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БАРЧЫН

Эрєєл

(Повесть)

Багымдат биерде бир єзїнчє керемет. Ортоктун тоосун этектей 
тээ Кызыл-Омпол тоосуна дейре созулган токойлуу єзєндїн куяш 
тарабындагы кєк ас мандын жээгин ак шоолалуу мала-кызыл му-
нар каптаган кездеги ажайып кооз дукту кєргєн кєз, бу бейоопа 
дїйнєдє ємїрїндє эч тоюп кєрбєгєн пенде кєзї, бал ким, бир жолу 
тоёт чыгаар, а мїмкїн, ошо тїркїн тїстїї мунарга токой ичин деги 
парандалар суктанып, кєзї тойгонунан тилин безеп, не бир тїркїн 
доош, їн менен сайран куруп, башталып келаткан жарыкчылык-
ты – жашоонун зор тири чи лигин даўазалап сайрап жатканда, бул 
адам баласынын ємїрїндє тойбос кулагы бир жолу кумардан чыга 
тоюп жїрбєсїн?! А балким, ошондон чыгаар, кєзї да, кулагы да 
тойбогон, адам баласынын бир пендеси – Кудайберген билги ажайып 
мунарга кєзїм тойсун, бой балкыткан парандалар сайранына, дарыя 
шоокумуна, токой шуудуруна кулагым тойсун деп ар качандан бир 
качан багымдатты утурлап тосуп жїргєнї ошондондур?! Ким бил-
син? Неси болсо да «Кудайберген билги» атка конгону бекеринен 
эместир? Таза насилинендир, єзгєчє єнєрлєрїнєндїр, акыл пара-
сатынандыр, а мїмкїн, жараткан ага бєтєнчєлєн, єзгєчєлєн деген 
касиетти ыроологонунан чыгар?! Ким билсин. Кудайберген билги 
жаз жадырап келгенден жайлоого кєчкєнгє дейре, анан эрте кїздє 
жайлоодон тїшїп кїздєєгє конгондон баштап, боз кыроого чейин 
ушу єзєндїн четине келип даарат алат кадимкидей «колуўду сууга 
сала кєр, кол дааратын ала кєр, бутуўду сууга сала кєр, бут дааратын 
ала кєр» дегендей. Анан кийип турган боз нооту бешмантын чечип, 
жака жагын кыбыланы – Каракол суусунун башын карата жайып 
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4 БАРЧЫН

салып, чын ниетин коюп багымдат намазын окуйт эки ирет. Муну 
милдетим деп эсеп тегени. Калган тєрт ирет намазды – бешим, дигер, 
шам, куптанды кудайдын кеў пейилдїїлїгїнє, баарын кечире бил-
ген ырайымдуулугуна ынанганынан, аларды окуу молдо-сопунун, 
иши жоктун гана иши деп билет. Ушундай билги жан.

Кудайберген билги єзєндєн кырга, тектирдеги конушка 
кєтєрїлгєндє кашаадагы тєрт тїлїк жайытка чыгарылып, малдын 
эртеў мененки ызы-чуусу басылган маал болуп калат. Алты канат 
ак їйдє, ага улай алты аркан бою1 тємєн тигилген удаалаш отоо боз 
їйлєрдїн тїндїктєрї тартылып, келин-кыздар ары-бери бєжєўдєп 
тиричиликке аралашкан. Бири самоор коюп, бири кемегеге казан 
асып, от жагып таўкы саалган сїттї бышырып, дагы бири жыйыл-
ган кєўгє тери-терсек, жуулган кир-кок жайган кез болот. Ошондо 
гана Кудайберген билги эртеў мененки наар алганга отурат. Чоў 
їйгє Кудайберген кирген кезде дасторкон жайылып, тєрдїн эпчи 
тарабында байбичеси Шааркан, андан бир топ тємєн самоордун 
жанында токолу Бїбї отуруп калган болот. Шааркан байбичеси 
да, токолу Бїбї да Кудайберген билги їйдїн жер босогосун аттап 
баш багаары менен экєє теў орундарынан тура кала, ал кайсы їйгє 
тїнєгєнїнє карабай, экєє теў баштарын ийе, колдорун боорун ала 
ийиле ызаат кылып тосуп алышат. Качан Кудайберген билги тєргє 
отурган соў унчукпай эле оў алаканын жаўсай «эми отурсаўар болот» 
дегендей ишаарат кылгандан кийин гана тигилер орун алышат. Бул 
эрди сыйлоонун нарктуу мыйзамы.  Сак-сактап тємєнкї отоо боз 
їйлєрдє жїргєн инилеринин  бир-экєє, эр жеткен уулу Кїмєн менен 
бой жеткен кызы Їкїсїн киришет. Уулу атасынын жанына, кызы 
апасынын жанынан жай алышат. Бу кїнї удаа єскєн аталаш иниси 
Суранчы, жан жигити Жакып менен келип калыптыр. Кїмєн тура 
калып улуулата тєргє узатты киргендерди.

– Келгиле, мырзалар! Тєргє єткїлє! – деп жайдары кабыл алды 
Кудай берген билги. 

Суранчы инисин мїнїшкєрлїктї єзїнєн їйрєнгєнї їчїн, куш 
тилин єзїндєй эле билип калганы їчїн жакшы кєрчї. А бирок тээ 
эзелтеден келаткан нарк-насили боюнча теўаталыкты сактап, туу-
ган ичинде бири-бирин урматтоо, сыйлоо милдеттїї шарт да, парз 
да экенин ар дайым эске алгандан уламбы жашы улуулар гана эмес, 
удаа єскєн ага-инилерге да тике карап суроо салуу, же мактап, же 
кемчилигин бетке айтуу деген обужоктук, оройлук деп їйрєтїшкєн 
аларга чоў ата-чоў энелери. Муну таалим-тарбия алгандар бек сак-
тоочу. Кудайберген билги да, Суранчы иниси да кана кимибиз би-

1 Аркан бою – эскиче чен єлчємї 4–5 метр.
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5Эрєєл

ринчи суроо салаар экенбиз дегендей астыртадан кєз кыйыктарын 
сала тымпыйып ооз ачпай отуруп калышты. Тунжуроону Шааркан 
байбиче бузду:

– Ниетиўер дурус турбайбы, таўкы насипке ортоктош болуп. 
Самоордун буркураган ысык чайынан ичкиле, нават чайкап, – деп 
Шааркан байбиче астындагы кол баштыктан кумалактай эки-їч 
чакмак наватты алып, чїкє калчагандай колун созо тигилердин 
алдындагы дасторкон четине ыргытып койду кербездене. «Самоор 
менен нават менде гана бар, кайсы абысыным мага теўелет» дегендей. 
Бул айылдагы, жок бу чєлкємдєгї, Кочкордун Каракол єрєєнїндєгї 
айылдар ичинде аўыз болгон жападан жалгыз айтылуу азем буюм – 
Шааркандын самоору экени жалганбы. Тээ, илгери, жаўы келин бо-
луп келээр алдында, кєлдєгї Пыржевал калаасынан орус кєпєсїнєн 
сатып алынып, Шааркандын себи менен кошо келген самоор, ошондо 
кочкорлук сарбагыштардын келиндери анын от жаккан жерине суу 
куюп жаўы келген кєлдїк колуктуга шылдыў болушкан таржымалы 
бар самоор эмеспи.

Жеўесинин чїкє калчагандай эки-їч наватты алып дасторкон 
четине ыргытып койгонуна Суранчы мырза чыртыя тїштї. Жан 
жигити Жакып наватка колун сунуп баратканда Суранчы астыртан 
колунун кыры менен билгизбей тизеге какты да окурая бир карады 
эле, тиги манжаларын ушалап кайсактап калды. Муну астыртан 
баамдап отурган Кудайберген билги бырс кїлїп ие сактап, сакал-
мурутун сылаган боло оозун жапты. Анан жєтєлїмїш боло тамагын 
жасана жанында жанаша отурган Суранчыдан башын ашыра Жа-
кыпты беттеп суроо салган болду.

– Жайдары, келип калыпсыўар, жєн-жай элеби? – Жакыпты 
Кудайберген билги кээде Суранчыдан сурап алып илбээсинге, салбу-
рунга кошо ала чыкчу. Жакыптын жайдары мїнєзї, бїлк-бїлк эте 
кїлгєнї, дегеле кабагым-кашым дебей, кээде аўчылыкта жол болбой 
калганда туталана кагып-силккен учурларда да  кыўылдап ырдап 
жїрє бергенинен улам Кудайберген дилинде жактырчу, Жайдары  
деп атачу. 

Єзгєчє Суранчы менен баарлашканы келгенде Жакыпка кайры-
лып суроо узатып, жообун Суранчыдан алчу. Муну Суранчы мырза 
да жакшы билет. 

– Айталы, – деп баштады Жакып, бул «айталы» Суранчы мыр-
занын де мейде сєз баштаарда колдоно жїргєн тєл сєзї, ушу сєз 
бардык ойдун баша тында тургандай ар качан айтыла келген кептин 
тїйїнїнїн жандырмагы эле – ... айталы, Сїкє мырзам єзї айтса 
кантет? – Жакып Суранчыны карап токтоп калды.
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– Єзїў эле айта бер, Жайдары мырза тунук акылын аягында кошум-
чалап коёр, кийин деле – деди Кудайберген, «тунук акылын» дегенди 
баса кєтєрїўкї айтып, астыртадан Суранчы инисине чалма ыргытканы.

Жакында эле агайын ичиндеги бир жыйында Суранчы айткан 
имиш: «Баарыўар эле Куке-Куке, билги-билги дейсиўер. Тим эле 
тунук акылы булактай оргуштап чыгып тургандай. Кербезденген 
кыялын оўдо дебейсиўерби?! Шааркан жеўенин маўдайына отуруп 
алып, анысын да ого бетер кербезденте «Кербез» кїїлєрдї керели-
кечке чертип, куштарын сугарып отурат, бекерпоздон бетер. Андай 
эле тунук акыл уккуўар келсе, Акун инибиз Молдо Кылычтан деле 
укпайлыбы.  Качантан бери бир билгинин кєзїн карап жїрє беребиз» 
деген сєзї Кудайбергендин кулагына да жеткен.

Баятан чыртыйып отурган Суранчы ого бетер мурчуюп кызара 
тїштї. Тууган ичинде да кеп ташыган жойпулар болот турбайбы: 
«Бир кєзїў бир кєзїўє жоо» деген ушундан чыккан тура – деп койду 
ичинде Суранчы. 

– Айталы, тунук акыл Жакыпта деле бар! – деди Суранчы жєн 
калбай агасына каяша кылып.

– Ошон їчїн Жайдары эле айтсын деп жатпаймынбы. Маанисине 
келсек, арай кєзїбїз чарай отурганда айтылган сєзгє арданбайлы, 
баатыр акеси. – Ии, Жайдары улант кебиўди, – деди Кудайберген.

– Маанисине келсек – деп баштады Жакып-Жайдары Кудайберген 
билгинин кєп кайталаган тєл сєзїн єзїнє багыштагандай. Суранчы-
нын кыбаасы кана тїштї, мурдунан кїўкїлдєй кїлє тємєн карады 
Кудайберген билги кєрбєсїн дегендей. – ...Маанисине келсек, куш 
кїйгєн мезгил келгенин єзїўїздєн сурап билсек дедик эле, билги аке.

Жакып сєзїм, суроом бїттї дегендей токтоп, Кудайберген билгини 
карап калды.

– Анда Жайдары, чындап эле, маанисине келсек, билип алгыла, 
мындай: кушту саятчы гана кїйєт, куштар учкан тогуз жолдун 
тоомун билген. Сен экєєбїз куш учкан жолдун тоому каер экенин 
билбейбиз. Бул бир. Экинчиси, саятчы деген кїн-тїндєп убара 
тартканга кєнгєн момун, жоош пенде. А сен экєєбїз чычкылуу, 
ызакор жанбыз, чыдай албайбыз жєє-жалаўдап тоо башына чыгып 
тозот коюп кїн-тїндєп жатканга. Билсеў, Жайдары, сен экєєбїз 
мїнїшкєр элебиз, бирєєлєр тартуулап апкелген куш-бїркїттї тап-
таган. Куш жагынан калп айткан менен болобу, єнєрїўєр бир топ эле 
дурус. Мен билгенден, куштун тилин билген Кочкор ичиндеги мыкты 
мїнїшкєрсїўєр, ырас, бїркїтчї эмессиўер, аны тапка келтиргенге 
чыдамыўар жетпейт. Ушундай, Жайдары. Баса, мырзаўан суранчы, 
агер зарыл ишиўер болбосо, чачымы алып берип бата алып, шашпай 
аттанарсыў, кандай дейсиў?!

БАРЧЫН
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– Сиздин чачыўызды алып бергенден єткєн зарыл иши жок Жа-
кыптын. Анда мага уруксат бергиле, Шааркан жеўе. Силердики ама-
нат, мен бата кылып чыга берейин, бир аз мал айырбаштай турган иш 
бар эле. Самооруўардын ысык чайын ыракаттана ичип отура бергиле 
шашпай, жоо кууп келатты беле же бїтпєгєн иш калып жатыптырбы 
– деп кер какшыгын жылдырып Суранчы тура жєнєдї коштошуп да 
койбой. Удаа Кїмєн тура калды агасын узатканы. 

– Ушундай терсаякпыз, кєкпїз, баарыбыз теў – Тєрєкелди уулда-
ры. Шайтаныбыз дароо кармап кетет, анан бат эле жазылат. Кєўїлгє 
албагыла.

Бул сєздї Кудайберген билги байбичеси Шаарканды, токолу 
Бїбїнї ка рап айтты, менин да терс кыялым тукумубуздан, ошого 
кєнгїлє, кечире билгиле дегени.

– Бїбїш, – деди чай ичилип бїткєндєн кийин Кудайберген билги 
токолуна кайрылып, – тиги кичи їйдєн менин чарапжалымы, орус 
устарамы, кара бїлєєнї бу Жайдарыга таап бер. Кумганга жылуу 
суу куюп, чач жибиткидей атыр самыныўы кошо бер, – деп ордунан 
туруп сыртка жєнєдї.

Шааркан байбиче чоў їйдїн тегерегин мизилдетип таза карматчу. 
Буюм-терим дегенди тиги тємєнкї отоо їйлєрдє сактатчу. Эзелтен 
келаткан бий тукумунун наркы боюнча ат мамысы, ат байлаар коо 
жыгач чоў їйдєн ар дайым тємєн жагында, отоо їйлєрдїн алдына 
орнотулчу. Эч ким, ал тургай бий тукумунан чыккандар да, сакалдуу-
кєкїлдїїсїнє карабай чоў їйдїн жанына, тушуна ат тизгинин 
бурушчу эмес, антсе нарк бузгандык катары эсептелчї. Андыктан 
айылга келген меймандарды да отоо їйлєрдїн тушунан тосуп аттан 
алып, так ошерден кайра аттандырышчу.

Кудайберген билгинин ат жабдыктары токолу Бїбїш турган отоо 
їйдїн ыпча тарабына коюлчу. Так ошо жерде астына чоў талпакты 
салдырып, куштардын тууру да орнотулчу. Экиден кем эмес куш, 
ителги, бир бїркїт кармоочу Кудайберген билги. Ошолорго ак жем1 
берип, суу татытып, уулу Кїмєнгє, мїнїшкєрлїккє кызыккан жа-
кын инилери Жайнак, Байкубат, Жээнчоро, Ырсаалы, Ысактарга 
чырга сїйрєтїп, далбааны булгалактаттырып мїнїшкєр лїккє 
їйрєтїп, кезектетип куштарды караганга нєємєткє тургузуп койчу.

Секидеги кой таштын бирине отуруп Кудайберген билги адегенде 
сакал-мурутун тегиздетти Жакып-Жайдарыга. Ал сакал-мурутун 
ошого тегиздетип, ошого чачын алдырчу. Бу жагынан уста болчу 
Жакып-Жайдары.

1 Ак жем – куш семирип кетпесин деп сууга чыланып берилген эт.
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– Бєдєнє куйрук кылып мурут менен бириктире кыскартайынбы, 
билги аке? – деп сурап алды Жакып-Жайдары.

– Апбали, дал ошондой, мурутту калдайтып, сакалды сапсайт-
кандай, биз эмине мужик белек. Сакалды сарттарча, ногойлорчо-
мусулманча койгон мырзалык эмеспи, ыя, Жайдары?

– Маанисине келсек, сиздики ырас. Сасык байлар коё берет сакал-
мурутту бапсайтып, сакал-мурут деген мырзанын кєркї да, – деп 
коштоп койду Жакып-Жайдары.

Кудайберген билгинин сакал-мурутун тегиздеп бїткєндєн кийин 
башына жылуу суу куюп кєбїртє самындап, тикчийип єсїп калган 
кєгала чачын эки алаканы менен жаактан, желкеден єйдє кєпкє 
укалап жибитип, устараны колго алды Жакып-Жайдары.

– Устара деп, ушул орус устараны айт! Жанып койсоў албарс кы-
лычтан кем калбайт. Ширеген жеринен от чачып тысырайтат, – деп 
Жакып-Жайдары бабырап бир заматта ишин бїтїрдї. Кумганда 
калган жылуу суу менен  башын чайкап, сїлгї менен сїртїп:

– Маанисине келсек, бїттїк кєрїнєт, – деп Жакып-Жайдары 
борсулдап кїлдї.

Кудайберген билги їстїнєн оор жїктї алып салгандай жеўилдей 
тїштї. Эмнегедир делебеси козголуп бир жакка аттана тургандай, а 
болбосо топураган бир топ меймандар келаткандай сезилди. Бул жєн 
жеринен эмес. Кээде алдын-ала аян берген периштеси бардай болуп 
кетээр эле. А балким, аян берген периштеси бардыр, ким билсин. 
Сырдуу да, чырдуу да дїйнє чиркиндин тїбїнє жеткен, аягын билген 
жан бар дейсиўби?!

Кудайберген билги боз нооту кемселин желбегей жамынып, калпа-
гын колго алып тасырайта кырылган башын кїнгє кактап, желге сер-
гитейин деп єйдєлєп басып кырга чыкты. Кїн эки аркан бою кєтєрїлїп 
калган. Жадырап тийип, асман ачык. Айлана кїзгїдєй тунук.

Бу Бугучунун башындагы тектирчелерден – Орток-Тоосунун 
учунан наркы єйїздєгї Ара-Кєл, Туз тараптан, жогорудагы Талдуу-
Булак, Ак-Кудук, Кызыл-Дєбєдєн келаткандар, єйдєкї Шамшыдан, 
тємєнкї Кум-Дєбєдєн жакындагандар даана кєрїнїп турат.

Кудайберген билги айланага кєз чаптырып айылдарды байла-
ныштырган жолдор дааналанып карарып, жайлоодон тїшкєн бир 
аптанын ичинде єзгєрє тїшкєнїн баамдады. Жолду туяк салат 
турбайбы. Акылман ата-бабаларыбыз «жайлоонун отун, чєбїн жаак 
жебейт, туяк жейт», бир орунда отура берсеўер, жайлоону да такыр 
кылып, чаў чыгарып таштайсыўар, бат-бат журт которуп кєчїп тур-
гула, мал-жаныўар семиз болсун десеўер дегени калетсиз тура. Кїз 
эмеспи, топурак бышып єзїнєн єзї їбєлєнїп, туяк тийсе буртулдап 
чаў чыгарган маал да. Тигине Кызыл-Дєбє менен Ак-Кудуктун жолу 
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кошулган чендеги жолдон чубалып чаў чыгып калды. Шойкондуу 
бирєє атын койгулакка алып чаап келаткан шекилдїї. Чаўдын со-
зулганына караганда. Салабаттуу киши чаў каптатып чапкыламак 
беле деп койду ичинен Кудайберген билги бир топко жогор жакты 
карап туруп. Анан Ара-Кєл тарапты караса єзєндїн аркы єйїзїнєн 
эки атчан сууну кечирип єтїп келатышат, айыл башына келїїчї 
кара жолдогу кечмеликтен. Болду-болбоду айылына келаткандар. 
Кудайберген билги кемселин жеўденип кийип, тємєн карай басты.

Кандай кадырлуу мейман келбесин, аларды аттан тїшїрїїнї, же 
кайра атказуу – бий насилиндегилердин жан жигиттеринин, же боз 
уландарынын милдети. Єзїнчє їй ээлери болуп калган бек мырзалар 
меймандарды їй алдынан гана тосуп алышат. Бул канга сиўген шарт. 

Кудайберген билги єйїздєн єтїп келаткандарды дароо тааныды. 
Бала кезден курбалдаш єскєн асылкеч курбусу комузчу, мїнїшкєр 
Турдукожо, а жанындагы жасана кийинген мырза жигит бир тууган 
бажасы Байгана. Ал Шааркандын сиўдиси Аяткандын кїйєєсї, Туз-
дагы азык уруусунун мыкчегери Дегенбай байдын уулу. Кудайберген 
билги бажасын негедир сасык байдын эрке уулу деп башынан эле 
кєп жактыра бербейт, чечилип деле сїйлєшпєйт. Жакып-Жайдары 
менен уулу Кїмєндї меймандарды тосуп келгиле деп єзї ак їйдїн 
алдында турду.

Саламдашып, кол алышкан соў Кудайберген билги адаттан тыш, 
кєпчїлїктїн кєзїнчє дегеле ашыкча кїлїп-жайнап сїйлєбєгєн 
жан, кээде гана Турдукожо экєє ээн болгондо жекеме-жеке дегендей 
чымчылашып бири-бирине тийише азил кептерди айтып, биринин 
былыгын бири чукуп дегендей тамашалашканы болбосо, дегеле эл 
ичинде сыпайы гана сїйлєшїшє турган. Бул жолу Кудайберген 
билги эмнеге ачылып кеткенин єзї да билбей, сезбей калды кєрїнєт, 
курбусун карап жайдарылана кїлє бажактады:

– Эй, аўырайган кудай урган, конокко ушинтип келеби?! Алдын 
ала айт тырып ийбейби, нарк билген киши болуп... – мунусу Кудай-
берген билгинин ба жасына карата айткан какшыгы, аны Турдукожо 
сопсонун тїшїнїп турат. «Аўы райган» дегенине дегеле терикпейт. 
Азилдешкенде ар дайым угуп жїргєн сєзї.

Турдукожо кара сакал, кеби-сыны жок, жалпак мурун, эки 
таноосу эки бетине жайылган локуйган кара чаар киши. Кептен 
бирєєгє жемин жедирбеген тапкєй сєзмєрлїгї менен жакшыларга 
жанаша жїргєн мал-жаны єзїнє жетишээрлик бирєєгє кєз каран-
ды болбогон урук-туугандуу, оокаттуу элкин атка минерлерден. 
Комузчу-ырчылар, кыякчы-чоорчулар, сєзмєр-куудулдар келген 
жерден калбаган, салбурунда жантыгынан жата калган ышкыбоз-
дук жайы бар.
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– Келем деп айттырып иердей салаўдаган куш мурун болбосом 
(муну Кудайбергендин бажасы Байганага да, анан Кудайбергендин 
єзїнє да тийишип айтканы, экєє теў куш мурундар да), мага кайсы 
шаў?! Же чынжырлуу манаптын, бий-баатырдын урпагы болбосом, 
кайсы арыбызга конок айттырабыз. Ушунун баарын билген билги 
билбейт бекен?! Же самоорунун чайын мактап, Шааркан байбиче 
кутулуп кетсин дейсиўби?! Же итке тиштеткен бєдєнєў менен кушка 
илдирген кара боорду тобулгу шишке сайып чокко кактап берип,  
кой союп коноктогондон кутулуп кетейин дедиўби?! Эл эсебинен жеп 
кєнгєн эл билгилеринен эмессиўби, ошентсеў да...

– Баракелде! – Бул сєздї Кудайберген билги кєўїлї кєккє 
кєтєрїлє тїшкєн учурларда – жамгырдай шатыратып, ак жаандай 
дабыратып акындар ыр сабап тєгїп киргенде, же комузчу, кыякчы 
кїїнї кемелине келтирип чертип же тартып бергенде устаттыгына 
ыраазы болгонун билдиргени эле, анан сєзмєрлєр чукугандай сєз 
тапканда, окуя-уламыштарды аралашып жїргєндєй, єз кєзї менен 
кєргєндєй кєз алдыга тартып айтып бергенде, же таптаган кушу, 
ителгиси илбээсинди асмандан катарлап тээп тїшїрїп турган кез-
дерде жарыла кубанган учурларында айтчу. 

– Баракелде, Туке! – деп кайталады Кудайберген билги. – Куну 
жок сєз эмес бекен! Ушундай сєзїўї угалы, жана да эптеп-септеп, 
тердеп-кургап кураштырган эки кїїўдї тыўшайлы. Эки конуп конок 
бол. Баса, бажамдын ат кошчусу болуп келген соў, сен эми Бакемдей 
эле милдеттїї коноксуў. Качан узатсак, ошондо аттанасыў, баатыр 
акеси.

Кудайберген билгинин кийинки сєзїндє теўтушуна тийишкени 
билинип турду. Турдукожо бир топ эле дурус комузчу болгону менен 
кїїчї эмес, болгону эки кїїсї боло турган, а бирок ушул эле теўтуш 
курбусун залкар комузчу-кїїчї катары эсептеп, анын кєп кїїлєрїн 
єзїндєй болбосо да жакындатып кайрып черте алчу.

– Апбали! – деди Турдукожо. – Ушу сєзїўдї угалбай жатпадым-
бы. Эки эмес, тогуз кїн тїнєгєнгє да макулмун, тогуз байтал кеппи 
силерге. Этектїї журт эмессиўерби – бир ооз, бир сєздїї. Тогуз 
байтал да кеппи...

Баятан бери лам ооз ачпаган Байгана бырс кїлїп ийди Турдуко-
жонун чалма ыргыткан кебине. Кырдана керкакшык кошуп сїйлєп 
жаткан бажасынын талуу жерине тиер сєздї айтып отурбайбы. Бул 
былтыркы кїздє Кочкор єрєєнїнє дїў болгон жорук.

Кочкор ичиндеги Надырбек-Борунчу уругундагы эле эмес, сар-
багыш уруусунун эў кадырлуусу да, эў байы да Шамен билги Соў-
Кєлгє миўдеген жылкысын жайлоолотуп, кїздєєгє Кєк-Чолок, 
Тармал-Саз, Чекилдекке тїшїрбєйбї. Бу Надырбек-Борунчу эли 
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єзїнчє бир болуш Кочкор суусунун аркы єйїзїнє кїздєп-кыштайт. 
Берки єйїзїнє Абайылда-Темир уулдары бир болуш болуп ээлик 
кылат. Темир-Болот балдары теўата туугандар. Сарбагыш ичинде 
єз ара биригип бир атанын балдарыбыз деп эсептешишет. Андык-
тан жакшылык-жамандыкта, єзгєчє кыйынчылыкта бир муштум 
боло тїйїлє калганы менен, жайчылыкта биринен бири кыйын, 
биринен бири єткєн эр болуп чыга келишет. Бири ата байлыгына 
чиренсе, бири ата даўазасына чиренет. Ата даўкына чиренген жагы-
нан Тєрєкелди баатырдын тукумуна эч кимиси теўеле албаса керек. 
«Зордук кылуу – зор кишинин иши, зомбулук жасоо – бий кишинин 
иши» – деп тїшїнєт бийлик тизгинин кармагандары. Арасынан єнєр 
тизгинин кармагандары ичимен тап болууга аргасыз. Мына ошо 
Кудайберген билгинин бийлик тизгинин кармаган єз агасы Єтємбай 
менен аталаш агасы Табыштын бир жоругун эстетип жатпайбы азык 
Турдукожо комузчу.

Шамен билги кїздєєгє кїтїрєтїп миўдеген жылкысын айдап 
тїшїргєндє Табыш менен Єтємбай жылкы тийип келип жїргєн 
жигиттерин тїндєтїп Чекилдектин сазына аттандырып, алар бир 
їйїр кысыракты – тогуз байталды айдап келишип токойдун ичине 
камашат. Ошол эле кїнї чоў суу жээгине тогуз байталды теў сой-
дуруп баш-шыйрактарын, терилерин аўга кємдїрїп таштап, тєрт 
тїтїнгє бир байталдын этин бєлдїрїп берет. Табыш єз їйїнє єз жыл-
кысынан бир туу калды бээни сойдуруп, терисин їйїлгєн тезектин 
їстїнє жайдырып, баш-шыйрактарын короо ичине кєрїнєє жерге 
койдуруп коёт. Куугунчулар из кууп токой ичинен нары Бугучуга 
кеткен изди таппай калганын, шектенишкени эле Тєрєкелди уулда-
ры экенин Шаменге, болуш небереси Балбакка айтышпайбы. Балбак 
болуш їч-тєрт жигити менен Табыштыкына келбейби. Бир їйїр 
байталын уурдатып из кууп келгенин айтканда Табыш Балбактын 
болуштугуна карабай кичїїсїнтїп, бакылдап жемелеп кирет: «Эй, 
баатыр, уялбайсыўбы болуш башыў менен уурдалган малды издеп 
жїргєнїўє. Їйдї кантип тинтесиў болуш башыў менен. Чыгдандан 
эт издейт деген кандай жосун. Кечээ эле туу бээмди союп туугандарга 
бєлїп бердим. Тигине териси жайылып турат, кара, байталдын тери-
сиби же туу бээнин терисиби. Кєрсїн жигиттериў. Дагы шекшинип 
келдик дейт. Шексинбе, кармап ал, колунан «мынабу биздин жыл-
кынын териси, мынабу биздин байталдын шыйрагы» деп. Ойлосоў 
боло тогуз байталдын эти этектїї биздин журттун алдына жетсе, 
артына жетпей калбайбы. Ошого да жаманатты болобузбу. Айдатып 
алсак, кїтїрєтїп тїтїн башына бирден жеткендей тєрт-беш їйїрїн 
айдатып алат элек ко. Же андан Шамен агабыздын жылкысы азайып 
калмак беле?! Деги, баатыр, жылкычыларыўды сабат, кєзїн чоў 
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ачып жїрсїн. Ууру менен бєрїдє уят барбы, ар барбы? Карабаса, сак-
сактап сактабаса алат да, жейт да. Баатыр, конок айттырып келсеў, 
меймандайт элем, ууру кууп келген экенсиў, аттан тїшпєй жолуўа 
тїш. Ошо ууруну тапсаў, мага айтып кой. Ал азаматтарды алыстан 
жылкы тийип келгенге жєнєтєйїн», – деп даам ооз тий дегенге да 
жарабай, жигиттеринин кєзїнчє болуш Балбакты мазактаганы дїў 
болбой коймок беле. 

Даўазалуу Шабдан баатырды тоотпогон, ал Нарындан келатып 
Балбакка конок айттырып жигитин жиберсе: «Мага їч кана киши 
конок айттыра алат: – Бири – солто Байтик, экинчиси – кєлдєн 
черик Чыныбай, сарбагыштан – жалгыз Чоко» – деп Шабдандын 
шагын сындырат.

– Ырас эстеттиў тогуз байталды, казы-картаны. Табылат, Тїкє, 
камсанаба. Тиги ат кермеде эле байлануу жылкылар турбайбы. Азыр 
кїркїрєгєн кїздє экєєнїн биринен эки эли казы чыкпай коймок 
беле. Чыгат. Казы-картага эч кабатыр болбогула, – деди Кудайберген 
тамашалай.

– Апбали! – деп тамшанып койду Турдукожо – эмитен эле уурту-
буздан май агып, ыксырай баштадык. Уктап калып, аттарыбызды 
алдырып, уурдатып ийбейли, Байгана баатыр. Балбакты мазактаган 
эргулдар сен экєєбїздї тоотобу. Уктуў го, бажаўдын айткан сєзї бу-
зук. Баш багып кайнежеўе саламдашып чыга кал, кайра аттаналык, 
ат-кєлїгїбїз аманда.

Турдукожо муну азил кептин, сєз бууган тамашанын тєркїнїн 
тереў тїшїнє бербеген Байганага кантээр экен, кандай сєз айтаар 
экен деп сынаганы да,  кимибиз кимибизге ат кошчу экенибизди 
кєрїп ал деп Кудайберген билгиге тийишкени да эле. 

Эки курбунун алым-сабак чымчыкейине  анча тереў тїшїнє бербей, 
Турдукожонун сєзїн чын бїтїп, Байгана ак їйдїн босогосун беттеп 
калды эле, Кудайберген билги каткыра кїлїп, аны жеўден кармады.

– Кудай урган аўырайдын айткан кеби да кеппи! Азил да айтканы. 
Шакаба да шайтан айттырган. Муну менен азезилдешип албасаў 
кычууў канабы! Саал аярлай туралы. Тиги салып уруп келип мамыга 
атын байлап жаткан жигит кызыл-дєбєлїк Аалыкенин Самсаалы-
сы кєрїнєт. Эмнеге куюн кууп келгенин угалычы, анан їйгє кирип 
шашпай жайланып отурарбыз.

Шыргыйдай болгон бакыраў кєз, мурду салаўдаган албеттїї, жаш 
жигит шыпылдай басып келип, энтиккенин кериле дем ала басып 
алып, созолонто салам айтты.

– Жайчылыкпы деги, єзїў да боргулдап тердеп миўгиўди да кара 
терге тїшїрїп, шашып келгениў бузук? – деп Кудайберген билги 
Самсаалыга суроо узатты.
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– Жок, жайчылык эмес, билги аке. Эрєєлгє чакырып келдим! – 
деди бадырата айткан сєздєрїн аягын жутуп.

– Ой, єркєнїў єскїр, балдырак, эмне деп тамтаўдап атасыў? 
– Кудай берген билги да, жанындагылар да Самсаалынын сєзїнє 
тїшїнє беришкен жок. Анын їстїнє Самсаалынын тили да келегей, 
шашып-бушуп бат-бат сїйлєй турган. Ал Кудайберген билгинин жак-
шы кєргєн шакирттеринен. Тай мингенден тарта устатынан комуз 
їйрєнїп, келип-кетип, кээде ушу айылга жумалап коно жатып ус-
татына башынан їйїрсєєк эле. Ошонусун да жактырчу Кудайберген 
билги, эр келете «балдырагым, шамдагайым» деп койчу. Комузга 
колунун ийкем дїїлїгїн, кїї кайрыктарын кєкїрєгїнє бат сактаган 
зээндїїлїгїн жактырып.

– Эрєєл дейсиўби, ой кудай урган, сени ким кєкїтїп жїрєт?! 
Эрєєлгє чыкканды эмне кылат экенсиў, – деп Кудайберген билги 
кайталап суроо салды.

– Мен эмес, Бєкєў менен Макеў эрєєлгє чыгышты, – деди шаш-
калактаган Самсаалы.

– Ой, балдырагым, шалдырагым, шашпа. Кана кайталачы, кайсы 
Бєкєў, кайсы Макеў? – деп Кудайберген тигинин демин басты.

– Кайсы болмок эле, кадимки эле Боккєтєн менен Майлыбайды 
айтып жатпаймынбы, билги аке.

– Ой, єркєнїў єскїр ай, тамтаўдайсыў да, тамтаўдайсыў. Канча 
жолу айттым, шашпай, сєздї кынабына келтире сїйлєгєнгє їйрєн 
деп. Болбосо сенин кебиўди ким тїшїнєт, ким маанисине жетет. 
Кана, дагы бир жолу демиўи ичиўе алып, маўызын-маанисин 
тїшїндїрє айтып кєрчї, – деп дагы кайталады Кудайберген билги.

– Маанисине келсек... – деп Самсаалы сєзїн баштап келатканда 
эле Турдукожо сєзїн бєлє чаап:

– Апбали, баатыр! – деп арсалаўдап кїлїп Кудайберген билгини 
далыга каккылап калды. – Шакирт деп ушуну айт. Айт, айта бер, 
баатыр, айта турганыўды, – деди Турдукожо Самсаалыга.

– Айта турган болсок, маанисине келсек, Боккєтєн комузчу менен 
Майлыбай комузчу эрєєлгє чыкты. Ал эрєєл бїгїн тїш оой башталат 
дешти жакшылар. Ошо жакшылар агер тил алса эрєєлгє билги єзї 
калыс болуп берсе жакшы болбойт беле дешти. Чакырсак келбейт 
ко керсейген кежир неме дешти. Кимдин тили єтєт дешти. Тили 
єтє турган киши издешти. Теўата тууган эмессиўерби, силердин 
бирєєлєрдїн тилин алаар деп Канаттын Карыпбайын айтышты эле, 
а болгон жок. Медеттин Ыйманалысын айтты эле, ал болгон жок. 
Султандын Кадыркулу да тилим єтпєйт деди...

– Алардан кайсы жакшы суранды? – деп Кудайберген билги сурап 
калды.
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– Келдике бисар1 Дыйканбай да. Ошонун єргєєсїндє, Ак-Кудукта 
эрєєл єткєргєн жатпайбы, – деди Самсаалы.

– Тукурган экен да, эрегиштирген экен да экєєнї бири-бирине, 
жойпу бисар, куйту бисар. Экєє эки башка комузчу, эки башка кїїчї 
эмеспи. Мамилелери ысык, чогуу жїрїп, чогуу эл кыдырышчу эмес 
беле. Дагы эмне дешти ошо жакшылар?

– Дагы айта турган болсок, тил алдыраар киши таппай коюшту. 
Ошондо мен айттым аларга: «Керсейген десеўер, кежир десеўер, 
кантип келсин. Ал киши деген силерди теўине албайт, ошон їчїн 
кєрє албайсыўар. А кишини силер тїшїнбєйсїўєр, тїшїнсєўєр а 
киши деген пайгамбардан кем эмес дедим. Мына, менин тилими алат 
дедим. А киши Бокеўдин да, Макеўдин да устаты дедим. Ал тургай 
менин да устатым деп мактандым. Жакшылар мени шакабага алды: 
«Сен ким элеў? Ошондо мен айттым: «Билсеўер, мен деген комуз-
чумун!» – дедим. Билги акем ар дайым айтат: «Кыргыз баласынын 
єнєрлїї эки эле баласы бар, бири манасчы, бири комузчу. Экєє 
бипбирдей, биринен бири калбайт, биринен бири єтєт. Ал єнєрдї 
жараткан жалгыз єзї гана тартуулайт. «Бийлер єлєт, бектер єлєт, 
баатырлар єлєт, эрлер єлєт, єнєрлїї гана єлбєйт» деп айтат а киши 
дедим. «Комузчу болсоў, кыйын болсоў, биздин тил єтпєй, сенин 
тилиў єтсє, эр экениўди билели – чакырып ээрчитип келчи» дешти. 
Ошондо чаап жєнєдїм быякка, – деп їзїл-кесил, какап-чакап жатып 
баарын-баарын тїшїндїрїп таштагансыды Самсаалы.

– Апбали! Нак эрєєлгє чыгаар эр экенсиў, уулум, – деди Турду-
кожо Самсаалынын сєзїнє ыраазы боло. – А бу кишини керсеймат 
дештиби, тил албаган кудай урган кежирмат дештиби? Дагы эмне 
дешти?! – деп атайылап Кудайберген билгиге тийише кетти.

Самсаалынын кїйбєгєн жери кїл боло тїштї. Устатын атайылап 
мазактап жаткандай сезип, ардана тїштї. Ал Турдукожону устаты 
кантип келекелерин угуп жїргєн. Ошону айтып ийди:

– Дагы эмне деди дейсизби?! Аўырайган атаўдын оозун урайын 
– деп боктоп сєгїштї. 

Санын чаап жыргап кїлдї Кудайберген билги. Ага кошулуп Тур-
дукожо да каткырды. Бу тапан жигиттин сєзїнїн эмнесине кїлїшєт, 
абийирин ачып мазактаган сєзгє да кїлкї жарашмак беле? – деп 
Байгана байбача єзїнчє кыжаалат болот.

– Азамат! Нак эрєєлгє тїшчї эр турбайсыўбы! Мындай эрдин 
шагын сындыруу – элдин шагын сындыруу  эмеспи, Куке. Эмне 
дейсиў?! «Жигиттин сєзї єлгїчє – єзї єлсїн» дечї турбайбы ата-
бабаларыбыз, – деди Турдукожо.

1 Бисар – орус писар, болуштун катчысы.

БАРЧЫН

www.bizdin.kg



15

– Аныў чын. Калган кепти їйгє кирип дасторкон їстїндє 
сїйлєшєлї, – деди Кудайберген билги, тємєнкї отоо їйдєн бир улан-
га самоор кєтєртїп, єзї дасмалга оролгон бир нерселерди кєтєргєн 
келин їйдї капталдай жандай кирип кеткенин кєргєндєн кийин.

– Жок, баатыр акеси, убадаўы алып, сєзїўї угуп,  анан чайга ки-
рели. Кандай дейсиў, Баке? – деп Турдукожо Байганага кайрылды.

Эртеден бери їн катпаган Байгана эми гана эки ооз сєз айтты:
– Сиз билесиз да, Туке, сакалдуу эмессизби, сиздин сєздєн чык-

мак белек.
– Анда эрєєлгє барабыз. Бу азамат сєз берип койгон турбайбы. 

Сєзї єлбєсїн. Баарынан сєз улук, – деп бїтїм чыгаргандай болду 
Турдукожо. 

– Сєз улук! Адегенде даам сызалы, анан аттанса аттаналы эрєєлгє! 
– деди Кудайберген билги.

Чай їстїндє Кудайберген билги уулу Кїмєнгє кечки коноктун 
камылгасын дайындады. Жалы тик кысыр тайдын бирин сойдуруп, 
этин да, казы-картасын да эки казандык кылып бєлїп, бир казанын 
бїгїн кечкиге бышыртып, экинчи казанын эртеўки тїшкїгє даяр-
дап койгула, агайын туугандардан сакалдуулатып їй ичине кенен 
отургандай гана бїгїнкї жана эртеўкиге бєлїп чакырып коюуну, 
комузчулар Турдукожо менен Самсаалынын єнєрїн кєрсїн, бажасы 
Байгана менен баарлашып отурсун деп чакырганын айтууну тапшыр-
ды. Жакып-Жайдарыга той-аштарга, сый конокко чакырылганда 
гана минген сїмбєдєй келишкен сур жоргосун даярдатып: «Мени 
менен чогуу болосуў, комузумду ала жїрєсїў» – деди.

Бул жолу демейде башка жактарга барганда ат кошчусу ала жїрчї 
кичинекейирээк, элпек, жеўил «кой жорго» деп койчу комузун 
эмес, їйїнєн сыртка чыгарбай, башка бир да комузчуга карматпай 
єзї гана кээде илхамы тєгїлїп-ташкындаган кезинде кара кїїлєрдї 
черткен, аземдеп туткан комузун алып чыкмак болду. «Таўтаўшык» 
деп атап алган. Ал комузу кєпчїлїк комузчулар кармаган комуздан 
башкачараак эле. Аны тээ Чїйдєн тєєгє жїктєтїп алып келдирген 
бир кулач бууранын санындай жоон єрїк устунду койдун кыгына 
кємдїрїп, жумшартып, анан жара теў бєлїп чаптырып, жыгачтын 
дайыма кїн кєргєн жагынан єзїнчє, кєлєкє жагынан єзїнчє эки 
тулкуну балталап сомдоп чаап алып, керкилеп оюп, бычак менен 
жонуп, єгєє менен єгєп, бїлєє менен бїлєп, казы май менен кайра-
кайра сїртїп, жошого салгандай кїрєў-кызыл тїскє келтирип, анан 
карагай капкакты желимдеп жабыштырып, кыздын баласындай 
татынакай – узун моюн, капкактуу, бийик тээктїї эки комузду єз 
колу менен айлап убара болуп жасаган. Экєє теў белекке гана тар-
туулай турган комуздар эле. Кїн кєргєн жагынан чабылган комуз 
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шаўкылдап добуштуу, кєлєкє жагынан чабылган  комуз бир аз 
майыбы бар экенин Кудайберген билги єзї гана билчї, башка комуз-
чулар, «комуз эмес бекен» деп тамшанаар эле. Анысын тээ кєлдєн 
мейманчылап келген курбалдаш кайнагасы, Шаарканынын аталаш 
агасы Тилекмат акенин уулу Тїркєбайдын баласы чоў комузчу Абак 
кадырын салып сурап алып кеткен. 

Мына эми, Кудайберген билги, бажасы Байгана, асылкеч-курбусу 
Турдукожо комузчу, шакирти Самсаалы, жан жигити Жакып-
Жайдары менен, анан аларга кошулуп «Таўтаўшык» комузу да 
эрєєлгє аттанды.

* * *

Жолду жакшы сєз кыскартат. Куйма кулак, сєз баккан, сєздїн 
кунун билген, ага жараша ширелїї, ширин кылып, угуучуну уют-
кандай доош менен, ар бир сєздї таптап, таптак кылып, ал тургай 
айтып аткан сєздїн маанисине жараша баса айтып, керек болгон 
жерде їндї кєтєрїп же басаўдатып, акылмандардын айткандарын, 
олуялардын оюнан чыгаргандарын кошуп кайталап айткан чечен же 
сєзмєр адам менен сапарлаш болуп калсаў – жол жїргєнїў єзїнчє 
бир ырахат эмеспи. Кулактан кирип бойду алган нары кызыктуу, 
нары нарктуу сєздї уксаў кумарыў канбайбы.

Сєздї сурай да, айттыра билїї жєн. Антпесе сєз дайрасы кайдан 
аксын. 

– Жєнєдїк шашып эрєєлгє, кызыкты чындап кєрєєргє, – деди 
Турдукожо комузчу бак-бак эте, эки тїрмєк ырды таштап коюп, Ку-
дайберген билгини кепке тартты. – Ыя, Куке, бу эрєєл дегениў эмне? 
Акындар алым-сабак айтышчу эле, комузчулар алым-сабак кїї 
чертишчї эле. Эрєєл дегениў эки жоонун эрлеринин жекеме-жеке 
сайышка чыкканын айтышчу эле го. Же мен жаўылып жатамбы?

– Жаўылганыў жок, Туке, а бирок билектин кїчїн сынаган эрєєл 
болсо анда акылдын, єнєрдїн кїчїн сынаган эрєєл эмнеге болбосун?! 
Тигинде деле, мунда деле намыс деген улуу сєз, уяттуу сєз байгеге 
сайылып жатпайбы. Акыл эрєєлї, єнєр эрєєлї адам баласына жат 
эмес. Те алмустактан бери адамдар бирине бири атаандашып, эреги-
шип, жер менен бийлик, байлык менен мансап талашып, єнєрлїїлєр 
єнєр жарышына тїшїп, єтїкчїдєн баштап зергерлерге чейин, ки-
мибиз мыктыбыз, кимибиз чыгаанбыз деп адегенде атаандашып, 
анан тымызын да, кєрїнєє да эрегишип, атїгїл биринин кєзїн бири 
тазалаганын санжырадан угуп жїрбєйбїзбї. Мансап менен бийлик 
їчїн эрєєлгє чыккандарды кєрбєй жїрєбїзбї, єзгєчє орус бийлиги 
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орногону болуштук мансапты талашка ортого таштап коюп, уют-
кулуу журтту атайлап ыдыратып бєлїп, єз бийлигин таўуулоодо. 
Агайындарды єз ара жоо кылды. Алыска барбайлы, алсак, силердин 
эле болушта, Туке, атасы менен баласы – Байтерек менен Балбактын 
болуштукту талашканын єз кєзїў менен кєрдїў го. Кана айтчы, 
Туке, кумалакты сен атасына салдыўбы же баласына салдыўбы? 
Ата менен бала бийлик талашып эрєєлгє чыгат деген не шумдук? Їч 
уктасаў тїшїўє кирбей турган жорук. Мына, менин бир тууган агам 
Єтєнбай менен чоў аталаш иним Канаттын биздин болуштукту тала-
шып эрєєлгє чыкканын кєрдїк го. Бириў єлїп, бириў кал дегенден 
башка эмне дейсиў. Бул бїгїнкї орус заманындагы эрєєл эмеспи?!

– Аларды байлык, мансап эрєєлї дейли. Єнєр эрєєлїнєн кеп 
салчы, бу Байгана мырза менен Самсаалы азаматым, жан жигитиў 
Жайдары да угуп алышсын. Єзїў кїбє болгон, єзїў аралашкан єнєр 
эрєєлїнєн айтып кулактын кычуусун кандырчы, – деди Турдукожо. 

Жогору карай кеткен кара жолдун ортосунда Кудайберген  бил-
ги менен Турдукожо комузчу атка аттанаар тарабынын четинде, 
Жакып-Жайдары жолдун оў четинде Байгана мырза жанаша ба-
стырып баратышты. Самсаалы артта ээрчий бастырып, ортодогу эки 
улуу кишинин кимиси сєз алып сїйлєсє ошо жагына атын темине 
жанаша калып, кызыктуу кептин бирин угуп, бирин укпай бушай-
ман болду. Аны астыртадан байкаган Кудайберген билги Самсаалыга 
кылчайып минтти:

– Жолдун сол єйїзїнє бир, оў єйїзїнє бир теминбей Жайдарыга 
жанаша бастыр, сєз угам десеў. Тїкєўдїн їнї – аўырдын доошун-
дай эле бар эмеспи, алда кайдан угулат. Жол кыскарталы. Туке 
сурап жатпайбы єзїў эрєєлгє чыктыў беле деп. Эстеп кєрсєм, кєп 
эле жолу чыгыпмын эрєєлгє. Муну эми ємїр белесинин ашуусуна 
жакындаганыўда кайра бир кєз алдыўан чубуртат экенсиў. Менин 
эрєєлїм, Байгана экєєбїздїн кайнатабыз – Чыныбай момошник1 
менен болгон экен эсептеп кєрсєм мындан отуз жылдай мурда. Бул 
аябай узун кеп. Чечмелеп айтып отурса тїгєнбєгєн баян. Кыскар-
та эле чабайын. Бул Ормон хандын заманында, бугу, сарбагыш 
чабышынан бир-эки жыл мурда башталыптыр. Тєрєкелди Ормон 
хандын кол башчысы болуп дайындалып кїркїрєп турган кезинде, 
Жылкыайдардын Тилекматы – бугу ичинде Боронбай манаптын 
кєздєй кєргєн кеўешчиси – Тилекмат аке атка татыган кезде, эки оён 
кудалашпайбы – бири-бирибизге арка-жєлєк бололу, миў жылдык 
сєєк бололу деп Тєрєкелди чоў атам їч жаштагы мага Тилекматтын 

1 Момошник – орус тилиндеги помощник – жардамчы жана помещик – кєп жер-
дин ээси деген мааниде. Анын лакап аты Чыныбай момошник. Чыныбай Тилекмат 
уулу – уезддик башкаруучунун жардамчысы да, кєп жер ээси да болгон.
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небереси Чыныбайдын бешиктеги кызы Шаарканга бешик куда 
тїшїп, чоў атам Тєрєкелди баатыр кырк жылкыны калыўга айдап 
барып єткєрїп коёт. Анан бир-эки жыл єтїп-єтпєй бир жагынан 
кокондуктардын, экинчи жагынан орустардын кєкїтїїсї менен, 
кыргыз хандыгын жок кылып, єздєрїнє  багынтуу їчїн ортого от 
жагып бир атанын эки уулунун элин чабыштырып жатышпайбы. 

– Сєзїўє аралжы, Куке, бу бугу-сарбагыш чабышы ордо оюнунан, 
чокон аттуудан чыккан деп жїрїшпєйбї кээ бир санжырачылар, – 
деп сєзгє аралашты Турдукожо.

– Ошо санжырачылар сандырактаптыр. Былжырактардын был-
жыраган кеби! – деп Кудайберген билги аны бирєє безге сайгандай 
чырт эте тїштї, демейде оозунан чыга бербеген ороюраак сєздєр 
чыгып кетти. – Ордо оюнунда оюнчулар чекелешпей жїрїппї. 
Чекелешет, чырдашат, антпесе анын кызыгы болобу. Ошо оюн-
да эле кайра табышып, бозону чогуу ичип, ызалыкты чогуу жеп 
жїрїшпєйбї. Кеп башкада, кыргыздын хан ордосун ойрондотуунун 
айла-амалын ойлогон орус пашасынын иши. Бекеринен Боронбай-
га жарым полковник, Бал байга капитен ченин, мойнуна таккан 
алтын, кїмїш меделди, кымкап чепкенди, орус акчасын жєн эле 
бекер берди дейсиўби. Бекеринен эмес! Ормондун ордуна Боронбай 
сен кыргызды башкарасыў деп алдаган да. Эми бул узун сєз, кєптїн 
кєзї, акылы жетпеген сєз. Билсеўер, чыр чыкканда аскер баш-
чы Тєрєкел ди Пишпекте – кокондуктардын коргонунда-чебинде 
барымтада экен. Анан жарадар арыстанды агытып жатпайбы, 
ханыўды єлтїрїп, элиўди кєлдєн сїрїп салды дешип, сокур намыска 
жетеленген баатыр атабыз: «Кєлдї їч айланып чапсын» – деп Ормон 
хан сага керез калтырды: «Ордумду бир ээлесе Тєрєкелди ээлейт» 
– деп ээликтиришпейби. Бийлик деген, мансап деген эмнеге гана 
жете лебейт. Кандуу кыргынды, мал-жанды чаап алуусу айтпай эле 
коёюн. Ал жїрєк тити реткен капсалаў. Орустар сарбагыштарды 
кєлдєн сїрїп кєчїрїп, Кочкорго, Ат-Башыга, Ак-Талаага сїрбєйбї, 
єз мужуктарына жер тартып берип, ошондон кийин Темир-Болот 
балдары Кочкорду жайлап калат. Кийин-кийин мен бойго же тип 
жигит болгондо баягы бешик кудалыкты козгошуп, ата-бабадан 
бери келат кан каада-салтты бузбайлы, агер айнысаўар элдик топко, 
чоў жыйынга доого коё буз, эл алдына алып чыгабыз деп Тєрєкелди 
уулдары Тилекмат акенин уулдарына солто, саяк урууларынын 
мыктыларын ортого салышат. Ыдыраган эки бир туугандын ажы-
рымын кайра калыбына келтиргенге куда-сєєк болуу данакер бол-
бойбу дешет ортого тїшкєн уруу мыктылары. Алардын кеп-кеўеши 
менен мени кїйєєлєтїп, колуктунун жыгач їйїн тєєгє жїктєтїп, 
той кешигин ат кєлїккє аттырып той союшуна деп казылуу бээни, 
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дагы эки кысыр тайды жетелетип, кєлгє Шалбаага жолдо їч конуп 
барып калдык. Анда мен жыйырмага караган жигит элем.

– Мына эми кызык башталат! – деп барк этти Турдукожо бир чети 
курбусун сїрєп, бир чети жанаша бастырып келаткандарды да угуп 
алгыла, билип алгыла дегендей кєўїлїн бурдургусу келип.

– Кїйєєлєп баргандын «ырынан да чыры кєп» болоорун ошондо 
кєрбєдїкпї. Бийлик менен мансаптын даамын жаўы таткан, кєлдї 
– бугу элин єзїм билем деп терисине батпай дардактаган Чыныбай 
момошник ооматы  оогон Тєрєкелди тукуму менен куда-сєєк бо-
лууну каалабаганынанбы, айтор, ар кандай шылтоолорду айтып: 
«Тєрєкелди берген калыўын он эселетип кайра чаап алып кеткен, 
демек, ортодо калыў жок, убада сєз да жок», – деп кєшєрєт. Куда 
башчы болуп барган єз агам Єтєнбай, анда жаш курч кези: «Атам 
чаап алса Ормон хан атабыздын кунуна деп бугу Кыдыктын жыл-
кысын чаап алгандыр, бугулардын жылкысын баккан черик Бирна-
зардын кайсы жылкысын чаап алыптыр», – деп Чыныбайдын бугу 
насилинен эместигине шек келтирип, ортого калыс болуп бериўиз 
деп арык уулу Кыдыр акеге чаап барыптыр. «Эки бир туугандын 
жарааттарынын каткан кабыгын кайра сыйрыбайлы, кыз баланы 
эки элдин, эки уруунун элчиси дегени бекерби, сен чана турган журт 
эмес Тєрєкелдилер, артында калдайган калыў эли бар, нарктуу на-
мысчыл эл» дегенде «Кыз тїгїл, кызыл тїлкїнїн богун бербейм»  
деген Чыныбай бир аз эсине келген  тура. Антпесе да бу кїйєє бала-
нын баш терисин кєрєлї, комузчу-мїнїшкєр дейт, єнєрлїї дейт, 
кокус ошо єнєр деп дейди болгондордон болсо, акыл-эси жайында 
эмес экен деген шылтоону бетке кармамай болуптур.

– Мына эми эрєєл башталат! – деп Турдукожо барк этти.
Мунусу курбусун кубаттаганы да, бир аз тыным алып алалы дегени 

да эле. Сєз кайын журту, єз кайнатасы тууралуу болуп жаткан соў 
Байгана мырза да кулак тїрє тыўшай баштады. Бул кеп Самсаалы-
га жомоктой кызык болуп баратты. Жакып-Жайдары єзїнчє эле 
кубанып коёт.

– Биздин таалимибиз башка эле – деп сєзїн улады Кудайберген 
билги. – Хан, бектин алдында да башыўды ийбе, тике туруп, тик  
кара. Насилиўе шек келтирбе. Жалчыдай болуп жалтактаба, кой-
чудай болуп корунба. Сен деген жер ээсисиў, мал ээсисиў. «Керсей-
генге керсейгин машаяктын уулу эмес, эўкейгенге эўкейгин атаўдан 
калган кул эмес», – деп їйрєтїшкєн бала кезден. Ар качан «Улууну 
сыйла, кичїїнї ызааттоону да унутпа» дешип накыл кептерди да 
мээбизге куйган. 

– Мактан, мактанып ал бажаўа, мага, анан бул балдарга, – деп 
какшыгын курбусуна акырын жылдырып койду Турдукожо.
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– Ээй, бир айтасыўбы, миў айтасыўбы, биздин тарбия мактаган-
дай башка эле. Таалимчилер єздєрї – єрнєк болчу, бардык жагынан, 
эмки биздей эмес эле, єрнєк эле... 

– Ии, кемчилигиўи мойнуна алсаў, ушинтип менменсине бербей, 
кекирейе бербей. Тамашалайм, тамашалайм, – деп Турдукожо сєзїн 
кайталады. – Ошен тип, кайнатаў менен эрєєлгє чыктыў, уланта тїш 
кебиўди, узарта тїш сєзїўдї.

– Улантсам, жашы мен курдуу кайнагам Абак аны менен дароо 
ымалам келишип, ынак боло тїшкєнбїз, ага айтышкан го ээрчи-
тип кел деп, экєєбїз кирип бардык конок їйгє – чоў їйгє. Тєрдє 
кыдырата сєєлєттїї карыялар, эпчи тарабындагы тєрдїн башында 
зоўкойгон ак элечекчен эки кишилик орунду жалгыз ээлеген бал-
тайган чоў байбиче, жанында орто жаштардагы, гїлдїї жоолук 
салынган ак куба зайып отурат. Карыялар менен чоў байбиченин 
чок ортосунда ногойчо кийинген, ногой топучан кара мурут, каны 
бетине тээп турган кыпкызыл  жїздїї орто жаштагы орто бойлуудай 
кєрїнгєн байбача отурат, їўкїйє кєзїнїн асты менен  теше тиктеп 
сынаакы карап. «Кайната сенсиў го» – дедим ичимде. Ага чейин 
колуктумду кєрє элек элем да. 

– Ии, кел Тєрєкелди уулу, отур ошондой, – деп ортодогу кызыл бет 
киши сєємєйїн кезей улага жакты кєрсєттї. «Тєрєкелдинин уулу», 
«улага» деген сєздєрдї табалагандай айтты кєрїнєт, жыйрыла 
тїштїм. Кєрсєткєн улагасына эмес, карыяларга катарлаш отурган 
мурутчан жигиттин этегин баса орун алдым, кайнагам Абак менден 
ылдый отуруп калды...

– Апбали! Кєрїп тургандай кєз алдыга келтире тїш! – деп Турду-
кожо кубаттап койду.

Тегиз али дыў жолдо аттардын анда-санда бышкырыгы, туяк-
тардын дїп-дїп эткен доошу кызуу кепти коштоп бараткансыды. 
Кудайберген баягы аўгемесин улады.

– Єнєрлїї дейт, комуз чертет дейт, куш салат дейт, куштун тилин 
билет дейт, чынбы ошо? – деп сурады кайнатам. 

– Алибек алына жараша дейт – дедим. Тиштене кайнатанын 
кайра-кайра «дейт» дей бергенине жооп кылып. Анан Алибек саяк 
эсиме келе калып. Кєлдєн бугунун да, сарбагыштын да жерине 
саяктарын кєчїрїп келип ээлик кылган беренди эстерине салдым 
кєрїнєт. 

Отурган карыялар да, кайната да селт эте тїшкєндєй кєрїндї 
мага. Кайната обдула калгансыды. 

– Абак, керегеде илинген комузуўду алып бер, буга, – деп бурк 
этти кайната.
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Келбеттїї єрїк комуз экен, чертилип жїргєнї капкагына тїшкєн 
кол изинен кєрїнїп турат. Оор басырыктуу, коўур доошко, алкым 
кїїлєргє – «Насыйкаттын» толгоосуна келтирип, бир аз тыным 
алып кїтїп калдым. Їндїї жакшы комуз экен. Кїїнї айтып черт 
дешет эмеспи. Анткеним жок. Устаттарым Ормотой комузчу, Айтике 
манасчы, а киши да комузчу эле, «Кара кїїлєрдї, залкар кїїлєрдї 
санат-насаат ырлардын, дастандардын обонуна салып, кєкїрєгїўдє 
ыр саптарын кайталап ошону тїркїн кайрыкта черткенге їйрєн. 
Адегенде ырдын єзїн кєкїрєккє жат кыл, антпесеўер – кара кїїнї, 
залкар кїїнї черте албайсыў, жаўыла бересиў дешчї. Ошондон 
улам кїїнїн ырын ичимде кїўгїрєнїп кайталачумун, азыр деле 
так ошентемин. Тегерете бир карап алып, Асан Кайгы олуянын на-
саат осуятын ичимен кайталап салмак менен коўур доошко салып 
чертип кирдим. 

«...Таўдайлашкан доо келсе, Маўдайлашкан жоо келсе, Как 
алдында беттешип, Калыс кебин айтпаса, Калк камчысын 
чаппаса, Чечендиктен не пайда?! Деги, чечендиктен не пайда?.. 
Жоодон сууруп албаса, Жолун то суп барбаса, Калкка назар сал-
баса, Башын байлап барбаса, Баатыр лык тан, не пайда?! Андай 
баатырлыктан не пайда?! Журтка кайры тий бесе, Байлыгыўдан 
не пайда. Ошо, байлыгыўдан не пайда?! Калыс тыгыў бол босо, 
Акимдигиў не пайда?! Деги, акимдигиў не пайда?! Ка рыяў бо лоор, 
ой, бейпайда, Калкыў болоор, ой, бейпайда?! Элим-элим дебесе, 
Єй дє-тємєн удургуп, Кєчїп-конуп жїдєгєн, Элдин камын жебесе, 
Улук алды чыкпаса, Улуу сєздєн айтпаса, Акылмандан не пайда? 
Андай акылмандан не пайда? Калкым-калкым дебесе, Калктын 
камын жебесе, Хан алдына чыкпаса, Калыс сєзїн айтпаса, Башын 
катып уктаса, Ка рыяў дан не пайда? Ошо, карыяўдан не пайда? 
Артымдагы калганга, Айт кан сєзїм бир пайда! Черткен кїїм 
миў пайда. Ушу, черткен кїїм миў пайда...»

Чертип бїтїп токтодум. Їй ичи бир саамга тымып калгандай 
болду. Їн жок, же жакканы же жакпай калганы билинбейт, тєрдєгї 
карыялар эмне дейсиў дегендей ортодогу кайнатамы карайт. Анан 
оў жагында отурган аксакалы ээгин экчеп, эмне дейсиў дегендей 
Чыныбай момошникти карады. Ошондо гана ал мага карап:

– Бул кайсы кїї? Кимдин кїїсї? – деп сурады.
– Бул – «Насыйкат». Олуя Асан Кайгынын насаат-осуятынан, – 

дедим.
– Кана, дагы бир кїї чертчи! – деп буйра сїйлєдї їй ээси. 
Комузду кайра толгобой эле. Дагы «Насыятты» чертип кир-

дим. Эми Калы гул олуянын небереси Акидейге айткан осуятын 
кєкїрєгїмдє кайталап аттым...
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«Акыл-макал экєє бирдей келээр, Ал экєєнїн айтканы – кїндєй 
тиер. Билбеген наадандардын ичи кїйєєр, Билген адамдар ошону 
байым кылаар, Кєкїрєккє ойлонуп, дайын кылаар. Билбегендер ошо-
ну айыў кылаар... Карагай, сєксєєл экєє дос болушкан, Аягында ал 
экєє жоо болушкан. Кийин жагы арылгыс доо болушкан. Арасына та-
былгы элчи болгон, Жараштырып алалбай уят болгон. Уялгандан 
табылгы кызыл болгон. Коркконуна карабай узун болгон, Таарын-
гандан сєксєєл чєлгє кєчкєн. Тїрдїї заман ушинтип єтїп кеткен. 
Тегеренип шум дїйнє бизге жеткен... Кыйкырганы бел ашпай,  Їн 
кыскарган бир заман. Кылса жумуш бїтпєгєн Кїн кыскарган бир 
заман. Деги, кїн кыскарган бир заман...

Кїїнї чертип бїтїп токтодум. Їй ичи баягыдай эле тымтырс. Їн 
жок, сєз жок. Баягы суроо:

– Бул кайсы кїї? Кимдин кїїсї?
– Бул – «Насыйкат». Єў бетинде калы бар касиеттїї Калыгул 

олуянын небереси Акидейге айткан осуятынан, – дедим.
– Дагы бир кїї черт! – деп буюрду кайната.
Саал жана тїшкєн кылдарды кайра толгоп алып «Насыйкатты» 

кайталап чертип кирдим. Бул жолу устатым Айтике акындын, ма-
насчынын санат-насыятын ичимен кайталап комуз кылында кай-
рыдым, бир аз узарта...

«...Булбул сайрайт угасыў, Акын ырдайт угасыў, Кулагыўды 
кандырып, Курсант болуп турасыў. О деги, Бир кумардан 
чыгасыў... Чаўсыз асман бурулдап, Учурунда кыш жакшы. Уму-
рай журтка береке, Учурунда кїз жакшы. Кєп кереги тийбесе, 
Кєбїўдєн да аз жакшы. Балкытып баарын жайнатып, Баарлуу 
келген жаз жакшы. Ак чєлмєк ойноп ырдоого, Булутсуз чыккан 
ай жакшы. Бейиштин бир белгиси – Жаз жакшы да, жай жакшы. 
Эми гана ким жакшы, Эки эли кызыл тил жакшы. Баарын чындап 
кєтєргєн, Баарыбыздан да жер жакшы. Ошол жерде жашаган, 
Баарыбыздан эл жакшы. О, чиркин, жер жакшы да, эл жакшы»...

Жана мурдагыдай эле эч кимиси унчукпайт, кайнатанын оозун 
карап. Жанагы эле суроо.

– Бул кайсы кїї? Кимдин кїїсї?
– Бул деген «Насыйкат». Устатым Айтикенин ыр насаатын кош-

тогон кїї. 
– Айтике деген ким єзї? – деп кекете сурагансыды.
– Айтыке деген билбесеўиз, билип алыўыз, атактуу манасчы, ан-

жияндык, аркалык бїт кыргыз билет, Арыстанбектен ашса ашкан, 
асты кем калбаган чоў акын болгон.

–  Ошондой олуя дечи. Деги сен «Насыйкаттан» башка кїї 
билесиўби?
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– Бир топ эле кїї билебиз, а бирок бир кїїнї билбегендер бар – деп 
келатканымда сєзїмї чарт бєлдї кайната.

– Ошо билгениўи чертчи!
Комузду бел кїїлєрдїн толгоосуна келтирип «Ибаратты» элдик 

санат-насаат ырлардын обондорун кайрыкка салдым. Кыскараак 
кайрыдым. Эки жолу кайталадым.

«...Азаматтын белгиси, ак-караны тааныштан, эстїїлїктїн 
белгиси, элин жакшы багыштан. Атам бар деп мактанба, адам 
саны жок болсо. Балам бар деп мактанба, башка тїшкєн жїк 
болсо...»

Кыска чертип токтогонума отургандар бир аз жандана тїштї. 
Баягы эле суроо берилди. Баягы эле кайната да.

– Бу кайсы кїї? Кимдин кїїсї?
– Бу «Ибарат», элдики – дедим.
– Дагы черт!
«Дагыны» буларга кєрсєтєйїн, комуз кїїсїн уга албаган кереў 

кулактарды шылдыўдап кєрєйїн деген ой кетти. Кайдан билейин, 
кайнатанын сынагын, «кїйєє баланын баш терисин байкайлы, ак да, 
кєк да дебегиле» – деп алдын ала агайын-туугандарына айтканын 
эртеси кайнага Абак айтып турбайбы мага. Кайрадан «Ибаратты» 
черттим. Бул жолу узагыраак кайрыдым, олуя Асан Кайгынын са-
натын єзєк кылдым кїїгє...

«...Ат кадырын биле албайт, Алыска сапар жїрбєгєн. Калк 
кадырын биле албайт, Адилетсиз сїйлєгєн. Чом кадырын биле 
албайт, Жабдуулап атты минбеген. Жер кадырын биле албайт, 
Кєчїп-конуп жїрбєгєн. Суу кадырын биле албайт, Чаўкап келип 
конбогон. Журт кадырын биле албайт, Акыл айтса кєнбєгєн. 
Сєздїн жайын биле албайт, Жыйналган топко барбаган. Жетелеп 
жїрїп байге албайт, Жетеси буудан чаппаган. Куштун тилин 
биле албайт, Ак шумкар таптап салбаган...»

Негедир єз ара кїбїрєшкєн сєз угулду кїї чертип бїткєн бир аздан 
соў. Кайната суроосун кайталады:

– Бу кайсы кїї? Кимдин кїїсї?
– Бу «Ибарат». Олуя Асан Кайгынын санатынан – дедим.
– «Насыйкат» менен «Ибараттан» башканы билбейсиўби, ыя? – 

кайната кекете сурады.
– «Насыйкат» да, «Ибарат» да комуз кїїсїнїн тєрєсї эмеспи. 

Тєрєнї майда кїїгє тебелетелиби? – дедим каяша айтып.
Карыялар негедир жандана тїшїштї.
– Баса десеў, тєрєнї да тебелетеби? – деген сєз чыкты карыялар-

дын биринен. Ошондо кайната Абакты карай оў колун кєтєрє жандай 
босогону кєрсєтє минтти:
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– Алып кет, мунуўу, бир кїїсїн таў атканча кайталап черте берсин...
Кудайберген билгинин кїїнїн єзєгїн тїзгєн ырларды жат билге-

нине, ошону кїїнїн ыргагына келтире, тим эле комузду чертип жат-
кандай айтып бергенине бирге бараткандардын бардыгы тан берди.

– Баракелде! Эрєєл болбосоў коё кал, – деди бакылдай Турдукожо. 
– Айтам да, Кукени эмне эл сыйлайт дейм да. Кєрсє, эрєєлдє жеўип 
жїргєн эр турбайбы. Куке, эми «Кыз эмес, кызыл тїлкїнїн богун 
бербейм» деген Чыныбай момошник кандайча Шаарканды колуўа 
салып берди ошону айтып бербейсиўби, жол кыскарсын.

– Ал узун сєз, узак кеп...  
Эрєєлдї кєрїїгє бараткандар сапарын улай берсин. А биз Кудай-

берген билгинин баянын кыскарта чаап айтып берели.

* * *

Эртеси кїўкїл-кїўкїл кеп тараптыр. Жанагы сарбагыштан 
кїйєєлєп келген карчыга кєз кїйєє бала кирпигин ирмебей биздин 
Чыныбай тєрєнїн этегин баса отуруптур, анысы аз келгенсип су-
роосуна каяша жооп берип катырыптыр. Бир кїїсїн беш тїрлєнтїп 
черткен экен. Чыныбай тєрє беш жолу: «Бу кайсы кїї, кимдин 
кїїсї?» – деп сураптыр, беш жолу теў: «Бул – Насыйкат, бул менин 
кїїм. Беш жолу чертилген кїїнї ажырата албаган тєрє, кантип беш 
болуш элдин тєрєсї болуп жїрєт» дептир. «Жок, антпептир «На-
сыйкат» – кїї тєрєсї. Сиздей тєрєгє тєрє кїї гана жарашат. Ошон 
їчїн майда кїї черткен жокмун» – дептир кїйєє бала. Ошондо де-
геле киши жактырбаган биздин Чыныбай тєрєбїз бир аз жибиптир. 
«Дагы бир сындан єткєрєм. Агер аны ойдогудай орундатсаў Шааркан 
кызымын колун карматам» – дептир.

Кайнатанын дагы бир сындан єткєрєм дегени чын экен. Ошо 
дейт, дейт деген сєз тараган кїнї, тїш оой кїйєє баланын єзїнчє 
тигилген отоо їйїнє Абак кайнагасы бир кушту мээлейине кондуруп, 
бостектин кебинен жасалган далбаа ны колтугуна кысып апкелип, 
кїйєє бала – Кудайбергендин колуна тапшырды. Узун шыргыйды 
да сїйрєй келиптир. 

– Мына куш, мына мээлей, мына далбаасы. Тиги шыргыйды 
эки керегенин ортосуна туура тартып коё кал, кушка туур болсун 
– деди эле Кудайберген мырза кайнагасы Абактын айтканын дароо 
жасай койду. Абак кушту туурга кондуруп коюп сєзїн улады. – Чоў 
їйдєгїлєрдїн айтканын айтайын: – Бу карчыганы эки кїн мурда 
Ак-Шыйрактан, Жети-Єгїздїн сыртынан Чыныбай абама тартууга 
апкелишти. Сейрек куш, тєрєлєргє гана жараша турган куш де-
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шиптир сырттагы мїнїшкєрлєр. Биздин мїнїшкєр, бул їндєккє 
келе элек, жапан экен, бир айсыз тапка келтирїї кыйын дегенин 
єз кулагым менен уктум. Ушу карчыганы кїйєє бала болуучу неме 
эртеўки бешимге чейин тапка келтирсин дешти. Илбээсинге салат 
экен. Сага жардам берет элем, болбойт, себеп куш тилин билбейм, 
анан эч ким жардам, кеўеш бербесин дептир Чыныбай абам...

Куш, ителги дегенди колдон кєргєндє жантыгынан жата калчу 
Кудайберген мырза дароо мээлейди кийип, колуна кондурайын деп 
сунуп, бєпєлєп кєрдї эле чаркырап чалкасынан кете жаздады. Ага 
карабай Кудайберген оў колу менен куштун жонунан канаттарын 
кошуп апчый кармап мээлейге кондурду эле, тырмактарын мээлейге 
батыра конуп берди. Ормоўдоп туш-тарабын карайт. Кудайберген 
оў колу менен куштун жону, канаттарын сылап, анан жемсєєсїнїн 
їстїнєн ылдый тєшїн сылап, манчаларын тєш жїнїнє сойлотту. 
Матырып кєрдї эле, тим эле былкылдайт, єтє семиз экен. Куштун 
колго тїшкєнїнє бир топ эле кїн болсо керек, адамдан анча чочубайт, 
кайра качып кетчї куштай кєзїн тетирилетип ала качпай, жем жеп 
кєнє баштагандай мээлейдин сєємєй менен бармагынын ортосун 
тиктей карап, «Кана, жемиў» дегендей адамдын кєзїнє тикирее 
тиктеп калып жатты. Куштун тил алчаагы да, кежири да болот. Бул 
анча кежир эместей. Анын їстїнє бир топ кїндєрдєн бери бир-эки 
мїнїшкєрдїн колунда болгону байкалып турат. Жакшынакай ки-
чине куш боосу, їндєккє їйрєткєндє ага улай турган эки кулачтай 
ичке кайыш танап ошого кїбє болуп турду. Кудайберген мырза куш 
конгон колун єйдє-тємєн силкилдетип кєрдї эле, ал учуп кетїїгє же 
чалкалап тїшїп кетїїгє аракет кылбай кайра мээлейге тырмактарын 
батыра кабыштыра кармап калып жатты. Їндєккє бат эле келчїдєй. 
Кудайберген туурга акырын кондуруп койду да, Абакка суроо узатты.

– Дагы эмне дешти, бизге чоў їйдєн?
– Дароо эле баарын билейин дейсиў го.
– Ананчы.
– Анда мындай, сындан єткєрїп жатат, Чыныбай абам. «Баш 

терисин байкайлы, єнєрдїн артынан тїшїп дейди болуп талаалап 
кеткен оомо болсо – кызыбыз кор болбойбу. Азырынча ак да, кєк 
да дебегиле. Жакпай калса кыз тїгїл – кызыл тїлкїнїн богу да 
жок», – деди.

– А сиз єзїўїз кандай ойдосуз? – Кудайберген мырза Абакка «сиз» 
деп кайрылды, колуктусунун аталаш абасы экенин кечээ билген.

– Канчадасыў? – деп сурады Абак.
– Жыйырмага карадым.
– Теў турбайбызбы, сен мага киши жок жерде «сен» деп эле айт. 

Анткени сен мага кечээ кечте, комуз черткениўден кийин аябай жа-
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гып калдыў. Ырас, берген жообуў орой экен, кїйєє бала да ошондой 
болобу, кайын журтта. Антсеў, ишти ойрон кыласыў, билдиўби? 
Баса, комузум кандай экен?

– Кечээки комуз сиздики беле?
– Ооба, Чыныбай абам «комузуўду алып келип, керегеге илип 

кой» дегенинен алпарып илип койгом.
– Сиз да комузчусузбу?
– Айтпадымбы, киши жок жерде сен деп сїйлєй бер деп. Комузду 

кийин эле черте баштадым. Чоорчумун. Кыякчымын. Ак чєлмєк 
ойногон жерде чоор созчумун, кыз-келиндердин оюнунда кыл кыяк 
тартчумун. Колукту алгандан бери комуз черте баштадым. А сен 
укмуш чертет турбайсыўбы, кишини арбап алып. Бизден, кєлдєн 
сендей черткен комузчуну кєрє элекмин. Арыстанбек атабызды ай-
тышат, а кишини кєрбєй калдык, алты жїз кїї чертчї деп. Ормон-
хандын улуу чоў комузчу Сейликан менен эки кїн бою алым-сабак 
кїї чертишкен тура. Сейликандын комузунун кылы їзїлїп кетип, 
Арыстанбек атабыз утуп кеткен экен. Сейликан: «Мендей черткен 
комузчуну биринчи кєргєнїм» – деп торколуу тон кий гизип, аргы-
мак мингизип аябай сыйлаган деп айтышат. Сен канча кїї билесиў?

– Санаганым жок. Жїзгє жетпейт ко.
– «Насыйкатыў» эле – їчєє, «Ибаратыў» эле экєє болсо, сеники 

деле азыр эле жїздєн ашса керек. Кечинде атам кеп кылды. Серкебай 
абам айтты дейт: «Атаўгєрї, комузчу болуп калганан карабайсыўбы, 
бїт єнєрїн ушуга жумшап салыптыр, болбосо атабыз Тилекмат 
акедей эле болчудай экен тайманбаган жагынан, дароо сєз тапкыч-
тыгынан, жоопторун карабайсыўбы – шылый чапкандай єткїр. Бир 
айыбы – комузчу болуп алганы» – дептир. Анда Ачакей абам айтып-
тыр: «Арстанбектей атактуу болсо айып болмок беле. Єткїрлїгїн 
карабайсыўбы, этегимди баса келип отуруп алды». Кенжеке чоў 
энем, тєрдє отурган элечекчен чоў байбичеси айтыптыр: «Бир эле 
айыбы – оройлугу окшойт. Канча кылса да карышкырдын тукуму 
эмеспи». «Ак да дебегиле, кєк да дебегиле» дегенди айтып салдым 
кєрїнєт, – деди Абак.

– Ыраазымын сизге, мени колдогонуўузга, – деди Кудайберген.
– Сен кєп эле кабатыр боло бербе. Кечээ кечинде бийкечинин 

Айсалкын жеўесине сени аябай мактадым. Айсалкын деген менин 
келинчегим. «Бийкечиўе айт, макта» – дедим. А балким, бїгїн тїнї 
Шааркан кыз менен єзїў сїйлєшсєў кантет? Мен Айсалкынга ай-
тайын. Эл жаткандан кийин жолуктуруп кой, сїйлєшїп кєрїшсїн 
дейин. Непада макул болсо сен корчоўдобо да. Азыркы мени менен 
сїйлєшкєндєй эле «сиз», «биз» дебейсиўби, жакшылап сїйлєш. 
Убадалаш. Айт де Кенжеке чоў энеўе. А кишиден баарыбыз, Чыны-
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бай абам да бєжїрєп турабыз. Каарына алса, кар жаадырып, бороон 
каптатып, кар їстїнє казан астырып кууруп иет. Айтканы закїн, 
мыйзам. Шаарканды єлє жакшы кєрєт, сураганын эки кылбайт. А 
биз, Айсалкын экєєбїз Шааркандын кулагына куябыз, сени мактап. 
А сен Шаарканды карма, макулбу.

– Ырахмат, кеўешиўизге. Бир сураныч, мага бир чака муздак 
суу, бир тилим чийки сулп эт керек. Кушту таптаганга. Тезирээк 
апкелдирип берсеўиз жакшы болот эле, – деди Кудайберген.

– Жарайт, кабатыр болбо, мен сен тараптамын, – деп Абак чыгып 
кетти.

Чай кайнамга жетпей кичирээк улан бир чака сууну, эки тилим 
сулп этти дасмалга ороп апкелип берди.

Кудайберген кушту туурдан алып, канаттарын буту-колуна куу-
шура кармап, чакадагы муздак сууга чємїлтє матыра малып, тум-
чугуп баратканда тартып алып, колуна кондуруп канат-куйругун 
жыйдырбай колун єйдє-тємєн силкил детип калдактата берди. Му-
нусун кайра-кайра кайталап жатты, кушун улам туурга кондуруп 
коюп, бир аз эс алдырып, канат-куйругу, моюн-тєш жїндєрї кургай 
тїшкєн сайын кайра баштан баягысын жасай берди. Семире тїшкєн 
же жаўыдан колго тїшкєн семиз куштун ашык майын, ашык этин 
чоў мїнїшкєрлєр ушинтип тїшїргєнїн угуп жїргєн, кєрїп жїргєн. 
Кудайберген каш карайганга чейин куш менен алектенди. Жем 
жедирип койгон да жок, куштун да єзєгї карарсын, жемге єзї жу-
тунгандай абалга жеткенде гана їндєккє їйрєтїп, сууга чыланган 
сулп эттен ак жем кылып аз-аздан татытып турмак болду. Кїлїктї 
сууткандай эле кушту да суутуп алуу жєн. «Сууту канган кїлїк 
окуранат, тапка келген куш шаўшыйт» – дейт эмеспи.

Кїїгїмдє гана Абак Кудайбергенди ээрчитип барып конок їйдєн 
тамак ичирип келди. Айсалкын жеўеси Шааркан бийкечин эл аягы 
суюлуп, эч ким шек тенбегендей болгондо гана апкелерин айтып, єзї 
эртеў менен эрте келип кете мин деди. Кудайберген кїйєє жолдош бо-
луп келген ага-инилерин, жеўелерине бул кїйєє балага тигилген їйгє 
баш бакпагыла, мени жалгыз койгула, мен таў атканча кайнатамын 
кушун таптап, їндєккє кєндїрєм, анан колуктум да тїн ортосунда 
жолукканга келмек болуптур, силер тоскоол болбогула деген.

Каш карайган ченде эки келинчек кирди кїйєє баланын отоо 
їйїнє. Бири кичинекей тєрт бут орундук, бири колуна орус мом 
шам чырак койгуч алып алыптыр. Жылмая учурашышып, башынан 
тааныштай мамиле жасай башташты.

– Мырза кїйєє бала жаркырап жарыкта отурсун деп атайы орус 
шамын апкелдик, – деди бири.
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– Колкосуна кокон тыйынды албайбыз, алсак орустун кїмїш 
тыйынын эле алабыз, – деди экинчиси.

Отургучту боз їйдїн коломтосуна коюп, ага шам чырак койгучту 
жайгаштырды. Карыш-карыш їч шамдуу экен. Ширеўке чагып 
кїйгїзїштї эле, боз їй ичи кїўїрттєнїп барып жарык боло баштады. 

– Колкосун бербейсизби, мырза жигит, биз кетелик, – деди ке-
линчектин бышыгыраагы.

– Колкону – колуктуну кєргєзсєўєр берем, – деди Кудайберген 
мырза.

– Апей, кєтєк, сарбагыштар салт билеби деги, – деди келинчектин 
бышыксынган тыўыраагы.

– А сиздер кимсиздер, сарбагыштын Бугу энесинен эмес, 
чериксиўерби?! – деди Кудайберген атайы тийиштик кылып, ант-
кени булардын бабасы – Жылкы ай дар чериктен келген Бирназар 
бийдин тондуу уулу деп айтылат эмеспи санжырада.

– Оопай, татай!1 Биз уккан жокпуз – бул сєздї! Сиз айткан жоксуз 
– бул сєздї. Кой, жеўе, ушунча тойгонубузда эле кетели, – деп кєп 
унчукпаганы тыўыраагынын жеўинен тартып, босогодон аттаганча 
шашты. 

Кудайберген мырза мєрєй алгандай єзїнчє жыргап калды. «Эмне 
їчїн эки тїнєгєнчє апкелбеген шам чыракты бїгїн апкелишти?» 
– деп ойлоп, анан Абак кайнагасынын айтканы боюнча жасанып 
атканын баамдай калды. Куш менен алек болуп жатып, колукту 
менен кездешерине анча ишенбей турган жаны эми їйгє атайы шам 
чырак жактырып койгондон кийин жїрєгї опкоолжуй баштады. 
Туурдагы кушту караса кєзїн балбылдатып момурайып отурат. 
Эки-їч кїндєн бери бутуна туруп жїрїп отуруп жарытпай, же тїн 
уйкусун толук кєрбєй, чарчаган экен. Эми билди чаалыкканын. 
Акырын барып тєрдєгї шырдак їстїнє салынган кара кєлдєлєўгє 
кыйшая жатып саамга тук эте калайын деп ойлоду. Кєшїлїп кєзї 
илинип кетиптир. Бирєє жеўинен тартат. Кумайыктай сак кулак 
жайы бар эле, шырп эткен добушту уга калган. Їйгє киргендерди 
укпай калганына чочуп кетип, чыканактай калды. Бет алдында 
кыйгачын сала мыскылдагандай карап, гїлдїї жоолук салынган 
келинчек туруп турат. Артында дагы бир караан. Буттарынын учу 
менен басып, тырс эткен добуш чыгарбай кирип келишкен бейм. 
Колуктусу жеўеси менен келген тура.

– Айыптуумун, айыптуумун, кєзїм илинип кетиптир. Куш менен 
алектенип керээли-кечке суй жыгылсам керек, – деп шашкалактады 
Кудайберген мырза.

1 Оопай, татай – калмакча «Тїї, бити курусун!» деген таў калуу.
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– Комуз менен куш болсо, колуктунун кереги жок турбайбы, сизге 
– деди кыздын жеўеси.

– Аз айып, кєп кїнєєм болсо, кечирип коюўуздар. Жыгылыш-
туумун, Айсалкын жеўе.

– Ой, ботом, мени тїшїўїздє кєрдїўїз беле?
– Сиз тїшкє кирбегенде, ким тїшкє кирмек эле, – деп Кудайберген 

мырза жеўесин кєтєрє чалып койду.
– Тїшїнє колуктусу кирбей, тааныбаган бирєє киргени кызык 

экен, – деди жеўеси кїйєє баланы сєз менен чымчып.
– Айсалкын жеўе, «тїш деген тїлкїнїн богу» дейт эмеспи. Єўдє 

кєргєнгє не жетсин. Миў мертебе ырахмат сизге, бийкечиўизди биз 
менен кєрїштїрїп жатканыўызга. Кєпкє баарлашып отурганга шарт 
да, уруксат да жок. Андыктан, Айсалкын жеўе, сиз уруксат берсеўиз, 
бийкечиўиз менен кєзмє-кєз, жекече жашыруун сїйлєшсєк кандай 
дейсиз? – деп суранды Кудайберген мырза.

– Ал жагын бийкеч єзї чечсинчи, – деди Айсалкын жеўеси. 
– Сиз макул десеўиз, бийкечиўиз аный дебес, – деди Кудайберген 

мырза.
– Мейли анда, бир жолу бийкечими бийлеп коёюн. А сиз 

шоктонбоўуз, бийкечтин колу-башын кармалап тентектик 
кылбаўыз. Мен босогонун сыртында эле турам. Айтаар сєзїўїздї 
бат айтып калыўыз, башка бирєєлєр быякта жїргєнїбїздї байкап 
калбасын. Сєзгє калбайлы...

– Кабатыр болбоўуз, Айсалкын жеўе, сизди сєзгє калтырбайбыз. 
Бат эле бийкечиўизди ээрчитип кетесиз.

Айсалкын жеўеси сыртка чыгып кетээри менен Кудайберген 
мырза Шааркандын колун акырын кармап, алаканын сылап минтти:

– Агер мен Сизди, єзїбїзчє калганда, Шакен деп эркелете айтсам, 
макул болосузбу?

Шааркан башын ийкей, акырын минтти:
– Кенжеке чоў энем да Шакен, Шакентай деп эркелетет...
– А кишини мен кечээ кечинде кєрдїм. Єтє нарктуу, салабаттуу 

киши экени дароо байкалып турду мага, элге бир сєз айтпаса да. Ал 
кишиге єзїў акырын айтып тїшїндїрсєў, биз дегенди аталарыбыз 
кудалаган эмес. Биз дегенди арбактуу чоў аталарыбыз – Тилекмат 
аке менен Тєрєгелди баатыр бешик куда кылган – сєз берип убада-
лашкан, миў жылдык сєєк болобуз дешкен. Ошо касиеттїї, арбактуу 
чоў аталарыбыздын сєзїн єлтїргєнгє, бузганга эч кимдин акысы 
жок. Биздин атабыздын, сиздин атаўыздын да. Билесизби ушуну.

– А биз бири-бирибизди билбейбиз да, биринчи жолу эле кєрїшїп 
жатпайбызбы, – деди бийкеч.
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«Жылкы кишенегенче, адам кєрїшкєнчє» деген бекер айтылып-
пы. Эл дегендин нечен кєзї бар, жер дегендин жети кулагы бар. 
Жеткирет баарын. Айжаркын, акылдуу жан экениўизден кабарыбыз 
бар. А бизди сиз сынабасаўыз да, башкалар сынап жатпайбы. А би-
рок сиздин бир ооз убадаўыз баарын чечет. Айла кетсе, арбактуу чоў 
аталардын сєзї, убадасы чечет. Аны чоў энебиз гана айтат, аткар деп 
талап да кылат. Мен сизди сыртыўыздан эле жакшы кєрїп калга-
нымы жашыра албайм, Шакентай. Сєзїм бїттї. Сиз кандай дейсиз?

– Айтып кєрєйїн чоў энеме. Кыз бала єзїн єзї билмек беле. А сиз 
кушуўузду  жакшылап  таптаўыз, – деп Шааркан ууртунан жылмая 
кєзїн ымдап-ымдап койду да, эшикти карай бет алды. 

Шааркан бийкечтин «кушуўузду жакшылап таптаўыз» дегени 
– атамдын сынагынан жакшылап єтїўїз дегени эмеспи – так ошон-
дой ойго келди Кудайберген мырза. Анан анын ууртунан билинер-
билинбес жылмайганы, кыбыўдата кєзїн ирмегени – Кудайберген-
дин канын дїїлїктїрїп, делебесин козгоду. Бийкечти жеўесине 
кошуп берип, босого алдынан эле узатып коюп, шам чыракты 
єчїрбєстєн кєлдєлєўдїн їстїнє чалкалай жата тїндїктєн кєрїнгєн 
кеў ааламга – сан жетпеген жадыраган жылдыздарга суктана карап, 
кулачын чалкалай таштап коюп мемиреп уйкуга кетти. Жакшы тїш 
киргей эле, кїйєєлєп келген жаш мырзага...

* * *

Адетиндей багымдатта атып турду Кудайберген мырза. Шам 
дале кїйїп туруптур. Їй ичи бир башкача ис жыттанат, ыш жыт-
танат. Шамды їйлєп єчїрїп таштады. Кушу отурат туурда їргїлєп 
жаткандай момпоюп. Босогосу кутпа жакты каратып тигилген боз 
їйдєн чыга калганында эле кєл кєрїндї, касиеттїї Ызык-Кєлдїн1 
їстїнє тїркїн-тїстєгї нур айнада2 жаркырап кєрїлгєндєй, бир тай 
чабымдай аралыкта катар-катар жаткан кїн желесиндей созулат. 
Не деген керемет, не деген ажайып кєрїнїш! Ушуну бир кєргєн 
пендеде арман барбы! Ызык-Кєлдїн, Ыйык-Кєл экенине ынанбай 
коёбу! Кєпкє кєзї талыгыча тиктей берди, тиктей берди Кудайбер-
ген мырза. Анан кылчая карап Оргочордун дєўсєєсїнєн баштап, 
Жети-Єгїздїн бєксє тоосун каптаган карагай токойду, кїз келге-
нине карабай али да жапжашыл килем жамынган жылга боорлорун 

1 Ызык-Кєл – эскиче Ыйык-Кєл дегенден, «жылуу», «ысык» деген сєздєн эмес, 
«ызык» – эски кыргыз тилинде «ыйык» деген маани берген.

2 Айна – эск. кїзгї.
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кєрїп – касиеттїї Калыгул олуянын: «Ысык-Кєл – бейиштин бир 
эшиги, Ысык-Кєлдєн чыкпагыла, балдар», – деген осуятын эстеди 
Кудайберген мырза. Арстанбек акындын Чонду акын менен айтыш-
канында  жер соорусу Ысык-Кєлдї даўазалап, ар бир булуў-бурчуна 
токтолуп, Жети-Єгїздї ырга кошконун эстеди куйма кулак мырза 
Кудайберген.

«Жер соорусу Жети-Єгїз,
Эсиўден кетпейт бир кєрїш,
Кєрбєй калсаў чоў кейиш.
Кєк-Жайыкты жайласаў,
Элиртип кулун байласаў,
Єзїнчє жаткан бир бейиш!»

Олуя єзгєчє єнєрлїї жандар гана жер, эл тууралуу ушинтип 
айтат, ушундай дей алат. Кудайберген кайра тєрєлгєндєй сергип, 
кайра жаўы дїйнєгє жаралгандай сезди. Кыргыз жеринин кереме-
тине кєп жолу суктанып, кєп жолу ырахат алды деўизчи, а бїгїнкї 
багымдаттагыдай чанда болгондур. Кудайберген мырза суу боюна 
барып бети-башын чайынып кєўїлї куунак боло тїштї. Кудаларга 
тигилген конок їйдєн курбусун – кїйєє жолдошторду єзїнчє арнап 
тигилген отоо їйгє чакырып келди да, бїгїн жасай турган иштерин 
тапшырды.

– Бїгїнкї жасаар ишибиз намыстын иши. Андыктан силер 
шайма-шай тургудай болгула. Бешимде куш салганга чыгабыз. 
Уктуўар да, кайната жапан кушун таптасын – єнєрїн кєрсєтсїн 
дегенин. Азыр Суранчы сен калып мага жардам бер, кушту їндєккє 
кєндїргєнгє, калган їчєєў минип келген аргымактарды даяр кыл-
гыла, жїр дегенде шарт минип кеткидей бололу. Менин жоргомдон 
бєлєгїн, тєртєєўєрдїн теў кєрпєчєўєрдї бєктєргє кылып канжы-
гага байлап, атыўардын куйруктарын бекем тїйїп, кадимки жоо 
чабышка тїшчїдєй даярдангыла. Кайын журт тарап жоон топ болот 
кєрїнєт. Чочулабай, мени жандай алчактата жанаша бастырып, бир 
чылбыр артка жїргїлє. Качан кыргоолдор чычырканак четинде 
оттоп жїргєнїн кєрєєрїўєр менен алдыга єтїп имериле чаап, эч 
тартынбай чычырканакты аралай койгулатып, кыйгыйлап кый-
кырып кыргоолдорду їркїткїлє. Куш илбээсин илсе да, илбесе да 
мен жоргонун тизгинин артка тартаар замат, шартылдай аркаман 
тїшкїлє, аўчылыкка кызыгып азгырылбай. Камдана бергиле, – деди 
Кудайберген мырза.

Теў курбу болуп єскєн аталаш иниси Суранчыга, анын да чала 
мїнїшкєрлїк жайы бар эле: «Кушту колго кондуруп, кайра жерге 
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таштап ийип тур, кєнсїн колго конгонго» – деп бир  топ алектендир-
ди. Анан туурга отургузуп коюп єзї мээлейди кийип, бармак менен 
сєємєйдїн ортосунан ак жем кылган этти кызартып чыгарып коюп, 
керегенин бир жагына эшик-тєрдєй жерге барып бєпєлєп чакырып 
улам-жакындан бєпєлєп туурга келип, кызыл этти бир чокутуп 
коюп, колун тартып алып, кайра аркасына кетип жатты. Эки кїндєн 
бери єзєгї карара тїшкєн куш обдула талпына мїнїшкєрдї ээрчий 
карай калып жатты. Эки-їч жолу ошонусун кайталап, танап боону 
сїйрєлтїп таштап туурга кондуруп бєпєлєй берди. Акыры єзєгї 
карарган куш учуп келип конуп жемди чокуп жеп киргенде, кайра 
туурга кондуруп, чала  тоют болгончо кушту да убара кылды, Су-
ранчыны да убара кылды. Їндєккє келе баштады жапан куш. Эми 
илбээсин илдиргенге киришти эки мїнїшкєр. Керегенин бир жагын-
да Суранчы далбааны делбектетип булгалап, Кудайберген колуна 
конуп турган кушту ошону кєздєй кагып ыргытып ийип турду. Куш 
чаркырап учуп барып Суранчынын колундагы далбааны эки буту 
менен куушура кармап, барпырата баса калып жатты. Ошондо ак 
жемден улам татыта чокутуп коюп так тїшкє чейин алектеништи. 
Кудайбергендин да, Суранчынын да эси оогондой болду. Боз куш да 
чаалыккандай оозун ачып акактап калды. Суранчы колуна кочуштап 
суу сузуп алып тигинин тумшугуна такап «сугарып» кирди.

– Болору болду, боёосу канды кєрїнєт, – деди Кудайберген мырза. 
– Бар тобокел, жигит пири Шаймерден колдогусу бардыр...

* * *

Куш салуу кумар эмеспи. Кызыгына батуу андан єтєєр. «Чыны-
бай тєрє єзї жалгыз мїнїшкєрлєрїн гана ээрчитип, сынатат экен»  
деген кеп айыл ичине небак тараган. Антсе да кєрїнгєн атка минери 
тєрєнїн єзїнїн уруксатысыз салпактап ээрчип алганга батылы бар-
байт, кумары ашып-ташыса да. Бу саам томоголуу-ителги кондурган 
эки мїнїшкєр, анан Чыныбайдын єзїнїн ага-инилери гана он чакты 
болуп бир топ, кїйєє бала тараптан беш атчан бир топ болуп кєл кы-
лаасын кєздєй бастырып жєнєштї. Кїздє кєл жээги илбээсинге то луп 
чыгат эмеспи. Чил, кыргоолу єзїнчє чычырканактарын мекендеп, 
кєл жээ гин деги кєлчїктєрдє, саздарда безбелдектер, кытандар кой-
коюп, кєл їстїн жээктей єрдєк-каздары єзїнчє, єзїнчє быкпырдай 
кайнайт го, чиркин. Кыйкуулатып учуруп ителгиге тептирип, кушка 
илдирип кумардан бир чыгып алсаў болот.

Алдыдагы топтогу мїнїшкєрлєр ителгилеринин томогосун 
алышкан жок. Кейпи Чыныбай тєрє кїйєє бала таптаган кушун 
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салсын деди окшойт. Кудай бергендин колуна кондуруп бараткан 
кушу кєлчїктєрдєгї, саз жээктериндеги чурулдап айланып учкан 
кичирээк илбээсиндерди кєрїп талпынып темине берди. Кудайберген 
мырза кушту коё берчїдєй колун кєтєрє силкинтип барып, кайра 
тартып алып жатты. Куштун кєзїн илбээсинге кызыктырганы да.

Астыўкы топтон бир жигит атынын башын артка буруп желдире 
чаап келип, буюра сїйлєдї: 

– Алдыга ылдамдай бастыргыла мени менен. Кушту салсын деп 
жатат! – деп алдыга тїшїп желдирип жєнєдї.

«Жакшы болду ушунусу» – деп Кудайберген мырза ичинен ойлоп 
жоргосун теминди. Алдыўкы топтон эшик-тєрдєй жандап єтїп, топ-
топ бєлїнїп єскєн чычырканакты беттеп жєнєштї. Оттоп жїргєн 
кыргоолдор чычырканак арасына жєргєлєп кире качып атты.

– Айланта чап! Кыйгыйла! – деди Кудайберген мырза.
Тєрт жигит, намыска жарачу тєрт азамат эўкее кала, аттарынын 

сооруларына камчыны баса-баса чаап, кырк атчан жигиттей сїр 
менен татырактатып жєнєп калды.

Єлєєр-тирилерине карабай бети-баштарын, колдорун чычыр-
канакка тилдиргенине кайыл болуп аттарын койгулакка салып, 
чычырканакты аралай кыйкырып чаап жїрїштї. Кыргоолдордун 
кыпкызыл короздору биринин артынан бири бар-бар эте асманга 
типтик атылып, кєкєлєп бийикке кєтєрїлїп уча баштаганда Кудай-
берген мырза кушту асманды кєздєй какты эле, эртеден бери барпы-
рап учкан короздорго теминип талпынган куш жебедей сызып кєккє 
кєтєрїлїп, кыргоолдун бир корозун илип, кїї менен жерди карай 
томолонуп-тумаланып тїшїп келатты. Муну баары, баары кєрдї. 
Жандай чаап келген жанагы кара мурут жигитке эми Кудайберген 
мырза эрєєлдє мєрєй алгандай менменсине буйра сїйлєдї:

– Тигине кушуўар! Ажыратып алып, ээсине бер! Кеттик кайра 
жигиттер! – деп жоргосунун башын буруп чирене темине камчы 
салды эле учкан куштай сызды белем. Тєрт жигит, тєрт єрт азамат 
кырк жигит коштогондой мырзасынын артынан аргымактарын 
зуулдатып чаап баратты...

* * *

Эртеси эртеў менен Абак кирди кїйєє баланын отоосуна. Тїрї 
мурдагыдай эмес, кабагы чытыўкы.

– Сизди Кенжеке чоў энем чакырып жатат. – Абак «сиз» деп 
сїйлєп кал ганында бир мандем бар, болбосо «сен» деп эле жайдары, 
жаркылдап сїйлєшїп жїрбєдї беле. Эмне болду» – деп Кудайберген 
мырза да сестене тїштї.
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– Жакшы бїтїп келаткан иштин айранын чайран кылдыўыз 
кечєє, – деди Абак кайнагасы. 

Кечєєкї бешимдеги куш салууда ал Чыныбай абасынын жанында 
жїргєн. Мїнїшкєр жигиттин Кудайбергендин сєзїн сєзмє-сєз ай-
тып келгенине, анан кайын журттун кєзїнє илбей жосунсуз жорук 
жасаганына: «Бул кандай жосунсуз жорук!» – деп Чыныбай абасы 
намыстанганына, аны уккан Абак да намысына келгенине, кечээ тїн 
бою тууган ичинде ушу кылыгы талкууланганын, ары кетишкенин, 
бери кетишкенин, жаштыгынан-мастыгынан дешкенин, акыры 
кыздын атасы кандай чечсе, туугандары ошого макул болууга ток-
тошконун Кудайберген мырза кайдан билсин.

– Сиз, жакшылап тїшїнсєўїз, кеп намыста болуп жатпайбы. На-
мысты тебелеп-тепсесе макул боло берейинби? – деди Кудайберген мырза.

– Намысты тебелеп тепсетпеймин деп кайра бирєєнїн намысын 
тепсєєгє болот экен да сиздин оюўузча.  Сизде бар намыс, бизде 
жок бекен: «Єзїўдї эр ойлосоў, башканы шер ойло» – деп їйрєткєн 
жокпу ата-бабалар?! Намысын сууга агызып ийген ким бар экен!? 
Аттарыўардын куйруктарын тїйїп, кєрпєчєлєрїўєрдї бєктєрїп, 
айгай салып єкїрїп-кыйкырып дагы бир єнєрїўєрдї кєрсєтєлї 
дедиўерби? – Абак кадимкидей кызууланып сїйлєп кирди.

– Айыптуумун, кїнєє менден кеткен окшойт, – деди Кудайберген 
мырза. – Баарыўардан кечирим суроого даярмын.

– Болуптур дейли, мен го кечирейин, а Чыныбай абам кечиреби?! 
Кептин тєркїнї ошондо. Жїрї, – деди Абак бир аз жумшара сенге 
єтїп. – Энем кїтїп калбасын. Барганда ыйла, ыйлай албайт экенсиў, 
ыйламсыра. Балким, жибип кетээр.

– Баралбайм, єлтїрєм десе да ыйлабайм. Ыйламсырап кєргєн да 
эмесмин. Ар-намыс бизде деле бар дейсиў да, мени кайра чєгєлєтєйїн 
дейсиўби, – деп Кудайберген зиртилдеп кетти.

– Ой, баатыр акеси, эмне деп жатасыў? Сен кїйєєлєп келдиўби, 
же мен кїйєєлєп келдимби, же мен кїйєєлєп жїрємбї? Ыйлабасаў 
ыйлаба, сени ким ыйла деп зордоп жатыптыр. Энеден кечирим сура 
дегендин эмнеси жаман? Ой, жолуў болгур десе. Дагы мен сен тарап-
тамын деп убада берип коём буга. Ишти ойрон кылган єзїўсїў да, ке-
чирим сурасаў, кичирип каласыўбы, кайра таалим-тарбия алган тура 
деп мактап калбайбы. Барасыўбы, жокпу? Барсаў жїрї, – деди Абак. 
Анын кийинки сєздєрї жєндїї экенине ынанды Кудайберген мырза.

Баягы комуз черткен чоў їйгє ээрчитип барды Абак. Баягыдай 
эле баягы ордунда эки кишилик орунду ээлеп элечекчен чоў байбиче 
отурат! Сол жанында тизесин таяна Шааркан бийкеч.

– Арбаўыз, эне, – деди Кудайберген мырза башын ийе саламда-
шып.
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– Бар бол, айланайын. Бери жакын келчи, жїзїўдї жыттап 
коёюн, – деди байбиче оў колун созуп.

Кудайберген мырза жакындап барып башын ийе эўкейди. Байбиче 
эки колу менен жаш мырзанын башын єзїнє жакындатып чекеси-
нен єєп, алакан дары менен эки жаагын бирдей ылдый сылап койду. 
Кудайберген мырзанын бети-башы чымырап чыгып, бир башкача 
мээримди сезди. Так ушинтип чекесин єпчї чоў энеси Ботогєз, так 
ушинтип жаагынан сылачу чоў энеси Ботогєз. Эриндери да так ушу 
байбиченикиндей жыпжылуу, ал тургай бир сонун деми бар, ууздай 
жаўы саалган сїттєй жыты чыгып турчу так ушундай. Алакандары 
да жупжумшак, жыпжылуу болчу так ушундай. Мээримдїї эне-
лердин єпкєнї да бирдей, колдору да бирдей, ал тургай сєздєрї да 
«айланайын» деп бирдей болот турбайбы, кєрсє.

– Отур оў жагыма. Сен да отур Абак жанына, – деп экєєнї оў 
жагына отургузду.

Кудайберген мырза уурдана астыртадан Шааркан бийкечти кара-
са, ал да аны карап отуруптур. Ууртунан саал жылмая, кыбыўдата 
кирпиктерин ирмеди. Ичинен ыраазы боло тїштї Кудайберген мырза.

– Кечээки куш салгандагы жоругуўду уктук, айтып келишти. 
Тигиндей  дешти, мындай дешти... – Тыным алып токтоп калды 
ак байбиче, айтаар сєзїн ойлогондой. – Эми аныў, жаштыгыў-
мастыгыў. Кагылып-согулбаганыў. – Дагы токтоду бир саамга ак 
байбиче. – ...Кантсе да Шакентайыма айткан сєзїўє ыраазы бол-
дум. Силерди, экєєўї арбактуу чоў аталарыўар баш коштурганга 
сєз берген. Сєз – кудайдын мєєрї. Аны эч ким буза албайт депсиў. 
Ырас айтыпсыў. Ошо арбактуу чоў атаўардын убадасына татыктуу, 
жакшы адам болбойсуўарбы?! Кєктїк, кежирдик, оройлук алыска 
алпарбайт. Кур намысты – сокур намыс дешчї ата-бабаларыўар. 
Адам деген  кечиримдїї болгон жєн, – деп ак байбиче кєпкє тыным 
алып токтоп калды.

Ушу жерде Кудайберген мырза Абак кайнагасынын жана айткан 
сєзїн эстеди, ыўгайы келди дегендей сєз катты:

– Мен, эне, Абак абамдан кечирим сурадым, кечээки жоругума.
– Ошент, айланайын. Абагыман кечирим сураганыў, анын абала-

рынан, аталарынан кечирим сураганыў. Ушундай эмеспи, Абытай 
– деди байбиче Абакка карай жылмайып. – Шакентай экєєбїз ма-
кулдашып чечтик. Той беребиз. Ага чейин мен батамды бере берейин: 
Ырыс-кешиктїї болгула, ємїр бою бириўди бириў сыйлагыла. Узун-
узун ємїр сїргїлє, башыўардан бак кетпесин, – деп жїзїнє колу 
менен сылай койду да: – Абытай, Айсалкын келинчекти чакырчы, 
дасторкон жайып чай берсин. Баарыўарга дагы бир жолу батамды 
берейин. Чоў энебиздин батасын алганбыз деп, бала-чакаларыўарга 
айта жїрєрсїўєр...
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Кудайберген мырза кїйєєлєп барып чоў кайненеси Тилекмат аке-
нин байбичеси Кенжекеден, алган жары Шааркандын чоў энесинен 
ак бата алганын айтып жїрєт...

* * *

– Эрте кїндї кеч кылбай, баштай бербейли, агайындар, – деп 
Дыйканбай бисар чогулган он чакты ыстарчын1 менен атка минер 
айыл билермандарына кайрылды. – Їйгє кирелик, Бокеў менен 
Майлыкеў да чычкысы кырылып калды окшойт. 

Кїздєєгє тїшкєндє быйыл гана жаўы кєтєргєн алты канат їйїн 
бир чети єзї бисар болгон болуштун ыстарчындары менен атка ми-
нерлерине мактанып кєрсєтїп коюу «биз деле тектїїлєрдєн кем 
эмеспиз, ошолордой эле їй кєтєртїп жашай алабыз» дегенин билди-
рип, так ошо тектїїлєр акындар менен комузчуларды, кыякчылар-
ды атайы чакырып алым-сабак айтыштырып, комузда алым-сабак 
кайрыктарды черттирип єнєр жарышынан ырахат алып тамашага 
батып, анан єздєрїн да даўазалатып жїргєнїн зирек, куу Дыйканбай 
кєп жолу кєргєн. Эми минтип бисар болуп жакшылардын катары-
на кошулуп, мал-жан кїтїп оокаттанып алгандан кийин: «Баягы 
Дыйканбай бисар комузчуларды чакыртып эрегиштирип черттирип 
эрєєлгє чыгарыптыр», – деген дїў-дїў кеп тарасын деген максат 
менен ушу эрєєлдї ойлоп таап, атайы єткєрїп отурбайбы.

Эки комузчуну тєргє єткєрїштї. Бул єнєрдї сыйлагандык. 
Ыстарчындар сакалдуулата Бокеў менен Майлыкеўдин эки жагына 
айлана жай алышты.

– Тєрєкан! – деди эпчи жактын коломто тушунда турган сары жоо-
лукчан кара келинге їй ээси їнїн бек чыгарып. Ал Дыйканбайдын 
зайыбы Тєлєбїбї болчу, кийинки кезде, ушу їй кєтєргєндєн бери 
Тєлєбїбї атын єчїрїп Тєрєкан деп алган, ошону менен да корстон 
болгусу келген. – Акелериўе атайлап салдырган угуттуу сары каймак 
бозоўон куйдур, суусундарын кандырсын.

Тєлєбїбї Тєрєкандын жанында зымпыйып отурган жаш келин 
жанында  чаначты чайкап-чайкап туруп моюн боо жибин чечип, 
абысыны сунган керден кеселерге кєбїртїп бозо куюп, боз улан аны 
тєрдєн баштап ар бирине катарлай сунуп чыкты. Шак тартып ийиш-
кен кээ бирєє экинчи керден бозону кылкылдата жутуп киришти. 
Ошондо Дыйканбай бисар сєзїн кайра  баштады.

1 Ыстарчын – орус. «старшина» деген сєзїнєн, волостук бийлик киргизилгенде 
элїїдєн эки жїз элїїгє чейинки тїтїндїн башчысы.

БАРЧЫН

www.bizdin.kg



37

– Боке! – деп кайрылды Боккєтєнгє Дыйканбай бисар. – Сиз баш-
тап бериўиз, бул эрєєлдї. Майлыкемден улуу эмессизби, сакалдуу 
эмессизби.

– Бисар иним, мен сенин эрєєлїўє анча тїшїнє албай турам. Аныў 
эмне карсылдашып чабышуубу же тарсылдашып согушуубу?

– Ой, жарыктык ой, эрегишип чертишсин, элдин моокумун кан-
дырсын деп атайлап чакырып отурбайбызбы баарыўарды. Союл ме-
нен чабышып, найза менен сайышкан заман жоголгону качан. Азыр 
орустун заманы, андайга жол бербеген. Эрєєл дегенибиз эрегишип, 
бириў черткенди экинчиў черте аласыўбы, жокпу, кимиўдин кїч-
кудуретиў канчага жетет, канча кїї черте аласыў, канча кїї черте 
албайсыў, кеп ошондо эмеспи, жарыктык. Же башкабы?

– Кандай десем, салтка айланганын айтсам, илгертен бери эле, 
мен билгенден мындай: сынаакы черттим деп коёт. Устаты бир кїїнї 
чертип, шакир ти кайталайт. Устатындай же ага жакын чертсе, 
їйрєнгєн экен деп коёт. Алым-сабак чертїї бар. Мында бири єзї бил-
ген, єзї чыгарган кїїнї чертет кезектешип. Мында комузчулардын 
єнєрї бааланат. Анан эрегиш черттим деп коёт. Анда бир эле кїїнї 
бир черткенин экинчиси кайталайт, экинчиси черткен башка кїїнї 
биринчиси кайталайт. Бисар иним, сен ошону айтып жатсаў керек.

– Так ошону айтып жатпаймынбы, жарыктык. Ошо эрегишип 
кїї чертип, моокумду кандырсын деп жатпайбызбы, – деди Дый-
канбай бисар.

– Эми мындай, Майлыкеў менен ээрчишип кєп жерде, кєп эле аш-
тойдо, чакырган жерде болуп жїрєбїз – эрегишип кїї чертишкен 
эмеспиз, алым-сабак ты сабатып жїрєбїз, ушундай эмеспи, Майлы-
ке, – деп Боккєтєн Майлыбайга карады эле, ал аныў ырас дегендей 
башын ийкеди. – Анын їстїнє экєєбїздїн кїї черткен ыкмабыз эки 
башка, эки башка толгоолор, эки башка кыл термєє.

– Эки башка комузчулар  десе эрегишке чыгып жїргєнїн айтып 
жїрїш пєйбї. Ормон хандын Сейликаны менен Буйлаш бийдин 
Арстанбеги эрегишип эки кїн бою чертишкен турбайбы, – деди Ка-
наттын Карыпбайы.

– Боке, мен бу жакшыларга комузчулар атаандашып чертишет 
деп айтып койбодум беле, – деди Дыйканбай бисар.

– Анда мындай болсун, бисар иним. Адегенде Майлыкем экєєбїз 
алым-сабак кїї чертели. Анан аяк жагында эки кара кїїнї «Насый-
кат» менен «Иба ратты» – муну экєєбїз теў Кудайберген билгиден 
їйрєндїк эле, ошону кезекте шип чертели, кандай дейсиўер? – деп 
тєрдє кыдырата отургандарды карады.

– Жакшы болот, жакшы болот, – деп ийишти комуз кїїсїн кїтїп 
жаткандар.
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Боккєтєн комузчу комузун «Арман» кїїлєрїнїн толгоосуна 
келтирип алып, комузун санына такап коюп мойнунан кармап, 
отургандарга кайрылды:

«Кїїнї чертсеў – айтып черт» деген эмеспи. Силер уга элексиўер, 
аны биз Майлыкеў экєєбїз элге жарыя кылмак тїгїл, айткандан 
уялчубуз. Эми жаш єйдєлєп калган кезде єзїўдєй эле єнєрлїїнї 
баалай билїї, айта жїрїї абзел экен. Биз жигит куракта Майлыкеў 
экєєбїздї Кєтмалдыга – Кєлдїн башына топ-жа йынга быяктын 
жакшылары ээрчите барышты, эрмек кылып комуз черттире биз 
дегендей. Бир їйдє Майлыкеў экєєбїз кєпчїлїккє комуз чертип 
отурсак – дардайган жаш жигит кирип улагага отура калды. «Сен 
кимсиў?» – деп сурады їй ээси. «Мен комузчу Кїрєўкєйдїн уулу 
Мураталы комузчумун: «Кїї угайын деп кирдим», – деди. «Жогору 
чык, иним», – дедим да: «Иниме бир кїї чертип берейин» – деп мына-
бу «Боккєтєндїн ботоюн» черттим. Бу кїїнїн таржымалы мындай: 
«Илгери Айдар деген комузчу болуптур. Анын жалгыз уулу болгон 
экен. Жигит болуп калган кезде, капилет каза болот. Айдар кїйгєн 
кїйїтїн кїїгє салып, ботосун жоготкон ингендей боздоп калдым 
деп бїт кайгы-муўун кїїгє чыгарган тура. Аны комузчудан комуз-
чу їйрєнїп, кайрык кошуп бизге жетип отурбайбы. Мен да єзїнчє 
кайрык, доош кошком ошону момундай кылып чертип бердим...

Боккєтєн кїїнї «Ботойлор» кїїсїнєн бир топ узагыраак чертти.
– Бали, Боке, дагы бирди айдат – деди отургандардын бири. 
– Айдатардан мурда, ошо комузчу Айдардын арман кїїсї «Айда 

ботой» кїїсї деп да чертилет. Тиги Кєтмалдыда їй ичиндегилер: 
«Боке, бул кїїнїн аты-жєнї барбы?» – деп сурап калды. Тамаша, оюн 
болсун деп: «Бул – семиз кызыл єгїз» деген кїї деп койдум келген 
жигитти карап. «Кана, Майлыке, бу курбуўа кїї чертип бер» – дедим 
эле Майлыбай єзїнїн «Шалкы кїїсїн» чертти – анын таржымалын 
єзї айтып берээр анан. Отургандар: «Майлыке, бу кїїнїн аты-жєнїн 
айтсаўыз» – дешти эле, мен кєзїмї кысып койсом, Майлыкем: – Бул 
кїїнїн аты «Тултугуй кєз кызыл бука» – дейт. Отургандар кыраан-
каткы кїлїп калышты. Ошондо Мураталы комузчу колтугуна кысып 
алган кичирээк кызыл єрїк комузун алып чыгып менин «Ботоюмду» 
да, Майлыбайдын «Шалкысын» да таптак кайрып оозубузду ачыр-
бадыбы. Анан: «Атам Кїрєўкєйдїн кїїсїн чертип берейин» – деп 
биз билген, чертип жїргєн «Кїрєўкєйдїн кош толгоосун» чертти, 
биз чертип жїргєндєн алда канча єйдє. Отургандар сурап калышты: 
«Атаўдын кїїсїнїн аты кандай?» Ошондо Мураталы бизди карап 
айтып жатпайбы: «Кїїнїн аты – «Кєкала єгїз, кошоктолгон мурду 
бучук букачар» дебеспи. Отургандар кыраан-каткы кїлїп калыш-
ты. Майлыкеў экєєбїз ошондо бир катуу сынганбыз, – деп токтоду 
Боккєтєн комузчу.
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Тєрєкан-Тєлєбїбїнїн бозосуна кызый тїшкєн ыстарчындар кат-
кырып кїлїп калышты.

– Комузчу деп Мураталыны айт. Атасынын баласы да, – деп койду 
бири. – Эми, Майлыкеў, ошо Мураталы комузчу черткен Шалкы 
кїїўїздї чертип бербейсизби?

– Ошону черт, ошону угалы! – дешти мурда угуп кєрбєгєндєр.
Эми Майлыбай комузун аяк кїїлєргє кїїлєп, оў колун алдынан 

айлантып-айлантып алып, анан комузун кылына тийгизе бир-эки 
шилтеп, капкакты манчалары менен тарсылдатып уруп барып токтоду. 

– Бали! – деп бакырып ийди бозого єтє кызыган бирєє.
Бир аз тыным алгандай унчукпай туруп, Майлыбай комузчу ко-

музун жанына коюп мындай деди:
– Бокем, менден бир мїчєл улуу, Кукем, Кудайберген билги ме-

нен жашташ. Экєє теў менин устатым. А мен аларды тартпадым. 
Кїлкїлїї кїїнї кубаладым. Эмеле Бокем айткандай, «кїлїктєн 
кїлїк озсо кош аягы тапырайт» дегендей єзїўєн єнєрї ашып турса, 
аны айтпай коюу кїнєє. Манасчылар чоў манасчыларды пайгамбар-
дай сыйлап єткєн. Акындар чоў акындарды – ак таўдай, кара жаак-
тарды пир туткан. Комузчу, чоорчу, кыякчылар деле ошондой. Мен 
билгенден жанагы Кїрєўкєйдїн Мураталысы Кудайберген билги 
менен Боккєтєн абамдан кийинки чоў комузчу. Муну билип алгыла.

«Кїїнї чертсеў – айтып черт» дегендин себеби, кєп эле кишилер 
кїїнї, анын єзєгїн, чыгыш таржымалын биле бербейт. Ошон їчїн 
айтылган да.

Ал кезде мен жаш жигит элем, жыйырма-жыйырма беш жыл 
болду го ара лыгы. Жумгалдык саяк Чоюбек мырза кетмен-тєбєлїк 
саяк Атакандын кызы Мєєр канга кудалап барганда оюн-шоокко 
жакын экен деп мени кошо алпарба дыбы. Кетмен-Тєбєнїн жайлоо-
су менен кыштоосу жанаша турбайбы. Жайдын толугун да бардык. 
Кара суусар тебетейди кашкайта кийип Чоюбек сїлкїлдєсє, мен эмне 
болуптурмун, шылкылдабаймынбы, – деп Майлыбай куудулданып, 
мой ну-башын былкылдатып, оозу-мурдун кыйшайтып, отургандар-
ды бир кїлдї рїп алды.

Келин-кыздарды чымчылап, комузду колуман жонума – жону-
ман колума ай лан тып, шалкылдатып чертип, жаштарды кыраан-
каткы кїлкїгє бєлєп отурбай мын  бы, кєп бозтектин ичиндеги 
жалгыз кызыл короз болуп. Менден башка кыз єр гєєдє жигит 
жок. Бир кезде, кештесине кызыл манат кармалган ак калпакчан 
ор то бойлуу, сулууча келген жаш жигит кирди комузун колуна 
алып саламдашып, ма га чукул отурду. Шойкомдуу, єнєрлїї экени 
жалтылдап ойноктогон кєзїнєн, жыл  майган жайдары жїзїнєн 
кєрїнїп турду. Атакан манап атайлап чакыртып: «Бу жумгалдык 
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саяктардын маскарапоздой болгон комузчусунун сазайын бер» – 
деп апкелгенин кайдан билейин. «Келипсиў, жигит, шойкомуў 
кєзїўєн кєрїнїп ту рат. Сен кимсиў?!» – деп сурадым. «Кїї угалы 
деп келдик эле. Атым Токтогул, атам дын аты Сатылган» – деди 
жай гана.  Ошондо кербездене согуп калбаймынбы:

«Оў кулагыў менен бир ук,
Сол кулагыў менен бир ук.
Мындан кийин менден,
Коно жатып кїї ук» – 

деп  шалкы кїїнї шалкылдатып кыз-келиндерди жыргатып салдым. Анан 
кєрїп алгыла, чыканактай кыска комузун шалкы кїїгє толгоп, менин ал 
кездеги жалгыз кїїмдї дал єзїндєй кайрып, кїїсїнє ырын кошуп, ыры-
на кїїнї коштоп, бети-башын мени туурап шылкылдата кыймылдатып 
колун ойнотту, мына моминтип, мына момундай ырдап, – деп Майлыбай 
жанында жаткан комузду алып шартылдата чертип ырдап кирди:

– Баракелде, Майлыбай,
Минтип черткин айныбай.
Майлыбайдын шалкы кїї,
Мааниси жок таркы кїї.
Оў кулагыў менен миў ук!
Сол кулагыў менен миў ук!
Кїї дегенди бизден
Качып-тийип жїз жолу ук! – 

деп жатпайбы Атакандын комузчусу. Їй ичиндегилер дуулдап 
кїлїп калышты. Кыз берген тарап, кыз узаткан жак мєрєй алган-
дай эле болду. А мен, кєйрєў, їйлєгєн табарсык жарылгандай быш 
эте тїштїм... Мунуму дароо байкады Токтогул, зирек жан эмеспи, 
кєўїлїмдї улады: 

– Капа болбоўуз, Майлыке, мен бул кїїўдї баятан, сырттан 
кєпкє тыўшап угуп, жыргап эстеп алгам. Сєзї болсо, ыры болсо, 
бул ооздон тамаша-оюн їчїн чыгып кетти. «Майлыбайдын шалкы 
кїї» деп Анжиян тарапка атыўызды чыгарабыз, Майлыке. Теўтуш 
экенбиз, бизден да аркага – Жумгал – Кочкорго бир кїї ала кетиўиз. 
«Токтогулдун ботою» деп айта жїрїўїз деп мынабу кїїнї черткен 
эле, – деп Майлыбай «Токтогулдун ботоюн» чертти.

– Бали, Майлыке, бу кїїнї комуз эмес, кишинин єзї эрип 
кетчїдєй чертпедиўби. Дагы бирди, куудул кїїдєн бирди черт, – деди 
Боккєтєн комузчу. Мунусу алым-сабакты уланта тїш дегени эле.
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– Бул кїї Ормон хандын уулу Їмєтаалынын кол ырчысы, комуз-
чусу Ор мотойдун «Тогуз кайрыгы» же «Кєтєн кести» деген кїїсї. 
Ормотой тїбї Жум гал дын Тогуз-Булагынан болгон. Айтып жїрїшєт 
бул Ормотой єз башынан єткєргєн окуя дешип. Калп-чынын бир ку-
дай єзї билээр, а бирок кїїнї Ормотой чыгарганы анык. Койду таш 
короого камаган, суук тїшїп калган кез экен. Ууру кирип семи зин 
тандап жїрсє, койлор мекиренет. Аны уккан сак кулак зайыбы: 
«Койлорго ууру кирди окшойт, дїрт эте бир козголуп, мекиренип 
кирди. Ит-куш эмес, кой лордун акырын мекиренгенине караганда, 
ууру эле кирди, турсаўчы абышка, ойт деп кой» – дейт. «Ойт деген-
де эмне, андан кєрї уктатып коёюн аны, комузду ал пер чи» – деп 
кыўылдатып чертип баштап бир ыргактан кєп ыргак кылып тогуз 
жо лу кайрыйт. Кїї жандуу ууру экен, угуп жатып кєшїлїп уктап 
калат. Зайыбы жуу шаў менен уурунун тонунун аркасын, чалбары-
нын кєчїгїн кесип алат. Ошондо да ойгонбойт. Ошондо комузчу 
кїїгє салып заўкылдап ырдаган тура:

«Кєзїўї ачкын Кєтєкбай,
Кєтїўї кара, Кєтєкбай.
Уктап кєттї кестирген,
Ууру болбой жерге кир.
Ушунчаўда жер баспай
Уятыўдан кєргє кир.
Катынга кєтїн кестирген,
Каракчы сендей болобу?
Чалбарын чалга кестирген,
Чаарбаш сендей болобу?
Уурдап кїнїн єткєргєн,
Ууру-кески оўобу?
Мындан ары атыўды
Кєтєкбай деп коёлу» – 

дептир, ошо тогуз кайрык «Кєтєнкести» момундай чертилет деп 
Майлыбай тогуз кайрык кїї чертти. Отургандар бул кїїнї мурда 
укпаптыр. 

– Кїїсїнєн да жомок-жоругу сонун турбайбы, Майлыке, – деди 
ыстар чындардын жашыраагы. 

– Агайындар, Тєрєкандын бозосунан ала отургула, ысылыгын да 
даярдатып жатам. Жети кар баскан эркечтен чоў эки кар баскан сер-
ке сойдуруп, казанга салдырып койдум. Шашпагыла, комуз уккула, 
кєптєн бери мындай тамашаны кєргєн жок элеўер, – деп Дыйканбай 
бисар корстон боло, ушу тамашаны уюштурган менмин деп айткысы 
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келди. – Кана анда, Боке, эми сиз Майлыкеўден ашырып куудул 
кїїдєн, тамаша кептен козгоп бериўиз...

Боккєтєн алым-сабакка кезеги келгенин билип кїї кайрыйын деп 
турган. Дыйканбай бисардын сєзїнє жооп кайтарбаса болбогудай, 
кєпчїлїктїн кїткєнїн бузуп алчудай сезди.

– Дыйканбай бисар, жана да четин чыгарып айттым эле, кай-
ра айтайын. Куудулдук єнєрдї мага кудай буюрбаптыр. Аны 
Майлыкеўе окшогон шайырларга тартуулаган тура. Биз болсок 
эски кїїлєрдї, чоў комузчулардын кара кїїлєрїн кайрып жїрєбїз. 
Мына ошо кара кїїлєрдїн їлгїсї – касиеттїї кїї «Кєкєйкести». 
Кєлдїк комузчулар уламалап айтканында кїїнїн башатында ко-
музчу Капалдын жеке арманы турат имиш. Анжияндык, аксылык 
комузчулар єздєрїнїн пири Ниязалынын жеке арманынан чыккан 
дешет. «Кєкєйкести» – бир адамдын, жеке адамдын арманы эмес. 
Ал деген кечээ эле чыга калган кїї да эмес. Ал деген кылымдарды 
карыткан элдин кєкєйкестиси. Элдин єз жеринен ары сїрїлїп, 
бери сїрїлїп азап-тозокту кєргєн арманы. Ошону кїїгє салган аты 
белгисиз калган касиеттїї чоў комузчунун чаўырыгынан, жїрєк 
сыздоосунан жаралган кїї. «Кєкєйкести» – ыйдан жаралган сєзгє 
сыйбай, муўдан жаралган кїїгє сыйган – эл кайгысы, эл муўу. 
Жакшылап уксаўар, жакшылап жадыўарга тїйсєўєр, ушундай 
мырзалар! – деп Боккєтєн комузун алкым кїїлєр толгосуна салды 
да «Кєкєйкестини» муўкантып кирди. Бул таптакыр, ушуга чейин 
уккан кїїлєрдєн єзгєчє – жїрєктї титиреткен, оозду думуктурган 
жандуу комуздун сыздоосу, шолоктоосу эле...

Боккєтєн комузчу алдын ала «жакшылап уккула» дегенинен 
улам отурганда кулак тєшєп угушкан. Їй ичи тымтырс боло тїштї. 
Бозого кызый тїшкєндєр соолуга калгансыды.

– Бали-бали, Боке! Єлбє! – деди Майлыбай комузчу єз шеригине, 
азыркы атаандашынын єнєрїнє баа берип. – Мен муну кайталап 
черте албайм. Чертсем чертээрмин, а бирок мындай муўканта ал-
басмын. Дагы бир кара кїїнї кайрып бериўиз, Боке, бу мырзалар 
комуз кїїсї эмне экенин жакшылап билип алышсын.

Сунулган бир керден бозону тартып ийди Боккєтєн комузчу. Сый-
да кєгала сакал-мурутун сылап, оозун кеў ача дем алды. Эки колун 
тизесине коюп уюган тизесин, томуктарын сылап, манжалардын 
карышканын жазып жаткансыды.

– Казыр силерге чертейин деген кїїнїн таржымалы деле 
«Кєкєйкестидей». Бирлери Чоў Ормондун караєзгєйї десе, бирле-
ри аны черткен комузчу аттуунун баарына ыйгарышат. Бу кїї да 
байыркы кїїлєрдєн, кечээги эле єткєн хан-бектер да эмес, ырчы-
комузчулар да эмес, те илгертен келаткан кїї. Элди бєлїп-жаргандар-
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дын караєзгєйлїгї, кан-бектердин карєзгєйлїгї, акимдердин 
аксымдыгы, кечээги эле уруу-урууну уруштуруп, чабыштырган 
Ормон хандын, Боронбай бийдин, Балбай баатырдын карєзгєйлїгї. 
Андыктан кїїнї бузбай, так, даана черт деп келишкен.

«Караєзгєйдї» билип черт,
Баш бармакты басып черт.
Барган сайын ашып черт,
Сєємєйїўдї сїйєп черт.
Ортонуўду оё черт,
Аты жокту чоё черт,
Чыпалакты ийип черт, – 

деп їйрєтїшкєн устат комузчулар шакирттерине. Мы на, момин-
тип чертип кєрсєтїшкєн, – деп Боккєтєн комузчу дирилдете кїїнї 
чер тип кир ди, кєкїрєгїндє, ооз учунда Арстанбек акындын ызага 
муунуп ырдаган ыры турду:

«Замандан заман кїн келсе, Кимге келбейт кезекти. Айла-
быздын жогунан, Аялдардан кыз берип, жезде кылдык Тезекти.1 
Кырылыштыў жєнї жок, Кылжырдын эки баласы. Карап турган 
душмандын,  Канды го мундан табасы. Арстанбектей акындын, 
Айтканда жоктур чаласы. Кїїгє салып муўкантты, Кїйгєн 
кїїчї баласы»...

Жанагыдай эле їй ичи жымжырт боло калды бир саамга. Эми 
баарынан озуна Дыйканбай бисар:

– Бали-бали! – деди жана Майлыбай кубаттаган сєздї кайталап. 
– Ушундай кїїлєрдї укмакпыз. Бекер иш жасабаппыз – деп єзїнїн 
ушуну ойлоп, комузчуларды атайы чакырганын дагы бир жолу 
айткысы келди. – Эми мындай муўдуу оор кїїдєн кийин Майлы-
кенин тамаша кїїлєрїн уксак-кєрсєк кандай болот? Силер кандай 
дейсиўер, аксакалдар?

Дыйканбай бисар ушу сєздї айтып бїтє электе сырттан шашып 
бир жигит кирди.

– Меймандар келди, аттан тїшїп жатышат. Кудайберген билги 
экен, бир топ ээрчигендери бар, – деди шашыла.

Бардыгы орус чоў тєрєсї келгендей орундарынан атып туруп, 
сыртка чыгууга камданды. Дыйканбай бисар делбектеп жїгїрїп 
чыкты сыртка.

1 Тезек – казак султаны, Тезек тєрє. Бугу-сарбагыш чатагында орус бийлигинин 
атынан бугуларды колдоп турган. Ага бугулар кыз деп тартууга алпарган Тєрєкан 
келин болгон деген  кеп бар.
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– Сизди келбейт ко, зарыл иштери бар да деп комузчуларды баш-
татып койбодукпу. Келээриўди билгенде алдыўыздан тосуп чыгып 
албайт белек. Ал айып бизде, Куке. Баарыбыз кїткєнбїз, сизди. 
Ырас болбодубу. Атайлап чакырта албас азиз мейман эмессизби. Ак 
єргєє кєтєрїп, ошонун тїлєєсїн да берип аттым эле. Атайлап бозо 
салдырып, эки кар баскан эркеч сойдуруп... – Кудайберген билги 
аны мыскылдагандай жылмайып койду. «Ак тїлєєўє – заары этине 
тараган серке сойдуруп, мейман чакырсаў, сен деле жарыбаган атаў 
жатакчы Бєкєўдєн єтїп кетпепсиў», – деп койду ичинде. – Келиўиз, 
тєргє єтїўїз, Куке, – деп Дыйканбай бисар жалпактап кирди. Аны 
кєрїп калгандары колдорун бооруна алып їн дебей кїтїп турушту.

Кудайберген билги тєргє барып отургандан кийин гана Турдуко-
жо комузчу менен Байгана бажасы оў жагына барып орун алышты. 
Боккєтєн менен Майлыбай айыбы чыгып калган адамдай тартын-
чыктап улага жакта туруп калды эле, Кудайберген билги келип отур-
гула дегендей колун суна сол тарабын кєрсєтїп ишаарат жасагандан 
кийин гана келип отурушту. Айыл ыстарчындары, атка минерлери 
бая отургандагыдай улуулата орун жаўыртышты.

– Тєлєбїбї, – деди Дыйканбай бисар келинчегинин єз атынан 
чакырып, «Тєрєкан» деп баятан корстон боло айтып атканынын 
кокус Кудайберген билги билип калса, бир балакет чыгып кетээрден 
бетер чочулап: – Кукеме деп атайы салып ачыткан таруу бозоўдон 
ооз тийгиз, єз колуў менен куюп, – деп шашкалактап ийди.

Керден кеселер сунулду сары каймак болуп быжыраган бозо 
куюлуп. Баятан бозого кызып кїпїлдєп жаткан ыстарчындар менен 
атка минерлер каардуу атасынын алдында бїжїрєгєн жаш баладай 
момурайып отуруп калышты. Кудайберген билги керденге ээгин 
тийгизип даам сызган болуп алдына коюп койду. Турдукожо комузчу 
бозону шак тартып ийип, кесени кайра сунганда гана отургандар бир 
аз жандана бозо ичип кирди.

– Кєп болдубу отурганыўарга? – деп сурады Боккєтєнгє кайрылып 
Кудайберген билги.

– Бир топ эле болду окшойт, Куке, їч-тєрт кїїдєн кайрыдык, – 
деди Боккєтєн комузчу.

– Кезек Майлыкеўе келген эле, Куке, уруксат берсеўиз, тамаша 
кїїсїн чертсе дедик эле – деп Дыйканбай бисар їй ээсилик кылды.

– Кезеги келсе чертсин, черт Майлыке, тартынба, – деди Кудай-
берген билги.

Баятан колун эс алдырып єзїн таптап алган Майлыбай комузун 
кєпкє толгоп жатып, сєзїн баштады:

– Силер укчу кїї – атактуу сурнайчы Кїрєўкєйдїн чоорго салып 
аткарган кїї сї. Аты – «Куурчак катын Корсоной». Аны кийин 
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єзї комуз кїїсїнє салган де шет. Кїї баяны мындай: «Жалкоолу-
гу жанда жок, атасы бай болгон їчїн курсагы ток, кайгысы жок, 
бою бир карыш, чачы жїз карыш куурчактай Корсоной аттуу кыз 
болуптур. Эр албай, кара далы да болуптур. Ошондо Корсоной эр 
издеп жол го чыгыптыр... Майлыбай колун ойнотуп шаўкылдатып 
кїї кайрып чертип кирип, комузун токтото коюп сєзїн улап кир-
ди. – Аз жїрдїбї, кєп жїрдїбї, тєє кайтарган тєєчїгє жолугуптур. 
Тєєчї сураптыр: «Куурчак катын Корсоной, кайда кетип барасыў?» 
«Эрге тием, сен алсаў, эмне кылып багасыў?» ... Майлыбай комузун 
шакылдата койгулап кылыктанган кызды туурап кирди. Їй ичи 
жандана тїштї, бырс эткен кїлкї чыкты. Майлыбай комузун ток-
тото сєзїн улады. Тєєчї айтты: «Жазда тєєнї тососуў, Баяс чепкен 
согосуў. Ботолорду карайсыў, Ингендерди саайсыў» – дегенде ку-
урчак катын Корсоной айтты: «Сага тийбейм дегеле, Кир экенсиў эў 
эле. Как талаада тєє айдап, жїрє албаймын жєє айдап. Тийсем сага 
бит талап, Тєє їстїнєн ит кабат. Элечегим кир болот, Этек жагым 
кан болот, Эки бетим чаў болот», – деп тєєчїнї чанып андан ары эр 
издеп жєнєйт... Майлыбай, тєєнїн тайраўдап басканын туурап кїї 
чертти... Анан куурчак катын Корсоной уйчуга жолукту. Уйчу андан 
сурады: «Куурчак катын Корсоной кайда шашып барасыў?»  Ага 
дагы Корсонойго баягы эле сєздї айтты: «Эрге тием, сен алсаў, эмне 
кылып багасыў?» Уйчу ага айтыптыр: «Уй саап каймак жыясыў, 
Сїзмє, курут кыласыў, Жайы-кышы иштейсиў, Айран, жуурат 
жутасыў. Атала жарма ичпейсиў, Тиесиўби не дейсиў?» Анда айтты 
Корсоной: «Уй саап, оокат кылбаймын, Убарага калбаймын. Сайгак 
кууган уюўду, Саздан издеп барбаймын. Аппак колум чор кылып, 
Алдын тосуп саабаймын». Майлыбай комузчу куурчак катын Кор-
соной жылкычыга барганын, аны дагы чанганын, койчуларга бар-
ганын, койчуну да чанганын айтып, кол ойнотуп ыр менен коштоп 
жатты. Куурчак катын Корсоной, эрди чанып минтиптир: «Жылкы 
айдаган шаў кєрєт, Уй айдаган таў кєрєт. Кой айдаган чаў кєрєт. 
Кепеге коюн бактырбайм, кенеге этим чактырбайм, Аппак бетим чаў 
кылбайм, Ак эмчекти кир кылбайм!» – дептир да эр издеп жїрїп 
Келемишке жолугат. Келемиш: «Тийсеў мага тиесиў, Асыл кийим 
киесиў. Эшикке да чыкпайсыў, Босогодо сиесиў», – деп айтканда 
Келемиш куурчак катын Корсоной дароо макул болуптур, Келемиш-
ке тийиптир, шумдукту  анан кєрїптїр. Адегенде келемиш элечегин 
жептир, андан кийин жїз карыш чачын жептир кемирип, Эрди 
чанган Корсоной кєрбєгєндї кєрїптїр, жылаўач калып єлїптїр... 
Майлыбай комузду койгулап кол ойноткондон тышкары келемишти 
туурап мурдун кыбыратып, тишин ырсыйтып, кєзїн алаўдатып кїї 
кайрыды эле їйдїн ичи кїлкїгє толо тїштї.
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– Бали! – деп бакырып калды Турдукожо комузчу. – Єнєрїўє 
баракелде.

Кудайберген билги менен кошо келген Турдукожо комузчу бакы-
рып отурса, калгандар да кїжїлдєп шаўдана тїштї.

– Куке, – деп Боккєтєн комузчу Кудайберген билгиге кайрылды: 
– Биз Майлыкеў экєєбїз бу отурган мырзаларга сєз берип койдук 
эле сиз келелекте. Єзїўїздєн уруксат сурабай алым-сабак чертиш-
кенден кийин эрегиш чертиш кылып эки кїїнї – Сизден їйрєнгєн 
«Насыйкат» менен «Ибаратты» чертели деп макулдашканбыз. Эми 
єзїўїз калыс болуп бериўиз, кай жеринен мандем кетирдик, кай 
жерин туура кайрыбай койдук. Уруксат берсеўиз мен «Насыйкатты» 
баштап берсем, Майлыкеў уласа, анан экєєбїз «Ибаратты» жарыша 
чертсек, кандай дейсиў?

– Сєз берсеўер – сєзїўєр єлбєсїн, – деп койду Кудайберген билги.
Боккєтєн комузчу шашпай комузун толгоп кїї ыргагына туура 

келтирди. Ичинен келме келтиргендей кїўгїрєнє кїбїрєдї: «Кудай-
берген билгиге уят кыла кєрбє, колум менен комузум».

Боккєтєн комузчу кїїнї салмак менен жай баштап, анан ыргакты 
биринен сала бирине кынап кїўгїрєтє шаўга бєлєп, анан куду кєл 
толкунундай удургуп алдыга бир серпилип, артка шарп эте кайтып 
жаткандай чайпалып, тєгїлїп-чачылып, агер бийик жээк болбосо 
андан артылып дїркїрєп агып кетчїдєй кылып кайрыктарды кай-
рып жатты, колу колуна илинбей тыбырап комуздун тепкегине, 
алкымына чейин сыдыра калып жаткансыды. Боккєтєн комузчунун 
комузу тїгїл, бїт денеси кыймылга келип термелип їргїлєп барат-
кандай кєзїн жуумп єзї да ойго чємїлїп, башын силкип кєтєрє 
калып, кєпкє кїїнї кайрыгандай болду. Оў колун кєтєрє шалак 
эттире таштап кїїнї аяктады. Їргїлєп кеткендей дымырай тїштї.

– Баракелде! – деди Кудайберген билги. Бул сєздї ал єтє ыраазы 
болгондо, аны ырахатка бєлєгєндє айтчу.

– Бали, Бєкє! Ушу кол да жерде калат, ээ?! – деди таў калганын 
жашыра албай Турдукожо комузчу. – Кана, улантып ий, Майлыке, 
сенин єнєрїўї да эл уксун, эл кєрсїн.

Майлыбай комузчу бир аз тарткынчыктап туруп, анан «Насый-
катты» тербеп кирди, жарышка  кошкон кїлїктєй, топтоп озуп ал-
дыга умтулгандай тыпыратып, чабандестин ооздукту карыштыра, 
тизгинди кериле чоё тартканына карабай арышын кере баштаган 
аргымактай кїїнї сабап кирди, жєн сабабай колун ойнотуп, колту-
гун кере серпип, башын чулгуп-чулгуп єзї чабандес болуп  мєрєйдї 
кєрїп-кєрбєй урдуруп бараткансыды. Боккєтєн комузчудан саал 
башкараак кайрып жатты «Насыйкатты» Майлыбай комузчу, а 
бирок колун ойнотуп, отурган ордунан учуп кетчїдєй улам умтулуп 
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черткени комуз кїїсїнїн тереўин анча ажырым кылып, тїшїнє 
бербегендерге майдай эле жагып жатты. Колун башынан айлантып 
барып, капкакты їстїндєгї колдорун алаканы менен баса кїїнї 
аяктады Майлыбай комузчу.

– Бали! Бали! – дешти таў калгандай ыстарчындар менен атка 
минерлер.

– Мына, эр болсоў бириў ушундай кол ойнотуп кєр! – деп Турду-
кожо комузчу «балилегендерди» карады.

– Дурус, дурус, – деп койду Кудайберген билги.
– Кана анда, Боке, Майлыке жарышыўарды улантып бїтїрїп 

койгула, – деди Турдукожо комузчу єнєр жарышын башкарганга 
мен эле ылайыктуумун, жашым жагынан да, єнєр билги жагынан 
дегендей. Анын їстїнє добушуму да баарыў угасыў дегендей бак-бак 
эте. – Алдыга бир аз жылып алгыла, Боке, Майлыке, бу отургандар 
кандай чертээриўерди да карап кєрїп отурсун. Акындар бекеринен 
айтыптырбы: «Айтайын сага ибарат, Асты кылба – кыянат. Тартасыў 
анын кысасын, Акыр тїбї – кыямат», – деп кошумчалап койду. 

Боккєтєн комузчу менен Майлыбай комузчу алдыга жылып 
отуруп, комуздарын толгоп «Ибараттын» кайрыктарына келтириш-
ти. Бирин бири тиктей калышты. Боккєтєн комузчу оў колун єйдє 
кєтєрїп, «баштадык» дегендей комуз кылына тийгизе манжаларын 
шилтеп калды. Дал ошол убакта Майлыбай комузчунун колу да ко-
муз кылына жетти. Сол колдун манжаларын титирете їч кылдын ар 
бирин басып комузун мойнунун башынан алкымына чейин жорго-
лотуп, оў колдун бармак, сєємєйї кезектешип кыл термеп оромол 
шилтемге єтїп, андан ойку-кайкы кагышта кере шилтемдерге єтїп, 
улам кайталап, улам биринин черткенине бири кєз салып, жарыш 
єнєрїн салышты белем. Канчага чейин созулат эле бул жарыш ким 
билсин, эгер комуз кїїсї кылы чарт їзїлгєндєй бир заматта токтоп 
калбаганда, эмне болуп кетти дегендей селее тїштїї кїї угуп отур-
гандар. Эмне болуп кеткенин дароо баамдады Кудайберген билги. 
Боккєтєн комузчунун да, Майлыбай комузчунун да сол кол манжасы 
сыйкырдуу кїїгє арбалгандай комуздун моюнуна жабышып тыры-
шып калганын, ошондон улам оў колдору да шалактап шилтєєгє 
келбей калганын кєрдї Кудайберген билги.

– Жайдары, апкел бери «Таўтаўшыкты!» – деп коломто жакта 
отурган Жайдары-Жакыпка кайрылды Кудайберген билги.

Ал ордунан атып туруп, жанына коюп койгон Кудайберген билги-
нин комузун – «Таўтаўшыкты» таар кабынан чыгара коюп колуна 
кармата салды. Кудайберген билги «Таўтаўшык» комузун баў-баў 
эттире толгоп чертти эле, бул эмне болуп кетти дегендей бир саамга 
тымтырс боло їй ичи заматта комуздун бир башкача бийик доошуна 
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толо тїшкєнсїдї. Кулакка чоор їнїн тарткандай таасир этти. Бая 
эртеден бери угуп жаткан Боккєтєн комузчу менен Майлыбай комуз-
чу комузунун їнїн баскан башкача доош эле Кудайберген билги бат 
эле толгоп, адегенде «Насыйкатты» чертип кирди.

Манжалар бир карасаў кубулуп, бир карасаў ачылып-жумулуп 
кєзгє илээшип-илээшпей кайрыктары муўдуу, ыргактары басмырт 
кїї тєгїлдї нєшєрлєгєн ак жамгырдай... Ал жамгыр басылчудай 
тїрї жок. Бардык жан-жаныбарлар коўулдарына, уяларына кире 
качып, ошол тєгїлгєн жамгырдын доошун тыўшап тымып калгандай 
– їй ичиндегилер да кїїгє арбалып момурайып отуруп калышкан 
эле. Жана эле селдее катып, карышып калган Боккєтєн комузчу 
менен Майлыбай комузчунун денелери жибип, тїйїлгєн тарамыш-
тары жазылып бараткансыды. «Насыйкат» Кудайберген билгинин 
колунан, «Таўтаўшыктан» – ак жамгыр болуп тєгїлє берди, тєгїлє 
берди... Анан тып басылды ак жамгыр.

Мындайды кїткєн эмес эч кимиси. Кудая тобо, комуздан да ушун-
дай їн, ушундай кїї чыгат экен ээ?! Таў кала тїштї баары.

– Баракелде! – деди Турдукожо комузчу. – Ушуну уккан адамда 
арман барбы... 

Дендароо боло тїшкєндєй башкалар їн катпады.
Кудайберген билги теўтушу сєз сїйлєп атканда эле комузун 

толгогонго їлгїрдї. «Ибаратты» сабап чертип кирди. Мїдїрїлбєс 
жоргодой зымырап, кыргыйдын канатындай зыпылдап кїї акты, 
кылдарга бир убакта эки колу теў тийип, сол колунун манжалары 
комуз мойнунда жоргонун тєрт аягындай тыбырап кєзгє илинип-
илинбей їч кылды терип, оў колдун алаканы кылдарды элеп, комуз 
боз торгойдой безеленип атты. Кудайберген билги бирде Боккєтєн ко-
музчуга, бирде Майлыбай комузчуга комузунун башын буруп, «кан-
тип атасыў» дегендей улам ээгин экчеп коюп, кїї кайрыгын доошун 
бирде пастатып, бирде жогорулатып, кош добуш чыгара кол ойното 
берди. Кєз кырын салса комузчулардын оў колдору аны туурап, а 
бирок кылды баспай їстїнєн серпилип атты. «Жазыла баштадыў, 
жазыласыў, аз-аз калды» – деп ичинен кїбїрєп Кудайберген билги 
кїїнїн аяк жагын эки жолу кайрып, тигилерди караса комуздарын 
тизелеринин їстїнє коюп, эки колдорунун теў манжаларын кыбы-
ратып, карышканын єздєрї жазып киришиптир.

Антсе да али эси оогон кишидей экєє теў дендароо абалда экенин 
баам дап Кудайберген билги таптакыр башка кїїнї «Насыйкат» десеў 
«Насыйкат» эмес, «Ибарат» десеў «Ибарат» эмес, ошол эки кїїнїн 
кайрыктарыбы же башкабы, айтор, бир кїї чертилип жатты єзїнєн 
єзї. Жок, єзї кайдан чертилсин, черттирип жатты комузду бир сый-
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кырлуу кїч, а балким, ал илхамдыр оргуштаган, а мїмкїн, касиеттїї 
кїчтїр те тїпкїрдє жаткан ойду ойготкон, колду ойноткон...

Неси болсо да бул жєн жеринен эмес. Жєн жеринен, капилеттен 
эле те мадырабаш кезинде, чоў їй-бїлєнїн неберелерин чогултуп 
алып чоў энеси Ботогєз айткан жомок жєнїнєн эле эсине тїшє кал-
мак беле? Ботогєз чоў энеси аларга дайыма жатаарда жомок айтып 
берїїчї. Бирде кыска, бирде уктаганга чейин узакка созулган узун 
жомоктор болгон. Ошо бїт дїйнєсї таптаза, куйма кулак балалык 
кезинде кєкїрєгїнє кыттай уюп калган, а бирок эрезеге жеткенден  
тарта таназар албаган, ошо балалык кезде уккан Буудайык куш 
тууралуу жомок, эми кєгала сакал болгон кезде неге кайрадан эси-
не тїшїп, жєн тїшпєй ыр нєшєр болуп тїшкєнї кандай?! Ошо ыр 
нєшєр – кїї нєшєр болуп нєшєрлєп жатпайбы...

«Элкин-элкин, элкин тоо, Элкин тоонун ар жагы, Телегейи те-
гиз тоо. Тегиз тоонун бер жагы, Айры белес ач кайкаў, Алакандай  
кєк тайпаў. Мына ошого барыпмын. Торду жайып салыпмын. 
Куш тєрєсї Буудайык, Аны кармап алыпмын... Бул эмне болучу, 
энеке, бул тїшїмдї жоручу? – Мен уктум эле, балам карыдан, 
Кєптї кєргєн сарыдан. Буудайык кармап алганда, Бу тапка 
кирбейт дечї эле, Тапка кирсе Буудайык, Колго конбойт дечї эле. 
Колго консо Буудайык, Туурга турбайт дечї эле. Туурга турса 
Буудайык, Їндєккє келбейт дечї эле. Їндєккє келсе Буудайык, 
Кармап алган ээсинин, Тєш этине тоёт дечї эле, Канын кєзїнє 
куят дечї эле. Анан табы катуу Буудайык тапка кирет дечї эле, 
Койгун балам сен барбы, Азапка мени сен салба...

...Куш тєрєсї Буудайык, саятчынын тєш этинен ойду ошол. 
Боор этине тойду ошол. Кєзїнє канын куйду ошол. Тапка кирбес 
Буудайык, Тапка кирип келди ошол! Абылкандын Жаныбек алып 
чыгып салды ошол! Кєсє куйрук кєк даўгыт, Карышкыр алды 
Буудайык. Чегирек куйрук, чаар жон, Жолборс алды Буудайык. 
Тїндє тїндєп жїгїргєн, Тїлкїнї алды Буу дайык. Караўгыда 
жїгїргєн карсак алды Буудайык. Тектирдеги текени терип 
алды Буудайык. Куюлушта кулжаны, кууп алды Буудайык. 
Эўке йиш те эчкини эўип алды Буудайык. Адырдагы аркарды аны 
да алды Буу дайык. Бадалдагы маралды, барып алды Буудайык. 
Арсаў-арсаў жїгїр гєн аюуну алды Буудайык. Тишин кыр ташка 
бїлєгєн, ырысын жерден тиле ген, Чєп тамырга тойбогон, Качыр-
ганын койбогон, каман алды Бууда йык. Абалкандын Жаныбек 
ойго салган Буудайык ойдон эме койбоду. Тоого салса Буудайык 
тоодон эме койбоду. Ал аўгыча болбоду, Алды жаккы баткалдан 
алтымыш айры Ак Бугу Арбаўдап качып берди ошол. Абалкан-
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дын Жаныбек ага шилтеп калды ошол. Асыл куштун баласы 
Ак Бугуга карабай, Асмандап сызып калды ошол. Караны кара 
саларбы, Качырып карап каларбы. Тєрєнї тєрє саларбы, Тємєн 
карап каларбы?!

Анан куш тєрєсї Буудайык, Алтындан боосун тытты ошол, 
Айга карай сызды ошол, Кїмїштєн боосун тытты ошол, Кїндї 
кєздєп сызды ошол...»

Мындай узакка кїї кайырган эместир Кудайберген билги. Не 
болгон угармандар боз їй ичиндеги? А балким, алар да кыял чабы-
тында чабыттап жїрбєсїн?! А балким, ой учун таппай убарадыр?! А 
мїмкїн, сарсанаа батып кетишкендир – бу нєшєрлєп тєккєн кїїнїн 
сыйкырына арбалып. Эмнеге унчукпайт Турдукожо комузчу? Эмне 
унчугушпайт Боккєтєн комузчу менен Майлыбай комузчу. Эмнеге 
їн дебейт Самсаалы шакирти? Эмнеге?..

Томогосун алган барчындай кєзїн оттой жайнатып Кудайберген 
билги обдулуп-обдулуп жанында отургандарды ормоё карады: «Эмне 
дейсиўер?!» дегендей. Оозуна талкан сугунуп алган баладай эч кими-
си їн чыгарбады. Демейде баркылдап, бапыраўдап «балилеп» калчу 
Турдукожо да ойго баткандай тунжурап, анан Кудайберген билгиден 
кийин чоў комузчу деп эсептеген Боккє тєнгє карап:

– Эмне дейсиў, Боке? – деди Турдукожо комузчу. Мунусу сен 
айтчы єз оюўду дегени эле.

Ошондо Боккєтєн комузчу, эми эсине келгендей Кудайберген 
билгиге кайрылды:

– Куке, бу биз укпаган, биз билбеген кайсы кїїўїз?
– Эрєєл. Эрєєл, Боке! Эмне, илип алган жоксузбу? – деди Кудай-

берген билги.
– Кантип илип аласыў. Колу-бутту  бууп, оозду тумчуктуруп, 

дем да алдырбай койсоўуз. Бир-эки кайрык болсо бир жєн, тогуз 
кайрык болсо бир жєн. Миў кыялдуу миў кайрыктай сезилди мага. 
Кїїўїз сабалап сызып бараткан ак шумкардай кєзгє бир кєрїнїп, 
бир кєрїнбєй кєкєлєгєндєн кєкєлєп, асмандагы ай-жылдыздарга 
аралашып калганын кайсы кєзїў кєрєт?! Серпилген канат доошун 
баскан кош добуш болуп чыккан ак шумкардын те асман тереўинде 
шаўшыганын кайсы кулак угат?! – деди Боккєтєн комузчу.

– А сизчи, Майлыке, бир-эки кайрыкты эстеп калдыўызбы? – деп 
сурады Кудайберген билги.

– Дендароо кылып тушап таштадыўыз, кайдан эстеп калам, Куке. 
Мєндїрдєй сабап урган кайрыктардын кайсы бирин кантип эстеп 
каласыў? – деди Майлыбай комузчу.

Кудайберген билгини дїпєйїл ой басты: «Атаўдын гєрї, армандуу 
дїйнє. Єнєрїўї єзїўдєй кылып алып калаар, улап калаар шакиртиў 

БАРЧЫН
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болбосо устаттыгым да курусун. Азыркы черткен кїїмдї єзїм кай-
ра черте аламбы? Же удургуган куюндай айланып-айланып учуп 
кеттиби? Ким їйрєнїп, ким улайт?..» Эс-учун жыйгандай кийин їй 
ээсине кайрылды Кудайберген билги.

– Дыйканбай мырза, Сиз бизге уруксат берсеўиз, биз эртерээк ат-
тансак дейбиз. Кечкиге конок айтып койдук эле, капа болбойсуўар, 
баатырлар. Боке, Майлыке, эртеў биз жакка тїшє кетсеўиздер, 
эрмектешели, – деди Кудайберген билги.

 Дыйканбай бисардын жалбарганына карабай Кудайберген билги 
аттанып жєнєдї. Жанында баягы чогуу келген тєртєє. Эч кимиси 
їн дебеди. Бир топтон кийин гана:

– Эрєєлдє єзїў жеўдиў окшойт – деп тамашалагысы келди Тур-
дукожо комузчу теўтушуна кайрылып.

– Жеўбей жерге кирейин! Беш комузчу жїрїп бир кїїнї эстеп 
кала албадык. Мындан єткєн єкїнїч барбы? Мындан єткєн арман 
барбы?! – деди Кудайберген билги сарсанаага баткандай...

Арман-ай! – десеў.
Январь-апрель, ноябрь-декабрь 2012. 

Январь, ôевраль 2013.

Эрєєл
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Аккан суу
Башталыштын башталышы єзїўсїў,
Келбес кеткен кишилердин кєзїсїў.
Кєрїш їчїн Кечээгимди, Эртеўди
Керемет суу келет сага чємїлгїм.

Тїнгє тїтїн кошулгандай дайыма
Кошулушуп шашасыўар агууга.
Эч бир жандан аябайсыў эч нерсе
Жаныў кїлїп жарык болуп жанууда.

Кудайга оюн айтат сени карашып,
Сени сурайт тирїї єлїп баратып.
Дїйнє кыйрап калмак мїнєт жок болсоў
Ар тамчыўды ар бир єлкє талашып...

Їшїп кетсеў музга айланып каласыў,
Ысып кетсеў бууга айланып аласыў.
Бирок буудан жамгыр болуп кайра эле
Каткырасыў... єз нугунда агасыў.

Сен ааламдан туйбаганды туясыў,
Туйса экен деп бизге ишарат кыласыў.
Биз калп эле мактанабыз... чынында
Бу дїйнєнї сен башкарып турасыў.

«Арча – 2013» конкурсуна

Анарбек 
КЫРБАшев

www.bizdin.kg



53

Ак, ага бер, сен баарынан тазасыў,
Жакшы алгансыў Жараткандын батасын.
Бата менен єзїў кєктєй кєгєрїп,
Бизди агартып багып келе жатасыў.

Кереметисиў... ыйыгысыў ыйыктын,
Илим билбес сыйкырысыў сыйкырдын.
Кетип калба, шаркыра же шылдыра
Кан, жаны бол шаасы оогон кылымдын.

Кєўїл жарым, жан жарым
Єлїмгє жаш, ємїргє кары курактамын,
Кїлкї, оюндан кїлїк жетпестей ыраактадым.
Їшкїрїгїм муз кїйгїзєт, ошентсе да
Кээде келет ошол жакка бир аттагым...

Оо, анда шамал да жок, желаргы эле,
Жїрєк гана сыздап, ырдап турчу кечке.
Кїлкїдєн соў кїйїт келерин кайдан билдим,
Азыр кєрсєм кєл да бєлєк, тоо да єзгєчє.

Кєўїл – жарым, жан да жарым, баары – жарым,
Терилип, терилип теўтуштардын калгандарын
Кєргєнїмдє ушунчалык сїйїнєм да,
Кїйїнємїн эстеп дїйнє салгандарын.

Єлгєндєрдї тирїї эстеп азап чекмек,
Алмустактан келе жаткан парыз делет...
Тоо жаўырткан кїлкїм кайда? Ышкырсам да
Ышкырамын ычкыр бошоп эптеп-септеп.

Айтканыў чын, бир кез жерге батпай турдук,
Шаар курдук. Шаўды учурдук утурумдук.
Дайра сымал даўылдаган дарман, кубат
Ээсин жыккан аттай кетти... Кандай шумдук...

Ырлар
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Не болдуў билбейм...
Колумдан кеттиў, кетпедиў бирок жолумдан,
койнумдан кеттиў , кетпедиў бирок оюмдан.
Не болдуў билбейм... Нес болуп єзїм тунжурап,
тїтїндєй болуп созулуп турам морумдан...

Калтылдап турам. Жер кєчєт,
    бассам сынат муз,
Учуруп їрєй угулат бир їн тири укмуш.
Не болдуў билбейм... Алтымыш эки тамырым
кїйчїдєй ысып, алоолоп денем, жїрєк тыз...

Не болдуў билбейм... Мен барып тоого, аскадан
таштадым бойду. Не болдуў билбейм...
     Кєз ачсам,
шуулдап кетип баратам бїркїт мойнунда
Асмандын ээси сактаптыр мени ажалдан.

Аўгырайт дїйнє... Угулбайт їнї эч кимдин...
Каўгырап барып кабаттан кайра секирдим.
Жетерде жерге алакан тосту бир аял
уядай колдо убайсыз уктап кєшїлдїм.

Не болдуў билбейм... Мени да билбейт
    эч бир жан,
От чыгат ташты бирине бирин кайрасаў,
ок чыкты бизден... Сарайды дешет булбулду,
ыйыдыр ал ыр, а мїмкїн, сыры бек каткан...

Сыр кайда менде... Ыйым да сайдай какшыды,
ташыркап улам табалбай келем тапчуму.
Жардам бер мага, булбулдун муўдуу
     жакшы ыры,
Колдой гєр мени, маўыроо жїрєк актыгы.

Анарбек КЫРБАШЕВ
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Туталандым
Айрылбастай кєз кєздєрдєн, кол колдон,
Кєйкєлїшїп кєрїшкєндє жолдордон,
Жарашчу элек бирибизге бирибиз
Жарашкандай жакшы ырга жакшы обон.

Жарашчу элек жалт-жулт эткен жагоодой,
Жандан чыккан жалын жанда алоолой.
Кээ бир кезде эт жїрєктї эзгилеп,
Кээ бир кезде калтыратчу бороондой.

Жайдын кїнї жарк эткендей чагылган,
Кїндєрїмдє кїйїт кїнгє кабылган.
Менден тїшкєн кєлєкєчє болбодуў
Кєксєгєндє кєрїнбєдїў жанымдан.

Сай-сєєгїмдєн сарыкканда санаалар,
Таянычым боло албадыў таянар.
Кайра-кайра карааныўды карадым
Калыбымда карегимден кан агар.

Анан суудай таштан ташка урундук,
Єзгєрїлдїк єкїнїчкє муундук.
Анан такыр таппай калдык жаштыктын
Жакшы обонун жана жакшы ырын кууп...

Колуў колго, кєзїў кєзгє эп келбей,
Туталандым турмушума: – Эх, сен... – дей.
Жаным эмес аалам калды аўгырап
Жакшы ырлардан обон чыгып кеткендей.

Туталандым тагдырыма: – Эх, сени...
Обон созсом болду баары тескери.
Ким сынганды кайра ордуна келтирет,
Ким толтурат тєгїлгєндї, бєксєнї?!

Ырлар
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Сен аман бол...
Жамгыр билет кайда тамарын,
Куштар билет кайда барарын.
А мен билбей кимди сїйєрїў
Жалынына кїйдїм санаанын.

Жалынына кїйдїм санаанын,
Калбай барат сен деп жан, алым.
Айтчы жаным, айтчы шыбырап
Жїрєгїўдїн ким деп кагарын...

Жылдыз билет кантип жанарын,
Суу тїшїнєт кадай агарын.
Неге мени сїйбєй кїйгїздїў
Менин сїйгєн, сїйгєн адамым?!

Сен дегенде
Сен дегенде кїн батпайт да, таў атпайт,
Учкан куштай учкан жылдар санатпайт.
Баш айланткан бактылуулук мас болуп
Басыла элек барактарын барактайт.

Куулар учпайт, куш сайрабайт, шаттанбайт,
Сага чалбай менин ишим башталбайт.
Сен дегенде селт дей тїшїп эт жїрєк
Азган кєўїл атырылат асмандайт.

Буюрбаган кїчтєсєў да кабылбайт,
Табылбаган издесеў да табылбайт.
Эмне їчїн экендигин билбеймин
Сени ойлосом жїрєк ырдайт, жан ырдайт.

Ай да таўда жылдыздарын тїгєлдєйт,
Асыл ойлор арам ойду жїгєндєйт.
Тїгєнїшї мїмкїн ушул ємїрдїн,
Бирок сага деген сїйїїм тїгєнбєйт.

Анарбек КЫРБАШЕВ
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Кєздєрїў сенин 
балбылдайт

Кєздєрїў сенин балбылдайт,
Кєргєндє жїрєк, жан жыргайт.
Карашкан сайын бой балкыйт
Карашуу кумар кандырбайт.

Кайгырган менен жаш кулап,
Кайрылып келбейт жаш курак.
Келбесе мейли єзїмє –
Каткыра кїлїп кашты как...

Жоголгон кайра табылсын,
Эскирген кайра жаўырсын.
Жаныбыз дагы бизге окшоп
Бирине бири жалынсын.

Кечели сїйїї деўизин,
Жїрєккє жїрєк эрисин.
Жїз жылдап кїтїп жїргємїн
Жїрєккє жаздын келишин.

* * *
Булуттун окшоп айрыгы
Бал татым їндїн кайрыгы.
Бетимен сылап, жанымды єєп
Эритти ичте кайгымы.

Тамшана угуп бир эле,
Таба албай калдым муўумду.
Жашарып дїйнєм тим эле
Жаз келген мисал туюлду.

Жїгїртїп їйєр каныма,
Жылытып жїрєк табына.
Жан курбу болуп жаны бир
Жаўырчы жаш їн дагы да.

* * *
Кїтпєгєнїў кїткєндєй,
Кїндєн кїлїп тїшкєндєй.

Дїйнє сенден башталып,
Сени менен бїткєндєй.

Акпаганыў аккандай,
Айдан ылдый шашкандай.
Жоодурасаў ар пенде
Жоготконун тапкандай.

Єппєгєнїў єпкєндєй,
Єрттєнїп жан кеткендей.
«Агай» деген бир сєзїў
Аалам сырын чечкендей.

Жибек болуп жел жебей,
Желге шыбак термелбей,
Ушул дїйнє ушинтип
Турмак эмес сен келбей...

Жаныма жан кошосуў,
Эмне десем ошосуў.
Уктап калсам канымдан
Укмуш ырыў созосуў.

* * *
Алды артыўа карабай,
Атасын кєргєн баладай,
Алдастай келип мойнума
Асылсаў сєзгє жарабай,
Алкынып жїрєк, эсим ооп
Акылдан танып калам ай...

Бар кайгым унутуп мурдагы,
Балыктай туйлайм суудагы.
Элирет кєўїл кєккє учуп
Эпитет окшоп ырдагы.
Жылмайып турсаў жыргалтай
Жылалбай калат жыл дагы.

Сен падыша, сен эгем,
Секетсиў, айтчы не деген?!
Ойлоно калсам єзїўдї
От чыгат жїрєк, денемен.
Желпигим келет жїзїўдї
Жел болуп соккон желеден.

Редакциядан: Автордун ырлары, котормолору єтє кєп болуп, толук жарыялоого 
мїмкїн болбогондуктан, калган чыгармалар конкурстун калыстар тобуна берилди.

Ырлар
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«Арча – 2013» конкурсуна

РАБИЯ

ТурМушТун аСМа бакТары

(Эсселер тїрмєгї)

Мїрзєдє єскєн гїлдєр

Чєбї тапталбаган жолдун нугун зорго таап, бутка ширелген тулаў 
чєптї жирей басып, атамдын жайына келе жаттым. Ємїрїмдєгї эў 
узак да, армандуу да, сагынычтуу да жол...

Атамды жерге бергенибизден кийин кыркынчы кїнї ушул жол 
менен жайына келгеним эси-кєєнїмдєн кетпей жїрєгїмє батып 
калган. Ошондо али балакатка жете элек сезимимди майыштырган 
кайгым кандай жаўы болсо, дєбєлєнє їйїлгєн боз топурак да ошон-
дой жапжаўы, таш боор муздак эле. Мен їчїн аска-тоодой болгон 
адамды бизден айрып, кара жер алдына тїбєлїккє чыккыс кылып 
жашырган Кудайдын улуу акыйкатын танып, каяша кылганым отуз 
жылга созулду...

Саргайып, куурай баштаган чєп жаап калган жолдун билинер-
билинбес нугу менен Тоголок-Дєбєдєгї кєрїстєнгє чыгып бараттык. 
Тапталбаган жолду кєрїп таў калдым.

– Бул жакка эч ким каттабай калганбы? – деп сурадым алдыда 
їнсїз жол баштап келаткан инимден. 

– Бул кєрїстєнгє азыр сєєк коюшпайт, – деди їкєм.
– Эмнеге?
– ...
Кайталап сураган жокмун. Їкємдїн їндєбєй калганында сыр бар-

дай. Бул суроомо да ємїр, єлїм жєнїндє чиеленишкен бардык туўгуюк 
ойлорума да атам жаткан жеринен тура калып жооп берчїдєй эрерке-
ген, кусаланган сезимге алдырып, толуп-ташып турам. 
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Бир таман жолдо каркырадай тизилишип артыбызда келатыш-
кан эки тестиер уулум менен инимдин кичинекей балдары єз ара 
кужулдашат. Бала да, кєўїлдєрїндє али эч нерсе жок. Мїрзєгє 
келген адамды єлїмдїн сїрї жеўип, тунжураган ой басып калат 
эмеспи. Ємїрдїн аягы ушул дємпєйгєн дєбєчєлєр экенин моюнга 
алуунун єзї кандай оор. Жарык дїйнєнї кыйып, бир жарым кулач 
жерде тїбєлїккє жай алуучу кїндєн эч ким качып кутула алган эмес. 
Жашыў єткєн сайын бул акыйкатты жїрєгїў сыздай туясыў. Кай-
сыл бир акылмандын сєзїн эстедим: «Жашоонун сырын тїшїнгїў 
келсе кєрїстєнгє бар». 

Тоо боорундагы кєрїстєндїн темир тор тосмосунун эшиги зым 
менен чырмалып жабылыптыр. Иним зымды чечип ачкандан кийин 
кире бериштеги коко тикенектерди жулуп, ары жак-бери жагын 
тазалагыча їндєбєй кїтїп турдук.

Мїрзєлєр эскире баштаптыр. Жыгач тосмолору чирип тїшїп, 
кээ бирлеринин соройгон бирин-экин гана мамылары калган. Жер 
менен жер болуп тегизделе баштаган билинер-билинбес дєбєчєлєрдї 
абайлап айланып єтїп, сиздин жайыўыздын башына келдик, Ата! 
Кєзїмє эў биринчи эле урунганы арча тосмонун бир жак капталын-
дагы жыгачтын жерде жатканы болду. Жїрєгїмдїн бир жагы урап 
кеткенсиди.

– Оўдоп койбойсуўарбы?! – Кейип жибердим їкємє.
– Жайды оўдобойт экен мусулманчылыкта. Молдодон да барып 

сурадык. «Болбойт» дешет, – Їкєм бук болгон їнї менен. Жанымда 
тегерете отурушкан балдарымдан, жээндеримден айбыгып, кєз жа-
шымды зорго тыйып турам. Бала чагымдагыдай эч кимден корунбай, 
уялбай єпкєлєп катуу ыйлап, ємїрїмдє кєргєн бардык ызамды, 
єксїгїмдї, кейишимди жууп-чайып кете тургандай кылып, кєз жа-
шымды селдетип тєгїп алар ээн жерди да, муўдаш адамды да ушуга 
чейин табалбадым. Мен ыйласам бир гана Сиздин алдыўызга келип 
ыйлагым келчї...

О, акылманым, биз эс тарткандан баштап: «Мен єлгєндє ушул 
жерге коёсуўар» – деп белгилеп кєрсєтїп жїргєн бийик дєбєдєгї 
жайыўызга кїндїн нуру мурда тийип, жылгадан ылдый соккон 
айдарым шамал тїз келип урунуп, жыпарын чачып турат экен. 
Сиз тирїї кезиўиздегидей эле эртели-кеч табиятка суктанып, улуу 
тоолордун койнунан суурулуп чыгып, айылды жарып єткєн кашка 
жолдон кєзїўїз єтє бизди зарыгып кїтїп, жашыл ааламга, тунук 
асманга, балбылдаган ай-жылдыздарга сонуркай тиктеп, ошондон 
каниет алып жашап жїргєнїўїздєй туюлуп кетти.

«Мага темир-тезектен, таш-бетондон эстелик тургузбагыла» 
деген керээзиўизди эстедим. Їстїўїздєгї басаўдап чєгїп бараткан 
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топуракка кадимки талаадагыдан эч айырмасы жок чєптєр, шыбак, 
бетеге, кызгылтым беде, кызыл, пуштуу, кєк теўге гїлдєр ыргалып 
єсїп турат. Дагы отуз-кырк жылдан кийин жаткан жайыўыз бирото-
ло тегизделип, арча тосмолор да мезгилге туруштук бере албай кулап 
тїшїп, єзїўїз сїйгєн табигатка айланып кетээриўизге аз калыптыр. 
Ал учурда биздин да кєзїбїз єтїп, сизди эстеген, жай башыўызга 
келип турган эч ким калбайт экен. Ошон їчїн эстелик койбогула 
деп катуу дайындап, даанышмандык кылган экенсиз.

Маркумдар жаткан мїрзєлєр качандыр бир убакты-сааты келген-
де тегиз жерге айланып, урпактар їчїн эгин айдаар, чєп орулуучу, 
мал жайылар кадимки талаа болуп тирїїлїккє кызмат кылары та-
бигаттын мыйзамы тура. Биздин айылда мындай эски кєрїстєндєр 
кєп. Аларда кимдер кємїлгєнїн азыр эч ким айтып бере албайт. Бул 
гєрїстєндєргє каттаган жолдор да унутулуп, нугу эчак єчкєн. Ушул 
акыйкатты айтууга бая їкємдїн оозу барган эмес экен. Мен да бул 
акыйкатка жетиш їчїн єтє узак жол басыпмын. Кээде тирїїлєргє 
караганда маркумдар улуу сабак берїїгє кудуреттїї болот окшойт.

Гїлдєр єскєн, кїн тийип турган, жыпар жыттуу жел аймалаган 
гєрїстєндєн кайтканда канча жылдаган убайымдын жїгїнєн, ку-
салыктан бошонуп, тирїїлїктї сїйїп, бир сєємгє єсє тїшкєндєй 
кєўїлїм кєтєрїлїп келаттым. 

Кайыр кош, Ата!

Жаз жоктогон гилас

Быйыл жаздын ууз мезгилине кєздєрїм тоё куштарлана албай 
калдым. Аўдабай єткєрїп жиберген кєктєм менен кошо бир тїп 
кокон гиласты жоктодум. 

Гилас дарагы коўшубуздун короосунда єскєн менен бутак-
шактары ортодогу коргондон ашып єтїп, биздин айванды кєлєкєлєп 
турчу. Эки аттам келген корообузда андан башка дарак жок эле. 
Кыштын кереў уйкусунан ойгонуп, жан кирип, бєртє баштаган 
маалдан кызыл мончоктордой болуп мєлтїрєгєн мємєсї бышканга 
чейин делебени козгоп, улам тїрлєнїп турчу кокон гилас эшик ал-
дыбыздын кєркї болгон экен. Кээде кєрпенделик кылып дарактын 
жалбырактары, гїлдєрї, пыр-сырлары кїбїлїп тїшкєн алакандай 
тар жерди кїнїгє эртели-кеч шыпыргандан тажап кетчїбїз. Ошон-
до коўшу їйдєн чакырылбай келген меймандай болгон гиласты 
єгєйлєп: «Кыйып салыўыз?» – деп ээсине догурунуп калар элек.

Биздин сєзїбїздєн тажадыбы, кїздїн бир кїнїндє иштен кайт-
сак корообуз бутак-шактардан арылып кеўирсий тїшїптїр. Асман 
бети ачылып, кїндїн нурлары эшик алдына кєбїрєєк тийгенсип 
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калды. Жерди кїнїгє шыпыргандан кутулдук. Мурда эле ушинт-
пей деп коёбуз.

Бирок гиластын кадыры жазында єттї. Аны дарактар жашылда-
на баштаганда, келгин куштар кайтканда жоктодум. Гиластын кїн 
сайын жаўыланып турганын, бєрткєнїн, ак булуттай болуп текши 
гїлдєгєнїн, жалбырак байлаганын, мємє тїйгєнїн, кєздї арбап 
мєлтїрєп бышкан мємєсїн таўда-кеч сонуркап тиктєєчї учурлар 
эўсетип жїрдї. Конолгосу жок короого куштар да байыр албайт 
экен. Гилас дарагына тїнєшкєн парандалар таў супа салаар менен 
ойгонушуп, тирїїлїктїн жаўы кїнїн сїйїнчїлєшкєндєй шаттана 
сайрашканына кумар болдум.

Жаз бою гиласты жоктоп, арман кыла бердим. Кїз келгенде ко-
рообузга гиластын жаўы кєчєтїн отургуздум.

Куураган терек

Бак-шактуу чакан айылдын ортосунда куураган байтерек турат. 
Анын кєктєбєй калганына їч жылдын жїзї болду. Теректин чырма-
ган дарты єзєгїнє жеткен сайын как болуп куураган бутак-шактары 
шамалга, жамгырга урунуп тїшє берип, буура моюн жоон бутактары 
мунжудай болуп каржайып калган.

Ага кєзїм тїшсє кейиш менен эстебей коё албайм. Оо, биз бала 
чакта, мындан отуз-кырк жыл илгери, бул терек айылдагы дарак-
тардын алпындай сезилчї. Суналган кылда учун чалкалай араў 
тиктечїбїз. Коюу шактаган оор тулкусу шамал жїргєндє деўиздей 
шуулдап чайпалса, жалбырактары кол чабышкандай шатырашып, 
ансайын шамалды кїчєтїп чакырып турчу. Эч бир дарактын жал-
бырактары теректикиндей ойноок болбойт. Эрке желге тынымсыз 
дилдиреген бариктердин бетине кїндїн нуру ойноп, тїнкї асмандагы 
жылдыздардай жымыўдашып кєз уялтаар эле.

Бул теректин жаз менен жайдын нєшєрлєп тєккєн жамгырына 
бой тосуп тунжурап турган учуруна да кєп суктангам. Ал эми кїзїндє 
жалбырак кїбїгєн маалы єзїнчє шаанилїї. Їлп эткен желге сапы-
рыла жабалактап жаап кирген аселдей тунук жалбырактары жерге 
килемдей болуп тєшєлїп калчу. Шагында куштар уялап, бир короо 
чымчыктардын конолгосу болгон. Балалык ємїрїмдїн, андан кийин 
кырчын жаштыгымдын жомоктой бир элесине айланган ошол терек-
тин азыркы тагдырына анан кантип кейибейин.

Айылдын да буга тынчы кеткенине кєп болду. «Айыл ичинде куу-
раган терек турса жаман болот экен» деген кїбїр-шыбыр їйдєн їйдї 
аралап, укканды бушайманга салат. Теректин мураскору Теўизбай 
акеге кулак кагышса: «Кыйбайм! Атамдан калган терек! Тура бер-
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син!» – деп кызаўдап бериптир. «Атадан терек калмак беле, бала 
калат да» – дешип аксакалдар ортого салып пештешсе да ынанбап-
тыр. Ошентип, куураган теректин наалаты Теўизбайга калган менен, 
анын тїбїнє жеткен кїнєєкєр адам эч нерсени кєрбєгєн, билбеген 
болуп тымпыйып жїрєт.

Бул мындайча болгон эле. Теўизбай акенин атасы короолош ол-
турган бир тууганы Максыт менен батышпай, ата-бабасынан калган 
эски конушун жерип кєчє качат. Терегин єскєн ордунда калтырышка 
аргасыз болот. Терек турган жерди Максыттын уулу ээлеп там сал-
ды, бак тикти. Аталарынын аразы алардын кєзї єткєндєн кийин 
балдарынын арасын да ансайын алыстатып, биротоло жат кылды. 
Бара-бара кєлєкєсїнєн башка зыяны жок терек да єгєйлєнє баштады. 
Максыттын уулу бакчасында єскєн биртике картошка, сабизинен, 
алма-єрїгїнєн ырыскы талашып, аба жутуп, суу ичип жатканына ичи 
тарыды. Колунан келсе отоо чєптєй тамырынан жулуп таштагысы 
келет, ов!  Бирок теректин мураскорунан коркот, эл-журттан айбыгат.

Акыры теректи жок кылуунун амалын тапты. Бєртє баштаган 
маалда тїбїнєн кабыгын балталап, кыйып койду. Аялы тамырына 
чакалап кайнак суу куйду. Теректин єзєгїн єрттєгєн дарт тез эле 
тулкусуна жайылып, єўдєн аздырды, жашоосун кыйды. Кийинки 
жылы кєктєбєй калды. Биротоло куурагандан кийин шак-бутактары 
кїбїлїп тїшїп, куштар конорго сєємєйдєй да илинчеги калган жок. 
Шамал жїргєндє деўиздей чайпалып, шуулдаган терек эми эч нер-
сени сезбей селейип турат. Бир кезде ойноок бариктерине тийишип 
дирилдеткенге кумар шамал жансыз терекке кєўїлї чаппай айланып 
єтїп кеткенсийт.

Айылдын чок ортосунда куураган мунжу терек турат. Эки тууган-
дын эрегишинен бейкїнєє терек єлдї. Ал ырыс-ынтымагын жогот-
кон тууганчылыктын, бузулган пейилдин, тар замандын эстелигине 
окшош, кєргєн кєздї жазалайт.

Кєлдє кїйгєн чырак

Чыгыш Памирдин башталышы болгон Сары-Кол єрєєнї майда 
шагылдуу боз топурагынан, ачуу тийген кїндєн, арыбай кїнї-тїнї 
жорткон шамалдан багы ачылбай бозоруп турат. Бой алалышпай 
жапыз єскєн кєєдє чєптєр: ала шыбак, терскен, баялыш, ак кылкан 
анда-мында бир сербейет. Кїнгє кїйгєн, шамалга жаланган кара 
зоолор карашат алыстан калдайышып. 

Бирок табигаттан єткєн улуу сїрєтчї жок. Ушул жылан сыйпаган-
дай куу талааларга салаадан чубуруп тїшїп калган кєз мончоктордой 
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топ кєлдєрдї ыроолоп коюптур. Сарез-Кєл, Айдыў-Кєл, Булуў-Кєл, 
Жашыл-Кєл, Ажыдаар-Кєл, Кара-Кєл, Ыраў-Кєл.... Чоў-кичинеси 
болуп он бештей кєл. Жапан табигаттын тынч кучагында асман, кїн, 
ай жылдыздар менен тиктешип чалкып жатышат.

Кышкысын баары кєк муштум болуп тоўуп, калыў муз каптайт. 
Анан кїн жылымта тартаар менен муздан бошонушкан кєлдєргє 
алыстан кыйкуулашып топ-тобу менен учуп келишкен ак чардактар, 
турналар, жапайы ак, кара каздар, аўырлар жан киргизишет. Алар 
эў алгач жол башындагы Айдыў-Кєлгє конушуп, єргїї алышат. 
Суусу тунук, балыктары єрїлїп жїргєн кєлдїн бетин бербей, ак 
жал толкундары менен кубалаша сагынычтарын жазышат. Ошен-
тип келген куштардын кайтышы менен Сары-Колдо жаз башталат.

Ошол топ кєлдєрдїн бири Ыраў-Кєлдїн суусу шорго толуп, 
кєрїмсїз болгон менен бешенесине бїткєн єзгєчє касиети бар. 
Жээгинде узун-кыскалуу болуп кыналышкан эки жалама аска таш 
турат. Алар «Чырак-Таш» деп аталат. Бийиктиги аркан бою келет. 
Ошол таштардын биринин орто ченинде кол менен текче жасап 
койгондой коўул бїтїптїр. Анда кудайдын кудурети менен тїн 
ичинде кызарып кїйгєн эки шам чырактын жарыгы чыгып турат. 
Алардын жарыгы кєлдєн да чагылып кєрїнєт. Кєрїмсїз кєлдїн 
ажары ошентип тїн ичинде ачылат. «Ыраў-Кєл» деп аталып кал-
ганы да ушундан уламдыр.

Анан союз убагында кайсыл бир жылы чек арачы орустар 
кєлдє кїйгєн шам чырактардын кабарын угушуп, издеп келишет. 
Кєргєндєрї аздык кылгансып, аскага чыгып барып, алып тїшїї їчїн 
бири-бири менен мелдеше да кетишиптир. Оолуккандардын бирєєсї 
белинен жип менен байлатып алып, жалама асканын башынан ыл-
дыйлап тїшє баштайт. Коўулга жетейин дегенде жаза тайыппы, 
же мазардын касиети уруппу, кулап кетип, тил-оозго келбей жан 
берет. Калгандары ич кїйдїлїктєн беш атаар мылтыктары менен 
жарык чыккан жерди аткылап киришет. Бир оокумда шамдын бири 
ок тийгендей «жалп» єчїптїр. Ошондо гана кєксєєлєрї суугандай 
сєгїнїшїп жєнєп кетишиптир.

Ыраў-Кєлдє азыр тїнкїсїн жалгыз шамдын жарыгы чыгарын 
айтышат. Ал суудагы чагылышы менен тїгєйлєш болуп, бири Чы-
ракташтын боорунан, бири шор кєлдїн тереўинен кара тїнгє шоола 
чачышып, жетим кєлдїн ыраўын ачып турат дешет.

Сары-Колдогу топ кєлдєрдїн ар бирин айта келсе, кайталангыс 
таржымалы бар.
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Жылдыз карап жол тапкан мышык

Ак-Буура дарыясы кирген буурадай кїрпїлдєп аккан Даўгинин 
оозунда жапайы тал, бадалдарга курчалып турган турна моюн аппак 
їй алыстан кєрїнєт. Дарыянын шоокуму беймарал жетип, серїїн 
шапатасы урган бул тамга быйыл чєп быша элек маалда келдик. 
Кїкїктїн їнї ката элек экен, їйдї айланчыктап кетпей, улам бир 
даракка конуп, бир кїкїк тынбай таўшып жатты. «Кїкїк!» – деп 
демигип илеп тарткан сайын єпкєсї кєбє тїшєт. Анын зар каккандай 
муўдуу сайрашы жїрєктї «зырп» эттирип, качанкы унутта калган 
кусадар сезимди чакырат. 

Бирок кїкїктїн їнїнє берилген кєўїлїбїздї ушул їйдїн таргыл 
мышыгы бузуп ийди. Ал биз олтурган бєлмєгє кериле-чоюла жай 
басып кирип, баарыбыз менен учурашкандай акырын мыёолоп кой-
ду. Маўкайып жїзї жарык, кєўїлї кушубак экен. Жїнї кундуздай 
жылтылдап, агыш келген саўоор жїнї їлпїлдєйт. Сылап-сыйпалап 
жакшы багылганы кєрїнїп турат. Биздин ага кєзїбїз тїшїп со-
нуркап карап калганыбызды кєрїп їй ээси сєздї мышыгына бурду:

– Бул мышык дарыядан балык, жылан тутуп келип балдарын 
багат.

– Койчу?
–Кантип?!
– Жеўеўерге айтсам да силерге окшоп ишенбей койду. Анан бир 

кїнї сєрїдє олтурганбыз. Ак-Буура жактан жыла басып келатканын 
кєрїп калдым. Оозунда туурасынан тиштеген чоў балык. Жаны бар 
экен, бултуўдап жїрєт. Жеўеўерге кєрсєтсєм: «Ой, тообо!» – деп 
оозун ачып калды. Ошондон кийин да балык тутуп жегенин кєрїп 
жїрдїк. Анан жылан жегени шумдук. Башын тиштеп коёт экен 
дароо. Жылан ийрелеўдеп жїрєт,бул мышык болсо аны чычканга 
окшотуп ары-бери чапчып ыргытып ойнойт. Балдары да жыландын 
этин кыртылдатып жеп коюшат.

– И-ий, баягыда їйдї єзї таап келгенин айтсаў? – деди аялы 
Сїйїнбай акеге.

– Ии!.. – деп биз да мышыктын таржымалына чындап кызыга 
баштадык.

– Жылда эки жолудан тууй берип тажатып ийди. Єткєн жылы 
дагы туугандан кийин жолду кєрбєсїн деп кара торбого салдым да, 
машине менен Ошко алпарып, чоў кєчєгє таштап коюп баса бердим. 
Ошо менен кутулдук десем, їч кїндєн кийин їйдї таап келиптир.

– Таў атаарда келди. Биз баарыбыз уйкуда элек, – деп улады 
сєзїн аялы. – Жатак бєлмєнїн терезесинин тушунан мыёолойт... 
Акыры тєшєктєн турдум. Карасам єзїбїздїн мышык. Жїнї тїлєп, 
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арып-аза тїшїптїр. Їйгє кирїїгє уруксат сурагансып жалынычтуу 
тиктеген кєздєрї бир башкача сары-жашыл жалын чачып кїйїп 
турду. Терезелер ачык эле. Мурда ал айнектен секирип кирип-чыгып 
жїрє берчї. Эми ошентип киришке батынбай жан соога сурап ая-
нычтуу мыёолоп жатты. Анын їнїн угушары менен мыймыйлары 
да ыз-тыз болушуп чуркап чыгышты. Їч кїндє сагынышкан эне-
балдардын учурашканын кєргєн адам ыйлагыдай эле. Жарым саат-
тай томолонушуп-жумаланышып, алышыша эркелешип жатышты. 
Айбан да болсо бала деген жандалбасы укмуш экен. Мышыктан 
баласаактыкты, назиктикти їйрєнсєк болчудай...

–Їйдї кантип таап келди экен? – деп сурады меймандардан бирєє.
– Мышык жылдыз тиктеп жол табат имиш. Кїн ачык болгондо 

ошол тїнї эле жетип келмек экен. Асман эки кїн бою бїркєк тур-
ган. Їчїнчї кїнї гана кечке жуук чайыттай ачылган эле. Тїнї бою 
жылдыздарды тиктей жол жїрїп, таўга маал їйгє жетип келген 
окшойт. Ошого ишенип калдым. Болбосо Ош деген каякта жатат.

Мышык жєнїндє бул аўгемеден кийин аны кайрадан кєрїшкє 
куштар болдук. Сыртка чыкканыбызда бири-бирибизге билдирбесек 
да ар кимибиз кєзїбїз менен мышыкты издеп жаткансыдык. Тээ 
кыйлада кайдан-жайдан чыкканы белгисиз, кылак эте Ак-Буура 
тарапка жыла басып баратканын кєрдїм. 

Байыр алган їйїн кыйбай, балдарына карамалап, табияттан 
аралжы издей билген бул даанышман мышыкты сїйсїнє кєпкє 
карап турдум.

Роза жана добул

Шаардагы їйїмдїн короосунда розанын эки тїп бадалы єсєт. Бири 
ток пуштуу. Экинчиси асалдай тунук сапсары гїл ачат. Алардын 
ажайып кооз ыраўдарын боёктор дїйнєсїнїн океанына теўештирем. 
Тиктеген сайын кєз канбай, тереўине оп тартып турат.

Розалар даракка окшоп бийик єсєт. Кеч кїздє тїбїнєн бутап кой-
сом, жазында жапжаш жаўы сабактары тїптїз болуп шоодурап тез 
єсїп чыгат. Дїркїрєп бат жетилет. Биринчи жолу гїл ачкан маалы 
єзїнчє сонун. Жазды сагынып калгансып, бир дагы шагы калбай 
текши гїлдєйт. Бирок бир сыйра гїлїн тєккєндєн кийин кышы 
бою жыйнаган дарман-дараметтери ошо менен бїткєнсїп, сейрек 
гїл ачып калат. Розалардын табияты бардык сулуулуктай эле морт 
келет. Анын назик жана кооз гїлдєрїнє суктана караганда дайым 
жїрєгїмдє аёолуу сезим кошо ойгонот.

Розалардын жумшак жана солкулдак сабактарын туруштук бере 
албаган жамгырдан, шамалдан сактап калгым келет. Ар бир жолу 

Турмуштун асма бактары

www.bizdin.kg



66

добул ургандан кийин алардын жерге бєгїлїп, жыгылып калган 
шактарын тїзєп, таяныч орнотуп, убарагерчилик чеккенимде 
жаным ачый минтип шыбырайм: «Гєзєлдєрїм, мынчалык бийик 
єспєгїлєчї?!» Алсыз жана назик болгонуўарга жараша жерге жакы-
ныраак, бекемирээк турсаўарчы? Ошондо добул да, жаан да уйпалай 
албайт эле. Єзїўєрдї сактаганга їйрєнгїлєчї?!

Бирок алар тил албайт. Кайрадан эле кїнгє бой созушуп, бийик 
єсїшкє кумарланат. Жай бою добул менен кармашып, аптапка 
какталып, бирде жабыркай, бирде бой тїзєп, кыска жана кєркєм 
ємїрлєрїн жан кечтилик менен жашап єтєм.

Кеч кїздє розанын тїбїнєн бутап жатып, жазды ойлоном...

Байчечекей жыттуу каттар

Беш кєкїл бийкеч курагында боз улан жигиттерден балапан сези-
мин чымыратып, жаш жїрєгїн элеп-желеп кылган ашыктык каттар-
ды кєп эле алган. Бирок алардын ичинен єзгєчє сагынып кїткєн бир 
кат болоор эле. Кыз кєрмєк турсун атын да укпаган алыскы айылда 
жашаган он беш жаштагы бейтааныш уландын єрттїї каты ар аптада 
кєпєлєктєй делбиреп учуп жетип келип турчу. 

Биринчи жолку таанышуу катында эле кургатылган байчечекей 
гїлїн салып жибериптир. Жаштык сезими ойгоно баштаган бийкеч 
ошол гїлдєр єскєн адырларда, тоолордо єзї каалаган сїйїїнї, бак-
таалайды тапчудай бир кєрїштї эўсеп кыялга баткан. Бейтааныш 
боз уландын арзууга кумарлуу жїрєгїнїн чакырыгын туйгансып, 
жїзї албырып, ширин-ширин сезимдерге азгырылган. 

Кадимки эле окуучулук дептердин эки барагы толо шурудай ти-
зилип жазылган сєздєрдїн кїчї ай! Сїрєтїн да кєрє элек теўтуш 
баланын єзїнє арналган ошол сєздєрїн окуганда кыздын жандїйнєсї 
бирде деўиздин тогуз валдуу толкундарындай сапырылып, бирде 
мемиреген тыптынч жай тїнїндє толгон айдын нурларындай аруу 
кусалыкка батып, ууз сїйїїсїн ойготкон.

Тагдыр аларды кат аркылуу тааныштырып, кат аркылуу алгачкы 
махабатты тартуулап, кат аркылуу ємїр бою кыйышпас ысык ынак-
тык буюруптур. Ал каттар ємїрдїн ар кайсыл учурларында кээде 
узакка кечигип, кээде сагыныч учургандай тездеп, эки шаардын 
ортосунда байма-бай каттап турду. Жїрєктї толгоп кїїгє салган 
эўсєєлєрїн, санаркоолорун, бул дїйнєдєн сезип-туйгандарын, азып-
тозгон ойлорун бири-бирине жеткирїїгє ынтызар эки жїрєктї їн 
алыштырган ажайып каттар эле.

Ємїрдїн он бешинчи жазынан таберик кылып тумардай катып 
жїргєн байчечекейдин кургаган гїлдєрїн аял жыйырма жылдан 
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кийин ошол гїл жыттуу каттардын ээсине кєрсєттї. «Кайсы адыр-
дын гїлї болду экен?!» – деп кєздєрїнє жаш алган эркек тээ алыста 
калган балалыгын сагынып тунжурап турду.

Дагы он жылдан кийин экєєнїн сейрек, бирок унутулгус жолугу-
шууларынын биринде эркек гїлдї сылагылап: «Мен ємїрїмдє бир 
гана кызга байчечекей арнагамын...» – деди.

Сонунбї сыйкырлаган булак

Чоў айылдын эли суу ичкен Таш-Булактын кєзї жылдан-жылга 
соолуй берип, акыры бир кїнї какшып калды. Тар колотто андан 
башка ичээр суу жок эле. Бир дєў ары сайда гана дарыя агат. Узак 
жерден агып келген дарыянын киргилт, супсак суусу жер алдынан 
ташты кєзєп, кєз жаштай сызылып чыккан кайнар булактын муздак-
тыгына, жалбыз жыттуу май даамына, акактай тунуктугуна не ок-
шосун. Булактын тунуктугунан тїбїндє жаткан агыш, кызгылтым, 
кєгїш таштар таптаза болуп, кубулжуп кєрїнїп турчу. Айылдын эли 
дарыядан ат, эшеккке чанач артып суу ташып ичип, убарагерчилик 
тарткан сайын булактын суусун кїсєй берип чарчагыдай болду.

Бир кїнї айылга суунун кабарын алганы єкмєттєн адамдар 
келиптир дешти. Алай райондук суу комитетинин єкїлдєрї экен. 
Арасында ак жоолукчан аял жїрєт. Кїндїн нурун шимирип, топу-
рактан азык алып, айдарым желге тотугуп, барсая бышкан дандуу 
буудайдай кызыл тору иреўинен нур тєгїлгєн жубан экен. Балкай-
ган жїзїнє жарашкан ак жоолугу кєздї арбагандай кайра-кайра 
тиктеттирет.

Эл сїйлєп жатканда аял їндєбєй угуп турду. Таш-Булактын 
соолуп калганын укканда: «Мага кєрсєткїлєчї», – дептир. Жа-
нына эки-їч адамды алып булактын кєзїнє чыгып барды. Чєп-чар 
басып, сазга айланган башаттан жакында эле кїргїштєгєн суу агып 
турганына ишениш кыйын эле. Агышы ак, кызылы кызыл болуп 
кубулжуп турчу таштар чылага батып жатты. Арыктын нугу да 
ыпыр-сыпырга толуп тегизделейин деп калыптыр. 

Аял буларды кєрїп кейип алды: «Жаратылыш силерге сыр 
кєрсєтїптїр. Бул мазар болот. Таза кармаш керек. Ыклас кылып 
сыйынбайт экенсиўер...» 

Ошентип єзї чыдабай кеттиби, булактын башатын, жака- белин 
эки колдоп тазалап кирди. Беркилер да карап тура алышпады. Биз 
аздан кийин Таш-Булак таза шыпырылган їйгє окшоп жаркырай 
тїштї.

Аял булактын кєзїнє кадала узакка тиктеп отурду. Оозун 
бїлкїлдєтїп, кїбїрєнїп-шыбыранып не сыйынып жатканын, 

Турмуштун асма бактары

www.bizdin.kg



68

не намаз окуганын билишпей аў-таў болуп турушту жанындагы-
лар. Бїтєєрїндє їнїн кєтєрє чалып: «О жараткан ушул айылдын 
бусурмандарынын, момундарынын, їмїткерлеринин, Мухамбет 
їмїттєрїнїн тилегин кабыл кыл? О, Жер эне, баданиў балкып ийип 
бер?! Булактын кєзї ачылсын, арыкка суу толсун?! Оомийин!» – деп 
бата кылды.

Эки-їч кїндєн кийин Таш-Булактан суу чыгып, бара-бара тегир-
мен ташын айлантаарга жетерлик болуп ага баштады. Ошол булакты 
азыр айылдын эли: «Сонунбї сыйкырлап кетти» – деп жїрїшєт.

Бадам гїлдєгєн шаар

Ош шаарында жаз Сулайман-Тоодон башталат. Башка тоолордон 
айырмасы да, а мїмкїн, касиети да ушул: кары тїзгє караганда 
мурда кетет. Кїўгєй бетине ыктай єскєн бадам дарактары кєк чыга 
электе эў биринчи гїл ачып, амал айын утурлайт. «Бадам гїлдєптїр» 
– деп сїйїнчїлєшєт шаардыктар бири-бирине. Бул кабар «Жаз ке-
липтир!» дегендей эле сезимди селт эттирет. Гїл бурак жаз тоодон 
ылдыйлап келбей койчудан бетер єрєпкїгєн кєўїл менен Сулайман-
Тоого ашыгып жєнєйбїз.

Мынакей топ-топ болуп бажырайган агыш, мала пуштуу уяў 
гїлдєргє баштан-аяк оронгон бадам турат кылактап кырда. 
Быйылкы жаздын биринчи гїлї. Тоонун айдарым соккон шама-
лына дир-дир эте ак булут болуп учуп кетчїдєй їлбїрєгєн назик 
сулуулук! Кєктємдї сагынган кєздєрїбїздї алалбай узакка соўуркап 
тиктеген сайын жїрєгїбїз агарып бараткансыйт. «Жаз келатат» 
деген сїйїнїчтїї сезим алда бир жакшылыктан їмїттєндїрїп, 
тирїїлїктї сїйдїрєт.

Кєктємдїн биринчи белгиси болгон бадам гїлїн оштуктар жа-
пандардын сакура гїлїндєй эле аздектешет. Кєз арбаган агыш, мала 
пуштуу уяў гїлдєрдї кош колдоп аяр кармап, карегибизге сїртїп: 
«Эмдиги жаздын гїлїн кєрєлї!» – деп тилек кылдык. Кайтып келат-
сак бадам гїлї жыттанган жаз бизди ээрчип шаарга тїштї.

Буура жуунган булак

Булак жапайы тал, бадалдардын арасында экен. Оргуп чыккан 
тїбї кєрїнбєй, табактын бетиндей жерде кєк ирим болуп тунуп 
турат. Кашкайып таптаза. Жээгинде жалбыз, чалкан єскєн. Кєк 
жашаў кыяк чєптєр сууга малынып самсаалайт.

Май айынын табына кире баштаган ысыгы бул жерге єтє алгы-
дай эмес. Нары кол учун салсаў ичиркенткен муздак булактан сал-
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кын шапата уруп серїїн. Кєзїбїз менен кєрїп, кєркїнє кушубуз 
тїшкєндє гана булак ээси Жамгырчы акенин бизди ушул жакка 
ээрчитип келатып айткандары кулагыма илинди:

– Чоў энем Буура жїз он беш жашка чыгып кєз жумду. Ушул 
булактын суусуна чачын жуучу эле. Єлєр-єлгїчє чачынын бир тал 
агы жок капкара бойдон єттї.

Эў кеминде жїз жыл бою ушул булакка чєбї тапталбаган бир та-
ман жол менен каттап, жээгинде чачын жуучу аял мага касиеттїї 
элестеди. Туптунук мєлтїр суудан эўкейип кочуштап сузуп 
жїзїбїздї чайыдык. Жїз он беш жыл ємїр сїргєн касиеттїї Буура 
эне жуунган булак кара чачы кулпурган дагы канча кыз-келинди 
карытып, дагы канча жыл бейиштин соолубас кудугундай кєк ирим 
болуп тунуп турарына кыял жоруп тунжурадык.

Куштар куттук айткан гилас гїлї

Бул їйгє кыш алды менен кєчїп келдик. Короосу чакан. Бир бай 
тїп гилас менен чай розасынын эки тїп бадалы єсєт. Чоў кєчєдєн 
кыйла ичкериде, эки кулач келген тар короосу бар їйїбїздї бал-
дарыбыз «Аралча» деп атап алышты. Жазында биздин кичинекей 
«Аралчада» эў биринчи гилас гїлдєдї.

Гилас їч кїндє гїл ачат экен. Биринчи кїнї гїл чанактары жары-
лып, учу агара баштады. Экинчи кїнї гїл ачып, бирок желекчелери 
толук жазыла албай турду. Їчїнчї кїнї таў заардан бизди куш-
тардын тїркїн обон-їн менен шаттуу сайраганы ойготту. Айванга 
чыксам, гилас бадырак ата текши гїлдєп калыптыр.

Шагы кєрїнбєй аппак гїлгє оронгон бай тїп гилас короону ак 
булуттай чїмкєп турду. Аны узакка тиктесеў «Аралчабыз» кайда-
дыр каалгып жылып бараткансыйт. Гиластын гїлдєрїнє сонурка-
ганымдан да ушул ажайып маалды чымчыктардын туюп-сезип, той 
тїшкєндєй чогулуп, кубулжута шаттанып сайрашканы мага зор 
жаўылык болду. Дарактын биринчи гїл ачканын майрамдашкан 
куштардын сулуулукка куштарлыгы, сезимталдыгы таў калтырды.

– Гилас канча кїндє гїлдєдї? – деп кечинде жети жашар уулум-
дан сурадым.

Ал да байкап жїргєн экен:
–Эки кїндє, – деди.
– Жок, їч кїндє. Їчїнчї кїнї эрте менен куштар сїйїнчїлєштї 

го бизге?
– Ошол кїнї кїндїзї аарылар да кє-єп учуп келишти, – деди 

уулум.
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Ошентип гиластын гїлдєшї, жалбырак байлашы, мємє тїйїшї 
биздин їй-бїлє їчїн єтє кызыкдар окуялардан болду. Ал эми чай ро-
залары гїлдєгєндє кыпкызыл єрттєй алоолоп, жыпар жыты короого 
батпай буркурап турду. Ага кумарыбыз кангандан кийин дубалды 
тїптєп эгилген хризантема, астра гїлдєрїнїн єсїп чыгышын кїнїгє 
аўдып калдык. 

Биздин «Аралчага» жаз ушинтип келдик.

Кадыр тїн кечи

Кайсыл бир жылы Орозо айттын алды кара-дарыялык ичкилик 
кыргыздардын кадыр тїн тосуу аземине туш болгон жайым бар. 
Анда эрте жаз белем, кар аралашкан жамгыр жерди эзип чаба жаап 
турган. Коўшу аялдар чогулушуп кадыр тїн тосуп жатышкан їйгє 
бутубузга жабышкан чакса баткакты сїйрєп, мїрїбїздєн ылдый 
суу шорголотуп, иўирде келгенбиз. От улуу жагылган печканын 
ысык табына уядай мемиреген бєлмєгє кирерибиз менен сырттагы 
жамгырдын «чылп-чылп» эткен кєўїлсїз дабышы да унуткарыла 
тїшкєн. Бизден кийин да:

–Салоом алейкум!
–Кадыр кеч болсун!
–Тїнїўєр кушубак болсун, кармаганыўар алтын болсун, – дешип 

колдорун боооруна ала кирип жатышты аялдар.
Бирден мейман табак колтуктарында. Ысык бойдон думбаланып 

оролуп келинген кєк самса, чїчпара, манты, оромо, каттама, чак-
чак, боорсок сыяктуу тїр-тїр даам жайылган дасторконго батпай 
чыкты. Улуулата олтургандардын кєўїлї дасторкон берекесине 
тойгондой каниет менен имере карап коюшуп, сыпайы созулушат.

Ушул тїнї уккан-кєргєндєрїмдєн орозо маалында асмандан аппак 
нур болуп тїшїїчї кут жєнїндє сєздєр мага айрыкча таасир калтырды. 
Айтканга караганда, кудай сїйгєн пендесине жиберїїчї кутту кармап 
алган адамга байлык, дєєлєт келет экен. Сєздєн сєзгє уланып:

– Кут карматпай качат турбайбы, – деп калды айсары тїс аял.
– Ооба, жєн эле колго кармалбайт. Ак оромол менен баса калып: 

«Аксарыбашыл ача туяктан бирди айттым» – деп ийиш керек, болбосо 
кут учуп кетет. Ошол оромолго оролгон бойдон ачпай сандыкка салып 
койсо алтын болуп калат, – деди карылык мєгдєтїп койгон байбиче эне.

Бул ємїрдє кєрбєгєнї калбаган карысы да, ойноок кыялдары 
токтоло элек жаш кыз-келиндер да ээленген сезимге албырышып 
олтурушту. Алардын ар бири бїгїн тїнї жакшылап ыклас кылса ала-
канына кут конооруна ишенип, ой-санаасында байый тїшкєнсїйт.

Баарына жаккан бул баян кызый-кызый тїгєнгїдєй эмес. Токто-
нуп эле калган Надира жеўемдин сєзї єкїнїчтїї чыкты:
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– Быйыл орозонун башында эки апта свет жок болбодубу. Чырак 
кїйгїзїп алып саарлык ичип олтургам. Ичип бїтїп, эми дуба кы-
лайын десем эле эшиктен кєз уялдырган аппак шоола кирип келди. 
Їйдїн ичи свет кїйгєндєй жарык боло тїштї. Курган жаным машине 
келген окшойт деп жїгїрїп айванга чыгыпмын. Эч нерсенин дайыны 
жок. Бакка чейин басып бардым. Нары карап, берип карап, кайра 
їйгє кирсем баягы нур да жоголуптур.

– И-ий жеўе, таза кызык турбайсызбы! Башыўыздагы оромол 
менен эле баса калбайсызбы? – деп шыпшынып ийди жанымда ол-
турган кара тору келин. 

Аўгыча тєр жакта олтурган кемпирлердин бирєєсї сєздї жула 
качты:

 – Менин жаман чалым єгїнї тїнї келатса эле алды жагынан ап-
пак шоола кєрєт. Артымда келаткан машиненин жарыгы окшойт деп 
аўдоос албайт. Кайра бир паста эле баягы ак нур жок имиш, артын 
караса машине да кєрїнбєптїр. Алигиче арманда жїрєт.

– Илгери орозо маалында адамдар белдерине ак оромол курчанып 
даяр жїрїшчї эле, – деп байбиче.

– Тиги єйдєкї айылдагы Айти эжени билесиўерби?! Кечинде 
сєрїдє отурса эле бак тараптан жылт-жулт жарык чыгат имиш. «Кут 
турбайбы» – деп башынан оромолун жулуп алып баса калыптыр. 
Анан эле сууда жатам дейт. Кєрсє, бакты сугарган суу кєлмєчє болуп 
калган экен. Ошого айдын нуру чагылышып жылтылдаптыр. Аны 
Айти эжем бечара кут келген экен деп ойлобойбу.

Бул сєзгє аялдар черлери жазылгыча кєпкє кїлїштї. «Олдо, 
момундарым аа...» – дейм ичимден. Эрте жаздан кышка чейин жер 
тырмалашып, бїгїлгєн белдери жазылбаган, кара мээнетке чор 
болгон ушул чєлдїктєргє чындап эле асмандан кут тїшїп алтынга 
айланса кантишер эле? Пахта терип, тамеки їзїп, буудай оруп, 
тизесине чейин суу кечип жїрїп шалы єстїрїп,жилигинде майы 
калбай тарашадай какшып бїткєн, аптапка бышкан, бирок этеги 
узарып кетпеген момун элдин тиричилиги асмандан кут тїшмєк 
турсун, чакалап алтын тєгїлсє да єзгєртє албоочудай аяп кеттим.

Бирок ошол жаздан бери аппак нур болуп кездешїїчї кутту кээде 
єзїм да эўсеп жїрєм.

Жамгыр тоодон башталат

Ошто жаз апрелде толукшуп келбетине чыкса, Алайда май айын-
да ууз кєркї ачылып кулпурат. Айылдын ушул маалдагы ажарын 
кєргєн да, кєрбєгєн да арманда.
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 Май ортолотуп, эл жайлоого кєчєєр убакка туштап айылга ба-
рып келїїнї самап жїрдїм. Эўсесен тїшїўдєн да кетпей коёт экен. 
Туулуп-єскєн жерим Мурдашты сагынганда бийик зоодон серпинди 
тамчылары кїмїштєй шыўгырап сапырылып агып тїшїїчї булак 
кирип калат тїшїмє.

Ошол булак їйїбїздїн артындагы чокулары асман челген бийик 
тоонун коосунда ташты жарып атырылып чыгып, аркан бою бийик-
тен тєгїлїп тїшєт. Бала шаркыратма деген аты бар. Булактын тунук-
тугун, муздактыгын кєрєм десеўиз ушул жерден кєрїўїз. Шоокуму 
айылды термеп турат.Булактан бир арык суу їйїбїздїн багын аралап 
єтєт. Айылга келгенибизде анын кїмїштєй шыўгыраган доошу 
бизге тїгєнгїс эрмек. Жалбыз ширелип єскєн жашыл булаўдуу 
жээгинде олтуруп булак їнїн кумарланып тыўшагандан, айылдын 
жашыл боёгуна оўойлук менен їйїр алалбоочу кєздєрїбїз тойбой 
тиктегенден тажабайбыз.

Бул жолу айылда жааган жазгы жамгырдын сулуулугун ачтым 
єзїмє. Нєшєрлїї жаан адегенде агарып тоодон башталды. Кыл 
миздїї чокуларын жєє туман чалгандай кєшєгєлєп туруп, анан 
акырын-акырындап єрєєнгє жылып тїштї. Жазгы нєшєрдїн жа-
лама аска-зоокаларды, кєк бетегелїї жашыл тєрдї, дарактарды, 
їйлєрдї, їй алдындагы бакты, кєк майса шиберди жууп-чайып, 
ар бирин кайталангыс боёкко боёп, айылга сабалап кирип келгени 
єзїнчє кооз кубулуш, табигаттын кайталангыс спектакли болду. 
Чаўкоосу канган жерден жашаў чєптїн, тоо гїлдєрїнїн жыты уруп, 
жаш жалбырактардын жуулган бетинде тунуктугу менен кєз арбаган 
тамчылар мєлтїлдєйт.

 Шатыраган жамгырдын доошуна кошула Бала шаркыратманын 
гїї-шаа тїшкєн айбаты кїчєдї. 

Нєшєр сээлдей электе эле асмандын бир чети кєпкєк болуп 
тїрїлїп, кїндїн таптаза нурлары жабалактап, жамгыр менен атаан-
дашкандай, жапжашыл табигатка жармашты.

Бул тїш єўдїї ажайып сулуулукту келерки жазга чейин жїрєгїмє 
тумардай катып койдум.

Он беши жарык ай

Адам шаарга келгенине жыйырма жылдан ашкандан кийин гана 
їйлїї болду. Жеген-ичкенден кысып жїрїп жыйнаган акчасы шаар 
четиндеги кєчєнїн дєўсєє жеринде жайгашкан, эскилиги жетип, 
кулаганы калган жапыз тамды сатып алууга зорго жетти. Короосу 
да тар экен. Ушул їйгє жетїїгє жарым ємїрїн сарптаса, эми эскини 
эптеп, оўдоп-тїзєєгє калган ємїрїн короторун али биле элек.
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 Жаўы їйгє тїн ичинде уурданып кєчїп келишти. Бир машине 
толор-толбос жїгїнєн уялышты коўшуларынан. Балдары эр жет-
кичекти батирден батирге кєчїп жїрїшсє кайдан дїнїйє жыйнаш-
сын. Бирок бул тїн анын ємїрїндєгї эў унутулгус тїндєрдїн бири 
эле. Таўга маал короодогу жалгыз тїп даракта тїнєшкєн паранда-
лар чукуранып їн сала баштаганда ойгонуп кетип,«єз їйїў, єлєў 
тєшєгїндє» уктоонун жыргалына балкыды. Агарып келаткан жайкы 
таў да анын бул бактысына теў ортоктош болгонсуп ажайып сулуу 
эле. Кєєдєн толгон кубанычынан уйкусу чайыттай ачылып, сыртка 
чыкты. Аны жашоонун дагы бир кїтїїсїз белеги кїтїп туруптур. 

Дєўсєєдє деп иренжиген їйїнїн айваны кїн чыгышты карап, 
алыстан мунарланган Папан тоолору даана кєрїнїп турат экен. 
Ошол тоолордун їстїнєн агарган шоола караўгылыкты сїрїп, жер 
жарый баштады. Кїн чыга элек, бирок асмандын чыгыш тарабы 
кызгылтым нурга чайылган. Ал тоонун їстїнєн буга чейин кєрбєгєн 
керемет булуттарды кєрдї. Ачык асманда эки чоў їзїк булут гана 
кїндїн чыгышын утурлагансып жарданып турушат.Алардын кїн 
тараптагы тїрмєгї кочкул кызыл тїскє боёлуп, ал эми їстї жагы 
капкара болуп уюлгуйт. Агарып келаткан асманда кызыл, кара 
булуттар алоолоп єрттєнїп жатышкансыйт. Бул ажайып кубулуш 
сырдуу белгидей жїрєк опкоолжутат. 

Таўкы уйкудагы шаар тыптынч, таза жана серїїн аба сезимди 
єрєпкїтєт. Кїн кєп кїттїрбєй эле жарк этип тоо чокусуна конду. 
Алтын тїс жаркыраган нурлары шаардын кєп кабаттуу їйлєрїн, 
дарактарды єпкїлєдї.Эми ал бардыгына бирдей нур чачкан кадимки 
кїн эле. Бирок кїндїн тєрєлгєн маалын кєргєн ажайып таў адамдын 
эси-кєєнїнєн кетпей калды. Ушуга чейин турмуш аны камчылап эле 
келаткан. Жараткандын тїгєнгїс сыноолоруна кайышып, каржал-
ган абалында ага ыроологон бул белегине чексиз ыраазы. 

Адам эми кїндїн тєрєлїшїнє ашык болду. Кєзїнє уйку жукпай 
таў ата электе турат. Жашоонун ырахаттуу мїнєттєрїн тартуулаган 
кїндїн чыгышын дегдеп кїтєт. Алоо кызгылтым аруу шоола менен 
таўкы серїїн таза аба желкеден ныгыра баскан кєп жылдык жїгїн 
жеўилдетип,ой-сезимдерин балкытат, кїч-кубат бергенсийт. Ошол 
кїндєн тартып турмуш ага оў кєзїн салып, иши да жїрїшє баштады.
Кээ бир кїндєрї асман бетин булут каптап, кїн жїзїн тосуп калса ал 
да кошо бїркєлєт. Жїрєгїн кусалык ээлейт.Кечке талмоорсуп жїрєт. 
Кїндїн кєзї тазаланып чыккан кїнї ага жашоо да жарый тїшєт.

Адамдын бул бактысы узакка созулган жок. Короолору танап-
таш коўшусу жаз алды менен бир кабат эски тамын бузуп, ордун 
азаўгыраган ак сарай курууга киришти. Їйдїн дубалы бат эле 
єйдєлєй баштады. Адамдын коргонуна жанаша салынган ак сарай 

Турмуштун асма бактары
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бийиктеген сайын кїн чыгыш кєрїнбєй, адамдын заманасын тары-
тат. Эми ал кїн чыкканын кєрмєк турсун кеў асмандын жарымын 
далдаалап калган їйдїн кум шыбак дубалын тиктєєгє аргасыз. 
Їйдєн чыкса эле кєздєрї артын салган бийик їйдїн боз дубалына 
урунат. Тоолорду, асманды, бак-дарактарды, кїн чыгышты тосуп 
калган їй анын ой-сезимин да кысып, аба жетпей буулугат.

 Баарыдан да коўшусунун сєзї чучугуна жетип, жїрєгїн сыз-
датты. «Кїндї тосуп калдыў го?» – десе: «Їйїмдїн артына кїн, 
булуттун сїрєтїн тартып берем. Ошону тиктей бересиў», –дейт 
мыскылдуу. (Ой, тобо, кєп узабай кокустуктан каза болуп, кїндї 
єзї да кєрбєй калды. Кїч-кубаты ашкан гїлгїн курактагы жигит 
эле.) Бирок наркы дїйнєгє ак сарайын алып кете алган жок. Курган 
ордунда калды.Бала-чакасына да буюрбады. Аялы кїйєєгє чыгып, 
їйдї сатып, кєчїп кетти.

Адам ага сїйїнгєн да, табалаган да жок. Ал їчїн кїндїн чыгы-
шын кєрбєй калуу ачуу бактысыздык эле. Жашоосун кєрктєп ту-
руучу ырахаттуу мїнєттєрдєн кол жууп калганына жїрєгї тїтєйт. 
Жараткан аны кайсы кїнєєсї їчїн ушинтип жазалаганына аў-таў. 

Ошондон баштап адам таўды куштарланып тоспой калды Кїн 
чыккан тарапты тиктесе кум шыбак боз дубалды кєрїп зээни кейийт. 
Жаздын жышаанасы башталганча маанайы чєгїп жїрдї. Маалы 
келгенде каары катуу кыш да артка чегинип, кїн жылып баратат. 

Короосундагы тоўголок эрип, ала-шалбырт башталганда ал дагы 
бир кереметке туш болду. Дубал тїбїндєгї борпоў топуракты жарып 
чєп чыгыптыр. Кар эрип бїтє электе эле жер бетине чыгууга ашык-
кан чєптїн башы найзадай тикирейип учтуу экен. Али тоўголок 
топуракты жарып чыккан єсїмдїктї кєрїї ага чоў жаўылык болду. 

Буга чейин жазында єсїп чыккан чєптєрдї кєрбєй жїрдї беле. 
Бирок аларды жер бети жашылдана баштаганда гана байкоочу. А бул 
жолу єз їйїнїн короосунда быйылкы жылдын жаўылыгын биринчи 
болуп кєрїп жатат. Ал бир-эки тал сабак ымыркай єсїмдїккє жаналы 
калбай кубанды. Эгер талаа бетин бербей жайнап турса мынчалык таа-
сирленмек эместир. Єз короосунда сербейип єсїп чыккан бир-эки тїп 
гїл ага єтє кымбат эле. Жашоонун кубанычы тїгєнгїс тура деп ойлоду. 
Жараткан аны жакында бир ырахаттан айырса, минтип башка ыра-
хатты берип жатат. Жакшылыктардан їмїт їзбє деген сабагы окшойт. 
Бул кубанычы анын кирдеп жїргєн жїрєгїн тазартып, кєўїлїнє канат 
байлады. Ушул бактылуу сезимдин деми менен ал кайрадан жашоонун 
агымына аралашып, турмуштагы єз жолун улады.

РАБИЯ
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Тынчтыкбек 
НУРМАНБеТОв

Таш-Кємїр шаарында 
1953-жылы туулган. Кыр-
гыз Улуттук университе-
тин 1976-жылы аяктаган. 
«Ленинчил жаш», «Муга-
лимдер газетасында» бєлїм 
башчы, 1987-жылдан бери 
«Кырчын» (мурдагы «Жаш 
Ленинчи») журналынын 
башкы редактору. Кыргыз 
Республикасынын мада-
ниятына эмгек сиўирген 
ишмер.  «Мекен мээри» 
(1985), «Эл деми» (1990), 
«Таш-Кємїр табы» (2002), 
«Азаптын элїїнчї ыры» 
(2009) ыр китептеринин 
автору. Кыргызстан Жур-
налисттер жана Жазуучу-
лар союзунун (1988) мїчєсї.

И. Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинин ардактуу 
профессору.

Журнал акындын 60 
жылдыгы  менен куттук-
тайт.

Поэзия

АÇАÏÒÛÍ ÛÐÛ

Аïа
Кєкїрєгїў келет апа жыттагым
Кєздєрїмдє мелт-калт толо кусалык.
Мээр тєгїп бооруўа кыспадыў,
Не жазыгым, томсорткондой мынчалык?

Кайдан билем, ким кїнєєлїї экенин?
Бар болгону эки жашта экемин.
Менин оор тагдырыма ушундай,
Себепкери єзїў, же атам экенин.

Эс тарткандан эўсеп апа кїнїгє,
Эч кимге айтпай тарта берем убайым.
Ичим тїтєйт чок тїшкєндєй жїлїнгє
Ичтен сызып кымырылып муўайым.

Атам болсо жєнї жок кагып-силкет
Єчї бардай уу сєзгє ууктуруп.
Буурчак-буурчак кєздєн жаш тегеренет
Энеў сенин... дегенин угуп туруп.

Эне жытын эўсеп жїрїп жетилдим
Энеси бар эркелерге басынып.
Кєргєн кїнї курсун тирїї жетимдин
Кєрїнгєнгє «суук тумшук» атыгып.

Кээде менин кайра келет тєрєлгїм
Кєкїрєктєн кетирем деп муўумду.
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Эми кайда экинчи ирет тєрєлїї
Эми апаке, эркелеткин уулумду.

Мен кусамын мээримине эненин
Ємїрїмдє мындай болбос єкїнїч.
Ойлой-ойлой кейип кетет зээним
Оо! Энелер менде мындай єтїнїч:

Наристелер тїк калбасын энеден
Там-туў басып, тили чыккан жаўыдан.
Бала эмеспи, бїткєн ысык денеден
Бала эмеспи, бїткєн жїрєк канынан.

Жашоо кызык
Єттї баштан: єксїї менен кайгыруу,
Кїтїлбєгєн, мєгдїрєткєн айрылуу.
Кїдєр їзбєй жашоо керек экенин
Бир сездирген кїндєр болот кайрымдуу.

Башка тїшсє баарын чыдап кєтєрїп,
Эрте-кечпи кайрымына ишенем.
Бак болсо да, шор болсо да кайылмын
Теўир жазган, Теўир берген бешенем.

Жер кєтєрбєс, суу арытпас кайгы жок
Санаа тартып, сабыркасам айбы жок.
Жерге, сууга батпай турган кез болот
Андай кезде кєз ирмемдик кайгы жок.

Канча кыйын, канча оор болсо да
А баары бир жашоо кызык жарыкта.
Тарткан АЗАП татым тузу тагдырдын
Эл алдында жыгылбасам айыпка.

Сїйїнїч
Чечекейим чеч жарылып сїйїнгєм,
Кїндєй жарк деп бїркєє кабак тїйїлгєн.
Кубанганмын кызга ата болгонго,
Кубат алып «ыўаалаган» їнїўдєн.

www.bizdin.kg



77Ырлар

Жалгыз кызым каалагандай эркелеп, 
жашырып не, єстїў ырас эркерээк.
Ызаланып тєкпєсїн деп кєз жашын,
Каалаганыў алып бердим єнтєлєп.

Колун кармап кеткен жоксуў бирєєнїн,
Кїйїмї жок болгонуўа кїйємїн.
Жыйырма бешке толгонуўа толгонуп,
Тапса деймин тїбєлїктїї тїгєйїн.

Билем кызым, ызакор, чапчаўдыгыў,
Эч бир жазбай апаўды тарткандыгыў.
Жаакташып тирмиўдеп мени менен,
Кыз адебин унутуп «капкандыгыў».

Атырылган адатты кимден алдыў?
Ишке барбай: «Ишке» – деп кайда бардыў?
Ичип, шишип бєйрєгїў ооруганча,
Ичкиликке акчаны кимден алдыў?

Сїйїнгєнїм эртерээк эми билдим, 
Жолоюна тїштїў сен деги кимдин?
Доо кетирип тегиўе делдектебей,
Кыз адебин аздектеп сактай билгин.

Медер тутуп
Майданда курман болгон уулун кєксєп,
Кайышты кабыргасы чоў энемин.
Апкытын эски єтїктїн улам кєктєп,
Орушту кайрак данын Тегененин.

Чекеден мончок-мончок терин сїртїп,
Чак тїштє саратанга далы кїйїп.
Сол баштап, сол башынан кайра тїшїп,
Тынчу эмес, кайраттанып жеўин тїрїп.

Буркурап кєздєн жашын тєгє берчї,
Бїк тїшїп сарсанаага чєгє берчї.
Апарык манжалары чекем сылап,
Мени эле медер тутуп єбє берчї.
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Эш болдум, эрмек болдум карыганда,
Кайгысын теў бєлїштїм кайгырганда.
Уулунан мен калыпмын туяк болуп,
Кєўїлїн жубатарга сагынганда.

Шатырап жамгыр тєкчї, жамгыр тєкчї
Асманды кара булут чулгап текши,
Аба їп дымыгууда жайдын кечи.
Нымтырап жаай албай їшкїрїнєт,
Буулугуп кыйналгандай дарттан эски.

Жымжырттык кулак-мурун кесилгендей,
Жїрєгїм алып учат эсиргендей.
Дилдеги жакшы ырларды тєгє албай,
Толгонуп басып жїрєм уйкум келбей.

Шатырап жамгыр тєкчї, жамгыр тєкчї, 
саргарып жашыл белдин єўї єчтї.
Аптапка жан эгилген талаа кїйїп,
Тїнєрїп баба дыйкан кєєнї чєктї.

Шатырап жамгыр тєкчї, жамгыр тєкчї.

* * *

Он жетимде махабатка чалдыгып.
Оттой жанган кєздєрїўдєн айбыгып.
Окуп, жаттап Омокемдин ырларын,
Ырысбайдын ырын ырдап кардыгып.

Кїлгїн чактан єксїсєм да сїйїїдєн,
Жан эмесмин махабаттан тїўїлгєн.
Кызды кєрсєм жарк дей тїшєт кабагым,
Саган окшоп жарашыктуу кийинген.

Кулдук урам махабаттын кїчїнє,
Кубат берген, демєєр берген кишиге.
Кудуретке миў мертебе ыракмат,
Таттырганга сїйїї балын кичине.
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Аÿл
Бириўден калып кєўїлїм,
Бириўе турам арбалып.
Бириўе сайып ємїрїм,
Бириўе калдым алданып.

Азапты бириў тарттырып,
Агарттыў кара чачымды.
А бириў дилим тазартып,
Кєтєрїп койдуў баркымды.

Бириўе болсом кадырсыз,
Бириўе суудай керекмин.
Бириўе кыйбас жанкїйєр,
Бириўе кїйбєс мересмин.

Жан сыр
Алтыным, маўдайымдан сыладыў да,
Акырын мындай дедиў кулагыма:
«Ар дайым бактылуу бол,
Анан да кєпкє жаша.
Сен эми мындан ары,
Болосуў эми мага,
Ардагым, арманым да.
Эртеўден кош айтышып,
Кетебиз эки жакка.
Дагы айтам кєпкє жаша,
Кечигип табыштырган,
Таарынбайм тагдырыма.
Кантейин кайда болбо,
Кадыркеч, эстеп жїргїн,
Єкїнбєйм сїйгєнїмє,
Сїйїї не эми билдим...»

Ырлар

www.bizdin.kg



80

агай

Мен Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун филология 
факультетин аяктаган соў Ноокаттын Жаўы-Базар айылындагы 
жаўы ачылган Ломоносов атындагы орто мектепте иштеп калдым. 
Кыргыз тили жана адабияты мугалимимин. Макала-сакала жазганга 
студент чактан бир аз бышып калгам. Дымак кїч. Анан мектеп-
тин турмушу таасир эттиби, же шаарды эўсєєбї, айтор, «Адабият 
сабагы: ал жєнїндє ой толгоо» деген макала жазып, «Мугалимдер 
газетасына» салып жибердим. Кєп єтпєй макаланын чыпчыргасы 
коробой бир бет болуп чыгып калды. Анда гезиттердин бети азыр-
кыдай эмес, андан эки эсе чоў болор эле. Бир кїнї аспирантурага 
тапшырсамбы деп Фрунзеге келип калдым. Ошондо мени гезиттин 
баш редакторуна – Жунай Мавляновго киргизишти. Абдан майин 
сїйлєгєн, адамды кылдат баамдап, єзїнє тартып алган киши экен, 
аркы-беркини сїйлєп жатып, менин бир макаламдагы дурус, буруш 
жактарды айтты. 

Айылга барып їстєккє-босток макалаларды жазып, «Класс же-
текчилик жеўил ишпи?» деген макалам талкуу жаратып, ар кайсыл 
жактан пикирлер жазылып, Жунай агай башкарган «Мугалимдер 
газетасы» аркылуу мугалимдерге таанылып кеттим.

Ошонун акыбетинен 1985-жылы Кыргыз педагогика институтуна 
илимий кызматкер болуп иштеп калдым. «Мугалимдер газетасы» 
жайгашкан Дзержинскийдеги эки кабат имаратта чогуубуз, агай 
менен кєрїшїп калабыз. Жумушка шашпайыраак келип, кызмат-
тык «Волгасынан» жай тїшїп, балдагына таянып, тепкичтен чыгып, 
бир азга токтоп, ал жерде тургандар менен ал-жай сурашып алчу. 

Жунай Мавляновдун 
90 жылдыгына

Абдыкерим 
МУРАТОв
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Бир кїнї кандай иштеп, кайда жашап жатканыма, айлыгыма чейин 
кызыгып калды. Келинчегиме иш таппай атканымды, шаарда кат-
тообуз жок экендигин, батирде турарымды айтсам, ойлонуп туруп, 
Кыргыз совет энциклопедиясынын баш редакторунун орун басары 
Кїмєн Рысалиевге чалды, ушундай-ушундай деп тїшїндїрїп, 
жардам кыл деди. Ошентип аялым иштеп калды. Адамга мамиле, 
камкордук деген ушул экен, абдан ыраазы болдум...

Жунай Мавлянов башкы редактор болгон кезде «Мугалимдер газе-
тасынын» зоболосу єзгєчє зор болчу, ага чейин да, андан кийин да бул 
газета ал деўгээлге жетпеди, себеби агай министрликтин коллегия 
мїчєсї болуп, газетага чыккан сын материалдарды териштирїїгє, 
пикирлер менен эсептешїїгє чоў чиновниктерди мажбур кылчу. 
Ал киши мектепти, мугалимди ичтен билген, алар їчїн кїйїп 
турган киши болгон. Єзїнїн дилине ушунчалык жакын беле, 
В.А.Сухомлинскийдин «Балама кат» деген педагогикалык поэмасын 
кыргызча которуп, которгондо да павлыштык директорду сопсонун 
кыргызча сїйлєтїп, мугалимдердин сїйїктїї, дилдеш чыгармасына 
айландырган.

Ж.Мавлянов Жаўы-Жол, азыркы Аксы районунда жарык дїйнєгє 
келген. Анын туулган айылы Кош-Дєбє деп аталат, анын ичинен 
Иренжит, бир жагынан кол созсоў Бозбу тоолорго жеткидей болгону 
менен, экинчи жагы єзбектердин пахтазарлуу, бак-шактуу талаала-
рына улашып кетет. Андыктан ал бала чакта азык алган булактар 
да чєл-талаа маданияты менен тоолук маданияттын бирдей катышы 
болгон. 1923-жылы 23-октябрда туулган Ж.Мавлянов бала чагын 
оор кїндєрдє – тап кїрєшїнїн їрєй учурган кезеўдеринде єткєрдї. 
Андыктан жаш чагынан балалыгы калып, жетилген адамдай єстї.

Ал учурда билимдїї адам аз, даяр кадрлар жок, балдарды окутуу 
да кыйын, бирок ошого карабай Жалал-Абаддагы педагогикалык 
окуу жайына кирет да, экинчи курска барганда кийин єзїнїн «Кай-
рымсыз жылдар» аттуу ємїр баяндык чыгармасында жазгандай 
окууларын токтоттуруп, студенттерди жер-жерлерине майданга 
кеткен жоокер мугалимдердин ордун толтурууга жиберет. Тагдыр 
ошентип 1941-жылы ошол кездеги Караван районундагы Авлетим 
атындагы мектепке айдап барат. Анан єз айылына Иренжитке кото-
рулат. Анда мектептер бирин-серин, мыктылары да жети жылдык, 
жетини бїткєндєр чоў турмушка аттанат. Мугалимдердин кєбїнє 
брон берип, аскерден калтырса да, эмнегедир Ж.Мавляновду 1942-
жылы аскерге чакыртып, 1944-жылга чейин Улуу Ата Мекендик 
согушка катышып, оор жаракат алып, журтуна кайтып келет да, 
мугалимдигин улантат. 
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Арада практик мугалим 1950-жылы Жалал-Абад мугалимдер ин-
ститутун, 1952-жылы КМУнун сырттан окуу бєлїмїн бїтїрєт. Адат-
та, мектепте иштеген киши балдар менен болуп, сабакка даярданып, 
там аркасын, мал-салын карап жїрїп, чыгармачылыкка кирише 
албайт, бирок майданчы жаш мугалим ыр жазып жїрєт, ал ырла-
ры «Жїрєк» (1960), «Аркыт гїлдєрї» (1961), «Мєл булак» (1963) 
деген аттар менен єзїнчє жыйнак болуп чыгат. 1961–1963-жыл-
дары Москвадагы М.Горький атындагы бїткїл дїйнєлїк адабият 
институтунун жогорку курсунда окуйт. Бул курстун угуучусу болуу 
аны кесипкєй жазуучу катары бышырды, бир максатка багыттады. 
1963–1966-жылдарда райондун борбору Каравандагы жатак мек-
тептин директору болуп, республикага даўкы чыккан агартуучуга 
айлантты. Ошол эле кезде мектеп турмушун, мугалимдердин жана 
окуучулардын кулк-мїнєзїн алар менен аралаш жїрїп їйрєндї, 
мектепке партиялык жетекчиликтин терс жагын да, оў жагын да 
кєрдї.

Ошол кезде жазылып, анын ысымын жалпы калкка прозаик ка-
тары тааныткан «Бекиш, сага эмне болду?» (1964), «Кїтїї» (1966), 
«Менин кїндєлїгїм» (1967) аттуу аўгемелер жана повесттер жый-
нактары улуттук адабиятка єз башынан єткєн оор турмушту реалдуу 
чагылдырган, жашоонун кєп тїрдїїлїгїн кєп тїрдїї боёктор менен 
тарта билген, окуяларды жайма-жай сїрєттєп келип, алардан адеп-
тик баа чыгарган жазуучу келгендигин тастыктады. 

Таў каларлык окуя – анын айылдык мектептен тїздєн-тїз эле 
Кыргызстандын Жазуучулар союзуна катчы болуп келиши эле. 
Ал кезде Жазуучулар союзу деген мамлекеттин, мамлекет деген ал 
кезде компартия, ошол кїчтїї машинанын идеологиялык саясатын 
жїргїзїп турган бирден бир бакубат орган болсо, экинчи жагы анын 
мїчєлєрї ар кимиси єзїнчє бек, єзїнчє бий, бир арыкка батпаган 
сел сыяктуу бир уюмга баш ийбеген кыйындар эле. Ж.Мавлянов 
ошондой абройлуу жана чуулгандуу уюмга келип, акыл-эси, сабыр-
дуулугу, токтоолугу менен жазуучумун деп асманда жїргєндєрдї 
жерге тїшїрїп сїйлєшє билди. Беш жыл, 1966–1971-жылдарда 
Жазуучулар союзунда жетекчилердин бири катары жакшы иштеп 
берди. Бул уюмду жетектегендердин кєбї жаманатты болуп кетсе, 
бул киши тїздїгї менен, чыгармачылыкты тїшїнє билген сезим-
талдыгы менен акыры бир шайлоо мєєнєтїн бїтїрїп кадыр-баркы 
менен «Мугалимдер газетасына» башкы редактор болуп кетти. Идео-
логиялык фронттун дагы бир Жазуучулар союзунун кем калбаган 
бул тармагында 1988-жылга дейре он жети жыл иштеп берди.

1956-жылы жазылган «Нан» аўгемеси кийин орусча которулуп, 
1967-жылы ошол кездеги дїйнєдєгї абройлуу жана кєп нускалуу 
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журналдардын бири деп эсептелген «Огонек» журналынын сый-
лыгына татыктуу болгон жана бул аўгеме бир нече чет тилдерине 
которулган, азыркы учурда мектеп программасына киргизилген 
(журналдын ушул санында бул аўгеме менен таанышасыздар – 
редакция).

Жазуучунун чыгармачылыгында гана эмес, жалпы кыргыз ада-
биятында зор утуктуу чыгарма «Ачык асман» романы болду. Анын 
биринчи китеби 1968-жылы, толугу менен 1971-жылы чыкты. 
Романда согуш кезиндеги айыл турмушун сїрєттєйт, чыгармада 
ошол кездеги кыйынчылыктарда, тоскоолдуктарда бийик адамдык 
сапатын сактап тура билген, ак ниет, жєнєкєй мугалим Сапардын 
їлгїлїї образын жаратат. Анын тегерегиндеги Сармат, Жолчубай, 
Ысман сыяктуу мугалимдердин образдары башкы каармандын 
айланасына топтоштурулган. Сапар жандїйнєсїнїн пакизалыгы, 
адамдык сапаттарынын жогорулугу менен советтик кезде далай 
окурмандарга идеал болгон, аларды мекенчилдикке, єз кесибин 
сїйє билїїгє, жєнєкєйлїккє, адамгерчиликке, иштермандыкка 
їгїттєгєн. 

Сапардын сабактары – турмуштун сабактары, тынчтыкка, абийир-
ге чакыруунун сабактары эле. Сапардын їнї, жїрїш-турушу Жунай 
Мавляновдун єзїнїн їнї, жїрїш-турушу болгон.

70-жылдарда жазуучунун «Ожидание» (1971), «Чистое небо» 
(1975) деген китептери Москвадан «Советский писатель» басмасынан 
чоў нускаларда жарык кєрїп, адамдагы абийир, ынсап, ыйман те-
масын кєтєргєн жана аларды улуттук каармандардын призмасынан 
єткєргєн кыргыз жазуучусунун атын ал кездеги жалпы союздук деп 
аталган окурмандарга жеткирди.

Жазуучу такай жазуу їстєлїндє отуруп, єзїнїн турмуштан топ-
тогон тажрыйбасын кара сєзгє тїшїрє берди, єзгєчє анын айыл-
даштары туруктуу каармандарына айланды. «Нан» (1973, 1977),  
«Турмуш» (1979), «Жаўы таў» (1980), «Эне» (1983), «Мен жана 
айылдаштарым» (1985), «Тандалмалар» (1987) аттуу прозалык 
китептери окурмандардын колуна тийди. Ж.Мавлянов мемуардык 
адабиятта да бараандуу салым коюлуп, 1998-жылы «Эсте калган 
элестер», 1994-жылы «Кайрымсыз жылдар» аттуу даректїї баян-
дарын чыгарды. Аларда дээрлик жарым кылымдан ашык убактагы 
кыргыз айылдарынын жана ошол айылдан чыккан зыялылардын 
басып єткєн татаал жолун кєрїїгє болот. Келечектеги тарыхты, 
этномаданиятты изилдєєчїлєр їчїн бул эмгектер баалуу материал 
катары улутка кызмат кылары бышык.

Жазуучунун тазалыгын, тїздїгїн, кадыр-баркынын жогорулугун 
ушундан билиўиз, ардактуу эс алууга жеткен жылдарда да Жазуу-
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чулар союзу бєлїнїп-жарылып, ыйкы-тыйкы боло берген кезде, ал 
кишини чуулуу уюмду тыйып бериўиз деп алып келдик, аталык 
милдетин колдон келишинче аркалап берди, сєєгї бєтєн жерде 
калган накта мекенчил уул Исхак Раззаковдун керээзин аткарууга 
кам кєрїп, мамлекет жетекчилерине тїшїндїрїп жїрїп, маркум-
дун сєєгїн Ала-Тоосуна алып келтирїїгє салым кошту. 1990-жылы 
Оштогу этникалык кагылышта Бакайча акыл айтып, эгиз элди 
ынтымакка чакырды. Бул болсо Кыргыз Эл жазуучусунун жазуучу 
катары гана эмес атуул катары да абийиринин бийиктиги эле. 

Ал кишини баарыбыз «агай» дечїбїз, президент да, министр 
да, академиктер да, профессорлор да, мугалимдер да, окуучулар 
да «агай» дешчї. Сєздїн чыныгы маанисинде жалпы улуттун 
«АГАЙЫ» эле.

Капысынан автокырсыкка кабылып, Кичи Мекен жолунда 2003-
жылы бул дїйнє менен кош айтышкан агайдын артында кийинки 
муунга Улуу Сєздєрї калды...

Жунай МАвЛЯНОв

нан

(Аўгеме)

Мындан їч-тєрт кїн илгери Жаныбек, жаўы таамил алма багынын 
бир четинде чычкан кулагындай бариктерин эртели-кеч жїргєн желге 
жалмалатып турчу жалгыз тїп талдын кєзїнє карабай, эки тїз када-
сын кыйган болучу. Кабыгын аарчып таштаганга тез кургаса керек, 
кечинде жакшылап чыўдалган эки кетменди аларга аштап кийгизди 
да, бїгїн кїн али нурлуу жїзїн ааламга кєрсєтє элек маалда, биринин 
артынан экинчисин удаа тамдын тєбєсїнє ыргытты.

Жан жыгачы кїнгє кїйїп, эскиси жеткен шатыга бут койгон-
до майланбаган арабанын кїпчєгїндєй андан «кыйч-кыйч» эткен 
жагымсыз добуш чыгып турду. Белгилїї Бозбунун зааркы жели...

Эрте менен кечинде ал тараптан соккон сыдырымга жылаўач 
кєкїрєк тосуп, ооз ачып туруу єзїнчє ырахат!

Тамдын тєбєсїнє чыгары менен ушул желге кабылган Жаныбек-
тин бою сергелеў тарта, жеўи каруусуна чейин тїрїлгєн колдорун 
капталына єйдє кєтєрє берди эле, учууга камынган илегилектей 
далдая тїштї.

Тїн ичинде алыстан кєрїнгєн єрттїн алабындай мала кызыл 
тартып тыктана баштаган кїн чыгыш тарапка саамга тиктеп турду 
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да, ал маўдай жагы терге маўарланган чий калпагын кайруусунан 
кармап, пешенесин кєздєй басып койду.

Мына, ал отуз тєрт жылдан бери ємїр кечирип келаткан жер 
– Жайылма айылы. Алакандын отунда жайлашкандай анын бїт 
турпаты азыр мунун кєз алдында.

Бир канаты тээтиги єзбектин бак-дарактуу кыштагынан тар-
тып, береги Бозбу тоосунун этегине чейин созулган бул кыштактын 
айлана-тегереги кєл бетиндей тегиз. Этектеш толкундардай жерге 
ыкшала ыргалган буудай массивинин арасынан атылып чыккан тор-
гойлор заматта асман бооруна асыла калат да, канаттарын дирилдете 
алда немелерди кїїгє сала безеленет... Їй жанындагы кол арыкта 
суу шылдырт... шылдырт...

Кетмен сабына жєлєнгєн Жаныбек кыштагына кєз чаптырды. 
Эки тарабына окшош жаўы їйлєргє толуп келаткан мобереки тїптїз 
жол «Жаўы-Кєчє» деп аталат. Анын кєз жоосун алып жаткан ушул 
кєчєнїн боюндагы жаўы їйлєр. Баксыз короо жок. Айрым їй ээлери 
колдоруна бак бычагын кармап, дарактагы бейпайда єскєн шак-
бутакты торой кесип жїрсє, дагы бирєєлєр короо ичине эгилген 
пал-пал пияз, сабиздеринин жєєгїнє суу жылжытуу менен алек. 
Жаш балдар болсо, чїрмєктїї челек алышып, короо ичиндеги жыпар 
чачкан гїлдєргє «жамгыр жаадырып» жїрїшєт.

Жумушка кеткенге чейин їй тиричилигин бїткєрїп коюуга 
кєнгєн колхозчу калк эрте турат эмеспи. Бїгїн таў заардан там ба-
шында турган Жаныбектин кєзїнє биринчи болуп Карабай урунду. 
Чєп чапкандарга жєнєсє керек, ал эки жагын аўдабай сопол куйрук 
карагерин капталга  катуу теминип баратат. Аны карап туруп, Жа-
ныбек эмнегедир бырс этип кїлїп алды. 

Ал азыр суктана тиктеп турган «Жаўы-Кєчєнїн» бар четинде 
єўчєй жаштардын арасындагы мойсотуп кишидей, кєзгє комсоо 
кєрїнгєн їй ушунуку – Карабай акеники. Аны уруштан бир жыл 
мурун тургузган эле. Ал кезде Карабай аке райондогу бакандай 
чоўдордун бири. Ошондой болсо да, акыры єз кыштагына келерине 
кєзї жеткен белем, ушул їйдї тургузган болучу. Учурунда кимдер 
ага суктанбады дейсиў. «Бу дїйнєгє устун болуп калбагандан кийин, 
жарым кїн болсо да, Карабайдыкындай їйдє жашаганга не жетсин! 
Асты такта, шыбы фанер, туш-тарабы терезе... ичи-тышы аппак. 
Кирген кишинин баари ачылат. Їй болбосоў коё кал. Колунан иш 
келбесе да, Карабайдын зайыбынын  ырысы бар неме экен».

Карабайдын ушул їйї бїткєндє анын какондосуна барып келген 
кїнкї таўдана  айткан апасынын бул сєзї азыр анын кулагында угул-
гансыды. Бардык нерсеге оор салмактуу карап, башканын жакшы 
нерсесине кєз артканды жаман кєргєн, тармал сакал атасы ошондогу 
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кемпиринин тигинтип, шилекей чууртканын этибарга албай, єз оюн 
билдиип гана тим болгон эле: «Ээ, кемпир, антип суктанганыўы 
кой бирєєнїн мїлкїнє. Катындыгыўа барат экенсиў  да. Башканын 
жаўы кєйнєгїн кєрсєўєр да силердин тукум туталанып кетмей 
адатыўар бар. Эмне, Карабай алтын сарай куруп койду дейсиўби. 
Бир їй да. Акча болсо, жаўгалда шорпо», – дейт єзбек туугандар. 
Аныў сыўары андагы акча болсо, мен мындан он эки эсе артык їй 
тургузууга акылым жетип турат. Эўкеми кесип турган эле акча. 
Колхоз ушинтип эле туруп алат дейсиўби жарды болуп? Бизге да 
кезек келер. Ошондо бул Карабай менен мелдешип кєрєрбїз. Мына, 
кудайга шїгїр, їч чїрпєбїз да биринин артынан бири ишке жарап 
келатат. Бизге жомоктогудай алтын сарайды ушулар салып берет, 
кемпир, кеп чыдап кїтїштє».

Энеси менен атасынын бул сєзїн ошондо угуп турган алардын 
кенже уулу ушул Жаныбек карып бараткан тигилердин алдында 
кандай карызы бар экендигин анда биринчи жолу ойлободу беле.

Бїбїш эне эле дейсиўби? Чакырылбаса деле, Карабайдын бул їйїн 
кєрїш їчїн дасторконуна эки нан болсо да ороп алып, єрїлїктєбєгєн 
катын бул айылда калбаган чыгар. Їйлєрїнє кайтып келгенден 
кийин алардын єз эрлерине сес кєрсєткєнїн коё кал. Дасторконду 
ашкана жакка ыргытып жиберип: «Сызда туулуп, сызда жатып 
єлєт экенбиз да. Сат, уйду. Жетпесе, тиги эки эчкини кошо сат. Кара 
катык аш ичсек да, жарыгыраак їйдє олтуруп ичеличи, тирїїлєй 
кєргє камалбай. Очокко от жаксаў, мурдуўан башка жериў жылы-
баса. Сандалга отурсаў, бутуў ысыйт да, мурдуў какшайт. Ушул да 
турмушпу?» – деп, болбогон жерден буркан-шаркан тїшкєн ичи 
тар аялдарын кїйєєлєрї араў жоошуткандыгы тууралуу Жаныбек 
кєп уккан.

«Карабайдыкындай їй салыш їчїн оболу Карабай болуш керек. 
Андай болуш керек дегеним, ошондой райондун бир жак тизгинин 
єз колуна кармаган чоў болуш керек, эси жок. Алган айлыгы канча 
экенин билесиўби? Биздин жарым жыл иштеп тапканыбызды ал 
бир айда алат имиш. Андан башка чоўдордун элден канча аларын 
ким билсин. Биз эмнебизге там салабыз? Макул, уйду саталы. Ага 
кошуп эчкини деле пулдайлы. Ошол эле жетип калат дейсиўби? 
Жыгачыўа, дубалыўа жетсин дейли. Шифер деген неменин канча 
турарын билесиўби? Аны магазинден таппайсыў. Колдон алган буюм 
ар убак кымбат. А макул, ага деле жетсин дейли. Уста акысына эм-
нени беребиз? Кєп оолукпа, катын. Ар нерсенин єз убактысы бар. 
Колхозго да доор келер. Азыркыдай жыл маалына иштесеў, бирок 
эмгегиўе алганыў тамагыўан артпаса, анан Карабайдыкындай їй са-
лыш тууралуу ойлогонубуз чекилик болоор, тєшєккє жараша эле бут 
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сунганыбыз эле жакшы. Жалгыз уйдан, же эки эчкиден ажыраганда, 
кышында кар жеп, жайында жамгыр суусун ичип олтурабызбы?» – 
деген камбыл эркектер.

Койчу, ошол жылы Карабайдын їйїнїн арзавасы жыл маалына со-
зулду. Согуштун алааматы гана элдин кєз артканын тыйып, кєўїлїн 
єлїм менен ємїр маўдай-тескей тура калган жакка буруп кетти.

Мындан он беш жыл мурун айтылган элдин сєздєрїн мойнуна 
алып, бїгїн Карабай ошол «даўазалуу їйїнєн» аттанып чыкканда 
Жаныбектин бырс кїлгєн себеби ошол.

Бир кезде ошентип, Карабайдын бул їйїнє сугун арткандар азыр 
анын жанынан кїлїп єтїшчї болду. Кимди шылдыўдамак эле? Ка-
рабайдыбы? Жалгыз аны гана эмес, єздєрїн кошо шылдыўдашып 
жатпайбы. Тиги Батыш Европаны колуна мылтык кармап, жєє 
басып чыккан элдин тагдырын  коргоочу кыргыз жигиттери да да-
лайларды кєрїп кайтпадыбы. Карабайдын їйїн адегенде шылдыўга 
айландыргандар да ошолор болду.

«Ушул їйдїн эмнесин аваз кылдык экен, ошондо. Пайдубалын 
кара. Жерди ойбой-нетпей эле кирпич коё берген тура, кайран неме. 
Азыр кєрчї, жайлоонун шїїдїрїмїн аралап мал издеген кишинин 
чапан этегиндей нымданганы нымданган. Ичине киргендер болсо, 
ышка карайып эски талдын кабыгындай дал-далынан кеткен фанер-
лерин, такыр жуулбагандыктан, жерге айланып калган тактайын 
кєрїшєт да: «Байкуш Карабай далай жыл чоў болуп жїрдї эле, шып 
менен тактайды эч болбосо жыл аралатып майлатып койгонду бил-
ген эмес экен да. Зайыбычы – зайыбы. Тактанын їстїндє жатканды 
билген киши, аны жууп-тазалаганды эмне їчїн їйрєнїп албады 
экен?» – деп, анын єзїн жана їйїн аяп, сєз кылышат.

Азыр колхоздо тоют бригадасын башкарып жїргєн Карабай 
акенин теўтуштары кєп. Алар жїздєшє калган сайын ага шылкым 
аралаш азил ташташат: «Каке, їйїўї тезирээк оўдобосоў, тїбїндє 
каласыў го. Баягы жылкыдай  жер каарына алып, бир силкип койчу 
болсо, тїбїнєн заги кетпеген немеў туруштук бере албас».  

Карабай буурул мурутун кулагын кєздєй баш бармак менен 
сєємєйдїн арасында чыйрата кармап, андай азилге терикчї эмес, 
кайра шакабага єзї кошулуп: «Мен бул айылга жаўы типтеги їйдї 
биринчи болуп тургузгам. Эми элдин эў акырында курайын деп чеч-
тим. Башкармага да менин їйїм тизменин этек жагында боло берсин 
десем кїлдї. «Коёндун териси жарым жылга чарыкка чыдаптыр» 
–  дейт, дагы бир жылга урабас. Уулум армиядан кайтаар жылы ки-
ришем. Дагы бир жылдан кийин анын мєєнєтї бїтмєк. Кїлбєгїлє, 
досторум, менин їйїмє. Силердин ата-энеўердин бир кезде шиле-
кейин чуурта суктандырган їй ушул. Ар нерсе єз учурунда кооз. 
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Убакыттын жылышы менен сулуулук да жашы єткєн кишидей кєз 
кумарын кандырбай калат. Кєрєм, силердин азыр макталып жаткан 
їйїўєрдї дагы, он беш-жыйырма жылдан кийин. Шаарларда газ 
менен ичи ысыган, єзїндє мончосу бар, ысык, муздак суусу їзїлбєй 
аккан їйлєр пайда болуп атыптыр. Газет окуйсуўарбы деги? Мына, 
ошол їйлєр бул айылга келгенде силердин кєзїўєргє алтын сарай 
болуп кєрїнгєн мобереки їйїўєр менин бул їйїмїн кейпин кийип 
калаары жєнїндє ойлодуўарбы?» – дечї теўтуштарынын ичиндеги 
жаштарына шылдыўдуу карап.

Кетмендин сабын бооруна такап, бїгїн єзїнїн кєз алдындагы 
кыймылга келген кыштагына суктана тиктеп турган Жаныбектин 
оюн анчага дейре алагды кылган Карабай  акенин карааны їзїлє 
бергенде гана анын їйї тууралуу ою токтоду.

Жаныбек тогуз жылдан бери ушул колхоздун тамеки бригадасын 
башкарат. Айылды аралап бригадирлерден бєлєк ким жїрєт? Бирок 
кыштагынын кєркїн бїгїнкїдєй суктанып караган эмес.

Кийинки жети-сегиз жылдан бери нугу ачылган арыктан аккан 
суудай айылына кирип берекеге а да эли менен кошо маашыр. Ант-
пегендечи! Кыйынчылыктын, талаш-тартыштын баары жетишпеген-
диктен тура. Эл башкаргандарды суук тумшук кылып, калкы менен 
аларды ачуу-аразга алып барган да турмуштун ошол єўгїл-дєўгїлї 
эмеспи. Колхозчулар эмгегине тонналап эгин, тутамдап акча алган-
дан бери маўдайы жарылып, паанайы жарык. Кайсы їйгє кирбегин 
– дасторкон толо нан, дєбєлєнгєн мємє-чємє, їй жаўылаган киши. 
Короосуна кирсеў бут алдыў шибер, тєбєўдє саябан. Баксыз короону 
кєрбєйсїз. Жаныбекти колхозчулары «чуруш маўдай» дешчї. Ал 
аты деле азыр калып кетти. Анын да азыр маўдайындагы тырышы 
жазылып, кїлкїсї кєбєйїп калган кез.

Їй куруунун максаты февралдын башында жылдык жыйын-
тыкка карата єткєрїлгєн чогулуштан кайтып келген кїнї болгон. 
Дасторкондун четинде олтуруп, Жаныбек, жеўеси Айсалкын болуп, 
бул їй-бїлєнїн єткєн жыл ичинде тапкан кирешеси дагы бир сыйра 
эсептелип чыккан болучу: їч миўден ашык акча, тєрт тоннага жакын 
эгин. Чекене киреше эмес да!

Кеч кїздє буларга келип кошулган Жеўишбекти эсептебегенде 
бул їч кишинин гана иштеп тапканы. Жаныбек аялы менен, жеўеси 
Айсалкын – їчєєнїкї.

– Менин сыйлыкка бїгїн алган алтын саатым буга кошулбасын, 
– деп кїлдї Айсалкын. – Аны эчак эле сандыкка салып койгомун. 
Жеўишим їйлєнгєндє колуктусунун колуна тагамын.

Баарынан тємєн жагына олтуруп, буларга чай сунуп жаткан 
Жеўишбек апасынын бул сєзїн укканда кулагына чейин кызарып, 
башын эўкейтип, желкесин кашынды.
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– Жок, жеўе, саатыўызды кирешеге кошконум жок. Ансыз деле 
жетет экен жаўы їй тургузууга. Анча-мынча даярдап койгон куру-
луш материалыбыз деги бар, – деп Жаныбек жадырап койгон.    

Эки кїндєн кийин колхоздогу курулуш бригадасы кезек боюнча 
булардын їйїнє келмек. Ошондуктан, Жаныбек менен Жеўишбек 
бїгїн эски їйдї бузуш їчїн жумушка барбай калышкан. 

Жеўишбектин тамдын тєбєсїнє чыга келиши тигинин жанагы 
желеленген оюн їзїп койду. 

Жеўишбек – Жаныбектин улуу агасы Сарымсактан калган жал-
гыз туяк. Майкечен ал там башында мизи єйдє карап жаткан экин-
чи кетменди ала койду да, кїнгє кїйгєн билек булчуўдары тїйїлє 
калып, ары-бери тултуўдады. Кєєнєргєн кара кепкасынын алдынан 
кєрїнгєн жазы маўдайы, коёндукундай бакыракай кєздєрї, оў ка-
шын жаап уюлгуган тармал коюу чачы куду атасыныкындай. Анын 
кебетесине алдыртан тиктеп турган Жаныбектин кєз алдына агасы 
Сарымсактын элеси тартыла берди... 

Жеўишбек армиядан кїздє кайтып келди. Азыр колхоздо ошол 
жактан їйрєнїп келген кесиби боюнча монтёр болуп иштеп жїрєт. 
Онунчу классты бїткєндєн кийин армияга чакырылгандар кайткан 
соў кєпчїлїгї окууга, же шаарга жумушка орношуп кетишкен. 

– Муну деле ошентет го, азыркы жаштар ата-эненин, ага-
туугандын тилин алчу беле, – деп анын армиядан келер тушун 
болжол менен билишкен жакындары салкын мамиле кылышканы 
ырас. Жок, Жеўишбек антпеди. 

– Эми, окууга кетерсиў, Жеўиш? – деп апасынын сынап берген 
суроосуна:  

– Жок, апа, силердей колхозчу эле болоюн деп турам. Атам кол-
хозчу, апам колхозчу экенсиўер. Мен да колхозчу болууну чечтим. 
Баарыбыз эле шаарды кєздєй кете берсек, колхоздо ким калат? Ке-
рек деп тапса, окууга колхоз єзї деле жиберет. Иши кылып окууга 
барсам да, колхоз аркылуу барам, апа, – деп тигилердин санаасын 
тындырып койгон. 

Атасына окшоп, оор басырык сїйлєп, сабырдуу жїргєнїнєн апасы 
менен агасы андан їмїттїї.

Жеўиш колуна кетменди алары менен «бери бас» дегенсип, Жа-
ныбек їйдїн бир четин кєздєй кадам шилтеди. 

Далистин тушуна барып, арык колдорунун тарамыштарын 
тїйїлтє, кетменин тєбєсїнє кєтєрдї да чаппастан Жаныбек кайра 
жерге койду. Эмне їчїн? Анын маўдай териси жыйрыла тїштї, 
кырдач мурдунун таноолору кериле берди. Ким билет, балким, 
ичинде ата-энесинин ємїрї єтїп, агалары тєрєлгєн бул їй азыр 
жаш балапандардын уясындай ыйык кєрїнїп, бузууга дити барбай 
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жаткандыр. Мындай болушу да ыктымал. Баягы жылы бир актив 
чыкма жигит атасынын эски имаратын бузганда, Жаныбектин апасы 
кыйын нааразы болгон: 

– Ботом атасынын жайын бузат деген кандай шумдук? Ата 
жайын байлуканага айландырып таштап, жаўы їйїндє мамыр-
жумур жашаганын кєрїп турабыз го. Арбак ыраазы болмоюн, 
тирїї жан жарыбайт. Атасынын колу менен курулган жайды 
бузганы – арбактарды безиткени. 

Балким, аны ыргылжыў кылып турган апасынын ушул сєзїдїр. 
Андай болсо, кийинки беш-алты жылдан бери жыл сайын бул кыш-
такта он беш-жыйырмадан эски жайлар кулап, ордуна їстї шифер, 
тунуке же черепица менен жабылып, пайдубалы жарым метрче це-
ментке отургузулган, кош терезелїї їйлєр курулуп эле жатпайбы? 
Жаныбек жеўеси Айсалкын экєє да ошондой їй тургузууну кєптєн 
бери дегдеп жїрїшпєдї беле? Антпегенде бїлє кєбєйїп да баратат. 
Эки їй, бир далис кимисине калкалагыч болсун? 

Бети-башын жалмалап єтїп жаткан зааркы желден ичиркенген-
дей Жаныбек далысын куушура бир жыйрылып алды да, таўданган 
мїнєздє єзїнє карап турган Жеўишбекти кєрє коюп, уялып кетти 
кєрїнєт, ошол замат кетмендин сабына колдору ороло тїштї. 

Ємїргє ємїр кошомун деп, мунарыктана кєз учуна араў урунган 
горизонттун тээ береги четинен, ааламга кїлє карап шаша чыккан 
кїндїн нурлары менен Жаныбек тєбєсїнє бийик кєтєргєн кетмендин 
пеши кездеше калды окшойт, айнекке кїзгї тоскондой ал жарк эте 
берди. Соўунан лакыйган кетменден ыргытылган топурак тамдын 
арт жагына барып кїп этти да, чаў-тозоўу оболоп жєнєдї. 

Жеўишбектин кетмени да ушул кєрїнїштї кайталап жатты. 
Тїшкє дейре бир їйдїн тєбєсїн тизеден келген кара чирик саман 
аралаш топурактан экєє араў арытышты. Экинчисинин їстїн жа-
рымдаган кезде, Жаныбек кууш маўдайынан мончоктогон терди 
жеўи менен шыпыра аарчынып, анан тамеки тутантты. Топурактан 
арыган торсундун бирине кєчїк басып, экинчисине узун буттарын 
тирей отура кетти да, жаак этин капшыра папиросун соро баштады. 
Кебетеси ишке берилип кетип, ага кумары аша тїшкєнбї, кайра-
кайра тартып, оозунан, мурдунан кєгїш тїтїн булатып жатты. Бул 
дем алыштан пайдаланып Жеўишбек шатыны кайчылдата, суусун 
ичип келейин деп тємєн тїшїп кеткен. 

Дароо эле катуу кагазына жете тїшкєн папироско чырт эттире 
тиш арасынан тїкїргєн Жаныбек аны бут арасынан ылдый чер-
тип жиберди. Єзї эмнегедир, жаш балачасынан анын кайда барып 
тїшєрїнє кєз салды. Їстїн жука топурак каптаган тегерек нерсенин 
їстїнє барып бир тийгенде гана папиростун кїлгє айланган жагы 
їзїлїп кетти. 

Жунай МАВЛЯНОВ
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– Тегерек нерсе эмне болду. Кичинебизде апам бизге аш куюп берчї 
кара аяк эмеспи? Аякка окшобойт. Те тамдын тєбєсїнєн тїшкєн 
кесектин калдырканы бекен?..

Кандайдыр бир сезим Жаныбектин жїрєгїн жанып єттї: 
– Нан!.. Баягы нан!..
Муунган кишидей анын добушу каргылданып чыкты. Додолонгон 

топурактын їстїнє тик секирген Жаныбек алигини кош колдоп ала 
койду да, бетиндеги топуракты їйлєп жиберип, бооруна кысты. Чын 
эле нан экен!..

– Муну Айсалкын жеўем кантип унутуп койду? Бул їйдїн какыр-
чикирин єзї баш болуп жыйнаштырбады беле? Кантип нанды уну-
туп калды? Же: «Ырымдалганы менен не пайда берди, андан кєрє 
топурак алдында тапталып калганы артык эмеспи» – деп атайлап 
таштады бекен? Андай болууга тийиш эмес эле. Далай жылдан бери 
ушул їйдїн шыбында ак калтага илинип турчу бу нанды бапестеп, 
бетин жєргємїштїн желесине бастырбай, маўар байлатпай  апам 
єлгєндєн бери сактап келаткан єзї эмес беле?

Жаныбек азыр бооруна кысып турган нандын четинен їч жери 
кетилген. Анын экєє улуу агаларынын тиши тийген жер. Їчїнчїсї 
– єзїнїкї. 

Бу нанды Бїбїш апа єзї жаап, єз колу менен биринчи жолу тун 
баласы Сарымсак кан майданга жєнєп жатканда ат жалына сунган: 

– Четинен тиштеп кой, балам! Ылайым туз-насибиў єз їйїўєн 
буюрсун!

Ушул тилек менен экинчи уулу Асылбекти, кийинчерээк Жаны-
бегин атказган. Жок, эненин тилегениндей болбой калды. Ал тилек 
кылгандай Сарымсак менен Асылбек кайрылып келип, эне колу 
сунган алиги нандан тиштебей калышты. Урушка жетпей кенже 
баласы Жаныбек гана кайрылып, бул їйдєн кайра даам татты, бирок 
аны эне кєрбєй калды. Жеўиш жылы тєрт жыл бою тиктеген анын 
кєзї тїбєлїккє жумулган болучу. 

Агалары менен энесинин ал эстелиги бут астында тепселип кал-
ганын кєргєн Жаныбектин каўырыгы тїтєй тїштї: апасынын, 
уялаштарынын жыты ушул нанда сакталып калгандай аны бетине 
кармап жыттай берди эле, кєз жашы чаўдуу жїзїнєн тємєн кєздєй 
из салды. Ушул кезде нары жактан суу ичип чыккан Жеўишбек 
агасынын тиги абалын кєрїп селт этти...

Эки жарым айдан кийин ак калтага салынган нан жаўы їйдїн 
шыбынан кайра орун алды... 

1956

Нан
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«Арча – 2013» конкурсуна

ДАНИЯР

жан

(Эсселер)

– Жан деген тїбєлїк! Кой, ыйлаба, айланайын! Кайрат кыл! – 
деди. Карасам, катарымда Сатылган молдо баратыптыр. Менин 
баятан бери мєгдєп ыйлаганымды кєрїп, Сатылган молдо колумдан 
аяр кармай:

– Жан деген тїбєлїк! – деди, кайра кайталап, жерди тиктей оор 
улутунуп. Кєздєн жашым кєл-шал болуп тєгїлїп, асман кулагандай 
боло тїштї ошол мїнєттєрдє. Кыштын кыраан чилдеси болчу. Бир 
топ кїндєн бери тийбеген кїн ошондо тийип, асман чайыттай ачык 
болгону менен менин асманым кулап турган. Турмуштун бороону 
тула-боюмду каптап, жандїйнєм алгачкы ирет аўтарылгандай бол-
гон эле анда.  

– Жан деген тїбєлїк! Ой, болду дейм! Кайрат кыл! – деди, Сатыл-
ган молдо їнїн бийик чыгарып. Мен ыйымды токтоттум. Калыў эл-
дин астында  їн-сєзї жок табыт кєтєрїп бараттык. А табытта мындан 
туптуура он сегиз жыл илгери омурткасы сыздап, жанымды ааламга 
аман алып келген апам  жансыз жаткан эле. Жана апамды соўку 
ирет тиктегенде бир топ жылдан бери жанын сыздаткан дарттан 
улам эми гана жаны жай алгандай, жїзї нурданып… Жїзїн тиктеп 
атып кудайдан дейбизби, же белгисиз бир кїчтєн дейбизби, айтор, 
бир керемет пайда боло калып, азыр кайрадан апама жан киргизип 
жиберсечи – деп, єзєгїм єрттєнгєн…

 Андан бери дагы он сегиз жыл жылып єттї. Он сегиз жылда тур-
муштан кєп эле кагылдым-согулдум дегендей. Дїйнємє дїрбєлєў 
тїшїп, жаным кїйгєн учурларда апамдын элесине жалбарамын… 
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Турмуштун єрїн кєздєй кєчтїн артында, кєптїн катарында кара 
жандын камын кєрїп келатам!

* * *

–  Ой, деги жаныў жай алабы? – деп, урушаар эле таэнем бала чакта 
бир орунда туралбай, ары-бери ойдолоп чуркаганымда. Ошенткен 
таэнем жыл айланбай:  

– Єх-х, жаным, ай! Ала турган болсоў, жанымды кєп кыйнабай 
алчы! – деди, Жаратканга жалынып. Кызымдын алдында кетсем де-
ген тилегин таш каап, єзєгї єрттєнгєн таэнем соўку кїндєрї чийдей 
болуп арыктап кеткен эле. Таэнемдин ажал менен арбашып жаткан 
акыркы мїнєттєрїн кєргєндє,  кєз кєрбєгєн жактарга безип кетким 
келчї. Жаратканга эртели-кеч жалынган таэнемдин «жаны їзїлдї» 
деген суук кабарды уккан кїнї, шаарыбыздагы  Батыш автобекети-
нин кєпїрєсїнєн єтїп, кєпкє дейре тунжурап суу боюнда жалгыз 
олтурдум. Ааламда ошол саам таптакыр жалгыз калгандай болдум. 
Ушул эки аялзаты теў мен їчїн адамдардан башкача жаралган, 
мээримдїї, єзгєчє жандардан эле. Жаным чындап жалгыздыкты 
кєксєдї ошондо. Араўжан жаралган мени асыраган таэнем тїн 
уйкусун бєлїп, качан мен мектеп босогосун аттаарда гана єз апама 
тапшырган болчу.

– Єє-х, жаным! – дедим, ошондо турмуштун соккусуна туруштук 
берейин деп бере албай, їстїмє экинчи ирет кулаган асманды кєтєрє 
албай энтигип...

* * *

– Жан соога! – деди, кєзї алайган неме жаны оозуна кептелип.
– Мен сага канча жолу айтам! Эмне мени алдайсыў, ыя! Акчамды 

їстєгї менен кошуп бїгїн берем дебедиў беле, ыя? Эми дагы канча 
жолу келем! – деди, булчуўу буржуйган неме ыркыйып араўжан 
жїргєн бою пас адамды алкымдан алып.

– Бир жумада! – деди, деми кыстыгып, эриндери титиреген шордуу.
– Айтып коёюн, эртеў таппасаў, жаныўды сууруп алам! Уктуўбу! 

– деди, бука моюн, буура сан неме кєзїн аўтарып.
Ошол акчасы жанына аралжы болоор бекен? Албетте, жок...

Жан
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* * *

– Бу турмуш жаныма жаман батты! – деди, биринчиси жаны кейип, 
кєзїнєн жашын агыза. 

– Кейибечи! Эптеп кудайдын бир жакшылыгы болуп калар – деди, 
экинчиси курбусунун маанайын кєтєрїїгє аракет жасап.

– Жок, эми мага кудайдын да жардамы тийбей калды окшойт!? 
– деди, жаны кашайган биринчиси. Кесир ооздугунан жаны жапа 
чегип жатса керек...

* * *

– Ой, тїйїнчєгїўдї тїйїп алып кайда жєнєдїў?
– Мамайдын кєрїнє! Бу шаарыўа темселеп бекер келипмин. Кет-

тим айылга! Тойдум шаарыўа!
– Э, кокуй, сабыр кыл!  
– Ээ, курбум, кєп сїйлєбєчї, суранам. Жаным кїйїп турат! Сен 

да менден єткєн шордуу экенсиў да. Андан кєрє жїрї айылга, чогуу 
кетели. Жашым элїїдєн эўкейди. Баягы кїнї балдарым окуйм-
чокуйм деп мени опузалап. Єє-х, келе тамекиўден бирди! Айылга 
барып, кара жанымды карч урсам да, эптеп єз жанымды багармын...

* * *

– Кара жаным, как жїрєгїм! Тим эле жанымды сууруп берем го 
сен їчїн! – деди, жигит айжамалы келишкен кыздын алдына чєк 
тїшє калып.

– Кээде сенин жалынып-жалбарганыўды укканда, чын эле корго-
шундай кєлкїлдєп эрип кетем! А, кээде...– деди, кыз алдында чєк 
тїшїп олтурган жигиттин кєздєрїнє їўїлїп. 

– А кээде эмне?
– А кээде ишенбей кетем. Мурунку жигитим да так ушунтип 

жалынып-жалбарчу. Ал азыр башкага жанын садага чаап, жалынып-
жалбарып жїрсє керек!? – деди, кыз жерди тиктей.

– Ушу мага кантип ишенбейсиў, ыя? Кєрдїў го, сен їчїн кандай 
гана азаптарды тартып атам! – деди, жигит кыздын олоў чачынан 
сылай. Анан кыздын жыпар жыттанган чачынан искеп:

– Оо-х! Жыпар жытыў мурдумду жарат да! Сен їчїн жаным кур-
ман! – деди, демигип.

– Болду, эми! Эл кєрсє кантет? Жєн дейм! – деди, кыз ары туштан 
келе жаткан бейтааныш бир бийкечти кєрє калып коомайлана. 

– Ишенбе! Жанын жеп атат! – деп чаўырды бейтааныш бийкеч, 
кызга карап. Ачуу чыккан їндєн жигит селт этип артын карады.

ДАНИЯР
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– Ой, жїзї кара! Ишенбе буга! Бул мага да мурда так ушинтип 
жалынып-жалбарчу. Жалынганда бар го, тим эле жанын кошо сууруп 
бергендей жалбарчу! – деди, бейтааныш кыз кєзїнєн заарын чачып...

* * *

– Кел, экєєбїз жан кыйышпас достордон бололу! – деди, жаўы 
таанышкандардын биринчиси уйпаланган чачын оўдоп-тїзєп, ста-
канды бекем кармай.

– Ой, кел! Сен да мага аябай жактыў дос! – деди, экинчиси шиле-
кейин чачыратып. 

– Сен шумдук колуў ачык, берешен турбайсыўбы, э? Азаматсыў, 
жигиттин гїлї деп сени айтат. Акыреттик дос болобуз! Жаны бирге 
дос болобуз! Неме, дагы бир бєтєлкєгє алыў келеби? – деди, бирин-
чиси кєздєрїн кыбыўдатып.

– Ой, бар менде акча! Бир эмес эки бєтєлкєгє жетет! Азыр карайынчы! 
Оо-й, ата-а! Акча калбай калыптыр, эй! – деп, тєш чєнтєгїн каккылады 
экинчиси.

– Эми дос! Жаныўды жебей эле айтчы? Бар да сенде акча?! Достон 
да акча аяйбы?

– Ой, калбай калган турбайбы? Чын! Калп айтсам жанымды жеп 
калайын! – деди, экинчиси бир орунда туралбай теўселип.

– Ой, билдим сенин дос экениўди! Дагы жан кыйышпас дос деп коё-
буз! Бир бєтєлкєлїк кадырым жок экен да, э? Жигит эмес экенсиў, 
эй! – деди, биринчиси колун шилтей.

– Ой, эмне эле баятан бери омуроолоп? Алдыгы сєзїўчї, менин 
жаныма жаман батып кетти! – деди, экинчиси тили булдуруктай... 

* * *

– Ой, мунуў ит жандуу экен, баарына туруштук берген! – деди, 
кожоюнунун айтканын ашыкча аткарам деген орун басары, жерде 
жаткан адамды ур-тепкиге алган жан-жєкєрлєрїнє карап. 

– Ой, ит оой! Бизге каршылык кєрсєткєнїн! – деди, сакалчан 
шыўга бойлуусу жулунуп.

– Болду, жатсын ушул жерде жабышып. Жарым жан немени 
єлтїрїп албайлы! Жїрї кеттик! – деди, демиккен орун басары чоў 
жумушту аткаргандай кєкїрєгїн кєтєрє басып шыпылдап.

– Ох, и-ий, жаным, ай! Акмактар! – деди, жер сїзїп жаткан шор-
дуу неме алсыз кыўылдап... 
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* * *

– Эптеп жанын багып жїрсє болду! – деди, энеси алыста жїргєн 
уулунан кабар алган соў жаналы калбай караанынан кагылып. 
Уулу алыска барып жан сактайм дегенинен аргасыз ага да кєнїп, 
бир їйдє жапжалгыз  тирилик кылып атканына жыл айланган эле. 
Анан барып элин ушинтип тентиткен эл башчыларынын кылык-
жоруктарына жаны кейип кєпкє олтурду. Табы айнып, денеси 
от-жалын болуп турган шордуу эне жїрєгї алда неден чочугандай, 
кєздєрїнєн аккан жашын жоолугунун учу менен аарчып болуп: 

– Є-єх! – деди, керебетке кыўайып.  – Жаным жер тартып турат! Ала 
турган жанымды уулум келгенден кийин алса экен! – деп, кїбїрєндї...

* * *

– Шордуу, кемпир! – деди, бейит башында турган адамдардын 
бири маркумга топурак салып атып, каўырыгы тїтєй. 

– Ооба десеў! Шордуу кемпир, жалгыз керелден-кечке жаны тын-
бай чалынан калган чарбакты чєп бастырбай гїлдєтїп! Анан калса 
баарына бирдей мамиле кылып, жаналы калбай амандашчу эле, бай-
куш! Жаткан жери жайлуу болсун! – деди, сакалы куудай абышка.

– Жанагы жалгыз уулун бекер алыска жиберип, жаўылган экен! 
Анысы дини буруу башка улуттун кызын алган го! Тилине тїк 
тїшїнбєйсїў, айланайын! Жїрбєйбї, каададан кабары жок! – деди, 
дагы бири шыбырай сїйлєп.

– Тирилик деп тырмалаўдап, жалгыз уулума ушул їйдї аман тап-
шырсам дечї эле! Эми уулу деле жанагы катыны менен ушул жерге 
турмак беле!? – деди, кара кєз айнекчен адам, ичигин оўдонуп кийип.

– Керелден-кечке жаны тынбай тырмалаўдаган шордуу кемпир-
дин эми жаны жай алды окшойт! – деди, дагы бири тамекисинин 
тїтїнїн бурулдатып.

– Ээ, эмнесин айтасыў? Баарыбыз ушинтип эле бир кїнї суналып 
жатып калат экенбиз! Аны тїшїнбєй жаман-жакшы айтышып! Кы-
зык эле жанбыз да! – деди, жашы элїїлєр чамасындагы ак топуну 
баса кийген бир адам.

– Жакшы адам эле! – дешти, бейит четиндеги бак тїбїндє кєлєкєлєп 
олтургандар да. Качан гана жабыла кыймылдаган жаш балдар 
кїрєктєрї менен топуракты жирей, заматта сєєктї кємїп бїтїшкєндє, 
бейит алдында турган уулу эми эсине келгендей «апалап» єкїрїп ийди. 

– Ой, ыйлаба! – деп, бакырды бири кемпирдин уулуна. 
– Эми ыйласаў да, табылбайт апаў! – деди, дагы бири. Качан гана 

молдо куранды кырааты менен окуп бїтїп маркумга багыштаганда, 
бардыгы жапырт алакан жая бата тартышып:

– Жаны жаннатта болсун! – дешти, жер тиктешип...

ДАНИЯР
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Калемсынак

Бир тоголок кар
Кайтар кезде сабак бїтїп мектептен,
Карды кармап турар элеў камынып.
Єтєр элем мен жаныўдан шашыла,
Жука жааган жаўы карга чалынып.

Кирер маалда коргонумдун ичине,
Уруп ийсеў бир тоголок кар менен.
Оттон кошуп тоголоктоп койгондой,
Оорубастан ысый тїшчї бар денем.

Эстебейсиў азыр мени сагынып,
Эрип кеткен карга окшотуп унуттуў.
Бир тоголок кар деп жїрсєм жаўылып,
Бир тоголок сїйїї менен урупсуў!..

Ûсык-Кєлїм
Тартуулап эргїї, жыргал, Ысык-Кєлїм,
Кошкондой болдуў ємїр ємїрїмє.
Жаныўдан чыккыс болуп калбас белем,
Жакканда бир уулуўдун кєўїлїнє.

Коштошуп кетеримде їйдїн ээси,
Колумду кысып айтты: «Келип тургун!» 
Тєрїндє Ысык-Кєлдїн ушулардай,
Тєрєлбєй калганыма кейип турдум.

Нурзина 
єМїРБАевА

1985-жылы Токтогул 
районундагы Кызыл-Туу 
айылында туулган. 

2008-жылы КМУнун 
филология факультетин 
бїткєн. Ырлары кїнїмдїк 
басма сєздєргє жарыяланып 
жїрєт.
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Сїйїї їчїн алалы!
Эриш-аркак жїргєн кїндєр биздеги,
Экрандан бир кєрїнгєн кинодой.
Кєздєрїўдїн сулуулугу курусун,
Кєтєрє албас кєўїлїмдї винодой.

Кантсем экен, мїнєзїмдї таарынчаак?
Кайдагы бир майрам їчїн чєккєнїн.
Болгон дїйнєм унутулуп баратат,
Бошоп улам вино куйган чєйчєгїм.

Кейий бербей окшошуна тагдырлар,
Келчи курбум, сїйїї їчїн алалы!
Гїл кєтєрїп келбегенге кор болбой,
Кїн кєтєрїп келчї жигит табалы!

Азыр да барамын сен жакка
Азыр да барамын сен жакка,
Аясаў жолумдан тороп кал.
Ээ бербес сезимим сезбесеў,
Эрки жок неме деп ойлоп кал.

Эрте жаз жытына мас болуп,
Келемин бир басып жїгїрїп.
Бат эле кыш бїтїп, жаз келип,
Бакыт ээ, єзї эле тирїїлїк!

Бат эле кыш бїтїп, жаз келип,
Бат эле бир жигит жактырдым.
Адашып эми араў жолуккан,
А балким, чын эле бактымсыў?!

Азыр да барамын сен жакка,
Аясаў жолумдан тороп кал.
Ээ бербес сезимим сезбесеў,
Эрки жок неме деп ойлоп кал...
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Бир арман...
Айылыў укмуш экен,
Ай тийген кечте келдим.
Сунуштап бир оюўду:
«Суранам кетпе», – дедиў.

Жымыўдайт ушул кїнгє,
Жылдыздар кїбє болуп.
Жаныўда калгым келди,
Жароокер бїлєў болуп.

Єўїм да, тїшїм эмес,
Єзїнчє жомок болуп.
Билемин, келгенимди
Бир кїнгє конок болуп.

Кєєнєрбєс сезимиўди,
Кєзїўдєн кєрїп турам.
Бир арман – экєєбїздї
Бир жол бар бєлїп турган.

Чакырат улуу 
тоолор...

Жїрєгїм уйгу-туйгу,
Жїрємїн келбей уйку.
Болду эми чыдай албайм,
Жаныўа азыр жетем,
Жашырбай тєкпєй-чачпай
Баарысын айтам дагы
Кєл бойлоп басып кетем.
Жок, жок, жок барбай калдым...
Кылымдар келе жаткан
Кыздардын намысына
Кетиргим келбей доону.
Керилип турган жээкте
Тиктеймин Ала-Тоону.
Былк этпес тоолор мени,
Чакырат бийиктикке,
Баамчыл боло кєр – деп,
Балдарды жигиттикке,
Кыздарды бийиктикке,
Чакырат улуу тоолор!

Жолдор
Жолдор, жолдор, ийри-буйру чубалган,
Тїгєнбєгєн улам жаўы куралган.
Жолдуката ой тїрмєгїн чубадым,
Канча адам єтпєдї деп бу жайдан.

Жакшы да єттї, жаман да єттї бул жолдон,
Арам да єттї, адал да єттї тїз бойдон.
А жол болсо, кїбє болуп баарына
Калып жатты, баягы эле жол бойдон.

Ушул жолдун учу кайда болду экен?
Ким узартып аны мынча чойду экен?
Адамдардын тирїїчїлїк сапарын,
Ким кыскартып жолдон їзїп койду экен?

Ырлар
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«Дивану лугаТ-аТ-
ТЇрк» киТебинен

Котормочудан: Махмуд Кашкарий 
«Дивану лугат ат-тїрк» китебин араб 
тилинде жазган, бирок єз учурундагы тїрк 
тилдеринин дээрлик бардыгын камтыганга 
аракеттенген.

Сєздїктїн негизги бєлїгї сегиз баптан 
турат, аларды Махмуд «ките» («китаб») 
деп атаган. «Дивандын» ичинде тїрк тилде-
ринен алынган 7500 сєз камтылган. Тїркчє 
сєздєр уўгусунун алиппелик ирети боюнча 
єз уяларында жайгаштырылып, астында 
алардын арабча котормосу берилген. Анда 
дагы сєздєрдїн жєн гана таржымалы кол-
донулбастан, ар бири кеўири тїшїндїрмє 
менен коштолгон. Тїшїндїрмєлєрдє 290го 
жакын макал-лакап бар. Сєздїктє ошондой 
эле кошоктор (марсийа), бир нече баатыр-
дык жана ашыктык ырлар келтирилген.

Тємєндє дал ошол ырлардын айрымдары-
нын адабий котормосу тартууланат.

  

«Арча – 2013» конкурсуна

Махмуд
КАшКАРИй 

(БАРСКАНИй)

(1029–1101)
Ысык-Кєлдєгї Барскан 

шаарында туулган. Харун 
(аль-Хасан) ибн Сулайман 
Бограхандын уулу, Хусейн 
ибн Мухаммаддын баласы. 
Атасы Барскан шаарын бий-
леген эмир болгон. 

Жашынан билим алып, 
Кашкардын Саджиа медресе-
синен окуган. 

1056-жылы Кашкар шаар 
бийлигине чоў атасы Мухам-
мад Бограхан келип, 15 айдан 
кийин бийлигин баласына 
єткєрїп берет. Кєп єтпєй 
экєє теў уу берип єлтїрїлїп, 
Махмуд Мавреннахрга, ан-
дан Багдадга качып барат. 
Тїрк элдеринин жашоосу, 
адат-салттары, жайгашуу-
су, табияты, айрыкча тили 
тууралуу китеп жазууга дил-
гирленип, 1075-жылы Багдад 
халифи Муктадирге «Тїрк 
тилинин сєздїгї» аттуу 
китебин белек кылат. 

1080-жылы Кашкарга 
кайтып келип, шаар жанын-
дагы Опал айылында 1101-
жылы каза болгон.
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 I. Баатырдык ырлар

Уйгурлар менен 
салгылашуу

Тїпєк орнотуп аттарга,
Уйгур менен таттарга  
Ууру, жапыз иттерге 
Куштар єўдїї учтук биз.
 
Жайкалды кызыл байрак, 
Чаўдады кара топурак, 
Жетип келди бизге ограк, 
Таймаштан улам кечиктик биз.

Ат куйругун тїйдїк биз,
Теўирди даўктап турдук биз,
Кууп жоого тийдик биз, 
Аттардын башын бурдук биз.  

Кеме ичине олтуруп,
Иле суусун кечтик биз.
Уйгур жакка жол буруп,
Мыўлак элге жеттик биз.

Деўиздей каптап актык биз, 
Шаарларын бїт бастык биз. 
Буркан їйїн жыктык биз,
Буркан їстїнє чычтык биз.

Тїндєп барып бастык биз,
Буктурмага алдык биз.
Айдарын кесип салдык биз,
Мыўлак эрин бычтык биз.     

Таттар менен салгылашуу

Келди мага бир тат,
Айттым ага: «Эми жат,
Этиўен сенин куш татат,
Талайт сени кузгун-бєрї.

Кєрїп неге качпадыў,
Ямар суусун аттабадыў.
Тапканыўды чачпадыў?
«Жем болдуў го, атаўдын кєрї!»

Анын шайын кетирдим, 
Бараар жерине жеткирдим. 
Єлїм отун ичирдим, 
Ичип болуп, бузулду єўї.

Басмылдар менен 
салгылашуу

Басмыл жоосу тизилди, 
Баары тегиз їйїлдї, 
Арслан жакка жоо жїрдї, 
Коркутуп башты тегеретет.

Тїрк экенин байкаганда, 
Айтаар эли ага анда: 
«Улуулук турат мунуўарда:
Далай башты алып кесет». 

* * *
Жерди каптап жоо келди.
Калыў кар тоодо караят.
Алп Ая андан качып берди,
Уят болуп, ал жашынат.

* * *
Беттеше калып, жаады ага 
коломсоктон октор майда,      
Айттым ага: «Жалбарсаў да 
болбойт сага эч бир пайда!

Неге мурун жалынбадыў, 
тапканыўды бердиў кайда?
Куралданып сен кїч алдыў, 
эми каныў агат сайда». 

«Дивану лугат-ат-тїрк» китебинен

www.bizdin.kg



102

* * *
Менин асыл колумду 
октун башы кырча кесет;
Чоў булактын їстїндє 
тїркїн камыш калыў єсєт. 

* * *
Жоомарттыкты кєрсєт мага  – 
Болсун аныў энчи тамга. 
Жєнєтчї мени салгылашка, 
Жєнєйм минип кїлїк атка.

II. КОшОКТОР

Алп Эр Тоўонун єлїмїнє 
кошок

Алп Эр Тоўо єлдїбї,
Эсил дїйнє калдыбы,
Тагдыр єчїн алдыбы?
Жїрєк эми тытылат.

Учурду мезгил тандады,
Ууру тузак камдады,
Бектер бегин алдады –
Качса кайда кутулат?

Мезгил кїндї шаштырып,
Адам кїчїн качырып,
Эрди бизден алдырып.
Качса да аны кууп табат.

Адаты анын ушул да,
Теўбиз анын алдында.
Аалам мээлеп атканда,
Тоо чокусу жарылат.

Атса огун кезгерип,
Ким тура алат тап берип?
Тоону атса керилип,
Анын тєшї жарылат.

Бектер атын аргытып,
Кайгыларга чалдыгып,
Жїзї-башы саргарып,
Кїркїм єўїн таратат.

Бєрї сыўар улушуп,
Єкїрїп, жака жыртышып,
Ызы-чууну салышып,
Сыктап кєздєр тунарат.

Кєєнїм кайнап, єрт кетти,
Жаратыман кан кетти,
Єткєндєрдї издетти,
Кїн-тїн издеп таў атат.

Заман кїчїн кетирди,
Асылзаттык кемиди,
Мажестик жайнап келди эми
Асыл бегим кєз жумат.

Акылмандык тынчыды,
Аны дїйнє жанчыды.
Асылзаттык карыды,
Сїйрєлїп жерде баратат.

Белгисиз баатырдын 
єлїмїнє кошок

Душман отун єчїргєн,
Жолун тороп кєўтєргєн,
Кууп аны кетирген,
Ок тийип єзїн єлтїрдї.

Чоў ишке бел байлаган,
Дасторкону жайнаган.
Кышкысын да ызгаардан
Ал їмїт болуп кєрїндї.

Элге даам таттырган,
Каар душманды качырган.
Ограк жоосун кайтарган,
Жыкты аны єлїм єлтїрдї.

Махмуд КАШКАРИЙ (БАРСКАНИЙ)
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III. Ашыктык ырлары

Таркан-катун айымга 
тєккїн ырдан бир сапты,
Айткын: «Сиздин кулуўуз
єтїнєт жаўы кызматты».

Дайым жааган булутунан 
тамат андан таза алтын. 
Акса ар бир тамчысынан 
канат менин кара жаным.

Аалам аны буктурмалап,
жїрєгїнє жараат салды,
Шыпаа издеп жараатына 
сизден байкуш маалам алды.

* * *

Кєўїлї айнып, каны кургап, 
оозун ачып кайгырат;
Ашыктыктан сызгырылып, 
эссиздин бети бырышат.  

* * *

Бїлїндїрдї мени муўайыўкы кєзї,
Кара меўи, кызыл тарткан жїзї.
Тамат андан тїгєл тїсї,
Бїлїндїрїп коюп, ал кайра качат.

Жїгїнїп ал мага ымдады,
Кєз жашымды аарчып жамдады,
Жїрєк жараатым карттады…
Элкин бойдон ал качып бара  
   жатат.

Артынан боздоп сыздадым,
Жїрєк жараатынан ыйладым.
Качкан кутту кууп алдым…
Жїрєгїм жамгыр сыўар кан  
   чачат.

Алдап мени кетпеўиз,
Жєндєн айып этпеўиз,
Жашыган кєзїм кеў деўиз,
Тегерегинде куш учат.
                     

* * * 

Жарыгы кетти жїзїмдїн,
Оту єчтї кєєнїмдїн.
Кайда менин сїйгєнїм,
Уйкудан ким тургузат?

Їзїр мени толкутту,
Сагыныч мени толтурду,
Кєўїлїмї ага оодурду,
Жїзїм менин саргарат.

Эмдеп мени карады,
Баш багып, кєз ымдады,
Кєўїлїм эч тынбады,
Кайгы мени кыйналтат.

Кєўїлїм ачып кайнады,
Жїрєгїм онтоп туйлады.
Ал бой кєтєрїп карады,
Ойноп мени азгырат.

* * *                

Кыстап туткан сїйїїнї
Ажыраш кїнї билесиў.
Жараат кєздї жапсаў да,
Жашыўы тєгїп бересиў.
 

* * *

Кїчєйт менин їзїрїм, 
Ыйлаймын мен кїнї-тїн. 
Ээнсиреген анын журтун 
Кєрїп алып єксєймїн. 

«Дивану лугат-ат-тїрк» китебинен
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Элкин кетип, мен калдым, 
Кєўїлїм ага байландым,
Кайгы толо, єзїм жалгыз 
Кылган ишим – ыйладым. 

* * *       
Берчи балдай ширин сєзїўдєн,
Кара меўдїї аппак жїзїўдєн.
Оттой жалбырттаган кєзїўдєн,
Муўум бар сага, аны билгин сен.     

* * *
Кєрбєстєн менин буттарым
Илинди ууру тузакка,
Оорудум андан узакка,
Эмдеп койчу мени, сїйгєн жарым.

* * *
Кучакташып жатып, тигилип жїзїнє, 
Алсырайт ким да болсо анын сєзїнє. 
Миўдеген киши курмандыкка калып єзїнє, 
Берди жанын арнап анын сулуу кєзїнє. 

* * *
Атканы турат ал огун узак, 
Тийбеди мага бул саам ушак, 
Менин бутам аныкынан ыраак, 
Бїлїндїрдї мени ал улам карап. 

Актырат менин кєзїмдєн булак,
Ага тїшїп конот єрдєк, югак. 
Кимдир бирєє айтса, эшитет кулак: 
Ай тегереги калыў арча бутак. 

* * *
«Бїч-бїч» этип зымырык,
Жем жеп жїрєт тоюна, 
Мен деле бир бєдєнє – 
Кїйїп жатам отуна. 

Алоолонуп туйлаймын, 
Єпкє-жїрєк жалындайт. 

Махмуд КАШКАРИЙ (БАРСКАНИЙ)
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Тїн-кїн туруп ыйлаймын, 
Жашым менин тамчылайт. 

* * *

Алдады ал кыз, сымбаттуу бою анын арчадай,
Мурду дагы тїз, чачы жайылат мажїрїм талдай. 

Барды сага азезил, колуна кармап ширин бал,
Кийингени парчадан, эми эссиз  болуп кал. 

* * *

Кїї мукамдуу тїзїлдї, 
Кумган-идиш тизилди, 
Їмїтїм сенсиз їзїлдї, 
Келчи, ырдап ойнойлу. 

Кумгандын башы каз сымал, 
Кєєкєр толгон кєз сымал, 
Сагыныч-кусам жазылаар – 
Кїндєп-тїндєп тойлойлу. 

Їч жолу ичип кыйкыралы, 
Так секирип бакыралы, 
Арстандардай айкыралы, 
Кайгыга биз жем болбойлу.

Жигиттерди шаштырып, 
Жаўак-жемиш кактырып, 
Кулан-кийик аттырып, 
Майрамдап бир сойлойлу.

Атка минип секиртсин, 
Азоолугун кетиртсин, 
Итке кийик келтиртсин,
Аны кармады деп ойлойлу.

 

Перендеге куш салып, 
Тайгандарыў тиш малып, 
Доўуз-тїлкїнї ташка алып,
Шаттыксыз тойду койбойлу. 
 

Которгон МУзТєРїй  

«Дивану лугат-ат-тїрк» китебинен
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ХаМал1 

Газга коюлган эки чайнек шуулдап, жаўы 
демделген чайдын жыты бєлмєлєргє текши 
жайылып жатты. Тєрдєгї улгайып калган 
эркек сакалы алынбаган бетин бырыштырып 
сабыры суз олтурду. Кечинде наар албай 
жаткан боюнча азыр да тамакка кєўїлї чап-
пай турду. Бирок ишине ачка чыкса болбойт 
да... Кечке чейин куру ашказан менен кан-
тип жїрмєк эле, жїктї кантип ташымак? 
«Тизелериме оор болор» деген ой менен єзїн 
кыйнаса да бир-эки їзїм бирдеме жейин 
деди. Стаканына шекер салып, чай куйду. 
Аны кєўїлсїз аралаштырып отурганда аялы 
маўдайдагы булактан эки чака суу кєтєрїп 
келип калды. Сууну чоў желим челектерге 
бошото койду да, тез эле дикилдеп кайра 
кетти. Кызы кєрїнбєгєнїнє караганда уктап 
жатса керек. «Чопчоў эле кыз, – деди ичи-
нен, – туруп, апасына жардам берсе эмне...» 
Чайынан бир ууртады. Кєўїлї айнып араў 
жутту. Калганын иче албасын тїшїндї. Мээ-
си кап ортосунан бычак менен кесилгенсип 
лукулдап жатты. Башы айланып турду. Бет 
алдында бир нерселер учуп жїргєнсїп чы-
бырчыктай тїштї. Чыканактары менен тая-
нып, башын чеўгелдеди. Кєздєрїн жумду.

«Эртеў менен кызымды эч кєрбєй калдым. 
Кыз бала да тїшкє чейин уктайбы? Эжесин 

1 Хамал – жїк ташыгыч.

«Арча – 2013» конкурсуна

Осман 
ЧевИКСОй

1951-жылы Тїркиянын 
Чорум районуна караштуу 
Феруз айылында туулган.  
Башталгыч класстын му-
галимин даярдоочу окуу 
жайын, Анкара университе-
тинин тїрк тили бєлїмїн, 
Гази университетинин 
тїрк тили жана адабияты 
бєлїмїн  аяктаган. Хаккари, 
Калежик, Кырыккале, Аяш 
жана Анкаранын борбордук 
райондорунда башталгыч 
класстардын, Германияда 
тїрк тили жана тїрк мада-
нияты боюнча, Анкаранын  
Имам Хатип лицейлеринде 
тїрк адабияты мугалими 
болуп иштеген. 

Алгачкы ыры «Сабах» ге-
зитине 1968-жылы чыккан. 
1982-жылдан бери 9 аўгеме, 
повесть китептери, 2 ро-
маны, 4 балдарга арналган 
жыйнагы жарык кєргєн. 
Осман Чевиксойдун «Боз ту-
ман» романынын негизинде 
кєркєм тасма тартылган.  
Бир катар улуттук жана эл 
аралык сыйлыктардын ээси.  
Тїркия Жазуучулар союзу-
нун, «Евразия» жазуучулар 
бирлигинин  мїчєсї .
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такыр тартпаптыр. Ал апасына суу ташытпай, эртеў менен мени 
жумушка узатчу эле. Бул кыз жалкоо болуп бїткєн тура...»

Хамалдын ооруп калган учурларында тез жинденчї мїнєзї 
бар. Соо кезинде: «Мейли, жатса жата берсин. Эртеў чоочун їйгє 
барганда, кааласа да жата албас» – деп койчу. Кайын журт деген 
«кїн» кєргєзбєйт го аялга. Мына эжеси... Їч баласы, таяк, чыр, 
уялганыўан башыў жерге кирет... Ичкич шїмшїккє кайдан гана 
бердим экен...

Эркек кєзїн ачты. Чай, зайтун менен жаўы бышкан нанды жак-
шы кєрєр эле. Колун сунуп, нандан кичине чымчып їзїп алды да, 
ортосуна зайтундан бирди коюп оозуна салды. Нан бара-бара оозуна 
батпай бараткансыды. Эки ууртам чай менен араў жутту.

Кечээ Айдынлык базарында кечке иштеп, кєбїрєєк акча таап, 
аябай тердеп чыккан эле. Асыр намазынан кийин тєккєн жамгырдан 
башынан бутуна чейин суу болгон болчу. Єзїнїн ооруп кала турга-
нын да билген, бирок кєгєрїп, базар бїтмєйїнчє иштебедиби. «Ай, 
келесоо башым десе...» 

Аялы келип, чакаларын койду да жанына отурду. Жанараакта 
даярдап койгон ашына кол тийбей, ошол боюнча турганын кєрдї. 

– Эчтеме жебепсиў го, – деди, ал аялуу.
– Жей албай койдум, – деди кїйєєсї.
– Жарым стакан чай менен иштей албайсыў го...
Эркек аялынан кєздєрїн ала качты. 
– Їйгє суу киргизе албай койдук, – деди саамдан кийин, – кара-

чы, суу ташыйм деп атып жаныў чыкканы калды. Кантип иштебей 
коём, кыздын курсунун акчасын тєлєє керек, телевизордун кредити, 
ашкананын эмерегинин... Барбасам болмок беле? 

Эркек кыжына тїшїп, демин басты. Чоочун їйгє барганда эле эжеси-
нин тагдыры кызынын башына тїшпєйт деп ким кепил боло алат. Мейли 
эркелесин атасынын тєрїндє. Ага деп жїз лира берди. Анан аялынын 
жардамы менен чоў базар себетин аркасына кєтєрдї да їйдєн чыкты. 

Артында себети барда автобустар да, маршруткалар да алчу эмес. 
Базар канчалык алыс болсо деле жєє барууга мажбур болчу. Кудай-
дан болуп бїгїн бара турган базары жакын эле. Дышкапы базарынын 
базар  деген эле аты болбосо їйїнїн эле тїбї деп койсо болот. 

Эркек кызын ойлонуп баратты. Аябай эле аны эркелетип жаткан 
жокпу? 

Машинисткалардын курсуна жазылгандан баштап акча корот-
кону кєбєйдї. Эмне десеў, курбуларынын арасынан уялып аткан 
имиш, кийим... Курбулары менен жолугат экен, акча... Бир жакка 
кыдырууга барышат экен, акча... Акча, акча... Бул кыз акчанын 
кантип табылып атканын билбейби, ыя? Мейли, акчасы курусун. 

Хамал
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Башы аман, таап атат, кызы бар экен, коротуп атат, эчтеке эмес. 
Баарынан да жаагын жанып телефон менен сїйлєшїїлєрї, їйдїн 
иштерине кайдыгерлиги, жасанып-боёнуулары, жалдырап ойлонуп 
отура берїїсї, телевизордон кинолорду кєрїп атып ыйлагандары... 
Апасы, балким, байкабай аткан чыгар, бирок атасынын кєзїнє булар 
дароо эле урунчу. Кызы курска бара баштагандан бери таптакыр 
єзгєрїп кетти. Чынында кызына жєн жеринен сарсанаа болуп аткан 
жок. Кеч болуп, єкїнїп калышын каалабайт эле.

«Курска болсо жаздырдым, бирок аны тїшкє чейин уктасын, боён-
сун, ойносун, кїлсїн деп жаздырган жокмун да. Чоў окуудан окута 
албай калдым, жок дегенде машинке басканды їйрєнїп алсын деге-
ним да. Эртеў эмне болуп кетерибизди кайдан билебиз. Иштеши керек 
болуп калса, колунда бир єнєрї болсун дедим. Жаман кылдымбы?» 

Кечинде келгенде кызы менен сєзсїз сїйлєшїїнї чечти, он жетиге 
карап калды. Сєздї тїшїнє турган жашка келди го. Єзїн дагы, їй-
бїлєсїн дагы ойлоно турган учуру. Балким єзїн да, атасын да уят 
кыла турган бир нерсе кылсачы... Тизгинин тартып койбосо болбойт.  

Тез эле базарга жетип келгенин байкабай калды. Жаўы эле соода 
башталып жаткан экен. Мындайда иш кєп болбойт. Оорукананы ба-
зардан бєлїп турган дубалдын тїбїнє кєчїк басты. Жєє басканына 
кичине кєўїлї ачылгансып калыптыр. Тамекисин кїйгїздї, бирок 
тарта албай койду, ыргытып жиберди. 

Айылы эсине тїштї. Эки єгїзї, єзгєнїн кєзїн каратпаган талаасы, 
эшеги, ую, он чакты кою бар эле. Жапжакшынакай жашашчу. Аялы-
чы, аялы? Бар нерсенин бузулганына ошол кїнєєлїї... «Анкара» деп 
эле кєгєрїп калды го. Эчтемени уккусу келбейт, «Анкарадан башка 
жакка барбайбыз» дегенден башка. Кыздар чоўойгондо эрге тийишет 
имиш, эркек бала болбогон соў, топурагыўа мураскор болмок беле, 
кыштактын каарын эмнеге тартат экен? Анкарада турмуш жеўил 
єўдєнїп... Анкарада кайгы жок, капа жок имиш. Аялын эч кєндїрє 
албады. Акыры мунун артында да бир жакшылык бардыр деп болгон 
нерсесинин баарын сатып, Анкарага келип, барак їй сатып алышкан... 
Колунан эчтеме келбесе, буга ким жумуш берет да, ким эле нанын бере 
койсун? Хамалдыктан башка айла калган жок. Жашылча, жемиш 
жїктєгєн жерде бир топко иштеди. Карып, оор жїктєрдї кєтєрє албай 
калгандыктан базарга гана хамал болуп калды. 

Базарда эл кєбєйє баштады. 
Ордунан турду. Мээси дагы эле лукулдап атты, башы айланып, кускусу 

келет. Дубалга жєлєнїп бир аз турду. Анан алсыз басып: «Бош хамал!.. 
Бош хамал!» – деп кыйкырып базардын ичине кирди. Ден соолугу 
ордунда болбосо да, иши оўтоюнан чыкты. Алгачкы кардарын дароо 
тапты. Аны жеткирип, кайтып келгиче дагы бир жїк даяр экен. Кайра 

Осман ЧЕВИКСОЙ
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келди, їчїнчї жїк... Ырас, колу ачык аялдарга туш келиптир, жакшы 
акча тапты. Тердеп чыкты, тердегенде ичтейи ачыла тїшкєнсїдї. Аш-
казаны куру болгондуктан, єзєгї їзїлє жаздап турду, мээсинин лукул-
даганы бир аз басылгансыды. «Иштеген сайын жаным жай алып атат» 
– деп ойлоп койду ичинен. Ашказанына бирдеме барса дагы жакшы 
болуп калам го деп ойлоду. Котлет саткан Сейярга барды. Чейрек нан-
дын ортосуна пиязы кєп котлет салдырып жеп алды. Жанындагыдан 
чай алып ичти. «Бїттї, – деди, – єзєк жалгадык. Эми базар тараганча 
иштей алам...» Тамекисин кїйгїздї. 

Базардын кайнаган жеринен кийим-кечеси таза, сулуусымак бир 
киши колунан кармап токтотуп калды. 

– Тайке, бошсуўбу? 
– Ии... Бошмун.
– Мобуреки жакта 5 мїшєк ун бар. Жїз метр нары жакка жетки-

риш керек. Жїрї, элїї лира берем.
Элїї лира жакшы акча эле. Бирок мїшєктєр кеминде эле элїї 

килден болот. Кєтєрє алар бекен? Уят болуп калсачы...
Жалдаган киши акчасын аз деп атат го деп ойлоп калдыбы: 
– Жетимиш лира болсун, – деди. – Алыс деле эмес. Бияктан тиякка...
– Мейли, байкеси, – деди хамал ойлонбостон.
Ал кишинин артынан ээрчий басты. Дїў соода кылган жерге ба-

рышты. Артындагы себетти тїшїрїп, «быссымылда» деди да, беш 
мїшєктїн биринчисин артына кєтєрдї. Кайрадан тиги кишини ээр-
чий басты. Кєп єткєн жок,  шишкебек менен пиде1 саткан кенен ка-
феге келишти. Тиги киши жертєлєгє кеткен тепкичтерди кєрсєтїп: 

– Ылдыйга тїшїр, – деди. – Каякка коёруўду кєрсєтїп коюшат. 
Хамал айткан жерге мїшєктї таштап чыгып келе жатып кафенин 

ичин бир карап єттї. Аялдар, эркектер, эрди-катындар, кыздар... 
Кафе оозуна чейин толо экен. Кээ бирєє ууртун чулчуйтуп жеп жатат, 
кай бирєєлєрї заказ кылган шишкебектери менен пиделерин кїтїп 
отурушат, кээ бирєєсї кеткенге камданып эсеп сурайт. Ага бир аз му-
рун иш берген киши барып кассага отурду. «Бул жердин чоўу го...»

Бешинчи мїшєккє келгенде хамалдын тизелери титирей баш-
тады. Бир бурчка отуруп беш мїнєт эс алып алууну ойлоп кетти. 
Уурттарын толтуруп пиде, шишкебек жеп жаткан кишилердин 
элестери келе калды кєз алдына. Дароо эс алгандан баш тартты. 
Ишин бїтїргєн соў кафеде отуруп эс алууну, анан бир «Адана шиш-
кебегин» жегиси келип кетти. «Кекиртек, кыйла жерге секиртет» 
– дейт эмеспи. Тамак жегиси келсе эмне кылмак эле анан?..

1 Пиде – тїрк кємєчїнїн бир тїрї, «тїрк пиццасы».
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Дїкєнчї жардамчысы экєєлєп акыркы мїшєктї хамалдын аркасы-
на коюп беришти.  Тышка чыга электе эле алы кетип кыйнала башта-
ды. Мїшєк оорлошуп кеткенби, эмне балээ? Тимеле мїшєктєн экєєнї 
жїктєп салгандай... 

Чынында мїшєк мурдагы эле мїшєктєрдєй болчу, бирок хамал-
дын кубаты кетип калган. Намыстанганынан таштап ийе албады. 
Эптеп басты. Тизелери титиреген сайын, буттары чалыштап, бирде 
алдыга темтеўдеп, бирде капталдап, сендиректей баштады. Жыгыл-
байын деп араў эле басып баратты. Ушул мїшєктї эле жеткирип 
келсе, столго отурмак да, тамекисин кїйгїзїп: «Официант, бир 
«Адана», ачуураак болсун...» демек. Ууртун толтура жеп бїткєн 
соў, кассага барып: «Акеси, аласа-бересем барбы...» – деп сурамак. 
Бир «Адана» жетимиш лирадан ашпаса керек...         

Тамтаўдап баратып, бирєєнї сїзїп алды, тилдеген їн чыкты. 
Андан єтїп їч кадам нары шилтери менен дагы бир кишини жєєлєп 
кетти, аны катуураак сїзїп алды окшойт, аз эле жерден жыгылып 
кала жаздады. Сєгїнїп-сагынган їн угулду. Болгон кїчїн, эси-
дартын жыгылып кетпєє їчїн їрєп атты. Жолду караганга да чамасы 
жок эле. «Кєр болуп калышыппы, єздєрї карашсын...» 

Анын шишкебек жегиси келбей калды. Ушунча кыйналып тапкан 
акчасын эки чайнам этке короткусу келбеди. Ачуураак «Адана шиш-
кебегинин» ордуна котлет жесе деле болот. Кечинде їйїнє барарда 
жарым кило фарш алат да, аялына: «Айымча, Эймирли, мына сага 
фарш алып келдим. Ачуураак кылып котлет жасай салчы...» – дейт. 
Сыртта жалгыз кекиртегин тойгузгандан кєрє, їйїндє аялы, кызы 
менен чогуу жеген жакшы эмеспи. Ушунткени туура да.    

Аялынын таў эрте айткандары эсине тїштї. «Кызыбыздын кимдерге 
жолукканын билбейм. Азыр ким билсин анын кайсы кинодо жїргєнїн?..»

Хамалдын жаны кыйналып кетти. «Кыз баланы мынчалык бош 
кармагандын аягы жакшы болбойт. Ким менен жолугуп атат, каякка 
барып атат сураш керек, караш керек. Эртеў ал бирдеме болсо, бизге эле 
тїшкєн тїйшїк да. Эў негизгиси кызды тыюу керек. Їйдєн курска, кур-
стан чыгып їйгє тїз келсин...  Беш мїнєт кечиктиби, сураш керек...»

Аўгычакты эркек шишкебек саткан жердин алдына келип ка-
лыптыр, жїгїнєн арыларына аз калган. Алдыда бир кыз жигит кы-
налашып, баштарын ийиндерине жєлєшїп, белдеринен кучакташа, 
шашпай кетип баратышкан. Жигит тиги кызга тїшкї тамак алып 
берейин десе керек. Анча деле ач эмеспи, же жолун узарткылары 
келишкенби каалгый басышат. Хамал алардай жайбаракат сейилдеп 
жїргєн жок да... Аларды буйтап єтїп, кафеге эртерээк кирейин деп 
ашыкты. Анан эмне болуп кеткенин єзї да билбей калды. Буттары 
бирдемеге чалына тїштїбї, же кєзї караўгылай тїштїбї, балким, 

Осман ЧЕВИКСОЙ
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бирєє артынан тїртїп жибердиби биле албады. Кудай кєрсєтпєсїн! 
Капысынан алдыга ашып, єтїп кетейин деген жаштарды жєєлєп 
барып алар менен чогуу кулап кетти. Алапайын таппай ыргып турду. 
Їстї-башын оўдонуп, тигилерден кечирим сурайын дегенче болбой 
эле, кыздын сумкасы башына келип катуу тийди. 

– Кєзїўдї карабайсыўбы, акмак чал!..
Бул, ачуулуу сєздєр ага жакшы тааныш болчу. Ар дайым угуп 

жїргєн, болгондо да эў жакын адамынын – кызынын їнї эле!
Башын шарт буруп кызы менен тиктеше тїштї. Ал сумкасы менен 

дагы бир жолу чапканга даярданып калыптыр. Хамал не кылмак эле, 
мейли, деп кєздєрїн жума салып кїтїп калды. Сокку кайталанган 
жок. Ал ошондо єз башынын талкаланышын, турган жеринде мїрт 
кетїїсїн кудайдан тилеп турган эле. 

Качан кєздєрїн ачканда оозун аўырайта єзїн тиктеп турган эки 
кишиден башка жанында эч ким жок болучу. Тигилер кайдадыр 
житип кетишиптир...

Ал кїнї кечинде хамалдын кызы їйїнє келген жок.

Ò¿рê тèëèнåн êоторгон шААзАТ

Хамал

www.bizdin.kg



112

ЖеТИГеН

кыТай клаССикалык 
поЭзияСынан

ГУАНЬ ХАНЬ-ЦИН (1240–1310)

Жаз 

Кїкїк сайрайт алыс жактан кайгырып,
Калбадымбы мен єзїўдєн айрылып.
Тагдыр буйруп жолукпадык экєєбїз,
Жаз келсе да мурдагыдай кайрылып.

Кїндєр єтсє барган сайын узарып,
Кїчєп барат кєєдєндєгї кусалык.
Жалбырактар жерге тїшїп бириксе,
Биз алыстап, эки жакка узадык.

Каздар кайтып, тїнєктєрї буюрду,
Кабар эми келбечїдєй туюлду.
Эки-экиден учат чабалекейлер,
Аны кєрїп кєздєн жашым куюлду.

Жай

Баштан аяк каптап алган муў, кайгы,
Четте жїргєн адам муну туйбайбы.

«Арча – 2013» конкурсуна
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Тїбєлїккє ал ыраакта калабы,
Аттын башын їйдї карай бурбайбы?

Терезени тиктей берип карыктым,
Єўдєн азып, сєксєєл сымал арыкмын.
Ойлой берем такыр тыным албастан,
Єзїў їчїн тїнїндє да жарыкмын. 

Сулуулук жок бїт денеге таралган,
Ылдамдык жок алыска тез баралган.
Боёштун да кереги жок, себеби 
Капкара каш аппак кардай агарган.

Кїз

Шамал улуп, бїтпєчїдєй кєрїнєт,
Кїзгї жамгыр тыным албай тєгїлєт.
Бузган їчїн жамгыр, шамал уйкусун,
Чэнь-бо кечил кїйпєлєктєп сєгїнєт.

Тор ичинде бир топ балык тыгылат,
Куса болуп, кєздєн жашым сыгылат.
Айлана суук, теребелде кез-кезде,
Чегирткенин чырылдагы угулат.

Шамал улуп, жамгыр аны турду улап,
Капкара тїн басып калды тунжурап.
Тїнї бою тыным албай бир паска,
Жамгыр тєгєт жалбыракты ургулап.

Кыш

Кар жаап жатат эч нерседен жазганбай,
Дарбазаны жаап калды шашкандай.
Теребелде кєрїнїшпєйт адамдар,
Кєкїрєктї оордук менен баскандай.

Ылдамдыгын басаўдатып суу дагы,
Токтой тїшкєн токойлордун чуулдагы.
Дарыянын жээгиндеги жайнаган,
Роза гїлдїн бїт бардыгы куурады.

Кытай классикалык поэзиясынан
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Кєркємдїктєн бїт теребел кур калган,
Кишилер жок жїздєрїн бїт нур чалган.
Кимдир бирєє терезеде телмирет,
Бїт денеси кусалыкка курчалган.

ГАО ЦзИ (1336–1374)

їйгє кат жаздым

Кат жазамын їйдї ойлоп,
Кайра-кайра оўдоймун.
Алыс жолдо жоголот – деп,
Кат тагдырын ойлоймун.

Мени ойлоп кайгырбасын,
Кетпесин деп кєўїлгє.
Жазган жокмун жїрєктї эзген,
Кусалыгым жєнїндє. 

їйдєн кат алдым

Туугандардан кат келиптир,
Ачып окуй элекмин.
Капалыгым тарап, демек,
Мен аларга керекмин.

Кїўїрт шамда мєєрдї кєрдїм,
Ойлободум ачууну.
«Їйдє тынчтык, бейпил» деген,
Окудум мен жазууну.

ХЭ ЦзИН-МИН (1463–1521)

Чанъань

Ак булуттар каалгып алга жылышат,
Кєк тиреген мунарада турамын.
Канат кагып Чанъань жактан келишкен,
Ак куулардан тууган жерди сурадым.

ЖЕТИГЕН
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вАН ТИНСЯН (1474–1544)

Алгач жолу ак чачтарым кєрїндї

Кїндєн кїнгє азап тартып 
чаўдан жана шамалдан,
Кайгы-капа курчап алып 
карабапмын єўїмдї.
Жылдар єтїп, эртеў менен 
карап кєрсєм кїзгїдєн,
Ак кар сымал кыроо баскан 
ак чачтарым кєрїндї.

Байыркы коргон

Бул коргонду шыбак басып калыптыр,
Жїргєндєр жок мурдагыдай топурап.
Унутулган мїрзє їстїндє бейкапар,
Картаў карга кєзїн жумуп отурат.

Билсеў дагы сєєгї сєпєт болгонун,
Айласыздан тїркїн ойго батасыў.
Мунун баарын сезсеў дагы негедир,
Капалыктын кермек даамын татасыў.

ДАО ЮАНЬ (XVII кылым)

Эрте жаздагы кара єрїк

Суукка тоўгон дарактардын,
Жайыла элек кучагы.
Бирок кызык, бїр байлаптыр,
Тїштїк жакта бутагы.

Дарыядан кєрїнїїдє,
Жыпар жыттын сїзгєнї.
Жылып барат кєлєкєлєр,
Тїркїн, тїркїн тїстєгї.

Кытай классикалык поэзиясынан
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ЦзУН ЛУНЬ (XVIII кылым)

Сапардагы ойлор

Чыгыштагы У жеринин,
Алыстыгын байкадым.
Билбей турам єзїм дагы,
Їйгє качан кайтамын.

Кара єрїктєр дагы гїлдєп,
Кєўїлїмє толуптур.
Чет жакада жїргєнїмє,
Толук бир жыл болуптур. 

ЧЖАН ЛЭй (1054–1114)

«Эстеп сени кайгырдым,
Келет артка кайрылгым».

Жамгырда дубалга жазамын

Гуачжоу жергесине токтодук,
Быйыл дагы ошол кїнкї жайында.
Мейман тїшїп, узун жибин кайыктын,
Бек байлады шуудураган кайыўга. 

Ак чач адам улутунган кез-кезде,
Чарчабастан жердин тїбїн кыдырат.
Жыл жылыптыр, ыраакы жерде кайрадан,
Тынбай жааган жамгыр їнї угулат.

СЮй ЧЖЭНЬЦИН (1479–1511)

Жазгы ойлор

Баткан кїндїн эў акыркы нурлары,
Тїркїн тїстє сууга келип чагылат.

ЖЕТИГЕН
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Досун карап, жашын тєккєн жолоочу,
Єткєндєрдї эстеп алып сагынат. 

Жашыл тарткан мажїрїм тал катары,
Орун алган Чу ордонун жанынан.
Єз їйїнє кайтып келген адамдын,
Тосуп чыкпайт кебездери алдынан.

Цзишуй дайрасында жазылган

Эки жылдан бери кїзгї майрамды,
Їйдєн алыс бєтєн жерде тосомун.
Цзишуйда сїзгєн жалгыз кайыкка,
Миўдеген ли жерден колду созомун.

Жалгыз турган сары гїлдї карадым,
«Достору» жок мурдагыдай жайнаган.
Эртеў болсо «кош тогуздук» майрамын,
Мекенимде майрамдашат кайрадан.

СЮй БАН-ЦАй (XVI кылым)

Бяньхэ дайрасындагы сууктан жїдєдїм

Короо-сарай кїўїрт жарык,
Эстеп сени кайгырдым.
Єтє узак жол бассам да,
Келет артка кайрылгым.

Бирде жамгыр, бирде кар жаап,
Табигат миў кубулат.
Їч дайрада саз илдети,
бар деген кеп угулат.

Кытай классикалык поэзиясынан
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ЛИ ПАНЬ-ЛУН (1514–1570)

Пинлян

Жаз мезгили, кїн кеч кирди, 
  теребелде бейпилдик,
Баткан кїндїн шоолалары 
  горизонтко кошулат.
Тїндїк-батыш тарабында, 
  Пинляндын артында,
Кєз жетпеген чексиз талаа 
  тээ алыска созулат. 

Тїркїн чєптєр жапырылган 
  туягынан тулпардын,
Кєчмєндєрдїн єткєн жери 
  кантип кєздї кїйгїзбєйт.
Ушул жерде падышанын 
  элчиси да, уулу да
Эч убакта катуу айтып, 
  элге бийлик жїргїзбєйт.

Кара туман сымал, бирок 
  жер жайнаган тулпарлар,
Хань жеринен сызып келип 
  бир-биринен озушат.
Калтаарыбай цинь жоокерлер 
  жер жаўырта кыйкырып,
Алды жакта келе жаткан 
  кєчмєндєрдї тосушат.

Жоокерлерге кошулсам ээ 
  баатырдыкты кєргєзїп,
Чин алсам деп мен єзїмчє 
  кыялдарга батамын.
Ємїр бою чарчабастан 
  китеп тиктеп отуруп,
Жаўы жааган кардай болуп 
  агарыптыр сакалым.

ЖЕТИГЕН
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ХАНЬ СЯ (1644-жылдар)

Каздардын їнїн угуп 

Бир їйїр каз сїзїп жїрєт 
  шамалды эч сезбестен,
Ортосунда дарыянын 
  агып жаткан сай жарып.
Катуу суукту тоготпостон 
  каздар катуу каркылдайт,
Жерге тїшкєн ийне дагы 
  кєрїнчїдєй Ай жарык.

Кайгы баскан жолоочу да 
  кєўїл буруп їндєргє,
Биз азырак жумшарганын 
  дароо эле байкадым.
Менин ишим жакшы жїрїп 
  жаткандыгын їйїмє,
Ким аркылуу билдиремин, 
  ким аркылуу айтамын.

ЛЮЦзИ-ХУЭй (1101–1147)

Кєл їстїндє жааган жаан

Нєшєр тєктї бирєєгє да эскертпей,
Шамал согот алга карай шашылып.
Кєп єтпєстєн булуттардан кїн чыкты,
Теребел тынч, тїркїн їндєр басылып.

шИ У (XVIII кылым)

Топтолушкан каргалар

Эртеў менен кїн чыкканда – 
  топтолушкан каргалар,
Кеч киргенде, кїн батканда – 
  топтолушкан каргалар.

Кытай классикалык поэзиясынан
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Карт каргалар каркылдашат 
  ошол болуп эрмеги,
Сапар алган жолоочу да 
  кайра кайтып келбеди.

ЮАНЬ ХАО-вЭНЬ (1190–1257)

Отургуздум карагай

Жїз тыйынга сатып алдым 
   карагайдын кєчєтїн,
Жерди казып отургуздум 
   кїнгє таштап тєбєсїн.
Жерди абдан жумшарттым да, 
   мєлтїр кашка суу куйдум,
Тосуп койдум баспасын – деп, 
   кош туягы кой-уйдун.

Кїндє келип суктанамын, тїспєлїнє кєгєргєн,
Сезилет ал уулум сымал жаўы гана тєрєлгєн.
Єткєн тїнкї кєргєн тїштє кыялдандым баладай,
Кєк тиреген дарак болуп, желге ыргалат карагай.

Булут менен тоону тиреп, бийик єскєн сурданып,
Киши єтє алгыз болгон бутактары чырмалып.
Ай ойготту капысынан дароо жеттим кєчєткє,
Мурдагыдай кичинекей баягы эле тїспєлдє. 

Улутунуп, оор дем алдым ичим кїйїп єткєнгє,
Канча жылдар керектелет кєктї тиреп єскєнгє?
Урматтаган коўшум келип кїлїп мындай дебеспи:
«Дарак такыр єспєй турган бир кїн болбойт эмеспи.

Эсиўдеби, кєк жээктеги талдын гїлдї тєккєнїн,
Кєрбєдїкпї ошол дарак жїздєгєн чи1 єскєнїн!
Шашпа мырза, бардык нерсе єсє берет кєкєлєп,
Тєрт деўиздин ортосунда мезгил баарын кєтєрєт».

1 чи – узундуктун чен-єлчємї, 30 сантиметрге жакын.

ЖЕТИГЕН
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«кызыл кыргыз 
ТарыХы» киТебинен

Манастын кыргыз 
болмогуна чоў  далил

Манастын 40 жигити болгон, кыргыздан 
башка улутта 40 жигит жыюу расими жок. 
Тарыхтарда 40 усун (кыргыздын тїбї) кы-
тайдан 40 кыз алып, андан таралган кыргыз 
деген. Кыргызда 40 жигит кїтмєк, балким, 
ошол 40 усундан башталар. Кыскасы, ошон-
дон бери келе жаткан адеп чыгар. Балким, 
40 жигит жыюу усундан гана башталбастан, 
андан нары жагынан башталган расим болор. 
40 усун жїрє-жїрє кыскартылып, 40-ус 
(кытайлар бир заманда усунду – усе деген) 
делип, андан кыркыс деп, тил мыйзамы 
боюнча жумшак жагына оодарып, акырын-
да кыргыз аталуу мїмкїн. Балким, ушул 
кытайдан 40 кыз алгандар 40 чоронун єзї, 
баштыгы Манас болор.

Орус оторчусуна карабастан, кыргыз 
баатырлары ата-бабабыздан келе жаткан 
адет деп 40 жигит жыйган, 40 жигит жыюу, 
тогуздап эсеп кылуу расим кыргызда эў эски 
байыртан бери келе жаткан адеттен саналат.

Эски кытайлардын тилинде усун коосун 
аталган, бул терминге караганда, кыргыз 
«40 коосундан кыскартылып «40 кос» – кыр-
кыс – кыргыз делип кетмеги этимал.

Улуу тарыхчынын 
туулганына 135 жыл

Белек 
СОЛТОНОев

(1878–1938)
  

Чоў-Кемин єрєєнїндєгї 
Экинчи Жантай айылында 
туулган. Кедей їй-бїлєдєн. 
Караколдо 3 ай орус мек-
тебинде окуп, 1894-жылы  
Атаке болуштугуна кат-
чы, 1916-жылы болуш шай-
ланган. 1916-жылы їркїндє 
Кытайга барып, 1917-жылы 
кайтып келген. 1924-жылга 
чейин Тїндїк Кыргызстан-
да элдин сабатсыздыгын 
жоюу уюмдарында иштеп, 
1924-жылы їркїндєн кайт-
пай калган кыргыздарга   
кємєктєшїї їчїн Чыгыш 
Тїркстанда (Кулжа ш.) бо-
луп, кыргыздардын тарыхы 
боюнча маалыматтарды чо-
гулткан. Жыйынтыгында, 
«Кызыл кыргыз тарыхы» 
(башка аты «Кыргыз-казак 
тарыхы») аттуу негизги 
эмгегин жараткан.  

1938-жылы жазыксыз 
жерден сталиндик зулум 
«машинанын» курмандыгы 
болгон.
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Тарыхта «40 гун» деген термин бар, кара кытай тилинде хоосун – бе-
кем деген сєз. Чоро деген терминди текшергенде 732-жылында кыргыз 
каканынын «йинанчу-тардош-чор» деген бир вазири тїрк каканы Билге 
хандын єлїгїн азалап кайгысына келген; ушул «чор» деген термин, 
албетте, чоро деген сєздєн болуу керек.

Манастын Семетей деген баласынын Канчоро, Кїлчоро деген эки 
баатыр чоролору болгон.

Хото таймыр жазуунда «Кїл-чур тардуш» деген сєз бар, бул кабар-
га караганда, «Кїл чоро» деген термин эў эски замандан келе жаткан 
болот. Илгертен кыргыздын манаптары, феодалдары, баатырлары, 
байлары ашта, тойдо, жыйында болсун дайым Манас, Семетейди 
ырдатып, єбєлгєсїнє жанында жїргєн кембагал, кедей жалгыз 
аттуу жолдошунун атын жыгып берип, ал кедейди ээрин кєтєртїп, 
далаага жєє калтыруучу жана ал кан соргучтардын єзїнчє манасчы, 
семетейчи ырчылары болгон. Маселен, солто феодалы Тїлєбердинин 
Нооруз деген ырчысы Тєрєгелдинин (сарыбагыш кыргызы) Айтике 
деген ырчысы жана сарыбагыш кыргызынан Ниязбек менен Ормон 
феодалдары, Музооке жана Келдибек деген ырчылары болгон. Ал 
феодалдар менин ырчым жакшы ырдайт, анын ырчысы жаман 
ырдайт дешип эрегишип, ал ырчыларды айттырып, жеўгенине ке-
дейден, букарадан тогуздап эрксиз мал алып берген. Ал ырчылар єз 
манаптарын, анын уругун, элин єткєрє мактап, жок жерден эрлик 
кылдырып «кыпынды їйдєй, кылды тоодой» кєрсєтїп ырдаган. 
Маселен, 1820-жылы чамасында кайсы кыргыздан экени маалым 
эмес, бир ырчы сарыбагыш кыргызынан Тынай уругунан болгон 
манап, феодал єз манабына кошомат кылып, Таштанбек жок жерде 
аны мындай деп кордоп ырдаган:

«Таштанбектин тїндїгїн
Ай балталап бузганбыз,
Тєрдєн сїйрєп ак кызын
ак билектен алганбыз», –

деп. Бир кезде Таштанбек жигиттери менен Чїй району Чоў-
Кеминден келе жатканда, баягы ырчы бир жылкы коштоп Кашка-
Жол деген ашуунун Чїй багытындагы беттен алдынан чыккан, 
муну Таштанбек залым кєрїп, моюнунан чылбыры менен чийге 
байлаттырып коюп, мылтык менен єзїн атып єлтїргєн. Сарыбагыш 
кыргызы Эсенгул уруусунан феодал манаптар Музооке деген ырчыны 
талашып, акырында аны єлтїрмєкчї болгон, мунун тарыхы мындан 
соў толгондо айтылат. Буга караганда ырчылар Манасты жалганы-
нан єтє апыртып, мактап айткан болоор.
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«Манас» деген баатыр болгон. Манас тууралуу бїткїл ырчылар-
дын берген характеристикасы тємєнкї:

· Манастын туулганы;
· Манас туулган соў, Алтайдан Таласка кєчїп келгени, кээ бир 

ырчылар Манас Таласта туулган дешет;
· 40 чорону жыйганы;
· Каныкейди – катынын алганы;
·  Кєзкамандын (жакын тууганы) Манасты єлтїрмєкчї аракети;
·  Алмамбеттин келгени;
·  Чїрчїт, Олок, Кызылбаш, Ооган менен согушу;
·  Кыз Сайкал (Нойгут) менен согушу;
·  Кєкєтєйдїн ашы;
·  Чоў чабуул;
·  Бежинден жаралуу болуп келип єлгєнї;
·  Каныкейдин Манаска кїмбєз салдырганы.
Майда жана башка урушу болгон, аны ырчылар тарабынан кан-

дайча ким менен болгон окуясын эшитпедим. Бир кабарда єзї тирїї 
чагында Манас кїмбєзїн єзї Каныкейди башына коюп салдырган. 
Мына Манастын баш-баш тарыхтары жана дооруктары ушул.

Менин токтомум:
Биздин эра (Иса туулбастан) 210-жыл мурун кыргыз (Гян гун) 

мамлекети «Гун» тїрктєрїнєн жеўил тарагандан баштап, 15-кы-
лымдын башына жете эки ортодо могол, тїрк тукумунан, кєбїнчє 
кыргыз, казак, кыпчак, ууз, єзїбек, татар, могол, сарыногойдон 
чыккан Манас деген баатыр болгондугуна, эгерде аты Манас болбосо 
атагы болуп, Алтай менен Орто Азиянын биринен чыккан кыраан 
экендигине эч шек жок. Башка тїрк моголдон эмес, Манас кыргыз 
насилинен деп кєзїп айтуу мїмкїн эмес. Эгерде кыргыздан бол-
босо, кыпчак кыргызынан болмогу этимал жана журт карыялары 
Манасты кыпчак уруусунан дешкен жана Манасты балан заманда 
єткєн деп бир заманды далдап кєрсєтїї азырында мїмкїн эмес. Бул 
талаш тарыхый туюк маселени келээр заманда тарыхчылар жана 
билимге умтулган жаштар билим аркасында, албетте, чечет. Демек, 
Манас адабияты азырынча бир улутка арналбастан, эл ортосундагы 
їлєшїлбєгєн талаш энчиси. Манастын кїмбєзїнє жазылган жазуу-
сунан менин колумда сакталган надписи копия алгандар:

·  1928-жылы кышында Прунзе шаарында – башкурт, Муптаков.
·  1934-ж. 20-июлда Прунзе шаарында – профессор Поливанов.
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Музооке ырчы (манасчы)

XIX кылымдын башында саяк кыргызынан койдуулат уругунан 
Музооке деген атактуу манасчы болуп, аны Манасты жакшы айтка-
нына кубанып, сарыбагыш кыргызынан Эсенгул феодалдын тукуму 
ырчы кылып алмакка ар кимиси талашканда, Музооке Ниязбек 
феодалдын тукумуна оодарылып кеткенде, ага ичи кїйїп жакын 
туугандары уруш чыгарып, жаралуу болуп, тєшєктє жатканда мын-
дай кєпкєн элдин ичинде кайдан келдим деп ыйлаганы:

Кайдан келдим саяктан,
Кутулбадым таяктан.
Кайдан келдим Жумгалдан,
Кутулбадым жумгандан.
Кайдан келдим Кочкордон,
Кутулбадым чочмордон.
Чий боорсок салды ашыма,
Арам сийдик Маўытай
Чапты башыма, – деген.

Музооке жарасынан єлє турган эмес, бир ай-эки айда айыгып 
кетїї мїмкїн деген сєздї угуп, Музоокени талашып уруш чыгарган. 
Маўытай барып Музоокенин башындагы жарасын кєрїмїш болуп, 
мээсинин тушу катуу жаралуу дейт. Мээсин ушуну менен чыгара 
сайып єлтїргїн деп колуна табылгадан ийик сап берип бир кемпирди 
жиберген. Кемпир ийик сапты жеўине катып алып, Музоокеникине 
келген, аны орто жолдо жаткан Музооке билип ырдаган:

Ниязбектин Сегизбек,
Телегейи тегиз бек.
Босогосу болот бек,
Болуп турган Ниязбек.
Ормон, Субан ода бек.
Бердикожо, Бердибек,
Ажы, Шатен алты бек.
Ырыскул бек, Кожо бек
Ниязбектин сегиз бек,
Телегейи тегиз бек
Тегерете ойлотуп
Он алты бек кимиўден корком.

(Кичи катындан сегиз уул, баарысы он алты болгон). Кирип жат-
кан кишиден корком, кемпир, жаныўдагы шишиўден корком деген-
де: «Апей, кєрїп койдуў беле» – деп кемпир їйдєн чыгып кеткен.
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Калыгул

(бети калдуу болгону їчїн калыгул койгон)

Жер жїзїндє тарыхсыз, адабиятсыз эл болбойт. Жапайы элден са-
налган Америка, Африка, Австралиянын топ элдеринин оозеки жана 
жазуу боюнча болсо да єздєрїнчє адабият жана тарыхтары болгон. 
Адабиятсыз, тарыхсыз эл журт катарында саналбастан, адам айбаны-
нан эсептелип эл болуп жашай албайт, демек, жїрє-жїрє жок болот. 
Тарыхтарга караганда биздин эрадан 210-жыл бурун кыргыз єзїнчє 
зор мамлекет болуп жїргєн экен, андан бурун кандай абалда, канчалык 
жыл жашап келгендигин жана мамлекетин качан кураган тарыхын 
алигиче эч илим ээси чече элек, кыргыздын тарыхта башталып биринчи 
кєрїнгєнї ушул. Биздин эрадан 210-жыл бурунтан бери кыргыз нечен 
мертен бузулуп, єз бийлик эркинен ажырап, мамлекетинен ажырап, 
кыргын-сїргїн ачарчылык оор кїнгє капталып, быт-чыт болуп ке-
тип, кєбї жеринен ооп башка жерге барып, кубаттуу жоо душмандын 
єкмєтїнє карап, ондогон, жїздєгєн жылдар анын кол алдында эзилип 
жер жїргєндїгї канчалык уруш-талаш, кызыл кыргын, кара сїргїн 
болуп талкандашып нечен миўдеген азаматтарынын кандары тєгїлїп, 
далай катын-бала, кыз-келин жоо-душмандын колуна олжого кетип, 
бир заманда кайтадан жыйналып нечен мертем єзїнчє мамлекет 
кургандыгы билинди. Бирок алардын бїткїл тарыхын так кєрсєтє 
албастан, балким, жїздєн бирин кана айтып кетет.

Кыргыз эў эски элдин биринен болгонуна караганда, заманына жараша 
анын єзїнчє маданияты, жазуу тарыхы жана адабияты ошол замандагы 
башка адабияттуу журттан анчалык кем болбой келе жатканына, азыр-
кы кыргыздагы илгертен айтылып келе жаткан «Манас», «Семетей», 
«Тєштїк», «Кошой» жана «Кєкєтєй» деген ырлары анык кїбє.

Кыргыз тїптїї эски эл болуп, эзелден ичинен єз заманына жараша 
акылдуу, даанышман кишилери чыккандыгы, кыргыз арасындагы 
эзелтен айтылып келе жаткан миўдеген лакап, сєз, макалдары, ордо 
упай, тогуз кумалак, дїмпїлдєк оюндары, кїлїк ат, тайган, бїркїт, 
туйгун, шумкар таптоо, эр сайыштыруу, жамбы аттыруу ж.б. тїрлїї 
эскиден келе жаткан кесиптери зор далил. Бул айтылган кесиптер 
башка улутта текши жок.

Манас, Кєкєтєй, Кошой, Тєштїк, Семетей жана башка ырлар, 
макал оюн кесибинин кєбї дээрлик замандын агымына жараша 
далай азып-тозуп, тыткын болуп, колго тїшкєн пендедей башка эл, 
жоо-душмандын таасирине кириптер болуп, эгерде жазуулары бол-
со жоголуп, чырпыгынан ажырап, сєўгєгї калган дайрадан аккан, 
тїгєнгєн дїмїрдєй болуп соктуга-соктуга, балким, 5–10%и калган 
десе эч ким калп болбойт.
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Кечээ залим Никелейдин тушунда кыргыз кедейдин бїткїл єз 
эркиндигинен, укугунан ажырап, жан сактоо, жер-суусу колунан 
кетип, бай-манап, залим жана болуштарга тиги зулумдардын пай-
даланышы болуп, кедей арасынан чыккан аз билимдїї окумуштуу-
лары биринчи ирет тасмия каражаты жоктуктан, экинчиси, єкмєт 
эрк бербегендиктен, эзелтен келе жаткан ырларын, расим, адеп, 
оюндарын жазып элге таратмак тїгїл, айтууга уруксат болбогон. Кы-
зыл жылдыз чырагы биздин мамлекетте болуп туруп, совет єкмєтї 
куралып, єкмєттїн єзгєрїїсї аркасында ар бир эзилген, жоголуп 
бара жаткан улут Карл Маркс, Ленин салган жол менен комунус 
жол башчылыгы аркасында кайтадан тирилип, шолордун катарында 
эзилген, кємїлгєн аз улут – кыргызга дагы кызыл жылдыз чырагы 
тийип, бїткїл жан сактоо ж.б. тиричилик жер жїзїндє анык рас, 
чын тартип болгон себептен социализм жолуна коё баштады. Жана 
єлїїгє такалып солуп бара жаткан адабияттарын тиргизди, кємїлїп 
бара жаткан «Манас», «Тєштїк», «Кошой», «Кєкєтай», «Семетей» 
ж.б. ырлары жыйыла баштады.

Макалдар, їлгїлїї билим сєздєр анык айтылган негизи кемба-
галдан жана феодалдан болсо да алар ар бир даанышмандардын, 
акылдуу кишилердин айткан сєзї, бирок алардын кайсы заманда 
жана ким тарабынан айтылгандыгы їчїн билинбеди, айтып кеткен 
ээси табылбады.

Кєкєтєй, Тєштїк, Кошой, Манас ырлары эў байыркы, эски за-
мандан бери айтылып келе жаткан деп карыялар айтса да, 1760-жыл 
чамасына жете кимдин айткандыгы жана аны кайсы кылымдан баш-
тап айтып келе жаткандыгы бизге билинбестен, бирок анын дайын 
болгону 1760-жылдар чамасынан баштап, кыргыз арасында кимдин 
айтып жїргєндїгї маалым болду. Бир улут жерин таштап, башка 
жерге ооп кетсе жана жоокерчилик болуп, кырылыштын соўунда 
чоў єзгєрїш  болсо, адабият ж.б. эски расим кєбїнчє унутулуп, 
кєбїнчє єзгєрїп кетет. Ошонун бириндей кыргын XVII кылымдын 
ортосунда Анжиян, Алайдан єз жери аркага келип орногон. Бул 
качыш кїн жїрїштє тентип жїрїш зардабынан тиги адабияттарды 
мурунтан айтып келе жаткан кишилери болсо да, анын тарыхы, аты-
жєнї билинбей келсе керек. Ошентип, мурунку билимдїї заманына 
жараша зарлоо, сєздї насият катары айткан кишилерибиздин бири 
тїн жак кыргызда заманы кєп алап атабаган їчїн XVIII кылымдын 
аягына жакын туулган Калыгулдун сєзї. Анын сєзї болсо да єз оозу-
нан жазылып, кагаз їстїндє калбагандыктан, акын жана тунугу аз 
болуп, Калыгулдун айтканы деп, кийин кээ ырчылар сєздї єзїнєн 
кєп кошкон жана башка бирєєнїн сєзїн аралаштырган.
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Экинчиден, 1835–1840-жылдар чамасында туулган бугу кыргызы-
нан Арстанбек Буйлаш уулунун зар заманы Калыгулдан кийин болгону 
їчїн башка ырга караганда артык жана башка сєз катышпаган. Тєрдїн 
суусундай тунук деп айтууга болот. Бирок акын ичинде дагы бир далай 
сєз башка ырчылардан кошулган. Калыгулдун айткан сєзїн жазбастан 
туруп, анын ємїр баянынан бир аз маалымат беремин.

Оў аталган тїн жак кыргыз ичи, сарбагыш уругунан букарала-
нып кеткен манап насилинен, Бердиштин уулу Байдан 1875-жылы 
жылан жылында Калыгул туулду. Атасы Бай орто чарба, чоў атасы 
Бердиш кедей болуп, наргы атасы Дєєлєт Сарсейит уулу, анын атасы 
Сертей, атасы Манап, анын атасы Дєєлєс, анан Кылжыр, анын атасы 
Тагай. Казак кайыў саап, жеринен ообай калып, калмактан кыргыз 
качып Гисар, Кєлєпкє жете барып, Анжиян, Алайга киргенде кошо 
кирип, анда бир далай жылы тентип жїрїп, ємїрїн кедейлик менен 
єткєргєн. Калыгул орто чарбанын баласы болгондуктан, жаш чагы-
нан кара чарбанын артында болуп, мезгили менен эгинге киришкен. 
Ал заманда кыргыздын мал уурдашып, жылкы тийип, жоолашкан 
жоолору калмак, казак, уйгур болуп, єзбекке (кокондук) караса да, 
толук баш ийбеген, єз араларында ар уруктун беги, феодалы болгон. 
Ал феодалдар бир бирине баш ийбестен, араларынан уруш-талаш 
кєп чыгып, букарага зор кїч келип, кедей кара чарба букара зулум 
манаптардын толук эркинде болгон. Мал-башына ээ боло албай кул, 
кїў катарында ошол кан, бек, манаптардын айтканынан чыкпай, 
айтканына кєнгєн. Кара чарба букаралары кєбїнчє мал кесиби менен 
оокат кылса да, жоокерчилик заманы болгону їчїн эгин айдоо кем 
болгон, айдаса да їрєндї аз тилеп, асилди кєп бергендиктен, ичсе та-
мак жана кубаттуу, ток ичкилик – бозо болгондуктан таруу айдаган.

Кыргыздын манаптары, байлары бир гана Кашкар, Кулжадан 
бул алдырып кийинип пайдаланып, кембагал, кедей, жалчылары 
жалаў этине жай, кышы куур тон, жаки таарын кийип, тиги кан 
соргучтардын кызматын кылып, эл чети, жоо белинде жїрїп, душ-
манын жоолаган. Атактуу чоў манаптары, бийлери кээ чакта тиги 
жалчыларынын эркегин кул, ургаачысын кїў кылып, келгенге бе-
рет, калыўга алган жана байгеге сайган. Мына ушундай залымдык 
заманга Калыгул аралаша туулган. Жети жашка келгенде бїткїл 
арка кыргызына дээрлик окуу билбеген, намаз окуган Астык кыргы-
зынан Сопу ата деген болуп, ошондон эртеўки тєрт ирекет намазды 
окушту Калыгул їйрєнгєн.
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Калыгулдун кишичилик мээрбанын кєрсєткєнї

Казак кайыў саап, мында жеринен оодарышбай калып, кыргыз 
Анжиян, Алайга кирген деген сєздї жогоруда айтып єттїк эле. Ан-
жиян, Алайдан кайта азыркы туулган жери – Талас, Чїй, Ысык-Кєл, 
Сыртка 1755–1758-жылдар чамасында келип, бул жерден калмак 
кеткен соў орногон. Кыргыз келгенде Чїй єзєнї менен Ысык-Кєлдїн 
тїн жагында казактар турган. Жеринен ообаган їчїн кыргызга ка-
раганда баары да малдуу болгон. Ач-жылаўач Анжиян, Алай, ары 
жагы Гисар, Кєлєпкє жете тарап, оокат їчїн тентип кеткен. Кыргыз 
чогулушуп жєєлєп-жалаўдап, арып-ачып їстїндє їйї жок, жээрге 
кєбїнїн тамагы жок, кїчтїїсї начарын талап, уурдап келишип, же-
рине орношкондо дагы ачка болушуп, чыдай албай казактын малын 
уурдап ала бергенде, казактын тынчы кетип, чыдай албастан кыр-
гыздын жерин таштап, єз жерине кєчїп тїшкєн. Казактын пикири 
кыргызда мал калган жок деп, Ысык-Кєл менен Чїй єрєєнїн ээле-
мекте болгон. Казактар Илеге тїшсє да, кыргыздар артынан барып 
уурдап турган. Кээ чакта 70–100 кишиден болуп, кїзїндє аттанып 
кетип, кышында туюк, бек жер, токой, камыш, чийге бекинип, 
їч-тєрт аттан башкасын союп жеп, кыштан чыгып, кєктєм менен 
жїздєгєн-миўдеген жылкы алып келип турган (маселен, солтодон 
Дейди менен Шапак уругу, кїн туу уругу, сарбагыштан Итибас жана 
Кой интибас уругу жантай). Кыргыздын кордугу єтїп, тынчы кетип 
жїдєгєндїктєн, бир тараптан Ысык-Кєл, Чїй, Таласты жердин ар-
тык жакшысы экен деп кызыгып, кыргызды сїрїп жиберип, жерин 
ээлемек їчїн казактын баатыры Сан Барак (Кєкжал Барак, Жолду 
Барак, Кєк жарлы Борак деп да айтылат) кыргыздан 1770-жылында 
кырылганы жогоруда маалым болду. Мындан соў кыргыздар казак-
ка тынчтык бербей, уурулугун койбостон, жылкы бир четинен чаап 
алып турганда, казактын єтїнїчї боюнча Сары-Аркадан Абылай 
аттанып келип, 1776-жылында кыргызды талкалап, караткандыгы 
єз иретинде кєрсєтїлїп єттї эле.

Абылай 1781-уй жылында єлгєн соў, аны уккан кыргыз тынч тура 
албастан баш кєтєрїп, кайтадан казакты кыса баштаган.

Кыргыздын кордугуна чыдай албаган казактар Чанчкулу, Бер-
дикожо баатырды баш кыла 1790-ит жылында Чїй боюнан солто 
Ныша баатырды єлтїрїп, солтону чаап, андан єтїп Ысык-Кєл кыр-
гызын чапмак болуп, Ысык-Кєлгє барганда казакты быт-чыт кылып 
жеўгенде, Бердикожо єзї качып кутулган. 

1792–1793-чычкан жылдарында бїткїл арка кыргызы аттанып 
барып, Иледе Кєкїм-Булак деген жерде элин, малын чаап алып, Бер-
дикожону єлтїргєн. Жаш баланы жаш чагынан жоо бетин кєрсєтїп, 
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машыктыруу кыргызда байыртадан адет болгон себептен, 7 жашар 
Калыгулду жакын тууганы Эсенгул Болот уулу ала барган. Казакты 
аябастан єлтїрїп жатканын кєрїп Калыгул: – Байке, кишини киши 
аябаган, боор оорубастан ушунчалык да койдон бетер кырабы? Мын-
дайдын болорун билсем, келбейт элем деген.

Эсенгул: «Каргыш, жаагыўды бас, бала баладай болучу, башыўды 
жуткур!» – дегенде, Калыгул унчукпай калган.

Їстїнє келгенде, элдин кылган иши курусун деп, кара чарбанын 
аркасында болуп, элге аралашпастан єскєн. Катын алып їйлєнгєн 
соў, тамак акы, маўдай тери менен жан сактап жїргєн. Манаптардын 
кылыгы, иштеген зулумдугуна эў нааразы болгон. Биринчиден, кокон-
дуктан келген соодагердин булунун пайдасын талашып, экинчиден, 
казак тууралуу эки арасы бузулуп (анын себеби ушул жазылып жат-
кан тарыхта тємєндє толук айтылат) 1815–1817-жылдары, кєбїнчє 
1818–1821-жылдар арасында солто менен сарбагыш кыргыздары уру-
шуп, сарбагыш талкандалып, жеўилип быт-чыт болуп качкан.

Бул урушка кошо жїргїн деп сарбагыштар келсе, эки агайындын 
урушу эмес, казак, кыргыздын урушуна балалыктан баргамын, 
урушуўарга барбаймын, – деп Калыгул їйїндє калган дейт. Тїн жак 
кыргызында биринчи атактуу кан соргуч, залим сарбагыш кыргы-
зынан кан катарында болуп турган Ормон Ниязбек уулу болгон. Ор-
мондун эл жегендигине, адилетсиздик сурагына ыраазы болбостон, 
1852–1853-жылдарда Калыгул айылы менен бугу кыргызына кєчїп 
кеткен. Ормондун єлтїрїшїнє себеп болгон Чагалдактын єлїгїн 
бугудан Калыгул алып кємгєн.

1854-барс жылы бугулар Ормонду єлтїргєндє Калыгул бугунун 
ичинде болгон себептен, аны сарбагыштар болбостон кєчїрїп кеткен. 
Бугу менен сарбагыштын урушун каалабастан, бугудан Солтонкул 
бир жолдошу менен, сарбагыштан Калыгул менен Шамей чыгып, 
тєртєє эки жагын жараштырууга чындап аракет кылса да, алы кел-
беген. Акыры согуш башталып кетип, саяк, бугу, сарбагыштан эў 
азында сен тур, мен саямын деген идердїї жигиттерден бир миўге 
жакын азамат єлгєн. Калыгул ырчы эмес, даанышман болгондук-
тан, ашка, тойго барып ырдабаган. Сєзїн кєп ачылып айта бербеген. 
Кєбїрєєк убакта унчукпай отура берген. Сєзїн макалдатып, акырын 
токтоолук менен акыл, насыят катарында сїйлєгєн.

Айылдын дєўїндє чогулушта, жаки їйїнє киши кєп келсе, уют 
кылып сєз айткан. Айтор, сєзїн айтып-айтып туруп, кээ чакта єзїнчє 
кїўгїрєшїп кетип, кєпкє жете унчукпай калган. Сїйлєгєн чакта анда-
санда: «Ээ, ушундай эмеспи», – деп, жаки сол ийинин карап сїйлєгєн.

Калыгул элди аралабаса дагы, бийлик кылбаса да акыл адилет-
тигине кєзї жеткен соў, кээ чакта арка кыргызы чиелешкен чоў 
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доосу болсо, Калыгулга тапшырган. Калыгул акылынын жетиш-
кенче тууралык менен союш, пара албастан дос, тамыр, єз, жатка 
коркпостон, тїздїк менен чечкен. Ормон бир кезде Соў-Кєлдї 
жеке жайлап жїрєсїў деп, саяк кыргызынан канчалык жылкы 
(бир кабарда элїї ат) айып алган. Бул ишти жактырбастан Калы-
гул Ормонго айтканы:

– Ой, иним, Ормонум,
Жеген менен тойбодуў.
Кой дегенге болбодуў,
Акыры сен оўбодуў.

Єз элиўден айып алба, кайта бер, – десе, Ормон болбогон, айыбын 
алып жана саяктан Сагымбай манасчынын атасы Орозбак керней-
чини кєчїрє кеткен.

1840–1842-жылдар чамасында Ормондун бир тууганы Субандын 
Матай деген баласы канча киши менен аттанып келип, тынай кыргы-
зынан жылкы тийип баратканда, тынайлар Боомдун ичи Єргє-Ташта 
кууп жетип, жылкыларын ажыратып, Матайды єлтїрїп кеткен. Бул 
себептен Эсенгул менен Тынайдын арасы бузулуп, жылкы тийишип, 
катуу бузула турган болгондо, Калыгулду чакыртып Ормон киши 
жибергенде келбеген. Экинчи чакырууда келген. Ормондун Калы-
гулга айтканы: – Эсенгул менен Тынай бир сарбагыш элек, Тынайлар 
биздин бир баланы єлтїрїп коюптур. Эки элдин арасы аўкайып бу-
зук кїндєн кїнгє бара жатат. Эсенгул менен Тынай сенин тилиўден 
кєп чыга албас. Эки элди жараштырып журт кылып койгун деген... 

Калыгул тынчтыкты каалап, мээрманчылыкты ойлоп, тууралык-
ты санаса да аныгы эў єтє артыкча, улутчул болуп, орустун кыргыз 
жерине кош жаактап келе жаткандыгын жана аскер кубатынын 
бир баш экендигин билип, муну узун кулактан болсо да угуп, орусту 
жектеп, кыргыздын бийлиги манаптык колунан кетип, оруска єтєт 
экен деп ойлоп, илимсиз, билимсиз тїркєй калк кыргыздын бай, 
жардыларын дайым оруска каршы їндєп турган. Кедей, жарды, 
бечара їчїн пайдалуу эч бир иш ойлобостон, манапты дайым баштуу 
болуп туруу пайдасын ар дайым ойлогон. Кедей пайдасын ойлогон 
тїгїл карыган чагында эл-журтту эзїїчїлєрдїн маселеси Ормон 
кандын жардамчысы болгон, чынында бай-манап кулактардан са-
налып, кедей- бечаралардын укугун кєздєбєгєн. Калыгул 1855-коён 
жылы жетимиш жашында Ысык-Кєлдїн тїн багыты Сазановка 
кыштагынын (Байсоорун) кїн батыш эки ак суунун ортосунда єз 
ажалынан єлїп, ошол жерге коюлган. Анык кабарда сєєгї Кара-Ой, 
Сары-Ойго коюлган.
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Солтобай ырчы

Солтобай ырчы 1834-жылында туулуп, атанган ырчынын бири 
болуп, 84 жашында 1918-жылы Ысык-Кєлдїн Жуукусунда єлгєн.

Кыргыз арасында талаш бир ыр бар: Калыгул айткан деп сарбагыш 
айтат, Арстанбек менен Солтобайдын бири айткан деп бугулар айт-
кан. Менин билїїмчє Калыгул менен Солтобай айтпастан, Арстанбек 
айтса керек. Ыры тємєнкї:

Эсиў ооса эчки бак,
Мейли чебич, мейли улак.
Сїтїн ичсеў гїлазык,
Эт-майы эў артык.
Уяў тыбыт апаппак,
Киер болсоў ак калпак.
Чєп жакшысы танбаган,
Кєк бетеге, от шыбак.
Эгиндердин жакшысы,
Арпа болот баарыдан.
Эрте бышкан ар убак,
Ичип алсаў жармасын.
Талканы чыў кїлазык,
Суу атасы тоўбогон,
Кайнап чыккан таш булак.
Сєз атасы башында,
Кайнап турган кош булак.
Чапсаў кїлїк минсе бек,
Жылкы атасы чын бурак.
Таап алып ємїрї,

Талыкпастан сылап бак.
Адамзаттын досу экен,
Ажыраба чынынан.

Бирде мырза, бирде кул,
Жакшы жаман элге чак.
Тереў акыл, кеў пейил,
Термелбеген элде жок.
Бул жакшысы мата экен,
Кеў денеўиз мырзараак.
Мата чепкен Кашкардан,
Чыгып турат алжырап.
Алжыракай болсо да,
Бир жыл киет бозмолоп.
Аксом шалпар кири тон,
Алты ай сайын бир кийип.
Анан кийип таба айт,
Карап калат жалдырап.
Анан эмене киесиў.
Акылы жок калжырак.
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шаМчырак

Улут адабиятынын унутулган
єкїлдєрїнїн бири, таланттуу жазуучу жана

журналист Калыгул Токтомамбетовдун
ємїрї жана чыгармачылыгы жєнїндє

Кайран ємїр жыйырма беш!..

Адамдын ємїрдєн єткєн соў, артында эмне калат? Жарты ооз жы-
луу сєзбї, жарым барак кєўїл айтуубу? Эмесе, «Ленинчил жаш» га-
зетасына 1966-жылы жарыяланган, бул жаркын инсандын дїйнєдєн 
капилет єткєнїн кабарлаган некрологду чогуу окуйлу:

«Їстїбїздєгї жылдын 21-ноябрында єзїнїн кызматтык милде-
тин аткарып жїрїп, Кыргызстан ЛКСМ Борбордук Комитетинин 
секторунун башчысы, коммунист Калыгул Токтомамбетов авто-
мобилдик катастрофанын натыйжасында дїйнєдєн кайтты.

Калыгул Токтомамбетов 1941-жылы 3-июлда Кыргыз ССРи-
нин Кемин районундагы Чым-Коргон селосунда колхозчунун їй-
бїлєсїндє туулган. Орто мектепти ийгиликтїї аяктагандан 
кийин ал Кыргызстан мамлекеттик университетинин журна-
листика бєлїмїнє кирет.

Жолдош К.Токтомамбетов университетти бїтїрїп чыккандан 
кийин єзїнїн эмгек жолун Ысык-Кєл райондук «Заря коммунизма» 
газетасында алгач котормочу, анан маданий турмуш бєлїмїнїн 
башчысы, газетанын жооптуу секретары болуу менен баштайт.

Эстутум
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Калыгул жаш муундарды аябай сїйє турган. Алардын турму-
шун чагылдырган бир катар кызыктуу аўгемелери республикалык 
газеталарда жана журналдарда жарыяланган. Газетада иштєє 
менен командировкаларда болуп, жолугушкан жаштарынын куба-
нычына да, кайгысына да эч качан кайдыгер караган эмес, ар дайым 
жаштардын таламын жактаган. Кєп убакыт єтпєй эле райондун 
комсомолецтери аны комсомолдун Ысык-Кєл райкомунун, анын 
бюросунун мїчєлїгїнє жана «Комсомолдук прожектордун» район-
дук штабынын председателдигине шайлашат. 1964-жылдын сен-
тябрь айында Калыгул КПССтин мїчєлїгїнїн кандидаттыгына 
кабыл алынат. Ошол эле айда жолдош Токтомамбетов Кыргызстан 
ЛКСМ Борбордук Комитетинин комсомолдук уюмдар бєлїмїнїн 
инструктору, ал эми 1966-жылдын июнь айында ошол бєлїмдїн 
секторунун башчысы болуп бекитилет.

Анын комсомолдук ишти тереў єздєштїрїїгє кылган кїч-
аракети, ички дїйнєсїнїн кенендиги, токтоо мїнєзї комсомолдук 
кызматкердин эў жакшы касиеттеринен болучу. Калыгул сектор-
дун башчысы катары малчылардын арасында жаш чабандардын 
Бїткїлсоюздук биринчи слетуна даярдык кєрїїдє жигердїї эмгек-
тенип, кєп иштерди аткарды жана кєп иштерди максат кылып 
койгон эле...

Жаш ємїр трагедиялуу їзїлдї. Биздин жолдошубуз, досубуз Ка-
лыгул Токтомамбетов жєнїндєгї эстелик жїрєгїбїздє тїбєлїккє 
жашайт.

Жолдошторунун тобу».

Болгону ушу.
К.Токтомамбетовдун азасын теў бєлїшкєн кабарда анын ємїр 

жана эмгек жолунун урунттуу учурлары так жазылган. Жашоодон 
эрте кеткен жаш адамдын єтє кыска, бирок єтє нуска тагдыры кєз 
алдыга тартылат. Аргасыздан ачуу кїрсїнїп аласыз!..

Кантсе да, жалпы жагдайды, жаралуу тагдырды жарты барак 
кєўїл айтууга сыйдыруу мїмкїн эмес, албетте!

Калыгул Токтомамбетов баарыдан мурда чыныгы чыгармачыл ин-
сан катары таанылган. Єз доорунун таланттуу уулу 25 жаш ємїрїндє 
кєркєм  чыгармаларды жаратууга, демек, єз алдынча татыктуу чыйыр, 
ноюбас мурас калтырууга умтулган. Атаганат, дейсиў ичиўден, жаш 
жазуучуга бул жашоодо узагыраак убакыт буйруганда, дагы кандай 
талпынып, дагы кандай канат серпер эле бийикке!

Курулай сезимге алдырбай, сабыр менен акыл калчасак, 
К.Токтомамбетовдун  ємїр жолу алакандай некролог менен чек-
телбейт экен. Анткени анын адабий табылгасы кєп жылдар єтсє да 
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кєєнєрбєй, єз барк-баасын сактап калды. Алыкулдун «Акындын эки 
ємїр, эки жазы бар» дегени убакыт єткєн сайын ушинтип таасын 
ырастала берет белем!

Жазуучунун жандїйнєсїн толугураак билем десеўиз, анын чы-
гармаларына кайрылып, кылдат баам салуу оў. Дал ошол чыгарма-
ларында гана автордун кєркєм дїйнєсї, кайталангыс руху, эўсеген 
максаты, эмнени кєксєп, жашоодо кандай багытты тутунганы 
кїзгїдєй чагылышат.

Калыгул Токтомамбетов бул жарык дїйнєдє ємїрї кыска болорун 
сезген сыяктуу артына жаркын из калтырып кетїїгє ашыккан. Ат 
жалына жармаша, їзєўгїгє аяк салып, ээрге эртелей минген. Тамга 
тааныган кїндєн тарта колуна калем кармаганбы деген ой кетет, 
анткени алгачкы ыры басма сєздє 12 жашында – балакатка толо 
элек чагында жарык кєргєн.

Ал эми жазуучулук дїйнєгє аралашып, єз жєндємїн ачуу їчїн 
Калыгулга дагы 12 жылдай эле єтє кыска мєєнєт буйруган. Бар бол-
гону 25 жылдан оодук ємїрїндє бул сейрек талант артына татыктуу 
мурас калтырууга їлгїргєнї улуу-кичїїнї таў калтырбай, суктан-
дырбай койбойт. Бирок тумардай тутунган чыгармалары анын кєзї 
тирїїсїндє єз алдынча китеп болуп жарык кєрбєй, кол жазмалары 
саргайган барак беттеринде гана сакталып келди.

Кеч да болсо, ушул кенемтени толтуруу парз. Мындай ниет дээ-
римде эчен ирет ойгонсо дагы, аны кєп жылдар бою аткара албай 
жїргєнїмє єзїмдї кїнєєлїїдєй сезем. Албетте, ага тїрдїї себеп-
тер тоскоол болду: СССР маалында басма иши партиянын толук 
кєзємєлїнє алынып, аты белгисиз, анын їстїнє эрте кайтыш болгон  
автордун китебин чыгаруу дээрлик мїмкїн эмес эле. Эгемен заманда 
мен єзїм дипломатиялык ишке єтїп, он чакты жылдар чет жактарда, 
Ата Журттан алыста иштеп калдым.

Айтор, ар кандай шылтоо издеп, актануунун дагы зарылдыгы 
жоктур азыр. «Алтынды дат баспайт» деген кепке кєўїл жооткото, 
акыры Калыгул Токтомамбетовдун чыгармаларын калкына толук 
кайтарып берїїгє бел байладым.

Тїз сызык же чакмак барактарда, жука же калыў дептер бетте-
ринде алмончок шурудай тизилген кол жазмалар... Сабын бузбай, 
кыркаар тарткан тамгалар, саргайган барактар!.. Аларды канча ирет 
карегимден кечирдим, канча ирет кубандым, жашыдым. Окуган сай-
ын кєз алдыма кєп элестер тартылып, кєп таасирлер ойгонду. Арадан 
анча жылдар агылса да, кагаз бетине тїшкєн тамгалар, «тып» эте 
тамган сыянын тагы єчпєйбї? «Кол жазма кїйбєйт» – деп коюшат 
эмеспи орус жазуучулары. Ошонусу ыраспы?
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Шурудай чачыраган кол жазмаларды четинен топтоп, бир ыўгайга 
келтире, компьютерге тере баштадык. Унутулган адабият темасын-
да дипломдук иш жазган студент-филологдор, айрыкча Нурзада 
Сагынбаева  китепканадан дилгирлик менен материал топтоду. 
К.Токтомамбетовду жакшы билген айрым замандаштары менен 
калемдештери бул демилгени колдоп, єз эскерїїлєрїн жазып бе-
ришкени мага канат байлады.

Канчалык кадалсам да, бул эскерїї макаланы жазып баштоо, ал 
эми баштаган соў ойдогудай аяктоо мага оўойго турган жок. Жа-
зуучу журту жакшы билет, єзїў аралашкан, аралашмак тургай, 
ысык-суугуна кїйїп-бышкан  жагдайды, оор тагдырды дал єзїндєй 
адилет баяндап берїї жеўил иш эмес. Колго кармаган калемим ак 
барактан эчен ирет тайгылып, эчен мїдїрїлє, эчен мїшкїл тартка-
нымды моюнга алам.

Таўкы Чолпондой жарк деп жанып, жаштайынан жалп деп єчкєн 
табигый талант менин шамчырагым, жарык жылдызым болчу. Ка-
лыгул – єзїмдїн аталаш  агам, ооба, атам Рыскулдун карачечекей 
иниси эле!

Кантсе да, жарык дїйнєгє бир жаралган жакшы адамдын, жаркын 
талант агамдын арбагына, артында калтырган изине тооп кылуу 
їчїн тобокелге бел байладым. Кеч да болсо эскерїї жазып, китебин 
басмага тапшырууга кириштим.

Кечиккен китепти анын автору – агам Калыгул окуй албайт. Кокус 
кемчилигим, жаўылган-жазган жагдайларым болсо, оўдоп-тїзєбєйт. 
Ал тургай Калыгул менен моюндаш єсїп, акка моюн сунган кєптєгєн 
агайындары, адабият босогосун бирге аттаган замандаштары дагы 
бул китепти кєрбєй калды, демек, алар да кеўеш бере албайт...

Аттигиў! Кыргыздын кєркєм сєз єнєрїндєгї Калыгул Токтомам-
бетов деген жаркын таланттын ємїрї эў кыска аралыкка сыйганы 
гана жїрєктї эзет: «3-июль, 1941 – 21-ноябрь, 1966».

Ооба, бар болгону 25 жаш 3 ай 18 кїн!..
Ошентип, агам Калыгулдун кєзї тирїїсїндє кєрбєй калган «От 

башында» китебин ойчул окурманга аманат катары кечирээк кайта-
рып отурам. Андагы аруу жана кєркєм дїйнєнїн кудурети, кубаты 
тууралуу ооз толтура, озуна кеп козгобой турайын. Калыў журт єзї 
баалап, калыс окурман єзї баа берсин. 

Китебиўизди кечиктирип чыгарганым їчїн, ардагым Агам, Сиз-
ден гана кечирим сурайм, арбагыўыз нааразы эмес, ыраазы болгой, 
ылайым! Соўку муундар єзїўїз жаккан «От башына» келип, жылуу 
илебине, ысык табына жылына бергей!
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Балжууран дїйнє балалык

Арадан арбын жылдар агылганына байланыштуу жазуучу, акын, 
журналист Калыгул Токтомамбетовдун ємїрї жана чыгармачылык 
жолун азыр сыдыргыга салгандай так тизмектеп берїї оўойго тур-
байт. Аны жакшы билген агайын-тууган, жоро-жолдошторунун 
кєбїнїн да кєзї єтїп кетти. Бирок жарык жылдыздай жарк эткен 
таланттуу жаш адамдын – єз агамдын таржымалын толук болбосо 
дагы, айрым урунттуу учурларын калыбына келтирсем болчудай.

Агам Калыгулду кандайча мїнєздєсєм болот?
Кєз алдыма балдар менен бала болуп жуурулушкан, кыял-дээри 

тунук жаш адам элестейт. Бєбєктєр этегине эрмеше ойногонун жак-
тырып, алардын эрки менен болуп, кїлїмсїрєп карап тургансыйт. 
Шыўга бойлуу. Жыргал энебиз айткандай «буудай єўдїї», саргыч 
чачын артка кайрып тараган. Баскан-турганы илбериўки, ар дайым 
боюна дыкат. Жїзїндєгї бир єзгєчєлїк – їстїнкї эрдинин учу бир 
аз чормоюўку. 

Анда, 50-жылдардын ортосунда Калыгул бизге окшогон мадырабаш 
бєбєктєрдєн саал-паал гана кырдуу, ал эми агабыздан биз саал-паал гана 
кичїї экенбиз. Кєрсє, болочок жазуучу єзїнїн болочок каармандары 
менен тил табышып, аралаш-куралаш доорон сїргєн туба!

Адеп колуна калем кармагандан дал ошол бєбєктєр їчїн тунук чыгар-
маларды жазган К.Токтомамбетов кийин соўу кыргыз балдар адабиятына 
жаўы чыйыр салып, жаркын образдарды жаратканы бекер эмес.

Эмесе, жаш калемгер Калыгулдун тили менен сїйлєйлї:
«Ал кичинекей бєбєгї менен жалпак кампанын їстїндє жанаша 

отуруп ойногонду жакшы кєрчї. Бир сапар жаандан кийин ал кїндїн 
желесин карап жатып, кайта кылчайса, бєбєгї тамдын жонундагы 
суйдаў кызгалдактарды жапырып, ылдый тоголонуп баратыптыр. 
Ал єлєў чєпкє тїшїп, эсен-соо калды. А анын артынан удаа секир-
ген Зияданын чыканагы чыгып кетип, ордуна туура бїткєн жок...»

К.Токтомамбетовдун «Топчулар» аттуу чакан аўгемесинен алын-
ган бул саптар чыныгы автобиографиялык мїнєзгє ээ. «Тамдын 
жонундагы суйдаў кызгалдактарды жапырып, ылдый тоголонуп 
бараткан бєбєк» ким деп ойлойсуз? Ооба, ал – менмин! «Єлєў чєпкє 
тїшїп, эсен-соо калган» экем, кудая тобо! Ал эми менин «артымдан 
удаа секирген», албетте, єспїрїм курактагы Калыгул байкем болчу!

Тактай кете турган нерсе, инисинин артынан чатырдан секирген 
єспїрїм дагы эч кандай жараат алган эмес. Аўгемеде айтылган 
Зияда – адабий каарман жана анын чыканагы сынганы да ойдон 
чыгарылган. Бирок ошол адабий каарманга жамаштырылган окуя 
агам Калыгул экєєбїздїн башыбыздан 1954-жылы же 1955-жылы 
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єтсє керек. Анткени чатырдан єлєў чєпкє шыпырылып тїшкєндє мен 
али эмгектеп жїргєн, буту баса элек ымыркай бєбєк экенмин. Андай 
болсо, агам 13–14 жаш чамасындагы ойноок тестиер болууга тийиш.

Апам Кїкїнїн айтымында, Калыгул байкем мени жанына жакын 
тартып, єтє ысык эркелетчї кєрїнєт. Бирок качан кєрсє бооруна 
басып, жулмалай эркелете берип, эки жолу жерге катуу жыккан 
єўдєнбєйбї. Биринчиси, жанагыдай жалпак кампанын чатырынан 
«кызгалдактарды жапырып тїшкєнїбїз». Бирок ал окуя мага дагы, 
Калыгул байкеме дагы оўтойлуу аяктаган кєрїнєт. Эч кандай жараат 
албай, кєпчїлїк элдин, коўшулардын кєзїнєн тыш калган єўдєнєбїз.

Экинчиси, ымыркай баланы їйдїн ичинде кош колуна куурчактай 
кєтєрїп алып, тамдын боорундагы кїзгїгє каратат имиш. «Ии-и, 
оо-о!» – деп кетенчиктей жылганда, бєлмєдєгї тегерек їстєлгє со-
гончогунан чалынып, чалкасынан кулайт. Ымыркай бала колунан 
суурулуп, бурчтагы керебеттин алдына ыргыган имиш. «Кєпкє 
чейин дем тартпай, эрдиў кєгєрїп кеткен. Калыгулда єў-далет жок» 
– деп эскерип калар эле бейиши болгур апам Кїкї.

Мен эс тарткандан кєз алдымда турган кєрїнїш – короо толо 
кєгїчкєн. Орто мектепте окуп жїргєн агам Калыгул аларды адеп 
кайдан таап келгени беймааалым. Айтор, тез кєбєйєт экен, короо 
ичи, тамыбыздын чатыры да толо канаттуу куштар. Агабыз сабактан 
келе сала, жез табактарга суу куюп, жем чачып, ошолор менен убара. 
Куш да болсо эстїї белем, короодон ээси баш бакканда жабыла ээрчий 
учуп, айрымдары далысына коно калат. Кїркїлдєгєн, кубалашкан, 
кыйгуут тїшкєн эле їндєр...

Чїш-ш!.. Азайт кушуўду! – дейт Жыргал энебиз.
Апасынын айтканына Калыгул баш ийкегени менен мектепти 

аяктагыча кєгїчкєндї азайтмак турсун, кайра кєбєйттї шекилди. 
Калыгулга курдаш Мукай, Алманбет, Абылкан сындуу балдар, бой 
жеткен кыздар дагы єз їйлєрїндє кєгїчкєн кармай баштаган. Ка-
наттуулар кайкып учса, асмандын кєгїн, айылды теў жарып єтчї 
канжолдун боюн бербей калган. 

Кєгїчкєндїн тукуму кийин, Калыгул университетке єткєндєн 
кийин дагы їзїлгєн жок. Карындаштары Айтбїбї, Сагыйпа, ини-
лери Аскар экєєбїз кезектеше караган менен алардын кєбї негедир 
колхоздун устаканасы, мал доктур, ат сарай тарапка ыктады. Ка-
лыгул шаардан келери менен «кїї-кїї» деп добуш сала «досторун» 
чакырса, кайдан-жайдан канат кїїлєп жетип, корообуз кайрадан 
шаўга бєлєнє турган. Жез табактар сууга, жемге толуп, жерде, ду-
балда, чатырда кїркїлдєгєн, кубалаша куушкан кєгїчкєндєр!

 Агабыз менен єткєргєн ар кїндїн баасы кымбат тура байкасам. 
Талаадан жїгєрї кайрып, саманга ороп дїмбїл бышырып же короо-
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бузда тїшїм жыйнаган, жайлоодо мал баккан, энелерибиз Жыргал 
менен Сагындын, апам Кїкїнїн даамын таткан бейкапар учурдун 
єзїндє канчалык канагат бар эле! Ээрчише басып, эмгектин даамын 
татып, турмуштун сабагына каныгып жїрїппїз анда.

Калыгул агам экєєбїз теў Жылан жылы тєрєлгєнбїз. Демек, 
арабыз – бир мїчєл, 12 жаш. Баласынта башыман сылай эркелеткен 
менен эмнегедир мага кубанган, жарпы жазыла жылмайган чактары 
арбын болчу. «Карасаў-эй, кантип билип алган муну?» – деп айрым 
жоругума кадимкидей таўыркайт кєпкє кєрбєй калса. Колуман кар-
май кагаз чиймелетип, башыман тєємєтек алып, нукуп коймою бар.

Анан єзї кагаз чиймелейт. Атайын бєлмєсї болбогондон кийин, 
баарыбыз уй мїйїз тарта, жыгач їстєлдї тегеректей отурабыз. Деп-
терине шыпылдата жаза келип, апасы Жыргалдан кайсы бир сєздїн 
маанисин сурайт. Кайра тактайт, оюндагысын тапкыча, он кайталап 
сурашы мїмкїн.

Жыргал энебиз «оолда-а, маўызым-ай» деп коёт да, бирок 
кєкїрєк кїчїк кенже уулу сураган сєздїн уўгусун тапмайынча, 
бир топ макал-ылакапты жиликтеп, тїбїнє жеткире чечмелейт. 
Кеп тєркїнїн шашпай тїшїнтєт. Айыл ичинде, жалпы эле Кемин 
жергесинде кошокчу аталып, ар нерсени жамактай, жорго кепти 
жаўылбай айтчу энебиз уулунун ушул аракетин ичтен жактырат. 
Жактырбай анан!.. 

Уулу жазганын улайт. Жаўылбасам, Калыгулдун «Кара суу», 
«Ачуу», «Асек» сындуу таланттуу аўгемелери дал ушундай кырдаалда, 
куттуу їйїбїздєгї тегерек їстєлдє жазыла баштаган. «Кара суунун» 
башкы каарманы Алтымыштын, ага ыдык кєрсєткєн Калеттин жоругу, 
мисалы, дал турмуштук окуядан алынып, нукура элдик тилге, табигый 
сїйлємдєргє кандим чыккан.

Кээде агабыз бизге окшогон мадыра баштарга кайрыла калат: 
«Кана, кайсы макалды, кайсы жаўылмачты билесиўер? Кантип 
урушасыўар? Мобул калемди берем, талашып кєргїлєчї?» Кєрсє, 
жаш жазуучу єзїнїн жаш каармандарын ушинтип алыстан эмес, 
чукул тегеректен, китептик таасирден эмес, карапайым турмуштун 
кайнаган жеринен издечї тура!

Ички сезим туйгусун, «ики-и!» деген таанымын К.Токтомамбетов 
кагаз бетине тушїрїїгє єзї да кенедейден кєнгєн. Ошондон улам 
балдар їчїн жазган аўгеме, ырларында балалыктын баёо, сезимтал 
дїйнєсїн ишенимдїї, кылдат чагылдырган.

Адабият босогосун аттап киргиче кїн тыным, тїн уйкуга кайыл 
боло талыкпай изденїї, кумдан алтын ылгагандай убара тартуу 
зарыл эле. Ушунун бардыгын жаш жазуучу тїшїнгєн, єз башы-
нан кыйла тїйшїк кечирген. Аттиў, анын таланттуу аўгемелери 
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топтолгон «Дилгир балдар» аттуу чакан жыйнагы кєзї єткєндєн 
кийин 1971-жылы гана «Мектеп» басмасынан жарык кєргєнїн 
карабайсызбы!

Алакандын отундай чакан китеп анда адабий коомчулук, сын-
чылар арасында анчейин байкоосуз калды. «Ленинчил жашта» 
1972-жылдын 27-январында жарыяланган «Алгачкы жыйнактар» 
деген рецензиясында гана журналист Асанкул Калидев ал жєнїндє 
учкай маалымат берди. 

Калыгулдун студент кезинде жазылган, кийин «Дилгир балдар» 
жыйнагына кирген бир таланттуу аўгемеси «Кызык» деп аталат. 
Кызык, чыгармачыл изденїї кантип ойгонот? Кызык, жазуучулук 
єнєр жаштайынан кантип жугат адамга? Бул суроолорго так жооп 
табуу кыйын, албетте.

Калыгул Токтомамбетов, некрологдо жазылгандай, 1941-жылдын 
3-июль кїнї туулган. Ал эми анын комсомолдук билетинде «туулган 
айы» деген графа «июнь» деп толтурулуп жїрєт. Кантсе да, болчок 
жазуучу жарык дїйнєгє келген учурда калкыбыздын башына кара-
ламан кайгы тїшїп, Ата Мекендик согуш башталган.

Калыгулдун жарык дїйнєгє келишин анын ата-энеси Токтомамбет 
менен Жыргал кєптєн кїтїшкєн. Жалгыз уулу Рыскулду эртелей 
їйлєнтїп, айылдагы тєрт бир тууганы бар кызга куда тїшїп, «туку-
мубуз кєбєйсє» деп тилешкен. Тун уулу жаўыдан їйлєнїп, экинчи 
уулу Калыгул тєрєлгєндє  согуш оту тутанып кетпедиби!

Апам Кїкїнїн тєрт бир тууганы – менин таякелерим эл коргоого 
аттанып, тєртєє бирдей кан майдандан кайтпай калат. Кийин соўу 
апабыз тєрт эркек балалуу болот, бул эми єзїнчє узак аўгеме.

Согуш оту тутанган 1941-жылы – Жылан жылы жарык дїйнєгє 
келген муундар арасынан залкар таланттар, акын-жазуучулар ар-
бын чыкканы ырас. Мисалы, кыргыз поэзиясын жаўы бийиктикке 
кєтєргєн Турар Кожомбердиев  22-июнда – дал согуш чыккан кїнї 
тєрєлгєн. Согуштун кесепети жана анын адабиятка тийгизген таа-
сири жєнїндє дагы єзїнчє узак аўгеме козгоого болор эле.

Акын-жазуучуну ал єзї жашаган доор жаратары бышык. Кыйын 
кезеў, кыйчалыш мезгилдеги муундун кабыргасы эрте катып, тур-
муштун оорчулугу менен жаркын жашоонун баркын кылдат тїшїнєрї 
талашсыз. 

Калыгулдун жїрєгїндє тунук сезимдер эртелей ойгонушуна тур-
муштук сабактар, ак бешикке бєлєнгєндєн тарта уккан элдик ырлар, 
апасы Жыргал Булан кызы айткан жєє жомоктор, атасы Токтомам-
бет Аден уулунун акыл кеби, анан албетте, єзїнє табияттан бїткєн  
табигый шык-жєндємї себеп болгондур. Айтор, тамга тааныган 
ымыркай кезинен ак баракка алгачкы ырларын чїргєсє, тестиер 
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кезинен тартып эле кабар, макала жазууга киришкен. Тырмак алды 
табылгары чакмак дептерде калбай, райондук газетага жарыялана 
баштаганы  айылдык єспїрїмгє демєєр берген.

Калыгулдун басма сєздє жарык кєргєн алгачкы саамалык, та-
былгалары анын окуткан агай-эжейлерин, классташ курбуларын 
кубантпай койбосо керек. Айрыкча ата-энесинин, агайындарынын 
чечекейин чеч жарган. Калыгулдун жеўеси – менин апам Кїкї Ток-
томамбетова (Чечейбай кызы) андай макалаларды газетадан кылдат 
кыркып алып, кєп жылдар жыйнап, аёолуу асыл буюм катары сактап 
келди. Аттигиў, мен да ал кезеўде жаштык кылгамбы, апам жый-
наган асыл таберикти толук иретке салып калбапмын.

Кийинирээк кагаздарымды иретке келтире издештирсем, колума 
башкалар менен кошо биздин райондук газетанын саргайган, эски 
бир саны тийди. «Колхоз турмушу» деп аталган газета «Фрунзе об-
ласты, Кыргызстан КПнын Быстровка райондук комитети менен 
эмгекчилер депутаттарынын райондук Советинин органы» катары 
чыгып туруптур. Кичинекей форматтагы 2 бет тїрїндє гана. Анын 
1954-жылдын 30-сентярдагы № 78 (568) санынан «Колхозчуларга 
кино кєрсєттї» деген чакан кабарды окуйлу:

«Райондук маданий-агартуу бєлїмї районубуздагы эмгекчилер-
ди маданий жактан тейлєє максатында кийинки убактарда бир топ 
ийгиликтїї иштерди жїргїзїїдє.

Жакында киномеханик жолдош Исмаилов «Таарылган» жайлоо-
сунда арпаны оруп-жыюуда иштешкен Орджоникидзе атындагы кол-
хоздун колхозчуларына «Рядовой солдат Александр Матросов» деген 
кинофильмди кєрсєттї. Колхозчулар бул кинону зор толкундануу ме-
нен кєрїшїп, киномеханик жолдош Исмаиловго ыракмат айтышты».

Ушинтип, болгону їч гана сїйлєм.
Бирок ошол їч сїйлємдєн мени чындап толкундаткан кєп маалы-

мат алып, кєп элестер кєз алдыма тартыла кеткени!
Ырасында, биздин чарба Быстровка, кийин Кемин районундагы 

Орджоникидзе атындагы колхоз аталып жїрдї. Окторкой менен 
Таарылган –ата-бабаларыбыз конуштаган жайлоо. Бала чакта ар 
коктусун атчан да, жєє да кыдырып, арбын изибиз калган. Ал эми 
«Рядовой солдат Александр Матросов» – Кеўеш доорундагы ар бир 
кєрїїчїгє жакын каарман.

Мени ойлондурганы алакандын отундай макаланын автору болду. 
Аягына мындай деп жазылган: «Р.Токтомамбетов, Чым-Коргон жети 
жылдык мектебинин окуучусу».

Эмне їчїн «К» эмес, «Р.Токтомамбетов»? Рыскул – менин атам, 
Калыгулдун бир тууган агасы. Ошол макала жарыяланган 1954-жылы 
атабыз Рыскулдун жашы отузга жакындап калган убагы эле. Ата Ме-
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кендик согуштан кайтып келген, райондук деўгээлдеги иштерге арала-
шып калган адамдын «жети жылдык мектептин окуучусу» болушу эч 
мїмкїн эмес. Атабыз райондук деўгээлдеги «аткаминер актип» катары, 
албетте, жергиликтїї газетага маалымат берип, редакция кызмат-
керлери менен чогуу аралашып жїрїшї толук мїмкїн. Ошондуктан, 
райондук газетага инисинин атын жаздырып койгонбу же кайсы бир 
жагдайдан, балким, техникалык себептерден улам эки бир туугандын 
ысымдары чаташып, «К» тамгасы «Р» тамгасына оошуп кеткенби?

Жеке баамымда, бул кабарды жазууга менин атам Рыскул Токто-
мамбетов кємєк кєрсєтїп, кеўешин берген кїндє да, анын нагыз автору 
єзї эмес, талапкер иниси Калыгул болушу толук мїмкїн. Эмне їчїн?

Райондук редакциянын кызматкерлери тыштан келген кабарларды 
иргеп, сїйлємдєрдї оўдоп-тїзєп, єздєрїнє кєндїм «партиялык стилге» 
жакындата жарыялап келгени тїшїнїктїї. Ал эми «Колхоз турмушу» 
газетасындагы бул кичинекей кабардын артында мурдагы кєндїм жаг-
дайлардан айырмалуу жаўылыктын жышааны сезилгенсийт.

Таарылган жайлоосу... Арпаны оруп-жыюу... Киномеханик Ис-
маилов кєрсєткєн кино... «Рядовой солдат Александр Матросов»... 
Мына ушул майда штрихтерден сезимтал жаш жїрєктїн дїпїлдєй 
какканы сезилет. Макаланын автору єзї кынаптай чїргєгєн їч 
сїйлємдє кєнїмїш эмгектик рапортко, ооз кєптїрмє фактыларга 
эмес, жаштыкка мїнєздїї эмоционалдык жагдайга басым жасалат.

Жайлоодо кєрсєтїлгєн кинофильм жєнїндєгї жылуу кабардын 
аягына «Р.Токтомамбетов» деп кол коюлса дагы, анын автору ата-
лаш агам «К.Токтомамбетов» экенине башка жагдайлардан улам да 
ынанам. Анткени «жети жылдык мектептин окуучусу» ушул учурга 
чейин эле райондук газетага тартынбай кат-кабар жєнєтїп жїргєн. 
Кєп єтпєй жаш кабарларчылардын кеўешмесине чакырылып, 
«штаттан тышкары» делинген кїбєлїктїн ээси болгон.

Таарылган жайлоосунан жазган кабары райондук газетага жа-
рыяланган кезде Калыгул 13 жашка, демек, бир мїчєлгє жаўыдан 
толгон кези. Анын ысымын, райондук газетадагы алгачкы кабарын 
мындан мурда да окууга болор эле. Ишенїї кыйынбы? Анда эмесе, 
дагы бир жагдайды ортого тарталы.

Менин колумда ошол эле «Колхоз турмушу» газетасына жарыялан-
ган «Ленин тирїї» деген ыр турат. Мурдагыдан айырмаланып, автору 
так жазылган: «К.Токтомамбетов, Чым-Коргон орто мектеби».

Жок, урматтуу окурман, алгачкы сабы «Окуу, окуу жана окуу» 
деп башталган ырдын саясый багытына таўыркабай деле койсоўуз 
болот. Анткени мындай лениндик ырларды мектеп окуучулары гана 
эмес, «эл акындары» да эрєєн-тєрєєнсїз жазып, заманына жараша 
элдин калыў катмарына їгїттєп келишкен.
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Кеп тєркїнї – бул ырды балакатка толо элек жаш талапкер жазганы.
Тилекке каршы, газетанын ушул саны менде толук сакталбай, 

биринчи бетинин бир бурчу гана калыптыр. Ырдын алдына єз колум 
менен «1952» деп сыя менен кошумча жазып коюпмун. Анткени 
апам Кїкїнїн айтымына караганда, «Калыгулдун ушул ыры 12 
жашында чыкса керек эле».

Арадан аз убакыт єтє, 1955-жылдан тарта Калыгулдун тырмак 
алды макалалары, ырлары республикалык басма сєзгє удаама-удаа 
жарыялана баштайт. Ал кабарлар куш тилиндей кыска болгону 
менен айылдын турмушун айнектин сыныгындай тунук чагылтат.

Жаш механизаторлор мектебин жетектеген Сайдин Макешов, 
колхоздун мыкты устасы Я.Буравлев, алдыўкы саанчы Калыйча 
Кулбаева, арабакеч Абдыбек Байсекеев, почтальон Кадыралы Бот-
баев, жашыл кєчєт отургузган Борончиев, Кудайбергенов, музоо 
баккан С.Алымкулов, К.Балыкбаев... єўдїї кєп адамдар жєнїндє 
маалымат кєз алдыдан чуурат.

Жаўылыкты табуу їчїн алыска барбай эле, єзїў жакшы билген 
карапайым адамдардын турмушун байкай билїї жетиштїї. Калыгул-
дун бир кабарында 9-«Б» класстын окуучусу А.Жумашалиев Москва-
дан чыккан «Молодая гвардия» журналына жазылганы баяндалат. 
Айылдык окурмандар їчїн, албетте, ушунун єзї – жаўылык! Экин-
чиден, бул каарман Калыгулдун єз классташы, ынак курбусу Асаш!

Дагы бир курбусу тууралуу «Кыргызстан пионерине» («Биздин 
пикир», 1958, 29-март) минтип жазат: «... єз классташым Панин 
деген окуучу жєнїндє айтып бергим келди. Ал орус болсо да, биздин 
мектепте кыргызча окуйт. Ал биздин класстын сыймыгы – отличник. 
Сашка Панин мектептин китепканасынан кыргыз жазуучуларынын 
чыгармаларын їзбєй окуп турат. Азыр Панин кыргыз тилиндеги 
«Тамеки» деген пьесаны орусчага которуп жатат. Ал котормосун 
«Пионерская правда» газетасына жибермекчи».

Карапайым калк ичинде эс тарткан Калыгул єз эне тилин эў 
мыкты єздєштїргєнї талашсыз. Буга элдик ырларды, жомокторду 
жакшы билип, айылда жамакчы, кошокчу катары таанылган Жыр-
гал энебиздин таасири, албетте, кїчтїї болгон.

Ошону менен Калыгул орус тилин дагы дурус єздєштїргєнї бай-
калат. Мунун себептери арбын. Кара жолдун боюна отурукташкан 
орус келгиндери Октябрь революциясына чейин эле бул айылды 
Березовка атап алышкан.  Їркїндєн кайтып келген жергиликтїї 
кыргыздар анын Чым-Коргон атын калыбына келтирген. Ар тїрдїї 
улуттар аралаш жашаган айыл калкынын басымдуу бєлїгї, анын 
ичинде Калыгулдун атасы Токтомамбет, агасы Рыскул, кєпчїлїк 
агайындары орусча эркин сїйлєй билген.
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Орто мектепте орусча окуган балдар менен ийиндеш чоўойгон Ка-
лыгул макала же кабарды орус тилинде дагы жазууга умтулат. Буга 
мисал катары «Комсомолец Киргизии» газетасына жарыяланган 
«Магазин без книг» (1956, 28-декабрь), «Кружок юных механизато-
ров» (1957, 10-февраль) аттуу макалаларын келтирсек болот. Чакан 
кабарлардын аягында: «К.Токтомамбетов, ученик 9 класса Чим-
Кургонской средней школы» – деп жазылып жїрєт. Республикалык 
орус тилдїї газетанын ишине жигердїї аралашкан ошол учурда 
Калыгулдун 15ке жаўыдан толгон єспїрїм курагы. 

Ошентип, айылдык орто мектепте окуп жїргєндє эле эки тилде 
жазууга умтулат. Бир калемин эки тилде эркин шилтеген Калыгул-
дун ысымы кадимкидей дїў болгон чиркин!..

Калыгул Токтомамбетов ар дайым ашыга изденгени єз ємїрїнїн 
кыска болорун (єх, десеўчи!) алдын-ала сезип-туйганбы деп да ойлоп 
кетем.

Дїйнє таанымы кеўейген сайын тубаса талант кїчєнє изденет, 
турмушту кылдат жана чебер сїрєттєєгє умтулат.  «Ленинчил 
жаш» менен «Комсомолец Киргизии» эми анын сїйїктїї газе-
таларына айланса да,  Москвадан чыккан, ал кездеги борбордук 
газета-журналдардын атын атап жатканы бекеринен эмес. Алдыда 
«Ала-Тоо» сындуу абыройлуу журналдар,  адабияттын кеў айдыўы 
кїтїп турган.

Наристе чактагы бир кєрїнїш алигиче кєз алдыман кетпейт.
Анда кїздїн акыркы кїндєрї, кыштын алды беле, айтор, жумшак 

кар бапалактап жаап турат. Агам Калыгул тумагындагы бапайган ак 
карды далиске силкий бере, кїлїмсїрєй баш бакты босогодон. Эриген 
кардан уламбы же толкундай шаша келгенби, айтор, нымдалышкан 
чачтары саргыч маўдайына чаптала калган. Жумшак кєкїлїн сол 
колу менен артка оўдой тарап, оў колунда катуу кагазга оролгон бир 
нерсени энебиз Жыргалга ийиле сунду:

Апа, бул сизге кант-чай! Калем акы алдым!..
Айланайын, айланайын, ак жолуў ачылгай!.. – деп алкады Жыр-

гал энебиз жазуучу уулун. – Багат деген ушу!..
Эне-баланын ошондогу эзилише карашканы карегимден алиге 

єчпєй калды. Єчмєк турсун, ємїрїмдї тїбєлїк коштой келет!
Мен дагы кийинчерээк адабий иштеримден калем акы таап, энем 

Жыргалга, апам Кїкїгє кант-чай ыроолодум деўизчи. Ошентсе да, 
орто мектепте окуган, жаштайынан жазуучу катары эртелей же-
тилген агам Калыгулдун єрнєгї мен їчїн Гагариндин космоско жол 
салганындай эле єрнєк эле!
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Кєл боюнда

Агам Калыгулдун студенттик жылдары менин тестиер курагыма 
туш келгендиктен, анын КМУда кантип окуп, кандай билим алга-
ны, кандай шартта жашаганы тууралуу так кабардар эмесмин. Ал 
жагдайлар тууралуу курсташтары, замандаштары жакында жары 
кєрєр китепке жарыялаган эскерїїлєрдєн маалымат алсак болот.

Эсимдеги бир-эки кєрїнїштї айта кетейин. Атам Рыскулду 
ээрчип борбор шаарга келдим. Анда агабыз башталгыч курстарда 
окуса керек, анткени мен мектепке бара элек кезим. Таксиге отуруп, 
шаардын кєчєлєрїн аралап барабыз. Кыштын кїнї чыгаар, такси 
айдаган адам машинанын тормозун баскан сайын аппак чокою 
кєзїмє урунат. Экинчи таў калганым университеттин кеўири, жазы 
тепкичтери болду. Агабызды издеп, ары чыгабыз, бери тїшєбїз. 
Акыры агам Калыгул бийик тепкичтин жогорку, аркы учунан башын 
салаўдатып, бизди кубана карап, кол булгалап турганын кєрдїм. 
«Ылдый кантип тїшєт? Биз кантип жогору чыгабыз?» – деп ойлоп 
жїрбєймїнбї ичимде.

 Агамдын баскан жолу ар дайым бийик, кол  жеткистей сезилчї 
мага. Эмнени жасаса кайталап, эмне ишти баштаса уланткым келчї. 
Айылдык мектепте окуп, тамга тааныгандан тарта университетке 
агам Калыгулга кат жаза баштадым. Чеховдун Ваня Жукову айылдагы 
чоў атасына  дубай салам жолдогондой эле кеп. Анымды байкаган 
апам Кїкї бир чети сїйсїнє, бир чети сынай карап, катты «сабат-
туу жазуума» жардамдаша баштады. Ошондогу окуучунун каттары 
студентке жетип турса керек, «салам дубайымды» кайра айылга ала 
келип, агайындарга окуп берчї. Арасында ашыра мактап, далымдан 
таптап, кулагымдан чоюп коймой адаты бар.

Сагынычы тараган соў, айылдын абалын, єткєн-кеткенди су-
раштырып, баягы тегерек їстєлгє боортоктой отуруп, єзїнє ынаган 
сєздєрдї терип-тепчий жазып кирет. Калганыбыз ысык чайды шаш-
пай ууртап, «жазуучу уулуна» жалбара  сїйлєгєн Жыргал энебиздин 
сєзїнє муюп, кєп кызыкка маашыр болобуз.

Кыргыз мамлекеттик университинин журналистика бєлїмїн 
1963-жылы бїтїргєн адепки адистер їчїн єз кесиби боюнча ишке 
орношуу оўойго турбаса керек. Анткени айрым курсташтары ара-
чолодо бош жїргєнїн айтып калар эле агабыз. К.Токтомамбетовдун 
єзїнїн эмгек жолу болсо, азыркы Балыкчы, ал кездеги Рыбачье 
шаарындагы райондук газетада ошол жылдын кїзїндє башталган.

Менин колумда бул жагдайды так ырастай турган дагы бир до-
кумент бар. Ал – Токтомамбетов Калыгулга Кыргызстан ЛКСМ 
Быстровка райкому тарабынан 1956-жылдын январь айында берил-
ген №17342708 комсомолдук билет. 1956–1957-жылдары мїчєлїк 
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акыны орто мектептин окуучусу катары тєлєсє, 58-жылдын сентя-
брынан студент катары тєлєйт. Ал эми 1963-жылдын октябрынан 
гана мїчєлїк акы 85 сом эмгек айлыгынын эсебинен тєлєнє баштайт.

Кєл боюнда эмгек жолун баштап, жаўы тирлик кїткєн Калыгул-
дун жанына апасы Жыргал кєчїп барып, кемегенин чогун жєндєєгє, 
оокат-жайын оўдоого каралашкан. Анысы дурус деўизчи.

Мейли, уулунун эмгек жолунун башатында айлык акысы аз бол-
сун, мейли, жїз сомго жетпесин, бирок эне-балада келечекке ише-
ним, їмїт сезимдери кїчтїї эле. Эми Жыргал эненин ичтен эўсеген 
бир гана тїпєйїлї калган.

Калыгул университеттин жогорку курстарында окуп, айылга 
келген сайын баарыбыз жыгач їстєлдї тегеректей отурабыз. Ортого 
аш тартылат. «Орокчулар, оргула!» – дейт Жыргал энебиз. Буйру-
ган даамды теў жарыша таталап бїтє, «орокчулар» оозду сїртє, кеп 
тыўдап калабыз. Токтомамбет чоў атабыз кєк тыштуу «Манасты» 
алдырып, эки уулу Рыскул менен Калыгулга кезектете окутат.

Ысык аш менен элдик дастанга жаны кєєшїгєн «чыт курсактар» 
їргїлєй баштаса, улуулардын «кеўеш кеби» жаўыдан демеп от алат. 
Чоў энебиз менен чоў атабыз экєєнїн ою тєп чыгып, «Чилистен уул-
дун» кулак кужурун ала, акыл айтышат: «Їйлєнсєў боло, їй-бїлє 
кїт!» Буга менин ата-энем Рыскул менен Кїкї, башка агайындар 
кошулуп, студентти кадимкидей кысмакка алып, аягы узак кажы-
кужуга айланат.

Їйдїн тєрїн ээлей отурчу чоў атабыз Токтомамбеттин айтканы 
жєндїї, жандуу чыгат. «Биздин тукум эмнеге жалгыз? Кудурети 
кїчтїї Кудай эмнеге бизди жалгыздап жаратып койгон?» – чоў ата-
быз єз сєзїн ушинтип суроо салып баштайт. Жообун да чечмелей єзї 
жандырат: «Кулак сал, Калыгул... Жараткандан менин атам – сенин 
чоў атаў Аден жалгыз эле. Сенин атаў Токтомамбет, мына, мен да жал-
гызмын.  Ырыскулум да жалгыз болобу деп кейичї элем. Ырыскулга 
кошуп, Теўирим сени берди Калыгул! Ошого шїгїр, ошого тоба-а... 
Окудуў, чокудуў, эми кечикпей їйлєн кєзїм тирїїсїндє! Биздин 
тукум да тамырлап, кєбєйїп єскєй, ылайым!»

Чоў атабыздын «Ырыскулдан кийин» дегенинин жєнї бар. 
Дєєлєт, Осуйпа, Айтбїбї, Сагыйпа деген тєрт кызы болсо да, аларды 
«чийден тыш» санайт. «Тукум улаар экинчи уулу эмгиче жалгыз 
бой», ошого жападар. Анан калса, Калыгул кєп кїттїрїп, агасы 
Рыскул 17ге чыккан кезде гана тєрєлєт. Ошону эске салып отурганы. 
Чоў атабыз кийинки апабыз Сагындан дагы Тамара деген кыз, Кал-
мурза деген уул табат, бирок алар агасы Калыгулду жакшы билбей 
калышты чагымда.

Тегерек їстєлдєгї кеўеште «студент карт бойдокко» акыл айт-
кандар кєбєйїп, баланчанын уулу мынча, тїкїнчєнїн кызы тигинче 
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балалуу болуптур деген сєздєр арбыйт. Агабыз Калыгул ар келген 
сайын убадасын бышырып, агайындарын кїлїмсїрєй карап, баары-
на текши баш ийкеп кутулат.

Бала да болсом бул жагдайды боолгоп тїшїнєм. Айылдагы бой 
жеткен кыздарды кєрсєм, єз ичимден агам Калыгулга ыроолой бе-
рем: «Ушул кыз менин жеўем болсочу!» Кєрсє, ар нерсенин буйругу, 
бышып жетилген кезеўи келет белем.

Кєл боюндагы эмгек жолу башталганда Калыгул эне-атасын, 
агайындарын текши кубантып колуктулуу болду, бизди жеўелїї 
кылды. Андай экен, айрым жагдайларды кыскача айта кетейин.

Кїндєрдїн биринде апам Кїкї кимгедир кат жазчудай єўдєнє, 
сєздєн сєз тандап калды. Ошол учурда їйдє улуулар жокпу, айтор, 
бизге кеўеш салат: «Кызым десем, туура эмес, келиним десем, али эрте. 
Кандай деп баштайм, ыя?» Айтор, убара тартып, абыгер чегип, кєўїлдє 
издеген кымбат сєзїн акыры тапты шекилди. Эртеў їйгє тїшїп, кереге-
ни кеўейтчї келинине жазган катты «Бутагым!» деген сєздєн баштап, 
ооба: «Бутагым Урум!» – деп жазганы эмдигиче эсимде.

Урум! Сейрек учуроочу бул ысым эми биздин бардыгыбыздын 
їзїлбєс їмїтїбїзгє айланды. «Качан келет?» – деп калдаў кулагы-
бызды жапырып, жакшы кабар кїтчї болдук.

Калыгулдан улуу эжебиз, ємїр бою педагогдук кесипти аркалаган 
Осуйпа менен Жоробек жездебиз кєп жылдан бери Балыкчыда жа-
шай турган. Ошолор элдин салтын, жердин шартын жакшы билип, 
агабыз Калыгул менен чырпыктылык кыз Урумдун таанышуусуна 
негизги себепчи болду байкалат. Балыкчы менен Чырпыктынын 
арасы чай кайнам жер. Демек, окуусун жаўы аяктап, эмгек жолун 
жаўыдан баштай турган эки жаштын баш кошуусуна болочок куда-
лар тараптан дагы жан тарткандар чыкса керек. 

Баамымда, баш кошчу эки жаштын кєўїлї табышып, бири-
бирине макулдугун берген соў, калганы орундала турган иш эмеспи. 
Ошентсе да, эки жашты їйлєнтїїнїн єз каадасы, єз салты бар. 1964-
жылы болочок жеўебиз мамлекеттик экзамен тапшырып бїткєн соў, 
эки жаштын башын байламай болушат. «Балыкчыга баратканда» 
деген аўгемени Осуйпа эжебиз эмгиче оозунан тїшїрбєйт. Жоробек 
жездебиз ушул жагдайларды эчен кубултуп айтып отурса, єзїнчє 
бир кинонун сценарийине окшоп кетчї.

Ошентип, бейиши болгур апам Кїкї кат жазгандай, «Бутагым 
Урумдун» шамалдуу шаар Балыкчыда кєктєгєнї жаш бїлєгє ба-
кыттын каалгасын ачты.

Алга умтулуу, кубаныч жаш журналист агабыз Калыгулда да кїч 
алганы талашсыз. Анын Ысык-Кєлдєгї «Коммунизм таўы» газета-
сында котормочулук кызматтан башталган кадамы ишенимдїї илге-
рилей берди. Жаш адис кыска аралыкта кабарчы, бєлїм башчы, анан 
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жооптуу катчы болууга жетишип, редакцияда кадыр-барк кїттї. 
Комсомолдук билеттеги жазуулар 1964-жылдын август айында 
агабыздын эмгек айлыгы жогорулап, 115 сомго жеткенин ырастайт.

Жаш журналисттин аброю артылышына анын райондо эки тилде 
чыкчу газетага макалаларды кыргызча жана орусча эркин жаза били-
ши кємєктєшкєн. Буга мисал катары «Заря коммунизма» газетасына 
1963-жылдын 3-октябрында жарыяланган «Истоки большой дружбы» де-
ген рецензиясын кєрсєтїїгє болот. Мында академик Б.Жамгырчиновдун 
жаўы чыккан илимий китебине кылдат талдоо жїргїзїлєт.

Айрым сїйлємдєрдї окуп кєрєлї: «Киргизы сплотились как 
основной и самостоятельный народ в «поющих горах»  – Тянь-Шаня 
и Памиро-Алае в ХVI веке... Хотя эта книга преследует научно-
историческую роль, она написана живым образным языком, доступ-
ным широкому кругу читателей». 

Райондук жетекчилер тарабынан жаш кадрга ишеним артылып, 
єзї курдуу жаш таланттардын, интернационалдык клубдун ишин 
жетектеп, саясаттан спортко чейинки кеўири темада материал даяр-
дады. Партиянын мїчєлїгїнє кабыл алынгандан тарта мурдагыдан 
жооптуу коомдук милдеттер жїктєлдї. «Ленинчил жашта» жарык 
кєргєн «Жер азыгын жеришеби?» жана «Суу тамчысы кымбат» деген 
эки макаласына К.Токтомамбетов «Комсомолдук прожектордун» 
райондук штабынын начальниги» деп кол койгон экен.

К.Токтомамбетовдун Кєл боюндагы эмгек жолун, негизинен, 
«байсалдуу» деп баалоого болот. Кийин «Ленинчил жаштагы» не-
крологдо жазылгандай, ал комсомолдун райкомунун бюро мїчєсї да 
болуп шайланган. Партиялык номенклатурадан эмес, чыгармачыл 
чєйрєдєн ким бирєєнїн райондук бюрого мїчє болуп шайланышы 
сейрек кєрїнїш боло турган.

Жаш журналисттин ийгилиги анын їй-бїлєсїнє кадимкидей 
канат байлаган. Баш кошкон жары Урум Бейшембиева дагы Кыр-
гыз медицина институтун аяктап, єзї тандаган врачтык кесипти 
аркалаган кези эле.

Жаш адистерге адеген жылдары єз алдынча їй бєлїнїп берилбе-
се дагы, Пионер кєчєсїндє тїтїн булатып, анан Чапаев кєчєсїнєн 
ижарага кененирээк жер там алып, баштарынан бактылуу турмуш 
кечире баштаган. Бир жылдан соў жаш жубайлар Бактыбек ысымдуу 
уул табышкан. Бактыбек!..

Ошол бактылуу кїндєрдїн тїздєн-тїз кїбєсїмїн мен.
Кызыл эт ымыркай Бактыбек тыўып, кыркы чыккандан кийин 

энебиз Жыргал айылга кайтып, ордуна адеп Айтбїбї, анан  Сагый-
па эжелерибизди жиберди. Кейпи, жаш келин ишке чыкса, їйдєгї 
жаш баланы карап турушсун деген ниети го. Кєп єтпєй булардын 
катарына инилери Акбар, Аскар, Калмурза кошулдук.
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Єздєрї жаўы тирлик жаш їй-бїлє экенине карабастан, ошондо 
агам менен жеўебиз Балыкчыга бир туугандарын чакырганы, бир 
їйгє беш окуучуну батырганы кызык. Жакшылыктын насибин чогуу 
таткан эки эжебиз Калыгулдун карындаштары болсо, мен анын агасы 
Рыскулдун уулу эмесминби. Ошентип, айылдан барган бешєєбїз теў 
Балыкчы шаарындагы орто мектепте окуп, ага-жеўебиздин карама-
гында болуп калдык.

Бул мисал агабыз Калыгулдун агайын-тууганга боорумал экенин 
таанытса, жеўебиз Урумдун дагы  бийик адамгерчилигин, пейили 
тунуктугун ырастайт. Антпесе, 1963–64-жылдар Кеўеш доорундагы, 
Н.Хрущев заманындагы эў оор жылдардан болгон. Башкасын айтпа-
сак да, нан каат, ун тартыш. Карапайым калк негедир «Грузинка» 
деп атап кеткен дїкєндєн нан алуу їчїн ага-жеўебиздин колундагы 
їч окуучу їчєєбїз теў кезекке турабыз. Їчєєбїздїн сабактарыбыз 
ар кайсы мєєнєттє болгону бир кїндє їйїбїзгє їч кара бєлкє алып 
келїїгє мїмкїндїк берет.

Балыкчыда улуу эжеси Сулучач, шаардан алыс эмес Чырпыкты 
айылында апасы Апал жашаганы, эртели-кеч катташып турганы 
Урум жеўебизге кошумча дем берген. «Эбак балыкчылык болуп 
калган» биздин эжебиз Осуйпа менен Жоробек жездебиз дагы жаўы 
тирлик жаштарга каралашкан.

«Не хлебом единым жив человек» деген макал бар орус калкында. 
Анын сыўарындай, бир чатырга баш кошкон бир боордоштор Кєл 
боюнда чыны менен таалайлуу кїндєрдї баштан кечирдик. Ортодогу 
дасторконго биз – айылдык балдар – даамын тата элек балык, жер-
жемиш коюлуп, чайга лимон татытып иче баштадык.

Бактыбегибиз талпынып келатты бешиктен.
Таланттуу жаш журналист агабыз анда райондук газетанын 

алкагында чектелип калбай, республикалык басылмалар менен 
чыгармачыл байланышын кїчєткєн тура. Анын журналисттик 
табылгалары, турмуштун тїрдїї кєрїнїштєрїн чечмелеген мака-
лалары «Советтик Кыргызстан», «Ленинчил жаш», «Комсомолец 
Киргизии» газеталарында, кєркєм чыгармалары «Ала-Тоо», «Жаш 
ленинчи» журналдарында їзгїлтїксїз жарыяланып турат. Мунун 
єзї К.Токтомамбетовдун ысымын республиканын булуў-бурчуна 
таанытып, чыгармачыл кудурети кеўири экенин ырастаган.

1964-жылы жайында биз окуудан каникулга тарап, Кеминге кел-
дик. Агабыз Калыгул комсомолдук ишке, болгондо да борбор шаарга 
– Фрунзеге которулганын Окторкой жайлоосунан уктук. Жеўебиз Урум 
ата-бабабыз конуштаган ошол Окторкойго келип, улуу-кичїї агайын-
дын жїрєгїн тебирентип, жарпын жазган сїйїнчї кабар билдирген. 

Эртеси баарыбызды боз їйдїн алдындагы кєк майсаўга чогултуп, 
жеўебиз муну айтты: «Тээтиги самолетто Калыгул байкеўер учуп 
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баратат». Жабыла баарыбыз кєккє тигилдик. Ырас эле, асманда 
канаты жаркылдап, жалгыз самолет ак булутту аралай узап барат. Апа-
быз Кїкї да баш ийкеп, тиги самолетто агабыз баратканын ырастады. 
Кєрсє, 60-жылдардын ортосунда Балыкчыдан ушу турган Бишкекке 
самолет каттап калган белем.

Инилерим Аскар, Жаныш, Байыш бул кабардын маанисин анык 
тїшїндїбї билбейм. Айтор, агабыз тїшкєн самолет кєк асманда 
калкыса, биз жерден кол булгалап, жайлоонун жашыл тулаўында 
жарыша чуркадык.

Чыт курсак балдар жайлоодон кєккє тигилсек, кєктї жиреп учуп 
бараткан агабыз иллюминатордон жайлоону суктана, сонуркай ка-
раган єўдєнєт. Анткени «Зоокадан учат кєгїчкєн» аттуу повестинен 
мындай сїйлємдєрдї окудум:

«Жумадыл самолет менен бир жолу учуп кєргєн, бийиктен ка-
раганда пахтадай тегиз жайылып жаткан жумшак булуттардын 
жылчыгынан жер мына ушундай болуп кєрїнєт. ...Бийиктен баары 
алаканга салгандай даана кєрїнєт. Уламдан-улам бєксєрє тарткан 
тоо кыркаларынын этегинде жайкы талаа їлбїлдєйт, ал эми кан 
жайлоого жумурткадай боз їйлєр, чатырлар тигилген. Тїмєн малдын 
кыймылы жан берип, айтып тїгєткїс кєрк!»

Бул жерде повесттин баш каарманы Жумадыл жєнїндє сєз болуп 
жатса да, ал автобиографиялык мїнєзгє ээ деп ойлоймун. Балким, 
кыска ємїрдє К.Токтомамбетовдун єзї да самолетто бир гана жолу 
учуп кєрсє керек. Кыйчалыш кыска тагдыр ага мындан кєп ирет аба 
жарып учууну буйрубаган чыгар.

Жайлоодон кєргєн самолет бизди кубантып гана тим болбой, сар-
санаага да батырды. Балдардын кырдуусу катары минтип ойлойм: 
«Агабыз шаарга учуп кетсе, мен кайдан окуйм?»

Аскар иним экєєбїзгє Кенес-Анархайдагы жатак-мектепте толук 
бир жыл окууга туура келди. Казакстандан ижарага алынган кеў 
талаада «Кыргызстан» МТСи курулуп, малчылардын балдарына 
ай сайын бир кино кєрсєтїлчї. Кайсы бир кїнї клубдун эшигинде 
котолошо тїрткїлєшїп турсак, далымдан бирєє тарткандай болот. 
Бурула карап, єз кєзїмє ишенбедим: Калыгул байкем менен Урум 
жеўем. Аскар иним экєєбїз кулдулуўдай сїйїнгєндї айтпаўыз!..

Кєрсє, ага-жеўебиз бизден алыс эмес Баба-Сайда мал кыштаткан 
ата-энебизге учурашып келатып, интернатка кайрылган тура. Кенес-
Анархай темасы Калыгулдун бир топ чыгармаларында чагылат 
кийин соўу.

(Уландысы бар)
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«жоопТор гана ЭМеС, 
Суроолор Да ЭСкиреТ» 

Акыл тегерете алгандардын баары – 
атеисттер.

Байлар – кунарсыз журт... бардыгы ок-
шош да.

Айрым адамдардын кемтиги кїлїк аттын 
сымбатындай эле сыртынан даана кєрїнїп 
турат.

Шайыр адамдар адатта курч келишет да, 
согушта биринчилерден курман болушат.

Жансыз жазгандардын айланасында ка-
газы кєп.

Єткєн мезгилде мекен їчїн єлїїнїн 
таттылыгы жана кереметтиги туурасында 
кєп жазышчу. Азыркы согуштун эч кандай 
таттысы да, керемети да жок. Ит сыўары эч 
себепсиз эле єлїп каласыў.

Баары коркушат. Матадорлор гана єз 
коркуусун баса алышат, ошону їчїн букага 
каршы чыгат. Эгерде ал коркуу сезими бол-
богондо Испаниядагы бардык єтїк тазала-
гычтар матадор болуп кетишмек.

Эрнест 
ХеМИНГУЭй

1899-жылы АКШнын 
Оук Парк шаарчасында 
туулган. Жазуучу, жур-
налист. 

Мектепти бїтїрїп, 
Канзас-Ситиде репортер бо-
луп иштейт. 1914–1918-жыл-
дардагы биринчи дїйнєлїк 
согуштун катышуучусу. 
1925-жылы «В наше время» 
алгачкы аўгемелер жыйнагы 
жарык кєргєн. 

 «Кїн кайрадан чыгат» 
(1926), «Фиеста», «Жалаў 
эркектер» (1927) аўгемелер 
жыйнактарынын,  «Кош, 
тїбєлїк куралым!» (1929) 
романынын ж. б. автору ка-
тары дїйнєгє атагы чыккан. 

«Чал жана деўиз» по-
вести  Пулитцер (1953) 
жана Нобель (1954) сый-
лыктарына татыктуу 
болгон.

Ж а з у у ч у  1 9 6 1 - ж ы л ы 
21-июнда Кетчумда єзїн 
єзї атып єлгєн.

Учкул ойлор

www.bizdin.kg



151

Эў ыпылас жамандыктар кемйпайлыктан башталат.

Америкалык адабияттын баары «Гекльберри Финнден» чыккан.

Бардык эле тореролорго байдай болбосо да жок дегенде сєєлєттїї  
кєрїнїїсї кажет, анткени Испанияда эр жїрєктїккє караганда 
сырткы каада жогору бааланат.

Ачкалык кєптї їйрєтїп, тартиптїї кылат. Качан окурмандар 
аны тїшїнгєнгє чейин сен алардан єєдє болосуў.

Испаниянын эки шору: букалар жана динчилдер.

Эгерде такай эле иш тууралуу ойлой берсеў эртеўки столго олтур-
ганга чейин ага кызыгууўду жоготуп аласыў. Чарчоо керек, бєтєнчє 
сїйїктїї аялыўдын лаззатынан.

Эгерим ємїрїўдє кенедей жакшылык жасай алсаў, андан качпоо 
керек.

Эгерде бардык жашооў алдоо менен єтсє, аны менен бирге єлїї 
кажет.

Жашоо, негизинен трагедия, анын соўу бештен белгилїї.

Ар бир адам кайсыл бир иш їчїн жаралат.

Бийликте болсоў, кай бирде таш боор болууга туура келет.

Качан мени кєзїмє мактап жатканда, жїрєгїм айланып кетчї.

Сени кеўкелес дешсе, баарынын ишеничинен чыкканыў.

... Жашооўдо жаманбы же жакшыбы бир нерсеў тїгєнсє жандїйнєўдє  
ээн, боштук пайда болот. Жамандан кийинки боштук єзїнєн єзї эле 
толот. Ал эми жакшы нерседен кийинки боштукту кайрадан толтуруу 
їчїн андан жакшысын гана таап, толтурууга мїмкїн.

Ишсиз жїрїїдєн кєрє, идеологиясыз жїргєн артык.

 Эркек киши тєшєктє жатып жанын Кудайга тапшырууга укугу 
жок. Же согушта, же чекеге ок.
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Муссолини сойкуканаларды жок кылды. Эми алар – ресторандар.

Согушта кєп ирет калп айтууга туура келет, эгерде жалган айтуу 
зарыл болсо аны тез жана мыкты жасоо керек.

Парижди толук билїї эч качан мїмкїн эмес, анда болгондордун 
ар бири шаарды єз-єзїнчє эскерет.

Сїйгєндєрїў менен гана саякатта.

Иш – бардык жамандыктын дарысы.

Согуш учурундагы ар бир адамга мїнєздїї ой: Мени эмес! Мени 
эмес. (Бул жолу мени эмес.)

Кимде-ким иштеп жана ишинен ырахат алса, жокчулук эч качан 
анын жанына батпайт. 

Ар бири менен бирден кїрєшїп гана жалпы тапты жеўїїгє 
мїмкїн.

Єзїўдїн тирїї экениўди сезїї їчїн єзгєнї єлтїрєсїў.

Жооптор гана эмес, суроолор да эскирет.

Жакшы проза айсберг сымал – сегиздин жети бєлїгї суу алдында 
катылуу.

Эмнеге кунарсыз адамдар бактылуу келишет да, акылдуу жана 
кызыктуу адамдар акыры тїбї єзїнїн да, жакындарынын да жа-
шоосун ууландырып тынышат?

Эгерде адам сындала турганынан жаман жазса, талантын 
єлтїргєнї.

Жазуучуга эмне жолтоо болот? Ичкилик, аялдар, акча жана куру 
намыс. Ошондой эле ичкиликтин, аялдардын, акчанын жана куру 
намыстын жоктугу да жолтоо. 

Адамды жок кылса болот, жеўїї – эч качан.
 

 Которгон Айдарбек САРМАНБеТОв 

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ
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На конкурс «Арча – 2013»

ПРОзАИК

Два СолДаТа из СТройбаТа

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Но тут под лучами прожекторов окружённый со всех сторон зыб-
ким снежным пунктиром появился Кадомцев в тёплой офицерской 
шинели. Дежурный по батальону, командир второй роты Елисеев 
строевым шагом направился к нему для доклада. Приложив руку 
к виску, Кадомцев терпеливо выслушал доклад и  зычно крикнул: 
«Здравствуйте, товарищи бойцы!» Солдаты вяло и нестройно отве-
тили, кто-то в глубине батальона вполголоса процедил: «Пошёл ты 
на…» Кадомцев взвинченным резким голосом стал орать, поливая 
солдатню матом, потом неожиданно остановился и приказал: «В бое-
вом порядке, по ротно по плацу бегом – марш!» Батальон неуклюже 
развернулся и нехотя потрусил по кругу. Экзекуция продолжалась 
минут двадцать, после чего слегка смешавшиеся роты вновь выстрои-
лись на своих местах. Над головами взмыленных солдат зыбко 
покачивался в свете прожекторов прозрачный светящийся парок. 
«А тепе-е-рь! Боталь-о-он! Слушай мою кома-а-нду! Ложи-и-сь!» 
Солдаты неловко, с колен стали укладываться на плацу. Кое-кто 
остался в строю. «Для тех, у кого плохо со слухом, повторяю команду: 
батальо-о-н, ложи-и-сь!» Солдаты, чертыхаясь, выполнили приказ. 
«По-пластунски вперёд – марш!» – заорал майор. Батальон медлен-
но пополз по ледяным колдобинам плаца. После нескольких ходок, 
видимо, удовлетворившись наказанием, Кадомцев вновь выстроил 
солдат и продолжал ещё с полчаса орать, разъясняя подчинённым 
меру их безграничного ничтожества. Итогом воспитательного про-
цесса стало лишение батальона выходных на ближайший месяц и 
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получение взводом сержанта Круглова во главе с командиром се-
мидневной «губы».

Так как отцы-командиры решили не выносить позор четвёртой 
роты на суд гарнизонного начальства, чтобы самим не погореть на 
происшествии, гауптвахту устроили внутри собственного лагеря в 
одной из палаток хозвзвода. А чтобы наказание было действенным, ба-
тальонный приказал вынести из штрафной палатки печку-буржуйку, 
с помощью которой в таких лагерях повсеместно обогревалось сол-
датское население, и постельные принадлежности с коек, вплоть до 
матрацев и подушек. А чтобы не оголять рабочие участки, приказано 
было препровождать на «губу» не более пяти человек одновремен-
но. Таким образом, на исполнение наказания выстроилась очередь. 
Петров попал в первую пятёрку и следующим утром с четырьмя сол-
датами своего отделения, отправился в бывшую палатку хозвзвода. 
Поскольку «краснопёрых» в лагере не водилось, охранять преступни-
ков поручили ребятам из третьей роты, выбрав из её личного состава 
самых здоровых и ражих.

Вечером того же дня все пятеро наказуемых были жестоко избиты 
и это, видимо, следовало считать не злой волей охранников, а прика-
зом свыше. Первую ночь на «губе» Петров перенёс очень тяжело. Всё 
тело ныло от побоев; холод не давал уснуть, и Петров долго ворочался 
на голой металлической сетке койки. «Ты не думай, – говорил Петров 
сам себе, – что наказание тебе дано ни за что. Не хрен было молчать. 
Прикинулся  немым? Застеснялся? Искал что-то в столешнице?А то, 
что преодоление немоты не могло быть действенным – не оправда-
ние. Конечно, никто бы на тебя внимания не обратил. Круглов, что 
ли, стал бы тебя слушать? Или Кожомбердиев? На… тебя послали 
бы. В лучшем случае. А то и схлопотал бы за компанию. Впрочем, 
и схлопотал. Хуже того, – совесть изгадил. Ной теперь в холодный 
брезентовый потолок, может, полегчает. Тварь я, мелкая тварь… и 
исправить уже ничего нельзя…»

Под утро мороз придавил: спать хотелось смертельно, но заснуть 
было невозможно из-за злобного холода и невыносимой тяжести в 
мочевом пузыре. Охранники закрыли на замок тамбур палатки и 
ушли спать куда-то в тепло. Орать было бесполезно. Петров отошёл в 
дальний угол, за койки и помочился на еловый лапник, устилавший 
пол их импровизированной тюрьмы…

Всю неделю арестантов морили голодом и с неохотой водили на 
оправку. Петров за эти семь дней так дошёл, что когда вернулся в 
роту и получил у старшины сданный после ареста ремень, пряжку 
пришлось передвинуть сантиметра на три.

ПРОЗАИК
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В роте всё было как всегда, исчез только Цыпин, которого по 
слухам перевели в город. Связисты говорили, что он лежит в гарни-
зонном госпитале и на «точку» уже, конечно, никогда не вернётся…

Дорогая мама

С неделю Петров ходил со своим поредевшим взводом на под-
готовку железнодорожного полотна, и жизнь начала понемногу 
приобретать привычный вид и привычный ритм. А потом Петров 
заступил в очередной наряд. В обязанности дневального входила 
уборка помещения, то есть палатки, заготовка дров для буржуйки, 
охрана ночного сна сослуживцев. Когда после завтрака Петров под-
метал лапником земляной пол палатки, нарезал кантики на одеялах 
солдатских коек, вошёл прапорщик Васильев, приказал собрать 
постель Цыпина и сдать её старшине. Петров, не откладывая, снял 
бельё с цыпинской койки, начал сворачивать матрас и подушку. Из 
матрасного чехла выскользнул какой-то предмет и звучно шлёпнул-
ся на пол. Петров нагнулся. Это была маленькая тетрадочка, нечто 
вроде блокнота, в чёрной обложке. Петров  машинально раскрыл 
её. Внутри оказались странички в клеточку, сплошь заполненные 
аккуратным круглым почерком. Петров сел на соседнюю койку и 
стал читать с самого начала.

 «17 июля 1976 года. Дорогая мама! Вот уже почти месяц прошёл 
с начала нашей первой командировки. Наша работа состоит в под-
готовке просеки для железнодорожного полотна. Перед нами идёт 
бригада второй роты и с помощью малой механизации валит вековые 
деревья. Следом идём мы, обрубаем сучья на этих деревьях, корчуем 
пни, выравниваем почву и подтаскиваем шпалы на освободившие-
ся участки. Дорогая мама! Надобно сообщить Вам, что пеньки мы 
корчуем вручную, а это очень нелёгкая работа. Сначала пень ока-
пывается по периметру, потом его оголившиеся корни подрубаются 
топором или подпиливаются пилой; лопатами мы углубляем яму и 
добираемся до нижних корней, которые тоже подрубаем. Потом мы 
наваливаемся на пень всем отделением, – а это без малого с десяток 
человек – и начинаем его расшатывать. Наши действия похожи на 
действия хирурга-дантиста, пытающегося удалить больной зуб. Этот 
процесс долог и мучителен, он требует серьёзных затрат труда, но в 
конце концов пень поддаётся и, вывернув его, мы празднуем победу 
громкими торжественными криками…»

Петров читал блокнотные записи, более всего поражаясь глад-
кому и ровному слогу, правильному книжному стилю, которые 
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трудно было заподозрить в грязном зачуханном Цыпине. Высокий 
интеллект никак не прочитывался ни в его лице, ни в глазах, ни в 
странной фигуре.

«21 июля 1976 года. Дорогая мама! Спешу сообщить Вам, что 
жизнь тут довольно сносная. Живём мы в больших брезентовых 
палатках, зашитых по краям досками. Впереди палатки имеется 
деревянный тамбур с дверью, все щели которого мы тщательно за-
конопатили мхом для того, чтобы внутрь не попадал холод. Впрочем, 
сейчас лето и даже ночью под тонким одеялом мы не замерзаем. Па-
латки у нас очень большие, их высота позволяет поставить внутри 
двухъярусные кровати. Я сплю на втором ярусе. В каждой палатке 
помещается целый взвод. Дорогая мама! Я хочу рассказать Вам о 
своём командире, сержанте Василии Круглове. Это очень хороший, 
чуткий человек. Он строг, но справедлив. Иногда, правда, повышает 
голос, но это, я думаю, оттого, что звание «сержант» ему присвоили 
недавно и теперь он вырабатывает командный тембр. Он достаточно 
демократичен в отношениях с подчинёнными, вплоть до того, что 
работает вместе со всеми на общих работах. Дорогая мама! Помните, 
мы с Вами как-то обсуждали, какое презрение испытывают все чест-
ные члены нашего общества к доносчикам и стукачам. Так вот, наш 
сержант никогда ничего не докладывает наверх, более того, одного 
доносчика, выявленного в нашем взводе, он примерно наказал, что-
бы тому впредь неповадно было. Правда, он решил эту проблему с 
позиции силы, и мне это, конечно, не понравилось, но зато человек 
понял, что он нехорошо поступил, да и для других это послужило 
наглядным примером…»

«5 августа 1976 года. Дорогая мама! Кормят здесь хорошо. Утром 
дают овсяную или перловую кашу, маленький кусочек масла и 
маленький кусочек сахара. Ещё дают стакан чаю и ломоть хлеба. 
На обед обычно бывает борщ или щи, правда, они жидковаты и без 
мяса, а на второе – макароны, картошка или снова перловая каша 
с довольно вкусной подливкой. На третье у нас обычно компот, ну, 
это, конечно, не тот компот, которым Вы, мама, баловали меня иногда, 
но всё же – приятная, слегка сладенькая водичка. На ужин у нас 
чаще всего бывает мятая картошка с мясным запахом или гороховая 
каша, очень вкусная, особенно если в неё не забудут положить не-
много подсолнечного масла. Ну, и само собою, снова ломоть хлеба и 
чай с маленьким кусочком сахара. Так что мы тут не бедствуем, наша 
страна заботится о нас. Я служу хорошо, за всё время с начала при-
зыва я не получил ни одного взыскания. Товарищи меня уважают, 
и я полон решимости сполна отдать долг Отчизне. Не волнуйтесь за 
меня, дорогая мама, я и впредь буду служить так же хорошо…»

ПРОЗАИК
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«14 августа 1976 года. Дорогая мама! Сегодня мы закончили работу 
ранее, чем обычно, и сержант Круглов отправил наш взвод глубоко в 
лес, приказав собирать на дальней опушке чернику, как раз созревшую 
к этому времени. Мы рассыпались по лесу, сняв пилотки и бросая 
в них находимые ягоды. Когда пилотки наполнялись доверху, мы 
выходили на просеку и ссыпали их содержимое в большой алюми-
ниевый бидон, припасённый товарищем сержантом специально для 
этого случая. Дорогая мама! Хочу покаяться Вам в своём грехе. Дело 
в том, что обед, привезённый сегодня на точку, оказался скудноват 
и уже несколько времени спустя после него я был сильно голоден. 
Грех мой, который я хочу избыть перед Вами, состоял в том, что на-
брав полную пилотку черники, я спрятался за кустами и съел ягоду 
полностью, без остатка. Я не мог удержаться, потому что судорога 
голода сводила мне желудок. Потом я, конечно, снова набрал полную 
пилотку черники и, вернувшись на просеку, ссыпал её в сержантский 
бидон. Но вина моя от этого не уменьшилась, и я переживал за свой 
нехороший поступок. Вдобавок мне пришлось испытать дополни-
тельный стыд: когда я вышел на просеку, сержант Круглов заметил, 
что губы мои черны от ягоды. Раскрыв моё преступление, он не стал 
церемониться и ударил меня ладонью по лицу. Больно мне не было, 
но было стыдно за то, что меня уличили в обмане. Дорогая мама! Я 
уже писал Вам, что сержант Круглов – справедливый и честный ко-
мандир, поэтому я совсем не обиделся на него за такое наказание…»

«23 августа 1976 года Дорогая мама! На днях я получил первое 
в своей армейской жизни взыскание. Помните, я писал Вам, что со 
мною случился грех, когда наш взвод собирал после работы чернику 
на  опушке? Так вот, на следующий день, после подъёма мы повзводно 
организованно побежали в нужник, и мне там пришлось сильно за-
держаться, потому что после несанкционированной черники у меня 
случился, извините за выражение, запор. Если бы я знал, что она так 
крепит, я бы никогда в жизни, клянусь, не прикоснулся бы к ней. 
Из-за этого обстоятельства наш взвод опоздал на зарядку, которую у 
нас обычно проводит прапорщик Васильев. Словом, я получил наряд 
вне очереди и с позором был препровождён на кухню, а точнее – на 
посудную мойку. Работа, конечно, не из приятных, но поскольку 
Вы, дорогая мама, научили меня без брезгливости относиться к лю-
бому делу, я легко справился с нарядом и даже получил похвалу от 
бригадира посудомойщиков…»

«1 сентября 1976 года. Дорогая мама! В нашем палаточном город-
ке более недели не было воды. Вообще. Не помню, писал ли я Вам, 
что воду привозят нам в цистернах на грузовиках и закачивают в 
большую ёмкость, стоящую на высоте возле столовой. Так вот, вода 
кончилась, а подвоза всё не было и не было. Батальонный командир 
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майор Кадомцев приказал для нужд столовой использовать воду из 
протекавшей в овражке недалеко от палаток реки. Согласно приказу 
воду надлежало тщательно кипятить и только потом употреблять её 
для супа или чая. Умывались мы тоже в этой речке, только ниже по 
течению. За этим строго следили наши командиры. Но беда была в 
том, что ещё ранним летом, когда мы только-только прибыли сюда, на 
склоне речного овражка командиры приказали выкопать батальон-
ные нужники. Тогда ведь никто не знал, что позже у нас возникнут 
перебои с водой. Само собою, как только они возникли, нужники 
было приказано перенести, и их тут же перенесли, но, видно, с осад-
ками или ещё как стоки всё-таки попали в речушку. А надобно Вам 
сказать, дорогая мама, некоторые солдаты, мучаясь от жажды, на-
бирали из неё воду в свои ременные фляжки. Так что через небольшое 
время треть батальона маялась поносом. Меня эта участь, слава Богу, 
миновала, потому что я, заведя хорошее знакомство с бригадиром 
посудомойщиков, заполнял свою фляжку только водою, прокипя-
чённою в столовой. Другие же ребята сильно мучились и некоторые 
даже слегли. Больным отвели отдельную палатку, отдельную посуду, 
которую кипятили в отдельном котле, и отдельный сортир глубоко 
в лесу. Дальше, дорогая мама, началось нечто невообразимое, нечто 
такое, что до сих пор не может уложиться в моём сознании: на тре-
тий день эпидемии майор Кадомцев приказал выстроить на плацу 
весь батальон, включая больных и, стоя навытяжку перед личным 
составом, громогласно объявил, что все, у кого обнаружится понос, 
будут безжалостно расстреляны. Солдаты были в шоке. Дорогая 
мама, Вы не поверите, но многие комсомольцы начали молиться. 
Мне тоже было очень страшно. Спасло всех нас только то, что через 
сутки после этого жуткого заявления из гарнизона привезли целый 
грузовик медикаментов, а ещё через пару дней подтянулся караван 
цистерн со свежею водою…».

9 сентября 1976 года. Дорогая мама! Спешу сообщить Вам, что 
разумное устройство нашей армии весьма благотворно влияет на 
формирование в нас пламенного патриотизма и горячей любви к От-
чизне. Мы гордимся своей страной, потому что видим как трогательно 
заботится она о каждом своём солдате.  Я пишу об этом совершенно 
искренне. Посудите сами: несколько дней назад у нас закончились 
продовольственные припасы, и майор Кадомцев приказал вскрыть 
неприкосновенный запас. Этот запас хранился в отдельных склад-
ских помещениях, пристроенных к столовой. Наш взвод во главе с 
сержантом Кругловым был направлен на ревизию и выгрузку бата-
льонного НЗ. Зайдя на склад, мы увидели нескончаемые деревянные 
стеллажи, уставленные огромными мешками, полными сухарей. 
Мешков было очень много, – сотни, а может быть, и тысячи. Имен-
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но об этой предусмотрительности, об этой заботе командования я и 
хочу сказать. Ведь благодаря сухарям мы почти неделю достойно 
питались и даже работали в полную силу. Утром, в обед и вечером мы 
получали по два больших сухарных куска, а чай нам предоставляли 
без ограничений. Правда, сухари кое-где были испорчены мышами 
и немножко заплесневели, но мы на это особо не смотрели, потому 
что понимали: не будь этих сухарей, нам пришлось бы попросту го-
лодать. Так что после отбоя, отходя ко сну, я в те дни истово молился 
за тех гарнизонных командиров, которые заранее озаботились про-
блемой нашего питания и обеспечили нас ради экстренного случая 
неприкосновенным запасом, предоставившим нам возможность 
продержаться до подвоза продуктов. А сейчас, дорогая мама, всё 
вообще замечательно: у нас снова есть макароны, картошка, хлеб 
и даже рыбные консервы, которые обычно подают к ужину. Сейчас 
наши повара научились делать замечательное овощное рагу; мятая 
варёная картошка смешивается с брюквой и капустным листом, в 
каждую миску при раздаче кладётся ложка рыбных консервов, – а 
это вкуснейшая килька в томате, и сверху ещё добавляется капель-
ка подсолнечного масла. Мы после сухарей очень даже отъелись на 
таких деликатесах…».

«20 октября 1976 года. Дорогая мама! Сегодня у нас произошёл 
один случай, о котором я не могу Вам не рассказать. Последние дни 
вся наша рота работала на выкопке траншеи для силового кабеля. 
Траншею нужно было копать в рост человека, то есть два метра в 
глубину, а ширину нам приказали делать на штык лопаты. Копали 
мы до самого вечера, и траншея вышла на славу – аккуратная и длин-
ная. По окончании работы мы, усталые и перепачканные землёю, 
сидели возле насыпанных нами брустверов; кто-то курил, кто-то 
балагурил, а я просто сидел и наслаждался неожиданным отдыхом. 
Машины должны были приехать за нами не ранее, чем через час и 
единственное чего мы опасались, так это того, что сержант Круглов 
прикажет идти в лес для сбора ягод или грибов. Но сержант куда-то 
испарился, а вместе с ним и командиры других взводов. Поэтому мы 
спокойно отдыхали, и кое-кто даже начинал подрёмывать. Вдруг из 
леса донёсся страшный треск ломаемых сучьев, и на бруствер выле-
тел полосатый лесной подсвинок, который не удержался на высоте и 
скатился по сыпучей насыпи прямо в траншею. Он упал вверх копыт-
цами и застрял спиною между земляными стенками. Мы все, как по 
команде, вскочили со  своих мест и рванулись к подсвинку. Поймать его 
не составило труда; дрыгая ножками, он истошно визжал и оставался 
на месте. Кое-как мы вынули его из траншеи. Все были возбуждены и 
необычайно радостны; видно, в человеке всегда дремлет первобытный 
охотник. Я думал, что подсвинка тотчас отпустят в лес, но солдаты, 
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громко галдя, потащили его к ещё не корчёванным пням, выбрали 
пенёк помассивнее и стали мостить зверя на плоскости, удерживая 
за копытца. Подсвинок от страха обгадился, и все начали азартно 
материться, но тут кто-то вытащил из кармана нож, зверя полос-
нули по горлу, и багровая кровь сильной струёй брызнула на траву. 
В этот самый момент на опушке леса появились четыре сержанта, 
командиры наших взводов. Увидев картину заклания подсвинка, они 
быстро приблизились с радостными улыбками на устах. «День удал-
ся, – сказал командир первого взвода младший сержант Оганесян, 
– сегодня у нас будет жаркое…». Подсвинка освежевали и уложили 
в хлебный мешок, забытый с обеда. Не успели сержанты порадо-
ваться неожиданному обретению деликатеса, как на точке появился 
«Урал», в кабине которого сидел наш ротный, капитан Босик. Он, 
конечно, сразу заметил окровавленный мешок, быстро разобрался 
в ситуации и, не говоря ни слова, конфисковал тушку. Вечером по 
всему нашему палаточному городку блуждал изумительный запах 
мяса. Служивые выходили из палаток и, трепеща ноздрями, вдыхали 
дивный аромат украденного счастья. Над офицерским вагончиком 
поднимался духовитый дымок. После отбоя, когда все уснули, я долго 
боролся с одолевающим меня сном, а потом потихоньку встал, вдел 
голые ноги в сапоги и под пристальным оком дневального покинул 
палатку. Я быстро добежал до офицерского вагончика, покрутился 
вокруг и почти сразу нашёл покорёженный жестяной тазик, полный 
обглоданных костей. Когда в твоём распоряжении много мяса, ты не 
очень внимательно обкусываешь мослы, поэтому после офицерской 
трапезы мне тоже немножко перепало. На концах выброшенных 
костей оставались вкусные мясные хрящики и кое-где значительные 
полоски сала; видно у кого-то из наших офицеров были проблемы с 
печенью. Я быстро довёл кости до идеальной чистоты и вернулся в 
палатку. Если бы Вы знали, дорогая мама, как хорошо я спал в эту 
счастливую ночь! Желудок мой был спокоен и не задавал, как обыч-
но, глупых вопросов относительно количества вложенных в него 
продуктов. Проснувшись утром, я с приятным чувством вспоминал 
свою вчерашнюю находчивость и благодарил Бога за неожиданную 
поддержку…».

Петров в беспредельном изумлении читал эти необычные послания, 
адресованные неизвестно куда, и боязливо вслушивался в самого 
себя: что там внутри, какой ответ даст его душа на звучащие со стра-
ниц блокнота странные вопросы, как она воспримет эти уродливые 
гримасы колеблющейся рядом жизни? А душа болела, душа кричала, 
душа плакала от сострадания, не надеясь прийти на помощь и по-
нимая, конечно же, понимая, что время уже упущено. Петров сидел 
на кровати и ощущал безмерную усталость. Он не видел будущего, 
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он не понимал настоящего. Но к раскрытому блокноту его тянуло 
неудержимо. Он снова перевернул страницу.

«28 сентября 1976 года. Дорогая мама! Вчера я совершил не-
хороший поступок, и хочу попросить у Вас и у Бога прощения за 
это. Вечером после работы я сушил в палатке нашего взвода свои 
портянки, и тут дневальный вызвал меня на улицу. Я вышел. На 
пешеходной дорожке стоял явно не в настроении сержант Круглов. 
Заглянув в моё лицо, он ухмыльнулся и  приказал мне следовать в 
ротную курилку, – это у нас такое специально отведённое для куре-
ния место, где стоят три скамеечки и металлическая урна. Согласно 
приказу я направился туда и увидел там трёх сержантов и одного 
ефрейтора из других рот. Все они курили и, когда я подошёл, один 
из них сказал: «Присаживайся, военный, покури с нами». Я вежли-
во отказался, поскольку, как Вы знаете, дорогая мама, я отродясь 
не курил, да и церковь почитает курение за немалый грех. Но тут к 
курилке подошёл сержант Круглов и сказал: «А я вам приказываю, 
товарищ рядовой, взять сигарету и закурить. Вот не дай Бог, сейчас 
боевые действия и вас, к примеру, захватили в плен. Враги начнут 
вас непременно пытать и в первую очередь заставят выкурить пачку 
сигарет. Ваше сознание от никотина размягчится, и вы выдадите 
все военные тайны. Поэтому к сигаретам нужно привыкать зара-
нее. Посмотрите вокруг: практически все солдаты, я уж не говорю 
о сержантах и офицерах – курят. И только вы остаётесь уязвимым 
для врага с этой точки зрения». Тут он протянул пачку сигарет. 
Мне ничего не  оставалось, как только вынуть сигарету и закурить. 
Я затянулся, потому что многажды видел, как это  делают другие, 
но не пустил дым в лёгкие, а только подержал во рту и немедленно 
выпустил наружу. Но сержанты с ефрейтором приметили это и при-
казали курить, как подобает. После первой же глубокой затяжки я 
закашлялся так мучительно, что мои лёгкие едва не взорвались, а 
сержант Круглов и другие сержанты стали хохотать, глядя на это, 
и хохотали, словно ненормальные, около десяти минут. Несмотря 
на это, я продолжал курить и с каждой затяжкой мне становилось 
немного легче, потому что организм, очевидно, как-то привыкал к 
табаку. За первой сигаретой последовала вторая, потом третья, – тут 
мне стало уже неизмеримо хуже, а на четвёртой я  взмолился и стал 
просить отпустить меня в палатку. Но сержанты с ефрейтором были 
неумолимы, они заставляли меня курить до тех пор, пока я не упал 
в обморок. К этому моменту в пачке, предлагавшейся мне, осталось, 
кажется, две или три сигареты. Когда меня полили водой, я пришёл в 
себя, с трудом поднялся и, даже не спрашивая разрешения покинуть 
курилку, направился, как я думал, в палатку своего взвода. На самом 
же деле, каким-то образом попал я на склон овражка, где раньше 
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стояли нужники, поскользнулся там на мокрой траве и снова упал, 
слыша за спиною жеребячий хохот. Тут мне стало совсем плохо, и я 
начал тошнить горькою желчью. Потом я немного полежал на земле, 
и её холодок несколько облегчил мои страдания. Не помню, сколько 
я лежал на склоне овражка, но когда вернулся в свою палатку, взвод 
уже готовился к отбою. Слава Богу, прошло совсем немного време-
ни, и все улеглись. Я с трудом забрался на свою койку, но уснуть не 
мог, потому что у меня сильно болела голова, хотелось пить, и по 
всему телу пробегала волна за волною какая-то судорожная дрожь. 
К утру я пришёл в себя, но стыд не отпускал мою душу, потому что 
я сильно согрешил прошлым вечером. Дорогая мама, очень прошу 
Вас, простите меня за мой нехороший поступок, простите хотя бы 
Вы, а у Господа я уж сам как-нибудь стану вымаливать прощения».

« 7 октября 1976 года. Дорогая мама! Вы всегда говорили мне, что 
любая пища есть благо, ниспосланное Богом, и учили уважать кусок 
хлеба. Я хорошо помню нашу с Вами бедную жизнь и ту скудную еду, 
которую Вы с большим трудом добывали для семьи. Вы работали 
уборщицей в проектном институте, а я, приходя из школы, сразу 
же бежал к Вам, чтобы помочь, и мне это неплохо удавалось. Вы 
даже завели для меня в институте специальную маленькую швабру 
по моему росту и научили тщательно мыть полы в институтских 
коридорах. Мы с Вами работали на полутора ставках, а ставка была 
семьдесят рублей, и на двоих нам полагалось сто пять рублей за вы-
четом каких-то там налогов. Словом, наш доход был около сотни, и 
мне эти деньги казались колоссальными. Потом-то я, конечно, понял, 
эти деньги – весьма невелики, потому что их нужно было делить на 
четверых. У нас на иждивении были ещё бабушка и отец, инвалид 
первой группы, который хотя и работал сторожем на металлобазе, 
но зарплаты его мы никогда не видели, потому что он её сразу же по 
получении немедля пропивал. Дорогая мама! Мне больно об этом го-
ворить, но отец наш был безусловно никчёмным человеком. И даже 
ноги он лишился по причине своей никчёмности. Ведь если б в тот раз 
он не напился до полубезумия и не полез бы в драку с пригородной 
электричкой, которая отрезала ему ногу, он сделал бы нечто подобное 
в другой раз, и где гарантия, что тогда он не лишился б головы? Поэ-
тому отец не был нашей опорой, а напротив – лишь обузою. Я очень 
жалею Вас, дорогая мама, за то, что Вы столько лет заботились об 
этом безвольном человеке. Помните ли Вы, как наша семья неделями 
кормилась пустою пшёнкою, а макароны мы кушали с макаронным 
отваром, то есть с водою, в которой эти макароны варились? Помните 
ли Вы, как порою у нас не было даже хлеба, и наша соседка, тётя Глаша 
иногда выручала половиною буханки? Правда, в школе меня кормили 
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бесплатными обедами, а на Новый год всегда одаряли билетами на 
ёлку в какой-нибудь клуб или Дом культуры, где также бесплатно 
по окончании представления давали увесистый кулёк с конфетами, 
печеньем и оранжевым мандарином в самой его середине. Спасибо 
нашему государству за трогательную заботу, и я этой заботы не за-
буду никогда. Правда, я сильно стыдился бесплатных школьных 
обедов и очень переживал, когда кто-то из моих соучеников дразнил 
меня «нищим», но я утешал себя тем, что хотя бы дома съем меньше 
еды за счёт того, что я уже пообедал в школе. Невыносимо ощущать 
себя лишним на этом свете… Дорогая мама! Это всё вспоминаю я для 
того, чтобы снова задать Вам старые вопросы: разве еда – не благо? 
Разве любая пища не предназначена человеку? И имеет ли значе-
ние происхождение пищи? Есть ли продовольствие, запрещённое к 
употреблению человеком? И разве так важно его местонахождение? 
Вчера мы работали на точке, и сержант Круглов приказал мне быть 
дневальным. После обеда я собирал грязную посуду взвода, а это без 
малого с полсотни мисок. В одной из них я заметил недоеденную 
кем-то корку, слегка подмокшую в остатках супа. Я совершенно 
простодушно выудил эту корочку из миски и тут же с  удовольствием 
сжевал.  Укладывая посуду в специальные ящики для погрузки их в 
машину, я обратил внимание на то, что некоторые миски сохраняют 
на своих донышках по пол-ложки недоеденного супа, а  кое-где слу-
чается осколочек картошки или какой-нибудь морковки. Я быстро 
прошерстил посуду и слил все остатки в одну миску, которую тут же 
через край опрокинул себе в рот. Всё это делал я лицом к машине, а 
когда случайно обернулся, то заметил, как кто-то из моих товарищей 
смотрит на меня со злобою. Я даже не понял, кто именно смотрит 
так нехорошо, но чётко осознал, что этот взгляд оценил именно мою 
дополнительную пайку. Дорогая мама! Помните, как однажды отец 
отыскал нашу с Вами недавнюю получку, припрятанную в укромном 
уголке, и за два дня пропил её до копеечки? Вся наша семья голодала 
почти три недели, а я ходил в соседние дворы и лазал по помойкам в 
поисках съестного, потому что красть не дозволено Божьим законом 
и Вашим научением. Никто в моей семье не осуждал меня  за то, 
что я приносил тогда из мусорных бачков какие-то продукты, ещё 
вполне годные к употреблению. А тут я понял – мои товарищи меня 
сильно осудили и даже спиною ощутил я ненависть по отношению 
к себе. Только Вы, дорогая мама, смогли бы разъяснить мне, в чём 
заключается отрицательный смысл моего поступка, потому что сам 
я в этом эпизоде не вижу ничего предосудительного, а только лишь 
стремленье человека всеми силами выжить в этом страшном  мире…»
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«16 октября 1976 года. Дорогая мама! Сегодня ночью у нас выпал 
первый снег. Мы это поняли ещё рано утром, не выходя из палатки, 
потому что внутри было необычайно холодно. На оправке и на заряд-
ке мы несколько замёрзли, но после завтрака из-за леса появилось 
солнышко и всем сразу стало веселее. Как красиво было вокруг! 
Снежок празднично припорошил деревья, солнечные лучи играли в 
пуховой перинке. На работе, правда, снег мешал, потому что нам не 
выдали тёплых рукавиц, и более-менее терпимо было лишь тем, кто 
владел рабочими полотняными варежками. Впрочем, и они быстро 
намокали, сразу покрываясь ледяною коркою. Хорошо хоть накануне 
успели выдать нам зимние бушлаты и меховые шапки взамен пило-
ток. Днём в работе холод не сильно докучал, а вот ночью узнали мы 
почём фунт лиха. Печурка, топилась, конечно, в нашей палатке, и 
дневальный не жалел дровишек, но тонкие летние одеяльца нам не 
успели заменить, вдобавок они были влажными из-за атмосферной 
сырости. Исподнее мы носим бязевое, потому как байковое в нашу 
Тьмутаракань с лета ещё не завезли; словом,  заснуть от холода было 
тяжело, а тут ещё, извините, постоянно хотелось нам до ветру. Еже-
минутно кто-то из бойцов, вскакивая с койки, выбегал на двор, и тут 
же всем слышался характерный звук горячей струи, прожигающей 
снег за насыпью палатки. Более получаса в холодной постели никто 
вытерпеть не мог, только задремлешь, а уж надобно бежать, и так – 
до света. Вышли мы после побудки из палатки, глядь – снег вокруг 
сплошь в жёлтых разводах, и сержант Круглов сразу же стал кри-
чать, чтобы  мы немедленно взяли лопаты и забросали окрестности 
свежим снегом. Оно и вправду нехорошо, как-то не по-человечески, 
но ведь нужник далёко, и до него морозною ночью в темноте ещё 
нужно добежать…».

«29 октября 1976 года. Дорогая мама! Вчера произошёл со мною 
престранный случай. Служит в нашем взводе вместе со мною один 
солдат, кличка у него «КПД», что означает Коротченко Пётр Дмитрие-
вич. Так вот, вечером после работы встретил меня этот Петя около 
грибка дневального и спросил заговорщическим шёпотом, не же-
лаю ли, мол, я покушать рыбу? Я в свою очередь спросил: «А что за 
рыба?» – «Консервы, – ответил КПД, – бычки в томатном соусе». 
– «Очень желаю, – сказал я, – почему бы, мол, и нет?» Мы зашли 
с ним за ближнюю палатку, он вынул из бушлата перочинный нож 
и банку. Не без труда вскрыли мы её и, залезая внутрь пальцами, 
быстро уговорили вкусные консервы. Жаль только хлебца Петя 
не припас, поэтому банку мы с ним поочерёдно облизали, чтобы не 
бросать на ветер соуса. Отерев пальцы о снежок, я спросил Петра, 
где он взял съеденную нами банку? «Спёр, – ответил Петя, – спёр в 
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столовой, когда был в наряде…» Я с удивлением смотрел на него, а 
он улыбался и смотрел на меня. Тогда я спросил: «А почему ты мне 
сделал это предложение?» Он на мгновение задумался и сказал: 
«Потому что ты хороший парень…». Я всё не мог прийти в себя,  
по-прежнему стоял и с удивлением смотрел в его довольное лицо. 
Он кинул банку за сугроб, и словно соску сунул в рот большой 
палец правой руки. Тут я вышел из оцепенения, сказавши «Спа-
сибо, Петя…», развернулся и пошагал в свою палатку. А Пётр так 
и остался стоять с пальцем во рту…».

«11 ноября 1976 года. Дорогая мама! Несколько дней назад в палат-
ке нашего взвода составился  винный заговор. Один казах по фамилии 
Кожомбердиев предложил отметить очередную годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. Все, у кого были деньги, 
скинулись и снарядили рядового Строева, одного из самых сообрази-
тельных солдат, в деревню, которая находилась от нашего лагеря в 
трёх или четырёх километрах. Потом, поразмыслив, дали ему в про-
вожатые солдата Абдуллу Файзиева, во-первых, ради безопасности, 
а во-вторых, чтобы помогал нести то, что предполагалось закупить 
в деревне. Я тоже дал деньги, потому что когда меня спросили, мне 
было неловко отказать, ведь все знали, – я некурящий, и, значит, 
табачные деньги собираю в нычку. Я отдал большую часть, – всё равно 
потеряю или украдут. И вот Строев и Файзиев отправились сквозь лес 
в деревню, разыскали там сельпо и через некоторое время вернулись, 
заснеженные и заледеневшие. Им как исполнителям подвига тут же 
налили два стакана водки, которые они немедленно опорожнили. 
Кроме рюкзака с бутылками, наши гонцы припёрли кусище колба-
сы, несколько стеклянных банок с тушёною капустою, три банки 
сгущёнки и две краюхи задубевшего на морозе деревенского хлеба. 
Ночью, после отбоя начался у нас пир. Я очень хотел кушать и с вожде-
лением смотрел на диковинную колбасу и на стеклянные банки так 
аппетитно отпотевавшие в тепле. Все, кто участвовал в мероприятии, 
сгрудились вокруг гудящей печки, на  которую поставили банки с 
капустою, чтобы распустить в них лёд. Всем распоряжался наш ко-
мандир сержант Круглов. Одному из первых налил он мне стакан и 
предложил выпить за годовщину революции. Я пить вообще не хо-
тел, я хотел кушать, но все настаивали, и мне пришлось отхлебнуть 
потихоньку полглотка. Все сразу закричали, что это неуважение, и 
заставили меня выпить весь стакан. Вы знаете, дорогая мама, какое 
то было Вашему сыну испытание, потому что до сего дня я водки от-
родясь не нюхал. Видимо, она оказалась для меня сильнейшим ядом, 
ибо опорожнив стакан залпом, я тут же с грохотом рухнул навзничь, и 
только возле самого пола сидящие рядом солдаты успели подхватить 
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мою голову. Когда я очнулся, еды уже почти никакой не осталось, 
только на печке продолжали греться стеклянные банки с тушёною 
капустою. Я посидел несколько минут совершенно одурманенный 
среди галдевших сослуживцев и вдруг прямо передо мною раздался 
страшный взрыв. В брезентовый верх палатки взметнулись клочья 
тушёной капусты и оттуда горячим градом просыпались на нас. От 
печного тепла с банок сорвались металлические крышки, благодаря 
чему мы остались без замечательной закуски. Вообще, той ночью я 
так ничего и не покушал, напоследок удалось ухватить мне лишь 
хлебную горбушку. Я был безобразно пьян и остаток ночи мучился 
рвотными позывами. Дорогая мама! Я опять сильно провинился перед 
Вами. Как я теперь смогу глядеть Вам в глаза? Может быть, только 
ударным трудом на благо нашей Родины, удастся мне искупить перед 
Вами свою непомерную вину. Я очень понимаю, какой недостойный 
солдата Советской Армии поступок я совершил в ту ночь. Если бы 
наше командование узнало о моём непотребном поведении, я уверен, 
что самые строгие взыскания были бы мне обеспечены в самой пол-
ной мере. Я даже хотел признаться во всём командиру нашей роты 
капитану Босику, чтобы он меня примерно наказал, но потом я по-
думал, что подобным актом признания могу заложить сослуживцев, 
а ведь стукачество – ещё более страшный грех, нежели грех пития 
спиртного. Тогда я решил, что сам как-нибудь накажу себя и сумею 
оправдаться перед Вами, дорогая мама, и перед Господом нашим, 
милосердие коего неизмеримо…»

«16 ноября 1976 года. Дорогая мама! На днях нам показывали в 
столовой историко-революционный фильм «Александр Пархоменко». 
В столовой было очень холодно, потому что на сеанс запретили нам 
идти в бушлатах. Сначала я смотрел на импровизированный экран, 
сшитый из двух простыней, и даже несколько увлёкся действием, 
а потом меня сморило, и я положил голову на шапку, шапку – на 
руки, а руки – на липкую клеёнку стола и тихо задремал. Но уснуть 
мне не удалось. Сзади кто-то от души треснул ладонью по моей шее. 
Я очнулся и снова стал глядеть в экран, но уже ничего не понимал. 
Минут через десять опять меня сморило и опять я улёгся на столовую 
клеёнку. Тут же повторилась и затрещина, и так продолжалось не-
сколько раз в течение сеанса. Мне не хотелось ни с кем ссориться. Вы 
же знаете, дорогая мама, что я очень мирный человек. Непонятно мне 
одно – для чего такая злоба в людях, злоба, затмевающая разум? Ведь 
я никому ничем не досадил, никому не мешаю своим присутствием в 
природе, так зачем меня топтать? Впрочем, кому-то, наверное, по-
добные действия доставляют удовольствие. Но скажу Вам, дорогая 
мама, как я разрешил эту ситуацию, и Вы будете гордиться мною. 
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Когда я понял, что задремать мне не дадут, я, твёрдо уставя глаза в 
происходящее на экране, принялся молиться и молился сам в себе так 
долго, истово и страстно, что дремота Божьим попеченьем отступила, 
и я достойно досидел до окончания сеанса…»

«24 ноября 1976 года. Дорогая мама! Сегодня меня сильно побили 
мои сослуживцы потому, что я опять кушал объедки; били даже и  
ногами, и мне было очень больно. Я не понимаю,  отчего нельзя мне 
доесть то, что оставили другие. Я же не ворую, не беру чужого, я 
скушал лишь отбросы, оставленные для помойки. Я не виноват, что 
еды мне не хватает, пайка маленькая и все кругом воруют. Заведую-
щий складом – вор, и повар – вор, и хлеборез; сержанты и команди-
ры отделений, когда на обеде разливают суп, своим подчинённым 
всегда зачерпывают сверху, где лишь пустая юшка; себе же и своим 
дружкам черпают снизу, из самой гущи, где обитают глубоководные 
продукты – картошечка, морковочка, а то и мяско. Думаю, и офи-
церы – воры, отчего бы нет, коли над их вагончиком всегда витают 
ароматы? А куда шли алюминиевые фляги с ягодой, собиравшиеся 
в лесу нашими трудами? Или ящики с грибами, ведь мы и грибника-
ми порою становились. Известно же – ягоды на варенье офицерам, 
грибочки – на жарёху, а излишки – в город для обмена на рубли. 
Ведь сколько батальон этого добра сбирал, – офицерам же столько не 
осилить, даже если сержанты станут помогать. А откуда в окрестных 
деревнях хорошие кирзовые сапоги да новое обмундирование? Или 
байковое солдатское исподнее, которого мы в зиму так и не дожда-
лись? Словом, кушал я объедки и дальше буду кушать, пусть хоть 
убьют меня за них. Это хорошие продукты, не заплесневелые и не 
испорченные. Что Бог даёт – всё еда, спасибо Ему за пропитание…».

Петров сидел на кровати и плакал, а слёзы капали в раскрытый 
блокнот и не хотели униматься. Он думал, что не сможет более слу-
жить, и  в то же время понимал, что деться ему некуда, и служить он 
будет. Душа закостенеет, уши перестанут слышать жалобы и стоны, 
а глаза – видеть страдания товарищей, и он постепенно превратится 
в чурку, не ощущающую ни боли, ни голода, ни холода. И может 
быть, лишь тогда он что-то ощутит, когда тупой колун шарахнет его 
сверху и расколет необратимо пополам.

Петров перевернул последнюю страницу.
«3 декабря 1976 года. Дорогая мама! Заклинаю Вас всем сущим 

на земле, объясните мне как-нибудь ради Господа нашего Иисуса 
Христа: для чего в нашей богатой стране служивые голодают?»…
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в строю

Впервые только в армии  Петров узнал о существовании такой 
народности, как курды. В их роте, в третьем взводе служил курд  
Алиев из маленького селения где-то между Гаграми и Пицундой. 
Алиев был замороченный, озлобленный,  и сослуживцы не особо 
с ним общались. Как личность он оставлял впечатление какой-то 
недосказанности, и когда кто-то из ребят объяснил Петрову, что 
курды –  те же цыгане, только с некоторою туретчинкой, он понял, в 
чём тут дело. Интуитивное недоверие, которое испытывал к Алиеву  
Петров, сразу и легко объяснялось общеизвестным стереотипом, вы-
ражающимся в стойком убеждении прочих народов, что с цыганами 
ухо надо держать востро. Никогда и ни при каких обстоятельствах 
не обнаруживал в себе Петров признаков национализма, никогда не 
мучился неприязнью к представителям других национальностей, и 
потому настороженное чувство к экзотическому курду объяснял он 
для себя не столько его происхождением, сколько его неприятной 
внешностью и шакальими повадками. А главное, Петров хорошо 
помнил, что творил Алиев в учебке, как он развлекался, заставляя 
своих товарищей ездить на «велосипеде». И лимонного кенаря Петров 
не мог забыть…

 Алиев любил дать пинка салабону и в то же время заискивал перед 
дедами. Петрову достаточно было пару раз увидеть подобное, чтобы 
понять – гнильца точит душу незамысловатого курда. Неприятно 
поразил Петрова и случай, когда Алиев стал зачинщиком произ-
водства салабонов в черпаки. Черпак – это рядовой, отслуживший 
первые полгода и вступивший во второе полугодие своей двухгодич-
ной службы. При переводе в черпаки бывшихсалабонов полагалось 
лупить по голому заду поварскими половниками, или черпаками; 
отсюда и прозвание. Поскольку за инструментом нужно было про-
ползти на кухню, а об этом зачастую, особенно зимой, никто особо не 
мечтал, то вместо черпаков  в таких случаях использовали поясной 
ремень с латунной пряжкою. Салабонов выстраивали в ряд на «взлёт-
ке», приказывали опустить штаны и стать в страдальческую позу. 
Потом вдоль ряда шёл какой-нибудь любитель острых ощущений, 
отмечая пацанские задницы под одобрительные крики дембелей. 
Доблестью считалось удержать крик боли, промолчать, перетерпеть. 
И вот  неприятное воспоминание Петрова: курд Алиев идёт вдоль 
ряда нежных розовых задов и изо всех сил со сладострастием садиста 
вмазывает обжигающей латунью по дрожащим ягодицам рядовых. 
Кое-кто из них, не удержавшись, вскрикивает, кто-то, стиснув зубы, 
терпит. Задницы горят багровыми лоскутами, а у некоторых от удач-
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ного прикосновения на коже остаётся оттиск – пятиконечная звёзда, 
выдавленная на горячей пряжке. 

В своё время, полгода назад,  Петров не позволил произвести над 
собою подобного. Когда дембель Аслаханов приказал ему встать в об-
щий строй потенциальных черпаков и показать то, что в приличном 
обществе показывать не принято, Петров категорически отказался 
выполнить его приказ. На матерные угрозы,  обещания расправы и 
недвусмысленные  попытки эти угрозы немедленно осуществить он 
взял в руки казарменную табуретку и предложил Аслаханову ис-
пробовать крепость её конструкции. Дембель был  в изумлении и, 
заглянув  в глаза Петрову, увидел в них злобную решимость приме-
нить табуретку во что бы то ни стало. Видимо, подсознательно поняв, 
что дальнейшее развитие событий может привести к неожиданной 
утрате на пустом месте дембельского авторитета, он почёл за благо 
отступить и только промямлил: «Оборзел, дрочок…».  Правда, по-
пытки нагнуть Петрова в дальнейшем повторялись ещё не раз, и не 
раз приходилось ему, собирая всю свою не такую уж большую волю, 
тем или иным способом отбиваться от агрессивных уродов. Будучи 
в ранге черпака, правда, с неотмеченною задницей, получил он 
однажды поутру от плосколицего узбека Ниязова, тоже дедушки,  
рекомендацию убрать его постель. Был у них в батальоне, да, на-
верное, и повсеместно, такой способ нагибания строптивых. Ниязов 
подозвал Петрова к своей койке и, указывая на разбросанное одеяло 
и смятую подушку, командирским голосом сказал: «Уберёшь! И 
кантики нарежешь!». Петров посмотрел прямо в его плоскую вес-
нушчатую рожу и,  зацепившись взглядом за  колючие жёлтые глаза, 
тихо произнёс: «Отсоси сначала у меня!..». Узбек побагровел и уже 
поднял было пухлый кулак, но Петров на доли секунды опередил  его 
и ещё тише, дрожа от возбуждения, добавил: «Хочешь обделаться 
на глазах у всех? А может, ты уже обделался? Иди помойся, басма-
ческая харя!». На них уже посматривали из углов казармы, и Петров 
внутренне собрался, чтобы не упустить удар, но Ниязов неожиданно 
потух и, кривя губы, молча отошёл. Сердце у Петрова выпрыгивало 
из груди, и он даже пожалел, что  своё бешенство не сумел погасить 
об острую скулу дедушки.

Со временем от него отстали, и только сержанты ещё долго проявляли 
к его загадочной персоне излишнее внимание, потому что понимали:  
такие люди, может, и не желая того, разрушают строгую армейскую 
иерархию, дискредитируют армейские порядки, сводя на нет саму 
идею старшинства и природы власти в армии. Но это было много 
позже, а в черпаках не раз ещё приходилось Петрову отстаивать 
собственный суверенитет и порой нелегкою ценою платить за неру-
шимость границ своей личности.
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Однажды на вечерней поверке он стоял в первом ряду и, ожи-
дая чтения фамильного списка, вполуха слушал предварительные 
матерки прапорщика Санды. Вдруг из второго ряда кто-то саданул 
его ладонью по затылку. Он обернулся. Сзади стояли невозмутимые 
сослуживцы. Петров коротко оглядел их равнодушные физиономии 
и стал в исходную позицию. В это время прапорщик начал выкри-
кивать фамилии воинов: «Артюхов! Анощенко! Алиев!..» На исходе 
первой десятки проверяемых Петров получил повторную, довольно 
болезненную оплеуху. Он снова обернулся и упёрся взглядом в абсо-
лютно нейтральные морды стоявших позади солдат. Только двое из 
них точно не могли бы позволить себе подобное хамство, потому что 
были салагами. Остальные же по сроку службы были старше Петро-
ва, а Дорошевич и Алиев, как и сам Петров, числились по ведомству 
черпаков. В принципе, исключая Дорошевича, оставалось только 
три возможных обидчика: дедушки Ниязов, Аслаханов и вполне 
способный на такие жесты курд Алиев. Петров был в замешательстве 
– по идее, нужно было, не говоря худого слова, врезать кому-то по 
зубам, но кому? Кому именно из тех троих, что были на подозрении? 
Именно в том и заключалась вся подлость замысла того, кто хотел 
унижения Петрова. Невозможность ответить при  желании можно 
было трактовать как слабость. И почти весь задний ряд, во всяком 
случае его правый фланг, куда почти не достигало око прапорщика 
Санды, с интересом наблюдал за развитием событий. Прапорщик, 
меж тем, продолжал зачтение фамилий, и громогласное «Я!», эхом 
гулявшее под потолком казармы, многократно отражалось в окнах, 
возвращаясь к невнимательному слуху ротного ревизора. Следую-
щий удар по голове Петрова оказался такой силы, что пилотка с его 
головы слетела на пол, а сам он вылетел на «взлётку». Санда с не-
доумением посмотрел в сторону беспорядка и замолчал. В этой пау-
зе, такой мёртвой и напряжённой, что казалось, подобную тишину 
можно встретить только на пути к преисподней, Петров, повернув-
шись лицом к строю, негромко сказал: «Какая же это тварь лупит 
исподтишка? Ты в лицо бей, чего ж ты в спину метишь? Мужики! 
Слушайте все: я того маму имел, кто мне сейчас по голове стучал! 
Слышишь ты, урод, кто хочет моей крови, – я маму твою имел неодно-
кратно сзади, спереди и во все её места!». И для наглядности Петров 
сделал несколько неприличных движений, показывая всем, как он 
это делал. Ещё договаривая, он увидел:  у стоявшего чуть сбоку от 
прорехи в строю Алиева багровою пеленою залило глаза и он, завыв, 
бросился с кулаками на Петрова. Но тот ударил первым и сразу сбил 
курда с ног. Не давая ему опомниться, он уселся на него верхом и 
начал методично месить его ненавистную харю. «Маму твою имел, 
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маму твою имел…» – как заведённый повторял он в такт ударам и 
за пару минут раздолбил Алиеву всю левую половину головы. Губы, 
скула, ухо, бешено сверкающий глаз – всё было залито пенящейся 
кровью, а Петров всё бил и бил. «Ну, зачем, объясни же мне, зачем?  
– твердил он, чуть не плача. – Я не понимаю – для чего?!  Если ты 
человек, объясни мне! Смысл? Что ты хочешь от меня? Почему тебе 
нравится, когда кому-то рядом больно?» Но Алиев только мычал, 
пуская кровавые пузыри. Солдатский строй смешался; парни воз-
мущённо гудели, обступая соперников…

Тут опомнился прапорщик, подбежал к дерущимся и, оттащив 
за шиворот вырывающегося Петрова, прекратил свалку. «Встать, 
встать! – орал он, – смир-р-на!!». Кое-как утвердившись на ногах, 
расхристанные вояки встали перед командиром. «Что такое?! – про-
должал бушевать Санда. – Сгною, сгною на губе, ублюдки! Рядовой 
Петров! Десять суток гауптвахты! Потрудитесь пройти в канцеля-
рию! Рядовой Алиев! Шагом марш в санчасть! Рота, построиться на 
вечернюю поверку!..»

И военные снова нехотя построились в две шеренги, и прапорщик 
снова взял в руки список фамилий, и поверка началась с самого начала…

А Петров сидел в канцелярии, потирал ноющий кулак и мучи-
тельно думал: «Ну, зачем, зачем, я не могу понять – зачем? Кто же 
мне это объяснит?». 

И никто не хотел ответить на его вопросы, потому что не было в 
мире человека, который смог бы ответить, даже если бы у него вдруг 
и появилось подобное желание…

Кузнец Итунин

Для производственных нужд в части была кузня. Работал в ней 
двадцатисемилетний переросток Итунин. Будучи на гражданке, он 
очень рано вступил в брак и сразу же заделал ребёнка. Когда подо-
шло время призыва, военкомат дал ему отсрочку. В свой срок его 
жена родила ребёнка, маленькую аккуратную девочку. Следующим 
годом в ответ на призывную повестку  Итунин принёс военкому две 
справки – одну о болезни дочки, вторую – о новой беременности 
жены. Ему опять дали отсрочку. Вскоре жена родила ребёнка, тоже 
девочку, и пока военкомат телепался со списками призывников, 
снова забеременела. После рождения третьей девочки Итунин по-
лучил совсем уж основательную отсрочку и потом специально тянул 
резину под разными предлогами, надеясь дожить до двадцати семи 
лет, после чего уж и не призывали. До двадцати шести он дотянул, 
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но злопамятный военком не захотел оставлять его на воле и почти 
перед самым исходом срока всё-таки забрил.

Итунин очень подходил к своей кузне. Это был громадный чер-
нявый гориллообразный человек, с руками до колен, сутулый, 
мрачный, глядящий исподлобья. Густая плотная шерсть пыталась 
пробиться из-под воротничка его «хэбэ»; щёки до самых глаз за-
растали жёсткою щетиною, которую ему приходилось, мучаясь, 
выскабливать тупыми лезвиями дважды в день. Его дебильную 
морду вечно украшали порезы и царапины, но он упорно  скоблил и 
скоблил свои синие скулы, не обращая внимания на раны. В казарме 
его никто не трогал, одного взгляда на нескладную фигуру кузнеца 
было достаточно, чтобы понять опрометчивость  и недальновидность 
любой агрессии в отношении этого монстра. Он и вообще-то был 
что называется, «лагерным придурком», то есть человеком, как бы 
выбивающимся из общего распорядка. Он находился на блатной 
должности, позволявшей ему большую часть времени  проводить 
вне коллектива, вне общих работ, имел свой отдельный закуток – 
кузню, где его не колебали ни отцы-командиры, ни сослуживцы. 
В кузне у него стоял продавленный кожаный диван, подаренный с 
барского плеча начальником штаба подполковником Пучко,  а также 
сваренный из металлического листа и старых водопроводных труб 
удобный столик, покрытый пыльною дерюжкою, а главное,  в углу 
кузни находился горн – живой огонь и его можно было использовать 
не только по прямому назначению, но и для приготовления, скажем, 
жареной картошки или  густого пахучего чифиря.  Для этих целей 
кузнец хранил у себя в металлическом шкафу рядом с инструмента-
ми видавшую виды сковородку и закопчённую литровую кружку.  В 
отличие от сослуживцев Итунин не голодал, ведь у него был огонь, 
да вдобавок в кузне всегда кому-то что-то было необходимо. Кузнец 
не отказывал ни солдатам, ни офицерам в их маленьких житейских 
просьбах – починить, сварить или отковать, и за то пользовался их 
непритязательною благодарностью: кулёчком картохи, куском «чер-
нушки», а то – пачкой печенья или горсткой конфет.

В роте к нему относились снисходительно-нейтрально, иногда – 
заискивали; только прапорщик Васильев невзлюбил его отчего-то с 
первого же дня. Как-то, стоя в отдалении, прапорщик долго наблюдал 
за кузнецом – тот старательно подшивал отстиранный подворотни-
чок, неуклюже держа в толстенных волосатых пальцах маленькую 
иголку и неумело втыкая её в грубую ткань «хэбэ». Получалось, 
конечно, не ахти, и когда кузнец, кряхтя, одел гимнастёрку, стало 
очевидно, что подшился он криво.  Застегнувшись, Итунин сел на 
табурет и принялся сматывать на бумажку оставшиеся нитки.Тут 
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к нему подошёл прапорщик Васильев. «Что это за подшивка, това-
рищ рядовой?» – спросил прапорщик сиплым от волнения голосом 
и взялся за край подворотничка. Итунин поднял на него глаза. «Я 
вас спрашиваю, товарищ рядовой», – грозно сказал прапорщик и 
изо всех сил дёрнул подшитую полоску. Нитки затрещали,  и белая 
ткань позорно повисла на плече Итунина, словно флаг капитуляции. 
Лицо кузнеца побагровело и пошло пятнами. Он молча смотрел на 
прапорщика,  и глаза его наливались первобытной яростью, как у 
быка, забиваемого на корриде. «Встать! – почти шёпотом сказал 
прапорщик Васильев. – Вы слышали приказ, товарищ  рядовой?» 
Итунин неуклюже встал и навис над командиром. Кузнец был на две 
головы выше прапорщика и смотрел на него сверху вниз. Васильев 
растерялся. Вся рота с интересом и недоумением наблюдала эту сце-
ну. Вдруг дежурный по роте заорал: «Рот-та! Строится на завтрак!» 
Прапорщик потоптался на месте. «Перешить», – пробормотал он и 
как-то боком, со странным разворотом двинулся на построение.

Несмотря на обезьяний вид и уголовную рожу, кузнец нравился 
Петрову своей основательностью и спокойною  надёжностью. С ним 
было как-то безопасно, тылы казались прикрытыми и защищённы-
ми. Поэтому когда Петрова назначили подмастерьем в кузницу, он 
был поначалу очень рад. Но, узнав, что Итунин получил наряд  на 
изготовление к утру двухсот ломов, немножко приуныл. Оттянуть 
за ночь пару сот «карандашей» вдвоём – это не «хэбэ» подшить.

Приступили после отбоя.
Зайдя  в кузню, Петров ощутил приятный запах гари и почувство-

вал лёгкое возбуждение, которое всегда знал за собою в предчувствии 
новой неведомой работы. В темноте красно-синим живым комочком 
тихонько дремал уголь под мехами горна. Итунин щёлкнул выключа-
телем, –  незашитые, прокопчённые насквозь своды кузни осветила 
слабенькая лампочка. Петрову стало жутко от вида громадной кучи 
стальных заготовок, нарубленных кузнецом накануне. «Слышь, 
Итунин, – сказал он в ужасе, – не успеть нам до утра-то…» – «Небось 
успеем, – отвечал кузнец, – даже и поспим под утро…»

И они взялись. Петров раздувал горн, укладывал в самую серд-
цевину весёлого огня концы стальных «карандашей», а потом один 
за другим укладывал ломы на наковальню, за которой стоял в куз-
нечной робе и кожаном фартуке, поигрывая молотом,  чудовищный 
кузнец. Время от времени Итунин дозволял Петрову подправить 
ломы малым молотом. Петров ощущал какую-то детскую радость от 
нового, необычного дела и старательно оттягивал острия, с упоением 
стуча по ним своим орудием. Раскалённые концы ломов играли все-
ми оттенками жёлтого, алого, багряного и рассыпались под ударами 
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большого молота вёрткими озорными искрами. Когда конец лома на-
чинал темнеть и приобретать сине-бурый оттенок, Петров схватывал 
его брезентовыми рукавицами за холодный край и азартно вонзал в 
ржавое корыто, наполненное чёрною водою. Вода вспыхивала сгуст-
ком пара, закипая в присутствии раскалённого металла и с весёлым 
шипом пыталась убежать, но температура падала, охлажденный лом 
убирался в кучу собратьев, и вода успокаивалась, входила в берега и 
подёргивалась тонкойплёночкой радужного мазута.

Петров совсем не чувствовал усталости, так весело работалось с 
молчаливым кузнецом. За полночь они оттянули больше половины 
ломов. Итунин предложил сделать перекур. Они вышли на мороз и 
оставили дверь кузни открытой, чтобы хоть немного вывести куз-
нечную гарь. Шёл снег; падая на разгорячённые лица и во мгнове-
ние тая, он приятно освежал лоб, щёки, подбородок и обожжённые 
зноем горна веки. Служивые молча курили, поглядывая в мутное 
белёсое небо. Докурив бычки до предела, до ожога губ, побросали 
куцые окурки в снег и вернулись в кузню. Замутили чифиря, раз-
лили в грязные жестяные кружки и пили, обжигаясь, маленькими 
жадными глоточками горькую пахучую жидкость.

Петров после чифиря ощутил, что жизни поприбавилось и с но-
выми силами принялся за работу. 

В пятом часу все ломы были оттянуты, закалены и расставлены 
аккуратными рядами вдоль стен кузни.

Итунин велел Петрову ложиться на диван, а сам сел у него в но-
гах и достал из внутреннего кармана своей робы изрядно помятую 
фотографию. Кузнец сидел вполоборота, отвернувшись от Петрова, 
и потому тот хорошо видел фотографию. На ней была запечатлена 
красивая женщина, нежная, хрупкая, с тонкими чертами лица, а 
вокруг неё – три ангельских ребёнка, девочки, чертами разительно 
похожие на мать. Итунин взял карточку в обе ладони и стал нежно 
целовать потрескавшуюся фотобумагу. Петрову казалось, что это 
сон и, медленно смежая веки, он и заснул очень скоро с явственным 
ощущением, что эту сцену он видел, конечно же, во сне.

Впоследствии кузнец стал как-то негласно отмечать Петрова. То 
дружески похлопает его по плечу, то взглянет исподлобья с кривою 
ухмылкою. Однажды вечером позвал его в курилку. Вышли на мороз, 
не взяв бушлатов, сели рядом, посмолили. Молча поглядывали друг 
на друга и так, не проронив ни  слова, докурили, бросили окурки и 
вернулись в душное тепло казармы. Другим разом кузнец остановил 
Петрова возле плаца, с трудом залез широченною ладонью в карман 
своих помеченных горячими искрами ватных штанов, порылся там 
и достал замусоленный усохший пряник. Покрутил им перед носом  
у Петрова и коротко сказал: «На!»
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Петров всё думал: что за человек? Какая-то загадка в нём, какой-
то тайный смыл, или просто парень немного не в себе? Он исполни-
тельный, старательный; такой послушный рядовой, что, кажется, 
и не найти солдата в целом свете послушнее его. Правда, он как 
будто туповат, вот и Устав ему не очень-то даётся, и международное 
положениие Советского Союза он не в силах оценить. Однажды на 
политзанятиях он дремал за дальней партой и его окликнул прапор-
щик Васильев, заменявший в тот день замполита: «Рядовой Итунин, 
расскажите нам о Варшавском договоре». Итунин встал, упёрся ку-
лаками в парту и раздумчиво сказал: «Варшавского…мы знаем…это…
договора…» – «Встать как положено!» - заорал прапорщик, и Итунин 
выпрямился в струнку. «Этого…Варшавского…», – пробормотал 
кузнец и машинально сел.  «Наряд вне очереди», – удовлетворённо 
сказал прапорщик.

Как-то в столовой Итунин подошёл к Петрову и неуклюже похло-
пал его по плечу: «Приходи после отбоя до кузни…»

Когда все улеглись, и дежурный по роте покинул казарму, Петров 
встал, оделся и, проходя мимо дневального, вполголоса предостерёг: 
«Только пикни…»

Приближаясь к кузне, он издалека учуял соблазнительные аро-
маты жареной картошки. Внутри помещения они оказались ещё 
ярче и головокружительнее.  На маленьком огне горна в открытой 
сковородке потрескивала картошка, аппетитно лоснясь    в свете ту-
склой лампочки зажаристыми корочками. Итунин поздоровался с 
Петровым за руку и пробормотал куда-то в угол: « Жена…это…сало…
посмотри…» Переведя это странное высказывание на общедоступный 
язык, Петров понял, что жена, очевидно, прислала кузнецу посылку, 
и он позвал товарища попробовать давно забытые заветные дары. 
Кузнец снял с горна сковородку и поставил её на столик. Парни с 
удовольствием поели картошку, и Петров после еды стал осоловело 
хлопать веками. Пока Итунин колдовал над чаем да стряхивал за 
порогом кухни потрёпанную дерюжку, заменявшую ему скатерть, 
Петрову явственно слышался какой-то странный писк, исходивший 
непонятно откуда. Мутная, размытая мысль пунктиром мелькала в 
его голове, – наверное, это дремота посылает ему своих потусторон-
них гостей – неясные звуки, нечёткие видения…Как-то замедленно  
и глухо звучал голос кузнеца, предлагавший ему чифирь, и Петров 
усилием воли заставил себя взбодриться и отказаться от чифиря. 
Кузнец сделал обычный чай, разлил его по кружкам, положил на 
стол слипшиеся в бумажном кульке карамельки. Петров опять за-
ставил себя проснуться и с удовольствием попил чаю, но после этого 
его ещё больше разморило, и он стал ещё сильнее хлопать веками, 
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пытаясь отогнать от себя назойливую дремоту. Во сне он видел, как 
по дерюжке стола между алюминиевых кружек сновал серый сим-
патичный мышонок и, смешно шевеля носиком, принюхивался к 
кульку с конфетами. Потом Петров осознал себя лежащим на дива-
не и услышал голос Итунина: «Вставай, военный…уже утро…иди в 
казарму…». Петров нехотя встал, попрощался с кузнецом  и  вышел 
в морозную ночь. За его спиной из открытой двери кузни что-то не-
ясно пискнуло…

Следующим вечером Петров нашёл Итунина в дальнем углу ле-
нинской комнаты. Кузнец сидел в полутёмной нише и, сгорбившись 
горою, держал перед собой огромную, натруженную, похожую на 
корявую лопату ладонь. На ней сидел крохотный мышонок и во-
дил носиком из стороны в сторону. Кузнец в умилении любовался 
зверюшкою и гладил её указательным пальцем другой руки. Когда 
Петров подошёл поближе, Итунин смущёно свернул ладонь и бережно 
положил мышонка в карман своей рабочей куртки. Мышонок писк-
нул и затих в норе кармана.

Потом прошло какое-то время; Петров ходил со своим взводом 
на трассу, кузнец пропадал в кузне, редко появляясь в казарме, и 
однажды в воскресенье, когда, казалось бы, планеты должны были 
благоприятствовать спокойному,  мирному времяпрепровождению 
служивых, Петров стал свидетелем безобразной сцены. 

Итунин сидел на застеленной койке и писал письмо, очевидно, 
жене, потому что на тумбочке перед ним стояла её фотография. Вид-
но, письмо давалось ему с немалым трудом, – он морщил лоб, часто 
зачёркивал написанное, время от времени ронял ручку, неуловимо 
ускользающую из его грубых пальцев, и тёр глаза тылом  ладоней. 
Внезапно к кузнецу подбежал маленький вёрткий Файзиев и  схватил 
с тумбочки фотографию. Выскочив на «взлётку», он мигом спустил 
штаны и на глазах у всех ухватился рукой за своё возбуждённое 
мужское естество. Другая рука его держала фотографию итунинской 
жены. «Сеанс!» – истерично выкрикнул  Файзиев,  сознательно привле-
кая внимание  всей казармы. В углу, на лежбище «дедов» похабно гого-
тали сержанты. Файзиев начал процесс, целясь своим взметнувшимся  
обрубком прямо в лицо на фотографии. Кузнец, между тем, вышел 
из ступора  и в ярости ринулся к обидчику. Вид его был страшен. Он 
походил на сбесившуюся гориллу. Лицо его, за пару минут до случив-
шегося сиявшее безмятежною нежностью, вдруг исказилось гримасою 
безумия. Он подскочил к Файзиеву и схватил его за горло. Тощенькая 
шейка узбечонка уместилась в одной руке кузнеца. 

Гогот в сержантском углу прекратился. Казарма затихла.
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Итунин, издавая сквозь оскаленные  зубы странные клокочущие 
звуки, в ярости сжал пальцы на горле Файзиева и стал его душить. 
Никто не вмешивался. Файзиев хрипел и  беспорядочно махал в 
воздухе руками, не в силах помешать роковой неотвратимой силе. 

В этот момент в казарму вошёл прапорщик Васильев. «Стоять, 
стоять!» – бешено заорал он от самых дверей. Но кузнец и ухом не 
повёл. Файзиев уже задыхался, и губы  у него были синие. Тогда 
Васильев ринулся к солдатам, на ходу выхватывая из кобуры пистолет. 
Подбежав, он сунул дуло в лицо Итунину, с силой впечатав холодный 
металл  в его левую скулу. Кузнец дико повёл безумными глазами 
и ослабил чудовищную хватку. Файзиев рухнул на пол. «Десять 
суток ареста!» – приказал прапорщик и, судорожно дыша, вышел 
из казармы. 

Через час приехал «козлик» с «краснопёрыми»,  и  Итунина увезли 
в город на гарнизонную гауптвахту. 

В свой срок он вернулся и снова стал работать в своей кузне. В 
казарме бывал редко, приходил только ночевать; бывало,  что и не 
приходил, видно, спал возле горна на кожаном диване – свободный 
статус ему это позволял. Место Петрова в казарме было через два про-
хода от места Итунина;  как-то перед отбоем кузнец замешкался перед 
своей койкой, готовясь запрыгнуть на второй ярус, и Петров увидел, 
что его плечи и спина, не закрытые тканью майки, сплошь покрыты 
одним гигантским синяком. Волна жалости и сострадания накрыла 
Петрова, и сердце его мучительно сжалось от боли. Он поспешил лечь 
в койку, шепча про себя проклятия неизвестно кому.

Однажды на утренней поверке прапорщик Васильев опять придрался 
к Итунину, – прицепился к его не очень чистым сапогам.  Степень за-
грязнения сапог кузнеца была вовсе  незначительной, но прапорщик 
представил дело так, будто Итунин - неряха из нерях и всем видом 
своим настолько позорит  передовую во всех отношениях роту, что 
не наказать его за это попросту невозможно. Поэтому он на виду у 
всех влепил кузнецу наряд вне очереди и отправил его на позорную 
работу – мыть казарменный туалет. Итунин нехотя поплёлся к месту 
исполнения наказания.  «Мы таких солдат на параше ломали и будем 
ломать», – злорадно сказал ему вслед довольный прапорщик. Всем 
остальным было приказано разойтись, и служивые разбрелись по 
казарме в ожидании команды на построение к завтраку.

Прапорщик Васильев, между тем, заглянул в туалет. Итунин 
усердно драил шваброй щербатый кафельный пол. Прапорщик де-
монстративно встал перед кузнецом и стал с показным интересом 
наблюдать за его действиями. Эта комедия длилась несколько минут;  
двое-трое солдат, оказавшихся в это время в туалете, поспешили поско-
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рее покинуть его. Прапорщик, сложив руки на груди, стоял перед 
Итуниным. Вдруг из кармана рабочей куртки кузнеца выглянул 
маленький серый мышонок, спустился по его ноге вниз и ступил на 
пол туалета. Васильев остолбенел. Итунин хотел подобрать мышонка 
и водворить на место, но прапорщик опередил его. С выражением не-
выносимой гадливости в глазах он проворно подскочил  к мышонку, 
изловчился и изо всех сил шарахнул его каблуком сапога! Раздался 
лёгкий хлопок, как будто бы лопнул маленький воздушный шарик, 
и  на только что вымытом кафеле пола расползлось жуткое кровавое 
месиво. Кузнец начал медленно покрываться привычными багровы-
ми пятнами. У прапорщика в лице появилось плаксивое выражение, 
как  бы говорящее о невыразимом сожалении по поводу гибели ни в 
чём не повинного мышонка. «Надо бы купить мышеловки…», – ска-
зал он вслух. Эти слова словно пробудили  застывшего в недоумении 
Итунина. «А ведь ты – пидор, товарищ прапорщик…», – с невыноси-
мою горечью сказал кузнец. Шагнув к своему командиру, он сгрёб 
его за шиворот, развернул и изо всех сил ударил головой о  настенное 
зеркало. Удар несколько смягчили расположенные перед зеркалом 
умывальники, но всё равно он был настолько силён,  что зеркальное 
стекло с шумом треснуло, и лицо прапорщика обильно протекло кро-
вью. На шум в туалет вбежало несколько солдат. Картина, увиденная 
ими, была ужасной:  Итунин колотил и колотил прапорщика головою 
о зеркало, которое уже в нескольких местах было покрыто густыми 
подтекающими пятнами крови, и всё никак не мог остановиться. 
Наконец он оттащил его от зеркала и, развернув со значительно 
большим   усилием, чем того требовало реальное действие, сунул 
окровавленною головою в парашное очко. Вода в параше сделалась 
розовой. Итунин спустил воду и вышел из туалета…

Прапорщика Васильева с того дня в части больше никто и никогда 
не видел. Итунин угодил в дисбат, и Петров очень горевал о потере 
друга. Он долго не забывал его;  и к месту и не к месту всплывали иной 
раз перед его мысленным взором воспоминания: вот Итунин весело 
долбит звонким молотом по наковальне, заваривает чифирь, задум-
чиво смолит цыгаркою в темноте морозной курилки, нежно смотрит 
на фотографию любимой жены…. «Привыкли мы ломать сильного 
человека, – горько думает Петров, – а слабые, мелкие людишки 
мечтают возвыситься за счёт великанов. Легко же этой человеческой 
породе даётся разламыванье железных «карандашей»! Впрочем, сила 
ведь не в железе. Сила в любви к мышонку…» Так думает Петров и 
порой сильно сомневается в правильности своих мыслей…

(Продолжение следует)
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аДаМ жана 
аДаМзаТ ТагДыры    

Бир мезгилдерде  тїбєлїк жашай 
тургандай кєрїнгєн Советтердин Союзу, 
социалисттик система да кїтїїсїздєн, дегеле 
капарыбызга келбеген жерден кулап, кєз 
ачып-жумганча мурдагы баалуулуктардын 
баркы-наркы кетип, рыноктук деген, 
башта деле бир эс-акылыбызга келбеген, 
тїшїбїзгє кирбеген жаўы коомдук-тарыхый 
мамиле дегенге келдик. Албетте, келечекте 
«коммунизмди курабыз» деген бекем 
тїшїнїк, тереў ишенимде, таттуу кыялда 
жашаган элге коомдук-саясый єнїгїїнїн 
бул жаўы этабы тїмєн тїйшїк алып келди. 
Эў башкысы, адамдардын аў-сезиминдеги 
кєп мезгилдер боюнча калыптанып калган 
стереотиптерди бузду, жаўы капиталисттик 
мїнєздєгї психологияга єтїї дїйнєлїк 
катастрофадай эле нерсе болду. Айрым 
адамдар коомдогу болуп жаткан жаўы 
шарт-кырдаалдарга, рыноктук деп аталган 
мамилеге тез эле ыўгайлашып, ал турсун 
эбактан ушундай турмуш-жашоону кїтїп 
жїрїшкєнсїп, кылымдар бою калыптанып, 
жашоо-турмушубуздун кадимки нормасына 
айланган адеп-ыйман, абийир, тазалык деген 
тїшїнїктєрдї тебелеп, керек болсо аларга 
тїкїрїп коюп, тез эле башка маскадагы 
адамдар болуп чыга келишти. Айтор, 
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азыркы биз жашап жаткан жаўы коомдук-экономикалык 
формацияда тапканыбыз кєп болдубу же жоготконубуз кєп болдубу, 
эсебин чыгаралбай эсибиз ооп турган мезгил. Мына ушундай 
заманда «дїйнєгє жарака кетсе ал акындын жїрєгї аркылуу єтєт» 
деген элде айтылып жїргєн афоризмге ылайык коомчулук акын-
жазуучулардан азыркы заман маселесинин жєн-жайын чындыктуу, 
бардык карама-каршылыгы менен кєркєм чагылдырган жана ал 
аркылуу келечек жашоонун багытын кєрсєткєн жаўы чыгармаларды 
кїттї. Тилекке каршы, бул жашоону, азыркы биз баштан кечирип 
жаткан кырдаалды жетик аўдап, аны кєркєм сєздїн кїчї менен 
окурман журтчулугуна жеткирїї да оўой болбоду. Азыркы учурдун 
турмуштук кєрїнїштєрїнїн айрым бир эпизод, кырдаалдарын 
фрагменталдык мїнєздє чагылдырган айрым бир поэтикалык  
чыгармаларды эске албаганда, азыркы мезгилдин чыныгы жїзїн, 
кєйгєйїн масштабдуу, тереў чындыктуу, философиялуу чагылдырган 
чыгарма кыргыз адабиятында жарала элек болчу. Эл, калайык-калк, 
окурман журтчулугу жазуучулардан олуттуу бир чыгарма кїтїп 
жаткан учурда дале болсо бул темага, кєйгєйгє биринчилерден болуп 
кайрылган улуу жазуучубуз Чыўгыз Айтматов болду. Албетте, 
азыркы шартта, бїгїнкї кїнї окурман да Айтматовдон ушундай 
бир чыгарманы кїтїп жаткан. Канткен кїндє да азыркы оомалуу-
тєкмєлїї дїйнєдє Ч.Айтматовго окшогон залкар адамдын ушундай 
заманда тегерегибизде, ааламда болуп жаткан окуяларга карата кєз 
караш, позициясын билїї, анын акылман-кєсємдїк сєздєрїнє кулак 
тєшєє абдан маанилїї эле. Ч.Айтматовдун «Тоолор кулаганда» 
(Кызкайып) романы, биздин пикирибизче, ушул зарыл мезгилде, 
окурмандын чаўкап турган суусунун кандырган, кєкїрєк кєйгєйїн 
басаўдаткан чыгарма болду окшойт.

Эгерде жазуучу «Кылым карытар бир кїн» романынан баштап 
турмушту кєркєм изилдєєгє алган объектисин кыргыз кыртышынан 
бир аз алыстатып, Казакстандагы Сары-Єзєктїн даркан талаасындагы 
окуяларга, орус духовный семинариясынын угуучусу аркылуу 
Инжилге, америкалык футуролог Борк аркылуу ааламга кєз кырын 
салып, сїрєткерлик турнабайы менен «Кылым карытар бир кїн», 
«Кыямат», «Кассандра тамгасы» романдарында баяндалган бардык 
окуяларды азыркы кїндїн чалкеш маселелеринин призмасынан 
єткєрїп сїрєттєсє, «Тоолор кулаганда» романында кайрадан нака 
кыргыз турмушунун чындыгына кайтып келген. Жазуучунун 
максаты да бїгїнкї ааламдашуу процесси жїрїп жаткан мезгилде 
кыргыз коомчулугу, кыргыз адамынын психологиясы кандай кїндї 
баштан кечирип, эмнеге келип олтурганын, азыркыдай, мурда болуп 
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кєрбєгєндєй татаал, карама-каршылыктуу шартта тандоо, т. а., 
туура жолду тандоонун кыйындыгын кєрсєтїї болгон. 

Чыгарманын негизги каарманы интеллектиси жогору, чындыкты 
ар дайым туу туткан, бїгїнкї жаўы коомдук шартта єзїнїн 
чындыгын жоготуп, психологиялык олку-солкулукту башынан 
кечирип олтурган эгемен журналист Арсен Саманчини аркылуу 
Ч.Айтматов бїгїнкї кїндїн социалдык-нравалык, социалдык-
психологиялык, турмуштук-философиялык, экономикалык-
экологиялык маселелерин деталдаштырып кєркєм чагылдырууга 
жетишкен. Мен, «деталдаштырып» дегенди бул жерде атайын, 
максаттуу белгилеп жатам, себеби романдагы сїрєттєлгєн, сюжеттик 
єзєккє тартылган, ар бир эпизод, кырдаал автор тарабынан чынында 
да абдан тереў ойлонулуп, ар нерсенин себеп-натыйжалары кылдат 
талданып, ошондон улам маселенин тїпкї маўызы окурманга 
жеткиликтїї ачыкталып тургандай. 

Бирок єзгєчє белгилей кетїїчї жагдай, «Тоолор кулаганда» 
романында сїрєттєлгєн адам тагдыры, айбанаттын (жаабарстын) 
тагдыры бир эле кыргыз жашоосуна, коомчулугуна, кыргыз 
адамына тиешелїї десек, албетте, чыгарманын тематикалык-
проблематикалык масштабын кысып койгон болор элек. Ч.Айтматов 
бул романында адатындай эле кыргыз маселеси, кєйгєйї аркылуу 
жалпы адамзаттык, ааламдык маселени окурман журтчулугунун 
кєз алдына тартат, єзїн тынчсыздандырган учурдун катаал, 
карама-каршылыктуу, курч окуяларына адамгерчиликтин бийик 
мунарасынан карап, чындыктын туура багытын, жолун издейт. 

Арсен Саманчин кечээ ким эле, бїгїн ким болду?
Аны жаўы жээкке сїрїп таштаган толкундун бїгїнкї кїндєгї 

кїчї канчалык, ал канчага чейин уланат, эгер адамзат азыркыдай 
тагдырды (эгер аны тагдыр деп атоого мїмкїн болсо) баштан кечире 
берсе, анын акыры эмне болот?!

Кечээ эле адам болуп санда жок Эрташ Курчалга окшогондордун 
бизнес доору келгенде жылдызы жанып, минтип бїгїн мїмкїн 
болгон да, болбогон да байлыкка ээ болушуп, олигарх аталуу ме-
нен Арсен Саманчинге окшогон ыйманына камчы сала албаган ак 
жїрєк, таза адамдардын айласын алты кетирип, психологиясын 
чайпалтып тїрган кези. Ал Арсенди кара кїчї менен эле ныгырып 
тим болбостон (ресторандан атайы кубалап кетирип), Германиянын 
Хайдельбергинен тапкан сїйїїсї Айдананы да, аны менен кошо 
Арсендин «Кызкайыпты» коюу жєнїндєгї кыялын, оюн, аздектеген 
идеясын да тартып алып, Арсенге рухий диверсия жасап турган учу-
ру. Идеалист Арсенге окшогондордун кесиби, адилет сєзї да, Айдана 
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Самаровага окшогондордун профессионалдык таланты да «акчанын 
арааны жїргєн жерде» (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестинен – 
л.Ї.) тїккє турбаган нерсеге айланганын, ал тургай жеўил сатылчу 
товарга єткєнїн Ч.Айтматов Арсен каарманынын ой-толгоосунда, 
кєпчїлїк учурда єзїн єзї ирониялоосу аркылуу берет. Айтылган ар 
бир ирониянын артында кєп маселе жатканын окурман илгиртпей 
баамдагыдай кылып, автор єзгєчє бир басым коюп, єзгєчє бир илеп 
менен баяндайт, кээде ачык эле текст менен берет: Арсен Саман-
чиндин ички «менин» автор стилдик єзгєчє ыкма катары колдонот.

Алардын айрымдарынан мисал тарталы.
«Ии, сїйїї да ушу базар текчелеринде товар болуп тизилип ту-

рат. Сен ушуну азыр билип жатасыўбы? Сенин деген бизнес доорго 
керегиў жок, зыянкечсиў... Барар жагыў, басар жолуў, кылар 
ишиў калдыбы? А жанагыл «Кызкайып» дегениўди балык бол да, 
таптакыр унут! Анын кимге кереги бар? Ойдо жашап жатканда эле 
базардан чыккан жарыгы жок жылдыздар тебелеп салды. Азыр 
ошолордун заманы» (47-б.). «Ал єзїнє жарашыктуу кийинген, єў-
келбети келишкен, єзїн кай жерде, кандай алып жїргєндї билген 
интеллигенттердин бири саналчу. Анын їстїнє аны єз алдынча ой 
жїгїрткєн, эч кимге кєз карандысыз, єз жеринде эле эмес, Азия 
аймагына курч жана кызыктуу ойлору менен таанылган журналист 
болчу»... (49-б.) «Ай, бечара, басма сєз менен бир кезде сєз эркин-
диги їчїн кїрєшчї эле, эми минтип базардын кулу болуп, акча-
луунун арсылдап їргєн итине айланды, тїз эфир азыр эмне кылат, 
зуулдаган автомашинадагы радиочу? Космос спутниктери да азыр 
жер жїзїндєгї кыйындардын шоу-бизнестерин кєрсєтїп турат. 
Ушунун баары барып-келип эле классикалык кєркєм дєєлєттєрдї 
четке сїрїп, адам акылын акча табууга гана мажбурлап жатат. Бїт 
бардыгы ошолордун колунда» (50–51-б.).

Автор Арсен башынан єткєрїп жаткан тереў психологиялык де-
прессияны (дилооруну) Айдана сїйгєнї їчїн атайын жазылып, опера 
жана балет театрынын бийик сахнасында коюла турган «Кызкайып» 
легендасына байланыштырып, турмуштук ар кыл татаал кырдаалда 
кайра-кайра каарманынын эскерїїсїндє жаўыртып сїрєттєє менен 
Арсендин ички кїйїтїн, азыркы коомдук саясый-социалдык тур-
муш менен тїк келишпес жандїйнєсїнїн каршылыгын кїчєтїїгє, 
курчутууга, драматизмин арттырууга жетишкен. Акыры мындай 
туўгуюктан жол издеп, сєєк єчтї душманы Эрташ Курчалдан єч 
алууну кєксєгєн Арсен Саманчин Эрташты єлтїрїї чечимине келет, 
андан соў єзїн чыкыйга атып, Айдананы ушул жоругу менен айык-
пас дартка чалдыктырып, (єзїнїн жасаган жосунсуз жоруктары 
їчїн єкїнтїп, єксїтїп, албетте, бул Арсендин ою-кыялы, а Айдана 
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єкїнєбї – бул башка маселе деўизчи – л.Ї.) ошону менен жаны жай 
алмакчы болот. Эми маселе Эрташты атып, єзїнїн тымызын єч алуу 
ишин аткарууга керек курал табууда гана калат. 

Кээде Тагдыр, Жараткан ушунчалык март, берешен, тимеле 
«кєктєн тилегениўди жерден берип» бактылуу кылмагы бар. Бул 
жолу да Арсен їчїн ошондой болду. Эрташ Курчалды «жайлачу» 
куралды кайдан табам деп, ит бизнеси бар агасы Ардактан сурасам-
бы, ал эмне деп тїшїнєт деп бир чечимге келе албай турганда аталаш 
агасы Бектурган єзїнїн «Мергенчи» фирмасы менен мурдагы макул-
дашуусу боюнча кызматташууну сунуштап калбаспы, бул Арсендин 
кєксєгєн куралга жетїїсїнє ачылган оўой жол эле. 

«Тоолор кулаганда» романынын ушул эпизодго чейинки окуя-
ларын шарттуу тїрдє романдагы окуянын єнїгїшїнїн логикалык 
биринчи бєлїгї, негизги окуяга єтїїдєгї бир даярдык деп атасак да 
болот. Буга чейинки окуялар Арсен Саманчиндин жеке єз тагдырына 
байланыштуу сїрєттєлїп, анын єзгєргєн мезгил, доордун контекстин-
деги социалдык, психологиялык, моралдык-нравалык калчануу-
сунун абалынан окурманга кабар берет. Бир гана «Кызкайыпка» 
байланыштуу миф-притчадан башкасы бїгїнкї кїндїн адамына 
тїшїнїктїї, ал тургай азыркы адам єз башынан кечирип, анын 
оор жїгїн, кїтїїсїздєн башка тїшкєн тїмєн тїйшїгїн жон териси 
менен баштан кечирип, жїрєк менен жїлїндєн єткєрїп жатканы да 
чындык. Азыркы классикалык музыканын, театр искусствосунун, 
журналистиканын ж.б. ордун массалык маданият деген немеси же 
Арсендин тапкан жаўы термини менен айтсак «жансерек маданият» 
ээлеп, ал бир гана Кыргызстанды эмес, бїтїн дїйнєнї каптап турган 
чагы. Автор жогорудагыларга карата каарманы Арсен Саманчиндин 
мамилесин, комментарийин эркин берїї менен єзїнїн автордук 
антипатиясын да жаап жашырбайт. 

Чыгармадагы баяндалган маалыматтардан канткен менен да 
кайра куруу жылдары Ч.Айтматовго чоў їмїт жараткандыгын баам-
доого болот. Адамзаттын турмушу оўолуп, оў жолго башталып 
кетерине ал жылдарда жазуучу кандайдыр бир їмїт байлаганын 
«Тоолор кулаганда» романындагы тємєнкї саптар, баяндоолор 
айкындап турат. 

«… кайра куруу жылдарында ал экєє теў жаш болчу. Арсен Са-
манчин болсо театр турмушун, башка жактарды да камтыган мака-
лаларды жазчу, Эрташ Курчаловдун чыгармачылыгы тургай аты 
да аталчу эмес, не дегенде ал анда кєрїнбєгєн кєп артисттин бири 
эле. Ал эми азыр?! болору болуп бїттї да. ал кезде театр дегениў 
жетерине жете жетилген эле. бир жагынан жаўыча ой жїгїртїї 
башталып, театр сахнасына доор бїтїндєй батып кеткен. руханий 
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жаўылануунун кїчї элди жандандырып, адам тоталитаризмдин 
чеўгээлинен бошонуп чыккан» (56-б). (Баса белгилеген – л.Ї.)

Ушул тоталитаризмдин чеўгээлинен жаўы эле бошонуп чык-
кан адамды Эрташ Курчаловго окшоп, ак жылдызы жанган шоу-
бизнесмендер «кантип єзїнє оп тартып кеткенин тїшїнє албай 
башы маў Арсендин. Ал гана эмес ай-ааламдын сїйїїсї болгон 
«Кызкайып» идеясы жаралган ошо Хайдельбергден ал экєє (сєз Ай-
дана менен Арсен жєнїндє – л.Ї.) бир поездде, бир купеде жанаша 
олтуруп келатып эле, анын кайсы бир жерден сїйїїсї башка тарапка 
бараткан поездге олтура калып кетип калгандай болду» (57-б). «Айдана 
Самарованы мына ошол Эрташ Курчалчыл эстраданын кандайдыр 
бир кїчї оп тартып кетти» (57-б.).

«Мына ал жансерек маданияттын «лимузини менен кетти! – деп 
кейип алды Арсен Саманчин. … Жансерек маданиятка кєнгєн жашоо 
эмнени гана жасабайт? жакырлар менен жумуш издегендер толду, 
«жумуш бергиле!» деген жазууну кєтєрїп алышып жол боюнда 
турушат, ат чабым жерге тизилген. булардын кєбї кєчєсїндє жан 
калбаган алыскы айылдардан келишкен. бул башка эмес, дал ошо 
адамзат коомуна коюлган адам талабы, себеби адамзат коому жаўы 
єзїнїн муундарын жаратып турууга жарамсыз, башкача айтканда, 
бул дїйнє сенин мага керегиў жок, кєзїмє кєрїнбєй жоголгун деп 
турат. ал эми колунда токочу барлар «лимузин» минип дуулдайбыз 
дешет» (62-б.)

«Тїнкї кєчєдє «советтик» Нивасында баратып ал ушуларды 
ойлонду. Кєнгєн машинасы, андан жакшысын ал каалаган да эмес, 
анын їстїнє чєнтєгї жука» (62-б.)

«Тоолор кулаганда» романындагы жогорку ж.б.у.с. тексттерди, 
ой-толгоолорду окуп жатып, а эгер эле «эсил кайдан коммунисттик 
партия, партиялык бюро, тоталитардык башкаруу» бїгїн болгондо 
Ч.Айтматовду Айтматов экенине карабай, 1937-жылдардагыдай 
кылып, «єткєндї кєксєп жатасыў, азыркы замандын душманысыў» 
деп, азабын колуна берип, партиянын катарынан чыгарып, куугун-
тукка алмагы турган иш эле деген ойго кетесиў. Сєзсїз, ошондой 
болмок. Болгон жана азыркы учурда башыбыздан єткєрїп жаткан 
коомдук-саясый, тарыхый турмушубуздун кїнгєй-тескейин ачык 
айтуу, ал тууралуу минтип кєркєм чыгарма жазуу, канткен менен 
эгемендїїлїккє, сєз эркиндигине жетишкен азыркы учурдун ша-
рапаты… Ал эми ошо эркиндикти, демократияны кандай урунуп 
жатабыз бул, албетте, башка кеп, башка маселе.

Ч.Айтматовдун «Тоолор кулаганда» романы да мына ушулар 
туурасындагы кєркєм ой жїгїртїї. Кєптєн кєксєп жетишкен де-
мократия бизге эмне берди? Биз аны кандай урунуп, єркїндєттїк? 
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Кєз карандысыз мамлекет болгону эмнеге жетиштик, кандай багыт 
алдык? Алган багытыбыз акыйкаттын жолубу? Бул жолдо Адам 
канткенде Адам болуп, адамдыгын сактап кала алат?!  

 Ушул жана башка нрава-философиялык суроолорго Ч.Айтматов 
романынын экинчи бєлїгїндє, т.а., Арсен Саманчин кабылган жаўы 
турмуштун кырдаал, экстремалдык шартта жооп издєєгє аракет 
кылган.  

Ч.Айтматовдун чыгармачылык стилине адамдагы адамдыкты сы-
ноонун этаптуулугу мїнєздїї. Ал гана эмес бул анын каарманынын 
мїнєзїн тїзїп, аны ар тараптуу ачып берїїдєгї негизги чыгарма-
чылык принциби. Чыгармачылыгынын алгачкы башталышынан 
ємїрїнїн акырына чейин жазуучу ушул чыгармачылык принци-
бинен жазбай, ал турсун ага бекем берилип, анын мазмун-маўызын 
улам жаўылатып иштеп келди.

 «Тоолор кулаганда» романында да жазуучу Арсендин образын 
тїзїп, мїнєзїн ачууда жогорудагы чыгармачылык принциби боюнча 
иштеген. Арсендин Эрташ Курчалды єлтїрїїгє белсенип кириши, ал 
боюнча єзїндє «акыркы чечимди» чыгарып коюшу окурманды кєп 
нерседен коопсуздандырбай койбойт. А эгер эле Арсен ушул ишти 
жасап, єзїнїн кара ниетин ишке ашырып кетсе, анын акыры эмне 
болот? Єзїнїн асыл идеялары менен жашаган акжаркын адам бей-
неси окуучунун кєз алдында жылчыксыз караланып, жок болобу? 
Анда Арсен Саманчин деги єзї ким?

Єзїнїн жазуучулук єнєрїндє каармандын образын жаратып, 
мїнєз, єзгєчєлїгїн тереў ачуудагы принцибине бекем Ч.Айтматовду 
бу жолу да каарманынын азыркы абалын кєрсєтїї менен чектелїї эч 
бир канагаттандырбас эле. Арсен Саманчиндин адамдык, руханий-
нравалык кєрєўгєсїн дагы да сынап кєрїп, «єлтїрїї!» бул анын 
чынында да турмушунда туу туткан, жашоо маўызынын башкы 
кыймылдаткыч кїчїбї же … деген маселенин тїп негизин ачуу 
їчїн жазуучуга єз каарманын баштагыдан да оор кырдаалга коюп, 
сын элегинен єткєрїшї керек эле. «Тоолор кулаганда» романын-
дагы окуялардын єнїгїшїнїн логикалык экинчи бєлїмї болгон 
«Їзєўгїлєштєгї» «Мерген» фирмасынын иши, андагы Арсен туш 
болгон экстремалдык кырдаал чыгармада мына ушундай кєркєм-
эстетикалык функцияны аткарып турат. 

Арсен «Мерген» фирмасына келип кириптер болгон, адам їрєйїн 
учурган иш, Арсенге Эрташ Курчал жасаган руханий диверсиядан 
масштабы, максаты боюнча миў эсе ашкан, дегеле акыл-эси ордунда 
адам баласынын оюна, тїшїнїгїнє да келбей турган катастрофалык 
диверсия эле. Араб ханзадаларын барска аўчылыкка алып баруу 
менен Бектур агасынын ага арткан ишениминен бир эсе кутулуп, 
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экинчиден, Эрташ Курчалга колдонуучу куралга жетерине эч кїмєн 
санабаган Арсен Ташафган баштаган беш барымтачынын капка-
нына кїтїїсїз тїшїп, амалы тїгєнєт. «Барымта» операциясынын 
жетекчиси кечээки классташы Ташафгандын барымтанын бардык 
деталдарын ойлонуштуруп тїзгєн планын угуп олтурган Арсендин 
курал жєнїндєгї ой-санаасы таптакыр орду-тїбї менен жоголот.  

Анын ушул тапта акыл-эсине келгени «эс тарткандан бери айыл-
даштарынан эчен ирет уккан: «Дїйнє ордундабы?» – деген суроо болду. 
Каарманынын акыл-эс, жан-теўин ушу тапта ээлеген бул кырынан 
коюлган суроого автор єз баамында мындайча тїшїндїрмє, жооп берет. 

«Теребел деген теребел, ар качандан бир качан калыбынан 
єзгєрбєй кала берет, а адам баласы, анын ички дїйнєсї кубулат экен, 
кээде таш тийген кїзгїдєй талкаланып калышы да ыктымал экен. 
Ошондуктан адамдар: «Дїйнє ордундабы?» – дешет тура. Ийе, дїйнє 
дегениў ар дайыма ордунан жылбай турары белгилїї го, ошентсе да 
адамдар биринен бири: «Дїйнє ордундабы?» – деп, сурап турушат. 
Турмуш ушундай, тагдыр ушундай» (156-б.).

Эгер ушул логика менен єтмїшкє, азыркы учурга, келечекке баам 
салсак, єзгєрїлмє дїйнє деп айтылып жїргєн нерсе адамдын ички 
дїйнєсїнїн, кєз карашынын кубулушуна байланыштуу сакталып 
талкаланары далилдєєсїз чындык. 

«Дїйнєнїн ордунда» турушу, же турбашы, сакталышы, талкаланы-
шы, гїлдєшї кайрадан эле адамга, анын акыл-эс, абийир-ыйманына 
кєз каранды боло турганын Ч.Айтматов «Тоолор кулаганда» романында 
дагы бир жолу адам баласынын эсине ушундайча салат. 

Ч.Айтматовдун стилдик єзгєчєлїгїнє окуянын єнїгїшїндєгї 
кульминациялык чыўалууну кїтїлбєгєндєй, дегеле бир ойго келбе-
гендей табылга менен чечїї мїнєздїї. Бул жолу да автор, менимче, 
єзїнїн жазуучулук почеркинин мындай бєтєнчєлїгїнєн тайган эмес. 
Окурмандын жїрєгїнїн їшїн ала сїрєттєгєн Ташафгандын Арсен-
ге салган террорчулук капканынан чыгуунун автор мїмкїн болгон 
варианттарынын ичинен турмуш чындыгынын, кєркєм чындыктын 
логикалык ырааттуулугун бузбастан, ошол эле учурда сїрєткерлик 
мыкты интуициясы аркылуу Арсенди куткаруу менен єз каарманы-
нын Адамдык рухтун потенциалын (мїмкїнчїлїгїн) толук, жогорку 
кєркєм-эстетикалык деўгээлге кєтєрїїгє жетишкен.

Ал єз ємїрїн коркунучка коюу менен єзї кызматташкан мерген 
фирмасы їчїн да, араб ханзадаларын барымта-калабадан аман сактап 
калуу їчїн да, жада калса, ак жолунан социалдык жактан мамлекет 
тарабынан корголбогондуктан адашкан классташы Ташафгандар 
їчїн да, ал эми ушулардын квинтэссенциясы болгон эл аралык 
араздашуудан Кыргыз мамлекетин сактап калуу менен, андан да 
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маанилїїсї єзїнїн Адамдыгын чайпалтпай, бєксєртпєй, тєгїп 
салбастан, тескерисинче, гуманизмдин улуу туусун бийик кєтєрїп, 
урпактарга кандай гана кыйын кезеў болбосун Адамдыкты єзїндє 
сактап калуунун єлбєс-єчпєс єрнєгїн калтырды.

Арсен чечїїчї учурда, т.а., араб ханзадаларын туткунга 
тїшїрїп барымтага аларга кєз ирмемдик убакыт калганда эч кимге 
кїтїїсїздєн (окуянын катышуучуларына эле эмес, окурманга да) 
жаалданган єкїм їнї менен англис, орус, кыргыз тилдеринде мега-
фондон каардана кыйкырат.

«Кєўїл бургула! Менин буйругумду уккула! Чет єлкєдєн мерген-
чиликке келгендер, силерди каргыш алсын! Уктуўарбы?! Силерди 
каргыш алсын! – Їн кїчєткїч анын сєздєрїн жаўыртып турду. – 
Мен силерге айтып жатамын, келгин мергендер, силерди каргыш 
алсын! Биздин мєўгї барстарынан колуўарды тарткыла! Аларга ок 
чыгармак тїгїл бул жерден карааныўарды кєрсєтпєй жоголгула! 
Мен силерге єзїбїздїн жырткычтарды тукум курут кылдырбайм. 
Колуўарды тарткыла! Жоголгула! Барстарды тукум курут кы-
луучулар, жолуўарга тїшкїлє! Болбосо бириў тирїї калбайсыў, 
баарыўарды атып саламын, баарыўарды кырып саламын! – деп, ач 
кыйкырып салды да, айтканынан кылчалык кайтпай турганын да-
лилдегенсип, асманды кєздєй автоматтан ок чыгарды» (222–223-б.).

Эмеле жарылууга бараткан курч реалдуу психологиялык кырдаал, 
адамдын рухтук-духтук, психологиялык чыўалуусун шарттаган нары 
татаал, эмоционалдык-экстремалдык шарт окуучунун кєз алдында, 
анын да психологиялык катыштыгы менен єзїнїн чечилїїсїнє ээ 
болот. Жагдайдын мындай чечилишин кїтпєгєн Ташафгандар їчїн 
20 миллион доллардын асманга учуп кетиши Арсенге карата ок атууга 
алып келет, єз жанын сактап калууга кам кєргєн араб ханзадалары 
да ок чыгарышат, «Тоо жаўырып, аска кабышат».

Арсен єз ємїрїн курмандыкка чалуу менен кыргыз жергесин 
ааламдык алааматтан ушинтип сактап калды. Аны оўой олжо кы-
зыктырбады (кыйын экономикалык шартта, социалдык жактан 
Адам корголбогон мамлекетте бул бир болуп кетчї нерсе болсо да), 
анын бар кєздєгєнї Ташафгандарды адашкан жолдорунан тїзгє алып 
чыгуу болду. Бул – Арсендин тандоосу, Арсендин бул «жоругу» ар-
кылуу Ч.Айтматов бїгїнкї кїндєгї – «Тоолор кулаган» замандагы 
адамзаттын алар багытын таасын аныктаган. Адам ар дайым жашоо 
жолунда рухтук-духтук, нравалык тандоо алдында болору, мына 
ушул тандоо адамдын адамдыгын аныктаган, адамдагы адамдыкты 
єлтїргєн же, тескерисинче, адамдыкты єнїктїргєн улуу кїчкє ээ 
Тагдыр экендигин ачык сїрєттєйт.
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Мен бул жерде сєздї Ташафгандарга жакындатып келатам. Та-
шафган – бир кезекте Афган согушуна катышып, абийир алып келген 
жигит. Анын тегерегиндегилер да мурда-кийин жаман иштер жасап, 
жаман жолго тїшїшкєн эмес. Анан эмне болду? Аларды мындай 
айбанчылык жолго ким, эмне алып келди? Автор алардын араб хан-
задаларына барымта уюштурууга барууларынын эў негизги мотиви 
катары рыноктук мамилелер шартында адам социалдык жактан 
корголбогондуктан улам социалдык абалдарынын эў тємєндє бол-
гондугуна єзгєчє басым жасаган. Бїгїнкї кїндє кыргыз коомунун 
жарандарына керектїї минимумду тїзїп бере албастан, тагдырдын 
жазмышына таштап коюшун айыптайт жазуучу. 

Ал эми мындай шарт, абалдын оордугун ар ким ар кандайча 
кєтєрєрї, ар ким мындай материалдык-моралдык, психологиялык  
кризистен чыгуунун жолун ар башкача издери турган иш, кимге 
болсо да белгилїї нерсе го. Нак ушундай оор кырдаал, шарт адамдын 
астына «Тандоо» деген чоў, тїпкїлїгїндє ат кєтєргїс сыноону коёт. 
«Кээ бир учурларда єзїбїз сезип жїргєн, бирок себептерин ачык 
тїшїндїрє албаган канааттанбагандык маанайы, менимче, адамдын 
єзїмчїлдїгїндє, єз тиричилигинин гана кєйгєйїн тарткандыгында, 
єзїнїн жеке социалдык эгоизмин гана камтыган тар кызыкчылы-
гында болуп жаткан сыяктуу»1 деген пикирди Ч.Айтматовдон жо-
луктурабыз. Балким, бул кєз караш «Тоолор кулаганда» романын-
дагы Ташафгандардын «Барымта» хунтасынын жасаган иштерине, 
кылык-жоруктарына карата автордун берген жообудур… Канткен 
кїндє да «аўгектен качып дєўгєккє кабылган», т.а., Эрташ Курчал 
менен кармашып, жеке эгоизмине жеўдирип бараткан Арсен Саман-
чинди барстарга кол салмакчы болгон араб ханзадаларын барымтага 
алып байып, єз жеке маселелерин эў жєнєкєй жол менен чечип алуу-
ну максат кылган Ташафгандарга кез келтирїї менен Ч.Айтматов 
«Тоолор кулаган» заманда Адамдын, Адамзаттын єзїндє Адамдыгын 
сактап калуунун тєтє жолун дагы бир жолу єз окурмандарынын 
акыл-эс, жан-теўине жеткирїїгє аракет кылып олтурат. Ошондон 
улам «Тоолор кулаганда» романы Ч.Айтматовдун буга чейинки 
бекем карманган кєркєм-эстетикалык кредосун уланткан, кандай-
дыр бир даражада толуктаган, чыгармачылык палитрасын жаўы 
кєркєм тїстєр менен байыткан роман-притчасы катары кабыл алы-
нат. Буга кошумча романга эпилог катары киргизилген «Єлтїрбє» 
аўгемесинин идеялык-эстетикалык лейтмотиви да айтматовдук улуу 
гуманизмди тастыктоо менен романдын философиясына дал келет.

1 Айтматов Ч. Биз дүйнөнү жаўыртабыз, дүйнө бизди жаўыртат.  204-б.
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Баласын согуш алааматына жєнєтїп жаткан эне: «Согушта эч 
кимдин канын агызба, эч кимди єлтїрє кєрбє!» – деп Сергийге 
жалбарат. Антип айтуусунун себеби: «Бїт баары эле єлтїр, єлтїр 
дешет. Душмандар бизди, биз аларды єлтїрєбїз дейбиз. Жер їстїндє  
анда кандай жашоо болот? Мени билбейт дейсиўби, билемин. 
Сен єлтїрбєсєў алар сени єлтїрєт, ошол їчїн єлтїрїшїў керек, 
єлтїрєсїў, душманыўдыбы, баары бир адамды єлтїрдїў да, мен 
ошону айтып жатамын. … Ушундай атакеси, жїрєгїмдєгїнї жок 
дегенде єз балама айтып алайын» (260-б). Бул эненин жїрєгїндєгї 
кєйгєй бїгїнкї кїндєгї адамзаттын алдында турган, эзелтен чечил-
бей келген кєйгєй экени да бїгїн аксиомага айланган чындык. 

«Адамзат согушсуз жашай албайбы?» – деген Жер эненин ри-
торикалык суроосу да бїгїн кїчїндє бойдон калууда. Согуш алаа-
матында эле эмес, тынч кїндєрдє да «адамдыгынан арамдыгы» 
(Ч.Айтматовдун «Кыяматынан» – л.Ї.) кєбєйгєн адамзат «кара 
курттай» – (Ч.Айтматовдон) єзїн єзї жеп, єз ємїрїнє єзї кєр ка-
зып жатышын «Тоолор кулаганда» романынын окуялары дагы 
бир жолу тастыктап турат. Адамзат акыл-эстин цивилизациясына 
кєтєрїлмєйїнчє бул маселе Адамдын тагдыр-ташпишин тїзгєнї 
тїзгєн болору бышык. Роман да, ага кыстырма «Єлтїрбє» аўгемеси 
да дал мына ушул жєнїндє.  

 «Тоолор кулаганда» романындагы Жаабарстын ємїр-
таржымалын чагылдырууга арналган сюжет автор тарабынан 
жогорку кєркємдїктє, кынтыксыз сїрєттєлгєндїктєн чыгармага 
кошумча ачык сїртїмдєр берип, анын поэтикалуулугун арттыруу 
менен жазуучунун кайталангыс, уникалдуу талантынын кєрсєткїчї 
катары орун алган. Дегеле Ч.Айтматовдун талант берекеси жаны-
барлардын дїйнєсїн сїрєттєєдє єзгєчє тєгїлїп-чачылып кетерин 
Жаабарстын тагдыры сїрєттєлгєн саптар дагы бир ирет тастыктайт.

Чыгармада Жаабарстын иш-аракетин чагылдырууга арналган 
сюжеттин романдын сюжеттик-композициялык курумунда аткар-
ган кєркєм функциясы кєп катмарлуу, кєп кырлуу. Ал, биринчи-
ден, Арсен Саманчиндин тагдыр-ташпишинин метафорасы катары 
кєрїнсє, экинчиден, азыркы учурдагы кыргыз кыртышындагы 
жїрїп жаткан эрозиянын даражасынан кабар берет, їчїнчїдєн, 
«ордунда эмес» заманда адам психологиясынын туруксуздугун, 
заман кєйгєйїнє жараша оодарылып, єз нугун таппай турушун 
айгинелєєдє ат кєтєргїс жїк аркаласа (Жаабарс жана Ташафгандар), 
ошол эле учурда ааламдашуунун контекстинде Адам жана Тагдыр 
маселесин курчутуп, адамзат алдына азыркы кїндє адашпай туура 
жол табуу кыйындыгынын маселесин курчутат жана бул маселенин 
чечилишинде автордук позицияны ачыктайт (Жаабарс жана Арсен).

Адам жана адамзат тагдыры

www.bizdin.kg



190

Эмнеси болсо да «Тоолор кулаганда» романындагы Жаабарска 
арналган сюжет бир дем менен окулуп, адамга эстетикалык рахат 
тартуулоо менен чыгарманын идеялык-эстетикалык єкїмїн (вер-
дикт) чыгарууда чоў философиялык жїк аркалап тарганы талашсыз. 

Чыўгыз Айтматов чыгармачылык жолунда 60-жылдардан, т.а., 
«Жаныбарым, Гїрсары» повестинен бери кыргыз элинин, кыргыз 
эле эмес, дїйнє элдеринин бай миф-легендаларына байма-бай кайры-
луу менен аларды кристаллдай тазартып, акыл-ой, философиялык 
туюмдарына чайкап, кайрадан каухар таштай жаркылдатып, иштеп 
чыгып, окуучуларынын рух дєєлєттєрїн арттырып келет. Бул жолу 
да жазуучу кыргыз элдик уламыштан алынган «Кызкайып» легенда-
сын романдын тулку-боюна сиўирїїгє аракет кылган. «Кызкайып» 
легендасы – єткєн теўчиликсиз заманда єз сїйїїлєрїнїн рахатын 
кєрбєй, бири-бирине ичи жаман, кєралбас адамдардын адамгерчи-
ликсиз жоруктарынан, душмандыктарынан улам жетпей калышкан 
эки жаштын арманы. Автор бул легенданы Хайдельбергдин сейил 
багында сїйгєнї Айдана менен махабаттын лаззатына батып, тєбєсї 
кєккє жетип турган чагында Айданага айтып берген, ал Айданага 
тим эле айтып койбостон, келечекте опера жана балет театрынын 
сахнасына «Кызкайып» легендасын коюуну максат кылганын, 
ошондо башкы ролду Айдананын єзї ойной турганын айтып, кыялга 
чалкыган эле. Бирок Арсендин тилегин таш каптырып, Кызкайыпты 
мурдакы замандын зєєкїрлєрї кандай уурдап кетсе, Айдана Са-
марованы да Арсендин эркинен тыш, «азыркыча азгырып уурдап 
кетишти, акча їчїн акчага сатып алышты» (98-б.).

Чыгармада «Кызкайып» легендасы Арсендин эскерїїлєрїндє 
жашайт. Ал азыркы капиталисттик коомдо рыноктук мамиле деген 
неме адамдардын тагдырына (алардын арасында Арсендин єзї да 
бар) єз єкїмїн жїргїзїп кыйноого салган учурларда, болбосо Арсен 
жашоосуна канат бїтїргєн чоў сїйїїгє жолуккан (Айдана, Элес) 
учурларында дайыма Арсендин жандїйнєсїндє жуурулушуп, аны 
менен бирге жїрєт.

Чыўгыз Айтматов – турмушунда башынан чоў сїйїїнї єткєргєн 
инсан. Анын кечигип жолуккан сїйїїсї да бактылуу бїтпєгєн. 
Жазуучунун катардагы окурманы билген да, билбеген да сїйїї 
драма-трагедиясы болгондугун, ошондон уламбы, анын чыгарма-
ларынын дээрлик бардыгында сїйїї линиясы кызыл сызыкта алып 
єткєрїлїп, бир учур экинчиси менен толукталып жїрїп олтуруп, 
Ч.Айтматовдун чыгармачылыгында єзїнчє эле кїчтїї пафостогу 
сїйїї одасы жаралганы – бул бїгїн биз ачык айтып, ак сїйлєп мо-
юнга алар улуу чындык!
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Сїйїї темасы Ч. Айтматовдун дээрлик бардык чыгармаларында 
катышып, ал ар кандай ракурстан кєркєм сїрєттєлїшїндє жазуу-
чунун «Таалайга бїткєн улуу бийчи» (Ч.Айтматовдун аныктамасы 
– л.Ї.) Бїбїсара Бейшеналиевага болгон ыйык, таза махабатынын 
ролу бєтєнчє экендиги тууралуу бїгїнкї кїндє пикирлер ачык 
айтылып калды. Єзїнїн «Неутерянные письма или разговор на 
Дзержинке» деген китебинде журналист Бермет Мамбеталиева бул 
тууралуу: «После встречи с Бейшеналиевой в 1959 году в Ленинграде 
появились произведения: «Тополек мой в красной косынке» (1963), 
«Красное яблоко» (1964), «Прощай, Гульсары» (1966), «Белый 
пароход» (1970), «Буранный полустанок» (1980), «Плаха» (1989), 
«Тавро Кассандры» (1995) и др. И во всех перечисленных произ-
ведениях чувствуется Ее «присутствие». Его только надо увидеть» 
– дейт. «Тоолор кулаганда» романы – жогорудагы тизмени дагы 
толуктаган чыгарма. 

Башкасын мындай койгондо да чыгармадагы Айдана Самарова 
менен Арсен Саманчиндин Хайдельберг сейил багында єткєргєн бак-
тылуу кїндєрї окурманга Ч.Айтматов менен Б.Бейшеналиеванын 
алгачкы жолу жакын таанышып, Ленинграддагы Неванын жээгин-
де бирге єткєрїшкєн буурул тїндєрдїн шыўгыры катары туюлат. 
Ал эми Арсендин Элес менен таанышып, аз убакыттын ичинде бир 
бїтїндїккє айланып кетишин армандуу сїйїїнїн жазуучунун фан-
тазиясында материализацияланышы катары карасак болчудай. Эки 
учурда теў Арсенди Тагдыр бактылуу кылбайт. Бул бир чоў єкїнїч, 
арман! Айтматов реалист жазуучу катары єзї да окуянын атайылап 
бактылуу бїтїшїн кєздєбєйт, умтулбайт дагы. Анын стилине тур-
муш чындыгын кєркєм чагылдырууда трагедия жакын. «Трагедия 
– искусствонун эў жогорку формасы» экендигин билет Ч.Айтматов. 

«Тоолор кулаганда» романында Арсендин Айдананы таап жо-
готуусу, Элеске жолугуп, кайрадан ой-тилеги орундалбай о дїйнє 
салышында, албетте, жазуучунун чыгармачылыгындагы сїйїї кон-
цепциясынын айрым бир парчалары, учкундары экени айтылбаса да 
тїшїнїктїї болуп тургансыйт. Бирок бул романында менин жеке 
кєз карашымда автор негедир «Кызкайып» легендасы менен чыгар-
манын жалпы идеялык пафосун мурдагы чыгармаларындай жигин 
билгизбей, кыйыштыра албай калгандай… «Кызкайып» легендасына 
байланыштуу сїрєттєєлєр романдын ички логика-философиялык 
мазмунунан табигый тїрдє келип чыкпай, негедир анын тышында 
жаткандай, декларативдїї болуп тургансыйт. Ал тургай айрым бир 
учурларда автор жасалмалуулукка да жол берген, окурманда ише-
ним жарата бербеген кургак сїрєттєєлєр да орун алып калгандай. 
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Пикирибиз негизсиз болуп калбасын їчїн романдан алынган факты-
материалдан мисалга тартайын.

Бул эпизод Арсен агасы Бектур телефон чалып, азыр ага келип, 
фирманын жакынкы кїндєрдє жасоочу операциясынын кїўгєй-
тескейин сїйлєшмєкчї болгону келерин кїтїп жатканда, Арсен 
єткєнїнє, азыркы капитализмдин заў-законуна кыжыры кайнап, 
Айданасына жолукпай кусалыгы артып турган мезгил тууралуу. 
Жазуучу Арсен Саманчиндин эсине «Кызкайыпты» кайрадан салат, 
бул мертебе «Кызкайыптын алдында айыптуудай алайып, кечирим 
сурап актангандай, аны жалбарып жооткотуп жаткандай тейде тур-
ду. Кыялында экинчи єзї Кызкайыпка Арсендин эшигинин алдында 
туруп кайрылып, ага бир нерселерди эзиле шыбырап жаткансыды. 
Ал тигиге угузбай, а бирок ал тїшїнгєндєй кылып эбиреп, Кызкайып, 
бїт бардыгы жайында болот, бир аз эле чыдай турчу, макулбу деп ке-
чирим сурап жаткандай жалбара шыбырады. Кудай буюрса бир нерсе 
болот, анан мен Айдана экєєўєрдї жолугуштурам, укмуш музыка 
болот, классиканын кайра жаралышы башталат! Ошондо Айдана 
сахнада болот, а сен сахнанын артында анын жанында эле болосуў, 
бїт бардыгын кєрєсїў, бїт бардыгын угасыў. Ошол їчїн бир азга 
гана чыдай тур. Анан бул жерде Айдана кїнєєлїїбї же жокпу, аны 
ойлон. Эгер билгиў келсе, ал єз ыктыяры менен бизди таштап кеткен 
жок, сен туура тїшїнєсїў, анткени аны да акча їчїн акчага сатып 
алышты, куду сени уурдагандай уурдап кетишти. Ооба, ошентишти, 
мурда сулуу кыздарды эрк-оюна карабай атка таўып эле ала качып 
кетїшчї, азыр болсо андайларды долларга ороп, атак-даўк менен 
арчындап алып кетишет, мындайда єздєрї эле чуркап барышат, бай-
лык їйлєрїнє кошулат, жылкылардын ээси миллионерлер, аларды 
доллар менен камчылап, долларды жем кылып берип, багып алат. 
Ушинтип жашап калдык. Башка жол жок, бардыгынын тагдыры 
базарга байланган» (97–98-б.).   

Бул автордук баяндама дал ушундай маанайда, стилде андан ары 
уланат (караўыз, 98–99-б.).

Албетте, искусстводо кєркєм шарттуулукка жол берилет, т.а., 
жансызга жандуудай кайрылуу «аўгемелешїї» ж.б. Жазуучунун бул 
багыттагы чыгармачылык тажрыйбасы мол («Саманчынын жолу» 
повестин эстесек эле жетиштїї болор). Бирок да буга чейинки чы-
гармаларында аталган стилдик ыкма турмуш чындыкка да, кєркєм 
чындыкка да каршы келбей кынтыксыз колдонулуп келсе, тилекке 
каршы, «Тоолор кулаганда» романы тууралуу антип айта албайбыз. 
«Кызкайып» легендасынын сюжети да, аны колдонуу ыкмасы да бул 
жолу «Тоолор кулаганда» романында бир кылка эместей туюлду, 
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ошондон уламбы, легенда менен реалдуу турмуш чындыгы бир нукка 
тїшпєй, бир бїтїндїк тїзє албай калгандай. 

«Тоолор кулаганда» романы боюнча жогоруда айтылган ойлорум-
ду жыйынтыктап жатып, айтарым – Ч. Айтматов даркан сїрєткер 
катары ар дайым улуттук нерселерди чагылдыруу менен жалпы 
адамзаттык маанидеги жалпылоолорго жетишет. Бу жолу да автор 
азыркы кыргыз коому, коомчулугу, кыргыз адамы туш болгон, 
баштан кечирип жаткан чалкеш проблемаларды бардык карама-
каршылыгы, курч психологиялык-нравалык конфликти, драма-
трагедиясы менен кєркєм иликтеп, бардыгын Адам жана Адамзат 
тагдырынын бийиктигине кєтєрїп, ушул призмадан карап, кайрадан 
кайра Адамзатты бїгїнкї кїнї акыл калчап эске келїїгє, туура 
багыт алып, жаўылышсыз туура жолду – Адамгерчилик, Абийир, 
Чындыктын жолун тандоого чакырык таштайт. Бул чыныгы искус-
ствонун ыйык вазипасы, анткени чыгарманын кєркєм жалпылоо 
деўгээли канчалык кїчтїї, бийик болсо, анын маанилїїлїгї да 
ошончолук жогору болот.

Адам жана адамзат тагдыры

www.bizdin.kg



194

бЇгЇнкЇ кыТай авТорлору 
байыркы кыргызДар жєнЇнДє

Элїїнчї жылдары Їрїмчїдєгї «Эл басмасында» бирге иштешкен 
уйгур жолдошторум «Кызыл-Суу кыргыз автоном областы жєнїндє 
обзор» деген кытай тилинде бир китеп жиберишиптир. Китеп 1985-
жылы жарык кєргєн. Окуп кєрсєм, кытай авторлору кыргыз обла-
стынын боштондуктан кийинки жалпы абалына кеўири токтолуп, 
кыргыздардын байыркы тарыхына да бир аз орун беришиптир. 
Байыркы кытай жылнаамаларына (летопистерине) таянып, кыр-
гыздар жєнїндє эмнелер айтылгандыгына кызыгуучу окурмандар 
їчїн кыргыз тарыхына тиешелїї тексттерди которуп жарыялоону 
ылайык таптым. Байыркы гунндар менен тїрк тилинде сїйлєгєн 
уруулардын тарыхын изилдєєчї окумуштуулардан кытай булакта-
рына кайрылбаганы жокко эсе. Тексттерде кездешкен айрым дата-
ларга, коомдук тарыхый окуяларга колдо бар башка булактардан 
пайдаланып тїшїнїк берїїгє да аракеттендим. Бирок, тилекке 
каршы, бул китептен кытай булактарынын дал єзї менен жїздєшє 
албайбыз, бїгїнкї кїндєгї кытай авторлорунун ал жєнїндє жазган 
кыска-кыска пикирлери менен гана таанышабыз. Ой жїгїртє билген 
окурмандар їчїн бул тїшїнїктїї аракет.

Китепте: «Мамлекеттик Улуттар комитети тарабынан улут 
маселеси боюнча чыгарылган беш китептин бири. Кытайдагы 
аз улуттардын жергиликтїї автономиясы жєнїндє обзор берїї 
сериясынан» – деп эскертилген. Ошондой эле китеп областтык, 
партиялык, єкмєттїк органдардын жетекчилиги астында «Кызыл-
Суу кыргыз автоном областы жєнїндє обзор» жазуу группасы 
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тарабынан ишке ашырылгандыгы» да жазылып коюлган. Китепти 
кандай адистиги бар адамдар жазгандыгы бизге белгисиз жана алар 
кєбїнчє кандай булактарга таянгандыгы жєнїндє эскертишпейт.

Адатта, биздин синологдорубуз, Батыштын синологдору Кытай 
булактары менен накта илимий тыянак ортосундагы аралык єтє эле 
алыс экендигин айтышат. Бул пикир, негизинен, жылнаамалардын 
кєбї фантасмагориялык болгондугунан жана ал бир нече миў 
жыл їстємдїк кылган конфуцийчилик, даосизмдик, кийинчерээк 
буддизмдик идеологиянын таасиринде жазылгандыгынан келип 
чыккан. Ишке киришїїдєн мурда буга мисал катары Їрїмчїдєн 
чыккан уйгур тилиндеги китептен кєзгє чалдыккан бир маалыматка 
окуучулардын кєўїлїн бурмакчымын. Уйгур элинин байыркы 
тарыхы жєнїндє кытай булактарынан дарек издеген уйгур авторлору 
(Тургун Алмас, Шерпидин Ємер) «Тїндїк Чжоу хандыгынын 
(557–581) жылнаамасынын» «Туралар (Тїрктєр – ред.) жєнїндє 
баян» деген бєлїгїнєн тикелей которгон текстинде тємєндєгї сєздєр 
жазылган: «Тїрктєрдїн ата-бабалары Су (?) деп аталган элден келип 
чыккан. Булар гунндардын тїндїгїндє жашаган. Тїрк урууларынын 
беги (аксакалы) Апанбо деп аталган. Булар 17 бир тууган болушкан. 
Бир туугандардын биринин аты Илкништу (Ичженту) деп аталып, 
карышкырдан тєрєлгєн. Апанболордун мїнєзї бир тїрдїї келип, 
маўоо экен. Булардын эли жоюлуптур. Илкништу єтє сергек, курч 
болгон экен, шамал менен жаанды чакырып келтире алган. Ал 
эки аял алыптыр. Аялдарынын бири – жаз Теўиринин, дагы бири 
кыш Теўиринин кыздары экен. Алардын бойлоруна бїтїп, тєрт 
эркек бала тєрєлєт. Аларынын бири ак аўырга айланып кетиптир. 
Бир баласынын эли Абакан дарыясы менен Кама дарыясынын 
ортолугунда жашаган экен. Буларды кыргыздар деп атаган. Дагы 
бир уулунун эли Шен чу цзи тоосунда (Шерипидин Ємер – Зиагил 
дарыясынын боюнда деп которот. – А.С.) жашайт экен. Бул тєрт 
уулдун туну экен. Бул жерде Апанбонун урпактары да жашайт экен. 
Алар ачык жерде їшїп, кыйналышканда тун уулу от чыгарып, 
жылытып, асырап калыптыр. Бардыгы тун уулду урматтап, башчы 
кылып, ага моюн сунушуптур. Єзїлєрїн «тїрк» деп аташыптыр».

Легенда кытай авторлору тарабынан мындан бир жарым миў жыл 
мурда кагазга тїшїрїлгєн. Албетте, легенданын пайда болушу андан 
да эртерээк. Жогоруда айтканыбыздай, легендада синологдордун 
пикирин далилдеген фантазия кєп. Бирок андагы жер жана уруулардын 
аттарына маани бере келсек, тїрк уруулары жаўыдан калыптана 
баштаганда (легенда боюнча – єзїлєрїн «тїрк» деп атаган), башка 
урууларга караганда ири алдыда оозго алынганы кыргыздар экендиги, 
алар Абакан менен Кама дарыяларынын аралыгында жашагандыгы 
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кєўїлїбїздї бурат. Ал эми ушул эле легенданы аарчып, тазалап 
илимий деўгээлге кєтєрїїгє аракеттенген тїркологдорубуздун бири 
Л.Н. Гумилев «Байыркы тїрктєр» деген китебинде мындай деп 
жазат: «Вторая легенда выводит тюрок от местного рода Со и опять 
– таки волчицы. Все представители рода Со, по легенде, погибли 
«из-за собственной глупости» (в чем она проявлялась, не объяснено), 
только четыре внука волчицы уцелели. Первый превратился в лебедя, 
второй поселился между реками Абу и Гянь под именем Цигу, а 
третий и четвертый – на р. Чуси (Чуе) в южном Алтае. Эта легенда 
объяснена Н.А. Аристовым, который сопоставил Со легенды с родом 
Со у кумандинцев – североалтайского племени на р. Бие, первого внука 
увязал с племенем лебединцев – ку-кижи, а второго – с киргизами, 
жившими между Абаканом (Абу) и Енисеем (Гинь-кем)».

Мындагы кыргыздардын жашаган жери жана аты-жєнїндєгї 
Н.А. Аристовдун жыйынтыгы туура деп ойлойбуз. Анткени III–VI 
кылымдарда кытай жылнаамаларында кыргыздар «Цигу» деп 
аталганы чын. Бул жєнїндє тємєндє айтылат. Уйгур авторлору 
Енисейди Кама дарыясы менен, ак кууну аўыр менен чаташтырып 
жазышкан. Мисалда келтирилгендей, кытай жылнаамаларынын 
байыркы авторлору жалгыз бул эмес, тарыхый окуялар жєнїндє 
фантазиялуу ой жїгїртїїлєрдї кєп колдонушат. Албетте, ал 
жєнїндє биз бул макалада кеўири токтоло албайбыз.

Эми «Кызыл-Суу кыргыз автоном областы жєнїндє обзор» деген 
китептеги байыркы кыргыздар жєнїндєгї пикирлерге кайрылалык.

Эў алды менен кытайдын эски жылнаамаларында кыргыздардын 
аталышы жєнїндє:

«Кыргыз улутунун аты, – деп жазат авторлор, – элибиздин 
тарыхый китептеринде мындан эки миў жылдан ашыгыраак убакыт 
мурда эле пайда болгон. Аныгын айтканда (кыргыздар) эў байыркы 
«Ши цзи», «Хань шу» деген китептерде «Ли (?) кун», «Цзянь кун» 
деп аталган. Бирок ар кыл тарыхый мезгилде (иероглифтерди) окуу 
жана которуу бирдей болбогондуктан, ал тарыхый мезгилде ар тїрдїї 
окулуп, ар тїрдїї жазылган.

Хань (206 б.э.ч. – 220 б.э.), Саньго (220–280), Цзинь (265–420), 
Суй (581–619) династияларынын мезгилдеринде кыргыздар «Ли (?) 
кун», «Цзянь кун», «Ци гу», «Хэ гу» деп аталган. (Л.Н. Гумилев 
кытай булактарына таяна отуруп, ушул мезгилдеги кыргыздар: «Гэ 
гу», «Йэ гу» – деп да аталгандыгын жазат. – А.С.). Тан династиясы 
(618–907) мезгилинде «Цзе цзя сы» (экєє окшош окулганы менен 
экинчисинин акыркы «сы» иероглифи башка. – А.С.) Ляо (916–
1201), Суў (960–1279) династиялары мезгилинде «Ся цзя сы», «Юань 
(1260–1368), Миў (1368–1662) династиялары мезгилинде «Ци эр цзи 
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сы», «Цзи ли цзи сы», Цин династиясы (1636–1911) мезгилинде «Бу 
лу тэ» (Бурут) – деп аталган ... (18-бет).

Бул тексттеги кыргыздар жєнїндє алгачкы маалыматтарды 
берген «Ши цзи», «Хан шу» деген китептерге кыскача токтоло 
кетїїгє туура келет.

«Ши цзи» – тарыхый жазмалар. Академик Н.И. Конрад 
кыскартып «Тарых» деп атаса, синолог В.М. Алексеев «Исторические 
записки» деп иероглифтерди так которгон. Автору Сыма-цянь (б.э.ч. 
135–93). Китепте Хуаў ди (легенда боюнча эрабыздан їч миў жыл 
мурдагы кытайдын эў байыркы падышасы. – А.С.) доорунан тартып, 
Хань династиясынын алтынчы падышасы Хань У-диге (эрабыздан 
мурдагы 140–86) чейинки тарыхты камтыйт. Анда 526500 иероглиф 
пайдаланылган. Кытай тарыхчыларынын жазышына караганда 
тили кєркєм, оўой окулган «эў алгачкы тарыхый улуу китеп». 
Батышка да белгилїї. Н.И. Конрад китептин автору Сыма Чиеньди 
эў алгачкы грек тарыхчысы Полибий (б.э.ч. 210–122) менен катар 
коюп изилдейт. Экинчи китеп – «Хань шу». Бул 230 жыл ємїр сїргєн 
Батыш Хань династиясы жєнїндєгї китеп. Эрабыздан мурдагы 
206 жылдан эрабыздын 24 жылына чейинки убакытты камтыйт. 
Автору Бангу. Кытай изилдєєчїлєрїнїн жазышына караганда, 
китепте байыркы иероглифтер кєп колдонулган, окуу кыйын. 
Кийинки династияларда айрым тарыхчылар «Хань шуга» кошумча 
тїшїндїрмє китептер да жазышкан. Биз азырынча бул китептерде 
кыргыздар жєнїндє эмнелер жазылгандыгын билбесек да, ата-
бабаларыбыз мындан дээрлик 23 кылым мурда эле цивилизациясы 
бар элдер менен мамиле тїзїп, Чыгыштын тарыхый сахнасында 
єзїн кєрсєтє баштагандыгын бїшїркєйбїз. Бул эки китепке теў 
Чыгыш-Батыштын, ошондой эле Кытайдын єзїнїн синологдору да 
зор маани берип, али да изилдешїїдє.

«Кызыл-Суу...» жєнїндєгї китепте кыргыздын тили, жазуусу 
жєнїндє кыскача маалымат бар. Кыргыздын тили жєнїндєгї бир 
нече сїйлємгє токтолуу кажетсиз, анткени авторлор негизинен, 
биздин тїркологдорубузга таянып пикир айтышат. Ал эми 
кыргыздын жазуусу жєнїндє мындай сєздєр бар:

«Кыргыздар эрабыздын 7–8-кылымдарында эле єзїлєрїнїн 
байыркы жазуусун колдонушкан.  Аныгын айтканда,  ал Орхон-
Енисей жазуусу. Кийин араб, фарсы тамгаларын негиз кылган 
чагатай жазуусун жана Чагатай жазуусунун негизинде   кыргыз 
жазуусун ойлоп таап колдонушкан» (18-бет).

Эскерте турган бир нерсе, ушул маалыматтар кытай тилинде 
Їрїмчїдє жарыяланганына карабастан, ошол эле басмадан чыккан 
уйгурча китептерде уйгур авторлору Орхон-Енисей жазуусун 
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уйгурлардыкы деп жазышууда. (Шерипидин Ємер. «Уйгур классик 
адабиятынын очерктери».)

Китеп андан ары кыргыздын байыркы тарыхына кыскача 
токтолот: «Тан династиясынын (618–907) доорунда кыргыздар кїчєй 
баштаган... 9-кылымга аяк басканда кыргыздар мамлекетибиздин 
тїндїк-батышындагы эў кїчтїї мамлекетке айланып... «Кыргыз 
хандык мамлекетин» тїзїшкєн. Цзянь дарыясын (Енисей дарыясынын 
жогорку агымын) борбор кылган кыргыз мамлекетинин чегарасы 
– чыгышы Байкал кєлїн, Батышы Талас дарыясынын єрєєндєрїн 
камтыган. Ал (кыргыз мамлекети) кїчєйїп чегарасы бир мезгил Аньси 
(Кучар – А.С.), Бэй тин, (Бишбалык  – А.С.) єрєєндєрїнє да жеткен.

Бул мезгилде ... (кыргыздар) буудай, шалы (кїрїч), кара буудай 
эгишип, дыйканчылыкта алдыўкы куралдарды пайдаланышкан. 
Ошондой эле аштык тазалоонун, ачыткы жасоонун прогрессивдїї 
ыкмаларын колдонушкан. Кыргыздардын атактуу «бозосу» ошол 
доордо ачытыла баштаган. Металлдардан алтын, темир, калай эритип 
иштетишкен жана єндїрїш куралдарын, учтуу аскери куралдарын 
жасашкан. Ичкери менен (кытайлар менен – А.С.) барыш-келиш 
соода жїргїзїп, мал чарба єнїмдєрїнє кездеме, жибек жана башка 
турмуштук буюмдарын соодалап алышкан. Кыргыздар єзїлєрї ойлоп 
тапкан календарды пайдаланышкан. Кїн, ай, мезгил эсебин жана 12 
жыл мїчєл боюнча кайталанып туруучу жыл эсептєєнї жїргїзїшїп, 
дыйканчылык жана мал чарбачылык кесиптерине пайдаланышкан. 
Булар азыр да пайдаланылат. Адабият, искусствосу да кыйла жогору 
єнїккєн. Музыкалык аспаптардан комуз, добул, чоор, сыбызгы, 
паньлин (?) болгон. Ушулардын бардыгы ошол кездеги Цзе цзя 
сылардын маданиятынын жогору деўгээлде єнїккєндїгїн кєрсєтєт. 
Енисейдеги байыркы кулпу таштарга жазылган эстеликтерге 
караганда Цзе цзя сылар таптык коомго киргенден кийин бай, кедейи 
ажыралып, таптык карама-каршылык кїчєй тїшкєн. Кийим, тамак, 
турак жай жагынан гана бай-кедейи билинип турбастан, алардын 
лексикасында «мїлк», «мїлк ээси», «кожоюн», «кул» деген сєздєр 
да бар болгон. Мындан биз бай-кедейдин ажырымы, менчиктенїї 
кєз карашы, мал-мїлккє эгедерчилик кылуу мамилелери бир кыйла 
єнїккєндїгїн кєрєбїз. «Шин таў шу» (Тан династиясы жєнїндєгї 
жаўы китеп  – А.С.) деген китепте жазылышына караганда, Цзе цзя 
сыларда уруулук тїзїм жоюлуп, анын ордуна жер-жерлерге бєлїнгєн 
«Ба гэ» (?) аттуу коомдук тїзїлїш пайда болгон. «Ба гэде» бир канча 
майда уруулар баш кошуп, кєчмєн топторго – «а у ли» (айылдарга) 
биригишкен ... Бул абал Цзе цзя сылардагы кєчмєн феодалдык 
тїзїмдїн єзгєчє белгилери бар экендигин тїшїндїрєт...» (22-бет).
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Жалпы эле тарых илими жєнїндє ой жїгїрткєнїбїздє, болуп 
єткєн коомдук окуяга баа берип жатып, ар кандай автор кантсе да 
єз доорундагы философиялык жетекчи ойдун алкагынан алыс кете 
албагандыгын байкайбыз. Табигый же жасалма болсо да, тарыхчылар 
мындан качып кутула албайт. Бирок ортодо бир нече кылым 
айтылбай арабєк калса, кашкайып турган тарыхый доорлорду аттап 
кетсе, аны окуган адамдар канааттанбай калышы табигый. Кытай 
династияларында байыркы замандан тартып эле єзїнчє жылнаама 
жазып калтыруу адатка айланган. Укумдан тукумга келе жаткан 
бул машакаттуу жїк – хандыкты башкаруудагы, коўшулар менен 
дипломатиялык мамилелерди єнїктїрїїдєгї мурдакы ыкмаларына 
жаўы падышанын єзїнчє кєз карашын, салымын даўазалоо 
ошентип, кылымдар бою жыйналып келе жаткан башкаруу жана 
дипломатия машинасына жаўы доорго ылайык толуктоо киргизїї,  
улантуу зарылдыгынан келип чыккан. Ошон їчїн ар династия 
ченебеген патриоттук рух менен милдеттїї тїрдє колго алууга тийиш 
болгон. «К XIX в. таких историй накопилось, не считая побочных, 
всего 24, в 3243 книгах, что при переводе европейские языки  дало 
бы столько же томов», – деп жазат советтик кєрїнїктїї синолог 
В.М. Алексеев. Авторлор аттап кеткен Суй династиясынын 
(589–619) жылнаамасынын 7-кылымдын башталышындагы тїрк 
урууларынын аттарын, жашаган жерлерин жазып калтырышкан. 
Аны їрїмчїлїк уйгур авторлорунун тикелей котормосу боюнча 
келтире кетейин:

1. Байкал кєлїнїн тїштїгїндє тоба жана башка уруулар жашайт.
2. Тугла дарыясынын (Орхон дарыясынын бир айрыгы) тїндїгїндє 

бєкє, конра,  байырку, уйгур, бєрикли ...  мончин, торугур, иске, хун, 
хугурсулар жашайт.

3. Хамидин (Кумул шаарынын – А.С.) батышы, Яньци 
(Карашаардын – А.С.)  тїндїгїндєгї Ак-Тоо (Теўри тоосунун) 
этектеринде калпактар... азилар, сыгынактар...  огуздар, кыргыздар, 
онголор жашайт.

4. Алтай тоолорунун батыш-тїштїгїндє Сур Тардуштар…  
Забиндир, Тїргештер жашайт.

5. Каўлынын тїндїгїндє (Арал-Балкаш кєлдєрїнїн аралыгы 
жана Волга  дарыясынын   жээктеринде)..., мажарлар, болгарлар, 
биченектер, чукастар, кыпчактар, бортастар жашайт.

6. Урал дарыясынын батыш-тїндїк бєлїгїндє... саксиндер, 
мукшалар жашайт.

7. Рим империясынын (Византиянын) чыгышында огуздар, 
аландар, башкырттар жашайт».
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Бул маалыматта 7-кылымдын башында кыргыздар жашаган 
Карашаардын тїндїгї, Теўри тоосунун (Тянь-Шандын) этектери 
айтылат. Биз китепке 7-кылымдын башындагы кыргыздын 
жашаган ордун жазбай аттап кетиптир дебейбиз. Сєз ошол орунга 
байланышкан тарыхый окуянын калып калгандыгында болуп жатат. 
Кытай тилиндеги «Жаўы билим сєздїгїндє» уйгурлардын ата-
тегине токтоло келип: «840-жылдары Хуй хэде (уйгурларда  – А.С.) 
граждандык согуш чыгып, Яньцинин (Карашаардын) тїндїгїндє 
жашаган Цзе цзя сылардан (кыргыздардан) жеўилип... деген 
сєздєрдї кошот. Келтирилген эки цитатадагы кыргыздын жашаган 
орду ортодо эки кылым єтсє да бирин бири далилдеп тургансыйт.

Китепке кайрылалык: «7-кылымда, – деп жазат китептин 
авторлору, – Чыгыш тїрктєр  кїчєйїп  кыргыздарга жана кытайларга 
коркунуч туудура баштады. Ушул себептїї Таў династиясынын 
єкмєтї аскер чыгарып, Чыгыш тїрктєрїн багындырууну чечти.   
718-жылы Цзянь (кыргыздын) улуу  аскер башчысы Дулупице 
кэхан кыргыз жоокерлерине  жетекчилик  кылып (кытайларга  
жардамдашып) агрессиялык согушка каршы активдїї катышкан.

755-жылы Орто тїздїктє (кытай жергесинде  – А.С.) «Аньши 
чжи луань» окуясы (генерал Ань Лу шань жана анын кол астындагы 
аскер башчысы Ши Сыминдердин мунту – А.С.) пайда болду. Таў 
династиясынын падышасы Ли Луньци качууга мажбур болуп, борбор 
ээсиз калат. Баса кєптєп кирген аскери бийликтеги кєтєрїлїшчїлєр 
бардык жерде башаламандык пайда кылды. Мына ушундай улут 
башына коркунуч тїшїп турган кырдаалда кыргыздар менен тїндїк-
батыштагы   уруулар  мунтту  басууга  катышып,  Тан  династиясынын  
бїтїндїгїн сактап калышты» (22-бет).

Бул текстте «... улут башына коркунуч тїшїп турган кырдаалда…» 
деген сєз бар. Жєнєкєй окуучу  байкабашы мїмкїн. Бирок эмне їчїн  
«коркунуч империяга тїшпєй, улут башына тїштї» деген суроону 
койсок, маселе айкындала баштайт. Кєрсє, кєтєрїлїш чыгарган 
империялык чегарачылардын генералы Ань Лушань тїпкї теги кытай 
эмес, тїндїктєгї кєчмєн уруулардан экен. Ань Лушанды Грумм-
Гржимайло – хунн, Кордье – кидань, Пуллейбланк  –  согдиялык ...  
деп божомолдойт, – деп жазат Л.Н. Гумилев.  Уйгур авторлору болсо 
кытмыр,  нары эр жїрєк генералды тїрк тукумунан деп жазышууда. 
Улуу акын Ду фу кєтєрїлїш чыгаардан бир нече ай мурда империянын 
ушул эле Тїндїк армиясына арнап ода жазып, армиянын кол башчысы 
Ань Лушанды шумкарга теўейт. Ал эми кєтєрїлїш чыккандан кийин 
Ань Лушанды «Ху» деп атап, кєтєрїлїшчїлєрдї «Хунун аскерлери» 
деп кайрадан жек кєрє ыр жазууга мажбур болот. Ошол мезгилдерде 
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кытайлар тїндїктєгї кытай эмес урууларды «Ху» (иероглифтин 
мааниси – жапайы) деп атаган.

Болуптур,  – деп коёлук да,  єзїбїз кызыккан дагы бир башка 
маселеге  єтєлї. Китепте жогоруда келтирилгендей Ань Лушань 
мунтун басуу їчїн кыргыздар да келгендиги айтылды. Бирок бардык 
тиешелїї булактардан жана ал жєнїндєгї Чыгыш-Батыштын 
синологдорунун изилдеп жазган тыянактарынан пайдаланып, 
тогуз жылга созулган кєтєрїлїштї ыкый-чыкыйына чейин жазып 
чыккан Л.Н. Гумилев Таў империясына каршы болгон же ага 
жардам берген уйгурлар 758-жылы кыргыздарга чабуул жасап, 
алагды болгондугун жазат. Эгер кыргыздар империя менен союздаш 
болсо, союздаштардын бири болгон уйгурлар кыргыздарга каршы 
аттанбаган болоор эле деген ой туулат. Анын їстїнє мунт мезгилинде 
аз болсо да аты чыккан жеке адамдардын бардык иш-аракетине, 
ата-тегине чейин маани берип изилдеген окумуштуу мунтту басууга 
катышкан кыргыздарды четте калтырышы мїмкїн  эмес  эле.

Мунтту басууга уйгурлар эки жолу чакырылган. Биринчи жолу 
уйгурдун ханы Моюнчурдун уулу Ябгу командалык кылган уйгур 
аскерлери, экинчи жолу Моюнчурдун кичїї уулу Идигань Мэуюй 
хан командалык кылган аскерлери мунтту басууга катышат. Азыркы 
уйгур авторлору, бул окуядан кеминде бир жарым кылым мурда єтїп, 
сєєгї сєпєт болгон. Батыш Тїрк каганатынын ханы Стеминин уулу 
Бєкєханды (Карачуринди) уйгурдун ханы деп иликтейт да, аны Ань 
Лушань мунтун басуу їчїн экинчи жолу келген Идигань Мэуюй хан 
менен чаташтырат. Алар мындай деп жазышат: «Монголдордун купуя 
тарыхынын» автору Досан «Бєкєхан жєнїндєгї легенданын качан 
пайда болуп, качан жазылгандыгы жєнїндє ооз ачпайт... Ишенимдїї 
тарыхый материалдарга (?) негизделгенде эрабыздын 647-жылынан 
846-жылына чейин 200 жыл єкїм сїргєн Орхон Уйгур хандыгы 
доорундагы уйгур хандарынын ичинде Бєкєхан аттуу хан болгон. Ал 
Орхон Уйгур хандыгынын кїчєгєн доорундагы (745–780) хакандардын 
їчїнчїсї эле. Ал хакан Моюнчурдун кичїї баласы. Бєкєхандын єз 
аты Идикут1». Атасы Моюнчур дїйнєдєн єткєн соў такка отурган. 
Бєкєхан жєнїндєгї легендада: «Баласагун шаарын салдырып, 12 жыл 
ичинде кєп элдерди багындырып...» деген сєздєр бар. Легендадагы 
жылдарды эсептегенде  …  Бєкєхан болжол менен 760–780-жылдарда 
Орхон хандыгынын тагында отурган. Легендада Бєкєхандын беш 

1 Л.Н. Гумилевдун китебинде «Идикут» кишинин аты эмес. Айтылып 
жаткан мезгилден бир кылым єтїп, кыргыздар тарабынан  Уйгур-Орхон хандыгы 
талкалангандан кийин, Жунгар уйгурларынын князы Бугу цзундун 860-жылдары 
Бешбалык жана Турфан єрєєнїндє курган чакан уйгур хандыгынын титулу 
«Идикут» деп аталган деп жазат.
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бир тууган экени жана алардын аттары ... согуштук жортуулдары 
жазылган. Агасы Шуўкар текин монгол, кыргыз элине, Кутчур текин 
Таўгуттар єлкєсїнє, Бука текин Кытайга, єзї Батышка багыт алган... 
Таў (династиясынын) падышасынын єтїнїчї боюнча 756-жылдагы Ан 
Лушань мунтун басуу їчїн Ябгу текин барган болсо, 761-жылындагы 
Ши Сы-мин мунтун басуу їчїн 762-жылы Бєкє текин єзї барып, 9 
жылга созулган мунтту тынчытып кайткан. Ага Таў падышасы «эр 
жїрєк, ак адил хакан» деген наам берген».

Биз окуп жаткан китепте, «Эрабыздын 843-жылы Таў 
падышасы У-цзун кыргыз жергесине Ли Янь деген элчи жиберип, 
(кыргыздардын) кєсємїнє (?) «Эр жїрєк, ак Эдил хакан» деген наам 
берген» (22-бет) – деп айтылат. Гумилевдин жазышына караганда, 
бул мезгилдеги кыргыздын ханы – Ажо. Ал болжол менен 847-жылы 
каза болгон. Текстте айтылбаса да, жогорку наам Ажого ыйгарылган 
болуш керек деген ой туулат.

«Эрабыздын 890-жылы, – деп жазат авторлор андан ары кыргыздын 
тарыхы жєнїндєгї пикирлерин улап, – Таў династиясынын чегара 
коргогон генералы Ли Кэ-юн козголоў чыгарып, Таў династиясынын 
императорлук тактына коркунуч туудурат. Кыргыздар тєє минген 
жоокерлери менен келип, Таў империясына жардамдашып, мунтту басып, 
династия аймагынын бїтїндїгїн сактап калууга салым кошту (22-бет).

Бул пикир да жогорудагыларга кошулуп, тереўирээк изилдєєнї 
талап кылат.

Кыргыздардын экинчи жолку кїчєйїшї жєнїндє: «Миў 
династиясынын (1368–1642) акыркы жылдарында, Тянь-Шань 
єрєєнїнє (мурда) кєчїп келген бир бєлїк кыргыздар узак жылдар 
бою жашап, акырындык менен кїчєйє баштаган. Кыргыздар 
Тянь-Шандын тїндїк-тїштїгїндє кєчмєн турмушта жашоо 
менен, Тянь-Шандын тїштїк жагындагы Кашкар єрєєнїнє чейин 
жеткен. (Кыргызга) караштуу жерлердин кеўейишине жана єзїнїн 
кїчєйїшїнє байланыштуу 16-кылымга жеткенде Кашкар єрєєнїндє 
«Яарчен (Жаркент) кыргыз хандыгын» курду. (Китептин акыркы 
бетиндеги хронологиялык таблицада Жаркент кыргыз хандыгынын 
мезгили – 14–17-кылым деп кєрсєтїлгєн. – А.С.). Бул кыргыздар 
тарыхындагы экинчи жолку кїчєйїшї болуп эсептелет.

Бул мезгилдеги кыргыздардын єнїгїшїндєгї єзгєчєлїк: 
кыргыздар дыйканчылык (буудай айдоо) менен иришип, темир 
эритїї, кол єнєрчїлїк (шайы жана кездеме токуу) иштерин да жолго 
койгон. Ал тїгїл єздєрїнїн шаары болгон. Дагы бир єзгєчєлїгї 
кыргыздар  башка  уруулар менен байланышын кїчєтїп, алардын 
алдыўкы маданиятынан їйрєнїп, єзїлєрїнїн  экономикалык  жана  
маданий  деўгээлин кєтєрїїгє шарт тїзгєн» (22-бет).
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Эми, кыргыздын комузу жєнїндє: «Кыргыз музыкасынын 
тарыхы узак мезгилди камтыйт. Хан (династиясы) доорунда 
Батыш єлкєлєрдїн (Орто Азия, Тїркстан – А.С.) жана тїндїктєгї 
уруулардын музыкасы «Ху юе» (Хулардын музыкасы – А.С.) деп 
аталган. Кыргыздардын музыкасы анын бир бєлїгїнє таандык. 
Таў (династиясы) доорундагы хан сарайында ойнолуучу он тїрдїї 
музыканын їчєє Синьцзяндыкы (Тїркстандыкы). Бул їч музыкага: 
«Гаочан юе (?)», «Цюцы юе (?)» кирет. Кыргыз музыкасы «Гаочан 
юе» музыкасынын бир бєлїгї. Синьцзяндагы Турфан (шаарынын) 
батышындагы «Чжао ха чун гао чан» (?) єрєєнїнєн IX кылымдын 
башталышына таандык байыркы бир сїрєт табылган. Сїрєттєгї 
кичине бала чертип жаткан аспап – кыргыздардын комузу («Жэнь 
мэн ин юе чубаньше» – «Эл музыкасы басмасы» чыгарган «Майда 
улуттардын музыкалык аспаптары жана жекече ойнолгон салттуу 
кїїлєрдїн жыйнагы» деген китепти караўыз).

... Комуз «муцин» – «жыгач комуз» деп да аталат. Комуз бїтїндєй 
жыгачтан жасалып, ага тагылган їч кылды кагуу аркылуу їн 
чыгарылат. Ал – кыргыз элинин эў байыркы жана кеўири тараган 
музыкалык аспабы ...

Байыркы заманда эле (комуз) башка улуттар жашаган аймактарга, 
ал тїгїл, чет элдерге да тараган. Таў (династиясы) доорунда кыргыз 
эли Таў падышасына белек катары бир комуз беришкен. Кийин, Таў 
падышасы ал комузду япондорго сыйлык катары тартуулаган.

Авторлор андан ары кызыл-суулук кыргыздардын бизге белгилїї  

элдик кїїлєрї, азыркы музыкалык аспаптары жєнїндє кыскача 
токтолгон.

Акырында, сєз кылып жаткан китепке тиешеси жок болсо да 
айта кете турган нерсе, синьцзяндык кєрїнїктїї акын, тарыхчы 
Тургун Алмас кытай булактарынан гунндар жєнїндє дарек издей 
отуруп, «Таў династиясы жєнїндєгї жылнаамадан» кєзїнє урунган, 
кыргыздарга тиешелїї бир нече сїйлємдї которуп чыгармасына 
киргизген. Мурдатан бизге белгилїї болгондугуна карабастан аны 
да киргизе кетїїнї ылайык таптым: «Тилекке каршы, кытайдын 
эў байыркы жылнаамаларында гунндардын єўї-тїсї жєнїндє эч 
кандай маалымат берилген эмес. Бирок ага карабастан, – деп жазат 
Т. Алмас, – «Байыркы Таў жылнаамасынын» кыргыздар жєнїндєгї 
бєлїгїндє, Енисей дарыясынын жогорку агымында жашаган 
кыргыздарды: «Жазуу, тил жагынан уйгурлар менен окшош. 
Алардын чачтары кызыл, кєздєрї кєк, чырайы ак» – деп баяндаган. 

Махмуд Кашкарийдин «Тїрки тилдер сєздїгїндє» кыргыздар 
накта тїрк тилинде сїйлєшєт деген сїйлєм бар. Демек, Орхон, 
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Енисей, Селенга жана башка жерлерден табылган байыркы 
кыргыздардын жазма эстеликтери тил жагынан тереўирээк 
изилдєєнїн зарылдыгын алдыга коёт.

Менин оюмча, кытай булактарынан алынган жогорудагы 
материалдар кыргыз тарыхын изилдєєчї окумуштууларыбыз їчїн 
жаўылык деле эмес. Анткени єткєн кылымдын башында эле орус 
миссионери Иакинф (Бичурин, Никита Як) деген монах Пекинде 14 
жыл туруп, Кытайдын тїндїк жана тїндїк-батышындагы кєчмєн 
уруулардын байыркы тарыхына байланыштуу маалыматтарды, кытай 
булактарынан орус тилине которуп їч томдон турган баалуу мурас 
калтырган. Француз, немец миссионерлери колониялоо максатындагы 
агент окумуштуулары, азыр да чети оюла элек маселелердин даамын 
андан мурдараак татышкан. Алар «дїйнєнїн тєбєсїндє» жашаган 
тибеттиктердин байыркы жазма эстеликтерин да изилдешти. Бирок 
советтик тїркологдор, орустун, батыштын тїркологдору, синологдору 
жазган жїздєгєн макалалар, ондогон китептер, чыгыш-батышы Сары 
деўизден Кара деўизге чейин, тїндїк-тїштїгї Саян тоолорунан Тїндїк 
Иранга чейинки Евро-Азиянын бул кеўири аймагы али да изилденип 
бїтє элек дешет. Байыркы тїрк уруулары жєнїндєгї маалыматтар 
грек, араб, персия, кытай булактарын кошуп эсептегенде Европа менен 
Кара деўиз бойлорундагы элдердин кийинки урпактарына калтырган 
маалыматтарынан артык болбосо, кем эмес экендиги жєнїндє кєп 
окуп жїрєбїз. Л.Н. Гумилев жазгандай, бул аймактагы тынчы 
жок кєчмєндєрдїн байыркы ємїрї али да єзїнїн изилдєєчїлєрїн 
кїтїїдє. Биздин алдыбызда булактарга кайрылуудан мурда изилдєє 
методун, илимий тыянактын критерийин бойго сиўирїї, советтик 
тїркологдордун калыптанган, жєрєлгєлїї изилдєє ыкмаларын 
чыныгы тїрдє билїї милдети тургансыйт.  Антпегенде, эбак 
айтылган пикирлерди кыргыз тилинде тїшїндїрїї  алкагында  кала  
бермекчибиз.

Эскертїї: Кытай иероглифтеринин транскрипциясы доктор 
И.М. Ошаниндин 1955-жылы чыгарган «Китайско-Русский словары» 
боюнча берилди. Династиялардын даталары жана айрым тарыхый 
маалыматтар 1958-жылы Пекинден чыккан кытай тилиндеги 
«Жаўы билим тїшїндїрмє сєздїгїнєн» алынды. Аныктоо зарыл 
болгон орундарга суроо (?) белгиси коюлду.
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ФеРГАНА БАЯНЫ ЖєНїНДє

Кытайдын єтє кєрїнїктїї тарыхчысы Сыма Чиендин мындан 21 
кылым илгери жазган «Шыжи» («Тарыхый жазмалар») аттуу 130 
томдон турган тарыхый китептер сериясынын 123-томунун «Фергана 
жєнїндє баян» деген 63-бабы, кытай тилинен кыргыз тилине, кыязы, 
туўгуч ирет которулуп отурат. Бул тарых толугу менен Батыш 
элдеринин тилдерине, ошондой эле орус тилине да которулган болушу 
мїмкїн. Анткени ХVIII–ХIХ кылымдардагы Батыш элдеринин жаўы 
колонияларга арааны аябай ачылып, таманы тийген жерлердеги 
элдерди жакшылап билип, максаттарына ылайык саясат колдонуунун 
зарылдыгы, ал элдерге алды менен миссионерлерди, кала берсе, 
этнографтарды, жер шартын изилдєєчї географтарды арты-артынан 
аттандырууга мажбурлаган. Миссионерлер Кытайга келип диний 
їгїткє жамынып отуруп, кытайдын байыркы рухий казынасына 
даап кол салганы менен, їйрєнїп бїтїї мїмкїндїгї эки таалай 
болгон бул «лабиринтке» таў калууга аргасыз болушкан. Кытайдын 
байыркы жылнаамаларын тартынбай эле «архаикалык лабиринт» 
десек аша чапкан болбойбуз. Батыш миссионерлери кытай тилин, 
жазуусун їйрєнїп, аларды єз тилдерине которуп, экзотика катары 
тааныштырууларынын натыйжасы, илимдин чындап кийлигишїїсїнє 
алып келди. Акыры синология деген илим пайда болду. Бирок орус 
синологдорунун жазышына караганда, бардык эле жерде кытайдын 
байыркы анналдары алиде толугу менен изилденип бїтє элек. 

XVII кылымдан баштап быгып жаткан, коўшу кытай элинин 
деги кандай эл экендигин билїї їчїн, башка империялар менен 
атаандаша отуруп, Орус   падышалыгы да христиан миссионерлерин 
жылма аттандырган. XIX кылымдын башында жиберилген 
монах, кадимки Иакинф Бичурин  Бээжинде  он  нече  жыл  туруп, 
христиан динин їгїттєп, христиандык тїшїнїктїн бирден бир 
душманы кунфузычылык менен кїрєшїї їчїн Кунфузынын 
тек жайын, окуусун изилдей   келе, туптуура 25 кылым артка 
серпилип, Кытайдын байыркы тарых деўизинде калкый баштаганын 
дароо сезген. Деген менен Бичурин кажырлуу эмгектенип кытай 
иероглифтерин їйрєнїп, жылнаамалардан орус тилине которуп, 
байыркы Тїрк уруулары менен кытай, тибет мамлекеттери жєнїндє 
кєз карашын баяндап дегендей, акыры, орус синологиясынын 
алгачкы дыў бузарларынан болуп калды. Анын 15 тєєгє жїктєп 
алып келген кытайдын байыркы сансыз китептери, кытай таануу 
жєнїндє жазган эмгектери, орустар їчїн, жер шарында байыркы 
Грек, Рим, Вавилон (Бабил), Мисир (Египет), Ассирия, Персиялардан 
башка да убакыт жагынан ошого туташ келген, бирок иликке 
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алынбай келе жаткан, чыгышта али да дыў, байыркы бир маданият  
жаткандыгын  моюндоого, їйрєнїїгє, ошентип, орус   синологиялык 
тармагынын пайда болушуна тїрткї болду. Кийинки кїндєрдє болсо, 
Бичурин жалгыз Россиянын гана эмес, башка элдердин да, асиресе, 
ата-бабасынын тарыхы боюнча дайыма илеў-салаў ачка жїргєн 
биздин кыргыз окумуштууларыбыздын да наар алаар азыгына 
айлана алды. Бирок Бичуриндин транскрипциясында котормо  
жана болжоолорунда кийинки орус синологдору белгилегендей, 
аздыр-кєптїр кемчиликтери бар экендиги ачык  эл кєрїнїп турат. 
Азырынча, бул жєнїндє пикир айтуунун зарылдыгы жок, албетте. 
Жалгыз транскрипция маселесинде, єзїбїзгє менчиктїї бир 
маанилїї ишти ортого коюуга убакыт жеткендигин айткым келет. 
Бул кїнгє чейин биздин тарыхчыларыбыз кытай иероглифтеринин 
орус тили фонетикасына багыныўкы транскрипциясын колдонуп 
келди. Орус тилинде «ў» тыбышы жок болгондуктан Бичурин «Тхан» 
деп жазса, жакынкы заман орус синологдору «Тан» деп жазышууда. 
Бизге мунун экєє теў туура келбейт. Кытай иероглифтерин дал 
айтылышындай жазуу їчїн мїмкїндїгїбїз бар. Маселен: «Тхан 
династиясы» эмес «Таў династиясы», «Тан шу» эмес «Таў шу», «Цин» 
эмес «Чиў», «Синъцзян» эмес «Шинжаў» ж.б. Азыр Шинжаўда 
жашаган уйгур, казак, кыргыз улуттары кытай иероглифтери 
кандай айтылып, кандай угулушуна карай єздєрїнїн жазуулары 
менен транскрипциялашат. Биз да алардын жолун жолдоп, кытай 
иероглифтерин  єзїбїздїн  улуттук  жазуубуз менен дал нары туура 
болгудай транскрипциялашыбыз керек. Бул котормодо мен єз 
мїмкїндїгїбїз боюнча транскрипциялоо принцибин колдондум.

80-жылдардын башынан тартып, Їрїмчїдєгї коомдук илимдер 
академиясы, Шинжаў университети шефке алган «24 тарыхты которуу 
редакциясы» тїзїлгєн. Бул редакциянын туўгуч жемиши, Сыма 
Чиендин «Шыжи» («Тарыхый жазмалар») деген тарых китебиндеги 
кытайдын тїндїгїндє, тїндїк батышында жашаган байыркы элдерге 
тиешелїї тексттерин бєлїп которуу болду. Бул уйгур тилинде бир том 
болуп Шинжаў эл басмасынан 1989-жылы жарык кєрдї. Бул томдо 
Кундар жана ошол учурда «Батыш деп аталган азыркы Шинжаў, 
Орто Азия, Казакстан аймактарында жашаган элдердин географиясы, 
турмуш салты, тарыхы алына жараша камтылган. Байыркы кытай 
мамлекетинин «Батыш єрєєн» менен туўгуч мамилеси кандай 
башталгандыгы жєнїндє да кытай тарыхчылары жашырып-жаппай 
ачык жазып калтырышкан. Бу албетте, биз билип коюуга тийиштїї 
тарыхый окуялар катарына кирет.

«Фергана баянынын» колумда кытайчасы болгону їчїн єз 
тилибизге которууну ылайык кєрдїм.  Алгачында «Кундар 
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жєнїндє баян» деген бєлїмїн уйгур тилинен которууга ниеттенгем. 
Бирок анын кытайчасы колумда жок болгон соў кийинки планга 
калтырдым. «Фергана баянынын» уйгур тилинде эки котормосу 
бар, экєєнї эки киши которгондуктан стилистикалык жактан 
кыйла айырмаланып, биринде бар сїйлєм биринде тїшїп калган. 
Ал тїгїл, бул эки котормонун айрым сїйлємдєрї кытайчасына 
дал келе бербейт. Бул шарт, которууда жалгыз гана кытайчасына 
сєєнїнїн зарылдыгын туудурду. Сыма Чиен єз колу менен жазган 
текст боюнча басылган китепти окуп тїшїнїї кыйын. Биз тїгїл 
кытай тарыхчылары да кыйналат. Окууга, пайдаланууга оўой 
болсун їчїн, байыркы жылнаамаларын кытай окумуштуулары 
архаизмден арылтып, азыркы адабий тилдерине «которушкан». 
«Фергана баянын» кытайдын азыркы тилине ким которгону 
белгисиз,  китепте эскертилген эмес.  Бирок уйгур котормочулары 
ушуну негиз кыла отуруп которгону талашсыз, «Фергана баянына» 
берилген комментарийлер да толугу менен уйгур котормочуларынын 
эмгегинен пайдаланылды.

Неси болсо да, кытайдын байыркы жылнаамасынан туўгуч ирет 
кыргыз окурмандарына бир тамчы болсо да тааныштыра алганыма 
кубанам. Ошондой эле окумуштууларыбыздын бул материалдын 
орусчасын же башка тилдекисин таап салыштырып, сын пикир 
айтуусун кош колдоп кабыл алмакчымын.
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оТорчулук   СаяСаТТын   ТарыХый  
аТалышТарга  ТааСири

Орусия империясынын оторчулук саясатын ар тараптан ачып берїї 
тарыхчылардын башкы милдеттеринин бири. Ансыз эгемендїїлїктїн 
баркын аўдап билїї мїмкїн эмес. Оторчулук аракет – бул жаўыдан ка-
ратылган калктын їстїнєн бир тараптуу чечимдердин кабыл алынышы, 
укуктарынын болуп кєрбєгєндєй чектелиши,  алардын ой-пикири, каада 
салты, маданияты, дини, тарыхынын басмыртталышы, кыскасы, кара-
магындагы калкты кыўк эттирбей башкаруу. Кыргыз эли Орусия импе-
риясына баш ийдирилгенден соў оторчулук саясаттын туташ зомбулугуна 
кабылган. Алардын бири кыргыз элинин тарыхый эс-тутумуна каршы жа-
салган аракеттер. ХIХ кылымдын 2-жарымынан тарта Тїркстан чєлкємїн 
башкарган падышалык тєбєлдєр, кыргыз жергесине кєчїп келген славян 
калкынын єкїлдєрї айыл-кыштактардын, шаарлардын аталыштарын 
єзгєртїї менен элдин эс тутумунан нукура тарыхый аталыштарды чыга-
рууну, каратылган аймакты Орусиянын катардагы  бир провинциясына 
айландырууну кєздєшкєн. Ала-Тоо аймагындагы, айрыкча Сары-Єзєн-
Чїй боору менен ыйык туткан Ысык-Кєлдїн тегерегиндеги Александров-
ка, Николаевка, Ивановка, Алексеевка, Петровка, Романовка, Семеновка,  
Быстровка, Гавриловка, Орловка сыяктуу айыл-кыштактарды аралаганда 
єзїўдї Кыргызстанда эмес, Орусияда жїргєндєй сезесиў. Алардын та-
рыхын изилдей келгенде кызыктуу маалыматтар ортого калкып чыгат.

Оторчулуктун алгачкы жылдарында Кыргызстандын кєк мел-
жиген кооз бир тоо кыркасы «Александровский хребет» деп аталып 
калган. Аны аймакка келген орус саякатчылары падышага жагынуу, 
жасакерленїї їчїн ыйгарышкан. Ошондон тарта кыргыз тоолоруна 
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чоочун ысымдарды коюу уланып, 1988-жылы Теўир-Тоонун бир 
чокусуна «Орус чокунганына 1000 жыл» деп коюлса, 2010-жылы 
эле Чїй облусундагы дагы бир чокуга Владимир Путиндин ысмы 
берилген. Оторчулук доордо башталып, совет доорунда уланган бул 
салт эгемендїїлїк жылдарында тыйылган жок. 

Ошентип, Орусия империясынын оторчулук аракетинен улам, 
санжыралуу кыргыз жер-суу аталыштары оўду-солду орусча ата-
лыштар менен алмаштырыла баштаган. Натыйжада тарыхка сокку 
урулган. Анткени жер-суу аттары тарыхты окуп билїїдє зор мааниге 
ээ. Экинчи жагынан дыйканчылыкка ыўгайлуу эгин талааларын, 
кыштоолорун «артыкбаш жерге» чыгарышып, кыргыздарды тоо 
таянта сїрїп, бошотулган жерлерди Борбордук Орусиядан жана 
Сибирден жер которуп келген келгиндерге кїч менен тартып берген 
оторчулуктун зордук-зомбулугун билдирет. Архивдик булактарга 
кєз чаптырсак, 1868-жылдан 1892-жылга чейин кыргыздар басым-
дуу жашаган Жети-Суу облусуна 4200 їй-бїлє кєчїрїлїп, 100гє жа-
кын орус-украин кыштагы тїптєлгєн. Кыргыздарды єз жерлеринен 
сїрїп чыгаруу аракети ХX кылымдын башында єзгєчє кїчєгєнїн ар-
хивдик маалыматтар да ырастайт. Ал тууралуу Жети-Суу облусунда 
чыгуучу «Семиреченские областные ведомости» гезити 1912-жылы 
9-декабрда сыймыктануу менен мындайча жазат: «пишпек уезди-
нин башчысы п.н. затинщиковдун келгиндер башкармалыгынын 
кызматкерлери менен биргелешип иштегендигинин натыйжасында, 
пишпек уездинде колониялаштыруу иштери эў мыкты жыйынтык-
тарды берди. уездде келгиндерди орноштуруу їчїн жїздєй бєлїмдєр 
тїзїлїп, бош жерлер арбын табылып, анын 28ине (28 кыштагына 
– М.к.) орустар жайгаштырылды». Бул жылдары кыргыздардын 
жерлерин келгиндерге тартып берїї Пржеваль уездинде да єтє 
тездик менен жїргєн. Аны Тїркстан чєлкємїнїн ошол кездеги 
генерал-губернатору, генерал-лейтенант Кондратевич 1906-жылы 
Ысык-Кєлдї кыдырганда, Талды-Булактан баштап кыргыздардын 
турмушу єтє начар экендигин, алардын дыйканчылыкка ыўгайлуу 
50 миў теше жерин келгин орустар тартып алганынан кєрєт. На-
тыйжада, 1907-жылдан 1912-жылга чейин Пржеваль уездинде 22 
орус кыштагы, 14 хутор тїптєлгєн. Бул айыл-кыштактар жаўыча 
аталып, тарыхый аталыштарынан кол жууп калганын кєптєгєн 
тарыхый булактар далилдейт. Оторчулук доордо ыйгарылган айыл-
кыштактардын аталыштарын изилдей келгенде алар:

– Падыша жана алардын їй-бїлє мїчєлєрїнїн ысымдары менен;
–  П а д ы ш а  м и н и с т р л е р и н и н ,  ж е р г и л и к т ї ї  г е н е р а л -

губернаторлордун, тєбєлдєрдїн ысымынан;
– Христиан чиркєєсїнїн аттары менен;
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– Алгач кєчїп келген орус дыйкандарынын, ал жерде жашаган 
кулактардын, алардын бала-чакасынын аттары менен;

– Борбордон келген ар кандай мартабалуу коноктордун, саякат-
чылардын убактылуу токтогон, же каза болгон жерлерине алардын 
ысымдарын ыйгаруу аркылуу;

– Орусиядагы айыл, шаар, губерниялардын аталыштары менен;
– Кыргыз тилинин тоскоолдугунан улам которулганына кїбє бол-

дук. Шаар, айыл-кыштактардын атын єзгєртїїдє же жаўы коюуда 
жергиликтїї эл менен кеўешїї эч болбогонун архив булактарынан 
кезиктирдик. Бардыгы бир ууч гана келгин элдин єкїлдєрїнїн 
демилгелери менен ишке ашып турган. Анда Алма-Ата, Ташкент, 
Санкт-Петербург шаарларынан жыйналган архивдик материалдарга 
таянып, оторчулук доордо шаар, айыл-кыштактардын орусча аталып 
калганына кененирээк токтололу.

Падыша жана алардын їй-бїлє мїчєлєрїнїн ысымдары 
менен аталган шаарлар жана кыштактар 

Падыша ысымдары менен шаарларды, айыл-кыштактарды, 
жер-сууларды атоо айрыкча Орусия мамлекетинде кєп таркаган. 
Дїйнєнїн тїркїн мамлекеттеринде адам атын ыйгаруу Орусиядагы-
дай кєп учурай бербейт. Балким, бул ар бир улуттун єзгєчєлїгїнєн 
уламдыр, же маданий єнїгїш деўгээлине жарашадыр. Айтор, па-
дыша же жалпы эле адам ысымдары менен шаарларды атоо башка 
мамлекеттерде чанда гана кездешет. Ошондон уламбы, Кыргызстан-
дагы тарыхый аталыштардын алмашуусу Орусия империясынын 
оторчулук доорунда, андан соў аны мурастап калган совет доорунда 
єтє тездик менен жїргєн. 

Жогоруда айтылгандай Кыргыз тоолоруна «Александровский 
хребет» деген аталышты жергебизге келишкен алгачкы тыўчы-
саякатчылар падышага жасакерленїї їчїн ыйгара салышкан. 
Мындай аракет Тїркстан чєлкємїндє оторчулук саясаттын кїчєшї 
менен єрчїйт. Чєлкємгє «жарым пааша» болуп келген фон Кауф-
ман башта падышанын эў жакын кишиси болгонун эч унута албай, 
ошондой эле Ташкентке келгенинин 10 жылдыгынын урматына 
Ташкент шаарын «Александроград шаары» деп аталышына  єзгєчє 
кызыкдар болгон. Ал 1877-жылы 30-августта Согуш министрине: 
«Сиздин улуу урматыўызга таазим кыла, сизден Ташкент шаарын 
«александроград шаары» деп єзгєртїїгє болоор бекен, урматтоо 
менен сураныч кылам», – деген єтїнїч катын жолдойт. Єтїнїчтї ми-
нистрликтин жыйынында атайын карап чыгып: «... Тїркстан генерал-
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губернаторунун єтїнїчїн канааттандырууну Ташкентке кєпчїлїк 
калк (Орусиядан кєчїп барышкан – К.М.) отурукташмайынча жана 
жалпы эле биздин Орто Азиядагы ишибиз чыўдалгыча коё турууну 
Комитет ыўгайлуудур деп тапты» – деп жооп беришкен. Ташкент ал 
убакта Тїркстан чєлкємїнїн борбору болгон. Кийин бул иштин кайра 
каралбай калганын падыша Александр, андан соў «жарым пааша» 
аталган фон Кауфмандын каза болушу менен байланыштырууга бо-
лот. Ошентип єз убагында бїтїндєй Тїркстан чєлкємїнїн борбору 
Ташкент Александроград шаары деп аталып калышына аз калган. 
Бирок Ташкент шаарынын аталышы сакталып калганы менен ал мез-
гилде чєлкємдєгї айыл-кыштактар, шаарлар падышанын, анын бала-
чакасынын ысымдары менен аталып турган. Алсак, Кыргызстандагы 
Александровка, Петровка, Петропавловка, Алексеевка, Николаевка, 
Романовка аталышындагы кыштактар падышага жасакерленїї менен 
коюлганын архивдик маалыматтарда баяндалат. 

Кыргызстанда Николаевка, Ново-Николаевка деген аталыштагы 
айылдардын бири Пржеваль, бири Пишпек уездинде пайда болгон. 
Пишпек уездиндеги Каракунуз деген дунгандардын айылында 
1903-жылы 14-январда болуштук курултай єтєт. Анда каракунуз-
дук дунгандар єздєрїнїн Кытайдан жер которуп келгендигинин 
25-жылдыгын белгилєє їчїн падышага жасакерленип тємєндєгїдєй 
салтанатты єткєрїїнї чечим кылышат: 

Каракунуздагы бардык мечиттерде император Николай Алексан-
дровичтин ден соолугун, узак ємїрїн тилеп жана бейиши болгур 
Александр IIни эстеп, алар менен бирге генерал Г.А. Колпаковский-
дин арбагына арнап кудайга сыйынуу иштерин жїргїзїїнї...

Каракунуз айылын учурда бийлик жїргїзїп жаткан император 
Николай Александровичтин ысымына которууну жогору жактан 
єтїнїшїп кайрылышат. Бул єтїнїч катка 51 адам кол коёт. Бирго-
вордун (єтїнїч каттын) жасалма эмес экендигин бышыктап болуш 
Санджур Лющенло єзїнїн мєєрїн басып, колун коёт. 1903-жылы 
17-августта император Николай єзї Каракунуз айылын Николаев-
ский деп аталуусуна макулдугун берет. 

Жогоруда келтирилгендей єтїнїч каттын негизинде Анжиян 
уездинде жаўы пайда болгон айылга да Николайдын ысмы бери-
лет. Ошондой эле азыркы Москва районундагы дунгандар жашаган 
Александровка айылына да падышанын аты ыйгарылган. Ошол 
кезде падышанын ысмын єз кыштактарына ыйгаруу жараяны зор 
атаандашууну жаратып, натыйжада Кыргызстанда ондогон айылдар 
падышанын  ысымдары менен аталып калат. 

Ушундай эле атаандашуу менен Кыргызстанга кєчїп келген орус, 
украин дыйкандары падышанын їй-бїлє мїчєлєрїнїн ысымдарын 
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єз айылдарына коюуга ашыгышкан. Андай аталыштардын бири  – 
Алексеевка. 1904-жылы август айында падыша уулдуу болот. Ал 
кезде мураскор тєрєлїшї єзгєчє шаан-шєєкєт менен белгиленип, 
анын урматына атайын Манифест кабыл алынчу. Бул Манифесттин 
маанисин салыштырмалуу алганда, 1905-жылы Биринчи Орус ре-
волюциясынын натыйжасында кабыл алынган 17-октябрдагы Ма-
нифесттен алда канча жогору турган. Мындай «маанилїї» окуяны 
падышанын кошоматчылары текке кетирбей, жагынуунун мїмкїн 
болушунча жолдорун пайдаланып калышчу. Кыргызстандык кел-
гин орустар єздєрї жашап жатышкан кыштактарын падышанын 
мурасчысы Алексейдин ысмы менен атоого шашылышкан. Алсак, 
1904-жылы 19-сентябрда Пржеваль уездинин Ой-Тал айылынын 
тургундары єз ара кеўешип бирговор жазышат. Бул бирговор боюнча 
мурасчы Алексейдин туулгандыгына байланыштуу айылын Алек-
сеевское деп аталуусуна уруксат сурап жогорку бийликтегилерге кай-
рылышат. Жыйынтыгында, бул маселе боюнча Согуш министринин 
билдирїїсїн император колдоп, 21-ноябрда Ой-Талдын Алексеевка 
болуп єзгєрїшїнє макулдугун берет. Ушундай эле аракетти кийин-
черээк Олуя-Ата уездинин Карабаевка айылынын жашоочулары 
кайталашкан. Ага тємєнкї єтїнїч кат ачык далил болот:

«Жогорку даражалуу Тїркстан чєлкємїнїн баш начальнигине 
Карабаевка айылынын ишенимдїї адамдары Григорий Герасименко 
жана Степан Лобановдон

єтїнїч нааме

Биз жашап жаткан кыштак башынан баштап, ушул убакытка 
чейин Карабаевка деп аталат. бул ат мусулманча (жергиликтїї 
элдин тилинде – К.М.) аталгандыгы їчїн бизди катуу ызалантат. 
анын їстїнє биздин кыштакка жерин бошотуп берген кыргыздын 
айылы карабай болгондуктан, айыл анын атын алып калды. Мын-
дан сырткары Кара-Балтадагы чиркєєнїн каттоо дептеринде биздин 
айыл Алексеевский деп жазылуу. Ошол їчїн биздин айылдык коом 
кыштагыбыздын атын «Алексеевское» деп аталуусун каалайт ... 
5-май 1910-жыл». Кєп єтпєй Карабаевка айылы Алексеевское болуп 
єзгєртїїгє жогортодон макулдук келет. 

1913-жылы Романовдор династиясынын 300 жылдыгы Орусияда 
чоў салтанат менен белгиленген. Ал салтанатка кєлдїк Кыдыр аке 
баштаган кыргыз єкїлдєрї да катышып келген. Ушул салтанаттын 
алдында жана андан кийин Кыргызстандагы айрым айылдар Рома-
новка болуп аталышына жогортон уруксат алганга жетишет. Соку-
лук болушундагы «Таялы-Арык» деген айылдык коом да 1912-жылы 
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октябрь айында «Романовское» деп атын алмаштырууга жетишкен. 
Мындан сырткары бїгїнкї кїндє да белгилїї болгон Петровское 
(Москва району), Ново-Павловка (Сокулук району) деген аталыштар 
оторчулук доордо пайда болгон тарыхый мурастарга кирет.

Ошентип падыша жана анын їй-бїлє мїчєлєрїнїн ысымдарына 
арналып коюлган аталыштар оторчулук доордо кеўири тараган. 
Кыргыз эли андай аталыштардын жайылышына каршы чыга алган 
эмес. Антїїгє ал мезгилде акысы да, укугу да жок эле. Жергиликтїї 
эл менен кеўешїї оторчулук доорго жат кєрїнїш болгон.

Падыша министрлеринин, жергиликтїї генерал-
губернаторлордун, тєбєлдєрдїн ысымынан 

коюлган аталыштар

Оторчулук доордогу шаар-кыштактардын аталыштарын изилдєєгє 
алганда падышанын жакын жан-жєкєрлєрїнїн, жергиликтїї 
тєбєлдєрїнїн ысымдары менен да кєптєгєн айыл-кыштактар аталга-
нын тактадык. Тїркстан чєлкємїнє Орусия империясынын оторчулук 
саясатын тїптєєгє жана жайылтууга алгачкы генерал-губернатор 
же «жарым пааша» фон Кауфмандын «ишмердиги» єзгєчє орунда 
турат. Ал 1867-жылдын 14-июлунан 1882-жылдын 4-майына чейин 
Тїркстан чєлкємїнїн «жарым паашасы» болуп турган учурунда анын 
ысмы айрым кыштактарга ыйгарылып, Теўир-Тоонун бир бучкагында 
кауфман чокусу деген аталыш пайда болгон. ошондой эле кыргыз-
станда єскєн кооз гїлдєрдїн бирине да кауфман гїлї деген ат бери-
лип, ботаника илиминде тїбєлїк орун алды. Бул кооз гїлдї ал Ала-Тоо 
бооруна алыскы Орусиядан алып келип отургузган да эмес, болгону 
Тїркстанга келген саякатчылар фон Кауфманга жагыныш їчїн ый-
гарышкан. Жергиликтїї губернаторлорго жасакерленїї айрыкча 
Жети-Суу облусунда катуу єрчїгєн. Аталган облуста 1887–1899-жыл-
дары аскер губернатору болуп генерал-лейтенант Г.И. Иванов турган. 
Ушул мезгилде Пишпек уездинин келгиндери ага жагыныш їчїн 
анын ысмын єздєрї жашаган кыштакка ыйгаргысы келген, натый-
жада алардын мїдєєсїн Борбор бекитип берген. Анын ысымындагы 
Ивановка кыштагы бїгїнкї кїнгє чейин Бишкек–Токмок жолунан 
орун алып, аталышын сактап келет. 

Жети-Суу облусун Г.И. Ивановдон кийин Михаил Ефремович 
Ионов тєрє жетектеп калат. Ионов тєрє тууралуу Эл жазуучусу 
Т. Касымбековдун чыгармаларында кеўири баяндалып, окурман-
дарга тааныш ысым. Ал 1875-жылдан 1899-жылга чейин Фергана 
єрєєнїндє кызмат єтєгєн. Кокон кєтєрїлїшїн басууга, Алай жор-
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туулуна катышкан, айтылуу «Алай канышасы» Курманжан датка 
менен алгачкы жолугушкан, аны туткунга алып генерал Скобелевге 
алып келген аскер адамы. Ош уездинин алгачкы начальниги. Ал 
майордон генерал-лейтенантка, Жети-Суу облусунун губернато-
руна (1899–1907-ж.ж.) чейин жеткен. Ионов Жети-Суу облусуна 
губернатор болуп келгенден кєп єтпєй, ага жасакерленїї їчїн Вер-
ный уездинин Чилик, Карам айылынын тєбєлдєрї 1907-жылдын 
21-апрелинде єтїнїч менен кайрылышат. Єтїнїчтє Чилик айылын 
Ионовский деп, Карамды анын аялы Ольганын атынан Ольгинская 
деп алышканы айтылып, аны бекитип берїїнї суранышкан. Бирок 
генерал Ионов ага каршы чыгып: «Менин атым коюлгудай эмгек 
сиўире элекмин, качан мен кеткенде, менин ишим калыс бааланса, 
ошондо койсоўор болот», – деп макул болбой койгон. Ал учурда 
Ионовдой каршы чыккан падышалык тєбєлдєрдї кезиктирїї єтє 
сейрек кєрїнїш эле. ал губернаторлуктан кеткенден кийин пишпек 
уездинин арасан айылында жашаган келгин орустардын сунушу 
менен 1911-жылдын 28-январында бул айыл «ионовское» деп ал-
маштырылган. ошондой эле алайдагы жайлоолордун бирине  анын 
аялынын аты ыйгарылып, «ольгинская луг» деп аталып калган. 

Генерал  Ионовдон кийинки Жети-Суу облусуна губернатору Сам-
сонов, андан кийинки Фольбаумдун урматына Пишпек уездиндеги 
кыштактарга алардын ысымдары ыйгарылган. Пишпек, Пржеваль 
уездинин келгиндери облус губернаторлорунан башка айрым 
министрлердин аттарын да айыл-кыштактарына коюп алышкан. 
Реформачыл аталган Столыпин менен Согуш министри Сухомлинов-
скийдин (1911-ж. 22-февраль, Пржеваль уезди) ысымдары Ысык-
Кєл жээгиндеги айылдарга ыйгарылган. 

Ал эми Полот хан (Молдо Исхак) жетектеген Кокон кєтєрїлїшїн 
ырайымсыз жол менен басып, Фергана єрєєнїн Орусия империясына 
каратууда кыргындуу жїрїштєрдї уюштурган генерал Д. Скобелев-
дин ысмы Фергана облусунун борбору Жаўы-Маргалаў шаарына 
коюлган. Ал 1875-жылдын август айынан 1877-жылдын 9-февра-
лына чейин Фергана єрєєнїндє мыкаачылык, зомбулук жолу менен 
жергиликтїї элди баш ийдирип, башкарган Фергана облусунун 
алгачкы губернатору. Облустагы падышалык тєбєлдєр генерал Ско-
белевдин єлгєнїнїн 25 жылдыгынын урматына ага эстелик тургузуу 
жана Жаўы-Маргалаўды анын ысымына которуу єтїнїчї менен 
Ташкент, Санкт-Петербургга кайрылышкан. алардын бул єтїнїчї 
бат эле колдоо таап, 1907-жылдын 6-декабрында облус борбору 
Скобелевдин атынан коюлсун деген чечим кабыл алынган. Мында 
да Фергана облусунда жашаган кыргыз, єзбек, кыпчак, тажик жана 
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башка элдер четте калган. Чєлкємдєгї шаар-кыштактарга бир та-
раптуу ат коюуларды жаза берсек, учугу улана берчїдєй.

Чиркєєлєрдїн атынан коюлган айыл-кыштактар 

Оторчулук доордо Кыргызстандын аймагында жаўыдан пайда бол-
гон орус, украин кыштактарын трактирсиз (вино, самогон ичилїїчї 
жай), айылдын ортосунда курулган чиркєєлєрсїз элестетїї кыйын. 
Аларсыз бул кыштактар кєркїнє чыкчу эмес. Ошол эле учурда ай-
рым кыштактар андагы чиркєє аттары менен да аталып турган. Ал 
тууралуу айрым архивдик маалыматтарга кайрылсак.

Жети-Єгїз районунун борбору азыркыга чейин Покровка аталы-
шын алып жїрєт. Покровка мурда Сливкина деп аталчу. Сливкинага 
чейин ал жердин тарыхый аты Кызыл-Суу деп аталган. Анткени тоо 
тараптан агып тїшкєн суу кызыл тїстє болгондугуна байланыштуу 
кыргыздар ал жерге ушундай атты энчилешкен. Ал эми Сливкина 
деген алгачкы аталышы ал жерге биринчи кєчїп келген орус дыйка-
ны Трофим Сливкиндин атынан коюлган. 1893-жылдын 10-июлунда 
Сливкинанын атын єзгєртїї їчїн Ысык-Кєл уездинин башчысынын 
Жети-Суу облусунун аскер губернаторуна жазган єтїнїч каты бул 
кыштактын аталышына байланыштуу кызыктуу маалыматты ачык-
тап берет. Анда уезд башчысы:

«Каракол болушунун старшинасы (ыстарчыны – М.К) мага сливкин-
дик дыйкандардын єтїнїч катын алып келди. Ал єтїнїч ушул жылдын 
24-июнунда ошол айылдын жалпы жыйынында жазылган. Анда айыл-
дын жашоочулары Сливкина деген атты айылда Покровка Пресвятой 
Богородицанын наамына курулуп жаткан чиркєєнїн аты менен ал-
маштырып атоону каалашат. негизги себеби, Трофим Сливкин єзїнїн 
коомдогу абалын ашыкча пайдаланат экен. кийинки кездерде анын 
пейили бузулуп, адамдык сапаты да єтє начарлап кетиптир. Эч кандай 
сый-урматка да ээ эмес экен. жашап жаткан айылыбыз мындай начар 
адамдын ысмы менен аталышын каалабайбыз, ошол їчїн Сливкинаны 
покровский деп алмаштырып берсеўиз, ал эў туура болоор эле,  – деп 
жазылыптыр. Ошол себептен улуу урматтуу тєрєм, бул єтїнїчтїн ишке 
ашышына кємєктєшсєўїз», – деп облус губернаторуна кайрылат. Бул 
єтїнїч 1893-жылы 28-августта Талаа генерал-губернатору тарабынан 
канааттандырылып, Сливкина айылы Покровка деген аталышты алат. 
(Казак Республикасынын БМАсы, 44-фонд, 31682-иш дептери, 5-бет.) 
Алма-Ата шаарында сакталып турган бул архивдик маалымат ашыкча 
чечмелєєнї талап кылбасы анык.
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Ушундай эле мазмундагы єтїнїч кат 1894-жылы 11-февралда 
Пишпек уездинин башчысы Талызин тарабынан Жети-Суу об-
лусунун аскер губернаторуна жолдонгон. Анда: «Пишпек уездинин 
кыштактарында жашаган дыйкандар єздєрї жашаган айылдарды 
орусча аталыштар менен каалашарын билдиришти. Мыйзамда тыюу 
салынгандыгына карабастан, алардын каалоолорун ишке ашырыш 
їчїн, бул маселени айылдык жыйында талкуулап, анын чечимин 
жазуу тїрїндє бергиле деп кеўеш бердим. алар берген кеўешимди 
эске алышып, кичи Токмоктук дыйкандар кыштакты «покровский» 
деп аталышын єтїнїп кайрылышты. Эмне себептен алмаштыруу 
керектигин алар: бизде чоў Токмок, кичи Токмок деген эки Ток-
мок бар. биз эки Токмокту бири-бирине алмаштырып алып кый-
налып жатабыз. ошондуктан кичи Токмок покровский аталса деп 
тїшїндїрїшєт. Кичи токмоктуктар менен бирге эле Пишпек уезди-
нин Сокулук кыштагында жашаган дыйкандар да Сокулукту «Ново-
троицкий» аталса деп єтїнїшєт. Алар аталыштын єзгєртїлїшїнїн 
себеби катары буларды айтышат: «Бир дагы дыйкан єз кыштагынын 
атын туура айталышпай кыйналып жатышат. Сокулукту – Сахулук, 
Сахалук деп аташып, эч кимиси Сокулук деп айта алышпайт», – деп 
жазышат (Каз. Респ. БМАсы, 44-фонд, 472-иш дептери, 1-бет). Ушул 
єтїнїчтїн негизинде 1894-жылдын 10-мартында «Кичи Токмок – 
Покровский болуп, Сокулук-Новотроицк болуп аталсын» деген Талаа 
губернаторунун чечими чыгат. Экєє теў христиан чиркєєсїнїн ат-
тары. Ошондой эле бул жерде орус дыйкандарына кеўешти уезддин 
башчысы єзї бергендигин да жашырбай ачык жазган. 

Тїп кыштагынын аты да 1907-жылы Преображенский делип 
чиркєєнїн аты менен аталган. Преображенскийдеги славян калкы жер-
дин атын гана алмаштырбай, кєлдїн жээгиндеги жыш єскєн чычырка-
нактарды четинен кыйып, єрттєп жок кыла баштаган. Жергиликтїї 
кыргыздар касиеттїї кєл жээгинин кунарын кетирип жаткан мындай 
бейадепсиздикти айыптап жогору жакка кайрылышкан. Ал эми бул 
жердеги келгиндер чычырканак дыйканчылык талааларына жолтоо 
болуп жатат деген шылтоолорду айтып кутулушкан. Мындай арыздар 
кошуна Ой-Тал айылында жашаган кыргыздардан да тїшкєнїн архив-
дик документтер ырастайт. Демек, Ысык-Кєлдїн экологиялык абалына 
кыргыздар ошол мезгилде эле тынчсызданып, келгиндердин жосунсуз 
аракетине каршы чыкканын кєрїїгє болот. (Єзб. Респ. БМАсы, 1-фонд, 
18-опись, 96-иш дептери, 36-бет.)  

1899-жылы 18-ноябрда Пишпек уездинин Кара-Булак айы-
лындагы келгиндер (бул жерге алгачкы 10 їй-бїлє 1868-жылы 
жайгаштырылган – К.М.) єздєрї жашаган айыл атын єзгєртїїгє 
байланыштуу № 10 бирговорун тїзїшкєн. Бул бирговордун маўызы 
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мындай: «1899-жылдын 18-ноябрында биз тємєндє кол коюп жат-
кан кара-булак айылынын дыйкандары биздин айыл старчыны 
назаров катышкан айылдык жыйында жалпы добуш берїїбїз ме-
нен айылыбызды «Михайловский» кылып єзгєртїї сунушу менен 
жогору жакка кайрылууну чечтик. биринчиден, биз айылыбыздын 
кара-булак деп жергиликтїї элдин тилинде аталышын каалабай-
быз жана экинчиден, биз майрамдап жаткан архангел Михаилдин 
урматына айылыбыз «Михайловский» болсун деген чечимге келип, 
ушул єтїнїчкє дыйкандар Тимофей калентьев, осип Тимофеев, 
алексей позмогов, иван Сидельников жана башкалар колубузду 
коёбуз. 23-ноябрь 1899-жыл». Ушул єтїнїч 1900-жылдын 14-мар-
тында Тїркстан чєлкємїнїн генерал-губернатору тарабынан канаат-
тандырылып, Кара-Булак айылы Михайловский болуп аталып калат 
(Єзб.Респ. БМАсы, 1-фонд, 17-опись, 141-иш дептери, 2–3-беттер). 
Кєп єтпєй 1907-жылы Пишпек уездинде жаўы негизделген Вознесен-
ский (670 келгин), Архангельский (678 жашоочу), Новопокровский 
(1616 киши) кыштактары Христиан динине байланышкан аталышка 
ээ болгон (Туркестанская ведомость, 1909, 4-январь, № 3).

ХIX кылымдын аягында орус-украин дыйкандары Фергана об-
лусуна да кєчїп келишип, сугат жерлерди ээлешип, бир нече кыш-
такты негиздешкен. Тактап айтканда, 1901-жылга чейин 7 орус 
кыштагы болсо, алардын бешєє христиан динине байланышкан 
аталыштар эле.  

1. Покровское – Ош уездинде 1893-жылы 192 їйдєн турган алгач-
кы орус кыштагы чиркєєнїн атына коюлган. 

2. Николаевское – Анжыян уездинде 1897-жылы тїптєлгєн (50 їй).
3. Русское село (эски аты Миў-Тєбє, Анжыян кєтєрїлїшїнїн 

жетекчиси, ийикчи Мадали эшендин айылы жер менен жексен 
кылынып, ордуна орус кыштагы негизделген. Скобелев уезди, 1898-
жылы негизделген (210 їй).

4. Успенское – Наманган уездинде, 1898-ж. (76 їй).
5. Благовещенское – Анжыян уезди, 1899-ж. (100 їй).
6. Спасское – Анжыян уезди, 1901-ж. 40 їй).
7. Рождественское – Ош уезди, 1901-ж. (70 їй).
Оторчулук доордо негизделген (азыркы Сузак, Єзгєн райондо-

рунда) бул кыштактардын аталыштары азыркыга чейин айтылып 
келїїдє. Ал учурда кыштактардын атын коюуда же алмаштырууда 
жергиликтїї элдин пикири эске алынган эмес. Башаламан атала 
берген. Алсак, Покровка аттуу кыштактан эле Кыргызстанда бир 
нечеси болгон. Ал эми падышанын жана анын їй-бїлє мїчєлєрїнїн 
ысымдары менен бирдей аталган айыл-кыштактардын саны андан 
да кєп болгон.
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Алгач кєчїп келген орус дыйкандарынын, алардын бала-
чакасынын ысымдары менен аталган айыл-кыштактар

Жогоруда архивдик маалыматта баяндалган Трофим Сливкин сы-
яктуу алгач кєчїп келген келгиндердин, алардын бала-чакаларынын 
ысымдары менен аталган айыл-кыштактар да Кыргызстанда ондоп 
саналган. Алар єз аттарын коюуда жогору жактын уруксатын да 
сураган эмес. Жергиликтїї калк, атїгїл айылдаштары менен да 
кеўешкен эмес. Жєн гана коюп алышчу. Ошол кезде Ысык-Кєлдїн 
жээгинен кыргыздарды сїрїп чыгарып, жаўыдан пайда болгон 
Семеновское (Он жети Карагай Ысык-Кєл району) – Семеновдун, 
Григориевка – Григориевдин, Валериановское (Боз-Учук) – Вале-
риановдун, Лизогубовка – Лизогубов, Соколовка (Ак-Суу району) 
– Соколовдун, Богатыровка (Жети-Єгїз району) – Богатыровдун, 
Липинка (Жети-Єгїз району) – Липанын, Парфеново – Парфеновдун, 
Баженовка – Баженовдун атынан коюлган кыштактар ал жердин 
тургундарынын атынан коюлган. Алар ошол айылдын эле дыйкан-
дары же кулактары болгон. 1916-жылы боштондук кїрєшкє чык-
кан элди жазалагандардын башында тургандар эле. «ысык-кєлдїн 
тегерегинде жергиликтїї эл жашабасын, айылы болбосун, башка 
жакка кєчїрїлсїн, кєчїп келген эл гана жашасын» деген талапты 
коюп, 1916-жылы октябрь айында анын аткарылышын бышыктаган 
чечимдин кабыл алынышына шыкак бергендер болчу. 1916-жыл-
дын 16-октябрында Тїркстан чєлкємїнїн тєбєлдєрїнїн атайын 
кеўешмесинде козголоў чыгарган кыргыздарды кєчїргєндєн кийин 
бошогон жерлерге жалаў орус калкынан турган пржевальск уездин 
тїзїї боюнча чечим кабыл алынган. (Каз. Респ. БМАсы, 44-фонд, 
Єзб. Респ. БМАсы, 1-фонд, 27-опись, 246- иш кагазы.) Алма-Ата 
шаарындагы архивден табылган маалыматка ылайык, Пржеваль 
уездиндеги (азыркы Жети-Єгїз районундагы – К.М.) Липинка де-
ген кыштак, ошол айылда жашаган кулактын Липа деген кызынын 
атынан коюлган. Кєрсє, ал кулактын кызы кыштакты аралап аккан 
тоо суусуна агып єлїп, кыштак анын атынан Липинка деп аталып 
калганы айтылат. Кыргызстанга алгач кєчїп келген орус-украин 
дыйкандарынын ысымдары менен аталган айыл-кыштактар Чїй 
єрєєнїндє да кєп кездешкен. Оторчулук доордо Чїйдє пайда болгон 
Ильинское, Орловка, Быстровка, Гавриловка, Воронцовка сыяктуу 
аталыштагы кыштактар ошол катаал учурдун жандуу эстелиги. 
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Борбордон келген тєбєлдєрдїн, 
саякатчылардын ысымдарынын ыйгарылышы

Оторчулук учурунда Теўир-Тоо тереўине кээде текшерїїгє, же 
эс алууга, айрым учурда тыўчылык жагдайында алыскы борбор-
дон жогорку мартабалуу коноктор келип-кетип турушкан. Алар 
кєпчїлїк убактарда орус кыштактарына токтошуп, сый кєрїшїп, 
катар-катар жайгашкан жаўы конуштарга курсант болуп кайтышчу. 
Кокусунан келген андай конокторго жагыныш їчїн ал кыштактын 
башчылары демилге кєтєрїшїп, элин кєндїрїшїп, келген коноктун 
ысмы менен айылын атоого ашыгышкан. Андайлардын катарына 
Пржеваль уездинин Жергес айылынын айрым тургундарынын ара-
кетин атоого болот. Анткени алар айылында мейман болгон сенатор, 
граф Палендин ысмын Жергес айылына ыйгарууну єтїнїп, 1908-
жылы 14-сентябрда жогорку бийлик єкїлдєрїнє кайрылышкан. Ал 
єтїнїчтє:  «биз тємєндє кол коюп жаткан жергес айылынын 60 їй 
ээлеринин їчтєн экиси, тактап айтканда, 43 адам айыл старостасы 
Дмитрий зубковдун катышуусу менен чогулуп, анын (старостанын 
– к.М.) жергес айылына граф палендин 1908-жылы 8-августунда 
келишинин урматына анын атын айылга ыйгаруу жєнїндє сунушун 
уктук жана биз бир добуштан мартабалуу сенатор, граф палендин 
келип кеткен айылын эстелик катары жергес дебестен, граф пален 
айылы деп атоого чечим кабыл алдык». (Єзб. Респ. БМАсы, 1-фонд, 
13-опись, 756-иш дептери, 2-бет.)

1909-жылы 25-майда граф Пален да Жергес айылынын айрым 
тургундарынын єтїнїчїнє каршы эместигин билдирген (756-иш 
дептери, 5-бет). Архивдик маалыматтар тастыктагандай айылына 
бир келип кеткен падышалык тєбєлдїн ысмын єз айылына ыйгарып 
алуу кошоматтыктын жеткен чеги эмей эмне? Экинчи жактан граф 
Пален алардын аракетинин ишке ашуусуна єзї да тїрткї болгонун 
анын жообу далилдеп турат. Жети-Суу облусунда текшерїїчїлїк 
ишин жїргїзгєн Сенатор граф Палендин ишин, ал чогулткан мате-
риалдардын тарых илими їчїн бїгїнкї кїндєгї маанисин танууга 
болбойт. Бирок ошол эле учурда анын ревизордук иши Гоголдун 
каарманын эске салат.

Оторчулук доордо Кырызстанга саякаттап келген коноктун атына 
коюлган дагы бир шаар болгон. Ал азыркы Каракол, мурдагы Прже-
валь шаары. Караколдун Пржеваль аталып калышы жогорудагыга 
їндєшїп кетет. Ал Борбордук Азияга саякаттаганда Ысык-Кєл ар-
кылуу єткєнї, Караколго токтогону тарыхтан маалым. Кєрїнїктїї 
орус саякатчысы ошол сапарларынын биринде жугуштуу ооруга 
чалдыгып, Каракол шаарында каза болуп, сєєгї Ысык-Кєлдїн 
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жээгине коюлганы да чын. Ал єзї ооруп жатып, сєєгїн Караколго 
коюлушун керээз кылып кеткен. Бирок єз атынан Каракол шаарын 
атоону єтїнгєн эмес. 1899-жылы 7-мартта каракол шаарындагы 
орус калкынын єтїнїчїнєн улам шаар анын ысмы менен алмашып, 
100 жылдан ашуун саякатчынын аты менен аталып келди. анын 
эмгеги каракол шаарына сиўгени тууралуу маалыматтарды анын 
кїндєлїгїнєн да, тарыхый булактардан да таппадык. Ал оторчулук 
саясатты жактоочулардын кєрїнїктїї єкїлї катары белгилїї. Ал 
эми Каракол шаарына токтоп єткєнїнїн себеби, ага алыскы жолго 
чыгуу їчїн жакшы тєєлєр, аттар, азык-тїлїк керек болгон. Аларды 
ар кандай жолдор менен жергиликтїї элден жыйнатып, колунда 
жоктордун минип жїргєн аттарына чейин тарттырып алганы тарых-
та дайын. Жергиликтїї элди теўине албай, басынта сїрєттєгєнїн 
эмгектеринен кезиктирїїгє болот. єз убагында унаа аттардын даяр-
далбай калганына дооматын артып, шабдан баатырды жазалоо су-
нушу менен жогору жакка кат жолдогон. анын арызы жергиликтїї 
тєбєлдєр тарабынан териштирилип, 1888-жылы февраль айында 
пишпек уездинин 36 жергиликтїї тургуну тїшїнїк жазууга аргасыз 
болгону, алардын жазаланганы тууралуу маалымат алма-ата шаа-
рындагы архивде сакталуу (Каз.Респ. БМАсы, 44-фонд, 35769-иш 
дептери, 12–34-беттер). Мына ушундай саякатчынын ысмы Каракол 
шаарына берилген. Анын ким экендигин шаарга жакын айылдарда 
жашаган кыргыздар билишкен эмес. Бул тууралуу Жети-Суу об-
лусунда чыгуучу «Семиреченские областные ведомости» гезитине 
борбордон келген бир текшерїїчї: «пржеваль шаарынан, шаарга 
жакын жайгашкан кыргыз айылынын жаўы шайланган болушунан: 
«шаардын аты кимдин атын алып жїрєт, пржеваль деген ким?» – 
деп сурап калдым. болуш кебелбестен: «Мен жаўы эле болуш бол-
дум таксыр, аларды їйрєнїїгє жетише элекмин» – деп жооп берди. 
азыр жер-суу аталыштары ушунчалык кєп алмашкандыгынан 
баш айланат», – деп жазган. Бул бир чети кїлкїлїї, бир чети ачуу 
чындыкты ачык жазган маалымат ошол кездеги абалды айгинелеп 
турат. Тїшїндїрмєнїн да кереги жок. 

Орусиядагы айыл, шаар, губерниялардын 
аталышын ыйгаруу 

Оторчулук заманда кыргыз жергесине жер которушкан келгин-
дер єз кыштактарын тарыхый мекениндеги аталыштар менен да 
атап алышкан. Андыктан Ала-Тоо аймагында Орусиянын губер-
нияларынын, шаарларынын, империяга таандык жалпы аталыштар 
кєбєйгєн. Айрым учурда Чїй, Ысык-Кєл єрєєнїнє жаўы Орусияны 
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курабыз деген максатта Новороссийский сыяктуу аталыштарды 
єздєрї орун-очок алып жайгашкан кыштакка ыйгарышкан. 1912-
жылы кїзїндє Чоў-Кеминдеги айылдардын бирине Новороссийский 
деген атты ыроолошкон. Ушул эле жылдары Пишпек уездиндеги 
дагы бир айыл Молдовановка аталса, башка бир кыштактар Петро-
павловка, Полтавка, Пржеваль уездинде Курск деп аталып калган. 
Оторчулук доордогу мындай аталыштар ошол уезддин башчысынын 
кеўешинен улам, же анда жашаган бир ууч тургундардын аракетине 
жараша єзгєрїп турганын архивдик маалыматтар ырастайт. 

Кыргыз тилинин тоскоолдугунан 
улам которулган аталыштар

Ушундай себептен улам айыл-кыштактын аталыштары алмаш-
тырылганын да архивдик маалыматтар бышыктайт. Кыргызстанда 
келгиндердин алгачкы айылдары 1868-жылы пайда болгон. Алардын 
бири Пишпек (ал кезде Токмок уезди – К.М.) уездиндеги Ак-Суу 
айылы. Жаўы кєчїп келип, орун-очок алып жашай баштаганда 
жергиликтїї элден айбыгышып, айылдын атын орусчалатканга ба-
тына алышкан эмес. Оторчулуктун оту тутанып, кїчїнє кире башта-
ганда бул айылдын аты Беловодский болуп которулуп калган. Пиш-
пек уездиндеги (азыркы Ысык-Ата районундагы – К.М.) Кызыл-Суу 
айылы 1913-жылга чейин эле Краснореченское болуп которулган. 
Пишпек уездиндеги Жылуу-Булак (Аламїдїн районундагы – К.М.) 
оторчулуктун ооматы жїрє баштаган жылдары Теплоключенка 
болуп, айыл тургундарынын єтїнїчї менен кыргызчадан орусчага 
которулуп калган. Пржеваль уездиндеги Кара-Ой айылы Долинка, 
Кочкор кыштагы Кочкорка болуп алмаштырылган. Пржеваль уез-
диндеги бир айылдын аты ал жерде чычырканактын кєптїгїнєн улам 
кыргыздар Чычырканактуу деп атап келишсе, орустар аны алгач 
Облепиховкага алмаштырса, ал дагы жакпай, 1874-жылы сентябрь 
айында бул айылга Тїркстан чєлкємїнїн генерал-губернатору кел-
генде айыл тургундары «Теплоключенское» деп аталышын єтїнїп 
кайрылышкан. Ал єтїнїч кєп єтпєй оў чечилип, бїгїнкї кїнгє 
чейин Теплоключенка  (Ак-Суу району) деп аталып келїїдє (Єзб.
Респ. БМАсы, 1-фонд, 27-опись, 868-иш дептери, 2-бет). 

Айрым айылдарды кєчїп келген келгиндер тилибиз келбейт 
деген шылтоо менен кыргызчадан орусча аталышка алмаштырып 
алып турушкан. Сокулукту Новотроицкий деп єзгєртїї учурунда 
айыл тургундары ачык эле: «...бир дагы дыйкан єз кыштагынын 
атын туура айта алышпай кыйналып атышат. Сокулукту – Сахулук, 
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Сахалук деп аташып, эч кимиси Сокулук деп айта алышпайт» деп 
єтїнїчтєрїндє жазып жатышпайбы (Каз. Респ. БМАсы, 44-фонд, 
472-иш дептери, 1-бет). Мына ушундай себептен улам Пишпек уез-
динде бир айыл Лебединовка аталып калган. Айылдын тарыхый аты 
Аламїдїн болчу. Аны алмаштыруунун негизги себебин 1893-жылы 
17-ноябрда Пишпек уездинин башчысы Жети-Суу облусунун губер-
наторуна жолдогон кайрылуусунда мындайча тїшїндїрєт:

«аламїдїн айылында, биринчиден, бир єўчєй орус калкы 
жашайт, а орус тили бай тил, кыргыз аталышын орус аталышка 
айырбаштоого кудурети жетет. Экинчиден, «аламїдїн» деген 
сєздї айтууга орус дыйкандары кыйналып жатат. алар тили кел-
бегендиктен єз ара аны лебединовка деп атап алышты. ошол їчїн 
аламїдїндї лебединовка деп єзгєртїїгє кємєктєшсєўїз». Мына 
ушул єтїнїч кат жазылгандан туура бир ай єткєндєн кийин Талаа 
губернатору аны канааттандырып, Аламїдїндї Лебединовка болсун 
деген чечимин чыгарып берген (Каз.Респ. БМасы, 44-фонд, 436-иш 
дептери, 1–3-беттер). Айрым учурда жер-суу аталыштарын туура 
айтууну їйрєнїштї намыс кєрїшїп, кыргызчанын алгачкы маани-
син бузуп, Ысык-Кєлдї – Иссык-Куль, Жыргалаўды – Джергалан, 
Жети-Єгїздї – Джети-Огуз, Єзгєндї – Озгонд же Узгенд, Боомду 
– Баум жана башка ушул сыяктуу туура эмес айтып, жазып келїї 
ошол оторчулук доордо башталган. Пишпек уезди, анын борбору 
Пишпек шаары да келгиндер тарабынан туура эмес жазылып кел-
генин ошол кездеги белгилїї чыгыштаануучу Пантусов да мойнуна 
алып, 1876-жылы 8-июлда «Туркестанские ведомости» гезитине: 
пишпек жайгашкан жерде мындан 100 жыл мурда бишкек аттуу 
кандайдыр бир кыргыз баатырынын сєєгї коюлган экен. ошондон 
улам анын атынан шаар аталып, кийин «пишкек» деп бузулуп 
айтылып калган. кыргыздын сєєгї дєўсєєгє коюлуп, кийинчерээк 
кокондуктар кїмбєздї жер менен тегиздеп салышып, ал жерге чеп 
курдуруптур», – деп жазып калтырган. Демек, бишкек баатырдын 
атын алып жїргєн шаар да кєп жыл бою келгиндер тарабынан 
пишпек болуп, туура эмес жазылып келген. 

Жыйынтыктап айтканда, жарым кылымдан ашуун убакыт-
ка созулган оторчулук саясаттын оорчулугу жер-суу, шаар-
кыштактардын тарыхый аталышына да тийип, алар алмашылып, 
натыйжада Кыргызстан Орусиядан анча деле айырмаланбай калган. 
Тарыхый аталыштарды алмаштыруу менен кыргыз элинин тарыхый 
эстутумуна оор сокку урулган. Оторчулук доордо кыргыз эли єз Ме-
кенинде єгєйлєнїп, жери бєтєн болуп, тарыхтын катаал сыноосун 
баштарынан кечирген. Бул, тарыхтын эў оор сабагы.
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«Арча – 2013» конкурсуна

АзЫК-ЧОМОй

ТарТип

(Сатиралык аўгеме)

кайдасыўар касиеттїї карылар?
калк ичинде калбай барат саныўар.
кыргыз элге тїркїк болгон бир макал:
«карысы бар элдин тоодой багы бар».

Тїгєнїїдє эл ичинде саныўар.
Тїтєп кїйбєй, єчїп барат шамыўар,
Тїмєн кыргыз жол карайлы.оўолчу.
Тїптїї элбиз.бакай болчу табылаар.  

Автор

Жаз айларынын бири эле. Жуманын кайсы кїндєрї экени эсимде 
жок. Бакиевдердин арааны ачылган заманы жїрїп, элдин эмнеден 
болсун тартыштыгы кїч алып бараткан жон жукарган учур эле.

Сааттай болуп айылдын эў эле чекесинде жашаган, эмне иш болсо 
колунан келген, жєндємдїї классташымдыкына бастырып барып 
калбайымбы. Ошол кїндєгї бирєєнїн болгондо да тааныбаган бир 
адамдын алдында унутулгус уятка кабылганымды ойлосом, азыр да 
бетим чымырап єзїмдєн єзїм уялып, эмнеге элди туурадым же бир 
айрым адамдардай тамаксоо болсомчу деген ойлор келип, єзїмчє 
кыжаалат боло берем. «Атка учкашканда эле кєчїгїў кыйшык 
болчу» деген макал да туура айтылса керек. Їйдєн ал классташка 
бїгїн барсамбы же барбай эле койсомбу? деген ыргылжыў тартып 
аттанганымда бир балекет бар болчу. Иш менен бир жакка бара 
турган болсом, шар жєнєп кетпесем эле бир ыўгайсыз абалда кала 
берем же ал ишим ишке ашпай калмайын єзїм деле жакшы билем.
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Атты токунуп, чоў атамдан калган, чоў кулпуну сынган ачкычы 
менен жембаштыкка салып, ойлонгон тарабыма оолугуп жєнєп кал-
дым.Мурда да бир ирет ачкычы сынып калганынан ушул класста-
шым Алмаз заматта жасай салып колума карматып, майлашканбыз. 
Элїїгє эчак чыксак да кээде кездеше калганда «ачуу суудан» жута 
коймоюбуз кала элек. Їйдєн чыгып бери бастырып, жол боюндагы 
дїкєндєн «бирди» да салып алгам. Мен оолугуп, ойлонуп бастыр-
ганча тїш да болуп кетиптир. Келсем классташым устаканасында 
бирдеме єгєєлєп жаткан экен. Адаттагыдай тегерегинде айланта 
жарак-жабдыктары їстєлдєрдїн  їстїндє жайнап, баары Алмазды 
качан алат дегенсишип жай-жайында катарда жатышат. Салам ай-
тып кирип барсам, мени кєрє сала саламыма алик албай: 

– Ырас келбедиўби. Тигил айылдан дагы бир сага окшогон теўтуш, 
ат такалаган балкам менен темир кескичимди алды эле, жеткирип 
берем деген убадасына турбады. Экєєбїз эрмектешип барып келели, 
– деди. Баягы койнумдагы «жазыксыз ачуу сууну» устакананын 
бурчуна ката салып, учкашып жєнєп калдык, ойдо эч нерсе жок.

– Ой, эмнеге ойлонуп калдыў? Ушул кыйкырса їнїў жете турган 
жерге бир кїнї жол жїрмєк белек, бат эле барып келебиз. Анан сенин 
ачкычыўды да бїтїрєбїз, – деп колумдагы кармап турган чоў кара 
кулпуну ары алып койгон.Чыны менен эки айыл бири-бирин анча 
алыс эмес аралыктан кєрїп турат. Ал эмес эки айылдын бири-бирин 
тааныбагандар жокко эсе. Учкашкан экєєбїз баштаган сєзїбїздїн 
аягына чыкканча, бара турган їйїбїздїн эшигинин алдына келип 
токтодук. Бизди кїтїп тургансып Мамырбай бурчтан чыга калбаспы. 

– Оо, Алмаз досум, деги сенин пейилиў ак! Опей кокуй, Райкан кур-
даш, сен кайдан!? Ємїрї їйгє келе элек элеў. Сенин да пейилиў ак экен. 
Эмнеси болсо да экєєўєрдїн теў пейилиўер ак эле эмес, баткак экен! Кел 
тїшє калгыла деп бакылдап, атты тизгинден алып, учкашып турган 
мени колтуктап тїшїрїп жаагы басылбады. Оозунан тиги «жазыксыз-
дын» жыты буркурайт. – Алмаз дос, эмнеге келгениўди билип турам. 
Сєгїп да жатсаў керек ээ, – деп ырсайды кєўїлї жайдары. Ал айтпаса 
да, їйїндє бир жакшылыктын болуп жатканынан белги берип кермеде 
бир нече майлык жайылып, огородду тоскон зым короонун тїбїндє їч 
ит сєєк кемирип жатат ыракаттанып, келген-кеткен кишилер менен 
иши жок. Эмнеси болсо да чакырылган эл аяктап калса керек. Атты 
єзї барып байлап келген Мамырбай: 

– Ырас келдиўер ой! Бїгїн баягы улуу уулумдун їчїнчї баласы-
нын тїлєєсїн берип жаттык эле. Эл да аяктап калды. Киргиле достор. 
Киргиле! – деп ачык турган эшикке колун жая берди. 

Оозгу жана дагы бир їйдєн єтїп барып тєркї кенен їйгє кир-
дик єзїнїн коштоосу менен. Їйдїн тєрїндє апаппак болгон жоон 
муруту жаактан бери жапкан ак сакалчан, ак топучан арыктыгы 
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єз келбетине жарашкан кары адам отурган экен. Биздин айткан 
саламыбызга кырааты менен алик алып, оў колун тєшїнє басып, 
илбериўки бир аз ийилген болду. Мен чоў молдо болсо керек билими 
бар, – деп ойлодум ичимден. Болбосо биздин райондон же бул биз-
дин тегеректеги коўшу айылдардан минтип изаат менен оў колун 
бооруна алып аликти маўыздуу кабылдаган адамды элїї жаштан 
єткєнї кєрє элекмин. Отурган келбетине, кийген кийимине, алик 
алган єзгєчєлїгїнє карап маданияттуу сылык адам болсо керек де-
ген сыпаттама кєз караш менен дагы бир ирет карап койдум. Єзїнє 
жарашыктуу таза, тыкан кийген кийими кєз алдыма элестеп бул 
кишинин кемпири жаш, эгер кемпири жок же кары болсо, келини 
жакшы аялзаты болсо керек деди дагы бир оюм. Аўгыча бакылдаган 
Мамырбай биздин арабызга єз айылдаштарынан дагы тєрт эркекти 
ээрчитип кирип жайгаштырды да: 

– Азыр чай ичип отуруп туруўуздар. Анан чайдан чыгып этке 
кирип, жаман небереге каалооўорду айтып, бата берип койгула! 
– деп чыгып кетти. Ал чыгаары менен шыпылдаган арык жигит 
«шаймандары» менен кирип келип бир стакандан кєтєртїп кетти. 
Тасмал їстї толтура. Колдон келишинче жасалгаланган. Кыясы, 
стол їстїндєгї кымбат баалуу таттуунун тїрлєрїн уул-келини ша-
ардан ала келишсе керек.

Биздин элде адегенде чай берилип, берки «жазыксыздан» экиден 
кєтєртмєй. Анан бештен же алты-жетиден адамды бир табак кылып 
эт тартмай. Этте айрым їйдє экиден, жакшы жакындары болсо тєрт-
бештен кєтєртмєй. Эркектерге мындай жакшылыктарда ылдам-
ылдам эле кайталатып алдырып турганы жакшы эмеспи.

Биз да бир-эки чыныдан чай ичип бїтїп калганда Мамырбай 
баягы «шайманы» бар баланы ээрчитип кайра кирди, алдыбыздагы 
стакандарды толтуртту да: 

– Бул киши болсо менин єзїмдїн менчик кайнатам. Колуна ємїрї 
стакан кармап кєрбєптїр. Ичпеген кишини кыйнамай жок. Кечээ 
жээнинин тїлєєсїнє келишкен, – деп жатканда Мамырбайды эшик-
ке чакыртып кетишти. Менчик кайнатаў болсо жакшы, чыкыйган 
кайнатаў бар экен дедим ичимден. Алдыда ошол адамдан кызыкты 
кєрєрїбїздї мен кургур билбей. Мамырбайдын келип, алдыдагы ста-
кандарды жакшы каалоо менен бошоттурушун кїтїп жымжыртпыз.

Бир маалда биздин маўдайыбызда отурган ушул айылдыктардын 
бири тарелкадагы конфеттен тєрт-бешти алып чєнтєккє салды. 
Мындай кєрїнїштї берки їчєє да кайталашты. Менден жогору 
отурган Алмаз да тєрт-беш конфет алып чєнтєккє салды. Баягы бет 
маўдайдагылар мурунку кыймылдарын дагы кайталашты. Мындай 
жерден андайга кєнїгїї жасап кєрбєгєн мен да экини алып чєнтєккє 
салдым. Биринчи атакага єткєндєр дагы алышты. Башка чєнтєккє 
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салышты. Алар менен мелдешке чыккансып Алмаз да аларды туурап 
жатат. Алмаз уттуруп жибербесин дегенсип, экинчи ирет табакка 
кол сунуп тєрт-бешти алып мен да чєнтєккє кымырдым. Тигилердин 
алдыларындагы табактар бош калды. Тигилерден кемминби дедиби, 
Алмаз да эки табакты бошотуп салды. Мени да кудай уруп: «Алсам-
бы?» – деп алкым бузулуп колум кыбырай баштаган. Ушул маалда. 

– Уятыўар барбы!? – деген єктєм їн чыкты. Отургандар тїшїнбєй 
адеп бири-бирибизди карадык. Кєздєр чакчайды. – Бу силер, бирдеме 
кєргєн адамсыўарбы? – деди буулуккан жек кєрїї їн менен. Эмне 
кылып жибердик дегендей кайра дагы бири-бирибизди карадык. 
Бирок мен тїшїндїм, тарелкага кол салган алаканым эмнегедир 
нымшып чыкты. Анан чекем нымдалышып, беттерим местный нар-
коз алгандай тултуюп кеткенсиди.

Алдагы чєнтєгїўєргє салганды, кайра тарелкаларга салгыла! Си-
лерден кийин да бул їйдєн эл бирдеме ооз тиеби? Эмне болгон элсиўер! 
Сєз ушундай таасирдїї чыкты. Мага анын сєзї жылмакай, бирок сєз 
менен кошо бетиме быдыр-быдыр бирдеме жабышып калгандай туюл-
ду. – Жалаў силерге окшогондордун айынан мамлекет байыбай, жалпы 
кыргыз эли жарыбай, итке минген турмуштан кутула албай жатат да-
лай жылдардан бери! Жогору жактагы бийликтегилер, акимиў, айыл 
єкмєтїў, жада калса мектептин деректирине чейин жеп, тоюнбаган-
дардын кесепетинен карапайым калк, силер мантыкпай отурасыўар! 
Силер эмне, тїлєєнїн табагын бошоткону, алар элдин мїлкїн, бай-
лыгын талаганы бийликке келишти беле? Акырын, сыйыўар менен 
чєнтєгїўєрдєгїнї табактарга салып койгула. Мен эчтеке кєргєн жок-
мун. Силер эч нерсе уккан жоксуўар дебеспи акырында жумшарып.

Мына ошондо тултуйбаган бетиўди, чымырабаган денеўди, ным-
шыбаган жериўди таап ал.

Ошентип, чєнтєккє салынган конфеттер кайрадан тарелкаларга 
салынып, жымжырттыктын їстїнє їй ичин жымжырттык ээледи. 
Менин кєчїгїм єзїнєн єзї жерден кєтєрїлїп. «Оомийин!» деген 
сєзї жок эки колум тултуйган бетиме шашылыш тартылып, тура 
жєнєдїм. Эшик кайдасыў? – деп ит куугандай їйдєн атып чыктым. 
Менин артыман Алмаз, анын артынан тигил тєртєє бирин бири аб-
гондоп чыгышты.

Андан бери канча жылдар єтсє да, жакшылык-жамандыкка 
барганда жасалгаланган тасмалдарды кєрсєм, сєз жок, баягы киши 
кєзїмє элестеп, сєздєрї кулагыма угула берет.

Чын эле, артындагы элди, урпактарынын келечегин ойлобогон та-
бак, казына бошоткон єзїмчїл, жегич элбизби? Бул суроону ар качан 
эске тїшкєндє бере берем. Бирок али так жообун єзїмдєн ала элекмин.

Мына, сага, тарбия жана тартип!
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Балдарга базарлык

Узун, узун уз келет,
Узун бойлуу кыз келет.
Кысабасы калкылдап
Бїткєн бою жаркылдап.

(агын суу)

Табышмак, табышмак
Тап кєчїккє жабышмак.
Кєлєкєсїн кєрїшмєк
Кєрїп туруп єбїшмєк.

(куюшкан)

Узун, узун учкарым,
Учундагы жыпарым.
Кара шаар каркыным
Кашындагы жаркыным

(желе, кулун, бээ)

Муун, муун муунчак
Муун кыла тїйїнчєк.
Сегиз кыздын энеси
Селкилдеген келинчек.

(камыш)

Желгенимди жел билет.
Конгонумду кокту билет.

(камгак)

Оозу бар, тили жок
Кыў эткен їнї жок
Муз болсо да їшїбєй
Суусуз анын кїнї жок.

(балык)

Кїн калкыйт тїшїп кїндїзїн
Ал калкыйт сїзїп тїнкїсїн.
Асман менен тиктешет
Бетине кармап кїзгїсїн.

(кєл, деўиз)

Канаты бар, учпайт.
Куйругу бар, конбойт.
Буту жок, сойлойт,
Буттуудай ойнойт.

(балык)

Мойну узун, бою пас,
Жону менен боору баш,

Бозум 
АЛЫшПАев
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Баш, куйругу, тєрт бутун
Катып алат тийсе кас.

(таш бака)

Бїрїшє калат тиштесе,
Балбан экен иштесе.
Кєтєрїп жєнєйт безилдеп
Єзїндєй жїктї эки эсе.

(кумурска)

Меўсиз ак,
Кулагы сак.
Суудан коркпос жїрєгї бар,
Эки кара кїрєгї бар.

(куу)

Аркалуудан оонабас
Куйруктуудан шыйпанбас.
Жаактуудан кепшебес.

(уй, кой, жылкы)

Бурмадан сабы бар,
Булгаарыдан кабы бар.
Чатыр-Кєлдєй кєлї бар,
Чардап ичер эби бар.
Эртеў менен болгондо
Сагалап ичер эли бар.

(сабаа, кымыз)

Жыл мезгилин ылгабас
Кыштыр, жайдыр куурабас.

(арча)

Мышык кулак, коён кєз,
Кїндїз уктап тїндє учат.
Мурда укпаган адамды
Їнї менен коркутат.

(їкї)

Бою жапыз болгон менен
Калпагы чоў калдайып.
Чириндиден шире соруп
Жамгырда єсєт дардайып.

(козу карын)

Ага-иниси жек кєрїшїп,
Жар ташка сїрїп салыптыр.
Жардылыктан жабыр тартып,
Бою да єспєй калыптыр.
Таштан жалап, суудан жутуп,
Эптеп жанын багыптыр.

(эўилчек)

Кємїлгєн энеден
Кєркємдїї балдар туулуптур.

(картошка)

БАш КАТЫРМАЛАР

Талаш

Жыгач уста, бычмачы, молдо їчєє алыскы жолго чыгышат. Кеч кир-
генде кезектешип, кїндє бири ат кайтарышат. Биринчи тїндє кїзєткє 
жыгач уста чыгып, «уктап калбайын» деп жыгач чаап отуруп кыздын 
сєлєкєтїн жасайт. Экинчи кїнї кїзєткє бычмачы туруп, кыздын 
сєлєкєтїнє кийим тигет. Їчїнчї кїнї молдо сєлєкєткє жан киргизет. 
Акырында їчєє кызды талашат. Кыз кимге ыйгарылышы керек?

Бозум АЛЫШПАЕВ
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їч бир тууган

Атасы їч баласына миў дилдеден берип, єнєр їйрєнїп, соода-
га кєнїгїп келгиле деп шаар кыдыртып жиберет. Сапарынын 
жїрїшїндє улуусу кайсы жерде эмне болуп жаткандыгын кєрсєтє 
турган кїзгї сатып алат. Ортончусу каалаган жерине жеткире турган 
учуучу килем сатып алат. Кичїїсї єлгєндї тирилте турган касиеттїї 
алма сатып алат. Їчєє чогулганда кїзгїнї карап турушуп бир єлкєдє 
хандын кызы єлїм алдында жатканын кєрїшєт. Їчєє учуучу ки-
лемге отуруп алып, алманын жардамы менен кызды тирилтишет. 
Хан кызын тирилткен кишиге берїїгє макул. Їч бир туугандын 
кимисине кызын бериши керек?

Мураскор

Кары адам каза болгондо андан мураска калган ат башындай 
алтынды їч уулунун кимисине берїї жєнїндє талаш чыгат. Бирєє 
мураскор кичїїсї болот десе, бири ата аксакалы улуусу алышы керек 
дешет. Чынында кимиси мураскор?
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баарын билгиМ келеТ

(Сандан санга)

АНТОНИй МеНеН КЛеОПАТРА

(Уландысы. Башы єткєн санда)

Єткєндє эмнеге токтодук эле? Ооба, Антоний Египетке кайтып 
келди, 36–37-жылдын кышын Клеопатранын ак мамыгында ойноп-
кїлїп єткєрдї дегенбиз. Анын ортосунда Клеопатрадан дагы бир уул-
дуу болду дегенбиз. Ошентип, Клеопатранын кєўїлї кєйкєлїп туру. 
Не дегенде, укумдан-тукумга єткєн Птолемей дєєлєтїн єчїрмєк 
тїгїл, єєрчїтїп баратыр. Анткени Рим дєєлєтї бїт дїйнєнї басып, 
єз амирине баш ийдирип келаткан. Кєп єлкєлєр сыяктуу эле Египет 
Римдин бир чєлкємїнє айланмак. Клеопатранын болсо колунда Рим 
дєєлєтїнїн эў улуу кєсємї Цезардын бир баласы – Цезарион турат. 
Ооба, Цезарь керээзинде аны Рим бийлигинин мураскери катары ата-
баптыр, бийликти жээни Октавианга ыйгарган экен. Бирок эртедир-
кечтир бийлик талашы чыгып калса, Цезардын карачечекей уулу 
Цезариондун аты аталары шексиз. Бул – бир. Экинчиден, Клеопатра 
Римдин дагы бир кєсєм кол башчы, жол башчысы Антонийден бир 
уул, бир кыз кїтїп отуру. Эртедир-кечтир Рим тактысын талашууга 
алардын да укугу бар. Демек, Египетти 250 жылдан ашуун башкар-
ган, єзїн улуу Александр Македонскийдин мураскери санаган Птоле-
мей дєєлєтї єлбєйт, єчпєйт деген кеп да. Аны ашыктыктын айыкпас 
дартына чалдыккан Антоний андан беш-бетер бекемдеп койду. Дїйнє 
Египеттин азыркы канайымы жалгыз Клеопатра экенин тааныды.

Антоний Клеопатранын ашыктык торуна ушунчалык байланган-
дыктан Римди, Римдеги їй-бїлє, бала-бакырасын унутуп салды. Эми 
ага андай жорук кєнїмїш сыяктуу эмес беле. Эсиўердеби, Клео-
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патранын алгач ысык койнуна кирип, Клеопатра менен Египетте 
канча бир жыл жашап, эгиз балалуу болгондо да Римде ак никелїї 
аялы Фульвия бар экенин унутуп койгон. Бу саам да экинчи аялы 
Октавиа бар экенин унутуп койду. Кат-кабар айттырбады. Атайын 
ажырашуу тууралуу кеп да козгободу. Биздин кыргыздар антип эри 
карабаган аялды «салынды катын» деп коёт. А бирок Октавианы «са-
лынды» деп атоого мїмкїн эмес эле. Канткен менен ал Рим дєєлєтїн 
Цезардан кийин колуна алган Октавиандын бир тууган карындашы. 
Канткен менен эки эрен – Октавиан менен Антоний алгач жараш-
канда Октавиан Рим дєєлєтїнїн чыгышын башкарууну Антонийге 
ыйгарган, арийне борбор бийлигинен буйтабасын максатындабы, 
айтору, карындашына їйлєндїргєн. Эми минтип карындашынын 
«салынды катынга» айланышы, албетте, Октавиандын ар-намысын 
козгобой коймок эмес. Бирок эбегейсиз эрдиги, кайратмандыгы, 
жєнєкєйлїгї, жапаакечтиги жаатынан Рим дєєлєтїнїн карапайым 
калкы, жоокерлеринин жїрєк тєрїнєн орун алган Антонийге карын-
дашынын айынан каршылашканды каалаган жок. Бирок ичинен 
тїтєп, жек кєрїп турду дечи. Анткен менен ачык айыгышпаганынын 
андан жїз эсе ашкан себеби бар.

Бизде Манас бабабызды: «Эрдиги бар, эси жок» дешет эмеспи. Би-
рок эси жок киши кантип кырк уруу болуп кыл чайнашкан кыргызды 
бириктирсин. Анын сыўары Антоний да ашкан акылдуу киши болгон. 
Ал жалаў эле Клеопатраны сїйїп-кїйїп, канайым катыра уюштурган 
таў-тамаша, шаан-шєкєт єткєрїї менен чектелген жок.

Антоний єзї башкарган дєєлєт чектерин кеўейтїї аракетин ачык 
да, тымызын да жасай берди. Єзїнїн сїрєтї тїшїрїлгєн тыйын-
дын арткы бетине Клеопатранын сїрєтїн чектирди. Бул деген Рим 
дєєлєтї менен Египет бир деген тїшїнїктї дїйнєгє жарыя кылууга 
тете кеп. Ал мезгилде жаш эркек жубай їйлєнгєнїн эртеси алган 
жарына белек тартуулоого тийиш деген салт боло турган. Антоний 
ошол салтты эми араў эстеп, Клеопатрага Рим империясына таан-
дык Кипр аралын, Кликия жээктерин, Иудея менен набатейлер 
аймагындагы Крит жерлерин кошуп тартуулады. Аларды, албетте, 
Клеопатра жан деп кабыл алды. Анткени аны менен Птолемейлер 
мамлекетинин аймагы алда канча кеўейип, Алдыўкы Азиядагы 
айбаты ашып-ташымак.

Бул албетте, Октавианга гана эмес, бїт римдиктерге жакпайт. 
Антоний Рим империясын Египетке каратуу аракетинде деген айыў 
Римдин чексиз аймактарын аралайт. Анын їстїнє Антоний пар-
фиялыктарга согуш ачып, аны каратып алуу аракетине єткєнї ал 
шек-шыбаны ого бетер кїчєтєт.
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Парфиялыктар деген эмне эл экенин билесиўерби? Ой, ал єз 
убагында єтє зор мамлекет эле. Парфиялыктар Каспий деўизинин 
тїштїк-чыгышында, азыркы Тїркмєнстандын тїштїгї менен Хоро-
санда жашаган эл болгону менен Парфия падышалыгы Орто Азиянын 
тїштїк-батыш райондорун, Иран менен Месопатияны бїтїндєй ка-
ратып, Алдыўкы Азиядагы айбаты кїч мамлекетке айланган. Анын 
эмне болуп талкаланып, эмне болуп азыркы картадан єчкєнїн тарых 
сабагынан берген агайыўардан сурасаўар айтып берет. Байыркы за-
мандагы ага окшогон оголе кєп мамлекеттер жок болгон да.

Парфиялыктарды басып алуу кимисинин башына биринчи кел-
гени белгисиз. Бирєєлєрї айтат, ал Антонийдин кылганы дейт. Ан-
тоний єзїн жаўы Александар Македонский катары сезчї. Парфия 
падышачылыгын каратса, Антоний Чыгыштын чыныгы падыша-
сына айланмак. Бирєєлєрї айтат, жо-ок, бул Клеопатранын иши, 
ал Антонийден улам жаўы тартуу талап кыла берген. Парфиялык-
тарды багынтса, Птолемейлер бийлиги єрїш алып, єркєнї єсмєк, 
Клеопатранын сокур эсеби ошондой болчу дейт.

Тилекке каршы, Антоний парфиялыктардан мыш боло жеўилет. 
Аскерлеринин їчтєн экисинен ажырап, азыркы Армениянын колту-
гуна кире качат. Ошондон баштап тегирмени тескери тегеренет. Рим 
империясынын Батышындагы аялы – Октавиа 2 миў жоокерден ку-
ралган кол баштап жардамга жєнєсє, Антоний арданганынан кайра 
артка – Италияга кайтууга буйрук берет. Арийне, ал жардамдан деле 
жарытылуу майнап чыкмак эмес дешет. Анын їстїнє ал жардамды 
алсаў муунуп єлєм деп, Клеопатра чыр чыгарган имиш. Ошону менен 
Клеопатра кїнїлєшї Октавианы Антонийдин турмушунан таптакыр 
єчїрєт. Ызага ууккан Октавиа экинчи кайрылгыс болот. Антоний-
дин карамагындагы єлкєлєр да, аянбай кызмат кылган аскерлери 
да єз карамагындагы кожоюнунан кєўїлдєрї кайт боло баштайт. 
Кайт болбогондо кантет: айда, жылда бир кайрылып барбаса, барып 
кєўїлїн албаса, жалаў эле Клеопатра менен ойноп-кїлїп жатып 
алса ошентет да. Ошентип Антонийдин таянар таянычы, сїйєнєр 
сїйєнїчї Клеопатра менен Египет болуп калды.

Антоний парфиялыктарга кайрадан кол салууга батынган жок. 
Анын ордуна жакшы жардам бербей койдуў деп, Арменияга каарын 
чачып, анын падышасы Артаваздени кїмїш торго камап Египет-
ке алып келет. Ал Египетте Антонийдин жаўы жеўиши катары 
даўкталат, майрамдалат. Армения падышасы Клеопатранын алдына 
чєгєлєп, бутунан єєп ыракым сурабаганы їчїн башы алынат.

Антоний Клеопатраны «падышалардын падыша айымы», а бал-
дарын падыша деп жарыялап, балдарына Рим империя бийлигин 
бєлїштїрїп бере баштайт. Клеопатра Цезардан калган уулу Це-
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зарион экєє Египет менен Ливияны башкармак болот, єз уулдары 
Александр Гелиоско Армения менен Мидия Евфраттын бїт чыгыш 
аймагына кошуп берет. А Птолемей Филдельфге Сирия менен Фи-
ликиянын Кликияга чейинки птолемейлер башкарган салттуу ай-
мактары тиет. Антоний андан да ашынып Клеопатраны египет эли 
сыйынган кудайлардын бири – Исиданын атынан жаўы Исида деп 
жарыялайт.

Ошентип Клеопатра тирїї кудайга айланат. Антоний рим сал-
тында жок жосундарды жасап, Римдин батышы менен чыгышын 
ажыраткандан ажырата берет. Ал єзїн жаўы Александр катары 
сезет. Тойдун їстїнє той, шаан-шєкєттїн їстїнє шаан-шєкєт уюш-
туруп, андан ашканын аў уулоо, кєчєлєрдє кєпчїлїк менен кєўїл 
ачып єткєрєт.

Батыш Рим менен катышын, Октавиан менен мамилесин їзєт, 
Клеопатранын алдында гана алачакмактап бийлеп калат. Бул Рим-
ге, албетте, жакпайт. Октавианга андан бешбетер. Анын їстїнє 
Антоний Клеопатрадан туудурган балдарын ак никелїї балдарым 
деп, Цезарионду Цезардын нагыз баласы деп кагаз жїзїндє керээз 
калтырганы Октавианга жетип, куйкасын ого бетер куруштурат. Не 
дегенде, бул Рим империясынын эртеўки мыйзамдуу ээлери ушулар 
деген кеп, Октавиан Цезардын жалгыз мурасчысымын деп бийлик 
жїргїзїп атыр. Октавиан Антонийге акыл айтат, эсиўе кел деп эчен 
ирет айттырат, элчи жиберет. Бирок оў жооп укпайт. Тескерисинче, 
Римдеги аялы Октавианы балдарыўды алып їйїмдєн чыгып кет, 
їйдї мурунку аялымдан калган уулу Антонийге калтыр деген кат 
жолдойт. Римде египеттик шуркуя сыйкыр менен Антонийдин ба-
шын айлантып алыптыр деген айыў тарап, ал ишенимге айланат.

Чындыгында эле ал мезгилде Клеопатра 34 жаштан жаўыдан 
ашканы менен акыл-эси, сулуулугу жаатынан кай эркекти болбо-
сун башын айлантып алаар акыбалда эле дейт. Анын їстїнє ал єз 
мезгилине салыштырмалуу ашкан билимдїї болчу, 6–7 чет тил би-
лип, эмин-эркин сїйлєшїп, кимди болбосун аны менен эсептешїїгє 
аргасыз кылчу экен.

Андыктанбы, Антоний Арменияга дагы бир ирет келет, бу саам 
парфиялыктарга эмес, Батыш Римдеги басташканы – Октавианга со-
гуш ачууну кєздєйт. Жєє аскерлерди чыгыштан батышка багыттап, 
Армения легиондорун Батыш Анатолияга жєнєтєт. Єзїнїн ордосу 
кылып, Грекиянын атактуу Эфес шаарын ээлейт. Бул кургактагысы. 
Эгер согуш суу їстїнє єтсє, албетте, Египеттин деўиз аскер кїчїн 
эш кылат. Чындыгында эле Клеопатранын деўиз аскер кїчї айлана-
сындагы кєп мамлекеттерден артыкчылык кылчу. Эсиўердеби, Улуу 
Александр Египетти багынтып, Жер Ортолук деўизинин жээгине 
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Александрия шаарын курдуруп, аны Египеттин борборуна айлантып, 
борборду душмандардан боор этиндей сакташ їчїн эбегейсиз кїчтїї 
деўиз аскер флотун тїзїп кеткен.

Ошентип Рим менен Египеттин, а чындыгында Октавиан менен 
Антонийдин ортосундагы согуш оту тутанып, жалбырттаган єрткє 
айланат. Согуштун жїрїшїн сїрєттєп отурсак, ал єтє узун, узун 
жомок. Аны кийин китептен окуйсуўар, кинодон кєрєсїўєр.

Кыскасы, Антоний менен Клеопатра кургак жердеги согуштан 
жеўилип, деўиз согушуна єтєт. Ал учурда Антонийдин 500 кїчтїї 
замбирекчен кемеси, 100 миў жєє, 12 миў атчан аскери бар эле де-
шет. Октавиандыкы андан алда канча аз – 250 согуш кемеси, 80 миў 
жєє, 12 миў атчан аскери бар экен. Андан башка дагы Клеопатра 60 
кеме менен Антонийди сыртынан кайтарып туруптур. Антоний ошо-
го карабай жеўиле баштайт. Анткени кєзї ачылбай тойлой берип, 
аскерлерин тарбиялап, ар дайым машыктырып турууну унутуп ко-
юптур. Аскерлеринин кєпчїлїгї адис эмес экен, ар кай жерде тентип 
жїргєн селсаяктарды, атїгїл эшек айдагычтарды чогултуп келип-
тир. Курчоодо калып, жедеп жеўилип баратканда тїндїк-батыштан 
соккон шамалдын жардамы менен абалы Клеопатра качып чыгат, 
андан соў атактуу адмиралдык кемесин таштап, Антоний эки жан 
жєкєрї менен жєнєкєй кемеге тїшє качат. Аскерлери калат, кара 
кыргын, кызыл сїргїндє Клеопатра канчалык белги берип, биздин 
кеме быякта дегени менен Антоний тїшкєн кеме жетпей, калыў 
тумандан адашып, таппай калат. Ошентип, Антоний Ливия тарапка 
бет алып, Клеопатра Египетке Перетония аркылуу кирип, капкасына 
бекинет. Арийне ошол маалда Антонийдин їмїтї таш каап, Ливия 
аскерлери Октавиан тарапка єтїп кеткен болот.

Ошентип, Антоний єлдїм-талдым дегенде Алексанрдияга жетет. 
Ал мезгилде Александрия да аргасыз абалда эле. Египет армиясынын 
арасынан ырк кетип, душмандын курчоосунда калган караламан 
калк да катуу нааразы боло баштаган. Клеопатра Октавиандын єчпєс 
єчї, кетпес кегинен коркуп, эптеп Египеттен качып чыгууну ойлоно 
баштаган. Бирок кайда? Ары ойлонот, бери ойлонот таппайт. Аргасы 
кеткенде Октавианга арачы салат: балдарыма тийбе, Египет бийли-
гин єзїмє кой, Антоний Афиныга барып жай чарба оокат кылсын! 
Октавиан болчубу? Болгону Антонийге айттырат: жеўилгениўди 
мойнуўа ал, элдешели, египеттик канчыгыўды жогот! Бул эми Ан-
тоний їчїн єлїмдєн ашкан єлїм эле да. Аскерлери алсырап, арасы 
ирий баштаса да Александрияны кашык каны калгыча коргой берет.

Октавианды эч нерсе менен кєндїрє албасына кєзї жеткен Клео-
патра чымындай жанды чыркыратпай бат ала турган уу издетет. 
Аны єлїм жазасына тартылган адамдарга берип сынатат. Бирок 

www.bizdin.kg



235

бири да купулуна толбойт. Анан улуу айбанаттарга кєўїл буруп, 
бир жыландын чакканынан адам ошол замат мїрт кетерин байкайт.

Октавиандын атчан аскери Дельтаны кесип єтїп, Александрия 
шаарына жакындаганда Антоний жана бир жолу чабуулга єтєт. Кан-
дуу кагылышта тагдыр Антонийди дагы бир ирет жеўишке жеткирет: 
качкан жоону жаткан жерине жеткире кууйт. Жеўишке желпинген 
Антоний ак ордого атчан чаап жетип, Клеопатранын кучагына ку-
лап, эрдинен сорот. Ал тїндї алар таў-тамаша, бул майданда эрдик 
кєрсєткєн баатырларды сый ургалга бєлєє менен єткєрєт. Арийне 
ошол сыйургалга бєлєнгєн жоокерлер эртеси биринчилерден болуп 
Октавиан тарапка єтє качканын баса белгилешет тарыхчылар.

Эртеси, 30-жылдын 1-августунда Антоний Октавиандын аскерин 
кургактан да, суудан да сїрїп чыгуу аракетин жасайт. Арийне, Еги-
петтин деўиздеги кемелери бїт аскери менен, кургактагы жоокер-
лери бїт ат-маты менен Октавиан тарапка єтїп кетет. Антоний ээн 
талаа, эрме чєлдє жалгыз калгансыйт. Ал Клеопатра їчїн согушуп 
жатса да, Клеопатра аны сатып, душмандары менен элдешип алган-
дай сезип, Клеопатраны ашата сєгїп, катуу каргайт.

Ал учурда Клеопатра ак ордонун оозун жел тийбес, жарык кирбес 
кылып жаптырып, єз капкасында катынып жаткан. Душмандар 
єлгєнїнєн шек санабасын дегенби, айтору, Антонийге канайым єлдї 
деген кабар айттырат. Антоний акыл-эстен ажырап, жанындагы 
Эрот аттуу кулуна эми мени да єлтїрїп кой деп жалдырайт. Эрот: – 
Сени єлтїргєнчє єзїм єлєм, – деп єз кылычы менен жарылып єлєт. 
Антоний Эрот кулду туурап єлєм деп атып оор жарадар болот. Акы-
рына чейин єлтїрїп койгула десе, бир дагы жоокер макул болбойт. 
Антоний єз тєшєгїндє жаны чыкпай тыбырчылап жатканда Клео-
патранын ишеничтїї жандоочу Диомед Антонийди тез арада ордого 
келсин деген буйрук апкелет. Антонийди носилкага салып кєтєрїп 
келишсе, Клеопатра капканын оозун ачтырбайт. Єлїм алдында жаны 
кыйналып, жанталашкан Антонийди терезеден кєргєн Клеопатра 
улунуп-жулунуп ыйлайт, тытынат. Їч аял носилкадагы Антонийди 
эптеп-септеп терезе аркылуу киргизет. Клеопатра Антонийден ак-
кан канга бетин боёп, «єлкємдїн єкїмдары», «їй-бїлємдїн ээси», 
«ак никелїї алган жарым» – деп улуп-уўшуйт. Антоний эсине келе 
калып, аны сабырга чакырат: «Оозум кургап, каным катып баратат, 
бир ууртам шарап бергиле», – дейт. Беришет. Андан кийин «тагдыр 
сага кошуп, адам баласын эўсеп жетпеген бакытка жеткиргениўе 
ыраазымын. Эми єз ємїрїўдї сакта, Октавиандын жанындагылар-
дан жалгыз Поркулейге ишен» деген керээз калтырат Клеопатрага.

Антонийдин кантип єлгєнї жансакчысы Деркетей аркылуу 
Октавианга жетет. Октавиан катуу єкїнїп, бирге жїргєн кїндєрїн 
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эскерип, анын эрдиги менен шердигинен кеп кылат. А тургай экєє 
жазышкан каттарды жанындагыларга окуп берген дешет. Катта-
рында Октавиан олуттуу сєзгє чакырса, Антоний аябай орой жооп 
берчї экен.

Клеопатра капканы кашайып ачпайт. Антонийдин «Поркулей-
ге ишен» деген керээзин эстешип, Поркулейди жиберет. Ага дагы 
ачпай, эшиктин сыртынан сїйлєшєт. Макулдата албасына кєзї 
жеткен Поркулей кайдан-жайдандыр шаты таап келе коюп, терезе 
аркылуу кирип, капканы ачат. Шашып калган Клеопатра белинде-
ги канжарын ала коюп, єзїн єзї сайып єлтїрмєк болгондо эки кул 
колун толгоп, канжарды жулуп алат.

Ошентип, Октавиандын тилеги ордунан чыгып, Клеопатра єлбєй 
кармалат. Октавиан канайымды темир торго камап, римдиктердин 
алдынан алып єтїп ыракаттанмак.

Андан нары эмне болду? Андан нары эмне болмок, Антонийдин 
биринчи аялынан калган Антилла аттуу баласы єлтїрїлдї. Клео-
патранын балдары камакка алынды, арийне аларга канайымдын 
балдарындай мамиле жасалды. Цезарионго Кызыл деўиз аркылуу 
бир арга таап, Индияга єтє качууга жетишерлик каражат бериш-
ти. Бул да болсо Цезарион Цезардын баласы экендигин моюнга 
алгандык эле.

Клеопатра тїрмєгє жатып, Антонийдин сєєгїн коюу зыйнатын 
єзї єткєрїїнї єтїндї эле, ага макул болушту. Ал Антонийди аябай 
ардактап кємдї. Андан соў єзїн єзї сайганда кєкїрєгїнєн жаракат 
алган эле, анысы ырбап кетип, тамактан аткез берип єлїїгє ыйгайлуу 
шарт тїзїлдї. Анын жанында Олимп аттуу дарыгер кїнї-тїнї туруп, 
кийин ал тууралуу килейген китеп жазып, атак-даўк алды. Октави-
ан алда-неменин алдын сезгендей «єзїўдї єзїў єлтїрсєў, балдарыў 
кошо єлєт» сыягында Клеопатрага салам-дубай айттырып турду.

Бир топ кїндєн кийин канайымдан кабар алганы Октавиандын 
єзї келди. Октавиан кирер замат чачы-башы саксайган Клеопатра 
анын бутуна жыгылып тїшїптїр. Кєргєндєрдїн айтымында, чачы-
башы саксайып, єў-далеттен кетип, жїзїнєн азаптуу кайгынын изи 
кашкайып турганы менен кєздї талдырган кєркємї байкала калып 
жатты дейт. Октавиан колтугунан жєлєп, ордуна жаткырып, жаны-
на отуруп сїйлєшїптїр. Клеопатра менде эч айып жок, анын баарын 
кылган Антоний деген экен, Октавиан кага жооп берсе, жанымды 
аман кой, єлїмдєн аябай корком маанисинде жалдыраптыр. Андан 
соў єзїндє болгон бардык кымбат баалуу буюмдардын тизмесин 
берет, бирок Селевк аттуу кулу дагы бирдемелерди катып калды 
деп айгак чыгат. Клеопатра кулунун мындай чыккынчылыгына 
кыжыры келип, аны Октавиага – Октавиандын карындашы, Анто-
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нийдин  мурдагы аялына арнап каткам дейт. Клеопатранын минтип 
жанталашканынан улам Октавиан анын єзїн єзї єлтїрчїдєй тїрї 
жок, «болгон жардамымды аябайм» деп алдадым деп ойлойт. Ошол 
маалда дїйїм мємє-жемиш салынган себеттерди кєтєрїп кызматчы-
лары кирет. Клеопатра тамактангандан кийин Октавианга аманат 
деп чапталган кат берет да, эки кызматкерден башкаларынын баарын 
чыгып кеткиле, жалгыз калам дейт. Эки кызматкерге капканын 
оозун катуу жаптырат.

Октавиан Клеопатранын аманатын ачып окуса, мени Антонийдин 
жанына койгула дептир. Октавиан ошондо араў тїшїнєт иштин 
жайын. Капканы ачтырса, канайым бийликтин бїткїл шаан-
шєкєтїн кийинип, алтын тактыда єлїп жаткан экен. Бир кызматчы 
аялы бутунун жанында єлїп жатат. Дагы бирєє канайымдын алтын 
таажысын башына оўдоп кийгизип жаткан болот. Ал дагы кєп уза-
бай эле єлєт. Кыясы, ашпоз алып кирген себеттердин биринде уулуу 
жылан болсо керек. Башка бир божомол боюнча жылан суу куйган 
кумгандын ичинде болушу ыктымал дешет.

Клеопатра анда 39 жашта эле, ал Египетти бардыгы болуп 22 жыл 
башкарды. Клеопатра єлгєндєн кийин Птолемейлер тукумунун бий-
лиги бїттї. Египет Римдин карамагына єттї. Римдин республика 
аты єчїп, анык империяга айланды.

Äàÿрäàгàн Алым ТОКТОМУшев

Баарын билгим келет
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Жазуучулардын бїткїлдїйнєлїк кїнї

Толук айтылышында – Жазуучулардын бїткїлдїйнєлїк тынчтык кїнї 
3-мартта белгиленїїчї кесиптик майрам. Ал калемгерлердин саясый, 
топтук жана жеке кызыкчылыктары їчїн демократиялык басма сєзгє жат 
жагдайларга каршы туруу, жалганды жазбоого, атайын бурмалоолорго, 
абийирсиз ашынып кетїїлєргє жол бербєєгє «тєртєнчї бийликти» чакырат. 

Бул кїн 1923-жылы Лондондо єткєн ПЕН–клубдун (акын, очеркист 
жана романисттердин англисче баш тамгалары) биринчи Эл аралык 
конгресси єтїп, 1986-жылы 48-конгрессте 3-мартты «Жазуучулардын 
бїткїлдїйнєлїк тынчтык кїнї» катары белгилєєгє чечим чыгарылгандан 
тартып, жылыга белгиленип келе жатат. Учурда жїздєн ашуун мамлекетте 
ПЕН-борборлор иштеп жатат. Кыскача, Жазуучулар кїнї єзгєчє айырмала-
на алышкан адабият ишмерлерине сый-урмат кєрсєтїїгє себеп болуп келет.

Кыргыз жазуучусу Чилиге чакырылды

2014-жылдын 13–16-январында Чилиде єтє турган искусствону жана 
маданиятты колдоо боюнча саммитке Кыргыз Эл жазуучусу Султан Раев 
чакырык алды. 

Бул кеўири алкактагы жана маанилїї эл аралык иш-чара їч жылда бир 
ирет єтїп келет. Аны IFACCA – ар кыл єлкєлєрдїн искусство жана маданият 
тармагын тейлеген министрликтердин, чыгармачылык уюмдардын ж.б. 
мекемелердин башын бириктирген Эл аралык Федерация кеўеши уюшту-
руп келет. Аталган уюм искусство жана маданият тармагындагы  Улуттук 
жана Эл аралык саясатты єркїндєтїїгє кємєк кєрсєтїї жана ал багыттагы 
финансылык маселелерди  чечїї багытында уюшулган. 

Саммитке дїйнє єлкєлєрїнїн бардык єлкєлєрїнєн єкїлдєр чакырылган. 
Биздин жазуучу Кыргызстанды тїштїк Америкада таанытып келмекчи.
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Кытайга «терезе» ачылды

Пётр биринчи Европага Петербург аркылуу «терезе ачкандай» «Жаўы 
Ала-Тоо» журналы да кыргыз калемгерлери їчїн Кытайга жол ачкан окуя 
болуп єттї. 

Редакциябызга март айынын башында КЭР жазуучулар, фольклорчулар, 
«Манас» эпосун изилдєє ж.б. коомдорунун мїчєсї, «Шинжан Кыргыз ада-
бияты» журналынын баш редакторунун орун басары, акын жана котормочу 
Жаанбай Асаналы редакциябызга келип, тыкыс кызматташуу тууралуу 
макулдашып кетти. Эми кыргыз калемгерлеринин мыкты чыгармалары кы-
тайлык аталган басылмада, ал эми Кытайдагы кыргыз акын-жазуучуларынын 
татыктуу чыгармалары биздин журналда жарыяланып турмак болду. Эки 
мамлекетке бєлїнїп калган бир эл їчїн мындай кызматташууга эки тараптын 
теў кызыкчылыгы чоў болуп келгени жакшы белгилїї. 

«Мурас» конкурсу чакырат

Элдик мурас туурасында жазышкан калемгерлер їчїн «Мурас» («Наследие») 
адабий конкурсу жарыяланды. Элдик ыр, же жомоктун тегерегинде маўызын 
кєркєм сєз менен чечмелеген поэтикалык же прозалык чыгармалар, сїрєттєр 
5-марттан 1-июлга чейин tibr@bk.ru дарегине «НАСЛЕДИЕ» деген аталыш менен 
тапшырылуусу тийиш. Сыйлыктары 500 сомдон 100 АКШ долларына чейин. 
Конкурстун шарттарын жогоруда аталган даректен табууга болот. 

Ч. Айтматов гїлбагы ачылды
  
  Россиянын тїндїк борбору Санкт-Петербургда улуу жазуучубуздун 

ысмындагы гїлбак ачылганы тууралуу токтомго шаар губернатору Геор-
гий Полтавченконун кол койгону белгилїї болду. Гїлбак Руставели жана 
Карпинский кєчєлєрїнїн кесилишинде жайгашкан. 

Єткєн, 2012-жылы Санкт-Петербургда Ч.Айтматов атындагы сыйлык 
уюшулуп, Таврический сарайында атактуу жазуучубуздун бюстунун ачы-
лышы болуп єткєн.

«С.Жигитовдун сабактары»

Атпай журтчулугубузга аты таанымал акын, журналист Алым Токтому-
шев «Салижан Жигитовдун сабактары» аттуу китебин чыгарып, 15-мартта 
бетачары болуп єттї. Бишкектеги «Консул» ресторанында єткєн бетачарга 
премьер-министр Ж.Сатыбалдиев катышты. Анткени ал китептин баш 
сєзїн жазып, демєєрчїлїк да кєрсєткєн.
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КР маданият министри С.Раев, кєрїнїктїї акын-жазуучулар, коом-
дук ишмерлер жана С.Жигитовдун їй-бїлєсї катышкан жыйында мез-
гилсиз кеткен жаркын адамга арналып куран окутулуп, замандаштары 
эскерїїлєрї менен ой бєлїштї жана авторго ыраазычылыктарын айтышты.

Кєлємї 222 беттен турган китеп «Турар» басмасынан 1000 нуска менен 
жарык кєрдї.

  Ч.Айтматов атындагы медаль

КСДП фракциясынын Жогорку Кеўештеги депутаты, акын Эгемберди 
Эрматов 12-мартта социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында 
«Чыўгыз Айтматов атындагы медалды уюштуруу» мыйзам долбоорун су-
нуш кылды. Анын айтуусу боюнча бул сунуш улуу жазуучунун алдыдагы 
85 жылдыгына карата багытталган.

Кєрсє, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясы Ч.Айтматов атын-
дагы сыйлыкты бекитип, 30 миў доллар акча єлчємїн да белгилешиптир. 
Кыргызстан тарап сыйлыктын медалын бекитип, жасатышы зарыл экен. 
К.Абышев финансы министрлигинде акча жок, медалдын эскизин иштеп 
чыгып, аны жасатуу боюнча макулдашуулар їчїн убакыт керек, мыйзам 
долбоорун кабыл алууну артка жылдыралык деген менен комитеттин 
кєпчїлїк мїчєлєрї долбоорду кабыл алышты. 

Китепке 1,2 тыйын 

Єкмєттїн басма сєз кызматы атайын иликтєєдєн кийин Кыргызстан 
калкынын 1%ы гана китеп сатып алып окуурун аныкташкан. Ошондо 300 
кишиге бир китеп, 5 миллион калкыбыз 1,2 тыйынга гана китеп сатып 
алышат экен. Биздин элибиздин рухий жакырлыгынын деўгээли ушундай 
тура – деп белгилейт єкмєтїбїздїн басма сєз кызматы.

«Толкундар жээкке келишет»

Акын, журналист, КР маданиятына эмгек сиўирген ишмер Абдыжапар 
Эгембердиев «Турар» басмасынан «Толкундар жээкке келишет» аттуу жый-
нагын чыгарды. Анда акындын кийинки жылдары жазылган ырлары менен 
катар  кєйгєйлїї маселелерге арналган публицистикалык чыгармалары, 
турмуштук ой-толгоолору камтылган.

Китептин кєлємї 510 бет, нускасы 500.
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