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ТАРЫХТЫ БУРМАЛООНУН ЖАҢЫ МЕТОДДОРУ, 
ЖЕ СӨЗ КЕЗЕГИ КЕЛГЕНДЕ СӨЗ АЙТПАСАҢ СӨЗДҮН АТАСЫ ӨЛӨТ 

 
Кийинки мезгилде тарых таразасын каалагандай калчап калган жасалма 

тарыхчылар улам көбөйүп баратат. Илгерки басмачылардын мезгилиндей эле өз 
тарабына адвокат болуп, аларды “биздик” деп, башкача көз карашты жактагандарды 
“душман” кылып, сөөмөй кесеп, аларга карата сот менен прокурордун милдетин 
аткара башташты. 

Буга “Кыргыз Туусу” гезитине № 9 (3. 2. 2017) жарыяланган “Шабдан – баатыр 
эмес” деген М. Табалдиевдин чакан макаласы мисал боло алат. Албетте, “жел болбосо 
чөптүн башы кыймылдабайт” дегендей, өз жагына “адвокат”, берки тарапка “сот-
прокурор” болгондордун артында кимдир бирөөнүн (балким окумуштуу) саясий 
заказы, жеке кызыкчылыгы, турат. Ансыз жазылмак эмес. Ага көзү ачыктык кылуунун 
кажети жок, адатта мындай макалалар өлкөдө кандайдыр бир саясий иш-чара 
башталар алдында жарыяланат. Мисалы, Шабдан баатыр тууралуу көркөм фильм 
тартууга каражат бөлүнөр алдында да дал ушундай ызы-чуу жаралган. Ага каражат 
каралып жатканын жөнөкөй адамдар кайдан билсин, анысы ызы-чуу башталгандан 
кийин гана ачыкка чыкты. М. Табалдиев (ушундай аттуу адам чын эле болсо) деле 
ошондой, “заказ” аткарган авторлордун бири көрүнөт. 

Билимдүү тарыхчы кайсы бир тарыхый инсанга оң же терс баа берердин алдында 
аны айланасындагы дагы башка, ошол сыяктуу тарыхый адамдардын саясий 
ишмердүүлүгүн талдап, аларды бири-бирине салыштырып чыгууга тийиш. Себеби 
тарыхта мындай аналогдор көп кезигет. Өзгөчө, бирдей милдет аткарган замандаш 
инсандардын бирин терс, экинчисин оң каарман кылуу үчүн тарыхый өтө так 
маалыматтарга гана таянышыбыз керек эле. Болбосо “Эшмат” же “Ташмат” айтты деп, 
ар ким оюбузга келгенин жаза берсек, аныбыз окурмандардын акыл-эсин 
ууландырууга тете болуп калат. Анткени айрым тарыхчылар кандайдыр бир максат, 
жеке кызыкчылык үчүн кыргыз тарыхындагы белгилүү тарыхый инсандардын саясий 
ролун төмөндөткүсү келип жүргөнү кийинки кездерде ачык байкалып калды. Аларга 
изилденип, каралып жаткан мезгилдеги коомдук аң-сезимди талдоонун кажети 
жоктой, өзүнүн тигил же бул саясий мүдөөсүнө жетүү үчүн андай инсандардын терс 
кылык-жоруктары камтылган материалдар менен гана чектелүүнү адатка айландырып 
алышты. Мисалы, совет доорунда эле Ормон хан, Курманжан датка, Шабдан баатыр 
сыяктуу белгилүү инсандарды алгачкылардан болуп илимий негизде изилдеп, бирдей 
саясий баа беришкен А. Хасанов, Б. Жамгирчинов, А. Бернштам сыяктуу окумуштуулар 
эмнегедир азыркы тарыхчыларга эч тиешеси жоктой. Анткени алардын тыянактары 
коммунисттик идеологияга жат келгендиктен, советтик цензуранын кордугун өз 
моюндары менен тартканын унутууга болбойт. Ал биз үчүн сабак болушу керек. 



Сөзүбүз куру болбосун үчүн ошол мезгилдеги сындардын биринен үзүндү келтирели: 
“...Наиболее крупные ошибки по истории Киргизии допущены в работах проф. 
Бернштама А. Н., на протяжении многих лет занимавшегося возвеличиванием ханов – 
организаторов захватнических и грабительских войн – Яглахар-хана, Идыге, Ормон-
хана, Курманджан-датха. Историю киргизского народа он сводил к истории военных 
походов. ...Так, Андижанское восстание 1898 года проф. Бернштам, доцент Хасанов 
характеризовали, как национально-освободительное. На самом деле оно было 
реакционным, направленным на отторжение Средней Азии от России, на 
восстановление феодального строя”. Башкача айтканда, аталган окумуштуулар аларды 
(Ормон хан, Курманжан датка, Анжиян көтөрүлүшү) бири-бирине салыштыруу менен 
бир критерийдин негизинде баалап, акырында оң тыянакка келишкен. Азырчы? М. 
Табалдиевдин макаласындагы Тайлак баатыр менен Курманжан датканы 
салыштыралы: анда бири кокондуктарга каршы күрөшсө, экинчиси Кокон ханынын 
колунан датка наамын алган. Мындайча айтканда эч кандай критерий-принциптин 
кереги жок эле кезинде баррикаданын эки тарабында турган адамдар бирдей оң баага 
татыган. Мейли эми, анча-мынча кол ийрисине тартат болуптур дейли. Бирок автор 
Шабдан баатыр менен Курманжан датканы салыштыра келгенде критерийи жок эле 
чалкасынан кетип, бирин жамандап, экинчисин мактаганы кызык. Анткени алардын 
бирин артык, бирин кем дешке болбойт. Экөө тең алгач орустарга каршы чыгып, 
кийинчерээк элин сактап калуу үчүн баш ийүүгө аргасыз болушкан. Дагы бир мисал, 
1898-ж. Анжыян көтөрүлүшү башталар алдында ал жөнүндө уезд начальнигине 
билдирип барган Курманжан датканын колунда өскөн Карабек болгон. Натыйжада Ош 
шаарынан эле ондогон адамдар (балким кийин алардан баатыр адамдар чыкмак) 
сүргүнгө айдалып, дайынсыз жок болду. Мындай маалыматтар “эмнегедир” айрым 
“көрөнөөк” тарыхчылардын көз жаздымынан дайыма калып калат. Калыс адам 
жаманын жашырбай, салыштырып жазат. Анткени Шабдан баатырдын балдары 
сыяктуу эле Курманжан датканын өз балдары (Махмудбек, Хасанбек, Батырбек) дагы 
болуш болуп иштеген. Анан элден салык чогулткан эмес деп, аларды актап, 
Шабдандын балдарын каралоого болобу? 1901-ж. Курманжан датканын өзү мазарга 
мал сойдуруп, ак падышанын өмүрүнүн узак болушун тилек кылган. Болуштук 
талашып, бир туугандардын ичинен бири-бирин өлтүргөн учурлар түндүктө да, 
түштүктө да көп болгон. Бул тууралуу А. Үсөнбаев айткан “Зууркандын кошогу” бар. Ага 
эч кандай тарых тең келе албайт. Айта берсек мындай мисалдар көп, бирок мунун 
баары М. Табалдиевдин макаласындагыдай куру жалаа эмес, архивдик 
материалдарда сакталып, илимий эскерүүлөрдө жарыяланган. Тарыхты жазып жаткан 
киши калыс болушу керек. Жумурткадан кыр тапкысы келген киши акыры аны табат. 
Заар чачсаң, башкалар дагы так ошондой жооп берет. Анын каршысы да тим калбай, 
сөзсүз андан аша чабууга аракет кылат.  

Демек, цивизациялуу коомдо жашап жаткандан кийин күбө-далилсиз бирөөнү 
жазага тартуу укугу ал эмес сот-прокурорго берилбеген сыяктуу эле тигил же бул 



адамды баатыр кылуу же кылбоо маселесине тарыхчылардын тиешеси болбошу керек 
эле. Азыркы тарыхчылардын милдетин аткарып келген мурунку манасчыларды алалы: 
алар эпостогу оң каармандар менен бирдикте терс каармандарды дагы баатырлар 
катары сүрөттөйт. Ал эмес кыргыз элинин анык душмандары Коңурбай, Жолой ж. б. 
баатыр болгон эмес экен деген бүтүм чыгаруу мүмкүн эместигине акылдары жеткен. 
Болбосо Сыргак менен Чубакка ар кандай мамиле жасоочулар четтен чыкмак. Бири 
Манасты кош колдоп колдосо, экинчиси сын айткан. Биздин айрым тарыхчылардын 
оюна койсок Шабданды Коңурбай, Жолойдон да жаман душман кылгысы келип жүрөт. 
Дагы бир мисал, Пишпек уездинин начальниги А. Талызиндин 1896-ж. көрсөтмөсүндө 
Тоголоккожо уулу Осмон кожо, Шабдан Жантаев жана Чойбек Дыйканбаев аталып, 
Шабдан Жантаевди бүткүл Пишпек уезди (1897-ж. эл каттоо боюнча уезде 151 107 
адам жашаган) толук, Чойбек Дыйканбаевди өз болуштугу колдойт деген маалымат 
турат. Мындай фактыларды кайда жашырабыз? Ал кезде азыркыдай өкмөт эмес, 
“баатыр” деген наамды эл берген. Көлгө барсын, Ошко барсын, казактарга барсын элге 
кылган жакшылыгы бааланган, алыстан ат арытып, датын айтып келишкен. Мисалы, 
1899-ж. чыккан журналдардын биринде кыргыз-казактардын салтында күнөөлү деп 
саналган адамдар өзүнүн күнөөсүз экенин далилдөө үчүн күбө боло турган 
бирөөлөрдү көрсөтүү укугу тууралуу айтылат. Анан күбө өзүнүн сөзү чын экенин 
ишендирүү үчүн калыстардын алдында ант берсе (ал кезде “жан берүү” деп аталган), 
күнөөлөнгөн адам акталууга жаткан. Күбө болууга чакырылган адамдардын баары 
тегиз ант берүүгө тийиш болгон. Бирок, макаланын автору: “...Только очень почетные и 
известные своею добросовестностью личность не даст ЛОЖНОЙ ПРИСЯГИ В ЗАЩИТУ 
СВОЕГО РОДОВИЧА и до сих пор еще есть в киргизском народе несколько лиц и 
семейств, которые скорее уплатят по чужому иску, чем примут за кого либо присягу. 
Такие личности и семьи неперчеть (наперечёт) и некторые из них освобождены 
народным судом от выбора на присягу: напр., кыргыз рода Сарыбагыш, манап Шадман 
(его тоже называют Шабдан Джантаев Пишпекского уезда Семиреченской области) и 
семья Чормановых (Павлодарского уезда Семипалатинской области)” -деп баса 
белгилейт. Башкача айтканда бул – Шабдандын сөзү тууганы эмес, элге өтүп, эл да 
анын сөзүн эң жогору баалаган дегендик. Мындай маалыматтарды тарых 
барактарынан кантип чийип салууга болот?  

Бирок, падыша өкмөтү сыйламыш болгону менен аны колдогон элден корккон, 
Шабдан баатырды уездден алыс жакка чыгарып жибергиси келгенин Талызин да 
жашырбайт. Ошондуктан Шабдандын баатыр аталышына Николай II же А. Акаевдин эч 
тиешеси жок. Башкача айтканда убагында өзүнүн таянычы катары санаган 150 миңден 
ашык кишинин баасынан бирин-экин тарыхчы келтирген далилсиз мисалдардын артык 
болушу эч кандай принципке туура келбейт. Өмүрүнүн аяк жагында жергиликтүү орус 
бийлигине катуу каршы чыгып, падышага бир нече петиция жолдосо, балдары 1916-ж. 
Үркүнгө жетекчилик кылганын толуп жаткан архив документтери аркылуу тактоого 



болот. Мындай мисалдар өтө көп, балталасак да жоголбойт же баарын жокко 
чыгарууга тарыхчылардын күчү келбейт. 

Айтарыбыз, бир урук же улуттун бетин кызартып, экинчисинин ага жүзүн 
карарткан окуялар тарыхта толуп жатат, кудай бир да элди (уруу, урук) куру калтырган 
эмес. Анткени ар бир доордо жаңылуулар, адашуулар болуп келген, боло берет. 
Келгиле анда тарых жазат деген ушу экен деп, бири-бирибиздин бетибизге көө жаап 
жата берели? Жогорудагы ж. б. макалаларды кайра-кайра окуган адам айласыз 
ушундай ойго келет. Сакалдуу эле адамдар ушундай жолго түшсө, жаштарга кантип 
акыл-насаат айтып, тарбия бере алабыз? Ошондуктан тарыхчынын милдети бир 
окуянын чоо-жайын жеткирүүдө ага тиешелүү “оң” жана “терс” маалыматтарга тегиз 
таянып, толук жарыялоодо турат. Ал эми андан кандай жыйынтык чыгат, аны 
таңуулабай, окурмандын эркине койсок туура иш кылар элек. Жаманын жаап, 
жакшысын жарыялагандан пайда жок, ал акыры бир күнү жарыкка чыгат. 
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