жана бар- 
га монголдорундагы аскердик башкаруу бийлик ээси- 
нин наамы. Нойондор бир эле учурда өз элин башка- 
руу менен бирге, аскер жетектөөгө милдеттүү бо- 
лушкан. Нойон титулу XVIII к. баш чендерине чей- 
инки Энесай кыргыздарында да белгилүү админист- 
ративдик-башкаруу наамы болгон.

26. Ли Лин (Ли Лиң) - б.з.ч. 98-ж. хуннуларга 
колго түшүп, туткундапган кытай (Хань доору) 
аскер башчысы. Хуннулар Ли Линди Кыргыз 
мамлекетине (Гяньгун) башчы кылыпдайын- 
дашкан. Мамлекеттик чыккынчы деп жалаа жабыл- 
ган Ли Линди күнөөсүз экендигин коргоп чыккан Сыма 
Цянды («Ши цзи» - «Тарыхтар жыйнагы» чыгарма- 
сынын автору) б.з. ч. 98-96 жж. Түрмөгө камап, жаза- 
лашкан. Сыма Цяндын жеке пикиринде (Сыма Цянь - 
мамлекеттик министрдин кызматын аткарган) Ли 
Лин мамлекеттик ишмер, Хань (б.з.ч. III - б.з. III кк. 
жашаган мамлекет) патриот болгон.

27. Оорактуу - сыймыктуу деген мааниде.
28. Тан императору Кыргыз каганын, мамле- 

кетин теб укуктуу өнөктөш катары таануу ме-
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ненбирге, Кыргыз каганатын жакшы кошуна болуу- 
га (чек арага кол тийбестик ж.б.), белгилүү 
согуштук-саясий жагдайлардан улам (кыргыз-уйгур 
согуштары) үзүлүп калган соода-сатык, экономика- 
лык алакаларды калыбына келтирүүгө үндөгөн.

29.ЖаоФан. 843-ж. Кыргыз каганатына мамле- 
кеттик-расмий иш сапары менен жөнөтүлгөн Тан 
династиясынын улуу даражалуу элчиси.

30. Кепелет - кепилдик.
31. Мансаптык кызмат наамы жазыл- 

ган мамлекеттик (императордук) жардык кагазы.
32. Император соңку каттарында Чженьгу- 

ань мезгилиндеги (627-649/50-жж.) кыргыз-кытай 
алакаларына басым жасалгандыгы көрүнүп турат.

33. Расмий каттын бул саптарында дипломатия- 
лык чебер кытмырлык байкалып турат. Анткени, 
Кыргыз - Тан (Кытай) алакалары Уйгур кагандыгы 
пайда боло элекке чейинки мезгилде эле (643, 648, 
653, 675, 207, 709, 711, 722, 724, 747-жж.) калыптан- 
гандыгы Кытай императорлук тарыхнаамасында 
белгилүү болгон. Тан империясы өз кезинде Уйгур 
кагандыгында оор салыктөлөп тургандыгы маалым. 
Каттардан ошол доордогу мамлекеттер, бирикме- 
лер арасындагы алакаларда дипломатиялык өтө че- 
бер ыкмалар колдонулгандыгын байкоого болот.

34. Айың - айып-күнөө, нааразы болуу.
35. Катаң - атайын бекем, чың коргонуу, бөгөт 

коюп коргонуу.
36. Каттын мазмунунан кыргыздардын Бор- 

бордук Азияга толук үстөмдүк орнотушканды- 
гын, мындан Тан башкаруучулары да кооптонуп, 
чочулагандыктарын байкоого болот.

37. Абагер чектирип - атайын убара кылып де- 
ген мааниде.

38. Хуннулардын башкаруулары.
39. Бул жерде хуннулар жана алардын мамле- 

кети жөнүндө сөз болуп жатат. Кытай импера- 
торлору өздөрү негиздеген династиялардан 
мурдагы мамлекеттерди жана алардын башка- 
руучуларын ата-бабалары, өздөрүн ошол мамле-
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кеттердин мураскорлору катары эсептешкен сал- 
ты болгон. Кытай династияларынын мамлекет- 
тик башкаруу салты боюнча мамлекттик чек ара- 
сы таптакыр чектешпеген алыскы елкелөрдү, эл- 
дерди өздөрүнө көз каранды, вассал, салык төлөөчү 
катары карашкан. Чындыгында, иш жүзүндө андай 
болгон эмес. Кытай династиялары көпчүлүк учур- 
да (мисалы, хуннуларга, түрктөргө, уйгурларга 
ж.б.) оор салыктөлөп турууга аргасыз болушкан. 
Кытай императорлору «бөлүп-жарып бийликжүр- 
гүз» деген ыкманы кенен колдонушуп, көчмөндөрдү 
өздөрүнүн колу менен жок кылуунун аракеттерин 
жасашкан. Мамлекттик-расмий наамдардын  
көпчүлүгү дал ошол максатта ыйгарылгандыгы 
тарыхый жана илимий булактардан маалым.

40. Теңир хакан - Теңир каган. Ыйык, тектүүка- 
ган, Көк Теңирдин колдооосуна ээ болгон башка- 
руучу. Бул наам кыргыз кагандарына карата да 
айтылган.

41.Жиаң күн. Кыргыз каганатынын аталышы- 
нын Тан династиясынын жыл баяндарындагы кы- 
тайча жазылышы (Цзяньгунь).

42. Бесир - катчы, императорлук жарлыктар- 
ды жарыялоочу кызматкер.

43. Жиң су. Императордун каада-салт, этикет, 
илим билим, нрава, диний иштер башкармалыгынын 
(палата) катчысы.

44. Өтүнө - арендага, убактылуу колдонуу, пай- 
далануу үчүн алуу.

45. Хуаша - орто түздүк. Тан кытайынын ички 
аймактары.

46. Тойторуп - багынтып, моюн сундуруп, 
көзөмөлдөл деген мааниде.

47. Жайсаң. Монг.-калм. Зайсан. Уруужеуруу- 
лук топтун башчысы, бир эле учурда кол башчы. 
XVIII к. баш чендерине чейин энесайлык кыргыздар- 
дын мамлекеттик башкаруусундагы кызмат наамы, 
титулу болгон. Бул титул князь, нойон деген сөзгө 
маанилеш келген.
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48. Сөздүн мааниси түндүктөгү Чоң Жети- 
ген жылдыз тараптагы аймактар жөнүндө бо- 
луп жатат. Жетиген - шамандардын түшүнүгүндө 
«жети кудай», «жети шаар» дегенди да туюнткан. 
Арийне, муну дал ошол доордогу Өтүкен (Йетикен) 
топоними менен параллель кароого болот. Өтүкен 
- тарыхый маалыматтарда Чыгыш Хангайдагы 
токойлуу тоо кыркалары катары чагылдырылат 
(ст рат егиялык) жакт ан маанилүү район  
түрктөргө, уйгурларга, андан соң кыргыздарга 
азыркы ТүштүкСибир, Монголия, Түштүк-Батыш 
Манжуриянын аймактарына, толук үстөмдүк кы- 
лууну, Кытай түздүгүнө көзөмөл орнотууга кам- 
сыз кылган.

49. Кыргыз каганынын жана мамлекетинин аса- 
басы, туусу.

50. Каттын маанисинде кыргыз каганы Тан 
императоруна карата жазылган мамлекеттик 
расмий кайрылуусу ошол учурдагы кыргыз тилин- 
де (рун сымал кыргыз арибиндеги жазуу мадания- 
ты) жазылганы байкалып турат. Император кыр- 
гыз жана кытай тилдерин бирин экинчисине кото- 
рууда айырмачылыктар болоорун белгилеген. Чын- 
дыгында эле, каттардын мазмунуна карап, кыргыз 
кагандары мамлекеттик иш кагаздардын өздөрүнө 
таандык жазуу менен жогорку чеберчилик, илим-би- 
лим сиңген ынтаа менен жазышкандыктарын се- 
зип, туйганга болот.

51. Кара арабалуулар. Кытай жыл баяндарында- 
гыКаңды (Кангүй), Усун, Теле, Түркж.б. көчмөндөрдүн 
жалпы аталышы.

52. Жав Фан - кыргыз кагандарына расмий иш- 
сапары менен келген кытай элчисинин аты-жөнү.

53. Куча аймагы.
54. Кытай императорлору VII к. тартып Тан 

династиясынын падышалык сарайына расмий иш- 
сапары менен келген кыргыз каганынын элчилерин 
(Шибөкүй Ачжандан мезгилинен тартып, 643-ж.) 
жогорку даражадагы сый-урмат, атайын каада- 
салт, этикет менен тосуп алышканы белгилүү.
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55. Кытай императорунун каттарындагы ай- 
тылган соңку дубай-саламдардын мазмундарына 
Караганда Кыргыз кагандары өз каттарында кага- 
наттын мамлекеттик министрлери, аскер баш- 
чыларынынж.б. аттарын эскеришкен.

56. Кытай тарыхнаамасы императордун сарай- 
ына элчилик сапары менен келген өкүлдөрдү «са- 
лыктапшыруучу», алардын өлкөлөрүн, элдерин «баш 
ийген салык төлөөчүлөр» деп жазат. Ириде, бул 
баяндар ошол учурдагы саясий реалдуулуктан тап- 
такыр алыс болгон.

57. Бакпай - карабай.

Түшүндүрмөлердүдаярдагандар:
т.и.д., профессор А.А.Асанканов; 
т.и.к., доцент О.К.Каратаев; 
п.и.к., доцент Ү.Б.Култаева
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СОҢКУСӨЗ 

(V II X  кк. Кыргыз-Кьггай алакалары)

Бул китепчеде кыргыздардын орто кылымдарда- 
гы саясий тарыхын, аскердик-дипломатиялык ала- 
каларын чагылдырган, ошол доордун купуя сырла- 
рын баяндаган тарыхый баалуу булактарга назары- 
ңыз түшет. Согуштук-саясий ж. б. окуяларга жык 
толгон бабаларыбыздын, Кыргыз мамлекетинин 
узак, ары нарктуу тарыхы өзүбүздүн ата мурасы- 
быз болгон Энесай, Таласж.б. жазууларда1, мусул- 
ман булактарында2, грек тилиндеги жазууларда,

' Рун жазуулары. \Л-ХН1кк. кыргыздар колдонгон жазуу ма- 
данияты. Соңку иликтөөлөр Энесай (Тоолуу Алтай, Тува, Ха- 
касия, Краснояр ж.б.), Талас, Кочкор аймактарындагы аска, 
моло таш беттериндеги чегерилип түшүрүлгөн рун сымал жа- 
зууларды кыргыздар ойлоп таап, иштеп чыгыш кандыктарын 
айгинелөөдө. Бул жазуу системасы  ошол доордогу кыргыз 
тилинин керектөөлөрүн толук канааттандырган. Ислам динин 
кабыл алышкандан соң, кыргыздар араб арибин пайдалана 
башташ кан.

2 Араб-фарси тилдүү булактар. Айрым адабияттарда мусул- 
ман булактары деп жазылып жүрөт. Кыргыздар жөнүндө маа- 
лыматтар Ал-Истахри, «Худуд ал-алам» («Аалам чектери»), Бек- 
ран, Абд ар-Раззак Самарканди, Гардизи, Ал-Марвази, Махмуд 
Кашгари, Рашид-ад-Дин, Абул Фази, Сейф ад-Дин Аксылык ж.б. 
эмгектеринде чагылдырылат. Бул булактардын басымдуу бөлүгү 
1Х-Х кк. чектерине, андан соңку мезгилдерге таандык. Кыргыз- 
дар араб, фарси тилдүү булактарда ислам дининин \/111-1Х 
кк. чыгышка карай жылышынан соң эскериле баштаган. 
М усулм ан булактары  бою нча ата м екендик окум уш туулар 
Б.Солтоноев, Ө.К.Караев, А.М.Мокеев, З.Э.Эралиев, Т.К.Чоро- 
ев, М.Ч.Кожобеков ж.б. атайын иликтөөлөрү бар.
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кытай жыл баяндарында3 чагылдырылып келери 
илим чөйрөсүнө маалым. Бул тарыхый жазма булак- 
тар ата мекендик жана чет элдик окумуштуулар 
тарабынанжетишерликдеңгээлде иликтенип келет. 
Ырас, кыргыздардын тарыхынын мындай кенен аре- 
алдагы булактарда чагылдырылышы, бабаларыбыз- 
дын саясий чоң окуялардан, кубулуштардан чет- 
те калышпагандыктарын туюнтары маалым.

Түрк-монгол тилдүү элдердин ичинен тарыхта эң 
алгач ирет эскерилген кыргыздар гана өзүнүн атын, 
байырлаган ата-баба жерлерин, салттуу мадания- 
тын, тилин сактап калышты. Байыркы жана орто 
кылымдардагы кыргыздар тууралуу маалыматтар 
бабаларыбыз өздөрү колдонгон рун жазуусунан сырт- 
кары, кытай жыл баяндарында (летопись) сакталып 
келет. «Ши цзи» (Сыма Цяндын «Тарыхтар топто- 
му»)4, «Цянь Хан Шу» («Эрте доордогу Хань

3 Кытай жыл баяндары. Кытайдын Хань (б.з.ч.Ш- б.з. III кк.), 
Вэй, Суй, Тан (\/Н-Х кк.), Сун, Юань (Х1И-Х1Х), Мин, Цинь динас- 
тияларынын тарыхын чагылдырган жыл баяндары. Император- 
лордун, алар башкарган династиялардын (сулала) саясий, эко- 
номикалык, этникалык тарыхын баяндаган мамлекеттик-рас- 
мий иш-кагаздарында өлкөгө чөктеш жашаган көчмөн, отурук- 
ташкан элдер, мамлекеттер, андагы жашаган калк, тили, кулк- 
мүнөзү, чарбасы, аймактардын табигый шарттары ж.б. терең 
иликтөөлөргө алынат. Кытай императорлорунун сарайында 
тышкы иштер башкармалыгы иштеп, атайын жөнөтүлгөн мам- 
лекеттик чиновниктер, алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн кел- 
ген элчилер, соодагерлердин керектүү маалыматтарды топ- 
тошкон. Бул жазуу булактарында кыргыздар, Кыргыз мамлекет- 
тери, анын этникалык тарыхы, этногенези боюнча баалуу маа- 
лыматтар бар. Бул маалыматтардын бир кыйла бөлүгү орус 
ж.б. тилдерге которулган. Н.Я.Бичурин, С.Е.Яхонтов, В.С.Тас- 
кина, Н.В.Кюнер, А.Г.Малявкин, Г.Г. Супруненко, Т.Бейшенали- 
ев, Е.Кычанов, М.С.Иманалиев, М.Ху Чженхуа, Э.Караев, К.Жу- 
саев ж.б. котормолору, жазган эмгектеринин кыргызтаануу үчүн 
маанисй зор.

4 Сыма Цянь - кытайдын улуу тарыхчысы. «Кытай элинии 
тарыхынын атасы» деген ат менен да илим чөйрөсүнө маалым. 
Таланттуу тарыхчы, мамлекеттик ишмер б.з.ч. 145-ж. туулган. 
Анын өмүрү жана чыгармачылыгы, мамлекеттик ишмердүүлүгү 
Биринчи же Батыш Хань династиясынын гүлдөп-өнүгүп турган 
мезгилдерине (б.з.ч. 206-6.3. 25- жж.) туура келет. Бул мезгил
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династиясынын тарыхы» ), Тан династиясынын 
хроникаларында, «Тайпинь хауньюйцун» («Тайпин 
башкаруу доорундагы дүйнөнүн сүрөттөлүшү»), 
«Цзю Таншу» («Тан династиясынынжаңы хроника- 
сы»), «Ляо ши» («Ляо Кидан мамлекөтинин тары- 
хы»), андан соңку жазма булактарда баа жеткис 
маалыматтар бар. Булжазма булактардын айрым- 
дарынын мазмуну бир жактуу мүнөзгө ээ болгонду- 
гуна карабастан этникалык маанидеги орчундуу 
маалыматтарды өз кучагына камтыйт. Арийне, 
аталганжазма булактарда Кыргыз мамлекети жана 
мамлекеттүүлүгү жөнүндө да кабарларды табууга 
болот. Бул ошол катаал доорлордогу, бат 
өзгөрүүлөргө учурап турган саясий чөйрөдөгү 
кыргыздардын жана Кыргыз мамлекетинин ээлеген 
салмактуу ордун чагылдырары ырас.

Бул эмгек У//-Х кк. кыргыз-кытай мамилелерин 
чагылдырган Кытайдын Тан (Тхан) династиясынын5

атактуу император У-динин башкарган дооруна (б.з.ч. 140-6.з. 
87-жж.) туура келет. Улуу тарыхчы байыркы Кытайдагы элдин 
турмушун, мамлекеттик башкарууну, чет элдер менен алака- 
ларды өз көзү менен көргөн. Улуу тарыхчынын балалык чагы 
Лунмынь (Шэньси провинциясы) деген тоонун этегинде өтөт. 
Анын атасы да императорлорго ак дилинен кызмат кылган адам 
болгон. Негизинен Сыма Цяндын ата-бабалары тектүү жердин 
адамдары болуш кандыгы  маалым. Улуу тарыхчынын инсан 
катары калыптанып өнүгүшүнө, өз учурундагы эң мыкты би- 
лимге ээ болуусуна атасы Сыма Тан, императордук бай китеп- 
кана (жыл баяндары) негизги ролду ойногон. Мамлекеттик кыз- 
матка өткөн Сыма Цянь өлкөнү толук кыдырып чыгат. Б.з.ч. 
110-ж. атасынын айткан керээзи Хань доору жана ага чейинки 
жашаган мамлекеттер, кошуна өлкөлөр, элдер, алардын чекте- 
ри жөнүндө жаза баштайт. Б.з.ч. III к. Кыргыз мамлекети жөнүдөгү 
эң алгачкы маалыматтарды кагаз бетине түшүргөн. Автордун 
өзүнүн айтуусу боюнча эмгектеринин жалпы көлөмү 130 бап, 
526 500 иероглифтен турган. «Негизги жазуулар» («Бэнь 
Цзи») - 12 бап, мезгилдик жадыбалдар («Бяо») - 10 бап, тарак- 
таттар жана сүрөттөп жазуулар («Шу») - 8 бап ж.б. турган. Улуу 
тарыхчы жана мамлекеттик ишмер б.з.ч. 87-ж. дүйнөдөн 
кайткан.

5 Тан (Тхан) мамлекети. 618-ж. Ли Юань тарабынан негиз- 
делип, 907-ж. чейин жашаган династия. Кыргыз каганаты жана 
ка га н д а р ы  бул д и н а с ти я  м енен  өтө  ты гы з  а л ака л а р д ы  
ж үргүзүш көн.
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императорлорунун кыргыз кагандарына жазган мам- 
лекеттик-расмий өңдүү саясий-дипломатиялык 
каттарына арнапган. Бул тарыхый-дипломатиялык 
баалуу иш-кагаздары кытайлык кыргыз боордошу- 
буз профессор Кармыштегин Макелек Өмүрбай6 
тарабынан кытай тилинен тике кыргызчага кото- 
рулуп, ушул тапта дүйнөлүк прогрессивдүү коом- 
чулук белгилеп жат кан Кыргыз мамле- 
кеттүүлүгүнүн улуу мааракесине үлкөн белек бо- 
луп калды. Ооба, ошол тарыхый эстеликтерди 
кыргыз инсанынын көзү менен карап, жүрөгү аркы- 
луу сезгенде гана нарктуу нукура тарыхыбыз чын, 
реалдуу тарыхка айланат эмеспи. Кытайлыккыр- 
гыз боордошубуз Макелек Өмүрбай жалпы улуту- 
буз үчүн ат көтөргүс иш, үлкөн милдетти аткар- 
ды. Профессор Макелек Өмүрбайдын бул котормо- 
сун толук кандуу, жыйынтыкталган эмгек ката- 
ры кароого болот. Котормо иш жөнөкөй, жатык 
тил менен аткарылган. Каттардыжана ага кошум- 
ча жазылган жолдомолорду терең ойлонуп окуган 
окурман 1Х-к. Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн тарыхын 
(каттарда УН-УШкк. таандык, кыргызтаануу үчүн 
маанилүү маалыматтар бар) кеңири жана ар та- 
раптуу түшүнүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул каттар- 
дан ошол мезгилдеги кыргыздардын тышкы дипло- 
матиясын, саясий абалын, социалдык-экономикалык 
өнүгүшүн, жашаган чөйрөсүн ж.б. жалпы жөнүнөн 
түшүнүк алууга болот. Кыргыз-кытай мамлекет- 
тик, саясий-дипломатиялык алакалары б.з.ч. III к. 
эле башталганы. Бул маалыматтар Хань династи- 
ясынынжыл баяндарында чагылдырылат. «Ши цзи», 
«Цянь Хань Шу» жыл баяндарында кыргыз ж.б. эл- 
дердин, уруулардын жайгашкан аймактары, Хань

6 Профессор Кармыштегин Макелек Өмүрбай Кытай Зл  Рес- 
публикасынын Ш инжаң Автоном иялуу районундагы  Үрүм чү 
шаарында жашайт. «Тил жана котормо» журналынын кыргыз 
бөлүмүнүн башкы редактору, «Кытайча-кыргызча сөздүктүн» 
башкы түзүүчүсү. Кытайлык кыргыз боордошторубуздун тили- 
нин, маданиятынын өнүгүшүнө зор салым кошуп келе жаткан 
белгилүү коомдук-маданий ишмер.
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мамлекетинин чектерине чейинки аралыктары, кыр- 
гыз-хунну алакалары, бат өзгөрүп турган согуштук- 
саясий кырдаал жөнүндө баян этилген. Хань динас- 
тиясынын негизги атаандашы болгон хуннулар, б.з. ч.
I к. өз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирген кыр- 
гыздар жөнүндө эскерилет.

Кыргыз-кытай алакалары түрк каганаттарынын 
(V/-VII кк.) доорунан тартып, Вэй, Суй, өзгөчө Тан 
династиясынын жашаган доорунда күч апа баштайт. 
Бир нече кылымдарга созулган бытырандылыктан, 
урандыданж.б. кесепеттерденкытайлар VIIк. баш 
чендеринде (618 ж.) борборлошкон Тан мамлекетин 
негиздешкен. 581 -ж. негизделген Суй династиясы 
кулагандан соң, аскер башчысы Ли Юань түрк 
тилдүү уруулардан куралган атчан аскерлердин жар- 
дамы менен бийликти тартып алган7. Чаньань шаа- 
рында өзүн император деп жарыялаган. Чындыгын- 
да эле, Кытайжыл баяндарында (б.з. I//-V// кк.) кыр- 
гыздар тууралуу маалыматттардын сейрекучура- 
шына б.з. 220-ж. Хань мамлекетинин кулашынан 
тартып, төрт кылымга созулган саясий-экономи- 
калык бытырандылык да негизги ролду ойногон.

Император Ли Юандын саясатын уулу Ли Шимин 
(Тейцзуң) улантып (627-649\50-жж.), Кытайды биро- 
толо бириктиргенден соң такка олтурат. Далушул 
мезгилден тартып Тан императорлорунун саясий- 
дипломатиялыкжигердүү иш-аракеттери башталат. 
Кыргыз-кытай алакаларынын калыптанып, 
өнүгүүсүнө Тан императорлору өздөрү демилгечи бо- 
лушканы ырас. Түрк каганаттары, телелер 
(төөлөстөр), Тибет, Түргеш мамлекеттери Тан им- 
периясы үчүн өтө коркунучтуу, күч-кубаттуу атаан- 
даштар эле. Дал ушул шарттарда Тан мамлекети- 
не согуштук-саясий күчтүү союздаш зарыл болучу.

7 Ли Юань - Тан (Тхан) династиясынын негиз салуучусу, 
Суй династиясы учурунда түндүк провинцияларда аскер баш- 
чысы кызматын аткарган. Тактыда 618-627 жж. олтурган, 
анын тушунда борборлошкон мамлекет калыптанып бүткөн. 
Ал дүйнөдөн кайткандан соң, такка уулу Ли Шиминь (Чжень- 
чуань) олтурган.
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II Чыгыш Түрк каганатына каршы Кыргыз-Тан, 
Кыргыз-Тибет, Кыргыз-Түргөш аскердик союздары 
түзүлгөн. Бул согуштук-саясий бирикмелерге аз 
сандуу карлуктар, аздар ж.б. уруулук бирикмелер, 
мамлбкеттер да катышкан. Бул аскердик союздар- 
дын түзүлүшүн VII-VIII кк. өтө активдешкен элчи- 
лик алакалардан байкоого болот. Дал ушул саясий 
кырдаалда Барсбек (туулган жылы, болжол менен 
640-жыл) сыяктуу атактуу кыргыз кагандары та- 
рыхый аренага чыгышты8. Мамлекеттин каганы, 
көрөгөч саясатчы, тажрыйбалуу аскер жетекчиси 
Барсбек каган II Чыгыш Түрк кагандыгына жана анын 
басып алуу саясатына каршы согушка даярданып, 
жогоруда аты эскерилип өткөн мамлекеттер ме- 
нен аскердик-саясий алакаларды жүргүзө баштаган. 
711-ж. айыгышкан кармашуулардын биринде Барсбек 
каган баатырларча курман болгондугу маалым. Кыр- 
гыздар өз мамлекеттүүлүгүн сактап калышканды- 
гын Тан империясына мамлекеттик-расмий иш-са- 
пары менен барган 708, 711, 722, 723, 724, 747-жж. 
Кыргыз элчиликтеринен көрүүгө болот. Анткени, 
элчилик мамлекеттин жана анын башчысынын аты- 
нан гана барары дүйнөлүк дипломатиялык практи- 
кадан белгилүү.

Цянь Юан (758-759 жж.) башкарган мезгилден кыр- 
гыз-кытай мамилелери бир кыйла мезгилге токтоп 
калган. Себеби, Борбордук Азиядагы негизги 
үстөмдүк Уйгур кагандыгына өткөн9 Уйгурлар, кар-

8 Барсбек, ЫнанчуАлп Билге. VI/-VIIIкк. кыргыз каганы. Экин- 
чи Чыгыш Түрк кагандыгына каршы күрөшүү үчүн өзүнүн Эрен 
Улук дөген элчиси баш болгон өкүлдөрүн Тибетке жиберген. 
Барсбек 711-ж. түргөштөрдүн башчысы Сакал-каган менен 
бирдикте Чыгыш-Түрк кагандыгына согушка даярданган, би- 
рок Капаган каган тезинен Көгмөн тоосун ашып, Барсбектин 
ордосуна кол салган.

9 Уйгур кагандыгы (745-840-жж.). Борбордук Азиядагы түрк 
ж.б. тилдүү урууларды бириктирген көчмөн мамлекет. Кыр- 
гыздардын жана уйгурлардын ортолук аралыгы өтө узак бол- 
гону менен кытай жыл баяндары эки элдин тили, каада-салты 
өтө жакын экендиктерин эскерет. Уйгур кагандыгын не- 
гиздөөчүлөрүнүн бири Элетмиш-билге (747-759-ж.) болгон.
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луктар, басмылдар биргелешил кулаткан II Чыгыш 
Түрк кагандыгынын урандыларында Уйгур мамлеке- 
ти пайда болот. Бул кагандык (745-840) күчке толуп 
турган мезгилде Тан династиясы да зор салык 
телеөге мажбур болгон. Кыргыздар өздөрүнүн 
күчтөрүн карлуктар, чиктер жана түрк уруулары- 
нын калдыктары менен бириктирип, уйгур каганы 
Элетмиш билгеге (747-759-жж.) каршы күрөштү баш- 
ташкан эле. Бирок, каган союздаштарды жалгыздап 
талкалап. 758-ж. кыргыздар Уйгур кагандыгынын 
бийлигин формалдуу таанып калышат. 795-жылдан 
кыргыздар көз каранды эместик үчүн күрөшүп баш- 
ташкан болучу. Ошентип, кыргыздар Борбордук 
Азиядагы согуштук-саясий аренадагы ээлеген ордун 
калыбына келтирүү үчүн, УлууЖибекжолуна көзөмөл 
орнотууга күрөшүн улантышты. Улуу Жибек жолу- 
нун соода-экономикалык, этникалык алакалардан 
сырткары, социалдык, саясий да мааниси зор эле.

820-жылдан 840-жылдан башталган узакка созул- 
ган айыгышкан согуштардын натыйжасында кыр- 
гыздар толукжеңишке ээ болушуп, 840-ж. УлууКыр- 
гыз дөөлөтүорнойт. Бул илимийж.б. адабияттар- 
да «Кыргыздардын улуу державалык мезгили» деген 
аталыш менен да белгилүү. Уйгур каганатын тал- 
калаган кыргыздар БорбордукАзиянын кенен мейкин- 
диктерине чыгышкандан соң, кыргыз-кытай (Тан) 
саясий-дипломатиялык алакалары калыбына келти- 
рилип, жаңы шартта, жаңы сапаттык деңгээлде 
өнүгө баштаган.
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