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Баткен аймагы:

”Айгине” маданий изилдөө борбору. Б.: 2012

Бул китепте “Айгине” маданий-изилдөө борбору тарабынан Баткенде
жүргүзгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы орун алды. Андыктан китептин ар бир
бөлүмү ушул аймактагы ыйык жерлер тууралуу баяндалат, т.а. ыйык жерлердин
сүрөттөмөсү, оозеки тарыхы, ар бир район боюнча чакан маалыматтар, жерлердин
аталыштарынын тарыхы, ушул аймакка гана таандык болгон ырым-жырымдар,
сырдуу дүйнө менен кыргызчылык, жердин өнөр адамдарына болгон таасири
сыяктуу мазмундуу маалыматтар камтылды. Ошондой эле Баткен аймагына
тиешелүү сөздөрдүн сөздүгү да бар.
Китептин экинчи бөлүгүндө илимпоздордун илимий макалаларына орун
берилди.
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МАЗМУНУ
Баш сөз ___________________________________________________________
I БАП.
I БӨЛҤМ. ЫЙЫК ЖЕР ДҤЙНӨСҤ _________________________________

Өрҥкзардын мекени
Баткендеги ыйык жерлердин тизмеси ___________________________________
Лейлек: Илек-илек канаты, эзелкинин санаты_____________________________
Баткен: Алтын бешик мекени___________________________________________
Кадамжай: Пайгамбарлардын кадамы түшкөн жай_________________________
Сүлүктү: Жер очогу, кен булагы ________________________________________
Кызыл-Кыя: Жолдор тоому_____________________________________________
II. БӨЛҤМ. ТААЛИМ-ТАРБИЯ. КААДА-САЛТ
ДЕРБИШЕВ Болот:
Саркент көлүнөн түн ичинде эки жаш атка айланып чыгышат_________________
ПОЛОТОВ Үсөн:
Андарак – көп дарактуу айыл_____________________________________________
ШАМАТОВ Бахтияр:
Туулган айылымдын изи калбаса да, мен үчүн ал ыйык_______________________
АКМАТОВА Киниярхан:
Бала эненин сүтүн акташы керек__________________________________________
КАРИМОВ Жоошбай:
Санжыргалуу сандар ыргагы, санаалардын сансыз сырлары___________________
КОЗУБАЕВА Бурул:
Жолдошбай молдо ууруларды дуба аркылуу кармаган________________________
КАСЫМОВ Паязимамат:
Эл эмгегин жер жебейт__________________________________________________
САБИРОВА Назгүл:
Өзүбүздөн чыккан килем экологиялык жактан таза__________________________
КАСЫМОВА Токто:
Жибек жип пиля курттан алынат__________________________________________
АЗИМОВ Кудайберген:
Илгертен эле кыргыздарда укукту тейлеген система болгон___________________
ГАЛДЫБАЕВА Бурайма:
Атам өз колу менен тегирмен курган______________________________________
АКБАРОВ Салбар ажы:
Көп улуттуу үй-бүлөбүз_________________________________________________
КАПАРОВ Алидин:
Тажик туугандар келбей калса, соодабыз токтойт___________________________
ОРМОНОВ Маматисак:
Сынч ыкмасы менен курулган үйлөр бышык болот__________________________
МУРЗАЕВ Метинбай:
Сынч үйүм - тынч үйүм_________________________________________________
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III БӨЛҤМ. ЗАМАНБАП ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК
АБДУХАМИДОВА Батма:
Бейиштин мөмөсү, Ажынын назары_______________________________________
ЖОРОЕВ Мажит:
Кызыл үңкүр уламышы__________________________________________________
ЖУМАНАЛИЕВ Асанкан:
Уурумдан кармалып манасчы болдум______________________________________
БАЯЛИЕВ Замирбек:
Өрнөктүү өмүр_________________________________________________________
IV БӨЛҤМ. ТАРЫХ. САНЖЫРА. УЛАМЫШ
МАДАМИНОВ Гапар:
“Козу-Баглан” менен “Лейлекте” алгачкы адамдар жашаган___________________
КОЗУБАЕВА Бурул:
Ыйык адамдар жашаган жерлер, элдин сыйынуучу жайына айланган___________
МАДУМАРОВА Малахат:
«Эшендик эшигимде назар таап, күнү өткөн кыргызда кетти»_________________
АБДРАХМАНОВ Гыламидин:
Түрк тектүү элдердин түбү бир ___________________________________________
САТТАРОВ Сабыт:
Санжыра - элдин тамыры________________________________________________
ЖОРОЕВ Мажит:
Жүз жигитти эстеген сайын канымда кыргызчылык ойнойт__________________
ЖАНЫБЕКОВ Абдуманап:
Козу-Баглан дарыясы жөнүндө уламыш___________________________________
V БӨЛҤМ. ЖЕР ТААСИРИ ЖАНА ӨНӨР
САДЫКОВ Тургунбай:
Баткендин тузу оор____________________________________________________
АЧЫЛОВА Рахат:
Кыргыз жери - нурдан бүткөн___________________________________________
САДЫКОВА Саламат:
Атактуу ырчы болсом деген жаш кезимдеги тилегим аткарылды______________
ТОКТОРОВ Бахтияр:
Баткендин арчасы менен кымызы өзгөчө__________________________________
ЖОРОЕВ Нурланбек:
Карапачы - атадан балага өтүп келаткан кесип_____________________________
ТИЛЕБАЕВ Нурлан:
Биздин айылга суу тоодон агып келет____________________________________
АБДЫСАТАРОВ Орозбай:
Менин сүрөтчү болгонума табият себепкер________________________________
VI БӨЛҤМ. ЭЛДИК ИЛИМ
КАРИМОВ Жоошбай:
Элдик илимдин күчү толук баалана элек__________________________________
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ЭРАЛИЕВ Алыкул:
Ата-бабаларыбыз туура тамактангандан ооруган эмес_______________________
АЙДАРОВ Анвар:
Медицина менен дин илими айкалыштырылса, оорулар
кайталанбай айыгат ___________________________
БЕРДИЯРОВА Жумагүл:
Энемден бата алгамын__________________________________________________
АСАНБАЕВ Сүйөркул:
Чоң энем “үзмөчү” болгон_______________________________________________
РОЗБАЕВА Гүлайым:
Сыныкчылык - бул үйрөтүлбөй турган касиет______________________________
КАРАБЕКОВА Маният:
Элдик дарылоо ыкмалары_______________________________________________
УСТАЕВА Мархамат, КАСИМОВА Хуршада:
Андарак айылындагы тажик-кыргыз элдеринин дарылоо ырым-жырымдары
жана элдик билими_____________________________________________________
VII БӨЛҤМ. ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЖАНА ӨСҤМДҤКТӨРДҤН
ДАРЫЛЫК КАСИЕТТЕРИ
НАДИРБЕКОВ Айтпай:
Баткен “Айгүл гүлү” менен дүйнө жүзүнө таанымал_________________________
КАРИМОВ Жоошбай:
Жыландын уусу алтындан кымбат________________________________________
АБДУХАМИДОВА Батма:
Майда өрүк Кандек деген кишинин атынан аталып калган___________________
САБИРОВА Назгүл:
Кекиликтин ботогосу көп ооруга пайдалуу________________________________
ЭРАЛИЕВ Алыкул:
Бөдөнөнүн эти - бардык ооруга дары_____________________________________
ПУЛАТОВ Шераалы:
Лейлектеги жыландар уулуу эмес________________________________________
КАМИЛОВ Кочкорбай:
Улардын этин жеген адам рак оорусу менен оорубайт_______________________
АЗИМОВ Абдылазис:
Кутурма оорусуна бүркүттүн өтү миңдин бири_____________________________
КАДЫРОВ Жолдубай:
Сары гүл менен дарыланабыз____________________________________________
МАТРАИМОВ Абдурасул:
Долоно - касиеттүү өсүмдүк_____________________________________________
КОЛЧУБАЕВ Аллаберди:
Аюунун терисине жатып, белимди айыктыргамын__________________________
VIII БӨЛҤМ. СЫРДУУ ДҤЙНӨ жана КЫРГЫЗЧЫЛЫК
КАЛЫКОВА Бүбүсара:
Өзгөчө гана адамдар жаратылыштын табышмактуу сырларын ачууга жөндөмдүү__
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ШЕРАЛИЕВА Салия:
Төрөй албай жаткан келиндерди дуба менен төрөтөм_________________________
ТУРГАНБАЕВ Бабаравшан:
Жин айдаар Халбек______________________________________________________
БАЗАРБАЕВ Нуралы:
Асмандагы жалтыракты көргөндөн кийин өзгөрдүм__________________________
БАЙТӨРӨЕВ Абдырахман:
Берилген сыр-аяндын жөрөлгөсүн жасоо парз________________________________
ГАПАРОВ Маннан:
“Күйдүргү” дартын атам жакшы айыктырчу_________________________________
ГАПАРОВА Зияда:
Бакшылардын “көрүмү” мага театрдай сезилчү_______________________________
ЖУМАГУЛОВА Бүүзайнап:
Дартка даба тапкан Эшен баба_____________________________________________
ЖУНУСОВ Төрөкул:
Ата-энем оорукчандарга дем салып, ырым-жырым аркылуу сакайтышчу_________
МАРКА уулу Нийматилла палбан:
Жиндер таятамдын кулуна айланышкан____________________________________
ТОЙЧУ кызы Камила:
Тегерек жарык тездик менен учуп, тоо ашып кетти___________________________
КОШОКОВА Пардагүл:
Көшөгөдө көз тийди______________________________________________________
КУДАЙБЕРДИЕВА Ханзат:
Сырдуу дүйнөгө ишенем__________________________________________________
МИНБАЕВ Айип палбан:
Чоң атам пейил бузган күчтөргө каршы дуба окучу____________________________
АБДУХАМИДОВА Батма:
Убадат бакшынын эми түшкөн_____________________________________________
ӨСӨРБАЕВ Мустапакул:
Көп кырдуу жана көп сырдуу жашоо________________________________________
ПОЛОТОВ Үсөн:
Чоң атамдын назары түшкөндөр соо калышчу эмес____________________________
ТОЙЧУЕВ Саитмурат:
Таенемдин бир “пири” сылтып басчу________________________________________
УМАРКУЛОВА Гүлхан:
Оорулуулардын оозунан көгүш түтүн чыгат__________________________________
АКМАТОВ Айыпкан:
Олуялык Кудайдын берген өзгөчө касиети___________________________________
ТОБОЕВА Курманжан:
Чилдирман менен дарылаймын_____________________________________________
МАМАТАЛИЕВА Дильдара:
Кыргызчылыкты мойнума алгандан кийин гана ооруларымдан арылдым_________
АЙДАРОВА Салия ЖУСУПААЛИ кызы:
Энемден калган таберик сапаттар___________________________________________
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IХ БӨЛҤМ. МАЗАР - РУХТУ ТАЗАЛАЙТ
КАПАРОВАДильбар:
Кожо-Бува-Ата мазарына келип жүрүп балалуу болдум_________________________
АХМЕДОВ Абдулхай:
Азирет-Алинин тогуз аты болгон____________________________________________
МАМЫТОВ Жарашбай:
Кырк чилтен жайгашкан жер________________________________________________
КОЛЧУБАЕВ Аллаберди:
Манастын күмбөзү Кара-Коюнда_____________________________________________
ТАШОВ Асамидин:
Кадамжай – пайгамбарлардын изи калган касиеттүү жай_________________________
МАТКАИМОВ Токтобай:
Улуу адамдар убакыттан озуп жүрөт__________________________________________
КЫДЫРОВ Жоробай:
Сөөк жууганга жакындары кирет_____________________________________________
КУЛМАТОВ Жардамалы:
Бант суусу бузулбайт_______________________________________________________
ДЫЙКАНОВ Наим:
Ар бир кесиптин колдогон пирлери болот_____________________________________
САДЫКОВ Топчубай:
Коросон таңгиси – жиндердин жайы__________________________________________
ОРМОНОВ Мамбетисак:
Мечит салуу мураска калган_________________________________________________
БОБОЕВ Саидхон:
Аялымдын бакшылык кылганына отуз жылдын жүзү болду______________________
АБДИЕВА Тажигүл:
Каргап койсо каргышы тийчү экен___________________________________________
АБДИЕВ Азиреткул:
Ахун-Баба Кудайга жакын адам болуптур_____________________________________
Зайнап ажы:
Наристелердин чачы азиз жерде алынат_______________________________________
КЫДЫРОВ Жоробай:
Түш аяндан кийинки төкмө__________________________________________________
МАМАЕВ Кенжебек:
Токтогулдун айтканы келди_________________________________________________
МУРЗАХМЕДОВ Искендер:
Биздин онунчу атабыз Алтын бешик Карахан__________________________________
АБДУМОМУНБИЙ кызы Марапат:
«Өлүктүн сүтүн эмгендер курч болушат, бирок шейит өлүмү менен өлүшөт»_______
Х БӨЛҤМ. ЖЕТИ КОЖО жана ДӨӨТ-ПИРИМ
АЗИМОВ Кудайберген:
Жети олуянын үчөө биздин айылда__________________________________________
АКБАРОВ Салбар ажы:
Кожонун үчөө Марказда___________________________________________________
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ОРМОНОВ Мамбетисак:
Кожо-Мамат-Баба сууга дуба кылып кеткен__________________________________
САПИЕВА Нурия:
Жети кожо – жети бир тууган_______________________________________________
МАДАМИНОВ Гапар:
Дөөт-Баба - усталардын пири_______________________________________________
ЖАНЫБЕКОВ Абдуманап:
Элдик уламыштар тарых сабагында_________________________________________
АЙДАРОВА Салия:
Темирдин пири __________________________________________________________
АКМАТОВА Киниярхан:
Темирди дуба менен эриткен_______________________________________________
ТАШОВ Асамидин:
Дөөт-Пирим кылычы менен чоң ташты экиге бөлгөн__________________________
МЫРЗАЕВ Сатислам:
Адамдар темир менен иштегенди иттен үйрөнүшкөн__________________________
ЖОРОЕВ Таштемир:
Темир менен иштегендер келип сыйынышат_________________________________
ДОСАНОВ Жайлообай:
Дөөт-Пирим оңдолгон____________________________________________________
ОРОЗБАЕВА Асалкан:
Ташта Дөөт-Пиримдин издери бар__________________________________________
ДЫЙКАНОВ Мардан:
Темир устакананы таза кармоо - Дөөткө зыярат кылганга барабар_______________
МЫРЗАЕВ Сатислам:
Шайыктыктын талабы өзгөчө_____________________________________________
ТААЛАЙБЕК уулу Манас:
“Темирдей бек болсун, эл жерине чеп болсун” деп бала тилешет_______________
ХI БӨЛҤМ. ЭЛДИК МУРАС
МАДАМИНОВ Гапар:
Лейлектеги жер-суулардын аталышынын тарыхы___________________________
КАРИМОВ Жоошбай:
Улуу уздук умсунба, урпактарың унутпайт_________________________________
АБДРАХМАНОВ Гыламидин:
Баткен диалектикалык сөздөрү___________________________________________

ХII БӨЛҤМ. “АЙГИНЕ” УЮШТУРГАН ИШ-ЧАРА: КЕЛЕЧЕКТИН ЖОЛУ
РУХАНИЙ ЖАНА ТУРМУШТУК ТАРМАКТАРЫНЫН АЙКАЛЫШЫНДА
ТАКИРА Семион, АРАУЖО Элизабет, Гватемала:
Майа жылнаамасы____________________________________________________
ШҮКҮРОВ Эмил, Кыргызстан:
Салттуу кыргыз коомундагы өз уюшуу___________________________________
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НОГОЙБАЕВА Элмира, Кыргызстан:
Азыркы мезгилдеги бий шайлоо тажрыйбасы______________________________
КИМ Ыйоң Бох, Корея:
Байыркы калктардын рух-салттары жана алардын азыркы дүйнөдөгү мааниси___
СЕЙДАКМАТОВА Чынар, Кыргызстан:
Кыргыз оюларынын мааниси ____________________________________________
САДЫР уулу Жумагазы, Кыргызстан:
Кыргыздын салттуу “Тирлик коомунун” бүгүнкү шарттарга шайкештелиши_____
КАСАБОЛОТОВ Жыргалбек, Кыргызстан:
Капсаландарды жөнгө салууда салттуу өз уюшуунун орду____________________
ГУЙО Дабасса, Кения:
Гада тутуму____________________________________________________________
КОЛОРАДО Апела, АКШ:
Түпкүлүү элдеринин салттуу илимдердин жаңыланышы:
бул кыймылга кыргыз элинин катышуусу ___________________________________
II БАП. ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАР
АЙТПАЕВА Гүлнара:
“Манас” дастанындагы жайчылык көрүнүшү: “Күндүзү бүркөк, түнү ачык,
Алмамбет кулдун жайы бейм”_____________________________________________
МАМЫЕВ Данил:
Ыйык жерлер теңирчиликтин булагы жана бабалар билиминин коргоочусу______
ЭРЛАНБАЕВА Мая:
Жергиликтүү алтай эли үчүн ыйык жерлердин мааниси_______________________
АЛМАШЕВ Чагат:
Алтайдагы ыйык жерлер менен каада-салттардын байланышы тууралуу түшүнүк_
ТАЧА Александра-Лаура:
Баткендеги салттуу дабагерлик жана төлгө ачуу______________________________
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БАШ СӨЗ
“Айгине” маданий-изилдөө борбору алты жылдан бери Кыргызстанды түрө
кыдырып, өлкөбүздүн ыйык жерлерин изилдеп келе жатат. Буга чейин Талас, Ысык-Көл,
Жалал-Абад, Ош аймактарындагы ыйык жерлерди изилдеп, жыйынтыгында изилдөөнү
тастыктаган китептерди жарыкка чыгарды. Маселен, “Талас жергесиндеги кылым
карыткан мазарлар” (Бишкек, 2005), “Касиеттүү Нылды-Ата” (2006), “Кыргызстандагы
мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде” (2007), “Ысык-Көлдөгү ыйык жерлер:
касиет, зыярат, өнөр” (2009), “Жалал-Абаддагы ыйык жерлер жана эл даанышмандыгы”
(2010), “Оштогу ыйык жерлер жана эл билими” (2011) китептери жарык көрүп,
окурмандардын купулуна толду.
Кыргыз маданиятынын күйөрмандарынын сунушу менен ыйык жерлерге
байланыштуу маалыматтар мектеп окуучуларынын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталып,
“Мурас таануу” (2008) деген окуу куралы жарыкка чыккан. Ал Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз Билим берүү академиясынын, Бишкек
шаардык мэриянын Билим берүү башкармалыгынын жактыруусу менен республиканын
айрым мектептеринде окутулуп жатат. Бул биз үчүн чоң мөрөй.
Ыйык жерлер менен катар кыргыз элинин ыйманын жана баалуулуктарын сактап
келе жаткан адамдар менен дагы иштешип келе жатабыз. Ошонун натыйжасында аттын
кашкасындай белгилүү залкар комузчу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек
сиңирген артист Нурак Абдрахмановдун “Эн белги менен комуз үйрөнүү” (2010) деген
окуу куралын чыгарууга көмөктөш болдук.
Баткендеги меймандостук
2011-жылдын февраль айынан баштап “Айгине” маданий-изилдөө борбору Баткен
аймагындагы ыйык жерлерди изилдөөгө киришти. Эрте жаздан тартып кеч күзгө чейин,
адаттагыбыздай, жергиликтүү калк менен бирге талаа изилдөө жүргүздүк. Эң алыс
жайгашкан, баткендиктер өзүлөрү сейрек каттаган, “Зарыл ишиң болбосо, Зардалыда эмне
бар? Кокус ишиң болбосо, Кожошкенте эмне бар?” деген жерлерге жете алдык.
Лейлектеги ата-бабаларыбыз бет чайкаган касиеттүү “Ай-Көл” көлүнө да көз чаптырдык.
Ошол алыскы-алыскы жайларда жана жолдордо элибиздин жашоо-турмушун жана
пейилин дагы байкадык. Байыркы ата-бабаларыбыз кандай меймандос болсо, карапайым
эл бүгүнкү күндө да ошонусунан тайбай бейтааныш бизди кучагын жайып тосуп алды.
Каймагы болсо каймагын, айраны болсо айранын алып чыгып, эң аз дегенде, нан менен
чайын бөлүштү. Мисалы, Баткендеги эң алыскы ыйык жерлердин бири - Шудуман жылуу
суусуна баратканда, алгачкы тоо арасында жайгашкан Зардалы айылына жетип, түнөп,
эртеси жолго чыкмай болдук. Түнөгүбүз ошол айылдын карыясы Аллаберди атанын
үйүнө туура келди. Эртеси турсак, жол алыс, адашып кетпесин деп бизге 12 жашаар
небересин, жол татаал, чарчабасын деп өзү минген атын жана короодогу эшегин кошуп
берди. Так ошол учурда кырман жүрүп жатканын эске алсак, ар бир күн, ар бир адам, ар
бир мал саналуу болчу. Ошого карабастан, өз иштерин токтотуп, ишибизге шарт түзүп
берген 85 жаштагы Аллаберди атага таазим этебиз. Кыргыздын байыркы меймандос
мамилеси бар экенине алыскы Баткен тоосунда күбө болдук.
Ошондой эле канча кылымдан бери кыргыздар менен бирге жашап келатышкан
өзбек, тажик улутундагы туугандарыбыз дагы дасторконун кенен жайып, биз менен кошо
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мазарларды кыдырып, бардык маалыматтарды бергенге жан дили менен жардам беришти.
Маселен, Каджисайдагы Үч-Коргон айылындагы Кожо-Пилал мазарынын шайыгы Абдиев
Маможон, ошол эле айылдын билимдүү карыясы Абдукаримов Абдужалил жана КожоКайыр мазарына алып барган өзбек жердешибиз Акбаров Салбар ажыны кантип унутабыз.
Аларга да кош колдоп ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Биз менен маалымат бөлүшкөн адамдардын жашы, билими, улуту, коомдогу орду
ар кандай, т.а. дүйнө жүзүнө белгилүү окумуштуудан баштап ырчы, мугалим, ардагер,
устага чейин бар. Албетте, баарын бир тизмекке салып алып салыштырууга болбойт.
Бирок бул адамдардын башын элдик ишеним, тажрыйба, касиет бириктирип турат. Керек
болсо, өзүнүн табигый акылмандыгы менен жөнөкөй, карапайым, айылдык адам “мен
кыйынмын” деп акылсынган билимдүүлөрдөн саал жогору турат. Мына ушундай
баткендик “акылман аксакалдар” дагы бир топ жакшы маалыматтар менен бизди
сугарышты.
Китептин тҥзҥлҥшҥ
“Касиеттүү Баткен аймагы жана эл билими” китеби эки бап, он эки бөлүмдөн турат.
Албетте, Кыргызстандын ар бир бурчу касиеттүү экенин эч ким тана албайт. Бирок ар бир
жердин кайталангыс өзгөчөлүктөрү бар. Баткендеги бир топ ыйык жерлердин тарыхы
Мухаммед Алейхис-Салам пайгамбарыбыздын эң жакын адамы, ислам динин дүйнөгө
тараткандардын бири Азирети Али Шердаригар жана башка ислам динин
таратуучулардын ысымдары менен байланыштуу. Маселен, темирдин пири - Дөөтү баба.
Анын намаз окуган үңкүрлөрү, устаканалары бүгүнкү күнгө чейин ыйык катары сакталып,
корголуп, анын ысымы менен аталып калган.
Жетекчи болобу же карапайым жумушчу болобу, алар бир жерде төрөлгөндөн
кийин ошол жердин абасын жутуп, суусун ичип чоңоюшат эмеспи. Жергиликтүү элдин
айтымына караганда, жер алдындагы суулар канчалык терең болсо, ошол жердин
элдеринин ой-жүгүртүүсү терең, ачык, тулку бойлору арыгыраак келип, эмгекчил, алдына
бийик максаттарды коюп, аны ишке ашыра билишет.
“Касиеттүү Баткен аймагы жана эл билими” мурдагы чыккан китептерден
айырмаланып, айрым алынган маалыматтарды темага карата бөлгөн жокпуз. Анткени
руханий дүйнөсү бай адамга айла жок экен. Бир эле мазар жөнүндө суроо салсаң, ал
төгүлүп чачылып, укканын уккандай, көргөнүн көргөндөй айтып, өзүнүн туулган жеринен
баштап мергенчилик, дарыгерчилик, табыпчылык, мекенчилдик ж.у.с. ар кыл өңүттөгү
темаларды саймедиреп ачып берет. Ар бир маалымат биз үчүн өтө баалуу жана маанилүү.
Андыктан маалыматчынын берген оюн бир эле тексттин алкагында козголгон маселелерге
бөлүп, анын бүтүндүгүн, сөзүндөгү касиетин жоготуп албайлы дедик. Бир гана китептин
биринчи бөлүмү “Ыйык жерлер дүйнөсү” мурдагы китептердей эле ошол тартипте
берилди, т.а. мазарлардын сүрөттөмөсү, оозеки тарыхы. Болгону аймак жана райондор
боюнча статистикалык маалыматтар кошулду.
Изилдөө учурунда Баткен аймагында бардыгы болуп 119 ыйык жер бар экени
аныкталды. Көбүнчө ыйык жерлер мындан канча бир кылым мурда ислам динин
үгүттөөгө келген пайгамбарлардын атынан аталып калганын жогоруда айтып өттүк. Мына
ушундай жерлерге жергиликтүү калк аяр мамиле кылып, “биздин жерге пайгамбарлардын
изи түшкөн” деп абдан сыймыктануу менен айтышат. Андыктан айрым бузулуп, эскилиги
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жетип калган ыйык жерлерди эл колунан келишинче оңдоп-түздөп турушат. Маселен,
Баткен районундагы Кожо-Матил-Бува мазарынын шайыгы Маматисак Ормонов бул
мазарды мечитке айланткан. Анткени анын ата-бабалары мечитти оңдоп турушчу экен.
Ошол ата жолун улап Маматисак агай дагы элдерди жыйнап, ашар жолу менен оңдоп
жатканына күбө болдук.
Баткен аймагында жети кожо деген түшүнүк бар. Кожо-Матил-Бува - ошол жети
кожонун бирөө. Ошондой эле темирдин пири Дөөт-Бабанын дагы бир нече жерде
устаканасы, үңкүрү болгон. Булар жөнүндө эл арасында ар кандай уламыштар айтылып
келет. Ошондуктан кожолор менен Дөөт-Пирим жөнүндөгү маалыматтарды чаржайыт
кылбай бир бөлүмгө топтодук. Андыктан окурман өзү окуп, өзү тыянак чыгарып алууга
мүмкүнчүлүгү бар.
Баткен облусу коңшу Өзбекстан, Тажикстан менен чектеш болгондуктан, эки элдин
каада-салты, үрп-адаты, тили, дини жуурулушуп калган. Ошондуктан жогоруда
белгиленген ислам динин үгүттөп келген пайгамбарлардын баскан жолдоруна, конгон
үңкүрлөрүнө, курган устаканасына, кармаган таштарына чейин жергиликтүү эл эле эмес,
коңшу өлкөлөрдөн да келип зыярат кылып, барктап, даңктап турушат. Бул деген Баткен
жери байыркы учурдан бери Орто Азиядагы бардык доорлордун тарыхын камтыган аймак
экенин тастыктайт.
“Элибиздин жаны менен барабар”
Ыйык жерлерди коргоо – бул ар бир адамдын вазийпасы. Ошол эле кезде бул
милдетти аткарууну бардык эле адам түшүнө бербейт. “Башы оорубагандын Кудай менен
иши жок” дегендей, пенденин башына кандайдыр бир мүшкүл иш түшкөндө гана
карапайым адамдан жогорку деңгээлдеги чиновниктерге чейин Жараткандан ден соолук,
узун өмүр тилеп, жамандыктан арылуу үчүн ыйык жерлерди эстеп, издеп, зыярат
кылганга алдастап калышат. Дегеле бардык нерседе алдын алганга не жетсин ... Анткени
каалайбызбы, каалабайбызбы ата-бабадан келаткан салт-санаалар баары бир аткарылат.
Ал эми ата-бабаларыбыз ислам динине чейин эле мазар басып, т.а. тоого, ташка, сууга,
даракка таазим кылып келишкен. Алар табият аркылуу Жаратканга кайрылып, руханий
дүйнөсүн тазартып, кеңейтип, ниеттерин агартышкан. Заманбап сөз менен айтканда, терс
энергиядан арылып, жашоого жагымдуу көз караш калыптанган. Ал эми Баткен
облусундагы айрым ыйык жерлер менчикке сатылып, ыйыктыгын жоготконун көрүп
жүрөгүбүз ооруду. Табият тартуулаган булакка элдер акча төлөп кирип калгандын өзү эле
адамдын руханий дүйнөсүнүн жардыланып баратканынан кабар берет. Кандай болгон
күнү дагы мазарды сактап, аны коргоп, тарыхын, дарычылык касиетин муундан муунга
жеткирип берүү вазийпасы ар бирибиздин мойнубуздагы милдет экенин унутпашыбыз
парз.
Ыраазычылык
Баткен жергесиндеги ыйык жерлер тууралуу китеп жаза баштаганда бир топ
баткендиктер “оорун колдон, жеңилин жерден алышып”, жардамдарын аяшкан жок.
Китептин китеп болуп чыгышына лейлектик Гапар Мадаминов, Жоошбай Каримов,
Калыкова Бүбүсайра, Нурбек Казыев, Айтпай Надырбеков, Батма Абдухамидова,
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баткендик Айыпкан Акматов, Аллаберди Колчубаев, Гыламидин Абдырахманов,
Абдразак Матраимов, Акунжан уулу Кудайберди, Сулайманов Курсан, кадамжайлык
Абдукаримов Абдужалил, Абдиев Маможон, Салия Жусупаали кызы, Паязимамат
Касымов, Салбаров Акбар, Кызыл-Кыядан Малахат Мадумарова жана биз менен
иштешкен адамдардын салымы зор. Бул адамдарга “Айгине” маданий-изилдөө
борборунан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Гҥлнара Айтпаева, “Айгине” маданий-изилдөө борборунун жетекчиси, филология
илимдеринин доктору
Гҥлнара Алыбаева, Баткен облусунун
ыйык жерлерин
изилдөө боюнча
координатору
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I-БАП
I БӨЛҤМ

ЫЙЫК ЖЕР ДҤЙНӨСҤ
“Касиеттүү Баткен аймагы жана эл билими” китебинин биринчи бөлүмүндө Баткен
аймагындагы ыйык жерлердин сүрөттөмөсү, оозеки тарыхы, ошондой эле ар бир район
боюнча чакан маалымат берилди. Изилдөөнүн жыйынтыгында, Баткен аймагындагы
табигый ыйык жерлер, адамдын колу менен тургузулган тарыхый эстеликтер, ошондой
эле белгилүү инсандар коюлган мазарлардын баарын алганда 119 мазар ыйык жер катары
тизмеге түштү. Көбүнчө жергиликтүү калк ислам динин ыйык туткандыктан ыйык
жерлерге баргандан сактанышат. Анткени элдин оюнча, ар бир мазардын ээси болот,
биринчиден. Экинчиден, шарият буга жол бербейт. Андыктан мазарлардын тынчын албоо
парз. Өзгөчө молдолордун үй-бүлөсүндө чоңойгондор ушундай пикирди тутунушат. Ал
эми Баткенде ар бир экинчи үйдө молдолор же “максымдар” жашайт. Баса, баткендиктер
молдонун балдарын “максым” деп аташып, аларды сыйлап-урматтап турушат.
Изилдөө учурунда бир эле адамдын атынан аталган мазар ар кайсы айылда, кээ бир
учурда башка ат менен бар экени белгилүү болду. Алсак, Баткен аймагында табылган
темирдин пири Дөөт-Бабанын мазары Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда
жайгашкан. Анын баскан, жашаган жери, иштеген устаканасы ыйык катары кабыл
алынып, атагы далайга кеткендиктен бир эле кыргызстандыктар эмес, коңшу
мамлекеттерден да зыяратчылар келип сыйынышат. Маселен, Баткен районундагы КараБулак айылына караштуу Төө жайлоонун борборунда Дөөт-Бабанын мазары бар. Анын
тегерегинде эски таштар турат. Мазардын жанында бир дагы мык колдонулбаган, эшик,
терезеси жалаң арчадан жасалган, кичинекей таштан курулган
кароолчунун үйү
жайгашкан. Бул ыйык жердин кароолканасынын жанында мончо дагы бар. Жергиликтүү
элдин айтымында, бул жерде кандайдыр бир абройлуу адам жашап туруп, аны
кадимкидей мазар кылып, эл жашаш үчүн шарт түзгөн экен. Канчанчы кылымга таандык
экени белгисиз. Ал эми Лейлек районундагы Өзгөрүш айылында Дөөт-Пиримдин
устаканасы жайгашкан. Жергиликтүү элдин айтымында, бул устаканадан кечинде үндөр
угулуп, адамдар иштеп жаткандай болот имиш. Ошондой эле Кадамжай районундагы
Чаувай шаарчасында жайгашкан Дөөт-Пирим (Давуд пирим) мазарындагы кесилген ташка
эл сыйынат (Дөөт бабанын темирди, ташты иштете билгендигинин далили катары).
Таштын ичи оюк, анын ичинде жыгачтан жасалган бешик турат. Зыяратчылар бала тилеп,
дуба кылып, тыйын таштап, сыйынышат. Бул мазарга, өзгөчө унаа сатып алгандар, темир
менен иштегендер келип сыйынышаары белгилүү болду.
Айтмакчы, айрым ыйык жерлер ыйыктыгын жоготуп, болгону эс алуу жайга
айланып калган учурлар бар экенин көрдүк. Маселен, Кадамжай шаарчасындагы Котур
булак мазары эс алуучу жайга айланган. Ал жеке менчикке өтүп, ал эми зыярат кылуу
үчүн 20 сом төлөп кириш керек экен. Ошондуктан элдер зыяратка барбай калышыптыр.
Болгону тазалануу максатында сууга түшкөнү гана келишет.
Дагы бир белгилей кетчү нерсе, 1999-жылы Баткенге сакалчандар киргенде жаш
аскер балдар чек араны коргоодо курман болушкан. Ошол курман болгон балдардын ата16

энелери жылда ошол жерге келип, куран түшүрүп турушат. Ошондуктан бул жер ыйык
жерге айланып калган. Сураштырып көрсөк, азырынча бул жердин даана аты чыккан жок.
Биз аны болжолдуу Шейит же Аскер курмандыгы мазары деп атап койдук. Биздин
оюбузча, учуру келгенде бул ыйык жер өз атын табат.
Мындан сырткары, Кадамжай районундагы жана Өзбекстан менен чектешкен
жерлерде касиеттүү деп эсептелген жети бир тууган же жети кожолордун ыйык жерлери
жайгашкан. Тарыхчылардын айтымында, кожо деген сөз Мухаммед пайгамбардын же
алгачкы халифтердин тукумуна, мусулмандардын диний башчысына берилүүчү наам
болуп эсептелинет экен. Негизинен бул жети кожо чындыгында жергиликтүү элден эмес,
Чыгыштан келген аравиялык дин таркатуучулар деп атоого болот. Анткени ислам дини
жайыла электе, айрыкча, Орто Азиянын, анын ичинде кыргыздар жашаган аймактарда
«кожо» деген аныктама дегеле колдонулган эмес. Талаа изилдөөбүзгө негизделсек, жети
кожонун бешөө Кыргызстанда, экөө Өзбекстанда болуп жатат. Кыргызстандагы беш
кожонун үчөө эле Кадамжай районунда жайгашкан. Кожолордун эң чоңу бул – Кожо–
Келен. Бул мазар Ош облусунун Кичи-Алай өрөөнүндөгү Жиптик-Суу суусунун өйүзүндө
жайгашкан. Кожолордун экинчиси - Кожо-Азиз. Бул мазар Баткен аймагындагы
Исфайрам суусунун боюндагы Пата-Таш деген жерде орун алган. Үчүнчүсү – КожоАлматы. Ал Кадамжай районундагы Марказ айылында, андан кийинкиси - Кожо-Кайыр.
Бул дагы Марказ айылында жайгашкан. Кожолордун бешинчиси - Кожо-Аалам же КичиМазар деп аталат. Бул мазар Марказ айыл өкмөтүндөгү Дүңгүрөп-Даңгил капчыгайынын
оозунда жайгашкан. Кожо-Пааша же Жети-Булак - кожолордун алтынчысы болуп
эсептелинет. Ал Өзбекстан Республикасынын Фергана облусуна караштуу Аввал
айылында орун алган болсо, ал эми Кожо-Билал кожолордун жетинчиси, эң кичүүсү
болуп эсептелинет. Ал Кызыл-Кыя шаарынын күңгөй тарабынан жайгашкан. Бирок
баткендиктер бул кожолордун аттарын ар ким ар кандай атай беришет экен. Дагы бир
белгилей кетчү нерсе, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Чечме-Булак
мазары - эки элди бириктирип турган мазар экени аныкталды. Бул боюнча дагы кенен
маалыматты биринчи бөлүмдөн окуй аласыздар.
Ошондой эле бул бөлүмдө окурмандар айрым мазарлардын шайыктарынын билген
маалыматтары менен дагы тааныша алышат. Айтмакчы, ыйык жерлерди аздектеп,
кайтарып, коргоп келаткан шайыктар көп эмес экен. Айрым жерлерде өз демилгеси менен
эле мазарды кайтарып жүргөндөр дагы бар экени анык болду.
Айтып коюу керек, мазарга келген адам ички рухун тазалап, өткөндөргө куран
түшүрүп, келечектен чоң үмүт байлап кетет. Анда эмесе, окурман, ыйык жерлер
дүйнөсүнө сапар улайлы!

Өрҥкзардын мекени
Баткен облусуна Баткен, Лейлек, Кадамжай райондору, Кызыл-Кыя, Сүлүктү
шаарлары кирет.
Жалпы маалымат: Аянты - 17 миң чарчы км. Түндүк чыгышынан Өзбекстан,
түштүк-батышынан жана түндүгүнөн Тажикстан менен, чыгышынан Кыргызстандын Ош
облусу менен чектешет. Облустун өрөөндөрү, түздүктөрү батыштан чыгышты карай
созулуп жаткан Алай же Түркестан кырка тоолору, Памир, Катыраң тоолорунун этегинде.
Бул тоолорду жергиликтүү эл Алтын-Бешик тоолору деп аташат. Исфайрам дарыясынын
сол жээк жагынан батыш тараптагы Лейлектин Ак-Суу дарыясына чейинки созулуп
жаткан тоолордун мындай аталышы Орто Азиянын акын жана ойчулу, аскербашы Султан
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Бабурдун ысымы менен байланыштуу. Тарыхый маалыматтар боюнча, Бабур
Шейбанилерден бийлик талашуунун айынан Ооганстанга качат. Аялын алып, баласын
алтын бешикке өңөрүп, Алай же Түркестан тоолорундагы ашуулардан өтүп жатканда,
артынан душмандары жете келгенде алтын бешикке бөлөнгөн баланы калтырып кетишет.
Ошол окуядан улам - бул тоолор эл оозунда Алтын-Бешик аталып калган. Бул тоолордон
Исфайрам, Шаймерден, Көк-Дарыя, Исфара, Козу-Баглан, Ак-Суу деген алты дарыя агып
турат. Жери Фергана өрөөнү менен туташ. Калкынын негизин кыргыздар, тажиктер,
өзбектер түзөт.
Баткендеги ыйык жерлердин тизмеси:
Лейлек району
1. Жалгыз-Арча мазары, Андарак айылы
2. Ай-Көл мазары, Голбо айылы
3. Бабаш-Ата мазары, Шор-Булак айылы
4. Шейит-Баба мазары, Голбо айылы
5. Бабур мазары, Баул айылы
6. Ахун-Баба мазары, Ак-Булак айылы
7. Дөөт-Баба мазары, Кара-Булак айылы
8. Кара-Булак мазары, Кара-Булак айылы
9. Мансурөлдү мазары, Исфана шаары
10. Коргон-Дөбө мазары, Маргун айылы
11. Баатыр мазары, Искра айылы
12. Тешик-Таш мазары, Тешик-Таш айылы
13. Гар мазары, Сумбула айылы
14. Даргаз-Ата мазары, Даргаза айылы
15. Ак-Тайлак мазары, Маргун айылы
16. Жаныбек мазары, Даркум айылы
17. Кожо-Бакырган-сай мазары, Эски Овчу айылы
18. Терек мазары, Мадиген участогу
19. Кутман-Баба мазары, Маргун айылы
20. Алтын мазары, Кара-Булак мазары
21. Кичик-Суу мазары, Кара-Булак айылы
22. Дөөт-Пиримдин устаканасы, Өзгөрүш айылы
23. Жүзүмдү-Ата мазары, Сары-Таш айылы
24. Зулпучач мазары, Сумбула айылы
25. Киндик мазары, Сумбула айылы
26. Кулкунек мазары, Сумбула айылы
27. Кожо-Серек мазары, Сумбула айылы
28. Кызыл мазары, Кызыл участогу
29. Котур-Булак мазары, Тогуз-Булак айылы
30. Үч-Кудук мазары, Ак-Суу айылы
31. Үркөр-Баба мазары, Ак-Суу айылы
32. Келин-Басты мазары, Ак-Суу айылы
33. Астын-Үстүн кемери, Ак-Суу айылы
Баткен району
34. Кудаярхан чеби, Кан айылы
35. Акташ-Ата мазары, Баткен шаары
36. Шудуман жылуу суусу, Зардалы айылы
37. Кожешкен жылуу суусу, Кожешкен айылы
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38. Жоо-пая жылуу суусу же Кызыл-Таштын жылуу суусу, Жон-Арык айылы
39. Кырк чилтен мазары, Коргон айылы
40. Кароол-Арча мазары, Ормузан жайлоосу
41. Даңгар-Ата, Көтөрөн мазарлары, Кара-Булак айылы
42. Талмазар-Бува мазары, Газ айылы
43. Кожо-Матил-Бува мазары, Кайыңды айылы
44. Гян-Камар мазары, Кайыңды айылы
45. Дар-Булак мазары, Кайыңды айылы
46. Кавиш-Таш мазары, Газ айылы
47. Токтогул-Бава мазары, Булак-Башы айылы
48. Кум мазары, Актатыр айылы
49. Төө-Таш тоосу, Чек айылы
50. Көтөрөн мазары, Кара-Булак айылы
51. Суу-Башы мазары, Кара-Булак айылы
52. Жан-Булак мазары, Бозадыр айылы
53. Көз-Булак мазары, Кара-Токой айылы
54. Бүүрабия мазары, Жоо-пая айылы
55. Лянгер-Бува комплекси, Кара-Булак айылы
56. Чыңгызхан мазары, Суу-Башы айылы
57. Тоолуу-Капчыгай мазары, Газ айылы
58. Шейит же Аскер курмандыгы мазары, Газ айылы
59. Алтын-Бешик тоосу, Жаңырык айылы
60. Кожо-Түш мазары, Сай айылы
61. Кожо-Мурат мазары, Зардалы айылы
62. Арча мазары, Кызыл-Булак айылы
63. Кожо-Максүт мазары, Шибер айылы
64. Рахана мазары, Кайыңды айылы
65. Кош-Терек мазары, Зардалы айылы
66. Ак-Таш мазары, Базар-Башы айылы
67. Кылыч-Буркан мазары, Кулп айылы
68. Тал мазары, Кайыңды айылы
Кадамжай району
69. Жигит-Пирим мазары, Бүргөндү айылы
70. Шаймерден мазары, Кадамжай айылы
71. Чака-Тамар мазары, Кадамжай айылы
72. Кожом-Пааша же Жети-Булак мазары, Чаувай шаарчасы
73. Арча мазары, Чаувай шаарчасы
74. Күзгү мазары, Алыш айылы
75. Азирети-Али мазары, Кадамжай шаарчасы
76. Дары-Булак мазары, Кызыл-Таш коночо
77. Чилде мазары, Сары-Камыш айылы
78. Бант суусу, Кароол айылы
79. Кош-Курбу мазары, Какшыя айылы
80 Сурма-Таш жайлоосу, Кароол айылы
81. Катта-Үңкүр мазары, Кадамжай шаарчасы
82. Бүзейнеп мазары, Охна айылы
83. Абдилалохи-Сары мазары (Мусапырлар мазары), Зардалы айылы
84. Жийделик мазары, Кадамжай шаарчасы
85. Котур-Булак мазары, Кадамжай шаарчасы
86. Умай-Эне эс алуучу жайы, Калинин айылы
87. Калпа-Ата мазары, Рудник-Кан айылы
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88. Бел мазары, Охна айылы
89. Кожо-Кайыр мазары, Марказ айылы
90. Кичи-Кожо-Кайыр мазары, Марказ айылы
91. Тамчы-Булак мазары, Марказ айылы
92. Дөөт-Пирим (Давуд пирим) мазары, Чаувай айылы
93. Үңкүр мазары, Кадамжай шаарчасы
94. Гөзал-Ата мазары, Таш-Дөбө айылы
95. Кыз-Коргон мазары, Сур айылы
96. Кызыл мазары, Сур айылы
97. Кожо-Алматы мазары, Марказ айылы
98. Пата-Таш (бата таш) мазары, Исфана шаары
99. Кожо-Аалам мазары, Марказ айылы
100. Кожо-Азис мазары, Марказ айылы
101. Кочкор мазары, Үч-Коргон айылы
102. Машан мазары, Үч-Коргон айылы
103. Агала-Ата мазары, Үч-Коргон айылы
104. Эшен-Атанын Кулдуру мазары, Үч-Коргон айылы
105. Ак-Тоок мазары, Коросон айылы
106. Кожо-Гулистан мазары, Коросон айылы
107. Кожо-Шайык-Масилан мазары, Коросон айылы
108. Азим-Булак мазары, Кадамжай шаары
109. Шибеле-Кайыңды-Гавян мазары, Кадамжай шаарчасы
110. Чечме-Булак мазары, Кадамжай району
111. Эшон-Балхи мазары, Үч-Коргон айылы
112. Дөң мазары, Үч-Коргон айылы
113. Авликул Эшон мазары, Үч-Коргон айылы
114. Жигит-Пирим мазары, Кара-Дөбө айылы
Сҥлҥктҥ шаары
115. Учурдук мазары, Сүлүктү шаары
116. Агача-Булак мазары, Сүлүктү шаары
Кызыл-Кыя шаары
117. Миң-Булак мазары, Караван айылы
118. Билал-Ата мазары, Ак-Булак айылы
119. Олуя-Ата мазары, Кызыл-Кыя шаары

Лейлек: Илек-илек канаты, эзелкинин санаты
Лейлек району 1928-жылы уюшулган. Ага чейин Исфана айылы деп аталып келген.
Исфана эски, перс тилинде Исфакан деген аттан келип чыккан деген божомол бар. Жалпы
ээлеп турган аянты 4,7 миң чарчы километрди түзөт. Тогуз айылдык өкмөттү, элүүгө
жакын элдүү пункттарды бириктирип турат. Анда токсон алты миңден ашык калк жашайт.
Кыргыздар менен кошо тажик, өзбек жана он төрт улуттун өкүлдөрү ынтымакта жашап,
эмгектенип келүүдө. Лейлек районунда кен байлыктар көп: күрөң көмүр, мрамор, ак,
кызыл кум ж.б. бар. Ак-Суу, Кара-Суу, Лейлек дарыялары агат. Калкынын орточо
жыштыгы бир чарчы километрге он үч адам туура келет. Улуттук курамы жагынан
алганда, жалпы калктын алтымыш беш пайызын кыргыздар, ал эми калган бөлүгүн өзбек,
тажик жана башка элдер түзөт. Элдердин дээрлик бардыгы айыл жерлеринде турушат.
Лейлектин этнографиясын алып карай турган болсок, бул жерде өтө көп эски мазарлар
жана археологиялык жактан изилдөөгө маанилүү объектилер бар.
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1.Жалгыз-Арча мазары
Андарак айылы
Ыйык жердин түрү - булак, арча
Жалгыз-Арча мазары Андарак айылынан 12 км. алыстыкта жайгашкан. Айылды тоо
курчап тургандыктан, зыяратчылар мазарга таңги аркылуу, т.а. капчыгай аркылуу
чыгышат. Негизинен жолдор бузулуп калган, ошондуктан элдер жөө-жалаң барышат.
Жергиликтүү калктын айтуусу боюнча, суудагы химиялык элементтердин күчтүүлүгүнөн
тери оорулары менен ооругандар, т.а. котур, кычыткы, денесине жара чыккандар
булактын жанындагы шар аккан сууга түшүп, ооруларынан сакайышат.
Оозеки тарыхы:
Октябрь революциясына чейин Жалгыз-Арчада олуя киши жашаптыр. Ал көрө
билген, өткөн-кеткенди өзүнчө талдай алган киши болгон экен. Кийин душмандары аны
Жалгыз-Арчанын астында өлтүрүп кеткен деген уламыш бар (Маалыматчы: Полотов
Үсөн, журналист)
2. Ай-Көл мазары
Голбо айылы
Ыйык жердин түрү – көл
Ай-Көл мазары - деңиз деңгээлинен 4700 метр бийиктиктеги бийик тоонун үстүндө
жайгашкан. Голбо айылы аркылуу Төө-Жайлоонун сол чети менен Ай-Көлгө элдер
сыйынганы барышат. Ай-Көлгө чейин Гадандык-Көл, Сүт-Көл, Жашыл-Көл деген жерлер
бар. Ай-Көлгө бир аптага жетчү тамак-аш алып, ат менен барса болот.
Оозеки тарыхы:
Абдиева Марзия: Илгери ушул аймакта бир хан өткөн экен. Анын жалгыз кызы бир бала
менен сүйлөшүп жүрүптүр. Бир күнү хан кызын башка балага кудалап коет, бирок кызы
ага макул болбой, Алтын бешик тоосунун артына качып кетет. Ошол жакта “сүйгөнүмө
жетпей калдым” деп кайгырып олтуруп, кайып болуп, жоголуп кетиптир. Бул көл ошол
кыздын көз жашынан пайда болгон. Ал кыздын аты Айдан экен. Ал көлдүн бети мемиреп,
тынч турат, бирок асты буралып жердин астына тартылып кирип кетет да, Саркент
тоосунун суусуна кошулуп чыгат. Ошол кыздын атынан аталып калган экен. Биринчи
Айдин көл деп жүрүп, кийин кыскарып Ай-Көл көлү деп аталып калыптыр. Ал көлдүн
суусу кээ бир ооруларга дары дешет. Мисалы, көз жара, котур ж.б.у.с. оорулар менен
ооругандар жуунса, айыгып кетишет. Жол алыс болгондуктан, сыйынгандар кээде
барышат.
3. Бабаш-Ата мазары
Шор-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз
Күмбөз айылдын четинде жайгашкан. Болжол менен 250-300 жыл илгери ШорБулак деген айылда соломолор (калдар уругунун тобу) жашаптыр. Ал жерде Куткелди
деген бир адам болгон. Анын жашы жетимиштен өткөндө айылдагылар жөн эле аны
урматтап, эркелетип “баба” деп аташып, бара-бара Бабаш, анан анын улуулугуна таазим
этип: Бабаш ата дей башташат. Ал болжол менен жүзгө чыкканда бул дүйнөдөн өтөт.
Ошол жерлерде жашаган майда уруктардын өкүлдөрүнүн кишилеринин сөөгү коюлган
жерди (көрүстөндү, кабыр жайды) - мазарды “Бабаш-Ата”деп атай башташат. Өткөнкеткендер дуба кылып өтүшөт. Бул жерди ыйык деп карашат (Маалыматчы: Казыев
Нурбек, Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкери).
4. Шейит-Баба мазары
Голбо айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз
Бул мазар Төө-Жайлоого бара жаткан жолдун кире беришинде орун алган. Айыл өзү:
Суулуу-Голбо, Куру-Голбо жана Жаңы-Абад-Голбо болуп үчкө бөлүнөт. Аны
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жалпысынан Голбо айылы деп аташат. Тайпак тоолордун түндүгүнөн орун алган Суулуу
жана Куру-Голбодо ичкилик кыргыздардын бөксө уругу жашайт. Алар жетимишинчи
жылдары түздүктөгү тегиз жерге көчүп келип, жаңы үйлөрдү кура башташкан.
Оозеки тарыхы:
Анын тарыхын жергиликтүү эл, бөксө уругунун өкүлдөрү мындайча айтышат: Өткөн
кылымдын башында, 1917-18-жылдары Совет бийлиги орноп жатканда, басмачылар
кызыл аскерлерге катуу каршылык көрсөтүп турган маал экен. Кызыл аскерлерди
жергиликтүү калк “отряддар” деп аташып, ал эми басмачыларды “төртүнчүлөр” деп
аташат. Мына ошол эки каршылашкан топтор атышып калган кезде, айылдыктар дөбөгө
же кырдын башына чыгып алып, аларды карап турушчу. Кээде айыл аксакалдары арага
түшүп, бөөдө өлүмдөн көпчүлүк айылдык жаштарды, т.а. топтордун биринде күрөшкөн
жигиттерди алып калышчу экен. Ошондой атышуунун биринде айылга баш-көз болгон
Жумабай аксакал ошол жерде “төртүнчүлөргө” жан тарткансып, анда-санда кыйкырып,
“төртүнчүлөрдүн” арасынан кулап жаткан жигиттерди сүрөөндөп, эл менен бирдикте
топтун алдында ары-бери басып турган экен.
Сайдын ичинде кызыл отряддын солдаттары, ал эми кырдын чыга беришинде
“төртүнчүлөр” бири-бирине ок атышып, айыгышкан кармашуу болот. Кызылдар көпчүлүк
болуп, “төртүнчүлөр” айласыз артка-тоого карай чегине башташат, ок тийгендеринин
айрымдары кырдан ылдый тоголонуп кулайт. Эл болсо кырдан ары кача баштайт. Ок
тийген Жумабай аксакал тоголонуп келип, так “төртүнчүлөр” кызылдарга каршылыкты
баштаган жерге барып, бүк түшүп жатып калган экен. Кийин аксакалдын сөөгүн ошол
кулаган жерине коюшуп, белгилеп коюшат. Советтик мезгилде ачык түрдө мүрзө курганга
мүмкүнчүлүк болбой, сөөк коюлган жердин жанынан кууш жалгыз аяк жолдун
өткөндүгүнөн айылдыктар токтоп, куран окуп турушчу. Кийин ал аксакалдын чүрпөсү,
Каныбек деген мырза, мазарды оңдоп-түзөп, тартипке келтирип койгондон кийин, эл
дайыма, ал жерден өткөн сайын дуба кылып, куран окушат. Азыр да эл ал жерден (өйдөылдый өткөндө), Шейит-баба же Мазар-баба деп аташып, өткөн-кеткенде куран окуп,
ыйык жер катары карашат (М: Н. К.)
5. Бабур мазары
Баул айылы
Ыйык жердин түрү – үңкүр
Баул айылынан 12 км. жогору жакта Бабурдун үңкүрү бар. Ошол жерге барып, элдер
сыйынышат. Бабурдун үңкүрү деп шам жагып, курмандык чалышат. Өздөрү казан асып,
тамак-аш даярдашат.
Оозеки тарыхы:
Козу-Багылан дарыясынан өтүп, Бабур бул үңкүргө жан-жөкөрлөрү менен келип,
Индия тарапка кеткен стратегиялык ашуулар ачылгычакты жашап кеткен экен. Ал он үч
жашында падышалык такка олтурган. Ошол куракта Сулайман-Тоонун чокусундагы
сөрүнү да курдурткан деген кеп бар (Т. Касымбековдун “Сынган кылыч” романында
кененирээк айтылган).
6. Ахун-Баба мазары
Ак-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – булак
Шайыгы – Алиматов Эгимурат, 1978-жылы туулган
Бул мазар Исфана шаарынан 8 км. аралыкта турат. Түркестан тоо кыркаларынын
астында. Аксакалдардын айтымына караганда, бул мазар тээ XIX кылымдан бери
сакталып калган мазарлардын бири. Булакка балалуу болбогондор балалуу болуу
үмүттөрү менен барышса, ооруп калгандар сакайып кетүү үчүн барып сыйынышат.
Мазардын шайыгы пенсияга чыккан аял, ал жердин тазалыгын ирээтке келтирип турат.
Оозеки тарыхы:
Ахун баба көп жылдар бою балалуу болбойт. Кудайдан тилеп, суранганынан, ал
улгайып калган мезгилинде балалуу болот. Бирок ошол баласы көпкө узаган эмес. Ахун
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баба коон айдап жаткан учурда үйүнө конок келет. Кызматкерлеринин бирине “Тур,
конокко бир коон алып кел” дейт. Анда кызматкери: “Жаңы эле чаптым го, быша элек да”
дейт. Ошондо олуя: “Эй баласыз өткүр, тур” дейт. Баягы кызматкери барса чын эле
коондун бирөө бышып калган экен. Кийин Ахун баба кызматкерин чакырып алып: “Жана
жиним менен баласыз өткүр деп алдым. Эми силер баласыз өтөсүңөр. Ме бул эки
чыбыкты Коргон-Талаага сайып койгула. Ошол силерге перзент болот” деген экен.
7. Дөөт-Баба мазары
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү - таштар
Бул мазар Төө-Жайлоонун борборунда жайгашкан. Дөөт-Бабанын тегерегинде эски
таштар турат. Мазардын жанында кароолчунун кичинекей үйү бар. Ал таштан курулган.
Эшик, терезеси бир дагы мык колдонулбай, арчадан жасалган. Кароолкананын жанында
мончосу бар. Арча көп жылдары чирибей турган өсүмдүк, ошондуктан мазардагы
көбүнчө идиш-аяктар да арчадан жасалган.
Оозеки тарыхы:
Бул жерде кандайдыр бир абройлуу адам жашап туруп, аны кадимкидей мазар
кылган. Эл жашаш үчүн шарт түзүп берген экен. Канчанчы кылымдарга таандык экени
белгисиз. Дөөт-Бабанын кароолчусу аял киши.
8. Кара-Булак мазары
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – көрүстөн
Кара-Булак көрүстөнү Исфана шаарынан 12 чакырым алыстыкта, т.а. Ош-БаткенИсфана кан жолунда жайгашкан. XYIII-XIX кылымдардан бери сакталып калган
мазарлардын бири. Совет доорунда Ленинграддан археологдор келип ошол мазарды
казып, археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн.
9. Мансурөлдҥ мазары
Исфана шаары
Ыйык жердин түрү - теректер
Исфанадан 8 км. алыстыкта турат. Мазардын ичинде көп терек өсөт, аны эч ким
тийбейт, кыйбайт. Тазалап турушат, куран окушат. Элдер кан чыгарып, тилек тилешет.
Бардык шарттар түзүлгөн, жада галса, идиш-аяктарына чейин бар.
Оозеки тарыхы:
Мансур деген олуя болгон. Анын өлгөн жери Мансурөлдү деп атынан аталып калган
(Маалыматчы: Казыев Нурбек, Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкери).
10. Коргон-Дөбө мазары
Маргун айылы
Ыйык жердин түрү – дөбө, түз талаа
Маргун айылынан төрт чакырым жогоруда Коргон-Дөбө деп аталып калган тарыхый
эстелик дөбө жайгашкан. Ал тарыхый эстеликтер тизмесине катталган. Орто кылымдык
архитектуралык ири курулуштун орду катарында болжолдонот. Дөбөнүн үстү жыйырма
сотых аянттагы тегерек айлана. Коргон-Дөбө элдердин түшүнүгүндө ыйык жана сүрдүү
көрүнөт. Ылдый жагында таштан эшик сыяктуу адам батарлык тешик бар. Ал тууралуу да
коркунучтуу уламыштар айтылат. Кантсе да Коргон-Дөбө - Маргун айылынын символу,
келген конокторду зыярат кылдырып, көрсөтүүчү кооз жайы. Дөбөнүн айланасындагы
чарбалык иштерден улам казылып табылган табылгалар биздин замандын биринчи
кылымына таандык экени көрүнүп турат. Дөбөнүн айланасындагы булуң-буйткалардан
башталып, тоого бийиктеп, өр тартып өйдөлөгөн беш-алты чакырым тескей беттин
башынан аягына чейин, кайсы бир заманда эгин эгүү үчүн пал-пал, тектир кылып тегиздеп
чыккан. Мындай эмгек миңдеген кулундардын, же дыйканчылык боюнча өзгөчө
маданиятка ээ болгон элдин гана колунан келүүсү мүмкүн.
Оозеки тарыхы:
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Коргон-Дөбө тууралуу эл оозунда сакталып, эзелтен айтылып келген уламыш бар.
Ал боюнча дөбө Шырдакбектин коргону болгон. Коргон шаарча абдан бекем корголгон.
Күндөрдүн биринде кара ниет жоо каптап, кайра-кайра чабуул жасаган менен аракети таш
каап, чеп коргонду алалбайт. Жоо тыңчылар аркылуу шаарды алуунун жашыруун сырын
алат. Чыккынчы Шырдакбектин ай чырайлуу токол аялы болуп чыгат. Көрсө, шаарга жер
астынан куур аркылуу тээ алыста турган өзөн сайдан суу келет экен. Ошонун көзүн
бекитсе эле шаарда жашоо токтоп калмак. Душман дал ошондой кылат. Коргондогулар
шаар дарбазасын ачып, баатырларча кармашышат. Бирок күч тең эмес болгондуктан
шаарды алдырып коюшат. Душмандын падышасы Шырдакбектин жанда жок сулуу
жубайынын ээси болуп калат да, андан кызыгып сурайт экен: “Айтчы жаш сулуу, сени
Шырдакбек кантип бакчу эле?” деп. Аял айтат: “Күндө жаңы союлган койдун сөөк чучугунун
майына аш кылдырып бакчу”. “Ошондой адамга чыккынчылык кылган болсоң, сенден жакшылык
күтүүгө болбойт” деп, аялдын чачынан байлап, азоо атка сүйрөтүп камчы басат (Маалыматчы:
Жоошбай Каримов).

11. Баатыр мазары
Искра айылы
Кароолчусу – 75 жаштагы Айтбаева Чыны
Ыйык жердин түрү - дарактар
Лейлек районунун Сумбула айылында орун алган. Айылдын борборун аралап өткөн
чоң жолдун жээгинде жайгашып, айланасын эки түп чоң жаңгак, бир нече түп чие, өрүк,
беш түп терек, бир нече тал ж.б. дарактар менен курчалып турат. Бул жайга бардык элдер
тарабынан аяр мамиле жасалып, сыйынууга көп эл келип турат.
Шайык-кароолчусу – 75 жаштагы Айтбаева Чыны болуп саналат. Ага чейин бул
жердеги шайык-кароолчулукту анын өгөй кайненеси Умсун шаңкылдак деген бакшы аял
аткарып келген.
Айтбаева Чыны, шайык: Кайнатам өтүп кеткенден кийин өзүм карап жүрөмүн.
Кайнатам досу экөө тиккен алма, өрүк дарактарына менин да колум тийген. Зыяратчылар
келип чырак коет. Перзент суранып, сыйынышат. Ооругандар челпек бышырып келишет.
Мурда бул жерди андарактык баласы жок бир тажик сатып алыптыр. Кийин кыргыздарга
калган. Азыр киши коюлбайт. Тажиктер зыярат кылып кетишет. Мазардын касиети
күчтүү. Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин депутаты болгомун, персоналдык
пенсионермин.
12. Тешик-Таш мазары
Тешик-Таш айылы
Ыйык жердин түрү - таш
Бул мазар Тешик-Таш айылында жайгашкан. Мазардын ортосунда чоң оюгу бар таш
турат. Бул таш турган жердин тегерегинде адамдар жашайт. Кудайдын буйругу менен
ортосу тешик, жол боюндагы бул ташты элибиз ыйык тутуп, анын колдоочусу ак төө
дешет. Ичи өтүп, алдан тайган жаш балдарды айылдагы эмчи айымдар Тешик-Ташка алып
барып, тешигинен ары-бери өткөрүп дарылашат.
Оозеки тарыхы:
Илгери бир киши “Тешик-Таштын ыйыктыгы кайсы, бир таш да” деп айтчу экен.
Бир күнү ошол жерден өтүп баратса, ошол таштын үстүндө аппак болуп маңкайып төө
туруптур. Ошондон кийин ал киши Тешик-Таштын ыйыктыгына ынанган экен
(Маалыматчы: ардагер мугалим Эсиркеев Эгембердинин айтуусу боюнча жазылып
алынды).
13. Гар мазары
Сумбула айылы
Ыйык жердин түрү – үңкүр
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Сумбула айылына жакын жайыт жерде чоң сайдын боюнда жайгашкан. Бул үңкүр
эки бөлмөдөн турат. Ички бөлмөсүнүн дубалында колдун, бешиктин ж.б. сүрөттөрү бар.
Мурда бул жерге көп адамдар сыйынууга келишчү. Бул жерге пайгамбар жашырынган
деген ишеним бар.
14. Даргаз-Ата мазары
Даргаза айылы
Ыйык жердин түрү – булак, таш
Даргаза айылынын аягында жайгашкан. Элдер жөө эле барышат. Булак бар, анын
үстүндө кеседей көлөмдө таш бар. Барган адамдар ошол ташты кармап алып, тилек
айтышат. Булак адамдын боюндай болгон жерде турат (кичинекей шаркыратма сыяктуу),
таштардын арасынан агып чыгат. Барган зыяратчылар жашыл түстүү, тоголок ташка
колун коюп, тилектерин ичинен айтышат. Кан чыгарып, куран окушат. Тамак-аш
даярдаганга коломто, казан-аяктар бар.
15. Ак-Тайлак мазары
Маргун айылы
Ыйык жердин түрү – терек
Ак-Тайлак же Ак-Терек баба деп аталып жүрөт. Маргун айылынан тоо тарапка карай
5 км. Мазарда чоң теректер бар, адам кучагы жеткис, өзүнөн-өзү өсүп, карып, сынып
жатат. Ыйык болгон соң эч ким кармабайт, бир арык суу агат астынан, анын күүсү
капчыгай зоого жаңырып, өтө сүрдүү, жалгыз адам алдынан өтүүдөн коркот. Ак-Терек
баба мазары Сулайман-Тоодон эски. Адегенде ага сыйынуу керек деп эски адамдар
айтышчу экен.
Оозеки тарыхы:
2004-2005-жылдары Кулунду айылынан Момун деген көзү ачык киши келип, ”Мага
аян болду, Тайлак бабанын балдары өлгөн жерди тосуу керек” деп, эл менен кошо зымтор
кылып айландыра тосушту.
2010-2011-жылы Бишкек шаарындагы чапкынчылар акча чогултушуп, Ак-Тайлак
мазарына күмбөз тургузуп, зыяратчылар олтурууга чоң-чоң шыйпандарды курушкан. Ал
жерге илгертен зыярат кылучулардын аягы үзүлбөйт. Өзү өтө кооз жер. Илгертен
айылдагы чоң ишембилик - апрель айында Ак-Терек бабада өтүп, эки, үч майда мал
союлуп, курмандыкка чалынып, Кудайдан жылдын жакшы (жаандуу, тынч) келишин
тилешет. Катуу же көпкө ооругандар союш атап, балдардын башына нияз чач коюшат.
Сакайып кеткендер көп.
XIX кылымда Тайлак баба каапырлардын колунан ушул жерде өлгөн экен. Ал жерге
терек өсүп чыккан. Анын балдары атасынын өлгөнүн көрүп качышат. Бирок сайдан өрлөп
100, 150, 200 метр жерге жеткенде эле каапырлар аларды атып салышат. Ал жерлерге
долоно өсүп турат. Долоно ыйык дарак. Аны эч ким кеспейт, кессе зыянга учурайт.
(Маалыматчы: Жусупов Дыйкан, 1910- жылы туулган, чоң молдо, санжырачы).
16. Жаныбек мазары
Даркум айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз
Даркум айылынан 18 км. жогору, Баткен районунун Самаркандек айылынан 25 км.
бери келсе да болот. Жаныбек мазарга XYI-XYII к. бала көрбөгөндөр сыйынып
келгендиги жөнүндө лейлектик мугалим Токтогулов Эралинин “Наймандар” китебинде
айтылат. Азыр да Кудайдан бала тилеп ар кайсы жактан келип, зыярат кылып, сыйынып
кетишет. Натыйжасында балалуу болгондор көп. Чапкынчы уруусунун калтатай, асанали,
тайлакы уруктарынын өкүлдөрү 2007-жылы мазарды оңдоп, тор менен тосуп, жолун
оңдошкон.
Ошол кезде Улуттук универститеттин ага окутуучусу, математик Толубай Жолчу
мазарды оңдоону уюштурган (Маалыматчы: Каримов Жоошбай).
17. Кожо-Бакырган-Сай мазары
Эски Овчу айылы
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Ыйык жердин түрү – тешик таш
Лейлек районунун Эски Овчу, Таджикстандын Овчу-Калача айылдарынын чек
арасында, Козу-Баглан дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Бул жер ыйык эсептелип,
мурда ал жерге барып, Жараткандан жакшылык сурап, таштын тешигине кол салып,
манжалары менен сыйпалачу экен. Колго таш, топурак, тырмак, сөөк ж.б. илешип чыкса
жакшылыка жоруп оомат, байлык, бала күтүшүп, тобо кылчу экен. Кийин ал жерге тажик
улутундагы элдер тыгыз жайгашып, кыргыздар барбай калышты. СССР ИА академиги
Окладников археологиялык изилдөөлөрүндө Кожо-Бакырган-Сайдан таш куралдарын
таап, ал жер адам жаралган эң алгачкы бешик экенин далилдегени тарых илиминен
маалым. Азыркылар ошол кол салчу тешик таштын кайсы жерде экенин даана таба
албашы мүмкүн, себеби көп барбай калышкан (Маалыматчы: Толтоева Зияда, 1913жылы туулган).
18. Терек мазары
Мадиген жайы
Ыйык жердин түрү - теректер
Баткен районунун Самаркандек айылынан батышка карай 20 км, Лейлек районунун
Маргун айылынан 25 км. чыгышта, эки райондун чек арасында, Мадиген деген жерде
жайгашкан. Ал жерде асман тиреген теректер бар. 2011-жылдын апрелинде ал жерге бир
койду курмандыкка чалып, Маргун айылына салынып жаткан мечитке бир нече теректи
кыйып келип, пайдаланылды.
Оозеки тарыхы:
Орто кылымдын аягы мезгилинде бул жерде жашаган кыргыздардын эр
азаматтарынын башка жакка той-тамашага кеткенин билген фарс тилдүү баскынчылар
айылга басып кирет. Журтту өрттөп, келин-кыздарды кордоп, зөөкүрлүк көрсөтөт. Качып
чыккан бир чабарман тойдогу кыргыздарга кабар берүүгө жетишет. Алар ар бири бир боо
бадал шакты сүйрөтүп, чапкан бойдон ай талаадан чаң чыгарып, сүр көрсөтүшөт.
Душмандардын дээрлик көпчүлүгүн кырып жок кылышат да, өлүктөрүн бир жерге
чогултуп көмүшөт. Ошол жерге коюу терек чыгып, бүгүнкү күнгө чейин асман тиреген
теректер өсүп турат.
19. Кутман-Баба мазары
Маргун айылы
Ыйык жердин түрү – көл, жайык жер
Лейлек районунун Маргун айылынын тургундары чыкчу тоодогу жайлоодогу КөлМайдан деген жердеги тоонун чокусунда. Ал жерге унаа бара албайт. Тоонун
чокуларынын ортосунда (деңиз деңгээлинен 1600 м.) 350 гектардай жалаң түздүк жер.
Ортосунда кичинекей көл, өтө романтикалуу кооз жай, мурда той, улак тартыш оюндары
ошол жерде өтчү, ал жерде акыркы көк бөрү оюну 1988-жылы болгон. Көкөтөйдүн ашы
өткөн Каркырага окшотсо болот.
Оозеки тарыхы:
Кутман баба деген ыйык адам каапырлардын колунан өлгөн. Ал адам коюлган жер
ыйык мазар болуп калган. Мурда тоодо өлгөн адамдарды ошол жерге коюшкан. Эң
акыркы адам Шарапат эже 1962-жылы коюлуптур. Экологиялык абалдан улам азыр көл
соолуп, жаандуу жылдары гана пайда болот. Маргун айылынан ат менен үч-төрт саатта
жетет. Келечекте эс алуучу, спорттук, альплагер болчу жер.
20. Алтын мазары
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз
Момунов Төрөгул: Бул мазар - Кыргызстандагы мазарлардын ичинен эң ыйык деп
айтылат. Оштон кийинки мазар (Ошту экинчи Мекке же Медина деп коет го). Эң күчтүү.
Мазарга бала көрбөгөндөр, жолу ачылбагандар келип, зыярат кылышат. Башында шишиги
(рак оорусу менен ооругандар) барлар дагы келип, жакшы болуп кетип жатышат. Жакында Нарындан келип, зыярат кылып кеткендердин баласы 5-класста окуп жүргөндө ооруган
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экен, ушул жерден жакшы болуптур. Азыр ал бала жыйырма жетиге чыгыптыр. Дегеле
өлөт деген кишилер келип, жакшы болуп кетишет. Эсимде, менин байкем ооруп, киши
болбойт дегенде, ушул жерге зыярат кылгандан кийин бир-эки ай жашады. Алтын деп
эненин атынан коюлган. Дайыма куран окуйбуз. Пайдасы чоң.
21. Кичик-Суу мазары
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү - булак
Кара-Булак айылына киргенде асфальт жолдон 500 м. жогору жагында Кичик-Суу
булагы жайгашкан. Ашказаны, баш ооругандарга дары суу. Негизи бул жерде арак ичүүгө,
машина жууганга, жаман иштерди жасаганга тыюу салынат. Эгерде ушундай иштерге жол
берилсе, ал адам кырсыктап калат.
Оозеки тарыхы:
Ушул жерге бир үй-бүлө үй салып жашаган. Бирок балдары ооруп, үй ээсинин колубуту шал болуп калган. Ошондон кийин бул жерди бузуп, башка жерге барып үй салды.
Жакында Казакстанга барсак: “Кичик-Суу деген ыйык жериңер бар экен” дешсе, оозум
ачылып калды. Кантип Казакстандагылар биздин ыйык жерлерди билишет деп. “Он тогуз
атаңар жатат, абдан күчтүү касиеттүү жер. Булагыңардын башы арак ичкен үчүн кырк
кулактуу казан булакты жаап салган. Ошон үчүн сууңар куурай баштады. Эми барганда
элди чакырып курмандык чалып, куран окугула. Кудайдан сурангыла, сууну көбөйтүп
берсин деп” дешти. Чын эле суубуз азайып кеткен. Курмандык чалып, зыяратка чыга баштагандан бери суубуз көбөйө баштады.
22. Дөөт-Пиримдин устаканасы
Өзгөрүш айылы
Шайыгы бар - Абдилатип Мырзаев
Ыйык жердин түрү - күмбөз, устакана
Коргон айылынан Козу-Баглан суусунун сол жээги менен тоо башы тарапка 15 км.
аралыкта Дөөт-Пиримдин устаканасы жайгашкан. Козу-Баглан дарыясынан өткөндөн
кийин Катраң айылы болот. Катраң айылдан өтүп Дөөт-Пиримдин мазарына барса болот.
23. Жҥзҥмдҥ-Ата мазары
Сары-Таш айылы
Ыйык жердин түрү – үңкүр, бешик, теректер, булак, өсүмдүктөр
Кыдыров Жоробай: Сары-Таш айылынын күн чыгыш тарабында, аралыгы 3 км.
болжолдуу. Майдан тоосунун астындагы Сары-Таш айылынын чыгыш-түндүк тарабында
жайгашкан. Унаа менен келгенде 3 км., жөө кыйгач жол менен чыкса 1 км. Үңкүр,
үңкүрдө бешик, бир нече эски теректер, булак, тал, катраң, долоно өсүмдүктөрү бар.
Шайыгы жок. Мурда Турдумерген Бабаев деген шайыгы болгон. 1960-жылдан бери
каралбай калды. Зыяратка келип чүпүрөк, жолук байлап кетишет. Кулжа, кийиктердин
мүйүздөрү коюлган. Жүзүмдү-Атаны ыйык деп зыярат кылып, мал союп, дуба кылабыз.
Баба деген адам жүзүмдү ыйык кылган. Ал жүзүмдү эгин кылып тиккен. Негизинен
тарыхын билбей туруп эле, сыйынып жүрөбүз.
24. Зулпучач мазары
Сумбула айылы
Ыйык жердин түрү – чачка окшогон өсүмдүк, булак, таш
Кышында-жазында түсү өзгөрбөй, кудум чач сымал тал-тал болуп аскадан ылдый
өскөн бул өсүмдүктүн арасынан кудум жаш сымал тамчылап, кыштын ызгаарында да
тоңбогон суу тамат. Бул ыйык жерден өткөн-кеткен адамдар куран окуп, зыярат кылышат.
Ал эми ошол чач сымал өсүмдүктүн гүлүн күйүккө даба катары колдонулат.
Оозеки тарыхы:
Бир нече кылымдар мурун жоогерчилик заманда бир кембагал кишинин акылдуу,
сулуу кызы болуптур. Анын аты Зулпу экен. Бир күнү элди жоо чабат. Зулпу өзү теңдүү
кыздарды чогултуп, Сумбуланын бир үңкүрүнө жашынышат. Антпесе жоо аларды олжо
кылып алып кетмек. Бирок жоо аларды байкап калат. Ошондо кыздар жоо колунда кор
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болгончо, таш болуп калалы дешип, зар какшап ыйлашат. Кудайдын кудурети менен ал
кыздар ташка айланып, алардын чачтары самсаалаган чач сымал өсүмдүк болуп, көз
жаштары булак болуп калган дешет.
25. Киндик мазары
Сумбула айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз, көрүстөн
Айылдын четиндеги тоонун боюнда жайгашкан. Тоодо киндикке окшогон оюлмалар
бар. Ошон үчүн Киндик мазар деп аталып калган. Өткөн-кеткендер куран окушат. Зыярат
кылышпайт.
26. Кулкунек мазары
Сумбула айылы
Ыйык жердин түрү – булак
Суусу туптунук, кашкайган мупмуздак, жүзүңдү чайсаң көзүңдү умачтай ачат. Жер
астынан чыккан бул булактын жанына адамдар келип, бата кылып, тилектерин айтышат.
Колу-бутун жууп, ичишет. Анын ичинде тыйын-тыпыр жатканын көрөсүң. Анткени
кулагы ооруп, ириңи аккан адамдар “бисмиллахир рахмонир рахиим, кулак акпайт, булак
агат” дешип, үч жолу айтышып, тыйынды кулагына үч жолу тийгизип булакка ташташат.
Кээ бирлер жакшы тилектерин айтышып деле тыйын-тыпыр таштап коюшат.
27. Кожо-Серек мазары
Сумбула айылы
Ыйык жердин түрү – теректер
Лейлектеги Ак-Суу дарыясынын боюндагы бул мазарда бийик-бийик теректер өсөт.
Ал теректи кессе кан чыгат дешет. Ошол себептүү аны эч ким кесип көргөн эмес.
Мазардын терегин кессе, мазардын жанынан ат менен чиренип өтсө, Кожо-Серек баба
кармап калат деген сөз бар. Андай дегени ошол киши бир кырсыкка же бир ооруга
кабылат. Ошол себептен азыркы учурда да атчан киши ошол мазардын жанынан өткөндө
да аттан түшүп жетелеп өтөт. Бул мазарга адамдар мал союп, кан чыгарып, куран окутуп
зыярат кылышат. Жалама зоокадагы кудум текчедей оюкка чыгып шам жагышат. Эгер
кимдин күнөөсү көп болсо, ошол текчеге чейин жете албайт экен (Маалыматчы:
Айылдагы барктуу эмчи байбиче Касиет апанын айтканы боюнча жазылып алынды).
28. Кызыл мазары
Кызыл жайы
Ыйык жердин түрү – кызыл топурак
Зарташ айылынын ылдый жагында 3 км. алыстыкта жайгашкан. Балалуу
болбогондор келип сыйынышат.
29. Котур-Булак мазары
Тогуз-Булак айылы
Ыйык жердин түрү - булак
Кыдыров Жоробай: Тогуз-Булак айыл округунан чыкканда эле Ак-Жол деген жазуу
бар. Сай менен барганда Котур булак жайгашкан. Учурда айыл өкмөтү булакты жок
кылып, аны трубага кошуп койгон. Ошол жерге барып ооругандар жуунушат. Негизинен
котур болгондор жуунса, сакайып кетишет. Кийимдерин ошол жердеги ташка бастырып
коюп, ала келген таза кийимдерди кийишет. Ал жерде бардык шарттар бар. Жатканга
төшөк бар. Тамак-аш жасаганга казан-аяк, дасторкондон бери бар.
30. Ҥч-Кудук мазары
Ак-Суу айылы
Ыйык жердин түрү – үч кудук
Отонова Илшалат: Ак-Суу айылынын күн батыш жагында жайгашкан. Ахун-Баба
мазарынын жанында. Сыйына турган жер.
31. Ҥркөр-Баба мазары
Ак-Булак айылы
Ыйык жердин түрү - булак
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Пулатов Шераалы: Ак-Булак айылдын өзүндө жайгашкан. Саркент бабадан келген
суу деп ыйык тутушат. Сыйынышат. Оорулуулар чырак койдуруп, айыгып кетишет.
32. Келин-Басты мазары
Ак-Суу айылы
Ыйык жердин түрү – үңкүр
Ак-Суу айылына бараткан жолдун күн чыгыш тарабында жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
Тайир Аширбай: Илгери өткөн заманда, тагыраак айтканда, мындан 250-300 жыл
мурда кемпир-кесек, кымбат кыз-кыркындар алыстан ат арытып, жол карытып келе
жатышкан экен. Жаздын күнү бирде күлүп, бирде ыйлаган жаш баладай эмеспи?! Бая гана
ачык турган асман, жүзүндө кайгысы жок айлана-чөйрө заматта түнөрүп, көктү кара булут
каптайт. Жамгыр-мөндүр, кара көшөр көздү ачырбай, кыр-адырдан кыян-сел жүрдү.
Баягы келин көчүрүшкөн байыркы эжелерибиз калдайган кемердин төбөсүндөгү
жараканы көрбөстөн, шашылып ошол кемердин ичине кире качышат. Кырсык кашкабактын ортосундай дегендей, баягылардын үстүнө жамгырга жибиген чоң жарака “күп”
этип кулап түшүптүр. Ошентип калдайган кара таштын астында түбөлүк калып кеткен
аялзаттын өкүлдөрүн эл-журт эсинен өчүрбөй “Келин-Басты” деген атка кондурушкан
экен.
33. Астын-Ҥстҥн кемери
Ак-Суу айылы
Ыйык жердин түрү – үңкүр, булак
Тайир Аширбай: Келин-Басты мазарынын жанында жайгашкан. Астын-Үстүн
кемери тарыхый-географиялык жактан өзгөчө орду бар ыйык жерлердин бири. Бул
кемердин эки өзгөчөлүгү бар: биринчиден, эки кемер астын-үстүн жайгашкан. Экинчиден,
ал экөөсүнүн төрүндө кичинекей булактын көзү бар. Тамчылар толуп-ташып, кайра ошол
жеринде жок болуп калышат.
Оозеки тарыхы:
Улуу Атамекендик согуш жылдарында ооруктагы кыз-келиндер, абышкакемпирлер, жаш балдар кемердеги булактын көзүн тазалашып, кумуралар менен суу
ташып, күн өткөрүшкөн. Ошол кемерге, булакка жакын жерде Келин-Басты үңкүрү, ошол
эле аталыштагы кыштоо бар.
Келин-Басты кыштоосунда жашаган көчөк уруусундагы калк 60-жылдарда башка
жакка конуш которуп кеткенден бери карай Астын-Үстүн кемериндеги булакка көңүл
бурулбай калган.

Баткен: Алтын бешик мекени
Баткен району Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун борбордук бөлүгүндөгү
чөлкөм. 1939-жылы уюшулган. Батышынан Лейлек, чыгышынан Кадамжай, түндүк
чыгышынан Өзбекстан, түштүк батышынан жана түштүктөн Тажикстан менен чектеш.
Аянты - 6,2 миң чарчы километр. Тогуз айыл өкмөтү, 47 айыл-кыштак бар, калктын
99 пайызын кыргыздар түзөт. Баткен шаары Алай кырка тоолорунун этегинде жайгашкан.
1934-жылдан бери Баткен районунун борбору болсо, ал 1999-жылдан бери Баткен
облусунун борбору болуп калды.
34. Кудаярхан чеби
Кан айылы
Ыйык жердин түрү – коргон
Шайыгы – Акпаралы ата
Баткенге киргенде айылдын жогору жагында 500 метрдей Бучоо тоонун астында
жайгашкан. Акпаралы деген ардагер киши кайтарат.
Оозеки тарыхы:
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Кудаярхан падыша болуп турганда аскерлерди алып келип чеп курдуртуптур.
Элдерди дарыяга эки катар тизип, чакалар менен кол менен бири-бирине берип суу
ташытыптыр, кимиси сууну көтөрө албай калса, дубалга тирүүлөй басып салчу экен.
Аскерлер чеп кылып, келгендерди атып, эч ким кире албаптыр. Кийинки учурунда орус
аскерлери үстүнөн түшүп келип, багындырып алыптыр.
Шадыбеков Саидбурхан : Бул Коргондун курулганы биздин билишибиз боюнча 200
жылга чамалап калса керек. Коргон курулган убакта, ичинде суу болгон эмес. Миң деген
адамдар иштеген. Нары Тунук-Суу айылынан Коргонго чейинки аралыкта эки катар адам
турган. Биринчи катарда бош чака түшүп кетип турса, экинчи катардагыларга чакаларга
толтурулган суу чыгып турган. Эгерде чаканы төгүп же жалкоолонсо ал адамды эч
нерсеге карабай туруп, дубалдын ичине тирүүлөй баскан. Ар бир жерде мылтык сала
турган тешиктер бар. Атайын душмандан коргонуш үчүн курулган коргон. Бир убакта
бизде исполком болуп иштеп кеткен адам Бусурман Ходжаев деген сессиядабы же
курултайдабы, айтор, сураптыр бул жерди “Бак болдубу же курук бойдон жатабы?” деп.
Ошол адамдын буйругу менен “кийин ичин бак кыласың” деп унаа берип, мени көчөткө
жиберишкен. Мен Сох дарыясынан жаңгак көчөттөрүн алып келип тиккенбиз. Ошондо
аксакалдарда “Ким жаңгак тиксе, ошол киши өлүп калат” деген түшүнүк бар экен. Алар
тикпей коюшуп, өзүм тиккемин. Кудаярхандын коргону топурак менен салынган.
Коргонго киргенде аскер кароолдо тура турган вышка бар. Бышкан кыштардын деле асты
чирип калып жатпайбы. Бул дагы эле турат.
35. Акташ-Ата мазары
Баткен шаары
Ыйык жердин түрү – сүрөт чегилген таштар
Баткен шаарынан 3,5 км. түндүк тарапта, «Саң-Сарай» тарыхый-этнографиялык
музей коругунун аймагында жайгашкан. Ал жерди музей өз иликтөөсүнө жана коргоосуна
алган. Акташ-Ата мазарын жергиликтүү эл «Алла назар кылган ыйык жер, бул жерге
келген адамдар жаман кыялдардан алыс болуп, айланасын булгабай, жаман сөздөрдү
сүйлөбөшү керек, ээси бар. Адамдар таза болуп, даарат алып, бул жерде куран окуп, дуба
кылып суранса, Алла анын тилектерин берет» деп, бул жерди өтө ыйык тутуп келишет.
«Акташ-Ата» мазарында кандайдыр бир таасир кылуучу күч бар деп, бул жерге көбүн эсе
адамдар бала сурап, иштери жүрбөй калганда, же кайсы бир улуу иштерди баштоо
алдында келип, кан чыгарып, куран окутуп, дуба кылып кетишет. Жүрөгү ооруп же жин
оорусуна чалдыккандар да келип, даба табышат. Анын кичинекей таш оюгу бар, качан
көрсөң ал жерде жаңы кандын изи турат. Ал көрүнүш, бул жерге адамдар бат-бат келип
турганынан кабар берип турат.
36. Шудуман жылуу суусу
Зардалы айылы
Ыйык жердин түрү – булактар
Шудуман жылуу суусу – булак. Зардалыдан 4-5 км. аралыкта Шудуман жылуу суусу
жайгашкан. Бул жерге зыяратчылар келип, кан чыгарып, куран окуп, сыйынып, дары
суудан шыпа таап кетишет. Жылуу суунун касиетинен улам, суук көчкүлөрдүн ортосунда
жайгашкан аймак жапжашыл болуп, кооздугу менен да адамды өзүнө тартып турат.
Шудуман дайрасын бойлой жалгыз аяк жолдон жогору 100-150 метр жерде ысык суу
чыгат. Суу дубалдын бетиндей таштын арасынан, тандырдын оозундай тешиктен, булоосу
чыгып агып турат. Суунун ысыктыгы 80 градус. Төмөн карай он чакты көлмөлөргө
биринен чыгып кийинкисине куюлуп, андан ары дайрага барып кошулат. Суунун
ысыктыгынан зыяратчылар көлмөлөрдүн төмөнкү жактарында гана чөмүлө алышат. Ысык
суудан 15 метр аралыкта таштын арасынан ысык буу чыгып турат. Ал жердин айланасы
таш менен тосулган. Үстү жабылган, “парный” деп коюшат. Зыяратчылар ичине кирип,
тердеп шыпаа алышат, анда деңиздин шарындай үн чыгып турат.
Шудуман жылуу суусуна жетпей үч жерде даары суулар чыгып турат. Суудагы
күкүрттүн (серанын) молдугунан, суу аккан арык, андагы таштар сапсары болуп калган.
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Шудуман суусундай эле бул суулардын күчү менен сөөл, жарага да даба табышат.
Шудуман жылуу суусу жана анын айланасындагы аба - дарылык касиети менен көп
ооруларга шыпаа. Муун, ашказан, астма, жыныстык ж.б. ооруларынан азап чеккендер ал
жерге барып, айыгып кетишет. Бул суунун касиетин москвалык илимпоздор иликтеп,
дарылык касиети жагынан так ушундай жер эч жерде жок деп баалашкан. Союз
мезгилинде Прибалтика, Германия тараптан туристтер келип, эс алып кетишчү.
37. Кожешкен жылуу суусу
Кожешкен айылы
Ыйык жердин түрү - булактар
Кожешкен жылуу суусу – булак. Ал теит уруусу жашаган Кожешкен айылында
жайгашкан. Булактан аккан суу Кожешкен дарыясына барып кошулат. Бул ыйык жер
Хайдаркен поселогунун түштүк-батыш тарабынан чыкканда 15-20 км., ал эми Зардалы
айылынын түштүк-чыгыш тарабынан 10-12 км. алыстыкта, бийик тоолордун арасында
жайгашкан. Кожешкен өрөөнү тоолор ортосундагы жайык болуп, бул жердеги айыл да,
андагы дары булак да “Кожешкен” деп аталат.
Кожешкен жылуу суусу башка жылуу суулардан айырмасы, ал тегиз жерде
жайгашып, зыяратчылар үчүн дарыланууга жана эс алууга ыңгайлуу. Бул жердеги жылуу
сууга муун, ашказан, астма, жыныстык ж.б. ооруларынан азап чеккендер барып,
дарыланып, сакайып кетишет. Жылуу суунун сөөлдү кетирүүгө да кудурети жетет.
Кожешкендин салкын абасынын да дарылык касиетинен улам, астма оорусу менен
ооругандар сууга түшүп, абасынан дем алып, сакайып кайтышат. Зыяратчылар дарылануу
алдында кан чыгарып, куран окуп, дуба кылышат.
Бул аймакка да баруу татаал болгондугунан, “Зарыл ишиң болбосо Зардалыга
барбагын, кокус ишиң болбосо Кожешкенге барбагын” деген сөз калган. Кожешкен эли
Совет мезгилинде Баткен өңүрүнө көчүрүлүп келип, ал жер ошол элдин жазгы жайлоосу
катары пайдаланылып келе жатат. Совет мезгилинде совхоздун малы багылып, техника
бара албай, мал жанга туз, тамак-аш тик учар (вертолет) менен жеткирилип турган.
Азыркы күндөрү Кожешкенде кышында төрт-беш үй-бүлө калса, жайында жайлоого
чыккан элдин эсебинен айыл кадимки жашоо өңүнө келип калат.
38. Жоо-пая жылуу суусу же Кызыл-Таштын жылуу суусу
Жон-Арык айылы
Ыйык жердин түрү – жердин алдынан чыккан ысык суу
Жоо-пая жылуу суусу – жердин алдынан чыккан ысык суу. Баткен шаарынан Сох
дайрасын бойлой түштүк тоо тарапка 40-50 км, жолу таштак, машина менен барса болот,
андан ары машина барчу жол жок. Дарыланчу жай жар четинде болуп, дайра 100-120 метр
төмөндө калат. Дары суулар ошол дайранын боюнда, үч жерден чыгып турат. Кышында
үчөөнөн тең пайдаланса болот. Ал эми жайында суу киргенде экөөсү суу астында калып,
бирөөсүнүн айланасы бетондолуп, дары суу ошол жерден жогору жакка насос менен
чыгарылат. Дары суунун жанында жалама асканын боорунда кемер (үңкүр) болуп,
адамдар мезгилинде ошол жерде жатып дарыланышкан.
Бул жердин суусу Москвадагы минералогия институту тарабынан 1976-жылы
иликтенип, курамында өтө көп минералдардын бардыгы аныкталып, дарылык касиети
жагынан Союздун башка региондорундагы дары суулардан бир топ күчтүү деп
белгиленген. Бул жердеги жылуу суунун дарылык касиети жогору болгондуктан, эл өтө
көп келип, кан чыгарып, куран окуп, сыйынып, анан дарыланып кетишет. Бул жерге
кошуна Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан тараптардан да келип турушат. Көбүнесе муун,
тери, ашказан, бөйрөк, жыныс ооруларынан жапа чеккендер келип, шыпаа таап кетишет.
Айыкпас делинип келген теринин ак так (“пес”) оорусу менен жапа чеккендер көп
келишет.
Оозеки тарыхы:
Мезгилинде келгендерге акыл насаатын айтып, куран окуп, тазалыкка үндөп
олтурган шайыгы болгон, бирок атеизмдин колу ал жерге да жетип, дары суу шайыксыз
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калган. Союз мезгилинде совхоздун эсебинен ал жерге профилактория салынып, атайын
ванналар орнотулуп, дарыланууга бир топ ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Бул жерде илинген
такталарда иликтөөлөрдүн тыянагы жазылып турат. Бирок 2000-жылдагы сакалчандардын
басып кирүүсүнөн кийин, ал жер чек ара заставасы болуп калды. Бирок адамдар барып,
зыярат кылып турушат.
39. Кырк-Чилтен мазары
Коргон айылы
Ыйык жердин түрү - талаа
Кырк-Чилтен мазары – эгин талаасына окшош эки-үч гектардай тептегиз жер.
Зардалы айылынан 1,5 км түштүк тараптагы Коргон айылында жайгашкан. Ошол
мезгилде коргон менен курчалып тургандыктан, ушундай аталып калыптыр. Зардалыдан
Коргонго келип, жол ушул жерден Шудуман жана Кожешкен тараптарга бөлүнүп кетет.
Кырк-Чилтен мазарын жаңыдан барган адам мазар деп да атабайт. Анткени, ал эки-үч
гектардай эгин талаасы болгондой тептегиз жер. Бирок эл өмүрү ал жерге эгин экмек
түгүл, малын да айдап өтүшкөн эмес. Ошондуктан ал жердин жашоочулары, айрым
жолоочулар билбей, ал жерге олтуруп калбасын деп эскертип турушат. Ал жерди билген
өткөн-кеткен жолоочулар токтоп, кан чыгарып, дуба кылып, сыйынып турушса, ал
жердин жашоочулары жылына жаз алды менен чоң кудайы-аш өткөрүп турушат.
Айрыкча, жолу болбой калган же кайсы бир улуу ишти баштаган адамдар бул жерге
келип, мал союп, куран окуп, тилектерин айтып, дуба кылып кетишет. Жергиликтүү
жашоочулар, элге бир кырсык келер алдында, же жаратылыштагы бир кубулуш болор
алдында бул жерден катуу кыйкырык үндөр чыгып, аттардын дүбүртү угулуп турат деп
айтышат.
Оозеки тарыхы:
Мезгилинде Манас баатыр өлүп, анын сөөгүн күнүватча (энелери башка аталаш) бир
туугандары, же сырт душмандар кор кылбасын деп, аялы Санирабига (Каныкей) бийик
тоого жашырат. Кайтып келе жатып, сөөктү айтып коюшпасын деп, сөөк көмүүгө
катышкан кырк кызматкердин башын ушул жерде алдырып көмүп, ал жерди
тегиздеттирип салган деген уламыш айтылып келет. Ошондон улам, бул жер ыйык да,
коркунучтуу да болуп саналат.
Бул жердин тарых-таржымалы тууралу белгилүү жазуучу Мурзапар Үсөн
сурамжылап, иликтеп, тактап, өзүнүн “Сакылар жери” деген китебинин “Кан Манастын
бейитин издеп” деген бөлүмүндө кеңири айтып кетет.
40. Кароол-Арча
Ормузан жайлоосу
Ыйык мазардын түрү - дарак, арча, булак.
Баткен шаарынан түштүк тоо тарапка карай 50 км., тоо ичиндеги Догмен айылынан
Зардалы өрөөнүнө өтүүчү ашууда жайгашкан. Кароол-Арча мазары – арчалуу мазар. Анын
жанында булак бар, аны Дары-Булак деп коюшат. Даракка байланган жиптерден эле бул
жерге адамдар көп келгендигин байкоого болот. Бул жерге атайын шыпаа издеп келишсе,
өткөн-кеткен жолоочулар да токтоп, куран окуп, дуба кылып турушат. Бул жерди ыйык
тутушкан эл, башына мүшкүл иш түшкөндө, бир жакшылык иш баштаарда, жин, тери
оорулары менен оорушканда кайрылып, дартына даба табышат.
41. Даңгар-Ата, Көтөрөн мазарлары
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – дарактар, көрүстөн
Дангар-Ата – үч адамдын кучагы араң жеткен бийик теректер. Бул жерди ыйык
катары эсептешип, жергиликтүү Кара-Булак айылынын эли элдик коргоого алышкан.
Мезгилинде анын айланасын көрүстөн катары пайдаланып келишкен. Көп жылдан бери ал
жерге маркумдун сөөгү коюлбай калган.
Кара-Булак айылынын күн-батыш тарабында дагы бир Көтөрөн мазары бар. Бул эки
мазардын касиеттери окшош болгондуктан, жергиликтүү дарыгер-табыптар дарылоону
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жасоодо “Көтөрөн мазар – көк азиз, Даңгар-Ата – дак азиз” деген сөздөрүн колдонушат.
Табыптар сасык тумоо, тери, жыныс ооруларын ушул мазарларга алып келип, дарылашат.
Айрым ынтымагы кетип, турмушу куралбай жаткан үй-бүлөнүн ынтымактуу болуп
жашашы үчүн дарыгерлер ушул мазарларга алып келип, жол жобосун кылышат.
Даңгар-Ата мазарына эл жылына жаз алды менен чогулуп, мазардын айланасын
тазалап, мал союп, куран-аш өткөрүшөт. Жаратылыш апааттары болбосун, элге тынчтык
менен токчулук келсин деп, куран окуп, дуба кылып турушат. Ал жерде сыйынып кетүү
үчүн шарт түзүлгөн. Эс алганга, мал сойгонго навес салынган. Очоктор бар.
Оозеки тарыхы:
Даңгар-Ата мазарындагы бийик теректерди 1940-жылы жергиликтүү Назар аттуу
бригадир курулуш иштери үчүн ошол теректерди кесүүгө төрт-беш кишини буюрат.
Алардан калган “Кеспейин дейм – Назардан корком, кесейин дейм – мазардан корком”
деген сөз азыр да айтылып келет. Алар теректин жарымына чейин аралаганда, теректин
өзөгүнөн кочкул канга окшогон суюктук чыгып, адамдар кесүүнү токтотушат. Жаман
жери - ал жерге барышкан жергиликтүү адамдардын көбү майып болуп калышат. Ошон
үчүн ал жердин касиети ушул күнгө чейин толук аныкталып чыга элек деп эсептешет.
42. Талмазар-Бува
Газ айылы
Ыйык жердин түрү - дарак, булак, топурак.
Шайыгы – Үрүниса Тешебаева
Талмазар-Бува мазары – дарактан, булактан, топурактан турган ыйык жер. Ал Газ
айылынын четинде, түштүк тоо тарабында жайгашкан. Бул жерге жетүү анча деле
кыйынчылыкты жаратпайт, машина менен да барса болот. Талмазар-Бува мазарына тери,
сөөл жара, кулак, жин оорулары менен жабыркаган адамдар келип, топуракка топук
кылып, сууга чайканып, ооруларынан сакайып кетишет.
Жергиликтүү элдин айтуусунда, жети бир тууган болот. Жетөө тең азис (ыйык)
болушат. “Талмазар” аталышы, “Тал-мазар” эмес, “Талма-зар” болуп айтылат, “куюлган
алтын” деген мааниде. “Бува” аталышы - ата, чоң ата, баба, бува болуп кете берет эмеспи,
анын улуулугу “бува” сөзү менен белгиленген. Ошол жети бир туугандын улуусунун
атынан аталып калган деп айтышат. Андан кийинкиси Роуттагы Кожо-Матил-Бува
мазары.
Бул жерге улуу Талмазар-Бува келип эс алып, анын назары түшүп, ыйык, дарылык
касиети бар жер болуп калган дешет. Ал эми айрымдар бул жердин суусунда жана
топурагында адамга жагымдуу химиялык элементтер мол болгондон улам дарылык
касиети бар дешет (Маалыматчы: Абдырахманов Гыламидин).
Үрүниса Тешебаева: Мазардагы теректерди кыйып кампа салабыз деп айыл
тургундары барышат. Бирок айрымдары мазардан коркуп, теректи кеспейбиз деп
чыгышат. Ошондо Бекташ деген абышка: “Кесе бергиле, бирдеме болсо мени куса уруп
кетсин” дептир. Теректи кыя баштаганда кадимки адамдардай кан чыгыптыр. Ошол жерде
баягы кескиле деген абышканын көзүнө жыгач кирип, көзү омурулуп, челме көз болуп
калган экен.
43. Кожо-Матил-Бува
Кайыңды айылы
Шайыгы бар - Ормонов Матисак.
Ыйык жердин түрү - дарак, булак, күмбөз.
Кожо-Матил-Бува Кайыңды айылынын күн-батыш жагында жайгашкан. Бир кубдун
үчтүн бир бөлүгүндөй болгон чоң булак. Анда бир тегирмен суунун ондон бир
бөлүгүнчөлүк суу бар. Ошондой эле жыйырма-отуз дарак, анын ичинен бир көк терек
жана арчаны ыйык санашат. Айылдын өз аты “Роут” эле, аны фарсча дешип, “Кайыңды”
деп атап коюшту. Бул мазарга элдер келип, кан чыгарып, куран окуп, дуба кылып
турушат. Бул жерге иши жүрбөй калгандар, кайсы бир улуу ишти баштоочулар, эгин эгүү
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башталарда же айрым турмуш жолун баштоочулар ушул жерге келип, Кожо-МатилБуванын арбагына багыштап куран окуп, анан өз иштерин башташат. Бул мазарга тери,
сөөл, кычыткы, кулак оорулары менен ооруп жүргөндөр келип суусуна жуунуп,
ооруларына шыпаа таап кетишет.
Оозеки тарыхы:
Мазардын Кожо-Матил-Бува аталышы мындай. “Кожо” деген сөз баарына эле
түшүнүктүү. Ал эми “матил” деген сөз - март, боорукер деген маанини берет. 1960-1980жылдары бул жердин шайыгы Ормон аксакал болгон. Ал кишинин атасы шайык болуп
турган кезде, Ош облустук “Ленинский путь” гезитине “Там, где течет древная река Сох”
деген макала чыгат. Макаланын автору Ош пединститунун атеизм боюнча Петраш деген
еврей мугалим болот. Ошол макаладан улам, “бөрк ал десе башын алып” дегендей, бийлик
башчылары бул жердин элин басмырлап жиберишет. Атасынын аянычтуу абалынан улам,
ошол учурда райком партиянын бөлүм башчысы болуп иштеп турган жаш Ормон өз
алдынча араб тамгаларын өздөштүрүп, ислам дининдеги кереметтер менен тааныша
баштайт. Анын оюна ар түрдүү нерселер келип, көп ооруй турган болот. Бир күнү
түшүндө, “сен бул ишиңди ташта, буваңдар назар кылган жер кор болду” деген үндү угат.
Ошол күндөн тарта ал жерге шайык болуп, өзү биротоло айыгып, келгендерге да оорусуна
шыпаа таап кетишине көмөк көрсөтүп келген. Пенсияга чыккандан кийин биротоло
шайык болуп кетет. Ормон аксакал өтүп кетип, анын ишин бүгүн уулу Матисак улантып
келе жатат.
44. Гян-Камар мазары
Кайынды айылы
Ыйык жердин түрү – үңкүр, булак
Ормонов Маматисак: Кожо-Мати-Вали мазарынын батыш-түндүк жагындагы
тоого карай 500 метр аралыкта жайгашкан. Күмбөздүн ортосунда үңкүр (камар) бар.
Камар үңкүр дегенди билдирет, ал эми “гян” деген кайсы тилде, эмнени түшүндүрөөрүн
билбейбиз. Үңкүрдөн 500 метр нары жакта булак бар.
45. Дар-Булак мазары
Кайынды айылы
Ыйык жердин түрү - булак
Ормонов Маматисак: Гян-Камардын үстүндө, т.а. батыш тарабында жайгашкан.
Тери ооруларынан, котурдан айыгыш үчүн элдер зыяратка барышат.
46. Кавиш-Таш мазары
Газ айылы
Ыйык жердин түрү - таш, топурак.
Кавиш-Таш аталышы, ошол ташта кавиштин (галош) даана изи калган. Жергиликтүү
эл ал ташты бир ыйык адам тебелегенден калган из дешсе, атеисттер мезгилинде мал-мал
болуп эрип турганда тебелеген дешет. “Таш мал-мал турган мезгилде галош болгон эмес
да” деп, ага ишеним артып калган. Бул жерге сөөл, жарадан жабыркагандар келип, сөөл
жарасын тийгизип, сөөлдөн арылып кетишет.
47. Токтогул-Бава мазары
Булак-Башы айылы
Ыйык жердин түрү - таш, топурак.
Токтогул-Бава мазары Баткен шаарынын түндүк тарабында, шаардын четинде
жайгашкан. Мазардагы таштын көлөмүнүн диаметри 1,5-2 метр. Ал тегирмен ташына
окшош. Ошол жердин ыйыктыгын алгач Токтогул бава аныктаган (1780-1820-жылга
чейин). Демек, ушул жылдан бери ал жер ыйык. Ал жерге адамдар жаздын алды менен
талаа эгиндери жакшы, түшүм жогору болсун деп мал союп, кан чыгарып, куран окушат.
Жаман адамдарга тескери таасир берет. Мисалы, жаман жоруктарды жасагандар барса
буту шал болуп, ооздору кыйшайып калат.
Оозеки тарыхы:
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Токтогул ошол жерди байкаган үчүн анын аты менен аталып калган. Токтогул өзү
олуя киши болгон. Ал саруу элинин өкүлү. “Мен кайсы жерден өлсөм ошол жерге
сөөгүмдү койгула. Саруу элинин итинин аягына чейин күмүш болот”, - деп айткан экен.
Саруу элинин бир бөлүгү Таласта, бири - Баткенде. Токтогул каза болгондо сөөгүн тоого
алып баратканда, ошол жерге келгенде тоодон сөөгү кулап түшөт. Саруу элинин өкүлдөрү
уялышат “ээн талаага көмүп койду” дедирбей деп, Тегирмен-Башы деген мазарга алып
барып көмүшөт.
48. Кум мазары
Актатыр айылы
Ыйык жердин түрү – кум
Эшматов Баатырбек: Кыргыз Республикасынын Эл сүрөтчүсү Тургунбай Садыков
салып берген мектептин алдындагы сай ичинде Кум мазары жайгашкан. Жай айында
белине суук тийгендер шыпаа табышат. Дегеле денеге өтүп кеткен сууктарды чыгарыш
үчүн келип зыярат кылышат. Бул жер тосулган эмес. Шайыгы жок. Эзелтен келаткан
мазар.
Уламыштарга караганда, бул жерге туура эмес мамиле жасаганда, кум жок болуп
кетет экен. Ошондуктан аксакалдар айтышат, эгерде туура эмес иш жасасаңар кум кандай
кетип калганын билбей каласыңар деп.
49.Төө-Таш тоосу мазары
Чек айылы
Ыйык жердин түрү – терек
Баткен – Ак-Турпак жолунун астында Чек айылынан 1 км. жогору жагында Төө-Таш
тоосу жайгашкан. Тоонун келбети төөгө окшош. Бул жерди ата-бабалар сыйлап келишкен.
Алма, өрүк, шабдаалы, терек өсөт. Батыш тарабында мазар бар. Ал 1970-жылдары
ачылган. Терек, суу бар. Жашыл жер. Адамдар келип зыярат кылышат. Аңчылык
кылышпайт.
Оозеки тарыхы:
Бул жер Токтогул бабанын кадам койгон жайы. Токтогул баба керээз
калтырган:”Эгерде кимде ким Төө-Таш тоосуна келип, менин атыма атап куран окуса,
тилегенин берем. Мүмкүн чылапчынына чейин алтын болот деген экен. (Маалыматчы:
Токтобай Рахманов, 1942-жылы туулган)
50. Көтөрөн мазары
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү - күмбөз
. Шамшиев Жаныш: Кара-Булак айылынын ортосунан оң жакка чыкканда
жайгашып турат Көтөрөн мазар деп менин оюмча, сөөктү көтөрүп эле алып барып койгон
үчүн аталып калган. Касиети дагы болуш керек. Жылда барып зыярат кылабыз. Мазар
менен мазар атышат. Көтөрөңдө «дууш-дууш» деген замбирек аткандай добуш угулуп
турат.
51. Суу-Башы мазары
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – көлчүк, дарак
Суу-Башынын суусу өтө таза, мөңгүнүн суулары, жер астындагы таштардан
фильтрленип чыгат. Диаметри 10-12 метр келген көлдөн 0,8-1 куб/сек суу чыгып турат.
Көлдүн боюнда беш адамдын кулачы араң жеткен ыйык дарак бар, анын өмүрүн болжол
менен Y кылымга теңешет.
Оозеки тарыхы:
Суу-Башынан мурда өтө чоң 10-15 куб/сек суу чыгып турчу имиш. Көлдүн түштүк
тарабы тоо болуп, ал тоонун нар жагында, Сох дарыясынын башталышында Галай-Мамыт
деген жер бар. Ал жердеги тоонун боорунда суунун изи бул жерде чон көл болуп
турганынан кабар берет. Дөңмөн суусу ошол Галай-Мамыттагы көлгө куюп, көлдүн суусу
асканын боорундагы үңкүр аркылуу өтүп, Суу-Башыдан улуу суу болуп чыгып турчу
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экен. “Кара-Булактын төмөн жагында ошол суудан сал менен (жыгач) менен өтүшчү.
Далил катары, азыркы какыраган талаанын сегиз жеринде тегирмендин жайлары болчу” –
деп эскеришет аксакалдар.
Эл оозунда дагын бир уламыш айтылат. Галай-Мамыттын жээгинде эс алып
олтурган бир байдын таягы көлгө түшүп кетип, бир далай убакыт өтүп, ал таякты
Кокондун жанынан өткөн Суу-Башы суусунан таап алышат. Бир жаратылыш кубулушу
болуп, жер көчүп, дарактардын тамырлары ошол көлдүн көзүн бекитип калып, көлдүн
деңгээли көтөрүлүп, суу жээкти жыра ашып, ал жар төмөндөп, көл дарыянын нугуна
айланып калат. Суу-Башы тараптан суунун көлөмү азайып, Баткен аймагы кургакчылыкка
дуушар болуп, элдер башка тарапка көчүүгө мажбур болушат. Бул аймакта “мыктын
гөрлөрү” деген көрүстөндөр өтө эле көп кезигет. Тарых барактарында ал эл “мухтар”
болуп айтылса, айрым серепчилер бул көрүстөндөрдү “байыркы нух, же гун деген элдин
жайлары” деп чечмелешет. Ал көрүстөндөрдүн биринен алынган аялдын табыты азыр
борборубуз Бишкектин тарых музейинде сакталып турат. Бул жерде абдан көп элдин
жашагандыгы, байыркы адамдардын сөөктөрүнүн арбын чыгышы менен далилденет.
52. Жан-Булак мазары
Бозадыр айылы
Ыйык жердин түрү – булак, таштар, дарак
Шайыгы бар – Мамадали агай
Баткен районундагы Бозадыр айылынын батыш-түндүк тарабында айылдын
четиндеги дөбөчө жерде жайгашкан. Мазарда чоң таштардын коругу, андан ылдыйыраак
жеринде таш менен корулган жердин ичинде дарак өсүп турат. Даракта чүпүрөк
байланган. Мындан сырткары, мазарда булак бар. Ал таштардын оң капталында, тоону
карай бараткан тарапта аралыгы 200 метрдей жерде жайгашкан. Жан булактын суусу өтө
даамдуу. Мазардын суусу менен айыл толук камсыз болот. Баткендеги көп мазарлардай
эле таштын үстүндө текенин мүйүзү турат.
53. Көз-Булак мазары
Кара-Токой айылы
Ыйык жердин түрү – булак, күмбөз, дарактар
Шайыгы бар – Турдаалы ата
Баткенден Бозадыр айылына кирип, Кара-Токой айылынан 500 м. Сох дарыясынын
жээгинде жайгашкан. Булак, күмбөз бар. Күмбөз астияттардын үстүндө жайгашкан.
Зыярат кылуучу жай, сере, очок, эки даараткана бар. Мындан сырткары, шайык өзү ачып
койгон булак бар, анын үстүн таза болуш үчүн капкак менен жаап койгон.
Оозеки тарыхы:
Айылдыктардын айтымына караганда, бул күмбөздө илгери исламга үгүттөгөн
кишинин сөөгү жатат, ким экени белгисиз. Күмбөздүн жанында эски карган алча дарагы
турат. Алчанын шагына кичинекей чүпүрөктөн баштап ар кандай улутка тиешелүү чоң,
жаңы жоолуктар илинип турат. Бул деген Көз булак мазары – көп улуттуу мазар экенин
айтып турат. Алча жалаң чүпүрөк менен жоолуктарга чүмкөлгөнүнө карабай мөмөжемишин берип жатыптыр. Алчанын эки бутагынын ортосунда чоң кийиктердин
мүйүздөрүн кыпчып коюшкан. Бул деген мазарга кыргыздар басымдуу келээрин айтып
турат. Көз булак тынч, мелмилдеген жерде жайгашкан.
Белгилей кетчү нерсе, айрым өз кызыкчылыгында куруу иштерин жасап жаткан
адамдар, дарыянын суусун туура эмес буруп таштагандын кесепетинен агып келаткан суу
мазардын чекелерин жей баштаган. Бул нерсени айылдыктар тынчсыздануу менен
билдиришти. Ал эми ушул жерге тиешелүү табигый булак дарыянын орто жеринде
калганын шайык айтып берди.
54. Бҥҥрабия мазары
Жоо-пая айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз, булак
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Баткен районунан чыгып, Жоо-пая айылынан өткөндөн кийин тоо тараптагы жолдун
боюнда жайгашкан. Зыяратканасы жана күмбөз бар.
Оозеки тарыхы:
Мазарга кирип бараткан жердеги тактада жазылгандай, Бүүрабиянын адамдарга
көрсөткөн керемети – агып жаткан дарыянын үстүнө жайнамаз салып, эки рекет намаз
окуган.
Орто Азияда Азирет-Али деген мазар бар, анын бир тууган карындашы Бүүрабия
деген болгон. Күмбөзүндө ал коюлганбы же коюлган эмеспи, билбеймин. Бирок
келгендерди даараты болсо күмбөзүнө алып киремин. Зыяратчылар көп келет. Бул жерде
булактар бар. Касиети - кулак ооругандар үчүн. Перзенти жоктор келип, жыт чыгарып,
Кудай Тааладан суранышат. Адамдын психологиясы ойгонгон экен, адам баласына кайсы
жер болбосун ачылат экен. Аялымдын бели сынган. Ушул жерге урун дегенден урундук.
Алты айдын ичинде аялымдын бели жакшы болду. 2010-жылы шайыктыкты алдым. Үч
жерге навес куруп койдум, бир жерге үй курамын. Дагы навес, ашкана кылайын деген
пландарым бар. Очок салдырамын. Кабырды оңдогонго аракет кыламын. Кабырдын көркү
болмоюнча, мазардын көркү болбойт. Эл келип туруш керек. Негизи Кыргызстанда
жалгыз эле ушул аялдын мазары бар деп айтылат.
55. Лянгер-Бува комплекси
Кара-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөздөр, таштар, дарактар
Бул ыйык жер Кара-Булак айылынын Суу-Башына бараткан жолдун оң тарабында
жайгашкан. Лянгар-Бувада көбүнчө күмбөздөр. Ошол эле кезде байыркы мазарлар бар.
Анын ичинде зыяраткана, түлөөкана, очоккана, төшөк, идиш-аяктар бар. Шайыгы жаш
молдо бала.
Бала таш мазары - комплекстин ичинде жайгашкан . Бийиктиги 4-5 метрдей болгон
кыры менен турган зоо таш. Анын түбүнөн суу чыгып турат, аны баргандар ак мата менен
жаап, куран түшүрүп, чыны менен суу алып, кайра чыныны көмөрүп коюшат. Кыры
менен турган чоң таштын маңдайында кичинекей таш жайгашкан. Ушул эки ташка
балалуу болбой жүргөндөр келип, зыярат кылышып, Жаратканга сыйынышат.
Сыйынгандардын ичинде балалуу болгондор бар.
56. Чыңгызхан мазары
Суу-Башы айылы
Ыйык жердин түрү - булак
Суу-Башын бойлоп, тоо жакка чыкса ыйык жерлер көп. Анын бири Чыңгыз хан
аттуу жер. Жайлоодо жайгашкан. Жайлоого чыккандар сөзсүз барып, зыярат түшүрүп
кетишет.
57. Тоолуу-Капчыгай мазары
Газ айылы
Ыйык жердин түрү – талдар
Селик жайлоосунун кире беришинде жайгашкан. Газ айылынан 2 км. алыс. Үч
кылымдан бери келаткан талдар бар. Балалуу болбой жүргөндөр келип, бала тилешет.
Өзгөчө жазында көп келишет. Шайыгы жок.
58. Шейит же Аскер курмандыгы мазары
Газ айылы
Ыйык жердин түрү – эстелик
Газ айылынан 600 м. аралыкта Талды деген жерде аскер балдары Баткен согушунда
курман болушкан. Ошол жер мазар болуп калган. 19-сентябрь 1999-жылы Баткенге
сакалчандар кирип, жаш аскер балдар аларды чек арадан киргизбөөгө бардык аракеттерди
жасашкан. Тилекке каршы, үч бала душмандын огунан каза табышкан. Кийин балдардын
сөөктөрү табылган. Бир гана Зарлыков Эржан деген баланын сөөгү табылбай, кийин аны
койчу таап алган. Бирге кызмат өтөгөн анын кийиминен, өтүгүнөн таанышкан. Бул бала
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подполковник экен. Жылда балдардын ата-энелери келип, дуба түшүрүп турушат.
Ошондуктан бул жер ыйык жер болуп калды. (Окурмандардын эсине, бул ыйык жердин
аты жок болгондугуна байланыштуу, изилдөөчүлөр азырынча болжолдуу Шейит же
Аскер курмандыгы деп атап койдук. Биздин оюбузча, учуру келгенде ыйык жер өз
атын табат деген ойдобуз).
59. Алтын-Бешик тоосу
Жаңырык айылы
Ыйык жердин түрү - тоо
Жусупова Бүбүниса: Ак-Булактын үстүндө жайгашкан. Кара айылда он бир ыйык
жерибиз бар. Суунун-Башы дагы Алтын-Бешиктен чыгат. Ортолук чоң сайдын күн батыш
жагында Алтын-Бешик тоосу жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
Илгери бир пайгамбар балалуу болгондо баласын бешикке бөлөсө эле жок болуп
кала берет экен. Кийин баласын эң бийик тоого, алтындан жасалган бешикке салып чыгып
кетет. Ошондуктан алар жайлаган жер Алтын-Бешик деп аталып калган экен. Угушума
караганда, айылдан баргандар жүзүм алып барып, бала бергенде жүзүм менен кошо
келген кара курт баланы чагып алат. Бала курттун уусунан каза болот. Алтын бешикке эч
ким чыга албайт, абдан бийик. Ал жерден добуш угулуп, таштар ыргытылып турат.
60. Кожо-Тҥш мазары
Сай айылы
Ыйык жердин түрү – булак
Шайыгы бар - Арапбай Жусубалиев,
Каныбек кызы Гулаазын: Бул мазарга өзүнө суранган адамдар келишет. Тилек
тилеп, куран окушат.
Оозеки тарыхы:
Бир учурда жамгыр катуу жаап, Кожотүш атаны эл издеп, таппай коюшат. “Кожо
түш” деп чакырышса, ал тоодон түшпөй коет, ошондуктан Кожо-Түш-Ата деп аталып
калган. Негизинен бул булакты Кожош деген адам чыгарыптыр. Угушума караганда, ага
бир добуш угулат, “колуңду ушул ташка ур” деп. Ал болсо “колумду урганда майып
болуп каламын” деп болбой колсо, добуш “ур, ур” деп келе бериптир. Ошондо ал урганда
беш манжасы ташка кирип, кайра алып чыкканда беш манжасы калган издерден суу атып
чыккан экен. Бала тилеп, бел ооругандар барышат. Ташта үй бар, сокусу бар чуңкурга
салып алып, түйүп аласың. Бала тилегендер топуракты караса, белгилүү болот. Малдын
корголуу болсо бай болот, дан болсо дыйкан болот.
61. Кожо-Мурат мазары
Зардалы айылы
Ыйык жердин түрү - күмбөз
Гүлазат Тажидинова: Зардалы айылындагы мечиттин ортосунда кабыр бар. Бала
көрбөгөндөрдү колдойт. Бул ыйык жерге балалуу болсом деп тилеп келгендер ириде чай
берип туруп: “Ээ Алла” деп суранышса, бала көрүшөт.
Оозеки тарыхы:
Кожешкендеги Кожо-Максүт менен Зардалыдагы Кожо-Мурат бир туугандар.
Негизинен жети бир тууган бизге ислам динин таратканы келишкен экен. Алардын бир
карындашы да келген. Ал Жоо паяда. Булардын төртөө Баткен аймагында, калгандары
Ферганада. Мисалы, Кожо-Имам Палалда – ал бир туугандардын эң аксакалы болгон.
Мүнөзү жоош, кечиримдүү болуптур. Анын кабырынын жанынан элдер күнү-түнү өтө
беришет экен. Кожо-Мати-Вали болсо өткүр киши экен. Түндө адамдар ал жерден өтө
алышпайт. Абдан сүрдүү экен.
62. Арча мазары
Кызыл-Булак айылы
Ыйык жердин түрү – арча, күмбөз, булак
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Сапаров Амирбек: Шудумандын маңдайы Кызыл-Булактын ичинде жайгашкан.
Зардалы айылынан тоого карай 10 км. аралыкта. Чоң арча бар, ал таш менен корголгон.
Ошондой эле белгисиз, ыйык адамдын сөөгү коюлган күмбөз бар. Алдында булак чыгат,
суусу минералдык сууга окшош. Ашказан дартына дары деп адамдар ушул суудан алып
кетишет. Келген кеткендер куран түшүрүп турат. Атамдардын айтуусу боюнча,
болжолдуу 500 жылдык тарыхы бар мазар.
63. Кожо-Максҥт мазары
Шибер айылы
Ыйык жердин түрү - күмбөз
Кадыров Жолдубай: Баткенден эки күндүк жол. Кожо-Максүт мазарына касал болуп
баргандар айыгып кетишет. Керек болсо, жинди болуп келгендер, айыгып кетишкен. Бул
жерде мал союлуп турат. Мазардын ичинде мечит, мейманканасы бар. Орозо, курман
айттарында он бештей мал союлчу эле.
Оозеки тарыхы:
1941-жылы немистер менен урушуп атканда, Кожо-Максүт дайыма мылтык менен
атып турган экен. Жакында эле заставадагы Элдияр деген командир чакырып калды,
барсак аны мазар атыптыр. Тескейден от чыгып кетти. Эртеси дөңгө чыгып карасак, эч
нерсе жок. Коркконубуздан эчки алып, кан чыгардык.
Назарова Саадат: Көзү ачыктар айтышат, эгерде бул жерге туура эмес ой менен
келгендерге Кожо-Максүт баласын кара атка өңөрүп алып көрүнөт имиш. Көргөндөрдүн
айтымында, ал кара киши болгон экен. Кээ бирөөлөргө төө болуп көрүнөт экен.
64. Рахана мазары
Кайыңды айылы
Ыйык жердин түрү – булак, таш
Ормонов Маматисак: Бул ыйык жер айылдын так ортосунда, чайкананын
жанында,. конторанын маңдайында жайгашкан. Булак негизинен таштанды булак деп
коет.
65. Кош-Терек мазары
Зардалы айылы
Ыйык жердин түрү – терек
Кошкуру капчыгайдын үстүндө кош теректер өсүп турат. Бул жерге арык менен суу келет.
Азис коюлган үчүн ыйык жер. Эки жакка өткөндөр дуба кылышат. Мурда мазар менен
мазар урушканда, карс-карс деп үн чыкчу экен. Азыр андай болбой калыптыр. Анткени
адамдар карабай койгондон мазарлар унчукпай калган.
66. Ак-Таш мазары
Базар-Башы айылы
Ыйык жердин түрү – таш, терек
Нурлан Жороев: Мазар Базар-Башы айылында жайгашкан, т.а. “Уркуя” киносу
тартылган жер. Кыргыздын тарыхы кароосуз турганы, мага аябай аянычтуу көрүндү.
Таштары да сырдуу карагансыйт. Түндүктө табылган саймалуу таштарга окшош сүрөттөр
ошол сырдуу таштарда чегилген. Ушул тамгалар же жазуулар дейбизби, айтор, бир эле
кишинин колунан чыккандай көрүнөт. Мазарда эки мунара сыяктуу чоң таш бар экен.
Тоонун үстүндөгү чүпүрөк байланган жалгыз бак илгерки бойдон эле турат.
67. Кылыч- Буркан мазары
Кулп айылы
Ыйык жердин түрү - күмбөз
Зардалыдан чыгыш тарапка карай Кылыч-Буркан жайгашкан. Беш сааттык жол.
Буркан – бул адамдын аты. Дуба кылып өтүшөт. Балалуу болбогондор балалуу болуп
кетишет. Мал союп, дуба кылып турушат.
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68. Тал же Терек мазар
Кайыңды айылы
Ыйык жердин түрү – талдар
Баткенден Кайыңды айылына киргенде сол жагында жол астында, аккан суунун боюнда
жапыз жерде талдар жайгашкан.

Кадамжай: Пайгамбарлардын кадамы тҥшкөн жай
Кадамжай району Баткен облусунун чыгыш тарабында жайгашкан. Чыгышынан
Кызыл-Кыя шаары, батышынан Баткен району, түндүгүнөн Өзбекстан, түштүгүнөн Алай
району менен чектешет. Азыраак тилкеси Ош облусу менен чектеш. Район 1938-жылы
уюшулган. Бул аймакта Исфайрам, Шаймерден, Көк-Дарыя агат. Кадамжай району
республикадагы өнөр-жайлуу райондордун бири. Кадамжай сурма комбинаты менен
Айдаркен сымап комбинаты дүйнөлүк атактары бар. Бүргөндү өрөөнүнөн нефти-газ
өндүрүлөт. Кадамжай районунда эл сыйынган Кадамжай жана Шаймерден ыйык жерлери
бар. Кутман-Көл, Көк-Көл жана ага баруучу асма жол бар.
Кадамжай району жер асты, жер үстү кен байлыктарына бай жер. Бул жерде кыргыздардан тышкары өзбектер, тажиктер, орустар, татарлар жана башка улуттар жашайт.
Кадамжай району көп улуттун өкүлдөрү жашаган Баткен облусунда гана эмес, өлкөдө да
ири райондордун катарына кирет. Райондун дагы бир өзгөчөлүгү Өзбек Республикасынын
төрт район, бир шаары, андан тышкары Баткен району, Ош облусунун Ноокат, Чоң Алай
райондору менен чектешет. Райондун борбору Пүлгөн айылында жайгашкан. Ал Баткен
облусунун борборунан 105, Ош шаарынан 120 чакырым аралыкта турат. Өнөр жайлуу
Кызы-Кыя шаары менен Пүлгөндүн аралыгы кырк чакырым.
69. Жигит-Пирим мазары
Бүргөндү айылы
Ыйык жердин түрү - тоодогу чоң таш, булак жана карт дарактар.
Ак-Турпак айыл өкмөтүнө караштуу Бүргөндү айылынын жогору жагында, Өзбекстан менен
чектешкен жерде жайгашкан жер. Жигит-Пирим жигиттердин, эркек кишилердин пири катары
кабыл алынат. Ал жерге сыйынганы көптөгөн кишилер келет. Уламаларда айтылган тоо
боорундагы чоң ташка сыйынышат. Ал жерде байыркы мазар бар. Жигит-Пирим мазарынын
айланасында булактар көп. Булактарга сыйынышып, көптөгөн тилектер айтылат. Ушул ишенимге
таянып, “Жигит-Пирим колдосун” деп, бир ишти баштаарда дуба кылышат.

Оозеки тарыхы:
Уламыш боюнча илгери өткөн заманда Хастилла деген киши болгон экен. Ал үйлөнүп, аялы
кош бойлуу болот. Арадан ай өтөт. Хастилланы ниети-казат согушуна чакырышат. Ал согушка
кеткенден кийин, аялы уул төрөйт. Баласына Жигит-Пирим деп ат коет. Арадан жылдар өтүп,
бала эр жетет. Бала атасынын ниети-казат согушуна кетип, кайтып келбегенин уккандан кийин,
аны таап келем деп, белин бекем бууп, жолго чыгат. Көп жол жүрүп, эл чогулган жерге токтойт.
Анда күрөш оюну болуп жатканын көрөт. Жигит-Пирим мен да күрөшөйүнчү деп, аксакал киши
менен күрөшкө түшөт. Ал киши анын атасы Хастилла эле. Атасы «Я Али» деп баласын
көтөргөндө, баласы жыгылбайт. Жигит-Пирим аксакалды көтөрүп чапканда, Хастилла балбан
жыгылып калат. Эл дуулдап, азамат деп алкыштап, кимдин уулу экендигин сурашат. Анда жигит:
“Мен Хастилла дегендин уулумун. Бирок атам согуштан кайткан эмес. Мен аны издеп жолго чыкканмын”, - дейт бала.
- Сенин атаң ушул киши. Көп жылдардан бери ушул жерде жашайт, - дешет. Жигит-Пирим
атасын күрөштө жыгылтып койгону үчүн намыстанып, уялганынан мазардагы ташка карап, ачыл
таш деп бакырат экен. Ошол учурда таш ачылып, бала ташка кирип кеткен дейт. Мына ушул
окуядан кийин бул мазардын аты Жигит-Пирим аталып калыптыр.

70. Шаймерден мазары
Кадамжай айылы
40

Ыйык жердин түрү- тоодогу булак жана карт дарактар

Шаймерден өрөөнү Баткен областында Алай тоо системасында кеңдик багытта бири-бирине жарыш жаткан Коллектор жана Катыраң тоолорунун ортосунда Кадамжай районунун аймагында жайгашкан. Узундугу Эки-даван суусунун башынан Охна суусуна чейин 70 км, Кыргызстандын чек арасына чейин 90 км. Коллектор тоосу төр жагынан тороп
жатат. Шаймердендин баш жагы - Көк-Суу капчыгайында Көл-Кутман көлү бар. Тоо капталдарында арча токою, сейрек жана жапалак арчалар өсөт.
Шаймерден өрөөнүнүн борбор айылы Өзбекстандын Фергана районуна карайт.
Шаймерден азиздер кадамы тийген ыйык жер саналат. Бул жерде Азирет Алинин кабыры
бар. Дүйнөнүн төрт бурчунан келген мусулмандар сыйынуучу ыйык жай деп саналат.
Азирети Алинин өмүр таржымалынан ал кишинин билимдүүлүгү, кайраттуулугу жана кең
пейилдиги жөнүндө айтылат. Азирет Али Мухаммед пайгамбарыбыздын күйөө баласы
катары бекеринен тандалбагандыгы айдан ачык. Азирети Абу Бакир жана Азирети Умар
халифтик кылып турган мезгилдерде Азирети Али диний жана дүйнөлүк маселелерде
вазир болуп кызмат кылган. Улуу кишилер дүйнөдөн кайтканда жети табыт жасалган.
Табытты көтөргөндө жети жакка карай басып, жети жерге күмбөз тургузулчу экен.
Мындай күмбөздөрдүн бири Шаймерден жергесинде жайгашкан. Советтер Союзу
мезгилинде бул мазарга көңүл бурулган эмес. Эгемендүүлүктөн кийин Азирети Али
күмбөзү кайрадан тургузулган. Күмбөздүн оозунда адам баткыдай тешик бар. Ал
тешиктен киргенден кийин күмбөздүн ичи кеңейип барат. Ичине кирген кишилер мазарга
сыйынышат. Шаймерден жеринде Чака тамар шыпаа булагы бар. Ар кандай ооруларга
даба катары пайдаланылат. Булакка жетүү үчүн атайын жасалган бийик тепкичтерди
басып, тоонун башына чыгуу зарыл. Тоонун башында күмбөздөр бар. Ал жерде да куран
окуп, зыярат кылынат.
Оозеки тарыхы:
Мадумарова Малахат: Элдик уламыш боюнча Шаймерден (Шахмардан) фарс
тилинде Шах-падыша, марогон-жылан деп чечмеленет.
Колуна, денесине ак түшкөн адамды ала ооруусуна чалдыгыптыр деп коюшат.
Илгери бир жигит ошондой дартка чалдыгат. Аны эл бизге да жугузат деп, элден бөлүп
тоого айдап салышат. Бала тоодо жалгыз жашай баштайт. Тоонун бир четинде булак болот. Бала булактан суу ичкени олтурса, булактын айланасында толтура жылан болот.
Алардын ичинен ак жыланга тил бүтөт.
– Коркпо, биз сени айыктырабыз деп, күнү-түнү баланын денесине чоролонуп алат.
Убакыт өтүп, баланын тактары жоголуп, акыры элге кошулуптур. Бул жерде жыландар
көп болгондугу үчүн жыландар падышасы, Шахмардан деп аталып калыптыр
71. Чака-Тамар мазары
Кадамжай айылы
Ыйык жердин түрү - булак
Шаймерден мазарынан кичине өткөндө эле Чака тамар шыпаа булагы бар. Ар кандай
ооруларга даба катары пайдаланылат. Булакка жетүү үчүн атайын жасалган бийик тепкичтерди
басып, тоонун башына чыгуу зарыл. Тоонун башында күмбөздөр бар. Ал жерде куран окулуп,
зыярат кылынат.

72. Кожом-Пааша же Жети-Булак
Чаувай шаарчасы
Ыйык жердин түрү – таш астынан агып чыккан булак, арча
Чаувай шаарчасынын чыгыш-түштүк жагында 30-40 км. алыстыкта жайгашкан.
Зыяратчылар оюрмалуу (ийри-буйру) жол менен чыгып, сыйынып, эс алып кайтышат.
Оюрманын астына чейин машина барат, ал эми мазарга чейин ат менен жөө-жалаңдап
барууга болот.
Оозеки тарыхы:
Кожо-Пааша кожолордун алтынчысы болуп эсептелинет. Ал Өзбекстан Республикасынын Фергана облусуна караштуу Аввал айылында жайгашкан. Бул айылда Кожо41

Паашанын мазары бар. Бул жерде Жети-Булак зыярат-багы тигилген. Өзбекстан мамлекети тарабынан зыярат кылууга жакшы шарттар түзүлгөн. Кожо-Паашага Кыргызстан менен
Өзбекстандын эли сыйынат куран окутулуп, жыт чыгарылат, кой союшуп, тилектерин
айтып, зыярат кылып кетишет.
73. Арча мазары
Чаувай шаарчасы
Ыйык жердин түрү – күмбөз
Чаувай шаарчасындагы чоң жолдун боюнда жайгашкан.
Оозеки тарыхынан:
Ушул жерде бир топ арча болгон экен. Ошону бирөө кескенде чыңырган үн угулуп,
кадимкидей кан чыккан экен. Ошондон улам бул жерде касиеттүү бирөө шейит кеткен
деген түшүнүк менен мазар деп аталып калган. Ары бери өткөндөр куран окуп, дуба
кылышат.
74. Кҥзгҥ мазары
Алыш айылы
Ыйык жердин түрү- тоодогу күзгүдөй жалтыраган таш
Алыш айылынын түндүк жагындагы бөксө тоолордун арасында жайгашкан. Жалгыз
аяк жолдун оң жагында үч-төрт метрдей жалпак таш турат. Бул жерге көзү ооруган, буюмтайымдарын жоготкон адамдар келип сыйынышат. “Алла жалгасын, анан көздүн пири
Раушан ата колдосун” деп зыяратка келишет.
Оозеки тарыхы:
Күзгү-Мазардын тарыхын мындай айтышат: Илгери ушул тоолордун арасында таштан күзгү
болгон экен. Калайык калк жоголгон нерсесин ошол күзгүдөн көрүп, ууруну таап алган.
Күндөрдүн биринде ошол каракчылар өздөрүнүн кыңыр иштерин жабуу үчүн ошол күзгүгө бир
төөнү жетелеп барып, күзгү таштын үстүнөн союп жиберет. Ошентип ыйык күзгү таштын бетинен
төөнүн каны агып, катып, эч нерсе көрсөтпөй калган дешет.
Үч-Коргон айылынын тургуну Каримова Бүкатыча : Менин энемдин айтуусу боюнча
(энеси - Умринса эне 96 жашка чыккан, ал 112 жашка чыгып каза болгон энесинен уккан), күзгү
ташка илгери А.Македонскийдин (Искендер Зулкарнайн) сыры эмнеде экендигин билүү үчүн
душмандары аттанганда, А.Македонский күзгү таштын үстүнө атын союп жиберип, качкан экен
деген аңыз бар.

75. Азирети-Али мазары
Кадамжай шаарчасы
Ыйык жердин түрү – тоодогу таш
Шайыгы - Камбаров Адахан
Кадамжай шаарчасына түштүк тараптан кире бериште терең аскалуу коонун
кырында эл кылымдар бою тооп кылып, сыйынып келген азиз жай бар. Ал ыйык
пайгамбарыбыз Мухаммеддин төрт шакиртинин бири жана күйөө баласы Азирет Алинин
атына байланыштырылат. Азирет Али пайгамбар душмандардан качып келе жатып,
азыркы «Азирети Али» зыярат кылынуучу жеринде намазын окуп, тоону аттап,
Шаймерденге өтүп кеткен. Ошол жердеги чоң ташта Азирети Алинин таманынын изи
калган. Ал из өтө чоң адамдын изи экени көрүнүп турат. Бул издин айланасы оролуп,
отургучтар коюлган. Келген кишилер бул ыйык жерде куран окуп өтүшөт. Cайдын аркы
бетиндеги тоодо бармактарынын изи калган дешет. Ушул уламыш аркылуу Азирет
Алинин кадам жайы деп, Кадамжай аталып калганы айтылып жүрөт. Бул сыйынуучу жай
Шаймерден сайынын оң тарабында, Кадамжай - Кызыл-Булак жолунун сол жагында
зыярат кылынуучу жайга айланган. Сай бойлоп тепкичтер жасалып, жан-жаныбарлардын
айкелдери тургузулган. Бак отургузулуп, сөөрүлөр коюлган. Жаш-жубайлар келип бата
алып, зыярат кылуу бул жерде адатка айланган.
Камбаров Адахан: 1999-жылы ашар жолу менен курулган. Ошондон бери шайык
болуп иштеп келатамын. Зыяратка келгендер кан чыгарып, Алла Талаадан тилектерин
сурап келишет. Жаман нерселерден сактасын деп шам коюшат. Шайыктын негизги
милдети – Алланын берген насиби экен. Биринчиден, таза тутушум керек. Келген элдерди
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сыйлашым керек. Андыктан тазалыкты сактаймын, адамдар эмне тилек менен келсе дуба
окуп Алладан суранамын. Күнү-түнү ушул жерде турамын. Элден түшкөн каражат экиге
бөлүнөт: бирөөсү шайыкка тиет, экинчиси ушул жерге шарт түзүүгө сарпталат. Бул жерге
молдо Мухтардын баласы Абдилхай Ахмедов демөөрчү кылат. Мамлекет деле карашкан.
Мазарга келчү жолду салып берди.
76. Дары-Булак мазары
Кызыл-Таш коночо
Ыйык жердин түрү - булак
Темиркулов Маркун: Ормозан жайлоосунун чыгыш жагында жайгашкан. Булагы
бар. Булактын алдында чоң арча өсөт. Ага зыяратка баргандар жиптерди байлап коюшкан.
Булактан чыккан суу сөөлгө миңдин бири. Сөөлгө сууну чүпүрөк менен сүртүп туруп, аны
арчага байлап коюшат. Көп адамдар шыпаа таап кетишет. Машина барат.
77. Чилде мазары
Сары-Камыш айылы
Ыйык жердин түрү - булак
Бул булактын касиеттери - ашказан, жаш ымыркайлар төрөлгөндө денелерине майда
бүдүрлөр чыгып кеткенде ушул суу менен жуунтушат. Ашказаны ооругандар сууну ичип
көрүшүптүр, кадимки минералдык суудай экенин айтышып, ашказаны айыкканын угуп
жүрөбүз. Дегеле денеге ар кандай бүдүрлөр чыкса, ушул суу менен жуунганда эле кетип
калат.
Оозеки тарыхы:
Рыскулов Акмат уулу Раимберди: Чилде булак чыккан жерди илгери Сары-Камыш
дешчү. Аябай камыш баскан, адам аралаганга да коркунучтуу. Ушул камыштын арасында
чилдекана, адабий тил менен айтканда булак бар. Ал кийин Чилде булак деп аталып
калган. Бул жерге кыш бою күн тийбейт. Март айынын 5-10 чейин күн тийгенде,
чилденин чыккандыгын ошол аркылуу билишкен экен. Керек болсо, ушул булак тууралуу
көзү ачыктарга аян берилгенин элдер айтып жүрүшөт. Мисалы, Эрматов Куштар акеге аян
берилген экен: “Бул жерде азиздер бар, бул жерди таза кармаш керек. Жылан азис жана
Ай-пери булак бар “, деп.
78. Бант суусу
Кароол айылы
Ыйык жердин түрү - булактар

Мадумарова Малахат: Кароол айылы илгери «Кичиненин оозу» деп аталган.
Кыргызстан Орусиянын курамына кошулгандан кийин, ал жерге кароол койгондугу үчүн
Кароол деп аталып калат. Кароол айылынын үстүндөгү арчалуу эки тоонун ортосунда
булактан суу чыгып, таштардын арасынан жайылып, чоң арык болуп агып келет. Суу
абдан тунук жана өтө муздак. Айланасы өтө кооз жер. Жайында салкын, абасы адамдын
көңүлүн сергитип, көмкөк жашыл чөптөрдүн жыты жыттанып, куштардын сайраганы
жагымдуу угулат. Майдан, Кароол айылындагы адамдар ошол жердеги көлдүн суусун
эгин-тегинге пайдаланышат. Көл өзөнүнүн башынын Шаймерден тарабы Суу-Башы, сол
тарабы Бант деп аталат. Бант cайынын башы илгери Киндик-Суу деп аталган дешет. Анын
себеби адамдын денесиндеги киндиктей болгон жерден жазын-кышын атырылып суу
чыгат. Бант суусун илгери азиз адамдар да дарылык касиети бар деп эсептеп, андан пайдаланганын айтышат. Улуулардын айтуусу боюнча, Алланын бизге берген Азиз суусу, ал
жерден чыккан суу дартка шыпаа касиети менен улук деп эсептешет. Бант суусу Араб
мамлекеттерине да даңкы кеткен. Ажыга барган кыргызстандыктардан “Бант суусун ичкенсизби?” деген суроолорду беришет. “Касиеттүү Бант суусун ичем” деп, иче албай
жүргөн кишилердин арбындыгын жергиликтүү эл жакшы билет.
Улуу тоого чыккан барбы?
Улардын үнүн уккан барбы?
Банттын суусун ичкен барбы?
43

Бул дүйнөдөн армансыз өткөн барбы?
Оозеки тарыхы:
Дарылык касиети бар суунун «Бант» деп аталып калышы жөнүндө бир нече
уламыштар бар.
Олуя ата Шаа Машрап Кашкарга Исфайрам капчыгайы аркылуу кетип жатып, ушул
булактан суу ичип, жанындагы сапарлаш кишилерге мындай деген экен: «Дүйнөнү
кыдырып жүрүп, мен мындай суу ичпедим, бул жерди таштап кете албайм, себеби бул суу
мени өзүнө тартып жатат». Өзүнүн жанындагы кишилерге суунун башы кандай чыгып
жатканын аныктап келүүнү буюрат. Суунун башы булак экендиги жана анын чыгып
жаткан жери жөнүндөгү кабарды уккан олуя «Таптым!» деп кыйкырып жиберет.
Сапарлаштары таңдануу менен эмнени таптыңыз деген суроосуна Олуя ата: «Мен
мүрөктүн суусу тамган булакты таптым» деп жооп берет. Ошентип Шаа Машрап бул
жерде көпкө чейин кармалып калат. Бир нече айлардан кийин гана Олуя ата Кашкарга
бараткан сапарын улантат. Ошол окуядан бери бул булактын аты Фергана өрөөнүнө гана
эмес, жалпы мусулмандардын сыйына турган булагы болуп келе жатат.
Экинчи бир уламышта Жабраил алейхисалам адамдарга өлбөстүктүн суусу, мүрөк
суусун ичирүү үчүн жерге түшөт. Мүрөк суусу бар идишти даракка илип, өзү адамдарды
издеп кеткенде кара карга идишти сындырат. Суу бир дарактын тамырына сиңип кетет,
дарактын астындагы бир бутага түшкөн тамчы суунун бир бөлүгү бууланып кетет, бир
бөлүгү ошол жерде агып турган булакка түшөт. Карга бир тамчы сууну ичүүгө үлгүрөт.
Арча суу төгүлгөн ошол дарак. Ошондуктан жайын-кышын көгөрүп тура берет жана көп
жашайт. Карга эң узак өмүр сүрөт. Тамчы тамган булак Бант суусу экен. Мүмкүн
ошондуктан Бант суусу чыккан Кароол айылындагылар узак өмүр сүрүшсө керек.
«Бант» сөзү фарс тилинен кирген, бизче которгондо «ыйык», «байланган»,
«ээленди» деген маанилерди билдирет.
Бант суусу таза суу гана болуп калбастан, ал организмдеги ар кандай зыяндуу
заттарды тазалап чыгаруучу сапатка ээ. Айрыкча, суунун курамында сөөк клеткаларына
керектүү зат-кальцийдин көптүгү менен бааланат.
79. Кош-Курбу мазары
Какшыя айылы
Ыйык жердин түрү - теректер
Тажибаев Бабасалы: Какшыя айылында Кош-Курбу деген мазар бар. Булак бар. Ар
түрдүү оорулардан сакайыш үчүн эл барат. Мазарга жарым сааттык жол. Көзгө, тери
ооруларына дары деп айтылат. Чайканалар бар.
Оозеки тарыхы:
Сүйүүгө байланыштуу. Өскөн теректер учурда жыгылып жатат.
80. Сурма-Таш жайлоосу
Кароол айылы
Ыйык жердин түрү – кайың, бадал
Кадамжай районунун Кароол айылынын үстүндө Сурма-Таш жайлоосу бар. Бул
жайлоонун жаратылышы абдан кооз. Исфайрам-Сай жээктеринде кайың, бадалдар өсөт.
Кыргыз элинин дары чөбү болгон ысырыктын бою бул жерде бир метрден ашык болот,
жыты болсо башкача буркурайт.
Оозеки тарыхы:
Сурма-Таш жайлоосунда түштүктүн тарыхый сырлары катылып жатат. Бул жайлоо
аркылуу байыркы заманда Улуу Жибек жолу өткөн. Ал аркылуу эчендеген соода
кербендери жүргөн. Орус падышачылыгы тарабынан 1914-1917-жылдары Алай менен
Фергана өрөөнүн байланыштыруучу Кароол - Дароот - Коргон жолу салынган. Ал жол
австралиялык аскер туткундары тарабынан курулган. Таң калычтуусу жол ашуудабы, же
түздүктөбү бирдей аралыкта 3 метр 90 см.ден турат. Мындай тактык менен курулган
жолдун сапаты адамды таң калтырбай койбойт. Бул жол менен азыр адамдар каттабайт.
Улуу Атамекендик согуш жылдары бул жерлерде аябай татаал, оор шартта фронт үчүн
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вольфрам алынуучу шахта иштеген. Кароол айылынан оң жакты караган жолдо чоң таш
турат. Ал ташта австралиялык туткундар тарткан байыркы сүрөттөр жана алардын
фамилиялары немис тилинде жазылган.
81. Катта-Ҥңкҥр мазары
Кадамжай шаарчасы
Ыйык жердин түрү – үңкүр

Катта-Үңкүр - Катыраң тоосунун түндүк-чыгыш капталында жайгашкан карт
үңкүрү. Кадамжай районунун аймагында, Кадамжай шаарчасынан 7 км. батыш тарапта.
Үңкүрдүн узундугу 30 м., көлөмү 1410 м.куб, бийиктиги 8 м.ге чейин, туурасы 12 м. дей.
Акиташ тектүү катмарда пайда болгон. Үңкүрдүн боорунда сүрөттөр тартылган, алар
кайсы мезгилге таандык экендиги азырынча аныктала элек. Үңкүрдү жергиликтүү эл
ыйык тутуп, сыйынышат.
82. Бҥзейнеп мазары
Охна айылы
Ыйык жердин түрү - тоодогу таш

Шайыгы бар – Абдубахапов Амир
Кадамжай шаарчасынан 8 км. аралыкта Охна айылы жайгашкан. Ал Кадамжай
районун аймагында, Алай кырка тоосунун батыш бөлүгүнүн түндүк этегинде узундугу 35
км., туурасы 13 км.ге чейин. Түндүгүнөн Катыраң-Тоо, чыгышынан Пуралим-Тоо,
батышынан Катыраң-Башы, Шиме-Тоо, Курсала тоолору менен чектелет.
Оозеки тарыхы:
Абдубахапов Амир, шайык: Бул өрөөндө Бүзейнеп аттуу ыйык жер бар. Эл оозунда
Азирети Али пайгамбарыбыздын карындашы болгон экен дешет. Пайгамбар
карындашынан кабар алган кишинин тилеген тилектерин аткарам деп айткан. Бүзейнеп
жаш баласы менен каапырлардан качып баратып, кызыл кырдын үстүндөгү ТешикТаштан өтүп, кайда кеткени белгисиз, кайып болгон. Ошондон улам ал жер Бүзейнеп-Азиз
деп аталып, азыр да кызыл кырлуу тоонун үстүндөгү Тешик-Ташка келип, баласыздар
бала тилеп, жыт чыгарып сыйынышат.
83. Абдилалохи-Сары мазары (Мусапырлар мазары)
Зардалы айылы
Ыйык жердин түрү - күмбөз
Зардалыдан чыгыш тарапка Чакиш тоосун карай эки сааттык жол. Бул адам мусапыр
экен. Ошондуктан бул жер мусапыр келсе колдойт экен. Ичинде үй турат.
84. Жийделик мазары
Кадамжай шаарчасы
Ыйык жердин түрү- үңкүр, тоодогу булак жана карт дарак
Жийделик - Кадамжай районундагы карст үңкүрү, табият эстелиги. Шаймерден суусунун оң
жээгинде. Кадамжай шаарчасына жакын жайгашкан. Жалпы узундугу 180 м. Түрдүү кристаллдык
жана минералдык заттардын агышынан пайда болот.
85. Котур-Булак мазары

Кадамжай шаарчасы
Ыйык жердин түрү - булак
Тоонун боорундагы карт дарактын астынан булак чыгат. Аны Котур-Булак деп аташат. Булактын суусу Жийделик көлүн пайда кылган. Көлдүн айланасы өтө кооз. Заңкайган тоолор кучагында жайгашып, шаркырап аккан Шаймерден суусу жана токой тибиндеги бак арасында эс алуу
өзүнчө эле ырахат. Бул көлгө Котур-Булактан чыккан суу гана куят. Көл экиге бөлүнгөн. Ар кайсы
жактан эс алганы келгендер көлгө түшөт да, Котур-Булактын башындагы таштардын арасындагы
кичинекей көлчөгө сөзсүз киринишет. Денеге чыккан ар түрдүү илдеттерге жана тазаруу үчүн
жуунушат. Карт дарактын астында куран окутуп, зыярат кылышат.
86. Умай-Эне эс алуучу жайы
Калинин айылы
Ыйык жердин түрү- жыландын элеси түшүрүлгөн айкел
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Кадамжай шаарчасынан 18 км. түндүк тарапта жайгашкан. Умай-Эне ыйык жери
Кыргыз-Кыштак (Калинин) айылынын үстүндө жайгашкан. Зыярат кылынуучу ыйык жер
катары таанымал. Жаңыдан үй-бүлө куруп жаткан жаш жубайлар да той күнү ал жерге
барып, ал жерде отурган шайыктардан ак бата алып, зыярат кылышат. Жаратылышы кооз
жер болгондугу үчүн, ал жерде эс алуучу санатория курулган. Санаторияда бассейн бар.
Анын ортосунда жыландын элеси түшүрүлгөн айкел турат. Жөн жайынан эле бул курулган эмес деп айтылат. Уламыш боюнча бул жерде бир киши жашаптыр. Анын көзүнө жыландар көп көрүнчү экен. Эки баласын тең өзү өлтүрүп, акылынан ажырайт. Азыр да бул
жерде кээ бир кишилерге жыландар көрүнөт дешет. Ыйык жердин ээси жыландар деп ойлошот.
87. Калпа-Ата мазары
Рудник- Кан айылы
Ыйык жердин түрү - тоодогу булак жана карт дарактар, таш
Калпа-Ата Кадамжай районуна караштуу Рудник-Кан айылына жакын жердеги Шаматы-Бува жайлоосунда жайгашкан. Шаркыраган суулары, бак-дарактуу жер. Атайын эс
алып отурганга сөрүлөр коюлган. Жергиликтүү эл ал жерге зыярат кылганы, эс алганы
тез-тез барып турушат. Калпа-Атада бир үй турат. Ал үйгө дааратсыз кирүүгө тыюу салынган. Үйдүн ичинде бир таш сакталат, “ошол ташты көтөрүп, тилегиңди айтсаң тилегиң
орундалат” дешет. Балалуу болбогон аялдар ташты курсагына тийгизип сыйынышат. Бул
ырым балалуу болуу тилегин берет деген ниетте жүргүзүлөт. Ал жерде таштан соку таш
бар. Ал соку таштын ичинен кол салып, тыйын алынса Кудайым бала берет деген ишеним
бар.
Оозеки тарыхы:
Бул жерде мындай окуя болгон дешет. Бир киши ушул жерден отун кесип тракторго
жүктөйт экен. Ал тракторун айдаганда жүрбөй калат. Караса, жүктөлгөн отундун үстүн
жыландар каптап калыптыр. Ал киши отунун таштап качкан экен. Ошол окуядан кийин
ыйык жердин эч нерсесине тийишпей калышыптыр.
88. Бел мазары
Охна айылы
Ыйык жердин түрү - күмбөз

Кадамжай районунун Охна айылында илгери эл башкарган бир акылман, олуя, азиз
киши өткөн. Анын көзү өткөндөн кийин, сөөгүн тоодогу бир жайлоого коюп, күмбөз
салышкан. Ал күмбөз азыр да сакталуу. Өткөн-кеткен кишилер мазарды зыярат кылып
турушат. Мазар жайлоонун белинде жайгашкандыктан Бел-Мазар аталып калган. Куран
окуп, сыйынышат.
89. Кожо-Кайыр мазары
Марказ айылы
Ыйык жердин түрү – таш, бак-дарактар
Шайыгы бар – Камчиева Мопаша, 1946-жылы туулган
Касымов Паязимамат: Марказ айылынан түштүк тарапка карай 10 км. алыстыкта
Арпалык тоосунун алдында жайгашкан. Бул экинчи кожонун жери. Мазарда отуз
килограммдык таш турат. Зыяратка баргандар ташты көтөрүп туруп, бала тилешет.
Ошондой эле он гектардай бак-дарактар бар. Мазарда 150-200 адамга
ылайыкташтырылган шарт түзүлгөн. Май айында адамдар батпай калат. Эки жылдан бери
шайыгы бар. Шайык болууну айыл аксакалдары чечип турушат. Эл өздөрү кезекке туруп
9-10 жыл шайыктык милдетти аткарышат. Эгерде шайыкты алмаштырууга туура келсе, эл
келип чечет. Мазарга барчу жолдорун оңдоо айыл өкмөтүнүн буйругу менен чечилет.
Мазар мамлекеттин көзөмөлүндө турат. Мамлекет шайыктын үйүн салып берген.
Камчиева Мопаша, үч жылдан бери шайык: АРИСтин жардамы менен көпүрө,
жол салынды. Мурда кыйын эле, жол салынгандан бери зыяратчылар абдан көбөйүп
кетти. Келген адамдар максаттарын айтып, тилек тилешет. Аларды биз күтүп алабыз.
Ыраазы болуп кетишет. Кандайдыр бир элге кырсык келгенде, ушул мазарга келишип,
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башпаанек табышат. Маселен, өткөн жылкы июнь окуясында “сен кыргызсың, сен
өзбексиң” дешпей эки эл келип, зыярат кылышып, эки күн түнөгөнү түнөп кетишти. Сел
учурунда да ушул жерге келишет. Аткени бул жер - азис жай.
Курбанов Курсан: Ушул жерде мечит болгон экен. Кийин мечитти басмачылар
бузуп, анда жашаган атасын, энесин, баласын бычактап кетишкен экен.
Мусулманчылыкта өкүл ата болгон экен. Кожо-Кайырдын бир тууганы. Көп жаш
балалуулар келип, чачтарын кырктырышат экен. Тилек кылышат. Биз жыт чыгаралы деп
келдик. Чоң кызыбыз эки баласы менен келатат. Кызым Россияга кетти эле, 85 жаштагы
өзбек аксакал “эски мазардын ордуна келип куран окуш керек” деп айтыптыр.
Өзбекстандык карыя экен, ал бул мазарды 40 жыл иштетиптир. Жергиликтүү эл ошонун
небересин коюптур. Навес бар.
90. Кичи-Кожо-Кайыр
Марказ айылы
Ыйык жердин түрү – эски күмбөз
Марказ айылы менен Кожо-Кайыр мазарынын ортосунда жайгашкан. Урап калган жалгыз,
эски күмбөз. Кожолордун кичүүсү.
91. Тамчы-Булак мазары
Марказ айылы
Ыйык жердин түрү – булак
Айылдан тоону карай 10 км. алыстыкта жайгашкан. Кожо-Ата мазарынын
жанында. Тоонун үстүнөн агып келген суу үңкүргө кирип, андан тамчылап турат.
Азырынча изилдене элек. (Маалыматчы: Касымов Паязимамат)
92. Дөөт-Пирим (Давуд пирим) мазары
Чаувай айылы
Ыйык жердин түрү - ичи оюлган таш, бешик
Жусупаали кызы Салия: Кадамжай районунун Чаувай айылынын кире беришинде
жайгашкан. Жолдун боюнда чоң бир кесилген таш бар. Бул ташка Дөөт-Пиримдин
темирди, ташты иштете билгендигинин далили катары кесилген таш деп сыйынышат.
Таштын ичи оюк. Таштын ичинде жыгачтан жасалган бешик турат. Адам кирсе болот. Ал
жерге бала тилеп, дуба кылышат. Тыйын таштап, сыйынышат. Дөөт-Пирим мазары
адамдар сыйынуучу жерге айланган. Айрыкча, адамдар машина сатып алышса же темир
менен иштегендер сыйынганы барышат. Сыйынуучулар үчүн эс алуучу сөрүлөр, тамак
жасаганга очоктор бар. Давуд-Пиримге атап кан чыгарышат. Ошол жерде курулган мечитке кирип, намаз окулат. Мечитке атаган буюмдар болсо калтырылат.
Касымов Паязимамат: Дөөт-Пирим Кадамжай районундагы Чаувай шаарчасында
жайгашкан. Үч-Коргон айылынан 12 км. алыстыкта жайгашкан. Техника алганда жакшы
минсин деп Алладан сурап кайтышат, темирдин пири Дөөт деп. Чоң таш, боз үйдөй
көлөмдө катраң деген өсүмдүк өсүп турат, күмбөз бар. Дөөт-Пиримдин жайы деп жаап
койгон. Сай, дарактар өскөн, үйлөр, мечит салынган. Агын суу агып турат. Айылдын так
ортосунда, асфальт жолдун боюнда турат. Таштын түбүндө күмбөзү бар.
Оозеки тарыхы:
Санжырада мындай айтылат: Давуд алейхиссалам Муса пайгамбардан кийин
«милад» жылынан мурда 1079-жылда төрөлгөн. Давуд алейхиссалам Израилде жашап,
ошол жерде 70 жашта кайтыш болгон. Давуддун атасы Иша. Ишадан жети перзент, эң
кенже уулу Давуд болгон. Давудка Аллах тараптан «Забур» аттуу китеп берилген. Давуд
пайгамбар болуу менен бирге падыша да болгон. Ал өз заманында адамдарды Аллах
жолуна үгүттөгөн. Анын үнү өтө жагымдуу, сөзү сылык эле. Темирчилик да кылган. Ал
темирди колуна алганда темир камырдай жумшарып, андан Давуд ар кандай нерсени жасай билген. Ошондуктан Давудду «Темирдин пири» деп аташат. Давуддун пайгамбар болгону Курандын бир нече жеринде айтылган. Давуд кайтыш болгон соң пайгамбарлык жана падышалык анын уулу Сулайман (Соломон) алейхиссаламга мурас катары берилген.
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Ислам дининде мазарларга сыйынуудан сактанып, бир гана Аллахка сыйынуу керектиги айтылат. Ал эми тоо-таштарга cыйынуу ага чейинки адамдардын тотемдик ишенимдеринин сакталып калганынан болсо керек.
93. Ҥңкҥр мазары
Кадамжай шаарчасы
Ыйык жердин түрү - үңкүр
Кадамжай шаарчасынан Ак-Турпак айылына кетип бараткан жолдо тоонун боорунда
Үңкүр-Мазар бар. Үңкүрдүн ичинде астма жана тери оорулары (сөөл, бүдүр, жара) менен
ооруган кишилер отурса, оорудан айыгат. Атайын зыяратчылар үчүн ошол жерде үй
салынган.
94. Гөзал-Ата мазары
Таш-Дөбө айылы
Ыйык жердин түрү - булак, арчалуу тоо, карт дарак
Гөзал-Ата сыйынуучу жайы Кадамжай шаарчасынын батыш тарабынан 15 км.
алыстыктагы Таш-Төбө айылында жайгашкан. Гөзал-Ата көздүн пири деп кабыл алышат.
Көз оорусу менен ооругандар ушул жерге келип, сыйынышат. Айланасы арчалуу тоо. Бул
жерде ыйык бир булак да бар. Ал булактан суу ичип, жуунуп өтүшөт. Карт даракка жип
байлап, тилек кылышат.
95. Кыз-Коргон мазары
Сур айылы
Ыйык жердин түрү - булак, мечит
Кадамжай районунун Сур айылынын Заркар жайлоосунда Кыз-Коргон деген ыйык
жер бар. Бул жерге кыздар бакыт тилеп келишет. Булактары бар. Мечит салынган. Негизинен кыздар сыйына турган жер болуп калган. Элдик уламыштар боюнча ойноп отурган
кыздар каапырлардан качып, ошол жерде ташка айланып калган дешет. Ал таштарда кыздардын өрүлгөн чачтары да билинип турат.
96. Кызыл мазары
Сур айылы
Ыйык жердин түрү - таш, булак
Кадамжай районунун Сур айлынан 10 км. алыстыкта жайгашкан Сарканда деген
жерде Кызыл мазары бар. Илгери бул жер кыргыздардын жери болгон. Азыркы мезгилде
Өзбекстанга караштуу Сох айлынын тажиктери ээлеп алган.
Оозеки тарыхы:
Алибай уулу Шамши: 81 бир жаштамын. Чоң атам Канкелди өз учурунда Сур
айылынын улар, кийик аткан көзгө атар мергенчиси болуп өткөн. Кокон кандыгы
мезгилинде Кудаяр хандын мөөр бастыруучу катчы кызматын өтөгөн. Ичкилик, анын
ичинен жоокесек уруусунан. Бул жердеги урууну «Лаачи» деп да аташат. «Лаачи» деген
сөздүн келип чыгышы жөнүндө айтсак, ал ыйык Курани-каримде келтирилген Ла - «лаилахха иллала» деген сөздөн алынган. Айдеркендеги жоо-кесек уруусун Лаачилер - «Лаилохо-илааланы» айтып жүрүүчүлөр деген мааниде айтылган.
Элдик уламыш боюнча бир азиз киши өткөн. Ал бир жөөттөн (еврей) үч дилде карыз
алат да өз убагында төлөй албай калат. Жөөт “төлөй албасаң кызыңды бересиң” деп шарт
коет. Байкуш кандай кылам деп ыйлап, Кудайга жардам бер деп жалынат.
Ошондо Теңирден: «Кам санаба, Шерди жөнөтөм. Ал сени куткарат» ,- деген үн чыгат (Шер - Азирети Али пайгамбарыбыз). Азирет Али:”Менин айтканымды жасасаң, жардам берем”, - дейт. Ал “алгач Барбар (Варвар) шаарына алпарып кул кылып сат”, - деп
айтат. Алар бул шаарга келишет. Пайгамбардын колун байлап, кул базарга алып чыгат. Ал
мезгилди шаарды хохол башкарган, хандын вазири кул базардагы өтө чоң, күчтүү кишини
көрөт. Кулдун наркын сураганда үч дилдеге сатыларын угуп, кымбат айтып жатасың дейт.
Тиги киши кырк жигиттин күчү бар, арзан айттым деп туруп алат. Анда вазир:”Мен бир
иш айтайын, үч шартымды аткарса үч дилдени берем”, - деп макулдашат. “Аша чаап мак48

тап жатасың, жерге тийип жыгылбаган палван менен күрөшсүн”, дейт. Азирет Али ал
палванды бир эле көтөргөндө эле жыгылат.
Эртеси болот. Сох дарыясы суу көбөйгөндө дайыма шаарды алып кетчү экен. Падыша:”Кырк аскерим менен сууну башка нукка буруп бере алар бекен”, - дейт. Азирет Али
cуунун жолун көрүп келейин деп жалгыз жөнөйт. Кырк жигиттин бири анын артынан
аңдып барат. Азирети Али бир тоону көтөрүп, суунун жолун тосуп коет. Дарыя шаарга
карап акпай, башка нук менен ага баштайт. Мындан кабар тапкан падыша үчүнчү шартты
коет.
“Азирети Али деген келе жатат имиш. Ал баарын баш ийдирип, баш ийбегендерди
кырып келе жатат экен. Ошол кишини кармап келесиң”, - дейт падыша. “Анда бизге кырк
төөгө чынжыр жүктөңүз”, - деп айтат. Кырк жигит кырк төөнү минип, Азирет Алини кармаганы жолго чыгышат. Бир жерге келгенде токтогула:”Азирет Али мен болом”, деп аскерлерге жар салыптыр пайгамбар. Муну уккан кырк жигит кача баштайт экен. “Токтогула, мен силерге тийишпейм. Мени чынжырга байлап, Азирет Алини кармадык деп, мени
хан сарайга алпаргыла” деп буйрук бериптир. Айтканын жасап, кырк жигит Азирети Алини шаарга алып келишет. Падыша элге той берет. Аны дарга асабыз деп жатканда “үч
шартыңарды аткардым, эми менин колумду бошотуп коюңуздар” деп суранат. Кайда качат, бошотсо бошотолу деп колун чечишет. Ошол убакта асмандан кайып канаттуу дулдул
ат түшүп, Азирет Али Варвар шаарынын паашасы Хох коколдун башын алган экен. Калган аскерлерди да өлтүрө баштайт. Ошондо эл Азирети Алиге баш ийип, ислам динин кабыл алып жиберген экен.
Ошол согушта Азирети Алинин буту чоң ташка чатыштап кеткен экен дейт. Ал ташты алып ыргытканда, таш жердин ичине кирип кетип, бир аз гана бети көрүнүп калат. Эл
ошол ташка сыйынышат. Таштын айланасына пайгамбардын беш манжасы тийген жерден
суу чыгып кеткен деген кеп бар. Ошол жерлерден булак пайда болуп, бүгүнкү күнгө чейин агып турат экен. Сарканда - баш алынган жер деген маанини берет. Сох деген жердин
аталышы арабдар менен каапырлар ортосунда согуш болгон жерден калган.
97. Кожо-Алматы мазары
Марказ айылы
Ыйык жердин түрү - тоо
Кожолордун үчүнчүсү – Кожо-Алматы. Ал Арпа-Сай айылынын үстүндөгү тоонун
чокусунда жайгашкан. Арпа-Сай айылы Баткен облусунун Кадамжай районундагы
Марказ айыл өкмөтүнө караштуу кыштак. Кожо-Алматы да башка асты кожо жердеген
ыйык жерлер сыяктуу эле өтө ыйык келип, Кыргызстан жана Өзбекстандын эли зыяратка
келишет. Бул жерге келгендер үй-бүлөлүк тынчтык, өмүр, ден соолук, бакыт-таалай
тилеп, кан чыгарып, куран окуп, зыярат кылып кетишет.
98. Пата-Таш (бата таш) мазары
Исфана шаары
Ыйык жердин түрү – таш
Үч-Коргон айылынан 30 км. жүрүш керек. Айылдан чыгып, погранзаставадан
өткөндөн кийин тоонун ичинде 5 км. аралыкта Пата-Таш мазары жайгашкан. Өткөнкеткендер дуба кылып өтөт. Чоң таштын айланасы таштар.
99. Кожо-Аалам мазары
Марказ айылы
Ыйык жердин түрү – көрүстөн
Акбаров Салы ажы: Арпа-Сай айылынан өйдө Ош-Баткен жолунун түштүк
жагында 8 км. аралыкта жайгашкан, т.а. Марказ айылынан түштүк тарапка 3 км. аралыкта,
жолдун сол жагында Кожо-Аалам мазары. Мындан 4 км. жогору жакта чоң Кожо-Кайыр
жайгашкан. Бул мазарга барчу жолду сүрүп, тегиздешкен. Мурда сел жүргөндө элдер
каттай албай, кыйналышчу эле. Алла ыраазы болсун жол салгандарга.
Мадумарова Малахат: Марказ айыл өкмөтү боюнча жан кудайылар Кожо-Ааламда
өткөрүлөт. Мал союлуп, дайыма түлөө өткөрүлүп турулат. Бул жерге келгендер жанынын
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амандыгынын, ден соолук, тынч өмүр сүрүшүн суранып зыярат кылып кетишет.
Негизинен Өзбекстан менен Кыргызстандын элдери сыйынышат.
100. Кожо-Азис мазары
Марказ айылы
Ыйык жердин түрү - таштар
Кадамжай районундагы тоонун башында, т.а. Памир кырка тоолорунда жайгашкан.
Ага жайытка чыккандар гана барышат. Каткан таштар турат.
101. Кочкор мазары
Үч-Коргон айылы
Ыйык жердин түрү – агын суу
Кулматов Жардамалы: Бул мазар Банттын оозунда. Үч-Коргондон Исфайрам
суусун карай 29 км. аралыкта түштүк тарапта жайгашкан. Ак-Таш, Тоок, Шаты тоонун
ортосунда, Бант капчыгайында жайгашкан. Суу бар. Бул суу Исфайрамга кошулат.
Келгендер зыярат кылып, бата тилеп, дуба окушат.
Оозеки тарыхы:
Кочкор мазар деп илгертен бери айтылып келген. Бирөөлөргө кочкор болуп сыр
көрүнгөн экен. Ошондон кийин кочкор деп аталып калган. Эски мазар. Бул жерде өтүп
кеткен адамдар коюлган. 1930-жылдардан кийин каралбай калып кеткен, кийин тосулуп,
адамдар коюлбай калган.
102. Машан мазар
Үч-Коргон айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз, катыраң дарагы
Кулматов Жардамалы: Бант суусунун батыш жагында 400-500 метрдей жерде
жайгашкан. Катыраң жыгачы өскөн.
Оозеки тарыхы:
Карасадак менен урушкан маалда пайда болгон жер экен. Карасадак менен Машан
мерген болгон. Машан мерген өлүп, эки кызы алып кеткен деген уламыш бар. Эски мазар.
103. Агала-Ата мазары
Үч-Коргон айылы
Ыйык жердин түрү – чоң таш, топурак
Кулматов Жардамалы: Шаты жайлоосунун чыгыш-түштүк жагында жайгашкан.
Жолу катаал. Бант суусунан өйдө төрт сааттык жол. Ийри-буйру, шатыга чыккандай
чыгат. Бир эле жерде суу бар. Ошондуктан баргандар суусун жүктөп алып, чыгышат.
Баргандар мал союп, тилек тилешет. Үйдөй чоң таш бар, ошонун тегерегинен топурак
алып, “ала кетсин” деп сыйпашат. Идиш койгон жери бар. Сетка менен курчалган. Токой
чарбасына карайт. Шайыгы жок. Илгери каза болгон адамдардын сөөктөрү коюлган. Бир
гана Агала-Атанын тегерегинде бир-эки гектардай жерде кундуз чайыр деген өсүмдүк
өсүп турат. Мындан сырткары, алтын тамыр, көк чай, бозмоч ж.б. өсөт.
104. Эшен-Атанын Кулдуру мазары
Үч-Коргон айылы
Ыйык жердин түрү - үңкүр
Шаты жайлоосунун күн чыгыш жагында, Таш жайлоосунун түндүк жагында
жайгашкан. Ала-Ата түштүк жагында. Ала-Атага сыйынып келип, бул жерге да келишет.
Үңкүрдөн таш ыргытсаң кулдур-кулдур деп кете берет. Бир метр кулдурап барып, шуруп
дей түшөт. 7-8 секундада таш түшөт.
105. Ак-Тоок мазары
Коросон айылы
Ыйык жердин түрү – тоо
Садыков Топчубай: Илгери бир аблия болгон экен. Ал куугунтукка алынганда бир
камарга кирип кетип, ак тоокко айланып калат. Ал бир таңгиден экинчиге ак тоок болуп
учуп өткөн экен.
106. Кожо-Гулистан мазары
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Коросон айылы
Ыйык жердин түрү – терек, суу
Садыков Топчубай: Эң катта мазар. Илгери-илгери көп эл жашап, алар өткөндө
мазарга коюлган. Катта теректери, суу бар. Ар жылы жергиликтүү калк эки-үч мал союп,
зыярат кылып, өлгөндөргө куран түшүрөбүз.
Оозеки тарыхы:
Илгери тоолордо жети тага азис киши болгон экен. Алар билимдүү адамдар
болуптур. Кожо-Саркент, Кожо-Бакырган, Кожо-Гулистан, Кожо-Шахна. Бул жер
Тажикстанга карап калган. Жети бир тууган коюлган жерлер ыйык болуп калган. КожоСаркент Сүлүктүдөн Саркентке чейин 100 км. күн батыш жагында, катта тоолордун
арасында. Кожо-Бакырган Козу-Багландын күн чыгышка карай Коросонго 150 км.
аралыкта жайгашкан.
107. Кожо-Шайык-Масилан мазары
Коросон айылы
Ыйык жердин түрү - күмбөз
Коросондон түндүк жакка карай 100 км. Зыяратчылар бала сурайт, тынчтык,
мамлекеттин жакшы болушун сурайт. Тажикстандын чегинде.
108. Азим-Булак мазары
Кадамжай шаары
Ыйык жердин түрү – булак
Шаардын ичинде, чайкана. Булакты ачкан адамдын атынан коюлган. Азирет-Али
ушул жерге келген экен. Жазында булак муздап калат. Кышында колду жууй албайсын.
Суу үзүлбөй келе берет.
109. Шибеле-Кайыңды-Гавян мазары
Кадамжай шаарчасы
Ыйык жердин түрү – күмбөз, жер алдынан чыккан суу
Шайыгы бар – Тажибай аке
Абдубахапов Амир: Айдаркенге киргенде сол тарапта жайгашкан. Ал жерде суу
чыгат, кайра жоголуп кетет. Күмбөз бар. Өсүмдүктөр өсөт. Бул жерге адамдар көп чыга
албайт. Бирок зыяратка келишет. Суу толгондо Айдаркенге келип, Гавянга өтөт ал жерден
үчкө бөлүнөт: Кыргызстанга, Өзбекстанга, анан совхозго.
110. Чечме-Булак мазары
Кадамжай району
Ыйык жердин түрү - булак
Шайыгы бар - Жолдошов Келдибек
Жолдошов Келдибек: Чечме-Булактын мааниси: бир жагы Кыргызстан, бир жагы
Өзбекстан. Так чек арада жайгашкан. Чек аранын чечмеси. Кыргыздар бул жакта болсо,
өзбектер тиги жакта. Ортобузда чатак жок, булактын суусун бир ичебиз. Элдер зыяратка
келишет. Бул жер - мазар. Булактын башында жайкана, бир түп терек бар. 1967-жылдары
Өзбекстандан элдер кирип, дарактарды тигишкен. Мен дарактарга кол менен суу ташып,
куюп көгөрттүм. Эми элдер келип, дарактын түбүнө олтуруп, эс алышат. Ислам динин
тараткан жети кожонун аттары Кожо-Түш, Кожо-Кор, Кожо-Кайыр ж.б. Сегизинчиси аял
болгон. Бул жерде бир үй-бүлөдөй жашайбыз. Анткени ата-бабабыз бир, жайыбыз бир. Эч
убакта уруш болгон эмес. Өткөн жылкы июнь окуясында бизде тынч болду. Быякта эч
нерсе болгон жок. Апрель же май айында булактын башында бир койду союп, майрам
кылабыз. Кыргыздын элинин кенчи Чечме-Булактын башы деп айтылат. Булактын суусу
баш ооруга дары экен. Бирөө келип канистр менен энесинин башы ооруйт деп алып
кеткен. Бул мазарга эки эл тең келип сыйынат. Булактын суусу таза, ширин, муздак. Биз
Өзбекстанга караганыбыз менен Кыргызстанда жашайбыз. Өмүр бою кыргыздар
мененбиз. Суубуз, мааракебиз бир.
111. Эшон-Балхи мазары
Үч-Коргон айылы
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Ыйык жердин түрү - күмбөз
Айылдын ичинде жайгашкан. Ар кандай балээден кайтарып турат. Куран окуп
турушат.
112. Дөң мазары же Исмаил-Кожо-Вали мазары
Үч-Коргон айылы
Ыйык жердин түрү – күмбөз, дарак
Үч-Коргон айылындагы Кайырма махаласынын ичиндеги дөңдүн үстүндө күмбөз
жайгашкан. Анын жанында 100-120 жаштагы ыйык дарак бар. Бирок ага эч ким
сыйынбайт, ошол эле кезде аны эч ким кыйбайт.
113. Авликул Эшон мазары
Үч-Коргон айылы, Кайырма махаласы
Ыйык жердин түрү – күмбөз, мечит
Абдукаримов Абдужалил: Бул адам кожо болгон. Бул жерге зыяратчылар келип,
куран окуп турушат. Кудайдан ыйман, аманчылыкты, тынччылыкты, исламды сурашат.
Оозеки тарыхы:
Бул кишиден күмөн санагандар текшерип көрөлү “чын эле аблиябы же аблия
эмеспи” дешет. Бир жерге мейманга чакырып, мышыкты союп, аны көштүн үстүнө коюп,
аблиянын алдына алып келишет. Аны көргөн аблия “пыш-пыш” дегенде мышык тирилип,
качып кеткен экен. Күмөн санагандар өз көзү менен көрүп, ишенишкен экен.
114. Жигит-Пирим мазары
Кара-Дөбө айылы
Ыйык жердин түрү – кабыр жай
Абдукаримов Абдужалил: Үч-Коргонго келгенде батышты карай Кара-Дөбө
айылына келип, айыл өкмөтүнүн махаласынан жогору көтөрүлгөндө иштебей калган
клубдун жанында жаңы мечит курулган. Ошол мечиттин аркасында Жигит-Пирим мазары
жайгашкан.
Азирети-Алинин чоролору мусулманчылыкка даават кылып келгенде, аларды
жетекчиси ушул жерге кетирген экен. Шерлерди өзүм караймын деп калып калган. Кабыр
жайлары бар. Ишони Бархий келгенден кийин махаллалар көтөрүлгөн.

Сҥлҥктҥ: Жер очогу, кен булагы
Сүлүктү шаары Түркестан кырка тоолорунун түндүк капталында деңиз деңгээлинен
1380 метр бийиктикте жайгашкан. Жалпы аянты – 1400 га. Шаарда кыргыз, өзбек, тажик,
орус жана башка улуттар жашайт. Анын аймагында күрөң көмүрдүн запасы көп.
«Сүлүктүкөмүр», «Сүлүктүшахтакурулуш» акционердик коомдор элге көмүрдү казып,
жеткирип келүүдө. Бекеринен Сүлүктү шаары «Орто Азиянын кочегары» деп аталган эмес.
115. Учурдук мазары
Сүлүктү шаары
Ыйык жердин түрү – күмбөз
Бул кадимки эле көп мазардын бири. Сүлүктү шаарынын чыгышында, азыркы
Таңатар жайытына жакын жерде жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
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Болжол менен бир боз улан (жашы 15-16 жаштарда) алыстан келсе, өз атасы кайтыш
болуп калат. Эл атасын аруулап мазарга алып бара жаткан учурга туш келет. Атасын
көтөрүп бара жатканда катуу кайгырып өкүрүп: “Жакшылап багып карабай, карасак да
кызматыңа жарабай, Кудай берген атабызды бага албай, узак жолго учурдук” деп өзгөчө
муңдуу ыйлап жетип барат. Ошондо эл: “Жаш жигит артыбыздан сыздап келе жатса, биз
ага болбой эле сөөктү көтөрүп кете берсек, жакшы болбойт, токтойлу” дешип, ошол ойдуң
жерге сөөктү жашырышып, атын “Учурдук” коюшуп, кийин мазар болуп калган дешет.
116. Агача-Булак мазары
Сүлүктү шаары
Ыйык жердин түрү – булак
Мамытов Жарашбай: Сүлүктүдөн түндүк жакка карай 2-3 км. аралыкта жайгашкан.
Булак бар. Дарылык касиети бар.
Оозеки тарыхы:
Илгери Агача деген аял мал агып жүргөндө бир ташты оодарып жиберсе, ошол
жерден суу чыгыптыр. Ошол аялдын аты менен аталып калган. Элдер отурукташып, аябай
таза суу.

Кызыл-Кыя: Жолдор тоому
Кызыл-Кыя шаары Кичи-Алай кырка тоосунун түндүк этегинен орун алган. Деңиз
деңгээлинен 918 м. бийиктикте жайгашкан. Шаар республиканын ири өнөр жай
борборлорунун бири. Анда Кызыл-Кыя цемент заводу, «Шахтакурулуш», «НурКМ»,
“Машина куру”, «Дан» жана башка акционердик коомдор иштейт. И.Раззаков атындагы
КМТУнун Кызыл-Кыя жаратылышты пайдалануу жана геотехнологиялар институту республикабыздын түштүк региондорунда тоо-кен инженерлерин даярдоо боюнча жападан
жалгыз окуу жайы бар. Ал эми БатМУнун Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институту, БатМУ КИТЭП жана медициналык жана тоо-кен колледждери келечектин заманбап кадрларын даярдап келүүдө. Кыргызстандагы көмүр казуунун мурдагы борбору.
Темир жол жана автожолдорунун тоому. 1901-жылы поселка катары негизделген. Баткен
облусундагы чоң шаарлардын бири болуп эсептелинет.
117. Миң-Булак мазары
Караван айылы
Ыйык жердин түрү - булак
Кызыл-Кыя шаарына кире беришинде Караван айылы жайгашкан. Бул айылда ыйык
жер деп эки миң жылдан бери агып турган булак - Миң-Булак Караван кыштагынын
жашоо булагы катары кызмат кылат. Миң-Булак суусунун башаты болгон ушул булактан
ушул айыл таза суу ичип, бак-дарагын, айдоо талааларын сугарып келишет.
Оозеки тарыхы:
Эл арасында Миң-Булак жөнүндө уламыштар айтылат. Ыдырыс пайгамбардын кызы
суусу тартыш жерге күйөөгө чыгыптыр. Ал атасынан энчи катары суу беришин суранат.
Ыдырыс пайгамбар кызы турган жерге суу жиберди. Азыркы Миң-Булак булагы чыгып
турган жерде суу жер астынан чыгат жана жердин үстү өйдө көтөрүлгөн. Булакка жакын
жерде жашаган кошуна айылдагы төөлөс уруулары сууну Караван айылына бөлүштүрбөй
өздөрү гана пайдаланууну көздөп, кичинекей булакты миң кулактуу казан менен жаап
салышты дешет. Бирок суу казандын астынан да агып тура берген деген сөз бар. Бүгүнкү
күндө да булак Караван элин таза суу менен камсыз кылып турат. Ушул себептүү айылдын ыйык жери катары зыярат кылышат.
118. Билал-Ата мазары
Ак-Булак айылы
Ыйык жердин түрү- булак, таштар.
Шайыгы - Абдиев Наматжан, 1934-жылкы
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Мадумарова Малахат: Кызыл-Кыя шаарынын түштүгүндө жайгашкан, шаардан 4-5
км. аралыктагы Ак-Булак айылынын этегинде Билал-Ата мазары бар. Меккеге
баргандардан арабдар “Кожо-Билалды зыярат кылгансыңбы?” деп сурашат экен.
Айланасында адырлар жана жапыз тоолор бар. Тоонун үстүндө эки булак бар. Бири кирине турган чоң булак. Ал Сасык-Булак деп аталат. Ал жердин суусу ар түрдүү тери оорууларына шыпаа деп айтылат. Бака-теректүү бактын ичинде сөөрүлөр коюлган. Бул жерде
Билал-Ата мазарын зыярат кылгандар эс алышат.
Оозеки тарыхы:
Кожо-Билал элдин оозунда Мухаммед пайгамбардын азанчысы (азан айткан киши)
болгон. Ал элди мусурманчылыкка үндөп жүргөн учурда, каапырлар кууп келгенде, ушул
жердеги таштын ичине кире качып, кайып болгон экен. Ушул жерге кумганга суу куюп
койсоң, эртең менен кумгандагы суу жок болуп калат, Билал ата тирик, ал азан айтып,
намаз окуу үчүн сууну дааратка иштеткен деген сөз бар. Ошол жерде Билал-Атанын атына
куран окутулуп, зыярат кылынат. Мындан сырткары, адырдын боорунда ташка айланган
бала эмизип отурган аялдын сөлөкөтү, узуну 2-3 м., бийиктиги 60-70 см. болгон бешик,
алдында сурпасы жана зуваласы турат. Союз мезгилинде мындай ишенимдерди жок
кылуу үчүн бул жерди жардырышкан экен. Таштар бөлүнүп кеткен, бирок алигиче
сөлөкөттөр билинип турат. Зыярат кылганы барган кишилер Кудайдан бала тилеп, дуба
кылышат.
Абдиев Мамажон, шайык: Төрт жылдан бери шайык болуп турамын. Бул жерди
сугарамын, караймын, сактаймын. Зыяратка келгендер ырым жасап, сыйынышат, балалуу
бололу деп тилешет. Мамлекет айлык төлөбөйт. Түшкөн каражатты ушул жерге
пайдаланабыз.
119. Олуя-Ата мазары
Кызыл-Кыя шаары
Ыйык жердин түрү- күмбөз жана булак.
Кызыл-Кыя шаарынын тегерегиндеги дагы бир сыйынуучу жер - Олуя-Ата мазары.
Үч-Коргон айылынын тургуну, БатМУ КГПИнин ага окутуучусу Каримова Бүхатича эже
энесинен уккандарын төмөнкүдөй баяндайт:
Кызыл-Кыя шаарынан 3-4 км. алыстыкта Олуя-Ата булагы бар. Олуя-Ата булагы
чыккан жерге эл дайыма зыярат үчүн барып турушат. Анын суусун шыпаалык касиети
бар. Булактын суусу өтө муздак жана суу чоң бир арык болуп агат. Ынтымак айылын
ушул булак таза суу менен камсыз кылат.
Оозеки тарыхы:
Тактек айылынын тоолорунун башында маргаландык молдо Искендер эшен (Яр
Мухаммад Яркений) деген кишинин мазары бар. Ага арнап күмбөз тургузулганда
Аравиядан да коноктор келген. Алдын ала көп нерселерди билгендиги үчүн Искендер
эшенди Олуя ата деп аташкан. Өз заманынын илимдүү кишиси катары таанылган. Ал
жергиликтүү элге араб жазуусун үйрөтүп, китеп окуткан. Мындан сырткары, табыпчылык
кылып, көп кишилерди дарылаган. Азыркы Кадамжай районунун Үч-Коргон айылында
Ахмаджан молдо деген өткөн. Ал киши Олуя атадан сабак алган жана бүгүнкү күндө
Ахмаджан молдонун уулдары бар.
Мазардан ылдыйлап басканда Топ-Терек деген дагы бир сыйынуучу жер бар. Ал
жерде байыркы кездерден берки эски теректер өсөт. Бул дарактарга тилек айтып, жип
байлашат.
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II. БӨЛҤМ
ТААЛИМ-ТАРБИЯ. КААДА-САЛТ
Бул бөлүмдө таалим-тарбия, каада-салт жөнүндө кеп болот. Бизге маалымат берген
адамдардын айтымында, маселен, Лейлек районунда тогуз миңден ашык тажик туугандар
жашайт. Ушул убакка чейин эки эл бир туугандай жашап келет. Бири-бири менен кудасөөк болушуп, тилдери, каада-салттары, үрп-адаттары жуурулушуп калган. “Ынтымак бар
жерде ырыс бар” демекчи, улуулардан алган таалим-тарбия келечек муунду туура жолго
салаары анык. Дегеле карапайым эки калктын ой-тилектери таза экенине ишенбей
койбойсуң. Анткени аларды кызыкчылыгы бар адамдар канчалык кир саясат оюнга
катыштырбасын, баары бир алар бири-бирине кайдигер карабай, кыйын учурда жардамга
келишет. Мисалы, каргашалуу июнь окуясында кыргыз-өзбектер биригип, алыскы
мазарларга барып башпаанек кылып, ошол жерде бирге жашынып, бирге тамактанып,
бирге болгондорун айтышты. Ошондой эле, бул бөлүмдө мазар (көрүстөн, мүрзө) жайлар
пенделерге акыретти эске салып, таалим-тарбия бере турган улуулардын түбөлүктүү жайы
экени жөнүндө да айтылат. Анткени көчмөн замандарда барктуу инсандардын сөөгү
мазарларга коюлуп, ал жер ыйык деп эсептелинип келген. Буга мисал, Лейлек
районундагы Дөөт-Баба мазары. Анткени уламышка караганда, темирдин пири Дөөт
пайгамбардын сөөгү так ушул жерде коюлган. Буга далил катары пайгамбардын өзү
курган устаканасы, чоң казандардын ордулары күбө. Ал эми Кайыңды айылынын күнбатыш жагында жайгашкан Кожо-Матил-Бува мазарына дагы элдер келип, кан чыгарып,
куран окуп, дуба кылып турушат. Бул жерге иши жүрбөй калгандар, эгин эгүү башталарда
же айрым турмуш жолун баштоочулар ушул жерге келип, Кожо-Матил-Буванын арбагына
багыштап куран окуп, анан өз иштерин башташат. Албетте, мындай мазарлар бул аймакта
өтө эле көп. Себеби канча бир кылым мурда ислам динин үгүттөөгө келгендер көбүнчө
түштүккө түшкөндөрүн тарыхчылар тастыктап келишет.
Ушул эле бөлүмдөн Болот Дербишевдин “Саркент көлүнөн түн ичинде эки жаш атка
айланып чыгышат” деген материалынан элдин пейилине жараша табият өзгөрүп тураарын
окуй аласыздар. Ал эми белгилүү этнограф Жоошбай Каримовдун уузчулук, сандар,
улуттук күрөш, каада-салт тууралуу айтып берген маалыматтары эч кимди кайдигер
калтырбайт.
Дербишев Болот
1964-жылы Исфана шаарында туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин
тарых факультетин бүтүргөн. Көп жылдар райондук билим берүү бөлүмүндө,
андан кийин эл аралык ―Айрекс‖ уюмунда иштеген. Акыркы эки жылдан бери
Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик лицензиялоо жана
аттестациялоо башкармалыгында адис болуп эмгектенүүдө. Үй-бүлөлүү, үч
баланын атасы.

Саркент көлҥнөн тҥн ичинде эки жаш атка айланып чыгышат
Лейлек районунда көрүнүктүү Саркент көлү бар. Уламыш боюнча Саркент - бул бир
жигиттин аты болгон экен. Кыз менен жигит бири-бирин сүйүп калышкан. Бирок кыздын
атасы падыша болгондуктан, Саркент деген жигитке кызын бербей койгон. Анткени ал
карапайым үй-бүлөдөн экен. Бул экөө түбөлүктүү чогуу бололук деп көлгө чөгүп
кетишкен деп айтылат. Ошондон Саркент деп аталып калган. Туристтер, жергиликтүү
элдер Саркент тоосуна барганда түнүндө көлдүн алдында кадимкидей эле эки жаш атка
айланып чыгышат деп айтышат.
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Тогузунчу кылымда Лейлектин борбору Азданикат деп аталган
Лейлекте Андарак деген айыл бар. Мунун аталышынын себеби, бул айылда тогуз
миң тажик туугандарыбыз жашайт. Исфана борборунан отуз чакырымдай жол. Бардашев
деген тарыхчынын айтымында, IX кылымда Уструшана деген мамлекет болгон. Анда
анын борбору азыркы Тажик Республикасынын Өрөтөбө шаары болгон экен. Азыр
Өрөтөбө башкача аталып калган, Уструшан деп аталат. Уструшанага биздин Лейлек
району дагы кирип турган экен. Анда облустар уруксак деп аталганын тарыхчылар
айтышууда. Ошол уруксактын бири Лейлек өрөөнү болгон экен. Анын борбору ошол
кезде Азданикат деп аталган. Тажикстан Республикасы жакын жайгашкандыктан, тажик
туугандар биздин өрөөндөгү жайлоолорго кызыгышып, тоо аркылуу ашып келишип, ошол
бойдон ал жерде калып калышкан. Лейлек районунун төгөрөгүн Тажикстан Республикасы
курчап турат.
Тарыхый экспонаттарды орус изилдөөчүлөр алып кетишкен
Бизде белгилүү Кайрагач мазары бар. Совет доорунда Лениграддан ( СанктПетербург) археологдор, тарыхчылар келип изилдешкен. Кайрагач мазарынын жанында
археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөндөн кийин табылган көп тарыхый экспонаттар
Ленинградга алынып кеткен. Азыр Санкт-Петербургдагы музейлерде бизден табылган
экспонанттар турат деп биздин тарыхчылар нааразы болуп жүрүшөт.
Илгери курулган имараттар бышык
Бизди таң калтырган нерсе, маселен, биз имарат куруп, үстүн жаппасак бат эле урап
калат. Ал эми XYIII-XIX кылымда курулган, т.а. Сүрөөтү деген жерде Кудаярхандын чеби
Баткен шаарында кадимкисиндей турат. Тээ 1809-жылы курулган курулуштар али
бүгүнкүдөй сакталган. Кандай жамгыр тийсе дагы, кар түшсө деле чеп эзилбей эле турат.
Демек, ошондо кандайдыр бир касиет бар. Же болбосо аны оңдой турган эч ким жок.
Аксакалдар айтышат, саратан мезгилинде ылайды бышырып, анан курушкан деп.
Арбактар колдосун деп сыйынам
Мен мазарга барганда жалпы элди арбактар колдосун деген жакшы ой-тилек менен
барам. Өткөндөргө куран окутам. Менин билишимче, мазарларга мал айдашпайт, себеби
касиет бар. Ал жерде чөп оргонго, теректерди кыйганга тыюу салынат. Мазарлар ыйык
жер катары тазаланып, ысырыкталып турат. Эгерде кимдир бирөө билбей мазардагы
чөптү оруп, теректи кыйса, ал жакшылык көрбөйт деп айтылат.
Булактар элдин пейилине жараша чыгат
Биздин айылыбыздагы булактардын тазалыгы суктандырат. Сууну ичкенде
кандайдыр бир канааттанасың. Эл булактарга аяр мамиле кылышат, тегерегин коргошот.
Ар бир булактын аттары бар: Күрдү булак, Чынген булак ж.б. Таң калычтуусу ошол
булактар бир мезгилде пайда болуп, бир мезгилде жоголуп кетет. Аксакалдар айтышат,
элдин пейилине жараша болот деп. Ошон үчүн элдин мүнөздөрү, жүрүм-турумдары
өзгөргөндө булактар пайда болот, т.а. он-он беш жылда бир чыгат.
Полотов Ҥсөн
1964-жылы туулган, журналист.

Андарак – көп дарактуу айыл
Бишкек шаарына көчүп келгениме жыйырма жылдан ашты. Лейлек районунун
Сумбула айыл өкмөтүндө төрөлгөм. Мурда Андарак деп аталчу, перс тилинен которгондо
көп дарактуу айыл деп айтылат. Айылдын жогору жагында тажиктер, ылдый жагында
кыргыздар жашайт. Бир ойдун ичинде эки эл жашап жатат. Кыргыздын уруусун
Тагайберди эли деп коет. Андан ары таңги бойлой жогорулаган сон, сол тараптагы бел
менен Төө-Жайлоого чыкса болот. Түз барганда Келте-Тор деп коет, андан өткөндө Даван
ашуу, андан ашкандан кийин Саркент деген чоң жайлоо бар. Кыргыздар бар үчүн
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жайлоонун баары ыйык болуп эсептелинет. Ал жерди Октябрь ыңкылабына чейин эле
кыргыздар ээлеп келген экен. Колхоз, совхоз жоюлуп кеткендигине байланыштуу элдер
жеке менчик малдарын айдап барып, жайлашат. Саркентте ата-бабалар курган жертөлөлөр
бар. Айылдыктар барып ал жерге да сыйынышат, куран окушат. Биздин ата-бабалар ошол
жерде жашап, мал багып, кышында айылга келип, жайында жайлоого чыгып кетишчү
экен.
Мазар ниетти агартат
Кыргызчылыктын тарбиялык мааниси абдан зор. Мисалы, мен мазарларга барганда
кадимкидей күч-кубат алам. Эң башкысы, адам баласынын ниети агарып, бардык нерсеге
түз карап, жаман кылык-жоруктардан арылат.
Жаратылыштын адамга болгон таасирин иликтөөгө илимдин күчү жетпей жатат.
Муну моюнга алыш керек. Маселен, белгилүү адамдардын даңктуу, барктуу болуп
калышына жердин, суунун сөзсүз таасири тиет. Алсак, Кадам-Жайдан Абдыкадыр
Орозбаков, Апсамат Масалиев, Саламат Садыкова, Апас Жайнаков, Лейлектен Аскарбек
Шадиев чыккан. Ушул эле Лейлектин чок ортосунан орун алган Сүлүктү шаарынын күн
чыгыш тарабындагы Майтоңбос деген жайлоодо кыргыздын кеменгер уулу Искак
Раззаков бутун канталатып, кой багып жүргөн жер. Бул жер суук, оркойгон тоолор күндү
тосуп турат.
Студент кезимде “Бионика – жаратылыш сыры” деген китепти окуган элем. Анда
адамдын мээси үч гана пайыз изилденгени, калганы дың жер бойдон турат деп жазылганы
эсимде. Демек, адамдын өзүндө, рухунда, денесинде дагы табигый сыр жатат.
Мазарлар руханий байлык катары кабыл алынышы керек. Баткенде киши коюлган жерлер
дагы мазар-баба деп айтылат.
Шаматов Бахтияр
―Аалам‖ гезитинин баш редакторунун милдетин аткаруучу жана ―Жаңы
Кыргызстан маданияты‖ гезитинин бөлүм башчысы.

Туулган айылымдын изи калбаса да, мен ҥчҥн ал ыйык
Лейлек районунун Кара-Дабан деген айылында туулгам. Азыр бул айылдын изи да
калган жок болушу керек. Бирок мен үчүн баары бир ыйык. Анткени ал жакта бабам
Шама ажынын, чоң атам Абдыраим Шаманын, атам Мурзаалынын издери калган.
Жашырганда не, мен маселен, үңкүрлөрдүн ыйык жай болуп аталаарын ушу кезге
чейин көп элес ала бербеген экем. Биздин Баткен облусунун аймагында Ак-Турпак,
Жийделик, Канигут, Сур-Үңкүр, Катта-Үңкүр, Сел-Үңкүр, Ферсман үңкүрү ж.б.
аталыштардагы үңкүрлөрдүн бар экенин билем. Жергиликтүү калк алардын айрымдарын
гана, мисалы, узуну 120 м., туурасы 22 м. келген Ак-Турпак аттуу үңкүрдү ыйык тутуп
келишкен экен. Бирок, менин билишимче, алар илимпоздор үчүн гана кызыгууну
жаратпаса, бүгүнкү күндө бизде бир да үңкүр эл тарабынан сыйынуунун объектиси болуп
эсептелбейт. Алардын эмне үчүн жогорудагыдай аталып калышы туурасында так
маалыматтар жок. Болгону аталыштарына карап гана боолголосок болот. Маселен, КаттаҮңкүр деген болгону чоң үңкүр деген маанини берет, Ферсман үңкүрү болсо аны
изилдеген советтик илимпоздун атынан аталган ж.б.
Мазар - пенделерге акыретти эске салып турат
Мазар деген сөз түндүктө дээрлик колдонулбайт. Бул жакта бейиттер деген сөз
формасы кеңири тараган. Бирок мааниси бир. Адам пендеси дегеле өткөндөн сабак
алгысы жок, өмүрдүн дайрасы ар бир пендени бир күн болбосо, бир күн четке бүркүп
салаарын элес албайт. Ушул жааттан караганда, мазар жайлар пенделерге акыретти эске
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салып, таалим-тарбия бере турган улуулардын түбөлүк жымжырттыкка сөнгөн мекени деп
койсок болот.
Мазарлар деп биз кандай жерлерди айтабыз? Анын кадимки көрүстөндөн айырмасы
эмне деген соболдор жаралышы мүмкүн. Мазарларга кай бир көөнө, көчмөн замандарда
жалаң кадыр-барктуу адамдардын сөөгү коюлуп, анын атырабына карапайым адамдардын
да сөөктөрү коюлганына карабастан, ал жерлер ыйык саналган. Мындай мазарлар,
мисалы, менин кичи мекеним Лейлекте бир нече болуп саналат. Кутчу-Тоосунун түндүк
капталынан этекте Дөөт-Баба мазары бар. Уламышка ишенсек, бул жерде усталардын
пири Дөөт пайгамбардын сөөгү коюлган имиш. Пайгамбар темир уста болгондуктан, ал
жерде азыркы күнгө чейин устакананын, чоң казандардын орду бар. Аталган мазарга азыр
да эл сыйынат: бала көрбөгөндөр Кудайдан перзент суранышат, ырымдап тал бутактарына
ак чүпүрөк байлашат. Төрөлгөн перзентинин чачын (көкүлүн) алдырышып, ага узун өмүр
тилеп кайтышат, сыйынуу учурунда курмандыкка мал союшат, куран түшүрүшөт.
Ушундай эле эл ыйык санаган дагы бир мазар айтылуу Төө-Жайлоонун Ичкерт
конушунда бар. Аталышы Гуру-Бава. Дагы бир мазар - Өзбек ажынын мазары Айкөл
деген айылдын тоо таянып кеткен өйдөкү оозунда жайгашкан. Чимген айылынын чыгыштүштүк тарабынан орун алган Шор-Булак деген конушта мындан 250-300 жыл мурда
пайда болгон Баваш-Ата мазары бар. Кутчу-Тоосунун чыгыш тарабында Голбо деп
аталган айылдын четиндеги Шейит-Бава (же Мазар-Бава) мазары атуулдук согуш
учурунда басмачылар менен кызылдардын атышуусу маалында ок жаңылып каза тапкан
Жумабай аттуу аксакал адамдын сөөгү коюлган жер. Ал жерди жергиликтүү калк ыйык
тутуп, бара-бара мазарга айланган. Биздин эл мына ушундай жерлерди мазар деп атап
коюшат. Санай берсек алардын саны арбын. Ыйык аталган бул жерлерди дайыма
бирөөлөр кайтарып келишет, атырабын дайыма тазалап, сыйынууга келип кеткен адамдар
үчүн жай белендеп, тамак-ашын бышырып берип дегендей, нукура соопчулук максатында
кайтаруучу болушат. Бирок алардын баары кайтарууга алынган деп айтууга болбос.
Элдик дарыгерлер
Биздин Лейлекте бир нече элдик дарыгерлердин ысымдары белгилүү. Мисалы,
Катыраң айылынан чыккан айтылуу сыныкчы (костоправ) Калык, Маргундан Кенжебай
бакшы, Токтой уста, Карабай ажы, молдо Ташмат (уулуу курт-кумурскалардын тилин
билген адам дешет), Андарак айылында тамырчы Карачач байбиче, Азиреткул сыныкчы,
Абдырахман табып ж.б адамдардын колунан далай адамдар айыгып чыкты.
Баткендик жаштардын патриоттук духу өзгөчө бийик
Биздин жаштар тээ бала кезинен эле ыймандуу, боорукер жана кичи пейил келишет.
Улууга урмат деген бизде эч качан бузулбаган бекем эреже. Туура, азыркы оор турмушка
байланыштуу баткендик жаштардын дээрлик сексен пайызы чет мамлекеттерде иштеп
жүрүшөт. Эң четки аймак деп чоңдор тоготпогон Баткендин жаштары азыр алды
Америкада, Европада, арты КМШ мамлекеттеринде иштеп жүрүшөт. Баткендин элинин
бүгүнкү күндө турмушу жакшырып баратканы жергиликтүү чиновниктердин эмес, ириде
ошол сыртта жүргөндөрдүн эмгеги. Алыста жашап иштеп жүргөндөр демейде элдин,
жердин баркын алыста жакшы түшүнүшөт эмеспи. Ошондуктан баткендик жаштардын
туулган жерге, тоолорго, сууларга болгон мамилеси өзгөчө жана патриоттук духу алда
канча бийик.
Акматова Киниярхан
1936-жылы туулган, Кара-Булак айылы.

Бала эненин сҥтҥн акташы керек
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Бизге Кудай берген. Алланын берген парздарын баарын аткарабыз. Ыйык жерлерге
зыярат кылып турбасак өзүбүзгө эле жүк болот. Мазарга бала-бакырам менен барып дуба
кылып, зыярат кылып келем. Эмне мазар аш, көш жейби, өзүбүз алып барган тамакашыбызды жеп, дуба кылып келе беребиз.
Он балам бар. Баарын ичимде көтөргөмүн, жаманы жок. Жаман көрсөм, Кудаанын
каары тиет. Ошондуктан баары мага бирдей. Керек болсо, “балам оорубасын, мен ооруюн” дейсиң. Бала деген эненин сүтүн акташы керек. Балдарымдын баарын бейтапканага
барбай эле үйдөн төрөгөм. Эки күн түнү менен толго тартчумун. Негизинен Кудай өзү
жол бергенде түйүлгөн түйүндөр чечилип, эки мата, үч мата оролгондон кийин эле бала
өзү түшүп калчу. Толгоом башталганда бир кемпир келип, дене-башымды кармалап турчу, төрөгөнгө жардам берчү. Мен тамак тергеген эмесмин, быяктан туусам, быяктан эмне
берсе баарын жеп алчумун. Бирок, кылык (бөлкө) нанга талгак болгомун. Согуш маалында кылык нан десе ыйлап жиберчүмүн. Бир күнү балдардын атасы орустарга барып сурап
келген. Нанды алып келгенде шимип жегем. Алигиге чейин жакшы көрөм.
Он баламды тең бир желкемен экинчи желкеме көтөрүп жүрүп бактым. Бирөөнү
дагы оорутканым жок, биринин да бутуна тикен киргизбей, бир жерин күйгүзбөй,
жыгылтпай чоңойттум. Иштегенде тик туруп алып иштечүмүн. Азыр ошонун азабын жеп
жатам, бутум ооруйт. Мээнет менен катта кылдым. Күнүгө эки тандырдан нан жабам.
Бирөөнү жаап бүткөнчө, экинчисин жеп коюшчу. Чоңойгондо окугандары окушту. Борбордогу институтта окуп жатышканда “ата, пул сал” дешет, ал киши барып салып келет.
Ошол кездерде мен алтын тагынамын, чырайлуу көйнөк кийемин, чырайлуу үйгө олтурамын дебедим. Кудайга шүгүр, баары өздөрүнүн ордуларын табышты. Балдарым мен эмнени айтсам, ошонун баарын аткарышат. Бизди ызаат кылып бардык жерлерге алып барышат. Азыр он бала эмес, бир баланы араң окутуп жатышат. Неберелерим балдарымдай
болуп менин тилимди алышпайт. Алардын тарбиясы ата-энесинин колунда, эгерде жакшы
тарбия беришсе, жаш эмеспи өнүп-өсүшөт.
Каримов Жоошбай
1959-жылы туулган. 2007-жылы Лейлек райондук Кеңешине депутат, 2009жылдан М.Баетов атындагы орто мектебинин директору болуп иштеп келе жатат.
Мектепте айылдын тарыхын чагылдырган тарыхый-этнографиялык музей түзгөн. Айыл
тарыхы боюнча ‖Мурас‖, Лейлектин этнографиялык өзгөчөлүгүн иликтөөсү кирген
―Лейлек тарыхы‖, ―Чапкынчылар санжырасы‖, ―Эл баатырларын эскерет‖
китептеринин автору.

Санжыргалуу сандар ыргагы, санаалардын сансыз сырлары
Мазмун жагынан учу кайырсыз учкул сөздөр, маңызы миң түркүн мааниден
чечмеленген макалдар, теңгени тең жарган калыс ойлор миң жылдап элдик
даанышмандыктан иргелип келип бизге жеткен баа жеткис ата мурас байлыгыбыз экенине
бир туруп сыймыктангың келсе, бир туруп таңыркайсың. Аалам сырлары, жаратылыш
дүйнөсү, курчап турган чөйрө, кубулуштар, астрономиялык
түшүнүктөн келип
хронологиялык эсеп жүргүзүү сыяктуу чексиздиктердин тоо койнун мекендеп, боз үйдүн
очогунан коломто түтөткөн көчмөн элдин акылына сыйганына кантип сыймыктанбайсың
да, кантип таңыркабайсың.
Мына ушундай элдик акылмандыктын бири сандарда катылып жатат. Элибиз бир,
үч, беш, жети, тогуз, кырк, жүз сандарына маани берип, андан чексиз ойлордун учугун
чубайт. Айтылуу тогуз санын ыйыктап, “тогуз жолдун тоомундагы элибиздин тогуз
карасы тозубай, Жараткан тогуздап бере берсин” деп токчулуктан үмүтүн үзбөгөн кең
пейил элибиздин ниети жакшы болгон. Же болбосо жети атанын жети осуятын пир тутуп,
апасы жапкан жети нанга топук болуп, комузунан чыккан жети үн кубулса, ал курчап
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турган жети түскө төп келип, асмандагы Жетиген жылдыздай бийиктиктен бийиктикке
бийиктеп келет элибиз.
Ал эми мен үч тамгадан турган сөздөрдүн улуулугу жөнүндө сөз кылууну туура
таптым. Анткени түнкү түндүктөн көрүнгөн жылдыздардай бийик жашаган тоолорундай
салмактуу, ичкен булак суусундай тунук, кийиз–шырдактарына чегерилген учу кыйыры
жок оймо-орнаменттери сыяктуу чексиздиктен чексиздикке кеткен философиялык
ойлордун ээси болгон кыргыз эли жашоо тагдырдагы эң улуу заттарды, залкар
түшүнүктөрдү үч тамгадан турган сөздөр менен атаганы дагы бир өзүнчө сырдуулук,
даанышмандык деп ойлойм. Мына үч тамгадан турган сөздөрдүн биздин жашообуздагы,
түбөлүктүү тагдырыбыздагы ордуна маани берели. Аталар мекендеп, бизге мурас
калтырган – тоо , Ала-Тоо, жашоого тирек болуп, ак кар баскан аска зоо сыяктуу – ата ,
ак сут менен өмүр берген – эне . Адамзатты баккан – жер эне, мүнөт сайын жашоо берген
– аба, өмүргө өмүр улаган – суу. Нан болсо - жүрөктөгү кан, жүрүп турган жан.
Турмушта, албетте, адам жалгыз эмес, ага өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон аба (ага),
ини, эже. “Алысты жакын кылган кыз, тамакты татуу кылган туз”, “Жигитке медер
болгон дос”. Өнөрдүн эң бийиги – тил, ал аркылуу тоңгон музду эриткен – улуу сөз. Аккараны ылгаган – көз. Албетте, башкы куралыбыз кол, бут болгон менен организмдин эң
улуусу баш, ал эми окумуштуулар “эң жогору материя – мээ” деп коюшат экен.
Жаратылышты тең салмактап кҥн- тҥн менен алмашып, күнүнө жерге жаңы жашоо берип
жаңырткан кҥн чыгат. Ошентип адам тоо, кыр, тҥз болуп өмүрдө узак жол басып, жашап
келет. Жашоодо жаз, жай, кҥз, кыш болот дечи, бирок ылайым эле өмүрдө күз болбосо
экен. Жакшы тилек менен жазды күтөлү, жазда жер, эне ,гҥл өңүнө кирип, кыргыздын
тукумун улаган улан менен кыз көңүлүндө сүйүү ыры – купуя сыр жаралсын.
Коомубузду түзгөн ал, мен, сен, сиз, демек биз – баарыбыз ынтымактуу болсок, ниетибиз
таза болсо – келечегибиз ишенимдүү болмок. Улуу элдин улуулугунун ыйык сырлары
кийинки урпактарына кантип эле жукпай калсын.
Жогорудагы ар бир улуу үч – пенде үчүн зор кҥч!
Эне – үйдүн куту
Кут дегенибиз - бул бакыт, жакшылыктын уюткусу. Эне болбосо үйдө кабак
ачылбайт, балада да, кызда да маанай жазылбайт. Ал эмес ата да, адегенде эле босогодон
балдардын апасын сурайт.
Эне барда сары суу да бал татыйт, курсак бөксөрбөйт. Демек, эне-кут - бул
молчулук, токчулук, жаркын маанай, өмүр булагы. Энеси бар уул эч качан арыбайт да,
чарчабайт. Энеси бар кыз эч качан картайбайт.
Энени Жерге салыштырам мен. Ооба, эне - жер, жер - эне. Жер эне акка да, карага
да, жаманга да, жакшыга да бирдей. Жер-эне баарына түтөт, баарын көтөрөт. Ал отко
күйбөйт, сууга чөкпөйт, тозбойт, чачылбайт, түгөнбөйт. Баарын кечирет, баарын бирдей
сүйөт. Барды өндүрүп, өөрчүтүп, көбөйтүп кайтарат. Башына эмне заман түшсө да кайра
эле жаз менен бирге жаңырып, жамгыр менен жуулуп, гүл болуп кайра ачылып,
сүйкүмдүү мээримин жаз нуру менен кошо жылуулугун кайра эле чача берет.
Лейлек - килемдин мекени
Туш кийиз, ала кийиз, ашкана, ат жабдыктары, ай көчөт, терме таар, богжомол
сыяктуу көркөм өнөрдөн, көргөндүн көз жоосун алган кооздуктардын ичинен килем
бөтөнчө орунда турат. Лейлекти килемдин устаканасы деп аташат. Килем - Лейлек элинин
ар бир куттуу үйүнүн кооздогон асыл буюмдардан. Аны өз колу менен жасап, түйшүгүн,
мээнетин тартып, үйдүн төрүнө жакшы ниет, аруу-тилек менен салып коюу, эненин
табериги катары кызына сепке кошуп берүү, азиз меймандарды килемдүү үйгө кийирип
тосуу, ызат көрсөтүү - бул өзү элибизге ыроолонгон улуу касиеттердин биридир.
Узчулук - ургаачынын даңкын көтөргөн баалуулук
Килем согууну ар бир кыз бала билүүгө тийиш жана билет. Аны согуу арыдан бери
бүтө койчу иш эмес. Эзелтеден ал үйдүн аброюн, мээнеткечтигин, ургаачынын уздугун,
даңкын көтөргөн баалуулук. Килем согуу башка райондордо, Өзбекстан, Тажикстанда
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жогору бааланган, илгертен сакталып келаткан нарктуу, асыл, ийги иштерден. Бул иште,
айрыкча, Лейлек районунун Маргун, Дархум, Даргаз айылындагы кыз-келиндердин
чебердигин белгилеп кетүү керек, аларсыз чоң-чоң килем базарлар көркүнө чыкпайт жана
суз болот. Кызыл-тазыл түркүн түстө кооз жасалган килем май айындагы жер бетин тыгыз
каптаган кыпкызыл кызгалдак менен ак-көк гүлдөр укмуштай жасап турган Маргун
талаасынын
кереметтүү
пейзажынын
чагылышындай
сезилет.
Чындыгында
жаратылыштын кооздугу чебер колдуу уздардын назик сезимдеринде материалдык жаңы
дүйнөгө айланган болсо керек.
Жалпысынан килем: Жүл (түктүү токулган) жана ариби (түксүз, жип кыркылбай
өткөрүлүп созулган) болуп экиге бөлүнгөн. Базар шартында килемдин жаңы
өркүндөтүлгөн түрлөрү ж.б. :палас, диван килем, дорожка, сүрөттүү пейзаждык, асынма
сумка ж.б. килемдин көчөттөрү мурда кескин бурулуштардан, төрт чарчы сызыктардан
турган тажик орнаменттери үстөмдүк кылган, себеби сатылган килемди көбүнчө ошолор
алган. Азыр болсо кыргыз улуттук орнаменттери түшүрүлөт. Көчөттөрү (орнаментти
ушинтип аташат): жылдыз, паниз, үй, капуста, кызгалдак, арыстан, кийик, ж.б.
Келинге тарткан көшөгө, көгөрө бербейт өзү эле
Килем эң жөнөкөй дүкөнчөдө (станок) согулат – ал аштама деп аталат. Күзүккө
күзүктөлөт. Эришке чантылып байланган түрлөрдөн кийин өткөрүлгөн аркак токмок
менен абдан катуу согулат. Орточо килемге 10 кг. кызыл, 10 кг. кара, 10 кг. башка түс, 10
кг. эриш, 10 кг. аркак жумшалат.
Мурдараак (1950-ж. чейин) килем куруу кадырлуу болуп, ага ашарга баруу, килем
көрдү кылуу, адия алып баруу, килемчилерге мал союп урмат-сый көрсөтүлчү экен.
Кыздын себиндеги, үйдүн жасалгасындагы килемден кийинки эле көрүнүктүү орун
туш кийизге таандык. Ал үйдүн дубалын көркүнө келтирип, үй ичиндеги жерге төшөлгөн,
курга кыйылган кооздуктарды шайкеш келтирип (гармония) турат. Кыз бала эси кирип,
акыл токтоткондон баштап колуна ийне кармайт. Ошондой анын үй оокатына
сарамжалдуулугу, уздукка берилүүсү башталат. Сайма сайып туш кийиз, балыш ж.б.
тигет. Курак курайт. Туш кийиздин тикме, курак, оймо, басма болуп төрт түрү бар. Туш
кийиз, адегенде, көшөгөнүн ролун аткарат. Ошондон улам кыргыз элинин педагогикалык
гениалдуу ою жаңырат: “Келинге тарткан көшөгө, көгөрө бербейт өзү эле”.
Күч атасын тааныбайт
Өзгөчө ыкмалары менен айырмаланган Лейлек күрөшү элдин баалуу спорттук
табылгасы. Лейлек күрөшүнүн айырмаланган эрежелери бар. Белбоого байланган колду
чыгаруу, кол менен башка жерди кармаса жеңилгендикке жатат, бутту буттан өткөрүп,
чалыштыруу эреже бузгандык. Ким биринчи атса ошол байгеге ээ болот. Адал жыгылып,
жыгылган адамды көтөрүп, тургузуп кучактап коюу керек. Күрөштө жашы жана
салмагына карабайт. “Күч атасын тааныбайт” деген принцип өкүм сүрөт.
Лейлек күрөшүнүн эң башкы ыкмасы – тизе жана жамбаш. Кайтарма ыкмасы да
колдонулат. Лейлек күрөшү боюнча Орто Азияда таанымал, жамбашы жер жыттабаган
легендарлуу балбан, өң-түстүү, шайырдыкты, кичи пейил адамгерчиликти, марттыкты,
обонду кудай кош колдоп берген Абдурахман Момунов, айрыкча, өзгөчөлөнгөн. Анын
урматына кийинки жылдарда өткөрүлүп жүргөн күрөштөр, ысымын Эски-Оочудагы
мектепке ыйгаруу элибиздин күрөшкө, балбандарга болгон урмат-сыйы жана адамдык арнамыстын иши.
Абдурахмандын жолун жолдоп, намысты колдон бербей келатышкан кийинки
муундагы балбандардын эң алды Камчы, Латип, Өктөм. Лейлек күрөшүнүн усулдарын
(жамбаш) классикалык усул менен таң калтыруучу жолдор менен эркин күрөш боюнча
Түркбаев Эсенбай (Маргун) 1964-жылы СССРдин спорт чебери намына ээ болгон. Бишкек
шаарында жылына Лейлек күрөшүн өткөрүү салтка айланган. Аны биринчи жолу 1974жылы 9-майда “Достук” паркында баатыр жердешибиз Самат Садыковдун урматына
студент жаштар уюштурган (Сейит, Маннан, Мурзакул, Эмил). Азыр болсо Лейлек
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күрөшү “Уста” акционердик коомунун спорт аянтчасында бир кыйла чоң масштабда
өткөрүлөт.
Козубаева Бурул
1980-жылы Арка айылында туулган.

Жолдошбай молдо ууруларды дуба аркылуу кармаган
Маргун айылында Жолдошбай деген молдо болуптур. Ал дуба менен ууруларды
кармап берчү экен. Маселен, малын уурдаткан адам молдого барып айтса, ал ага шар
үйлөп берип койчу экен. Шарды үйлөгөндө уурунун ичи көбө баштайт. Ичи көпкөн ууру
уурдаган малды ээсине кайтарып, молдого келип дубасын жандырбаса, өлүп калчу экен.
Ал молдо 60 жашында бул дүйнөдөн кеткен деп айтышат.
Касымов Паязимамат
1952-жылы Фрунзе районунда
(Кадамжай району) туулган. Марказ айыл
өкмөтүндө Жайыт комитетинин төрагасы. Айыл-чарба министрлигинин Ардак
грамотасы менен сыйланган.

Эл эмгегин жер жебейт
Кадамжай районунда мурда жеке адамдар дагы, колхоз, совхоздор дагы дан
өсүмдүктөрүнө басым жасап, т.а. буудай, арпа, жүгөрү эгишкен. Себеби 1960-жылдары
аябай кыйынчылык болгон. Ошондой эле биздин айылдын шартына карап мамлекет пахта
өсүмдүгүнө басымдуу план салчу. Анан мал чарбасын мөмөлөктөө (өнүктүрүү) үчүн
жүгөрүдөн силос, бедеден сенаж басып, жүгөрүнүн данынан комбикорм жасадык. Кезинде
совхозубузда жыйырма бир миң кой, миңден ашык саан бада, бир жарым миң топоз
болгон. Аларды багуу үчүн айыл-чарба талаасында эгиндерди экчүбүз.
Союз учурунда жердин кыртышын семиртүү үчүн дан айдаган бир гектар жерге 4050 тоннадан уйдан чыккан кыктарды чаччубуз. Биз анда кичинекейбиз. Аталарыбызагаларыбыз короолордон кыктарды жүктөп барып талаага чачышчу. Эсимде, короодо бир
дагы көң калчу эмес. Ошол кезде өсүмдүктөргө курт дагы түшчү эмес. Ал эми
минералдык жер семирткич болгон фосфорду ар бир гектарга 250 кг. дан чаччубуз. Азыр
жалаң эле селитраны пайдаланып калышты. Эми жерге селитраны чачпаса да болбойт.
Анткени жерди борпоң кылбаш керек.
Мен кичине кезимде жерди букаларды амачка (кол соко) кошуп , ага тиш кийгизип
туруп айдачубуз. Кол соко менен айдалган жерден жакшы түшүм алынат. Ошондой эле
биз мурда жерге дары-дармектерди, азыркы селитраны дегеле пайдаланчу эмеспиз. Тек
гана табигый көңдөрдү пайдаланчубуз, ошондуктан мөмө-жемиштер дагы даамдуу, анан
жыты да буркурап тураар эле. 1970-80-жылдары жердин азыгы жок болуп калгандыктан,
түшүмдүүлүк азайып кеткендиктен химиялык жер семирткичтерди пайдаланганга туура
келди.
Илгери деле, азыр деле жер айдоо маалында кан чыгарып, куран окуп баштайбыз.
Темирдин пири Дөөт-Пирим мазарына барып, техникабыз жакшы жүрсүн деп зыярат
кылабыз. Элден бата алып, дан бастырабыз. Ырым-жырымдарга ишенем, анткени бул
биздин руханий байлыгыбыз. Алланын бар экендигине ишенген үчүн ишибиз жүрөт.
Бирөөгө баш ийишибиз керек.
Түйнөккө – тулгунайдын уясы миңдин бири.
Тоолуу болгондуктан, адырларыбыз көп. Ошондуктан адырлуу жерлерде эчки,
койлор, түздүү жерлерде чоң малдар көп. Кээ бир учурларда малдар түйнөк менен
оорушат. Ал кадимки эле адамдарга кирене киргендей оору. Ооруган малдын оозуна
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карап туруп, туткуч менен түйнөк-түйнөк деп, бычактын тетир жагы менен он эки
мүчөсүн мүчөлөп, союш керек. Ошол ырымдан кийин мал айыгып кетет. Малды кадимки
адамды киренелегендей эле түйнөктөйт. Мындан сырткары, мал тууй албай кыйналып,
тынчсызданып, сийе албай калганда кулгунтайдын уясынан чайкап берсе малдын
тутунганы басылып, сийип жиберет. Тулгунай кичинекей чымчык, кийизди кандай
ийлесе, уясын да ошондой ийлеп салат. Анын түзүлүшү алмуруттай болот. Тулгунайдын
уясы түйнөккө миңдин бири. Адамдарга да пайдаланса болот.
Агын суунун үстүндө асылып турган теректерге уя салынат. Аны алыш кыйын.
Тулгунай салганда да талдын эки ачасына салат. Ушундай чукул салат, колуңду салсаң
алдырып аласың. Ошондуктан балапаны учуп кеткенде, акырын уяны кыркып алыш
керек. Дагы бир ырым, уйлардын эмчегине сөөл пайда болгондо жылан таштаган терисин
(март айларында таштайт) майдалап, жемге кошуп берсе сөөлдү жоготот. Адамдар деле
пайдаланса болот.
Табигый куутта мергенге чыгууга тыюу салынат
Мергенчи досторум бар. Алар көбүнчө мергенге чыкканга уруксат алып чыгышат.
Кийиктер төлдөөрдө, топ-топ үйүр болуп турганда, табигый куут учурунда атпаш керек.
Кызыктуусу бул жаныбарлар үйүрдү башташ үчүн салгылашат. Күчтүүсү жеңип, күчсүзү
калып калат. Жеңилип калганын топ кошпойт. Он беш кийикке бир эле башчысы болот.
Биологиялык жактан алганда да күчтүүлөр калат. Кийиктер март айында төлдөй
башташат. Ушул кезде аңчылыкка уруксат берилбейт. Анткени бир кийикти атам деп,
экөөнү жок кыласың. Бирок айрым адамдар атайын уургачы кийикти атышат. Себеби
кийиктин ичиндеги баласынын өтүн көктүн өтү деп коет. Ал өпкө ооругандарга, балалуу
боло албай жүргөндөргө миңдин бири. Алынган өттү ысык сууга эзип, анан ичсе болот.
Миңинчи кийик оңко турат
Кыргыздар тоолук эл болгондон кийин, илгертен бери эле кийикти атып келип,
жешет. Мергенчилердин айтуусу боюнча, миң кийик аткандан кийин миңинчиси оңко
(мүйүзү менен ылдый турат) туруп калат экен. Оңко тургандан кийин мергенчи атпашы
керек, эгерде атса бир кырсыкка учурайт, т.а. кайбирендин каргышына калат, же учуп
өлөт, же мылтыгы кырсыгып атпай калат экен. Эми жарыктыктын эти ден соолукка абдан
пайдалуу. Анткени ал кишинин буту жетпеген тоодогу өскөн өсүмдүктөрдү жейт.
Негизи мергенчилер ууга эртең мененки саат төрт-беште тоого чыгып калышы
керек. Анткени кийик алардан кийин чыгышы керек, ошондо гана уу болот. Себеби кийик
бир километр жерден жыт билет, кичине эле шыбырт эткенди укса карматпай кетет. Ал
абдан сезгич болот. Үйүр оттоп жатканда экөө кароолчу болуп турат. Эң кызыктуусу
кийик суу ичкенде эки бутун талтайтып, буттун эки колтугунан эки жагын карап туруп,
суу ичет. Абдан этият турушат. Бирөө эле “чыйт” десе кармай албай каласың, анткени
булар абдан тез чуркашат. Тоо, таш, жантайма дегенди билишпейт.
Марказ – борбор дегенди билдирет
Марказ деген айылда жашайбыз. Марказдын аталышынын тарыхы бар. Негизи
айылдын аты Айырбас экен, ал төрт жолдун кесилишинде жайгашкан. Бир жагынан
Катран айылы 20 км., Фергана 20 км., Кызыл-Кыя 20 км. Илгери Өзбекстандын
Ахунбабаев Жолдош деген өлкө башчысы ушул жерди көрүп, “марказ болчу жер экен”
дептир. Марказ деген сөз борбор дегенди билдирет. Эл аз болчу. 1966-жылдары бийлик
тоодон элдерди көчүрүп түшүрүшкөн. Биз 1976-жылдары келдик.
Курут – улуттук тамак
Курут - кыргыздын улуттук тамагы. Ал буудайдын унунан же макам жүгөрүнүн
унунан жасалат. Курутту жасагандан кийин аны эзип туруп, сызгырылып жаткан сары
майга куйганда “жаз” деп үн чыгат. Даяр болгондон кийин бир кесе ичип алсаң кечке
чейин суу ичип жүрө бересиң, аябай күчтүү болот. Бул ата-бабадан келаткан тамак.
Көчүрүп барган жерде бир кеседен курут берилет, анткени бул меймандын кымбаттуу
тамагы.
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Сабирова Назгҥл
1957-жылы Чаувай айылында төрөлгөн. Чаувай айылдык аялдар комитетинин
төрайымы.

Өзҥбҥздөн чыккан килем экологиялык жактан таза
Кол өнөрчүлүктү жандандырып жатабыз. Маселен, туштук , кол килем, жаздык
жасап, базарга алып чыгабыз. Базарга барсаң жалаң Түркиянын килеми, ал эми илгерки
өзүбүздүн кол килемибиз жокко эсе. Чет жакадан келген килемдерди салып олтурсаң суук
келет, биздики абдан жылуу, ден соолукка пайдалуу. Килемди аштоо менен токуйбуз.
Килемди токуу үчүн атайын ылайыкталып тандалып алынган жүндөр түсү боюнча
ийрилет. Анан токуу процесси башталат. Азыр мектепте окуган кыздарга үйрөтүп
жатабыз. Мындан сырткары балыш, туш кийиз сайганды үйрөнүп жатышат. Сайманы
илме дос, ичине басма кылып саябыз. Саймага салынган оюларды атайын чийип алабыз.
Бор менен чийсек өчүп калат, ошондуктан туз менен айранды же сүзмөнү чалып туруп,
ошону менен чийебиз. Базарда балыштар 200 сом турса, меники 300-350 сомго сатылат.
Бир жаздыктын көлөмү 1 м. 20 см. Эки адамга ылайыкталган чоң жаздыктарды жасайбыз.
Менин жолдошум дагы үйдө олтуруп алып ээр токум чабат, идиш-аяк, кашыкты
катраң жыгачы менен жасайт. Анткени катраңдан жасалгандар жарылбайт. Мисалы,
дарактан жасалган чөмүчтү курут кайнатканда, сорпо куйганда пайдаланабыз. Анткени,
диний жактан алганда бул сооп болот. Медициналык жактан алганда ден соолукка
пайдалуу.
Чайдын чамасын таза жерге төгүү керек
Кайненем өлүп тирилген. Кайненем нерв оорусуна чалдыгып, барбаган көзү ачык,
табыптары калган жок. Акыры асылган оору алып тынды. Ошол оорудан каза болгондон
кийин ал киши бир-эки минута кайра тирилиптир. Ошондо айткан экен:”Мен баарынын
сурагын бердим, оо дүйнөгө барып келдим. Чайдын чамасы менен өлгөн малдын
терисинин жүнүн кыркпагыла. Ушулардын сурагын бере албадым. Чайдын чамасын таза
жерге төккүлө” деп жан бериптир.
Касымова Токто
1952-жылы туулган, Марказ айылынын тургуну.

Жибек жип пиля курттан алынат
Койдун жүнүнөн ийрип, төрт кызыма төрт килем токудум. Алардын себине деп
балыш жаздык тигип, туштук сайдым. Илгери күйөөгө тийген маалда экиден туштук,
жыйырмадан ашык чачык тикчүбүз. Илгерки сайма менен азыркы сайып жатканыбыздын
айырмасы бар. Мен басма, илме дос кылып жибек жип менен сайям. Негизи пиля курттан
жибек жип алынат. Советтик мезгилде бизде Жибек комбинаты бар эле. Совхоз дагы 21
тонна пиля жибек берчү.
Жибекти кайнак сууга салып бышырат. Анын ичинде курту болот, ал өзүн-өзү
оройт, анан ичинде өлүп калат. Эгер кайнак сууга салбаса, анда курт тешип чыгып кетет.
Пиля курт Кытайдан келген. Кытайда тыт деген өсүмдүк бар. Курт ошол тыттын гана
жалбырагын жейт. Анын ичиндеги биологиялык түзүлүшү жибекти пайда кылат. Куртту
бир ай багыш керек. Көпөлөк курту уругун берет. Маселен, бир граммда 2000-3000 урук
болот. Аны 36 градус ысыкта кармап, керек болсо, чоң ата, чоң апалар колтугуна салып,
жүн ийрип, курт чыгарышчу экен. Учурунда биз беш гектар жерге тыт (титовник) тиктик.
Куртту чыгаргандан кийин ошол тыттын жалбырагын таштап коесуң. Курттар ириде
кичине уйку, наз уйку, чоң уйку деп төрт жолу уктайт. Биринчи жолу 18 саат уктаса, назда
20 саат, кичинеде 24 саат, чоң уйкуда 36 саат уктайт. Андан кийин аппак курт болот.
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Башы кыймылдап калганда курттун үстүнө сөңгөгү менен жалбырагын таштап коебуз.
Карап олтурса, кадимкидей добуш угулат. 36 күн болгондо сары чөптөрдү коебуз. Курттар
тойгон болсо тиги чөптөрдүн жытын билет. Аппак томолок пиля куртка айланып калат.
Аны терип, тазалап, жибек комбинатына алып барып бышырат.
Азимов Кудайберген,
1973-жылы Кара-Жыгач айылында туулган, жеке ишкер.

Илгертен эле кыргыздарда укукту тейлеген система болгон
Илгери эле кыргыздардын укуктарын тейлеген система болгон. Талаш маселелерди
казылар чечкен. Илгери мыйзам боюнча иштешкен эмес. Көбүнчө Куранда эмне жазылган
болсо, ошолорду сакташкан. Биз болсок мыйзамга баш ийип калдык. Биздин айылда
аксакалдар соту иштейт. Жергиликтүү сотко караганда, аксакалдар сотуна кайрылсак
жыйынтыктуу болот. Бул жерде коррупция жыттанбайт. Тек гана аксакалдардын акылнасааты тентектерди оң жолго салат. Кыргыздарда эч бир улутта жок табигый мыйзамдар
иштейт. Маселен, кыргыздарда эле улуулар өз ордуларын билишет. Ким кандай устукан
алаары дагы белгилүү. Булар мыйзамда жазылган эмес.
Галдыбаева Бҥрайма
Кадамжай районундагы Үч-Коргон айыл округунун тургуну.

Атам өз колу менен тегирмен курган
Көп тармактуу коомдук ишмер, ардактуу ардагер, сапаттуу санжырачы, атактуу
саясатчы, таамай айткан тарыхчы, акыйкат үчүн аракеттенген акын, ар бир акыл эстүү
адаммын дегендердин, бир туугандарынын жан дүйнөсүнө жакын, кадырлуу карыя
Аширбай Жусубалиевдин айтуусу боюнча, менин атам Жусупали көздүү адам болгон.
Ушул эле үйдүн тушуна сайга тегирмен курган. Тегирмен бүткөндөн кийин, биздин
турмуш, элдин турмушунан бир канча өзгөрө баштады. Бизде дайым нан кеңири болоор
эле. 1941-жылы Чаувайда сымап кени иштей баштаган. Бул сымап согуш үчүн биринчи
керектелүүчү продукция экен, ошондуктан бул кен экинчи фронт болуп калган.
Атам кенге иштей баштады. Иштегенине акча бербестен, май, кант, нан, чай жана
башка жемиштерди берет эле. Атам кенде көмүр даярдоочу эле. Көмүр болсо темир
усталарга керектелген. Атам арчалуу болгон Кичи-Кур-Чаувайдын күңгөй бетине барып
«көра» жасаган. «Көра» куруш үчүн, жантык жерди, адам кирип чыга турган ооз коюп,
жерди оюп кирет. Ичи болсо боз үйдүн ичиндей болуп, адам ичиде кеңири отуруп турат.
Ал көра ар-кандай болот, чоң жана кичине. Жерди оюп барып жогору жагынан мор коѐт.
Орточо көранин узундугу 4-5 метр, бийиктиги 1,2-1,5, туурасы 3-4 метрдей болот. Жоон
арчаларды кесип, көранин боюна жараша 1,5 метрдей кесип, аны жарып көранын ичине
тизип чыгат. Көранын ичи жарылган арча жыгачка толтурулгандан кийин, оозу жагынан
от коѐт. Жыгачтар күйгөндө морунан түтүн чыгат. Бул жыгачтар бир суткага чейин күйөт.
Жыгачтардын толук күйүп чок болгонун морунан чыккан түтүнүнөн билет. Жыгачтар
толук күйүп, чок болгондо, көранин морунан кара эмес, ак түтүн чыга баштайт. Ошондон
кийин көранын оозун көмүп салат. Көранын ичине жел шамал кирбей, чок көмүр болуп
өчөт. Чоктун өчүшү үчүн бир сутка убакыт керек болот. Толук өчкөнүн дагы көранын
морунан билет. Бир суткадан кийин чоктун өчкөнүн билип, анын оозун ачат. Оозунан
шамал кирип көмүр муздайт. Ошондон кийин көмүр даяр болот. Аны каптарга салып
устаканага ташып кетишет эле. Көмүрдү жазында да, кышында да даярдайт эле. Кышында
кар 1 – 1,5 метр болот. Суук да 40 градуска чейин жетет. Сууктан сактаныш үчүн ошол
көранын жанына, дагы бир көрага окшоштуруп жерди оѐт. Анын ичине 4-5 адам батат.
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Ошол жерге кирип, оозун бир нерсе менен тосуп койсо, көра жактан оттун ысык табы
чыгып, өзүнчө бир жылуу жерге айланат. Атам мени ошол жерге сактайт эле. Атам бою
узун, тик басып жүргөн, акыл эстүү адам эле. Колунан бардык иш келе турган, жөндөмдүү
адам болчу. Ар кандай ишти жанын кыйнабай эле эс акылдуулук менен бүтүрчү.
Чаувайдагы баардык тегирмендерди оңдоп берчү. Жаратылышты жакшы көрөр эле.
Тегирмендерге таш даярдап берчү. Тегирмен ташты даярдаш үчүн Исфайрам дайранын
жээгине келип, ал жердеги чаар ташты таап, үстүн тазалап, тегирмен таштын көлөмүнө
жараша, терең кылып 30-40 см. ге оюп, ал оюлган жерге кургак тал жыгачты жарып
кагып чыгат эле. Ал кагылган жыгачтын үстүнө бир нече челек сууну куюп коюп, үйгө
кете берер эле. Эртеси келгенде баягы кагылган курук тал жыгач суу куйганда шишип,
өзүнүн көлөмүн чоңойтуп, ташты кысып, негизги таштан үзүп салат экен. Ал үзүлгөн
тегерек ташты балкасы менен чегип, жылмалап ортосун тешип эки өгүз кошулган чийнеге
жүктөп, тегирменге алып келээр эле. Мен чоңоюп, өзүм эс акылга келип, окуп илимдүү
болуп, атамдын жасаган иштерине чоң баа бердим. Өзү эч жерде окубастан эле, физика
илиминин закондоруна таянып иш жасаган. Эгер окуп калганда сөзсүз инженер болмок
экен. Мергенчилик кылып ит менен элик, кийик атып келээр эле. Кекиликтин, уулардын
эти үйдөн үзүлбөйт эле. Бир күн эт жеп отурсак «Мен силерге бардык жапайы
илбесиндердин этинен жедире алдым», - деген сөзү эсимде.
Акбаров Салбар ажы,
Марказ айылынын тургуну.

Көп улуттуу ҥй-бҥлөбҥз
Эзелтен эле кыргыздар менен өзбектер ынтымактуу жашап келген. Анткени бирибирибиз менен куда-сөөкпүз. Келин алып, кыз берип дегендей, аралаш жашайбыз.
Маселен, менин бир келиним кыргыз, андан бир неберем бар. Эки келиним тажик, бир
келиним өзбек. Бир үй-бүлө болгондон кийин “сен кыргызсың, мен тажикмин” деген жок,
ынтымактуу жашайбыз. Бир туугандарыма келсек: төрт кыз, эки эркекпиз. Чоң эжем
кыргыз улутундагы жигитке күйөөгө чыккан, менден кийинки карындашым түрккө
кеткен. Бир карындашым кыргызга, бирөө өзбекке келин болду. Баары бала-чакалуу
болуп, өздөрү менен өздөрү көбөйүп жатат. Марказ айылында негизинен кыргыздар
жашайт, өзбектер он пайызды түзөт. Кандай гана той-мааракелер болбосун бир элдей
чогулуп, шаан-шөкөт өткөрөбүз.
Бир дагы чычкандын мурду канаган жок
Каргашалуу июнь окуясында биздин айылда тынч болду. Анткени жат адамдар кол
салбасын деп кыргыз, өзбек аралаш көчөдө күзөттө турдук. Президент Роза Отунбаева
тополоң боюнча сыналгыдан маалымат бергенден кийин, биз убактылуу баш калкалап
турууга Өзбекстандын жетекчилиги менен сүйлөштүк. Уруксат алгандан кийин өзбек
аялдар, кары-картаңдар, балдар Өзбекстанга өтүп кетишти. Жалаң эркектер калды.
Негизинен бир дагы чычкандын мурду канаган жок. Анткени эзелтен бери бирге жашап
келатабыз, биринчиден. Экинчиден, кыргыз мектепте бирге окуганбыз, бири-бирибизди
жакшы түшүнөбүз, ынтымагыбыз бар. Үчүнчүдөн, куда-сөөкпүз. Кантип анан бирибирибизге кол көтөрмөк элек? Эгерде президент убактылуу Өзбекстанга өтүп тургула
дебегенде, биз эч жакка өтмөк эмеспиз. Сыналгыда президент ошондой маалымат
бергенде гана коркунуч пайда болду. Андан кийин айыл аксакалдары ыймандуу
молдолорду чакырып көп адамдар олтурган жайларды кыдырып, “бир атадан, бир энеден
тараган элбиз” деп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ал эми Өзбекстанга өтүп кеткендер
ал жакта болгону эки-үч күн эле турушту, кайра эле үйгө кайтып келишти. Кийинки
учурда кыргыз, өзбек мектеби деп бөлүнүп калды. Ушул туура эмес. Биз учурунда
аралашып окуганбыз. Менимче, бир эле мектеп кылуу керек.
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Менин апам алайлык кыргыз. Илгери 1917-1918-жылдары Алайда ачарчылык болуп,
Анжиянга көчүп келишип, жайгашып калышкан. Албетте, бай гана адамдар көчүп
келишкен. Насип экен апам атама жолугуп калып, бири-бирин жактырып, үйлөнүшүптүр.
Атабыз дүйнөдөн эрте өттү, апабыз 88 жашында көз жумду.
Салттарыбыз кыргызча болуп калган
Илгертен эле үй-бүлөбүз ар улуттан. Ошондуктан каада-салттарыбыз деле
аралашып калган. Маселен, куда түшкөндө биз калыңды аз сурайбыз, малды да аз беребиз.
Негизинен баары кыргызча эле болуп калган. Жада калса, тойлордо жеген аштарыбызды
түйүп кетебиз. Өзбекстанда болсо алдыга коюлган тамак-ашты жеп кетишет, эч убакта
түйүшпөйт.
Бала төрөлгөндөгү ырым-жырым окшош эле. Негизи буга карата той ар кимдин
мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрүлөт. Кыз тарап мал союп, наристеге бешик жасап, баарын
алып келет. Өзбектерде бала тарап даярдайт. Ал эми адам өтүп кеткендеги сөөк коюуда
айырмачылык бар. Маселен, кыргыздар бодо мал соет, таза өзбектер сойбой туруп, куран
окуп кете берет. Аба абдан ысык болгондон кийин сөөк өлгөн күнү эле коюлат.
Азиз жерден суранганда Аллага кайрылуу зарыл
Ыйык жерлерге барганда азистерден суранбай, Жаратканга кайрылуу керек. Дегеле
билбеген нерсени молдолор түшүндүрүшү зарыл. Пакистандан келгендер “ыйык жерге
барбаш керек, ал жерлерди талкалаш керек” дешүүдө. Бирок исламда зыярат кылуу деген
бар. Маселен, Алланын он сегиз миң жери бар экен. Ошол жерде туруп алып Аллага
сыйынышыбыз керек. Алла үч нерсени кечирбейт. Биринчиси, ата-энесин ак кылганда.
Экинчиси, Алла Таалага шек келтиргенде. Үчүнчүсү, бейкүнөө өлтүрүп койгондо.
Чындыгында Алла Таала мээримдүү, кечиримдүү экен. Мисалы, малды сойгондо
Алланын жолуна, жаны Алла үчүн десе кабыл болот экен.
Капаров Алидин
Марказ айылы.

Тажик туугандар келбей калса, соодабыз токтойт
Карабактын кыргыздары менен тажиктердин мамилеси жакшы. Базарыбыз бир.
Тажиктер келип бизден мал алышат. Эгерде алар келбей калса, соодабыз токтойт. Төө
бурчакты тажиктер кызыл лойя дешет. Негизинен кыргыздар өстүрүшөт, тажиктер сатып
алышат. Бизден алып алар Дүйшөмбүгө, Россияга айдашат. Кыргыздарга караганда
тажиктер таразадан жебей, этти жакшы тартып берет. Биздикилер болсо сөөгүн берип,
шашлыкка этин алып калышат. Тажиктер бизге келип жер алып иштетишет. Каалаган
эгинин, семечка, тамеки эгет. Бизге караганда алар соодага учар болот.
Ормонов Маматисак
Кайыңды айылы.

Сынч ыкмасы менен курулган ҥйлөр бышык болот
Сынч Фергана өрөөнүндө көбүрөөк болгон. Жалаң сынчы менен үй курулат. Ириде
үйдүн астын тегиздеп, андан кийин пайдубалына 1 м. бири көп, бири аз таш тизилет.
Андан соң эки катар ээни 40 см. таксирч (экте жыгач) жаткырылат. Бардык бөлмөлөргө
таксирчти жаткызат (жыгачтан, арчадан болсо жакшы болот, чирибейт, көпкө чыдайт).
Муну жаткызып бүткөндөн кийин усталар улаган жерлерин кыйып, кесип, мингизип коет.
Полду жаткызып бүткөндөн кийин үстүнө сарапты таксирчке коюп туруп бычат. Сарапты
67

эки катар кылып бычып, улай турган жерге улап, жыгачтын өзүнөн мык чыгарат. Устун
кое турган жерлерди өлчөп алып тешип, сарапка өткөңдөй кылып. Анткени мыкталбайт.
Сарапты бүт тегиздейт. Үйдүн ичинен 1 см., асты жагына 1-1.5 см. болуш керек. Үстү
кууш болуш керек. Сарапты бүткөндөн кийин жакшы жыгачтардан түркүк коюлат. Ар бир
бурчта тиргек (упор) эки кабаттан болот, башы тешилип, жыгачтын учу мыкталгандай
кирип калат. Коюлуп бүткөндөн кийин арасынан майда жыгачтан дубал коюлат. Ар бир
жыгачтын тушу тешилет. Буларды чебер усталар жасайт. Эки кабаттуу үй салса болот.
Кара шыбак менен шыбалат.
Сынч ыкмасы менен салынган үйлөр кирпичтен дагы бышык болот экен. Жер
титирөөдө 8-9 баллга туруштук берет. Арча менен карагайдан таксирч кылса болот. Көпкө
турат. Кышында жылуу болот. Ичи эки жолу, тышы эки жолу ылай менен шыбалат. Азыр
элдер жылуу болот деп тышын кум шыбак, ичин ылай шыбак менен шыбашууда.
Мурзаев Метинбай
уста.

Сынч ҥйҥм - тынч ҥйҥм
Биздин өрөөндө үйлөр негизинен илгертеден бери ата-бабаларыбыздан келе жаткан
салт менен ылайдан жасалат. Ылайдан жасалган үйлөрдүн дубалынын төрт түрү болот:
гүвалак, пакса, такта дубал, кам гыш (кыш). Кам кыштан башка түрүнө сынч коюлат.
Сынч сөзү фарс, иран тилдеринен кирген, биз бышык деген мааниде түшүнөбү з. Үй куруу
үчүн катарынан тургузулган жыгачтарды айтабыз. Сынч эки түрдө көтөрүлөт. Жеке жана
кош сынч. Сынч үйлөрдүн жыгачын сарчөп, устун, сарап деп ажыратабыз. Жеке сынчта
бул жыгачтар бир катар, кош сынчта эки катар тартылат. Сынчтын жыгачтары теректен
жасалат. Суулуу эмес жерлердин теректери жакшы. Кадамжай районундагы Көк-Талаа,
кошуна Жабагы, Кара-Жантак айылдарынын теректери бышык болот. Ал эми Кадамжай,
Кызыл-Булак, Охна айылдарынын теректери өзүн-өзү ушай албайт.
Сарчөп (фарс. тилинде) - сар (фарс) – чоң, чөп (фарс.) - жыгач дегенди билдирет.
Сарчөп бетондон же таш жана ылайдан курулган пайдевардын үстүнө коюлат. Пайдевар
(фарс.) пай - буттун таманы, девар - дубал маанисинде колдонулат.
Устун - тикесинен тургузулган жыгач. Устун да чоң жана кичине деп ажыратылат.
Чоңунун диаметри 100 мм. же 10 см., кичинесинин диаметри 500 мм. болот. Кош сын менен салынган 12-9 м. үйгө 80 устун кетет. Бир устундун диаметри 2,60 тан 2,90 м. же 2,40
2,70 м. ге чейин коюлат. Астына сарчөп тартылат. Устундардын арасына жантайыңкы
абалда тирөөч жыгачтар коюлат.
Сарап - үйдүн үстү тарабынан тартылат. Диаметри: теректин учунан 8-10-12 м. ге
чейин болот. Сарап - бетондун ичинде коюлган арматура сыяктуу жыгачтан коюлган
сейсмопоес болуп саналат. Сынч үйгө гүвалак (ылайдан жасалган тоголок-сүйрү
формасындагы кирпич сыяктуу майда куюлат) көтөрсө да болот. Такта дубалга да сынч
коюлат. Бирок жыгачтардын бири-бири менен байланышы алысыраак жайгашат. Такта
дубалдын топурагын тандабайт. Себеби топуракты белгилүү деңгээлде нымдаштырып,
тактадан же темирден жасалган атайын инструмент менен трамбовкалайт. Кам кыштан
көтөрүлгөн үйлөргө сынч коюлбайт, чекелерине бетондон сейсмопоюс коюлат.
Сынч коюлган пакса дубал 5-6 катар урулат. Ар бир пакса 50 см. ден урулат. Паксанын турпагы ташсыз, сылык ак турпак болуш керек, себеби жарылбайт. Сары турпак жарылып кетет. Илгери пакса дубалдын ылайына эски саман кошуп, ылайды өтө бышырып,
муштайдан, майдалап, таптап коюшкан. Мындай коюлган пакса өтө бышык болуп, таштай
катыган. Азыркылар андай жасабайт, күрөк менен узатат, көп майдалабайт. Ылайдан жасалган сынчтуу үйлөр жылуу, таза, табигый түрдө болгондугу үчүн ден соолукка зыянсыз
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болот, ылай жумшак болгондугу үчүн ийилүүчүлүк касиетке ээ. Каржы жагынан арзан
түшөт. Сейсмологиялык жактан коопсуз. Кош сынч жер титирөөнүн тогуз баллына чейин
көтөрөт. Мисалы, кайсы бир жылы Бухаранын Газли шаарында болгон жогорку баллдуу
жер титирөөдө үйдүн гүвалактары секин-секин чыкканга чейин адамдар үйдөн качып чыгып кеткенге үлгүргөн. Жеке сынч сегиз баллга чейин чыдайт. Мисалы, ушул 2011жылдагы Баткендеги жай айларында катуу жер титирөөлөр кырсыксыз өткөнүнүн бир
себеби да үйлөрдүн сынчтан жасалганы болуп саналат. Бекеринен эл оозунда “сынч үйүм тынч үйүм” деп айтылбайт.
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III БӨЛҤМ. ЗАМАНБАП ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК
Бул бөлүмдү “Заманбап оозеки чыгармачылык” деп атаганыбыздын да бир себеби
бар. Анткени биз маалыматтарды чогултууда айыл жергесинде не деген чыгармачыл
адамдарга жолукпадык, тилекке каршы, алардын көкүрөктөн оргуп чыккан
чыгармачылыгы, философиялык ой-толгоолору шарттын жоктугунан жарыкка чыкпастан,
карапайым калктын катмарынан өйдө көтөрүлө албай кала берген. Кээ бир чыгармалар
жомок түрүндө жазылып, мазмуну тарбиялык, адамзаттык руханий маселелерди камтып,
адамзатына рухий чакырык таштоо иретинде жазылган. Мына ушундай өңүттө жазылган
педагогика илимдеринин кандидаты, балдар жазуучусу Батма Абдухамидованын
“Бейиштин мөмөсү” , “Ажынын назары” аттуу чакан чыгармалары ушул бөлүмдөн орун
алган. Автор таене, чоң энесинен уккан уламыштардын негизинде жазылган чыгарма ар
бир окурманды ойлонтпой койбойт. “Бейиштин мөмөсү” аттуу чыгармада баласы менен
келини карып калган энесин карабай калышат. Ачка жаткан эненин оозуна периштелер
келип, “турмуштун кыйынчылыгын көп тартыптыр, ушул бейиштин мөмөсү менен
оозандырбайлыбы” дешет. Периштелер салып кеткен өрүк эненин оозунда калып, ошону
жалмап жүрүп, оо дүйнөгө сапар алат. Кемпир көмүлгөндөн кийин анын оозундагы данек
көктөп, мүрзөсүн жарып чыгат. “Бейиштин мөмөсү” мектептин окуу программасына
киргизилсе да ашыкча болбостур. Анткени эгемендик жылдардагы жаштарыбыз
элибиздин нукура салт-санаасынан, үрп-адатынан алыстап кетти. Андыктан Батма
Абдухамидованын чыгармасы баарыбызга кагылган коңгуроо. Ошондуктан маңкуртукка
жол бербей, артыбызды кылчайып, бардык ыйыктыгыбызды кайра кайрып алууга мезгил
жетти.
Ал эми манасчылар кылымдарга салынган көпүрө сымал биринен бири таалим алып,
узун элдин учугун улашты. 20-кылымдын жалындаган жарчысы, жаңылбаган ырчысы,
талыбаган күлүгү, сакадай бою сары алтын Саякбай Каралаевден кымындай кезинде
Манас айтып берип батасын алып калган Уркаш Мамбеталиев болгон. Ал эми келбети
орус, дүйнөсү кыргыз манасчы Асанкан Жуманалиев Ынаш манасчынын батасын алып,
андан үлгү алып касиеттүү өнөрдү аркалап калганы маалым. 2011-жылдын июнь
айларында мына ушул эки манасчы тең кас катар биринин артынан бири дүйнө салып кете
беришти. Арбак ыраазы болсун үчүн бул бөлүмгө алтын шилекейин чачыратып көзү
тирүүсүндө айтып кеткендерин жана алар жөнүндө эскерүүлөрдү мурас катары китеп
бетине түшүрүп, кийинки муунга калтырууну туура көрдүк. Бул бөлүмдө устат-шакирт
мамилеси да кенен чагылдырылат. Маселен, Асанкан манасчы өзүнүн устаты Ынаш
аксакал жөнүндө айтып берсе, Уркаш атанын шакирти Замир Баялиев устатын эскерип,
жоготуп алганына арман кылып, “Уркаш атаны жоктоо” деп жазган арман ырын да дал
ушул бөлүмдөн окуй аласыздар.

Абдухамидова Батма
педагогика илимдеринин кандидаты, балдар жазуучусу, Кыргыз билим
академиясынын кызматкери.

берүү

Бейиштин мөмөсҥ
Автордон: Баткен аймагы өрүкзардын мекени деп айтылып жүрөт. Айылда иштеп
жүргөндө таенемден, чоң энемден өрүк жөнүндө көп укчумун. Өрүктүн кандек, курмайы,
касек, абрикос деген түрлөрү бар. ―Бейиш мөмөсү‖ деген чыгарманы жазууда, мен уккан
уламышка таянып, аны кайрадан көркөмдөп иштеп чыгып, өрүк деген сөз өлүк жаткан
мазардан өнүп чыкты деген нерсени өзүм эле жазып койгом. Ошондон улам чыгарманын
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атын ―Бейиштин мөмөсү‖ деп атадым. Чыгармада баласы дагы, келини дагы карабай
калып, эненин оозуна периштелер келип, ―турмуштун кыйынчылыгын көп тартыптыр,
ушул бейиштин мөмөсү менен оозандырбайлыбы‖ дешет. Өрүктүн данеги эненин
оозунда калып, ошону жалмап жүрүп оо дүйнөгө кете берет. Көмүлгөндөн кийин
оозундагы данек көктөп, мүрзөнү жарып чыгат. Бул уламыш. Ал эми окурмандарга
тартуулаган экинчи чыгармам ―Ажынын назары‖ - болочок эл башкаруучусу Искак
Раззаковдун бала кезиндеги кыялдануусу жөнүндө.
Улуу күн дагы бир күндүк сапарын карытып, уясына батып баратты.
Тирүүлүктүн балдай таттуу күндөрү өтүп жатканына тамшана кызганып, кыйылган
карт дарак устунунда жалгыз кары кемпир отурду. Бүлкүлдөгөн эриндерин билинербилинбес кыбыратып, өзү менен өзү сүйлөшкөнсүйт. Алиге нуру өчө элек көздөрүн
тегерекке алсыз чаптырып, канча айтса сөз жетпес, канча көрсө да көз тойбос сулуулукка
көңүлү жибип, сугу артты. «Кайран өмүр өткөн экен да», – деп, көздөрү ымшып жаш
алды.
Жашоонун, жарыктыктын балдай таттуу даамына тирүү жан эч качан тойбос деп
ойлоду. «Миң күндүк бейишиңден бир күндүк жарыкчылыгың артык» деген чын эмеспи
деп, Жараткандын күн көрсөтүп, жер бастырганына шүгүр кыла тообо келтирди Аксаамай
эне.
Айлана күүгүмдөнүп, акырындык менен караңгылык капкара көшөгөсүн жая
баштады. Казанбактай болгон асмандын ажарын коондун бир тилигиндей болгон ай,
коломтонун чогундай ар кай жерден жылт-жылт эткен жылдыздар ачып баратты. Теребел
тыптынч. Мал-жандын баары түнкү бейпилдикке тунжурагандай. Кулак-мурун кескендей
жымжырттыкты анда-санда үргөн айылдын короочу иттери бузгансыйт.
Түнкү сыдырым желге чыйрыга түшкөн Аксаамай эне ордунан козголуп, үйүнө
кирмекчи болду. Кечке буту жер тиреп отургангабы же карылыктын капшабыбы, айтор,
таманы менен жер таканчыктаганда эле өз денесин көтөрө албай, обдулган жерден кайра
ордуна отуруп калды. Буттары бөтөн кишинин бутундай сезилди. Бир топтон кийин гана
жан киргенсип чымырай баштады.
«Карылык өмүрдүн кышы» деген чын бейм. Көздөн калып карыгып, күчтөн тайып
талыгып калган кезде бала-чакасынан үзүр көрбөсө кыйын тура. Бекерден, «жашыңда
берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү» деп айткан эмес экен деп, көп кейичү болду
эне.
Ырас, кемпир кейигенче бар эле. Атадан эрте калган уулун «канаттууга кактырбай,
тумшуктууга чокутпай» өтө эле эркелетип, алаканына салып бөпөлөп өстүрдү.
Мезгил өтүп келиндүү да болду. Тилекке каршы, жалгыз келини мээримсиз, таш боор чыкты. «Келинди келгенде эмес, кемине жеткенде көр» дегендей, келгенине жыл айланбай үй ичин башкарып, уулу жокто кемпирди каарып сүйлөп, тил тийгизе баштаган.
Кемпир сөз кайырбайт. Уулу таң азандан жумушка кетип, кеч күүгүмдө келет. Энеси
жаткан бөлмөгө кирип, ал-ахыбалын сурайт. Эне байкуш кантсин, баласынын көңүлүн
жайдарылантып, бир ооз да келинин жамандап арызданбайт.
Күндөр өтө берди. Кемпир бүкчүйүп, карылыкка чындап моюн сунуп, алдан-күчтөн
тайыды. Ал эми келини кайненесин үй-бүлөдөгү артыкбаш адам катары көрүп, заарын
чачып зекигени азсынып, уулу таап келген тамак-ашын энесине ыраа көрбөй, кээ күнү
берсе, кээ күнү карандай чайга зар кылат. Кемпир күндөн-күнгө алсырап, эшик-эликке да
чыкканга жарабай баратты.
Жашты күч, карыны багуу кармайт тура. Ичкен тамак-ашы дурус болсо эле, кемпир
демдүү-күчтүү боло тургандай. Келининен жалынып-жалбарып тамак сурагысы келет.
Заар тилин угарын ойлоп, шаабайы сууйт. Уулу жумуштан келгенде муң-зарын төксөмбү
деп ойлойт. Кайра эле картайганда уул-келининин ортосуна суу сээп, кокус уруштуруп
койбоюн, суук тумшук көрүнбөйүн деп, тилин тишине катат.
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Энесинин бөлмөсүнө кирип кез-кез ден соолугун сурачу уулу да акыркы күндөрдө
такыр кирбей калды. «Энем уктап жатат. Уйкусун бузуп, карыган кишинин тынчын албачы» деп жасакерленген аялынын сөзүнө кирет аңкоо уулу. Ордунан козголууга алы жок
кемпирдин нуру өчүп бараткан көздөрү эшикке эртеден кечке үмүттүү кадалып, уулунун
караанына зар болот.
Арадан куштай сызып, далай күндөр өттү. Уулу өз балдары, аялы, жумушу менен
жүрүп, энесинен кабар алууну таптакыр унутту.
Карыган эне алдан биротоло калып, өлүм менен өмүрдүн кыл көпүрөсүндө араң эле
дем алып жүрдү.
Адаттагыдай эле күндөрдүн бири болчу. Өңүбү-түшүбү, эшик ачылып кирдиби, белгисиз бир кезде апакай кийимчен эки сөлөкөт капыстан эле пайда болду. Кийиминен чыккан нурдан караңгы бөлмө жарыктанып турат. Экөө тең кемпирдин баш жагына өтүп,
өздөрүнчө сүйлөшө баштады:
– Бечара кемпир ай, кордукту көп эле тартыптыр, – дейт биринчиси.
– Али ичер суусу, көрөр күнү бар экен. Көзүнүн нуру, өңүнүн сүлү өчө элек экен.
Ачка болгонунан эле, алы кеткен тура, – дейт экинчиси.
Кемпир бул экөөнүн мээрим төгө сүйлөшкөндөрүн угуп, жакшылыктан,
тирүүлүктөн үмүтүн үзбөй өйдө болуп, жан дүйнөсүн жабырлантып, зилдей баскан оор
азап-запкысын айткысы келди көңүлүндө. Бирок, кыймылдамак түгүл, тили күрмөлбөдү.
Кантсе да, турмуштан көптү көргөн жан эмеспи, бул эки караан бейиштин периштелери экенин баамында байкады эне.
Биринчи периште:
– Эненин бул жалган дүйнөдө тарткан азабы кыйын эле болуптур. Жарыкчылыкта
эле бейиштин мөмөсү менен оозандырбайлыбы? – дейт.
Бул сунушка экинчи периште да каршы болбоду. Эненин карышып калган
жаактарын, чапташкан эриндерин акырын ачып, оозуна бир нерсени салышты. Чиркин ай!
Мындай керемет тамакты, мындай ширин даамды кемпир өмүрүндө сызган эмес. Ээги
эмшеңдеп, оозундагы таттуу нерсени жалмай баштады.
Периштелер өздөрүнүн кемпирге жасаган жакшылыктарына ыраазы боло, аздан соң
кандай пайда болгон болсо, кайра ошондой көздөн кайым болушту.
Арадан көп өтпөй кемпир да ошол жаткан бойдон өйдө боло албай, бирок
периштелер оозуна салып кеткен мөмөнүн даамына магдырап жатып, о дүйнө сапар алды.
Денесинен жаны кетип, эбак муздап калган энесине балдары ыйлап-сыктап күйүмүш
болуп, өлүктүн ариетин жасашып, сөөктү жерге жашырышты. Ошол бойдон күнүмдүк көр
тириликтин камы менен болушуп энени биротоло унутушту.
Жыл айланды. Эрте жазда кемпирдин мүрзөсүнөн бир жаш көчөт өнүп чыкты.
Мүрзөнүн шайыгы көчөттү көрүп: «Бул жөн көчөт эмес, бир касиети бар го» деп ойлоп,
анын түбүн, тегерегин жумшартып, сугарып, бапестеп көз салып жүрдү. Эки-үч жылдан
кийин баягы көчөт жооноюп, бутак чачып, гүл ачып, мөмө байлады. Анын мөмөлөрү
бөйрөктүү, кызыл-сары болуп бышканда шайык бирди үзүп жеп, даамына тамшанат. Бул
тирүүлүктө мынчалык ширин, даамдуу жемиш жеп көрө электигин элге айтып,
көпчүлүккө ооз тийгизип, Аксаамай кемпирге сообун багыштап жүрдү.
Көрсө, бул көчөт кемпир өлүм алдында жатканда периштелер келип, оозуна салып
кеткен бейиштин мөмөсүнөн өнүп чыгыптыр. Көчөт кемпирдин оозунда көктөп, кийин
мүрзөнүн борпоң топурагын жарып чыгып, чоң бакка айланыптыр. Жыл сайын төгүлөтөгүлө мөмөсүн адамдарга тартуулап, кемпирге сооп алып келет экен.
Өлүк жаткан мүрзөдөн өнүп-өсүп чыккан бейиштин мөмөсүн алгач эл «өлүк» деп
атап, кийин бара-бара «өрүк» деп атай башташат. Жыл сайын өрүктөн жешип, анын
керемет ширин даамы эле эмес, дарылык касиети да бар экенин билип, далай жерге аңыз
кеп кылып айтышат. Анан бейиштин мөмөсү өрүк адамдардын көп түрдүү ооруларына
дабаа болор жемиш катары пайдаланылып, анын данектерин адамдар өз короолоруна
эгип, өстүрүүгө өтүшөт...
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Жазында баягы ак саамайлуу, ак көйнөк, ак жоолукчан кемпир сымал апакай
гүлдөрүн тегиз ачкан өрүкзар бейиш жыттанып, көңүл кушун көкөлөтсө, жайкысын асыл
мөмөсүн берип, бүгүнкү күнгө дейре элге ырыскы болуп келет ...

Ажынын назары
Эрте жаз. Аба жылуу тартып, жер бетине жан кирип, айлана көк жыттанат. Кыштын
кыраан суугу кетип, эл жеңил кийинип, бала-чака жазгы желге чыйрыкканына карабай,
күүгүм киргенче ойноп жүргөн кез.
Коросон айылынын чети менен бир топ атчандар жай бастырып келе жатышты.
Амир ажы жанындагы урматтуу адамдар менен өткөн-кеткенди сүйлөшүп, тегерекке көз
чаптырып баратып, Ак-Эшменин ак куму жерге төшөлгөн кең жайыкта ойноп жаткан топ
балдарга, кумга түшүргөн шаардын картасына көзү түштү. Аң-таң калган ажы аттын башын тартып, балдарга карай бастырды. Анын артынан калгандары да жете келишти.
– Ассалоому алейкум, жигиттер. Бу силер эмне кылып жатасыңар? – деп сурап калды кызыга ажы.
Балдар четтей калышып, чочуркай унчукпай туруп калышты. Улуу кишилердин кайдан-жайдан келгенин байкабай калышкан Рахматилла, Нурдин, Зайнидин, Айкын бирибирине, анан жолоочуларга таң калыштуу тигилишти. Ортодогу жымжыртыкты Исак бузду:
– Алейкум ассалом, ажы аба. Сиз эмне байкабай турасызбы? Мен шаар куруп жатпаймынбы. Мына бул – коргону, мына бул – дарбазасы, мына булар – көчөлөрү, а булар –
үйлөр, тигил болсо – бакал (кант, өрүк, мейиз жана башка нерселерди сата турган дүкөн).
Бул болсо – дарыясы, – деп жерде жаткан ак куурайды колуна ала коюп, баарын түгөл
көрсөтүп түшүндүрүп бере койду.
Исактын көңүлүндөгү шерденүү, сыймыктануу өңүнөн да, сүйлөгөнүнөн да даана
байкалып турду.
Амир ажы тогологунан келген, кара тору, бажырайган көзүнөн от жанып турган баланы таң калычтуу тигиле карады. Анын тартынбастан батыл сүйлөгөнүнө, жылдызы
жанган жүзүнө назары түштү.
Ортодогу бир аз мүнөткө созулган тынымды ажынын жанындагы кишилердин бирөө
бузду:
– Ой, мойнуң үзүлгүр жетим а-ай, сен шаарды кайдан көрдүң экен?
Исак да, жанындагы балдар да тили тикенектей болгон кишини жалт карашып, кайра
ажыдан бир сөз күткөндөй туруп калышты. Амир-ажы бир канча убакка дейре унчукпай
туруп, Исакты мээрим төгө карады да, алдыга бастырып кетти. Анын артынан калгандары
жөнөп кетишти.
Амир ажыны жети жашар баланын айткан сөзү, түзгөн картасы таң калтыра берди.
Атчандар Ак-Эшме коктусунун кырына чыккан кезде, Амир ажы аттын башын тартып
токтотуп, жанындагы чогуу жүргөн урматтуу кишилерине мындай деди:
– Аким-улукман (Абу-Али-ибн-Сина) жети жашында үйүндө чөк түшүп китеп окуп
отуруп, сыртка чыгып кетет экен. Баласынын аламат китеп окушуна, жүрүш-турушуна
назары түшкөн атасы сынап көрүш үчүн бир барак кагазды алып, Аким-улукмандын
төшөгүнүн астына коюп, ал киргенче өз жумушун кылган болуп отура бериптир.
Баласы сырттан кайра келип, ордуна олтуруп, кайра китебин окуй баштайт. Бир нече
мүнөттөн кийин китеп окуганын токтотуп, бир жерди карап, бир шыпты карап калат. Анда атасы: «Ээ, балам, эмне ойлонуп калдың?» – деп сурайт. Анда Аким-улукман: «Кызык,
ата. Мен сыртка чыгып, кайра келгенче, назарымда жер бир аз көтөрүлүп, же үйдүн шыбы
бир аз ылдый болуп калгандай болуп турат», – деп жооп берген экен. Жети жашар уулу
Аким-улукмандын ким болорун баамдап, аталык назарын салган экен…
73

Бир аз тынымдан кийин, өзүнөн дагы бир сөздү күткөнсүп карап турган урматтуу
кишилерди кыдырата карап туруп, сөзүн улантты:
– Ошонун сыңарындай, жанагы батыл сүйлөгөн кара тору бала да бир адам болуп
чыгат. Бирок, биз аны көрбөй калабыз го…, – деп, Исхакка астейдил назарын салат…
Бир нече шаарларды Кожент, Самарканд, Бухара, Кокон, ал гана эмес Түркияны,
Грецияны, Сирияны, Иранды, Иракты, Арабстанды көрүп, эки жолу Меккеге, Каабага барып, зыярат кылып, ажы болуп келген, эл кадырына ээ болуп, эл сыйынган чоң улама
Амир ажыны таң калтырган кичинекей Исак эч нерседен бейкапар достору менен кайрадан өз ишине киришип, «шаар курууну» астейдил улантып жатты...
Жороев Мажит
Кара-Булак айылында 1947-жылы туулган, райондук ардагерлер кеңешинин
төрагасы.

Кызыл ҥңкҥр уламышы
Бул жомок илгери-илгери бир өткөн замандарда болгон дешет. Лейлек жергесиндеги
азыркы Сумбула айылы жайгашкан жерде жашаган элдин ичинде бир Алыкул деген бай
кишинин Зулпучач аттуу сулуу кызы болгон экен. Ал кыздын сулуулугуна жараша
акылдуулугу жөнүндө айыл-айыл, жер-жерлерге даңкы таралып, көп элдерге белгилүү
болгон кезинде далай жигиттер бир көрүүгө зар болушат. Ар тараптан жуучулар келе
башташат, бирок кыздын ата-энеси жашы жете элек дешип, эч кимге макулдугун
беришпей жүргөн кезинде сырттан Лейлек жерин жоо басып келатыптыр деген суук кабар
эл ичине чагылгандай тездикте тарайт. Душмандар улам бир айылды чаап экинчисине
өтүп Сумбулага да жакындап калган. Жоонун жолун тосууга эч кимдин күчү жетпей
жеңилип жатышканын уккан Зулпучач сулуунун башына да кайгы иш түшөрүн сезип,
ойлоно баштайт. Эгер жоодон эле жеңилсе келин-кыздары олжого түшөрү бышык. Андан
көрө өлгөн артык деп, Зулпучач сулуу бүт айылдагы кыздарды чогултат да мындай дейт:
Айланайын курбулар,
Айтканга көңүл бургула.
Айылга душман жоо келди,
Акылдуулук кылгыла.
Ажалдан корксоң кор кылар,
Абийириң ойлоп тургула.
Айыгышкан душмандан,
Азамат эрлер жеңилсе.
Кыйын болот курбулар,
Айрыкча кыз-келинге.
Кокустан душман кол салса,
Жеңген элди ―олжо‖ алса.
Бир-бирден кырып баарыны,
Бийликти бүтүн колго алса.
Чылбырга байлап уздарды,
Чыркыратып кыздарды.
Алып кетет олжолоп,
Ажыратар адам жок.
Айдай кыздар кор болот,
Абийири кордолот.
Айласыздан байкуштар,
Ар кимге барып кор болот.
Ажалдан корксо душмандын,
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Кызматын кылат жорголоп.
Убалы кимге кыздардын,
Ушундай күнгө туш болсо.
Унутушпайт урпактар,
Убайым мүшкүл иш болсо.
Душмандарга кор болуп,
Калгычакты зордолуп.
Үңкүргө жатып өлөйлү,
Үстү жагың зоо болуп.
Сумбуланын жерине,
Сур жыландай жоо келди.
Суу жуткандай жалмады,
Суурулуп чыккан жоокерди.
Эр азамат жигиттер,
Колунда курал жогунан.
Аргасыздан жеңилип,
Атылган душман огунан.
Алышаар эч ким калбаптыр,
Айбат кылып душманга.
Айкырып чыгар жолунан,
Алышкан душман колунан,
Андан көрө курбулар,
Аңкайбай өйдө тургула.
Алла талаа Кудайга,
Аябай наалат кылгыла.
Аяса Кудай биздерди,
Үңкүрдүн оозун жаптыраар.
Үңкүргө кирсек таш кылар,деп Зулпучач айтканда.
Айылдагы курбу кыздары,
Аллага айтып сыздады.
Алладан буйрук болгон соң.
Ак денеси муздады.
Абийирин сактап калышып.
Антташкан шертин бузбады.
Үңкүрдүн оозун таш жапты,
Душмандын оюн таш капты.
...Үңкүргө барган көрөт дейт,
Зулпучач таккан чачпакты.
Ошентип Зулпучач сулуу айылдан курбулары менен үңкүргө кирип кетишип,
үңкүрдүн оозу жабылып калган экен. Алардын ыйлаган көз жашынан булак пайда болуп,
чачтары үнкүрдүн оозунан самсаалаган жибектей жумшак гүл өсүмдүгүнө айланып, суу
тамчылап агып, чачбактары катарлашып тизилип, сулуу кыз сууга чачын жууп жаткансып
элестенет. Сумбуланын суу булагы ошол үңкүрдөн чыккан тунук булактан башталат.
Зулпучач сулуунун чачы жайдыр-кыштыр куурабай, жап-жашыл бойдон турат.
Жергиликтүү элдер ал жерди өтө ыйык көрүшүп, аздектеп аяр мамиле кылышат. Айрыкча
жаштар барып ошол булактын суусун ичип, бетин чайыса, булактын көзүнө карап жакшы
тилек кылса, Кудай тилеген тилегин берет дешет.

Жуманалиев Асанкан,
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манасчы.

Уурумдан кармалып манасчы болдум
“Бала кез. Бир үйдөн төрт баш чыгып кеткен учур. 2-апрелден 21-декабрга чейин бир
жылга жетпеген убакыттын ичинде агам, атам, эжем жана жеңем каза болду. Үйдө 13жашар тестиер мен калдым. Үйдө бирин-экин мал бар. Аны багыш керек. Чөп-чар
жетишпейт. Анан кышында барып чөп уурдашка туура келди. Айылдын чекесиндеги бир
үйдөн балдардын баары уурдап жатканынан мен да кошулуп уурдайын деп бардым.
Менде кичинекей бир кулачтай жип бар. Ошол жипке чөптөн салып, байлап алып
көтөрөйүн десем эле өйдө көтөрүлбөйт. Ай жарык. Мындай карасам оор. Анан чөпкө таш
аралашып калган го, ошондуктан оор болуп жаткан го деп ойлодум. Тескерисинче, андай
эмей эле, аюу басып туруптур. Анан караңгы болсо, түн болсо, чөп уурдап атсаң, анысы аз
келгенсип, аюу басып турса, ойлогула, кандай болоор эле, жүрөк жарылмак. Бир эсептен
жакшы болгон, бет маңдайды көздөй качсам, ыраакта мүрзө бар, мүрзөнү аралай
качмакмын. Жаш бала мүрзөнү аралай качса, андан да бетер, басып турган кишиге дагы
өтө оор болмок. Мындай караганда, ал киши тонун тескери кийип алыптыр дагы, колун
тумшугуна кармап алса аюудай болуп көрүнүптүр да. Аюуну кинодон эле көргөм да,
тирүүлөй көргөн эмесмин. Анан шарт эле билектен кармап калды. Качууга мүмкүнчүлүк
берген жок. Кармап калып, үйүнө алып баратат. Ыйлап келатам жаным чыгып, оюмда
сабайт экен деп келатам. Үйүнө кирсек бир жагына көң, бир жагына төшөгү жыйылган
экен, ортодо коломтодо от жагылып, отто бостекте чай кайнап туруптур. Анан мен
ойлодум, ушул боз үйгө киргизип алып урат экен деп.
- Отур Жумананын сарысы, - деди. Отурдум.
- Отуруп чай ич! - деди. Чай ичтим. Анан ыйлаганыма боору оорудубу, же
ыйлаганымды басайын дедиби, күлкүлүү жомок айтып берди. Ыйлап жатып кантип күлүп
калганымды деле билбей калдым. Ошол жомогу азыр эсте жок, андан бери элүү жыл өтүп
кетти.
Анан: - Күнүгө келип тур, чөп берип турам. Уурдабай эле менин жаныма келип
отуруп тур. Бирок шарт ушу, эки саат гана отурасың, эки саат жомок айтып берем,
кетээриңде чөп байлап берем, көтөрүп алып кетесиң, - деди.
Күнүгө барып баштадым. Кечки саат тогуздан он бирге чейин отурам. Анда свет
жок, кара чырак, же болбосо фонар. Боз үй күңүрт тартып турат, чыракты керегеге илип
коет. Анан экөөбүз отуруп алып чай ичебиз. Анан баштайт. Кара сөздү айтып-айтып
отуруп анан бир маалда,
- Эшикке чыгып карачы, эч ким жок бекен? - дейт. Эки жакты акырын карайм.
- Жок экен! - дейм. Анан беш-он мүнөт аябай күпүлдөп манас айтып берет. Аябай
айтаар эле.
- Ой бугум чыгып калды! – деп жыргап калчу. Элдин алдына эмнеге жашырынып
айтпайт билбейм, жашырынма манасчы болчу. Манас айтып жатканда кекиртектери бери
чыгып-чыгып кетчү. “Жаш кезимде эл алдында айтып эле жүрчүмүн, ушундай оору пайда
болгону эл алдына айтпай калдым” дечү.
Эшикке чыгат да чөп таңып берет, көтөрүп алып кетип калам.
-Эй, унутпай эртең кел, - деп коет кетип баратканда.
Өзү бала кыял киши болчу. Мага тим эле теңтушундай мамиле жасачу. Анан мен
чөп боолаган жибимди көтөрүп алып эртеси да келем. Анан мен келгенче кайдан алып
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келет билбейм, үйүндө дайыма кичине бир муштум эт болот. Ал эттин жартысын мага
берет. Жартысын өзү жейт. Чайды ичебиз, анан кийин манас айтканга киришет. Ошентип
бир жыл бою, кыскасы, ноябрдын этегинен, апрелдин он бешине чейин манасты айтып
бүттү. Манастын өлүмүнө келгенде, чөбү түгөнүп калды дагы, ал киши ошол эле айылдын
этек жагына көчүп кетти. Мен калып калдым. Кийинки жылы кайра келгенде: “Кайсы
жерге келип токтодук” деди. Бирок ортодо жайдын күнү бирин-серин үйүнө бара калып
жүрүп Манасты бүтүргөнбүз. Кийинки жылы Семетейден баштадык. Ноябрдын башынан
баштаган, апрелдин жыйырмаларына чейин созулду. Ошо менен мага эки жыл бою манас
айтты. Тим эле көп кишиге айтып жаткан сыяктанып айтчу. Кийин гана Дүйшөн деген
куудул киши бар эле, ошол киши кошулуп калды. Ал киши өзү күлгөндө, сүйлөгөндө
мурду былкылдап турчу. Жөн эле көрүп туруп күлкүң келчү. Мурундарынын үстү ок
тийгендей болуп тешик-тешик болчу. Анан ал кишини картөшкө мурун деп койчу. Чын
эле картөшкөнү да тешик-тешиктери болот эмеспи.
Ошентип манас айтып берип жүрдү. Баягы сезимталдыкпы, зиректикпи, айтор,
ошонун айткандары айткандай сакталып калды. Мен өңчөй карыялардын арасында өстүм.
Күнүнө китеп таап беришет, окуп берем. Анан бүткөндөн кийин өздөрүнүн жомокторун
башташышат. Көргөн-билген окуяларынын бардыгын аңыз кылып айтышат.Азыр ошонун
баарын “Өмүр мектеби” деп жазып жүрөм.
Өзүмдүн шакирттерим туурасын да айтсам, мен бир баланы да урушчу эмесмин.
Мен бир жакшынакай сабак өтөр элем. Таза болбосо анекдот айтып күлдүрүп, өзүмө
каратып туруп анан сабак өтчүмүн. “Бир да бала мен сабакты айтып бүтмөйүнчө
былкылдабай угасыңар. Анан аягында беш мүнөт силерге анекдот же жакшы жомок
айтып берем” дечүмүн. Беш мүнөттү сөзсүз, милдеттүү түрдө бөлчүмүн. Айткан сөзүмө
туруп айтып берчүмүн. Китепти өзүм аябай көп окуйм, абдан кызыгам. Үйдө үч миңден
ашуун китебим бар. Там толо китеп. Эң эски китеби, 1894-жылдан берки китептер.
Гезиттерден 1968-жылдан берки гезиттер бар.
Ынаш аксакал чынында даанышман экен
Менимче, ошол Ынаш аксакал чынында даанышман экен. Мен ойлойм, ошол
уурумду кармап калып урганда, биринчиден, менин көңүлүм калат эле, экинчиден, Манас
жөнүндө үч уктасам түшүмө да кирбей калмак. Ойлонбой да калмакмын. Менин оюмча,
менин зиректигимди байкаган окшойт. Бир көргөндө эмес, эми бир жума мага жомок
айтты да. Анан абдан кызыкканымды байкады окшойт. Баягы киши жомок айтып
жатканда, ал кишини жеп жиберчүдөй тиктеп туруп алчумун. Аябай кызыгып карап
олтурчу элем.
Анан ал киши айтчу эле: “Карамолого кой жайып жүрүп уктап калыптырмын, анан
келип эле баатырлардын ичинен бир аксакалчан киши келип, -Ач оозуңду, - деди, оозумду
ачып жиберсем эле оозума толтуруп кум куюп жиберди. Ошол кумга какап-чакап туруп,
жарым-жартылай жутуп, жарым-жартылай жута албай калып, көзүмдү ачып ойгонуп
кеттим, ойгонуп кетсем элес-булас, этек-петегин көзүм ачылгандан кийин да чала-була
көрүп калдым. Бир өзүмө тим эле атайын келип куюп кеткендей, бирок, тегиз эле жерде
жаткам. Ушул чала-була көрүп калдым, ушул Бакайдын келбетиндей болуп калды.
Өңүмдөгүдөй болуп кадимкидей, жерге кум түкүрдүм, анан ошонун өзү да мага пайда
бердиби, жаш курагымда жакшы айтып, казакка чейин чыгып, жайлоолордо айтып жүрүп.
Бирок элдин алдына өмүрүмдүн акырына чейин айта албай калганым, жанагы кумду чала
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түкүргөнүм болуп калды, кумду чала жеп калганым, толук жегенде болмок эле” – деп
айтып сөз кылып калаар эле.
Кийин деле көп көрүп жүрдүм дечи. Анан бул бир күрөшүн айтаар эле. Кызык киши
болчу. Казакка бардым дейт. Олбурлуу чоң киши эле өзү. Кыз издеп жүрөм, казакка
атайын аял алчымын деп барып, эл бир той берип жаткан экен, тойдун үстүнөн чыгып
калдым, анан кыргыз-казак болуп эки бөлүнүп, тойдо күрөш болуп калды. Эки жакты
карап эле мени кармап калса болобу кыргыздар: -Эй түш күрөшкө, жыгылсаң жер
көтөрөт. Же болбосо намыс алып бересиң, - дешип.
-Ой мен күрөшкөндү билбейм, жыгылып калам, -десем деле болбой эле белиме кур байлап
эле чыгарып салды. Эмне кылам эми деп мындай карасам каршылашым казак аябай
олбурлуу чоң киши экен, бүркүмгө келбей жыгыларыма көзүм жетип турат.
Эмне болсоң ошо бол деп туруп:
-Эй казак, каяктан чаласың? – деп сурасам,
-Каяктан шалмак элек, аяктан шаламыз гой – деп ошентти.
Аяктан чалабыз деп атканда эле ууртуна колум салып жибердим, оозуна колумду
салганда тегеренип кетти, тегеренип кеткенде эле “ой, ой, хүй, хүй” деп эле чалкасынан
жыгылып калды. Ордунан турганча мен аны аттап алып кетип калдым. “Оо балбанды
көтөргүлө” деп эле көтөрүп кетип калды. Мен жанында эле турам. Анан казактар:
-Ой, караган калгыр, саган не болду? – деп тиги жыгылган казактан сурап жатышат.
-Не болмок эле, онагунын аяк шалмасы эмей эле, ауз шалмасы бар гой, - деди.
Ошентип күрөштөн өзүмдөн эки эсе чоң балбанды жыгып алгам – деп айтып калчу.
Даанышмандык
Уят деген адамда болот. Уят өлүмдөн катуу деп коет. Бир сөздөн уялып калышың
ыктымал, кылган ишиңдеп уялып калышың ыктымал. Бирөөгө убада берип коюп, ошону
аткара албай калып, ошого уят болуп калышың ыктымал. Демек, уят болуунун бир топ
түрлөрү бар.
Адамгерчилик – “Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста” деп коет.
Ушунун баары адамгерчилик. Бирөөнүн ишин аткарып берсең - бул адамгерчилик.
Бирөөгө тарбия берип, оң жолго салсаң мына ушундан өткөн адамгерчилик жок. Дүйнөдө
эң жаман нерсе ишенимден кетүү. Ишенимсиз болуу. Бир, эки жолу калп айтып кармалып
калсаң, андан кийин сага чындап айтып жатсаң да ишенбейт. Ой койчу, баягы да, деп
коет. Чын сөзүң калпка айланат. Ошондуктан ишенимдүү болуш үчүн аткарган иштин
өтөлгөсүнө чыга жүрүш керек.
Кичипейилдик – “Улук болсоң, кичик бол” деген кеп бар. Башың булутка жетип
турса да, кичипейил болуш керек. Мейли бийик даражалуу бол, мейли эртең президенттин
ордуна отуруп кал, бирок кичипейилдүүлүктү унутпаш керек. Бирок кичипейил десе эле,
таптакыр астына бөйпөңдөп жата калбаш керек. Бардык нерсе өзүнүн ыгы менен болуш
керек да.
Эмгек - Эмгексиз эч нерсе жок. Бардык нерсе эмгектен жаралат. Эмгек кылууда түк
талбаш керек. Өмүрүң өткөнчө эртеби-кечпи үзүрүн көрөсүң. Демек, эмгек кылуу абдан
жакшы.
Кол ачыктык - Адамда эң жакшы сапат марттык деп коет. Колуң ачык болсо, сен да
бирөөдөн аласың. Сараң болсоң а дагы бербейт сага. Бирөө аябай зарылып жок болуп,
ошол жок нерсе сенин колуңда болсо беришиң керек. Аны тапткыр бербей, коюнга
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каткандан деле эч пайда чыкпайт. Колуңан келеби, бер жардамды, ошону көтөрмөлө,
эртеби-кечпи ал адамдан бир күнү кайтат.
Намыскөйлҥк - Адам намыскөй болуш керек. Сөзүнө туруктуу болуш керек.
Иштеген жериңдин, үйдүн, өзүңдүн намысыңды коргош керек. Мына бул намыскөйлүк
болуп эсептелет.
Аманатка жакшылык кылуу – Мисалы, бирөө аманат берет, менин убактым жок
болуп жатат, сенин кетип бараткан жолунда экен, акчаны берип койчу, деп аманат кылса,
жакшы экен, мен бербей койсом эмне болмок эле, ал келгиче кайра таап коем да деп
кыянаттык кылбаш керек. Ошол аманатты аткарууда өтөөсүнө чыга билиш керек. Ал
сенин аманатка болгон пейилиң түз болуш керек. Аманат деген бирөөнүн берип жиберген
буюму. Аманат деген бирөөнүн айтып жиберген сөзү, башка жумушуң калса да, ошол
аманатты биринчи аткарышың керек.
Адилеттик - Калыс сүйлөгөндүн өзү адилеттик. Мисалы, бирөө соттолуп жатса,
бирөө туура эмес сүйлөп жатса, адилеттик үчүн калыстык кылып, ачык эле “эй, сен
мобундай ката кетирип жатасың, мобуну бекер эле күйгүзүп жатасың. Мен сага адилеттик
сөзүмдү айтып жатам”, – деп айтышың керек.
Элпектик, чечкиндҥҥлҥк - Ордуңан тура калып, бирөөнүн бир нерсесин алып
берип койсоң андан эч кандай зыян тартпайсың. Бир ишке чечкиндүүлүк кылып туруп,
мынабу мындай болот, мындай, тигиндей деп, ичиңен кытмырланбай түз айтсаң
чечкиндүүлүк болот.
Кайраттуулук – Кандай оор нерсе болбосун, кайраттуулук керек. Өзүңө-өзүң канча
кайрат кылсаң жакшы. Ал эми ичиңе бук кылып сактап коюшка да болбойт. Өзүңдү бекем
карма, көп ыйлаба. Ыйлаган менен пайдасы жок боло турган нерсеге ыйлабай эле коюш
керек. Мына ошондуктан кайраттуулук керек.
Мына бул жогорудагы айтылган адамдык сапаттар бут адамды бакытка алып бара
турган нерселер. Мына ушул сапттардын баарын адам өзүнө сыйыдырып алуу адамдын
өзүнөн көз каранды. Бардык нерсени таразалай жүрүш керек. Таразага эмне тартсаң дагы
өзүнүн так өлчөмүн аласың да. Демек, сөз өлчөмүңдү, өзүңдүн ар-намысыңды,уятыңды,
эмгекке болгон, кичипейилдүүлүккө болгон мамилеңди таразалай жүрсөң бардык
сапаттарды сактап жүрүүгө жол ачылат.
Адамдагы он жаман сапат балакетке жетелейт
Көрө албастык - Маселен жаныңдагы кызматкер абдан жакшы иштеп жатса, иий,
ушул жок болбоду. Мен ушунун ордунда болсом го, ушунун алып жаткан алкышын мен
алсам го, элдер ушуну эле мактай берет, дегеле мени көрбөй коюшту, - деп ичиң тарып
жаман көрүп жатсаң мына ушул көралбастык.
Кызганыч - Кызганычтын миң түрү бар. Маселен, жолдошуң бирөө кыз менен
кетип баратса, кызганып, ичиңе таруу айланбай, кызганасың. Кызганычтан уруш-чатак
чыгат. Чатактан барып үй-бүлө ажырым болот. Ооздон жаман-жакшы сөз чыгат.
Ошолорду байкап билиш керек.
Бакылдык - Көп сүйлөө. Көргөн-көрбөгөн нерсеңди, билсең-билбесең деле айта
берсең бул бакылдык. Бакыл киши эч кимге жакпайт. Ушундан кутулбас болдук деп
тегерегиндеги адамдар да жактыра бербейт.
Текеберлик – Мисалы үчүн, өзүн башкалардан бийик сезип, теңсинбей, ушу да
кишиби деген текеберленүүгө жатат.
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Жалганчылык – Бир калп айтасың, эки калп айтасың, анан сенин калпыңды билип
калгандан кийин, канча чын айтсаң дагы “беш өрдөгүн учуруп жатат” дейт.
Ыпыластык – Карасаң кийим-кечең булганч, өзүн таза алып жүрө албаган, жүргөнтурганы, баскан-турганы да таза эмес, сүйлөгөн сөзү да таза эмес.
Чагымчылдык – Ар дайым элдерди эки-экиден уруштурат.
Кыянатчылык – Бирөөгө карасантайлык кылып атайын бир нерсесин же алып
коюу, же бир нерселерин бүлдүрүп коюу.
Тҥркөйлҥк - Акыл-эси кемдик. Болбогон нерсеге деле уруш чыгарып, акылга салып
иш кылбаган адамдар.
Наадандык – Туурабы, туура эмеспи териштирбей туруп эле наадандык кылып
урушуп кетүү.
Жалкоолук – Адамдын эң жаман нерсеси жалкоолук. Жалкоолуктан адам эч кандай
пайда таппайт. Жалкоолук кылбай эмгектенсең анын үзүрү болот.
Адамдын бейпилдик, санаа-салт тиричилигин үч нерсе бузат. Жаман кошуна,
оорукчал перзент, ит пейил аял.
Ит пейил аял - урушчаак, кабак иттей деген мааниде.
Жаман кошуна - болсо эми тынч жашоого аябай кедергисин тийгизет.
Оорукчан перзент – балаң ооруп турса сенин оюң бир жерде эмес, кабагың
жазылбайт. Ушул качан элдин балдарындай болуп жакшынакай болуп кетет. Кандай
элдин балдарындай болуп ойнойт. Көңүлүң тынчып жүрө албайсың.
Төрт нерсе төрт нерсеге муктаж.
Улуулук – адеп, тарбияга, курсанттык – бейкапарлыкка, жакындык – достукка,
акыл – тажрыйбага зарыл. Акыл алыш үчүн сен көп нерсеге аралашышың керек. Анан
ошондон алган тажрыйба сага чоң акыл болуп берет.
Төрт нерсе бардыгы ҥчҥн керек: ден соолук, мыкты кулк-мүнөз, чынчылдык, адал
эмгек.
Он сапатты адам колдон чыгарбоого тийиш. Калыстыкты, нысаптуулукту,
кичипейилдикти, аалымдыкты, карыларды урматтоону, кичүүлөргө ызаат көрсөтүүнү,
каниет кылууну, жакшылык жасоону, тазалыкты, адептүүлүктү сактап жүрсөң, ушул он
сапат сенде болсо, эч кимден кем, кор болбойсуң.
Дайыма сенин досторун да, курбу-курдаштарың да жаныңда. Алаканына салып
көтөрбөсө да, алаканга салгандай мамиле кылышат.
Үч нерсе достукту чыңдайт дейт
1. Достордун бири-бирине жолугушуп турушу.
2. Аймак тилдин баарлашып турушу.
3. Биргелешип, сейилдеп саякатка чыгуулары.
Унчукпоо - саламатчылыкты, жакшылык – ызаатчылыкты жана абийирди, момундук
– угуучулукту жаратат дейт.
Калыстык - адамдын берген сөзүнө туруусун талап кылат дейт.
Жүрөк жакшылыкты жамандыкты ажырата билүүчү бийлик. Сөз дарыга окшош.
Ашыкчасы өмүргө зыян келтирет дейт.
Асыл сапат перзент сыяктуу нерсе, аны абайлап сактоо жана толук жетилтүү зарыл.
Колго тийген ийгиликке сыймыктанып, көздү май басуу, арак-шарап, баңгилигинен
да коркунучтуу. Жаштыгын элес албас куюн мезгилин, жигиттигин – жарышка тойбос
курч кезиң, карылыгың жөн эле арман го, чиркин.
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Муктаждыкка жеңдирҥҥ - Бир окуяны, мисалы кылып берейин. Бир жолоочу кетип
баратып жолдо күн батып кетет. Анан бир үйгө кирет. Кудай деген киши, оозунан келмеси
түшпөйт. Кудайы конокмун деп бир үйгө баш багат. Бир келин баласы менен үйүндө
отурган болот. Кир дейт, анан нанын, чайын коет. Бир нече убакыт өтөт астына шарап
алып келет, Анан тиги балага суроо таштайт.
-Эми мен сени кандай кылсам дагы сыйлашым керек. Бирок, бир шарт менен. Үч
шарт коем, үчөөнүн бирин аткарасың. Мобул жерде бала турат, баланы мууздап өлтүргүн,
же менин койнума жат, же болбосо мобу шарапты ичкин дейт.
Ушул үчөөнүн бирөөнү аткарсаң, болду, мага башка эч нерсенин кереги жок дейт.
Аткарбасаң сен жатпайсың, анда мен сени өлтүрөм дейт. Анан эмне кылат? Аргасыздык
болот. Анан ойлонот. Баланы өлтүрсө Кудай алдында күнөөлүү, аялдын койнуна жатса,
үйүндө аялы бар, ага да чоң күнөө, ала жипти аттаган болуп калат. Шарапты ичсемби деп
ойлонот. Шарапты эле ичип койбоймунбу, эч нерсе болбойт, ичем, көп болсо кызыйм,
жатып алам, эч нерсе менен ишим жок деп анан ичет. Шарапка кызыган тиги киши,
баланы да өлтүрөт, аялга да барат. Мынакей арактын күчү. Демек, тигил экөөнөн дагы
шараптын күчү күчтүү болуп кетти. Бул эмнеден келип чыкты. Бир жагы коркуп турат,
экинчи жагы тамак деп да турат. Жаткан жерден тамак да ичиш керек да. Ачка жүргүсү
келбейт да. Куулуп чыккандан көрө ушинтейин деди.
Жайчылык өнөр
Жайчылык өнөр туурасында Манаста төмөнкүчө айтылат.
Жайташын сууга салыптыр,
Ачылган күнүң ошондо,
Күн бүркөлтүп салыптыр.
Ошол кезде карасаң,
Бөксөнүн баары мөндүрлөп,
Жаканын баары жамгырлап,
Эми эле ачылган күндөрүң,
Күн бүркөлтүп түн болуп,
Жука кийген кытайлар,
Кыңшылаган кыз болуп, - деп айтылган.
Куучулук
Куучулук деген сөз жанагы тайган агытып, куш салып, жыланды ийинден чыгаруу,
жыланды астынан өткөрүү, төрөй албай жаткан аялдарды марту басты деп коюшат,
албарсты басып кетти деп, ошону кыйкырып салып ургулагандардын баары куучулук
менен алектенгендер болушат. Мына кууп чыктым түлкү экен, артынан жетип куугула,
кайра айланып дагы бир келет деп, анан кээ бир кишилерди албарсты басты деп коет. Мен
бир мисал айтайын, бала кезим. Кой кайтарам. Анан койдун четинен бир кой бөлүнүп
чыгып кетти. Кеч күз. Кар жаап жатат. Ноябрь айынын ичи болчу. Баягы койду кайрысам
да болбой астыга кете берет. Берки койлор болсо калып калды. Баягы жалгыз койду кууп
отуруп, кууп отуруп айылдан он чакырым алыс баягы кайтарган койду да таштап кетип
калдым. Ошону менен Ашташ деген жерге бардым. Кар лапылдатып бетке уруп жатат.
Анан Ашташдын маңдайындагы аскачага баягы качып бараткан кой секирип чыкты дагы,
каткырып күлүп туруп жок болуп кетти. Анан ошондо барып акыл-сезимиме кирип, ошол
жерден кайра айылды көздөй караңгы кирип калганда жүгүрүп келатам, деги бир
жетсемчи. Такыр жетпей койдум. Түн ортосунда саат он экиде келдим айылга. Ошол кой
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алаксытып алып барып туруп, Ашташка барганда кишиче каткырды да жок болуп кетти.
Бул эми куучулук да. Эгерде мен ошонун ошондой азыткы, азгырык экенин билген
болсом, койдон бөлүнүп чыкканда эле жок кылат элем да.
Ал учурда баламын да. Мени издебеген киши жок. Эмне болду деп өкүрүп-бакырып
аябай издешиптир. Кой кайтарган жерим айылдан да ыраак беш чакырым жерде болчу,
айылга түнкүсүн келип, бөлөк бирөөнүн үйүнө келип жатып калдым дагы, чулгоолорумду
кургатып, анан барганымча үйдөгүлөрдүн барбаган жери калбаптыр.
Бата алуу
Мен Саякбайга жолуктум. Мен ал кишиден бата алайын деп бардым. Жыйырма
жашта элем. Ошол кишиге барганымда. Азис Сариев деген философ да бар эле жанымда:
Саке, бул баланын оозуна түкүрүп койчу, - деди эле, - Ач оозуңду, - деди. Оозумду
аңырайтып ачтым. - Түф, түф, түф, - деди. Түкүрүгү деле кирдиби, кирбедиби билбейм.
Жеген устуканын берип: - Мендей бол, барктуу бол, даңктуу бол. Элге алымдуу,
барымдуу бол. Берген батам ушул болсун, - деп бир топ сөздү айтты. “Алманбеттин
окуясы” аттуу китебимде ошол Саякбайдын батасы бар.
Баялиев Замир
Маданияттын мыкты кызматкери, Саякбай Каралаев атындагы алтын медалдын
ээси, манасчы.

Өрнөктҥҥ өмҥр
Заманына жарашкан залкарлар тагдырынан тандалган таланттар өмүр өтөлгөсү, улуу
Манастын жамалын күнгө күйгүзбөй, таманын жерге тийгизбей кастарлап, жадына
жадыбалдай сактап, өмүрүн өнөрү менен камчыланып, жашоосунда ак шоокум болуп ак
жарык чачып Манасты Ырамандын ырчы уулунан бери карай манасчылар айтып келишти.
20-кылымдын жалындаган жарчысы, жаңылбаган ырчысы, талыбаган күлүгү, сакадай бою
сары алтын Саякбай Каралаевден кымындай кезинде манас айтып берип, батасын алып
калган Уркаш Мамбеталиев болгон. Сезими назик, жан дүйнөсү бай, акактай таза Уркаш
атанын калк ичиндеги күлкүлүү жоруктарын замандаштары төкпөй-чачпай айтып берип,
көздөн жаш чыкканча күлгөн учурлары көп эле кездешет.
Уркаш Мамбеталиев менен ата-баладай жакындан маектешкен учурум көп болду.
Байбичеси Батма апа Уркаш атанын үйдөгү эл билбеген кызыктуу окуяларынан айтып
күлүп калчу эле. Жанында Уркаш ата байбичесинин айткан сөзүнө терикпестен,
тетирисинче, баладай болуп каткырып күлүп олтура берчү. “Биз жумушка кетип
жатканда, бардыгын дайындап, көрсөтүп берсек да, өмүрү муздаткычтан даяр тамак алып
жечү эмес, көгүлтүр отко чай коюп ичкенден коркчу. Өзүнүн бөлмөсүндө күңгүрөнүп
манас айтып, ыр жазып отурчу, бир да жолу “Курсагым ачты, тамак бербейсиңерби” деп
айткан учуру болгон эмес, берсең жечү, бербесең баладай болуп жүрө берчү. Ысык-Көлгө
сапар тартып бара жатып автоунаа улам бузулуп отуруп, Уркаш эшикке чыгып кеткенде,
өрт чыгып автоунаа күйө баштайт. Ичинде эл тыгылып тышка далбастап чыгышат.
Автобустун ичинде биздин кичинекей балабыз жөрмөлөп элдин бутуна илешип, сыртка
чыгат. Эл күйүктөн жабыркайт. Уркаш өзүнүн күйүккө кабылбай калганын Манас атанын
касиети менен байланыштырат” – деп эскерет.
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Андан тышкары жаңы үйлөнгөн учурларында Кара-Кол шаарындагы театрда иштеп
жүргөндө бир күнү түн ортосунда жер дүңгүрөткөн атчандар келип, муштумдай жарык
шоола чачып, үйдүн ичинде пайда болуп калат. Жубайы экөө тургандан коркушуп, ошол
жаркыраган отту көргөн бойдон таң атырышат. Байбичеси жылып барып коңшусун
ээрчитип келип отту көрсөтсө, алардын көзүнө эч нерсе көрүнбөй коет. Эртеси байбичеси
төркүнүнө барып, ата-энесинен сураса: “Кут келген турбайбы, үйүңөргө кут түшкөн
турбайбы, силер балалык кылып билбей калган турбайсыңарбы” - деп айткан экен. Ошол
эле жаңы үйлөнгөн учурунда Уркаш ата талаага жээни менен уй кайтарып чыгып уктап
калып, ошо бойдон турбай коет экен. Жээни үйүн көздөй чаап келип, “Уркаш өлүп калды”
- деп айтат. Баары ызы-чуу болуп барса Уркаш Мамбеталиевдин жүзүндө нур жанып,
бирок,мээсине келе албай жаткан учуру болот. Анан эртеси манас айтып баштайт. Бул
окуялардын бардыгын Уркаш ата байбичеси экөө чогуу отуруп эскерип айтып берген эле.
Бул окуяларды сөздүн кызыгына кирип кетип, жылуу мамилелерден улам чыккан
эскерүүлөр эле, буларды дээрлик эл билбейт эле. Өмүрүнүн акыркы жылдарында үйүнө
бат-бат чайга чакырып, сүйлөшүп турчу элек. Асанкан манасчы каза болгондо Уркаш
атабыз бизге “Таласка баратканда сөзсүз ала кеткиле” деп айткан, бирок, анын денсоолугу начарлап калганынан улам биз Таласты көздөй чыга бергенбиз. Уркаш ата
телефон чалып: “Ой Замир мен сени кандай жакшы көрсөм, Асанкан агайыңды да
ошондой жакшы көрчү элем, Асанкан агайыңа топурак салганга барбай калдым, эмне
үчүн мени албай кеттиңер?” - деп өзүнчө бушайман болуп, каңырыгы түтөп, кайгырып
атканын айтты. Өзүнүн замандашына ушунчалык кейиди. Анын көңүлүн жооткотуш үчүн,
“Сиздин саламыңызды ошол жерде чогулган эл журтка айттык, сизге ошол жерде эл
ыраазы болду” – десем, “Асанкандын кыркына барам, сөзсүз ала кет мени, Замир” – деп
аябай суранды. Эртеси Таластан Бишкекке чыгайын деп жатсам, Уркаш ата мага дагы
телефон чалды:
- Ассалому алейкум Уркаш ата! - десем, башка бир адам:
- Сен Уркаш атаңа ким болосуң, баласы болосуңбу? – деди.
- Шакирти болом – десем,
- Уркаш атаң өтүп кетти, моргдо жатат – дегенде не дээримди билбей каңырыгым
түтөп туруп калдым.
Батага келсек, байбичеси Батма эне кечээгини ыйлап эскерип, айтып отурду. “Төлөгөн
Касымбеков дүйнөдөн өткөндө ага кейип ыйлады, Асанкан Жуманалиев каза болгондо да
үйгө олтуруп алып буркурап ыйлап алды эле. Эртеси күнү Курултайга барам деп үйдөн
чыкты, “Астма ооруң менен кырсыктап каласың, барба!” дегениме көнбөй,
“Филармониядан өлсөм арманым жок”, –деп болбой кетип калды. Өлүмгө өз колум менен
узаткандай эле болуп калып калдым, - деп буркурады,
Батага келген эл айтып отурду: “Бүгүн бир сыр болду. Аны моргдон боз үйгө алып
келип жаңы эле сөөгүн жерге койгондо, асманда айланып жаткан кара булут күркүрөтүп
жамгыр төгүп, асмандан жамгыр куюлуп, агарып өңү суюлуп, табият кошо ыйлагандай
болду” – дешти. Чынында ошол убакта көчөдөгү унаалар да токтоп калганына Таластан
Бишкекке келип түшүп жатып күбө болгон элек.
Биз ошол күнү кечинде Самат Көчөрбаев экөөбүз бата кылып, ошол жерде отуруп,
Самат искусство институтунун дастанчылар бөлүмүн бүтүргөндүктөн, ал Уркаш атаны
жоктоого арналган ырга обон сала турган болду, мен тексттин жаза турган болдум. Ошол
түнү эле жазып, филармонияга барып Самат шашылыш түрдө окуп ырдаган үнүн
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жаздырып, эртеси Опера жана Балет театрына Уркаш атаны акыркы сапарга узатууга
келген калың журт ушул жоктоо ырын угуп отурду. Уркаш атанын сөөгү Ала-Арча
көрүстөнүнө коюлду.
Уркаш атаны жоктоо
Кырсыктан жүрөк үшүдү,
Кыргыздын өңү түшүбү,
Каз катар кеткен кушка окшоп,
Кайтууда улам түзүгү.
Теледен угуп кабарды,
Теребел болду караңгы,
Капилет жүздөр кубарып,
Карайлап көздөр тунарып,
Кайгыга жүрөк камалды,
Селт этип каргап жибердим,
Сизди алган жексур ажалды.
Балакатка жеткизбей
Бу,
Балаңды алат турбайбы,
Башы бүтүн, боору эсен,
Адамды алат турбайбы.
Алкымын ачса бул өлүм,
Далайды алат турбайбы.
Жан дүйнөсү баладай,
Жаркылдаган адам ай,
Сизди,
Жайына эле кое турбайбы!
Айкөлдүн тийген батасы,
Адамдын анык тазасы,
Азыркы манасчылардын,
Акыркы элең атасы.
Жүзүңүз жарык жүрчү элең,
Жүрөктө жоктой капасы.
Келдибек жайын сурасаң,
Кеп баянын бүтчү эмес,
Тыныбек жөнүн сурасаң,
Тыныгып илхам күтчү эмес,
Сагынбай, Саякбайлардын,
Санаты ооздон түшчү эмес,
Ашат дечү элек жүз белес,
Эми аша албай калды үч белес!
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Маалында ―бизден чоң эл‖ – деп,
Маданияты зор эл деп.
Иллиада, Одиссей
Ирдүү эпос болоор деп.
Салыштырып аларга,
Сакемди айттык Гомер деп,
Духу менен Манастын,
Сиз, дуусун басып талаштың.
Жазма, сызма эч качан,
Жогору эмес дечү элең,
Жалындаган Манасым,
Оңой эмес дечү элең.
Сагынбай, Саякбайларды,
Ата,
Гомерден өйдө дечү элең.
Санжырасын кыргыздын,
Сактап өттүң атаке,
Саякбайдын учугун,
Саптап өттүң атаке,
Сабак берип балдарды,
Таптап өттүң атаке,
Жаңы менен эскини,
Жалгап кеттиң атаке,
Жаш балдарды эртеге,
Камдап кеттиң атаке.
Залкарлардын артынан,
Жандап кеттиң атаке!
Саякбайдан бата алган,
Сандаган ырын жат алган.
Сабалап айтып Манасты,
Залкары болуп аталган.
Айла жок тура ажалга,
Айрылып калдык атамдан.
Айкөл шерден бата алган,
Арбытып ырын жат алган.
Алыска айтса айкөлдү,
Ааламдын журту тазарган.
Кайгырып ыйлап турабыз,
Карааның таппай катардан.
Ала -Тоону сыдырсаң,
Айкөлдү айтып кыдырсаң.
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Ак калпак журтун сыйлады,
Атабыз дүйнө салды деп,
Айрылдык десе кайгы жеп,
Арманым ичке сыйбады,
Жер титиреп өткөндөй,
Жердин жүзү көчкөндөй.
Желеде кулун туйлады.
Өкүрүп ыйлап калың журт,
Өлүмгө сизди кыйбады.
Агарып өңү суюлуп,
Ааламдан жамгыр куюлуп,
Табият кошо ыйлады!
Ак калпак кыргыз журтумда,
Ак жарык чачкан шам элең.
Акактай тунук жан элең.
Агарып аткан таң элең,
Ай тийгендей жаркылдап,
Айкөлдү айтып баркылдап
Кечээ,
Арабызда бар элең!
Жакында болот тоюм деп,
Тынчтыкта турат оюм деп,
Элине тынчтык тиледиң,
Оозуңду ачсаң атаке,
Көрүнүп турчу жүрөгүң.
Акактай тунук адам деп,
Артыкча сизди билемин.
Күпүлдөп айтсаң Манасты
Күн тийгендей илебиң.
Шекердей сөздү куюлттуң,
Шерлерди айтып туюнттуң.
Алтындай сөздү куюлттуң,
Айкөлдү айтып туюнттуң.
Алты саат айтып күпүлдөп,
Айрандай элди уюттуң.
Айкөлдү билбей жүргөндүн,
Арасын өзүң суюлттуң.
Аласасы келген соң,
Акка бир моюн сунупсуң.
Теңдигине көнүпсүң,
Теңирим салган буйруктун.
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Жоктодум ата ыйладым,
Жолдош болсун ыйманың.
Сексенге жашың жетпестен,
Секиден көрчү жылганын,
Калкагар тоодой залкарым,
Кайрылгыс болду жаныңыз.
Жети дубан биригип,
Жер муштап калган чагыбыз.
Ажалдан алып калууга,
Атаке барбы алыбыз?
Түпкү атаң барган дүйнөгө,
Түйшөлбөй ата барыңыз.
Жараткан кылган иш экен
Эми,
Жаннаттан болсун жайыңыз!!!
19.06.11.
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IY БӨЛҤМ. ТАРЫХ. САНЖЫРА. УЛАМЫШ
Төртүнчү бөлүмдө тарых, санжыра жана уламыш тууралуу маалыматтар камтылды.
Көрүнүктүү окумуштуу, чыгыш тарыхы боюнча адис В.В.Бартольд араб жана кытай
тарыхчыларынын жазма маалыматтарынын негизинде Уструшана жана Фергананын
(байыркы мамлекеттер) чек араларын аныктап бергендердин бири болгон. Андыктан
Лейлек географиялык жана тарыхый жактан Орто Азияда белгилүү болгон Уструшана
мамлекетинин эң чыгыш тоолуу рустагына киргени тууралуу республикага белгилүү,
билим берүүнүн мыктысы, Арка айылындагы №3 гимназиянын директору Гапар
Мадаминовдун материалында кенен айтылат. Ошондой эле окумуштуулар тарабынан
табылган Кара-Булак шаарчасынын урандысы, ичкиликтер, аваат уруулары тууралуу
уламыштар окурмандардын бүйүрүн кызытпай койбойт. Ал эми Мажит Жороевдин “Жүз
жигит жөнүндө” уламышы биздин жаштарды патриоттуулукка үндөп, элин-жерин
сүйүүгө чакырат. Уламышта душман башчысы кыргыздын жүз жигитин канчалык
маңкурт кылбасын, алардын жүрөгүндөгү, жан-дүйнөсүндөгү улуттук сезимди комуз
аркылуу ойготсо болоор экени айтылат. Анткени алардын канында сакталган кыргыз руху
өлгөн эмес. Демек, кылым карыткан кыргыз эли эч убакта ата-бабадан келаткан тооташтарын, ыйык жерлерин, комузун, кымызын, кызын ж.б.у.с. бардык ыйыктыктарын
башка элдерге саткан эмес жана сатканга анын каны, жаны жол бербейт. Каны башка
болгон гана адамдар ыйыктыкка кол салаары бышык. Мына ушундай терең таалим-тарбия
берүүчү уламыштар ушул бөлүмдөн орун алган. Мындан сырткары, республикага
белгилүү тарых таануучу Гыламидин Абдырахмановдун “Түрк тектүү элдердин түбү бир”
деген кызыктуу материалы ар бир окурманды кайдигер калтырбайт. Анда ал т үрк тектүү
элдердин тилинин, үрп-адаттарынын, ал турсун кулк-мүнөздөрүнүн жалпылыгы – алардын түпкү
бир эл экендигинен кабар берээрин айтат.

Мадаминов Гапар
1958-жылы Сүлүктү шаарында туулган. 1983-жылы Ленинабад шаарындагы
педагогикалык институтунун тарых факультетин бүтүргөн. Кыргыз Улуттук
илимдер академиясынын илимий кызматкери, Арка айылындагы №3 гимназиянын
директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги.

“Козу-Баглан” менен “Лейлекте” алгачкы адамдар жашаган
Тарыхтын атасы деп эсептелген Геродот: “Окуялардын өнүгүшү ар дайым табигый
шартка баш ийет”, - деп белгилеп кеткендей, биздин чакан Лейлек жергебизде да адам
баласынын пайда болуп, жашоосу үчүн ыңгайлуу жагдайлар, шарттар болгон. Андай
жерлердин бири деп Кожо-Бакырган-Сай суусу (узундугу 11 км.) эсептелет. Мына ошол
дарыя, анын куймалары: “Козу-Баглан” жана “Лейлек” алгачкы адамдар жашаган жерлер
экендиги расмий илим тарабынан далилденди. Аны алгач болуп академик
А.П.Окладников изилдеген жана тапкан. Аталган суунун жээгинен табылган алгачкы
адамдардын таштан жасалган эмгек куралдары - мындагы адамдар төмөнкү палеолит
(мындан 800-500 миң жыл мурда) доорунда жашагандыгына күбө болот. Бул жер азыркы
Кыргызстандын аймагындагы эң байыркы эстеликтер табылган аймак болуп саналат жана
ошонусу менен да баалуу.
Кожо-Бакырган-Сай суусунун жээгинен ар кандай нерселерди: кесүү үчүн
ыңгайлаштырылган, учу курчутулуп тегерек түрүндө жасалган галька-таш куралдар
табылган. Бул сыяктуу таш куралдарды археологиялык адабиятта галькалык-чопперлер
деп аташат.
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Лейлек байыркы Уструшана мамлекетинин курамына кирген
Көрүнүктүү окумуштуу, чыгыш тарыхы боюнча адис, “Кыргыздар” (1927-ж.
Тарыхый очеркинин автору, академик В.В.Бартольд), араб жана кытай тарыхчыларынын
жазма маалыматтарынын негизинде Уструшана жана Фергананын (байыркы мамлекеттер)
чек араларын аныктап берген. Лейлек географиялык жана тарыхый жактан Орто Азияда
белгилүү болгон ушул Уструшана мамлекетинин эң чыгыш тоолуу рустагына кирген.
Уструшана байыркы заманда Согди мамлекетинин курамына кирип, орто
кылымдардын башында Буджикант шаары борбор болуп (азыркы Шахристан) өз алдынча
мамлекет катары бөлүнүп чыккан.
Башкаруучу падышалары – Афшиндер болушуп, Аль-Якубинин айтуусуна
караганда, “Уструшана - кең өлкө, анда төрт жүз коргон-сепили жана көптөгөн шаарлары”
болгон. Эгер Уструшана территориясын азыркы картага көчүрүп салыштырсак, анда ал
Өзбекстандын Жызак, Сырдарыя, Тажикстандын Пролетар, Нау, Ганчи, Оро-Төбө,
Зафарабад, Айни, Кыргызстандын Лейлек райондорун өз ичине камтыйт.
Уструшана малчылардын, дыйкандардын, чебер кол өнөрчүлөрдүн, тажрыйбалуу
сүрөтчү жана шаар куруучулардын өлкөсү болгон. Лейлектин Уструшананын чыгыш
рустагында жайгашканын археолог-окумуштуулар Г.Н.Брыкина, Н.Негматовдор да
белгилешкен. Мына ошол пикирлердин негизинде, аймакта байыркы шаар
урандыларынын бар болушуна ишенип, 1950-жылдардын башталышында Кара-Булак,
Кайрагач, Исфана шаар урандыларын белгилеп, алгачкы казуу иштерин баштаган
окумуштуу А.Н.Бернштам болгон.
Кара-Булак шаар урандысы
Кара-Булак районубуздун аймагындагы башка шаар урандыларынан эки жарым эсе
чоң. Ал байыркы Уструшананын рустактары менен түштүк-батыш Фергананын тоолуу
райондорун бириктирип туруучу транзиттик жолдун боюнда жайгашкан. Кара-Булак
аркылуу өтүүчү жол, ал кездеги эң кыска жол болсо керек. Кара-Булак шаарчасы орто
кылымдарда чарбалык, маданий жактан дүркүрөп өнүккөн. Бул жерде кол өнөрчүлүк,
металл иштетүү, айнек буюмдар жасоонун өнүгүшүнүн дагы бир себеби, ал ошол кездерде
пайдалуу кендерге бай Исфара, Шурап, Сох менен бир экономикалык районго кирген. Сох
өрөөнүндө – жез, Исфарада – күмүш, алтын, нефть, коргошун, сымап өндүрүшкөн. Шурап
– Сүлүктү аймагында көмүр өндүрүшкөн.
Кара-Булак ошол мезгилде бул аймактагы райондук эң чоң административдик, кол
өнөрчүлүк жана соода борбору болгон (Г.Брыкина, “Кара-Булак”).
Азыркы Кара-Булактын түштүк-батыш чегиндеги капкадагы жана кыштактын
борборундагы сүйрү формадагы дөбөнү казууда табылган буюмдар Кара-Булакта жашоо I
кылымда башталып XII кылымга чейин улангандыгын далилдеп турат.
Археологиялык казуулардын жүрүшүндө дөбөдө 11600 чарчы метр аянттагы беш
мезгилдеги имарат-курулуш калдыктары ачылган. Бул имараттар жана кампа-сарайлар
төрт бурчтуу жана чарчы формада курулган.
Адамдар жашоочу бөлмөлөрдө ар кандай супалар, үй эмеректери, очок, тандырлар,
эгин сакталуучу кампалар жана башкалар табылган. Демек, орто кылымдарда Кара-Булак
шаар болгондугу талашсыз.
Лейлектиктер ынтымактуу эл
Лейлек аймагында кыргыз, өзбек, тажик уруулары кылымдардан бери ынтымакта
жашап, бир жерде тиричилик өткөрүп, бир тоонун суусун ичип, абасынан дем алып
келишүүдө. Лейлектин жерин мекендеген элдердин чоң байлыгы – улут аралык
ынтымакташтык. Ошол эле учурда алар улуттун тарыхын, өзгөчөлүгүн, каада-салттарын
көөнө тарыхтын барактарында унуткарып, жок болуу стадиясына жеткирбестен сактап,
бапестеп, укумдан-тукумга улап келишүүдө. Лейлек аймагындагы кыргыздар ичкилик
тобуна кирет. Ичкилик уруулары кыргыздардын эң байыркы уруулары болуп эсептелет.
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Ошондуктан көп окуяларды башынан өткөрүшкөн жана көп аймактарга түрлүү себептер
менен чачырап кеткен. Ичкиликтер, байыркы тарыхчы Геродотко белгилүү болуп, аларды
(ичкиликтерди) ал исседондор деп атаган (М.Үсөн “Улуу талаанын урпактары”, 32-бет).
Ичкиликтер дүйнөлүк тарыхка алгач б.з.ч. YII кылымда исседон деген ат менен түшкөн.
Андан кийин ичкиликтер ошол эле Геродоттун эмгектеринде “СКИФ” болуп аталган. Дал
ошол “СКИФ” (ИСКУЛЯТ) деген ат ичкилик деген аттын б.з.ч. YI-IY кылымдагы грекче
транскрипциясы. Ал кийин грекче көчмөндөр деген маанини билдирип калган. (Мурас,
№4, 9 Орозобек Айтымбет). Лейлек жергесинде ичкилик кыргыздардын негизги он
уруусунун алты уруусу жашайт. Алар: кесектер, тейиттер, абааттар (ават), кандылар,
найман жана чапкылдыктар. Ал эми дөөлөс, бостон, кыпчак, нойгут уруулары Лейлекте
жашабайт.
Ичкиликтер жөнүндө уламыш
Ичкилик аталып калышынын да өзүнчө тарыхы айтылып жүрөт. Окуп, элден
эшиткен бир вариантты кыскача келтирип кетейин. Уламыш боюнча, байыркы замандарда
кыргыздар өзүнчө бир мамлекет болуп, дөөлөт куруп, турмушу, чарбасы өнүгүп, соодасатыгы, башка элдер менен байланышы чыңдалып турган кезде, алардын күч-кубатына
ичи тарлык кылган атаандаш мамлекеттер биригишип, кыргыздарга күтүүсүздөн кол
салышат. Бир нече айга созулган салгылашуудан кийин кыргыздар жеңилип калат.
Душмандар кыргыздардын кайрадан көбөйүп, күч-кубаттуу болуп кетүүсүнөн чочулап,
алардын баарын жок кылууну чечишет.
Ошондо кыргыздардан кырк адам бир тар капчыгайга жашынат. Душмандар бир аз
убакыттан кийин аларды байкап калып, дагы чабуулга өтүшөт. Ошондо кырк кыргыздын
отузу кеч кирип калганынан пайдаланып, капчыгайдан жалгыз аяк жол таап, качып
чыгышат. Тоо аралап жүрүп олтурушуп, куугундан кутулуп кетишет. Аман калган отуз
кыргыз бир топ убакыт өтүп, душман кетип, тынчтык орногондон кийин, баягы он адам
калган жерге, тирүү калганбы, барбы же жокпу деп издеп келишет. Алар издеп жүрүп,
капчыгайдын ичинде калган он кишини капчыгайдын жогору жагындагы тоодон табышат.
Мына ошол душмандан аман калган кыргыздар чогуу кеңешип, капчыгайдан кутулуп
чыккандары өздөрүн отуз уул деп, ал эми капчыгайдын ичинде калгандар ичкилик деп
аталып калышкан экен.
Ыйык жерлерге өзгөчө статус бериш керек
Дүйнөдөгү көпчүлүк элдердин, мамлекеттердин кылымдар бою аздектеп сактап
келген ыйык жерлери, суулары болот. Алар ал жерлерди муундан-муунга сактап, өткөрүп
берип келүүдө. Андай жерлерде аруу тилектерди айтып, зыярат кылуу менен бирге, ошол
элдин тарыхый эс тутумун, рухун алып жүрүүчү, муундарды байланыштыруучу дагы улуу
милдетти аткарып келет. Мисалы, арабдарда Мекке, Медина, өзүбүздүн Кыргызстанда
Сулайман-Тоо, Арстанбап ж.б.
Менин оюмча, ар бир аймак, район элинин дагы өзүнүн ыйык жер-суулары
кылымдардан бери болуп келген жана алар жогоруда айтылган улуу миссияны аткарып
келишкен. Мындан тышкары, ата-бабаларыбыз табигаттын эң кооз, таза, өзгөчө аруу
жерлерин, сууларын ыйык деп атап, кол тийбестик, булгабастык жөнүндө кам көрүп,
мындан жүздөгөн, миңдеген жылдар илгери эле биз азыр айтып толук ишке ашыра албай,
кыйналып жаткан экологиялык тарбияны эң сонун жүргүзүп келген экен.
Мүмкүн ошон үчүн дагы ыйык тоо, сууларыбыз, булактарыбыз кылымдардан бою
таза бойдон бизге жетип келген. “Булакка түкүрбө”, “Ыйык жерди тепсебе”, “Дуба кылып
өт”, “Ыйык жерлерге тазаланып барып, таза сакта”, “Оюңду, тилегиңди тазала” ж.б.
сөздөр канчалык маанилүү, зарыл экендигин терең ойлоп көргөн адам жүрөгү менен сезет.
Биздин Лейлек аймагыбызда дагы ата-бабаларыбыз кылымдардан бери аздектеп,
сактап келген бир топ ыйык жер-суулар бар. Мындай жерлерге совет доорунда анчалык
маани бербесе деле эгемендүүлүккө жеткенден баштап корукка алып, эл каттап бир аз
камкордук көрүлө баштады десек болот. Бирок али да болсо биздин ыйык жер-сууларга
болгон камкордук жетишсиз деп ойлоймун жана аларды каттоого алып, өзгөчө статус
90

берип камкордук кылбасак ата-бабаларыбыздан мурас болуп келген тарыхыбызды,
рухубузду алып жүрүүчү жер-сууларды бөксөртүп алабыз деп чоочуймун. Лейлекте АстиДөөт баба, Коросон, Агача-Булак, Кутчу-Тоо, Ахун-Баба, Атаян-Баба, Баул, Катта-Терек,
Зулпучач, Козу-Баглан деген ыйык жерлерибиз бар.
Козубаева Бурул
КАОнун илимий кызматкери.

Ыйык адамдар жашаган жерлер,
элдин сыйынуучу жайына айланган
Лейлек району Баткен облусунун түндүк-батышынан орун алган. Түштүгүнөн,
батышынан жана түндүгүнөн Тажикстан жана чыгышынан Баткен району менен
чектешет. Райондун түштүк чек арасын Түркестан кырка тоосу курчап турат. Аянты 4,6
миң км. эң бийик жери Түркестан кырка тоосундагы Сабах чокусу (5390 м). Жапызы
деңиз деңгээлинен 394 м. бийиктиктеги Арка өрөөнү. Ири суулары Ак-Суу, Козу-Баглан.
Мындан сырткары, көптөгөн суулары, көлдөрү, булактары бар.
Оозеки булакка кайрылсак, Лейлектин эли кыйла бай десек болот. Эл арасында жашап
өткөн ыйык адамдар жашаган жерлер, табияттын сырдуу табышмактары жөнүндө
уламыштар, ал жерлердин калк сыйынуучу ыйык жерлерге айлануусуна алып келген.
Мындай эл сыйынган жерлер кылымдан кылымга ыйык эсептелип, ал жерлерге ооруусуна
дабаа тилеп же бала тилеп келишкен адамдар кандайдыр бир жол менен максатына
жетишкендиги табияттын чечилбеген табышмагы катары калууда. Ал жерлердин
аталыштары да өзгөчө болуп, ар биринин аталышынын мааниси, тарыхы бар.
Ошондой эле, кыргыздар кут орногон Лейлек жергесинде эң байыркы мезгилден баштап
эле жашап келгендигин топонимикалык аталыштардан да билсек болот. Мисалы: АлтынБешик, Төө-Жайлоо, Ай-Көл, Сүт-Көл, Козу-Баглан ж.б. көптөгөн аталыштар кыргыз
тилине гана тиешелүү аталыштар болуп саналат. Мына ушул жер аталыштары жөнүндө
уламыштарга, ыйык жерлердин маанисине кеңири токтоло турган болсок, сөздү
биринчиден атагы чыккан уста Асти-Дөбүт аттуу инсан жөнүндө баштоо жөндүү.
Байыркы мезгилде Лейлекте атагы чыккан темир уста Асти-Дөбүт деген инсан жашаган.
Устанын Герме тоодо устаканасы болгон. Жергиликтүү элдин айтымында, азыр дагы
устаканын калдыгы бар. Ал жерде темир өндүрүү менен уста бүткүл аймакты согуштук
жана эмгек куралдары менен камсыз кылып турчу. Уламышка караганда, уста темир
иштетүүнү ушунчалык мыкты өздөштүргөндүктөн көөрүк же кыскыч пайдаланбай
жылаңач колу менен кызыган темирди кармап, буюм жасаган дешет. Устаны эл арасында
урмат менен пайгамбар, т.а. Кудай колдогон ыйык адам деп аташкан. Адам баласы
дүйнөгө устун болбогон сыяктуу уста да күнү-суусу бүтүп, дүйнөдөн өтөт. Устанын
сөөгүн урмат менен Катраң айылынын мазарына коюлган. Ал жер Асти-Дөбүт баба
мазары деп аталып, элдин сыйынуучу ыйык жайына айланган.
Устанын ишин улантуучу шакирттери устаты дүйнөдөн өткөндөн кийин темир
иштетүүнүн сырын жоготуп коюшат. Натыйжада темирди кармай албай, иштете албай
калышат. Ошондо эл арасынын бир акылман кеңеш сурап келишет. Акылман аларга
мындай суроо берген экен: “Ит сөөктү кантип жейт?”. Асти-дөбүт бабанын шакирттери
жооп беришет: “Эки бутун кайчылаштырып, сөөктү буттарынын арасына коюп жейт”.
Ошондо акылман: “Колуңар күйбөшү үчүн иттин буттары сыяктуу кайчылашкан аспап
жасагыла”, – деп кеңеш бериптир.
Дагы бир ыйык жер Жүзүмдү-Ата деп аталат. Бул ыйык жер Көк зоодо,
Багбаланттын этегинде жайгашкан. Табияттын сырдуу табышмагы: ал жердеги элек
сыяктуу таштан суу куюлуп турат. Элдер ошол жерге барып, кол жууп, чайканып,
тилектерин тилешет. Ушул эле Көк зоонун Гелим чечме деген жайык жеринде ыйык
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булак агат. Ал жерге көзү ооругандар барып, ак тооктун канын чыгарып, куран окушуп,
сыйынышат.
Дагы ушул сыяктуу ыйык жер Козу-Баглан дарыясынын Кара-Жыңгыл деген
жеринде Зулпучач деген мазар жайгашкан. Анда тоо боорунда сулуу кыздын сөлөкөтү
сыяктуу элес бар. Тоодон агып түшкөн суу сулуу кыздын денесинен чач сыяктуу куюлуп
турат. Дегеле, Лейлек жергесинде кыздарга тиешелүү ыйык жерлер көп. Уламыштарда
бирин-бири тез-тез басып алган согуштук мезгилде, душмандан качкан кыздар Кудайдын
кудурети менен ташка, даракка ж.б. табияттын бир бөлүгүнө айланган учурлар көп
кездешет.
Рават жакта Көк-Таш айылынын үстүңкү жагында Тактабоз – Кыз мазар деген
ыйык жер бар. Айылын чаап алган душмандардан качкан үч кыз колго түшүп калбоо үчүн
Жараткандан өз коргоосуна алуусун өтүнүп сурашыптыр. Кыздардын үнү Кудайга жеткен
го, душмандар келгенче үч кыз – үч арчага айланган экен.
Лейлектин Патаң деген айылынын үстүңкү жагында тоого карай кеткен дөбөлөрдө биринбири желкесинен кармап, топ болуп турган узун көйнөкчөн кыздардын элесин берген таш
эстеликтер бар. Эл арасында ал эстелик Кыз-Коргон деп аталат. Уламыштарга караганда,
баскынчылардын колуна түшүп калуудан качкан кыздар, куугундан кутула албай
Кудайдан жардам сурашкан. Натыйжада, бири-бирин кучактаган кыздар ташка айланып
калышыптыр. Эл арасында бул эстелик азыркы күндө да сакталып турат деп айтылат.
Ушундай уламыштарга негизделген кагаз бетине түшө элек ыйык жерлер Лейлек
районунда көп эле. Бул жерлер тиешелүү адисттер тарабынан изилденип, алардын
маанисин, сырын билген карыялардын, аксакалдардын жана байбичелердин оозунан
жазылып алынуусу керек.
Мадумарова Малахат
Кызыл-Кыя шаарынын тургуну.

«Эшендик эшигимде назар таап, кҥнҥ өткөн кыргызда кетти»
«Манас» эпосунда хан Манас менен баштан аяк бирге болгон кыргыз урууларынын
катарына ичкилик уруулары толук бойдон бар. Ичкиликтер эң байыркы элдерден болуп
саналат. VIIк. башында пайгамбарыбыз Мухаммед Алейхис саламга барып таазим
кылышып кыргыз урууларынын ичинен ислам динин биринчи кабыл алган уруу болуп
саналат. Ичкиликтер кайда болбосун Алтайда, Кытайда, Бадахшанда, Фергана өрөөнүндө
- бир аймакта бир нече уруу болуп жашашкан. Ошондуктан аларда өз алдынча каада-салт,
диалектика, тил калыптанган. Региондук жалпылыктан алардын биримдиги күчөп,
маданияты да башкалардан жогору болгон, мамлекеттик түзүлүш да ичкиликтерде мурда
башталып, кыйла жогору деңгээлде турган, ошондуктан өздөрүн нагыз, таза кыргызбыз
деп эсептешет. Кыргыз деген ат баарынан мурда ичкиликтерди түшүндүрөт. Он уулдан
тараган уруу ичкилик кыргыздардан көптөгөн элдер түптөлүп, калыптанып, көптөгөн
мамлекеттер пайда болгон. Кырк уруудан турган байыркы кыргыз элинин негизин да он
уруу ичкиликтер түзөт. Ичкилик урууларынын негизгилери: каңды, дөөлөс, тейит, найман, жоокесек, бостон, нойгут, кыпчак, абат, кыдырша (С.Аттокуров. Кыргыз санжырасы.
Б., 1995-ж. 239-б.). Бул уруулардын көбү Эне-Сай, Алтай, Кангай тараптан батышка
сүрүлүп, Европа, Кичи Азия, Иран, Араб өлкөлөрүн аралап өтүп, Чыгыш-Түркстан аркылуу Орто Азияга келген. Кыргыздар Ислам динин Орто Азияда жашап жаткан мезгилдерде кабыл алышкан. Буга мисал ичкиликтин жоо кесек уруусунан кыргыздардан кудайга
жан дили менен берилген эшендердин тукуму чыккан. Азыркы мезгилде алардын урпактарынын кээ бири Кадамжай районунунда жашаса, кээ бирлери азыркы Өзбекстандын
Ханабат жана Езиеван жерлеринин аралыгындагы Эшентопу айылында жашашат. Бул жер
жөнүндө Алишер Бектин «Мозий ул-Езиеван» (Езиевандын өтмүшү, 60-62 бб. Фергана2002-ж.) деген китебинде төмөнкү маалыматтар жазылган.
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Болжол менен 1860-жылдары Сур айылынын жоокесек уруусунан чыккан Молдо
Рахман уулу Бабажан өзүнө ток үй-бүлөлөрдөн болгон. Ал алгачкы сабатын атасынан
алат. Жаз мезгилинде туулуп өскөн Айдеркен тоолорунда, кыш мезгилинде Кокон
хандыгына тиешелүү жапыз жайлоолордо кыштайт. Бабажан Кадамжайдын коргошун
кени чыккан жердеги Шах Мухаммед Валий (р. а.) мазарына зыяратка барат. Куран окуп,
тилеват кылган соң кайыптан «Сиз Талмазарга барың, максатыңызга жетесиз» деген үн
угулат.
Ошол жылдары Талмазар кыштагында (азыркы Өзбекстандын Жаңы-Коргон району)
жашоочу Орифжон эшен буванын атасы Баховуддин Накшбанд аттуу олуя кишини
пирим деп, ал улуу заттан диний таалим алып, эшигинде кызмат кылат. Бабажан өзү
жашаган Сур айылынын үстүндөгү Катыраң тоосуна чыгып ар дайым атайын пири үчүн
отун даярдап, аны желкесине көтөрүп, бир колунда бир чыны каймак менен « Атта келсем
адепсиздик болор» деген сыпайыгерчилик кылып, алыскы 80 чакырымдык жолдон жөө
басып келчү экен.
Арадан жылдар өтүп, талмазарлык Эшен бува картайып калганда калпа жана
мүрүттөрү «Таксыр, өзүңүздөн кийин эшендик наамын кимге ыйгарууну буюрасыз», деп
сурашат. Бул суроого ал мындай жооп берди: «Эшендик наамы буйрук менен ыйгарылып
берилбейт. Ушундай болгондо эң жакшы көргөн аялымдан туулган балдарыма мурас
кылып калтырмакмын. Эшендик эшигимде назар таап, күнү өткөн кыргызда кетти», деп
жооп бериптир. Бабажан ушундай жогорку илим, олуялык наамына жетишип, пиринен ак
бата алып, эшендик даражасына жетишти.
Кокон каны Кудаярхан доорунда эшендик наамына талапкерлер өтө көбөйгөн жана
алардын ичинде алдамчы эшендердин уругу да аябай жайылып кеткен. Кан сарайында
Молдо Жабброкул эшен чагуучу менен Бабажан эшен ата айыпсыз камалат. Кандыктык
кеңешчилери жана уламалары ханга: «Шахтын дартын шах, төрөнүкүн төрө, кедейдикин
кедей билет. Бул кишини сыноодон өткөрүп көрбөйсүзбү?»,- деп суранышат. Кудаярхан
Молдо Бадалихан эшенден Эшен буваны (Бабажан эшен) сынап көрүүнү сурайт.
Молдо Бадалихан Бабажан эшенди сынаш үчүн бир мечитке отургузуп коет. Эртеси
25 жаштагы уулун Эшен бувадан кабар алып кел деп жиберет. Уулу келип караса,
Бабажан эшен куулага (кыбыла) карап, кыпкызыл чоктун үстүндө отурган экен. Ал чоктун
үстүндө күйбөй же түтөбөй эле отурат. Жигит окуяны тезинен атасына жеткирип барат.
Молдо Бадалихан Бабажан эшен атанын чыныгы олуя экенине көзү жетип, пири-мүрүт
сулалесы тарабынан жазылган 40 хандык, казылык, эшендик мөөрлөрү басылган эшендик
жарлыгын тапшырып, «Жети урпагына чейин эшендик кылууга мүмкүн» деген уруксат
алып берет.
Ушул жылдары падышалык Россия Орто Азияда баскынчылык жүрүштөрүн
баштаган убак. Кокон хандыгынын аймагында согуш башталганда, Кудаярхан эшендерди
буларга ок өтпөйт деп калкан сыяктуу аскерлеринин алдыңкы бөлүгүндө жүрүүгө буйрук
берет. Бабажан эшендин чепкенине 12 жолу ок тийет, бирок денесине зыян жепейт. Акыркы ок өтүгүнүн кончуна тийип, буту бир аз шылынган экен. Кудаярхандын мындай жоругуна кыжыры келген Бабажан эшен Өзгөндүн Кара-Шоро деген жеринде бир аз жашап,
кийин өрөөндү ылдыйлап көчүп отурат. Ошентип, Ханабаттагы Кара-Көл деген камышзар, токойлуу, оттуу талааларга бай жерлерге келип калышат. Болжол менен 1880-жылдар
арасы экен. Ханабаттын айыл аксакалы Молдо Марасул калпа бир күнү токой ичинен
түтүн чыгып жатканын көрөт. Оюнда бала-чака мал багып, токойго от коюптур деген ойдо
түтүн чыккан жерге келет. Келсе бир күн мурда түшүндө көргөн эшен ата мүрүттөрү менен чай ичип олтуруптур. Молдо Марасул сылык саламдашып, эшен ата менен дос тутунат. Калпа ошол жерди Эшен атага каттатып берет. Ошентип Эшен атанын жакын туугандары, айылдаштары көчүп келе баштайт. Кыргыз айылы пайда болот. Ошол жылдары бул
өрөөндө кандай маареке болбосун Эшен топуну айтып келгиле деп, Бабажан кыргыз
эшенсиз маарекелер өтчү эмес экен. Анын кадыры өтө жогору болчу. Бабажан эшен картайганда өзүнө кабыр үчүн жай тандайт. Марасул калпа: «Исфайрам бойлоп барабыз.
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Кайсы жер сизге макул болсо, ошол жерди сатып алабыз», - дейт. Таштак районундагы
Бесараң кыштагындагы бир байдын топурагы курук, катуу жери макул болуп, жердин
ээси менен соодалашмакчы болушат. Бай Эшен атага: «Сиздей улуу затка жерди бекерге
берем», - деп айтат. Анда Эшен ата: «Жок, андай болгондо жериңиз бардык мүрүттөрүмө
тиешелүү болуп калат», - деп, жерди сатып алат.
Мазар үчүн жер дайын болгондо молдо Марасул калпа Эшен атага: «Таксыр, эми
бири-бирибизге кыяматтык болдук. Ким Аллага аманатын биринчи тапшырса, ушул жерге
биринчи болуп коюлат», - дейт. Жараткандын буйругу менен калпа мурда ааламдан өтүп,
өзү айткандай мазарга гөр башы болуп биринчи коюлат.
Эшендик макамы Бабажан эшен атанын өлүмүнөн соң, уулу Фикрали максымга
өтөт. Эшен атанын Машхур төрөм жана Жээнбай деген уулдары жана бир кызы бар эле.
Фикрали Максымдан кийин уулдары Сайдумархон, Шоди охунд жана Мукаррамхон
эшендик кылышты. Азыркы мезгилде ушул урпактан Кожо-Жусупкан эшендик бийик
аталыкка ээ.
Абдрахманов Гыламидин
1951-жылкы, тарых иликтөөчү.

Тҥрк тектҥҥ элдердин тҥбҥ бир
Менин кызыккан төрт багытым бар: 1) Түрк тектүү элдердин түпкү бир экендиги, 2) Кыргыз
тарыхы, 3) Манас тарыхы, 4) Орто Азияга исламдын таркашы. Мына ушул төрт багыттагы
тарыхтар, маалыматтар эмне үчүн жана кандай жоготууларга, өзгөртүүлөргө, бурмалоолорго
кириптер болгондугун алиге чейин эч ким айтпай келе жаткандыгы, албетте, кейиштүү көрүнүш
болууда. Бул багытта бир эле баяндама менен түшүндүрүп коюу мүмкүн эмес. Совет доору
тушундагы адамдар совет идеологиясына терең тарбияланып калган. Түрк тектүү элдердин
тилинин, үрп-адаттарынын, ал турсун кулк мүнөздөрүнүн жалпылыгы – алардын түпкү бир эл
экендигинен кабар берип турат. Бирок кызыктуусу, Европа, Араб, Кытай даректеринде бул
элдердин бир экендиги айтылса да, совет өкмөтүнүн курамында болуп келген түрк элдерин бир
экендиги эч жерде оозго алынбайт. Ал турсун ар бир элди “Сенин өзүнчө тарыхың бар, өзүнчө
маданиятың бар” деп олтуруп, ал элдерди өз ара жат элдерге айлантып салышты. Андан да
жаманы, “Силер көчмөн элсиңер, көчмөндөр каарман эл болушкан” деп олтуруп, бул эл өзү
өздөрүн сыймыктана “Биз көчмөнбүз, биз кыйынбыз” деп айткан абалга,
“көчмөн
цивилизациясы” деген түшүнүктү жараткан даражага жеткирип салышты. Артынан, “мына өздөрү
айтып жатышат го, көчмөн экендигин” дешип, андан ары “көчмөндөр артта калган, жарым жапайы
эл болушат, бир жерде турбагандыктан алардын мекени болбойт” деген теорияны таратышып
келүүдө. “Кыргыздар көчмөн эл болгонунан, алардын мекени болгон эмес. Аларды орустар
отурукташтырып, жерге, мекенге ээ кылды, цивилизация жемиштерин берди” (караңыз, интернет
“Белый парус”) .
Европа илимий чөйрөсүндө “көчмөндөр” деген түшүнүктү – мекени жок, бир жерде
турбастан көчүп конуп жүргөн элдерди айтышат. Андай элге цыгандардын турмуш салтын
айтууга болот. Ал эми кыргыздарда өз мекени, жери конушу болуп, алар жай айларында жайыт
жерлерге көчүшсө, кышында кайра өз конуштарына келип турушкан. Кыргыздар отурукташып,
кол өнөрчүлүк, ташты, темирди иштетип, эгин эгип, камыр тамактарын колдонуп келишпеди беле.
Кыргызды беш бармаксыз, бозосуз, жармасыз, максымсыз кыргыз деп атоого болобу? Же бул
тамак-суусундуктарды башка элдерден алышты беле, же ал тамактарды эт-сүттөн жасашчу беле?
Кыргыз буудайды, буурчакты, таруу-конокту эгип жыйноонун чеберлери болушкан. Көчмөн эл
кантип эгин эге алмак эле. Эгер кыргыздардын мындай жашоо турмуштарын “көчмөндөр” дей
турган болсок, анда жергиликтүү америкалыктар болгон индеецтерди, арабдарды, Америкага
көчүп барышкан португалиялыктарды, англичандарды, испандарды, голландыктарды, ж.б.
көптөгөн европалыктарды, мексикалыктарды, бүткүл Австралияга кетишкен англичандарды да
“көчмөндөр” деп атоого туура келмек. Кыргыздарды, казактарды, айтор, дээрлик бардык эле түрк
тектүү элдерди жарым жапайы эл кылып көрсөтүү үчүн жасалган “көчмөндөр” түшүнүгү
киргизилген болучу. Ал түшүнүк кыргыздардын мойнуна моюнтурук болуп салынса, бара-бара
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анын жоор кылган оорусу байкалбай, ал моюнтурукка кыргыздар тез эле көнө калышып, ал
турсун, аны моюнга асынган мончок сыяктуу сыймык менен көтөрүп келе жатышат.
Бир эле кыргыз тарыхы эмес, бардык эле түрк тектүү элдеринин тарыхы али өз жүзүн ачып
көрсөтө элек. Ошон үчүн казак окумуштуулары “түрк тектүү элдердин окумуштуулары ортодо
чогуу иликтөө жүргүзүлгөндө гана чыныгы тарыхка ээ болууга мүмкүн” деп жатышат. Биздин
атуулдар айтып жатышат го “кыргыз тарыхы өтө бай” дешип. Туура, өтө бай, бирок ал тарых али
жарык көрө элек да. Эгер бүгүнкү жарык көргөн тарыхтарды айтышса, анда катуу жаңылышкан
болушат. Бүгүнкү тарыхты саясатчылар өз кызыкчылыгына пайдаланып, өз кызыкчылыгына
жараша айтып жазып жатышкандыгы өтө коркунучтуу көрүнүш. Биздин тарыхты башкалар жок
кылып, өзгөртүп келишсе, эми өзүбүз бурмалап жазып жатканыбыз, тарыхыбыз гана эмес, өзүбүз
да өзгөрүп кеткендигинен кабар берет.
“Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман”
Кыргыз элинин бөлүнүп жарылышы - алардын өз тарыхынан алда канча башка нукта
жүргөндүгүндө. Кыргыздын бөлүнүп жарылышы эки чоң тенденциядан турат. Биринчиси, 200
жылдан ашуун мезгилден бери канга сиңип келе жаткан “түндүк-түштүк” карама-каршылыгы.
Экинчиси, эки жылдан бери баш көтөрүп келе жаткан сепаратисттик күчтөрдүн аракети.
Биринчисине өзүнчө токтолом, азыр экинчи коркунучтуу агымдар тууралу айтып берейин.
Түштүктөгү 1990-жылдагы июнь айындагы жана 2010-жылдагы июнь окуялары жөн
жерден чыга калган жок. Бул окуялар Кыргызстанды бөлүп-жарып биротоло жок кылуучу
максаттардын көрүнүшү. Чырдуу бул эки окуянын артында ким турса да, ал өзбек
сепаратисттеринин колу менен жасалды. Андан да коркунучтуусу, кыргызды ичтен бөлүп-жарчу
агымдын пайда болушу. “Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман” деп коюшат
эмеспи элибизде. Өткөн жылы Кыргызстанда “Бакдөөлөт” коому түзүлүп, алар чү дегенден эле
“Манастын туусу көк болгон” деп чыгышты. Булар Таласта “Манас” комплексинин үстүнө көк
тууну илишип, “Манастын жүрүшү” деп, Кыргызстан боюнча көк тууну көтөрүшүп, андан ары
Кыргыз Республикасынын желеги көк болушу керек деп чыгышууда.
Тарых барактарында да, Манас тууралу баяндарда, эпостордо да Манастын туусу, андан ары
кыргыздын туусу да кызыл болуп келгендиги, ал эми көк туу калмактардын туусу экендиги даана
берилет. Мындай учурда Манаска учкай кайрылууга туура келет. Сагымбай Орозбаковдун
варианты боюнча “Манас” эпосу Манастын теги тууралу мындайча сөздөр менен башталат:
“Каракан, Угуз хандан кийин Аланча хан уругунан Байгур, Уйгур дегендер болгон экен.
Байгурдан Бабыр, Бабырдан Түбөй, Түбөйдөн Көгөй. Көгөйдөн Ногой, Шыгай, Чыйыр деген 3 уул
болгон. Ногойдон Орозду, Үсөн, Бай, Жакып деген 4 уул болот. Жакыптын атасы Ороздунун бир
тууган иниси Чыйырдынын Шакан деген аялы болот. Чыйыр өлүп, анын аялы Шаканды Жакып
алат. Шаканды көбүн эсе Чыйырды деп да аташат. Мына ошол Шакандан Манас төрөлөт. Жакып
Шакандын үстүнө экинчи аял алат, Бакдөөлөт деген. Бакдөөлөт манжу (калмак) калкынан
Бөйөндүн уулу Чаян дегендин кызы болот. Бакдөөлөттөн Абыке, Көбөш туулушат.” Мына ушул
Абыке, Көбөш калмактарга тикелей жээн болушуп, алар Манаска каршы чыгышып, Манас
жарадар болуп өлүм алдында жатканда Каныкейди (Санирабиганы) аялдыкка алууга аракет
кылышат. “Бакдөөлөт” коомунун жактоочулары эмне үчүн көк тууну көтөрүп чыгышкандыгы
эпостогу бул маалыматтардан даана байкалып турат. Түштүк-түндүк илдети өтө коркунучтуу.
Аны түп тамырынан жок кылбаса, “ооруну жашырсаң өлүм ашкере” демекчи, акыры келип
кыргыз элинин түбүнө жете тургандай. А дартты дарылоо үчүн ага диагноз коюлушу керек. Совет
мезгилинде бийлик бутактарында тымызын жүргүзүлгөн бул илдетке бара-бара элдин карапайым
катмары да чалдыгып, акыркы мезгилдерде, айрыкча саясий компаниялар алдында, же анын
учурунда өзгөчө үн менен жаңырып чыга баштады. Анан да бул илдет менен ооругандардын
өздөрү “түндүк-түштүк карама-каршылыгына бөгөт коюлушу керек” дешип бийик трибуналардан
айтышы, кой терисин жамынган карышкырды эске салат экен. Албетте, бул пикир абдан керектүү,
зарыл иш чара. Бирок бул чакырыктар, ал илдетке чалдыкпаган региондордогу карапайым калкта
“ии, чындап эле биз түндүк-түштүк болуп жаалдашып калган турбайбызбы” деген ой менен кошо
ал жугуштуу оорууга чалдыгып жаткандай. Маселен, Баткен тарапта түндүк элине карата тескери
көз караштар таптакыр жокко эсе. Баткен эли Чүйдөн келеби, Көлдөн болобу жылуу кабыл алып,
туугандашып, достошуп эле келе жатышат. Шайлоо учурларында жылт эте айрымдар тарабынан
“өзүбүздөн экен, ошону шайлайлы” деп айтылган, жанагы вируска жаңыдан чалдыкканынан кабар
берет. Бирок ал абал борбор тарапта болуп жаткан окуялардан улам жаралып жаткандыгын
танууга болбойт.
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Алдыбызга “чындап эле түндүк-түштүк карама-каршылыгы барбы?”, “мындай абал болсо,
ал кандайча жаралды, ал табигый кубулушпу, же кайсы бир саясий абалдан улам жаралдыбы?”
деген суроолордун айланасында ой толгоп көрөлү. Иликтеп баамдап караган адам, түндүк-түштүк
карама-каршылыгы жок экендигин, бирок түндүк тарапта түштүккө болгон жек көрүмдү көз
караштар абдан күчөп кеткенин даана байкай алат. Бул, албетте, карапайым калктын күнөөсү
эмес, бул илдет атайын элдин арасына бактериялык вирус катары ташталганын тарыхка назар
салып жеңил баамдоого болот. Ал вирусту карапайым калк арасына бийлик үчүн ат салышкан
саясатчылар уруктантып жаткандыгы, борбордогу мамлекеттик бийлик жана малымат
органдарында даана байкалат. Түштүктөгү июнь окуялары жаштардын кыргыз мамлекетинин
бүтүндүгү, кыргыз элинин жери, аброю үчүн кан төгүүсү менен коштолсо да, бул окуялар башка
региондордо, бийлик бутактарында ич күптү катары кабылданып жатканын моюндап коюу керек.
“Түндүк-түштүк” карама-каршылыгы мындан эки кылым нары саясий окуялардан улам
пайда болуп, ошондон бери ал оору дарыланбастан, тескерисинен, Совет мезгилинде аны
дарылоого жол берилбей да келген эле. Ал ыпылас, бөлүп жарчу курал алгач сырткы “браттарга”
керек болуп келсе, кийинки учурларда өзүбүздүн эле бийлик төбөлдөргө да керек болуп келүүдө.
Кыргыз элинин эң жаман оорусу мына ушул өз ара бөлүнүү экендигин бардыгы билишет.
Ооруну дарылаш үчүн диагноз коюлат эмеспи. Ошол диагнозду билип турушса да саясий эрктин
жоктугунан айта алышпай келишүүдө. Ал диагноз – кыргыздын чыныгы тарыхы.
Баткен жери Кыргызстан аймагындагы кен байлыкка өтө бай регион болуп, ал кен
байлыктар али кыргыз элинин керегине керектелбей келе жатат. Ушул сыяктуу эле Баткендеги өтө
бай тарыхый окуялар да кыргыздын тарых барактарынын сыртында калып калууда. Манаска
байланышкан эле “Байтак”, “Рават Жакып”, “Кошой конуш”, “Ат жолу”, “Кароол дөбө”, “Тулпар
туяк” ж.б. толгон токой топонимикалык аттар кездешет. Андан башка жаратылыштын укмуштары,
ыйык жана дарылык касиеттери бар суулар, дарактар, таштар, не деген ажайып жерлер бар.

Саттаров Сабыт
1952-жылы Өзгөрүш айылында туулган. 1975-жылы Кыргыз айыл чарба
институтунун экономика факультетин бүтүргөн. Ал ‖Коминтерн‖, Кара-Булак
совхоздорунда директор, райондук финансы бөлүмүнүн башчысы, ―Катраң‖ айылчарба кооперативинде башкармаынын төрагасы болуп иштейт. 1993-жылы Ош
облусттук санжыралар конкурсунда 1-орунду жеңип алган.

Санжыра – элдин тамыры
Санжыра деген кыргыз элинде байыртадан бери жазма жана ооз эки түрдө келе
жаткан уруу же эл жөнүндөгү маалыматтардын жыйнагы. Ал араб сөзү болуп дарак
дегенди түшүндүрөт. Орус, немис, англис, француз, араб, перс элдеринде санжыра эзелтен
бери жазылып, көптөгөн томдорду түзөт. Байыркы Египеттин фараондорунан баштап
жазылып келүүдө.
Ичкилик урууларынын тарыхындагыдай эле санжырасы да толук түзүлүп жазыла
элек. Кырк уруу кыргыздын, он уруу ичкиликтин бир уруусу болгон аваат уруусунун
санжырасын 1991-жылдан 2000-жылга чейин изилдеп жаздым. Бирок толук бүтүрүүгө
мүмкүнчүлүгүм жетпеди. Айрыкча, кыдыршаа, токмок, гүжөөн, могол урууларынын ар
кайсы өлкөлөрдө чачкын жашагандыгынан санжырасын толук изилдеп чыгууга
жетишпедим.
Аваат уруусу кыргыз урууларынын бири болгондуктан, тарыхый булактарда
жетиштүү түрдө изи бар.
Санжыра ата-тектин гана аты-жөнү эмес, уруунун, элдин тамыры, тарыхы, белгилүү
инсандардын таржымалы да болуп саналат. Маселен, бир атанын балдары – тууган, ҥйбҥлөө болот. Жети атага чейин – урукту түзөт. Он сегиз атага чейин – урууну түзөт. Кырк
атага чейин – улутту түзөт. Кырк атадан кийин жогору – элди түзөт.
Урук да чоң үй-бүлөө болуп эсептелет. Уруктун мүчөлөрү бир-биринин таламын
көздөйт, бири-бирине көмөктөшөт, алыш-бериште, карым-катнашта болушат.
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Ошондуктан: ”Упа менен ундайсың, уругуң менен шундайсың”, - деп макал айтылат. Бир
уруктагылар – бир уюм, бир үйүр, бир түзүм. Жаты жок баары өзүм.
Уруу болсо – бир нече уруктун жыйындысы. Ар бир үй-бүлөөнүн социалдык
муктаждыгын, талабын камсыз кылууга аракет кылуучу тирек. Каны – бир, теги бир,
бекем бир түзүлүш, ошондуктан: ”Уруу – буруу болбойт” деген макал айтылат. Уруу
ичиндеги жакшы-жаман иштер чогуу чечилет.
Улут болсо кишинин социалдык, саясий жана улуттук жактан коргой ала турган
түзүм. Эл деген – дүйнөлүк маанидеги улут. Ал кишинин бардык муктаждыгын чечип,
бардык таламын коргоого тийиш. Ар кандай улут же эл ушул деңгээлде чыгып өз
мүчөлөрүнүн муктаждыгын чече албаса, таламын коргой албаса – анда ал эл боло албайт.
Жетилбеген эл, элет (народность, этнос) гана болот.
Аваат уруусу жөнүндө уламыш
Илгери Авааттын тогуз уулу болот. Алар чоңоюп, эр жетип калганда атасы сынчыны
чакырып балдарына сын беришин суранат. Сегизи атчан, бирөө жөө келет. Сынчы
алардын баарын баштан аяк назар салып карап чыгат да чоң уулуна карап: “Бул уулуң жер
кыдырып, падышадай жакшы турмушта жашайт, кыдырып жүргөн шаа болот”, - дейт.
Ошондо Кыдыршаа аталат. Экинчиси менен сүйлөшүп көрүп: “Мунусу сөзгө да, ишке да
уста экен” дейт. Ал уста аталат. Үчүнчүсү токтоо, ойлонуп жооп бергендиктен – “Бул
чалдай ойчул экен” дейт, анысы Чолой аталат. Төртүнчүсү белине согуш куралы ур
токмок дегенди байланып алган экен. Аны “токмокко, урушка белдүү бала болот” дейт.
Ал Токмок аталат. Бешинчиси – теминип, ат үстүндө тим турбаган бала болгондуктан,
“бул күжүрмөн киши болот” дейт, ал Гүжүрмөн (Гүжөөн) атыгат. Алтынчысы
башкалардан айырмаланып маймалуу такыя кийген экен, аны ала такыя дейт, ал Аладакы
(Адалакы) аталат. Жетинчиси – өтө зирек, курч жигит болот, аны бөтөн (башка) жамаатка
бий болот дейт, ал бөтөн жамаат (Бөтөн жанат) аталат. Сегизинчиси – көзү кыйык, өңү
сары, кадимки моголдорго окшош болгондуктан, “моголго окшош кыйын болот” дейт, - ал
Могол аталат. Бул сегизинчи атчан болот. Ал эми тогузунчу уулу аты жок болгондуктан –
бул балаң дайым жөө жүрүп күн өткөрөт дейт. Ошондон ал Жөө (жөй) аталат.
Жамандыктан сакташ үчүн балага башка ат коюлган
Байыркы кыргыздарда жалгыз балалуулар же баласы турбагандар жаңы төрөлгөн
балага ырым кылып, боло турган кырсыктан сактоо үчүн жаман ат койгон же өз атынан
чакырбай башка ат менен чакырган (С.Орозбаков, Манас, 2-том, 68-бет). Угуз ханга да
атасы кара хан бир жашка толгуча ат койгон эмес. Бала бир жашка толгондо ат коюп, элге
той беришкен (С.Орозбаков, Манас, 2-том, 94-бет). Уламыштарга караганда, авааттардын
байыркы ханы Авахандын төрт аялынан тогуз баласы болуп, алардын айрымдары жети
жашка толгондо сынчыны чакырып, сындан өткөрүп, ат койдурган.
Байыркы энесайлык кыргыздар февраль айын Чалай (акыркы ай) деп аташкан.
Мүмкүн Авааттын ал баласы ошол айда төрөлүп Чалай деп ат койгондур. Ал эми
Манаста: “Кылыч тийип колунда Чолойгону дагы бар”, деп айтылат (С.Орозбаков,
Манас, 2-том, 88-бет). Бул баланын бир колу тубаса чолоктуктан “чолой” деп ат
коюулушу мүмкүн.
Ал эми Манас эпосунда “Алаткак” жезит жөнүндө айтылат (С.Орозбаков, Манас, 2том, 170-бет). Ал деген жапайы адам дегенди түшүндүргөн. Алаткак сөзү аладак болуп
олтуруп Аладакы – адалакыга айланышы ыктымал. Авааттан ошол баласынын аты
жапайы адам же “алаткак” деп коюлган болушу да мүмкүн.
“Ават ашып келгенде” , - деп айтылат. Бирөөлөр “Койбоз”, “Жанбоздон” келгенбиз
десе, экинчилери – Каспий деңизи жактан дейт. Бул тууралуу эски айтымда эске салышат:
―Авааттын байлары.
Арыды кулун, тайлары.
Жагачыдан ашалбай,
Калды курут, майлары, - деген сөздү айтуу менен далил келтиришет.
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“Койбоз”, “Жанбоздон” келгенбиз деген көз карашты жактагандар 1941-45жылдардагы согушта немистер бастырып Орто Азияга келе турган болсо, мурунку атабабалар келген жакка кетебиз деп дүрбөшкөн. Ал тургай ырчылар:
Кулду колхоз бир болуп
Койбозго кетет шекилдик
Жамы колхоз бир болуп
Жанбозго кетет шекилдик, - деп кырман жанчкан жерлерде, эл чогулган жерлерде
ырдаганын айтышат.
Ал эми авааттын токмок уруусу Чүй өрөөнүндөгү Токмок, Бишкек деген жерлерден
келгендиги, аларды Калдыргач бий баштап, ушул жакка XY кылымда алып келгендиги
айтылат. Токмоктон көчүп жөнөгөндө бийдин гүүсүнөн пишкеги түшүп калган болот.
Жигиттер артка издеп барса, азыркы Бишкек шаарынын ордундагы жерде жаткан болот.
Жигиттер пишкекти алып жөнөй турган болгондо, токмокторду көчүүгө мажбурлаган
элдердин жигиттери келип калат. Алар көп болот. Айласы кетип турганда коңшу
айылдагы кыпчактар келип, токмокторду коргоп калат да жолго салып коюшат.
Токмоктордун бир бөлүгү ошондо Чүйдө калып калат. Чакадан тарагандар. Кийин Чүйдөн
кыпчактар сүрүлөт.
Гүжөөндөр болсо азыркы Өзбекстандын Үргөнч шаары тараптан келишкен. Ал
жерде Гүжөөн деген кыштак болгон. Уруунун атынан коюлган. Азыр өзгөрүлүп –
Гыждубан деп аталат.
Авааттын кыдырша, могол уруулары орто кылымдарда эле саны жагынан көп
журтту түзгөндүктөн, алар өз алдынча майда хандыктарды түзүп, авааттан алыстай
баштаган. Кыдырша уруусу XIY-XY кылымдардан баштап Фергана өрөөнүнө
жайланышып, Алай, Памир, Афганистанга чейин тарап кетет. Сайпидин Аксыкентинин
“Мажму ат-ут товарихинде” да (XYI к.) алар Касан, Ширкент, Манас шаарларында
жашагандыгы эскерилет.
Могол уруусу болсо Ходжент шаарынын түндүк тарабындагы өрөөндө
жайланышып, орто кылымдарда могол хандыгын түзүшкөн. Мажму ат-ут таварихте алар
Манаска 5000 аскер жардамга бергендиги эскерилет. Могол хандыгы гүлдөп турганда
башка жактагы моголдор, а.и. Лейлек, Баткендегилери да Могол тоого карай кетишет.
Азыркы мезгилде моголдор Курама жана Бекабад (Өзбекстан) өрөөндөрүндө 15-20 миң
түтүндөй элди түзөт. Лейлек районундагы азыркы моголдор ошол кезде атасы өлүп, энеси
менен тагаларынын колунда калып калган Жүзбай деген бала болгон. Ал чоңоюп,
тагалары (бөтөн жанаттар) үйлөп, ошондон тарагандар. Көпчүлүк карыялардын
айтымында, Аваат, Нойгут, Тейит – үчөө бир тууган болгон экен. 1971-жылга чейин бул
уруулардын чоң мааракелери үч уруунун өкүлдөрү катышып, өткөрүлүп турган дешет.
Айрым карыялар авааттар Адыгинеден тараган деген версияны да айтышат. Баткен
районундагы Үч-Төбө айылынан Бердибаев Үрүстөм 86 жашта (1913-жылы туулган),
уруусу токмок. Бул киши токмоктор Адыгинеден тараган дейт. Лейлек районунун
Өзгөрүш айылынан Мадеминов Абдикайыт (1929-жылы туулган), Кулунду айылынан
Абдибапов Миталип (1930-1998-жж). Бул экөө тең Чолой уруусунан. Булар да чолойлор
Адыгинеден тараган дешет.
Лейлек жана Баткен райондорунун аралыгында Түркестан кырка тоосунун түндүк
тармагында, Исфара жана Козу-Баглан дарыяларынын башталыш жагында Адыгине
(Андигене) тоосу бар. Бул тоонун узундугу 30 км., туурасы 6 км. Деңиз деңгээлинен
орточо 3200 м. Эң бийик жери 3852 м. бийиктикте турат. Түндүк капталы бара-бара Рават
өрөөнүнө түшөт.
Мунун өзү авааттардын бир бабасы Адыгине болгондугун, анын мекени, туулган
жери ушул тоо болуп, кийин анын атына аталгандыгын далилдейт. Бул Адыгине-Долон
бийдин адыгинеси эмес. 1913-жылкы маалымат боюнча Дара, Лейлек, Оват, Орто-Боз
айылдарында 840 түтүн, же 3985 киши ават уруусунан болгон.
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Азыркы мезгилде Лейлек районунун Өзгөрүш, Катыраң, Кара-Суу, Кулунду, АкАрык, Интернационал, Жаштык, Достук, Исфара айылдарында, Сүлүктү шаарында,
Баткен районунун Кулан, Гөөсүбар, Самаркандек, Ак-Сай, Ак-Татыр, Жаңы-Бак,
Капчыгай, Орто-Боз, Үч-Дөбө, Булак-Башы, Кызыл-Бел, Түбөк, Баткен айылдарында,
Чоң-Алай районунун Дараут-Коргон, Жекенди айылдарында, Сузак районунун Аваат,
Таштак-Ават айылдарында, Кара-Суу районунун Кыдырша айылдарында авааттар
жашайт.
Өзбекстандын Анжиян, Наманган, Ташкент облустарында, Тажикстандын
Ленинабад облусунда, Кытайда, Афганистанда да көп.
Авааттардын тарыхый өнүгүшүндө калыптанган тамгасы Ача тамгасы деп айтылат.
Кушу-Туйгун. Тамгасы жагынан кесек, наймандарга жакын. Авааттар тогуз урууга
бөлүнөт: кыдырша, адалакы уста, чолой, токмок, гүжөөн, бөтөн жанат, могол жана жөй.
Жороев Мажит
1947-жылы туулган, Кара-Булак айылынын тургуну.

Жҥз жигитти эстеген сайын канымда кыргызчылык ойнойт
Илгери-илгери өткөн замандарда кыргыздар уруу-урууларга бөлүнүп, ар жерлерде өз
алдынча чачыранды жашап турушкан кездерде, сырттан душман кол салып жеңип алат.
Колго түшкөндөрүн олжолоп кулдукка айдап кетишет. Душмандардын Ханы бир күнү
өзүнчө ойлонот. “Мен кыргызды чаптым, бирок баарын кырып сала албадым, тоолорун
аралап качып кеткендери убакыт өткөн сайын кайрадан биригип, кубаттуу мамлекет
болуп алышса менден өч алуусу мүмкүн. Ошондуктан азыртадан алдын алайын”, дейт.
Олжого келген кыргыздардын жүз баласын тандатып алып, обочо жерге жай кылып,
өзүнчө тарбиялай баштайт. Аларга кайдан келгендигин, кайсы улуттан экендигин
айтышпайт. Ар күнү согушуу өнөрүн гана үйрөтө беришет.
Күн өткөн сайын алиги балдар күчкө толуп, аябай машыккан, согушчан жоокер
жигиттер болуп чоңоюшат. Өзүлөрүнүн ата-теги, улуту ким экендигин билишпейт. Алар
үчүн кимди өлтүрүү баары бир. Ырайымдуулук, боорукерлик деген түшүнүк аларда жок.
Каардуу, ырайымсыз жоокерлер болуп, чоңоюшат. Бир гана өзүлөрү тарбиялаган Хандын
буйругун так аткарууну үйрөнүшөт. Бир гана Хан эмне десе ошого ишенишет. Кайсы
жерге барышса, ошол жерди бүтүндөй кырып-жоюп келишет.
Күндөрдүн биринде кыргыздар тарапта жүргөн чалгынчыларынан Ханга “кыргыздар
кайрадан мамлекет кура баштаптыр” деген кабар түшөт. Бул кабарды уккан Хан
кыргыздарды карай кайра жол баштап жортуулга чыгат. Жоокерлердин эң алдына баягы
жүз жигитти коет. Алар кайсы элге кол салбасын баарын талкалап кете берет. Бул жаман
коркунучтуу кабарды уккан кыргыз Ханы ойлонот. Бул жоону кантип токтотсок болот,
кайсыл баатыр жоо беттеп бара алат деген ойду журт башчыларына салганда, бир
акылман карыя мындай дейт: ”Эгер ошол жоону жүз жигит баштап келатса, алардын
түпкү теги кыргыз болгон болсо, баары бир кандай болбосун алардын канында сакталган
кыргыз руху өлбөйт. Кандай тарбияласа дагы кыргыз экендигин билсе бизге кол салуудан
баш тартат. Алардын жүрөгүндөгү, кан-жанындагы, жан-дүйнөсүндөгү кыргыз деген
улуттук сезимин ойготуу керек. Ал үчүн музыканын назик үнү гана алардын жандүйнөсүн, жүрөгүн ойгото алат. Ошондуктан атактуу чебер комузчуну комуз черттирип,
күүсүн угузуп көргүлө”, дейт.
Акылман карыянын сөзүн туура көрүшүп, душман жолуна комузчуну жөнөтүшөт.
Комузчу жүз жигит келе жаткан жолго чыгып, кооз капчыгайдын ичиндеги жолдон
утурлап чоң таштын үстүнө олтура калып, комузун күүгө келтирип черте баштайт. Келе
жаткан жүз жигит комуздун күүсүнө кулак түрүп тыңшап калышат. Комузчу комузун
уламдан-улам муңдуу күүгө салып черте берет. Күүнүн сырдуу кайрыктары барган сайын
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уккандын жүрөгүнө назик кылдардын муңдуу үнүн жеткире сиңирип, муютуп салат.
Сыйкырдуу күүлөр жүз жигиттин жан-дүйнөсүнө кирип алып, качандыр бир кездерде
уккан бала чактагы үндөрдү, жаштык бала күндөрдү, туулуп өскөн, киндик каны тамган
Ала-Тоосунун кооз табиятын, жеринин сулуулугун, ата-энесинин, жакын туугандарынын
элесин көз алдына келтирет. Комуз күүсүн жеке эле уккан адамдар эмес, бүтүндөй айланачөйрөдөгү табият тыңшап, теребел козголбой туруп калгансыйт. Сайраган куштар жана
башка жан-жаныбарлар да токтоп тыңшап калгансыйт. Айлана тыптынч. Жалгыз
комузчунун чебер ойногон колдору гана жандуу кыймылда. Комуз болсо мукангандан
муканып өз тилинде бүт болгон дилиндеги арман-асиретин жүз жигитке күү менен
түшүндүрүп айтып жаткансыйт. Ал эми алар болсо күү менен кошо өз жан-дүйнөсүндөгү
балалыктын асманына кетип калышкансып, бул жерде жүз таш сөлөкөт эле тургансып,
катып калышкандай отуруп калышат.
Комуз күүсү далайга чейин бирде муңканып ыйласа, бирде кубанып, бирде
кайгырып сыздаса, калчылдап муздаса, бирде арзуусун айтып сүйүп, махабаттын отуна
күйүп жатты. Бир туруп көлдөй толкуса, бирде жылжыган булак болуп, бирде бороон
чапкын болуп ызгаарланса, бирде жадыраган жаз күнүндөй ачылып, күндүн бермет
нурлары жүз жигиттин бетине чачылып жатты. Бирде баласынан ажыраган энесинин
кошогун айтып армандуу муңканса, бирде эне жытына тойбой эрте ажырап жетим калган
баланын армандуу жүрөгүнүн жарасын козгоп сыздап жатты. Мындай күүлөрдү азыр угуп
жатса да жүз жигиттин жүрөктөрү комузга кошо муңканып, “Бул эмне деген кереметтүү
аспап? Мындай кереметтүү аспаптын ээси кайсы эл болот?” дегенде. “Бул аспап Кыргыз
элинин үч кылдуу комузу. Силер ушул элдин насили, кыргыздын баласысыңар, кыргыз
элинин кулуну болосуңар, айланайындар. Силердин элиңерди жоо чаап, силерди олжолоп
кеткен душман силерди кайра элиңерге душмандык кылууга баштап келди го, балдарым”,
дейт. Мындай таржымалды уккан жүз жигит элине алып барып тааныштырууну
өтүнүшөт. Ошентип жүз жигит комуз күүсү аркылуу эли-жерин таанып, элине кошулуп,
келген душмандардын жолун тосуп өз элинин чебин кайтарып, эл-жерин сырт
душмандардан коргоп калган экен.
Жаныбеков Абдуманап
1937-жылы Сүлүктү шаарында туулган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген
мугалими жана элге билим берүүнүн мыктысы. Сүлүктү шаардык гуманитардыкэкономикалык институтунун ага окутуучусу.

Козу-Баглан дарыясы жөнҥндө уламыш
Байыркы заманда башка бир мамлекеттин бир падышасынын жалгыз кызы болгон
экен. Сулуу, акылдуу кыз болгон. Бир күнү кыз ооруп калат. Падыша жалгыз кызынын
ооруганына кабатыр болуп, бардык өлкөлөргө адамдардан жөнөтөт. Канчалаган ар түрдүү
табып, дарыгерлер келет, эч кимиси жардам бере албайт. Ошол учурда Лейлектен көптү
көргөн бир акылман адам ханга айтат: ”Козу Баглан деген дарыя бар. Ошонун суусунан
алдыргыла” дейт. Ошондо падыша бир жигитин Козу-Багланды таап суусунан тез алып
кел деп буйрук берет. Бирок ал дарыяны таап сууну алып келгичекти кеч болуп калышы
мүмкүн эле. Анткени кыз күндөн-күнгө абалы оордоп баштайт. Ошондо баягы акылман
карыя: ”Ошол Козу-Багландын суусун кечкен аттын туягын чайкап, ошонун суусун ичиргиле” дейт. Карыянын айтканындай кылып кызга ичиришет. Эки-үч жолу ичкенде кыз
көзүн ачып, күндөн-күнгө айыга баштайт.
Илгери биздин аймакка келген соодагерлер, кербенчилер, саякатчылар өз
мекендерине кайтканда Козу-Багландын суусунан дарылыкка алып кетишчү экен.
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Y БӨЛҤМ. ЖЕР ТААСИРИ ЖАНА ӨНӨР
“Киндик каның тамган жериңди жерибе”, “Туулган жердин топурагы алтын”,
“Туулган жер – Мисир” деп бекеринен кыргыздар айтпайт. Анткени ар бир адам үчүн
туулган жери алтындан кымбат тураары бышык. Биздин маалыматчылар дагы Баткен
аймагы өзүнүн өрүгү, Айгүл гүлү, килеми, Лейлек күрөшү менен дүйнөгө таанымал
экенин баса белгилешти. Так ушул аймактан дөө-шаа саясатчылар чыкканы дагы
бекеринен эмес экенин сыймыктануу менен айтышат. Чындыгында эле бул облустан
чыккан белгилүү окумуштуу, философия илимдеринин кандидаты Рахат Ачылова, дүйнө
жүзүнө белгилүү сүрөткер, скульптор Тургунбай Садыков, торгой үндүү ырчы Саламат
Садыкова сыяктуу инсандарды кантип айтпай коебуз. Мына ушул инсандар менен
жолугуп, чер жазып сүйлөшүп, элге белгилүү жана белгисиз маалыматтарды алганга
жетиштик. Бул адамдардын ар бири кыргыз элинин кенчи десек дагы ашыкча болбостур.
Ырас, баткендик белгилүү адамдар мындан алда канча көп экени белгилүү. Бирок
көбүнчөсүнүн колдору бошобой, бошосо биздин максатты түшүнө алышпай, эмнегедир
чочулагансышты. Ал эми өз жумуштарын токтотуп коюп, бизге алтындай убактысын
бөлүп, өз жери тууралуу сыймыктануу менен айтып берген биздин маектештерибизге чын
дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Ушул бешинчи бөлүмдө белгилүү скульпторго, философ айымга, жерин, суусун,
тоосун даңазалап ырдап жүргөн ырчыларга, режиссерлорго, карапачыга жердин берген
таасири тууралуу айтылат. Айтмакчы, Баткен аймагындагы Өзгөрүш айылы тээ алыскы
космостон көрүнөөрү, космонавттар келип так ушул жерден жаңы дем-күч алып
кетишээри тууралуу белгилүү ырчы, “Биз” тобунун жетекчиси Бахтияр Токторовдун
маалыматынан тааныша аласыздар.
Өнөр адамдарынын белгилүү болуп калганына туулган жердин суусу, абасы,
топурагы, тоосу, чөбү түздөн-түз таасир этери талашсыз. Анткени табият дагы алардын
шыгына шык, демине дем берет эмеспи. Табият гана адамдын ички руханий дүйнөсүн
ойготуп, керек болсо, чыгармачыл адам болуусуна түрткү берет. Мындай ойду киносүрөтчү Орозбай Абдысатаров дагы маалыматында билдирет.
Садыков Тургунбай
1935-жылы Говсуар айылында туулган. Кыргыз Республикасынын Улуттук сүрөт
академиясынын президенти, Социалисттик эмгектин баатыры, СССРдин Эл
сүрөтчүсү, Кыргыз Эл баатыры, академик, професоор.

Баткендин тузу оор
Менин туулган айылым кичинекей, абдан кооз, ортосунда суу агып, тоо курчап
турат. Баткен облусу кооздугу жагынан, жер шарты боюнча башка аймактардан өзгөчө.
Бул жерде эмгекчил, өтө меймандос элдер жашайт. “Алтынды чыккан жеринен каз” деген
макал бар эмеспи. Анынсыңарындай, Баткендин жер кыртышы абдан катуу. Ошол
таштуу жерди эл эмгекчилдиги менен гүлдөтүп, мөмө тигип, облустун көркүн ачып койду.
Элде айтып жүрүшөт: “Баткенге иштеп баргандар ошол жерде калып калышат, тузу оор”,
деп.
Аккан арыктан суу агат
Менин үй-бүлөм кесипке жакын кишилер болгон. Апам бычмачы, оймо-чиймелерге
жакын адам эле. Эсимде, айылдыктарга кыргыз чапандарды бычып берчү. Менин
өнөрканамда азыр да апамдын сайган саймалары илинип турат. Укмуш. Ар бир
саймасындагы түйүндү көрүп таң бересиң, эмне деген эмгек экенин түшүнөсүң. Ал
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саймаларды сайыш үчүн курч көз керек. Атам жыгач уста болчу. Үйдүн эшигин,
сандыктарды жасачу. Ал кишинин буюмдарын, апамдын кайчыларын аздектеп, сактап
жүрөм. Өнөрчүлүк биздин каныбызда болуш керек. Анткени менден улуу агам дагы сүрөт
тартчу. Кийин ошол агам бизге атамдын ордуна ата болуп, окутуп, билим берген.
Карындашым дагы искусство адамы.
Тегизделген жолдогу сүрөттөр
Мени Ачыл деген агайыбыз окутту. Ал азыркы белгилүү окумуштуу, профессор
Рахат Ачылованын атасы. Рахат экөөбүз бир айылдан болобуз. Ачыл агай менин тарткан
сүрөттөрүмдү көрүп, мактап койчу. Анда ого бетер көңүлүм көтөрүлүп калчу. Көрсө, алар
сабаттуу, билимдүү, искусство жөнүндө кабары бар болгондуктан, мени келечекке
шыктандырып, белгилүү өнөр адамы болоорума түрткү беришкен экен.
Дагы бир эсте калаарлык нерсе, биздин айыл тоонун ичинде жайгашкан.
Ошондуктан белге чыкканда эле айылга атчан же жөө келаткандар көрүнүп турчу. Бир
жолу балдар менен мал багып жүргөнбүз. Мен жолду тегиздеп туруп, тоонун, бактын
сүрөтүн сонун кылып тартып койдум. Бир кезде эле үч атчан киши келип, мен тартып
койгон сүрөттөрдү бирөөсү карап, “Ким тартты?” деп сурады. Тиги балдар коркуп кетип,
мени көрсөтүп эле качып кетишти. Чоочун адам (атын да билбеймин) мени колумдан
көтөрүп алып, атына өңөрүп алды. Айылдын конторасына жеткенге чейин: “Сүрөт – бул
кесип, өнөр. Москвада Третьяков галереясы, Ленинградда Эрмитаж деген музей бар. Бул
өнөрдү өөрчүтүш керек”, деди. Көрсө, бул киши көп жерди көргөн экен. Ошентип бешалты жашымда биринчи жолу музей, сүрөт өнөрү деген сөздөрдү ошол бейтааныш
адамдан уккамын. Кайра жерге мени түшүрүп, “айланып кетейин, сүрөт тарта бер” деп
койду. Ал дагы менин сүрөткер болгонума түрткү болду.
Чопонун касиети өзгөчө
Биздин айылда укмуштуудай чополор бар. Ал чоподон тандыр жасашат. Мектепте
окуп жүргөн кезде, ошол чоподон ат жасачу элек. Дегеле чопонун касиети башкача. Ал
майланышып турат, көп катыбайт. Аны жаап, карап туруш керек. Эгерде өтө катып кетсе,
жарылып кетет. Баткендин чополору профессионалдык скульптурага жарабайт. Негизинен
Москва, Ленинград, Алтайдан көркөм чополорун (художественная глина), т.а.
скульптурага ылайыктуу чополорду алып келебиз.
Эргүү келгенде гана чыгарма жаралат
Чыгарма жаратуудан мурда, адамга ириде ой келет, ой деген фантазия. Фантазия –
бул абстракция, анын же өңү, же таризи жок. Абстракция пайда болоору менен аны
кагазга чийип, баягы келген ойду ойлоп, аны багып, бышыруу керек. Ошондон кийин гана
чыгарманын таризи пайда болот. Ой пайда болгондон кийин, аны убагында жазып
албасаң, унутулуп кала берет. Ошондуктан баары өз убагында болгону жакшы. Негизинен
чыгарманын жаралышы адамдын жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу. Эң башкысы, көп окуп,
дүйнөлүк цивилизацияны, өзүбүздүн маданиятты, тарыхты билишибиз абзел.
Таланттуу балдарга үзгүлтүксүз билим берилет
Көркөм сүрөт академиясынын алдында, т.а. Баткен облусунда көркөм сүрөт жатакмектеби бар. Ошол аймактан чыккан таланттуу балдарды мектепке чогултуп, билим берип
жатабыз. Бардык шарттар түзүлгөн, жыл сайын жаш таланттардын көргөзмөлөрүн ачабыз.
Ошондой эле Жалал-Абад облусунда, Ноокат районунда,Чолпон-Атада шаарында дагы
ушундай мектептер ачылган. Мектепти бүткөндөр колледжге, андан соң академияга, аны
жакшы бүтсө аспирантурага өтүшөт. Кыргызстан боюнча илимий-методикалык
музейлерибиз да бар. Негизинен көркөм сүрөт жагынан үзгүлтүксүз билим берүү
системасы калыптанып калды. Москва, Санкт-Петербургдагы чоң окуу жайлар менен
тыгыз байланыштабыз. Алар бизге келип, биз аларга стажировкага барып турабыз.
Кыргызчылыксыз улут болбойт
Кыргызчылык – бул элдин каада-салты, үрп-адаты, ырым-жырымы. Аны сыйлаш
керек. Коомдо жашап жаткандан кийин, коомдон бөлүнүп кете албайсың. Улутуңдун
баалуулуктарын сыйлайсың, баалайсың. Орто Азия элдеринин ичинен кыргыздар - эң
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байыркы элдердин бири. Эки миң жыл мурда эле анын өзүнчө мамлекети болгон. Дегеле
кыргыз элинин тарыхы терең жана бай.
Айгүл гүлү – сейрек гүл
Апрель айынын жыйырмаларында жыл сайын “Айгүл гүлү” майрамы өткөрүлөт.
Айгүл таш деп коет. Ал укмуштуудай, тоонун этегинде чыгат. Көрүнүшү дагы кооз, башка
эч бир жерде өспөйт. Бир эки жолу барып көрдүм. Керемет гүл экен. Анын тамырын алып,
уругун алсаң дагы башка жерге өсүп чыкпайт. Дүйнөдөгү сейрек учураган гүлдөрдүн
бири. Дагы бир мактанып кетчү жайыбыз, Баткендин өрүгүндөй өрүк болбойт. Өрүк
гүлдөгөндө Баткен жергеси жөн эле аппапак кардай болуп калат. Биринчи гүлү чыгат, ал
түшкөндөн кийин гана жалбырагы чыгат.
Ачылова Рахат
1941-жылы Ортобос айылында туулган, профессор, философия илимдеринин
доктору, Кыргыз илиминин, билиминин эмгек сиңирген ишмери.

Кыргыз жери – нурдан бҥткөн
Апас Жайнаковдун “Кыргыз жери” деген ырында “Кыргыз жери – нурдан бүткөн”
деген сабы бар. Чын эле кыргыз жеринин керемет кооздугу, нукура табигый табиятынын
сакталышы, керемет сулуулугу - кыргыз элинин ак пейил, ак көңүл мүнөзүнө жараша
гармонияда болгондугу. Мен ойлойм, кыргыз жеринин тоолорун бет жагынан карасаң,
кыргыз элинин жүзүндөй эле туурулган, кесилген. Бир көргөнгө жоодуратып карай турган
сулуулугу деле жок. Бет жагынан караганда, жылаңач эле бозоруп жаткан тоолордой
көрүнөт. Ал эми ар бир тоонун арты жагында, тескей жагын барып карасаң ошол көздүн
жоосун ала турган гүлдөрү, жашыл токою, шылдырап агып турган таза суусу бар керемет
жерлер.
Көбүнчө чет жакадан келген досторум, кесиптештерим келип калганда Бишкектен
Ысык-Көлгө алып барам. Жолду карай айтып барам, “кыргыздардын өңүн көрдүңөрбү,
мындай эле карапайым, жупунудай көрүнөт” деп. Кайра кетип баратканда элдин
меймандостугу, кең пейилдиги, сыйкор, ичинде кири жок эл экенин коноктор түшүнүп
калганда, ошондо айтам, “мына биздин жүзүбүздө өтө эле сулуулук болбогону менен,
ички дүйнөбүз сулуу, керемет калкпыз”, дейм.
Алла Таалам кыргыздарга бейиш жерин тартуулаган
Илгерки бир замандарда кыргыздар Кудайдын эрке баласы болбосо дагы, мындай
кең пейил, ак жүрөктүгү менен Алла Тааланын купулуна толгон эл болсо керек. Ошондон
улам, анекдот бар го: “Алла Таала бардык элдерге жер бөлүштүрүп жатканда, кыргыз
уктап калып келсе, жер калбай калыптыр. Ошондо Кудай: “Мен сага өзүмө калтырган
жерди берем” дептир. Ушуну мурда жөнөкөй эле азил-тамаша катары кабыл алчумун.
Кийин ойлоп көрсөм, кантип эле Алла Таала жалкоо, уйкучу адамга жер берсин?.. Демек,
ушул анекдоттун терең мааниси, ошол кыргыз жеринин керемети нурдан бүткөнү - Алла
Тааламдын чыныгы белеги экени көрүнүп турат. Анткени Алла Таала өзүнүн пейилине,
купулуна толгон элге гана ушундай жерди ыраа кылышы мүмкүн.
Мекенчил жарандар гана мамлекетти өркүндөтөт
Өлкөбүздүн экс-президенти Аскар Акаевдин Кыргызстанды Швейцарияга окшотом
дегени менин купулума толгон. Себеби мен өзүм бир-эки жолу Швейцарияга бардым. Чын
эле - бул мамлекет табияты боюнча бизге окшош. Бирок аны акылдуу, эстүү, мекенчил
жарандары мамлекеттин дареметин, дөөлөтүн көтөрө турган индустриялык-туристтик
мамлекетке айландырган. Мисалы үчүн, Швейцарияда Кар музейи бар (бийиктиги 5-10
метр). Ошол музейге барыш үчүн беш жолу ар кайсы поездге түшүп атып араң жетесиң.
Поезд алмашканда дагы ошол бир тоодон бир тоого барып, шаркыратмалардын жанына
барып түшөсүң. Андан кийин кызгалдак талааларына (маковое поле) барасың, анан кайра
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поездге олтуруп, жоогазын талаасына, болгондо дагы сары-кызыл жоогазындарга барып
түшөсүң. Андан ары майда-майда талаа, тоо гүлдөрүнө чыгасың, төртүнчү поездге
олтургандан кийин мамырларга (эдельвейс) барып такаласың. Көрсө, ушул сулуулукту
сакташ үчүн жүз элүү жыл мурун бир ишкер адам темир жолдун долбоорун түзүп кеткен
экен. Анан жүз жыл өткөндөн кийин спорттон байыган, т.а. олимпиаданын чемпиону
ушул долбоорду жүзөгө ашырат. Бул иш - мамлекеттин иши эмес, үч-төрт мекенчил,
чыгаан адамдардын эле иши экен.
Төрт пайгамбардын изи калган
Менин одоно эсебим боюнча, биздин жерге төрт пайгамбардын буту тийген, мына
ошонусу менен ыйык. Дөөтү жана Сулайман пайгамбарлар жашаган жер. Мисалы, менин
кичи мекеним Лейлек районунда Өзгөрүш деген жер бар. Ошол жерде өскөн арча абаны
тазартып турат экен. Космоско учуп, алсыраган космонавттар ушул жерге келип,
өздөрүнүн күчтөрүн кайра калыбына келтиришет. Мен билгенден эле белгилүү космонавт
Попович аялы менен келип, эс алып, өзүнүн ден соолугун калыбына келтирип кеткен.
Ушул эле жерде Дөөт пайгамбардын устаканасы бар. Эл ошону канча жылдан бери
сактап келатат. Бул пайгамбардын ыйыктыгы – ага Алла Таалам Забур ырларын
буюрганы. Забурдун төрт сабында Алла Таалага пайгамбар ыраазычылыгын билдирген
сабы бар. Ал жерде мындай деп жазылган: “Сиз мага жердин кереметин, көк асман
мелжиген кары менен жаткан тоолорун, керемет токойлорун, таза абасын, суусун
буюрупсуз. Мен Сизге ыраазымын”. Демек, бул Дөөт пайгамбардын мекени. Ал эми
Сулайман пайгамбар Дөөт пайгамбардын уулу. Эми анын Сулайман тоосуна кантип келип
калганын башкача айтып жүрүшөт. Дагы бир мисал, Аюб пайгамбар саякаттанбы же
сапарданбы келатып котур болуптур. Анан Кудайдан сураныптыр: “Айыктыра турган бир
нерсе бер” деп. Таягы менен жер чукуса эле булак чыгат. Ошол булактын суусунан
айыгат. Көрдүңүзбү, кандай керемет, ыйык жерлер. Анан Ала-Букада Идрис
пайгамбардын көрүстөнү бар.
Туулган жердин топурагы алтын
Баткен табигый жагынан татаал болгону менен өрүкзарлуу жер. Эми өрүк деген
баарыбыздын мээбизге мээ, каныбызга кан кошкон керемет өсүмдүк. Анан калса,
Баткендин жеринин топурагы да өзгөчө. Мен Чүйдүн келинимин. Кайненем Баткенге
барганда:”Ой, булардын малдары көйкөлгөн чөптөрдү жебей эле, таш тээп шыбактарды
жейт. Анан этинин даамдуулугун айтпа” дечү эле.
Ортобосто жети-сегиз айыл бар. Ушул айылдардан белгилүү адамдар чыккан.
Туулган жердин топурагы алтын деп коет эмеспи. Мен изилдеп көрдүм, ар бир региондон
кандай таланттар чыгат деп. Мисалы, Ысык-Көлдөн илимпоздор көп чыгат, Кемин
жергеси эмне деген адамдарды берген (А.Акаевди эсепке албаганда), Токтогулдан жалаң
ырчылар, Жалала-Абаддан акын-жазуучулар көп чыгат.
Жалган дүйнө, чын дүйнө
Бул дүйнө жалган дүйнө, тиги дүйнө чын дүйнө деп айтылат эмеспи. Мен динге
ишенем, беш маал намаз окуймун. Ушул дүйнөдө, эң негизгиси элге кызмат кылыш керек.
Бул деген - мейли мугалим болсун, мейли өтүкчү болсун өзүнүн милдетин, адамдык
касиетин жогору тутуп, баарын туура, так аткарса ошол эле ырахат.
Неберелеримди өзүм эле эмдейм
Бүбү-бакшыларга кайрылып көргөн эмесмин. Мен бала кезимде бакшылардын
сеанстарын спектаклдей көргөн жерим бар. Бирок чоң апам мени ырымдачу. Мен деле
азыр өз балдарымды жоолук менен “сүф-сүф” деп эмдеп коем. Жумуш боюнча 1996-жылы
Баткенге барып калдым, ошондо элдин назары түшүп калыптыр. Дарыгерлерди
чакырдым, алардан жакшы болбогонумда, бир медсестра Айша деген тилмечи бар деп
алып келип, ал ырым-жырымын жасагандан кийин жакшы болуп калгам.
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Садыкова Саламат
Тегирмен-Башы деген айылда төрөлгөн. 1988-жылдан бери
Т.Сатылганов
атындагы Улуттук филармониянын ―Камбаркан‖ этнографиялык ансамблинде
солист болуп эмгектенет. КРнын эмгек сиңирген артисти (1992-жылы), Казакстан
Республикасынын эмгек сиңирген артисти (1995-жылы), КРнын Эл артисти,
КРнын мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыгынын лауреаты (2004-жылы).
Москвада «Дүйнө жүзүнө белгилүү үн‖(«Голос известный на весь мир»), араб
өлкөлөрүндө
«Вива,Саламат!», Европада ―Кыргыз музыкасынын ханышасы‖
(«Царица кыргызской музыки») деген аталышта концерттери өткөрүлгөн. Дүйнө
мастери (Мастер мира) сертификатынын ээси.

Атактуу ырчы болсом деген жаш кезимдеги тилегим аткарылды
Мен Баткен районундагы Тегирмен-Башы деген айылда төрөлгөм. Кийинчерээк
Кызыл-Жол айылы болуп калды. Баткенге жакын, жөө басканда он беш – жыйырма
минуталык жол. Атам Момун жетим өсүп, каражаты жок болгондуктан үйлөнбөй жүрүп,
кеч үйлөнгөн. Куршабда трактористтин окуусун окуп жүргөндө апам Марияга жолуккан
экен. Апам абдан сулуу киши болуптур. Момундун атасы Сыдык. Кийин паспорт алганда
мен фамилиямды Сыдык эмес, Садык кылып өзгөртүп алгам. Анткени жаш кезимде эле
кыялдана берчүмүн, мен атактуу ырчы болсом, менин фамилиям жакшы жаңырып
угулушу керек, Cаламат Садыкова деп.
Чоң атамдын мөөрү
Чоң атам Сыдык амин болгон экен. Амин азыркыча аким дегенди билдирген. Сыдык
чоң атам араб тилинде кат тааныган, арабча жазган, ошол тилде иш жүргүзгөн киши
болгон экен. Кийинчерээк, т.а. он жыл мурда анын араб тилинде жазган кагаздарын,
мөөрүн мага тапшырышкан эле. Ошол мөөрдү жоготуп алдым. Кагаздарда эмне деп
жазылганын да билбеймин. Мени колдоп жүрсүн деп, чоң атамдын мөөрүн тагынып
жүрчүмүн. Бир күнү эле туугандарыбыздын кызынын көзү ачылып, биздин үйдө жүрүп
калды. Мени ырымдап, суу чачып, арчаларды түтөтүп жүрчү эле. Кудая тобо, биздин
урук-туугандан көзү ачык чыгып, ушул кызды мага Кудай буйрук кылып жиберди окшойт
дечү элем. Кийин ал турмуштун айынан Москвага кеткен, келсе ошол мөөрдү сурайын деп
жүрөм.
Менин ырчы болуп калганыма туулган жеримдин таасири чоң
Мен өзүм мазарларга барып сыйынып көргөн эмесмин. Бирок бала кезде «чоң энелер
атайлап баланча деген мазарга барып сыйынып келишиптир» деп угаар элек. Бир нерсени
жакшы билем, мазарга барганда ак чүпүрөк байлачубуз.
Менин өнөр адамы болгонума туулган жеримдин таасири чоң. Өнөрдү аздектеп,
көөдөнүмдө кандайдыр бир дүйнөгө башкача көз карашта карап, ырдап калганыма биздин
жөнөкөй боз адырлуу айылдын түздөн-түз байланышы бар. Бала кезимдеги табийгат
укмуштуудай эле. Азыр ошондой табийгатты кездештире албайм. Чегирткелердин
секирип жүргөнү, бакалардын чардаганы өзүнчө эле симфония экен. Баткенде жылан көп
эле, арыкта деле, жерде деле соймоңдоп жүрүшчү. Ошол кезде экологиясы жакшыбы деп
ойлоймун. Анан кийин, кыштоо-жайлоолорго барганда кекилик кантип сайраарын угуп
чоңойдум, коен деген бутубуздун алдынан секирип өтөөрүн көрүп, үйүр-үйүр
карышкылар кыркалардан тизилип өткөнү көз алдымда. Чайыттай күн ачылып туруп,
мөндүр жаап кетип, чагылган чартылдап, асан-үсөн чыгып – жашоо өзүнчө эле театр
болчу. Бала кезимде ошол нерселерге суктанчумун. Апаларыбыз асан-үсөн чыкканда дагы
тилектерин айтышып, жакшылыкка жорушчу. Табият өзү адамдарга жакшылыктын,
токчулуктун, бейпил турмуштун жышанасын берип тураар эле. Мен ырдап жатканда
кадимкидей тоо, таш, суу, жер баары көз алдыма келет. Ала-Тоо жөнүндө берилип
ырдаганымдын себеби, бир жер менен экинчи жердин чоң айырмасы, үрп-адатынын
таптакыр башка экенин Таласка келин болуп барганымда өз жонуман өткөрдүм. Маселен,
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нанды биз тандырга бышырсак, таластыктар болсо казан көмөч дейт экен. Жердин
айырмасы, жердин сулуулугу көөдөндөн өтөт.
Баткенде салт, ырым-жырым кармоо, улуу-кичүү ортосундагы нарк, таалим-тарбия
аябай бийик. Адамды тарбиялоо мектеби күчтүү эле.
Ырым-жырым – биздин баалуулук
Бала кезимде суук тийип көп ооручу элем. Ооруганда да катуу ооруп жатып калаар
элем. Чоң энебиз эртең менен эрте туруп суу бүркүп, учуктап, апаптап койчу. Оозуна
ачкарын суу алып туруп, беттен ары бир бүрккөндө бир силкинип аласың. Башыңан сууну
тегеретип туруп, ийинден ашыра төгүп, кесени көмөрүп койчу. Ошондон кийин
кадимкидей жеңилдей түшчүмүн. Анан карандай сууга күрүчтү кайнатып, кичине сүзмө
же айран катыктап берчү. Азыр дарыгерлерге бармайынча жакшы боло албайсың. Анан
эки-үч жолу кордо ичиргенден кийин тооктун этин кайнатып туруп, сорпосун берет эле.
Андан соң, койдун сорпосунан берчү, байкуш илмийип өлүп калбасын деп. Дегинкиси
ирээти менен дарылап, сакайтаар эле. Ушул нерселер - биздин баалуулуктар.
Ата-бабамдын касиетин толук албаганым менен, ырчылык деле бүтүндөй
жүлүнүңөн, болгон тамырыңан суурулуп чыгат.
Мен өзүмдү илгерки Жеңижок, Барпы аталарыбыз сыяктуу жүрөгүнөн айтып,
ырдаган ырчылардын сабындамын деп ойлоймун.
Көздөн сактануу
Адамдардын жагымсыз энергетикасын алганда, кадимкидей оорлошуп, өзүмдү
башкара албай калам. Эки ийним куушурулуп калат. Ошондо элди сүйбөй, тар чөйрөдө,
бир адам болсо деле сиркем суу көтөрбөй, бирдемени сезип алып эле шашып кетип калам.
Ушундай жактарым бар. Айрым учурларда жаным дүрбөлөңгө түшүп, барчу жакка дагы
барбаш керек деген кабар болот. Демек, ошол жерге барбашым керек. Мен эки анжы
болуп барган жерде, ал күнү менин рухум “кирдеп” же жаным ооруп келем. Ушундай
нерселерди башыман көп кечирем. Түштөрүмдө аян берет.
Ооматы бийик түштөрүм
Бир жолу бир түш көрдүм. Анда мен эмгек сиңирген артист деген наамды ала элек
болчумун. Филармониянын чоң сахнасы. Эл толтура олтурат, сахнада Медеткан
Шеримкулов баш болгон Насирдин Исанов, Аскар Акаев, бир сөз менен айтканда ошол
доордун бийликтеги адамдары катар тизилип, элди карап бир нерсени айтып жатышат.
Ошолордун артында салынган төшөктө мен жатам. Топтун ичинен Аскар Акаев мага
колун берип, тургузуп алды. Бул эмне деген түш деп таң калдым. Андан кийин дагы бир
кызык түш көрүп калдым, тоголок шар сыяктуу кыймылдап турган тоо болот экен. Тоо
боорунда адам аттуулар тырмышып, этегинде жүрүшөт. Чыгайын десем тоо кыймылдайт.
Ошол кыймылдап жаткан тоого кыялап олтуруп, тоонун төбөсүнө чыгып кеттим. Толгон
элдин арасында тоонун боорунда Нурак байке (Нурак Абдырахманов) жүрүптүр. Тоого
мен чыгып алып, «Нурак байке, келбейсиңби» деп чакырып жатам. Эртеси эч нерсе оюмда
жок эле, байкеге барып түшүмдү айтып бердим. Байке чекемен мени сүйүп, анда «сен
акжолтой кыз болот экенсиң, сен биринчи наам алат экенсиң, мен сенден кийин алат
экемин» деген. Байке түштү туура жоруптур, ошол киши айткандай болду. Мен биринчи
наамга жеттим, андан кийин байке алды.
Төлгө салгандар мени «ыйык кыз, тийбегиле» дешчү
Кичинемде, далы менен ачкан, анда аларды лөлү деп койчу элек, бир кемпир үйгө
келип далы ачып жатып, мени карап «ушул кызга катуу тийбегиле, келечеги кенен, шагын
сындырбагыла. Бул ыйык кыз», деп айтты. Кийин дагы бир учур болду, бир бакшы келип,
абабызды дубалап атып, «баарыңар кирип олтургула» деп калды. Катар олтурдук. Ал
бакшы дагы мени карап, башкача маани бурду. «Бул башкача кыз экен. Жетим деп катуу
мамиле кылат экенсинер, бул кыздын келечеги жаркырап турат», деди. Анткени жеңем
залим киши болчу.
Дегеле өзүм бир максат койсом сая түшкөн, мээнеткечмин. Өзүмдүн атымды өзүм
жасагам. Албетте, колдоочуларым бар. Аларды сезем. Турмушта көп байкайм. Бирөөгө
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жамандык кылбашым керек. Ошол эле кезде бирөөгө нааразы да болбошум керек. Ал
киши көп деле узабайт, назарынан кал деп айтат эмеспи. Кыйчалыш күндөргө кабылганда
өзүм үчүн кечирим сурайымын. “Оо, Жараткан, кечирип кой”, деп сурасам, тилегим ишке
ашат. 2004-жылы Астанага жумушка чакырышты. Бул жердеги болбогон маянага
караганда, барса барып иштеп келейин деп эч кимге айтпай эле жөнөп кеттим. Казактар эл
аралык жогорку окуу жайга, чыгыш таануу факультетине мугалим катары алышты. Дүйнө
жүзүндөгү маданиятты иликтеген бөлүм бар экен. «Эки-үч казактын кызын даярдап
берсеңиз, бардык шартты түзүп беребиз, даражага көтөрөбүз, чет элдик сапарларга
жөнөтөбүз», дешти. 2005-жылга чейин абдан кысымга алынып келдим. Бир жума
ойлондум, өзүмө-өзүм тараза болуп көнүп алган жаным, бир жума бою ойлондум, өзүмөөзүм акыл кошуп, кийин эл-журт нааразы болбосун деп кайра келдим. Коркуп келдим,
жумуштан айрылып калдым го деп. “Кудай кечирип койчу, пендечилигимди кечирип
кой”, деп жалынып-жалбарып келатам. Түз эле филармонияга келсем, өкмөттүк
концертке даярданып жатышыптыр. Баары сүйүнүп тосуп алышты, командировкага барып
келдим деп койдум, аки-чүкүнү айтпай эле. Мен кайда, эмнеге барганымды эч ким билбей
калды. Көрсө, Кудай Талаамдын сыноосунан өтүптүрмүн. Ошондон кийин ишим оңолуп,
Токтогул сыйлыгын алдым. Абдан таң калдым, көрсө Кудай Таалам көзүңдү ач деген
экен.
Баткендиктер момун эл келишет
Баткен элинин таң калтырганы – бир караганда көсөм, бир караганда тоо кандай
мелтиреп турса, ошондой мелтиреп жашоо кечирип келатышат. Булардын ичинде
аласалдырып, алабарман бир нерсеге чуу көтөргөн, ширеңке жагып ийген мүнөзгө эгедер
адамдар жок. Өтө эле момун, караңгы болуп кетет. Ашыкча деле боор тартып
жиберишпейт, ашыкча деле бир-бирин көтөрмөлөбөйт. Баткенде дың бузулбай эле, тоң
боюнча жатат.
Токторов Бахтияр
1970-жылы Лейлек районундагы ―Коммунизм‖ айылында төрөлгөн . ―Биз‖ эстрада
тобун жетектейт. Маданиятка эмгеги сиңген кызматкер.

Баткендин арчасы менен кымызы өзгөчө
Бир эле чыгармачыл адамдарга эмес, өсүмдүктөргө чейин жердин таасири зор.
Лейлек – ыйык, касиеттүү жер. Анткени бул жерден биз сыймыктанган улуу инсандар, т.а.
Исхак Раззаков, Абдыкадыр Орозбаков, Эрмек Каримов, Апас Жайнаков сыяктуу
саясатчы, маданият ишмерлери чыккан. Эң башкысы, тоолорубуз, жайлоолорубуз мыкты.
Мен ойлочумун бир эле Лейлекте жайлоолор бар деп. Анткени Алтын-Бешикке, Төө
жайлоосуна мал айдап чыгып, кымыз, айран ичип чоңойдук. Анан дагы биздин
жайлоолорубуз башкача. Арчанын жыты дагы, кымызыбыз дагы өзгөчө. Ошондуктан
Кыргызстандын бардык булуң-бурчунан Үркөр учурунда ден соолуктарын чыңдоо үчүн
жайлоолорго келип, саамал ичишет. Көрсө, биздин жердин чөптөрү күчтүү, дарылык
касиети зор экен.
Космостон биздин Өзгөрүш жайлоосу көрүнүп турат
Кичинекей кезимде жайлоого чыкканда Лейлектин тоолорун сүрөткө тартчумун.
Мейли сүрөт болсун, мейли ыр болсун өнөр жагына кичинемден эле шыктуу элем.
Албетте, өнөр адамы болгонума жердин, элдин, ата-энемдин таасири чоң. Караңызчы, тээ
космостон биздин Өзгөрүш деген чоң жайлообуз көрүнүп турат экен. Эмне деген
шумдук?!.. Космонавттар атайлап ошол жерге келип, эс алып кетишет. Демек, алар бир
нерсени билишет. Ошол жер өзгөчө болгон үчүн чет мамлекеттерден дагы келип, эс
алышат. Анан ушундай жерлерден кантип белгилүү мыкты адамдар чыгышпасын...
“Лейлек” деген ырым – жериме болгон сүйүүм
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“Лейлек” деген ыр өзүмдүн жериме болгон сүйүүмдөн чыккан. Исхак Раззаковго
арналган театрлаштырылган спектаклдерди көп көрдүм. Анда кеменгер атабыздын өз
жеринен алыс жүргөнүн, кичи мекенин, Лейлегин сагынгандыгы берилет. Ошол улуу
атабыздын сөзү: “Лейлегимди сагындым, Кыргызстанымды сагындым” деп айткан
сөздөрү ушул ырды жаратканга түрткү берген.
Жерге жараша эл болот
Эми Баткендин өрүгү абдан ширин келет. Анын көптөгөн түрлөрү бар. Эң башкысы,
жүрөк, кан басым ооруларына миңдин бири. Менимче, жерге жараша эл да болот болуш
керек. Ушундай өрүкзарлуу ыйык жерде төрөлгөн адамдардын баарын ыйык деп
эсептеймин.
Айтмакчы, бизде Алтын-Бешик деген сонун жерибиз бар. Айкөл мазары, Сүткөл
(сүттөй аппапак), Козу-Баглан дарыябыз менен сыймыктанабыз. Лейлек деп аталып
калганынын себеби, бизде “лейлек” деген куштар абдан көп. Ошого карата аталып калса
керек. Биздин эл уруш-талашка жок, пейили кенен келет. Ошондуктан канча жылдан бери
тажик туугандар менен сен-мен дебей алака түзүп, ынтымакта жашап келатабыз. Биздин
кыргыз профессорлор Тажикстандагы жогорку окуу жайларга барып сабак беришет.
Мактансак бизге жарашат. Анткени лейлектиктер бир эле күрөшү жана килеми менен
дүйнөгө таанымал.
Жороев Нурланбек
1975-жылы азыркы Баткен шаарында (мурдагы Баткен району) төрөлгөн. Бишкек
шаарындагы Сүрөт академиясында улуу окутуучу болуп иштейт, өнөр
искусствосунун кандидаты.

Карапачы - атадан балага өтҥп келаткан кесип
“Кыргыз керамикасынын өнүгүшү” деген темада кандидаттык диссертациямды
жактагам. Негизинен илгерки карапа буюмдарды заманбап интерьерге ылайыкташтырып
кайра жасоону сунуштасам, тилекке каршы, айрым агайларыбыз аны плагиат деп
жаратпай коюшту. Дегеле тарыхты заманбап шартына ылайыктап, муундан муунга
жеткирүүгө эмне үчүн болбойт?!.. Карапачы - кызыктуу кесип. Жаңыча термин менен
айтканда, мен дизайн-керамика багытында иштеймин. Бул илгертен бери атадан балага
өтүп келаткан кесип. Бирок биздин үй-бүлөдө карапачылар болгон эмес. Болгону таякем
сүрөтчү. Мектепте окуп жүргөндө сүрөт тартканга, скульптурага кызыкчумун.
Ошондуктан сабактан тышкаркы ийримдерге барып жүрүп сүрөт тартканды үйрөнүп
алгамын.
Колдо бар алтындын баркы жок
Карапа буюмун жасоо абдан кыйын. Анткени убакытты, техникалык жактан
каражатты көп талап кылат. Кээ бир адамдар айтышат “Кудай берген жерден бекер
ылайды алып, отко күйгүзүп коюу оңой эле да”, деп. Бирок айтканга оңой болгону менен
карапа жасоо кыйын. Кыргызстанда керамикага ылайыкталып жасалган бир дагы
техникалык жабдыктар жок. Биз илгеркидей эле өз колубуз менен жасайбыз. Болгону
жакшы инженер-техниктер жасап чыккан жабдыктарды колдонобуз. Маселен, бир эле
керамиканы бышырган мешти алалы. Керамиканы бышырыш үчүн мешти 980-1200
градуска чейин ысытуу керек. Мурда керамика отун менен бышырылып келген болсо,
азыркы шартка ылайык электр энергиясы пайдаланылат. Негизи от менен күйгүзгөнгө эч
нерсе жетпейт. Өзбекстанда эмне үчүн керамика өнүгүп жатат? Анткени ал өлкөдө
керамика өнөрү үзгүлтүккө учурагана эмес. Бизде болсо, жада галса, керамика жөнүндө
маалымат жокко эсе.
Чүй облусунун Ивановка айылында чыккан чопону иштетебиз. Анткени ал майлуу
келет. Канча бир кылымда жасалган мештердин ордулары чопону казып жаткан
жерлерден табылган. Аны археологдор изилдесе көп нерселерди таап чыгышат болуш
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керек. Баткен облусунда топурактар майлуу, бирок аны мен иштетип көргөн эмесмин.
Чындыгында эле Баткенде карапа иштеткенге бардык шарттар бар. Анткени Баткендин
түндүк жагынан табигый газ чыгат. Маселен, аны Өзбекстан пайдаланып, ошол жерге
мештерди алып барып, карапа буюмдарын чыгарып жатат. Ал эми биз өзүбүздүн
жерибиздеги байлыктарды туура пайдалана албай жатабыз.
Чопо аял сыяктуу аяр мамилени талап кылат
Кыргызстандагы эң күчтүү карапачыларынын бири Таалай Чекилов менин агайым
эле. Мен аны тажатып сурай берчүмүн кантип дубал жасаш керек, эмне кылыш керек деп.
Ошондо ал: “Сага чопо өзү айтып берет. Ал аял сыяктуу, ага аяр мамиле керек. Канчалык
сүйсөң, ошончолук жооп аласың” дечү. Агайымдын таалими мага жакшы таасир берди.
Дегеле карапачы дирижер сыяктуу. Мисалы, чопону бардык ыпыр-тыпырдан тазалап
чыккандан кийин камыр жууругандай жууруйбуз. Аны каймактай абалга жеткирип алган
соң, атайын гипстен жасалган формаларга коебуз. Дегеле жасалып жаткан чоподо бир
дагы таш, аба калбашы керек. Ошондуктан кайра дагы бир сыйра камыр ийлегендей ийлеп
чыгабыз. Бир кумураны жайында жасаш үчүн үч-төрт күн талап кылынат. Эң кымбаты аны станокко койгондо борборун табуу. Дегеле иштеп жатканда колуң эмес, көзүң менен
иштеп каласың. Ошондуктан чопону колдун учу менен сезе билиш керек. Антпесек бир
жери ичке, бир жери толук болуп жарабай калат. Анан чопону станокко койгондо бир дем
менен көтөрүп кетүү керек. Кичине эле колуң башка жакка бурулуп кетсе, анда бузулуп
калат. Дагы бир татаал процесс – кургатуу. Кургатууга да бери дегенде беш-алты күн
кетет. Эң башкысы, буюмга кооздук берүүчү сүрөттөрдү тартып, аны боеп чыгуу зарыл.
Баса, 700-800 градуска туруштук берүүчү атайын боектор менен иштейбиз. Эң
кызыктуусу - карапаны мешке салгандан кийин жаратылыш дагы адамдын колунан
жаралган ишке өзгөчө эффект берип коет. Таң каласың, ошондой кылайын десең жасай
албайсың.
Дегеле карапа өзүнө төрт зор күч берүүчү табият кубулуштарды (стихияны)
камтыйт: сууну, жерди, абаны, отту. Маселен, адам жерге айланат, жерден карапа чыгат.
Окумуштуулар аныктагандай, адамдагы болгон заттар карапада дагы бар. Чопонун майлуу
болгондугу, балким, ошондон болушу керек деп ойлоймун.
Кыргыздын тарыхы кароосуз турганы аянычтуу
Баткенде Ак-Таш деген мазар бар. Ал Базар-Башы деген айылда жайгашкан, т.а.
“Уркуя” киносу тартылган жер. Ошол жерге бардым. Аябай чоң таасир калтырды.
Кыргыздын тарыхы кароосуз турганы, мага аябай аянычтуу көрүндү. Таштары да сырдуу
карагансыйт. Түндүктө табылган саймалуу таштарга окшош сүрөттөр ошол сырдуу
таштарда чегилген. Ушул тамгалар же жазуулар дейбизби, айтор, бир эле кишинин
колунан чыккандай көрүнөт. Мазарда эки мунара сыяктуу чоң таш бар экен. Тоонун
үстүндөгү чүпүрөк байланган жалгыз бак илгерки бойдон эле турат.
Талантты акчага сатып албаш керек
Окуучулардын тилегин бузуп албайын деп көп ойлономун. Ырас, биринчи кезекте
талант, анан калганы эмгекке байланыштуу болот. Ошол эмгекчил балдарга сөзсүз жардам
бериш керек. Эгерде баланы урушсаң, ал чөгүп кетет. Ошондуктан балдарды өнөргө
кызыктыруу мугалимдин деңгээлине жараша болот. Мисалы, менин тайпамда төрт
студент 4-курсту аяктап жатышат. Учурда жеке көргөзмө ачабыз деп аракеттенишүүдө.
Мен аларга ишенем, анткени мен жасай албаган нерселерди менин окуучуларым
келечекте жогорку деңгээлде аткарышат. Негизинен таланттуу балдарга билим берүүчү
окуу жайлар эч убакта контракт бөлүмүн ачпашы керек. Эмне талантты акчага сатып
алабызбы?..
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Тилебаев Нурлан
1967-жылы Баткен облусунун Самаркандек айылында туулган. ЭлТРде режиссер,
башкы администратор.

Биздин айылга суу тоодон агып келет
Самаркандек айылынын аталышы кандек деген өрүктүн түрүнө байланыштуу деп
ойлоймун. Мисалы, “Баткен” деген аталыш шамалдын кени дегенди билдирет. Ал тажик
тилинен алынган. Биздин айылда суу жок, кургакчылыктын азабын абдан тартып жатабыз.
Мисалы, биздин Ак-Сай деген айылга суу тоодон агып келет, андан агып олтуруп биздин
дарыяга түшүп Тажикстанга өтөт. Эми ошол дарыя суусун тажиктер казып койгон
каналына буруп, жерлерин сугарышат. Ошол сууну талашып-тартышып атып араң алабыз.
Эң башкысы - бул дарыя Кыргызстанга караганы менен, тажиктер аны Исфара деп атап
алышкан. Илгери А.Масалиев учурундагы чыр-чатак ушул суудан башталган болчу.
Анткени биздин тоону жарып туруп дарыяны айылга киргизели деп ойлошкон, бирок
инвесторлор жок болуп калган.
Обончулук – жаратылыштан алынган өнөр
Мен 4-5-класстан бери гитара ойноймун, 10-класстан баштап обон чыгардым.
Негизинен мен аткаруучумун, обончумун. Бул жаратылыш тартуулаган өнөр деп
ойлоймун. Чынын айтсам, чоң атам дутар ойнойт эле. Мен өзүм интернатта окугамын.
Албетте, ар кошкон улуттагы балдар менен жатып, тарбия алып чоңойдум. Гитара
черткенди да орус балдардан үйрөнгөм. Кийинчерээк кыргыз ырларына обон чыгара
баштадым. Мисалы, “Унутам”, “Эңсөө” ж.б.у.с. чыгармаларым азыркыга чейин
популярдуулугун жогото элек. Мен илхам качан келет деп күтүп олтура бербеймин, тек
гана кетип баратып эле бир кайрык таап алсам, аны изилдеп, улам-улам обон кошуп
олтуруп эле жакшынакай чыгарма жаратып коемун. Жогоруда айткан дарыянын суусунан
ичкен Ж.Мамажанов, Р.Ачылова, Д.Нур уулу, А.Айбалаев сыяктуу эжей-агайларыбыз
менен сыймыктанабыз. Анткени бул адамдардын белгилүү болуп калганына дарыянын
суусунун таасири чоң деп ойлоймун. Анткени ал суу тээ тоодон таштан-ташка урунуп
олтуруп бизге жетет. Демек, бышылып жеткен таза сууну көп ичкен адамдан сөзсүз бир
өнөр адамы чыгат болуш керек.
Өрүктү ыштайт
20-25-майларда Баткендеги өрүктөр кыпкызыл болсо, 30-майда аппапакай болуп
гүлдөйт. Элдин баарына эле маалым, Баткен өрүгүнүн ден соолукка пайдалуу жагы.
Менин билишимче, өзгөчө жүрөк оорусуна миңдин бири. Ириде өрүк бышкандан кийин
аны жерге кагып түшүрүп алып, бир идишке салып алып ыштайт. Ыштагандан кийин аны
алып күнгө жайып, кургатат. Дегеле өрүктү ыштабаса деле пайдалуу. Көбүнчө карыкартаңдар кайнак сууга салып коюп, суусун шире катары ичип, жумшап калганын тамак
катары жеп алышат. Пайдалуу өсүмдүктөрдөн тышкары, Баткен облусунда бардык
жаныбарлар бар. Маселен, аюу, кашкулак, илбирс ж.б., керек болсо, бир жарым метрлик
кескелдириктер да бар. Албетте, бул жаныбарлардын баары айылдан 30 км. алыстыкта
жайгашкан тоодо жашайт.
Абдысатаров Орозбай
1957-жылы Баткен айылында туулган. Сүрөтчү.

Менин сҥрөтчҥ болгонума табият себепкер
Айылыбыздын көрүнүшү, өрүктүн гүлдөгөн учурундагы пейзаж менин сүрөтчү
болгонума түрткү берди. Өзүмө жаккан көрүнүштөрдү кармап сүрөткө түшүрсөм дегенде
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“ак эткенде, так этчүмүн”. Биринчи жолу айылымдын көрүнүшүн тарткам. Дегеле менин
сүрөтчү болгонума атамдын иниси себепкер болгон. Ал киши эч жерде окубай туруп эле,
сүрөт тартчу, ал - тубаса сүрөтчү. 1971-1972-жылдары биздин айылда “Уркуя” фильми
тартылып калды. Ошондо актерлор менен кошо залкар сүрөтчү, актер Сүймөнкүл
Чокморов жүргөн эле. Аны менен таанышып, Фрунзеге чейин ээрчип келгемин. Менин
сүрөтчү кесипти тандап алганыма ал кишинин таасири да эбегейсиз. Анткени окууга
тапшырганы келгенде эле Чокморовдун үйүнө баргамын. Ал мага кандай сүрөт тартыш
керек экенин түшүндүргөн болчу. Атайын мага үй тапшырмасын берип койчу. Тарткан
сүрөттөрүмдү көрсөткөн күнү эле “жүрү кеттик документ тапшырганы” деп, сүрөт
училищасына алып келип, тапшырткан болчу. “Мен дайыма эле командировкалап жүрөм,
ме устакананын ачкычын, сабактарга даярданып, иштей бер” дечү. Негизинен мен
живописке чукулмун. Боектордун айкалыштарын, композицияларды залкар сүрөтчү
Сүймөнкул Чокморовдон үйрөнгөмүн.
Бала кезиңдеги таасир түбөлүккө сакталат
Жер адам баласынын касиетин ойготот. Мисалы, биздин айыл түз жерде жайгашкан
эмес. Ошондуктан үйлөр бир өйдө, бир ылдый жакта курулуп кете берген, толкун сыяктуу
көрүнөт. Менин кичине кезимде тоолордун боорунда салынган үйлөр мени кызыктырчу.
Ал эми түз эле жерге салып койсон, ал кызыксыз, супсак. Өсүмдүктөр да кызыктырат эле.
Кара тоонун алдында өскөн өрүктөр адамды өзүнө тартып турат. Өрүктөр ак, кызгылт
болуп, түрлөрүнө жараша гүлдөйт. Алардын турпаты өзүнчө эле керемет. Анткени бир
өрүк экинчисине окшобойт. Өзүнчө эле фантастика. Өзгөчө жазындагы жер бети
жашылданып баштаган учур өтө жакчу. Ошондо табияттын ар бир ыргагын кармап
калганга бардык аракетимди жасачумун. Дегеле сүрөт тартууда мага ириде кандайдыр бир
идея келет. Туулган жериме арналган сүрөттөрүмдө элибиздин каада-салты, кийимдери
чагылдырылган. Мага ушул тема абдан жакын. Бала кезиңде алган таасир түбөлүккө
сакталып калат экен. Мисалы, кечээки окуяны унутуп калышыбыз мүмкүн, бирок бала
кездеги таасирлер эч унутта калбайт.
Түшүмдө фантастика көрөм
Мен Кудайга ишенемин. Албетте, Кудайды эч ким көргөн жок, бирок кандайдыр бир
күч бар экени чындык. Маселен, сүрөт тартуудан мурда идеяны мага бирөө бергендей
болот. Мен түшүмдө фантастиканы көрөм, кээде болочокто боло турган нерселерди даана
көрөм. Жакында эле түшүмдө бул дүйнөдөн өтүп кеткен апамдын элеси шамалдап жаткан
жеңил материал аркылуу берилди. Көргөн түшүмдү сүрөткө түшүрдүм, керек болсо,
материалдын ар бир бүктөлгөн жеринен бери бергенге аракет кылдым. Абдан кыйын
болду, бирок эс алдыма түшүмдү элестетип жатып, тарттым. Эң башкысы, өзүм
канааттандым. Кээде эч убакта барбаган жерлерге барганда, ошол жерди мен көргөндөй
сезилет. Бирок аны кайдан көргөнүмдү билбеймин. Ушундай нерселер көп болот.
Ыйык жерлердин тынчын албаш керек
Ыйык жерлерди тийбөө, ойготпоо, тынчын албоо зарыл. Дегеле ыйык жерлердин
ээсин кыйнабаш керек деген ойдомун. Биздин айылда зыяратчылар барып сыйынчу
жерлер бар, бирок мен ага кызыкпаймын. Мисалы, “Айгүл гүлү” деген жер бар. Менимче,
бул гүл сыйкырдуу. Анткени аны башка жерге барып олтургузса, ал өспөйт. Шамал
болгондо деле анын уруктары канча жерге учат, бирок бир дагы жерге өсүп чыккан жок.
Бул гүлдүн сыйкырдуулугуна, ыйык экенине мурда эч ким көңүл бөлгөн эмес. Союз
кулагандан кийин эле барктай башташты.
Биздин айыл - киного даяр жасалга
“Уркуя” кинотасмасы
Баткенде тартылган. Анткени ал аймак тасма кино
тартуучуларга табылга. Эч кандай декорациянын кереги жок болчу. Анткени табият
баарын өзү даярдап койгон. “Уркуя” тасмасын ырдап жүрүп эле тартышкан. Анткени
тасманы тартууга керек акталбаган, шифери жок үйлөр четтен чыкчу. Мен азыр Баткенге
барганда ушундай нерселерди издеп, кызыгамын. Анткени кино-сүрөтчүгө бул маанилүү.
Ошол эски үйлөргө кирсең идиш-аяк койгон, жүк жыйган текчелер турат. Азыркы жашоо
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менен эч кимди таң калтыра албайсың. Ал эми илгеркиден калгандарды көрсөң, ал
жаратылышка жакын. Маселен, саман менен шыбалган үйлөр экологиялык жактан таза
жана ден соолукка пайдалалуу. Мындай үйлөрдү салууда биринчи фундаменттин ордуна
таштарды тизип, анын үстүнө карказ коюп, анан ылайдан жасалган тоголокторду коюп
кете берчү. Мындай үйлөр тогуз баллдык жер титирөөгө жөн эле туруп берет. Кышында
жылуу, ал эми жайында салкын. Полдун ордуна жерге саман салып, анын үстүнө таар
салып эле коюшчу. Мисалы, япондуктар жерге эле жатышат. Жерге жакын болуш керек.
Биз, тескерисинче, жерден качып жатпайбызбы. Терезени алалы. Аба, күн өткөрбөгөн
пластикаларды коюп алдык. Туура үн өткөрбөйт. Ал эми жыгач терезеден болсо аба, биз
көрбөгөн көп жакшы нерселер кирип турат.
Кошуна өлкөлөрдүн каада-салттары, тилдери аралашып кеткен
Баткендиктер каада-салты, кийим-кече, тили менен башка региондордон
өзгөчөлөнөт. Анткени Баткен облусу Өзбекстан менен Тажикстанга чукул болгондуктан,
алардын каада-салттары, тилдери аралашып кеткен. Баткендиктер эмнегедир ачык түстүү,
кооз кийимдерди кийишет. Мал чарбачылыгынан көрө дыйканчылык менен көп
алектенишет.
Агам абага көтөрүлгөнүн өз көзүм менен көргөмүн
Бүбү-бакшыларга ишенбеймин, анткени мен алардан дагы күчтүрөөкмүн. Жакында
бир семинарда бала кездеги таасирди жазгыла дегенде, бир окуяны жазып бердим. Сизге
калп, мага чын. Улуу агам экөөбүз ойночубуз, мен анда үч-төрт жашта элем. Бир күнү эле
ал мага мындай деди: ”Ушундай туруп, карап тур” деп акырын басып келип, дубалдын
жанына туруп 30 см.дей абага көтөрүлгөн. Анан кайра түшкөн. Ошол учур ушул убакка
чейин эсимде, бирок көргөнүмдү эч кимге айткан эмесмин. “Байкем учту” деп кимге
айтам, эч ким ишенмек эмес. Мен деле адам эч убакта учпайт деп ойлочумун. Көрсө,
кандайдыр бир касиетке эгедер адамдар учат экен. Ошондо абдан таң калгамын. Анан көп
өтпөй эле ал каза болуп калды.
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YI БӨЛҤМ. ЭЛДИК ИЛИМ
Бул бөлүмдө кылымдар бою сакталып келаткан элдик тажрыйбалардын сыр
сандыктары ачылып, буга чейин топтолгон баалуу мурастар муундан муунга берилип
келатканы жөнүндө кеп болот. Бул бөлүмдө белгилүү этнограф Жоошбай Каримов
тамырчылыктын мааниси, бакшылык тууралуу, жыландын уусу алтындан кымбат экенин,
Лейлектин тоолору жалаң гана дары чөптөргө мол экенин айтып берет. Ошондой эле
көчмөнчүлүк, дыйканчылык турмушка байланыштуу мал башын туура тактап,
чарбачылыкты өнүктүрүүгө байланыштуу аба-ырайынын өзгөрүүсүнө байкоо жүргүзүү,
мезгилдердин аралыгын туура саноо, кыштын жана жылдын кандай боло турганын билүү
менен элде астрономиялык алгачкы негизи да бекем түптөлүп келгенин айтат. Дегеле
кыргыз баласы айды карап туруп эле аба ырайын айтып кое алат. Ал эми адам баласынын
ден-соолугуну аба ырайына бир топ көз каранды.
Чындыгында эле биздин эл жаңы айдын өңүнөн, таңкы Сары жылдыздын
чыгышынан, Үркөр, Саманчынын жолунун жайгашуусунан айдын, жылдын кандай
болоорун аныктап келишкен. Жада галса, курт-кумурскалардын аракети, койдун жатып
турушу, түсүнүн өзгөрүүсүн байкоо менен кыштын келе тургандыгын болжолдошкон. Ал
эми тумандын, боздун түшкөнүн, күндүн ысык-суугун оозеки унутпай сакташып, канча
күндөн кийин кайта тургандыгын эсептеп чыгышып, бир жылдык аба-ырайынын
өзгөрүүлөрүн алдын ала айта билишкен. Анан кыргыз баласын – ааламдын баласы
дебегенде эмне дешибиз керек?.. Ааламдын баласы үчүн эч бир илимди, билимди билбей
туруп аба-ырайын айтып келген. Ал эми бүгүнкү 21-кылымда деле билимдүү адамдар
артка кылчайып ата-бабадан келаткан санактарга көңүл буруп, ошол боюнча
божомолдорду айтышууда
Ушул эле бөлүмдө ден соолуктун чың болушуна, адамдын узак жашоосуна туура
тамактануу түрткү берээри айтылат. Өзгөчө адамдын жашоосуна болгону төрт гана
элемент керек: углевод, май, витамин жана белок. Маселен, бөдөнөнүн, улардын эттери,
бүркүттүн, карышкырдын өтү ж.б.у.с. бири рак оорусуна жол бербесе, экинчиси кутурма
оорусуна миңдин бири экен. Мына ушулардын баарын кезегинде ата-бабаларыбыз
пайдаланып келишкен. Илгери азыркыдай оорулар жокко эсе болчу. Анткени алар
экологиялык жактан таза жерлерди жердешип, таза тамактар менен тамактанып келишкен.
Бүгүнкү күндө анын бири дагы жок. Бардык тамак-аштарга химиялык заттардын
кошулганы, аба-ырайыбыздын бузулганы, албетте, ден соолугубузга терс таасирин
тийгизбей койгон жок. Бирок анын баарын шылтоолоп жата бербей, андан көрө, атабабаларыбыздын пайдаланган табигый дары-дармектерине маани бурганыбыз оң.
Каримов Жоошбай
тарыхчы-этнограф (жогорку бөлүмдөрдө дареги толук берилген).

Элдик илимдин кҥчҥ толук баалана элек
Кылымдар бою сакталып келаткан элдик тажрыйбалардын сыр сандыгын ачып, аны
терең аңдаштырып көргөнүбүздө баалуу мурастар топтолуп, муундан муунга берип
келгенине күбө болобуз. Биз канчалык жогорку өнүккөн коомдо, илим менен техниканын
мезгилинде жашасак да, ар бир илимдин элдик негизи бар экенин унутпоого тийишпиз.
Тескерисинче, аларды окуп үйрөнүп, изилдөө иштери жетишсиздигинен биз элдик
илимдин күчүн али толук баалоого
чамабыз келбей жатканын белгилөө керек.
Этнопедагогика, медицина, астрономия, элдик искусство, агрономия, экология,
зооветеринария - булар тээ байыртан кыргыздарда байырлаган илимдер.
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Кенжебай бакшы
Эл ичинде олуя, көзү ачык, табып, тамырчы, сыныкчы, демчи (дамчи, дамкаш)
адамдар илгертен болуп келген. Алар өзүлөрүнүн жөндөмдүүлүктөрү (өнөрү, илими десек
да болот) менен эл ичинде эң эле керектүү, зарыл адамдар болушкандыктан кадыр-баркы
да жогору болгон. Мына ушундай тамырчы, табыптардын бири Маргун айылындагы
Кенжебай деген адам болгон. Күндөрдүн биринде күңгөй беттеги тоо аралап, эчки багып
жүрүп, Көйкап деген жерде ага белгисиз күч таасир этип өзүн жоготуп коѐт. Көп күн
нервден катуу ооруп, айыккан соң, сезиминде бир башкача өзгөрүү болгонун сезет.
Оорулуу адамдарды көрө баштайт. Кайсы жери ооруйт, качандан бери, эмне себептен,
кандай даары колдонуу керек, айыгарын же дагы канча өмүрү барын алдын ала айткан
көзү ачык болуп калат. Кайрылган адамдын пейилин, жүрүш-турушун, жаман жолго
баскан, баспаганын билип айтып берчү. Тамырды кармоо менен диагноз коюуга өтө
күчтүү болгон. Диета белгилеген паризга салган, башкача айтканда кырк күн туздуу,
күчтүү тамак бербей, нас, тамеки чектирбей организмди тазалаган. Тундурма ачыткы
менен ачытылган аталаны суюк кылып сүзүлгөндөн кийин ичирип, андан соң ысыкка
өткөргөн. Сүт, эчкинин, койдун эти, тери тартуу, дары чөптөр, тамырлар - анын негизги
каражаты болгон. Бул чөлкөмдөгү Ходжент шаарындагы эң чоң облустук ооруканадагы
тажрыйбалуу дарыгерлер да айрым оорулуулардын диагнозун коюуда Кенжебайды
атайын алып барып, көргөзүп, жардам сурашчу.
Бакшы шаман оюну
Кенжебайды “бакшы” деп коюшат эл. Себеби ал көрүм-зикир өткөрөт. Башкача
айтканда, гипностук ыкма колдонот. Көптөн бери кыймылдабаган оорулууга бүт элди бир
үйгө чогултуп камап, бакшы шаман оюнун өткөрөт. Алдын ала мал союлуп, от
жагылгандан баштап кызыл чокко капкирларди, казан кыргычтарды салып коѐт. Оюн
күчүнө киргенде кыпкызыл болуп кызыган капкирди чоктон алып тилине басат,
кадимкидей “чаң” деп кызыган майга түшкөн эттей үн чыгат. “Кант, шекер” деп кайракайра
темирди жалап, тамшанып койчу. Түшүнүксүз тилде сүйлөп, адамдарды
айландырып бастырат, көптөн бери турбай, ордунда жаткан оору да туруп, секирип ойноп,
ал эмес текчелерге секирип чыгып түшөт. Ушундай зикир кечесине 1965-67- жылдары мен
өзүм эки жолу күбө болуп катышкамын. Кээде-кээде “Койкаптан чакырам” деп койчу эле.
Кенжебай бакшы Улуу Ата мекендик согушка да катышып, аман соо келген. Бул да
болсо анын көзү ачыктык гипностук сырларынан улам болсо керек деп болжошот.
Тамырчылыктын мааниси зор
Чындыгында тамырчылыктын бүгүнкү күндө да мааниси өтө зор. Айталы Катыраң
айылында жашап жаткан Калык уста колу-буту чыккандарды салып, сыныктарды байлайт.
Айрыкча, татаал муундар, омуртка, моюн жүлүнгө байланышып чыккан жерлерди салууда
туура түшкөнүн, түшпөгөнүн тамырды кармап билет. Эгерде туура түшпөгөн болсо, кайра
чыгарып салат. Сынып майдаланган сөөктү да терип тегиздеп байлаганда башка
тамырлардын иштөөсүнө тоскоол болсо, кайра терип чыгат. Мындай мүмкүнчүлүккө
жетишүү үчүн азыркы дарыгерлер рентген, узи, томография, ЭКГ аппаратураларын
пайдаланышат.
Айрыкча, кара курт чакканда дубасын окуп, дем менен чыгарып жиберген
этномедицина абдан таң калычтуу. Азыркы медицина кара курттун уусун бир канча
убакытта көп кыйынчылык менен чыгара алышы мүмкүн. Ал эми Маргун айылында
жашаган Карабай ажи, Туркбай дамкаш, молдо Ажи деген адамдар бөйдүн кара куртун эң
күчкө кирген күчтүүсү болгон карагундактын уусун да бат эле чыгара алышкан. Анын
жолу мындай экен. Бир дем менен биротоло уусун чыгарып жиберсе адамдын денеси
бошоп, көп күн өзүнө келбей оорукчан болуп калат. Ошондуктан, адегенде жүрөктүн
айланасын бошотуп ооруну тизеге жеткирет, дагы бир чай кайнамдан кийин экинчи дем
менен ооруну бутка, ашыкка сүрүп жеткирет. Оорунун жылганы адамга даана билинет. Ал
жер абдан катуу ооруйт, бирок жүрөк бошогон соң адам өлбөйт.
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Дуба менен айыктырса болот
Бир окуя тууралу эл ичинде икая айтылып жүрөт. Айылга орус улутундагы мал
догдур келет. Жай мезгилинде аны кара курт чагат да дем алуусу оорлоп, эстен танат.
Жергиликтүү адамдар ошол жерде талаада иштеп жүргөн Туркбай дамкашти (демчи)
айтып келишет. Туркбай дамкаш демин ичине тартып, дем албастан айтар дубасын
жетиден кем эмес, кээде жыйырма бир жолу кайталап окуп “сүф” дегенде мал догдурдун
жүрөгү бошоп көзү ачылат. Оору тизеге өтүп, жанын барынча тизесин укалап
байбайлайт. Молдо экинчи жолу “сүф” дегенде оорусу бутка, ашыкка өтүп, жеп ичип
ооруп баштайт. Чыдамы кеткен Сергей “Эй молдо, давай сүф делай” деп бакырганча
калат. Дамкаш жумушуна басып кете берет. Убагы келгенде ооруну чыгарат. Дубаны
жаттаган адамдын баарысы эле бул ишти жасай албайт, ал да болсо өзгөчө бир берилген
Жараткандын күчү.
Каңтар ооду кар кетти, байдын көзү жарк этти
Көчмөнчүлүк, кийинчерээк дыйканчылык турмушка байланыштуу мал башын
туура тактап, чарбачылыкты өнүктүрүүгө байланыштуу аба-ырайынын өзгөрүүсүнө
байкоо жүргүзүү, мезгилдердин аралыгын туура саноо, кыштын жана жылдын кандай
боло турганын билүү менен элде астрономиянын алгачкы негизи да бекем түптөлүп
келген. Мындай өзгөрүүлөрдү байкоо боюнча эл ичинде “Ай кыроолосо айгыр минип
тойго чап, күн кыроолосо күрөк кармап койго чап”, “Ай сары болсо жаанчыл, ак болсо
кургакчыл”, “Ай чалкалап чыкса ташбиштүү (убарачыл) болот”, “Күн кызарып батса
ысык, кызарып чыкса нымдуу”, “Турналар бийик өтсө суук, жапыз өтсө жылуу” деген жөн
жерден айтылбаган сөздөр бар.
Жаңы чыккан Айдын өнүнөн, таңкы Сары жылдыздын чыгышынан, үркөр,
саманчынын жолунун жайгашуусунан айдын, жылдын кандай турганын аныкташкан.
Курт-кумурскалардын аракети, койдун жатып турушу, түсүнүн өзгөрүүсү, тоютка болгон
мамилесин байкоо менен кыштын кандай келе тургандыгын болжолдошкон. Тумандын,
боздун түшкөнүн, күндүн ысык-суугун оозеки унутпай сакташып, алты айда, б.а. жүз
сексен күндөн кийин анын кайта турганын эсептеп чыгышып, бир жылдык абаырайындагы өзгөрүүлөрдү алдын ала айтышкан. Жыл ичинде эң кыска, эң узун күндү, күн
менен түндүн теңелишин, кыштын ортосун так белгилешкен. Кыштын ортосун, б.а.
токсондун ортосун “каңтар ооду” деп коюшат, ошол сааттан баштап жерге тап келип, кар
эрийт. “Каңтар ооду кар кетти, байдын көзү жарк этти”, б.а. кыш эми коркунучсуз болуп,
кой үстүнө күндүн табы өтүп, күн узара баштайт. Бул 12-январдан 13-январга оогон түнгө
туура келет. Падышалык Россияда 13-январь мурда жаңы жыл катары майрамдалган.
Маргун айылында кийинки эле жылдарда жашаган Мурза уулу Ибраим деген киши жыл
эсебин абдан так алып жүргөндүктөн мындай дечү экен: “Жыл ажырагандыгы бир
секундалык көз ирмемде бүт аалам, бүткүл жер бетиндеги нерселер балкып эрийт,
ошондо ташка бычагымды сайсам кирет да кармалып катып калат, кийинки жылы ошол
мезгилде кайра сууруп алам”. Бул эл оозундагы аңыз болуп калган сөздөрдүн илимий
жактарын эсепке албаган кезде да, адамда жыл эсептөө боюнча эң зор тажрыйбанын
болгондугуна ынанабыз.
Хронологиялык жана аталышы боюнча кээ бир айырмалар (Лейлек боюнча)
Жыл саноо Күн эсеби (шамсия) жана Ай эсеби (камария) боюнча жүргүзүлүп келе
жатат (бул тууралуу 1995-жылы Жусупов молло Дыйкандан (1910-жылы туулган) жазып
алганмын). Күн эсеби боюнча бир жыл 365, толук жылдары 366 күндөн туруп, Ай
эсебинде 354 күндөн турат да ар бир ай жаңырган аралыгында так эсептелүү менен бир
нече саат эске алынып, жыйынтыгында 11 же 12 күн кошулат жана 365 күнгө олукталат.
Жыл санагандар айлардын аталышын арабча жүргүзүшөт
Биринчи ай - амал. 21-март амалдын акыркы күнү болот, б.а. амалдуу амал айы
март айына туура келет. Жаныбарлар да, өсүмдүктөр да, жер да амал алып, жашоотиричилигин өзгөртөт, амалдын кандай келгенине байланыштуу жашоосун баштайт. Амал
айында ар бир күндүн да, өзүнчө амалы болот. Бул айда Суксур шубат (шаан), Абурахат
115

(жылуулук), Нооруз каракчы (канаттуу) деген күндөр өтөт. Анын ар бири үч күндөн
болуп - тогуз күн. Нооруз каракчы дегени жаңы жылдан кабар берет дегенди түшүндүрөт.
Ушул ай ичи ар кандай куштар келе баштайт. Ар бир келген куштун өз амалы өтөт. 18март күнүнө туш келсе турган амал Кал журтчу кушунун амалы. Анын келиши менен
жаздын толук, ишенимдүү келгенин билишет. Бул кушту көрүп, чабандар кыштоодон
жазгы конушка көчүп чыгышат.
Өткөн бир жылдарда бир бай: “Карагылачы Калжуртчу көрүндүбү?” деп балдарына
буйруйт. Кыр-кырлардын чокусуна көз салып зарыгышат, бирок куш жок. Чыдамы кеткен
балдары бай атасын алдоонун амалын табышат. Тээ маңдай чокуга баштын куу сөөгүн
олтургузуп, “Ата, ата, Калжуртчу тигине, келди” дешип сүйүнчүлөгөн. Кубанган абышка
жазгы конушка көчүүгө уруксат берген. Бирок бир нече күндөн кийин Калжуртчунун
амалы өтө каттуу келип, байдын араң кыштан чыккан малы кырылып калган экен. Бул
элде болгон окуя катары айтылып жүрөт.
Эң акырында Ачакуйрук кушунун келиши амал айынын бүтүшүнө, 21-мартка туура
келет. Нооруз – жаңы күн белгиленип, айлана тазаланып чыгарылат, эски, ыплас чөпчарлар топтолуп, аластап от жагып, оттон секиришет. Жыл ажыраган күнү адамдар өзүн
пакиза кармап, жаңы жана таза кийимдерин кийинишет. Ыйык күн катары эсептелет.
Жакын арадагы жылдарда эле бул күн спирттик ичимдиктерди ичип, Ноорузду жаңы
майрам катары эсептешпегени болбосо, мындай көрүнүш жат жорук катары эсептелген.
Арка, Кулунду, Аксуу, Маргун, Бешкент айылдарында мурда жаңы жылды 7-март күн
деп, жыл ажыратып, өткөндөргө ыс чыгарып, бата кылышчу. Анын себеби чөл каландары
боюнча дыйканчылык иштеринин башталышы менен түшүндүрүлгөн. Бул жерлерде
жаздык айдоо февраль айынын жарымынан кызуу башталган.
Экинчи ай - соор. Айлана жаңырып, ачылып, жарык дүйнөдө жашоосуна жан кирет.
Аларга күндүн жылуулугу, жамгыр керек, ошону менен кутман талаада молчулук
жаралат. “Соор түштү - доор түштү” деп коюшат. Күндүн күркүрөшү ушул айда башталат.
Күндүн күркүрөгөнүн биринчи укканда аялдар сыртка ак (сүт, айран) чачышат, жылдын
жаанчыл, демек, түшүмчүл болушун тилешет. Эгерде биринчи тоодо күркүрөсө - бул жыл
тоонун жылы болуп, малга молчулук болот, чөл жактан күркүрөсө дыйканчылык, мөмө,
жемиштердин жылы болот. Бул болсо турмуштук көрүнүштө чындыгында ушундай
экенине күбө болуп жүрөбүз.
Үчүнчү ай - жооза. Арабча маанисинде - бул сөз арпанын бышкандыгын
түшүндүрөт. Өлбөгөн жанга жаз келип, мындан ары токчулук болуп кетет.
Саратан - июнь айына туура келип, бул да арабча маани берет да ысыктын башы
дегенди билдирет. Саратан сайрайт, күн кайнайт.
Андан кийинки ай – асат. Асат - жолборс, ысыктын жолборсу дегенди туюндурат.
Адамдар асат - расат деп коюшат. Расат өзүнө толуу, ысыктын күчү менен бардык нерсе
бышат.
Алтынчы ай - сумбула. Бул айда түнү салкын дейт. Сумбулада суу муздайт деп
жүрүшпөйбү. Сумбула айында бөдөнөнүн амалы бар, б.а. бөдөнөнүн келиши менен
салкын башталат.
Мыйзам айы. Бул айды кыргый деп аташат бизде, себеби ушул айда,
айылдагылардын так эсептөөсү боюнча 21-августтан 1-сентябрга чейин Кыргый кушу
келет. Кыргыйдан корккондуктан майда чымчыктар, таранчылар топ-топ болуп учуп
калышат. Ушул күндөрү, айрыкча, 25-августтан 1-сентябрга чейинки жети күн ичинде
элдер жамгырды күтүп, асман карашат. Эгерде ушул күндөрү асмандан бир тамчы тамса
да бул чоң кубаныч, себеби эмки жыл сөзсүз жаанчыл, түшүмгө мол боло тургандыгы көп
жылдык тажрыйба менен далилденген. (Булар тууралуу география мугалими Туркбаев
Абдилайдан 1928-ж. жана энем Талиева Тажыдан – 1926-ж. жазып алганмын). Аны мен да
дайыма байкоо жүргүзүп келатам. Элдин күздүк, жаздык эгинге аракети кыргыйдан
кандай келишине байланыштуу бул айда күн суутуп калат. “Кыштын башы кыргыек” деп,
кыш жыттана баштайт.
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Сегизинчи ай – акырап, андан кийин кабыс. Кабыс – баарысына жабыз. Бул ай
жылуу да, суук да болуп, эки мезгилдин арасында турат. Акыр күз, жазга да кышка да
жабыз.
Онунчу ай – токсон. Токсон күндүк кыштын эң суук мезгили. Чил арабча кырк
дегенди билдирет. Чилде айы кырк күндөн турат да, өзүнөн мурдагы жана кийинки
айлардан беш күндөн алат, б.а. 17-декабрдан 1-февралга чейин, же өзүбүздүн календарь
боюнча айды толук эсептегенде 25-декабрдан 5-февралга чейин созулат.
Акыркы ай - ҥт. “Жалгап калса үт, жалгабаса жут”. “Жалгабаса үттү көр, казан толо
сүттү көр, каарына алса жутту көр, сайсайда жаткан бүттү көр” дечү илгеркилер. Себеби
бул айдын жакшы келиши менен жаз башталса мал жандыктар бой керип, тоюп, үтүнө сүт
толуп козу-улактар ойноп калат. Тескерисинче, кыштын акыры суук болуп, караан суук
катуу кармап, кыш созулса үзүкчүлүк мезгилде, ач арык болуп калган мал-жан үчүн
кыргын болуп, жут болушу мүмкүн. Үт айы он жети күндөн турат. Андан кийинки сегизтогуз күн азиз деп аталат. Ал ажиза деген фарс сөзүнүн маанисинде эми кыштын колунан
эч нерсе келбейт дегенди түшүндүрөт. Бирок ушул күндөрү күн абдан суук болот. Тогуз
күндүн ичинде Чанделеч (азиз кампир) деген чымчык келгендиктен, бул суук ошол
чымчыктын амалы деп билип, чымчыкты азиз чымчык деп аташат. Абдан катуу караан
суукту алып келгендиктен ал чымчык “Токсон, бир күнүмчө жоксун” деп айтат имиш.
Ошентсе да канчалык суук болгону менен бул күндөр тез эле өтүп кетип, кыш жазга өз
мыйзам ченемдүү өз ордун бошотуп берет да амал айы айланып, кайрадан келгин куштар
келе башташат. Жаз менен кошо жашоо кумары жаңырып, тирүүлүккө дагы бир жыл
кошулуп, адам өмүрү өр тартып уланып келет.
Эралиев Алыкул
1958-жылы Баткен облусунун Көк-Таш айылында туулган. 1981-жылдан бери
дарыгер болуп эмгектенет.

Ата-бабаларыбыз туура тамактангандан ооруган эмес
Мен венеролог-дарыгер катары адамдардын тамактануусуна көп көңүл буруп
келатам. Себеби дегенде, биздин ата-бабаларыбыз азыркыдай инфаркт, инсульт, рак
менен ооруган эмес. Алардын ден соолуктары чың болгон, керек болсо, токсонго чыкса
дагы тиштери бүтүн, балалуу болгонго жарап келишкен. Азыркы убакта медицина
жогорку деңгээлге жетип турса дагы оорулар азайган жок, тескерисинче, күндөн-күнгө
көбөйүп жатат. Анысы аз келгенсип, жогоруда айтылган оорулар жашарып кетти.
Кезегинде биздин ата-энелер жөнөкөй эле тамактар менен азыктанышкан. Маселен,
гүлазык, сүттү чийки ичишип, малдын этин сойгон күнү эле жеп келишкен.
Адамдын узак жашоосуна төрт гана элемент керек
Адамдын жашоосуна төрт элемент керек. Бул – углевод, май, витамин жана белок.
Кудайдын кулагы сүйүнсүн, углеводду көп эле алып атабыз. Өсүмдүк майынан, жаныбар
майынан дагы кур калган жокпуз. Жаныбар майында холестерин көп экен деп кой этин
жебей, уй этине өтүп калдык. Организмибизге витамин толук эле жетип атат. Эң
көйгөйлүү төртүнчү маселе – белок. Белокту каяктан алабыз? Эттен, жумурткадан,
дандан. Белокту алып жатканда биздин ден соолугубузга кандай таасир берет деген
маселе турат? Белок организмге түшкөндө синтезделип, аминокислотага бөлүнөт. Эларгин
деген аминокислота биздин кан тамырларды кеңейтет. Ал эми бүгүнкү күндөгү
оорулардын себебинин бири – кан тамырлардын ичкерип кеткенинде. Эмнеге ичкерип
кетти? Анткени организмге белок жетпей калды, т.а. эларгин деген аминокислота
организмге жеткиликтүү түрдө түшпөй калып жатат. Мунун себеби, эттин курамындагы
белок жыйырма төрт сааттан кийин бөлүнүп чыгып, ал этте калбай калат экен. Ошон үчүн
Кытайда малды бүгүн союп, этин жаңы бойдон жейт. Кореяда этти чийки жешет. Арабдар
дагы малды бүгүн сойсо, этин бүгүн жейт. Эгерде кечкурун дүкөндөрдө эт сатылбай
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калып калса, ыргытып жиберишет экен. Эртеси колдонушпайт. Арабдар сойчу малды
эртең менен күн чыккыча байлап туруп, күндүн нурун алгандан кийин гана союшат.
Күндүн нурун алган малдын эти күчтүү болот. Ал эми Японияда болсо ар бир эки саатта
эттин баасы арзандап турат.
Саамал, кара нан ден соолукка пайдалуу
Май айында көп адамдар жайлоого чыгып, жылкынын саамалын ичишет. Себеби
сүттөгү белок дагы жыйырма төрт сааттан кийин жок болот. Илгери чийки сүт иччүбүз.
Азыр ар кайсы оорулардан коркуп, кайнатып, белокту күйгүзүп жатпайбызбы. Үчүнчүсү,
дандан алынган белок. Азыркы ундарда белок жок. Мисалы, 1995-97-жылы Кыргызстанда
ачарчылык болгон. Дүкөндөрдө ун жок болуп калган. Ошондо адамдар кичинекей
жерлерге болсо дагы эгиндерин эгип, аны жыйнап алып, тегирменден өткөрүп, кара нан
жеп калышкан. Бирок ошол жылдары ден соолугу чың, толук балдар көп төрөлө баштады.
Көрсө, табигый жол менен белок ала баштаптырбыз. Эмне үчүн согуш учурунда эл
ачкачылыктан өлгөн эмес? Анткени алар машак терип баратып эле жей беришкен, т.а.
белокту толук алышкан. Дагы бир мисалды айта кетейин, бир онкологиялык оору менен
ооруган эмчи (медсестра) келинди билемин. Ал дан өндүрүп, тамырын эки жылдан бери
колдонуп, ооруну бир калыпта токтотуп калды. Азыркы тамак-аштарда бир дагы белок
жок. Ошон үчүн кайрадан суу тегирменди өнүктүрүү керек. Жумурткада белок көп болот.
Аны жеген адам аз ооруйт. Бирок, Кытайдан келип жаткан жумурткаларда белок жок.
Кыркбай, Элүүбайлар төрөлбөй калышы мүмкүн
Аялдар сулуулугун, эркектер күчтүүлүгүн сактап калуу кыйын болуп калды. Илгери
Алтымышбай, Жетимишбай, Сексенбай деген балдар болгон. Азыр Отузбай деген
балдарды алганга кыйналып калдык. Кыркбай менен Элүүбайларды айтпай эле коелук.
Дегеле аялдардын сулуулугун кантип сактап калабыз? Тамагы жакшы болуп, белокту өз
учурунда алып турса, аялдар төрөгөн сайын сулуусуна чыгат. Себеби, төрөттөн кийин
жалпы организм жаңыланат. Ошондуктан илгери биздин энелер бери дегенде эле ондон
кем эмес бала төрөшкөн. Алардын учурунда климакс (аялдардын төрөттөн калган учуру)
60 жаштан барып болчу, азыр бул да жашарып кетти. Анан кантип сулуулук болсун?!
Эркектердин күчтүүлүгүнө келсек. Алар тамеки чегип, арак ичип олтуруп, алсыз болуп
калууда. Ошон үчүн ажырашуу көп. Эгерде төшөк жылуу болсо, эч ким ажырашпайт эле.
Буга дагы бир себеп бар: илгери ата-бабаларыбыз ат же эшек минишчү. Себеби эшек, ат
минген эркектин безинин иштелиши жакшы болуп, албетте, алар күчтүү болгон. Азыркы
эркектер бир кадам да жөө басышпайт, кан айланбайт, жалаң машина менен жүрүп,
бардык жагынан алсыз болуп калышты.
Терс энергиядан кирене гана арылтат
Бир жылы балдарыма той бердим. Элдерди узаткандан кийин ичим түйүлүп, катуу
ооруп калдым. Кетпеген жеримен тер кетти, абдан кыйналдым. Ыраматылык энем
киренелечү эле, бир демелерди күбүрөп-шыбырап кирнелеп койду. Ага да болбодум. Бир
маалда жаңы эле оң жагыма ийне сая баштаганда, мен сол жагыма карап капкара бир
демени кусуп жибердим. Ошондо гана жеңилдей түштүм. Кийин дагы бир жолу ушундай
нерсе кайталанды, бирок сылап-сыйпап атып чыгарып алдык. Негизи эле аурасы кара
кишилер бар. Бирок алар өздөрү билишпейт экен. Ошондуктан бирөөлөрдү жаман карап
койсо, ошолордун терс энергиясынан адам ооруп калат. Аны бир дагы дарыгер айыктыра
албаганын өз жонуман өткөрдүм. Бир жолу башым катуу ооруду. Анда дагы бир келин
киренелеп атып чыгарган.
Жин айдаган Абдылда
Лейлек менен Тажикстандын чектешкен жеринде молдо Муса деген өткөн. Ошол
киши уччу экен. Бирок анын учканын эч ким көргөн эмес. Мисалы, алыска тойго
бараткандар “молдоке, жүрүңүз машинага түшүңүз” дешсе, “жок кете бергиле” дечү
экен. Бирок ошол тойго барышса, “молдо Муса келип кетти” деп айтышчу экен. Бул адам
Ата мекендик согушка чейин жашаптыр. Учурда анын окуучусу молдо Абдылда деген
киши бар. Ал киши жин айдаган молдо. Кадимкидей дуба окуп атып, адамдан жинди
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айдап чыгат. Мисалы, ушул кишинин айылдашынын небереси ооруп, аны бейтапканадан
өлөт деп чыгарып беришет. Молдо Мусага алып келгенде, ал “жин ороп калыптыр” деп
окуп, баланы бошото баштайт. Эки-үч күн окугандан кийин он беш жашар бала айтыптыр:
“Ата, үйдөн корком, ошол кишинин алдына барсам эле коркпой калам” деп. Дагы бир
мисал, ал аян алыптыр, Лейлектеги тоонун чокусундагы киши бара албаган үңкүрдөн
китеп таап алат деген. Ошентип өзү дуба окуп олтуруп үңкүргө жетип, китепти таап алган
экен. Негизинен бул киши ким жакшы ой менен, ким жаман ой менен келгенди билип
коет.
Айдаров Анвар
1958- жылы Сүлүктү шаарында туулган.

Медицина менен дин илими айкалышса,
оорулар кайталанбай айыгат
Кандайдыр бир көйгөйү бар пенделер өзүн кыйнаган сыркоодон айыгуу үчүн ар
кандай ыкмаларды жана мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга, пайдасын көрүүгө ынтызар.
Менин атам Имар кайрылган адамдарга дем салып, чөп дарыларды берип абалын
кадыресе жеңилдетип койчу. Атам ал учурда №18 шатыда ГРОЗ деген бөлүгүндө оор
жумуштарда иштечү. Жумуштан келгенден кийин мечитке барып мусулманчылык парзын
аткарчу. Андан кийин бизди жыйнап алып, куран китебин колго алып, келмелердин, окула
турган курандарды үйрөтчү. “Сактансаң сактайм” деген принципти так карманган пенде
болгондуктан, ар убак кайрылган адамды какпай, силкпей жакшы кептерин айтып,
көңүлүн көтөрүп, колдон келгенин жасаганын көрүп мен да ушул багытты тандап алган
экенмин. Атам оор жумушта иштейм деп шылтоолоп намазын окубай, орозосун кармабай
таштап койчу эмес. Энем Шарапат мусулман аялына кайсы милдеттер тагылган болсо
ошонун баарын аткарчу. Балдарын “сиз” деп кайрылып сүйлөчү. Энем улуту тажик
болгондуктан, менин тагаларым жээндерин жакшы көрүшчү. Дүйшөмбү шаарындагы
Медициналык жогорку окуу жайын бүтүрүшүмө алардын салымы ат көтөргүс.
Медициналык жогорку билимге ээ болуп, аны бейтаптарды караган учурда алардын
абалына дуба, куран, келме окуу менен айкалыштырып алып кеткендин жолун
өздөштүрдүм. 1988-жылы Казань шаарына билимимди жогорулатууга барып, бул жерден
тажрыйбалуу дарыгер менен таанышып калдым. Анын да ушул жол менен иш алып
бараарынан кабардар болдум. Ал киши да көптөгөн ыкмаларды пайдаланат экен. Атаэнеси экөө тең молдо болушкан экен.
Мени Сүлүктү шаарынын жана Лейлек районунун Сумбула, Көк-Таш айылынын
тургундары жакшы таанышкандыктан, жардам берүүнү көп сурап келишчү. Менин бир
таң калганым ошол ыкманы колдонуп дарылангандардын көбү кадиксиз айыгып кетишкен
учурлары көп. Ал ошол жарандардын катуу ишениминин жыйынтыгынан болушу да
толук мүмкүн.
Мен Кудайга, куранга толук ишенем
Дарыгер колдон келгенди жасап турган менен сыркоонун психологиялык ички
туюму оңолбосо жакшы тыянак болбойт. Ошондой учурларды мен абдан тыкан
өздөштүрдүм. Атамдын үйрөткөн жол-жоболору, дары чөптөрдү, таза мумияны колдонуу,
дуба, келме түшүрүү жаман эмес жыйынтыктарды алып келди. Мен Кудайдын барына,
куран китептин касиетине, анда жазылган бардык хадистерге катуу ишенем. Буга менин
бала чагымда сезимиме атам тарабынан сиңирилген ишенимдер себепчи. Чындап келсе
айрым оор жагдайларга кириптер болгон адамдарды бүбү-бакшылар “көрүмгө” салып,
молдолор туура дубаларды пайдалануу менен жөндөгөн учурлар баарына маалым.
Ушундай учурларда бул дүйнө көп кырдуу жана көп сырдуу. Бир нерсеге ишенбесең ага
ишендирип коюучу жагдайлар өзү эле пайда болот.
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Бердиярова Жумагҥл
1940-жылы туулган, Ак-Булак айылынын тургуну.

Энемден бата алгамын
Энемден бата алгамын. Балдарды киренелеп, туубаган келиндердин киндигин
кармаймын. Эшен-Бабага, Ахун-Бабага, Үркөр-Бабага арнап, пахтаны суу майга майлап
алып, чырак коем. Эгерде балдардын жүрөгү түшсө, көтөрөм. “Биссмиллахир рахманиир
рахиим. Кулху аллоху ахад, аллоху самад” деп үч жолу айтып, коргошундан жүрөк куям.
Башы ооругандарды учуктаймын. Мисалы, чырактын көөсү менен балдардын ооруган
жерине сүйкөп койсом, сакайып кетишет. 40 жашымда энем батасын берген. Балдарды
ысырыктап, учуктап жүрүп эле өркүндөп кетти. Мен кармаган бала, сөзсүз сакайып кетет.
Дагы бир мисал, көп жылдан бери төрөбөй жүргөн бир келиндин дуба окуп, киндигин
кармап, жатынын дарылагандан кийин төрт балалуу болду. Төрөбөй турган келиндердин
киндиги какпайт, ал эми төрөй тургандардын киндиги кагып турат. Колго кадимкидей
сезилип турат, лукулдап согот. Ал эми жатыны ооругандардын оорусун жөжө корозго
отургузамын.
Асанбаев Сҥйөркул
1962- жылы Сүлүктү шаарында туулган.

Чоң энем “ҥзмөчҥ” болгон
Менин таенем эл көргөн чоң эмчи ,“үзмөчү” болчу. Райондогу элдер таенемди
тааныгандар эмчилигинен, таятамдын молдолугунан өздөрүн кыйнаган оору-сыркоодон
айыгууга мүмкүнчүлүк издеп келишээр эле.
Бир жолу мен катуу ооруп калдым. Денеме кызыл темгилдер чыгып, арыктатып,
төшөккө да жатып калдым. Ошондо таенемдин тажрыйбасынын пайдасын көрдүк.
Дарыгерлер менен элдик табыпчылык кылгандардын аракети менен таза сакайып кеттим.
Таенемдин батасын алган элем. Азыр дагы ушул ишим менен алектенем. Көп адамдарга
жардамымды тийгиздим.
Розбаева Гҥлайым
1968-жылы туулган, Кызыл-Кыя шаары, Жинжиген айылы.

Сыныкчылык - бул ҥйрөтҥлбөй турган касиет
Сыныкчылык биздин ата-бабаларыбыздан калган. Таенем Галай эже кармап жүрүп,
ооруп калгандан кийин апам Гүласал уланткан. Сыныкчылык - бул үйрөтүлбөй турган
касиет. Бул уруктан-урукка гана өтөт. Апамдын колунда биоток да бар эле. Омуртка грыжасы, жамбаш, жилик чыккан жерди кол менен кармап, укалоо жолу менен салган. Кармаганда ооруган жер күйдүрө тургандай ысып, кээ бирөөлөрдө муздап калат эле. Колу менен кармаганда сөөктүн жарака кеткенин, кандай сынганын (бүтүнбү же жарака кеткенби), чыгып кеткенин рентгенсиз, тамографиясыз эле анык табат болчу. Өмүрүнүн 40 жылдай чамасы сыныкчылык кылып келип, ааламдан өттү. Менин сыныкчылыкты алганыма
быйыл үч жыл болот. Апам ооруп калып, күчү жетпей калганынан мен кармай баштадым.
Биринчи омуртка грыжасын салганмын. Менде азырынча биоток жок. Менин билгендерим: Адамдын денеси моюн, арка, бел, куймулчак деп бөлүнөт. Колдору: мүрү, чыканак,
манжалар. Бут: жамбаш, жилик, тизе, кызыл ашык, кырк муун, үзөнгүлүк жана манжалар.
Баш сөөк: жаак. Жаак чыкканда чыкыйды укалоо жолу менен салынат.
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Сөөк жаңы (1, 2 жыл) чыккан болсо, бир кармаганда эле салынат. А эгер сөөк чыккан мезгилден үч жылдан ашып кетсе, үч күн балыктын майы сүртүлүп, төртүнчү күнү
салынат. Балыктын майы сөөктү, суставдарды жумшартат. Сөөктү салганда күч иштетилбейт. Салуу үчүн чыккан жердин точкасын гана туура таап, салуу керек. Сөөк ордуна салынган мезгилден баштап бир күндө төрт маал денеге вазелин сүртүү менен массаж жасалышы керек. Вазелин терини жумшартып, массажга жардам берет. Он күндүк массаждан
кийин мен сөөктү кайтадан текшерип көрөм. Мен канча адамды көрсөм, ба ары жакшы
болуп жатат. Азыркы мезгилде омуртка грыжасын операция жолу менен дарылайт. Бирок
көпчүлүгү майып болуп калууда. Себеби операциядан кийин сөөк түз болуп калат. Мисалга, бутка операция жасалса, бут көп учурда бүгүлбөй калат. Операциядан кийин келген
оорулууларды мен карабайм. Себеби массаж операция болгон жерге күч келип калат. Мага
Лейлек, Баткен, Кадамжай, Ноокат, Ош, Алай, Бишкектен, кошуна Өзбекстандан да келип
кайрылышат. Кээде кээ бир кишилер кайра келгендери да болот. Жыйынтык бербегени да
болот. Сүрүштүрсөм мен айткан режимди кармабай келишет. Массаж жасабастан 1 кг . дан
оор жүктү көтөрүшөт. Катуу, түз жерде жатпай келишет.
ЭЛДИК ДАРЫЛОО ЫКМАЛАРЫ
83 жаштагы Карабекова Маният эненин эмдөө жолдору: (Бул эне Ак-Булак
айылында жашайт. Бул илимди атасынан Дөөт-Бабага, Эшен-Бабага, Ахун-Бабага
барып, зыярат кылып жҥрҥп, алган):
● Жаш баланын ичи өтүп, кусуп калганда, эки никелүү аялдын очогунан күл алып
“Бисмиллахир-рахмааниир-рахиим мен кайттым, сен да кайт” деп баланын колун күлгө
матырып алып, курсагына үч жолу басат. Андан кийин баланын оозун чоң ачып эмдеп
жаткан адамдын сөөмөйү менен баланын таңдайын катуу үч жолу өйдөгө басып коет.
● Ал эми балдар сук болгондо (мында оорулуу адамдын ичи өтүп аябай көп кекирип
калат) кирпичтин майдасын ундай кылып майдалап, сууга аралаштырып, очоктогу кара
көөнү кошуп баланын эки бетине, маңдайына, курсагына, алакандарына, тамандарына,
көчүгүнө сүртүп “мен да кайттым, сен да кайт” деп сүртүп, баланы үч күнгө чейин такыр
өппөш керек.
● Ичи өткөн адам кусуп калганда “суу куйду болуптур” деп бир чыныга сууну
толтура куюп алып, кашык менен оорулуу адамдын башынан сууну кырк кашык ылдый
каратып куят, андан кийин курсагынан ылдый карата кырк кашык менен сууну куят.
● Кирене кирип калганда (мында адам эстей берет, башы ооруп кыйналат). Адамдын
башы ооруп, эстеп жатып калат. Мына ушунда кирене кириптир деп үч айрылыш жолдон
бирден үч ташты алып, ошону менен баштан бут жакка каратып оңдон, солдон сылайт.
Андан кийин ысырык менен ысырыктайт. Бычак менен сылап босогого сайып коет. Суу
менен сылап (сууну чыныга куюп алып) сууга үч жолу түкүртүп төгүп салат да, жерге
чыныны көмөрүп коет. Эгер жаш балага кирене кирген болсо, анда кадимки эле кагаз менен үч жолу сылап, ысырыктап коет да кагазды күйгүзүп салат. Баланы бычак, таш менен
киренелебеш керек.
● Чакмак болгондо (мында адамдын денесине жара чыгат, ал жара эзилип чоңоюп
кете берет) капкара таш таап ошол жаранын үстүнө таштын учкуну тийгидей кылып кармап темир менен ташты чаап урат. Ошондо таштын учкундары, майда сыныктары жарага
түшүш керек.
● Учунганда (мында көздүн ичи кызарып кетет . Аял адам учунса көкүрөгү (эмчеги)
ооруп калат. Учунган адамды кыбыла жакка каратып бетине үч жолу сууну кайт, кайт,
кайт деп чачып коет.
Андарак айылындагы тажик-кыргыз элдеринин азыркы убакытка чейин
пайдаланып келе жаткан элдик дарылоо ырым-жырымдары жана элдик билими:
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● Мурду бүтүп, эмчек эме албаган балага нокто кийгизип коет. Ал ырымды бүбүбайбичелер жасашат. Алар ноктону алып, “бисмилла рахмонир рахиим (Ахун бова Даут
бова). Менин колум эмес бова-калолардын колу эм болсун” деп, ноктону балага
кадимкидей кийгизип коюшат. Нокто үч күнгө чейин дайыма же маал-маалы менен
кийгизилип турат. Нокто кийүү ырымы шаршемби күнү түшкө чейин жана ишемби күнү
аткарылса, эм болот деп коюшат.
● Дагы бир баланын мурду бүткөндө аткарылган ырым: уул бала болсо, анын бетин
ак матага ороп, үч жолу ары-бери өткөрөт. Кыз бала болсо, бетин ак матага ороп, эркек
койдун астынан үч жолу ары-бери өткөрөт. “Бисмиллахир рахмонир рахиим, ушул эм
болсун”- деп тилек айтат.
● Эт албай, салмагы кошулбай, арыктап кеткен жаш баланы кыбыла тарапка
каратып, бир нерсенин тешигинен өткөрүшөт. Балондун же башка заттын тешиги боло
берет. Андан кийин баланын кулагын кичине кесип, өз канын бети-башына сүртүп коет.
Куурчакка ошол баланын кийимин кийгизип, баланын атын коюп, жерге көмүп коет.
Куурчак адам баспаган, таза жерге коюлушу керек. Ырым шаршемби күнү түшкө чейин
бүбү-байбичелер тарабынан аткарылат.
● Жаш баланын башына жик (башкача: быжы) түшсө, катырма же калама нан
кылып, баланын башына ак кездеме же жоолук салып, анын үстүнө каламаны коюп,
башын ченеп, калама нанды оюп кесип алат. Тажик элинде бул ырымды эгиз төрөгөн,
кемеге түшкөн келин жасайт. Кыргыздарда көп балалуу аял киши да жасайт. Жик түшкөн
балага карата дагы бир ырым: баланы төрт айрылыш жолдун ортосуна ак матанын
үстүнө жаткырып, төрт тарапка каратып терметкен түрдө тоголотот. Муну бүбүбайбичелер жасашат.
● Бала кусуп, ичи өтө берсе, аны таңдайынан көтөрүп коюу керек. Таңдайы
томпоюп, бала кыйналып, тамак иче албайт. Аны кол менен басып коюу керек.
● Ичи көөп кеткен баланы төмөнкүдөй ырымдашат: аш (камыр жайган) тактаны
коюп, эки никелүү келиндин очогунан күл алып келип, тактанын үч жерине бир жакка
катары менен коет. Анын жанына үч үйдөн ун алып келип, каршылаш жагына коюшат.
Баланы жанына жаткырып, биринчи эмчи адам колун күлгө бөлөп баланын ичине басып
коет, андан сон эмчи колун унга бөлөп, баланын ичине басат.
● Бетке көзгө окшогон жара чыкса, үч үйдөн ун алып, эки никелүү келинден күл
алып,
тегирменден калдык ун алып келишет. Унду, күлдү аралаштырып, кишини
сылашат. Андан кийин ошол аралашманы жана калган күл менен унду кошуп, камыр
кылып, боорсок жасашат. Боорсокту жипке тизип, ага кызыл калемпир кошуп, шурудай
тизип, эшиктин сырт жагына илип коюшат. Ал боорсокту жасаган майын чыккан жарага
сүртүшөт. Бул ырым мал өлө берсе да жасашат, анткени малга көз тийди деп коюшат.
● Жүрөк көтөрүү ырымы: үч үйдөн ун алып, эки никелүү үйдөн күл алып келип,
камыр жууруп, жүрөгү түшкөн адамды камыр менен сылап туруп, ошол камырды ысык
чокко бышырат. Томолок нан даяр болгондо, аны балага тагып коет. Эгерде жүрөгү
түшкөн болсо, токоч жарылып кетет. Ал токоч муздаганча ошол киши тагып турат.
Муздагандан кийин алып итке таштайт.
● Тепки (кептөөр) болгон баланы астанага (босогого) кыбыла тарапты карата
жаткырып, эгиз төрөгөн аял “эм болсун” деп бутунун учун тепки жерге тийгизип коет.
● Жүрөгү түшкөн баланы (адамды) оодарып, бутунан кармап, кыбыла тарапты
караган бөлмөнүн эшигинин үстүнө бутун тийгизип “Түш, түш, түш” – деп бутун балта
менен ырымдап, урат.
● Колу-буту ооруган адамдын колу-бутун пахта менен сылап, пахтаны төрткө бөлүп,
экиден кошуп (кош кылып), шыбакка ороп, майга, күлгө салып алып, чырак коет (шам
жагат).
● Ай жаңырганда сары түстө болуп тикесинен турса, эл тынч болот (өзүнө тынч эмес
– элге тынч деп коет элде). Ай чалка чыкса, ай ток жатат, өзүнө тынч, бирок элге тынчтык
болбойт (сел жана башка апааттар болушу ыктымал).
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● Сапар айында от жагып ошонун үстүнөн секирип өткөн. Анын себеби бул айдын
тынч өтүшүн каалаган. Бул айда нике кыйылбайт.
● Бала төрөлгөндөн кийин тогуз күн өткөндө, кошуна-колоңду чакырып бешикке
бөлөйт. Бешикке күзгү, тарак, шыбак коюп, анан бөлөйт. Бешиктин башына токоч, анан
пияз коюп коет. Бала алты ай болгончо ошолор баланы сактайт дешет элде. Жаңы
төрөлгөн баланы киринте турган сууга туз жана дубалдан алынган топуракты кошуп
жуунтат. Баланын чилдеси чыкканча ошондой сууга жуунтуп турат.
● Кулагы ооруган баланын кулагын үч тыйын (үч сандагы тыйын) менен сылап,
булакка таштайт. Таштагандан кийин артына карабай кетүү керек.
● Тили оюлган балага пахта же малдын майын түкүртүп кыбыланы караган эшикке
жабыштырып коет. Ошол кургаганда баланын тили айыгат.
● Жаңы келген келинди очокко алып барып, барктуу байбичелер очокко ак матаны
жаап, келиндин башын тийгиздирет. Келин казандагы майдан алып, кашык менен
очоктун бурчтарын майлап коет. Андан кийин келин май кошуп патирге (калама нанга)
камыр жууруп берет. Ал камырдан патир нанды башкалар бышырышат.
● Жети айрылыш жолдон жети ташты алып, кыйналып заара кыла албай калган
баланын (адамдын) табарсыгын сылайт. Анан билерман адам ал таштарды кызыта
ысытып, ага суу себет. Ал бууга баланын табарсыгын кармап турат. Чыккан буу балага эм
болот.
● Суу куйду. Бала ич өткөк болуп кусса, анын башынан ылдый кашык менен кырк
кашык сууну куят.
● Белин оорутуп алган адамга “бертик” коет. Жети үйдөн бир ооз үн чыгарбастан ун
сурап, андан камыр жууруп, патир нан калама нан бышырат, ал нанды ысыгында белге
коюу керек.
Бул маалымат тажик элинин хадымы (хадым – бул ким-кимдин болбосун
мааракесинде баш болуп берген аял. Аны атайын эл шайлайт) Устаева Мархамат
жана Касимова Хуршада апалардын айтуусу боюнча жазылып алынды, июль, 2011жыл).

YII БӨЛҤМ. ЖАНЫБАРЛАРДЫН ЖАНА ӨСҤМДҤКТӨРДҤН ДАРЫЛЫК
КАСИЕТТЕРИ
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Эми дүйнө жүзүнө белгилүү болуп калган, Кызыл китепке кирген сейрек
кездешүүчү, сыйкырдуу “Айгүл гүлү” тууралуу маалымат бербесек, баткендиктер бизди
кечирмек эмес. Ошон үчүн бул китепте ар бир маалыматчы өзү уккан, өзү билген
маалыматтарды беришти. Ошондуктан бул гүл тууралуу бирөөлөр башка жерде өстүрсө
болот десе, экинчилери так кесе эле башка жерден өспөйт дешет. “Айгүл гүлү” жөнүндөгү
уламыштар дагы ар кандай. Эң башкысы, табият тартуулаган бул кооз, сыйкырдуу
өсүмдүк жергиликтүү калктын демилгеси менен Кызыл китепке кирген. Учурда деле
мамлекетти кийлигиштирбей айылдыктар өздөрү демилге көтөрүп, уникалдуу гүлдү
коргоп, аздектеп келишет. Өзгөчө гүлдөп турган учурда бир да сабын сындыртпай,
окуучулар кайтарып турушат. Бирок адам деген адам экен, баары бир үзүп, жулуп
кетишээрин айылдыктар өкүнүү менен билдиришти. “Колдо бар алтындын баркы жок”
дегендей, Баткенде гана өскөн “Айгүл гүлү”, өрүктөр ден соолукка пайдасы зор.
Айтмакчы, “Айгүл гүлү” айыкпас дарттарга миңдин бири экен. Бирок бул гүлдүн сырын
билген адамдар бизге толугу менен ачылбай коюшту. Менимче, учуру келгенде, бул гүл
окумуштуулар тарабынан изилденип, эл үчүн пайдаланылат деген үмүт бар.
Бул бөлүмдө жаныбарлардын эти дагы ден соолукка пайдалуу экени жөнүндө
маалыматтар камтылган.
Надирбеков Айтпай
1961-жылы Баткен районуна караштуу Кара-Булак айылында төрөлгөн. Кыргыз
Республикасынын Мамлекеттик салык инспекциясында бөлүмдүн начальниги болуп
иштейт. Кара-Булак айылына кошкон салымы үчүн юбилейлик медаль менен
сыйланган.

Баткен “Айгҥл гҥлҥ” менен дҥйнө жҥзҥнө таанымал
Кара-Булак айылым менен сыймыктанамын. Дегеле Баткен району жаратылыш
жагынан Кыргызстандагы эң катаал региондордун бири. Бирок ошого карабастан, ал
Кыргызстанды уникалдуу “Айгүл гүлү” менен дүйнөгө таанытты. 1976-77-жылдары
менин классташым Бактыгүл Каламбекова (учурда чет мамлекетте элчиликте иштеп
жүрөт) “Айгүл гүлүн” коргоо үчүн Кызыл китепке киргизген болчу. Мына ошондон
тартып ушул күнгө чейин “Айгүл гүлүн” мектеп окуучулары марттан баштап майдын орто
чененине чейин күнүгө күзөттө туруп кайтарышат. Бул кайталангыс гүлдү коргогонго
мамлекет бир дагы тыйын бербейт. Тек гана айылдык тургундар, окуучулар, мугалимдер
патриоттук сезим менен коргоп, гүлдөтүп, уруктандырышууда. Бул гүл тоонун тескей
тарабында бир километрдей жерде өсөт.
Ар бир үзүлгөн гүл үчүн айып салынат
Биз жакшы нерсени үзүп алганга шыктуубуз, ал эми аны коргогонго, сактаганга
мойнубуз жар бербейт. Мындай бир окуя болгон, райондук прокуратуранын
кызматкерлери барып гүлдү үзүшөт. Күзөттө турган окуучулар аларга: ”Аксакалдар бул
гүлдү үзүүгө болбойт” дешсе, тигилер документтерин көрсөтүшүп, “билгениңерди
кылгыла” деген сыяктуу кыр көрсөтүшөт. Балдар баягылардын унаасынын номерин
жазып, райондук гезитке чыгарып коюшат. Кийин баягы гүлдөрдү үзгөн прокуратуранын
кызматкерлери мектепте линейка өткөрүп, балдарга ырахмат айтып, жакшы иш жасап
жаткандары үчүн белекке фотоаппарат беришет. Азыр токой чарбасы менен бирдикте
келишим бар, ар бир үзүлгөн гүл үчүн административдик айып төлөнөт. Мындан
сырткары, гүлдү коргоо боюнча мамлекеттик эмес уюмдар проект жазып, он беш миң
доллар утуп алышкан. Менимче, проектти ишке ашыруу максатында Лейлек тарапка
“Айгүл гүлүнүн” уруктарын эгишкен. Канчалык деңгээлде ал өсүп чыкты, чындыгында
мен билбеймин. менимче, мамлекет дагы колдоо көрсөтсө жакшы болмок. Бул жерден
сүрөткө түшкөнгө эле уруксат берилип, үзүп алам дегендерге биринчи жолу 100 сомго,
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экинчи жолу 200 сомго сатуу керек. Анткени бул ыйык гүлдү сактап калуу зарыл.
Ушундай ыкма менен каражат топтосо эмне үчүн болбойт? Баары бир канча коргобойлу
адам деген баары бир үзүп кете берет экен. Андан көрөкчө көз көрүнөө эле бир гүлдү 100
сомго баалап туруп сатуу керек. Чогулган каражатты эс алганга келгендерге шарт түзүп
берсек деген ой бар.
Уругунан чыккан гүл жети жылдан кийин гана гүлдөйт
Жогорку Кеңеште кыргыздын символикасы катары каралып, “Айгүл гүлүн” гербке
киргизсек деген дагы сунуш болгон. Ал эми дарылык касиетин алганда кырк ооруга даба
экенин айтып жүрүшөт. Кырк ооруга кандай таасир берээрин билбеймин, бирок менин
үйүмө өстүрүп койгон гүлдөн бирөө аябай суранып, “даарылыкка берсең” деп алып
кеткен. Ошол адам эң жаман оорудан айыгып, азыр күүлүү-күчтүү жүрөт. Негизи мен
ошол жердин топурагынан алып келип, гүлдү үйгө өстүргөмүн. Анын тамыры пияздын
тамыры сыяктуу. Андан бир эле сабак чыгат. Ал калемпир сыяктуу кызыл-кызыл болуп
өсөт. Андан кийин коңгуроо гүлү болуп бөлүнүп чыгат, андан соң апийимдин
баштыкчасындай баштыкча болуп бөлүнөт. Ал баштыкчада миң деген уруктар болот.
Ошол уругунан чыккан гүл жети жылдан кийин гана гүлдөйт экен. Бир кароолчу айтып
берген, бул гүл бир өскөндө 2 метр 80 сантиметрге чейин өсөт деп. Бир сабакта эле 28-32
баш коңгуроо гүлү болот экен. Жылына бирден гүл кошулуп турат. Ошонусу менен бул
гүлдүн жаңы же эскисин билсе болот.
Өсүмдүк - достуктун данакери
Достуктун, элдин биримдигине арнап чоң шаан-шөкөт уюштурганга жетиштик. Жыл
сайын апрель айынын акыркы жумасында “Айгүл гүлү” майрамын өткөрүп келебиз. Экиүч жылдан бери биздин жогорку жетекчилердин, Өзбекстан, Тажикстандан келген
мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу менен чоң той өткөрүлөт.
Баткен облусунан чыккан жазуучу Мурзапар Үсөндүн “Айгүл гүлү” боюнча жазган
таржымалы мындай: Бир кедей чал-кемпирдин татынакай сулуу кызы болот. Ал
Козулаң деген баатырды сүйүп калат. Козулаң баатыр кийин согушка барып,
кайтпай калат. Айгүл баатырды жакшы үмүт менен тосуп алайын деп турганда
анын аты келип өзү жок. Баатырдын жигиттери Айгүлгө анын жүрөгүн
тартуулашат. Ошондо Айгүл сүйүүсүнөн ажыраганын түшүнүп, өзүн тоодон
таштайт, өлөт. Кызы учуп өлгөн жерге дайыма чал-кемпир келишип, жалгыз кызын
жоктоп ыйлашат. Кыздын каны чачыраган таштын арасынан аларга эрмек катары
гүл чыгат экен. Ошентип ал “Айгүл гүлү” деп аталып калат. Жогоруда айтылган
майрамда ушул эпизод сахналаштырылып көрсөтүлөт.
Эми Козулаң менен Айгүлдүн скульптурасын жасап, ошол жерге орнотсок деген
ниетибиз бар. Бул боюнча Сүрөтчүлөр академиясы менен сүйлөшүлгөн. Макети даяр.
Баары барып эле каражатка такалып турат.
Согуштун айынан өрүктүн бир топ сорттору жоголуп кеткен
Баткендин өрүгүнүн түрү көп болгон. Улуу Ата мекендик согуш башталганда
мамлекет өрүктүн ар бир түбүнө салык салат. Ошондо салыктан кутулуу максатында бир
топ өрүктөр кыйылып калган экен. Ошентсе дагы калган өрүктөр учурда баткендиктерди
багып жатат. Бул Алланын берген ырыскысы. Өрүктүн 1 кг. эле 200-250 сом турат. Ушул
өрүктүн сорттуулугун көбөйтсөк. Анан дарылык касиетин илимдер академиясы иликтеп,
маалыматтарды жайылтса. Дегеле дарыгерлер жүрөк оорулууларга Баткен өрүгүн
сунушташат. Биз коңшу мамлекеттерден порошоктон жасалган ширелерди шимип ичип
жатабыз. Андан көрө өзүбүздү барктап, бааласак. Дүйнөгө сок, повидло катары чыгарсак
болмок.
Ар бир өсүмдүк жаратылыштын мыйзамына баш ийет
Баткендин күрүчү Өзгөндүкүнөн айырмаланып турат. Бышканда ал жумшак келет.
Ал эми Өзгөндүкү болсо катуурак. Күрүч Баткен районунун Ак-Турпак айылындагы Сох
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дарыясынын жээгинде өсөт. Ар бир өсүмдүк жаратылыштын мыйзамына баш ийет экен.
Биздин күрүчтүн даамдуулугу шамалдын ыргагына, суунун агымына жараша болот экен.
Маселен, жогоруда кеп кылган өрүктү эле алалы. Ал башка жактарда деле өсөт, бирок
даамдуулугу, дарылык касиети жагынан баткендик өрүктөргө жетпейт. Анткени Баткенде
аба кургак келип, күн ачуу тийет. Канчалык күндүн энергиясын өсүмдүк алса, ошончо
даамдуу болот. Ал эми Көлдө болсо аба нымдуу келип, өрүк өскөнү менен бирок кеч
чыгат, кургабай калат.
Жердин катаалдыгы адамды бышык кылып тарбиялайт
Жердин катаалдыгы, турмуштун оордугу адамды бышык кылып тарбиялайт экен,
т.а. көптү билгенге, үйрөнгөнгө, сезгенге, чыдамкайлыкка, аракетчилдикке ж.б.у.с.
Маселен, Искак Раззаков жокчулукту, жетимчиликти көргөн. Эртерээк билим алып, элге
аралашкан. Ошон үчүн журт башкарган. Дегеле бизде сабырдуулук, улууларды сыйлоо,
бирөөнүн мүлкүнө көз артпагандык бар. Кудайга шүгүр, насипке жараша Меккеге
ажылыкка барып келгенден кийин Куранда жазылган нерселерге моюн сунуу керек
экенин түшүндүм. Эмне себептен какыраган чөлдө жашаган арабдар бизден жакшы
жашайт? Себеби ар бир кишинин жасап жаткан кадамында адалбы же арамбы,
күнөөлүүбү же күнөөлүү эмеспи деген таразалоо, Кудайдын алдында коркуу деген бар
экен. Динди ыйык туткан өлкө өнүгүп өсөт экен.
Каримов Жоошбай
тарыхчы-этнограф (жогорку бөлүмдөрдө дареги толук берилген).

Жыландын уусу алтындан кымбат
Айрыкча, көрмар жыланды азыр да көп колдонушат. Бишкек шаарынан, Өзбекстан,
Тажикстандан сурап келгендер арбын, 1500 сомдон 100 долларга чейин сатып алышат.
Маргун деген сөз жыландуу дегенди түшүндүрөт. Чындыгында бул жерде ар түрдүү
жыландар көп. Келечекте жылан багып өстүргөн чарба да пайда болуп, өнүгүп кетери
шексиз. Себеби алтындын бир граммынан жыландын уусунун бир граммы 300 эсе кымбат
турат. Ал эми азырынча жыланды пайдалануу өтө жөнөкөй. Көрмар жыланды бүтүн
бойдон сууга салып, туз кошпостон көпкө кайнатат. Анын эти калбай бир пияладай суусу
- сорпосу калганда ошону ичип, оронуп жатуу керек. Же жыланды бүтүндөй камырга
кошуп, нан кылып бышырып алат да, талкан кылып жанчып, ошону жейт. Жеген адам көл
шал тердейт. Натыйжада тамак сиңирүү органдары, суук тийгендер, омуртка сөөктө туз
пайда болгондор бат эле айыгып кетишет. Жыланды жегендер бир нече күнү башка
аралаш тамактарды, ичимдиктерди пайдаланбастан диета сактап жүрүшү зарыл.
Ушуларды ойлоп, эгерде терең окулуп, үйрөнүлсө бизде деле Тибет медицинасынан
кем калбаган тажрыйбалар бар экени көрүнүп турат.
Лейлектин тоолору дары чөптөргө бай
Лейлек тоолорунан төмөнкү дары чөптөрдү таап пайдаланууга болот: мумия, сары
карагат - сыныкка; ак чайырдын желими - деми кыстыкканга, эрмен, бозмоч, чай от
(зверобой) – кандын басымына, алтын тамыр - ич ооруларына, газак чөп - ич өткөнгө,
бака жалбырак - ашказан жарасына, аюу от, кийик от, миң тамыр, геренч ж.б. ооруларга
дары.
Мындан тышкары жаныбарларды: кашкулак, чочко, кирпи, ак гажыр, көрмар жылан,
эчки эмер, батманчык (кескелдирик), курбака, ташбака д.б. азыр да билгичтик менен
пайдаланышат.
Абдухамидова Батма
педагогика илимдеринин кандидаты, балдар жазуучусу, Кыргыз билим
академиясынын кызматкери.

берүү
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Майда өрҥк Кандек деген кишинин атынан аталып калган
Кандек өрүгү жөнүндө мындай деп айтылып жүрөт. Ал кичинекей, майда, таттуу
өрүк. Ошондой өрүк Кандек деген кишиникинде өсчү экен. Элдер анын даамына
тамшанып, “жүргүлө Кандектин өрүгүнөн жеп келели” деп жүрүп, кичинекей өрүк кандек
деп аталып кеткен.
Америкага барып бир мекендешибиз ооруп калат. Ал доктурга кайрылса, жалаң
өрүктү жазып бериптир. Дарыканага барса, кутучага салынган өрүктү бериптир. “Ой
мунун мекени биз да” деп таң калып, айтып келгенин өз кулагым менен уккамын.
Өрүктү кан басым жогорулаганда же түшүп кеткенде жейт. Жүрөккө, ашказанга,
дегеле көпчүлүк ооруга дары деп айтылат. Муну жөн олтуруп жей берсе, аш (тамак) болуп
калат. Ток болуп жүрөсүң. Эгерде дары катары пайдалансак, анда чени менен жеш керек.
Кээ бирөөлөр өрүктү кайнатып (чулу) ичишет. Таза жууп, бир-эки кайнатып, анан
өчүргөндөн кийин, өрүктүн ширеси сууга чыгат. Суусу адамга пайдалуу. Бир жагынан
суусундук болот. Кээ бирөөлөр кайнатпай эле төрт-беш өрүктү салып, үстүнө кайнаган
сууну куюп, кечинде коюп, эртең менен ач карын ичишет.
Тоолуу жерлерде өскөн өрүк даамдуу, ширин болбойт. Ысык жерде өскөн, мисалы,
Лейлекте Жаңы-Жер айыл өкмөтүндөгү өрүктөр ширин болот. Бул жер эң ысык жер, чөл.
Тоо тараптагы өрүктөр жаан-чачын көп болгондуктан, өңү дагы начар.
Сабирова Назгҥл
1957-жылы Чаувай айылында төрөлгөн. Чаувай айылдык аялдар комитетинин
төрайымы.

Кекиликтин ботогосу көп ооруга пайдалуу
Жолдошум мергенчиликке кызыгат. Көбүнчө кекиликке чыгат, т.а. декабрь айынан
мартка чейин. Кекиликтин көшү ден соолукка пайдалуу. Аны тазалагандан кийин казанга
салып бир саат кайнатабыз. Негизинен эти тез бышат, анан даамдуу болот. Ботогосун
болсо оодарып, кургатып коебуз. Ал ашказан оорусуна миңдин бири.
Эралиев Алыкул
1958-жылы Баткен облусунун Көк-Таш айылында туулган. 1981-жылдан бери
дарыгер болуп эмгектенет.

Бөдөнөнҥн эти – бардык ооруга дары
Бир аксакалды “бир айдан кийин өлөт” деп борбордук ооруканадан чыгарып
салышкан. Ошол аксакал үйүнө барып, талаадагы кескелдирик, жылаан, майда
жаныбарларды, т.а. көзүнө эмне көрүнсө кармап алып, жей берген экен. Бул болгон окуя.
Азыр бул киши ажыга барып келиптир. Тирүү эле жүрөт. Дагы бир окуяны айтып
берейин. Миллионер деген киши болгон. Анын миллионер деп аталып калганы, оорусу
абдан көп болгон, барбаган жери, ичпеген дарысы калбаган. Ал бир күнү тааныш
профессорго жолугуп калат. Таанышы “эмне болуп атасың?” десе, “ооруп атам” дейт.
Анда профессор “ой, үйүңдөгү бөдөнөдөн союп жей бербейсиңби, болгон белок ошондо”
дейт. Он төрт бөдөнөнү жептир: кууруп, бышырып, кайнатып, шашлык кылып. Ошол
адам бөдөнөнүн этинен баардык оорусунан айыкты.
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Пулатов Шераалы
1969-жылы туулган, Ак-Булак айылы, Лейлек району.

Лейлектеги жыландар уулуу эмес
Эрте жазда Лейлектин бардык жагында 50 см.ге чукул жылаандар чыгат. Алар чоң
эмес, анан уулуу жыланга да кирбейт. Куйругу дагы башына окшош. Томолок болот.
Маргун - жылаандын мекени экен. Маргун Исфанадан күн чыгышка 60 км. Ошол жерде
Жыландуу сай деген жер бар. Ысык, суу жок жер. Негизинен жылаандар ысык жерде
жашайт. Мар – жылан, гун - деген жылан жок дегенди билдирет экен.
Жыландын дарылык касиети: Геморройго, жараларга, буту ооруларга дары кылат.
Бөтөлкөгө салып, күнгө койсо майы эрип чыгат. Ошону ооруган жерлерге сыйпаса болот.
Маселен, жаш балдардын оозу оюлуп кеткенде, нан кошуп, талкан кылып сеп койсо
кайтарат. Геморройго жыландын өзүн кайнатып, шорпо кылып ичет, майын сүртөт. 7001000 сомго сатышат.
Илгери бир дыйкан 1 уул, 1 кыз менен жашаган экен. Кемпири өлгөндөн кийин коон,
дарбыз эгип, дыйканчылык кылып жүрүп бир бычак таап алыптыр. Оролгон бычак.
Караса муну иштеткен адам жыланга айланып калат деген жазуусу бар экен. Аксакал
шыпка коюп коет. Коон, дарбыз бышкандан кийин тажиктерге алып жөнөйт экен. Үйдө
калып калган балдар дарбыз жегенге бычак издешет, кызы атасы каткан бычакты көрүп
калат. Ошону алып түшүп, дарбыз кесип жешет. Атасы келсе балдардын өңдөрү бузулуп,
жыланга окшой башташат. Чал элден алыс каналга алып барып, эки баласын багат экен.
Кызы өлүп калат. Баласы болсо үңкүрдү бузуп чыгып, айылдагыларды бүтүн жеп,
Ленинабадга карай кетип калган экен.
Камилов Кочкорбай
1934-жылы туулган, Кан айылы.

Улардын этин жеген адам рак оорусу менен оорубайт
Улардын эти дары. Көп аттым. Уларды тирүү кармап келип, чоңойтуп, андан кийин
союп туруп, ичегисин жарбай кайнатып, кийин ичегисин алып салып , этин жесе болот.
Өмүрү рак болбойт. Улар май айында ышкырат “мен мында” деп. Улар сак болот. Узактан
эле билет. Ал эми кийиктин мээсиндеги курттар жыт алат. Ошондуктан кийик жытты
алыстан эле алат. Бул жаныбардын эти бардык ооруларга миңдин бири.
Азимов Абдылазис
1926-жылы туулган, Жаңырык айылы.

Кутурма оорусуна бҥркҥттҥн өтҥ миңдин бири
Улар тоодо болот. Азыр жоголуп калды. Учурунда көп эле уларды, кекиликти аттым.
Кийиктин, улардын этин жеген адамдар дайыма элпек жүрүшөт. Анткени тоо-ташта
жүргөн малдардын эти күчтүү болот. Анан дагы алар жөн жаныбарлар эмес, касиети бар
жаныбарлар. Илгери кийиктин өтүн төрөбөгөн келиндер көп издешчү. Ата-бабалардан
калган сөз бар, кийиктин өтүн төрөбөгөндөр ичет деген. Суук жердеги келиндер кызды
көп төрөйт экен. Ал эми бүркүттүн өтү ит каап, кутургандарга миңдин бири.
Малдар котур болгондо жыланды таап алып, жанчып жемге кошуп берсе, таптаза
болуп калат. Сөөлгө дагы жылан жакшы болот. Аны тамак менен жеш керек. Ошондо
сөөлдөр өзүнөн өзү жоголуп кетет. Жыланды кармап туруп, балта менен чорт-чорт кесип,
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жипке тизип, кургатып койсо болот. Талма оорусу бар бир адам коендун каласы менен,
жыланды жей берди. Шорпосун ичип, айыгып кетти.
Кадыров Жолдубай
1941-жылы туулган, Чоң-Кара айылы.

Сары гҥл менен дарыланабыз
Жакшы ысык сууларыбыз бар. Каркоч деген жерде ысык суу бар. Ревматизм,
радикулит, ашказаны ооругандар барып, ичип, айыгышат. Көбүнчө чөп менен
дарыланабыз. Сары гүл менен көп дарыланабыз. Ашказан оорусуна сары гүл дары. Алтын
тамыр менен алдын ала дарылаймын.
Шиберде Орубай баңги, Токтор дубана деген болгон. Булар жакшы, жамандан бери
билчү. 1930-жылдарда Орунбай баңги Кашкарга өтүп кеткен. Кийин ошол жерде
отурукташып калган. Токтор дубана ушул жерде өлгөн. Ушул заманды алар билишкен,
көздөрү ачык болгон.
Матраимов Абдурасул
1962-жылы туулган, Жаңы-Жер айылынын тургуну.

Долоно – касиеттҥҥ өсҥмдҥк
Тоолуу жерлерде долоно деген касиеттүү өсүмдүк өсөт. Анын касиети - назар
кайтарат, көз тийбейт деп адамдар пайдаланып келишкен. Бир адамдын касиети күчтүү,
көздүү экен. Кайсы адамга суктанса, ал адам жыгылчу экен. Бир жолу улак чаап жаткан
күлүк атка суктанса, ат мүдүрүлүп барып, кайра туруп кеткен экен. Ошондо тиги киши:
“Барып көргүлө куйругунда же жалында үч долоно мончок байлануу экен. Анын бирөө
сынып, экөө калган экен. Эгерде долоно болбогондо, ат мүрт кетмек” деген экен.
Илгерки адамдар там салып, бак тигип ошого назар кайтарсын деп ат, эшектин
башына долоно илип койчу экен. Эгерде бак же там салганда долоно олтургузуп койсо,
адамдын назарынан сактап турат экен. Бул өсүмдүктөн варенье кылса болот. Мындан
сырткары, жүрөк жана башка ооруларга дары экен. Негизи долоно көздөн сактайт.
Долонодон жыгач усталар мончок, тумарча жасашат. Аны ата-энелер жаш баланын
колуна, бешикке илишет. Анткени экологиялык жактан таза деп.
Колчубаев Аллаберди
1927-жылы туулган.

Аюунун терисине жатып белимди айыктыргамын
Мергенчилик кылып жүргөндө кийиктин канын бир эле жолу ичкемин. Ичкенге
кыйын, бирок дарылык үчүн ичесиң. Кандын жыты болбойт экен. Негизинен кийиктин
канын дайыма мергенчилер ичет. Керек болсо, алдырып ичкендер бар. Тажикстандын
Шерхана деген жайлоосуна төрт киши болуп аюуга ууга чыктык. Бир белден эки аюу
ашып калды. Алдыбызда дагы эки аюу турган экен. Баягы төртөөбүз кокту менен түштүк.
Мен күрөң аюуну атсам бакырып туруп эле, өргө жөнөдү. Аткан сайын аюу бакырат. Бул
тээ 1954-жылы болгон окуя. Өлгөн аюунун терисин сыйрып туруп, жылаңач ага оронуп 5
минута жаттым. Беш мүнөттөн кийин эле белим лукулдап, чыдабай кеттим. Кан бойдон
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эле кийинип алдым. Айылга келип эки күндөн кийин жуундум. Ошол бойдон бел оорусун
билбеймин.
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VIII БӨЛҤМ

СЫРДУУ ДҤЙНӨ жана КЫРГЫЗЧЫЛЫК
Өзгөчө гана адамдар жаратылыштын табышмактуу сырларын ачып берүүгө
кудуреттүү экени маалым. Жөнөкөй пенделерден айырмалаган касиети бар гана адамдар
өткөндү, келечекти көрүп айтып, аңдап бере ала турган жөндөмгө ээ. Бул бөлүмдө
Кыргызстанга белгилүү тиш доктуру Нуралы Базарбаев, Баткен облустук кан куючу
борбордун директору Айыпкан Акматов сыяктуу адамдардын тажрыйбалары тууралуу
маалымат берилди. Бейтапканадан шыпаа таппаганда, бүбү-бакшыларга кайрылып,
сакайып кетишкендери тууралуу катуу ооруга чалдыккан адамдар да ой бөлүшөт.
Ошондой эле айрым маектердин ичинде кызыктуу маалыматтар камтылган. Маселен,
жаңы мазарга шейит кеткен эркек гана коюлушу керек экен. Эгерде шейит аял коюлуп
калса, анда айыл үчүн жаман болот. Аял киши коркок келип, артынан улам кишилерди
чогулта берет деген түшүнүк жашайт экен. Чындыгында эле бир айылда жаңы мазар
ачылып, шейит аял коюлуп калыптыр. Анын артынан үй-бүлөсү биринин артынан бири
каза болгон. Дагы бир мисал, эгерде адамдын ийнине жылан кирип баратканда сууруп
чыкса, ал адам балбан болуу касиетине эгедер болот имиш. Бул жөнүндө Нийматилла
палбан Марка уулу айтып берет. Ошондой эле жин даарыган оорулууларды дуба аркылуу
гана дарылаган табыптар менен окурмандар тааныша алат. Арбактар менен тирүүлөрдүн
ортосуна данакер болгон ортомчу кыз жөнүндө кыскача маалымат бар.
Калыкова Бҥбҥсара
1952-жылы Лейлек районундагы Таңги-Шах айылында туулган.

Өзгөчө гана адамдар жаратылыштын табышмактуу
сырларын ачууга жөндөмдҥҥ
Түркүн табышмактуу сырларга толгон бул жарыкчылыкта пенделердин башына
эмнелер келип, кетпейт. Өзгөчө касиетке ээ айрым пенделер өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен
айырмаланып, өткөн өтмүштү, келер келечекти айкын көрүп, айтып турган жөндөмгө ээ.
Менин таенем Бүүчач олуя, энем Салтанат да Кудай-Талаа тарабынан берилген
ушундай өзгөчөлүктөргө ээ эле.
Таенем Бүүчач жаш кезинде томолой жетим калып, туугандарынын колунда
чоңойгон экен. Бой жеткенде бир үй-бүлөнүн ырымдап Таштан деп ат койгон уулуна баш
кошот. Таштандын Буухал деген оорукчан энеси болгон. Көзгө көрүнгөн перзентинен
тынымсыз ажырай берген эне жүрөк, боору бүт эзилип кеткендей абалга келсе керек.
Буухал башына абдан чоң элечекти ороп алып, жолдун боюнда күнөстөп отурчу
дешет. Буухалды бала кезинде көрүп калган Тилла деген аял минтип эскерет: “Бул кемпир
башына чо-оң элечекти ороп алып, жолдун боюнда күнөстөп отурчу. Бизге башынан бака
чардагандай дабыш угулчу. Көрүнүшүнөн эле катуу оорусу бар экени байкалчу. Келини
жакшы багып, карачу”.
Эки пери таенеме кызмат кылуучу экен
Өзү да жалгыз келини Бүүчачты урушпай, баласы экөөнө бакыт гана тилечү экен.
Таенем ушул бүлөгө келин болуп келгенден кийин, анын тегерегинде табышмактуу
сырлар пайда боло баштайт. Жумушу бат арбып, өзүнө гана багытталган ишараттарды,
буйруктарды ала баштайт. Ага дайым бири сары чачтуу, көзү көк пери менен кашы-көзү
кара экинчи пери кызмат кылчу экен. Бир жакшылык же жамандык боло турган болсо
Бүүчач кадиксиз билип турчу.
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Көп балалуу болуп, үч перзентин жерге берип, толук эсептеги тогузунчу перзенти
жалгыз уулу Абдыкалык төрөлгөндөн кийин көп өтпөй, жубайы Таштан Улуу Ата
мекендик согушка аттанат. Улуулары бой тарткан, кенжелери жаңы баскан балдары менен
ал жалгыз калат. Мына ушул мезгил ичинде кара күчтөр өз ишин аткарышат. Бир күнү
бир бейтааныш киши эт көтөрүп келип: “Сактап кой, кийин алып кетем” дейт. Арадан
күндөр, жумалар өтөт. Эт берген киши кайра келбейт. Жокчулук желкеден басып, нандын
сындырымы алтынга тете болуп турган убак болгондуктан, таенем этти бышырып,
балдарына бергенге ниеттенет. Кийин өзүнүн айтып бергени боюнча, этти пайдаланам
деген ниетинен эки периси кайтарганга аракет кылышат. Ыйлашат. Бирок таенем аларды
укпай, этти бышырып, балдарына жедирип коѐт. Ошол күндөн тартып эки периси
шыбырап сүйлөп, босогодон аттап кирбей калышат. Эгер эттен өзү да ооз тийгенде алар
таптакыр кетип калышмак экен. Таенем көргөн-билгенин саймедиреп айта берчү эмес.
Мүнөзү чалпоо, бетке айтар, көзүнө жакпаган окуя менен коштоло турган жайлардан
ичкери кирбей кетип калчу. Айрым учурларда эшик алдында туруп, азынап, зикир чалып,
ак уруп да жиберчү. Кайрылган элдин баарын эле көрө берчү эмес. Анын себебин эч ким
билбейт. Жайдыр, кыштыр бир эле кийим менен жүрчү, аны чеччү эмес. Ар дайым
муздак сууга даарат алып, орозо кармап, намазын калтырбай окучу. Жанында кичинекей
түйүнчөгү менен талканын, кантын, чайын ылайыктап алып жүрчү. Суук тийгенден
айыктыруунун жолун жакшы билчү.
1996-жылы февраль айында, т.а. 98 жашка караган курагында көз жумган. Учурда үч
жүзгө жакын балдары, неберелери, чеберелери, кыбыралары өмүр кечирүүдө.
Дем салуунун күчү
Менин апам Салтанат Бүүчач олуянын тун кызы. Ал 1921-жылы туулган. Апамдын
башынан да сан жеткис окуялар өтүп, көп кырдуу жөндөмдөрдүн ээси болгон. Салтанат
өзгөчө шыктуу, жөндөмдүү болуп, көп өнөрлөрдү үйрөнөт. Энесинен өткөн экинчи
өлчөмдөгүлөр менен кызматташуу да болгон.
Ушул жылдар оор болуп, кичинекей баладан баштап жашы жеткен карыга чейин
талаада эгин жыйнап, орок оруп, эгин бастырып жумуш аткарышчу. Ошол
жылдардын
биринде талаада орок оруп жүргөн жеринде апамды уулуу кара курт чагып алат. Заарасы
заматта токтоп, деми кысылып, абалы оорлошуп калат. Ал кезде молдолор гана ишке
жарашчу. Молдо келип, апамды чатырга киргизип, алдына суу куюлган пияла коюп алып,
келмесин окуй баштайт. Арадан бир топ саат убакыт өтөт. Бир убакта денедеги кара
курттун заар уусу, кыймылга келип, жылжып ылдый жакка жыла баштаганы байкалат.
Жарым күнчөлүк мезгил өткөндөн кийин уу буттун тизесинен ылдый балтырга
жыйналып, буттар чыңалып, манжалардын учунда суу толгон барсанактар пайда болот.
Молдо демди тездетип сала баштайт. Акыры буттун манжаларынын учундагы
барсанактар жарылып кетет да, апам кадимки соо абалына келе түшөт. Бир айтчу сөз ал
учурда молдолор акча үчүн эмес, Алла Талаанын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылышчу.
Табышмактуу сырлар чечилбей калды
Таенем менен апам экинчи бир күчтөр менен кызматташ болгонунун жакшы да,
жаман да жактары бар. Жакшы жагы алардын күчү колдоп жүрөт деп ойлоймун. Жаман
жагы алардын арткы муунга берилген касиетин тутунбаса иши оңолбойт экен. Ар кандай
кысымдар, кыйынчылыктар болуп турат экен. Турмуш – шарт жакшы болгон менен ал
сага эч кандай канааттануу алып келбесе, ал кимге керек деп ойлойсуң. 1977-жылы
айылдык мектепте бир жыл мугалим болуп иштегенден кийин, окуумду улантыш үчүн
Фрунзе шаарына кайтып келдим. Горький көчөсүндөгү таанышымдын үйнө келип, жашап
калдым. Биринчи эле күнү мага бөлүнүп берилген кичине бөлмөгө төшөк салып жаттым.
Бирок такыр уктай албай койдум. Төшөккө жатсам эле бир шумдук башталат. Көзүм
илинсе эле бут жагымдан кой-козулар, эчки-улактар, уйлар, комдолгон төөлөр, ат чаап
бараткан адамдар, укурук менен азоо аттарды кубалап жүргөндөр көрүнөт. Тура калсам
жок болот. Уктай албай, ал жерде калгандан да коркуп, эшикке чыксам, ошол үйдө
жашап жаткандардын бири жылмайып:
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-Ии, эмне болду, уйку качтыбы? – деп сурады.
-Жок, жайынча эле, - дедим сыр бергим келбей.
- Эчтеке көрүнбөдүбү? – деди ал.
-Эмне үчүн бир нерсе көрүнүш керек? Жакшы, - дедим.
-Ал бөлмөдө жаткан айрымдарга көрүнчүлөр көрүнөт, – деди баягы бала.
Мен буга адегенде ишене албадым. Бирок сурап көргүм келди.
- Кимге кандай көрүнчү көрүндү эле? – деп сурадым.
-Эки жолу ошол жерде жаткан балага көрүнчү көрүнүп, эси ооп калган, - деди. Мен эчтеке
айткан жокмун. Эртеси ал жерден кетип калдым. Бул көрүнүш да жандырмаксыз калды...
Көргөн түштөрүмөн кийин өлүмдү күтчүмүн
Мен кырк жашка чейин атеист болдум. Башымдан көп сырдуу учурларды өткөрсөм да,
негедир башымды ийбедим. Анткени бир кара күч мени ишенбөөчүлүккө түртүп келди.
Бейшембинин кечинде уруш-жаңжал болуп, уктабай чыкчумун. Каза болуп кеткендер менен
никеге турган оор түштөрдү көрүп, ниетим ар нерсеге бурулуп, мойнума эч нерсени алгым келчү
эмес. Арбак менен нике окуп, ак көйнөк кийип, ээрчишип бараткан түштөрүмдөн кийин чындап
өлүмдү күтчүмүн. Бирок жашоо өз нугунда уланып, түш унутулуп калчу. 1983-жылы экинчи
балам бир жарым жаш болгондо мен катуу ооруп калдым. Оң бутум жансыз абалга келип,
төшөктө жаттым. Эптеп туруп, дубалды кармап сол бутумду шилтесем оң бутум алды жакка
шалак этип, өзү бирөө тээп жибергендей болуп ыргып барып, сүйрөлүп барып, токтоп калат да
таканчыктаса чыдайт. Эки жаш балам менин тегерегимде эптеп жан багып жүрүштү. Балдарды
текшерип, каттоого алып жүргөн дарыгер келип калбаса дагы канча жатып, эмне болоорумду бир
Кудай билет эле. Турмуш-жашоо ызы-чуу, жаңжал менен болсо деле өтө берет экен. Уккан,
көргөн, билгендердин көбү “кызматыңды алмайынча ишиң оңолбойт” дешчү.
Көрүнбөгөн күчтөр мени дарылап кетишкен

1991-жылы күз айларында Өзбекстандын Маргелан шаарындагы үч аялдын аты
катуу чыкты. Эгерим бүбү-бакшыларга ишенбеген апам ошолорго эки жолу барып келди.
Үчүнчү жолу барганда биздин атыбыз жазылган ак мата менен нарзды (көрүм акы) алып
барып, ишарат алып келди. Мен өзүм берген акты алып, дүкөнгө барып жаңы ич
кийимдерди сатып келдим. Айтылган шарттардын баарын аткарып, жаңы ич кийимдерди
кийинип, жатып калдык. Бир оокумда менин тегерегим жылуу тартып, жагымдуу жылуу
шамал бетимди желпий баштады. Колумдун манжасынын учунан кичинекей жөргөмүш
пайда болуп, мүрү тушка келгенде эбегейсиз чоңоюп, жок болот да кайра башталат. Бул
бир топ убакытка созулду. Андан соң кобураган добуштар чыгып, мен абада калкып
калгансыдым да, ары-бери термеле баштадым. Түшүнүксүз үндөр басылбай, өз ара пикир
алмашып жаткансыды. Бир топ убак өткөндөн кийин бир эле добуш бир нерсе тууралуу
буйрук бергендей болду. Темир буюмдардын кагылышканы угулду. Экинчи буйрук
берилгендей болду. Бетиме ысык нерсе жакындап келип, оозума алакан жабылгандай
болуп сезилди. Мен туңгуюкка сүңгүп кеткенсидим. Темир кагылышкан добушту дагы
уктум, бирок даана эмес. Сокур ичеги тушум жана сол бөйрөгүмө бычак сайылгансып,
катуу ооруп чыкты. Сайылган бычакты ары-бери копшоп жаткандай туюлду. Бир кезде
жан кыйнаган оору басылып, оозум бошой түштү. Жаагыма бирөө катуу чаап
жибергендей болду да: “Актык, даамга шам жак, баары сеники” деген үн даана угулду.
Катуу уктап калыптырмын. Эртең менен туруп, актыкты изилдей баштадым. Менин
турмушумда алты саны бар экенин таптым. Андан соң жаңы кийип жаткан ич
кийимдеримди текшердим. Оозум ошондо ачылды. Кечинде катуу ооруган сокур ичеги
тушум жана сол бөйрөгүм жайгашкан мерчем кызыл кан болуп, майда мала тамчылар
түшүп калыптыр. Чындыгында да сол бөйрөгүм менен сокур ичеги тушум ооручу.
Жарык дүйнөдөгү түркүн кубулуштар жана сырлар
1998-жылдын декабрь айында дагы бир табышмактуу окуя болуп өттү. Ошол күнү
саат он бирден жыйырма минута өткөндө уктаганга жаттым. Арадан бир минутадай эле
өткөндө менин кулагыма түтүлдөгөн үн белги келе баштады. Мен туруп отурдум да
кулагымды бастым. Үн токтогон жок. Улана берди. Аздан соң менин сол көзүмө ийне
менен жипти тепчип кеткендей туюм пайда болду. Көзгө жипти өткөрүп алып, жипти ары133

бери жылдырган абалды элестеткиле. Дал ошондой болду. Көзүмдү тушка каратып,
ийненин көзүндөй болгон жарык чекитти байкадым. Мен көз ирмесем жарык чекит да
жылат. Айнек парда тагылган шакекче эки-үч жолу “шырт” деп кеткени да угулду.
Кулагыма угулуп жаткан түтүлдөгөн үн да улана берди. Көзүмдү жетелеген жарык чекит
жылып келип, тырмакча чоңоюп, көзүмдүн карегине кирип кеткенсиди. Ооругандай
жаман сезим калып, төшөккө куладым. Түтүлдөк да тынчып калды. Бул абал жарым
сааттан ашыгыраакка созулду. Бир топ жылдан кийин сол көзүм жок болуп калды.
Себепчиси ошол окуядыр деп да ойлоймун. Балким ошондо бир планетадан белги келген
чыгар. Айрым учурда кайсы бир планетадан бир объект келип, мени өңөрүп кетсе деп
самачумун. Турмуш-шарттын тынч эместиги айрым учурда чындап тажатчу. Эч ким
жетпеген, эч ким көрбөгөн планетага кетип калгым келчү. Кулак түрүп, алданып
күтчүмүн. Бул жарык дүйнө түркүн кубулуштарга, сырларга толтура. Ар кандай окуяларга
көп адамдар ишене беришпейт. Бирок мындай жагдайлар менен байланышы барлар буга
бөркүндөй ишенишет.
Шералиева Салия
1928-жылы туулган.

Төрөй албай жаткан келиндерди дуба менен төрөтөм
Менин энем, таенем эмчи домчу экен. Мага алардын бүбүлүк касиети өткөн.
Балдардын жүрөгүн көтөрөмүн, ичи өткөн балдарды дарылаймын, балалуу болбогондорду
караймын. Жүрөгү түшкөн балдарды колум менен көтөрөм. Кээ бир балдардын мээси
чайкалып калат. Аларды киренелеп туруп, башын таңып беремин. Ошондой эле
бышырылган
улактын мээсин марлиге ороп туруп, баланын башына тартамын.
Балдардын мээ тартма оорусу эненин ичинде эле башталат. Ал эми төрөй албай, баланы
он ай көтөргөндөрдү ары- бери бастырып, дуба айттырып, таш көтөртөм. Ошондон
кийин төрөйт.
Ата-бабадан келаткан кешикти келиниме өткөрдүм
Уктап жатсам, аппак чепкендерди кийип төрт адам келди. Алар үч күн катары менен
келишти. Эртеси олуя адамга барып дуба алып келдим. “Сиздин адамдарыңыз бар экен”, деп ал башка жакка карап алды, бирок дубасын берди. Негизинен түшүмдөн аян алам.
Уктап жатканда пирлер эмнени айтса, эртеси ошол болот. Мисалы, жүрөк көтөрүп
жатканда пирлеримдин атын айтам, “Кара-Булактагы Тагайкан максым колдосун, кол
берген пирим колдосун, Мамыткан тоом колдосун, азистер колдосун” деп ырымдаймын.
Отуз жыл болду эл көргөнүмө. Азыр карып калдым, ошондуктан ата-бабадан келаткан
кешикти келиниме өткөрүп жатамын. Эшиктен келген адамдарга жумшак мамиле кыл
деймин. Эмдеген ыкмаларды, дубаларды үйрөтүп атамын. Пирлерим дагы ушул келинди
жактырып жатышат.
Турганбаев Бабаравшан
1950-жылы Лейлек районундагы Катыраң айылында туулган.

Жин айдаар Халбек
Менин чоң атам Халбекти Лейлек районундагы көпчүлүк эл билчү. Ал киши
башкача болбосо да ар кимдин эле колунан келе бербеген айрым нерселерди жасап
коюучу. Таспи, камчы, ар кандай дуба-келмелер менен сыркоолорго дем салып,
жакшылыктан үмүт үзүп калгандардын оюн оңдоп-түзөп, бутуна тургузган учурлар бар.
Уккандар жана көргөндөр ишене албай турган окуяларды да пайда кылганды билчү.
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Мисалы, дени сак эле жүргөн адамдын дээрине жин киргизип, акылдан адаштырып коймо
жөндөмү да бар эле.
Чоң атамдын бир уулун чанып, башка жигитке качып кеткен кыздын үй-бүлөсүндөгү
кызга жана качарманга ушундай ишин жасаганын көпчүлүк эл билет. Ал эки кызды тең
акылдан адаштырган жагдай түзүп, алар ордунан турбастан ырдап жата беришкен.
Пайдаланылган иш-чаралардан майнап чыкпай, Халбек чоң атама жалынып-жалбарып,
баш уруп келишкенден кийин гана алардын дээрине киргизип койгон кара күчтөрдүн
зыянынан тазалап, жиндерди айдап чыккан. Ошондон улам чоң атамдын “Жин айдаар”
деген да кошумча аты бар эле. Турсунбай деген уулуна камчысы жана башка урунган
буюмдарын берген эле. Ал уулу каза болгончо атасынын ишин улантып келди. Атасындай
күчтүү болбосо да кайрылган адамдарга ишеним отургузуунун жөн-жайын жакшы
өздөштүрүп алган. Бир топ жыл бою кемерде жашап жүрдү. Айрым жыйындарда аркасы
кармап, өзүнүн кызматына муктаж адам бар экенин билип алчу.
Адамдардагы ар кандай касиеттердин, өзгөчө жөндөмдөрдүн болушуна көпчүлүк
адамдар ишене беришпейт. Бирок мен буларга чоң атамдын жасагандарын көргөнбилгендерден жана өзүм күбө болгонум үчүн кадимкидей ишенем. Учурда чоң атамдын
ишин уланткан адам жок.
Базарбаев Нуралы
1963-жылы Лейлек районундагы Кулунду айылында туулган, Бишкектеги ―Нуралы‖
медициналык борборунун ээси, белгилүү тиш доктур.

Асмандагы жалтыракты көргөндөн кийин өзгөрдҥм
Ар кандай багыттагы касиеттер жана өзгөчөлүктөр пенделерге түздөн-түз же ата энесинен, таята, таенесинен берилиши мүмкүн. Кээ бир адамдарда өзүнө гана белгилүү
сырлары жана аларды алып туруучу булактары болот. Менде да ушундай кичинекей
өзгөчөлүк бар экенин мурда эле билгенмин. Пайдалануу үчүн ал артыкчылыгымды
тынымсыз өнүктүргөнгө туура келди.
Тестиер куракка жете элек кезде өзүм теңдүү балдар менен талаага ойногону
барганбыз. Тегерек четте эч ким жок эле. Биз ары-бери жүгүрүп ойноп, чурулдашып
жүргөнбүз. Бир убакта мен асманда анча бийик эмес, тиктеген көзгө даана көрүнө турган
аралыкта бир нерсе асылып турганын байкай койдум. Ал тегерек түспөлдөгү ак жалтырак
түстөгү нерсени мен эч жерден көргөн эмесмин.
- Эй карагылачы, асманда эмне турат? – деп кыйкырып жибердим. Балдар “Кана,
кайсы?” дешип асманды карап эч нерсе көрө албаганын айтышты. Алар мени
алдады деп ойлошту да, таарынгансып калышты. Бирок мен аны даана көрүп
турдум. Бир кезде ал жок болуп калды. Үйгө келгенде мен айтсамбы, айтпасамбы
деген ойдо болдум. Айтсам үйдөгүлөр да ишенбей коюшса уят болом го деп
унчукпай койдум.
Ошол күндөн тартып менде табышмактуу бир абал пайда болду. Өзүмчө туруп эле:
“Бүгүн баланчадай окуя болот” деп айтып койсом, ошол сөзүм чын чыгып, мен айткан
окуя сөзсүз болуп өтчү. Үй-бүлөмдөгүлөр муну айрым учурларда дал келүү деп ойлошсо,
бара-бара маани бере башташты. Колума көз мончок, мойнума көз тумар тагып, ар кандай
болуп кете турган жаман жагдайлардан коргой башташты. Орто мектепти аяктаганда
дарыгер болуп иштеген жакын акем Акжол мени “Доктур болушуң керек” деди. Өзүмдүн
да ушул кесипке окусам деген оюм бар эле. Алла Талаа тараптан берилген өзгөчөлүк
окуумда да жакшы жагын көргөздү. Сезим туюмум менен экзаменде келе турган билеттин
номурун таап алып, ошол темаларды казып окуп, жакшы баа алчумун.
Кудай тарабынан берилген касиет
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“Оой, Нуралы, ушу сени Кудай колдоп, маңдайыңа манжасын тийгизип турат го”
деп калышчу курсташтарым. Тиш доктуру болууну, болгондо да мыкты, иш билги доктур
болууну алдыма максат кылып, ошону менен катар Кудай тарабынан берилген
касиетимди жакшылап алып кетүү үчүн баарына кайыл болуп аракеттендим.
Дин жөрөлгөлөрүнөн качпай, аларды жерибей дем салуу, сезимди же туюм
чекиттерин убактылуу токтотуп коюу тажрыйбасын үйрөндүм. Бул үчүн психологияны,
исламдын жагдайларын, куран хадистерин, дуба, келмени колдонууга туура келди. Көп
жактуулук өзүнүн оң натыйжаларын гана берип, жасаган ишиң ар тараптуу жана толук
болооруна көзүм жетти. Бишкек шаарына “Нуралы” медициналык борборун ачкандан
бери миңдеген адамдар кайрылып, жардамдарды алышты. Бул иштин жемиштүү
болушуна менин бай тажрыйбамды пайдаланган бир туугандарымдын көмөгү чоң.
Тиш ооруганда басаңдатчу келмелер бар
Таасири тескери күчтөрдүн илебин кайтарып туруу үчүн арча ысырыгын
пайдаланамын. Муну Лейлекте үй-бүлөбүз, ата-энем менен чогуу турган учурларда күн
сайын колдонуп, үйдү тазалачубуз. Тиш катуу ооруганда аны басаңдатуучу келмелер да
бар. Мындай ыкманы жакшы билген күчтүү молдолор азыр жокко эсе.
Кандайдыр бир касиет, өзгөчөлүк көпчүлүк адамдарда бар. Касиетти пайдалануу
үчүн жогорку жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Алар: ичкиликтен алыс болуу,
дененин кынтыксыз тазалыгы, ички туюмдардын ак жана түз болуусу, ак ниеттүүлүк, нарз
менен парзды жакшы ажырата билүү, намаз окуу, орозо кармоо ж.б.
Түштүктө кандайдыр бир жоопкерчиликти моюнга алуу үчүн анын жол-жобосун,
шартын аткаруу керек. Молдо өз шакиртине батасын берет. Бүбүлүк менен алектенгендер
да ушул жөрөлгөнү тутунушат. Менин артыкчылыгым Кудайдан келген деп эсептеймин.
Аны тастыкташ үчүн кан чыгарып, мал союп өз милдетимди жарыялап коюу жетиштүү.
Кайрымдуулук иштерин өткөрүп, жүздөгөн муктаж адамдарга акысыз кызмат көрсөтүп
келүүдөбүз. Ар бир ишти ак ниетимден жана чын жүрөгүмдөн жасаймын. Кудай кут
кылсын!
Байтөрөев Абдырахман
1948-жылы Лейлек районундагы Сумбула айылында туулган.

Берилген сыр-аяндын жөрөлгөсҥн жасоо парз
Ар бир адам жашаган өмүрүндө табышмактуу сырларга, жагдайларга кабылат. Ойго
келбеген, түшкө кирбеген нерселер да болуп кетет. Мен өз башымдан өтпөгөнү менен
аталаш жакын тууганым Тажикул абамдын башынан өткөн окуяны айтып берейин.
Бир жолу абам алыс жолдон келе жатып, булагы бар бир адырга токтоп, эс алып
алууну чечет. Булакка жакындап келе жатып, ал жерде жуунуп отурган үч кызды көрөт.
Кыздар эч нерседен капарсыз суудан ичип, бетин, колун жууп отура беришет. Бир топтон
кийин кыздардын өзүн байкап калгандарын туят. Азыр эле булакта жуунуп отурган
кыздар заматта жок болуп калышат. Таң калычтуусу кыздардын чачы аппак эле. Бет
маңдай отурганынын кашы, кирпиги да ак экени байкалат.
Тажикул абам булактын суусунан ичип, эс алып алган соң жолун улантат. Көргөнүн
эч кимге айтпайт. Бул анын эң чоң катасы болуп саналат. Анткени айтып, сырын бөлүшсө
анын жол-жобосун таап, ырым-жырымдарды өткөрмөк. Ошол жөрөлгөнү жасабагандыгы
үчүн Тажикул абамдын тагдырына үч ак кыз буюрат. Айсулуу жеңем биринин артынан
бирин төрөп, чачы, кашы, кирпиги ак үч кыздуу болушат. Кыздары төрөлгөндөн кийин
гана алардан булакта жуунуп отурган кыздарды тааныйт. Бул кыздар таалим-тарбиялуу,
тамиздүү болуп чоңоюшат. Учурда үй-бүлөлүү, бала-чакалуу болуп кетишкен. Арасында
бирөөнүн аты Акбүбү. Тажикул абам адамгерчиликтүү эле. Бир топ жыл мурун иш
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үстүндө отуруп эле кайтыш болду. Ошондуктан кандай гана сыр, аян болбосун анын
жөрөлгөсүн жасап, кийинки келе турган кесепетинин алдын алыш керек.

Гапаров Маннан
1946-жылы Лейлек районундагы Сары-Дөбө айылында туулган.

“Кҥйдҥргҥ” дартын атам жакшы айыктырчу
Менин атам Гапар жана жубайым Зияда тууралуу кеп салып берейин. Атам Гапар
миңдеген адамдын ичинен бир адамга бериле турган өзгөчөлүккө ээ адам. Медициналык
кызматкерлер өтө таңкыс мезгилдерде адамдар ар кандай дарты менен элдик дарыгерлерге
кайрылып келишкен. Ошондой мезгилдердин биринде атам оор “күйдүргү” дартынан
айыктыруунун ыкмасын өз дили менен таап, үйрөнүп алат. Бул дарт тиштин арасына
чыкса ооруу ээси кайтыш болуп кете берчү. Мына ушул тишке же баштын тегерегине
чыккан “күйдүргүнүн” тамыры кайсы жерде жайгашаарын, кандай абалда болоорун атам
мыкты билген табып. Атамдын дарегин билгендер бул дартка чалдыккандарды токтоосуз
жиберишет. Айрым учурда киши үч күндүн ичинде каза болуп кетет.
Эң оболу, бул дарттын күрөө тамырын эзип, кан жүгүртүүнү жөндөш керек. Андан
соң башка ыкмаларын пайдаланып, оорунун ачуу заарын чыгаруу керек. Эң акырында
катарлаш жаткан тамырларды тазалайт. Бир жумага жетпей шишик кайтып, оорулуу таза
сакайып кетет. Өзүм медициналык дарыгер экениме карабастан, атамдын бул
табыпчылыгын урматтаймын. Атам согуш учурунда жыландын, кара курттун заар уусун
молдолор окуп чыгарчу деп. Ал эми өзү “күйдүргүнү” сакайтыш үчүн жарым күн гана
убакыт кетирет жана ушул убакыт кайрылган адамдагы дарттын булагын жоюу үчүн
жетиштүү. Атам азыр күүлүү- күчтүү, табыпчылыгын келини Зиядага үйрөтүп, ак батасын
берген.
Гапарова Зияда
1953-жылы Лейлек районундагы Таңги-Шах айылында туулган.

Бакшылардын “көрҥмҥ” мага театрдай сезилчҥ
Элдик дарыгерлик, бакшылык, молдолук менен алектенүү жөнүндө мен жакшы
кабардармын. Анткени мени чоң энем Куралай багып чоңойткон. Мен чоң энемди ээрчип,
молдого дем салдырганы, “көрүм” көргөнү барса ээрчип барчумун да бул жөрөлгөлөрдү
баштан-аяк көрүп отурчумун. Айрыкча, мага бакшылардын “көрүм” өткөргөнүн көрүү
жакчу. Өзүнчө эле театрдай сезилчү. Бакшылар тажик же өзбек улутунан болоор эле. Чоң
чилирманын, камчысын ала келип, “көрүм” өткөрчү. Ортону бош коюп, катышуучулар
тегерене отурушчу. Бакшы чилдирманын отко кактап, үнү катуу чыккандай абалга
жеткирчү. Баары даяр болгондо бакшы созолонто зикир чалып ырдай баштачу. Учуру
келгенде баарын ордунан тургузуп, “обло хий” дедирип эңкейте басып, күүгө келтирчү.
Аркасы бар аялдар ошондо өз “өнөрлөрүн” көрсөтө башташчу. Бири каткырып, бири
ыйлап, бири бийлеп баштачу. Айрымдары чолок болуп секирип, кээ бирлери бири-бирин
каап алгандай абалга түшчү. Ошол учурда аялдар чарчабай тынымсыз кыймылда боло
беришчү. Бакшы аларды камчысы менен жеңил чапкылап, ийге салып турчу. Ушунун
баары бир оорулууну бутка тургузуп, айыктыруу үчүн жасалчу. Убакыт бат эле өтүп
кетчү. Үч саатка чейин созулган “көрүмдү” бакшы өзү токтотчу. Аялдар чарчадым
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дегендин ордуна “жеңилдеп калдым” деп айтышчу. Демейде бир жолу суу ташып келип
чарчаган аялдар мындайда чарчабаганына мен таң калчумун.
Чоң энем ашкан динчил жана анын бардык талаптарын так аткарган пенде эле. Ар
бир ишин жасагандан мурда молдого же бакшыларга кайрылып, кеңеш сурачу.
Жашым толо электе үй-бүлө күттүм. Түркменстанда да жашадык. Динге катуу
ишенем. Анын пайдасын гана көрдүм. Азыр кайын атам батасы менен өткөрүп берген
“күйдүргү” дартына чалдыккандарга каралашам. Жол-жобосун насаатчым жакшы үйрөтүп
койгон. “Агача булак” мазарына барып Жаратканга сыйынып турам. Ар кандай
жагдайларда жардам сураймын. Медициналык жагынан жубайым кам көрөт.
Жөрөлгөлөргө чын ниетимден ишенгенденби, айтор, сураган-тилегеним көп учурда
орундалат.

Жумагулова Бҥҥзайнап
1953-жылы Таңги-Шах айылында туулган.

Дартка даба тапкан Эшен баба
Менин “рак” деп аныкталган дарттан айыгып кетишиме жогорудагы жагдай да
өбөлгө болгон чыгар. Мен боор тушумдагы түтүк менен бир нече жума жүрдүм. Айылга
келип-кетип элди дары чөптөр менен дарылап жүргөн, улуту тажик Эшен бабага
кайрылдым. Ал дары чөп берип, пайдалануунун жолдорун үйрөттү. Алгачкы күндөрү
абалым кайра оорлошуп калды. Кайра барсам: “Бул жакшы белги, токтотпой уланта бер,
бирок мен айткан эрежелерди жакшы сакта” деди. Бир топ убакыттан соң менин боор
тушума коюлган түтүктүн тешилген жери тырыксыз бүтүп, абалым оңолуп калды.
Ошондон тартып күндөн-күнгө абалым жакшыра берди. Кудайга миң тообо, азыр
бизнесменмин. Мен өлүм алдында куландан соо жүргөн туугандарымдын айрымдары
дүйнөдөн өтүп кетишти. Менин дартыма даба таап берген дарыгерим Эшен баба дагы
деле ишин улантууда.
Жаңы мазарга шейит кеткен эркек коюлушу керек
Кайнатамдын бир жубайы төрөттөн кайтыш болуптур. Аты Гүлхан экен. Айылда
жаңы мазар ачыш зарылчылыгы бар учурга туш келгендиктен, ошол аялды шейит катары
коюп, мазар ачышкан. Мунун арты абдан кайгылуу аяктайт. Ал аялдан кийин айылдагы
жаш балдар биринин артынан бири чарчап, жалгаз дөбө мазардагы дөңчөлөрдүн саны
отуздан ашып кетет. Айылдагы бир кишинин үй-бүлөсү бүт кырылып калган экен. Акылэстен тайып калган киши шайманын көтөрүп алып: “Гүлхандын жайын өрттөп келем” деп
жөнөчү дешет. Анткени жаңы ачылган мазарга шейит, бирок эркек киши коюлса эл тынч
болот деп чечмеленет экен. Аял киши коркоктук кылып, тегерегине көп адамдар болушун
каалайт дешет.
Өлүп тирилген Алыкул кетик
Бир жолу кайнатам каза болот. Үй-бүлөсү кабар таратып, ээгин, буттарын байлап,
жаңы кийимдерди кийгизип, бахмал жамынтып, кыбыла жаздантып төргө жаткырышат.
Эки жактан туугандары, айылдын эли жыйналып, узатуу шаанисин өткөргөнгө толук
камылга көрүлүп бүткөндө жана добуш чыгарып ыйлай баштаганда көзүн ачып, өзүнө
келе түшөт. Эл дуулдап, көтөрө эшикке чыгарышат. Кайнатам кадимкидей соолонуп,
камылганы көрүп, таң калбай да, эч кимге таарынбай да акыркы бир суткадагы
көргөндөрүн айтып берет.
Аны бир топ киши бир нарбанга (маркумду жаткырып жайга жеткирүүчү жыгач
табыт) бир таң калычтуу жайга алып барышат. Ал жерде баш бата тургандай тешик жер
бар экен. Эки-үч киши аны ошол тешикке кирүүгө буйрук беришет. Ал киши башы гана
баткан тешикке таптакыр кире албайт. Алып баргандар аны кайра нарбанга жаткызып ээн
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жерге коюп кетип калышат. Ошондон кийин кулагына ызы-чуу, ыйлаган үндөр угулуп,
катуу чочуп кеткендей болуп эсине келет. Эл дароо каза даярдыгын тойго айландырып, эл
шаңдуу тарап кетишет. Ошондон тартып кайнатама “Өлүп тирилген” деген дагы ат
кошумчаланган. Толук айтканда ал тууралуу “Өлүп тирилген Алыкул кетик” деп
калышчу. Менин да оор дарттан айыгып кетишиме ушул окуя да себепкер болгондур деп
да ойлоймун.
Жунусов Төрөкул
1949-жылы Лейлек районундагы Кара-Булак айылында туулган.

Ата-энем оорукчандарга дем салып,
ырым-жырым аркылуу сакайтышчу
Эл ичинде молдо, эмчи, демчи, бүбү-бакшы ж.б.у.с. адамдар бар эмеспи. Аларга
өздөрү тутунган жана ишенген иш-чаралары Алла Таала же ата-энеси тарабынан берилген
болушу мүмкүн деп чечмеленет. Бир жагынан буга ишенүүгө да болоор эле. Анткени,
менин атам Абдразак уулу Жунус, энем Дүйшөбай кызы Лалихан ушундай жөндөмкасиеттерге ээ болчу. Атам райондогу адамдардын көпчүлүгүнө тааныш болгондуктан,
биздин үйгө чубаган адамдар келип, дем салдырып же башка бир иш-чараларды жүргүзүп
берүүнү суранышчу. Атам намазын үзбөй окуган, орозосун дайыма кармаган, ак
ниеттүүлүктү, чынчылдыкты жактырган пенде эле. Энем Лалихан
ар кандай
сыркоолорду элдик ыкмалар менен дабалап, кээ бир учурларда узак убакыт бою айыга
албай жүргөн дартмандардын жакшырып кетишине себепкер болчу.
Энеме жаш балдары менен кайрылган келиндер көп болоор эле. Энем аларга ар
кандай ырым-жырымдарды жасап, укалап, дем салып, учуктап же башка чараларды жасоо
жолу менен бутуна тургузган фактылардын көбүн көрдүм. Бир жолу алты айлык баласы
менен бир келин келди. Баласынын эти жашымтыл тартып турат.
“Ай, ай, ай, өтүшүп кеткен экен да. Кайда жүрдүң ушул убакка чейин? Баланы мерт
кылып ала жаздаган турбайсыңбы”, - деди да, аткарылчу шарттарын табыштап, эртесине
чакырды. Келин бардык тапшырмаларды аткарып, эртеси келди. Иш-чараны аткарууга
жардамдашууга дагы эки аял чакырылган эле. Ар кандай сөздөр айтылып, ырымдар
жасалды. Баланы үч жолу тулганын ортосунан, аттын, эшектин астынан өткөрүшүп,
бетине көөдөн ар кандай белгилерди чийишти. Дуба окулуп, дасторконго алынып
келинген даамдар коюулуп, тилектер тиленди. Эң акырында, энем баланы алдына алып
эки мүрүсүнөн, чекесинен, чыканагынын жанынан, эки кулагынын учунан тилип кан
чыгарды. Кан кара кочкул өңү жагымсыз экен.
Марка уулу Нийматилла палбан
1960-жылы Лейлек районундагы Таңги-Шах айылында туулган.

“Жиндер” таятамдын кулуна айланышкан
Мен айынан бир ай ашып кетип төрөлгөн бала экенмин. Апам Бүүчач Кадырбай
кызы жети уул, бир кыз төрөп, үч уулун жерге берген. Атам Марка жайдыр-кыштыр
эшикте уктачу. Согуш учурунда комбайнчы экенине байланыштуу согушка барбай калган.
Жетимиш беш жашка чейин, көзү өткөнчө доктур дегенди билбей, бир ийне сайдырбай,
бир даана дары ичкен эмес. Мектепте мен кадыресе балдардай эле бала болчумун. Бирок
дене боюм салабаттуу, күчтүү элем.
Кадырбай таятамды эл “бакшы” деген кыстырма аты менен эскеришчү. Анын жөнү
мындай: Бир жолу жайлоого жөнөп, эски конушту аралап өтүп баратып, кичинекей сары
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улакты таап атына өңөрүп алат. Ээн жайыкка жеткенде улак эбегейсиз чоң серкеге
айланып, адамча сүйлөп жиберет. Кадырбай таятам коркуп кетпей аны сакалынан кармап
алып, сабай баштайт. Таймаш катуу болуп, жыйынтыгында таятам жеңип чыгат. Серке
саксайган сары аялга айланганда төбө чачынан бир тутам кесип алат. Жин аял артынан
калбай ээрчип келе берет. Алдап-соолайт. Бирок анысынан эч кандай майнап чыкпайт.
Таятам жаңы конушка жетип, кыркылып алынган чачты куран китептин ичине салып,
катып коѐт. Ошол күндөн баштап жиндер анын кулуна айланат. Таятам аларды түркүн
багытта жумшап, иштетчү экен. Малды айдап чыгып, өзү эс алып жатып уктачу дешет.
Малдын артында чуркап жүргөн адам жок болгондой болуп, эч жакка кетпей оттоп,
кечинде түгөл айылга келчү. Мен энем Бүүчачтан уккан бир окуяны эсимде жакшы сактап
калганмын. Бир жолу таятам кырда орууга даяр болгон дан эгиндерин көргөнү барат. Ал
жерде дагы бир киши жерин карап жүргөн экен. Экөө саламдашып, жөн-жай сурашат.
Эгинин оргонго адам жалдайын деген ою бар экенин айтат. Эгинин оруп бергенге таятам
макул болот. Жумушту аткарганга канча убак кетээрин сурайт. Буюрганча дегендей
таятам сыр бербейт. Экөө эртеси жолугууга макулдашат.
Таятам бир адам орсо бир жумадан ашык иштей турган жумушка өзүнүн кулжиндерин иштетип, бир түндө бүткөрүп коѐт. Эртеси шашке ченде эгиндин ээси наназыгын артынып келип калат да орулуп жаткан эгинин көрүп, ишене албай эси ооп аттан
жыгылып түшөт. Бул окуя бүт айылдын элин таң калтырып, баары жөө-жалаңдап кырга
чыгып көрүп таң калышат. Ошондон тартып таятам айылдагы эң сыйлуу кишиге айланат.
Касиетти алган таякем перзентсиз өттү
Таятамдын үч уулу бар эле. Берди деген далысында итийи бар уулу анын
касиеттерин алган дешчү. Бир жолу биздин үйдө отурса айылда төрөттөн кыйналып
жаткан аялдын туугандары келип:
- Берди, тез жардам бербесең болбойт. Убакыт аз, кан тынбай кетип жатат, сактап
кал, - деп шашылыш ээрчитип кетишти. Ал тарапка биз дагы бардык. Берди таекем үйдөн
беш атар мылтыгын алып чыгып, октоду да өргө карай кыйкырып жүгүрүп жөнөдү.
Зоолордун астына жетип:
- Бетпак, кайт артыңа, ташта жанды, ташта, - деп мылтыгын асманга эки-үч жолу
атып жиберди. Кайра дагы кыйкырды, дагы атты. Мылтыктын акыркы огун атпай, катуу
кыйкырып ылдыйга жүгүрдү да тып басылып калды. Эс алганы отуруп калды.
Берди, Кудайга ыраазымын, көзүн ачты, өзүнө келди, - деп ыйлактаган үн угулду.
Ошол окуянын таасири ушунчалык күчтүү болду, азыр да күнү бүгүнкүдөй эсимде.
Бир жолу таякем ичкилик ичип отурганда мен ушул окуя тууралуу сурадым. “Ээй,
жээним, сен али баласың, мен билгенди билгенче көп нерселерди баштан өткөрүшүң
керек. Ал бетпактар өпкөнү сууруп алып, сууга алып барып таштап жиберишет, үлгүрбөй
калса аял каза болуп калат. Алар менден гана коркушат, айтканымды жасашат, көрдүңбү
мен бүгүн ичтим, балам жок, ичсем алар менден оолак болушат, соо болсом тынчтык жок,
жээним, ушундай”, - деген эле. Кийин мындай окуя болдубу жокпу билбейм, айылга
төрөт үйү ачылып, аялдарды ошол жакка жеткиришчү. Бирок таякем перзентсиз өтүп
кетти. Менин таятам Кадырбайга жин-шайтандар: “Кылы-кыштына, жети пуштуна
тийишпеймин” (“жети ата өткүчөктү уругуна тийишпеймин”) деп ант бергенин көп
айтышчу.
Кара чаар жылаанды ийнимден кармап алгамын
Палбан болуш үчүн ийнине кирип бараткан жыланды сууруп алыш керек дешет. Бул
окуя менин керт башымдан өттү. Тестиер кезде балдар менен ойноп кырда жүргөнбүз. Бир
убакта кара чаар жылан шуулдап келип ийниме кире баштады. Мен куйругунан кармап
калдым. Балдарга өтүгүмдү чечтирип, чулгоомду колума ороп тарта баштадым. Жылан
орто жеринен үзүлүп куйругу менин колумда калып, баш жагы ийнимде калды. Кийин
күрөштөрдө эч кимге мөөрөй алдырбай жүрдүм. Палбандык, балким, биздин каныбызда
да бар чыгар. Бардык бир туугандар эркектер палбан болуп, күрөш алып жүрдүк. Дагы
бир кызыктуу окуяны баяндап берейин.
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Бир жылы энем катуу ооруп, денеси саргайып жатып калды. Доктурга барбай,
“Тажикстанда бир жерде дары булак бар экен. Ошол жердин балыгы дарылыкка жакшы
дейт. Ошол булакты таап, жети баш балык алып кел. Үчөөн тиктеймин, үчөөн бышырам,
бирин итке берем”, - деп атам Марканы жөнөттү. Атам чындап эле шише идишке
салынган жети чоң балык алып келди. Үч чоң балыкты идишке салып алып келгенде энем
аларда тиктээр замат балыктар сары түскө айланып, аңтарылып калды. Кантип ушундай
болгонуна азыр да таң калам. Ушунданбы, башкаданбы он күндөн кийин энем айыгып
кеткен эле.
Кошокова Пардагҥл
1958-жыл Лейлек районундагы Таңги-Шах айылында туулган.

Көшөгөдө көз тийди
Кыргыз эли түркүн өнөргө, салт-санаага, макал-лакаптарга бай. Кыргыздын “Базарга
барсаң бактыңдан көр “деген макалы менин тагдырыма үндөш. Биринчи жолу турмушка
чыкканымда мага көшөгөдө “көз тийди”. Барган күнү эле тырышып, карышып жатып
калдым. Дароо доктурга жеткиришти. Эмне болгонумду түшүнбөй да калдым. Ошондон
тартып түшүнүксүз окуялар боло баштады. Багым ачылып кетээр деген ойдо турмушумду
жаңырта бердим. Бирок мага бул жактан бак жок экенин, пешенемдин жайдактыгын
туйдум. Жети аталарымдын бири Аташтын абдан чоң колдоочусу болгон экен. Анын
балдарынын ичинде да “сүф” десе сүт кайнаган молдолору өткөн. Ошолордун касиетиби,
айтор, бир мезгилде мага ошондой касиет келди. Колдоочум эркек экенинен улам
турмушум болбоду. Арзыкан деген кызымды чоңойттум. Эл көргөн жөндөмүмдү эки жолу
сынап, өзүм да таң калдым.
Биринчи учур: Бир дарыгердин кызына “рак” деп аныктама коюшат. Москвага
чейин алып барып, үмүтү үзүлүп кайтыптыр. “Ушул кызды мен бир көрөйүн, Кудайдан
шыпаа келип, айыгып кеткиси бардыр”, - дедим. Дем салып, укаладым. Билген ырымжырымдарымды жасадым. Айыкпайт деген кыздын абалы кыска убакытта оң жагына
жылыш берди. Бир нече ай өткөн соң, кыздын абалы толук жакшырды. Кызын тиктеп
кайгыга баткан эненин абалы да жакшырды. Экинчи учур: Лейлектен Мааткаримов
Насырдын деген киши кызын алып барбаган жери калбаптыр. Айласы кеткенде
Воронцовка айылындагы ооруканага кайрылган. Ал жерден да шыпаа болбогондо, мен
тууралуу угушуптур. Кыз басылбай эле ыйлай берет экен. Мен киргенде да ыйлап жаткан
экен. Кармалап, сүйлөп, айтаарымды ичимден айтып, жаткырып укалап, дем салдым. Бир
аздан кийин кыздын жыйрылган денеси жазылып, өзү көшүлүп уктап кетти. Кызды үч
күн карадым. Бир жумадан кийин кыздын абалкы абалынын изи да калбай, куландан соо
болуп, ооруканадан чыгып кетти. Кайрылгандарга жардам берип келатам, ушул эки учур
дарыгерлердин күчү жетпеген учурлар эле.
Кудайбердиева Ханзат
1966-жылы Сүлүктү шаарында туулган.

Сырдуу дҥйнөгө ишенем
Орто мектепти аяктагандан көп өтпөй ата-энемдин макулдугу менен турмушка
чыктым. Арадан апта өтө электе, көшөгөдө отурган жеримде акылдан азып калдым. Эмне
жасап жатканымды анча аңдай албай, дайым тыюу менен болдум. Ооруканага алып
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барышты. Ал жердеги аралашуу, каралашуулардан эч кандай жыйынтык болгон жок.
Ичкен дарылар абалымды кайра оорлоштуруп койду.
Мени кайра үйгө алып кетишти. Ата-энем тынбай бар мүмкүнчүлүктү жасап, жан
үрөп жүрүштү. Бир жолу бир аялга барып төлгө тарттырса: “Өзүн алып келгиле” дептир.
Мени алып барышканда: “Сен минтип жүрө бербе, зыян тартып, эшикке чыгып кетесиң”, деди.
Турмушум болбой койду, эки жолу тең ажырашып кеттим. Бир уулдуу болдум.
Дегеле жашоом жакшы нукка түшпөй койду. Ошол учурда Союз кулап, эл эки жакка
чыгып кетип жатты. Мен да эл катары Бишкекке келдим. Аткарылчу бардык шарттарды
жасап, устат таап, анын батасын алып, жолумду ачып, кырк чилдени аткарып, мойнума
кызмат алдым. Ушундан тартып мени кыйнаган бир жагдайдан арылып, жеңил тартып
калдым. Беш убак намазга жыгылып, парзымды да так жасай баштадым.
Учурда мага кайрылган бейтаптарга колдон келгенди жасап жатамын. Пенделер
сурап же издеп келген шарттарды колдон келишинче, мүмкүнчүлүгүмө жараша жардам
берем, тынчтанууга, ишим жүрбөдү деген күдүк ойлордон алыс болууга, өзүн карманууга
көмөктөшөм, дуба окуп, дем салам, пайдалуу чөп чарларды сунуштап, укалаймын. Аллага
миң ыраазычылык айтам жана мактоолорду келтирем. Ар бир пенденин иши илгери
жылышын каалаймын.
Эл арасында ар кандай ой-пикирлер катарлаш жүрөт. Кээ бир пенделер таптакыр
эчтекеге ишенишпейт, ал тургай Кудайды да жок деп ойлогондор арбын. Намаз окуп,
исламдын эреже-шартын туруктуу тутунгандардын ден соолугу чың, ой-пикирлери аруу
экени баарына маалым. Өзүндө бар өзгөчөлүктү ар бир пенде өзү гана жакшы сезип, аны
пайдалуу жагдайларга жумшай алаарын мен жакшы билем.
Дарыгерлерден пайда таба албаган сыркоолор айрым учурда жакшы салынган
демдин же “көрүмдүн” жардамы менен жакшы болуп кетишет. Муну илимийизилдөөчүлөр ишенимден деп да айтып жүрүшөт. Балким, ошондой чыгаар, бирок мен өз
мисалымда айтсам дарыгерлерден айыгып кете албай, ак жоолукчан бүбүгө барып,
тиешелүү шарттарды аткаргандан кийин гана ишим алдыга жылды. Ошол себептүү мен
катарлаш сырдуу дүйнө бар деп ишенем.
Минбаев Айип палбан
1970-жылы Лейлек районундагы Сары- Дөбө айылында туулган.

Чоң атам пейил бузган кҥчтөргө каршы дуба окучу
Атам Абдилла палбан кыска элдин кыйрына, узун элдин учуна жакшы белгилүү
адам. Чоң атам Миңбай, чоң энем Оймомонун атасынын таалимин алып, Куранды
түшүргөн. Тажик улутундагы молдолордун сабаты жогору болот, анткени Курандагы көп
сөздөр фарсы тилине үндөш.
Чоң атам сыркоолорго дем салып, тамыр кармап дарылачу. Медицина анча жакшы
өнүгө элек учур болгондуктан, адамдар молдо-бакшыларга кайрылып, ишенимдин
негизинде оңолуп кетишчү. Бул бир жагы, экинчи жагынан алып караганда, молдобакшылар дагы адамдардагы терс маанайды алып салганга жөндөмдүү деп ойлоймун.
Айрым учурларда дарыгерлер өзү деле ушул адамдарга жиберишет.
Чоң атам жүрөккө кирип, пейил-ойду бузган күчтөргө каршы дем салып, дуба окучу.
Кээде чоң атамдын кызматын көргөндөр: “Эми бул кишидей молдо чыгабы, жокпу
билбейм. Абдан деми, дубасы күчтүү эле” деп калышат. Уругунда молдо, эшен болсо ал
адамдарга күч катары да отурушу мүмкүн деп болжолдонот. Чоң атам Миңбай
кайнатасынын таалимин алып, молдолукка дитин берген пенде экен. Жинденген
адамдардын дитине кара күчтөр отурган учурда аларды айдап чыгарып, кайра кирчү
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жолун байлап, бууп койгонду билген күчү бар пенде болгон. Чоң атамдын молдолук ишин
кичүү уулу Сайдилла акем улантып келатат. Мен атам Абдилла экөөбүзгө Алла Таала
палбан болуу бактысын жазган экен. Учурунда атам “Абдилла палбан” деген сыйлуу атка
конуп, азыркыга чейин ушул аты менен жашап келүүдө. Мага дагы “Айип палбан” деп
кайрылышат. Бул да сый-урмат.
Абдухамидова Батма
педагогика илимдеринин кандидаты, балдар жазуучусу, Кыргыз билим берүү
академиясынын кызматкери.

Убадат бакшынын эми тҥшкөн
Мен өзүмдүн башыман өткөн окуяны айтып берейин. Мен катуу корккондон,
кадимкидей ооруп бейтапканага жатып калгамын. Тамак жей албай, кусуп, температура
болдум. Себеби кайнатам чөп көтөрүп келатып жыгылып, кайтыш болгон. Аны жыгылган
жеринен кайненем экөөбүз жөлөп-таяп, үйгө сүйрөп алып келип, кичине укалагамын.
Анан ал какырынып аткан. Көрсө, ошол маалда жан берип жатыптыр. Ошондон кийин эле
ооруп калдым. Бейтапканада баспай, тамак жебей калгамын. УЗИге салышса, диагнозум
чыкпай койгон. Анан таенем Убадат бакшыны алып келди. Ал кабыргамын алдынан эки
колун салып, өйдө тарапка үч жолу көтөрүп, жоолук менен байлап койду. Тамак жебей
калган жаным, ал киши кеткенден кийин бир саат өтүп-өтпөй тамак жегем. Эртеси дагы
сурандым, эки-үч күндөн кийин эле бутума туруп кеттим. Суу ичсем ашказаныма жете
электе, кусуп салчумун. Ошентип үчүнчү күнү өзүм бардым. Үч күндүн ичинде
бейтапканадан чыгып кеткем. Мен ошондон кийин жүрөк көтөргөнгө толук ишенем.
Өсөрбаев Мустапакул
1946-жылы Лейлек районундагы Сары-Дөбө айылында туулган.

Көп кырдуу жана көп сырдуу жашоо
Бул жашоо ушунчалык көп кырдуу жана көп сырдуу. Тирүүчүлүктө жашап турган ар
бир күнүң байкалган жана байкалбаган сырларга толгон. Болуп өткөн кээ бир окуялар
эсиңди эки, акылыңды алты кылганга чейин жеткирет. Ал окуялар көзгө көрүнбөгөн
башка дүйнөдөн келип жаткандай болуп да туюлат.
Мен көп жылдар бою айдоочулук кесипте эмгектендим. Жүрөктүн үшүн алган бирэки окуяны айтып өтөйүн. Бир жолу түндө алыскы сапардан кайтып келаткан элем.
Автоунаам жүк ташый турган чоң болчу. Жанымда эч ким жок эле. Унаамды жеке айдап
Катыраң деген айылды аралап өткөн жолдо келе жаткамын. Айлана капкараңгы. Бир
убакта көзүң жамандыкты көрбөсүн, машина бараткан чоң жолдун боюнда кичинекей,
чачтары саксайган түрү суук аялдын эки колун көтөрүп турганын көрдүм. Жүрөгүм солк
эте түшүп, өзүмдү колго ала токтобой аялды тепсеп, зуулдата өтүп кеттим. Жол ээн
болгондуктан катуу айдап, үйүм жайгашкан айылга жеттим. Бирок ылдамдыкты азайтпай
айдай бердим. Үйгө жеткен учурда автоунаанын айдоочу отурган кабинасынын үстүнөн
катуу каккылаган добуш чыкты. Эч ким жок эле, ким кагып жатат деп машинанын үстүн
карадым. О, кудай, баягы мен тепсеп өтүп кеткен бою кичине, өңү серт, чачы саксайган
аял отуруптур. Эркек болсом да болуп көрбөгөндөй катуу коркуп кетип, секирип түшүп
үйгө жүгүрдүм. Аялым өң-алеттен кеткен түрүмдү көрүп чоочуп кетти. Суу ичирип,
төшөк салып жаткызды. Ошол бойдон бир нече күн эстен тангандай болуп жатыптырмын.
Кайра ойгонгондо болгон окуяны айтып бердим. Уккандардын көбү ишенбеди, бирок үйбүлөм баары ишенди. Анткени бир жумадан ашык сулк жатканым, алгач келгендеги
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абалымдан улам аялым кой союп, кан чыгарып, Кудайы өткөргөндү сунуш этти. Бул
жөрөлгөнү жасадык. Түрү суук кодо аялды андан кийин таптакыр көргөн жокмун.
Полотов Ҥсөн
1964-жылы Лейлек районундагы Сумбула айылында туулган.

Чоң атамдын назары тҥшкөндөр соо калышчу эмес
Мен көп балалуу үй-бүлөдөмүн. Эгиздин түгөйүмүн. Атам Маамдын он бир уулкызы бар. Төртөө кары жашына жетпей өтүп кетти. Менин чон атам Полот айылдагы
өжөр, зардабы катуу адам болчу. Көзү бар деп айылдагылар аны менен кездешкенден
качып турушчу. Анткени чоң атам кандайдыр бир пендеге же жаныбарга мактоо сөзүн
айтып койсо, арты көп учурда жагымсыз жагдайлар менен аяктачу. Бул чындык. Мисалы,
жылкы жаныбарынын же уйдун көрүнүшүнө назар салып, мактап койсо ал мал көпкө
узабай катуу сыркоолоп же жыгылып өлүп калчу. Адамдардын да катуу ооруп калган
учурлары болгон. Ошондуктан ал киши ушундай жагдайлардан өз назар түшкөн жан
жаныбарды сактоо үчүн чапанынын этегин кайрып жүрчү. Бул көз тийүүдөн сактоочу
чара деп кабыл алынчу.
Байкемди азгырык ээрчитип кеткен
Үй-бүлөнүн эң улуу перзенти, атамдын мурдагы никесинен туулган уулу Кулмурза
бала кезде азгырык алдап, алыскы тоолордун арасына алып кеткен экен. Ал кезде мен
төрөлө элекмин. Мал айдап жайытка чыккан байкемдин жанына бир аял пайда болуп, аны
малдан оолактата ээрчитип жөнөйт. Беш-алты сааттай басышып баргандан кийин, аял
көздөн кайым болот. Байкем ээн тоодо жалгыз калып калат. Аны бир жумача издеп
жүрүшүп, Кутчу деген тоолордун арасында эки тарашаны коюп алып, от жагып жалгыз
отурган жеринен табышат. “Бул жакка кантип келип калдын? Курсагын ачпадыбы?”, –
деген суроолорго: ”Мени бир аял ээрчитип келип таштап кетти. Кой текей, эчки текей,
терип жедим. Жаныма алып алган нанымды да жедим”, – деп жооп берет. Аябай арыктап,
азып калган болот. Үйгө ээрчитип келишип, молдого окутуп, абалын жеңилдетишет. Эл
тынбай сурап, кайра-кайра айттыра беришет. Байкем бул жагдайды унутпай эстеп калат.
Сураса азыр да айтып берет.
Менин чоң атамдын да кандайдыр бир касиети бар болгон болсо керек. Ата-энемдин
бир уулу Наркозу байкем молдолукту мойнуна алып, көптөгөн сыркоолордун абалын
жеңилдеткенге көмөкчү болду. Деми таасирдүү, күчтүү, дабалуу эле. Бирок өзүнө
берилген касиетти көтөрүп ала албай, ичкиликти көп ичип, мас абалында да молдолугуна
да жол берип, кийинки учурларда өңү башы өзгөрүп, көрүнүшү жагымсыз болуп бараткан
эле.
Тойчуев Саитмурат
1977-жылы Лейлек районундагы Таңги-Шах айылында туулган.

Таенемдин бир “пири” сылтып басчу
Мен адамдарга берилген ар кандай касиеттерге, жөндөмдөргө ишенем. Анткени
менин ата тарабымда да, эне тарабымда да ушундай адамдар бар. Мен өзүм жыгач
устамын. Буга мени атам Исамидин үйрөткөн. Чоң атам Тойчу районго белгилүү жыгач
уста эле. Түштүктө кеңири таркалган текчелерге жувандарды мыкты жасачу.
Чоң атамдын бир тууган эки агасы чоң молдолор болушкан экен. Бирөө агып жаткан
сууну артка агызган дешет. Бирөө жиндеген пенделерди өзүнө келтиргенди билчү экен.
Алар экөө тең өтө жаш куракта өтүп кетишкен. Бирөө мечитте каза болуптур. Чоң энем да
киши көрчү. Чоң атамдын дагы бир тууган агасы дин илиминин алымы болгонго
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ниеттенип, жаш чагында Тажикстанга кетип, дарексиз жоголгон. Бир жолу кечки намаз
маалында мен велосипед тээп келе жаткан элем. Айлана караңгылаша баштаган. Биздин
үйгө жакын жерде турган Абдыразак деген кишинин үйүнүн тушуна жеткенде, жолдун
ортосуна от жагып эки аял отурган экен. Бири тура калып, артындагы зым тосмого
жөлөнүп, мага жол берди. Мен ал аялдын бир буту кыскараак экенин байкадым. Бошогон
жолдон өтүп, үйүмө барып, болгон окуяны айтып бердим да ыйлап жибердим. Атам
Исамидин мени ээрчитип алып, көрүп келгенге жөнөдү. Биз эки аял от жагып отурган
жерге келип, эчтеке таппадык. Жагылган оттун калдыгы да жок экен. Атам экөөбүз үйгө
кайтып келдик.
Эртеси таенем үйгө келгенде айтып берсек: ”Ой, силерге менин перилерим
айланчыктап калыптыр да. Менин бир пирим бир бутунан сылтып басат. Дароо жети
челпек кудайы айтып, жасап жегиле”, - деди.
Ал окуя болгондо тестиер бала элем. Таенем да бир ичи тар аялдын айынан өз жолун
ачтыра албай калган экен. Кандай гана жашоонун түрү болбосун ак жана кара жагы бар.
Умаркулова Гҥлхан
1956-жылы Лейлек районундагы Сумбула айылында туулган.

Оорулуулардын оозунан көгҥш тҥтҥн чыгат
Мен, туугандарым менен, дааватчынын насааты менен Түркестанга барып, зыярат
өткөрүп келдик. Бир жума бою суткасына эки саат гана уктап, калган учурду бизге
багытталган “сынактардан” өткөнгө жан далбас кылып жүрдүк. Ошол жерлердеги дары
булактарга түштүк. Ушул саптарды окуп жаткан адамдар ишенбеси мүмкүн. Бирок бул
чындык. Оорулуулар түшүп жаткан учурда жакшы байкап турган адамдарга алардын
оозунан чыгып жаткан көгүш түтүн кадимкидей көрүнөт. Булактан чыккандан кийин
камгактай жеңил болуп калганын ар бир пенде сезет.
Ушул жерде менин улуу уулум тууралуу аян чыкты. Кайдан, кантип келээрин биле
албадым. Мал союп, кудайы өткөрүп коюу да оюма келбептир. “Бир балаң чоң абройго
жетишет” дегенди айтышкан эле. 2010-жылы 4-сентябрда улуу балам Мыктыбек жол
кырсыгынан көз жумду.
Арбактар менен тирүүлөрдү сүйлөштүргөн ортомчу кыз
Алла Тааланын буйругуна мен көнүшүм керек деген ойдо сабырдуулук кылдым.
Башка түшкөн кайгы канчалык оор болсо да, Кудайга догурунуп, долуланбадым. Уулумду
жайына бердик. Атасы кант диабетине чалдыгып, оорукчан да болуп калды.
Тажикстандын Ноо районунда бир кыз арбактар менен тирүүлөрдү сүйлөштүрөт экен
дегенди угуп, ошол кызга бардык. Келиним Санаварды да ала бардым. Кыз шартын жасап,
баламдын атын атап, чакырды. Балам менен түз сүйлөшө албайт экенмин. Ортодо кыз
турду. Балам “Энем өзүн жакшы алып жүрүп жатат. Мен өзүмө тынчмын. Кыздарымдын
жаш экенине гана өкүттөмүн” деп айтты деди ортомчу кыз. Бир аздан кийин “бою пас
кемпир менен аксакал чал келди, булар кимге келишти?” – деп сурады кыз. Бою пас
кемпир келинимдин чоң энеси Орозгүл экен. Аксакал менин кайнатам Жоробай
“байбача” экен.
Келиним ыйлап-сыктап чоң энеси, күйөөсү менен сүйлөштү. Аксакал чоң атасы
балам Мыктыбекти карап жүрөм деп айттырды. Сүйлөшүү бүттү. Ортомчу кыз “мени кал”
деди. Экөөбүз калганда: “Кайнатаңыз эмне болгон киши? Өңү аябай серт экен”, - деп
сурады. “Ал киши мыкты чабендес эле. Аттан көп жыгылып же бетине камчы тийип бети
ошондой болуп калган”, - дедим да, бул кыздын өлүү-тирүүлөрдүн ортосунда байланышы
бар экенине ишендим.
Алла Таала тарабынан берилген касиет ар бир пендеде бар, бирок анын деңгээли
гана ар кандай болсо керек деп ойлоймун. Анткени айрым пенделер ооруу-сыркоолордун
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түрүн, айыгуучу шарттарды өзүнө сырттан келген ишараттар аркылуу алып турушат жана
ал кеңештер көпчүлүк учурда оң таасирин берээрине менин көзүм жетти.
Акматов Айыпкан
1960-жылы туулган, Кара-Булак айылы, 1982-жылы КГМИни бүтүргөн, хирург,
Баткен облустук кан куюу борборунун директору.

Олуялык Кудайдын берген өзгөчө касиети
Ата-бабамдан мага деле олуялык аз-маз өтүп калды. Менин атам “максым”. Ал киши
олуялардын тукумунан. 1999-жылы Меккеге зыяратка барып келдим. Ошол зыярат
кылгандан кийин менин жолум ачылды. Эки жолу Тегеранда болдум. Ал жердегилер:
”Силер Кудай деген неме экенсиңер, Кудай берет силерге” дешкен. Ал үчүн ыйманыбыз
таза болуп, өзүбүзгө эмне жакшылык кааласак, башкаларга да ошондой каалашыбыз керек
экен. Мен Кудайга ишенемин, мусулман дини абдан таза. Акыркы кездерде ислам динине
жамынып алып, айрым топтор жаман иштерди жасап жатышат. Бирок ошол жаман иштерди жасап жатышса дагы, чыныгы ислам дининдегилер алар жөнүндө жаман айтпайт
экен. Динди кабыл алууда Иранда бардыгы тартипке салыныптыр. Жөн эле көзүң ачылат.
Олуя бардык нерсени алдын ала сезип турат. Ал элге кызмат кыла турган адам.
Олуялык Кудайдан берилгенден кийин, жалаң жакшылык жагынан кызмат кылыш керек.
Олуя “сүф-сүф” деп эле окуп койсо, ооруган адам айыгып калат. Кээ бир учурда дубаны
40 жолу же 7 жолу окуйт деген туура эмес. Ата-бабадан келатат үч эле жолу окуганда
адамдын жакшы, жаман болгону билинет. Медицинада деле ошондой. Эгерде оорулууга
антибиотик бергенде үч күндүн ичинде температурасы түшүп, жалпы абалы жакшы
болбосо, анда аны алып салат.
Олуялык бул Кудайдын берген өзгөчө касиети. Кандай оорулуу келбесин олуя аны
үч жолу карап, окуйт. Окуганда да ясин, астияттын сүрөөсүн окуйт, ага фатиханы сөзсүз
кошот. Мисалы, мен сүрөөлөрдү жаттап алган эмесмин. Бул атадан балага өтөт. Азыр
менин балама өттү. Дегеле сүрөөлөрдү жаттап алганга мүмкүн эмес.
Ооругандан кийин мага касиет келе баштады
1981-жылы институтту бүтөөрдө катуу оорудум. Ошондон баштап ыклас кылсам,
касиет кичинеден келе баштады. Негизинен мен алты-жети жылдан бери Баткен облустук
кан куюу борборунун директору болуп иштеймин. Ошол эле кезде мануалдык терапия
менен да алектенем. Бул адистикти 1991-жылы Москвадан бүтүп келгем. Медицина
боюнча окуган билимимди диний илим менен айкалыштырып иштеп келатам. Маселен,
хирургиялык оору болсо, ага сүрөөнүн окуунун кереги жок. Тез гана больницага
жеткириш керек. Илгери эмне үчүн ата-бабалар азыркыдай ооруган эмес. Анда жегендери,
ичкендери, дем алгандары таза болчу. Азыр табият бузулду. Күнүнө бир миң адамдын
бирөө аппендицит болот. Бул дарт күндөн-күнгө көбөйүп баратат. Мисалы, мен
медицинаны аралаштырбай туруп, ооруп жаткан тишти дуба менен байлаймын. Эгерде
кариес болсо, аны стоматологго бар деймин. Ошондой эле канды тазалаймын
(плазмаферез). Медицинага дин илими кошумча болуп турушу керек. Балалуу болбой
жаткандарды дарылаймын. Ар бир ишти, биринчиден, Кудайдан тилеш керек. Дин менен
илим айкалышкан жерде дайыма жакшылык болуп турат.
Плазмаферез - канды тазалайт
Ата-бабалар оорулууларды кара кушунан же кулагынан кан чыгарып дарылашкан.
Азыр мен плазмаферез аркылуу дарылап жатамын. Аллергия, кант, астма, бронхит
ооруларына жакшы таасирин берет. Плазмаферезтин максаты – бөйрөк чыгара албаган
заттарды канды тазалоо менен чыгарып салууну көздөйт. Анын ордуна чучуктан
аллергени жок таза кан иштелип чыгат. Кыргызстанда мен биринчилерден болуп
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плазмаферезди колдондум. Муну “Баткен ыкмасы” деп жүрдүм. Дегеле медицинада көп
нерсе түшүнүксүз.
Мисалы, адамга чыккан сөөл, майда-барат жараттарды антибиотик менен
дарылаштын кереги жок, аларды дуба аркылуу эле айыктырып койсо болот. Менин
тажрыйбамда болгон. Бир адам баласын алып келген, барбаган жери калбаптыр. Мага
алып келгенде денесинин баары жара болчу. Дуба окугандан кийин бир жуманын ичинде
жарасы кургап түшүп калды. Ата-бабадан келаткан сырды таза сактап, таза жүрүш керек.
Намаз окуш керек, ошондон кийин гана касиет күчөй берет. Жалган молдо, жалган эмчидомчулар көбөйүп кетти. Жалаң акчага азгырылгандар.
Кытайдан чыккан косметика кыргыз аялдарынын келбетин бузду
Бизди бузуп жаткан телевизор. Анда кереги жок нерселер, көрүлгөн кылыктар
турмушта кайталанып жатат. Кытайдын боектору аялдардын келбетин бузуп жатат.
Илгери энелерибиз табигый эндик, сурмаларды пайдаланчу. Аялзат Кудай берген бардык
нерсени колдонушу керек. Мен Ирак, Аравияны кыдырганда көзүм ачылды. Негизи
адамдын ички келбетине назар салыш керек.
Эмне үчүн эркектер алсыз?
Эркектердин жегени, ичкени, кийгени начар. Баардыгы экологияга байланыштуу.
Качан эле ата-бабабыз семечканын майын пайдаланган? Жалаң койдун майы, сары май
жеп, таза тамак менен азыктанышкан. Биз болсо энергиясы жок тамактарды пайдаланып,
ооруларды көбөйтүп жатабыз. Американы туурап жалаң гамбургер жеп семирип кеттик.
Америкалыктарды көргөндө мен аларды аяйм. Ошондуктан семиргенге жол бербеш керек.
Баарыбыз жалкообуз, бирден машина минип алып, кыймы-аракет азайып кетти.
Ичкенибиз газдалган, организмге кереги жок, зыяны көп ичимдиктерди ичебиз.
Эркектерди мен кочкордун эти менен дарылаймын. Анан дагы айлана-чөйрөбүздүн
баары кереги жок зыян материалдарга чулганды. Мисалы, аба киргизбеген пластика
терезеси ж.б.у.с. Дагы бир маселе - бруцеллез көбөйүп жатат. Бруцеллез менен ооругандар
эркектин алсыздыгына алып келет, аялдын баласыз болбой калышына алып келет.
Балдарды сүннөткө дарыгерлер олтургузган туура эмес. Дарыгерлер эрогендик
зонаны байлап жатат. Ошондуктан балдарды мусулман кылбай эле, тескерисинче, бузуп
коюп жатабыз. Ата-бабадан келаткан салтты бузбай, сактап калыш керек.
Облусту жоюуга болбойт
Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери менен чек ара боюнча чыр-чатак бар. Бул маселе жогорку деңгээлде чечилбей жатат. Сууну, жерди карапайым элге талаштырбай чечип
беришсе болот да... Эми жетекчилер облусту жоебуз деп жатышат. Анда бир жагынан
өзбектер, бир жагынан тажиктер бизди басып алышат. Губернатор болгон үчүн андан сезип кире албай жатышат, ал эми акимдерге бийлик берилсе алар менен эч ким эсептешпейт.
Тобоева Курманжан
бакшы, Андарак айылы.

Чилдирман менен дарылаймын
Бакшы болгонума кырк алты жыл болду. Буттарым иштебей, өлдү-өлдү деп мал союп даярданып калышканда кайра өзүмө келгемин. Элди көрөөрдө мени колдогон пирлерди чакырамын. Бир күндө эки-үч колу-буту иштебей калган оорукчан адамдарды көрөм.
Эгерде аларды карабай койсом өзүм жаман болом. Ошондуктан келгендердин баарын
кармалаймын. Тукумумда бакшылык эмес, акындык бар экен. Негизинен түшүмөн аян
алам, эмнелерди көрсөм ошолорду жасаймын. Ленинабадда эркек устатым бар эле. Он
жылдын ичинде көп нерселерди үйрөтүп чыкты. Ооруларды камчы, теспе, чилдирма аркылуу карап, дарылаймын. Балдарым менин жолумду жолдошкон жок. Шакирттерим та147

жиктер, аларды эки жылдын ичинде чилдирманды какканды үйрөтөм. Мазар басам. Маселен, көп учурда Жигит-Пирим мазарына барып, зыярат кылам.
Тогуз баланын энесимин
Карылык кыйын болот экен. Баардык нерсеге көзүң жетип турат, бирок
кылалбайсың. Мен тогуз баланын энесимин. Балдардын баарын үйдө эле төрөгөм. Биздин
убакта бейтапкана деген жок эле, догдурду да билген эмеспиз. Керек болсо, кетип баратып
жолдо төрөгөн учурлар болгон. Аялдар боюнда барда иш кылып, көп кыймылдашы керек.
Төрөткө оной болот. Эгерде жалкоолонуп жата берсе каканак калың болуп, төрөш
кыйынга турат. Акыркы балдарымды төрөөрдө “догдурга барбасаңар кагаз бербейбиз”
дегенде баргам. Бир баламды догдур “тумчугуп, өлүп калды” деди. Ошондо аябай бакырдым, уруштум. Өлбөй эле толук эле төрөдүм. Негизинен өзүм эле коңшумду чакыртып
алып үйдө төрөп, балдардын киндигин өзүм кесчүмүн. Бир жолу коңшум төрөгөндө баласы пардасы менен түшкөн. Баланын башы чоң, ыйлабайт. Энеси коркпосун деп баласы
тумчуга түшкөнүнөн киндигин саап, аны байлап койгом. Анан баланын пардасын таза
жерге көмүп койдук. Дегеле бала төрөлгөндөн кийин аны май менен оозантып коет. Андан соң аны киринтип туруп чүргөйт. Илгери дароо эле бала төрөлгөндө бешикке салчубуз. Качан ыйласа, ошондо эле эмизе берчүмүн. Бир дагы балама оокат бербей, эмчектин
сүтү менен чоңойттум. Кырк күн чилдеси чыкканда коңшу келип, баланын оозун майлап
койчу, жалганчы болбосун деп. Жаш баланын жыйырма күндө кичинекей чилдеси, кырк
күндө катта чилдеси чыгат.

Маматалиева Дильдара
1969-жылы Жийделик айылында туулган. Бишкектеги №59 мектепте англис тили
мугалими.

Кыргызчылыкты мойнума алгандан кийин гана
ооруларымдан арылдым
Кыргызчылык илимин алганыма он жыл болуп калды. Башында кыргызчылыкка
ишенчү эмесмин. Гүлнара деген өкүл эжем:”Сен кыргызчылыгыңды албасаң, ооруй
бересиң” деп калды. Бир күнү келип ал мага сеанс өткөрдү. Сеанс учурунда кантип көзүм
жумулуп кеткенин билбейм. Бир маалда бутум жерде турат, бирок ичим өйдө көтөрүлүп
калды. Анан эки кол келип эле ичеги-карындарымды чубап, ичимди тазалап кирди.
Гүлнара эжеге “эмне болуп атат?” десем, “сени тазалап жатат” деди. Бир маалда ичимден
капкара суулар фонтандай атты. Анан баягылар чакалап бирдемелерди алып келип, ичиме
куюп жатышат. “Бул эмне?” деп сурасам, “дары” дешти. Ошентип Гүлнара эжеден үч күн
дарылоо алдым. Ошондон кийин өзүмдү жеңил сезип калдым.
Аян ала баштагандан кийин устаттан бата алдым
Дарылоо сеансын алып бүткөндөн кийин, үйгө түнкү саат он экилерде тааныш
студент бала келип калды. Ага төшөк салып берип жатсам эле, эшиктен жылаңач аял
келип мени муунтту. Ошол бойдон эртең мененки саат төрткө чейин уктай албай
кыйналдым. Туруп алып үйдү ысырыктап, куран окудум. Эч болбойт. Анан өзүмө бир ой
келди, бул келген баланын жүгү окшойт, туура эмес жол басып келген го дедим. Кой,
эшиктеги времянкага төшөк салып берейин деп, баягы баланы ойготуп, ордун
которуштурдум. Ошондон кийин гана тынч уктап калдым. Эртеси эжеге барып айтсам, ал
киши: “Сен бата алышың керек экен” деди. Баягы окуядан кийин эки күн өткөндөн кийин
кызым ооруп калды. Аны кармаласам эле колум токтобой шалактап калды. Эмне
кылаарымды билбей калдым, “кой мен бата алышым керек экен, мен эми ишендим, силер
менен иштешейин” деп ичимен касиеттер менен сүйлөшсөм эле шалактап жаткан колум
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тык токтоп калса болобу. Келме да билбейм, бирок ичимен “лай иллаха иллалоху” деп
айтылды. Ошондон кийин толук ишендим. Эртеси кайра өкүл эжеме барып төкпөйчачпай айттым. “Кой эртелейли”, - деди эже. Ошентип экөөбүз эженин Куршабдагы Роза
апа устатына бардык. Бата алдым. Ал киши мени дагы тазалады. Ошол күнү планета деп
коет экен, аны алдым. Роза ападан кантип иштеш керек экенин, касиеттер менен кантип
сүйлөшүш керек экенин үйрөндүм. Ал киши мага теспе, бычак берди. Он жети күндөн
кийин үйгө келдим.
Ошентип касиеттерим азыркыга чейин аян беришет. Ким менен сүйлөшүш керек,
кайда басыш керек, кантип жана кандай тамак ичиш керек дегенге чейин айтып турган
учурлар бар. Беш убак намаз окуймун. Ушул жолду тандап алгандан кийин бардык
ооруларым жоголду, Кудайга шүгүр.
“Шыпаагерлер” коому
“Шыпаагерлер” коомуна киргендердин саны 14-15 миң болуп кетти. Коомго кирип,
илим алгандардын баары өз касиеттери аркылуу кайрылган оорулууларага жардам берип
келишет. Экинчи күндөрү Умай эненин ашын өткөрөбүз. Ар кандай маселелерди чечүүдө
“Мүшкүл ишат” окуйбуз. Биздин китептерибиз жок, ошондуктан өзбектердин “Мүшкүл
ишат” (проблема чечүү) китебин алып которуп чыкканбыз. Балалуу боло албай, оорудан
сакая албай жүргөндөр үчүн окуйбуз. Бизге кайрылган ар бир адамдын өз касиеттери
келишет. Аларга кайрылып, бери дегенде 15-20 минутага чейин тазалоо жүрөт.
Апам мойнуна албагандан кийин мен ооруп калдым
Мен кичине кезимде апам Умай эненин ашын өткөрчү. Кийин мен 7-класска
келгенде эле жумушка чыгып, өткөрбөй калды. Ошондон кийин эле менин көзүмө ар
кайсы нерселер көрүнө баштаган. Маселен, биздин эшиктин жанынан тооктор көрүнө
берчү (бирок биздин үйдө тоок жок эле). Апама айтсам, “каяктагыны айтасың” деп
урушуп койчу. Ошондон кийин ооруп калдым. Көпкө кыйналдым, качан гана ушул
илимге моюн сунгандан кийин ооруларымдан айыктым. Чоң апам дагы кишилерди
кармачу экен (массаж жасап).
Манас ата боюман эгиз кыздарымды түшүрбөй аман-эсен алып калган
Бир жолу кошунамдын үйүнө кеч курун барсам, чоң ити байланбай калган экен.
Мени көргөндө эле атырылып жөнөдү. Коркконуман үйдү көздөй качтым. Ошол кезде
беш айлык боюмда бар эле. Коркконуман температура болуп, кадимкидей толгоо
башталды. Үйдөгүлөрдү менин тынчымды албагыла деп, жатып алдым. Бир маалда
домбуранын кагылганы угулду, андан кийин эле Манас ата, Умай эне келе башташты. Бир
маалда уктап кетиптирмин, эртең менен турсам толгоо дагы жок, жакшынакай болуп
калыптырмын. Бирок табырсыктарым ооруп калыптыр. Ошентип эгиз кыздарымды Манас
ата менен Умай эне аман-эсен алып калышкан. Анан кантип ишенбейсиң. Албетте,
түшүнбөгөндөр үчүн бул жомок. Мен үчүн чындык.
Кыргызстанды эми ыймандуу президент башкарат
Ар жыл сайын Таласка Манас атанын ордосуна барып, сыйынып келебиз. Жакында
эле барып келдик. Жакшы маалыматтарды алдык. Буюрса, Кыргызстандын жашоосу эми
оңолот. Муну айтканымдын себеби, мындан сегиз жыл мурда Ата-Бейитке барып
сыйынып жаткан маалда түндүк жерге түшүп кеткен. Азыр ошол түндүк жогорулай
баштады. Демек ишибиз оңунда болот, биринчиден. Экинчиден, Манас атага барганда
менин өзүмө берилген аян боюнча орто жаш, ак калпакчан жигит президентикке келет. Ал
ыймандуу, элин ойлогон адам болот. Алынган маалымат боюнча Манас ата күчүнө кирип,
эми “Кыргызстанды душмандардан сактап калам” деп жатат.
Айдарова Салия Жусупаали кызы
1955-жылы Кадамжай районундагы Чаувай шаарчасында туулган. Эл агартуунун
отличниги, биология боюнча усулчу мугалим, Кыргыз Республикасынын Жазуучулар
союзунун мүчөсү, ―Жарык жылдыз‖ аттуу китептин автору. Ошондой эле
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саламаттык сактоо министрлигинин
борборунун мүчөсү, элдик дарыгер.

курортология жана элдик медицина

Энемден калган таберик сапаттар
Акындык, жамакчылык, кошокчулук, педагогдук, элдик дарыгерлик касиеттер
бардыгы энем Дүйшөбүбүдөн калган таберик сапаттар. Ал эми бүбүлүк, диний көз
карашка тереңдигим атамдан берилген баа жеткис байлыгым деп ойлоймун. Себеби атам
Алланын ыраазычылыгы үчүн аябай сүннөткө бекем киши болгон. Алыс жакын дебеген,
ыйык жерлерге барып зыяраттан тышкары барып кызмат кылып келээр эле. Ошол
жактардан тапкан өзгөчөлүктөрдү эң кенжеке кызым деп мага өткөрүп берген. Энем
чукугандай сөз тапкан, караңгыда көз тапкан, көргөнү менен укканын жамактап кошкон
кошокчу, “а” дегенди алты сап ырга айланткан артыкча жаралган жан болгон. Мен
энемдин он алтынчы, ал эми атам экөөнүн (мурунку никесин кошкондо) жыйырма
сегизинчи перзентимин. Эмчилик, дарыгерлик да энемден өткөн касиет. Ал кишинин
оозунан чыккан сөзү орундалган, төп сүйлөгөн төлгөчүлүгү да бар эле. Булардын баарын
баалай билгенге чыгармачылык деп эсептелет. Тамактын тазасын, суунун тунугун ичкен
аял эле.
Кадамжайды Алла Таалам мекен кылып бергенине чексиз ыраазымын. Саламат
Садыкова менин чыгармачылык кечемде мындай деп айтканы эсимде: “Бул эженин
артыкчылыктарын Алла Таалам жөн жерден эле берип койгон жок. Биринчиден, өзү
жашаган Кадамжай абдан кооз жер, айтууга сөз жетпейт. Бүт мактап, кантип баалашты
мен бир сөз менен жеткире албаймын. Ушунчалык тоолору дагы, суулары дагы сулуу
аймак. Ошон үчүн бул эженин сырты менен ички дүйнөсү бирдей сулуу болуп жаралган.
Салия эже ушундай ыйык аймакта жашаган үчүн артыкчылык берилген. Кээ бир адамдар
бүгүн мамиле жасайт да, эртең артын карабай басып кетет. Ал эми бул эже үзүлбөс
арканын таштап, учугун улап жүргөн айымдардын бири”, деп баа берген.
Кадамжай
Кадамжай ырыскылуу туулган жерим,
Ажайып бир аймактан жай алыптыр,
Сөз жетпейт сүрөттөөгө токой, черин,
Элимдин бактысына жаралыптыр.
Сурьмасы, сымабы бар тоо койнунда,
Дайыма бышыкчылык талаасында.
Дарактын миң түрү бар токоюнда.
Жемиштин чүйгүндөрү – арасында.
Көз жоосун алат көркөм жайлоолору,
Канчалык тиктесең да кумар канбайт.
Кулпуруп кызыл-тазыл тоонун боору.
Көйкөлүп атыр жыттуу гүлдөр жайнайт.
Көркүнө тууган жердин суктанамын.
Көз тийип кетпесе деп кызганамын.
Келбетин көргөн сайын шыктанамын,
Керемет сөз тапсам деп кыйналамын.
Кымбатым, тууган жерим Кадамжайым,
Кыргыздын баа жетпеген берметисиң,
Сен менен сыймыктанып жүрөм дайым,
Сулуусуң, ырыскысы эмгекчинин.
Касиет бир тараптуу жаралбайт экен
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Алла Талаа адам баласын жаратаарда эле тагдырын кошо чийип коет тура. Мен
ислам диний түшүнүктөрдүн ишениминде жүргөн адаммын. Касиет бир тараптуу
жаралбайт экен. Биринчиден, Алла Тааланын өзүнөн болот, экинчиден, табийгат, айланачөйрөдөн болот, үчүнчүдөн, ата-энеден. Акырында келип, жарыглыкка (жарыктыкка)
жаралган адамдын өзүнөн болот деп эсептеймин. Мен бул сөздөрүмө далил кылып,
өзүмдүн тартууларымды ырга айлантып, жазып койдум.
Алла Таалам. Табийгат тагдыр.
Ата-энем жана мен!
Өзүмдү өйдөлөтүп,
ар тараптуу адам болушума өбөк болуп, өбөлгө түзүп
кээде ардантып, кээде кордонтуп,
оюма ортоктош, тилегиме тилектеш болуп көңүлүмдү улап,
көкүлүмдү сылап, өмүрүмдү сыйлап
―Өзгөчөм‖ – деп өзүмдү өөп- жыттап
Келе жаткан өмүрлүк жолдошум
Сен! Сен! Сен!
Бул сөздөр менин эң ыйык.
Эң бийик туткан туум.
Эң таза, эң кана.
Жуткан ... суум.
Алла Таалам. Ата-энем жана мен,
Табыштырган табышмактуу Тагдыр сен
Көп касиет топтоп берип өзүмө,
Көрсөттүңөр көктөн
―Жарык жылдыз‖ деп.
Ыраазымын бул дүйнөгө келгенге
Мага ыроолоп ырыс кешик бергенге
Алла атынан күч-кубатым жумшайын.
Туура тутуп кырк парзимди билгенче.
Алла Таалам сүйүп берген артыкчылык
Мен кичинемде эле тың экемин. Кошуналар “ушул кыздан бирдеме чыгат” дешчү.
Айылдагылар мага кайрылып, “дуба берип кой, айылга жакшы барып келели” дешчү.
“Эмнеге антесиңер, менин бир жеримде бир нерсе жазылып турабы, Алла берген жолго
жөн эле барып келе бергиле. Суранып калыпсыңар, мейли”, деп дуба берип койчумун.
Кошо иштегендер да дуба сурашчу, “бир балээң бар” дешип. Ушул табышмакты таппай
жүрдүм эле. Көрсө, мендеги Алла Таалага болгон ыйык сезимим, якын (ишеним, тазалык,
аруулук) экен. Ошентип жүрүп 1990-жылдары ооруп калдым. Дарыгерлерге бардым,
дарылоонун жыйынтыгы чыкпай, аябай арыктап кеттим. Чыгармачылык жагынан
акындар менен жолугушсам, алар “кыргызчылыгың бар экен” дешти. Дагы бир теңтушум:
“Ноокаттын бейтапканасына барсаң, ошол жерде бир эмчи-домчу эже иштейт. Ошого
жолугуп кел” деди. Анан чын эле доктурлар ошол учурда Ноокатка жөнөтүп калды.
Баарып айтылган эжени издесем, ал көчүп кеткен экен. Анан алдыман бир келин чыкты,
“Эже эмнеге келдиңиз эле?” деп. “Мен, биринчиден, эжеге жолугайын, экинчиден,
аппаратка түшөйүн деп келгем” десем эле, тиги келин: “Сизге аппараттын кереги жок,
кыргызчылыгыңыз бар экен” деди. Жаңы-Базарда табып эки эгиз кыз чыкканын айтып,
“ошол жакка алып барып келейин“, деди. “Алып барсаң, алып бар”, дедим. Келин мени
алып жөнөдү, алыс жер экен. Бара жатсак бир машина астыбыздан чыгып, өтүп барып
токтоду. Көрсө, баягы көзү ачык кыздардын бирөөсүн бир адам киши көрсөткөнү алып
кетип бараткан экен. Анан ал кыз машинаны токтотуп, “мени издеп баратышат” дептир.
Тогуз жаштагы Апал, Үпөл деген кыздар эле. “Сиз мойнуңузга ала турган илимиңиз бар
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экен, келиңиз”, деди кыздардын бирөөсү. Апрелде, каникул учурунда келейин, деп
кеттим.
Намазга жыгылгандан кийин көзүмө көрүнө баштады
Каникулда сүйлөшкөндөй күйөөм экөөбүз келдик. Кыздардын өгөй апасы бизди
жакшы кабыл алган жок, “батир таап алгыла” деди. Мейли деп жакын жерден батир
алдык. “Эртең бир тоокту союп, анын канын колго сүртүп, Алла ыраазы болсун деп
келесиңер” деди. Эртең менен айткандарынын баарын аткарып келсек, алыстан эле кыздар
чуркап чыгышты, “Эжени үйгө койгула деп “чоң аталарыбыз” айтты. Сиз аябай касиеттүү
адам экенсиз. “Биздин туура эмес мамиле кылганыбызга кечирип коюшсун, дешти атаэнебиз. Алар базарга кетишкен”, деди кыздар. Мени үйүнө алып калышты, жолдошум
болсо үйгө кетти. Бир жума үйүндө жүрдүм, кыздардын айткандары мен үчүн табышмак.
Жаш балдар айта берет деп ишене берген жокмун. Бир күнү эле “беш маал намаз окуйсуз”
дешти. Базардан намазга тиешелүү нерселерди сатып алдым. Беш маал намаз окуй
баштадым. Бир күнү намаз окуп олтурсам маңдайымдан чоң, басканы салабаттуу аксакал
көзүмө көрүнүп калды. Анан шек санап жүргөнүмө тобо кыла баштадым. Корккон деле
жокмун, жакшы көз караш менен келди, ишара берди. Намаз бүткөндөн кийин: “Куш
келипсиз, эгер колдоочуларым болсоңуз Сиз менен ой бөлүшкүм келет”, деп дилиме
салынган сөздөрдү айттым. Дагы бир жолу намаз окуп олтурган учурда, жанагы
кыздардын каза болуп калган апасы көрүндү. Анын күйөөсү айтты эле: “Менин аялым
дагы сага окшош сымбаттуу эле. Өмүрү кыска экен” деп. Ошол келин этегине фартук
байлап, шайдоот жүрөт, той болуп атат. Бул деле ыраазы болуп келди окшойт деп,
жакшылык жагына жорудум. Үчүнчү, анан төртүнчү аян берилди, анан ишене баштадым.
Кыздар кетээримде акты жаап, дуба беришип кетиришти. Колума теспе, камчы, бычак
карматышты - касиети күчтүү болот деп. “Теспе менен көрбөйсүз, анда “бакшы” болуп
кетесиз. Сиз ислам жолунда жүргөн адам болосуз, молдо болосуз” дешти. Пайгамбарлар
кармаган төлгө салсаңыз болот дешти. Төлгөнү таш менен тартамын. Бирок ислам динине
бул дагы болбойт. Бирок пайгамбарлар кармаган үчүн уруксат беришти. Ошентип үйгө
кетмек болуп, жолго чыктым.
Кийиктин шыйрагынан жасалган камчы
Кыздардан келгендин эртеси олтуруп, эң кенжемдин кулагында жыбыраган сөөлдөр бар
эле, жайылып кеткен, “кел эми сенден баштайын” дедим. Баягы камчы менен эмдеп,
бычак менен сыйпап койсом эле, эки-үч күндөн кийин эле туташ турган сөөлдөр жоголуп
кетти. Ошондо дагы бир ирээт тобо кылдым.
Анан камчынын сабын кийиктин териси менен тыштап пайдаланса, касиети андан
да күчүнө кирет деген түшүнүктү “Дубалар касиети” деген китептен окуп, ошого кызыгып
жүргөм. Жайлоодо жүргөн кезимде, “Жоорун түз” жайлоосунан бир жердешибиз кийик
атып келе жатыптыр. “Кымыз ичиңиз” деп кымыз алып чыксам, шыралга деп кийиктин
бир санын кесип берди. Ошонун туягындагы терисин камчымдын сабына каптап алып,
бүгүнкүгө чейин кармап келемин. Кайберендин тукуму болгондуктан - бул жаныбарларда
деле өзүнчө касиет болот экен. Кандай абалда келген ооруну деле камчы менен эмдепдомдоп койсом, калыбына келип, экинчи жолу кайтып келбейт.
Олуя мугалим – Салия
Мектепке ишке барсам, Салия олуя болуп келди деп калышты. Бир окуучумдун жаагына
жаңгактай бир нерсе чыгыптыр, энеси “эжекеңе бар” деп жибериптир. Алла Талаадан
себепкер болсом, ажеп болбостур деп сылап сыйпап койдум, баягы чоң жара бир жумага
жетпей жоголду. Ошентип Аллага ого бетер сыйына баштадым, түнкү саат экиден эле
намаздарды окуй баштаймын. Колдоочуларым келип, кадимкидей эле айтат.
Касиетимди мойнума алгандан кийин эле, ыр жыйнак китебим жарыкка чыкты, анын
ачылышы өттү, билим берүүнүн мыктысы деген наам алдым.
“Чымындуулар” коому
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Бир учурда касиеттүү адамдар абдан көбөйүп кеткен. Ошол кезде Лютфилла
Жусупакматов уюштурган “Ата журт” деген коом бар эле. Ошолор “чымындууларды”
чогултуп, кимисинин чын эле касиети бар, кимисиники жок деп атайын комиссияга
чакыртышкан учур болгон. Мен комиссиядан өткөндөн кийин, Лейлекке жиберишти.
Кийин “Бишкектеги көчөдөгү көзү ачыктарды чогултуп, бир жерге олтургуз” дешти.
Бишкекке келсем бул коом Юстициядан каттоодон өтүп, бирок Саламаттык сактоо
министрлигинен өтпөптүр. Ошондон кийин мен алардан бөлүнүп, өзүмчө башка кабинет
алып, элдерди дарылай баштадым.
Ар бир чөптүн өзгөчө касиети бар
Кудай Таалам 1002 оору, 1002 дуба, 1002 дары чөп жараткан экен. Дарыгер Ибн Синди
жаратып, “Мен адам баласын жараттым, ага ушунча оору жараттым, мынча дары чөп
жараттым, аларды айыктырыш үчүн сени жараттым” деген экен. Кадамжайда чыккан
чөптөр баары касиеттүү. Мисалы, эрмен - тери, ички ооруларга дары. Адрашманды Кудай
Таалам 1002 дартка даба кылып жаратыптыр. Аны жерден үзүп алып эле, түтөтүп койсо
балээнин баары жоголот. Медицинада 1002 ооруга даба. Аны аппак гүлдөгөн учурда
терип алып, бир чай кашык адрашманды чайкап таштап, 200 грамм кайнак сууну куюп,
жыйырма минутага демдеп коюу керек. Жыйырма минутадан кийин сапсары чай болуп
калат. Ошону ачкарын тамактан жарым саат мурда 200-300 граммдан ичип койсо,
биринчиден, нерв клеткаларын тынчтандырып, кыйынчылыктардан куткарып, күчтүү
иштете баштайт. Ошол назик клетканы калыбына келтирет. Мээ башка органдарды
башкарат, айрыкча, ички органдардын булчуңдарына күч киргизет.
Майдан июнга чейин, диний жактан алганда шаршемби күнү, т.а. касиеттүү күнү
терип алыш керек.
Бактылуу жана бактысыз күндөр
Алаа Таала кээ бир күндөрдүн эрежесин жазган экен. Жети күндү бөлүштүрүп жазган,
алтынчы, экинчи күнү баш жууба, тырмак алба, чачыңды алдырба, ушул күндөрү жолуң
байланып ишиң токтойт, кыйынчылыктар бар деген ишеним бар. Ата-бабалар динди
тааныбай келгенде, ырым-жырым менен жашап келген. Азыр нак жашоого баратабыз,
хидаятка (китепте жазылган анык илим) жакындап, фидаяттан (элдин ичинен чыккан
ырым-жырымдар) алыста деп жатат. Дүйшөмбү (дүйнө бүткөн дүйшөмбү – эң касиеттүү
күн), шаршемби, бейшемби, жума ыңгайлуу күндөр. Жума күндөрү жуунуп, тырмак алсаң
байланып турган жолдоруң чечилип, тоскоолдуктар ачылып, бүтпөй жаткан ишиң бүтүп,
жетпей жаткан бактыңа жетесиң дейт. Мусулмандардын бешинчи күнү дем алыш күн.
Жубайлар алакасы ушул күнү болсо жакшы болот. Жума күнү - эң бактылуу күндөрдүн
бири. Бардык сааттар бактылуу болот. Башка күндөрдө бактысыз сааттар дагы
белгиленген. Билбегендерге кечирим бар, билгендер карманышы керек. Китепте
жазылгандай бактысыз сааттар ишемби күндөрү үч бөлүккө бөлүнгөн 6.30-7.30 га чейин,
түштө 1.30-2.30, кечинде 9.30-10.30 чейин бактысыз саат деп айтылат, калган учуру
бактылуу саат. Ушул бактысыз сааттарда орчундуу иштерге кол сунбай кое турган жакшы
болот. Мисалы, жекшемби күнү багымдат намазынан бешим намазына чейин бактысыз.
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IХ БӨЛҤМ

МАЗАР - РУХТУ ТАЗАЛАЙТ
Тогузунчу бөлүмдү “Мазар – рухту тазалайт” деп атадык. Анткени мазарды элдин
баары эле баса бербейт. Мазарга жол берген гана бүбү-бакшылар, чын дилинен
Жараткандан тилек тилегендер гана барышат. Бүбү-бакшылардын айтымында, эгерде
Улуу Күч тарабынан берилген касиетти туура аткарбаса, алар үчүн чоң жүк болуп калат.
Ошондуктан колунда, тилинде, көзүндө касиети бар адамдар ар дайым пенделерге жардам
берип келишет.
Иликтөө учурунда жергиликтүү калктын көбүнчөсү мазарларга сыйынбайбыз,
шарият жол бербейт дегени менен, баары бир ыйык жерлерге барып, зыярат кылышат
экен. Алардын айтуусу боюнча, тоо, ташка, сууга кайрылбай - ошол жерден Жаратканга
кайрылуу керек экенин баса айтышты. Бирок бардык жерде эле мазарга барган
зыяратчылар Кудайга, Жаратканга, Теңирге, Аллага (ар ким ар кандай кайрылат)
кайрылып, тилектерин айтып, суранышат эмеспи. Маселен, Кожо-Мати-Вали мазарын
зыяратчылар мечитке айлантып алышкан. Жергиликтүү калк жума күндөрү, айт
намаздарын так ошол мазарга барып окушат экен. Айтмакчы, Ысык-Көл облусунда
даанышмандыгы, көрөгөчтүгү, акылгөйлүгү менен элге таанымал жети аке деген түшүнүк
бар болсо, Баткенде болсо ислам динин түштүк жергесине таркаткан жети кожо же
болбосо жети бир тууган жөнүндө түшүнүк эл арасында кенен жайылган. Алардын сөөгү
коюлган мазар ыйык тутулуп, алыскы жана жакынкы коңшу мамлекеттерден да атайын
зыярат кылганы келишет.
Ошондой эле бул бөлүмдө карылык жөнүндө айыл аксакалдары кеп курушат. Айрым
маектештерибиз карылыкты касиет, дөөлөт менен байланыштырса, айрымдары аны
чириген тал менен салыштырышат. Айтмакчы, “Карысы бардын ырысы бар” демекчи,
алыскы Зардалы айылынын карыя тургуну Аллаберди ата жөнүңдө китептин баш сөзүндө
кеп кылдык эле. Ошол карыя адам биз кетип жатканда “Жамгыр менен жер көгөрөт, бата
менен эл көгөрөт” деп бизге төмөнкүдөй батасын берип узатты: Бҥгҥнкҥ келген
адамдарга Кудайым өмҥрҥңөрдҥ узун кылсын, ырысыңарды палбан кылсын.
Кудайым кулум десин, Мухаммед ҥмөтҥм десин, карыялар досум десин. Хандын
казабынан сактасын, көрдҥн азабынан сактасын, токунун томосунан сактасын,
эгедир өлҥмдөн сактасын, эки дҥйнөдө шерменде кылбасын, досторго, туугандарга
кор кылбасын! Серкенин этин ашап сексенден ашып жашап, жылкынын этин ашап
жҥздөн ашып жашап, тооктун этин ашап тҥбөлҥккө жашап жҥрө бергиле, оомийин!
Капарова Дилбар
1952-жылы туулган, Айдаркен айылы.

Кожо-Бува-Ата мазарына келип жҥрҥп балалуу болдум
Сегиз жыл жашап төрөбөй койдум. Кожо-Бува-Ата мазарына келип тиленип жүрүп,
балалуу болдум. Бир күнү түшүмдө мазарга келатсам, алыс жерде кара нерсе жабышып
турат. Аны өзүмө тартып, колтугума кысып алып кеттим. Ушул эле түшүмдө чоң атама
барып, аны айланам. Ал:”Ой эмне издеп атасың?” дейт. Мен:”Бычак издеп атам”
десем,”мына бычак” деп берет. Ойгонуп кетсем түшүм экен. Кудай берет деген ушул
дедим, түш жоругандар да “уул төрөйсүң” дешти. Бала боюма болгондо атама шым тигип
келип бердим. Ал батасын берди. Эми ошол мазардан тапкан баламдын баласы ооруп
калса эле мазарга алып келемин.
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Ахмедов Абдулхай
1936-жылы туулган, лор врач, Кадамжай району.

Азирет-Алинин тогуз аты болгон
Бул жер Азирет-Алинин кадамынын изи калган деп айтылат. Ал ислам динин
тараткандардын бири. Илгери көпүрө жок болгондуктан, наркы жээктен берки жээкке
секиргенде анын кадымынын изи ушул жердеги ташка кирип кеткен экен. АзиретАлинин тогуз аты болгон. Бир аты шерлердин пири Жолборс болгон.
1950-жылдары кичине күмбөз коюлуптур. Чындыгында совет учурунда динге каршы
болуп, эч кимге уруксат берилген эмес экен. Кээ бир адамдар бул жерди жок кылалы
дегенге чейин барышыптыр. Ошондо биздин ата-бабаларыбыз стамеска, зубиланы алып
коргоп калышыптыр. Чоң аталарыбыздын бирөө күмбөз кылабыз деп жүрчү эле. Ал 99
жашында өтүп кетти. Ал мага керээз айтып кеткен: “Бул жер эл зыярат кыла турган жер”
деп. Ошондуктан 2001-2002-жылы элдин жана райондун акими Курманалиев деген
кишинин жардамы менен оңдоп-түзөдүк. Быйыл чатырларын өзүм алмаштырдым. Кыла
турган иштерибиз көп. Эми Азирет-Алинин бир аты Жолборс болгондуктан, бул жерге
эки жолборсту койдук. Ирандыктар Азирет-Алиге сыйынышат экен.
Мамытов Жарашбай
1943-жылы туулган, Сүлүктү шаарынын тургуну.

Кырк чилтен жайгашкан жер
Коросонго зыярат кылбайт. Бирок ыйык жер деп эсептелет. Ал жерге унаа барбайт.
Мурда Тажикстан менен байланыша турган жол болгон. Уламыштарга караганда, кырк
чилтен жайгашкан жер деп айтылат. Коркунучтуу жер болгондуктан, ыйык деп айтылып
калган. Илгери жергиликтүү эл төө, эшек менен Тажикстанга көмүр алып барып, соода
кылып турушкан. Болгон окуядан айтып берейин. Баягы төө, эшек менен эл көмүр ташып
бараткан учурда жолдон ак тайлак чыгып акыркы төөгө өзүн урган, ошондо төө
жыгылып, ошол эле жерден жан берген. Көрсө, ошол жолдо таңга маал жин жыйындары
болот экен. Кадимкидей музыка угулуп турганын көп кишилер өздөрү угуп көргөн. Кырк
чилтен жайгашкан жерден элдер коркот. Илгери биз Кырк чилтенге жетпей уй бакчубуз.
Чоң кишилер айтчу ал жерге барбагыла адамдарга көрүнбөй туруп жин урат. Ошондо
адам же шал болуп, же оозу кыйшайып калат дешчү.
Колчубаев Аллаберди
1927-жылы туулган.

Манастын кҥмбөзҥ Кара-Коюнда
Согуш жылында он төрт – он беш жашта элем. Мергенчи Тагай акем Бургучак деген
жерден мал алып баратып, Кара-Коюн деген жерге келгенде бир дөңдү мага көрсөтүп,
“ушул Манастын күмбөзү” деген эле. Дөңдү арымдасам 12 арым чыкты. Кийин
жазуучулар келип “сен билет экенсиң, баралы” деди, ага чейин эле совет бийлиги бузулуп
калды. Көрүстөнгө окшош. Зардалыдан аттуу барса бир күндө эле барат. Бирок жолу
жаман. Азыр ал жер тажиктердин жайлоосу, башка мамлекетке тиешелүү.
Заман күнөөлүү эмес – күнөө өзүбүздө
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Совет мезгили бир келди, бир кетти. Эми андай жашоону дүйнөдө таппайбыз.
М.Горбачев союзду таратпай туруп кармаганда, биз ар кимге жем болмок эмеспиз. 1990жылдары абдан кыйналдык. Өзүңөр таап, өзүңөр жашагыла деп койду. Солярка, бензин
кымбат болду. Совет бизди бекер бакты. Оруска ырахмат. Азыр деле оруска же казактарга
кошулушубуз керек. Же болбосо жем болуп өлөбүз. Өзбекстанда президентин бирөө дагы
жамандабайт. Биз болсок көзүнө жамандап жатабыз. Заман күнөөлүү эмес – кунөө
өзүбүздө. Мамлекетте баш, тартип жок. Союз бузулбай турганда мен киши болуп калат
элем. Союз мен үчүн жакшы мезгил болчу.
Ташов Асамидин
1951-жылы туулган Кадамжай районунда туулган. Кезегинде агроном, совхоздун
директору, Агрофирманын генералдык директору, Кадамжай райондук
мамлекеттик
администрациясынын
аппарат
жетекчиси,
айыл-чарба
башкармасында директор, 2008-2009-жылдары Кадамжай райондук мамлекеттик
администрация башчысы – аким болуп эмгектенген.

Кадамжай – пайгамбарлардын изи калган касиеттҥҥ жай
Элдин оозундагы санжыралар менен уламыштарда айтылгандай, мен туулуп өскөн
Кадамжайым чындыгында эле Кудай Таалам мээримин төгүп, кутун тартуулаган
касиеттүү жай. Маселен, Кадамжай деп аталышынын өзү эле эчен кылымдарды ичине
камтыган купуя сырды катып жаткансыйт. Ошондуктан сөз учугун жергемдин ушул ыйык
аталышынан баштасам.
Элдин оозунда айтылып жүргөндөй, мындан бир жарым миң жыл мурда Мухаммед
Алейхис-Салам пайгамбарларыбыздын эң жакын адамы жана ислам динин дүйнөгө
таратуучулардын башкы каармандарынын бири – Азирети Али Шердаригардын ысымы
менен байланышып кеткендиги болуп жатпайбы. Уламыштар менен санжыралар да жөн
жеринен айтылбаса керек.
Азирети Али (Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы жана эң жакын санаалашы
Али Абу Талиб) ислам динин таратууда дүйнө кыдырып жүрүп, өзүнүн кошуну менен
ушул Кадамжайдын төрүндө капчыгайга кире бериш жерде өрпүн алып токтогон экен.
Жаратылышынан меймандос, дегеле эле көңүлүндө кири жок, тоонун абасындай дили таза
кыргыздар Азирети Алинин бул жерге конгонун угушуп, сакалдары жайкалган
аксакалдары менен эл бийлеген билермандары түшүп келишет. Убакыт бешим намазы
болгондуктан Азирет Али намаз окуп жаткан учурга туш келишет. Ошондуктан “окуп
бүтсүн” деген таризде бир азга күтүп калышат. Азирети Али намазын окуп бүтүп, этекжеңин кагынып турганда ага жолугууга келишкен тоолуктар өз көздөрүнө ишенбей, ооз
ачышпай айраң-таң туруп калышат. Себеби улукман тизе чөгөлөп, башы сажда кылган
жерде тизесинин астындагы аска таш ээригендей көлкүлдөп, таш үстүндө ал кишинин
издери калат. Аны көрүп турган тоолуктар өз көздөрүнө ишенбей жакаларын кармап, тобо
келтиришет. Азирети коноктор менен жылуу жумшак саламдашып, ызаат менен тосуп
алат. Кошо жүргөн улукмандын тилмечи Азирети Алинин эл-жер кыдырып жүргөндөгү
максатын келгендерге түшүндүрүп, исламга чакыргандыгын айтат. Баятан бери көргөн
көздөрүнө ишенбей турган тоолуктар бетме-бет баарлашып олтургандан соң, Азирети
Алинин негизги максаты бүткүл адам баласын ыйманга, ынтымакка үндөгөн исламды
таратып жүргөндүгүн колдошоорун жана ушул багытта өз элдеринин арасында
түшүндүрүү иштерин алып барыша тургандыгына убада кылышып, кайтышат.
Кадамжай – пайгамбарлардын кадам изи түшкөн жай деп ыйык аталып калышына
жогоруда биз мисалга келтирген эл оозундагы уламыш-санжыра да негиз болуп
калгандыгын кантип моюнга албай коебуз.
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“Улар этин жеген барбы, Банттин суусун ичкен барбы?”
Туулуп өскөн жеримдин жана сууларымдын ыйыктыгы жөнүндө сөз кылганда “Бант
суусу” жөнүндө айтылып жүргөн дагы бир уламышка да азын-оолак токтолуп кетпесем
болбойт. Анткени элдин оозунда Мекке жана Мединага ажылык парзын аткарганы
баргандардан “Улардын этин жеген барбы, Банттын суусун ичкен барбы?” деп сурайт
экен. Ошол сурагандарга “мен ичкемин, мен жегенмин” деп жооп берген адам болсо, аны
ыйык катары эсептешип, ага зыярат кылып, сыйынышат тура. Жогоруда сөз кылган улар
куштары чокулары асман мелжиген биздин тоолордо мекендегени төгүнбү? Ал эми ыйык
Банттын суусу Кароол айылынын төр жагында жайгашкан “Көл” деп аталган жылгадан
чыгат. Банттын суусунун ыйыктыгы жөнүндө ошол мезгилдин көрүнүктүү акыны Туяк
ырчы минтип ырдаган экен:
―Банттын суусу замзамдай,
Касиеттүү деп уктум,
Аны ичкен ар панда,
Асиреттүү деп уктум,
Бул жерден барган адамдын,
Көйнөгүнөн бир кесим
Кесип алат деп уктум‖.
Банттын суусунун ыйыктыгы жана көптөгөн оорууларга дарылык касиети бар
экендиги бүгүн Кыргызстанга эле эмес жакынкы жана ыраакы чет өлкөлөргө да белгилүү
болуп калды. Ишкер жигиттерибиздин бири Абжамил Насировдун демилгеси менен Бант
суусунун химиялык-биологиялык курамы республикалык илим-изилдөө институтунда
текшерилип далилденген жана сертификат алынган.
Жерге жараша жылан
Кыргыздын кыйындыгын башка мамлекеттер таанышы керек. Кыргыздар кокусунан
жаралып калган эмес. Жерге жараша жылан деген сөз бар. Биздин Баткенден эле
мамлекетти башкарган беш хан чыккан. Маселен, Полот хан Кокон хандыгын башкарган,
Абдыкадыр Орозбеков, андан кийин И.Раззаков Кыргызстанды абдан таза башкарып, аны
бутуна тургузгандардын бири. Андан соң, Апсамат Масалиев. Ал эми Төрөбай Кулатов
хан болбогону менен Кыргызстанды башкарып, өнүгүшүнө зор салым кошкон адам. Бул
кокустук эмес. Анткени мен Ибн Синанын (Авиценна) жерге байланыштуу жазган
китебин окугамын. Анда ал жерге берген мүнөздөмөсүндө ар бир жердин кыртышына
карата адамдардын кыял-жоруктары болот деген. Мисалы, жер астындагы суулар
канчалык терең болсо, ошол жердин элдеринин ой-жүгүртүүсү ачык, так, тулку бою
арыгыраак болот деп жазган. Ал эми суу жер бетине жакын болгон жердин эли борпоң,
карды салаңдап, курсак салышат. Ошондой эле эгерде булак суулары болуп, ал агын
сууга, дарыяга кошулса, ошол жердин кыз-келиндери өтө сулуу, эркектери акылдуу
болот. Жалпысынан алганда, Кыргызстанда көп жерлерде суулар терең. Менин
божомолум боюнча, адам канчалык суулуу жерден болсо, ал ошончолук токтоо болот
экен. Кыргызстандан акылдуу адамдар көп чыгат, ошондуктан бири-бири менен тил
табышпай жатышат.
Таза адамдардын таасири жети муунга чейин жетет
Касийда окуган адам - эшен болот. Касийданы окуп, бирок деңгээлине жеткире
албаса, ал жинди болуп кетиши ыктымал. Ошондой жогорку деңгээлге жеткен КыргызБулакта Абдыкадыр деген адам болгон. Ал жүзгө чыккан. Дегеле таза адамдардын
таасири жети муунга чейин жетет экен. Ошол эшендин касиети небере, кибиресине чейин
жетти. Ушул эшен тууралуу бир окуяны айтып берейин. Сары-Көл деген чоң өрөөн бар.
Эшен Кашкар-Атага бара жатканда бир бай той кылып жаткан экен. “Эшен, эшен эле
дешет, кыйын болсоңуз үч күнгө суу чыгара аласызбы?”, дейт бай. Анткени ал айыл
деңизден 4000 миң метр жогору турат. Эшен анын айтканын уккандан кийин “макул” деп,
дуба окуй баштайт. Утуру калпаларын (молдолорун) эшикке чыгарып, “келатабы” деп
сурап турат. Эртеси таң атаарда “келди, келди” дешет. Чындыгында эле бир арык суу
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шалдырап келип калган экен. Мына касиетинин, илиминин күчтүүлүгү. Ар бир адамдын
ички дүйнөсү, ой-жүгүртүүсү, мамилеси таза болсо, денеси адамга баш ийиет. “Үч күнгө
дебей, өмүр бою деп койгондо эмне. Ансыз деле өмүрүмдү он жылга зыян кылдың ”,
дептир байга. Чындыгында эле, ушул айылда август айында үч күнгө гана суу чыгып, анан
соолуп калат имиш.
“Максымды” таарынткандар зыянга учурашат
Ошол жогоруда айтылган эшендин небереси мен совхоздо директор болуп турганда
бригадир болуп иштеди. Эшендин балдары ―максым‖ деп аталат. Элдер колдорун
бооруна алып, атын атабай, сыйлап-урматташат. Бир күнү совхозго келген жаңы директор
баягы эшендин небересин урушуп, тил тийгизген экен. Жыйналыштан чыккандан кийин,
―максым‖ “бул бүттү” деп санын чаап, чыгып кетиптир. Көп өтпөй эле баягы
директордун аялы, баласы, кайненеси авария болуп, каза болушту. Өзү иштей албай
калды. Бул болгон окуя.
Менин атам дуба менен эл дарылачу
Илгери медицина болгон эмес. Ошондо ата-бабалар эмчи-домчуларга барып эле
сакайып кетишчү. Менин атам молдо болчу. Үч жүз барак Куранды жатка окуган адам.
Айылдаштарыбыз оорушса эле атама келишчү. Маселен, адамдын денесине жара чыккан
болсо, шилекейлеп койчу. Ал эми оорулууларды кабыл алганда жарым саат тынбай дуба
окуп, сүф-сүф деп койчу. Ошондон кийин эле сакайып кетишчү. Ооруга диагноз коюу
кийин эле чыкпадыбы. Биз жакта жашагандар доктурга 1965-жылдан баштап бара
башташты. Эмне үчүн илгери дуба адамдарга бат тийген? Себеби дуба берген адам аны
акыйкат бериши керек. Элге дуба бериш үчүн, адам өзү таза болушу зарыл. Сол жана оң
дуба (бата) берилет. Сол бата берүүгө мусулманчылыкта тыюу салынган.
Кыргызчылык мусулманчылыкка барып такалат
Биздин кыргызчылык – улуу сапаттар. “Атанды өлтүргөнгө, энеңди алып бер” деген
макалда эмне деген кыргыздын улуулугу, бийиктиги жатат. Кыргызчылык барып эле
мусулманчылыкка такалат. Маселен, мусулманчылыкта - бул дүйнөдөн өткөндүн сөөгүн
жууганга жакындары гана кирет. Кыргыздын салты ушундай, өзүнүн сөөгүн өздөрү гана
койгон. Кээ бир кемчиликтер болсо, ал ичибизде калсын, элге жайылбасын дешкен.
Маткаимов Токтобай
1967-жылы туулган, сүрөтчү, Ак-Таштын алдында жашайт. Чуйков атындагы
окуу жайды бүтүргөн.

Улуу адамдар убакыттан озуп жҥрөт
Токтогул баба Алла Таалага ибадат кылган адам. Ошол мезгилде аны адамдар
түшүнүшкөн эмес. Ал Алланын досу экен. Транска түшүп, көп кереметтери болгон.
Элдерге ыймандуулук жөнүндө айтып, Аллага болгон ишеничти арттырууну ойлогон,
биринчи керемети сөздө болгон. Ал көп кереметтерин жашыруун жасаган. Мисалы, көз
ачып жумганча Бухарада болгон. Адамды ары жакка алып кеткенге кудурети жеткен.
Токтогул баба Алладан эл үчүн суранган, өзүн унуткан, руханий адам болгон. “Элдин
күнөөлөрүн кечиргин, элге бергин” деп суранчу экен. “Мени ушул Намазгойго көмсөңөр
ит аягыңарга чейин мис (бай ынтымакта жашайсыңар деген) болосуңар” деген экен. Бирок
туугандары маани бурбай койгон. Дегеле улуу адамдар убакыттан озуп жүрөт. Маселен,
ал киши 18-кылымда жашап туруп, 20-22- кылымдагы ой-пикир менен жашаган. Биз деле,
мисалы, “2025-жылы ушундай болот” десе, “койчу” деп ишенмек эмеспиз. Токтогул баба
дүйнөдөн өткөндө туугандары намыстанып, бул жерге койбойбуз деп алып баратканда
сөөгү кулап түшөт, ага болбой кайра жүктөп баратышса, дагы бир жерден түшөт. Аны
кайра бекем таңып барып, көөмп, жаназасын түшүргөндөн кийин гана кетишет. Ошол
күнү бир киши Самаркандек айылынан келатып, Токтогул баба эшегин минип алып
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“болбой калды мен кеттим” деп кетип баратканын көрөт. Тиги киши айылга келсе,
“Токтогул бабаны көмдүк” дешет. “Мен көрдүм” десе, ага ишенишпейт. Жерге көмгөндөн
кийин баба көрүстөндөн чыгып, астыңкы багалегин какканда чаң эмес, алтындын күкүмү
жерге түшкөн экен. Эми ошол Кызыл-Жолдун калкы бизге караганда бай жашайт.
Улуу адамдардын көрүнө сыйынбай, айткандарын кыл
Сталиндин буйругу менен Амир Темирдин сөөгү жылдырылганда немистер кол
салган. Сөөктү жылдырбаш керек. Аллага бир адамдын сөөгү кымбат. Маселен, Токтогул
баба Алла Таала каалаганындай жүргөн. Ал Алла ыраазычылыгын алган адам болгон.
Ошондуктан Алла Таалам айткан: ”Амир Темирдин сөөгүн кайра алып келгенден кийин
согуш бүтөт” деп. Аблиялар: “Улуу адамдардын көрүнө сыйынгандан көрө, айткандарын
кылгыла” деп айтышат. Ошондуктан адамдарды көзү барда сыйлаш керек, көзү өткөндөн
кийин убакыт өтүп кетет. Азыр биздин мекенибиздин кыйналгандыгы ушундан,
адамдарды эске албай, таазим кылбай, Алла Таалага ишенич болбой кетти. Нафсаний
болуп кетти. Улуу аблиялардын сөздөрү, назарлары күчтүү болгон. Бир адамды сыйлап,
“жакшы адамсың” десе ыйманы кирген.
Көрүнгөндөр аманат, бүгүн бар, эртең жок
“Алладан башка Теңир жок” дейбиз. “Берүүчү дагы, алуучу дагы Алла” дейбиз.
Ошто Сулайман тоодон сурашат. Ал тоо жаралган нерсе. Биздин мусулманчылыкта
башка динге караганда, артыкчылыгы ибадат менен намазы бар. Намаз окуганда Алла
Таала менен байланышкандык. Алладан кайсы жерден суранба “тоонун ичиненби же
үңкүрдөнбү тилегиң кабыл болот” деген. Мисалы, буддизм дининдегилер таштардагы
сөлөкөттөрдү Кудай деп элестетип суранышат. Көрүнгөндөр аманат, бүгүн бар, эртең жок.
Эмне көрүнбөйт? Алла менен Шайтан көрүнбөйт. Бирок алар бар.
Аблиялар руханий падыша болушкан
Пайгамбар адамга ашказанды үчкө бөлгүлө деген. “Бир бөлүгүн тамак-ашка,
экинчисин сууга, үчүнчүсү ибадат үчүн бош турсун” деген. “Үчөө тең толуп калса, миң
жолу зикир кылсаң да ал кабыл алынбайт” деген. Адам руханий жагын тазалап, ар
кандай жерде дуба кылса өтөт. Ал эми көп тамак жеген адам оорушу мүмкүн. Ачка
калгандык адамга жакшы жагын гана тийгизет. Сөздө күч жок, анткени ашказан таза эмес.
Аблиялар: “Материалдык эмес, руханий падыша болгубуз келет” деп дуба кылышкан.
Руханий жакшы сөздөрдү айтып жүрсөң, каалаган жерде ибадат кылса болот. Азыр ички
дүйнөбүздү тазартуу керек. Материалдык жашоодон кечип, руханий байлыктын ээси
аблиялар болгон.
Ар бир адамдын өз орду бар
Бир үй-бүлөдөн олуя чыкса, баары эле олуя болуп калбайт. Кээ бир аалымдардын
балдары тартипсиз чыкса, кээ бир үй-бүлөдөн мыкты балдар чыгышы мүмкүн. Азыр
адамдар медициналык жактан эмес, руханий жактан кыйналып жатышат. Баардыгы эле
бай болгусу келет. Кембагал болгону кембагал болуп өтөт. Ар бир адамдын орду бар.
Ошону гана табыш керек. Кесибин тапкан адамдарда ынтымак пайда болот. Бардыгы
каалоодо болот, биздин каалообузду руханий жакка бурушубуз керек.
Алланын достору ар бир жерде. Пайгамбардын айтуусу боюнча, “акыркы пайгамбар
келбейт, аблиялар, менин досторум келет” деген. “Аблияларды элдин арасына каткамын.
Алар сөзгө, руханий байлыкка маани берген, жумшак мүнөздүү, кечиримдүү адамдар.
Ошондой адамдын этегин бекем карма, алардын байлыгы чөнтөгүндө эмес, сөзүндө”
деген.
Аблияларды көрө билишибиз керек, алар жашыруун адамдар. Ошолор дуба кылса,
бизде тынчтык болот. Алла Таала тынчыйт. Ата Түрк айтат: “Адамдардын көңүлү кара
дартка айлангандыктан, Алланы эстен чыгаргандыктан, материалдык жакка
берилгендиктен сабырдуулук, оозуңдан жаман сөз чыкпагандыгы Аллага садага бергенге
барабар. Орозо туткандан кийин жаман сөз чыкпашы керек. Алла үчүн ар кандай мезгил
ачык.
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Кеп кийимде эмес - көңүлдө
Сүннөт кийимдери климатка ылайыкташтырылган. Биздин тилибизди буруп
болбойт. Араб кийимин кийсек эле араб болуп калабызбы? Катачылыгыбыз көп. Эч
нерсени түшүнбөйбүз, шарият боюнча маалымат жок. Пайгамбар баарыңар арабча
кийингиле деген жери жок. Кеп кийимде эмес, көңүлдө. Ички руханий дүйнөдө.
Арабдардын аппак кийинген себеби, ысык өтпөйт. Маселен, койчуга кышында “даарат
кылбай эле, ташка таямам жазап, окуй бер” деп эч ким түшүндүргөн эмес. Ал эми койчу
болсо суукта даарат алып атып үшүк алып кетиптир, эми импотент болуп калса ким жооп
берет? Адам өзү - сыр, көзү, сөзү - сыр болот. Сүрөтчү катары айтып берейин, бир адам
устазына эки роза бериптир. “Ой бала негизинен гүлдү так берет го, сен жуп берип
атасың” десе, шакирти айткан экен: ”Туура эки гүл, үчүнчүсү – сизсиз”, дептир. “Анткени
Алла Таала так адамдарды жакшы көрөт. Сиз дайыма так жүрөсүз” деген экен. Алла Таала
өзү так да, жалгыз. Алла Таала айткан экен: ”Жалгыздардын жарымы менмин” деп.
Кыдыров Жоробай
1926-жылы туулган.

Сөөк жууганга жакындары кирет
Бул дүйнөдөн өтүп кеткендерди жети адам жуушу керек. Мен эки адамды жуудум.
Сөөк жууганга өтүп кеткен адамдын жакындары гана кирет. Бирөө жууса, экинчиси суу
куюп берет. Негизинен бирөө башына, бирөө аягына, орто жерине бирөө турат, анан жууй
башташат. Жөн эле ким жууйт десе эле каалагандар кире бербейт. Көптү көрдүм,
ошондуктан жүрөк саал болуп калат экен. Баарыбыз эле өлөбүз да.
Карылык тал чиригендей эле болот экен
Карыбаш керек экен. Алтымышка чыкканда эле кете берген жакшы экен. 80 жаштан
ашканда бала-бакыраңа, келиндериңе жаман көрүнүп калат экенсиң. Мен азыр 85 жаштамын. Мыйзам деген чал бар, төшөктө жатат, көзү көрбөйт. Ушул жакшыбы? Мен болсом
китеп окуймун. Быйыл кемпирим өтүп кетти. Ал экөөбүз жетимиш жылга чукул бирге
жашадык. Үйлөнгөндөн кийин бир эле адам менен жашаган жакшы. Жок болуп калсак,
бири-бирибизди издечүбүз. Балдар бар. Эми кемпирим өлдү деп эле кырк катын алыш
керекпи? Бул туура эмес. Биз кемпир экөөбүз сүйлөшкөнбүз, кимибиз өтсөк дагы жакшылап көмөлү деп. Мен аны аткардым. Мына жакында орозо айт келатат, мал союп, кемпириме куран окутамын.
Кулматов Жардамалы
1997-жылдан бери Бант суусунун шайыгы.

Бант суусу бузулбайт
Биздин ата-бабаларыбыз ушул жерде жашашкан. Негизи бул жер лесхозго тиешелүү,
мен алар менен келишим түзүп, тосуп, көчөт эгип койгомун. Бант суусунун ыйыктыгын
илгертен ата-бабаларыбыз айтып келген. Угушума караганда, Меккеге ажылыкка
баргандардан “Банттын суусун ичкен барбы?” деп сурашат экен. Эгерде ошол жерден
келгенбиз дешсе, таазим кылышат экен. Зыяратка келгендер сыйынышат, колу башын
жуунуп, сууларды алып кетишет. Кант оорусу менен ооругандар, кан басымы жогору
болгон адамдар келип, ичип жатышат. Ичип кеткендер ооруларын сакайып кеттик деп
айтышууда. Негизи бул сууну сактап ичсе болот, бузулбайт.
Шайыктын милдети – келгендерди карап турабыз, тазалыкты сактайбыз. Келгендер
дем алышып, суу алып кетишет. Түнөшпөйт. Бант деген сөз түйүн дегенди билдирет.
Бул ыйык жер Кароол айылынан түштүк жакка карай 8 км. жерде жайгашкан.
Кезегинде Абдижамил Насиров деген адам 1977-жылы ОсОО “Даражан” коомун
уюштуруп, офистерди курдуртуп, завод иштетем деп курчап койгон. Бирок ошо бойдон
калып калды, уруксат берилген жок окшойт. Бул жер токой чарбасыныкы болуп
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жаткандан кийин, жакшыртканга каржыланбайт. Мен өзүм эле жайлоого чыкканда карап
турамын. Токой чарбасына ар бир мал үчүн 55 сомдон төлөймүн.
Дыйканов Наим
Темир уста.

Ар бир кесиптин колдогон пирлери болот
Биздин айылдагылардын баары устачылык менен алектенишет. Үй-бүлөсү мейли
интеллигенция болсо деле, бирден баласы сөзсүз темир уста болот. Устачылыкты менин
атам 12 жашында баштаса, мен 13 жашка чыкканда баштагамын. Ошондо бул кесипти
аркалаганыма 22 жыл болду. Менден кийинки иним дагы темир устачылыкка кызыгат.
Ишке дараат менен келебиз. Иш оордубуз дайыма таза болуш керек. Ал жерде арак
ичүүгө, тамеки тартууга, түкүрүүгө тыюу салынат. Даарат жок болсо иш жүрүшпөйт, же
иштеткен адам оорукчан болуп калат. Бул кесип муундан-муунга өтөт. Бул өнөрдү
жаштар келип үйрөнсө жакшы болмок. Анткени өнөрдү кармаса бир аптада эле бир айдын
айлыгын тапса болот. Шакиртти кесипке үйрөткөндө чуу дегенде эле 8 кг. кувалданы
карматып койсоң, ал качып кетет. Ошондуктан биринчи майда иштен башташ керек.
Мисалы, мен атамдын устазы менен иштегемин. Устаз иштеп кеткенден кийин, шакирт
баардыгын тазалап, шыпырып чыгат. Айтмакчы, бирөөлөрдү алдабаш керек. Келген
адамды нааразы кылбай, ыраазы кылып узатып кетирүү зарыл. Темирдин, тандырдын,
чаарыктын, көмүрдүн, от чыга турган жердин пирлерине машинанын, навайчынын, жыгач
устанын пирлери баш ийет. Анткени жыгач усталар темир усталардын колунан чыккан
инструменттер менен иштешет. Кечки 18.00-20.00 чейин устаканага кирүүгө болбойт.
Эртең мененки саат беште кирип иштейбиз. Саат 8.00 чай ичебиз. Устаканада түнүндө
пирлер, күндүз адамдар иштейт. Катраңда устакана бар. Кечинде жанынан өтсөң устакана
иштеп жаткандай болот. Бирок ичинде эч ким жок. Лейлектен 10-15 км. Аралыкта
жайгашкан, кадимкидей от чыгып турат.
Жин оорусунан өзүмдү өзүм окуп жатып айыктыргамын
2000-жылы шайтандап калдым. Көз алдымда шайтан келип “мына муну кыл” деп
азгырып, ооруп калдым. Керек болсо, өз атаң шайтан болот. Өзүм өзүмө дуба окуп
жүрдүм. Анан устакананын жанына бир машина кранды коюп, куран окуткандан кийин
айыгып кеттим. Беш убак намаз окуганыма он бир жыл болду. Эми элдер келип дуба
салып кой дешет, дем салып коем. Дегеле келген адамды окуп коюу парз. Бул менин
ырыскым. Дем салгандан кийин, кадимкидей жеңилдеп каламын. Эл берген тыйынтыпырды кээде бей-бечарага, кээде мечитке бергиле, биз ыраазыбыз, пирим ушуну каалап
жатат дейм. Анткени бир нерсе болсо алдынан сезем, себеби пирим жардам берет. Келген
оорулууну окуп туруп диагнозун чыгарып беремин. Менин дарыгерлик касиетим
устачылык аркылуу ачылган. Бир жылы Тажикстанга барып адам карадым. Жети жыл
ооруканада жаткан кишини элүү төрт күн окудум. Айыгып кетти. Негизи устачылык
кылганда пирим көрүнбөйт. Качан гана устаканага ыплас нерсе кирсе көз алдыңа көрүнүп
коюшу мүмкүн. Менин дарычылык практикамда жерден дуба менен учкан адамды
көргөм. Ал биздин үйдө эки ай жашап кеткен. Ал жамбаштап жатып алып, битта алхамду
сүрөөсүн окуп туруп, асманга көтөрүлчү. Бир күнү ушул баланын атасы апама келип,
“балаң чынжыр жасап берсин, балам ооруп калды, кишендеп коет элем” дептир. “Ой,
адамды байлаганга болбойт. Окуп берейин, алып келгиле үйгө” деп адресимди берип
келдим. Бул баланы жерди казып, тирүүлөй дагы көмүшүптүр. Бирок дуба менен чыгып
кеткен. Ошол көмгөн жерге чейин барып келдик. Айнеги жок бөлмөгө мыктап да
көрүшүптүр. Болбой эле чыгып кетчү экен. Кантип чыгып кеткени белгисиз. Дегинкиси
жиндердин касиети да күчтүү да. Алар аны асманга көтөрүп, түшүрөт. Анан аябай
окудум. Кийин жерден көтөрүлө албай калды. Мурда жин көтөрчү да. Ошол бала азыр
Санкт-Петербургда иштейт экен.
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Садыков Топчубай
1929-жылы Коросон кыштагында туулган.

Коросон таңгиси – жиндердин жайы
Коросон кыштагынан билимдүү кишилер көп чыгат. Маселен, кыргыз элинин уулу
Искак Раззаков ушул айылда туулган. Анын ата-энеси өлүп калганда Абдылда деген
тагасыныкында мал багып жүрдү. Кийин эшек, төө менен Хожент шаарына көмүр ташып,
тирилик кылган. Анан тагасы бир тажик кишиге берип, “ушул баланы окут, тарбияла”
деген экен. Ал окуп бүткөндөн кийин, Өзбекстан ЦК партиясына иштеп кеткен. Николай
доорунда деле шахтаны немистин, казактын, орустун байлары иштетишиптир.
Коросон таңгиси - жиндердин жайы деген уламыш бар. Ошол жерден өткөндөргө
төө болуп, чырак болуп көрүнгөн. Азыр эч ким баралбайт, таштар тосуп калган.
Ушул таңги аркылуу эл Хожент шаарына каттап турган.
Ормонов Мамбетисак
1943-жылы Кайыңды айылында туулган.

Мечит салуу мураска калган
1966-жылы январь айында армиядан келип, колхозго шофер болуп иштеп калдым.
Ошол кезде Мамааталы чоң атам салган мечиттин чатыры жок болгондуктан, жамгырдан
дубалдары жарылып, эскирип бузулган. Чоң атамдан калган мечитти оңдогонго атам
аябай аракет кылды. Мен колхоздо иштеп жүргөндө курулуштарга таш ташучумун. Бир
күнү атамдын айтуусу боюнча, мечитке бир машина таш түшүрүп, аны тизип койдук. Бул
жасаган ишимди колхоздун бир дагы жетекчиси билген эмес. Менин аларга
кайрылбаганымдын себеби, ал кезде атеизм күчөп турган болчу. Диний иштерге тыюу
салган учур эле. Кийин ташты ким, кайсы жакка ташыды деген кеп чыкканда, атам
башкармага келип максатын айтып, аны көпкө чейин көндүрө албай койгон. Бригадир
болсо коркуп качып кеткен. Акыры атам башкарманы көндүрүп: “Силер билбейсиңер.
Бирөө сураса эл кылыптыр дегиле” деп, бир жылда мечитти бүтүрүп, т.а. 1966-жылы
дубал кылып айланта тоскон. Ал мечит атамдын көзү өткөнгө чейин, т.а. 1985-86жылдарга чейин турду. Мечиттин дубалы, бир түркүгү эле бар болчу. Шыбалган дагы
эмес. Бул мечитти ириде Кудайназар деген бабабыз салган, ал өткөндөн кийин анын
баласы Иманкул, Иманкулдун баласы Маматаалы мечитти дөбөгө жылдырат. Андан кийинки муун Султан, анын баласы Ормон (менин атам) мечитти оңдоп түздөйт. Биз тукумубузда мечит салуу мурас болуп калган. Ата-бабаларымдын баары молдо болушкан. Мен
кат таанып калган үчүн молдо болбой калдым, анткени биз Союз мезгилинде чоңойдук.
Баткен өрөөнүндө бир гана биздин мечит болгон
Мечитти кураарда тоодогу арчаларды карап, арасынан он алты метрлик устунга
жарачу даракты кыйып келгенбиз. Ошол кезде Маатов Арпабай деген уста бар эле,
дүйнөдөн өтүп кетти. Атам эстүү киши эле ар бир арчанын башына чыгып метр менен
өлчөп, устунга жарайбы же жарабайбы, жоонбу, ийриби деп олтуруп кишилер менен
жыгылтып, алып келишчү. Ириде дуба кылып, атам кескиле деп уруксат бергенден кийин
гана беш-алты адам аркан байлашып, кулатып мечитке алып келип, коюшкан. Арпабай
уста анан чыгып алып, тегиздеген. Ошол учурда Баткен өрөөнү боюнча мечит болгон
эмес. Анткени совет бийлиги учурунда илгерки мечиттер баары бузулуп, материалдары
башка турмуш-тиричиликке пайдаланып келинген. Район боюнча биздин мечиттен башка
мечит жок эле. Кийин Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын генералдык
секретары Л.Брежнев Конституцияга өзгөртүү киргизген. Ким кайсы динге кирсе,
сыйынса өз эрки. Аларга кийлигишүүгө тыюу салынган. Ошондон кийин элдер тоого
жашырынбай мечитке келип намаз окуп калышты. Андан соң эле мечит көбөйүп кетти.
Учурда биздин мечитке айт намаз учурунда көп адамдар келип, намаз окушат. Мындан
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сырткары, мазарга дуба кылгандар келишет. Негизинен Казакстандан, Түркиядан,
Өзбекстандан, Маргалаң, Кокон айылдарынан, Тажикстандын Дүйшөмбү шаарынан,
Исфарадан келип, зыярат кылгандардын саны арбын.
Атамдан кийин шайыкчылык мага өттү
Атам 1997-жылы январда өтүп кетти. Ал карылыкка моюн сунуп калгандан кийин,
мечитти мен карап калдым. Негизинен өзүм колхоздо шофер, бригадир, РДСУда жол мастери, кийин айыл башчысы болуп иштедим. Бирок мечитти карап, коргогонду унутканым
жок. Ал жерден бир грамм чөп алчу эмеспиз. Мен дагы ата-бабаларымдын жолун улап,
мечитти шыбаттым, полдоттум, каркас орноттум. Бирок алды таш менен төшөлгөн бойдон
турат. Эми цемент менен курдуртсамбы деп ойлоп жатам. Анткени бизде жамгыр көп болот, ошондуктан эзилип, бузулуп калбаса экен деген тилек.
Көрө билген Ысак дубана
Баткен районунун Сай айылынан Ысак дубана деген адам болгон. Бизди жээн деп
Кайыңды айылына тез-тез келип турган экен. Бул 1936-1940-жылга чейин болсо керек
(биздин Эсенали деген бабабыздын энеси Сай айылынан болгон экен. Ошон үчүн бизди
жээн десе керек). Бизде Тагаев Нишан деген бригадир болгон. Ысак дубананы бир күн
ошол Нишан ака үйүнө чакырып барат. Бригадирдин үйүндө олтуруп: “Эй Нишан, кой
сенин үйүңдө адал тамагың жок окшойт. Мен молдо Яхяникина барайын” деп кетип калыптыр. Ошол Ысак дубана бир күнү Кожо-Мати Вали бабанын руху менен учурашуу
максатында “Горум булак” менен мазардын ортосунда Кара-Суу деген жер бар, ошол жерге барып, таза даарат алып, сүрө ыкласты жүз мартаба окуйт. Кеченин экинчи бөлүгү
өтүп, үчүнчү бөлүгүнө келгенде “Горум булактан” эки атчан киши мазарга (кабырга)
барып, көп жоонуп кайтышат. Ошол күндөрдө Кара-Сууда жашап жүргөн молдо Жолчу деген адамды: “Молдо Жолчу “Горум булакка” жаңы капа салыптыр. Ушунчалык жоон
арчаларды торсун кылыптыр. Адамдын кучагы жоондугуна жетпейт экен. Эртеге ошол
жаңы капага көчүп чыгат экен” деген сөз тарайт. Анын эки аялы болгон. Кайтып кетип
жаткан атчандардын аттарынын биринин арткы бутунан бир ашыктай таш молдо
Жолчунун белине ыргып барып тиет экен. Бул окуяны Ысак дубана кайып көзү менен
көрүп, эртеси таң аткандан кийин адамдарга кайрылып: “Эй адамдар, молдого айткыла
бүгүн көчпөсүн, мазарга түлөө өткөрүп дуба тагбир кылып, анан кийин көчсүн” дейт. Муну адамдар молдого айтса: “Ал дубана эмнени билет эле” деп тоотпой ошол күнү көчөт.
Көчүп барып, кечинде кичине (экинчи) аялы менен жатып уктап калат. Бир мезгилде ошол
кучак жетпеген жоон арча торсундун бирөөсү сынып, молдонун ашыктай таш тийген жерин басып калат, бирок өлбөйт, элдин жардамы менен аман калат. Бул окуядан кийин эртеси бир төрт жашар ноопаз союп, дуба кылган экен. Кожо-Мати Вали бабабыздын мазарына шыпаа тилегендер, баласыздар бала тилеп, уулу жоктор уул тилеп, айрыкча, акылдан адашып олтургандар сакайып кетиш үчүн тилек кылганы келет.
Мазарга сыйынгандан кийин уулдуу болушкан
1966-жылы мазарда бир мечит болгон. Ал мечит бузулуп, эскилиги жетип калганда
менин атам Султанов Ормон мечитти жаңылоо максатында элди уюштуруп, ашар ыкмасы
менен кайрадан куруп чыккан. Ошол кезде Мөнөк ака деген айдоочунун үч-төрт кызы
болуп, уулу жок экен. Ал киши уулдуу болуу максатында көп ыйык жерлерге барып,
бүбү-бакшыларга кайрылып, жыйынтык чыкпагандан кийин ошол биздин мечитте иштеп
жүргөн аксакалдарга бир кой союп, өзүнүн максатын айтып кайрылган. Кийин аксакалдар
Кожо-Мати Вали бабанын атына дуба кылып, Кудай Тааламдан уул беришти тилеп дуба
кылышкан. Ошолордун тилеги кабыл болуп, ал киши уулдуу болгон.
Казакстандын Түркестан шаарындагы Кожо Акмат Яссабий атындагы түрк-казак
биргелешкен университетинен түрк өкүлү Али, казак өкүлү Досой деген адамдар келип,
дуба кылып кетишкен.
Экинчи дагы бир окуя, Абдималик Анарбаев беш-алты кыздуу болуп, уулу болгон
эмес. Бул киши да көп жерлерге кайрылып, акырында Кожо-Мати Вали бабанын арбагына
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сыйынып, үч күн бала-чакасы, туугандары менен жатып, дуба тагбир кылышкан. Кийин
Кудаанын амири менен уулдуу болгон. Кийинчерээк бул авлиянын кабырыны, айылдын
Султанов Ормон, Сатыбалдиев Тиллобай, Жапаров Аждар деген адамдар оңдоп, үстүн
шифер менен шыйпаң кылып койгон. Эми биздин оюбузча, бул мазарга зыярат үчүн келе
тургандар көп. Бирок зыярат кылуучу жана түнөп кетүү шарттары болбогондуктан, шарт
түзүүгө каражат жоктугунан зыярат кылуучулар аз келип жатат.
Тагай мерген мазарга келген кайберендин каргышына калган
Кайыңды айылында Абылкасымов Тагай деген көзгө атаар мергенчи адам болгон.
Күндөрдүн биринде ал аң уулоо үчүн тоого карай жөнөйт. Кожо-Мати Вали мазарынын
аймагында бир дөңсөө бар. Ошол дөңсөөдө бир чоң кийик жүргөнүн көрөт. Ошол кийикти
атуу максатында артынан түшүп, көп убакыт кууп жүрүп Калта-Роут, Кара-Оюлма
жайлоолорунан кууп жетет. Зоолордун суулуу чокусуна жакын барганда кийик токтоп,
артын карап, тилин чыгарып, бир демени сүйлөөгө аракет кылгансып калат. Ошого
карабастан, Тагай мерген кийикти шыйрактуу мылтыгы менен атып түшүрөт. Кийик
зоодон кулайт. Анын кулап кеткенин көргөн мергенчи ичинен кубанып, “акыры сени атып
алдым” дегенсип, кулаган кийикке карай бир кадам коюп басканда өзү да кулап жыгылат.
Бул окуя менен ошол айылдын жашоочусу Аманов Сарыбай деген киши кабардар болуп,
Тагайды эшек менен үйгө алып кетет. Тагай мерген ошол жылдардан кийин буту ооруп,
айыкпай акыры бир буту тизесинен тырышып, өмүрүнүн акырына чейин эки таяк менен
араң басып, 92 жашка кирип дүйнөдөн кайтат. Көрсө, мазарга зыяратка келген кайберенди
атып, каргышка калыптыр деген сөздөр бар. Кийин Сарыбай ака тагайдан укканын сөз
кылып, айтып жүргөнүн анын тууганы 70 жаштагы Шарапов Шапы деген киши сөз
кылды.
Зайит апыз жөнүндө баян
Кайыңды айылында Зайит апыз деген адам жашап өткөн. Бул киши айыл
жашоочуларынын арасынан салыштырмалуу адептүү, адамгерчиликтүү, деңгээли жогору,
башка бирөөлөргө зыян келтирбеген, сылык, артынан жамандык издебеген таза, паризгер,
ыйманы бүтүн, пир узтаздарына жана өзүнөн билими жогору болгон улуу аалым
молдолорго жан аябай кызмат кылган, “улууга урмат, кичүүгө ызат” көрсөткөн
инсандардын катарында болгон. Күндөрдүн биринде Зайит апыз ака эртең менен
багымдат намазын окуп бүтүп, “бүгүн күнгө жума экен, Кожо-Мати Вали бабабыздын
кабырыга барып шыпырып, тазалап, эки ракат напил намаз окуп, куран түшүрүп, тасви
салават айтып, бабабыздын атына багыштап дуба кылып келейин” деген максатта
олуянын арбайына бир-эки күн кызмат кылып келейин деген ойдо барат. Ушул отуруш
менен кабырда намаз окуйт, ибадат кылат, дуба кылат, сыртка тахаратка чыгат, бирок
канча күн отурганын эсептебейт. Бир-эки күндөн кийин үйгө келбеген соң, туугандары
башка айылдардан сураштырып, тоо таштан издей башташат. “Зайит апыз үйүнөн чыккан
бойдон кайтып келбептир, аны туугандары издеп жүрүшөт экен” деген кабар бүт айылга
тарап кетет. Күндөрдүн биринде ошол мазардын жогорку жагында жашоочу молдо
Аликул Калифа деген жолдо өтүп бара жатса, кабырдын астында бир адам тахарат алып
турганын көрөт. Бул кабарды Аликул Калифа Зайит апыздын туугандарына жеткирет. Бул
жакшы кабарды уккан Зайит апызды туугандары кабырда дуба кылып отурган жеринен
үйүнө алып кетишет. Үйүнө келгенден кийин кокус эле оорулуу адамдардын тамырын
кармап көрүп, ооруга жараша дары берип, көп оорулуу адамдардын сакайып кетишине
себепкер болгон. Бул табыпчылык менен көп жыл жашаган. Күндөрдүн биринде Зайит
апыздын эң жакын көргөн, катташып жүргөн досу: ”Эй досум, сен мурда табыпчылыкты
кылбайт элең, сенде мындай касиет жок болчу. Сен карап көргөн бейтап адамдар
бардыгы сакайып жакшы болуп кетип жатышат. Сага бул сапат ким тарабынан тартууланды?” деп чын дили менен сырды билгиси келет. Анда Зайит апыз “Эй досум, муну сен
сураба, мен айтпайын. Бул нерсе сыр бойдон калыш керек” деп жооп берет. Бир топ убакыт өткөндөн кийин Зайит апыздын баягы досу ага таарынган түрүн көрсөтүп, ошол мурунку суроосун кайтарып сурайт. Ал бул сыр деп мурунку эле жообун айтат. Бул көрүнүш
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бир нече жолу суроо-жооп болуп кайталана бергенден кийин, Зайит апыздын өтө жумшак,
кичипейил, адамгерчиликтүү мүнөзү, анын эркин бузуп айтууга аргасыз кылат. Акыры ал:
“Эй досум койбодуң-койбодун, эми айтпасам болбойт окшойт, акыры кандай болот бир
Кудай өзү билет, илаахим акыры бахайыр болсун” деп болгон окуяны айтат.
“Жума күнү багымдат намазын окуп бүтүп, Кожо-Мати Вали бабанын кабырын зыярат кылуу максат менен ниет кылып жөнөдүм. Кабырга барып, тахаратим бузула электе
кабырдын ичине кирип, эки ракат напил намаз окуп отуруп калдым. Ичпедим, жебедим,
уктабадым, сыртка тахарат үчүн чыгам, калган убактымды кабырдын ичинде ибадат кылуу менен убара болуп олтурдум. Бир топ убакыт өткөндөн кийин кабырга бирөө киргендей болду. Ак саллад оронуп, мала тон кийген, белинде кылычы бар, кара сакал мойлоочон жаш жигиттин кирген руху көзүмө көрүндү. Бир убакта кылычын кынынан чыгарып:
“Эй бала, сенин мээнетиң адал, пириң забардас (камкор) экен, болбосо сени чаап таштайт
элем. Эми сага бир кыслат берейин, сен үйүңө барып оорулуу адамдардын тамырын кармап, аларга дары жасап берип, сакайышыка себепкер болосуң. Көзүңдү ач!” деген үн уктум. Көзүмдү ачсам баягы жигит жок, кабырдын төрт бурчунда төрт шам күйүп турганын
көрдүм. Бир аздан соң сыртта адамдардын баскан шыбырты угулду. Карасам күйүп турган
шамдар дагы көзүмө көрүнбөй калды. Ошентип үйгө келдим. Үйгө келгенден кийин
кайсы ооруунун колун кармабасам, ошол кармаган менин колум аркылуу зыр-зыр
дегендей болуп, кулагыма ошол ооруунун кантип ооруган, качантан бери ооруйт,
ооруунун бардык себептерин айта турган болду. Кантсе сакаят, кандай дары пайдаланыш
керек деген жолдорун да айта турган болду. Мына өзүң көрүп жатасың, ошондон бери
табыпчылык кылып келе жатамын. Кудайга шүгүр, менин айтканымдай болуп, адамдар
айыгып жатат”, - деп айтып бүтүп бүтпөй сол колунун тамыры аркылуу баягы зырылдаган үн кулагына “Бала өзүңдөн көр, сыр сактай албадың, мээнетиңди айып кылдың” деген
үн акыркы жолу угулуп, Зайит апызды өкүндүргөн экен. Мындан кийин Зайит апыз досуна канчалык ачуу сөз менен айткан менен “Кабырда жаткан он эки күндүк мээнетимди
жок кылдым” деп башын мыкчып арман кылган экен. Бул окуя жомок эмес. Бул окуяны
ошол Зайит апызды көргөн 1912-жылы туулган менин атам Султанов Ормон өз оозу менен айтып жүргөн. Мындан тышкары, Зайит апыздын туугандары Чалабай, анын кызы
Үркү эже, ж.б. айтып жүрүшөт.
Бобоев Саидхон
1932-жылы Андарак айылында туулган, улуту тажик.

Аялымдын бакшылык кылганына отуз жылдын жҥзҥ болду
Аялымдын бакшылык кылганына отуз жылдай болду. Ал ооруп ооруканага жатып,
өлүп-тирилген. Анын айтымында, бир киши келип кулагына шыбырап кеткен экен.
Ошондон баштап бакшылык кыла баштады. Мен чындыгында бул нерсени түшүнбөймүн.
Бирок бир кезде тажик элинде бакшычылык болгон.
Кыргыз менен тажиктердин салт-санаалары окшош
Биздин айылда тажиктер менен кыргыздар бирге жашайт. Өзүм 91 жашка келдим.
Ушуга чейин “сен кыргызсың, сен тажиксиң” деген сөз болгон эмес жана болбойт. Баарыбыз бир үй-бүлөдөй ынтымактуу жашап келатабыз. Каада-салттарыбызда айырма жок,
баары бирдей эле. Маселен, өтүп кеткендерди коюудагы салтты алсак, бизде деле кыргыздардай мал союлат, куран окулат, жаназа түшүрүлөт, молдолор келишет. Бизде кыз ала
качуу жок эле. Ушул салт он жылдан бери бизде да болуп калды. Эгерде сүйүп калган эки
жашка эне-атасы макулдук бербесе, уурдап алышат.
Ата-бабамдан калган жерге мөмө-жемиш айдагам
Мен колхоздо иштедим. Союз бузулуп кеткенден кийин, жеке менчик иштерге кирдик. Ар ким өзүңдү-өзүң бак деген заман келди. Үлүшкө жер алдык. Ошондо мага эки гектар жер берилген, унаа бөлүштүрүлгөн. Ата-бабамдан калган жерге бак-дарактарды тик165

тим. Ошол дарактан алынган мөмө-жемиштер бизди багат. Алынган түшүмдү жылына
кырк миң сомго чейин сатам. Эң кымбаты - дарактарды багуу. Суу маселеси да кыйнайт.
Кезекке туруп сугарабыз. Андан соң, алманын түшүмү жакшы болуш үчүн аны дарылаш
керек. Анын дагы ыгын билбесең, күйгүзүп аласың. Ошондуктан мейли сууну болсун,
мейли дарыны болсун чеги менен бериш керек. Алма өстүрүүнүн, албетте, сыры бар. Мисалы, алманы тиккенде ашык бутактарын алып салыш керек. Аны малдан коргоп, тегерете
курчап, март айында кесиш керек. Мол түшүм алуу үчүн бир топ жылдык тажрыйба керек.
Жылдыздардын ар биринин иши бар
Жылдыздарды карап элди караса болот. Жылдыздардын өзүнүн адистери болот. Асмандан шайтан келатканда жылдыздар жөн эле турбайт. Ар биринин өзүнүн иши бар.
Жылдыз учканда, шайтан чыгат. Ошондо тиричилигибиз болбой калат. Негизи окумуштуулар шайтанга каршы. Шайтан адамдарга зыян кылам деп келет экен. Бирок Алладан
башка эч ким ага алы жетпейт. Адамдардай эле жылдыздардын да вазийпасы болот.
Улутту улут кылган уютку – тили, дили
Тажикти тажик кылган анын тили, дили, мейман күтө билиши, узакка ойлонушу.
Маселен, Ленинабаддагы тажиктерден биздин айырмабыз бар. Алар узак ойлонбойт. Биз
“жети өлчөп бир кесебиз”. Ошондуктан бизди сыйлашат. Кыргыздар бири-бирибиз менен
“бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып” жашайбыз. Негизинен кыргыз менен тажикти каныбыз бириктирип турат. Үй-бүлөнү кандай сактасак, улуттук ынтымакты да ошондой сактоо парз. Маселен, үйдө жакшы болгула, урушпагыла, балдарды жакшы тарбиягыла ошондо эл жакшы жашоого жетет деп балдар-кыздарыма акыл-насааттарды айтам.
Мен кемпирим менен элүү алты жыл чогуу жашадым. Бири-бирибизге бир дагы жаман сөз
айткан жокпуз. Жалаң гана сый-урмат менен келатабыз.
Абдиева Тажигҥл
Ак-Булак айылынын тургуну.

Каргап койсо каргышы тийчҥ экен
Кайнатам айтчу, Абля деген киши үйүнө конок келгенде “коон паядан конокко
коондон алып келгиле” дептир кызматкерлерине. Алар “ой жаңы эле чаптык го, быша
элек” дешет. Ошондо ал киши үшкүрүп: ”Эй баласыз өткүр” деген экен. Бирок ал
кишинин айтуусу боюнча барса, коондор бышып калган экен. Кийин Абля урушуп койгон
кызматкерин чакырып, “баласыз өткүр дедим эле, эми силер перзентсиз өтөсүңөр” деп
кейип эки чыбык бериптир. “Коргон-Талаага чыгып чыбыктарды сайып койгула, ошол
силерге перзент болот” деп. Мен ушул жерге келин болуп келгениме жыйырма беш жылдын жүзү болду. Бул тал канча кылымдан бери көгөрүп эле турат.
Абдиев Азиреткул
Ак-Булак айылынын тургуну.

Ахун-Баба Кудайга жакын адам болуптур
Менин атам 2002-жылы токсон алты жашында өттү. Ата-бабаларыбыз айтып
келаткан мурастарды сактап келатабыз. Ахун-баба мазары - ыйык жер. Бул жерге учурда
кыз тараптан шайык болуп олтурат. Көп жылдан бери жайды-кыштыр ушул жерде
жашайбыз. Союз убагында мазарга бир илимий адам келет. Аны жергиликтүү бийлик
башчылары “шпион” деп, мазарды бузуш керек, сүздүрүш керек деген экен. Менин
эсимде, жанындагы чилдеканада бир кемпир жашачу. Мурда аябай көп теректер бар
болчу, аларды сугарганга райондун раиси суу бербей коет. Ошондуктан теректер куурап
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кеткен. Суу бербеген раис кийин жара басып, эзилип өлгөн деп айтышат айылдагылар.
Ахун-Баба Кудайга жакын адам экен. Айтканы айткандай келчү экен. Аталарымдын
айткан санжырасы боюнча, Ахун-Баба эрте жазда дөңсөдөгү коон паяда коон экчү экен.
Эрте жазда коон эгип жатканда хандын желдеттери келип, “Ахун баба ким ? Сизди хан
чакырып жатат” дешет. Ахун-Баба тигилерди “олтургула” деп кызматкерине “барып коондон алып кел” дейт. Анда кызматкери “азыр эгип келдик го” десе, ал “баласыз өткүр
азыр барсаң үч коон бышып турат, экөөнү алып кел, бирөө калсын” дептир. Кызматкери
барса, чын эле үчөө бышып калыптыр. “Силер жолго түшө бергиле, мен намаз окуп туруп,
артыңардан барам” дептир, баягы хандын желдеттерине. Намаз окуп бүткөндөн кийин
нарге деген от бар, аны жаадай кылып атыптыр. Хан жиберген желдеттерге жете келип:
”Хандын жаназасына барат экенбиз, ошого чакырткан турбайбы” дейт. Чын эле барышса,
хан өлүп калыптыр. Келгенден кийин кызматкерин чакырып “баласыз өт” деп каргыш
айтып койдум, эми баласыз өтөсүңөр, “мобул эки талдын чыбыгын дөңдүн башына
чыксаңар тал турат сен (эркегине) кыбыла жагына сайып кой, сен (аялына) көрүнбөй турган жагына сайып кой. Силерде бала болбойт. Качан акыр кыямат болгондо бул талдар
жок болуп кетет”, - деген экен.
Чилдекана
Кудайдын кудурети менен Ахун-Баба ушул жол менен Ленинабадга, Тажикстанга,
Өзбекстанга каттап жүргөн экен. Ахун-Бабанын “Таштын үңкүрү” деген жери бар. Аны
элдер Ахун-Бабанын каары деп коет. Биз дагы түбүнө жете элекпиз. Тоонун астында
жайгашкан, түшүп көрүш керек. Ахун-Бабанын күмбөзү ылайдан жазалып калган.
Жакында бир депутат келип жолдорду сүрдүртүп койду. Эми кадыр-баркы чыгып жатат.
Мурда каралчу эмес. Бул жерге төрөбөгөн аялдар, оорулуулар зыяратка келет. Биздин
аталарыбыз баары ушул жерге сыйынып келишкен. Эмнегедир ушул жер бизге мурастан
мураска калып келатат. Суу бар, жылан жок. Жогору жагы мазар. Негизи ыйык жерди таза
кармаш керек. Ичкиликтен алыс болуу зарыл.
Зайнап ажы
Ак-Булак айылынын тургуну.

Наристелердин чачы азиз жерде алынат
Мени алгандан кийин чалым армияга кетти. Мен кайнатамдын колунда калдым.
Кийин чалым Ош шаардык кеңешинин депутаты болду. Аны менен Ленинградга, Москвага бардым. Союз учурунда жердин шарты начар болчу. Эми биз жаш кезибизде саан
саап жүрүп эле төрөп койчубуз. Талгак дегенди билген жокмун. Айран, сүт ичип алат
элем. Үйдө төрөгөндө баламдын киндигин абысыным лезвия менен кесип алчу. Тонун
болсо жерге көмүп салчубуз. Жарым сааттан кийин жуунуп, баланы эмизе баштачумун.
Балдарымды бир жаштан эле эмчектен чыгардым, анткени дароо эле боюма бүтүп калчу.
Ал кезде сактанганды билчү эмеспиз. Боюбузга бүттү, демек төрөчүбүз. Боюмда бар кезде дегеле чалкалап жаткан жан эмесмин. Керек болсо, төрөп бүтүп эле жуунуп-чайканып
алып, оокат кыла баштачубуз. Баланын биринчи чачын үч айдан кийин таятасына же тагаларына алдырып келчүбүз. Негизи балдардын чачын азиз жерге келип алдырат. Ал эми
жаңы төрөлгөн балдарга азыркыдай атайын тамак берчү эмеспиз. Жалаң эмчектин сүтү
менен багаар элек. Ошондой эле сүт, айран ичишчү. Кудайга шүгүр азыр 75 жаштамын.
Он алты жашымда келин болуп келгемин, төрт жыл төрөбөй жүрдүм. Ажыга барып
келгениме он жыл болуп калды.
Кыдыров Жоробай
1926-жылы туулган.

Тҥш аяндан кийинки төкмө
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Менин атам 85 жашында өтүп кетти. Көбө уругунанмын. Дубана деген киши болуптур. Анын Садык деген уулу бар эле. Бир убакта ал уктап жатса бир аял киши “ме балам
же деп чөктү (ачытылган таруу)” берет. Жегенден кийин ал төкмө болуп калыптыр.
Сөздөр биринин артынан бири келе берет экен. Дагы бир болгон окуя, бирөөнүн баласы
ооруп калат. Орозонун күнүндө баланын атасы баягы дубана акеге барып, Калыгулдун
көзүн ачып бер дейт. Окунага барса токтобой бир төгүптүр.
Суудан шыпаа тапкан аял
Ыйык суунун касиети анын дарычылыгында. Тажикстандан Күркүрөлү деген айылда
жашаган бир аял ооруп, эч нерсе жакпай калат. Аны күйөөсү алып барбаган мазары калбаптыр. Биздин Мырза деген атабыз бар эле. Балдардан кабар алып келейин деп баратып,
ошол ооруган аял бала-чакалары менен келип, “Суу-Башыда” олтурган жерге барып калат.
Келин оорудан абдан арыктап кеткен экен. Анын айтуусу боюнча, ооруган жерин, эмне
болуп жатканын билбейт. Ошентип баягы булактын суусунан күйөөсү ич, даба болот деп
берет. Анан дагы берет экен. Дегеле бул сууну жутуп иче албайсын, ууртап ичесиң, анткени муздак. Он – он беш минутадан кийин баягы аял суу ичем дептир. Андан кийин тамак издеп калыптыр. Дегеле тамак эмес, суу өтпөй жаткан аялдын табити ачылыптыр.
Ошо күндөн тартып жыл бою суунун башындагы суудан күйөөсү жыл бою челек менен
ташып бериптир. Кийин Мырза атам баягы мазарга барса, ошол аял семирип олтурат
дейт. Бул окуяга он жылдай болуп кетти.
Сенченко келген “Суу-Башы”
Бул мазар бизден 40-50 км. алыс жайгашкан. Суу-Башы жер каймактагандан берки
жер. Теректер бар. Менин билишимче, 1707-жылы Сенченко деген украин улутундагы
саякатчы келиптир. Ошондо эле теректер бар экен. Сенченко темирден калак жасап, терекке жазып, илип койгон экен. Ушул теректер X-XI кылымга таандык. Буларды ким тиккен, качан тиккен белгисиз. Мен эс тартканы турат. Мазарга барганда дуба кылып өтөбүз.
Негизинен суу кайнап турат, бирок газы жок таза суу. Чаңкып келип ичсең ширин.
Курсагың ачканда ичсең, тамак жегендей ток жүрө бересиң. Дагы Кожо-Матив-Бува деген
мазар бар. Булар урук-туугандар деп айтылат.
“Карып калдым” десең ниет карарат
Карылыктын касиети – топтолгон акыл-насаат. Көз жетип, баардыгы айнектей
көрүнүп турганы менен, күч-кубатың жок болуп калат экен. Эгерде карыганда деле адамдын организми кыймылга келип турса, күч-кубаты чыңала берет. Карып калдым деп карылыкка моюн сунбай, кыймылдап жүрсө барган сайын күч-кубаты, ден соолугу
көтөрүлүп турат. “Кубатым кетип калды, карып калдым десе” ниети кара боло берет экен.
Илгери карылар ооруп калса, “кокуй кабар алып келели” деп барышчу. Ошондо карыган адам менен учурашып, тыңсынбы дегенде адамдын табын адам алып, ошол дагы
кубат болот. Көңүлүң ачылган сайын күч пайда болот. Жатып калган адамдарды тез-тез
көрүп туруш керек.
Комуздун тилеги жана дарылык касиети
1972-жылы комуз чапканды үйрөнө баштадым. Биринчи чапкан комуздарым одоно
болуп калды. Көч бара-бара түзөлөт дегендей, кийинкилери оңоло баштады. Аны үйрөнүп
алып, ата-бабадан келаткан идиш-аяктарды жасап, ээр чапканды үйрөндүм. Комузду
өрүктөн чабам. Дарак канчалык эски болсо, ошончолук жакшы болот. Тал-теректерден да
жасалат, бирок анын үнү коңгуроодой чыкпайт. Ал эми өрүк жакшы добуш берет. Ириде
комузду чаап жатканда бети тегиз болушу керек. Ошондой эле анын чарасы жеңил болушу зарыл. Анан дагы чарасы канчалык жукараак болсо, үнү ошончолук катуу чыгат.
Калың болсо үнү жакшы чыкпай калат. Бир өрүк комузду 3000 сомго чейин сатчумун,
илгери 25, 50 сомго чейин сатылчу. Азыр көзүм ооруп, чаппай калдым. Комуздун кылы
жилкадан эле жасалат. Илгери ичегиден жасачубуз. Малдын ичегисин оодарып алып,
жипке ороп туруп сыдырып салыш керек. Ошондо эти эки бөлөк болуп, ичегинин тышкы
гана чели калат. Аны кере тартып, оор нерселерди асып койсо ал ийилет. Баягы ийилген
ичеги чоюлуп, катып калышы керек. Аны кургатып алып, ийилгендей кылып толгоп168

толгоп алып, чыңалтып туруп комузга тагат. Комуздун ушундай кылып кылды жасоо ыкмасы Кытайдан чыккан деп эшитип калам. Себеби кылды өлгөн балдардын ичегисинен
алган деген уламыш бар. Биз болсо эркечтин ичегисинен жасайбыз. Комуздун тилеги
мындай экен: “Өзүм өрүктөн болсом, капкагым ак карагайдан, кылым эркечтин ичегисинен, кулагым кубасадан (?), тегим теректен болсо. Мен ошондо сүйлөбөсөм бир ташка
чапса дагы анда арманым болбойт эле” деген экен.
Комуздун дарылык касиети – анын чыккан үнүндө, ойнолгон музыкада. Адам чарчап
отурганда комуздун үнүн, анда ойнолгон күүлөрдү укса кадимкидей сергий түшөт. Комузга мырза теректи Өзбекстандан алып келгем. Ал тик өсөт. Тянь-Шань карагайы капкакка
жакшы. Жыгачтын бир жыл жашаганы бир чийин болуп калат. Ошону менен билсе болот.
Мамаев Кенжебек
Булак-Башы айылынын тургуну.

Токтогулдун айтканы келди
Токтогулдун көзү ачык болгон экен. Азыркы заманды билип, ошол кылымда эле
айтып коюптур. Дөңдөргө катар-катар үйлөр салынат, орус деп сүйлөй берет деген экен.
Туугандарына болсо, “мен өткөндөн кийин сөөгүмдү ушул жерге койгула. Ошондо
баткендиктердин ит аягына чейин мис болот” деген экен. Аксакалдардын айтымында,
Токтогул баванын керээзи аткарылбай, туугандары намыстанып Балыкты мазарга алып
барып койгон экен. Ошол сөөгүн алып жөнөгөндө тоого жеткенде түшүп калган экен, анан
жипке таңып барып, көмүшкөн экен. Туугандары сары уул уругунан. Токтогул баванын
досу өлгөнүн угуп, бата кылайын деп келатса, ал эшек минип алып “ажыга кетти деп
эсептегиле” деп алдынан чыккан экен.
Мурзахмедов Искендер
Кызыл-Кыя үй-бүлөлүк даарылоо борборунун тиш доктуру жана Кызыл-Кыя
медициналык колледжинде окутуучу.

Биздин онунчу атабыз Алтын бешик Карахан
Атам Таирбек Мурзакмат уулу 1912-жылы Кадамжай районуна караштуу СурмаТаш жайлоосунда төрөлгөн. 1945-жылы Кашкар жергесине өтүп барып, ал жерде
жергиликтүү улуттардын (уйгур, кыргыз, казак, өзбек, тажик) Чан-Кай-Ши бийлигине
каршы көтөрүлүшүнө жетекчилик кылган. 1946- жылы Чан-Кай-Ши жана Мао-Цзе-Дун
жетекчилигинин ортосунда тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин, СССРге кайтып
келген. Ал Фергана районуна караштуу Каражантак айылында, кийин Каптаркана
кыштагында жашап, колхоздо баш чабан болуп иштеди. Атам: «Биздин онунчу атабыз
Алтын бешик Карахан. Карахандын атасы хан болгон экен. Ал хан согушта
душмандарынан жеңилип калып, Алай аркылуу качып жөнөйт. Алайга жеткенде хандын
кошбойлуу аялы эркек бала төрөйт. Кууп келе жаткан жоо жакындап келгенде хан: «Жок
дегенде балам аман калсын» - деп жаңы төрөлгөн бөбөктү алтын бешикке бөлөтүп,
Алайга таштап кетет. Эл кийин баланы таап, Карахан деп аташат. Карахан эр жеткенде эл
аны Алайга хан көтөрүшөт да, Алтын бешик Карахан деп аташат. Казасы жетип дүйнөдөн
кайтканда, Алтын бешик Караханды алтын бешиги менен мүрзөгө коюшат. Карахан
коюлган мазар «Алтын мазар» деп аталып калган, - деп айткан.
Абдумомунбий кызы Марапат
Кызыл-Кыя шаары.
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«Өлҥктҥн сҥтҥн эмип коюптур, мунун балдары абдан курч болушат,
бирок шейит өлҥмҥ менен өлҥшөт»
Мен, 1920-жылы, маймыл жылынын жайында, эл жайлоого көчкөндө, Митири
жайлоосунда төрөлгөн экенмин. Чоң атам Алайдагы атактуу Алымбек датка менен дос
болуп, жакындан барды-келди кылып, бири-биринен кыз алып, кыз беришкен. Алымбек
датка алтымыштан ашканда, бир калпа келип “ажыга кетип жатам” дейт. Чоң атам да малынан сатып, жолго каржы кылып, баягы калпа менен ажыга жөнөйт. Ал киши ажыда
каза болуп, эл аны көзү өткөндөн кийин «Алымбек ажы» деп атап калышкан. Атам
Абдумомунбий Алымбек датканын экинчи аялы Айхан байбиченин балдарынын эң чоңу
болгон. Чон энем Айхан байбиче кыпчак ханынын кызы болгон. (Бул жерде таенемдин
айтуусу боюнча жаздым). 1852-жылы Кокон хандыгында болгон чоң кыпчак кыргынында
Кара-Суу айланасындагы кыпчактар кыргынга алынат.
Чоң энем ошондо жөрмөлөп жүргөн кыз экен. Айылды жоо басканда, чоң энемдин
апасы кичинекей кол жоолукка таруу түйүп, көкүрөгүндөгү топчусуна илип, атка минип,
кызын өңөрүп качат. Артынан кууган куугунчулар Кара-Суунун үстүндөгү кырларга
жетип келип, аны дал ортосуна найза менен саят. Найзаны кайрып тартканда, найзанын
сабы сынып кеткен экен. Муну көрүп турган койчу коркуп, жакын келбейт. Эртеси келсе
бээ саман оттоп турат, жыгылган келин жатат, жанында кичинекей кара нерсе кыбырап
жүрөт. Үчүнчү күнү койчу окуяны айылдагыларга айтат. Аксакалдар келип көрүшкөндө,
келинге сайылган найза дал ортодон кирип, көкүрөгүнөн тешип чыгыптыр. Топчуга
илинген жоолук жыртылып, таруу жерде чачылып жаткан экен. Жөрмөлөп жүргөн кыз
тарууларды оозуна салып, анан апасынын эмчегинен эмет имиш. Муну көргөндөрдүн
көздөрүнөн жаш тамат. Келинди айылга алып келип көмүшөт. Кызды болсо бирөөгө кыз
кылып беришет.
Арадан бир жыл өткөн соң, кызды туугандары издеп келип, келиндин кийимдерин
жана ат жабдыктарын көрүп таанышат. Ак саамай кыз апасына куюп койгондой окшош
болот. Келиндин агасын Калпа деп аташчу экен. Ал киши окумуштуу, эл ичинде кадырбаркка ээ, аны айлана-чөйрөдөгүлөр жакшы таанышат эле. Жээни Айханды алып кетип,
тарбиялайт. Ушул кызды Алымбек даткага беришет. Кызды көргөн бир олуя: «Өлүктүн
сүтүн эмип коюптур, мунун балдары абдан курч болушат, бирок шейит өлүмү менен
өлүшөт», - деген экен.
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Х БӨЛҤМ. ЖЕТИ КОЖО жана ДӨӨТ-ПИРИМ
Бул бөлүмгө бизге берилген маалыматтардын ичинен жети кожо жана Дөөт-Пирим
жөнүндө айтылган маалыматтарды бөлүп, өзүнчө жайгаштырдык. Анткени ар бир
маалыматчы каалайбызбы, каалабайбызбы баары бир жети кожо же Дөөт-Пирим жөнүндө
билген маалыматтарын беришти. Ошондуктан ар бир маалыматты биз жокко чыгарбай,
окурманга сунуштоону туура таптык.
Азимов Кудайберген
1973-жылы Кара-Жыгач айылында туулган, жеке ишкер.

Жети олуянын ҥчөө биздин айылда
Жети олуя атанын үчөө биздин айылда. Эң чоңу Билал-Ата (Өзбекстанда), КожоКайыр-Ата Марказ айылында, Кожо-Рыштан, Кожо-Тоо, Агала-Ата Көл деген жайлоодо,
Дастан-Ата Тегирмеч жайлоодо, Кожо-Азис Марказ айылында. Илгери биздин элибиз
капыр деген сөздөн корккон экен. Бул адамдар ошол кезде келечекте эмне болоорун
билген адамдар экен. Алар келечекте адамдар таш (кварц) менен сүйлөшөт (телефон
дегенди билдирет), килем менен учушат (самолет) ж.б.у.с. нерселерди айтып келишкен.
Акбаров Салбар ажы
Марказ айылынын тургуну.

Кожонун ҥчөө Марказда
Кожо-Кайыр атанын келгенине 1000 жылдан ашык болду. Алар жети бир туугандар:
Кожо Абилхайыр, Кожо Алматы, Кожо Билал, Кожо Азис, Кожо Аалам, Кожо Күзгү.
Жети кожонун эки атасы Өзбекстандын территориясында, бешөө Кыргызстанда, анын
үчөө Марказда. Биринчиси, Марказ айылынан чыгып, Арпасай тоого жылганда түштүккө
карай 10 км. алыстыкта турат. Анда суу, таш, зыяраткана, түлөөкана бар. Шайыгы бар.
Мамлекет каржылабайт, элден түшкөн каражатка шарт түзүлөт.
Экинчи иниси – Кожо-Аалам. Мазарда анын бейити турат, өткөндөр куран окушат.
Ал Марказдан 4 км. алыстыкта жайгашкан.
Үчүнчүсү Кожо-Алма ата Марказдан түштүк-чыгыш тарапта 15 км. аралыкта
арпалык тоосунун алдында. Эң чону Кадамжай районундагы Памир кырка тоолорунда
жайгашкан Кожо-Азис. Тоонун кырында турат. Бул ыйыкжерге жайытка чыккандар гана
барышат. Мазардын тегерегинде каткан таштар турат. Ошол жерден караса Пата таш
көрүнөт.
Ормонов Мамбетисак
1943-жылы Кайыңды айылында туулган.

Кожо-Мамат-Баба сууга дуба кылып кеткен
Дары булагыбыз бар. Анын тушунда Ортолук деген жерде Гяң-Камал деген үңкүр
бар экен. “Гяң” деген сөздү изилдеп, которо албай койдум. Же кыргызчабы, же персчеби
билбеймин. Ошол камалга Кожомат бабабыз келип даарат алып, касиеттери аркылуу пенделерге шыпаа болсун деп сууга дуба кылган дейт. Бейтапканадан сакайбагандар келип,
ушул жерден айыгып кетишет. Негизинен тери, нерв менен ооругандар ушул булактан
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айыгышат. Ошондой эле бала тилеп келгендер да бар. Мисалы, бизде Анарбай деген директордун уулу жок эле. Ал киши ушул жерге келип, зыярат кылгандан кийин уулдуу
болду. Албетте, баары Кудайдан, бирок жүрөгү менен тиленгендер перзенттүү болуп
кетишүүдө. Бир жолу Казакстандын Түркестан шаарындагы казак-түрк биргелешкен диний университеттен Али жана Досой деген адамдар келип, мазарды көрүп, бир күн жатып
кетишкен.
Кожо-Мати-Вали олуянын тарыхы
Баткен районундагы Кайыңды айылында болжол менен XY кылымда Кожо-Мати
Вали аттуу олуя жашап өткөн экен. Ал өтө таза паризгер инсан болгон. Дүйнөдөн
өткөндөн кийин, анын сөөгү ошол Кайыңды айылындагы мазарга коюлган. Ошондон бери
бул мазар Кожо-Мати Вали деп аталып калган. Мүрзөсүн ошол учурдун шартына
ылайыкташтырып, ылай менен көтөрүлгөн. Айланасы таш менен корголуп, үстү арча
жыгач менен жабылган. Ал мезгилде бул инсандын рухуна же болбосо биздин жалпак тил
менен айтканда, арбагына сыйынып, зыярат кылуучулар көп болуп, олуянын сөөгү
коюлган жерди өтө ыйык тутушкан. Мазарга атайын зыярат кылуучулар гана бара
алышкан. Ал эми башка нары бери өтүүчү жолоочулар мазардан бир-бир жарым километр
алыстыктагы атайын жол менен каттап турушкан. Ошол жолдун изи арча токойдун арасында азыр да бар.
“Дары булак” тери ооруларына дары
Мазардан бир километр жогору жакта “Дары булак” деген булагыбыз бар. Ошол булакты азыркыга чейин тери оорусу менен ооруган адамдар пайдаланып, шыпаа таап
жүрүшөт. Союз курулаар убакта басмачылардын бир тобу Кайыңды айылына барып,
большевиктердин курчоосунда төрт-беш күн жашап калышат. Ошол учурда басмачылардын аттары котур болуп, кээ бирлери өлүп да калган. Кийин айылдын аксакалдарынан
булактын дарычылык касиетин угушуп, аны менен аттарын жууп, айыктырып алышат.
Бул мезгил 1892-1893-жылдарга туура келет.
Олуянын руху “Горум булакка” жылып кеткен
Эми ушул булактын суусунан Кожо-Мати Вали ичип, дайыма суу менен даарат
алып жүрүп: “Ээ парбадигар, бул сууну бемар бандалариндин мейнетиге шыпа кыл” деп
Кудай Талаадан суранып, дуба кылган экен. Ошол кишинин шарапаты менен дары болуп
калган дешет. Октябрь революциясы жеңип, Союз бийлиги орногондон кийин, айыл чарба жерлери топтолгон чарбанын колуна өтүп, ар түрдүү адамдар жерге иштеп, ислам дини
күчүн жогото баштайт. Диний тартиптер бузула баштагандан кийин, бул мазарды ыйык
тутуу элдин эсинен чыга баштайт. Калктын мазарга жасаган мамилеси утуру аз-аздан сууй
баштагандан кийин, Кожо-Мати Вали бабабыздын руху: “Биз бул жерде аяк асты болот
экенбиз” деген максатта, ошол мазардын үстүндө “Горум булак” деген жайлоо бар, аны
“Кара арча” деп да аташат. Ошол жайлоого бараткан таңгинин капталындагы зоолордо
араб тамгасы менен жазылган сөздөр бар дешет (өзүм көргөн эмесмин, көргөн адамдар
азыр да бар). Ошол таңгинин жанында бир түп кайың бар, ошол жакка олуянын руху жылып кеткен дешет.
Сапиева Нурия
1984-жылы туулган. И. Раззаков атындагы КМТУ Кызыл-Кыя жаратылышты
пайдалануу жана геотехнологиялар институтунун ―Гуманитардык илимдер‖
кафедрасынын окутуучусу.

Жети кожо – жети бир тууган
Кыргыз эли бизге белгилүү болгондой байыркы, карт тарыхы бар эл. Андыктан
ислам динин тута элек мезгилде тоо таштарга, ыйык деп эсептеген жол- жаныбарларга,
булак-сууларга ишенип, аларды ыйык тутушкан. Ислам динин кабыл алгандан кийин,
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жогорудагы ишенимдер толук жоголуп кетпестен, жаңы дин менен сиңишип, бири-бирин
толуктап, андан ары бул ыйык сыйынуучу жайлар диндик жөрөлгөлөргө кызмат кыла
баштады. Ар бир муун жашаган өз мезгилиндеги тарыхый шартына ылайык сыйынуучу
жайларга карата болгон мамилеси, ага болгон көз карашы уланып, толукталып келе
жатканына ынанасың .
Кыргыздар эркин көчмөн эл болгондуктан, жаратылыштын ар кандай
кубулуштарына маани берип, аны пир тутуп жашап келген. Акыркы жылдардын замандын
өзгөрүүсүнө ылайык кыргыз коомчулугунда болуп көрбөгөндөй жаңылыктар кирди. Анын
ичинен адамдын руханий байлыгы болуп эсептелинген диний ишенимдер же диндик
маданият жанданды.
Адамзаты бул жарыкчылык дүйнөгө келип, акыл эсин тааныгандан баштап өлгөнгө
чейинки жашоо мезгилинде бир нерсени “пир” тутуп, ага ишенип, сыйынуу мүнөздүү.
Кудайга шүгүрчүлүк келтирүү, ага тообо кылуу адамдагы оң сапаттардын жаралышына
андан ары өсүшүнө түрткү берет. Ал кудайга сыйынабы, ыйык сыйынуучу жайларгабы,
ыйык нерселергеби, айтор ал ар дайым жакшылыктарды гана сурап келет. Конкреттүү
түрдө кыргыздар ыйык сыйынуучу жайлардан төмөнкүлөрдү тилек кылган: өмүр, ден
соолук, бакыт, таалай, перзент, байлык. “Жакшы тилек, жарым ырыс” демекчи, жакшы
нерселерди каалоо, аны тилөө, адамдын жашоого болгон кайдыгер, үмүтсүз ойлордон
арылтып, ишенимине ишенич арттырып, дилин тазартат .
Төмөндө Кадамжай районундагы жана Өзбекстан менен чектешкен жерлеринде
жайгашкан касиеттүү деп эсептелген жети бир тууган же жети кожолордун
ыйыкташтырылган жерлери тууралуу сөз болмокчу. Кожо деген сөздүн түшүндүрмөсү
төмөндөгүчө: Мухаммед пайгамбардын же алгачкы халифтердин тукуму. Бүткүл
мусулмандардын диний башчысына берилүүчү наам болуп эсептелинет.
Жогорудагы түшүндүрмөгө биз кеңири маани берсек, анда бул жети кожо
чындыгында жергиликтүү элден эмес, алдыңкы Чыгыштан келген арабиялык дин
таркатуучулар деп атоого болот.
Себеби ислам дини жайыла элегинде, айрыкча, Орто Азиянын, анын ичинде
кыргыздар жашаган аймактарда «кожо» деген термин колдонулган эмес. Кожолордун эң
чоңу бул – Кожо–Келен. Бул мазар Кожо-Келен айылынын түндүк чыгышынан орун
алган. Кожо-Келен айылы – Ош облусунун Кара-Суу районундагы Папан айыл өкмөтүнө
караштуу кыштак. Кичи-Алай өрөөнүндөгү Жиптик-Суу суусунун өйүзүндө жайгашкан.
Эл негизинен мал-чарбачылыгы менен эмгектенишет. Кожо-Келенде үңкүрчө бар, анын
ичинде булак жана анын жанында кум жайгашкан. Суу менен кумду жергиликтүү эл
жөнөкөй жерге кошо алышпайт, ал ыйык делинип зыярат кылынат. Кожо-Келенге
көбүнчө көптөн бери бала көрбөгөндөр барышат да кан чыгарып, куран окутуп, булактын
суусунан ууртап, тилегин айтып, кумду колдору менен тегиздеп сыйпалашат. Эгерде
кимде-ким дал ушундай кылып, чын дилден тиленсе, жаш баланын изи кумга даана түшөт
да, ошол үй-бүлө жакында балалуу болот. Жогорудагы жөрөлгөлөрдү жасап, ошол күнү
түнөшөт. Кожо–Келенге бир гана бала тилеп барбастан мал-мүлк, байлык тилеп да
барышат. Кумга малдын туягынын изи түшөт. Билинген белгилер сөзсүз түрдө иш жүзүнө
ашат. Кожо-Азиз кожолордун экинчиси. Азиз деген сөз: 1) ардактуу, кымбатуу, кадырлуу;
2) эки көзү тең көрбөгөн сокур; 3) Жылан деген сөздү тергөөдө колдонулат.
Кожо-Азиз жайгашуу ариялы боюнча Исфайрам суусунун боюндагы Пата-Таш деген
жерде. Пата-Таш тоодогу дарыянын ичинде жайгашкан. Кожо-Азиздин ыйык жерине
чыгууда бийик тоону айланып өтөт. Исфайрам суусу Кыргызстан менен Өзбекстандын
аймагындагы суу. Узундугу 112 км., алабынын аянты 2220 км2. Алай кырка тоосунун
түндүк капталындагы мөңгүлөрдөн башталат. Фергана өрөөнүнө чыккан жеринде кеңири
жайылма шилтемелерди пайда кылат. Алабында жалпы аянты 37,4 км.2 ге жеткен 39
мөңгү бар. Июлда кирип, сентябрда тартылат. Февралдан мартка чейин сууга өтө өксү.
Жылдык орточо чыгышы 22м3/сек. Сугатка пайдаланылат.
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Пата-Таш же пата кеткен ташты өзү Кожо-Азиз кулаткан дешет. Динсиздердин жолун тороо үчүн тоонун чокусунда, жергиликтүү элдин айтымына караганда, Кожо-Азиз
аялы экөө ушул тоодо жашаган жана буларга каршы, алардын идеясын жокко чыгарган
динсиз каапырлар Кожо-Азизди коркутуп келгенде, алардын мал-мүлкү ташка айланып,
жубайы зувалысын ыргытканда ал да катып ташка айланат. Кожо-Азиз өтө ыйык болгондуктан, бул жерге келип зыярат кылгандар сөзсүз түрдө даарат алып келиш керек, антпесе
чарпып таштайт. Бул жерге негизинен тынчтык, өмүр тилеп, адамдардын кылган иши шар
жана так жүрүшүн тилеп куран окутуп, кан чыгарышат. Бала тилеп келишет. Пата-Ташта
кол сала турган чуңкурча да бар.
Кожолордун үчүнчүсү – Кожо-Алматы. Ал Арпа-Сай айылынын үстүндөгү тоонун
чокусунда жайгашкан. Арпа-Сай айылы Баткен областынын Кадамжай районундагы
Марказ айыл өкмөтүнө караштуу кыштак. Райондун борбору Кадамжайдан 30 км.
алыстыкта жайгашкан. Негизинен мал чарбачылык, тамекичилик менен эмгектенишет.
Кожо-Алматы да башка асты кожо жердеген ыйык жерлер сыяктуу эле өтө ыйык
келип, Кыргызстан жана Өзбекстандын эли зыяратка келишет. Бул жерге келгендер үй–
бүлөлүк тынчтык, өмүр, ден-соолук, бакыт-таалай тилеп келишип, кан чыгарып, куран
окушуп, зыярат кылып кетишет.
Кожо-Кайыр кожолордун төртүнчүсү болуп эсептелинет. Кайыр: 1) Бирөөгө карата
болгон мээрим, ырайым, жакшылык; 2) тилемчиге, дубанага берилүүчү садага, жардам.
Кожо-Кайыр жайгашуусу боюнча Марказ айылынын үстүндө Чоң-Жылгадан орун
алган. Тамчы-Тамар булагы бар, суунун даарылык касиети бар. Кожо-Кайыр эл арасында
ыйык деп эсептелинип, эл тарабынан зыярат кылынат. Бул жерде Кожо-Кайыр өзү жашап
өткөн дешет. Кожо-Кайырга келгендер иштеринин алга жүрүшүн, ден соолук, өмүр тилеп,
куран окутуп, сыйынышат. Чоң бак отургузулган, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан
көңүл бурулбагандыктан кароосуз калган.
Кожо-Алам кожолордун бешинчиси болуп эсептелинет. Марказ айыл өкмөтүндөгү
Дүңгүрөп-Даңгил капчыгайынын оозунда жайгашкан. Марказ айыл өкмөтү боюнча жан
кудайылар Кожо-Ааламда өткөрүлөт. Мал союлуп, дайыма түлөө өткөрүлүп турулат. Бул
жерге келгендер жанынын амандыгынын, ден соолук, тынч өмүр сүрүшүн суранып зыярат
кылып кетишет. Негизинен Өзбекстан менен Кыргызстандын элдери сыйынышат.
Кожо-Пааша кожолордун алтынчысы болуп эсептелинет. Ал Өзбекстан Республикасынын Фергана облусуна караштуу Аввал айылында жайгашкан. Бул айылда КожоПаашанын мазары бар. Бул жерде Жети-Булак зыярат-багы тигилген. Өзбекстан мамлекети тарабынан зыярат кылууга жакшы шарттар түзүлгөн. Кожо-Паашага Кыргызстан менен
Өзбекстандын эли сыйынат куран окутулуп, жыт чыгарылат, кой союшуп, тилектерин
айтып, зыярат кылып кетишет.
Кожо-Билал кожолордун жетинчиси, эң кичүүсү болуп эсептелинет. Кызыл-Кыя
шаарыдан 4-5 км аралыктагы Ак-Булак айылынын этегинде Билал-Ата мазары бар.
Меккеге баргандардан арабдар “Кожо-Билалды зыярат кылгансыңбы?” деп сурашат экен.
Айланасында адырлар жана жапыз тоолор бар. Тоонун үстүндө эки булак бар. Бири кирине турган чоң булак. Ал Сасык-Булак деп аталат. Ал жердин суусу ар түрдүү тери
оорууларына шыпаа деп айтылат.
Бака-теректүү бактын ичинде сөөрүлөр коюлган. Бул жерде Билал-Ата мазарына
зыярат кылгандар эс алышат.
Кожо Билал элдин оозунда Мухаммед пайгамбардын азанчысы (азан айткан киши)
болгон. Ал элди мусурманчылыкка үндөп жүргөн учурда, каапырлар кууп келгенде, ушул
жердеги таштын ичине кире качып, кайып болгон экен. Ушул жерге кумганга суу куюп
койсоң, эртең менен кумгандагы суу жок болуп калат, Билал ата тирик, ал азан айтып,
намаз окуу үчүн сууну дааратка иштеткен деген сөз бар. Ошол жерде Билал-Атанын атына
куран окутулуп, зыярат кылынат.
Мындан сырткары, адырдын боорунда ташка айланган бала эмизип отурган аялдын
сөлөкөтү, узуну 2-3 м., бийиктиги 60-70 см. болгон бешик, алдында сурпасы жана
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зуваласы турат. Союз мезгилинде мындай ишенимдерди жок кылуу үчүн бул жерди
жардырышкан экен. Таштар бөлүнүп кеткен, бирок алигиче сөлөкөттөр билинип турат.
Зыярат кылганы барган кишилер Кудайдан бала тилеп, дуба кылышат.
Мадаминов Гапар
1958-жылы Сүлүктү шаарында туулган. 1983-жылы Ленинабад шаарындагы
педагогикалык институтунун тарых факультетин бүтүргөн. Кыргыз Улуттук
илимдер академиясынын илимий кызматкери, Арка айылындагы №3 гимназиянын
директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги.

Дөөт-Баба - усталардын пири
Өткөн бир заманда Дөөт пайгамбар Абдибешер суусунун боюнда устакана салып,
темирди иштеткен. Дөөт – темир усталардын пири болгон. Ал кийинки муундарга калсын
деп шакирт күткөн.
Бир күнү шакирттерин жыйнап алып мындай дейт: “Шакирттерим, силерге айтар
бир кебим бар. Мен темирди иштетип жаткан учурда эч кимиң шыкаалап тиктебегиле.
Эгер андай кылсаңар, силер темир иштеткенди үйрөнө албай каласыңар”. Бир күнү Дөөт
темирди ийлеп, иштетип жаткан учурда бир шакирти шыкаалап турган болот. Ошондо
устанын колу кызуу турган темирге күйүп, ал темир колунан түшүп кетет. Дөөт башын
чайкап, кейип мындай дейт: “Эй шакиртим, бекер кылдың, эми силер темирди
иштетүүнүн сырын үйрөнө албай калдыңар. Темирди иштетүүнү бара-бара иттен
үйрөнөсүңөр”, - деген экен. Кийинчерээк иттин сөөк кемиргенин көрүп, усталар кычкачты
ойлоп табышкан. Себеби ит сөөктү колун кайчылаштырып жейт. Ал эми дөөт уста
темирди Абдибешер суусуна сугарчу экен. Азыркы күндө устакананын, аябай чоң
казандардын орду бар. Ошондой эле Дөөт пайгамбардын кадам жайына, устаканасына
адамдар ыйык жер катары сыйынышып, зыярат кылышат. Шыпаа тапкандардын саны
күндөн-күнгө өсүүдө.
Жаныбеков Абдуманап
1937-жылы Сүлүктү шаарында туулган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген
мугалими жана элге билим берүүнүн мыктысы. Сүлүктү шаардык гуманитардыкэкономикалык институтунун ага окутуучусу.

Элдик уламыштар тарых сабагында
Лейлек районунун аймагында мурдатан бери эле эл зыярат кылып келген ыйык
жерлер көп: Азирет-Дөөт, Кожо-Гулистан, Шообаз ж.б. Ушул ыйык жерлер жөнүндө
элибизде көптөгөн уламыштар айтылып жүрөт. Ошол уламыштардын бири Азирет-Дөөт
мазары жөнүндө окуучуларга төмөнкүлөрдү баяндап бердим. Элдик уламышта АзиретДөөт же Дөөт-Баба деп айтылып келатат.
Азирет-Дөөт жайлоодогу Абди-Бешер тоосунун этегиндеги Жаңгакты дарыясынын
боюндагы эң кооз капчыгайда жайгашкан, эл барып сыйынуучу ыйык жер. Дөөт-Бабанын
терегегиндеги жайлоолорго жыл сайын койчулар жайлашат. Дегеле бул мазарга
районубуздун туш тарабынан адамдар келип, ала келишкен кой, эчкилерин союп,
сыйынып, дем алып кайтышат. Бул ыйык жайдын атагы алыска кеткендиктенби, айтор,
биздин райондун гана эмес, коңшулаш өлкө Тажикстандын Ленинабад облусунун эли да
атайын алыстан ат арытып барып, малын союп, сыйынып, бир-эки күн түнөшөт. ДөөтБаба жөнүндөгү уламыштын эки варианты бар.
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Биринчи уламыш
Илгери-илгери бир замандарда Лейлек жергесинде Дөөт деген темир устачылыктын
колдоочусу жашап өткөн экен. Ал көөрү төгүлгөн зергер болгондуктан, эл аны темирчи
усталардын устазы деп аташыптыр. Дөөт баба арчаны чала куйдуруп чычала кылып, аны
чуңкур жерге көөмп, “Кара көмүр” жасап алып жүргөн. Көөрүктүн жардамы менен “кара
көмүрдү” куйдуруп, темирди эритип, кыпкызыл чоктой кылган. Эриген темирди колу
менен камыр жууругандай эле жуурчу экен. Күчү ашып-ташып турган Дөөт баба ийинек
келген темирден өзү каалаган буюмдарды жасап алчу. Чебер устанын эки жерде
устаканасы болгон. Биринчи устаканасы Жаңгакты дарыясына Кашка-Суу дарыясы
кошулган жердеги Чаттагы дөбөдө жайгашкан. Ушул устакананын бузулуп калган
калдыгы азыр да сакталып турат. Дөбөдөгү устаканасында Дөөт баба темирди иштетип,
узана берген. Дөбөнүн эки жагынан оргуштап аккан көк кашка дарыяларга чоктой
кызарган темирди салып муздатып, өзү каалаган буюмдарды жасаган. Ал убакта
жоокерчилик заман болгондуктан элибизди, жерибизди жоодон, тышкы душмандардан
коргоочу баатырларыбыз, эр-азамат жигиттерибиз үчүн кылыч, найза, калкан жана
айбалта жасап берген. Карыялардын айткан уламышына караганда, устаз жасаган найза
менен ташты сайса тешип өткөн. Ал эми кылыч жана айбалта менен ташты чапса ташты
ортосунан бөлгөн. Булар сынбай турган сыйкырдуу куралдар болгон. Калканын болсо
душмандардын найзасы теше алган эмес. Мындан тышкары, Дөөт баба өзү жашаган жерге
жакын жайгашкан Баул, Курубел, Жоопая, Айыкты деген айылдардагы калкты өзүнүн
алтындан, күмүштөн, темирден жасаган буюмдары менен камсыз кылып турган.Ушул
жерде жашаган адамдар өздөрүнүн бойго жеткен кыздарына жана келиндерине алтындан,
күмүштөн билерик, айбалдак, жүздүк, кулак сырга, чачбак жасатышкан. Зергердин
колунан жасалган аялдардын кооз буюмдары кыз-келиндерге куп жарашып, миң түркүн
кубултуп, аларды андан бетер чырайлуу кылган. Натыйжада, анын жасаган сынбас
куралдарынын, аялдардын тагынуучу кооз буюмдарынын даңкы “Узун элдин учуна,
кыска элдин кыйырына” чейин жетиптир. Өзүнүн сыйкырдуу усталыгы менен элдин
ажатын ачып, элинин керегине жарап, өлбөс-өчпөс өнөрү менен эли-журтун баккан,
душмандардан коргогон.
Азирет-Дөөт өзү гана атактуу уста болбостон, өзү менен кошо шакирттерин да
усталыктын миң түркүн сырларын үйрөтүптүр. Шакирттеринин ичинен бирөө абдан
зээндүү болуп чыгып, устазынан устачылыктын көп жашыруун сырларын үйрөнгөн.
Бирок Дөөт баба өзүнүн шакирттерине ар дайым мындай деп насаатын айтчу экен:
”Силерден менин бир гана өтүнүчүм, мен узанып жатканымда менин ишимди эч убакта
карабагыла. Эгерде тигилип карай турган болсоңор өзүңөргө жаман болот. Менин
өнөрүмдү толук үйрөнө албай арманда каласыңар. Шакирттик мөөнөтүңөр толук
бүткөндө усталыгымдын жашырын сырларынын баарын силерге үйрөтөмүн”, - дейт.
Бир күнү Дөөт баба уктап жатып түш көрөт. Түшүндө ак кийим кийген, ак селдечен,
ак сакалчан, колунда аса таягы бар карыя Дөөт бабага келет да: “Сенин устачылыгыңдын
сырын ушул убакка чейин эч ким биле элек. Сен иштеп жатканыңда адамдын көзүнө
илешпеген кыймылыңды эч ким билбеш жана көрбөш керек. Эгерде шакирттериң ишиңди
оңдоп, тигилип карап турса сага жаман болот”, - деп көздөн кайым болуп кеткен экен.
Ушул карыянын айткандарын Дөөт уста эске алып, шакирттерине насаат айтып,
өнөрүн үйрөтүп иштей берет. Көз илешпеген кыймыл менен иштеп, көргөндүн көз
кумарын кандырган түркүн-түркүн буюмдарды жасайт. Уста жасаган буюмдарын
дарыянын суусуна салып муздатат. Андан кийин жасалган буюмдардын көркүнө көрк
кошулуп, миң түрдүү болуп кубулуп турган.
Бир күнү устазынын көз илешпей иштеп жатканын бир шакирти кызыгуу менен
суктанып карап турган экен. Кып-кызыл болгон темирди камырдай кылып колу менен
жууруп жаткан Дөөт баба: ”Ай, колум күйдү! Мен иштеп жатканда менин ишимди
карабагыла деп айтпадым беле!”, - деп катуу кыйкырып, күйгөн колун силкип-силкип
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алып, көздү ачып жумганча көздөн кайым болуп кеткен экен. Ошондон бери Дөөт уста эч
кимдин көзүнө көрүнбөйт имиш.
Арадан бир канча жылдар өтүп, Дөөт бабанын устаканасы турган жер эл сыйынуучу
жерге айлантат. Дөөт бабага сыйынабыз деп ар тараптан эл көп келе баштаган. Айрыкча,
ар түрдүү оорулар менен ооруган адамдар, перзент көрбөгөн келиндер жана нияз чачы бар
балдар бул жакка келип, сыйынып турушат. Адамдардын тилегенин Дөөт бабабыз
колдогондуктанбы же чындап эле ишенгендиктенби, айтор, оорулуулар айыгып,
төрөбөгөндөр төрөшөт.
1930-жылдары айрым боорукер адамдар ушул усткананын ылдый жагына арчадан
кыркып чаап, күмбөз жана үч-төрт бастырма куруп койгон. Келген-кеткендердин бардыгы
ушул үйлөрдө түнөшөт. Бул жыгач үйлөрдү голболук уста киши курган. Ушул эле
жылдары күмбөздүн жана жыгач үйлөрдүн төмөн жагына бир нече түп өрүк көчөттөрүн
тиккен болучу. Ал өрүк көчөттөр чоңоюп, азыркы убакта өрүкзарга айланган. Алар жыл
сайын гүлдөп, мөмө берүүдө. Бирок бул дарактарды кийинки жылдары мал жеп,
сындырып, кароосуз калган эле. Өрүкзарды малдардан сактоо үчүн ырайымдуу, боорукер
кимдир бирөөлөр 1990-жылдары темир тор зым менен тегеретип тосуп коюшкан.
Ылайым ушул ыймандуу адамдарды Дөөт бабам колдоп жүрсүн!
Ушул уламыштан улам бул жер темир усталардын устазы, колдоочусу – Дөөт
бабанын аты менен аталып, эл сыйынуучу ыйык жер болуп калган экен. Темир усталар өз
иштерин баштаардан мурда “Бисмиллахи-рахмааниир-рахиим, менин колум эмес, Дөөт
бабанын колу. Дөөт бабам колдосун!” деп иштерин башташчу экен.
Экинчи уламыш
Карыялардын айтуусу боюнча, анын экинчи устаканасы биринчи устаканадан бир аз
алысыраак, Жоопаядагы Айыктынын оозундагы анчалык чоң эмес аскалуу зоонун түбүнө
жайгашкан. Устакананын жогору жагы Мойнок деп аталат. Мойноктун ылдый жагындагы
зоонун астындагы кичирээк үңкүрдө Дөөт бабанын экинчи устаканасы болгон. Көөрүктү
жана көөрүктөн жел жана түтүн чыга турган жерин таш дубал менен куруп чыккан.
Дарыянын наркы жээгинде анын мечити бар. Мечиттин калдыктары ушул күнгө чейин
сакталып турат. Дөөт бабанын шакирти бирөө болгон экен. Анысы ар дайым көөрүктү
басып, чын пейилден ак иштеп жүргөн. Устазы иштеп жаткан убакта шакирти эч качан
анын ишин карабаш керек эле. Дөөт бабанын убадасы боюнча шакирттик мөөнөт
бүткөндө шакиртине устачылыктын жашыруун сырын айтып, аны да өзүндөй уста кылам
деп убадасын берген. Азирет Дөөт устакананын ортосун парда менен тосуп коет да шакирти экөө бирин-бири карабастан, эки жакта иштей берет. Күндөрдүн биринде шакиртке
шайтан жолугат да:”Ай жигит, сен канча жылдан бери Дөөт устага шакирт болуп иштеп
келе жатасың? Ал сага эмнелерди үйрөттү? Темирлерди кантип иштетет экен?” 0- деп сурайт. Жигит шайтанга:”Анын иштеген ишин ушул убакка чейин көрө элекмин. Бизди н
убадабыз боюнча мен анын ишин көрбөшүм керек”, - дейт.Анда шайтан жигитти азгырыш
үчүң мындай дейт:”Дөөт уста өзүнүн өнөрүн сага көрсөткүсү келбейт. Сени алдап эле иштетип жүрөт. Эгерде сен устазыңдын кантип иштеп жатканын көргүң келсе, анын өнөрүң
үйрөнгүң келсе, ортодогу парданы тешип кой да ошол тешиктен тиктеп, анын өнөрүн
үйрөнсөң болот”, - деп кетип калат.
Шакирт шайтандын азгырганына ишенет да бир күнү устазынан эртерээк келет. Ортодогу парданын ортосунан устазына билдирбестен кичирээк кылып тешип коет. Дөөт
уста да күндөгүсүндөй эле ишке келет. Экөө эки жакта күндөгүдөй эле и штей беришет.
Иш кызыган маалда жигит пардадагы тешиктен устазы кантип иштеп жатканын карайт.
Көрсө, Дөөт уста колу менен кызарган темирди камырдай жууруп жаткан экен. Тешиктен
шакиртинин тиктегенин Дөөт уста сезип калат да колу күйүп кетет. Күйгөн колун нарыбери силкилеп, “Паа-папа, колум күйдү, эмне үчүң мени карайсың?”, - деп кыйкырат да
колун ташка уруп, Дөөт баба көздөн кайым болуп кеткен экен. Бул окуяга таң калып карап
турган шакирти устазынын каякка кайып болуп кеткенин көрбөй калат. Жигит өзүнүн
убадага бек турбаганына, сабырсыздыгына жана шайтанга азгырылганына кейип, абдан
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капа болот. “Эмнеси болсо да мен устазымды издеп табышым керек, анын өнөрүн толук
үйрөнүшүм керек” деп тоо арасындагы бардык кокту-колоттордон издей берет. Бирок эч
жерден таба албайт. Бир күнү издеп таба албай, аябай чарчап, тоо тараптан тушуп келе
жатса бир ак кийимчен, ак селдечен, ак сакалчан карыя кишиге жолугат. Карыя жигиттен
эмне издеп жүргөнүн сурайт. Жигит болгон окуяны төкпөй-чачпай айтып берет.
Устазынын өнөрүн толук үйрөнө албай калганына кайгырып, эми аны кантип табарын
билбей жатканын айтат. Анда карыя жигитке мындай кеңш берет:”Сен аны эч качан, эч
жерден издеп таба албайсың. Табуунун бир гана жолу бар. Жума күнү адамдар намазды
окуш үчүң мечитке барат. Дөөт баба да барат. Барган аксакалдардын ичинен сен
устазыңды тааныбайсың. Аны тааныш үчүн адамдар мечитке кирип кеткенден кийин
алардын үйүнө кайта турган жолуна бир нече жерге кара көмүрдөн таштап кой. Намаздан
кайткан аксакалдар көмүргө көңүл бөлбөйт. Бир гана аксакал киши көмүрдү алып, шуйкум кылып, селдесине кыстарып алат. Мына ошол киши Дөөт баба болот дептир. Жигит
карыянын айтканын аткарып, жолдун четинде карыяларды күтүп олтурат. Мечиттен чыгып жолдо келе жаткан көп кишилердин ичинен бир аксакал карыя жолдо жаткан көмүрду
алып, шуйкум кылып, селдесине кыстарып алат. Ошондо жигит барат да аксакал менен
көрүшүп, “Сиз менин устазым Дөөт баба болосуз. Мен Сизди издеп жүрүп бүгүн араң
таптым. Сизден кечирим суранам, ырайым этип, өнөрүңүздү мага үйрөтүңүз” деп жалынып-жалбарат. Ошондо устазы капа болуп, шакиртинин убадага турбаганын айтып, шайтанга нааразы болуп, наалат айтат да мындай деп насаатын берген экен: “Сен мага окшоп
эч убакта темирди колуң менен камырдай жууруй албайсың. Темирден баатырлар үчүн
сыйкырдуу куралдарды, кыз-келинджер үчүн кооз-буюмдарды жасай албайсың. Кызарган
темирди колуң менен кармай албайсың. Ошондуктан сага айтар кеңешим: малдын сөөгүң
кемирип жаткан итти кара. Ит сөөктү алдыңкы эки буту менен кайчылаштырып кармап
кемирип жатат. Сен иттин кайчылашкан буту сыяктуу кылып темирден кычкач жаса.
Ошол кычкач менен кызарган темирди кармап иштей бер”, - деген экен.
Ошондон кийин шакирти темирден кычкач жасап, кызаоган темирди колу менен
кармабай кычкач менен кармап иштеп калыптыр. Дөөт устанын үңкүрдөгү
устаканасындагы колу күйүп, “паа-папаа!” деп колун ташка урганда баш баомагы ташка
тийип батып калган экен. Ал эми калган манжаларынын да изи ташка түшкөн. Таштагы
издер ушул убакка чейин сакталып турат. Ошол манжалардын изи түшкөн ташты элибиз
“Туунун ташы” деп аташкан. Себеби, адамдар ал жерге барышып, сыйынышып, ак
кездемеден туу илип коюшкан.
Айдарова Салия
Чаувай шаарчасында туулган.

Темирдин пири
Диний китептерде мазарды кыдырбастан, үйдө олтуруп куран окуп, атап койгула
деген бар. Мазар (мүрзө) – негизи адам өткөндөн кийин коюлган жер. Табигый ыйык
жерлерди дагы мазар деп айтабыз. Ал жерлерге Алла Тааладан артыкчылык сыпаттар
берилген адамдар: пайгамбарлар, пирлер ж.б. касиеттүүлөр коюлган. Ошолордон
адамдарга кандайдыр бир аяндар берилип, ал ыйык жер же кошумча аттары менен мазар
деп аталып калган. Мисалы, Дөөт-Пирим мазары, Арча мазар, Күзгү мазар ж.б. Айрым
учурларда зыяраттап барабыз. Мисалы, Дөөт-Пирим мазары бар. Дөөтү – темирдин пири
болгон экен. Элдин айтуусу боюнча, Дөөт-Пирим келип, ошол жерде жайгашып, жашаган
экен. Анын чыныгы мазары – Аравиянын бир мамлекетинде бар деп айтышат. ДөөтПиримге Фергана, Ташкенттен бери келишет. Ал жерге жаңы унаа алгандар келип, кан
чыгарып, “Дөөтү колдосун” деп, сыйынып кетишет. Ал жерде күмбөз бар. Мен барып
жүргөн учурда, анын ичинде бешик бар болчу. Азыр барбы, билбеймин. Анткени
Бишкекке келгениме эле он беш жыл болуп калды. Кээ бир колго чыккан жараларды,
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сөөлдөрдү ошол жердин топурагын менен сыйпагандан кийин жоголуп кетет. Бул дагы
пирлердин касиети болушу керек.
Менин атам мазардын биринчи шайыгы болгон
Ушул мазарда менин атам биринчи шайык болгон экен. Ошондо адамдардын түшүнүгү
жок эле. “Үй-жайы, бала-чакасы турса, эмнеге дубана болуп жүрөт”, дешкен. Менин атам
айлана-чөйрөсүн тазалап, көчөттөрдү эгип, өз күчү менен ожураны (зыяратчылар келип
куран, намаз окулуучу үй) Алланын ыраазычылыгы үчүн курган жана элдерге ушул ДөөтПиримдин улуулуктарын түшүндүргөн. Азыр ал жерде чоң мечиттер курулуп, бак-шак
тигилип, баргандар үчүн ылайыктуу шарттар түзүлгөн. Ошондой эле кичинекей базар
ачылып, зыяратчылар үчүн белекке ар кандай сувенирлер сатылат.
Эми ошол
чөйрөдөгүлөр жылда кезек менен шайык болуп туруп калышкан. Алар баргандарды
тейлеп-тескеп, куран окуп, ыйык жер тууралуу түшүндүрмөлөрдү беришет.
Акматова Киниярхан
1936-жылы туулган, Кара-Булак айылы.

Темирди дуба менен эриткен
Дөөт бабамдын кырк баласы болгон экен. Намаз окуп жатканда оң жагына салам
бергенде оң жагындагы жыйырма баласы кайтыш болот экен, сол жагына салам бергенде
сол жагындагы жыйырма баласы кайтыш болот. Ошентип бир түндө эле кырк баласын
жоготот. Ошондо ал Кудайга кайрылып: “Эмне үчүн кырк баламды алып койдуң?” дегенде, Кудай: “Кырк бала керекпи, же кырк балага тең бир бала керекпи?” дептир. “Эми ошол
бир баланы да өзүң бересиң да” деген экен. Ошентип Оштогу Сулайман-Тоо деп аталып
жүргөн ыйык жер, ошол Дөөт бабамдын жалгыз уулу Сулаймандын атынан коюлуптур.
Дөөт-Пирим темирлерди дуба менен эритип, иш жасачу экен. Ал шакирттерине темирлерди эриткенди үйрөтөм деп жүргөндө, алар эрте үйрөнөлү деген ниетте, арчага
жашынып алып, Дөөт-Пиримдин темирлерди эритип жаткан учурун карап коюшат.
Ошондо Дөөт бабам “өзүңөрдөн көргүлө” дегенде, шакирттери ташка айланып калышкан.
“Эми адамзат дуба менен темирди эрите албайт, анын эритүү жолун иттен үйрөнөсүңөр”
деген экен. Ит сөөктү кемирип жатканда бутун кычкачтай кылганын адам баласы көрүп,
чокторду ошондой кылып алса болот экен деп, кычкач жасаган экен. Эгерде Дөөт бабамды ишин шакирттери карабаганда, адамдар темирди дуба менен эритип калышмак экен.
Ташов Асамидин
1951-жылы туулган Кадамжай районунда туулган. Кезегинде агроном, совхоздун
директору, Агрофирманын генералдык директору, Кадамжай райондук
мамлекеттик
администрациясынын
аппарат
жетекчиси,
айыл-чарба
башкармасында директор, 2008-2009-жылдары Кадамжай райондук мамлекеттик
администрация башчысы – аким болуп эмгектенген

Дөөт-Пирим кылычы менен чоң ташты экиге бөлгөн
Туулуп өскөн жергемде бир кездерде пирлер менен азиздер мекендегенине
аймактагы ондогон ыйык аталыштар далил болот. Мисалы, Чаувай деген жерибизде
бүткүл Борбордук Азиядан келип, зыярат кылган Дөөт-Пирим деген жай бар. Ислам
динин дүйнөгө таратууда негизинен үгүттөө жолу колдонулган. Бирок, керек учурда
кылычтын каары да пайдаланылгандыгы айтылып жүрөт. Ошол мезгилдеби, аны бир
Кудай билет, Дөөт-Пирим да үгүтчүлөрдүн арасында биздин жергебизге келип, бүгүнкү эл
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зыярат кылган жерге устакана куруп, көч башчысынын өтүнүчү менен кылыч жасайт.
Кылычты сынооо максатында жарымы жерге батып турган үйдөй кара ташты чапканда
таш экиге бөлүнүп калат. Аны көрүп тургандардын баары жакаларын кармап, тобо
келтиришет. Уста Дөөттүн бул кыслаты (касиети) биринен экинчисине айтылып, бүткүл
чөлкөмгө тез эле дүңк этет. Исламдын чөлкөмгө кан төгүүсүз таралышына да ушул себеп
болсо керек.
Уламыштын чын-төгүнүнө биз кепилдикке өтө албагандыгыбыз менен ошол жерде
ортосунан тең экиге бөлүнгөн үйдөй чоң кара таш бүгүн да турат. Жергиликтүү эл жана
Үчкоргон айыл округунун жардамы менен Дөөт-Пиримди оңдоп-түзөп, адамдардын бул
жерге келип, зыярат кылып, эс алып кетүүсүнө шарт түзүп коюшкан.
Мырзаев Сатислам
Дөөт-Пирим устаканасынын шайыгынын баласы.

Адамдар темир менен иштегенди иттен ҥйрөнҥшкөн
Аллейхи саламдын өзүнүн иштеген дүкөнү болуптур. Пайгамбардын шакирттери
болгон, бирок ал жеке иштеген экен. Шакирттери устазынын ишин көрүшкө укугу жок
болгон. Аларды шайтан азгырса да “буйрук боюнча көргөзгөндү гана кылабыз” дешиптир. Бирок акыры азгырылып, пайгамбардын иш жасап жатканын карап коюшат. Ошондо
ысык темирди кармап жаткан пайгамбардын колу күйүп калып, беш манжасын жерге
урат экен. “Силер эмнеге шайтандын тилин аласыңар?” деп кетип калат. Иш токтоп калып, пайгамбарды эмне кылып кармаш керек дегенде, “жума күнү мечиттин алдына чок
тизип койгондо гана аны кармаса болот” дешкен экен. Көрсө, ал киши чокту аттабайт
экен. “Устаз кылган ишибиз токтоп калды. Эмне кылалы” дегенде, ал ит сөөк жеп атканын
көрсөтөт экен. Ит буту кычкачтай, кайчыдай кайчылаштырып алып сөөк мүлжүйт экен.
Ошондон баштап адамдар кычкач жасаганды үйрөнүшүптүр.
Жороев Таштемир
1956-жылы туулган.

Темир менен иштегендер келип сыйынышат
Халмион айыл өкмөтүнөн келип, сыйынып кетели дедик. Анткени темир менен
иштеймин. Жылына бир жолу Дөөт-Пиримге сыйынып, дуба кылып, мал союп, зыярат
кылып кетебиз. Ушундан кийин техникалар жакшы иштеп, ишибиз жакшы болот. Бешалты жылдан бери келип атабыз. Ниет кылып, насип кылган күнү келебиз. Биз жашаган
жерден 80 км., т.а. үч саат жол жүрөбүз. Мурда ата-бабаларым да келип турган.
Досанов Жайлообай
1946-жылы туулган.

Дөөт-Пирим оңдолгон
Биз бала кезде Дөөт-Пиримдин күмбөзү эле бар болчу, азыркы дубалдар жок эле.
Күмбөзүнүн өңү-түсүн жоготпогон, ичи акталган (качан акталганы белгисиз), боек менен
боелгон эле. Жаман эшигинде дайыма кара кулпу салынып турчу. Тешигинен карасак,
кут жакты карап узун адамдын табыты жаткандай топурак үйүлүп турчу. Кийин
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Маргалаңдан бир киши келип, төрөлөрдөн болот экен деп реставрация кылып, башкача
оңдоп чыккан. Үстүн чатыр кылып кылып көтөрүп, ичин дагы шыбап өзгөрткөн. Азыр
биз кичик кезибизде көргөн топурак жок. Зыяратка келгендер “Бул эмне, бешикпи?” деп
сурашат. Анткени Бухарадан бир аял киши келип, курандагы аятал курси сүрөөсүн
тукабага жаздырып, ошол төрөнүн хайкалине жаап койгон. Азыр ал бешикке окшоп
калган. Бул күмбөз Сулайман пайгамбардын атасы Дөөт-Пиримдики. Көбүнчө Алайдан
келип сыйынып кетишет, Өзбекстандан анча-мынча жашынып келип, сыйынышат. Эң
кызыгы, украин, славяндар топ-топ болуп келип, сыйынып кетип жатышат. Аларга
“Аллахтан сурандым десем” “спасибо” деп кетишет.
Туруктуу гана эл шайык болгонго укуктуу
Мен шайык болгонума төрт-беш ай болду. Ар жыл сайын шайыктар алмашып
турушат. Маселен, айылда жетимиш үй болсо, ар бир үйдөн бир жолу шайыктык
кызматты аркалоо милдети келет. Шайыкты жашка карап, эл өзү шайлайт. Ошондой эле
бул жерде туулуп-өсүп, бирок пропискасы жок болсо, анын шайык болгонгон укугу жок.
Шайыкка айылда туруктуу жашаган гана адамдар боло алат. Биздин талабыбыз боюнча
аялдар шайык болгонго жол жок. Ар бирибиз билебиз кимден кийин ким шайык
болоорун. Бир учурда Үч-Коргон айыл өкмөтү өзүнүн балансына өткөрөбүз дегенде, эл
бербей койгон. Бир жылы зыяратчылар көп келет, бир жылы азайып калат. Быйыл дагы
жакшы болуп жатат. Түшкөн каражатка шарт түзгөнгө аракет кылабыз. Азыр зыяраткана,
отурганга жер, түлөөкана бар. Негизинен шайыктыкка даярданып келебиз. Бир сөз менен
айтканда кругозору бар адамдар келет. Мисалы, карыяларга башка бата, балдарга башка
бата берилет. Шайык куранды жакшы өздөштүрүшү керек. Кээде келген зыяратчылар
менин этегимди өөп жиберишкенде, аябай уяламын. Өзгөчө кемпирлер өтө берилет.
Негизгиси Дөөт-Пирим жөнүндө көп маалымат билиш керек экен. Эми үйрөнүп жатамын
же болбосо көзүм менен көргөндү гана айтып бере алам.
Орозбаева Асалкан
1947-жылы туулган, Майдан айыл өкмөтү.

Ташта Дөөт-Пиримдин издери бар
Дөөт-Пирим - ыйык жер. Менин билишимде Дөөт-Пирим Мухаммед пайгамбардын
бир тууганы. Ал темир уста болгон. Кылычты курч жасачу экен. Ошол өзү жасаган кылыч
менен ташты чапканда таш бөлүнүп кетиптир. Аны кайып болуп кеткен деп айтышат.
Түнүндө бул жерде бирөө узанып жаткандай үндөр угулат, адамдар басып жүргөндөй
болот. Мен бул жерде турганыма он беш-он алты жыл болду. Мурда Өзбекстандан көп
келишчү. Эми кыргыздар көп келе башташты. Долоно өсүмдүгүн сатамын. Анткени анын
касиети күчтүү, т.а. аны адамга же малга байлап койсо назар түшпөйт, көз тийбейт.
Негизинен атка, машинага, бешикке, үйгө тагышат. Эгерде бешикте жаткан балдарга
такса, ага кирне кирбейт. Кээ бир адамдар күлүк аттарына тагышат. Эгерде көзү бар
адамдар “азыр ат жыгылат” десе, ал жыгылбайт экен.
Дыйканов Мардан
1970-жылы туулган.

Темир устакананы таза кармоо - Дөөткө зыярат кылганга барабар
6-класстан бери темир уста болуп иштеймин. Темир менен иштегендиктен жыл
сайын Дөөт-Пиримге барып, мал союп, тилек тилеп, зыярат кылып келебиз. Мындай
сыйынуу бизге күч, жардам берет. Устаканага даарат менен киребиз. Анткени ал жер –
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тазалыкты талап кылат. Таза кармасаң Дөөткө зыярат кылганга барабар болот. Бизди
колдогон жети пирибиз бар. Азырынча жашпыз, көп нерсени билбейбиз. Устачылыкты
мен апамдын атасынан үйрөнгөмүн. Ириде таятам үч килограммдык кувалда берип
үйрөткөн.
Мырзаев Сатислам
Дөөт-Пирим устаканасынын шайыгынын баласы.

Шайыктыктын талабы өзгөчө
Атамдын атасы шайык болуп жүргөн, ал өткөндөн кийин “баласы калсын” деп эл
сураганда, 1995-жылдан бери мазарда атам шайык болуп иштеп жүрөт. Атам 1953-жылы
туулган. Бир жарым жылдан бери токой чарбасынын башчысы болуп иштеп жатат.
Негизинен атамдын шайыктык милдети – келген кишилерди мазарга киргизип, зыярат
кылдырып, бузулган жерлерди оңдоп, келгендерге тарыхын айтып берет. Атама апам да
жардам берет. Канчалаган адамдар өмүр, ден соолук тилеп келишет. Ошолордун баарына
шайык дуба түшүрөт. Шайыктыктын талабы өзгөчө. Мазарга эми бакшылар келишет, кээ
бир адамдар бала тилеп, бата алганга, баласынын нияз чачын алдырганга келишет.
Нияз чач
Нияз чач деген баланын башындагы узун чач. Бирөөлөрдүн баласы токтобой чарчай
бергенде, жаңыдан көргөн баласынын чачын алып бир жерге эле чач калтырып коет.
Ошол чач өсө берет. Узун болуп өскөңдө мазарга келип, баланын чачын алып түйүп, бир
жерге көмүп коет. Эчки союп, балага өмүр тилешет.
Асти-Дөөт пайгамбардын кол салуу жерлери
Бул жерге перзент тилеп келгендер казык кагып коюшат. Чырак коюп, май тамызып,
ниет кылып чыгып кетишет. Дөөт пайгамбардын кандайдыр бир сары барак китептери бар
экен. Аны ал дубалап кеткен имиш. Ушул жерге келген адамдар көрүшүптүр. Бир-экөө
“биз алып чыгабыз” дешип, китепке жетип-жетпей алып чыгалган эмес. Кийин ошол эки
адам тең оорукчан болуп калышты. Ошол жерди азыр жаап салышкан. Келген адамдар
бул ыйык жерде турган туунун ташын, Асти Дөөттүн байрагын, бут кийимин, текенин
мүйүзүн көрө алышат. Таштар дарыядан чыккан. Тешикке кол салып, колуна эмне тийсе
ошолорду жарага, ооруган жерлерге сүйкөйт. Ошол жердин топурагынан да касиет алсам
деген ой менен сүйкөм кылат.
Досанов Таалайбек уулу Манас
Чаувайдагы Бөрүбай Кулбаев атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу.

“Темирдей бек болсун, эл жерине чеп болсун” деп бала тилешет
Дөөт-Пиримдин кыбыла жагындагы тамда жашаймын. Ошондуктан бул мазардын
тарых-таржымалына абдан кызыгамын. Мен уккандарымды айтып берейин. Илгери ДөөтПирим деген пайгамбар болгон экен. Анын жыйырма баласы, акыркы аялынан Сулайман
пайгамбар төрөлүптүр. Балдары менен чогуу намаз окуганда, Дөөт пири оң жагына салам
бергенде, оң жагындагы балдарына назарын салат, ал эми сол жагына салам бергенде, сол
жагындагы балдарына назарын салып коет. Булар намаз окуп жаткан учурда бардык
жаныбарлар, курт-кумурскалар, канаттуулар учуп бара жаткан жеринен токтоп калышчу
экен. Алар намазын окуп бүткөндөн кийин гана, кайра сапарларын улашчу деп айтылат
уламыштарда. Сулайман пайгамбар алты жашында жан-жаныбарлардын тилин билген.
Күндөрдүн биринде намаз окуп олтуруп, Дөөт пири балдарына назарын салып коет. Ошол
мезгилде Алладан кабар келет: “Сага бир бала керекпи же жыйырма бала керекпи?” деп.
Анда Дөөт пири: “Мага Сулайман балам керек” деп жооп кайтарат. Ошондо Алла Таалам
жыйырма баласынын жанын алып, жалгыз Сулайманды калтырат. Бир күнү Дөөт182

Пиримдин аялы: ”Сиз Сулайманга такты бересиз”, - деп айтат. Ал макул болот. Баласына
такты бергенден кийин, Кудайга аябай жалынат: “Мага башка кесип бер” деп. Алла:
“Эмне кесип сурайсың?” дегенде, Дөөт пири: “Мен темирлердин пири болоюн” деген
экен. Ошентип ал темирлердин пири болот. Ал өзүнө ылайыктуу устакана куруп, темирди
камырдай жууруп, кылыч жасайт. Дөөт пиримге асмандан темир жөнүндөгү китепти Алла
Таалам түшүрөт. Бирок, ал бул китепти колдонушту билбейт. Угушума караганда, бул
китепти кийин чет элдиктер колдонуп калышат.
Дөөт пиримдин устаканасын шайтандар көрө албай, четинен тырмап тешишет. Ал
жерге шайтандар киргенде Дөөт пири коркпостугун аныктап, өзү жасап текшерип
көрөйүн деп кармап турган колундагы кылычын таштап жибергенде, таш экиге бөлүнүп
калат. Бул касиетти көргөн шайтандар шашып, качып жок болот. Ошондон кийин Дөөт
пири кайып болуп кетет. Бул уламыш муундан-муунга айтылып келүүдө.
Дөөт-Пирим мазарына машина алгандар жана бала көрбөгөндөр келип сыйынышат.
“Дөөт-Пиримдин касиети колдоп, темирден жасалган машинабызды жакшылыкка
минели”, деп сыйынышат. Ал эми бала тилегендер ”Дөөт-Пиримдин баласы Сулаймандай
бала берсин, темирдей жаны бек болсун да эл-жерине чеп болсун” деген максатта зыярат
кылып келишет.
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ХI БӨЛҤМ

ЭЛДИК МУРАС
Бул бөлүмдө Баткен аймагына гана тийиштүү ырым-жырымдар, ишенимдер жана
айылдын аталыштары тууралуу сөз болот. Алсак, Лейлек жергесинде чанда кездешүүчү,
унутулуп бараткан тарыхый буюм-мурастар тууралуу маалыматтар камтылды. Ошондой
эле жер-суулардын аталышынын тарыхына орун бердик. Ушул эле жерде Баткендеги
диалектикалык сөздөрдүн түшүндүрмөсү дагы бар.
“Жол карытып, жол арытып” алыскы Лейлектен келген Жоошбай Каримов агай
“Лейлек тарыхы” деген китепке жазган материалдарынан бизди иргеп алууну өтүндү.
Анткени лейлектиктер жер-суунун сакталышына башкалардан өзгөчө мамиле кылышат
экен. Ошондуктан элеттик мугалимдер чогула калып, айылы, белгилүү инсандар тууралуу
чакан китептерди чыгарып турушат.
Гапар Мадаминов
№3 гимназиянын директору, Арка айылы.

Лейлектеги жер-суулардын келип чыгышы
1. Кырк каракчы – азыркы телестанция турган дөң, тоонун башы. Анын андай
аталып калышынын себеби, ал тоонун башынан Исфана, Кара-Булак өрөөнү, Сүлүктү
аймагы бүт көрүнөт. Бир мезгилде ушул өрөөндөрдөн өткөн кербендерди аңдып 40 уурукаракчылар жаткан. Келе жаткан кербендерге, соодагерлерге кол салып, дүйнө-мүлктөрүн,
байлыктарын тоноп алышкан. Ошонун айынан ошол жер “Кырк каракчы” деп аталып
калган.
2. Серпая – паясы көп деген тажик тилинен алынган сөз. Бир мезгилдерде Хожент,
Костакоздон келген бай тажиктер азыркы Серпаяны убактынча сатып алып, дыйканчылык
кылышкан. Ошол мезгилде эгин жакшы болуп саман паясы көп болсо керек. Ошонун
себебинен тажиктер Серпая дешкен болуш керек.
3. Дөң-Шырдак – Кара-Булак айылынын ортосундагы дөң. Аянты 11600 кв.метр
Кара-Булак шаарчасы табылган, археолог Г.А.Брыкина изилдеген дөң. Ал дөңдү Шырдак
деген хан топуракты торбо менен кулдарга ташытып дөң тургузуп, үстүнө өзүнө имарат
салдырган. Ошол хандын атына “Дөң-Шырдак” деп аталып калган деген уламыш бар.
ЛЕЙЛЕК
Лейлек аймагындагы байыртадан Илек-Илек кушу байырлап, көп болгондуктан
ошолордун атына Илек-Илек аталып, ал бара-бара Лейлек аталып калган дешет. Куш
ысымдуу Лейлек жергебиз деп ата-бабаларыбыз ушул кийинки вариантты туура деп
жүрүшөт. Лейлек жөнүндө мындан башка да эки вариант бар.
Кокон хандыгы мезгилинде биздин аймак таза суусу, абасы, арча, жыпар гүл жыттуу
тоолору, кийик-уларлары менен хандар жана бектердин көңүлүн өзүнө буруп, тартып
турган. Ар жылы жазда алар биздин аймактагы жайлоолорго келип эс алышып, кызгалдак
терип кетишкен дешет. Кызгалдакты өзбек, тажиктер “Лола” деп атайт. Ошо лолага
барабыз, лолак көп жер, лолактуу жер деп жүрүп, ошондон бул жерлер лолак, кийин
Лейлек деп аталып калган деп айтышат.
БАУЛ АЙЫЛЫ
Тоо арасынан орун алган Баул айылында үч жүзгө жакын кожолукта 1500дөн ашуун
калк жашайт. Айылдын эли негизинен мал чарбачылыгы менен эмгектенишет. Баул
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айылынын аталыш тарыхы жөнүндө эл оозунда бир нече уламыштар айтылып келүүдө.
Мисалы, айтылуу Бабур хан бир мезгилде Самаркандды таштап, Иранга өтүп баратып тоо
арасындагы чакан айылда бир нече жыл өргүү алып туруп калган. Ошол мезгилде
жергиликтүү калктан аскер курап, Самаркандга бир нече жолу жортуулга барган. Бул
жөнүндө өзүнүн “Бабур наме” китебинде “Катта Терек” жөнүндө жазган эскерүүсү бар.
Бабурхан айылда турганда “Туңгуюк” деп аталган тоодо аскердик ордо куруп, бийлик
жүргүзгөн. Ошондуктан айылдын аталышы алгач Бабур аталып, кийинчерээк тыбыштык
өзгөрүүгө учурап Баул аталып калган.
Экинчи варианты: Баул – иранча “кооз жер” дегенди да түшүндүрөт. Бул сөз да
чындыкка жакын үндөшөт. Себеби, Баул чынында да төрт тарабы тоо, арчалуу
жайлоолорго бай жер. Атап айтсак, Ат жайлоо, Бөрү-Корбоз, Терс конуш, Уат, Ором,
Кырк-Булак, не деген ажайып жерлер, көрсөң көзүң канбайт. Айылда негизинен “канды”
уруусу жашайт. Баул башында “Туңгуюк” деп аталган тарыхый жер нечен кылымдар
сырын каткан (1500-жыл) “Катта-Терек” айылдын чок ортосунда.
КАТРАҢ – ӨМҤР ДАРАГЫ
Октябрь революциянын жеңишине чейинки мезгилден мурда бул аймакта Патандан
– Таңгиге чейин аралыкта жыш токой катыраң дарагы өскөн. Катыраң дарагы адамдарга
өз мөмөсү менен азык болуп турган. Ар кайсы аймактан эл ачкачылык болуп турган
мезгилде Катыраңга барып азык алып келебиз деп, дарактын мөмөсүн кагып, агы
кургатып, тегирменге тартышып талкан кылып жешип, өздөрүн ачарчылыктан сакташкан.
Ошондуктан бул дарак “Өмүр дарагы” деп аталып калган.
Катыраң дарагы өтө чоң болуп өскөн. Кийин эл ал даракты кыйып, ордуна үй
салышкан. Бул жердин Катыраң деп аталышынын тарыхы ушундай.
КАТТА-ТЕРЕК
Санжыралуу Лейлектеги нечен кылымдардан бери не-не замандарга күбө болгон
Баул айылындагы баканоот чынар терек жөнүндө бабадан атага, атадан балага айтылып
келе жаткан уламыштар өтө эле арбын. Бул маселени өзүнчө изилдеп, иликтеп материал
топтоп жүргөн баулдук Раимжан Акуновдон бир тарыхый далил: “Якубга ижазат берген
соң “Кызыл-Сууну” бойлоп көчүп (Ак-Суу) “Андар-об” (азыркы Андарак) сайынын
кашатына түштүк. Рабиуллавал (июль) айынын башында “Андар-об” сайынан өтүп
“Дашти” тегиздигинин (“Дөш” деген жер азыр Сары-Өнөк катарында белгилүү)
койнундагы бир улуу чынардын түбүндө олтурдум”.
Бул тарыхый саптар өз артында өлбөс из калтырган Бабур хандын калемине
таандык. Бул сөздөрдү ал жыйырма жашында (1504) “Оро-Төбөдөн” куугунтук жеп,
ордолуу Ош тарапка качып баратканда жазыптыр (“Бабур наме” 174-бет). Демек, Бабур
бабанын сөзүнө таянсак, “Катта-Терек” ошол эле мезгилде болуп, азыркы күнгө чейин 500
жылдан ашуун өмүр сүрдү дегенге толук негиз бар. Тамырынан көбөйүп, өзүнчө токойго
айланган “Катта-Теректи” көздүн карегиндей сактап, урпактарга мурас калтыруу
вазийпасын өз мойнуна алган, айланасын коргон кылып, корукка айландырган баулдук
Жээмуратов Иматкул аксакал. Албетте, бул адамга алкыш.
Башынан не-не деген күндөрдү өткөргөн, бутак-шактары чиелешип ажырыкка
айланган, зор тулкусуна алты адамдын кулачы араң жеткен бул тарыхый дарак неси болсо
да өткөндү эске салып, ыйык журтубуздун кумары, алыс-жакындан арзып келген
меймандардын сыйынып, тооп кылар мазар катары мындан ары кылым карытып, доор
арытып, өсүп-өнүп жашай берсин.
КОРОСОН
Бул айыл Коросон капчыгайынын башталышында жайланышкан. Бул кыштакта
эзелтеден ичкилик кыргыздардын кызыл аяк уруусу жашап келген. Карыялардын
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айтуусунда, Коросон - бул байыркы жана касиеттүү азиз жер. Коросон деп аталышынын
бир нече варианты бар.
1. Коросон капчыгайында өткүр, учтуу таштар бар. Коросон деген сөздү которгондо
“учтуу”, “кескич”, “өткүр” дегенди билдирет.
2. Коросон “азиз”, “ыйык” деген маанини берет.
3. Коросон байыркы жана орто кылымдагы мамлекеттин атына коюлган деп
айтылат. Анын эки себеби бар:
а) Амир Темир койгон
б) Орто кылымда Жибек Жолунун бир бутагы Лейлек аймагынан өтүп Хожент, ОроТөбө, Самаркандга кеткен. Ошондо соодагер элчилер абасы таза, шибер чөптүү, АгачаБулактын боюндагы тоолоруна токтолуп, эс алып өтүп жүрүп Чоң-Коросон мамлекетинин
урматына бул жерди Коросон деп аташкан.
4. Бир байдын аялы үчем төрөйт. Биринчиси кыз, калган экөөсү эркек балдар болот.
Кызга Батма, эркек балдарына Үсөн деп ат коет. Балдарынын бирөөсү сары, экинчиси
кара-тору түстө болот. Экөөнүн тең аты Үсөн болгондуктан, аларды бири-бирисинен
ажыратыш үчүн Сары Үсөн, Кара Үсөн деп коюшат. Атасы дүйнөдөн кайтарда Майтоңбос
жайлоосун Кара Үсөнгө, Айбике багытын Сары Үсөнгө мураска калтырат. Ошентип Кара
Үсөңдүн отурукташкан жери Кара Үсөн аталып жүрүп, кийинчерээк Карүсөн, кийин
Коросон аталып кеткен деп эл оозунда айтылып калган.
Уламыштарга караганда, бул жерден олуя, дербиштер көп өткөн жана кыдыр назар
ыйык жерлер болгон. Анын далили бул жерде Агача-Булак, Кызыл-Булак, Ак-Булак
сыяктуу ыйык булактар көп.
Коросон араб тилинен которгондо “бузуруктар” төө жетелеген киши, “улама
авлия”дегенди билдирет. “Авлиялардын тарыхы” китебинде Коросон деген авлия өткөн
деп жазылат. Балким, авлия Жибек Жолу менен жүрүп, ушул жерден өтүп бир аз токтогон
жана жашаган. Ошол себептүү бул авлиянын атына Коросон аталып калган дешет.
Уламыштарга караганда, биздин заманыбыздын X-XII к. авлиялардын доору болуп,
Орто Азия тоолоруна авлиялар төөлөрдү минип келе башташкан. Ошол минген төөлөрү
кайсы жерге чөксө, ошол жерде жашашып, эл менен мамиле түзүп, бир топ мезгилге
чейин эл аралап жүргөн. Элдерди ислам, ыйманга, жакшылыкка баштаган жана үгүттөгөн.
Ошол авлиялардын бири Коросон ата бир мезгилде биздин аймакка келип, улуу инсан
И.Раззаков төрөлгөн кыштакты жердеп кеткен деп айтышат.
КАРА-КЕМЕР
Таир Аширбай, Уланбек Шамуратов айылдын “Кара-Кемер” деген атка конгонун
төмөнкүчө баяндап берди: ”Айылдын төрүндө, жогору жагында чоң кемер бар. Илгери
өткөн заманда ошол кемердин астында адамдар жаан-чачындан коргонушуп, баш
калкалашкан. Ал эми кемердин ичине үч боз үй ээн-эркин жайгаштырылып тигилген. Ак
боз үйдөн чыккан түтүн кемердин үстүн капкара ышка толтурган. Кийинчерээк эл
ылдыйга көчкөн кезде ошол кемерде түтүн булатуу токтогон эмес. Ошентип, ошол кемер
“Кара-Кемер” деген атка конуптур. Карарган кемердин төмөн жагында пайда болгон
кыштоо (кыштак) кийинчерээк “Кара-Кемер” деген атты өзүнө энчилеп алган”. Албетте,
жогорудагы баян элдик санжыра-санатына негизделген. Бул аталышынын маанисине
таянсак, “Кара-Кемердин” аталышынын жаңы варианты келип чыгат.
Байыркы түрк тилинде “кара” деген сөз “чоң” күчтүү деген маани-маңызды
түшүндүрөт. Биз айткан баягы чоң кемерге кара-кемерликтер бир кездерде кой-эчкилерин
камагандыгын айтуубуз керек. Айтор, ошол келбеттүү кемерге бир миң кой опоңой батчу
экен.
ТЕШИК-АРЫК
Сабит Саттаровдун маалыматы боюнча: Катраң айылы тарыхый эстеликтерге
бай. Аты аталган каналдын сыры эмнеде? Катраң суу менен камсыз кылган Тешик-Арык
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каналы байыртадан курулуп, каналдын бир жагында Чоң караз, Кичине караз деп эл
оозунда аталып, эки тоннель казылып, суу ошол тешиктерден өткөндүктөн Тешик-Арык
деген атка конгон. Тоннелдин чоңу азыр да сакталуу бойдон.
Караз деген сөз фарс тилинде “жабык арык” дегенди билдирет. IX-Yкылымдарда,
айрыкча, Абу Райхан Берунинин заманында Орто Азияда кудуктардын суусу жер асты
менен жабык арыктар аркылуу казылып барып, тегизге чыгарылган.
Айтылуу Чоң караздын кире бериш жеринде ошол каразды (тоннелди) тешкен
убакта жазылган жазуу табылган. Аны жергиликтүү молдолордун тобу окуй албай,
маанисине жетпей келген. Мен 1998-жылы Бишкектен молдо Сабыр Досбол уулун алып
келип Катраң айылдык мечитинин имамы молдо Мамасалы үчөөбүз барып молдого
окутуп көрдүм. Үч сааттай убакыттын ичинде молдо Сабыр жазууга суу чачып, ар бир
тамгасын кол менен үстүнөн жүргүзүп олтуруп, төмөнкү мазмундагы жазууну окуду:
“Тарыхтын 1087-сана жылынын жумад ус саны айында Мекке Мединага ажы кылган
Абдул Азис баатыр хан азиретинин буйругу менен Боркош бий өз каражатынын
эсебинен карыз алып, толо суу арык чыгарып, өз урпактарына мураска (вакф)
калтырды. Кимде ким бул каразды оңдоп, кеңейтип турса, ал киши Кудайдын
рахматыдай жана пайгамбардын куткаруусунан кур калбайт”. Аздан соң мен Бухара
тарыхынан Абдул Азис хандын 1845-1680-жылдарда тактыда олтурганын аныктадым.
Абдул Азис хандын доорунда бүткүл Орто Азия Бухарага караган. Кокон хандыгы 702жылдан кийин түзүлгөн. Ал эми Катраңдагы тоннель 1685-жылы сентябрь айында
бүткөрүлгөнү маалым болуп олтурат. Ошондой эле Катраңдын эли 340 жылдан бери
Тешик-Арыкты оңдоп, сактап, пайдаланып келе жаткандыгы анык болду.
ЗАМБОРУЧ
1-варианты: Ак-Суунун боюнда бир нече уруу топ-топ кожолук болуп ар жерде
жашап турган экен. Тыштан кол салган душмандарга чабылып, кыйналган эл келишип,
кеңешип, мындан ары бир дөңсөөгө топ болуп биригип жашайлы деп келишет жана көчүп
келип бир болуп жашай баштайт. Ошол чогуу, бир топ болуп жашоо “Жам болду”,
“Жамаат болду” деп кийин өзгөрүп жүрүп Замборуч болуп кеткен дейт.
2-варианты: Бардык адамдар чогуу болуп жакын там салышат. Ал кезде шифер жок
болгон. Ошол үчүн саман, ылай менен шыбалган тамдын башын күрөгөндө, коңшулардын
улам биринин тамынан түшкөн кар топтолуп, бири-бирин басып, чоң топ, “зам” болуп
үйүлүп кеткенден “замболду” деп жүрүп, кийин “Замборуч” болуп кеткен дейт.
АНДАРАК
Биздин заманга чейин IY кылымда Александр Македонский Сыр-Дарыяны бойлоп
жортуул жасайт. Сыр-Дарыянын жээгинде Ходжент шаарын негиздейт. А.Македонский
чыгышты карай жортуулга чыгат. Андижандан өткөндө дөңсөө жерлерге орношкон бою
кичине, кара адамдарга жолугат. Дөңсөөгө чыгара койбой катуу каршылык көрсөтөт.
“Бою кичине кара кишилерди жеңе албадым” деп кайра кайткан.
А.Македонский Индия тарапка жортуулга чыгат. Көп узабай бою кичине кара
кишилер батышка карай жортуулга чыгышат. Ходжентке жакындаганда Ходженттин
акылман кишилери чогулуп,”элди жок жерден кыргынга учуратпай, алдынан утурлап
тосуп чыгалык”, дешип бир пилди жасап, бир кызды мингизип, соога калабыз деп тосуп
чыгышат. Келе жаткан жоо ходженттиктердин урмат-сыйын урматтап шаарга кирбестен,
түштүк жагындагы адырды бойлоп жүрүшүн улантат. Эртең таң атканда дөңсөөгө чыгып
караса, чуңкур тегиздик болуп, дарак-токой каптап жаткан жерди көрүшөт да “анда дарак”
деп айтышат. Анда дарак деген сөздөн Андарак деп аталган деп тагайберди эли
ишеничтүү айтып жүрүшөт.
КОЗУ-БАГЛАН
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И.Раззаков туулган Коросон өрөөнүнүн чыгыш тарабынан Козу-Баглан дарыясы
агып өтөт. Бул дарыя Лейлек, Козу-Баглан, Кожо-Бакырган деп аталат. Ал дарыянын
жээктери алгачкы адамдар пайда болгон климаты таза, жашыл токой, чөптөргө бай. КозуБаглан суусу жөнүндө түрдүү легенда-уламыш айтылып жүрөт. Алардын бири: байыркы
заманда Кытай, Индия тарапта бир падышанын жалгыз кызы бой тартып, акыл-эси
жетилип көргөндү суктандырып, атасынын дөөлөтүндө эркин ойноп жүргөндө катуу
ооруп жатып калат экен. Сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу жалгыз кызынын
ооруганынан кабатыр болгон падыша өлкөнүн ар тарабына чабарман жиберип, табып,
дарыгерлерди алдырат. Дарыгерлер келип кызды дарылоого канчалык аракет кылбасын
өзгөрүү болбойт. Падыша күндөн-күнгө кабатыр болуп, ким эгер кызын айыктырса
каалаганча алтын берерин айткан. Падыша сарайына алыскы өлкөлөрдө болуп келген
билерман саякатчылар чогултулуп, аларга да тапшырма берилет. Дүйнөнүн кайсы бурчуна
падышанын кызынын оорусуна даба же дарыгер бар деп дүйнөнүн төрт тарабын
кыдырган саякатчылар эчен түрдүү дары-лармектерди айтышат. Чабарман жөнөтүшүп,
табыптарды алып келтиришет. Бирок кыздын дартына даба болушу кыйын болот.
Ачуусу келип, кайгы-капага чөгүп турган ханга Жибек Жолу аркылуу биздин
Лейлек аймагынан өтүп, Самаркандга каттап жүргөн, көптү көргөн бир акылман карыя:
“Ханым, алыскы тоолуу, ак мөңгөлүү тоолордон башталган, таштан ташка урулуп кайнап
бышкан касиеттүү Козу-Баглан деген дарыя агат. Ошол дарыянын суусу көп ооруларга
даба болот деп угуп жүрөм, мүмкүн ошол дарыянын суусунан табылса Сиздин кызыңыз
жакшы болот”, - деп айтат. Бул кабарды угуп, сүйүнгөн падыша Козу-Баглан суусун
табууга буйрук берет. Илгери биздин аймакка келген соодагер саякатчылар өз
Мекендерине Козу-Баглан суусунан таберик кылып алып кетчү экен.
Хандын буйругу менен жакын аралыкта Козу-Баглан суусунан алып келген бир
таберик сууну табууга киришет. Жигиттер биздин аймактан барган соодагер
кербендердин үйүн тытмалап, сууну издешет. Бирок, өкүнүчтүүсү ал суунун акыркы
калган бөлүгү жакынкы күндө ичилип бүткөн экен. Ал сууга кайра жөнөткөнчө кыздын
абалы оордоп, алып барганча кеч болуп калышы мүмкүн эле. Ошондо кайрадан баягы
акылман карыяны чакырат. Хан сарайына келген акылман кыздын абалын, ай-нурлуу
кызынын өмүрүн Кудайдан тилеп отурган падышаны көрүп, көпкө ойлонуп отуруп,
акыркы чара катары минтип айтат: “ Эгер Козу-Баглан дарыясынын касиеттүү суусу
табылбаса, анда ошол дарыяны кечип өтүп келген аттын туягын сууга чайкап, ошол сууну
ичип көрсүн” дейт. Хан бул сөздү угуп ачууланат, бирок ошону жасоого мажбур болот.
Козу-Баглан суусун кечип барган аттын туягын чайып, ичиргенден кийип айлап төшөктө
жатып калган кызынын жүзүнө кан жүгүрүп, жашоосунан белги көрүнөт. Эки, үч ирет
ичкенден кийин көздөрү ачылып, күн нурундай жылмаюу пайда болот жана күндөн-күнгө
ден соолугу жакшы болуп айыгып кетет. Мына ошондон баштап Козу-Баглан суусунун
дарылык касиети ааламга таркап бүгүнкү күнгө чейин уламыш болуп келүүдө.
АРКА
Бул аймактын “Арка” деп аталып калышын карыялар мындайча түшүндүрөт.
Лейлек, Маргун эли эзелттен тоо боорунда жашап, Ходжент, Кистакоз менен соода
байланышта болгон. Ходжентке келип кетүүдө “Бели Сыныктын аркасы”, “арты” тоонун
аркасы деп жүрүп, бул аймактар “Арка” аталып калган экен.
Арка жөнүндө дагы бир уламыш, Арканын 381 дарасы (кыры) бар:
Азыркы Арка өрөөнүнүн үстүндөгү дөңдөр мурдагы бир өткөн мезгилде суулары
шаркырап аккан, арчасы бийик, бетегеси көйкөлгөн тоо болгон дешет. Ошол жерди
жердеген хан эки мергенге “Ушул тоодо канча кыр бар экендигин эсептеп келгиле. Билип
келбесеңер башыңарды алам”дейт хан.
Эки мерген жүрүп отурат, аркы четине жетпейт., - деген хан. Акырында чарчап,
чаалыгып тар үңкүргө киришип, бирөө башын сол жакка, бирөө башын оң жакка коюп,
карама-каршы жатып уктап калышат. Түн бир убак болгондо үңкүргө адамча сүйлөгөн,
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төрт буттап баскан жаныбар кирет. Ошол убакта мергендин бирөө ойгонуп кетет.
Адамдарды көрүп адамча сүйлөгөн жаныбар коркуп кетип минтиптир: “Арканын 381
кырын аралап жүрүп мындай эки баштуу нерсе көрбөдүм эле” – деп. Ошентип тиги эки
мерген Аркада канча кыр бар экенин билип аман калышыптыр.
ХА-ДЕРВИШ чөлҥ
Бул аймактын катаал климаты жөнүндө дүйнөгө белгилүү Орто Азия мамлекеттик
кол башчысы, тарыхчы жана жазуучу Захириддин Мухаммед Бабур “Бабур наме” (“Бабур
баян”) аттуу эмгегинде эскерип кеткен. “Ходжент менен Кани Бадамдын” ортосунда Ха
Дервиш аталган талаа созулуп жатат. Бул талаада дайыма шамал үзүлбөйт, чыгышка
Маргалаңга да шамал ушул тараптан согот, батышка Ходжентке да шамал ушул жактан
келет. Бул талаада шамалдар катуу болот. Бир жолу бир нече дервиштер ушул талаада
катуу бороонго калышкан имиш деп жүрүшөт. Бороон аларды туш-тушка таратып, биринбири таппай калышыптыр. Анан алар “Ха-Дервиш, Ха-Дервиш” деп кыйкырып жүрүшүп,
талаада калып кетишиптир.
КУЛУНДУ
Кулундунун Кулундусу жөнүндө эл ичинде ар кандай уламыштар айтылып жүрөт.
Мурдагы өткөн заманда, кулчулук доор өкүм сүргөн убакытта бир кул качып жөнөйт. Ал
оор азаптан кутулууну, эркиндикти эңсеп качып чыгат. Узакка жол жүрүп, нечендеген
токой, саздарды аралап олтуруп, ачык ээн чөлгө чыгат. Ал токой-дарактуу, салкын жерде
турук алып калбай, эркиндикти эңсеп тынбай олтуруп, акырында келип, какыраган боз
талаа, эрме чөлдө ачкалыктан, суунун жоктугунан көз жумат. Артынан кууп келгенде
кулдун өлүп калганын көрүшөт. Ошондон улам бул талаа (чөл) “Кул өлдү” болуп аталып
калыптыр. Кийинчерээк айрым тыбыштык өзгөрүүлөргө жол берилип Кулунду болуп
өзгөрүп кеткен деп айтылат.
2 – варианты: Кулунду өрөөнү мурда жылкы жайылчу жайыт болгон экен. Байлар
ошол жайытка атайын жылкыларын айдатып келишип, куйуңдатып кетишчү. Ошондон
улам бул аймак “Кулундуу” же “Кулунду” деп аталып калган дешет.
КАРА-МОЛДО
Ташкент шаарындагы Шайхан дөбөдөн Баймурат деген киши болгон. Ал Лейлектин
айылындагы бир байдын үйүнө келип, балдарды молдолукка окутуп жүргөн. Ошол
байдын кызына үйлөнөт. Бай кызына Чалды-Балдыны энчиге берет. Чалды-Балды
камыштуу саздак жер болот. Ал жерге Баймурат төрт чарчы дубал куруп, коргон салат. Ал
коргон тажикче “чор девор” деп аталып калат. Ошондон “Чалды-Балды” деп аталып
калган.
Баймурат кара киши болгондуктан – аны кара деп аташат. Андан таркаган балдары
кара молдонун балдары деп аталып, бул кийинчерээк ошол жерде жашаган элди кара
молдо деп аталышына алып келет. Кара молдонун беш баласы болгон.
АЙБИКЕ жөнҥндө санжыра
Айым-бике (айым-эрке деген маанини билдирет). Азыр бириктирилип Айбике деп
аталып келе жатат. Мындан бир кылымга жакын мезгилде жашаган, анын атасы
жергебиздеги атактуу адамдардан болгон. Балдары айтыш боюнча бешөө болуп, эң
кичинеси Айым-бике (эрке) болуп чоңоет. Бойго жетип калган мезгилде кесек уруусунан
болгон Байзак деген жигитти жактырып (сүйүп) турмушка чыгат. Айым-бикенин атасы өз
энчисине тиешелүү жеринен Айбике айылынын алдындагы булактын башынан жер,
жайыт жай белекке бөлүп берет. Булактын башындагы мүрзөлөрдүн алдында күл дөбөлөр,
боз үйлөрдүн жайлары, очок, казан жана башка эмеректердин издери (белгилери) бар.
Ушул жерде кыргыз уруктары Кызыл аяк, Сары Үсөн, Чуулдак карым-катнаш, ынтымакта
жашап келе жатат.
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КУТЧУ-ТОО баяны
“Кутчу” деген сөз ырыскы, дөөлөт дегенди билдирет. “Кутчу-Тоо” жөнүндө
төмөндөгүдөй уламыш бар. Ак булактын орто ченинде бийик мунара бар экен. Мечиттин
сопусу күнүнө таң заардан туруп, мунарага чыгып азан айтчу экен. Күндөрдүн биринде
сопу азан айтып (таң сүргөндө) эми мунарадан түшө берерде маңдай тушунан жарык
чыкканын байкап калып караса, кут (кыбыла тарап) маңдайларында жарыгы бар үч аркар
айылдын жогорку жагындагы тоонун бийиктигине барабар бийиктикте тоону беттеп учуп
бара жатканын көрөт. Сопу көргөн көзүнө ишенбей алар кеткен тарапты карап тура берет.
Аркарлар тоонун так чокусуна барганда төмөн түшүп чокуга топтолгондой болот.
Бул көрүнүш бир нече күнгө кайталанат. Бул окуя бүт элге тарайт. Кээ бирлери чала
була көрүп да калат. Айылдын билермандары муну жакшылыкка жорушат. Аркарлар
“Кут” тараптан келишти, булар кутчу, касиеттүү – бул тоого кут ташып келди “Кутчу
аркарлар” деп жорушту.
Ошол күндөн “Ким кутчу аркарларды көрсө, эки дүйнө кем болбойт. Бул үчүн таң
саардан туруш керек. Эгерде эртең менен туруп Кутчу аркарлар топтогон тоону карап өз
тилегин айтса, тилегин Кудай берет. Эрте турбай шашкеге чейин уктагандар “куттан”
куру калат” – деген түшүнүк бар. Ошол үчүн айылдын эли дайыма өтө эрте ойгонушат да
ал адатка айланат. Тоо болсо “Кутчу-Тоо” болуп өзүнө кут уютуп кылымдан-кылымга бир
калыпта тура берет.
КАРА-СУУ
Бул жердин мындайча аталышы, анын жерден чыккандыгына байланыштуу. Ал
булак сууларынан куралат. Ошондой эле кыш мезгилинде тоңбойт, суусу жылуу болот,
жайында суу муздак болот.
Карасуулуктар мындан 300-350 жыл мурда Койбоз, Жанбоз деген жерден келгенбиз
дешет. Кара-Суу деп аталышы 1860-жылдан баштап келе жатат. Бул кыштак камыш
баскан саз болгон. Бул өздөштүрүлбөгөн жерлер кесек уруусунун Бөксө деген тайпасына
таандык болгон – карасуулуктар бул жерди сатып алганга чейин.
Бул элдер күңгөй майдан тоосунун астында Геримчечме, Таңатар, Багымдат,
Карамойнок, Бадамча, Жоопая деген жерлерди мекендешкен.
1860-1870-жылдары Канназар бай, Жаныш бай, Ташим бай, Нурмат бай, Маадали
бай жана башкалар бул туугандардан жерди сатып алып, акырындап өздөштүрө
башташат. Саздак жерлерди кургатып, эгин жайларга айландырган. Акыркы мезгилдерде
абат уруулары жашашат.
АК-БУЛАК
Айылдын жогору жагында эки аппак чоң таштардын түбүнөн акактай тунук булак
агып келип, жолдо майда булак суулары кошулуп, айылдын ортосунан таштан ташка
урунуп, ак көбүк болуп агып турган. Суу түбүндөгү таштар да аппак болуп көрүнүп
турган. Ошол себептен бул айыл “Ак-Булак” деп аталат.
ЧОЮНЧУ
Ак-Суу дарыясынын боюндагы кыштак Чоюнчу деп аталышынын себеби, бул жерде
байыртадан чоюн эритүүчү элдер жашаган экен. Алар отуз үйлүү (кожолук) болуп, кесиби
– чоюн эритип, өндүрүп, сатып тиричилик өткөрүшкөн. Тоо пистанын көптүгү да чоюн
эритүүгө шарт түзгөн. Навлуккол (Ноолуккол) сай ж.б. жерлерде металл эритип,
өндүрүүчү очоктордун калдыктары сакталган.
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ИСФАНА
Кокон ханынын жакын кишисинин (вазири) аты Исман болгон экен. Бир күнү ошол
киши хан менен келише албай калып, жалгыз башын алып чыгып кетет. Таза абалуу,
тоолуу, тынч аймак деп биз жашап турган аймакка келет. Ал азыркы Исфанадагы Түпсада
деген жерге келип, өзүнө чайла куруп, мергенчилик менен күн өткөрүп жашап калат. Бул
жерлер булак суулары көп болуп эки сайданон Тегирмен-Суу агып турган экен.
Мергенчилик кылып, сейилдеп жүрүп Исман (Осмон Ифан) жогору дөбөгө келип азыркы
стадион айланасын тазалап, өзүнө үңкүр курган экен дешет. Ошол кезде Исфана аркылуу
Жибек Жолунун бир тармагы Кокон-Самарканд соода жолу өткөн экен. Акырындап
Исфанага үй-жай куруп, бала-чакалуу болуп, анын ээлеген жерине Самарканд, Ходжент,
Ташкент, Кокон ж.б. хандардын кыргын согушунан качкан адамдар келип отурукташып,
бул айыл кеңейип, чоңоюп отурган. Бул жерде элдин тез көбөйүп кетүүсүнүн негизги
себептери: табигый ыңгайлуу шарты; соода жолу, хан, бектерден баш калкалагандарга
бейкуттуу тынч, тоолуу келгени, кеңири жайыттын болуусу.
Кийинчерээк бул аймакта Исман коргон, чеп, кербен сарай курдуруп, өзүнчө бек
болуп бул аймакты бийлеген экен. Кокондон бул жакка келаткандардан сураса “Исман
турган жерге”, “Исман ыктыярындагы жерге”, “Исманга” деп айтылып жүрүп бул
айылдын (аймактын) аты кыргызча Исманы, өзбекче – Исвони, тажикче Испони, орусча
Исфана болуп калган деп айтышат.
Экинчи варианты: Байыркы бир мезгилде биз жашап турган аймакта (азыркы
Исфана айланасында) Осмон түрктөрү көп болушкан, алар Исфана аймагын тикендүү
чытырман токойдон тазалап, үй-жай, коргон куруп Исфананы негиздешкен дешет. Ошол
себептүү бул жерлер “Осмони түрктөрдүн жери”, “Осмондун”, “Исмандын”, “Исманы”
деп аталып калган деп айтылат.
Ҥчҥнчҥ варианты: Бул илимий вариантка жакын. Орто кылымдагы Устрашан
мамлекетинин чыгыш тоолуу рустасынын биринчи борбору Аспаникат болгон. Исфананы
мына ушул шаар менен байланыштырышат. Исфана – бул байыркы Аспаникатка окшош
деген илимий болжолду академик Н.Негматов айткан. Аспаникат Устана, Истана болуп
өзгөрүп кетиши мүмкүн деген божомол айтылат.
Төртҥнчҥ варианты: Асп деген тажик (перс) тилинде жылкыны айтышат. Бул
аймак тоолуу, жылкыга жайлуу, кең жайыттуу келгендигинен жылкы малы көп кармалган.
Ошондуктан жылкынын кени, жылкы көп жер деп аталып жүрүп, ал Усбани, “Асбания”
Исмано деп аталып калган деп айтышат. (Италия музоолор көп болуп – өлкөсү деп
айтылганды билдирет деген сыяктуу М.Г.)
Бешинчи варианты: “Исфан” “атыр жыттуу” деген сөздү билдирет. Бул аймактар
кооз, атыр жыттуу болуп, ошондон улам “Исфана” деп аталып калган деп айтышат.
ЧАЛДЫ-БАЛДЫ
1-варианты: Бул тажиктин “Чоор-Дуор” төрт жагы дубал деген сөзүнөн келип
чыккан.
2-варианты: Айрым аксакалдар Чалды-Балды тажик сөзүнөн эмес, бул жерде
байыркыдан калган имараттын калдыгы (Чалдыбар – бузулган эски деген мааниде)
болгон, ошол себептүү Чалды-Балды болуп сөз өзгөртүлүп айтылып жүрөт дейт. Бул
чындыкка жакын болуш керек, себеби археологдор бул аймактан орто кылымдагы
имараттын калдыктарын табышкан.
Жалпысынан, Лейлекте чоң тоо, жайлоо, суу, жерлердин аты эзелтеден кыргызча
аталып келген. Мисалы, Төө-Жайлоо, Коргон, Катраң, Козу-Баглан, Ак-Суу ж.б.у.с. Ал
эми айрым жер-суулардын аттарынын тажикче аталып калышынын себебин аксакалдар
мындайча түшүндүрөт. Өткөн мезгилде тажик туугандар тиричилик өткөрүү же эс алуу
үчүн эшек минип кыргыздар менен достошуп тоого келишкен. Алардын мусулманчылык
боюнча бир аз билими болгондуктан кыргыздар аларды пир тутуп, “жер-сууларга атка
коюп бериң эшен баба, балдар төрөлсө балдарга ат коюп бериң” деп жүрүп, (мисалы,
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Маргун, Обут, Саркент, Замборуч ж.б.у.с.) айрым жер-сууларыбыздын аты тажикче болуп
калган экен (Г.М., “Лейлек тарыхы”, Бишкек 2004).

АЙДАРКЕН
Кадамжай районуна караштуу Айдеркен шаарчасы бар. Бул жер да сымап, коргошун сыяктуу кен байлыктарга мол жер. Бул жердин мындай аталыш себеби туурасында
эл оозунда аңыз-кеп жүрөт. Күндөрдүн биринде Айдар деген киши ушул тараптарга келип
калат. Бул жерде кен бар экенин билип, кен ачмакчы болот. Ошентип Айдар аке кен ачып,
ал жер Айдаркен аталып калат.
ШАКШАК
Көчмөнчүлүк замандарда кыргыздын жоокесек, бостон уруулары Айдеркен
жерлеринин бирине келип жакшы жер экен деп, көз астына алып кетишет. Ошол жерге
бир мезгилдерде нойгут, кыпчак деген уруулар келип мекендеп калышат. Күндөрдүн
биринде тоого жоокесек менен бостон уруулары келип, айылга адам жиберет. Эгер
нойгут, кыпчак айылды таштап кетпесе, согуш ачабыз дешет. Айылдыктар баягы адам
келген тарапка караса, дөңдөн улуу чаң асманга көтөрүлүп чыга баштаптыр. Аны көргөн
айылдыктар корко баштайт. Алар Баткен тарапка көчүп кетишет. Көрсө, жоокесек жана
бостон уруулары ат менен арчанын шагын сүйрөтүп, чаң чыгарган экен. Алар айылга
жетип келишип, шакшагыңарды таштагыла, эми айыл биздики деп ээлеп алышат.
Ошентип айыл Шакшак аталып, айылда жоокесек жана бостон уруулары жашайт.
ГОРОТУ ЖАЙЛООСУ
Кадамжай районундагы Сырт айылынын үстүндө Гороту деген жайлоо бар. Ал
жердеги тоонун үстүндө чоор тарткан киши түспөлүндөгү таш турат. Бул табышмактуу
таш сөлөкөттүн баяны мындай: Илгери Норотой деген киши байдын коюн кайтарат. Бир
күнү койлорун ууру уурдап кетет. Норотой тоонун үстүнөн байга чоор тартып кабар
берет.
Норотой, Норотой
Эгиз жайлоо Торотту.
Койчу колун байлады,
Койду ууру айдады.
Гавяндын жолун тос,
Алмалыктын белин тос, - деп чоор менен жеткирген экен. Бай ачуусу келип таш болуп катып кал деп каргаган дешет. Каргыш алган байкуш койчу ошол бойдон таш болуп
катып калган дешет.
ЗАРКАР ЖАЙЛООСУ
Кадамжай районунун түндүк тарабында Заркор деген жайлоо жайгашкан. Элдик
уламыш боюнча бул тоонун мындай аталып калышынын себеби төмөнкүчө:
Илгери Алоидин жана Зар деген бир тууган ага-инилер болуптур. Алоидин дыйканчылык менен жер иштетип, жашоосун өткөрсө, Зар соодагерлик кылып, алтын жыйып,
аябай байып кетет. Байлыгына маачырканып, менменсиген зыкым кишиге айланат. Бир
жылы аябай ачкачылык болот. Карапайым эл бир сындырым нанга зар болот. Ачкачылыктан өлүм көбөйөт. Зар да нан табуу илинжиде алтындарын көтөрүп, Алаудинге барат. Алтынын ит да искебей, Зар кор болгон дейт. Ошондон улам ушул жайлоо Заркор аталып
калган экен.
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ЧЕЧМЕ-БУЛАК
Кыргызстан менен Өзбекстандын чектешкен жери Сох өрөөнүндө мындай
аталыштагы булактын пайда болушу өткөн кылымдарга барып такалат. Чечме-чашма,
фарс тилинен алынып, айылдын аты да булактын атына коюлган. Анткени булак жер
астынан кайнап, чачылгандай болуп чыгат. Дайым бир калыпта турат. Күн ысыган сайын
булактын суусу муздайт. Ал эми кышында бууланып турат. Анын тереңдиги белгисиз.
Бир карасаң көлгө да окшоп кетет. Булактын агымы Өзбекстанга да, Кыргызстанга да
бирдей кетет. Ошондуктан эки элге тиешелүү булак болуп саналат.
Каримов Жоошбай
этнограф.

Улуу уздук умсунба, урпактарың унутпайт
1. Булгарыдан, металлдан жасалган чыны каптар, мындай баасыз буюмдарды сырт
жактан келген соодагерлер арзыбаган нерсеге: идиш-аяк, жоолук ж.б. айырбаштап, эл
ичиндеги карапайым адамдарды алдап кетүүдө.
2. Чий – өтө билгичтикти, жогорку чеберчиликти талап кылган өнөр. Чийдин
чыбыгын атайын башка жактан сатып келишкен.
Кештеленип чырмалып
согулган соң, көз кумарын, акыл парасатын
канааттандырган кооздукка айланат. Аны бизде ашкана деп да коет жана үйдө ашкана
катары пайдаланылган. Ашкана жасоону билгендер калбай баратат.
3. Тери коорукту үйлөтүп темир кызыткан, көмүр жасап алуу өзү бир иш билгичтик.
Арчаны өрттөп, чала күйгөндө өчүрүп жерге көмөт. Күйүп жыгачтыгы калбаган кара
чычала көө көмүр болуп, аны темир усталар кадимкидей колдонот.
4. Чакмак, оттук таш. Элде “Чакмак, чакмакты атка алмашкан акмак” деген артында
аңыз калган кеп бар. Кептин мазмунунда бир адам курунда бычагынын жанында тагып
жүрчү чакмагын бир жолоочунун атына алмаштырып алып, узак жолго чыгат. Күтүлбөгөн
жерден караан суук башталып, чакмакты алган адам от күйгүзүп, жылынып, суук
токтогон соң жолго чыгып, аттуу кишинин аты да, өзү да сууктан үшүк алганын көргөн
экен.
5. Унутулуп бараткан, колдонулбай калган кыз-келиндердин кийим, кооздуктарына
чач кеби, чачбак, тумар кап, ала тамак (мойнуна такчу шурулардан ала-була
тизмектештирилип жасалган кооздук), билериктер, жоолуктун чекесине, белдемчиге,
дамбалдын жээгине тартылчу токулуп саймаланган, пөпөктүү, алтын жалатылган зарлуу
кооздуктар, маржан шурулар чоң энеден, таенеден мураска берилчү.
6. Мурда салт болуп, азыр колдонулбай калган байбичелердин табериктерине
чачылуу, тордолуп кооз токулган чоң жоолук, аны гыжым деп аташкан. Ак жибек
жоолуктун чекесин сайма менен кооздоп, пөпөктүү чачы тасма айланылган жоолукту
дурия деп аташкан. Ошондой эле белдемчи, акмалак бул элечектин түштүктөгү
өзгөчөлөнгөн формасы.
7. Булгаары табак кап, тегирич килем, дикап (дихан ат жабуучу сөгүлүп,
бастырылып жасалган жабуу).
8. Жел бешик. Төрт тарабынан төрт жыгач жип байлап туруп, устунга пружинага
асып коет. Түркүккө эки кабат жипти тартып туруп, экинчи түркүккө байлап туруп,
ортосуна материалды каптап коет.
Мындай буюмдардын көбү Лейлек районунун Маргун, Көкташ айылдарындагы
мектеп музейлеринде сакталып турат.
Ырым-жырымдар, ишенимдер
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● Кокустан катуу ооруп калгандарга Кудайы айтып, ыйык мыйзамдарга союш (мал)
айтат. Малдын жанын садага кылуу менен адам жанын Кудайдан сурайт. Айрыкча, атабабалардын арбагына сыйынуу сезими өтө күчтүү. Ар кандай жамандык-жакшылыкта, үйбүлөлүк жөрөлгөлөрдө, улуу-аян күндөрдө өзүнөн үмүткөрлөр бар деп аларга кадим
багыштап, куран окуу менен бирге, айрым улуу адамдардын атын атайт. Ислам дининдеги
бир гана ыйык жараткан Алла бар деген жобонун мындайча бузууга жол бергендиги
бутпарастык калдыктын жоюлбагандыгы болсо керек. Түшкө өткөндөр кирсе да эскерет,
куран окуйт, чырак коет, жети үйгө жети токоч таркатат, чымчыктарга, сууга дан чачат.
● Ооруган балага тумар тагат, башына нияз коет. Нияз – баштын теңгедей
жериндеги чачын албай, аны ыйык сактоо. Ниязы бар башты урбоо, сокпоо керек.
Чоңойгондо ниязды мазарга, ата койгон жерге, даракка, булакка барып, мал союп, куран
окуп кыркып салат.
● Баласы турбай, же биринин артынан экинчиси кыз туула берсе, ата: “Эгерде уул
төрөлсө теңгеге тең тартып алам” деп убада берип, ниет кылуу ырымы болгон. Аялынын
айы-күнү жетип, уул төрөсө, аны төрөткөн кемпир баланы ороп алып кетет. Топтогон
дилделерин башына толтуруп, куржундун бир көзүнө салып, бир көзүн бош коюп,
желкесине таштап, кайырчы кейиптенип, ата кемпирди таап барат. Кемпир (киндик эне)
куржундун бош жагына баланы салып, салмактайт, таразалап. Барабар болсо баланы
берип, тыйын толо калтаны алып калат, тыйын жагы жеңил болсо баланы бербей
“айырчыны” кубалайт.
● Баласы турбай, чарчап кала бергенден жаңы төрөлгөн баланы жаңы туулган күчүк
менен таразага коюп, “бул иттин баласы күчүк турбайбы, ит менен барабар экен” деп
канчыктын эмчегине баланын тумшугун тийгизип, чатынан өткөрүп алат. Бул ит эмди деп
аталган ырым болот. Иттей көбөйүп, анын жаны каттык болуп, оорубасын деген үмүттилек.
● Ооруп калганды өпкө кагып ырымын кылып, мал союп, өпкөсү менен кагын кылуу
дагы эле эскиден жашап келатат. Рахманов Жанызак деген дөөлөттүү бай, ары эки жашар
ноопазды өңөрө чапкан балбан, 1942-жылы коргоо фондуна бир танкалык акча берип
Сталинден “Алкыш баракча” адамдын ооруп калган уулу Халмурзага өпкө кактыруусу
жөнүндө Ак-Суу айылынан Касымов Шарапат мындай жазат:
Халмурза ооруп калды деп,
Коркконунан бай абам.
Короосунун четинен,
Он тогуз койду алдырды.
Садага кылып берди эми,
Бакшы, молдо алдырды.
Короосунан серке алды,
Коңгуроосун алдырып.
Курбандыкка чалдырып,
Өпкөсү менен кактырып.
● “Байбиче көтөрүү” салты да бар. Бул өнүп-өскөн, уул-кыздарын үйлөп-жайлап,
бакубат жашаган, максат-муратына жеткен энеге жасалуучу ырасым. Байбичени кийизге
же көрпөгө салып, абысындары, теңтуштары көтөрүп алып, чалынын алдына барышат.
Абышка ыраазылык айтып, кой айтат. Аялдар кой жеп, мейман болушат. Астына килем,
көрпө төшөлгөн энени уул-кыздары сарпайлашат. Каалоолор айтылат.
● Камыр туруш жасоо ыкмасы: Коюу атала кылып, сууга ун, пияз кошуп, 1 сутка
коюп койсо ачып калат. Камырдан үзүп алып коюп, ал кайра камырды ачыта берет.
Жаңыланып турат. Бул камыр туруш бир сааттын тегерегинде ачытат. Дрождон айырмасы
камыр сиңиримдүү болот.
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Абдрахманов Гыламидин
тарых иликтөөчү.

Баткен диалектикалык сөздөрҥ
1.Аνат - гүлдөп өскөн
2.Аνзал - кош өгүз тарткан жер айдоочу эмгек куралы
3.Агыл - мал камай турган сарай
4.Актачы - уруунун аталышы. Эркек тайларды бычуу да ушундай аталат
5.Арык - 1) суу кетүүчү кичи канал, 2) семиз эмес
6.Бəдəн - дене, тулку бой
7.Бəзим - тамак сиңирүү. 2-мааниси, “шаан-шөкөт” дегенди да түшүндүрөт
8.Бəччəяк - Аксы тараптагы кир жуугуч чаранын аталышы
9.Бегəнə - жат, тааныш эмес
10.Бейкут - кутка мол
11.Бекут - куту жок
12.Бемəзə - “мəззə эмес”, жакшы эмес. “Ушул жигит мемəзə чыкты го”
13.Бечəрə - бечара, байкуш
Бул сөздү “абзал”, “абзел” деп бузуп талкуулап жүрүшөт
14.Водовод - Ыссык-Көлдө чоң чайнекти аташат, орустар сөзүнөн
15.Ганимет - акы, насип, буюрганы, убактылуу дүнүйө
16.Газенек - мөмөнүн дарактын башында кургап калган абалы
17.Гəжир - айтканынан кайтпаган кежир
18.Гəзəндə - тарбиясы жок, ар кимдин көңүлүнө тийген адамды айтат
19.Гəлə - тополоң топ, “гəлə бакшы” деп коюшат
20.Гəлдир - оюу бир жерде токтобогон, же акылы кем адамды айтат
21.Гəңгип - башы ооп. “Айласын таппай гəңгип жүрүп калган мезгили эле”
22.Годик - годелек, эшектин баласы
23.Гор - таш, майда таш - “горум” .“Город” сөзү келип чыгат
24.Горо - мөмөнүн жашыл бышып жетелек абалы
25.Гөзəл - “сулуу” деген маанини берет
26.Гүвəлəк - ылайдын томолок кургатылганы, андан сынч үйдүн дубалы курулат
27.Гүмəн - 1)шек. 2) Боюнда бар аялдарды “Гүмəни бар экен” деп да коюшат
28.Гүнжүт - май берүүчү дан
29.Гүнжəрə - гүнжүттүн майын сыгып алгандан калган калдыгы
30.Дасоромол - Чети гүлдөнүп, торлонуп, мончоктор менен кооздолгон кол жоолук
31.Дəңгəсə - жумушка колун тийгизбей, качып-конуп жүрчү өспүрүм
32.Дəνəт- түшүндүрүү, үгүттөө. Ислам дининен улам пайда болгон сөз
33.Дəрνəдəр - чын-жалганды аралаштырып шакаба сүйлөгөн адам
34.Дəргүмəн - күмөн, ишенимсиз
35.Дəрмəн - ал-күч, кубат
36.Дəрт - 1)ооруу. 2) адат
37.Денге - тенге, “Денег” сөзү келип чыгат
38.Дереб - дарак, жыгач. “Деревня” сөзү келип чыгат
39.Догоν - чыны, кесе
40.Әəри - аары, айрым региондордо “айры” деп аташат
41.Әνəс - суктануу
42.Әνлəд - урук-тууган, урпак
43.Әдис - чебер, мыкты, өз ишин жогорку өздөштүргөн адам
44.Әжəйип - ажайып
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45.Әжəт - “мухтаждык”, “керектик”, “керекке жароо” деген сөздөргө жакын
46.Әзəли - эзели
47.Әзил - азил, тамаша
48.Әйəш - достун аялы, “əйəш ата” – достун атасы
49.Әлəл - Алал, адал. “Адал жумуш, əлəл тамак”
50.Әлəм - “өкүнүч” деген сөзгө жакын. “Жетпей калып əлəми ичинде кала берди”
51.Әмəки - аталаш тууганы
52.Әмəл - 1)бийлик, даража. 2)наар. “Жаңы наалдар əмəл ала баштады”
53.Әмир - бийлик, өкүм. “Бардык эл анын əмиринде болучу”
54.Әпти - кебете-кепшири
55.Әрəсəт - ыргылжың, эки анжы
56.Әрбəк - өтө арык, тырыйган. “Арыктаганынан əрбəк болуп калган эле”
57.Әсəл - бал, асал
58.Әтəшкүрөк - Чок кармагыч очок куралы
59.Жəгəнə - жалгыздоо
60.Жəй - жай, орун
61.Жəйдари - 1) жергиликтүү, “абереген” 2) атадан калган мал, дан, өсүмдүк
62.Жəйрə - жейре
63.Жəрим - жарым
64.Жаνан - жаван, кош эшиктүү сандык. “Тəк жаνан” – мээрапка орношкон жаνан
65.Жөөк - эгин талаасындагы майда арыктар
66.Зəвир - жер астындагы сууну качыруучу канал, дренаж
67.Зəк - жер астынан чыккан суудан улам жердин шорлуу нымы
68.Зəкəш - мурдатан зəк болуп турган жер
69.Зəлим - зулум, кайрымы жок, ачуулу, адилетсиз
70.Илхам - чыгарманын келиши, эргүү
71.Ийдəрə - кеңсе
72.Кайсар - эрке, шок
73.Кəνəрдə - өсүмдүктүн дары жемиши
74.Кəνəп - кебеп, “шалык” сөзү фарсы тилиндеги “шастлик” (алты кесим)
75.Кəνеде - түрдүү кургатылган чөптөрдүн майдаланган аралашмасы
76.Кəνгир - Тамак, аш (палоо) жасоодо колдонулуучу жалпак ашкана куралы
77.Кəνиш - Галош, “калиш” деп да коюшат
78.Кəйəк - ынжык
79.Кəллə - баш. Дан өсүмдүктөрүнүн башын да аташат
80.Кəллəк - Башы кесилип салынган өсүмдүктөр аталат
81.Кəлпик - башы кичине, кулагы делдейген кишилерди ушундай атап коюшат
82.Кəмəл - адам аты
83.Кəпəр - “Өтө” деген сөзгө тектеш. “Анын бəдəни кəпəр ыссык болуп кетиптир”
84.Кəр - дүлөй, эч нерсени укпаган адамды айтышат
85.Кəрəндə - сыланкороз, боюн көтөргөн адамды айтышат
86.Кəсə - кесе, чыны
87.Кəсəл - дарт, ооруу
88.Кəттə - ири, чоң, зор
89.Кирəəйи - келишимдүү, сулуу, сонун
90.Кынна - хна
91.Көνлə - каз, аралаштыр. “Дəмдəлгəн ашты көνлап койчу”
92.Көрпө - жууркан, төшөк
93.Лəгəн - аш, даамдар салынып дасторконго коюлчу жайык идиш
94.Лəнч - 1) чечкинсиз, 2) “Ашың лəнч болуп калыптыр го”, “не рыба, не мясо”
95.Линге - кап. Аксы тарапта “чирте” дешет
96.Мəззə - жыргал, ырахат
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97.Мəин - “мэлүүн” деген сөзгө жакын. “”Мəйиндигиң жоргонун басышындай,..”
98.Мəйли - макул
99.Мəкүр - арам, тыюу салынган
100.Мəлə - Супсак түс ушундай аталат. “Мала кызыл”, “мала сары”
101.Мəликə - кыз баларнын аты. “Сулуу” деген маанини берет
102.Мəрт - март, колу ачык, берешен, чечкиндүү
103.Мəртəбə - даража, “авторитет” деген мааниде
104.Мəсилəəт - кеңеш
105.Мəңкүр - периштелер тууралу айтылат, “Мəнкүр- нүнкүр” делинип
106.Мəри - “калың” деген сөзгө жакын маани берет
107.Милəйим - катуу айтпаган сыпайы адамды айтышат
108.Мөνə - мөва, мөмө, жемиш
109.Мүрдə - 1) өлүк, 2) куп-куу
110.Нəəл - жаңы көчөт же жемиштүү дарактын жаңы бутагы
111.Нəсип - насип
112.Пайа - маканин, жүгөрүнүн сөңгөгү
113.Пакат- “жалаң” деген мааниде
114.Пəкəнə - жапалдаш, пəс бойлуу
115.Пəкизə - таза, кири жок, көңүлүндө кири жок
116.Пəлик - эгин талаасында бир топ майда жөөктөрдү бириктирген арыкча
117.Пəмил - чайдын куурулган түрү
118.Пəрəндə - канаттуу
119.Пəриштə - периште, “себепкер” деген маанини да берет
120.Пəс - пас, бийик эмес
121.Пəтек - бут кийимдин таман астына салынчу жылуу катмар
122.Пəттə - маара, финиш
123.Пəтнүс - жайык чоң табак, “поднос” сөзүнүн диалектикалык айтылышы
124.Пəтир - нандын өзгөчө түрү, камыры көппөгөн нан
125.Пешəнə - 1) маңдай, бешене, 2) тагдыр
126.Пиргəн - араба. Саябан арабалар ушундай аталып, “фургон” деген сөз ушундан
127.Пичи - бир аз
128.Пийəдə - жөө
129.Пийəлə - чай чыны
130.Пул - акча
131Сандыксəəдə - “сандыкта көпкө туруп калган кездеме”
132.Сəəл - бир аз
133.Сəбиз - сабиз
134.Сəздə - “авторитет” деген маанини берет
135.Сəйə - көлөкө
136.Сəмəн - сарала түстөгү аттардын аталышы
137.Сəндəл - ичине чок салып, үстүнө көрпө жаап коюлчу жылыткыч буюм
138.Сəпəр - сапар
139.Сəркəр - той-маарекелерди башкаруучу. Мурда аскер башчыларын аташкан
140.Сəресеп - маани берүү, көңүл буруу
141.Сəрсəн - убаракерчилик
142.Сейдана - нандын бетине себилчү жыттуу майда дары урук
143.Сераνа - салкын, абасы жагымдуу
144.Серəп - мол
145.Сергəп - көп сөз сүйлөгөн тантык
146.Серνан - үйдөгү кооз шкаф
147.Сыйыр - уй
148.Суν - суу
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149.Тəνəкəл - тобокел
150.Тəνит - табит, аппетит
151.Тəйəр - даяр
152.Тəк - орун. “Таги” 1) төмөн жагы, 2) теги
153.Тəк жəй - ээлик орду
154.Тəспи - теспи
155.Тəшпиш - түйшүк, убаракерчилик, тынчсыздангандык
156.Тиллə - алтын, дилде
157.Тенге - тыйын
158.Тоν - тоо
159.Толто - каймактын күйгүзүүдөн калган калдыгы.
Өзгөн, Алай, Каракулжа тарапта – “чөбөгө”, Талас, Аксыда – “тыбыт”
160.Тукум - жумуртка
161.Тулчек - күйөөсү жок аял
162.Турпак - топурак
163.Тунике - темир баракча (лист)
164.Чаνадан - кийимдер салынчу жастыктын түрү. “Чемодан” сөзү келип чыгат
165.Чəкəлдəк - теректин, жүзүмдүн жаш наалынын 10см кесилген чикилдəги,
аны арык бойлоруна көчөт катары эгишет
166.Чикилдəк - балдар оюну
167.Чилдəшир - өтө арыктап калган адамдын коркунучтуу абалы
168.Чырайлуу - чырайга бай, сулуу
169.Хуник - бекөрүм, чырайлуу сөзүнүн антоними
170.Эңкейесизби - Лейлек тарапта “төмөн кетесизби?” деген мааниде.
Баткен ҥйлөрҥнҥн элементтери: сынч, каван, кавак, устун, торсун, сəрəп, зəр дуνа,
туруму, гүνəлəк, дəлиз, астана, айνан, шып, νаса, мейрап, дəкчə, пайдуνал, пакса,
тамбашы, нургап, супача.
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ХI. “АЙГИНЕ” УЮШТУРГАН ИШ-ЧАРА: КЕЛЕЧЕКТИН ЖОЛУ РУХАНИЙ
ЖАНА ТУРМУШТУК ТАРМАКТАРЫНЫН АЙКАЛЫШЫНДА
Бул бөлүмдө “Айгине” маданий-изилдөө борборунун 2010-жылы, 14-19-теке айында
“Азыркы өзүн уюштуруу калыптарындагы салттардын орду” жыйналышын өткөргөн ишчарасы тууралуу кеп болот. Ага Гватемала, АКШ, Кения, Жапон, Корей мамлекеттеринен,
Алтайдан, Кыргызстандан өкүлдөр катышты.
Жайкы жыйналыштын негизги максаты - бул салттын жана салттык билимдин
заманбап Кыргызстандагы жамааттардын өзүн өзү уюштурууда колдонуу ыкмаларын
издөө болчу. Негизги максат төмөнкү тапшырмаларды камтыган: ар башка өлкөлөрдө
орун алган тажрыйбаны билүү жана алмашуу, Кыргызстандын негизинде пайдалуу жана
жемиштүү мисалдарды талдап чыгуу.
Жыйналышка салттарды билген жана салттык билимди сактап жүргөн адамдар
катышты, ошондой эле ушул тармакка кызыгып, тартылган жогорку окуу жайлардын
студенттери иргелип, чыкырылды.
Ушул иш-чарада айтылган ойлорду окурмандарга сунуштайбыз.
Бул бөлүмдү даярдаганга чоң салымын кошкон Садыр уулу Жумагазыга терең
ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Семион Такира, Гватемала
Майа элинин руханий устаты жана Чимальтенангадагы Гватемала коомунун
чиркөө кызматкери. Азыркы учурда Кокадиде иштеп жатат жана Майа космологиясы
боюнча терең билимге ээ. Ошондой эле коомдогу маданиятты жана айыл-чарбаны
өнүктүрүү долбоорлорунда иштейт. Семион изилдөөчү жана жакында эле Майа
космологиясы боюнча эки китептин чыгарылышына чоң салымын кошкон.
Элизабет Араужо, Гватемала
Жумшак, боорукер башка маданияттарды таанууга умтулган адам. Дон Алихандро
Сирило Перез Оклаждын ажырагыс жолдошу жана котормочу катары дүйнөнүн
баарын кыдырып, ар түрдүү ырым-жырымдарга катышкан. Майалардын касиеттүү от
аркылуу даарылоо ырым-жырымдарына катышат. Дон Алихандро Сирило Перез Оклажазыркы учурда Гватемала президентинин касиеттүү кеңешчиси катары белгилүү.

МАЙА ЖЫЛНААМАСЫ
Түштүк америкалык майа элинин эки өкүлү мындан 5000 жыл илгери ташта чегилип
калтырылган “Майа-жылнаамасы” жөнүндө айтып беришти. Ал окууга ылайык ар адам
эне боюнда болгондо эле, ата-бабаларынын бардык билимдерин алып, мүнөзү,
түшүнүктөрү калыптанып бүтөт. Ар бир киши төрөлөрү менен кайталангыс сапаттарга ээ
жана жашоо үчүн пайда келтирүүгө жаратылат. Ал кудуретти ачуу үчүн өзөктөн – ал
эшик сыяктуу - баштоо керек. Ал өзөк – “рухтун илимий негизин” камтыган – 260 күн
эсебиндеги жылнаама “айлампа-сүрөттө” көрсөтүлүп турат. Аны жылдыздардан келген
бабалары ташка чегип калтырган: “жазууларды эстегиле, каадаларды жасагыла, шамды
кармап бабалар жана кубарыңар менен байланышкыла. Эстеп азыктанып, демденгиле”!
“Биз силерге жакшы билимдерди, көрсөтмөлөрдү калтырдык, бай болгурлар үйдү,
199

мамлекетти сактагыла”! Алар бүгүнкү абалды алдын-ала баамдап көз ачыктыкта мындай
дешкен: “Коломтону өчүрбөгүлө!”, демек, “жерди, сууну, абаны, мөңгүлөрдү сактагыла,
анткени адам ишмердиги жаратылышты жабыркатат” дешкен. “Бала камын көргүлө”
өтүнүчүндө, “биздин озуйпа рухий жана маткелдик бөлүктөр ортосунда теңдикти табуу”
талабы туюнтулган. “Өз адамдарыңардын камын жегиле” чакырыгында “ыйык жерлерге
зыярат кылсаңар, бабалар жана кубарыңар ыраазы болушат жана жардам беришет” деген
бүтүмү бар. Акыл эмес, “дил (дит) менен ойлонуу” деген эмне? Биз оболу дитибизде
ойлонуп жетилген соң акыл калчоого өтүүбүз туура болот. Демейде, шашып дароо эле
ийгиликке ээ болгубуз келет, мөөрөй көп изденүүлөрдүн, узак жараяндын натыйжасында
колго тиээрин унутпайлы.
“Майа-жылнаамасы” – бул ырасмий илимге атаандаш агым. Кыйналып өтүү керек
ыйык жерлерден, аларды кыдырып чыгып гана өсүп жетүүгө болот. “Майа-жылнаамасы”
ар бир адамга өмүрүнүн кайсы чегинде баратканын аныктап берүүчү аспап.
“Өз маданиятыбызды тереңирээк казуу керек” дешти майалыктар. Жылнаамада
атайын күн: Чолки күнү – киши, жер, күн ортолорундагы - теңдик (барабарлык же баланс)
түзүлөт. Гватемалада 6000 ыйык жер бар жана ошол орундарда “чолки күнү” адам
озуйпаларын аныктоо жүргүзүлөт. Жылнаама негизинде төрөлөрү менен даанышмандыгы
аныкталган адамдар “майа-жылнаамасын” окуу талантына ээ болсо Кеңешке мүчө болот.
Эгер 20 эркек мүчө аныктоодо ар пикирде болсо бул жакшы, ага дагы 20 аял кошулуп
бардыгы 40 мүчө биргелешкен талкууларда күчтөрдү теңдейт. “Майа-жылнаамасы” – 260
күндөн турат: эки кол, эки буттун 20 манжасы, адамдагы 13 муунга көбөйтүлүп бул сан
чыгат. Жылнаама айга байланыштырылган – адам эне ичинде 9 ай жаңыруусун өткөрөт
жана ою өсөт, жаңылана берет.
Эмил Шукҥрөв, Кыргызстан
Орнитолог, философ, биология илимдеринин кандидаты (1968 – ж.), география
илимдеринин доктору (1992 – ж.), профессор, КРдин илимге эмгегин сиңирген ишмер.
―Алейна‖ экологиялык кыймылынын төрагасы.
САЛТТУУ КЫРГЫЗ КООМУНДАГЫ ӨЗ УЮШУУ
Ар кандай коомдо “тирлик түзүлүшү” анда жашаган адамдардын уюша алуу
деңгээлине жараша болот. Айылдагы (коом, тайпа, топ) өз башкаруу ошол коомдо
жашагандарды негизги керектөөлөр менен камсыздоону ишке ашыруусуна байланыштуу.
Бирок башкаруу көп учурда коомдон үзүлүп, жеке кызыкчылыктарга иштетилип калат.
Кыргызстандагы акыркы эки ыңкылап башкаруу уруктук, топтук кызыкчылыктарга баш
ийдирилип, коомдук мүдөөлөр курмандыкка чалынганын ырастады. Бийликти олжого
айлантып, аны менен бөлүшкүлөрү келбей калышкан. Бийлик такоолдорунун булагы жана
жоопкерчиликтен качуу ыңгайы катары бааланды.
Көчмөн кыргыздардын тарыхында өз коомунун (мамлекетинин эле эмес) туруктуу
башкаруу түзүлүштөрү болгон. Кыргыздардын бирде мамлекети болуп, кээде жоюлуп
кетип турган. Ошентсе да миңдеген жылдар эл катары сакталып, далай күтүрөгөн улуттар
жер үстүнөн жексен болуп кетишти. Мындай бир жагдайды баса белгилегим келет:
мамлекет гана улуттун төптүгүн (иденттүүлүктү) камсыздайт деген түшүнүгү дайыма эле
туура боло бербейт. Биз СССР курамындагы ой-чендер менен түшүнүктөрдү
калыптандыргандан улам ушундай ойлойбуз, бул коркунучтуу бүтүм. Анткени,
миллиондогон адамдар жана анын мамлекети 100 талоончуну ооздуктай албай жаңжал
апаатка айланбадыбы азыр. Мунун себеби, мамлекет элдин колунан бийлик жүргүзүү
жөндөмүн, милдетин тартып алган.
Көчмөн кыргыз коомунда башкаруу тирлик катмарларына жараша бөлүнүп турган.
Жогорку деңгээл төмөнкү башкаруу түзүлүшүнүн ишине кийлигише алган эмес, демек
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атаандашууга жана кысмактоого негиз жок эле. Ушул жагдай башкарууга зарыл болуучу
шарттарды чогултууга жана жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк ачкан. “Башкаруу шарттары”
үй-бүлөнүн тукумдап “өз өөрчүшүнөн” көз каранды болгон. Үй-бүлөлөр бир айылга баш
кошуп, бирдиктүү чарба жүргүзүшкөндүктөн “өз уюшуу” идарасынын (институту) саясый
жана маданий жактары абдан бекем жана туруктуу келген. Аны тастыктоочу бир
көрүнүштү келтирели. Өткөн кылымдын 30-жылдарында Чаткалдагы бир айыл
жааматташтыруудан качып тоо арасындагы бир өрөөндө 50 жыл өз алдынча жашап
келген. Айыл өз чарбасын, өз тукумдоосун, өз башкаруу жана өзуюшуусун узак мезгил
көз карандысыз уланта алган. Демек, айыл – коомдун түпкү, баштапкы уясы болгон.
Айыл үнөмиаты (экономикасы) өзөөрчүгө (воспроизводства) толук баш ийдирилген. Ар
үй-бүлө чарбага ээ эле, бирок, ал туруктуу болгон эмес, айрыкча жут учурларында
мертинип калуучу. Андыктан, биргелешип мал чарбасын жүргүзүү, анын санын чектөө
жайыттын жетиштигине жана адамдар керектөөлөрүнө жараша аныкталган.
“Көчмөндүк тутум” Кеңеш өкмөтү мезгилинде кандайдыр бир деңгээлде колхоз
түзүлүшү орнотулуп сакталып келген. Кыргызстандын айыл чарбасы Аскер Өнөржай
Үргүлжүсүнө (ВПК) иштетилип, уяң жана кылчык жүндүү койлор, уй менен жылкы
чарбасы өнүктүрүлгөн.
Азыр капиталисттфик мамилелер менен ага катуу сокку урулду. Анткени, жайыт
тутуму ырааттуу пайдалануудан калып, которуштуруп пайдалануу иреттүү жана
сыйымдуу болбогондуктан, жакынкы жайыттар такырланып, алыскыларга кол жетпей
колдонулбай калууда. “Негизги керектөөгө” (базовые потребности) тамак, кийимден
сырткары маданият (тил, комуз, оозеки чыгармачылык) кирет. Айыл деңгээлинде
адистешүү жүрүп келсе, азыр атомдошуу (жекеленүү, өзөктөшүү) – муундар бөлөк-бөлөк
жашоо (чоң ата-ата-бала) түптөлүүдө: балдар жана карылар ташталууда. Демек, айыл
салттуу улуттук тутум катары талкаланып, адеп-ахлактык чендер бузулууда. Айыл
үнөмиаты тукулжурагандан улам маданият жана үй-бүлөнүн “өз өөрчүүсү” камсыздалбай
жатат. Айылдын ички түзүлүштөрү адистешкен дедик, бирок бир айыл кандайдыр бир
тармак боюнча өзүн камсыздай албай калса, айылдар биригип, темирчилик, биргелешип
дыйканчылык жүргүзүү ж.б. ишмердиктерди жүргүзүшкөн. Айылдын кыштоо, жаздоо,
жайлоо, күздөө өңдүү жайыт пайдалануу тутуму бүтүндөй бир тастыктама-концепция
болуучу, бирок ал азыр талкаланды. Табият менен болгон рухий жана дилдик байланыш
баарынан мурда айыл деңгээлинде жүргөн. Азыр “ыйык жерлер” айылга каратылбай,
пайда табуу булагы катары саякат тармагына баш ийдирилген. Албетте, айылдын
туруктуулугуна карабай негизинен жайыт талашуу айынан кээде чыр-чатак болуп келген.
Ошондой кезде уруу деңгээлинде элдин рухий жана үнөмиаттык муктаждыктары
чечилген. Уруу деңгээлинде салттуу билим жана өнөр алуу, жөндөмгө ээ болуу жүргөн.
Эне-Сайдагы жазуудан айрылган соң кыргыздар бардык билим жана өнөрүн оозеки түрдө
сактоону колго алган жана элдин кылымдардан бери келаткан билими жадыга тутулган.
Ошондуктан, эбегейсиз зор көлөмдөгү жана терең маанидеги Манас гөөрү жаратылган. А
түгүл, Манастын Наполеонго кездешкен түрү жыйырмадан ашык вариантынын биринде
кездешет.
Жайлоодо маданияттын өркүндөөсүнө, өнөрдүн өөрчүүсүнө, жөндөмдүн
жайылуусуна жакшы шарттар түзүлгөн. Тилдик, маданий, рухий, чарбалык, техникалык
алмашуу жүргөн. Бул улуттун тукумдук жана загилик (генетикалык) маткелинин
топтолуусуна жана сакталуусуна жол ачкан. Бул улуттун тукум-курут болуусуна, өзгөрүп
кетүүсүнө жол берген эмес. “Негизги керектөөнү” жайыт жана маданият камсыздап,
улуттун өз жаралуусу (воспроизводство) жүргөн.
“Кандаштык тутум” үй-бүлөдө, урукта, урууда иштеген. Андан жогору “уруу
биримдиги”. Ал идара өз кезегинде башка өлкө жана элдер менен алака, байланыш
жүргүзүп, белгилүү бир озуйпаны өтөгөн соң таркаган. Буга караганда үй-бүлө жана урук
деңгээлинде туруктуу уюштуруу жүргөн менен идаралык (институттук) өсүүсү жүргөн
эмес. Ошентип төмөнкү деңгээлдеги милдеттер айылда (үй-бүлө, урук) орундалып,
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жогорку тепкичтеги саясый милдеттер убактылуу болуп, чечилер замат ―уруулук
шаркет‖1 таркап турган. Ушул жөнөкөй көрүнгөн жагдай татаал кезеңдерде жашап
кетүүгө ылаажы берген. Бул кыйла эл бийликтүү (демократиялуу) жана ийкемдүү келип,
отурукташкан элден айырмасы ушул болгон. Отурук ташкын элдерде жогорку бийлик
төмөнкүнү эзип, жоюп келген. Көчмөндүктө бул түзүлүш атайын жасалган эмес. Ал
төмөнкү катмарда калк жана үнөмиат күрдөлдүү болгондон, ал эми жогорку катмарда
бийлик эле болуп, калк да, үнөмиат да жоктуктан улам, ушул тутум өкүм сүргөн. Бийлик
болсо атайын идара жоктугунан, жазалоочу, тескөөчү, салыкчы ж.б. тындар (орган СуЖ)
түзүлгөн эмес2.
Салттуу коомдо “туруктуулук идарасы” катары “аксакалдык” өөрчүгөн. Ал “жети
атага” таянган. Бул жеке кишинин эле өздүк энчиси эмес, улуттук улануучулуктун, элдик
туруктуулуктун идарасы (институту) болгон. Жогорку чөйрөдө негиз (калк жана үнөмиат)
болбогондуктан, тез эле үстөмчүлүккө, кызыл камчылыкка алып келген. Мындан, көчүп
кутулушкан жана “Жети ата” идарасы жөндөп турган. “Жети Ата” – бул рухий дөөлөт
болуучу, азыр тукум иреттүүлүгү (генеалогия – загирет) болуп калды. “Жети Ата” азыр
кандык эмес, аймактык негизде биригет3.
Элмира Ногойбаева, Кыргызстан
Эксперт, саясий жана социалдык кыймылдарды изилдейт. Азыркы учурда ―Полис
Азия‖ аналитикалык борбордун жетекчиси.
АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ БИЙ ШАЙЛОО ТАЖРЫЙБАСЫ
Азыркы турмушта да салттын маанилүүлүгү сезилип турат. Ал иштеп өзүнүн
алгылыктуу жагын көрсөтүп, жемишин берди. Ыңкылап же төңкөрүш улуттук
ыйыктыкты бузууга алып келери белгилүү болду. 7-бугу айынан кийин акча менен
бийликтин аброю көкөлөгөнү менен даанышмандыктын да бедели бар экенин көрсөттү.
Биз өз улуттук баалуулуктарыбызды көп жоготтук, азыр да тобокелдик арбын
болуп жатат. Күнүгө бир нарк жана дөөлөтүбүздөн кол жууп барабыз. Андай абалдан
коргоону – бул тууган-уруктук негизиндеги (матрица) башкарууга кайтып келүү. Айталы,
Башмыйзам өзгөртүлүп жатат, анын коомго таасиринин бар жогуна калк карабай деле
калды. Анткени, ал турмуштан алынган эмес, айрым аткаминерлердин оюнан жаралып,
алардын кызыкчылыгы үчүн жасалма иштетилип чыккан. Анда эмесе, коомдогу чыныгы
“оюн эрежеси” кайсы? Булар бейкалып эрежелер: адат, шарият, кылмыш дүйнөсүнүн
жазылып коюлбаган “мыйзамдары”. Ошентип, ырасмий же жасалма жана таанылбаган же
накта чендер удаалаш иштеп жатат. Мындай учурда “ырасмий эреже” ылайык келбей
калган шартта, дароо көмүскө эрежелер, көбүнесе кылмышкер чөйрөсүнүн тартиби
үстөмдүк кылат.
Ырысыбызга салттуу өз башкаруу тажрыйбабыз бар. Биз азыр көнгөн адат боюнча
Ажолук же парламенттик тутумун алабызбы деген соболдор менен бекер эле убара болуп
келебиз. Биз эмнеге салттуу “уруулук түзүлүштү” албайбыз? Ага жоопкерчиликти
1

Садыр уулу Жумагазынын аныктамасы
Садыр уулу Жумагазы: 2005- жана 2010-жылдагы төңкөрүштөрдү жүзөгө ашырган жана түштүктөгү
жикчилерди ордуна койгон “төмөнкү тутум” болду, “жогорку тутум” (ажолор качып, УӨ четөлкөдөн
аскердик) жардам сурады. Демек, бийликтегилер кызганып мойнуна алышкысы келбеген менен салттык
тутумубуз кадимкидей иштеп жатат.
2

3

Садыр уулу Жумагазы: Ал өз жардам тутуму болушу ыктымыл
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кошсок. Башкаруунун ар кандай деңгээлдери бар: ылдыйкы айылдык башкаруу накта,
жогоркулары болсо жасалма – негизге таяна албагандыктан, чочоңдоп башкаруучулукка,
текеберликке өтө башташат. Парламентти өз башкаруу катары изилдөө керек.
Кыргызда “Жети аке” идарасы бар. Алардын даанышмандыгын пайдалануу
максатында, жандантуу аракеттери жүргүзүлүүдө. Аларга эстеликтер коюлуп, күмбөздөр
салынып, осуяттары айтылып, китеп катары чыгарылууда. Азыр “жоро”, “ашар” өңдүү
биргелешип иштөө жана маселе чечүү усулдары колдонулууда. Муну жаңы тарыхта
колдонуу менен салтыбыз менен байланыштуу экенибизди далилдеп жатабыз. Бул
жаатынан алганда өз уюшуу салтыбыз боюнча биз өкүлдөрүбүздү жиберип көнгөнбүз. Ал
милдет “өкүлдүк (можаритар) шайлоо усулу” аркылуу чечилчү. Ал эми азыркы
Башмыйзамдагы тайпалык (партиялык) башкаруу да, тайпалардын өзү да жасалма.
Акыркы кезде мамлекеттик түзүлүш жакшы иштебей, айрыкча, айылга жетпей
калды. Жергиликтүү бийликтин кадыры түшүп, анын заңдуулугу (лигитимдиги) болбой,
айыптоо жана тескөө аспаптарынан кур жалак калды. Ошондой шартта калк карылары
чыгып мурунку салттуу өз башкаруу тууралуу айтышты. Мындай демилгенин бири
кемпирлер тарабынан айтылып, иш башталганынан улам, “беш кемпир” аталып, кароосуз
калган малды, айдоону жана кашарларды иштетүү колго алынган. “Беш кемпир” – бул
идара энелик (матриархат) доордун көрүнүшү. Ушу сыяктуу эл демилгеси менен 2007жылы Ысык-Көл дубанындагы Ак-Суу оданынын Кайырма-Арык айылында бий шайлоо
өттү. Бий – бул коомдук адам, ал жергиликтүү чыр-чатакты чечкен жаргы (же калыс судья), бедели күч, зоболосу бийик инсан. Бул айыл он эки уруудан турат. Алардан
бирден өкүл шайланып келип, өздөрүнө бий көтөрүп алышкан. Ал адеп-ахлак маселелери
(аракечтик, уруш, ажырашуу) боюнча көйгөйлөрдү карап келет. Бийди “заңдуу” же
лигитимдүү кылууга “Жети аке” идарасы негиз болуп берди. Айылдыктар жалпы
көйгөйлөрдү чечүүгө чогултулган акчаны “Куржун” аташты. Кыргыз саресеп эл эмес,
кыялкеч эл (не рациональный, а созерцательный народ). Ушундай алашем (безвременье)
маалда жогорудагы көрүнүштөрдөн башка тууган-уруктук мамиле жакшы жардам берди.4
Кыргыздарда эл бийлигинин (демократия) батыштык түрү болуусу мүмкүн эмес. Биз
жамаатташкан коомбуз. Демократия – жекелик үлгү, калып, мисал (парадигма)
болгондуктан жааматтык аң-сезимге дайыма эле дал келе бербейт. СССР тушунда
аксакалдар ордуна аткаминерлер келип, жааматтык аң-сезим “өкүлдөрүн” жиберип, анча
чочункурабай, сооронуп келген. Кыргыздарды каада жана жөрөлгөлөр кармап турат.
Жакшылык жана жамандыктын өз расымдары бар. Тажыя жоголсо эмне болот? Мында
ишкерлик өкүмдүү болуп, маданий жагы мүчүлүп бараткансыйт. Мамлекет адамдары ооз
учунан “сөөк койгон тажыяда малды аз сойгула” дегендери менен өздөрү кур намыс
менен ысырапкорчулук көп жасашат. Мындай сөз менен иштин дал келбестиги
Ажолордун качып кеткенинен, Ош коогалаңынан даана көрүндү, бул адаттарыбыздан
кетүү, салттарыбызды жоготуу далилдери болуп саналат.
Ким Ыйоң Бох, Корея
Теологияны жана Чыгыш Азиядагы Интелектуалдык тарыхты АКШдагы
Принстон Теология мектебинде окуган. Токиодогу София Университетинин
изилдөөчүсү, ал Азиядагы ―аракет үчүн маалымат‖ топторунун негиздөөчүсү.
Ханил университетинин экс – президенти. Минжунгдун теологиясын жазууда чоң
салымын кошкон, "Мессия жана Минжунг" китептин автору. Азыркы учурда
Жашоону изилдөө Институтунун ректору.

4

Садыр уулу Жумагазы: Биздин билишибизче бийдин үч милдети бар: өкүлчүлүк укугу, жалпы чарба
жүргүзүүнү жөндөө жана жаргылык (соттук) териштирүү.
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БАЙЫРКЫ КАЛКТАРДЫН РУХ – САЛТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН АЗЫРКЫ
ДҤЙНӨДӨГҤ МААНИСИ
РУХАНИЙ ИШМЕРЛИК
Рух дүйнөсүнө тамырланган иш-аракет мамлекеттүүлүккө чоң таасир берет. 1919жылы Кореяда оторчулук басып алуучулукка каршы көтөрүлүш болду. Ошондо үч диндин
– тунха, будда, христиан – жана беш рухий мектептин өкүлдөрү руханиятка таянылган
Жарыя-мүдөө (декларация) жазышты. Ал корей элинин өнүгүшүнүн негизи болуп берди.
Кийин анын негизинде Башмыйзам даярдалды. Азыр корей элин – түндүк, түштүк –
бириктирүү максатында Башмыйзам жазылып жатат. Биз ага табияттык табу же тыйунуу
(экологиялык табу) киргизели деп жатабыз. Тыйуу - тыюуларды ачыктап, талдап отурбай
анын талаптарын кынтыксыз аткаруу болуп эсептелет. Биринчиси Жарыя-мүдөө,
экинчиси Башмыйзамдан кийинки үчүнчү бийиктик – бул диндердин (тунха, будда,
католик, христиан) жана өз ара уюшулардын Өкмөткө теңата мамилелерге жетишкени
болду. Ушул “рухий карама-каршылык” (духовный оппозиция) өзгөрүүнүн очогу болуп
жаштарды демдендирди. Ошентип, улуттук рухий негизди жараткан жагдай – диндердин
биргелешкен ой-коруму жана ниети болду.
Өз баалуулуктарга кайтып келүү
Өз баалуулуктарын түшүнүүгө обон, сүрөттөр алгачкы тартууланды. Ариран –
махабат дастаны, азыркы мезгилге ыңгайланган. Сансен – бейкут, ырыскылуу, жыргал
жашоо – бүткүл дүйнөдө жандуулар эриш-аркак өмүр кечет. Сүрөттөгү турна – узак
жашаган паранда, карагай – туруктуулук белгиси. Жаныбарлар, өсүмдүктөр шайкештикте
өсөт – бул чыгыш азыянын ааламды дал ушундай камыр-жумур көрөт.
Өз уюшууну талкуулап жатканыңар - өз даанышмандыкты талдап жатканыңар.
Жашоо – бул өзүн-өзү таанууну канааттандырчу өмүр сүрүү. Ал бирөө менен чектелбейт,
айланадагылар да өзүн таануу жараянында. Бир жашоо сыйкылы – жаңы жашоо жаратат.
Анын өсүү жөндөмү бар, ал жетилет. Бул болсо жашоонун өзүнөн-өзү жетилүүсү жана
башкаруусу. Ошентип, жашоо өзүн таанып, уюшуп, башкаруусу тынчтыкта гана жүзөгө
ашат. Жашоо – бул өз алдынча бүтүндүк (субъект), анткени руханийликти чагылтып
турат. Жашоо – бул тулкунун (дененин) жан дүйнөсү. Жан дүйнө денеден сырткары болсо
туура эмес. Дене – тулку, үй-бүлө, өлкө, кеян (космос), аалам. Кеян – бул бейкуттукта көп
нерселерди бириктирген көрүнүш.
Биз, Кыргызстандагы ыйык жерлерде болгондо, жан дүйнөбүз кең рухунан
азыктанып күчтүү болобуз. Жашоо руханияты - өзүн-өзү уюштуруунун пайдубалы.
Жашоо руханиятын жекеликте эмес, чулу айкалышта өмүр сүрүү катары түшүндүрүлүшү
зарыл. Биздин, Сансен деңгээлге жетпей жатканыбыз – чулу (чогуу) бирдикте өмүр
сүрбөй, кагылыш жана күч колдонуу өмүрүндө жашап жатканыбыздан болууда. Ошто
болгон нерсе ошондой жашоонун далили.
Чаташкан башаламан жашоо ичинде шайкеш жашоонун элеси бар. “Күчтүүлөр
ийгилиги акыркы жеңиш” бүтүмү дөө-шаа мамлекеттер ынанган түшүнүк, ал акыркы
чындыкпы? Ушул өңдүү “чаташууну” Сансенге (айкалышка) кантип алып келебиз?
“Айкалыш” жашоону рухий негизге көндүрсөк жаңы сапатка өтөбүз. Рухий негизди
кантип күчтүү кылабыз? Анын жолу - үйрөнүм, окуу.
Менин көз карашымда ааламдык биригүүнүн жолу да, негизи да бар. Майа, Оромо,
Кыргыз түшүнүктөрү да мага жакын экен. Менин ааламтаануум (космос) бул үйрөнүмдөн
кийин терең, кенен жана күчтүү болот. Бириктирген нерселер үйрөнүм жана окуу
учурларында гана эмес, ырым-жырымдарыбызда да ишке ашырылып жатат. Ошентип,
мен корей элинин жашоо мисалында исламды, христианды, будданы ж.б. бириккен
нерселерди түшүндүрүп бере алам. Аны түшүндүрчү куралым бул “зософи”. Мен
дүйнөлүк жалпылаштырган базарды бузуу үчүн күрөшүм керек. Мен илим менен
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техникалык эрежелердин үстөмдүгүнө каршы күрөшүм зарыл. Жашоону бүтүндүктө
(жаратылыш жана рухий) кароону “зософи” атайм. Менин жашоо баяным, силердин
жашоо баяныңар “зография” болуп эсептелет.
Азия эли эки нерсенин ортосунда кармалган. Азыркы өрчүү жетиштиктери
(цивилизация) улуу нерсе катары көрүнөт. Бирок жаңы цивилизация айыл жеринен
башталат. Силер тондо жатасыңар, андан төрөлүп жаңылык берер жаңы цивилизацияга
барасыңар. Азыр өткөн жана азыркы цивилизация, батыш жана чыгыш цивилизациясында
кармалганбыз. Менин жолум батыш дөдөйлүгүн, эселектигин ооздуктоо. Хаң Киң Тоң
“Цивилизация кыйроосун” жазганда ислам жөнүндө түшүнүгү жок болчу. Батыш исламга
каршы коюлган.
Биз жаңы цивилизация жаратышыбыз үчүн Руханиятыбыз күчтүү болуш керек. Ал
үчүн азыр ээ болуп турганыбыздын баарын сынга алуубуз кажет. Силер баардыгына –
ислам, батыш, улуттук – тийиштүүсүңөр дегенге макул болбогула. Мен жаңы
цивилизацияны жаратуучумун дегиле. Өз тажырыйбаны баяндап, талдап, туйунуп жаңы
руханий даанышмандыкты жараталы. Манастан жаңы даанышмандык жаралуусу мүмкүн.
Будда, Христиан, Конфуций, Ислам тутунган досторум ошолордон жаңы даанышмандык
жаратабыз деп жүрүшөт. Мына сиздер да Майа, Оромо, Кыргыз достор руханий
даанышмандыкты өз алдыңарча издеп жүрөсүңөр. Баарыбыз бир жерге, бир борбор
очокко биригүүбүз зарыл.
Кандай усул, ыкма, тариз (калып) бар буга жетүү үчүн? “Зософия” айкын мүнөзгө ээ,
ал чулу (бүтүн) мүнөз. Биология – жашоону талдоо аркылуу изилдөө, бул жөнөкөйлөтүү,
майда “ачылыштарды” жаратат. Ал жашоо руханиятын изилдей албайт. Ошондуктан
биология жаралуу жашоо булагын билбейт. Жалаң гана интегралдык изилдөө менен эмес,
рухий (даанышмандык) билимди ага кошуп жашоону түшүндүргөн “зософичилер” ар
жерде жаралышы мүмкүн. Албетте, дүйнө жүзү боюнча жайылган алар бир чекитке
биригиши керек.
Түштүк Кореянын үнөмиат, коом өнүгүүсүндө салттардын орду
Алгы татым (закуска): Ааламдык сүйүү ыры.
Эгер мен асман болсом, кызгылт болмокмун.
Булуттарды кызылга боеп, жүзүңө сүртмөкмүн.
Акын болсом, ал булуттарды даңазалап,
Сага деген сүйүүнүн күчүн көрсөтмөкмүн.
Ыйык жерлер – руханий дүйнөнүн дарбазасы, жаңы дүйнөнү көрүүнүн (табуунун)
терезеси. Эгер сиздерде руханий көзүңөр болсо, бүтүн дүйнөнү көрө аласыздар. Биз
ааламдык, кеяндык түшүнүктү баамдасак Санке – периштелер дүйнөсүн боолголой
алабыз. Азыркы дүйнө руханий талкууну этибар албай жатат. Алар руханий аалам (дүйнө,
космос) сокур ичеги катары карайт. Мен “руханий дүйнөнү” эне боюндагы күмөндүн
(бала, плод) тону катары карайм. Илимий аалам таануу мындай туюнууга келе албайт.
Жашоонун үйү – бул руханий дүйнө. Азыркы Корей саясаты мазарларды (даракты)
кыюуга багытталган, бул руханий дүйнөнү талкалайт.
Корейде көп дин бар. Мен көп дин арасында жашап жатам. Шаман, Будда,
Конфуций, Тоңгак, Христиан жөрөлгөлөрүнө катышамын. Мен чачырап жатамбы же
бүтүнмүнбү? Мен бактылуумун, анткени диндер менде ширелген. Ошон үчүн мен
хиндиден, оромодон, исламдан, майадан, теңирчиликтен көп нерсени үйрөнө алам. Бул
диндер менен дүйнөтаануулар өз ааламтаанууларга ээ. Корей өлкөсүндө шаман корей
дүйнөсүнүн пайдубалы. Ошол шамандан көп диндер өсүп чыккан. Корей буддистери “Акжер” атап, “батыш бейишин” ойлоп тапкан. “Батыш бейиши” негизинде төрт муунтукум
(династия) жашоосунун өз уюшуусун түзгөн. Конфуций жактоочуларынын да өз дүйнөсү
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бар. Анын негизинде “Тынчтык дүйнөсү” маңызындагы дүйнө түзгүсү бар. Католиктер
конфуйцийлерден таасир алган. Корейди жаңыча багыттоо үчүн коомдук философия
ойлонуп табылган. Христиан динин туткандар “корейче жаңы шаар” тастыктамасын
(концепциясын) жазышкан жана Тоңгап жүрүшүнө кошулуп ээлеп алыщкан. Ушулар
биригип, жаратылган түшүнүк, өлкөнүн үнөмиаттык, саясый багыттарын ачып, алга
жүткүнткөн күч болду. Ал алгачкы жолу 1894-жылы ишке ашты. Эгер саясый өзгөрүүнү
кааласак, ошол 1894-жылдагы даанышмандыкка кайрылабыз. Ушул кыймыл экинчи чоң
таасирди 1919-жылы эгемендикти жарыялоо менен жаратты. Ал жарыялоо Башмыйзамга
негиз болуп берди. Үчүнчү таасир 1970-жылы болуп, демкыймыл башталып жигердүү
катышуучулар арбын болду жана 1980-жылдагы биригүүгө чоң түрткү жаратты.
Руханий пайдубал ар жактуу түшүнүктөрдөн турат. Алардын бири дин орнотуучулук
(фундаментализм) жөнүндө кеп кылалы. Дин орнотуучулуктан этият болгула, руханий
күчкө басым жасабай туруп. Дин жана тил түшүнүгүнөн этият болгула. Динди түшүнүүдө
көптөгөн түрлөрүнүн айкалышкан нокотторун (закымдарын, жерлерин) табуу керек.
Руханий айкалыш алардын бириккен жерлеринде. Алар жаңы агымдарды пайда кылат.
Руханий айкалыш адамдарга өзүн таануунун жаңы жолун таптырат. Анткени, бул
түшүнүк көөнө билимдерди алып чыгууну билдирет. Ал жерүү эмес. Бул маданияттын
өзгөрүүсүнүн негизи. Манасты өзүн-өзү таануу деген, андагы ой-корумга (идеяга)
негизденип, Манасты жаңы мезгилге айкалыштырып өстүрүү болуп жатат. Жаңы нерсени
(рухий кубулуш, дүйнөтааным) таануу – бул агартуу (билим алуу) идарасы (институту) –
зоясофи ошол нерсени табууга багытталды. Дүйнөлүк базарга ушунтип каршылашам. Бул
күрөштө ККК (калкты кабарлоо каражаты) кеңири пайдалануу керек. Айрыкча
сыналгынын кудурети күч, ал угузат, көрсөтөт. Оймону көрүүгө, күүнү угууга болот,
оозеки сөз же жазылганды окуп түшүнүү татаалырак болот эмеспи. Мында үч нерсе
маанилүү... (ой толук жазылбай калды СуЖ)
Сулуулук тармагы. Ал акыл-эс аркылуу келбейт. Бизге сулуулук кандай деңгээлде
түшүндүрүлсө ошондой кабыл алабыз. Сулуулук ар кандай жол менен келет. Тирүүлүктүн
ажайыбы мени сүрөтчү болууга демдендирип жатат. Акын болбосом да табият мени ыр
жазууга мажбурлоодо. Батыш түшүнүгүндө сулуулук акыл-эс менен кабыл алынат.
Силердин маданияттын керемет сулуулугу жөн гана сакталып турбастан, жаңы тиризде
(калып) пайда болуусу кажет.
Маданияттагы баалуулуктар да маанилүү. Байлык, акча, үй баалуулук, булар мени
тирүү алып жүрө албайт. Жашоо өзү, тынчтык, өзүн башкаруу баалуулук. Өз башкаруу
курал эмес. Жергиликтүү жамаат баалуулук. Үй-бүлө жашоодон ажырабагандай эле,
жергиликтүү жамаат жашоодон ажырабайт. Баалуулуктарга негизделген жашоо адамды
жеке бийиктиктерге жеткирет. Маданият, өнөр (искусство) – жашоо гүлү.
Биздин дүйнө согуштардан, карама-каршылыктардан запкы жеп турат. Эмне үчүн
мындай болуп жатат? Бай-жакыр, улуттар аралык, эрди-катын, касталар чатагы, бийликбукара, билимдүү-түркөй, аткаминер-карапайым, динкөй-момун басынтуусу эмнеден?
Менимче, ар ким өз жашоосун артык көрүп, ыңгайга бөлөнүп өмүр кечирүүгө
умтулуудан. (Ош чатагынын учуру эле. СуЖ). Бул кыргыз маданияты, жандүйнөсү эмес.
Сансең, адилеттүүлүк бар, тил табышуу бар.
Дүйнөдөгү өнүккөн сегиз мамлекет өлкөлөр аралык (трансөлкөлүк) мүдөө
(программа) түзүүнү көздөп жатышат. “Трансадамзаттык” жашоонун өнүгүүсү жөнөкөй
адамзаттан жогору, таасирлүү. Алар жасалма биология, өнүккөн ой-жүгүртүү,
жаңытарыйка (нанотехнология), жадыкен тутуму, демек, “технологиялык айкалышты”
жаратып алып жашап жатышат. Бул Жапон, Корей, Герман, Парансаз, Агылжын, АКШда
текшерилип жатат. Ушул “трансадамзат” жандыгы бизди басынтып салышат, коомдо
карама-каршылыкты өөрчүтөт. Бирок, кейибегиле “Руханий күчүбүз” артык болот.
Жашоо саясаты. Жашоо саясатына зософия аталышын койдум. Кээлер жашоонун
саясатын “жер демократиясы” менен, айрымдар “биосфера” менен түшүндүрүшөт.
Зокраси – жашоо демократиясынын биринчи эрежеси: ар бир жандык жашоого укуктуу.
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Жеке жана чогуу жашоого укугу бар – бул негизги конституция, мыйзам. Томас Хок
“Ливиядан ажыдар” китебинде жашоонун түпкү кыйыр-идеалын кайталангыстык,
жекечилдик менен түшүндүрүп, акыры жана башталышы жок. Китепте айкалыштык жок,
жекелер бир-бирин жейт. Мамлекет ошол карама-каршылыкты түзөтүү үчүн курулат.
Шерттешүү же контракт – Башмыйзам жаратылып, чыр-чатактар четтетилет. АКШ
Башмыйзамы эркиндик демократиясына негизделген: биринчи жеке адам укугу, экинчи
жеке менчик. Зократия Башмыйзамы айкөлдүк жоопкерчилигине таянат: биринчиси,
жандуунун баары жашоого укуктуу, экинчиси, жамаат үстөмдүк кылат. Анткени
жергиликтүү жамаат айкалышууга кепилдик берет. Мамлекет, Дүйнөлүк башкаруу
экинчи катарда калат. Анткени, мамлекеттик башкаруу жер жүзүнө келгенине үч кылым
болду, ал эми жергиликтүү башкаруу алмустактан бери келатат. Адам жүрөгү – дүйнө
жүрөгү, демек жергиликтүү жамаат коомдун жүрөгү. Алар уруу, келесоо Ажону алып
салат. Жергиликтүү жамаат кызматкерлерин үйрөтүп турат.
Үнөмиат (экономика) – жашоонун эсепчиси, чарбакери. Айыл үнөмиаты негизги
үнөмиат. Ал бай болсо өлкө демократиялуу болот. Жергиликтүү (бөлүнгөн) үнөмиат
боюнча бир усул табууңар керек. Борбордук башкарууга салык төлөбөй койгонго чейин
жетүү керек (ал жикчилдик эмес, ал өз ырыскысына ээ болуу жана борбордук
аткаминерлерди жанбакты кылбоо ишарасы. СуЖ). Өзүнө-өзү ишенүү булардан турат:
1-Тамак, 2-Үй, 3-Кийим, 4-Дары, 5-Билим, 6-Маданият.
Батышта саламаттыкты сактоо оорууну дарылоого багытталса, бизде оорууну
болтурбоочу жашоо өткөрүүнү насааттайт. Түштүк Африкада салттык жана батыштык
дарылоону айкалышта жүргүзүүчү идара ачылган. Дүйнөлүк соода табыпчылыкка олуттуу
мамиле жасап жатышат жана чоң акча менен “менчиктеп алууга аракеттенишүүдө.
Ошондуктан салттуу табыпчылыкты, элдик дарыгерликти колдошуңар керек. Азыр чөпчар дарылоосу кеңейип баратат. Патент алуу менен ээгелик укукту сактап, өнөрүбүздү
жулдурбай калабыз. Өкмөт салттуу дарылоону колдоосу кажет, кубаттуу эл аралык
соодага акчасына алданып тарттырып жибербей. Салттуу саламаттык сактоо
ааламтаануунун чагылышы.
Дҥйнөлҥк саясат. Согушка тыюу салуу керек. Биргелешип жашоодо чыр-чатак бар.
Карама-каршылык (чыр-чатак) биргелешип жашоого болгон кадам. Африкада арстандар
менен кайберендер чогуу жашап жатышат. Орчундуу 15 бүтүмдөн бир нерсени
белгилейм. Дүйнөлүк базар өкүлдөрү айтышат: “табиятты (экологияны) сактоо үнөмиатты
өзгөртпөйт”. Саясатчылар табиятты сактоого көп нерсе жасайбыз дешет, бирок андан
майнап чыкпайт. Анткени, табиятты илим жана тарыйкага (технологияга)
байланыштырып карашат. Ааламтаануу (космовижин) гана табиятты сактап калат. Биз бул
маселени чечүүдө табиятка боор тартуубуз кажет. Азыр Кореяда 50 “табият айылдары”
пайда болгон. Мындай айылдар кыргыздарда жайыларына ишенем. Анткени, силердин
руханий жана табияттык байланышыңар али бар, ошондуктан жасай аласыңар. Саясый
шарт да ага ылайыктуу.
Чынар Сейдакматова, Кыргызстан
Коомдук ишмер, кыргызчылыктын
―Айгиненин‖кеңешчиси.

руханий

тармагын

изилдеген

инсан,

КЫРГЫЗ ОЮЛАРЫНЫН МААНИСИ
Биздин эл Манас, шырдак, макал жардамы аркасында дүйнөнү тааныйт. Кыргыз
оюсунда улут өз “кеянтаануусун” (космология) түшүргөн. Оюда сүзүлмө-шоокумдук,
жанбарлык сөөлөттөр баамдалып турат. Дүйнөнү чулу (бүтүн) кабыл алуу анын
сүрөттөлүшүн жумуру, одарылма, дал чагылтуу менен жетишилет. “Өмүр жолу” оюсу бул
кыргыз философиясындагы “ак-кара, аял-эр, күн-түн” экилтигинен жаралган үчүнчү жаңы
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өмүр жөнүндө туюнтулган маалымат чөгүлгөн. Ошондуктан элде “кыргыз ак караны
бирге ала жүрөт” түшүнүгү бар. Аалам – бул кайыптардын дагы дүйнөсу. Кыргыз
боекторунун өңдөрү ачык, чымкый жана жыш болгон. Мала же күңүрт түс кыргызга
мүнөздүү эмес. Кыргыз дээринде (түшүнүгүндө) пайдакечтик, ысыраптык жок. “Жашоо
дайрасы” оюсунда тагдыр, жазмыш “С” тамгасы таризинде катарлана жайгашып оомалуутөкмөлүү маңызын көрсөтөт. “Айлампа” оюсун “окуганда” үч деңгээлде кабылдоо
лаазым: тиричилик, сезимдик, философиялык. “Ит куйрук” оюлары ар түркүн маани
тартуулайт: “өмүр булагы” – бул кабылдоо кубанычы, андан өркүндөтүлгөн түрү – бул
түбөлүктүк кубанычы, “ак-куу” – бул сүйүүнүн байрагы, “От” – бул үч тилдүү жалын.
“Кой мүйүз” – бул байлык жана “Умай эне” – тукум улаатуунун тумарлары.
“Манас ою” – аян аркылуу түшүп, дүйнөнүн түзүлүшү берилген. Ал 12 кырлуу, чок
ортодо боштук анда чексиздик камтылган, ал жыныссыз, кийинки айлампада “аял ою”,
сыртынан “эркек ою”, төртүнчү айланада “бала оюлар”. Муну менен жашоонун керемети
тартууланат. Анткени, анда мындай накыл камтылган: “берсең – аласың” (киши жүздүү
кыргыз капитализми), “боор толгоо” (сопричастность) кыргыз руху жана деми аркылуу
бир-бирине тартылат, эриш-аркактыкта болот. Мында бардык белгилер, ою түшүнүктөрү
“чок орто” менен жуурулушкан.
Садыр уулу Жумагазы, Кыргызстан
Ленинград Университетинин журналистика факультетин 1981 - жылы аяктаган.
Алгачкы ишмердүүлүгүн ―Советтик Кыргызстан‖ гезитинен баштаган. Азыркы
учурда ―Арыш‖ коомдук уюмунун жетекчиси жана "Ашар" өз жардам коомунун
төрагасы.
КЫРГЫЗДЫН САЛТТУУ “ТИРЛИК КООМУНУН” БҤГҤНКҤ ШАРТТАРГА
ШАЙКЕШТЕЛИШИ
Кыргыздын көөнө дүйнөтаанымында атпай аалам (же өмүр: жаралуу-жашоо-өлүм)
менин кабылдоомдо үч катмарга ажыратылган: “жогорку дүйнө”, “ортоңку дүйнө”,
“төмөнкү дүйнө”. “Жогорку дүйнөгө” Асман, Теңир, Нур, кайыптар дүйнөсү, “ортоңку
дүйнөгө” жер бетиндеги жандыктар, өсүмдүктөр, суу, таш, жаратылыш, талаалар жана
Адам, “төмөнкү дүйнөгө” өлүү, жер алдындагы кубулуштар, байлыктар киргизилген. Бул
тастыктоону чет элдик конокторго таасирдүү далилдөө үчүн Кулматтан Манастын
сыпатын айтып берүүсүн сурандым. “...Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй,
Айың менен Күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй...” Бул сыпатты туюнткан белги көпчүлүккө
маалым, ал Бишкектеги “Манас айылы” улут таанытуу эстелигинде бадырайып
орнотулган. Ал жөнөкөй жана терең: теңирге караган айчык, ортодо ашталган кошуу же
адам, төмөнүндө сызык – жер. Кыргыз адам өзүн, Айкөлүн ушунтип кеяндык (космостук)
дареметке жеткирип туюнган.
Биз, ошолордун ичинен “ортоңку дүйнөнү” же “көчмөн коомду” зерттөөгө алдык.
Азыркы кыргыз зыялы (интеллигенция) чөйрөсүндө салттуу кыргыз коомунун “аскердик
тутум” же “аскердик-саясый система” деген уруучулук биримдикке таянган түшүнүгү
калыптанган. 2008-жылы 12-текеде (июнь) өткөн “Улуттук дөөлөт – эл үмүтү, тилеги,
келечеги” аталышындагы “1-Улуттук кеңеш” элдик жыйыны чыгарган жыйнактын
макалалары ушундай пикир жаратат. Демек, кыргыздын “улуттук коому” илимий терең
изилденип, талданып, бирдиктүү көз карашка жана улуттун бекиген түшүнүгүнө айлана
элек.
Биздин пикирде кыргыздын “көчмөн коому” үч салаадан турат: “жоокерлик тутум”,
“тирлик коом” жана “чарбачылык”. “Жоокерлик тутум” уруулук түзүлүшкө негизделип,
онбашы, жүзбашы, миңбашы жана түмөн колдорунан куралган жана саясый милдеттерди
аткарган. Чарбачылыгы дыйканчылык, малчылык, темир иштетүү, кол өнөрчүлүк,
аңчылык ж.б. тармактардан туруп, жашоого керектүү өнүмдөр (продукция) өндүрүлгөн.
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Ал эми “тирлик коому” рухий-маданий, жарандык муктаждыктарды чечүү милдетин
аткарган. Ошол эле кезде коомдук түзүлүштүн мындай жиктөө түшүнүгү болгон: кыргыз
коому “биринчиден, даанышмандардын акылы, экинчиден, бийлердин калыстыгы,
үчүнчүдөн, байлардын берешендиги, төртүнчүдөн, калктын жакшы ниети, дубасы менен”
кармалып турат.
Бул маселеге көңүл коюу атайын илимий-изилдөө максатында эмес, турмуштук
кырдаалдан – Бишкек жаңы конуштарындагы үй куруучулардын “Ашар” козголушунун,
“Арыш” коомдук бирикмесинин ишмердиктеринен - улам пайда болду. Өткөн кылымдын
90-жылдары кыргыз элиндеги “ашар” идарасы (институт), феномен катары коомдук ойпикирде кызыгуу жаратып, анын дүйнөлүк
коомдук түзүлүштөрдүн (көчмөндүк,
капиталисттик, коммунисттик) алмашканына карабай элде жашап жатканы, аны аңдап
түшүнүүгө болгон изденүүгө бел байлатты. Изденүүнүн үзүрлүү уланышына жана
феномендин чечмеленишине Индустанда жаратылган “өз жардам тастыктамасы”
(концепциясы) орчундуу жардам берди.
Кыргызстандын илимий чөйрөсүндө “тирлик коому” же “аялметтик дөөлөт”
(социальное общество же социальный капитал) түшүнүктөрү жеткиликтүү изилденген
эмес. Ал көрүнүштөрдү мурунку СССР тушундагы илимде “уруулук-аталык калдык”
дешсе, азыркы “жаңы капитализм” кезеңиндеги “изилдөөлөрдө” чечкиндүү түрдө
“уруулук-трайбалистик ашынуу” жарлыгын тагып коюшту. Биз бул көз караштар менен
макул эмеспиз жана аларды төгүндөө үчүн эл ичинде жашап келаткан “тирлик коомунун”
усулдары болгон “ашар”, “ыража”, “шерне”, “деңгене”, “ынтымак”, “кошумча” түрлөрүн
“жалпы адамзаттык баалуулук болуучу кенч” катары далил тартабыз.
“Арыш” КБ акыркы 10 жылда индустандык тажрыйбаны үйрөнүп, Бишкек жаңы
конуштарында жайылтуу менен аны улуттук өз жардам үлгүлөрү менен байытууга
жетишти. Кыргыз улуттук өз жардам үлгүлөрүнүн терең маңызы – чогулган кишилер
биринчиден, жеке көйгөйлөрүн орток деп түшүнүшү, экинчиден, аны чечүүдө
дербишчиликте (ыңгайда же комфортто эмес) кошо иштеши, үчүнчүдөн, жаратылган
натыйжага (ийгилик же мертинүүгө) топуктуулук менен мамиле жасоосу – башкы
өзгөчөлүк катары кабылдоо менен анын иште кеңири колдонулушун бүгүнкү шарттарга
шайкештелиш катары эсептейбиз. Бул жашоо ырааты боор толгоого (сүйүүгө) баштан аяк
сугарылган. Адамдын улуттук дээринде (менталитетинде) “уктап” жаткан баалуулук жана
усулдардын “ойгонушу” тирлик жактан жигерденүүнүн кубаттаткычы жана сыры болуп
эсептелет. Бүгүн аракеттенип жаткан ӨЖТлардын улуттук өз жардамга шайкештелишине
түзүлүшү менен башкаруусунун ылайыкталганы да кирет. ӨЖТ (100дөн ашык өз жардам
топтору) түзүлүшү жалпы чогулуштан жана ордодон турат. Бул улуттук өз жардамдагы
(шерне бийи, эшик агасы, эрке баласы) чогулушта шайланып, алдыда аткарылуучу ишчаралардын белгиленишинен көрүнөт. Ошондой эле, ӨЖТлардын тастыктама боюнча 4
жаатта – үнөмиаттык, тирлик, маданий, саясый (талам-талаш) – аракеттениши элдик
“тирлик коомунда” да таасын көрүнүп турат. Азыр Бишкек конуштарында 200дөй ӨЖТ
аракеттенип, алар Биримдиктерге чогулуу жараянын (процессин) кечирип жатышат.
Жакынкы келечекте ӨЖТ Биримдиктери Курамага (астында банкы бар) кошулуп, элдик
уюмдун жаңы үлгүсүн пайда кылышат. ӨЖТ Биримдиги жана Курамасы тастыктамасын
өзүбүз иштеп чыгууга туура келүүдө аны Индустандан ала алган жокпуз.
Төмөндө, улуттук өз жардам усулдарынан ар кайсы түрлөрүнөн чогултулган эреже
жана талаптарын тутумдаштыруунун аркасында жазылган жобонун үлгүсүн келтиребиз.
Анын негизинде ӨЖТлар аракеттенишет.
“Ҥмҥт-Жал” ӨЖТ Жобосу
1.Жалпы тҥшҥнҥктөр
1.1. “Үмүт-Жал” ӨЖТ (өз жардам тобу) – бул Жал айылын жаңы конушунда жашаган,
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турмуш-тиричилик маселелерди чечүүгө аракеттенген, ыктыярдуу түзүлгөн,
максатташ адамдардын тобу.
1.2. ӨЖТ максаты: тигүү ишканасын, жумуш орундарын ачуу, ишкердикти ачып
өнүктүрүү, жакырчылыкты кыскартуу, рухий жана маданий жактан өнүгүү,
ынтымакты күчөтүү, жол, суу, жарык ж.б. маселелерди чечүү, бири-бирине
колдоо көрсөтүү.
1.3. Топто диний, саясый үгүттөө жүргүзүлбөйт.
1.4. Жобого зарылчылыкка жараша өзгөртүүлөр киргизилип турат.
2. ӨЖТ тҥзҥлҥшҥ
2.1. ӨЖТ башкы бийлиги - жалпы чогулуш.
2.2. Чогулуш топтун 70% мүчөлөрү катышканда күчүнө кирет.
2.3. Жыйналыш ар жуманын шейшемби күнү 15:00 өткөрүлөт.
2.4. ӨЖТнын экинчи бийлиги кыймылдаткыч: жетекчи, эсепчи, катчы.
Кыймылдаткыч үч айлык мөөнөткө жалпы чогулуштун чечими менен шайланат.
Жетекчи милдеттери:















Чогулушту уюштурат, өткөрөт (күн тартибин даярдайт).
Арыштан алынган маалыматты так, өз убагында мүчөлөргө жеткирет.
Топ мүчөлөрүнө чогулуш атынан тапшырма берет.
Ар айдын чогулушунда аткарган иши боюнча жоопчот берет.
Эсепчинин милдеттери:
Сактоолукту жыйналышка келишкенде чогултуу.
Баш китепти, сактоолук китепчелерин так, таза, өз убагында толтуруу.
Сактоолукту иштетилиши боюнча топко ай сайын жоопчот берип туруу .
Арышта өткөрүлгөн эсепчилер окуусуна катышуу.
Катчынын милдеттери:
Токтомду так, таза жана өз убагында жазуу.
Топтун чечимин (токтомдогу) чогулуш башында, аягында үн чыгарып окуу.
Топтун иш кагаздарын иреттеп алып жүрүү.
3. Мҥчөлҥк
3.1. “Үмүт-Жал” ӨЖТсына мүчө болуп 18 жаштан жогору курактагы үй-бүлөлүү
жарандар боло алат.
3.2. Топтон себептүү чыкса (ооруп калса, көчүп кетсе, ыктыярдуу каалоосу менен)
сактоолуктан өз үлүшүн толук 100% ала алат же калтырса болот.
3.3. Топтон себепсиз чыкса: сактоолуктагы 50 % үлүшүн ала алат.
 3.4. Топтон чыгуу маселеси эки айдын ичинде каралып, топтун чогулушунда
чечилет.
 4. Сактоолук
 4.1. Сактоолук мүчөлүк жана кирүү акылардан, сактоолукту иштетүү пайызынан,
 демөөрчүлүк салымдан жана айыптардан куралат.
 4.2. Кирүү акы башында берилүүчү 100 сом, ай сайын төгүлүүчү мүчөлүк акы 100
сом.
 4.3. Мүчөлүк акы, сактоолук пайызы ар айдын биринчи чогулушунда чогултулат.
 4.4. Сактоолук бир айлык мөөнөткө 5 % менен берилет.
 5. Укук жана милдеттер
 5.1. Укуктар:
 Кыймылдаткычты шайлоого жана ага шайланууга,
 Сунуш киргизүүгө, оюн эркин айтууга,
 Топко ыктыяры менен кирүүгө жана андан чыгууга,
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Сактоолукту алып иштетүүгө,
Кыймылдаткычтан жоопчот талап кылууга,
Себептүү келбесе кыймылдаткычты алдын ала эскертүүгө.
5.2. Милдеттер:
Чогулушта жигердүү катышуу,
Топтун тапшырмасын кынтыксыз аткаруу,
Сактоолукту, мүчөлүк акыны ж.б төлөмдөрдү өз убагында төгүү,
Арыштын окууларына катышуу,
Чогулушка жоопкерчилик менен катышуу, кечикпей келүү.
Чогулушка толук катышуу,
Чогулуштун чечими менен таанышып кол коюу (келбей калса).
5.3 Айыптар:
Чогулушка себепсиз келбесе 20 сом.
Кечигүү 5 мүнөттөн ашса ар 1 мүнөтүнө 1 сом сактоолукка төгөт.
Тапшырманы аткарбаса (токтомго киргизилген) 20 сом
Окууларга катышпаса (3 жолу эскертүүдөн кийин 10 сомдон).
6. ӨЖТнын ишмердҥҥлҥгҥ
6.1. ӨЖТ 4 жаатта (үнөмий, тирлик, маданий, саясый) аракеттенет.
6.2. Үнөмий жааты: сактоолукту чогултуу, насыя иштетүү, ишкердик кылуу.
6.3. Тирилик жааты: жол, суу, жарык тартуу, тазалык, ден соолук, жашылдандыруу
ж.б
 жашаган жердеги көйгөйлөрдү чечүүгө аракеттенүү.
 6.4. Маданий жааты: улуттук каада-салттарды жайылтуу, майрамдарды өткөрүү
 (араксыз дасторкон), эне тилди таза сүйлөп, өнүктүрүү.
 6.5. Саясый жаат: шыкактоо жана талам талашуу усулдарын пайдаланып,
(кызыкчылыктарды коргоо, укугуңду билүү) жергиликтүү бийлик менен иштешүү.
 6.6. ӨЖТ – 2 жыл түзүлүү, 2 – жыл калыптануу, 2 – жыл бекемделүү баскычын
басып
өтөт. Калыптануу кезинде Биримдикке, бекемделүүдө жалпы Курамага
биригет.
 6.7. ӨЖТ иш кагаздары: жобо, баш китеп, сактоолук китепчелер,токтом китеби,
бейлөө
 дептери, иш кагаздар кабы (папкалар).
 7. ӨЖТнын таркашы
 7.1. ӨЖТ жалпы чогулуштун 2/3 катышып, добуш бергенде таркай алат.
 7.2. Ортодогу мүлк 2/3 катышканда чогулуш чечими менен калыс бөлүнөт.
Кыргыз “тирлик дөөлөтҥнҥн” куралы катары өз жардам усулдарынын тҥрлөрҥ,
баскычтары жана кыймылдаткычы
Кыргыздын салттуу коомунун “саясый” жана “чарбалык” бөлүктөрүнөн
айырмаланып, өзгөчө салаасы болгон “тирлик коомун” төмөнкүчө 3 баскычка шарттуу
түрдө ажыратабыз.
1. “Заматтык өз жардам”. Деңгене – бул сатып алуучу жандыктын баасын тең
чыгарып аны чогуу союп жегендик. Мында тамактануу муктаждыгынан сырткары сармерден айтылып рухий талаптар да канааттанылган. Шерне – бул кезектешип мал союп
жегендик. Мунун 3 түрүн белгилеп жүрүшөт: 1.Мырза шерне, 2. Бышырып кеткен шерне,
3. Чийкилей шерне. Жоро – бул бирге кыдырып кезектешип бозо ичүү. Мында да шернедегидей «жоро бийи», «эрке баласы», «эшик агасы» шайланат.
Баштаң – бул ата-энеси бир жакка кеткен үйдүн кыз же келини курбулары менен
ортого колдон келген салымдарды чогултуп тамак жасап жеши. Баамдалгандай «өз
жардамдын» бул түрүндө, биринчиден, кыска убакыт коротулуп, экинчиден, жеке
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керектөө жана үчүнчүдөн, негизинен
каанаттандырылган.

утурумдук,

тамактануу

муктаждык

2. «Орчун өз жардам». Ынтымак – бул биримдүүлүк, өз ара келишимге келүү,
ырашкерликте жашоо. Элибизде адамдын зоболосуна карата 2 түрүн ажыратып
түшүнүшкөн: Биринчиси, атактуулар дүйнө салганда атпай элден ынтымак чогултулган.
Экинчиси, караламан жөнөкөй журт «көп түкүрсө көл болот» дешип, макулдашып алган
боюнча жакын туугандарынын зыяпатын өткөрүп, көтөрмөлөп келишкен. Ҥлҥш – бул
жайлоо майрамы. Илгери жайлоого чыккан эл бири-бирин кезектешип конокко
чакырышкан. Бир жайлоонун же өрдөштүн наристесинен баштап сакалдуусуна чейин
чогулуп, сарпайылап аземдүү жана таза кийинишип, ат токунуп, төөлөрүн комдоп,
шаңдуу көч менен барышкан. Оолголошуу – бул ирети менен оолголошуп (кезектешип)
окшош түйшүктөрүн (чөп чабуу, сугаруу, мал кыркуу) бүткөрүүдө жардамдашуу.
Атмайы – бул жуттан же дагы бир кырсыктан кийин унаасыз калгандарга ирденип
алганча күчүн бере туруучу көөлүк мал. Жалы – бул күтүүсүздөн жабыр тарткан кишиге
айлапасы чогуулап көмөк көрсөткөнү. Мисалы, өрт болуп бүткүл оокаты күйүп кеткенде
тууган жана айылдаштары чогуулап тамак-аштан, кийим-кечеден, шаймандардан, идишаяктан каралашып, тезирээк оңолуп кетүүсүнө жардамдашкан. Саан – бул сааны жок
калган үй-бүлөгө берилген музоолуу уй. Алган адам малды эттүү багып, сүтүн ичип
сынынан кетирбей кайтарып берүүгө милдеткер эле. Өнөк – бул өнөктүк (кой туут,
кыркыны, темин бастыруу, тоют даярдоо) иштеринде колдонулган. Ошондой эле 2 адам
же кожолук бирге өнөктөшүп бир иштин аягына чыгып, натыйжасын калыстап өздөрүнө
ыйгарып алышкан. «Орчундуу өз жардамда» биринчиден, адамга үй-бүлөсүнүн эң
маанилүү көйгөйүн чечүүгө көмөк көрсөтүлөт, экинчиден, бул ишке кабалтең каражат
жумшалып, сарптоолордун жарымы же үчтөн бири же жок дегенде сезилерлик бөлүгү
жабылат.
3. «Өскөн өз жардам». Кошумча же ыража – бул элибиздин жамандыкжакшылыкта бир-бирине көрсөткөн жардамы, урмат-сыйы. Мурдатан эле ар ким алына
жараша (акча, мал, кийит, чөп-чар, отун-суу, эгин-тегин) жай айтат. Уюшма – бул бир
нече баскычтуу максаттарды бүтүрүү менен айрым бир көйгөйдү чечип, муктаждыкты
канааттандыруу. Өз жардамдын бул элдик түрү эл отурукташып дыйканчылык кылган
учурда пайда болгон көрүнөт. Тоңдун Ак-Терегинде 19-кылымдын аягында тогуз топур
мындай иш жасоону болжошот. Ар бири иш учурундагы тамагы үчүн ортого бирден бодо
чыгарышат. Максаттары тоо боору менен «мээнет арык» казып өтүп, кайрак жерди суу
бастыруу болгон. Бул иш кыш бою уланып, жазында суу жайып соко салып эгин айдашат
да, күзүндө кызыл бастырышат. Иш толук бир жыл чамасында уланган. Ашар – бул бирге аракеттенип алдыга коюлган максаттын өтөөсүнө чыгуу. Ашарга келгендердин озуйпасы айрым бир жумуштун аягына чыгуу болгондуктан аны тез жана сапаттуу бүтүрүү үчүн
ар кимдин шыгына жараша милдеттер тагылат. Орток – бул эки же андан көп
кожолуктун мүмкүндүктөрүн (айдоо жери, үрөн, көөлүк) ортого коюп иштетип,
салымдарына жана эмгектерине жараша түшүмдү же түшкөн пайданы калыс бөлүштүрүп
алуусу. Бул өз жардамдын өнөктөн айырмасы коротулган мезгил кыйла узак болгон.
Чечкор – ишти жыйынтыктоо иш-чарасы, түшүм майрамы. Демейде, бул иш-чара
күзүндө дыйканчылык өнөктүгү аяктаган, мал жайлоодон жакага түшүп бүткөн учурда
чарбалык аракеттердин жыйынтыктоочу жыйыны катары өткөрүлгөн. Элдик
көмөктөшүүнүн бул түрүндөгү өзгөчөлүк болуп, анын узактыгы демек, иш чаранын
туруктуу өнүгүүгө жөндөмдүүлүгү болуп эсептелет. Ал ошондой эле ага катышкан
адамдарда чыдамды жана сабырдуулукту тарбиялоосу менен да өтө баалуу.
“Өз жардамдын” кубаты “тирлик дөөлөтүндө”. ТД – топтогу кишилер жараткан
бекем ынтымактын тынымсыз жаратуучул нукка түшүшү. ТД (тирлик дөлөөтү) жаны
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“өзөк от” болуп саналат. ―Өзөк от‖ өз жардамдын (ӨЖТнын) үзүлбөй, тынымсыз
улануусунун ачкычы.
Элдик өз жардам үлгүлөрүн кыймылдатып турган 3 өзөк (негиз, тамыр десек да
болот) бар: биринчиси – иш-чарадан алынуучу керектөөнүн (муктаждыктан
канааттанууну тилөө, каалоо) күчү, экинчиси – ал иш-чарага жумшалган убакыт, үчүнчүсү
– иш-чарага кеткен чыгымдардын (акча, мал, кошумча) же такоолдордун калыстыгы,
коромжу көбөйтүлбөй, шайкеш келүүсү. Бул өз-өзүнчө “жашаган” 3 негиздин (өзөк,
тамыр) биригүүсүнөн жаралган кубатты “от” сөзү менен туюнтсак да болот. От – бул
жалын, демек, жылытат, алоолоп жарык берет, ошондой эле от – малга тоют, кийин
адамдарга азык өндүрүлүп чыгат маанисинде. Өз жардамдын “өзөк оту” – бул “тирлик
дөөлөтүн” жаратуучу тамызгылар десек да жарашат. Жеке кишидеги “өзөк от” башка
адамдар менен биргелешип иш жасоонун козуткучу, демек, топко биригүү себепчиси, ал
эми ӨЖТдагы “өзөк от” жаралса, ал Биримдикке биригүүнүн шарты болуп чыгат. “Өзөк
от” жетүүчү максат менен алынуучу натыйжаны адамдар күткөндөн ашыра жаратып
турса, өзүн актаган болот да, усулдун үзгүлтүксүз улана беришине жол ачат. Мисалга,
азыр да кеңири колдонулуп жүргөн элдик өз жардамдын бири “шернени” алалы: керектөө
же муктаждык – сыр чече сүйлөшү, ырдоо, кезектешип акча алуу жана даамдуу
тамактануу, корогон убакыт - орточо 2-3 саат, коротулган чыгымдар же такоолдор –
дасторконго кеткен коротуу кийин конок болгондо ар кимине кайтып келет. Аныктама:
Өзөк от – бул көздөгөн максатка жетүү үчүн биз тилеген мүдөө камтылган керектөө (К)
же муктаждыктын, аны канагаттандырууга коротулган убакыт (У) жана ашык-кеми жок
зарыл такоолдордун (Т) бир-бирине төп келген шайкештигин камсыздаган ишке ашар
жигердүү, олуттуу чечкиндүүлүк. Өзөк от – бул баалуулук менен кудуреттин, рухий
умтулуу менен билимдин маткелдешип, кыймылга келе башташы. Өзөк от – бул
“пенделик дөбө”, “тирлик дөөлөт”, “жашоо маңызы”, “жандоо үчтүгү”, “жакырлык дөбө”
сыпаттарынын, ченөөрлөрүнүн бир адамда (топто, биримдикте, курамада), уюмда
туюнтулуу деңгээли. КУТ = Ж (максатка Жетүү) – бул өзөк оттун теңдемеси.
Жыргалбек Касаболотов, Кыргызстан
Жазуучу жана аналитик, Кыргыз Улуттук университетинин журналистика
факультетин аяктаган.
―Эл аралык толеранттуулук‖ коомдук фонддо
конфликтолог болуп иштеген. Азыр учурда ―Замандаш Пресс‖ маалымат
агенттигинде редактор.
КАПСАЛАНДАРДЫ ЖӨНГӨ САЛУУДА
САЛТТУУ ӨЗ УЮШУУНУН ОРДУ
Чыр-чатак - бул кызыкчылыктардын кагылышуусу. Ал бир тараптуу болбойт, анда 2
же 3 жак аралашат. Анын деңгээлдери төмөнкүдөй: 1. Адам ичиндеги (улут – жаран,
чыгармачылык – көр оокат); 2. Жекеме-жеке (2 инсан ортосунда); 3. Жеке – топ; 4.
Топтордун ортосунда; 5. Топ менен мамлекет; 6. Мамлекеттер ортосунда. Чыр-чатак – бул
өз ара мамиле. Ал сөзсүз эле жаман эмес, карама-каршылык болбой өнүгүү жок эмеспи.
Чыр-чатак зомбулукка өтсө жаман. Зомбулуктун ачык жана жабык түрү бар. Ачык –
бул укук бузууга, талкалоого, адам жана мыйзамга каршы жасалган аракеттер. Ал өсүп
кагылышка, жол жабууга, басып алууга, согушка жетет. Жабык – бул күнүгө укуктардын
бузула бериши. Чыр-чатак сөзсүз түрдө эле эки тарап менен чечилбейт. Ага жараша
күчөйт же алсырайт.
Чатактын себептери жана козуткулары: Себептер бизден байланыштуу эмес, ал
объективдүү (кааласа да, каалабаса да) болот. Себептердин негизгилери: 1.
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кызыкчылыктардын карама-каршылыгы: 2. жүрүм-турумдагы айырмачылык (туура
эместиктер). Эгер булар жок болсо чыр-чатак терең эмес, жөнү жок болуп чыгат. Жүрүмтурумга байланыштуу чыр-чатак үстүрт экенин белгилейбиз. Ал эми кызыкчылыктар
карама-каршылыгы жана жүрүм-турум келишпестиги кошулса зомбулук жаралат.
Козуткулар адамдардан же жагдайлардан чыгат.
Чыр-чатактын (зомбулуктун) чыгуу себебинин түзүлүшү: үч айланадан турат - өзөк
айлампа - муктаждык, кийинки айлампа – кызыкчылык, үчүнчү айлампа – тутунган туур.
Эми бул чийимге 2 тараптын мисалын салалы. Өзөк айлампада – муктаждык катары 2
тарап тең акча табууга умтулду. Кийинки айлампада – кызыкчылыктар 2 ача кетти: бири
жер алып, үй салып жашоо, экинчиси эгин айдап оокат кылуу. Үчүнчү айлампада –
тутунган туурлары (позициялары) бири “өлсөм да жер алам жана үй куруп бүлөмдү багам,
балким сатып акча жасайм”, экинчиси “мыйзамдуу жеримди өлсөм да бербейм, бул
улуттук басынтуу, айдоосуз кантип бүлөмдү багам”.
Чыр-чатак чийими (картографиясы): жер сатар шылуундар ишти баштап коюп,
өздөрү көлөкөдө кала беришет.
Кыргыз элинде чыр-чатак кантип чечилген?
Эки уруу кагылышып киши өлсө: 1. Кун тартуу – тогуздап мал берүү жүргөн.
Берилбесе канга кан башталган. 2. Тартуу берүү – кымбат баалуу белек, “астына түшүү”
жүргөн. 3. Элдешүү – эки тарап тең күнөлүү болушса. 4. Көчүп кетүү – журт которо
качкан. 5. Үчүнчү тарапка барып чечүү. (Тезек төрөгө барып бугу-сарбагыш чатагын
жөндөө мисалы). 6. Куда түшүү – кыз берүү жана алуу. (Бугу-сарбагыш чатагында бул
иштебей калган). Азыр булардын көбү колдонулбай калды. Кеңеш мезгилинде: 1.
Соттошуу аркылуу чечүү. 2. Башка улуттар менен жанаша жашоо жалаң мыйзамга баш
ийүүгө түрттү. 3. Ой-санаа (психология) өзгөрдү.
Элдешүүдө (астына түшүүдө) колдонулган: 1. аксакалдар, 2. абройлуу адамдар, 3.
бейкалып баштачтар. Коом канчалык салттуулукту карманса иреттүүлүк жакшырып,
коомчулуктун таасири күчтүү болгон. Шаарда эркиндик көп болгондуктан, коомдук
пикир таасирдүү болбой, терс көрүнүштөр жасала берет.
Чыр-чатактарды жайгаруудагы маанилүү нерселер болуп, адамдын (улуттуна карата)
дээри, жүрүм-туруму, маданияты эсептелет. Ошондой эле “ыйык нерселер”: дини, салты,
Манас (кыргыз каны кайнайт), атактуу адамдар. Кыргызстанды бириктирүүдө дин, тил,
аймакташтык, Каныкей (өзбеке мисал) өрнөгү пайда берет. Азыркы өзбектер 3 топко –
үнөмиаттык, кыргызга тартылуу, улутчулдарга – бөлүнөт. 7-бугуда (апрелде) кыргыздар
“сырткы башкарууга” каршы чыкты.

Дабасса Гуйо, Кения
Дебесса Гуе Оромо Боран - Чыгыш Африкада жайгашкан элинин руханий Аксакалы
катары таанылган, элдик салттык билимди алып жүрүүчү адам. Дебесса Гуе өз эл
ичинде урматтуу айтымчы, кайып билимин алып жүрүүчү жана Оромо элинин
салтын тукум куучулук жолу менен алып келе жаткан билерман. Ал өз элинде да,
чет элдерде да олуязаада-кеңешчи катары белгилүү . Оромо эли Африкадагы салттуу демократияны колдошот, Гада деген ат менен белгилүү. Алардын атайын
жылнамасы жана сандарга негизделген (нумерологиялык) системасы бар.
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ГАДА ТУТУМУ
Оромо уруусу Мисирден оогон 10 000 жыл илгертен бери өз башкаруу тутуму
менен жашап келген. Ал тутум (система) Гада же Өкмөт аталып эң төмөнкү деңгээлде
жашоо эрежелерин орнотуп, азыркы Европа жетише элек демократия орното алган. Анда
башкаруу мөөнөтү сегиз жылдан ашырылган эмес. Бул тутумду мусулмандар да,
христиандар да бузууга аракеттеништи, бирок аягына дейре талкалай алышпады. Ар жыл
сайын 15-тогузайында (сентябрь) Адис-Абеба шаарында от жагылып карапайым жана
өкмөт адамдары чогулуп, биригүү жүрөт. Оромо эли ынтымакта болбосо “гада-тутуму”
жоголуп кетмек. Азыр өз динибизди тургузуп жатабыз. “Вакив Вака” – ортомчусуз
(пайгамбарларсыз) Кудай менен түз алакада болуу. Норвегия Өкмөтү бул динди тааныды,
анткени ал жерге ооп барган оромо өкүлдөрү өз мечитин ачышкан. Эмнеге сакталып
калды деп сурасак? Анткени, “гада-тутумунда” күчтүү чындык бар. Аларды мына 100
жылдан бери эл ичинде пайда болгон даанышман адамдар аян алуу менен чындыкты
таратып келишет. Ошол акылдар чогултулуп китепке айлантылып, жайылтып жатат.
Биздин түшүнүк боюнча алгачкы киши Хоро (Адам эмес). Хоро баласы Оромо. Андан
кийин Варантос өңдүү көптөгөн даанышман адамдар чыккан, ал эми Хортос кудай менен
тике сүйлөшкөн. Муса пайгамбардын энеси Оромо, атасы Жараткан. Муну баяндаган
Дабассо Гуонун дагы бир ысмы “жылдыз даанышманы”. Ал жылдыздарды, Айды карап
жана аян алуу менен келечекте эмне болорун билип турат. “Алдын ала айтууда өз акылым
менен билимимди пайдаланбайм, мага берилген гана маалыматты берем. Илим менен көзү
ачыктык жуурулушса жакшы болот, көптөгөн адашуулардан, көйгөйлөрдөн арылабыз”
дейт ал.
Оромо элиндеги “Арга Дагеети” уюму жана жылдыздар жөнүндөгү билимдер
Китепти көрүп окуса болот. Байыртадан бери эле кунт коюп угуп келишкен. Ички
дүйнөнү угуу өтө чоң мааниге ээ. Ошентип, жазылып калтырылгандарды окуп,
эстегилерди айтуучудан угуп, биринчиден, бабаларыбыздын акылын, экинчиден,
жараткан жиберген рухий өнүгүштү, үчүнчүдөн, жылдыздардан маалыматтарды алабыз.
Ар бир аймакта жашагандардын маданияты бар. Анысын сууруп салса, ал калк
жоголот. Эгер адамдар салтынан кол жууса, анда аны түбөлүккө тап-такыр жоготушат.
Себеби, чындык жана көкүрөк ачыктыгы, интеллект да тыйпыл болот. Өкмөт моюнга
алгысы келбейт: салттардын жүрөгү жана деми, руху барлыгын. Ошондуктан, бийликтен
өзүбүздүн салттарды колдонууну талап кылышыбыз керек. Ооба, эгер салттарыбыз жок
болуп кетсе сурай албай калат элек, бактыбызга ал сакталып турган соң, пайдаланбай
жоголуп кеткенчекти, ага жан киргизип, сакайтып, өркүндөтүп пайдалануубуз кажет.
Демек, эл өз салтын коргоп жүрүшү зарыл. Салт жок болсо анын “денеси” жана ички
“деми” да жок болот да, “териси” да болбойт, андыктан андай эл сырткы таасирден
коргонуучу калканынан ажырайт. Демек, ал элдин өкмөтүнүн да деми жок болуп чыгат.
Эгер элде салт болсо, ал күнүмдүк турмушунда “жашаса”, анда салттуу билимдер да
орун алган болот. “Гада тутуму” салттарга таянат, анын эреже жана тартиптери элдик
салттардан алынып, өркүндөтүлгөн. Эгер мамлекет колдобосо, жергиликтүү эл ал салтты
уланта бериши керек.
Мен Кения байтагы Найробиде жашайм. Ал өлкөдө көптөгөн оромо качкын катары
жашайт. Кениядагы түпкүлүктүү оромолор өз салттары менен жашоону суранып
жатышат. Өкмөт уруксат берди, бирок, “гада же өкмөт тутумун” жайылтууга жол бербей
келишет. “Оргада гетти” камтыган 5 беренеде салтта кабыл алынган “чындыктар” бар.
5ЯЯ: 1яя, 2яя, 3яя, 4яя, 5яя.
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1яя. – адамзат жаралышы боюнча чындык (жер бетинде адамдардын пайда болуу
чындыгы),
2яя. – жандыктар тууралуу чындык (жапайы табият туралуу акыйкат жана
мыйзамдары),
3яя. – үй жандыктары тууралуу чындык,
4яя. – күн, ай, жылдыздар чындыгы (алар бир-бирине кубат беришет),
5яя. – Кениянын жаратылышы (өсүмдүк, жандык, токойлор) жөнүндөгү чындык.
Мунун иштетилиши боюнча бир мисал. Токойдон бир арстан атылып алынса, мыйзамга
ылайык жергиликтүү жаргы күнөөлүүнү кесет, өкмөттүк сот кийлигишпейт, бирок
чечимин тааныйт. Эгер мышык же итти өлтүрүп койсоңор жаргы алдында жооп
бересиңер. Сот тутумунда иштеген жаргылар (судьялар) ишке алынарда “алардын
жылдызына карата” тандалат. Демек, кудай берген жөндөм жылдыздар аркылуу
аныкталат. Демейде, ал жаргылар, расмий сот тутумундагы жаргыларга караганда, кыйла
акыйкат жана натыйжалуу иштешет. Мисалы, итти өлтүргөн адам уй төлөөгө кесилсе, ал
уй иттин ээсине эмес, чөөлөргө берилет. Жаргыларда жеке кызыкчылык (аны паралоочу
тарапка чечип койсо) өөрчүп, жемкорлук күчөмөк. Чөө болсо “мага эт бердиң” деп,
жаргыга уй этинен бөлүшпөйт да.
Адам курактары боюнча мыйзамдар бар. Алар 1яя. Мыйзамынын беренелеринде.
Ошондой эле, кылмышкерлер, уруулар жөнүндө, “жалпы пайдалануудагы буюмдар”,
“кыйыр карап коюу”, “көз тийүү” да мыйзамдар бар. Коомдоштуктун (жааматтын)
жашоосуна тийиштүү – кулак кессе, көз чукуса, манжаларды жанчса, үй өрттөлсө да
мыйзамдар менен териштирилип, жаза берилет. Эгер бут сынса, аны сыныкчы-табып
дарылайт, чыгымын күнөөлүү төлөйт. Жабыр тартканга, күнөөлүү тарабынан кун төлөө да
мыйзамга салынып, жаргынын териштирүүсү менен чечилет.
Жылдыздарды окуп таануунун көптөгөн усулдары бар. Асманда жылдыз көп,
алардын баары эле кабар бере бербейт. Биз 27 жылдыз менен жетектенебиз. Ар биринин
милдеттери бар, мисалы бир гана жылдыз жаан жөнүндөгү маалыматты берет.
Жылдыздар аркылуу, шаман-табып бирөөгө оору жугузганын, айрым бир көйгөй чоң
согушка кириптер кыларын аныкташкан. Ай 4 багытта жылат... 1-багыт – сириус + ай ..5.
Жөндөмдүүлөр жылдыздар менен сүйлөшө алышат.
Ар бирибиздин жылдызыбыз бар. Жети жылдызды (кыргызча Жетиген) түн ичинде
дүйнөнүн бардык жеринен көрүүгө болот. Алар адамзат жана кишилер жөнүндө айтып
беришет. Жылдыздарды окуп үйрөнүү мүмкүн эмес, ага байкоо жүргүзүү менен
нечендеген жылдарда астейдил туюу аркылуу ишенимине кирүүгө жана өздөштүрүүгө
болот. Азыр (Ош тополоңу мезгили) ошол Жетиген Кыргызстанга жардам берип жатат.

Апела Колорадо, АКШ
КША жеринде эзелтеден жашаган Онейда уруусунуан чыккан илимпоз жана
салттуу дабагер. КША-дагы Висконзи, Гарвард жана Брэнди университеттеринде
жогорку билим алган. 1982-жылы Брэнди университетинен докторлук илимий
даражасына ээ болгон.

5

Садыр уулу Жумагазы: балким биздин тогоолдор – жылдыздар менен ай айкашы?
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1985 – жылы Руханий лагерди кайра жаралтуу уюмун түзгөн. 2008 жылдан
тартып илгерки кыргыздын Улуу От ырымын жандандырууга зор салымын кошуп келе
жатат.
ТҤПКҤЛҤҤ ЭЛДЕРИНИН САЛТТУУ ИЛИМДЕРДИН ЖАҢЫЛАНЫШЫ: БУЛ
КЫЙМЫЛГА КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КАТЫШУУСУ
Кыргыз арчаны, биз эменди (кедр) түтөтөбүз. Биз 4 тараптан сырткары дагы 3
тарапка - өйдө, төмөн, кишиге – бардыгы 7 тарапка кайрылып, “жараткан мени колдо,
бүгүнкү берген билимим үйрөнчүлөргө жуксун” деймин. Азыр Кыргызстанда тынч эмес,
бул түпкүлүү элге мүнөздүү абал. Биз түпкүлүү элдер бир-бирибизден жана өз
салттарыбыздан узак жылдар бою ажыраганбыз. Биз өзгөчө мезгилде жашап жатабыз,
анткени салттуу жашоо мүмкүндүгү ачылып кайрылып жатат. Мен 2 үндө (2 маңыздагы
адам катары) – биринчи үн түпкү индеец жана экинчи үн окумал, заманбап батыштык
киши иретинде сүйлөйм. Өз элиңдин тарыхына үңүлүп кирүү үчүн ошол чечкиндүүлүк
жаралган заматтан жана жерден баштап, теңчилик таап жашай баштоо керек. Батыштык
ой жүгүртүү боюнча кетейин. Алты уруу эң байыркы демократияны тартуулайт. Майа
элиндей эле менин элим да эл бийлиги (демократия) боюнча адис. Кыргыздар жарык
билимин жакшы билишет. “Кыргыз – күн элибиз” дегенин туура көрдүм. Мурунку жолу
бул жактан үйүмө кайтканда күйөөм сыналгы көрүп жатып мындай дегенди уккан: “ак
адамдар жарыктын эли”. Ошол нерсе бул жакта айтылган ойдун “даанышмандык
жаңырыгы” (синхронизация мудрости) болгон.
Менин уруум Онайдо. Онайдо-ата – бул түбөлүк таштын эли дегенди билдирет.
Мурда ал таш биз көчкөндө кошо жүрчү, азыр аны эстелик кылып орнотуп койдук. Биз
“сканогоуа” же “сизге түбөлүк тынччылык” деп учурашабыз. Менин дагы бир атым
жылдыздарга байланыштуу. Биз токой менен шаркыратма элибиз. Биздин тарых асмандан
жерге түшкөн аялдан башталат. Ак-куулар ал аялды тутуп алышып, жер жок
болгондуктан таш-баканын үстүнө жайгаштырды. Ошондо, жер жок болгондуктан, мухит
түбүнөн ылай (топурак) чыгарууну чечишти. Бир кичине жандык ылай уучтап чыгып
атып, өзү өлүп калды. Ал топуракты таш-бака үстүнө чачып баягы аял бийлей, ырдай
баштады. Ал таш-бака өсүп, өнүп отуруп Түндүк Америкага айланды.
Биз Түндүк Америкага Мехико тараптан келдик. Ошол жолугушууга Орто Азиядан
да келди. Ал чогулуштар миңдеген жылдар бою үзгүлтүксүз өтө берди. Түптүү эл кубат
өйдө ылдый агарын билген. Ошол мезгил 1500 жылдары үнөмий, саясий, маданий басып
алуунун башталышы менен келип, түптүү эл үчүн өзгөрүүнүн, “жоголуунун доору”
оожуланды. Ушундан баштап, “унутуу доору” башталды. Биз чоң согушка даярдана
баштадык жана ал жүздөгөн жылдар бою уланып, 25 миллион эл азайып отуруп, азыр
калктын 2 пайызын түзүп калдык. Курал менен өлтүрүшкөнү аз келгенсип, маданий
жактан да муунтушту, жексен кылышты. 1625-жылы бирөө айткан: “түндүктүн баары
тыйпыл кылынмайынча жеңиш жок”! дагы бирөө 1870-жылы деп айткан: “жакшы индеец
– бул өлгөн индеец”. Ошентип, биз улут катары бири-бирибизден жана маданиятыбыздан
ажыратылдык. Мага чоң атам “окуу” деп айтты. Анын осуятын орундатып, билимдүү
болдум. Ал осуятты мага чоң энем айтып келген, ошондо “тынчтык түтүгүн эсте!” деген
сөздү да айткан. Бул эмне экенин билчү эмесмин, түшүнбөдүм. АКШ “эркиндикти бийик”
койгону менен биздин “рухий байлыгыбызды” мыйзамсыз дешкен. Докторантурага
барганда бир топ аял бар элек, алар эркектей шайдоот эле. Мен да эркектей болууну
чечтим. Ушундай бир абалга кабылдым: сабакка барсам эле жүрөгүм айланчу болду.
Айлам куруп, мен карагай –мазарга барып, аны кучактап сырымды төктүм, арманымды
айттым. Ага боортоктоп таянып алып аны менен сүйлөштүм. Ага убада бердим: “окуумду
бүтсөм өз элимдин мектебин ачам”! Ал убадамды аткарууга 20 жыл мээнетимди
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кетирдим. Мен анда “бул түптүү элге арналган мүдөө-программа болот”, деп эсептегем.
Долбоор башталганда бүтүндүгүбүздү бириктирген ой-корум “баарыбыздагы
жоголгондук сезими” болду. Билим берүү жаатындагы аткаминерлер айтышты: “мектеп
актарга, караларга, сарыларга да тийиштүү болуш керек”. Мен макул болбой “булар эми
ушуну да бизге ыраа көрбөй тартып алышканы жатышат” деп тызылдадым, капа болдум.
Анан кудайыма (чиркөө? алтарына) барып сыйындым жана сурандым, аныма жооп
алдым: “маданияттар менен бирге болуш керек”. Ошондо түшүндүм: “элимди сактоого
башкалардын тоскоол этпешин тарбиялоо керек”. Окуу жараяны мындай: акедемиялык
мүдөө-программа ичинде жөрөлгөлөр (церемония) жасалат, анын маңызы ата-бабаларды
эстөө аркалуу тамырыбыз менен байланышууга жетишүү. Кадимкидей эле дарс берилет,
үйрөнчүлөр такыктоо (конспект) жазышат. Биз бири-бирибизден алыспыз, жылына 3 же 4
ирет жолугушабыз. Ал кездешүүлөрдө ар бир үйрөнчү ата-бабаларынын мекенинде болуп
келишкенден өз тажрыйбасын айтып беришет. Ошентип, өздөрүн таанып чыгышат жана
көйгөйлөр менен күрөшүү үчүн күч табышат, жолду аныкташат.
Салттуу билим менен анын жолун өздөштүрүү адамзаттын азыркы оорусунан
айыгууга дабаа таап берет. Адамзат айыгышы үчүн бардык элдер жана маданияттар
айыгышы керек. Андыктан, биздин билимде чындыкты колдонууга багыт алынган. Биз
илим менен салттуу жолдордун айкалышын издейбиз. Батышта илим – кудайга
айландырылган. Мударистер мажбурлап өздөрүнүкүн таңуулашат, мен көп таарынып,
жабырландым. Бул өкүмчүлдүктүн усулу. Мен үйгө барып жөрөлгө менен каадаларды
жасачумун. Насаатчы (салттуу жөрөлгөнүн ээси) “бакка курмандык чал”, деп айтты.
Оболу, өзүмдү келесоодой сездим бирок, аткардым. Мен ага жагып, жардам алышым
керек болду. Кыска убакыт өтүп, ыр жазбаган жаным, ыр жаза баштадым жана
жарыяладым. Бир күнү үстөлгө ырларымды жайып алып, капаланып кыжалат болдум:
“ушундан көрө диссертациямды жазсам пайдалуу болбойт беле!” Сабыр этип, ал ырларга
үңүлсөм менин диссертациямдын картасы болуп чыкты. Ошондо мага экинчи дем келип,
шык даарыды. “Демек, биздин да, илим бар тура!” деп “ачылыш” жасадым. Ошондон
кийин, “салттуу илимдин энеси” катары тааныла баштадым. Салттуу даанышмандык
илимден да кеңири. Аны илим менен айкалыштыра баштадык. Салттуу акылмандык
менсиз эле өкүм сүрүп келген, менин эмгегим аны сезүү жана көрүү менен ага аталыш
бергеним, башкаларга таанытканым болду. Бул “ачылыш” индеецтердин өз көз карашы
(бизге таңууланган бөтөн эмес) аркылуу илим жактоого, жашоо тартибин кийрүүгө жол
ачты. Менин эмгектеримдин жарыяланышы менен урууларга жалпы улуттук кордон
(фонддон) колдоо бериле баштады. Экинчи жагыбыз “тукум сүрүү” (генелогия) болду. Ар
ким өзүнүн санжырасын сүрүштүрдү. “Түш жору” өнөрү да өздөштүрүлө баштады. Ал
билимдер менен веб-сайт аркылуу кабарлашуу күрдөлдүү жүрүп, “дербиштик бий”
(мессионерлер бийи) – бул өз көлөкөбүзгө үңүлө кароо менен өз маданиятыбызды
үйрөнүү жүрдү дегендик. Ошондо, ата-бабаларыбыз арбагында түшүнөт бирин-бири
өлтүргөнүн, ошондо душмандарынын сөөлөтүн көрүшөт. Демек, биз өз төптүгүбүздү
(иденттүүлүктү) коргоп, тасилим (курман эмес) болгон экенбиз. Табиятты изилдеп, жер
сырын үйрөнөбүз. Салттуу билимди туура жазууну үйрөтөбүз. Майа жазуусун үйрөнөбүз.
Оюларды изилдейбиз. Аска жазууларын зерттейбиз. Ошондо мээбизге ал дөөлөттөр
сиңиле берет. Ал ой жүгүртүүнү байытат. Ошол эле маалда жаңы тарыйканы
(технологияны) үйрөнүп, алардын жардамы менен бардык билимди көрнөк жана басма
тасмаларына түбөлүктөп калтырууга шашылабыз. Ошондон соң белгилүү бир мекемеге
(ЖОЖ, академия, идара же институт) барып диплом жазылат.
Эмнеге бул оорчундуу? Анткени, жашаш үчүн өзүбүздү таанышыбыз керек. Топтук
биздин бар болушубуз үчүн зарыл. Ошол эле кезде салттуу билим ички маданиятыбыз
жана батыш илими үчүн керек. Билимибизге күбө табууга, аны далилдөө үчүн зарыл.
Түпкүлүктүү элдер билген (илим жеткиликтүү эмес, андан бери аалам да өзгөрүүдө)
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дешип, мисалы илим кыйроолорду (жер титирөө, толкундар, күн таасири) изилдеп
келатышат. Бирок, батыш илими түптөлгөнүнө аз кылым болду, андыктан жаңылуу жана
калпыстыктар кетип жатат. Аларга узак кылымдарда чогулган тажрыйба жана байкоолор
жетишпей келет. Бул маалыматтарды түпкүлүк элдер байыркы жазууларынан ачып бере
алышат. Бул жаатта адеп-ахлактык маселе да бар. Айталы, илимпоз Несс ташкындарды
изилдөөдө салттуу илимдерге таянып гана алардын башталуу ыраатын жана убактарын
аныктап, чоң кирешелерге маарыды. Ал салттуу билимдин негизинде метеорит түшөрүн
жана ал ташкынды шарттарын аныктап, алдын алуу чаралары көрүлгөндөн улам мамлекет
көп зыян тартуудан жана адам өмүрлөрүнүн кыйылуусунан кутулуп, окумуштуу көп акча
тапты, бирок, ал салттуу билимдин мураскерлерине “шыралгы” берген жок. Демек,
адамдардын аң-сезими өзгөргөн шартта 2 түрлүү (салттуу жана азыркы) ой жүгүртүүнү
бириктирип иштөөбүз кажет. Эгер салттуу жол ыйык жана туруктуулукка алып барат
десек, демек, даанышман ак-сакалдар үнү угулушу керек. Ал билим келечек муунга
жеткирилиши кажет. Менин окуум таш сүрөттөргө негизделген. Мына бул сүрөттө карга
учуп барат, ал көчкүндү же күн элин туюнтат. Бул ою болсо диртилдөөнү чагылтып,
толкундун тынымсыз ташый берер маанисин түшүндүрөт. Муну окуй билгендер азайды.
Мына бул сүрөттө кескелдирик жана шаркыратма түшүрүлгөн. Муну ар кандай чечсе
болот: бул сүйүү күчү, сүйүүнүн кандайдыр бир калыпка (борумга) өтүүсү. Ошондой эле
анда эскертүү да бар: жашоодо баары өзгөрөт, учур келип жер астым-үстүм болот. Бул эки
маанилүүлүктү (жактуулукту) үйрөнүүгө болот жана ал аалам менен жашоодогу эки
маанилүүлүктү түшүнүүгө жардам берет. Хоби эли эки жол бар дешет: чыгармачыл жана
кыйратуучул жолдор. Айрым ийрикылыптар (иероглиф) сурайт: “сен менин
ичимдесиңби?”
Жаш индеецтерге салттуу билим берүү 15 жыл илгеркиге караганда өстү. Аян
берилбесе да, аң-сезим зыркырап тиленди ал билимди алууга. Мен бул умтулуу
жаралганда сүйүнгөндөнбү же ызааданбы, ыйладым. Анткени, ажырашуу кезеңи өтүп,
биригүү доору – “улуу от” келди. Түптүү элдин кемчилиги эмес азыркы абалга
тушукканы. Талкалоону акырына чейин чыгарууга мүмкүн болбоду: анткени, биз тик
жана жайыгынан (вертикал жана горизантал) билим түптөгөнбүз. Салттуу билим
кылымдарды тепчип өтөт. Айланабыздын сапаты кичине болсо да, чоң билим берет.
Ошентип, убакыт жана мейкиндик дал келер замат “улуу эске же жадыга” жакындайбыз.
Сүйүүңөрдү эстесеңер даана элестетесиңер ал жадыңарды. Бул аксакалдар мээсинин эстөө
жөндөмүнүн туруктуу тереңдигин билдирет. Балким, ал “улуу от” 20 кылым илгери
болгон. Эгер биз сызыктуу ойлонсок,) түшүндүрүү өтө кыйын болот. Мөмөнү жетилгенге
чейин үзүп алуу мүмкүн эмес. Ар нерсенин жетилүүсү бар. Силердин мына бул жерге
келип отурганыңардын өзү капыстык эмес, анын мааниси бар. Жетилгенде “бүтүн билим”
ачылат. Мурунку “улуу от” бизди чачыратты, азыр кайра “улуу отко” биригүүдөбүз.
Билим жылдыздарга кеткен, азыр түшүп жатат. Азыр жер караңгылыкта, нагыз бир билим
биздин бабаларыбызда!

II БАП. ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАР
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Айтпаева Гҥлнара
филология илимдеринин доктору (1996), доцент (2004). Кыргызстандагы Америка
университетинин тил бөлүмүнүн улук окутуучусу (1996-1999), кыргыз таануу
бөлүмүнүн негиздөөчүсү жана жетекчиси (1999-2002), Борбордук Азиядагы Америка унверситетинин маданий антропология жана археология бөлүмүнүн
негиздөөчүсү жана жетекчиси (2002-2005) болгон. 2005 – жылы ―Айгине‖ маданий- изилдөө борборун негиздеп, учурда аны жетектөөдө.
“МАНАС” ДАСТАНЫНДАГЫ ЖАЙЧЫЛЫК КӨРҤНҤШҤ:
«КҤНДҤЗҤ БҤРКӨК, ТҤНҤ АЧЫК, АЛМАМБЕТ КУЛДУН ЖАЙЫ БЕЙМ»
Ыраазычылык
Бул макаланы жазууда чон манасчы Дыйканбайдын айтуусундагы жайчылыктын
чагылдырылышы тууралуу китептерден табылбаган бай маалымат бөлүшкөн манасчы
Кубан Алмабеков авага, Саякбай Каралаевдин айтуусундагы жайчылыкка арналган
саптарын айтып берген манасчы Талантаалы Бакчиевге, заманбап жайчы Калыйман апа
тууралу маалымат берген манасчы Улан Исмаиловго ыраазычылыгымды билдирем.
Киришҥҥ: сөздҥн көп маанилҥҥлҥгҥ көрҥнҥштҥн көп кырдуулугун белгилейт.
Бул макала ири иштин бир жана алгачкы бөлүкчөсү катары сунушталат. Ал иш үч
булактын негизинде жазылган: а) дастандар мурасы, б) санжыра, в) азыркы убакыттагы
жайчылык ырымынын кубулушу. Толук таризинде бул изилдөө “Жайчылык:
жаратылыштын абалын адамдардын муктаждыгына тууралап келтирҥҥ” деген
Англияда, белгилүү китеп чыгарган “Континиум” басмаканасында 2012 -жылдын
февраль айында жарык көрөт. Жайчылык - бул эзелтен кыргыздардын аба-ырайын
өзгөртүү үчүн жасалган ырым. Жайчы – бул аба-ырайына таасирин тийгизе турган
касиеттүү адам. Эгерде көпкө чейин жаан жаабай, жер, чөп кургап калганда, ата-бабалар
жаанды жаадырган. Тескерисинче, жаан жааса, чөп кургатканга мүмкүнчүлүк бербесе,
жайчылар жаанды токтотуу үчүн жайчылык кылышкан. Душманды жеңүү максатында
кээде ызгаар бурганак кылууга туура келсе, жайчы анда бороонду, карды чакырып, күндү
жаадырган. Эгерде аларга каршы туруп, жеңишке жетүүчүлөр ачык күнгө зарыл болсо,
жайчы ошого жооп берерлик кылып аба-ырайын өзгөрткөн.
Кыргыз тилинде жай деген уңгу сөз көп мааниге ээ. Баарыбыз билгендей, жай –
бул жыл мезгили. (Акмолдоева, 2009, 24 - б. Абдулдаев , 1984, 280–281 - б.) Ошол эле
убакта жай деген сөз кеңири мааниде мейкиндикти билдирет, ар кандай алкакта ал мейкиндик бир чекитти же бүт ааламды билдире алат. Жайдын дагы бир мааниси – акыбалдын, кыймыл-аракеттин шартын мүнөздөйт. Бул жагынан жай - тынч, бейкут, беймарал
деген сөздөргө маанилеш келет. Жай этиш катары жайылтуу жана жая салуу деген маанилерди камтыйт: мисалы, билимди жайылтуу же төшөктү жерге жаюу.
Жогоруда келтирилген жай сөзүнүн ар бир мааниси өз алдынча өмүр сүрөт жана
өзүнө тиешелүү түшүнүктөр тармагын жаратат. Бирок аз дегенде төрт өз алдынча маанини
бир эле сөз камтып жүргөнү кокусунан эмес. Бул – кыргыз тили өзүнө сиңирип жана сактап келе жаткан салттуу дүйнө таанымынын көрүнүшү. (Айтпаева, 1999, 3–5 - б. ).
Кыргыз тилинде кайсы гана көп маанилүү сөз болбосун, ал атаган заттын дагы бир
нече мааниси (сапаты, мүнөзү) бар экендигин белгилейт жана ошол маанилердин түптамыры туташ экендигин аныктайт. Биздин мисалда, ата-бабаларыбыз мезгил менен мей220

киндикти жай деген бир сөз менен атап, алардын бир бири менен болгон ажырагыс байланышын билгизишкен. Тактап айтканда, мезгил менен мейкиндиктин түпкү биримдигин
тилибиз өзү чагылдырып турат.
Ошондой эле тилибиз аркылуу мезгил менен мейкиндиктин алгачкы табигый айкалышы жай, башкача айтканда, тынч жана салмактуу болгондугу билинет.
Жогоруда айтылгандай, салттуу кыргыз дүйнө таанымы жай сыяктуу көп
маанилүү сөздөрдө камтылган. Ошого ылайык, кайсы гана нерсе болбосун: заттык же
руханий, көзгө көрүнгөң же көрүнбөгөн, оор же жеңил, кабыл алынган же тыюу салынган, адам баласы тарабынан ошолорду жайылтуу (жаюу) аракети мезгил менен мейкиндиктин алгачкы табигый айкалышына түздөн-түз байланыштуу (Мельников, 2006).
Жай – көп маанилүү уңгу сөздөн келип чыккан жайчылык (жай+чылык) деген сөз дагы
бир нече мааниге ээ. Анын негизги бир мааниси - бул тынччылык жана бейпилдик. (Абдулдаев, башкалар, 1984, 283 - б.).
Бул макалада жайчылык - аба-ырайына таасир этүүчү ырым катары жай уңгу
сөзүнүн маанилеринин баарын камтыйт деген көз караш сунушталып, талдоого алынат.
Бул ырымды аткарууда мезгил, мейкиндик, тынччылыктын абалы жана жайылтуу аракети
өзүнүн баштапкы биримдигинде же түпкү айкалышында сакталган. Жайчылык мезгил
менен мейкиндиктин алкагында (координатторунда) аткарылат. Мисалы, мезгил – тике
сызык жана мейкиндик - горизонтал сызык катары айкалышып турганда, жайчылык ошолордун ортосундагы кайсы бир чекитте орун алат.
Мезгил
Ω жайчылык
Мейкиндик
Жайчылык аткарылган мезгил-мейкиндиктин өзүнө таандык агымы же ыргагы болот, - ал
жай же тынч, салмактуу болууга тийиш. Жайчы мезгил менен мейкиндиктин ортосунда
өзүнүн ордун так аныктаган шартта гана жана ошондой эле анын ыргагын сезе билип, аны
менен шайкеш келгенде гана аба-ырайына керектүү таасирин жайылта алат.
Көп маанилүү сөздөрдүн уңгусу, түпкүрү бир болгондугун негиз тутуп, салттуу кыргыз
коомчулугунда жайчылык ырымы менен жыргал жашоонун ортосунда тыгыз байланыш
бар болгонун болжолдосок болот.
Көнҥл борборунда “Манас” улуу дастаны турат
Азыркы мезгилде кыргыздардын мурунку тарыхы жана тажрыйбасы, ошонун
ичинде, жайчылык тууралуу бирден бир маалым булагы дастандар болот десек
жаңылышпайбыз. Көпчүлүккө маалым болгондой, кыргыз дастандары эки топко бөлүнөт:
улуу ”Манас” жана кенже дастандар (Акматалиев, 2002, 3–40 - б.).
Кенже дастандар көлөмү боюнча кичине болгону же кеч жаралганы үчүн кенже деп
аталган эмес. Кыргыздардын кенже дастандары миң саптан 17 миңге чейинки саптарды
камтып, Гомердин “Илиада” же “Одиссея” эпосторуна салыштырмалуу көлөмү жагынан
кичине эпос болуп саналбайт. Ал эми жаралыш мезгилине караганда, “Эр Төштүк” же
“Кожожаш” сыяктуу эпостор тарыхка чейинки мифологиялык мезгилге таандык. Улуу
“Манаска” салыштырмалуу башка дастандар “кенже” деп аталып, бул аныктама кыргыз
оозеки чыгармачылыкты таанууда кадимкидей терминге айланды.
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Жайчылык ырымы дастандардын эки тобунда тең кездешет. Бирок, бул макалада бир канча себептерден улам көңүл чордону “Манас” дастанына бурулмакчы. Кыргыз дүйнөсүнүн
билермандардын жана манасчылардын көз карашында, “Манас” кыргыздардын өзүн-өзү
таануу жана калыптандыруу тарыхында, руханий жана маданий өнүгүүсүндө кайталангыс
орун ээлеп келе жатат.
Дүйнө жүзүндөгү эң көлөмдүү элдик чыгарма болуп, ал бир канча кылымдардан
бери чогулуп келген эбегейсиз зор маалыматтарды мазмунуна камтып турат. ХХ кылымда окумуштуулар жана жазуучулар “Манас” эпосунун ченемсиз көлөмүн жана энциклопедиялык мүнөзүн ар дайым калыстык менен белгилеп келишкен. (Кадырбаева, 1980; Молдобаев, 1995; Акмолдоева, 2009; Акматалиев, 2002, 3–130 - б.; Асанканов, башкалар, 1999,
37–54 - б.) Залкар сөз чебери Ч.Айтматов “Мухиттей болгон Манас” деп айтып кеткен
(Айтматов, 1994)
ХХ1 кылымда кыргыз коомунун турмуш-жашоосунун көп жактарын
көрсөткөндүгү менен бирге, улуу дастандын башка каситтери дагы даана көрүнө баштады. “Манас” – бул жөн гана өткөн замандан калган эстелик эмес, же болбосо, жөн гана
жалпы элдик билим топтолгон мурас эмес. Манас – бул тирүү Сөз, өнүгүп-өөрчүп туруу
кубулушуна ээ Баян. Улам мурунку калыпка түшкөн, эл арасында кенен тараган варианттарынан бир топ айырмаланган дастандын жаңы варианттары пайда болууда. (Үмөт уулу,
2009). Манасчылык касиетин күтүп көтөргөн, жаңы манасчылар да пайда болууда. (Айтпаева, 2006,118–123 - б.; Айтпаева, башкалар, 2007, 264–282 - б.; Айтпаева, башалар, 2009,
55–65 - б, 74–79 - б.; Кадыров, 2009)
Жаңы пайда болгон варианттар жана манасчылар эпикалык же руханий дүйнө таанымга
дал келип, азыркы карандай акыл-эске негизделген ой-жүгүртүүгө анча туура келе бербегендиги таңкалыштуу көрүнүш ( Кадыров, 2007). Академиялык илим эпосту жөн гана
изилдөө тармагы катары кабыл алууну адат кылып, өзүн-өзү калыптандырууга, жомок
дүйнөсүнөн чыныгы коомдук турмушка өтүүгө жөндөмдүү өз алдынча зат (субъект) катары карап көрүүгө жете элек.6
Жомок дҥйнөсҥндөгҥ жайчылык кандай чагылдырылат?
Каптап кытай келгенде,
Караандуу жоону көргөндө,
Күндүзү бүркөк, түнү ачык,
Ала канчык шыбыргак,
Алмамбет жайын салды эле:
Ошондо бөксөнүн башы мөндүрлөп,
Жаканын баары жамгырлап,
Асмандан булут сабалап,
Көктөн булут күркүрөп,
Жер жүзүнө камалып,
Тик каптаган кытай журт
Күн көрөргө зар болуп,
Согуш кылган чоң майдан
6

Коомчулугубузда былтыркы 7- апрелдеги каардуу окуялар учурунда Манастын деми күрөшкө чыккан
жаштарды кадимкидей колдоп тургандыгы тууралуу бир топ жүйөлүү кептер айтылууда.
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Найза бою кар болуп,
Жабылган кытай, көп манжуу
Ошондо кыңшылаган кыз болуп (С.Каралаев, 2 т. 194-б.)
Бул үзүндү кыргыздар Манастын кол башчылыгы менен кытайлардын башкы шаары Бээжинге койгон чабуулу туурасындагы “Чоң казат” бөлүмүнөн алынды. Аба-ырайын кескин өзгөрткөн Манастын эң жакын үзөңгүлөш досу Алмамбет болгон. Байкасак, бул жерде жайчылыктын кандай аткарылганы же болбосо аба-ырайын өзгөртүүдөгү жайчынын
абалы кандай болгону сүрөттөлбөйт, болгону Алмамбеттин жайчылык ырымын кылгандыгы гана баяндалат. Эпосто жайчылыкты кенен сүрөттөгөн учурлар дагы кездешет,
бирок бары бир, дастанга мүнөздүү усул так ушул - адамдын аба-ырайына таасир эткен
ырымды жалпысынан жана каймана сүрөттөп кетүү. А бирок башка көптөгөн салттарга,
ырым-жырымдарга келгенде, алар майда-чүйдөсүнө чейин берилет. Ошондуктан улам
жайчылык өзү жабык, сырдуу көрүнүш экендиги байкалат, аны ийне-жибине чейин ачуу
мүмкүн эмес.
Дастандын миңдеген каармандардын арасында аба-ырайын өзгөртө алуучу касиети бар
адамдар саналуу гана. Алар адатында, атайын билим алган эркек кишилер.
«Айтканым кесир болбосун,
Жайдын күнүн кыш кылам.
Кийими жука кытайды
Кыңкылдатып кыз кылам.
Кыз кыла турган себебим:
Ич этимден суп көйнөк
Кийип келген болчумун,
Ар арибин мен окуп,
Билип келген болчумун» (С.Каралаев. Манас, ТАИ, КФ, инв. № 919, 1675б.).
Бул сөздөр баягы эле Алмамбетке таандык. Кыргыз дастанында Алмамбет бирден бир
капа–кайгыга баткан каарман. Калыптанган “Манас” варианттарында бул киши кытай
болгон жана алардын арасында өскөн, бирок кийин жан дүйнөсүнүн изденүүсүнөн улам
кыргыздарга келген.
Ошентип, кыргыздардын арасында Алмамбет жайчылыктын билерманы болуп чыга келет. Ал жайчылыкты өз элинин арасында жүргөн кезинде Кытайдан үйрөнгөн. Бирок
ал окуган жайчылыктын мектеби тууралуу кенен маалыматты дастандан табуу кыйын.
Мектеп Бээжиндин четинде жай алып, ага окуй ала турган балдарды ажыдаар өзү тандап,
өзү үйрөткөнү маалым. Манасчы Кубан Алмабековдун айтуусунда, жайчылык мектебине
туюм сезими күчтүү, зирек жана күч-кубаттуу балдар гана тандалган7. (Алмабеков, 2009,
46–50-б.) Анткени алар ажыдар жүргүзгөн тандоодо өз өмүрүн сактап, окуу учурунда
тирүү калыш керек эле.
Жайчылык – согуш куралдардын кҥчтҥҥсҥ
Дастанда жайчылыкка байланыштуу мындай окуялар кездешет, мисалы, Алмамбет
эки дөөнүн күрөшүн көрүп ырахаттанган эл үчүн асмандагы булуттарды айдап, күндү
ачып берет, ал эми Манастын болочок келини Айчүрөк Семетейдин ак шумкарын уурдай
качуу үчүн аба-ырайын бузат. Жигити убара болуп шумкарды издөө үчүн ага барууга
мажбур болот.

7

К. Алмабеков менен жеке маектешүүдөн.
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Бирок, “Манас”, эң оболу, баатырдык эпос, тактап айтканда, кыргыздын көз карандысыздыгы жана биримдиги, жеринин бүтүндүүлүгү үчүн күрөш тууралуу дастан болгондон
кийин, мында жайчылык көбүнчө согуштук курал катары баяндалат. Эпосто басып келаткан жоону токтотууда, чалгын чалууда, издерин жашырууда, айлана-чөйрөнү жана абаырайын өзгөртүү чарасы колдонулган. Жайчылык - бул сырдуу билимге ээ, касиети бар
адамдар колдоно алган жогорку күчтөгү курал.
Бул куралдын күчү зор: “ажыдаардын окуусунан” өткөн бир жайчы, миңдеген аскерлерди
токтотуп, алардын ыркын бузуп, мыкты баатырларын өлтүрүп, жеңишке жеткирүүгө
мүмкүнчүлүк түзө алган. Эгерде ажыдаардан окуп үйрөнүп келген эки жайчы каршылашкан эки тарапта тең бар болсо, эки жактын биринин жеңишке жетүүсү жайчылардын
күчүнө, касиетине көз каранды болгон.
“Чоң казатта” миң сандаган жоокерлер, баатырлар жана чалгынчылардан тышкары эки
жайчы кытайлык Шыпшайдар менен Алмамбет да катуу кармашкан.Бул салгылашта
Шыпшайдар жеңишке жетишкен: ал Алмамбет чакырган бурганакты токтотуп, булуттарды таратып жиберген, жана шамалды жайлатып, жаратылышты бир калыпка келтирген
дагы ал бурганакты кайрадан кыргыздарга айдап салган. Аягында “Чоң казат” кайгылуу
аяктайт: Манас жарадар болуп, ошол жараатынын айынан өз мекенине келгенде көз жумат, ал эми Алмамбет жана башка баатырлар да көзгө атар мерген ошол эле Шыпшайдардын огуна кабылып өлүмгө учурашат.
Мурда айтылган жай сөзүнүн ар башка маанилеринин түпкү биримдигин эске алсак, “Чоң
казаттагы” жайчылык кыргыздар үчүн бөтөн мейкиндикте, ал эми кытайлар үчүн өз мейкиндигинде аткарылган ырым болду. Дастандын өзүндө Алмамбеттин жеңилип калышы
Шыпшайдарга караганда, жайчылыкты үч ай аз үйрөнгөнү менен түшүндүрүлөт. Мындай
түшүндүрмө аркылуу, дастанда жайчылык барынан мурда кенен жана терең билим алууну, кылдаттык менен үйрөнүүнү талап кылаары тууралуу басым жасалып айтылган.
Жайчылыкты иш жҥзҥнө ашыруу шарттары кандай болгон?
54 жашында каза болгон Манастын өлүмүнөн кийин кыргыздар кунун кууп, өч алуу үчүн
бир канча жылдан соң Бээжинге карай аттанышат. Жаңы аскерлердин арасында Манас
менен Алмамбеттин балдары да болгон. Кыргыздар менен болгон биринчи беттешке Кытай жайчысы Мурадыл чыккан.
«Жай ташты көлгө урду эле,
Күндү жайлап турду эле,
Булут ээси Бууракан,
Мунун атын чакырып
Жердин аты Желшамал,
Мунун атын чакырып,
Кышта жүрчү булутту
Жайдын күнү кармады,
Эр Мурадыл чоң кытай
Эсеби жок жайлады.
Коктудан туман табылып,
Тоо-тоолордун башынан
Кара булут чамынып,
Оргочордун башынан
Оркоюп булут көрүнүп,
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Бөксө менен зуулдап,
Көк кашка мөндүр төгүлүп.
Жер күркүрөп кыбырлап,
Асмандан көк кашка мөндүр шыбырлап,
Кумсарып булут бөлүнүп,
Асмандан аяктай мөндүр төгүлүп.
Караса көзгө илинбей,
Карарып жүрдү жөө туман,
Жердин жүзү көрүнбөй.
Жер бузулуп дүркүрөп,
Кокту-чункур жер менен
Кыян жүрүп күркүрөп,
Кара жар кулап, зоо агып,
Кыян каптап, тоо агып,
Чуңкурдун баары тыгындап,
Кашатты бузуп жыгындап.
Жайдын күндү кыш кылып,
Төрөңүздүн бетине
Төрт элидей муз туруп.
Он төрт аттын баарысы
Кулунча туйлап чыркырап,
Ноктолордун баарысы
Бырча-бырча үзүлүп,
Быт-быт чыкты быркырап.
Кең дүнүйө тар болуп,
Жердин бети ошондо
Тердиктен ылдый кар болуп.
Колотко, жарга жыйылып,
Жан-жаныбар, макулук
Мөндүр тийип кырылып» (Семетей: Эпос. Саякбай Каралаевдин варианты б ча. –
Ф.: Адабият, 2-китеп, - 1989. 152-153-б.).
Келтирилген мисалда жайчылыктын ишке ашыруусу кенен жана толук сүрөттөлгөн. Биринчи иш-аракетинде Мурадыл сыйкырдуу жайташты душманды көздөй каратып туруп
көлгө ыргытат. Экинчисинде – жаратылыштын сыйкырдуу күчтөрүнө дал келип, жеткен
дубаны окуйт. Жайташ менен дуба – бул айлана-чөйрөнү жана аба-ырайын өзгөртүү үчүн
пайдаланган эки негизги курал. Булар бардык жайчылардын иш-аракеттеринде колдонулат. Бирок, жайчы кантип күндү жаадырары, даана кайсы сөздөрдү пайдаланаары тууралуу кылдаттык же тереңирээк сүрөттөлүштү дастанда табуу кыйын.
Жогоруда келтирилген мисалдарда жайчылыктын негизин түзгөн ыкмалары даана
көрүнүп турат, алар: а) жайчы ылайыктуу мейкиндикке сүңгүп кирип, айлана-чөйрө менен
байланыш түзөт ,бул мисалда - көл менен; б) керектүү мезгилди аныктап, анын жогорку
күчтөрү менен байланыш түзөт, бул мисалда - күн менен; в) жаратылыштын ээлерине
кайрылат, бул мисалда - булуттар ээсине; г) табигый затты – жайташты пайдаланат.
Тагыраак айтканда, жайчылыктын негизинде адам баласы менен башка жаратылыш
дүйнөсүнүн ундөш, ал тургай эриш-аркак мамилеси жатат. Адам баласы жаратылыштын
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күчтөрү жана алардын ээлери менен байланыш түзүп, алардын жардамы менен гана абаырайын жан айлана-чөйрөнү өзгөртө алат. Улуу “Манаста” чагылдырылган жайчылык
тажрыйбасында адам жаратылышка эч үстөмдүк кыла албайт жана башкара албайт. Тек
гана, зарыл учурда табияттын тилин табып, жайчылыгын ишке ашырат. Анткени ажыдаардын окуусунан өткөн жайчылар ким менен иш алып барып жатканын жакшы
түшүнүшкөн.
Мурадыл тууралуу баяндалган окуяга кайрылсак, анын жаратылышка тийгизген күчтүү
таасирине кыргыз жайчысы - Алмамбеттин баласы Күлчоро каршы туруп бере алды. Себеби, анын энеси күйөөсүнүн өлүмүнөн оор сабак алып, өч алуу үчүн баласын эрте окууга
берип, жайчылыктын жашыруун сырларын үйрөткөн. 12 жашка чыкканда Күлчоро
күрпүлдөп аккан Үргөнч дайрасынан өтүү үчүн жайчылыгын көргөзгөн, керек болсо, ал
убакта 20-30 жаштагы баатырлар мындай нерсе колунан келбей турган абалда болуучу.
Дастан боюнча Күлчоронун жайчылык күчү апасы сактап жүргөн Алмамбеттин сыйкырдуу жайташында дагы болгон8.
Жайташ - курчап турган айлана-чөйрөнү жана аба-ырайын өзгөртүүдөгү ырым аракетинин ажырагыс бир бөлүгү. Эгерде ал жайчылыктын пайдубалын түзсө жана эгерде ансыз
бул ырым ишке аша албаса, анда жайташта жайчылыктын бир сыры жатат десек аша чаппайбыз. Окумушутуу, изилдөөчү Заир Мамытбековдун маалыматы боюнча, жайташ –
жаныбарлардын жана жырткычтардын ичинде пайда болгон таш. (Мамытбеков) Бул таш
кой, жылкы, тоок, аркар ж.б.у.с. үй-жаныбарларынын жана жапайы жаныбарлардын,
ошондой эле жырткычтардын ашказанында болот. (Алиев, 1995, 194–195 - б.).
Эмне ҥчҥн жайчылыкта таш, болгондо дагы - жырткычтын же жаныбарлардын ичинен алынган таш колдонулган?
Илгертен бери негизги төрт табигый көрүнүш – жер, суу, от, аба бар экендиги белгилүү
(Кадыров, 2009). Жайчылык аба-ырайына таасир этүү үчүн адам менен жаратылыштын
шайкештигине негизделген ырым болгондуктан кийин, ал табигый көрүнүштөрдү камтышы зарыл.
Таш жер сыяктуу катуу зат, катып калган жердин бир тутуму десек болот. Ырымда таш
жерге барабар зат же төрт табигый көрүнүштөрүнүн бири катарында колдонулат окшойт.
Жайчылыкта таш - катуу нерсе дайыма суу – суюк нерсе менен айкалышып турат. Кандай
таш болбосун, аны сууга ыргытсак, көзгө көрүнгөн өзгөрүүлөр болуп өтөт. Ал эми ташты
дубалап, ырымдап туруп ыргытса, анда тийиштүү бир жооп берээрлик өзгөрүүлөр болот.
Эмне үчүн ал таш жаныбардын же жырткычтын ичинен чыгышы зарыл? Дастанда
кытай башчылары жаныбарларды Ак-Кулжаны, жырткычтардан куу түлкүнү жана куштардан өрдөктү кайтаруу үчүн кыргыздардын чек арасына коюп койгондугу туурасында
маалыматтар кездешет. Керек болсо бул “чек арачылар” жайчынын кызматын да аткара
алышкан. Дастан дүйнөсүндө элдер менен жаныбарлар бири-бирине абдан ынак болуп, өз
ара биринин ордун бири дайыма алмаштырып турган.
Жырткычтын же жаныбардын ичинен чыккан таш - тоолуу капчыгайда же чоң суунун
жээгинде жаткан таштан кескин түрдө айырмаланат. Ал айырма – жайташ жаныбарлардан
же жылуу кандуу макулуктардан чыккан таш, алардын жашоосун дене боюнан өткөрүп,
маңызын тулку боюна сиңирген зат болуп калат. Адам баласы өзү дагы жылуу кандуу, сүт
эмүүчүлөрдүн жаратылыш өкүлдөрүнө кирет. Демек, бир жагынан, жайташ жердин бир
бөлүкчөсү катары, экинчи жагынан, жылуу кандуу сүт эмүүчүлөрдүн бөлүкчөсү катары,
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ар башка табигый көрүнүштөрдү кошуп, өзгөчө бир таасирди жарата алат. Жайташтын
мындай табияты дастанда орун алган жайчылык ырыма туура келет.
Дуба же атайын ырымдалып айтылган сөздөр - жайчылыктын экинчи негизги куралы.
Мурадыл жөнүндөгү окуяда көрүнүп тургандай, дуба кимге багышталып окулган? Булуттардын пири Буураканга, жердин ээси Желшамалга. Мындай күчтөрдү атынан атоо –
абдан опурталдуу. Табигый күчтүн атын билүү, алар угуп кайра жооп кайтаргыдай кылып
атынан атап чакыруу сыяктуу ыкмаларын “ажыдаардын мектебинен” үйрөнүшкөн. Дуба
тууралуу кылдаттык баянды дастандан табуу кыйын, демек бул билимдин жашыруун сыры ачылбай тургандыгы дагы бир жолу баса белгиленген. (Mамытбеков, 1993, 75 - б. ).
“Манас” дастанында жайчылыктын сүрөттөлүшү бир нече корутунду чыгарууга
мүмкүнчүлүк берет. Эң оболу, жайчылык аба-ырайын өзгөртүүгө багытталган сырдуу
ырым-жырым катары белгилүү бир билим тутумуна негизделген. Согуш жана кармашуу
мезгилдерде жайчылык жаратылыш менен адамдын биримдигинен келип чыккан жогорку
күчтөгү курал болгон.
Бардык дастан окуяларында жайчылык ырымдын өзүнө эмес - анын аткарылыш себептерине жана пайда болгон натыйжаларына басым жасалат. Жайчылыкты колдонуунун негизги себеби дайыма жамааттын, элдин муктаждыгында болгон. Кыйынчылытарга дуушар
болгон эл алардан өзү чыга албай жаткан учурда жайчылар ишке киришет.
Жайчылыкта жаратылыш сыяктуу гана зор күчкө ээ шерик туура келет. Жайчылыктын
натыйжасында табиятта жана аба-ырайында эл күткөндөй өзгөрүү орун ала баштайт. Себеп менен натыйжанын ортосунда адамзат менен калган жаратылыш дүйнөсүнүн арачысы
- жайчы турат. Жайчы дайыма өзүнүн элине жана эл башчыларына кызмат кылат. Элдер
өз ара келишпей, ортодо согуш чыкса, мындай согушка жайчы да киришкен. Мындай салгылашта кимиси жаратылыш менен камыр жумур болуп, аны менен шерик боло алса, жаратылыштык кубулуштардын: бороон-бурганактын, калың кардын, жер титирөөнүн, тоодон жүргөн селдердин ж.б. тилин кимиси жакшы билсе, мезгил менен мейкиндиктин
ыргагына ким туура туш келип, так кире алса ошол тарап жеңген
Улуу дастаныбызда жайчылык – бул аян же жашыруун сыр деген түшүнүк кызыл
сызыктай өтөт. Ажыдаардын тартибине чыдаган, күчтүү, саналуу адамдар гана ага жете
алышат. Бул жерде ажыдаар – жаратылыштын эбегейсиз дареметин жана курч акыл-эсин
чагылдырган көрүнүш. Жайчылык билим тутуму – адам баласы ошондой жаратылыш менен өз ара мамиле түзүү, ага этият таасир этүү жана керектүү натыйжаларга жетүү тууралуу болушу мүмкүн.
Дастандагы жайчылык окуялары дайыма так мезгил жана мерчемдүү мейкиндик менен
чектелет. Табиятка таасир кылуу эл муктаж болуп турган учурда гана жасалат, муктаждык жоюлгандан кийин, дароо аяктайт. Таасир этилген мезгил менен мейкинддикти так
чектеп коюу - бул жайчылар үйрөнгөн билимдин өзөгү болсо керек.
Эгерде алтай-түрк элдеринин эпосторун жана “Манас” дастанын максаттуу казып,
иликтеп, ошонун негизинде жайчылык билимин кайрадан калыбына келтирүүгө аракет
кылып көрсөк, байыркы билимдер менен азыркы илимий түшүнүктөрдүн ортосунда бир
топ окшоштуктар чыгышы мүмкүн.
Корутунду: сейрек кездешип, жоголуп бараткан билим
Манасчылык менен жайчылык – кыргызчылыктын эки бутагы. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктардын көбүндө “Манас” тууралуу тигил же бул деңгээлде маалыматы бар. Жай227

чылык болсо такыр башка абалда. Аба-ырайын өзгөртүү тууралуу сейрек маалыматты кээ
бир карыялардан, же болбосо, кыргызчылык жолунда жүргөн адамдардан укса болот.
Совет доорунда кыргызчылык – салттар, ырым-жырымдар, түрлүү тармактар боюнча эл
билими катары жоюлуп, жашоо-турмуштан күч менен сүрүп чыгарылган. Анткени кыргызчылык кайып дүйнөсү менен, же башкача айтканда, ыйык, аруу, теңир, арбак сыяктуу,
карандай акылдан тышкары орун алган, көзгө көрүнбөгөн нерселерге тамырланып, совет
бийлигинин дүйнө таанымына каршы турган.
70 жыл ичинде аттеисттик мамлекеттин үстөмдүгү менен көптөгөн түшүнүктөр жана баалуулуктар кыйрап, жоготууга учураган. Бирок чоң өзгөрүүлөр келген мезгилде качан Совет өлкөсү дүйнө жүзүнөн жок болуп, анын ордуна 15 көз карандысыз мамлекет, ошонун
ичинде – Кыргызстан, пайда болгондо, кыргыздар кайра жаралуу жана калыптануу жолуна түшүп, кыргызчылыктын түрлүү түзүлүштөрү кайрадан калыбына келе баштады. Манасчылык, бүбү-бакшылык, ыйык жерге зыярат кылуу жана башка көптөгөн ушул сыяктуу салттуу иш-аракеттер азыркы жашоого кайтып келип, алардын өнүгүүсү жүрүп жаткан мезгил. Буга салыштырмалуу жайчылык ырымы өзүнчө обочолонуп, адамдардын ишаракетинде көп кездешпестен, көбүнчө кээ бир билермандардын гана эсинде сакталууда.
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Мамыев Данил
Алтайдагы табигый парктардын ассоциациясынын президенти. ―Үч энмек‖
Каракол табигый паркынын жетекчиси. Өзгөчө көзөмөлгө алынган табигый
аймактардын ассоциациясынын жетекчиси.
ЫЙЫК ЖЕРЛЕР ТЕҢИРЧИЛИКТИН БУЛАГЫ ЖАНА
БАБАЛАР БИЛИМИНИН КОРГООЧУСУ
Киришҥҥ
Азыркы ааламдашуунун бардык үлгүлөрү: адамдын кийим-кечеси, жүрүштурушунан баштап адамзаттык аң-сезим жанан анын маданиятына чейин бир үлгүгө
негизделген. Бирок мындай калыпка салынган үлгүгө болгону жансыз нерселер гана
тиешелүү болушу мүмкүн. Жаратылышка - анын ички дүйнөсүнө, жашоо-турмушуна
мындай нерселер жат. Жаратылыш бир калыптагы турмушка жана бир үлгүгө салынган
жашоого чыдабайт. Жаратылышта бардык нерселерде, көп түрдүүлүкдө биримдик
эрежеси үстөмдүк кылат.
Азыркы дүйнөлүк диндер бардыгы эле бир эле нерсе жөнүндө сөз кылышат, бирок,
бири-бирин эмне үчүн кабыл ала алышпайт, мен дайым ушуга таң калам. Бир эле Кудайга
сыйынып, бир эле Кудайды таанып жатышып, ал Кудайдын кантип жаралгандыгы
тууралуу бирдиктүү бир көз караштагы тыянакка келе алышпайт. Ушундан кийин
чиркөөнүн бир кызматкеринин айткандарын угууга туура келди, ал минтип айтат: “Биздин
диндер бири-биринен өздөрүнүн догмалары менен айырмаланып турат, ал эми силердин
динде мындай догмалар жок. Демек, силерде дин да жок”. Догма бул – качандыр бир
убакта бирөө тарабынан калыптанган жана кайра жаңыланууга, кайра оңдоого, айлана
чөйрөнүн жана коомдун өзгөрүүсүнө карата жаңы түшүнүктөрдү киргизүүгө жол бербей
турган жүрүш-туруш эрежелеринин жыйындысы.
Догма, догмалар, (грекче. dogma) (китеп).
1. Кандайдыр бир окуунун же илимий багыттын негизги жоболор системасы
Материализмдин догмасы. Рим укуктарынын догмасы.
2. Кайра жаралууга жол бербей турган жоболор, чечимдер (Ушакованын сөздүгүнөн)
Жалпы таанылган жана жалпы кабыл алынган эрежеде азыркы замандын, социалдыксаясий түзүлүшүнүн негиздерин калыпка салган илим деле догматикалуу.
“Илим – бул уюштурулган билим”
(Герберт Спенсер)
Илим – таануу ишмердүүлүгүнүн негизги түрү. Ал – коом жана аң-сезим,
жаратылыш жөнүндө объективдүү, системалуу уюштурулган жана илимге негизделген
өндүрүштү алууга жана тактоого багытталган.9
9
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Бирок бул таанымды кабыл алуу жана коомдо азыркы элдин соңку кабыл алуу
критерийлери бир канча алгылыксыз, себеби, чындыкты таануудан баштап аны кабыл
алганга чейин коомдо дагы он жыл өтүп кетет. Мына ушул өңүттө, заманбап цивилизация
өзүнүн өнүгүү ыкмаларын замандан, бизди курчап турган дүйнөдөн (башкача айтканда
ааламдык мейкиндиктен) артта калган билимдин негизинде иштеп чыгууга аракеттенип
жатат. Башкача айтканда, адамзат өткөн мезгилдин билиминин негизинде “азыркы
мезгилден артка калбай” жашап жана өнүгүүгө аракет кылат, бирок биз ар дайым бүгүнкү
күндүн мейкиндигиндеги талаптарынан артта калып жатабыз.
Түптүү маданияттын өкүлдөрүн кээ бир философиялык талаш-тартыштарда бүт
кабыл алынган диндердин, маданияттын так иштелип чыккан мыйзамдары – догмалары
бар деп, алардын жоктугу маданияттын “жаштыгын” билдирет деп “туңгуюкка алып
барып такашат”. Жана өзүбүздүн “жетилгендигибизди” далилдейбиз деп, биз жаш
балдарча тырышып, өзүбүздүн маданиятыбызды бүгүнкү күндүн догма–постулаттарынын
астында бир түргө келтирүүгө аракеттенебиз. Дал ошол догмалардын жоктугу бизди
башка маданияттардан айырмалап турганын эске албай, биз кандайдыр бир “орток”
сөздөрдү, түшүнүктөрдү, эрежелерди ойлоп табууга аракет кылабыз. Бул - биздин
баалуулугубуз. Мында алтайлыктардын этникалык милдети камтылган, керек болсо,
Кудайдын биздин маңдайыбызга жазган тагдыры десеңер да болот. Бул элдерди
догмасыз, “эрежелерсиз” жашоого үйрөтүү, ар күндү барктап жашоого, бардык нерсени
кабыл алып жашоого үйрөтүү, кандай болгон күндө да кандай нерсе болбосун каршы
чыкпай, кандай болсо ошондой кабыл алып жашоого үйрөнүү.
Жаңы кылымдагы адамдын жарыгы
Эмнегедир бүгүнкү күндө музейлерде буюмдарды да кол менен кармап, ченеп
көрүүгө уруксат бериле баштады. Жадагалса чиркөөлөрдө да тышкы догматизмди
алсыратып жатат. Бул эмне түптүү элдин убактылуу кесирлигиби, модабы же
мыйзамченемдүү көрүнүшпү? Менимче, бул замандын талабы. Бул адамзаттын аңсезимин, ой-жүгүртүүсүн, ар бир адам маалыматтын кени экендигин түшүнүүгө
даярдоонун башталышы. Бул келечектеги адамдардын өмүр сүрүү эрежелери: ар бир адам
жашоого, бар болууга укуктуу экенин таануу. Бүгүнкү күндө да, келечекте да ар бир адам
баалуу, тагыраак айтканда ар бир адамдын “жарыгы”. Ар бир адам “өзүнүн жарыгы менен
жаркырап жанышы керек”. Коомдук эрежелери да ар бир адамдын “өз алдынча жаркырап
жануусуна” мүмкүнчүлүк түзүп берүүсү керек.
Өткөн кылымда ар бир адамдан өзүнчө жарык талап кылынган эмес. Улуттун,
коомдун, топтун жарыгы, энергиясы ал убакта жетиштүү болчу. “Баары кылгандай кыл” бул мурунку технократиялык “стандарттар” коомунун урааны болчу. Бирок, космостук
пландагы өзгөрүлүүлөргө байланыштуу мурунку мындай одоно түрдөгү жарыктын
энергиясына болгон талапты жаңы келаткан кылым жокко чыгарат. Жаңы кылым мындан
бир аз “кылдат, чебер, өткүр” энергияны талап кылат. Бул ар бир адамдын ою, билими,
иш-аракети олуттуу мааниге ээ дегенди билдирет. Адам коомдун, мамлекеттин, улуттун
“жоруктары” үчүн жабыр тартпайт. Бала ата–энесинин түйшүгүн тартпайт. Бул кылымда
коомдун, мамлекеттин мыйзамдарына таянып, башкалардын мойнуна минип алып,
жашырынып жашоого болбойт. Бул кылымда кечилдер отуруучу жайга же болбосо
үңкүргө кетүүнүн зарылчылыгы жок. Келаткан кылым “өз алдынча жанып”, артүрдүүлүктө жашап, аракет кылган инсандарды талап кылат, а бул болсо догма жок
болгондо гана мүмкүн. Көркөмдөп айтканда, адамдын “сапатын текшерүү” үчүн негизги
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көрсөткүч анын “жарыктыгы” болот, жарык менен жанбаган адамдар “ээритилип кайра
куюлганга” жөнөтүлүшөт.
Ошондуктан, бүгүнкү тарбиялоо жана билим берүү системасы жеке инсандык
сапаттарга багытталышы керек. Келечекте жер жүзү жүз миңдеген, миллиондогон
жаныбарлар жана өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнүн жарык нурлары кошумча алты
миллиардынчы адамзаттык жарык нур менен толукталышы керек. Ошондо гана жер
планетасы бүт түстөгү нурлар менен жашоо желесин жаркыратып турат.
Келе жаткан, адам менен жалпы Жер планетасынан жаңы түрдөгү мамилелерди
талап кылып жаткан кылымда түпкү элдердин билимдери жана маданияты керек болот.
Көптөгөн “деңгээлдерде” керек болот. Жолдун четине сүрүлгөн ташка окшоп, көптөгөн
кылымдарга цивилизациянын этегине түртүлгөн салттык маданиятын өзүнүн ааламдык
милдетин аткаруу үчүн убакыт келди.
Экологиялык кыйроолор коркунучу жогорку деңгээлде турганда, дүйнөлүк өз ара
байланышы, түзүлүшү туурасында таптакыр башка, жаңы түшүнүктөр пайда боло
баштаганда, адамзат жаңы миң жылдыктын жана жаңы билимдин босогосунда турганда,
айрыкча, бүгүн бул маданият өзгөчө актуалдуу болуп чыга келди. Бул маданиятты
табигый мыйзамдардын кубулушу катары, жер менен ааламдын энергиясы жана негизги
маңызы – Теңирдин кубулушу катары түшүнүү зарыл. Бул маданият, жер планетасына
бүгүн жана келечекте керек боло турган - этикалык жана адамзаттык аң-сезимдин жүрүштуруш жана адамзаттык бирге жашоо нормаларын өзүнүн руханий негизине камтыган.
Бул нормалар ар кайсы түптүү элдердин философиясынын салыштырмалуу талдоолору
аркылуу чагылдырууга мүмкүн болгон бир канча түшүнүктө берилген. Бул
философиялардын тамыры бир, бирок, тарыхый өнүгүүлөрү ар башка.
Жаратылышка ылайыкташуучулук
Дүйнө жана анын мыйзамдары жөнүндө салттуу түшүнүк адам бирдиктүү
космопланетардык денени бир гана бөлүкчөсү экендигинде негизделген. Ошондуктан
адам өзүнүн ишмердүүлүгүн ар дайым ааламдык эрежелер менен жетектеп келген. Ал
айлана чөйрөгө төмөнкү деңгээлде гана таасир берип, ошонун астында жогорку деңгээлде
анын шартына көнүүгө аракет кылган. Зор дүйнөнүн мыйзамдарын таанууда салттуу
философия европалык жашоонун агрессивдүү эрежелеринен айырмаланган жашоо
ишмердүүлүгүнүн ылайыкташуу жолдорун сунуштайт.
Европалыктардын ой-жүгүртүүсү дүйнөнү логикалуу кабыл алууга негизделип,
адам өз алдына койгон максатына каалаган жол менен жетүүгө үгүттөйт. Бул маданият
алдуулар алсыздарды басынтуусуна негизделген атаандаштык күрөштү үгүттөйт. Бирок
бул күрөштөн жана максатка карай умтулуудан бөлүнүп чыга турган психикалыкэнергетикалык күчтөр эске алынбайт. Мындай жашоо ишмердүүлүгүнүн бул түрүн бир
түп-түз сызыкдай элестетсек болот. Ишмердүүлүктүн бул түрү батыш адамынын
эгоцентризми менен иштелип чыккан. Өзүнүн кылган иштери жөнүндөгү ойжүгүртүүлөрүн түшүндүрүүдө өзүн чөйрөнүн кожоюну катары сезет. Ал оюндун
эрежелерин “аныктайт”. Орус космизминин булактарында кездешкен жана бир убакта
социалдык селекциянын (элдерди интеллектуалдык жана руханий сапаты боюнча тандап
алуу) идеяларын сунуштаган А.Сухово-Кобылин, К.Циолковскийдин ж.б. айткан
сөздөрүндө да ишмердүүлүктүн бул түрү айдан ачык көрүнүп турат.
Салттуу Алтай маданияты тирүү жана акылман жаратылыштык айлана-чөйрөнүн
көрсөтмөлөрүнө негизделген, ал күнүмдүк турмушта адамга күтүүнү сунуш кылат: алдыга
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коюлган максат-мүдөөлөргө жетүүдө айлана чөйрөнүн шарттарын, кайсы бир абалдарын,
убактарын күтүү. Айлана- чөйрөдөн атайын белги берилиши керек. Эгер белги берилбесе,
алдыга коюлган максаттан баш тартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүш керек.
Ишмердүүлүктүн бул түрүн ийри сызык катары элестетсек болот. Бул сызык көркөм жана
нукура. Табиятта түп-түз сызыктар жана чукул бурчтар абдан сейрек кездешет,
ошондуктан бул сызыктын жумшактык, ийилчектик сапаттары бар. Ошондуктан салттуу
жашоо таризи менен жашаган элдердин өкүлдөрү бүгүнкү атаандаштык күрөштү эң
негизги нерсе кылып алган коомдун эрежелерин кабыл албайт. Ошондуктан “Кайра
куруу” мезгили алтайлыктардын социалдык абалына доо кетирип, катуу таасирин
тийгизген. Калктын көпчүлүк бөлүгү, айрыкча, салттуу философиянын жолун
жолдогондор бир заматта өзгөрүп кеткен заманда “бутуна туруп” жашап кете алган жок.
Анткени аларга, ата–бабалардын жазылбаган мыйзамдары менен жашаган эрежелерден
чегинип, бүгүнкү саясатчылар тарабынан жазылган Батыш (бөтөн) маданиятынын
эрежелерин кабыл алып, кечээки коңшу-туугандар менен тытышып, кагылышуу керек
болчу. Бул тектүү элдердин арасындагы бүгүнкү аракечтик жана жумушсуздуктун бирден
бир себеби: элдин жалкоолугу эмес, сунушталган бөтөн эрежени алардын ички дүйнөсү
кабыл албай, каршы чыкандыгынын белгиси.
Ыйык жерлер
Алтай маданиятында ыйык жер, ыйык жайлар сыяктуу түшүнүктөр бар. Алар
жаратылыштык аймактарга байланыштуу. Заманбап илимдин абдан кылдат өз ара
таасирлер жөнүндөгү жана “макродүйнө” менен “микродүйнөнүн” бир бүтүндүүлүгү
жана бири-бири менен болгон өз ара тыгыз байланышы жөнүндөгү билиминин негизинде,
азыркы адамдын тектүү элдердин руханий маданиятынын нормаларына болгон мамилеси
өзгөрдү. Ушундай өзгөрүүлөрдүн натыйжасында азыркы коомдо руханий-табигый
билимге болгон талаптар жана айлана-чөйрө менен баарлашуу үчүн атайын жакшыраак
шарт, мүмкүнчүлүк түзүү зарылдыгы пайда болду. Тектүү элдердин маданиятында ыйык
жерлер деп белгиленген жер жүзүндөгү эң жигердүү жайлар акупунктурдук чекиттер
сыяктуу жайгашкан.
Акупунктуралык чекиттердин белгилүү таасир берүүчүлүк же күчкө киргизүүчүлүк
эрежелери бар. Ал негизи түпкүлүгүндө адам
денесинин клеткаларынын татаал
системасынын түйүндүү чекиттери болгон. Буга окшош кубулуштар системасы ааламдык
деңгээлде да бар. Булар “тирүү жер” же “жогорку күчтүн жери” деп аталат. Ушул жерлер
аркылуу адамдар билим алышат, андан кийин, заманбап эрежелерди көздөп, элдер ошол
билимди догмага айлантууга жарым өмүрүн кетиришет.
Башында ички сезимдин негизинде кабыл алынган ошол билим, азыркы
убакыттагы бизди курчап турган айлана-чөйрөдөгү абалды чагылдырат. Ошол билим
ушул жердин “өзгөчө белгиси” же ой катары кабыл алынышы мүмкүн. Ошондуктан,
Алтай маданиятында мындай жерлердин касиетине жараша аймаралоосу бар, мисал үчүн,
жаңы билим алуучу жер, дарылануучу жер, Кудайга сыйынуучу жер, тиленүүчү жер ж.б.
Ар бир ыйык жердин ээсинин аты болот, ошол ыйык жерге байлана турган чүпүрөктүн
жагымдуу өңү (кыйра), багышталуучу нерселер болот. Ошондой эле кээ бир жерлерге
өзгөчө мамиле, өзгөчө жүрүм-турум эрежелерин кылуу зарыл. Мындай катуу эрежелер
менен бирге, сыйынуунун, бата алуунун, кыймыл-аракеттердин багытын тандоонун
эрежелери эркин болот. Жердин “ээзи” же “кудээчизи” (колдоочулары) айткандын
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негизинде, зыяраттын убакыт өлчөмүн, маанисин жана көлөмүн, адам өзүнүн ички
сезимин эске алып, өзү аныктайт.
Ар башка диний агымдарга баш ийген ар түрлүү улуттардын салттуу
маданиятынын окшош жактары - табигый билим - киши жараткан догмаларга караганда,
күчтүү экендигин көрсөтүп турат, жана бул билим туруктуу өнүгүүнүн негизги
эрежелери катары жашай баштады.
Табияттуулук эрежеси
Илгерки убакта алтайлыктар бакты кыярдын алдында же болбосо мергенчилик
кылуунун алдында өзгөчө ырым-жырымдарды жасашкан. Бул жөн эле жаратылышка
“таазим кылуу” эмес, өзүнүн жасаган ырым-жырымынын натыйжасында жаратылыш
менен айкалыша билүү, табигый эмес түрдө жасалган иш-аракетке, тирүү жердин оң
кабыл алуусуна шарт түзүү. Бул азыр кеңири тарап жаткан синергетика агымынын
негизинде болгон өз алдынча өнүгүү системалардын принциби. Ошондуктан салттуу
маданият - табиятты тирүү кабылдаган жандуу жана синергетикалуу башталыш.
Салттык ырым-жырымдарды жасоонун негизги мааниси, адам баласы өз
муктаждыгына керектөө үчүн өлтүргөн жаныбардын же кыйган дарактын энергетикалык
элесин сактап калуу. Ушундай энергетикалык мүнөздө сакталган дене мейкиндикте башка
дарактын кайрадан өсүп чыгуусуна, же жаныбарлардын туулуусуна, өсүүсүнө өбөлгө
түзөт. Алардын энергетикалык кейпин сактап калуу – бул абдан зарыл нерсе.
Салттуу маданияттын көрсөтмөсү боюнча, ар бир адам үчүн, ар бир жаныбар үчүн
туулгандан баштап анын ырыскы сыноо сфера тарабынан дайындалат. Адам ырымжырымдын жардамы менен бул нерсени орду түбү менен жоготпой, болгону “кылдаттык”
менен анын материалдык денесин алып таштайт дагы, энергетикалык түйүлдүгүн
калтырып коет. Ошондуктан “ыйык жер бош болбойт” деген сөз айтылып калган. Бош
жерлерди ошол эле заматта сөзсүз бир нерсе ээлеп алат. Жасалган ырым– жырымдар
болсо бошогон жерлерге сөзсүз мурун кандай дарак өскөн болсо, ошондой дарак же
өсүмдүк чыгышын, же мурун кандай жаныбарлар болгон болсо, ошондой жаныбарлар
кайра туулушун мүмкүн кылат.
Бул эрежелер алтайлыктардын оозеки эпикалык чыгармаларында, айтымчыкайчылардын айтымдарында жакшы чагылдырылган. Бул баяндарда төмөнкүдөй айтылат:
качан адам төрөлгөндө, башка бир жерде сөзсүз анын жылкысы туулат, башка бир жерде
кайсы бир усталар, уздар алардын кие турган кийимин тигип, жей турган тамагын
даярдайт ж.б. Эгерде мунун баары ырым-жырымсыз, салтсыз болуп өткөн болсо, анда
бул байланыштар үзүлөт дагы, тең салмактуу жаратылышта тең салмаксыздык пайда
болуп, олку-солкулук башталат. Башкача айтканда, бул дүйнөгө келген ар бир адамдын
кедей болбой жашаганга жаратылыш тарабынан ырыскы дайындалган. Бирок, андай
болсо жер жүзүндөгү калктын жарымы эмне үчүн ачкачылыкта, кедей болуп жашашат?
Бул жаратылыш тарабынан берилген ырыскыны туура эмес, акылсыз бөлүштүрүүнүн
натыйжасы. Жаратылыштык система ар күн сайын, тирүү жан сыяктуу муктаждыктардын
эсебин алып, ошого жараша ар күн сайын ырыскысын берип турат. Ушул тууралуу
кыргыздардын макалы бар эмеспи:”Бүгүнкүгө буудайым бар, эртеңкиге Кудайым бар”.
Бирок, күн сайын тамак табууга жалкоолонгондун натыйжасында эртеңкиге, бир жылга,
өзүнүн жашоосуна, келечекте балдардын жашоосуна ж.б. каражат топтоп коюу жаман
адаты пайда болгон. Бул дүйнөлүк калкты камсыз кылуу ресурстук системаны четке
каккан.
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Толеранттуулук эрежеси
Алтайлыктардын (кажы ла кижи кудайлу) деген сөзү ар бир адам өзүнүн
индивидуалдуулугу менен баалуу жана ар бир адамдын өзүнүн турмуштук максатмилдеттери бар экендигин билдирет. Бул түшүнүк - алтайлыктардын эч кандай ортомчусу
жок өз алдынча диний ырым-жырым жасоосуна шарт түзгөн. Сыйынуучу, табынуучу
жерди да (тагыла – алтар) өзү тандайт. Өзүнүн пейли түшкөн нур аркылуу тандайт. Ырымжырым жасалган ыйык жердин энергетикалык жогорку күчү менен адамдын да
энергетикалык жогорку күчү бири-бирине дал келиш керек. Бул жерлерди атайын окуп,
кайсы бир билимдин негизинде тандабай, жүрөктүн сезип-туюусу менен тандап алат. Бул
ыйык жерди эч ким да көргөзүп бере албайт. Мына ушундай ыйык жерде адам өзүнүн
энергетикалык жогорку күчүнө жооп берген ошол аймактын энергетикалык жогорку
күчүн колдонуу менен көп кырлуу, миң сырдуу ойлорун курчутуп, баарлашуунун,
байланышуунун жолдорун жаратат. Ар бир адамга өзүнө гана жооп бере турган жер туура
келет, болгону, ааламдык масштабда – бардык жер жүзүн ичке торчо менен чүмкөп
турган - Христостун туюп-сезүүчү торчосу гана аларга дал келет.
Ошондуктан мындай акт - толеранттуулуктун жогорку түрүнө жана демократияга
негизделген инсандык дин. Адам бул ыйык жердин энергетикасын азыр жана ушул жерде
сезип жаткандай ырым-жырымды да өз алдынча жасайт. Ошол убакта гана. Кандай сезсе
ошондой жасайт. Мындай мамиле жаратылыштык мыйзамченемдүү көрүнүш. Бакдарактардын өсүүсүнүн мыйзам ченемдүүлүгүндөй. Бир эле түрдүү дарактын ортосунда
бип-бирдей эки дарак таба албайсыңар, анткени, алар өсүп жаткан ар бир жердин чекити,
ар башкача “энергияга” сугарылат, жана ар башкача сүйлөйт. Ички энергетиканын ар
түрдүүлүгү, дарактын сырткы көрүнүшүнө чагылып турат. Башкача айтканда, салттуу
түрдө табынып, сыйынып жаткан адам жердин энергиясын өзү аркылуу өткөрүп, өзү дагы
жарык төгүп турган нерсеге айланат. Ал эми догмалаштырылган билимдерде адам,
тескерисинче, өзүнүн жарык чачуу нурларын жоготуп, катардагы эле адамдарга окшоп
калат.
Тектүү элдердин маданиятында “өзүмө жетет”
эрежеси эң керектүү
критерийлердин бири: өзүнүн жашоо муктаждыктарынын эң кичине гана өлчөмүн
аныктай билүү. Бүгүнкүгө табылса, эртеңкиге табият өзү берет. Ошондуктан мергенчилер
жапайы жаныбардын этин баары менен бөлүшүп, өзүнө бүгүнкүгө гана жеткендей алып
калууга милдеттүү болчу. Ал эми эртең башка мергенчиге кезек келет, ал дагы ушинтип
таркатып берет.
Орток – менчик эрежеси
Тектеш маданияттын дагы бир негизги эрежеси – бул орток менчик. Башка
жандыктар да күн көрүүсү үчүн мүмкүнчүлүк калтыруу милдети жана өнөрү. Бүт тирүү
жандыктардын жер жүзүндө өзүнүн ырыскысы бар деп эсептелинет. Бүгүн, өзгөчө Европа
өлкөлөрүндө, Түндүк Америкада адам баласы жапайы жаныбарлар жердеген жер
аянттарын абдан кыскартып салып, жаныбарлар жан багуу үчүн адамдар жашаган аймакка
кирүүгө мажбур болуп жатышат. Тамак таап жей турган жайы таштандылар эле болсо
жакшы го.
Эл жашаган жайларда адамдар жырткыч, чоң жылан ж.б. менен кездешкен
учурлары аз эмес. Жана бул кездешүүлөр ар дайым эле тынчтык жолу менен аяктай
бербейт. Мисалы: салттуу маданиятта карышкырлар Теңир тарабынан колдоого ээ болгон
жаныбарлар катары, алар жапайы табиятта гана эмес, адамдын чарбасында да өз
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ырыскысы бар деп эсептешкен. Карышкыр ал ырыскысына каалаган убактысында
келиши мүмкүн болчу. Ошондуктан карышкыр кой короого кол салганда, буга аябай деле
маани берип, андан өч алып, атып салууга деле аракеттенишкен эмес. Карышкырды
өзүнүн агасы катары эсептеп, ага Кокойок деп кайрылушчу.
Тектүү элдердин салттуу маданияттагы ырым-жырым кылуусу кайсы бир көзгө
көрүнбөгөн Кудайга же бир күчкө таазим кылуу эмес, синергетикалык же ноосфералык өз
ара таасирлердин мыйзамы жөнүндөгү так билим. Эгерде азыркы илимий ой-жүгүртүүлөр
ааламдык аң-сезим жашаарын гана далилдесе, тектүү маданиятта болсо көптөгөн
муундардан бери бул билимди колдонуп келген жана бул билим аларга жаратылышты
эске алган туруктуу өнүгүүгө өбөлгө болгон.
Ички дҥйнөдөгҥ эркиндик эрежеси
Ар бир жаратылыштуу аймак (тоо, талаа, кол ж.б.) жалпы жердин денесинде өзүнө
ыйгарылган милдетти аткарат. Адам деле ошондой сыяктуу. Ошондуктан анын ички
дүйнөсүндөгү ар кандай өзгөрүүлөр, башка адамдын таасиринен улам өзү ишенген
нерсени четке кагуу зордуктуу жана одоно болуп көрүнөт. Башка кишинин ички дүйнөсүн
бузуу - бул тирүү жандыктын денесинин клеткаларын бузууга барабар. Себеби, алар
(клеткалар) ошол жандыктын жашоо энергиясынын кендери, алар бир-бири менен тыгыз
байланышта болушат, бир багытта жашашат, бирок ошону менен бирге аткарган иштери,
милдеттери айырмаланат. Денедеги ар бир клетка уникалдуу. Ар бир киши дагы
ааламдын “клеткасы” катары уникалдуу. Ошондуктан, салттуу маданиятта кандайдыр бир
динди таратуу, кайсы бир диний догмага үгүттөө көрүнүшү жок.
Диний догмалардын жоктук эрежеси
Башка маданияттардан салттуу маданият ырым-жырым системасынын көп
түрдүүлүгү менен айырмаланып турат. Аборигендер кантип ар кандай жаратылыштык
аймактарда бирдей ырым-жырымдарды жасай алат? Бул абдан кооптуу жана мүмкүн эмес,
себеби бул жерлердин энергиялык чөйрөлөрү ар башка. Ошол жердеги табият
мыйзамдары өзүнүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрү менен бири-биринен айырмаланып турат.
Ал жерлер менен сүйлөшүүдө, ошол жерге ылайык келе турган ыкмаларды жана ырымжырымдарды колдонуш керек. Мындай болбогон учурда табигый кырсыктарды козгоп
коюшу мүмкүн. Ошондуктан догманын эрежесинде тарбияланган этнографтын же
тарыхчынын биринчи көз карашында элдерден башка да жер жүзүндө ар кандай элдер
жашайт. Алар кыргыздар, алтайлыктар ж.б. Руханий-табигый мыйзамдардын көз
карашында бул көрүнүш (дүйнөдө ар кандай улуттардын бардыгы) адамзаттын
маданиятынын айлана–чөйрөнүн майда өзгөчөлүктөрүнө чейин эске алып, ошол айлана чөйрө менен шайкештикте болуунун эталону жана стандарты. Жаратылыштык чөйрөнүн
көп түрдүүлүгү ырым-жырымдарда, табынууда, зыярат кылууда каада-салтынын көп
түрдүүлүгүнүндө көрүнөт.
Дҥйнөлҥк жоопкерчилик эрежеси
Ааламдашуунун кесепетинен, керек болсо, аборигендер өзүлөрү аны байкабай
“сарптоочулар” болуп кеткен. Адамдардын эмоцияларынын, көйгөйлөрүнүн жана
кыйынчылыктарынын “сарптоочулары” болуп калышкан. Бейтапканалар өзүнүн иш
натыйжаларын келген оорулуулардын саны менен, соттор жоопко тартылгандардын жана
кесилгендердин саны менен өлчөгөн сыяктуу эле, заманбап шамандар аларга келген
адамдардын саны менен өлчөгөндү үйрөнүп алышты. Ушунун кесепетинен дүйнөдө
экологиялык катастрофалардын саны көбөйүп жатат. Дагы бир себеп бул тектүү элдерден
235

чыккан, салттуу билимди карманып жүрүүчү көптөгөн адамдар бийлик үчүн күрөшүү,
жеке кызыкчылык, бири-бирин жазалоо ж.б. у.с. адамзаттык өз ара мамилелерди жөнгө
салууда салттуу билимди колдонууга аракеттенишүүдө. Азыркы учурда бул билимдин
“техникалык” эле жагын ар кандай китептер аркылуу же күмөндүү мектептерде үйрөнүп
алган жана бул билимди өзүнүн “сарптоочу” имиджин жогорулатуу үчүн колдонгон
адамдардын саны көбөйүп жатат. Бул жасалма жүрөккө окшош. Жүрөк – бул канды
айландырып туруучу гана нерсе эмес, бул эң керектүү руханий дене. Жүрөк – бул “жан
дүйнө тамыры” деп бекеринен айтылбаса керек, жүрөктө сүйүү жана абийир жашайт.
Билим качан жүрөк аркылуу өткөндө гана, билим чыныгы билим болот. Өсүмдүктөр
дүйнөсүн же жаныбарлар дүйнөсүн эмес, адамзаттык жан дүйнөнү сактап калуу керек.
Руханий кайра жаралуунун, жашоо экологиянын негизи болгон адам ичиндеги ички
руханий, табигый, купуя жарыктыкты өнүктүрүү Алтайдын табигый–энергетикалык
аймак катары болгон маңдайына жазылган жолу.
Корутунду
Азыркы цивилизация мезгил туюмун жоготуп алган. Табияттын мыйзамы боюнча
биздин планета өз ордунда турбайт. Жалпы Күн системасы менен мейкиндикте жылып
турат. Акча-соода доорунда Күн системасы белгилүү бир энергиялык күчтөрдүн
таасиринде болгон, ал эми азыр болсо ал башка күчтөрдүн таасиринин алдында. Демек,
бул - акча-соодага негизделген социумдун өз ар мамилелери, бир энергетикалык шартта
жакшы көрсөтүлгөнү менен жаңы доордо – руханий кайра жаралуу доорунда өзүн
актабайт. Биз өзүбүздү баардык тармактан, динде, экономикада, саясатта, үй-бүлөдө да
кумир тутканды адат кылып алганбыз. Биздин кайгыбыз ушунда. Эки миң жыл илгери эле
“өзүңдү кумир тутпа!” деп айтылган. Бир доорго туура келген мыйзамдарды аларды
түбөлүк мыйзамдар экен деп башка доордо колдонууга аракет кылып жатабыз. Бирок
жаратылыш бизге “Түбөлүктүү эч нерсе жок” деп айтып жатат. Баары кыймылда болуп
турат, баары өзгөрөт. Демек, тышкы чөйрөнүн өзгөрүүсүн эске алып ички коомдук өз ара
мамилелер дайыма өзгөртүлүшү керек. Муну биз улуттук, диний, саясий жана табигый
билимсиздигибизден каалап жаткан жокпуз. Адамзат азыр жер планетасын жана улуу
күчтү токтотууга аракет кылып жаткандай. Акча-соода мамилелер доору өттү. Эми бизге
мамилелердин башка түрү керек.
“...Эгер табиятты сырттан байкап карасак, Жаратылыш жана Космос же Теңир илгерки жана азыркы замандын адамдарынын логикалык ой-жүгүртүүсүнүн жана
туюмунун өнүгүшүн жөнгө сала турган чыныгы окуу куралы. Эмне үчүн дегенде,
теңирчилер өзүнүн негизинде жалгыз гана пайгамбарлардын жана ыйык китептеринин
“туура” чындыгын тутуп, башка жолдор менен өтүүнү жокко чыарган догмаларга же
башка диндерде кармалып турушпайт.
Теңирчилик - бул адамдын айлана-чөйрөгө, табигый күчтөргө, ааламга болгон
мамилелерди чагылдырган элдик көз караштын негизинде табигый-тарыхый түрдө
өнүккөн айлана-чөйрө жөнүндө билим. (Р.Бесертинов). Башкача айтканда, теңирчилик –
бул космизмдин алталык (түрк) түрү. Бул заманбап техникалык жактан өнүккөн
цивилизацияга керек болгон, чынында адамдын аң-сезиминин сапаттуу, жаңы деңгээли.
Теңирчилик адамдан өзүнүн иш-аракетинин натыйжасын ааламдык масштабда көрө
билүүсүн талап кылат. Бул үчүн адам география, астрономия, биология жана физиканы өзөзүнчө гана окубастан, буларды жалпы билимдин бир түрүнө келтирип окуй билүүсү
зарыл. Бизге бүтүн дүйнөнү окута ала турган коомдук мугалимдер – Лидерлер керек.
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Эрланбаева Мая
―Улуттук маданият борбору‖Теленгит бөлүмү, Кош – Агач айылы, Кош – Агач
районунун маданий – тарыхый мурасы боюнча адис (1991-жылдан азырка учурга
чейин). Алтайды туруктуу өнүктүрүү уюмунун багыттоочусу (1991-жылдан
азыркы учурга чейин), Россия, Алтай Республикасы.
ЖЕРГИЛИКТҤҤ АЛТАЙ ЭЛИ ҤЧҤН ЫЙЫК ЖЕРЛЕРДИН МААНИСИ
Киришҥҥ
Белгилүү бир жерлерди ыйыкташтыруу салты: ашуу белдер, талаа, тоо, минералдуу
булактар көптөгөн көчмөн элдерге мүнөздүү болгон. Көчмөндөрдүн жашоосу бүт бойдон
жаратылышка жана анын өзгөрүп кубулуусуна көз каранды болгон, ошондуктан эң
негизги сыйына турган жайы да жаратылыш болгон. Мындай нерсе көчмөндөрдү
күнүмдүк турмушун коштоп, тиричилигин каада-салт, үрп-адаты менен бекемдеп келген.
Коркунучтуу, айбаттуу жерлерден өтүүдө алар ата-бабадан бери миндеген жылдар
бою калыптанып калган сыйынуу каадасын кылып өтүшөт. Ошондуктан сыйынуу,
табынуу жайлары ушундай өзгөчө жерлер болуп калган. Алардын ишениминде жер –
жаны бар, тирүү, ар бир тоонун, көлдүн, дайранын, булактын өзүнүн Рух-ээси бар. Ал эми
мындай күчтөр кандайдыр бир элди бириктирип турган күчкө ээ.
Сыйынуунун көп түрдүүлүгү малды курмандыкка чалуу, элдерге тамак берүү,
түлөө берүү ж.б. менен коштолот. Жаратылыштын ыйык күчтөрүнөн жардам сурап,
тиленүүдө, алар Теңир жөндөн жөн эле тилегинди аткара бербейт, берген жардамы үчүн
алар курмандык чалуу аркылуу ыраазычылык алыш керек деп билишкен. Зыярат кылуу
салты ошол белгиленген жерден жана сыйынуудан көз каранды болгон.
Көчмөндөр үчүн ыйык жерлер өзгөчө атоого ээ. Ыйык жердин белгиленишине,
түрүнө карата белгилүү бир тыюулар салынган. Жалпысынан баардыгы үчүн бул ыйык
жерлер ата-бабалардан бери, ыйык жерлер жөнүндө атадан балага айтылып, сакталып
келген деп эсептелинет. Ыйык жерге барууда атайын белгилүү бир талаптары, жүрүмтурум, зыярат кылуу тартиби, курмандыкка чалуу жолдору бар. Ыйык жерге болгон
мамиле көчмөндөрдүн моралдык-этикалык жүрүш-туруш нормаларын жөнгө салууда
жакшы таасирин тийгизген. Бул нормалар элдерден ыйык жердин тынчтыгын көрүп,
ээсин жана анын байлыктарын (өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү) сактоодо ар
кандай жол менен тыюу салууга алып келген. Ыйык жерге барган учурда катуу күлүүгө,
катуу сүйлөөгө, ичкенге ж.б. тыюу салынган.
Тоолорго табынуу
Байыркы табынуулардын бирден бир кенири таралганы тоолорго табынуу. Тоолор
дайыма көп элдин жашоосунда зор мааниге ээ. Баарынан мурда алар байыркы
мергенчилердин жашоосуна, мергенчилик кылуу ишмердигине байланыштуу.
Ошондуктан мергенчилик ийгиликтүү болуусу үчүн тоого аяр мамиле кылуу зарыл болуп
эсептелинген. Мындай салт тоолуу Алтайдын кээ бир жерлеринде азыркы күнгө чейин
сакталып калган. Алтайлыктардын элдик ишениминде ар бир тоонун ээси - туу ээзи. Кээ
бирде тоонун ээси, керек болсо, адамдык кейипти да алып жүрөт, алтайлыктар тоонун
ээсин көрүүдө өздөрүнүн ата-бабаларын да көрүшкөн. Так ошолордон коомдогу жакшы
нерселердин болуусу көз каранды. Ал ээлер менен тоого уруулук табынууда уруунун
камы-шамандары сүйлөшкөн.
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Алтай мергенчилери тоонун ээси абышка кейпинде же болбосо кемпир, кыз
кейпинде көрүнөөрүн уламыш кылып айтып келишет. Алтайлыктардын фольклордук
чыгармаларында жазында тоо эшик болуп ачылып, жаныбарлар жана канаттуулар
эркиндикке учуп чыгат. Кээ бирде тоонун түпкүлүгүн ачууда “тоо топчуларын чечти”
деп айтылат. Ошол тоонун өзү катуу сууктан жылуу убакка чейин жашоонун сактоочу
жайы болгон.
Баардык тоолордун бийик чокусунун ээси - Алтай, (Алтай-ээзи) эң жогорку күч,
бардык Алтайдын тоолорунун, чокуларынын, мөңгүлөрүнүн, дайраларынын, көлдөрүнүн
ээлеринин эң башкысы болуп эсептелинет. Аны алтай элинин ак ниеттүү, ажаттан
чыгаруучудай эсептешкен. Алтайлыктардын уламыштары боюнча Алтай ээси – Ак-Сумер
ыйык тоосунда жашайт, бул аталыштын экинчи бөлүгү монгол элинин мифологиясынан
(Сумеру, Меру) алынган.Бул дүйнөлүк тоонун боорунда өскөн ыйык бак.
Алтайлыктардын мифиндежана шамандардын сүрөтүндө – бак тоонун чокусунда Алтайээси байырлаган жерде өсүп турат. (санг. С. 63)
Алтайдын Рух-ээси, адамдын жан дүйнөсүнө, рухуна батасы тийип, адамдын
өмүрүн узартышы да мүмкүн, түшүмдүүлүктү камсыз кылып, мергенчилерге ырыс
кешик, береке алып келет. Эгерде ал жер тыюу салынган нерселерге шек келтирбей,
курмандык кылса, адамга жакшылык гана алып келчү ыйык жер. Курмандык катары ак
койду мууздашкан, сүт чачышкан, чегене беришкен. Алтай ээсине бүт сеоки уруусу
курмандык чалышкан. Алтай Рух-ээси ак тон кийген, ак сакалчан, колунда таягы бар
карыя болуп көрүнүшү мүмкүн. Башка ыйык тоолор Телец көлүнүн түштүк тарабында
жайгашкан. Бул көл – Алтын –Ту жердин үстүнө асмандан саландап тургандай, адамдын
тизесине чейин келип жерге жетпей турат. Уламыш боюнча, бул жерде дүйнөнү жаратып,
анан эс алуу үчүн четтеп Алтын –Тууга барып отурган Ульгендин (шамандагы эң жогорку
кудай) тагы жайгашкан. (саг. С. 63)
Муну менен катар бардык тоолордун ээси менен ар бир уруу – сеок – өздөрүнүн
уруусуна тийиштүү тоолорду ардактап, баркташат: Тодош уруусу – Аба-кан тоосун,
Майман уруусу – Бабырган тоосун, Чапты уруусу – Чапты-кан тоосун ж.б. Уруулардын
тоолору ошол уруунун курмандык чалып, табынуу, зыярат кылуу борбору болуп калган.
Бул ардактуу тоолор тос туу – “уруулук тоо” же ыйык туу – “ыйык тоо” сөз
айкаштарынын жардамы менен түшүндүрүлөт. Ыйык тоонун статусу эч кандай чөптөрүнө
да зыян келбей турган эрежелерди сактоо: зарыл ырым-жырымдарды кылмайынча бул
чокуга чыкпоо, бул тоодогу жырткычтарга жана канаттууларга мергенчилик кылбоо,
ошол тоонун ыйыктыгына ырым-жырымдарды жасоо, ыйык тоолордун катарында бул тоо
да бар экенин эске алуу ж.б. Эл башына кыйынчылык түшкөндө (согуш, жер титирөө,
кургакчылык) же турмуштук жол болбогон убакта аян алуу, кайып дүйнөгө байланышуу
жолу менен Ыйык чокуга сыйынышкан. (Алм. Ерл С. 270).
Алтайлыктардын келип чыгышы тууралуу уламыштарда ошол бир уруу туруктуу
жашаган жайын алмаштырууга мажбур болот. Анан, жаңы жерге барганда, алардын бири
рухту коолдоочу – ээси ардактуу тоого кайрылат. Бул жаңы колдоочуга кайрылуу
сөзүндө элдер өздөрүнүн мурунку уруулук ыйыктыктарынын аталыштарын эске салууну
улантышкан.
Сеок уруусунун ыйык тоону ардактоо ырым-жырымы бир жылда эки жолу,
жазында жана күзүндө болгон. Алтайдын ар кайсы чөлкөмүндө “Алтайдын бийик жери”
(Алтай кодургени) же “урууну Кудай жаратышы /Алтайдын башталышы” (Алтай тозин
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такыгани), “Алтайга сыйынуу” (Алтай мургуул), жазгы ырым-жырым – “жашыл
жалбырак” (жажыл бур) жана күзгү – “сары жалбырак” (сары бур) ж.б. – деп ар кандай
аталат. Тоого сыйынуу ырым-жырымын шаманчылык да, бурханчылык да четке каккан
эмес.
Тоодо, өзгөчө бийик ашуу белдерде жашаган элдин өмүрү илгертеден бери
башынан көптү өткөргөн элдердин айтуусунан улам, дайыма коркунучта. Ошондуктан
ашуу-белдин рух-ээсин дайыма ыраазы кылууга аракет кылышкан. Алтай тоолорундагы
ашуу-белдерди, айрыкча, обо – ашуу-белдердин рухий курмандыгы, жалама - сары, көк
жана ак курмандыкка байланган чүпүрөктөр менен белгиленет. Бел менен ашып
баратканда, алтайлыктар дайыма токтоп, ушул тоонун ээсинин урматына обо ташына
жатышкан, жана сүт, арак (сүттөн жасалаган) ж.б. төрт тарабына чачышкан. Салт боюнча
бул сыйынуулар жакшылык кылуунун белгиси, келечектеги бул жердеги элдерге кең
пейил бол деген тиленүү иретинде тоонун рухуна арналган. Мындай курмандыктар
Борбордук Азияда буддизм пайда болгонго чейин созулган. Бул салттардын булактарын
коло доорундагы мезгилди изилдөөгө туура келет. Кандай болгон күндө дагы, эң алгачкы
көргө коюу коло доорунун аягында Алтайда бугунун ташы жана керексур түрүндө,
түзүлүшү боюнча байыркы курмандыктарга окшош келип, бүгүнкү күндө жергиликтүү
калктын сыйынуучу жери.
Аржан
Түрк тилдүү жана монгол элдеринин арасында илгертеден бери дарылоо үчүн
дарылык касиети күчтүү булак – аржан колдонулуп келет. Жаратылыш булактарынын
дарылык касиети дайыма ар түрдүү ооруларга жумшалган. Элдин түшүнүгүндө диний көз
караш системасы аркылуу айлана-чөйрөнү кудайга айландыруу катары карашат. Аржанды
колдонууну иш жүзүнө ашыруу диний – сыйынуучулардын ырым-жырымдары менен
бекемделген. Аржанга баруу алтайлыктарда өзүнчө бараар маалы жана ырым-жырымдык
эрежелери бар. Айрыкча бүт жаратылыш толук гүлдөп, ай жаңырганда убакта барышат.
Аржанга барганда, булактын ээсине сыйынуу зыяратын, ырым-жырымдарын кылышып,
ооруларынын айыгып кетүүсүн жана узун өмүр тилешет. Аржандын Рух-ээсин курут,
быштак сыяктуу сүт азыктары менен, ошону бирге теертпек, талкан – нан азыктары
менен тоюндурушкан. Сүт, чай, май, талкандардын аралашмасын бүркүшкөн. Ырымжырымдарды кылып, табынуу убагында дарылык касиети бар булактын суусунун
жардамы менен жаман ооруларды, жиндерди кууп, тазалашкан. Ошол эле убакта,
дайранын, тоонун, булактын ээсине кайрылып, тилек айтышып, арча түтөтүшкөн.
Касиеттүү, ыйык булакка белек катары тыйын, мончок ташташып, жалама – курмандык
чүпүрөктөрүн байлашкан. Эгерде кимдир бирөөнүн туугандары, жакындары каза болгон
болсо, аржанга барууга болбойт. Бул аржанга жаман нерселерди алып келет деп
түшүндүрүлөт. Мындай жол менен келгендердин алдында Рух-ээси Аржанды таштап
кетет, түпкүлүгүндө ал дарылык касиетин жоготот. Мындай начарлап кеткен аржанды
асман жырткычы менен катышта болгон айбандын терисинин түгү менен тазалашкан. Ак
тамандуу айбанды ыйык Кудайга курман кылышкан.
Кээ бир Сеок уруулары үчүн аржанга баруудагы тыюулар, мисалы: Жумалиндик
аржанга (Алтай Республикасы, Кош-Агач району) алмат уруусунан элдер барууга
болбойт, себеби, кайсы бир убакта ушул уруудан бир киши аржандын Рух-ээсин
таарынтып койгон. Азыркыга чейин аржанга барган алматтардын башына балээ болушу
мүмкүн. (автордун талаа жазуулары).
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Корутунду
Ыйык жерлердин тибине археологиялык комплекстер да кирет: байыркы өлүк
коюлган көрлөр, аскага чегилген сүрөттөрдүн чогулган орду, өлгөндөрдү эске сала турган
таштар – чакы таш, таш кезерлер. Алтайлыктардын дүйнөтаанымында алар бабалардан
калган мурасты эстелик катары кабыл алышат: сонун табылгаларды, байыркы көрлөрдөн
табылган буюмдарды бабалардан калган мурас катары баалашат.
Алмашев Чагат
―Алтай Республикасынын жергиликтүү туруктуу өнүктүрүүнүн стратегияларын
иштеп чыгуу‖ боюнча долбоордун башкы жетекчиси (2001-2003), Алтайды
туруктуу өнүктүрүү уюмунун директору ( 2003-жылдан баштап), Россия, Алтай
Республикасы
АЛТАЙДАГЫ ЫЙЫК ЖЕРЛЕР МЕНЕН КААДА - САЛТТАРДЫН
БАЙЛАНЫШЫ ТУУРАЛУУ ТҤШҤНҤК
«Ыйыкты ыйык тудалы»
(ыйыктыкты ыйык сактайбыз)
Алтай элдик даанышмандыгы
Киришҥҥ
Белгилүү болгондой, алтай эли негизги диндердин күчтүү таасиринен качып,
Алтайдагы негизги диний ишеними болгон шаманчылыктын таасири астында алтайлык
дүйнөтааным бийик даражада калыптанган. X-XII кылымдарда Алтай уруулары Орто
Азиядагы түрк элдериндей Караханид мамлекетинин таасирине тартылган эмес. XII-XV
кылымдарда Алтай элинин жана тилинин калыптанышына, ошондой эле буддизмди
практикалоо максатында монгол уруусу жана алардын тили күчтүү таасир берген. XVIXVII кылымдарда буддизм Түштүк Сибирде бир кыйла кенен таралган, бирок, ошолордун
ичинен алтайлыктарда кулачын кенен жая алган эмес. Ал эми XIX кылымда
алтайлыктарды христиандаштыруу аракеттери башталган.
Көпчүлүгү шаманчылыктын жактоочулары бойдон калышкан. Мунун дагы бир
далили катары шаманчылыкка байланышкан сөздөрдүн көп колдонушкандыгын
көрсөтүүгө болот. Ислам дини этникалык казактар менен келген. Азыркы убакта алар
Алтай Республикасынын түштүк аймагында Кош-Агач өрөөнүндө жашашат, бирок,
ошенткен күндө да алтайлыктардын арасында мусулманчылык жайылып кете алган жок.
Алтайда буддизмге таасирленүү коңшу Монгол өлкөсү аркылуу кирген. Белгилүү
бир көз карашта бекем турган буддизм менен алтай бакшылыгынын бир аймакта жашап,
бири-бирине болгон таасиринен улам XX кылымда Алтайда бурханизм деген жаңы
ишеним пайда болгон. Мына ошого ылайык, алтайдын ыйык тутуу тиричилигинде
буддизмге байланыштуу монгол, тибет ж.б. тилдерден кирген сөздөр, түшүнүктөр пайда
боло баштаган. Мисалы, нама (лама), сан (тартуу кылуу, арноо), очир (ваджара) , судурбичик (сутра же ыйык жазуулар), эрjине (байлык, кенч) ж.б.
Тарыхта белгилүү болгондой, Кош-Агач өрөөнүндөгү жашоочулардын чакыруусу
менен ар кандай диний ырым-жырымдарды өткөрүп, элдерди дарылаган жергиликтүү
лам-эмчи (эмчи-домчулар) көп болгон. Кээ бир булактарга таянсак, Кокору айылынын
аталашынын келип чыгышы кок куре (көк чиркөө) сөзү менен байланыштуу болушу
мүмкүн, ал эми илгерки жашоочулардын айтуусу боюнча, мурун бул айылда көк түстөгү
эки буддалык чиркөө турчу экен, болжол менен XVII кылымда джунгарлар менен
чабышта кыйрап жок болгон имиш.
Алтай тилиндеги ыйыктыктын мааниси
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Мая Эрленбаеванын (41 жашта, сагаал уруусунан) маалыматы боюнча, 2010жылдагы Алтай экспедициялык изилдөөлөрүнө катышкан Калуги шаарынын
изилдөөчүлөрүндө Кош-Агач өрөөнүндөгү буддалык чиркөөлөрдүн эски картасы бар.
Кош-Агач өрөөнүндөгү көптөгөн жер суулардын аттары, жерлердин аталыштары да
монголдор менен байланыштуу.
Азыркы алтай тилинде байлу jер ( ыйык жер) деген сөз айкашы сөздүн түз
манисинде «байлуу жер» эмес, экинчи маанисинде кабыл алынат. Экинчи мааниси «бай»
сөзү жердин өсүмдүктөргө, жаныбарларга «байлуу» болгону менен түшүндүрүлүп, ыйык
экендигин билдирет, же болбосо сөзмө сөз «ыйык касиет» же адамдын «ыйыктыгы».
Мүмкүн башында түз мааниде эле жердин жаныбарларга, өсүмдүктөргө бай экендигин,
башкача айтканда, жаратылыштык ар түрдүүлүгү менен, бальнеологиялык (шыпаа,
арашан суулар жөнүндөгү илим) жана медициналык касиети бар – минералдык булактар,
көлдөр, дарыялар, таштар ж.б. кызыктыраарлык, көзгө урунаарлык касиети бар нерселерге
бай деген мааниде болгон болушу керек. Бүгүнкү күндө тоого, жаныбарларга жана
өсүмдүктөргө бай жер деген түшүнүктө бай сөзү «ыйык» (же ыйыкталган) деген маанини
берет.
Алтай тилинде уңгусу бир түшүнүктөгү сөздөр байлар (ыйык ырым-жырымды
аткаруу, ыйыктоо), байланар (ыйык ырым-жырымдарды, ишенимди, тартипти кармануу,
бай тудар (орозо кармоо). Мисалы алтайлыктар минтип айтат: «Чеберленер керек,
байланар керек» ( тартипти сактоо керек, ишенимди орозону кармоо керек), «Мен эт jибей
тургам, он кунге бай тудадым»(мен эт жебейм, он күнгө орозо кармайм).
Ыйык жерге барып зыярат кылууга чогулган эл негизинен ыйык булак – аржанга
барганда атайын орозо кармашат. Орозого чейин, орозо убагында жана орозодон кийин
спирт ичимдитеринен жана жынысык
байланыштан убактылуу кармана турганга
колдонуу үчүн атайын тузу жок жана эч нерсе кошулбай жуурулуп жасалган Алтай наны,
сүт азыктары даярдалат. Мындай аржанчылар ( аржанга баруучулар же аржан суу) ыйык
булактарга биринчи жылы үч күнгө, кийинки жылы – беш күнгө, андан кийин – жети
күнгө т.а. так сандагы күндөрдө белгилешет.
Ыйык түшүнүгү ( ыйык, ыйыкталган, ыйык тоо, жер) же ыйык туу (ыйык тоо)
байыркы түрк мезгилинен бери белгилүү. Алтайда бул сөз бир канча тарыхый жана
археологиялык эстеликтерде байыркы түрк жазууларында кездешет. Азыркы күнгө чейин
ыйык, ыйык туу сөздөрү алтайлыктарда ыйык тоолорду түшүндүрүү үчүн колдонулуп
келет. Мисалы: Кокорунин ыйыгы (Кокору ыйык тоосу) Сайлугемнин ыйыгы (Сайлугем
ыйык тоосу), Ирбисту ыйык (Илбирс ыйык тоосу) ж.б. Ыйык сөзүнөн келип чыккан
сөздөр: ыйыктар (ыйыктоо), мисалы, мал ыйыктары же ыйыктыганы (үй-жаныбарларын
курмандыкка чалуу, ыйыктоо).
Алтай туруктуу өнүгүү фондунун талаа изилдөөлөрүнүн негизинде ыйык тоолор
туурасындагы ар кандай кызыкчылыгы бар тараптардан чогулган маалыматтарды да так
ушундай тастыкталган. Анатолий Метреевдин жана алтайдын жаш ламасы, кыпчак
уруусунан Амыр Кыпчаковдун маалыматтары боюнча Алтайдын ыйыктары (Алтайдагы
ыйык тоолордун) байыркы картасы, XIX кылымга чейинки буддалык кечилдери аркылуу
түзүлүп, Бурят өлкөсүндөгү Иволгиндик дацандын архивинде сакталган.
Кош-Агач районунун Аргурт айылынын кары кишилеринин бири Петр Коткенович
Коткендин (80 жашта, алмат уруусунан) маалыматы боюнча, тоолорду жана жерлерди
ысырыктоо үчүн алып келчу ыйык малды (малдын тукумун, түрүн) шамандар же
кадырлуу адамдар, же алкышчы карыялар, алкыш айтуучулар же алкыш - состор
(сыйынуу) көрсөтүшкөн. Булар ырым – жырымга керектүү малдын башынан аягына
чейин, керек болсо денесиндеги тактарга, белгилерге чейин темдек ( так, белги) сүрөттөп
беришкен. Ушул белгилер боюнча курмандыкка чалчу жандыкты адамдар өзүнүн же
туугандарынын мал короосунан издешкен. Алтайлыктарда чанда гана колдонулган ырымjырым (каада-салт, ырым-жырым), ырымдар (ырым-жырым зыяратын өткөрүү), ырлар
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(ырдоо) ж.б. сөздөрү Алтайлык теленгиттерде, Аргут айылынынын жашоочуларынын
күнүмдүк турмушундагы сөз катары бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келет.
Рух – ээлерине курмандык чалуу
Ыйык аймактарга «ыйык мал» - ыйык малды, ак түстөгү койду же боз жылкыны
курмандыкка чалышат. Ал жандыктын жонуна jалама / кыйра ыйык чүпүрөгүн байлап
туруп, кайра короого кое беришет. Анткени бул малды союшпайт. Ал өзүнүн ажалы
менен өлгөндөн кийин тоонун ээсине багыштап башка жандыкты арнашат.
Рух-ээлерине курмандык чалууда ар түрлүү түстөгү чүпүрөктөрдөн – кыйра ,
Алтайдын борбордук аймактарында кыйраны jалама деп аташат, жана аны алар негизинен
кайыңдарга, баалуу даракка ( лиственница) же кедрга байлашат
Тоолуу аймактарда, бак-дарагы жок жерлерде мындай ырым-жырым чүпүрөктөрүн
атайын таштар менен тургузулган таякка – курее ташка байлашат. Жайкы жана күзгү
сыйынуу дайыма бир жерде өткөрүлөт, ырым-жырымга катышууда алып келген обо ташташ кошулуп жасалган сүйрү таш (Алтайдын борбордук аймагында курее таш жалпак
таштардан жасалат) орнотулган дөңсөө жана күнөстүү жерди тандап алышат.
Ысырыкталып, сыйынгандан кийин бул жер дароо кор кылууга мүмкүн болбой турган
(курмандык чүпүрөктөрү байланган дарактарды кыйбоо, обо таштын таштарын албоо)
ыйык жер атын алат жана ардактап, барктоо керек болот.
Ыйык таш – обо таш (ов, ова) бир гана Алтайга белгилүү эмес, ал Монгол жана
Бурият өлкөлөрүнө, Кыргызстанга жана Тибетке да кенен жайылган. Курмандык үчүн
алынып келинген таштардын тандалмалары обо аталышын алып жүрүүчүлөр, байыркы
түрк урууларына да таандык болгон. Изилдөөчү С.Малов өз мезгилинде Кыргызстан
аймагында, Талас өрөөнүнөн опа сөзү кездешкен рун жазууларын тапкан.
Тоолордун Рух-ээсине курмандык чалып, ырым-жырым кылуу салты туу ээзин (тоо
ээси), Алтай ээзин (Алтай ээси) же Алтай-Кудайды (Алтай кудайы) такыр деп аталган.
Такыыр этиш сөзү курмандык чалуу, тартуу кылуу, кадырлоо дегенди билдирет. Же кээде
Алтай кодурер (Алтайды мактоо, көтөрүү) деп да айтылат. Жылнаама – мезгилдик
Алтайды такыганы (Алтайды даңазалоо, каиетин арттыруу) же Jажыл бур (Жашыл
жалбырак) ырым-жырымдары жайдын башталаар мезгилине кирет. Жайкы ырым-жырым
жайдын башталышына – чөптөрдүн өсүүсүнө, жаратылыштын гүлдөшүнө, малдын
тоюнуусуна багышталат.
Корутунду
Элдин коомду өзгөчө кадырлоосу, кабыл алуусу Алтай ээсинин күчтөрү жана
Алтай-Кудайынын колдоосу менен жаратылыштын бейкуттукта болушу үчүн белгилүү
бир денгээлде кепилдик алуусун бекемдөө менен сыйкырдуу ырым –жырымдар жасалат.
Кыш түшөөрү менен дүйнө терең уйкуга кирет, ошону менен бирге ырым-жырымдарды
жасоо турмушу да коомчулукта кайсы бир деңгээлде токтоп турат.
Ошондуктан узун кыш келээр маалда, күзгү жалбырактар түшкөн учурда күзгү
сыйынуу - Алтайды такыганы же Сары бур (сары жалбырак) салтанаты өткөрүлгөн,
анткени бул сыйынуудан кийин алар жазында ойгонгонго чейин тоонун ээси жана кудай
эс алат деп түшүнүшкөн. Алтайды такыганы ырым-жырым жасоо салтында жакшылыкты
тилеп сыйынууда Алтай-Кудай кудайдын теңчилигине дайыма Тенери (Теңирге) («КүнАй») кудайына кайрылышкан. Мындай ырым-жырым кылуу салтында кудайлардын бир
канча атынан Тенери эң биринчилерден болуп саналат.
Колдонулган адабияттар:
1. Мокеев А. Алтайдагы жана Тянь-Шандагы кыргыздар. / Б.: 2010.
2. Ч.Д. Алмашев, М.Т. Ерленбаева, Т.М. Садалова, В.П. Ойношев, «Алтайдагы
ыйык жерлерди сактоо» долбоору боюнча отчеттор, Алтайдын туруктуу
өнүктүрүү фонду, Тоолуу Алтай, 2009 -2010.
3. Ысык-Көлдөгү ыйык жерлер: зыярат кылуу, касиет өнөрлөр. / «Айгине»
маданий изилдөө борбору . – Б.: 2009
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4. Алтайдагы ыйык жерлер. Ыйык жерлерди коргоо үчүн каттоо жана
картасын чийүү үчүн чогулган материалдар боюнча методикалык
колдонмо. – Ч.Д.Алмашевдин редакциясы астында, Алтайдын туруктуу
өнүктүрүү фонду, - Тоолуу Алтай, 2010.

Тача Александра-Лаура
Тюбенгендеги Эбехард-Карлс университетинин студенткасы (Германия),
―Айгине‖ маданий-изилдөө борборунда 01.08.2011 баштап 30.12.2011 чейин
стажер, изилдөөлөрүн Баткен, Нарын, Ош жана Мургаб жерлеринде жүргүздү.
БАТКЕНДЕГИ САЛТТУУ ДАБАГЕРЛИК ЖАНА ТӨЛГӨ АЧУУ
“37 жылдан бери кайыптар дүйнөсүндөмүн ”
Киришҥҥ
2011-жылдын август айында Баткен областынын Жаңы-Жер айылында жүргөн
кезимде, бул аймакта жашаган төлгөчүлөр жана салттык дабагерлер тууралуу изилдөө
жасаганга
мүмкүнчүлүк
болду.
Жүргүзүлгөн
изилдөөлөрүмдүн
негизиндеги
сурамжылоого ушул багытта иш алып барган жети аял, эки эркек катышты. Алар Баткен
шаарынын жана жакынкы айылдардын жашоочулары. Алгач алардын дабагерлик
жолунун башталышы, дабагерликтеги усулдар, аны өнүктүрүүдөгү аракеттери тууралуу
маектештик.
Менин изилдөөлөрүмдөгү суроолор дабагерлердин кантип руханий дабагер
болуусу тууралуу болду. Бирок мен үчүн бир гана кантип дабагер болуу эмес, элдик
дабагерлердин, алардын устаттарынын жана шакирттеринин жашоосун да сурап билүү
абдан кызыктырды. Негизги маалымат берүүчүлөр – руханий, элдик дабагерлер жана
төлгөчүлөр болушту. Сурамжылоо түшүнүктүү болуш үчүн, кыргызчадан - англисчеге,
англисчеден - кыргызчага дароо которууда мага Абдуллахад Матираимов жардамын
көрсөттү. Мындай шартта, менин маалыматчыларым менен болгон маегим абдан
ыңгайлуу болду.
Менин Баткен облусуна болгон сапарыма чейин кызыктырган нерсе – адамдын
көзү ачылгандагы баштапкы себептер болсо, маектешүүлөрдөн соң, андан да маанилүү
процесстер бар экени далилденди. Адамдын кайып дүйнөнү кабыл алуунун башталышын
же аягын дайыма байкоого мүмкүн эмес экенин түшүндүм.
Терминдер
Алгач дабагерлерди жана көзү ачыктарды ар кайсы түрлөргө бөлүүчү терминдер
бар экенин белгилесем. Баткенде мен кездештирген терминдер: көзү ачык, табып, перихан
жана бакшы.
Көзҥ ачык деп “өзгөчө” көзү ачылган адамды айтат. Көзү ачыктар адамдын келечегин жана оорулуу адамдардын оорусун көрө алышат. Врач-психиатр катары Адылов
Дүйшөнкулдун 400 ашык руханий дабагерлер менен иштеген тажрыйбасы бар экен. Анын
айтуусу боюнча, көзү ачык - бул көрөгөч киши, эртеңкини көрүп, оорунун дартын айта
алган. Ал эми дарылоо - бул жөн гана алардын ишкердигинин бир бөлүгү (Дүйшөнкул,
2007: 383-б.). Мен анын көзү ачыктар жалаң гана эркек кишилер болот деген оюна кошула
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албайм. Себеби менин маалыматчыларымдын баары аялдар, алар өзүлөрүн көзү ачыкпыз
деп эсептешет, бир эркектен башкасы.
Табып бул абдан так эмес сөз. Баткенде табып - бул чөптүн тамыры менен
даарылаган дабагерлерге гана эмес, арбактардын жардамы менен дарылаган дабагерлерге
да колдонулуучу термин. Кээ бир маалымат берүүчүлөрүмдүн айтуусу боюнча, “табып”
деген сөздүн мааниси – кыргыздын “табуу” деген сөзүнөн келип чыккан (оорулууну
дарылоо жолун табуу). Мындан сырткары, табып деген сөздү араб тилинен которгондо
“догдур” деген маанини билдирет. Тактап айтканда, Баткенде табып деп бул салттуу
медицинадан башка ыкмаларды колдонуп дарылаган адамды айтышат. Илимпоз Гүлнара
Айтпаева белгилегендей, “Табып – бул дем салуу жолу менен жана чөптөн жасалган
дарылардын жардамы менен дарылоочу адам деп Кыргызстандын башка региондорунда
айтылат“ (Айтпаева, 2008: 73-б).
Дүйшөнкулдун айтымында, “табыпчылык – бул дарылуу чөп-дармектер менен
исламдын таасирин жана кыргызчылыкты колдонуп даарылоо. Мындан сырткары,
табыптар адамдын тамырын кармап, оорусуна аныктама бере алышат” (Дүйшөнкул 2007:
382-б). Ошондуктан “таап” деген сөз Баткен диалектисинде “табып” деп колдонулат,
ошентсе да Баткенде табыптын көп мааниси бар, мисалы, арбактар менен дарылоо.
Менин бир маалымат берүүчүм өзүн перихан деп атады. Перихан деген терминди
перс тилинен которгондо “пери” деген түшүнүктү камтыйт. Ошондуктан, периханадамдар – периштелер менен сүйлөшө алган кишилер .
Менин маалымат берүүчүм Бүргөн айылынын тургуну Минажат эже 50 жаштагы
дабагер жана көзү ачык. Анын айтымында, перихандар нерв жана тулку денедеги
ооруларды аныктап, төрөбөгөн аялдарга жардам берип, эртеңкини көрө алат . Минажат
эже мен кезиктирген жалгыз перихан болгондуктан, ал айтып берген тажрыйбасы бүт
перихандарга дал келээрин же келбээсин айтуу кыйын. Перихандарды Таджикстанда
көбүрөөк кезиктирүүгө болот.
Бакшы деп өзүн бир гана маалымат берүүчү айтты. Шахзада эже, 60 жаштагы
дабагер. Бүргөн айылынын тургунун көзү ачык, табып десек да болот. Башка бүт
маалымат берүүчүлөрүм өзүлөрүн бакшы эмеспиз деп айтышты, бирок баары бир элдер
аларды бакшылар менен адаштырып алышат деп билдиришти. Алардын айтуусу боюнча,
бакшылар жиндер, кара күчтөр менен байланышып, кишилерди каргашат. Баткенде бул
сөздүн артыкча терс мааниге ээ экендигинде шек жок, жада галса, дабагерлердин
арасында да.
Бакшы деген термин бүткүл Кыргызстанда башкача интерпретацияланып жана
аныкталган, демек, Баткендин жашоочуларынын бакшы жөнүндөгү түшүнүгү башка
аймактардын жашоочуларынан кескин айырмаланышы мүмкүн. “Жаңы парадигмаларды
эски тажрыйбалар үчүн изденүү” деген макалада Таласта, Көлдө жүргүзүлгөн талаа
изилдөөлөрүнүн негизинде, Гүлнара Айтпаева бакшылык тажрыйбаны мындай деп
белгилеген: “Шамандык жол менен жашоо жана айыктыруу” (Aйтпаева 2008:73). Бирок
Дүйшөнкулдун айтымында, “бакшылар – ислам динин катуу туткан, абдан берилген
адамдар” (Дуйшөнкул 2007: 381). Мен Нарында жүргөнүмдө, камчы менен урма аркылуу
адамдарды дарылаган бакшыны кездештиргемин. Ал бакшы Куран менен да дарыларын
айтты.
Дабагерчилер өзүлөрүн ар кандай аттар менен аташы мүмкүн, мисалы, көзү ачык,
табып, бакшы ж.б., бирок аталышына карабастан, практика жүзүндө башка нерсени
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кылышы мүмкүн. Демек, бул категориялар кандайдыр бир деңгээлде багытка салуучу чек,
ар бир дабагердин өзүнө мүнөздүү аты бар.
Кыргызчылык концепциясы жана анын Баткендеги дабагерлер менен
байланышы
Кыргызстанда кыргызчылык термини кеңири колдонулса, перихан термини
Баткенде гана колдонулаарын байкадым. Кыргызчылыкка түшүндүрмө берүү мен үчүн
бир топ кыйынчылыкка турду. Ошондуктан доктор Гүлнара Айтпаеванын бул багытта
жазылган макалаларынын негизинде түшүнүүгө аракет жасадым. Кыргызчылык - эки
бөлүктөн турат: кыргыз жана чылык. Биринчиден, кыргызчылык - бул кыргыздардын өзүн
өзү атоо термини, экинчиден, коллективдүү суффикс, белгилүү бир деңгээлдеги
шарттардын жыйындысы” (Aйтпаева 2009: 253-б).
“Кыргызчылык дагы “кыргыздык” деп которулат – бул кыргыз этносунун
өкүлдөрүнө гана таандык”. (Aйтпаева 2009: 253-б). Бирок азыркы күндө кандайдыр
ритуалдар, руханий күч жана ишенүүнүн жыйындысы катары да белгиленет. Жана
тандалып алынган киши кандайдыр руханий миссияны аткарат (Aйтпаева 2009: 254-б).
Руханий миссия ар түрдүү болушу мүмкүн жана кыргызчылыгы бар адамдар манасчы
болушу мүмкүн, куучулар, табыптар (дабагерлер, чөптүн тамыры менен дарылоо),
дубаналар (дервиштер), жайчылар (аба-ырайын өзгөртө алган адамдар) жана башка
руханий практиктер. (Aйтпаева, 2009: 254-б). Бул адамдардын миссиясы жана милдети ар
түрдүү бирок, булардын баары кыргызчылыкты улантуучулар болуп эсептелинет. Булар
табияттан тышкары турган укмуштуудай күчкө ээ болгону үчүн дарылап, эртеңкини
айтып беришет (Aйтпаева 2009: 254-б).
Адамдар өз каалоосу менен кыргызчылык жолуна түшө албайт. Анткени,
кыргызчылык касиети жогорудан дайындалат. Ошондуктан, кыргыздарда “Касиетиңди
кастарлабасаң, ал өзүңдү талкалайт“ деген сөз бар. “Касиети күчтүү адам тирүүлөр менен
арбактар дүйнөсү ортосунда ортомчу боло алышат” (Айтпаева,2009: 254-б). Касиет –
кыргызчылыктын өзөгү. Кыргызчылык - бул бир гана кыргыз этносуна ылайыктуу
көрүнүш (Aйтпаева, 2008: 72-б). Бирок касиет кыргыздар менен гана чектелбейт. Мен
муну эмнеден байкадым, мен бир канча жолу Германияда дагы касиети бар адамдар барбы
деген суроону уктум. Демек, касиет - бул бир гана кыргызчылыкка тиешелүү феномен
эмес, ал эми кыргызчылык касиеттин бир компоненти боло алат.
“Кыргызчылыгы бар адамга өткөн, учур жана келечек убакыт бирдиктери бирибири менен тыгыз байланышта” (Aйтпаева, 2009: 254-б). Ошондуктан алар төлгөчүлөр,
дабагерлер бир гана ооруну айыктырбастан, эртеңкини да айтып бере алышат.
Дүйшөнкулдун көзү ачыктар жөнүндөгү кыскача аныктамасында ушул сапат
белгиленген. Касиетти жан дүйнөсү таза гана адамдар иштете алышат. Башка элдер
руханий гүлазыкты иштете алышпайт.
Дабагер болуунун жолу - практика жҥзҥндөгҥ мисал
Тургунай эже 30 жаштагы көзү ачык, ал Бужун айылында турат. Ал эже төлгөчүлөр
менен дабагерлердин дабагер болуусу тууралуу абдан кызыктуу маалымат берди.
Рухтарга жардам
Отуз жаштагы Тургунай эже 14 жашында психикалык ооруга чалдыгат. Ал эсин
жоготкон учурлар арбын болуп, түн ичинде арбактар менен баарлашып басып жүрө
баштайт. Тургунай эжеге көрүнгөн арбактар кечинде келип бети-колун жуудурчу. Алар
аны коркутуп, кечкисин түртүп, абдан кыйнашчу. Ошол себептен да эже алардын
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кеңешин укпай, көзү ачык болууну каалабайт. Азыркы иштеп жаткан арбактардан башка
дагы жаш өлгөн балдар көзүнө көрүнчү. Эже үчүн дагы бир маанилүү нерсе, ал кыргыздан
башка да улуттагы арбактарды көрө баштайт (тажик, өзбек, араб ж.б.). Кээде көчөдө кетип
бара жатып эле эсин жоготуп, жыгылып калчу. Ал эми эсине келгенде дене бою бүт
тызылдап ооручу. Бул кыргызчылыкты кабыл албай жүргөндүктөн, азап тартуунун
далили.
Мындан эмнени байкаса болот, биринчиден, арбактар эжени дабагер жана көзү
ачык кылууга аракеттеништи, бирок, эже алардын айтканына көнгөн жок. Экинчиден,
арбактар күч аркылуу эжени багындырышты. Анткени дабагер болуунун алдында
арбактар сурашпайт “каалайсызбы же каалабайсызбы?” деп, мисалы, Тургунай эже бул
касиетти алууга мажбур болду.
Ушул күндөн тарта эжеге миңдеген рухтар жардам бере башташат. Өзгөчө алардын
ичинен бешөө ар дайым жанында болот. Булар ак жыландар. Бирөө башында, экөө
колунда, экөө бутунда, белинде жана төшөктүн алдында экен. Тургунай эжени сыноо
иретинде, туура эмес ойдо келген адамдарды колдоочу жыландары дароо оорутуп койгон.
Ал кишилер кайра бир жуманын ичинде эжеге жардам сурап кайрылышкан.
Дагы бир кызыктуу нерсе, бул кишилердин ооруларына жыландардын себепкер
болушу. Тургунай эже мындай кара нерселерди өз каалоосу менен кылбагандыгын айтты,
себеби ал кишилерге жалаң гана жардам берүүнү каалайт. Бирок Тургунай эженин
айтканына карабастан, бакшылар өзүлөрүнүн жөндөмдүүлүгүн адамдарга зыян келтирүү
үчүн колдонушат.
Эже белгилегендей, башка жардамчы арбактардан айырмаланып, эженин дагы
жаныбар колдоочулары бар. Башка маалымат берүүчүм Акжол байкенин айтуусунда,
жаныбар руху ага колдоочу катары эмес, жөн гана жардамчы катары мамиле жасашат.
Оору аркылуу касиетти ачуу
2005-жылы, 25 жашында, күтүүсүздөн эженин буттары баспай калат. Эртең менен
эрте ойгонгондон баштап буту баспай калат. Ушул кырсыктан кийин гана эже адамдарды
көрө баштайт. Бүгүнкү күнгө чейин эженин буту баспайт. Баары бир арбактарга баш
ийди. Кээ бир адамдар оору аркылуу көзү ачылып, касиеттерин иштете баштайт.
Тургунай эженин окуясын карасак, анын касиеттери бутунан кармаптыр. Ал “бул менин
баш ийбегендиним үчүн жаза”, деп айтат. Эженин айтуусу боюнча, ал жалаң гана
дарылоо процессин ойлошу керек, ошол себептен арбактар анын кыймылдоо
мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышкан.
Гүлнара Айтпаева кыргызчылыкты алып жүрүүчүлөрдүн эки түрү бар дейт. Биринчиден,
кыргызчылыктын ген аркылуу өтүүсү жана экинчиден, кандайдыр узак убакытка созулган
оорунун натыйжасында пайда болуу (Aйтпаева 2009: 255-б). Демек, руханий миссияны
аткараардын алдында адам кандайдыр бир физикалык же психикалык дартка чалдыгат.
Тургунай эже жана башка маалымат берүүчүлөрүмдүн айтымында, ушундай ооруга
чалдыгуу көнүмүш нерсе, бирок кээ бир адамдардын айтымында, дартка чалдыкпай эле
бул касиетке ээ болсо болот. Тургунай эже касиетти кабыл алуу ар дайым эле
кыйынчылык, оору-сыркоо менен келбейт, баары кабыл алып жаткан адамга
байланыштуу.
Бүбүайша эже – 51 жаштагы табып. Баткен шаарындагы кичинекей райондо турат.
Бул эже ооруга чалдыкпай эле, тубаса касиетке ээ. Анын чоң атасы, байкелери жана
эжелери да касиеттүү болушчу. Демек, эженин үй-бүлөөсүндө көз-караштар дал келген,
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тоскоолдуктар болгон эмес. Бүбүайша эже өзүнүн дабагерлик касиетин 10 жашында эле
туйган. Тургунай эженин айтымында, адамдын касиети ойгонгон күндөн тарта үйбүлөөсү ага жардам берип туура түшүнбөсө, же өзү маани бербей жүрө берсе, ал адам
көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот.
Арбактар касиети бар адамга келишет, бирок алар келгенде адам кыйналат, өзүнчө
эле чоң жүк болот, себеби үй-бүлөсү каршы чыгат же касиетке кандай көз карашта
болууну билишпейт. Жада галса эч кандай дартка чалдыкпаган Бүбүайша эже дагы
касиетти ачуу учурун башынан өткөргөн. 1993-жылы баласынын сүнөт тоюн өткөргөндө,
эже спирт ичимдигин идишке куюп койгон. Менин маалымат берүүчүлөрүм
белгилегендей, арак арбактарды кууйт. Ошол себептен жогорудан келген касиет
Бүбүайшанын жети жаштагы баласына өтүп кетет. Жаш өспүрүм бала бул касиетке даяр
эмес болгондуктан, касиетти көтөрө албай 12 күн комада жатып калат. Ушул күндөн
тартып эже кыргызчылыкты туура кабыл алып, башка табыптар менен “акка оролуу” ишчарага катышат. Жыйынтыктап айтканда, кайып дүйнөсүнө байланышуу – жетишээрлик
деңгээлде психикалык жана физикалык тараптан оор келет. Бирок бара-бара ага көнө
баштайт.
Касиетти кабыл алуу жана өзҥнө келҥҥ
Тургунай эже көзү ачылгандан кийин, мурункудай эсин жоготуп, жаман түштөрдү
көрбөй калды, бирок буту дагы эле баспайт. Эженин колдоочулары (арбактар) шаршемби,
жума күндөрү келип, эжени дарылап кетип турушат. Алар ийне менен дарылашат, эженин
айтымында, бул аябай оорулуу жана чарчатуучу процедура. Бирок эженин буту басарына
аз калды, себеби колдоочулары эжени дарылап бүтүп калышты. Эженин бул колдоочу
рухтары мурунку рухтарынан абдан айырмаланышат. Булар узун бойлуу, манжалары ичке
болуп, жөнөкөй адамдардан башкача болушат. Учурда бул рухтар менен жакшы мамиледе
экен.
Маалымат берүүчүмдүн айтымында, кадыресе рухтар адам касиетин кабыл алгандан
кийин, ага жакшы мамиле жасашып, жардам да бере башташат. Бул адамдын каршылык
көрсөтпөй баш ийгендиги үчүн белек. Мындай көрүнүш Кыргызстандын бүт
аймактарында байкалат. Кыргызчылыкты алып жүрүүчүлөрдүн “ден соолугу бекемдеп,
жашоосунда туруктуулук болот” (Айтпаева 2008: 75-б), эгерде өзүлөрүнүн милдетин
аткарышса.
Ҥй-бҥлөлҥк мурас
Акжол байке, 35 жашта. Ал Жаңы-Жер айылынын тургуну. Айтуусунда, анын ататеги – Мухаммед пайгамбарлардын урпактары. Акжол ата-бабаларын мусулман
дүйнөсүндө бирден-бир кадыр-барктуу кишилер экенин белгиледи. Минажат эже 50
жаштагы перихан үй-бүлөсүндө эшен болгонун айтты. Ал да өзүнүн ата-тегин мусулман
пайгамбарларынан тараган дейт. Тайатасы да чоң молдолордун бири болгонун айтат.
Менин маалымат берүүчүлөрүмдүн баарынын үй-бүлөсүнүн же ата-бабаларынын
арасында руханий практиктер бар экенин белгилешти. Бул Кыргызстандагы
кыргызчылыкты алып жүрүүчүлөрдүн окшош жагы (Айтпаева, 2009: 255-б).
Кристина Кель-Бодрогинин
монографиясында жазылгандай: “Хорезмде,
социализм убагынан кийин диндин күчү чоң эмес”, ага караганда өзбек дабагерлеринин
арасында ата-тегинен өткөн руханий сапаттар өтө маанилүү. Хорезмде эркек менен
аялдын ата-тегин билүү абдан маанилүү болгон, себеби дабагерлик касиети ким
тарабынан келгенин билүү үчүн (Кель Бодроги, 2008: 213-б).
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Даарылоо практикасы
Менин маалымат берген дабагерлеримдин айтуусу боюнча, дарыгерликти үч топко
бөлсө болот - сөз менен дарылоо (Курандын сүрөлөрүн окуу аркылуу), тулку денени
дарылоо (дарылык чөптөр), кол менен дарылоо ( массаж аркылуу).
Мен дабагерлердин бүт ооруларды айыктыра албастыгына көзүм жетти. Алар
көбүнчө физикалык же психикалык ооруга чалдыккан, же төрөй албаган келиндерге
жардам бере алышат. Алар оорулуу адамды көрүп туруп, дартты айыктыра алаарын же
албасын айтышат. Ушул себептен кээде бейтапканага жөнөтүшөт.
Салижан эжеден башка бүт маалымат берген дабагерлерим Куранды адамды
дарылоодо колдонушат экен. Бирок эки дабагер алардын атайын сүрөлөрү бар экенин
билдиришти. Мага мурун Курандын кайсыл гана бөлүгүн окуба, ал сага жардам берет деп
укчум. Кээ бир дабагерлер келген дарылануучулары (пациенттери) үчүн куран окушат.
Көп учурда рухтар дабагерге келген кишини кандай даарылоону айтып турушат.
Куран окуу десе куран окушат.
Массаж жөнүндө да айтып кетишти. Массаж практика жүзүндө кенен колдонулат.
Айрыкча, денеден ооруну чыгарууда же төрөбөгөн аялдарга жардам берүүдө. Бүбүайша
эже 51 жаштагы табып, эженин беш манжасынын ар биринин көзү бар. Алар ”сканер”
сыяктуу жумуш аткарышат жана дарылоо касиети бар. Эже өзү ооруп калбаш үчүн, ар бир
оорулууну көргөндөн кийин өзүнө ден соолук тилейт.
90 жаштагы Салия эже, Баткен шаарынын тургуну. Балалуу боло албай кайрылган
аялдарга өзүнүн атайын окутулган таштарын берип, аларды бир топ убакыт жанында алып
жүргөн соң, боюна бүтүшүн айтат. Эжеге кайрылган аялдардын көпчүлүгүнүн боюна
бүтөт экен. Мындан сырткары, жаш балдарга да жардамы чоң. Маселен, акылы өнүкпөй
калган баланы дарылоодо эчкинин кайнатылган мээсин кийимине ороп, баланын башына
тегеретип дуба окуу менен айыктырган.
Шаршемби жана жума кҥндөрдҥн мааниси
Шаршемби жана жума күндөрү Тургунай эже жардамчы рухтарын Меккеге
жөнөтөт. Бул күндөрү эже киши көрбөйт, себеби рухтары жок кишини дарылай албайт.
Бирок анын жардамчылары кеткени менен жанында өзүнүн беш жыланы калат. Мурун
айтылып кеткендей, эже басып кетүү үчүн азыр дарыланууда. Менин көп маалымат
берүүчүлөрүм шаршемби жана жума күндөрү киши көрбөйт экен. Буга ар кандай
себептерин айтышты. Ислам боюнча жума күнү ыйык жана дем алуу күнү деп эсептелет.
Кыргызстанда шаршемби күнү арбактарды эскерүү күнү деп эсептелет. Бул күнү атайын
жыт чыгарылып, май-токоч жасалат (Aлдакеева, 2009: 239-б). Арбактар ошол жыт менен
окулган курандан азыктанышат (Алдакеева, 2009: 239-б). Бирок арабдардын айтымында,
Куран боюнча мындай иш-чаралар ширк деп эсептелинет имиш (Aлдакеева, 2009: 238-б).
Ширк - бул абдан чоң, кечирилгис күнөө болуп эсептелинет, себеби адам өзүн же кылган
нерсесин Аллага теңегендейге барабар (Aйтпаева, 2008: 78-б).
Совет мезгилиндеги академиялык көз караш боюнча, кыргыздардын дини исламга
чейинки шаманизмдин элементтеринен жана ислам дининен түзүлгөн (Aйтпаева, 2009:
224-б). 19-кылымдагы казактардын антропологу Чокон Валихановдун белгилөөсүнүн
негизинде: “Кыргыздар исламга ишенсе да, көп Кудайга ишенүү ритуалдарын кыла
беришкен” (Aйтпаева, 2009: 226-б). Ошондуктан бул ритуалдар ислам дининин
таасиринин астында кала берген. Ислам Куран менен суннага катуу карманат, ал эми
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шаманизмде ар кандай ритуалдар практика жүзүндө колдонула берет, мисалы, жыт
чыгаруу.
Кыргыздар өлгөн кишинин рухун арбак деп аташат. Бул сөз “өлгөн атабабаларыбыздын арбактарын сыйлоо жана эскерүү” дегенди да билдирет (Алдакеева,
2009: 237-б). Арбак негизинен араб тилинен келген.
Казактар дагы шаршембини өлгөндөрдүн күнү деп эсептешет. Өлгөндөрдүн
арбактары жаткан көрлөрүн таштап, тирүү туугандарынын үйлөрүнө барышат имиш
(Привратски, 2001: 122-б). Вестермак менен Масктын белгилөөсүндө Палестинада жана
Египетте шаршемби күнү арбактар мүрзөлөрүнөн чыгышат (Привратски, 2001: 122-б).
Маалымат берүүчүлөрүмдүн айтуусунда, жардамчы арбактар эки күнгө кеткенде асманга
кетишпейт, алар тирүүлөрдүн дүйнөсүндө аралашып жүрүшөт. Мисалы, Тургунай эженин
рухтары Меккеге кетишет, Шахзада эженики болсо майрамдаганы кетишет. Бирок эже
алардын кайсыл жерге барып чогуларын айткан жок, эгерде алардын жолунда мас адамдар
кезиксе, аларды катуу жазалашат. Бул арбактардын биздин арабызда экенине дагы бир
далил.
Куранда шаршемби өлгөндөрдүн күнү деген
бир да эскерүү жок, бирок
шаршембини жума күнүндөй кылып элдер, диний кызматкерлер жана дабагерлер кабыл
алышат. Биринчиден, Кыргызстанда гана эмес, башка дагы мусулман өлкөлөрүндө
шаршембини өлгөндөрдүн күнү дешет, мисалы, чыгыш өлкөлөрү. Эң таң калычтуусу
чыгыш өлкөлөрү географиялык жактан бизден алыс жайгашкан жана жашоо-тиричилиги
биздикинен кескин түрдө айырмаланат. Экинчиден, Курандын өзүндө арбактарга жардам
сурап кайрылууга болбойт, себеби алар бизди укпайт, укса дагы бизге жардам бере
алышпайт (35-сүрө, 14-аят). Демек, Куранда өлгөндөр менен сүйлөшкөнгө тыюу
салынганга байланыштуу, өлгөндөрдүн дагы күнү жок. Демек, Баткендеги дабагерлер
менен Палестинадагы, Египеттеги, Казакстандагы элдердин шаршемби күнүнө болгон
бирдей мамилеси дагы бир жолу Привратскинин теориясын далилдеп жатат.
Өзҥнҥн жана башкалардын кабыл алуусунда
Чыныгы дабагер менен калпычы дабагердин айырмасы асман менен жердей.
Менин бүт маалымат берүүчүлөрүм “үлгүлүү мусулмандарбыз” деп айтышат, көбүнчөсү
орозо
кармап,
намазга
жыгылышат.
Башында
айтып
кеткендей,
менин
маалыматчыларымды котормочум таап берген. Туугандарына, айылдаштарына айтып
тапканга аракет кылдык. Бирок алар кыйналып-кысталып, бизге жардам берүүнү
каалашкан жок. Себеби “дабагерлер жаман кишилер, биз алар менен сүйлөшпөйбүз”
дешти. Ошондуктан аларды бир канча жолу чакырып, кайра-кайра менин изилдөөмдүн
багытын жана маанисин түшүндүрүп, алардын жардамысыз эч теке кыла албастыгымды
айттым. Котормочумдун бир тааныш аялы дабагерлерди эмнеге жаман көрөрүн айтты.
Анын ою боюнча, дабагерлер Куранга каршы иш-аракеттерди жүргүзүп, жиндер менен
карым-катнашта. Мен бул аялдан интервью алып жатканда, ал орозо кармап жаткан экен.
Ошондуктан такыр дабагерлерге бара албастыгыгын билдирди. Анын айтуусу боюнча,
дабагерлер кишини каргап, ага жаман ооруларды жибериши мүмкүн. Аягында эже макул
болуп, Бүргөндөгү эки дабагердин үйүн көрсөтүүгө макул болду. Эжеден башка дагы көп
кишилер абдан терс көз карашта экенин белгилеп кетишти.
Биз көчөдө практиктердин үйүн издеп жүргөндө, элдер “бакшынын үйүн издеп
жүрөсүңөрбү?” дешти. Шахзада эжеден башка, бүт маалымат берүүчүлөрүм өзүлөрүн
бакшы деп айтышпайт. Алар өзүлөрүн “үлгүлүү мусулмандарыбыз” деп исламдын беш
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милдетин аткарышат. Шахзада эжеден башка бир да өзүн бакшымын деген кишини
кездештирген жокмун. Ошондуктан, мен изилдөө жүргүзүп жаткан аймакта башка
бакшылар жок экенине көзүм жетти.
Эми дагы башка бакшы жөнүндө суроо пайда болуп жатат. Бакшы жөнүндөгү
жаман, терс ойлор, пикирлер кайдан келди? Кастаньенин “Magie et exorcisme chez les
Kazak-Kirghizes et autres peoples turcs orientaux” деген китебинде казак – кыргыздын
бакшы деген сөзүнө мындай түшүндүрмө берилет: ырчы, акын, төлгөчү, жана эпосчу
(Элиаде, 1974: 40). 19-кылымда Борбордук Азияны кыдырып чыккан Вильгельм Радлов
бакшы деген сөзгө түшүндүрмө берет – “бакшы - бул диний кызматкер” деп (Элиаде,
1974: 54).
Бирок бул түшүндүрмөлөр 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башында
жазылган жана бүгүнкү күнгө салыштырганга такыр болбойт. Балким, Кастанье бир топ
элдик дабагерлерди бир топко киргизип сүрөттөгөн, себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда
анын айтканына бир да руханий кызматкер туура келбейт. Бирок элдик музыканттар
(комузчулар), манасчылар, акындар жана элдик дабагерлер, мисалы, табыптар, көзү
ачыктар же перихандар кездешет.
Радловдун бакшылар жөнүндө айтканына көнүл бурсак, бул 19-кылымдагы Түндүк
Азиядагы шамандарга да ылайыктуу келет. Элиаде шаманизм феномени тууралуу китеп
жазып, анда шамандардын символдуу өлүүсү жана кайра тирилүүсү жер жүзүндө көп
байкалаарын айтты. Ал Сибирь менен Австралиядагы ар түрдүү этникалык топторду
мисал кылат (Элиаде, 1974: 52-б). Элиаддын айтымында, кыргыз – казак бакшылары да
шаман боло алышат. Шаман жөнүндө мындай деп аныктама берген, шаман - бул ар
кандай талаптарга жооп берүүчү, аң-сезимдин өзгөчө ыкмаларын колдонуу менен транска
кирип, асман менен кайыптардын дүйнөсүнө саякатка чыга алган жана арбактар, жиндер
менен сүйлөшө алган кишилер (Элиаде,1974:14-16 б.). Бирок Баткендеги дабагерлердин
космологиясы башкача болгондуктан, аларды шаман деп атоого болбойт. Радлов айтып
кеткен дабагерлер, Кыргызстандын түштүгүндө жашагандыгы же жашабагандыгы дагы
эле чоң суроо бойдон кала берет. Бирок бакча менен бакшы деген сөздөрүнүн абдан
окшоштугунан экөөнүн, балким мааниси дагы окшош болуп чыгабы деген ой туулат.
Кастанье менен Радлов бакчаларга берген аныктамасында бакчалар
жаман дуба
жасабаган, элдерди каргабаган кишилер, балким, азыркы күндө бул сөздүн аныктамасы
өзгөрүп кетиши ыктымал. Биякта кишилердин терс кабыл алуусуна эки маанилүү себеп
бар, ошондуктан элдердин терс көз карашынан коргонуу үчүн дабагерлер өзүлөрүн ар
түрдүүчө аташат. Биринчиден, совет бийлигинин динге болгон үстөмдүгү жана,
экинчиден, ортодоксалдуу исламдын таасири.
Паула Майклс белгилегендей, 1920-жылдагы Советтер Союзунун жаңы
медициналык дарылоо системасы менен бирге, алардын мамлекеттик идеологиясы да
келген. Алар бекер дары-дармектерди берип, жаңы бейтапканаларды курушкан (КельБодроги, 2008: 189-б). Бул жаңы ыкма менен жаңы медициналык доктрина келген.
Алардын айтуусунда, түпкү элдердин дарылоо системасы адам үчүн караңгы жана
коркунучтуу (Кель- Бодроги, 2008: 189-б).
Базилов болсо, Советтер Союзунда жана ага чейин исламдын диний
кызматкерлеринин “бакка” болгон кастык мамилеси тууралуу айтып кеткен, себеби
алардын ишеничи жана кылган иш-аракеттери исламга туура келбеген (Расанаягам, 2006:
381-б). Бирок ошол эле Базилов кээ бир жакшы “бактар” бар, алар ислам динине ишенип,
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Куран аркылуу адамдарды дарылай турганын айткан (Расанаягам, 2006: 381-б). Бул
кайра эле бакшылар жөнүндөгү башкача аныктама, Совет мезгилине чейин эле диний
кызматкерлердин жаман мамилеси тууралуу айтылды. Бирок бакшы же бак мурун жана
азыр элдик дабагер үчүн колдонулат. Кыргызстан 1991-жылы эгемендикке жеткенден
кийин дин үчүн чоң эшиктер ачылган, жана ар бир диний кызматкер коомдо өз ордун
тапканга аракет жасаган. Шахзада эже минтип айтат: ”Молдолор көзү ачыктардын
жумушун жактырышпайт, бирок кээ бири көзү ачыктардын жардамына муктаж. Кээ бир
көзү ачыктар өзүлөрүнүн жөндөмдүүлүгүн жаман жакка колдонушат, бирок мен жалаң
гана жакшы нерселерди жасайм”. Демек, Шахзада эже өзүн акмын деп, исламга каршы эч
нерсе кылбагандыгын айтты. Расанаягам Өзбекстандагы элдик дабагер жөнүндөгү
макаласында мындай деп жазган: ”Моралдык эки тараптуулук табыптарды момун
мусулман болушту талап кылат” (Расанаягам, 2006:381-б). Бирок мен мындай ойго
кошулбайм, себеби айылдагы элдер сүрөттөгөн кара дуба менен иштегендер жок. Ал эми
дабагерлер моралдык эки тараптуулук үчүн кыйналышат. Анткени дарыгерчиликте да
карама-каршылыктар бар, себеби Куранда өтүп кеткен кишилерден жардам сураганга
болбойт, себеби алар укпайт, укса да жардам бере албайт деп айтылган (35-сүрө, 14-аят).
Ошондуктан Куранды окуп билген киши дабагерлердин арбактар менен иштешээрине
күнөм санашат. Мамлекет эгемендикке жеткенден кийин, өлкөдө мечиттердин,
медреселердин саны арбып, ошону менен бирге Куранды окуп үйрөнгөн адамдар көбөйүп,
элдик дабагерчилик исламга төп келишпегендигинен, дабагерлердин иш-аракетине шек
санагандар пайда болуп жатты.
Жалпылап айтканда, 20-21-кылымдарда динге жана руханий дарылоого жогоруда
белгилеп кеткен эки таасирдүү нерсе болду, ошондуктан башка “бөлөктү” ойлоп табууга
туура келди. “Бөлөктүк” элдик дабагерлерге болгон бүт жаман, терс көз-караштарды
өзүнө камтып алды.
Корутунду
Жыйынтыгында, Баткендеги дабагерчиликтеги колдонулган терминдердин
мааниси башка аймактардан айырмасы бар экен. Кыргызчылык деген сөз такыр
колдонулган жок, бирок кыргызчылык деген түшүнүк бар. Көзү ачыктардын колдоочу
рухтары аларга жардам да берүүсү мүмкүн, ошону менен бирге өз касиетин кабыл албаса,
жазалоого да кудурети жетет.
Союз мезгилинде табыптарга, рухий дабагерчиликке болгон мамиле исламдын
таасири астында бир топ өзгөрүүгө дуушар болгон. Элдик дабагерге адамдар кайрыла
беришет, бирок алар тууралуу эки тараптуу ойлор азыркы күндө да бар. Бирок дабагерлер
исламга каршы эч кандай иш алып барбаганын айтышты. Алардын айтуусу боюнча,
дарылоо системасы, окуусу Исламга ылайыктуу.
Руханий дарылоо бул ислам жана исламга чейинки диндерден келип чыккан деген
идея бүгүнкү күндө деле толук ишеничти туудурбайт. Жадагалса руханий дарылоодо
колдонулуучу элементтерди мусулман дүйнөсүндө көп кездештирсе болот. Ал эми
Базиловдун айтуусунда, советтерге чейинки мезгилде “шаман” деп мусулмандарды
аташкан. Куран менен Хадисте жазылган “таза”, өзгөрбөгөн ислам Борбордук Азияга
келгенде жергиликтүү “таза” шаманизм менен аралашып кеткен. Балким, ислам тээ
башында эле Арабияда пайда болгондо эле жергиликтүү каада-салт, маданият менен
аралашып, андан кийин гана тарашы ыктымал.
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Ошондуктан “ортодоксалдуу ислам” менен “элдик исламдын” карама- каршылыгы
көбүнчө конструктивдүү. Исламды бекем кармангандар көзү ачыктарды исламга каршы
иштешет дешет. Кыргызстанда, Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндөй эле, Куран
менен хадистердин негизиндеги, шамандык элементтери жок “таза” гана ислам тараган
деген ой талкууга коюла турган маселе.
Ошентип, элдер “ортодоксалдуу ислам” тараган учурда да, өздөрүнүн
элементтерин кошуп отуруп, натыйжада “элдик исламдын” келип чыгышын көрдүк.
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