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ДЕЎИЗ БОЙЛОЙ ЖОРТКОН 
АЛА ДЄБЄТ

(Ïîâåñòü)
Âëàäèìèð ÑÀÍÃÈÃÅ

Шыбаттуу ным каалгып, ызгаар суук кычырата тиштеген кєр 
тїбїндєй караўгы тїндє Охот деўизинин узак жээгин бойлото эки 
табыяттын эзелтен басылбай келаткан єчєгїштїї кармашы жїрїп 
жатты. Жер деўиздин жїрїшїн тороп кєшєрєт, деўиз болбой жерди 
омуроолоп сїрдїгєт.
Деўиз кїркїрєп келип, аска ташка соктугат да, алсырап кайра 

тартат. Ага чыдап араў турган таштай бекем кара жер єпкє кагып 
онтоп алат, бирок солк этип козголбойт.
Бул айыгыш кїн кїндїз болуп туулуп, тїн тїнкїсї болуп жа-

ралган дїйнєнїн башталышы жок башынан келаткан кармаш. Бу 
кармаш тїбї жок мезгилдин ичинде жер жер бойдон, суу суу бойдон 
боло бергичекти кїнї-тїнї боло берчї басылгыс кармаш.
Кїндїзї кїн, тїнї тїн тїбї тешик дїйнєнїн тїбїнє чейин жїрє 

берер кармаш...
Ошентип дагы бир тїн уюп турду. Деўизге чыгар алдындагы тїн. 

Бу тїнї бала уктай албады. Ємїрїндє алгач ирет уктабады, ємїрїндє 
алгач ирет баладан уйку качты. Эртерээк кїн чыгып кїндїз болуп, 
эртерээк деўизге бой урар учурду эўседи. Нерпа талпакта жатып, 
ал тыякта деўиз улам соккон сайын жер калч этип, булуўда жалдуу 
толкундар кїркїрєп-шаркырап жатканын сезип-туюп жатты. Тїнкї 
кармашка кулак тїргєн бала ушинетип уйку кєрбєдї...

Кыргыз классикасынан

×û¢ãûç 
ÀÉÒÌÀÒÎÂ
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Илгерки бир замандарда мунун баары башкача болгон имиш. 
Ошондо Лувр єрдєк болбосо азыркыдай жер менен суу алпурушпай 
дїйнє башкача жаралып калмагы бу кезде эч кимдин капарына ки-
рип чыкпайт. Андай болгондо кара жер менен суу минтип єчєгїшпєй 
калмак окшойт. Ошол башталыштын башында, туулуштун астында 
табыят деген дайынсыз нерсе жаралып, анын ичиндеги жер тїгїл 
кєзгє сїртєр чаў-тозону болбоптур. Тєрт тарабы толкуган жалаў 
суу жаралыптыр алгач. Айлампа тереў иримден єзїнєн єзї оргуш-
тап кайнап чыгып, толкугандан толкуп, толкунун толкун кубалап, 
аягы жок, башы жок, чети менен чеги жок дїйнєгє жайылып кете 
бериптир.
Ошондо азыр бїгїн да їстїбїздєн каркылдап учуп калчу кадимки 

єрдєктїн умай энеси Лувр єрдєк тукум тубар маалы кыстап, уя салар 
алакандай кургак жер издеп, дїйнєнїн їстїндє жападан жалгыз 
учуп калган экен. Дїйнєнїн єйїзї жок аркы чеги, бїйїзї жок бул 
жээгинен уя салар бир тал чєп таппай айласы кетет. Толгоосу кїчєп, 
байкуш Лувр каркылдап учуп жїрєт, тукум улантар жумурткасын 
деўиздин тїбї жок туўгуюк айлампасына тїшїрїп жиберемби деп 
жан далбастайт. Кайда учуп барбасын, чар тарабы толкуган чексиз 
суу, кыйыры жок, жээги жок Улуу Суу. Бу жарык дїйнєдє такат 
алып, уя салар алакандай кургак табылбасына кєзї жетип, кїдєрї 
їзїлїп, Лувр єрдєктїн заманасы куурулат.
Айласы тїгєнгєн Лувр акырында сууга конуп, саўоор жїнїнєн 

їзїп, толкун їстїнє уя салган экен. Анан ошол калкыган уядан жер 
пайда боло баштайт. Аз-аздап жер чоўоё берет, жер бетине аз-аздап 
ар тїркїн жан-жаныбар макулук жарала берет. Бардык макулуктан 
адам баласы артыкча чыгыптыр, кар бетинде чаўги тээп, суу бетинде 
кайык айдап, єнєрї єсїптїр, аў уулап, балык кармап, ошону менен 
кїн кєрїп, укум-тукумун уланта бериптир.
Жалаў суудан турган дїйнєнїн кєкїрєгїнє кургак жер тїйїлїп, 

ал чоўоё берген сайын кыйын кезеў заман болорун анда Лувр єрдєк 
кайдан билиптир. Ошентип жер жаралгандан бери деўиздин тынчы 
кетти. Ошондон бери деўиз жер менен алпурушуп, жер деўиз менен 
алпурушуп келет. Эки ортодо адамга кыйын болду. Адам жерге боор 
басып калганын билген деўиз аны кєрєйїн деген кєзї жок...
Таў атар маал таяп келди. Дагы бир тїн карып, дагы бир кїн жара-

лып келатты. Шоолаланган ала кїїгїмдє таноосунан буу бурулдаган 
бугунун шалпык эрдине окшоп, кєбїк бїркїп кїрпїлдєгєн жээк 
кєрїнє баштады. Деўиздин энтиккен деми сезилди. Деўиз менен 
жер тийишкен узак жээк туташ оргуштап кайнап, жер менен деўиз 
тийишкен узак жээк їстїндє муздаган буу туман болуп уюп, туман 
асты кїркїрєп-шаркырап жатты.

Чыўгыз  АЙТМАТОВ
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Деўиз кєшєргєнїн койбой, толкун артынан толкун кубалап, 
тоўголок кумдуу жээкти жаба берет, кара кїрєў былжыр таштарга 
шабыраган кєбїк жабышат. Кїчї тайып, алсырай тїшкєндє толкун-
дар деўиз тїбїнєн жулуп чыккан суу чєптєрдїн каўырсык жытын, 
быжырап єчїп кумга сиўип жаткан кєбїгїн таштап, кайра артына 
жылбыша тартылат. Кээде толкундар муз сыныктарын жээкке кє-
мєлєтє тїртїп чыгарат. Океандын жазгы жїрїшї менен сїрїлїп 
келген муздар болуу керек, толкундардан ажырап жээкте калганда 
алар єжєр деўиздин каткан їзїктєрї сыяктанып ар-ар жерде жатып 
калат. Бирок кийинки келген толкундар аларды кайра єзїнїн бур-
кан-шаркан тїшкєн дїйнєсїнє сїдїрєтє кууп жєнєйт.
Тїн тарап, таў агарды. Жарык шоола жайылып, теребел айкын-

дала берди. Жер сїрєтї таанылып, деўиздин кыяпаты ачылды.
Тїнкї шамалдан тынчы кеткен толкундар буурул жаалданып дале 

болсо жээкке жулкунганы менен кєз учундагы деўиз ирими жоош 
тартып, эриген коргошундай сур жылтылдап, жылбырскаланып 
уюп баратты.
Булуттар деўиз бетинен тарап, жээкти кыркалаган дєбєлєрдї 

карай сїрїлдї.
Ушул тушта Ала-Дєбєт булуўунун колтугунда деўизди омуроолой 

жиреп кирип турган аска бар. Алыстан караган кєзгє чын эле деўиз 
жакалай жорткон ала дєбєткє окшоп кетет. Боорунда иттин кеч 
тїшкєн даакысындай ала-чокул єскєн бадалы бар, жайкы чилдеге 
чейин кетпей жатчу мєўгїсї шалпаў кулак єўдєнїп тєбєсїнєн бир 
жаагы ылдый салаўдап турат. Тескейиндеги жука чабында агарган 
кар да кєпкє эрибей жатат. Ошондон улам аталып калган Ала-Дєбєт 
аскасы деўизден болсун, токойдон болсун алдагайдан кєрїнєт.
Кїн эки бакан бою кєтєрїлгєндє ушул Ала-Дєбєт булуўунан нивхи 

кайыгы (єздєрї каяк дешет) деўизге чыкты. Кайыкта їч эркек аўчы, 
бир бала баратат. Алибеттїї, жашыраак эки мергенчи тєрт калак-
тап суу шилеп кайык айдоодо. Баарынан улуусу – жїзїн, айрыкча 
тамагын кат-кат бырыш баскан, кокосу уркуюп, тарашадай каткан 
арык, кара сур абышка жыгач канжасын сєєлєт кїтє буркуратып, 
кайыктын соорусунда эки калакчыга багыт кєрсєтїп отурат. Картаў 
талдын кабыгындай туурук колдору шадылуу, муундары буржуюп, 
манжалары опсуз тарбаят. Сакал-чачы буурул, куудай ак десе да 
болор. Кара сур бетинен асыресе куудай каштары кєзгє урунат. 
Абышка канталаган кызыл жээк кєздєрїн адатынча жїлжїйтїп, суу 
айдыўын тиктеп барат. Кїн нуру чагылышкан деўиз бетин ємїр бою 
тиктеп келгенге кєзї карыккан неме азыр бет алды багытын кєрбєй 
эле кайык башкарып бараткансыйт. Туйлап жиберїїгє ичи бышып, 
бирок чоў кишилерден тарткынчыктап, улам аларды кылыя карап 

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєт
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коюп, айрыкча тиги тїнєргєн чалдын ачуусунан коркуп, он бир-он 
эки жаштардагы кара кєз бала чулдуктун балапанындай болуп ка-
йыктын тумшугунда конуп отурат.
Баланын єпкєсї кєєп алган. Ал ансайын таноолору дердеўдеп, 

бетиндеги ууру сепкилдери таруудай жайнап чыга келет. Мунусу – 
апасын тартканы, ал да аябай кубанганда бетине ушинтип жашыруун 
сепкилдери чыга калат.
Баланын кубанар жєнї бар эле. Бу жолку ууга чыгыш да аны 

аўчылыкка оозандырышка болгон атайы тушоо кести сапар. Ошол 
їчїн Кириск чулдуктун балапанынан бетер эки жагын элеўдей ка-
рап, кєргєнїнє кєзї тойбой кызыгы артып, чыдамы чыйпылыктап 
келатат. Ал ємїрїндє алгач жолу нагыз мергенчилер менен чоў де-
ўизге чыгышы, ата кайыгына алгач тїшїп, чыныгы ууга жєнєшї. 
Ордунан тура калып калакчыларды шаштыргысы келет, же болбо-
со калакты єзї ала коюп, бар кїчїн салып суу шилеп, аў уулоочу 
аралдарга тезирээк жетип, чыныгы мергенчиликти салгысы келет. 
Бирок бул балалыгын чоўдор кїлкїгє алышы мїмкїн. Аны ойлоп, 
Кириск ич толкунун билдирбеске тырышып келатат. Ага болбой кара 
тору єўї албырып, ич толкуну билинип калып жатты. Баарынан да 
кєзї жайнайт, тула боюн кубаныч менен мактаныч бийлеп алганын 
жашыра албаган баланын бакыт чалкыган нурдуу тунук кєздєрї 
жалтылдайт. Алдыда чоў деўиз, алдыда чоў уу жатканына кантип 
толкундабасын!
Орган чал баланын кєўїл кїйїн билип отурат. Жїлжїйгєн кєз-

дєрї деўиз жолунун багытын дааналап баратканына кошо ордунда 
ойдолоктогон баланын єрєпкїїсїн да байкоодо. Аны кєрїп: «Алда 
кайран балалык!» – деп кєздєрї кїлїўдєйт, бирок ууртуна кирген 
жылмаюусун басып, шимирилген жаактарын ого бетер шимирилте, 
кемшийген эрдиндеги чала кїйгєн канжасын їстєкє-босток сорот. 
Баланын кылыгына ичи жылып, жылмайганын билдирїї болбойт. 
Анткени бала бїгїн алар менен ойноп бараткан жери жок. Ушуну 
менен бала деўиз мергенчисинин ємїр жолун баштамак. Деўизде 
башталган ємїр акыры бир кїнї деўизде бїтмєк. Деўиз аўчысынын 
тагдыры ушундай. Деўиз аўчылыгынан оор, андан кыйын, корку-
нучтуу кесип жок бу дїйнєдє. Ошондуктан  бала кїнїнєн машыкка-
ны абзел. «Акыл – теўирден, єнєр жашыўан» – деп мурункулар бекер 
айтпаган. «Жаман мерген – ашка жїк, башка жїк». Ана, ошол їчїн 
эл камын жечї эр болгуў келсе єнєр сырына жаш кїнїўєн машык. 
Мына, Кирискенин да кезеги келди, кєзї каныксын, колу їйрєнсїн, 
деўизге кынык алсын.
Бул максатты баары биле турган. Ала-Дєбєттїн боорун жай кыл-

ган Айым-Балыкты атпай журту бїт биле турган. Бїгїнкї деўиз 

Чыўгыз  АЙТМАТОВ
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жортуулу болочок аўчы Кирискеге арналганына карысы да, жашы 
да – баары кабардар. Эзелтен келе жаткан эреже бар: эркек болуп 
туулдуўбу, бала чагыўан деўизге боор бас, деўизди урматтай бил, 
деўиз сага їйїр алсын, бооруна тартсын. Ана ошол їчїн бир уруу 
журттун аксакалы Орган карыя баш болуп, сыналган эки мергенчи 
– бири баланын атасы Эмрайин, экинчиси Мылгун акеси коштоп 
кичїїлєр алдындагы улуулардын парзын аткарыш їчїн, бу жолу 
Кирискенин алдындагы парзды аткарыш їчїн чоў деўизге сапар 
тартып чыгышкан учуру. Кириск болсо ушу бїгїнтєн баштап, жашы 
жетип кїнї бїткєнгє чейин, ємїр бою жолу болгон-болбогон кїндєр-
дє да деўиз менен тагдырлаш болмокчу.
Мейли, Кириск али оозунан эне сїтї кете элек, балтыр эти ката 

элек, балапан жїнї бата элек бала дейли. Бирок ким билет, бу барат-
кан эр-азамат мергендер эртеў карылыгы жетип, балдардын колун 
караган чал болуп, тизеси ээгине жетип эшик алдында отуруп кал-
ганда дал ушул Кириск багар, бїтїндєй уруунун ишеничи-таянычы 
болгон аўчы болуп чыгар. Анысы жєн, ошондой болмогу ырас, ата-
дан балага, укумдан-тукумга ооп келаткан салт ошол. Тиричилик 
ошонусу менен тиричилик.
Бирок бу жагдайды жарыя айткан эч ким жок. Ар кимдин ичинде 

жаткан купуя сыр ошол, айтылса да сейрек айтылат. Ошол їчїн Ала-
Дєбєттїн жакасын жайлаган Айым-Балыктын журту Кирискенин 
алгач деўизге сапар тартып баратканын анча таназар албагандай 
болду. Тескерисинче, агайын-туугандары баланын чоўдорду ээрчип 
ууга чыкканын байкамаксанга алды, бул окуяга кєп деле маани 
бербегендей кєрїндї.
Узатып чыккан жалгыз апасы болду. Ал дагы деўиз сапары туу-

ралуу лам деп ооз ачкан жок, булуўга жетпей коштошту. Атайылап 
їн катып, уулуна: «Бара гой, токойго бара гой!» – деди, деўиз жак-
ты карабай, тоо боорундагы токойду карап туруп айтты. «Байка, 
отунуў кургак болсун, єзїў адашып кетпе!» Ал анткени Кинр деген 
жин-перилердей Кирискенин изин адаштырып, баласын ар кандай 
азыткы-жиндерден коргогону эле. Баланын атасы, єзїнїн эрин да 
оозго албады. Кулагы сак, куу жиндер тиги Эмрайин бу баланын 
атасы эместей, Кириск болсо єз атасын ээрчибей, чоочун киши-
лер менен бараткандай туюнсун деп, сыр бербеди. Эмрайин менен 
Кириск ата-бала экенин кинрлер туюп калбасын деген амалы эле 
мунусу. Ата-бала аўга бир чыкканын кинр жиндер жек кєрєт. Туюп 
калышса, ата менен баланын бирин мерт кылып, бирин эрк менен 
кїчтєн ажыратат, эми кайра деўизге же токойго бет албаска касам 
ичкидей кєўїлїн калтырат. Адам баласына кесепет кєздєгєн арам 
ойлуу, суук кєздїї кинр жиндер ошентип адамдын караанын издеп, 
изин кууп жїргєнї жїргєн.

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєт

www.bizdin.kg



8

Кириск єзї кинрлерден корккон тїрї жок, эсейип калбадыбы. 
Эне байкуш коркот, балам деп коркот. Сен али кичинекейсиў дейт. 
Сени алдап, арбап, мерт кылып коюш оўой дейт. Анысы да туура! 
Жин-перилердин балага кылбаган балаасы барбы: тумоо жаябы, 
оору жугузабы, аўчы чыкпай кем болсун деп мунжу кылып салабы-
ай! Мунжу-кемдин кереги кимге! Ошондуктан жаш бала эресеге 
жеткенче жин-периден сак-сактап турганы оў. А балакатка жетип, 
єз башына єзї ээ азамат болуп чыкканда жин-шайтаныў коркунуч 
эмес. Эр кишиден алар єздєрї сестенет.
Эне менен бала ушундайча коштошту. Корккон кообун да, жалы-

ныч тилегин да, їмїтїн да ичине катып, їн-сєзсїз бир азга турду да, 
бурулуп кете берди эне. Атаны оозго албады, деўизге бир кылчайып 
карабады. Ата менен бала каякка жєнєп бараткандарын эне билбеген 
шекилдїї кетти. А чынында кече кїнї эле ата-балага їч кїндїк жол 
азык камдап берген єзї. Азыр баласын ойлоп корккон эне эчтеме 
билбеген калыпта. Бала дегенде чымын жаны чыркыраган эне жин-
перилерге сыр билдирбей тек ичтен тынып кете берди.
Булуўга жетпей эне кетти, уулу болсо жин-перилерди адаштырган 

болуп бадал аралай ийри-буйру чуркап, узап кеткен чоўдордун ар-
тынан жєнєдї. Апасы ошентип айткан, буйтап бас деген, апасынын 
айтканын эки кылгысы келбеди бала.
Чоўдорго бат эле жете барды. Каруу-жарак, азык-тїлїк артын-

ган немелер шашпай баратышкан. Эў алдыда Орган карыя, анын 
артынан кыжырлуу, эўгезердей кара сакал Эмрайин, їчїнчї болуп 
майпаў аяк, чулу дене, быжыгыр Мылгун баратат. Їчєєнїн теў 
кийгени ийленген тери менен булгаарыдан тигилген, кєп кийилип 
оўгон, суу єтпєс жылуу кийим. Аларга караганда Кирискенин кий-
гени асем. Апасы бар єнєрїн салып, уулунун деўиз кийимин кєптєн 
бери камдап жїргєн. Їстїндєгї кийими да, бутундагы торбаса єтїгї 
да кыюу кармалып, кооз. Деўизге чыкканда мынчалык кооздуктун 
кереги эмне. Бирок эне деген эне да!

– Ой, сенсиўби? Биз сени апасын айланчыктап калып калды го 
дедик эле, – деп таў калымыш болду Мылгун тамашалап. – Апасы 
жетелеп кайра алып кеттиби десек...
Кириск жаўы эле жанашкан. Ызасына муунуп кете жаздады:
– Кантип їйгє? Єлсєм да кайтпайм! Мени эмне... – деди тутала-

нып.
– Кантет, тамашаны билбейсиўби, – деп Мылгун кайра жайкады. 

– Сен мунуўду кой. Деўизде бири-бирибиз менен сїйлєшпєсєк, ким 
менен сїйлєшєбїз. Ме, андан кєрє ала жїр, – деп винчестер мыл-
тыгын берди. Бул ыкласка бала ыраазы болуп, жагжаўдай басты.
Эми жїктєрїн жїктєп, сїзїп жєнєє калды.
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Алар деўизге ушундайча чыгышты. Агерим жолу болуп, уудан 
олжолуу кайтышса, андагыны кєрїп ал, башкача болот. Анда ак-
жолтой аўчы баланын жолуна той тїшїп, маараке уюшулат. Бала 
мергендин урматына майрам болот, тїптїз тереўинде. Туулуп-єсїп, 
алдуу-кїчтїї, эр жїрєк мергенчилердин энчисине кєбєйїп жаткан 
балыгы менен аўы бай деўиздин жоомарттыгына арналып ыр ырда-
лат, бий бийленет. Жер бетине тукум таратып кеткен Умай эне Айым-
Балыктын урматына ыр ырдалат. Ошондо журт акылманы бакшы-
шаман ортого чыгып, четин сабо сабалаган добулбастын кїрсє-тарс 
дабышына кошулуп, жаўы мерген, жаш мерген Кирискенин жайы 
тууралуу Жер менен, Суу менен баян ырын баштайт. Ооба, аўчы бала 
тууралуу бакшы Жер-Сууга тайынып, Жер менен Суудан балага ар 
дайым ырайымдуу болушун суранат, баладан улуу мерген чыккан 
экен, Жерде да, Сууда да дамамат жолу болгой экен, олжологон аўын 
кары менен жашка теў бєлїшкєн адилет аўчы болгой эле деп тиленет. 
Акылга дыйкан бакшы анан дагы Кириск кєп балалуу болсо экен, 
балдары єлбєй-житпей улуу баян Айым-Балыктын тукумуна тукум 
кошуп, єркєнїн єстїрсє экен деп тиленет.

Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?
Сенин ысык курсагында биз жаралып,
Сенин ысык курсагыўан биз тарадык.
Сенин ысык курсагыў жан бейиши,
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?
Нерпа тумшук ак мамагын сагындык биз,
Ак мамагыў сїтїнє тайындык биз.
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык.
Издеп сени эр барат, бир кїн жетер,
Жээктеги тукумуў кєбєйсїн – деп,
Курсагыўа уругун сээп єтєр...
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?

Мерген тоскон майрамда ырлуу-бийлїї шаў ичинде ушундай ыр 
ырдалат. Ошол майрамда Кирискеге арналып дагы бир ырым жасал-
мак. Кызуу бийлеп жїргєн бакшы Кирискенин аўчылык тагдырын 
асмандагы жылдыздардын бирине тапшырат. Ар бир мергендин 
сактаган тумар жылдызы болот. Кирискенин тагдыры кайсы жыл-
дызга аманат тапшырылганын башка жан билбеш керек. Аны бакшы 
менен асмандагы жылдыз гана билет. Башка жан баласы билбейт. 
Асманда эмне кєп, жылдыз кєп эмеспи...
Андай майрамда журттун баарынан катуу кубанган, баарынан кєп 

бийлеп, кєп ырдаган арийне апасы менен карындашы болор. Эмра-
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йин болсо ошол майрамда Кирискенин атасы экени жамы журтка 
жарыя айтылат. Арийне Эмрайин да кубанычы койнуна, сыймыгы 
ичине батпай калат эмеспи. Азырынча атасы делинбейт. Деўиз бетин-
де ата да жок, бала да жок, баары теў, баары улууга баш иет. Кєсєм 
карыя эмне десе, ошо болот. Атасы баланын ишине кийлигишпейт. 
Баласы атасына арызданмай жок. Салт ушундай.
Ошол тойдо дагы катуу кубанаар бир кыз бар, ал – Музлук. Ки-

риске бала кїнїндє Музлук менен кєп ойночу эле. Эми анда-санда 
гана ойношчу болду. Мындан ары оюн такыр тыйылар: мергенге 
оюн кайда.

* * *

Толкундарды жирей тилип, кайык элпек баратты. Ала-Дєбєт бу-
луўу алдагачан артта калды, Узун тумшукту кайып єтїштї. Деўиз 
айдыўында алиги булуўдагыдай толкун жок экен. Кєлбїп коюп 
жатыптыр чалкар деўиз. Мындайда кайыктын жїрїшї жеўил.
Байтеректен туюк чабылган кайык уюган деўиз бетинде сїмбє-

дєй сїзїп баратты. Каршы келген толкунга да, капталдан келген 
толкунга да чайпалбай орнотуу, бурган жакка жеўил, баш билги.
Єчїп калган канжасын соруп коюп, Орган карыя кайыктын бел-

дїї жїрїшїнє шїйшїнїп, муздак сууга белчесинен бата жирей сїзїп 
бараткан кайык эмес, єзї сыяктанып, ошого ыракаттанып отуру. 
Кулакчында кыйчылдаган калактары бир калыпта шилтенип, ай-
дыў деўиз бетинде єзї сїзїп бараткандай; бет келген толкундарды 
кайыктын тєшї эмес, єз тєшї менен жара тилип, толкунга кошо саал 
чайпалып, єзї сїзїп бараткандай сезимде. Кайык менен сиўишип 
бир болуп кеткендей бул сезимден улам оюна сызылып ар кандай 
ойлор келе берди. Єзї чаап, єзї сомдогон бу кайыгына ыраазы. Бай-
теректи айыл эли жабылып кулатышты. Антпесе бирєє эмес, тєрт-
беш азаматтын кїчї жетпегидей. Калганын Орган єзї бїтїрдї. Їч 
жай бою кургатты, єз колу менен жонду. Кайыгы ємїрлїк болоруна 
ошондо эле кєзї жетти. Аны кєрїп, ємїр-жашын чамалап, ушул ка-
йык акыркысы болобу деген ойго кайра кейиди. Дагы жашай тїшсє 
эмине. Уудан калбай деўиз кезип дагы нечен чыкса, каруусунан кїч, 
кєзїнєн нур кете электе дагы эки-їч кайык чаап кетсе кана!..
Ошону ойлоп отуруп, кыялында кайык менен сырдашты: «Сен 

жарайсыў, сага ишенем, бир боорум, – деп баратты кайыгына. – Де-
ўиз тилин билесиў, толкун мїнєзїн билесиў, кудурет-кїчїў ушунда. 
Мен чапкан кайыктардын ичинен мыктысы сенсиў. Узун-туураў 
келишкен, канча нерпа жїктєсєў да кєтєрїп кете аласыў. Баарынан 
да акжолтойсуў кайыгым. Ошол їчїн кымбатсыў мага. Кєп олжону 
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їйгє жїктєп кайра кайтканда кырыўа чейин сууга матырылып, 
кээде толкун кыр аша жаба берип, кайкалап сїзїп келатканыўа 
куштарбыз биз. Ошондо эл жээкке жапырыла жїгїрїп, сени каршы 
алат, боорум кайык!
Мен єлсєм сен кал, олжосу кєп алыскы жайларга сїз. Мен єлсєм, 

тепсе темир їзєр жаш мергендерди ээ кылып, деўиз кезип сїзє бер. 
Мен єлгєндє, тирїїмдє гана кандай кызмат кылсаў, жаштарга да 
ошондой кызмат кылгын, бир боорум. Анан дагы айтарым, боорум, 
тиги тумшугуўда ойдолоктоп отурган баланын эр жетишин кїт. Суу 
болбой катуу жер болсо єзї чуркап, ууга єзї эле барып келчїдєй болуп 
чыдамы кетип отурганын кєрдїўбї? Мына ушу бала чоўоюп, сага 
минип, алыс-жакын деўиз чалар кезди кїт, кайыгым. Бїгїн бала биз 
менен алгач аўга чыкты. Ошонусу жєн. Машыга берсин. Биз єтєрбїз 
бу жалгандан, эртеўдин ээси ушулар. Эмрайин атасын тартса жакшы 
адам болор. Куру-кєўдєй болбос. Азыркы бир катардын ичинде мыкты 
мерген Эмрайин. Москоол, єзї иш билги. Кезинде мен ушундай бол-
чумун. Толуп турган чагым. Кыз-келиндер айланчыктап жаныман 
чыкчу эмес эле. Мен болсом, ємїр ошо калыбында тура берет деп жї-
рїпмїн. Баары кїнїмдїк экенин кечигип, кийин билет турбайсыў-
бы. Жаш чагында антип ким ойлосун. Мобу Эмрайин менен Мылгун 
экєє деле азыр аны ойлогон жери жок. Мейли. Ойлоор кези алдыда. 
Экєєнїн теў калак шилеши мыкты. Мылгун да Эмрайинге шай келет. 
Эгиз кара кїчї бар, экєє теў ишенимдїї жигиттер. Кайыктын калкып 
ойноп сїзїп баратканын карабайсыўбы. Бирок бул бир караганда. 
Кургак жерде эки буттун кїчїнє сыйынасыў, деўизде эки колдун 
кїчїнє сыйынасыў. Али жол узак, шилей берїї, шилей берїї. Бїгїн 
Їч-Эмчектин їчїнчїсїнє жетип таянганча сїзєбїз. Каш карайганда 
жетсек болгону. Эртеў керели-кечке кайра сїзмєй. Таў аткандан кеч 
киргичекти калак шилемей. Мен да карап отурбай, кезектеше улам 
бирин эс алдырып турармын. Бирок мїлдє деўизди сапырып чыгуу 
оўой бекен. Иши кылып олжолуу кайтсак болгону, той кылабыз.
Туюп баратасыўбы, тїшїнїп баратасыўбы, бир боор кайыгым? 

Сен бизди Їч-Эмчекке жеткиресиў. Аўдын берекеси ошерде. Ошерге 
баратабыз. Їч-Эмчектин боорунда нерпалардын жатагы бар. Жакын-
да тууту башталат, ошого нерпалар азыр отор-отор болуп топтолуп 
жаткан кези.
Айтканымды тыўдап, туюп баратасыўбы, кайыгым? Сен туюна-

сыў дечи. Сен али деўиз бетин кєрє элегиўде, байтеректин курсагын-
да жатканыўда эле сїйлєшє баштабадым беле. Мен сени байтеректин 
курсагынан сууруп алдым, мына эми экєєбїз деўиз жалдап барабыз.
Эмесе, мен бу дїйнєдєн єткєндє сен унутпай жїргїн. Деўизге 

чыккан кїндєрїўдє мени эстей жїр...»

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєт
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Жээкте калган баш белги Ала-Дєбєт чокусун кєздєн учурбай 
кайыкты ачык деўизге тїз багыттап бара жатып, Орган карыя 
ушундай ойго кетти. Ошо жээктеги ала чокунун ажайып сыры бар. 
Аны деўизге чыккандардын баары айтат. Кїн ачыкта деўизчилер 
улам жакадан узаган сайын ала чоку бараанданып, асман чапчый 
берет. Жолоочудан калгысы келбей ээрчип алган Ала дєбєт єўдєнїп 
кєрїнєт. Кайсы туштан караба Ала-Дєбєт кєрїнїп турат. Кєпкє 
ошентип кєрїнїп турат да, анан бир маалда суу бетинде сай бар 
сымал, жолоочулар сайга тїшїп кеткен сымал Ала дєбєт кєздєн 
кайым болот. Анда мергенчилер айтат: Ала дєбєт їйгє кайтты, жер 
алыс калды дешет...
Ана ошондо Ала-Дєбєт кай тушта калганын, жел кай тараптан 

жїрїп турганын, кїн ала чокунун кайсы тушунда турганын, кайсы 
маал экенин, каалгыган булуттардын чамасын байкап кал, эске ту-
туп кал. Аралга жетер-жеткенче Ала-Дєбєт калган тарапты унутпа. 
Деўиз чалкарында адашып кетпейин десеў ошент.
Кайыкчылар кїнчїлїк жолу бар аралдарга бет алып барат. Чексиз 

суунун бетинен кылтыйып чыгып турган їч эмчектей їч аска бар, 
эли-журту жок їч арал. Їч-Эмчек деп ошону айтат. Чоў, Орто, Кичи 
аралдар. Деўиз ошо аралдар менен бїтєт да, андан ары дайыны жок, 
чеги жок Улуу Мухит-Океан ааламы башталат, Дїнїйє жаралгандан 
бери, Лувр єрдєк жумуртка салар карайткы, алакандай кургак жер 
издеп таба албай айласы кеткен кїндєн бери жайкалып, єзїнєн єзї 
туулуп, єзїнєн єзї толуп жаткан Мухит дїйнєсї ошол. Деўиз менен 
Мухиттин чеги болгон алиги аралдарды жаз маалында нерпалар 
жатак кылат. Бу мергенчилер ошону кєздєп, ошону багыт алып 
баратканы...
Бала айран-таў. Деўиз ал ойлогондон такыр башкача болуп чык-

ты. Ала-Дєбєттїн борчук таштуу боорунда ойноп жїрїп кєз салганда 
да, же булуўда кайык айдап сїзгєндє да деўиз мындай деп элестете 
алган эмес. Кайык булуўдан чыгып, ачыкка бет алганда бала де-
ўиздин эмне экенин сезгендей болду. Асман менен туташып, кєз да, 
санаа да жеткисиз, кыйырсыз ааламды каптап, бїт ааламдын уют-
кусу болуп жаткан суунун баары деўиз экенин аўдаганда баланын 
эси чыга жаздады.
Бала эсин жыя элек. Ушундай болобу деп кайдан ойлоптур. Ай-

лана тек жалаў суу, коргошундай оор кєлкїгєн, сымаптай тєгїлгєн, 
тїнєргєн сїрдїї жалаў суу, толкуну жондонуп заматта туулуп, за-
матта жапырылып кайра єлгєн айлана тек жалаў суу. Тереўи тїпсїз 
караўгы, тегерегиў кыйырсыз, тєбєдє кєз жетип, кол жетпеген, 
їзїк-їзїк булуттар бар кєк асман, айланаў тек жалаў суу. Башка кєз 
токтотор нокот жок. Кыш да жок, жай да жок, тоо да жок, сай да жок.

Чыўгыз  АЙТМАТОВ
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Дїйнєнїн бу четинен тиги четин бїт каптап жаткан суу.
Толкундарды улам сїзє тилип, кайык калыбында баратат. Алды-

да аў уулоо маалын ашыга кїткєн баланын да ажары ачык, кєўїлї 
жаркын. Бирок жанагыдай апкаарыбай калды, эс-дартынын баары 
ууга жетер чакта болуп, суу менен суу їстїндєгї кєрїнїштєр кезге 
илинсе да, кєўїлїнє жукпай, кєнгєн майрам шаўындай жаркылдап 
єтїп жатты. Болбосо бала кїн нурунун суу бетинде тїркїн тїстє 
чагылышып ойногонун, кїн тийген капталы кєк-жашылданып 
жылтылдап, арт жагы тунук кєк тартып тунжурап, тескей капталы 
тїнєрїп сїрї сестентерин кєрїп жїрєгї башкача какмак. Капилет-
тен кайыкка туш келген бир кызык балыктарды кєрїп кубанмак. 
Бир маалда бїкїр балыктардын калыў тобу кайыкка каршы келип, 
бытырай качкандын ордуна баёо немелер кайра тобу менен жандай 
сїзїп, суудан секирип чыгып, абага кєз ирмемге илине калып, кайра 
сууга чалкасынан тїшїп жатышкандарына каткыра кїлмєк.
Мунун баарын кєрїп баратты, бирок кєўїлї анчалык бурулбады. 

Эси-дарты аўдуу аралдарга эртерээк жетїїдє. Эртерээк ууга кирїї.
Анткен менен аздан соў баланын кєўїлї єзїнєн єзї бузулду, 

сыртынан билинбесе да ичтен сызды. Жерден улам узаган сайын, 
айрыкча тїнєрє дїўкїйгєн суу жонунун далдасында Ала-Дєбєт 
кєрїнбєй калгандан тартып тилсиз тїнєргєн суунун суук коркуну-
чу акырындап дене-боюн ээлей берди. Бу бейтааныш, тилсиз улуу 
дїйнєнїн алдында ал кыпындан кичинекей экенин, эч аргасыз кєз 
каранды экенин сезип калтаарыды.
Бала мурда мындай коопту сезген эмес эле. Бейкапар боорунда 

ойноп, кээде чокусуна чыгып алып, алдында кєлбїп жаткан корку-
нучсуз деўизге суктана карап турчу Ала-Дєбєтї мынчалык жанына 
жакын, ынак экенин билген эмес. Єз ордунда Ала-Дєбєт канчалык 
алп да, боорукер да экенин, бузулбас, козголбос экенин Кириск эми 
тїшїндї.
Жер менен деўиздин айырмасын бала эми билди. Жерде жїрїп 

жердин баркын ойлобойсуў, билбейсиў. Мына эми деўизде баратып 
эмнени ойлобо, баары бир кєкєйїўдє деўиз турат. Бу жаўылык 
баланы чочулатты. Деўиз єзїнє дене-боюўду, бїт оюўду багынтып 
алганында кандайдыр бир тїпєйїл сыр, єкїмчїл сыр жаткансыды...
Чоўдорду карасаў, бейкапар, токтоо. Эмрайин менен Мылгун 

баштагысындай эле бирдей кыймылдап, бир адамдай бир калыпта 
калак шилеп келатышат. Тєрт калак бир маалда суу шилеп, кайык 
калыбынча жыбылжып барат. Бирок ошо жыбылжытышка эки ки-
шинин канча кїчї керек. Калакчылар балага далысын салып отур-
ганы менен жондору дїгдїйє кїржїўдєп келатканын кєрїп отурат 
бала. Эки калакчы анда-санда гана їн катышпаса, унчугушпайт. 

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєт

www.bizdin.kg



14

Атасы гана кээде кылчая калып, «Кандайсыў?» дегендей мурут 
астынан жылмайып коёт.
Ошентип сїзє беришти. Чоўдор сабырлуу, токтоо. Орган карыя 

болсо деги эле кабагым-кашым дээр эмес, канжасын дембе-дем со-
руп коюп, кайыктын багытын башкарып келет. Ар ким єз ою менен 
алек. Ырас, бир-эки жолу Кириск да же Мылгундун, же атасынын 
жанына отура калып, калак шилеп жардамдашты. Калакчылар бир 
калагын берип коёт. Їйрєнсїн дешкени го. Кириск эки колдоп бир 
калакты тырыша шилегени менен кайык оор, калак чоў болуп, кєпкє 
чыдабады. Бирок эч ким аны кїнєєлєбєдї, эсиркебеди, унчугушпай 
єз аракетинде болушту.

 Ала-Дєбєттїн карааны єчкєндє гана баары теў кобурашып ка-
лышты.

– Ала-Дєбєт їйгє кайтты! – деди атасы.
– Кайткан экен, – деди Мылгун.
– Ошенттиби? Кайткан экен го, – деди Орган карыя кылчайып. 

– Андай болсо жолубуз болор. – Анан баланы тамашалады. – Эй, 
Кириск, балким, чакырсаў жетип келер дейм?
Баары кїлїп калды. Кириск да кїлдї. Анан ойлоно калып, олут-

туу сїйлєдї:
– Андай болсо кайра кайталык, Ала-Дєбєт тосуп чыгар.
– Мунун тез кайткычылын! – деп кїлмїўдєдї Орган. – Андан кєрє 

бери менин жаныма кел, бекер отурбайлы. Деўизди карай берип 
кєзїў деле талыган чыгар. Бу жарыктыкты карап тїгєтє албайсыў.
Кириск ордунан туруп кайыктын сорусуна жєнєдї. Кайыктын 

тїбїндє бугу терисине оролгон эки винчестер, гарпун, чоў ороо ар-
кан, ичер суу куюлган кол бочке, кїлазык салынган капчык, дагы-
дагы бирдемелер жаткан. Кириск кайык боорлоп, ошолордон аттап 
єтїп баратып, атасынын терлїї моюнунан чыккан ачуу тер менен 
тамекинин жытын сезди. Атасы деўизге кеткен кездерде апасы эски 
тонун алып, бетине басып жыттап отурар эле. Ошондо тондон дал 
азыркыдай жыт буркурап турар эле.
Жанынан єтїп баратканда атасы баласына ээк кагып, ыйыгы ме-

нен боорго акырын тїртїп калды. Эки колу калактардан бош эмес. 
Бирок Кириск атасынын олдоксон эркелеткенине эреркей койгон 
жок. Элжиреп кеткичилин! Деўизде ата-бала жок. Баары теў. Де-
ўизде улуу  гана бар, кєсєм гана бар. Андан ыктыярсыз былк этїїгє 
эч кимдин акысы жок.

– Кел, жайгашып отур, – Орган орун кєрсєтїп, шадылуу, туурук 
колун баланын ийинине акырын койду. – Кичине калтаарып кал-
гансыўбы дейм, ыя? Чыкканда бекем эле кєрїнгєндєй болдуў эле, 
бара-бара...

Чыўгыз  АЙТМАТОВ
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Орган чал баарын байкап отурган экен, – деп Кириск уяла тїштї. 
Бирок бой бербеди:

– Жок, аткычх1, эч корккон жокмун! Эмнеден коркмок элем?
– Деўизге биринчи жолу чыксаў... дейм да.
– Биринчи жолу болсо эмне экен, – деп Кириск моюн бербеди. – 

Мен эчтекеден коркпоймун.
– Аныў дурус. Мен илгери алгач деўизге чыкканымда, чыным-

ды айтайын, аябай коркком. Карасам, жээк кєрїнбєйт, Ала-Дєбєт 
алдагачан їйїнє кетип калыптыр. Тегерегим жалаў толкун. Їйгє 
кетким келди. Же тиги Эмрайин менен Мылгундан деле сурачы, 
булар коркту бекен, жок бекен?
Тигил экєє «ырас, ырас» дегендей баштарын ийкеп, калактарын 

жїткїнє шилеп, ырсая кїлїмсїрєштї.
– Мен корккон жокмун! – деп Кириск да кєшєрдї.
– Анда азамат экенсиў! – деп карыя анын кєўїлїн жоошутту. – 

Эмесе муну айтчы, Ала-Дєбєт кай жагыбызда калды?
Кїтїлбєгєн суроого Кириск ойлоно калды да, колун сунду:
– Мобу жакта!
– Туурабы? Негедир колуў калтырайт да?
Бала колунун калтырагын басууга тырышып, жанагысынан саал 

оўго тарта кєрсєттї:
– Мобу жакта!
– Эми таптыў! – деп колдоду Орган. – Айталык, кайыктын тум-

шугу быякка бурулса, анда Ала-Дєбєт кай тарапта калат?
– Быякта!
– А эгер шамал бизди быякка бурсачы?
– Анда тыякта калат!
– А эгер солго карай сїзсєк?
– Анда быякта болот!
– Дурус, дурус. Аўланада кез токтотор белги жок, бїт эле суу. 

Ала-Дєбєттїн тарабын сен кантип таап аласыў? Ушуну айтчы? – деп 
Орган кары такый берди.

– Менин дагы бєлєк кєзїм бар,– деди Кириск.
– Кайсы кєзїўї айтасыў?
– Билбейм, ичимде болсо керек. Кєрбєй туруп эле кєрє берет.
– Ичиўдеби? – Баары кїлїп калды.
– Мунусу туура,– деди Орган.– Ошондой кєз болот. Бирок ал кєз 

ичте эмес, башта болот.
– Менин кєзїм ичимде,– деп болбоду Кириск.
Бирок андай кєз башта болорун ичинен билип турду єзї.

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєт
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Аздан соў карыя Кирискени дагы сынакка алды. Бала тєгєрєктїн 
тєрт тарабын тааный ала турганына кєзї жеткен соў:

– Жарайсыў, ичиўдеги кєзїў жаман эмес экен,– деп кобурады.
Бул мактоого кєўїлї кєтєрїлїп калган Кириск эми єзїнє єзї сурак 

коюп, жооп таап, жатыга баштады. Деўиз жак кєлкїп жаткан азыркы 
учурда туш-тарапты баамдоо анча кыйын эмес эле. Жанга жолдош, 
касиети чоў Ала-Дєбєт эске келген сайын чакыргандай ички кєзгє 
кєрїнїп, дайым бала издеген туштан табылат. Дїўкїйгєн сырттан 
даўгыт, боорундагы даакы єўдєнгєн бужугур токою менен, «кула-
гындагы», «чабындагы» ак темгил кары менен, кєкїрєк астындагы 
аскасына шарпылдап тынымсыз урунуп турчу толкундары менен 
баары-баары кєз алдыга тартылат. Ала-Дєбєттї элестеткен бала анын 
айлана-тегерегиндеги дєбєлєрїн кошо эстеди. Анан эриксизден їйїн 
эстеди. Нивхилердин конушу? Деўиз кылаасындагы желе дєбєлєрдїн 
ортосунда, токойдун этегинде, суу жээгинде. Жыгач їйлєр, сарайлар, 
иттер, тооктор, балык илип кургатар илинїї шыргыйлар, созолонгон 
тїтїн, айыл элинин кулакка кєнїмїш їндєрї, анан єзгєчє апасы 
менен карындашы Псулк – ушулардын баарын, атїгїл азыр эмне 
кылып жатышкандарын бала кєз алдына даана келтирди. Апасы 
арийне, Кирискени, эрин, бу бараткан аўчылардын баарын ойлоп, 
убайым тартып отургандыр. Ырас, апасы азыр дал ушуну ойлоп оту-
рат. Ойлоорун ойлоп алып, кайра ойлорун жин-перилер туюп калбаса 
экен деп коркуп отурат го байкуш. Кирискени дагы ким ойлойт, бол-
со-болбосо Музлук ойлойт. Псулк менен ойномуш болуп Музлук бул 
убакка чейин їйгє нечен келип кеткендир. Деўизге кеткен Кирискени 
кокустан эстеген таризде Музлук сурап калса, апасынан жеме укту 
бекен? «Эмне деп кайгырып атасыў сен, кыз? Кириск отун алганы 
токойго кеткенин билбей калдыўбы?» – деп жекирип койгондур. Кыз 
ошондо тїшїнїп, уялганынан унчуга албай отуруп калгандыр. Ушу-
ну ойлоп, Кириск Музлукту аяп кетти. Музлук ойлосо экен, эстесе 
экен, аны эч ким жемелебесе экен, – деп каалады Кириск.
Кайык болсо мурункусундай эле толкундарга тєшїн матыра жара 

тилип, бир калыпта сїзїп баратты. Айлана жалт-жулт жыбырлаган 
толкун, акжалданган чоў деўиз. Нивхилер тїш оой, болбосо кечке 
жуук Їч-Эмчек аралдардын эў беркиси Кичи-Эмчекке жетип, сааты 
чыкса аў уулоону ошерден баштап калуу максатта. Каш карайгыча 
Орто-Эмчекке жетип жыгылып, ошерге тїнєп калмакчы. Кайык 
коёр тынч коўулу, башбаанек кылар їўкїрлєрї бар. Эртеси таў эрте 
кайрадан деўизге чыкмай. Эгер бїгїн кечке жолдору болуп калса, эр-
теў эртелеп кайра жол тартмай. Эмнеси болсо да эртеў кїн эки терек 
бою кєтєрїлгєнчє, чоў шашкеден калбай кайтыш керек. Деўизден 
канчалык эртерээк чыгып кетсеў ошончолук жакшы.
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Мунун баарын Орган карыя кїн мурунтан ойлоп койгон. Жардам-
чылары тиги Эмрайин менен Мылгун да Їч-Эмчекке алгач бараткан 
жери жок, иштин жайын жакшы билишет. Кїн ырайы бузулбай 
турса, жатагынан аў учураса болду, калганын эмне кылышты ар 
кимиси билет.
Орган карыя деўизге муктаждыктын айынан чыгып аткан жери 

жок. Ырыскы-насиби деўизден экени чын, бирок абышканы андан 
башка дагы бир нерсе деўизге дайым тартып турат. Чалкыган деўиз 
кеўдиги абышканын ичте катылган сырларын оюна келтирет. Сыр 
каткан ойлору кєп эле. Деўизде ой-санаага жолтоо жок. Кургакта 
кїнїмдїк тиричилик менен жїрїп сааты чыкпаган ойлор деўиз 
бетинде єзїнєн єзї оргуштап, кайнап чыгат. Айдыў деўизде гана 
Орган єзїн Деўиз менен Теўирдин туушканындай сезет.
Кыйырсыз кудурет менен бетме-бет отурганда калтылдак кайык 

їстїндєгї адам дараметсиз бир бечара экенин Орган жакшы билет. 
Бирок адамдын ою бар да, ал ошонусу менен улуу, ою менен Деўиз-
Теўир ортосундагы эки танапка жетип турат, табигаттын тїбєлїк-
тїї кыйырына ою менен жетип, ою менен ааламдын тереўине да, 
бийигине да тутамдаш. Ошол себептїї адам руху деўиздей тереў, 
кєк теўирдей тїпсїз, анткени анын акыл-оюна чек жок. Бир адам 
єлсє кийинки адам андан илгерирээк ой жїгїртєт. Андан кийинкиси 
дагы илгерирээк, ошентип тїбєлїккє кете бермек... Ушул кыйын 
акыйкат гана абышканын сыздаган жанын жай алдырат.
Ємїр жалган, єлїм ак. Ємїрїнїн чеги жакын калганын да билет 

карыя. Бирок сактап каткан бир сыры – Улуу баян Айым-Балык кир-
ген тїштєрї дайым боло берерин, єзї єлгєндєн кийин да ал тїштєрї 
жашай берерин Орган жакшы билет. Тїшїў мурас калбайт, бирок 
такыр жок болуп да кетпеши керек. Жоголбойт. Анткени Айым-Ба-
лык тїбєлїктїї, демек, ал кирген тїштєр да тїбєлїктїї.
Деўизде жїргєн чактарында ушул ойлор кєп келет. Андай учур-

ларда жолдоштору менен сїйлєшпєй кєпкє тунжурап оюна кирип 
кетет. Деўизди телмире тиктеп, бирєє менен сїйлєшїп жаткандай 
єз алдынча кїбїрєйт, Айым-Балык кирген тїштєрїн кайсы бир 
олуя-машаяктан суранат. Бирок адам а дїйнє кеткенде тїшї кошо 
кетмек беле, ошо жакта деле баягы тїшї кайталанып тїбєлїккє кире 
бермек беле? Айласын таппай башы катат, жаны менен кошо тїшї 
да кетерине єзїн ишендиргиси келет.

...Тїш демекчи. Илгери бир заманда Ала-Дєбєттїн этегинде їч 
бир тууган жашаптыр. Улуусу кууганын куткарбаган жел таман 
экен. Ал бугу – адамдын кызын алат да, їйїр-їйїр бугулардын ээси 
болуп, тундрага кєчїп кетет, ошоякка орноп калат. Кичїїсї из 
куугуч изевилчи, кєзгє атар мерген болот. Ал да токой элинен бир 
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кызды алып, мергенчилигин кесип кылып, тайга токойду жайлап 
кетет. Ортончусу аксак туулуптур. Эрте туруп, кеч жатса да багы 
ачылбайт, кубалап бугуга жетпейт, токой аралап аў уулай албайт. 
Ал тегеректен эч ким кызын бербейт. Ага-иниси таштап кетет. Ал 
шордуу ошентип деўиздин жээгин жай кылып кала берет. Балык 
кармап жансактайт. Балыктан ким жарысын...
Бир кїнї аксак шордуу кайырмак салып, кайыгында отурган. 

Аўгыча кайырмагы колунан жулкулдап калат. Чоў балык тїшкєн 
экен деп, кубанып кетет. Акырындап кайырмагын тартып, тїшкєн 
немени жакындата берет.
Караса, бир укмуш! Балык кейпиндеги жылаўач аял. Жаргак 

куйругун сууга чапкылап, качууга жулкунат. Сулуулугун айтпа: 
кїмїштєнє жылтылдаган тумсак эти айлуу тїндє мєлтїр суунун тї-
бїнєн кєрїнгєн акак таштай кєўїл толкутат, ак эмчеги балкылдап, 
нерпа тумшук їрпїлєрї карарат, тунук жашыл кєздєрї каухардай 
жаркылдайт. Байкуш аксак Айым-Балыкты суудан сууруп алып, 
колтугуна кысат. Ошентсе, Айым-Балык аны аймалай кучактайт. 
Экєє кайык тїбїнє жыгылат. Капилет келген бактысына аксактын 
башы тегеренет. Кайык тїбїндє экєє эмне болушканын єзї билбейт. 
Кайыгы асманга жете серпилип жатканын бир билет. Деўиз асманга 
жете чайпалып, асман деўизге тїшє астын-їстїн болуп жатканын 
бир билет. Анан катуу бороон басылгандай тынчый тїшїшєт. Ошондо 
Айым-Балык суурулуп чыгып, сууга булт кирип кетет. Аксак эр тура 
калып, артынан умтулат, кайрыл деп кыйкырат, чакырат, жалбарат, 
бирок Айым-Балык деўиз тїбїнє дайынсыз кетет.
Їч бир туугандын ортончу аксагынын башынан ушундай окуя 

єтєт. Ага-иниси таштап кеткен, деўиздин ээн жээгинде каўгырап 
жалгыз калган аксактын башынан ушундай окуя єтєт. Деўизге 
чїмїп кеткен Айым-Балыктан кайра кабар болбойт. Аксак байкуш 
сагынып, кєўїлїн кир, кєкїрєгїн зил басат. Ошо кїндєн кийин 
кїндїр-тїндїр деўиз кылаалап, кєзїнєн жаш мончоктоп, їндєгє-
нї-чакырганы, сагынганы-кїткєнї Айым-Балык болот. Жадегенде 
алыстан бир кєрїнїп койсо деп їмїт этет.
Деўиз киргенде кылаалап ырдайт:
  Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык? 

Деўиз тартылганда кылаалап ырдайт:
  Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык? 

Айлуу тїндє кылаалап ырдайт!
  Бул деўиз – менин сагынчым,
  Бул деўиз – менин кез жашым,
  Бул жер – менин зар башым!
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Ай караўгы тїндєрдє кылаалап ырдайт:
  Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?..

Деўиз киргенде кылаалап ырдайт, деўиз тартылганда кылаалап 
ырдайт. «Баяным» деп улук кєрєт, «Айымым» деп ынак кєрєт.
Ал ортодо кыш єтєт, кыш артынан жаз єтєт. Жайдын бир кїнї 

аксак балыкчы тизеден толкун кечип, ачык деўиз бетин карап, ажап 
болуп Айым-Балыгым кєрїнїп калбас бекен деп, їн салып чакырып 
коюп аксаўдап келе жатса, тайыз жээктен баланын ыйлаган їнїн 
угат. Ырас, наристе бала ичегиси їзїлє тынбай ыйлап жатат. Аксак 
балыкчы алиги ый угулган жакка жїгїрє жетип, кєргєн кєзїнє 
ишенбейт: тайыз жээкте жылаўач бала отурат, толкун улам жаба 
берип, кайра тартат, ал ансайын бала: «Менин атам ким? Менин 
атам кайда?» – деп бакырат. Аксак балыкчы ого бетер айран калып, 
айласын таппайт. Бала аны кєрє коюп: «Менин атам сенсиў! Багып 
ал, мен сенин уулуў болом!» – дейт.
Мына кызык тамаша! Балыкчы уулун алып, їйїнє кєтєрїп кетет.
Бала тез эр жетип, деўиз чала баштайт. Жоо жїрєк, чымыр, 

акжолтой аўчы болуп чыгат: тор салса, балыкка толуп чыгат, жаа 
тартса деўиз жаныбарларын тандап терет. Даўкы таш жарып, тоо 
ашып, токой аралап кетет. Токой эли шїйшїнїп кызын берет. Ба-
ла-чакалуу болуп, Айым-Балыктын урук-тукуму ошондон тарап, 
кєбєйгєн экен. 
Ошондон улам маараке-тойлордо алиги ыр ырдалып калган:

Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык? 
Сенин ысык курсагыўда биз жаралып, 
Сенин ысык курсагыўан биз тарадык. 
Сенин ысык курсагыў жан бейиши, 
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык? 
Нерпа тумшук ак мамагын сагындык биз, 
Ак мамагыў сїтїнє тайындык биз. 
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык? 
Издеп сени эр барат, бир кїн жетер, 
Жээктеги тукумуў кєбєйсїн – деп, 
Курсагына уругун сээп єтєр... 
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?..

 
Бул тїш мухиттин туўгуюк тїбїнєн тїрїлїп келип, бир маалга 

жака-жээкти кїїгїмдєнгєн сыйкырлуу кучагына басып калчу деўиз 
киргининдей байкоостон каптап келет.
Ушу тїштї кєргєн сайын Орган ажайып айран-таў калып, єўї 

менен тїшїнїн ортосунда эсеўгиреп жатып калат. Айым-Балык 
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менен єўїндє чын кєрїшїп калгыдай болсо жан баласына оозунан 
чыгарбас эле го, Орган тїшїндє Айым-Балык менен жолугушканын 
єўїндєгї окуядан бетер чын кєрїп, эч кимге айтпай келет.
Ырас, жыргалы менен кайгысы аралаш, жандїйнєсїн чыдагыс 

кыйноого салып, кайталанып кире берген жан жолдош тїш болду 
Органга. Маўызы байыгыс, мааниси тїгєнгїс бул тїштїн укмуш 
касиетине Орган кєргєн сайын айран азыр. Дайынсыз аян, чечилгис 
табышмактыгы адамды тїбєлїк кыйнап келаткан тїш менен чын-
дыктын ортосундагы илешпеген кубулма байланышын чечмелеп 
ойлоно берип, сырдын сырын табуу менен жан алакетке тїшє берип, 
Органдын жаны кейийт да, айласы тїгєнїп турганына карабай тї-
шїнїн кайра келишин эўсейт, улуу баяны Айым-Балык менен дагы 
бир жолугушууну каалайт.
Ал экєє деўизден жолугушчу. Айымдын келишин кїтїп, Орган 

деўиз кылаалап чыгат. Суу чайган кумдуу жээкте басса изи калбайт, 
бирок єчкєн кїндїн кїўїрт шооласында кара-кубаў кєлєкєлєр кєп-
кє сакталып турат. Ал кєлєкєлєр кєєдєнїнє сагыныч толуп, сагы-
нычтан жаны сыздаган адам кара кардын їстїнєн басып єткєн изи 
сымал караўдап калат. Махабат муўуна, їмїт менен эўсєє муўуна 
єзєгї єрттєнїп Орган жээкте басат, а деўиз болсо кайдыгер, муздак 
жатат. Ошол жалгыздык баскан ээн дїйнєдє же їлп эткен жел, же 
зыў эткен їн, же тырс эткен дабыш чыкпайт. Жалгыз Орган деўиз-
дин тїнєргєн тєрїнєн кєзїн албай аруу баяны Айым-Балыгын кїтє 
берет, кїтє берет.
Жээктеп басса жолун коштогон буурул жал толкундар шуулдап 

бутка илешет, бирок доошу угулбайт, далбасалап асмандан чаара-
лакей кулаган лапылдак кардай чардактар єйдє-ылдый чуулдап 
учат, бирок їндєрї угулбайт, кулагы бїтїп, їнї жок, дили калып, 
тили жок ыў-жыў дїйнєдє Орган Айымын канчалык эўсеп кїткєн 
сайын ошончолук заманасы куурулат, заманасы куурулган сайын 
сагынычы кїчєп, ушунун баары тїш экенин билип турса да, тї-
шїндєгї жалгыздык баскан кусалык єўїндє ого бетер кууратарын 
билип турса да, єўїндє болобу, тїшїндє болобу, аны бир кєрбєй 
жаны тынбасын туюп турса да – ушунун баарына карабай жїрєгї 
сыздап, кайрадан кайра жолуккусу келе берчї. Ошондо, айласы 
куруп бїткєндє айкырык салып чакырчу. Бирок басып жїргєн дїй-
нєсїндєгї їн-доош угулбаган сыўары єз їнїн єзї укчу эмес. Деўиз 
болсо тунжурап їн катпай, толкуп кыймыл жаратпай, мелтиреп 
жата берет. Тек єзїнїн гана аласалып тїйшєлгєнї, жай тынымы 
кыстыгып їзїл-кесил дем ала баштайт, жїрєгїнїн тїрсїл какканы 
ойготот, ошого кайра кыжыры келет. Андай учурда жанын жай 
алдырар жай таппай, єзїнїн єзєгїнєн єзї суурулуп чыгып кетер 
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жол таппай, чєгїп бараткан адам агып бараткан чырпыкка асылган 
сымал, кайрадан Айым-Балыгын чакырып, кайрадан Айым-Балы-
гын эўсеп, эси-дарты жалаў Баянда калчу.
Акыры тїўїлїп жан кыйылар маал келгенде Айым-Балык тїнє-

рїўкї – тїссїз суудан суурулуп сїзїп чыга келет да, Органды тике  
сагына тиктеп, буурул толкун арасында аруу келбети бирде кїмїш, 
бирде кїїгїм жаркылдап, аптыга сїзєт, ашыга сїзєт, сїйїнє сїзєт. 
Мына ошондо баятан берки дїлєйлїк жарылып, кїркїрєгєн толкун 
доошу, шуулдаган шамал табышы, чуулдаган чардак їндєрї дїйнє 
койнун толтуруп угулат. Ошондо баладай бакырып, баатырдай айкы-
рып, Орган каршы чуркайт, тереў деўиз шыйрагына келбей малтап, 
тїптїз деўиз тизесине жетпей жиреп, андан тїпсїз болгон жерде муз-
дак сууну чатырата тилген кит болуп, ашыгына астыга сїзєт.
Айым-Балык болсо кєк деўиздин бетинде буурул толкун жон-

донтуп, тегерене сїзїп, кїтїп турат. Кээде аба чапчып секирип, 
кєз ирмемге жумуру денеси абада диртилдеп илинип туруп калат. 
Ошондо карасаў, деўизге кокус тїшїп кеткен кадимки эле келин 
сыяктанып, эркектердин кєз жоосун алган кымча бел, кеў сору ке-
лин сыяктанып кєрїнєт.
Анда Орган сїзїп жете келет да, экєє теў жарыша сїзїп, чалкып 

жаткан океанга бет алышат.
Экєє жанаша сїзїп, катуулаган сайын капталдары тийишип, 

денеден денеге учкун єтєт. Зарыгып кїтїп, жалгыздыктын азабын 
тарткандагы Органдын кєксєгєнї эле ушул.
Мына эми экєє бирге. Ойго келбес кїч менен тїнкї океандын 

кїўїрт жылтылдаган алыстагы тєрїнє экєє зымырап сїзїп барат. 
Буурул жал толкундарды кєзєй сїзїп, туўгуюк тїпкїрдєн тийген 
булаўгыр шоолага боорлорун жаркылдатып, экєє кєзгє араў илеш-
кен кєк-жээктин чегине барат. Єркєчтєнгєн толкундардын биресе 
кырына кайкып чыга тїшїп, биресе шукшурулуп сайына тїшїп, 
бирде єєдє, бирде ылдый, бирде жонго, бирде сайга селкинчек теп-
кендей ойкуп-кайкып, учуунун толкунуна экєє теў алеп-желеп єрєп-
кїп барат. Экєєнєн калышпай толкундан толкунга секирип, кїўїрт 
кїзгї бетинде бирде сїйрєлїп, бирде жылтырак сырты тамга болуп, 
экєєн коштоп ай барат. Жандай чапкан ай гана, жарыша сїзгєн экєє 
– Айым-Балык менен ал. Бул кыйырсыз мейкинде чардап бараткан 
алар гана – экєє менен ай, їчєє менен океан. Кєксєгєн бакыт жырга-
лы, эўсеген эркиндик жыргалы, эки жїрєктїн эзилишип кошулган 
салтанаты ушул эле...
Экєє талыбай, тынбай сїзїп баратты. Экєєнїн эртерээк жетсек 

деген, ашыгып сїзгєн максаты – белгилїї жай бар. Ал жай экєєнє 
гана буюрган. Экєє ал жайга жетмек да, дене-бой эрип кошулуп, 
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бир кєз ирмем ичинде ємїрдїн башталышы менен аягын кошкон 
жыргалдын ширини менен ачуусун татышмак. Экєєнє кїч кошуп, 
ашыктырып бараткан максат ошол...
Ошол эўсеген жайга тез жетїїгє экєє суу бетин тилип, куштай 

учуп баратты.
Канчалык тездеп сїзгєн сайын ошончолук Органдын делебеси 

дїїлїгїп, жан жыргалын албууттана каалап сїзєт. Кызыл балык 
уругун чаччу жерине дал ушинтип ашыгып жетет да, жеткен жерин-
де уругун чачып болгон соў єлїп кетет. Орган махабат жолуна єлїп 
кетишке кайыл болуп сїзїп баратты. Сыйкырдуу Айым-Балык ал 
ансайын кызыктырып, океандын тереўине азгырып, толкундарды 
жаркылдай жарып єтїп, чачыраган маржан кєбїктєн ай нуруна кїн 
желеси тартылып, Айым-Балык ал ансайын суктандырып кулпуруп, 
ойкуштаган кылыктуу денеси ал ансайын ээликтирип, зыпылдап 
сїзїп барат. Суу жукпай жонунан шыпырыла агып калып жаткан 
суу перинин сулуулугу ал ансайын Органдын башын айлантып, 
эсинен тандырып барат.
Экєє сїйлєшпєдї, тек бурулдаган суу чачырандысы арасынан 

биринин дидарын бири кєрє тїшкїсї келгендей биринен бири кєз 
албай тагдыр белгилеген жайга арылдай сїзїп, такат албай сызып 
баратты...
Бирок экєє ал жайга эч качан жетчї эмес, кїткєн маал эч качан 

келчї эмес...
Органдын бул ажайып тїшї кєбїнесе чорт їзїлїп, дайынсыз 

бїтїп, тїтїндєй тарап жоголчу. Ошондо эсеўгиреп жатып калат. 
Чыны менен капаланып кєпкє жїрєгї сыздап калат. Алдагандай бир 
келген жыргалга канбай, кумары таркабай, сезими коўултактайт. 
Кээде кєп убакыт єтсє да, ал тїшїн ийне-жибине чейин териштире 
эске тїшїрїп, бул эмненин жышааны, эмне деген аяны деп, кєпкє 
ойлонот, тїшїндє кєргєнї тїш эмей эле єўдєн чыныраак сыяктанат. 
Демейки тїшїў эсиўе келсе келер, келбесе жок, эстен чыгып кала 
берет эмеспи. Тїшїў тїлкїнїн богу, эмнелер кире бербейт дегендей 
ага башын катпайт. Айым-Балык болсо турмуштагы чындыктан бе-
тер жатса-турса кєз алдынан кетпейт, ойлосо оюнан чыкпайт. Ошол 
їчїн Айым-Балыкка жолукканын жана андан капилет ажыраганын 
кадимки окуядай кєрїп, абышка катуу жапа чегет.
Тїшї ушундайча бїткєн абышканын жандїйнєсї ар качан азап 

тартат, табышмактын жандырмагын таба албай заманасы куурулат.
Кээ бир кєргєн тїшїндє ал экєє эўсеген жайга жакын эле жетип 

калгандай болот, атїгїл кайсы бир жээк мунарыктап кєрїнє баш-
тайт. Махабат жээги ошол. Экєє жуурулушуп биригип, эзилишип 
кошулсак деп албуут сезим канат болуп, кїч болуп, алдас уруп 
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ашыгып келаткан жээк ошол. Мына ал жээкке жетип калышты. 
Бирок дал ушунда тїпсїз ирим тайыздап, кумга буттары батат, суу 
тизеге жетпей, сїзє албай калышат. Орган алактап артына кылчаят. 
Айым-Балык тайыз сууда сїзє албай алдас уруп артта калган. Муздак 
терге чыйрыгып, Орган артка жїткїнєт. Бирок буттары баш ийбей 
жансыз, шилтенбей оор тартат, сормо саздай ылайлуу сууну малтап 
Айымына жеткиче тїгєнгїс кєп мезгил єткєндєй кыйналат. Алдас-
тап жаткан Айым-Балык аркан бою алдында турса да, ага жетип кол 
сунарга аз эле калса да, энтигип суу жутуп, кара терге чємїлїп деми 
кыстыгып, суу тїбїндєгї балырга буттары илешип, такыр жете ал-
байт. Анысы аз келгенсип тайыз сууга сїзє албай чабалактап жаткан 
суу Айым-Балыгынын жандалбасын кєрїп жаны кейийт. Акыры 
єлдїм-талдым дегенде Айымга жетип, аны кєтєрїп алып бооруна 
бекем кысып, алдан тайып, башы айлангандан теўселе басып жээк-
ке бет алат. Бирок Айым-Балыгынын жїрєгї жарылып кетчїдєй, 
качып баратып колго тїшкєн жаралуу куштай жанталаша сокконун 
туят. Ошондо, сїйгєн перисин бооруна бекем кысып баратканына 
кубанганданбы, наристе баланы алып бараткандай эт-жїрєгї элжи-
реп, Айымын аяп кетет да, каўырыгы тїтєп, кєзїнє жаш айланат. 
Жашыганына Айым-Балыгынан ого бетер уялып, ыйлап жиберчї-
дєй араў карманат. Кадам сайын боорундагы Айымын ойлоп, боору 
сыздап аны аяп, жерде баспай абада калкып бараткандай каалгып 
басат. Айым-Балык болсо кєз жашын кєлдєтїп, кайрадан деўизге 
алпарып, эркин дїйнємє коё бер деп жалынат. Айым-Балык аны 
деўизден тышкары жерде сїйє алчудай эмес, суудан чыкты – бол-
ду, деми кысылып, єлїп барат. Кєз жашы мончоктоп Айым-Балык 
унчуга албай жалбара тиктегени жїрєгїн кєзєп єтєбї, Орган чыдай 
албайт. Кайра артыўа шарт бурулуп, тайыз жээкти жирей кечип, 
улам тереўдеп барып, анан абайлап кучагын жазып, Айым-Балыкты 
акырын бошотуп жиберет.
Айым-Балык деўизге сїзїп кетет, Орган болсо нес болуп жалгыз 

калат. Айымдын артынан телмире тиктеп калган Орган ыйлап жа-
тып ойгонот...

Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?
Бул деўиз – менин сагынчым,
Бул деўиз – менин кєз жашым,
Бул жер – менин зар башым,
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?

Колдо турган бактысын єз ыктыяры менен качыргандан бетер, 
Айым-Балык менен чынында эле жолугушкандан бетер Орган эстеген 
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сайын капа болот. Адамдын їмїт-тилеги жадегенде тїшїндє кабыл 
болсо болбойбу? Кабыл кылыш кимдин колунда? Мунун баарын аян 
берип жаткан кїч ким, же эмне, бул аяндын мааниси кандай, бу не 
деген табышмак, эминенин жышааны? Ушуларды ойлоп, ою онго, 
санаасы санга бєлїнгєн Орган айласы тїгєнгєндє колун шилтеп, 
баарын унуткусу келет, Айым-Балыкты ойлоодон качат.
Бирок болчубу, деўизге аў уулап чыкканда кайрадан кантип 

Айым-Балыгы эсине тїшкєнїн, бїт оюн ээлеп алганын єзї да бай-
кабай калат. Сыйкырдуу тїшїн кайра баштан кєз алдынан єткєрїп, 
жыргалына кадыресе кубанып, азабына кадыресе кайгырып, анан 
кайра акыл токтотуп: эмне эле муну ойлоно берчї болдум, жок Айым-
Балыкты ойлоп, санаа тартуу кары кишинин жумушубу? – дейт 
ичинен. Єзїн єзї жемелейт. Бирок кайра: ушинтип алдан тайып, 
кєздїн курчу, беттин нуру кеткен чагында алигидей кєўїл жубатар 
алаксуусу болбосо, ашка жїк, башка жїк болуп чыдап отура алмак 
эмесмин го дейт. Даўкы таш жарып алчыланып тургандагы касиет-
теринин баары салаадан чууруган суудай агып тїгєнїп барат, эми 
тєрїнєн кєрї жуук калды, бирок кєкїрєк кургуруў дале моюн бер-
бейт, жигит кезиндеги ээликтирген кыял-сезимдери кадимкисиндей, 
кєўїлї картая элек. Ошол їчїн алигидей ойлор толгонуп, алигидей 
тїштєр кирип жїрбєйбї. Адам ушул єўдїї ою менен тїшїндє гана 
ажалсыз, эркин ємїр сїрє алат тура. Адам санаасы менен асманга 
чыгып, деўиздин тереўине чумкуй алат. Актык деми токтогончо ой 
ойлоп, кыял канатында учкандыгы менен адам бийик, адам улуу. 
Бирок ажал аны назарына да албайт экен го, адам бу жалганды 
жактырып жашаганы, бу жалганда адам ою менен кандай бийикке 
кєтєрїлгєнї, кандай тїштєрдї кєргєнї, кандай адам болгону, акы-
лы канчалык тереў болгону – ажал їчїн мунун баары бир тыйынга 
арзыбаган нерсе экен го. Эмне їчїн ушундайча? Дїйнє эмне їчїн 
ушундайча жаралган? Мейли Айым-Балык тїш болсун, бирок ошо 
тїш боюнча болсо да тиги дїйнєдє аны менен тїбєлїк кала берсе 
болбойбу...
Орган карыя Айым-Балыкка кандай ишенсе анын оюн деўиз кулак 

салып угарына ошончолук ишенчї. Деўиз бетинде ал эркин дем алып, 
ою да чек койбостон эрк берчї. Деўизге ал сырын айтып, арманын баян 
этчї. Ой туўгуюгунда отуруп, кээде ал: «Айым-Балык экєєбїз ушу 
ченден сїзїп єткєндєй болдук беле?» – деп деўизден сурачу.
Ошондо Орган канжасына тамекиден кайра тыгып, тїтїндєн 

кере-кере сорот. «Ушу ачуу болсо да жанды жай таптырган уу чєп 
каерде єсєр болду экен?.. Кєпєстєр Манжурияда єсєт дешет. Ошояк-
тан ошолор апкелип атышпайбы. Манжурия дегениў жердин тїбї 
болсо керек го, биздин элден ошоякка бардым деген бирєєнї кєрє 
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элекмин... Тамеки аерде токойдогу чєптєй эле жайнап єссє керек... 
Кызыгыў кургур, бу дїйнєдє не деген кызыктар жок дейсиў...»
Кїн тїш ооп калды. Ушул ортодо кїн алда нече ирет кайдан-

жайдан келе калган булутка кирип чыкты. Алыскы кєк жээктен 
чыга келген булуттар ошоякта алай-дїлєй ырай бардыгын кабар-
лагансыйт. Кїн булутка кирип кеткенде деўиз бети кїўїрт тартып, 
єўї єчїп, айлана-тегерек сестенте калат. Кїн кайра кылайып чыга 
келгенде жаздын кєркї ачылып, деўиз бетине нур чачырап, миў-сан 
жылт-жулту кєз уялтат, кєўїл кєтєрєт.
Кириск деўизге їйїр алып калгандай болсо да, кичине эриккендей 

болсо да, анын чалкыган чексиздигине дале таўыркап келет. Эртеден 
бери тынбай сїзїп келатышат, дале учу-кыйыры кєрїнбєйт. Жер 
бетинде жїргєндє ал талаанын кеўдигине мынчалык таў калбас эле.
Чоўдор болсо эчтемени элес алгыдай эмес. Аларга баары кєнїмїш. 

Эмрайин менен Мылгун баштагысындай эле бир калыпта калак ши-
леп, суу бетин эптїї чарпып сїзїп келатышат. Ал экєє чарчай тур-
ган эмес, Орган жардамдашайын дегенде да болбой коюшту. Кайра 
кайтканда жїк оор болор, ошондо болбосо азыр кереги жок дешти. 
А кєрє кайыкты башкара бериўиз дешти. Кокосу уркуйган, узун 
моюн Орган карыя жем аўдыган суу бїркїттєй куржуюп кайыктын 
сорусунда отуруп келет. Кєбїнесе тунжурап, єз ою менен алек.
Кайык болсо баягысындай эле толкундарды сїзє тилип, жеўил 

баратат. Толкундар да кєлбїгєн калыбынан жазбай бир калыпта. 
Айдарым жел суу бетин жалмалап, басаў.
Ошентип сїзїп баратышты...
– Аткычх! Аткычх! Тигине арал! Кичи-Эмчек! – деп Кириск Ор-

ганды жеўден тарткылап, кубанганынан кыйкырып жиберди.
– Кана арал? – деп Орган ишене албай колун серепчиледи.
Калакчылар да таўыркап, бала кєрсєткєн тарапка кылчайышты.
– Кайдан болсун, – деп кобурады абышка, анткени бала арал кє-

рїнєр жактан таптакыр башка тарапты кєрсєтїп жаткан.
Бала калп айткан эмес. Алыскы кєз учунда суудан чыккан аска-

дай болуп, бир ордунан козголбогон кара-кочкул карайткы кєрїнєт. 
Орган кєпкє тиктеди.

– Жок, ал арал эмес, – деди акырында кєзї жеткендей. – Кичи-
Эмчекке биз ушу багытыбыз менен кїн батышты карай дагы далай 
сїзєбїз. Бу караан башка жактан чыкты. Мунуў арал эмес. Назили 
арал эмес.

– Бу ченде мындай арал жок болчу, биз эч качан кєрє албадык 
эле го, – деди Мылгун. – Кичи-Эмчек сол жактан кєрїнєт. Мунуўу 
билбейм эмне экенин.
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– Туман болуп жїрбєсїн, же булуттур? – деди Эмрайин. – Же чоў 
толкунбу, анда эмнеге кыймылдабайт?

– Кеп ошондо болуп жатпайбы. Туманбы, булутпу, ким билет. 
Алыстан билинбейт. Бирок арал эмеси ырас,– деди Орган ойлуу, – 
эгер бу туман болсо, анда тїрї жаман, иш чатак.

– Кудай сактасын, шамал єзгєрбєсє болгону, – деди Эмрайин ка-
лагын кїч сала шилеп. – Бир ордунан козголбой туру. Аякта биздин 
ишибиз жок, турса тура берсин.
Элден мурун оолугуп кєргєнї дайынсыз бирдеме болуп чыкканына 

алгач єкїнє тїшкєн Кириск аны кайра унутуп калды.
Мергенчилер жаўылбаптыр. Кичи-Эмчек аралы кєп узабай сол 

тараптан суудан суурулуп кєрїнє келди. Аны жазбай таанышты. 
Ал єзї чынында эмчекке окшоп суудан чуштуюп чыгып турган аска 
таштуу арал экен.
Аралды кєрїп, аўчылар жандана тїштї. Айрыкча Кириск єрєп-

кїдї, демек, деўиз чексиз эмес, ортосунда карайткы кургак бар 
экен да. Эртеден бери сїзїп келаткандагы кызыктын эў кызыгы 
эми башталды.

– Мына эмесе, – деп Орган баланын башындагы каптаманы уй-
палап койду. – Ала-Дєбєт айылда калса да бизди аралга жеткизип 
койду. Бизди ээрчип чуркаса сууга чєгїп кетмек да.

– Ананчы, – деп кубаттап койду Кириск чалдын тамашасын билип.
– Ала-Дєбєттїн айылды кайтарып калганы жакшы эмеспи. Биз 

болсок аны эстен чыгарбай, жолубуздан адашпай аў уулоочу же-
рибизге жетебиз. Кандай дейсиў, Ала-Дєбєт бизге эми керекпи, же 
кереги жокпу?

– Эми кереги жок, – деди Кириск ишенимдїї. – Эми каякка сї-
зєрїбїздї кєрїп баратпайбызбы.

– Ойлонуп айтсаў кантет, чырагым! – деп жемелеп койду Орган. 
– Чапчаўдык кылып койдуў бейм, ойлончу.
Алыс деўиздеги аралдын жанында Ала-Дєбєттїн кереги бар-жо-

гун бала аўдай албады.
– Буерде Ала-Дєбєттїн кереги эмне?
– Кереги эмне дейсиўби? Їйгє кантип кайтасыў? Кайра кайтканда 

кайсы тарапка сїзїп жєнєйсїў? Кана, ойлончу? Таптыўбы? Жак-
шылап карап, аралга биз кай тушунан сїзїп баратканыбызды билип 
ал. Ала-Дєбєттї аралдын кайсы тушу карап турганын эсиўе бекем 
тут. Кайра кайтканда кайсы багытка жїрєрдї ошондо так билесиў.
Кириск унчукпай макул болгону менен ичинен ыза болуп калды 

да, намысын алдыргысы келбегендей туталана сурады:
– Караўгы тїн болсочу? Деўизде тїнгє калсак, эчтеме кєрїн-

бєсєчї? Анда кантип? Ала-Дєбєт кай тарапта экенин анда кантип 
табабыз? Ыя?
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– Эмне бар экен, анын да айласы табылат,– деп жооп кайтарды 
Орган жайма-жай.– Ал їчїн асманда жылдыз бар. Жылдыз жолдон 
адаштырбайт, ар дайым багытыўды даана кєрсєтїп турат. Кайсы 
жылдыз каерде экенин гана єзїў жакшы билгениў эп. Лувр єрдє-
гїнїн топ жылдызын билесиўби?

– Билсем керек, – деп тайсалдап, Кириск атасын карады.
Эмрайин уулунун кысталышта калганын билди.
– Анча-мынча билет, мен бир жолу кєрсєткєм. Бирок ал аздык 

кылат. Їйрєнїп алганыў жєн...
Ушинетип, аралга жакындай беришти. Аралдагы корум таштар, 

аска-куймалары даана кєрїнгєндє аўчылар нерпанын жатагын 
єўїп, аралды айлана сїзїштї. Аў жатагын биринчи кєргїсї келип, 
Кириск тимирейе тиктеп баратты. Эгер кєрїп калсаў чуу салба деп 
эскертип коюшкан. Нерпалар суудан чыгып, кїнгє жылынууга так 
эле жээктеги таштардын арасында жатат деген Орган. Оболу жат-
кан жерин кєрїш керек, анан айланып жээкке чыгып, їркїтпєй 
єўїп жетиш керек деген. Бирок Кириск эчтеме кєрє албады. Жээк 
бїтїндєй эле їймєлєктєшкєн Жар таштар, тирїї жан жоктой ээн. 
Аралды курчаган деўизден сїрїлїп келип жаткан толкундар буурул 
жалданып, аша тєгїлїп кетчїдєн бетер аска-таштарды омуроолойт. 
Жок, Кириск эч балакет кєрє албады. Чоў барскан менен бирєє тал-
калай чаап кеткенсиген жалаў арсак кара таштар.
Бирок Мылгун биринчи кєрдї. Анын кєргєнїн Кириск да кєрїп 

алууга ойдологончо кайык жашыруун буйткага сїзїп кирип кетти.
Кириск кызыкканын кєрє албай єкїттє калганын Орган карыя 

сезе койду.
– Кєрдїўбї? – деди ал.
Бала калп айта албады.
– Кєрє албадым,– деп мойнуна алды.
– Кайра кайрылгылачы,– деди Орган.– Таш арасынан ажырата 

тааныганды їйрєн. Аны билбей мергенчи боло албайсыў.
Бир нерпа кєрїп калып белги берсе жатактагы бардыгы сууга кире 

качмак. Ошондой опурталдуу болсо да, калакчылар карыянын сєзїн 
эки кыла албады. Кудай жалгап нерпалар байкабады. Алар суунун 
мизиндеги кырданган таштардын далдаасында, жарака таштардын 
арасында жаткан.

– Тетиги сынган азуудай учтуу ташты кєрдїўбї, быягында кы-
зыл боор таш жатат. Артында тоўголок дєбєчє, ошолордун ортосун 
кара,– деп кєрсєттї Мылгун.
Кириск издеп карап тирмийип жатты. Ал ортодо калактарын 

калпып, Эмрайин менен Мылгун кайыкты бир ордунда кармап 
турушту. Суу жаныбарларынын жондорун Кириск ошондо кєрдї. 
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Куйруктуу жумуру денелери кїржїйєт. Чаарала бозомук жондору 
жылтылдап, кыймылсыз жатат. Кєнбєгєн кєзгє алыстан алар таш-
тан айрыгыс эле.
Мына ушундан баштап баланы азоо сезим бийледи. Мына де-

ўиздин чыныгы кайберендери. Мына эми чыныгы мергенчилик 
башталат.
Аздан соў алар кайыкты буйтка жээкке токтотуп, єздєрї жээкке 

тїшїп жатканда да толкундап, эрдиги кєкїрєгїн жарып баратты. 
Эрдик сезим бийлегени – ал азыр єзїн кїчтїї, олуттуу сезгени эле. 
Толкундаганы – ошол учурда чоў мергенчилердин чапчаў, эптїї 
кыймылдап, кайыкты жээкке кынтыксыз апкелип тирегенин, Эм-
райин менен Орган карыя сууну калпый калактап, толкунда туй-
лаган азоо кайыкты былк дедирбей бир ордунда кармап турганын, 
Мылгун мышыкча секирип жээктеги шагылга тїшкєнїн, анан ал 
кайыктан ыргытылган арканды ийиндей кармап, кайыкты шагыл-
га сїрдїктїрє сїйрєп салганын, атасы Эмрайин эки винчестерди 
алып, жээкке секирип тїшкєнїн кєргєнї болду. Алардын артынан 
Органдын жардамы менен бала да тїштї. Бирок єксїй секирип алып, 
бир буту сууга малынды. Ага атасы кейиген болду, бирок баланын 
кєўїлї ага бїркєлбєдї.
Толкун жулуп кетпесин деп, кайыкта жалгыз Орган калды. Їчєє 

болсо нерпалардын жатагына жєнєштї. Жээк менен эўкейе басып, 
єўїттєн єўїткє жїгїрїп жетип баратышты. Кириск чоўдордон кал-
бады. Жїрєгї кєкїрєгїн жарып чыкчудай тїрсїлдєп, толкундаткан 
корстон сезимге кээде башы айланып кетет.
Алда чиркин, минтип Кириск чоў мергенчилер менен теў катар 

деўиз аўына єўїп баратканын Айым-Балыктын эли кєрсє кана! 
Апасы кєрсє кана, уулум келечекте чоў мергенчи болуп, элин багат 
экен деп сыймыктанып карап турбайт беле! Єзї менен бирге ойноп 
жїргєн Музлук кыз кєрсє кана! Мындан ары экєє ойнобой калды 
го. Анткени мындан ары Кирискенин аты бала эмес, мергенчи Ки-
риск. Ала-Дєбєттїн боорунан бери ушунчалык суу кечип келип, эми 
кїркїрєгєн толкуну жээгин соккулаган аралда, жапан аска, жапан 
таштарды аралап, нерпанын жатагын єўїп баратканын ал кыз кєр-
сє кана! Эки винчестерди эки чоў мергенчи алып баратканы эчтеке 
эмес, маалы келгенде аттырам деген атасы.
Ошентип алар єўїп барышты да, жатакка жакындаганда сойлоп 

жєнєштї. Кириск да сойлоду. Музга кошо тоўгон миздїї шагылдын 
їстї менен сойлош оўтойсуз оор эле, бирок антпесе болбойт, Кириск 
тїшїндї. Кара терге тїшїп, дем кыстыгып энтигип, улам бир кара 
ташка жашынып, кайра кылтыя карап баратышты. Бута атым жерге 
жеткенде былк этпей жатып калышты.

Чыўгыз  АЙТМАТОВ

www.bizdin.kg



29

Ушул учур Кирискенин эсинен ємїрї чыкпас болуп калды. Та-
мылжыткан жаз кїнї, тєрт тарабын кыйырсыз деўиз курчаган ас-
ка-таштуу суук арал, белгисиз бир албуут кїч быркырата ыргытып, 
їйїп салган куйкул боор кара жар таштар, муз тиштеген жылаўач 
єлїї жерде боортоктоп жатканы, жанында атасы менен Мылгун 
акеси мылтыктарын октоп жатканы, тиги алдыда дал эле деўиздин 
мизиндеги жылгачада, толкундар менен шамалга тозгон арсак-тер-
сек аска-таштардын арасында кїнгє боорлорун кактап, дїйнєкапар 
магдырап нерпалардын тобу жатканы – ушул кєргєндєрїнїн баары 
баланын кєўїлїнє тереў батып калды. Жатактуу аралдын, жылт-
жулт кєлбїгєн деўиздин – баарынын їстїндє мунарлуу асман тєнїп 
турду. Бул асман мылтыктын качан атыларын кїтїп, дем катып 
калгандай сезилди Кирискеге.

«Тийгизсем экен» – деп тиледи Кириск винчестердин кундагын 
ыйыгына ыўтайлап жатып. Атасы ага мылтыгын берген.
Кєптєн эўсеген кези келип, бала єзїн даўкы таш жарган баатыр 

мерген сезип, кєўїлї ташып турган кєз ирмемде тиги боорлорун 
жылымы аз кїнгє кактап, сыгылышып жаткан эби-сыны жок семиз 
нерпалардын диртилдеген жон-сооруларын, бурталары буржуйган 
боор-чабын карап, ушу жаныбарлар эч балээден кабарсыз тирїї 
жаткандарын кылт ойлоп, бу байкуштар азыр коргонор-сактанары 
жок, бечара экенине таў калды. Бирок мунусу бир кылт эткен ой 
эле. Ал єзї аўчы экенин, эл-журту андан олжо кїтїп калганын, нер-
панын эти менен майысыз кєргєн кїн куурал экенин эсине салып, 
азыр озунуп атып, кєзгє тїшєйїн деген ой да жарк этти кєўїлїндє. 
Чымырканып, тиштенип, даўкайып жаткан темгилдїї кочкор 
нерпанын атасы їйрєткєндєй колтук тушу деп канатынын їстїн 
мээледи. Нерпа бир балээ сезгендей сестене калды. Ал кєргєн деле 
жок, жадагалса жыт алмак эмес, шамал деўизден бери согуп турган.
Алдыда бирдеме жакшылап мээлегенине жолтоо болгонунан улам 

Кириск жаткан жеринен абайлап дагы жылды. Мына ошондо чыка-
нак астынан муштумдай бир таш ылдый кулап кетти. Шыбырт алган 
кочкор нерпа – лахтак каўк этип їрїп алды эле їйїр-тобу дїрбїп 
їркїп, каўкылдашкан бойдон жапырт сууга бой урушту. Алардын 
алдын торой атылган мылтык їнї тарс этти. Четте бараткан чоў нер-
па сулап калды. Бул аткан Мылгун болчу. Кириск алактай тїштї.

– Аткын! – деди Эмрайин.
Ыйыгын кундак катуу тээп, Кирискенин кулагы тунуп калды. Ал 

эчтеме эмес эле, жаза атып алганына уялып, кулак учтарына чейин 
ысып, чымырап чыкты. Ага карабай атасы патрон сунуп жатты.

– Окто, бол, ат! Тезирээк!
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Жээкте жайынча жїргєн кїндєрїндє мылтык атканды їйрєнїп, 
кєнїп калган иши азыр болбой жатты. Винчестердин затвору баш 
ийбейт. Ал ортодо Мылгун тизелей калып, сууга кирип бараткан 
нерпаларды кубалай дагы эки жолу атты. Бир нерпага ок тийип, 
жараланган неме дал суунун боюнда жандалбастап калды. Аўчылар 
тура жїгїрдї. Їйїр-топ ал арада деўизге кирип, кєрїнбєй кеткен. 
Жаралуу нерпа куйругу менен шагылдуу жээкте чапкылап, сууга 
жете албай жаналакетте жатат. Аўчылар мына жете бергенде нерпа 
эптеп сууга кирди да, толкун арасына кызыл кєбїктїї из калтырып, 
калакка окшош канаттуу колу менен далбасалап суу эшип, мєлтїр 
иўирт тереўге кирип кете берди. Коркконунан чанагынан чыккан 
кєздєрї, желкесинен куйругунун учуна чейин созулган жонундагы 
кїлгїн кєгїлтїр жол сызыгы айкын кєрїнїп барды. Эми атып ка-
жети жок эле, ошол їчїн Мылгун мылтыгын жер карата кармады.

– Жєн кой, баары бир чєгїп кетет,– деди Эмрайин.
Кириск болсо єзїнє єзї ыраазы болбой, берекеси кетип, апкаарып 

турган. Анын їмїтї чоў эле. Мына сага кыйын мерген!
– Капа болбо, сенин олжоў али алдыда, – деди Мылгун атылган 

нерпаны союп жатып. – Азыр Орто-Эмчекке барабыз, аердин аўы 
мындан арбын.

– Шашып калбадымбы деген болду эле Кириск, атасы сєзїн бєлдї:
– Актанба. Мылтык кармагандан эле элдин баары аўчы боло кал-

ган эмес. Атканды билесиў, аман болсоў аў сенден качып кутулбайт.
Кириск унчукпады, ичинен чоўдор аны кєп жемеге албаганы-

на ыраазы болуп турду. Эми бекем бїтїмгє келди: мындан кийин 
ашыкпайын, алактабайын, башка нерсени ойлоп алаксыбайын, атам 
їйрєткєндєй тыноо менен кєзїм кароолго тогошкондо ок чыгарайын.
Атылган нерпа кадыресе чоў экен, эттїї-майлуу денесинен али 

жылуу тарай элек. Мылгун нерпанын ичин жарып, канагаттана 
алаканын укалады: «Буюрса, казысы тєрт эли экен!» – деди. Жаўкы 
капалыгын унутуп салып, Кириск жардамдашып жатты. Кайыкты 
жакыныраак жерге айдап келиш їчїн Эмрайин ал ортодо Органга 
кетти. Кєп єтпєй кайра келди да, алданеге абыгер чеккендей сїйлєдї:

– Убакыт аз, ылдамдагыла! – Асманды карап, єзїнчє кобурады. 
– Кїндїн ырайы жаман...
Мылгун нерпанын боору менен жїрєгїн калтырып, ичеги-кардын 

оодарып салды да, этин мергенчилер эки шыргыйга салып кєтєрїп, 
кайыкка алпарышты. Эки винчестерди кєтєрїп, артынан Кириск 
барды.
Жээкте кайыктын жанында Орган кїтїп турган, кубанып калды.
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– О, Курнг!* О, кудай! Сага ыраазыбыз! Жолубуз болду, башта-
лышы жаман эмес! – деди бычагын кынынан сууруп жатып. Аткан 
нерпанын боорун жеш мергенчинин расми. Орган жїйїр отура калып 
боорду тилке-тилке кести. Беркилер да жанаша отуруп, ар ким єз 
шыбагасына чымчым туз сээп сугуна баштады. Килтилдеген жум-
шак, жылуу боор даамдуу эле, мергенчилер таўдайларын такылдата 
тамшана сугунуп жатышты. Майлуу ширеси тилди їйрїп, боор оозго 
тийди-тийбеди єзї эрип жаткандай. Нагыз эр кишиче аўда жїрїп, 
чийки боор жеш Кирискенин кєздєгєн максаты эле, ага жетти.

– Сугун, чоўураак сугун! – деп жатты Орган. – Тїн суук болот, 
їшїйсїў. Боор жеген адам їшїбєйт. Муну жеген адамга оору-сыркоо 
жолобойт.
Ырасы укмуш болду. Тоё жеп алган соў суусата баштады. Бирок 

суу кайыктагы кол бочкеде.
– Этти азыр мїчєлєбєй эле коёлу, – деди Эмрайин беркилер жеп 

бїткєндє. Ал дагы эле асманды алактай карап отурду.
– Кийин деле, – деди Орган. – Орто-Эмчекке барганда тїнєк алып, 

чай кайнаталы. Ага чейин чыдай туралы. Кана эмесе, этти жїктєйлї.
Сїзїп кетер алдында мергенчилер бул аралдын Эгесине курман-

дык шыбагасын таштап кетїїнї да унутпады. Нерпанын жїрєгїн 
майдалап туурап, кийинки келгенде да ушундай олжо бер дешип, 
аралга чачып салышты. Ошону менен деўизге дагы чыгышты. 
Кичи-Эмчек улам алыстап артта калып баратты. Айланада тунжу-

раган муздак суунун ортосунда жетимсиреген жалгыз аралга жаныў 
ачыгандай. Бечара айласы тїгєнїп сууга чєгїп бараткандай. Эмки 
бараткан багыт Орто-Эмчек, кїн болсо эўкейиштеп калды. Жарык-
та жетер жерге жетип алышка калакчылар катуулап суу шиледи. 
Орто-Эмчекке эрте жетип, кайыкты ык жерге коюп, єздєрї тїнєк 
таап алгыдай болуш керек. Кичи-Эмчек аздан соў чєгїп кеткендей 
кєрїнбєй калды, Ортончу болсо али кєрїнбєйт. Кайрадан баягыдай 
болуп айлана-тегерек бїтїндєй мелтиреген деўиз менен курчалды 
да калды. Бирок байкасаў суу баягыдай эмес, тїнєрїўкї. Толкун-
дары нык тартып, катая тїшїптїр. Желдин багыты єзгєрсє да, суу 
серпини мурунку кїїсїнєн токтоно албай жандуу чыбыр. Кайыктын 
тєшїнє тийиши да мурдагыдан катуураак, серпиши кїчтїїрєєк. 
Бирок аўчылардын кєўїлїн теке-тукаланткан азыр ал эмес, асман. 
Бир шумдук болчудай тїрї башкача. Жылдын бул мезгилинде боло 
койбос бейтааныш, сурданган ырай. Кайдан пайда болгону белгисиз 
абаны ак буурул мунар учкун каптап, кайда бир калыў токой єрт-
тєнїп жаткандай, анын ыштуу тїтїнїн жел менен айдап апкелип 

* Курнг – Кудай деген мааниде.
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жаткандай киргил мунарык кїндїн кєзїн каптап алды. Асманды 
жаап, єз бетинче жел менен кетип жаткандай кєрїнгєнї менен мер-
генчилердин жїздєрї тїнєрдї.

– Бу кайдагы балээ? – деп Орган эки жагын элеўдей каранат.
Эми алар калак шилеген сайын Орто-Эмчек азыр кєрїнїп калар 

деген їмїт менен боз чалган деўиз їстїн телмире тиктеп сїзїп кела-
тышты. Їч аралдын ичинен Ортончусу жанга жайлуу эле.
Ал ортодо асман ачылып, деўиздин кыйырынан кїндїн кєзї 

кєрїндї. Ошол чек Деўиз эмес, ааламдын кыйыры сыяктанып, 
кїн айласыз алыста балбылдап турду. Азыр кєз уялтпай кїндї тик 
караса болгудай. Ошол кызыл-кєк мунарык жээкте кїн балбылдап 
кызарып, аз-аздап булаўгыр кызгылт тартып, батып баратты. Асман 
ачыла бергенге дїйнєнїн коюну кайрадан жарык болуп, мемиреген 
тынчтык орноду.
Ошонун єзї деўиздеги тєрт адамдын жїрєктєрїн мыкчый башта-

ган тїпєйїлдїктї алып таштагандай болду. Аралдагы тїнєк жайдын 
жагымын ойлошуп, адамдардын кєўїлї ачылды.

– Эми кичине чыдасаў алдыдан Орто-Эмчек да чыга келер, – деп 
Орган жанында отурган Кирискенин кєўїлїн жубатып, далысын 
таптады.
Бала бая эле суусаган, бирок баласыўбы деген тура – атасынын 

айтканына так туруп, суу суроого батынбай отурган. Атасы жолго 
чыгарда уулуна деўизде адам сууга заруурат болот, бирок їйдєгїчї-
лєп каалаган убакта эле иче бериш болбойт деп айткан. Їч аралдын 
їчєєндє теў бир кашык тузсуз суу жок. Кайыкка болсо ченелїї гана 
жїк батат. Ошондуктан эл ичкенде гана ичїї керек деген.
Кїн жылт этип кєрїнгєндє Орган карыянын кєўїлї ачылганын 

байкаган бала:
– Аткычх! Суусадым аябай! – деди ал тартынбай кїлє сїйлєп, 

атасын да жалтактап карап алды.
– Ии, ошондой де? – бырс кїлдї Орган. – Жанагыдай боордон 

кийин жєнї бар. Болуптур, болуптур! Баарыбыз эле суусадык го 
дейм, ыя?
Эмрайин менен Мылгундар да баш ийкешти. Суусаган жалгыз єзї 

эместигине Кириск кубанып калды.
– Андай болсо суу ичип алалы да, анан чылым чегели! – Муну ай-

тып Орган кайык башкарчу калагын бекитти да, кол бочкени алып, 
калай чайкаган мис ожоого суу шорголото баштады. Бул суу Ала-Дє-
бєттїн деўизден наркы боорундагы булактан алган муздак, мєлтїр 
суу эле. Жайкысын жата калып ичсеў тамшанткан даамын айтсаў 
салаўдаган миў тїркїн чєптєр чапкылап сиўген жытын айтпа! 
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Ожоону Кириск тосуп турду. Ожоо толуп, эртерээк ичкенче ша-
шып турду. Ожоо ортологон кезде Орган бочкенин тыгынын тыгып 
койду.

– Ал, иче кой! – деди Кирискеге. – Анан башкаларга ичир. Абай-
ла, тєгїп алба.
Кириск оболу аптыга жутту да, анан сызылта ичип жатып суудан 

кєпкєн жыгачтын жытын сезди.
– Кандыўбы? – деди Орган.
– Ийи.
– Канган жокмун деп турбайбы кєзїў. Дагы бир жутум берейин. 

Боор деген кїчтїї тамак, жер їстїндє болсок го бир челек суу ичсеў 
да аябас элем, – деди Орган ожоонун тїбїнє суу сызылта куюп.
Кириск чындап канды, чоўдор мындай учурда: жаным-ай, жаным 

кирип калбадыбы, деп айтышчу сєздїн адилдигине кєзї жеткендей 
болду.
Андан кийин калакчыларга аз бєксє ожоодон суу берилди. Аларга 

Кириск сунуп отурду. Єзї канып алган соў атасы менен Мылгун да 
канганча ичип алышына тарлык кылган жок. Ал экєєнїн ар бирине 
эмне їчїн аз бєксєдєн суу берип жатканын Орган тїшїндїрдї:

– Сен али кичинесиў, а буларды кєрдїўбї кандай алп жигиттер! 
Иштери да оор. Калак шилегендин суусаганы бир башкача болот.
Эки калакчы ожоону бир тартып эле жутуп коюшту. Дагы куюп 

берїїгє туура келди. Анткен менен Орган аксакал экєєнє кичине 
кейип койду:

– Ай, балдарым, абайлагыла. Дайра суунун боюнда отурган же-
риўер жок.
Тигил экєє болсо, каныбыз катып баратса кантели дегендей мыл-

жыйып тим болушту.
Єз шыбагасын ичип болгон соў Орган єзї да мыйыгынан жылма-

йып, башын чайкады:
– Азыр дайранын бою болбоспу. Чийки боордун кїчїн ай, жа-

рыктык...
Анан канжасына тамеки тыгып тамызып, жаны жыргай кере-ке-

ре соруп алды. Бул жыргалы акыркы кєргєн жыргалы экени азыр 
капарына кирбеди...
Каптап келаткан балээни алгач Кириск байкады.

Азыр эле жандары тынчып, суусундары канып, дїйнєкапар ыра-
хатка малынышпады беле.

 Адегенде эле жолдору болуп, биринчи нерпаны атып алышты. 
Эми аздан соў, аралга жетип, тїнєк алып тыныгып, таў ата дагы 
ууга чыгышмак. Андан жол болсо кєп кармалбай їйгє жєнємєй. 
Ушинетип ойлогон ой ордунан чыгып келаткан.
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Кайык кадимкисинче бет келген толкунду челе сїзїп, жара тилип 
барат. Орган карыя кайыкты башкарып, канжасын соруп коюп, 
єзїнїн Айым-Балыгын ойлоп отургандай. Эмрайин менен Мылгун 
адатынча калак шилеп, чарчап-чаалыгуу сезилбейт, кыймылдары 
элпек, кооз жеўил. Кириск аларды суктана карап отурат. Ал бала-
лык сезимталдык менен бу чоў кишилердин ар кимисин єзїнчє сы-
най карап, ой-санаасы ошолордо. Бала ушул экєєнє сыймыктанат, 
жакшы кєрєт, ээн деўиз бетинде єзї ушу экєє менен бир экенине 
ичинен корстон.
Бу кишилер азыр єзї кєрїп отургандан башкача болушун, же бир 

кезде башка болгонун Кириск элестетип кєз алдына келтире албайт. 
Орган карыя туулгандан бери эле ушу азыркысындай кокосу кур-
куюп, узун моюн, салаўдаган туурук колдору дарактын тамырындай 
арбайган, баарын тїшїнїп, баарыда билип турган кєздєрї дамаамат 
ушинтип шоролонуп келгендей кєрєт. Башкача да болмок беле? 
Ушундай эл кадырлаган аксакалы жок да турмуш болгон бекен?
Апасы айткан Кирискеге: «Сен атаўы тарткансыў, чоўойгондо 

айныбай Эмрайиндин єзї болосуў» деген. Кєзїў да атаўкын тартып, 
эмендин жаўгагындай коўур, эки кашка тишиў да эрдини тїртїп, 
куду атаўкындай, чоўойгондо сакалыў да атаўкындай кайраттуу, 
капкара болот деген. Эл бекеринен карасакал Эмрайин дебейт. Ки-
риск мындан да кичирээк кезинде дырдай жылаўачтанып алып булак 
сууга киринип жїргєн чактарда апасы сиўдисин жакын чакырып 
алып, бєйрєккє тїртїп, жаўсай берер эле: карасаў, карасаў, атасы-
нын эле єзї. Анан экєє шыбырашып алып, бирдемеге кыткылыктай 
кїлїшєт. Анда апасы айтат: «Кириск алган аялы єкїттє калбас, 
ыраазы болор» – дейт. Анда Кириск єзїнчє таў: «Кызык, эмнеге 
ыраазы болмок? Мен атамы тартсам эле аялым мага ыраазы боло 
береби?» – деп ойлонуп калар эле.
Мына ошол карасакал атасы алдында калак шилеп отурат. Са-

калы кара, тиши аппак. Москоолунан келген, эки ийнине эки бала 
конгондой, єз кїчїнє ишенген, бирок оор-басырыктуу адам атасы. 
Кириск атасынын катуу сїйлєгєнїн, же башкалардай болуп їстїнє 
їйрїлїп турганын кєргєн эмес. Атасынын кєзї чын эле эмендин 
жаўгагындай коўур тїс, коймолжун таза.
Атасынын артында кош калакты шилеп, Мылгун отурат. Ал ата-

сынан эки жаш кичїї. Кичїї болгон їчїн ээгинде калыў сакалы жок, 
морждун муруттарындай сербейген тикенек кылдары бар. Мылгун 
єзї да моржго окшоп кетет. Киши менен сїйлєшкєндї жакшы кє-
рєт, талашканга келгенде жак дегенин бербеген кєк неме. Бирєєгє 
намысын алдырганча єлгєндї артык кєрєт. Бир жолу келгин кєпєс 
менен жакалаша кеткени Кирискенин эсинде. Ошол їчїн бїтїндєй 
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айыл эли кєпєстїн алдына тїшїп, кечирим сураган. Мылгун ошондо 
да болбойт, турпаты дїмїрдєй мыжыгыр неме эч кимге бой бербей, 
акыйкаттын эмне экенин мен ага кєрсєтєм деп, кєпєскє жулунат. 
Анда мас эле. Деги єзї ичкилик жаатына жакын. Эл ичинде Эмрайин 
атасы да жїргєн, башкалар менен биригип, Мылгунду байлап таш-
тамак болушту, бирок бу камандан кїчтїї неме бой бербей койгон. 
Мылгун ушундай киши. Кирискеге Мылгун – аке. Эмрайин экєє 
ынак, ууга дайым бир чыгат, бири-бирине караан, жєлєк-таяныч. 
Мылгундун уулу али кичинекей, жаўыдан там-туў басып жїрєт. 
Андан улуу эки кызы бар. Карындаштарына Кириск камкорчу, кал-
каныч, чекеге черттирбейт. Апасы да эки кызын жакшы кєрєт, алар 
Псулк менен ойноп дайым эле Кирискенин їйїндє, апасы їйрїлїп 
тїшїп турат.

 Бирок кыздардын сулуусу Музлук. Ырас, чоўойгондо аны башка 
жакка кїйєєгє берет имиш, ошонусу кыйын. Эгер Кириск єзї алып, 
эч кимге бербей койсо эмне...
Жээкте жїргєндє Кириск мындай нерселерди сейрек ойлочу эле, 

эми айылдан алыс жїргєндє демейки жєнєкєй нерселер башта бел-
гисиз мааниге ээ болуп, жїрєгїн сыздатты.
Негедир Кириск Ала-Дєбєттїн аркы бетинде, токой четинде, 

дайранын жээгинде калган айылына кайткысы келип кетти, Айым-
Балыктын тукуму жайлаган эзелки конушун, нивхи элин катуу 
сагынганын сезип, жаны ачыды. Апасын сагынганына жїрєгї сызда-
ды. Бирок алар азыр алыста калды, жээкти бойлоп тынбай жорткон 
Ала-Дєбєт да алыс калды. Кириск эриксизден артына кылчайып, 
жан жагын карай берип, кїтпєгєн шумдукту кєрдї.
Асман-жердин ортосун чылк каптап, айры тилдїї ажыдаардан 

бетер сїрдїї сур туман басып келатыптыр. Тїнєргєн суунун їстїндє 
уюлгуп, улам жеткенин жеткендей жутуп кєрсєтпєй, каратып туруп 
эле каптап келатат. Кадимден калган тирїї желмогуздай, буларды 
кайык-пайыгы менен тирїїлєй жутчудай, бїт дїйнєнї жалмап сал-
чудай болуп араанын ачып келатат. Кириск баягыда арал деп алыстан 
бир чоў караан кєрбєдї беле, бул туман дал ошол тараптан келатат. 
Анда Кириск деўиз бетине кыймылсыз орноп калган кара-бозомук 
караан кєргєн. Азыр болсо ал караан улам кєєп, чоўоюп, кєз кєрїнєє 
деўизди жалмап, айдаган шамалдын ыгы менен токтоосуз келатат.

– Карагылачы! Карагылачы! – деп Кириск коркконунан кыйкы-
рып жиберди.
Баары алаўдай тїштї. Бир саамга калаксыз калган кайык чыбыр 

толкун їстїндє калтылдап кетти. Ошол ошо болду, калыў туман 
астынан атырылып чыккан алп толкундардын кїркїрєгєн доошу 
жетти. Кыр артынан болуп кулак тундура кїркїрєє менен ємгєктєп, 
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єзїнєн єзї жаралып, кайра єзїнє єзї урунуп талкаланып, кайра 
кїчєп жаралып, тоодой толкун жапырып кирип келди.

– Бур кайыкты! – деп жаны кашая кыйкырды Орган. – Тумшугун 
тос!
Калакчылар кайыкты толкунга тїздєп бургуча жетип келген 

албуут, тилсиз жоо Органдын кайыгын аз жерден аласалдырып кет-
педи. Бир толкун єтє берди, артынан деўиз кайнап жатып калды. 
Ал аўгыча болбоду, туман кирип келди. Каптаган туман нымдуу, 
муздак илеби менен жетип келгенде бул єзї жамандыгына салтанат 
курган, кайра тартпас, аябас, єзїнчє эле ичтен оргуп кайнаган, тили 
жок, бирок жандуу тїнт кїч экени билинди.

– Желдин багытын эстеп калгыла! Желдин багытын! – деп кый-
кырган Органдын їнї угулду да, жылчыгы жок туўгуюк каран 
тїн басып калды. Чексиз караўгылыктын тїбїнє ныгырып, туман 
кєчкїдєй бїктєп басты. Кєз ирмем ортосунда аўчылар бу дїйнєдєн 
а дїйнєгє секирип тїшкєндєй болду. Кулак тунду, кєз жабылды. 
Асман да, деўиз да, атїгїл кайык да жоголду. Аўчылар жадегенде 
биринин єўїн бири кєрє албады. Деўиз боркулдап кайнап, тыным 
бїттї, алпурушуу башталды. Толкундар кайыкты чабындыдан бетер 
бирде єєдє ыргытат, бирде ылдый кулатат, бирде серпип таштаса, 
бирде тїбї жок кургуйга тїртїп жибергендей болот. Чачырап жаба 
чапкан суудан кийимдери шємтїрєп оор тартты. Баарынан жаман 
тєрт тарап билинбей калганы болду, чылк каптаган караўгы туман 
ичинде адамдар эмне кыларын, тегерегинде эмне болуп жатканын 
аўдай албай айла куруду. Эптеп кайыкты толкунга коўтортуп албай 
тїз кармап, бет келди далбас уруштан башка арга калбады. Белгилїї 
бир тарапка багыт алып сїзїї деген жок. Буркан-шаркан тїшкєн 
толкундар кайыкты кайда алпаратканы да белгисиз, бу шумдук 
канча созулары да белгисиз болду да калды.
Аўчылар бороон-чапкынга учурап, таптакыр апат болуп кеткенде-

рин Кириск далай уккан. Андайда жээкте калган катын-балдар їмїт 
їзбєй Ала-Дєбєттїн бооруна кєп кїн, кєп тїн бою улуу от жагып, 
ажап болор бекен деп кїтє беришчї. Ошондойду кєргєн кездерде да 
Кириск ачык деўиз бетинде єлїї мынчалык коркунучтуу болорун 
элестете албаган. Асыресе жєє тумандан адам апатка учурайт деп їч 
уктаса тїшїнє кирбеген. Туман деген адатта кыштын кїнї келе тур-
ган кїнїмдїк мейман да. Туман тїшїп, дїнїйє аппак сїт дарыясына 
чємїлїп, жер бетиндеги заттын баары булаўгыр арасынан кїїгїмдєп 
кєрїнїп, кєўїлдї белгисиз тїпєйїл їрєй ээлеп, жомоктун ажайып 
окуяларын кїттїрчї туман моминтип арга тїгєтєр жоо болорун ой-
лобогон. Азыр болсо бууракандаган деўиз бетинде биресе жазылып, 
биресе жыйрылып, жалдуу ажыдаардай соруп баратат...
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Отурган ордун тырмышып мыкчыган Кириск эми калтырак ба-
сып, Органдын аяк астына бїжїрєдї.

– Мени бек карма! Бекем карма! – деп Орган кулагына кыйкырды. 
Башка бирдеме айтууга, же жардам берїїгє абышканын чамасы 
жок. Баланы бул абалдан эч ким куткара алмак эмес. Жинденген 
табигат алдында баары теў эле. Кириск бакырып ыйласа да Эмрайин 
атасы ордунан туруп келе алмак эмес, анткени мобул тїйїлїп келип 
согулуп, чарт жарылып жаткан толкундардын азоо жалында калак 
шилеп, кайыкты эптеп коўторбой кармап турган Мылгун экєє гана.
Толкундар болсо кайыкты делдектетип кер караўгы тумандын 

туўгуюгуна алып кете берди, кете берди. Кайыкты баш оогон жакка 
жибербес їчїн Орган башкарган калагы менен жакшылап эле алпу-
рушуп кєрдї, бирок буркан-шаркан толкун бастабай кайра кїчєй 
берди.
Болсо тун ортосу деле болуп калды окшойт. Туман ичинде кайсы 

маал экенин билип болбойт. Тїн киргени алар тек кєзгє сайса кєрїн-
гїс караўгылыктын калыўдай бергенинен улам баамдаган. Ушул 
кєр караўгыда алаамат кїч менен тырбалаўдап алышып, жеўери 
жок, жеўилери даана, їмїтсїз кїрєш жїрїп жатканына кєп болду. 
Ошентсе да, їмїтсїз шайтан деп, їмїттїн куйругуна жармашып, бул 
алаамат кандай капилет башталса, ошондой бїтїп калгысы бардыр 
деп, туман суюлса андан аркы айланы єздєрї эптеп табарын ойлоп, 
нивхилер жанталашууда, нивхилер аргасыз, дармансыз кїрєшїїдє.
Бир ирет алиги єчїп бараткан їмїт жылт эткендей болду. Алаамат 

толкун бастагандай, кайыктын тынымсыз чайпалышы да аздаган-
дай, жаба чачыраган толкундар токтогондой болду. Тыгызданып 
басып турган капкараўгы тїн гана суюлбады. Мына, ошондо биринчи 
болуп Орган карыя їн катты:

– Бу сїйлєгєн мен! Кириск менин жанымда! Уктуўарбы?
– Уктук. Биз ордубуздабыз! – деп кырылдады Эмрайин.
– Шамалдын багытын эстеп калдыўарбы? – деп кыйкырды Орган.
– Анын кажаты канчалык? – деп Мылгун кыжырлана кыйкырды.
Карыя унчукпай калды. Чынында да эми шамалдын багытынын 

кажаты жок эле. Баятан бери аларды каякка алпарып салды, азыр 
каерде жїрїшєт, белги болор аралдары алыспы-жакынбы, белгисиз. 
А балким, ушинтип отуруп аларды дайынсыз бир алыска алпарып 
таштаар, кайрылып алар Эмчектерин таба албас. Каран тїн жел-
кесинен баскан, кайыктын тынбай калтаўдаганы башын ооруткан 
кайран Орган катуу ойго кетип, їнї єчтї. Эгер кудайдын колдогону 
эле болсо, анда аларды толкун аралдардын биринин аска ташына 
чаап талкалабай ачык деўизге алыс алып кеткени болор. Бирок деўиз 
бетинен арал кєрє албай, асмандан жылдыз кєрє албай багыт бел-
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гилеп кутулуу да жок. Ошол їчїн Органдын айласы тїгєнїп, айтар 
сєзї оозунан тїшїп отурду. Антсе да аздан соў кыйкыра їн салды:

– Алиги шамал Тланги-ла болчу!
Эч ким жооп кайтарбады. Калакчылардын сїйлєєгє чолосу жок 

эле. Орган кайра тим болду. Аяк астында бїрїшкєн Кирискенин 
бїткєн боюн калтырак баскан. Ошондо Орган кайтадан кыйкырды:

– Силер чыдап кармангыла. Биз Кириск экєєбїз суу сузуп тєгєлї!
Эўкейип Кирискени кайсалап тапты да, баланын аман-соо экенине 

кєзї жеткен соў:
– Кириск, сен коркпо, – деди балага. – Кел, кайыкка толгон сууну 

сузуп тєгєлї. Болбосо жаман болот. Ожообуз бирєє эле, мына тап-
тым, сен бу чємїчтї ал, а да болсо огожо... Кармадыўбы? Чємїчтї 
ал дейм...

– Алдым, аткычх. Качан бїтєт бу... Коркуп атам, чоў ата!
– Мен да коркуп атам, – деди Орган аксакал. – Бирок биз эркекпиз 

да, эркекке коркунуч буюрган.
– Чєгїп кетпейбизби, аткычх?
– Чєкпєйбїз. Чєксєк – бешенеге жазылганы ошол. Кана, бир 

колуў менен мени бекем кармап ал да, бош колуў менен суу сузуп 
тєгє бер.
Орган учурунда эстегени жакшы болуптур. Деўиз кичине бастай 

тїшкєнїнєн пайдаланып кайык тїбїнє чогулган сууну сузуп жибе-
ришти. Сыйпалап суу сузуп жатып, Орган кайык тїбїндє жаткан 
кол бочкени Кирискеге карматты.

– Кириск, – деди Орган баланы колдон алып, – мына ичер суу-
буз бар кол бочкебиз. Кармадыўбы? Эсиўде болсун, кыямат болуп 
кетсе да муну колуўан чыгарба. Кучактап кармап ал. Ичер суубуз 
жок калганча єлгєнїбїз жакшы. Тїшїндїўбї? Эч кимден жардам 
кїтпє... Уктуўбу?
Карыянын муну айтканы жакшы болуптур, учурунда эскертип 

койгону жакшы болуптур, кєп єтпєй пайдасы тийди.
Кичине бастай тїшкєн толкун кайра кїчєп келди, караўгы тїн, 

кара туманда калган адамдардын алсыз, аргасыздыгына єчєшкєндєй 
жиндеп келди, азганакей бастай тїшкєнїнє адамдардын алданып, 
кєўїлдєнє тїшкєнїн табалагандай албууттанып келди. Кєрїнбєй 
келип, туш келди соккулаган толкундарга Органдын кайыгы ча-
мындыдан беш бетер чар кєпєлєк айланды. Толкун серпини каптал-
боорун качырата ургулап, аша чаап ичине куюлуп жатты. Кайык 
кырына чейин сууга батып, чєкмєй болду. Орган эмгектеп жїрїп, 
ожоо менен жанталаша суу сузуп тєксє да болбой кайра толо берди. 
Ошондо калакчылар жан кашая ачуу кыйкырды:

– Ыргыт баарын! Чєктї-їк! Ыргыт!
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Кириск чыўырып ыйлап жиберди, бирок аны уккан жан болбоду, 
эч кимде аны караар арга жок эле. Бала кол бочкени бооруна баса 
кучактап, кайыктын коўулуна бїктєлє жатты. Ыйлагандан тула бою 
солуктап, муштумдай болуп жыйрылып жатты. Кандай балээ болсо 
да кол бочкеден ажырабаш керектиги эсинде. Чєгїп баратышканын 
билип жатты, билсе да Органдын айтканын кылып, эси-дарты кол 
бочкени сактоо болду.
Сууга кап ортосунан аша аптыгып батып бараткан кайыкты 

эмне болсо да сактап калуу керек эле. Калак шилеп Мылгун калды, 
кайык оодарылып кетпестин аракетинде ал жанталашып жатты. 
Орган менен Эмрайин экєє кайыктагы бар болгон дїнїйєнїн баарын 
сыртка ыргыта баштады. Башка арга калбаган. Деўизге эки бирдей 
винчестер мылтык, ором-ором аркандар, гарпун, дагы башка буюм-
кечелер, атїгїл Орган чалдын тунуке чайнеги да кетти деўизге. 
Баарынан кыйыны нерпанын эти болду. Суу чайып чылпылдаган 
оор тулку ордунан жылар эмес. Аны кайыктын тїбїнєн оонатып 
алып, кайыктын кырынан алыс оодарып жибериш керек эле. То-
бокел кылып бел байлап алыстан суу кечип келгендеги олжону эми 
таштабаска чара жок. Кїшїлдєп-бышылдап оозго келген балит 
сєздєн аянбай сєгїнїп, экєє єлдїм-талдым дегенде тайдай нерпанын 
этин кайыктын кырына чыгарып, андан ары оодарып жиберишти. 
Ушул буркан-шаркандан кайнап жаткан деўиз бетинде, толкундар 
арасында да нерпадан кутулган кайык жеўилдей тїшкєнї сезилди, 
кайкаў этип калкып чыга тїштї. Анык ажалдан куткарып калган 
айла да ушул болду белем...
Башкалардан мурун Орган ойгонду. Теребелин чылк каптап тур-

ган дайынсыз боз ээндикти элеўдей карап, оболу єзї каерде экенин, 
тегерегиндеги кєз тешип тєрїн кєргїс, кыймылсыз дїйнє кайсы 
дїйнє экенин аўдай албай эсеўгиреп бир аз отурду.
Бу дїйнє чалкар океандын учу-кыйырын доошсуз, кыймылсыз 

жана козголбос болуп басып турган Улуу туман болучу. Улуу туман 
улуу сїкїттє орноп жаткан кези эле...
Аз-аздап айланага кєзї їйрєнгєндє Орган обол мурун кайыктын 

сїлдєрїн, анын ичинде жаткан адамдардын булаўгыр караандарын 
кєрдї. Калактарынын жанына Эмрайин менен Мылгун сулаптыр. 
Тїндєгї алпурушкан кармашуудан тырп этер алы калбаган бул 
экєє майданда окко учкан жоокерлердей отурган-отурган жерле-
ринде кулаптыр, тек сызылып чыккан їзїк-їзїк тыным алганына 
карап тирїї экенин билесиў. Абышканын аяк астында кол бочкени 
кучактаган калыбында бїк тїшїп Кириск жатат. Уктап жатса да 
їшїгєнїнєн калч-калч этет. Органдын боору ооруду, бирок жардам 
берер арга таппады.
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Тїнкї шумдуктан эсеўгиреген абышка куудай башы салбырап, 
кайыктын соорусунда мїргїп отурду. Тула бою зыркырап сыздап 
ооруйт. Шадылуу узун колдору жансыз салаўдайт. Узак ємїрїндє 
не бир кыйын кезеўди башынан кечирсе да, мындай шумдуктуу 
тозокту кєргєн эмес. Азыр болсо єздєрї кайда экенин, кургак жер-
ден алыстабы, жакынбы, деўиздеби, же тїнкї шамал аларды ачык 
океанга айдап чыгып салдыбы – эч бирине акылы жетпей отурат. 
Азыр кїндїн кайсы маалы экени да белгисиз. Жылчыксыз басып, 
кыймылсыз дымып алган бу туман ичинде кїн менен тїндїн ажы-
рымы билинбейт. Адатта тїндє башталган деўиз шамалы таўга маал 
басылчу эле, андай болсо азыр кїндїзї болуш керек. Балким, тїш 
ооп калган чыгар.
Кудай бир жалгап тирїї калгандарына кубанса да, не деген менен 

Органдын шылкыйып ойго батар жєнї бар эле. Колдо бардын баары-
нан айрылышты, келгин соодагерлерден жалынып жатып жїздєгєн 
кундузга айырбаштап алган винчестер мылтыктарына чейин кетти 
деўиз тїбїнє! Эми эки жуп калак менен кол бочкедеги бєксєргєн суу 
калды. Алдыда кандай тагдыр кїтїп турганы белгисиз.
Ырас, тиги калакчылар ойгонушуп, эсин жыйган соў ийри оту-

руп, тїз кеўешер. Бирок ошондо деле кайсы багытка сїзїїнї ким 
айта алат? Бул бир. Экинчиден, тїн кирип, туман тараса, асмандагы 
жылдыздар менен багытты баамдап алууга болор. Бирок дагы канча 
убакыт сїзєрдї ким билет? Жол алыспы, жакынбы, аны ким билет? 
Ал-кубат, чыдам жетер бекен, жетпесе кантишет, аны ким билет?
Баарынан да бу туманды айтсаўчы, не деген тажаал туман? Де-

ўиздин бетин чылк каптап, былк этпестен басты да койду. Тїбєлїк 
катып калгандай. Чын эле бардык жер ушундайбы, бїт дїйнєнї кєр 
туман биротоло басып алганбы?..
Чылым тарткысы келди, суу ичкиси келди. Бирок чылымды ой-

лоп куру бекер кыжаалат болуунун кажаты жок эле, анткени каткан 
тамекисинин баары былжырап суу болгон. Канжасы кайда калганы 
да белгисиз. Сууну кантет? Тамакты кантет? Орган муну ойлоодон 
коркту. Азырынча чыдай турар, азырынча муну ойлоп жан кейитїї 
болбос...
Деўиз бети тынч. Кайык бир ордунда болор-болбос чайпалат. Аны 

айдаган толкун жок, бир жакка сїзє турган ою да жок. Сууга таш-
талган калактар да кыймылсыз калкып жатышат. Эмрайин менен 
Мылгун байкуштар калактарды кайыктын кырына чыгарып коюуга 
да дарман келбей тырп сулаган экен.
Леп эткен жел жок, єлїк туман ичинде єлїк тынчтык орноп 

калган. Деўиз жатат тунжурап, туман тура тунжурап, ашыкканда 
эмине... ашыгар жак белгисиз...
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Муўая башы салбырап, абышка кайра уйкуга кетти. Бир маалда 
аны Кириск ойготту.

– Аткычх! Аткычх! – деп жулккулап жатты бала. – Суу ичкибиз 
келип атат.
Орган селт чочуп ойгонуп, маўдайындагы їч тууганы аксакал 

деп андан акыл кїтїп жалдырап отурушканын кєрдї. Суу бєлїш-
тїрїїнїн азабы эми мойнуна тїшкєнїн Орган тїшїндї...
Туман баягысындай эле чылк каптап, кыймылсыз, Деўиз баягы-

сындай эле тунжурап тынч жатат.

Кїндїн калган мезгилин алар дайынсыз, шашпай сїзїп жїрїп 
отурушту. Бараткан максаты белгисиз, багыты белгисиз.
Кайыктагылар эсин жыйып, жагдайын тїшїнгєн соў бир орунда 

жалдырап тура бериш да болбоду.
Ошентип сїзє беришти. Каякка сїзїп баратышканын билбейт, 

балким, жерге жакындап баратышкандыр, же кайра жерден алыстап 
кетип баратышкандыр.
Канткен менен баш ооган жакка кете бериштин єзїндє аракеттин 

їмїтї бар эле.
Туман суюлар, ошондо бир айла табылар деген їмїт жетеледи.
Туман суюлгудай болсо, жадегенде тїнкїсїн жылдыздарды кє-

рїшєр, ошондо жол кєрсєтєр жылдызды карманарбыз деген їмїт 
жетеледи.
А балким, кайсы бир аралга барып такалар. Андай болсо кийин-

киси оўой эмеспи.
Ошентип алар азырынча туман сїўгїп, дайынсыз сїзїп баратты.
Ошондой абал болсо да Орган карыя кайык ичинде тартипти 

бекемдеди. Аяк астында чылпылдаган саркынды сууну кайык 
тїбїнєн сузуп салышты. Бала їшїбєсїн, тезирээк кургансын деп 
Кирискени бооруна кыса жанына отургузду. Ичер суудан баарына 
теў бєлїп берди. Тїндєгї алааматтан кийин алдан тайгандар кана 
жутуп алсын деп, бу жолу баарына аз бєксє ожоо суу берди. Анан 
катуу эскертип койду: мындан ары Орган єзї туура тапкан учурда 
гана, Орган єзї канчадан куйса ошончо гана суу ичишерин айтты. 
Ошентип маселенин башын ачып, кол бочкени чайкап койду. Суу 
жартылай эле калган экен.
Єчєйїн деген їмїткє кээде капилет кубаныч жарк этет. Азыр да 

ошондой болду: кол бочкени алып суу куйганы жатканда анын дал-
дасында, кайыктын куйрук астындагы коўулунда нерпа терисинен 
тигилген дорбо кєрїндї. Ичинде туздалган балык бар экен. Кїлазык 
салынган капчыктары тїндє башка буюм-кечелер менен кошо сууга 
ыргытылбады беле, Мылгундун катыны дайындап берген бу дорбо 
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болсо Кириск кол бочкени жанталаша бооруна басып жатканда ас-
тында кошо калган белем. Дорбодогу туздуу балык деўиздин туздуу 
суусуна ого бетер чыланып, оозго алгыс болуп калыптыр. Ошентсе да 
тамак эмеспи. Эгер ичер суу менен болсо бу балык да тамак болчудай.
Бирок суусатарынан коркуп азыр балыкка эч ким жутунган жок.
Туман качан тарайт деп, баарынан кїткєнї ошол...
Кыймылсыз-їнсїз туман ичинде калактардын ашташы гана 

муўдуу чыйкылдайт. Мобу улуу жымжырт ичинде бу чыйкылдак 
адашкан адамдын жардам сурап: – Кайдамын, кайдамын? Кантип 
табам, кантип табам жолумду? – деп жалына онтогонундай угулат.
Туман качан тарайт деп, баарынын зарылганы ошол...

Бирок туман тарабады, тараар тїрї жок. Уюп жатат. Жерди да, 
Деўизди да, Асманды да – бїткїл жарык ааламды єзгєчє бир бєтєн 
ааламдан келген деми нымдуу, коюну суук беймаалим бир желмогуз 
оп тартып алгандай...
Тумандын суз коюнуна кайрадан капкараўгы тїн кирди. Башта 

эле эчтеме кєрїнбєгєн теребел эми таптакыр тїнєрїп алды. Жылдыз 
тїгїл асмандан дайын жок.
Эптеп жылып жїрїш їчїн дайынсыз бир жакка сїзє бериштин 

эми кажаты жок эле.
Жалгыз їмїт, жалгыз тилек асманда, жылдызда калган. Зарыга 

кїткєндєрї ошол. Кирпик какпай кїтїштї. Жанды кашайтып, ай-
ланы тїгєткєн мобу туманды айдап кетер болсочу деп, шамалдын 
илебин элейе кїтїштї. Асман бетин ачсаў боло деп Теўирге жалы-
нышты, деўиздин коўулунда жаткан шамал ээси ойгонсо боло деп, 
ал саксагай, жалдуу айбанга жалынышты.
Биринен ажап болбоду. Алардын какшаган зарын эч ким укпады, 

туман тарабады.
Жылдыздын кєрїнєрїн Кириск да зарыга кїттї. Демейде асман-

га илип койгон оюнчуктардай жылтылдаган жылдыздар азыр ага 
баарынан кымбат, баарынан керек эле. Кечээ кечтен бери башынан 
кечиргени баланын їрєйїн алып койду. Баланын кєўїлї калып, 
булганып, їмїтї кыйрап, биротоло сынып калышы азыр оўой эле. 
Тиги чоў кишилердин ушунча кыяматка чыдап, такыр айла-амал 
тїгєнгєн чакта да акыл-эстен адашпай бир-бирине эш болушканы 
гана балага кубат кошуп, тажаалдын бу жолку тозогунан да эптеп 
кутуларбыз деген їмїт шооласын сактап турду. Асмандан жылдыз 
кєрїнсє эле азаптан арылабыз деген ишеним баланын кєкїрєгїнє 
жылуу уялап алды.
Ошол саат эртерээк келсе боло, эртерээк жерге кайтып, Ала-Дє-

бєтїнє жетсе экен, кана эми, эртерээк болбойбу ошол саат, курсагы 
ачып кетпедиби, каны катып баратпайбы, дагы канча чыдайт, улам 
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чыдаган сайын ого бетер курсагы ачып жатпайбы, ого бетер каны 
катып баратпайбы, баланын їйїнє эртерээк жеткиси келип атпайбы, 
апасын сагынбадыбы, туугандарын, айылын, там-таштын їстїнєн 
кєккє чубалган тїтїндї эртерээк кєрсєм деп кєксєп баратпайбы, 
баягы мєлтїр булак, баягы оонап ойночу кєк майсам кайда деп сыз-
дап баратпайбы...
Адашкандар тїнї бою кїдєр їзбєй кїтїштї, бирок эч єзгєрїї 

болбоду: туман баягысындай эле бир ордунда ныгырылып, асман 
ачылбады, жылдыздар жыбырап жайнап чыкпады, деўиз тїнєргєн 
кєр караўгынын астында кєрїнбєй кєлбїп жата берди.
Туман туткунундагылар тїнї бою каны катып суусап чыгышты. 

Нымдуу туман титиретти-калтыратты, бирок канча їшїсє ошончо-
лук суусай беришти. Чаўкаган жалгыз мен го деп Кириск ойлосо, 
башкалар андан бетер тилдери ооздоруна батпай азап чекти. Бирок 
баарынан да бала катуу кыйналды. Баарынан бєтєнчє суусаганына 
ого бетер кыйналды.
Бир оокумда Кириск чыдай албай кичине суу сурады эле Орган 

чал бербеди.
 – Жок, – деди ал катаал айтып, – азыр болбойт. Чыда!
Жанараак кечкурун Эмрайин, Мылгун, Кириск болуп, їчєє ач-

калыкка чыдай албай алиги туздуу балыктан кичине жеп алышты 
эле, эми ошого оозу кургап, ичи от менен жалын болуп баратканын 
Орган чал билсе кана. Балыктан кийин кичине суу ичишкен, бирок 
аз єтпєй мурдагыдан бешбетер суусап чыгышты. Анда Орган чал 
балыкка караган эмес, суу да ичпей койгон, бир ууртам сууну єзїнєн 
аяп койгон.
Органдан башкалары ошол кїнї эрте менен, кечинде болуп, эки 

ирет суу ичишти. Кечкисин ожоонун тїбїнєн эле куюп ичишкен. 
Кол бочкедеги суу болсо азайгандан азайып барат.

– Суу, суу, суу – деп, жїрєгї да суу деп кагып, каныў кургап 
калганда тумандын тїрлєрїн кїткєнїў жїз эсе азапка айланат экен.
Тїнї бою ушул азап болду тарткандары... Тїнї бою оўбогон туман 

муздап, коюлуп жата берди. Деўиз да тїнї бою былк этпестен уюп 
жата берди.
Эртеси эртеменен дале баягы, туман коюну гана саал буурул-боз 

тартып, айлана кененирээк кєрїнїп калыптыр. Эми кайыктагылар 
бири-биринин єў-тїспєлїн айра таанып алышты. Кайыктын теге-
региндеги деўиз бети да сымаптай оор кєлбїп, кєгїш-сур тартып 
єлїмсїк кєрїнєт. Минтип туруп калган єлїї сууну Кириск башына 
жїн чыкканы кєргєн эмес.
Їлп эткен жел жок, кулак-мурун кескендей ыў-жыўсыз дїйнє.
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Ошол кїнї Кириск чоў кишилердин єўї-тїсї аябай єзгєрїп кет-
кенин кєрїп, таў калды. Жаактары шылынып, сакал-муруттары 
єсїп, кєздєрї чїўїрєйїп, тегерегин кєгїш желе каптап, їчєєнїн теў 
кебетеси айыкпас ооруга чалдыккандай. Эў кїчтїї, анча-мынчага 
бой бергис деген атасы баштагысынан башкача. Сербейип сакалы 
гана калыптыр. Тиштегилей берген эрини кеберсип, канталап кара-
кєк тарткан. Кириск уулун да жаны ачып тиктейт, бирок айтпайт. 
Їчєєнїн ичинен Орган карыя алдан катуу тайган экен. Сакал-чачы 
мурдагысынан бетер куудай агарып, кокосу коркойгон моюну ого бе-
тер узарып, кєздєрїнєн аккан шоросу кєбєйїп, бїкчїйїп калыптыр. 
Кєз карашы гана танбаптыр. Акылман аксакал экенин айырмалап 
кєз карашында дале баягысындай кеменгерлик, катаалдык бар, 
єзїнє гана тиешелїї дєєлєтї калыптыр сакталып.
Бу келген кїн да ууртамдап суу бєлїшїї азабынан башталды. 

Орган єзї бєлїштїрїп куюп жатты. Кол бочкени колтугуна кысып, 
ожоого сызылта суу чорголотсо колдору калтырайт. Биринчи болуп 
Кирискеге сунду. Суу келгиче Кириск араў чыдап отурду. Ожоонун 
кырына тиштери шакылдап тийип, кылт-кылт суу жуткан чакта гана 
тамагы жибиди, ичиндеги от бир азга єчкєндєй болуп, аптыкканынан 
башы айланып кетти. Бирок ожоону абышкага кайтарып берген-
чекти ичиндеги оттуу желмогуз кайтадан ызырынып ойгонгонсуп, 
мурункудан бетер ысып-кїйїп чыкты. Баладан кийин Мылгун ичти. 
Анан Эмрайин. Алардын ичип жатканын кєрїп эсиў чыгат. Ожоону 
жутуна алып, алкына ууртап алган соў кайта кайтарганда суунун 
аздыгына абышка кїнєкєр сыяктанып, Органдын кєзїнє тике ка-
рабай кайтарышат. Єз кезеги келгенде Орган карыя єзїнє куйбады, 
унчукпастан тыгынды тыгып койду. Кириск кєргєн кєзїнє ишене 
албады. Бочке колунда болсо Кириск єзїнє ожоо толтура куюп алып, 
суусуну канганча, жыгылганча шимире бермек, шимире бермек. Ан-
дан кийин эмне болсо ошо болсун. Бир жолу канса болот эле. Орган 
карыя болсо єз шыбагасынан баш тартты. Каткансып отурса да бир 
тамчы суудан баш тартты.

– Бул эмне кылганыў, аткычх? Ич шыбагаўды! – деп Эмрайин чы-
дай албай кыр-кыр этти. – Кече да ичкен жоксуў. Єлсєк бир єлєлї да!

– Мен чыдаймын, – деди Орган кебелбей.
– Жок, мунуў жарабайт! – деп Эмрайин кыжырлана корс айтты. 

– Андай болсо мен да ичпейм!
– Иче турган деле эчтемеси калбаптыр. Эмнесин талашабыз! – Ор-

ган кїлїмсїрємїш болду да, кандай эсиўер жок немесиўер дегенсип 
башын чайкады, анан бочкени кайра ачып, кичине суу куюп, Ки-
рискеге сунду:

– Мен їчїн Кириск ичип койсун.
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Бала апкаарып калды, башкаларда їн жок. Орган ожоону суна 
кармап турат.

– Ал, Кириск, иче кой, эчтемени ойлобо.
Кириск унчукпады.
– Ич, – деди Мылгун.
– Ич, – деди Эмрайин.
– Ич, – деди Орган карыя.
Кириск тайсалдап турду. Суусап єлїп бара жаткан бала ожоону 

ала коюп, кємкєрє жутуп салайын дейт, бирок даабайт.
– Мен ушул ємїрїмдє сууну канча кєп ичтим, аны сен билбейсиў. 

Сен дагы узак ємїр сїрїшїў керек, ошол їчїн... – деп карыя сєзїн 
аяктабай койду. – Тїшїндїўбї, Кириск? Иче кой, сенин ичкениў 
керек, ичишиў керек, менден кам санаба. Ал! 
Бала суудан жута берип, дагы ошол саамда тамагы жибип, ичин-

деги алоо басылгандай болду да, саалдан соў мурдагысынан бетер 
кайра суусап чыкты. Бу жолу ал суунун сасый баштаган даамын 
сезди. Бирок ал кеп эмес эле. Кандай болсо да иши кылып иче тур-
ган суу болсо болду эле. Анткени суу улам азайып, тїгєнїп барат...

– Кана, эми эмне кылабыз? – деди Орган ал ортодо берки чоўдорго 
кайрылып. – Сїзєбїзбї?
Бир топко тунжурап отурушту. Ар кимиси айлана-тегерегин кара-

нат. Кайыктын тегерегинен аркан бою жерден нары туюк, дїйнєнїн 
эч жылчыгы кєрїнбєйт.

– Сїзгєндє кайда барабыз? – деп Эмрайин оор кїрсїндї.
– Кайда барабыз дегениў эмне? – деп Мылгун капыстан тарс 

жарылып кеткендей болду. – Сїзє беребиз, жалдырап тынч отуруп 
єлгєнчє сїзїп жїрїп єлгєнїбїз жакшы!

– Сїзгєндє эмне, сїзбєгєндє эмне? – деп Эмрайин жекирген болду. 
– Бу туманда дайынсыз сїзє бергенден не кажат.

– Туманыўды урганым жок! – деп Мылгун ого бетер опурулду. 
– Туманыўды урайын сенин! Билдиўби? Сїзєбїз, болбосо азыр бу 
каргыш тийген кайыгыўды коўторуп салам, ошондо баарыбыз теў 
балыктарга бирдей жем болобуз! Тїшїндїўбї, Эмрайин чоў сакал, 
сїзє беребиз дейм! Тїшїндїўбї?..
Кирискенин їрєйї учту. Мылгун акесинин бу кылыгына бала уял-

ды. Мылгундуку осол эле, канткен менен Эмрайинден кичїї эмеспи. 
Демек, Мылгундун куну качып, акылдан адаша баштаганыбы? Же 
бул отурган тєрт нивхи сыртынан гана киши санында кєрїнгєнї 
менен алдагачан ал сапаттан ажырап калышканбы? Шылкыйышып 
баарынын їнї єчтї. Энтиге дем алып, Мылгун да унчуга албады. 
Эмрайиндин башы салаўдады. Орган чал болсо ич дїйнєсї билинбей 
мобу тумандан бетер мисирейип, алдагайда теше тиктеди да катты.
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– Сабыр кыл, Мылгун, – деди акырында Эмрайин. – Мен анчейин 
эле айта салбадымбы. Албетте, бир жерде тура бергенден кєрє сїзїп 
жїргєн ийги. Сенин айтканыў жєн. Кана, кеттик.
Кайык жылжый берди. Калак менен кайыктын ашташы кайрадан 

адатынча кыйчылдап, калактар улам кайып суу шилеп, шиленген 
суунун орду жыбыраган їнсїз-шыбышсыз толкундарга кайра толуп 
жатты. Бирок кайык жылбай эле бир ордунда калкып тургансыйт. 
Канчалык жылып баратканы менен тегерегин чылк чїмкєгєн туман 
ичинде аралык сезилбейт, бир ордунда эле тегеренип тургансыйт. 
Ушундан уламбы, Мылгун кайрадан кыжырлана сїйлєндї:

– Сенин туманыўды урганым жок, уктуўбу, батек сакал Эмрайин! 
Тезирээк кыймылда, тезирээк сїзєлї. Кыймылда дейм, уктаба, эй 
батек сакал! Туманыўды урайын сенин!
Ошентип алып, єжєрлєнє калак шилеп баратты.
– Бол, жакшылап шиле! Тарт калакты! – деп зєєкїрлєнє берди.
Эмрайин анын жинин кайната бербейин деп унчукпады, бирок 

кыжыры келип, кїчєй калак шиледи.
Кайык уламдан-улам катуулай сїздї. Туманды как жарып, жул-

куна эргип коюп, белгисиз жакка, белгисиз максат менен баратты.
Тумандын чексиз кыйырынан суурулуп чыгып кеткиче шашкан-

дай, кууп єткїчє шашкандай Мылгун менен Эмрайин эрегишип, 
албууттана калак шилешти.
Калактардын алакандарын эрчиген тамчыларды кайпып ыргытып 

суз жалтылдап, эки жактан суу шуулдап шыбыш чыгарып, эрегиш-
тен ыкчына ыйынган эки калакчынын кара тер аккан беттери бирде 
эўкейип, бирде чалкалап, калактарын кєтєрє бирде кайык тїбїнє 
жїгїнїп, бирде суу шилеп чымыркана асман карап чалкалап, экєє 
єлєр-тирилерине карабай баратты.
Єпкє кага дем чыгарып, шуулдата аба жутат, єпкє кага дем чы-

гарып, шуулдата аба жутат эки адам...
Алдыў – туман, артыў – туман, тегерегиў бїт туман...
– Кана! Дагы! – деп Мылгун тамагын кырынып какырынгандан 

бетер кыркырай добуш салат.
Адегенде Кириск бу шуулдаган ылдамдыкка алданып кубанып, 

їмїттєнїп калды эле, бара тїшїп мунун баары арам тер, куру аракет 
экенине кєзї жетип, корко баштады. Бу кутурган жарышты токтотор 
деп Органга жалдырай караса, абышка ой-санаасында такыр башка 
жакта жїргєндєй. Мисирейген єўїнєн эчтеме билинбейт. Абышка 
ыйлап отурабы, же адатынча кєзїнєн аккан шоросубу, бетин суу 
чайган. Кайыктын сорусунда катып калгандай тегерегинде эмне 
болуп жатканы менен таптакыр иши жок.
Кайык болсо калыў туманды сїўгїп, максаты дайынсыз, багыты 

дайынсыз башы ооган жакка кетип баратты...
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– Кана, дагы! – деген кырылдак доош ным туман арасында жа-
ўырбай єчєт. – Кана, дагы!
Ушинтип опосуз жїрїш кєпкє созулду. Анан бара калакчылар 

чаалыкты, сїзїш жайлады, анан калактар сууга бош сїйрєлїп, 
демдери кыстыга эки калакчы шалдайып отуруп калышты. Мылгун 
шылкыйган башын кєтєрбєйт.
Ушинтип айла тїгєндї. Туманды кууп єтє алышпады, кыйырын 

бузуп чыгып кете алышпады, баары баштагысындай кала берди: 
кєлбїгєн кєгїш-сур деўиз бети, болжоосуз, дайынсыз жагдай, жыл-
чыгы жок боз мунарык. Кайык гана бир азга кїїсї менен тегерене 
сїзїп жїрдї...
Бул жиндеништен эмне майнап чыкты? Эчтеме! Бир орунда тим 

тура бергенде эмне майнап чыкмак эле? Анда да эчтеме.
Ар кимиси ушуну ойлоп отурушту окшойт. Ошондо Орган сїй-

лєдї:
– Мага кулак салгыла, – деди ал сєзїн салмактап, шашпай (эки 

кїндєн бери наар сызып, тамчы суу ичпеген карыя кїчїн їнємдє-
гєндїр).– Бу туман кєп кїн туруп калышы да ыктымал. Ушундай 
жылдар болот. Ушундай окуя боло келген кээде. Єзїўєр билесиўер. 
Бу калыў туман да сааты чыкмайынча кетпей басып жатып алчу 
улуу тумоо сыяктуу, деўиз бетин кучактап жети, сегиз, болбосо он 
кїндєп деле жата берет. Сааты качан чыгарын ким билет. Эгер бу 
туман да ошондойдон болсо биздин ахыбалыбыз кыйын болгону. 
Балыгыбыз да аз калды, ичер суубуз жок болгон соў туздуу балык 
тамак болмокпу. Суубуз болсо, болгону мына! – Орган кол бочкени 
чайкады. Тїбїндє тєрт-беш эли калган суу шылп-шылп этти.
Эч ким їндєбєдї. Абышка да унчукпай калды. Анын эмне айта-

рын баары билип турду: сууну кїнїнє бир ирет гана, бир кашыктан 
гана ичїї керек. Ныгырылып баскан туман тараганча чыдап, сууну 
їнємдєбєй болбойт. Деўиз бети ачылып, жылдыз, же кїндїн кєзї 
кєрїнсє бир акыл табылар, а балким, жеткенге жараар.
Жагдайдын аныгы ушул эле. Башка айла-амал жок. Бирок чыдоо 

керек деп айтуу оўой, адамдын акыл-ою жеткен нерсеге жан чыдамы 
жете бергидей эмес. Бу айласы куруп отурган немелер бир кашык 
суу эмес, агын дайра болсо да оп тартып соолто соруп жибергиси 
келип отуру.
Арга калбай замана куурулганын айкын билип отурганына баары-

нан да Орган катуу кыйналды. Чатырыштап бырыш баскан кара-кєк 
бети ичеги-кардын оюп жеп келаткан оорудан улам ого бетер тїнєрїп 
барат. Ушунчалык азапка чыдап отуруш оўойго турбаганы чымыр-
кана алактай караган кєздєрїнєн билинет. Єзєгї єрттєнїп калса да 
тамырына эптеп кармалап турган карт дарактай болуп, Орган карыя 

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєт

www.bizdin.kg



48

дале болсо акыл-эсин жоготпой карманып отурат. Кашындагылар-
дын тирїї каларына шыбаа болор деп ал оюндагысынын баарын 
айтып калгысы келди.

– Асмандан кулак їзбєй, абаны тыўшап отуруу керек, мен ушуну 
ойлодум, – деди карыя. – Агїкїк* учуп єтїп калгысы бардыр. Ушу 
мезгилде деўиздин їстїнєн агїкїк деген куш гана учат. Эгер биз 
кайсы бир арал менен жердин ортосунда болсок, агїкїктїн учуп 
єткєн багыты бизге жол кєрсєтєр эле. Ачык деўиз їстїндє кандай 
куш болбосун жээкти карай тїз учат. Эч жакка кайрылбай жээкке 
тїз учат. Агїкїк да ошентип учат.

– Биз арал менен жердин ортосунда эмес, башка жакта жїрсєкчї? 
– деп Мылгун башын кєтєрбєстєн кежирлене сїйлєдї.

– Анда агїкїктї кєрбєй калганыбыз ошол, – деди Орган да салмак 
менен.
Эмне їчїн ак їкї деўиздин їстї менен учушу керек, кандай 

зарылдыгы бар анын деп Кириск сурагыча Мылгун дагы кыйкым-
чылдыгын кылды.

– Ак їкїў биздин їстїбїздєн учуп єтєрїн унутуп койсочу? – деди 
ал ызырынган мыскыл менен. – Тыяктан учуп єтсєчї, анда канттик, 
аткычх?

– Анда Агїкїктї кєрбєй калганыбыз ошол, – деди Орган жана-
гысындай эле салмак менен.

– Демек, кєрбєй калганыбыз ошол дечи? – деп ого бетер ызырына 
берди Мылгун. – Демек, антсек да, минтсек да ак їкїнї кєрє албайт 
экенбиз да? Андай болгон соў биз кайсы жыргалыбызга буерде оту-
рабыз? Ыя? – деп ызырынып, тиштенип сїйлєндї да, анан каткыра 
кїлїп жиберип, тынч басылды.
Беркилердин аза бою дїркїрєдї. Айла таппай, їн ката албай 

отуруп калышты.
Ал ортодо Мылгунга бир ой келгендей болду. Калактын сабын 

астынан кагып жиберди эле ашташы ажырап кетти. Мылгун ка-
йыктын тумшугуна барып, калакты туура кармап теўселип турду. 
Ага унчуккан эч ким болбоду. Мылгун да эч кимге кєўїл бурбады.

– Э-эй, канчык ! – деп ал жаалдана айкырды. – Эй, шамалдын бак-
шысы! – Мылгун калакты туўгуюк туманга кезей шилтеп кыйкыр-
ды. – Сен иттин тарпы эмес, жамалдын ээси экениў чын болсо, кана 
шамалыў? Же сен ийиниўде жатып арам єлгєнсїўбї, канчык? Же 
бїт дїйнєнїн дєбєттєрї сага їйїгїп, кимисине кєчїгїўдї тосоруўду 
билбей жїрєсїўбї? Же дєбєттєрдїн улам бири менен чагышып, сен 
канчык, шамалыўды айдоого чамаў келбей жїрєсїўбї? Же быякта 

* Агїкїк – тїндїк уюл їкїсї, ак їкї.
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караўгы кєрдєй сасык тумандын ичинде биз адашып жїргєнїбїздї 
туйбадыўбы? Арабызда жаш бала бар экенин билбейсиўби? Ара-
бызда бала бар деп жатам сага, ємїрїндє биринчи деўизге чыккан 
бала! Бул – иттигиў эмине? Ушунуў адилеттикпи? Тїлєндїн сасык 
богу эмес, шамалдын ээси экениў чын болсо жооп бер, канчык! Ша-
малыўды айдат! Уктуўбу, канчык? Туманыўды кєчїгїўє тыгып ал! 
Уктуўбу? Шамалыўдын эў каардуусу Тлангила бооронуўду соктур, 
бизди деўизге коўторуп салсын, толкундары жутса мейли, уктуўбу 
канчык? Уктуўбу дейм? Тїкїрдїм мен тїктїї тумшугуўа, сийдим 
сенин тумшугуўа! Шамалдын ээси экениў чын болсо бороонуўду 
соктур, бизди деўизге чєктїр, жок, антиш колуўан келбесе, анда 
сен канчыктын канчыгысыў, мен сага дєбєтмїн, сага їйїгїшкєн 
дєбєттєрдїн биримин, бирок сени карап койбоймун! Андан кєрє ме 
сага! Ме-ме! Жепсиў, канчык, ме, жептирсиў!
Мына ушинтип Мылгун шамал ээсин оозуна келген сєздєр менен 

сєгїп-сєгїп алды. Шамал ээси бар бекен, бар болсо шамалды кай 
жерде бекитип жатты экен, Мылгундун сєккєнїн уктубу-жокпу, ким 
билсин. Мылгун ага болбой алдан тайып, їнї бїткєнчє кыйкырып 
сєгїп да, суранып да турду.
Анан колундагы калакты деўизге ыргытып ийди да, ордуна оту-

руп, бетин баса єўгїрєп-єксєп ыйлады. Беркилер аргасыз жалдырап 
карап отурду. Мылгун болсо жээкте калган жаш балдарын бирден 
атап, аптыга ыйлай берди. Чоў кишинин ыйлаганын кєрбєгєн Ки-
риск коркконунан калтырап кетти, Органга жабышып ыйламсы-
рады.

– Аткычх! Аткычх! Бул эмнеси, эмне ыйлап жатат?
– Коркпо, балам, – деп Орган баланын колун кысты. – Азыр ба-

сылат. Аны ойлобо. Сага тиешеси жок. Азыр басылат.
Айткандай эле Мылгун акырындап басыла берди, бирок бетинен 

колун албады, улутунуп эки далысы солуктап жатты. Эмрайин сууда 
калкып калган калакка кайыкты акырын айдап келди. Калакты 
бери шилеп, суудан алды да, ашташкан ордуна орнотту.

– Сабыр кыл, Мылгун, – деп Эмрайин жубаткан болду. – Сеники 
жєн, туманда тумчугуп зарыкканча бороонго кабылганыбыз жакшы 
эле. Дагы кїтєлї, деўиз ачылып кеткиси бардыр. Башка аргабыз 
кайсы... 
Мылгун унчуккан жок. Акылдан адашып, бет алдына тик ка-

роодон корккон немече ал їўкїйгєн калыбында башы жерге кире 
берди.
Туман болсо баягы калыбынан жазбай океанды бїт камтып, єлїї 

мунарык чеўгелине дїйнєнї кармап турат. Їлп эткен жел жок, єз-
гєрїї жок. Мылгун канча сєгїп жер-жеберине жетсе да шамалдын 
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бакшысы былк этпей койду. Намысы жок немеби, каарданып бороон 
соктурбады, боюна теўебеди...
Бир орунда тура бербеске Эмрайин кайыкты каалгыта айдап барат-

ты. Орган оюна чємїлїп, їн-сєзсїз. Кыязы, ал ємїрїнїн акырында 
дагы бир жолу Айым-Балыгын ойлоп отурду окшойт.
Карыяны кайгылуу ой-санаасынан ойготкон Кириск болду.
– Аткычх, чоў ата, агїкїк эмнеге аралдарды карай учат? – деди 

акырын.
– Э, айтам деп унутуп калган турбайымбы. Мындай чоў туманда 

деўиз їстїнєн ак їкї гана учуп жїрє алат. Ал аралдардан аў уулайт, 
кээде нерпанын кичинекей кїчїктєрїн илип кетет. Агїкїктїн кєзї 
курч болот, туманда да, тїнкїсїн да кїндїзгїдєй кєрє берет. Ошо-
нусу їчїн їкї да. Їкїлєрдїн эў чоўу, эў кїчтїїсї ошол.

– Менин кєзїм агїкїктїн кєзїндєй болсочу, – деп шыбырады Ки-
рискенин кеберсиген эриндери.– Азыр каякка сїзєрїбїздї кєрсєтїп 
берет элем. Анан биз жээкке тез сїзїп жетип, иче берет элек. Кєпкє 
ичет элек... Агїкїктїн кєзї менде болсочу...

– Э-э, – деп кїрсїндї Орган. – Ар кимдин єзїнє буюрган кєзї бар.
Унчукпай калышты. Бир топтон соў алиги сєзгє кайра кайрыл-

гансып, Орган баланын жїзїнє тигиле карап айтты:
– Катуу кыйналдыўбы, ыя? Чыда, балам. Дагы чыдасаў, улуу 

мерген болосуў. Чыда, сууну ойлобо, башка бирдемелерди ойло. 
Сууну ойлобо.
Кириск чоў атанын айтканына кєнїп, сууну ойлобоско тырышты. 

Бирок ойлобоюн десе деле болбойт. Канчалык тырышып ойлобоюн 
десе, ошончолук суусап барат. Анан дагы курсагы ачканы ошончо-
лук, жїрєгї айланып, башы тегеренет. Чыдай албай Мылгун аке-
синче бїт дїйнєнї жаўырта кыйкыргысы келет.
Бу кїн ушинтип єтїп жатты. Ажап болуп алыстан толкун кїр-шар 

этип калгысы бардыр, салкын шамалдын эпкини келип, бу дїйнєнїн 
бир бурчуна кубалап кеткиси бардыр, ошентип ажалдын чырмаган 
торунан булар кутулуп кеткиси бардыр деп кїтє беришти, їмїттєнє 
беришти. Бирок деўиз бети тунжурап, кулак-мурун кескендей тынч-
тык башка тээп, ыў-жыў зыўылдак єздєрїнєн чыгып жаткансыды. 
Анан калса ачкалык менен суусагандык єзєктї єрттєп, кєз ирмемге 
тыным бербеди. Баарынан да ушу уч-кыйырсыз океандын їстїндє 
суусагандан єлїп бараткандары жанга батты.
Кечке жуук Мылгун мїргїй баштады. Сєздєн калды, кєздєрїнїн 

оту єчтї. Тамагын нымдап алганга Орган кичине суу куюп берди. 
Ожоодон кєзї єтїп бараткан Кирискени карап, Орган чыдай алба-
ды, ага да бир ууртам куйду, анан Эмрайинге да куюп берди. Єзї 
мисирейип тамчы суу ууртабады. Анан кол бочкени коўулга тыгып 
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коюп, жїзї бєтєнчє жаркып, єзїнчє бийик ойлордун канатында кал-
кып, суусабагандай, суу азабын тартпагандай, боюн тїзєгєн жандай 
маўдайы ачылып кєпкє отурду. Аскага конгон бїркїт кебетеленип, 
кайыктын сорусунда сєєлєттїї отурду. Тагдыры чечилип калганын 
билгенденби, боюн тїзєп, ємїрїнїн акыркы мїнєтїндєгї ишке бел-
сене кїчїн топтоп отурду. Бир кем дїйнє – канжасы жоктугу болду. 
Акыры бир жолу чылым тартып, тїтїндї буркурата Айым-Балыгын 
ойлоп отургусу келди.
Кайда сїзїп жїрєсїў, Айым-Балык?
Акыреттин тамандырыгын аттаар алдында ал-кубаты менен 

адамдык касиети эми канчага чыдаарын Орган єзї билип отурат. 
Алданеге белди бекем буугандай. Ага тобокел дейин десе Кирискени 
кыйбайт. Кийинки азаптуу кїндєрдє бала байкуш жалгыз аны паа-
налап, жылуу нык издеп жалгыз ага бїрїшє корголоп, абдан боор 
басып алды эле. Баланы кыя албайт. Бирок ушу бала деп, алигидей 
тобокелге бел байлап отурат.
Орган аксакалдын аз кубаныч, кєп азаптуу ємїрїнїн акыркы 

кїнї ушундайча жарк эткен бир жарыгы жок, караўгы кыйноодо 
аз-аздап тїгєнїп баратты.
Каш карайып, дагы бир тїн тїштї.
Бул тїнї да аба ырайы єзгєрїїсїз мурдагысындай кала берди. 

Деўиздеги туман ошол карышкан калыбынан жазган жок. Кєр ка-
раўгы тїн тегеректеп камалап, кыйноосу бїтпєгєн узун тїн орноп 
алды. Атаганат, ушу тїн ичинде капилет жел туруп, капилет добул 
согуп, аалам астын-їстїн тїшсє, асман ачылып, жылдыз кєрїнсє ээ! 
Бирок бул тїн да пейилин жумшартпады, желдин эпкини сезилбеди, 
толкундун шапатасы урбады, дїйнє тылсым тынчтыкка басылып, 
тырп этпей жатты. Чаўкагандан, ачкадан арып-ачып арбак болгон 
адамдар тїшкєн жалгыз кайык тумандуу тїн ичинде, барар жагы, 
кылар аргасы жок илбий калкып жїрдї.
Кириск качан уктап кеткени эсинде жок. Жан чыдабай суусага-

нына алсырап, кєпкє кыйналып жатып уктады. Тирїїлєй кыйнаган 
бул азаптын тїгєнєр чеги жоктой сезилет. Тек суу гана болсо! Суудан 
башканын эч кереги жок. Ачкалыктын азабы бойго сиўген їйрєнчїк 
оорудай сыздатып барып, акырында билинбей кетет экен. Суусага-
ныў уламдан-улам алоолоп кїчєп, бїткєн бойду єрт алгандай каптап 
келе берет. Аны басар айла-амал жок.
Мындан жашыраак кезинде Кириск бир жолу катуу тумоолоп, 

эти от менен жалын болуп, тєшєктє ачуу терге чємїлїп жатып аябай 
суусаганы эсинде. Апасы їстїнє їйрїлїп, баланын ысык чекесине 
суу чїпїрєк басып, єз алдынча бирдемелерди кїбїрєп, кєзїнїн жа-
шын кєрсєтпєй катып, кошо кыйналган. Атасы анда да деўизде эле. 
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Май чырактын єлїмсїк жарыгында їстїнєн апасынын жаны ачыган 
жїзї кєрїнїп, айланып-кагылган їнї угулуп, єзї алсырап суусап 
жатканы эсинде. Ошондо да Кирискенин бир тилеги суу болгон: те-
зирээк суу беришсе, анан атасы эртерээк келип калса деп тилеген. 
Атасы алыста, апасы болсо суу берген эмес. Суу ичкениў болбойт 
деген апасы. Чїпїрєк суулап, кеберсиген ысык эриндерине баскан, 
бирок анысы аз гана жан тынчытып, кайрадан кїчєп суусата берген.
Суу иче кєрбє, каралдым, чыдагын, чыдасаў тез сакаясыў деп 

жалынып, апасы жанынан карыш жылган эмес анда.
– Чыдачы, жарыгым! – деген апасы. – Эрте менен эле ойноп ке-

тесиў. «Чычкан акем, суу бер» – деп ичиўен айта бер. Ошентсеў 
суусабай каласыў. Чычкан акеўен суу сура, балам, чычкан жїгїрїп 
суу апкелип берсин... Жакшылап сурагын...
Ошол тїнї кїйїп-жанып жатып, чычкан чындап суу апкелип бере-

рине ишенип, апасы айткандай: «Чычкан аке, суу берчи! Чычкан аке, 
суу берчи!» – деп жалына берген. Чычкан кєпкє келбей зарыктырган, 
ага болбой Кириск сыздап ыйлап кєздєн жашын чууртуп, жалдырай 
берген: «Чычкан аке, суу берчи!..» Акыры чычкан да келди. Чаўкай 
тїштєгї токойдун кайнар булагынан жорткон желдей салкын экен 
чычкан. Кыймылы кєзгє илешпей, кєгїш тїс, кєк кєпєлєктєй учуп 
жїргєн їлпїлдєк экен. Ошол чычкан учуп жїрїп, їлпїлдєк жїнї 
менен баланын бети-башын, моюн-кєкїрєгїн сылап єтїп, шамал 
жїргєндєй сергиткен, кеселдин касиретин жеўилдеткен. Ошондо 
чычкан Кирискеге суу бергендей болгон, бала суусуну канбай иче 
берген, иче берген, суу тїгєнбєй ого бетер ташкындап, башынан єєдє 
каптап кеткен...
Эртеси Кириск жаны жаркып, кєўїлї сергек ойгонгон, алсырап 

калганы болбосо куландан таза, кулундан ойноок тура келген. Ошон-
дон кийин кєпкє алиги суу ташыган чычкан акеси баланын эсинен 
кетпей койду.
Азыр мына адашкан кайыкта суусагандан жаны кїйїп, денеси 

єрттєнїп жатты, бала ошону эстеди, Чычкан акеси азыр келер бол-
сочу! Анан апасын ойлоп, чычкан акеўен суу сура деп їйрєткєнїн 
ойлоп, эт-жїрєгї сыздап кетти. Чычкан аркылуу ємїрдєн кїдєр 
їзбєєнї їйрєткєн апасы эмес беле. Оозуна тили батпай кургап жаны 
кыйналып тєшєктє жатканда апасы їстїнє їйрїлїп тїшїп турган 
єўїн элестетти. Апасы анда чымын жаны чыркырап, баласына кел-
ген кеселди єзїнє тилеп, жаны кейип, кєзї жашылданып тиктеп 
турбады беле. Азыр апасы кандай алда болду экен, кантип жатты 
экен? Кєз жашы кєл болуп, деўиз жакалап жол карап, боздоп жїр-
гєндїр... Тунжураган деўиз ага жооп бербей мелтиреп жаткандыр. 
Мындай шумдукта анын кайгысына эч ким арачы тїшє албас. Тек 
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катын-балдар Ала-Дєбєттїн бооруна улуу от жагып, ошону менен 
апасынын їмїтїн колдоп турушкандыр. Кудай жалгап, баштарына 
бак конуп, деўизде жоголгондор отту кєрїп, туман ичинен жээкке 
сїзїп чыга келер деген їмїттїн отун єчїрбєй турушкандыр.
Алар аякта антишсе булар быякта кємїрдєй капкара, бирок колго 

илешпеген караўгы, єлїк тїндє кутуларга деген акыркы їмїттєн 
ажырап, дайынсыз калкып жїрїштї. Эки кїч бирин бири аўдыш-
кандай. Бирок эки кїчтїн аргасы теўдешсиз эки башка эле. Кїн 
менен Аалам жарала электен мурдагы тїпсїз караўгылык, бїгїн 
анын туткунунда калган чалдыбары жок кайыктагы тєрт адам. Кы-
йырсыз океан бетинде бу тєртєєнїн ичер суусу, кубаттанар азыгы, 
жол кєрсєтєр жылдызы жок.
Кириск мурда тїн ушунчалык капкараўгы болорун кєргєн эмес, эс 

тарткандан берки аз ємїрїнїн ичинде суусагандын азабы ушунчалык 
кыйын болорун билген эмес. Єзїн єзї алаксытуу їчїн ал бир кезде 
тумоодон айыктырган суу ташыгыч чычканды ойлоого тырышты.

«Чычкан акем, суу берчи!» – деп ал апасы їйрєткєн ушул эки ооз 
укмуш сєздї їстї-їстїнє кайталай баштады. «Чычкан акем, суу 
берчи! Чычкан акем, суу берчи!» Айтканындай укмуш боло калбаса 
да укмуш сєздї айта берди, айта берди. Суусунун басар айласы, суу 
сураган тилеги эми ушул эки ооз сєз болуп калды...

Чычкан акем, суу берчи!

Ушинтип єзїн єзї алдап кїбїрєп жатып, бала кээде їргїлєп кетет, 
кээде уйку-соонун ортосунда Орган менен Эмрайиндин кобурашкан 
сєздєрїн кулагы чалат. Тигил экєє алда неме тууралуу кїбїрєшїп 
кєп сїйлєштї. Сїйлєшкєндєрї тїшїнїксїз, тири укмуш маек бол-
ду. Кээде унчугушпай тымпыйып калышат, кээде туюк сїйлєшїп, 
туюк бїтїрїшєт. Кириск бїрїшїп Органдын колтугунда жаткан, 
ошондуктан абышканын кышылдай дем алып, тамагы кыркыраса 
да єжєрлєнє кїч менен айткан сєздєрїн даанараак угуп жатты. Ок-
чунураак калагынын жанында отурган атасынын сєзїн анча даана 
уга албай калып жатты.

– Сага акыл айтчу мен эмес, бирок дагы ойлон, аткычх, – деп бирєє 
угуп койчудан бетер акырын шыбырады Эмрайин. – Єзїў акылдуу 
жансыў.

– Ойлондум, кєп ойлондум. Ушунум жєндїї болор, – дейт Орган 
бїтїм кылган оюнан кайтпагандай.
Экєє бир азга унчугушпай калды да, анан Эмрайин айтты:
– Баарыбыз бир кайыктабыз, башка келгенди чогуу кєрєбїз, 

тагдырыбыз бир.
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– Тагдыр, тагдыр, – деп карыя кїўгїрєндї. – Бешенеге жазылган 
тагдырдан качып кутулбайсыў дечи, – деди деми кыстыга тамагы 
кышылдап.– Кааласаў моюн сун, каалабасаў каршы тур, тагдыр 
ошонусу менен тагдыр. Акыры ичер суу, кєрєр кїн тїгєнєрї чын 
болсо, башкалардын ичер суусу тїгєнбєй тура турсун їчїн єз таг-
дырыўды камчыланганыў дурус болор. Єзїў ойлочу, жол ачылып 
калгыдай болсо, калган кїчїўдї їрєп калак шилесеў, жээк кєрїнїп 
жакындаса, ошондо жаныўды аман алып жеткирер эки тамчы суу 
жетпей калса, ошол акылдуулукка жатабы? Бу дїйнєдєн адам ыза 
болгон бойдон кетпейби.
Эмрайин бирдеме кїбїрєдї, анан дагы унчугушпай калышты.
Кириск уктоонун аракетин кылып, чычканын чакырып жатты. 

Уктап кетсе эле чычкан жетип келчїдєй сезилет ага... Бирок уйку 
келбейт.

Чычкан акем, суу берчи!

– Мылгун кандай? – деди Орган.
– Мурдагысындай эле. Жатат, – деди Эмрайин.
– Жатат дечи. – Саал отура туруп, абышка єтїнїч айткандай ун-

чукту. – Эсине келгенде айтып кой.
– Жарайт, аткычх. – Муну айтып жатып Эмрайиндин їнї кар-

гылдана тїштї, тамагын кырына жєтєлїп алды. – Айтканыўын 
баарын айтам.
Мен аны сыйлайм деди де. Чоў мергенчи, жаман киши эмес. Мен 

дайыма сыйлап келгем.
Экєє кайра унчугушпай калды.

Чычкан акем, суу берчи!

Эмрайин анан дагы бирдеме деди, Кириск уга албады. Органдын 
жообу бу болду:

– Жок, кїтє албайм. Єзїў кєрїп турбайсыўбы, ал калбады. Жак-
шы ит єлїгїн кєрсєтпєйт деген. Єзїм аттанам. Бу дїйнєдє улуу адам 
элем. Аны єзїм билем. Тїшїмє дайыма Айым-Балык кирчї. Аны 
сен тїшїнє албайсыў... Мен ошого жол тарттым...
Ал экєє дагы бирдемелерди сїйлєп жатышты. Кириск жат болгон 

сєзїн айтып кєзї илинип баратты.
Чычкан аке, суу берчи!
Эки чоў кишинин сїйлєшкєндєрїнїн Кириск уккан акыркысы 

Эмрайин абышкага жакындай берип айтканы болду:
– Эсиўдеби, аткычх, баягы бир жылы бугу минген кєпєстєр келип, 

балта берип, ардемеге алмашып кетишпеди беле. Ошолордун ичин-
деги Чоў сарысы айткан, кайсы бир єлкєдє деўизди суудай кечип 
єткєн улуу киши болгон экен. Ошондой да адамдар болот экен да...
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– Демек, ал улуулардын улуусу, – деди Орган. – Биздин кудурети 
кїчтїї улугубуз Айым-Балык.
Кириск уктап жатса да кээ бир сєздєр алыстан їзїл-кесил угулат:
– Коё турчу. Дагы ойлончу...
– Болду. Жашаарымды жашадым... Кармаба... Дагы чыдаар 

дарман жок...
– Ушундай караўгыда...
– Баары бир эмеспи...
– Мен сага айтар сєзїмдї да айтып бїтпєдїм...
– Сєз бїтпєйт. Бизден кийин да бїтпєйт...
– Ушундай караўгыда...
– Кармаба. Чыдай албайм, кїчтєн тайып баратам. Єзїм тїшкєн-

дєй болоюн...
– Ушундай караўгыда...
– Силер дагы чыдагыла. Али бир жутум суу бар...
Бирєєнїн каткалаў туурук чоў алаканы акырын келип баланын 

башын сылады. Органдын колу экенин Кириск уйку-соонун орто-
сунда жатып билди. Салмактуу, жылуу кол баланын башын коргоп, 
эстеп калгысы келгендей бир азга сылап турду...

Тїшїндє Кириск деўизде жєє баратыптыр. Жерди багыт алып, 
суу ичип келїїгє баратыптыр. Чєкпєй, тыгылбай басат. Айланасы 
укмуш кєрїнїш. Кєз жеткен жердин баарында жаркыган таза деўиз. 
Деўизден башка, деўиз суусунан башка бу дїйнєдє эчтеме жоктой. 
Деўиз гана, суу гана. Ошо суунун їстї менен кургак жерде баскандай 
баратат Кириск. Кїн нуру астында боору жылтылдаган толкундар 
чар тараптан тїрїлїп келип да, кетип да жатат. Алар кайдан пайда 
болуп, кайда кетип жатканы белгисиз.
Деўиз бетинде ал жалгыз баратыптыр. Обол мурун ал Орган, Эм-

райин, Мылгундардан озо чуркап кеткендей болгон, эртерээк суу 
таап, тигилерди чакырмакчы болгон. Анан караса, єзї эле жалгыз 
калыптыр. Кыйкырып атты, чакырып атты, биринен жооп укпады. 
Жан да жок, їн да жок, кєлєкє да жок... Беркилер кайда жоголуп 
кеткенин билбей бала маў. Анан корко баштады. Кыйкырып кы-
йырга їнї жетпеди. Жер да каякта, кай тарапта экени билинбейт. 
Алдан тайып деўиз бетинде энтиге жїгїрїп баратты, бирок эч жакка 
жакындабады. Бир ордунда эле тургансыйт, ал ансайын чыдай албай 
суусап барат. Мына ошондо їстїнєн учуп бараткан Лувр єрдєктї 
кєрдї. Уя салар кургак жер таппай єрдєк каркылдап їн салып барат-
кан экен. Бирок алакандай жер таппайт. Тегеректин баары тїгєнгїс 
толкундар. Лувр єрдєк алдас уруп, онтолойт.
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– Лувр єрдєк! – деп кыйкырды Кириск, – Жер кайда, кайсы та-
рапта, мен суусадым!

– Азыр али бу дїйнєдє жер жок, эч каякта жок! – дейт Лувр єрдєк. 
– Тєгєрєктїн тєрт бурчунун баары толкуган суу.

– Беркилер кайда? – деп сурады Кириск жоголуп кеткен киши-
лерди айтып.

– Алар жок, издебей эле кой, алар эч убакта жок, – деди Лувр.
Жалгыздык менен кусалыктын айтып бере алгыс коркунучу 

бїткєн боюн дїркїрєтїп, жїрєгїн мыкчып алды Кирискенин. Кєзї 
кєргєн жакка чуркагысы келди, бирок тегеректе жалаў толкун, 
жалаў суу, башка эчтеме кєзгє илинбейт. Лувр єрдєк болсо нокот 
болуп жоголуп кетип барат.

– Лувр єрдєк, мени ала кет, таштаба! Суусадым! – деп жалынып 
ийди Кириск.
Бирок єрдєк укпады, укса да кайрылбады, жок жерди издеп кєз-

дєн кайым болду. Кєз уялтып ачуу тийген кїн гана калды асманда.
Коркунуч менен кусалыктан ичи эўшерилип, Кириск солуктап 

ыйлап ойгонду. Жаш жууган кєзїн ачса, тїшї экен. Кайык жай 
чайпалып коюп, баягысындай эле калкып турат. Бозомук тарта 
баштаган кара туман баягысындай эле чїмкєп турат. Демек, тїн 
єтїп, таў атып келатканы тура. Бала кыбырады.

– Аткычх, суу берчи. Мен тїш кєрдїм, – деп кобурап бала Орган 
тарапка колун сыйпалап сунду. Колу эчтемеге урунбады. Кайыктын 
сорусундагы Органдын орду бош калыптыр.

– Аткычх! – деп чакырды Кириск. Эч ким жооп кайтарбады. Бала 
башын кєтєрїп, селт чочуп кетти.

– Аткычх, аткычх, кайдасыў?
– Кыйкырба, – деп Эмрайин кашына жетип келди. Уулун кыса 

кучактап, бооруна кысты. – Кыйкырба, чоў атаў жок! Чакырба аны! 
Ал Айым-Балыкка кетти.
Бирок Кириск кєнбєдї.
– Аткычхым кана? Кана? Чоў атам кайда?
– Уксаў боло! Ыйлаба! Сабыр кылчы, Кириск, аткычх эми жок, 

– деп атасы жоошута албай жатты. – Сен ыйлабачы. Ал сага суу бер 
деп кетти. Дагы кичине суубуз бар. Сен ыйлабай коё тургун, мен азыр 
суу берем. Жакында туман тарайт, ошондо кєрєсїў го...
Кириск бейжай салып, атасынын колунан жулкунду. Кайык катуу 

чайпалды. Эмрайиндин шаштысы кетти.
– Мына азыр сїзїп жєнєйбїз! Карагын, биз азыр сїзїп жєнєйбїз. 

Эй, Мылгун, тур, тур дейм! Сїзєлї!
Мылгун калак шиледи. Кайык суу бетинде жыбылжып жєнєдї. 

Алар дагы багыты белгисиз, максаты белгисиз тарапка дїйнєнї чылк 
чїмкєп турган буурул туман ичинде сїзїп баратты.

Чыўгыз  АЙТМАТОВ

www.bizdin.kg



57

Жаўы кїндї алар ушинтип тосту. Эми кайыкта їчєє гана калган.

Чычкан аке, суу берчи!

Кириск кичине басылганда Эмрайин єз ордуна барып отурду да, 
Мылгун экєєлєп калак шилешти. Кайык ылдамдап сїзїп, кайда ба-
ратканы, эмнеге баратканы белгисиз дагы жєнєдї. Органдын дайын-
сыз жок болуп кеткенине єксїгєн Кириск дале толук бастай албай, 
кайыктын куйругунда жетимсиреп жалгыз отурат. Эмрайин менен 
Мылгун да же єздєрїн жооткотор, же баланы сооротор айла таппай 
чєгїп отурат. Бар тапканы калак шилєє болду. Эптеп кыймылдоонун 
айласынан калак шилтешет. Боз тумандын ичинде беттери карайып 
кєрїнєт. Ачкалык менен суусагандык айыкпас ырайымсыз оорудан 
бетер желкеден басат.
Бири-бирине тил катпай, жаактары карышкан. Бир топтон кийин 

калакты бош тартып, Мылгун їн катты:
– Суудан бєлчї! – деди Эмрайинге тїнєрїп.
Эмрайин кол бочкеден ожоонун тїбїнє бир ууртамдан суу куйду. 

Коўурсук жыт, жагымсыз даам кирип, суу болбой калыптыр. Бирок 
ошонусу да аз. Ушинтип дагы эки-їч жолу бєлгєнгє араў жетер. Эч 
кимисинин суусуну да канбады, каниет да бербеди.
Аба ырайы єзгєрєр бекен, жок бекен деген суроо кайрадан кулак 

чуулдатып, башты зыўылдатып, тєбєдєн басты. Эми їмїттєнтєр 
сєздї айтуудан да тартынып калышты. Алдан тайып арбак болгон 
немелер тирїїлїккє кайдыгер карап, єлїї туман ичинде жазмыш-
тын жазасын кїтїп, дайынсыз каўгып жїрє беришти. Бу тагдырга 
моюн сунбаска арга калбады. Туман ансайын аларды ныгыра басып, 
ал-кубатын жогото берди. Бир маалда Мылгун їнї дирилдеп, жаны 
ачый сїйлєдї:

– Ушу туман жоголуп, анан єлсєм арман жок эле. Кайыктан єзїм 
секирип єлєт элем. Дїйнєнїн жээгин гана бир кєрсєм мейли эле.
Эмрайин унчукпады, бурулуп да койбоду. Эмне демек? Кайык-

тагылардын аксакалы эми ошол. Бирок айтар акыл таппады. Сїзєр 
багыт кєрсєтє албады.
Убакыт єтє берди. Кээде єзї жылжып, кээде калкылдап токтоп, 

кайык эми єз башына єзї ээ.
Кан какшып суусаган денени эми ачкалык араадай таарып, 

ажалдын деми жакындады. Тешиктен чууруган суудай калган кїч 
соолуп баратты.
Кирпиги араў кыбырап, кєзї чала жумулуу Кириск кайыктын 

куйрук коўулунда жатат. Башы айланат коргошундай оор тартып, 
бош калган ашказаны жыйрылып келип, бїткєн боюн бїрїштїрє 
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мыкчылат. Суу ичкиси келет, суу ичкиси келет. Жан чыдабай суу 
ичкиси келет.

Чычкан аке, суу берчи!

Суу ташыгыч чычканга жалынып-жалбарып жатып, бала бул 
азабын унутууга далбас кылат, Ала-Дєбєттїн боорунда калган эми 
кол жеткис жомок болгон мурдагы кїндєрїн эстейт.

«Чычкан аке, суу берчи!» – деп кеберсиген эриндери араўжан 
кыбырайт да, башы айланат. Башы айланса Ала-Дєбєттїн тулаўдуу 
боорунан кєп балдар болуп устунча томолонуп ылдый кулаган оюн-
дарын эстейт. Анда да баш айланчу, бирок анда ойноп айланчу да. 
О, ал кандай сонун, кызык оюн эле! Балдардын ичинен эпчили да, 
чыдамдуусу да Кириск эле. Тик боорго жїгїрїп чыгып, тємєн карай 
устунча томолонуп тїшєр эле. Бир-эки оонап алган соў єзїўї єзїў 
токтото албай томолонуп кете бересиў, жыргалына кыткылыктап 
кїлє бересиў. Асман-жер оодарылып-тєўкєрїлїп, булуттар тыткан 
жїндєй чаў-тополоў аралашып-чубалжып, карагай токой жапырт 
жыгылып, баштары менен жер сайып калгансыйт, кїн болсо кы-
зарганча боору эзиле кїлїп, улам бир жагыўан эўкейе калып карай 
берет. Тегерегиўдин баары балдардын ызы-чуусу. Томолоно бересиў, 
томолоно бересиў, кїїлєнгєн сайын чимириктей чимирилип кете-
сиў, ошондо артынан кошо чуркап келаткан балдардын жїздєрї 
жалпак чоюлуп, буттары дєўгєлєк болуп ийилип, бир кызык кєрї-
нєт. Акыры этекке барып жатып каласыў. Башыў айланып, кулагыў 
ызы-чууга толуп чыгат. Мына, кыйын болсоў ошол учурда бир, эки, 
їч деп санаганча так тура калып, башыў айланганда жыгылбаш 
керек. Кєбїнесе балдар бир деген жерде эле кулап тїшєт. Ошондо 
кїлкїнї кєрїп ал. Тегерегиўдеги балдардын баары кїлїп турса, 
єзїў да кїлєсїў. Таканчыктап эле турайын дейсиў, жер болбой бут 
астыўан жылбышып жылып кетет. Ошондойдо Кириск жыгылчу 
эмес. Такандап туруп калчу. Чымыркана карманып турчу. Анткени 
ар дайым Музлук маўдайында карап турчу да. Анын кєзїнчє начар 
балача сулап калыш жарайбы!
Анан дагы кызыгы, Музлук экєєнїн жарыша томолонгону болор 

эле. Кыздар да томолоно билишчї. Бирок кєбїнесе алар коркок 
келет, анан дагы беш кєкїл чачтары бирдемеге кєп илешет. Бирок 
оюн да. Ошондой кызык оюнда бир жериў кєгєрбєй да калмак беле.
Музлук экєє бир томолонгон кезде Кириск андан озуп кетпеш їчїн 

атайын эки чыканагын бооруна кыспай, уркуйта чыгарып, боюн ток-
тото жай томолонот. Балдардын чуусу коштоп, экєє сайдын таманы-
на бир тїшєт, «їч» дегенче экєє теў тик тура калып, эч кимге байкат-
пай Кириск кызды жыгылтпай сїйєп турат. Мына ошол жыргал эле. 
Экєє бирин бири колдойбуз деп, эриксизден кучакташып калышат. 
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Музлук гїлбїрчєктєй эриндерин тамылжытып кыткылыктап кїлє 
берсе татына кыз ого бетер татына болуп, Кириск кармай калсын, 
кучактай калсын дегенсип, кара кїчкє теўселет. Ошол мїнєттєрдє 
экєє тїшїнїксїз бактыга батып, сїйїїнїн апкаарыткан жыргалын 
сезип жатышканын башка балдар туйбайт. Экєєнїн денелери ти-
йише калса кыздын жука кєйнєгїнїн астынан кичинекей жїрєгї 
тїрсїлдєп, Кирискенин колуна жаўы байлап келаткан мамактары 
урунат, ансайын кыз денеси диртилдеп балага ыктап, башы айлан-
гандан жашылданган кєздєрї учкун атып жылтылдайт. Ошондо 
асман жердин ортосундагы бїт дїйнє кошо каалгып, кїлкї менен 
бактынын канатына кетет. Бу кандай жан эргиткен бакты экенин 
чуулдаган балдар туйбайт.
Тек бир жолу башка уруудан келип ойногон бала, Кирискеден чо-

ўураак, жексур шок бала эле, ошол туюп калыптыр, башы айланып 
бир ордунда тура албай калгансып, Музлукка атайы жыгыла берди. 
Музлук боюн ала качып четке чыга берсе деле болбой жыгылып 
бараткансып, артынан жетип, баса жыгылат. Кириск аны менен 
мушташа кетти. Тиги чоў неме Кирискени эки-їч жолу жыга койду. 
Ошондо да Кириск намысын алдырбай теў чыкты, Музлукту болуш-
турбай єзї теў тайлашты. Бирок бул окуя бир гана жолу болгон...
Аябай ойноп, ысып-кїйїп тердеп чыкканда суу ичїїгє булакка 

чуркаган сонун кездер канча болбоду.

Чычкан аке, суу берчи!
Чычкан аке, суу берсеў боло!

Булак жакын эле жерден акчу. Токойдон агып чыгып, балдар 
ойногон кєк майсаўдын жанынан єтчї. Токойдун кара сур тїсїн, 
салкын шапатасын сактап, таштан-ташка эркелей агат. Эки жээгин-
де єскєн калыў чєп бєтєн кєздєн жашыргансып эки жактан ийилип 
тїшїп турат. Чукул мизинде єскєндєрї агымга сунала боюн таштап, 
суудан чыкпай чайына берет. Булак болсо бирде калыў каштын ас-
тындагы кєздєй болуп калыў чєпкє жашынып, бирде ачыкка чыгып, 
кїнгє жылтылдап, бирде кемерге кирип ойт берип, деўизди кєздєй 
ага берет, ага берет.
Балдар жапырт чуркап барып, жапырт жата калып, чєптєрдї 

ачып жиберип, моюн суна жапырт ичишет. Кол жууп, же суу сузуп 
отурмай кайда, мурундарын кытыгылатып, беттерин чайытып, суу-
га баштарын салып жиберип, бугуча ичишчї. Аны бугу ичиш деп 
коюшар эле. Ой, андагы жыргалдуу кїндєр ай!

Чычкан акем, суу берчи!
Чычкан акем, суу берчи!
Чычкан аке, суу берсеў боло!..
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Баштарын сууга салып, жээкте жатышат. Ийиндери тийишип, 
тунук агымга салган колдору бир кєрїнїп, экєєнїн бир бїткєн эки 
гана колу бар сыяктанып турат. Анда да жєн ичпей суу ууртап ча-
чып, улам эс алып, кайра ичишип, эриккенде салкын толкундарды 
эриндери менен тосуп ичишер эле. Тургусу келбей жата беришчї, 
баштарын кєтєрбєй жата беришчї, кєлєкє-жарык кєлбїгєн агымда 
жїздєрї миў кубулуп кєрїнгєнїн карашып, бири-бирине каткыра 
кїлїшїп, жата беришчї.

   Чычкан аке, суу берчи!
   Чычкан аке, суу берчи!
   Чычкан аке, суу берчи!
   Чычкан аке, суу берсеў боло!..

Анда Музлук жїзїн суудан айрыбай Кирискени кылыя карап, 
кыйгач кєздєрї кїлмїўдєп турат. Кириск да ошентет, экєєнїн 
кирпиктериндеги мєлтїр тамчылар жылтылдайт. Нараак болчу де-
гендей кыз баланы ийинге итерет, ага бала болбойт. Антсе кыз оозун 
толтура суу ууртап алып, баланын бетине бїркєт. Бала да ошентет, 
кыздан кєбїрєєк ууртап, катуураак бїркєт. Анан жулмалашмай, 
кубалашмай башталат. Сууну кече чуркашып бири-бирине чачышат, 
єєдє чуркап, ылдый чуркап кыткылыктай кїлїшїп, мєлтїр чачы-
рандылар тєбєдєн єєдє маржаўдап ойной беришет, ойной беришет...

Чычкан аке, суу берчи!

Ушунун баары эми кайта келбейт деген ой Кирискенин жанына 
батты. Уламдан-улам ашказаны чеўгелдешип жыйрылып, деми 
кыстыга берди. Ичтен буулугуп ыйлап, тїпкїчтєй тїйїлїп, баягы 
эле чычканына жалына берди:

Чычкан аке, суу берчи!

Кыялы менен алаксыйын деп бала жата берди. Тегеректе эч єзгєрїш 
жок. Боз буурул туман баягысындай эле їстїдєн чїмкєп басып турат. 
Кайыктагылар ар кимиси ар жерде алсырап сулап жатышат. Эмне 
болору, кандай болору белгисиз, мурдагыдай эле дайынсыздык. Коку-
сунан кайык катуу чайпалып кетти. Чоочуган атасынын їнї чыкты:

– Мылгун! Мылгун! Кантесиў! Койсоўчу!
Кириск башын кєтєрїп, кєргєн кєзїнє таў калды. Мылгун ка-

йыктын кырынан арта салынып, деўиздин суусунан сузуп ичип 
жатыптыр.

– Койсоўчу! – деп Эмрайин жетип барып, колунан ожоону тартып 
алмакчы болду эле. Мылгун жаалы чыга їрпєйдї:

– Жолобо, батек сакал! Єлтїрєм!
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Бу ачуу туздуу деўиз суусу оозго алгыс эле. Мылгун болсо кєкїрє-
гїнє, жеўине жаба тєгїлтїп, єзїн єзї зордоп, калтыраган колундагы 
ожоону коўторо ичип жатты. Ошондогу кебетеси жарадар жырткыч-
тан бетер болуп турду.

 Анан ожоону кайыктын тїбїнє ыргытты да, кышылдап деми кы-
сылып чалкасынан сулады. Ошентип жата берди, ага жардам берер 
арга эч кимде жок эле. Кириск коркконунан ого бетер бїрїшїп, ого 
бетер ичи ооруп, ого бетер суусады. Шылкыя тїшкєн Эмрайин кай-
радан калак алды да, кайыкты туман сїўгїтє жылжытып жєнєдї. 
Башка аргасы жок эле анын.
Мылгун бирде тынчып калып, бирде дирт-дирт калчылдайт. 

Кыркыроо кирип, суусагандан жаны чыгып бараткансыды. Анткени 
менен аздан соў башын кєтєрдї.

– Ичим єрттєнїп барат! – деп кєкїрєк тыткылап, кийимин айрый 
баштады.

– Айтчы, эмне кылайын? Канткенде жардам бере алам? Тигинде 
дагы кичине суу бар, – деп Эмрайин кол бочкени жаўсады: – Бир аз 
куюп берейинби?

– Жок, – деп болбоду Мылгун. – Эми кереги жок. Тїнгє жетип, 
анан аткычхтай болоюн десем, жете алар эмесмин. Мейли. Болбосо 
бир шойкон кылгыдаймын. Сууну бїт ичип алгыдаймын. Эми мен 
бїттїм... Мен єзїм, кїчїм жетет...
Ээн деўиз їстїндє, учу-кыйыры жок, єзї келген єлїмї жок калыў 

туман ичинде акырындап жантаслим кылууга кайыл болгон адамдын 
айткан сєздєрї тула бойду дїркїрєттї. Эмрайин биресе досу, биресе 
тууганы болгон Мылгунду жоошутууга аракет кылды, бирок Мылгун 
угар эмес, мыжыгып эзген азабынан бир кутулмай болду.

– Мага эчтеке айтпай эле кой, Эмрайин, эми кеч болуп калды! – 
деп колдурап жатты чалагайым болуп калган Мылгун. – Мен єзїм. 
Мен єзїм кетем. Сен уулуў экєєў єзїўєр билгиле. Ушинткенибиз 
туура. Меникин айып кєрбєгїлє. Экєєў бириў ата, бириў бала, силер 
калгыла, дагы кичине суу бар... Мен азыр жєнєдїм. – Ушуну айтып 
Мылгун кайыктын кырын таяна єєдє турду да, калган кайратын 
жыйнап теўселе туруп, Эмрайинди сїзє карап айтты:

– Мага жолто болбогун чоў сакал! Ушинткеним туура. Сен жолуму 
бєгєбє. Кош болгула. Балким, кутулуп чыгарсыўар. Мен азыр... Сен 
эчтеме кїтпєй алыс айдап кет... Токтоосуз айдап кет... Жакындачу 
болсоў коўторуп салам. Кана, калагыўды шиле. Эй, чоў сакал, ка-
туураак шиле! Уктуўбу, коўторуп салам...
Мылгундун буйругу менен суроосуна баш ийбеске Эмрайинде чара 

жок эле. Їн-дабышсыз суу менен туманды сїўгїй тилип, кайык тїз 
кетти. Кириск муўкана ыйлап жиберди:

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєт

www.bizdin.kg



62

– Мылгун аке! Аки-Мылгун! Антпе!
Дал ошол учурда Мылгун кайыктын кырынан оонай кулап тїштї. 

Кайык кыйшайып барып оўолду.
– Жогол! Жоголгула алис! – деп муздак сууда далбасалап жатып 

кыйкырды Мылгун.
Туман аны бат эле жаап калды. Кайрадан теребел жымжырт болду 

да, анан чєгїп баратып сууга какаган адамдын тумчуккан акыркы 
кыйкырыгы угулду. Ошондо Эмрайин чыдай албады:

– Мылгун! Мылгун! – деп бакырып-бакырып алды да, єўгїрєп 
ыйлап, кайыкты кайра кайрыды.
Тез эле кайрып келишти, бирок Мылгунду табышпады. Эчтеме 

болбогондой суунун бети тыптынч. Каерге чєккєнїн билиш кыйын.
Экєє кечке чейин алыс кете алышпай ушу тегеректе жїрїштї. 

Кайгыдан мїргїгєн немелер бирин бири тыйбай ыйлады. Атасынын 
ыйлаганын Кириск ємїрїндє биринчи кєрїшї.

– Мына эми экєєбїз гана калдык, – деп Эмрайин сакалын жууган 
жашын аарчып, анда да токтоно албайт. – Мылгунум, кайран досум 
Мылгунум! – деп солуктайт.
Кїн кечтеп баратты. Ошондой сезилет. Эгер бир жерде кїн бар 

болсо ал деўиздердин, тумандардын їстїндє каалгып жылып жїрсє, 
анда ошо кїн акырындап уясына кирип баратты. Бу калыў туман 
астында болсо кїїгїм улам коюулап каш карайып, кара кїїгїмдє 
тумандуу деўиз бетинде адашкан бир кайык, ал кайыктагы ата-бала 
эки адам адашып, айлана-тегеренип сїзїп жїрдї.
Кеч кирип келаткан экен го деп єзїнє єзї айтуудан мурун Эмрайин 

суу ичер маал болгонун ырастады. Кириск кантип чыдабай чыдап, 
ушу маалды кїтїп отурганын, кыў этип їн чыгарбай ачкалык менен 
суусаганын басып отурушка баланын канча аракети кеткенин бил-
ди. Мылгундун єлїмї суусаган араанды бир далайга тумчуктуруп 
салгандай болду эле. Эми акырындап кайрадан араан ачылып, саал 
тынчтык бергенин эселегендей кыйноосу ого бетер кїчєп келди.
Бир тамчысын талаага кетирбеске аябай сактык менен сасыган 

суудан оболу Кирискеге куюп берди. Бала ожоону кош колдоп жулуп 
алды да, аптыга жутуп жиберди. Анан Эмрайин єзїнє куйду. Артка-
нын байкаса бочкенин тїбїндє араў чулкулдайт. Кол бечкени коў-
торо куюп жатканын карап отуруп, аны Кириск да билди. Ушундай 
болорун мурдатан билип отурса да Эмрайин эсеўгиреп селейе катып 
калды. Эми ал єз шыбагасын ичїїдєн тартынып отурду. Башына ка-
пилет ой келди да, байкаса, ал ойду ойлогон соў суусун кандыруунун 
кажети деле жок сыяктанып калды. Ошого таўыркаган Эмрайин 
ожоону кармаган бойдон мелтиреп ойго чємїлдї.
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– Ме, кармай турчу, – деп ожоону уулуна берди. Ошенткени балага 
эки эсе азап болду: суу куюлган идиш колунда туруп, канча каны 
катса да бир ууртай албаганына кыйналды. Колу бошогон Эмрайин 
бочкенин тыгынын бекем тыгып, ордуна койду.

– Ич, – деди ал уулуна.
– Сенчи? – деп таў калды Кириск.
– Мен анан. Эчтеке ойлобой иче кой, – деди атасы сабыр кїтїп.
Кириск бу жолу да сасык сууну кулк этире бир ууртап жутуп 

койду. Каалаганындай суусуну канган жок, ошентсе да кичине же-
ўилдене тїшкєнсїдї.

– Кандай? – деди атасы.
– Кичине жакшы болуп калдым, – деп шыбырады атасына ыраазы 

боло.
– Сен коркпогун. Анан дагы эсиўде болсун. Адам оозуна тамчы суу 

албай да эки-їч кїн жашай алат. Эмне болуп кетсе да сен коркпогун...
– Сен ошон їчїн ичкен жоксуўбу? – деп Кириск сєзїн бєлдї.
Эмрайин капилет суроого шашып калды. Ойлоно калып:
– Ооба, – деп койду.
– Тамак жебей канчага жашайт адам? Биз тамак жебегенибизге 

кєп болду го.
– Суу болсо болду. Бирок сен аны ойлобо. Кел андан кєрє кичине 

сїзєлї. Сага айтар сєзїм бар.
Эмрайин кычырата калак шиледи. Алиги жерде чечилип сїйлєшє 

алгыдай эмес. Экєє деўиз бетинде тентип жєнєдї. Атасы оюн жыйнап 
алгысы келди, болбосо баштай алар эмес, себеби ойлогон оюн кайта 
ойлосо бїткєн бою муздап кетип жатты. Жалгыз єзї калак шилей 
бербей уулун да жумушка салды. Антїїнїн кереги деле жок болучу, 
анткени кайыкты дайынсыз айдай берїїнїн да кереги жок. Деўиздин 
суусун шилеген чоў калактар балага опсуз эле, араў шилеген болот. 
Бирєє эле болсо эки колдоп шилегенине оўой болор эле, эки калакка 
азыр жаштык кылат экен. Анын їстїнє кийинки азаптуу кїндєрї 
бала эттен тїшїп, алсырап калган. Эмрайин єзї да ошондой. Бирок 
дал ушул ахыбал аны шаштырат. Убакыт єтїп жатат, єткєн сайын 
ал-кубат кетип жатат.
Калактарды єйдє-ылдый эпсиз шилтеп, Кириск артына карабады, 

унчукпады, Эмрайинди кыйнаган да ал эмес. Уулунун замби талдай 
ийилген алсыз, боконо сєєгї ката элек илмийген далысын карап 
отуруп, Эмрайиндин жїрєгї канады, солуктай соккон куу жїрєк 
кан їрєбєй эле деми кысылып онтоп жаткансыды, жаны кейиген ата 
эрдин кесе тиштеди. Айтар сєзїн айтпаска болбойт, бирок айтууга 
даабай отурат...
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Акырындап караўгы кїїгїм калыў тумчуп келе берди, Эмрайин 
оор ойго тумчугуп сїзїп баратат, улам узартып ойлогон сайын убак-
тысы єтїп жатканын сезип, кейип баратат. Табияттан алибеттїї 
жаралган Эмрайин канча кайраттанса да болбой ачкалык менен 
суусагандык ал-кубатын курутуп баратты. Азырынча карманар 
кудурети бар кезинде, такыр алсырап ойлогонун ишке ашыра албай 
калган алга жете электе ойлогон оюн ортого салып, уулун даярдап 
коюу керек эле.
Уулунун жанын сактап калайын десе, сактап кала албаса да тиги 

кол бочкенин тїбїндєгї суу тїгєнгєнчє созуп калайын десе Эмрайин 
да алиги Орган менен Мылгундун жолун жолдоп кайыкты таштап 
кетиши керек. Башка арга калган жок. Туман бїгїн тїнї тарайбы, 
же эртеў кїндїз тарайбы, аны Эмрайин билбейт, тєтєн эртеби-кечпи 
кїн ачылгандай болсо ээн деўиз бетинде жалгыз уулу кандай абалда 
калат, чымын жаны эптеп аман калабы-жокпу, аны да билбейт. Бул 
суроосуна жооп жок эле. Жалгыз їмїтї, єчєр чырактай араўжан 
їмїтї, а балким, таптакыр ишке ашпас їмїтї калды: деўиз бети 
ачылгандай болсо, ак кишилердин чоў кемеси жолугуп калары ажап 
эмес, ушул єлїмсїк їмїткє єзїн ишендиргиси келди. Нивхилердин 
жээгинен алыскы ушул океан менен єздєрїнїн кайсы бир максатын 
кєздєп, кыяктагы бир єлкєлєрїнєн каяктагы бир єлкєлєргє чоў кеме 
минген ак кишилер сїзїп єтєт деген аўызды кєп уккан Эмрайин. Єзї 
аларга эч качан жолуккан эмес, кєптї билген кєпєстєрдєн уккан. Кє-
пєстєрдїн билбегени жок, атїгїл кээ бирлери ак кишилердин алиги 
тоодой чоў кемелерине тїшїп сїзгємїн деп айтышкан. Кїн ачылып 
кеткидей болсо, уулунун таалайы болуп, чоў кемеге жолу туш келсе, 
ошондо чоў кемедеги ак кишилер кеў океан бетиндеги нивхи каяк-
кайыкты байкашса, мына ошондо гана уулу аман калгысы бардыр. 
Бар болгону ушул їмїт, ойго келгис тїгїл, тїшкє киргис араўжан 
їмїт, деле боло койгус їмїт, антсе да тирїї жанга куру їмїт эмеспи.
Ажырашаар алдында Эмрайин уулуна ушуларды айтайын деген. 

Анан дагы Кирискеге деми токтогуча, акыл-эси єчкєнчє кайыктан 
кетпейсиў деп катуу айтып, аманат сєз калтырмакчы. Ичер суусу 
тїгєнїп, арга жок єлєр болсо, кайыкта єлгєнї артык, Орган менен 
Мылгун башка арга жоктон кайыктан секирип єлїштї, азыр атасы 
да айласыздан ошентет, бирок баланы антпегин деп катуу тапшы-
рып, муну да аманат айтып кетмекчи. Тагдырдын катаалдыгына 
моюн сунуп, баш ийбеске чара жок... Бирок он бирдеги жалгыз уулу 
учу-кыйырсыз ээн дїйнєдє жалгыз кайык минип, жалгыз калабы бу 
жылчыгы жок туманда, чет-жакасы жок деўизде ачкалык менен суу-
сундун азабына жаны кыйналып, маўдайында караан болор жакыны 
жок жалгыз жатып єлєбї деген ой Эмрайинди муздак терге салып 
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калчылдатып, шаштысын кетирди. Ошондо уулун жалгыз таштап 
кете албасын билди, єлсє бирге єлгєн артык деген ойго такалды...
Тїн биротоло карайды. Кайрадан деўиз бетинде тумандуу тїндїн 

капкара караўгысы орноду. Кїндїзї кєзї жок туман ичинде бир жак-
ка багыт алып сїзїї кажетсиз болгон соў, тїнкїсїн тєтєн маанисиз 
эле. Кайык бир ордунда калкып турду. Кїн ырайы єзгєрєттєн бир 
белги жок. Деўиз дем албай єлїї жатты.
Ата-бала кайыктын тїбїнє боорлошо кучакташып жатты. Атада 

да уйку жок, балада да уйку жок. Эртеў эмне болот, эртеўке чейин 
эмне болотту ойлоп, ачкалык менен суунун азабын тартып жатты...
Боорундагы Кириск атасынын кийинки кїндєрї канчалык 

арыктаганын, денеси кичирейип, дем алса кєкїрєк сєєгї оркоюп 
турганын байкады. Баштагы кайратынан жазбаган сакалы гана 
калыптыр. Атасынын бооруна бекем жабышып, ачуу жашын ичине 
соруп улутунуп жатып, бала ошол тїнї башта сезбеген баланын атага 
байланган жан биримдигин билди. Башта ал атасына окшош экени-
не сыймыктанып, атасынын жїргєн-турганын туурачу, атасындай 
болгусу келчї, эми болсо ата деген эмне экенин тїшїнїп жатты, 
атасы – ал єзї экенин, єзї – атасынын уландысы экенин тїшїнїп 
жатты. Ошондон улам атасын єзїндєй аяды, єзїнєн бетер аяды. Эми 
Кириск чычканга чындап жалынды, атасы экєєнє теў суу апкелип 
беришин суранды:

   Чычкан аке, суу берчи!
   Чычкан аке, суу берчи!

Улам кїчєп жанын кыйнап, иче-карды жыйрылып мыкчылып, 
суусаганы жалын болуп єрттєп баратканы менен Эмрайин азыр 
єзїнє суу тилеп ой ойлонбоду. Ичи кїйїп-бышып баратты, жалын 
аймалаган мештин ичинен бетер кургап, ысып баратты. Башы гїїл-
дєп, мээси кургап, чаў-тозоў болуп учуп кеткендей. Мылгундун 
єлєр алдындагы далбас урган кыйноосун ал эми тїшїндї. Сууну 
ойлоп, кана жутсам деп эўсєєнїн ага азыр эч кандай мааниси жок 
эле. Эгер уулу болбосо, ушул акыркы тїндє бїрїшїп бооруна корго-
лоп жаткан уулу болбосо Эмрайин жан чыдагыс кыйноосун бая эле 
токтотмок. Уулу деп, аман калыш їмїттїн баары їзїлсє да, ошого 
карабай акыркынын акыркы аргасы менен коргоп калгысы келген 
уулу деп, аз болсо да анын жашоосун улантып калыштын амалы 
менен караан болуп жаткан уулу їчїн деп, атанын їмїтсїз далбасы 
эми ушу болду. Ушул уулу деп ал азыр кайыктан секирип кетмей 
болуп жатты. Бирок ушул уулу деп секирїїгє, уулун тагдырдын 
ырайымсыз чеўгелине жалгыз таштап кетїїгє даабай жатты. Бирок 
кечиктире бериш, созо бериш да жаман эле – чымырканып акыркы 
кайратын жыйнаар чамасы азайып баратты...
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– Атанын ичер суусу тїгєнїп баратты...
Ушунун баарын уулуна кандай сєз менен кантип тїшїндїрє ал-

мак? Уулум – деп уулун таштап кетерин уулуна кантип айта алмак?
Атанын ичер суусу тїгєнїп баратты...
– Ата! – деп шыбырады Кириск анын оюн туюп жаткансып, анан 

дагы бекемирээк атанын бооруна жабышып, чычкандан суу сурады:

Чычкан аке, суу берчи!..
Чычкан аке, суу берчи!

Эмрайин жаны кейигенине чыдабай тиштенип, онтоп жиберди, 
уулуна эчтеке айта албады. Оюнда ал уулу менен коштошуп, кош-
тошуусу улам созулган сайын сууга боюн таштоо кыйын боло берди. 
Єткєн ємїрїнїн баары ушу бїгїнкї тїндїн башталышы гана бол-
гонун Эмрайин ушул тїнї тїшїндї. Анын туулганы да, азыр єлїп 
баратканы да мынабу уулуўда калыш їчїн, уулуўда уланыш їчїн 
тура. Уулу менен унчукпай коштошуп жатып, ата ушуну ойлоду. 
Єзїн єлїмгє берер алдында Эмрайин керемет жаўылык ачты: жан 
берип, кєз жумганга чейин уулунда уланыш їчїн ал ємїр бою ушул 
Эмрайин болуп жашап келген тура. Бул улуу чындыкты буга чейин 
ойлобогон болсо, а дагы кїндєлїк тиричиликтин алаксытканы.
Ырас, мындай ой мурда деле кээ кезде чагылгандай жарк этип 

єчкєн учурлар болгон. Маркум Мылгун жана да башка туугандары 
болуп, бир жолу токойдон карагай кескени кєз алдына келди. Тє-
бєсї кєк тиреген кучак жеткис байкарагай тїбїнєн кесилип, кулай 
баштаган эле. Ошол маалда Эмрайин негедир карагай кулай турган 
тушка туруп калыптыр. Зор карагай асманды как жарып, жолун-
дагынын баарын кыйратып кулап келе жатканда наркы тургандар 
жабыла кыйкырып калышты.

– Кач!
Эмрайин нес боло тїштї. Качууга да кеч болуп калган эле. Тєбє-

сї менен асманды аласалдырып, токой чамгарагында ээлеп турган 
ордун аўырайта ачып, токой ичин жаўырта качырап, зор карагай 
кайра тургус болуп, дал їстїнє кулап келатты. Ошол кєз ирмемде 
Эмрайиндин оюна жалгыз Кириск келиптир. Анда уулу кичинекей, 
кызы Псулк туула элек. Ошол кєз ирмемде, єлїмдїн босогосунда 
туруп уулун гана ойлоптур, башка эчтеме эсине келбей, єлсєм уулум 
кантет деп ойлоптур. Карагай кїркїрєп келип жанына кулады, 
чаў аралаш абанын эпкини бетке тепти. Эмрайин тирїї калганына 
тыякта тургандар жеўилдене дем алды.
Ошол окуяны эстеп, Эмрайин бїт ємїрїнїн мааниси ушу Ки-

рискеге байланыштуу экенин, ємїрїндє аталык сезимден артык, 
андан кїчтїї сезим жоктугун азыр тїшїндї. Азыр Кирискеге ушуну 
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айткысы келди да, кайра баланын мазасын албайын деп тим болду. 
Баланын алы ансыз да кыйын эле...
Атанын ичер суусу тїгєнїп баратты...

   Чычкан акем, суу берчи!
   Чычкан акем, суу берчи!

Атанын ичер суусу тїгєнїп баратты...
Унутууга кыйбаган, эстен чыккыс дагы эки-їч эскирмеси бар эле. 

Убакыт кысып келсе да аларын эстеп албай кете бергиси келбеди. 
Кайыктан кетерин бекем тїйїп, эми ал эсте жїргєн эртегилери менен 
коштошуп жатты.
Аялын ал алгачкы кїндєн эле сїйїп, ушу кїнгє чейин жакшы 

кєрїп келди. Ар качан ал деўизге чыкканда эмнени ойлосо аялы да 
їйдє отуруп ошону ойлойт экен. Кошулган кїндєн тартып ошондой 
болду. Эри деўизде жїрїп эмне ойлонорун їйдє аялы билчї, ошондой 
эле аялынын їйдєгї ойлорун алыстагы эри биле турган... Алыстан 
бири-биринин оюн туйгандары экєєнїн ортосундагы эч ким билбес 
сыр болгон.
Аялынын боюна Кириск жаўы бїтїп, али уул экени, же кыз экени 

белгисиз кезде эле уудан кайткан Эмрайин озуна сїйїнчїлєдї:
– Экєєбїз уулдуу болобузбу дейм?
– Акырын, жин-пери угуп койбосун! – деп аялы коркуп да кетти, 

кєздєрї жалжылдап сїйїнїп да турду. – Аны кайдан билесиў?
– Єзїў ойлободуўбу бїгїн. Уулдуу болсом деп ойлободуўбу. 
– А сенчи?
– Сенин ойлоруўду мен сезеримди билесиў да. Сен эмне ойлосоў 

мен да ошону ойлодум.
– Сен уулдуу болсом деп ойлоп, каалап жїргєнїўєн мен да ошону 

ойлогом...
Акыры айткандары келди. Сезим алдабады. Аялы ай-кїнїнє же-

тип, кєз жарар маал чукул калган. Курсагын чедирейтип, ошондо 
аялы эринин тери шымын кийип жїрдї. Мунуў эмне дегенде, сен 
алыста жїргєндє эркектин деми денемде жїрсїн дедим, антпесе 
бала чабал болуп калат деп тїшїндїрдї. Ошол кезде аялы кырк 
курак кийим кийсе да андан сулуу, андан сїйкїмдїї аялзаты жок 
эле Эмрайинге.
Ким туулар экен, кимдин ата-энеси болор экенбиз деп кубанып 

да, апкаарып да жїргєн бир сонун кїндєр эле ал кез...
Ошо бала ушу Кириск экен...
Эми ушу бала менен, ушу балага байланыштуу бардык кымбаты-

нан тїбєлїк ажырай турган чак келип турат.
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Анан дагы бир жолу, Кириск анда эсебиўкиреп калган, апасы 
бирдемеден улам ачууланып, сен жокто жаным тынч эле деп калды.
Балага бул сєз катуу тийиптир.
– Мен жокто мен кайда элем? – деп жаўы келген атасына жабы-

шып алса болобу.
Ана кїлкї десеў... Аялы экєє їн чыгарбай кєздєрї менен жы-

мыўдашты. Эмрайин уулуна ал жокто кайда болгонун айтып бере 
албаганына аялынын боору катып, жыргап жатты.
Азыр болсо атасы айтып берер эле: сен туула электе менин каным-

да, менин белимде болчусуў. Менин белимен апаўын беденине тїшїп, 
мени кайталап жаралдыў. Эми мен єтсєм сенде калам, сенин балда-
рыўда, балдарыўын балдарында уланам деп тїшїндїрїп берер эле...
Азыр ушинтип айтар эле, єлєр алдында ушинтип айтып кетсе 

арманы болбос эле, бирок эми айтууга чоло калбады. Анын тукуму 
їзїлє турган болду. Эў эле ашып кетсе Кириск дагы эки же їч кїн 
жашаар, андан аша албайт, шордуу ата ушуну жакшы билип отурат. 
Уулум деп єзї єлїп баратканына кыйналбады, акылына сыйбай аза-
бы єзєгїн єрттєп, жанын кыйнап жатканы – баласы да єлїп, ошону 
менен тукум курут болгону кыйнап жатты...
Баласына дагы бир айтайын деген керээзи, калган ємїрїндє кєзї 

єткєн Орган менен Мылгунду ыраазылык менен эскере жїр демек-
чи. Алар эми жок, бирєє эскереби-жокпу, аларга баары бир, бирок 
єлгєндєрдї эскерїї тирїїлєрдїн єздєрїнє керек. Кєзїў жумулуп 
баратканда да мурда єтїп кеткендерди кошо ойлоо керек. Єлєр ал-
дында да жакшы адамдарды ыраазылык менен эскерїї сооп болот 
демекчи.
Кайра ойлонуп айтпады, уулунун єз акылы жетер деп жєн койду...

* * *

Кириск ойгонуп алып, мурдагы тїндєргє караганда жылуу укта-
ганына таў калды. Кєрсє, їстїнє атасы тонун жаап коюптур. Бала 
кєзїн ачып, башын кєтєрдї – караса, кайыкта атасы жок. Бала 
ордунан учуп туруп, кайыктын ичин тинтип сыйпалап чыкты да, ту-
мандуу караўгы тїн басып турган деўиздин бетин жаўырта бакырып 
ыйлап жиберди. Баланын зар какшаган їнї кєпкє басылбай турду. 
Жан доошу чыга ыйлаган бала акыры алсырап барып кулады да, 
башын кайыктын бооруна ургулап, їнї кышылдап жатып калды. 
Бул ый атаны жоктогон кайгысы эле, ата-бабасын жоктогон арманы 
эле, атасына багыштаган ємїр акысы эле...
Башын кєтєрє албай, кєзїн ача албай бала кайыктын тїбїндє жат-

ты. Єзїн коёр орду жок калды, кєз токтотор карааны жок калды. Те-
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ребел баягысындай эле боз кїїгїм туман астында тунжурайт, деўиз 
гана кайыкты бир ордунда тегерете чайпап, уйкусурап тїйшєлгєн 
зор жаныбардын жонундай эрине кыймылдап жатат.
Кириск єзїн єзї кїнєєлєп, тїндє тырп этпей уктап калганына 

єкїнїп, єксєп-єксєп ыйлады. Эгер уйку душман болбогондо атасын 
єлсє жибермек беле? Аны кайыктан секиртпей этегине эрмешип, 
жакасына жармашпайт беле. Минтип жападан жалгыз шорлоп кал-
ганча атасы экєє мобу кайыктын ичинде ачкалык менен суусуздан 
бирге єлбєйт беле. Тїндє уктап жатып кайыктын катуу солк эткенин 
сезгендей болду эле, ошондо ордунан ыргып туруп, кыйкырбайт беле. 
Аттиў-ай, кайран ата! Ошенткенде атасын аман сактап калбайт беле. 
Болбосо атасынын артынан мобу деўиздин тїпсїз туўгуюгуна кошо 
кетпейт беле!
Бала тула бою калчылдап жатып, їнї чыкпай солуктап ыйлап 

жатып, эстен тана уктап кетти. Бир топтон соў алиги кайгыга туруш-
тук бере албай качып жоголгон суусаганы эсесин алгандай кайрадан 
кїчєп келди. Бала уйкуда жатып ичин єрт алып баратканын сезип 
жатты. Єрт алоосу ичин жалап, демин бїтєп, тумчуктуруп барат-
канда бала эптеп сойлоп кол бочкеге жетти. Атасы байкуш атайы-
лап бочкенин тыгынын бошотуп, ожоону жайына коюп кетиптир. 
Кириск кичине суу куюп ичип, кургап калган тамагын жибитти, 
жабышып калган эриндери ачылып, карышкан жаагы бошогондой 
болду. Дагы куюп ичкиси келип, бирок карманды. Эми кеп болсо 
эки жутум суу калган...
Анан шылкыйып отуруп, эмне їчїн атасы эчтеме айтпай кеткенин 

ойлонду. Атасы менен бирге чєгїп єлїштєн коркпойт эле го. Эми 
коркунуч менен жалгыздык колу-бутун тушап салгансып, кайык-
тын кырын ашканга даабай отурат. Бирок баары бир кїчїн жыйып 
алып, ал да ошентмек болду...
Тїш болду окшойт, же тїш ооп деле калгандыр. Тумандын коюну 

суюлуўку тартканынан улам Кирискеге ошондой сезилет. Демек, 
кїн тєбєдє. Бирок Улуу тумандын деўизге чєккєн улуу магдыроосун 
кїндїн нуру тешип єтє албай жатат окшойт. Анткен менен туман 
улам суюлуўкурап, жыгач отундун тїтїнї мисал кєгїш тартып ба-
рат. Ошондо деле аркан боюнан наркы жер кєрїнбєйт, туман менен 
суу биригип тїнєрєт.
Сїзєр жагы жок, бар болгон кїндє да калак шилээр алы жок. 

Кайыктын кырында суналып ээсиз жаткан атасы менен Мылгун 
акесинин калактарын карап отуруп, баланын зээни кейиди. Кайык 
эми єз бетинче жылжып, туман ичинде дайынсыз багытка кетип ба-
ратты. Ээн теребел жалгыздыгын айгинелеп, аза бойду дїркїрєтєт, 
тїпєйїл коркунуч желкеден басат.
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Кечке жуук бала суу ичпей чыдай албады. Ачкалыктан алы кетип, 
башы айланды. Кыймылдагысы да келбейт, тыяк-быягын карагысы 
да келбейт. Бочкеге жетиши да кыйын болуп калды. Тизелеп жылып 
баратып, чарчагандан эки-їч токтоп эс алды. Жакында таптакыр 
кыбырай албай каларын билди Кириск. Колун бетине тийгизип 
кєрїп, жїрєгї шуу этти: былтыр єлгєн тыйын чычкандын куурап 
калган куйругунан бетер колу чийдей ничкерип, катып калыптыр.
Бу жолу бала сууну адаттагысынан кєбїрєєк ичти. Бочкенин тї-

бїндє калган суу эми бир жутумга жетсе араў жетер. Анан тїгєнєт. 
Бир тамчы калбайт. Бирок балага эми баары бир. Эмне болсо да иче 
бергиси келди, кангыча ичкиси келди. Ачкалыгы да анча сезилбей 
тек ичин мыкчыган оору тынбай сыздап жатат.
Бала алданечен эстен танып кетип, кайра эсине араў келип турду. 

Кайык болсо єз бетинче каўгып, жан кирген толкундардын жетегин-
де туман аралап барат.
Бир учурда бала чындап кайыктан секирмей болду. Бирок алы 

келбеди. Тизелеп араў туруп, кайыктын кырына араў артылды. Эки 
колу сыртта салаўдап, денесин ашырып сала албай кєпкє жатты. Ба-
ра-бара таптакыр алсырап, калган сууну ичїї да оюна келбей калды.
Кайыктын тїбїндє жатып, сыздап ыйлайт, суу ташыгыч чычка-

нын чакырат:

Чычкан акем, суу берчи!

Бирок чычкан кургур келбейт, бала ансайын кїчєп суусайт. 
Жылаўачтанып алып булактын суусуна киринген жай эсине келет. 
Анда жетиге жаўы толгон кези болуш керек. Ошол жылы жай ысык 
болгон. Токойдун четинде кїн кайнайт. Ошерден мємє теришчї. 
Анан киринишчї. Апасы менен таэжеси да киринген. Ал экєє Ки-
рискеден уялып деле койчу эмес. Экєє теў чечинип салып, сорулары 
кїлтїўдєп, эки колдоп эмчектерин баскан бойдон сууга ичиркене 
киришет. Ошондо да чыўырып, суу чачкылап жатып киришет. Ки-
риск суу бойлой жїгїрїп келип, кемерден иримге секирсе тиги экєє 
чалкалай каткырат. Айрыкча апасы: «Карасаў, куду эле атасы!» – 
деп сиўдисине кєрсєтє каткыра кїлєт. Анан экєє ойноктоп бирдеме 
шыбырашып алып, ойсоктой дагы каткырышат... Суу болсо арыгын-
да тынбай агып жатат, каалашыўча ич, каалашыўча кирине бер...

Чычкан акем, суу берчи!

Азыр да ошо суу боюнда жїргєндєй болду Кириск. Азыр да ысык 
жайдын кїнї болуп, ал дырдай жылаўач киринип жїрєт. Мына ал 
суу бойлой жїгїрїп, кемер жээктеп иримге секирди, бирок негедир 
суу салкынын сезбеди. Бу жолку суу кандайдыр колго жукпаган 
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туман єўдїї суу экен. Ал туманга киринип жаткан тура. Бирок 
чыйрыктырып, їшїтїп барат. Апасы болсо кїлбєй эле, ыйлап турат. 
«Карасаў, карасаў, куду эле атасынын єзї!» – деп бирєєгє кєрсєтїп 
жатат, єксїп-єксїп ыйлайт... Кєздєн аккан шор жашы бетин жууйт...
Тїн бир оокумда Кириск кайыкты катуу чайкаган толкундун 

шуусунан ойгонду. Тєбєсїнєн жылдыздарды кєрє коюп, бала єў-
гєчїн їзє алсыз їн чыгарды. Кєптє кїткєн жылдыздар мына! Кара 
кочкул асман бетинде, тытылып єтїп жаткан булуттардын арасынан 
жылдыздар жымыў-жымыў этишет. Атїгїл ай да кєрїндї, улам бир 
булутка кирип кетип, кайра чыгат ай!
Бала аў-таў: жылдыздар жымыўдайт, ай жїрєт ойноп, шамал 

согуп турат арылдап, деўизге жан кириптир, толкундар тїрмєктєлїп 
айдалат – тирїїчїлїктїн жаны ушул эмеспи! Куугунтук жеген туман 
дале калыптыр ар-ар жерде уурданып, кайык аларга кире бергенде 
кайра баягы єлїї жагдай, бирок анысы эми кєпкє созулбайт. Улуу 
туман чєккєн жеринен турган экен, шамалдын эпкинине ордунан 
козголгон экен, эми тытылып єзї каўгый баштаган экен.
Жылдыздарды карай берип, бала кєзїнє жаш алды. Калак ши-

лээр алы жок, жылдыз болжоп багыт белгилегенди билбейт – бала 
баягысындай эле алсыз, жалгыз, кароосуз. Бирок толкундун шуул-
дашына, шамалдын жїрїшїнє, кайыктын толкун минип кайкып 
баратканына бала кубанды.
Ал кубаныч менен кайгысына ыйлады, дїйнє дааналанып, деўизге 

жан киргенине ыйлады, эгер ичер суум болсо, наар алар тамагым 
болсо бу турмушту дагы эле жакшы кєрєт элем деп ыйлады. Бирок 
ордунан тура албасын, ичер суусу тїгєнїп, кїнї бїтїп баратканын, 
аздан соў суусап жатып єлєрїн билип жатты...
Кайык болсо толкундан толкунга артыла кайкып, сергек сїзїп 

баратты. Толкундун агымын ээрчип, калагы жок, башкаруусу жок 
баратты. Эми тумандын адашкан тїйдєктєрї да сейрек кездешип, 
тїнкї деўиз майданы кеўейгенден кеўейип, тїн караўгылыгы да 
мурдагы ыў-жыўсыз єлїї караўгылык эмес, єў-тїсї бар, жылдызы 
бар тирїї караўгылык болуп калды. Эми адашкан туман тїйдєктєрї 
качып бараткан жомок желмогуздарындай шамалдын айдоосунда 
улам бир укмуш элес берип баратат. Ал элестер пайда боло калат да, 
кайра бирин бири тїрткїлєшїп, аралашып, суюлуп жок болуп кетет.
Булуттардын арасынан ай кєрїнгєндєн баштап деўиз бети бирде 

жалтылдап, кайра єчїп, кайра жалтылдап, кайра єчїп, жыбырап 
жан кирди. Їн салбай жымыўдаган жылдыздарды карап отуруп, 
Кирискенин ою он, санаасы сан: «Кайсы бириў мени сактаган жыл-
дыз болдуў экен? Кайсыныў Орган аткычхтын, кайсыныў Мылгун 
акемин, кайсыныў менин атам Эмрайиндин жылдызысыўар? Бу 
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кїндєрї силер кєрїнбєй зар кылдыўар. Силер да туман арасынан 
бизди кєрє албадыўар. Эми мына мен жалгыз калдым, кайда сї-
зєрїмдї билбей отурам. Бирок эми коркпоймун, анткени силерди 
кєрїп отурам. Болгону гана кайсыныўар кимдин жылдызы болду 
экенсиўер, ошону билбейм. Биздин башыбызга тїшкєн мїшкїлгє 
силер айыптуу эмессиўер. Деўиз бетинен бизди кєрє албадыўар да. 
Мына эми мен жалгыз. Ал їчєє сїзїп кетишти. Жылдыздар, ал їчєє 
силерди абдан жакшы кєрїшчї. Силерди болжоп жол тапсак деп 
алар абдан кїтїштї. Жылдыздар алдабайт деп айткан Орган аткычх. 
Ал мага їйрєтєм деди эле... Бирок мындай болгонуна силерде кїнєє 
жок. Менин єлєрїмє да аз калды. Ичер суум жок, кыбыроого алым 
жок, анан калса кайда сїзєрдї билбейм... Азганакей суу калган, бир 
ууртам гана суу калган, азыр аны ичейин, чыдабай єлїп баратам. 
Бїгїн туздуу балык салынган дорбонун бир бурчун чайнадым эле, 
ал нерпанын терисинен тигилген эмеспи. Эми чыдагыдай эмесмин, 
ошо дорбонуку го, жїрєгїм айланып, ичим аўтарылып келатат... 
Калган сууму ичейин. Эгер кайра кєрїшпєсєк, жылдыздар, силерге 
айтар сєзїм бар: Орган аткычх, Мылгун акем жана атам Эмрайин 
силерди абдан жакшы кєрїшчї... Эгер тїндєн аман чыксам, силер 
менен таў эртеў коштошом...»
Кайык кайрадан калыў туманга кирди. Кєзгє кєрїнгєндїн баары 

кайрадан жоголду. Бирок шамал айдап, толкун жетелеген кайык 
жанагысындай сїзїп баратты. Балага эми баары бир болуп калды. 
Биротоло сасып калган суунун саркындысын жутуп алды да, бала 
бош бочкенин жанына, кайыктын сорусундагы Орган чоў атасынын 
ордуна жатып калды. Ал єлїїгє камынды, ошол їчїн туман коркута 
албады. Жылдыздар кєрїнбєй калды, коштошо албай кетет экем го 
деп, бала ошого кейиди... Ал уламдан-улам начарлай берди...
Уйку-соонун ортосунда чала жєєлїп бала жатты. Канча убакыт 

єткєнї билинбеди. Тїн жарымы оодубу, же таў атары жакын калды-
бы – белгисиз. Шамал айдаган тїтїндєй тыбыт туман деўиз бетинде 
чубалат.
Тагдырдын да тагдыры бар. Бала угат беле, же укпай калат беле, 

бирок укту. Кїїгїм мунарыкты кїчтїї канаты абаны шуулдата жа-
рып, кайык їстїнєн куш учуп єткєндєй болду. Бала ошол шоокумду 
укту. Силкинип ойгоно калып, кєз ирмемдин ичинде бала їстїнєн 
учуп єткєн чын эле куш экенин, кош канатын кеў каккан, кїчтїї, 
чоў куш экенин кєрїп калды.

– Агїкїк! – деп бакырып ийди бала. – Ак їкї! – Ошентти да, тїн-
дїк уюл їкїсїнїн кеткен багытын, шамалдын багытын болжолдоп 
калды. Шамал сол тараптан согуп, желкесинин сол ныптасына, сол 
кулагынын тїбїнє тийип жатканын белгиледи.
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– Ак їкї! – деп дагы кыйкырды да, денеси чыйралып, Орган чоў 
атанын кайык башкарчу калагын кармады, ак їкї учуп кеткен ба-
гытка кайыкты салды.
Кириск баш калакты бек кармап чымырканды, боюнда калган 

саркынды кїчїн бїт жыйнап ойготуп, башка эчтемени ойлобой, 
шамалдын огу менен ак їкїнїн учуп кеткен багытын гана ойлоп 
жїрїп отурду.
Уюл їкїсїнїн каяктан каякка учуп баратканы белгисиз эле. 

Жерден кайсы бир аралгабы, же аралдан жерге кеттиби? Бул куш 
деўиз бетинде кургакты кєздєй тїз учат деген Органдын сєзї баланын 
эсинде. Туман, тїнгє карабай уча берген эў кїчтїї куш ушул. Эми 
Кириск ошону ээрчип баратты.
Кайык толкундан толкунга артылат. Шамал бир калыпта согуп 

турат. Кїїгїм мунарык аз-аздап суюлуп, асмандын этек жактары 
жээктене баштаган. Бет алдыда, дал эле баланын маўдай тушунда 
кара-кєк асман бетинде жалгыз бир жылдыз жаркырап бєлїнєт. 
Ошол жылдыз дал жаўкы Кириск кайыктын тумшугун тїздєгєн 
багытта экенин белгилеп койду. Ак їкї ошол тарапка учуп кеткен, 
демек, ушу жылдызды ээрчип, ушу жылдызды карманып, ушу 
жылдызды кєздєй сїзє бериш керек деди Кириск. Бу кайсы жылдыз 
экенин билбейт, бирок андан эми кєз айрыбады. Желкеден соккон 
шамалдын багытын, кїчїн баамдап отурду.

«Кїчїўєн жазба, шамал, кетпегин. Сени эмне деп аташарын бил-
бейм. Орган чоў атам болсо айтып бермек. Сен мага тууган бол. Кет-
пегин, шамал, бурулбагын башка тарапка. Кааласаў каалаганыўдай 
сого бересиў да. Мага жардамдаш, шамал, кетпегин. Мен да сенин 
атыўды билип алармын, анан дайыма атыўан чакырып жїрєрмїн. 
Жактырсаў Орган шамал дейин сени? Чоў атам Органдын атын 
коёюн. Орган шамал деп дайыма айтып жїргєнїмє жакшы. Сен да 
мени билип каласыў...»
Ушинтип жолулаш шамалды їгїттєп, ага эрки менен жанын тап-

шырып, жалынып баратты бала. Кєзї жол кєрсєткєн жылдыздан 
айрылбайт. «Сени жакшы кєрєм, жылдызым, – дейт бала. – Сен 
алдымда эў бийикте, эў алыста турасыў. Жылдыздардын эў чоўу, 
эў сулуусу сенсиў. Суранам, кетпесеў, єчпєсєў, ордуўда турсаў. Мен 
сага сїзїп баратам. Сени кєздєп кетти ак їкї. Сен тарапта же арал, 
же жер бар. Арал болсо да мейли, аралга жетип єлєйїн. Кетпесеў, 
єчпєсєў, жылдызым. Атыўы билбейт экем, ал їчїн мага ачууланба. 
Сенин атыўы сурай албай калыпмын. Атам Эмрайин болгондо айтып 
бермек. Жактырсаў атамын аты менен атайын, сени дайым Эмрайин 
жылдызы деп жїрєйїн. Макулбу? Асмандан жаркырап кєрїнгє-
нїўдє сени менен учурашып, атыўды шыбырап айтып турайын. 
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Сен азыр мага жардам бер, Эмрайин жылдызы, эртелеп кетпегин, 
эртелеп єчпєгїн, окус булутка жашына калбагын...»
Ушинтип жол кєрсєткєн жылдызга жалынып баратты бала. Анан 

агы толкундарга жалынды: «Толкундар, силер азыр кайыгымды 
айдап келатасыўар, мунуўар жакшы. Мен силерди Мылгун акенин 
толкундары деп жїрєйїн. Ак їкї кеткен тарапка тїрїлїп силер бара-
тасыўар. Каалаган жагыўарга каалаганча узак убакыт кете берсеўер 
болот да? Жолдон бурулуп кетпегиле, Мылгун акенин толкундары. 
Калак шилеп ылдамдасам болор эле, алым жок. Карагылачы, силер-
дин жетегиўерде баратам. Аман калсам дайым эсимде болсун; силер 
Орган чоў атанын шамалынын огу менен, Эмрайиндин жылдызын 
кєздєй толкуйсуўар. Мылгун акенин толкундары жанга жолдош 
толкундар деп элге жаям! Жардам бергиле мага, Мылгун акенин 
толкундары. Мени таштап кетпегиле...»
Жылдыздардын арасынан Эмрайин жылдызы узак турду жаркы-

рап. Таў атканда ээн асманда жалгыз ошол жылдыз калды. Таўга 
маал єзгєчє нурланып жаркырады да, анан агарып келаткан таўдын 
абасында назик ак чекит болуп кєпкє кєрїнїп турду. 
Ушинтип таў да атты. Анан деўиз їстїнєн балбылдап кїн чыкты. 

Кириск кубанып да, коркуп да кетти. Кїндї кєрїп кубанды, деўиз-
дин дале учу-кыйыры кєрїнбєгєн кеўдигинен коркту. Кїн нуруна 
кєгїш тартып, муздак жылтылдап, деўиз тик астыўы карасаў баягы-
сындай эле кара тїнєрїк, айланаўды карасаў баягысындай эле ээн. 
Бала шамалдын огуўан тайгылбай эсте калган багытынан адашпай 
сїзє беришке баш калакты калчылдай уштап келет. Бирок антип 
кєпкє чыдаар ал жок эле...
Кєзї караўгылап деўиз коўторулуп, башы айланып кеткенин бир 

билет бала...
Кайык болсо єз бетинче кете берди...
Бала эсин жыйган кезде кїн бешим ооп калган экен. Калтыраган 

колдору менен бир таянып, бир тартынып отуруп, эптеп тырмышып 
кайыктын сорусуна чыгып отурду да, башы айланганы басылганча 
кєзїн ачпады. Анан эки жагын каранды. Кайык толкундун жете-
гинде бараткан экен. Деўиз бети кєз жеткен тегеректин баарында 
кїн нуруна жыбырап, миў кубулуп ойноп, кулпуруп жаткан экен.
Кириск бет алдын карап алып, кєзїн укалап кайра карады да, 

нес боло тїштї. Тїз маўдайынан деўиздин кара-кєк жонун ашып, 
баланы кєздєй Ала дєбєт жортуп чыгып келатыптыр. Ала дєбєт тосуп 
чыгып келатыптыр! Кайран гана Ала дєбєт!
Деўиздин кыйырынан чыбырлуу бозомук жээк да кєрїндї. Бирок 

ак кулак, ала боор Ала-Дєбєт чыбыр арасынан бараанданып бєлїнїп, 
этегиндеги буурул толкун тынбай урунган аскалуу жээк да тааныла 
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баштады. Жээк кайып учкан ак чардактардын їндєрї тєбєсїнєн 
угулду. Баланы алгач ак чардактар кєрдї. Ала-Дєбєттїн чокусунан 
белги кылып жаккан улуу оттун быкшыган тїтїнї кєккє буралат...

Деўиз бойлой жорткон Ала дєбєтїм, 
Кыйын жолдон жалгыз кайттым мен єзїм, 
Жанымда жок Орган кары чоў атам, 
Жанымда жок Эмрайин єз атам, 
Жанымда жок Мылгун аке, карасаў, 
Ал їчєєнїн айтам жайын сурасаў. 
Обол суу бер, чаўкап єлїп келатам...

Ємїр бою ырдап жїрїп єтє турган єзїнїн тєл ырынын башы ушул 
болорун Кириск єзї да тїшїндї...
Деўиз кїркїрєп келип, аска ташка соктугат да, алсырап кайра 

тартат. Ага чыдап араў турган кара жер єпкє кагып онтоп алат, би-
рок солк этип козголбойт.
Бул айыгыш кїн кїндїз болуп туулуп, тїн тїнкїсї болуп жарал-

ган дїйнєнїн башталышы жок башынан бери келаткан кармаш. Бул 
кармаш тїбї жок мезгилдин ичинде жер-жер бойдон, суу-суу бойдон 
боло бергичекти кїнї-тїнї басылгыс кармаш.
Кїндїзї кїн, тїнї тїн тїбї тешик дїйнєнїн тїбїнє чейин жїрє 

берер кармаш...

...Ошентип дагы бир тїн уюп турду...
Деўиз бетинде Орган шамал арылдап, Мылгун аке толкундар 

тїрїлїп, агарып таў атып келаткан асман шаўында балбылдаган 
Эмрайин жылдызы жаркырайт.

...Дагы бир таў атып келатты...

Áàéòèê àéûëû. Äåêàáðü, 1976–ÿíâàðü, 1977.
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Òóóëãàí êїí
Òóóëäóì... áèðîê áèëáåéì ýìíå êåëäèì,
Æàðûêêà ÷ûíäûãûíàí æàëãàíû êºï,
Ñ¿é¿¿äºí æåê êºð¿¿ àðáûí, àëäîî àðáûí,
Äèë æàðãàí êóáàíóóäàí àðìàíû êºï...
 
Æàðûêêà íåãå êåëäèì äåãåí ñóðîî,
Óøó àçûð êº¢¿ë¿ìä¿ òóðàò òèëèï.
Àïàìäûí îîðóí êîëäîí àëà àëáàäûì,
Ò¿éø¿êòºí êûéíàëãàíûí áèëèï òóðóï....

Ýëèìå êººäºí æàðãàí ñûéìûê áîëóï,
Æàøîîãî ñ¿ðòêºí æîêìóí æàðêûí æàðûê... 
Ñàãà ÀÒÀ ñàíàà áîëäóì óçóí ò¿íäº,
Áàêòûìäûí òåðåçåñè ñûíûï êàëûï...

Óóëóìà æàêøû ýíå áîëî àëáàäûì,
Áèçäèí ¿é áèð ûïòàñû òóðàò êåìèï.
Ûð ãàíà æºëºê, ìàãà áèð äåì,
Àçûð äà æàëãûç æàíãà ûðûì øåðèê...

* * *

Êûìáàòûì... Êûìáàòòûãû¢ ýìè ñåçäèì,
Æàíûìäû æàëãûçäûê, ìó¢ ìû÷êûãàíäà.
Æ¿ðºã¿ì ýýí, áîïáîø, ä¿ëºé, òûïòûí÷,
Àéëàíäû ä¿éíºì ýëñèç ìóçäàê æàéãà.

Àéæàðêûí
ÝÐÃÅØÎÂÀ

1973-жылы  Ноокат 
районунун Кичи-Алай айы-
лында туул ган. ОшМУ-
нун кыргыз тили жана 
адабияты факультетин 
бїтїргєн. Ош шаарында 
мугалим, КР ЖКда кыз-
маткер, ММКларда жур-
налист болуп иштеген.

«Сиз», «Жїрєктєгї 
арал» ж.б. китептеринин 
автору. 
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Êàðåãèì êàðûêòûðûï àëûñòàñû¢,
Ñåçáåéñè¢ òóì÷óêêàíûì êóñàëûêòàí,
Òåç àò÷ó òà¢äàð àçûð àòïàé êàëäû,
Ýðìåãèì SMSòåð ààëàì áàòêàí...

   * * *

Ò¿í áèð îîêóì êóøòàð óêòàéò, ã¿ë óêòàéò,
Ñåí äà æàíûì óêòàï æàòêàí ÷ûãààðñû¢.
Êèðïèê êàëåì, æàøûì ñûÿ, äèë áàðàê,
Ûð-ñàï ñóðàéì òûí÷ûí àëûï Êóäàéäûí.

   * * *

Êàáàðûíäàé áîðîîíäóí...
Êåëäè SMS...
Ìåí ñåëò ýòòèì... ñåí äà ýêè áºë¿íä¿¢.
À äèëè¢äå òóðäóê ýêåí êèìèáèç,
Æ¿ðºã¿ì àé, äàë-äàëûíàí ñºã¿ëä¿¢...

Êó÷àãû¢äà ìåí...
Òåëåôîíäî SMS...
Êèìäèãèáèç áèëáåé ¿íñ¿ç áóóëóêòóê...
Áåéòààíûø êûç.., ñåí äà ìåíäåé æàíñû¢áû?
Áàð äåï áèëãåí ñ¿é¿¿ äåãåí óëóêòóê...

Êó÷àãû¢äà ìåí...
Òåëåôîíäî SMS...

   * * *

Êåëäèì æàëãûç... áèëáåéì êåëåð-êåëáåñè¢ 
Ýýí, ìóçäàê Ñ¿é¿¿ àòòóó çîð áåêåò.
Æîëóêêàí÷à êº¢¿ë ¿÷¿í æå àÿï,
Ñ¿é¿ï òóðóï... ìó¢ãà áºëºï òàøòàï êåò...

   * * *

Ý÷ áèð æàíãà êûëáàñàê äà æàìàíäûê,
Áèç òóóðàëóó áèëèï-áèëáåé àéòûøòû.
Óóëàíäû ýõ, óøàêòàðãà ñåçèìäåð.
Àäàì óóëó óøóí÷àëûê áàéêóøïó...

Ырлар

www.bizdin.kg



78

Êîðãîé àëáàé æàëãàí ñºçäºí ûøêûìäû,
Àëñûç ýêåì.., ñûíûï òóðäóì êàéðûëûï.
Æ¿ðºã¿ìä¿ êåìèðåò îî-ó áèð ûçà,
Êºê¿ðºã¿ì òèðåï òóðàò êàéãû, áóê.

Êå÷èð ñåçèì, êå÷èð áèçäè ïåíäåíè,
Ñºçäºí êûëû÷, óó êºòºð¿ï æ¿ã¿ðãºí.
Äîñóì ìåíåí ñûð áºë¿ø¿ï êå÷ýý ýëå,
Îøîë ñûðäàí ê¿é¿ï òóðàì á¿ã¿í ìåí.

Êîøòîøóó ûðû
Àð áèð ê¿íä¿í áàòààðû áàð êûìáàòûì,
Êîø áîë ýìè, àðòòà êàëäû àê òà¢äàð.
Ûéëàáàéìûí, ñàíàà òàðòïà ÷ºãºò – äåï.
Áóë æàøîîäî ìûíäàí äà îîð æàãäàé áàð.

Òýý ò¿ïê¿ðäº æ¿ðºð äààìû ýðäè¢äèí 
Æàçäà, ê¿çäº æ¿ðºã¿ìä¿ ñûçäàòûï.
Áàð áîëãîíó ñºç òèéãèçáå ñåçèìãå 
Áàëàïàíäàé àë øîðäóóäà íå æàçûê.

Êå÷èð ìåíè, àêòàáàäûì ê¿ò¿¿¢ä¿ 
Ñåí ñàìàãàí ñåëêè áîëî àëáàäûì.
Àéëàíáàäûì æîìîãó¢à àéòûë÷ó,
Êàðåãè¢äå ñ¿ðºò ñûìàë êàëáàäûì...

Áèðîê áèëåì, áèð êåðåìåò òàëààäà,
Æàçäà æàøòàé ûñûê æàìãûð æààðûí...
Øàìàë æîêòîîð êà÷àíêû áèð æàêøû ûðäû, 
Áóëóò áîëîð òûìûçûí áèð æàáûãóóì...

Êåòòèì ñåíäåí, áàëêèì, ìåíäåí ñåí êåòòè¢.
Àçûð áààðû æóêñóç, èçñèç, ìààíèñèç.
Æàç ºì¿ð¿ êûñêà áîëäó êàíòåëè,
Áàéûðëàäû áèð òàëààíû ìóçäàê ê¿ç.

Айжаркын  ЭРГЕШОВА
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* * *

Ìåí äà ñ¿éä¿ì, ñåí äà ñ¿éä¿¢ îò áîëóï,
Ñ¿éáºé òóðóï áàéêóø ãàíà æîëóêìàê.
Ñåçèìäåðäè àòûï ÷ûêêàí îêòîëóï,
Áèéèêòèãè¢ òóð÷ó ñåíèí òîëóêòàï.

Áèéèê áîéäîí êàëäû¢ ìåíäå, îò áîéäîí.
ªçºã¿ìä¿ ºòºð¿¢ ÷ûí êóéêàëàï.
Êàðà¢ãûãà êºíºì, êºêò¿ê æàéûì áàð,
Æàðûê áîëóï òóðñà ýêåí ñåí òàðàï.

Áèéèãè¢äåí ò¿øº êºðáº ÷îëïîíóì  
Æàðêûðàé áåð òà¢äûí à÷ûï áàêòûñûí.
Á¿ã¿í ýìåñ, êå÷ýý ýìåñ ñåí ìàãà 
Òýý ñåêåëåê áàëà êåçäåí æàê÷óñó¢.

Æàðûê æàíãûí, ê¿¢¿ðòòºíº êºðáº ýý,
Ñåíèí áàðû¢ àñìàíûìà êºðê áîëîîð.
Àð áèð êå÷òå áàòûø òàðàï íåãåäèð,
Æàëûí áîëóï è÷òåí òûíûï ºðòòºíººð. 

... áèéèãè¢äåí ò¿øº êºðáº ÷îëïîíóì.

* * *

Æàêøû ûð æàçñàì ìåíäåí ìóðóí ñ¿é¿í¿ï,
Æàìàíûíà è÷è îîðóíóï òîëãîíãîí.
Ñàïòàí èçäåí ºç êàéãûñûí, ñåçèìèí,
Æûëûíûøêàí ìåí æûëûíãàí îéëîðäîí.

Ìåíèí ûðûì äàëàé æîëó êàò êûëûï,
Æºíºòò¿¢ºð êº¢¿ë ñ¿éãºí àäàìãà.
Îøîë ûðëàð áîëäó, áàëêèì, ñåáåïêåð  
Áàêûòêà, æå ºê¿íä¿ðãºí êàäàìãà. 

Ûéëàï òóðñà æàøûí òºã¿ï ûðëàðûì 
Æàíûí òàøòàï ý¢ áèðèí÷è ààð÷ûãàí.
Îêóðìàíûì àêòàäûìáû ¿ì¿ò¿¢..?
Óøóë îéäîí òûí÷ûé àëáàé æàí÷ûëàì.

Ырлар
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Áàð òèëåãèì áàð áîëãóëà áààðû¢àð
Êóáàíû÷-êàéãû¢ áºë¿øêºíãº äàÿðìûí.
Ýãåð ñèëåð áîëáîñî¢îð æàøîîìäî
Ìààíèñè æîê ìåíèí æîãóì æå áàðûì.

* * *

Ýìíå ìûí÷à ñûçäàéñûí î-óó æàíä¿éíºì,
×å÷èìèìå áàøû¢ èéáåé îíòîéñó¢.
Êèðïèãèìäå æàø æîê, ê¿ëºì ñûð áåðáåé,
Êºç æàø àãàò ºðòòºï æ¿ðºê òîëòîñóí.

Áàøû¢ êºòºð ñåçèìäåðèì áàñûíáà.
Òàòûáàäûê... áàëêèì, òàòûé àëáàäû.
Áèð óëóóëóê êºç àëäûìäà ñûíäû äà,
Òèëåêòåðèì êàðà¢ãûëûê æàëìàäû.

Òºðºëáºä¿ áèð òåíòåê óóë, áàëêèì – êûç,
Òå¢èð àíäàé çîð áàêûòòû ñóíáàïòûð.
Òºëãº ñàëáàéì ýìè êà÷àí êåëåò – äåï.
Ñåíäåí êàëäû á¿òïºñ æàðààò... àíàí ûð.

facebook
Ýêººá¿ç ýêè æåðäå, áèð ÷åêèòòåí,
Æàïæàøûë ¿ì¿ò ñûìàë æàíûï òóðãàí.
Áèëåáèç áàðëûãûáûç, à áèðîê óí÷óêïàéáûç 
Òåðå¢äåéò æ¿ðºã¿ìäº æàðààò óëàì.

Æàøûëûí æàíûï òóðàò äèëäè ºðòòºï,
À áèðîê æàçáàéì ýìè ìóðäàãûäàé.
Óí÷óêïàé àìàíäûãûí òèëåéì... àíàí
Êóñàäàí ûéëàï àëàì æàíãà óãóçáàé.

Ýñòåéì áàëà êåçäèí æîìîãóíäàé,
Ýêººá¿ç òàëàà êåçãåí êûìáàò êåçäè.
Ñûçäàéìûí, «êàíòèï àäàì ñ¿éëºé àëàò,
Äàðìàíû æåòïåé òóðãàí óëóó ñºçä¿».
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Êûÿëäàð êîëó¢ ìåíåí êóðóï áåðãåí,
Óðàäû... áîøòóêòó àçûð øàìàë ¿éëºéò.
¯ì¿ò¿ì áîçîðäó, ýõ æàø áàëàäàé,
Áèëãåíäåð òàáàëàøûï êåðìåê ñ¿éëºéò... 

Êàíòñå äà êåò¿¿ çàðûë óáàãûíäà,
Êàí÷àëûê æàí ºãººëºï îîð áîëñóí.
Ìåí êåòòèì îðäóì êàëáàé êàëãàí êåçäå,
À áèðîê àê ñ¿é¿¿äºí êåòêåí æîêìóí...
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КИЧИНЕКЕЙ  БЕРДИНИН АЗАПТАРЫ
(Áàøû ºòêºí ñàíäà)

«Мынчалык шаштырып мине кылат? – деп сыныптык саатын 
єткєртпєй койгонуна ичинен нааразы болду Расим. – Бир саат кїтсє 
болбойт беле?»
Бир жыл мурун жашсыў деп ага коомдук иш тапшырышкан: 

ал бейбаш-тентек балдар менен иш алып барып, милийсанын 
єспїрїмдєр менен иш алып баруучу бєлїмїнє жардам катары мектеп 
окуучуларынан кошуун тїзїп берїїсї керек болчу. Бардык майда-
барат иштегидей эле, бул иштин дагы оў-тескейи кєп. Тынымсыз 
милийса менен байланышып, єспїрїмдєрдїн арасында тарбиялык 
иш алып барып туруу зарыл. Анткени менен демейде улуу агайларын 
тоготпогон балдар да анын тилин алып турчу. Кєзї жок жерде аны 
алар «Мент агай» дечї.

«Бир аз кїтїп койсо болбойт беле? – деп кїйпєлєктєдї Расим 
жолдо баратып. – Анчалык шаша тургандай деле эмес экен го?»
Себебинин баарын ал милийса бєлїмїнє барганда укту.
– Жакшы болбодубу! – деп сїйїнїштї тигилер. – Антпесе бу 

балакайыўар качканы турат. Єлтїрїп койсоўор да їйїмє барбайм 
дейт. Мине дегенин билесиўби? Андан кєрє мени камап койгула, 
мен баары бир їйдєн качып кетем дейт...
Берди милийсанын бєлмєсїндє бурчта отуруптур. Бїткєн бою 

бїрїшїп алган, кєз жашы кирпигинин учунда. Агайын кєргєндє 
тим эле тууганын кєргєндєй секирип турду.

– Бу биерге мине болуп келип калды? – деп сурады Расим. – Дагы 
мине кылмыш кылып ийди?

Проза
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– Иштин жайы мындай, – тескєєчї желкесин кашынып калды. 
– Биз биерде бир наша сатканды кармадык. Анан анын соодагерле-
ринин бири болуп... ушу бала чыкты...

– Алманов наша саткандардын арасындабы? – Расим аў-таў болду.
– Жок, эми андай эмес дечи, – тескєєчї оўтойсуздана тїштї. 

– Андай эмес... Ал жєн эле арасына кошулуп калыптыр. Бу карт 
бєрїлєр ушундай балдардан топтойт да... Чалдар деле анчалык аша 
чапкан соодагер эмес, болгону пенсиясынан тышкары биртике акча 
таап алайын деп, ушундай шумдук ишке барышат. Алар балдарды 
алдап иштетет. Єздєрїн согуш каарманы катары кєргєзїп, орден-
медалдарды тагынып алат, анан балдар аларга ишенет да. Ошентип 
алар согуш ардагерлерине жардам берген болот...

– Тїшїнїктїї, – Расим жылмайып алды. – Кєрсє, булар биздин 
аша чапкан тарбиябыздан ушу ишке барган турбайбы.

– Дал ошондой да, – тескєєчї аны коштой кетти. – Аша чапкан 
тарбиянын курмандыгы болуп жїрїшєт да. Биз тиги чалдарды кар-
мадык, ошондуктан эми балдарды апкете берсеўер болот. Бирок... 
мунуўар кетпейм деп ызы-чуу салып атпайбы.
Расим Бердини жалт коюп карады. Тиги мурдун чїйрїйтє кїўк этти:
– Мен баары бир їйгє барбайм. Мен качып кетем...
Эми Расим желкесин кашынып алды, бирок бир аздан кийин бир 

айласын тапкандай болду.
– Меникине барасыўбы? – деди ал, Бердини тигиле карап. – Менин 

їйїмє барасыўбы?
– Сиздикинеби? – Берди алагды боло тїштї.
– Ооба, миникине. Менин їйїмє барасыўбы? Байкап кєрєсїў, 

жагып калса жашап каласыў...
Берди кєпкє ойлонуп отурду да, анан акыры макул болду.
– Жїр анда, – Расим ордунан турду. – Карап кєр, анан єзїў 

чечесиў...
Ошону менен агайы окуучусу экєє бєлмєдєн чыгып кетти.

* * *

Берди Расим менен жашап калды. Ал єз їйїнє дегеле барбайм 
деди. Єгєй атасы бир нече жолу келди, урушуп-кыйкырды, коркутуп 
да кєрдї, бирок Берди аны тоготкон да жок.
Расим кийлигишкен да жок, Бердиге кал деп да, кет деп да айткан 

жок. Берди мектепте жакшы окуп калды, жїрїш-турушу да єзгєрє 
баштады. Жада калса, анын єз курагынан улуу кєрїнгєн єўї дагы 
єзгєрїлє тїштї, андан коркунуч кетти. 
Бир кїнї Бердинин апасы дагы келди. Ал дагы жалдырады, 

ыйлактап-балбалактады, бирок уулу аны кенеген да жок. Анын 
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жїрєгїнє єтє катуу тийип коюшса керек. Апасы ошол маалда дагы 
эле ичип жїргєн экен.
Асырап багып алуу бєлїмї Бердинин апасын энелик укугунан 

ажыратып, єгєй атасын ичкиликтен дарылоого зордоп жєнєттї. Бер-
дини балдар їйїнє жєнєтїї коркунучу туулду. Дал ошондо Расим єз 
аракетин баштады: ал баланы багып алуу жєнїндє арыз тапшырды. 
Достору менен кызматташтары ага эскертишти, кой, бул єтє оор иш, 
баланы багуу єтє татаал нерсе дешти.
Расимдин корккону эле – аны жашсыў деп коюшабы дейт. Анан 

дагы аялыў жок дешет. Ошондон коркуп ал Майрамга элдешкени 
барды. Тигил дегеле болбой койду. Анда Расим андан эў кур дегенде 
асырап багып алуу бєлїмїнїн жыйынына келип, экєє эрди-катын 
экенин тастыктап коюусун суранды. Кудай жалгап, Майрам буга 
макул болду.
Анан акыры ошентип Бердини багып алуу уруксаты алынды. 

* * *

Бир нече айдан кийин Майрамдын эмнеге элдешїїгє болбой, бирок 
эрди-катын экенин тастыктоого макул болгонунун себеби билинди. 
Кєрсє, ал ушул жакшылыгым їчїн мага дагы жакшылык кыл дегени 
тура. Майрам башкага турмушка чыгып жатыптыр, ошондуктан ага 
Расимдин ажырашууга макулдугу керек экен.
Ошондон бери мугалимканада ар кандай ушак-айыў кеп кєбєйїп, 

кїбїр-шыбыр Расим кирип келгенде гана тыйылып жатты. Ириде 
Расим эч нерсе менен иши жок эле жїрдї, бирок акырында ушакчы-
лар ага ачык-айкын билгизе баштады. Ошентип Расим єзї жєнїндє 
далай кызыкты укту: Майрам башкага турмушка чыга турганын, 
єзїнїн жєн эле ата болууга эмес, дегеле їйлєнїїгє жарабай турган 
эркектик жєндємсїздїгїн, дагы кєптєгєн єзї кїтпєгєн балекеттин 
баарын билди.
Чакан шаарда ушак куйруктуу жылдыздай ылдам учат, ошон-

дуктан бир апта бою элдин баары Расим менен Майрам жєнїндє 
гана кеп кылып калды. Бир кезде Расим кыздарын карабай койду 
эле, эми ошол энелер ага сынтагып, кандай жакшы жигит болчу, 
эми карасаў деп жатты. Анча-мынча билими тайкылар болсо аны 
сєємєйї менен кєрсєтїп, акылдуусунганын кара деп кыткылыктады. 
Учурунда Расимден бетине таамай сєз уккандар: «Мына, ушундай 
болмок!» – деп, биротоло оўуп калды. Эми гана кичине єўїнє кирип, 
турмушу бир кыйла оўоло тїшкєн Бердиге дагы айыў кептин учу 
келип тийди. Ушундай да бала болобу, – деди эл, – єз энесин чанып, 
єгєй болсо да атасын танып, акыры аны дарылаганга деген шылтоо 
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менен жоготуп тынды. Ошентип Расим менен Берди заматта элдин 
куугунтугунда калды. 
Кїндєрдїн биринде Расим иштен кеч кайтып калып, бир їйдє 

той єтїп жатканын кєрєт. Айрым коноктору мас болуп, кєчєгє 
дагы чыгып алыптыр. Дал ошолор Расимди курчаган бойдон эч коё 
бербейт, эки жаштын бактысы їчїн серп этип кой дейт. Айла жок 
алып койду. Ошентип тигилер жарым саат дегенде гана аны їйїнє 
коё берди. Бир маалда Расим Майрам дагы ушул кїндєрї турмушка 
чыгам дегенин эстей коюп, жигит менен кыздын аттарын сурады.

– Баяман, – дешти коноктор. – Баяман менен Майрам.
– Мине? – Расим ошол замат соолуга калгансыды. – Кыздын аты 

ким дедиўер?
– Майрам, – дешти тигилер бир їндєн.
Ошондо Расим кайрадан мас болду. Анын буттары чалынып, кечээ 

эле жааган жамгырдан калган кєлчїктєргє улам кирип кетет. Ал бир 
мамыдан экинчисине жєлєнє калып, бир кєлчїктєн єтїп, экинчисин 
кечип, кыўылдап ырдап келе берди:

Мас болдум,
Эсим оодум,
Шарапка эмес,
Кайгыга тойдум.
Арак ичтиў деп айтышат досторум,
Арак эмес, сенсиз калып мас болдум,
Жоксуў, жаным, жоксуў, кайда жоголдуў?
Сен жок, мен жалгыздыкка мас болдум...

Бир жерден ал сууга жыгылып, кєпкє жатты. Бир маалда эсине 
келгенде, чыйрыгып калыптыр. Чар тарабы караўгы, алды кєлчїк. Ал 
болсо балтырына чейин суу кечип турат, єзїнїн кайсы жерде экенин 
деле билбейт. Эў жаманы – эми ал кайда бараарын да билбей турду. 

* * *

Арактын жыты Бердинин мурдуна катуу тийди, бул жытты ал 
мурунтан эле атасы менен апасынын ичкенинен, кийинчерээк єзї 
дагы бир жолу ичип кєрїп билип калган.Уйку сурап отуруп, ал муну, 
мїмкїн, дарыланып кайтып келген єгєй атасынын жытыбы деди, би-
рок кыўшылап ыйлаганынан улам, анын Расим агай экенин баамдады.
Эси ооп ал тєшєгїнє отурду. Расим агай керебеттин тїбїнє эле 

жерге отуруп алыптыр. Бїткєн бою ылай, кебетеси келишкен, бут-
тары суу, алардан калган изи килемди бїт булгаптыр. Расим агай 
боздоп ыйлап отурат.
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– Мен аны абдан сїйчї эмес белем... иттей сїйчїмїн. Ал болсо... 
Ал болсо мени чанып, башкага тийип кетипир...
Расим шишиген кєздєрїн Бердиге тигеди, демек, ага кайрылып 

сїйлєп жатат. Бир маалда Расим агай єўгїрєп боздоп жиберди:
– Менин эч кимге керегим жок экен да! Мени эч ким жактыр-

байт... сїйбєйт дагы. Жоголгула! – бардыгыўан тїўїлдїм дегенсип, 
ал колун жаўсады.
Берди унчукпастан Расим агайды чочуркап тиктеп турду. Ушун-

дай кїчтїї, билимдїї чоў кишини ушундай абалга жеткирген бир 
жаман нерсе болгонун тїшїнсє да, ал эмне болуп жатканын толугу 
менен аўдай албай жатты.

– Мен жалгызмын... Мен бу дїйнєдє эў жалгыз кишимин, – 
деп балбалактады Расим агай. – Жада калса, аялым... ал да мени 
тїшїнгєн жок. Тїшїнгїсї да келген жок. Ушуну бїт кылган менин 
досум, анын агасы... Нияз! Дал ошо кїнєєлїї. Ал мага досмун дейт, 
бирок мени кїйєє баласы катары кєргїсї да жок. Тїкїрдїм андай 
доско! Дос эмей эле ал акмак!..
Берди тїшїнє албай калды. Кантип Расим агай єзїнїн мыкты 

досун сєгїп атат? Элдин баары, мектептегилер дагы аларды кан дос 
дечи ле го! Анан кантип кечеги досу бїгїн акмак болуп калат? Аруу, 
наристе бала чоў кишилердин таў калычтуу, тїшїнїксїз алакасын 
акылына эч сыя албай жатты. Эмнеге адамдар бири-бири менен бет 
маўдай келгенде бирди сїйлєп, анан бир аз нары басканда эле баш-
каны айтып кирет? Жакшы адамдар чынчыл, боорукер болбойбу, 
ошондо жаман адамдар єздєрї эле бєлїнїп калмак. Мисалы, анын 
єгєй атасы го аны кандай гана жашырбагын, ал баары бир аракеч. 
Бирок Расим агайдын ичкени эў кызык, муну мурун ал билбептир. 
Бердинин итиркейи келип кетти, анын ансыз деле азган жаны ого 
бетер жийиркене тїштї. Ага элдин баары, чоў кишилер бїт аракеч 
жана калпычы кєрїндї, алар дайыма бири-биринен єздєрїнїн чы-
ныгы пейилин жашырып жїрєт.
Берди бир маалда ордунан секирип турду, кийине койду да, кєчєнї 

карай умтулду. Ал єзї кайсыл жакка бараарын деле билбейт, бирок 
бул їйгє эч качан кайтпайм деген ишеними кїч. Ал єз їйїнє да бар-
байт, анткени ал жерде дагы бир жактан аракка тоюп келип жаткан 
апасы бар. Ал ээн кєчєнї аралап келе жатты, кайсыл жерге барып 
баш калкалаарын деле билбейт. Єгєй атасы менен апасы мас болуп, 
бири-бирин жетелеп келе жатканын кєргєндє, ал дайыма досторуна: 
«Каерге барып баш баксам?» – деп калчу эле.
Уйкусу аябай келди, бирок ага «баш бага» турган жай керек эле. 

Бир маалда ал коўшу тамдын чатырын эстей койду да, барбайм 
дегени менен єз їйї тарапка басты. Єгєй атасы дарылоодон кайтып 
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келген имиш, Бердинин сазайын берем деген имиш. Анан дагы ал 
Расим агайды єлтїрєм деп жїргєн имиш, болгону гана милийсадан 
эмгиче коркот экен, ал эми тигилер ага: «Эгер балага эми тийишсеў, 
анда сени биротоло камап жоготобуз», – дептир.
Берди акырындан короого ашып тїштї, шаты менен секин там-

дын чатырына чыкты. Тєрт айдан бери келбегенге, анын ордун желе 
басып кетиптир. Анысы аз келгенсип жата турган жайга ар нерсени 
таштап коюшуптур. Берди ордун тазаламакчы болду эле, айланасы 
качыр-кучур боло тїштї. Жок, болбойт экен – деп Берди жерге тїштї 
да, бир аз сарай жакка кєз чаптырып алып, анан кайрадан кєчєнї 
бойлоп жєнєдї.
Бактын четинен єтїп бара жатканда беш-алты баланы кєрїп 

калды. Тигилер чєптїн арасына бир нерсени бекитип жатыптыр, 
баамдашында ал «бир нерсеси» тирїї жандай кєрїнєт, себеби ал 
жулкунуп, тигилердин колдоруна илинбей жатты. Балдар кыжыр-
ланып, сєгїнїп, тигини эч тынчыта албай койду. Берди ал жакты 
бир аз карап турду да, анан єз жолуна тїштї. Ошол маалда анын 
кулагы онтогон бирєєнїн їнїн чалып калды. Байкашынча, кыздын 
їнїнє окшойт. Берди тык токтоду.

– Жєнє, балакай, тезирээк кетип кал! – деп кыйкырды балдардын 
бирєє, бирок анын артынан эле жулкунуп бошогон кыздын їнї жете 
келди:

– Жардамга!
 Эми Берди эч кїмєн санаган жок: тигил кыздын їнї экен. Берди 

чєп-чаар, бадалдын арасын карай умтулду. Балдар беш-алтоо экенин 
кєргєн, алар андан чоўураак экенин да кєргєн, бирок баары бир 
токтогон жок. Экєє аны торой чуркады, киргилденген їнї менен 
аны сєгїп киришти.

– Жогол, жетим! Жогол деп атам сага! Ал сени чакырган жок...
Балдардын бирєє аны далыга чапкылады, ошол эле маалда дагы 

бирєєсїнїн муштуму Бердини кємєлєтє койду. Кулап бара жатып 
ал жанагы далыга чапкылаган бала безилдеп жибергенин укту:

– Урбай ле койбойсуўбу... Ал єзї деле кетет эле го...
Урган бала четке кача берди. Жаагы ооруп калган Берди ордунан 

туруп келди. Муштуму оор экен, акмактын!
– Болдубу эми? – болушкан бала анын чаўын кїїп кирди. – Айт-

тым го, болушпай ле гой... Бир жалап їчїн урушуп мине кыласыў? 
Ал єзї бизге шыйпаўдап жїргєн да, болбосо тїнкїсїн келет беле?..
Ошондо Бердинин ызасы кайнап чыкты: ал секирип барып урган 

балага жабышты, далысынан кармап, єзїн карай буруп алды да, 
анан келиштирип чапты эле, тигил жерге чалкасынан тїштї. Андан 
кийин чєптїн арасында кыздын кийимин тытмалап жаткан экєєнє 
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жетип барды. Кыз дагы катуу каршылык кєргєзїп жаткан экен, 
тигилердин колдоруна эч илинбей койду. Берди биринчи эле колуна 
тийген баланы жулкулдатып, аны артка карай ыргытты. Экинчисин 
урганда, тигил дел болуп эси ооп, кєпкє алапайын таппай турду.
Берки кыз кєйнєгїнїн этегин тїшїргєн бойдон чєптїн арасынан 

чуркап чыкты. Ал чыўырган бойдон бактын оозун карай жїгїрдї. 
Болушкан бала анын артынан чуркамак болуп, бирок шериктери-
нин оор абалда экенин кєргєндєн кийин аларга жардамга жєнєдї. 
Ошол маалда Берди балдардын бирєєнї жыгып алып, башка-кєзгє 
алы жетишинче чапкылап жаткан. Єтє кызып кетсе керек, ал жа-
нагы болушкан бала артынан келип, килейген келтек менен аны 
башка чапканын байкабай калды. Ошол замат Бердинин колдору 
бошой тїштї да, ысык бир суюктук кєздєрїнє карай чууруп агып 
келди. Анан  Берди эч нерсени кєрбєй калды, кєздєрї караўгылап, 
алдындагы шїмшїктї да кєрє албай ал узак жана катуу уйкуга ба-
тып кеткенсиди. Денеси бїт балкып, кандайдыр бир жылуулук аны 
каптады. Ал жылуулук ириде анын денесин басты, анан жанын бїт 
аралады, акырында барып мээге тепти. Берди эсин жоготуп, ушуга 
чейин канбаган уйкусун кандыргансып, бейпил менен жайбаракатка 
батты...  

 
* * *

Ал эми ошол эле маалда тээ алыскы бир їйдє ошондой эле тереў 
уйкуга батып дагы бир байкуш киши жатты. Ал кечээ эле аялынан 
биротоло айрылып, ошондуктан єзїн эў бечара адам сезип турду. Ал 
чыйрыкканынан улам бїжїрєйїп, таўкы шїїдїрїмдїн суугунан 
бїрїшїп, баягы ак кєўїл, боорукер адамдарга мїнєздїї арыз-муўун 
кандайча чыгараарын билбей, тїшїндє улам найїмїт кобурай берди:

– Мен жалгызмын... Мен эч кимге жакпайм...
Бир кезде Расим тїшїнєн чочуп кетти. Ал ордунан селт эте 

караўгыны сыйпалай баштады. Аны бирєє чакырып жаткансыды. 
Же тїшїндє беле? Кечээги ичкенинен кийин башы зыўкылдап 
ооруйт. Кєкїрєгїндєгї кусасынанбы, ар кандай жаман ойлор анын 
тынчын алып туруп алды. Ал азыр кайсыл жерде? Эмне болуп жа-
тат? Ким чакырды?
Бирєє эшикти катуу такылдатты, ошондо гана Расим єзїнїн 

їйїндє экенин эстеди. Ал Бердинин тєшєгїн карады, эч ким жок эке-
нин кєрїп, айласын таппай отуруп калды. Каалганын такылдаганы 
басылбай койду, Расим барып эшикти ачты. Бир жигит туруптур.

– Расим Бакиров сиз болосузбу? – деп сурады ал.
– Ооба, – Расим таўкы коногуна таўыркап тигилди.
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– Мен ооруканадан келдим, – деди бейтааныш. – Сиздин уулуўуз 
бар экен го?..

– Ооба, анан мине болду? – Расимдин деми кыстыга кетти, ал бир 
аз чакап барып, киргилденген їнїн чыгарды.

– Уулуўуз биздин ооруканада жатат...
Расимдин кєз алдына ар нерсе тартыла баштады. Ал эч нерсени 

укпай, ою аны ар жакка айдады. Расим дароо каалганын туткасына 
жабышты. Тигил жигит аны колдон алганда гана Расим эсине келди 
да, бир маалда кыйкырып жиберди:

– Кеттик! Бол, тезирээк кеттик!
Ошону менен ал эси оогондо чочуп кеткен жигитти колунан тарт-

кан бойдон кїрмєчєн эле эшикти карай жулкунду.
– Мине болуптур? – тили булдуруктап ал жолдон сурап келе 

жатты.
– Мен айткан жокмунбу, аны бир балдар токмоктоп кетиптир...
– Балдарбы? Токтоктоптурбу? – Расим дагы эле эсине толук келе 

албай, бирде шашып басып, бирде кайра токтой калып жатты.
Тигил жигит ага жете албай чуркап жїрїп отурду. Эмеле алсырап 

бїрїшїп жаткан Расим эми канаты єсїп чыккансып учуп жєнєдї.
Оорукананын оозунда кароолчу туруптур, бирок Расим эч нерсе 

менен иши жок каалганы тартып, короонун ичине кирип барды.
– Биякка... Ушуякка єтїўїз, – жигит алдыга єтє калып, ага эшик-

ти ачып берди. Шашып келе жаткан мээрман кыз жол бошото качты.
– Сиз Бакировсузбу? – деп бїжїўдєдї ал. – Биякка, уулуўуз би-

якта...
Берди нєємєттєгї дарыгердин бєлмєсїндє жалгыз сєрїдє жатып-

тыр. Дарыгер Расимди утурлай ордунан тура калды.
– Жакшы болбодубу! – ал анын колун кыса кармап, орундукка 

отургузду.
Расим дарыгерди дароо тааныды, ал анын сыныпташы Тургун-

баев.
– Мине болду? – катуу чуркап демигип калган Расим зорго їн 

катты.
– Башына катуу бирдеме менен урган, – деди Тургунбаев єўї-башы 

сумсайып, абалдын оор экенин билгизип. – Каны кєп кеткен. Биз 
барганда эси ооп жатыптыр.

– Каякта болуп отурат?
– Бакта. Бизге бу кыз чалды, – Тургунбаев бєлмєнїн бурчунда 

отурган кызды кєргєздї.
Расим жалт коюп, кызды дароо тааныды: бул Марья Сергеевна-

нын кызы экен.
– Саламатсызбы! – тигил акырын їн чыгарып учурашты да, ба-

шын ийкеп койду.
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– Валя... Валечка, бу кандайча болуп кетти? – Расим анын жанына 
отура калды.
Кыз эч нерсе дебестен буркурап ыйлап жиберди.
– Ыйлаба, Валя... Андан кєрє айтчы, – Расим аны чачынан сыла-

ды. – Айтчы мага, мине болду?
Валентина кєз жашын аарчып алып, диркиреген їнї менен бїт 

бардыгын айтып берди. Кээде гана ал аўгемесин токтотуп, єўгїрєп 
ыйлап калат. Укканы Расимдин чачын тик кылды, ал улам тура 
калып башын мыкчыйт да, анан єзїнчє кобуранып калат:

– Акмакмын! Мен акмакмын ушунун баарын кылган!
Андан кийин Расим Валентинаны колтуктаган бойдон тез жардам 

машинесине чейин узатып барды да, кызды їйїнє жеткирип коюусун 
суранды. Айдоочу дарыгерди тиктеп алды.

– Жеткирип кел, – деп башын ийкеди дарыгер.
– Эми мине кылыш керек? – машине короодон чыгып кеткенден 

кийин Расим сыныпташынан сурады.
– Бардыгы жакшы ле болот го дейм, – деп сооротту аны Тургун-

баев.
Алар кайрадан бєлмєгє кирди.
– Мен анын жанына отурсам болобу? – ушул окуядагы єз кїнєєсїн 

сезип турган Расим бир аз оўтойсуздана тїштї.
– Отура бер, – деди Тургунбаев. – Азыр аны ичкери киргизебиз, 

ошондо сен анын жанында жатсаў да боло берет.
Расим сыныпташына ыраазы боло тїштї, тигил аны отурууга 

чакырды. Ал єзї дагы Расимге жакын отурду.
– Коркпой ле гой, баары жайында болот, – Расимдин катуу ка-

батырланганын кєрїп, Тургунбаев аны улам соорото баштады. – 
Коркпо, андан кєрє мага муну айтчы... Єзїў жєнїндє айтып берчи. 
Ал-акыбалыў кандай?

– Єзїў кєрїп турбайсыўбы, – Расим тєшєктє жаткан Берди-
ни кєрсєтїп кїлїмсїрєдї. – Эптеп жашап атабыз... Иштеп атам, 
кїрєшїп атам...

– Кїрєшкєндєн жадай лексиўби? Мине менен кїрєшїп атасыў? 
– Тургунбаев жылмайды. – Мына, мисалы, биз адамдардын жаны 
їчїн кїрєшєбїз, сенчи?

– Мен деле... Мен алардын дили їчїн кїрєшєм.
– Сен мине, молдо болуп калгансыўбы?
– Жок, биз молдолор айткан дили мес, адам баласын ойлонткон, 

сїйдїргєн-кїйдїргєн, керек болсо, аны жашоого умтулдурган дили 
їчїн кїрєшєбїз. Кереги мине азыр бу болбогон талаштын? Андан 
кєрє айтчы, сен сыныпташтардан кимди жолуктуруп жїрєсїў?
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– Бардыгы менен эле жолугуп жїрєм, – деди Тургунбаев. – Биз 
бири-бирибизге конокко да барып жїрєбїз, сен эле жоксуў... Балдар 
бїт сага таарынычта. Алар сен жєнїндє кєп кеп кылат.

– Ушактайт дечи... Мине дешет?
– Бирєєнїн баласын багып алыптыр дейт. Аялы менен бала кїтє 

албаса го мейли дейт, бирок... Кыздарыбыздын бирлери сени бала кы-
лууга жарабайт деп да жиберди. Негизинен, балдар сенин їйлєнбєй 
жїргєнїўє, ушундай аялыўы алдырып жибергениўе нааразы. На-
мысы жок дешет.

– Їйлєнбєгєнїм го мейли дечи, бирок намыс тууралуу мен муну 
айтаар элем... Алар анча-мынча бутуна туруп алса ле кыйынбыз 
дейби? Анча-мынча кызматка илинсе ле, аларга кишилер кошомат 
кылып турса ле, алар єздєрїн мыктыбыз деп атса керек. Ал эми биз 
ошолордун балдарынын дили їчїн кїрєшїп атпайбызбы. Угушумда, 
биздин кыздардын кєбї эрлери менен ажырашып кетиптир го... Єтє 
намыскєйлїгї їчїнбї, йа? Кїйєєлєрї ичип келип, алар тытышып, 
ошондойбу? Мага ошондой дешкен. Анда минеге аларга тийдиўер 
дегим келет? Кимге тийип атканын билбей коюптурбу, йа? Билип 
эле тийген, бирок анда ошол кїйєєлєрї эр кєрїнгєн, эркек кєрїнгєн 
да. Арак ичсе, тамеки тартса, мушташса ле ошолор кыйын болчу да. 
Анан тийип алгандан кийин алардын эрдиги жалаў катындарын 
токмоктогонго, катындарынын намысын тепсеп-тебелегенге жарай 
тургандыгын кєрїп, бїгїн кайра ыйлактап коюшат. Ошонун бїт 
арты мине болду? Балдары атасыз чоўоюп жїрєт, єгєй аталарынан 
муш жеп жїрєт. Жакшы адам болуп калса го мейли, бирок кєпчїлїк 
учурда андай болбойт экен да, – Расим Берди тарапты кєрсєттї. – 
Мына, бу бала дал ошондой аталардын колунан чыккан... Мунун 
азаптарын билсеўер, кандай кыйналганын билсеўер, намыс жєнїндє 
кєп сїйлєбєйт болчуўар...

– Билем,билем, – Тургунбаев бала тарапты бир тиктеп алды.
– Каяктан билесиўер? 
– Мен бу бала сеники экенин кантип билди дейсиў? – деп суроосу-

на суроо менен жооп берди Тургунбаев. – Мунун паспорту жок да... 
Бирок жєєлїгєндє бу жалаў гана сенин атыўы айтып атты. Ошондо 
мен бу сенин багып алган балаў экенин тїшїндїм.

– Анан бу мени чакырдыбы? – Расим башын бекем мыкчыды да, 
боздоп ыйлап жиберди. – Наалаты! Мага наалаты! Ушунун баарын 
мен кылдым, мен акмакмын!.. Экинчи колума ичимдик кармасам, 
мага шал тийсин! Экинчи ичсем, адам болбой калайын!..

 Ошентип Расим кєпкє боздоп, єзїн каргап отурду. Каргайт да, 
кайра экинчи ичимдикти оозума албайм деп карганат. Ал эми сы-
ныпташы унчукпайт. Ал бир гана нерсени билет: эгер Расим айтса, 
ал айтканынан эч кайтпайт.   
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Òàãäûð
Áàé÷å÷åêòèí ã¿ë¿í òåðèï àëãàìûí, 
Áàêòûì èçäåï àéûëû¢à áàðãàìûí.
Áàë òèë ìåíåí òîñóï ÷ûêòû àëäûìàí,
Áàïûðà¢äàï ÷ûò êóðñàêòóó áàëäàðû¢.

Ûñûê ÷àéû¢, íàíû¢ êîéäó¢, êàéìàãû¢,
Ûçû-÷óóëàï îéíîï æàòòû áàëäàðû¢.
Êºçäºð¿¢º êàðàï òóðñàì óóðäàíà,
Êººäºí¿¢äº àðìàí æàòòû áàéêàäûì.

Òàãäûð êîøïîé áèçäè áºëä¿ àéëà æîê,
Òààðûíãàíäàí, ûéëàãàíäàí ïàéäà æîê.
Òàòààë òóðìóø æîëó ìåíåí àðáàøûï,
Òàëïûíà áåð æàøòûê æåðè¢ êàëãàí æîê.

Èøåíè÷ò¿¿ ñåí èøåíãåí «æîëáîðñó¢»,
È÷èï êåòòè àëà êà÷êàí æîëäîøó¢.
Èðå-øèðå ò¿íäº êåëèï àð ê¿í¿,
Áèëèï æ¿ðä¿ì óðóï ñåíè êîðäîøóí.

Æàøîî óøó æà¢ûëìàé äà, êàéãûðìàé,
Æàí êûéíàëûï êóñàëàíìàé ñàãûíìàé.
Æàëãûç æàøàï ñàáûð êûëûï êåëåáèç,
Æ¿ê êºòºðãºí êåðáåí÷èíèí íàðûíäàé.

ªì¿ð îøîë êåòìåíè¢äèí ñàáûíäàé,
ªéäº-òºìºí êºòºð¿ëìºé, ÷àáûëìàé.
ªì¿ð ºòºò, óëàì æûëûï æûë ºòºò,
ªéäºäºã¿ ê¿íä¿í à÷óó òàáûíäàé.

Àêíàçàð
ÑÓËÀÉÌÀÍÊÓËÎÂ

1984-жылы 7-январда 
Жалал-Абад областынын 
Аксы  районуна  караш -
туу Кош-Дєбє айылында  
тєрєлгєн. 

 Учурда Ош МУнун фи-
лология жана журналис-
тика  факультетинин  
5 -курсунун  студенти . 
Эмгек жолун Аксы райо-
нундагы Кош-Дєбє айыл 
єкмєтїндє иштєє менен 
баштаган. Учурда Жалал-
Абад областтык телерадио 
компаниясынын оператору 
болуп эмгектенип келет.  
Ырларына єзї обон жазат. 
Алар республикалык теле-
радиодон берилип турат.

Калемсынак
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 Êûðãûçäàð
Êàòàðëàðûí áóçáàé òóðàò æûëäûçäàð,
Êûçûë, ñàðû ò¿ðê¿í ò¿ñò¿¿ æûëäûç áàð.
Êûëûì áîþ æàøàï êåëãåí ä¿éíºäº,
Êûçûë æ¿çä¿¿ àê êàëïàê÷àí êûðãûçäàð.

Æåð òàëàøûï íå÷åí áîëäó êûðãûíäàð,
Æåêñåí áîëóï æîê áîëóøòó êûéûíäàð.
Æåëåê, òóóíó áèéèê êàðìàï ò¿ø¿ðáºé,
Æàøàï êåëäè àëà-òîîëóê êûðãûçäàð.

Àíäàí áåðè äàëàé ºòò¿ êûëûìäàð,
Àòòè¢ êàí÷à ä¿éíº ñàëäû êûéûíäàð.
Ýðêèíäèêòè ý¢ñåï äàéûì êåëèøêåí,
Ýìè ìèíòèï ýãåìåíä¿¿  êûðãûç  áàð.

Àäàë ýìãåê àáèéèð,
ûéìàí òàïòûðàò

Àçäûì äåáå àçãàí î¢îò, êºáºéºò,
Àçãûðûëáà, æàìàí èøêå ýë êºðºò.
Àíäàí êºðº áàòà àëûï èø áàøòà,
Àäàì äåãåí áàòà ìåíåí êºãºðºò.

Àäàë ýìãåê àáèéèð, ûéìàí òàïòûðàò,
¯é-á¿ëº¢ä¿ ýìãåê ìåíåí æàêøû áàê.
Êîø àéäàãûí, ¿ðºí ñýýï æàçûíäà,
¯øê¿ð¿íáºé àðàêåò êûë æàêøûëàï.

Ñóðàíáàãûí òåðåçå-ýøèê êàêêûëàï,
Ñóóñàï òóðñà¢ ñàáûð êûëãûí æàêøûðààê,
Ñóìñàéû¢êû áàøû¢äû èéèï êàéãûðáà,
Ñåíäåí äà áàð àëñûç àäàì, æàðäûðààê.

Ырлар
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Æàé êå÷è
Æåòåëåøèï áàññàê àéûë àðàëàï,
Æåêøåíêóëäóí èòè ¿ðºò àâàëàï.
Æå àé-áóéãà êºíáºé êîéäó êàòûã¿í,
Æåï èé÷¿äºé èòè ìûí÷à êàáàíààê.

Æàé ê¿í¿íäº êºê øèáåðäå òàëààëàï,
Æàéáàðàêàò áàññàê êàíà ûðàõàò.
Æàìàëû¢à ñóêòàíàìûí òèãèëèï,
Æààñà äàãû æàìãûð òûíáàé ñàáààëàï.

Àéûëäûêìûí
Àéûëäûêìûí àëà-òîîëóê ìåí äåãåí,
Àð÷à, êàéû¢, óëóó òîîëîð äåì áåðãåí.
Àáèéèð, ûéìàí àäàìäûêòû òóó òóòêàí,
Àéûëäûêìûí  ñûéìûêòàíàì àë ìåíåí.

Ê¿ë¿ê ÷ààï àëïóðóøêàí æåë ìåíåí,
Ê¿ì¿ø êàì÷û ñàëàì êàéðà äåìáå-äåì.
Ê¿çá¿, êûøïû  òîî áîîðóíäà êóø ñàëûï,
Ê¿í êºðºì¿í àéûëäàãû ýë ìåíåí.

Àéûëäûêìûí æàðìà, êûìûç, ýò æåãåí,
Àñêàëàðäàí ûøêûí òåðèï áåò êåëãåí.
¯í ñîçîìóí òóóðàï òîîíóí óëàðûí,
Àñêà è÷èí  æà¢ûðòàìûí ûð ìåíåí.

Æàøòûê
Ìåí äà êýýäå ò¿ðä¿¿ æîëäî áàñêàìûí,
Ìóøòàøêàíìûí, òàÿê æåãåì, óðãàìûí.
Ìóøòóì ìåíåí ìàñåëåíè ÷å÷åì – äåï,
Ìóðóí êåðèï, êºê¿ðºêò¿ êàêêàìûí.

Акназар  СУЛАЙМАНКУЛОВ
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Áèëåê ò¿ð¿ï ºç¿ìä¿ ºç¿ì òàïòàäûì,
Áèð ê¿í äàãû ìàøûãóóäàí êà÷ïàäûì.
Áèëèì ýìåñ áèëåê ê¿÷êº èøåíãåí,
Ê¿íäºð áîëäó, îî, àë êåçäå æàø ÷àãûì.

Àë óáàêòà æûéûðìàíûí êûðûíäà,
Àéãàé ñàëãàí àëäóó-ê¿÷ò¿¿ ÷àãûìäà.
Ê¿÷ ñûíàøûï äîñòîð ìåíåí òîîðóøêàì,
Àëîîëîíãîí êàíû ñóþê ìààëûìäà.

 Ïèêèð àéò÷û
Áààëàï êºðã¿í ûðëàðûìäû ñûíäàãûí.
Áàøòàí àÿê îêóï ÷ûãûï á¿ò áààðûí.
Áî¸ï-ñûíäàï àéòêûí àíàí ñûíû¢äû,
Áî¸ê ñûðû êóðãàé ýëåê ûðëàðûì.

Òèçìåêòåäèì ûðëàðûìäûí ñàïòàðûí,
Òèð¿¿ òóðóï àíàí êàíòèï æàçáàéûí.
Ò¿ìºí-ò¿éø¿ê îéäó àéòêûì êåë÷¿ ýëå,
Êóó òóðìóøòóí æåòèøïåãåí æàêòàðûí.

Êàëåì êàðìàï äàëàé ûðëàð æàçãàìûí,
Êàíäàé ûð äåï îêóï êºðä¿ì æàçãàíûì.
Êàðà¢ãû ò¿í, ò¿í áèð îîêóì áîëñî äà,
Ò¿í ê¿çºò¿ï  ûðëàð æàçäûì, òàëáàäûì.

Ырлар
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Æûëóó æàìãûð
Ñåáåëåï æûëóó æàìãûð òûíáàé æààäû,
Ñåçèìãå àðóóëóêòó  òàðòóóëàäû.  
Ñààìàéû¢ ñàëààëàíûï, ìîþí ûëäûé 
Øîðãîëîï æàìãûð ñóóñó òàì÷ûëàäû.  

Êºçäºð¿¢ ìºëò¿ð êàðà æîîäóðàãàí,
Êººäºíäº æ¿ðºã¿ìä¿ æûëóóëàãàí.
Àê æààíãà àðàëàøêàí àðóó ñåçèì,
Êºç¿ìº êºçäºð¿¢äºí  ó÷óï æààãàí.

Æàáûøûï ñóó êºéíºã¿¢ äåíå¢ ìåíåí,
Æàðàøûï òóðïàòû¢à  êàëäû áåëåì.  
×à÷ûðàéò  íóð æ¿ç¿¢äºí ñóëóóëóãó¢,
Òàáèãàò æàìãûð ìåíåí ñàãà áåðãåí.

Àíñàéûí ñóëóóëóãó¢ áàðàò àðòûï, 
Àéëàíà êîøòîãîíñóéò àæàðëàíûï. 
Æûëà¢à÷ áàëòûðû¢à ÷à÷ûðàãàí,
Êºë÷¿êòº ñóó äà æàòòû àäàëäàíûï. 

Àíäà áèç æààíäàí êà÷ûï æàøûíáàäûê,
Æàìãûðäû  òºëãº  òóòóï øàøûëáàäûê.
Àñìàíäàí æààãàí àð áèð òàì÷û ìåíåí,
Àëãàíñûï çîð áàêûòòû áàðà æàòòûê.  

Æûëóó æàìãûð æààãàí ñàéûí àçûð äà,
Òºëãº òóòóï ñûéûíàìûí àñìàíãà.
Êàðà êºç¿¢ àÿð òèêòåï òóðãàíñûéò,
Òàì÷ûëàòûï æàøûí êîøóï  àê æààíãà.

16.02.2011

Êàëûñáåê
ÆÓÌÀÊÀÍÎÂ

1960-жылы Ысык-Кєл 
облусунун Тоў районунун 
Тогуз -Булак  айылында 
туул  ган .  Кыргыз  айыл 
чарба институтунун ве-
теринария факультетин 
бїтїргєн.
Учурда Кыргыз Респу-

бликасынын айыл чарба ми-
нистрлигинин алдындагы 
Айыл чарба долбоорлорун 
ишке ашыруу бєлїмїндє  
эксперт. 

 Ветеринария илиминин  
кандидаты.  

«Жылуу жамгыр» ыр 
жыйнагынын автору.

Калем-сынак
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Êîé÷ó æàíà  êîêòó
Òîî àðàñû, ÷î¢  êîêòóíóí îîç æàãû,
Æàëãûç êûøòîî, áàøêà æóðò æîê áèð äàãû.
Ìàë êûøòàòûï ºç òóðìóøóí ºòêºð¿ï,
Ò¿ò¿í áóëàéò æà¢û ¿éëºíãºí áèð ìàë÷û.

ªç òèðëèãè ºòñº áîëäó êººí¿ òîê,
Òûøêû ä¿éíº ºðòòºíñº äà  èøè æîê. 
Ìàë÷û êîðóéò ìàëûí æàíà àÿëûí,
Áîé òóðïàòû ý÷ æåðèíäå êåìòèê æîê.
  
Êûøêû ñóóêêà òîòóêòóðóï íóð  æ¿ç¿í, 
Êûéãà÷ êàðàï  íàçèê ñ¿ç¿ï  êèðïèãèí.
Ñóëóó êåëèí êóò ÷à÷êàíñûéò êûøòîîãî,
Æàðàëãàíäàé êîé÷ó æàíà êîêòó ¿÷¿í.

Ñåí áàðû¢äàí êîêòó è÷è áîëîò øàò,
Êîéëîð æàïûðò êîëäîãîíäîé ìààðàøàò.
Ýøåê äàãû  ñóóíó àðòêàí áåëèíå,
Ñåíè  ìåíåí êº¢¿ëäºí¿ï  áåë àøàò. 

Ê¿¿ã¿ì  êèðèï, êûøòîî è÷è  êàðà¢ãû,
Ê¿¢ã¿ðºí¿ï ñ¿ðä¿¿ òàðòàò ûðà¢û.
Æàëïàê òàìäà óóðäàíà  êàðàéìûí,
Ñåíè æàíà ñåí æàíäûðãàí ÷ûðàêòû.

Êîøòîøóï êåòèï æàòûï îéãî áàòàì,
Êîé÷ó ìåíåí êîêòóãà ñàíàà òàðòàì.
Øààð êºð¿ï êåòïåñå ýêåí ÷óíàê êåëèí, 
Êîøóëóï ê¿éººñ¿íº êîðóï áàðàì.

Àðòòû êàðàéì êûðäû àøêàí÷à  êûë÷àêòàï, 
Æàëïàê òàìäûí òåðåçåñè íóð ÷à÷àò. 
Ò¿íê¿  øààðäàé áóë êîêòóãà êºðê  áåðãåí,
Ñåíñè¢ æàíà ñåí æàíäûðãàí øàì ÷ûðàê. 

Ырлар
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     Ñî¢óíäà:
Êîþ¢ ìåíåí êîé áîëóï êåòñåì ìåéëè,
Êîé÷ó¢ áîëóï æàíû¢äà æ¿ðã¿ì êåëäè.
Êîðóï àëûï ºç¿¢ä¿ ñûðò ä¿éíºäºí,
Êîêòó è÷èíäå òûí÷ ºì¿ð ñ¿ðã¿ì êåëäè.

Êûø ÷èëäåäå
«Тону жокко салам айт,

 єтїгї жокко єзїм барам». 

Êûø ÷èëäåñè, àéëàíà á¿ò ìóíàðûê,
Òûøòû  òèêòåéì òåðåçåìäåí ìó¢àéûï.
È÷èðêåíèï ¿éäºí ÷ûêïàé  îëòóðàì,
ªç¿ì ìåíåí îéëîðóì äà  êàìàëûï.

Ê¿í íóðëàðû ºò¿ï-ºòïºé áóëóòòàí,
Àëñûç ãàíà æàðûê áåðèï òóðãàíñûéò.
Óáàêûò äà è÷èðêåíèï ¿ø¿êòºí,
Êº¢¿ë¿ æîê àðà¢ ýëå æûëãàíñûéò.

Ñóóê ûçãààðû êààðûï æàíäóó, æàíñûçäû,
Òîíó æîêêî ñàëàì àéòàò: «Áàðñûçáû?»
ªç¿ áàðñà ºò¿ã¿ æîê êàíòòè ýêåí,
Êûø ÷èëäåñè àÿáàéò ãî àëñûçäû. 

Æàçäà òèêêåí êàéû¢äàðûì, ã¿ëäºð¿ì,
Ê¿òêºí º¢ä¿¿ æàçäûí æûëóó ê¿íäºð¿í.
ªëáºãºíãº æàç êåëýýðèí ñåçäèðèï,
Ò¿ð áåðãåíñèéò, ¿çáºé æàøîî ê¿äºð¿í.
 
Áàê-äàðàêòàí òóþì àëûï îðóíäóó,
Äàðîî êèéäèì ºò¿ã¿ìä¿,  òîíóìäó...  
Îçóíãàíñûï ñàëàì àéòòûì ûçãààðãà, 
Êóòêàðãàíñûï  êàìîîäîãó îþìäó.

Калысбек  ЖУМАКАНОВ
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Їìїò 
Æàøîî – áóë ýìíå äåéñè¢?
– ªì¿ð¿¢ä¿  ºòêºð¿¿,
Ê¿äºð ¿çáºé ê¿íäºðäºí, ê¿ò¿¿ ìåíåí á¿òêºð¿¿.
Ê¿ò¿¿ – áóë ýìíå äåéñè¢? 
– ¯ì¿ò¿¢ æåòåëåãåí, 
Á¿ã¿í äåãåí, á¿ã¿í á¿òñº, ìûíà ýìè ýðòå¢ äåãåí.
¯ì¿ò ºç¿ ýìíå äåéñè¢?
– ªç¿¢ ìåíåí áèð æàðàëãàí, 
æàøîîíóí ºç¿í êóðãàí, 
æûëäûçû¢ ê¿é¿ï òóðãàí, 
áèðäå º÷¿ï, áèðäå æàíãàí.

Æàëãûçäûê
Æàø  êåçèìäå ñåí æºí¿íäº îéëîíóï,  
Ñåíèí áàðû¢  êºï ýòèáàð àëáàïìûí.
Ñåáåï áîëóï ñåçèìäåðèì æåòåëåï,
Ñåíè ìåíåí êåçäåø¿¿ãº áàðáàïìûí.  

Êèéèí÷åðýýê ¿é¿ð áîëóï æàíûìà, 
Êèðäè-÷ûêòû æîëäîø áîëóï æ¿ðºñ¿¢,
Óëàì ÷óáàï è÷èìäåãè ñûðûìäû,
Ûêòàé êàëûï êóëàãû¢äû ò¿ðºñ¿¢.

Àêìàëàéñû¢, àëäû-àðòûìàí  êàðàéñû¢,             
Àáàëûìäû àñòûðòàäàí áààëàéñû¢.
Àêûðûíäàí àéäàï êåëèï àëûñòàí,
À¢-ñåçèìèì  òó¢ãóþêêà  êàìàéñû¢.

Ñåí êåëãåíäå  ñåçèìäåðèì   ÷óëãàëàéì,
Òîëêóíó¢à æûøòûãûìäû òóóðàëàéì.
Òîî àðàëàï êàëêûï êåòêåí áóëóòêà,
Îéëîðóìäó  ÷îãóëòóóãà   áóëãàëàéì.

Òó¢ãóþêòàí æîë èçäåøèï ÷ûãóóãà 
Îéëîðóì äà áèð êàòàðãà  òèçèëåò.

Ырлар
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Ò¿ðòê¿ëºø¿ï ò¿ïê¿ð¿íºí ñåçèìäèí, 
Ò¿ãºéëºø¿ï  á¿òêºí îéäó áèëäèðåò.

Àð àäàìäûí æàëãûçäûãû ºç¿í÷º,
ªç àëäûí÷à æàøàéò òóðà ºç¿íäº.
Ñåíè ìóðóí æåðèï êåëñåì ÷î÷óëàï,
Ýìè ìèíòèï æàêûí áîëäó¢ ºç¿ìº.

Áóë ä¿éíºäº áààðû æàëãàí áîëñî äà, 
Æàëãûçäûêòûí áàð ýêåíè êºð¿íº.
Áààðûí òàøòàï êåòñå¢ äàãû êîø àéòûï,
ªç¿¢ ìåíåí êîøî áàðàò êºð¿¢º. 

Ñåíè  òóþï,  ñåíè  ìåíåí áàñàìûí,
Ñåçèìäåãè ñûðëàðûìäû à÷àìûí.
Ñåíè ìåíåí îéëîðóìäó  èðýýòòåï,
Ñûðëàðûìäû ûðãà àéëàíòûï æàçàìûí.

Ìºëòїð òàì÷û 
Æàçäûí æûëóó ê¿íäºð¿í¿í áèðèíäå, 
Æàëïû ýë ò¿øêºí ìàðøðóòêà è÷èíäå. 
Æàøûë êºéíºê æàðàøûêòóó êèéèíèï, 
Æàêûí òóðäó¢, äåì ÷ûãàðûï èéíèìå.
 
Æàéûï êîéãîí òóëà¢ ÷à÷û¢ êóëïóíóï, 
Æàëîîðóãàí êàðà êºç¿¢ òóïòóíóê. 
Æàìàëû¢à îãî áåòåð êºðê áåðåò, 
Æûëìàéãàíû¢ óóðòó¢äàí ÷óáóðóï. 

Æààíäàí êèéèí ìºëò¿ð òàì÷û èëèíãåí, 
Æàëáûðàêòàé æàøûë êºéíºê ñåí êèéãåí. 
Æàí ñåðãèòêåí àðóóëóêòó òàðòóóëàï, 
Æàðàòûëûø êåëáåòè¢å êèðãèçãåí. 

Òàì÷û ñóóäàé æàðêûðàéñû¢ ìºëò¿ëäºï, 
Òààìï êåò÷¿äºé òà¢äàéûìà êºëê¿ëäºï. 

Калысбек  ЖУМАКАНОВ
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Òàìòûê êîéáîé á¿ò æåðè¢äè à¢òàðûï, 
Òàëáàé êåëåì êºç¿ì ìåíåí ºïê¿ëºï. 

Ñóãóí àðòûï ìàãà îêøîãîí íåìåëåð, 
Ñóêòàíûøûï êàðàãàíäûð ý÷åíäåð. 
Ñóëóóëàðäûí òàãäûðû ñóç áîëáîñóí, 
Ñóëóóëóêòó áààëàéëû÷û æèãèòòåð. 

Êå÷èð ìåíè, êàðàï êîéñîì æàø ñóëóó, 
Êèìäå áîëáîéò ñóëóóëóêêà óìòóëóó. 
Áèð æèãèòòèí ÷î¢ áàêòûñûí à÷ààðñû¢, 
Ìàãà áîëáîñ ñàãà êàðàé êîë ñóíóó. 

Àäàì äèëèí òàçàëàãàí àðóóëóê, 
Ààëàì ñûðûí à÷ûï áåðãåí óëóóëóê. 
Ñóêòàíãûëà! Òàìøàíãûëà! Òàì÷ûãà, 
Áóë ä¿éíºí¿ ñàêòàï òóðñóí ñóëóóëóê!

Ырлар
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Проза

КАРЫ АЯЛ МЕНЕН  ЖАШ АЯЛ
 

(À¢ãåìå)

Алар маўдай-тескей чай ичип олтурушту.
Ооба, бири улгайган, экинчиси жаш. Булардын курагы да, тагдыр 

жолдору да, турмуштан алган энчилери да бири-бирине окшобойт. 
Бир дасторкондо олтургандары менен ой-санаалары эки башка. 
Жаш аял эртерээк ичип бїтїп, дасторконду жыйнаштыра коюп, 

караўгы кирип кете электе їйгє жетсем болот эле деп ичинде тынчы  
кетип олтурду.  Кїйєєсї да жумушунан келип калгандыр.  Балдары 
мектептен эмгиче келишти.  Кичїїсї ыйлап калбады бекен? Кїйєєсї 
аны кєтєрїп алып сыртта жол карап жїрєт го...
А тиги улгайган аял эч кайда шашпайт.  Єз їйї. Їй кызматчы-

сы  Наркїл менен шашпай чай ичип, алаксып убакытты єткєргїсї 
келет. Ага убакытты єткєрїї кыйын да. Айрыкча кечиндеги саат 
їстїўдєн басып тургансып жылбайт. Азыр Наркїл кетип калса эле 
тунжураган їйдє жалгыз калат. Аялдын аты – Рабия. Жашы алты-
мыштан эбак єткєн. Чачы куудай ак, толугунан келген, їнї жоон, 
мїнєзї эркек сыяктанган бул аялга убагында Рабия Нуртаевна де-
шип жапырт кошомат кылып турушчу. Анда совет доору кїчїндє.  
Ал ошол учурда Республикалык  керек-жарак  союзунун председа-
тели болуп кєп жылдар иштеген эле.  Жаш эле, анда ичкерээк да, су-
луураак да болчу.  Потребсоюздун ак волгасында чалкалап, ийилип 
салам айткандардын кээсин укса, кээ бирлерин карабай деле кой-
чу. Ал учурда андан єткєн кадырлуу адам бар беле? Анын алдына 
ким гана иши тїшїп келбеген? Ал кєбїнчє єзїнє пайдасы тие тур-

Ýëìèðà 
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ган керектїї адамдар менен мамиле тїзчї. Ошого жараша мамиле-
лердин кайтарымы болуп турчу. Мына бул хан сарайдай заўгыраган 
эки кабат їй ошол жылдарда салынган. Ал убакта мындай їйлєр 
бирин-экин гана чоўдордо болбосо, кайдан?  Їй эмеректеринин баа-
ры чет элдики болор эле. Жалгыз башына мынча чоў їйдї эмне кы-
лат дешип элдин кєбї сєз кылышкан.
Рабия Нуртаевна кызматтан, сый-урматтан, материалдык бай-

лыктан  эч бир єксї болгон жок.  Бирок  жеке турмушундагы чоў ке-
немтеси  –  їй-бїлє кїтпєдї. Балалуу болбоду.  Ооба, ал жаш кїнїнєн 
эле активист эле.  Институтту бїткєндєн кийин комсомолдук иштер-
де жїрїп, анан партиянын катарына єтїп, жаш коммунист катары 
кызматтын тепкичтеринде кєтєрїлдї. Акыры кызмат орундар ага 
кумар болуп калды. 
Учурунда ага сєз салган жигиттер деле болгон. Кийинчерээк  от-

уздан єткєн чагында деле колун сурагандар болду. Бирок єзї ына-
ган эмес. Кїйєєгє чыкса, бала тєрєсє кызматы эмне болот?  Ал иш-
тей турган орунду башкалар ээлеп кетпейби?!
Ошентип жїрїп жылдар бат эле єттї. Кыркка келди. Анан элїїдєн 

да єттї. Аўгыча советтик доор кулады. Башаламан турмуш келди. 
Кимди ким кєрдї болду. Кызматыў да, келечек ойлоруў да жаўы 
турмуштун агымына жутулуп кетти. Керек-жарак союзу эми эч ким-
ге керек болбой калды. Ошол жылдар Рабия Нуртаевна їчїн абдан 
оор учур болду. Їйгє олтуруп калды. Анысы аз келгенсип тепкичтен 
буту тайып жыгылып, жамбашын сындырып алды. Жарым жылча 
тєшєктє жатты.  Кийин да жєнїгє албай, акыры таяк менен басып 
калды. 
Ойлоп кєрсє кесиптештерге,  курбу-курдаштарга, ал тургай бир 

туугандарына да ынак боло албаптыр. Баарына эле кызматкер ка-
тары ат їстїнєн мамиле жасаса керек. Ушундайда ал-жайын сурар 
жакын адамдары деле жок экен кєрсє. Баягы кошоматчылары 
дайын-оту жок кетишти. Кєрсє, кээ бир адамдар кызматы менен 
гана учурунда барктуу сымал кєрїнєт тура.
Рабия Нуртаевна  ошондо гана єзїнїн жеке турмушу жєнїндє 

ойлоно баштады. Эми ушинтип кызматтын урматын кєргєн кїндєр 
бїтїп, чогулткан дїнїйє-мїлкїн тиктеп ээн їйдє олтуруп калабы? 
Кантип эле?  Жок, ал єзїн колго алып, сырттагы жаўы турмушту 
байкаштырып, чогулткан акчасын тобокел деп бизнеске салды.  Биз-
нес дегендей жанын їрєп деле чуркап иштебейт. Болгону шаардын 
чок ортосундагы  їч-тєрт имаратты менчикке чыгартып алды да, 
ичи-тышын кынтыксыз ремонт жасатып туруп, ишкерлерге кайра 
ижарага берди.  Ошол жылдардан ушул кїнгє чейин ижара акы ме-
нен ханга салам бербей жашап келатпайбы. Бирок акчасы курусун. 
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Жалгыздыгы жанын жеп, тїркїн ой-санаалар биротоло карытып 
бїтє турган болду. Башы салмактанып, бели ооруганынан  єгїнї 
доктур чакыртса, кан басымын ченеп дары берди да,  «эркек менен 
жашабагандыкы, тєрєбєгєндїкї» деп кетип калды. Эми кайдагы 
эркек?  Кїйєєгє чыкпаганы менен эркектерди деле байкап кєрбєдї 
беле учурунда. Чындап сїйїшпєгєндєн кийин  калп мамилелер 
кєпкє барбайт экен. Анын їстїнє Рабия Нуртаевнада чыныгы аял-
дарда болчу  эркекке жагарлык ийкемдїїлїк, наздуулук деген жок. 
Єзїнїн табияты ушулбу же баягы кызматынан улам ушундай болуп 
калганбы. Ким билет?  Бирок адам кургурдун жаратылышы кыйын 
да. Жан-турпаттын эўсєєсї деген балакетти акылга салып гана баш-
карбаса  адамдын єзїнє баш бербей турган бир жапайы сезим экен 
да. Аны ємїр бою билип келатпайбы.  Ушул кїндєрдї алиги келип 
жїргєн массажчы жигит болбосо кантер эле?!

* * * 

Кїн ара їй кызматына келген Наркїл єз ишин так билет. Єз їйїн 
кандай таза, тыкан кїтсє эжекесинин їйї да так ошондой. Ар бир 
буюм єз ордунда. Шейшептерден тартып, майлыктарга чейин кар-
дай таптаза. Анткени Наркїл ар бир ишти чын кєўїлїнєн майын 
чыгара жасайт. Адамдарга мамилеси да ошондой чын дилден. Ошон 
їчїн эжекеси ага ишенет. Болбосо илгери кєўїлїнє толбогон кыз-
келиндердин далайын айдап жиберчї.
Наркїл автобустан тїшїп, дїкєнгє кирди да, керектїї кант-чайын  

алып їйїнє шашып жєнєдї. Бїгїн  да кеч болуп кетти.  Анын їч 
баласы бар. Кїйєєсї курулушта жалданып иштейт. Єзї тигинтип 
бир жылдан бери Рабия Нуртаевнанын їй кызматын кылат. Кїн ара 
барып кир-когун жууп, їйлєрїн жыйнап-тернеп, тамагын жасап 
берет. Алган акысына жарып деле кетпейт. Кїнїмдїк тириликке 
эптештирип жашашат. Анын їстїнє бир бєлмє батирде турушат. 
Андан кенени кымбат. Айтор, алар їч баласы менен шаардын четинде 
батирден батирге кєчїп-конуп жашап келишет. Їч балаўар бар экен 
деп кожоюндар оўой менен кабыл ала коюшпайт. Ошон їчїн алар 
кайда болсо да кысылып жашашат. Балдарын короого чыгарбай, 
эркин ойнотпой тыйып турушат. Бирєєнїн їйї деген ошо да. Їйдїн 
жайын ойлогондо кїйєєсї тїн уйкусунан безет. Канткенде їйлїї 
болушат?  Же бактырып койгон малы же бизнеси жок, же жардам 
берер бакубат бир туугандары жок.  Келинчеги экєєнїн тапкандары 
кїнїмдїккє гана єп-чап жетет. Минтип жашай беришсе ємїр бою 
їйї жок єтїшєбї? Эртеў эле балдары чоўоёт да. Анда кантишет. 
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Айтор, азырынча ишене турган эч ким, эч нерсе жок. Убакыт болсо 
єтїп жатат. Экєєнїн теў жашы отузга жакындап калды. 
Наркїл єзї жамап-жаскап жоктон барды жасаган эпчил келин. 

Кєп балалуу їйдє чоўойгон да. Єзгєчє тамак-ашка чебер, баарын 
єз колу менен жасайт, сарамжал. Ошон їчїн ал Рабия Нуртаевнага 
жагып, кызматын кылып жїрбєйбї.
Чынын айтканда, Рабия Нуртаевна ємїрїндє камыр жууруп, кесме 

кескен аял эмес. Ємїрїндє таттуу токоч  же боорсок бышырып кєргєн 
эмес. Кызматта жїргєн жылдарында жалаў сый дасторкондордун 
їстїндє болду. Єзїнє керек болгондо кол алдындагы кошоматчы 
кыз-келиндери жасап келип беришчї. Їйїндєгї жыйылган жууркан-
тєшєктєрїнїн баарын ошолор єздєрї эле жасап  тартуу кылышкан. 
Рабия Нуртаевнанын аял деген эле  аты болбосо эркектен айырмасы 
болбоду. Болбосо жалгыз башынын тирилигин ойноп эле жасабайбы.

 * * *

Наркїл їй иштерин бїтїрїп кечки тамакты даярдап коюп, эми 
їйїнє кете бергиси келип турду эле.

– Коё тур, чогуу олтуруп ичели, – деди эжекеси. Наркїл арыдан-
бери їстєлдїн їстїн даярдай койду.  Рабия эжекеси оор салмагын 
таягына салып, шашпай келип олтурду. 

–  Баса, тиги  шкафтын їстїн аччы, арак бар  эле...
Бир аз бєксєргєн бєтєлкєнї  таап чыкты Наркїл.
–  Тамактын  алдында кээде дарылыкка кичинеден  ичип койгон 

жакшы, канды суюлтат, – деди да эки стаканга куйдурду.
– Ичип жїр  анда-санда,  мунун зыяны жок, – деп эжекеси єкїм 

сїйлєдї. Наркїл жок дей албай стакандын жарымын алды. Мурда 
ичип кєнбєгєнгє ичи єрттєнїп эле кетти. 

–  Жамандан  жарым  кашык артат кылбай  ал баарын, – дагы буй-
ра сїйлєдї.  Ал дайыма ушинтип єктєм сїйлєйт.  Бул анын жетекчи 
кезинен калыптанган мїнєзї. Буйрук берип жїрїп кєнїп калган.
Єзї  стаканды толук  тартып жиберип, артынан тамак иче  баш-

тады. Тамакты да эркектерче чоў-чоў  ичет. Аны менен теў тайлаша 
ичпесе Наркїлдї жемелеп жиберет. Кыскасы,  анын айтканына 
Наркїл каршы чыга албайт.
Бир убакта стаканын жылдырып:
– Куй, – деди эжекеси. Наркїл кайрадан чєйчєктї толтурду. 

Тиги колуна алды да унчукпастан  тартып ийди. Бир аз їн катпай 
олтурган соў:

–  Їстїўєрдє  їйїўєр жок болгон соў эмне  їчїн їч баланы катар 
тєрєдїў?  – деди эжекеси.  – Же дагы  тєрєйсїўбї?

–  Жо-ок, эжеке.  Ушуларды эле эптеп чоўойтуп  алсак...
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–  Карачы єўїўдї  бопбоз болуп.Тыртайып арыксыў.  Кїйєєў деле 
жыргатпайт окшойт  сени, – деп Наркїлдї боор ооруган тїр менен 
карады да, негедир каткырып кїлїп койду. Наркїл унчуккан жок. 
Кызып калды окшойт деп ойлоду. Бирок кемсине тїштї. Эртеў эле 
кайра жумушун кылып, тыйынын ала турган болгон соў эмне деп 
каяша айтат. Анын їстїнє энесинен улуу аял. 
Аўгыча тамак ичилип бїттї. Эжекеси дагы буйра сїйлєдї:
–  Дасторконду  кайрадан жасап койчу. Тиги  шкафта таттуулар 

бар. Баса,  муздаткычтан эт алып казанга  асып кой, быша берсин. 
–  Азырбы? –  таў кала сурады Наркїл. 
–  Ооба, азыр. Бир аздан кийин массаж жасаган байкеў келет. 
–  Аа, жарайт  эжеке.
Наркїл этти казанга  асып коюп, дасторконду кайрадан иреттеди. 

Кеч кирип баратты. Аўгыча эшик шыўгырады. 
–  Барып аччы? – деди эжекеси.
Короого чыгып дарбазаны  ачып,  массаж жасаган кишини їйгє 

ээрчитип кирди. Алдынан утурлап чыккан эжекесинин  бир замат-
та їнї єзгєрїп, кєзї сїзїлїп, тиги кишини кичи пейилденип тосуп 
алды. Наркїлгє да сылыктанып:

–  Ырахмат Наку, эми сен бара гой, балдарыў  ыйлап калбасын, 
– деди. Эжекесинин  мындай сылык сїйлєгєнїн ал биринчи жолу 
укту. Бошогонуна кубанып, тигилерге кош айтып жолуна тїштї.
Массажчы кєптєн бери эле бул їйгє келип жїрєт. Кээде  Наркїл 

кетип жатканда эшиктин алдынан  беттешип калышат. 
Рабия Нуртаевна  аны  «Їйлєргє барып массаж жасайм» деген 

кулактандыруудан таап алган. Алаканында жагымдуу оту бар, кол-
дору карылуу жигит адегенде анын дєўгєчтєй болуп катып калган 
желкесин ушалап олтуруп жан киргизген. Анан акырындап анын 
ийилбеген жоон белин, кан жїгїрбєй уюган жамбашын, буттарын 
мыжып олтуруп, катып калган денени ийкемге келтире баштады. 
Мындай массаж Рабия Нуртаевнаны кєшїлтїп, тим эле жанын жыр-
гатты. Ар бир жолку кызматынын бир тыйынын кемитпей, кээде 
ашыгы менен тєлєп турду. Тамагын алдына тартып, бєтєлкєсїн буза 
коюп, жигиттин кєўїлїн алып жїрдї. Мындайда кайсы эркектин 
делебеси козголбосун.  Анын їстїнє єзї ичкиликти мєлтїрєтє куюп 
келе гой деп жатса...  Жашы кыйла улуу болсо да жарым жылаўач 
аял кєзїн сїзїп турса азгырылбай коёбу?! Акыры алар бир кїнї аял-
эркектин кумар ишине єтїп кетишти. Ошондон бери массажчы апта 
сайын ашыгып келет.  Жан-дилинен кызмат кєрсєтїп, эжесин да, 
єзїн да ыраазы кылат. Аялдын жаш ємїрїндє толбой калган кемтиги 
эми толуп,  эўсегени эми келип жаткандай кєўїлї чалкып ыраазы.

Элмира  АЖЫКАНОВА
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Массажчы менен болгон мамиледен бери  Рабия Нуртаевнанын 
оор тарткан денеси жеўилдеп, башы да салмактанбай, кєўїлї сергек 
болуп, Наркїлгє єз жакынындай мамиле жасап калды.  Ємїрї колу 
ишке тийбеген жаны  анча-мынча жумушту єзї да жасап жиберчї 
болду. 

–  Наркїл, ишиўди  коё туруп бери келчи? – деди бир кїнї дива-
нында жаткан жеринен. Дагы эмнени айтат деп заарканган келин 
колун аарчып, жанына басып келди. 

–  Отур, сїйлєшє  турган сєз бар, – деди эжекеси  олуттуу. Наркїл 
їн катпай сєздї  кїтїп калды. 

–  Жашаган батириўерге  канча тєлєйсїўєр?
–  Алты миў.
–  Анда мындай,  шаардын ортосунда менин эки  бєлмєлїї їйїм бар. 

Мурда бирєєлєр  жашачу. Азыр бош турат. Ошого  жашайсыўарбы?

Кары аял менен жаш аял
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ТОКОН КАЛЧЫЛДАК
                                  

(À¢ãåìå)

Кадимки эле кыргыз айылдарынын биринде Токон аттуу пенде 
жашайт. Айылдаштары негедир аны єзїнїн Токон деген атына «кал-
чылдак» деген сєздї кошуп алышкан. Ал кээ бирєєлєр айткандай 
«психопат» деле эмес. Кєпчїлїк арасында орундуу сїйлєп, єзїн жак-
шы алып жїрєт. Эгерим ичкилик ичип кєргєн эмес. Бирєєгє кыя-
наттык жасоо, ичи тардык кылуу деген нерселер оозунан  айлансын. 
Анын дагы бир єзгєчєлїгї – колуна тийген гезит-журналдарды 

окуганы окуган. Мейли, ден соолук їчїн кеўеш болобу, илимий 
макалабы, же болбосо єсїмдїктєрдїн куртун арылтуу жєнїндє таж-
рыйбаларбы, же бїйїр кызыткан саясатпы ылгабайт. 
Айрыкча кызыктуу макала окуп калса ошол окуя жєнїндє улам 

сєз козгоп, їй-бїлєсїнїн мазесин алмайы бар. Акыркы жылдарда 
дават окуган молдокелердин таасириби, сербейтип сакал єстїрїп, 
орду келсе-келбесе пайгамбардын хадистеринен масел айтып калат. 
Айрыкча: «Момун мусулман ачуусу келгенде оў колдун ачуусун сол 
кол менен басыш керек. Сабыр кылбаган пенде кудайдын алдында 
кїнєєкєр» – деп кєп айтат.
Бирок «Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба» дегендей єзї 

ачуусун кармана албай єкїнїп калган учурлары арбын.  
Дегинкиси ал єзї эч кимге тийиштик кылбайт, нервинин жука-

лыгын сезип, тынч жашоону каалайт. Єчєшкєндєй аны чыр-чатак 
єзї издеп таап алат. Бїгїн да ушундай эле болду. Ал кїндєгїдєй эле 
таў заардан туруп жуунуп-чайынып, мал-жанын жайгарып жаўы 
эле чайга отурган. Аўгыча сары кїчїк жоо тийгендей чарылдап 

Проза

Êàñèåò 
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їрїп калды. Сыртка чыкса їч-тєрт їй нары жашаган кошунасы-
нын шїдїўгїт кїрєў кунажыны жол жээкке мудаалап жыйып кой-
гон чєбїн тосмодон артылып жеп жатыптыр. Ачуусу келген Токон 
айрысын булгалап (колуна айрысы тийиптир) шїдїўгїттї їйїнє 
чейин айдап барып, кошунасынын короосуна кийирип, дарбазасын 
ныктап бекем жаап кайра кайтты. Анан кєўїлї жайланып, курса-
гы чала тоют болуп калган учурда сары кїчїк дагы чырылдап їрдї. 
Кєчєгє чыкса дале баягы кєрїнїш. Кийинки жолу жини шакардай 
кайнаган Токон чоў союл ала чуркап шилтегенде, таяк тосмого тий-
ип быркырап сынын кетти. Кїрєў кунажын їйїн карай мїлкїлдєп 
желди. Аўгыча уй ээсинин балдары їйдєн чыга калып уюн суудан 
єткєрє талаага айдап салышты. Токондун: «Эми келсе таарынбагы-
ла», – деп эскерткенине кєўїл деле бурушкан жок. 

  Мезгил кыш ортолоп калган кез. Сайдан аркы ээн аўызда уйдун 
тишине илинер от калган эмес. Кар аралаш топо, анда-санда шырал-
жындын куурайынан башка оозуна илинбеген кїрєў кунажындын 
таўдайына татып калган Токондун даамдуу эспарцети єзїнє чакы-
рып, азгырып туруп алды. Кечмеликтен бери єтїп адатынча тосмодон 
артыла жыты буркураган чєптї бышылдап-кїшїлдєп аймап жатты. 

  Токон шїдїўгїттї кєргєн учурда чєбї бир топ аўырайып калган 
эле. Ал эми єзїн кармай албай калчылдап кетти. Оозунан ак ит ки-
рип, кара ит чыгып буркан-шаркан тїшїп жатты. 

– Ах, тозокулар! Адамды тоотпогон бетсиздерге энесин тааныта-
йын: – Сыпайы! – Їйдєн чыгып калган кемпирине кыйкырды: – Кана 
балдар?!  Модун! Дыды!  Кармагыла уйду, жак отту! Баягы шишти 
тапкыла. Мен буларды кєрїндє єкїртєм! – Токон чын эле жинине 
туттугуп калчылдап калды. – Тоотпойт имиш!  Пиночет жолдо ка-
лат... энесин Їч-Коргондон кєргєзєм.
Дал ушул учурда кєчєдєн колуна калай чєйчєк кармаган Сур-

макан єтїп бараткан.   Ал таў атпай чай катык їчїн кошуналарга 
сїт сурап барып, ар бир їйдє бир чай кайнам отуруп, аркы кєчєнїн 
жаўылыгын берки кєчєгє, берки жактыкын аркы жакка таратып, 
їйїнє тїшкї чайга араў жетип келчї эле. Сааттай болуп Токондун 
ызы-чуу тїшїп жиндеши ал єтїп бараткан учурга дал келип отур-
байбы. Сурмакандын кєктєн издегени жерден табылып, кулак тїрє 
калды. Токондун «Шишти тап, кєрїўдє єкїртєм» дегенин угуп, 
абайлай калды.
Кїйєсїнїн буркан-шаркан тїшкєнїнє Сыпайы байбиче кєп деле 

кебелген жок. Болгону їйдєгї кара уюнун арканын таап берди. Токон 
калчылдаган бойдон кунажынды неберелерине карматып, мїйїзїнєн 
короосундагы алма бакка байлап салды.

Токон калчылдак
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Муну кєргєн Сурмакан кїрєў кунажындын ээсине чуркады. Анын 
кєк жыгач дарбазасын такылдатып: 

– Ким бар, уюўарды Токон калчылдак сойгону жатат, жаныўар 
болсо ажыратып алгыла! – деп кыйкырды. Эртеден бери тоотпой 
отур ган уйдун ээси Сурмакандын  кыйкырыгынан улам тестиер эки 
баласын ээрчитип, Токондун їйїн карай бет алды.
Токон ушул учурда мешти кєзєгєн темир шишти дуулдап кїйїп 

жаткан отко салып кармап турду. Оттун табына кызарган шишти 
алып, бакты кєздєй жєнєдї. Алма бакта байланып турган кунажын 
шиш мурдуна жакындаганда башын чулгуп  мєєрєп жиберди.  Ачуу-
суна муунган Токон калчылдак аны таноого чала сайып калды. Уй 
туйлаган бойдон жибин їзїп чарбакты аралай качты.

– Эй, айбан, ал эмне кылганыў? Бир боо чєп їчїн малды ушундай 
кыйнайсыўбы? – уйдун ээси короого кирип келатып бакырды.

– Ики, тоотпойт имиш, чуркайт экенсиў го? Бирєєнїн эсебине 
жашаган кандай болот экен? Жайы менен дардайып жатабыз, ар 
кимден тиленип арак ичебиз, уюбузду «кыдырып жан бак» деп элдин 
чєбїнє айдап коёбуз.
Токондун ачуусу катуу келгенде калчылдагы кїчєп, єзїн башка-

ра албай делєєрїп кетчї эле. Ошонусу кармап калды. Анын сырын 
билген  уй ээси балдары менен лїкїлдєп качып бараткан уйду кууган 
бойдон жоголушту.
Анын жээликкени жаўы эле бастап калганда короосунун жанында 

тигилген бїлдїркєндїн далдасынан Токондор жакты кызыга акма-
лап турган кошунасынын аялы кєзїнє чалдыга калбаспы. 
Аны кєргєн Токондун жаалы келип, кыжыры кайнап чыкты.
– Аўдыгыла арамзалар! Ушактагыла, силердин кєктєн издегени-

ўер жерден табылбадыбы. Эх, Кєзкамандын тукумдары, жылан 
єлтїргєнгє таш алып бербейсиўер! Кыргыз качан оўолчу эле, ушун-
дайыўардан «Манасыўарды» Кытайга тарттырып отурасыўар, – ал 
кайсыл бир гезиттен окуганын айтып дєєрїп баштаганда маўдайкы 
кошуна анын чарбагын жээктей їйїнє баратыптыр.
Ал кошунасы менен да неберелеринин айынан кыргый кабак 

болуп, келишпей жїргєн убагы эле. Токон «Мамлекеттин, элдин 
мїлкїн уурдоо зор кїнєє» деген коммунисттик идеологияга сугарыл-
ган таза инсан болчу. Кошунасы убал-соопту билбеген алдым-жуттум 
жигит. Ал электр энергиясын уурдап жакканын Токон жактырчу 
эмес. 
Аны кєргєндє ансайын делєєрїгєнї кїчєп кетти.
– Не деген зор империя талкаланды. Жегичтер! Тоногучтар! То-

ногула дагы, свет эмне болуптур, карагайын кошо киргизип алгыла! 
Туш-туштан уурдап жатса, кичинекей єлкєбїздїн байлыгы кантип 

Касиет  БЕКНАЗАРОВА
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тїтєт? Жериўердин калганын саткыла! Эртеўки мекендин, балдар-
дын келечегин ойлойбу ушулар! 
Маўдайкы кошуна адегенде Токондун кимге, эмнеге кыйкырып 

жатканын тїшїнгєн жок. Анан « жегич, свет урдайт» деген сєздєрї 
єзїнє багытталып жатканын боолголоп, жини келе тїштї. Ал Токон-
дон жаш, албеттїї дардайган, «пулуў болсо кулуўмун» дегендерден 
эле.  Ак ниет, таза жашоого їндєгєн тыйтайган Токону эки бїктєп, 
эсебин таап койгусу келди. Бирок аны менен чуулдашып, соттошуп 
баркымды кетирбейин дедиби, колун шилтеп басып кетти.
Аўгыча: «Окуя кантип бїтєт» – деп кызыгып турган Сурмаканга 

кезек жеткенде ал артын карабай безип баратты. 
Токон калчылдап анын артынан уу тилин агытып калды: 
– Чурка, чурка! Сенин «Шуулдак газетаўа» материал табылды. 

Калай чєйчєгїўдї ала кет, айылдын башынан тїшсєў, аягынан 
чыгасыў! Ушактап Токону чаап алгыла! 
Ал тамагы айрылганча бакырды, ой-тоону сїйлєп бир топко барып 

басылды.
 Жели чыгып унчукпай кєпкє отурду анан: 
– Эх! Мен эч ким менен урушууну каалаган эмес элем, єздєрї... 

– деп єзїнчє актанып кейип алды. – Эми эртеў баарын кыдырып 
кечирим сурабасам болбойт.

Токон калчылдак

www.bizdin.kg



112

Орус классикасынан

À.Ñ.ÏÓØÊÈÍ

КАПИТАН КЫЗЫ
(Óëàíäûñû. Áàøû ºòêºí ñàíäà)

V ã ë à â à

Ñ¯É¯¯

Э, сулуу кыз, сулуу жан!
Кїйєєгє барба жашыўдан.
Атаў менен энеўдин,
Тууганыўдын тилин ал;
Акылдуу бол, эстїї бол,
Энчи алып, анан септїї бар.

Эл ыры

Тийгениў жакшы болсо унутарсыў,
Кем болсо мени далай эске аларсыў.

Эл ырынан

Кєзїмї ачкан менен, бир кыйлага дейре эс-учуму жыя алганым 
жок жана эмне болуп жатканымды да тїшїнбєдїм. Алдан тайып, 
чочуп їйдєгї кроватта жатыпмын. Колуна шам кармап, Савельич жа-
нымда турган экен. Кєкїрєгїм менен акырегим таўылган чїпїрєктї 
кимдир бирєє акырын чече баштады. Акырындап кєўїлїм сергип, 
эсиме келдим. Эрєєлгє чыкканым эсиме тїшїп, жарадар болгонуму 
тїшїндїм. Ошол арада каалга кычырап калды. «Кандай? Тїзїкпї? 
– деп кїбїрєгєн добуш угулганда, жїрєгїм єрєпкїй тїштї. Дагы эле 
бир калыпта, – деп  Савельич  їшкїрїп,  –  тилден калып, эссиз жат-
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канына мына беш сутка болду». – Мен бурулайын деп бурула алганым 
жок. «Мен кайдамын? Бу ким?» – дешке тилим зорго келди. Марья 
Ивановна кроватымын жанына келди да, мага эўкейип: «Эмне дей-
сиз? Алыўыз кандай?» – деп сурады. «Кудая шїгїр, – дедим їнїмї 
зорго чыгарып. – Бул сизсизби, Марья Ивановна? Айтыўызчы...» 
– деп сєзїмдї бїтїрє албай, унчукпай калдым. Савельич кудайлап 
жиберди. Кубанганы иреўинен кєрїнє тїштї. «Эсине келди! Тилге 
кирди! – деди Савельич. – Жараткан, ай, мунуўа шїгїр! Тегерене-
йин, Петр Андреич! Жаман коркутпадыўбы! Оўой дейсиўби? Беш 
суткадан бери!..» Марья Ивановна анын сєзїн бєлїп кетти. «Кєп 
сїйлєштїрбєгїн, Савельич. Али жакшы боло элек», – деп, Марья 
Ивановна эшикти акырын жаап, чыгып кетти. Кєўїлїм эргип, алып 
учту. Ошентип, мен коменданттын їйїндє жаттым. Марья Ивановна 
кирип-чыгып турду. Савельичтен бир нерсе сурамакчы болдум эле, 
абышка башын чайкап, кулагын колу менен баса койду. Ыза болго-
нуман кєзїмдї жумдум да, бир аздан кийин уктап кеттим.
Ойгонуп, Савельичти чакырсам, жанымда ал эмес, Марья Ива-

новна туруптур, мукамдуу їнї менен саламатташты. Ошол мину-
тада коргошундай эриткен сезимди айтып берїїгє сєз таба албайм. 
Колунан шап кармадым да, эт жїрєктї элжиреткен кєз жашымы 
агызып, єзїн кєздєй ыктай бердим. Маша колун тартып алган жок... 
аўгыча болбой, анын оймоктой оозу бетиме тийди да, татынакай 
ысык эрди менен єпкєнї бїткєн боюму куйкалап кетти. «Секетиў 
болоюн Марья Ивановна, – дедим ага, мага чыккын, мени таалайлуу 
кылууга макул болгун». Ал эсине келе тїштї. «Кудай їчїн, сабыр 
кылыўыз, – деди колун тартып алып. – Илдетиўиз али коркунучтуу: 
жаракатыўыз кайра кабылдап кетиши мїмкїн. Деги мен десеўиз 
– сактана кєрїўїз». – Ушул сєздї айтары менен Марья Ивановна 
чыгып кетти, мен кубанганыман бїткєн боюм балкып, кала бердим. 
Таалай мени кайра тирилтти. «Ал меники болот! Ал мени сїйєт!» – 
деген ой ємїрїмє дем берди.
Ошол убактан тартып, уламдан-улам оўоло бердим. Мени полктун 

чач тараччысы дарылады, себеби сепилде андан башка догдур жок 
эле; кудай жалгап, чач тарач да билгичсинген жок. Жаштык менен 
табигат тезирээк сакайышыма жардам кылды. Мени коменданттын 
бїткїл бїлєсї бакты. Марья Ивановна жаныман кеткен жок. Ал-
бетте, ыгы келген учурду текке кетирбей їзїлїп калган сєздї кай-
ра баштадым, Марья Ивановна мурункудан кунт коюбураак укту. 
Ал назданбай эле кєўїлї бар экенин мойнуна алып, таалайлуу бо-
лушума атам, энем кубанса кубанат, каршы чыкпайт деди. «Бирок 
єзїў жакшыраак ойлонуп кєргїн, – деп койду, – сенин ата-энеў кар-
шы болбос бекен?»
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Мен ойлонуп калдым. Апамдын мээримдїїлїгїнє шегим жок 
эле, бирок атамдын кулк-мїнєзїн, пикирин билгендигимен, менин 
сїйгєн-сїйбєгєнїм атам їчїн баары бир болорун, менин сїйгєнїмї 
ал жаш жигиттин кєп сандырактаганынын бири деп эсептерин сезе 
койдум. Муну Марья Ивановнага жашырбай айттым. Батаўызды 
бериўиз – деп бал тилге салып, атама кат жазмакчы да болдум. 
Жазган катымы Марья Ивановнага кєрсєттїм: ал катыўыз таасир 
кыла тургандай жакшы жазылыптыр деп да, каттын ийгиликтїї 
болоруна ынанып, ашык болгон ишенчээк жаштын мээримдїї жїрєк 
сезимине берилип да калды.
Швабрин менен айыгар замат эле жараштым. Иван Кузмич эрєєлгє 

чыкканым їчїн бир аз жекирип, мага мындай деди: «Эх, Петр Ан-
дреич! Сени камап коюшум керек эле, бирок ансыз да азабыўы 
тарттыў. Алексей Иванович нан магазинде ушу кїнгє камакта оту-
рат, шпагасын Василиса Егоровна бекитип койгон. Мейли, акылына 
келип, тобо келтирсин». – Жїрєгїмє араздык сезим сактаба ганым 
їчїн абдан кубандым. Швабринге уят боло баштадым, ак кєўїл ко-
мендант зайыбынын руксаты менен аны бошотуп жиберди. Швабрин 
мага келди, экєєбїздїн ортобузда болгон ишке абдан єкїндї, болгон 
окуя їчїн єзї кїнєєлїї экенин мойнуна алып, єткєн иш їчїн кек 
санашпайлы деди. Туулуп-єсїп кекчил болбогон жаным чатакташ-
каныбызды да, мени жарадар кылганын да кечирдим. Намыскєй 
жигит ашык болом деп каккы жегени їчїн жалаа жаап, ушак чы-
гарганын тїшїнїп, ак кєўїлїм кармады да, араздашкан бечаранын 
кїнєєсїн кечирип жибердим.
Кєп узабай сакайдым да, башка квартирага кєчтїм. Кїн мурунтан 

кайгырбоого тырышып, їмїт кылбаганым менен жиберген катыма 
качан жооп келер экен деп ынтызар болдум. Василиса Егоровна менен 
Иван Кузмичке ачылып айтканым жок, бирок жашырбай айтсам 
да, алар таў калбайт эле. Мен да, Марья Ивановна да – экєєбїз теў 
бири-бирибизге ашык болгонубузду алардан жашырганыбыз жок, 
себеби алардын макул болоруна кїн мурунтан кєзїбїз жеткен эле.
Бир кїнї кат кармап, Савельич кирип келди. Калчылдап барып, 

колунан катты жулуп алдым. Адресин атам єз колу менен жазган 
экен. Анткенине мен бушайман болдум, себеби катты мага дайыма 
апам жазчу эле да, атам каттын аягына бир нече сап сєз кошуп коё 
турган. Кєпкє чейин пакетти ачпай, каттын сыртындагы: «Балам 
Петр Андреевич Гринёвго, Оренбуг губерниясы, Белогорск сепили» 
деген салабаттуу жазууну бир нече ирет окуп чыктым. Кат жазганда 
атамын кєўїлї кандай болгонун колунан билїїгє тырыштым, акы-
рында катты ачтым да, тилегим тептегиз жылас болгонун адеп окуу 
менен эле билдим. Каттын мазмуну мындай эле:
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«Балам, Петр! Марья Ивановна Мироновна деген кызга їйлє-
нє йїн дейм, ошого макул болуп, батаўарды бергиле деп жазган 
ка тыўды биз ушул айдын он бешинде алдык, батамды да бербейм, 
атїгїл, сага эптеп жетип, ушул кылган тентектигиў їчїн офи-
церлик чиниўе карабастан, адебиўи колуўа берейин деп жатам; 
себеби шпаганы сага єзїўє окшогон ээнбаш жигиттер менен дуэлге 
чыксын деп эмес, Ата Мекенди коргосун деп берген. Сени жиниў 
кагылгандай, Белогорск сепилинен окчунураак, башка бир жерге 
жибергин – деп Андрей Корловичке токтоосуз кат жазам. Эрєєлгє 
чыгып жарадар болгонуўу уккандан кийин кїйїтїнє чыдабай апаў 
ооруп, тєшєктє жатат. Сенден эмне чыгар экен? Сени оўолуп кет-
кей эле деп, казнасы кеў кудайга жалбарам.

Атаў А.Г.»

Катты окуганымда мага ар тїрдїї сезим пайда болду. Атамдын 
кызганбай айткан мээримсиз сєздєрї мени жаман сындырды. Марья 
Ивановна жєнїндє атамдын жексурлап айтканы адилетсиздик жана 
татырдык эмес эле. Белогорск сепилинен башка жакка кєчїрєт экен 
го деген ой жаман чочутту, бирок баарынан кыйын кейиткени – апам-
дын ооруп калганы болду. Менин эрєєлгє чыкканым ата-энеме Саве-
льич аркылуу угулуу керек деп, ага абдан капа болдум. Кичинекей 
бєлмєдє аркы-терки басып жїрїп, Савельичтин алдына токтодум 
да, олурая карап: «Сенин кесепетиўен жарадар болуп, бир ай єлїм 
оозунда жатканым аздык кылган экен го, эми энемди жутайын деген 
экенсиў да», – дедим. Савельич чагылган тийген немедей эсенгирей 
тїштї. «Кокуй, мырзам, бул эмне дегениў?» – деп ал эчкирип жибере 
жаздады. – Сенин жарадар болушуўа мен себеп болгон экенмин да! 
Алексей Иванычтын шпагасына кєкїрєгїмї тосо коюп, сени сактап 
калайын деп жїгїргєнїмє бир кудай єзї кїбє! Каргыш тийген кары-
лык каргаша болду. Апаўа мен кандай жамандык кылдым?» «Эмне 
кылдым дейсиўби? – дедим мен. – Менин їстїмєн сени ким сєз та-
шыгын деди? Же сени мага тыўчы кылып беришти беле?» «Менби? 
Мен сєз ташыпмынбы? – деди Савельич кєзїнїн жашын жылты-
ратып. – Кудая тообо! Сенин їстїўєн сєз ташыган-ташыбаганымы 
азыр билесиў, мына бул атаў жазган катты окуп кєргїн». Ошол эле 
жерден чєнтєгїнєн катты сууруп чыгып, тємєндєгїнї окуп берди.

«Уялсаў боло, картаў чочко, катуу тапшырганыма карабастан, 
Петр Андреевич балам жєнїндє эчтеке жазбайсыў, анын тентекти-
ги жєнїндє жат кишилерден кат алдым. Єз кызматыўды ушинтип 
аткарып, тєрєўдїн тилин ушинтип алат экенсиў да? Сени картаў 
чочко, калп айтып, жаш баланы колдогонуў їчїн, доўуз кайтартам. 
Ушул катты аларыў менен баламдын ден соолугу кандай, айыкты-
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бы, жокпу, кай жеринен жарадар болду, баарын айтып токтоосуз 
кат жазгын».
Савельичтин айыптуу эместиги ачык болду, жок жерден шек уруп, 

аны бекер эле жекирген экенмин. Андан кечирим сурадым, бирок 
абышканын кєўїлї кубанган жок. «Ушуну кєрмєк экенмин, – деди 
ал кайталап, – тєрєлєрїмєн кєрєр жакшылыгым ушул экен! Картаў 
чочко да болдум, доўуз да кайтардым, сен да менин кесепетимен жа-
радар болупсуў? Жок, Петр Андреич чыракайым менин кесепетим 
тийген жок, балаанын баарын баштаган жанагы ант урган мусье 
болду: кара мїртєз капырдан ошонусу аман калып кала тургансып, 
жанагы темир шиш менен сайгылашканды, жер тепкилегенди сага 
ошол їйрєткєн! Мусьени жалдап, бекерге акча ысырап кылып эмне 
кереги бар эле!»
Менин жїргєн-турганымды атама жазам деп ким убара болду? Ге-

нералбы? Мен тууралуу генерал анчалык дале кам жебесе керек эле; 
эрєєлгє чыкканым жєнїндє Иван Кузмич сїйїнчїлєп эмне кылсын. 
Ким жеткиргенин таба албай, башым катты. Кадигим Швабринге 
келип токтоду. Менин їстїмєн чагым салуу ага пайдалуу эле, натый-
жада, мени сепилден башка жакка жиберишип, коменданттын їй-
бїлєсїнєн кол їзїшїм мїмкїн эле. Баарын айтканы Марья Ивановна-
га бардым. Ал мени крыльцодон тосуп алды. «Сизге эмне болду? – деди 
Марья Ивановна мени кєрє коюп. – Иреўиўиз жаман кубарыптыр го!» 
«Кол жууйт деген ушул!» – дедим да, атамын катын суна бердим. Ал 
да кубарып кетти. Окуп чыгып, калчылдаган колу менен катты кайра 
єзїмє берди да, каўырыгы тїтєп: «Таалай чиркин мага буюрган эмес 
экен... Ата-энеўиз мени бїлє кылып алгысы келбейт тура. Кудайдын 
жазганы да! Бизге эмне буюрганын жараткан єзї билет. Амал канча, 
Петр Андреич, жок дегенде, сиз таалайлуу болуўуз...» «Андай бол-
бойт! – деп, колунан кармай калып, чаўырып жибердим, – сен мени 
сїйєсїў, мен башымды сайдым. Жїр ата, энеўин аягына жыгылалы; 
сенин ата-энеў таш боор кєйрєўдєрдєн эмес, жупуну кишилер. Алар 
макул болуп, батасын берет, биз нике кыйдырабыз... Анан бара-бара 
менин атамы да кєндїрєбїз, кєзїм жетип турат, апам да бизди жак-
тайт, атам кечирер...» «Жок, Петр Андреич, – деди Маша, – ата-энеў 
ыраазы болуп, батасын бербесе, мен сага чыкпайм. Ата-энеўин бата-
сын албасаў, кєшєгєў кєгєрбєйт. Кудайдын салганын кєрїш керек. 
Буюрган бирєє жолугуп, сїйїп калсаў – Кудай ажатыўарды ачсын, 
Петр Андреич; мен экєєў їчїн...» – деп ыйлап жиберди да, жаныман 
чыгып кетти; бєлмєгє артынан удаа кирейин дедим да, бирок єзїмї 
токтото албай турганымы сезип, їйгє кайта келди.
Тереў ойго батып, ойлонуп турдум, аўгыча болбой Савельич кирип 

келип оюмду бузуп жиберди. «Мына мырзам, – деди мага жазылган 
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бир барак кагазды сунуп: – Єз тєрємїн їстїнєн сєз ташып жїргєн 
бекемин же жокпу, атаў экєєўїн ортоўо чагым салмак болгон бе-
кемин же жокпу – окуп кєргїн». Колунан кагазды алдым; ал Са-
вельичтин алган катына жазган жообу экен. Сєзмє-сєз мындай деп 
жазылыптыр:

«Урматтуу, изаттуу атабыз Андрей Петрович!
Тєрєўдїн буйругун аткарбаганыў уят эмеспи деп, мендей ку-

луўузга каарданып жазган катыўызды алдым. Мен картаў чоч-
ко эмесмин, сиздин ишенимдїї малайыўызмын, тєрємдїн сєзїн 
эки кылбайм, сизге ар дайым жан дилим менен кызмат кылып 
жїрїп, буурул чачтуу чал болдум. Петр Андреичтин жарадар бол-
гону жєнїндє жазбаганымдын себеби – Авдотья Васильевна байби-
че ансыз да коркконунан ооруп калган окшойт, а кишинин тези-
рээк сакайышын кудайдан тилеймин. Петр Андреич оў акыреги-
нен тємєнїрєєк кєкїрєк сєєгїнєн жарадар болгон, жаракатынын 
тереўдиги бир жарым вершок эле; суунун жээгинен тике эле комен-
данттыкына алып келип, ошол їйдє жатты, ушул жердик Сте-
пан Паромонов деген чач тарач дарылады, эми Петр Андреич, ку-
дая шїгїр, сопсоо, жакшылыктан башка жаза турган эч нерсе жок. 
Командирлери ага абдан ыраазы; Василиса Егоровна болсо єз бала-
сындай кєрєт. Кырсык жєнїндє болсо, єткєн ишке єкїнбє дейт эме-
спи, тєрт аяктуу тулпар деле мїдїрїлєт тура. Мени чочко кай-
тартам деп жазыпсыз, эмне кылсаўыз да эрк єзїўїздє. Эў акырын-
да кулдук уруп, Сиздин чын кулуўуз:

Архип Савельич».

Ак кєўїл абышканын жазганын окуп жатып, бир нече ирет 
кїлїмсїрєп алдым. Атама кат жазууга чамам келбеди, апамын 
кєўїлїн жубатуу їчїн Савельичтин каты жетишерликтей болуп 
кєрїндї.
Ошол кїндєн тартып, абалым єзгєрїп кетти. Марья Ивановна 

мени менен сїйлєшпєй турган болду десем да болот, мага кєрїнбєєгє 
тырышты. Коменданттын їйї мага суук кєрїнє баштады. Їйїмєн 
чыкпай, жалгыз отурууга бара-бара кєнїп да кеттим. Василиса 
Егоровна а дегенде бу кылганымы айтып кєрїп жїрдї эле, бирок 
кєктїгїмє кєзї жеткенден кийин тынчымы алган жок. Иван Кузмич 
менен кызмат убагында гана кєрїшчї болдум. Швабрин менен анда-
санда гана жолугушуп жїрдїм, єзїн єзї ичинен жектеп жїргєнїн 
байкагандан кийин, ого бетер аз жолугушуп кыртышым сїйбєєчї 
болду; анын ушул кылыгы мени мурункудан бетер шектендирди. 
Турмуш тажатып жиберди. Жалгызчылык менен бекерчиликтин 
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айынан кайгычыл, санаачыл болуп кеттим. Элге кошулбай, жал-
гыз жїргєндїгїмєн, сїйїї ого бетер кусадар кылып, кїндєн кїнгє 
оор боло баштады. Китеп, адабият окуудан кєўїлїм калды. Чєгїп 
кеттим. Жинди болбогой элем же бузукучулукка кирип кетпегей 
элем деп корктум. Менин ємїрїмє чоў таасир тийгизип, кїтпєгєн 
жерден чыккан окуя кайгылуу санаадан куткарып, кайраттандырып 
жиберди.

VI ãëàâà

ÏÓÃÀ×¨Â×ÓËÀÐ

Силер, жаштар кулак салып тыўшаўар,
Биз жобурап, сїйлєп берсек карылар.

Ыр

Єз кєзїм менен кєргєн таў каларлык окуяны баяндап жазуудан 
мурун, 1773-жылы Оренбург губерниясы кандай абалда болгондугу 
жєнїндє бир нече сєз айта кетишим керек.
Ушул жери кенен, байлыгы кєп губернияда Россия падыша-

ларынын єкїмїнє жакында гана багынган жарым жартылай жа-
пайы, толуп жаткан элдер жашай турган. Алардын їстєккє-босток 
нааразы болушуп, законго, граждандык турмушка кєнбєгєндїгї, 
шайкелеўдиги їчїн кыў дегизбей баш ийдирип турууга єкмєт та-
рабынан тынымсыз кєзємєлдїк кылууга туура келди. Ыўгайлуу 
жерлерге сепилдер салынып, аларга илгертен бери эле Яик боюн 
ээлеп келген казак-орустар орношкон экен. Бирок ушул аймактын 
тынчтыгын, коопсуздугун коргоого тийиш болгон яиктик казактар-
дын єздєрї да бир кыйладан бери єкмєт їчїн кооптуу, тынчы кеткен 
букара болуп келген. 1772-жылы казактардын негизги калаасынан 
нааразылык чыгат. Кошуунду ойдогудай моюн сундурайын деген 
ниет менен генерал-майор Траубенбергдин колдонгон катуу чара-
лары ошол нааразылыктын чыгышына себеп болот. Натыйжада 
Траубенбергди кыйнап єлтїрїшїп, башкаруу ишин єз билгендерин-
дей єзгєртїшєт да, акырында бунт курал колдонуу, катуу жазалоо 
менен басылат.
Бул окуя мен Белогорск сепилине келер алдында болот. Баары 

небак тынчыйт, же тынчып калгандай болуп кєрїнєт; тымызын ке-
кенип, кайра тополоў чыгаруу їчїн ыўгайлуу убакты кїтїп жїргєн 
арамза козголоўчулардын анткордук менен тобо келтиргенине на-
чальниктер бат эле ишенип калышат. 
Єзїмїн аўгемеме єтєйїн.
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Бир кїнї кечинде (бул 1773-жылы октябрь айынын башында бол-
гон) мен кїзгї шамалдын ызылдаганына кулак салып, айды айлана 
калкыган булутка терезеден карап коюп, їйдє жалгыз отурсам, ко-
мендант чакыртып жибериптир. Мен ошол замат эле жєнєп калдым. 
Коменданттыкында Швабрин, Иван Игнатыч, казактардын урядниги 
отуруптур. Бєлмєдє Василиса Егровна да, Марья Ивановна да жок 
экен. Мени менен амандашканда коменданттын иреўи тїйшїктїї 
кишиникиндей кєрїндї. Ал эшикти жаап, каалганын жанында тур-
ган урядниктен башкабыздын баарын отургузду да чєнтєгїнєн кагаз 
алып чыгып, бизге мындай деди: «Господин офицерлер, маанилїї 
кабар келди! Генералдын эмне деп жазганын угуп тургула». – Анан 
кєз айнегин кийип, тємєндєгїдєй катты окуду:

«Белогорск сепилинин господин коменданты капитан Мироновго
Жашыруун.
Ушул кат аркылуу кабар кылып коёюн: камактан качып кеткен 

Емельян Пугачёв деген бузуку, дондук казак маркум император 
Петр їчїнчї мен болом деп кечиримсиз осолдук кылып єўкєй шум-
пай, кесептерден чогултуп алып, Яик кыштактарынан нааразылык 
чыгарыптыр да, бардык жерде элди чаап алып єлтїрїп, бир нече 
сепилди ээлеп, бїлдїрїп кетиптир. Ушул катты аларыўыз менен, 
калп жеринен падышамын деп жїргєн шумпайга сокку берїїгє, эгер 
карамагыўыздагы сепилге кол сала турган болсо, аны жок кылууга 
токтоосуз, тийиштїї чара кєрїўїз».

«Тийиштїї чара кєрїўїз! – деди комендант кєз айнегин алып, 
кагазды бїктєп. – Оўой жоо кєрїнбєйт. Кесепеттин кїчї кєп бол-
со керек, а бизде бардыгы болуп жїз отуз киши бар; казактарды 
эсепке кошпойм, себеби кєўїлїўє албагын, Максимич, казактарга 
ишенїї кыйын. (Урядник мурутунан кїлїп койду). Башка дабаа 
жок, господин офицерлер! Белен тургандай болгула, кароол коюп, 
тїндє дозор чыгаргыла; эгер кол салып калса, дарбазаны жаап, 
солдаттарды алып чыккыла. Сен, Максимич казактарыўа катуу 
кєз салгын. Замбиректи карап чыгып, жакшылап тазалап койгун. 
Сепилдегилердин бирєє-жарымы алдан билип койбосун, бул сєздї 
эч кимге оозуўардан чыгарбагыла».
Ушундай буйрук берип, Иван Кузмич бизди таратып жиберди. 

Укканыбызды талкуулап Швабрин экєєбїз бирге чыктык. «Кандай 
деп ойлойсуз, мунун акыры эмне болор экен?» – деп сурадым андан. 
«Бир кудай єзї билет, – деди ал, – кєрє жатарбыз. Азырынча анча-
лык дале эчтеке кєрїнбєйт. Эгер...» – деп сєзїн бїтїрбєй ойлонуп, 
француз ариясын кєўїл кош ышкыра баштады.
Элге билдирбейли деп канчалык аракет кылсак да, Пугачёв чы-

гыптыр деген сєз сепилге жайылып кетти. Иван Кузмич зайыбын 
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абдан кадырлаганы менен єз кызматына тиешелїї жашырын нер-
сени ага єлїп баратса да айтпас эле. Генералдан кат алгандан кийин 
Иван Кузмич, Оренбургдан поп Герасим эч кимге айтылбай турган, 
абдан жашырын, сонун кабар алган эмиш деп Василиса Егоровна 
ошол замат эле поптун зайыбына бармакчы болот да, Иван Кузмич-
тин кеўеши боюнча, жалгыз зеригип калбасын деп Машаны ээрчите 
кетет.
Иван Кузмич жалгыз єзї калып, дароо бизди чакыртат да, сєзї-

бїздї тыўшап койбосун деп Палашканы кампага камап таштайт.
Василиса Егоровна поптун зайыбынан эчтеке биле албай, їйїнє 

кайта келет да, єзї жокто Иван Кузмич кеўешме єткєрїп, Палашка-
ны камап койгонун угат. Алданып калганын тїшїнїп, ал эрин тергей 
баштайт. Бирок жообун белендеп алган Иван Кузмич сєзгє сугалак 
зайыбына мындай деди: «Билесиўби, байбиче, биздин сепилдеги ка-
тындар печтерин саман менен жакмак болушуптур; єрт-мєрт чыгып, 
дагы бир балээ болушу мїмкїн го, ошондуктан катындарга саман 
жактырбагыла, жагышса чырпык-сырпык, бутак-сутак жагышсын 
деп катуу буйрук бердим». «А Палашканы эмне їчїн камадыў? – 
дейт зайыбы. – Биз келгенче, кампада камалып тургандай, шордуу 
кыздын эмне жазыгы бар эле? Иван Кузмич мындай суроого белен-
денген эмес экен; ошондуктан мукактанып, байланышсыз бир нече 
сєз айтымыш болот. Василиса Егоровна тїнї бою уктай албайт, бирок 
кїйєєсїнїн оюнда кандай сыр бар экенин такыр табалбай коёт.
Эртесинде, тїшкї чокунуудан келатып, ал балдар тыккан чїпї-

рєк, майда таштардан, чамынды акыр-чикирден замбиректи тазалап 
жаткан Иван Игнатьичти кєрїп калат. «Бул эмнеси, согушка белен-
делип жатышабы? – дейт ичинен Василиса Егоровна, – кыргыздар 
кол салмакчы болобу? Ушундай болор-болбосту Иван Кузмич менден 
жашырмак беле?» Тынчын алып, жїрєгїн єйкєгєн жашырын сырды 
билмекчи болуп, Иван Игнатьичти чакырат. 
А дегенде сылап-сыйпап жоошутуп, жоопкерди кыраакылыктан 

тайдыруу їчїн, тергєєнї тиешеси жок маселеден баштаган судья 
сыяктуу, Василиса Егоровна тиричилик жєнїндє ага бир нече суроо 
берет. Анан бир аз унчукпай туруп їшкїрїнєт да, башын чайкап: 
«Кудая тобо! Ушундай да жаўылык болот экен, э! Акыры эмне болор 
экен?» – дейт.

«Э, байбиче! – дейт Иван Игнатьич. – Кудайдын кудурети зор 
эмеспи, бизде солдаттар жетишет, дары да кєп, замбиректи болсо 
тазалап койдум. Пугачёвдун жазасын колуна берїїгє жарарбыз. 
Кудай кылайын дебесе, кыл да кыркылбайт эмеспи?»

«А Пугачёв деген кайдагы неме?» – коменданттын зайыбы ты-
мызын сурап койду.
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Иван Игнатьич байкоостон оозунан чыгып кеткенин сезе коюп, 
тим боло калат. Бирок кечигип калат. Василиса Егоровна эч кимге 
оозуман чыгарбайын деп жатып, баарын айттырып алат.
Василиса Егоровна убадасында туруп, поптун зайыбынан башка эч 

кимге эчтеме айтпайт, бирок ага да жайытта жїргєн уюўду кесептер 
кармап кетпегей эле деп окусунан айтып коёт.
Кєп узабай эле Пугачёв тууралуу сїйлєбєгєн киши калбайт. Ар 

кимдин сєзї ар башка. Жакшылап чалгындап, баарын билип келгин 
деп, урядникти комендант коўшулаш кыштактар менен сепилдерге 
жиберди. Урядник эки кїндєн кийин кайта келип, сепилден алты-
мыш чакырымдай жерден жайнаган от кєрдїм, белгисиз жоо келатат 
деп башкырттардан уктум деди. Бирок олуттуу эчтеке айтып бере 
алган жок, себеби нарыраак баруудан корккон экен.
Сепилдеги казактардын тїкшїмєлдєп дїрбєгєнї байкала баш-

тады; бардык кєчєлєргє топтолуп, кїбїр-шыбыр болуп, драгун же 
гарнизондук солдат кєрїнсє таркап кетишет. Аларга тыўчылар 
жиберилди. Юлай деген чокунган калмак комендантка маанилїї 
кабар жеткирди. Юлайдын сєзїнє караганда, урядниктин айткан-
дары калп экен: козголоўчуларда болдум, алардын башчысы менен 
кєрїшїп колунан єптїм, єзї менен кєпкє чейин сїйлєштїм деп, 
мытаам казак келери менен эле жолдошторуна айтыптыр. Комендант 
ошо замат эле урядникти каматтырып, Юлайды анын ордуна дайын-
дады. Бул жаўылыкка казактар нааразы болду. Тартынбай эле ачык 
кїўкїлдєшє башташты; коменданттын буйругун орундатып жїргєн 
Иван Игантьич алардын: «Шашпа, гарнизондун бєрїсї!» дегендерин 
єз кулагы менен угуптур. Комендант камактагы казакты ошо кїнї 
эле суракка алмакчы болгон эле, бирок казак камактан качып кетти, 
анын качышына тилектештери жардам бергендей сыяктанды.
Бул жаўы кырдаал комендантты мурдагыдан бетер чочутту. Адам-

дын тєбє чачы тик тургандай баракчалары бар бир башкырт кармал-
ды. Ушул окуяга карата комендант єз офицерин дагы чогулт макчы 
болуп, Василиса Егоровнаны жакшы шылтоо менен дагы кетирги-
си келет. Бирок Иван Кузмич калп айтканды билбеген, бир сырдуу 
болгондуктан, мурун бир кезде колдонгон амалынан башка амал та-
балган жок.

«Билесиўби, – деди зайыбына тамагын жасап. – Герасим поп шаар-
дан кабар алыптыр дешет...» «Калпты эмне кыласыў Иван Кузмич 
– деди зайыбы капитандын сєзїн бєлїп, – сен кеўешме чакырып, 
Емельян Пугачёв жєнїндє менсиз акылдашмакчы болосуў го, алдай 
албайсыў». – Иван Кузмичтин кєзї алая тїштї. «Алда байбиче ай, 
– дейт комендант, – баарын билет экенсиў го, эмесе барбай эле кой; 
сенин кєзїўчє эле сїйлєшєлї». «Айтпадым беле, байым, – деди за-
йыбы, – алдаганды эмне кыласыў, чакырт офицерлериўи».
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Биз дагы чогулдук. Иван Кузмич зайыбынын кєзїнчє бизге Пуг-
чёвдун їндєєсїн окуп берди, аны чала сабат казак жазган экен. Ал 
каракчы єзїнїн їндєєсїндє силердин сепилиўерге токтоосуз кол салам 
дептир да, казактар менен солдаттарды єзїнїн шайкасына чакырып, 
каяша кылсаўар башыўарды алам деп командирлерге опуза кылып-
тыр. Їндєє одоно кєрїнгєнї менен кїчтїї жазылган экен, ошондуктан 
карапайым кишилерге кооптуу таасир кылууга тийиш эле.

«Журт куруткан мытаамды кара!» – деди коменданттын зайыбы. 
– Уялбай буйрук бергенин айтсаў! Тосуп чыгып, бутуна туу жыгыш 
керек экен да! Иттин баласы! Кырк жыл кызматта болуп, кудая 
шїгїр, далайды кєргєнїбїздї билбейби? Каракчынын тилин алган 
командирлер да бар экен, э?»

«Болбоо керек эле», – деди Иван Кузмич. – Шумпай бир топ се-
пилди алып койгон окшойт».

«Чын эле кїчтїї кєрїнєт го», – деди Швабрин.
«Анын анык кїчїн азыр билебиз, – деди комендант. – Василиса 

Егоровна, кампанын ачкычын берчи. Иван Игнатьич, жанагы баш-
кыртты ээрчитип кел, Юлайга камчыўы ала келгин де».

«Токтой тур, Иван Кузмич, – деди Василиса Егоровна ордунан 
туруп жатып, – Машаны башка жакка алып кетейин; анын бакыр-
ганын угуп, жїрєгї тїшїп жїрбєсїн. Чынын айтсам, суракты мен 
да анчалык жакшы кєрбєйм».
Кыйноо иши илгери соттоо тажрыйбасына абдан сиўип, єнєкєт 

болуп калгандыктан, кыйноого тыюу салган жакшы указ да кєпкє 
чейин колдонулбай келди. Кылмышкерлердин айыбын толук ачуу 
їчїн, анын єзїн кїнєєлїїмїн дегизип мойнуна алдырыш керек деп 
ойлошкон, – бул пикирдин негизсиз экени мындай турсун, жїйєлїї 
туура ойго карама-каршы келет, себеби соттуу кишинин танганы 
анын кїнєєлїї эместигин далилдей албагандан кийин, соттуу 
кишинин мойнуна алышы анын кїнєєлїї экендигин андан бетер 
далилдей албайт. Маданиятсыз адатты жоюу жєнїндє эски киши-
лердин айтып жїргєнїн ушу кїндє да угам. Биздин заманда кыйноо 
керек экендигине судья да, соттуу киши да, эч ким шек келтирбейт. 
Ошентип, коменданттын сабагын деп берген буйругу эч кимибизди 
таў калтырган да, чочуткан да жок. Иван Игнатьич коменданттын 
зайыбынын кампасында камакта отурган башкыртты алып келге-
ни кетти да, бир нече минутадан кийин туткунду алдыўкы бєлмєгє 
ээрчитип кирди. Комендант бизге кєрсєткїн деди.
Башкырт босогодон зорго аттады (мойнунда моюнтуругу бар эле), 

шоўшойгон тебетейин алып, каалганын жанына токтоп калды. Мени 
жалт карап алып чочуп кетти, ал кишини эч качан унутпайм. Жашы 
жетимиштен ашып калгандай кєрїндї. Мурду да, эки кулагы да 
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жок экен. Чачын кырдырып коюптур, ээгиндеги эрбейген бир топ 
кылы небак агарып калыптыр; бою жапалдаш, арык, бїкїрєйїп 
калган киши экен, бирок кичинекей кєзї ойноктоп, жєн эле от 
чагылып турду. 1741-жылы жазаланган козголоўчулардан экенин 
ушул тамгасынан тааный коюп: «Э-э! – деди комендант. – Биздин 
капканга тїшїп чыккан карт бєрїдєн экенсиў го. Кулак, мурдуўан 
ажырапсыў. Бунтка нечен ирет катышкан окшойсуў. Бери жакы-
ныраак кел, сени ким жиберди, айтчы?»
Картаў башкырт унчукпай, такыр эчтеке тїшїнбєгєн кишиче 

комендантты тиктеп тура берди. «Эмне унчукпайсыў? – деди дагы 
Иван Кузмич: – Же орусча билбейсиўби? Юлай, єз тилиўерде сурап 
кєрчї, биздин сепилге аны ким жибериптир?»
Иван Кузмичтин суроосун Юлай татарча айтып берди. Бирок 

башкырт баягысындай эле телмире карап, унчукпай турду.
«Якшы, – деди комендант, – булбулдай гана сайрайсыў. Балдар! 

Мына бу тїрї суук ала чапанын чечкиле да, жонуна балак ургула. 
Юлай, жакшылап саба!»
Эки инвалид башкыртты чечиндире баштады. Шордуунун куну 

учуп кетти. Балдардын капканына тїшкєн чычканча ал эки жагын 
элеўдеп карай берди. Инвалиддердин бирєє чалды эки колунан 
кармап, жонуна кєтєрдї. Юлай камчысын алды да кериле тартып 
калды: башкырт жалынгансып акырын онтоду да, башын ийкеп, 
оозун ачты; кєрсє, таарый кесилген тилинин дїмїрї гана бар экен.
Ушундай окуя менин заманымда болуп, азыр император Алек-

сандр жоош падыша болгонун єз кєзїм менен кєргєнїмї эстесем, 
агартуу ишинин тез алга кеткенине, адамды сїйїї эрежелеринин 
жайыла баштаганына таў калбай коё албайм. Жаш жигит! Эгер 
ушул менин жазгандарымы окуп калсаў эў мыкты жана эў бекем 
єзгєрїштєр, эч кандай зордук-зомбулуксуз эле кулк-мїнєздї жак-
шыртуудан келип чыга тургандыгын эсиўе тїшїр.
Баарыбыз таў калдык. «Калыбы, мындан эчтеке чыкпайт окшойт, 

– деди комендант. – Юлай, башкыртты кампага камап кой. А биз, 
тєрєлєрїм, бир аз акылдашып алалы».
Биз ал-абалыбыз жєнїндє талкуулай баштадык, бирок аўгыча 

болбой Василиса Егоровна аябай чочуган кишиче энтиге-энтиге дем 
алып, бєлмєгє кирип келди.

«Сага эмне болду?» – деди таў калган комендант.
«Балааны кайдан деп болбойт! – деди Василиса Егоровна. – Ниж-

неозерная сепилин бїгїн эртеў менен алышыптыр. Герасим поптун 
кызматкери азыр эле ошол жерден келди. Сепилди кантип алганда-
рын єз кєзї менен кєрїптїр. Коменданттын бардык офицерлерин 
асып єлтїрїшїптїр. Солдаттардын баарын туткунга алышыптыр. 
Кесепеттер бул жерге эми эле жетип келет».
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Эч ким кїтпєгєн жаўылык мени айран-таў калтырды. Нижнео-
зерная сепилинин коменданты жупуну жоош жигит эле; ал экєєбїз 
тааныш элек; ошондон эки ай мурун жаш келинчегин эрчитип, Орен-
бургдан келатканда ал Иван Кузмичтикине конуп кеткен болучу. 
Нижнеозерная менен биздин сепилдин ортосу жыйырма беш чакы-
рымдай жер. Ана келет, мына келет деп, Пугачёвдун кол салышын 
кїтїп калдык. Марья Ивановнанын тагдыры кандай болору кєзїмє 
элестегенде, жїрєгїм їзїлїп кете жаздады.

– Кулак салыўызчы, Иван Кузмич! – дедим комендантка, – ка-
шык каныбыз калганча сепилди коргоо ыйык милдетибиз болот. Бу 
жєнїндє сєз болушу да мїмкїн эмес, бирок аялдардын аманчылыгы 
жєнїндє ойлош керек. Эгер жол али алына элек болсо, аялдарды 
Оренбургга же кесептер жете албай турган ишеничтїї ыраакы бир 
сепилге жєнєтє туруу керек.
Иван Кузмич зайыбына кайрылды:
– Э, байбиче, козголоўчуларды биз бир жаўсыл кылганча, ырас 

эле силерди окчунураак бир жерге жибере турсак кантет?
– Болбогон кеп! – деди зайыбы. – А ок жетпеген сепил кайда экен? 

Белогорскинин эмнеси мажес? Кудая шїгїр, мында турганыбызга 
жыйырма эки жыл болоюн деп калды. Башкырттын да, кыргызын 
да кєргєнбїз: Пугачёвдон да кудай сактагысы бардыр.

«Мейлиў, байбиче, – деди комендант, – биздин сепилдин бекти-
гине анчалык эле ишене турган болсоў, кала бер. Бирок Машаны 
кантебиз? Туруштук берсек же такоол келип калса жакшы болду; 
бирок кесептер сепилди алып койсо кантебиз?»

«Андай болсо», – Василиса Егоровна аптыга тїштї да, жїрєгї 
опкоолжуп, унчукпай калды.
Сїйлєгєн сєзї зайыбына таасир кылганын байкай коюп (балким, 

ємїрїндє биринчи иреттир), комендант:
«Машанын бул жерде калышы болбойт. Оренбургдагы киндик 

энесине жиберели: а жерде аскер да, замбирек да кєп, чеп коргону да 
бышкан кирпичтен салынган. Тилими алсаў, сен да кошо жєнєгїн: 
сепилди басып калышса, шоруў бекер катпайбы, кемпирим, ойлоп 
кєрчї».

«Макул, – деди зайыбы, – «Машаны жєнєтсєў жєнєтєлї. Мен 
тууралуу ооз ачпай эле койгун: барбайм. Картайганда сенден бєлїнїп 
жалгыз башыма чоочун жерден кєр издеп эмне кылам. Бирге турдук, 
бирге єлєлї».

«Аныў да туура, – деди комендант. – Маалкатууга болбойт. Ма-
шаны жолго беленде... Эртеў таў азандан жєнєтєбїз, артык баш 
кишибиз болбосо да, конвой кошуп берели. Баса, Маша кайда?»

«Акулина Памфиловнаныкында, – деп жооп кайтарды зайыбы. 
– Нижнеозерная алынганын угуп, жатып калды; ооруп калбагай 
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эле деп корком. Кудуретиўен айланайын кудай, ушул кїндї да 
кєрсєтмєк экенсиў!»
Василиса Егоровна кызынын камын кєргєнї чыгып кетти. Комен-

дант сєздї токтоткон жок, бирок мен сєзгє да кийлигишпедим, ку-
лагыма сєз да кирген жок. Марья Ивановна кєзїн кызартып, купкуу 
болуп, кечки тамакка келди. Биз унчукпай тамак ичтик да, демейдеги 
каадабызга караганда, тамактан эртерээк турдук; коменданттын їй-
бїлєсї менен коштошуп, биз їй-їйїбїзгє кеттик. Бирок мен шпагамы 
унутумуш болуп, атайы таштап кеттим да, ошого шылтоолоп кайра 
келдим: Марья Ивановнанын жалгыз болорун билген элем. Рас эле, ал 
босогодон тосуп алып, шпагамы берди. «Кайыр, Петр Андреич! – деди 
кєзїнїн жашын кылгыртып. – Мени Оренбургга жиберип жатышат. 
Сак-саламат бактылуу болуўуз, кудай буюрса, балким, кєрїшїп ка-
ларбыз; эгер кєрїшпєй калсак...» – сєзїн бїтїрбєй, эчкирип ыйлап 
жиберди. Мен кучактадым да: «Кош, периштем, – дедим, кош, секет, 
жаным! Башыма кандай кїн тїшпєсїн, ишенип кой, ойлогон оюм 
сенде болот, єлсєм – акыры келмемди сага багыштайм!» Кєкїрєгїмє 
жєлєнє калып, Маша єксїп-єксїп ыйлай баштады. Мен чопулдата 
єптїм да, бєлмєдєн шарт чыгып кеттим.

VII ãëàâà

×ÀÁÓÓË

Курган менин башым, ай,
Кызматты сїйгєн башым, ай,
Отуз їч жыл катары
Кызматта болгон башым, ай.
Бирок кайран бу башым
Кєргєн жок жыргал кубанчын,
Же макталып, чен алып;
Жылуу сєз угуп жїрбєдїў.
Же бир ойноп кїлбєдїў,
Сыйрытмак жиби жибектен,
Мамы жыгач – даргага
Арзыдыў зорго башым, ай.

Эл ыры

Ошол кїнї кийимчен жатып уктадым. Таў куланєєк болгондо 
дарбаза алдына барып туруп сепилден чыга берерде Марья Иванов-
на менен акыркы ирет коштошуп калайын деген ниетим бар эле. 
Менде опсуз зор єзгєрїш болду: жакында эле муўайып жїргєнїмє 
караганда, кєўїлїмїн толкунданып эргиши анчалык катуу эзген 
жок. Таттуу їмїт, ашыга кїтїї, асыл намыскєйлїк сезими менде 

Капитан кызы

www.bizdin.kg



126

ажырашуу кїйїтї менен кошулуп кетти. Тїндїн кандай єткєнїн 
билбей калдым. Їйдєн жаўы эле чыгайын деп жатсам, каалгам шарт 
ачыла тїштї да, капрал кирип келди. Ал Юлайды байлап алып, 
биздин казактар сепилден тїндє чыгып кетишиптир, сепилдин 
тегерегинде чоочун кишилер жїрєт деген кабарды айтты. Марья 
Ивановна кете албай калды го деген ой тєбє чачымы тик тургузду; 
ашыга-ушуга капралга бир нече тапшырма бердим да, ошо замат эле 
комендантка жєнєдїм.
Таў атып калган эле. Бутум жерге тийбей, кєчє менен кетип 

баратсам, атыман чакырган добуш угулду. Токтой калдым. «Сиз 
каякка? – деди Иван Игнатьич артыман кууп жетип: – Иван Кузмич 
жалда жїрєт, мени сизге жиберди. Пугач келди». Марья Ивановна 
кеттиби?» – деп сурадым. «Їлгїрбєй калды, – деди Иван Игнатьич: 
– Оренбургга барчу жолду тороп калышыптыр, сепил курчоодо. Абал 
начар, Петр Андреич!»
Биз мамы кашаа менен тосулган, жалданган дєўсєє жерге бар-

дык. Сепилдеги калктын баары котолоп ошо жерде экен. Гарнизон 
мылтыкчан туруптур. Замбиректи болсо ал жерге мурунку кїнї ал-
парган элек. Комендант їркєрдєй болгон стройдун алдында ары-бери 
басып жїрїптїр. Коркунучтун жакындап калышы эски жоокерди 
кайраттандырып, чыйралтып жиберди. Сепилге чукул талаадан 
жыйырма чакты атчан киши кєрїндї. Алар казактарга окшоду, 
бирок араларында башкырттар да жїрдї; сїлєєсїн тебетейлеринен, 
асынган саадактарынан башкырттарды таануу оўой эле. Комендант 
аскерлерин кыдырата басып: «Кана, балдарым, бїгїн падыша апабыз 
їчїн абийир алып, жоокерчиликте чоўойгон, жїрєктїї кишилер 
экенибизди тєгєрєктїн тєрт бурчуна маалим кылалы!» – деди. Жан-
дили менен кармашууга белен экендигин солдаттар угуза айтты. 
Швабрин душмандан кєзїн албай, менин жанымда турду. Талаада 
жїргєн кишилер сепилдеги кыймылды байкап калды да, бир жерге 
чогулуп, сїйлєшє баштады. Комендант замбиректи ошолорду кєздєй 
мээлегин деп Иван Игнатьичке буйрук берди да, милтесине єзї от 
койду. Замбиректин огу шуулдай тїшїп, эч кимге зыян келтирбей, 
алардын тєбєсїнєн алыс тийди. Атчандар жайыла берип, чапкылап 
кетишти да, талаа ээн калды.
Аўгыча болбой жалга Василиса Егоровна жана андан карыш 

калгысы келбеген Маша келип жетти. – «Кош, эмне болду? – деди 
коменданттын зайыбы. – «Уруш кандай жїрїп жатат? Душман 
дегениўер кайда?» «Душман алыс эмес, – деп жооп берди Иван 
Кузмич. «Куда кааласа, бир жаўсыл кылабыз. – И, Маша, коркуп 
атасыўбы? «Жок, атаке, – деди Марья Ивановна. – Їйдє жалгыз 
отуруудан коркуп атам». Анан мага жалт карап, зорго кїлїмсїрємїш 
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болду. Мурунку кїнї шпагамы єз колунан алганым эсиме тїштї да, 
ардагымы коргомокчу болгонсуп, шпаганын сабын кыса кармаганы-
мы єзїм да билбей калдым. Жїрєгїм єрттєнїп турду. Єзїмдї анын 
баатырындай сездим. Кыздын ишеничин актоого татый турганымы 
далилдесем экен дегенде эки кєзїм тєрт болуп, салгылашар маалды 
кїтїп жеткире албадым.
Ошол арада сепилден жарым чакырымдай жердеги дєўдєн топ-

тошкон атчандар кєрїндї да, колунда найза, жонунда саадагы бар 
кишилер бир пастын ичинде талаага батпай кетти. Кызыл кафтан 
кийип, колуна кылыч кармаган, бир боз атчан киши алардын ара-
сында келатты, ал – Пугачёв. Токтой калды эле, аны айландырып 
калышты; ал буйрук бергендей болду да, тєрт киши бєлїнїп чыгып, 
сепилдин тїбїнє чапкылап келди. Биз тааный койдук; алар баягы 
бизден качып кеткен чыккынчылар экен. Алардын бирєє бир барак 
кагазды тєбєсїнєн жогору кармап турду; экинчиси найзасына са-
йылган Юлайдын башын кашаадан ашыра бизге ыргытып жиберди. 
Шордуу калмактын башы коменданттын тике алдына келип тїштї. 
Чыккынчылар: «Атышпагыла, падышанын алдына тїшкїлє. Пады-
ша бул жерде!» – деп кыйкырды.

«Силерге элеби! – деп Иван Кузмич чаўырып жиберди. – Балдар, 
аткыла!»
Солдаттар жапырт атып калды. Кагаз кармап турган казак теўселе 

тїшїп аттан кулады, калгандары кайра чапкылап кетти. Марья Ива-
новнага жалт карасам, ал Юлайдын кызылала болгон башын кєрїп, 
тарс эткен табыштан кулагы тунуп, эси ооп калган экен. Комендант 
капралды чакырып, єлгєн казактын колундагы кагазды алып кел-
гин – деп буйрук берди. Капрал сыртка чыгып, єлгєн казактын атын 
жетелеп келди. Комендантка кагазды берди. Иван Кузмич катты 
ичинен окуп, тытып салды. Ошол арада козголоўчулар кол салганы 
беленденип калгандай болду. Аўгыча, жаныбыздан октор чырылдап 
єтїп, жерге, кашаага тие баштады. «Василиса Егоровна! – деди ко-
мендант. – Бу жерде катындын кылар иши жок; Машаны алып кет; 
кєрбєйсїўбї кыздын жїрєгї тїшїп калды».
Василиса Егоровна тарсылдаган табыштан жоошуй тїшїп, эл 

котолоп жаткан талаага карады да, эрине: «Иван Кузмич, ажалды 
кайдан деп болбойт; Машага батаўы бер. Маша, атаўын жанына 
барып, батасын ал».
Маша купкуу болуп калчылдап, Иван Кузмичтин жанына келди 

да, чєк тїшє калып, маўдайы жерге тийгенче жїгїндї. Картаў ко-
мендант кызын їч ирет чокундурду; анан єйдє тургузуп, маўдайынан 
єптї да, їнї єзгєрє тїшїп кызына: «Кош, Маша, бактылуу бол. 
Кудайга сыйынгын: Кудай куру калтырбас. Жакшы кишиге туш 
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келсеў, бириўердин кадырыўарга бириўер жетип, бактылуу болгула. 
Василиса Егоровна экєєбїздєй тургула. Кош, кызым, Маша. Васили-
са Егоровна, тезирек алып кет». (Маша атасынын мойнуна асылып, 
єксїй-єксїй ыйлап жиберди.) «Экєєбїз да єбїшїп коштошолу, – деди 
коменданттын зайыбы кєзїнїн жашын тєгїп. – Кош, кайран Иван 
Кузмичим. Єткєн, кеткен болсо кечиргин! – «Кош, кош, байбичем! 
– деди комендант кемпирин кучактап. – Болду эми! Їйгє баргыла: 
їлгїрєсїў, Машага сарафан кийгизип кой». Коменданттын зайыбы 
кызын ээрчитип, жолго тїштї. Мен Марья Ивановнанын артынан 
карап турдум, ал кылчая карап, мага башын ийкеп койду. Аўгыча 
Иван Кузмич бизге кайрылды, анын бїткїл кєўїлї душманда эле. 
Козголоўчулар да жетекчисинин жанына чогулду да, аттарынан 
тїшє баштады. «Эми бекем тургула, – деди комендант, – чабуул 
башталат...» Ошол замат эле адамдын їрєйїн учурган ызы-чуу, 
кыйкырык чыкты; козголоўчулар сепилди кєздєй жєє чуркашты. 
Замбирегибиз чачма ок менен дїрмєттєлгєн эле. Комендант аларды 
чукул келтирди да, кїтпєгєн жерден атып калды... Ал кылычын 
булгалап, жоокерлерин жїргїлє деп їндєп жаткандай сыяктанды... 
Бир пас басыла тїшкєн ызы-чуу, кыйкырык кайра башталды. «Кана, 
балдар, – деди комендант, – дарбазаны ачкыла да, добулбасты ургула. 
Балдар! Алга, єлдїк же калдык!»

Комендант, Иван Игнатьич, мен – їчєєбїз сепилдин сыртына чы-
гып кеткен экенбиз, бирок чочуп калган гарнизон ордунан жылган 
жок. «Айланайындар, силер эмне кылып турасыўар? – деп чаўырып 
жиберди Иван Кузмич. – Єлсєў, єлгєндєй єлїш керек, кызмат да!» 
Ошо замат козголоўчулар бизди кєздєй чуркап, сепилге кирип 

келди. Добулбас кагылбай калды; гарнизон куралын таштады; мени 
кємєлєтє коюп кетишти эле, кайра тура калып, козголоўчулар менен 
кошо сепилге кирдим. Башынан жарадар болгон комендант кесеп-
тердин арасында туруптур, алар ачкычты бергин деп жатышкан 
экен. Жардам кылайын деп аны кєздєй бастым эле, килейген бир 
топ казактар мени шапа-шуп кармады да, бири белбоосу менен ко-
лумду байлап жатып: «Падышанын гана тилин албайсыўар, э, азыр 
сазайыўарды беребиз!» – деди. Бизди кєчє менен алып жєнєштї; 
сепилдин калкы їйлєрїнєн нан, туз алып чыгып жатты. Коўгуроо 
кагылды. Аўгыча болбой туткундарды падыша аянтка алпарып, ант 
бердирип жатат деп, додо арасынан кыйкырып калышты. Эл аянтты 
кєздєй жамырады, бизди да ошо жакты кєздєй айдашты.
Пугачёв коменданттын їйїнїн крыльцосунда креслодо отуруп-

тур. Кийгени око бастырып, казакча тигилген, кооз кафтан экен. 
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Алтын чачысы бар, шокшогой кундуз тебетейди балбылдаган кєзїнє 
баса кийип отуруптур. Єўї кєзїмє жылуу учурады. Казактардын 
старчындары айландырып алган экен. Герасим поп купкуу болуп 
калчылдап, колуна крест кармап, крыльцодо туруптур, анын унчук-
пай турушу кишилерди бекер курман кылбасаў экен деп жалынып-
жалбаргандай туюлду. Аянтка бат эле дар орното коюшту. Биз 
жакындап калганда, башкырттар элди кубалап, бизди Пугачёвдун 
алдына алып келди. Коўгуроонун кагылганы токтоп, тымтырс боло 
тїштї. «Комендант кайсынысы?» – деп сурады жалган падыша. 
Баягы биздин урядник алга чыга калып, Иван Кузмичти кєрсєтє 
берди. Пугачёв ага акырая карады да: «Сен мага, єзїўїн падышаўа, 
каршылык кылганыў кандай?» – деди. Жарадар болуп эси ооп кал-
ган комендант чымырканып жатып ийменбей: «Сен мага падыша 
эмессиў, сен калп жеринен падышамын деп жїргєн каракчысыў, 
уктуўбу!» – деди. Пугачёв кабагын чытып, ак жоолугун шилтеп кой-
ду. Картаў капитанды бир топ казак сїйрєгєн бойдон дардын тїбїнє 
алып барды. Мурунку кїнї суракта болгон тилсиз башкырт дардын 
їстїндєгї жыгачына минип, сыйыртмак жипти белендеп туруптур, 
бир минутадан кийин шордуу Иван Кузмич дарга асылды. Анан 
Пугачёвго Иван Игнатьичти алып келишти. «Ант бергин», – деди 
Пугачёв ага, – Петр Федорович падышага антыўы бергин!» «Сен бизге 
падыша эмессиў, – деди Иван Игнатьич єзїнїн капитанынын сєзїн 
кайталап. – Сен калп жеринен падышамын деп жїргєн каракчысыў!» 
Пугачёв ак жоолугун дагы шилтеп койду. Ак кєўїл поручик єзїнїн 
картаў начальнигине жанаша асылып калды.
Кезек мага келди. Пейили кеў жолдошторумун жообун кайталап 

айтмакчы болуп, Пугачёвго ийменбей тике карадым. Козголоўчу 
старшиналардын арасынан чачын тегерете кырдырып, казакча каф-
тан кийген Швабринди кєрїп, аў-таў калдым. Пугачёвдун жанына 
келди да, бир неме деп кулагына шыбырады. Пугачёв мага бир карап 
алып: «Аскыла!» – деди. Мойнума сыйыртмак салышты. Кїнєєм 
болсо кечиргин, жакын кишилерими аман сактай кєргїн деп, ку-
дайга жалбарып, ичимен сыйына баштадым. Мени дардын тїбїнє 
сїйрєп келишти. Балким, мени чын эле кайраттандыргысы келди-
би, желдеттер мага: «Коркпо, коркпо», – деп, бир нече ирет айтып 
жиберишти. Аўгыча болбой: «Токтогула, шїмшїктєр, токтогула!..» 
– деген кыйкырык угулду. Желдеттер токтоп калды. Карасам, Са-
вельич Пугачёвдун бутуна жыгылып: «Айланайын аксакал!» – деп 
жатыптыр бечара чал. – Тєрєнїн баласын єлтїргєндє эмне тапмак 
элеў? Коё бергин, аман калтырганыў їчїн кєп дїнїйє беришет; эгер 
элди коркутуп, єрнєк кылам десеў, картайган мени дарга астырсаў 
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да болот!» Пугачёв ишарат кылды да, ошо замат эле сыйыртмакты 
чечип, мени тим коюшту. «Абакеў кечирим берди» – дешти мага. 
Ошол минутада дарга асылбай калганыма кубанганым да, асылбай 
калдым деп єкїнгєнїм да жок. Эчтеке сезбей калган экемин. Мени 
жалган падышанын жанына дагы алып келишти да, чєк тїшїрїп 
тургузушту. Пугачёв тарамыштуу колун мага суна берди. «Єп колун, 
колунан єп!» – дешти жанымда тургандар. Бирок мен анын колунан 
єпкєндєн кєрє, асылып єлгєндї артык кєрєт элем. Арт жагыман 
шыбырап тїрткїлєп, Савельич: «Кагылайын Петр Андреич! Кыйык-
танба! Эмнеў кетмек эле? Єбє бер шїмшїктїн... (тьфу!) алдагынын 
колун»– деди. Мен былк этпей тура бердим. Пугачёв колун тартып 
алды да мыскылдагансып: «Сїйїнгєнїнєн тєрєўїн эси ооп калган 
турбайбы. Єйдє тургузгула!» – деди. Мени тургузушуп, бош коюшту. 
Адамдын тєбє чачын тик тургузган окуяны карадым.
Калк ант бере баштады. Биринин артынан бири келип, крестти 

єєп, жалган падышага кулдук уруп кетип жатты. Гарнизондун сол-
даттары да ошо жерде турду. Ротанын кийим тиккич машинечиси 
мокок кайчы менен алардын чачын кыркууда болду. Алар чачын 
кїбїп, Пугачёвдун колун єптї; Пугачёв кїнєєўєрдї кечирдим деп 
жарыялап, аларды єзїнїн шайкасына алды. Бул шаан-шєкєт їч 
саат чамасында созулду. Акырында, Пугачёв креслодон туруп, 
старшиналарын ээрчитип,  крыльцодон тїштї. Ээр токуму абдан 
келишкен боз атты алдына тарта беришти. Аны эки казак колту-
гунан алып аттандырды. Ал Герасим попко тїшкї тамакты сени-
кинен ичем деди. Дал ошол учурда аялдын чаўырган їнї угулду. 
Їч-тєрт каракчы Василиса Егоровнаны жулмалап, жыпжылаўач 
бойдон крыльцого алып чыгышты. Бирєє анын кїрмєсїн кийип 
ала койгон экен. Башкалары мамыкты, сандыктарын, идиштерин, 
кийим-кечелерин кєтєрїп чыкты. «Туугандар! – деп чаўырды бечара 
кемпир: – Эртерээк эле жанымы алгыла. Тегеренейиндер, Иван Куз-
мичке алпаргыла». Аўгыча болбой дарга жалт карап, асылуу турган 
эрин кєрє койду. «Кесептер! – деп чаўырды эс-учун жыя албай. Бул 
эмне кылганыўар? Айланайын Иван Кузмичим, жигердїї солдат 
элеў го! Пруссактардын найзасы єтпєгєн, тїрктєрдїн огу тийбеген 
башыў теўтайлашкан жоодо єлбєй, журт куруткан шїмшїктїн колу-
нан єлдїўбї!» «Мастендин жаагын бас!» – деди Пугачёв. Жаш казак 
кылыч менен башка тартып жиберди, кемпир оўкосунан сайылып, 
мїрт їзїлдї. Пугачёв бастырып кетти, эл анын артынан жєнєдї.
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VIII ã ë à â à

×ÀÊÛÐÒÏÀÉ ÊÅËÃÅÍ ÊÎÍÎÊ

Чакыртпай келген конок, 
татардан жаман.

Лакап

Аянт аўгырап ээн калды. Мен єз кєзїм менен кєргєн укмуштуу 
окуядан кийин эс-учуму жыя албай, турган жеримде тура бердим.
Марья Ивановнанын тагдыры кандай болгонун биле албай, зэ-

эним жаман кейиди. Ал кайда? Эмне болду экен? Бекинип калуу-
га їлгїрдї бекен? Бекинген жери ишеничтїї бекен?.. Кооптуу ойго 
дагдарып, коменданттын їйїнє кирдим... Эч ким жок экен: стулдар, 
столдор, сандыктар сынып, идиштин баары талкаланып, чачылып 
жатыптыр. Мен кичинекей баскыч менен жїгїрїп, бєлмєгє кирип 
бардым, Марья Ивановнанын бєлмєсїнє мурун такыр кирген эмес 
элем. Анын каракчылар чачып кеткен тєшєнчїсї кєзїмє урунду; 
шкафты сындырып, ичиндегисин талап алышыптыр; жалгыз калган 
кивоттун алдында лампадка жылтырап кїйїп туруптур. Эки тере-
зенин ортосуна илинген кїзгї да аман...Ушул кичинекей їжїрєнїн 
момун ээси – кыз кайда болду экен? Каракчылардын колуна тїшїп 
кетти го деген коркунучтуу ой кылт этип эсиме тїшє калды. Жаным 
жаман ачыды... Єксїй-єксїй ыйладым да, сїйгєнїмдїн атын угуза 
айттым. Ошол учурда кыбыраган табыш угулду да, шкафтын арты-
нан купкуу болуп калчылдап, Палашка чыга келди.

«Ах, Петр Андреич!» – деди ал алаканын шак уруп. «Кандай за-
ман, кандай жорук болуп кетти!..»

– Марья Ивановна кандай? – дедим сабыр кыла албай. – Марья 
Ивановна кайда?

«Бийкеч тирїї» – деди Палаша. – «Акулина Памфиловнаныкына 
бекитип койдук».

– Поптун аялыныкындабы? – дедим чочуп кетип. – Кокуй! Пуга-
чёв анда эмеспи!..
Бєлмєдєн чуркап, кєчєгє чыктым да, эчтеке кєрбєй, эчтеме сез-

бей, жїгїрїп отуруп поптун їйїнє жеттим. Кыйкырык, кїлкї угул-
ду. Пугачёв жолдоштору менен таў-тамаша кылып жаткан экен. Ме-
нин артыман Палаша да жїгїрїп келди. Акулина Памфиловнаны 
билгизбей чакырып чыккын деп, Палашаны жибердим. Бир мину-
тадан кийин колуна штоф кармап, поптун зайыбы келди.

– Кудай їчїн! Марья Ивановна кайда? – дедим жїрєгїм алып учуп.
«Тегеренейин, тосмонун артында менин кроватымда жатат», – 

деди поптун зайыбы. «И, Петр Андреич, каргаша болуп кала жаздап, 
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кудай єзї бир сактады: кесеп тамак ичкени жаўы эле отурганда, шор-
дуу кыз кєзїн ачып, онтой баштаса болобу!.. Жєн эле кутум учуп кет-
ти. Ал уга коюп: «Кемпирби, онтоп жаткан ким?» – деп сурады. Мен 
кулдук уруп: «Падышам, ал ооруп жаткан менин жээн кызым, эки 
жума болуп калды» – дедим. «Жээн кызыў жашпы?» «Жаш, пады-
шам». «Кана, кемпир жээниўи кєрсєтчї». – Жїрєгїм оозума тыгыла 
тїштї, бирок айла калган жок. «Айып кєрбє, падыша; кыз ордунан 
туруп, келе албайт». «Эчтеке эмес, кемпир, єзїм эле барып кєрєйїн». 
Шїмшїк єзї барса болобу; кандай деп ойлойсуў карчыга кєздєнгєн 
кесеп парданы ачып карады, бирок кудай бир сактады да!.. Чынын 
айтсам, байкуш кызды кыйнап єлтїрєт го деп, беленденип калдым 
эле. Кудай жалгап, кыз аны тааныган жок. Кудуретиўен айлана йын 
кудайым, ушу кїндї кєрсєтмєк экен! Дабаа жок турбайбы! Кайран 
Иван Кузмич! Ким ойлоптур! Василиса Егоровначы? Иван Игнатьич-
ти айтпайсыўбы? А шордуунун эмне жазыгы бар эле? Сизди ким кут-
карды? Жанагы Швабринди, Алексей Иванычты карабайсыўбы? Ча-
чын тегерете кырдырып алып, эми алар менен бирге шапар тээп жа-
тат! Чыйрагын кантесиў! Жээн кызым ооруп жатат дегенимди уга 
коюп, мага тиктей карады эле, жєн эле канжар менен бышып алган-
дай болду, бирок айткан жок, ошонусуна да ракмат». Аўгыча, мас 
болгон коноктордун чаўырганы, Герасим поптун їнї угулду. Мейман-
дар арак сурап, їй ээси зайыбын чакырып жаткан экен. Поптун аялы 
аракет кыла баштады. «Їйїўїзгє жєнєўїз, Петр Андреич», – деди 
ал. «Азыр чоло тийбейт; кесептер ичкендин їстїндє. Каргаша болуп, 
дагы мастардын колуна тїшїп калып жїрбєўїз. Кош, Петр Андреич. 
Кєрє жатарбыз, кудай колдогусу бардыр».
Поптун аялы кирип кетти. Кєўїлїм бир аз тынчып, квартира-

ма жєнєдїм. Аянттын жанынан єтїп баратып, мен дардын жаны-
на топтошуп, дарга асылгандардын єтїгїн чечип алып жаткан бир 
топ башкырттарды кєрдїм; кийлигишкенимен пайда чыкпай тур-
ганын сезип, кыжырым катуу келсе да сабыр кылдым. Офицер-
лердин їйлєрїн талап, каракчылар сепилде аркы-терки чуркап 
жїрїшїптїр. Арак ичип мас болгон козголоўчулардын їнї бардык 
жерден угулду. Їйїмє келдим. Савельич босогодон тосуп чыгып: 
«Кудайдын мунусуна шїгїр!» – деди мени кєрє коюп. – «Жїзї ка-
ралар дагы кармап кетиштиби деп ойлодум эле. Тегеренейин, Петр 
Андреич! билесиўби? Шерменделер бизди тоноп кетти: кийим-кече, 
буюм, идиш аттуудан эчтеке калтырган жок. Амал барбы! Сенин 
аман калганыўа шїгїр! Мырзам, жанагы атаманды тааныдыўбы?»

– Жок, а ким эле?
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«Койчу? Баягы сарайга токточуда сенин ичигиўи алдап ал-
ган пиян чик ушул эмеспи, унутуп калдыўбы? Коён ичик кїнї 
бїгїнкїдєй жаўы болучу, ушу шайтан кием деп айрып салбады беле!»
Аў-таў калдым. Бизге жол кєрсєткєн киши менен Пугачёв рас эле 

коёндон окшош экен. Дал ошол киши ушул Пугачёв экенине кєзїм 
жеткенден кийин, эмне себептен аман калганымы ачык тїшїндїм. 
Эбепке себеп болгонуна таў калдым: селсаякка берген кичине ичик 
мени ажалдан алып калды, сарай кыдырып сандалган пиянкеч се-
пилдерди алып, мамлекетти титиретти!

«Курсагыў ачкандыр!» – деди каадасын жазбаган Савельич. «Їйдє 
эчтеме жок, барып бирдеме даярдайын».
Жылгыз калып, ойго баттым. Эмне кылышым керек? Кесептин 

кол астындагы сепилде калуу же анын шайкасын ээрчїї офицерге 
ылайык келбей турган иш. Ушул эў оор шартта Ата Мекенге пай-
дам тие турган жерге барып кызмат кылыш мойнумдагы карыз эле... 
Бирок сїйїї чиркин Марья Ивановнанын жанында калып корго-
гун, маанек болгун деп, мени жаман азгырды. Шарт жакында сєзсїз 
єзгєрєрїнє алдан кєзїм жетип турса да, Машанын авалы коркунуч-
туу экенин ойлоп, чочулабай конгонум жок.

«Падышам сени чакырып жатат» – деп жїгїрїп келген бир казак 
ойлогон оюмду бузуп кетти. Бармакчы болуп: «Падышаў кайда?» – 
деп сурадым.

«Коменданттын їйїндє», – деди казак. «Тїшкї тамактан ки-
йин улугум мончого барды эле, азыр эс алып жатат. Мырзам, те-
гин киши кєрїнбєйт: тїштєн кийин куурулган эки торопой жейбиз 
деди, азыр бууланып турат, Тарас Курочкин сугалактык кыла коюп, 
Фомка Бикбаевге шыпыргысын берип, єзї муздак суу менен зорго эс 
алды. Сєз жок, шаан-шєкєт менен жїрєт экен... Мончого барганда 
тєшїндєгї падышалык белгисин кєрсєтїптїр: бир жак кєкїрєгїндє 
чоўдугу беш тыйындай, эки баштуу бїркїттїн сїрєтї, экинчи жа-
гында єзїнїн сїрєтї бар экен дешет».
Казактын пикирин натуура деп талашкым да келген жок. Пуга-

чёв менен кандайча кєрїшєрїмї кєзїмє элестетип, акыры эмне бо-
луп бїтєрїн алдан билїїгє тырышып, коменданттын їйїнє казак 
менен бирге жєнєдїм.
Кєўїлїм бир жерде болбой, кооптонгонуму окуучу оўой билиши 

мїмкїн.
Коменданттын їйїнє келгенимде, иўир кирип калган эле. Киши-

лер асылган дар карарып жаман кєрїндї. Коменданттын шордуу за-
йыбынын сєєгї крыльцонун алдында жерде жаткан экен; крыльцодо 
эки казак кароолдо туруптур. Мени ээрчитип келген казак айтайын 
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деп кирип кетти да, ошо замат эле кайта чыгып, мурунку кїнї Марья 
Ивановна экєєбїз эзилишип коштошкон бєлмєгє мени алып кирди.
Мындай укмушту кєргєн эмесмин. Дасторкон жайылып, штоф 

менен стакан коюлган столдун айланасында Пугачёв жана гїлдїї 
кєйнєк, бапак кийген он чакты казак старшиналары отуруптур, 
иреўи кызарып, кєздєрї жашылданып, виного кызып калышкан 
экен. Алардын арасында жаўы кирген чыккынчылар – Швабрин да, 
биздин урядник да жок экен. «А, тєрєм!» – деп Пугачёв мени кєрє 
коюп: – Кош келипсиз, изат кылабыз, тєргє чыгыўыз». Маектешип 
отургандар сыйлыгыша берди. Мен унчукпай столдун четине барып 
отурдум. Жанымда отурган сымбаттуу, сулуу, жаш казак бир ста-
кан арак куюп берди, бирок ооз тийгеним жок. Їлпєт кылып отур-
гандарды таўыркап карай баштадым. Пугачёв столго чыканактап, 
кара сакалын баржайган колуна сїйєп, тєрдє отуруптур. Сымбаттуу, 
ыманы ысык иреўинде киши корккондой эчтеке деле жок экен. Ал 
бирде граф деп, бирде Тимофеич деп, кээде байке деп, элїїгє келип 
калган бир кишиге улам кайрыла берди. Алар бирине бири жолдош 
катарында мамиле кылып, єздєрїнїн башчысын анчалык дале ашы-
ра сыйлашышпайт экен. Эртеўки чабуул жєнїндє, козголоўдун ий-
гилиги, келечектеги аракеттери жєнїндє сїйлєшїп жатышты. Ар 
кимиси мактанып, єзїнїн пикирин айтып, Пугачёв менен айтыша 
берди. Ушул таўыркарлык согуш кеўешинде Оренбургга кол сала-
быз деп чечим чыгарышты: бул олдоксон жорук каргашалуу ийги-
лик менен аяктап кала жаздаган эле го! Жортуулду эртеў баштамак-
чы болушту. «Кана, туугандар, – деди Пугачёв, – уктар алдында ме-
нин жакшы кєргєн ырымды ырдап коёлу. Чумаков! Башта!» – Ме-
нин жанымдагы жигит бурлактардын муўдуу овонун ичке їнї ме-
нен созолонтуп баштады да, калгандары жабыла їн алышып кетти:

Шуулдабастан жашыл токой токточу, 
Азаматтын ойлор оюн тоспочу, 
Кайран башым падышанын алдына 
Эртеў барып, сурак берет ойлочу. 
Падыша єзї суроо коёр алдыма: 
Айт, карагым, дыйкан уулу жашырба, 
Кимди тоноп, кимди чаап алдыўар, 
Кимдер менен, кєппї жолдош жаныўда? 
Мен сїйлєрмїн: ук падышам, айтайын 
Бардык чынды, акыйкатты тартайын. 
Жолдошум тєрт: анын бири кара тїн, 
Экинчиси – болот миздїї канжарым, 
Їчїнчїсї – ишенимдїї алдымда ат, 
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Тєртїнчїсї – жебе тартар бек саадак 
Таамай тиер жанымдагы жарагым. 
Падыша айтар: дыйкан уулу карагым, 
Ууру кылдыў жоопко да жарадыў. 
Кеў талаага эки тїркїк орнотуп, 
Аштап жыгач, сыйыртмакты саламын.

Дар тууралуу карапайым эл ырдап жїргєн ырды дарга асыла тур-
ган адамдардын ырдаганы мага кандай таасир кылганын айтуу єтє 
кы йын. Алардын сїрдїї иреўи, уккулуктуу їнї, ансыз да ачык-айкын 
айтылган сєздєрдї муўкана, бєтєнчє толкуп ырдаганы сесимди алды.
Меймандар дагы бир стакандан ичишти да, столдон туруп, Пу-

гачёв менен коштошту. Мен да аларды туурап коштошоюн дедим 
эле, Пугачёв: «Отура тур, сени менен сїйлєшє турган сєзїм бар», 
– деди. Экєєбїз ээн калган соў бир нече минут унчукпай турдук. 
Пугачёв анда-санда сол кєзїн жїлжїйтїп коюп, мени тиктей берди, 
анын митаамдыгы, мыскылдаганы кєз карашынан байкалып турду. 
Акырында кїлїп жиберди, кїлгєндє да катуу кїлдї, анын кїлгєнїн 
кєрїп, эмне їчїн экенин єзїм да билбей, мен да кїлє баштадым.

«И, эмне, мырзам?» – деди ал. «Чыныўы айтчы, менин азамат-
тарым мойнуўа сыйыртмак салганда жаман корктуў, э? Дїнїйє 
бир тыйын боло тїштї окшойт... Жанагы малайыў болбосо, дарда 
салаўдап турат элеў! Картаў как башты кєрєр замат эле тааныдым. 
Сени сарайга ээрчитип барган кишини улуу падышанын єзї экен деп 
ойлодуў беле, мырзам? (Улуу падыша дегенде колтоюп, кереметтїї 
кишисиндей болуп калды.) Мага абдан айыптуусуў, – деди сєзїн 
улантып, – бирок мага кылган жакшылыгыў їчїн, касташкан ки-
шилеримен качып жїргєнїмдє пайдаўы тийгизгениў їчїн кїнєєўї 
кечтим. Дагыўкысын дагы кєрєрсїў! Мамлекетти єз колума алган-
да, мына ошондо жыргатам сени! Мага жан-дилиў менен кызмат 
кыласыўбы, жокпу?»
Журт куруткан митаамдын суроосу, ийменбей орой сїйлєгєнї 

кызык туюлду да, кїлїп жибердим.
«Эмне кїлєсїў?» – деди мага кабагын чытып. – «Же менин улуу 

падыша экениме ишенбей турасыўбы? Чыныўы айт».
Мен оўтойсуздана тїштїм. Кайдагы бир селсаякты падышасыў 

дешке оозум барбады, анткеним барып турган суу жїрєктїк болот 
эле. Журт куруткан митаамсыў деп кєзїнє айтсам – ажалдан мурун 
єлєт элем; дарга асылганы туруп, элдин кєзїнчє кыжырланып айтка-
ным – эми пайдасыз кєйрєўдїк экен. Эки ойлуу боло тїштїм. Пуга-
чёв їлїрєйїп, мени качан жооп берер экен деп кїтїп турду. Акырын-
да (ошондогу кылыгым эсиме тїшкєндє, азыр да кубанам), чабалдык 
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жагым болгону менен, борчумду жакшы сезген экемин. Пугачёвго 
мындай дедим: – Жашырбай, чынымы айтайын. Єзїў ойлоп кєрчї, 
сен падыша экенсиў деп кантип айтам? Аркы-беркини тїшїнгєн 
кишисиў, антсем калп айтканымы азыр эле билип койбойсуўбу.

«Андай болсо, сенин оюўча, мен киммин?»
– Ким экениўи кайдан билейин, бирок бул кылыгыўын арты 

жакшы болбойт.
Пугачёв мага жалт карап алды. «Андай болсо, – деди ал, – менин 

Петр Федорович падыша экениме ишенбейт турбайсыўбы? Болуптур. 
Берейин деген кулуна, белен кылат жолуна дегенди билбейсиўби? 
Илгери Гришка Отрепьев падыша болбой койду беле? Мен тууралуу 
эмне ойлосоў, ошону ойло, бирок артыман калба. Ал эле, бул эле деп 
эмне кыласыў? Молдо боло албаган сопу болот. Чын ниетиў менен 
кызмат кылсаў, сени фельдмаршал да, князь да кылам. Кош, кан-
дай дейсиў?»

– Жок, – деп кесе айттым. – Мен тектїї дворянданмын; импера-
трицага ант бергем: сага кызмат кыла албайм. Жакшылык кылайын 
деген чын ниетиў болсо, мени Оренбургга коё бергин.
Пугачёв ойлонуп калды: «Эгер коё берсем, деги мага каршы кыз-

мат кылбайсыўбы?»
– Каршы кызмат кылбайм деп кантип айтам? – дедим. Єзїў 

билесиў, менде эрк жок: сага каршы кїрєшкїн дешсе – кїрєшєм да, 
амал канча. Сен да начальниксиў; кол астындагылардан кыўк этпей 
моюн сунууну сен да талап кыласыў. Кызматым керек болсо, кызмат 
кылбайм деп кантип айтам, аным кандай жорук болмок. Колуўда 
турам: коё берсеў ракмат; асып єлтїрсєў – кудайдан жетсин; сага 
чынымы айтып отурам.
Буйтабай, чын сїйлєгєнїмє Пугачёв раазы болду окшойт. «Бо-

луптур», – деди ал, мени далыга кагып. «Сойсоў, сойгондой сой, 
койсоў, койгондой кой деген экен. Кайда барсаў да, эмне кылсаў да 
єзїў бил – колу, жолуў бош. Эртеў келип, коштошуп кет; азыр ба-
рып уктагын, мен да уйкуга карамыгып турам».
Пугачёвду таштап, кєчєгє чыктым. Тїн мемиреп, аяз болуп туруп-

тур. Аянт менен дарга айдын жарыгы тийип, асман чайыттай ачык 
экен. Сепилде караўгы тїшїп, тымтырс болуп турду. Аракканадан 
гана жылтылдаган от кєрїнїп, кеч калган араккечтердин кыйкы-
рыгы угулду. Поптун їйїнє карадым. Терезелеринин капкагы, дар-
базасы жабык экен. Анда жымжырт сыяктанып кєрїндї.
Квартирама келсем, мени жоктоп Савельич кайгырып отурган 

экен. Колу, жолум бош экенин угуп, абдан кубанды. «Кудайдын 
мунусуна миў мертем шїгїр!» – деди чокунуп. «Таў саардан сепил-
ди таштап, билген жолубузга тїшєлї. Бирдеме белендеп койдум 
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эле, мырзам, шамшум этип алгын да, таў атканча камырабай уктай 
бергин».
Анын тилин алып, тамшана тамак жедим да, зээним кейип, деним 

талыкшыган жаным, тєшєнчїсїз жерге жатып, уктап кеттим.

IX  ã ë à â à

ÀÉÐÛËÛØÓÓ

Жалындай жанып тааныштым 
Кєўїлїм сїйгєн жар менен. 
Айрылуу мага мїшкїл иш, 
Жаралуу болду жаш денем.

Херасков

Эртесинде добулбастын табышынан эрте ойгондум. Эл чогулчу 
жерге жєнєдїм. Ал жерде кече курман болгондор али асылуу тур-
ган дардын жанына, Пугачёвдун кишилери топурап тизилип жат-
кан экен. Казактар атчан, солдаттар куралчан жєє туруптур. Же-
лектер эле желпилдейт. Бир нече замбирек сїйрєгїч дєўгєлєгїнє 
отургузулуп, жєнєтїлїїгє белен болуп калган экен, алардын арасы-
нан мен єзїбїздїн замбирегибизди тааный койдум. Жалган пады-
шаны кїтїп, жан бїткєндїн баары ошо жерде экен. Коменданттын 
їйїнїн эшик алдында, кыргыз жылкысынын тукумунан чыккан, 
келишимдїї боз атты бир казак тизгининен кармап туруптур. Мен 
коменданттын зайыбынын єлїгїн кєрїїгє тырыштым. Аны бир аз 
четке алпарып, бойро менен жаап коюшуптур. Акырында, Пугачёв 
чыкты. Эл шапкесин алды. Пугачёв крыльцого токтой калып, эл ме-
нен саламдашты. Старшиналарынын бирєє ага жез акча салынган 
баштык берди да, ал чеўгелдеп алып, туш-тушка чача баштады. Эл 
ызы-чуу тїшїп, жєєлєшїп акчаны терип жатты: колу, буту чыккан, 
сынгандар болду. Пугачёвду эў жакын їзєўгї жолдоштору курчап 
турду. Алардын арасында Швабрин да бар эле. Ал экєєбїздїн кєзїбїз 
урушуп калды: менин жектегеними кєзїмєн кєрє коюп, бурулуп кет-
ти, кекенгенин билдиргиси келбей, кїлїмсїрємїш болду. Пугачёв 
элдин арасынан мени кєрє койду да, башын ийкеп, ишарат кылып 
чакырды. «Кулак салчы, – деди мага ал, – Оренбургга азыр жєнєгїн 
да, губернатор менен генералдарга менин атыман айткын: мени бир 
жумадан кийин кїтїп алышсын, жагынып тил алгыла дегин, бол-
босо райым болбойт. Жолуў болсун, мырзам!» Анан элге кайрылды 
да, Швабринди кєрсєтїп: «Калайык, жаўы командириўер мына бу 
болот. Кыўк этпей тилин алгыла, силер їчїн, сепил їчїн мага бул 
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жооп берет» – деди. Швабрин сепилге начальник болду деген сєздї 
укканымда тєбє чачым тик турду.
Марья Ивановна анын зомбулугунда калат экен го! Атаганат, шор-

дуу кыздын кєргєн кїнї эмне болот! Пугачёв крыльцодон тїшїп, ага 
атын тарта беришти. Аттандырмакчы болгон казактардан мурун, ал 
атка ыргып минди.
Ошол учурда карасам, котологон элдин арасынан Савельичим 

чыга калып, Пугачёвго бир барак кагаз сунуп жатат. Анын бу кы-
лыгынан эмне чыгарын биле албадым. Керилип-чоюлуп Пугачёв: 
«Мунуў эмне?» – деп сурады.

«Окусаў, билесиў», – деди Савельич. Пугачёв кагазды алды да, 
маалкатып карап турду. «Деле балаадай жазасыў го?» – деди ал 
акырында. «Биздин асыл кєзїбїз ажырата албайт экен. Менин обер-
секретарым кайда?»
Капралдын мундирин кийген жаш жигит, Пугачёвго жїгїрїп 

барды. Жалган падыша кагазды берип жатып, ага: «Жарыя оку-
гун!» – деди. Пугачёвго менин абам эмне жєнїндє жазды экен деп 
куса болдум. Обер-секретарь бєлїп-бєлїп, катуу окуй баштады.

«Миткаль менен жибектен тигилген эки ала чапан – алты сом».
«Бул эмне дегениў?» – деди Пугачёв кабагын бїркєп.
«Дагы окуткун», – деди Савельич камырабай.
Обер-секретарь улап окуду:
«Кєк ноотудан тигилген мундир – жети сом.
«Ак ноотудан тигилген шым – беш сом.
«Голланд полотноюнан тигилген, манжети бар он эки кєйнєк – он 

сом.
«Чай идиштери салынган кичине їкєк – эки жарым сом...»
«Бу кайдагы калжыраган сєз?» – деп Пугачёв сєздї бєлїп кетти. 

«Їкєк, манжети бар шым менен менин эмне жумушум бар?»
Савельич тамагын жасап, тїшїндїрє баштады. «Бул, байкеси, 

мырзамдын жанагы кесептер талап алган мїлкїнїн тизмеси...»
«Кандай кесептер?» – деди Пугачёв кекетип.
«Айып менде, жаўылып кеттим», – деди Савельич. – «Кесеп-

тер деле эмес, сенин жигиттериў аўтарып, тоноп кетти. Ачууланба, 
жаўылбас жаак, мїдїрїлбєс туяк болбойт.

«Акырына чейин окуткун».
«Тїгєтє оку» – деди Пугачёв. Обер-секретарь окуй баштады.
«Бир чыт жууркан, бир сатин тєшєк – тєрт сом.
«Кызыл нооту капталган бир тїлкї ичик – кырк сом.
«Сарайга конгондо єзїўє берилген дагы бир коён ичик – он беш 

сом».
«Бу дагы эмне деген кеп!» – деп, кєзїн алаўдатып, Пугачёв ча-

ўырып жиберди.
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Чынымы айтайын, бечара чалым їчїн жаман корктум. Ал дагы 
бирдеме демекчи болду эле, Пугачёв сїйлєтпєй, секретарынын ко-
лунан кагазды жулуп алып, Савельичтин бетине ыргытып: – Алжы-
ган чал! Силерди тоноп алыштыбы: абдан кыйын болгон, э? Как баш 
чал, мырзаў экєєў менин тилими албагандар менен кошо асылып 
турбаганыўар їчїн кудайга тобо кылып, мага, менин жигиттериме 
чокунсаўар... Коён ичик! Коён ичик дейт тура! Териўди тирїїлєй 
сыйыртып, ичик кылдырып берейинби, я?» – деп чаўырды.

«Бийлик єзїўдє, – деп жооп кайтарды Савельич, – мен кул ки-
шимин, тєрємдїн мїлкї їчїн жооп беришим керек».
Пугачёвдун ак кєўїлї кармап турса керек. Ал эчтеке дебестен, 

бура тартып, бастырып кетти. Швабрин, старшиналар анын артынан 
аттанды. Кесептер сепилден жєнєдї. Эл Пугачёвду узатып чыкты. 
Савельич экєєбїз аянтта жалгыз калдык. Абышкам абдан єкїнгєн 
кишиче тизмесин колунан тїшїрбєй, карап турду.
Пугачёв менен мамилем жакшы боло тїшкєнїн кєрїп, Савельич 

пайдаланып калайын деген экен, бирок тилеги ордунан чыкпай кал-
ды. Мен аны жїйєсїз иш кылганы їчїн урушайын дедим эле, чыдай 
албай кїлїп жибердим. «Кїлє бер, мырзам, – деди Савельич, – кїлє 
бер, эми качан кайра мїлктїї болор экенбиз, ошондо кїлєрсїў».
Марья Ивановна менен кєрїшєйїн деп поптун їйїнє жїгїрїп бар-

дым. Поптун зайыбы тосуп чыгып, суук кабар айтты. Тїндє Марья 
Ивановна эти ысып, эч кимди тааныбай, жєєлїп чыгыптыр. Поптун 
аялы мени анын бєлмєсїнє алып кирди. Мен акырын басып, керебе-
тинин жанына бардым. Єўїнїн єзгєргєнїн кєрїп, таў калдым. Кыз 
мени тааныган жок. Герасим поптун сєзї да, кєўїлїмї жубатып жат-
кан анын ниети ак зайыбынын сєзї да кулагыма кирбей, кєпкє дей-
ре кыздын жанында тура бериптирмин. Кезенген козголоўчулардын 
арасында карашар кишиси жок калган шордуу жетимдин ал-авалы, 
єзїмдїн колуман эчтеке келбегени мени жаман чочутту. Баарынан 
да мени Швабрин бєтєнчє жїрєкзаада кылды. Жалган падышадан 
мансап алып, сепилди бийлеп калган неме єчєшкєнїнєн, шордуу 
кызды эмне кылам десе да колунан келет эле. Эмне кылам? Кызга 
кандай жардам берем? Кесептин колунан кызды кантип куткарып 
алам? Бир гана арга калды: Белогорск сепилин тезирээк бошоткула 
деш їчїн, эў болбогондо аны бошотууга жардам берїї їчїн, Орен-
бургга токтоосуз жєнємєк болдум.
Їйлєнєм деп небак ыйгарып койгон кызды Акулина Памфилов-

нага жалына-жалбара тапшырып, їй ээлери менен коштоштум. 
Кєзїмїн жашын кєл кылып шордуу кыздын колунан єптїм. «Кош, 
– деди поптуп зайыбы, мени узатып чыгып, – кош, Петр Андреич. 
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Заман оўолуп кетсе, дагы кєрїшєрбїз. Бизди эсиўизден чыгарбаўыз, 
їзбєй кат жазып туруўуз. Бечара Марья Ивановнанын, сизден бєлєк 
эми карашары да, маанек кылар кишиси да жок».
Аянтка барып, бир аз токтолдум да, дарга карап жїгїнїп, сепил-

ден чыгып, Оренбургга карай бет алдым, Савельич артыман калбай, 
ээрчип отурду.
Тереў ойго батып, басып келатсам, арт жагыман аттын дїбїртї 

угулду. Кылчайып карадым; башкырт жылкысынан экен, бир ат 
жетелеген казак сепилден чапкылап чыгып, мага алыстан колун 
жаўсады. Токтодум да, келаткан кишини тааный койдум: баягы 
биздин урядник экен. Ал желдире келип, атынан тїштї да, жетеле-
ген атынын чылбырын мага берип жатып: «Мырза, абам сизге мо-
бул атты, кийип жїргєн тонун тартуу кылып берди (тон канжыгада 
бєктєрїлїї экен). – Дагы, – деп мукактанып калды, дагы сизге... жа-
рым сом берди эле... жолдо келатып жоготуп койдум; ак кєўїлдїк 
кылып, кечирип коюўуз». Савельич ага олурая карады да: «Жолдо 
келатып жоготуп койдуўбу? Алдагы койнуўдагы шыўгыраган эмне? 
О, бети жок шерменде! «Койнумда эмне шыўгырамак эле? – деди 
урядник бети чымырабай, – мейлиў, карыя, сїйлєй бер. Шыўгыраган 
тыйын эмес, ооздук». – Болуптур, – дедим сєздєрїн бєлїп. – Тартуу 
кылган кишиге ракмат айт; жоготкон тыйыныўды кайра бараткан-
да таап алып, арак ичкин. – «Чоў ракмат, мырза, – деди атынын ба-
шын бура тартып, – єлгєнчє унутпайм мунуўузду». Сєзїн бїтїрєр 
замат, бир колу менен койнун басып, текиреў-таскакка салды да, 
бир минутадан кийин кєрїнбєй калды.
Тонду кийип, атка минип, Савельичти учкаштырып алдым. 

«Кєрдїўбї, мырзам, – деди абышка, – журт куруткан митаамга арыз 
бергеним текке кеткен жок: каракчы, уялган окшойт, башкырттын 
каржайган чобуру менен тери тон шїмшїктєр талап алган буюмда-
рыбыздын єзїў ага берген ичиктин теўине да татыбайт; бирок зыя-
ны тийбейт, тїлєгєн иттен тїк калат деген ушу».

(Óëàíäûñû áàð)

Êîòîðãîí Ñ¿é¿íòáåê ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ
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ЧЫЎГЫЗ АЙТМАТОВ ЖАНА 
ТЇРК ДЇЙНЄСЇ

Чыўгыз Айтматов єзїнїн замандаштарынын чыгармаларын окуп, 
аларды  да жогору баалап, дїйнєгє таанытууга кєп далалат жасаган. 
1975-жылы Чыўгыз  Айтматов Тїркияга келип, жергиликтїї мада-
ният ишмерлери жана жазуучулар Азис Несин (Мехмет Нусрат Не-
син, 1915–1995), Бекир Ылдыз (1933–1998) жана башкалар менен 
жолугушуп, Советтер Союзуна кайтканда «Советская литература» 
деген тогуз тилде чыгуучу журналга «Тутумдашуу тїйїнї» («Точка 
присоединения») аталыштагы интервьюсунда, жогоруда аты атал-
ган тїрк жазуучуларынын чыгармачылыгына жакшы пикирде экен-
дигин айткан.  Тїрк жумуриятынан саясый пикир келишпестиктен 
улам Советтер Союзуна чыгып кеткен, улуу акын Назым Хикмет-
ке (1901–1963) да єз мекендештеринин кєз караштары єзгєрїлїп, 
анын чыгармалары байма-бай басыла баштаганына кубанганын бил-
дирип, азыр «тїрк адабияты ылдам бийиктєєдє жана гїлдєє учурун 
кечирип жатат» деген пикирин айткан.
Ал эми казак элинин белгилїї жазуучусу М.Ауэзовдун 1978-жылы 

чыккан 2 томдук чыгармасы «Бїткїл дїйнєлїк адабият китепкана-
сы» деген кєп томдук жыйнакка киргендигине сїйїнїп, «Тїрк тилдїї 
адабияттын єкїлї катары улуу казак жазуучусу М.Ауэзов дїйнєлїк 
деўгээлдеги татыктуу баскычка кєтєрїлгєнїн» баса белгилеген. Баш-
кырт акыны Мустай Карим (1919–2005), Кабардин-Балкар акыны 
Кайсын Кулиев (1917–1985), казак жазуучулары Абдыжалил Нур-
пеисов (1924-ж. т.) менен Абиш Кекилбаев (1939-ж. т.) жана казак 

Улуу жазуучунун 85 жылдыгына

Ñåáàõàòòèí ÁÀËÆÛ, 
                          (Ò¿ðêèÿ) 
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акындары Олжас Сулейманов (1936-ж. т.) менен Мухтар Шаханов 
(1942-ж.т.), єзбек жазуучулары Адыл Якубов (1926–2009) менен Пи-
римкул Кадыров (1928–2010), каракалпак акыны Ибрагим Юсупов 
(1928–2008) менен каракалпак жазуучусу Тулепберген Каипберге-
нов (1929–2010), Алтай Эл жазуучусу Боронтой Бедюров (1947-ж.т.), 
тїркмєн жазуучусу Аннакулу Нурмамедов (1959-ж.т.) жана башка-
лар жєнїндє жогорку бааларын бергени белгилїї.
Ушуга байланыштуу эсте каларлык нерсе, тїркмєн профессору 

Ахмад ходжи Хоразмий єзїнїн жердеши Аннакули Нурмамедов 
жєнїндє Ч.Айтматовдун айткан тилегин макаласында келтирип 
жатып Чыўгызды (Тїркий) Айтматов деген аталышта биринчи жолу 
жаўы нысбаны (каймана ысымды) колдонуптур. Мындай  нысба 
берїї – Кїн Чыгыш маданиятында байыртадан бери колдонулган 
традициялык жана символикалуу кєрїнїш. Адатта адамдын тегин 
аныктоочу жагдай, биздин пикирде, Чыўгыз Айтматовго карата 
берилген «Тїркий» нысбасы мыйзамченемдїїлїктє тупадан-туура 
берилген аныктама десек болот. Анткени дїйнєлїк даўазага жеткен 
кыргыз уулу Чыўгыз  Айтматов тїрк дїйнєсїнє таандык экени анык 
жана талашсыз. Бул жагдайды улуу жазуучу эч качан тєгїндєгєн 
эмес. 
Чыўгыз  Айтматов єзїн Кїн Чыгыш маданиятынын єкїлї экен-

дигине дайыма сыймыктанчу жана анын маўыздуу жагдайларын 
даўазалап таратууга аракеттенчї. Маселен, Бириккен Улуттар 
Уюмунун Билим, илим жана маданият боюнча мекемесинин 
(UNESCO-ЮНЕСКО) дїйнєнїн 28 тилинде чыгарылуучу илимий 
таанытуучу «ЮНЕСКО курьери» деген журналынын 1972-жылы 
октябрь айындагы санына «Теўтуштардын теўтушу» деген кєлємдїї 
макала жарыялаган. Анда ал тїрк калктарынын (казактар, кыр-
гыздар, єзбектер, уйгурлар, тїркмєндєр ж. б.) орто кылымдын 
башталышында саясый жана маданий турмуштарын уюштурууда-
гы жогорку деўгээлге жетишишип, єздєрїнїн байыркы тїрк жа-
зуусуна эгедер болгондугун сыймыктана айтып келип, андан соў єз 
эгемендїїлїктєрї їчїн кїрєштєрдє, кыйын абалдарда жїрїп, XX 
кылымда гана алар кайрадан Советтер Союзунун курамында жаўы 
ийгиликтерге жетишишип, прогресс жолунда бара жатышат деген 
оптимисттик маанайдагы ойлорун дїйнєгє кабарлаган.
Ал эми 1993-жылы америкалык «World Literature Today» жур-

налында басылган «Интеллектуалдык кризис, тоталитаризмдин 
кїнї бїттї» деген макаласында Ч. Айтматов, алты миў жылдык 
тажрыйбасы бар Кїн Чыгыш философиясынын єкїлї катарында, 
ХХ кылымдын аягында дїйнєдє болуп жаткан окуяларга баа берип 
жатып мындай дейт: «Кїн Чыгыш ойлом искусствосу чындыкты 
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бийик реалдуулукка, бийик гармонияга жакындатып сїрєттєйт, 
бул гармония єзїнєн єзїн курчап турган дїйнєдєн єзїн издєєгє 
адамды шыктандыруучу курал катары тїшїнєт. Кайра жаралуу 
доорунда Батыштын ойлому Кудайды аалам тактысынан тїшїрїп, 
анын ордуна адамды отургузган эле. Бїгїнкї кїндє, ал єзї татыксыз 
болгон ошол тактыдан шыпырылып тїшїп, ыўгайсыз абалга калды. 
Кїн Чыгыш ойлому болсо, адамды бул дїйнєдє гармониялуу жашоо 
їчїн єз ордун табууга, анын закондоруна єзїн баш ийдирїїгє тийиш 
болгон космостук, ааламдык жан катары кєрєт».
Ч.Айтматов єзїнїн Мухтар Шаханов менен бирге 1997-жылы 

адабий публицистикалык диалог форматында жазган «Аскада кал-
ган аўчынын ыйы» деген чыгармасында дїйнє элдеринин тарыхын, 
алардын ичинде тїрк калктарынын басып єткєн жолун жана да: «Ар 
бирибиз...єз улутун кечээгиси менен бїгїнкїсї, ата-тегин белгилїї 
деўгээлде билип аздектєєбїз шарт» – деп баса белгилейт. Ушул чы-
гармада ал «...келечекте ар бир элдин кара кылды как жаргандай 
калыс, билимдїї тарыхчыларын кеўири тартып, байыркы доордон 
баштап бїгїнкї кїнгє чейинки» дїйнє элдеринин тарыхынын жа-
зылышы зарыл сыяктуу» деген омоктуу оюн айткан эле. Албетте, 
мунун аркасында жазуучунун кыргыз элинин жана жалпы тїрк 
калктарынын тарыхын дїйнє элдерине ачыктап таанытуу максаты 
жаткандыгы талашсыз. Ч.Айтматов єзгєчє кыргыз элинин эпосу 
«Манас» баш болгон бай оозеки чыгармачылыгын тереў билип, аз-
дектеп чыгармачылыгында ийкемдїї колдонуу менен алар жєнїндє 
жана кыргыз эли менен биргеликте тїрк дїйнєсїн кеў ааламга ка-
бардар кылды. 
Улуу жазуучу алгачкы чыгармаларынан баштап эле тїрк калк-

тарынын тарыхындагы маанилїї жана кызыктуу проблемаларын 
чагылдыра баштаган. Алсак, 1960-жылы  жазылган «Бото кєз 
булак» повестинде Казакстандын Анархай талаасында орнотулган 
байыркы тїрк  эстелиги «Таш баба» жєнїндє маалымат  берген. «Ак 
кеме» (1970-ж.) повестинде «Бугу эне» уламышы аркылуу кыргыз 
элинин жаралышы жєнїндєгї, ошол мезгилдеги тарых илиминдеги 
їстємдїк кылган кєз караш чагылдырылган. 1972-жылы  жазылган 
«Кайрылып куштар келгиче» деген аўгемесинде кыргыздардагы 
манасчылык тууралуу манасчы Элеман жєнїндє жана анын тагдыры 
аркылуу кыргыз элинин XVI – XVIII кылымдарда болгон ойроттор 
(калмактар) менен єздєрїнїн эгемендїїлїгї їчїн кїрєшї баяндалат. 
Ушул эле эгемендїїлїк проблемасы, 1980-жылы жазылган «Кылым 
карытар бир кїн» романында, «Дєнєнбай менен Найман эне» жана 
«Эне бейит» уламыштары аркылуу казак элинин орто кылымдагы 
калмактар менен болгон алакалары элестїї ачыкталган. Анда кыр-
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гыз элинин оозеки чыгармачылыгынын туу чокусу болгон « Манас» 
эпосунун тїпкїрїндє сакталып келген «маўкурт» тїшїнїгї – тары-
хый эстутуму жок адамга байланыштуу берилген аталыш элестїї 
конкреттештирилип, дїйнє коомчулугуна тартууланган болучу.
Деги эле Ч. Айтматовдун ар бир кєркєм чыгармасы дїйнєдєгї ар 

кайсы калктарынын тарыхын єз мезгилдерине жараша акыйкаттуу 
жана элестїї чагылдырылгандыгы менен єзгєчєлєнгєндїгї биздин 
оюбузча талашсыз.
Тїрк элдеринин «бешиги» болгон Ысык-Кєлдї Айтматов єз жа-

нынан артык кєрїп, ага арнап «Ысык-Кєлдї сагынуу» деген ыр жа-
зып, музыкасын белгилїї кыргыз композитору Муратбек Бегалиев 
жараткан. Бул ыр азыр Кыргызстанда эў бир аздектелген руханий 
чыгармалардан болуп калганы талашсыз. Ал эми Ысык-Кєлдї эко-
логиялык илдеттерден сактоого кам кєрїї жєнїндє єткєн кылымдын 
90-жылдарынан ємїрїнїн аягына чейин байма-бай сїйлєп коўгуроо 
кагып келгени белгилїї.
Азыр илимде єзїнчє айтматовтаануу деген багыт жаралды. Ушуга 

байланыштуу илимий изилдєєлєр тынбай жїрїп, докторлук дис-
сертациялар, илимий китептер жарык кєрїїдє. Алардын бири, 
орус окумуштуусу Г. Гачевдин 1982-жылы жарыяланган «Айтматов 
жана дїйнєлїк адабият» жана 1991-жылы жазылган «Ч.Айтматов 
дїйнєлїк адабияттын жарыгында» деген аталыштагы эмгектердин  
єзї эле кєптєн кабар берет.  1993-жылы А. Акматалиев тарабынан 
«Айтматовдук энциклопедия» деген кєлємдїї илимий эмгек басма-
дан чыгарылган.
Мындан тышкары, Айтматовтаануу багытында бїгїнкї кїндє 

ийгиликтїї иштеген кыргызстандык бир топ окумуштуулар бар.  
Атап айтсак, адабиятчы, сынчы К.Асаналиев «Шекер жана кос-
мос» аттуу китебинде Ч.Айтматовдун Шекер айылынан башталган 
чыгармачылыгы Ааламды кантип багындырганын, кєркєм образ-
дын поэтикасын тереў изилдесе, Лайли Їкїбаева Ч.Айтматовдун 
чыгармаларынын улуттук негизин изилдеп, «Чыўгыз Айтматов: 
Эстетика жана улуттук негиз» деген эмгегин жазган. Бул эмгек 2010-
жылы Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы 
Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыктуу 
болгон. Ушул эле автор «Ч.Айтматов жана кыргыз адабияты» деген 
чыгармалар жыйнагын басмадан чыгарган. Абдыкерим Муратов 
Ч.Айтматовдун  чыгармачылыгындагы салттуу тарбия маселелердин 
кєркєм чагылдырышын изилдеп, «Чыўгыз  Айтматов – этнопедагог» 
аталышындагы монографиясын жарыялады. Философия илимдери-
нин доктору Їмїт Асанова Айтматовдун «Кыямат» романындагы 
экология боюнча философиялык маселелери жєнїндє (профессор 
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Табылды Абдылдаев менен бирдикте, 1987), маданият кризисинин 
философиясы боюнча бир нече эмгектерин  жарыялаган (1999, 2001). 
Бир макаласы тїрк тилине которулуп, белгилїї тїрк журналына 
чыгарылган (2000). 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Улут-
тук илимдер академиясынын жыйынында Чыўгыз Айтматовго Иса 
Ахунбаев атындагы сыйлыгын тапшыруу аземинде Їмїт Асанова 
«Айтматовдун чыгармаларындагы Совет маданиятынын кыйраш 
философиясы жєнїндє» докладын тартуулаганда, Айтматов аны 
бийик баалап, авторго чоў ыраазычылыгын билдирген. Ї. Асанова 
«Айтматов дїйнєсї: трагедиядан катарсиске», «Айтматов философ 
катары» деген эмгектердин автору.
Ал эми улуу жазуучунун мекенинде аны менен кездешип жїрїп 

жазылган тїрк окумуштуусу Ахмет Сарыгулдун доктордук дис-
сертациясы «Чыўгыз  Айтматовдун чыгармаларынын Тїркияда 
кабылданышы» деген проблемага арналып, кыргыз коомчулугунда 
жылуу кабыл алынып, ошол эле жылы китеп болуп жарыяланган.
Тїркияда Ч.Айтматовдун чыгармаларын изилдеп, аны илим 

дїйнєсїнє таанытышкан жоон топ окумуштуулар бар. Алардын кєч 
башында профессор, доктор Рамазан Коркмаз, профессор, доктор 
Орхан Сєйлемез, профессор, доктор Aхмед Колжу жана башкалардын 
эмгектери ар тараптан кубаттоого арзырлык  десек жаўылбайбыз.
Чыўгыз  Айтматов 1959-жылдан – 1991-жылдарга чейин «Литера-

турный Кыргызстан» журналынын башкы редактору, Совет бийли-
гинин эў кїчтїї жана таасирдїї басылмасы «Правда» газетасынын 
атайын кабарчысы, Кыргызстандын Жазуучулар бирикмесинин 
башчысы, Кыргызстандын Кинематографисттер союзунун баш-
кармалыгынын тєрагасы, кийин дагы бир абройлуу «Иностранная 
литература» журналынын башкы редактору (башкы кеўсеси Москва 
шаарында) кызматтарда иштеген мезгилдерде дїйнєнїн єлкєлєрїн 
кыдырып, ар кыл коомдук ишмерлер жана чыгармачыл адамдар 
менен баарлашууга  мїмкїнчїлїк алган. 
СССРдин Жогорку Кеўешине (1966–1991-жж.) депутат болуп 

саясатка жигердїї катыша баштаган. Ошол жылдары СССРдин 
жетекчилигине жаўы келген жана бул Совет мамлекетинде «Кай-
ра куруу» реформасынын демилгечиси Михаил Горбачев менен 
кызматташкан, ал СССРдин Президенти болуп шайланганда анын 
кеўешчиси кызматында да болгон. Жеке эле ал эмес, ошол учурда-
гы тїрк тилдїї Советтик мамлекеттердин лидерлери: Нурсултан 
Назарбаев (Казакстан), Ислам Каримов (Єзбекстан), Гейдар Алиев 
(Азербайжан), Сапармурат Ниязов (Тїркмєнстан) жана башка со-
юздук республикалардын башчылары менен жакындан таанышып, 
курдаш достордой мамиледе болгон.
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Ал эми Тїркиянын президенти Сулейман Демириэл  да єз мез-
гилинде Ч.Айтматовду жогору баалап, абдан урмат менен мамиле 
жасаган, 1994-жылы аны Тїркияда кабыл алып, єзїнїн алтын ме-
далын тапшырган.

1990-жылдын 9-октябрынан тарта 2008-жылдын 10-мартына че-
йин Чыўгыз  Aйтмaтов мамлекеттер аралык кызматта СССРдин, Рос-
сиянын жана Кыргызстандын бир нече єлкєлєрдєгї (Люксембург, 
Бельгия, Нидерланд, Франция) толук ыйгарымдуу элчиси жана эл 
аралык уюмдарда (Европа биримдиги, НАТО жана ЮНЕСКО) ту-
руктуу єкїлї катары їзїрлїї эмгектенген.  Ушул мезгилде жазуучу 
ааламдагы єлкєлєргє тїздєн-тїз таасир берип, аларга Кыргызстан 
жана тїрк дїйнєсїн таанытуу мїмкїнчїлїгї кеўейди.

1996-жылдын 10-ноябрында Париждеги ЮНЕСКОнун баш 
кеўсесинде Чыўгыз  Айтматовдун «Кассандранын тамгасы» рома-
нынын француз тилинде басылышынын презентациясы єткєн. Бул 
китеп жєнїндє Франциянын президенти Жак Ширак Айтматовго: 
«Романда окурмандарга азыркы мезгилдеги адам жанынын акы-
балын тїшїнїш їчїн философиялык сабак тартууланыптыр» деп, 
єз пикирин кат аркылуу билдиргени  авторго жагымдуу кєрїнїш 
болгон экен.

1998-жылы  9-ноябрда Тїркиянын борбор шаары Анкарада ТУ-
БИТАК Феза Гурсой (TüBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda) имаратында 
Ч.Айтматовдун туулган кїнїнїн 70 жылдыгы салтанаттуу белги-
ленген. Тїркиянын президенти Сулейман Демириэл улуу жазуучуну 
куттуктап жатып,  «Азыркы учурда тїрк дїйнєсї жаўыдан єздєрїн  
таанып башталган кезде, Ч. Айтматовдун тїрк дїйнєсїнє бере турган 
эмгеги дагы да чоў болооруна тереў ишенем  жана  мындан ары да 
їзїрлїї эмгектенишин каалаймын» деген тилектерин билдирген. 
Ошол учурга чейин Тїркияда Ч. Айтматовдун 12 томдон турган 
«Бардык чыгармалары» («Bütün eserleri») басмадан чыккан эле.

1999-жылы март айында ЮНЕСКОнун баш кеўсесинде Чыўгыз  
Айтматовдун 70 жылдыгына арналган «Интеллектуалдын азыркы 
учурдагы коомдогу орду, тынччылык жана Борбордук Азиядагы 
жаўы доор» деген эл аралык симпозиум уюштурулган. Анын ишине 
дїйнєнїн бир далай єлкєлєрїнєн жазуучулар, адабиятчылар, оку-
муштуулар жана коомдук ишмерлер катышышты. ЮНЕСКОнун 
директорунун орун басары К. Троль: «Ч. Айтматовдун кєп кырлуу 
чыгармачылыгында адамдын жандїйнєсїнїн тїпкїрїндєгї сезим-
дерин аздектеп талдоо кудурети менен акылман философ катары 
адамзаттын келечегинин прогрессинен кабардар кылып, анын тынч-
чылык жана гумандуулук идеалдарын даўазалайт», – деп баса белги-
леди. Ал эми ЮНЕСКОнун баш директору Ф. Майор Ч.Айтматовдун 
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адабияттын єнїгїшїнє, дїйнєдєгї элдердин тынччылыкка їндєп, 
зомбулукту жоюуга жана бири-бирин урматтоо менен ызаттоого 
чакырууга кошкон салымы їчїн аны ЮНЕСКОнун єзгєчє медалы 
менен сыйлаган.

2004-жылы апрель айында улуу классик Чыўгыз  Айтматовдун 
75 жылдык мааракесине арналган Анкарада «Евразия горизонту» 
аталыштагы чоў илимий-маданий азем  болгон. Анда сєз сїйлєгєн 
Тїркиянын жазуучуларынын єкїлдєрї: «Биз їчїн туўгуюк болгон 
Орто Азияны Ч.Айтматов чыгармалары менен бизге таанытты. Бул 
чыгармалар – Тїрк дїйнєсїн жарык кылып турган чыгармалар. 
Мындан ары да калемиўизден айрылбай, улуу чыгармаларды жара-
та бериўиз!» – деп жазуучуга тереў бааларын беришип, тилектерин 
билдиришкен.
Жазуучу 2004-жылы берген маегинде мындай дейт: «Кудайдын 

куттуу кїнї иш тартибим ар кандай жолугушууларга жык толгон. 
Ар бир жолугушуу мен їчїн жаўы дїйнєнї ачкандай сезилет. Кай 
тариздеги жолугушуулар болбосун, эў оболу «Чыўгыз  Айтматов 
кыргыз жазуучусу» деген кеп айтылат. Бу сєздї єзїм эшитип, оюмда 
єз туулган Мекенимди кыялдын кїлїк аты менен бир чаап єткєндєй 
болом. Мындай учурларда, ар кыл маанидеги кептер айтылат, Кыр-
гызстан жєнїндє айтууга туура келет, алар кызыгышат, мен айтам. 
Ушундай жандуу баарлашуунун аркасы менен европалыктар єзї 
їчїн, тээ алыстагы Кыргызстан тууралуу тїшїнїктїн терезесин 
ачышат. Бирєє угат, экинчиси айтат, ошондон кеп кербендей уза-
рып кетет.... Айтайын дегеним, мен Европада тек гана элчи эмес, 
руханий байланыштын да элчиси катары кызмат єтєйм. Себеби биз 
бу эки дїйнєнїн булагын бири-бирибиз їчїн ачышыбыз керек. Ансыз 
руханий кєпїрє тїзє албайбыз».

Àéòìàòîâäóí «Ûñûê-Êºë ôîðóìó» – aäaìçaòòûí æà¢û 
ïëaíåòaðäûê a¢-ñåçèìèíèí ºçºã¿

1986-жылдын 14–17-октябрь кїндєрї Кыргызстандын бермети 
Ысык-Кєл  жээгинде дїйнє жїзїндє адабият, маданият жана искус-
стводо атагы чыккан 18 адамды, кыргызча айтканда, «Шеринеге» 
(кезектешип мейманда болуу менен єз ара баарлашууга) чакырып, 
XXI кылымдын босогосунда адамзаттын дїйнєлїк мерчеминдеги 
проблемалары боюнча пикир алмашуу менен келерки кылымды 
«Планетанын кылымы», «Чыгармачылыктын кылымы» деп жа-
рыялаш їчїн уюштурганы белгилїї. 
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Ошол учурда жаўыча баарлашып ой жїгїртїїнїн негизинде 
бейкут келечегине жол салууга даанышман адамдын чыгармачыл 
кїч-кубатынын болочок проблемаларын чечїїнїн куралы катары,  
жалпы адамзаттык баалуулуктар таптык жана башка этникалык, 
улуттук кызыкчылыктардан єйдє турат деген жалпы планета-
лык жаўыча ой жїгїртїїнїн зарылчылыгын жаратты. Албетте, 
дїйнєлїк интеллектуалдардын мындай жемиштїї жана кайталан-
гыс ой-жїгїртїїлєрї  эки карама-каршы – СССР башчылык кылган 
социалисттик жана АКШ баштаган капиталисттик системалардын  
«муздак согуш» деп аталган кїрєшї бїтїп бараткан  мезгилинде 
анын тездешине кандайдыр бир тїрткї  болгонуна шек жок. 

2004-жылдын 12–19-июнь аралыгында Кыргызстандын Ысык-
Кєлїндє ЮНЕСКОнун колдоосу менен «Евразия Саммити» єткє-
рїлгєн. Бул Ч. Айтматовдун пикиринде кандайдыр бир мерчемде 
«Ысык-Кєл форумунун» уландысы болгон. Мындагы баарлашууга 
биринчи кезекте кєрїнїктїї саясатчылар: Каичиро Мацууро – 
ЮНЕСКОнун баш катчысы, Сергей Орджоникидзе – БУУнун Европа 
бєлїмїнїн генералдык директору, Сейид Мохаммед Хатами – Иран-
дын президенти, Владимир Путин – Россиянын президенти, Аскар 
Акаев – Кыргызстандын президенти, Эмомали Рахмон – Тажик-
стандын президенти, Хусейин Челик – Тїркиянын тышкы иштер 
министри, Чжан Яньян – Кытай Эл Республикасынын Кыргызстан-
дагы элчиси, Ч. Айтматов Кыргызстандын ЮНЕСКОдогу єкїлї жана 
башкалар катышышып, дїйнєдєгї кєйгєйлїї маселелердин ичинде 
Евразия єлкєлєрїндєгї калктардын кедейчилигин жана жумушсуз-
дугун кантип жойсо болоору жєнїндє ой бєлїшїштї. 
Демек, 1986–2008-жылдaры  Чыўгыз  Aйтмaтов уюштургaн 

жaнa жетектеген дїйнєнїн белгилїї чыгaрмaчыл aдaмдaры менен 
тaaсирдїї сaясaтчылaры биригишкен Эл aрaлык «Ысык-Кєл фору-
мунун» aлдындa, aлaрдын бaaрлaшуусунун негизинде кaлыптaнгaн 
жaўы aдaмзaттын эс-тутуму плaнетaрдык aў-сезиминин єзєгї, 
тынччылыктын жaнa эркиндиктин мыйзaмдaры менен глобaлдуу 
цивилизaцияны тїзїї экендиги тaaнылып, aaлaмгa тaрaды десек 
жaўылбaйбыз. 
Россиялык окумуштуу-философ, профессор Эвелина Боровиц-

каянын кєз карашында: «Ч. Айтматов єзї калгандардан кєп билген 
адамды туюнткан. Ал биздин дїйнєдєн бєлєк да ааламды билгендей 
сыяктанган. Ошондуктан, Чыўгыз  кїчтїї байтерек сыяктанып, 
салабаттуу жана салмактуу экендигин сездирип турган».
Тїркиялык адабият-таануучу, профессор Рамазан Коркмаздын 

ою боюнча, «Чыўгыз Айтматовдун ийгиликтеринин эў маанилїї 
жагдайы бул анын салттык жана улуттук баалуулуктарды ааламдык 
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келечек єўїтїндє тїшїндїрїї жєндємдїїлїгїндє. ... Ал адамзаттын 
аў-сезиминде шам сыяктуу кєрїнїшї, анын єзїнїн инсандык на-
силинин акылкєйлїгїндє».
ЮНЕСКОнун (1999–2005-жж.)  баш катчысы Каичиро Мацуу-

ронун аныктамасында «XX кылымдын адабиятынын классиги, 
Чыўгыз Айтматов кєп жылдар бою ЮНЕСКО менен тыгыз алакада 
кызматташкан. Ал талыкпай зомбулукка каршы чыгып, адамзаттын 
уникалдуу кєп кырдуу маданияттарын сакташ їчїн цивилизация-
лардын баарлашуусуна чакырган».
Кытай Эл Республикасынын маданият министри Цай Унун пики-

ри боюнча «Ч. Айтматов – кыргыздын эле жазуучусу эмес, адамзат-
тын улуу жазуучусу. Анын чыгармаларын кытай окурмандары єтє 
сїйїп окушат. Ал биздин элдерди гумандуулукка чакырып, ошол 
аркылуу адамдарды жакындатып бириктирип турат».

«Евразия» Жазуучулар фондусунун тєрагасы Якуб Делиємєр-
оглынын аныктамасында, «Ч.Айтматов – кыргыз маданияты Орто 
Азиянын табиятына сїйїї менен махабатты орноштурган, кээде кыр-
гыз мифологиясын кайрадан жандандырып дїйнє жїзїнє тааныткан, 
адам баласынын маўкуртташуусуна жана маўкуртташтырылуусуна 
каршы чыккан, кээде космос мейкиндигинен бир кемеге отуруп 
алып дїйнє жїзїнє: «Эл журт, токтогула, бул жол – туюк жол» – деп 
їндєгєн чагылган сыяктуу манасчы эле».
Ч.Айтматов тїрк тилдїї элдердин биримдиги  жана тарыхый бир 

тагдырлаштыгыбыз тууралуу  кєз  карашын  тараткандан тышка-
ры, ал иш жїзїндє да 1990-жылдын июнунда болгон «Ош окуяла-
ры» деп аталган кыргыздар менен єзбектердин ортосунда чыккан 
жаўжалдарды жоюуга катышкан. Ошондогу окуяларды эскерип, 
бир жылдан кийин ал мындай деп жазган: «Ошко баратканда, биз-
дин жалпы эў маанилїї тилегибиз бул кыргыз-єзбек чыр-чатагын ар 
бирибиздин улутубузга жараша єз-єзїнчє кабыл албай, аны жалпы 
кырсык катары, бир тарапты колдобой, ар тарапка бирдей кїйїп-
бышып, алардын ойлорун биздин жалпы тарыхый бир тагдырлашты-
гыбыздын булактарына, биримдиктїї маданий-этникалык мурасы 
жана казынасы болгон канчалаган азаптардан єткєн жалпы тїрк 
тилдїї элдеринин тарыхына буруп, региондогу, єлкєдєгї, дїйнєдєгї 
улуттук жоопкерчилигибизди тїшїндїрїї болчу. Туркестан Ливан-
дагы їй-бїлєлїк карама-каршылашкан согуш очогуна айланбаш 
керек. ... Тарыхтагы тїрк элдеринин биригїїлєрїнїн оў тажрыйба-
сын  билбегендиктен жана аны жашыргандыктан, єткєн доорлордогу 
кайгылуу оор карама-каршылыктар адамдардын єз ара алыстоосуна 
алып келген. Улутчулдуктук, кээде айыпсыз деп эсептелген маданий 
мурастар жагдайынан жыбылжып чыга баштаган – кызганычтык-
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тан єзїнє ыйгарып жана тарыхый инсандардын атын же алардын 
ишмердїїлїгїн єзїнє жазып алуу менен башкалардын жалпы тїрк 
руханий панорамасына тиешеси бардыгын тєгїндєшкєн».
Ч.Айтматов CCCР мамлекети тарагандан кийин да, анын кура-

мындагы тїрк тилдїї калктар эгемендик мамлекеттерге жетишкен-
ден тартып, єзгєчє ємїрїнїн акыркы жылдарындагы иш аракетте-
ринде жана сїйлєгєн сєздєрїндє Тїрк дїйнєсїнїн биримдигинин 
бекемделишин жана аларда бир туугандык аў-сезиминин ыкчам 
калыптанышын каалаган тилегин кєп жолу билдирип келген. Ал-
сак, ал  1992-жылы  2-майда Анкара шаарында єткєн салтанаттуу 
жыйында толкунданып, мындай омоктуу ойлорун ортого чыгарган: 
«Жїздєгєн жылдар бою бириндеп ємїр сїрїп келген, кээде жер 
жїзїндє кубаттуу империяларды курган тїрк элдери, тегерегин-
деги Индия, Греция, Россия, Арабстан сыяктуу башка элдер менен 
мамиле куруп, маданияттары менен єз ара таасирленип бїгїнкїгє 
чейин жашап келишти. Кээде коўшулардын бийлигин таанып, кээде 
аларга каршы кїрєшїп, тїрк элдери єз ара мамилелерин тарыхый 
учурга ылайык ойлогондой жїргїзє алышпады. Убакыт єткєн сай-
ын бири-биринен алысташып, тїрк элдеринин жїрєгїн сыздаткан 
абалга жеткен эле. Кээде кабарлашуу-катташуу таптакыр токтоп, 
кимдин ким экенин билбеген учурлар да болду. Бирок азыр XX кы-
лымдын аягында, тоталитардык режимдин кулашы менен жоголгону 
табылган сыяктуу тїрк элдери їчїн жаўы доор ачылды. Бириккен-
ге, кабарлашып-катташууга, жакындашууга мїмкїнчїлїк туулду. 
Эмне болсо да биз їчїн тарыхый бир мїмкїнчїлїк колго тийди. Бул 
мїмкїнчїлїктї жакшы пайдаланып, биз массалык жакындашууга 
барышыбыз керек. Маданий процесстерди башынан аягына чейин 
кайра карап чыгып, тїрк тилдерин жакындаштыруубуз керек. 
Тилге кєўїл буруубуз зарыл. Тїрк тилдери арасындагы салыштыр-
малуу сєздїктєрдї даярдап, жалпы коомчулуктун жакындашуу-
суна шарт тїзїшїбїз керек. Ушул багыттан алып караганда, алар 
їчїн эў тїшїмдїї тандоо, менимче, тїрк тилдеринин бири-бирине 
жакындашуусу. Бири-биринин тажрыйбаларынан пайдаланып, 
єз аў-сезимдерине ишенїїлєрї менен бул тїбї, теги бир тилдер 
бири-биринин потенциалын иргеп алып пайдалануусу зарыл. Бул 
иш-чаранын негизинде, ар бир тїрк журту, єзїнїн улуттук мадания-
тынын кызыкчылыгы їчїн алынын жетишинче аракет кылышы, 
албетте, єтє пайдалуу болоор эле».

1996-жылы Борбордук Азия элдеринин маданиятынын Ассам-
блеясы (БАЭМА – орусча АКНАЦАЗ) тїзїлгєн, анын максаты дїй-
нєдє ааламдашуу доорундагы кубулуштарды туура аўдап билиш 
їчїн элдердин, жеке инсандардын жана маданияттардын бири-бири 
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менен байланыштарын жалпы шарттуулукта, руханий баалуулук-
тардын негизинде чагылдырууну камсыз кылуу аракети болгон. 
Анын президенти болуп Чыўгыз Айтматов шайланган, борбору 
(штаб-квартирасы) Ташкент шаарында жайгашкан эле. Бул уюм 
«Борбордук Азия маданияты» деген газетаны казак, кыргыз, єзбек, 
тажик жана орус тилдеринде чыгара баштаган.
Тїрк калктарынын «Борбордук Азия мамлекеттеринин бирим-

дигин» тїзїї идеясын «Евробиримдиктин» тажрыйбасындай сыяк-
туу болсо аны кызуу колдоорун 1999-жылы 30-декабрда Бїткїл 
дїйнєлїк радиоберїї болгон Би-Би-Синин журналистине берген 
маегинде билдирген.
Ал эми 2004-жылы 4-ноябрда журналист Дурсун Ылмазга берген 

маегинде улуу жазуучу мындай дейт: «Тїрк дїйнєсїндє Евросоюздай 
союзду тїзїї бардыгыбызга пайдалуу болмок. Биз да ушундай бирим-
дикти тїзїп, Орто Азиянын парламентин, экономикасын тїзсєк, … 
ар бир иш пландалышы керек, парламент сыяктуу башкаруу орган-
дары тїзїлїш керек. Бизде азырынча бул багыттагы биримдик аў-
сезимибиз жетишкен абалда орной элек… Эх, бїтїн тїрк дїйнєсїнїн 
биримдигин кура алсак кана…» – деп кыялданган болчу. 
Ушундай эле багыттагы ойлорун 2008-жылы 25-апрелде КГМУ 

тарабынан уюштурулган жаш тїркологдорунун II Эл аралык симпо-
зиумундагы жаштарга кайрылган сєзїндє да айткан: «Тїрк дїйнєсї 
жанданып, кайрадан баш кєтєрїп, цивилизацияга єзїнїн салымын 
кошуп жатат. Тїрк  дїйнєсї деген тїшїнїк биз їчїн бир жаўы кїч 
берген, бизди алга жылдырган, дагы бир абдан чоў ресурс болсун».
Мустафа Кемал Ататїрктїн 29-октябрь 1933-жылы айткан осуят-

тарына ылайык, Кыргызстандын биринчи президенти А. Акаев ме-
нен Тїркия Республикасынын тогузунчу президенти С. Демириэлдин 
кол коюулары боюнча, 1995-жылдын 30-сентябрында тїзїлгєн орток 
келишиминин негизинде, Бишкек шаарында ачылган жана эки 
элдин ортосундагы байланыштарда «Алтын кєпїрєсї» деп аталган 
Эл аралык Кыргыз-Тїрк «Манас» университетинин (мындан ары 
кыскартылганы – КТМУ) окуу, илим жана тарбия иш-чараларына 
да Ч. Айтматов жигердїї катышып, анын калыптанышына єз са-
лымын кошуп келген. 

2001-жылы 14–17-майда КТМУ тарабынан Тїркия Республика-
сынын негиздєєчїсї Ататїрктїн туулгандыгынын 120 жылдыгы-
на арналып уюштурулган «Ататїрк жана парламентаризм» деген 
эл аралык симпозиумга Ч. Айтматов катышып, єзїнїн куттуктоо 
сєзїндє жалпы катышуучуларына ийгилик каалаган.

2002-жылы 14–15-ноябрда КТМУда єткєрїлгєн «Тїрк цивили-
зациясы жана мамлекеттик салты» аталыштагы Эл аралык симпо-
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зиумда ал «Акыйкаттын субъективдїї сєзї» деген кайрылуусунда, 
Кыргызстанда жаўы курулган ири заманбап университеттин жетек-
чилерине, окутуучуларына жана студенттерине келечектеги XXI 
кылымдагы сапарлары ийгиликтїї болушун каалаган.

2003-жылы 21-майда Ч. Айтматов КТМУнун гуманитардык фа-
культетинин жаш тїркологдордун «Мєўгї-суу» (Bengisu) маданият, 
искусство жана адабият маселелерин чагылдырган журналынын 
жарыяланышына байланыштуу салтанатка катышып, университет-
тин окутуучулары жана студенттери менен жолугушуп, жамааттын 
кезектеги ийгиликтерине кубанычта ортоктоштугун билдирген.

2003-жылдын 22-октябрында ал Кыргызстандын алгачкы Пре-
зиденти Аскар Акаев жана Тїркиянын премьер-министри Режеп 
Тайып Эрдоган менен биргеликте аталган университеттин жаўы сту-
денттик шаарчасында алгачкы курулган окуу имаратынын ачылыш 
салтанатына жана КТМУда Тїркия Республикасынын 80 жылдыгын 
белгилєє жыйынына катышып, єзїнїн сєзїндє бул окуу жайы «ке-
лечекте кыргыз-тїрк элдеринин достугуна чоў салым кошооруна» 
ишенерин билдирген.

2004-жылы КТМУнун окумуштуулар тарабынан даярдалган улуу 
жазуучунун туулганынын 75 жылдыгына арналган  їч бєлїмдєн 
турган китеп басмадан чыгарылган. Анда жазуучунун чыгарма-
ларын изилдеген Кыргызстан, Казакстан, Тїркия жана Франция 
єлкєлєрїнїн окумуштууларынын макала-пикирлери жана жазуу-
чунун алгачкы чыгармалары, мурда тїрк тилинде басылбагандары 
жаўы которулуп берилген.

 2004-жылы 20- апрелдеги КТМУнун окумуштуулар Кеўешинин 
чечими менен Ч. Айтматов аталган университеттин ардактуу док-
тору болуп шайланган. Ошол эле жылы ал 17–18-майда КТМУда 
єткєрїлгєн «Улуу Жибек жолунун тарыхы жана байланыштары» 
деген I Эл аралык симпозиумуна катышып, илимий секцияга баш-
чылык кылган. 

2004-жылы 4–6-ноябрь кїндєрї, бул окуу жайы тарабынан уюш-
турулган дїйнєнїн 26 єлкєсїнєн (Австралия, АКШ, Афганистан, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Израиль, Иран, Италия, 
Египет, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Норвегия, Польша, Россия, 
Таджикстан, Тїркмєнстан, Тїркия, Тїштїк Корея, Єзбекстан, Улуу 
Британия, Франция, Япония) келген 113 окумуштуу изилдєєчїлєр 
катышкан «Тїрк цивилизациясынын дїйнєлїк цивилизациясын-
дагы орду» аталыштагы II Эл аралык  конгрессинин ачылыш отуру-
мундагы «XX кылым: Тїрк цивилизациясынын пассионардык сим-
фониясы» деген сєзїндє, Ч.Айтматов тїрк цивилизациясынын аа-
ламдагы орду жана келечеги жєнїндє єзїнїн омоктуу ой-пикирлери 
менен бєлїшкєн. 
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2005–2006-жылдары КТМУда жаўы жєрєлгє болгон «Жайкы 
мектеп» уюштурулган эле, ага дїйнє жїзїндєгї Япония, Италия, 
Камерун, Турция жана АКШдан Кыргызстандын тарыхы, мадания-
ты, табигатына кызыккан 40 жакын билим адамдары келип катыш-
кан. Буларга кыргызстандык белгилїї инсандар дарс окуган улуу 
жазуучубуз эки жылы теў Кыргыз адабиятынын єнїгїш маселелери 
жєнїндє кызыктуу дарс окуп берип, анын деўгээли менен маанисин 
жогору чектерге жеткизген.

2005-жылдын май айынан ємїрїнїн аягына чейин Ч. Айтматов 
КТМУнун ректорунун кеўешчиси болуп келген. 

2007-жылы 14-ноябрда Ч. Айтматов Тїркиянын Адабият кору-
нун «Тїрк дїйнєсїндєгї эў улуу жазуучусу» наамын алгандыгына 
байланыштуу КТМУда куттуктоо аземи Кыргыз Республикасынын 
кєрїнїктїї жазуучулары, маданият кызматкерлери жана илимий 
интеллигенциясынын катышуусу єткєрїлгєн. Жыйынга  Ч. Айт-
матов єзї катышып, бул сыйлыкты ыйгарган Тїркиянын Адабият 
коруна тереў ыраазычылыгын билдирген. Ошондой эле Тїркиянын 
Анкара жана Элазыг шаарларында калк эс алуучу жашыл парктар-
дын аталыштарына улуу жазуучунун ысымы коюлгандыгы жєнїндє 
толкундануу менен жыйындын катышуучуларына айтып берген.
Улуу жазуучунун 80 жылдык юбилейине арналган Кыргызстан-

дагы алгачкы иш-чара КТМУда «Ч. Айтматов жумалыгы» деген 
аталышта 2008-жылы 22–26-апрель  кїндєрї єткєрїлгєн. Анын 
ичиндеги программадагы улуу жазуучуга арналган илимий макала, 
дилбаяндар жана ыр жазуу, кєркєм окуу боюнча конкурстардын 
жеўїїчїлєрїнє кол тамгасы менен «Тоолор кулаганда» романын  
сыйлык катары тапшырган. Андан соў Ч. Айтматовдун чыгарма-
ларына негизделип тартылган «Ак кеме» (Кыргызстан, 1976) жана 
«Кызыл жолук жалжалым» (Sevlı Boylum Al Yazmalım – Тїркия, 1978) 
кєркєм фильмдери кєрсєтїлгєн. Ошол эле жумалыктагы дагы бир 
иш-чара – «Чыўгыз Айтматов жана дїйнєлїк адабият» аталыштагы 
тегерек столдогу пикир алмашууга Кыргызстан менен Тїркиянын 
20га жакын белгилїї адабиятчы жана ойчулдары катышышты. 
Жумалыктын аягында сїйлєп, студенттер менен баарлашып,  жаўы 
чыккан китебине кол тамга коюп тараткан. 
Ошол эле 2008-жылы 16–17-октябрда КТМУ менен Тїркиядагы 

«Ататїрк» маданият борбору (башчысы – проф., док. Осмон Хора-
та) тарабынан уюштурулган Эл аралык симпозиум «Улуу ойчул 
Чыўгыз Айтматов» деп аталып, анын ишине Кыргызстан, Казак-
стан, Азербайжан, Люксембург жана Тїркиядан келген 30га жакын 
илимпоздор катышышкан. Симпозиумда Тїрк Республикасынын 
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телевидениеси Ч. Айтматовго арналып тарткан «Ємїрдїн уланышы» 
(«Нayat Аkarken») деген чакан фильм кєрсєтїлдї.

2008-жылы 12-декабрда Кыргызстандын президенти тарабынан 
КТМУнун Бишкектеги «Жал» кичи аймактагы студенттик шаарча-
сына улуу жазуучунун аты ыйгарылган. Университеттин жамааты 
мындай чечимге сыймыктанышат. 

2012-жылдын 25–26-майында Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти А. Атамбаевдин колдоосунда, КТМУ менен Ардахан уни-
верситети тарабынан уюштурулган «Чыўгыз Айтматов жана тїрк 
цивилизациясынын ренессансы» Эл аралык илимий конгрессте 
дїйнєнїн 14 єлкєсїнєн 130дан ашык окумуштуулар катышышты. 
Жыйынтыктап айтканда, XX кылымдын экинчи чейрегинен 

XXI кылымдын башталышы мезгилинде ємїр сїргєн гениалдуу, эў 
таанымал жана дїйнє жїзїндєгї китеп окурмандардын сїйїктїї 
жазуучусуна айланганЧыўгыз Айтматов, єз заманынын адабиятын 
жаўы бийик денгээлге жеткизип, аны єзгєчє  ааламдык философия-
лык кєркєм ой-толгоолору менен байытты. Улуу жазуучу жана ойчул 
катары ал єзїнїн феноменалдуу чыгармачылыгы менен кєп кырдуу 
коомдук ишмердїїлїгї аркылуу планетардык кубулушка жети-
шип, бїтїндєй дїйнєгє таанылды. Муну менен биргеликте Чыўгыз 
Айтматов  тїрк дїйнєсїн ааламга таанытуу жараянына бараандуу 
салым кошту. Анын эмгектеринин тарыхый мааниси адамзат їчїн 
руханий азык катары кылымдар бою муундардан муундарга єтїп, 
тїбєлїктїї жашай бере турганында.
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Мастер-классик

ЖАПОНИЯЛЫК ЖАШ
КАЛЕМДЕШКЕ

Кадырлуу калемдеш! Алчалар ажайып 
гїл ача баштаганда менин колума тийген 
Сиздин узун сабак катыўыз алыскы учук-
тун тїйїнїндєй кєп жылдан бери їн катпай 
келген єлкєўїздєн мага айтылган ысык са-
ламдай туюлду. Байкашымча жана сиздин 
жазганыўызга караганда, сиз таптакыр эле 
башаламандыкка батып бараткан дїйнє ка-
батырлыгын мага кабарлап, кандайдыр бир 
чакырык таштап жаткандайсыз. Андан да, 
менден жана акыл-эс дїйнєсїнєн азырынча 
алыстай элек, асыл нарк менен дєєлєттєр 
баскычтарынын баркын кастарлайт дел-
ген, «адам суктанарлык аралдагы» менин 
єлкємдєн єбєк издеп, ишенич арткандай 
тїрїўїз бар. Аныўыздын айрым жагдай-
лары, албетте, туура. Жаныўыз жалындап 
кїйїп, ошол эле учурда корккон кооп ме-
нен кїмєн кїдїктїї ишеним єтмє катар чыр-
малган катыўыз жазарга кагаз, саларга кон-
верт оўой менен табылбаган калдайган калаа 
урандысынан* жиберилгенин элестетип ту-
рам. Аны алча жыты аўкыган талаадан кїнї 
кечке кїкїк їнї угулган менин «отуз эки 
омурткасы» бїтїн їйїм менен алпейим айы-
лыма ашкан ак кєўїл почточу аял апкелди.

Ãåðìàí ÃÅÑÑÅ 
(1877–1962)

Немис жазуучусу, фило-
соф, ойчул. Нобель жана Ев-
ропанын бир катар сыйлык-
тарынын лауреаты. Дин 
ишмеринин їй-бїлєсїнєн. 
1912-жылдан Швейцария-
да жашап, ошол жерде ка за 
болгон. 1923-жылы ашынган 
улутчулдукка каршылык 
катары герман жаранды-
гынан аткез берген. Чыгар-
мачылыгын ыр жазуу менен 
баштап, «Романтика ырла-
ры» (1899) аттуу жыйнак 
чыгарган. «Дєўгєлєк алдын-
да» (1906), «Гертруда» 
(1910), «Чыгыш єлкєлєрїнє 
дербишчилик» (1932), 
«Бисер оюну» (1943) ж.б. 
ондогон повесть, роман-
дардын автору. Ємїрїнїн 
акыркы жылдары рухий-
философиялык эсселерди 
жазуу менен алек болгон. 
Журналга сунуш кылын-
ган эссе «Досторго кат» 
тїрмєгїнєн алынды.

* Сєз кыязы 1945-жылы Америка атом бомбасынан кыйраган Япония шаарлары 
жєнїндє болуп жатат. – Котормочу.
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Сиздин катыўыз – єсїп келаткан муундун єтїп бараткан муун-
га жазган каты болгондуктан, ал менин жандїйнємє бїкєнєбара 
бїлїк тїшїргєн жок, тескерисинче, тополоў-тостуу ички толгону-
уларды кандайдыр теске, ыраатка салып койгонсуду. Албетте, ал 
жалпы батыш дїйнє жамааты кастарлаган, рух турмушунда тунук 
ишеним, туура салт катары жамандыр-жакшыдыр сакталып калган 
ыраат эместиги ырас. Арийне тос-тополоў, будуў-чаў тїшкєн дїйнє 
менен кошо бузулбаган аралчада жашоосун жалгыз улантып аткан 
салт. Антип рух тарбиясына такыба берилип, жалгыз жашаган эски 
адамдар бул єлкєдє кыйла эле бар. Кайриет, аларга эч ким каш кай-
тарбайт, кїлкїгє айлантпайт. Эў негизгиси – куугун-сїргїн кыл-
байт, тескерисинче, нарк-насилдин кунары куурап бараткан ушул 
мезгилде аларды кудум тукум курут болор айбанаттардай айрыкча 
аздектеп сактоого аракет жасашат. Атїгїл айрым учурда ал нуку-
ра Европанын баалуулугу, андай баалуулук єздєрїн аскар тоо сана-
ган Америкада да, Россияда да жок деп сыймыктанышат, тєш ка-
гышат. Арийне, бизге окшогон эски жазуучулар, картаў ойчулдар 
же катардагы карапайым такыба адамдар батыш дїйнєсїнїн башы, 
кєзї, жїрєгї болуудан калды, биз – тїгєнїп бараткан тукумдун кал-
дыгыбыз, анда да катаал айтсак, андай болбоско аргабыз жок, биз-
дин урук уланбайт.
Кой, сєз тєркїнїн сиздин катка буралы. Сиз негедир мага кайды-

гер каламбы деп кабатыр болосуз. Сиз менен чогуу окуган студенттер 
мени Тїштїк Германияда жашаган жашык лирик катары карашат 
деп жаныўыз кїйєт. Эмне їчїн мен ойлогондой эле чындыктын чы-
ныгы баатыры же чыркыраган курмандыгы дешпейт дейсиз. Арийне, 
алардыкында да, сиздикинде да акыйкат їлїшї болушу да, болбой 
калышы да ыктымал. Анысын да, мунусун да акыйкаттын аныгы 
катары кабыл алуу туура эмес. Андан да ашыра айтсак: Сиздин 
жолдошторуўуздун мен тууралуу ой-пикирин оўдоп-тїзєє кажет-
сиз, не дегенде, ал ой-пикирлер туурабы, туура эмеспи, эч кимге эч 
кандай зыян келтирбейт. Тескерисинче, кадырлуу калемдеш, мен 
тууралуу тїшїнїгїўїздї дагы тескеп, мага берген бааўызды кайра 
дагы карап чыгуу кадыресе зарылдыр, канткен менен жїрєк єйїгєн 
єкїнїч жаралса, ушул ыўгайдан жаралышы ыктымал. Не дегенде, 
пейил камы, ниет туташтыгы бир сыяктанган китеп колуна тийсе, 
кєккє жеткире кєкєлєтїп ойлоп алган жаш окурман жалгыз сиз 
эмессиз. Антїїгє ар бир окурмандын акысы бар, ар бир окурман 
акылынын жетиши, жїрєгїнїн каалоосуна жараша кандайдыр бир 
китепти жакшы кєрєт же жаман кєрєт, андан эч кимдин кылы кый-
шайбайт. Арийне сиз ажытына жетпей эле албырттап-жалбырттап 
алгыдай анчалык жаш окурман эмессиз да. Жазганыўызга караган-
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да, кырчындай кезиўизден дїйнєнїн чыныгы чырайын таанууга 
аракет кылган, адамдарга жарык тартуулап, акыйкатын айтууга 
ар-намысын, кїрєшїн, кєздєгєн максатын арнагысы келген ада-
биятчы, менин жаш калемдешимсиз. Менимче, алды-артты айра 
тааный элек окурман менен жаш адабиятчы, китеп жазып, китеп 
чыгарган адамга коюлар талаптын айырмасы асман менен жердей: 
адабиятчы єзїнє жага тїшкєн тигил же бул автордун китебин сын 
кєздєн єткєрбєй кєкєлєтє мактап, єнтєлєп єзгєчє баалай берїїгє 
акысы жок. Менин китептериме мээримиўиз тїшїп калганын, ал-
бетте, айыптабайм, арийне ага кандайдыр бир калыс сын, ченем-чек 
жетишпегендей, демек, алар сизди адабиятчы катары алга сїрєй 
албайт. Сиз менин китептеримден єзїўїз эўсеген максатты, туу 
кылган туура жолду гана кєрїп атырсыз, андыктан мени туурагыўыз 
келип атыр; сиз мени акыйкат їчїн жанын аябаган ашкан баатыр, 
адамдарга жарык тартуулай турган жараткандын єкїлї, атургай 
жарыктын єзї санап алдыўыз. Ушунун єзї эле укмуштуудай куру 
кыял, балалык баёо тїшїнїк тургай, алакеттен берекет чыгарбас 
адашуу, куйка куруштурган жаўылыштык экендигин жакында 
тїшїнєсїз. Китептин каймагын калпый билбеген карапайым окур-
ман жазуучуну кандай каарман кылгысы келсе єз эрки, анын бизге 
ысыгы да, суугу да жок; бул эми кумдан да їй куруп кєрбєгєн адам 
архитектура тууралуу талкуу уюштургандай убайсыз сєз. Албетте, 
єз авторлорун єлє жакшы кєрїп, пир тутуп алган жаш жазуучу, 
мїмкїн, атайылап максат кылбай, мїмкїн, жєн эле атын чыгаргысы 
келип адабият менен китеп тууралуу туура эмес пикир таратканы 
анчалык айып деле эместир, арийне анын оўой эмес опурталы бар, 
ал башкага эмес, абалы єзїнє зыян келтирет. Андыктан сиздин мага 
ысык ымала менен жазган катыўызга алты ооз алкыш жєнєтїїнїн 
ордуна ушул саптар аркылуу жооп берип жатам. Сиз келечектїї 
адабиятчы катары єзїўїзгє жана келечектеги окурмандарыўызга 
олуттуу жоопкер экениўизди сезишиўиз лаазым.
Сиздин кєўїлїўїздї эргитип, єзїўїздї келечекте ошондой кєр-

гєнїўїз келген авторуўуз – адамдарга жарык жайылтар каарма-
ныўыз ошентип менин ороюма туура келбейт. Ал мага ашкан кєркєм, 
жеткен кєўдєй, куру даўазага кулдук урган адам уркунан чыккандай 
сезилет, эў негизгиси, анын тамыры батышка тереў байланган, ал 
эч качан сиздин чыгыштын кыртышында кєктєбєйт.
Сизге кандайдыр бир канат байлап, дем бергени їчїн єзїўїздї 

єзгєчє милдеткер сезген жазуучуўуз жарык ташуучу да, жарык да 
эмес, ал ашып кетсе окурмандардан жарык тоспогон терезе, анын 
эмгегинин эбегейсиз эрдикке, жалаў жакшылыктын насаатына, опол 
орноктуу программага эч кандай тиешеси жок, тек ал терезе катары 
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жарыкты жаппайт жана анын жаркыраган агымына тоскоол бол-
бойт. Агер ал ариети аябагандай бийик адам жана адамзат камкор-
чусу болууну каалап калса, ошондой болууну кєгєрїп кєздєп алса, 
андай аракет ак жолунан адаштырып, терезеден тїшєр жарыкты 
бїтєп салышы толук ыктымал. Канткен менен чыгармачылыктын 
тили кесир кїтїп келберсїїнїн же алажипти аттабаган такыба-
лыктын тилине эмес, жарыкты сїйїїнїн, турмушка айдан ачык 
тийїїнїн, чыркырап чындык издєєнїн тилине байланууга тийиш.
Албетте, мен аларды эжелеп эсиўизге салгым келбейт, анткени 

сиз жапайы же орноктуу окуу-илимден жабыр тарткан жан эмессиз, 
дзэн-буддизмдин жолун жолдогон, демек, жарыкты тоспоо, чын-
дыкка моюн сунуу єўдїї єтє сейрек жєндємдї кемелине келтирген 
рух амирине акылыўыз жетип, кїмєн-кїдїк кїтпєгєн адамсыз. Ал 
керемет кемелди сиз айрымдарын азыр тамшануу менен атап єткєн 
биздин батыштын бардык китептери аркылуу да байытып, кеўейтип 
атасыз. Мен дзэнге улуу урмат менен, сиздин европалашкан тїркїн 
тїстїї идеалдарыўыздан да ири урмат менен мамиле жасайм. Дзэн 
акылдын байманасын ашырып, жїрєктїн мартабасын ташыткан 
таў калыштуу мектептердин бири. Аны сиз менден жакшы биле-
сиз, бул жерде, биздин Батышта аны менен салыштыра турган салт 
аябагандай аз, ошол азыбыз андан бешбетер азайып барат. Ошентип 
мына экєєбїз, жаш жапон – сиз, картаў европалык – мен, илме кай-
ып иш кєргєн сыяктуу бири-бирибизге ар башка жаралган табият-
ташыбызга тымызын таў калуу, тамшануу менен карап атырбыз. 
Ар кимибиз ар бирибиздин бизге таасын тааныш эмес кенендигин, 
бизге таасын тааныш эмес тереўдигин боолголоп атырбыз. Меним-
че, улут уўгусуна жат таасирлер менен жалган идеализмден сизди 
сиздин дзэн сактайт, азыркы рух кырдаалына кыжырым кайнап, 
тїпкї таянычымдан тайып, индиялыктардын же башкалардын йога 
багыттарына батып кетсем, мени менин мээримдїї антикчилдигим 
менен христиандыгым сактайт. Анткени азыркы мезгил ашкере 
азгырмалуу, жазгырмалуу экендигин танууга мїмкїн эмес. Анткен 
менен менин европалык тарбиям канчалык кадырлаганыма карабай, 
мага тїшїнїксїз же жарым-жартылай тїшїнїктїї азиялыктар-
дын насыт окуусуна оп тартылууга жол бербейт, тек тереў ишенген 
тїшїнїктїн тегерегинде гана жаша дейт. Ал ишеним менин рухий 
мекенимдин таалими менен тажрыйбасына тереў тамырлаган.
Дзэн багытындагы буддизм сизге ємїр бою жол кєрсєткїч, чабыт 

баштагыч таянар таянчык болуп кала берет. Ал сиз баштан кечирип 
жаткан тополоў заман, кысталаў доордон аман чыгышыўызга жар-
дам берет. Албетте, качандыр бир ал сиздин адабий ишмердикке 
катуу каршылык кєрсєтїшї ыктымал. Дин окуусунан жакшы тар-
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бия алгандарга адабият аябагандай опурталдуу кесип. Адабиятчы 
жарыктын актыгына илеп тартпай ишениши керек, аны такааты 
бекем тажрыйбасы аркылуу таанып, ага алдын жетишинче ар дайым 
ачык, кеў-кесири болушу шарт, бирок ал єзїн жарык берїїчїнїн же 
жарыктын єзїмїн деп ойлоого тийиш эмес. Антсе эле терезе жабы-
лат, антсе биздин амирге эч качан баш ийбес жарык башка жактан 
жол таап кетет.

Бир нече кїндєн кийинки кошумча
Басмага басылып жиберилген материалдарым жана бул каттын 

тїп нускасы улуксат жок деген шылтоо менен почтодон кайра кел-
ди. Дїйнє акыл айраў калгандай єзгєрдї: сиз – жеўилген єлкєнїн 
жана жеўгендер башкарып жаткан єлкєнїн жараны мага он беш 
барак кат жєнєтїїгє укугуўуз бар да, мен – кичинекей бейтарап 
єлкєнїн жараны ага жооп берїїгє укугум жок. Мїмкїн, мен жолдо-
гон саламды качандыр бир гезиттен окуп каларсыз.

Êîòîðãîí Àëûì ÒÎÊÒÎÌÓØÅÂ
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Проза

ПРИШЕЛЕЦ                 

(Ðàññêàç)

Город был серый и тяжелый. Квадратные 
здания замерли, словно однообразные армей-
ские казармы. Взгляд, не останавливаясь, 
скользил по уродливым бетонным построй-
кам, иногда притормаживая на уродливых 
щитах с безвкусной рекламой вездесущей 
«Кока-Колы». Казалось, город не создавали, 
любовно кладя кирпич за кирпичиком, а про-
сто вылили из бетона, даже не удосужившись 
выровнять стены. 
Он вдруг вспомнил ослепляющие огни 

Таймс – сквер, хотя не любил кричащей ци-
ничности. Боже, но как же скудны эти ули-
цы по сравнению с насыщенными красками 
Нью-Йорка! Словно попадаешь в другой мир. 
Он попытался вспомнить название столицы 
этой невразумительной страны – Кишкек что 
ли? А какая разница! 
Почему в провинции так убого и безра-

достно? Словно все тут накрывает, какая– та 
серая пелена. Все вокруг сумрачно: дома, 
одежда, лица, разум.…  Здесь даже дышать 
тяжелей. И как люди целую жизнь проводят 
среди грязи и невежества? Он заметно вздрог-
нул. Вот почему он ненавидел командировки 
на периферию разрушенных Империй.  
В памяти всплыл  разговор с редактором. 

«Пончик» говорил усталым голосом, кото-
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рый, бывает только у начальников обремененных большой семьей. 
«Ну, кого я пошлю? Молокососов, не могущих отличить Горбачева 
от Громыко?» Браян Ричи молчал и внимательно осматривал свой 
маникюр. «Там, в конце концов, может произойти революция! Тебе 
как бывшему советологу будет на что посмотреть! – немного помолчав 
– кстати, как твоя книжка, продвигается?» « Уже продали целых 
десять тысячи экземпляров! », « Моя книжка, милый мой, в свое 
время тоже била все рекорды… всего пять тысяч… ».
Вокруг была одна невыносимая серость. И даже люди, спешащие 

по своим делам,  казались скучными и бездушными.
– Рука Сталина. Наследие коммунизма – вяло думал он, время, 

от времени искусственно улыбаясь золотозубому водителю. Таксист 
вот уже битый час с жаром рассказывал о своей ненависти к Западу и 
Горбачеву, при этом доброжелательно поглядывая на представителя 
того самого «загнивающего» цивилизованного мира. 

«Будь, такая возможность, он первым бы встал в очередь в нашем 
посольстве на въездную визу» – размышлял Браян, рассматривая CD 
диск, почему-то болтающийся на  зеркале заднего вида.
В таких дерьмовых странах эмоции почти ничего не означали. 

Он помнил, как в Конго, лоснящийся чернокожий бандит, сладко 
улыбаясь, застрелил мирного жителя. Просто так, без причины. А 
может и была причина, но только он ее не уловил. 
Мы шли по пыльной, кроваво– красной тропинке. По сторонам 

от дороги по пояс рос маис или что-то в этом роде, очень похожее на 
сорную траву. Ополченцы генерала Зинги «зачищали» окрестности 
нищего африканского поселка. Они искали представителей враж-
дебного племени. 
Генерал Зинга был умный парень. Он учился в Англии и непло-

хо говорил на трех языках. Ему было около тридцати. Невероятно 
худой, с длинными ногам и руками. Двигался с грацией жирафа… 
Новенькая американская полевая форма сидела на нем как дорогой 
английский костюм. В руках – неизменная трость с серебреным на-
балдашником в виде головы льва.
Генерал обожал театральные эффекты. Нам он дал интервью на 

небольшой возвышенности, с которой хорошо просматривалась и на-
верняка простреливалась объятая дымом деревня. За его костлявой 
спиной торчали два телохранителя с автоматами наперевес. После 
интервью и наших заверений, что оно пойдет в самое лучшее время, 
вождь повстанцев смягчился и согласился, чтобы мы присоединились 
к одному из его отрядов... 
Поначалу все шло хорошо. Оператор без разбору снимал этих 

вооруженных до зубов бандитов. Они с удовольствием позировали. 
Один из них – атлет в грязной майке, в поношенных штанах и стоп-
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танных ботинках отчаянно выпендривался – строил из себя Рембо, 
вскидывал автомат на плечо, улыбался, обнажая крупные, желтые 
от никотина зубы. 
Этот парень первым и обнаружил в кустах спрятавшегося челове-

ка. Сорокалетний дядька,  по– видимости простой крестьянин  под-
нялся на ноги и начал  что-то с жаром говорить, все время тревожно 
оглядываясь. Его трясла мелкая дрожь. Рембо привычно нажал на 
гашетку, и мужик нелепо вскинул руками и упал навзничь. Оператор 
снимал убийство профессионально, без истерик. Потом сцену дали 
в прайм-тайм.   
После один из редакторов сказал, что ребята достали интересную 

«картинку». Козёл!
Добрый таксист, доставив на место, уехал. Как потом выяснилось, 

что шофер содрал с него втридорога.
Браян тихо ненавидел стандартные гостиничные номера. Не любил 

их нежилой запах. Такой душок он встречал только в доме престаре-
лых. Регистрируясь он думал, какое же отвращение чувствуешь лежа 
в кровати, на которой  до тебя спали десятки, сотни чужих  людей.
По дороге к лифту он столкнулся с ребятами из CNN. Звуковик 

тащил любовно упеленанную микрофон– удочку, знаете с такой 
смешной насадкой, похожий на клок меха, отодранный со спины у 
спящего медведя. Продюсер группы его узнал. Несколько раз встре-
чались на пресс-конференциях. Они с преувеличенной сердечностью 
поздоровались. Журналист имя, которого Браян забыл и мучительно 
вспоминал, нес какую-то чепуху.  Расстались с явным облегчением. 
С той и этой стороны.
Ресепшн, зеркала, коридоры, лифт, двери. Лучшие мысли к 

нему приходили во  время принятия ванны. Под струей тепловатой 
воды он вдруг вспомнил свою нью-йоркскую квартиру. Любимый 
телевизор с 60– дюймовым, суперплоским,  плазменным экраном. 
Специальную полку для сувениров, неизменно пополнявшиеся по-
сле каждой командировки. Ему, особенно, нравилась африканская  
маска из Найроби, конечно, фальшивая.
В этой маленькой центрально-азиатской стране случилось то, 

что случается во всем третьем мире – передел власти. Старый тиран 
потерял нюх и потом, оказывается, потерял и власть. Когда-то он 
был ученым, человеком с либеральными взглядами – он выгодно 
отличался своих коллег, других деспотов. Но потом постарел или 
вернее сказать потерял интерес к политике. А семья воспользовалась 
его слабостью. Жена и дети положили начало традиции семейного 
правления. Народ, которому это не понравилось начал медленно 
звереть. Появились мелкие вожди, которые изъявили желание по-
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вести за собой людей, но желающие только одного – скинуть тирана 
и примерить корону.
В общем, все закончилась то ли революцией, то ли переворотом. 

Эту  акцию позднее никак не удалось квалифицировать. Оппозицио-
неры привели в столицу толпы молодых людей  из сельской глубинки. 
Все приготовились к длительному измору властей. 
В тот памятный день все начиналось как обычно. Митинг начался 

на главной площади, возле Белого дома строго по плану. Лидеры 
оппозиции, покричав в мегафоны, уехали обедать.  Браян испепе-
ленный южным солнцем, уже подумывал отправиться в отель, но 
к полудню все неожиданно полыхнуло, словно бензином плеснули.  
Представители криминального мира, нанятые правящим режимом, 
атаковали митингующих, в ответ разгоряченные водкой оппозицион-
ные молодчики избили бандитов и всего за два часа взяли приступом 
местный Белый дом. Полицейские бежали с позором. Солдатиков из 
национальной гвардии штурмовики пожалели. Слава богу, почти 
обошлось без жертв – только главу охраны и нескольких прибли-
женных к его превосходительству страшно избили. Их безжизнен-
ные тела, облаченные в костюмы от Армани, выкинули на улицу. 
Окровавленные туловища, ставящие похожими на куклы, подобрали 
врачи и увезли куда-то на каретах скорой помощи. В президентской 
канцелярии изнасиловали нескольких секретарш. 
Браян был в первых рядах революционеров ворвавшихся в святая 

святых – личные покои главы государства. Он видел, как в прези-
дентском кабинете один из боевиков пожирал джем из президент-
ского холодильника. Кто-то из толпы уже сидел на троне, удобно 
примостив задницу. Некоторые в надежде поживиться, ковырялись 
в замке сейфа. Из окон  канцелярии вылетали компьютеры и сверх-
секретные документы. 
Президента в Белом доме не было, он отдыхал в пригородной рези-

денции. Услышав о таких страстях, бежал со своей семьей. Говори-
ли, что повелителя всех чиновников довезли до военного аэродрома 
завернутым в пыльный ковер. Впрочем, это могло быть неправдой.
Ночью в столице состоялись массовые грабежи. Революционеры 

и разнообразный сброд вместе с местным криминалом атаковали 
торговые центры и офисы, якобы принадлежащие Семье. Ранее в 
местных газетах даже напечатали списки магазинов и фирм, ко-
торые имели отношение к сыну диктатора . А вообще-то обчищали 
все подряд, до чего могли дотянуться.  Тащили все – одна пожилая 
леди, изнемогая, перла на своей спине огромный диван. Вакханалия 
завершилась пожарами. Полиция попряталась.
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Утром столица с изумлением приходила в себя. Везде валялись 
картонные коробки от телевизоров, утюгов и холодильников. Земля 
была усеяна ношеной обувью – грабители тут же скидывали с себя 
старье и надевали туфли от «Гуччи». По улицам шастали молодые 
люди с бандитскими мордами. Браян, наученный бесценным «бое-
вым» опытом, старался не демонстрировать портмоне с деньгами, а 
фотокамеру доставал только для рабочих съемок.
Вечерами он закрывался в своем номере и судорожно печатал 

статьи. Отправив очередной материал, он долго сидел в холле уцелев-
шего отеля среди этого умопомешательства, бездумно рассматривая 
через огромные стеклянные окна на по-весеннему зеленую траву и 
мрачные деревья, стыдливо прикрывавшиеся наготу. 
Играла успокаивающая музыка, наподобие той, которая звучит 

на борту самолета, когда лайнер идет на посадку. Было много света, 
тепла и удобства среди этой вежливой отельной красоты. 
Тишину и покой нарушала только группа взволнованных амери-

канских бизнесменов с выпученными глазами, которые столпились 
около входа с чемоданами на руках. Теперь они не выглядели как 
достопочтенные джентльмены приехавшие делать деньги, больше 
всего они походили на стайку испуганных крыс с толстыми хвостами. 
Наконец подъехал мини – вэн, началась эвакуация сопровождаю-
щееся киданием баулов в багажник и судорожным заниманием мест.  
Эта сценка на время позабавила, а потом мысли продолжили сле-

пой путь в океане безразличия. В сущности, этот отель с его дизайнер-
скими люстрами, просто кусочек его родины. Внутри – демократия, 
комфортно и подают  лимонный пирог. А за бортом анархия, хаос и 
голод. Эти роскошные отели – своеобразная питательная среда для 
жителей развитых стран. Мы как микробы не можем без удобной 
среды. А может быть мы просто вирусы, проникающие в чужое тело 
какой-нибудь бедной, но гордой страны?  
Мы, выстроили удобное и успешное государство и как всякая 

большая нация стали искать свою великую миссию. Все империи, 
начиная с Ассирийской, пришли к тому, что были вынуждены за-
воевать весь мир. Но мы думали, что сможем переломить историю, 
сможем переболеть имперской болезнью всемирного владычества 
и без крови осчастливим мир нашей драгоценной, выпестованной, 
демократией, той вещью, которая дает процветание и мир. Но многие 
народы так и не приняли этого дорогого подарка. 
А может варварам и не надо благоденствия?  Пусть дикари по-

грязнут в своем невежестве и убожестве! А нам нужно отбросить 
мессианские комплексы  и продолжать деловито заниматься импер-
ской политикой и выжимать из планеты ресурсы, чтобы и дальше, 
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не просто хорошо жить, а жить лучше всех. Иногда можно немного 
посочувствовать и посылать гуманитарную помощь Африке. Для 
успокоения совести.            
Приятный расслабон нарушила девочка в розовой кофточке, шот-

ландской юбке и натянутыми до предела гольфами с сердечками. 
Что-то в облике нелепой школьницы ему сильно не пришлось по 
душе. Потом он понял что. Ее чересчур эмансипированное и серьезное 
личико, неприятно напомнило о  бывшей жене. Девочке совершено 
не шли смешные бантики. Вернее она носила их с плохо скрываемым 
раздражением. Как будто бантики были чем-то вроде одноразовых 
удостоверений личности, которые выдают посетителям крупных кор-
пораций. Эти дискредитирующие наклейки с именемфамилией хо-
чется немедленно с себя содрать и выкинуть в ближайшую помойку.
Странная девочка представилась. Айя оказалась юным корреспон-

дентом неизвестного школьного издания с малюсеньким тиражом. 
В ее английском чувствовался резковатый акцент, но, по крайней  
мере, можно было понять, о чем она спрашивает. Из сбивчивой речи 
девочки, он уразумел, что та  хотела бы взять интервью у журналиста 
известной западной газеты. ( Известной! Ха, ха и еще раз ха.) 

«Как она сюда попала?» – с тоской подумал он, при этом маши-
нально улыбаясь. Светские беседы с аборигенами ему никогда не 
доставляли удовольствия. Вопросы всегда были одинаковыми и 
сводились к одному: «Вам нравиться в нашей стране? «. Здесь, ему 
мало что нравилось. Про отвратительный местный сервис, понятное 
дело, нельзя было говорить. О здешних кошмарных туалетах, слабую 
экономику и странных обычаях тоже не рекомендовалось упоминать.
Когда все темы для приятной беседы исчерпывались, оставался 

беспроигрышный вариант. Говорить о радушии и щедрости местных 
жителей. А если прибавить  фразу о прекрасной местной природе – 
все оставались довольны. Расписать здешние красоты обычно при-
ходилось  в общих фразах. Ну, там, кхм, кхм как же это позвольте? 
А да! У вас прекрасные горы, очаровательные леса, глубокие океаны 
и прелестные поля для гольфа! В общем, подобное беззастенчивое 
вранье почти всегда помогало. Даже если ты всю командировку про-
сидел в гостинице.
Где-то в середине равнодушной тирады, замаскированный под 

вальяжную вежливость, он краешком глаза заметил чрезвычайно 
внимательные огненные глаза  девочки, в которых светилось острое 
любопытство. Так смотрят ученые, профессионально изучающие 
новый биологический вид из бассейна Амазонки! Заметив слежку, 
за долю секунды, взгляд девочки стал безгрешным: так могут делать 
только отличные актеры, имеющие мгновенно переключаться с одно-
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го состояние на другое. Это произошло так быстро и неуловимо, что 
Браян не поверил собственным глазам. «Вернусь домой, покажусь 
психологу» – мысленно усмехнулся он.
Девочка словно насыщенный вампир ушла. А он снова посмотрел 

в окно. За стеклом царила ночь. С чернильной темнотой пытались 
бороться уличные фонари: но они освещали бледным желтоватым 
светом лишь часть гостиничной территории. Под окнами, туда и об-
ратно, прошелся молодой швейцар в белоснежных перчатках. Его 
фигура выражала отчаяние.
Браяну не хотелось идти к себе в номер – в удушливые объятия 

одиночества. Он пересчитал деньги. Его вдруг посетила сумасшедшая 
мысль: посетить какой-нибудь местный бар и выпить экзотичный 
алкогольный напиток. 
В забегаловке стояли дешевые столы и столики и бегали неопрят-

ные официантки, он развернулся и вышел. Следующее заведение 
оказался ночным клубом, и здесь показывали шоу со стриптизом. 
Ему принесли непонятный на вкус коктейль. У одной из  стрип-

тизерш кожа покрылась пупырышками, словно ей было холодно. 
Девушка, без особого изящества повертев задом и получив свою 
порцию денежных подачек, убежала. Из-за кулис вышла женщина, 
одетая в платье с блестками. Она запела, старательно вытягивая гу-
сто напомаженные губы. Браян в отчаянии опрокинулся на спинку 
стула, и решил идти обратно в отель.
Но тут произошла метаморфоза. Певица медленно стала превра-

щаться в двигающеюся скульптуру Пикассо! Браян удивленно огля-
дел весь  зал – посетители застыли как восковые манекены. Он взял 
в руки свой бокал подозрительно понюхал его и твердой походкой 
пошел к выходу. Город неузнаваемо изменился – он стал родным и 
близким. От него шла  теплая аура.

...Он знал местный язык. Он радовался этому, словно стал пони-
мать язык птиц и зверей. Он понимал мельчайшие нюансы разго-
вора. Он мог шутить на этом языке, и его понимали! Ему нравились 
традиции и песни. Стихотворения были прекрасны и выражали 
столько эмоций!
Он встретился с той девочкой в розовой кофточке. Девочка ока-

залось вовсе не девочкой, а политологом из местного университета, 
полненькой девушкой с либеральными принципами и строгим взгля-
дом из – под очков.  Она писала диссертацию о параллельных мирах. 
Они долго и с интересом, до хрипоты спорили о трудах Сэмьюэла 
Хантингтона.
Однажды он принял окончательное решение. Браян надел белое 

кимоно, долго сидел у мартовского ручья, собирая голыши. Кра-
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сивые камни он положил на золотой поднос и отправился угощать 
прохожих. Он низко кланялся, но никто не брал дары. Навстречу 
шла пара: мужчина был  в сине-желтых одеяниях – знак первого 
уровня. Самурай остановился, улыбнулся знакомой золотозубой 
улыбкой, взял угощение и попробовал на вкус. «Послушник, я тебя 
благословляю!» Его приняли...

* * *

Столичная  клиническая  психиатрическая больница впала в бес-
памятный сон. Самых буйных привязали к кроватям. Тюремные 
двери из металлических прутьев, стоящие на лестничных площадках  
тщательно заперли. Здесь царствовали только мрак и безумие. Сла-
бый электрический свет вырывался только из полуоткрытой двери, 
на которой красовалась  корявая надпись «Ординаторская». За ней 
переговаривались два мужских  голоса. Один тихий и уверенный, а 
другой резкий и немного нагловатый.

– Диагноз? – переспрашивал тихий голос.
– Полная потеря памяти. Написал?
– Кто его привел?
– Милиция привела. Какой-то чабан обнаружил его на дороге. 

Лопотал по-английски. 
Потом через переводчика расспросили, удивились. Он себя не 

помнил!
– Как это? 
– Ну, будто бы его память стерли. При нем нашли визитку отеля. 

По этой бумажке и узнали кто такой – оказывается журналист. Ино-
странец. 

– Как зовут? 
– Браян.
– Браян, Браян. Интересная история. Свихнувшийся чужеземец.
– Ага, не выдержал наших реалий.
– Посольство известили?
– Завтра консул должен приехать
– Детей жалко.
– Не говори.
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Маек

МАНАСЧЫ ТЇРК –
«КЫРГЫЗ ИБРАХИМ»... 

Ибрахим ТЇРКХАН – жогорку билимин Кыргызстанда алган тїркиялык 
адамдардын бири. Ал жалаў гана билим алууну максат кылбастан, кыргыз 
тилин, дилин, каада салтын да єздєштїрїп алган. Кыргызстанда жети жыл 
жашап, иштеп, мекенине кайткандан кийин да, Кыргызстан менен байланы-
шын їзбєй, єзгєчє, кыргыз адабиятын жайылтуу жаатында жигердїї иштеп 
келет. Анын которгон кыргыз акын-жазуучуларынын чыгармалары бир топ 
жылдардан бери Тїркиянын басма сєз каражаттарында байма-бай жарык 
кєрїп, тїрк окурмандарына жетїїдє. И.Тїркхан которуп, тїзгєн «Кыргыз жа-
зуучуларынын антологиясы», «Кыргыз акындарынын антологиясы» жакын-
да Анка радан чыкканы турат. Кыргыз адабиятын Тїркияга кенен  таанытууну 
боор доштук парызы катары кєргєн Ибрахим мырзага чыгармачылык ийгилик 
каалап, аны менен дагы бир калемгер боордошубуз Ємер Кїчїкмехметоглунун 
журналыбыз їчїн атайын уюштурган маегин сунуштайбыз.

– Ибрахим мырза, єзїўїздї окурмандарга кыскача тааныштыра 
кетсеўиз? Тїркиянын кайсыл жеринен болосуз, кайсыл окуу жай-
ларын бїткєнсїз дегендей...

– Жакшы болот, мен 1972-жылы Кахраманмараш деген байыркы 
шаардын (вилаят) Афшин районуна караштуу Бїйїктатлы деген 
шаарчасында туулгам.  Вилаяттын борбору К.Марашта кесиптик-
техникалык окуу жайын, Кайсери шаарында техникумду бїтїргєм. 
1992-жылы Кыргызстанда алгач Кыргыз-Тїрк лицейлери (КТЛ) 
ачылганда Кыргызстанга баргам. Ысык-Кєл мамлекеттик уни-
верситетинин география мугалими бєлїмїн 1998-жылы аяктагам. 
Кыргызстанда билим алып жаткан жылдарда дубандык жана мамле-
кеттик гезиттерде журналист болуп иштєє менен бирге мектептерде 
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география жана тїрк тилдеринен сабак берип жїрдїм. 1999-жылы 
Тїркияга кайткандан кийин Адапазары, Ыстанбул, Назилли шаар-
ларында менчик мектептерде иштеп келдим. Азыркы учурда болсо 
Маниса шаарына караштуу Сома шаарында менчик мектепте муга-
лимдик кесибимди улантуудамын. Їй-бїлєлїїмїн. Билал Нурбек 
жана Халил Эржигит аттуу балдардын атасымын. Кыргызча, орусча 
жана Орто Азия тїрк элдеринин дилин билем. Авразия Жазуучулар 
бирлиги менен Кыргызстандагы Эл аралык коомдук Поэзия акаде-
миясынын мїчєсїмїн.

– Жогорку окуу жайын Кыргызстанда окудум деп айттыўыз. 
Ошол жылдарга бир аз кайрылсак... Кыргызстан жєнїндє кандай 
ой-пикирлериўиз бар? Албетте, кєп нерселер айтууга болот деўизчи. 
Сиз Кыргызстан дегенде  эмнени тїшїнєсїз...

– Мен туулган айыл – тоолуу, єсїмдїк жагынан бай эмес аймак-
та жайгашкан. Туурасын айтканда, Тїркияда мен самаган жайга 
окшогон толтура аймактар бар. Бирок мен издеген жай андан да 
башкачараак эле. Кайсери шаарында окуп жатканда белгилїї жа-
зуучуларыбыздын бири болгон Явуз Бїлєнт Бакилердин «Тїркистан, 
Тїркистан» китебин окугандан кийин, Орто Азияга кызыга баштаган 
элем. Анан Чыўгыз Айтматовдун чыгармаларын башынан аягына 
чейин окуп чыктым. Анын чыгармаларында аталган жерлер мени 
єзїнє тарткан жана єтє кєп таасирленткен  эле. 1992-жылы Кыргыз-
станда КТЛлар ачыла баштаганда тарбиячы болуу жана университет-
те окуу максаты менен бир нече жигит Кыргызстанга келгенбиз. Айта 
кетчї нерсе, СССР деген «Темир дарбазанын» айынан Кыргызстан 
деген єлкє бар экенин мурда билчї эмеспиз! Мына ушундай кыр-
даалда алгачкы жолу Орто Азияга Алматыдан  бут шилтеп, аерден 
Бишкекке келген болчубуз. Ошол, кїз мезгилинде алгачкы жолу 
кадамдаган Бишкектин тїптїз жана жапжашыл кєчєлєрї мени таў 
калтырган болчу. 
Бишкекке салыштырганда университеттен окуймун деп келген 

Ысык-Кєл мен їчїн алда канча таў каларлык жай экенин, Кара-
колду мурда жашап кєрбєгєндєй жактырарымды ким билсин! Ка-
раколго биринчи жолу самолёт менен баргандыктан, Ысык-Кєл 
мен їчїн Кыргыз эли конокторуна уучтап берген тунук суу сымал 
сезилген эле. Алгачкы жолу кездешкенден тартып Кыргыз жери, 
єзгєчє Ысык-Кєл мен бала кезде самаган жер болбосун деп тымызын 
кєзємєлдєп жїрчї элем. 1995-жылы «Манас» эпосунун 1000 жыл-
дык тою єткєрїлгєн Каркыра жайлоосун кєргєндє эле, мен качандан 
бери ойлоп, самаган жердин чынында Кыргызстан экенин баамдагам. 
Мен ошол кїнї Каркырада эмес, бала кезимен тартып издеген жай-
ларда басып жїргєндєй жыргалга чємїлгєм. Жайлоонун ар бир бур-
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чу, мурда жашап, кєптєн бери кєрбєй калган жер сымал мени єзїнє 
тарткан. Жїрєгїмдїн тїпкїрїн ээлеп алган куса-касиретимдин тар-
кап бара жатканын сезгенмин...
Караколдогу Кыргыз-Тїрк лицейинде, кийин ЫМУда билим 

алып жїргєндє биз  єткєргєн кечелер, уланган достугубуз биз їчїн 
айтып берїїгє кыйын не бир сонун кїндєрдїн жышааны болгон. 
Мына бїт ушуларга байланыштуу, Кыргызстан – кєгїлтїр кєлдєрї, 
карлуу аска-тоолору, байыркы муз-мєўгїлєрдєн агып келген мєлтїр 
дайралары, сансыз єрєєндєрї, даамдуу тамактары, кєўїл кылын 
титиреткен ырлары, ар кыл оюн-зооктору, колундагы  нанды теў 
бєлїшє билген адамдары менен, биздин экинчи журтубуз болуп 
калган. Ошол жылдарда мага тїркчє сїйлєшїїнї унуттурган, жаш-
тыгымды арнаган Кыргызстан, алгач кїндєн баштап эле кеткис 
мамлекетиме айланып, єлгєндєн кийин сєєгїмдї койдура аламбы  
деп, Каракол шаарынын кире беришиндеги кєрїстєндє єзїмє жай 
издей баштагам! Тїркияга кайтууга аргасыз болуп калгандыктан, 
1999-жылы келгенимден тартып, бир кїнї кайра Кыргызстанга ба-
рып каламбы деген їмїт менен жашап келїїдємїн. Кыргызстанды 
жана кыргыздарды єтє жактыргандыктан уулдарымдын улуусуна 
Нурбек, кичїїсїнє Эржигит деп кыргыз аттарын бергем. Керээзде-
римден бири –  эгерде жашап жїргєндє бара албасам, кєзїм єткєндєн 
кийин Ысык-Кєлдїн шамалына бетин жууган Каракол кєрїстєнїндє 
тїбєлїктїї жай табуу!..

– Адабият жаатында албан иш жїргїзїп жатканыўызды жак-
шы билебиз. Адабиятка качан жана кандайча кызыга баштадыўыз?

– Жатак мектепте окуп жїргєн жылдарымда, сабактан кийин 
же дем алыш кїндєрїндє мектептин китепканасына барып, колума 
кандай китеп тийсе окуй берчї элем. Мындайча айтканда, Алиппеден 
баштап, Тїрк жана чет мамлекеттин аўгеме-жомокторун, романда-
рын окуп, энциклопедиялардын барактарын аўтарып жїрчїмїн. 
Жайкы эс алууларда болсо, айылдык иштерден кийин чоло тапкан 
учурларымда атам бизге алган ар кыл китептерди окууга аракет 
кылчу элем. Мына ошолордон улам орто мектепти бїткїчє эле 
кєптєгєн китептерди окуп алгамын. Менимче, ошол окуулардан 
улам аў-сезимиме адабияттын їрєнї себилсе керек. Орто мектепте 
жїргєндє аўгеме жазып кєрїї ниетинде колго калем алгам. Бирок 
алардын кээ бири купулума толбогондуктан ыргытып салдым, а 
калганы болсо жоголду. 

1988-жылы 10-сыныпта окуп жїргєндє К.Мараш шаарында, 
шаардык чакан гезитте алгачкы жолу ырларым жарык кєрє баш-
тады. Ал гезит айына бир жолу чыккан чакан гезит болгон менен 
Тїркиянын кєптєгєн шаарларына таркатылчу. Кайсери шаарында 
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окуган 1990–92-жылдары мамлекеттик «Сызынты» журналында 
бир-эки ырым жарык кєргєндєн кийин Кыргызстанга кетип калгам. 
Кыргызстанда билим алууга келген кїндєрдє болсо, Кыргыз ал-

фавитин єздєштїрїп, ар бири жанга жагымдуу ырларды угуп, элдер 
менен кєп аралашып тез арада жакшы деп айтаарлык деўгээлде 
кыргызча сїйлєй баштагам. Кыргызча ырларды, ангеме, макала, 
романдарды тїшїнбєсєм дагы окуй берчїмїн. Мына ошондо кыр-
гыз адабиятына кызыгуум жаралса керек. Ал кїндєрдє досторум 
мени «буттуу сєздїк» же «Кыргыз Ибрагим» деп аташчу! Кыргыз 
тилиндеги алгачкы макалам 1994-жылы «Ысык-Кєл кабарлары» 
гезитинде жарык кєргєн. 
Ошол жылдарда Хусейин Карасаев, Чыўгыз Айтматов, Амантур 

Акматалиев, Мурза Гапаров, Сїйєркул Тургунбаев, Омор Сооронов, 
Омор Султанов, Айдарбек Сарманбет, Абдыкерим Мурат, Абды Алай, 
Абдыжапар Эгембердиев, Маркабай Ааматов, Турусбек Мадылбай 
сымал адабият адамдары жана Кааба Атабеков, Шаабай Азизов, 
Талантаалы Бакчиев сымал атактуу манасчылар менен таанышып, 
нандашып-туздашканбыз. Хусейин Карасаев атанын «тїрк баласы» 
болуп батасын алдым. Ошентип белгилїї адамдардын батасын, кай 
бирлердин  колдоо-алкышын алуу менин адабиятка болгон шыкта-
нуумду кїчєткєн. 
Тїркияга кайткандан кийин айрым себептерге байланыштуу 

адабий иштерим бир аз токтолуп калган болчу. Бирок колго калем 
кармабай жїргєн кїндєр жїрєктї єксїткєндїктєн жана єзїмдї 
кыргыз элине карыздармын деп эсептегендигимен котормо ишине 
кайра кириштим. Бул жааттагы кєптєгєн эмгектерим ушул кїнгє 
чейин Кыргызстанда «Ысык-Кєл кабарлары», «Заман-Кыргызстан» 
жана «Жаўы Ала-Тоо» сыяктуу гезит-журналдарда, ал эми кыр-
гыз адабиятынан котормолорум Тїркиядагы «Ажеми», «Алкыш», 
«Айдогду», «Аз Эдебият», «Бержесте», «Да» (Диалог Аврасия), 
«Дилхане», «Догу Эдебияты», «Эдебдаг», «Гонжа», «Хеже», «Икин-
ди Ягмуру», «Карделен», «Кардеш Калемлер», «Кушлук Вакти», 
«Пойраз», «Серин Селви», «Сызынты», «Темрин», «Тїрк Эдебияты», 
«Ягмур», «Юмушак Г» жана «Земхери» сыяктуу журналдарда жа-
рыяланып келди. Албетте, ал иштер токтолбойт. 2007-жылы «Танры 
Дагларынын Янкысы» («Теўир-Тоо жаўырыктары») деген ат менен 
Кыргызстан жєнїндє жазган китебим жарык кєрдї. Башкырт эли-
нин улуттук акыны Межит Гафуринин ырларын тїркчєгє которуп 
ТЇРКСОЙдун колдоосу менен 2011-жылы чыгарганбыз. «Нар Танеси 
Шиирлер» («Анар данектїї ырлар») жыйнагында балдарга арналган 
бир нече ырларым чыккан. Тїркиядагы журналдарга жарыяла-
ган кыргыз аўгемелерин жана ырларын камтыган эки антология, 
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Махмуд Кашгари эл аралык сыйлыгынын ээси, жазуучу Айдарбек 
Сарманбет байкенин 60-жылдыгына арналган китеби чыгып жатат.

– Сиз кыргыз адабиятынан тїрк тилине которгон эмгектериўиз 
аркылуу да тїрк дїйнєсїнє жакшы белгилїїсїз. Бул багытта иште-
ген саналуу котормочулардын бири катары эки элдин ортосундагы 
рухий кєпїрє болуп келе жатасыз. Эл аралык котормонун мааниси 
жєнїндє эмне айтар элеўиз?

– Ыракмат, жакшы сєздєрїўїзгє! Эгерде котормолорум сиз айткан-
дай элдердин, окурмандардын алкышына ээ болсо єзїмдї бактылуу 
сезер элем... Котормочулукка караганда чыгарма жазуу оўой экени 
айдай ачык. Єзїўїз адабияттын кайсыл бир багытында эмгек жара-
тып, ички дїйнєўїздї кандайдыр бир деўгээлде чагылдырсаўыз эле 
болду. Бирок кайсыл бир чыгарманы которуу учурунда алгач  автор-
дун жазгандарын так, єз деўгээлинде которуп берїїдєн тышкары, 
автордун эмнени айтайын дегенин табуу, ага шайкеш которуу эў не-
гизги маселе, котормочуну ошол кыйнайт. Ошондуктан котормочу-
лук – эки адамдын эмгегин талап кылган иш катары жоопкерчилиги 
чоў иш. Єзїнїн тилинде мыкты деп эсептелген бир чыгарманы бєлєк 
тилге которгондо экинчи тил жеткилеў болбосо, чыгарманын єзєгїн 
толук бербей калуу – чыгарманы єлтїрїї менен барабар деп ойлойм... 
Биз которгон чыгармалардын кєпчїлїгї басмаларды кызыктыр-

байт. Бул жагынан бирєєлєрдї тааныбасаўыз эмгегиўиздин талаа-
да калары бышык. Мейли, бир басма бєлєк тїрк тилдеринен чыгар-
маны басууга макул болду дейли. Бирок анын каалаганы – Чыўгыз 
Айтматовдун чыгармаларындай мыкты чыгарма! Кайсыл бир ада-
бий чыгарманын мыкты же мыкты эмес экендигин окурмандардын 
кабыл алуусуна байланыштуу экени эске алынбайт… Которуу ишин 
кандайдыр бир кезек менен кылуу керекпи же жокпу, бул жагын 
билбей туруп которгондо да кыйын экен. Мисалы, Тїркиянын Ма-
даният баканчылыгы бир нече жылдан бери Тїркиянын эў алдыўкы 
акын жана жазуучуларынын чыгармаларын чет тилдерге котортуп 
келїїдє. Кыргыз адабияты боюнча да ушундай болсо. Кыргызстан 
менен Тїркия тараптан бир комиссия тїзїлїп, авторлорду тандаса, 
а дегенде алардын чыгармалары которулса убакыт текке кетпейт 
эле. Мен бир нече кыргыз акын-жазуучулардын ыр-аўгемелерин 
которгон менен ушундай себептерге байланыштуу чыгарта албай 
келїїдємїн. Андай болсо, аны жєн кой, кереги жок деген бирєє болсо 
жакшы болот эле. Бирок аз да болсо кыргыз адабиятын Тїркиялык 
окурмандарга тааныталы деп эле тырмышып келе жатабыз.

– Чынында эле сиз басып єткєн жолдун кыйынчылыктары кєп 
экен. Бирок менимче тїшїмї да ошончолук мол тура! Ибрахим 
мырза, сизге жекече бир суроо бергим келет: ушунча тїйшїктїї 
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иштериўиз їчїн кандайдыр бир кєлємдє акча аласызбы? Сиздин 
оюўуз боюнча чыгармачылык – акча табуунун жолу катары эсеп-
телеби, же болбосо кєркєм чыгармачылык менен адабиятка кызмат 
єтєєнїн акыбети неде деп ойлойсуз?

– Чынын айтсам єтє оор суроо бердиўиз! Мен тээ алгачкы кїн-
дєрдєн тартып, бул  ишимден акчалай же материалдык бир нерсе 
табайын деген ойдо болгон жокмун. Туурабы же жокпу билбейм, мен 
али да болсо адабият менен акчаны бирге ойлой албайм! Популяр-
дуу бир акын же жазуучу болоюн, ушунун аркасы менен кєп акча 
таба йын деген тїшїнїк, менимче, адабиятты акча табуу їчїн пай-
далануу менен барабар. Адам єз кесибинен сырткары колуна калем 
алып, чыгарма жарата алат. Бул жагынан жазуучулук же акындык 
– кесип катары каралбайт. Бирок котормочулук бирєєлєргє кесип 
боло алат. Мына ошондуктан, менин негизги кесибим мугалимдик 
болгондуктон, акындык, жазуучулук аркылуу акча табуунун кереги 
жок деп ойлойм. Ал эми котормочулук жаатында иштегенимдин 
биринчи себеби – жогоруда айтып єткєндєй, «карызымды» тєлєй 
аламбы деген ой болчу. Мына ошондуктан ушул кезге чейинки 
бїтїргєн иштерим їчїн бирєєдєн эч качан акча сураган жокмун. 
Бирок которуу же адабий чыгарма жараткан учурда котормочулукка 
сарптаган убакыт їчїн аз да болсо акча тєлєнсє кийинки иштерине 
колдоо болор беле деп ойлойм. Дагы бир айта кетчї нерсе – адабий 
журналдардын дээрлик бардыгы кыйын шартта чыгып жаткан-
дыктан, чыгарма їчїн калем акы тєлєп берїїсї єтє кыйын. Андай 
кырдаалда єзїўїз жазган чыгарманы, же которгон чыгармаларды 
кайсыл бир журналда чыгаруу кыйынга туруп калат. А калем акы 
тєлєтпєй чыгаруу оўой! 
Ошентсе да Аалы Токомбаев, Алыкул Осмонов, Абдылда Белеков, 

Абдыжапар Эгембердиев, Абдыманап Жапаркулов, Аида Эгембер-
диева, Атантай Акбаров, Барктабас Абакиров, Биримкул Алыбаев, 
Жайлообек Бекниязов, Жоомарт Бєкєнбаев, Чыўгыз Айтматов, 
Эсенгул Ибраев, Эсентур Кылычев, Гїлсайра Момунова, Камба-
раалы Бобулов, Карбалас Бакиров, Маркабай Ааматов, Нурбїбї 
Бєдєшова, Омор Султанов, Орозбай Кєчкєнов, Ємїрбек Тиллебаев, 
Рахат Жуманазарова, Сїйєркул Тургунбаев, Сїйїнбай Эралиев, 
Шайлообек Дїйшеев, Токтогул Сатылганов, Турсунбай Адашпаев, 
Тїмєнбай Байзаков, Їрниса Маматова жана Замирбек Иманалиев 
сымал акындар, Шабданбай Абдыраманов, Айым Айтбаева, Касы-
маалы Бектенов, Шїкїрбек Бейшеналиев, Мурза Гапаров, Кеўеш 
Жусупов, Тєлєгєн Касымбеков, Жунай Мавлянов, Муса Мурата-
лиев,  Айдарбек Сарманбетов, Кєчкєн Сактанов, Турусбек Мадылбай, 
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Ысмайыл Кадыров, Ємїрбек Караев, Мирзохалим Каримов, Касым-
бек Эшмамбетов, Мажит Каримов, Айым Талгатбек кызы, Жаки 
Таштемиров, Чолпонбек Абыкеев жана Олжобай Шакир сыяктуу 
кыргыз жазуучулардын кєптєгєн чыгармаларын тїркиялык окур-
мандарга жеткизїїгє їлгїрдїм. Бир нече адабиятчынын ємїр бая-
нын, чыгармаларын таанытуу иретинде алар менен маек уюштуруп, 
мисалы, Хусейин Карасаев, Айша Карасаева, Тєлєгєн Касымбеков, 
Абдыжапар Эгембердиев, Олжобай Шакир, Мырзохалим Каримов, 
Айдарбек Сарманбет, Абдыкерим Мурат ж.б., же Салижан Жиги-
тов, Абдыкадыр Сыдыков, Мар Байжиев, Качкынбай Артыкбаев, 
Майрамгїл Дыйканбаева, Касым Тыныстанов журналдарга чыгар-
дым. Качкынбай Артыкбаев жазган жана Майрамгїл Дыйканбаева 
тїрк тилине которгон «Кыргыз адабиятынын тарыхы» китебин 
редакциялап бердим. Менимче, колдон келишинче аткарган  ушул 
эмгектердин жыйынтыгы жаман эместир. Буюрса, бул багытта дагы 
да иштей бермекчимин. Демек, котормочунун эмгеги бааланса анын 
шыктана тургандыгы айдан ачык.

– Ибрахим мырза, кесибиўиз география мугалимдиги болгон менен 
адабиятка кызуу аралашып келгениўиз чындыгында жакшы нерсе. 
Адабият жаатындагы эмгектериўиздин натыйжасында академия-
лык карьера жасоону ойлогон жоксузбу?  

– Университетти аяктагандан кийин Ысык-Кєлдє калып гео-
графия боюнча академиялык иш аткарып, аспирантураны бїтїп, 
андан ары уланта алат элем. Бирок мен андай кылбай, адабият ме-
нен журналистиканын артынан чуркап, Бишкекке келерим менен, 
ойлогон планды ишке ашыра алган жокмун. Ал эми Бишкекте иштеп 
жїргєнїмдє болсо академиялык карьера жасоо їчїн ой жїгїрткєн 
кезде Тїркияга кетїїгє туура келип калды да, ошол бойдон мен бир 
гана мугалимдикке кєўїл бурууга аргасыз болдум. Бирок бир кїнї 
сєзсїз тїрдє не болсо да адабият жаатында бир нерсе аткарайын 
деген оюм бар...

– Сиздин «Манас» айтканыўызды бир жолу телевидениеден 
кєргєм. Мен билишим боюнча Тїркияда бир да адам сизге чейин же 
сизден кийин «Манас» айткан эмес. Бул жєнїндє айтып бербей-
сизби?

– Университетте окуп жїргєнїмдє факультеттер аралык кєркєм-
чыгармачылык  боюнча мелдештер уюштурулар эле. Мен кыргызча 
жакшы билгендиктен биринчи жолу 1993–94-окуу жылында биздин 
факультеттин студенттерине кошулуп хордо  ырдап, пьеасада ойно-
гом. Ошондо Тїркияда жакшы деп кабыл алынган «Гїзел Тїркистан» 
деген ырды, группалашым Рустам Атаев менен биригип ырдаганбыз. 
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Ал ырдын биздин факультетке салымы жакшы болду. Биринчиликти 
алдык! Андан кийин жыл сайын ошол кароо-сынактарга катышып, 
єнєрїмдї кєрсєтє баштадым. Бир жолу факультетибиздин ошондой 
кароо-сынакка катышуучу тобунда «Манас» айта турган студент ке-
рек болуп калды. Тилекке каршы, бир да студент чыкпай койду. Мен 
єзїм ошол кырдаалда ага чейин кыргызча-тїркчє ырдап, мойнум-
дагы студенттик милдетимди аткардым деп эсептейм. Бирок анткен 
менен «Манас» айтчу бирєєнїн табылбаганы мени да кейитип тур-
ган. Не кыла алам деп ойлонуп жїргєн кезде «Манас» жєнїндє тїш 
кєрдїм! Эртеси кїнї агай-эжейлер дагы бир жолу: «Бирєєўєр не бол-
со да «Манас» айтып бересиўер!» – деп катуу талап койгон учурда, 
кол кєтєрїп «Манас» жєнїндє тїш кєргєнїмдї, «Манас» айтууну 
каалаганымды айттым. Биздин факультеттин балдары, агайлар таў 
калды. Иши кылып «Манастан» бир аз жаттап даярдандым. Манас-
чы досум Талантаалы Бакчиевден тажрыйба алдым. Бирок «Манас» 
айтарымды эч кимге айтпайлы деп убадалашканбыз! Биздин кезек 
келгенде, алгачкы номер катары сахнанын ортосунда улуттук кыр-
гыз кийимдери менен олтургам. Элдер мени кєргєндє а деп таў ка-
лып, кїлїмсїрєп коюшту. «Манас» айта баштаганда унчукпай угуп 
коюшту. Аяктагандан кийин залдын кол чапканын айтпаўыз! Ка-
лыстардын баары теў беш деген баа берип, биздин факультет ошол 
жылы да алдыўкы орунду ээлеп алды. 
Ошентип, университетибиздин атынан Бишкекте єткєрїлгєн 

«Ала-Тоо жазы» фестивалына чейин катыштым. Университетте 
жана Бишкекте ыр-кеселерге катышып, гала-концерттерде ырдап, 
«Манас» айтып, арноо ырларын жазып, бир нече жолу ректордук 
жана билим берїї министрлиги тарабынан Ардак баракчалары, 
грамоталар менен сыйландым. 
Караколдо окуп жїргєндє, биздин кыргыз элинин тилин-дилин 

билип алганыбыздын жыйынтыгы катары 1998-жылы ЫМУнун ар 
кайсы улуттагы студенттери катышкан алгачкы жана акыркы жолу 
«Кїчїбїз биздин достукта» деген ураан менен «Кыргыз-Тїрк до-
стук кечесин» уюштурганбыз. Ошондогу бизди колдогон ректорубуз 
ыраматылык Жолдош Жусаевди, проректор Кадырбек Калдыбаев-
ди жана бардык эле агай-эжейлерибизди, катышкан досторубузду 
кантип унутабыз?! Тїрк тили жана география сабагын берген Кара-
колдогу Токтогул Сатылганов лицейинде тїркчє ырларды, пьеса-
ларды кыргызчага которуп, окуучуларым менен сахнага койгонбуз. 
Ал жылдарда мїдїрїбїз Аскар Жансариев жана мїдїрдїн башкы 
жардамчысы Жибек Єзїбековалар кєрсєткєн колдоолорду али да 
унутпайм.   
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Тїркияга келгенден кийин 2007-жылы «Саманйолу» ТВсы  даяр-
даган Кыргызстан жєнїндєгї документалдык программага мен да 
катышкам. Ошондо жана сиз айткандай «Манас» айтып берїїмдї 
сураган. Айтып бергем. Ошентип, тїш кєрїїм  аркылуу башталган 
«Манас» айтууну улантып келе жатам. Бїгїнкїгє чейин иштеген 
окуу жайларынын кечелеринде, райондук Нооруз майрамдарында 
«Манас» айтып, кыргызча ырдап, кыргыз элинин ар тїрдїї оюн-
зоокторун Тїркияда таанытуу їчїн аракет кылып келїїдємїн. 

– Маектин аягында айтайын деген сєздєрїўїздї, каалоо-тилек-
териўизди айта кетсеўиз...

– Кыргыз адабияты – оозеки салтка таянган адабият. Жазма ада-
биятка, негизинен, Советтер Союзу убагында гана єткєн. Ошентсе да, 
кыска мєєнєттє дїйнєлїк деўгээлдеги чыгармаларды жарата билген. 
Анын эў биринчи єкїлї – жакынкы жылдарга чейин ыраматылык 
Чыўгыз Айтматов агай эле. Бирок жок дегенде анын чыгармала-
рындай кїчтїї, окурманды кызыктыра турган, кыргыз калкынын 
руханий байлыктарын тааныта билген чыгармалардын, акын жана 
жазуучулардын бар экенин билїїбїз керек. Мына ошондуктан мен, 
Чыўгыз агайдын жолун улаган дагы бир нече адабий чыгармаларды 
тїркиялык окурмандарга жеткизе аламбы деген мїдєє менен ко-
тормочулук ишин жїргїзїп келїїдємїн. Кыргыз адабиятчыларын 
тїркиялык окурмандарга таанытып, аткарып келген ишимди уланта 
береримди  айткым келет. Сиз аркылуу Кыргызстан калкына ысык 
саламым менен кошо бардык жакшылыктарды кааламакчымын. 

– Сизге чоў ыракмат. Мындан ары да чыгармачылык ийгилик каа-
лайм. Сиздин эмгектериўиз аркылуу Кыргызстан менен Тїркиянын 
ортосундогу бир туугандык мамилелердин арта берїїсїн тилейм...

www.bizdin.kg



177

 Àéòêóë 
         ÌÀÕÀÅÂÀ 

             (Êàçàêñòàí)

КАЗАКСТАНДЫК  КЫРГЫЗДАР  

XVIII кылымдын 60–70-жылдарында Казакстандын тїштїк  чек ара    -
сына тийиштїї маселелерди чечїїгє Абылай хан (1771–1780-ж.ж.   хан-
дык кылган) белсене киришкен. Анткени ушул мезгилдерде кыргыз-
дар менен казактардын ортосунда чек ара маселеси єтє курч мїнєзгє 
айланган эле. Бирок бул маселелер узак убакыттан бери казакстандык 
изилдєєчїлєрдїн назарынан сырт калып келди. Анын башкы себеп-
теринин бири, бул маселелер тек гана фольклордук даректерде айты-
лып келгендиктен, алар марксизм-ленинизм теориясына жатпаган-
дыгына байланыштуу кєз жумду мамиле жасоого аргасыз кылынган. 
Булар єзгєчє Кеўеш дооруна байланыштуу болгон.
Жуўгар хандыгы жоюлары менен бир кездеги бул жактагы єўїрдї 

биргелешип калмак баскынчыларынан коргошкон казак-кыргыз 
урууларынын ортолорунда ынтымак кетип, эми жайытка ылайык-
туу жерлерге мурунураак ээ болуп калуу їчїн єз ара талаш-тартыш 
башталып, карым-катнаштары кескин начарлап кеткен. Натыйжа-
да, казак-кыргыз бири-бирине тынымсыз чабуул жасап, ич ара ба-
рымта алуулар менен кошо аманатка киши алган окуяларга чейин 
жеткен. Абылай кыргыздардан бир нече ирет аманат алганы тарых-
та белгилїї. Биздин чакан изилдєєбїз ушул маселеге арналмакчы.
Архивдик маалыматтарда калган даректер боюнча Абылайдын 

алгачкы жолу кыргыздардан аманатка киши алганы 1765-жылы 
болгон экен. 
Ага 1764-ж. кыргыздар Улуу жїз жана Орто жїз казактарына 

їч жолу чабуул жасап, кєп кишини туткун алышы себеп болгону 

Тарых
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кєрсєтїлєт. Кыргыз тарыхчылары: С. Аттокуров, Д.Б. Сапаралиев 
жана «История кыргызов и Кыргызстана» деген китептин авторлору 
(1) ушул чабуулдардын биринде Абылай султан, башка 17 султан 
менен кыргыздардын колуна тїшїп, 3 айдай туткунда болуп, кийин 
Жайыл баатырдын буйругу менен бошотулган деп кєрсєтїшкєн. 
Бирок бул маалыматтарга шилтеме жасалбагандыктан, алар кай 
даректерден алынганы белгисиз. Ал маалыматтардын бир китеп-
тен экинчи китептерге єзгєрїїсїз кєчїрїлїп жїргєнїнє караганда 
баары бир жерден же С. Аттокуровдун «Кыргыз санжырасынан» 
алынса керек деп болжолдоого болот. С. Аттокуровго чейин Абылай 
султандын кыргыздардын колуна тїшкєнї тууралуу анын небереси 
Ч. Валиханов гана жазган эле (4, 8). Бирок ал Абылайдын кыргыз-
дарга качан туткунга тїшїп, аны ким бошотконун кєрсєтпєй кеткен. 
Башка жагынан карасак, Ч. Валиханов Абылай хандын 12 аялынын 
бири (жетинчиси) олжого келген кыргыз кызы Топуш каным экенин 
жана ал аялынан эки кыздуу болуп, алардын бирин Тооке хандын 
уулу Турсун султанга узатканын айтат. Балким, бул жагдай беке-
ринен болбогон чыгар? Абылай чын эле колго тїшїп, кєчмєндєрдїн 
эски салты менен кыз алып, тууган болуп бошонгон чыгар деген да 
ойду дагы четке кагууга болбойт.
Архивде сакталып турган башка даректер боюнча 1765-жыл-

дын кїзїндє Абылайдын кыргыздардан аманатка киши алганы 
тууралуу маалымат бар. Ошол мезгилдердеги казак-кыргыз карым-
катнашынын чиеленишип кетишине казак талаасы аркылуу єтїп 
турган  букарлыктардын кербенин кыргыздар тоноп алуусу да себеп 
болгон. Ошондуктан, Абылай Кытай императоруна єзїнїн Оторчу 
башындагы 30 кишини элчилике жиберип, кыргыздарга тийиштїї 
маселени жєндєєгє милдеттендирет. Император їчїн атайы 30 ак 
боз атты белеке жиберип, эгер кыргыздар кытайлык жаран болбосо, 
кийинки жылы кїздє согуш жарыяларын жеткизїїнї тапшырган.

1765-жылдын башында Абилпейис султан Талас єзєнїнїн боюнан 
конуш алышкан кыргыздардын кытай уруусунун бийи Каработонун 
айылына чабуул жасаган. Ошол эле жылдын кїз айында Абылай 
султан дагы Каработо бий менен ынтымакта жашоо жєнїндє макул-
дашып, анын бир уулун баш кылып, 9 тїтїн кишисин аманатка алып 
кеткен. Бирок баары бир муну менен эле эки элдин арасы тынчып 
калган эмес. Каработонун кишилери ошол эле жылдын кїзїндє 
казактардын айылын чаап, 500 кишини туткунга алып кетишкен. 
Кийинки 1766–1767-ж.ж. Абылай султан Ташкенге бир нече жолу 
чабуул жасайт. 1771-жылы Фергана тараптан Эрдене бийдин башын-
дагы єзбек-кыргыз аралашкан согуш учурунда аркасы менен капта-
лына ок тийип жараланып, артка чегинет. Кытай тарап да Эрденеге 

Айткул МАХАЕВА
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каршы согушта жардам їчїн сураган замбиректерди бербейт. Деген 
менен Абылай султан 1768-жылга карай кокондун бийи Эрдене менен 
тынчтык келишимин кабыл алууга жетишип, казак соодагерлери 
кайрадан Ташкенге чейин ээн-эркин соода жасай башташкан.

1769–1770-жылдарга карай изилдєєчї Н. Бекмаханованын маа-
лыматтарына караганда Абылай Эдил (Волга) – Жайык тараптарда 
жїргєн. Ага ошол жылкы Сары-Аркадагы кыштын катуу болушу 
себеп болгон. Бул маалымат Ч.Валихановдун эмгегиндеги 1770-
жылы Абылайдын кыргыздарга жасаган чабуулун жана анын ушул 
жылы кыргыз туткундарын Кєкчє-Тоого алып келгени жєнїндєгї 
кабарларын жокко чыгарат. 1771-жылдын январында калмактар 
Жуўгар жерине жетїї їчїн Эдилден єтїп, казак талаасы аркы-
луу «Чаўдуу жїрїшїн» баштаган, аларга каршы Абылай султан 
аттанган. Ошол эле 1771-жылы казактар Тїркстанда Абылайды 
ак кийизге салып хан кєтєрїшкєн. Ушундай архивдик даректер 
Ч.Валиханов кєрсєткєн Абылайдын 1770-жылы кыргызга жасаган 
чабуулу жєнїндєгї маалыматтарды жокко чыгарат.
Ал эми Абылай хандын кыргыздардан аманат алып, аларды 

Сары-Аркага кєчїргєнї тууралуу кыскача болсо дагы ар тїрдїї 
эмгектерде айтылат. Мисалы, анын кыргыздардан аманат алып, 
азыркы Казакстандын тїндїк жактарына кєчїрїп келгени жана 
алар бул кїндє «жаўы кыргыз» деген урууну курап калышканын 
орус изилдєєчїлєрїнєн алгачкы болуп А.И. Левшин билдирген. 
Єкїнїчтїїсї, ал окуялардын кайсыл жылы болгонун кєрсєткєн эмес.
Н.А. Аристов болсо А.И. Левшинди гана кайталап тим болот.
Ошону менен Абылайдын кыргыздарга жасаган чоў чабуулу 

1779-жылы жаз айларында башталган. Абылай хан ушул жылы эрте 
жазда єзїнїн жашыл туусу алдында 4000 кол жыйнап, уулу Рїстєм 
башчылыгы алдында Аркадан Каратоого аттандырып жиберет. Єзї 
болсо кєчтїн артынан жєнєгєн. Жанында 5 уулу менен 2 аялы бол-
гон. Шады тєрє да Абылайдын Каратоону бет алган кєчї Сарысуу, 
Жетикоўур, Чїй єзєнїнєн єтїп, Каратоонун этегине жеткенде, Їч 
жїздїн жакшылары хандын алдынан тосуп, амандашууга чыгып: 
«Кошундун кєптїгї менен хандын чечкиндїїлїгїн кєрїшїп, ка-
туу кубанышканын» жана ханга арналып їй тигилген саздын аты 
мурун «Козыкен» экенин, ал жердин абасы салкын, чєбї тулаўдуу 
болгондуктан, хандын ордосу ошол жерге тигилип, кийин эл аны 
«Шаўлак» деп атап калышканын айтат.

1779-жылы Абылай хан Талас єзєнї жакка келип, кытайлыктар-
дан жардамга аскер суроо їчїн уулу Сыздыкты ал жакка аттандырып 
жиберип, єзї Улуу жїздї башкарган Болот хан менен акылдашып, 
экєєлєп Чынгыз султан менен иниси Абилпейис султанды кыргыздар-
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ды чаап келїїгє аттандырат. Кебетеси, аларды кыргыздардын кїчї 
менен жер єўїтїн алдын-ала билип келїїнї кошо тапшырса керек. 
Эки султан баштаган колдун жеўишсиз келиши кыргыздар жактын 
дагы жакшы уюмдашканын далилдейт. Алар кур кол кайтып келген 
соў, ошол эле жылы кыргыздарга каршы колду Абылай хандын єзї 
баштаган. Ошентип, Абылай хандын кыргыздарга чоў жїрїш жасап, 
алардан кєп кишини аманатка алышы 1779-жылдарга туш келет.
Кыргыздар менен согушкан ушул 1779-жылы Абылай кыргыз 

бийлеринин балдарын аманатка алып, Кєкчє-Тоого кєчїрткєн. Омск 
областтык архивинен Абылай хан жєнїндє узак убакыттардан бери 
маалымат жыйнаган Б. Насенов  дагы 1779-жылы Абылай кыргыз-
дардан кєп адам алып келгенин кєрсєтєт.
Абылай хандын кыргыздарга колдонгон саясаты жєнїндє ка-

зактарга караганда кыргыздардын оозеки фольклорунда кєбїрєк 
айтылып жїрєт. Ошондой даректердин бири Т. Алымбековдун 
«Кыргыздардын келип чыгышы» деген кыргызча кол жазмасында 
айтылып, кыргыз тарыхын изилдєєчїлєр тарабынан ал илимий кєз 
караштар менен такталып, кеўири колдонулуп башталды. Тилекке 
каршы, казак изилдєєчїлєрї тарабынан жарыкка чыгып жаткан 
эмгектерде ал кол жазма али кїнгє чейин єз ордун таба элек. Ал 
кол жазма боюнча, адегенде Абылай хан казактардын кыргыздарга 
каршы кол сурашын жактырбай: «Кечээ эле жоо бетин бирге кай-
тарып жїрдїк эле, їркєрдєй болгон бир боз їйлїїнїн тукуму элек» 
– деп, андан кєрє жан-жагынан башка кубаттуу элге каршы чыгып 
калышса, бир бирине пайдасы тие турганы ачык айтылат.
Ошондой эле Абылайдын: «Мен кыргыз деп аттанбаймын, Са-

дыр деп аттанамын» дегени, акыры кєпчїлїктїн арызы менен кол 
баштап, кыргыздарга аттанууга мажбур болгону Т. Алымбековдун 
кол жазмасында ынанымдуу кєрсєтїлїп, ушул учурларда эки эл-
дин ортосунда бир нече элчиликтер болгону дагы айтылат. Абылай 
хандын кыргыз бийи Садырдан аманатка киши алуу жєнїндєгї ке-
лишиминин максаты кєкчє-тоолук Д. Шакан уулунун  айтканына 
караганда, «кыргыз башчылары болгон адамдардын балдарын алып, 
кан аралаштырсак, жоо болбосок» деген ой болгон.
Абылай хандын кыргыздарга жасаган жортуулу 1775–76-ж.ж. 

болгон деген кыргыз тарыхчысы Б. Солтоноев: «Таласты ордо кылып, 
анда суракчы кишилерин коюп, єзї Сары-Аркага кеткенде, бирге 
кыргыздан бир миў тїтїн, бир кабарда 600 тїтїн кєчїрїп кеткен...  
Абылай бїткїл кыргыздын їстїнєн ак їйлїї кылып, солто Жаман-
сарттын уулу Тїлєбердини баш кылып алып кеткен, анда барганда 
туулган бала – Канай». Ал эми казак тарыхчысы Машкїр Жусуп 
жазып алган аўгемеде: «Кош басынан бир їй кыргыздан баатырлар 
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шыбага алыптыр, ар дубандагы аргын ичиндеги кыргыздар ошолор 
дешет. Ошол кыргызды кєбї уйсун ичинде калыптыр» – дейт.
Казактарга тийиштїї фольклордук даректерде Абылайдын ама-

натка кыргыздардын атактуу манаптары менен баатырларынын 
балдарынан таўдап 40 кыз, 40 жигит алганы, ошентип эки жак эми 
жоолашпоого антташканы айтылат. К. Абуев: «Андан соў Абылай 
кырк кишини алып келип, єз ээлигиндеги Бурабайдын кїўгєй ту-
шундагы жайыттуу жерге жайгаштырат. Ушундан кийин казак ме-
нен кыргыз элдеринин арасында туруктуу тынччылык орногон экен. 
Ошол кырк адамдан арбыган урпактар жаўы конушка суудай сиўип 
кетсе да чыккан тегин унутушпаган, єздєрїн кыргызбыз деп санаган. 
Ошентип, казак тааласынын дал ортосунда, жел учугу Кєкчє-Тоо 
єўїрїндє казактын кыргыз деген уруусу пайда болуптур» – деп жазат.
Абылай хандын кыргыз урууларын Аркага кєчїрїп келишин жана 

алардын Орто жїз казактарынын ичине орношуп, кийин казактар-
дын арасына сиўип кеткени тууралуу маалыматтарды казак улуту-
нун курамындагы кыргыз урууларынын тайпалык куралышын жа-
зып кеткен туўгуч илимпоздордун бири, белгилїї коомдук ишмер 
А.Бєкєйханов да єз изилдєєлєрїндє кєрсєтєт. Ал 1896–1901-ж.ж. ка-
зак кєчмєндєрїнїн турмушун, мал чарбачылыгын, уруулук курамы 
тууралуу статистикалык маалымат жыйнаштырган Ф. А. Шербина 
башкарган экспедицияда статист иретинде жумуш аткарып жїрїп, 
Орто жїз курамына кирген кыргыздар менен жакындан таанышат. 
Ошол экспедициянын Семей областына караштуу Каркаралы уездин-
деги жасаган изилдєєлєрїнє тикелей катышкан А. Бєкєйханов: «Кар-
каралы уездинде казактардан соў, эў кєп сандуу топту кара кыргыз 
деген ат менен белгилїї кыргыздар курайт. Алардан кийин султан-
дар менен алардын тєлєнгїттєрї турат» (16. 89) – деп белгилейт. Кар-
каралы жери А. Бєкєйхановдун туулган жери экендигин эскертсек, 
анда изилдєєчї Орто жїз курамындагы кыргыздардын чыгуу тегин 
чоў тыкандык менен карашы, анын єз эл-жерин тереўирээк билїїгє 
туулган кызыкчылыгы деп бааласак болот. Ушу Орто жїздїн аргын 
урууларынын курамына кирген кыргыздардын уруулук тїзїлїшїн 
А. Бєкєйханов тємєнкїдєй таратып берет:
Туугандары менен Абылай хандын карамагына єтїп, казак талаа-

сынан конуш алат. Мамадайыр уругунун бай казагы Ємїрзак деген 
Жаназар менен достошуп, бири малын аябай, экинчиси аны коргоп, 
жанын аябайт. Мамадайыр уруусу менен калмактар кошулуп, «Ку-
рама» деген калкты тїзїшєт. Аларга кийинчерээк Кушчу уругунун 
кыргыздары келип кошулат. Алар биригип, Чаар-Тоо болуштугу-
нун тєлєнгїттєрїн курады. Аларды: «Ємїрзактын дєєлєтїнє, жа-
назардын кубатына жыйналган эл экен» – деп тїшїндїрєт. Ошен-
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тип, аргындардын кубандык уруусунун санжырасын А. Бєкєйханов 
тємєндєгїдєй таратат:
Семей областынын Каркаралы уездиндеги Кубандык уруусунун 

(аргындардын бир тармагы) санжырасын таркаткан А. Бєкєйханов 
Мамадайыр уруусунун чыгуу тегин негиздїї изилдеп чыкты.
Кыргыз санжыра жыйноочусу М.Байгаринов дагы: «Кушчу 

Алмакїчїктїн уулу Шайбек Абылай хандын убагында урушта каза-
ка колго тїшїп кеткен экен. Кийин казактан Кененсары кыргызга 
чабуул койгон кезде кайра жолдо келе жатып, келери менен улуу 
аялы эркек тєрєгєн. Жолдо жїрїп тєрєлгєндїктєн  баласынын атын 
Аманжол койгон экен» – деп анын пикирин кубаттайт. Солтодогу 
Тата уруусунун балдары Торгой областы, казактардын ичинде. Та-
талар аталып, 8 урук эл болуп таралган» – дейт.
Архивдик маалыматтарда 1847-жылы сайдалы жана кыргыз уруу-

лары биригип, 502 тїтїнгє жетип, єзгєчє болуштук кураганы жана 
аларга султан А. Тайменовдун болуш башкаруучу болгону айтылат.
Кытайлык жылнаамачы Суй Сун жазган «Шынжан ши люе» 

(Шынжан тууралуу кыскача кабар) деген китепте Абылай хандын 
мураскери Валинин аргын уруусунун 44 тармагын, алардын ичинде 
«жаўы кыргыз-аргын» «бай кыргыз-аргынды» дагы башкара турган-
дыгын, алардын Кєкчє-Тоо айланасында кєчїп-конуп жїрїшкєнїн, 
Кєкчєдєн Илеге чейин 3 ай жїрїї керек экендиги баяндалат.
Кєкчє-Тоо жериндеги кыргыздар тууралуу, алардын орношкон ко-

нушун, чарбасы менен бул жактарга качан келишкени жєнїндєгї бир 
кыйла башка статистикалык даректерди Акмоло облусу, Кєкчє-Тоо 
уездинде жїргїзїлгєн Ф. Шербинанын экспедициясынын изилдєє ма-
териалдарынан алууга болот. Ал материалдарда Кєкчє-Тоо уездинде-
ги кыргыздардын Абылай хан менен бирге келгендиги айтылат. ХIХ 
кылымдын акырында Кєкчє-Тоо уездиндеги кыргыздар Котуркєл 
болушу менен Зеренди болуштуктарындагы казак айылдары менен 
аралаш отурган жана єздєрїнї ошол кыргыздардын 5–6–7-муунда-
гы урпактары экендигин айтышса, кээ бири єз айылдарын андан 120,  
140,  160 жыл мурун тїптєшкєнїн айтышкан. Эгер андан 120 жыл 
мурун Кєкчєдє кыргыз айылдары пайда болгон болсо, анда кыргыз-
дардын ал жерлерге келиши чама менен алганда 1779–1780-ж.ж. деп 
эсептєєгє мїмкїндїк берет жана Абылай хандын кыргыздарга жаса-
ган соўку чабуулу ушул жылдары болгон деген корутунду чыгат. Кыр-
гыздардын ушинтип Кєкчєдєгї жерлерден конуш алышы аркылуу 
тарыхтагы «Жайыл кыргын» деген ат менен белгилїї болуп калган 
казак-кыргыз арасындагы кандуу чабышты да 1779-жылы болгонду-
гун жоромолдоого мїмкїндїк алабыз. А. Бєкєйхановдун їзєўгїлєш 
жолдошторунун бири,  казактын жалындуу акыны С. Торуайгыров 
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дагы Курбан ажыдан жазып алган аўгемесинде Жайыл баатыр Абылай 
хандын колуна тїшкєндє 88 жашта болгон деген маалыматты берет.
Казак айыл ичиндеги бай кыргыздардын айылы чыны менен эле 

бай болгонбу деген суроону эске албай койгонубуз да туура эмес. Анда 
Кєкчє-Тоо уездинин Зеренди болушуна караган № 4 айылдагы бай 
кыргыздардын (мында келишкен кыргыздардын бешинчи мууну) 
саны – 28, алардын ичинен жумушка жарамдуусу – 9, кийиз їйлєрї 
– 8, жыгач їйлєрї – 8, жылкысы – 20, кара малы – 43, койлору – 11, 
кой-эчкиси – 23 деп кєрсєтїлгєн. Ошондуктан, башка кыргыздарга 
салыштырмалуу бай аталган кыргыздарда мал башы аз экени байка-
лат. Мындай маалыматтар «бай кыргыз» деп аталуу Кєкчєгє келген 
кыргыздардын бай болгондуктары їчїн коюлбагандыгын тїшїндїрєт.
Абылай хандын Кєкчєгє алып келген кыргыздары жїз жылдай 

убакыт єткєн соў 350 тїтїн курагандыгын И. Словцов да эскерет (23. 
186). Аркага келген кыргыздардын айтылуу урпагы, айтышка уста 
акын Шєже (кыргызча Жєжє) Каржабай уулу (1808–1895-ж.ж.). 
Шєженин атасы Каржабай Абылайдын аманатка алып келген жигит-
теринин бири экен. Каржабай адегенде Абай акындын атасы Кунан-
байдын айылында болуп, кийин Жайык деген байдын айылына туш 
болгон. Каржабай ошол айылдан Шамен деген кыргыздын кызына 
їйлєнїп, андан Жєжє  акын туулган. Жєжє убагында казактардын 
башкы акыны Абайга таалим берип, Орунбай сыяктуу акындар менен 
чогуу жїргєн. Кийин Калдыбай кожо деген акын менен айтышка 
тїшїп, жеўип алган. Ошол Калдыбай менен айтышканда: 

 Арманым, Ала-Тоону кєрє албадым,
 Элимди бир кєрїїгє тагдыр берсин, – деп, ырдаган экен.
Абылай хандын аманатка алып келген кыргыздары бїгїнкї кїндє 

казактарга бир тууган болуп, алардын арасына сиўип кетти жана 
алар жеке диаспораны курабай калды. Кыргыз боорлорунун бир 
акыны да «Астанадагы кыргыз айылы» деген ырында: 

– Астана калаасынын,
Чет жака жерлеринде.
Кыргыздын айылы бар,
Казактын элдеринде.
Ата-тек келген дешет,
Абылай мезгилинде, – дейт.

Корутундалап айтканда, казак жеринин тєрї болуп эсептелген 
Сары-Аркада, казактын Орто жїз курамында кыргыздардын пайда 
болушу, кыргыз-казактардын кийинки тукумдары тынчтыкта ту-
рушу їчїн Абылай хандын эл аралык дипломатиялык саясатынын 
жемиши болгон деген тыянакка токтомокпуз.

Казакстандык кыргыздар
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              Êà÷êûíáàé 
       ÎÑÌÎÍÀËÈÅÂ

АКМАГЫ КИМ?..

(Ñàòèðàëûê à¢ãåìå)

Почтобай! Окуучу, почтабай атаса эле республикабыздын эў алы-
скы айлындагы арык кер бышты минип, чоў сумкасын ээрдин ка-
шына илип, же жем тєкчї шалчасына тїрмєк газеталарды, толгон 
каттарды ороп-ороп бєктєрїнїп, быштысын желдирип, уй сарай кы-
дырып жїрчї Сатыбалды аке экен деп ойлобогула. Анын їстїнє биз 
тарапта Сатыбалды акени «тєраганын почтальону» деп да коюшат. 
Маселен, эсеби, кат-кабар, гезит-мезит, койчу, облустанбы, район-
дон болобу телефон чалуу тєрага акеге мурда жетет. Ал акебиз єзї 
издеп, кыз-келиндерден иргеп ишке алган эткээл, багалчактуу, кєзї 
коюлуп, ууртунан кїлкї кетпеген, секретарын кагажыганынан чала 
жабылчу каалгасы аркылуу: «Бери киргин?..» – дейт.
Келин шарт туруп, жемге кєнгєн єрдєкчє чайпала басып, тєр-

аганын маўдайында даяр: топчусун кармалайт. Бырышкан этеги-
нин алды-артын сылайт. Эскилиги жеткенинен уўкул-чуўкул бол-
гон диванга кєз кыйыгын таштап, буйрук кїтєт. Тєрага, «Почта-
льонду бат тапкын!» – дейт, «дагы бирдеме айтабы» деген кыяста ке-
лин, саам токтолот. Тєрагасы мойнун шылк эттирип, столунун бети-
не їўїлєт. Айнек аркылуу конокто болуп, шайы кеткен єўїн кїўїрт 
кєрїп, їндєбєй калганда келин ээрдин кымтый бурулуп, сыртка чы-
гат. Жолуккан эле адамдан почтальонду табуусун єктєм їн менен 
буйрат. Айылыбыздагы жашообуздун бардык тетиги тєраганын эки 
бєлмєлїї кеўсаларында жаткандыктан келиндин буйругу эки бол-
бойт. Эр эле болсоў «аний» деп, моюн бурап кєргїн! Справка алга-
ны, печать бастырганы эртеў эле кїнїў тїшєт. Ошентип, тєраганын 

Мурас
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кєрєр кєз орун басары эсептелинген келинден буйрук уккан адам Са-
тыбалды арык почтальонду издеп жєнєйт. Эми, айланайын окуучу, 
бабырап кеткен биздин аўгемебиз деги силерге зоок болуучу «почта-
байыбыз» эки буттуу, тоголок баштуу, кыргызча сїйлєгєн адам эмес, 
куйрук-жалы тєгїлгєн, окуранган, кишенеген, кадимки эле жыл-
кы тукумунан жаралган Асаке аттуу чабандын кула кашка бээси.
Асаке, Їсеке экєє теў колхоздун чабаны. Бу кудай аткырлардын 

туулган жылдары бир. Окуган мектептери да бир. Аскерге да бирге 
чакырылган. Уйкулары качып, булчуўдары жанчылып, аяктан да 
бирге келишкен. Райондогу аскер комиссариатына бирге барышып, 
учетко турушуп, кайрадан єз айылынын кишиси болуп келишкенден 
кийин їстїлєрїндєгї аскер кийимдерин ташташты да ата-энелери 
сатып койгон кадимки кийимдерди кийишти. Кирди-чыкты эси бар 
немелер болгондуктан, кєчє таптап жїрїїдєн, жеўелеринин уйкусун 
алуудан пайда чыкпасын, жыл єткєн сайын куурап калышарын ой-
лошту. Мектепти жакшы бїтїргєн немелер жогорку окуу жайлары-
на учсакпы? – деп кєрїштї. Окууга єтїїнїн ал-акыбалын билгендер-
ден сурамжылашса, оо, кокуйгїн оой! Азаптын азабы, тозоктун тозо-
гу экен! Университетиби, медпи, айыл чарбасыбы, политехникасы-
бы, єткєндєн кєрєкчє кыяматтын кыл кєпїрєсїнєн єтїї, бар эмеспи 
ой, борбордогу Совет кєчєсїнєн чуркап кеткендей эле кеп экен! Беш 
жылдан кийин колтойгон дипломду кармаш їчїн дал борбор шаар-
да олчойгон кызматта иштеген ага-тууганыў болуш керек экен. Ошо 
сен кирер окуу жайында алчы-таасын жеп бїткєн, Алдар кєсєєдєн да 
амалы ашкан, кєп жылдан бери сабак берип, тыйпын болуп бїткєн 
мугалимден жердешиў, же таяке-тайыўан, аяш акелериўден, мык-
ты тааныган мугалим болуш керек экен. Анан аларды да кєрєр за-
мат кучакташып єбїшє кетпей бери болгондо эки жыл мурда «жем-
деш» керек экен. Ачыгын сыйпалатпай так айтканда, «эки чанач, 
бир козу – эр жигиттин жолдошу» дегендей кылып, кышкысын со-
гумун даярдап... экзамен башталардан їч ай мурда пачкеси бузул-
баган акча карматып... Койчу, уккандын калпагы башынан учат да, 
кара чачын ак чалат, чиркин!
Мына ушуларды билген Їсеке менен Асаке кысчу жерлерин жыл-

чыксыз кысып, курларын чатырата тартышты да, тїп аталарынан 
бери тєєнї «об» деп, жылкыны «чу» деп, уйду «єш» деп, койду «кош» 
деп, эчкини «чек» деп келген немелер таяк кармап малдын артынан 
тїшїшкєн. Жогорку окуу жайларына єздєрї сыяктанып єтє албаган 
кара далы классташтарына їйлєнїп, мелдешкендей їчтєн баланы 
жамыратып жиберишкен. Экєєнїн жайлоосу да танапташ. Кашар 
салынган кыштоосу да чукул.

Акмагы ким?..
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Жылгаларынан тємєн созулган Кашка-Суу, чєккєн тєєдєй кат-
марланган кыр жондор бетеге-тулаў жамынып, жапжашыл. Улам 
бийиктеп чокулары булут сайган тоо тїбїндє кыйык кєз, кара сур 
Їсекенин їйї. Ал кийинки кездерде сакал-мурутун кырбай коё бер-
ген. Кєпкє кєрїшпєй жїргєн Асаке жолугуп калып, бышкырып жи-
берет: «Шыбырдан качкан Токтогулдай, эмне болуп калгансыў?!» 
– дейт. «Эмне болуп калыпмын?» – дейт элебеген курбусу. «Ушул, 
апсайган немелериўе ишенип, тєргє олтурган жїргєнсїў го? Мо-
кочодой болбой жоготчу!» Їсеке эми тїшїнїп, сакалын сылап 
алат. Кийин учураса сакалы жок, муруту калыптыр. Асаке дагы 
шылдыўдап кїлєт: «Эй, эминенин жїнїндєй кылып, муну эмнеге 
алып калдыў? Єлбєсєў кырктан кийин деле жетишесиў жогот, сер-
бейтпей», – дейт. «Сайгылатпай нары тартчы» – деп жаман каты-
ным да бетин ала каччу эле. Деле тїбїнє жетейин!» – деп Їсеке му-
рутун да кырып таштаган.
Асаке менен Їсекенин їйїнїн аралыгы кеми беш чакырым. Коюн 

эрте жайып, тїш маал їйїнє чукулдатып, аялына кєз сал деп тап-
шырган Їсеке эртеден мал артынан бастырган тору чобурун жай-
дактап, тушайт. Куру чаначын колтуктап, эўиште шуулдаган бой-
дон Асакеникине жетет. Асаке чакан желе бээ байлайт эмеспи. Анан 
калса, жакадагы колхоздун корук жерине менчик малдарын баты-
ра албаган тууган-урук, куда-сєєк, алыш-бериш адамдар: «Сїтї си-
лердики. Башы биздики. Убалдан корксоўор айран-сайранынан, 
кымыз-мымысынан куру койбогула!» – деп малдарын ушул экєєнє 
тапшырышкан. Менчик койлор менен уйларды Їсеке алып, багуу-
су азап деп, жылкылар милдети Асакеге тийген. Мейманга чакы-
рылгансып жай олтуруп, малдашты алма-терме которуп, кекирте-
гине келгенче кымыз шимирген Їсеке, тээ бешимде барып, кетїїгє 
кам урат. Ал эмнеден сарсанаа болсун, їй тарабына ашыккыдай. Ма-
лына сары аялы кєз салат. Сыртта «Почтобай» аталган кула кашка 
бээ турат. Чаначына кымыз толтура! Почтобайга тердик салдырып, 
басмайыл тартат. Чап минип, кымызды єўєрїп, жєнєп кетет. Кулу-
ну желеде калган неме Їсеке їйїнє жетип тїшїп, тизгинди суулук-
ка тїйїп коё бергенде кайра желени кєздєй желип жєнєйт. Їйїрї 
кєрїнгєндє «Мен келатам» дегени го, шаўгырап кишенешти салат. 
Чыптасын чирене чойгон, кулагы шамдай, тармал жал, кыска куй-
рук сур кашка кулуну жылаажын їнїн баспай энесин тосот жер чап-
чып. Туягы кыртышты тытып, кара топурак чыгарат.

– Почтобай келди! Тур, бээлериўди саа, – деп Асаке аялын шаш-
тырат. Кээде балдарын ээрчитип, козу карын май, кол баштык сїзмє 
алып, эрмектешмекке Їсекенин аялы келет. Їйдє Асакенин кара 

Качкынбай  ОСМОНАЛИЕВ
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тору аялы казан асканга ашыгат. Тиричиликтен жандары сеп ал-
баган малчылардын аялдарынын карылыгы абалы кол манжала-
рынан башталат белем. Муундары дємпєйїп, салаалары ажырап, 
ийри-муйру узарган. Кол алышсаў алакандары катуу. Кара жумуш-
ка аралашпаган жумшак колдууга жыгачтын таарындысындай тиет. 
Экєєнїн балдары кубалашып, жулмалашып чер жазат. Єздєрї кыз 
кездеринен козгоп, кєргєн-билгендерин айтышып, кеч киргизмей. 
Анан, баягы Почтобайга учкашып-чиркешип жєнєп кетишет. Аса-
кеникине кайра берип иер буюм-тайым жонуна чырмалган Почто-
бай желип-жортуп кайра жетип келет. Колхоздо Сатыбалды їй кы-
дырып, гезит берип, кат жеткирсе тоодогу эки малчынын тирлиги-
не ушинтип, жаныбар кула кашка бээ жарайт нары-бери кайыктай 
каттап.
Їсеке адатынча кымыздан батканынча ичти. Коктуга тїшїп... ку-

рун келатып тартып, топчулуктарын да келатып илип, тиги, азыр 
минип кетер Кула кашканы карап, чын пейилден алкап, чанда ке-
кирип, кобурай берди:

– Айланайын, жаныбар! Сатыбалдыдан кем калбаган, почтабай 
да! Ээ, Асеке дейм, таптаза Камбар атадан жаралганбы ыя?

– Жаралып дейт тура? Камбар атанын єзїн накта бул туусачы.
– Мїмкїн, мїмкїн. Тили жок адам. Мээси экєєбїздїкїнєн кем 

иштебейт. Їйгє жеткенде ана-мынаны тартып иет эмеспизби. Адам 
ээй, ошонуўарды танбайсыўарбы дегенсип, босогону карап туруп 
алат, ээй!

– Їч азыйында ушул. Кийин, карыганда мени башкарабы деп 
жїрєм, ха-ха.

– Айгырдан токтодубу?
– Бололек го, чагымда. Айгыр дегенибиз актиптер минип, 

кєкшили болгон неме экен, белин бураўдатып зорго басат. Аныў 
дагы тоюнуп, этине май чачканда аўкылдай турган неме окшойт.

– Кызыр калбаса болду.
– Эмине, айгырга кошулсамбы дедиў беле?! – деп кїлдї Асаке.
– Былжырабачы, динсиз. Кулуну болбосо кийинки жылы тил 

албай калсын, бошонгон жерде тетири басып.
– Бойдок келиндерчилеп дейсиўби.
– Баарын бала имерилтип, бала матайт тура.
– Бабырабай чаначыўды єўєрїп жєнє. Сїзмє таўып жибер жо-

нуна.
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* * *

Биринчи кєз ачып кєргєн, ооз ачып єпкєн баланы мектепке 
жєнєткєн ата-энеде жылт жанган учкундай бир кубаныч менен кошо 
тїйшїк башталат. Асаке да ошондой болду. Улуу уулун мектеп-
интернатка єткєрїш керек. Аны їчїн бала-чакалуу экенин, єзї мал 
менен тоо башында жїрєрїн тактаган айылдык советтин справкасы 
керек. Ушул иштер боюнча кєк быштысын олбуй-солбуй камчылан-
ган Асаке жакага келди. Чабанды кєргєндє малын тапшыргандар 
аянбай калсын. Жолуккан эле тууганы эсенчилик суроодон мурда 
шишени кєчїккє бир койду. Боп этип капкагы ыргыды. Гурсобой 
аталчу алты кыр стаканга чулкулдата жаймалай куюп сунду:

 – Бу «шумкарды» сагынып да калгандырсыў. Ал, шыпкап жи-
бер, – деди. Асакеў айтканды эки кылбады. Шыпкай шимиргенден 
кийин кудуктан башын кєтєргєн тєєчє буу-буулап силкинип, кєзїн 
ымдап ачты. Беркиси єзїнє тарта куюп, кезегин кєтєрдї. Калганын 
кєўтєрїп, Асакеўе кайра сунду. Таза абада жїргєн, кажынып кый-
мылдаган чабан экинчи сунганды да жайлады. Сыйлаган тууганы-
на чоў ыракматын айтып, кєк быштыга шап минди. Тїз эле ишин 
бїтїрїїчї мекемеге келип кирди. Далайлар келип ат байлап, айла-
насы такырайып кык баскан мамыга быштысын байлап, бут шилтей 
бергенде дене бою чымырап, бет оту албырды. Чекир кєзї мышык-
тыкындай жалтылдап, кєўїлї кєтєрїлє шерденди. Жасалган бо-
юнча сырдалбай бозоруп бїткєн каалганы шарт ачты. Єзї мурдатан 
тааныш, бирдеме жазгансып аткан эткээл келинге салам айттыбы-
жокпу, єтє чаап, тєркї эшиктин туткасына кол сунду.

– Каякка, кимге? – деди кага сїйлєгєн тєраганын сїйкїмдїї 
секретары. Асаке токтоло:

– Тєрагага келдим, – деди.
– А киши жок.
– Атайы малды таштап салпылдап...
– Кандай салпылдаганыўда менин жумушум эмне?..
Асаке намыстанды. Келинге кєзїн кадап, тиктеди. Балээ басып, 

атын унутуп атпайбы. Бул неме, кадимки бозокор Кебектин кызы 
эмеспи. Энеси да куду ушу кызына окшоп, узун-туурасы бирдей, 
басса-турса ачыган камырдай былк-сылк эткен эткээл болчу. Шак 
чылап, ботко кайнатып, бозо сїзїп атаар эле. Айылдагылар таў ат-
пай їйїнє убап-чубап кирип чыгып атышчу. Баягы, «Наспайчынын 
їйїндє, тїкїрїк менен какырык. Бозочунун їйїндє, єкїрїк менен 
бакырык» дегендей, терезесинин тїбїнєн єтсєў бака-шака тїшкєн 
їндєр угулчу. Береги кызы ар кимге аяк сунуп, аяк чайкап атаар 
эле. Асакеден їч класс тємєн окучу. Кийинчерээк шок балдар чий 
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аралатып, аўга сїйрєй качып жїргєнїн байкаган. Кап, атын эстей 
албай атканын карачы. Єзїнєн суроого туура келди.

– Сен, Кебек акенин кызы эмессиўби... Атыў ким эле?
– Атымдын кереги эмне, сага?!
– Атыў мага укмуштуудай керек! Бар эмеспи, жїздїк сомдой 

кереги тийип атат. – Келин чабандын кайнаган кєзїнє, албырган 
чийкил жїзїнє, чымыр денесине тинте карап атып кїлїп жиберди.

– Жїз сомдуктай болуп, арак сатып ичїїгє жарай турган болсом, 
атым – Сонун!

– Апбали! Эми, сонун тїгїл «мыкты» болсоў дагы уккун: мага 
тєраганын єзї керек. Алакандай справке їчїн, ак карлуу тоодон 
эўиштеп, справке деген «жем» издеп жїрєм. Тїшїндїўбї, єзїмдїн 
гана карындашым. «Єзїмдїн» деген арноо сєз Сонундун денесине 
электр тогу болуп тийдиби, же деминен кымыз-арак аралаш жыт 
урган толмоч Асаке кєўїлїнє нуюй тїштїбї, айтор, кєзїн жооду-
рата оў сїйлєєгє єттї.

– Койгон колу эле болбосо, справкенин жарасы жеўил, – ушул 
сєздї уккан Асакенин єўї жарк этти. Кулачын жая, камчысы би-
легинде чубалып:

– Оозуўа, май! – деп столдун бурчуна имериле жетип, качаўкы 
асылкечиндей кучактады да, маўдайынан, саганагынан жыттап, 
єпкїлєп жиберсе болобу. Жабышкан немени тїрткєн жок. Арак 
алдастаткан Асаке бїчїлєнбєгєн ачык тєшїнє ансайын кысты. Ду-
балга такап оюндун тамашасынын чегинен чыгып баратты. Сонун 
да балкып кеттиби, айтор, шыбыры угулду:

– Каалганы, каалганы илиўиз? Тыякта диван бар...
«Мал-жаныўыздан бери короо китебинде жазылуу. Мектеп ин-

тернатына справканы єзїм тапшырып коёмун. Андан кымындай да 
кам санабаўызды» уккан Асаке демиккени басылып, Сонунга жана-
гыдай омура какты кылалбай, жазганды.

– Їйїў кайда? – деди.
– Атамдыкында элемин...
– Турмушка чыктыў беле?
– Башыма балээни їйїп, эмне кылам? Азыр жигит аттуунун кєбї 

бузулган. Ичишет. Кулагынан жеме тїшпєгєн, башынан токмок 
кетпеген келиндердин далайын кєрдїм. Сен деле мастыгыўдан ушул 
ишке бардыў. Хе-хе.
Асаке ички чєнтєгїнєн намиянын алды:
– Жакага иш чыкса каттайбыз. Болбосо… Єзїў каалаган белек са-

тып аларсыў – деп далдайган жашыл акчадан сунса болобу. Сонун 
да илгирбей алып кымырды.

– Келгенде жолугуп турам, Сокен!
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– Тєрагадан этиет бол. Ал єз аялынан да жаман кызганат.
– Ээ, катыгїн! Андайыў да барбы?..
Неси болсо да Асаке кєўїлдїї. Жакадагылардан сый кєрїп а кїнї 

конду. Эртеси балдарына таттуу-маттуу алды. Їсекенин єзї кеткен 
жол тараптан эки кєзї єтїп атканын далы ачкандай билди. «Жин-
ди суудан» кабаттап, сумканы зымпыйта бєктєрдї. Кєк быштыны 
олбуй-солбуй камчыланып, їйїнє жєнєдї.
Каратору аялы эринин карааны тємєндєн кєрїнгєндє эле анын 

иш бїтїргєнїн, кєўїлдїї экенин билди. Кайра їйїнє кирбей, їч ба-
ласы да жанына келип жарданышты. Аўгыча Їсекеси да їй-бїлєсї 
менен жамырап жетип келишти. Айтор, Асакени обкомдун секрета-
рын тоскондой эле болушту жай-кышы тоо башында жїрчї немелер.
Балдар печений чеўгелдешип... Єздєрї турган жерлерине олтура 

шишени ачышып... эки жолудан шыўгытып ийишкенден кийин 
кєзїн жуумп, колунун сырты менен оозун сїрткєн аялы Асакеге 
деп калды:

– Барган ишиў бїттїбї? Ботом, аны сурагыча буга кирип кетпе-
дикпи.

– Ой, кемпир ой! – деди кулагын кере, бутун мандаштан сууруп 
серпкен Асаке ойрон. – Иш кандайча болуп бїтпєйт?.. Тегирмендин 
ташын чимирилтип жибербейминби ыя?!

– Ырас кылган турбайсыўбы, – деген аялы, – казан асып, чый-
пый жасай коёюн, – деп їйїнє кетти. Дагы серпкенден кийин, Їсеке 
деп калды:

– Тєрагабыз печатын їйлєрдєн мурда бирдеме їмтєтмєйї бар эле, 
андан канттиў?
Жакадан ичип чыгып, бул жерден кайталаганга Асаке кайра 

кысып, уларча абага ышкырды:
– Керек болсо анын печатын справкага эмес, їйдєгї кемпиримдин 

май куйругуна балч-балч эттирип басып коём, дос! Ха-ха.
– Ээ, баатыр, куйрукка печат сонун жабышат деп укчумун, – деп 

каткырат Їсекеси, – самын каат кезде кетире албай кемпириў экєєў 
кыйналып жїрбє, ышкылай берип!
Эки чабан «кїндїк ємїрїўдїн жарымына жорго мин» болушуп, 

кїжїлдєштї. Єзгєчє Асакенин жїзїнєн кїлкї кетпейт. Маўдайы 
жаркырап, кєз кычыгы кыбыўдайт, аа!

«Ашыў адал болсо кєчєдє ич» болуп, ниети таза аялынын кїйєєсї 
менен иши канча. Баягы тїйшїк. Баягы бїтпєгєн тиричилик менен 
алышуу. Кїн єтїп денесиндеги уу тарап, заўылдаган башын соолу-
туп алууга кымындай да жылчык таба албасына кєзї жеткен Асаке, 
балдарына карап, жети жылдан бери ысык-суугун бирге тартып ке-
латкан аялын байкап, ичинен сынды. Арамдык, ак жолдон бура ба-

Качкынбай  ОСМОНАЛИЕВ

www.bizdin.kg



191

суу, ушинтип башталарын сезди. Єзїнїн мактанган сєздєрїн эстей, 
Їсекенин їйї тарапка кылчайып, кежигесин кашыйт. «Мыжыма 
ит эле! Бир кїнї: «Тєраганын печатын сурап келбейсиўби, аялдар-
дын май-куйругуна басып-басып алалы, кайсы аймакта жашаганы-
бызды билип жїргєнгє сонун да!» – дейт эмеспи. Асаке оюн жыйып 
алгычакты коктудан мотордун кїїлдєгї угулду. Ана-мына дегиче 
«Газ-60» дїїлдєп жетип да келди. Кєрсє, Їсекенин райондо иштєєчї 
бажасы борбордо окуган кызы менен тестиер уулун эс алуу га жибе-
риптир. Тїшє калган шофёр данистесин айткандан кийин: 

– Їсекеникине кантип жетер экемин, моторум эски эле, жолдо 
калбаймбы? – деди.

– Аныкына моторуў тїгїл, канатыў болсо да жетиш азап. Бал-
дарды тїшїргїн. Менде «Почтобай» деген акылман бээ бар. Ошону 
токуймун. Бирин мингиземин, бирин учкаштырамын. Сумка-
мумкаларын кендир жип менен арчындап, арта саламын. Жеткирип 
койгон соў Почтобайыў тїшкїр єзї эле кайыктай зыпылдап кайра 
тартат.

– Кудай жалгагыр, ырас кылбадыўызбы!
– Тур, єзїў їйгє кирип, суусун сок. Начальниктериўдикинде эле 

болбосо, жакада куюп туруптурбу кымызды.
Асаке айтканын жасады. Атыр жыттанган шаарлык кызга инисин 

учкаштырып атып:
– Почтобайдын ээси «канжыга кур болбосун» деди деп, жездеўе 

айт? – деди. Кыз баш ийкеди да, кула бээ їстїндє кїлмїўдєп жєнєлє 
берди. Сумкадан ичимдиктин шишелерин кєрїп калган Асаке: 
«Кудая тобо! Кїтпєгєн кїнї табылып калганын кара ой! Бїгїн да 
шыўгытат экемин ээ! – деп, кїўкїлдєйт, Їсеке тарап сонун кєрїнїп, 
– боз жорго минип ызгытып, кырк жылкы кубалайт экемин ээ, 
чаўдатып!» – деп кыт-кыт кїлєт єзїнчє жыргап, башы эмитен жа-
зылып. Убакыт єткєрїш їчїн бир нерсе жасагысы келет.

...Олдо карабаскырдыкы ай! Санаасы тынган Асаке їйїнє олтура 
калды эле, Почтобайдын заўгырап кишенегени угулбаспы. Аўгыча 
эттенип калган кара айгырдын окуранганы чыкпаспы. Ордунан 
учуп турган Асаке сыртка чыкса, жалдуу кара айгыр кула бээни то-
суп алган экен. «Кайда бардыў? Кайда жїрєсїў?» дегениби, мойнун 
чїлїктєй ийип, жалын їрпєктєтїп ачууланганы го жер чапчып, име-
рип атат. Бери жєнєтпєй чамгерек айлантып атат.

– Аай! Чу! Ай, тарт! – деп бакырган, жер сыйпалап укурукту ал-
ган Асаке чуркап жєнєдї. Кїїлєп алган кайбарыў Асакенин айкы-
рыгын угар тїрї жок. Имериле туура баштана калган Почтобайга 
секирди. Мойну ийилип, жалы їрпєўдєп, баштоочу ишин башта-
ды. Їзєўгїлєр ээрдин кашына кийгизилип, чылбыр менен чырмал-
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ганын, канжыгага баштык байланганын, карайгырдын буту баш-
тыктын дал їстїнєн басканын Асаке кєрїп энтеўдеп жїгїрїп бара-
тат. Жеткенче кєксєєсї сууган айгыр бээнин їстїнєн шыпырылды,

– Акмак! – деп, айгырды капталга укурук менен салды. Бээни су-
улуктап канжыганы караса баштык ичинде шишенин сыныктары 
кычырайт. Жыты каўылжарды жарган арак сарыгып, сызылып та-
мат. Сєзсїз ичемин деген ойдогу Асакеге дїнїйє алакандан тар бо-
луп, томсорот.
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Ýñåí  ÊÛËÛ× óóëó,
Îêòÿáðü  ÊÀÏÀËÁÀÅÂ,

Òºëºáåê  ÀÁÄÛÐÀÕÌÀÍÎÂ 

ТАРЫХ ТАРЫХЫ: 
VII–VIII  КЫЛЫМ

Кыргыздардын Батыш Тянь-Шанга алгач келгени тууралуу ма-
селелер тарыхчыларды, айрыкча, кыргыз таануучуларды такай кы-
зыктырып келген. Бирок азыркы мезгилге чейин окумуштуулар 
IX–X кылымга чейинки кыргыздардын Батыш Тянь-Шанда жаша-
гандыгын тастыктаган ишенимдїї далилдерди жана булактарды су-
нушташа элек. Жада калса бул маселенин тегерегинде илимий божо-
молдор дагы кездешпейт. Ошол эле учурда VIII–IX кылымда жана 
XI–XII кылымга чейин Кыргызстандын аймагында жашаган кыр-
гыздардын кайсыл бир тобун тастыктаган тарыхый (жазма) булак-
тар бар экендигин белгилеп кетїї керек. Кеп, Тан дооруна таандык 
(VII–X кк.) Батыш чектери тїшїрїлгєн уникалдуу кытай картасы 
тууралуу жїрїп жатат.
Байыркы кытайлар єз мамлекетинин батыш жагында жайгаш-

кан жерлерди Батыш чектери деп аташкан, Тан доорунда (VII–X 
кк.) Батыш чектеринде жашаган тїрдїї элдердин жана мамлекет-
тердин жайгашкан жерлери белгиленген Тан мезгилине таандык 
карта бар. Ал картада кыргыздардын кайсыл бир тобу белгиленген. 
Жайгашкан жери Алтайдын тїштїк-батышында, Или дарыя сынын 
тїндїгїндє, Чумугун Батыш тїрктєрїнїн жанында болгон. Бул кыр-
гыздардын тобу ташлыктардын батышында, карлуктар белгилен-
ген жердин чыгышында жайгашкан. Тянь-Шань тоосунун батыш 
кыркаларынын тїндїк жагында, кыргыздардын тїштїк жагында 
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карлуктар кєрсєтїлгєн. Бейжин (Бейтин) тїргєштєрдїн тїштїк-
чыгышында орун алган.
Ташлыктардын тїндїк-чыгышында (чыгышка жакыныраак) мэу-

лолор (булагдар) болушкан. Чигил уруусу булагдардын жана таш-
лыктардын ортосунда турат. Чигилдер менен ташлыктардын орто-
сунда карлуктар белгиленген. Батыш тїрктєрїнїн Ашина тобунун 
тїндїк-батышында Алтай тоолору жайгашкан. Тїргєштєр чуми уруу-
сунун тїштїк-батышында (тїштїккє жакын) кєрсєтїлгєн. Булагдар-
дын тїштїк-чыгышында (тїштїккє жакын) ашина хэлу уруусу орун 
алган. Чуе уруусу ашина хэлу уруусу менен бирге тїштїк-батышта 
турушкан. Тїргєштєрдїн тїштїк-чыгышында (тїштїккє жакын) 
чубань уруусу жайгашкан. Чубань уруусунун тїштїк-чыгышында 
(чыгышка жакын) жана ашина хэлу уруусунун тїштїк-батышында 
(тїштїккє жакын) Иву (Иу) уезди (Карашаар) кєрсєтїлгєн. Или-
нин тїштїк-батышында (тїштїккє жакын) Выньсу аймагы (Вэнь-су 
чжоу) белгиленген. Алардын ортосундагы аралык болжолдуу тїрдє 
Илиден кыргыздарга чейинки аралыктан эки эсе узак. Тїргєштєр 
Илинин тїштїгїндє жайгаштырылган. Алардын ортосундагы ара-
лык болжолдуу Илиден кыргыздарга чейинки аралыкка барабар. 
Сулэ (Шулэ) єлкєсї Выньсу аймагынын тїштїк-батышында жай-
гашкан. Алардын ортосундагы аралык болжолдуу Выньсу менен 
тїргєштєрдїн ортосундагы аралыкка барабар. Кюйцы (Цюйцы) мам-
лекети тїргєштєрдїн тїштїгїндє, Выньсунун тїштїк-чыгышында 
орун алган. Тїргєштєрдєн Кюйцылерге (Цюйцы) чейинки аралык 
болжолдуу Сулэден (Шулэ) Выньсуга чейинки аралыкка барабар.
Изилдєєлєр кєрсєткєндєй, картадагы камтылган жогорудагы-

дай маалыматтар б.з. VII кылымына таандык. Картада белгилен-
ген кыргыздардын кайсыл бир тобу карлуктардын чигил, булаг, 
ташлык уруу ларынын курамынын арасында жашап тургандыгы 
кєрсєтїлгєн. Ал эми карлуктар б.з. VII кылымында Жети-Сууда жа-
шагандыгы белгилїї. Бул элдик бирикменин курамына їч чоў уруу: 
чигилдер, булагдар жана ташлыктар киришкен. Бул уруулардын 
бардыгы б.з. VII кылымдын ортолорунда Тянь-Шандын тїндїк ай-
мактарын, Жунгарияны ээлеп турушкан. Ошол эле учурда Тан мез-
гилине таандык Батыш чектери тууралуу кытайлык картада кар-
луктардын элдик бирикмесинде да кыргыздардын кайсыл бир тобу 
болгондугу кєрсєтїлєт.
Мусулман авторлору тїзгєн кээ бир тарыхый (жазуу) булактарын-

да б.з. VIII–IX кылымында азыркы Кыргызстандын аймагында кыр-
гыздар тууралуу кызыктуу маалыматтар кезигет. Андан да кызыгы, 
алардын кошуналары катары карлуктар чигилдерди кєрсєтїшєт. 
Бизге белгилїї болгондой, карлуктар б.з. 746-жылы азыркы Кыр-
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гызстандын аймагына кєчїп келишкен. VIII–X кылымдарда карлук-
тар Чїй єрєєнїнїн негизги бєлїгїн, Кыргыз Ала-Тоосунун тїштїк 
жана тїндїк жактарын, Ысык-Кєлдїн тїштїк жээктерин жана Бор-
бордук Тянь-Шанды, ошондой эле Ички Тянь-Шандын кээ бир ай-
мактарын ээлеп турган. Кулан (азыркы Луговой станциясы) менен 
Меркенин ортосунда карлуктардын їч уруусу, Туз-Кєлдїн (Ысык-
Кєлдїн) жанында жети уруусу жашаган. Карлуктардын дагы бир 
бєлїгї Талас дарыясын бойлой жана Исфиджаб шаарынын (Чым-
кентке жакын) ортосунда, Фарабда (Отрар), Фергананын тоо этек-
терине турук алышкан.
Кыргыздар карлуктар менен бирге б.з VIII кылымында Тянь-

Шанды карай чогуу жылып баргандыгы шексиз. Себеби ошол мез-
гилдеги мусулмандардын эмгектеринде б.з. VIII же IX кылымында 
кыргыздарды карлуктар менен чогуу Талас аймактарынан кезик-
тиребиз.
Ал-Истахринин «Китаб масалик аль-мамалик» эмгегинин «Хо-

расан тууралуу» бєлїгїндє Хорасандын чектерине чейин созулган 
тоо жєнїндє: ал тоолор «Бамиан чек арасына, Банджхирге кирген-
ге чейин, Ваххан єлкєсїнє чейинки жана Мавераннахрдан бутак-
тап бєлїнгєн жери, тїрктєрдїн (єлкєсїнїн) ички чектеринен (єтїп 
барып), хырхыздардын жанындагы Илак жана Шаш чектерине 
че йин созулат. Бул тоолордун башынан аягына чейин кїмїштїн 
жана алтындын кендери бар. Алардын эў бай кендери хырхыздар-
дын єлкєсїнє жакын турат. Азырынча алар (кендер) Фергана ме-
нен Шаш тарабынан Мавераннахарга жетпейт» деген маалымат бар.
Кєрїнїп тургандай, эскерилип жаткан кыргыздардын тобу 

«тїрктєрдїн (єлкєсїнїн) ички чектеринде», «Илак жана Шаш чек-
теринде» жашашкандыгы белгиленип турат. Бул эмгектин фарси 
котормосу боюнча «Гур тоолору Хорасандын чектеринде жайгаш-
кан. Ал Бамиан, Панджхир жана Мавераннахр чектерине чейин 
созулуп, Ички Тїркстанга, Чачка (Шаш) жана хырхыздарга чейин 
киргендиги» айтылган.
Чач же Шаш – Ташкент аймагы (Ташкенттин кєк жайыгы). Ал 

эми Илак аймагы Талас єрєєнїндє орун алган. Демек, кыргыздар 
Таластан алыс эмес жерлерде, анын тегерегинде жашашкан.
Аль-Истахринин аталган «Китаб масалик аль-мамалик» эмгеги-

нинде (фарси котормосу боюнча): «Тараз – бул тїрктєр менен мусул-
мандардын ортосундагы чек. Анын тегереги дубал менен курчалып, 
Тараз аталат» – деп берилген. Бул жерде айтылып жаткандай, Чач-
тын чыгыш чек арасы Таразга чейин жетип, ал эми анын тегерегин-
де кыргыздар карлуктардын арасындагы бир уруу катары жашаган.
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Аль-Истахринин ошол эле эмгегинин Мавераннахр тууралуу 
бєлїгїндє: «Усрушана, Фергана, Илак, Шельжи жана Лавандагы 
кен иштетїїчї жайлар хырхыздардын єлкєсїнє чейин созулат жана 
бул кендердин бардыгы негизги тоо кыркасында жана ага уланган 
тоолордо орун алган» – деп айтылат.
Бирок фарси котормосунда тємєндєгїдєй берилген: «Бул негизги 

тоо кыркасынын карама-каршы тарабында чєл (орун алган). (Ал) 
Фергана, Илак чектериндеги Усрушан аймагында, хырхыздар жа-
шашкан жерлерге чейин жайылып жатат. Булардын бардыгы бул 
тоонун (негизги) кыркасынын жанында жайгашкан».
Эгерде андай болсо, кыргыздардын бир тобу Тараз же Талас ай-

мактарында жашагандыгын далилдеп жатат. Ушундан улам Аль-
Истахри эмгегинин тїп нускасы фарси тилинде жазылгандыгы 
тууралуу божомол туура болсо керек деп ойлоого негиз бар.
Автору белгисиз «Худуд аль-аалам» аттуу эмгектин «Тоолор жана 

кендер тууралуу баяндама» бєлїгїндє тємєндєгїдєй деп айтылат: 
«Дагы бир тоо тогуз-гуздардын чек арасынын башынан баштап, 
Ысык-Кєлдїн жанынан тухсийлердин аймагынын аягына жана 
халлухтардын чек арасынын башталышына чейин созулуп, анан кай-
рылат. Тоонун кыркасы хырхыздардын бир уруусунун аймактарына 
кирип кетет. Бул тоону Тулас – деп аташат. Тоодо киш чычкандар, 
ошондой эле кєк тыйын чычкандар жана жыты аўкыган эликтер 
бар. Ал эми хырхыздардын аймагын кєздєй кеткен тоо кыркасында 
жыты аўкыган эликтер, хуту мїйїздїї эликтер (мїйїзї дары), кєк 
тыйын жана киш чычкандар бар».
Бул жерде кыргыздардын жашаган жери катары Талас даана 

жана так кєрсєтїлгєн. Калыбы, сєз жогоруда айтылган «таластык 
кыргыздар» жєнїндє жїрїп жатат. Ал чыгыштан батышты карай 
сїрєттєлїшї маалыматтын тартибин гана кєрсєтпєстєн, эмгек-
тин «Китаб Худуд аль-аалам-мин аль-Машрак ила-ль Магриб» 
(«Дїйнєнїн чыгыштан батышка карай чектери тууралуу китеби») 
– деп тєгїн жерден аталбаганын да айгинелейт.

«Худуд аль-аалаам» эмгегиндеги «Тухсилердин аймагы жана 
анын шаарлары тууралуу баяндамасында» мындай деп берилген: 
«Анын (т.а. тухсилер) аймагы чыгыш жагы – чигилдердин (жайгаш-
кан) чеги, тїштїгїндє – халлухтар жана токойлуу тоолор, анын ба-
тыш жагында – хырхыздардын тобу, ал эми тїндїгїндє – чигилдер 
турушкан. Бул аймак чигилдердин аймагынан да байырак келет...»
Тухсилер Чїй єрєєнїндє жашашкан. Ысык-Кєлдїн чыгышында 

чигилдер жашашса, тїштїк Батыш Тянь-Шань тоолорунда, «то-
койлуу тоолордо» карлуктар жашашкан. Тухсилердин батышында 
«таластык кыргыздар» гана жашашы мїмкїн.

Эсен КЫЛЫЧ уулу, Октябрь КАПАЛБАЕВ, Тєлєбек АБДЫРАХМАНОВ

www.bizdin.kg



197

Бул маалыматтар боюнча «таластык кыргыздар» карлуктар сыяк-
туу эле Алтайдан келишкен. Ошол эле учурда байыркы Алтай – Ту-
лас, Тулес (мїмкїн Талас) деп аталгандыгы белгилїї. Ошондуктан 
«таластык кыргыздар» жайгашкан Талас єрєєнї алар (же карлук-
тар) тарабынан Талас (Тулас, Тулес) деп аталышы мїмкїн (балким, 
Алтайдагы Таласын – туулган жерин эстеп жїрїї їчїн атап алыш-
кандыр). Тараз шаарынын аталышы дагы мына ушундай шартта ке-
лип чыккан болуш керек.

«Худуд аль-аалам» эмгегинин «Йагманын аймактары жана анын 
шаарлары тууралуу баяндамасында» «Кашкар Чинистандын айма-
гына карайт. Бирок ал Йагманын, Тибеттин, хырхыздардын жана 
Чиндердин чегинде жайгашкан» делинип, бул жерде Кашкардын 
жанында кыргыздардын болгондугу тууралуу эскерилет.

«Худуд-аль-аалам» эмгегиндеги «Халлуктардын аймактары жана 
анын шаарлары тууралуу баяндамасында»: «Пенчуль – халлухтар 
отурукташкан чектерде (жайгашкан) жана байыркы мезгилдер-
де анын башкаруучулары тогуз-гуздардан болгон. Ал эми азыркы 
учурда хырхыздардын ээлигинде», – деп айтылат. Пенчул Кашгар-
дын жанында жайгашкан чакан шаар. Ал азыркы мезгилде Вынь-
су деп аталат. Жогорудагы эскерилген Пенчул шаары академик 
В.В.Бартольддун ою боюнча азыркы Ак-Суунун ордунда жайгашкан.
Демек, X кылымдын биринчи жарымында Кашкар аймакта-

рында кыргыздар жашаган. Булар Таластан келген кыргыздар бо-
лушу мїмкїн. Анткени X кылымдын биринчи жарымында Талас 
жана Чїй єрєєндєрїнє Самани эмиратынын аскери басып кирет. 
Алар Шаш жана Исфиджаб тарабынан басса керек. Тараз кулаган-
дан кийин жергиликтїї тїрк уруулары (карлуктар жана чигилдер) 
Чїй єрєєнїнє оошот. Алардын борбору Баласагун шаары болуп ка-
лат. Бирок ал жерден дагы кєчїїгє туура келип, Кашкарга кєчїшєт. 
Себеби саманилер Чїй єрєєнїн басып, Баласагунду ээлеп алышкан. 
Талас тарапта жашаган кыргыздар карлуктар жана чигилдер менен 
бирдикте Борбордук Тянь-Шанга жылып келишсе керек. Алар кар-
луктардын курамында болуп, Тянь-Шандын этегиндеги єтє чоў эмес 
Пенчул аттуу чакан шаарын ээлеп турган сыяктанат.
Саманид Наср II ибн Ахмеддин (913–942-жылдары) сарайында 

кызмат кылган араб акыны – Абу Дулаф Бухарадан Кытайдын бор-
боруна кайчы жєнєтїлгєн элчиликке кошулуп, барып-келген сая-
каты тууралуу «Рисалени» (Жол дептери) тїзгєн. Анын маалымат-
тары боюнча Абу Дулаф карлуктардын жана тогуз-гуздардын орто-
сунда жашаган кыргыздарга барган. Ал жерде: «Бул кыргыздар та-
руу, кїрїч жана тєєнїн этинен башка эттердин баарын жешет; алар-
дын кудай сыйынган їйлєрї жана єз жазуусу бар; алар акылдуулу-
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гу жана сактыгы менен айырмаланышат; шамдарын єзї єчмєйїн 
єчїрїшпєйт. Алардын сыйынуу учурунда айтыла турган атайын ду-
балары бар. Туулары жашыл. Тїштїктї карап сыйынышат. Плане-
талардын ичинен Сатурн жана Венераны (Чолпон жылдыз) урмат-
ташат; Марсты жамандыкты алып келїїчї жылдыз катары кара-
шат. Жырткыч жаныбарлар кєп. Тїнкїсїн жарык кылган таш бар, 
ошондуктан алар жарыксыз деле жїрє алышат; бул таштардан эч 
бир элде жок буюмдарды жасашат. Алардын падышасы элинин ка-
мын кєрєт, ошондуктан ага баш ийишет; анын жанында кырк жаш-
тан ашкан кишилер гана отура алышат» – деп баяндалат.
Абу Дулаф кошулуп барган элчилик Кытайга мїмкїн болушун-

ча кыскарак жолду тандашып, Тїштїк жолу менен Фергана жана 
Чыгыш Тїркстан аркылуу, андан ары Ички Тянь-Шандын тїштїк 
этектери аркылуу кербен жолу менен єткєн. Мына ошондуктан Абу 
Дулаф Борбордук Тянь-Шандагы, дал Кашкар аймагында карлуктар-
дын жана чигилдердин арасында жашаган кыргыздарга жолуккан 
болушу керек.
Алар жєнїндє Махмуд Кашгаринин (Барскани) эмгектеринде 

да айтылат. Эмгегинин бир жеринде кыргыздарды чигилдер жана 
йагмалардын жанында турушкандыктарын эскерет. Ибн Хуакалдын 
картасында кыргыздардын жери менен карлуктардын жери менен 
тийишип турат.
Ягмалар Борбордук Тянь-Шанда жашашып, чигилдер сыяктуу эле 

Караханид каганатынын курамына киргени белгилїї. Алар эскер-
ген кыргыздар Борбордук Тянь-Шанда чигилдер менен ягмалардын 
ортосунда жашаган.
Махмуд Кашгаринин эмгегинин бир жеринде ал кыргыздарды 

таза тїрк тилинде сїйлєгєн уруулардын тобуна кошсо, экинчи 
жеринде кыргыздарды Караханид тїрктєрїнє кошот. Караханид 
каганатын негиздегендер чигилдер экендиги окумуштуулар тарабы-
нан аныкталган. Махмуд Кашгари тїрк тили катары айтып жаткан 
тил, чигилдердин тили болушу мїмкїн. Демек, ал кыргыздар таза 
чигил диалектисинде сїйлєшкєн. Бул кєп деле таў калууну жарат-
пайт. Себеп дегенде, алар кєптєгєн мезгил бою чигилдер менен бирге 
карлуктардын арасында жашашкан. Абу Дулаф єзїнїн Тянь-Шань 
аркылуу барган саякатында дал ушул кыргыздарга туш болсо керек.
Мына ошентип, Тан дооруна таандык кытай картасы далилдеп 

тургандай, б.з. VII кылымда кыргыздардын бир тобу карлуктардын 
элдик бирикмесинде булаг, чигил жана ташлык урууларынын ара-
сында, азыркы Жунгария аймактарында жашаган. VIII кылымда 
алар менен бирге батыш жактарга ооп, андан кийин Батыш Тянь-
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Шань тоосуна туташкан Талас єрєєнїнїн жашоочулары катары 
таанылган.
Дагы бир єтє кызыктуу кытай булагындагы маалымат. Чек 

арадагы аскерлердин жайгашуусу (742-жылы же андан мурун бо-
лушу да мїмкїн) тууралуу буйрутмага ылайык, он Цзэ-ду (чек ара 
аскер башкармалыгы) уюштурулган. Анын бири Бей-Тхин-цзэ-ду 
тїргєштєрдїн жана кыргыздардын жортуулдарына каршы тїзїлгєн. 
«Бэй-Тхин Духофу башкармалыгы Илиде турган», т.а. Бейжинде, 
азыркы Їрїмчїнїн тегерегинде жайгашкан (тїркчєсї Бешбалык, 
Или єрєєнїндє орун алган). Мына ушундан улам суроо туулат. VII–
VIII кылымдын башында Бейжинге жортуулдарды уюштуруп турган 
кайсыл кыргыздар? Енисейде, Саян тоо кыркаларынын аркы жагын-
да жашаган кыргыздар муну кыла албайт эле. Демек, бул кыргыздар 
VII–VIII кылымдын биринчи жарымында карлуктар жана тїргєштєр 
менен кошуна жашаган жети-суулук кыргыздар болушкан.
Биз жогорудагы кеп кылган кыргыздар тарыхтан єз ордун таап, 

тарыхчылар, кыргыз таануучулар тарабынан калыс таразаланып, 
кєптєгєн талаш маселелерге чекит коёт деген ойдобуз.

Тарых тарыхы: VII–VIII кылым
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        Àñàí
                  ÆÀÊØÛËÛÊÎÂ

«ЖАШ ЛЕРМА» ЖАЛЫНЫ
                                                  
Сїйєркул Тургунбаев акын курбулары Жолон Мамытов, Нурпаис 

Жаркынбаев, Токтосун Самудинов, Байтемир Асаналиев, Тєлєгєн 
Мамеев сыяктуу тээ бала кїнїнєн согуштун кээрин аябай тарткан 
муундан, улуу Жеўиштин томсоргон жетимдерден. Кантсе да, ошо 
социалдык«жетимдерди» Совет заманы кыйла кор кылбай жетилтти; 
тигинтип, кєўїлїн бєпєлєп єстїрдї; диплом берди, ал турсун Акаде-
миясынан иштетип койду. «Академия» ал убакта акылы кєкєлєгєн 
Ала-Тоонун туу чокусундай сезилчї. Ошо Академияда иштеп, ак 
кєйнєк кийип кычырап, мойнуна жайдын ысыгында серїїндєп 
сєєлєттєнє бет аарчы жаап, тїз болоттой зыўкыйган жана сыр ал-
дырбай тымпыйган Сїйєркул єзї болгону ал учурда 25–26 жашта эле! 
Бирок жїргєнї токтоо, тунуп калган айнектей сабырдуу, кандайдыр 
чачы ошондо эле ак аралап калгандай суйдаў сезилчї. 
Анын «кумири» Рамис бир орунда тура албай туйлап шаарга бат-

пай жїрсє, Сїйєркул токтоолукту Алайдын топоздорунан їйрєнїп 
келгендей, сєздї угуп-угуп, дымып-дымып туруп жай жїрїш менен 
капталдата басып кетер эле. Канчалык унчукпаса да, капталдап 
жїрїп кеткенинде кандайдыр бир «Жаш Лерма» (М. Лермонтов) 
касиети жылоолоп, акындык шыгы алысты эўсеп калган учуру 
келген шекилдїї. 
Бир жагынан мезгил ойда кылактап: «Ойнойт мезгил тийип-

качып, / Кундузданып, кулпуруп,/Батар кїндєй кайып кетип,/ 
Кайра жарк деп бир туруп»; экинчи жагынан турмуш катаалдыгы: 
«Кабагында кар боройлоп, /Мурутуна муз тоўуп, / Эрите албай жай 
аптабы/ Турат ага кїч болуп»; ойго  эзилген, сезими элирген акын 
болсо жалгыздыкты жан жолдош кылып: «Бийик жээкте турат 

Калемдеш тууралуу сєз
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акын/ Ээн калган эл кетип, /Коргошундай уюп бекем/Коргошун ой 
терметип». 
Бул абалга (мезгил-турмуш акын биримдигине жана карама-

каршылыгына) анык талант эртедир-кечтир кезигет, жандїйнєсї 
ойго тунуп эзилет, татаалдыкты єз башынан кечирет; тээ атам 
замандан келаткан чечилбес тїйїндї чечип, эки дїйнєнї бирдей 
кєргїсї келет.
Кєкїрєгї сыр черткен Сїйєркулду кєбїнчє їлкєн китепкана- 

Чернышевскийден кєрїп калар элек (азыркы К. Баялинов атындагы 
китепкана). Ал олчойгон китептерди дайыма кєзї жыртылчыга окуп, 
эл аягы суюлганда, ошо китептер арасында тїнєп калганга да кайыл 
єўдєнїп, китепкана жабыларда ойго тереў бата, ичтен дымып, кайка-
лай  тїшїп жалгыз чыгар эле, єз оозун бирєєгє чаптатып койгонсуп, 
дале унчукпай кєзїн боз чалып, алган илимин ичине катып,  жолдо 
баратып уктап кетчїдєй жалгыз кетип калган учурлары жадымда.
Мезгил, Турмуш менен жеке Жан оту жалгашчудай болуп турса, 

Чернышевскийге чогулган акын, акылмандардын мурастарынан 
кєрєўгє чогултуп, алардан руханий кїч жыйнап, кайтуулга камы-
нып калган учуру экен кєрсє. 
Бирок ал кезде, анын Сїйєркул экенин кайдан билейин, ушинтип 

кєп жылы сыртынан кєзємєлдєгєн мага – ал мен їчїн али бейтаа-
ныш таанышым эле. Эмнегедир сырдуу кызыкчумун,бирок эч качан 
сїйлєшкєн эмеспиз. Андай тымпыгыйлыктын уюткусу менен ким 
деген даап сїйлєшмєк? Бул тїпсїз тымпыгыйлык эгерим оп тартып 
кетсе шорубуз кимге?
Бирок аны менен  баржаўдап сїйлєшкєн кишилер да бар экен, 

ал турсун Сїйєркулду каратып коюп, тымпыгыйдан жазганбай да, 
тайманбай єз ырын шарт окуп берген кєк жалды дал єз кєзїм менен 
кєрдїм.  
Ошо кездеги жаш акындардын Беганастан кийинки «команди-

ри» дайыма чечекейи чеч жїргєн, адамдын ичи койнуна бат кирип 
кеткен, коўулга да батып, «тукумдаткан карызды Тургунбай єтєр 
дїйнєдєн» деп ылакап болгон, айтор, жан багып кеткенге ыктуу 
жана єзї єзгєчє шыктуу Тургунбай Эргешов ушу унчукпас Сїйєркул 
менен теў ата кебилеше алат экен; кєрбєйсїўбї, атайы, кийинче рээк 
«официалдуу» ошо тайманбас Тургунбай –«Тургунбаевге» мени 
тааныштырды.
Бирок «местный Андрей Вознесенский» єўдєнїп, кийин деле 

Чернышевкадан жолугуп калганда, сєєлєттїї Сїйєркул кєп сїйлєчї 
эмес, кєргєндє ийилип салам айтсак, керсейип алик алчу, ойго тунуп 
турчу. 

...Аялы менен кантип сїйлєшкєнїн, кантип їйлєнїп да алганын 
ким билсин, ошо кезинде эле унчукпай жоош жїрїп, далай-далай 
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айчїрєк-кїнчїрєктєрдїн башын айланткан сыяктуу. Аны кийин 
ырларынан байкадым. «Унчукпастын» кылбаганы жок, жаш кези-
нен эле сезимге жаны эзилип, «махабат-кайыпты» шырп алдырбай 
сезип, анан атактуу «Чайбала» деген ырында:

                         

                          Каўырык тїтєгєн кєєдєндєн,
                          сыздатып, сай-сєєктї єрдєгєн
                          капкара ыр чыгат буулугуп:
                          Чайбала, Чайбала, Чайбала
                          жан шоолам, жашындыў кай жакка?
                          Жарк этип, дидарыў кєрсєтчї,
                          кабарыў билдирчи, садага!
                           
                          Адамды туш кылба балаага –
                          деп тилейт Кїн таўда чыгарда.
                          Келгени бул ємїрканага
                          баттым мен биринчи санаага,
                          Чайбала, Чайбала, Чайбала!

Кыясы, Сїйєркул биринчи жолу Чайбаладан «санаага батса» 
да (баарыдан да унчукпас митаам «Чайбала» деп башкага сыр бил-
гизбей купуя ашыгына єзї гана билген ысым берип, жашылданып 
жалбарганын карабайсыўбы, чоў китептерден бул символикалык 
«куулукту» да їйрєнсє керек; канчалык ашыктыкка жаны кїйсє да, 
«Чайбала» деп  атын жашырып, кылдат кыйытып, ага чай сундуруп, 
кєзмє-кєз кылып мандайында алып олтуруп, анан барып Омар Хаям 
болгону жатпайбы. Чайбаласы да «кєзєл» неме кєрїнєт, унчукпас 
Сїйєркулду тирїїлєй боздотуптур...) 
Мейли, ууз махабатына анчалык дооматыбыз жок, бирок демей-

де созулуп сыр алдырбас Сїйєркул жыла жїрїп, кайдагы санаага 
батып, кайбарыў кайра башка бийкеч Шайыркїлдїн альбомуна: 
«Бийик, бийик деп айтып/ жапысына жантайган/ жароокерди не 
дейбиз? – деп, деле башкага сыр алдыргысы жок, бирок сезим из-
кубарлары, баары бир шекти байкап, акындын суроого (?) кылдат 
жашырып салган табышмагын: «Бийик, бийик туруп, жароокердин 
жапысына жантайган болсоў» анда ишке жараган экенсиў дагы деп, 
тымызын єзї эле сыр тїйїндї чечмелеп алат да.
Сырын ырынан жашыра албаган апенди Сїйєркул, канчалык 

сабырлуу болбосун єзї табиятынан патетика, пафоско бай жан; 
кыясы, «Чайбала-Шайыргїлдєргє» єз кумары тїгїл чоў Алайды да 
тартуулуп жибериши ажеп эмес. Анатай досу Памирде кыйынсын-
ганы менен, Сїкємдїн сїйїїдєн кыя єтє турган эч тїрї болбоптур. 
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Ага далил, эми минтип, бїт абийирин єзї тєгїп, кєчєдєн эле кєк 
кєйнєк кыз кєрїп калса ак уруп кетип жатпайбы: 

«Бєйтєйгєн эриндери,
Ботодой каректери,
Кєрбєйїн десем дагы
Кєзїмдї єрттєп єтєт.

                     

...Канетип кїнїм єтєт 
Кєк кєйнєк – кєрсєм карап
кєгєргєн кєк махабат
таптырбай дайынымды
кайдадыр алып барат...

Тажрыйбасы «мол» Сїйєркул эми бара-бара «Турист кыздар» 
менен ачык эле:             

«Агай» – деп курчап алып,
Ак дилден сырлар айтып
Бир кече жарпты жазып
кеттиўер таўда кайтып.

Адегенде, «сыр» айтышып, анан барып «жарп « жазышып, анан 
таўга маал узатып коюп жатпайбы, «туристтерди»! Жооштон жоон 
чыгат деген, же орустар айтмакчы, «сазга баткан шайтан» болуп, 
анысын єзї ырында жарыялап, поэзиядагы «сыры ачыктык» (ис-
кренность) деп мына ушуну айтат тариздїї, кайсы кїнї кандай 
турсий кийгени да даана эле сїрєттєлгєндєй! Эми, Сїйєркулдун ушу 
«туристтер» менен эле турсий сїйїїсї «токтойт» деп ойлобоўуз, жок, 
жок, кызыгы эми-эми башталгандай. Аны билиш їчїн «Жарыгым, 
Электра» деп «Розасын» жашырып койгон ырын окуўуз, окусаўыз 
санааўыздан  тим эле ак булут айланат! 
Бул ырдагы лирикалык каарман «Электранын» жан махабаты  

Каир, Вена, Париж, Британия, Женева, Афиныда кїйїп, Азия, Ев-
ропада жер кезген «їйлєнїї їлпєтїндє» айлап-жылдап махабатта 
гана жашап єтє лаззаттуу. Электра бир туруп Сїйєркулга Нефертити, 
Томирис, Жакондо,  ал турсун Монро болуп жанын жыргалга бєлєйт; 
Айчїрєк, Ак Мєєр, Айпери, Таттыбїбї, Кишимжан, Айтургандар 
бери жакта эле калгансыйт. Анан Сїйєркул кайбарыў єз Электра-
сын Парижбек, Лондонбек, Римбек, Бейрутбектердин кєзї соолбосо 
кєрїшїн талап этет.
Мына, сага, сыр алдырбас, шек билгизбес Сїйєркул! Электра-

сын шек билгизмек тїгїл, дїйнєгє ачык эле мындай керемет сулуу 

«Жаш Лерма» жалыны

www.bizdin.kg



204

биринчи жаралгандыгын даўазалап салбадыбы! Анан мынчалык 
тажрыйбадан кийин: «Кыял мас кызга»: «Эр» деген шундай «мек-
теп» – турмушту таанытат бек – деп «кербез сєз, кырс мїнєз, кыял 
мас» кызга болору болуп, боёсу кангандан кийин кїйєєдєн чыгып 
келген учурунда  «кыз» деп кылдат жакындап, ызада турган жаш 
келинге эбин келтирип, эбедейи эзилип кеўеш айткан болуп жат-
пайбы! Мейли, мунусун деле «жигитчилик» деп коёлу, мезгили 
жалгыз єтїп калган жаш келинге Сїйєркул сїмєдєйдєй болуп эбин 
таап жакындабаганда эмне кылат эле? Эх, Электра! Электра!  Сонуну 
созулган Сїйєркул, Энн Ветемаадан таап алып дале «Кыздар» деп 
сыздайт да, анан академиялык илимине таянып:

«Алардан чыгат анан/ кїйєєлєрїн шынаарлаган/ жаш зайыптар» 
– деп єтє олуттуу илимий корутундуга келип, андан соў аялзаты 
їйдєгї «идиш-аяк, мебелдерине» жїрє-жїрє окшоп кала турганды-
гын баамыбызга салуу менен єзї болсо дале Марипатка, Перизатка 
кумары жанбастыгын «декларациялап», «Отуздагы келиндей» деп 
Сїйєркул эми єз курагы жетимиш ооп турган жашында, абайлап 
алтымышка барган айымга дале кєзї тїшїп:

                   

 «Майин сїйлєп, жибек мїнєз муўайым
Бирге иштейт биздер менен бул айым.
Жашы 6 ондун айылына келсе да
Улар їндїї ургаачыга жетпес баа...» – 

деп, майин-майин чайнайт да, алтымыш ашкан сулууну акырын  
єз боюна тарткысы, кєўїлїн тапкысы бар. Киши кумары ушу эме-
спи, Сїкєм Байрондон ашып тїшкєн женьтелмен сыяктуу.  Мына, 
мына, махабат карыбайт, кєўїл улгайбайт деп ушуну айтат эмеспи 
элде, «Жаш Лерма» дагы эле табында сыяктуу, бир туруп алтымыш 
асыйга кєз артса , дайыма дале кєўїлї «Сїйїшкєндєрдє», антпесе:

Айнектей тунук бетиўен,
Ак кебездей этиўен,
Арбалып сага кїн сайын,
Азайып барам четимен. 

Улгая баштаган куракта эми-эми  бир аз эсине алып, бирок ага 
да болбой:

Ушул жаздын жамалы
Эмики жазда калабы?
Эки кїндїк ємїрдї
эркелетип алалы» – 

деп «моментти» эч качан кетиргиси жок. Байкасак «Жаш Лер-
манын» мезгил, турмуш менен  ышкылуу оюну карыганча эмес, 
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єлгєнчє да калбачудай; ылайым адам жанынын сулуулугу эч качан 
жоюлбасын; дегинкиси, кууралы кєп жашоого туз татым сїйїї берип 
койгон Жаратканга кыясы махабатчыл Сїйєркул дайыма ыраазы. 

* * *

Сїйєркул акындын поэтикалык чабыты лирика жаатында гана 
болсо анда сєздї ушуну менен токтотсок болот эле, бирок сєз каяктан 
ушу менен токтосун, бул акындын азырынча бир гана сыры, анын 
таалыкпас талант чабыты кенен, тематикасы мол.                          
Ошентип, ошо кездеги Академиянын кыл мурут кызматкери, 

сїйїїнїн «Жаш Лерма» каарманы  убагында єтє сїрлїї эле. Ки-
йин бул жооштугу жоонойгон Сїйєркул менен бат эле шернебиз бир 
болуп, камыр-жумур болуп кеттик. Жолон акын єзї палоо баскан, 
Турар акын чалкалап жатып черин жазган, Орозбай чечен жер безеп 
сїйлєп жаткан, сыр алышып ыр окушкан, чыр башталып ой  талаш-
кан, арак ичип мас болгон, кыздарды жандап жаш болгон, кайран 
гана акындыктын жашыл тїз жаш курагы! 
Бул учурларда кєп ирет бирге болдук, їйїр топтой бирге жїрдїк, 

бирге ыйладык, бирге кїлдїк. Биздин катарыбыз аттиў эрте азайды, 
бирин сала бири – Манас, Жоробек, Аман, Турар, Жолон, Табылды, 
Тургунбай, Курбанаалы, Орозбай, Дайырбек, Беганас, Роза, Їмєт 
–баары жаш-жаш кете беришти... Акындардан Сїйєркул баштап 
негедир алардын керээзи, биздин таланттуу муундун салам каты 
сыяктуу тирїїчїлїктє дагы ыр жазып, сїйїїсї мол «Жаш Лерма» 
болуп азайсак да жашап жїрєбїз. 
Кыргызстаныбыз їчїн биз тээ жаш учурубуздан бери санаа тарта-

быз.  Т. Усубалиевдин доорунда эле Кыргыз ССРине анык эркиндик 
керек деп «Тєўкєрїш» жасагыбыз келчї. Аны биз їчїн Горбачев 
аткарып койду. Бирок таза ой-кыял менен Кыргызстан келечеги 
їчїн, момун улутубуз їчїн «Революция» жасайбыз деген,  не деген 
жаштык анархист учурлар єттї. Аныбызды билип, КГБда иштеп 
калган Аман (Токтогулов) калемдешибиз алдын-ала кыялбаш акын-
дарды ээликтирбей теске салып койчу. Ал кезде акча байлар эмес, 
кєўїлї байлар кєтєрїўкї максатты ак дилинен кєксєчї, кєздєчї. 
Ал учурдун «Кїн кєзї» ачык эле.
Учурунда кыялкеч жаш акындар цыгандардын кєчїндєй элек; 

єз ара чогулушуп, Фрунзедеги жогорку окуу жайларды кыдырып, 
алп Турар баш болуп ыр окуп, Омор баштап оолугуп, ыракатына 
«Кагор» ичип канды туйлатып; Аман, Жоробек, Рамис, Сїйєркул, 
Алым,Табылды, Тургунбай, Бергенаалы,Чоюн, Беганас, Манас ж.б. 
жоон топ жаштардын катары дегеле узарып, уланып шапар тээп 
Рамистин ырындай шатыра-шатман шаўдуу жїрєр элек. 
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Азыр андагыдай шайыр жїргєндєрдєн, шаасы кїч шайыр ырын 
уланткандардан Рамистин єзї эле калды, аны да кээде жинин кагып 
турганга Шайыр жеўеге (Рамистин аялы) тапшырып салганбыз. 
Сїйєркул баштап Сооронбай акындын салттуулугуна ооп, заман 

болсо базарлашып кетти. Кайран Гагарин кєкєлєгєн, ырдагы Рамис 
доору боёгу єчє єткєн мезгилге айланып бара жаткансыйт.  Анда 
Меўди, Сагын, Розалар, Шербет, Чынара, Арзыкан, Акыл, Калбїбї, 
Айгїл, Їриниса сыяктуу кыздардын да кылактап турган кымбат 
учурлары эле. 
Рыспай ырдап, Калыйбек Тагаевдин калыў чачы вальс термеген 

учур эле. Жолдубай Кайыповдун сулуу кєзї телевизордон жалжыл-
дап турчу.

                                             
* * *

Єзї жетим, мїнєзї єтє токтоо, салабаттуу Сїйєркул, ошо жыр-
галдуу совет заманы эмес, ушу азыркы  базар заманда тестиер болсо, 
єтїмдїї бир иш кылып, азыркыдай «єлсєў єл, тирилсеў тирил» деген 
учурда, турмуш жолун базардан баштап, озунуп, шымаланып бир 
нерсени алып-сатып оокатын кылып кете алар беле? Ай, ким билсин! 
Ал АКЫН бойдон эле калмак, «Жаш Лерманы» жазган адам кан-

тип башкага жїрєгїн берет эле?!
Балким балалыгы, соўунан жаштыгы азыркыдай мерес капита-

лизмге туш келгенде, кайсы бир базарда соксоктоп  тачка тїртїп, 
колунда жок бечара єспїрїм жармачтын кїнїн кєрїп, тыйын санап, 
жаштайынан їй-жай багып, Максим Горькийдей «Турмуштун тїбїн 
кєрїп», балким, жеткен «реалист»болмок. 
Балким, же заманы куруп турса, заманасы улуп турса жазбай да, 

ичи кїйїп ичимдик менен алаксыйт беле, ит билсин, базар тегерегин-
деги «чайбаласына» жолугат беле, єзї айткандай «тїлкї турмуштун» 
тїйшїгїн кыйла тартмак окшойт. 
Бул «кейишти» мен атактуу акын Сїйєркул эмес, азыркы жаш 

калемгерлердин ичиндеги таланттуу жаш сїйєркулдар мындан ары 
кайдигер заманда кандай кїн кєрїп, кантип бой жазып таланттуу 
чыгарма жаратар экен, анын їстїнє китеп окулбай, акыл токулбай 
баратса, арты жїрїп «Фаэтон» тагдыры болбосо экен... деп санаа-
ланам.
Урду-сокту болуп жїрїп, балким, кордукка бышып, дээринде бар 

неме бат эле байып, чын эле  ырдан оолактап биротоло бизнесмен 
болуп кетсе эмне болмок ушу, Сїйєркул?
Кээде кїпїлдєп, саясаттын жагын айрып сїйлєп калмайы бар, 

эгер депутат болуп саясатка оосо, бак карап, кыдыр даарып Спикер 
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болсо, азыр, тээ алтымышынчы жылдардагыдай: «Акындарга бер-
гиле парлементти!!» – деп жар сала айтар беле? 
Сїйєркул бийликке аралашса, сєзсїз, дагы бир «Революция» 

болмок, бийликти бир жакшы жагына оодарып тынмак. Акындан 
антип «айрылгыбыз» келбейт,бийлик кимди гана бузбаган, кокус 
бузулуп кетсе, жалпы акындыкка доо кетмек, анда Сїкєм єзї Го-
мерди, Шанкараны баш кылып тїбєлїктїї акындык абийирди уят 
кылып салмак, биз «Сїкє» деп сїйлєбєй да, сыйлабай калмакпыз. 
Акбар Рыскулов єўдїї элчи болуп кетсе анда сєз башка, Чили 

посолу Пабло Нерудадай, орус посолу Грибоедовдой, жок дегенде 
СССР посолу Чыўгыз Айтматовдой ушу Сїйєркул посол токтоолугу 
менен топуктуу эле иш кылмак. 
Бийлик азыр мансапкорлорго єткєнї сендейлерди ким эстеп жа-

тыптыр. Алар эстеш їчїн ак їй, кєк їйгє кєп жолу кирип-чыгып 
турушу їчїн ыргытса буту менен тїшкєн жер карама бийлик 
мышыгына айланышыў керек эле оболу, же «бульдозер» аталып 
кыйкырыктын башында жїрмєксїў, Сїкє анте албайт, оюндун та-
залыгына жетеленип оолугуп кетмейи бар, ою кир заманда ордого 
барып  ырасында не кылмак? 
Же Жакиев єўдїї башынан  опутуў болгондо, анда, удулун таап 

эпчил президент кеўешчилеринен болуп, Сашка лысыйдан (Салижан 
Жигитов) бетер мансап тепкичине кєтєрїлсєў болмок, бирок сен 
убагында «Кыргыз маданиятына» имерип сын жаздырып жїргєн, 
сынчылар кийин бийлик тепкичине кєтєрїлгєнї менен адабиятка, 
илимге, же маданиятка, кана, эмне жардам кылышты? Аны єзїў 
билесиў, ырыўды эле жаза бер, таптаттуу махабатыўды тата бер 
Сїкє!  «Лермаў» колдоп, тїз басып, тїз жатып жашап келесиў.
Антсе да, кыргыз їчїн сен небак эле казак мамлекети элчи кылган 

эрке акын Муктар Шахановдон деги эмнеў кем эле, аныў жулунган 
неме экен сенден канча жыл мурун «Кыргыз эл акыны» болуп кете 
бербедиби, ал досуў, же Сїйєркул сен мурун: «Эл акыны болушуў 
керек эле» – деп Аскар Ака-ич-ке бир ооз сєз айттыбы, жок дегенде 
Госсекретарь Осмонакун Ибраимов-ич-ке жаўсадыбы? 
Жок, неси болсо да кыргыз эли їчїн, калкыбыз руханий жактан 

жетилиши їчїн Сїйєркул досум, сен акын бойдон калганыў эле чоў 
олжо да! «Жагалмай канат жапан ырларыўды» чыгара бер, Сїкє! 
Сенин ийгилигиў келечекте жатат. Биз сїйїнїп, улам жазганыўды 

окуй берели.Чиновниктерге китептин кереги жок болсо да, эл бар 
эмеспи, эл окуйт; жаштар жармач болбой эртерээк эсин жыйса, 
алар окуйт! Кантип эле келечек башын таштап коюп башка жакка 
биротоло кетип калсын?
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* * *
 
Жаштардын арасынан башкача чиновниктер жетилер. Элдїї 

тїлкї ачка єлбєйт экен, кошомат кылбай, тїлкїлєнбєй эле экєєбїз 
деле эл арасында оокат кылып келатабыз, єкїнїчтїїсї жазгандары-
быз єз убагында чыкпай калып жатат, экєєбїздє кайдагы каражат, 
мен беш томдугумду чыгарам деп кїїлєнїп, кїрєєгє їйїмдї салып 
дымактанып, їй-жайдан биротоло айрылып кала жаздаганымды 
єзїў єтє жакшы билесиў, «искусство требует жертв» бул заманга 
таптакыр жарашпайт экен. 
Єзїў да жыргаганыўан Токмокко барып-келип  жашап жаткан 

жоксуў да, Бешкектеги їйїндєн айрылып, эгер жаш болсоў: «Спорт-
смен бол, Сїйєркул демекмин; эгер жуда машыгып, дїйнє чемпиону 
болуп калсаў, ошондо барып кайып-каскагынан їй алып калмаксыў 
кайра Борбордон, эми француз классиги Марсель Пруст айтмакчы, 
«чыда, жаным» демекчи, чыда Сїйєркул!» Баласагын шаарынын 
калдыгына жакын барып жашап жаткан турбайсыўбы, сабырдуу 
жан эмесмиўби, сабыр кыл! Бир четинен «торгойлуу талаага» жакын 
барганыў да жакшы болуптур. Асман-жер- акын – булар башынан 
жакын эмеспи.
Маданият минстрлигине їй сурап кириптир деп уктум, ушуну, 

кадырыўды сындырып бекер кылыптырсыў. Чиновник чєйрєсї 
бейиште жашап жатса, кейиште турган таланттарга алар тїшїнмєк 
беле, аларды деле, кадырыў жан болсун, эми єз жайына тыштап кой, 
пайдакєздїгїн ичине каткан жекечил жер карама немелерден кєп 
деле їмїтєтє бербе, алар сага каяктан Жолон болсун! 
Экєєбїздїн Жолон жок азыр, ага зарлап мен да ыр жаздым, сен 

да боздоп ыр жазып келесиў, биздин эл – ары кетсек да, бери кетсек 
да єзїбїздїн эле жылаўач баатыр – жазуучулар, таланттуулар; аркы 
жана берки дїйнєдєгї жолондор, ошолордун кубаты жанбасын, 
ошолор жїрє Манас рухуна таянып, элди жолго салаар, ошолорго 
баш-кєз болуп туралы, Сїкє!

* * *

Ичтеги бук бир аз козголуп кетти, эми кайрадан адабий сєзгє 
єтєлї, сен жєнїндє Токтосун айтпаса, Анатай айтпаса, мен айтпа-
сам ким айтат? «Анатай, Асан, Акбар,/ Эрматов, Дїйшеев бар, / 
Ємїрбек, Кыялбек бар, /бар дагы мєрт акындар» – деп ырыўда биз-
ге їмїт артып жатпайсыўбы! Анда анык сєздї, єлбєс сєздї уласак, 
Сїйєркулдун улуу акындыгы асман-жерди чапчыган «жайдаўдаган 
жакшы аттай» («Эки аска», «Планеттер арасында», «Эйдос дїйнє», 
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«Фаэтон») сыяктуу дїйнєнї аўтар-теўтер кылган ойлорго бай, Гам-
леттин Ааламдык суроосун тике  койгон єтє олуттуу поэмаларында-
гы «жашоонун акыры эмне болот демекчи» – деп кайсы Акын даап 
сурамак жана ал суроого «ЖАН» байкуш жообун таба албай:

Мен дале тїк эчтеме тїшїнє албайм..,
Деги кантип тїшїнїлєт шул ырлар?
Деги кантип тїшїнїлєт   шу кїндєр?
Деги кайда жоголушат ємїрлєр ?
Деги кантип тїгєнїшєт,
кантип бїтєт дїйнєлєр» – 

деп жолунан, тарыхынан, ыйманынан, адамкерчилигинен адашкан 
дїйнє, жашоонун асылдыгын жалгыз єз кызыкчылыгына тебелеткен 
дїйнєкор дїйнє акыры  єчкєн планета Фаэтондун кейпин кийип, 
Сїйєркул Тургунбаевдин поэмасындагы Фаэтон єзї айткандай: 

Дїйнєлєр кантип бїтмєк эле,
Дїйнєлєр мына мага окшоп бїтїшєт.
Мына мен окшоп єчїшєт дїйнєлєр» – 

деп каўырыгы тїтєп, Сїйєркулдай акындын атактуу «Кїндїн кєзї» 
деген китеби ушунчалык коогалуу аяктайт беле? Жїрєгїў катуу 
сыздаптыр, жолуў болгур!

* * *

Кантсе да, Сїйєкєм, совет заманында эрте тєрєлїп калып, мезгил, 
убакыт деген табышмактуу феноменди кайра-кайра таўгала ырдап, 
акыры єз совет заманынын кантип аякташын да кєрїп, тигинтип 
каўырыгы тїтєгєн ойлорго бекер камалбаса керек! 
Акын жїрєгї дїйнєнїн бїткєн жерин кандайча кыйналып ырга 

айлантты экен?
«Кїндїн кєзї» мына ушинтип ызалуу аяктап жатса, анда эмне 

М.Горькийди дїйнєлїк атакка жеткирген «Турмуштун тїбї» дал 
ушу Сїйєркул жеткен кєз караш чегиби? (Сєз М. Горькийдин 
«Тїпкїрдє» (1902) пьесасы жєнїндє айтылып жатат.) 

Аўгыча жин ургандай,
убакыт закым болуп арабызда,
бир куюн чаў ызгытып єткєнсїдї,
жейрен духтай жел учурган
бир заман бизди каптап кеткенсиди.

Чын эле ошондой болду. Каптаган кара мезгил совет єлкєсїн 
жалмап тынды.Їрєй учту, їмїт талкаланды, кїйїт кїчєдї, чачыл-
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ды, тєгїлдї, таланды, ташы талкан болду. Олигарх деген немелер 
чыгышты. Ары жагын єзїў деле билесиў, азыркы ал-абалды ырыўда 
жазып жатпайсыўбы! 
Оболу мезгилдин кїн кєзї тунарса да, ар кандай жышаанын алгач 

сезген-туйган кадимки пайгамбар кєздїї пенде  дал акындын єзї 
окшойт го – менин кєз алдыма сен жакшы билген Александр Блок 
келди! Єзгєрїштєн їмїтєтїп жїрїп, социалдык революцияны, 
духовный революция деп кыялдана кеткен Александр Блоктун єзї 
алданбады беле. Демек, сенин кайгыў «мыйзамченемдїї».
Андай мезгил жараўкасында калган Сїйєркул  турмушту дагы 

теше тиктейт, дагы эле жер турмушуна баам салгысы келет, асман 
эмес, дале жерге боор толгоп турат бечара акын:

Жер їстїндє тїлкї турмуш
чолок тїлкї – куусаў дагы жеткирбес,
чаўы чыгып турса керек эскирбес,
же тургандыр куну учуп мустайып,
же тирлик толкуп, дуулап жаткандыр,
же кыбырап жетишпеген кєр турмуш, 
арабасын кылдыратып эптеп єтїп жаткандыр –
башка эмне болмок эле
алмустактан келаткан жер деген бул чєлкємдє.

Жер чоў галактика мейкиндигинде чын эле кичинекей «чєлкєм», 
анын тагдыры тээ аалам жолдо оболу эле чийилген, анткени:

«Жок, Жер їстїндє ажал деген тажаал бар,
капысынан так алдыўан  пайда боло калат ал» – 

деп чындыкка тике карап, акын ой-санаасы ого бетер їшїўдї алып, 
жеткен катаал реалист болуп чыга келет. Ажалды мындай коё кал, 
бул акын азабы, тагыраак айтсак, акыл азабы сазайыўды биротоло 
берчїдєй, турмуштун жакшы жагы жоюлуп баратса,  ал ачуу чын-
дыкты биротоло жыўалачтап салгандай:

«Сасык меш
дале ушинтип тїтєй берет,
короодо улуй берет картаў дєбєт.
Эркиндик аттуу бир кыз ыйлай берет,
саргайып,
Таўдан кечке кїндї кєрбєй» –

деп бу акын сїрєттєгєн жашоо аргаўды алты кетирип, биротоло 
демиўди тїгєтєт белем, ой, тїгєт Сїйєркул! Бирок Чындык да, Чын-
дыкты унчукпай, дымып, бирок акыры Кудай Чындыгын моюн га 
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аласыў! Албасаў кой, баары бир сокур кєздєн жаш агызып алды-
рат. Акындын милдети ушу – алдын-ала эскертїї, туюу, алдын-ала 
жапакечтенїї. Акын сезимдин пайгамбары, сезген нерсесин коомчу-
лук кенебей койсо, кєпчїлїк кырсыктайт, аны билген «чоў» кайда! 
Алар дїйнєталаш, дагы бир кызуу кан талант досуў Мелис Абакиров 
айткандай алар «Канталамай» менен алек. Бул канталамай элдин 
эле шору болду го!

                                                      
* * *

Бул катаалдыктан, чын эле, Фаэтон планетасындай акыры жок 
болуп кетип жаныбыз тынабы? Бул эмне деген абсурд! Сїйєркул бул 
планетарлык кыйраган кыйынчылыкты кантип унчукпай кєтєрїп 
жїрдї экен? Мындай оор салмакты кєтєргєн спортсмен небак эле 
сыйдын атасын кєрмєк. Ал эми Сїйєркул болсо баягыдай эле, 
жазчусун жазып салып, унчукпай эле катарыбызда жїрєт. Мына, 
Сїйєркул мїнєз деген ушу.
Анын акындык миссиясы, тїбї келип дїйнєнїн аягы трагедия 

экендигин эскертїїбї? 
Минтип жыйынтык чыгарып койсок, балким, акындын поэти-

калык палитрасын толук тїшїнбєй калбайлы? Анын жаны эзилип, 
«Чайбала» сыяктуу шедевр ырды жараткан сїйїї лирикасы, табият 
жандуулугу, мезгил менен сырдаштыгы, кыргыздын тунук сезимде-
ри, «ак калпакчан» мекенчилдиги – бардыгы ырында турбайбы, аны 
окуш гана, бойго сиўириш гана керек. Азыр акын бар, бирок окур-
ман «жок» кезде кимди кїнєєлєйбїз, кимге таарынабыз?  Сїйєркул  
акын деги акындык миссияны кандайча кєрєт:

Акындар жер жїгїндєй жїк кєтєрєт
кайкалап оордугунан бели ийилет,
шонтсе да жашым дебей алга барат
дїкїлдєп кєєдєнїндє асыл жїрєк.

Мунусу да чын. Бир кездеги жаш акын Сїйєркул азыр жетимиш 
ашты, нечен белди басты. Єзї айтмакчы «Ал дыйкан – сезимдерге 
їрєн себет, / ал багбан – тигип жїргєн жаўы кєчєт,/ сєз менен улуу 
турмуш отун їйлєп, / жан жолдош жанда турган кїлїмсїрєп».  
Бул жогорудагы турмуштун катаалдыгын кан какшата ырдаган 
Сїйєркул эмес, кадим Рамис досу тїспєл кайра «жайдаўдайт». 
Ал дагы бир ырында: Акын деген от болуу,/ актык менен каранын/ 

арасында сот болуу». Даанышмандар элге адилет сот болгон илгерки 
акыл-эс калыстыктыгын эске салат. 
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Бекмамат Осмоновго арнаган ырында: «Бул элиў, айтчы тууган/ 
не жїдєп, неден азган? – Бийликте бир талант жок,/ бар балээ мына 
ушундан»... – деп турмушту оў жакка жетелегиси келет да: «Талант 
– бул Теўир берген/ ак албарс, ак берметтей/атасы ат бербестен/ 
мертинткен Курманбектей» – деп єкїнє тїшїп эл эрди жаратарын, 
Эрди колдой албаган Эл кор болуп каларын дааналайт. 
Сїйєркул Тургунбаев «Кыргыз Республикасынын Эл акыны» 

деген сыймык наамга жеўил жерден жеткен жок. Анын «Кечки трол-
лейбус» деген єтє жаўычыл, эч кимге окшобогон китеби (дегинкиси 
ар бир акын башкага окшобошу керек, ошол їчїн чыгармачылык, 
ошол їчїн поэтикалык эркиндик дайыма єзгєчє мааниге ээ). 
Ал турсун чеберлиги ашынган акын да, єзїнїн дайымкы жазма 

ыкмасы єнєкєттїї кєнїмїш «тєрт кыр кирпич сап уйкаштык» 
экендигин ар качан сактана эске  алуусу зарылдыр, ашкере чебер-
чиликтен арылуу да кай учурда маанилїї. 
Ал эми Сїйєркулдай ар бир жаўы ырында ошол поэтикалык ойго 

мїнєздїї єз ритм, рифмасын издегендик , ассонанс, аллитерацияны 
кылдат пайдалангандык, жетик поэтикалык мектеп, кєркємдїк ка-
ражаттар мїнєздєгєндєй  форма жагынан да талыбай изденгичтик, 
ал аракети азаптуу жана ардактуу тїйшїк экендигин, акындын 
бул артыкчылыгын жалпы кыргыз поэзиясына салыштыра калыс 
баалай карасак. Ал турсун Сїйєркулга мїнєздїї кемчиликтери да 
анын башкача акын экендигин далилдеп турат. «Манас» айтып жат-
кандай айрым ырында узара токтоно албай кеткен чабыттуу эмоция 
чеберчилигине али кїнгє жеўилбей келатканы, насаатчыл жорго 
тили да анын кайратмандык жигерин сездирет. 
Сїйєркул акындын мисалында кыргыз поэзиясына мазмундук-

формалык тєп келиши жагынан, поэзияны канчалык жаўылоо, 
тїрлєнтїї жагынан олчойгон салым кошкондугун эў жок дегенде 
али бала туруп, кадим чалдай кадик чеберге їйрєтє текебер сїйлєгєн 
жаш акындар эмитеден маани бере жїрїшї – єздєрї їчїн зарыл-
чылык экендигин кулак какты кылмакпыз, мунун устаттык жана 
тарбиялык да мааниси бар. Єткєн чак учур-келечек бирге экенин 
дайыма баамдайлы.
Дал ушул китебине, Камбаралы Бобулов айтмакчы, халтуранын 

чеберлери, дал китеп жарык кєрєрї менен акынды «тулпарын суут-
турбай туруп» тепкиге алышкандары али кара тактай эсимде жїрєт, 
бул китепти ошо кезде бир аз таанылып калган Аман Токтогулов 
баштаган жаш акындар чырылдап коргой албай, далилдей албай 
турганыбыз, ал ыза азыр дагы эсимди мокотот.  

Акындарга бергиле жайлоолорду,
акындарга бергиле тїрмєлєрдї.
....................................................................
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Бїт ааламды бергиле акындарга!
Бир орунда бук кылып койбогула.
Їп кїндєргє кысылып, єўї азып,
Митаам аял койнундай тар чєйрєдєн
деми сууп, тїбєлїк кєўїлї калып,
аша кечип кетпесин ємїрїнєн...

Бирок ошол кездеги Сїйєркул жаш акынга урулган сокку жалпы 
изденїїчїлїккє, жаўычылдыкка урулган эле. Биротоло жети жыл 
катары китебин чыгартпай «сїйлєбєс», далайга унчукпас кылыш-
ты; єтє заар катуу талкалашты, «акындарга бергиле тїрмєлєрдї» 
дегени не деген жорук деп, советтик идеологияны домокл кылыч 
кылып «Кечки троллейбусту» биротоло жїргїзбєй салууга умтул-
ган єкїм угузулду. Сабырдуу, салмактуу автор,чыдамкай байкуш, 
мындайга небак бышкан жеўиштин жетими Сїйєркул эмес, башка 
бирєє болгондо ырда айтылгандай«ємїрїнєн аша кечип кетмек».  
Ал учурда сєз кадыры бийик, намыс оту курч эле.
Бул бир гана кєрїнїш. Адабиятта кєрїнбєгєн жана ачык да 

кїрєштєр, жамандоолор, ич кїйдїлїк, топтук кызыкчылык, айы-
гышуу  кез-кези менен Балыкчынын шамалындай бургуйлап жїрїп 
турат. Сїйєркул ошолордун баарынан калбааттуу чыгып келди, та-
мыры жулунган жок, бирок аны турмуш, ажал да катуу муўайтты, 
ойноок одуракай баласы Жангарач сууга чєгїп эрте каза тапты, єзї 
картайганда байбичесинен айрылып азыр жалгызчылыкты сыздап 
кєтєрїп жїргєн кези, кайран акын! 
Кантсе да, азырынча, жергебиздеги жаўы капиталисттер єлкє 

тонолгон бїт байлыкка оронуп туруп «їшїп» жаткан кезде, биз акын-
дар, ичтен демденип, отубузду жоготпой,  барбаўдап байпагыбызды 
«майлап» тирїїлїктїн тегирменине дан салып, даў салып туралы. 
Мен жогоруда поэзиясын гана азыноолак сєз кылдым, котормо-

лору, сыны, журналистикада, кулк-мїнєзїндє агып чыккан окуя-
лар, биздин достор, ыр майрамдар, оргуган ойталаштар, Орозбай 
жоруктар, куш уйкулар, анан калса арак дос жєнїндє ж.б. кєп 
сїйєркулчулуктарды тез арада їлгїрїп жаза алган жокмун.
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КЕЛЕЧЕКТИ ОЙЛОГОН 
КЕМЕНГЕР ЭЛЕ...

Шум ажал сентябрдын бешинде журналыбыздын ардагер-
калемгери, жандїйнєсї жалбырактай сезимтал, чымынга да 
жамандык каалабаган айкєл Бозум Алышбаевди алып кете бе-
риптир...

82 жашка келген экен...
Бозум аксакал кесиби географ болуп, эли їчїн нечен жыл иште-

се да бекер жатпай колуна калем кармап, келечегибиздин ээлери 
деп балдарды бооруна тартып, аларга улуттук нарк-насилдїї 
уламыштарды, жаўылмачтарды, табышмактуу окуяларды 
жазып, акыл дїйнєсїнє чакырган калемгер эле. «Элдик уламыш-
тардан эскерме», «Эрмегим», «Биле жїр» сыяктуу бир канча 
китептерин чыгарып эле тим болбой, кыргыз элинин келечегине 
бушайман тартып, журналыбызга «Ата мурастарын ардак-
тайлы», «Тїпкї тегиў тереўден», «Эл тагдыры тїйшєлтєт» 
сыяктуу аксакалдык кеп-накылдарын байма-бай жарыялап,  
жаш муундарга ата-салтын, элдик нарктарын сактоого чакы-
рып, алардан алыстап бараткандарга кабатыр тарткан элдик 
кеменгер адам эле.
Журналыбызга айына байма-бай каттап, сыйда гана улам 

бир жаўы чыгармасын берип кетчї. Єзгє авторлордой жазган-
дарын таўуулап, же неге чыкпады деп таарынып, доолачу да 
эмес. Мїнєзї єтє сылык-сыпаа, канынан мырза, интеллигент 
адам болчу. Биз да ыўгайына жараша аларды жарыялап, окур-
мандарыбызга жеткирип келдик. Эми ал акылгєй аксакалыбыз 
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жок кабыргабыз кайышып, кєўїлїбїз бєксєрїп турат. Журна-
лыбыздын да бир єўїрї кемип калгандай...
Бозум аксакалыбыздын єзї сыркоолоп жїрсє дагы кыргыз 

балдарын ойлонтууну ойлоп, бизге тапшырып кеткен акыркы 
аманатын жаш окурмандарыбызга сунуштайбыз.  

Òàáûøìàêòàð

1. Топ чымчык топ чырпыкка конду. Экиден консо бир чырпык 
бош калат, бирден консо бир чымчык батпай калат. Чырпык канча 
да, чымчык канча?

2. Топ чымчык топ чырпыкка конду. Экиден консо бир чымчык 
жалгыз калат, бирден консо бир чымчык батпай калат. 

3. Саздагы жалгыз каздын жанына топ каз келип конуп, алардын 
бири «Ассалоому алейкум, жалгыз каз» – десе жалгыз каз топ казга: 
«Алейкум ассалам, жїз каз» – дептир. Анда топ каздын бири жал-
гыз казга: «Биз жїз эмеспиз, бизде дагы ушунча, анын жарымынча, 
жарымдын жарымынча, анан сен кошулсаў гана ошондо толук жїз 
болобуз» деген экен. Топ каздын саны канча?

4. Аскердик милдетин бїтїрїп айылына келаткан эки жигит 
ортодогу дайрадан єтє албай турушса наркы жээктен кичинекей 
кайык айдап эки єспїрїм бала келип калат. Аскерлер алардан дайра-
нын наркы жээгине єткєрїп коюуларын єтїнсє балдар: «Кайыгыбыз 
кичине, экєєбїз араў батышып жатабыз. Чоў киши болсо бирєє эле 
араў батат» – дешет. 
Анда жоокердин бири: «Мейли, мындай... кылсак силер айтканды 

бузбай эле баарыбыз дайрадан єтїп кетсек болот» – дейт. 
Жоокердин ошол сунушун колдонуп жоокерлер суудан єтїп, бал-

дар да жолун улантып кете беришиптир. Алар кантип дайрадан 
єтїп кетишти?

5. Жайлоодо мал багып жїргєн карыя бир кїнї єздєрїнчє їй-
жайлуу, жакадагы эки уулуна: «Бир чанач кымызды теў бєлїп 
алгыла» – деп берип жиберет. Келиндер кымызды єлчємєккє он 
литрлик идишке куюшса туура он литр экен. Бирок їйдє жети 
литрлик жана їч литрлик гана эки идиш бар экен. Алар кымызды 
атасы айткандай беш-беш литрден бєлїп алабыз деп айласын тап-
пай турушса бир уулу келип калып, мындай... кылсаўар эле туура 
беш литрден бєлїп алса болот деген кеўеш берет. Кымызды кантип 
теў бєлїшїїгє болот?

6. Тоодо мал багып жїргєн жигит жакадагы короо-жайды карап 
калган абышка-кемпирге бир чоў чанач кымыз алып келип, аны 
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абышка-кемпир тогуз кїн ичишкен экен. Экинчи жолу ошол эле 
чаначка ошончо кымыз алып келсе кемпири жайлоого кетип кал-
гандыктан жалгыз абышка кымызды он эки кїндє тїгєтїптїр. 
Жигит їчїнчї жолу ошондой эле кымыз алып келсе абышка їйїндє 
жок болуп, жалгыз кемпир кымызды иче баштайт. Ал кымызды 
канча кїндє тїгєтєт?

Òàáûøìàêòàðäûí æàíäûðìàêòàðû:

1. 3 чырпык, 4 чымчык.
2. 2 чырпык, 3 чымчык.
3. 36 каз болгон.
4. Жагдай 4 ирет каттоо менен чечилет: 1. Эки бала кайык менен 

наркы єйїзгє чыгып, бирєє анда калып, бири кайра келат. 2. Жо-
окердин бири кайыкка олтуруп, бир бала менен наркы єйїзгє чы-
гып, анда калган баланы салып, эки єспїрїмдї олтургузуп ка йыкты 
кайра жиберет. 3. Эки бала жээкке келип, бири калып, экинчи жоо-
керди наркы жээкке жеткирет. 4. Жалгыз бала кайыкты айдап ке-
лип шеригин салып, жоокерлерге кошулушат да баары биригип жол 
улантышат.

5. Кымыздан 3 литрлик идишке толтура куюп, эки мертебе 7 
литрлик идишке куят. Їчїнчї жолу кайталаганда 7 литрлик идиш 
толуп, 3 литрлик идиште 2 литр кымыз калып калат, аны чаначка 
кайра куюп туруп, їстїнє 3 литрлик идиш менен толтура куйса 
кымыз теў экиге бєлїнєт.

6. 36 кїн ичет.    
 

Бозум  АЛЫШБАЕВ

www.bizdin.kg



217

АТТИЛА ТУУРАЛУУ АЎЫЗ

(Ñàíäàí ñàíãà)

Єткєндє эмнеге токтодук эле? Ооба, батыш готторунун, а готтор 
деген герман уруулары экенин билесиўер, ошол готтордун колбаш-
чы, жолбашчысы – биздин Манас сыяктуу баатыры Аларих Римдин 
єзїн єзєртє талкалап, тїштїк Италияга бет алды, Сицилияны тебе-
леп єтїп, Африканы каратмак болду дегенбиз. Анткени ал аймак бїт 
Рим империясынын карамагында  эле. Тилекке каршы, Аларихтин 
деўиз єтмєгїнє даярдаган аскер кемелерин кепер бороон алып, до-
бул согуп кетти, алар менен кошо миўдеген жоокери сууга агып жо-
голду. Ал ортодо Аларих єзї табышмактуу ажал тапты, анын сєєгї 
кенч байлыгы, каруу-жарагы менен Бузент дайрасынын тїбїнє ко-
юлду дегенбиз. Кантип? Кайрадан эстеп кєргїлє: Рим туткундарына 
агыны катуу дайрага тосмо курдуруп, дайраны башка жакка бурду-
рушту. Анын аўгырап ээн калган сайынын  бир таманын тереў каз-
дырып, Аларихтин табытын бїт байлыгы менен кємдїрдї да, тос-
мону жардырып, дайраны єз нугуна агытып жиберишти. Ушунун 
баары эл уктаган маалда, бир тїндїн ичинде болду. Эми элестетип 
кєргїлє: ал азабынан тозогу арбын ишти бир тїндїн ичинде аткаруу 
їчїн канча миўдеген туткундун кїчї керек? Кємїлгєн жайдын жаг-
дайы эртедир-кечтир билинип калбасын деп анда иштеген туткун-
дардын башы таўга жетпей алынды. Бирин да аман калтырган жок.
Ал аў учурган кандуу окуянын канчасы жалган, канчасы чын 

экендиги аныктала элек. Аларихтин алтын табытынын изи али та-
была элек дегеним. Табуу, албетте, єтє татаал. Андан бери канча тоо 
бузулуп сай болду, канча сай бузулуп тоо болду. Тек, кылымдардан 
кылымдарды карытып, аўыз болуп айтылып, уламыш болуп угулуп, 
жазылып келет. Аны силер да изилдейсиўер, силер да жазасыўар. 
Дегинкиси кашкєй баатырлар менен эл эгелеринин єлїктєрїн ти-

Балдарга базарлык
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риктерден жашырып кємїї байыртадан башталып, кечээ жакынкы 
кылымдарда эле жоюла баштаган салт болсо керек. Мына, биздин 
Манас бабабыздын кїмбєзї деле єзїнїкї эмес, чагатай эмири Абу-
канын кызы Кянизяк хатундун урматына тургузулган эстелик деп 
жїрїшпєйбї. Кийин орноктуу окуу-илим ошентип далилдесе да 
элдин даргєйїнє Манастыкы болуп сиўип калган да. Ал укумдан 
тукумга уланып келатыр. Болбосо манасчылар деле ар кандай ай-
тат: Сагымбай атаўар Манастын кїмбєзї Баяндынын талаасындагы 
Кум-Арык деген жерде десе, Саякбай атаўар Таласта дейт. Дагы 
башкалары башка жердин, тоонун, асканын атын атайт.
Аларихке окшоп айланасын алты айлантып чапкан баатырларды, 

кезегинде дїйнєнїн тїркїгї сыяктанган дєєлєт ээлерин эмне їчїн 
жат кєздєрдєн жашырып, элдин эсин адаштырып кємгєн? Анткени 
ал канчалык баатыр болсо, душмандары ошончолук кєп болгон. Ошол 
кара тїнєк кїчтєр кєрїн казып, сєєгїн кордоп кетпесин, кєк жалдын 
арбагы тїбєлїк тынч уктасын дешкен. Анын їстїнє алар аябагандай 
зор байлык, алтын, кїмїшї менен кошо кємїлгєн. Адам баласынын 
айыкпас жаман адаты бар: алтын десе тоону томкоруп, ойду омкоруп 
издейт. Єлїк, тиригине карабайт. Ошолор казып кетпесин деп атат да. 
Канчалык жаап-жашырылганы менен казылып, таланып, тонолуп 
кеткендери канча? Эсиўердеби, Египетти кеп кылганда айтканбыз: 
бийиктиги бери дегенде жїз, нары дегенде жїз элїї метр, туурасы-
нын айдєштїгї эки жїз-эки жїз элїї метр, ар бир ташы эки жарым 
тоннадан кем эмес пирамидаларды – фараондордун – байыркы еги-
пет падышаларынын сєєгї жаткан жайды бузуп, алтын, кїмїш ж.б. 
асыл заттарын алда качан ташып кетишиптир канча кылым мурда 
эле. Сєєктєрї акыл жетпес, ой чендебес дегидей эбегейсиз адаштыры-
лып кємїлсє да. Андай мїрзєлєр азыр да дїйнєдє канча? Кєргєндєн 
кєрє элегибиз, билгенден биле элегибиз кєп деп, кєпчїлїктїн бир 
калпымы ошол кєєнє мезгилдерде кємїлгєн кєрїнбєс кенчтерди из-
деп, азыр да тоону сай, сайды тоо кылып атыр.
Тарых аўызына караганда, Аттиланын сєєгї да Аларих сыяктуу 

дайра таманына кємїлгєн имиш. Баса, Аттиланы билесиўер да. 
Билбесеўер, окугула: ал тууралуу адабияттар аябай кєп. Кєргїлє: анын 
аў учурган эрендигин, берендигин сїрєттєгєн кызыктуу кинофильм-
дер арбын, драматургия чыгармалары, опералар бар. Ал тууралуу 
ар тїркїн аўыздар айтылып, уламыштар уланат, «атчан», жєє жо-
моктор кадам сайын жолугат. Бекеринен аны адамзат тарыхынын эў 
табышмактуу инсандарынын ириси дешпейт. Ага жараша Аттиланы 
тїпкї ата-бабабыз деген калктар арбын эле, акыркы жылдары андан 
да кєбєйдї. Эсеби маселен, эгемендикке ээ болгону боордош казак 
окумуштуулары «Аттила биздин ата-бабабыз» дегенди мындай кой, 
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«ал Алматынын баланчанчы мектебинен окуган» деп далилдєєгє даяр-
данып алышты. «Казак кечээки эл болсо, кыргыз байыркы эл, демек, 
Аттила аларга эмес, бизге кєбїрєєк тиешелїї» маанисинде кыргыз 
окумуштуулары кїўк-мыўк этип келди эле, кечээ жакындан бери 
эки элге теў орток эрен дегенге єттї сыяктанат. Андан башка тїрктєр, 
татарлар, балкарлар, чуваштар ж.б. тїрк тилдїї элдердин санжыра, 
жомокторунда Аттила алардын ата-бабасы катары аталат экен.
Аларда, албетте, акыйкат їлїшї арбын. Анткени Аттила 434– 

453-жылдардагы уруулардын гунн биримдигинин жолбашчысы 
болгону тарыхта такталган. Ал эми гунндар, хунндар деп да айты-
лат, тїрк тилдїї кєчмєн уруулардын тїпкї теги делинет. Гунндар-
дын кїчкє толуп, кїр болуп турган мезгили алмустактын 3-кылы-
мы экен. Ошондо алар Байкалдан Тибетке, Чыгыш Тїркстандан 
(азыркы Синьцян) Кытайдын Хуанхэ дарыясынын ортосуна чейин-
ки жерлерди ээлеп турушуптур. Байыркы монголдордун ата-теги 
– южечилерди талкалап, кыргыздар менен усундарды багынтып-
тыр. Айрыкча Кытайга кїн кєрсєтпєптїр. Эки кїндїн биринде кол 
сала берип, Кытай бийлигин узак жылдар бою салык тєлєєгє арга-
сыз кылыптыр. Дїйнєдєгї жети кереметтин бири делген Улуу Кы-
тай сепили ошол гунндардан коргонуу максатында курула баштаган 
экен. Айтору, гунндар тууралуу айта берсе сєз тїгєнбєйт. Том-том 
илимий эмгектер жазылган, кабат-кабат жерлер казылып изилден-
ген. Аны окуп атсаўар керек, дагы окуйсуўар. Акыры калыў кытай 
кєптєп кирип, кара кїчкє салып, ичинен иритип, ичинен иритке-
ни – аларга бириккен усундар, каўлылар єўдїї урууларды, гунн-
дардын єздєрїнїн бири-бирине чагым салып, бєлїп-жарып жеўген 
дешет. Ошентип гунндар абалы чыгыш, батыш болуп бєлїнєт. Чы-
гышы кытайларга багынып, батышы єз алдынча баш кєтєргєн мам-
лекет катары кытайларга кыйла мезгил кыр кєрсєтїп турган экен, 
биздин энциклопедия кытай аларды болжол менен алмустактын 
47-жылында Талас єрєєнїндє талкалаган дейт.
Ошентип гунндардын бир даары Кытай, Борбор Азия элдерине 

сиўип жок болсо, бир даары Чыгыш Европа тарапка ооп, Кара деўиз 
жээктеринде, Кавказ тоолорунун тїндїгїндє, Днепр дарыясынын 
боюнда жашап, кїчтїї мамлекет курат. Айланасындагы калктарга 
калайман салып, тарыхта «Элдердин улуу кєчї» деп аталып калган 
кандуу кагылыштардын башталышына бааршарт тїзєт. Батыш 
гунндарынын алибети ашып-ташыган мезгил – биздин замандын 
5-кылымы, Аттила башкарган 434–453-жылдар экендигин ошол 
доордун тарыхчылары тастыктайт. 
Аттиланын шамалдай согуп, куюндай жок болгон атчан аскерлери 

Европанын чыгыш, батыш империяларынын башына кылыч ойно-

Аттила тууралуу аўыз
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туп, кызыл кыргын, кара сїргїнгє салат. Ошон їчїн Аттила Европа 
элдеринде «Кудайдын каары» деген ылакап атка конот. Аттиланын 
ар бир чабуулун карапайым калк: «Биздин кїнєєлєрїбїзгє Кудайдын 
каары келип атат» – деп жорушчу экен. Анын атын укканда ыйлаган 
бала соорончу дешет. Европанын кєкєйїнє кєк таштай тийгенин 
ушундан билиўер: алардын адабиятында, аўгеме, жомокторунда 
Аттила жер астынан чыккан желмогуздай сїрєттєлєт. Буту кыска, 
бука баш, кєзїнєн кан таамп турчу делинет. Ал эми тарыхчылар ал 
орто бойлуу, сейрек сакалдуу азия кєз, ажары ачык адам эле дейт. 
Падышалардай болбой, жєнєкєй жашап, жєнєкєй кийинчї экен.
Эмнеси болсо да Аттила Европанын эсин эки кылганы анык. 

Дїйнєнїн жарымын ээлеген Рим империясын саан уйдай саап, салык 
алып турганы эле эмнеге татыйт. Рим Аларихтен арылганы менен 
Аттиланын колуна тїшєт. Аттила 435-жылы бир тууганы менен 
Чыгыш Римге алгач кол салат. Андан рим бийлиги 300 килограмм 
алтын берип араў кутулат. 441-жылы Дунай дарыясынан єтїп 
жана бир чабуул жасайт. Рим Батыштан жардам сурайт, жардам 
келбегендиктен жана бир чоў кун тєлєп, гунндардын жаалын басат. 
443-жылы гунндар кайрадан согуш ачып, Чыгыш Римдин борбору 
Константинополду курчоого алат. Галлиполий жарым аралында 
кан суудай агып, Рим жана бир жеўилет. Гунндар 2600 килограмм 
алтынды ошол замат берип, жылына 900 килограмм алтын тєлєп 
турасыўар деген шарт менен кайра артка кайтат.
Аттила 445-жылы бир тууганын єлтїрїп, єлкєнї жалгыз єзї бий-

легенге єтєт. Мамлекеттин аймагын кеўитїї максатында 447-жылы 
Римге кайрадан кол салып, Утус дарыясынын жээгинде Аттиланын 
аскерлери зор жеўишке жетет. Чыгыш Рим императору Феодосий II 
тынчтык келишимин тїзїї їчїн гунндарга тїштїк Дунайдын жээгин 
берип, жыл сайын ири єлчємдєгї салык – айрым маалыматтарда 
миў тонна алтын тєлєп турмак болот.
Ошентип, Аттила башкарган чейрек кылымга жетпеген мезгилде 

гунндар мамлекетинин аймагы Кара деўизден Францияга чейин со-
зулат. Мамлекеттин борбору азыркы Венгрия аймагындагы Панно-
нияда боло турган. Ошондон улам мадьярлар же азыркы венгрлер да 
єзїн гунндардын урпагы катары карайт, Аттиланы ата-баба тутат.
Аттиланын жарым миллион аскери 451-жылы Германия менен 

Галлияны басып, Батыш Европаны толук багынтмакка андан нары бет 
алат. Тарыхта жїз улуу согуштун бири делген Каталаун талаасындагы 
салгылаш ошентип 451-жылдын 23-июнунда башталат. Каталаун де-
генибиз Франциянын тїндїк-чыгышындагы талаа. Анда рим, батыш 
гот, бургунд, франк аскерлери биригип, гунндарга каршы согушат. 
Кан суудай агат, єлїк тоодой їйїлєт, бирок эч бири жеўишке жет-
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пейт. Туура, акырында Аттила артка чегинет, бирок айрым адабиятта 
кєрсєтїлїп жїргєндєй жеўилбейт. Жеўилбегени ушул: андан жыл 
айлантпай – 452-жылы Италияга казат жїрїп, кол сїрєт.
Италия дегенибиз Батыш Рим империясы дегендик эле.  407-

жылы Рим Британиядан айрылган, 409-жылы Испанияны вондал-
дар, 415-жылы Галлияны готтор басып алган, 429-жылы рим бий-
лиги Африкадан кол жууган. Ошентип Батыш Рим империясынын 
карамагында жалгыз Италия калган. Аттиланын бул чабуулунан 
Чыгыш Рим сыяктуу эле Батыш Рим гунндарга миўдеген килограмм 
алтын, кїмїш, зер тартуулап, андан нары ушундай эле салык тєлєп 
турууга макул болуп араў кутулган.
Агер Аттила 453-жылы єлїп кетпегенде Рим менен калган Евро-

панын тагдыры кандай тїшмєк? Ал ашкан акылман, жеткен илим-
поздорго да белгисиз бойдон калды. Аттиланын єлїмї тууралуу ар 
тїркїн аўыз айтылып, уламыштар уланды. Алардын акыркы тїйїнї 
Аттила герман урууларынан чыккан чыгаан сулуу Илдикого (Хилда 
деп да айтылат) їйлєнїп, ага той єткєргєн тїнї каза болотко такалат. 
Бирєєлєрїнїн айтымында, ал тїнї кан басымы жогорулап, мурдунан 
кан кетип єлгєн. Башка бирєєлєрдїн айтымында, Аттиланын кылы-
чынан кырылган калкынын кунуна Илдико сулуу уу берип єлтїргєн.
Аўгемени Аларих сыяктуу эле Аттиланын сєєгї дайра тїбїнє ко-

юлган деп баштабадык беле. Ошенткен. Венгриянын азыркы борбору 
Будапештти бойлой аккан Тисса дарыясынын тїбїнє коюлган дешет. 
Айырмасы ал дайраны кантип бурушканы тууралуу маалымат жок. 
Тек анын алтын табыты кїмїш табытка салынып, кїмїш табыт те-
мир табытка салынганы, алар аябагандай кєп байлык менен кошо 
кємїлгєнї айтылат. Аларихтики сыяктуу эле Аттиланын коргону 
да али табыла элек.
Дїйнєнї он эки кылым солкулдаткан Рим дєєлєтїнїн кыйрашы-

на Аларих, Аттила деген эки дєєнїн кошкон «салымы» да арбын 
экендигин олуп-чолуп айттык. Ырас, Рим Аттила єлгєндєн кийин 
жыйырма їч жыл жашады. Кансырап, алсырап жашады. Акыры 
Одоакр баш болгон герман аскерлеринен ойрондолуп тынды. Ошону 
менен антик дїйнєсї, башкача айтканда, байыркы гректер менен 
римдиктердин доору аяктады.
Кєрдїўєрбї дєєлєр эле эмес, дєєлєттєр, ооматтар єтєт да кетет, 

єлєт. Кеп алардын артында кандай из калтырганында.

Äàÿðäàãàí 
Àëûì ÒÎÊÒÎÌÓØÅÂ 

Аттила тууралуу аўыз
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Êàëûê Àêûåâäèí ìààðàêåñè áåëãèëåíåò

Акындык єнєрї менен кезинде атпай журтчулукту таў калты-
рып «кара жаак Калык»  атанган  тєкмє акыныбыз, дастанчы Ка-
лык Акыевдин быйыл 130 жылдыгы кеўири белгиленет. 
Мааракенин алкагында 1–3-октябрь кїндєрї Кыргызстан-

дын жана Казакстандын акындары ортосунда айтыш єткєрїлїп, 
25-октябрда И.Арабаев атындагы университетте Эл аралык илимий-
практикалык конференция єтєт. Ал жыйынга КР Эл акыны 
К.Акыевдин ишмердигин иликтеген бардык адамдар чакырылат.

Ò¿ðê òèëèíäåãè æûéíàê

Журналыбыздын башредактор орун басары, жазуучусу Айдарбек 
Сарманбетовдун аўгемелер жыйнагы Анкара шаарында тїрк тилин-
де жарык кєрдї.
Китепке автордун Тїркия журналдарында жарык кєргєн аўге-

мелери жана кийинки мезгилде жазган жаўы чыгармалары кам-
тылган.  
Жыйнак Эл аралык Евразия Жазуучулар бирикмеси тарабынан 

уюштурулуп, жазуучунун быйылкы 60 жылдык мааракесине ар-
налды. 
А.Сарманбетов аталган Евразия бирикмесинин мїчєсї жана 

алардын Махмуд Кашгари атындагы адабий сыйлыгынын лауреаты.

Àòàêòóó àêûíäûí àéêåëè àíûê áîëäó

Ош шаарында атактуу акын Жолон Мамытовдун айкелинин эски-
зи боюнча конкурстун жеўїїчїсї аныкталды.
Ош шаарынын мэриясында айкелдин эскизи боюнча сынактын 

жеўїїчїсї деп табылган Токтобай Жумагуловго 30 миў сом байге 
тапшырылды. 
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Акындын айкели чыгармачыл адамдарга арналган аты уйкаш 
аллеяга орнотулат. Мындай акчалай сыйлыктарды экинчи жана 
їчїнчї орунга ээ болушкан талапкерлер да алышты.

 
Êàçàò Àêìàòîâ... Ëîíäîíäî

Бишкекте КР Эл жазуучусу Казат Акматовдун Лондондо жарык 
кєргєн «Эрика Клаустун он їч кадамы» китебинин англисче котор-
мосунун бетачары болуп єттї.
Бетачарды Борбордук Азиядагы Америка университетинин баш-

кы имаратында  англиялык белгилїї Silk Road Media и Hertfordshire 
Press басма їйї уюштурду. 
Роман алыскы тоодогу кыргыз айылында єткєн окуялардын неги-

зинде жазылган. Ал советтик бийлик мезгилинде антикоммунисттик 
маанайда катары каралып, кыйла чыгармалары катуу сынга алын-
ган Акматовдун єз кєйгєйлєрїн да чагылдырат. 
Китеп алгач 20-июнда Лондондогу Юнус Эмре атындагы Тїрк 

маданий борборунда тааныштырылган болучу. Ал бетачардын ал-
кагында Казат Акматовдун Би-би-Си студиясында болуп, єзїнїн 
китеби жєнїндє интервью бергени маалым. 

«Ìàíàñ» ýïîñó âåíãð òèëèíäå

«Манас», Алыкул дегенде ичкен ашын жерге таштаган коом-
дук ишмер Памирбек Казыбаев кезектеги дагы бир жакшы иштин 
єтєєсїнє чыккан экен. Анын эмгеги аркасында улуу эпосубузду эми 
венгр эли да єз тилинде окууга мїмкїндїк алышты. 
Бишкекте єткєргєн пресс-конференцияда «Алыкул їй-борбору» 

коомдук уюмунун директору, долбоордун демилгечиси Памирбек 
Казыбаев «Манас» эпосунун венгр (мажар) тилине которулуп, жа-
рык кєргєндїгїн билдирди.
Эпостун котормочусу этнограф-чыгыштаануучу Даут Кара Шом-

фаи.
Китеп 7000 нускада чыгарылып, анын 2000 нускасы венгриянын 

китеп дїкєндєрїнє, 5000и мектептерге бекер таркатылып берилген.

«Àãûíäûëàð» æàðûê êºðä¿

Жакында эле Кыргыз Эл акыны Шайлообек Дїйшеевдин  «Агын-
дылар» аттуу китеби жарык кєрдї. Ал кара сєз менен жазылып, 1000 
нускада чыгарылган.
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Чындыкты чыўырта айткан акыныбыздын бул китеби окурман-
дар арасында кызуу кеп козгобой койбосу бышык. Демек, аны оку-
ган да, окубаган да арманда дешет аны алгач окуп чыккандар. 

Ýêè êèòåáè óäàà ÷ûêòû

Жазуучу Мырзабек Чокотегин узак жылдык эмгектеринин їзїрї 
болгон эки китебин удаа чыгарды. Анын «Кыргыз элинин уюткулуу 
сырлары» жана «Кыргыз боз їйї» китептери улуттук мурастарга 
арналган. Аларда «кыргыз боз їйїнїн жаралышы, пайдаланылы-
шы жана алардагы тарыхый-маданий баалуулуктар» багытында-
гы иликтєєлєрї, байыркы кєчмєн турмуш, анын жагдайлары чеч-
меленет. 
Китептер 300 нускадан жарык кєргєн жана аларды АКШнын Кри-

стенсен фонду каржылаган.
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