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Дил маектер 
 

ЭЛИМ МЕНЕН ЖАШОО КЕРЕМЕТ 
 

БЫЙЫЛКЫ жылдын к\з\ндъ «Керемет» телерадио 
компаниясынын президенти Оморбек Абдираимов 
Кыргыз Республикасынын маалымат жана басма съз 
кызматкерлеринин к\н\нъ карата Кыргыз 
Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган. 

Кабарчыбыз ага жолугуп, 8-декабрь Кыргыз 
Республикасынын теле кърсът\\ жана радио уктуруу 
к\н\нъ карата ъз\ жетекчилик кылган компания 
жън\ндъ айтып беришин ът\нд\. 

«Керемет» къзкарандысыз телерадио компаниясы 
журналист, СССР журналисттер Союзунун жана Кыргыз 
Республикасынын журналисттер Союзунун м\чъс\, жеке 
ишкер, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз 
Республикасынын Ардак грамотасынын ээси Оморбек 
Абдираимовдун демилгеси жана каржылоосу менен 
1995-жылдын 10-февралында т\птългън, 18-февралда 
штат бирдиги т\з\лгън, ал эми 21-февралда Ош 
областтык юстиция башкармасында каттоодон ъткън. 1-
март к\н\ биринчи эфири Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик телерадио компаниясынын каналы аркылуу 
ълкъб\зд\н аймагына обого чыккан. Ошондой эле 
Россиянын коомдук телевидениесинин (ОРТ) жана 
Россиянын мамлекеттик телерадио компаниясынын 
(РТР) каналдары аркылуу да кърсът\\лър\н элге 
таркаткан, 2001-жылдын 21-сентябрында Кыргыз 
Республикасынын юстиция министрлигинен кайрадан 
каттоодон ъткън. 

2003-жылдын 29-августунда теле бер\\ 
аппараттарын ишке киргизип, 31-августунан тартып 29-
ДМВ ъз каналынан кърсът\\лър\н улантууда. 

2010- жылдын 1-мартында пайдубалы башталып, 
10-июль к\н\ «Акъргъ» студиясы пайдаланууга берилип, 
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телекърсът\\лър обого чыга баштады. Ал эми 13-
августта саат 20:00-20:45те орозонун биринчи к\н\ 
«Ыйман сабактары» аттуу биринчи т\з кърът\\ элге 
тартууланган. 

«Керемет» деген аталышты компаниянын ээси жана 
президенти Оморбек Абдираимов койгон. Анткени, 
ълкъб\з эгеменд\\л\ккъ ээ болуп, элибиз эркиндикте, 
теёдикте келечекке ишенимд\\ кадам таштоосу керемет 
экени сезилди. Демек, къзкарандысыздык -керемет, 
Кыргызстан ъз\ керемет ълкъ, эли да, жери да керемет. 
Ошондуктан компаниянын урааны «Элим менен жашоо 
керемет»,-деп аталат. Ал эми эн белгиси тулпар менен 
алтын така. «Aт адамдын канаты» экени ата- тегибизден 
аздектелип, ъзгъчъ бааланып келет. Алысты 
жакындаткан, сезимди сергиткен, оорду жеёилдеткен, 
адамга байоо жаралган тулпарды ташыркатпай 
туйлаткан алтын така-кеменгердиктин, айкълд\кт\н, 
жоомарттыктын, жароокерликтин, берекенин, 
акылмандыктын, даанышмандыктын, биримдиктин, 
ынтымактын, достуктун, бейпилдиктин символу. 

«Кереметтин» т\птъл\\с\нъ оболу колдоо 
кърсъткъндър: Аттокур Акматов, Мамат Орозбаев, 
Хамид Мухамедов, Эркин Абдыразаков. 

Эфирге чыккан программалары: «Сармерден», 
«Даанышман», «Айылдашым-акылдашым», «Кедейлик-
тен кутулууга болот», «Сулайман-Тоо», «Алтынчы к\н\ 
кечинде, ыр к\лк\ толсун сезимге», «Ырдагым келет, 
ырдагым», «Обон», «Эл арасы- ънър казынасы», «Азил-
чыны аралаш», «Ишкер инсандын ибараты», «Элим ме-
нен жашоо керемет», «Чарбакер чабыты», «Кутуча», 
«Талант», «Къё\лд\\ маанай», «5 жылдыз», «Аймак» 
ж.б.  

Ънъктъш достору: «Америка \н\» (Америка Кошмо 
Штаты), «Азаттык» радиосу (Чехия), «Немец толкуну» 
(Германия), «Мир», «ДТВ» (Россия), «Манас жаёырыгы» 
(Бишкек), «ДДД» (Ош) телерадио компаниялары, 
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«Интерньюс Нетуорк» Кыргыз Республикасындагы 
ък\лч\л\г\, Америка Кошмо Штатынын 
Кыргызстандагы элчилигинин Демократиялык 
комиссиясы, «Максатка жол». 

Жетишкендиктери: 
Алтын медаль-«Ишкерд\\л\ктъг\ мыкты сапат 

\ч\н», Июнь, 2004-жыл. Эл аралык фонд, Женева, 
Швейцария. 

Алтын сертификат- «Мыкты сапат \ч\н». Декабрь, 
2005-жыл, Б\тк\л д\йнъл\к Ассамблея, Женева, 
Швейцария. 

Ардак белгиси - «Улуттук экономиканын лидери-
2006». Октябрь, Эл аралык ишкерлер Кеёеши, Москва, 
Россия. 

Туруктуу кардарлары: «Бета Кыргызстан» жабык 
типтеги акционердик коому, «Саса Интернешнл» 
канадалык жоопкерчилиги чектелген коому, «Кара, 
кызыл, ак» мебель д\кън\, «Динь Чэн» къз айнек д\кън\, 
«Lion» бут кийимдер д\кън\, «Акцент» парда салону. 

Даярдаган: М.ТУРСУНБЕКОВА 
 4.ХII.2010-ж. 

 
 

«КЕРЕМЕТТИ» БАШКА ЪЛКЪЛЪР ДА 
КЪРЪТ 

 
Кыргызстандын кыйырына белгил\\ «Керемет» 

къзкарандысыз телерадио компаниясы 1995-жылдын         
1-мартынан бери жашайт. 2003-жылдын 31-августунан 
баштап ъз каналына (29-ДМВ) ээ болгон. Ош 
аймагынын жаёылыктарынан баштап, Гиннестин укмуш 
рекорддоруна чейин кызыктарды кърсът\п, ъз\нчъ 
чыгармачылык менен аракеттенген бул каналды к\н 
сайын карабай кое албайбыз. 
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Ълкън\н телерадио кызматкерлеринин майрамы 
алдында «Кереметтин» жетекчиси Оморбек Абдираимов 
менен маектешип олтурабыз. 

- Оморбек мырза, чыгармачылык жамаатыёардын 
«Элим менен д\йнъ керемет» деген урааны ж\ръккъ дем 
бергендей угулат. 

- Азыркы маалымат кылымынын жагдайында 
биздин кър\\ч\лъргъ д\йнъ кереметин тез жеткирип, 
элибиз менен бирге бололу деген ниетибиз менен 
изденебиз. 

Республикабыздын жана жакынкы-алыскы чет 
ълкълърд\н коомдук, саясий жана социалдык, 
экономикалык турмушун обьективд\\ чагылдырып 
турсак деген жоопкерчиликти ъз\б\згъ милдет 
кылганбыз. 

Биздин бер\\лърд\ т\шт\к Кыргызстандын калкы, 
Ъзбекстандын Фергана ъръън\нън 2 миллион адам 
кър\п келет экен. Алар \ч\н «Сулайман тоо» 
жаёылыктары жумасына 2 жолу жалпылап маалымат 
берет. Анан чет ълкъл\к эё олуттуу кабарлар экранга 
чыгат. 

- Ошол жагы кандай уюштурулат? Кабарчы-
ларыёар барбы? 

- Баштатан эле чет ълкъл\к теле компаниялар менен 
байланышып, алардан жаёылыктарды оперативд\\ алып 
ж\ргън\б\згъ эл деле кън\п калган. Мисалы, «Америка 
\н\», «Немец толкуну» ж.б. компаниялар д\йнъ 
кабарларын ътъ кызыктуу даярдап беришип ж\р\шът. 
Ал эми иштикт\\ кызматташып келаткан компаниялар 
улам къбъй\\дъ. АКШнын демократиялык комиссиясы,  
ЮСИС маалымат кызматы, «Сорос-Кыргызстан», 
Россиядагы «ДТВ», «ТВ-3», «МИР» теле компаниялар 
жана биздин ълкъдъг\ гезиттер менен ътъ тыгыз 
байланыштабыз. Кър\\ч\лър\б\з негизинен 
интеллигенция, ишкерлер, прогрессивд\\ жаштар, 
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фермерлер болгондуктан ушулардын къмъг\ менен 
кър\\ч\лър\б\з сураган материалдар кеёири табылат. 

Ал эми ъзбек калкынын ък\лдър\н\н теле 
кър\\ч\лър\ къп болгондуктан улам биз ъзбек тилинде 
чыгуучу «ДДД» теле компаниясы менен да шериктеш 
болуп иштеп келатабыз. Алар шаардагы ишкерлердин ар 
кыл жарнама-рекламаларын оперативд\\ тааныштырат. 
Суроолор боюнча кърсът\\ уюштурушат. Бишкекте 
турган «Интерньюс-Кыргызстан» ък\лч\л\г\ «Злое 
перо» жана «Мейкин Азия» аттуу кърсът\\лърд\ бизге 
сунуш кылганы жакшы болду. Республикабыздагы курч 
маселелерге андан жооп алып ж\ръб\з. 

- Оморбек Абдираимович, къз каранды эмес теле 
кърсът\\ уюмдары да маалымат бер\\ жагынан жакшы 
бааларга арзып келатканын угуп ж\ръб\з. 

- Албетте ал чындык. Биздин ишибизди д\йнъл\к 
коомчулук байкап турат экен. 2004-жылы Женевадагы эл 
аралык фонддон ишкерд\\л\кт\н жогорку сапаты \ч\н 
Алтын медаль алганбыз. Ъткън жылы Б\тк\л д\йнъл\к 
сапат Ассамблеясынын Алтын сертификатын 
тапшырышты. Быйыл Эл аралык ишкерд\\л\к Кеёеши 
(Москва) «Лидер национальной экономики-2006 г.» -
деген Ардак белгиси менен сыйлады. 

Эл аралык ушул уюмдар бизди Спутник 
телебайланышына алып чыкмакчы. Жаёы жылда 
Борбордук Азиянын тутумундагы маалымат 
каражаттары бир каналга кирип, б\тк\л д\йнъ къръ 
турган жагдайга туш болуп жатабыз. 

-Анда Оморбек мырза, Оштун «Керемет» 
компаниясын б\тк\л д\йнъ кърът экен да. 

-Ош жаёылыктарын кър\\н\ д\йнъ элине насип 
этет. 

-Ылайым эле жаёы жылда жакшылык ыроологон 
ооматыёарга береке берсин. 

Маектешкен К.Токон 
8.XII.2006-ж 
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ОШ ЕВРОПАНЫ КЪРЪТ 
 
Куттуу Ош шаарында 1995-жылдын 1-мартынан 

бери эфирге чыгып келаткан къзкарандысыз «Керемет» 
телерадио компаниясынын кърсът\\лър\н республика-
нын чар тарабы билип калышкан. Кесиптик майрам 
алдында анын президенти О.Абдираимовду кепке 
тарткан элек. 

-Оморбек Абдираимович, «Керемет» эркин 
чыгармачылык уюм болсо да, ъз\ёър тандаган негизги 
багытты окурмандарга айтсак болобу? 

-Албетте, «Керемет» тутунган нуска-т\шт\к 
жергесиндеги жаёылыктардан обьективд\\, оперативд\\ 
маалымат бер\\. Къб\нчъ анализи ачык болушуна 
умтулабыз. Республикалык маанил\\ жаёылыктар да 
биздин экрандан чыгып ж\рът. Алар «Сулайман-тоо» 
программабыздын негизги максаты. 

-Ошого улай башка рубрикаёарды да тааныштыра 
кетсеёиз. 

-Жакшы болот. «Элим менен жашоо керемет» деген 
т\рмъг\б\з теманы анализдеп, публицистикалык 
жаёырыгы менен чыгып келатат. Б\г\нк\ къйгъйд\ 
кър\\ч\ да кошо чеч\\гъ кызыгууда. «Жашоо – ъм\р» 
аттуу т\рмъктъ очерк сындуу къркъм сюжеттер жана 
жеке инсан, окуя тууралуу документалдуу фильм катары 
даярдалган материалдарыбыз экранга чыгып келатат. 
Анан къё\л ачуучу маанайдагы рубрикаларыбыз бар... 

-Айтмакчы, Оморбек мырза, силерде чет ълкъл\к 
ънъктъштър\ёърд\н материалдары такай кеткен 
себеби... 

-Ал атайы максаттуу ишибиз. Буякта ж\ргън 
волонтерлор жана чет тилин жакшы билгендер \ч\н 
«Немецкая волна» теле кърсът\\с\н\н англис, немец 
тилиндеги жаёылыктарын \ч жылдан бери спутник 
аркылуу т\з алып кърсътъб\з. «Европа сегодня» деген 
кърсът\\с\н кассетага жазып, орус тилинде жиберишет. 
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Ал эми Европалык союздан айына бир жолу «Контакт» 
бер\\с\ келет. Орус тилиндеги ал материал д\йнъ 
окуяларын талдайт. Булар Европанын турмушун 
оперативд\\ маалымдайт. Ал эми быйыл майдан бери 
айына бир жолу «Голос Америки» компаниясынын 
«Окно в мир» деген программасын алып кърсът\п 
ж\ръб\з. Россиядан болсо «НТВ», «ТНТ» студиялары-
нын бер\\лър\н алып жатканыбызды кър\\ч\лър 
жакшы билет дейм. 

-Булар кър\\ч\лърд\н кызыгуусун, д\йнъ таанып 
бил\\с\н арттырат деп ойлойм. Эми ъз\ё\з чет ълкъдъ 
болгондо ошондой тажрыйбаларды къргън болсоёуз 
керек? 

-Ошондой десем болот. Вашингтондо, Лондондо 
болгонумда къп ТВ менен тааныштым. Быйыл 
Красноярскиге барып «Афон ТВ» деген эркин теле 
студиянын ишин кър\п, абдан суктандым. Ал шаардын 
базарында отурган 10 миё кыргыз да анын 
кърсът\\лър\н макташат. 

-Оморбек мырза, «Кереметти» ОРТ, РТР 
каналдарынан къргъндъ канааттанып калабыз. Анан «27 
дециметровый канал» дегениёерде кээде таппай калабыз 
да? 

-Жаёы жылда биз ъз\б\зчъ каналга ээ болобуз 
буюрса. 29-канал биздики болот. Ошондо эфир 
убактыбыз кеёейт. Эл къб\ръък кърът бизди. 

-Ошол эл менен байланышыёыз кандай азыр? 
-Кээде арыздары менен кайрылышат. Дыйкан 

чарба, фермерлер жакшы ишин кърсът\\гъ ъздър\ 
келишет. Анан жакындарын, тууган-уруктарын жакшы 
к\ндър\ндъ куттуктоо \ч\н келгендер арбын. Бул 
кызматыбызга ыраазычылык къп. Келечекте убакыт да 
къп, кызыктуу кърсът\\б\з да къп болмокчу. 

-Ылайым, ошондой к\ндър насип этсин! 
Т.Кенжеев 

8.ХII.2001-ж. 
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АЛА-ТООНУ ШАЁГА БЪЛЪ, «КЕРЕМЕТ!» 
 

(«Керемет» эркин телерадио компаниясына 4 жыл) 
 

1995-жыл, 1-март. Къзкарандысыз «Керемет» 
телерадио компаниясынын алгачкы эфири. Жакшы 
тилек менен атын «Керемет» деп тогуз толгонуп жатып 
«Кереметтин» президенти Оморбек мырза койгон. Анын 
\ст\нъ жаз жакшылыкка тългъ болду. Б\т\ндъй аалам 
жазда къктъйт. Демек, къз карандысыз телерадио 
компаниянын атынын коюлушу, ишинин башталышы 
эл-журтубуздун жакшылыгына жорулган. Калктын 
кызматын аткарган, жакшылыгын ааламга жар салып, 
кемчилигин айтып, тъгъръкт\н търт бурчунан т\рд\\ 
кабарларды кърсът\\ керемет эмей эмне?! 

«Кър\нгън тоонун ыраагы жок»-дейт элде. 
Адегенде эфир Фергана ъръън\нъ чыккан. Кийин 
«Керемет» тушоосун кесип, кемине жеткен 1996-жылдын 
июль айынан баштап республикалык деёгээлде ъз 
кърърмандарын тапты. 

Материалдык-техникалык базасы жок, нълдън 
баштап тобокелчилик менен иш баштаган «Кереметке» 
ошол кезде колдоо кърсъткън инсандар «Керемет» канча 
ъм\р кечирсе, ошончо анын тарыхында т\бъл\к калат. 
Алар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин эл 
ък\лдър жыйынынын депутаты Мамат Орозбаев, аны 
менен бирге иштеген Хамид Халматович Мухамедов, 
телерадио бер\\ боюнча Республикалык радиорелейлик 
магистралдардын аймактык №1-т\й\н\н\н жетекчиси 
Аттокур Акматов, убагында «Кыргызстан» АКБнын 
ънър жай бъл\м\н\н башкаруучусу болгон Эркин 
Абдыразаков жана башкалар. 

Элдин чоё жакшылыктарынын арасында д\йнъгъ 
даёкы чыгып белгиленген «Манас» эпосунун миё 
жылдык мааракеси да «Кереметтин» къг\лт\р экраны 
аркылуу калкка жетти. Кыргыз улуттук мамлекеттик 
телекомпаниясы менен катар берилип жаткан маараке 
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салтанатын б\т\ндъй журтчулугубуз ъз \йлър\ндъ 
кър\шт\. Теле компаниянын материалдык-техникалык 
базасынын чыёдалышына эл аралык фонддордун 
кърсъткън жардамы чоё болду. «Кереметтин» максат-
м\дъъс\н белгилеп, атайы жазылган долбоорлордун 
негизинде эки жолу (1996-1998-ж.) АКШ ъкмът\н\н 
(ЮСИС) Демократиялык комиссиясынын, Эл аралык 
кайрымдуулук (1996-ж.) фондунун гранттарын алууга 
м\мк\нд\к т\з\лд\. 

Мына ушул гранттар аркылуу компания жабдуулар 
менен толукталды. Ал эми чыгармачылыгыбыздагы 
жетишкендик б\т\ндъй д\йнъ кезип кызматташуу болду. 
Азыр Америка Кошмо Штаттатынын жана Улуу 
Британия ълкълър\н\н массалык маалымат каражат-
тары, ошондой эле «Интерньюс» эл аралык уюму, 
шайлоо системасынын Эл аралык фонду сыяктуу 
къптъгън д\йнъл\к уюмдар менен байланышуу 
м\мк\нч\л\г\нъ жетишти. 

«Кереметте» тематикасы т\рд\\ телебер\\лърдън 
сырткары, ордолуу Ош шаарынын 3 миё жылдык 
мааракесине арналган «Сармерден» телефестивалы, 
мектеп окуучуларына арналган «Оромпой», «Тългъ» 
телеоюндары зор кызыкчылыктарды пайда кылды. Ал 
эми «Кутуча», «Ырда жигит, бийле кыз», «Жаш тилек», 
«Обон», «Алтынчы к\н\ кечинде, ыр-к\лк\ толсун 
сезимге», «Кереметтин к\лк\ казынасынан», «Сармер-
дендин сыр сандыгынан», «Азил-чыны аралаш», 
«Керемет телетеатры» сыяктуу къркъм музыкалык 
бер\\лър\ элдин социалдык, саясий-экономикалык жана 
маданий абалын чагылдырган программалык 
кърсът\\лъргъ айланды. 

«Эркин эл адабияты» газетасы жана анын миёдеген 
окурмандары «Кереметтин» керемети улам арта 
беришине, анын къп кырдуу бер\\лър\ Ала-Тоо 
аймагын шаёга бълъп, калайык калкыбыздын руханий 
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д\йнъс\н жайылтуунун бирден-бир касиетт\\ булагына 
айланышына тилектештигин билдиришет. 

 
 

«КЕРЕМЕТ» УЛУУ БРИТАНИЯДА 
 

«Керемет» телерадио компаниясынын Президенти 
Оморбек Абдираимов былтыр АКШ ъкмът\н\н 
чакыруусу менен Америкада бир ай иш сапарында 
болсо, ушул жылдын башында Улуу Британия 
ъкмът\н\н чакыруусу менен Лондондо бир жарым ай 
болуп, чет элдик коллегалары менен чыгармачылык 
тажрыйба алмашып кайтты. 

Тъмъндъ, сиздерге журналисттин эки ълкъдън 
къргън-билген таасирлери тууралуу маегибизди сунуш 
кылабыз. 

 

- Оморбек Абдираимович, былтыр апрелде 
Америкада элеёиз, быйыл Англияга барып келдиёиз. 
Сиз барган эки мамлекеттеги кесиптештерибиздин ишин 
айтуудан алдын, андагы капиталисттердин, анын 
арасында жънъкъй элдин турмушу жън\ндъ бири-
бирине, бизге салыштырып айтып берсеёиз? 

- Америка 1783-жылдын търт\нч\ июлунан тартып 
къз карандысыз мамлекет. Демек, 216 жыл аралыгында 
анын турмушу т\птъл\п калган. Алардын ъзгъчъл\г\ - 
демократиялуулугу, бул аларга ъън эмес. Мисалы, ал 
жерде президент аткаруучу бийлик катары кызмат 
кылат. Анан ар бир адам жеке турмушундагы оош-
кыйышты ъз\ чечиш керек. А бизде жетекчилерге 
асылып калышат. Ал жерде дагы, англис тилинин 
биздегидей эле т\нд\к-т\шт\к диалекти бар. Эли абдан 
иштерман, жетишт\\ турмуш кечиришсе да, «жетиштик» 
деген т\ш\н\к жок. Дем алуу менен ишти дайыма 
айкалыштырышат экен. Ушундан эле алардын турмуш 
деёгээлин кър\\гъ болот.  

- Жумушсуздары да бардыр? 
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- Бар, майыптары, жалкоолору. Алар ъкмъттън 
пособия алышат. 

- Жумушсуз калууну Америкада да, Лондондо да 
коомдон четтъъ деп билишет экен. Ишке орношуу чоё 
нерсе. Балдары эмгекти эрте \йрън\шът.  

- /й-б\лъдъ бизден ъзгъчълънгън мамилелери бар 
бекен? 

- Балдарды ата-энелери мектеп жашына чейин 
карайт. Андан соё ъз\нчъ коюшат. Анан жаштары 
турмуш курууга эрте бел байлашпайт. Эсеп менен 
м\мк\н болушунча ата-энесине т\йш\к артпаганга 
аракет кылышат. Эё эрте турмуш кургандары 25 жаш, 
калганы 30-35тен нары. 

Ал эми Англияда Америкага караганда дагы 
катуураак, балдар ата-энелерине къз каранды 
болбогонго аракет кылышат. Чыгымдарын да ъздър\нчъ 
тълъшът. Эгер жигит бийкечти тамактанууга чакырса, ал 
кыз \ч\н тълъбъйт. Ал \ч\н тълъъ, аны кемсинткенге 
барабар. Дагы кызыгы, Англиядагылар америкалык-
тарга караганда ъздър\н бийигирээк коюшат. Къп нерсе 
Англияда жабык, ачык эмес. 

- Ашканаларында кандай тамактар даярдалат экен? 
- Англияда улуттук тамак куурулган балык, 

кайнатылган картошка, балык шорпо, гамбургер. 
Америкада да ошондой, негизинен деёиз жаныбар-
ларынан даярдалган тамактар къп. Англияда болсо, 
жапайы айбанаттарды уулоого катуу тыюу салынган.  

- Эки ълкън\н элдери кандай кийимди баалашат? 
- Англияда да, АКШда да ж\ндън, пахтадан, 

дегинкиси нукура кийинишет. Баш кийимдери къб\нчъ 
кепкалар ар кыл жиптен токулган. Баалуу норка, 
ондатыр, булгаарыдан жасалгандарын кийишпейт. Ал 
эми синтетикалык материалдардан тигилген кийимдерди 
жумушка, къб\нчъ ремонт учурунда кийишет. Нукура 
таза буюмдарды баалашат. 



 14 

- Эли ааламда эмнеге къё\л бурушуп, к\ндъл\к 
турмушунда эмнеге кызыгышат? 

- Негизинен калк саясый жаёылыктарга къё\л 
бъл\шът. Нью-Йоркто 20 млн. киши жашайт. 
Америкалыктарды англичандар далдаёбай, ашыкча 
демократтар деп эсептешет. АКШда да, Англияда да 
бизнеске къп кызыгышат. Эки ълкъдъ теё медицина 
баалуу, медициналык персоналдардын кадыры бийик. 
Тейлъъ кымбат. Алар биринчи кезекте ъз\ кыйналбай, 
кор болбой жашаганга багыт алышат. Биринчи планга 
ден соолукту коюшат. 

- Ушундай ълкълърдъг\ массалык маалымат 
кызматы, басма съз рыногу кандай экен? 

- Ал калыпка т\ш\п калган. АКШдагы «Си-Эн-Эн», 
«Си-Би-Эс», «Голос Америки» ъёд\\ телерадиолорунун 
материалдык базасы жаёы техникалар менен жабдылган, 
компьютерлештирилген, техникалык проблемалары 
жок. Алар бизде жомок болуп эёселген техникалар 
менен иштешет. 

АКШда 1 м\нътт\к рекламасы 1 млн. доллар экен. 
«Си-Эн-Эн» теле компаниясында 1500 кызматкер эмгек-
тенет. 31 станциясы бар. Тогузу Америкада, калгандары 
чет ълкълърдъ. К\н сайын 12 канал менен эфирге 
чыгышат.  150 млн. кър\\ч\б\з бар деп эсептешет.  

Англиядагы «Би-Би-Си» теле компаниясында 20 
миё киши иштейт. «Би-Би-Синин» жалпысынан 44 тилде 
кърсът\\лър\ бар. Бул коомдук телевидение, калгандары 
менчик телекомпаниялар. Коомдук телевидениеде 
рекламаларга, коммерциялык кърсът\\лъргъ уруксат 
жок. Ал белгиленген ълчъмдъ элден жыйналган 
каражаттын эсебинен каржыланат. Ага ар бир \й-б\лъ 
100 фунддан (1-фунд -50 сом) телекъргънд\г\ \ч\н 
тълъшът. «Би-Би-Си»нин 12 студиясы бар. Анда орус, 
кыргыз, казак, ъзбек, азербайжан тилдеринде радио 
бер\\лър эфирге чыгат. Кыргыз редакциясында 6 адам 
иштейт экен. К\н\нъ жарым сааттан эфирге чыгышат. 
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Эми келечекте 1 сааттан чыгабыз деп пландаштырып 
жатышыптыр. 

- Журналисттердин айлыгычы? 
- Эё тъмънк\ маяна 2000 фунддан. «Рейтер» 

агентствосунун Лондондо уюшулганына 150 жыл 
болуптур. Алар информациялык маалыматтарды бер\\ 
боюнча лидер. Аны 24 тилде 350 миё кардарга сатышат. 
14 миё киши иштесе, анын 2 миёи гана журналисттер. 
«Капитал» деген дагы бир Англиядагы радиодо 25 радио 
станциясы, 50 рестораны бар. Англияда спонсорлор 
берген сумманын 40 пайызы компанияда калат да, 60 
пайызы алардын рекламасына кетет. Анан «Ski» 
телерадио компаниясында 14 миё адам иштейт. Анын 
300 кызматкери жаёылык менен отурушат. Бул 
спутниктик телевидение. 

- Оморбек Абдираимович, сиз былтыр апрелде 
Америкада элеёиз, быйыл Улуу Британиянын тузун 
татып келдиёиз. Ал ълкъдъ биздин саясый ишмер 
эжекебиз Роза Исаковна бар эмеспи, жердештерине  
кандай таасир калтырды? 

- Кыргызстандын Британиядагы элчилигинде 
Отунбаева Роза Исаковнанын 7 кызматкери бар экен. 
Албетте, биз алар менен жолугушуп, эженин \й\ндъ 
конок да болдук. Мен байкагандан Роза Отунбаеванын 
эл аралык деёгээлдеги коомдук аброю абдан жогору. Ал 
ълкъдъ кандай окуя болсо да, эже менен байланышып, 
кабарлап турушат экен. Англис тилин ътъ таза 
билгенине англичандар ъздър\ таё калышат тура. Мага 
ъзгъчъ жакканы, элчиликтин штаб-квартирасын, ъз\ 
жашаган \йд\ улуттук жасалгалар менен кармайт экен. 
Дубалдарда чий, ар кандай оймо-чиймеде укмуш 
курактар, шырдак, ала кийиз жерде тъшългън. 
Англиянын королу мененби, же ар кандай салтанаттуу 
окуяларга улуттук кийим менен барат экен, буга т\шкън 
с\ръттър далил болуп турат. 

- Лондондун къчълър\нън эмнелерди байкадыёыз? 



 16 

- Ал жерде жаан-чачындуу, нымдуу болгондуктан, 
туюмга жылуулук тартуулаш \ч\н кызыл, кырмызы 
т\ст\ къп пайдаланышат. А т\г\л, къп кабаттуу 
\йлърд\н къб\ кызыл бышык кыштан. Кар жаабайт, 
январда жапжашыл. Анан сууну атайын приборлордон 
ъткър\ш\п, бътълкълъп пайдаланышат. Америкага 
караганда Англияда чайды къб\ръък ичишет.  

- Телерадиолорунан кабардар болдук, эми басма 
създър\ жън\ндъ?! 

- Англияда 79 беттен турган «Sun» гезити к\н\гъ 4 
млн. 78 миё нуска менен т\ст\\ чыгат. Гезиттеринин 
къпч\л\г\ чоё тираж менен, «Sunдун» жекшемби к\нк\ 
номери 200 бетке чейин чыгат. Бир номери 2 фунт. 
Беттерине рекламаларды къп беришет. Андан сырткары 
саясый, аналитикалык, сенсациялык материалдар болот. 
Адамдар телерадиого, гезитке акчасын бир жыл мурун 
тълъп коюшат, же ишеним каттын негизинде бъл\п 
тълъшът.  

- Кабинеттеринде кимдердин с\ръттър\ турат? 
- АКШ менен Лондондогу кабинеттерде къб\несе 

ъздър\н\н, \й-б\лъс\н\н с\рът\ турат. Аларда дагы бир 
жакшы жери, съзс\з жанында \й-б\лъс\н\н с\рът\ 
ж\рът. Эгерде сиз биръъгъ салам айттырып жиберсеёиз, 
анын с\рът\н кърсът\п, «ушул адам салам айтты»-
дейсиз. 

- Чоё ълкън\н борборлорунда калк абдан жыштыр? 
- Лондон шаарынын ъз\ндъ эле 36 кичи район бар. 

Анын ар биринде 200-300 миёден калк жашайт. Жалпы 
Британияда 60 млн. Лондондо 8 млн. калк бар. Ал эми 
къчълър\ндъ эки кабат кызыл т\стъг\ автобустар ж\рът. 
Таксилери болсо, илгери Англиядан чыккан кара т\ст\\. 

- Ушундай чоё шаарларды, чет жерди кыдырып 
ж\р\п эмнени ойлодуёуз? Дилиёизде не турду? 

- Ар бир к\н\мдъ Ата журтумду ала ж\рд\м. 
Эмнени кърсъм, дароо салыштырам. Жакшы-
жамандарын салыштырдым. Жакшылары къп, аны 
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айтсаё бизде «И кър\п келген киши болуп»-деп 
жактырышпайт. А чыны, ошол жакшы нерсе бизде да 
болсо дейм. Канткен менен биздин жерди салыштырып 
болбойт, бизде 4 мезгил бар, жаратылышыбыз кандай 
сонун. Бирок, жалкоолук туягыбызды тушайт. Лондондо 
болсо ар к\н\ жамгыр, алар ага карабайт, \йрън\п 
калышыптыр, бизге окшоп жамгырдын б\т\ш\н 
к\т\шпъй эле, иштей беришет экен. Ишкерлерге тоскоол 
болбой, аларды колдосок, жакшы нерселерди алардан 
алсак, биз деле \йрън\п кетебиз. 

- Кандай маданий жайларына бардыёыз? 
- Альберт атындагы театрында болдум. Ал 

Викториянын- Королеванын к\йъъс\н\н атында экен. 
Алгач королдун резиденциясы болгон, маёдайында 
анын мемориалы бюсту турат. 

- Убактыёызды бъл\п, маектешкениёиз \ч\н чоё 
ырахмат, сапарыёыздын жемиши «Кереметке» 
чыгармачылык ийгилик алып келсин. 

1999-ж. 
 
 

«КЕРЕМЕТ»  
КАЛЕМГЕРЛЕРИ ЖЪН/НДЪ БАЯН 

 

ИШИБИЗДИ ЖЕЁИЛДЕТКЕН ЖЕЁЕБИЗ 
 

ЗУУРА ХАМЫТОВА-ънд\р\шт\к-финансылык 
бъл\мд\н директору, бухгалтер, катчы, адистер 
бъл\м\н\н башчысы, редактор, машинистка, (кесиби 
журналист) айтор, санаса беш манжасы жетпеген 
универсал адис. А бирок, бир эле кызматынын 
маянасына ыраазы. Баарыбыз аны жеёе дейбиз. 

Ч\ дегенде эле, бул инсандын кесибин айтып 
баштаганыбыздын да жън\ бар. Анткени, ХХI 
кылымдын кадрлары дал ушундай болушу шарт эмеспи. 
Кандай, эмне кызмат болбосун, «жок» деген жообу жок, 
дароо ишке киришет. «Менин эсепчиден къръ, 



 18 

чыгармачылык ишим жеёил. Башка т\шсъ, эмне болсо 
дагы \йрън\\гъ туура келет экен, мынтип эсеп менен 
баш оорутам деп ойлоп да койгон жок элем»- дейт, к\лъ 
бага, универсалдыгына маашырланып. 

Ырас, эсептин кыйыны банктагыдай айланткан, 
тегереткен, ж\г\рткън, дагы кандай дейт эле, акчанын 
къпт\г\нън эмес, салык отчетунун къпт\г\нън болсо 
керек, качан болсо эле отчет деп башын кызыл, ак г\л\ 
бар жоолук менен таёып олтурат, кабагын чытып, 
жооптуу окшойт. Иши кылып, салыкка, отчетко, 
соцфондго кагаз толтурат, къръб\з да. Айлык алганда 
болсо «жээниёе», «атаёа», «энеёе», «жолуёа», «ооруёа», 
«кийин ишке жараксыз болгонуёда», «ългън\ 
жатканыёда»-деп олтуруп, кой союп колкесер алгандай 
эле тыйын менен кетебиз \йгъ. Анан ушул адистиктин 
оёою болобу! Азыр жакшы материалдар кымбат да, аны 
алсам салыктарды тълъй албай калам. Ошондуктан мен 
къб\нчъ халат тиктирем, халаттын материалына алым 
жетет. Кол акысына койгон чайын кошо ичишем шерик 
болуп. Рахмат айтам, мактабайм, ыр токуп койбосун 
деп. Уят да, шарж болуп, майрамда токулуп, кърнъктъ 
илинип турсам. 

Хамытованын дагы бир ъзгъчъл\г\ ушу ыр 
токуганы да. Ыр жазат дейин десеё, аны ойлонуп, эргип 
жазат го, а жеёебиз колуна кагаз алса эле ыр токуп коет, 
дароо эле, коридордо баратып да, чай \ст\ндъ да, 
машинке басып олтуруп да. Анан жана т\ймъ т\йгъндъй 
ыр жазса, ыр токуйт дебей не деш керек. 

 
 

МИКРОФОНСУЗ Ж/РБЪГЪН МИТАЛ 
 

Олжобай экъъ теётуш, бири-бирине к\й\п турат. 
Ушуга къз тийбесин деп Олжош къб\ръък коркот, досу 
эмеспи. Кудай сактасын, шыпылдап ишти эле 
уюштурбастан, майрамдык салтанаттарды да кърк\нъ 
чыгарат. Дайым эле жакшы тилек менен анын аман 
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болушун каалайбыз, антпесек ъткън арапа гана Митал 
жок белгиленбей калды. Болбосо, 1-Март «Кереметтин» 
туулган к\н\, 8-Март аялдардын эл аралык майрамы, 
Нооруз - жаёы жылдын келиши бизде жакшы камылга 
менен тосулган. Анан айт-арапаны уюштурууну Митал 
эсинен чыгарып койгонбу алаксып, кър тиргилик да, 
баарыбыз \й-\й\б\здъ ъткъзд\к, чогула албай. И баса, 
Митал микрофонду с\йът. Кадимки биз интервью алчу 
микрофонду Митал жанындай жакшы кърът. Дайыма 
аны кутусуна да салбай, колуна кътър\п ж\рът. Анан 
анын колуна тийсе барбы жакшы кърът да, адегенде 
суроо берет, кайра микрофонду каарманын къздъй алып 
баратып, ал микрофон ъз\нън алыстай т\шкъндъ, кайра 
ъз\н\н оозуна тийгизип «жыттап», дал кагып жаткан 
ж\ръг\н\н тушуна коюп дагы с\йлъйт. Эмне деппи? 
Ошо берген суроосуна кандай жооп бериш керектигин 
т\ш\нд\рът. 

Эмнеси болсо да, уюштургуч кесиптешибиз жакшы 
инсан, суук къздън алыс болуп, аман ж\рс\н. 

 
 

КАЛЫСТЫН КАЛЫСТЫГЫН АЙТ 
 

КАЛЫС АПИЕВА-эсепчинин жардамчысы, маши-
нистка, кабарчы. «Д\йнъ б\ткън д\йшъмб\дъ» Калыс 
эже, адегенде эле «Кереметтин» апталык програм-
маларын Бишкекке, областка жънътът. Андан соң, эсеп-
кысап иштерин тактап, анан кабар издеп жънъйт. 

Атына заты жарашып иште да, даярдаган 
материалдарында да, жок дегенде чай \ст\ндъ да калыс. 
Кимибиз келбей калсак, же кечигип калсак, бизге окшоп 
с\й\н\п, алардын ырыскысын ашказанга жайгаштырып 
койбостон, ъз\нчъ бъл\п алып коет. Мындай калыстыгы 
\ч\н абдан сыйлайбыз, ат\г\л, теётуштары урматтап 
«эже» деп алышкан. Аялзатын сыйлаган кем болбойт, ал 
эне да, чын эле эже деген эки жигит менен Калыс эженин 
балдарынын бойлору тепетең. 
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ЭГИЗ КОЗУДАЙ ЭКИ БИР ТУУГАН 
 
ЖЫЛДЫЗ, ВЕНЕРА-режиссер-топтоштуруучулар, 

дикторлор. Айтор, бизде бир эле менин кесибим жалгыз, 
уялам. Венера эфирге тартылганы 6-кабатка студияга 
чыгып кетсе, Жылдыз монтаж жасай берет. Жылдыз 
эфирге чыгам десе, Венера аны тартып коет да, 
компьютерде каалагандай жасалгалап элге берет. 

Венера с\рътт\ жакшы тартат, анан къб\нчъ орусча 
бер\\лърд\ даярдайт, «городская» да. Жылдыз мыкты 
оператор, бирок компьютерде иштегенди ъз\ жакшы 
кърът. Ошого камера кътър\п ж\ргъндън къръ деп, 
столдо олтуруп, биздин тартип боюнча эч кимди 
уруксаты жок кийирбеген монтаж бълмъс\нън чыкпайт. 
Аны ъз\ айтпайт, биз сезебиз да. Олжобай къб\нчъ 
Жылдыздын \н\н жактырган \ч\н, менеджер эмеспи, 
реклама, жарыя, куттуктоо тексттерин ага окутат. 
Менин \н\мъ Жылдыздын \н\ окшош, жагымдуу дейт. 

 
 

АДМИНИСТРАТОР 
 

Дайыма жылмайып, катуу \н\ чыкпаган шыёга 
бойлуу жигитибиздин ысмы Батыр. Ал администратор 
катары биздин ар бирибиз менен иштеш\\гъ туура келет. 
Анан оператор дагы. Ъё\ тазалыгынанбы, къзгъ жакын 
да, Т\рк калкынын ък\лдър\ аны менен къп 
кызматташат. Балким ичтери жылып, ъздър\н 
окшоштурушабы, алар компанияга чейин артынан 
ээрчип келишип, бизге айтпай сьемкага алып кетишет. 
Т\рк элинде мусулманчылык менен улуу Чыгыштын 
салттары ътъ бекем сакталгандыктанбы, бизчилеп 
баарын эле жоорай беришпей, сылык-сыпаа, сый кеп 
урушат экен. Батырдын кулк-м\нъз\ аларга жакты. 
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ОЛЖОБАЙ БАЯНЫ 
 

«Кереметтин» теё ж\г\н ъз\м кътъръм деген 
маркетинг боюнча менеджери Олжобай Бубатаевдин 
м\нъз\, ж\р\ш-турушу далдактап, так ошол бабаларын 
элестеткен жигит. Кеё далылуу, бойчоё болгону менен, 
карап турсаё баладай балпаёдап калса, бойго жеткен 
житит ата-энесине жаш баладай кылык кърсъткънс\п, 
ууртуёуз аргасыздан ачылып, акак тиштериёиз кенен 
аба жута калат.  

Кърсъ, Олжобай кадимки калкыбыз кадырлап, 
алардын талантына таазим, ънър\нъ урмат кылган 
профессионал артист. Ал Ташкенттеги искусство 
институтун б\т\ргън соё, Ош кыргыз драма театрында 
эмгектенет да, кийин тележурналистика адистигин 
жактырып калып, кесибин ооштурат. Албетте, ъз 
чыгармачылыгында ъз кесибинин пайдасы тийип, ошон 
\ч\н да анын алып баруусунда (автору Зуура Хамытова) 
«Алтынчы к\н\ кечинде, ыр-к\лк\ толсун сезимге» аттуу 
музыкалык къркъм кърсът\\б\з кърърмандарыбыз 
жантыгынан жата калып къргън телебер\\лъргъ 
айланды. Мына ушундай чыгармачылык ийгилик-
теринин бири 1998-жылы Кыргызстандагы телерадио 
компаниялардын 1-телефестивалында жумуриятыбыз-
дагы 6 областтын арасынан «Д\йнъ -ъм\р» т\рмъг\н\н 
алдында ал даярдаган телебер\\с\ фестивалдын 
дипломуна ээ болгон. 

Муну айтканыбыз - Олжобайдын журналисттик 
къръёгъс\нъ ъз\ё\здър тараза болуёуздар, кадырман 
окурмандар. 

Ал эми «Олжобай атанын жомогу» аттуу балдарга 
арналган автордук программасында, ал негизинен элдик 
макал-лакаптардын, эски накыл създърд\н маани-
маёызын «жиликтеп», жаш ъсп\р\мдъргъ т\ш\нд\р\п 
бер\\н\ къздъйт. Мындай кърсът\\лърд\ азырынча 
улуттук телебер\\лърдъ учурата элекпиз. 
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Учуру келгенде, сурап калуу парз.-Олжобай, сен 
къптън бери Ош мамлекеттик телерадио комитетинде 
иштедиё. Насип тартып, тузу буйруп эми 
«Кереметтесин». Мамлекеттик теле менен эркин теленин 
айырмасы кайсы? 

-Мен кыскача мындай дейт элем, мамлекеттик 
теленин кызматкери колуна «кислород» толтурулган 
баштыкты алып ж\рът. Ал эми «кислород» т\гънгъндъ 
эмне болот билесиёби?! Къз карандысыз теледе эркин, 
кенен дем аласыё, кылчактап 7-кабатты карабайсыё. 
Анан 1-кезекте кызматкерлер ъздър\н\н материалдык 
базасын чыёдоого чоё м\мк\нд\к болот. Мен муну 
ъз\мдън эле мисал келтирип айтып жатам да. 

 
 

КАЛЕМИ КУРЧ КАЛЫЯ 
 

Мына бул биздин телерадио компания тууpaлyy 
жазылгандар, баарлашуулар, баян башкы редакторубуз 
Калыя Карыбековага таандык. Насили теледе болсун, 
гезитте болсун баарынан к\чт\\ жоопкерчилик башкы 
редакторго ж\ктълът. Ош студиясынын босогосун 
аттагандан, эс алууга чыкканга дейре радиону 
жетектеген ардагер журналист Токтогул Кенжеев айтты 
эле «Мен б\т чыгармачылыгымды радиодо иштеген 
редакторлорго сыгып бере-берип ъз\мъ эч нерсе 
калтырбапмын», деп. 

Ырасында кийинки учурда «Кереметтин» 
кърсът\\лър\ айрыкча маалымат, жекшембиде жети 
кабар жакшырып бараткандыгы да Калыянын 
эмгегинин жемиши. Тынымсыз т\йшълът. 

Журналист ъз\ насили жаштайынан мен акын, 
жазуучу болом, анан..анан.. деп кыял кемесин минип 
ж\р\п, теле, гезиттин тегирменине т\шкън\ндъ баягы, 
акын-жазуучу болом деген ой-чабыты унут калат. Эртеё 
жазам, эртеё б\т\ръм деп ж\ръ бересиё, а ъм\р 
закымдай берет. Биздин Калыя да ыр, аёгеме, новелла 
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жазат. Жарык къргън\, сыр сандыгында кезек к\т\п 
жатканы бар.  

 
 

«АНДАЙ ЖИГИТ МЫРЗАСЫ ЭМЕС,  
КЫРГЫЗЫМДЫН» 

 
Ушундай обону менен калкка таанылган обончу 

жана аткаруучу Маматмуса Бакиров «Кереметтин» \н 
режиссеру. Ъз\н\н чыгарган обондору, аны аткарышы 
менен биздин эле эмес, б\т\ндъй журтчулугубузга 
жаккан. Раматылык Азада Бегимкулованын ырларына 
Маматмуса къп обон жаратты. 

Кърсът\\лърд\н \н, музыка жагынан 
«жабдылышы» Маматмусанын милдети. Кээде «чийки» 
тартымдарыбызды музыкалаштырып, кулакка жагымдуу 
\н, ж\ръккъ жаккан музыка менен айрым 
кызматкерлерибизден кеткен кемтикти толтура коюу 
колунан келет. Андайда айыбын сезгендер бъйпълъктъп, 
Муса аке дешип калганын айтып эле коеюн. Албетте 
алардан тил угуп «энчи» алам дечи, бирок калыстык 
\ч\н ал жън\ндъ ооз ачпасам айыптыр. Же тескерисинче 
Маматмуса мырза кечирип кой, сен кээде \н салып 
жатпайсыёбы колуё бошобой калганда, биз деле 
т\ш\н\п коебуз го. 

Маматмуса «Кереметти» музыка жагынан 
ъкс\тпъйт. Айрыкча, алтынчы, базар к\ндър\ ъз\б\з 
Мусага буйрутма берип коебуз. Антпесек, областтагы ар 
кыл эмгек жамааттары, жеке ишкерлер, той 
ъткър\\ч\лър жакшылыктарынын кърк\н чыгарып, 
мукам музыканын коштоосунда оюн-зоок уюштурууга 
тилеги барлар Муса деп турушат. Заманга жараша ар 
кандай нерсени, Миталдын тили менен айтканда 
т\ш\н\\ керек, анын \ст\нъ Муса \й куруп б\тъй\н деп 
калды. Буйрутма алган жардам да ага, же биздин 
колубуздан кыш куюшуп, пайдубал т\птъгъндън башка 
келбесе. Ал жардамга барсак да, тамагыбыз андан ашып 
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т\шът экен. Ушуну т\ш\нгъндън кийин ар ким ъз\б\з 
эптейли деп чечтик, ичибизден т\ш\н\п турабыз да. 
Баса, быйыл \й тоюна барабыз, жай бышканда, 
жаратылыш кърк\нъ келгенде. Бул биздин «Кереметтин» 
жалпы кубанычы, жакшылыгы. Ар бирибиздин 
с\й\н\ч\б\з баарыбызга тегиз, президент ушинтип 
айтат. Биз да ушинтип айтабыз. Менин чоң энем да 
ушинтип айтчу.  Ырас да, биздин кызматкерибиздин \й 
тою биздин той.  

 
 

ЭРКИНГ/Л БИШКЕКТЕН 
 

Къз карандысыз «Керемет» телерадио 
компаниясынын жер-жерлерде кабарчылар борбору 
иштейт. Адегенде Бишкекте ачылган борборду азыр 
Эркинг\л Мамбетакунова жетектейт. Эркинг\л айым 
мурун башкы режиссер болсо, азыр ага кошумча аталган 
борбордун башчысы, редактор, зарыл учурларда диктор, 
алып бapуучу, уюштуруучу-кабарчы. Къб\несе, ал 
Ысык-Къл, Нарын, Талас областтарында 
жаёылыктарды, жакшы жърългълърд\ даярдайт. 

Азыр ал кичинекей с\ймънч\г\н алпештеп, энелик 
ыйык милдетин ътъп, бала багуу отпускасында. 
Чыгармачыл адам да, м\мк\нд\г\ боло калганда, 
жаркылдап эфирдин кърк\н ачып чыга калат. Ишин 
сагынып калат го, Толгонай тез эле басса экен, - деп 
кызынын кадамын санап олтурат. 

 
 

«ОРОМПОЙ» 
 

ЖАМИЛА АРЫКБАЕВА-чынында эле 
Айтматовдун Жамийласы. Бирок, анын Данияры 
Казахстандан эмес, Оштун Кара-Суусунан. Жакшы 
жигит Даниярга окшогон, арабасы («жигулиси») да бар. 
Жамиланы Таластан алып келген. 
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Жамила адегенде оператор болуп кызмат кылды. 
«Кереметке» келгенден бери бул кызыбыздын 
чыгармачылыгы г\лдъп-ъс\п, азыр ъсп\р\мдъргъ 
арналган улуттук «Оромпой» теле-оюнун, «Кереметтин 
к\лк\ казынасынан» калкка жылмаю тартуулаган автор. 
Ошон \ч\н да аны тамашалап «Оромпой» дейбиз. 
Кесиби-бухгалтер, оператор, редактор, режиссер, 
кесиптик кошундун башчысынын уюштуруу иштери 
боюнча орун басары. 

/й\ндъ 4 ч\ръкт\н мээримд\\ апасы, Жапардын 
Жамиласы. «Кереметтин» абройлуу, айрыкча кызматы 
менен президентке жаккан кызы. 

 
 

АЙТИКАН,  АЛМАЗ БИР АДАМ 
 

Дагы бир борборубуз Жалал-Абад шаарында. 
Айтикан Эшенкулова деген кызыбыздын жардамы менен 
б\т\ндъй Жалал-Абад областынан кабар алабыз. Ага 
жолдошу Алмаз Аданов жардам берип, операторлук 
кызматты аткарып ж\рът. Адегенде «аксап» барып ишке 
эми кадимкидей такшалып баратышат. Алмазга 
караганда Айтикан «чыйрак» деп калышат жердештери, 
эмнеси болсо да бир \й-б\лъ, коюндан акса, кончко 
дегендей. Иш дегенде ичкен ашын жерге койгон 
жубайлар \ч\н баары али алдыда. 

 
 

АЖЫРАГЫС ЭКИ ДОС 
 
Алмазбек Матаев, Анвар Байзаков-экъъ дос. 

Кесиптери кабарчы-операторлор. Алмаздын дагы бир 
кызматы-студиялык аппарат комплексинин начальниги. 
Анвар «криминалист». Анткени, криминалдык темадагы 
телебер\\лърд\н бардыгын Анвар тартып, даярдайт. 
Ички иштер кызматкерлеринен да тааныштары къп. 
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Алар келсе эле, Анварды алып кетишет, ичпейт экен 
дешип, же т\штън\\б\з жеёил т\шът дешеби. 

Анан студияда эмне техникабыз болсо, ошонун 
баарынын «тагдыры» Алмазбектин колунда. Кичине къз 
салбай койсо эле жоголуп, «аксап» -сынып, \з\л\п, 
чийилип, «жътъл\п» калат. Кыргызбыз да, заряды 
болбой калса да Алмаз! - дейбиз к\п этип. Ал чоё, 
жоопкерчиликт\\ программаларда иштейт, тажрыйбасы 
башкалардан аксакал эмеспи. Анан маалыматка 
тыпылдап Акылбекти, Алымбекти моюн бурдурбай 
жумшайт. Балдарыбыз кудая ш\г\р, элпек, кичипейил 
жигиттер. 

 
 

АКЫЛБЕК МЕНЕН АЛЫМБЕК 
 

Акылбек Нышанов «Кереметтин» эфирдик 
оператору, ъз\ Ош технологиялык университетинин 
мамлекеттик башкаруу жана бизнес факультетинде 
окуйт. Иш менен билим алууну айкалыштырган бул 
жигиттин \н\ коёур болгондуктан, алып баруучулук 
ишине жардам бере калат. Ишинин кыйкымы жок. 
Алымбек болсо кабарчы-оператор, жаштыгына карабай 
ишке дилгир, зирек. Узакка уктаганды жаман кърът, 
келечекте кино-оператор болом деген сонун кыялдары 
бар. 

Жаштын тилегин берет дейт, ылайым Алымбек 
келечекте кыргыздын Чаплиндерин тарткан 
чыгармачыл, чоё оператор болоруна шек жок. Чоё 
иштер дайыма майдадан башталат, балким Алымбектин 
келечекке жолу дал «Кереметтен» башталып, аткарган 
иши, чеберчилиги \ч\н Оскар сыйлыгын утуп албайт деп 
ким айта алат. Баары алдыда, азыр иштеш гана керек, 
ъз\ айткандай. 

Баарлашып, баяндаган: Калыя Карыбекова 
1999 
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«ИМЕЮ ПРАВО ПО ВСЕЙ АМЕРИКЕ 
ЛЕТАТЬ БЕСПЛАТНО!» 

 

По приглашению директора информационной 
службы США (ЮСИА) в Кыргызстане г-жи Келли 
Кайдерлинг, в Америке побывала группа 
кыргызстанских журналистов. Поездку нашим коллегам 
(всего их было 7 человек) профинансировало 
Правительство США. В числе этой группы был 
президент незасивисимой телерадиокомпаний «Керемет» 
Оморбек Абдираимов. Его мы и попросили рассказать о 
том, как прошла стажировка за океаном. 

- В начале расскажу о том, как начиналось развитие 
радио и телевидения в США. 1920-е годы американцы 
увидели рождение нового средства массовой 
информации – радио. К 1928 году в Соединенных 
Штатах действовали три национальных радиосети – две 
принадлежали Эн-Би-Си (Нэшнл бродкастинг компани) 
одна – Си-Би-Эс (Коламбиа бродкастинг систем). Хотя 
радио слушали больше для развлечения, мгновенные 
радиорепортажи с места событий собирали огромные 
аудитории в 30-е годы и во время второй мировой 
войны. 

Развитие радио также привело в сферу массовой 
информации меры государственного регулирования. 
Первые радиостанции выходили в эфир и шарили по 
разным волнам, часто забивая передачи других станций 
и вызывая недовольство слушателей. Для решения этой 
проблемы Конгресс наделил правительство полномочия-
ми регулировать и лицензировать деятельность радио-
станций. С тех пор эфир–как радио так и телевидение-
классифицируется как дефицитное национальное 
достояние, используемое в общественных интересах. 

После второй мировой войны в дома американцев 
вторглась новая могучая сила – телевидение (далее ТВ – 
прим.авт). Идея «живого» шоу прямо у себя в гостиной 
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поправилась сразу. Развитие ТВ пришлось на те времена, 
когда американцы становились богаче и подвижнее. 
Распадался традиционной семейный быт. Вскоре 
просмотр телепередач превратился в общественный 
ритуал. Миллионы людей строили планы, дела и образ 
жизни вокруг программы ТВ. 

ТВ, как до него радио сосредотачивало усилия на 
массовых развлечениях, что бы обеспечить широкую 
аудиторию рекламодателям. Производство 
телепрограмм быстро сконцентрировалось в руках трех 
основных компания – Си-Би-Эс, Эн-Би-Си и Эй-Би-Си. 
Тридцать секунд рекламы сегодня стоит 1 миллион 
долларов США! Производство получасовой программы 
стоит несколько сот миллионов. Зрители могут также 
сделать выбор в пользу программы некоммерческого ТВ 
финансируемого Федеральным правительством и за счет 
пожертвований частных лиц и корпораций. 

Наша программа входившая в рамки 
международных визитов в США, длилась ровно месяц и 
называлась она «Работа теледариокомпаний в США». 
То есть целью нашей стажировки было ознакомление с 
работой наших зарубежных коллег. Всего в Америке 
существуют 250 телестанций (не путать с телевышками – 
прим авт) и 12 тысяч радиостанций. Как такого 
государственного ТВ сейчас в США нет, зато есть 
частные, общественные и муниципальные. Из частных 
телекомпаний сегодня самыми влиятельными являются 
Си-Эн-Эн, Си-Би-Эс и Эн-Би-Си. 

- Что для американцев значит ТВ? 
- Для них ТВ превратилось в основной источник 

информации. Его природа наиболее приспособлена для 
передачи драматических, насышенных действием 
событий, будь то высадка человека на Луну или война в 
Чечне. Здесь телезритель становится непосредственным 
свидетелем событий. Гвоздем телепрограмм служат шоу 
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новостей больших телесетей, которые по статистике 
каждый вечер смотрят более 60 миллионов американцев. 

- Вы упомянули об общественном и муниципальном 
ТВ... 

- Что касается общественного – это те же частные 
каналы, но специализирующиеся по одной тематике, 
будь это спорт или политика, новости или 
развлекательные шоу. Телепередачи муниципального ТВ 
как я говорил выше, финансируются за счет бюджета 
города или штата. Спутники и кабели расширяют сферу 
действия ТВ. Уже большинство американских домов 
абонировано на кабельное ТВ работающее на десятках 
каналов, предлагающее информацию и развлечение на 
все вкусы. 

- Стажировка наверняка была насыщенной. Где вы 
были конкретно? 

- Наша командировка началась 6 апреля (округ 
Колумбия) и завершилась 5 мая в Гринвиле (штат 
Южная Каролина). Программа пребывания в США 
была плодотворной, поэтому я остановлюсь только на 
некоторых из них. 

В столице Америки Вашингтоне мы посетили 
международный центр «Мередиан», Американский 
Университет, а также Джорджтаунский. Побывали в 
Палате и Галерее для представителей ТВ и радио. 
Ознакомились с работой государственного департамента 
и Конгресса США. Нам рассказали о том, как освещают 
их деятельность вещательные средства массовой 
информации. Нужно отметить, что работу сессии 
Конгресса транслируют в прямом эфире полностью 
несколькими станционарными телекамерами. Весь 
процесс контролируется лишь одним специалистом, 
остальные функции выполняются автоматически. 

Удалось побывать в головном офисе радиостанции 
«Голос Америки» и Службы телевидения и кино «Уорлд 
нет» (Всемирная сеть) которая выходит в эфир через 
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спутниковую связь. Особенность информслужбы 
«Голоса Америки» в том, что эта радиостанция вещает 
только за пределы США, т.е. за границу. Например, 
русская редакция этой станции вещает 8,5 часов в сутки, 
когда узбекская всего 30 минут, правда по выходным 
дням – 45 минут в сутки. К сожалению, кыргызской 
редакции там нет, потому что нет кадров, хотя финансы 
оказывается найти можно тем более что «Голос 
Америки» в этом заинтересован. 

Помимо этого мы побывали в таких городах, как 
Арлингтон, Фолс-Черч (штат Вирджиния), Сент-Луис, 
Колумбия  (штат Миссури), Сан-Франциско (Штат 
Калифорния), Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и других. 
Санта-Роза считается городом виноделия, здесь 
производят более восьми видов этого благородного 
напитка. 

- Что вас больше всего удивило в этой сказочной 
стране? 

- Если одним словом, то -все! Но главное то, что 
американцы умеют и хотят всегда трудиться. В этом и 
заключается смысл их жизни. Прежде всего для них – 
работа. Все у них на должном уровне. 

Даже обычные телекомпании могут себе позволить 
приобрести качественную технику. Наибольшим 
спросом пользуется телерадиовидеоаппаратура 
произведенная в Японии. 

Еще мы были приятно удивлены как работает 
коллектив Си-Эн-Эн, состоящий из 1500 человек. Вещает 
эта компания 24 часа в сутки о мировых новостях 
событийного характера, имеет 31 станцию: из них 9 в 
США, остальные за границей. 

- Интересно, не было ли какого-либо курьезного 
случая с кем нибудь из вашей группы? 

- Далеко за примером ходить не надо. Это 
случилось со мной, когда мы были должны вылетать из 
одного аэропота в другой. По ошибке компьютерная 
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сеть мне не выдала авиабилет. Тогда руководство 
местной авиакомпании извинившись, выдала мне 
годовой билет, по которому в течении года я могу теперь 
летать в пределах США бесплатно. И это только за то 
что ошибся компьютер. 

Беседовал Б.Ибраимов 
30.05.1998 г. 
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КЕЛЕЧЕКТ// «КЕРЕМЕТ» 
 

Оморбек Абдираимов – Къзкарандысыз «Керемет» 
телерадио компаниясынын президенти. 

Кыргыз Мамлекеттик Университетинин 
Журналистика факультетин б\т\ргън. 1970-жылы 
облустук «Ленин жолу» гезитине корректор болуп иштъъ 
менен алгачкы эмгек жолун баштаган. Андан кийин бир 
катар жылдар ички иштер бъл\м\ндъ инспектор болуп 
эмгектенген. Журналисттик чыгармачылык жолу 
облустук телекърсът\\ жана радиоуктуруу комитетинде 
кабарчы болуу менен кайрадан уланды. Ошол мезгилден 
бери ъз кабарчы, радиодо редактор, башкы редактор 
болуп иштъъ менен тепкичтен-тепкичке жогорулап 
отуруп, б\г\нк\ к\ндъ областта алгачкылардан болуп 
къзкарандысыз телекомпания ачууга жана аны бутуна 
тургузууга жетише алды. 

Ал облустун телерадио компаниясында бир топ 
\з\рл\\ эмгектенип, къпч\л\кт\н къз\нъ «жарк» деп 
кър\нъ алган «Сармерден» телефестивалын уюштуруп, 
ондогон ънърпоздорду эл алдына алып чыгып, таланты 
таанылды. Анан да «Даанышман» зирек-зээнд\\лър 
телеконкурсунун автору. 

- Оморбек Абдираимович, «Керемет» сыяктуу 
эркин, къз карандысыз телекомпанияны ачуу жън\ндъг\ 
ой сизге качан келди эле? Бул къптън бери ойлогон купуя 
максатыёыз беле, же демократия заманынын жемишиби? 

- М\мк\н биринчи айткан съз\ё туура. Себеби 
мамлекеттик телерадио компаниясында къп жылдар бою 
иштеп калдым. Чектъълър болбой койбойт. Кээде 
ушунчалык берейин деген оюёду, айтайын деген съз\ёд\ 
къмъкъй\ёдъ турса да ачык-айрым айтууга м\мк\н эмес 
эле. Аттиё деч\м\н ошондо. Демек, «Керемет» ошол 
кездерде эле жаралган менин купуя максатым экен 
кърсъ. Анын \ст\нъ «Эркин Ала-Тоо» ачылып калды 
ошол тушта. Ага кеёеш айтып, жардам берип ж\рд\м. 



 33 

Эл менен ж\рък ъй\гън нерселерди, къйгъйлърд\ башка 
толуп жаткан маселелерди ачык с\йлъшсък, эркин иштеп 
кърсък кандай болоор эле деген ойлор дайыма 
туткундап алчу. 

- Телекомпаниянын атын «Керемет» деп коюп 
алууга эмне негиз болду? 

- Ал жън\ндъ ъз\м дагы т\ш\н\к берип койсом 
деген ойдо ж\ргъм. Укмуш деген създ\н синоними 
керемет чынында эле кудуретт\\ съз. Ойлоп кърсъё\з ар 
нерсенин, адамдын, ойдун, кыялдын, жашоонун бардык 
нерсенин керемети бар. Бул ат менин жекече фантазиям. 
Тъгъръкт\н търт бурчунан т\рд\\ кабарларды эшитип, 
ар кандай укмуштарды кър\п олтуруунун ъз\ керемет 
эмей эмне? 

-Алгачкы кадамдарды жасоодо бир топ кыйын-
чылыктар болгондугун айттырбай эле сезип турам? 

- Албетте. Биринчи жолу эфирге чыгуу бактыбыз 
1995-жылдын 1-мартына туш келди. Материалдык-
техникалык базабыз дээрлик жок эле. Кыйынчылык 
убактарда биринчилерден болуп жардамга келип, жылуу 
жумшак т\здън-т\з материалдык жактан кубаттаган 
адамдар эсимден эч качан кетпейт. Алардын катарына 
ошондогу обл.керек-жарак коомунун (азыркы 
«Кооператор» Ассоциациясы), жетекчиси Мамат 
Орозбаев, анын биринчи орун басары Хамид 
Халматович Мухамедов, телерадио уктуруу боюнча 
республикалык радиорелейлик магистралдардын 
аймактык №1-т\й\н\н\н жетекчиси Аттокур Акматов, 
«Кыргызстан» АКБнын ънър жай бъл\м\н\н 
башкаруучусу Эркин Абдыразаков, ОшТВ 
телекомпаниясынын жетекчиси Халил Кудайбердиев, 
«Эркин Ала-Тоо» телестудиясынын башчысы Нурдин 
Исаков сыяктууларды кошо алам. 

- Сиз менен эфирге биринчи чыккандар кимдер эле? 
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-Башкы редактор Маматжусуп Калыбеков, 
Абдиашым Осмонкулов менеджерибиз. Дагы бир тобу, 
операторлор. 

- Къксъп ж\ргън ички максатыёыз орундалган к\н\ 
кандай абалда болдуёуз? 

- Журналист \ч\н а т\г\л ъз\н\н ар бир чыгармасы 
да чоё мааниге ээ болот эмеспи. Ал эми б\т\ндъй бир 
телекомпанияны уюштуруп, къптъгън кыйынчылыктар 
менен эл алдына чыгуу учурунда кантип кубанбай кое 
аласыё. Эфирге чыгуу мага къптън тааныш болсо да ътъ 
эле толкунданып кеткен жокмун, бирок ичимден 
сыймыктанып турдум. 

-Эл арасында дагы бир къз карандысыз 
телекомпания пайда болду. Андан бери убакыт 
закымдап учуп, «Керемет» кадимкидей тапталып, 
т\птъл\п к\чкъ толуп облус эмес, республикага башы 
кър\нъ баштады. Ъз\ё\зд\н ой-тилегиёизди, 
къксъъё\зд\ ачык айта ала турган эркин телени 
каалагам деген элеёиз. Максатыма жеттим деп 
ойлойсузбу? 

- Ооба. Адегенде Фергана ъръън\нъ чыгып 
жатканбыз. 1996-жылдын июль айынан баштап 
республикалык деёгээлге чыктык. Бизде жекече 
ишкерлерди, фирмаларды, фермерлерди ж.б.у.с. 
ъкмътт\к эмес уюмдарды, жеке адамдарды эфирде 
чагылдыруу дээрлик дыё жаткан эле. Эркин 
телекомпанияны ачканыбыздын бекер кетпегенинин 
дагы бир далили эл аралык деёгээлде байланышуулар 
к\чъд\. Американын Кыргызстандагы элчилигинин, 
мисалы, «Интерньюс» эл аралык уюму, шайлоо 
системасынын эл аралык фондусу менен кадимкидей 
эфирге чыгып байланыша алабыз. Айына 60 м\нъттън 
турган эё жакшы телематериалдарды ошолорго берип 
жаттык. Андан тышкары Латвиянын «Благая весть» 
телекомпаниясы менен тыгыз байланыштабыз. 



 35 

Жакында мени ЮНЕСКОнун Т\шт\к региону 
боюнча маалымат борборунун координациялык 
Кеёешинин търагалыгына шайлашты. Мында негизги 
ишибиз Т\шт\ктъг\ бардык массалык-маалымат 
каражаттарынын иштерин координациялап туруу, бул 
боюнча къптъгън эл аралык семинарларды, 
практикалык иштерди ъткъръб\з. Шаардагы облустук 
китепканада борборубуз бар. Ал жерге массалык-
маалымат каражаттарынын кызматкерлери барып 
электрондук почта байланыштары аркылуу ъздър\ 
кызыккан кандай гана суроо болбосун жооп ала алышат. 
Анда д\йнън\н 14 ълкъс\нън, ошондой эле ааламдагы эё 
чоё Си-Эн-Эн телекомпаниясынан маалымат ала турган 
парабаликалык антенна бар. Ушундай чоё м\мк\нч\л\к 
дайым эле боло бербейт, ошондуктан аны пайдаланып 
калууга биз журналисттер аракеттен\\б\з керек. 

- «Кереметтин» жамааты жън\ндъ съз козгосоёуз? 
- Оштогу телекомпанияда азыр 15ке жакын адам 

эмгектенет. Бишкекте кабарчылар борборубуз бар, аны 
Эркинг\л Мамбетакунова, Жалал-Абадда Айтикан 
Эшенкулова, Ноокатта Рахат Жумабай кызы, Ъзгъндъ 
Абдимитал Эралиев жетектешет. 

 - Эфирге чыгуу убактыёыздар кандай? 
- Жумасына 7 саатка чейин республикалык деёгээл-

де шаршемби, бейшемби, жума к\ндър\, ал эми Фергана 
ъръън\ боюнча ишемби к\н\ таёкы бер\\лър жана 
т\штън кийин саат 16.00дън 18.00гъ чейин, радио 
бер\\лър шейшембиден башка к\ндър\ дайыма 4 
сааттан. Азырынча 2 саат кыргызча, 2 саат орусча. 
Телебер\\лър 3 тилде кыргыз, орус, ъзбек тилдеринде 
ж\рг\з\лът. 

«Сулайман-тоо», «Жекшембиде жети кабар» 
сыяктуу журналисттер тарабынан кылдат даярдалган 
маалымат блогубуз бар. «Сармерденди» дагы кайрадан 
улантсакпы деп турабыз, андан тышкары «Чебер», 
«Оомат» телеконкурстарын уюштурганбыз. «Азил-чыны 
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аралаш», «Кереметтин к\лк\ казынасынан» деген 
адамдарды жылмаюуга мажбур кылган сатиралык 
бер\\лър\б\з бар. «Эл пикири» т\рмъг\н бер\\ менен 
калктын ой-пикирин эркин, кеёири чагылдырабыз. 
Музыкалык бер\\лъргъ да айрыкча къё\л бурулат. 
Айталы «Ыр куржундан» элдик музыкалык аспаптар 
комуз, кыяк, кыл кыяк менен ырдала турган ырлар, 
ълъёдър, дастандар аткарылат. Кыргыз эстрадасынан 
баштап, чет ълкъл\к эстрада жылдыздарынын ырлары 
аткарылган «Ырда жигит, бийле кыз» музыкалык 
бер\\б\з да менимче купулга толорлук. 

Жалаё обончулар менен аткаруучулар \ч\н «Обон» 
жана «Куттуктоолор», маараке, тойлор \ч\н 
коммерциялык «Ыр десте», мектеп жашындагы ъсп\р\м 
балдардын ар кандай ънър шыгын ърк\ндът\\гъ 
багытталган «Кутуча» бер\\лър бар. Ишемби, 
жекшемби к\ндър\ видеофильмдер кърсът\лът. Быйыл 
кыргыз телебер\\лърд\н ичинен биринчилерден болуп 
шайлоочулар менен теледебат уюштурдук. Ал бир 
жарым саатка созулду, борбордук шайлоо комиссия-
сынын ък\лдър\ к\бъ болуп студияда олтурушту. 

- Дагы эмнелерди кошумчалайсыз? 
- Финансы каражат жагынан кыйынчылык болсо да 

эптеп анын жолдорун таап жатабыз. Ъз\б\зчъ менчик 
телеканал алсак деген оюбуз бар. Эгерде ушул иш 
ж\зъгъ ашып калса бизге чоё м\мк\нч\л\ктър ачылаар 
эле. 

-Оморбек Абдираимович, ылайым жакшы 
ойлоруёуз ишке ашып, «Керемет» атына заты жарашкан 
белгил\\ телекомпания боло беришине тилектешпиз. 

6.ХII.1997-ж. 
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«КЕРЕМЕТ» – ЭТО ЧУДО 
 
Прошло немногим более месяца, как с 1 марта с 

г.начала свою деятельность независимая телерадио 
компания «Керемет». Трансляция программ новым 
телевидением осуществляется дважды в неделю: по 
средам и пятницам с 7 до 8 часов утра по каналу «ОРТ» 
(Общественное российское телевидение). «Керемет» 
сегодня смотрят не только ошане, но и жители всего 
южного региона Кыргызстана. В перспективе 
независимая телерадио компания планирует выходить в 
эфир по всей республике. 

Президентом «Керемета» является известный 
тележурналист О.Абдираимов, который любезно 
согласился ответить на вопросы нашего корреспондента. 

- Оморбек Абдираимович, прежде чем начать нашу 
беседу, расскажите немного о себе и семье? 

- Я родился и вырос в селе Тоо-Дыйкан Узгенского 
района Ошской области. В 1969 году закончив среднюю 
школу, приехал в г.Ош. Трудовую деятельность начал в 
городе, работая корректором в областной газете «Ленин 
жолу», ныне «Ош жаёырыгы». Затем работал в 
Управлении внутренних дел Ошской области и после 
окончания факультета журналистики Кыргызского 
Госуниверситета в 1983 году в областной 
государственной телерадио компании, где до 27 февраля 
1995 года был главным редактором. 

Супруга Хамытова Зуура Абдуллаевна – член 
Союза журналистов Кыргызстана и СССР, работает 
вместе со мной. С ней воспитали четверых детей. Трое из 
них взрослые, у них свои семьи и дети. 

-Какую основную цель и задачи преследует 
независимая телерадио компания «Керемет»? 

-Согласно нашему Уставу, «Керемет» создан с 
целью обеспечения государственной политики, 
освещения социально экономического и культурного 
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развития республики, решения вопросов межнациональ-
ного характера, воспитания граждан в духе высокой 
нравственности... 

-Как давно телерадио компания юридически 
зарегистрирована? 

- 21 февраля 1995 г. независимой телерадио 
компании «Керемет» выдано свидетельство о 
регистрации за №20, согласно которому наши передачи 
будут выходить в эфир и по ТВ, и по радио на 
кыргызском, русском и узбекском языках. 

- Что побудило вас создать свое собственное 
детище, дав ему оригинальное название? 

- Как известно в любой цивилизованной 
демократической стране больше преобладают 
независимые телекомпании, радиовещательные 
корпорации, частные газеты, нежели государственные. У 
нас же средства массовой информации носят в основном 
государственный характер, то есть учредителями их 
являются областные администрации и Кенеши. 

Государственная пресса, например, зачастую 
находится под контролем, что негативно отражается на 
подаче материалов. Идентичная картина и на госТВ, в 
связи с чем можно констатировать, что цензура у нас все 
же есть. Этот пробел восполняют средства массовой 
информации, независящие от властей. Одним из них 
является и телерадио компания «Керемет, коллектив 
которой с позиции нейтральности будет осуществлять 
освещение материалов обьективно и достоверно. 

- В связи с этим не могли бы привести наглядный 
пример, на основе которого читатели могут 
почувствовать разницу между государственным и 
независимым ТВ? 

- Эхо прошедших выборов отзывается и по сей 
день. Сатыбалды Жээнбекова, выдвинувшего свою 
кандидатуру в депутаты Законодательного собрания по 
Сузакскому-Макмальскому избирательному округу №7, 
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некие силы стараются не допустить к депутатской 
деятельности в Жогорку Кенеше. Обратимся к фактам. В 
первом туре голосования С. Жээнбеков набрал свыше 16 
тыс.голосов, что составило 38 процентов от числа 
избирателей. Во втором туре он вновь набирает больше 
голосов, чем его конкурент. Но под различными 
предлогами, комиссия назначает 19 марта третьи по 
счету выборы. И опять он опережает своего соперника, 
набрав 18.156 голосов, то есть 69 процентов. Теперь же 
соперники С.Жээнбекова стараются признать выборы 
недействительными, к чему и прислушивается 
избирательная комиссия. 

Во время этой парадоксальной ситуации в Джалал-
Абадскую область приезжает госсекретарь Жумабек 
Ибраимов и вместе с акимами области и Сузакского 
района пытается решить эту проблему, но 
безрезультатно. 

Обо всем этом никакое государственное ТВ не 
пожелало поведать телезрителям, хотя доверенные лица 
С.Жээнбекова просили. После отказа, они были 
вынуждены обратиться к независимому ТВ. Наши 
телеоператоры побывали в соседней области и о таком 
неоднозначном событии наше независимое ТВ 
рассказало телезрителям 29 марта с.г. 

- Независимое ТВ, - это нужно и необходимо, но не 
случится ли так что за этим скрывается все дозволен-
ность? 

- То, что мы никому не подчиняемся, не говорит о 
том, что будем делать все что захотим. Соблюдать 
основной закон Конституции – это наше правило и 
противоречить ему не собираемся. 

- Само слово «Керемет», что в переводе с 
кыргызского означает «чудо», звучит несколько 
загадочно и таит в себе притягивающее действие. Есть 
ли взаимосвязь между названием телерадиокомпании и 
теми передачами, которые уже транслируются в эфире? 
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- Несомненно. Наш молодой творческий коллектив 
будет стараться делать передачи разнообразными и 
непохожими. Это один из главных принципов 
«Керемета». Вообще телевидение я уже считаю чудом. 
Человек не выходя из дома, удобно устроившись перед 
экраном телевизора, может узнать много полезного и 
интересного, или просто отдохнуть, не так ли? Это уже 
чудо, и название «Керемет» вовсе не случайное слово. 

- У нынешнего телезрителя большая возможность 
выбора телевизионных программ, каналов. Не 
опасаетесь ли вы конкуренции со стороны других 
региональных телестудий, телекомпаний? 

- Действительно у телезрителей широкий выбор. 
Трудно конечно сравниться например, с первым каналом 
Российского ТВ, но конкуренция нас не пугает, так как 
нашей задачей является удовлетворение запросов 
жителей южного региона Кыргызстана решение 
насущных проблем народа и актуальных вопросов 
современной жизни. 

- Начинать всегда нелегко, поэтому наверняка есть 
у вас спонсоры. Какова сегодня материально-
техническая оснащенность независимой телерадио 
компании «Керемет»? 

- Без поддержки извне нам пришлось бы гораздо 
труднее. Поэтому пользуясь случаем от имени 
коллектива особо хочу поблагодарить наших 
генеральных спонсоров: Территориальный узел 
радиорелейных магистралей телевидения и 
радиовещания №1 (А.Акматов), Ошский облпотребсоюз 
(М.Орозбаев), Промышленный отдел Акционерно-
коммерческого банка «Кыргызстан» (Э.Абдразаков). 
Мы не отказались бы от помощи других предприятий, 
организаций города Оша и области. 

Для плодотворной успешной работы нам 
необходимо компьютерное оборудование, стоимость 
которого оценивается как минимум в 30 тыс. 
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американских долларов. Имея такую аппаратуру наши 
программы не уступали бы по качеству передачам 
европейского масштаба. Ведь не секрет, что благодаря 
компьютерному обеспечению можно достичь ярких 
эффектов и т.д. на ТВ. А пока приходится пользоваться 
обычной техникой. 

- Думаю, найдутся и другие спонсоры, желающие 
помочь в улучшении оснащения материально-
технической базы независимой телерадио компании 
«Керемет». Поэтому будущим спонсорам необходимо 
знать ваши координаты: 

- Телерадио компания «Керемет» находится в 
здании Ошского облпотребсоюза по адресу: г. Ош, ул. 
Ленина, 428. Наш телефон: 2-40-43. Мы также ждем 
рекламодателей и частных лиц. Ведь наши программы 
собирают почти 11 тыс. телезрителей. Оплату можно 
производить перечислением, наличными, бартером. 

- Вашему коллективу желаю творческих успехов, 
популярности и процветания! 

- Спасибо. 
Б.Ибраимов 
8.04.1995 г. 
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КЕРЕМЕТ Д/ЙНЪ ТАРТУУЛАГЫБЫЗ КЕЛЕТ... 
 
Бир айдан ашык убакыттан бери Т\шт\кт\н эли къз 

карандысыз «Керемет» телерадио компаниясынын теле 
бер\\лър\н кър\п, ар кандай пикирлерди айтып 
ж\р\шкън\нън кабарыбыз бар. Жакында «Ош 
жаёырыгынын» атайын кабарчысы «Кереметтин» 
президенти Оморбек Абдираимовго жолугуп, аны 
т\з\\н\н максаты тууралуу ой бъл\шт\. Тъмъндъ ошол 
маекте козголгон маселелер. 

- Мындай къзкарандысыз телерадио компания 
т\з\\ идеясы кечээ, б\г\н эле чыга калган жери жок, - 
деп баштады президент – Жалал-Абаддагы «Нур», 
«Эркин Ала-Тоо» телестудияларынын т\птъл\ш\нъ 
къмъктъш болгомун. Кийинки убактарда ъз\м да аябай 
дилгирленип, кантсе да къз карандысыз, мамлекеттик 
телерадиого атаандаш компанияны иштет\\ оюм 
бышып жетилди. Мурдатан ойдо турган маселелер 
камтылган уставын жазып каттоодон ътт\к. Ушул тапта 
9 адамдан куралган топ жан \ръп иштъъдъ. 

Албетте ар кандай иштин башталышы шыр кете 
бербеши турган кеп. Баарыдан мурда идеялаштарды 
табуу керек. Анан ойлогон м\дъън\ ж\зъгъ ашыруу \ч\н 
ътъ къп каражат талап кылынары белгил\\ эмеспи. 
Мында биздин башкы демъърч\б\з Ош облустук керек-
жарак коомдор башкармасы (търагасы Мамат 
Орозбаев), №1 –телекърсът\\ жана радио уктуруу 
боюнча республикалык радиорелейлик магистралдар-
дын аймактык т\й\н\ (начальниги Аттокур Акматов) 
жана «Кыргызстан» акционердик коммерциялык 
банкынын ънър жай бъл\м\ (башкаруучусу Эркин 
Абдыразаков) иштъъ \ч\н жай, эфирге чыгуу \ч\н 
убакыт, банктык операцияларды ж\рг\з\\гъ жардам 
берип, ак пейилден колдоо кърсъткънд\ктър\нъ 
ыраазылык гана билдиребиз. 
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- Азырынча аптасына эки жолу – шаршемби, жума 
к\ндър\ эртеё мененки саат 7ден баштап бир сааттык 
эфирге чыгып жатабыз. Кадр, каражат маселени жолго 
койгондон кийин к\н сайын чыгууга аракет жасайбыз. 
Ал гана турсун радио уктурууну да баштайбыз. 

- Кантсе да жаёы, анын \ст\нъ къзкарандысыз 
телерадио компаниянын пайда болушу мамлекеттик 
т\з\мдъргъ къп эле жага бербеши м\мк\н... 

- Ооба, Кызык жери илгери-кийин \зъёг\лъш 
ж\ргън айрым кесиптештеримдин ж\з буруп, ич 
тарыганын адегенде эле сездик. Эфирге чыгуу \ч\н \н 
жаздыруу, тасмаларды монтаждоо, ал гана турсун 
музыкалык концерттерден жардам беришпей коюшту. 
Ошого карабастан «Нур», «ОшТВ» жана «Эркин Ала-
Тоо» студияларынын жогорудагы иштерге чын ниеттен 
кол сунушу ишибизди баштап алууга м\мк\нч\л\к 
т\зд\. 

Ал эми башынан маалымат каражаттарынын элдин 
трибунасы болуусун чектеп келген бийликтердин 
чочулоосун да пайда кылды окшойт. Биздин максатыбыз 
биръъ гана – элдин кызыкчылыгы \ч\н канчалаган 
мыйзамдар, токтомдор чыгарылганы менен анын жер-
жерлердеги аткаруучу бийликтер тарабынан ж\зъгъ 
ашырылбай жатканын, карапайым элдин къйгъйлър\н 
жогору жактагыларга жеткир\\. Мында жън\ жок 
асылууларга, же болбосо кимдир биръълърд\н жеке къз 
карашын таёуулоого жол берилбейт. Ошол эле учурда 
башка компаниялардын ишине ичи тардык кылуу бизге 
жат. Б\г\нк\ к\ндъ кандай маалымат, кайсы кърсът\\ 
алымдуу экенин эл ъз\ ылгап алат. Ошондуктан бири-
бирибизден жънс\з чочулоонун кажети жок деп ойлойм. 

- Албетте максатсыз жашоо болбойт эмеспи. 
Силерде да келечекте аткарчу ой-м\дъълър бардыр... 

- Башкы демъърч\б\з – облустук керек-жарак 
коомдор башкармасы карамагындагы ресторанды, 300 
орундуу концерттик студияны, Мамакеев атындагы 



 44 

санаторияны бизге пайдаланууга бериши ишибиздин 
жанданып кетишине ъбългъ т\зът деп ойлойм. Бул – эки 
тараптын кызыкчылыгы экени айтпаса да т\ш\н\кт\\. 
Ал эми биздин к\йърмандарыбыз менен тыгыз 
байланышта болуп, алардын кызыкчылыгын м\мк\н 
болушунча жогорку деёгээлде аткарууга аракет 
жасайбыз. Акы тълъълър алардын дараметине жараша 
болорун белгилъън\ туура кър\п турам. Антпесе, баары 
эле каражат таба бербейт эмеспи. Алды-сатты иштери 
менен алектенген бизнесмендерге къмъктъш болууга 
даярбыз. Кызматташ болууну каалагандар Ош 
шаарынын Ленин къчъс\ндъг\ 428-имаратка жайгашкан 
къз карандысыз «Керемет» телерадио компаниясына 
келип же 2-40-43 телефону аркылуу байланышса болот. 

Акырында айтарым: Ош облустук телерадио 
компаниясында 15 жыл иштеп кесиптештеримден, ъзгъчъ 
Толтой Алдыраков, Токтогул Кенжеев, Тамара 
Жаманбаева ъёд\\ насаатчыларымдан турмуштук да, 
журналисттик да тажрыйба алганым \ч\н аларга 
ыраазычылык билдирем. 

Аёгемелешкен: К.Сатимов. 
15.04.1995-ж. 
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ЖЕР ЫЙЫ 
 
Акыл айтсам Акмак дебе, 
Кеёеш берсем Келесоо дебе. 
Жол кърсътсъм Жинди дебе. 
Не аргаё бар кыямат келсе? 
 
Ж\ръг\мдън кан агыздыё, 
Билбей ж\р\п менин баркым. 
Азапка салар к\н келет, 
Акылга кънбъй айкырдыё. 
 
Денемди тыттыё бомбалап, 
Кенимди саттыё соодалап. 
Тоо, токойду кыйраттыё, 
Эртеёкиёе не калат? 
 
Ынтымаксыз ыркыраштыё, 
Ырыскы качып тыркырадыё. 
Таш боордуктун чеги жетип, 
Ашып кетти к\лк\ёдън кайгыё. 
 
Келатасыё кубалашып, 
Колуёда мылтык ок атып. 
Аё-сезимдин къръёгъс\н. 
Бийлик, байлык калабы басып? 
 
К\ч алды го т\лк\ заман. 
Андан ътът бър\ заман. 
Мээ мыкчыган Маёкурттуктан, 
Алыстачы эсен-аман. 
 
Пейилиё качан оёолот? 
Тиреш\\ё качан жоголот? 
Бириёе-бириё кас болбой, 
Жашасаё анан кут конот. 
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Т\гъл бердим берекени. 
Т\гътъ албай эсиё кетти. 
Каракчыдай тоной бербей, 
Суранарым аячы мени. 
 
Атылган октор басылбай, 
Кан жуткурдуё байма-бай. 
Кескиленди тамырларым, 
Карманып турам багынбай. 
 
Онтогонум сезбедиё, 
Кемирилди келбетим. 
Бъксър\л\п бир к\н\, 
Омкорулуп кетемин. 
 
Келип калды Кыямат, 
Кагылайын Адамзат. 
Алдыёда турат Алаамат, 
Айланайын Адамзат. 

Июнь, 2011 
 

 
ЪМ/Р КЕНИ 

(Жубайым Зуурага) 
 

Ардактап, аздектедик ата-энени, 
Жараткан бул д\йнъгъ сени-мени. 
Бъксър\п баратпайбы тыным албай, 
Экъъб\згъ энчиленген ъм\р кени. 
 
Жетинип-жетинбесек кайгырбадык, 
Таттуусу-ачуусуна кайрылбадык. 
Жуурулуп бир бирине мээримибиз, 
Жупташкан с\й\\б\здън айрылбадык. 
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Боорукер дос-тууганга байырладык, 
Басынып душмандарга багынбадык. 
Ж\ръктъ аруу сезим айгай салып, 
Турмушта туёгуюкка кабылбадык. 
 
Бар тапкан д\н\йъб\з балдар болду, 
/й\б\з т\бъл\кт\\ ордо болду. 
Жароокер неберелер-баары менен, 
Конушубуз кут конгон бардар болду. 
 
Жашоодо ыйык туттук намыс-арды, 
Бийик болуп ата-эненин кадыр-баркы. 
Ыймандуу ъсс\н дедик балдарыбыз, 
Таанылып ак эмгектен атак-даёкы. 
 
Къкълъп къйръндърдъй кийинбедик, 
Бакылдап байларга окшоп чиренбедик. 
Нур чачкан к\н-ай сымал т\гъй болуп, 
Алтымыштын ашуусуна жетип келдик. 

15-декабрь, 2011-ж. 
 
 

КУРУУЧУЛАР ЭМГЕКЧИНИН АЛПЫ ДА 
(Инженер-куруучу Кожомуратов Нуралы Таировичке) 

 
Кърккъ бълъп шаар менен айылды, 
Эрме чълд\, ээнсиреген адырды. 
Куруучунун кабарсыган колунан, 
Нечен-нечен эскиликтер жаёырды. 
 
Кайраты мол, балбан билек, 
К\ж\рмън, тынымсыз ишке жиреп, 
Социалдык ж\ръг\ доорубуздун, 
Куруучулар турмушту келет тиреп. 
 



 48 

Ак  тилеги кеё таалайлуу калкына, 
Мурас кылып калтырганы артына –  
Заёгыраган турак \йлър, кооз жайлар, 
Куруучулар эмгекчинин алпы да! 
 
Далай ойлор къъдън\ндъ батпаган, 
Къб\н анын ар-намысы актаган. 
Куруучулук кесип накта сыймыктуу, 
Эли с\й\п кадырлаган, барктаган. 

15-август. 2010-ж. 
 
 

САРМЕРДЕН 
 

Жаёырып б\г\н салтыбыз, 
Маарыдык мында баарыбыз. 
Сармерден айтып ырдайлы, 
Жазылсын биздин жарпыбыз. 
 
Ташкындап турган талантты, 
Таанытып келген Сармерден. 
Буулугуп жаткан шумкарды, 
Шаёшытып келген Сармерден. 
 
Суурулуп чыккан байгеден, 
Дулдулду тапкан Сармерден. 
Сайраган сайын элирген, 
Булбулду тапкан Сармерден. 
 
Ынтымак элге ыр, к\лк\, 
Тартуулап келген Сармерден. 
Ърк\ндъп ъскън ънърд\н, 
Майрамы экен Сармерден! 

12.XII.1993-ж. 
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ДААНЫШМАН 
 

Эл тагдырын ойлогон, 
Ой-сезими орошон. 
Айкълд\г\ теёдешсиз, 
Ар-намыска бек болгон –  
Даанышман ал, даанышман. 
 
Зирек-зээнд\\ элде бар, 
Акыл кенчт\\ пенде ал. 
Калыё журттун калысы, 
Турмуш кърк\ залкарлар –  
Даанышман ал, даанышман. 
 
Шайыр-шаттуу м\нъз\, 
Санаат-насаат ар съз\. 
/м\т г\л\н нурданткан, 
Урпактарга с\ръънч\ - 
Даанышман ал, даанышман. 

11.03.1991-ж. 
 
 

САГЫНДЫМ 
Обону: Маматмуса Бакировдуку 

 
Булбулдай мукам \н салган, 
Авазыёды сагындым. 
Маралдай басып суйсалган, 
Карааныёды сагындым. 
 
Чынардай съйкъ тагынган 
Чырайыёды сагындым. 
Маж\р\м талдай сеёселген, 
Саамайыёды сагындым. 
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Ак куудай жайган канатын, 
Кучагыёды сагындым. 
К\к\г\ болуп санаанын, 
Турпатыёды сагындым. 
 
/з\лбъй сенден \м\т\м, 
Къксътт\ мени турагыё. 
Табалбай издеп к\н\-т\н, 
Муёканып мында турамын. 

 
 

«АРАШАНДАГЫ» ТОЛГОО 
 

Атыёды угуп алыстан, 
Келдим сага «Арашан». 
Къръёгъм кандай экенин, 
Калыстап ъз\ё бааласаё. 
 

Сезилбейт менден уу-дуу, шаё, 
Ага сен болбо айраё-таё. 
Басыгын кър\п, кънг\м бар, 
Байгеде ж\ргън тулпардан. 
 
Тажабай кыйын толгоодон, 
Т\йшъл\п тынбай толгоном. 
/лг\ алып калуу \м\т\м, 
Мындагы мыкты жоргодон. 
 
Кайраты кетпей колумдун, 
Ачылып алды жолумдун. 
Кътър\п алып «ж\г\мд\», 
Калемдештерге жолуктум. 
 
Бъл\н\п бирден бълмъгъ, 
С\згъндъй бейпил кълмъдъ. 
Калемдер шыдыр шилтенет, 
Бой бербей чект\\ кълъмгъ. 
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Уясы болуп таланттын, 
Кубаты болуп канаттын. 
Ж\ръктъ ж\ргън ойлорду, 
Чыгарма кылып жараттыё. 
 
Жазуучу, акын, сынчыдан, 
Т\й\нд\\ даалай сыр угам. 
Къё\л\м турат тынчытпай, 
Белекке сага ыр сунам. 
 
Кыялга минип баратам, 
Талантым экен балапан. 
Талпынтып койдуё обого, 
Сырдашым менин «Арашан». 

«Арашан» чыгармачылык \й\. 
1-апрель, 1987-жыл 

 
 

Т/БЪЛ/К ЧАКЫРЫК 
Обону: Эген Талиповдуку 

 
Планетада адам жашаган –  
Бакыт шамы ъчпъй жагылсын! 
Тир\\лъргъ бул т\бъл\к чакырык –  
Тынчтыктын добулбасы кагылсын! 
 
Карегиндей къзд\н-келбети, 
Мээримдикти с\йът жер бети. 
Медер тутуп аны жашабай, 
Согуштун да кимге кереги?! 
 
Токтобосун бъбък ж\ръг\! 
Бузулбасын куштун т\нъг\! 
ЖЕР-ЭНЕНИ канга каптатпай –  
Таазим этип тизе б\гъл\! 
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Бардык элдин болуп б\лъс\, 
Сайран курган эрдин м\дъъс\. 
Достук \ч\н кучак жаябыз, 
Эркиндиктин ушул к\бъс\! 
 

Ай-ааламда адам жашасын! 
Таалай г\л\ жыпар аёкысын! 
Адамзатка бул т\бъл\к чакырык –  
Тынчтыктын добулбасы кагылсын! 

28.Х.1984-ж. 
 
 

ТУРМУШ НЕГЕ КЫЗЫКТУУ? 
 

Бул турмуш неге кызыктуу? 
Бир кыл эмес къп кырдуу, 
Биръълър дайым кайгылуу, 
Биръълър шаттуу жашаса? 
 

Мелт-калт толуп к\лк\гъ, 
Майрам болуп к\н\гъ, 
Т\шкън бар кийин б\лг\нгъ, 
Къкълъп ж\р\п ченемсиз, 
Ошондо турмуш \ёк\рдъ. 
 

Турмуштун ачуу-таттуусун, 
Эрме чъл, бийик ашуусун. 
Ж\ръкт\н сырдуу кагуусун, 
Акыл-эс менен сезген бар. 
Кызыгы ушу турмуштун. 
 

Болбостон эч бир айрылуу, 
Къбъйбъй къксъп сагынуу. 
Ъм\рлър ътсъ жагымдуу, 
Чалчыктап турбай агынсыз. 
Ошондо турмуш кызыктуу. 

20.Х.1984-ж. 
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К/Н ЪЛКЪН/Н БАЛАСЫ 
Обону: Маматибраим Бостонкуловдуку 

 

Кыз: Къзд\н нурун аласыё, 
Кайдан келген баласыё? 
Тааныштырчы ъз\ёд\, 
Таанып, билип алайын? 
 

Бала: К\н ълкъдън келгенмин, 
Тынчтык менин тилегим. 
Катарыма кошулуп, 
Ойноп-к\лг\н, бийлегин. 
 

Кыз: Айтчы турмуш жагдайын, 
Арсар болбой баамдайын? 
Силерде кандай баалашат, 
Мендейлердин таалайын? 
 

Бала: Бейпил заман бийлеген, 
Согуш эмне билбеген. 
К\н ълкъдъ жашаймын, 
Шайыр-шаттуу эл менен. 
 

Кыз: Кандуу согуш болбосун! 
Жер бетинде, коркомун! 
Адамзаттын ъм\р\н, 
Жалмабасын коргошун! 
 

Бала: Касташпастан чуу салып, 
Достошолу кубанып. 
Азаттыкта жаркыган, 
Бир басалы туу алып! 
 

Экъъ: Эркиндикте, теёдикте, 
Бактылуубуз бирдикте! 
Тынчтык кушун кътър\п, 
Кол бергиле, келгиле! 

1.Х.1984-ж. 
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КАРА-ШОРО ЧАКЫРАТ 
 

Кара-Шоро жайлоосуна баргылачы, 
Бал кымыз ичип анан кайткылачы. 
Ырахат тартуулабай, иренжитсе, 
Кайрылып мага келип айткылачы. 
 
Жылкычы агаларым, жеёелерим, 
Керилтип тартып койгон желелерин. 
Ойноктоп туйлап турса кулундары, 
Сезесиё балкыганын делебеёдин. 
 
К\лк\ чыгат к\\г\м талаш чатырдан, 
Дасторкондо жайнайт боорсок, токоч нан. 
Балдар тыёдайт, абам тынбайт кеп салып, 
Ъткън турмуш, байыркы бабалардан. 
 
Атка мин, алкынтып бир камчылачы, 
Улак тарт, бешене тер тамчылатчы. 
Кыргыздын жигитисиё тулпар минген, 
Шумкардай суурулуп чык, топту жарчы. 
 
Кумарыёды жайлоодо кандырасыё, 
Эки келбес ъм\рдъ жашарасыё. 
Касиетин билесиё, дартка даба, 
Кара-Шоро сууларын татсаё даамын. 
 
Кара-Шоро жайлоосуна баргылачы, 
Къё\л ачып кушубак кайткылачы. 
Ошондо да чериёер жазылбаса, 
Т\з эле мага жетип айткылачы! 

8.07.1984-ж. 
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Т/БЪЛ/КТ// Т/НЪГ/М 
 

Кооздукка бай, къзгъ с\йк\м къркъм\ё, 
Кереметт\\ коюнуёда ъскънм\н. 
Баскан изим, бала к\н\м сенде бар, 
Ърк\ндъй бер, ър\ш алган Ъзгън\м! 
 
Къп нерсеге куштарланып, къксъд\м, 
Жакшыны да, жаманды да теё кърд\м. 
Ата жыты бир ъз\ёдъ, канбадым, 
Жадырай бер жагалданган Ъзгън\м! 
 
Д\к-д\к согот к\нд\р-т\нд\р ж\ръг\м: 
«Бул жашоодо т\бъл\кт\\ т\нъг\м!». 
Эне с\т\н кучагыёда эмгенмин, 
Шаёдана бер, шайыр калктуу Ъзгън\м! 
 
Сугу т\ш\п къргън сайын ъзгън\н, 
Къръ албадым кыя басып ъткън\н. 
Бакыт-таалай байыр алган элимди, 
Кулпуна бер, кутка толгон Ъзгън\м! 

24.06.1984-ж. 
 
 

ТЫНЧТЫК БОЛСУН Д/ЙНЪДЪ 
Обону: Маматпазыл Дубанаевдики 

 
«Жогол согуш!» жалпы улуттан угулду, 
«Каргыш сага!» жолуё сенин буулду. 
Каракчылык, зомбулукта ърдъгън, 
Жексур болсун кан кеч\\н\ къксъгън. 
 

Ырыс чачкан кутмандуу к\н б\г\нк\, 
Тынчтык, достук ж\ръктърд\ с\й\нтч\\! 
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Ъм\р улайт наристелер к\лгън\, 
Алар ъз\ жердин жандуу г\лдър\. 
Безеленип булбул, куштар сайраган, 
Бейпил турмуш – берекеси жайнаган. 
 

Ынтымактуу эмгектенип ыр менен, 
Тилегибиз азаттыкты эёсеген. 

 
Б\т ааламдан согуш оту арылсын! 
Адам уулу эркиндикте маарысын. 
Жер онтобой, жашыл кымкап жамынсын. 
Бардык элде бакыт шамы жагылсын! 
 

Биз биригип, толгон к\чт\ коштук да, 
Максатыбыз – Тынчтык жана Достукта! 

6.04.1984-ж. 
 

Ырдын премьерасы 1984-жылдын 6-октябрында 
«Ош» телекърсът\\с\нън Ъзгънд\к ънърпоздордун 
хордук аткаруусунда берилди. Ушунун эле ъз\ 7-
октябрда «Ош» радиосунан уктурулду. 
 
 

КУСАЛЫК 
 

Ж\ръг\м дегдейт сени м\нът сайын, 
Жалжылдап келсеё боло эркетайым. 
Саргайып к\з\ндъг\ жалбырактай, 
Ж\рбъстън кумарымды кандырайын. 
 
Сагындым къздър\ёд\ моймолжуган, 
Къё\лс\з к\ндър ътът улам-улам. 
Ар к\н\ ак таёдарды тосомун да, 
Сен \ч\н кылгым келет жанды курман. 
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Сарсанаа ойго батам букка толуп, 
Сайрачы бутагымда булбул болуп. 
Жетпестен ак с\й\\мъ арман к\чъп, 
Калбайын мъл булактай эрте соолуп. 

1983-ж. 
 
 

МЕН СЕНИ САГЫНАМ 
 

Бир б\т\н болуп жарашып, 
Ж\рсък да к\ндъ жанашып. 
Мен сени сагынам. 
 
Канганча кумар жытташып, 
Жатсак да бирге ыкташып. 
Мен сени сагынам. 
 
К\лсък да с\йк\м карашып, 
Ж\ръктър турат самашып, 
Мен сени сагынам. 

1978-ж. 
 

 
СЫНАГАНЫМ 

 
Билгизип сагынганым жыттабадым, 
Ал, менин сени дагы сынаганым. 
Ът\нър\м агызып къздън жашыё, 
Оо, жаным ъз\ёд\-ъз\ё кыйнабагын. 
 
Дейсиё да «мендей болсоё билер элеё», 
Билбесем сени кантип с\ймък элем. 
К\н\-т\н медер тутуп карааныёды, 
Мээриёден кубат алып жашап келем. 
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А балким ж\ргънд\рс\ё сагынбайт деп, 
Ойлобочу алтыным, бул бекер кеп. 
Тигилем къз\мд\ албай ак ж\з\ёдън, 
Дайыма ж\з\ жаркып ж\рсъ экен деп. 

26.07.1974-ж. 
 

 
К/Л/П КЕЛЧИ 

 
Ойлонуп ъткън ишке кекенбечи, 
Б\ркъбъй кабагыёды к\л\п келчи. 
Колуёду арта салып моюнума, 
Оо, г\л\м мурункудай эркелечи. 
 
С\йлъсъм сумсайбачы жерди карап, 
Калбачы биротоло менден жадап? 
Турмушта къп кездешер бурулуштар 
Ж\рбъйл\ бул жашоодон такыр тажап. 

1973-ж. 
 
 

КУПЛЕТТЕР 
 

К\лм\ёдъй мага карап мээриё чачып, 
Келесиё к\н\гъ къё\л\м ачып. 
Ошондон кубат алып сергип келем, 
Жабыркаткан оорунун баары качып. 

*** 

Д\йнъдъ жароокерим – сен болбосоё, 
Жашоомдо жазгы г\л\м – сен болбосоё. 
Ъм\р\м ъкс\к менен ът\п кетмек, 
Жанымда жан т\гъй\м сен болбосоё! 
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С/Й//Н/Н ОБОНУН СОЗОЛУ 
 
Ардактай търългън к\н\ёд\, 
Толкундап ж\ръг\м с\й\нд\. 
Келипсиё д\йнъгъ жаз г\л\м, 
Атайын мага арнап с\й\\ёд\. 
 
Кадырлап кымбат ошону, 
С\й\\н\н обонун созолу. 
Турмуштун тизгинин бир кармап, 
Т\бъл\к жан бирге бололу. 
 
С\й\кт\\м менин пейли кенен, 
Куттуктаймын туулган к\н\ё менен. 
Жадырай бер жалжалым жагалданып, 
Бактылуумун дайыма сени менен. 
 
 

БАЛАМ-БАКТЫМ 
 
Къз\ёър бактылуу балбылдап, 
Турсаёар жанымда жаркылдап. 
Балалык жытыёар жыпар аёкып, 
Элжирейт ж\ръг\м, денем балкып. 

*** 

Балбылдаган къздър\ёдън кагылайын, 
Кърбъсъм бир м\нъткъ сагынамын. 
Жылмайып ууртуёдан к\л\п койсоё, 
Ташкындап тоо суусундай агыламын. 

*** 

Кагылайын с\йк\мд\\ жалбырагым, 
Ъм\р\мд\ нурданткан шам чырагым. 
К\ндъ жаёы жоругуё чыга келсе, 
Кубанам, ысып денем албырамын. 
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Сен к\лсъё – ачылганы г\лдърд\н, 
Сен к\лсъё – ж\з\ жарык д\йнън\н. 
 
 

С/Й// ИШЕНИМИ 
 

Обону: Абдыкулан Машаевдики 
 
К\н\гъ уктай албай толгономун, 
Дайыма таттуу уйкумдан ойгономун. 
Билбедим, айткылачы замандаштар, 
Д\йнъдъ кандай с\й\\ ак болорун? 
 
Сагынып кърбъй калсам издей берем, 
Ъз\ёъ айланчыктап к\ндъ келем. 
Кантсем да мээрим чачып койбойсуё да, 
Айтчы ъз\ё жароокерим таш боор белеё? 
 
С\й\\ да эскиреби т\с\ качып? 
С\й\\ да калат беле таштай катып? 
Кечээги назик м\нъз, таттуу с\й\\м, 
Кетеби бурулбастан тетир басып? 

 
 

Т/Ш/МЪ КИРДИЁ... 
 
Т\ш\мъ кирдиё кечинде, 
Бирок, айтпайм эч кимге. 
Кабак чытып турганыё, 
Азыр да менин эсимде. 
 
К\лч\?-десем к\лбъд\ё, 
Мурункудай с\йбъд\ё. 
Билинип турду ж\з\ёдън, 
Жасалма гана к\лгън\ё. 
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/н катып бир ооз с\йлъбъй, 
Телмире карап \ндъбъй. 
Кыялга тереё чъм\л\п, 
Мамилеё чоочун биръъдъй. 
Т\ш\мъ кирдиё кечинде, 
С\й\нд\ ж\рък элире. 
К\лм\ёдъй мага жадырап, 
Съз айттыё анан чечиле. 

29.01.1971-ж. 
 

СЕН ЭГЕРДЕ... 
 
К\н болсоё 
Сен эгерде жаркыраган, 
Жер болуп 
Нурларыёа канар элем. 
Суу болсоё 
Ъзъндъг\ шаркыраган, 
Акактай 
Кана жутуп калар элем. 
Тоо болсоё 
Сен эгерде кък тиреген, 
Арчадай 
Кучагыма катар элем. 
Къл болсоё 
Толкуп-ташып мелмилдеген, 
Балыктай 
Кумар канып жатар элем. 
Г\л болсоё 
Сен эгерде жыпар жыттуу, 
Булбулдай  
ъм\р\ёд\ коштоор элем. 
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ЪЗ/ЁДЪН КУБАТ АЛАМ 
 
Кусалыктан сансыз ойго малынамын 
Съз\ёъ с\йъм деген багынамын. 
Денеёди бекем кысып кучагыма, 
Жатсам да жароокерим сагынамын. 
 
Тиктеймин къздър\ёд\ кумарланып, 
Искеймин жыпар жытыё денем балкып. 
Ж\ръг\м тыным албай эргип турат, 
Ъз\ёдън махабатым кубат алып. 
 

 
КЕЛСЕЁЧИ ЭРКЕМ 

 
Каректен кетпей келбетиё, 
Уктасам т\шкъ киресиё. 
Ойгонсом бирге ойгонуп, 
Мен менен ж\рът элесиё. 
 
Эстеймин жоодур къз\ёд\, 
Эреркеп ж\ргън кезиёди. 
Кусага батып ж\дъд\м, 
Ж\ръг\м самап ъз\ёд\. 
 
К\тъм\н к\ндъ эртелеп, 
Карааныё жанда эркелеп. 
Сарсана кылып кыйнабай, 
Келсеёчи эркем эртерээк. 

1970-ж. 
 

Б/ЛБ/ЛДЪЙТ ЭЛЕСИЁ АЛЫСТАН 
 
К\зг\ убак, 
Сап-сары жалбырак 
Алтындай кулпурат. 
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Турасыё ак кайыё т\б\ндъ, 
Къздър\ё с\йк\мд\\ балбылдап. 
Ж\ръг\м сага деп умтулат, 
Токтоосуз кък\рък койгулап... 
Ойт берип заматта кър\нбъй, 
Б\лб\лдъйт элесиё алыстан. 
 

 
С/Й// ЖАЗЫ 

 
К\лм\ёдъп мага карайсыё, 
Ж\з\ёдън нуруё чачырап. 
Калтарып турам алдыёда. 
Мээриёден денем алсырап. 
 
Ойлорум тынбай удургуйт, 
/м\т\м утур камчылап. 
Кошулуп жатат сездиёби? 
С\й\\б\з тып-тып тамчылап. 
 

 
ПОЭЗИЯ 

 
Поэзия – к\н, к\м\ш нурдуу асмандагы, 
Поэзия – г\л, назик ъскън аскадагы. 
Поэзия – деёиз, ътъ тереё мелмилдеген. 
Поэзия – тоо, ак мъёг\л\\ мемиреген. 
Поэзия – жер, кылымдарды жашаган. 
Поэзия – арча, жайы-кышы жашарган. 
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АРМАН 
  (Новелла) 

 
- Айбек, жылуу кийин уулум. Бир ыйык жерге 

барып келели. 
- Кайда барабыз, аке? 
Атасынын бул сунушун Айбек к\ткън эмес эле. 

Ошондуктан да атасынын «ыйык» деген съз\нъ маани 
бербеди. Тереё ойлонуп т\ш\нгън да жок. Балалык 
кыялы менен толкунданып кийимдеринин бирин тапса 
бирин таппай буйдалып, \й ичин \ч кътърд\. Чоё атасы 
менен чоё энесинин шаштысын алды. Аларга Мамат 
мурда эскерткен эле. Анда алардын жанында Айбек жок 
болчу.  /йд\н арт жагындагы дъбъчъдъ коёшу балдар 
менен чана тээп ойноп ж\ргън. Маматты «аке» деп 
кънгънд\г\н\н себеби эмчектен чыккандан тартып чоё 
ата, чоё энесинин колунда чоёойду. Быйыл бешке толду. 
Мамат  менен Сайра болсо шаарда иштеп, жашап 
калышты.  

Уулунун чымын-куюн болуп ж\г\р\п, алапайын 
таппай с\й\н\п, шашып калганына Мамат ичинен 
т\тъд\. «Айтсамбы, айтпасамбы? Билдирсемби, 
билдирбесемби? Азыр эрте болуп ж\рбъс\н». Айтарын 
айтып алып, кайра ушул ойлордун туёгуюгунда кандай 
чечимге келерине ъз\ да таё. «Дагы кичине чоёое т\шсъ, 
жаман-жакшыны айрый турган болгондо анан... Жок, эс 
тартып калбадыбы. Бул анын эсинде калат. Азыр сезими 
сергек. Кусалыгын таркатып койгонум эле оё го...» 

- Кийинип б\тт\м аке. Кеттикпи? 
Эки анжы ойдо чырмалып туган Маматка уулунун 

акыркы гана съз\ угулду. Ошого жараша жооп 
кайтарды. 

- Кеттик. 
Ата-бала \йдън жетелешип чыгышты. Кайгылуу 

ойго чъм\лгън Маматтын ъё\ суз. Айбек атасынын бул 
абалы менен иши жок. Аны-муну булдурап, тынбай 
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с\йлъп баратат. Атасы менен б\г\н бирге жетелешип 
басканына жетине албай къё\л\ кушубак. 

Айылдагы балдарга мактангысы келип, алар кърсъ 
экен деп эки жагына элеёдейт. Ъз атасын аларга 
кърсът\\гъ ашыгат. Атасы шаарга кетпесе, ушинтип эле 
бирге ж\р\\н\ дайыма к\съйт. Буга ъчъшкъндъй 
айылдын балдарынын баары б\г\н \йлър\нън чыкпай 
калышыптыр. /йдън бир кыйла узаганда гана 
Айдардын баласы Коёур эшик алдынан кър\нд\. Айбек 
с\й\н\п кетип ага кол булгалап жиберди. Тиги жооп 
кайтаргандын ордуна оозун ачып тиктеп эле туруп 
калды. Айбек аны атасына къргъз\п, бирдемелерди 
божурап, оозу тынбайт.  

Санаага баткан Мамат дале бир б\т\мгъ келе албай 
ъз\нъ-ъз\ суроо бер\\ менен алек. «Катуу таасир этип 
ж\рбъс\н. Алып барбай эле койсомбу? Кийин 
чоёойгондо, акылына киргенде т\ш\нд\рърм\н... Кой, 
биротоло т\ё\лс\н. Дайым эле жол карап, ч\нч\п кетти 
байкуш уулум. Кагылайын каралдым». Мууну бошоп, 
уулун бооруна бекем кысып, жыттап-жыттап алды. 

Бала да. Алдаганга кън\п, апасынын келерин к\тът. 
Же к\нд\н эртеёи т\гънбъйт. Ансайын анын кусалыгы 
к\чъп, апасынын жытын к\съйт. Ъз\ теёд\\ айылдын 
балдары апалары жън\ндъ айтып калышса бул сумсайып 
ооз ача албай бозоруп туруп калат. Бир жолу Мыктыбек 
экъъ уруша кетип, ал Айбектин апасынын ългън\н 
айтып коюп ыйлаткан. Ошондо эч басылбай боздоп, 
\йдъг\лърд\н баарынын муун-ж\н\н сыздаткан. Андан 
бери к\н кур эмес апасын оозунан т\ш\рбъйт, 
сурагандан да тажабайт. «Апам эртеге келеби?» дей 
берет \м\т \збъй. «Ооба, эртеё келет, иштен колу 
бошобой атыптыр» дешип \йдъг\лър жооткотуп 
коюшат. 

- Барабыз, къръс\ё. – Бул създър оозунан чыкканын 
Мамат ъз\ байкабады. Анткени жакында Сайранын 
жылдыгы ътър\ сезимин бийлеп алган эле. Анда кантип 
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жашырат? Эл топтолуп кайгы-муё коштоп турса, ызы-
чууда уулу апасын издеп ж\рсъ, кантип чыдайт? Ошол 
к\нгъ чейин уулуна билгизип, аны биротоло т\ё\лт\п, 
ъз\ да эл жокто ж\ръг\ндъ топтолгон бугун чыгарып 
алууга чымырканып баратканы ушул. 

- Каерге барабыз, эмнени къръб\з аке? – деди 
мурдунун таноолору керилген Айбек кадамын кере-кере 
шилтей жооп к\т\п. Минткен сайын атасынын ж\ръг\нъ 
чок таштаганын кайдан билсин, байкуш аталуу жетим. 

- Жетебиз,-деп коет каёырыгы т\тъгън Мамат 
уулуна билгизбей оор улутуна къз жашын къмъкъй\нъ 
жутуп. «Кантип айтам? Кантип кърсътъм? Эртеге келет 
деп, же к\нд\н эртеёи т\гънбъй, же уулум биротоло 
т\ё\лбъй ж\рбъйб\. Къмър алдында кърсът\п койгондо 
эмдигиче \м\т\ \з\л\п калат беле?...» 

- Жеттикпи аке? Менин бутум чарчап калды. 
Уулун ъз\нъ теёеп дегдеёдете жетелеп алганын эми 

гана туйду. Т\мън ойдун т\пк\р\нъ т\ш\п калганын 
карачы. Уулун эки колтугунан жогору кътър\п, бооруна 
кыса кумарланып жыттады. Эки тоголок мълт\р жашы 
уулунун бетине жабышты. Ж\з\н тетири буруп 
жашырды. Айбек атасынын къздър\нъ жалт карады. 

- Жамгыр жааганы турабы аке? 
- Кышында да жамгыр т\шч\ беле. Азыр кар жаайт. 
- Анан менин бетиме тамчылады го. 
- Ал жън эле... 
Мамат уулунун суроосуна так жооп бере албай 

буулугуп турду. Ачыгын айтса болмок. Бирок, ъз\н 
кармады. Уулу укпаган нерселерди айтып ъз\н кошо 
алаксытты. Айбекти кучактап кътъргън боюнча тизеге 
жете катмарланган карды кырчылдата басып жиреди. 
Эки таноосунан чыккан булоо улам к\чтънъ бурулдап 
мазарга жакындаган сайын ж\ръг\ булкуп-булкуп 
согууга ътт\. 

- Ъх-хх. Дем алалычы уулум. 
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Айбекти из т\шпъгън калыё кардын \ст\нъ 
отургузду. Ж\ръг\ ого бетер кък\ръг\нъ к\чт\\ 
ургулаганы кулагына д\к-д\к угулат. 

- Биз кайда барабыз аке? 
- Жетип калдык уулум. Ап... 
Апасына алып келгенин шарт айтып ийе жаздап 

токтоду. Санаага алдырган Мамат оозунан чыгып 
баратканда араё кармады.  

- Мына ушул, уулум! 
Башка съз айта албай каёырыгы т\тъд\. Коркуп 

калабы деп чочулады. Уулунун далысынан кармай ъз\нъ 
тартты да бетинен с\й\п, анан алсыз шыбырады. 

- Апаё ушул жерде жатат. 
Айбек бейит \ст\нъ орнотулган эстеликке сестене 

таёыркап карады да, кайра салаалап жаш тъккън 
атасынын ж\з\нъ мелтиреп тигилди. Апасынан т\бъл\к 
айрылганын эми билди. Атасынын мойнунан кучактап, 
бой таштады. 

- Апам ългън жок! Апам эртеё келет. Апам бул 
жерде эмес! Апа, апа!!! 

Къз жашын кълдът\п къксъд\, байкуш арсар 
жетим. /н\ каргылдана \з\л-кезил чыгып, боздоп ыйлап 
жатат. Ата-баланы сооротуп, кубат айтар бир жан жок 
жандарында. Бирине-бири ъръпк\п, м\рзъ \ст\ндъ 
шолоктоп отурат ата-бала. Мамат уулуна ъбъктъп ъзъг\ 
ърттън\п ого бетер муёканды. Кыял чабытында 
Сайранын келбети карегине кадалды. Ж\ръг\нън 
сызылып чыккан арманы менен бугун чыгарып жатты. 

Булбулдай мукам \н салган, 
Авазыёды сагындым. 
Маралдай басып суйсалган, 
Карааныёды сагындым. 
 
Чынардай съйкъ тагынган, 
Чырайыёды сагындым. 
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Маж\р\м талдай сеёселген, 
Саамайыёды сагындым. 
 
Ак куудай жайган канатын, 
Кучагыёды сагындым. 
К\к\г\ болуп санаанын, 
Турпатыёды сагындым. 
 
/з\лбъй сенден \м\т\м, 
Къксътт\ мени турагыё. 
Табалбай издеп к\н\-т\н, 
Муёканып мында турамын... 

 
Жетелешкен ата-бала мазар ылдый кайгылуу 

келатышат. Айбек мурдун шор-шор тартып, кирпик 
арасынан чыккан къз жашын тазалоого чамасы келбей 
апасынын м\рзъс\нъ кылчак-кылчак карайт. Алыстаган 
сайын кадамы шилтенбей, апасын жалгыз калтырбай 
ушул азыр алдынан чыга калса кошо ээрчитип кеткиси 
бар... 

Сайра ългън жок. Анын ъм\р\н улантар ушул 
жалгыз туягы, ушул жалгыз медери. Демек, Сайранын 
аты ъчпъйт. 

Мамат эч нерсеге алагды болбой ж\ръг\н эзип, 
кък\ръг\н ъй\гън ою менен алек. Айбектен кийинки 
кызы Анара катуу оорудан сакайбай ооруканада узады. 
Ъм\р шериги Сайра турмушка эми къз\ ачылып, жашоо 
кумарына кирген кезинде жаш чырпык бойдон 
трагедиялуу кырсыктан армандуу къз жумду. Анын 
курсагында уулбу, кызбы бир наристе жарык д\йнъ къръ 
албай кетти. Мамат ъз\ да ошондо ажал оозунан араё 
ажырады. Ушулардын баарын кийин Айбек эр жеткенде 
т\гъл айтып бер\\гъ бел байлап баратат. 

5.ХII.1984-ж. 
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С/Й// ЖАЗЫ 
(Этюд) 

 
Мезгил жаз. Шаар ичи кара халатын жамынып, 

тунжурап уйкуда. Асфальт тъшългън чоё къчълъргъ, 
тротуарларга, кабат-кабат салынган кооз \йлъргъ, къчъ 
боюндагы катар ъскън дарактарга тунук нурларын тегиз 
чачыратып шаар жылдыздары жымыёдашат. 

Кеч киргенден бери тынымсыз нъшърлъгън 
жаандын тап-таза тамчылары электр жарыгына 
сымаптай «жалт-жулт» чагылып, т\рд\\ бак-
дарактардын б\ч\рлър\н жууп т\ш\п, асфальттуу кеё 
къчълърд\н, тротуарлардын \ст\ндъг\ ыплас нерселерди 
чайкап, андан соё чукур жерге т\шкъндър\ кълч\ккъ 
айланып, тегиздегилери бир нук менен бир багытты 
къздъй агып жатат. 

Турмушта ар бир адамга бири-бирине окшобогон 
т\рд\\ окуялар кездешет. Бирок, алардын баарын эле 
эске сактап ж\р\\ кыйын. Окуя качан гана ък\н\ч, же 
с\й\н\ч, кайгыруу, же сагынуу жаратып, адам сезимине 
ъз\н\н ъчпъс элесин калтырганда унутулбайт да, эстен 
да кетпейт. Биз дайыма жаз, ушундай нъшърлъгън жаан, 
чагылгандуу т\н боло бер\\с\н самайбыз. Анткени, 
кыял канатына минип, ъткън ошол кереметт\\, чексиз 
мээримд\\ т\н\б\згъ туш болобуз. 

Акыркы сабактын б\т\ш\н чыдамсыздык менен 
к\т\п, анча къё\л бълбъй олтурам. Бейшен болсо 
к\ндъг\дъй эле берилип тыёшайт. Мындан мурдагы 
к\ндър\ кыз менен эч кандай ишим болбогон, сабакты 
кунт коюп т\ш\нч\\ мен, б\г\н баарына кош къё\л 
болуп, бир гана нерсеге элъър\йм. Мугалимдин айтып 
жаткан съз\ кулагымдын сыртынан кайып ът\п, доска 
бетине чийип кърсъткън кърсътмълър\ къз\мъ элеё-
булаё кър\нгън\ гана болбосо мээде эч нерсеси калган 
жок. Кайсыл жакты карабайын оюм аны айланып учуп, 
элесин карегиме кадайт. Китебин ээгине таяп, жарык 



 70 

коридордо кечээки кодоо бала менен с\йлъш\\дъ дале. 
Негедир кызганычым к\чъп, тезирээк таанышууга 
ашыгуудамын. 

Чын эле мен улуу с\й\\н\н жолуна т\ш\п, кадам 
шилтегени турамбы. Коёгуроо кагылды. 

Сыртта чагылган чартылдап, жамгыр нъшърлъп 
жаап жатат. Автобус токтоочу жайга жеткенче 
кийимдерибиз суу болуп кетти. 7-маршруттагы автобус 
шаардын т\шт\к чыгыш тарабындагы «Пионер» паркын 
жандай ъткън асфальт жолдун боюна салынган \ч кабат 
чоё \йд\н тушуна барганда токтоду. 

... Аларды Бейшен чакырып чыкты. 
Жаандан далдаланып \йд\н жанындагы айбанчага 

чыктык. 
- Таанышып алгыла! – Бейшен менен Г\лаё 

жарыша ът\н\шт\ да, ары басып кетишти. Ушул гана 
създ\ к\т\п, таанышууну таппай тургандай, бир жагы 
таанышуу салтын бузбай мен мурда ага кол узаттым. 

- Айбек! 
- Жыпар! 
Къздър\б\з тиктеше т\шт\. Ал жер тиктеди 

уяёдыктан. Кыпкызыл чогу бар кемегенин боюнда 
олтургандай беттериме кан чогулуп, ысып чыкты. 

Адегенде эле тулку боюна \ё\лд\м. Аппак кагаздай 
ж\з\, каш, кирпик, къздър\ кара туш менен чийгендей, 
бир ър\м узун чачы капкара. Кырдач мурун, шыёга 
бойлуу. /ст\нъ кийген юбкасы менен кофтасы тал 
чыбыктай солкулдаган м\чъс\н\н кърк\нъ кърк кошуп 
жарашыктуу. 

С\йлъър съз\б\зд\ алдын-ала ойлонуп, анан 
абайлап бири-бирибизге сылыктыгыбызды билдирип 
«сиз» деп баштадык... 

Шаар \ст\ндъг\ асманды тыгыз каптаган булуттар 
чоё-чоё таштарды агызып, ъркъчтън\п агып жаткан 
дайра сымал чыгышты къздъй агылууда. К\лд\ръгън 
добуш бара-бара катуулап, анан «тарс» этип кагышат да, 
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ошол эле замат тушундагы булуттарды жара-бълъ 
чагылган бизге жарык шооласын чачып, кайра... Тээ 
бийиктиктен \з\л\п т\ш\п жаткан жамгырдын шурудай 
тамчылары къчъдъг\ столбанын учуна илинген электр 
шамынын жарыгына чагылыша бир жерде тып-тып 
тамса, экинчи жерде шорголоп агып экъъб\зд\н 
съз\б\зд\ коштогон табигаттын кандайдыр бир 
симфониясы ойнолуп жатат. 

Жаз... Ооба, бул бир жылдагы търт мезгилдин 
туёгучу. Биз ушул мээримд\\ жаздын кучагында – бир 
б\т\н улуу с\й\\н\н, назик с\й\\н\н да жазындабыз! Биз 
б\г\н – с\й\\н\н бир бутагына кошмок болуп 
б\ч\рлън\п жатабыз. Анан туёгуч с\й\\б\зд\ 
бириктирип, с\й\\н\н чытырман жолуна т\ш\п, 
алгачкы кадамыбызды шилтегени турабыз! Бул жаздын 
ушул т\н\-нъшърлъгън жамгырдай тунук оюбуздун, 
чагылгандай «жарк» эткен сезимибиздин да туёгуч т\н\, 
курдашы, ары к\бъс\ болуп жатат. 

Демейдегидей эле сабактан чыгып ушерге келдик. 
- Мен ушундай эле турайын, -деди Бейшен менин 

китептеримди ала, биз коридордун ичине киргенден 
кийин эшикти жаап. (Себеп, Г\лан кыздар менен киного 
кетип калыптыр). 

... Колдорумду колтугунан ъткър\п ъз\мъ тарттым. 
Кыз жытына мас болдум мен... Мындай жытты биринчи 
кезиктиришим. Кандай ырахат кыз жыты! 

Эёсеген жыпар жытым! Бакытым менин!... 
Жыпар менин чыканагымды кармай ийилген ичке 

белин т\зъд\. Кайра менин ушул съз\мд\ «ж\ръг\нън 
чыктыбы» деп ж\ръг\мд\ тыёшачуудай ыктады. Жазгы 
нъшъргъ суу болгон чачымдан сарыккан эки тамчы 
тоголонуп биз турган тактайдын \ст\нъ тып-тып т\ш\п, 
заматта сиёип кетти. Ж\ръг\м толкуп минтип кайрыды: 

Ойлорум тынбай удургуйт, 
/м\т\м утур камчылап. 
Кошулуп жатат сездиёби? 
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С\й\\б\з тып-тып тамчылап... 
Таё демейдегисиндей т\нд\н кара халатын т\ръ 

ъз\н\н ак шоокумун тээ чыгыштан баштап жай-баракат 
жайылтууда. 

Шаарда кън\м\ш турмуш агымы башталды. 
/ст\б\згъ тийген жамгырдын тамчылары 

плащыбыздын этегинен сарыгып т\ш\\дъ. 
- Жыпар, кетпейлиби эми. 
- Мейли. Адатыбызча дагы ырдап кетелиби? 
- Съзс\з! 
«... Биз ал к\н\ танышканбыз жаёыдан, 
Жарым карыш чыккым келбейт жаныёдан. 
Аппагыёды кър\п алчы дегенсип, 
Аёгыча эле жарк дей т\шт\ чагылган»… 
Дагы кър\шкънчъ кош, кереметт\\, чексиз 

мээримд\\ т\н! 
Кош, с\йк\мд\\, с\рд\\ чагылган! Туёгуч тунук 

с\й\\б\зд\н к\бълър\! 
Апрель, 1970-ж. 
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С/Й// ИШЕНИМИ 
(Этюд) 

 
К\н\гъ уктай албай толгономун, 
Дайыма таттуу уйкумдан ойгономун. 
Билбедим, айткылачы замандаштар, 
Д\йнъдъ кандай с\й\\ ак болорун!... 
С\йгън\м, тиги маёдайындагы г\л менен булбулду 

карачы. Айлана-чъйрълър\ кеё, кооз, бейпил. /ст\ртън 
караган кишиге аларга каршылык кърсъткън, жолтоо 
болуп, жолдорун бъгъгън эч нерсе деле билинбейт. 
Бирок, сен караганда да ушул азыркы кър\н\штър\нъ, 
кейиптерине тереё \ё\л\п, ъз\ёд\н боорукер, назик 
ж\ръг\ё менен абдан тиктечи. Алар мындан мурда 
кандай эле? Ал эми азырчы... 

Дагы бир карачы с\йгън\м, булбул менен г\лд\н 
м\нъз\, бири-бирине мамилелери, туруш турпаттары 
такыр башка... Эмне себептен минтип калышты экен?... 
Ана, булбул токтоосуз сайрап жатат. Тыёшайлычы. 

Сагынып кърбъй калсам издей берем, 
Ъз\ёъ айланчыктап к\ндъ келем. 
Кантсем да мээрим чачып койбойсуё да, 
Айтчы ъз\ё жароокерим шундай белеё? 
 

«Жарк» этип же мени ысытпай, 
Т\нър\п же биротоло \ш\тпъй, 
Б\ркъл\п, к\лк\ёд\ менден аяп, 
Турасыё кимдендир \м\т \збъй. 
 

Унутуп, жалгыз таштап кетесиёби? 
Ыссык с\й\\ё, мээримиёди б\т алып. 
Же мага ызгаарыёды чачасыёбы? 
Бороон болуп, барган сайын к\ч алып. 
Асылкечим, ж\ръг\ё менен тиктеп турасыёбы? 

Ж\ръг\ё менен угуп жатасыёбы? Ушундайча болсо 
керек ээ? Анткеним, мага ошондойчо туюлууда. 
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Сагачы?... Болбосо б\г\н эле мынча неге безеленет 
булбул?... 

Таалайым, эми берки къз жоосун алып, кулпунган 
г\лгъ саресеп салалычы. Булбулдун мукам \н\ ошол 
г\лдън улам шекилд\\. 

Г\л кантет. Анын б\т турпаты, ж\з\н тетири 
бурушу баштагы абалынан башкача го. Эч кыймылы 
жок. Ойлуу телмирет. Булбулдан башка биръъ керектей, 
кабагы салыёкы, къё\л\ чъккън. Не болгон буларга? Же 
ортолоруна чок таштаган биръъ барбы? Атпесе мындай 
болууга м\мк\н эмес эле го. Жок, жок, мен ишенбейм, 
ошондой болгон ченде да. Алар бири-биринен ажырап 
ъм\р с\р\шъ албайт. Кайра алгачкыларындай 
болуулары тийиш. Кантип? Менимче булбулга г\лд\н 
мурдагы назик м\нъз\, жагымдуу шыёкылдаган к\лк\с\ 
гана керек. А г\лгъч\?... Г\лгъ... 

Мээримим, тажабай кър\п отурасыёбы алардын 
кър\н\ш\н? Сездиёби, булбул ът\н\ч\н?... Аларды сен 
мындайча элестет г\л\м! Булбул–мен, г\л–сен. Анткени, 
биздин азыркы абалыбыз тигилерден кем эмес... 

Буларды мен атайылап айтканым жок. Муну 
ж\ръг\м ъз ыктыяры менен ъз\ айтып жатат. Ушул азыр 
сенин ж\ръг\ё эмне жън\ндъ ойлонуп жатканын биле 
албадым. А менин ж\ръг\м болсо дале: 

С\й\\ да эскиреби т\с\ качып?! 
С\й\\ да калат бейм таштай катып?! 
Кечээги назик м\нъз, таттуу с\й\\м, 
Кетеби, бурулбастан тетир басып?! 
Жок, м\мк\н эмес, т\с\ качып, таштай катып, 

таттуу с\й\\м чокко таштап жалгыз мени, тетир басып 
кет\\гъ!... 

Тигине, булбул кубанычтуу сайрай баштады. Ана, 
г\л ага карап с\йк\м ж\з\н тосуп жылмаят. Ооба, 
алардын с\й\\с\ кайра жаёырды, биздин с\й\\ да 
ошондой болоруна ишенем! 

Май, 1972-ж.
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КОТОРМОЛОР 

(Казакчадан кыргызчаланган) 
 

(Маркум авам, публицист Кадыралы Апиевдин жаркын 
элесине) 

 
Фахри ЭРДИНЧ - т\рк жазуучусу. 

 
 

КОММУНИСТ 
(Аёгеме) 

 
Камеранын ичи коюу караёгы. Эшиктин 

жылчыгынан алсыз шоола кър\нъ баштады. 
Ал бир нече мертебе къз\н ачып жумду. Темир 

дубалдар караёгылай баштаган. Сыйпалап ж\р\п 
эшикти таап алды. Ургулады. Сырттан какырынган 
добуш менен аяктын такылдаганы угулду... 

- Эй, кое тур жинденбей! Али эрте. 
Ал бурчтагы ордуна кайра барды. Алсырап 

калыптыр. Алы жок. Денесиндеги жараты бой 
жаздырбайт. Карды абдан ач. Бир топ к\ндън бери нар 
татпаган. Нече к\н ътт\? Эсинде жок. Маёдайын темир 
дубалга с\йъп бир аз турду. Андан кийин башын 
кътър\п дубалдагы эски жазууларга карады. 

Дубалда жазулар къп экен. Ушул бир кууш камера 
менен алакандай дубалга далай туткундардын ъм\р\ 
жазылган. Жумуртка кабыгына куран съз\н къч\р\п 
жазууну да ънър деп ж\р\шът го кай биръълър. Нагыз 
ънър – мынабу жазуулар эмеспи?! Туткундар абал калем 
менен жазган. Аны алып койгон соё мык менен. Мыкты 
алган соё тырмак менен. Тырмактарын т\б\ менен 
жулуп салган соё кандары менен жазууга къчкън. Биръъ: 
«Оо, кудайым, ырайым бер!» десе, башка биръъ муну 
белинен сызып: «Алаканыёды жум!» деп оёдогон. 
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Жазуулардан жогору – нота сызыктары. Муну музыка 
сабагынын мугалими калтырган болсо керек. Нота 
сызыгынын башына скрипка ключ\н\н ордуна орок-
балка салынган. Андан кийинки фа, си-бимоль 
ноталарынан соё «Интернационалдын» алгачкы жолу 
башталат. 

Чынында да т\рмъгъ т\шкъндън бери азапсыз 
ъткън к\н\ болгон эмес. Абал анын чачын алды. Андан 
кийин такыр тъбъс\н търт бурчтап кайта такырайтты. 
Алиги търт бурчка бир нече бит сээп, аны ширенкенин 
кабыгы менен къмкъръ жапты... Ошондон кийин башын 
таёып, колу-бутун кысып байлады. Эмне иштебеди 
десеёчи?! Башыёды бит чагып, куйка-тамырыёды 
соргондо жаныёды коерго жер таппайсыё. Баш съъг\ёд\ 
чычкан кемирип жаткандай мээё айланат... 

Башындагы байлоону чечкенде туткун алда качан 
эсинен танып калган. Эсин жыйышы менен кайтадан 
жоопко чакырылды. К\ндъг\ сурак: «Баракчаны кайдан, 
кимден алдыё?». Туткун буга бир да жооп бербеди. 
Ырас, тилин жутуп койгон дээрсиё. Андан ары дагы да 
кыйноо. Бири-биринен ътът. Адам жаны кандай бышык. 

Бирде аны «гъргъ» олтургузду. Анысы адам 
тикесинен тик араё сыя турган т\т\к тектеш камера. 
Тъбъдън жарыгы к\чт\\ шам к\й\п турат. Туткундун 
ээгинин астына болот чынжыр илинди да, анын ж\з\ 
толугу менен алиги шамга каратылды. Кыймылдоо жана 
къзд\ ачуу м\мк\н эмес. Каректен жаш шорголойт. 
Биротоло кър\\дън калып, башын д\лъй толкундар сели 
жанчып жаткандай болду. Туткун ага да кънд\. 

Азаптуу к\ндър ът\п жатты. «Гърд\» эсине алганда 
анын б\ткън бою чымырап кетти. Аёгыча сырттан 
шылдыраган \н угулду. Туткун селт этти да, ошол 
турган ордунда катып калды. Эшик секин ачылып, 
жанына кълъм\ кичине бълкъ нан топ эте т\шт\. Нан 
ысык экен, жыты буркурап турат. Камера ичин заматта 
жаёы жыт каптап кетти. «Кандайча тамак бере калды 
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экен?» деп таёданган ал эёкейип кол сунду. Колуна алып 
ортосунан жара бълд\. Нан жыты андан бетер буркурап 
чыкты. Туткун ачыркана тиштеп, бурдап-бурдап чайнай 
баштады. Эми гана т\ш\н\кт\\ болду. Нанды абдан 
туздаган экен. «Мунусу эмнеси,-деп ойлоду ал. – Дагы 
бир сынаганыбы, мени бир жолу уулап ълт\рмъкп\?» 
Туткун оозундагы нанды жутууга аракеттенди. 
«М\мк\н, байкабай туз къп салынып калгандыр... 
Организмге ар суткада 18 грамм туз керек». 
Ачкачылыкка жеёдирген туткун андан ары четинен \з\п 
жей баштады. Бирок, чайнабастан жутуп жатат. 

Бир аздан соё ичи ърттънъ баштагандай болду. 
Жутунган сайын оозу къб\ктънъ берди. Ичтеги ърт 
чыдатпай баратты. Туткун эшикке умтулуп, ургулай 
баштады. 

- Суу! Суу бергиле! Ъл\п баратам! 
Дабыш болгон жок. 
- Ичим ърттън\п баратат. Суу! 
К\зътч\ кардыккан добуш менен: - Алланын 

ырайымын к\т!-деп \н чыгарды. 
Туткун тар камерада ары-бери оонап 

тынчсызданат. Буулуга с\йлъп жатты. «Суу- ъм\р. Ал 
адамга жан берет. Жок, ал азап! Байкаёызчы, ал суу 
тегинин эки, от тегинин бир молекуласынан турбайбы 
чиркин. Горькийдин суу жън\ндъг\ аёгемеси кандай? 
Айтмакчы жердин канча бъл\г\н суу каптап жатат эле? 
Ъзън, къл-баарында суу. А деёизчи? Жок, мен деёизди 
жек къръм... Ушул азыр деёиз суусу аралашкан нан 
жедим. Эё тазасы жамгыр суусу. Эё муздак суу – булак 
суусу... Измирде – «Шашал», Анкарада – «Ташделен» 
дары суулары сатылат. Тоодон кулай агып, мълт\ръгън 
шербет суу ай! Тоо жайылмасындагы туп-тунук кайран 
кайнар ай!... 

«Тууган жердин бал булагы кандай къп... 
Туйлайт алар тамырдагы кандай болуп!» деген эл 

ыры дагы бар эмеспи!. 
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Ошол кечте туткун дагы да азап камерасына 
алынып келинди. Мында кыйноонун сан т\р\нъ ылайык 
курал-шаймандар да къп. Адаттагысынча б\г\н да эки 
желдет жалаёдап ъм\р к\т\п турган экен. Бирок, 
търдъг\ столдо олтурган мынабу биръън\ туткундун 
биринчи кър\ш\. Оё жак уурту шишиёки. Бет т\з\л\ш\  
индуктун мойнундай тырыш-тырыш экен. Кандай да 
болсо бул жаёы тергъъч\. 

Туткунду алып киргенде тергъъч\ графинден 
стаканга суу куюп жута баштады. Туткун ъз\нъ неликтен 
туздуу нан берилгенине эми т\ш\нгъндъй болду. 
Тергъъч\ суусу бар стаканды стол \ст\нъ койду да, ага 
жылаан къз\н ж\г\ртт\. 

- Бизди да, ъз\ёд\ да кыйнап, эё акыркы чараны 
колдонууга мажбур кылба. Негизги маселе айкын. Эмки 
кезеги-муну сенин кубаттооё гана. Кашайбай жънгъ кън. 

Туткун тарабынан жооп болбоду. 
- Баракчаны кимден алдыё? 
Дагы да \нс\зд\к. 
- Кимден алып, кимге бердиё? 
Ал эч нерсе укпагандай, бардык назары графиндеги 

сууга ооду. Бул саатта ал ъз\ менен ъз\ эле. Оё колун 
сууга созо берип араё тартып алды. 

Графин шылдыры дагы угулду. Кандай угуштуу 
дабыш?! Туткун \ч\н дал ушул саатта андан артык, 
андан ыракат обон жоктой эле. Мунун жанында алтын 
акча, к\м\ш теёге шыёгыры да теё эмес... Ал кайта-
кайта жутуна берди. Тили таёдайына жабышып 
калгандай. Жутунганында тыным болбоду. Чууруган 
шилекейин кайта-кайта жутуп, жутунган сайын муштуму 
т\й\лъ т\шът. 

Тергъъч\ ага суу толо стаканын сунду: 
- Ме, ич,-деди ал, - таёдайыё кургап калган чыгар. 

Иче гой. 
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Туткун козголгон жок. Тергъъч\ стаканды курулай 
кармап турганын сезип, ъз\нъ кайтып алды да, бир дем 
менен бир нече ирет ууртады. 

«Байкаймын. Эмдиги маселени суу эмес, келтек 
чечеер». 

Ошентти да келтекке ъз\ жакындады. Желдеттер 
аны таяк менен сабай баштады. Туткундун къгър\п 
шишиген, соо тамтыгы калбаган денеси дубалдагы 
президент Инен жакка карап турду. Тергъъч\ 
калтасынан тамеки алып т\тът\\гъ киришти. Ошол 
убакта телефон «шыёгыр» эте калды. 

- Да, -деди трубканы алган ал,-ооба, койду 
кънд\ргън\ жатабыз. 

Ошону айтты да таркылдап к\лд\. Мунусу к\лк\гъ 
эмес, чочконун кошкуругуна къб\ръък окшоп кетти. Ал 
трубканы кайта ордуна койду да, желдеттерге буйрук 
берди: - Баштагыла! 

Чач ал десе баш ала турган желдеттер тез эле ишке 
киришти. Алар ъз кызматтарына абдан ыраазы 
экендиктери ар кыймылдарынан айкын билинип турду. 
Туткун соккунун астында калды. Бир... эки... \ч... 
Тергъъч\ эч байкабагандай тамекисин жайбаракат соруп 
олтурат. 

Жыйырманчы токмоктон соё, туткундун тилим-
тилими чыкты. Кан атырылып жая берди. Анын кан 
тамчысы Инендин портретине чачырады... 

- Эми аёгемени андан ары суроого болот,-деди 
тергъъч\ ордуна жайланып. – Тилиё чыкпай менден 
бошонот экемин деп ойлобо. Ъл\п калган к\н\ёдъ да 
с\лдър\ёд\ търт\нч\ кабаттан чириген ч\п\ръккъ 
ыргыттырам. Ошентемин да, «ал ъз\н-ъз\ ълт\рд\» деп 
кыска гана медициналык аныктама жазамын да, коемун. 

Ушуну айтып болгон соё тергъъч\ стакан толо суу 
менен туткунга жакындады. 

- Эки жолдун бирин танда, же кашайганыёды 
коесуё, же чаёкап ълъс\ё. 
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Туткун мургадысындай \нс\з тура берди. Тергъъч\ 
мындан ары чыдабады. Алдындагы тилсиз адамды 
жекирип алган ал, стакан толо сууну анын бетине чачып 
жиберди да, адатынча желдеттерге буйрук берди: 

- Анабу терезеге таёып таштагыла. Таё атканча 
турсун ошондой. Ал с\йлъйм\н десе мага кабарлагыла. 

Баш-аягы эки м\нътт\н ичинде туткунду жып-
жылаёач чечиндирди. Терезенин эки жак жартысын 
кенен ачып, желдеттер аны чебердик менен темир торго 
жабыштыра аса-керип байлап ташташты. Ошондон 
кийин шамды ъч\р\п чыгып кетишти. Туткун жалгыз 
калды. Анын алдында адамдардан да ырайымсыз аяздуу 
т\н бар эле... 

 
*** 

 
Февралдын ызгаардуу т\н\. Порт жактан гудок \н\ 

угулат. Т\н бою тынчыбай турган кемелер го ал. 
Скутари оттору (Стамбулдун Босфор ъръън\нъ 
жайгашкан бир бъл\г\) муну ымдап чакырып 
жаткандай. Т\кт\\ аркан денесине тикенектей кирип 
бара жаткан соёбу, туткун ъз\нъ келе баштады. 
Жанакыл сокку жанын да, денесин да жанчып 
таштагандай. «Гърдън» тирилип турган саатта да 
мындай азаптуу к\н боло койбос асти. Ал чаёкаганын, 
денесинин ооруганын да унута баштады. Муздай темир 
тор аркасын каарыды. Ъчъшкъндъй т\н\ бою муз 
б\рк\п, суук жел согуп турду.  

Туткун эрксиз ичинен ъз\ менен ъз\ с\йлъшъ 
баштады: «Мынабу азабы жан чыдагыс экен ай, кандай 
айла тапсам болор эле... Жок,-деди башка бир добуш, - 
айла табасыёбы, жокпу бул этиё менен съъг\ёд\н 
энчиси. Сенде эрк бар. Б\г\нк\гъ чейин берилген да, 
досторуёду саткан да жоксуё. Андай болсо акырына 
чейин чыдап кър!». 

- Бизден дагы кимдер кармалды экен? 
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- Сени менен – алтымыш търт... 
- Али да ойлон, дал азыр сага ъм\рдън ъл\м жакын 

турат. Къз жума калсаё жалгыз уулуёду кайда 
калтырмаксыё? Аялыёды да жумуштан кууп жиберген. 
Эми алар кандай к\н кърът, къчъгъ чыгып кайыр 
сурайбы? Андан къръ кашайганыёды кой да, баарын 
ачык айт! Ушул убакка чейин \ндъбъй келгениё да 
намысыёды актап алар. Досторуё да иренжий койбос. 
Кана, бол, к\зътч\н\ чакыр. Бол эми?!» 

- К\зътч\! 
Ъз добушунан ъз\ чочуп кетти. Бакырган ким? Чын 

эле ъз\ бекен... Кандайча? 
Ал башын терезенин торуна бир нече жолу уруп-

уруп алды. Анысы – азгырып бараткан эсин жыйнап 
алмакчы болгону эле. Алиги добушка эч ким жооп 
кайтарбады. К\зътч\ укпаган го. 

«... Ооба, - деп ойлоду туткун оор дем алып,-
К\ч\мд\н кете баштаганы го бул. Андан соё тилин ары 
бери козгоп:  жалбырактай гана ушул тилде канча 
кудурет жатат десеёчи, жутуп жиберер элем,-деп ойлоду. 
– Тилсиз калуу да жарашпас... деген менен дал азыр 
колум бош болсо жулуп таштар элем!...» 

Ошондон кийин бир чечимге келди. Жан д\йнъс\ 
ушул бир сын саатта азаптуу да оор убакта элжиреп, 
эрип кеткендей болду. Тула бою балкып, алкымы 
ачылды. Ушул бир саатта элжирей туруп эё касиетт\\ 
да, эё кымбат, эё улуу бир създ\ айткысы келди. Жан 
д\йнъс\ ърттънърдъй керемет ысык ант менен: «Т\ркия! 
Ата Мекеним менин!» деген създърд\ \з\п-\з\п айтты. 
Муну айтуу муё экен. Анын къз алдынан жалгыз уулу 
менен жан жары, к\ръш жолундагы достору жана б\тк\л 
Ата Мекени, ъз\н\н с\й\кт\\ да баатыр, ач да жылаёач, 
карапайым азаматтары элес-элес болуп ътъ  баштады... 

Ошондон кийин гана туткун эё акыркы съз\н 
алкына туруп айтты: - Коммунисттер! 
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Ал ойлогон чечимин орундатууга ашыкты. 
Тиштеринин арасына тилин салды да, аны бар к\ч\ 
менен чайнап жиберди... 

Т\н жарымы оогондо к\зътч\ камераны ачып, 
ичине кирди. Шамды жагып, терезенин торундагы 
туткунга карады. Карады да туруп калды. 

Туткундун жансыз денесин кан жууп кеткен эле... 
Январь, 1983-ж. 

 
 

Бердибек Сокпакбаев, 
Казак жазуучусу. 

 
ДЕКАН ДАУЛЕТБАЕВ 

(Аёгеме) 
 

Биринчи семестр аяктап да калган. Аз к\ндъ 
кышкы экзамен тапшыруу мезгили башталат. Экзаменди 
мъънът\нън мурда тапшырып, айылга барып келсемби 
деймин. Жалаё гана стипендия менен к\н кър\п окуу 
кыйын. Эт, май, ун, дагы бир аз азык-т\л\к камдап алып 
келбесем болгудай эмес. 

Экзаменди мъънът\нън мурда тапшыруу \ч\н 
декандан уруксат алуу керек. 

Даулетбаев ът\н\ч\мд\ угуп болуп: 
- Сенин айылыё бай айыл,-деди, кой къп, эт къп. 

Азыр ал жакта согум союп болгон кез. Барасыё да калыё 
эттин ичине киресиё да кетесиё. Ошондойбу? 

- Ошондой,-дедим. 
Декан уруксат берди. Ал жазып берген уруксат 

кагаздарды папкама салып алып, эми кетмек болгондо: 
- Мен сага бир кызык айтайын,-деди Даулетбаев 

дароо эсине бир нерсе т\шъ калгандай. Кандай кызык 
экенин билмекке тык токтоп, кулак тостум. 

- Биздин \йдъ карыя бар эмеспи, ъз\ кызык адам. – 
Даулетбаев ъз\н\н кытмыр к\лк\с\нъ салып, киёкилдеп 
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к\л\п алды. – Магазинден, базардан алып келген этти 
жебейт. Мага колдо союлган койдун этин бышырып 
бергиле дейт. Ъз\ё айтчы, ал жактан андай эт табылабы? 

Даулетбаев айткан кызыктын т\р\ ушул эле. Мен 
эмне дээримди, мындай създ\ таман астында кандай 
т\ш\нъър\мд\ билбедим. Сыртка чыгып, ойго баттым. 
Декан алиги създ\ неге айтты? Менден бир нерсе \м\т 
эткени эмеспи? 

 
*** 

Жыйырма к\ндъй элде болдум. Эми шаарга 
кайтууга машина издеп ж\ръм. Олжосуз эмесмин. Ага-
туугандардын жардамы менен бир койдун этин, бир кап 
ун, \ч-търт килодой тоё май ороп алдым. 

Ж\рг\нч\лърд\ ташый турган автобус каттабайт 
шаарга. Мен ъёд\\ кийими жука жанга, кузовасынын 
\ст\ ачык ж\к ташуучу машинанын \ст\нъ олтуруп 
сапар чег\\ оёой эмес. 

Кузовуна толтуруп кой ж\ктъгън бир машина 
кезикти. 

- Кааласаё калыё койдун арасына отур,-деди 
шофер. 

Машина ызгытып келе жатат. Талаанын ъёг\л-
дъёг\л жаман кара жолу. Шофер тормоз бергенде 
кузовтогу койлор \ст\мъ опур-топур кулайт. Бирине-
бири кагышкан, \ст\лър\ чуаш, тер сасыган койлорду 
кайта-кайта артка карай жылдырып, т\рт\\ менен убара 
болом. Т\ргънгъ жеткенче булганып да, кыйналып да 
б\тт\м. Т\ргъндъ чыдай албай т\ш\п калдым. Шаарга 
чейин калганы, баары жетимиш чакырымдай. Машина 
мындан ары анда-санда каттайт. Эптеп жетермин. 

К\н кечкире баштады. Машина жок. Шоферлор 
мында бир кайрылбай ътпъсъ керек деп, райондук 
чайкананын алдында турам. 

/ст\нъ бийик, текче-текче кылып чъп ж\ктългън 
аскер машинасы келип токтоду. Кабинада солдат шофер 
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менен капитан. Чайканага тамактанууга киришти. 
Шаарга ала кет\\лър\н ът\нд\м эле: 

- Чъпт\н \ст\нън кулап калбайсыёбы?-деди. 
- Кулабаймын. 
Жол акыма деп мен берген акчага солдат менен 

капитан буфеттен бир стакандан арак жутуп алышты. 
Алар да къё\лд\\, мен да къё\лд\\м\н. Къё\лд\\ адам 
башкарган машина коендой зымырайт. 

Институтка кире бериште Даулетбаев учурап 
калды. Мени къргън\нъ кубангандай тык токтоду: 

- Оо, айылыёа барып, келип да калдыёбы? Кандай, 
эл-журтуё аман бекен? Ата-энеё, ини-карындаштарыё... 
сенин дагы кимиё бар? Мен толук билбейт экенмин... 
деги, тегиз аман бекен? Эсен болушса болду... Ъз\ё бир 
азыраак оёолгон кейиптенесиё. Эл ичи азыр жакшы 
чыгар. Бакма сойгон убак. Кандай, эт-майды къп алып 
келдиёби? 

- Алып келдим. 
Мен да пендемин. Алдыдагы убакытта деканга 

далай ишим т\шър\ талашсыз. Айтмакчы, ушундай 
сааты келип, ал ъз\ талабын билдирип турганда, мен 
муну неге пайдаланбайм? Даулетбаевдин къё\л\н таап, 
эмнеге паанасына кирип албайм? Андан мен пайдадан 
башка кандай зыян тартуум м\мк\н деген ойго келдим. 

Жатаканадан орун алганым да Даулетбаевдин 
жардамы аркасында эмеспи? 

Ящиктеги эттен койдун бир кол, бир санын тандап, 
жакшылап газетке ороп, колтугума кысып алдым да, 
кечки чырак тамызган маалда Даулетбаевдин \й\нъ 
келдим. 

Тилекке каршы деканым \й\ндъ жок экен. Аялы да 
жок. Кроваттын \ст\ндъ кемпир-чал гана отурат. 

- Агай \йдъ жокпу? 
- Жок,-дешти экъъ жарыша. 
Ж\ръг\м д\к\лдъп, ъз\м да араё киргем. Алып 

келген нерсемди бере салып, кайта кайтканча шаштым. 
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- Мынабул биздин айылдын даамы эле... 
Ушул създ\ \лд\ръп зорго айттым да, оролуу этти 

ортодогу тамак иче турган чакан столдун четине коюп, 
жылып турдум. 

 
*** 

 
Биздин курста Даулетбаевге эё жакын деген 

студенттин биръъ менмин эми. Ал менин атымды да 
атабай, къб\нчъ «чырак» дейт. «Чырак, акыбал 
кандай»?. «Чырак, эл-журтуё аманбы?»-деп турат. 

Институттун дубал гезитинде менин «Достук» 
аттуу ырым жарыяланган. Даулетбаев аны окуптур. 
Мени кър\п: 

- Оо, сен акын турбайсыёбы. Молодец! Ырыё мага 
жакты,-деди. Дагы бир к\н\ институт менен 
жатакананын ортосунда кездешип калып: 

- Колуё бошпу сенин?- деди. 
- Бош. 
- Бош болсо ж\р биздин \йгъ. 
Даулетбаев мени \й\нъ ээрчитип келди. 

Кабинетине киргизди. Экъъб\з элебиз. Эшикти жаап, 
илип койду. Китептерди салган шкафынан мектептеги 
класс журналына окшогон сырты калыё, чакан дептерди 
алып: 

- Мен сага ыр окуп берейин, угасыёбы?-деди. 
- Угам. 
Даулетбаевдин ыр жазганын мурда билбейт элем. 

Басма съз бетинен къргън эмесмин. Къё\л\мд\ кунт 
коюп уктум. 

- Мынабу «Акбайга» деген ыр. Ушуну тыёша,-деди 
Даулетбаев. Окугандан мурда ал ырдын т\пк\ тарыхын 
баяндады. – Акбай деген менин досум. Сенин бер 
жагыёда Боген районунда турат. Мурдагы жылы дем 
алышта баргам. Ошондо \й\нъ конокко чакырды. Козу 
сойбой улак союптур. Мынабул ыр ошого чыгарылган. 
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Сен Акбай, козу сойбой улак сойдуё, 
Аны ъз\ё кыйналып, ыйлап сойдуё. 
Бир жылда айылыёа бир келемин, 
Кыйналсаё, ал улакты неге сойдуё? 
Ыр узак – он куплеттей. 
Бир жолдошу илимий советте сындап с\йлъсъ 

Даулетбаев ага да ыр чыгарган. Аялы т\шк\ тамакка эт 
бышырбай, картошка кууруса ага да ыр. Атасы 
магазинден с\т алып келайтып эшиктин алдынан тайып 
кетип, с\тт\ тъг\п алса ал да ыр. 

Ай, атаке аягыёды жъндъп баспай, 
Тамтаё-тамтаё этесиё арак ичкен мастай. 
Колхоздун сага окшогон кары чалы, 
Бып-бышык, чып-чыйрак. Мрамор таштай... 
- Ушул ырды карыяга окуп берсем къпкъ 

ачууланды. Ошондон бери магазинге с\ткъ бар десеё, 
барбайт. 

Былтыр ушул ырларымды мыкты акындын бирине 
окуп бердим. Ой. Абеке сиз акын экенсиз го. Мыкты 
акын экенсиз деп мактады. Ырларыёызды машинкага 
эки даанадан кылып баскызып, бизге бериёиз. Газета-
журналдарга баскызалы, ъз\нчъ китеп кылып 
чыгарайлык деди. Макул берейин дедим. Бирок, кийин 
айнып калдым. Ал аны бер жагындагы бала-чакага 
берер. Анан алар талкуулайбыз дешер. Ошого сол 
тапанымды тоздуруп ж\ръмб\?-деди. 

Окутуучумду мындан мурда азын-оолак сыйлап 
ж\рч\м\н. Ушул жолу анын бир сыры –акындык ънър\ 
менен таанышкандан кийин къън\м сууй т\шкънс\д\. 
«Ой, акмак. Ушундай да акмак болот экен а!»-деп 
чыктым Даулетбаевдин \й\нън. 

 
*** 

Ълъ турган бала молдого карай качат. Мен эми ар 
жерде окутуучумду шылдыё кылганды чыгардым. 
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Студенттердин алдына чыгып алып, Даулетбаев болуп 
сайрап акыл айтам, ыр окуймун. 

Танапис убагы. Айлана туман. Жер балчык, 
студенттер д\р этип сыртка чыгып жънъбъй, топтошуп 
аудиторияда олтурушат. Кире беришин китеп шкафтары 
менен бъл\п, факультет секретары отура турган кенен 
бурч – бълмъчъ жасап койгон, ъз\б\зд\н алтынчы 
аудитория. Мен эриккенден алдыга ът\п, мугалимдин 
ордунда Даулетбаев болуп, колумду серпип, сайрап 
турам: 

- ... Силер бириё койчунун, бириё уйчунун, дагы 
бириё тракторчунун балдарысыёар. Шаарга жогорку 
даражадагы билим алуу \ч\н, ошентип, калкыёа, 
Мекениёе пайдалуу азамат болуш \ч\н келип 
олтурасыёар. Бул арийне, жакшы. Билим алба, 
тарбиялап ъст\ргън элиёе пайда тийгизбе деп эч ким 
айтпайт. Аны айткан адам совет адамы эмес. А бирок, 
силер мына муну эсиёерге туткула: Окууну канча жакшы 
окуп, институтту эё жакшы б\т\р\п чыккан менен, 
андан соё аспирантурага ът\п, аны да эё жакшы 
б\т\р\п, илим кандидаты, кийин илим доктору, атактуу 
академик болуп, илимде ар т\рд\\ жаёылыктар ачкан 
менен, акылыёар, ойлоруёар, къздъгън белгил\\ бир 
максатыёар болбосо, заманга ,мезгилге жараша 
сезимиёер болбосо эч жакка баралбайсыёар! Эч жакка 
баралбайсыёар! 

Ушунун баары ар дайым лекция башталар алдында 
Даулетбаевдин пулеметтой бадыратып, бизге арнап айта 
турган акыл-насаат създър\. Кардымды жок да болсо 
Даулетбаевче дардайтып, алдыга салаёдатып, 
Даулетбаевдин ъз добушуна салып, бирден-бирге 
экиленип, мердемсип турам. Студенттер ыракатка 
батышып, к\л\ш\п тыёшап олтурушат. 

Капыстан, ойлобогон жерден: 
- Айт! Айта бер! Токтолбо!-деп эшик жактагы 

бурчтан так Даулетбаевдин ъз\ чыга келди. Менин 
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къз\м бакырайып, тилим байланды да калды. Кирип 
кет\\гъ жер тешик эмес. Мен т\г\л, б\тк\л курс шашып 
калды. Эч ким муну к\тпъгън. 

Даулетбаев аудиторияга жана кирген экен. Эшик 
жактагы бурчта китеп шкафтарынын далдасында менин 
ал болуп сайраган бардык съз\мд\ тыёшап туруптур. 

- Сен ъз\ё нагыз артист кър\нъс\ё. Артисттин 
окуусуна кирбей, мында эмне кылып ж\ръс\ё? Жок, 
адашкансыё! Сен окуй турган окуу бул эмес! 

«Б\тт\. Курудум. Окуудан чыкты деген ушул». 
Ушул окуядан кийин далай убакытка чейин 

Даулетбаевдин ж\з\нъ карай албай ж\рд\м. 
Май, 1982-ж. 

 
 

Азиз НЕСИН 
Т\рк жазуучусу 

 
 
Азия жана Африка ълкълър\н\н жазуучуларынын Алма-
Атада ът\п жаткан V конференциясына карата 

 
МЕН КАНТИП ГРАФОЛОГ БОЛДУМ? 

(Келекел\\ аёгеме) 
 

Бул окуя 1944-жылы болду. Мен к\ндъ чыгуучу 
газетте айына жетимиш лир алып иштеп ж\рд\м. Таё 
эртеёки тогуздан он экиге чейин экономика менен 
агартуу тармагынын кабарчысы боломун да, т\штън 
кийин сот кабарчылыгына ътъм\н. Анын \ст\нъ мага 
к\н сайын ар жайдан информация, же макала жазып 
туруу ж\ктългън. Кечкисин радиодон акыркы 
кабарларды тыёшаймын, т\н ортосу оогон кезде 
кожоюндун тапшырган котормосу менен алек болуп 
отурам. Эгерде колум бошой калса жооптуу катчыга 
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жардамдаша коем. Ушунча жумуш \ч\н мага бар 
болгону жетимиш лир гана тълъйт.  

Бир к\н\ айлык туурасында кожоюнума 
кыёкылдап кърд\м эле, ал мени ъз\н\н маёдайына 
олтургузуп алды да: 

- Сен кандай акча туурасында айтып жатасыё? –
деди. – Биз сенден белгил\\ журналист чыгардык. Мен 
сага эмес, кайта сен мага тълъъё керек. Бир аздан кийин: 
- Менин съз\мд\ жакшылап угуп тур,-деди ал, -Эгерде 
жазуусуна карап адамдын м\нъз\н айырып биле турган 
болсоё дагы да беш лир кошоюн. 

- Графологиядан эч кандай кабарым жок да, менин 
колумдан келбес. 

- Келет, келет... 
Ырас, ошону менен мага газет окуучулардын кол 

жазмасын карап, алардын м\нъз\н айырып бер\\мъ 
туура келди. 

Ъз\н\н сыпат, сырын билгиси келген адамдар жер 
бетинде къп экен! К\н сайын ж\здъгън каттар т\шъ 
баштады. Газеттин тиражы да къбъйд\.  

Эч унутпасмын. Редакцияга бир кат т\шт\. Автору 
къп създ\\ болсо керек, бакандай беш бет жазыптыр. 
Мен ага мындай «диагноз» койдум. «Сиз с\йлъън\ 
жакшы къръс\з, деген менен ъз\ё\зд\ тамшанта 
тыёшатууга чебердигиёиз жетет. Ошого караганда 
сиздин кызматыёыз съзгъ байланыштуу го деймин. 
Майын тамыза с\йлъй билген ънър\ё\з сизди бил\\гъ 
жеткизет». 

Ошол к\н\ кечке маал кожоюн менин бълмъмъ 
кирип келди. 

- Сен Осман Сезер деген адамга не деп жооп 
жаздыё эле? 

- Билбеймин, эсимде жок... 
Газетти оодарыштыра баштадык. Осман Сезер – 

чоё тамгалар менен беш бетти толтура жазып, м\нъз\н 
аныктоо \ч\н бизге багыштаганы эзме болуп чыкты. 
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- Ал редакцияда олтурат, -деди кожоюн, - 
канткенде да графология профессорун – сени кърг\с\ 
келет. 

- Эмне кылабыз? – деп сурадым мен. 
- Тек бир гана амал бар. Сенин немис болууёа 

туура келет. Мен биздин аёгемебизди сага которгон 
болом. 

- А, сиз немисче билесизби? 
- Билбеймин. Мен французча окуганмын. 
Редакциянын кызматкерлери туш тарапка 

чапкылап ж\р\п немис тилин билген корректорду 
ээрчитип келди. Бары дурус го, ал эми мен немисче 
кантип жооп бермекмин. 

Кат ээси бълмъгъ кирди да, кожоюнга тикирейе 
карап, кийин биздин аёгемебизди французчадан 
немисчеге жана немисчеден французчага которуу 
ж\ктългън корректорго бурулду: 

- Профессор мырза ким болот? – деп сурады ал. 
Кожоюн мени кърсътт\. Бейтааныш адам 

аёырайып карап калыптыр. Анткени, мен немистерге 
караганда япондорго окшош элем.  

- Сиз, кымбаттуу профессор, доктор Гер Фон Рудер 
Швидтке айтыёызчы мен абдан таё калдым. Менин 
жазмам боюнча жасаган анализи ъз\н\н далилд\\л\г\ 
менен таёыркатты. Мен адвокатмын. Профессор мырза 
мени кызматымдын съзгъ байланыштуу экенин дал 
аныктады. 

Адвокаттын айтканын кожоюн французча которду. 
Биздин корректор мага бурулуп, ошол създърд\ немисче 
кайталады. Сиз угасызбы, эми менин кезегим келди. 
Канткенде ушул жагдайдан чыгуу керек. Немис акценти 
менен: 

Я-я-я!-деп адвокаттын колун кыстым. Дал ушул 
убакытта бълмъгъ биздин башкы тамга тер\\ч\б\з 
кирди да, туура мага карады. 
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- Хасенбей, сиздин анализдериёиз кайда? – десе 
болобу. – Сиз аны б\г\н али берген жоксуз. Биз к\т\п 
олтурабыз. Машиналар бош турат.  

Мен тетири бурулуп кеттим. Кожоюн эбин таап, 
аны бълмъдън чыгарып жиберди. Бирок, адвокаттын 
ж\з\нън ишенбегендиктин белгиси байкалды. 

- Менин профессорго деген бир ът\н\ч\м бар,- деди 
ал. – Жакында \йлънг\м келет. Колумда с\йгън 
кызымдын каттары бар. Профессор мырза ошол 
жазуулар боюнча с\йгън\мд\н кулк-м\нъз\н билип 
берер бекен? Графологиялык анализдин чечимине карап 
ага \йлънър-\йлънбъс\м жън\ндъ бир токтомго келер 
элем. 

Кожоюн адвокаттын тилегин французча 
кайталады. Корректор аны немисче которду. А мен 
болсо \нс\з олтурам, кожоюнга жалт-жалт карайм. Ал 
болсо «билгениёче айта бер» дегендей къз\н кысат. Мен 
оозума келгенин с\йлъп кеттим: 

- Дас айнеп луген убед зихте шлахи. Мургердер них 
вигозен майне... -Корректор бул жоромолдоолорду 
кожоюнга «которду», ал ъз милдети боюнча адвокатка 
т\рк тилинде жеткизди. 

- Кадырлуу профессор ишке кириш\\гъ даяр 
экенин сизге билдир\\н\ сурады. Сиз азыр 
с\йгън\ё\зд\н бар сыпатын билген болосуз. 

Адвокат ийнин куушуруп койду. 
- Кызык! Мен немис тилин бир аз т\ш\нъм\н, 

бирок, профессордун бир съз\н да укпадым. 
- Профессор бавариялык, -деп т\ш\нд\рд\ кожоюн. 
- Бул диалектини немистердин ъз\ да начар 

т\ш\нът. 
Бул к\н менин ъм\р\мдъг\ унутулгус к\н\м экен. 

Эшик ачылды да, бълмъгъ кофе кайнатуучу кирди. 
- Хасенбей, сиз чай сурадыёыз беле? – деди ал. -

Кожоюн анын колунан чай куюлган кесени алып, ъз\н 
далысы менен т\рт\п, сыртка чыгарып жиберди. 
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Ошол кезде дагы бир к\т\лбъгън иш болду. 
Бълмъгъ биздин кварталдагы д\кънч\ кирип келди. Ал 
мени издеп редакцияга к\н\нъ бир нече жолу келгенинде 
биздин к\зътч\н\н «редакцияда жок» деп жалган 
айтканы менен гана жаным калып ж\ргън эле. Деген 
менен д\кънч\ акыры менин этегимден кармады, анын 
\ст\нъ ушул учурда колго т\шт\м. 

- Мына, биз да кездештик, Хасенбей,-деп ал кейип 
с\йлъд\. – Жакшы эмес! Мени мында к\н\нъ \ч ирет 
келтиресиё, уялсаё боло! Сен неге менин башымды 
катырып ж\ръс\ё?! Жетет эми, чарчаттыё! Б\г\н-эртеё, 
б\г\н-эртеё... Мен сени аяп карызга азык-т\л\к берем. 
Ошол адамгерчилигиме айткан ыракматыёбы бул? 

- Сизге эмне керек? – деп кейип кетти кожоюн, -
Профессор мырза т\ркчъ билбейт. 

- Ээ-ми-не? Т\ркчъ билбейт? ... О, алла, алла! 
Менден буурчак менен сабиз алган кезде булбулча 
сайрар эле... -Ал кайтадан мага бурулду. -Хасенбей, мага 
съз керек эмес... Акча... 

- Их бин хайте ах цейтунг зинх... 
Д\кънч\н\н къз\ алайып кетти. 
- Сен эмне, акылыёдан адаштыёбы? 
- Яволь! Шубенабен пуле ми хен... 
- Ашыкча эркелебе эми!... Болбосо мен да бир 

балээни баштаймын. Бълмъдън с\йръсъёър да чыкпай, 
жерге ъл\ктъй болуп жатып алам. Мейли анан эмне 
иштесеёер да ъз\ёър билгиле. 

Корректор чыдай албай к\л\п жиберди. Адвокат 
аё-таё болуп бирде кожоюнга, бирде д\кънч\гъ карайт. 

- Боорум сен, мынабу мырзаны биръъгъ 
окшоштуруп жатасыё,-деди кожоюн д\кънч\гъ. - Бул 
немис профессору. 

- Эмне дейсиё, немис профессору?! Эми 
т\ш\н\кт\\. Бул профессор эмес, нак алдамчынын ъз\. 
Мага ишенгиле, бул силерди сазга олтургузат. 
Профессор? Алдамчы, куу! 



 93 

Бул аёгемеден эчтеме т\ш\нбъгън кейип менен мен 
дагы да балдырап кирдим: 

- Зи гойнер камарадын шифтангын... 
Адвокат котормочу корректорду т\рт\п таштап, 

мага жакындады. 
- Сен неге чаяндай болуп кызарып кеттиё? 
- Билбеймин, -депмин мен т\ркчъ. «Немис 

профессору» экенимди унутуп кетиптирмин. 
- Тьфу... 
Адвокат бетиме т\к\р\п жиберди да чыгып кетти. 

Д\кънч\ да ошентти. Биз кожоюн экъъб\з гана калдык. 
- Эпсиз!... Сълъкът!-деп урушту кожоюн. – 

Айлыгыёдан он лир кемитем... 
Ал да ачууга буулугуп бълмъдън чыгып кетти. 

Сентябрь, 1973-жыл. 
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«...Мында аба эё сонун, булак суулар къп, къктъм\ ъзгъчъ 
ажайып. Фергана ъръън\ндъ абасынын жагымдуулугу жана 

тазалыгы боюнча ага теё келе турган шаар жок». 
З.М.Бабур. VI кылым 

 

 
 

 
БАЙЫРКЫ ОШТУ БАРКТАЙЛЫ 

(Публицистика) 
 

1. Таза аба таёсык болобу? 
- Кыргызстандагы балит шаар кайсы десе мен 

Ошту кърсътмъкм\н.  
- Сага мен да кошулмакмын. Мында жашагандар 

байыркы шаардын баркын кетирип жатышат. 
- Эки саат эле къчъ бойлоп ж\рсъё боз-ала болуп 

чаёга оронуп «топурак кишиге» айланып кала 
жаздайсыё. 

- Ал эми эртеден кечке шаарды араласаё мурдуёдун 
таноолоруна катмар-катмар чаё менен ыш топтолот. 
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- Алкынып Ак-Буура дарыясы аккан сайды 
айтпайсыёбы. Таш-кумдарга аралашып суу алдында, 
дарыя жээктеринде эмнелер гана жатпайт.  

- Аё-сезимд\\ адамдар жашаган байыркы калаа 
ушундай жийиркеничт\\ абалда калабы...? 

Шаарды кър\\гъ ынтызарланып келген 
меймандардын ындыны ъч\п, ъз ара 
маектеш\\лър\ндъг\ ушул аянычтуу суроо мага 
берилгендей туйдум. Анткени мындагы 300 миёге жакын 
жашоочулардын бири менмин да. Намысыма келип, 
ъз\мчъ наалып да алдым. Канткеним менен чындыкка 
ынанбоого аргам жок. Буга чейин эле курчап турган 
айлана-чъйръб\зд\ коргоо маселесин козгоп, 
замандаштарым менен кенен-чонон сырдашсамбы деген 
т\пъй\л ойдо, шарт айтууга даабай ж\ргън элем. 
Шаардык Совет, жаратылышты коргоо коому демилге 
кътър\п, коомчулукту козгооруна \м\ттънгъм. Мындай 
\м\т-тилек учурдагы утурумдук иш-чаралар менен гана 
чектелип калууда. Аттиё-ай, бейпилдик бийлеген 
заманда жашаганыбыздан улам жеке 
кызыкчылыгыбызды гана къздъп калдыкпы? 

Темирландын урпактарынан болгон атагы д\йнъгъ 
тараган Захридин Мухаммед Бабур «Бабур наме» деген 
китебинде Ош жън\ндъ: «Мында аба эё сонун, булак 
суулар къп, къктъм\ ъзгъчъ ажайып. Фергана ъръън\ндъ 
абасынын жагымдуулугу жана тазалыгы боюнча ага теё 
келе турган шаар жок», деп эскергени ой-санаамды 
бийлеп алды. Эми жаёылануу мезгилинде ачык айтып, 
сыр тъг\\гъ аргасызмын.  

1988-жылдан бир мисал келтирейин. Февраль 
айынын башталышында эки к\н катары менен Орто 
Азия республикаларынан келген расмий ък\лдърд\н 
катышуусунда Ош областынын агро ънър жайын толук 
чарбалык эсепке ъткър\\н\н маселелерин талкуулаган 
региондук семинар-кеёешме ътт\. Ушуга карата 
укмуштай даярдыктар кър\л\п, борбордук къчълър, 
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тротуарлар шыпырылып-сыйрылып тазаланды. Албетте 
шаардыктардын жалпы к\ч\ менен. Мындай ар кыл 
себептер менен официалдуу адамдардын шаарыбызга 
тез-тез келип турушу жакшы окшойт деп каламын. 
Анткени алардын шарапаты менен къп нерселер 
жаёыланып, шаарыбыздын кър\нъъ жерлери тазаланып, 
сергип калат экен. Болбосо коммуналдык чарба 
комбинаты менен тазалоо жана жашылдандыруу 
контораларынын жумушчу-кызматчылары сайып, 
т\ртмъй\нчъ уктай бер\\н\ адат кылып алышты. 
Алардын ар бири ъз\нъ тагылган ишти так, абийирд\\ 
аткарганда шаарыбыздын тазалыгы сакталып, кулпуруп 
турмак. 

Ошол к\ндърдъ къчъ, тротуарларды жуугандан 
чыккан ботала суулар арыкчалар менен туура эле Ак-
Буура дарыясына кошулду. Къчълър жаркыраганы 
менен суу эмне болду? Буга биръъ жан кейиткен жок.  
Эптеп тапшырылган ишти чампалай салып тез 
кутулуунун гана амалын ойлошту. Мындан жалган эле 
мактануучулук, жасалмалуулук, къргъзмъл\\л\к, 
сыймыктануучулук, шаёдануучулук ъёд\\ эски 
саркындылар дале даана сезилип жаткан жокпу? 
Меймандар билбесе да жергиликт\\лър байкап, туюп 
турбайбызбы. Муну менен кимдерди алдайбыз? Албетте 
ъз\б\зд\. Жаман жактарыбызды б\г\н жаап-жашырган 
менен эртеё эле кашкайып чыгып каларын билебиз. 
Бирок, билип туруп жасаганыбыздын ъз\ к\лк\ 
келерлик. Демек, ушулардын баарын къздън ъткър\п, 
сергек сезимдери менен туюп турган келечек ээлерине 
берер кеёешибиз кандай? Жаш муундар биздин оозеки 
тарбиябызга, \йръткън ърнъг\б\згъ кънбъй, иш ж\з\ндъ 
аткарган жоругубузду кайталары к\мънс\з эмеспи. 

Эми Оштун къчълър\ балит, абасы булганыч болсо 
да ат арыта кыдырып, баш-аягына баам таштап къръл\ 
замандаш. Шаардын орто, четин, булуё-бурчтарын 
ээлеген ънър жай ишканалары къп. Ънър жайыбыздын 
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мындай ърк\ндъш\ кубанычтуу деёизчи. Бирок, ушул 
«бирок» деген съз дайыма къё\лгъ тъп келбей ж\ръкт\ 
ъй\т\п, жаа огундай ойго сайылат. Буга эмне себептигин 
иликтейли. 

Айрым ънър жай ишканаларында, авточарбаларда 
атмосфералык абанын таза болушуна олуттуу маани 
берилбей жатат. Ошолордун кесепетинен жана да 
котельнаялардан чыккан калдыктар, газ, чаёдар менен 
шаардын аба бассейнинин булганышы уланууда. Кээ 
к\ндър\ атмосферага зыяндуу заттардын чыгарылышы 
жол берил\\ч\ чектен 6 эсеге чейин ашып кетет. Чаёдын 
орточо концентрациясы ъз\н\н чегинен 7, углероддун 
окиси 1,5, окист\\ азот 2 эсе къпт\к кылат.  

Ырас, зыяндуу заттарды абага чыгарбай коюучу  
установкаларды техникалык жактан жабдуу, алардын 
эффективд\\ иштъъс\н камсыз кылуу тапшырмалары 
жылдан-жылга аткарылбай кала бер\\дъ. Мисалды 
четтен эле тапсак болот. Курулуш материалдар, ВЛКСМ 
атындагы жибектен кездеме чыгаруучу соода 
бирикмелери, эт, турак-жай курулуш комбинаттары, 4-
жана 20-темир –бетон буюмдарын, ошондой эле насос 
чыгаруучу заводдор, дагы башка ушул сыяктуу ишкана, 
уюмдар атмосфераны таза сактоонун нормативин иштеп 
чыгуу милдетин чече алышкан жок. Буларга 1987-жылы 
с\т жана тегирмен комбинаттары, «Агроънържай 
курулуш» бирикмеси, пахта тазалоочу жана 
автомобилдерди ремонттоочу заводдор эч кандай 
каршылыксыз эле кошулду. Ал эми жылуулук электр 
борбору, эт комбинаты, асфальт-бетон заводу, жыгачты 
кайра иштет\\ч\ жана «Агроънържай курулуш» 
бирикмесинин темир-бетон буюмдарын чыгаруучу 
заводдор жылдан-жылга ар бири 3тън 48 тоннага чейин 
зыяндуу заттарды къп чыгарышууда. 

Демек, аталган ишканалардын жетекчилерин, 
инженер-техникалык кызматкерлерин эл алдында 
жемелесек болот. Бирок, алар экология маселесин 
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таназарга албай ъздър\н\н жоопкерчиликтерин 
ънд\р\шт\к пландар менен гана байланыштырып, 
кутулуп кет\\гъ далбасташары шексиз. Мындай учурда 
ошол жерде иштеп ж\ргън жалпы коллективдин, ошол 
аймакта жашап жаткан калктын чечкинд\\ \н\ кана? 
Бийликтегилер билишет, чечишет деп ъз\б\зд\ ъз\б\з 
жайгарып ж\ръ беребизби? 

Къё\л т\б\нъ кък таштай чъккън маселелердин 
экинчиси-шаардагы къчълърд\н, эс алуучу коомдук 
жайлардын балиттиги. Майда-ч\йдълър\н кое туруп 
мурда негизги Ленин, Свердлов, Гагарин атындагы, 
Кыргызстан, Интернациональная, Пионерская 
къчълър\н кыдырып, ары жак, бери жагыбызга саресеп 
салалы. Партиянын обкому менен облаткомдун, 
шаарком менен шаараткомдун имараттарынын жан 
жака-бели эле дурустап тазаланганы болбосо бардыгы 
алгылыктуу деп айтууга ооз барбайт. Тротуар менен 
баскан сиз менен мен автотранспорттордон буюлгуп 
чыккан чаё менен кара т\т\н аралашкан газга тумчугуп, 
кийимибиз бозала болуп булганып баратабыз. Биринен 
экинчисине качып ътсък деле ушул. /йгъ жетип эле 
кийим ооштуруп, самын-сумун кътър\п мончого 
чапкылашыбыз керек. Ушуга жараша мончо къп болсо 
моймоюп барып, сергип келмекпиз... 300 миёдей киши 
жашаган шаарда болгону 4 эле мончо бар. 

- Мындан бир нече жыл мурда ж\к ташуучу 
автомашиналар \ч\н шаардын четине жол курулганы 
эсимде. Ошондон кийин шаардын борбордук 
къчълър\ндъ към\р, кум, цемент жана башка ушул 
сымал буюмдарды ташып ъйдъ-тъмън ж\р\\гъ тыюу 
салынбады беле. 

- Айтканыё чын. Бирок, аны ким аткарат? Чечим 
кагазда калды. Артынан сая т\шкън биръъ болсо минтип 
оор ж\к ж\ктългън автомашиналар т\т\н\н булатып 
шаар аралап ж\рбъс эле. Мамлекеттик 
автоинспекциянын с\рд\\ кызматкерлери мындай 
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жагымсыз кър\н\штърд\ жоюуда эч кандай тиешелери 
жоктой компоюп ж\р\шпъйб\.  

- Къчъ боюндагы акыр-чикир таштандылардан 
къё\л\м айланып баратат. 

- Ъз\ёд\ карма, булар эч нерсе эмес. Ак-Буура 
дарыясын жээктеген «Ак-Буура» менен Маж\р\мтал 
къчълър\ндъг\, Московская, Столичная къчълър\н\н 
Гагарин къчъс\ менен кесилишиндеги (башкаларын 
айтпай эле турайын) дъбъ-дъбъ болуп \й\лгън темир-
тезектердин, идиш-аяктардын сыныктары, тамак-
аштардын калдыктары, алардан чыккан сасыган жыт 
къё\л айлантмак т\г\л кускуёду келтирип тамак 
т\ш\рът. Азыр каалап турсаё кърсът\п келе коеюн. 

- Тамашаё жакшы. Бирок айткандарыёдын баары 
чын болуп жатпайбы. Ишенбеске далилим жок. Ал 
турсун таштанды тъккъндъргъ 25тен 50 сомго чейин 
штраф салынары эскертилген мына бул белгини курчап 
акыр-чикирлерди \ймъктъп салышыптыр го. 

- Ага маани берип, бейбаштарды ийге 
келтирбегенден кийин белгини бекем орнотуп коюунун 
зарылчылыгы жок экен. 

- Атмосфералык абаны коргоо боюнча 
мамлекеттик инспекциянын, коммуналдык чарба 
комбинатынын, шаарды санитардык тазалоо жана 
жашылдандыруу контораларынын кызматкерлери 
ъздър\н жан бакма мекемеде ж\р\шкъндъй сезишет 
тура. Маяна \ч\н отчет бергенде баары жайында, ал эми 
чындыгына келгенде... Уят деген унутулуп баратабы? 
Эгерде ак дилден аракеттенишсе шаарды 
жашылдандыруунун кърсътк\ч\ бир адамга эсептегенде 
Союздук деёгэээлден 1,5 эсеге аз болбос эле. 

- Буларыё аз келгенсип оюлбаган бир да къчъ 
калбаптыр. 

- Ошто оюлбаган бир гана къчъ калды. Бирок, мен 
аны азыр сага айтпайм. Айтсам эле аны да оюп 
салышарын сезип турам... 
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Калыс жолоочулардын къргън-билгендери туура. 
Алар айланып келгенче айрымдарын мен аёгемелеп 
берейин. Мен дагы азырынча эс алуучу жайларды эске 
албай турайын. 

Эзелтен эле Ош базары оозго алынып, даёкы 
далайга тараган. Кербенчилер суктанып, соод-сатыгын 
кызытып, барчылык, токчулугуна бабырашып, 
берекесин ашырып, бака-шака шаёга бълъш\\дъ. 
Жашоонун жарашыгы болгон жандуу кыймыл \р\л 
баралдан къз байланганга чейин тынымсыз ък\м с\рът. 
Буга маашырлана курстан болом. Тир\\л\кт\н т\гънбъс 
т\йш\г\ т\йшълтът. Азыр базардагы жаёы курулуштар 
б\т\п, мурдагыдан иреттелип, келбети ъзгърд\. 
Базарчылардын отурар орду, жайгашар жайы 
беленделип, бъл\кчълър бътънчъ ъзгърд\. Дегинкиси 
байыркы базар т\п-тамырынан жаёыланып, жандана 
баштады. 

Бир гана ыпыластыктан арылууга базарчылардын 
жана алармандардын аё-сезими ыкшоо тартып турат. 
Мъмъ-жемиштердин, жашылчалардын калдыктары, 
башка майда барат таштандылар ар кайсыл жерде 
\ймъктъл\п, чачылып жатышына каймана карашат. 
Ъпкън\ аралаган жагымсыз жыттан жабыркашарын 
таназарга алышпайт. Базар ышкысы менен баарын 
унутуп, к\чт\\ агым менен к\\лън\п кете бермей.  

- Коёурсук жытты сезип атасыёбы? Ар к\н\ кантип 
чыдап олтурасыё бул жерде? 

- Мен буга кън\п калганмын. Базардын байлыгы 
ушул ирик-чириктери менен артат,-деп колундагы 
чириген капустаны ары ыргытып, компоюп койду бир 
базарчы аларманга... 

Эртеден кечке элдин аягы \з\лбъгън эки 
автовокзалдын алдын-артын сапар карытып, же сапар 
баштап жол ж\ргъндърдън артык баамдагандар болбос. 
Т\рл\\ автобустардын т\т\н\нъ аралаш чаё жутуп, 
таштандыларды тепсеп турганыма тынчсызданам. 
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Сигарет тартып, семичке чагып, айрымдары жеёил 
тамак жеп калдыктарын, орогон кагаздарын туш келди 
(таштанды салуучу идиштер турса да) ыргыта ары-бери 
ът\п, кээлери бир орунда турганы къз\мъ чагылат. 
Колдорундагы экиден самсанын бирденин чала жеп, 
экинчисин кошо аялдамадагы арыкчага таштаган 
модалуу кыздарды бекем кармаган карыянын кейигенин 
кулагым чалды. 

- Эмнеге таштадыёар  кыздарым? 
- Камыры бышпаптыр. 
- Арыкка таштабай самсачынын ъз\нъ алып барып 

кърсътпъйс\ёърб\? Арыктын ичин булгабадыёарбы. 
- Автобусубуз келип калды, шашып атабыз. Къчъ 

шыпыргычтар тазалашат. Сиз кыйналып-кысталбай эле 
коюёуз,-дешти да истала кылыштын ордуна экъъ теё бой 
т\зъй тыкылдап басып кетишти. Ъё\ сумсайган карыя 
аларга жийиркеничт\\ тигилип кала берди. Анан 
арыктагы самсаларды чогулта кагазга ороп алып суз 
жънъд\. 

Бул эмне, токчулуктун белгисиби? Же 
ашынгандыкпы? Балким бейпил заманда жагымдуу 
жашоону билбей ж\ргън\б\з болбосун. Айлана-чъйрън\ 
таза сактоодо мунун кандай тиешеси бар дээрсиз 
замандаш. Эгерде тереё ой ж\г\ртсък анын башаты 
ушунда жатпайбы. Улуулардын улагасын аттап, акыл-
кеёешин уксак уугубуз узарат. 

 
 

2. Адал аксын Ак-Буура 
 
Суусуз жандуу жаратылышты элестете албайбыз. 

Ошту жашыл аймакка айлантып, жан киргизип турган 
Ак-Буура дарыясы. Ооба, шаардын так ортосунан 
жарып ъткън дарыянын жашоо тиричилигибиздеги 
касиети ченемсиз. Биз буга кандай маани берип 
жатабыз? Эми кеп учугун ушундан чубайлы. 
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Ак-Буура дарыясынан бъл\нгън 6 канал бар. 
Эгерде баарын бириктирип бир нукка бурса акын 
Байдылда Сарногоев ырдагандай азыркы шаарды 
аралаган агымынан алда канча артып, сай толо буркан-
шаркан т\шмък. Бирок, ал адамдын кан тамырлары 
сыяктуу тарам-тарам таркалып, элдин жашоо-
тиричилиги \ч\н керектел\\дъ. Сууну кантип, кандай 
пайдалануудабыз? Бул соболду укканда эле супсунубуз 
сууп, оор \шк\р\н\п алабыз. Эмнеге? Анткени, сууну 
ъз\ндъй таза сактай албагандыбызга ък\нъб\з. 

Ак-Буура дарыясы агып жаткан сайды жана андан 
бъл\нгън каналдарды бойлой турак-жай \йлър\, ънър 
жай ишканалары, ашкана-чайканалар, атвомобиль жана 
мал базарлары жайгашкан. Ушулар сууну булгабайт деп 
ким кепил боло алат? 

/н жок. Жоопсуз... дым... 
Ак-Буурада, анын каналдарында жаткан т\рд\\ 

темир-тезектердин сыныктарын, ч\п\рък-сапырактар-
дын ыргытындыларын, бакма жаныбарлардын 
ъл\ктър\н, деги ар кандай таштандыларды кър\п, 
ж\ръг\ё\з муздап, ж\л\н\ё\з сыздайбы замандаш? 
Мынткендигим сиз деле ар к\н\ кър\п, к\бъ болуп 
ж\ръс\з. Туурабы? 

Бул суу мага, сизге, баарыбызга керек, келечектеги 
урпактарыбызга керек. Ушуларды сезип, туюп, кър\п, 
билип, аралашып олтуруп эмне \ч\н унчукпайбыз. Же 
бизге баары бирби? Жок, жашоо \ч\н к\ръш\\б\з 
зарыл. Ким менен? Адам адам мененби? Ооба, биз 
ъз\б\згъ ъз\б\з жол ачып, кайта эле ъз\б\згъ кыянаттык 
кылып жатабыз го? 

Ак-Бууранын суусунан Кара-Суу, Араван 
райондорунун, бизге коёшулаш Анжиян областынын 
эли-жери да ичет. Ошондой эле ъз\б\з (шаардыктар) 
шаардагы т\т\кчълърдън суу токтогондо Ак-Буурадан, 
анын каналдарынан суу ташып тамак-ашыбызга 
керектейбиз. Мына, ъз\б\з булгаган сууну ъз\б\з ичип 
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атабыз. Арга канча «агын сууда арам жок» дейбиз да, 
къё\л\б\зд\ жайгарып алабыз. 

- Айрым адамдар т\нк\с\н ар кандай калдыктарды 
каналдарга ташташат экен. 

- Т\н\ эмес мен чакалекей чак т\штъ ъз къз\м 
менен кър\п таё калганмын. Орто жашап калган эле аял 
бир чака толо иринди-чириндилерин Ак-Буурага тъг\п 
жиберсе болобу. Барсам: 

-Мени къръ калдыёбы. Ак-Буура менен 
Маж\р\мтал къчъс\ндъг\лърд\н баары эле тъгът керек 
болсо. Тигини карачы, автомашинасын суунун ичине 
коюп алып беймарал жууп атат го,-деп аны съъмъй\ 
менен кърсътъ корсулдап \й\нъ кирип кетти. 

Бул эмне? Эрегиш\\б\? Шаарда жашоочулар Ак-
Буура суусун булгоо боюнча мелдешке чыкканбы? 
Антишпесе каналдардын жээгине курулган дааратка-
налардан, чочкоканалардан сууга т\шкън саркындылар 
сар-санаага салбайбы? Булар аздык кылгансып Ак-
Буура-Араван, Увам, Кайырма каналдарын бойлогон 
къчълърдъг\ \йлърд\н ээлери да кирлерин, 
жугундуларын дал ушул каналдарга ташташат.  

Эл депутаттарынын Ош шаардык Советинин 
аткаруу комитети 1983-жылдын 29-сентябрында (№498-
чечим) «Ош шаарындагы ирригациялык каналдардын 
обьектилерин кайра куруу жана реконструкциялоо 
боюнча иш чараларды кър\\ жън\ндъ», ал эми 1987-
жылдын 27-январында (№39-чечим) «Ош шаарындагы 
эмгекчилерди суу менен камсыздап туруучу каналдарды 
тазалоо жана анын тазалыгын жакшыртуу жън\ндъ», 
Ош областтык Советтин аткаруу комитети 1985-жылдын 
26-декабрында (№595-чечим) «Ош областынын 
ишканаларында абаны коргоонун абалы 
канааттандырарлыксыз экендиги жън\ндъ» чечимдерди 
кабыл алган. Кагазга жазылып, мъър басылып, ишке 
ашпаган мындай чечимдер архивдик текчелерди 
ээлегенден башкага жараган жок. 
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КПСС Борбордук Комитети менен СССР 
Министрлер Советинин «Ълкъдъ суу ресурстарын 
пайдаланууну жакшыртуу боюнча биринчи кезектеги 
чаралар жън\ндъ» кабыл алган токтому тиешел\\ 
мекеме-уюмдарга, биринчи кезекте эл депутаттарынын 
жергиликт\\ Советтеринин аткаруу комитеттерине 
«1988-1990-жылдарда суу ресурстарын \нъмд\\ жана 
сарамжалдуу пайдалануу жана дарыяларды, кълдърд\ 
бассейндерди жана башка булактарды булгануудан жана 
соолуп калуудан коргоо ишинде т\п-тамырынан бери 
бурулуш жасоо боюнча кечиктирилгис чаралардын 
комплексин ишке ашыруу» милдетин ж\ктъд\. Буга да 
каймана кароо капсалаёга каптаарын азыртан 
т\ш\н\\б\з абзел, урматтуу бийлик ээлери! 

Дагы бир токтомду бетке кармайын: «Эл 
депутаттарынын жергиликт\\ Советтери жаратылышты 
коргоо жагынан ъз ишин ътъ жай кайра курууда. 
Жаратылышты коргоо законун бузууга каршы туруктуу 
к\ръш ж\рг\з\лбъйт, бул \ч\н берилген укуктар жана 
полномочиелер толук ълчъм\ндъ пайдаланылбайт» деп 
КПСС Борбордук Комитети менен СССР Министрлер 
Советинин «Ълкъдъ жаратылышты коргоо ишин т\п-
тамырынан кайра куруу жън\ндъ» токтомунда таамай 
бааланган. Так ушул м\нъздъмън\ Ош шаардык аткаруу 
комитетинин илеё-салаё ишине т\з эле ыйгарууга болот. 

Курчап турган айлана-чъйръб\зд\ таза сактоо, 
коргоо-учурдагы эё маанил\\ башкы маселе. 
Ошондуктан ушул жерде Венгрия Эл Республикасынын 
бир районундагы жакшы саамалык ойго тутулат. Аны 
таржымалап берейин. Анткени досторубуздун мыкты 
демилгелерин колдоп, \йрънсък, \з\р\н кърър\б\з анык. 

Будапешттин ири ънър жай райондорунун бири 
Ференцварошто т\з\лгън жаратылышты коргоочу-
лардын уюму шаардын къчълър\н\н, аянттары менен 
парктарынын тазалыгы \ч\н к\ръштъ к\ч-аракеттерди 
бириктир\\, курчап турган чъйрън\ булгап жаткан 
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ишкананы коомдук катуу контролдукка алуу 
милдеттерин чечип жатат. Ага райондун 30 ишканасы 
менен мекемеси, заводдук комсомолдук уюмдардын 
бири, социалисттик эмгектин бир нече бригадалары, 
ондогон активисттер кирген. Мындай бирикмени т\з\\ 
идеясы кокусунан пайда болгон жок. 

Венгриянын борборунун башка райондорунан 
айырмаланып, Ференцварошто жашагандар 
автомашиналардын санынын тез къбъй\ш\н\н, ънър 
жайынын д\рк\ръп ъс\ш\н\н зыянын сезип жатышат. 
Бул процесстер ызы-чуунун деёгээлинин жогорулашына, 
абанын сапатынын начарлашына алып келди. Ушул 
ъзгър\\лъргъ тынчсызданган райондук Совет Дунайдын 
боюндагы шаарды ътъ таза шаарга айландырууга 
умтулгандардын бардыгынын к\ч-аракеттерин 
бириктир\\гъ м\мк\нд\к бере турган жаёы коомдук 
уюмду т\з\\ идеясын биринчи болуп колдоп 
чыккандыгы кокусунан эмес. Уюмдун м\чълър\ ъз\н\н 
башкы милдетин жън гана кеёири т\ш\нд\р\\ иштерин 
ж\рг\з\\дън эмес, калкты конкретт\\ иштерге 
багыттоодон кърът. Бирикменин активисттеринин 
ишинин аркасында ъткън жазда Ференцвароштун къп 
адамдары ъз короолорунда, жакын арадагы паркта 
дарак отургузуу, кароосуз калган ээн жерди тазалоо 
\ч\н биринчи жолу колдоруна кетмен, к\рък алып 
чыгышкан. 

Кыйла чоё милдеттерди чеч\\ да жаёы уюмдун 
м\чълър\н\н колунан келет. Алар калктан даттануулар 
келип т\шкън ишканаларда болуп, курчап турган 
чъйрън\ коргоо боюнча талаптардын сакталышын 
кылдаттык менен текшерип чыгат. Уюм мындай 
текшер\\лъргъ зарыл болуп калган учурда абалды 
т\зът\\н\н долбоорун т\з\п, шаардын тазалыгы 
жън\ндъ кам кър\шпъгън ишканаларга каршы 
санкциялардын зарылдыгын негиздеше ала турган 
адистерди тартуу м\мк\нч\л\г\нъ да ээ. Ошентип, 
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уюмдун ишине бардык жерде к\чъп жаткан кызыгуу-
экологиялык проблемаларды чеч\\гъ калктын 
катышуусунун демократиялык жаёы формасынын узак 
жашай тургандыгын ырастоодо.  

Биз дагы байыркы Ошту барктап, анын 
жаратылышын таза сактоодо, коргоодо жана берекел\\ 
байлыгын сарамжалдуулук менен пайдаланууда 
жаёылануунун чегинде ар бирибиз ъз \л\ш\б\зд\ 
тартынбай эле кошууга акылуубуз. Ъз\б\згъ жана да 
биздин ъм\р\б\зд\ улаган муундарыбызга кыянаттык 
кылбайлы ыйык замандаштар! 

Сентябрь, 1988-ж. 
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КАРА-ШОРО КЪЙГЪЙЛЪР/ 
(Публицистика) 

 
«...Аткаруучулук тартиптин тъмънд\г\н\н 

тыянагында жаратылышты коргоо иш-чараларын ишке 
ашыруу боюнча партия менен ъкмътт\н бир катар чечимдери 
белгиленген мъънъттърдън чегин\\ менен жана толук эмес 
кълъм\ндъ аткарылат». 

(КПСС Борбордук Комитети менен СССР Министрлер 
Советинин «Ълкъдъ жаратылышты коргоо ишин т\п 
тамырынан кайра куруу жън\ндъ» токтомунан). 

 
1. Кеё жайлоонун куну учабы? 

 
Кара-Шоро Ъзгън районундагы тоолуу ъръън. 

Жайыты мол, жайлоосу кенен, эс алууга жери кооз. 
Чыгыштан батышка 26 километр, ал эми т\шт\ктън 
т\нд\ккъ 6 километрден ашык аянтты ээлейт. Тоолордун 
басымдуу бийиктиги 2700-3000 метрге барабар, эё бийик 
чокусу 4094 метрге чейин жетет. Бул аймакта арча, 
карагайлардан тартып, тал, терек, кайыё, долоно, 
табылгы, бър\ карагат, чыны карагат, шилби жана 



 108 

жылгын, ит мурун, ыргай жана башка бадалдардын 
т\рлър\, жайкалган шиберлер ъсът. Демек, ушулардан 
улам мындагы аба таза, жашоого жагымдуу. 

70-жана андан мурдагы жылдардагыдай элик, 
аркар, тоо эчки, кийик, кара кийик (доёуз), суур, арс 
чычкан, суусар, т\лк\, улар, чил, кекилик, къг\чкън къп 
болбосо да, кездешет. Жаратылыштын жандуу кърк\ 
ушундай жаныбарлар д\йнъс\ менен эмеспи. 

Ич\\гъ жарамдуу минералдык муздак суу 
булактары республикабыздын чегинен тышкары да 
белгил\\. Алардын ичинен изилденип, дартка дабаа 
болуп калгандары 2-5-8-12-номерл\\ «Кара-Шоро» деген 
этикетка менен элге тарап жаткан минерал суулар. 
Сыркоолуулар буларды дары катары ичишип, шыпаа 
таап жатышат. Ошондуктан жаамы журтчулукка кеёири 
маалым. 

Ъръънд\н аралыгы областтын борбору Ош 
шаарынан 130 километр, ал эми райондун борбору 
Ъзгън шаарынан 75 километр алыстыкта. Ошентип, 
Кара-Шоронун кыскача таржымалы ушундай. Эми 
Кара-Шоро ъръън\н\н азыркысына жана келечегине 
атуул катары саресеп салып, ой чабыттатууга ътъл\. 

Далай дартка дабаа болгон минералдык суулары, 
чалкыган жайлоосу, берекел\\ жайыттары, таза 
абасынын салкындыгы, дарылык касиетке ээ табигый 
чъптър\н\н търт т\л\ккъ да жагымдуулугу менен ъръън 
ъзгъчъ айырмаланат. Мында жыл сайын Ъзгън 
районунун 3 чарбасынын «Кыргызстандын 50 
жылдыгы», «Ак-Жар», «Алга» совхоздорунун 82920 
койу, 2805 жылкысы, 3550дън ашык бодо малы, булардан 
башка дагы Совет, Араван райондорунун жана да 
Ъзбекстандын Анжиян областына караштуу айрым 
райондордун короо-короо койлору, \й\р-\й\р 
жылкылары, топ-топ бодо малдары жайлайт. Алар 
менен аралаш эле элдердин менчик малдары да багылат. 
Эгерде бардыгын жалпылап эсептегенде канчалык 
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бараандуу цифра къзгъ тартылары анык. Бул жерде 
биздин максат цифра менен эсеп-кысап ж\рг\з\п, баш 
айландыруу эмес. Демек, аны тактап, тастыктоонун, 
ушул баарлашуубузга аралаштыруунун менимче 
зарылчылыгы жок. Бизди ъръънд\н жаратылышынын 
азыркы жана келечектеги абалы тынчсыздандырууда. 

Чабан, жылкычы, малчы, саанчы ъз\нъ 
жогорулатылган социалисттик милдеттенме алып 
жатканда Кара-Шоро жайлоосу эсине т\ш\п, жашыл 
шибер жайыттары къз алдына тартылганы куру бекер 
эмес. Анткени аларды ишенимге жеткирип, сыймыкка 
бълъгън ушул аймак. Ошондой болгондон кийин 
учурдагы экономикалык радикалдуу реформанын 
шартында кайтарымдуулуктун къп болушуна жетиш\\ 
негизги максат болуп калышы шарт эле. Муну Кара-
Шоро ъръън\н ърдъгън малчылар, агроънър жайынын 
адистери ойго тутуп жатабы? Жайыттарды билгичтик 
менен сарамжалдуу пайдалануу, табигый чъптърд\н 
ъс\м\н жогорулатуу багытындагы аракеттер 
алымсындырабы? 

- Мындай суроого жок деп эле кескин жооп 
кайтарууга негиз бар. 

- Ырас, ж\рг\з\лгън иштердин жетишсиз 
кълъм\н\н жана тъмънк\ натыйжалуулугунун 
кесепетинен, жайыттарды жакшыртуу маселесине 
формалдуу мамиле жасоонун натыйжасында алардын 
кунары качып, оттуулугунун тъмъндъш\ улантылууда. 
Чарбалардын жетекчилери менен адистери жайыт 
алмаштырууну колдонууга, мал жаюунун кашаа 
системасын уюштурууга караманча къё\л бурушпайт. 
Зооветадистердин ъз милдетине жоопкерсиз мамиле 
жасагандыгынан жана мал айдоочу жолдордун 
жоктугунан алыскы бийик тоолуу жайыттардын айрым 
бъл\г\ пайдаланылбай кала бер\\дъ. Чарбалар жайытты 
жакшыртууга зарыл каражаттарды бъл\шпъйт. 
Алардын оттуулугун жогорулатуунун эффективд\\ 
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ыкмалары – семирткич чачуу жана отоо менен уулуу 
ъс\мд\ктърдън арылтуу начар пайдаланылат. Бийик 
тоолуу жайыттарды жакшыртууда себилме чъптърд\н 
жана башка тоют ъс\мд\ктър\н\н, айрыкча 
жергиликт\\ селекциядагы ъс\мд\ктърд\н \рън\н\н 
жоктугу олуттуу тоскоол болууда. Мына ушундай ъкс\к 
жактарыбыз Кыргызстан Компартиясынын Борбордук 
Комитети менен Кыргыз ССР Министрлер Советинин 
1987-жылы кабыл алган «Республиканын жайыт 
чабындыларынын оттуулугун жогорулатуу боюнча 
чаралар жън\ндъг\» токтомунда даана камтылган. 

- Ал эми буга чейин 1982-жылдын 26-октябрындагы 
«Республиканын колхоздору менен совхоздорунда 
табигый жайыттар менен чабынды жерлердин абалы 
жана аларды жакшыртуунун чаралары жън\ндъ» токтом 
аткарылбай кала берген,-дейт зээни кейиген атактуу 
чабан, «Алга» совхозунан Социалисттик Эмгектин 
Баатыры Шарап Санжаров.  

Табигый жайыт жана чъп чабынды аянттар област 
боюнча жалпы алганда 2 миллион гектардан ашып 
кетти. Бул айыл чарбасында жарактуу бардык жердин 84 
процентин т\зът. Жайыттардын эсебинен область 
боюнча эттин 43 проценти, ж\нд\н 65 проценти, с\тт\н 
40 проценттен ашыгы ънд\р\лът. Коомдук малдын 
жылдан жылга къбъй\ш\ азыр тиешел\\ уюмдар менен 
мекемелер т\з\п, аткарып жаткан иш-чараларга ылайык 
келбейт. 

- Себеби, «Кыргызгипрозем» институтунун Оштогу 
бъл\м\н\н маалыматтарына караганда чарбалардагы 
жайыттардын орточо т\ш\мд\\л\г\ акыркы 30 жылдан 
бери эки эсеге азайып кеткен. Миёдеген гектардагы 
жайыттарды зыяндуу ъс\мд\ктър, айрыкча тъъ тикен 
каптап баратат. Ошонун кесепетинен область боюнча 
алганда 120 миё гектардан ашык жайыттар жылдан-
жылга тоют даярдоого жараксыз болууда,-деп 
областтык жайыттарды сугатташтыруу жана куруу 
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башкармасынын начальниги О.Търъбеков ишкерд\\ 
чара кър\лъ турган маанил\\ маселелерди ортого салды. 
Ошондуктан мындай мисалдарды областтын алкагында 
алганыбыздын жън\ бар. Анткени, жаратылыштын 
марттыгын айгинелеген жайлоолорду, табигый 
жайыттарды сактоо бир гана Кара-Шоро ъръън\нъ 
тиешел\\ маселе эмес. Бул республикабыздын 
деёгээлинде сар-санаага салган б\г\нк\ к\ндъ актуалдуу 
маселе. 

- Чындыгында жыл ъткън сайын търт т\л\кт\н 
саны арбыганы менен жайыттар тарып баратат. Мунун 
ъз\ коомдук малды т\гъл асыроону татаалдаштырууда. 
Жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу талапка тъп 
келбейт. Анткени жайлоого чыккан малчылар, биз 
ъз\б\з деле жайыттарды каалаганыбыздай баш-аламан 
колдонобуз. Ошондуктан жай ортолгон кезде эле 
жайыттардын чъб\ т\гън\п, чаёы чыгып калат. 
Агроънър жай бирикмелери чарбалар менен бирдикте 
табигый жайыттарды жана чъп чабынды аянттарды 
\нъмд\\ бъл\шт\р\\гъ маани беришпейт. – Жылкы 
чарбасын ън\кт\р\\гъ жупуну салымдарын кошуп 
келатышкан «Ак-Жар» совхозунан Токо Абдылдаев, 
Токторалы Зулушев, Аваз Бакиров ъёд\\лър жън 
жеринен минтип нааразыланбагандыгы айкын сезилип 
эле турбайбы. – Андыктан жайыттагы мал жуушап 
оттобой эле ъйдъ-тъмън с\р\л\п ж\р\п, туяктары менен 
жер кыртышын таптап, табигый чъптърд\н тамырын 
кырчып коюп атпайбы. Ошондон улам аптекалык дары 
чъптър жана малга аш болумдуу ъс\мд\ктър толук 
бышып жетилбегендиктен уругу жерге т\шпъй, жыл 
ъткън сайын чъптър суюлуп баратат. 

- Чъп демекчи, ушул к\ндъ чъптън мал къп. 
- Азил-чыны аралаш бул създ\н акыйкаты бар. 

Ушул жагдайларды эске алып, жайыттарды тилке-
тилкеге бъл\п, дем алдырууну ойлонуштуруп, жылдан-
жылга ооштуруу ыкмасында сарамжалдуу пайдалануу 
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менен келечекке камылга кър\\гъ бидин акыл-эс жетет 
го. Анан эмне \ч\н ыкшоолук кылып жатабыз? 

- Ушул жерде ъзбекстандык устат малчылардын 
колдоого аларлык мыкты тажрыйбалары ойго тутулат. 
Ъзгъчъ чабандар жайкысын бирден-экиден койчуман 
жалдап алышып жайлоого къч\шът экен. Алар жайды 
жайлата тъшънч\с\н, азыгын артынып алып койлорду 
бир журтка жаткызбастан жайыт алмаштырып 
кайтарышат. Койчумандын алагды болбоосу \ч\н чабан 
ъз\ ага азык-т\л\к жеткирип, керект\\ нерселер менен 
камсыздап турат. Бийик тоолуу жайыттарды тандап 
откозуу койлордун чыё семиришин камсыз кыларын 
билишет. Демек, алар баккан койлор биринчиден чаё 
жутуп, жайы менен бир тилкеде тура бербейт. 
Экинчиден, жайыттын чъб\ кайра-кайра тепселбей 
ън\м\ тездейт да, жетил\\с\ кечеёдебейт. Зака тартпаган 
урук, тамырынан кийинки жылы чъп коюуланат. 

- Мындай жакшы жърългън\ колдонуу биздин 
колдон келбейби? Келет, бирок жакшы демилгени 
суутпай чарба жетекчилери колдоо керек. – Чабандык 
т\йш\кт\ башынан кечирип, чаалыкпас болуп калган 
«Ак-Жар» совхозунан Курманалы Момунбековго 
пикирлештер къп.  

Жаратылышты коргоодо малчыларга къб\ръък сес 
кърсът\л\п, кысымга кириптер кылынгандыгын байкап, 
сезип ж\ръб\з. Булар токойлорду б\л\нд\р\\ч\лърд\н 
сабында катталат. Неге дегенде к\н\мд\к тиричилигине 
керектъъгъ отун керек. Аны кайдан табышат? Анан 
токойлорду, бадалдарды кыйышат. Куругунан алып 
келип жагууга жол татаал, аралык алыс болуп калат. 
Кезинде бодо малдардын тезегин терип да жагышат. 
Аны менен жан сактоо албетте кыйын. Ошондон улам 
оёоюн къздъш\п жеке кызыкчылыгына бет алышат.  

Мында да м\ч\л\шт\ктъргъ жол коюлгандыгы 
анык. Малчыларга газ жана отун жеткир\\ кызматы 
боюнча тиешел\\ адамдардын эсинде турса да  эръън 
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кылбай, ток пейил ж\р\\ дарты к\ч\нън тая элек. 
Андыктан жайы менен жайлоо кезген малчы эптеп эмгек 
к\н\н улантууга кън\п алган. 

- Балким  ъздър\ камдап алышсын деген пикир 
туулар. 

- Анда коомдук малды т\гъл сактап, артынан сая 
ж\г\р\\ жоопкерчилиги кимге ж\ктълът? 

Ушундай ък\м чыккан акыйкат \ндър басымдуу. 
Чындыгында жайлоого чыккан кезде жашоо-
тиричилигине отунду кайдан, кантип камдоосу керек? 
Бул ойлонбой турган оюнчук нерсеби? 

Канткен менен жаратылыш чъйръс\н\н абалына 
жана булгануу булактарына атайын къзъмълд\н 
таасирд\\л\г\ купулга толбойт. 1986-1990-жылдарда 
жана 2000-жылга чейинки мезгилде СССРдин 
экономикалык жана социалдык ън\г\ш\н\н негизги 
багыттарында: «Совет адамдарында жаратылыш 
байлыктарын сактоо жана къбъйт\\, аларды 
сарамжалдуу пайдалануу \ч\н жогорку жоопкерчилик 
сезими тарбиялансын» деп таасын белгиленгендер 
кимдерге тиешел\\? Албетте, сиз менен мага жана жалпы 
баарыбызга. Демек, бул багытта олуттуу ой ж\г\рт\\гъ 
акылуубуз. К\н\мд\к тиричиликтин кызыгына батып, 
курчап турган айлана-чъйръб\згъ кесирдик кылуу деле 
кечиримсиз жорук. Мында токой жана жайлоо 
корукчуларынын т\здън-т\з катышынын, 
жоопкерчилигинин солгунтап баратканына тайсалдабай 
эле доомат койгонубуз оё. 

Кара-Шоро ъръън\н\н кайталангыс ажайып 
кооздугуна куштарланып, жаратылышынын сулуулугуна 
суктанып, ооруга шыпаа болор суусунан кана ичип, 
табигаттын таасиринен ырахат алып кет\\ч\лърд\н 
саны туш-туштан жыл сайын къбъй\\дъ. Айрыкча алар 
жаз, жай, к\з  мезгилдеринде суу жээктей, токой аралай 
чатыр тигип, чатыры жоктору ачык асман алдында эле 
эс алышат. Кээлерин кър\п бооруё ачыйт. Анткени ат 
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арытып алыстан келген биръълър\ тамак-аш даярдоого 
идиш-аяк, жамбаштоого тъшънч\-жууркан суранып 
малчы-чабандардын чатырларын издешет. Демек, 
ишемби, жекшемби к\ндър\ ъз алдыларынча дем алганы 
келгендер \ч\н ыёгайлуу жайлардын жоктугунан 
ушундай кейишт\\ абал уланып кел\\дъ. Ошондой эле 
ар кандай максаттары менен сапар карытып, ъйдъ-тъмън 
ж\ргъндър жол бербей кыйма-чийме. Аларга ич 
тарытып, къръ албастык кылайын деген жаман ниеттен 
деле алысмын. Бирок, ъздър\нчъ дем алыш к\ндър\ 
келгендердин айрымдары къё\л кирдеткен 
жоруктарынан арыла албай жатышат. Ъръънд\н 
кооздугуна, жаратылыш байлыктарына залал 
келтиришип, тунук булактарды булгашат. Олтурган 
жерлеринде тамак-аштардын калдыктарын, ар кандай 
таштандыларды, акыр-чикирлерди туш келди ыргытып, 
экинчи кайрылып келбеч\\дъй кетишет. 

... Бир ирет карагат терип ж\р\шкън келгиндер 
менен беттеше т\шт\м. Мъмъл\\ карагат бутактарын 
дъбъ-дъбъ кылып алдыларына \й\п алышыптыр. 
Беймарал олтура бака-шака т\ш\п, сындырылган 
шактардагы карагаттарды терип, кампайган идиштерине 
толтурушууда.  

- Бутактарды кесип, сындырбай эле ордунан терип 
алсаёар болбойбу? 

- Анда будоо болот, арбышы да жок. Минтип бир 
жерге топтоп алсаё, дем алганча жаай олтуруп тез эле 
терип коесуё. 

- Мунуёар дурус дейли. А эмдиги жылы эмнени 
тересиёер? Бутак-шактары буталган карагат дагы 
жетилгенче мъмъ т\йбъс\н билесиёер. 

- Эртеё дагы бир кудайдын айтканы болор. Ага 
мынчалык к\й\кт\ё... 

Биздин ортобуздагы ажырымдуу маектеш\\ 
ушундай уланды. Мен алардын к\н\мд\к максаттарын 
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т\ш\нгън\м менен алар менин кеёешиме кесирлик 
кылышты. 

Дагы бир нерсе эске жылт этет. Жайдын саратан 
маалы. Токой аралап баратып сомодой търт жигитке 
карпа-курпа кез келип калдым. Атып алышкан кара 
кийиктин (доёуздун) этин бъл\ш\п атышыптыр. 

-Азыр муну атууга уруксат эмес го? 
- Аны менен биздин ишибиз канча. Андай закон 

к\бъл\кт\\ мергенчилерге таандык. Бизге болсо баары 
бир. 

- Ар ким каалаганын жасай берсе жаратылыш тез 
эле тонолуп кетпейби. Ансыз да жан-жаныбарлар, 
айбанаттар, шаёшыган куштар суюлуп, аска-зоолуу 
теребелибиз кунарсыз болуп баратат. Жайлоонун кърк\ 
кайберен экенин кайталабай эле коеюн. 

- Эч нерсе эмес, кейибеёиз. Биз тийбей койсок эле 
жаратылыш байып, кайберендер къбъй\п кетпейт. 

Ошентип ъз\б\з ъм\р ъткър\п жаткан 
жашообуздун азыгы-жаратылышка аё-сезимд\\ мамиле 
кыла албай жатабыз. Акыл-эст\\л\ккъ, тазалыкка, 
ирээтт\\л\ккъ, сарамжалдуулукка, сергектикке бизди 
ким мажбурлоосу керек? Же ар бир кыймылыбызга, терс 
жоругубузга ъкмътт\к атайын токтом чыгышы, ошону 
менен катуу талап коюп, бекем чектъъ зарылбы? 

 
2. Дары суулар дайынсыз калабы? 
Табигат Кара-Шоро ъръън\нън минералдык суу 

булактарын аяган эмес. Ушуларды тунук, таза сактоого 
жана коргоого да чыныгы камкордук болбой жатканы 
кабырганы кайыштырат. Ден соолукка, ъм\ргъ ъбългъ 
т\з\п жаткан минерал суулардын айрымдары бир нукка 
салынганы менен кээ бир булактардын башаттары 
б\тъл\п, кайра эле жер кыртышына сиёип кет\\дъ. 

Ал эми дарылык таасири менен Ата журтубуздун 
булуё-бурчуна маалым «Кара-Шоро» минералдык 
суулары атайын автомашиналар менен Ъзгън шаарына 
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ташылып келип, заводдон бътълкълъргъ куюлат. Ушул 
чакта жалпы кълъм\ 100 миллион даана бътълкъгъ 
жетти. Бул кубанычтуу, сыймыктанса болот. Адистердин 
аныктоолору боюнча «Кара-Шоро» минералдык суулар 
Кавказдагы «Ессентуки-4-17» жана «Арзни» суулары 
менен теё тайлашат. 

- Анан ушундай баалуу суулардын баркына качан 
жетебиз? Минерал суу чыккан булактын ъз\ндъ атайын 
цех ачып, андан бътълкъгъ куюп, соода точкаларына 
таратууга м\мк\нч\л\к жокпу? Ал цех кышкысын 
жабылса да жаз, жай, к\з мезгилдеринде иштеп, минерал 
суулар элдин керектъъс\нъ байма-бай жънът\л\п 
турмагы эп го. Мунун ъз\н-ъз\ актоосуна к\мънс\з 
ишенсе болот. Булактын чыккан жеринен бътълкълънсъ 
эё негизгиси суунун сапаты, дарылык касиети сакталмак. 

- Азыр болсо темир т\т\кчълър менен агып келип 
металл цистерналарга толтурулуп, ашканы т\т\кчълър 
аркылуу кайта чыгып дарыяга аралашып агууда. Ал эми 
цистернадагы суулар тура берип, кийин автомашинанын 
цистернасында 70-80 километр аралыкка-заводко чейин 
чайпалып келип, ъз\н\н минералдык толук касиетин 
жоготууда. 

- Мында эё биринчи эле жол маселесин чеч\\ 
маанил\\. Жайды жайлата малчылар да тынымсыз 
каттаган кан жолду калыбына келтир\\гъ, улам 
тегиздеп, тазалоого каймана мамиле жасалат. Ушундай 
майда-барат тоскоолдуктардан улам кээде минерал 
сууларды заводко убагында жеткир\\ да \зг\лт\ккъ 
учурайт.  

Ушуга удаа эле ойго тутуп, ж\зъгъ ашыра турган 
маанил\\ кеп бар. Ал «Кара-Шоро» минерал суулары 
чыккан башаттын т\шт\к чыгыш тарабынан орун алган 
Агатан жайыты менен Сур-Таш жайлоосундагы 
Шилбил\\ жайытынын булактары. Агатандагы минерал 
суу тигинен атайын орнотулган диаметри 20 сантиметр, 
бийиктиги 1,5 метрдей келген темир т\т\кчъдън агып 
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Кара-Шоро дарыясына кошулат. Мурда шордуу чыккан 
бул булак суусу азыр ич\\гъ жарамдуу. Жылдан-жылга 
шор даамы азайып, ичимд\\л\г\ артып баратат. 

Ал эми Сур-Таш дарыясынын башталышындагы 
Шилбил\\дъг\ минерал суу адамга жагымдуулугу 
жагынан «Кара-Шоро» минералдык сууларынан ашса 
ашат, кем калышпайт. Беркилерге салыштырмалуу 
ичимд\\ келет. Шор даамданбайт. Эгерде аталган 
булактарга маани берип толук изилденсе, алардын 
ъз\нчъ минералдык бай касиети аныкталар эле. 
Азырынча аларга жет\\гъ, дары суулардын дайынын так 
бил\\гъ жолдун татаалдыгы гана себеп болууда. Илим 
менен техникабыз ън\ккън ушул чакта сараёдык кылбай 
эле к\ч-аракет сарптап, адамдардын ден соолугун 
чыёдоодон артык эмне бар? 

Турмуштук иликтъъдън байкалып жаткандай Кара-
Шоро ъръън\ндъг\ минералдык сууларды сактоо, 
коргоо, алардын гидрологиялык т\з\л\ш\н калыбына 
келтир\\, максаттуу пайдалануу маселелерине 
жергиликт\\ бийликтер, коомдук уюмдар, чарба 
жетекчилери жана жаратылышты коргоо коомдору 
тереё баа беришпей ж\р\шът. Мындай олуттуу ишке 
чогуубуз менен омоктуу ой ж\г\рт\п кърбъйл\б\? 

Даёкы далайга тараган Ъзгън к\р\ч\н\н 
башкалардан ъзгъчъл\г\ ушул аймактагы дары 
суулардын касиетинен улам болуп ж\рбъс\н... Дагы 
орчундуу нерсе Кара-Шородогу минерал суулар оргуган 
булактарды курчап курорт, санаторий, дем алуу 
\йлър\н, пионер лагерлерин куруу сунушун киргизип, 
кош колду теё кътър\\гъ илхам келип турат. Буга каршы 
моюн толгоп, тетири баскандар боло койбос деген 
\з\лбъс \м\т\б\з кубат бер\\дъ. 

... Экономиканы жана социалдык чъйрън\ 
ън\кт\р\\н\ пландаштыруу, илимий-техникалык 
прогрессти тездет\\, продукциянын, капиталдык 
курулуштун техникалык деёгээлин жана сапатын 
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жогорулатуу жагынан ж\ктългън милдеттерди ж\зъгъ 
ашырууда чарбалык ишти экологиялык талаптар менен 
бекем байланыштырууну камсыз кылуу, кабыл алынган 
ар кандай чечим жаратылыш чъйръс\н сактоодо жана 
жакшыртууда коомдун узак мезгилд\\ талаптарын эске 
алышы жана совет адамдарынын эмгек, турмуш-
тиричилик шарттарын мыкты т\з\\гъ багытталышы 
керектиги КПСС Борбордук Комитети менен СССР 
Министрлер Советинин «Ълкъдъ жаратылышты коргоо 
ишин т\п-тамырынан кайра куруу жън\ндъ» токтомунда 
баса кърсът\лбъд\б\. Ушундан улам жаратылышты 
коргоо-коомдук чоё мааниге ээ экендигин дагы бир ирет 
даана байкасак болот. Бул боюнча маанил\\ 
маселелердин чечилишинде мамлекеттик башкаруу 
органдарын кошпогондо да чарбалардын, мекеме, 
уюмдардын, жалпы эле жаратылышты с\й\\ч\лърд\н 
саясий жана уюштуруучулук илээндилиги, 
демилгесиздиги, камырабастыгы кечиримсиз. Жер 
ж\з\ндъг\ экологиялык коопсуздук \ч\н к\ръш-ар 
бирибиздин эё жооптуу жана асыл милдетибиз. 

Партиябыздын XXVII сьездиндеги отчеттук 
докладда жаратылыш ресурстарын \нъмд\\ жана 
сарамжалдуу пайдалануу, аларды коргоонун учурдагы 
зарыл чаралары белгиленип: «Биз баарыбыз, азыр 
жашап жаткандар жаратылыш \ч\н урпактардын 
алдында, тарыхтын алдында жоопкер» экендигибиз 
таамай айтылды. Ырас, биз жаратылыш ресурстарын 
къбъйт\\гъ, сактоого, коргоого т\здън-т\з 
милдеткербиз. Бул биздин келечектеги муундарга, 
урпактарга кастарлап калтырган т\мън байлыгыбыз, 
адамдык бийик парзыбыз катары бааланат. Демек, 
жаратылыш – жашоо азыгы. 

Сентябрь, 1990-ж. 
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БАК-ТААЛАЙЛУУ БАЙЫРКЫ ЪЗГЪН 
(Очерк) 

 
«...СССРде социалисттик коомдун курулушу 

Коммунисттик партиянын жетекчилиги астында совет 
элинин революциячыл кайра жаратуучу, т\з\\ч\ ишинин 
башкы жыйынтыгы болуп саналат. Улуу Октябрдын 
т\бъл\к туусу астында, СССРдин мамлекеттик жана 
коомдук т\з\л\ш\н\н т\з\\ч\л\к к\ч\нъ, элдердин 
лениндик достугуна, ълкън\н бирдикт\\ эл чарба 
комплексине таянып, Советтик Кыргызстан ъз\н\н 
ънд\рг\ч к\чтър\н къп эсе арттырып, саясий, 
экономикалык, социалдык жана маданий турмуштун 
бардык чъйръс\ндъ ири ийгиликтерге жетишти...» 

(Кыргыз ССРинин жана Кыргызстан 
Компартиясынын 60 жылдыгы жън\ндъ Кыргызстан 
Компартиясынын Борбордук Комитетинин 
токтомунан). 

Даётана бер, 
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Таалай чачкан акактай республикам! 
Жазылып чер, 
Толкуп-ташып турганыёа кубанам! 
Кайсы мезгилде болсун к\нъст\\ республикамдын 

жашарып турган бир бутагы Ъзгънгъ барган сайын 
толкуган элимди, толукшуган жеримди кър\п къё\л\м 
кътър\л\п, токпейил кайтам. Кайнаган эмгектин 
каймагын калпып, касиетт\\ бешене терлерин тъг\п 
ж\р\шкън\н къръм жердештеримдин. Анан сезимим 
сергип, кыял канатында термелем. Ыдырашпай, 
ынтымак менен ырдуу ъткър\п жаткан к\ндър\нъ ого 
бетер сугум артат. Дегинкиси элим бактылуу, таалайлуу 
боло берсинчи.  

Мынткендигим, элимдин тээ байыркы жашоо-
турмушуна ой чабыттатканымда оорлошо т\шъм. Не 
деген замандар ътпъд\. Эгерде жер энеге тил б\тсъ к\н\-
т\н\ к\ёг\рън\п, адам баласы жазып т\гътъ алгыс 
тарых жомокторун, жер каймактаганда пайда болгон 
адам аттуунун аё-сезими ъс\п отурганын айтып берер 
эле да. Ошентип, кылымдарды арытып, адамзаттын 
тукуму улана берет тура. Ъткънд\н ъчпъс мурасы болуп 
адам  акылынан, кайрат-к\ч\нън жаралгандар гана 
калат экен. Анткендигимдин жън\ бар. Ак шоола чачкан 
Октябрь тъёкър\ш\нън кийин г\лдъгън 
республикамдын ырыстуу эли сайран куруп турган чакта 
артка бир кылчайып, улуу тарыхка азын-оолак 
кайрылууну ылайык кърд\м. Ъткънд\ билбей туруп, 
азыркыны кантип баалайбыз. 

Ырас, тарыхтын айрым барактарына таянып, кепти 
Ъзгънд\н байыркысынан баштагым келип турат. 

Ъзгън – аталышы боюнча т\рк, иран създър\н\н 
туундусунан чыккан. Узгенд-Узкент. Т\ркчъ «уз»-ъз, 
иран тилинде «кент»-шаар дегенди т\ш\нд\рът. Ъзгън 
шаарын аралап ът\\ч\ «Улуу жибек жолу» б.э.ч. II 
кылымда ачылып, Европа ълкълър\ менен Чыгыш 
ълкълър\н байланыштырган. Кытай жазмаларында 
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(б.э.ч. 104-ж.) бул шаарды «Ю» шаары деп аташкан. Ал 
эми арабдын ири географы ал-Мукадасы (946-1000), 
«Ъзгънд\н кире беришинде дарыя бар, дарыядан кеч\\ 
аркылуу гана ът\\гъ болот. Себеби къп\ръ жок. 
Ъзгънд\н айланасы дубал менен курчалган. Шаардын 
башкы бъл\г\ндъ эл жыш отурукташкан. Ал жерде 
базар, диний мечиттер жана чеп бар. Ар бир \йгъ суу 
т\т\ктър\ менен суу келет. Мен бул областтагы 
шаарлардан Ъзгънд\н чебиндейди кърбъд\м» деп 
«Ахсан ат-танасим фи марифат ал-аналим» («Лучшее 
разделение для познания климатов») деген китебинде 
жазганы бар. Ошол доордо шаар т\рк князы дихкан 
Куртекинге караштуу болгон. Жердешибиз махмуд 
Кашгари тарабынан XI кылымдын ортосунда т\з\лгън 
д\йнън\н картасында Кыргызстандын т\шт\г\нън 2 
шаар белгиленген, Узген жана Хаджангар-Баши. 
Ушундан улам Ъзгън шаар катары VIII-XI кылымдарда 
эле ън\гъ баштаганын баамдайбыз. 

Жогоруда белгиленгендей Ъзгън търт дарбазалуу 
бекемделген чеп катары таанымал. Андан башталган 62 
жол ар тарапка, негизинен Фергана, Самарканд, Кашкар 
жакты карап кеткен. Шаардын чыгыш дарбазасы 
«Калмак-Кыя», ортоёкусу «Оозгу дарбаза» деп аталат. 
(Ушул кезге чейин шаардын Ленин жана Кызыл-Аскер 
къчълър\ айкашкан жер ушундай делет). Батыш 
дарбазасы азыркы Кулунчак айылында, ал эми Т\нд\к 
дарбазасы Жазы (Яссы) дарыясынын аркы ъй\з\ндъ. 
Чептин ичиндеги жер алдында эки кабаттуу зындандар 
болгон. Алардын \ст\нк\ кабатына жеёил 
кылмыштуулар, ал эми т\пк\р\нъ оор к\нъъл\\лър 
ташталган. /ст\ оор тор темирлер менен тосулуп, к\н 
нуру ът\п турган. (1-фотос\рът). 

Ъзгън шаары т\рктърд\н Фергана ъръън\ндъг\ 
чеби катары VIII-IХ кылымдарда негизделип, ал эми Х 
кылымда кол ънърч\л\к менен соода борборуна 
айланган. Караханийлердин доорунда ъзгъчъ к\чъгън. 
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Ошондогу археологиялык комплекстин бири азыр да 
турат. Албетте толук эмес. Шаар негизинен 1-2-3-
Шахристан болуп \чкъ бъл\нгън. Ушул к\ндъ шаардын 
чыгыш тарабында 2-Шахристан гана бар. Ал эми 
ортоёкусу 1-Шахристан, батыш тараптагысы 3-
Шахристан (азыр «Тынчтык» паркы жайгашкан) жок 
болуп кеткен. (73 жаштагы Насыр Азнабакиев кърсъткън 
кагаздагы чийме с\рът\нън тартылып алынган 2-
фотос\рът). 

Эмесе бизге чейин сакталып калган, 1983-жылы 
реставрацияланып б\ткън 2-Шахристанга токтолоюн. 
Бири-бирине кынай тургузулган \ч к\мбъзд\н ортоёкусу 
XI кылымга таандык. Дубалдардын ичи ар т\рд\\ 
ъс\мд\ктърд\н с\ръттър\ жана ар кандай геометриялык 
чиймелер менен кооздолгон. Т\нд\ктъг\с\ болсо 1153-
жылы салынып, ортосунда караханийлер 
династиясынын бир ък\л\н\н съъг\ коюлган. Ал эми 
1186-жылы курулган т\шт\к жактагы к\мбъздъ да 
караханий хандарынын биринин съъг\ коюлган деген 
уламыш бар. Ушул к\мбъздърд\н т\нд\г\нън 100 метр 
аралыкта турган мунара он экинчи кылымда 
б\ткър\лгън. Бийиктиги 28 метр. Алкагы кооз оймо-
чиймел\\. Бул архитектуралык комплекс ЮНЕСКОнун 
1983-жылдагы чечими менен д\йнъл\к мааниге ээ 
эстеликтердин катарына кирген. Совет бийлигинин 
жылдарында айрым тар т\ш\н\ктъг\ адамдардын 
кесепетинен мунара жанындагы мечит, Кылыч-Бурхан 
к\мбъз\ жана 29 куполдуу медресе бузулуп, талкаланып 
жок болгон. Ушул жерде дагы бир кейишке сала турган 
кър\н\шкъ токтолууга туура келет. Реставрацияланган 
азыркы 3 к\мбъзд\ музейге айландыруу демилгеси 1983-
жылы кътър\лгън эле. Тилекке каршы к\мбъздърд\н 
жасалгалуу каалгаларын кара кулпу гана кайтарып 
калды. Баалуу табылгалар к\мбъзд\н бир ыптасында 
жыйылып, чаё алдында турат. Ошондой эле комплексти 
реставрациялоо сапатсыз, начар б\ткър\лгънд\ктън 
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к\мбъздърд\н \ст\нън жаан суусу сарыгып, дубалдарды 
кара тактар каптоодо. Ъткънд\н чачылган тарыхын 
жыйнап, бабаларыбыздын усулдуу колдорунан жаралып, 
муундан муунга ыйык мураска калган жогорку 
маданияттын баалуу \лг\лър\н элибизге, д\йнъгъ даёаза 
кылуудан артык кызмат жоктур, урматтуу 
замандаштарым! 

 

 
 

Ъзгън байыркы шаарлардын бири. 
Жарды-жалчылар максатына жетпей м\ёк\ръп, 

аялдар к\ё болуп арман-муё менен к\н ъткъргън доор да 
кылым карытты. Эрегишкен эки таптын заманында 
эзилген эл кътър\лд\. Демек, Ъзгън шаары 1873-1876-
жылдары Кокон хандыгына каршы элдик кътър\л\шт\н 
уюгу болгон. Бирок, жыргал заманды эёсеген элдин 
тилеги оёойлук менен орундалбады. Буга карт тарых 
гана к\бъ. А биздин дайыма эскерип ж\р\\б\з абзел. 
Анткени илгери ким элек, азыр ким болдук, ошондон 
маалым.  
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Караёгы турмушта бугуп жаткан элиме Октябрдын 
жарык шооласы жол ачты. Жагымсыз жашоонун 
чеёгелинен чыгып, ъзгър\лгън д\йнън\н башатына 
т\шт\. Ъзгън шаарында 1918-жылы к\з\ндъ 
«Чайрыкерлер жана жумушчулар союзу» т\з\лгън. Анын 
м\чълър\ ак гвардиячылар менен басмачыларга каршы 
чечкинд\\ к\ръш ж\рг\згън. 1920-жылдын аягында 
Михаил Васильевич Фрунзе башчылык кылган Кызыл 
Армиянын жардамынын негизинде шаар басмачылар 
менен ак гвардиячылардан тазаланган. Граждандык 
согуш жылдары ъм\р\н ъл\мгъ сайып, жаёы турмуштун 
жарчысы болгон уул-кыздардын ысымдары элдин 
ж\ръг\ндъ т\бъл\ккъ ъчпъй калды. 

Кеёеш ъкмът\нъ каршы чыккандар менен каардуу, 
тайманбай кармашка чыккандардын бири Жаркын 
Бердигулова эле. Ал аялдар азаттыгын жарыя салып, 
журт аралап, карапайым калкты теёчилдикке \ндъгън. 
Тоо-тоого жашырынып ж\р\шкън басмачылар анын 
артынан сая т\ш\п, къз\н тазалоонун айла амалын 
издешти. 1927-жылдын 21-апрели ъм\р\н\н акыркы к\н\ 
экенин Жаркын сезбеди. Эч нерседен капарсыз Ошко 
партиялык жыйналышка жънъгън. Жолдон Салибай 
баш болгон басмачыларга кабылды. Алар Жаркынды 
«улак тартышка» салышып, адам чыдагыс 
мыкаачылыкта ълт\р\шт\. Тарп талаган кузгун сымал 
колун бири, бутун бири жулуп, талаага таштап кетишти. 

Ал к\нк\ муё-кайгылуу окуя мындай болгон экен. 
Сары-Бээ участкасында басмачы Салибай, Алибай 
Ташкуловдор чек арачыларга капыстан кол салып, 6 чек 
арачыны, аларга кошуп жергиликт\\ эки активди, эки 
милиционерди кармап, суракка алышат. Алардын 
арасында Жаркын Бердигулова да бар эле. Бул баян 
ошол азалуу к\ндърдън бир \з\м.  

Жаркын: Салибай, мени тааныйсыёбы? Мен ъкмът 
кишисимин. Къз\ёд\ ач. 



 125 

Салибай: Ии, кантип тааныбай калайын. Сен 
ъкмътт\н ургаачысысыё да! Ха-ха-ха! (Кекете с\йлъп 
каткырды. Аны желдеттери коштоп к\лд\). 

Жаркын: Билсеё ъкмътт\н атынан айтамын, 
бошоткула бизди. Мамлекеттик чек араны к\зъткън 
аскерлерге тийишип отурасыёар. Ъкмъткъ кол 
кътъргън\ёър \ч\н катуу жооп берип каласыёар, 
уктуёарбы? Кутулуп кете албайсыёар, эртеё эле колго 
т\шъс\ёър. Деги эмне иш кылып атканыёарды 
билесиёерби ыя? Бошоткула дейм? 

Салибай: Хе-хе-хе, бул жерде мен ъкмътм\н, билип 
ал. Сенин ъкмът\ё тээ Ъзгъндъ. Э, Эшбай. 

Эшбай: Лаппай таксыр, кулагым сизде. (Ал эки 
билегин т\р\п, кара кърпъ тебетейин къз\нъ т\ш\ръ 
кийип, б\ктългън камчысы менен бъйръг\н таянган 
калыбында ат \ст\нън жооп кайтарды). 

Салибай: Сага катын алып берем деп ж\рбъд\м 
беле. Мына сага сулуу ъкмът катын. 

Эшбай: Мейли, бир жыргайын. Муну да къръй\н. 
Салике, никесин кыйып бер. 

Жаркын: Эмне? Тапкан экенсиёер тамашаны. 
(Эшбай атынан т\ш\п имере тартып, билектен 

алды. Жаркын анын колун кагып жиберди). – Тур нары. 
Ълъс\ё байкуш, жакын жолобо мага. 

Эшбай: Хи-хи. Сенден калгандан къръ ългън\м 
артык эмеспи. (Келинди белден кучактады). 

Жаркын: Ой, ъл\г\ёд\ къръй\ндър! Баарыё мал 
болуп кеткенсиёерби, кой дебейсиёерби муну? Бул 
кутуруп кеткен го, ъл\г\ёд\ къръй\н. (Анын кулагына 
кыраан каткырык, с\ръън жаёырды. Ошо замат ок 
чыгарды. Эшбай «и-и» дешке алы келбей къмкъръс\нън 
сулады. Жаркын энтиге револьвер тапанчаны беркилерге 
кезеди). 

- Дагы кимиё келесиё? Ажалыё жеткениё кел, 
жыргап кал! Баарыёар адам кейпинен кетипсиёер. Кана 
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мыкаачы басмачылар, дагы кимиёер жабышасыёар 
мага?! 

(Басмачылар селейип калышты. Арт жакта пайлап 
атчан турган Алибай эки б\ктългън камчы менен 
Жаркынды так тъбъгъ «тарс» чаап ътт\. Жаркындын 
колундагы тапанчадан атылган ок талаага кетип, ъз\ 
жер таянып къмкъръс\нън жыгылды. Салибай \н\н\н 
болушунча  чаёырды). 

Салибай: Тыткыла ъкмът катынды! Тарт! Улак 
кылгыла! 

(Жаркындын ачуу чаёырыгы кокту-колотту 
жаёыртып, тоолорду силкинтти)... 

Ошентип Капчыгай болушунун активинин бири 
волисполкомдун орунбасары, партиялык ячейканын 
секретары Бердигулова Жаркын басмачылардын 
колунан набыт болду. Совет бийлигинин душмандарына 
каршы к\ръш ого бетер к\ч алды. 

1920-жылдан партиянын м\чъс\, партиялык 
ячейканын секретары Тълънбай Машрапов да Октябрь 
берген теёчилдикти коргоо \ч\н канын-жанын аябады. 
Ак-Жар айылында т\з\лгън кедейлер комитетине 
жетекчилик кылды. 1925-жылдын 29-июлунда Ош 
округдук милициянын саясий бъл\м\н\н, ошол эле 
жылдын сентябрында округдук милициянын начальниги 
болуп дайындалды. Элдик ыктыярдуулар менен 
басмачыларга каршы элдешпес к\ръш ж\рг\зд\. 
Кийинки мезгилде партиялык, Советтик жооптуу 
кызматтарда иштеп ж\р\п, персоналдык пенсияга 
чыккан. 

- Биз Степан Осташков, Жоробек Абдурасулов, 
Татай Асранов, Маматжан Жээнбеков, В.И.Волков 
ъёд\\ Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 
жеёиши \ч\н кан-жанын аябай к\ръшкън мындай 
адамдарды чексиз ыраазычылык менен эскеребиз,-деп 
съз\н улантты 1937-жылдан бери Советтер Союзунун 
Коммунисттик партиясынын м\чъс\ Мамат Нурбаев, - 
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Булардын тапчыл мазмундагы, революциячыл 
м\нъздъг\ баатырдыктары эч качан бурмаланбайт. 
Жаркыраган боюнча муундан-муунга мурас болуп кала 
берет. 

Ырас, Мамат Нурбаев да даёктуу жолду басып 
ътт\. Тап душмандары менен кармашта туруктуулугун 
кърсътъ алды. Жер реформасын ъткър\\гъ, майда жеке 
чарбаларды уюмдаштыруу иштерине активд\\ катышты. 
Кембагалдар тобунун тър агасынан Кыргыз ССРинин 
камсыздоо эл комиссарына чейин кътър\лд\. 1937-жылы 
аскердик кызматта ж\ргъндъ №270-Ъзгън шайлоо 
округунан СССР Жогорку Советине депутаттыкка 
шайланган. 1938-жылдын 12-январында биринчи 
шайланган СССР Жогорку Советинин биринчи 
сессиясынын ишине катышуу \ч\н Москвага барган. 
Ошондо офицерлер \й\ндъ т\шкън с\рът «Правда» 
газетасында жарык къргън. Анда Советтер Союзунун 
Маршалдары К.Е.Ворошилов, А.И.Егоров, 
С.М.Буденный жана башка депутаттар менен М.Нурбаев 
бир катарда турат. 

Мамат Нурбаев узак жылдар бою партиянын 
Молотов (азыркы Фрунзе районундагы /ч-Коргон 
айылы), Кара-Суу, Мырза-Аке (азыр Ъзгън районуна 
караштуу айыл) райондук комитеттеринин биринчи 
секретары болуп жана башка советтик жооптуу 
кызматтарда эмгектенип, эл чарбасын ъст\р\\гъ 
демилгел\\ жетекчилигин айгинеледи. СССР Жогорку 
Советинин биринчи чакырылышына, Кыргыз ССР 
Жогорку Советинин III-IV чакырылышына депутат, 
Кыргызстан Компартиясынын III-IV-VIII-XIV 
сьезддерине делегат болгон. 1940-жылдан 1957-жылга 
чейин Кыргызстан Компартиясынын Борбордук 
Комитетинин м\чъс\.  Нурбаев коммунизмдин урматына 
м\мк\н болгондордун бардыгын иштъъгъ жан-дилин 
берген. Андыктан персоналдык пенсияга чыккандан  
бери да талыкпай эмгектенип кел\\дъ. 
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Революциянын жеёиши жън\ндъг\ кабар Ъзгън 
аймагына 1918-жылдын март айында келген. Алгачкы 
партилык ячейка 1919-жылдын жай мезгилинде Мырза-
Акеде, андан къп ътпъстън эски Покровкада т\з\лгън. 
1918-жылдан 1924-жылдын октябрына чейин Ъзгън 
волосту Т\ркстан АССРинин Ош уездине караган. 1928-
жылдын 24-декабрында гана Кыргыз АССРинин 
Борбордук Аткаруу комитетинин чечими менен Ъзгън 
волосту районго айланып, 1938-жылы партиянын 
райондук комитети т\з\лгън. Анын биринчи 
конференциясы 1940-жылы ъткър\лгън. 

Ошентип, райондо улуу революциячыл кайра 
куруулар – улуттар менен элдердин иш ж\з\ндъг\ 
эркиндиги, теё укуктуулугу камсыз болду. 
Индустриялаштыруу, коллективдештир\\, социалисттик 
маданий революция ж\зъгъ ашырылды. Демек, 
социализм учурунда улуттар, элдер ортосунда элдешпес 
карама-каршылык болгон эмес. Биздин элдерибиздин 
бекем достугу, интернационализм жана патриотизм 
социалисттик курулуштун, Улуу Ата Мекендик 
согуштун, тынчтык, прогресс, эл бактысы \ч\н к\ръш 
жолунда нечендеген тарыхый сыноолордон ъткън. 

Октябрь берген теёчилдикте элибиз эркин жашап 
жатканда гитлердик фашисттер кеё Мекенибизге къз 
артып, карасанатайлык менен кол салды. Социалисттик 
Ата Мекенди баскынчылардан коргоо \ч\н къп улуттуу 
эл жапырт кътър\лд\. Демек, Ъзгън районунан 11 миё эр 
жигит согушка аттанды. Алардын 8 миёи коммунисттер 
жана комсомолецтер эле. 

- Тылда жалаё кары-картаёдар, аялдар, бели ката 
элек жаш балдар азап чегип калдык. Оор-жеёил 
жумуштардын баары биздин мойнубузга ж\ктълд\. 
К\нд\з\ талаада эгин оруп, машак терсек, т\н\ байпак, 
мээлей жана башка фронттогу жоокерлерге керект\\ 
кийимдерди даярдоо менен алек болдук. Согуш учурунда 
мен мектепте директор элем. Элибиздин башына т\шкън 
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оор м\шк\лд\ тылдагыларга туура т\ш\нд\р\п, биздин 
жоокерлер съзс\з жеёишке жетишерине ишеним берип 
ж\рд\м,-деп каёырыгы т\тъп, апаат согуштун азабын 
эскерет Апиза Мамытова. Анын съз\нъ согуш азабын 
бирге къргън, азыр эки Ленин орденд\\ Айша 
Абдуллаева муёайым кошулду. 

Ооба, Апиза Мамытова, Айша Абдуллаева ъёд\\ 
тылда калгандар каардуу жылдарда арып-чарчабай 
эпкинд\\ иштешти. Советтик жоокерлерди азык-т\л\к, 
кийим, курал менен камсыздоодо \л\ш\н кошушту. Ал 
эми Карл Маркс атындагы колхоздон Зулпия 
Ъм\рзакова колунда 8 баласы болсо да танк сатып 
алууга 130 миё сом акча жънътт\. Район боюнча 
майданга, жоокерлерге тылдан 59 миллион 200 миё 
сомдон ашык жардам берилди. 

Согуш оту алоологон майданда ар бир советтик 
жоокер кашык каны калганча душмандар менен 
кармашты. Мекенди кара ниеттерге тепсетпъъ \ч\н 
каармандыктарын кърсът\шт\. Улуу Ата Мекенди 
коргоп, эл четинде, жоо бетинде ж\ргъндърдън район 
боюнча 6 миё жоокер кайтып келбеди. Алардын 
ысымдары тарых барактарында т\бъл\ккъ ъчпъс болуп 
жазылып калды. 

Ъзгънд\к эр кък\рък 5 азаматка Советтер 
Союзунун Баатыры деген жогорку наам ыйгарылды. 
Алардын бири ефрейтор Осмон Жакыпов. Ал Орехово 
айылындагы айыгышкан салгылашта баатырдык менен 
курман болду. 1944-жылдын 22-июлунда ага Советтер 
Союзунун Баатыры деген наам берилген. 

Т-34 танкасынын командири, гвардия лейтенанты 
Лаврентий Иванович Царенко болсо Воронеж, 1 
Украин, III Белорус жана I Прибалтика фронтторунда 
салгылашкан. Япондук милитаристтерди талкалоого да 
катышкан. Съъг\ Фрунзе шаарына коюлган. 

Пулеметчулар взводунун командири Иван 
Семенович Решетник 309-Пирятин аткычтар 
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дивизиясынын 957- аткычтар полкунун 3-аткычтар 
батальонунун пулеметчулар взводунун командири 
болгон. Днепр дарыясынын оё жээгине биринчи болуп 
ът\п, Шучинка жана Балык элд\\ пункттарын 
фашисттерден бошоткон. 

667- аткычтар   полкунун артиллеристи Мамасалы 
Тешебаев Киев, Житомир, Гомел шаарларын немецтик 
баскынчылардан бошотууга катышкан. Сандомир 
плацдармында эрдик кърсъткън. 

Ал эми Советтер Союзунун   Баатыры, танкага 
каршы орудиянын командири Сульги Лутфуллин болсо 
кандуу кармаштардын биринде эле гитлердик 30 
солдатты, 5 танканы жалгыз ъз\ жок кылган. Берлинди 
алууга катышкан. Азыр Анжиян шаарында жашап 
жаткан Сульги   Лутфуллин мындайча кеп салат: 

– Апаат согуш майданында эмнелерди гана 
кърбъд\к. Гитлердин баскынчылык саясаты д\йнъ элин 
д\рбълъёгъ т\ш\рд\. Миллиондогон эр жигиттердин 
ъм\р\ кырчын кезинде кыйылды. Мен   Сталинграддагы 
салгылашка катыштым. Жеёиш к\н\н болсо Прага 
шаарында тостум. Курски дугасындагы катуу кармашта 
20 жаш курагымда жогорку наамга татыдым. Адамды 
ълт\р\\дън ашкан мыкаачылык жок. Биз фашисттерди 
жок кылып жатканыбызды сезип туруп да аларга 
боорубуз ачычу. Согушка наалат. Эми эч качан согуш 
оту тутанбасын, биз дайыма тынчтык \ч\н к\ръшъб\з. 
Кийинки муундар согуш эмне экенин билбесин. 

Чындыгында баардык ак ниет эмгекчилердин, 
б\тк\л улуттар менен элдердин бир гана тап душманы 
бар. Ал — буржуазия, ал—империализм. 

«Жогол coгуш! « жалпы улуттан угулду. 
«Каргыш сага!» жолуё сенин буулду. 
Каракчылык, зомбулукта ърдъгън,  
Жексур болсун кан кеч\\н\ къксъгън.  
Ырыс чачкан кутмандуу к\н б\г\нк\,  
Тынчтык, достук ж\ръктърд\ с\й\нтч\\! 
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Ъм\р улайт наристелер к\лгън\, 
алар ъз\ жердин жандуу г\лдър\. 
Безеленип булбул, куштар сайраган,  
Бейпил турмуш- берекеси жайнаган.  
Ынтымактуу эмгектенип ыр менен, 
тилегибиз азаттыкты эёсеген! 
Б\т ааламдан согуш оту арылсын!  
Адам уулу эркиндикте маарысын.  
Жер онтобой, жашыл кымкап жамынсын,  
Бардык элде бакыт шамы жагылсын!  
Биз биригип толгон к\чт\ коштук да,  
Максатыбыз- Тынчтык жана Достукта! 
 
Улуу Ата Мекендик согуштан кийин к\ж\рмън 

даёкка ээ болгон баатыр совет эли коммунисттик 
партиянын айланасына ого бетер тыгыз баш кошту. 
Б\л\нгън чарбаларды калыбына келтир\\дъ ар бир ак 
тилект\\ адам туруктуулугун жана чечкинд\\л\г\н 
кърсътт\. Райондогу эл арасынан ъздър\н\н 
уюштуруучу жъндъмд\\л\г\н, чымырканган демилгел\\ 
эмгегин кърсъткън эмгек алдыёкыларынан сегизи 
Социалисттик Эмгектин Баатыры аталышты. 

Толубай Кайназаров 1947- жылы 18 гектар жердин 
ар гектарынан 31,72 центнерден буудай жыйнап, 
жогорку кърсътк\чт\ камсыз кылган. Ушундай эле 
ийгиликтерге Кадыр Бекмурзаев, Айти Камчыбеков, 
Абдулла Мадымаровдор да жетишкен. Ал эми 
Жамантай Асанов менен Султаназар Турдуев 1948- 
жылы буудайдан мол т\ш\м алышкан. Ушул кезде алар 
ардактуу эс алууда. Райондогу Социалисттик Эмгектин 
Баатырларынын бири Шарап Санжаров 1960-жылдан 
бери «Алга» совхозунда чабан. Ал 1965-жылы 
карамагындагы койлордун ар ж\з\нън 120дан козу, ар 
койдон 5 килограммдан уяё ж\н алып, мыкты 
кърсътк\чт\ жараткан. КПССтин ХХV сьездинин деле-
гаты, СССР Жогорку Советинин жана Кыргыз ССР 
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Жогорку Советинин депутаты болгон. Эмгек Кызыл 
Туу, Октябрь   революциясы ордендеринин ээси. 

– 1948-жылы район боюнча 4, 1949-жылы эки, ал 
эми 1966-жылы бир адам Социалисттик Эмгектин 
Баатыры наамына арзыдык. Биз согуштан кийин 
алсыраган ълкъб\зд\н экономикасынын чыёдалышына 
жупуну салымыбызды коштук. Ушул к\ндърдъ да 
талыкпастан эмгектенип, колубуздан келген иштерди 
аткаруудабыз. Демек, районубуздун мындан ары ъс\п- 
ън\г\ш\нъ жана экономикасынын чыёдалышына аз 
болсо да \л\ш\б\зд\ кошо бермекчибиз. Тынчтыктын 
тиреги болгон ълкъб\здъ эмгектен\\дън артык сыймык 
жок. 1988-жылы бизге дагы бир баатыр кошулду. Ал 
Жумакадыр Мойдунов,- деди бактылуу жылмайган 
Султаназар Турдуев. 

Ъткън жылдардын аралыгында 1928-жылы 
уюшулган Ъзгън районунда экономикалык жана 
социалдык кайра т\з\\лърд\н эё чоё арсеналы пайда 
болду. Ушул чакта Кыргызстандын т\шт\г\ндъг\ 
экономикасы ън\ккън, элдин турмуш жыргалчылыгы 
ъскън райондордун бири. Азыр жалпы аянты 3455 чарчы 
километрди ээлеп, калкынын саны 150 миёден ашты. 
Райондун аймагында 30 улут менен элдердин    ък\лдър\ 
бекем достукта ырыс-кешикт\\ жашашат. Алардын   60 
проценти кыргыз, 22,3 проценти ъзбек, 4,5 проценти 
орус 1,2 проценти украин жана башка къптъгън улуттар 
бир \й-б\лъдъй ынтымактуу. 

Райондун аймагында 1 шаар, 108 кьштак, 12 совхоз, 
2 тажрыйба чарбасы, мъмъ-жемиш питомниги, 
мамлекеттик балык чарбасы, чарбалар аралык малды 
бордоо комплекси, союздук маанидеги кургак с\т, 
минералдык суу жана пиво заводдору, 14 т\рд\\ буюм 
чыгарган килем жана улуттук кол ънърч\л\к 
комбинаттары бар. 

Азыркы Ворошилов атындагы орто мектептин 
базасында 1927-жылы 1-сентябрда «Дыйкан жаштардын 
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мектеби» ачылган. Ушул кезде 60 орто, 20 сегиз жылдык, 
14  башталгыч мектепте 37840 окуучу билим алып, 2885 
мугалим эмгектенет. Алардын ичинен 124 эл агартуунун 
отличниги. Мындан сегизи СССРдин эл агартуу 
отличниги, алтоо Кыргыз ССРине эмгек сиёирген 
мугалим. Ошондой эле райондогу 2 кесипчилик-
техникалык окуу жайында жаштар келечек кесипке ээ 
болушууда. 

1898-жылы фельдшер С.И. Тарасов 10 койкалуу 
биринчи оорукананы ачкан. Ушул кезде район боюнча 5 
оорукана, 5 поликлиника, 45 фельдшердик-акушердик 
пункт иштейт, 1207 медицина кызматкери 
саламаттыктын сакчылыгында. Алардан 12си СССРдин 
саламаттыкты сактоо отличниги, экъъ Кыргыз ССРине 
эмгек сиёирген врач. 

Кыргыз драма театры биринчи 1935-жылы Ъзгън 
шаарында ачылган. Аны Кыргыз ССРинин эл артисти 
А.Жанкорозова менен Кыргыз ССРине эмгек сиёирген 
артист   Н.Курманов уюштурган. Труппада Н.Чокубаев, 
Л.Назарбаев, 3. Акматова сыяктуу жана башка белгил\\ 
артисттер ойношкон. Азыр бир райондук, 16 айылдык 
маданият \й\, элдик филармония,  элдик театр, 15 
профсоюздук, 7 автоклуб, 5 балдардын музыкалык 
мектеби, 65 китепкана жана башка маданий-спорттук 
комплекстер эмгекчилерди тейлъъдъ. 

1965-жылдан бери «Октябрь туусу» газетасы чыгат. 
Ал 1934-жылдан «Сталинчи», 1936-жылдан «Ленин 
жолу», 1957-жылдан «Ленин туусу», 1962-жылдан «Эмгек 
туусу» аталып келген. 

Илимий тармактарда илимдин бир доктору, 18 
кандидаты, ошондой эле 10 маданият жана адабият 
ишмерлери чыгармачыпык менен \з\рл\\ 
эмгектениш\\дъ. Мисалы, химия илиминин доктору 
Бектемир Мырзаибраимов, белгил\\ акын Тълън 
Шамшиев, Кыргыз ССРинин Мамлекеттик сыйлыгынын 
лауреаты, филология илиминин кандидаты белгил\\ 



 134 

сынчы жана акын, жазуучу, СССР жазуучулар Союзунун 
м\чъс\, кыргыз адабиятынын тарыхына жана теориялык 
маселелерине арналган къптъгън макалалардын автору 
Салижан Жигитов, физика илиминин кандидаты Ъмъш   
Мырзабаев, педагогика илиминин кандидаты Уулкан 
Д\йшеева ъёд\\ жердештерибиз менен чексиз 
сыймыктанабыз. 

1937-жылдан бери райондун къптъгън татыктуу 
уул- кыздары СССР Жогорку Советине жана Кыргыз 
ССР Жогорку Советине депутатыкка шайланган. 
Алардын бири СССР Жогорку Советинин депутаты, 
Кыргыз ССРинин   Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, 
Ленин, Эмгек Кызыл Туу, Ардак белгиси орденд\\ 
даёктуу ж\гър\ ъст\р\\ч\, «Яссы» совхозунан 
Социалисттик Эмгектин Баатыры Жумакадыр 
Мойдунов жарык маанайда буларды баяндады: 

– Мага ишеним кърсъткън шайлоочулардын суроо-
талаптарын канааттандырууну негизги парзым катары 
эсептеймин. Ъткън жылдарда партиянын райкомунун 
жана райондук аткаруу комитетинин административдик 
жаёы имаратын, райондун борборундагы 1176 орундуу 
орто мектептин,   Совет районунда борборлоштурулган 
оорукананын курулушун б\ткър\\ наказы берилген эле. 
Булар ишке ашты. Ънд\р\шт\к кърсътк\чтър\м да 
жаман эмес. Жыл сайын ар гектардан 150 центнерден 
ашырып ж\гър\ данын жыйнап, мамлекеттик кырманга 
ъткър\\дъм\н. Жер ж\з\ндъг\ тынчтык \ч\н талбай 
эмгектене беребиз. Эё негизгиси азыр ыкшоолуктан 
арылып, келечекке сергек карап, ыкчам баратканыбыз 
кубантат. 

Ошентип, ъзгънд\ктър улам ъргъ карай ър\ш алып 
ърнъкт\\ баратат. Б\г\н биз Октябрь берген бак-
таалайда жашоо менен райондун турмушуна саресеп 
салып отурабыз. Ленинчил больщевиктердин 
социалисттик революциясынын, граждандык жана Улуу 
Ата Мекендик согуштун баатырларынын эстелиги 
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биздин эл \ч\н ар дайым ыйык болуп кала берет. 
Биринчи беш жылдыктардын эр ж\рък куруучулары, 
колхоздорду, совхоздорду т\згъндър, ъз эмгеги менен 
социализмди кургандар, д\йнъдъг\ биринчи 
социалисттик мамлекеттин кубаттуулугун чыёдагандар 
эч качан унутулбайт. 

Ырас, биздин к\ч\б\з интернационалдык достук 
менен ълчънът. Себеби, интернационализм деген -  
баарыдан мурда биздин къп улуттуу мекенибиздин 
жыргалчылыгы \ч\н, социализмди чыёдоо \ч\н ак 
ниетт\\, натыйжалуу, сапаттуу, толук кайтарым менен 
иштъъ, к\ръш\\. КПСС Борбордук Комитетинин 1987-
жылдагы январь пленумунда М.С.Горбачев таасын 
белгилегендей:  «Биз жасаган иштин бардыгы — жалпы 
эмгек менен жаралды... Эгиндин ар бир тоннасында, 
алтындын ар бир граммында, пахтанын, към\рд\н, 
нефтинин ар бир тоннасында эё жънъкъй\нън тартып 
уникалдуусуна чейин ар бир машинада-совет элинин, 
б\тк\л ълкън\н, биздин б\тк\л къп улуттуу союзубуздун 
эмгегинин чакан \л\ш\ бар! Бул тереё маани-мазмундуу, 
калетсиз съз. 

Кыргызстан Компартиясынын Ъзгън райондук 
комитетинин биринчи секретары Жалал Асанов 
райондун учурдагы ънд\р\шт\к ийгилигин учкай айтты 
да, келечегине кенен токтолуп, чер жаза биз менен 
кеёири баарлашты: 

- Районубуздун к\ж\рмън эмгекчилеринин алдына 
койгон максаттары ачык-айкын, ой-м\дъълър\ жакшы. 
Ънд\р\шт\к негизги кърсътк\чтър боюнча   план-
милдеттенмелерди ъз мъънът\ндъ ийгиликт\\  
аткарышууда. Демек, адамдардын эмгекке болгон 
ынтызарлануусу артып, жоопкерчилиги жогорулоодо. 
Райондун партиялык уюму катарына 3 миёден ашык 
коммунисттерди бириктирип турат. Коммунисттер 
кайра куруу жана жаёылануу мезгилинде да алдыёкы 
сапта баратышат. 
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Райондун географиялык табигый шарты ътъ кооз. 
Ар т\рд\\ кендерге бай. Ъзгънд\н аймагында Орто 
Азиядагы ири към\р бассейни бар. Кокстуу към\р чыга 
турган Туюк, Каргаша, Беш-Теректеги бассейндер азыр 
тереё изилден\\дъ. Курулуштарга беттъъч\ \л\л ташы 
Жалпак-Таштан чыгат. Бул ъз\б\згъ гана эмес 
коёшулаш республикаларга да кеёири белгил\\ болуп 
калды. Анын запасы республикабыздагы беттъъч\ 
таштардын   дээрлик жарымына барабар. Кара-
Шородогу минералдык суулар дарылык касиетке, 
Чымбайдагы ылай аралашкан чым къё ънър жайлык 
мааниге ээ. Ъзгънд\н  шалысы менен кашка бедесинин 
аянтын жыл ъткън сайын кеёейт\\дъб\з. Анткени 
кийинки учурларда Ъзгънд\н ширел\\ к\р\ч\нъ 
кардалдар кескин къбъй\\дъ. Муну эске алып к\р\чт\н 
т\ш\мд\\л\г\н жылдан жылга жогорулатып барууну 
къздъп жатабыз... 

Капиталдык салымдардын эсебинен балдар 
бакчалары, мектептер, турак жайлар жана башка дагы 
къптъгън социалдык-маданий курулуштар   
б\ткър\лът... Райондогу ж\рг\з\л\п жаткан иштердин 
бардыгы эле талаптагыдай бир кылка шыдыр баратат 
дегенден алыспыз. Албетте къё\л\б\зд\ ъй\п, към\скъдъ 
калып жаткан м\ч\л\шт\ктър\б\з да арбын. Бирок, 
маанил\\ маселелерди ырааттуулук менен чеч\\гъ элдин   
кудурети жетет. Демек, аткарылган жумуштарга 
канааттанып калуу ъзгънд\ктъргъ жат. Ъткънгъ сын къз 
менен саресеп салуу, кемчилдиктерди четтетип, алга 
ишенимд\\ кадам таштоо—бул жаёылануу талаптарына 
шайкеш келерин кыраакы элибиз   даана т\ш\нът. 

Ооба, пролетардык интернационализмге жана 
советтик патриотизмге сугарылган райондун б\тк\л эли-
журту ыйык жана асыл вазийпаны аркалаган. 

Кооздукка бай, къзгъ с\йк\м къркъм\ё,  
Кереметт\\ коюнуёда ъскъм\н.  
Баскан изим, бала к\н\м сенде бар,  
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Ърк\ндъй бер, ър\ш алган Ъзгън\м! 
Къп нерсеге куштарланып къксъд\м,  
жакшыны да, жаманды да теё кърд\м.  
Ата жыты бир ъз\ёдъ, канбадым. 
Жадырай бер, жагалданган Ъзгън\м! 
Д\к-д\к согот к\нд\р-т\нд\р ж\ръг\м:  
«Бул жашоодо т\бъл\кт\\ т\нъг\м».  
Эне с\т\н кучагыёда эмгемин,  
шаёдана бер, шайыр калктуу Ъзгън\м! 
Сугу т\ш\п къргън сайын ъзгън\н,  
къръ албадым кыя басып ъткън\н.  
Бакыт-таалай байыр алган элимди,  
кулпуна бер, кутка толгон Ъзгън\м! 

Октябрь, 1987-ж. 
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ЫЙЫК СЪЗ 
(Очерк) 

 
-Атаны байкушум ай! Ък\р\к-ыйга кошулуп ыйлап, 

чымчыктын балапанындай чыркыраганын карачы. 
-Кантсин эми, арсар жетим болду да. 
-Тим эле ыйлаганы сай-съъг\ёд\ сыздатат. 

Апасынын ългън\н сезип жатат бейм... 
Къё\л айтканы келгендер ъз ара ушинте к\б\р-

шыбыр с\йлъш\п, боор ачып жатышты. Эми гана экиге 
кадам койгон темир канат балапан канчалык ыйласа да 
\з\л\п т\шъ калып, эркелете сооротчуу апасынын назик 
\н\н укпады, апасынын мээримд\\ ж\з\ къз алдына 
келбеди. Бътън биръън\н кучагында селкилдеп, ар 
нерсеге алаксытса соороно калып, кайта эле эки жагына 
элеё-булаё каранып апасын издейт. Кък\ръг\нъ башын 
жълъп, анан жыттагылап моокум кандырчу эне жытын 
эёсейт. 

– Ананайын, ыйлабачы, апаё азыр келет... Ана... 
Ушул създ\ угуп, селт эте апасы чыга калчудай 

топураган элдин арасын кирпик ирмебей тиктеп, 
басылып калды. Аны бооруна бекем кысып, алек болуп 
ж\ргън атасы менен бир тууган эжеси Анарг\л айтарын 
айтып алып, ъз\н\н мууну бошоп, къз\нън мълт\р жаш 
кулаганын араё сезди. Буулугуп, буулугуп, анан... 

...Ошол жетимдиктин алгачкы к\н\ эле. Ал к\н 
сайын апасын к\т\п, \м\т \збъй жол карайт. А д\йнъ 
кеткендер кайрылбасын наристе кайдан билсин. 

К\ндър убай-чубай ътъ берди. Жаз жайга, жай 
к\згъ, к\з кышка уланды. Апасы жок. Куштай учкан 
мезгилдер аны биротоло т\ё\лтт\. Д\йнъдъг\ эё ыйыгы 
келбес жакка кеткенин бой жеткенде чын т\ш\нд\. 

Жылдар жылга оошту. Ъгъй эненин колунда ъкс\к 
менен ъткън к\ндър\ гана эсинде калды. Бир к\н\ коёшу 
айылда той болду. Ага ъгъй энесин ээрчип барган. Той 
б\ткъндън кийин экъъ ээрчишип \й\нъ кайтып 
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келатышты. Бир чоё аттам арыктан аттап ът\п, аркы 
ъй\здъ кабак салып карап турган энесинен коркуп ал же 
аттап, же кечип ътъ албай ары-бери тыбырады. Ошо 
замат чор баскан тапанына тикен сайылып, зыркыратып 
оорутту. Балалык кыялы менен бакырып, сокмо жолдун 
ортосуна «лак» олтуруп, къз\нън жашын кълдътт\. 

– Бас жаагыёды, жаныё чыккыр. Тим эле   ъл\п 
бараткандай бакырат. Бул чала сага, къз\ё соолугур... 

Ъгъй энеси заарын чыгара жулкунуп барып буттан 
алды да арыктын аркы ъй\з\нъ талпак сымал ыргытты. 
Чаёырган бойдон жерге «талп» т\шт\. Демин ичине 
катып, аздан кийин эсине келди. Бутунун ооруганы ого 
бетер к\чъд\. Какшатып ооруп, коерго жер таппай 
тыбырчылады. /н\н чыгарып ыйлоодон жакшылык 
кърбъс\н сезди. Ж\ръг\ сыздап, ичинен шолоктоду 
байкуш жетим. 

- Апа... Апа... 
Ъз энеси Уулкыз болгондо бооруна кысып, 

айланып-\рг\л\п, бутунан ъпк\лъп «сенин бутуёа 
кирген тикен менин бутума кирбейби» деп мээримин 
тъкпъйт беле.... 

Ошондо чыгып кеткен кызыл ашыгы къптън кийин 
сакайды. Ъз\ теёд\\ балдар менен кубалашып ойнобой, 
сырттан алардын добушу угулса бук   болуп, ордунан 
козголбой жатты. Ъё\ керсары тартып  кусаланды. Ъгъй 
энеси айылдап кеткенде атасы жанына келип эркелете 
маёдайынан сылап, башынан жыттап, къз\ жашылданат. 
Анын къё\л\н кътър\п, ардеме-бирдемелерге алаксытып 
алек болот. Тагдырынын тайкылыгына кейийт. Анан 
«Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеёет» деген накыл 
създ\н акыйкаттыгына ынанат... 

 
1930-жылы 76 жашында Нурбай карыя д\йнъдън 

кайтты. Эми эр жеткен курагында ал томолой жетим 
болду, бел туткан атасынан да айрылды. Жалчы ж\р\п, 
жаёы замандын жыргалдуу к\ндър\н жарытылуу 
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кърбъй, армандуу къз жумду атасы. « Заманыё   оёолду. 
Адам бол уулум». Ушул създ\ къп айтчу ага, мандикер 
иштеп, байлардын малдарын багып, адыр кыдырып 
ж\рч\ к\ндър\ндъ акыл-насаатын айтуудан тажабай. 
Къп нерселерди эёсеп, анан максаттуу жашоонун 
маёызын т\ш\нд\рър эле. 

Анда ал Ъзгън (азыркы Совет) районуна караштуу 
Кара-Кочкор айылдык Советинин кембагалдар тобунун 
търагасы кызматында эле. Кийинчерээк ошол эле 
айылдык Советтин търагасы болду. Жаштайынан 
жетимдиктин ысык-суугун къп кър\п, турмушка 
б\йръл\г\, деги дээринен чыйрактыгы азалуу к\ндъргъ 
м\ёк\рътпъд\. Канчалык кыйынчылык болсо да 
камырабай турмуштун чытырман токоюнан кайра 
тартпай, улам илгерилей   жол издеди. Ошол кездеги 
катаал кырдаалга майышпастан келечекке кенен карады. 
Атасынын акыл създър\ алга с\ръд\, анын учкул 
кыялын адамдыкка  \ндъй берди. Теёчилдикке каршы 
турган калган-каткан бай-манаптарга келишпъъч\л\к 
мамилеси курчуду. Алар менен эзелтен кас душман 
катары жигиттик эркин бек тутуп, жыргалдуу замандын 
жаркыраган эртеёи \ч\н б\т ъм\р\н сайып кармашты. 
Ал эми ъткънд\н саркындыларына жуурулган, ъз 
кызыкчылыгы \ч\н жанын   аябаган, т\ш\н\г\ тайкы 
бай-манаптардын калдыктары элге кызмат эткен анын 
къз\н тез арада тазалоонун аракетинде болушту. 

..Жай айларынын акыркы к\ндър\н\н бири эле. 
Кара-Кочкор айылындагы \йлърдън б\лб\лдъгън шам 
чырактардын жарыгы кър\н\п, кеч кирип калган. 
Толукшуган айдын шооласынын кучагында мемиреп 
айлана тынч. Мээл\\н жел согуп сезимди сергитет. Кечээ 
т\н\ каракчылар тоноп кеткен айылдык д\кънд\н 
тополоёу менен болуп, элди жыйнап ушул маалга чейин 
чогулуш ъткър\п, анан ж\з\нън къп т\йш\ктънгън\ 
сезилип \й\нъ жънъд\. Бейкапар минген атын темине 
желдире бастырып,  эртеёки иштерине   ой чабыттатып, 
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айыл четиндеги ж\гър\ аянтын теё бъл\п ъткън жолдо 
келатты. 

Бой кере сеёселип ъскън ж\гър\лърд\н арасынан 
шытыраган добуш угулуп, ошол замат эки кулагын 
тикчийте сес берип минген улоосу басыгын 
акырындатты. Анын ою чачырап, ошол тушка 
кър\нбъсъ да \ё\лъ тиктеп, саамга демин ичине катып 
кулак тосту. Адамдардын шыбыры жакындап келатат. 
Жортуулга чыккан каракчылар. Ж\ръг\ зырп этип, 
б\ткън бою дирилдеди. Тизгинди бош коюп, атка камчы 
басты. Башын ат жалына теёей ийилип, ээр каштан 
колун албай теминди. Жаныбар так секирип тызылдап 
жънъд\. 

—Айтпадым беле, качты. 
—Ат, ата бер. Тир\\ карматпайт. 
Артынан опур-топур аралаш ушундай \н эшитилди, 

анан караёгылыкты жаёырта мылтыктын добушу 
коштоп, кыпкызыл коргошун атылды да, ъл\м\нъ 
багышталган ок ышкырып \ст\нън кайып ътт\. Ж\ръг\ 
кък\ръг\н д\к-д\к койгулап, алда нелерди къз алдына 
келтирди. Оё тизгинди тартып, айыл ортосундагы 
Жаркынбаев Раимкул тагасынын \й\н къздъй чапты... 

-Мени бекиткиле! Басмачылар! - Астананы аттаары 
менен энтиге шыбырап араё с\йлъд\. 

—Эмне болуп кетти дагы! 
/йдъг\лърд\н \ръй\ учту. Тагасы дароо т\ш\н\п, 

ыкчам кыймылдады. Адегенде атты жайдактап агытты 
да \йгъ кирип, шаша-буша анын \ст\нъ билиндирбей 
тъшък-жууркандарды жайып, ъздър\ тъшънч\ салып 
жатып алышты. 

Аттардын д\б\рт\ эшик алдына келип токтоду. 
– Ким бар \йдъ! – Кууп келгендерден биръъ ък\м \н 

чыгарды. Жооп болбоду. Экинчиси атынан т\ш\п камчы 
сабы менен эшикти тарс-тарс ургулады. 

– Азыр... – /й ээси къз\н ушаламыш болуп чырак 
тамызып, эшик ачты. 
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– Кайда бекиттиё? – Камчысын сороёдотуп 
опураёдады. 

– Кана Мамат жетим?! 
– Мен кайдан билейин, \й\ндъд\р да. – Шек 

алдырбай токтоо с\йлъп, кайта аларга суроо узатты: 
– Тынччылыкпы деги? 
Ъёдър\нън заары чыгып, \н-съзс\з \йд\н 

бълмълър\н, анан аткананы тинтишти. Ооздорунан 
жемин алдыргандай къкш\ндър\ сууп аттанышты да: 

– Шашылбасын, къз\н оебуз!- дешип корсулдап с\р 
кърсът\ш\п, аттарын толорсукка чаба келген жолуна 
т\ш\шт\. 

 
Бул окуядан кийин ал к\нд\з\ кызматын б\т\р\п, 

кечкисин Ъзгънгъ барып т\нъп кел\\ч\. Тууган-
уруктары да ушуну макул кър\шт\. Ошентип, анын 
ъм\р\нъ коркунуч алып ж\ргън далай к\ндър артта 
калып жатты. 

Ал эми эркин заманды эръън къргън май тапандар 
ага каршы ачык чыга албай, бирок шек билгизбей жеё 
ичинен жойлошту. Кедей-кембагалдарды жыйнап 
Нурбаев баш болгон ъкмът адамдары чогулуш ъткъргън 
кечтерди к\т\шт\. Антишкени менен андай учурларда 
бетме-бет кармашууга даабай, сыртта байлоодо турган 
аттардын куйруктарын чолтойто кесип кетишч\. Бул 
алардын белгиси, шылдыёдоолорунун бир т\р\ эле. 
Анткени търт\нч\лър (милиция кызматкерлерин 
ошентип аташчуу) ушундай ж\р\шът дешип, элге 
тараткан \г\ттър\ болучу... 

1933-жылдын август айында Ъзгън райондук 
аткаруу комитетинин кембагалдар тобунун търагасы 
кызматына кътър\лд\. Бай манаптардын калдыгына 
каршы аеосуз к\ръш ж\рг\з\п, ак ниет эл арасынан 
аларды сууруп чыгып, колхоз курулушуна кедерги 
болгондорду биротоло арылтуунун аракетинде болду. 
Калыё журтка ак кызматы к\чъд\. 
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Жумушчу дыйкан Кызыл Армиясынын катарына 

1933-жылдын к\з айында чакырылды. Ъзгъндън Ошко 
жъъ барып, анан Фрунзеге кетишти. Ошол жерде беш 
жыл солдаттык турмушту башынан кечирди. Полктук 
мектепти б\т\п, взводдун командиринин жардамчысы 
болуу менен кызмат ътъд\. Анда да сезиминин 
сергектиги, иш билгилиги, ар кандай жумушка 
жъндъмд\\л\г\ менен айырмаланды. 

Армиялык кызматта ж\ргън 1937-жыддын 12- 
декабрь к\н\ ага чексиз с\й\н\ч тартуулады. Укканына 
ишенип, ишенбей кубаныч толкунунда чайпалды. 
Анткени Ъзгън районуна караштуу   Буденный атындагы 
колхоздун (азыркы «Алга» совхозунун №I-бъл\м\) 
колхозчулары тарабынан депутаттыкка кърсът\лгън. 

Зал ичи жандуу. Балбылдаган къздър президиумда 
олтурган аны с\рдънт\п, мээримд\\ тигилет. Улам 
денесин калтырак басып, анан басаёдайт! 

– ...СССР Жогорку Советине депутаттык к\бъл\кт\ 
жолдош Мамат Нурбаевге тапшырууга уруксат 
этиёиздер!- деп №270- Ъзгън округдук шайлоо 
комиссиясынын председатели Муратов ж\з\н ага буруп, 
колун бекем кыса бетинен ъъп, салтанаттуу тапшырды. 

Нурбаев сыймыкка бълън\п, сый-урмат 
кърсъткъндъргъ бурулду. С\й\н\чтън ж\ръг\ т\рс\лдъп, 
\н\ каргылданып, къз\нън бир тоголок мълт\р жаш 
тоголонду. Билгизбей ж\з аарчысын бетине басты. 

– ... Мага ишеним кърсът\п, кадырлаганыёыздар 
\ч\н ырахмат. Ж\ръг\м токтоп калганча элге кызмат 
кыламын!  

Ушул ыйык създън башка кеп айтууга чамасы 
келбей, д\рк\ръгън кол чабуулардын коштоосунда 
ордуна барып къч\к койду. 

 
Кыш мезгилинин кычыраган учуру. Аймагы кенен 

Ата мекенибиздин ж\ръг\ Москва шаары адаттагыдан 
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тыш шаёга курчалган. Кызыл Аянт ълкъб\зд\н алыскы 
булуё -бурчтарынан келишкен элдин ишенимд\\ уул-
кыздарына толо къзгъ къркт\\ кър\нът. Бул 1938-
жылдын 12-январы эле. Биринчи шайланган СССР 
Жогорку Советинин биринчи сессиясынын ишине 
катышууга чогулушкан делегаттардын арасында 
бактылуу кыргыз уулу Мамат Нурбаев да бар. Бийик 
максаттарга ой чабыттатып, маанайы жарык. Ушул 
сессияда улуу късъм В.И.Лениндин ишенимд\\ окуучусу 
жана соратниги, кър\н\кт\\ партиялык, мамлекеттик 
жана аскердик ишмер, СССРдин Куралдуу К\чтър\н\н 
эё активд\\ куруучуларынын бири, СССРдин коргоо эл 
комиссары болуп бекитилген Климент Ефремович 
Ворошилов жалаё аскер кызматындагы депутаттарды 
16- январь к\н\ топтоп, офицерлер \й\ндъ эстеликке 
с\ръткъ т\ш\шт\. 

Ошол с\рът эртеси эле 17-январда «Правда» 
газетасынын биринчи бетине жарыяланды. Советтер 
Союзунун Маршалы К.Е. Ворошилов, СССРдин коргоо 
эл комиссарынын орун басары, Советтер Союзунун 
Маршалы А.И. Егоров, жумушчу-дыйкан Кызыл 
Армиясынын саясий башкармасынын начальниги, 
экинчи рангадагы армиялык комиссар Л.З.Мехлис, 
экинчи   рангадагы армиялык комиссар Е.А.Шаденко, 
жумушчу-дыйкан Кызыл Армиясынын генеральный 
штабынын начальниги, биринчи рангадагы командарм 
Б.М.Шапошников, Москвадагы аскер округунун 
командири, Советтер Союзунун Маршалы 
С.М.Буденный жана башка къптъгън солдат 
депутаттардын катарында турган газетадагы с\рът\нъ 
сук артып, кайта-кайта кумарлуу карайт. С\й\н\ч\ 
ж\ръг\н булкуп, къё\л\ къккъ эргиди. Заматта киндик 
каны тамган Ата Журтуна учуп жетип эли, жерине 
сыймактанып, чексиз кубанычын теё бъл\шк\с\ келди. 
«Ушундай улуу адамдар менен бирге болуу кандай 
бакыт!..» 
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Ал д\йнъдъг\ эё биринчи социалисттик ълкъдъ 
жашагандыгына маашырланып, ошон \ч\н минтип 
таалайга балкып турганын сезди. Кремлдин кереметт\\ 
кърк\ къз\н жетелеп, ого бетер кумарланып, шыпшынат. 
Чын эле бул жерде ж\ргън\нъ бирде ишенип, бирде 
ишенбей кыялы алда кайда канат сермеп, анан ойлуу 
кадамын жай шилтеди. «Жетим   болуп жетилет» деген… 
Ушул ой анын сезимин тепчип ътт\. 

 
Армиялык кызматын \лг\л\\ ътъп б\ткъндън 

кийин эле Нурбаев Кыргыз ССРинин камсыздоо эл 
комиссары болуп 1938-жылдын 21-июнунда 
дайындалды... 

Москва. Мында 1940-жылдын 29-мартынан 4- 
апрелине чейин СССР Жогорку Советинин 6-сессиясы 
болду. Заёгыраган зал бирдикт\\ бир \й-б\лъдъй 
союздук республикалардан келишкен депутаттарга жык, 
Сессияда 4 маселе каралды: 

1. Ъкмътт\н тышкы саясаты жън\ндъ. (Докладчы 
эл комиссарлар Советинин председатели жана тышкы 
иштер эл комиссары В.М.Молотов). 

2.  Карель АССРинин бириккен Карель-фин ССРи 
болуп кайра т\з\л\ш\ жън\ндъ. (Докладчы депутат 
А.А.Жданов). 

3.  1940-жылга СССРдин мамлекеттик бюджетин 
бекит\\ жана 1938-жылга каралган СССРдин 
мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жън\ндъ отчетту 
бекит\\. (Докладчы СССРдин финансы эл комиссары 
А.Г.Зверев). 

4. Сессиялар аралыгында кабыл алынган СССР 
Жогорку Советинин Президиумунун Указдарын бекит\\ 
жана СССР Жогорку Совети тарабынан  бекит\\гъ 
тийишт\\ Указдары жън\ндъ. (Докладчы СССР 
Жогорку Советинин Президиумунун секретары 
А.Ф.Горкин). 
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1-апрель. Мерчемд\\ мезгилде сессиянын Улуттар 
Советинин экинчи заседаниеси ъз ишин баштады. «1940- 
жылга СССРдин мамлекеттик бюджети жана 1938-жылга 
каралган СССРдин мамлекеттик бюджетинин 
аткарылышы жън\ндъ» доклад боюнча жарыш създър 
башталды. Абхаз АССРинин Гудаут округунан депутат 
М.К. Делбадан кийин кезек Кыргыз ССРинин Ъзгън 
округунан депутат, республиканын социалдык 
камсыздоо  эл комиссары Мамат Нурбаевге келди. Ал 
абдан толкунданып, беттерине кызыл ж\г\р\п, ж\з\ 
албырып трибунага кътър\лд\. Жапалдаш боюна 
тигилип жалжылдаган къздър аны с\рдънт\п жиберди. 
Мынчалык чоё аудиторияда с\йлъъ ары сыймыктуу, ары 
жооптуу эле. Адегенде денесин калтырак басып, анан 
тарады. 

– Жолдош депутаттар! - деп олтургандарга карады 
да токтоолук менен каргылданган добушун оёдоп, 
орусча катаа с\йлъъдън сактана съз\н улады. – 
Кыргызстан Улуу Октябрь социалисттик 
революциясына чейин падышалык колонизаторлор 
менен жергиликт\\ бай-манаптардын ырайымсыз 
эз\\с\ндъ калган кыргыз элинин аренасы болгон.  
Падышалык эз\\ч\лър эмгекчил элдин жакшы жерлерин 
тартып алган. Падышалык эз\\ч\лър жана жергиликт\\ 
байлар эмгекти с\йгън кыргыз элин т\ш\мд\\ 
ъръъндърдън тоолуу капчыгайларга, ак карлуу 
чокуларга с\р\п чыгарган... Улуу Октябрь социалисттик 
революциясы гана м\ёк\ръгън кыргыз элин падышалык 
колонизаторлордон жана жергиликт\\ бай-манаптардан 
куткарды. Бошонгон кыргыз эли биздин Улуу 
Родинанын башка бардык элдери менен бирдикте 
большевиктик партиянын жетекчилиги астында... ъз\н\н 
бактылуу, куунак турмушун курууда. Формасы боюнча 
улуттук, мазмуну боюнча социалисттик маданиятын 
т\з\\дъ... 
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Нурбаев эми ъз\н эркин сезип, залдагы 
депутаттарга къз чаптырып, анан съз\н ыгы менен 
кынаптап с\йлъп жатты. Социализмди куруу ишинде 
карапайым кыргыз элинин зор жетишкендиктерин, 
экономикалык ън\г\ш\н ачык-айкын баяндады. Ошону 
менен катарда Кыргыз ССРинин 1940-жылга бюджети 
тууралуу 3 суроого кеёири токтолду. СССРдин финансы 
эл комиссариатынын контролдоо-ревизиялык 
башкармасынын ишин сынга алды. Акырында 
партиянын XVIII сьезди алдыга койгон тапшырмаларды 
Кыргызстандын эмгекчилери да ийгиликт\\ аткара 
тургандыгына ишендирип съз\н жыйынтыктады. 

Залды жаёырткан кол чабуулардын с\ръъс\ндъ 
трибунадан чыгып, ъз ордуна барып жумшак олтурду. 
Андан соё 15 м\нъткъ тыныгуу жарыяланды. 

Сессиянын IV заседаниесинде СССРдин финансы эл 
комиссары А.Г. Зверев корутунду съз с\йлъп, анда: 
«Депутаттар жолдош Хохлов (Улуттар Советинин 
бюджеттик комиссиясынын председатели) жана Нурбаев 
мамлекеттик м\лкт\ чыгымдоону контролдоо боюнча 
финансы эл комиссарынын жана анын жергиликт\\ 
органдарынын ишин туура сындагандыгын... Мындан 
туура жыйынтык чыгаруу керектигин моюнга алуу 
менен билдирди... 

Ж\рък кылын черткен с\й\н\ч\ аны к\нъст\\ 
жергебизге коштоп келди. Сессиядан алган таасири 
сезиминде бекем орноп, дагы мыкты иштъъгъ ого бетер 
шердентип салды. 

 
Жыйырма миллион советтик адамдын ъм\р\н 

соолуткан апаат согуш адамзаттын т\нъг\ жерди 
онтотуп, эл-журтка кайгы таратты. Бейпил теребелди 
жарып, коргошундар ок болуп ьшкырды. Атыр жыты 
аёкыган абасы таза аймактарды т\т\н аралап, 
каёылжаарды жарган жагымсыз кан жыттанды. 
Мънд\рдъй жааган ок ичинде кеё Мекени \ч\н ъм\р\н 
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сайып, ж\ръг\ндъ элине берген ыйык анты бекем 
сакталып,  эл-жерин душманга тепсетпес багынбас 
баатырлар сан жоокердин арасында жеёилбестиктин 
илимин \йрътт\. Коммунисттер бардык жерде биринчи 
катарда туруу менен эрдикке \ндъшт\. Мына ошондой 
ж\ръг\ндъ жалы бар кайраттуулар эмгек алптары 
аталып, тылда да эрдик кърсътт\. 

Демек, совет элинин гитлердик окупанттарга 
каршы к\ръш\н\н уюштуруучусу жана 
шыктандыруучусу башында   лениндик Борбордук 
Комитет турган Коммунисттик   партия болду. Партия 
менен совет ъкмът\н\н «Бардыгы фронт \ч\н, бардыгы 
жеёиш \ч\н!» деген чакырыгы немецтик-фашисттик 
басып алуучуларга каршы массанын элдешпес к\ръш\нъ 
программа болуп калды. Партия менен элдин бардык 
к\ч\ душманга сокку урууга багытталды.  

Согуштун к\чъп турган маалында 1942- жылы 
сентябрь айында Нурбаев Ысык-Къл областына 
партиянын Пржевальск райондук комитетинин экинчи 
секретарлыгына жънът\лд\. Буга чейин ал бир жылдык 
республикалык партиялык-советтик кызматтагы 
кадрларды даярдоочу мектепте билимин жогорулатты. 
Андан кийин 1943-жылдын октябрынан 1944-жылдын 
февралына дейре Ош областындагы эмгекчилер 
депутаттарынын Мырза-Аке райондук Советинин 
аткаруу комитетинин председатели, анан 1946-жылдын   
ноябрь айына (эки жылдык республикалык партиялык 
мектепте угуучу болгонго) чейин партиянын Молотов 
(азыркы Фрунзе   районундагы /ч-Коргон айылы) 
райондук комитетинин биринчи секретары болуп 
\з\рл\\ жана \лг\л\\ эмгектенди. Бул кызматтарда 
иштъъ менен ал тылдагы эмгекчилердин аё-сезимин 
алоологон согуш отун ъч\р\\гъ буруп, жан аябай 
жардам бер\\гъ, бир адамдай болуп жапырт 
кътър\л\\гъ калктын калыё катмарын уюштурууга 
активд\\ эмгек сиёирди. Ошондой   татаал шарттарда 
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экономиканын чеч\\ч\ тармактарынын бири айыл 
чарбасында кечиктирилгис милдеттерди аткарууда 
бараандуу кызмат    ътъд\. Ъзгъчъ фронтко азык-т\л\к 
продуктыларын \зг\лт\кс\з жънът\п турууга къп к\ч-
аракетин сарптады. 

Ошентип, партиялык жетекчи катарында Нурбаев 
каардуу к\ндърдъ партия менен ъкмътт\н бардык 
чараларын иштеп чыгууга жана практика ж\з\ндъ ишке    
ашырууга катышты. Ушул жылдардагы каарман эмгеги 
аны ъкмътт\к жогорку сыйлыктарга татыктуу кылды. 

Согуштан кийинки анын аткарган иштери да 
бараандуу. Эмгекчилер депутаттарынын Ъзгън райондук 
Советинин аткаруу комитетинин председатели, 
партиянын Кара-Суу райондук комитетинин, партиянын 
Мырза-Аке райондук комитетинин биринчи секретары 
кызматтарында эмгектенип, эл чарбасын ъст\р\\гъ 
демилгел\\ жетекчилигин кърсътт\. 

 
1960-жылдардын орто ченинде партия 

экономикалык саясатты жана чарбаны ж\рг\з\\н\н ага 
ылайыктуу методдорун т\з\\н\, ънд\р\шт\ уюштурууну 
жана башкарууну ърк\ндът\\н\ агрардык саясаттан 
баштаган. КПСС Борбордук Комитетинин 1965-жылдын 
март айындагы Пленумунда «СССРдин айыл чарбасын 
мындан ары ърк\ндът\\н\н кечиктирилгис чаралары 
жън\ндъ» маселе каралган. Анда: «Айыл чарбасын 
жогорулатуу – бул коммунизмди ийгиликт\\ куруу \ч\н 
бизге айрыкча зарыл иш экендигин биз т\ш\нъб\з. Бул 
жалпы элдик милдетти чеч\\ \ч\н биз айыл чарбасына 
экономикалык бекем негиз т\з\\гъ тийишпиз» деген 
олуттуу ой айтылган. Ънд\р\шт\ пландаштыруунун 
жана айыл чарба продукциясын даярдоонун жаёы 
системасы ушул саясаттын чеч\\ч\ звеносу болгон. 

Партиянын XXII сьездинин   жана КПСС 
Борбордук Комитетинин март Пленумунун чечимдерин 
турмушка ашырууда ошол кезде Ъзгън районундагы 
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«Алга» совхозунун партиялык комитетинин секретары 
болуп иштеп турган Мамат Нурбаев зор эмгек 
жумшады. Совхозду уюштуруучулук-чарбалык жактан 
чыёдоого, кыштактагы экономикалык мамилелерди 
ърк\ндът\\гъ, эё маанил\\ социалдык-саясий 
проблемаларды   чеч\\гъ къмък кърсътт\. Ал айыл 
чарбасынын ънд\рг\ч к\чтър\н ън\кт\р\\, жерди 
натыйжалуу пайдалануу, анын асылдуулугун арттыруу 
сыяктуу учурдагы маанил\\ милдеттерге ъзгъчъ къё\л 
бурду. Анын демилгеси боюнча «Ак-Талаа» участкасына 
канал чыгарылып, сугат жерлердин аянты кеёейтилди. 
Жердин асылдуулугу жогорулатылып, т\ш\мд\\л\к бир 
кыйла къбъйт\лд\. Ошентип, жакшы жърългъ улана 
берди. Буга эл азыр да ыраазы болуу менен Нурбаевдин 
салымын жогору баалашат. 

Партия кайда жумшабасын ал ошол жерде болуп, 
коммунисттерге жетекчилик кылуудагы жана массаны 
уюштуруудагы ишмердиги менен айырмаланды. 
Турмуштук зор тажрыйбасы партиялык жана 
мамлекеттик турмуштун    лениндик нормасын жана 
партиялык жетекчиликтин лениндик принциптерин 
орундатууда ачык-айкын кър\нд\. 

– Партия мага ишенип берген жооптуу, жетекчи   
кызматтарда бътънчъ элдин таламдарын къздъд\м. 
Жалпылап айтканда кездешкен ар бир маселеге 
баарыдан мурда эмгекчи адам \ч\н ал кандай мааниси 
бар экендигин,  анын турмушуна кандай таасир 
тийгизерин, ага эмне алып келе тургандыгын билип 
мамиле жасоого кън\п алдым,-дейт иш-
тажрыйбаларынан омоктуу кеп козгоп. –»Партия 
доорубуздун акылы, ар-намысы жана абийири» деп улуу 
късъм\б\з Владимир Ильич Ленин бекеринен айткан 
эмес. Ар бир коммунист мына ушул таамай съзгъ 
татыктуу болуусу абзел. 

Ырас, бул Нурбаев \ч\н ътъ м\нъзд\\. Аны менен 
жолугушкандардын бардыгы анын тууралыгынан, чын 
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пейилд\\л\г\нън, жънъкъйл\г\нън жана ачыктыгынан 
чоё таасир алат. Мындай сапаттары азыр эмгектенип 
жаткан «Алга»   совхозунун адамдарына гана эмес, 
бардык ак ниет адамдарга жагат. Дайыма   эмгекчилерге 
кайрылганда чын ж\ръктън чыккан жылуу създърд\ 
табат, ар кыл кесиптеги, т\рд\\ курактагы адамдар 
менен тил табьшып, чечилип с\йлъшъ кетет. Ошондой 
эле ъз\нъ жана башкаларга катуу талап коюучу 
принципт\\ адам. Ошондуктан элдин баалоосуна жана 
урматтоосуна ээ. Адамкерчилдикти бийик сезет. 

- Азыркы айрым жаштардын ж\р\м-туруму, кулк-
м\нъз\ мени къп ойлонтот. Алардын аео сезими жоктой  
туюлат мага. Къб\нчъ даяр нерсеге тап болуп, к\н\мд\к 
шаан-шъкъткъ азгырылып баратышат. Ыймандуулук, 
адамгерчилик сапаттары байкалбайт. Адамгерчилик 
деген създ\н мааниси ътъ зор. Адам баласына аба, суу, 
от кандай керек болсо, адамгерчилик да ошондой эле 
деёгээлде зарыл нерсе. Себеби, адам бири-бири менен ъз 
ара байланышып, мамиледе болушат. Мына   
ошондуктан адамгерчилик аркылуу бири-бирине 
ишенимд\\л\к к\чъйт. Ошондон келип биримдик, 
ынтымактык, достук келип чыгат. Адамгерчилик оор, 
кыйын иштерде сыналат. Адамгерчиликти т\ш\нгън 
адам жакшылык, жамандыкта эч бир жардамын аябайт. 
Керек болсо моралдык же материалдык жактан жардам 
берет. Эгерде кокустук болсо тезинен анын турмушун, 
ден соолугун сактап калуу \ч\н аракеттенет. Мына 
мунун ъз\ адамгерчиликтин эё бир бийик сапаттарынан 
болуп саналат. Демек, адамгерчиликти чыныгы 
т\ш\нгън, адамгерчиликке туура баа бергендер гана 
карапайым келип, адамдык сапаттарды сактай алат. 
Ошон \ч\н эл «Карапайым адам касиетт\\» дейт 
эмеспи,- деп ж\ръг\ндъ катылган ойлорун ортого тъг\п, 
анан айткандарын турмушка айкалыштыра далилдейт. 

Коммунисттик курулушта сиёирген эмгеги \ч\н 3 
«Ардак белгиси», «Эмгек Кызып Туу», «Октябрь 
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революциясы», «Ата мекендик согуштун II  даражадагы» 
ордендерине, бир канча медалдарга жана Кыргыз ССР 
Жогорку Советинин Ардак грамоталарына татыган. 

СССР Жогорку Советинин биринчи 
чакырылышына, Кыргыз ССР Жогорку Советинин 3-4-
чакырылышына жана бир нече жолу областтык, 
райондук Советтерге депутаттыкка шайланган. 1940-
жылдан 1957-жылга чейин Кыргызстан Коммунисттик 
партиясынын Борбордук Комитетинин м\чъс\ болгон. 
Кыргызстан Компартиясынын III-IV-VII-VIII 
сьезддерине делегаттыкка кърсът\лгън. 1937-жылдан 
бери Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын 
м\чъс\. 

Нурбаев коммунизмдин урматына м\мк\н 
болгондордун бардыгын иштъъгъ ар дайым жан-дили 
менен умтулат. Анткени, ал ж\рък жалынын, ой-
максаттарын, тилегин жана иштерин коммунисттик 
партияга арнаган. Андыктан республикалык маанидеги 
персоналдык пенсияга чыккандан кийин да «Алга» 
совхозунун профсоюз комитетинин търагасы 
кызматында талыкпай эмгектенип келди. 

– Социализмдин шарттарында социалисттик 
демократия системасындагы эё маанил\\ звено болгон 
профессионалдык союздардын таасири к\чъп жатат. 
Биздин ж\рг\згън ишибиз ънд\р\ш чъйръс\ндъ 
демократияны ишке ашырууга т\здън т\з къмъктъш. 
Демек, профсоюздар эл чарбасын башкарууга активд\\ 
катышат. Профсоюздардын б\тк\л ийгиликтеринин 
булагы Компартиянын жетекчилиги болуп келген, болуп 
турат   жана болуп да кала берет,- деди да ойлуу къздър\ 
бизге тигилип, анан стол \ст\н ары-бери   иретке 
келтирди. Анан кабинетин кулпулап алдыга ыкчам жол 
баштап жънъд\. 

...Жайдын толуп турган кези. Т\ш маалы. К\нд\н 
аптаптуу ысыгынан далдаланып, Мырза-Аке 
айылындагы чайкананын бир бълмъс\ндъ олтурдук. 
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Мамат аке ъм\рл\к жубайы Бурул эже, авариядан каза 
болгон уулу Амангелди, 6 балалуу кызы Тынымкан, 
кенже уулу Табылды, келини Тамара, небереси Тариэл 
жън\ндъ тыным албай сыймыктануу менен с\йлъд\. 

Ъзгън к\р\ч\нън даярдалган булоолонгон 
палоодон даам татып атып Мамат акеге съз чыгардым; 

—Ъз\ё\зд\ кыйнап иштебей эле тынч эс алып 
ж\рбъйс\зб\? Пенсияда болсоёуз, бир жагы 78 жаштан 
ашып калыпсыз?.. 

Мамат аке ууртунан жылмайып, анан астейдил 
жооп кайтарды: 

- Менин эл алдында айткан ыйык съз\м бар. 
Ж\ръг\м токтоп калганча элге кызмат кыламын!... 

Июль, 1982-ж. 
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Ж/РЪГ/НДЪ ДА ЖЫЛДЫЗЫ БАР 
(Очерк) 

 
- «Алтын жылдызыё» кут болсун! 
- Баатыр болушуё менен! 
Ушундай чын дилден чыккан жердештеринин 

жагымдуу създър\ СССР Жогорку Советинин 
Президиумунун търагасы колун кысып, куттуктоо айтып 
«Алтын жылдызды» кък\ръг\нъ тагып жатканда 
кулагында жаёырып турду. Б\т денеси д\рк\ръп, ж\з\ 
тамылжыды. С\рдъп-с\рд\ккън\н сездирбей Ата 
Мекени \ч\н дагы мыкты эмгектен\\гъ убадасын 
билдирди. 

Бул оомадылуу 1988-жылдын 21-июнь к\н\. Москва 
шаары, Кремль. Жогорку сый-урматка татыган ъёчъй 
баатырлар: Кыргыз Республикасынан - Ъзгън 
районундагы «Яссы» совхозунун бригадири Жумакадыр 
Мойдунов, Жаёы-Жол районундагы «Кызыл-Жар» 
совхозунун директору Николай Иосифович Мешков, 
Кыргыз мамлекеттик аймактык машина сыноо  
станциясынын Кант районундагы тажрыйба 
чарбасынын башкы инженери Михаил Петрович 
Рогожин, Алтай крайынан - КПССтин Смоленск 
райкомунун биринчи секретары Иван Егорович Занин, 
Троицк районундагы «Великий Октябрь» колхозунун 
башкы агроному Геннадий Иванович Колыхалов, 
Петропавловск районундагы «Ануйский» совхозунун 
механизатору Геннадий Иванович Петров, Бийск 
районундагы «Сростинский» совхозунун бригадири 
Дмитрий Иванович Тяпкин, Сахалин областынан-
Долинск районундагы «Соколовский» совхозунун опе-
ратору Валентина Лукинична Илютичева, Казандагы 
В.И.Ленин атындагы илимий-ънд\р\шт\к бирикменин 
токары Александр Иванович Бирюлин, СССРдин 
Мамлекеттик академиялык Чоё театрынын балет 
мугалими, кър\н\кт\\ балерина Марина Тимофеевна 
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Семенова катар тизиле эстеликке с\ръткъ т\ш\шт\. 
Ушул бир къз ирмемдеги кър\н\ш жашоодогу ълчъъс\з 
чоё кубанычты камтып турат. Бул к\н анын да 
ъм\р\ндъг\ чексиз бактылуулуктун къънърбъс, ъчпъс 
белгиси болуп калды го. Накта ак эмгеги менен тарыхта 
т\бъл\ккъ кала турган адамдардын бири эми ушул. 
Демек, тарых барактары дагы жаёы баатыр ысым менен 
толукталды... 

Денесинен кутман жер жыты аёкыган, алаканынан 
айдыё талаанын табы урган ж\ръг\ндъ да жылдызы бар 
ушул жънъкъй, карапайым адамдын аты кеё ълкъб\зд\н 
чартарабына даёкталып тарады. 

Кызыл аянтта чыдамы кетип к\т\п турган ъм\рл\к 
жары жана тестиер уулу менен кызы кучагын кенен 
жайып тосуп алышты. Т\рс\л каккан ж\ръктър чексиз 
с\й\н\чтъ. 

- Куттуктайм!... Биздин бешенебизде аман бол! 
-Ыракмат! Мээнетибиздин \з\р\н кърд\к. 
Бакытка малынган т\гъйлър ч\рпълър\н жетелей 

баарлаша колтукташып басышты. Баатырдын ж\рък 
\ст\ндъ «Алтын жылдыз» жарк-журк къз уялтат. 
Кремлдин кеё аянттарында кадам шилтеп тарыхый 
музейлерди кър\ш\п, кумар кандырышты. Улуу 
Мекенибиздин борбору эстен кеткис элес, унутулгус 
кър\н\ш калтырды. Эми кубаныч кучактаган жубайлар 
заматта айылдагы уул-кыздарына жет\\гъ ашыкты. 

 
-Жумакадыр алдына эч кимди чыгарбаган 

иштерман. Таёзаардан т\н киргенче къргън –бакканы 
талаа. Эпкинд\\ азамат деп ушуну айт. - Мындай 
тамшанган таамай създър «Ленин жолу» айылынын 
кары-жашына жатталуу. Тапшырылган иштен 
тайсалдабай, ак ниети менен эмгектен\\н\, анан эл 
оозунда калууну ар ким эле ъз\нъ энчилей албайт. Бул 
\ч\н бекем эрк, тубаса жъндъм керек. 



 156 

Жагымдуу жашап, къпт\ къргън эмгектин ардагери, 
персоналдык пенсионер, азыр 79 жаштагы карыя Токон 
Мамыров айылдашы алдыёкы механизатор Жумакадыр 
акенин кулк-м\нъз\нъ саресеп салып ж\рч\\. Ал кезде 
колхоз башкармасынын търагасы эле. Ылайыгы келе 
калган к\н\ Жумакадыр акеге кеёешин айтты. Маакул 
болобу, жокпу ага к\мъндънгън жок. Анткени анын 
иштермандыгына ишенген. Мына эми чын дилинен 
билдирген сунушу текке кетпей Жумакадыр акенин 
Социалисттик Эмгектин Баатыры деген жогорку наамга 
жеткендигине сыймыктанып олтурат: 

- Бир к\н\ учураганынан ж\гър\ ал дедим. Жакшы, 
эч кандай моюн толгогон жок. Оболу механизатор, 
кийин ж\гър\ч\л\к боюнча звенону жетектеди. Кандай 
тапшырма болсо баарын аткарып ж\рд\. Жакшы 
иштейт эле. Иш дегенде ичкен ашын жерге койчуу. 
Ийгилик ошого жараша болот да. М\нъз\ жоош, удуё-
шудуёду жек кърът. Эмгектенгенден эч качпайт. 
Мээнети кайтты,- дейт ыраазы болуп. 

Жумакадыр аке акыл-насаат айткандарга ар 
кайсыны шылтоолоп, ъз\м билемдикке жеёдирбеди. 
Жън жеринен кеёеш, сунуштун ага 
багышталбагандыгын тереё ойлоп, т\ш\нд\. Ишенген 
адамдын \м\т\н \з\\ - кайсарлыктын белгиси да. 

МОЙДУНОВ: - Ж\гър\ч\л\ктъ алгачкы 
чыйырымды салган 1973-жылы ар гектар аянттан 52 
центнерден т\ш\м алдым. Ошондо Ардак белгиси 
орденин кък\ръг\мъ тактым. Жерге канчалык мээнет 
кылсаё, жер ошончолук берешен. Биз ж\гър\ \рън\н 
себ\\н\ эреже катары апрель айынын \ч\нч\ он 
к\нд\г\ндъ, же май айынын баш ченинде ж\рг\зъб\з. 
Бул мезгилде топурактын тереёдигиндеги 
температуранын жылуулугу орточо суткалык эсеп менен 
10- 12 градусту т\з\п калат. Талааны отоо    чъптърдън 
арылтуу максатында \рън себ\\дън мурдараак ар 
гектарга эсеп боюнча 6 килограммдан гербидцит- 
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эрадикан чачабыз. Звенодо \рън себ\\ ишин СПЧ-6 
сепкичи менен ж\рг\зъб\з. Ал урукту катар аралыктарга 
текши себет. Гектарына   55-60 миё т\п ж\гър\ эгилген 
аянтка Югославиялык селекциянын гибриди чачылат. 
Ар бир метрге 5-6 даана урук ташталат. Ъс\мд\кт\ 
бардык технологиялык  вегетациялык иштен ъткър\п 
жатканда кээ бир уруктар ънбъй калышы да ыктымал. 
Ошол себепт\\ эг\\н\н жогоркудай агротехникасын 
ж\рг\з\\ оё натыйжасын бер\\дъ. 

Мойдунов азыр мына ушундай бай тажрыйбага ээ. 
Ырас, алгачкы ийгиликтер аны шердентип, келечектен 
зор \м\ткър кылган. Ошондо дагы тажрыйбасын 
арттыруу далалаты к\чъгън. Илимге негизденген 
адистердин, белгил\\ ж\гър\ч\лърд\н ърнъкт\\ 
иштерин \йрънгън. Ъзгъчъ атактуу ж\гър\  ъст\р\\ч\, 
Социалисттик Эмгектин Баатыры Аманкан 
Мамыровдун \лг\с\ндъ болууга кызыкты. Дээринде 
болбосо дээликкени текке кетери анык эле. Андыктан ал 
ар нерсеге акыл менен карап, ошого жараша орундуу иш 
аткарды. Кол жетпеген бийиктикти эёсеп, курулай 
курсантчылыктан ъз\н оолак тутту. Т\н уйкусунан, к\н 
тынымынан кечти. Айыл аралаган айрым ардантар 
кептерди да кулагына илбеди. Т\нъър \й\, 
т\йш\ктънъър талаасы гана эсинде. Жумуш к\чъгън 
мезгилде т\нъг\нън эрте чыгып, кайра кеч келет да 
къпч\л\к ъм\р агымы «канышалуу» талаада ътът. 
К\ндъл\к \й тиричилигине кол кабышы солгун. Буга 
ъм\рл\к жары Айсара эже кээде кападар. Анын \ст\нъ 
т\гъй\н\н ден соолугун аяйт. 

- Убак-сааты менен эле иштесеё боло. /й-турмушту 
унутуп баратат окшойсуё. 

Анткени менен кайра т\тпъй тамак белендеп, 
маёдай терин тъг\п жаткан ъм\р шеригине жеткирет. 

- Мага ишенип жер берсе, анан бир же эки каттап, 
караанымды кърсът\п коюп эле \йдъ олтурганым 
жакшы болот беле. Иштебесем бук болуп ооруп калам. 
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Кой, андан къръ ошоякка барайын. Силер ысык тамакты 
жеткирип тургула,- дейт да айдыё талаасына аттанат. 

Ушинтип, умур-жумур ъз ара ынтымактуу 
т\ш\н\ш\п, жагымдуу жашоолорун улантышууда. 

Жумакадыр акенин жубайы Баатыр эне Айсара эже 
12 баланы багуу менен эле алектенбестен эмгектен\\н\ 
да с\йът. Азыр ижаралык звенодогу сугатчынын ът\л\н 
ъз\нъ   алган. Демек, камкор эне, иштерман зайып. 
Ийгиликтин башаты ушунда го... 

Жайдын аяк чени, толукшуган айдын жарыгында 
айлана къш\лът. Т\шт\к тараптан жорткон керимсел 
Жумакадыр акени жана анын «канышаларын» жумшак 
сылагылап,  эркелете алдейлъъдъ. Сеёселип жетилген 
«канышалар» мол т\ш\мдън кабар бергендей бири-
бирине ыктай термелишет. Боорлоруна т\рк\н т\стъг\ 
саамай чачтуу балдарын бек кысып кучактаган аларга 
сугун арткан Жумакадыр аке алда кайда ой чабыттатат. 
Кумарын кандырып, алардан къз албайт. Башка 
биръълърд\н бул жерди аралап ж\р\\с\н ыраа кърбъйт. 
Ушул тапта алыстан ат арытып барып, ал-абалын 
сураганга анын жообу кыска, даана. 

МОЙДУНОВ: -Анча-мынча балдар кирип алып 
д\мб\л кезинде кайрып кетишет да. Анан айылдагы 
уйлар да аралап майкандап коюшу м\мк\н. Болбосо 
айрымдары бышкан учурда данын \йлър\нъ ташышы 
ыктымал. Ошон \ч\н ж\гър\лърд\ калтырып кетким 
келбейт. 

Эмгек ышкысы, \з\р кумары ушул эмеспи. Эл \ч\н 
жан \ръп, эл уулу аталуу оёой десек адилеттикпи? Жок, 
андай болууга бийик туткан бир максат, алгалатар ар-
намыс т\ртк\ боло алат. Ошондо гана Жумакадыр 
акедей телегейим тегиз деп маанай жаркытса эп келет. 

- Болочок жылдын мол т\ш\м\ \ч\н к\ръшт\ 
к\з\ндъ, талаадагы дандык ж\гър\ чабылып алынганда 
эле кызуу баштайбыз. Бул мезгилде топурак катуу келип, 
иштъъгъ анчейин ыёгайлуу боло бербейт. Ошол 
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себептен ж\гър\ аянттарын айдоодон мурда сугат 
иштерин ж\рг\з\п, жерди жумшартабыз. Топурак 
суудан кургаганда айдоону ж\рг\зъб\з. Мындай 
технология ъз\н\н жакшы натыйжасын бербей койбойт. 
Мунун ъз\ келечектеги т\ш\мд\н мол болуусуна негиз 
т\з\п, ал эми отоо чъптърд\н уругуна зыян тийгизет. 
Мына   ошондуктан карамагыбыздагы ж\гър\ 
аянттарынын ар гектарына  20 тонна кык, 5 центнер 
суперфосфат чачабыз,- деп иш жън\ндъ пикирлеш\\дън 
эринбейт. 

Ал турмушунда къп кубаныч, с\й\н\чтъргъ 
кабылды. Ага алды менен \й-б\лъс\, бир туугандары 
жана да шакирттери дайыма теё ортоктош. Ал эми 
уулунун ак    эмгегинин акыбети кайтканда атасы 
Мойдун,  энеси Азиза тъбъс\ къккъ жетип с\й\н\шч\\ 
«Сен биздин эмес элдин баласысыё» дешч\ чексиз 
сыймыктанып. Баланы не деп тилебейт. Ата-энеси 
Жумакадыр акеге ыраазы болуп, д\йнъдън армансыз 
ът\шт\. Демек,  ал балалык ыйык парзын да актады. 
Азыр эми ъз\ да 7 уул, 5 кызынын маёдайында ж\з\ 
жарык, аларга тилеги ак.  

МОЙДУНОВ:-Тун кызым Г\лнара быйыл 
Фрунзедеги мединститутту б\тът. Г\лайым 
борборубуздагы университетте, Г\лмира Оштогу 
педагогикалык окуу жайда, уулум Медербек Ошто 
совхоз-техникумда окуйт. Калган балдарым Базарг\л, 
Исабек, Майрамкан, Мирбек, Дамирбек Кызыл-Дыйкан, 
Ильичевка мектептеринде татыктуу тарбия алышууда. 
Мусабек курулушта эмгектенет. Ал эми менин жолумду 
жолдогон тун уулум Пазыл ижаралык звенону 
жетектейт, бала- бакыралуу. Эё кенжебиз Шайлообек 
азыр \й\б\зд\н куту. 

Жумакадыр Мойдунов бейпилдик бийлеген 
заманыбызда келечекке каймана карабайт. Белсемд\\ 
эмгектен\\ менен учурдагы ар кандай кырдаалга да 
кыраакы. Талаа «канышасын» кастарлап айдыё талаада 
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ж\р\п, д\йнъдъг\ абалдан кабардар,  эси-дарты эли-
жери тынчтыкта жашаса. Ага лениндик партиянын 
м\чъс\ катары мындайча чечкинд\\ \н кошот; 

МОЙДУНОВ: -Ленин т\з\п кеткен биздин партия 
эл менен бирдикте. Империалисттердин кара ниеттери 
ишке ашпасына ишенебиз. Биз аз да болсо эмгегибизди 
Мекенге арнап, жер ж\з\ндъг\ тынчтык \ч\н талбай 
к\ръшъ беребиз. 

Ушундан улам комунисттин ж\ръг\ даёкка жетсе да 
дайыма жакшылыкка \ндъп, согуп турарына ынанасыё. 
Эгерде ъз\м деп согуп турса ж\ръг\, анда ъзгън\н 
баркын билет беле. Кеё мекенибиздин г\лдъп ъс\ш\нъ 
\л\ш кошууга «канышанын» сырдашы Жумакадыр аке 
б\т ъм\р\н арнап койгон. Биз аны ушул сырдашуубузда 
дагы бир ирет сезип, билип отурабыз. 

Эл дегенде элирген Жумакадыр аке коомдук ишке 
да активд\\. Депутаттык милдетин аткарууда 
демилгел\\л\г\н айгинелеп кел\\дъ. Демек, ал 
орундаткан элдик наказдардын айрымдарын к\бъ тартуу 
ылайыктуу. Партиянын райондук комитети менен 
аткаруу комитетинин, «Ленин жол» жана Ленин 
атындагы орто мектептердин, «Алга» совхозунун с\т 
ънд\р\\ комплексинин, Совет районундагы 
борборлоштурулган оорукананын имараттарын 
эмгекчилер пайдаланууда. Мыкты иштесек, жакшы 
жашарыбыз дайыма анын жадында. 

МОЙДУНОВ: - Саясий жана ънд\р\шт\к 
жумуштарда депутаттардын таасири к\чъп 
бараткансыйт. Муну мен жаёылануунун жарыгынан 
улам даана сезип атам. Элдин назары ыйык, биз - 
депутаттар эл \ч\н жашап жана эмгектенебиз. Ошондо 
гана элдин ыйык тилегин, ишеничин актаган болобуз. 

Ырас, алкыш къккъ жеткирет. СССР Жогорку 
Советинин депутаты, партиянын Ъзгън райондук 
комитетинин бюро м\чъс\, Ленин,  Эмгек Кызыл Туу, 
Ардак белгиси ордендеринин жана бир канча 
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медалдардын ээси, «Кыргыз ССРинин айыл чарбасына 
эмгек сиёирген дыйкан», Социалисттик Эмгектин 
Баатыры Жумакадыр Мойдуновдун звеносу дандык 
ж\гър\н\н т\ш\м\н жогорулатууда жыл сайын жаёы 
чектерге жет\\дъ. Демек, ж\гър\н\н т\ш\мд\\л\г\ 
жылдан-жылга артууда. Андыктан Кыргызстан ЛКЖС 
Борбордук Комитети мектеп окуучуларын эмгекке 
тарбиялоого, кесиптик туура багыт бер\\гъ, ошондой 
эле алардын коомдук саясий активд\\л\г\н арттыруу 
максатында окуучулардан т\з\лгън ж\гър\ч\л\к боюнча 
ънд\р\шт\к бригадалардын арасында Кыргыз ССРинин 
Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, даёазалуу ж\гър\ 
ъст\р\\ч\ Жумакадыр Мойдуновдун наамындагы ътмъ 
байгени уюштурган. 

Ал жетектеген звенодогу ърнъкт\\ ж\гър\ч\лър 
«Яссы» совхозунда алгачкы болуп 1971-жылдан баштап 
эле ж\гър\ ъст\р\\н\н прогрессивд\\ ыкмасы болгон 
коллективд\\ подрядды ъздъшт\ргън. Ал эми 1982- 
жылы эмгекти уюштуруунун жана эмгекке акы тълъън\н 
жаёы ънд\р\мд\\ формасына ът\шкън. Ошондон бери 
айкын максаттары орундап, мурдагы жетишкендиктерин 
бекемдеп, ар гектардан 150 центнерден кемитпей т\ш\м 
жыйнап алышууда. 

МОЙДУНОВ: - Абдыкаар республикабыздагы 
алдыёкы ж\гър\ч\лър менен ат сальшып келатат. Ага 
куйрук улай Расул, Жаныбек, Кочкор да мъъръй 
алдырбай маарага жетиш\\дъ. Дегинкиси 
шакирттеримдин баары иштерман. Ошондуктан эл 
алдында ж\з\б\з жарык. 

Ооба, Жумакадыр аке чогуу иштеген тели-
теётуштарынын жана шакирттеринин эмгегине ыраазы. 
Ошолордун ъбък-жълъг\ да эмгектик даёкка жет\\с\нъ 
себепкер болгонун танбайт. 

- Мени эмес, мага тилектештерди мактагыла. 
Ошондо гана къё\л\м кътър\лът. «Алтын жылдызда» 
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алардын да \л\ш\ бар,- дейт Жумакадыр аке карапайым 
гана мээримд\\ жылмайып. 

Айтмакчы Жумакадыр Мойдуновдун тажрыйба 
мектебинен ъткъндърд\н ысымдарын атабасак баатыр 
жън\ндъг\ баяныбыз кемип калчудай. Алар: «Шоро-
Башат» совхозунан Кыргыз ССРинин Мамлекеттик 
сыйлыгынын лауреаты, Ленин орденд\\ Атакул 
Аскаров,    «Ъзгън» совхозунан республикабыздын 
Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз ССР 
Жогорку Советинин депутаты Сатыбалды Маматкулов, 
«Куршап» совхозунан жаш ж\гър\ ъст\р\\ч\ Эмгек 
Кызыл Туу орденинин ээси, б\тк\л Союздук Ленин 
комсомолу сыйлыгынын лауреаты Маматалы Максутов 
ак эмгеги менен алга талпынган адамдар. 

Баатырдын баркын билгендерден белгил\\ 
ж\гър\ч\, Эмгек Кызыл Туу, Ардак белгиси орденд\\, 
райондук Советтин депутаты Абдыракманов Абдыкаар 
аке толкундануу менен ички туйгусун жашырбай 
т\ш\нд\рд\: 

- «Эр эмгегин жер жебейт» деген илгертен калган эл 
макалы туура экен. Мен мындан эмнени айтмакмын. 
Жумакадырдын жерге кылган мээнети кайтты. Анын 
эмгегин туура баалагандыгына мен ъкмът менен 
партияга ыраазылыгымды билдиремин. Эгерде ушинтип 
бааланбай, към\скъдъ кала бергенде нааразы болот элек. 
Анткени Жумакадырдын эмгекке кылган мамилесин 
элдин баары кър\п, билип турбайбы. 

...Ушул тапта баатыр баш болгон бул аймактагы 
к\ж\рмъндър даркан талаада коюн-колтук алышып, 
ыргактуу эмгектин ырахатында. 

Биз, ден соолугуёуз чыёалып, кутман талааёыздан 
кут кетпесин Жумакадыр аке! «Алтын жылдызыёызды» 
коштогон ж\рък жылдызыёыз ъчпъс\н демекчибиз. 

Ноябрь, 1985-ж. 
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КЫРГЫЗ КЫЛЫНЫН ЖАЁЫРЫГЫ 
(Очерк) 

 
Дыё...Дыё... Дирилдеген бул \н терезе жылчыгынан 

ът\п, т\нк\ тынч теребелге сиёип жатат. Бълмъдъг\ б\т 
эмеректер муюп, анын азыркы чыёалган сергек 
кыймылына кунт коюп къш\лгън сымал. Дыё.,, Дыё... 
Башка шырп эткен добуш сезилбейт. Търт кабаттуу чоё 
\йд\н ушул бир чакан бъл\кчъс\нън гана \ч кылдын \н\ 
\з\л-кезил чыгып, жарык ъчпъй турат. 

Таттуу уйкуда жаткан зайыбы копшолуп, аны 
жанынан сыйпалап таппай калды. Жастыкта калган 
анын жытын искеди да, жылуу тъшъг\нън суурулуп 
чыкты. Ушалаган къз\нъ т\нк\ 2ни кърсъткън сааттын 
жебеси чагылды. Кулагында «дыё-дыё...» «К//» деп 
койду кыялында.. 

Ооба, ал т\н\ кыл жаёырыгынан к\\ жаралды. 
Жаралды да жарык д\йнъдъ сезим бийлеп, комузчунун 
назик колунда жашап калды. 

Дайыма таёшыган комуз \н\н укканымда шыёга 
бойлуу, кырдач мурун, буудай ыраё, буурул чачтуу ушул 
адам жалгыз тээк, \ч кыл комузда шайыр гана кол 
ойнотуп   олтурган калыбында карегиме тартылат. Анан   
ал талантынын тээ т\пк\л\г\нън кеп козгойт: 

- Атам уста адам эле. Менин беш атым бар деч\ 
бизге. Анысы мындай болучу: кайыш уста, темир уста, 
таш уста, жыгач уста, анан дагы съзгъ уста. Ушундан 
уламбы биздин \йгъ ънърл\\ адамдар къп келч\. 
Ошолордун таасиринен болсо керек комузга шыгым 
артып, дилгирлен\\м к\чъгън мезгилде атам мага комуз 
жасап, аны черт\\гъ к\\лъп да берер эле. 

Ырас, «жигитке жетимиш ънър аздык кылат» деген 
накыл съз. Садабай Шабданов туулуп ъскън Жаёы-Жол 
районундагы Сыны айылында ънърл\\лър арбын. Ъз 
мезгилинде атактуу жез таёдай ырчы Жеёижок (Ътъ 
Къкъев) Кара-Суу айылынан Сыны айылына барып: 
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Келип калсаё Сыныга 
Куюлуу кымыз чыныда. 
Чертмекти чертет чекеден, 
чекене эл эмес чынында,- деп ыр тизмектерин 

жаратканы белгил\\. Залкар комузчу Ныязалы Борошев 
да ушул айылдан таалим алган деген кеп бар элде. Ал 
эми Ныязалынын уулу Баатыркулдун уста Шабдан 
менен карым-катнашы тыгыз эле. 

- Эсимде, Баатыркул авам биздикине келгенде 
«Сары барпы», «Кер толгоо», «Карагач»,  «Арсар к\\», 
«Ныязалы жъргълък», «Кара теке талтаё»,  «Кет Бука» 
деген к\\лърд\н   чыгышынын себептерин баяндап 
чертер эле. Азыр Баатыркулдун ъз\ндъй болбосо да ага 
жакындатып «Кет Бука» к\\н\ аткарып берейин... 

Коомай олтуруп билегин т\р\нъ колун аккуу сымал 
комуз бетинде кайкытты.         

Бука деген кол башчы, 
темселептир тоо-ташты,-деп башталат к\\ баяны. 

...Илгерки замандын бир к\н\ндъ Бука кол башчы 80 
жигитин баштап келип, кырк \йл\\ бир айылды басып 
алды. Мал-м\лк\н тоноп элди азапка салды. 

- Эркектериёер кайда? Айтпасаёар баарыёарды 
кырып салабыз,-деп мыкаачы Бука элди сурап, 
мыйыгынан к\л\п съз\нъ бекем турат. Бирок, эл 
кыйноого чыдап эркектери жън\ндъ эч сыр ачпады, 
кылыч сунса да създър\нън тайбады. 

Кордукка чыдабай каёырыгы т\тъгън аксакал 
мергенчинин баласы т\н кезип кыска жол менен атасына 
жетти. Болгон окуяны чачпай божурады. 

- Кимде ким силерди айтпаса айыл боюнча \ймъ-\й 
кыдырып, ар биринин оозуна эритилген коргошун куюп 
ълт\ръм дейт. Эмне кылабыз ата? 

- Сен барып биздин ушул жерде экендигибизди 
билдир балам, чабаганчы жънът\п кабарлашты дешсин. 
Сенин бизге келгениёди алар туйбасын. 
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Уулун жънът\п коюп мергенчилердин баарын 
жыйнап кеёешти. Кеё сайды кенен ээлешип, жоонун келе 
турган жолун мээлеп жатышты. Аксакал мергенчи ар 
бирине тапшырманы так берди. 

-Душманды артынан баштап аткыла. Качууга 
чамалары келбей калсын. 

... Кабар уккан Бука айылдын эркектерин тоодон 
кармап кел\\ \ч\н 40 жигити менен кол башчы кылып 
баласын жънътт\. Алар сайды ърдъп калганда аксакал 
мергенчи белги берди. Милтел\\ мылтыктар биринен 
сала бири атылып 40 жигит кырылды. Жаш кол башчы 
кайда качарын билбей алдастады. 

Ъм\р\ндъ адамга мылтык кезебеген аксакал 
мергенчи «менин балам да ушул курактуу, атсамбы, 
атпасамбы» деген ойдо термелип, бирок куралы к\чт\\ 
жоонун кутулушунан чочулайт да бутуна мээлейт. Анын 
багынчудай т\р\ жок. «Кой муну кыйнабайын». 
Атылган экинчи ок жаш кол башчынын ж\ръг\н тепчип 
ътт\. Ал:  

Айланайын кудай ай, 
Кандай айла кылам ай,- деп ж\ръг\н кармап 

жалооруп жаткандай туюлду аксакал мергенчиге... 
Ошондон къп к\н ътпъй комузун колтугуна кысып 

алган аксакал мергенчинин баласы Буканын кыжыры 
кайнап ого бетер элди кыйнап атканын айтып келди. 
Эми ъз\ барбаса кайгылуу к\н улана берерин сезди. 
Комузун койнуна катып, бълък айылдын кишиси 
кейиптенип, ак жегде дамбалчан болуп айылына салам 
айтып барды. Жалмаёдаган жигиттер аны дегдеёдете 
с\д\ръп Буканын алдына жеткирди. Койнундагы 
комузду сууруп алышты. 

- Ушул ш\мш\к билсе керек мергенчилерди, менин 
жигиттерим кайда экенин. Кана айт. Уккун акмак, эгерде 
менин жигиттеримдин тир\\с\н билдирсеё эсен-аман 
каласыё. Эгерде ъл\г\н айтсаё ъз\ёд\ баш кылып 
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элиёдин оозуна коргошун куямын. Ачык с\йлъ!-дейт 
каарданган Бука. 

- Ырайым кыл азиз кол башчы. Оболу элди 
чогултуп к\\ чертип берейин. Анан сиздин буйрукту 
аткарайын,- деп аксакал мерген суранды да баласын оё 
ыптасына жакын отургузуп, кулагына шыбырады! 

- Атадан балага деген, жакшылап угуп ал уулум! 
К\\н\ \н чыгарбай черте баштады. Муёканган 

комуз элдин муунун  бошотту. Аны байкаган Бука 
башын чайкап кесе с\йлъд\. 

- Ълд\ деп айтып жатасыё ш\мш\к. Эй, жигиттер 
коргошун эритип мунун оозуна куйгула. 

- Мен с\йлъгън\м жок кол башчы. Канча кааласаё 
комуздун капкагын алам ага куй, кулагын алам ага куй, 
тил менен к\\дъ айып жок. 

- К\\ё \ч\н элиёдин оозуна куйбайм, сенин оозуёа 
куям. 

- Баш кесмек бар, тил кесмек жок. 
Съзгъ сынган Бука шылдыёга чыдабай элдин 

тапкан-ташыган д\йнъс\н талап жигиттери менен жолго 
чыкты. Алдын тороп к\т\п турушкан мергенчилер 
Буканы тир\\ кармашты. Мойнуна жип байлап, бутуна 
кишен салышып жылаё аяк, жылаё баш келген жагына 
айдашты. Ушул к\ндъ да Бука ъз элине жетелек имиш.  

Кет-кет Бука, кет Бука,  
кеби жаман ит Бука...  
Бул к\\ ушинтип чертилет илгертен. 
Чынында Сыны айылын таланттуулардын жергеси 

деп айтууга болот. Мунун жън\ бар. Эски заманда 
Машакара, Абдыразак, Керимбек, Асылбек,  Эргешбай 
аттуу чоё комузчулар ъткън. Алардын жолун жолдогон 
кийинки муундар Бъдъш Машаев, Маден Керимбеков, 
Осмонбек Мадаков. Булар «эл арасы - ънър казынасы» 
экенин айгинелейт. Ооба, ънър оошот. Садабай биз 
атаган комузчулардан таасирленип, айрымдарынын 
тарбиясын кърд\. Ошолордун ънър\н \йрън\п, комузун 
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колунан т\ш\рбъй кол ойнотуу чеберчилигине машыга 
берди. Мында ъзгъчъ Токмок шаарындагы маданий-
агартуу окуу жайынын окутуучусу Чыналиевдин ърнъг\ 
салмактуу. 1960-жылы аталган окуу жайды б\ткън соё ъз 
айылындагы Кара-Жыгач орто мектебинде музыка 
мугалими болду. Ошондо демилге кътър\п мектепке 
комузчулар ансамблин уюштуруп, райондук кароодо 
биринчи орунду жеёип алышты. Анан Жаёы Жол, Ала-
Бука, Ленин райондорунун аймактарында концерт 
кърсът\шт\. Эл алдында биринчилерден болуп комуздун 
коштоосунда тактеке ойноткон ушул Садабай Шабданов 
эле. 

- Оштогу педагогикалык институттун музыка жана 
ыр факультетинде 1962-жылы окуй баштагандан эле 
студенттерден т\з\лгън комузчулар ансамблине ъз 
ыктыярым менен жетекчилик кылдым. Ошондон бери 
шаарыбыздын, областыбыздын намысын коргоп, 
республикалык кароолордо дайыма жеёишт\\ 
орундарда болуп, биринчи жана экинчи даражадагы 
дипломдорго татып кел\\дъб\з. Биздин ансамблге 
катышып ж\ргън 200гъ жакын студент жана 
мугалимдердин къпч\л\г\ азыр чебер комузчу аталып 
калышты. Атап ътсъм, Курманов Эргеш, Бакешов 
Кошбай, Сатаров Абдужапар, Урузалиев Замир, 
Бердибаев Апы, Кадыров Шакен, Баяков Фахридин, 
Стамкулова Фарида жана обончулар Бъдъшов Атай, 
Тургунбаев Бабаравшан, Кебеков Иса, Козонов 
Аттокур, Жоробеков Токторалы жана башкалар,- деди 
шакирттери менен сыймыктана с\йк\мд\\ жылмайып. 

Институттагы «Достук» аттуу комузчулар 
ансамблин уюштурууда демилгечи Садабай Шабданов 
экени талашсыз. Анна Лотц, Наташа Крилова, Таня 
Питаева, Наташа Олевнович, Гуля Ахтемова, Лена 
Батаева, Лена Шудренко, Лилия Булатова, Оля 
Слюсаренко жана солистка Людмила Дегтерова ъёд\\ 
немец, украин, белорус, орус, татар, т\рк,  ъзбек, казак 
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жана башка улуттардын жаштары комуздун коёур \н\нъ 
кумарланып, аны \йрън\\гъ ынтызар болушту. Албетте, 
алардын ар бири музыкага жънд\\ болгону менен 
комуздун къп сырын къё\лгъ алышчу эмес. Адегенде 
комузду кармоо, к\\гъ келтир\\, таза черт\\ ыкмаларын 
ъздъшт\р\\дъ далай т\йш\ктън\шт\. Далалаты к\чт\\, 
комузга ышкыбоз жаштарды тарбиялоодо Садабай 
Шабданов чыгармачылык менен талбай изденди. Сергек 
мамилеси, тереё къз карашы менен баарын бириктирип, 
максат маарасына эрчитти. Бирин экинчисинен артык 
кърбъй тегиз телчиктирди. Демек, ансамблге 
катышкандардын \м\т отун тутандырды. Ошентип, 
комузчулардын къп улуттуу «Достук» ансамблинин 
м\чълър\ элге ънърлър\н тартуулашты. 

Бул «Достук» ансамбли 1971- жылы «Студенттик 
жаз-71» жана ВЛКСМдин 60 жылдыгына багышталган 
б\тк\л д\йнъл\к жаштардын жана студенттердин 
Гаванадагы XI фестивалына арналган «Студенттик жаз-
78» искусство фестивалдарында ВЛКСМ Борбордук 
Комитетинин биринчи даражадагы дипломдору менен 
сыйланып, лауреаттык наамды жеёип алды. Ошондой 
эле Владимир Ильич Лениндин туулган к\н\н\н 110 
жылдык юбилейине арналган фестивалда анын 
уюштуруу комитети ансамблдин жетекчиси Садабай 
Шабдановко I даражадагы дипломду ыйгарды. 

Мындан тьшкары ансамбль 1980-жылы 10-майдан 
16-майга чейин Ъзбек ССРнин Хива шаарында ъткън 
Б\тк\л Союздук музыковеддердин семинарына 
катышып, жогору бааланды. Черт\\   ыкмалары кол 
ойнотуу, терип черт\\, шилтеп черт\\ боюнча биринчи 
орунду камсыз кылды. Ошондуктан Хива шаарынын къп 
жерлеринен ышкыбоздор ''Достук» ансамблинин 
комузчуларын чакырышып, концерттерин кър\шт\. 
Ошол семинарда Москвадан искусство илиминин 
кандидаты, музыковед Алексеев Эдуард Ефимович, 
Армян ССРинен искусство илиминин доктору Атаян 
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Роберт Акшанович, Ташкенттен искусство илиминин 
доктору Файзулла Каримов, Бакудан искусство 
илиминин кандидаты Ахмед Исазаде, Тажик ССРинин 
мамлекеттик искусство институтунун Чыгыш элдеринин 
музыкасы кафедрасынын башчысы Аслиддин Низамов 
жана башка жолдоштор кыргыз комузуна чоё баа 
беришип, жакшы каалоолорун билдиришти. Ошону 
менен бирге эле практика ж\з\ндъ комузду нота менен 
черт\\гъ м\мк\н экендигин, атайын класс ачып, негизги 
инструмент катары сабак ът\\гъ боло турганын 
белгилешип, кеёеш айтышты. Окумуштуу - адистердин 
бул пикир-сунуштарын къё\л т\пк\р\ндъ сактап ж\р\п 
акыры ж\зъгъ ашырды. Институттун музыка жана ыр 
факультетинде комуз классын ачууга 1986-жылы 
жетишти. 

Кыргыз кылын кастарлап, комуз \н\н таёшыткан 
Садабай Шабдановдун 1967-жылдан бери институттагы 
эмгеги, аткарган коомдук иштери Ардак грамоталарга 
жана алкыштарга арзыган. Эё кубанычтуусу жана 
сыймыктуусу 1981-жылы» Эл агартуунун отличниги» 
деген ардактуу наамга татыктуу болду. Ал институтта 
ага окутуучу. Дале улуу устаттардан \йрън\п, 
шакирттеринен билгендерин жашырбай билим \рън\н 
чачууда. Мурдагыдай эле «Достук» жана «Б\ч\р» аттуу 
ансамблдерге жетекчилигин чыгармачылык чексиз 
изден\\ менен улантууда. 

- «Каныкейдин арманы» Токтогулдун агайы 
Ныязалы Борошевдин черт\\с\ боюнча аткарып берем,- 
деп окуучуларына жылмая карап, анан к\\ камтыган 
сырды муёайым тъкт\. 

—Айкъл Манас ългъндън кийин Каныкейге каршы 
капсалаёдуу к\ндър къбъйъ баштайт. Бул чълкъмдъ 
тынч жашоого къз\ жетпеген Каныкей ымыркай  
Семетейдин    ъм\р\н сактап калуу \ч\н Бакай абасына 
кеёеш салат. Анын акыл-насаатын угуп, маакулдугун 
алган соё Семетейди бооруна кысып, Манастын курал-
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жарагын алып, зоот кийимин кийип, эч кимди жанына 
албай тоо ашып търк\н\нъ кет\\гъ бел байлап жънъйт. 
Эсен-аман тоо менен тоонун чектеш жерине барганда 
калыё кыргыз журтуна бир кылчайып каёырыгы т\тъйт. 
Семетейдин бетин ачып «балам биз экъъб\з басып 
келген жерге чейинки жер сенин ата журтуё, къз\ёд\ 
ачып бир карап ал. Атаганат, атаё «айкъл» тир\\ 
болгондо ушинтип жеке баспайт  элек ко, балам! Мейли 
кантейин, сенин ъм\р\ёд\ берсин. Атаёдын аткарбай 
калган ишин сен аткарасыё. Биз бараткан жолду эсиёе 
тут, айланайын медерим,- деп баласына бир \ё\л\п, 
калдайган   тоого, калыё кыргыз калкына бир 
кайрылып, жалынып-жалбарып ж\ръктън чыккан 
кайгылуу к\\с\н мынтип обондуу кайрыган экен... 

Элирген тулпардай к\\ артынан к\\ кайрып, кол 
эргите комузга безелентип тил киргизген Садабай 
Шабдановдун талантынын чабыттаган убагы. 1983-
жылы анын аткаруусунда 18 к\\ (ъз\н\н эки к\\с\ 
менен) 'Мелодия» аттуу б\тк\л союздук грампластинка 
фирмасынан «Кыргыздын инструменталдык музыкасы» 
деген серияда ъз\нчъ грампластинкага жазылып чыккан. 

Бейпил заманыбыздын кучагында ъм\р шериги 
Канайым экъъ жагымдуу жашап, таттуу турмуш 
ъткър\\дъ. Уулдары Бакыт, Талант, Болот, Марат жана 
Канат куттуу \й-б\лъдъ ыракатка батып, ата-энеси 
сыймыктанарлык жетил\\дъ. Ата ънър\н ъргъ жетелеп, 
алар да кыргыз кылдуу комузду ыйык тутушат. 

Кептин ыёгайы келгенде айта кет\\ парз. Садабай 
Шабданов комуз к\\лър\н чебер аткаруучу гана эмес, аз 
болсо да ъз\н\н уккулуктуу к\\лър\ менен жумурай 
журтка маалым. «Бийчи кызга». Бул к\\с\н автор 
сахнанын к\зг\с\ болгон балерина Б\б\сара 
Бейшеналиевага, ал эми «Айыл кърк\» аттуу к\\с\н 
киндик каны тамган Сыны айылына арнап чыгарган. 
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- Садабай Шабданович азыр «Бийчи кызга» аттуу 
к\\ё\зд\ угууга кулак т\р\п олтурган чагыбыз,- дедим 
къё\л\мд\н къксъгън\н сездирип. 

- Алдын жана сен съз кылган кыргыз кылынын 
ъзгъчъл\г\ тууралуу т\ш\н\к берейин. Ушул тапта къп 
пайдаланып ж\ргън жилка кылдардан мунун 
айырмачылыгы мына мында. Кыргыз кылдын, башкача 
айтканда ичегиден эшилген кылдын \н\ коёур, кооз,   
ыргагы шаёдуу чыгат, термел\\ узакка созулат. 

Бул комузду ъзгънд\к комуз уста жана комузчу   
Нуралы Т\лъбердиев мага тартуу кылган эле. Эми сен 
каалаган ъз\мд\н к\\мд\ да кыргыз кыл тагылган ушул 
комузда чертейин,- деп комуздун толгоосун бурап, 
шаёдуу баштады. 

К\\ к\ч\нън-дайрадан ътк\м келип, 
К\\ к\ч\нън-чынардай ъск\м келип, 
Куулар конуп къл\нъ къё\л\мд\н, 
кубанычтан къздън жаш тъкк\м келип, 
коёур к\\дън балбырап балкып турам, 
комузчунун колунан ъпк\м келип. 
Ооба, эл акыны Сооронбай Жусуевдин жан 

жыргаткан ушул ыр саптары к\\ к\ч\нън улам 
сезимимде бийлеп, кыялымда термелет. Булбулдай 
сайраган комуз \н\нъ канбайм. Кубулжуп ж\рък кылын 
дирилдетип, муёканып къё\л сырын бириндетип айтып 
турса... ушуга кумармын. 

Денем балкып, деёиздей чалкып ажайып д\йнъдъ 
жашап калам. 

Июль, 1982-ж. 
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МАЁДАЙ ТЕРДИН /З/Р/ 
(Очерк) 

 
Аптаптуу жай мезгилинин аяк чени. Асман 

къг\лт\р кълдъй мелмилдеп тунук. Райондун борбору 
Исфана кыштагындагы маданият \й\ майрамдагыдай 
шаёга бълънгън. Кооздолуп жазылган ураандар илинип, 
ал эми анын алдындагы кызыл-жашыл желектер 
желбиреп, ъзгъчъ къркт\\. Алтын-Бешик тоосу тараптан 
жорткон мээл\\н керимсел топ-топ болушуп, 
маектеш\\н\н кызыгына батып турушкан чабандардын 
эмгекке туурулган ж\здър\нън сылагылап ътът. 

Мерчемд\\ мезгилде чабандардын райондук слету 
башталды. Зал ичи жандуу. 

- Биз б\г\н жылдагыдай эле районубуздун 
сыймыгы чабандарыбыздын кербен башчысы, ъз\н\н 
кажыбас кайраты менен колхоздук жана элдик 
байлыкты арттырууга баалуу салымын кошуп келе 
жаткан, бардыгыбыз тереё урматтап, сыйлаган адам – 
Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты, Самат 
атындагы колхоздун старший чабаны Ъсъров Жалалдын 
ысымын кайрадан сыймыктануу менен атайбыз. 
Анткени, бул эмгекчил адам ъткън 1980-жылы да 
карамагындагы соолуктардын ар ж\з\нън 
милдеттенмесиндеги 150н\н ордуна 161ден козу, ар 
биринен 4 килограмм 200 граммдан ж\н кыркып алууга 
жетишти...»-деп айтты партиянын райондук 
комитетинин секретары. 

Андан кийин алыбетт\\ адам трибунага кътър\лд\. 
Тез-тез с\йлъгън калыбында эмгектик жетишкендиктери 
тууралуу айтып, ошону менен бирге слеттун 
катышуучуларына да албан ийгиликтерди кааларын 
билдирди. Шатырата чабылган колдор залды жаёыртты. 

Ак ниет эмгеги менен жалпы журтка таанылган бул 
чабанды ошондо биринчи кър\ш\м. Лейлек районуна 
жънъп жатып гана азыноолак кабардар болгомун. 
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Максатым ага жолугуп, эмгек жолу менен кеёири 
таанышуу эле. Слеттун б\т\ш\н к\тт\м... 

Маданият \й\н\н бир бълмъс\ндъ аёгемелештик. 
Кък\ръг\ндъг\ Ленин, Эмгек Кызыл Туу ордендери, 
депутаттык белги жана башка медалдар анын бешене 
теринин \з\р\ экенин айгинелеп турду. Жанараакта 
трибунадагыдай шашып с\йлъгън\нън улам ага 
тамашалуу суроо узаттым. Ал жаратылышынан ушундай 
с\йлър\н айтып, ууртунан жылмайды. Анан 
чындыгында бир ишке шашып тургандыгын да ачык 
т\ш\нд\рд\. Алакан кагыштырып, кол кысыштык.  
Жалал акенин създър\ кулагымда кайталанып, 
къё\л\мдъ уюп жатты... 

*** 

... Каардуу согуш Жалал акени да кайгыдан оолак 
калтырган жок. Атасы кан майдандан оорукчан  болуп 
кайтты. Ошентсе да бекер жатпастан эл катары салым 
кошуунун аракетинде болуп, колхоздо бир \й\р жылкы 
багып ж\рд\. Бирок, къздъгън максатына жетпей арадан 
бир жыл ът\п, жарык д\йнъ менен коштошту. Артында 
эки кызы, \ч уулу жетимдиктин к\н\н кър\п, келечектен 
\м\т \збъй бири-бирине ого бетер мээримд\\ болуп, 
атанын экинчи ъм\р\н улантышты. Ошолордун бири 
ушул эркин заманыбыздын эмгекчил уулу Жалал аке. 

«Ак-Булак» сегиз жылдык мектебинен к\бъл\к 
алгандан кийин окуусун улантууга м\мк\нч\л\г\, ары 
жашоо шарты туура келбеди. Буга ал къп ойлонуп 
чайналбады. Чечкинд\\л\г\ менен эмгектен\\гъ кадам 
шилтеди. 

Адегенде аталаш тууганы Шарип Абдиевге \ч жыл 
жардамчы чабан катары иштеди. Агасынын айткан 
акыл-насааттары, берген баалуу кеёештери, чабандык 
кесиптеги тажрыйбасы ал \ч\н чоё сабак болду. Ал эми 
1954-жылдын 13-мартында ъз\нъ бир короо кой 
бълд\р\п алды. Эл ишенимине ээ болгондугун ошондо 
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биринчи жолу сезди. Анан эмгеги менен элге таанылууну 
купуя самады... 

Ырас, «жакшы ниет – жарым ырыс» демекчи Жалал 
аке къксъгън максатына жетти. Канча т\йш\кт\\ 
к\ндър, уйкусуз т\ндър артта калды. Бардыгын анын 
кажыбас кайраты, бекем эрки жеёди. Эми дасыккан 
чабан аталып, жаш чабандарга ъз\н\н баалуу 
кеёештерин айтып, аларды тарбиялап келатат. 

Мен Жалал аке менен экинчи жолу короонун 
ичинде койлоруна от салып ж\ргън жеринен 
жолугуштум. Эмгекке туурулган карылуу колдору менен 
кыса кармап, с\йк\мд\\ саламдашты. Андан соё бизди 
ээрчитип, учурдагы абалы менен тааныштырды. Баары 
жайында, шайкеш турат. 

Короодон чыгып келатып, сыйлык катары кезексиз 
сатып алган «ГАЗ-24» маркасындагы «Волга» жеёил 
автомашинасын кърсът\п, баягы сурообузга эми жооп 
кайтарды. 

- Ыраазымын, партиябыз менен ъкмът\б\згъ. 
Ж\рък элжиреткен кубанычын билдире алдыга 

кадам таштады. Биз менен бирге ж\ргън элдик 
контролдун райондук комитетинин председатели 
Дастанбек Бердиев къё\л\ндъ сактаган създър\н ортого 
салды: 

- Жалал акени биздин комсомол жаштарыбыз 
абдан жакшы билишет. Айрыкча, мал чарбасында 
эмгектенген жаштардын кадырлуу насаатчысы катары 
белгил\\. Анткени бул кишинин берген насааттарын, 
кеёештерин угуп, бир канча алдыёкы чабандар чыкты. 
Айрымдарынын ысымдарын атап койсок да болот. 
Самат атындагы колхоздон Назар Эргешов, Кара-Булак 
адистештирилген чарбасынан Шамши Разыков, 
«Кулунду» колхозунан Саты Сапаров ъёд\\ жаш 
чабандар Жалал акенин жолун жолдошуп орто мектепти 
б\тър\ менен эле чабандык кесипте калышты. Азыркы 
к\ндъ абдан жакшы ийгиликтерди жаратып, чоё 
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абийирге ээ болушууда. Жалал аке мындан ары дагы 
биздин жаштардын ж\ръг\нъ патриотизмдин отторун 
жагып, ъзгъчъ эмгектик тарбия бер\\дъ кадырлуу 
насаатчыбыз катары т\ртк\ берип ж\рмъкч\. 

Жалал акенин ж\з\ тамылжып, тарбиялап ъст\ргън 
шакирттерине сыймыктануу сезими менен адатынча тез 
с\йлъп съз\н баштады. 

- Биздин тилегибиз ушундай. Кийинки жаштар 
биздин жолубузду жолдоп ойноп-к\л\п иштесе, 
ниетибизге жеткен болобуз. Лейлек районунан эки 
чемпион чыгардым. Мына, Садилов Абдраим мурда 
ПМКда иштъъч\ эле. Кийин ага жолугуп, кой чарбасына 
ът\п иштъъс\н сунуш кылдым. Ал менин бул сунушума 
макул болуп, ошондон бери чабандык кесипте \з\рл\\ 
эмгектенип келе жатат. Ошондой эле Айдаров Талип да 
менин баалуу кеёештеримди угуп, тажрыйбаларымды 
\йрън\п, кийинки учурларда мактоого аларлык 
кърсътк\чтъргъ жетиш\\дъ. Мына ушулар менен 
сыймыктана алам. Булардан башка дагы Каримов Даут, 
Эргешов Камчыбектер да келечекте рекордсмен 
чабандардан болушат деп \м\ттънъм\н... 

Жалал аке бир гана эмгекте ийгиликти 
кърсътпъстън \й-б\лъс\нъ да абдан чоё камкор ата. 
Азыр жубайы Зайна экъъ 7 баланын ата-энеси. 

Ооба, Жалал аке менен Зайна эже 5 уул, 2 кызын 
чоёойтуп, ата-энелик мээрим менен татыктуу тарбия 
бериш\\дъ. Тун кызы ъз\нчъ \й-б\лъл\\ болуп, турмушу 
таттуу. Бир уулу айыл чарба институтунда. Экинчиси 
политехникалык институтта студент. Ал эми калгандары 
мектепте билим алышууда. 

Зайна эже алдыбыздан утурлай жарык ж\з менен 
тосуп алды. Кеё бълмъдън орун алдык. 

- Мындан артык бакыт болобу! 
Зайна эже ушуну гана айтып, жагымдуу жашоосун 

айгинеледи. Жалал акенин азил аралаш с\йлъгън\нъ 
кушубак боло ак дасторкондон даам татып, эмгекке 
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ширелген к\лк\н\н кучагында олтурдук. 
Жаратылышынан ачык м\нъз, ак пейил Жалал аке 
акыркы беш жыл аралыгындагы ийгиликтери тууралуу 
кеп козгоду. 

- Ъткън онунчу беш жылдыкта мага бъл\нгън 
тубар койлордон 1540 козу, 51,4 центнер ж\н алуу планы 
белгиленген эле. Анын ордуна 2432 баш козу, 75,5 
центнер уяё ж\н алууга эл алдында убада бергенмин. 
Чындыгында маёдай терим текке кетпеди. Беш жыл 
ичинде 2600 козу, 81,7 центнер жибек ж\н ънд\рд\м. 
Ошентип КПССтин XXVI сьездин жарык маанай менен 
тосуп алдым. 

Жакында Жалал аке менен кайрадан жолугушуп 
калдым. Андан быйылкы жылдагы ийгиликтери 
жън\ндъ сураганымда муну айтты. 

- Съз\мд\н ътъс\нън чыктым. – Жалал аке ж\з\ 
албыра с\йлъд\. – Ъз\мъ бекитилген 370 баш жаёы 
ачманын ар ж\з\нън милдеттенмемдеги 100дън козунун 
ордуна 125тен козу, ар башынан 4 килограммдын ордуна 
4,557 граммдан ж\н ънд\рд\м... Азыр Кутчу 
жайлоосунда койлорумду аман асырап жатам. 

Ошентип, Жалал акенин он биринчи беш 
жылдыктын алгачкы жылындагы ийгиликтерине 
кубанып, аны менен жылуу-жумшак коштоштум. 

Август, 1981-ж. 
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КАМТАМА БОЛБОГУЛА 
(Очерк) 

 
Бул ъръънгъ 1942-жылдын жазы жылдагыдан эрте 

келди. Март айы, алашалбырт мезгил. Элдин турмушу, 
чарбанын экономикасы жардыланып, арыкчылык. 
Кыштактагы ар бир адам алы жеткен жумуш менен 
алектенип, эртеден кечке чарбага кол кабыш кылат. 
Тылда туруп фронттогу жоокерлерге жакындан 
жардамдаш болуу-алардын уктаса т\ш\ндъ, ойгонсо 
оюнда. Жеке тиричиликтерин дагы унутпай ар ким 
тапканын термелейт. 

Колхоздо жазгы талаа жумуштары али кызый элек. 
Анткени менен ънд\р\шт\н уюштуруучуларына иш да, 
жоопкерчилик да эки эсе к\чт\\. Ошолордун катарында 
бригаданын табельшиги Амирбек Абдуллаев да эсеп 
иштери менен к\н кечкиртет. Бирок, к\н болобу, же т\н 
болобу ж\ръг\н ъй\гън бир нерсе ага тынчтык бербеди. 
Советтик Армиянын катарында кызмат ътъъгъ жашы 
жеткенден баштап, анын оюн Ата Мекенин коргоо 
сезими бийлеп алган. Кеё мекенибизге коркунуч келип 
турганда арзыбаган ишке алагды болуу арзыйбы? 
Мындай учурда жигит аталгандарга Ата Журттун  
наказы — «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген 
накыл съз.  

Амирбек райондук аскер комиссариатына чукул 
кайрылгандыктан кан майданга аттанып жаткан к\н\н 
бир туугандары, жоро-жолдоштору т\гъл уккан жок. 
Аны киндик каны тамган Алай районундагы Кыз-Эмчек 
кыштагындагылар гана узатып калышты.  

-Эли-жериёди уятка калтырбай душманга каршы 
тур. Коркоктук жигит кишиге энчиленген эмес. «Коркок 
миё ълът, баатыр бир ълът». Сыналчуу кезде сыйга жет,-
деп атасы ага кайрат айтканы менен ичинен сыздады. 
Мууну бошогон энеси,  эжелери къз жаштарын тыя 
албай  шолоктоп ыйлашты. 
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- Камтама болбогула, ыйык жерибизди кара ниет 
душманга тепсетпейбиз. Ушундайда керекке жарабасак 
тир\\ ж\ргън\б\зд\н эсеси кайсы.-Ушул създър\ менен 
узатып тургандардын къё\л\н жубатып, ъз\ да 
кайраттанды. Туулган жерине кумарлуу коштошту.  

АБДУЛЛАЕВ:-Немецтик фашисттер менен 
биринчи кармашуум учу-кыйырсыз кеё Мекенибиздин 
ж\ръг\ болгон Москванын алдындагы Смоленск 
шаарынын айланасында ътт\. 1942-жылдын декабрь айы 
эле. Кычыраган кыштын ызгаардуу суугу бети-колду 
аймалап турган. Мурундан чыккан ысык демден мурутка 
муз тоёуп, т\к\р\кт\ жерге т\ш\рбъй ызырынган шамал 
алып учат. Мен 1138-аткычтар полкунда взводдун 
командиринин байланышчысы болучумун.  

... Т\н. Улуган бороон эленип т\ш\п жаткан карды 
уюлгута учуруп, бейпилдикти бузат. Амирбек Абдуллаев 
согуштук к\зъттъ. Албетте ушул чакта постто 
к\зътч\л\ктъ туруу солдаттан эё жооптуу милдетти 
талап кылат. Демек, мындай учурда ътъ сергектик, 
кыраакылык керек. Ал колундагы автоматын ушар 
кармап,  айланасынан къз албай тигилип, сак. Бир 
оокумда алдынан келаткан караанды байкап калды. 
Жакындап калганда ж\ръг\ опкоолжуп, каны д\рг\д\. 

- Курал алгыла! Фашист! -/н\н\н болушунча 
кыйкырды. Душманга биринчи бетме-бет тургандыктан 
аптыгып; башка съз чыгара албады. Белги берилери 
менен даяр турган солдаттар ок атышты. 

Т\н ортосунда каардуу кармаш башталды. 
Замбиректерден \стъкъ-босток атылган снаряддар 
жарылып, кулак тундурду. Анын жарыгында ак 
халатчан фашисттик солдаттар бирде байкалса, бирде 
байкалбай советтик солдаттарды буйдалтты. Бирок, 
к\т\\с\з бул чабуулда ар бири душманга \стъмд\г\н 
къргъз\ш\п, каармандыктарын айгинелешти. Кармашуу 
узакка созулбады. Кара ниеттердин тилеги ойрон болду. 
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АБДУЛЛАЕВ:- Согуштук к\зъттъ 16 солдат 
турганбыз. Мына ушул т\нк\ капилеттен болгон 
таймашууда 10 солдат жарадар болду. Алардын 
арасында жердешим Адан Алымкулов да бар эле. Анын 
курсагына осколка тийип, ичегиси чубалжып калыптыр. 
Мен жанына барсам:  «Аман калсаё ата-энеме салам 
айт» деп гана къз\мъ муёайым тигилди. Мен дагы:  «'Сен 
госпиталдан сакайып айылга барсаё ата-энеме салам 
айтып кой» деп гана ага кайрылдым. Анан санитаркалар 
келгенге чейин Адандын жанынан жылбадым. Оюма ар 
нерсе келип, каёырыгым т\тъд\. 

...Ошондон кийин да алар согуш оту алоологон 
майданга чукулдап келе беришти. К\н ъткън сайын 
советтик солдаттар алгалап, жеёишт\\ чабуулга 
ишенимд\\ ът\п жатышты. Катарында Абдуллаев 
болгон   взводдун солдаттары таё \р\л-барал атканда 
жырткычтарга карай багыт алышты. Токой аралап 
баратышып эгин аянтына чыга беришкенде жашырынып 
жаткан немецтик солдаттар аларга ок жаадырышты. 
Ротанын командири капитан Новиков буйрук берди. 

- Тарагыла! 
К\т\лбъгън беттеш\\гъ туш келген солдаттар 

далдоо жерлерге ыкташып, бир-бирден тарашты. Чуркап 
бараткан Абдуллаевге биринчи жолу ок жаёылды. Ал 
сереёдеп барып, чарпыла т\шт\. Кайра турууга 
далбастады. Сол буту оорлошуп жыгылды. Жоон санын 
коргошун тешип ъткън\н ошондо сезди. Аракети текке 
кетип, ордунан тура албай катып калды. Заматта 
жердеши Адандын айткан аманаты кулагында жаёырып, 
элеси къз\нъ чагылды. Аёгычакты жоокер Тажибай 
Саатов жетип келип аны окопко алып кирип, мънд\рдъй 
тъг\лгън октон далдалады. 

АБДУЛЛАЕВ: - Бул 1943-жылдын август айы эле. 
Андан кийин ден соолукту т\зъъ \ч\н Иванов 
областындагы Александров шаарында госпиталда 
жаттым. 1944-жылдын февралында медициналык чечим 
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менен экинчи группадагы инвалиддикке чыгарышып 6 
айга отпускага   жънът\шт\. Ъз айылыма келип бекер 
ж\рмък белем. Тылдагы турмушту кър\п кантип 
чыдайм. Келерим менен эле «Коммунизм» колхозунда 
ъз\мъ тааныш табельшиктин милдетин аткарып ж\рд\м. 
Балдакчан болсом да тапшырылган бардык иштин 
ътъъс\нън чыгууга тырыштым. Анткени кайрадан согуш 
талаасында болууну самадым. 

Ошентип, Амирбектин патриоттук сезими, эр 
жигиттик туруктуу м\нъз\ кайрадан согуш майданына   
дилгирлентти. 1944-жылдын август айында каарман 
советтик жоокерлер массалык чабуулга ът\п, гитлердик 
каракчыларды ълкъб\зд\н чегинен чыгарып, жеёишке 
жакындап калган чакта журт намысын коргоого дагы 
жънъд\. 

- Эми эсен келгей элеё. Бизди убайымга салбай тез-
тез кат жаз,-дешип каёырыгы т\тъгън ата-энеси араё 
ажырашты. Кайгыга салган Гитлерге ъл\м тилеп, наалат 
айтышты. 

- Мекенден жанын аяп жашынгандар жигитпи. 
Мендей эки жолу майданга баргандар къп. Эми жеёиш 
менен келем, \м\т \збъг\лъ. -Амирбектин 
коштошордогу бул създър\ аларга дем берди. К\й\ткъ 
т\шкъндърд\ чыйралтты. 

... Эл-жери дегенде кан-жанын аябаган эр кък\рък 
Абдуллаев адам ъм\р\н жалмаган согуш талаасында 
далай таймашууларда болду. Польша, Венгрия жана 
Чехословакия республикаларынын жерлеринен 
баскынчыларды с\р\п чыгарууда баатырларча к\ръшт\. 
Дагы эки жеринен жараланды. Бирок, катарынан 
чыкпай госпиталда айыгып, кайра \ръй учурган кан 
майданга бет ала берди. 

АБДУЛЛАЕВ:-К\ндърд\н биринде Чехословакия-
нын аймагында Берлинге карай багыт алып 
баратканбыз. Чек арага жакын жердеги токой ичин 
аралап ъткън шоссе жолунда солдаттар убап-чубап 
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кетип жатканбыз. Мына ошол учурда капыстан катуу 
кыйкырыктар чыкты. Биз фашисттер дагы токойдон 
чыга калышкан экен деген ойдо сестене т\ш\п, 
куралдарыбызды саздай койдук. Бул дагы болсо 
согуштун запкысы да. Анан:  «Согуш    аяктады! Жеёиш! 

деген жоокерлердин бийик \ндър\н укканда 
кубанычыбыз койнубузга батпай с\й\нд\к. Бири-
бирибизди кучактап, чексиз кубангандыктан къз\б\здън 
жаш акты. Аны с\ръттъп айтууга съз жетпейт. Ошентип 
мен улуу Жеёиш к\н\н Чехословакия жергесинде 
тостум. 

Улуу Жеёиш жергебизде сайран кургандан кийин 
Амирбек Абдуллаев ъз айылына келип, б\л\нгън 
чарбасына кирип эмгектен\\с\н улантты. Эли менен 
умур-жумур болуп партиялык, советтик, чарбалык 
кызматтарда эмгек сиёирди. Жалпы журттун жашоо 
тиричилигинин жакшырышына талыкпай \л\ш кошту. 
1948-1950-жылдары комсомолдун Чоё-Алай райкомунун 
биринчи секретары, кийин партиянын Г\лчъ райондук 
комитетинин пропаганда жана агитация бъл\м\н\н 
башчысы,  андан соё секретары,  ал эми 1961-жылы 
Ташкенттеги партиялык жогорку мектепти б\ткъндън 
баштап эмгекчилер депутаттарынын Ош областтык   
Советинин аткаруу комитетинин бъл\м башчысы 
кызматтарын аткарды. 

«1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик 
согушта Германияны жеёгендиги \ч\н» медалы баш 
болгон бир нече согуштук медалдардын ээси Амирбек 
Абдуллаев 1978-жылдан бери ардактуу эс алууда. Ушул 
тапта да кайратынан тайбай жаштар менен тез-тез 
жолугушуп, аларга акыл-насаатын айтуудан тажабайт. 

АБДУЛЛАЕВ: - Силер бактылуу замандын 
балдарысыёар. Биз къргън апаат согушту, азап-тозокту 
билбегиле. Биз ушундай таалайлуу турмуш \ч\н кан 
тъккънб\з. Дайыма жер ж\з\ндъ тынчтык болсун! 
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Ырас, тынчтык к\ндъ Амирбек акенин бак-бак 
с\йлъгън\нъ муюп, басып ъткън жолуна 
сыймыктанасыё. Ата Мекендин мына ушундай азамат 
уулдарынын кулк-м\нъз\ жагымдуу жашоого 
кумарлантып, дайыма эрдикке \ндъйт. 

Август, 1980-ж. 
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К\йд\рг\ 
 

Ойду, тоону кыдырып, 
Ойкуштаган к\йд\рг\. 
Орундатпай оюёду, 
Ойрон кылган к\йд\рг\. 
Опузалап обу жок, 
Ороёдогон к\йд\рг\. 
 

Жакшылыкты ар качан, 
Жактырбаган к\йд\рг\. 
Жамандыкты жандаган, 
Жан к\йг\згън к\йд\рг\. 
Жоболоёдуу жосундан, 
Жалкыбаган к\йд\рг\. 
 

Сырты кенен, ичи кууш, 
Сыпайы болгон к\йд\рг\. 
Сай таппаган аягы, 
Сайгак конгон к\йд\рг\. 
 

/йдън безип къчъдън, 
Ичип кънгън к\йд\рг\. 
/м\т этип биръъдън, 
Илмийип ж\ргън к\йд\рг\. 
 

Элдир-селдир, башы оогон, 
Эё эле бузук ш\йк\м\. 
Эч максатсыз жашоодон, 
Эринбеген к\йд\рг\. 
 

Арам тамак ж\г\р\к, 
Ар-намыссыз б\лд\рг\. 
Адал иштеп, ак ж\р\п, 
Адам болбос к\йд\рг\. 
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ЖАЁЫЛАНУУ ДООРУНДА 
 

(Интермедия) 
 
Катышуучулар: Бъдънъев Бытбылдык – совхоздун 

директору. 
Чаалыкпасов Чаарбаш – чабан. 
Койчуманов Койгелди – чабан. 

 
К\ёгъй районундагы «Тескей» совхозунда кезектеги 

чогулуш башталды. Б\г\н карала турган бир маселе-мал 
кыштатуу ънъкт\г\нъ даярдыктын абалы жън\ндъ. 
Совхоздун директору Бытбылдык Бъдънъев трибунада. 

Бъдънъев:-Жолдоштор! (тамагын т\зъп). 
Жолдоштор! Бул жерге б\г\н биз мында олтурушкан 
чабандарыбыз мал кыштатуу компаниясына карата 
кандай даярдыктарды кър\шкънд\г\н бил\\ максатында 
жыйылганбыз. Ошондуктан жай олтуруп, кенен 
кеёешкенибиз оё. Быйылкы жыл мурдагылардан такыр 
башкача. Анткени жаёыча иштеп, жаёыча жашоону 
учур талап кылып жатат. Демек, биз дагы мындай 
багыттан четте калбашыбыз керек. Т\здън-т\з, 
кыйшаюсуз ишке ашырышыбыз керек. Ишиёерди, 
жашооёорду тез аранын ичинде ъзгъртк\лъ. Ансыз алга 
жылуу жок. Жогорку жактан бизге койгон талап ушул. 
Кимде-ким муну туура т\ш\н\п, бир б\т\м чыгарбаса, 
биз аны менен эч качан келише албайбыз. Ушуну оё 
кулагыёар менен да, сол кулагыёар менен да дыкаттап 
уккула. /ст\б\здъг\ жылы чарбабызда ъзгъчъ 
ъзгър\\лър болуп жатканын билип, даана кър\п 
турасыёар. Мисалга ала турган болсом чабандардын 
\йлър\, кой короолор жай айларында эле кайра куруу 
\ч\н тездетилген темп менен 100 процент бузулуп 
б\ткън. Мунун ъз\ кайра куруу жана тездет\\ багытын 
турмушка ашырууга айрыкча, мурда болуп кърбъгъндъй 
маани берип жатканыбыздын далили болуп эсептелет.  
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(Директордун съз\н чогулушта олтургандардын 
арасынан обдулган чабан Чаарбаш Чаалыкпасовдун \н\ 
бузду). 

Чаалыкпасов: - Жолдош Бытбылдык Бъдънъевич, 
сиз айткандай кайра курабыз деп биз \йс\з, короосуз 
калдык. Азыр койлорубуз менен коюн-колтук алышып, 
асман алдында, жер \ст\ндъ жатып, чыныгы 
бытбылдыкка айлана турган болдук. Кыш ызгаарына 
моюн сунбай туралы десек отун, към\р\б\з да жок. 

(Бъдънъев чабанды андан ары с\йлътпъй оозунан 
жулуп алды). 

Бъдънъев: - Сен туура маселе койдуё, жолдош 
Чаарбаш Чаалыкпасов. Ырас эске салдыё. Бирок, бир 
нерсеге т\ш\нбъй ж\р\пс\ё. Биз быйыл към\р, отун 
дегендерди \нъмдъд\к. Бул дагы кайра куруунун бир 
белгиси болот, билгенге. Анткени биз ички резервди 
аракетке келтиришибиз керек. Мына, ала турган болсок 
ар бир короодо койдун къё\ бар. Же силер баккан 
койлор коргоол таштабайбы? Эмне \ч\н аны 
эффективд\\ пайдаланбайсыёар? Чындыгында отунга 
караганда койдун кыгы таптуу келет. Илимде да 
ушундай далилденген. Силер болсо аны «колдо бар 
алтындын баркы жок» кылып ж\ръс\ёър. Ошондуктан 
«алма быш, оозума т\ш» дебей эптегенге кън\ш керек. 
Ансыз илимий-техникалык жетишкендик ъз\нън ъз\ 
жаралбайт. Дагы бир кайталаймын. Биз жаёылануу 
доорун баштан ъткър\п жатабыз. Бул жерде менин 
орунбасарларым силерге т\ш\нд\р\\ иштерин начар 
ж\рг\згънд\г\н\н бети ачылды. Ушул маселе боюнча 
дагы съзс\з атайын чогулуш чакырып, тереё 
талкуулообуз зарыл. Менин б\г\нк\ съз\м ушуну менен 
б\тт\. Мага сурооёор болсо тартынбай бергиле. Ачык 
с\йлъш\п алалы. 

(Къпч\л\кт\н ичинен Койкелди Койчуманов 
кър\нд\). 
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Койчуманов: - Жолдош директор, биздин бузулган 
чабандык \й\б\з менен корообузду кайра курууну 
тездет\\гъ болобу? Кыш ызгаарында бала-бакырабыз 
менен кыйналып кеттик.  

Бъдънъев: - (Съъмъй\н чычайткан калыбында). 
Мына, жолдоштор, Койкелди Койчумановдун суроосу 
эё туура. Кыштын кычыраган кезинде бул актуалдуу 
маселени ойдон оолактатышыбыз жарабайт. Демек, \й-
корооёорду кайра курууга ъз\ёър жапырт, активд\\ 
киришкиле. Жетекчилерден жардам к\т\п жашаганды 
жадыёардан чыгаргыла. Жаёыланууну ар бир чабан 
ъз\нън баштоосу абзел. Кайра куруунун негизги 
принциби ушул, т\ш\нд\ёърб\? Газета-журналдардан 
окуп, радиодон угуп, телевизордон кър\п, мага окшоп 
аё-сезимиёерди ойготкула. Жашооёорду жаёылап, ишти 
тездеткиле. Эртеёки чогулушубуздун к\н тартибине 
ушул учурдагы эё маанил\\ маселени коебуз. Ошондо 
дагы иштен съзгъ ът\п, ачык айтып, ак с\йлъшъб\з. 

(Жыйналышка катышкандар опур-топур тарай 
башташты). 
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КРЕСЛОДОН КРЕСЛОГО 
 

Областтын борбору болгон Тъш шаарынын кайсы 
мекемесине барып, тааныш начальниктин кабинетине 
баш баксаё креслодо ъё\ жат башка биръъ олтурганын 
къръс\ё. Ал эми ъз\ёъ белгил\\ телефонго коёгуроо 
кылсаё да тааныш эмес бълък \н чыгат. Баары алмашып 
кеткенби, же ъз\ёд\н башыё айланып калганбы, билбей 
аё-таё болосуё. 

Жаёылануунун мындай «жашыруун» сырларын 
«ачык-айкын» т\ш\нд\р\\ \ч\н обкомдун секретары 
Муёайбасов шаардыктар менен б\рс\г\н\ жолугушуу 
ъткърмък. Бирок, т\ндъг\ жаман т\ш\ сестентип койду. 
Аны чечмелеткени тъшъктън башын кътърбъй туруп 
тъкпъй-чачпай аялына айтып бер\\дъ. 

- Мындай деп с\йлъпт\рм\н: - Жолдоштор! Силер 
зарыгып издеп, таппай ж\ргън шаардык аткаруу 
комитетинин търагасы Чулчук Чуубасаров азыр 
областтык коммуналдык чарба башкармасынын 
начальниги кызматында иштеп атат. Ал эми турак 
\йлърд\ пайдаланууга бер\\ конторасынын мурдагы 
начальниги Кулжук Кубантаровичти болсо областтык 
ремонттук курулуш трестине башкаруучулукка которуп 
салдык. Мына ушинтип биз кадрларды тарбиялоо 
ишинде кайра куруу, жаёылануу маселелерине тереё 
маани бер\\дъб\з. Демек, мындай учурда жаёылуу 
жарабайт, ал ътъ опурталдуу иш. Ошентип ъз кызматын 
билбеген, коомдун кызыкчылыгынан ъз кызыкчылыгын 
жогору койгон бюрократ адамдар энчисин алууда. 
Ошондуктан биз мындан ары ачык айтып, ак 
с\йлъш\\гъ милдетт\\б\з. Угуп атасыёарбы? Б\г\нк\ 
к\нд\н эё бир кечиргис талабы мына ушул. Аны биз 
туура талдай билишибиз лаазым, жолдоштор. 

Менин ушул създър\мъ уугуп, чыдабай эл арасынан 
Тайбас Чечкинбеков чыркырап жиберсе болобу. 
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- Жолдош Мулжук Муёайбасович, сиз айткан 
Чулчук Чуубасаров квартираларды бъл\шт\р\\дъ турак 
жай законун одоно бузгандыгын жана ъз\нъ дачалык 
жер алып, ъж\ръ курууда кызмат абалынан кыянаттык 
менен пайдаланганын, пара жеп далай адамдарды зар 
какшатканын, ал эми Кулжук Кубантаров ж\здъгън 
квартираларды кароосуз калтырганын жана азыркы 
кыш чилдесине карата даярдыкты \зг\лт\ккъ учуратып, 
адамдарды ызгаарга тоёдурганын эсиёерден 
чыгардыёарбы? Же бул тааныштыктын, жакындыктын 
белгисиби? Же «ъёд\ кърсъ ж\з таят» деген ушубу. 
Кайра курууда калпыстыкка жол берип жаткан 
жоксуёарбы? 

Чечкинбековду отургандардын баары колдоп 
кетти. 

- Тайбастын айтканы анык. 
- Коомдун колкосуна чыккан андай коркунучтуу 

жараларды эмнеге эле канатыёардын алдына салып 
калкалайсыёар? 

- Э, кейип-кепчип не кыласыёар. Булардын оозун 
тигилер булгап койгон да. «Жеген ооз уялат» деген бар 
го элде. Амалкъй немелериё кресло дегенде жанын берет. 
– деп къпч\л\кт\н ичинен биръъ жыйынтыктай бак-бак 
кеп урду. 

Мен шашкалактап жыйындагылардын къё\л\н 
жайгарууга далалат кылдым. 

- Жолдоштор! Жолдоштор! Кызуу кандуулук 
кылбагыла. Чуубасаров менен Кубантаровду ушинтип 
жазаладык. Буга туура т\ш\нг\лъ. Азыр кайра куруу 
маселеси айрыкча кадрлар \ч\н катуу коюлуп жатат. 

Эми ортодон бетке чабар Орунбаев обдулуп чыкты. 
- Бир креслодон экинчи креслого которуп коюу 

кайра курууга жатабы? Бул карышкырга кой кайтартуу 
менен барабар эмеспи. 

«Балык башынан сасыйт» демекчи кайра курууну 
сизден башташ керек экен го. Ошондо гана тазаланып, 
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жаёыланышыбыз м\мк\н. Тепкичтен тепкичке секирик 
жасаган эки аяктуу сълъкъттърд\н карааны бизди 
тажатып б\тт\. 

- Ырас, ырас, андайлар арабыздан жоголсун! 
- Жаныбызды кейите берсеёер ташбараёга 

салабыз!- деген чечкинд\\ \ндър ызы-чуу аралаш 
жаёырды. 

Ушинтип жолугушууга топтолгон эл дуу-дуу менен 
заматта тарап кетишти. Удургуган ой-санаамды жыя 
албай, жылуу-жумшак креслом къз\мън учуп башымды 
мыкчыган бойдон катып, муёайып жалгыз калдым. 

- Т\ш\ё т\к тъп келбесин ылайым. /ч ирет т\к\р\п 
кой. Ушундай да т\ш къръс\ёб\. Сенин креслоёо къз 
арткандардын баары оёбосун. Колу-коёшуларды топтоп 
жети нан кудайы ъткъръл\. Мен кем-карч къръй\н 
тезирээк. Тур, сен колдон жети нан алып жетип кел. 

... Жети кишиден ак бата алганы менен мамыктай 
кресло Муёайбасовго ъз\ тилегендей т\бъл\к буюрбады. 
Кийин ал олтурган креслодо башка бакыбат адам, 
телефондо бълъкчъ чечкинд\\ добуш пайда болду. 

 
 

КАРГАЛАР ТОБУ 
 

- Сиз аларды кайдан кърд\ё\з? 
- Азыр алар ээрчишип, ишсиз къчъдъ ж\р\шът. 

Кулак тъшъп турсаёыз алардын мурдагы жоругун 
угасыз. 

*** 

- Биз араккечтикке жана алкоголизмге каршы 
к\ч\б\зд\ к\чът\ш\б\з керек, - деп съз\н баштады 
ишкананын жетекчиси чогулуштагыларга кайрылып. – 
Ооба, антмейинче ишибиз азыркы абалынан эч качан 
илгерилебейт. Иши илгерилей турган адамдын ити чъп 
жейт имиш. Ошондуктан ичкилик ичкендерге каршы 
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аеосуз чабуул коюшубуз керек. Мына б\г\нк\ биздин 
чогулушубуздун ъзъг\ ушул болушу керек. Ъз\ёъргъ 
дайын ишканабызда ичкиликке берилгендердин саны 
арбын, то есть ичмейинче ъл\п, ъм\р с\ръ албай 
тургандар бар. Андайларга бизде такыр орун жок. 

Жетекчи съз\н\н ушул жерине келгенде араккорлор 
демдерин ичине ката баштарын ылдый салаёдатышып, 
ысымдары аталарын к\т\п турушту. Бирок, алар 
ойлогондой болбоду. Ошондон улам кайра жанданып, 
чыйралып калышты. Адаттагыдай эле куру кыйкырык 
менен кеп оролу башкага бурулду. 

- Мисалы, ичип алып жумушка чыкпаган 
жолдоштор да биздин ишканада къп. Бир к\н болсо 
мейли эле. Жумалап, то есть он к\ндъп дарексиз 
жоголгондорду не дейбиз. Жок дегенде кайда 
ж\ргъндър\н телефон аркылуу билдирип коюшса 
болбойбу? Туурабы жолдоштор? Бу заманда эмне къп, 
телефон къп. Алардын качан ишке келерин билбей к\тъ 
берип сар санаа болот экенсиё. Айрымдарын \й\нъ адам 
жиберип да таппайсыё. Азыр бул жерде алардын 
аттарын атабай эле коелу. Ъздър\ билип, уялып 
олтурушса керек. Демек, арак ич\\ч\лър менен вино 
жутуучуларга келишпес мамиледе болушубуз керек. 

- Ошон \ч\н б\г\н ичкичтерди аныктап, тактап, 
иштикт\\ чара колдонушубуз зарыл болуп турат. – 
Партиялык уюмдун секретары араккорлорго сес 
кърсът\п деди эле жетекчи элеёдеп съз нугун башкага 
бурду. 

- Мен азыр шашып атам. Срочно райкомго 
барышым керек, чакырыптыр. Силер чогулушту уланта 
бергиле. Бирок, узакка созбой тез б\ткърг\лъ. Биз дагы 
учурдагы талапка ылайык тездет\\ жолуна ът\ш\б\з 
керек. Анан жыйынтыгын чыгарып бир б\т\мгъ келгиле. 
Ичкиликти, кайталап айтам айрыкча ичкиликти 
къб\ръък айыптагыла. Арак менен виного каргыш 
айткыла. Ошентип бетке ачык айткандан айбыкпагыла. 
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Желдеёдеген жетекчи ушинтип ък\м с\йлъп коюп, 
мурдагысындай эле отургандардан уруксатсыз алактап 
чыгып кетти. Араё турган анын жамаатташтары да 
убакытка уттурбай убап-чубап сыртка атырылышты. 
Чогулуш башкаруучунун \н салганы аларга чымын 
дыёылдаганчалык да угулбады. Сааттын жебесинен 
къздър\ ът\п, ойлору он бълък болгон ичкичтер тобу т\з 
эле арак сатуучу д\кънд\ къздъй чабуулга жънъшт\. 

Бири автобуска асылды, экинчиси таксиге тап 
койду, \ч\нч\с\ машиналуу таанышына жармашты, 
търт\нч\с\ дагы... Ошентип алар караанын кърсътпъй 
качышты. Ал эми зал ичинде сомсоюп сопулар эле 
калды. 

Шымаланган араккорлор тобу райком чакырткан 
жетекчисин аракканада кезекте тургандардын арасынан 
табышты. 

- Райкомго тез эле барып-келип калдыёызбы? Эми 
биз менен болуёуз. Азыраак убактыёызды бъл\ё\з. Узак 
кармабайбыз сизди. Ъз\ё\з айткандай тездетебиз,-дешти 
да жетекчисинин айлакерлигине ызат кылышып 
колтуктан алышты. Къъдъндъг\ къздъгъндър\н 
тездетишти. Тездет\\н\н зарылдыгын ушул жерден 
чындап билишти. 

Буларды къргън - билгендер «карга карганын къз\н 
чокубайт» деп калышты. 

 
 

МЕКЕМЕНИН ЭРКЕСИ 
 

Мындан бир жума мурда бизге тааныш бир 
мекемеде ънд\р\шт\к чогулуш ътт\. К\н тартибинде – 
мекеменин белд\\ кызматкерлеринин бири Мулжук 
Муёайбасовдун эмгектеги тартиби каралды. Партиялык 
уюмдун секретары болгон окуяны тъкпъй-чачпай 
баяндаган соё Мулжук Муёайбасовго съз берилди. 
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- Мен... мен силерден кечирим сураймын. 
Кечирсеёер кечиргиле, кечире албасаёар ъз\ёър 
билгиле. /й\мъ тээ алыстан ат арытып, ат десе чын эле 
атты ойлобогула, азыркы заманда самолеттун канатын 
талытып бир улуу урматтуу конок келип калгандыктан 
аны ызаттап, шаарды кыдырттым. /йдъ олтурсак деле 
болмок. Бирок, аялым экъъб\зд\ адатынча каргап-
шилебей эле \йдън чыгарып, ишине кетип калды. Ага 
капаланып, кайгырганым жок. Себеби, атайы мени издеп 
келген мейманга ыраазы болуп, тъбъм къккъ жетип 
турган. Анан аны куру ээрчитип ж\р\\дън уялып, 
буфеттен эл\\ граммдан арак алып сый кърсътт\м. 
Чындыгында ушундай аты улук мекемеде иштеп атып 
унчукпай койсом шерменде болоорумду ойлодум. Бир 
жагынан аттуу-баштуу адамдын алдында эё биринчи 
мекеменин, силердин абийириёерди сактадым. Ушуну 
т\ш\нсъёър болот эле. Мейли, менин кадырымды кийин 
билесиёер. Ал мага абдан ыраазы болуп, жетине албай 
кубанып, кийин ж\здън алды. Аныкын ичип алып 
кантип карап турам? Айткылачы? Бир жагынан ал 
мейман болсо. Менин ордумда силердин кимиёер 
болсоёор деле ошентмексиёер, туурабы? 

- Туура, туура. Башка жолу жок да. «Коенду 
камыш, эрди намыс ълт\рът»,-дешти жамаатташтары 
жабыла аны колдоп. Ал ого бетер шерденип алды. 

- Ооба, менде дагы намыс- ар деген бар. Ырас, иш 
к\н\ экенин билгемин. Ошон \ч\н эсимден чыгарбай 
кызуу болсом да жолдош начальнигиме келип 
т\ш\нд\р\п, анан кеткенмин. Кантип эле кымбаттуу 
начальнигиме билгизбей коеюн. Кърсъ ошондо силер 
кър\п калган экенсиёер. Мастын акылы соо болорун 
баарыёар эле т\ш\нъс\ёър го. Билип, туюп туруп эле 
анан мени минтип убара болуп чогулушка салганыёарга 
таёмын, тообо. Болуптур, акыркысы ушул болсун. Эми 
ичсем эле ит болоюн. Кечирип койгула. Балдарымдын, 
аялымдын к\н\н кърбъй калайын. Эмне десеёер ошого 
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маакулмун. Кечиргиле. Мындан кийин оозума бир 
тамчы тийгизсем эле м\рт кетейин, арам ълъй\н,-деп 
жалынып-жалбарып ордуна къч\к койду. 

- Мен иштеген эки жылдан бери эле Мулжук 
Муёайбасовдун жумалап жумушка чыкпай 18 жолу 
т\ш\н\к кат жазганын, эки ирет соолуктуруучу жайга 
жатканын билем. Жолдош Мулжук Муёайбасовго бул 
ънъкът оору болуп калды. Мына эми дагы 
соолуктуруучу жайга т\ш\пт\р. Биздин мекеменин, 
коллективдин кадыр-баркын кетирип б\тт\. Аялы да 
бир канча жолу къз жашын кълдът\п, арызданып келген. 
Качанкыга чейин эле канатыбызга калкалай беребиз 
муну. Мен Мулжук Муёайбасовду ушундайында иштен 
бошотууну сунуш кыламын,-деп кесе айтты 
начальниктин орунбасары. Аны чогулушта олтурган 
Муёайбасовдун къё\лдъштър\нън башкасы колдоп 
с\йлъд\. 

- Туура, -деди профсоюз уюмунун търагасы. – Биз 
Мулжук Муёайбасовдун убадасын уга берип тажадык. 
Мындан мурдагы чогулушта эле эми ичсем эшектин 
кейпин кийип калайын дегени али кулагыбызда турат. 
Бул каргануудан жадабады, же биз жыйналыш ъткър\п 
убара болуудан арылбадык. Менин пикирим мындай, 
мейли эмгек китепчесин булгабайлы. Суранып калды, ъз 
арызы менен бошосун. Аялына, балдарына биздин 
жакшылыгыбыз ушул болсун. 

Акыркы създ\ мекеменин начальниги алды. 
- Жолдоштор! Мен профкомдун соёку съз\нъ 

кошулуп, кошумчалагым келет. Мындай ар ишке 
жъндъмд\\, таланттуу адисти таба албайбыз. Мага 
ишенип койгула. Ошондуктан биз Мулжук 
Муёайбасовго ъчъшпъй тарбиялашыбыз керек. Муну 
кызматынан алып койсок чындыгында балдарынын 
къргън к\н\ эмне болот? Ушуну да оюбуздан 
чыгарбаганыбыз эп. Демек, бул жолу да ушуларды эске 
алып, акыркы эскерт\\ менен катуу съг\ш берели. 
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Эгерде бир ай мъънътт\н ичинде кайталана турган болчу 
болсо бизге таарынбасын. Анан ошондо акыркы чараны 
колдонобуз. Б\г\н ушундай чечимге келели да эмгек 
тартибин сактап, ишке киришели жолдоштор,-деп 
чогулуштун б\т\ш\н тездетти. 

- Ооба, б\г\н Мулжук Муёайбасовго акыркы эмес 
жън эле эскерт\\ жарыялап, катуу съг\шт\ кийинки 
чогулушка калтыралы,-деп олтургандардан биръъ 
какшык съз чыгарды эле. 

- Эё туура, колдойбуз. Баятан ушинтип ток этерин 
айтыш керек болчу,-деп мекеменин начальниги шашып-
бушуп кол кътъръ койду. 

Жыйынга катышкандар эки сааттан бери эмгек 
к\н\н текке кетирген талаш-тартыштан чыккан 
жыйынтыкка ындындары ъч\п, ыркырашып олтурбай 
чыгып кетишти. Ал эми начальник менен Мулжук 
Муёайбасов адаттагыдай мекемедеги кызматкерлердин 
жаман, жакшысын иргеп, бир далай убакытты бирге 
ъткър\шт\. Анан Мулжук Муёайбасов ишенген 
кожосуна ичи жылып, ж\ръг\ элжиреп т\з эле буфетке 
баштады. Алардын артынан кабинетинде баятан бери 
акмалап к\т\п турган Мулжуктун айрылгыс досу 
ээрчиди.  

/чъъ ортого бир шишени коюп алып чогулушта 
айтылган създърд\ чечмелеп, армансыз эзилишти. «Ичи 
ачышкандар туз жаласын» деген «кеё пейил» 
начальнигинин акыл кебин кайта-кайта кайталап, 
Мулжук Муёайбасов бътълкълъш жан биргесинин 
кулагына кумдай куйду. Ушул ак ниет начальниги \ч\н 
азыр ж\ръг\н сууруп алып жерге чаап жибер\\гъ даяр 
экендигин билдирип бакылдады... Анан начальниги аны 
жълъп-таяп \й\нъ киргизип, с\йръп барып жаткырды. 
Ошондон тартып дагы кызматына келбеди. 

Б\г\н болсо биз билген мекемеде башкача чогулуш. 
Мурдагылардан ъзгъчъл\г\ мекеменин начальниги 
менен анын эркеси кызматтарынан алынды. Эбин таап 
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эки жеген начальникти эш туткан эки ж\зд\\ жуукур 
Мулжук Муёайбасовдун эси ооп, жалаганга туз таппай 
далбастады. Т\ш\б\ же ъё\б\, ажырата албай аё-таё. 
Акырында экъъ кызыл чеке болгончо кырчылдашып, ит-
мышыкча ырылдашты.  

- Сени эш тутуп эч кимге моюн бербей ж\ргън\мд\ 
сезбеген сен акмак. Дагы тууган имиш. 

- Эркек деп эркелетип, канаттууга кактырбай, 
тумшуктууга чокутпай калкалаганымды билбеген сен 
итсиё. Менин жакшылыгымды билбедиё. Къз\ёдън 
чыксын... 

 
 

ЖОЛУГУШУУ 
 

Кечке жуук эки дос жолдон жолугушту: 
- Кър\нбъйс\ё къптън бери, кайда ж\ръс\ё деги? 

Иштеген жериёе да бардым кечээ к\н\ издеп сени,-деп 
Мулжук кеп баштады. 

Ошондо араё турган Кулжук башынан ъткъргън 
окуясын олуп-чолуп баяндады: 

- Он бешинде алып айлык акы, келатсам жолдо 
сага окшоп жолугуп калды тырышчаак Чулчук. Ары 
тартышып, бери тартышып, анан ресторандагы буфетке 
капыстан кирип барыптырбыз жарышып. Калган 
экенбиз сагынышып, тынбады стакандар кагышып. 
Анан кеп кылып жатсам кеёкелес баягы кетип калган 
катынымды, жактырбадыбы анымды кашайтып жиберди 
жанымды д\м\рдъй болгон буфетчи келин. Ъз\ё билесиё 
менин ж\ръг\м тоодой экенин... «Ажаандай болгон 
силер баарыёар бирдейсиёер. Эркектерди билбейсиёер, 
эзилип тилдейсиёер. Эки муш жебесеёер, эсирип 
кетесиёер, ушу ургаачылар урмайынча туйлайсыёар», 
деп бериптирмин ага энчисин. 

- Ырас кылыптырсыё. Антпесеё жаагы жап 
болмок эмес менменсинген кара келиндин,-деди Мулжук 
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досунун къё\л\н улай табасы канып. Анын 
соолуктуруучу жайдан келатканын кийин билди. 

- Ошентип... ошентип... досум, келатам чыгып «он 
беш к\нд\к» дем алыштан. Денем чыйрыгып, 
жалгызсырап ъз\м барыштан турат элем къз\м ът\п 
тааныштан. Ырас жолуктуё ынак досум. Аябай 
сагындым эле сени... он беш к\ндън бери. Ж\р эми 
буфетке кирели, кър\шкън\б\з \ч\н «ж\здъшъл\», 
ъткън-кеткенден с\йлъшъл\. 

Эки дос жетелешип барышты. Оболу ж\здън 
алышты. Анан дагы, дагы. Ичтери жылып, калышты 
кызып. Бак-бак с\йлъп тамашага батышты. Кулжук 
оозуна киргенди оттой берди, къз\нъ илбей отурган 
элди. Бир-экъъ ага эскертти: 

- Тынчтаныёыз,-деп кетти. 
Аларга къё\л бълбъд\, къшър\п т\к кънбъд\. 

Кайратына келип, кайра ашатып съкт\. 
- К\къ, колубуздакыны алалы да чырдашпай тынч 

кетип калалы. – Мулжук аны алаксыта ордунан туруп 
кеткенге шашты. 

- Отур, эркексинби? Коен ж\рък, мен турганда 
эмнеден коркосун. 

Кулжук к\чъп кутурду. Аргасы куруган Мулжук 
тыялбай досун милицияга тутулду. Кулжук оодарды 
к\нъън\ Мулжукка, табалбай башка амал-айла... 

Т\ш\н\кт\\ го калганы. Кулжук \й\нъ жетпей 
кайра он беш к\н дем алганы эми Мулжукту ээрчитип 
кетти соолуктуруучу жайга.  

 
 

АКЧАНЫН АЙЫНАН... 
 

Мен театрда иштеп ж\рбъд\м беле. Бул окуя 
ошондо ъз\мд\н эле башыман ъткън. Бир чоё 
комузчунун автордук кечеси болуп калды. Кеченин 
концерт бъл\г\н алып баруу кудай жалгап менин энчиме 
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тийди. Театрда бош орун жок, эл лык-лык. К\\ 
чертилген сайын дуулдаган кол чабуулар, букет-букет 
г\лдър. 

Комузчу къб\нчъ комуз черт\\ менен эле алек 
болду. Ага сунулган г\лдестелерди мен шыпылдата илип 
алып, кичипейилдик кърсът\п кыймылдап турдум. 
Кезектеги чертил\\ч\ к\\н\ айтып коем да, г\лд\ 
кучактап алып сахнанын артына жорголоп кетем. Ар 
номер айткан сайын г\л кучактап кайтам. 

Г\л койгон столумдун \ст\ дароо эле дъбълънъ 
т\шт\. «Дагы бере беришсе баарын кайда батырам?» 
деген ой кылт дей т\шт\ алтын башыма. Дегеле 
д\йнъл\к проблема чечип аткансып тереё ойлонуп 
калдым. Анан заматта акыл таап да жибердим. Тъбъм 
къккъ жетип, ъз\мъ-ъз\м ыраазы боло калдым. 
Концертке билет таппай сыртта калып, тек айланчыктап 
кете албай д\п\ръп ж\ргън кыз-жигиттер къз алдыма 
тартылды. Бир кучак г\л кътър\п чыктым. Жабылып эле 
мени ороп калышты чиркин. Г\лдърд\ бирден тарата 
баштадым, алардын къё\л\н кътър\п коеюн деп. 
Аёгыча бир \н кулагыма минтип шыбырады: 

- Эй, башы жок, маё. Ар бирин бир сомдон сатсаё 
канча пайда кърът элеё? Ашык дъълът баш жарбайт, маё 
баш. 

Эс-учуман ажырап, къз\м аётарылып барып кайра 
ъз калыбына келиптир. Ъё\м кумсарып, бакырып 
жиберипмин. 

- Аа-ак-акчасын бергиле!-Баары теё, чоё-кичине 
кулактарын делдейтип сестене туруп калышыптыр. 
Сороюп турган съъмъй\мд\ кър\ш\п, 1 сомдон 
алаканыма таштай баштады. Ж\з\мъ кызыл кан 
ж\г\р\п, эсиме келсем г\л жетпей калгандары кол сунуп, 
кайырчыдай жалдырап мени тиктеп турушуптур, 
байкуштар.  

- Азыр, -дедим да аларга боорум ачып, чыйралып 
калган кайран жаным кайра жорголоп кирип кеттим. 
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Жолум ачылып, барып эле сахнага баш баксам комузчум 
да к\\с\н б\т\п калган экен. Акыркы аткарылуучу к\\н\ 
к\йърмандарга жар салып коюп, колума тийген 
г\лдърд\ т\гъл сыга кучактап ъз\мд\н сыртта саргара 
к\т\п турушкан ышкыбоздорума шаштым. Марттыгым 
тутуп, берешендигим к\чъп, жъъ к\л\кт\г\мъ салып 
сыртка жънъд\м. Базарым ж\р\ш\п калды. 
Алармандарым къбъй\п эле баратат. Анан дагы, дагы 
алып чыгып ъз пайдама иштей бериптирмин, кайран 
ъз\м. Аз жерден ъз\м\н ъпкъм\ да сатып жибере 
жаздаптырмын. 

Стол \ст\ бош калганда гана чекемден 
мончоктогон терди арчыганга алым келбей креслого 
къч\к койдум. Эми эле козголордо комузчум жалдырап 
маёдайымда турат. Будуё-чаё т\ш\п издеп, мени таппай 
ж\ргън\н айттырбай эле билип алдым. Ошондо гана 
алып баруучу экеним эсиме т\ш\п, энтеёдеп сахнага 
кайра чаптым. 

Зал аёгырап бош. Эшикке жакындап акырында 
калган \ч-търт кишини кър\п, къър\ктъй къъп калган 
ъпкъм менен \н\мд\ дарылдата кое бердим: 

- Ээ-эй адамдар! Г\л таштап кеткиле, комузчуга 
г\\-\л!  

Алар мени таёыркай жалт бир карап, анан эле 
ажыдаар кър\шкъндъй шуу къздън кайым болушту, 
тообо. 

Теё къргънд\ теёирим с\йгън турбайбы. Жыйнаган 
д\йнъмд\ теё бъл\шъй\н деп кайра келип комузчуму да 
таппай калдым. 

Анан бешене терим менен заматта чогулткан 
акчаларымды эсептесем бир айлык маянамдан ашып 
кетиптир. Мынтпесем баары бир ошончо г\л бекер 
соолуп калат эле да. Убал эмеспи. Ушуга т\ш\нбъй 
котур ташын койнуна каткан къралбастар ошол эле к\н\ 
артыман т\шт\. Ошентип, акчанын айынан эле театрдан 
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кол \зд\м. Эми силерге собол салайын. Акчанын 
артынан азгырылбаган жан барбы? 
 
 

ЖОГОТОТ ИМИШ ЖОРУГУН 
 

Жеё ичинен кымырып, жеп-ичкенге балбан 
Кулжук къп жылдан бери чабан. 
Дале башы кътър\лбъй жемеден, 
Бешене жылытар бир кеп укпайт элден. 
Буга ашмалтай болгон неме 
Илеё-салай илешип, 
Бирде ага, бирде буга чиркешип, 
Ж\ргън\ ж\ргън. 
Ага к\лбъё. 
Дагы бир окуясын эшитиё, 
Тъкпъй-чачпай айтып берейин. 
Эмесе кулак сизден, ооз менден. 
... Жайдын толукшуган кези. 
Ыргалат жайлоонун жашыл шибери. 
Асманда ай к\лм\ёдъп 
Ак шооласын чачкан. 
Бадырактай бир кылка койлор. 
Теёи кепшеп, теёи \рг\лъп 
Уйку-соонун ортосунда 
Магдырап жуушап жаткан. 
Аракка курстан 
Кулжук карт кекирип боз \йдън чыкты. 
Койлорун т\гълдъгън\  
Ары ътт\, бери ътт\. 
Баары эле бирдей т\стър\. 
Бирок, анын ж\ръг\ 
Бир нерсени туйду. 
Къё\л\ ордунда эмес уйгу-туйгу. 
Боз \йдън уулун жардамга чакырды. 
Койлорду козгоп,  
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Короонун чаёын асманга сапырды. 
- Тообо,т\н ортосунда 
Бул эмне жоругуё?-деп зайыбы 
Боз \йдън атып чыкты 
Ишенип, ишенбей жалганбы, чынбы. 
- Ж\ръг\м сезип-сезбей 
Опкоолжуп турат, эки-\чъъ кемдей. 
Биръъ жарым кеткен го уурдап. 
Калган болсо шор сурап. 
Санактан ъткъръл\, 
Сар-санаа болбой т\н к\зътъл\,- 
Деди да Кулжук эсептей баштады. 
Так чыкпады эсеби баштагы. 
Алдырдым деп алганбы? 
С\й\нгън\нън муштумдай кызыл ж\ръг\ 
Тарс жарылып кете жаздады. 
Анан ънъкът оорусу, 
Заматта тооруду. 
- Кудайым ушундай берсе, 
Жаралбаса керек мендей пенде. 
- Эмне болду дагы 
Эс –акылыё жайындабы? –деди да зайыбы 
Кулжуктун коондой башын кашылады. 
К\къё эки жагына алаёдады. 
Аёдыгандар болсо сезип калабы 
Деген ойдо араё шыбырады: 
- Кудайым бизге бериптир, 
Шыбагасын т\ндъп жибериптир. 
Азыркы санакта, търт кой ашыкча. 
Эбин табалы таё атканча, 
Къзгъ илештирбей жоготолу, 
Ълбъгън жанга ъз\б\зд\ коноктойлу. 
Экъън\ Мулжук менен Чулчукка жеткирейин. 
Алардын да сыйын къргънб\з. 
Тапкан-ташыгандарын теё бългънб\з. 
Чыпалактайдан бирге ъскънб\з. 
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Ушуларды айтып, 
Къп турбай тантып, 
Ишке киришти шашып. 
- Муке, кудайым берди бизге. 
Търт жаныбар келип  
Кошулуптур корообузга. 
Буюрса, майлуу эт  
Толот экен оозубузга. 
Бул силерге. 
Азыр эле сойгула. 
Таё с\ргънчъ тамшанбай 
Балдарыё менен тойгула,- 
Деп кепке-съзгъ келбей 
Андан ары Чукеге чуркады. 
Олжосун берип 
Анын да къё\л\н алды. 
Ъз короосуна келип, къё\л\ эргип 
Калган эки койдун кардын жарды. 
Бирин казанга салды. 
Биръъ эртеёкиге калды. 
... Этке тойгон Кулжук эртелеп туруп 
Койлорун жайытка чыгарууга ниеттенди. 
«Сергилеё» сезимине ой келди. 
Негедир к\мънс\д\. 
Дагы бир эсептен ъткърд\. 
Т\ш\б\, же ъё\б\ 
Търтъъ кем чыкты. 
Заматта ж\ръг\ кабынан ыргыды. 
Ичи ърттънд\, 
Ъз\н-ъз\ ашатып съкт\. 
Караёгылап къз\, къё\л\ чъкт\. 
Ъм\р\ндъ катуу ък\нд\: 
- Ъз\мд\к\н ъз\м жайладым, 
Кара басып кантип жайрадым?... 
Кайра кайраттанды: 
- Болору болду, боесу канды. 
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Ъзгълър укпасын, 
Активдер чуу кылбасын,- 
Деп ъзъктъштър\нъ кайра чапты. 
Алар ага жардам кылбады. 
- Жамандыкка барбадык, 
Айтканыёды эки кылбадык. 
Б\д\р этин калтырбай ашадык,- 
Дешти да басып кетишти. 
Ойлоп да коюшпады. 
Жегендерин беришти, 
Ордун толукташты. 
Кайгыга батып ошондон бери, 
Аралай албай калыё журт элди. 
Жоготом деп ж\рът имиш, 
Зар какшаткан жоругун эми. 

 
 
 
 
 



 203 

ЯПОН ТЕЛЕВИЗОРУ 
(Интермедия) 

 
Катышуучулар: Ыргай 

Момун 
Кыйбат 
Чертмекчи 

Ыргай: Ушу сен эркек болбой жерге кир. 
Момун: Эмне болуп кетти дагы? 
Ыргай: Мен сенин адам болуп жаралып калганыёа 

таёмын. Деги малдан эмне айырмаё бар? Эки 
аяктап ж\ргън\ё эле болбосо… намыс-ар 
дегенди билбесеё. 

Момун: Дагы жазып-тайып эмнемен жакпай калдым? 
Ыргай: Элдин эркектери тигинтип эле жоктон барды 

таап жашайт экен. Сен болсо дълдъй\п жеп-
ичкенден башканы билбейсиё. 

Момун: Башка эркектер ичип-жегенди билбейт бекен? 
Ыргай: Башымды къп оорутпачы ойду-тоону дабдырап. 

Эркекчилеп аны-муну таап келиштин ордуна 
эзилип отурасыё. Кыйбаттын к\йъъс\ 
Чертмекчи чыныгы эр экен. Ошондой к\йъъгъ 
туш кылбаган асмандагы кудайга нааразымын.  

Момун: Ал эмне болупдур ыя? Чоё кызматка 
кътър\л\пт\рб\? 

Ыргай: Сага чоё кызмат да буюрган эмес. Эй, мынабу 
жумуру башыёды иштетпейсиёби. Эркек болуп 
складчылар менен тил табышты да билбесеё. 
Сенин эмнеё эркек? Сага караганда ъз\м 
т\з\км\н складчылар менен. Ошолорго к\ч-
кубат берсин жараткан… Мен эмнеге к\й\п-
бышып атам? 

Момун: Сенин ичиёдеги ирик-чирикти рентген эле 
билбесе… 
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Ыргай: И-ий, к\йбъгън жеримди к\л кыласыё да. Менин 
ичиме асылбай Чертмекчинин \й\нъ кирип 
чыкчы. 

Момун: Кирсе кире берем, андан уялгыдай келини 
белем. 

Ыргай: Эй, арсыз, ал деген 1400 сомдук Японский т\ст\\ 
телевизор таап келиптир. /ч экраны бар имиш. 
Биръъ алдында, экъъ эки капталында дейт. Бири 
ъз\б\зд\н ълкъдън, экинчиси Япониядан, 
\ч\нч\с\ Америкадан т\з эле алат экен. 
Кайсынысын кааласаё ошонусун бир эле учурда 
къръс\ё. Баягы чоёдор кабинетинде отурчуу 
креслодой тегеретип, бийиктетип, же болбосо 
ылдыйлатып алса да болот экен. И-ий, сага 
эмнесин айтып бышайын. 

Момун: (сынамакка) Анда абдан жакшы болгон 
турбайбы. Сени менен жаакташканча аны азыр 
барып кър\п келейин. (Жънъйт). 

Ыргай: Эй, арсыз, ашыкпай токто. Уят-сыйыт деген 
барбы сенде. Колу-коёшу туруп, бир жагынан 
теётушчулугубуз бар, куру кол кантип къръб\з. 
Маскара болбойбузбу. 

Момун: Сен дагы барасыёбы? Сага эмне бар тамтаёдап, 
кър\п алган турбайсыёбы. 

Ыргай: Кърбъй-нетпей эле Кымбат ъз\ къчъдъ 
с\й\нч\лъд\. Мен айтпаганда сен балакетти 
билет белеё. Барам эле, менин деле сеникинен 
жакшы эки къз\м бар. Андайга бу д\йнъдъ 
жетпесем да къз\м тойсун, арманда калбай. 

 
*** 

 
Эрди-катын бир бътълкъ салынган баштыкты 

кътър\п Чертмекчинин \й\нъ кирип барышты. Алар 
кучак жайып тосуп алышты. Съз ток этер жеринен 
башталды. 
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Момун: Телевизоруёар кут болсун! Кърманалап келдик. 
Кана, Японский кандай болот экен 
кърсътк\лъч\? Ыргайдын ъпкъ-ж\ръг\ 
калдаёдап араё турат. 

Кыйбат: Азыр къръс\ёър, шашылбай мурда даам ооз 
тийгиле. 
Кириш-чыгыш кылбаганыбызга да узак болуп 
кетти окшойт. Мынчалык телевизор 
албаганыбызда кирмек эмессиёер. 

Момун: (К\л\п) Кантип эле. Чертмекчи экъъб\з къчъдъ 
къп эле учурашабыз. Бирок, Ыргай экъъё\ 
билбейм. 

Ыргай: Менин ичим бышып атат. Мурда 
телевизоруёарды къръл\ч\. Анан жай олтуруп 
ичели, тамак кърълек киши барбы. (Ыргай 
баштыгындагы бътълкън\ алып столдун \ст\нъ 
койду да, к\йъъс\ экъъ Чертмекчини ээрчиди. 
Ушул учурда Кыйбат ашканага карай басты). 

Кыйбат: Анда силер кър\п тургула. Мен чай ырастап 
келейин. 

Чертмекчи: (Телевизордун жапкычын алып кърсътът). 
Мына ушул. Арзан да, жакшы да кърсътът экен. 

Ыргай: (Мурдун ч\йр\п). Т\-\\. Биздин ълкъдън эле 
чыккан 140 сомдук телевизор го мунуёар. 

Чертмекчи: Ооба, ошондой эле. Алыбызга жараша… 
Ыргай: Кыйбат мага 1400 сомго Японский \ч экрандуу 

т\ст\\ телевизор алдык дебеди беле. 
Чертмекчи: (К\л\п). Ал сизди тамашалагысы келген 

турбайбы. 
Ыргай: (Жинденип). Тамашанын да чеги болот. Силер 

эмнеёерге мардаясыёар ыя. Жаман жамачы 
чапанына мактанат имиш. Бул эмне, бизди 
келекелеп, маскарлаганыёарбы. Силерге 
шылдыё болуп калыптырбыз да, ээ .Мунун 
тамашачы болуп кеткени к\йг\зът мени. Кана, 
жанагы жаман катыныё? Чакыр бери. Качып 
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кутулам деп ойлобосун. Аны менен ълбъгън 
жерде калам. (Жулкунуп). Мени тим эле келесоо 
кър\п алган турбайбы, ъл\г\ёд\ гана къръй\н. 
Буга ишенип курбу-курдаштарымдын 
бардыгына айтыптырмын. Эми алардын бетин 
кантип карайм. Уятсыз ъл\г\ёд\ къръй\н десе. 
Ай, Чертмекчи чакырбайсыёбы катыныёы. 
Азыр анын колуна ъл\п бербесем элеби. 

Момун: Токтотчу эми жинденгениёди… 
Тамашалагандыр деп атат го.  

Ыргай: (Кагып). Куйрукка кыпчылбай жън турчу \н\ёд\ 
басып. Ушу сенин арсыздыгыёдан мен минтип 
кепке кемтик болуп ж\ръм. Бул салпаяктардын 
шылдыёына чыдабайм. (Чертмекчини сайып 
кърсът\п). Азыр мунун къз\нчъ эскертип коеюн. 
Къз\ёд\ ач. Эртеёден калбай Японский търт 
экрандуу т\ст\\ телевизор таап келесиё. 
Уктуёбу, търт экрандуу болсун деп жатам. 
Билип кой, Япониянын ъз\нън барып алып 
келесиё. Тапмайынча астананы аттайм деп 
ойлобо. Бул алдамчылардын къз\нъ дагы бир 
кър\нбъсъм элеби, Ыргай атым ъчс\н. Бас, 
алдыма т\ш ш\м\ръйбъй. (Чертмекчиге карап). 
Ызаттан айлангыла силер. 

(Ыргай жулкунуп барып столдун \ст\ндъг\ 
бътълкъс\н баштыгына салып, к\йъъс\н дегдеёдете 
т\ртк\лъп сыртка жънъд\.) 
Чертмекчи: Кошуналар, нан ооз тийип чыккыла. Япон 

телевизору силерге эле буюрсун. 
24.04.1986 
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АК Ж/РЪК 
(Интермедия) 

 
Катышуучулар: Пазыл – айылдык акушердик-

фельдшердик пункттун башчысы. 
Зейне – Пазылдын аялы, \й 
кызматында. 
Ботобай – жумушчу. 

/ч бълмъл\\ медпункт айылдын орто жерине 
жайгашкан. Бир бълмъс\ндъ оорулуулар кабыл алынат. 
Ал эми эки бълмъс\ндъ медпункттун башчысы \й-б\лъс\ 
менен жашайт. Окуя ушул жерде ътът. 

Чак т\ш. Бълмън\н ичи айылдык жасалгада. Пазыл 
аялы экъъ маёдай-тескей олтуруп тамактанышууда. 
Ушул учурда эшикти такылдатып Ботобай кирип келет. 
Ботобай: (Кичи пейилдик менен). Саламатсыздарбы? 
Пазыл: Кел, кел. (Ордунан тура кол алышкан соё тър 

жакка тъшъккъ жаёсайт). Търгъ ът. (Орун 
алышып, даам сызышат). 
- Келген экенсиё? 

Ботобай: Айылдык Советке барсам справка алып кел 
деп сизге жънътт\. 

Пазыл: Ии? Эмне болду эле? 
Ботобай: Аялымдын търъгън\нъ бир жума болуп калды. 

К\бъл\к алганы баргамын. Сизден справка 
болмоюнча бербейт экен. 

Пазыл: Туура, туура. Берилбейт. Менин справкамсыз 
акысы жок. А балаё търългъндъ эмне \ч\н мага 
кабар кылбадыё?  

Ботобай: Ал к\н\ тууй турганын билбей калып... 
Пазыл: Андай болсо мен справка бере албайм. Мага 

учетко турбай туруп тууп коюшка ким уруксат 
берди? Айтчы ким?  

Зейне: (С\ръп). Ошону айтсаё. Бир нерсе болуп кетсе сен 
керт башыё менен жооп берет болчусуё. 
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(К\йъъс\нъ катуу тур дегендей белги билдирип, 
къз\н кысып коет). 

Пазыл: (Ого бетер к\чъп). Мен эч нерсе билбеймин. 
Справка берилбейт. Жалган справка жазып 
камалгым келбейт.  

Ботобай: (Жалдырап). Жалган эмес, чын эле търъд\. 
Эми бир жолу колуёуздан келген жардамыёызды 
аябаёыз Пазыл аке. Мындан кийин 
кайталанбайт. Жаштык кылып сизге кърсът\шт\ 
билбепмин. Бул сабак болот. Жакшылыгыёызды 
унутпайбыз. (Кътъръ келген бир шише коньякты 
койнунан сууруп чыгып, дасторкон \ст\нъ коет). 

Пазыл: (Кымыёдап). Биз коньяк ичпейт элек, жигит. 
(Аялын тиктейт, ал дагы къз кысат). 

Ботобай: Башкасы деле болот Пазыл аке. Муну жън эле 
ж\здъшкън\ ала келгенмин. С\й\нч\ акчасы 
колго тие элек. (Тъш чънтъг\нън акча алат да 
Пазылга сунат. Ал албай кетенчиктемиш болот). 
Азырынча ушуну болсо да алып туруёуз. (Болбой 
эле Пазылдын чънтъг\нъ акчаны сала коет. Зейне 
с\й\н\п к\йъъс\н\н кабыргасына нукуп, каш 
серпет). 

Зейне: Атайы убара болуп келиптир. Жазып берип кой 
эми. 

Пазыл: (Аялына жал-жал тиктеп). Анан кантип отчет 
берем? 

Зейне: Эптейсиё да. Жакшылыгыёды унутпайбыз деп 
атпайбы. 

Пазыл: А болуптур эмесе. Сен дагы ортого т\ш\п 
калдыё. (Ботобайга карап). Балаё качан туулган? 

Ботобай: (Шашкалактап). 23-августта Пазыл аке. 
(Пазыл тъш чънтъг\нън справканын бланкасын 
алып, толтуруп Ботобайга карматат). 

Ботобай: (Дасторконго дуба кылып). Ырахмат Пазыл 
аке, ырахмат. Жамандык кърбъё\з. (Чыгып 
кетет). 
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Зейне: (К\йъъс\нъ ыктап). Кана эми акчаны эсептечи. 
Канча таштады экен? 

Пазыл: (Чънтъг\нън алып эсептейт) 50 сом. 
Зейне: (Тыржыйып). Жаш туруп тырышкан неме 

турбайбы, куурагыр. 
Пазыл: (Ойлонуп). 10 сомун лабораторияга, 10 сомун 

гинекологго, 10 сомун търът \й\нъ берсем. 10 
сому районго барып-келгенге кетсе, 10 эле сом 
калат турбайбы. 

Зейне: (Табалап). Ырас болду. Дагы бекем турганыёда 
кошот эле. 

Пазыл: Сен кабыргаман нукуп, ортого т\шпъгън\ёдъ 
катуу турат болчумун. 

Зейне: Мындай ишке машыккандай эле болдуё го. 
Качанкыга чейин сага далдалчылык кылам. 
Ъз\ёд\н башыё жокпу? 

Пазыл: (Кабагын б\ркъп). Башымы кърбъй турасыёбы? 
Унчукпай эле къз кыса бергениёде болмок. 
Мурда ошентч\ элеё го. Же жаш жигитти кър\п 
жибип кеттиёби... Ак ж\ръкм\н да. (Баш чайкап 
ък\нът). 

Зейне: Къп кыжырыма тийип келжиребечи. Ошо сенин 
ак ж\ръкт\г\ёън жаёы чыккан «ГАЗ-31» 
маркасындагы «Волгадан» алкынтып мине албай 
кепке кемтик болуп ж\ръб\з. 

Пазыл: Болуптур эми бул жолу к\нъъ менден кетти. Ътъ 
эле ач къз болуп баратат окшойбуз. Мындан ары 
дарыларды ашыкча сатканды токтотолу. Ушу 
жагы буюрсун. Ак тиникеден жабылган 6 
бълмъл\\ заёгыраган \й\ё толо гарнитур, оозуё 
толо алтын, алдыёда машина. Жетишет. 

Зейне: Койчу ошо качанкы шарактаган «ГАЗ-24» да 
машинабы. Жарык д\йнъгъ бир жаралган соё 
элдин къз\н к\йг\з\п жашаш керек. Жашоонун 
жыргалын с\рбъгън ъм\р ъм\рб\. Эми экъъб\з 
минтип акыйлашып турган менен бир тыйын 
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пайда чыкпайт. Азыр эле дагы биръълър\ ълд\м-
талдым дешип сагалап келишет. Андан къръ 
малдарга къз салып, тез кайра жетип кел. Жаш 
козуларга ит-куш тийбесин. Дарыга келгендерге 
ъз\м сатып турам. 

Пазыл: Сен бекерсиё, малга ъз\ё бар. Айлыкты кичине 
болсо да актап жейин. Кечээ ъл\м алдында жатат 
деген киши эмне болду экен, бир къз кърсът\п 
келейин. Абалы оор болсо ооруканага тез 
жеткир\\м керек. Элден четтеп калбайын.  

Зейне: Ал ълбъйт. Ълсъ ошондон адам кемип кетмек 
беле. Ъз\ ългън\ жатса сага жарты тыйын берет 
дейсиёби. Сени тосуп алмак т\г\л жаны менен 
алышып жаткандыр. Менден сурасаё, ал колунда 
жок куураган киши. Дагы эл деп коет. Салпак-
салпак этип ар кимдин \й\н кыдырып, эшигин 
сагалап тентиреп ж\рсъё ъз\ёд\н абтракатыёды 
кетиресиё. Билесиёби, сен деген врачсыё. 
Ооругандарга жан керек болсо тапкан-
ташыгандарын кътър\п келет ушерге. Сенден 
башка неме болгондо эмдигиче миллионер болуп 
чардамак. (Эшик чертилет.) 
Ай, коньякты бекит. (Кубанып). Дагы бириси 
келди. (Съъмъй\н кезеп). Эми къз\ёд\ ачкын. 
Бош келсеё элеби мээёди жеймин. Къгър\п тура 
бер. Мен ъз\м с\йлъшъм. (Пазыл коньякты ъз\ 
отурган тъшъкт\н алдына катат. Зейне 
шыпылдай басып эшикти ачат. К\б\р-шыбыр съз 
сырттан угулат. Анан Зейне колуна бир барак 
кагазды кармап кайра кирет). 

Зейне: Сага милициядан чакыруу кагазы келиптир. 
Пазыл: Оозуёа таш. Кайдагы суук създ\ айтасыё. 

(Оордунан ыргып туруп Зейненин колунан 
кагазды жулуп алып окуйт). Ушундай болорун 
ж\ръг\м сезген. Беш жылдан бери бир жолу айыл 
аралап койгонумда мындай шойком жок эле. 



 211 

(Зейнеге кыжынып). – Сенин кылганыё. Эми ак 
ж\ръкт\г\мд\н азабын тартат экенмин да. 
Шордуу башым. (Башын мыкчыйт). 

Зейне: Коркпой эле бара бер. Ъз\м тез-тез кабар алып 
турам. 

Пазыл: Эмне-е. (Селейип туруп калат). 
1985 

 
 

/Й-Б/ЛЪЛ/К КЕЁЕШМЕ 
 

Чоё ата жана чоё эне комитетинин чечимине 
ылайык «/й-б\лъдъ кайра куруу жана кадр маселеси» 
талкууга коюлган. Бул боюнча \й-б\лъ башчысы Чулчук 
Чуубасаров доклад жасоодо. Президиумда чоё ата, чоё 
эне, тайата, тайэне, ал эми залда алардын небере, 
чеберелери жана башчынын орунбасары. 

- Урматтуулар! Ъз\ёъргъ белгил\\ жакында чоё 
ата, чоё эне комитети биздин алдыбызга залкар 
милдеттерди койду,-деп башчы отургандарды бир сыйра 
айлантып къз чаптырды. – Муну биз туура кабыл алып, 
эч бир кыйшаюсуз турмушка ашыруубуз керек. Анткени 
жаёыланууга багыт алган чагыбызда булардын 
айткандары, берген кърсътмълър\ биз \ч\н закон. 
Демек, кечээ ъткън \й-б\лъл\к пленум биз \ч\н эё сонун 
сабак болуп калууга тийиш. Анда уюштуруу маселеси да 
каралып, менин адресиме, ошондой эле орунбасарым 
жолдош Тажаал Сыйдаёовага кыйла калыс сындар 
айтылып, экъъб\зд\н ордубуз учурунда так жана адилет 
чечилди. 

- Бийликке келгениёе мардайба шордуу. Колуёдан 
эмне келер экен, къръм,-деп орунбасары ордунан 
обдулду. Амалдан алынып калганына бушайман. 

- Сынды туура кабыл алышыбыз лаазым жолдош 
Тажаал Сыйдаёовна. Азыр сындаган адамдын артынан 
куугунтуктоо жарамсыз. Эскини унутушубуз керек. Ырас 



 212 

мурда кетирген кемчилигибизди мойнубузга алдык. Эми 
аны кайталабоо \ч\н жан алакетке т\ш\п тырышабыз. 
Ансыз ъс\п-ън\г\\ жок, -деди да эми Чулчук ъз\н 
сындоого ътт\. 

- Мен б\г\нк\ докладды ъз\мдън баштайм. Себеби, 
ъз\б\зд\ ъз\б\з сындоого кън\ш\б\з керек. Учурдун 
катаал ък\м\ ушундай. Чындыгында буга чейин кызмат 
ордумду ээлеп турганым менен бийликти Сыйдаёовага 
тарттырып жибергеним анык. Бул \ч\н к\нъъмд\ толук 
мойнума алам. Эми ойлоп кърсъм жооштугум, 
жалтактыгым менен сырымды алдырып коюптурмун. 
Мындай м\нъз\м тууралуу Пленумда да катуу 
эскертилгеним али эсиёерде. Ошондуктан б\г\ндън 
баштап бийликти толук ъз колума алдым. Буга жолдош 
Сыйдаёова каршылык кылбас деген пикирдемин. Эё 
негизгиси жаёылануу жолунда аё-сезимибизди 
калыпташыбыз керек. 

- Кырчаёгылыгыё калбайт экен да. Мага с\йкънбъй 
эле, с\рдъбъй эле с\йлъбъйс\ёб\. 

Чулчук Сыйдаёованын каяшасына кайра 
чыйралды. 

- Кеёешмеге катышып олтургандарга ачык, даана 
билдирип коерум, мындан ары мен чече турган маанил\\ 
маселелер боюнча тартынбай, ишенимд\\ кайрыла 
бергиле. Ал эми майда-барат чарбалык жана к\н\мд\к 
азык-т\л\к керектъълър\ боюнча мурдагыдай эле 
Сыйдаёовадан талап кылсаёар жарашат. Мен ойлойм 
жолдош Сыйдаёова тизгинди колуна алса дагы 
чылбырды мага карматса керек. Ар ким ъз функциясын 
так аткаруусу абзел. Буга чейин болору болду, эми кайра 
куруунун даёгыр жолуна т\ш\п, кадр тарбиялоодо 
тездет\\дън артта калбообуз лаазым. Кандай дейсиёер, 
урматтуулар? 

- Туура, туура! –дешти чоё ата менен чоё эне алакан 
чаба аны кубаттап. Буларды небере-чеберелери с\ръп 
кетти.  
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Шатыра-шатман кол чабуулар токтоору менен 
Чуубасаров съз\н дагы салабаттуу улады. Кайын энеси 
менен аялынын ъё\ суз, ага ал тынчсызданбады. Эптеп 
намыс \ч\н бийликти ък\м ж\рг\з\\ керек. Ушунча 
чыдап келгени жетишет. 

- Учурдагы заманда ачыктык, маалымдуулук талап 
кылынууда. Андыктан б\г\н акыйкаттык менен кеёешип 
алалы. Кимге кандай вазийпа ж\ктълър\н силердин 
алдыёарда дагы бир ирет тактап, бъл\ш\п алуу зыянсыз. 
Мына мен \й-б\лъгъ, тактап айтканда уул-кыздарыма 
саясий жана экономикалык жактан жалпы жетекчилик 
кылам. 

- Жыргатасыё. – Орунбасары кекетип ж\з\н тетири 
бурду.  

- Демек, ички же тышкы ар кандай иш менен мен 
даректер болушум керек. Менин буйругумду чоё ата, 
чоё эне комитетинен башкалар четке кагууга уруксат 
берилбейт. Эгерде жаёылып, тайып баратсам оёоп-т\зъп 
коюуга ушулар гана акылуу. Ошондуктан силердин 
эсиёерге сала кет\\ч\ нерсе бар. Мурдагы адатыёардай 
мени тоготпой, укпай, ъз каалаганыёардай болуп 
Сыйдаёованын гана буйругу менен ж\ръ бер\\н\ 
токтотосуёар. Ал ыкмаёар эскирди. Мен дагы мурда 
орунбасарым- апаёар Сыйдаёованын айтканынан чыга 
албай келдим. Мындан ары андай эмес башкача, жаёыча 
жашоого ътъб\з. Биринчи эле тартиптен баштайбыз. 
Тартип жок жерде ынтымак да ,ийгилик да жок. 

-Тигини, тигини деле болбой калбадыбы, жаман 
ъпкъс\н колуна кармап. – Сыйдаёованын ичи бышып 
атат. Чулчук ансайын к\чъд\. Бийлик бир келет, 
пайдаланып калыш керек. Колдун кирин жууса кетет, 
къё\лд\н кирин айтса кетет. 

- Эми жолдош Сыйдаёованын милдетине ътъй\н. 
Мен \йдъ жок маалдарда, башкача айтканда мен 
командировкада ж\ргън кездерде бийликти толук ъз 
мойнуна алат.  Ошондой эле ъз\н\н аткаруучулук 
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вазийпасынан четтебейт. Ушул кеёешмеден тартып 
финансы иштерин так, туура ж\рг\з\\с\ 
милдеттендирилет. Анткени буга чейин айрым 
учурларда \й-б\лъл\к акча каражаттарынан кымырып 
алып жакын тууган-уруктарына, кечиресиздер, менин 
кайын журтума жашыруун берип ж\ргън фактыларды 
туюп, сезип ж\ргънб\з. Эми жеё ичинен жойлотконун 
токтотот деген ниеттемин. - Чулчуктун бул съз\н кайын 
энеси жактырбай, жекире тиктеп, мурдун ч\йр\п алды. 
Жашыруун сырды билип ж\ргън\нъ таёданып, кызына 
табышмактуу карады. Кеп тизмеги тизиле берди.  

- Ушуну менен бирге эле създън ишке ът\\ч\ 
мезгилге жеттик. Колу-коёшу, \й-б\лълър менен ушак-
айыё кептерди азайтып, ъз \й-б\лъс\н\н тиричилигине 
активд\\ аралашсын. Силерди тазалыкка, \й-орозгер 
к\т\\гъ \йрът\\ жоопкерчилиги к\чът\лс\н. /й-б\лъ 
башчысына каяша айтуу, буйругун аткарбоо кечиримсиз 
деп эсептелсин. Бул \й-б\лъ м\чълър\н туура 
тарбиялоого салакасын тийгизгендигинен улам айтылып 
жатат. 

- Кыёк эттирбей башкаргыё келеби. Кечкурун 
къръм к\ч\ёд\. Адатыёча жалдырап калба менин 
колумду карап,-деди орунбасары чыдамы кетип. 
Бийликтен т\шсъ да башчыга моюн бергиси жок. 
Анткени ишенген казан-табагы колунда да. Эч 
болбогондо тамактан, акчадан алакчылап коюшу 
м\мк\н. Муну азыр Чулчук ойлой элек. 

- Жолдош орунбасарга токтоолук жетишпей 
атканы, ъз\мч\л бюрократтыгы, съз укпас тажаалдыгы 
экъъб\з баш кошкон алгачкы к\ндън эле баса 
белгиленип келатат. Мына азыр деле байкап атасыёар 
жоругун. Ушул б\г\н ортого салынган ой-пикирлерден 
жакшы жыйынтык чыгарып, къё\л\нъ кир сактабайт 
деген зор ишенимде каламын. Биздин максатыбыз бир-
келечектеги \й-б\лълъргъ мыкты кадр даярдоо. 
Келечекте ъз \й-б\лъс\н \лг\л\\ башкаруу боюнча 
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балдарыбыздын аё-сезимин калыптандыруу, -деп 
жыйынтыктады да чекесиндеги чыбырчыктаган терин 
арчына ордуна отурду. 

Кеёешмеге катышкандар Чулчук Чуубасаровдун 
докладын зор кунт коюу менен муюп угушту да, бир 
добуштан колдошту. Докладды талкуулоо боюнча 
жарыш съзгъ чыккандар менен бирге кайын атасы бул 
жолу к\йъъ баласынын чечкинд\\ болуп калганына бир 
жагы таёыркап, бир жагы ыраазы. Ал эми кайын энеси 
менен орунбасары кеёешменин адилет чечимине ичтери 
чыкпай, же ага каршы катуу айтууга даабай маанайлары 
пас. «Чоёдун къч\г\ тегирмен айлантат» деген ырас 
белем. Ошондон тартып ушул \й-б\лъдъ ъзгър\\, оёолуу 
байкала баштады. 
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СЪЗ МААНИСИ 
(Эки с\рътт\\ интермедия) 

 
1-с\рът 

/йд\н бир бълмъс\. Капшытта стол, стул. Тър 
жакта кровать. Бейкапар Кулжук кроватта кардын 
кашып жатат. Сырттан почтальон кыйкырат. 
Почтальон: - Оо, Кулжук? (Кулжук туруп бутуна 

аялынын галошун илип, къйнъкчън сыртка 
чыгат. Сыртта с\йлъш\шът). 

Кулжук: (Жайдары). – Келиёиз ,келиёиз. Кандай, эсен-
аман ж\ръс\зб\? (Кол алышат). Бизге кат 
келдиби? 

Почтальон: Шаардагы досуёдан кат келиптир. (Катты 
берип). Мына тышына «Лично в руки» деп 
жазып койгон экен. Ичинде бир нерсеси болсо 
жаш балдар алып тытып коюшпасын, ъз колуна 
берейин деп кыйкырганым. 

Кулжук: Аа ырахмат, къптън бери кат келбей калды эле. 
Жакшы болбодубу. (Кыёыранып). /йгъ кирип 
чай-пай ичип чыксаёыз болот эле... 

Почтальон: (Ынабай). – Ырахмат, дагы бир к\н\ 
ичээрмин. Кат къп, эртелеп таратып бербесем 
болбойт. (Почтальон кетет. Кулжук \йгъ кирип 
табуреткага олтурат да, конвертти ачат). 

Кулжук: Кана, кайран досум, эмнелерди жазып ийди 
экен. (Катты ачып \н\н чыгарып, ъз\нчъ жооп 
кайтарып окуйт). Саламатсыёбы, Кулжук дос! 
(Чочуп) Ой, ъз\ё эсенсиёби? Эмне мени ълд\ деп 
уктуё беле? Ден соолугуё жакшыбы? Эмне, 
жаман деп уктуё беле? К\ндъл\к иштериёде 
кыйынчылык жокпу? Кызыксыё да, 
кыйынчылык болгудай мага биръъ туз артып 
айдап ж\ргън\н кърд\ё беле?... Аяш кандай 
тынч турабы? Соо эмессиё го дейм. Тынч 
турбагандай тыбырчылап кутуруп кетиптирби! 
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Аяш уулум да ойноп-к\л\п, чоёоюп 
ж\ръб\? (Жоошуй). 

Аа-а, азыр каз-каз туруп, мени «ата» 
дегенге жарап калган. Эми ъз\б\здън 
билдирсем: Тигини, тигини, дегеле каадалуу 
кишиче «эми ъз\б\здън» деп. Ъз\м жакшы 
ж\ръм. Жакшы ж\рсъё анын эмнесине 
мактанасыё? Аяшыёдын ден соолугу да мыкты. 
Мурда темир мыктай эле эми болот мыктай 
болсо... Анда т\з\к экен... 

Эки к\ндъ бирден търк\н\нъ барып-келип 
турат. Мейли барып келип турсун. Барбаганда 
тушап же аркандап коймок белеё! «Търк\н\ 
жакындын тъшъг\ жыйылбайт, тъшъг\ 
жыйылса таманы тыйылбайт» деген элдик 
създ\н калети жок досум.. Кош эмесе, ушуну 
менен съз\мд\ кыскартам. Болуптур анда. 
Калганын кийин айтарсыё. 

Айылда болгон жаёылыктардан \збъй тез-
тез кат жазып тур дос. Жакшы болот. «Чыё-ыё» 
эткен чымындан баштап... бирин калтырбай, 
\з\п, жулкпай жаёылык кылып жазып турам.  

Менден аяшыма эстеп жалындуу ысык 
салам айт. Айтпай анан.. Съзс\з катка салган 
саламыёды алоолонтуп унутпай айтам. Берки 
«жъжън\н» бетинен мен \ч\н ъъп кой. (Башын 
ийкеп). Маакул, сен \ч\н бетинен эле эмес 
маёдайынан да ъъп коем. Ъз\ё качан келесиё?.. 

Саламым менен деп шаардык досуё 
Мулжук. 

(Катты окуп б\т\п, кайра мурдагысындай 
кылып търт б\ктъп, столдун \ст\нъ коет да, 
ордунан туруп, ары-бери басып ъз\нчъ \н\н 
секин чыгарып, ойлуу с\йлъйт. Досуна ыраазы 
болуп).  
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- Ырахмат досум, биздин ал-акыбалды, 
ъз\ёърд\н аман-эсендигиёерди билдирип ак 
баракка жазып жибергениёе. Ушинтип эле тез-
тез кат жазып турсаё болгону... (Пауза, ойлуу). 

Аяшына го унутпай «алоолонгон ысык 
саламын» айтам. Анан дагы берки «жъжън\н 
бетинен ъъп кой» дептир. Тооктунбу... же 
индушканын жъжъс\н айтты бекен? Шаарда 
жъжъ кърбъй сагынган го досум. Ак тооктун 12, 
кара индушканын 8 жъжъс\ бар. 
Кайсынысынын жъжъс\н айтты? (Пауза. Башын 
ийкеп кубанган т\рдъ). Таптым-таптым, ак тоок 
менен кара индушканын жъжълър\нън бирден 
кармап келип маёдайларын ъъп койсом кутулам 
да... (Кайра ойлуу). Качан кармасам? Азыр 
баары бир карматпайт. Карматканда да 
биръълър, коёшу-колоёдор кърсъ уят. Андан 
къръкч\ кечкурун коноргого конгондо 
кармайын да, эч кимге кърсътпъстън \йд\н 
ичине алып кирип, ъъп коеюн. (Кубанып). Во, 
таптым. Дал ошондой кылам... 

 
2-с\рът 

Айлана караёгылашып, кечкирип калган. Сырттан 
эки жъжън\ кекиртектен кармап Кулжук \йгъ кирет. 
Табуреткада сайма сайып олтурган аялы анын 
колундагы жъжълърд\ кър\п чочуп кетет.  
Аялы: - Ай, Кулжук. Ал бечараларды эмне кыласыё? 
Кулжук: (Аялына карап). Ии-ие ырас эле унута элегимде 

суутпай айтайын. Баягы ак къё\л аяшыё сага 
кызыл жалындуу, алоолонгон ыссык салам 
айтыптыр... Ал  мурунтан эле жъжълърд\ 
жакшы кърч\\ эмес беле. Анан жъжън\н 
бетинен  ъъп кой деген экен. Ошон \ч\н ъъп 
коеюн деп алып келдим. Кайра ордуна кондуруп 
коем, коркпо жаным! 
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Аялы: (Каткыра к\л\п). – Хи-хи-хи-хи-ии ушуну \ч\н 
келесоо Кулжуксуё да. Хи-хи-хи ал досуёдун 
аяш уулун «жъжъ» деп эркелетерин ушул к\нгъ 
чейин билбейсиёби? Хи-хи-хи-хи ... 

Кулжук: (Шыбырап). Чыш-ш, кошуналар угат. 
Аялы: Укса эмне экен? (Ого бетер к\чъп к\лът). Хи-хи-

хи.  Андай кошуналардан намыс кылсаё 
жакшыраак баамдай ж\р Кукем съз маанисин 
мындан ары. Кулжук атыё ъч\п, биротоло 
«жъжъ» аталып калба хи-хи-хи... 

(Кулжук бирде колундагы эки жъжън\, бирде аялын 
карап ордунда каткандай туруп калат). 

Кулжук: (/н\н аста чыгарып, ъз\нъ-ъз\ суроо берет). 
Чын эле ушундайбы?... 
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БООРУКЕР ТУУГАН 
 

(Интермедия) 
 
Катышуучулар: Къчърбай – Областтын прокурору 

Салия – Къчърбайдын аялы 
Камбар – Къчърбайдын тууганы. 
Майра – Камбардын аялы 

 
/йд\н бир бълмъс\. Къчърбай креслодо чалкалай 

газетанын жаёы санын окууда. Салия ашканада тамак 
даярдоо менен алек. Эшик ачылды. /йгъ Камбар менен 
Майра ээрчишип киришет. 

 
Камбар: (Бълмън\н ичине \ё\лъ \н чыгарат). - /йдъ ким 

бар?  
Къчърбай: (Ордунан ыргып туруп). Кире бериёиздер. 

(Аларды кър\п). Ох-хо, келиёиздер, келиёиздер. 
Бу, кандай шамал айдап? 

Камбар: (Жайдары). – Шамал-памалы жок эле. Тууган 
жыты кылып дегендей.. /й\ёърд\ сурамжылап 
ж\р\п араё таппадыкпы. Бу дагы болсо 
катташпаганыбыздын кесепети. Баары эле 
окшош. Кимисинен сурасак деле далысын 
куушурат. Бир шаарда жашап, бириёди-бириё 
тааныбайсыёар, тообо.  

Салия: (Ашканадан чыгып, колун этегине аарчып, алар 
менен учурашат). – Зарыга к\ткън 
туугандарыбыз келген тура. Келиёиздер, търгъ 
ът\ё\здър. 

(Отурушат). 
Майра: (Ж\з\ жарык). – Кандай, балдарыёар чоёоюп 

атышабы? 
Къчърбай: Ырахмат, жеёе, ж\р\шът кыбырашып, азыр 

эле ойногону эшикке чыгышты. Ъз\ё\здърдън 
сурасак? 
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Майра: – Аманчылык. Эл-журт тынч. Балдарыбыз 
ъздър\ менен ъздър\. 

Камбар: - Деле айыл жакка каттабай койдуёар да. Иш 
деп ж\р\п ъм\р\ёърд\ ъткъръс\ёърб\, кичине 
биз тарапка барып дегендей, къё\л ачып 
келсеёер болбойбу? 

Майра: Кызык эле с\йлъйс\ё да, балдардын атасы, 
кызматтагы адам кичине эле къз\н далда кылса, 
кол алдында иштегендер жылт коет экен го. 
Анан... 

Камбар: Мунуё туура дечи. Ошондой болсо да аяк-
быякка барып, тууган-урукка каттап дегендей, 
къё\л кътъргън жакшы болот. Биздей 
туугандары т\гъл турганда ойноп-к\л\п 
алышпайбы. Туурабы Къчър? 

Къчърбай: - Туура айтасыз. Ошондой болсо гана. (Тереё 
дем алат). 

Майра: (Къчърбайга карап). – Ошондой болбогондо 
эмне. Ошондой эле болот. Шаарда 
машиналардын т\т\н\нъ чакап, ъё\ёър 
бозоруп, кысылып ж\ръс\ёър. Биздин \йгъ 
барып тоого чыгып, таза абадан дем алып 
келсеёер тъбъб\з къккъ жетпейби. Ушундай 
тууганы бар экен деп эл арасында биздин дагы 
зоболобуз кътър\лът. Биздин да достон къп 
душманыбыз бар.  

Салия: - Акыйкат съз жеёе. Душман достон къп. 
Кайниёиз ушуну ойлоп, каттообузду \збъйл\ 
дейт, анан эле... 

Майра: (Ж\з\н Салияга буруп). – Ошо анан эле деп 
ж\р\п каттообуз жок.  

Камбар: - Тууганын тууганчылай албаган душманынын 
босогосун сагалайт имиш. Кудаага ш\г\р, 
минтип силер да эл катарына кошулуп, 
Къчърбай жаш болсо да бир мекемени 
башкарып, авторитет таап алыптыр. Айылдагы 
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тамашакъйлър айтканын ишенбей койдум эле. 
Адам болот деген ушул. Эми угуп тургула, мен 
айтпаганда ким айтат силерге. Тууган к\йд\р\п, 
душман с\йд\р\п айтат. Бул амалды сага 
т\бъл\к буйруптурбу. Сага чейин биръъ 
бийлесе, сенден кийин да биръъ келет. 
Ошондуктан бак-таалай жылоолоп, оомады, 
ырыс келип турганда пайдаланып калыш керек. 
Мындай жупуну жашабагыла. Биръълър кърсъ 
жумушчудан бетер жашайт экен дешет. 
Д\къндърдъ импортный гарнитурлар толуп 
турат. Ошондон бирди алып келип, \й\ёърд\ 
оёдоп албасаёар эл съз кылат. Ушунча чоё 
кызматта туруп мындай жънъкъй жашаганыёар 
уят. 

Къчърбай: Кайдагы чоёду айтасыз Камбар ава. Эптеп 
оокат кылып жатабыз да. 

Камбар: Бир жагынан жупунулук жакшы. Бирок, келген 
ооматты пайдаланбай калыш жакшы эмес. 
Мына ъз\ёърд\ эле карагылачы. Баягыдай эле 
арык ж\р\пс\ёър. Мунуёар болбойт. Семирип 
алыш керек. Ич байлап семирген адам с\рд\\ 
болот. Анан дагы айтарым, мурдагыдай болбой 
кийимиёерди оёдогула. Кымбат-кымбатынан 
кийингин, къргъндърд\н къз\ кычышсын. 
Туугандык кеёешим ушул. (Аялына баш ийкеп). 
–Ээ Майра, алып келген белек-бечкектериёди 
куржундан чыгарбайсыёбы, балдар ооз тийсин. 

Майра: (Шашкалактап). – Эсим эёгиреп, кепке алаксып 
калган турбаймынбы. (Куржунду ъз\нъ тартат). 

Салия: - Жън эле келсеёиздер боло, убара болуп... 
Къчърбай: - Аны-муну кътър\п, алыскы жолдо 

кыйналыпсыздар да. 
Майра: - Кыйналып эмне. Ъз\ёърд\ барат десек 

барбайсыёар.  Тир\\лъй алып кел\\гъ жол алыс 
,бир жагы ъз\ёър билесиёер айылда машина 
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чыгыш тозок. Анан союп алып ичеги-
карындарын калтырып, жилик, сандарын 
кътър\п эле жънъд\к. (Куржундагыларды алат). 
Ке, бир идиш бер Салия. 

Салия: - Бекер убара болуп... тим эле койбой. (Ашканага 
жънъйт). 

Майра: - Убарачылыгы барбы, тууган-урук болгондон 
кийин силерге алып келбегенде, кимге алып 
келет элек. 

Камбар: - Антип айтпагыла, келиним. Куда буюрса 
колубузда жок эмес бар. Бир кой деген эмне. 
К\н сайын келип аттык беле. Айда-жылда бир 
келет экенбиз. Балдарыёар да шор сурап 
калышкандыр, ошолорго кичине ысык-жылык 
кылып бергиле. 

Къчърбай: (Тамашалай). – Ушинтип тез-тез келип 
турсаёыздар биз жыргайбыз го. (К\л\шът). 

Мурдагы жылы жайында отпуска мезгилинде 
тууганчылап айылга барганыбыз эсиёиздеби, 
Камбар ава. Ошондо райондук милиция 
бъл\м\н\н начальнигин бир кой союп 
мейманчыладыёыз эле. Мени сумсайтып бир ооз 
чакырып койбодуёуз. Мага караганда ал 
тууганыёыз алда канча алыс эле. Баамымда 
«жумушчунун колунан эмне иш келмек эле» 
дегениёиз го. Сизге мансаптагы кишилерден 
башкалар киши эмеспи. Айылда бир жума 
ж\рд\к, жадакалса чайга чакырбадыёыз да. 
Айылдагы жоро-жолдоштордун, мына, 
келиниёиздин алдында кепке кемтик болуп, баш 
кътъръ албай калдым. Ъткън иш ътт\. Эми, 
мындан бир ай мурда тойго чакырттык эле, 
келген жоксуёар. Мурдагы чакыртканыбызды 
айтпай эле коеюн. Ошентип эле 
тууганчылыгыбыз алыстап баратпайбы. Камбар 
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ава чочугандай бир келиптирсиздер, жайынча 
элеби же... 

Камбар: (тамагын т\зъп). Сенин айткандарыё эпт\\ 
Къчър. Биз жыгылыштуубуз. Кър тиричилик 
деп ж\р\п эле сага бет ч\ркъъ болдук. Кой, 
мындан ары каттообузду \збъйл\. Катташпаса 
бир туугандар да жат болот дейт. Эми чынын 
айтсам, Къчърбай, бул жеёеёдин бир тууган эё 
кенже иниси т\рмъдъ жатат. Ошону бошотуп 
берсеё. Ушул эле. 

Къчърбай: (Чочуп). – Эмне болду эле? 
Майра: (Кайгырып). – Курган иним, бир ш\мш\кт\н 

тилине кирип, к\\г\м талаш арак ичишиптир. 
Алаг\\ болгон немелер анан киного 
барышпайбы. Ал жерде да тынч олтурушпай 
коюндарына катып киришкен аракты бъл\п 
жутуп алышыптыр, балээни ичкирлер. Кинодон 
чыгышып, жън кетишпей бир ойсокени 
талашып мушташышат экен. Ачуусу тез неме 
анан колуна тийген темир менен жолдошунун 
башын жара чааптыр. Эми ъз\ё тууганчылык 
кылып чыгарып бербесеё элге шерменде болдук. 

Къчърбай: (Кейиген т\р менен). – Жаман жорук болгон 
экен.  (Пауза). 

Камбар: Ошон \ч\н сага келбедикпи. 
Къчърбай: Менин колумдан эмне келмек эле, Камбар 

ава. (Сынамакка). Ъз\м кара жумушчу болсом. 
Майра: (Таёдана). Жок-а. 
Камбар: (Ишенбей). Жок-а. Анан мына бу кагазда 

прокурор Арстанов деп сенин фамилияё 
ж\рбъйб\. Айылдагылар деле сени айтып, 
сыймыктанып атышат. 
Къчърбай: (Дагы сынамакка к\л\п). Ал мен 
эмес, туугандарым. Бълък киши. Мен аны 
тааныбайм. Фамилиябыз окшош тура. (Ордунан 
туруп ашкананы къздъй басат). 
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Майра: И-ий каран к\н. (К\йъъс\нъ бурула кыжырлуу 
шыбырап). Ушубу сенин тууганыё, тууганыё 
менен жерге кир. 

Камбар: (Жоошута шыбырап). Мен билип 
коюптурмунбу. Ушул экен деп ойлогонмун. 
Кърсъ мурдагы эле бойдон жумушчу турбайбы. 
Тиги бригадир Жакып дагы прокурор болгон 
жакын эле иниё, ошого барбайсыёбы дегенине 
ишенбедимби. 

(Къчърбай кирет). 
Майра: (Обдулуп ордунан турат). – Кой, биз кетели. 

/йдъ мал-ал калды эле, карай турган киши жок. 
Къчърбай: (Жайдары). – Шашылбай б\г\нчъ мейман 

болуп кеткиле. Эми бир келип калыпсыздар 
жазып-тайып, жок дегенде чай ичкиле. 

Камбар: (Кабагы б\ркъъ). – Мен сени чоё кызматта, 
областтык прокурор десем... 

Майра: (Ък\м \н менен). – Съз б\тт\. Баспайсыёбы 
дъъд\ръп, нымтырабай. Тууганыёды кърд\м, 
(кайгырып). Кайран гана баккан мээнетим. 
(К\йъъс\н эшикке карай демитип). Алдын 
с\йлъш\п, аныгын билип кел десем болбой 
гилейген кашка кочкорду жара тарттыё эле, эми 
анын убалы кимге? Ушубу тууганыё? Кайдагы 
бир кара жумушчуну каадалы адам кър\п, мени 
ээрчитип алганыёа к\йъм да, к\йъм! 

(Майра менен Камбар эшикти тарс жаап \йдън чыгып 
кетишет). (Пауза). 

Къчърбай: (Салияга жылмая карайт). – Мына, 
жакшылык-жамандыкта эсине алып, бут басып 
бир келбеген тууганым менен ж\з кър\ш\п 
алдым. Боорукер тууганым ай. 

 - Сакеш, кашка кочкордун этин ороп берчи. 
Алардын артынан жетип, берип келейин. Балдары шор 
сурап турушкандыр. 

1981 
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АЙЫП КИМДЕ? 
 

(Интермедия) 
 

Катышуучулар: Анипа – 65 жашта 
Канымг\л – 60 жашта 
Айкък\л – 25 жашта, Канымг\лд\н 
келини. 

 
Шаардык жасалгадагы бълмъ. Канымг\л \й 

эмеректерин чаёдан арылтып, шыпырып иретке 
келтир\\дъ.  Ошол чакта эжеси Анипа бълмъгъ кирет. 
Анипа: (Колундагы баштыгын жерге коюп, какшык 

менен). - Ишиё илгери болсун сиёдим. 
Канымг\л: (Чочуп). – Болсун, болсун. Келиёиз эже. 

(Кучакташып ъб\шът). Търгъ ът\ё\з. 
(Анипа бут кийимин чечип, търдъг\ орундукка 
олтурат).  

Анипа: - Келиниё кайда? (Жанын жаёсап). Отурчу 
мындай. 

Канымг\л: - Тиги бълмъдъ уктап атат эле Айкък\л. 
Анипа: - Уктап атат дегени эмнеси ботом? Баягы эле 

келиниёби? Т\шкъ чейин да адам уктайбы, 
тооба. Эртелеп тургузуп, \й ичин ошого 
шыпыртып-сыйрытпайсыёбы, карыганда 
каржалып куруган турбайсыёбы сен. Эмне, 
келиниёди аяп, балаё экъъё бордоку кылып 
багасыёарбы? Эмдигиче эч жерде иштебесе 
мунуё. Келин болуп келгенине эки жылдан ашып 
калбадыбы. 

Канымг\л: - Эми азыр жаш да эже. Алдан-к\чтън 
тайгыча каралаша берейинчи. Бекер олтургандан 
дале тажайт экенсиё.  

Анипа: Муну балаё билеби? 
Канымг\л: Билет. 
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Анипа: Анан кантип чыдап ж\рът ал эркек башы менен. 
Катындын уругу т\гън\п кетсе дагы буга 
окшогонду жоготпойбу? Кайын энени 
сыйлабаган келиндин барынан жогу жакшы. 

Канымб\: - Мага экъън\н ынтымак жашаганы канимет 
эже. 

Анипа: - Ынтымак деп коет тура дагы, шордуу. Бу 
келин, уулуё экъъёърд\н башыёарды айлантып, 
ч\л\ктъп алган го. Сени сыйлабагандан кийин 
булардын ынтымагынын кереги не? Эртеден 
кечке к\йпъктъп экъън\н баласын баксаё, анысы 
аз келгенсип тамактарын жасап, \й\н тазалап 
олтурсаё. Сен буларга эне эмес эле кул болуп 
калган турбайсыёбы. Мындан улуу берки 
балдарыёдыкына, же кыздарыёа кетип 
калбайсыёбы, кор болбой. 

Канымг\л: - Кенжем ушул болгондон кийин къб\нчъ 
ушунун колунда ж\ръм да. (Уйкудан туруп, 
кыркма чачтары уйпаланган Айкък\л 
тигилердин тушуна келип, денесин жазып эстейт. 
Халаты толук б\ч\лънгън эмес. Анипаны элес 
албайт). 

Айкък\л: - Кандай, мамаша? 
Канымг\л: (Ордунан козголуп). Жакшы балам, жакшы. 

Ъз\ё тынч уктадыёбы? (Эжеси \нс\з Канымг\лд\ 
этектен тартып тыйып коет. Келин кайненесине 
жооп кайтарбай терезени карап, съз\н улантат). 

Айкък\л: - Оу-уу, солнце кътър\л\п калган турбайбы. 
Завтрак менен обедди бирге ичет окшойбуз 
наверно, мамаша. Сашка жумушка кеттиби? 

Канымг\л: (Эжесин кърсът\п). Ооба, айланайын. 
Айылдан эжем келип калыптыр, учурашып кой 
балам. 

Айкък\л: (Анипага кайрылып кол сунат). А-а. Привет 
эжеке. Кандай здоровье? К\йъъ чоёоюп атабы? 
(Анипа кол сунбай мурдун ч\йр\п, тетир карайт). 
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Айкък\л: (Колун тартып). Ну, ладно. Меники кол таза 
болчу. Пока мен колу-бетти жуугуча чай поставь 
мамаша. Вместе чай попьем и поговорим. 
(Чыгып кетет). 

Анипа: (Муёайып). Байкушум а-аа, сенин шоруё каткан 
экен. Буга окшогон келинди эмнеге кармап 
олтурасыё? Мен болгондо муну бир к\н да 
тургузбайт элем. «Тууган к\йд\р\п , душман 
с\йд\р\п айтат». Мен сага к\йгън\мдън какшап 
жатам. Т\ш\нсъё боло акыры. Бул келиниёдин 
колунан жакшылык келбейт. Мени айтты эле 
дээрсиё. «Эжени кър\п сиёди ъсът» дейт. Менден 
таалим алсаё болбойбу. Келинди башынан бекем 
кармаш керек. Антпесе сенин тамырыёды тартып 
алгандан кийин ушинтип мойнуёа алчактап 
минип алат. Анан т\ш\р\п кър. Ошон \ч\н 
илгеркилер «кайын эненин камырынан» деп 
бекеринен айтышкан эмес.  

Баягы кара д\ё\ръйгън келинимди эмне 
\ч\н кетиргенимди билесиёби. Ал кашайгыр, 
биринчи келин болуп келгенде \йгъ ыйлабай 
кирбедиби. Кърсъ, арам ж\ргън неме баламдын 
башын айландырып тийип алган экен. Анан дагы 
келгенине бир ай толбой жатып, теётушунукуна 
тойго кетип калганын кантесиё. Анысын мейли 
дейин десеё он бир баламдын бирин да тергегиси 
жок. /йдъг\ жандыктарды, буюм-теримдерди 
айтымыш болуп эле балдарымдын атын атайт. 
Мындай кордукка мен чыдаймынбы? Ата-энесин 
айтпайсыёбы. Кызынын эптеп к\йъъгъ кеткенине 
с\й\н\ш\п, калыё албайбыз дешет. Салт 
билбеген санда жок немелер экен. Алардын 
адебин берип, кызын жолго салбадымбы. Азыр 
эмне къп, кыз къп. Шагырап к\йъъ таппай 
ж\р\шът. Буюрса балама ъз\м тандап, 
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чекелеринен чертип ж\р\п кыргыйдай кыздардан 
алып беремин.  

Канымг\л: (Ордунан туруп). Эже, отура туруёуз. Чай 
коюп келе коеюнчу. Съз менен болуп эсимден 
ыргып кетиптир. 

Анипа: (жинденип, кеткенге камынат). Сага айткан 
кайран кеп. Менин сайраганымдын бири 
жукпады. Ъз\ёдън кър. Сага дагы чала. 
Сазайыёды келиниё берсин. Ушул жаман 
келиниё менен иче бер чайыёды. Келе, 
баштыгымды бер, кетем. 

(Анипа Канымг\лд\н колунан баштыгын жулуп 
алып жънъйт. Эжесин токтоткону артынан Канымг\л 
ээрчийт). 

Июнь, 1987-ж. 
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АК ЖОЛТОЙ КЕЛИН БОЛ 
(Эки кър\н\шт\\ интермедия) 

 
Катышуучулар: Качыбек – бир мекемеде бухгалтер. 

Сайраг\л – студентка. 
Сапар – заводдо кызматкер. 
Анарбай – эт комбинатында жумушчу. 
Г\лгаакы,  Уулкан – Качыбектин 
жеёелери. 

 
1-кър\н\ш 

 
Кеч к\\г\м. Шаар къчълър\н\н бири. 

Автомашиналардын жана адамдардын тынымсыз 
кыймылы. Дипломат кътъргън Сайраг\л аялдамада 
турат. «Волга» жеёил автомашинасы жай келип, анын 
жанына токтоду. Алаг\\ Качыбек машинадан 
к\лм\ёдъп чыкты. 

 
Качыбек: (Сайраг\лгъ жакындайт). Аялдамада туруп 

калыпсыё, Сайраш! Кайда жънъд\ё? 
Сайраг\л: Жатаканама эле. Жолдош кызымдын \й\нън 

чыктым эле. Атвобус келбей атат. (Сайраг\л 
анча тааныбай б\ш\ркъйт). 

Качыбек: (Кудуёдап). Ж\р, анда биз эле жеткирип 
коелу. 

Сайраг\л: (Токтоо). Ыракмат. Шашкан жерим жок... 
Автобус менен эле кетем. 

Качыбек: Коркпой эле кой, бул досумдун ъз машинеси, 
шаар кыдырып къё\л ачып ж\ръб\з. Сени 
кър\п, атайын токтотподумбу. Ж\р\ эми 
шагымды сындырбай. Же мени тааныбай 
турасыёбы? 

Сайраг\л: Тааныдым. Бизге коёшу айылдан болсоёуз 
керек. Ыраазымын. (Къё\лдънбъйт). 
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Качыбек: Ыраазычылыгыёды кийин билдиресиё. Бас 
эми, кеттик. (Сайраг\лд\н колунан 
дипломатын алып жетелейт). 

Сайраг\л: (Кетенчиктеп). Кое бериёиз элдин къз\нчъ 
с\йръбъй. Уят эмеспи. 

Качыбек: Элдин биз менен иши канча. Кънбъсъё азыр 
кътър\п болсо да машинага олтургузам. Сага 
алым жетет. (Шымалана баштайт). 

Сайраг\л: (Элеёдеп). Коюёузчу, капырай. 
Качыбек: Жок, кътър\п олтургузам. 
Сайраг\л: Мына мен ъз\м... (Машинага олтурат). 
Качыбек: Бая эле тартышпай ушинтип макул болсоё 

эмдигиче жетип, бълмъёдъ олтурмаксыё 
курбуларыё менен. 
(Рулдагы досуна карап к\лм\ёдъйт). – 
Анарбай туура \йгъ, ъз\ё билесиё, зымырата 
бер кък тулпарыёды. (Жънъшът. Сайраг\лгъ 
ыктай). – Сайраг\л, сен бул жигиттерди 
тааныйсыёбы? 

Сайраг\л: Жок. Билбейт экенмин. 
Качыбек: Анда мен тааныштырып коеюн. Сол 

жамбашыёда олтурган келбетт\\ жигиттин 
аты Сапар. Ал эми рулду оёго-солго буруп, 
кък тулпарын алкынтып бараткан сулуу жигит 
Анарбай. (Экъъ теё башын ийет). Экъъ теё бул 
шаардын кърк\н чыгаргандар. Экъъ теё 
жигиттердин г\л\. Туурабы ыя? (К\л\шът, 
досторуна кайрылып). – Достор, эми бул 
тескейде ъскън ышкындай солкулдаган кызды 
силерге тааныштырайын. Аты Сайраг\л. 
Атына заты жарашат. Бизге коёшу айылдан 
болот. Менден \ч класс кийин окуучу. Азыр 
эми политехникалык институттун акыркы 
курсунда. Болочок инженер. Туура айттымбы 
Сайраш? 

Сайраг\л: Туура эле айттыёыз. 
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Качыбек: Билем да. А сен болсо мени жакшы билбейсиё. 
(Досторуна карап). Калганын мен силерге бая 
издеп чыкканда эле айтпадымбы. (Къё\л\ 
кътър\ёк\ с\йлъйт). Ошентип къктън 
тилегеним жерден табылып, къксъгън\мъ 
б\г\н жеттим окшойт. Ж\ръг\мд\ кубаныч 
бийлеп алды. (Каткыра к\л\шът). 

Сапар: Сен ъз\ жолдуусуё. Жеёелериё айткандай 
жигиттин г\л\с\ё да. 

Качыбек: Ээ, достор. Жигиттин г\л\ жолдуу болсо 
эмдигиче шумкардай гана илип кетпейт беле, 
бул аккууну. 

Анарбай: Бул эмне илгендик эмеспи? Буга чейин.... 
(Каткырышат). 

Сайраг\л: (Алардын съз\нъ маани бербей). Мен жеттим. 
(Анарбайга). Токтотуп койсоёуз. Т\ш\п 
калайын. 

Качыбек: Жете элексиз Сайраш. (Анарбайга буйрук 
берип). Айдай бер Анарбай мунун съз\нъ 
кулак салбай, ъз\ё билген жакка. 

Сайраг\л: Тамашаёызды коюёузчу. 
Качыбек: Тамаша-мамашасы жок эле мен сени б\г\н 

\й\мъ алып кетем. Б\г\н атайын сени издеп 
чыкканмын. Ушул отуздун кырына чыкканча 
сабыр кылып к\т\п, бойдок ж\ргън\м 
жетишер. (Сапарга къз кысып). Мен 
курактуулардын алды търттън балалуу. Бул 
эки аяшыёдын да экиден балдары бар. А мен 
болсо сен деп бойдок бойдон ж\ръм. Ушуга 
чейин чыдадым. Акыры тузагыма т\шт\ё. 
/йдъ бизди к\т\п атышат. Камылга шайма-
шай. 

Сайраг\л: (Чочуп). Эмне дейсиз? 
Качыбек: Ошондой. 
Сайраг\л: Жаёыласыз. Менин жигитим бар. 
Качыбек: Билем. Бирге окуйсуёар. 
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Сайраг\л: Мен аны жакшы къръм. 
Качыбек: А мен сени с\йъм. Эми эмне кылмакпыз? 
Сапар: (Сайраг\лгъ). «Ъз\ё с\йгънгъ барба, ъз\ёд\ 

с\йгъндън калба» деген кеп бар, карындаш, то 
есть аяш! 

Анарбай: (Кубаттап). Эё туура, анык съз, акылман съз. 
Сайраг\л: (Булкунат). Кое бергиле, барбайм! 
Сапар: (Сайраг\лд\н сол колун кармайт). Буудайдын 

барар жери тегирмен... 
Сайраг\л: Жок, жок! (Ък\м \н чыгарат). Токтоткула 

машинаны! Жакшылыкча койгула, болбосо 
камалып кетесиёер. Мен да жаманатты болом. 
Андан къръ тынч ж\ргън\б\з оё. Бул тентек 
оюнуёардын азабын тартпагыла. 
(Денесин жыйрып, эки колун бошотууга 
аракеттенип жулкунат). 

Качыбек: (Сайраг\лд\н оё колун кое бербей обонго 
салып ырдайт). 

Аста секин колуктум, 
Сонун жерден жолуктуё. 
Кучактасаё кучакта, 
Бычактасаё бычакта. 
Ъпк\ё келсе ъъп ал, 
Тепкиё келсе тээп ал. 

(Сапар менен Анарбай ага кошулуп обон созушат). 
Ъъп-к\ё келсе ъъп ал, 
Тээп-киё келсе тээп ал... 

(Каткырышат). 
«Волганын» ичинде ыр жаёырып \ч жигит бир кыз 

менен алпурушуп сапар улана берди. 
 

2-кър\н\ш 
Бул айыл шаардан он чакырым алыс. Качыбектин 

тойго камылга кър\лгън \й\ндъ топураган эл. Атайын 
бир бълмъгъ къшъгъ тартылып, дасторкон бети жайнап, 
шаан-шъкът ък\м с\ргън. 
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Магнитофондон «Той ыры» ырдалууда. «Волга» 
автомашинасы \йд\н алдына токтоду. Сыртта ж\ргън 
Г\лгаакы \йдъг\лърд\ чакырды.  
Г\лгаакы: Ай, у-уй, \йд\н ичинде топурабай бол тез 

чыккыла. Келин келди. (Аялдар опур-топур 
\йдън чыгышып келинди утурлашат. Качыбек 
достору менен машинадан маашырлана 
т\ш\п, кабинага карап жеёелерине къз кысат 
да Сапар менен Анарбайды ээрчите дердейип 
\й\нъ кирет. Сайраг\л машинадан чыгып эле 
Г\лгаакынын мойнунан кучактап ъпк\лъп 
жиберет). 

Г\лгаакы: (Кетенчиктей таёданып). Бул эмнеси ботом? 
Ъё\мб\ же т\ш\мб\? 

Сайраг\л: Ъё\ё\з эле жеёе. (Анан барып Уулканды да 
кучактап ъпк\лъйт). 

Уулкан: (Артка кетенчиктеп). Катыг\н, шерменде 
болбодукбу. Обу жоктонбо элдин къз\нчъ. 

Г\лгаакы: (Сайраг\лд\н колунан кармайт). Кагылайын 
келиним, акылыё менен бол. Биз деле сага 
окшоп келин болгонбуз. Келиндин келиндей 
эле бааланып, каада к\ткън\ жакшы. Элдин 
алдында тастаёдаганыё жарашпайт. Уят. 
Тоюёар ушул жерде т\шът. Ж\р \йгъ кирели. 
Бешенеё ачык экен. Тект\\, барктуу жерге 
келин болуп келдиё.  

Сайраг\л: Мен ошого с\й\н\п атпаймынбы, алтын 
жеёем. Жанагы жигиттин г\л\н бери 
чакыргыла чогуу бийлейли, ырдайлы. Бир 
кумардан чыгып жыргайлы. К\ндъ эле той 
болуп атыптырбы. Кана келгиле. 
(Г\лгаакыны колдон алып магнитофондогу 
\нгъ кошулуп «той ырын» ырдап, бийлейт. 
Той \ст\нде таттуу к\нде, шаттуу к\нде, 
Жаш жубайлар шат кълеёде, шат кълеёде. 
Ан салайык, бий бийлейик, бий бийлейик. 
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Шарактасын шаттык \ндер, шаттык \ндер.. 
(Жаалап тургандардан дагы биръън\ бийге 
чакырганда Г\лгаакы чыгып Уулкандын 
жанына келет). 

Уулкан: Иий-ий катыг\н, эсепчи бала акылынан 
адашканбы. Келин эмес эле кайдагы бир 
къчъдъ калган немени алып алган турбайбы. 
Эмне эле шаёыраёдап, кубанып бийлейт дейм 
да. 

Г\лгаакы: Ботом ошону айтсаё. Мындайын билгенде 
келбей эле... Жеёе болбой эле койбойт белем. 

Уулкан: Ушинтип тамашага батып тура беребизби. 
(Шыпылдап). Тайраёдатпай къшъгъгъ алып 
кирели. Бу т\р\ суук салтты бузмак болду го. 
(Экъъ Сайраг\лгъ жакындайт). Болду эми 
калганын анан бийлейсиё, азыр \йгъ кир. 
Башыёа ак жоолук салалы. (Сайраг\лгъ 
жоолук салышат). Алдыёды бала, артыёды 
мал бассын. 

Сайраг\л: Болуптур. Менин бир шартым бар, ошого 
кънсъёър кирем. Айтып коеюн угуп тургула. 
Мен кыз эмесмин. Къп жигиттер менен 
кучакташып жатып ж\ргънм\н. Ошонум 
угулса кийин дагы кыз эмес экен деп чатак 
салып ж\рбъг\лъ. Мени катынга алуучу 
жигиттен маакулдугун алып бергиле. Эгерде 
ал кънсъ, баарын кътъръм деп убада берсе мен 
даярмын. (Тургандар тарайт. Сайраг\л 
машина жакка басат). 

Г\лгаакы: Эсепчи баланын бешенеси жок экен. Кыз 
т\гън\п калгансып бир шуркуяны тапканын 
кара. 

Уулкан: Тандасаё тазга жолугасыё деген ушул да. 
Мурдагы биринчи катыны эле т\з\к болчу. 
Адеп келгенде биздин айтканыбызды 
аткарып, кърсъткън\б\згъ кънбъд\ беле.  
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Г\лгаакы: Эмнеси болсо да ал бизге окшоп айылда 
ъскън ыйбалу неме эле. Мунун т\р\ жаман. 
Шаар къргън эчкиден т\ё\л деген ушул тура. 
Буга биздин туш келгенибизди айтпайсыёбы. 

Уулкан: Кой, эмне болсо ошо болсун, \йгъ кирели. 
Тигинин дубай саламын айтпасак экъъб\з 
кийин балээге калабыз. Анын жубан экенин 
эсепчи бала билбейт турбайбы. Катын кылып 
алабы, же кайра жеткирип коебу ъз\ билсин. 
(Г\лгаакы менен Уулкан ээрчише кирип 
кетишет. Сайраг\л машинанын алдыёкы 
орундугуна олтуруп от алдырат. Сырттагылар 
чуру-чуу, \йдъг\лър д\рбълъёгъ т\ш\ш\п 
сыртка атып чыгышат). 

Сайраг\л: (Машинанын кабинасынан башын чыгарып 
ак жоолукту ыргытат). Ак жоолугуёарды 
келин болор кызга салгыла. Д\н\йъёър 
батпай ашып-ташып атса ъз\ёър тойлой 
бергиле, жыргай бергиле арсыздар. Чау-у. 

(Бардыгы \н-съзс\з Качыбекти жекире тиктешет. 
Анан машинанын караанын узата ооздору ачылган 
бойдон ъёдър\ кубарып, шалдая туруп калышат). 

Февраль, 1982 
 

 
МАЛ ЭЭСИН ТАРТПАСА... 

 
Жай чилдеси. Чаёкай т\ш. Кулжук аркандалуу 

эшегин жетелеп \й\нъ багыт алды. Жол боюндагы 
чъптъргъ ж\тк\н\п, эшеги баспай кыйылып атат. 
Аргасы т\гънгън Кулжук амал ойлоп \ч-търт чоё тутам 
чъп жулду. Эшегине жыттатып, къз\нъ кърсътт\ да бир 
тиштетип туруп калганын колтугуна кысып алып жолго 
т\шт\. Адегенде эшеги анда-санда кыйыктанып, анын 
колтугундагы чъптън жулуп жеп, анан эле кыдыё-
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кыдыё. Эпчилдигине Кулжук ъз\ кушубак. Артына 
кылчайбай арыштуу кадам шилтеп келе берди. 

Жарым жолдо байланган жиби эшегинин башынан 
шыпырылып, анын артынан ээрчиди. Тузактай 
чимирилген жип жол чаёытып из салды. Эшек чаёга 
далдоолонуп, жол четинде от жеп кала берди. 

Тереё ойго чъм\л\п, ичинен обон созгон Кулжук 
\й\нъ жакындаган сайын баятан бери байкап олтурган 
аялы ичи-боорун эзилтип тыбырчылоодо. Ага къё\л 
бълмък кайда. Сарайдын жанына кагылган казыктан 
къз\ ът\п баратат... 

Оболу колтугундагы кък майсаны казык т\б\нъ 
таштады да, жиптин колундагы учун казыкка к\рмъп 
байлап койду. Анан эле ичин кучактап, ыкшып 
маёдайында турган аялын къз\ чалды. 

- Хи-хи-их.. 
Ал араё с\йлъп съъмъй\ менен эшекти кърсътт\. 
- Эшек, эш-шегиё кайда? Хи-хи... 
Айкырык салып, адырда алкынып бараткан эшегин 

карап оозу ородой ачылган Кулжук аё-таё. 
 
 

АТКА МИНЕРДЕ АБАЙЛА 
 
Кыштын кычыраган мезгили. Мулжук шаардан 

айылга дем алыш к\н\ къё\л ачканы барган. Анын 
урматына аё уулап тоого чыгууга достору камылга 
кърд\. Ар бири бирден ат минип, мылтык асынып 
мергенчиликке шайланышты. Далай жол арбытышып, 
чытырман токойлуу капчыгайга киришти. Андан-
мындан сербеёдеп коен качты. Бултаёдап куу т\лк\ оюн 
салды. Уучулуктун кызыгына баткан баары аттан т\ш\п, 
жъъ-жалаёдап ар кай жерде. Мулжук бир колуна 
мылтык, бир колуна тизгин кармап элеёдейт. Ат андан, 
ал аттан \ркът. Тизеден карга батып, таноосу керилип-
чоюлуп, къър\ктъй к\ш\лдъйт. 
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Ал кара терге т\шкъндъ кошкурук салган ала доёуз 
бет маёдайынан чыкты. Къз\ чанагынан чыккан 
Мулжуктун колунан мылтыгы т\шт\. Бекинерге жер 
таппай, качайын десе буту шилтенбей безгек болуп 
калчылдап калды... 

Акылына келип, ат тизгинин тартты. Сол 
тарабынан \зъёг\гъ оё бутун коюп, ээрге чап жабышты. 
Улакчы ат токой аралап «дыр» койду. Тизгин колго 
тийбей, кайда баратканын ъз\ билбей Мулжук ат 
\ст\ндъ бакырып-айкырып баратат. Ансайын суутулган 
жээрде кашканын туяктары арыштуу шилтенет. 

- Кармагыла-а алып качты. Тытылып ълмъй болду-
уум... Оо-оо кудай, сактай кър!... 

К\л\к атка тескери минген шаардык Мулжуктун 
артынан кубалап, кармай алышпай айылдык достору 
убара. Токой ичинде каткырык менен кыйкырык 
жарыша жаёырып атат... 
 
 

КОШОМАТЧЫ 
 

- Сен трибунага чыккандан эле бакылдап, 
начальнигиёди сындадыё. Къё\л\ёъ кък таштай тийген 
экен ээ. Же алалбай ж\ргън ъч\ё бар беле? 

- Азыр талап ушундай, бийликтегилерди ж\з\нъ 
карабай сындаш керек. Ъз\ жокто къз\ жок кылып бир 
кумардан чыга согуп алдым да. Мындайда бугумду 
чыгарып албасам жарылып кетч\\дъйм\н. 

- Мунуё дурус. Бирок, начальнигиё тигинде эле 
президиумда отурбайбы. Сенин ар бир съз\ёъ уугуп, 
башын жерден алган жок, ал байкуш. Эми мына сенден 
къз\н албай арбап турат. 

- Жок, антпе а. Ал сыртка жънъгъндъ карап туруп 
анан трибунага кътър\лбъд\м беле. 

- Сен съз баштаганда эле кайра ордуна барып 
отуруп калган. 
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- Эмне дейт. Ал менин айткандарымдын баарын 
уктубу? 

- Ооба, кулагым оор мен уктум анан. 
- Эми чындап ългън турбайымбы ыя. Эмне кылсам 

эми? Кайра трибунага чыгып элдин къз\нчъ кечирим 
сурасамбы? 

- Оозуёдун жазасын мойнуё кътърът да. 
- А тиги киши, тиги киши дейм да дагы. Ушу съъг\ 

жок соймоёдогон эки эли этти кесип ыргытып 
жиберсемби? Ушунун азабын тартмай болдум а-а. 

 
 

КУТТУКТОО 
 

Кулжук кызматка орношкондун эртеси эле Мулжук 
жетип барды. 

- Жан досум Куке, куттуктаганы келдим. Сергектик 
коомуна търага болгон турбайсыёбы. Ээлеген ордуё 
майлуу-с\тт\\ болсун. Ага бизге окшогон досторуё 
насиптеш дайым. Жууйсуёбу эми?  - Экъъ кучакташып, 
алкым аралаштыра ъб\ш\п алышты. 

- Сага окшогон кыйбас досторго жуубаганда 
жумурум катпайбы. Келериёди туюп бир шише агынан 
алып койгомун. Жат адамга сездирбей сейфге каткамын. 
Ичелиби? 

- Ичпей анан, жарык д\йнън\н жыргалы ушу да. 
Сендей сыр билги достордон кудай айырбасын. 

- Ылайым айрылбай калалы. Ушинтип кызылын 
коюп, агынан алып туралы. Он шапалактан бир муштум 
ъйдъ да. Азыр базардан кой сатып алыш оёой, а муну 
табыш кыйын. 

- Оозуёдагы ширин съз\ёдън айланайын, кана 
эмесе жуттук, бийлигимдин т\б\ бекем болсун. 

- Ылайым эле ушул кызматыёдан т\бъл\ккъ 
айрылба. Б\г\н \йгъ кызуу барып аяшыёа мактансам 
элеби тъбъс\ къккъ жетип гана с\й\нът. Жуттук... 
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МАКТАНЫЧТЫН МАЙНАБЫ 
 

- Сен сергектик коомуна търага болгондон бери 
жыргап –куунап эле калбадыкпы. 

- Колдон келип турганда жыргалчылыгын кър\ш 
керек да атасынын кър\. Мына азыркыдай кылып 
каалаган учурумда арак д\кън\н сыртынан жаптырып 
коем. Ичинде ушинтип беймарал дуулдай беребиз. Кана 
алдык. 

- Какшытып ичмей. 
- Какшытпаганда дагы кайдан издемек элеё? Б\г\н 

ушул д\къндъг\ арактын баары биздин колдо. Керек 
болсо бир бътълкъ калтырбай т\гътъ ичебиз, ха-ха-ха... – 
Экъъ кыйла болуп калышты. 

- Эй, тиги д\кънч\ё бизди калтырып сыртынан 
кулпулаган боюнча кетип калып ж\рбъс\н. 

- Чын эле азыр буларга ишенич жок. Ай, Чулчук 
кайдасыё? Тамашаёды коюп кел, сен дагы мындан ж\зд\ 
кылт этип алчы. Иш к\н\ё аяктап, дарманыё кетип 
тургандыр. Чыйралып аласыё. - /н, шыбыш жок. 

- Айттым го, аныё бизди оёдурган жок. Шерменде 
кылат эми. – Тыпырап эшикти т\ртк\лъшт\. Чоё кулпу 
былк этпеди.  

- Сен келбегенде ушул шойком жок эле. 
- Ъз\ё мага мактанып ушул д\кънгъ ээрчитип 

келбедиёби. Аракканадагылар мени къргъндъ алдастап 
калат дебедиё беле, акмак. 

- Къз\ёън чыккыр, сага арак куюп берген мен 
акмакмынбы? Бекер арак ичкениёе с\й\нбъйс\ёб\. 
Жакшылыкты, сыйды билбеген сен эшексиё... 

Экъъ жакалашып мушташып, бътълкъл\\ 
ящиктердин алдында калды. Аларды д\кънч\ ээрчитип 
келген коомдук тартипти сактоочулар таап, сууруп 
чыгышты. 
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КЕСИП АЛ 
 

Эки жолдош маектешип баратып эле съз талаша 
кетишти. 

- Бизге келип кесип ал. 
- Эмнени? 
- Кесип ал деп атам. 
- Эмнени кесип алайын? 
- Бир кесип албайсыёбы? 
- Бир эмес къп эле кесип алат элем. Мурда кърсътч\ 

ошону, кана? 
- Соо эмессиё го сен. Кесип, кесип дегенди 

т\ш\нъс\ёб\ деги. 
- Ушу ъз\ё соо эмес экенсиё. Мен т\ш\нгън \ч\н 

баятан бери талашып атам да. 
-Эй, келесоо болбосоё эмдигиче бир кесип алат 

элеё. 
- Эмнени? 
- Дагы эмнени дейт да бу башы жок. 
- Эми жиниме къп тийбе. Мына бу эки далымын 

ортосунан чыккан койкойгон мойнума кърк берип, 
томолок болуп турган баш эмей сага топ кър\н\п атабы. 

- Кесип дегенди билбеген баш баш эмес топ да. 
- Менин асыл башыма асылбай с\йлъ. Мына 

ъз\ёд\н башыё анык ж\н топ экен. 
- Убалыё ъз\ёъ, мен кеттим. 
- Токто, эми чындап эле кесип алат экен деп коркуп 

атасыёбы. Баштагандан кийин аягына чыгасыё. 
Каерден, эмнени кесип аларымды ачык айтпасаё 
кетирбейм. Болуптур жарымын сага деле берейинчи.  

Ха-ха-ах. Сага эми т\ш\нд\м. Эй, кесибим жок иш 
таппай ж\ръм дегениёен биздин кесипчилик-техникалык 
окуу жайыбызга келип бир кесип ал дебедимби. 

- А асыл башымды айлантпай бая эле 
ошентпейсиёби анан. Ишсиз, акчасыз ж\ргън жаным 
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бекер нерсе болсо жулуп, же кесип алайын деп 
жанталашпадымбы. 

- Ха-ха-ха. 
Апрель, 1988 

 
 
 

БИЗ САЛГАН ТАШ ЖАНАГЫ 
 

Жаналы: - Э, Кулалы. 
Кел, кътърт\п койчу мынаны. 

Кулалы: - Токтой турчу, Жаналы. 
Карарып бир нерсе турабы? 

Жаналы: - Чыш-ш, биз салган таш жанагы. 
Кър\п алат тигилер, 
Тезирээк \ст\н жабалы. 

Кулалы: - Эми билбесе эле болгону, 
Таразакеч Билалы. 

 
 

*** 
Таразакеч:  – А, Жаналы, 

Кайдан тердиё пахтаны? 
Кичине эле кър\нът карааны, 
Анан кандай 
Эл\\ кило салмагы. 
Чеччи, 
Тиктебестен талааны, 
Ичин ачып карайлы... 

 
 

«АК АЛТЫНЫН» ЧУУРУП... 
 

Куке:  - Досум Муке, 
Олтурасыё неге. 
Кък косектерди чукуп? 
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Муке:  - Кър\п турасыё го, 
Олтурбаймынбы ичиндеги 
«Ак алтынын» чууруп. 

Куке:  - Мындан къръ арбыштуураак, 
Ачылганынан эле 
Терсеё боло туруп. 

Муке:  - Э, Куке, 
Бел оорутуп кереги не. 
Биръъ-жарым калбасын угуп, 
Акыл айтайын 
Турчу кулагыёды бери буруп. 
Жан кыйнап кечке, 
Эки этек пахта тергенче 
Бир этек чыгарсаё мындан 
Салмагы чыгат теё эле. 

Октябрь, 1974 
 
 
 
 
 
 
 

 



 244 

ЮМОРЛОР 
 

ТАППАЙ КАЛБАЙБЫЗБЫ 
 

Уй сарайга барган кабарчы къргън къз\нъ ишенбей 
дал болуп калды: 

- Эмне эле б\г\н баарыёар бирден к\рък, бирден 
челек кътър\п уйлардын артынан ээрчип алгансыёар? 

- Биздин иш тажрыйбабызды, тазалыгыбызды 
\йрънгън\ коёшулаш райондон ък\лдър келет имиш. 

- Келишсе ушинтип к\рък, челек менен тосуп 
аласыёарбы?  

- Жо-ок, алар келип-кеткенче сарайдын ичи-тышын 
таза кармап туралы деп уйлардын тезегин кургатпай 
уламкысын-улам чогултуп ж\ръб\з. 

- Анан уйлардын артынан бучкактап ээрчибей эле 
турбайсыёарбы? 

- Антсек алардын тезегин таппай калбайбызбы. 
 
 

МЕН САГА КАПАМЫН 
 

Баласы: К\н сайын мас болуп келесиз, ата. Ушу 
сизчелик къп ичкен киши шаарыбызда жок болсо керек. 

Атасы: Ошону кър\п-билип ж\р\п, анан бир ирет 
да бали ата, дебедиё. Ошонуёа капамын уулум. 
 
 

БИРОТОЛО АЖЫРАБАЙЫН ДЕП... 
 

Т\къ: Я, Куке, сен ичкиликти биротоло 
таштабадыё беле? 

Куке: Таштап койсом тели-теётуштан, жоро-
жолдоштон биротоло ажырап калгыдаймын. Анын 
\ст\нъ азыр ичкиликти дары катары ичип 
калышпадыбы. 
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ТАК ЪЗ/Н КЪРГЪН/ 
 

- Кулжук, бу шашып-бушуп кайда? 
- Айылга. Андан ары тоого. 
- И-и, кандай иш менен? 
- Къп иш бар сен экъъб\з билбеген. Баратам Аяз 

атанын так ъз\н къргън\. 
- Шаарда Аяз ата болбойт бекен? 
- Болгону менен сакал-мурутун, кирпик-каштарын 

пахтадан илээштирип жасап алган экъъб\здъй эле эки 
аяктуу бир киши да.  
 
 

КАНТИП БИЛИП АЛДЫЁЫЗ? 
 

Автоинспектор: - Мен мамлекеттик автоинспекция-
нын инспектору, милициянын лейтенанты Жолчу 
Сактановмун... Жолдош шофер сиз жолдо ж\р\\н\н 
эрежесин одоно буздуёуз. 

Шофер: - Жолдош милиционер, менин одоно 
бузганымды кантип билип алдыёыз. Мен сизди къргън 
жок элем го. 
 
 

БИЛСЕМ... 
 

Автоинспектор: Сиз эмне \ч\н светофорго карабай 
жолдон ж\г\р\п ътт\ё\з. Аз жерден тиги д\йнъгъ кетип 
кала жаздадыёыз. 

Ж\рг\нч\: (Кайгырып). Каап, аны билсем 
ж\г\рбъй жаай басып ътът элем да! 
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ШОФЕР ЭМЕСМИН ДА 
 

Автоинспектор: Сиз тигил адамды тебелетип, 
ъм\р\нъ залал келтир\\гъ аз калдыёыз. Белгиленген 
ылдамдыкты сактап, абайлап айдасаёыз болбойбу? 

Айдоочу: Болот. Бирок, мен шофер эмесмин да 
жолдош инспектор. Ъз\мд\н менчик машинамды айдап 
келатканымды кърбъй турасызбы? 

 
 

КАЙЫП КЕЛАТПАЙБЫ 
 

Автоинспектор: Машинаёызды жолдун ары 
жагына, бери жагына чыгара айдап келатасыз. Бир аз 
ичип алган окшойсуз? 

Шофер: (Ыктытып). Бир аз эм-ес... тамак алдында 
100 грамм агынан... 

- Анан? 
- Анан, мен тез айдаган \ч\н машина кайып 

келатпайбы. 
 
 

 «Ж/ЗД/» СОГУП АЛАМ ДА 
 

- Чулчук, албарстыдай апсайбай алдырсаё 
болбойбу чачыёды? 

- Биринчиден, жашап жаткан жыйырма биринчи 
кылымда мен «современный» адам да. Экинчиден, 
«ж\зд\» согуп алам да ушул чачка кетч\ акчага. 

*** 

Кабарчынын интервьюсунан: 
- Сиз кантип тоок багар болуп калдыёыз эле? 
- Жашымда эле тоок какылыктаганда ал жаткан 

жердеги кашектерди аётара берет элем. Кърсъ бул ишке 
ошондо эле шыгым т\шкън экен. 
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*** 

Он эки жашар Тултук  атасы менен шахмат ойноп 
отурат. Ал атасын утуп койду. Намыстанган атасы: 

- Уулум, менин шахмат ойногум келбей турат. 
Жакшысы ушундан къръ к\ръшъл\ч\,-дептир. 

*** 

Милиционер ичип олтурган бир араккечке 
кайрылды: 

- А, ага-ини, акыбалыё жакшыбы? 
- Жакшы, азыр акыркысын ичем да кетем жолдош 

милиционер. Эртеёден баштап таштайм,-деп 
колундагысын жутуп жиберди. 

*** 

Суук тийип тъшъктъ жаткан аялын сакайтуу \ч\н 
Мулжук Апендиден кеёеш сураптыр:  

- Дары-дармек деле таасир этпеди. Эми эмне 
кылсам?  

- Анда б\г\ндън калбай семиз багылган кой союп, 
ысык терисине аялыёды ороп кой да этин менин \й\мъ 
тез жеткир,-деп басып кетиптир. 

*** 

К\йъъс\: Мага ишканадан кесиптик майрамым 
к\н\ Ардак грамота берген атат. Ала берейинби? 

Аялы: Деги сенин башыёдагы мээё иштейби? 
Грамота деп коет компоюп, аны башыёа тартасыёбы. 
Андан къръ бир килем алсаё болбойбу душман къз\нъ. 
Сенде ар-намыс деген барбы? 

*** 

Жетекчи: Ичкенден кийин ишканада темселебей 
\й\ёдъ жат дебедим беле. Делдейген кулагыё кулакпы, 
же эт мантыбы? 
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Кызматчы: Эмгек тартибин бекем сактап олтурам 
жолдош начальник. Кетип калсам \йгъ, калгандар съз 
кылбайбы. 

*** 

- Сизди жаёы кызматка кътър\лд\ деп угуп Чоё 
чайканага аш демдетип койдум эле. Ж\р\ё\з. Б\г\н мен 
куттуктап, белгилеп берейин. Дос-чарыёыздан ээрчитип 
алыёыз. 

- Маакул. Бирок, азыр ачык айтып коеюн. Менин 
ордум сокрашение болуп кызматтан бошоп калдым.  

- Ээ, ушундайбы? Анда мен кеттим. Жаёылыш 
уккан турбайымбы. 

*** 

- Начальнигим экъъб\з мас болгондо ага каска 
кийдирбей алып ж\ръм. 

- Мотоциклде шляпачан кишини учкаштыруу 
опурталдуу. Эгерде кокустук болсо... 

- Ошо кокустук тезирээк болсо гана. Ордуна мен 
начальник болуп калат элем да. 

*** 

Милиционер эт комбинатынын колго т\шкън 
жумушчусунан сурады: 

- Этти дайыма ушинтип уурдап чыкчуу белеё? 
- Ооба, бирок биринчи жолу силердин колуёарга 

т\ш\ш\м. 

*** 

 



 249 

Т/Ш/Н/К  КАТТАР 
 

Жолдош начальник, сиздин кечээ кызматка келбей 
турганыёызды секретарь кыздан угуп, анан ошого 
байланыштуу кечээ мен да кызматка келбей калган 
элем,-деди бъл\мд\н кызматкери Г\л\ Сыйдаёова. 

*** 

Мындан ары досторум эле кыстабаса, ългъндъ да 
ичпеймин,-деп т\ш\н\к кат аркылуу чексиз убада 
беремин. Илеёсалаё Алдаров. 

*** 

Ошто оюлбаган бир гана къчъ калды. Бирок, мен 
аны кыйнасаёар да айтпаймын. Айтсам эле ал къчън\ да 
казып саларыёарды сезип турам. 

Т\ш\н\к катты чын дилден ак кагазга т\ш\ргън 
Б\дъм\к К\йд\рг\ев. 

 
 

БАЛА ТИЛИ – БАЛ 
 
Атасы: - Тойгонуёду кантип билдиё кызым? 
- Ашказанымдын капкагы «гарт» деп жабылды да. 

Добушу оозумдан чыкты, уктуёуз го. 

*** 

Чулчуктун айылдан келген чоё энеси бир бакшы 
жън\ндъ мындайча кеп кылды: 

- Ал к\чт\\ олуя. Сени бир къргъндъ эле кандай 
ооруё бар экенин, азыр эмнени ойлоп турганыёды билип 
алат. 

- Анан биздин класста окуган Оля деген кыз андай 
эмес го,-деп Чулчук съз кошту. 

*** 



 250 

Атасы адаттагыдай эле баласын саарлап уйкудан 
ойготту.  

- Мектепке жънър убактыё болуп калды уулум. Тур 
эртерээк, короздор чакырып атат. 

- Кимди чакырып атышат ата? 

*** 

Апасы: Уялбай къчъдъ жаман, кир кийимиё менен 
ж\рд\ёб\? 

Кызы: Уят болгудай эмне, къчъдъ меймандар бар 
бекен? 

*** 

Апасы: Бекитип койгон конфеттердин бири да жок. 
Кызы: Анан бизге кърсътпъй эле бекитпейсизби? 

*** 

Алты жашар кызынан апасы сурап калды: 
- Айнура экъъёър теёсиёерби, же ал улуубу? 
- Экъъб\з теё экенбиз. Саар менен боюбузду 

теёештирдик. 

*** 

Биринчи класстын окуучусунан эжекеси сурады: 
- Эмне \ч\н сабакка кечигип келдиё? 
- Эрте менен корозубуз кыйкырбай койбодубу. 

*** 

- Апа, апакебай. Радиодон с\йлъгънд\ уктуёузбу? 
- Эмне деди дагы? 
- Уйдун с\т\ тилинде дейт. Ушул туурабы? 
- Туура кызым. 
- Туура болсо анан эмне \ч\н сиз ар к\н\ уйдун 

эмчегин саайсыз? 
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ЧЫМЫНДАЙ ЖАН 
 
Чоё атасы менен с\йлъш\п олтурган Чулчук: 
- Ата, адамдын жаны кандай болот? – деп суроо 

берди. 
- Адамдын жаны чымындай болот, балам. Т\ндъс\ 

уктаганда ошол чымындай жан учуп ж\рът. Т\ш 
къргън\ё да ошол себептен. Таё атаарда келип мурдуёан 
кирип кетет, -деди чоё атасы Чулчуктун чачынан сылап. 

- Чыгарбай мурдумду таёып алып жатсамчы? 
- Анда оозуёан, кулагыёдан чыгып кетет. 
Чоё атасынын айткандарына чын эле ишенген 

Чулчук: 
- Мисалы къп киши болуп биздин \йдъ уктап 

жатсак. Таё ата электе биръъ келип баарыбызды 
чочутуп ойготуп жиберсечи? 

Анда менин жаным шашканынан адашып, бълък 
биръън\н мурдуна кирип кетсечи? Анан анын жаны экъъ 
болуп, менин жаным жок калбайбы?-деп чоё атасын 
жалдырап карады. 

 
 

ТУУГАНЫБЫЗ БОЛОБУ? 
 
Уйкудан жаёы эле ойгонгон търт жашар Тултук 

атасына:  
- Ата, кечээ эртеё жаёы жыл келет. Анан сен да 

агаёдар менен бирге майрамдайсыё дебедиё беле,-деп 
съз\н улады. 

- Эмне, Жаёы жыл биздин тууганыбыз болобу? 
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БАЛДАРЫН КИМ КАРАЙТ? 
 
- Ата, ар жылы эле жаёы жылда Аяз ата келет да. 

Аяз эне деле кошо келе бербейби? 
- Ээ, балам, алардын да силерге окшогон жаш 

балдары бар. Ошолорго тамак бышырып берип Аяз эне 
\й\ндъ олтурат. Эгерде экъъ теё кетип калса, анда 
балдарын ким карайт? 

 
 

КОТОРМОЛОР 
 
Бир к\н\ кошунасы Апендиден сурап калды. 
- Апенди аке, сиз уктуёузбу, молдо Доорандын уулу 

диссертация жактап окумуштуу болуптур. Кызык, 
илимге кандай жаёылык киргизди экен а? 

- Илимге кандай жаёылык киргизгенинен али 
кабарым жок. Бирок, айлыгына жаёылык киргизгени 
анык,-дептир Апенди. 

*** 

Антракт учурунда бир кърърман 
администратордон сурады: 

- Сахнадагы актерлор эмне эле тез-тез телефондун 
трубкасын алып коёгуроо кылып атышат? 

- Суфлерубуз ооруп калган. Ошого актерлор анын 
\й\нъ телефон чалып жатышпайбы. 

*** 

Бир жигит жолдо келаткан кызды токтотуп сурады: 
- Жакшы кыз, айтыёызчы сиз бир къргън\ё\зд\ 

с\йъ аласызбы? 
- Жок. 
- Анда эртеге дагы келет экенмин да. 
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*** 

- Келин-кыздар сыр сактай албайт дегендери такыр 
туура эмес. 

- Кантип билдиё? 
- /йлънгън\мъ мына 30 жыл болсо дагы али бир 

жолу да аялым менден жашырып эмне иш кылганын 
айта элек. 

*** 

Цирктин директору маскарапозго кайрылды: 
- Жаёы костюм тиктириш азыр эмне \ч\н керек 

болуп калды. /ст\ёдъг\ костюм али жапжаёы го? 
- Бу костюм эми кърърмандарды к\лд\ръ албай 

атат да. 
- Эмне \ч\н? 
- Бул азыр модага айланган да. 

*** 

Кызы энесинен сурады: 
- Апа, эртеге к\н ачык болобу? 
- Бу синоптиктерге байланыштуу кызым. 

*** 

- Кымбатым, мен алыска-алыска кетип калсам 
жакшы къръ бересиёби? 

- Оо, жаным, сен менден канча узакта болсоё 
ошончо къп жакшы къръм. 

*** 

Апендинин бюрократка иши т\ш\п калды. Эртеё 
менен кезек к\т\п кеч киргенде араё кирди. Кет\\гъ 
камданып алган бюрократ ага кеп салды: 

- Эртеге келиёиз, беймарал с\йлъшъб\з. Ишиёизди 
б\т\ръб\з. Б\г\н эми кеч болуп калды. 

Апенди ордунан козголбой мындай деди: 
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- Мага бир т\нгъ кърпъ-тъшък таптырып берсеёиз? 
- Жууркан-тъшъкт\ эмне кыласыё? 
- Баары бир эртеге да келишим керек экен. Убара 

болбой ушул жерде жатып алайын. 

*** 

Шотландиялык коёшусуна айтып жатат. 
- Элестетип кърч\, кечээ мен кинодо болдум жана 

ал жерде кокустан эле ърт башталды. 
- И, анан акыры эмне менен б\тт\? 
- Бардыгы эё жакшы б\тт\. Бизге билет \ч\н алган 

акчабызды кайра кайтарып берди. 

*** 

- Мен ъз\мд\н врачтык ишмердигимде бир гана 
жолу катачылык кетирдим. 

- Ал кандай? 
- Бир оорулууну эки ирет келгенде эле сакайтып 

коюптурмун. Анын миллионер экенин кийин билип 
калбадымбы. 

*** 

Чъг\п бараткан кеменин капитаны экипажга 
кайрылды. 

- Силердин араёардан кимдир-биръъ кудайга 
сыйынууну билеби? 

- Мен билем, сэр. 
- О, азамат! Анда сен сыйына бер, а калгандарга 

куткаруучу желеткени кий\\лър\н буйрук кылам. Бизде 
нак гана биръъ жетпейт эле. 

*** 

- Айтыёызчы, сиз буга чейин ъз\ё\зд\н 
поэмаёызды эч кимге окуп бере элексизби? 

- Эч кимге? 
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- А анда эмнеге сиздин къз\ё\зд\н айланасы 
къгър\п турат? 

*** 

Дюпон т\ндъс\ кандайдыр бир шыбыштан улам 
ойгонуп кетти. Анан столдун тартмаларын жана анын 
костюмунун чънтъктър\н аётарып ж\ргън ууруну кър\п 
калды. 

- Сиз эмне издеп атасыз? –Дюпон сурады. 
- Акча,-ууру жооп кайтарды. 
- Мейли анда. Эгерде бир нерсе тапсаёыз мени 

ойготуп коюёуз. 

*** 

Офицер солдатты жемеледи. 
- Рядовой Дюпон, сен кечээ казармага ылжыган мас 

абалда келдиё жана дагы уурдалган тачканы алдыёа 
салып т\рт\п кирдиё. 

- Так ушундай, менин капитаным. 
- Камакка марш. 
- Так ушундай, менин капитаным. Балким эстеп 

кърърс\з, жанагы тачкадагы сиз белеёиз? 

*** 

- Мынабу картинада эмне тартылган? К\нд\н 
чыкканыбы, же батканыбы? 

- Батканы. 
- Эмне \ч\н сен антип ойлойсуё? 
- Мен с\рътч\ менен таанышмын. Ал эч качан 

12ден мурда турбайт. 

*** 

Телефондон \н угулду. 
- Люсьен \йдъб\? 
- Жок. Ага эмне деп коеюн? 
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- Мен андан карызга алган 300 франкты ага сиз 
берип коюёуз. 

*** 

Эки кемпир ъм\р\ндъ биринчи жолу ат майданга 
барышты. Алардын биръъ кайраттуулук кылып 5 деген 
номерл\\ атты ъз\нъ ыйгарып отурду. Жарышта ал ат 
финишке эё акыры болуп келди. Ошондо кемпир тереё 
дем ала с\йлъд\: - Кудай жалгабадыбы. Эгерде мен ал 
атты утуп алганымда аны менен эмне иш кылат элем?... 

*** 

Мопедде бараткан бала бир жоон семиз кишини 
жыга коюп кетти. Жабыркаган ал бакырып жиберди. 

- Сен эмне, айланып ът\шт\ билбейсиёби? 
- Бензини т\гън\п калабы деп корктум... 
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