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КЫРГЫЗ ТАРЫХЫ

I бєлїм

Кыргыздар Кїн Чыгышта

Жер каймактаганда тиричилик кылган, жашаган
эў кєєнє, эў байыркы эл - Кыргыз. Кыргыз Ата, Кыр-
гыз Эне тукуму кєп катмар цивилизацияны башынан
єткєрдї жана ага ортоктош болду. Тарыхчылар айт-
кан биздин заманга чейин жана биздин заман кыр-

Тарых
кыргыздан
башта-
лат...

гыздын кийинки кєргєн цивилизациясы. Кыргыз эли тєртїнчї раса-
да жашап жаткан эл. Эзелки кыргыз эч бир дин жарала электе жа-
шагандыктан кєкїрєк кєєнїндє Теўирдин єзїнє сыйынган. Кїчкє,
кїїгє толгон кезинде жарым планетанын элин кырып, жоюп каргыш-
ка калган. Даўкы, даўазасы далайга кеткен.

Кыргыз каада-салттын эрежесинде гана жашаган, анысын жаз-
мага тїшїрбєй эле оозеки айтып, аткарып келген касиеттїї эл. Кыр-
гыздын башкы мыйзамы, оозеки конститутциясы –  Каада Салт. Эл
кєпчїлїк убакта теўирчилик менен каада-салтты, їрп-адатты; каада-
салт менен кийин чыккан мусулманчылыкты аралаштырып, ажыры-
мын оўдуу билбей келатышат. Нугу, топтому боюнча каада-салт кырк
тарамга бєлїнєт. Кыргыз Ата, Кыргыз Эне жаралган, жасаган кыргыз
эў оболку эл катары бїт тилдердин, диндердин, каада-салттардын,
стилдердин, маданияттын башаты, єзєгї, ээси. Кара кыргыздан кийин
жаралган элдер кийин кїчкє толгон, єнїккєн учурунда єз башаты бол-
гон кыргыздын жаралуу тарыхын жоюп, жок кылышкан, жазылганын
єрттєшкєн, маданиятын, оозеки адабиятын єзгєртїп, ташка чеккен там-
гасын жоюп, бурмалап єздєрїнє энчилеп менчиктешкен, сиўирген.

Кыргыздардан кийин, єтє кеч жаралган семмит, славян, индоев-
ропа элдеринин (еврей, араб, грек ж.б.) мифтик башаты Адам Ата,
Обо эне. Бул Ата, Эненин жаралышы да тїбї кыргыздардын мифо-
логиясынан чыккан. Диний ыйык китеп саналган «Веда», «Инжил»,
«Авеста», «Куран», «Тоорат», «Забур» ж. б. кыргыздардын уламыш
аўыздарынан, адабиятынан, тарыхынан аты заты єзгєртїлїп алын-
ган, жаратылып жасалган китептер. Булар ошол учурда каада салт-
тары иштелип чыга элек, жарым жапайы, тїркєй элдерди Кудай жо-
луна алып баруу їчїн иштелип чыккан, адамдар тїзгєн жоболор,
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тїшїнїктєр. Иудаизм, индуизм, зороастризм, буддизм, христиан, ис-
лам, кришна ж.б. диндер тїрдїї элдерге баскынчылык, алдап-соо-
лоо, азгыруу жолдору менен кирген.

Теўирден дїйнєдє эки ыйык китеп жаралган: бири оозеки «Ма-
нас» дастаны, экинчиси -жазма улуу «И-цзин» китеби. «И-цзин» бїт
дїйнєгє «Книга Перемен» деген ат менен белгилїї. Дїйнєлїк Улуу
Китеп. Манастын купуя китеби! «Ай менен Кїндїн бир єзї», Теўир-
ден уюп тїшкєн Телегейи тегиз Манас – «И-цзин». Бул китеп кытай
сиўирген кыргыздарга тїшкєн. Теўирден уюп, куюлган Купуя Манас
бул китептин єзєгїн тїзєт. Материалдуу-идеялуу бїкїлї, бїтїмї
Дїйнє-Теўди уютуп турган Манас касиет. Табышмактуу Дїйнєлїк
Тоо-Манас Тоо. Манастын Аты Затына баткан, Затында Аты бат-
кан, Ичи да бир, Сырты да бир, айтєгєрєктєлїп Теў уюган, касиет-
тин касиети,  Теўирдин Нуру, Теўирдин Сыры. Єзїндє Єзї... Теўир-
дин Куту Манас. Дїйнєлїк Шам-Кїндїн аты эски шумер (кыргыз)
тилинде «Ман» деп окулат.  Теўир илими Эки Тїгєйдїн (теўдин)
тїбєлїк бири-бирине тїгєйлєшїп баруусунан Бир теўге биригип
єтїшї. Мында Биримдик башкы аныктооч маанини тїзєт, а карама
каршылык утурумдук деп эсептелет.

«Жашыл китепте»: Кыргыздар пайгамбарга тете эл, ошон їчїн
бїт дїйнє элин кыргыздар гана жакшылыкка алып барат. Ал їчїн кыр-
гыз єзї жазалануу менен тазаланып, оўолуп їлгї болуш керек.  Эзел-
теден кыргыз Кудайды кєкїрєгїндє универсал тааныган, аны такы-
баланып жалган шаан-шєкєттєбєгєн, кєп какшанып ачык айта бер-
беген. Ага Кєкє Теўир, Теўир деген тїшїнїк менен жалынышкан,
тиленишкен, кечирим сурашкан. Демек, Манас -ыйык эпос жана сыр-
дуу илим! «Жашыруун Доктринада» Е.П.Блаватская (1831-ж.туул-
ган) катылган дїйнє сыры Манастын ачкычын ємїрї єткєнчє изил-
деген. Аны каймана айткан. Манас-Чындык! Тарых! Илим! жана Айкєл
Баатыр! Биз анын баатырдыгын чечмелєє менен кыргыз тарыхын
айтабыз.

Дїйнє аласалып єзгєрїїдє. Ар улутта ортозаар адамдар кєбєйїп
єз чєйрєсїндєгї мыкты, чыгаан кишилерин жок кылууда жана элге
єтє зарыл болгон балбан рухту мокотууда. Эл карайлап, жантала-
шып єзїнїн Улуу Духун, Лидерин, Теўирин издєєдє. Ошол  Соолбос
Кїч, Илим -Манас, єз тарыхын билїї жана келечекте кїчтєнїї. Ар-
багы, Ааламы улуу Манас  кыргыз дїйнєсїнє тїрдїї доордо тїрдїїчє
баатыр болуп кайтып келип - Элин, Жерин коргоду, єнїктїрдї-
єстїрдї. Бир келишинде б.з.ч. III-II к. б.а. 177-176-ж. Тїркстандын
тїндїк батышында жасаган єз жортуулунда 26 ээликти чапкан, ка-
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раткан. Иранды ошондо талкалаган. Бул элде Манастын аты - Афра-
сиаб («алп Манас» деген аттын фарсыча транскрипциясы). Демек,
Манас Ирандыктарга (б.з.ч. II к.чейин) Афрасиаб деген ат менен
таанылды. Фирдоусинин «Шах-намесинде» Афрасиаб Туран аске-
ринин эў башкы кол башчысы. Энеси саяк уруусунун кызы (К. Му-
саев).

Манастын уйгурлардагы (сарттар), тїркмєн-сельжуктардагы аты
Огуз хан. Бул ат анын тїпкї бабасы Угус кандын атынан келип чык-
ты. Анткени, Манас баш ийбеген тектеш ал элдерди чапканда алар-
га Угус кандын тукуму катары таанылган. Перс тарыхчысы Хонде-
мир менен Хивалык Абулгазы Огус хан жєнїндє єз билгендерин жа-
зышты. Кытайда «Шицзиде» тарыхый Маодунь кабарлары менен
Огус хан кабары дал келет. Тарыхый Манастын Инди элиндеги аты
Манис, тибет-таўгут элдердеги аты – Богдо (Кудай). Маўгул-манжуу
элдериндеги аты – Айдахар (ажыдаар) менен Мокой (жылан). Ти-
беттиктер Ала Тоодогу Карлык тоосун басып алган кезде аны Бог-
донун (Манастын) тоосу деп атаган (Богдо-уля). Дегеле, кыргыз
Манасты 22 кылымдан бери оозунан тїшїрбєй айтып келатышы
эмне деген зор иш, табышмак. Манаска байланышкан тїшїнїктєр,
жерлер Египетте, Грецияда, Кичи Азияда, Кытайда ж.б. толтура. М.:
Палестина, Иордания, Израилде Манассия (Манассей) деген эл
жашаган жерлер бар. Бул бекеринен, тегининен болгон эместир.
«Колдо бар алтындын баркы жок» дегендей, кыргыз кыйрайып Ма-
насты толук єздєштїрє элек. Манассыз кыргыз дїйнє таанымынын,
жашоосунун, тарыхынын мааниси, табияты толук ачылбайт. Антке-
ни, О. Айтымбет айткандай: «Манас-байыркы каракыргыз тарыхы-
нын Энциклопедиясы!».

«Кытайдын байыркы жылнаамаларында, кыргыздар биринчи
жолу мындан 23 кылым мурда болуп єткєн окуя боюнча б.з.ч. кы-
лымдын аягында кагазга тїшїрїлгєн. Бул улуу тарыхчы Сыма Чи-
ендин калемине таандык» (Аман Саспаев. «Кыргыздар», Б.1996. 233-
б.). Кийинки булактарга негизденсек бул маалымат да туура эмес
болуп калды. Кєрсє кыргыз кытай тарыхына 5000 жыл илгери Кы-
тайга Кыргыз Каган (Фу Си) император болгондо тїшїптїр. Биз жаз-
ма тарыхтан дагы маалымат табылып, андан да арылап 9000 жыл-
га чамалап бардык. Бул кагазга тїшкєнї!

Алгач «тїрк» деген сєздї тактап алалы.  Ал кайсы улут? Кимге
таандык? Бул жалпы ат экен. Байкашымча бул боюнча кытайлык уй-
гур тарыхчысы «Уйгурлар» китебинин автору Тургун Алмастын пики-
ри  туурадай. Ал минтип жазат: «Тїрк» сєзїнїн келип чыгышы жєнїндє
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ар кыл тїшїндїрмєлєр бар. Эў негизгиси, акылга конумдуусу,
дїйнєдєгї бардык тарыхчылардын нукура кєпчїлїгї макул кєргєн бир
тыянак – «тїрк» сєзїнїн мааниси-кудреттїї, кїчтїї дегенди билди-
рет, ал эми «кєк тїрк» деген сєз – «илахи (Теўир) тїрк» деген маани-
де. Анткени, тїрктєр кєк асманды эў улуу Теўир жай алган орун ката-
ры тїшїнїшкєн, ошон їчїн «кєк» сєзїн «кєк» – тїс, иреў маанисинде
эмес, Теўир, Кудай маанисинде колдонушкан. Демек, «Кєк тїрк» –
«Теўир тїрк» дегенди билдирет». «Тїрк» деген наам байыркы кез-
дерде, белгилїї тарыхый шартта, белгилїї жер, аймакта жашаган
тїрктєрдїн наамында этностук мааниге ээ болгон».

«Дагы бир аўыз бар: «Тїрктєрдїн ата-бабасы Су (Сак) деген эл-
ден чыккан. Бул эл Кундардын тїндїгїндє жашаган. Тїрк тайпасы-
нын бегинин аты Апабек экен. Алар 17 бир тууган  болушкан...» (Т.Ал-
маз. «Уйгурлар» 69-70 б.). «Кан системасы жана їрп-адаттары жагы-
нан негизинен окшош келген Кундар, Туралар, Улуу Яучилер (жоочу-
лар), Уйсундар, Каўгылар, Сактар, тїрктєрдїн  чыгышындагы моўгол
насилиндеги элдер менен Орто Азия жана батыш Азияда белгилїї
даражада Ариан насилиндеги элдер менен єз ара сиўишип кетиши-
нен Тїрки тилинде сїйлєшкєн, туугандык жактан бири-бирине жакын
кєптєгєн Тїркї элдер келип чыкты. Буларга Чыгыш Сибирь Лена да-
рыясынын боюнда жашаган Якуттар, Энесай дарыясынын боюндагы
кыргыздар, Байкал кєлїнїн тїштїгїндє жашаган буряттар, тувалар,
Кытайдын Гансу провинциясында жашаган салалар, сары уйгурлар,
Шинжиандагы уйгурлар, Батыш Тїркстандагы казактар, кыргыздар,
єзбектер, башкырттар, татарлар, тїркмєндєр, мордвалар, чуваштар,
Украинадагы ага Єгїздєр, Кавказдагы черкестер, Дагыстан аталары,
азербайжандар, аварлар, Иран, Ирактагы азербайжандар жана Тїркия-
дагы тїрктєр кирет...» («Уйгурлар», 86-87-б). Бул «бекем», кїчтїї»
деген «тїрк» термини биринчи жолу кытай авторлорунун эмгек-
теринде 542-ж. кездешет.

Кытайлык уйгур автору Тургун Алмас 1989-ж. Їрїмчїдєн чык-
кан (841 беттен турган) «Уйгурлар» китебинде кытай булактарында-
гы байыркы жер-суу, уруу-тайпа, маўсап-титул аттарын кандай ко-
торгонун, кандай ыкманы пайдаланганын минтип жазат: 1. Нерсе-
нин атын жазууда кытай тарыхчылары «шартына жараша» єздєрї
ойлоп таба койгон наамын ыйгарып салышкан. М: Фергананы-Даю-
ан, Єзгєндї-Юечыў, Бактрияны-Даша, Кундарды болсо – Чїнвий,
Шаўрїў, Шиенйїн, Шїнчї деп жазышкан. Сыма Чиен Огуз уруусуна
- «Хужие», Бан Го болсо «жие» деген наам берген. Байыркы кытай
тарыхчылары улутчулдук сезимдерге, амбицияга берилип,
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тїндїктєгї кєчмєн элге карата жапайы, тїркєй, жетилбеген деген
маанидеги иероглифтерди дагы колдонгон.

2. Кытайдын байыркы жылнаамаларын жазган тарыхчылар жа-
зып жаткан нерсенин атын сурап, маанисин тїшїндїргєндєн кийин
аны кытай тилине которуп жазышкан. М: «Теўир Тоо» дегенди «Тян
Шан» (тян-асман, теўир, шан-тоо), Кєк кєлдї (Кукунорду), Чиў хай
(Чиў-кєк, хай-деўиз) деп жазышкан.

3. Жарым жартылай которулуп жазылган наамдар. М: «Зо гу ли
ваў» (Кїндєрдїн маўсап аты) деген тєрт иероглифти изилдегенде,
биринчи жана тєртїнчї иероглиф «сол», «хан, кан» дегенди билди-
рет. Ал эми ортодогу «гу ли» деген эки иероглифтин кытайча маани-
син тїшїнїї кыйын. Уйгур изилдєєчїлєрї кундар тїрк тилинде
сїйлєшкєндїктєн «гу ли» – «кол, колу» деген сєздїн транскрипция-
сы болуш керек деген божомолго келишти. Ошентип, «Зо гу ли ваў»
– «Сол кол кан», «Ю гу ли ваў» – «Оў кол кан» деп которушту. Ант-
кени, кєчмєндєр єз элин миўдеген жылдардан бери «оў», «солго»
бєлїп башкарышкан.

4.  Кытай тарыхчылары жазып жаткан нерсени жат элдер кан-
дай атаган болсо, аны иероглифтер менен тыбыш жагынан толук
келбесе да, їндєшїрєєк кылып транскрипциялаган. М: «Уйсун» - «У
сїў», «Тараз» - «Талас» «Кеў суу» - «Ган су», «Арашан» - «А ла
шан», «Кыргыз» - «Же жа сы», «Жи ли жы сы» ж. б. («Кыргыздар»,
Б.1996.236-237-б).

Ч. Ємїралиев «тїрк» деген сєздї: Асман менен Жердин тїркїгї
деген сєздєн алынган дейт. Ошондуктан, байыркы кыргыздардын
доорундагы нагыз «тїрк» деген ат азыркы Тїркия элинин уюткусу
болгон, кийин калыптанган, анадолу тїрктєрїнє эч кандай тиешеси
жок. Азыркы тїрк улуту - Анадолуда кийин калыптанган ар кошкон
Тїркия эли. Єгїзхандын кийинки тукумдары, Моголкан, анын урпак-
тарынын бири Туран шаанын уулу Арстан алп, анын урпагы Эртор-
гул Мармар деўизине чейин жеткен. Эрторгулдун урпагы Осмон бий
1258-ж. династия тїзгєн. Тукумдары уулу Селжїктєр дєєлєтїн не-
гиздеген. Кийин кєп аскерлер Теўир Тоого кайтышкан. Чынын айт-
канда, азыркы Тїркиядагы тїрк аталган эл байыркы кыргыздардын
жортуул кылып, ошоякта калган кыргыздардан єнїп єскєндєр. Жоо-
керчилик заманда бийлик кылып, тїрдїї себептер менен тилин чала
сактаган менен башка жергиликтїї элдердин кыздарына їйлєнїп,
кандары, салты аралашып калган аргындар.  Эчен муун жаўырып
таята журтунда єнїп,єсїп, кыял жоругу башкача болуп Кыргыз нарк-
насилинен алыс калган осмон тїрктєрї, селчак тїрктєрї кыргыздын
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бир бутагы. Аларда азыр кыргыздардын жыты да калган эмес, кєп
кылым абдан ассимилация болуп европага, кавказ элдерине жууру-
лушту, сиўип калышты. Азыркы Тїркия эли ар кошкон улуттук ара-
лашма топ. М: 1072-1077-ж. Махмуд Кашкари жазган бир тилде
сїйлєгєн тїрктєрдїн 24 уруусунун азыр ар биринин єзїнїн калып-
танган тили, єздїк аў-сезими, єздїк таанымы, тарыхы, адат-салты
жана єздєрїнє таандык єзгєчєлїктєрї бар. Эски тїрк тилинин неги-
зи – байыркы кыргыз тили! Ар кайсы тїрк урууларынын улут катары
калыптануу мезгили эчак єткєн. Акыйкатта «тїрк элдери» деген
тїшїнїк азыр «славян элдери», «герман элдери», «араб элдери»
дегендей жалпы мазмунга ээ. Ошондуктан, бул китептеги б.з.ч. кез-
дешкен тїрк деген сєздєр азыркы тїрк аталган анадолу Тїркия эли-
не кыйыр гана тиешелїї.

Удулу келгенде дагы бир нерсенин башын ачып алалы. XXI
кылымдын башында дїйнєлїк кытай таануу илиминде жаўы ачы-
лыш болду. Муну чыгыш таануу илиминдеги жаўы багыт деп атоо
керек. Залкар Чоюн Ємїралынын кєп жылдык аракетинен кийин
Тєрєн жазуу жаўы илими ачылды. Тєрєн жазуу Алтаистика или-
мин (азыркы тїрк, маўгул, манжуу, жапан тил тобуна кирген бир
йероглификада бириккен элдер) жаўы деўгээлге кєтєрдї, анткени,
Тєрєн жазуу  (туранская письменность) деген жаўы илим баштал-
ды. Тєрєн жазуунун бир канатында эзелки кытай,  бир канатында
кєєўкї Шумер жаткан тилдик, тарыхый, маданий, генетикалык улуу
биримдиктин  башатына – Тєрєн дїйнєнїн жалпылыгына алып ке-
лет. Дїйнєлїк Семитизм, Индоевропеизм идеясына жаўы концеп-
туалдык негиз берет. Адамзат цивилизациясы Арамей, Финикий
башаттан башталган деген мифтин тамырына балта чабат, чын-
дыктын кєзїн ачат.

Кытайдын єзї Улуу Ордодон, Тєрєндєн бєлїнїп шактап кеткен,
шаа жетпей калган Кара Кыргыздын бир єўїрї Тїндїк Кытай,
Кїрпїлдєктїн (Хуанхы) їстї Дїйнє. Кытай йероглификасында баар-
дыгы болуп 214 ачкыч бар. Ушул ачкычты билсек йероглифтерди
окуй алабыз. Анткени,  бардык йероглиф 214 ачкычтын ар кыл
жєнєкєй, татаал айкалыштарынан тїзїлгєн. Ч.Ємїралы йероглифи-
каны тїрк тил (кыргыз) тил єўїтїнєн єздєштїрїїнїн жаўы этабын
ачты. Мында Тєрєн жазуу байыркы тїрк жазуусу эмес, андан кеў
илим єсїп чыкты.

Анткени, тарыхта биринчи жолу йероглифти бириндетип жилик-
теп талдоо принцибин  кєргєздї, бул Кытай илимине жат нерсе. Алар
негизинен иероглифтердин иштелип бїткєн акыркы калыбы менен
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гана иши чыгат. Ар бир  йероглифтин ички курамына же алыскы эво-
люциясына їўїлїїнї жемишсиз жол, анткени, анын чыныгы мааниси
тарых тїпкїрїндє унутулуп белгисиз калган деп эсептешкен. Чы-
нында, ар бир чийиндин, нокоттун, аавалдын алып жїргєн белгилїї
бир мааниси да, мааниге канык дабышы да бар. Ал - Ордо тилде
сакталган.  Сєзїўїзгє аралжы. Деги эле Ч.Ємїралы так белгилеген-
дей: Философиялык акыл ойдун дїйнєлїк жетишкендиги, орчун бий-
иктиги саналган диалектика илими Теўирчиликтин бийигине жеткен
эмес. Андыктан дїйнє маўыздын «карама-каршылыктардын кїрєш
биримдигинен» кєргєн. Диалектика илими акыр  аягы  барып «кара-
ма-каршылыкты» абсолюттуу, башкы аныктооч санап, ал эми «би-
римдик абалды» утурум, жалган деп эсептейт. Натыйжада єзї орто-
дон (Алтын Ордодон) сыртка тебилип чыгат. Диалектика: алдуусу
алсызын жеген, кїчтїїсї кїчсїзїн басмырлаган, табигый тандалган,
таптардын кїрєшїндє айгышкан, бири єлмєйїн бирине кїн жок идео-
логияны туу туткан ж.б. Ал эми Теўирчил илим дал ушунун тетири-
синче дїйнє маўызын карама-каршылыктардын кїрєш биримдигинен
эмес, Эки Тїгєйдїн (Теўдик) тїбєлїк бири-бирине тїгєйлєшїп бару-
усунан Бир Теўге (чулу!) биригип єтїшїнєн кєрєт, б.а.  Сїйїїдє таа-
ныйт. Сыйда маўыздайт. Мындай шартта Биримдик башкы аныктооч
мазмунду тїзїп, ал эми карама-каршылык утурум, мал-маўыз, маку-
лук деўгээлде калып кетет, Кудай-Теўирдин чыныгы мазмунунан
сыртка кайып чыгат.

Асман али Теўир эмес. Ал Ага алып барган Жолдун тїгєнгєн
жери, Бїткєн Тушу, Жолу улуунун Улуусу, Теўирге айтылаар, кай-
рылаар жердин Акыркы Дареги, Акыркы Данеги. Ал, Теўири,  сєздїн
бїткєн тушу, Эстин  туткан тушу. Аўдын арты Шуулдаган, Эгемдин
соўу – эрип кеткен, Эки Жагына кеўип кеткен, Кеўиген жери Кемге
їйрїлгєн, теўиген жери Теўге їйрїлгєн, Теў теўделип Теўге ийрил-
ген, Теў байыр алган – Єзїнє айланган, Єзїўдє Єзї – Теў Теўир!
Кулак угуп, Кєз кєргєндїн Уюлунда – Бир Теўир! Чыныгы монотеизм
деген ушул. Бул Ч. Ємїралынын варианты.

«И-цзин» китеби Ааламга биринчи жаралган китеп. Кытайдын эў
биринчи Адамы, Атасы, Эгеси, Кытай илиминин башаты, ченемсиз
«И-цзиндин» атасы делген, саналган легендарлуу кытай императору
Фу Си (Фу Ху) Ч.Ємїралынын йерогилифтен талдап окуусу боюнча:
Бабабыз Кыргыз Каган экен! Огуздун Кыргызы (Фу Хи) экен. «И-цзин-
дин» тїп теги єзї кыргыз (тїрк) тилинде сїйлєйт тура. Кєєнє Кытай
тарыхына мїлдє Кытайдын биринчи императору Фу Си б.з.ч. 2953-
2838-ж. деген ысым алдында кирген, Угуздун тогузунчу муунундагы



12

кан тукуму Кыргыз кагандын жана ал биринчи айткан Теўирден уюп
куюлган Купуя  Манас – «И-цзин» жайы ушундай. Тєрєн Дїйнєнїн
башы, аты ааламга айгине, аягы Мысырды такандап, башы Чїрчїттї
чапчыган Байыркы Дїйнєнїн аша чыгааны, Тїп Баба Огуз хан жатат.

1919-ж. Оренбургдан араб арибинде чыккан ага-ини Кабир Туй-
ка, Фазыл Туйканын «Тїрк тарыхы» деген китебинде: «Огуз хан Ийса
пайгамбардан 3400 жыл мурда жашаган улуу каган» деген учкай
маалымат бар. Кыргыз тарыхчысы Тоголок Молдо: «Кыргыз кан Огуз
кандын тогузунчу муунундагы кан эле. Ошону ырым кылып, бардык
байгесин тогуздан сайып, Учтан Тїпкє уламалуу Салт  калсын деп
улуу даўазалуу той берди. Тогуздап мал сою, тогуздап мал тартуу-
лоо ошол Кыргыз кандан баштап, адат, ырасым болуп кирди» дейт.
Бул маалыматтарды салыштырганда Огуз кан менен Фу Си импера-
тордун аралыгында туптуура 447 жыл жатат. Тогуз кан єтсє арадан
кандык доору болжолу 50 жыл чамасын камтыйт.  Кєнїмїштїн кїчї
кыйын, кєк желкеден ныгыра басып, кєздї таўып келген жат тааным
тїшїнїктєрїбїз «Кытай» деген атты угары менен каны менен кошо
дїрт этип душмандык сезим ойноору, ишенери кыйын. Бирок, чын-
дык андан да кыйын, ал акыры єр алат, єзїнїкїн алат. Кєнїмїш
ушу: тарыхчылар «Кыргыз» деген атты 2 миў жыл мурунку кытайдын
«Шицзи» маалыматындагы «Гяньгун» деген сєздєн гана кєрїшкєн,
ошого сыймыктанып, чектелип жїрїшкєн. Ч.Ємїралынын жаўы ачы-
лышынан кийин «Кыргыз» деген аттын (аны да азырынча табылган
жазма жїзїндєгїсїн, жазылбай жашаганы белгисиз) кылымдардын
тїпкїрїнєн мындан туура 5000 жыл илгерки далилденгенин кєрдїк.
«Гянгун» деген сєз Ч.Ємїралынын чечмелєєсїндє йероглифтеги кыр-
гызча жазуусу «катаган» деген сєз экен.

Ч. Ємїралы тарабынан йероглифтердин 214 ачкычынын бїт че-
чилиши зор жаўылык. Ин цивилизациясындагы жазууну эч ким
буга чейин чечип, тїрки тилдеринин негизинде карап салыштырган
эмес. М: 1. Француз Ж. Ф. Шампольон Египет йероглифтерин чеч-
кен. 2. Шумер, ассирий, вавилион, элам, перс тилиндеги тексттерди
Крамер, Гротефенд, Роулинссон, Хинкс, Норрис, Тальбот, Опперт-
тер чечмелеп, окушкан. Ачкан. 3. Хет клинописинен хет тилин чех Б.
Грозный ачкан.Хет йероглифтерин Форер, Мериджи, Гельб, Бассерт-
тер чечмелеген. 4. Байыркы тїрк  жазуусун Томсен, Радловдор окуш-
кан. 5. Байыркы майалыктардын жазуусун Кнозоров окуган, ачылыш
болгон. 6. Ин цивилизациясын, тєрєн жазууну замандын залкары Ч.
Ємїралы чечмелеп окуду, дешифровкалады. Бул дїйнєдєгї улуу
ачылыш!
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Бул чечмелєєнїн зор мааниси кандай жана ал тїрк элдерине
эмне берет? 1. Шаў-Индин тегин тактады. Эми талаш токтойт. Ант-
кени, Ин цивилизациясынын ээси Турандыктар, Ордо бийлигиндеги
Чайан-Бєйєн кыргыздары экени билинди. Алар 17 жолу журт кото-
рушкан. 2. Бизге зарыл Шумер – Ин проблемасы кайра жаралып
бир бїтїмгє келет. Экєєнїн тил жалпылыгы Азиянын Улуу Дєбєсї –
Туран єсєт. Туранга тїрк дїйнєсї менен алтай тил тобундагы эл-
дер камтылып, ага Кара Кытай тилин кошуп Шумерди чапчыйт. Хет
проблемасы кайра каралат. Хет менен Ин киндиктеш экени такта-
лат. Хет йероглифтерин клинопись жана Египет йероглифтеринен
чыккан деген жарамсыз концепция кыйрайт.

3. 5000 миў жыл мурда император болгон Кыргыз Каан – Фу Си;
легендарлуу Ся – XXI – XVII кк, Шан-Ин династиясы аталып Чайан,
Бєйєн аталарыбыз тїзгєн Ортоўку Кыргыз каганаттарынын тєрт миў
жылдык тарыхын ачат. Ин династиясын б.з.ч. 1766-1122-жж. Чай-
ан хандыгы, Чайан хан тукуму, б.з.ч. 1401-1122-жж. Бєйєн хан-
дыгы, Бєйєндєр башкарган.

Сагынбайдын вариантында: Манас єлгєндє Баяндынын талаа-
сына коюлган делет. Ч. Ємїралы «Шаў» йероглифинин уўгусун «Чай-
ан» деп окуду. «Манас» эпосунда: Чайан хан – Манастын тїп атала-
ры. Манастын экинчи бабасынын ысымы эпос боюнча Бєйєн хан.
Саякбай залкарда:

«Баш атасы баары кан,
Башынан Кыдыр даарыган.
Тїп атасы Тїбєй кан,
Тїбїнєн Кыдыр даарыган.
Тїнєп єткєн жерине,
Тїптїї мазар орногон.
Муну тїбїнєн Теўир оўдогон.
Тїп атасы Бєйєн кан,
Бєйєн кандан Чайан кан,
Чайан кандан Огой кан... деп Манастын бабаларын атап Шаў,

Ин династиясынын башкаруучуларынын ысымын эскерет. Шаў-Ин
династиясы Ортоўку Кыргыз Каганаты деп аталып, ордону Ча-
йан, Бєйєн кыргыздары бийлеген деген тыянакка келебиз. Кыс-
касы, Шан-Ин жазуусу таза тїркї-кыргыз тилинде тїзїлгєндїгї каш-
кайган факт! (Ч. Ємїралы. «Кут Билим». 15-август, 2003.) Эскертїї:
Молдобасанда Бєйєн, Чаян Тїбєй кандын балдары, Ыбрайымда
Алтайдагы калмак ханы, Сагынбайда Чайан манжуу каны,
Бакдєєлєттїн атасы, Шапакта кара калмак каны, Мамбетте Меди-
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яндагы Бєйєн кан. Бул чаташуулар єтє кєп доордо єткєн тарыхтан
улам болгондур. Саякбай менен Молдобасандын айтканы чындык-
ка тєп.

Кырк уруу кыргыздын эў эски,эў чоў урууларынын бири. Катка-
лаў да (Каткалаўдан Кыз Сайкал чыккан) катаган уруусунун ичинде-
ги бир уруу. Йероглифте байыркы тїрк жазуусуна «Кытан» деген ат
менен тїшкєн, илимий ийге «кидан» деген атта алынып кеткен эски
кєчмєн урууларынын бири. Эгер «Гянгунга» кайрылсак анын 2200
жылдыгын салтанаттайбыз десек, анда, мїлдє кыргыздын эмес, кыр-
гыздын бир гана уруусунун атын салтанаттайбыз. Ал эми, мїлдє
кыргыздын атасы, Угуздун тогузунчу муунундагы кан тукуму  Кыр-
гыз каан, биринчи Манасчы – И-цзинчи, мындан 5000 жыл арыда
жатыптыр, анын ушу убакка чейин кыргыз экенин башы ачылбай,
мїлдє кытайдын биринчи императору саналып тарых тїпкїрїндє
катылып, табышмактуу, сырдуу жаткан.

Манастан дїйнє башталган, ал улуу илим, тарых, башат. Асман-
Жердин Арасын Тирєєч кошуп, тєбєсїндє Кїн калкытып турган
Дїйнєлїк Улуу Тоо – Манас деп аталат. Дїйнєлїк Тагдын (Тоо, Так
Орто-Ордо, дїйнєнїн чордону, туусу) аты – ысымы єзї – Манас! Кыр-
гыздын бир канаты эски шумер (сумер) тилинде Дїйнєлїк Шамдын –
Кїндїн маанисин «Ман» берет. Манас Тоо, Дїйнєлїк Тоо. Бїтїлїї Дїйнє
– Теўди уютуп турган Манас касиет. Єзїндє єзї Теўирдин Куту Манас.

Лао-зы (Єтє) Аккан суу жєнїндє «Жер їстїндє ийкемдїї сен-
ден жумшак эмне бар? Учуў учсуз, тїбїў тїпсїз, кылааў жатат кый-
ырсыз. Дымый берип, шарр берет, жыйрылат да зыр берет. Жети
каттан желип єтєт. Буу болот да кєккє айланат, суу болот да кайра
агат. Тїмєн ємїр жайнап чыгат, тїркїн иштер кайнап чыгат. Жандуу
менен жансыздын баарына теў аккан суу! Тамырына жан берип,
баарына «жем» акан суу. Толуп барса анысын, соолуп барса муну-
сун, толук-кемин, Жер-Асман єлчєп турган аккан суу. Єўї дагы, солу
жок туйлап турган аккан суу. О, аккан суу, аккан суу, «мына дал
ушунуў їчїн Лао-Даў айткан турбайбы»: Асман алдында тамчыдай
жумшак тартып таштай катуу кєзєйт. Каяккадыр желип чыгып, каяк-
кадыр житип жок. Дїйнє єзєгї эмне экенин мен ушундан билдим деген
турбайбы» дейт. Кыргыздын улуу даанышман ырчысы Жеўижок
(Єтє) минтип ырдайт:

... Кыялданып кыйшайып,
Шоокумданып їн салып.
Желип єттїў аккан суу.
Аласасын адамга



15

Берип єттїў аккан суу.
Кышы жайыў барабар,
Коргошундай кєлкїлдєп,
Тунук болуп мєлтїлдєп,
Эрип єттїў аккан суу,

 – деп жалаў аккан сууну эргип жети кїн ырдап кыргыздын
ааламда чексиз кеў дїйнє таанымын дагы бир жолу даўазалап, да-
лилдеген. Лао-Єтє менен Жеўижок (Єтєнїн) айкаш, шайкеш кел-
гендиги – анын теги бир болгондугунда го («Кут Билим», 15-август,
2003. №28 (10076)).

Дагы бир мисал: Лао-зы «Дао дэ цзинди» Кытай чегинен
тїбєлїккє, Тїндїккє Хунн аймагына чыгып кетип баратып, чекте тур-
ган жесекчинин єтїнїчїн орундатып ыр жазып калтырып кеткени бел-
гилїї. Бул Тексти жандыра албай, туура эмес которуп дїйнє эси
оогон. Кєрсє ал Теўирчил текст Лао-зынын єзїнїн тилинде, хунн
тилинде жазып калтырыптыр. Кєрсє Лао-зы кыргыз перзенти тура.
Ин, Чжоу йероглифтерин Ч. Ємїралы окуп «Лао» деген кыргызча
«Єтє» деп окуларын тактап берди. Демек, Лао-зынын аты «Єтє»
экен. Эки жарым миў жылдан кийин бул текстти Ч.Ємїралы котор-
бой эле, кытай йероглифти чечмелегенде минтип окулат экен:

Атыў менен Затыўдын –
Кайсынысы алыгач?
Жеўил менен Ооруўдун -
Кайсынысы додомол?
Аткан менен Баткандын –
Кайсынысы чын оору.
Аяганыў – аёосуз чачылат!
Додо мїлк – єчкєн єлїк!
Кєўкїнї билбей – Соўку жок!
Ченемди билген – чегинен кайырат!
Кайыргандын – чаўы узак!

Демек, кєєнє,эзелки кытай йероглифинин кєбїнїн ачкычы кыр-
гыз тилинде экен. Саяк уруусунан чыккан Лао-зынын байыркы тек-
стиндеги айрым йероглифтер кийин бузулуп жазылган, айрымдары
алмашып калган.

Дагы бир мисал, «Койгуттун  кош сабы» б.а. «гундардын кош
сап ыры». Бул кош сап деги кайсы тилде айтылган?  Бири фин тили
десе, бири Аккаддыкы (семит) деп ала качышат. Бири тунгус – моў-
голдуку десе, бири тїрк тили дешет. Б.з. 328-жылында «цзе хулары-
нын» («Цзеские Хусцы») эл башы Ши Лэ менен эртеги Чжао динас-
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тиясынын  императору Лю Яо экєєнїн ортосунда айыгышкан согуш
болот. Тїбї кыпчак кулуну Лю Яо Ши Лэнин колун талкалап, андан
ары Лоян шаарына бараткан жортуул жолунда уездик шаар Цзинь-
юнду камап туруп калат. Ши Лэ Лоянга жардамга бармак болгон
менен жан жєєкєрлєрї ага каршы турат. Ошондо Ши Лэ єз ордосун-
дагы Индостандык бутпарас кечил Фоту Дэнге кеўеш  сурап кай-
рылган экен. Ошол тушта мунаралардан кагылган коўгуроо їнїнє
бир баам сала берип Фоту Дэн анан ага колун кезей цзеликтердин
тилинде мобул эки сап ырды айткан дешет: «Сючжи тилиган,  пугу
цзюйтудан», бардыгы он йероглиф. Ч.Ємїралы ар бир йероглиф-
тин илик-жилигине чейин майдалап чагып атып:

Тургун, жыйыл,
Ийилбе, какай,
Тизе бїкпє.
Тиреш, чєкпє!
Каў! Каў!! Каў!!! Деп чечмеледи. Кєрсє, Койгуттун кол башчысы

табышмактуу ишаарадан єз кєкїрєгїн уккан экен.  Ошол кандуу
жорукта кол башчы Ши Лэ 87 миў кол менен Лоян шаарынын жа-
нында Кытай императору Лю Лонун 100 миў аскерин быт-чыт талка-
лап, 50 миўин кескилеп кырып, Цзингу єзєнїн єлїккє толтурган.
Кечилдин бир ишаарасы кытай аскери їчїн ушунча канга турду. Ушул
кош сап табышмактуу ыр эки миў жылга чукул сакадай боюнда сары
алтын уютуп, жандырмагын кыргыз качан чечмелейт деп саатын
кїтїп жатып, акыры Ч.Ємїралы чечмеледи. Кытай дарегинде нагыз
кара кыргызга тиешелїї, энчилїї, табышмактуу, ачылбай жаткан
сырлар єтє арбын. Байыркы Кытай тарыхынын жарымын кара кыр-
гыз тарыхы тїзєт десек жаўылышпайбыз. Анткени, ал тарыхты кара
кыргыз єзї тїзгєн, башат кєчмєндєрдє.

Байыркы Египеттеги Гермонасса - Гермес бо-
луп єзгєргєн. Байыркы убактарда Кичи Азияда Гер-
монасса деген шаар болгон. Гермес Канкор Манас
(Кор Манас - Ак Эр Манас) дегендин єзгєргєн тїрї.

Гермес – байыркы Египеттин Теўири. Їч жолу
даўазалуу Гермес деп даанышман ардакталат. Гермес философи-
ясы эў байыркы мезгилде бїт дїйнє жїзїнє тараган. Герметизмдин
максаты кишинин єзїнїн жана Ааламдын тереў маани-маўызын та-
анып билїї болгон. И.В.Морозов адамзатка олуттуу таасир тийгиз-
ген магиялык  символдордун - Крестин, Свастиканын, мандаланын,
дїйнєлїк тоонун - конкреттїї бир гана чыккан жери бар деген ойду
айтат («Таинственным путем Гермеса», Минск, 1994). Алардын ке-

Манас
илими
тууралуу
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лип чыккан булагын билїї менен цивилизациянын байыркы жашы-
рын сырларын ачууга болот деп эсептейт автор. Ал цивилизация-
нын башаты - Кыргыз жери, анткени, бїт дїйнєгє тараган  кресттин,
свастиканын, мандаланын (тегеректеги символика) башаты Кыргыз
Боз їйїнїн тїндїгїндє уялаган!

«Бузулбас Ыйык Єлкє» – жер киндиги – Кыргыз жери. Нечен
кыяматтардан сакталып калган эл – «аз эр» – кыргыз. Кыргыздарда
каада-салт эрежелери аалам мыйзамдарына ылайык иштелип чык-
кан. Даанышмандык илимин тараткан кыргыздар жєнїндєгї илимин
байыркы Египеттеги Александрия китепканасын, кытайда кєптєгєн
китептерди єрттєє менен жок кылган. «Манас» адамзатка улуу илим
катары кайра кайтып келїїдє. Скифтердеги кайрылып келип куйру-
гун тиштеген кабыландын каймана мааниси ушуну билдирет.

Кыргызда Манастын улуу илим экени бара-бара унутулуп жо-
мок, тарых катары гана айтылып калган. Анын философиялык чеч-
мелениши кыргыздардан индустарга єтїп аларда сакталып кал-
ган. 11-кылымда Абу Рейхан Бируни «Индия» (М., 1995, 164) эмге-
гинде байыркы Индияда адамзаттын алгачкы бабасы Ману тїзгєн
«Чоў Манас» жана ага карата Утпаланын тїшїндїрмєсї жана Мун-
чала кыскача жазган «Кичи Манас» деген китептери болгондугу
жєнїндє жазып калтырган. Бул маалыматтар «Манас» дастаны
менен шайкеш.

«Бхагавад-Гита» ведалык илимдин маўызын тїзєт. Упанишад -
«ыйык илим». Ошол Упанишар - Ап ан ас - Манас деп билиш керек.
Египет Манас бийлик кылган ошол белгисиз кылымдарда єзїнїн
мыйзамдарын, коомдук институттарын, маданиятын, илимин веда
жарала электеги Индиядан (кыргыздан) алган деп ишеничтїї айта
алабыз. Кыргыз жери адамзаттын бардык улуу жашыруун сырлар-
дын, диндердин алтын бешиги болгон. Анткени, Е.П. Блаватская:
«Кайдигерлик менен «Индия» деп айтканыбызда биз ушул
кїндєрдєгї Индияны эсептебейбиз. Архаикалык мезгилдин Индия-
сын айтабыз. Ошол байыркы мезгилдерде азыр башка аталышта
белгилїї болгон єлкєлєр Индия деп  аталган. Жогорку, тємєнкї жана
Батыш Индия белгилїї болгон, алардын акыркысы азыркы Иран.
Тибет, Монголия, Улуу Татария деп аталган єлкєлєр байыркы жазу-
учулар тарабынан Индия катары каралган» («Разоблаченная Изи-
да», 1 т. 465 б.). Эў байыркы мезгилде  кыргыз туруктаган азыркы
Борбор Азия  жалпы эле Индия аталган («Аалам», №7-8. 2002.).

Манас Теўир илим катары да, Айкєл, Шер Манас катары да кыр-
гызга кымбат. Манас атындагы жер, суу, дєбє, ашуу, шаарлар

2 – 91
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дїйнєдє єтє кєптїгї анын эл оозунда кєп кылым тегин айтылып ке-
латпаганын айгинелейт.  Манас кєлї, Манастын Боз Дєбєсї, Мана-
стын сайы, Манастын кароол мунарасы, Манас ашуусу, Манас суу-
су, Манас шаары ж.б. азыр Їрїмчїгє карайт. Чыгыш Тїркстанда Ма-
настын калаасы бар (Саўгырбай Катакеев, Казак  адабияты, 1978
ж.). «Эртыштын баш жагында Манас жайлоосу бар. Бутандан алиги
Кавказга (Испанияга) чейинки аралыкта Манас деген жерлер арбын.
Манас кааласы Манас (Су-лай) суусунун боюнда, їч бєлїктєн ту-
рат» (П.Е. Грумм-Гржимайло «Описание путешствия в Западный Ки-
тай», М., 1948, 632-б). Манас суусу Тяньшандын тїндїгїндє, ал
Манас кєлїнє куят. Манас калаасынан ары Кутубий дарыясы менен
шаары бар. Сєў Кєлдє эле Манастын атына байланыштуу: Тулпар
таш, Кырк чоронун кемегеси, Аккуланын мамысы ж.б. бар.

Окумуштуулардын далили жана божомолу боюнча кыргыздын
эл болуп калыптанышына байыркы жана орто кылымдагы жашаган
уруулар катышкан. Кыргыздын тарыхы байыркы кыргыздар (б.з.ч.3-
к-б.з.ч 5к), орто кылымдагы кыргыздар (6-14 кылым), кийинки кыр-
гыздар (15-20 кылым) болуп їч мезгилге бєлїнєт. Байыркы кыргыз-
дар Сибирь, Алтай, Борбордук Азия, Теўир Тоо аймактарын (б.з.ч. 3
к-б.з.ч.5 к) мекендешкен. Орто кылымдагы кыргыздарга Энесай кыр-
гыздары (6-14 кылым), Теўир Тоо кыргыздары (9-14 кылым); Бор-
бордук Азия кыргыздары (9-14 кылым; Манжурия, Моўголия, Алтай-
дагы кыргыздар), Сибир кыргызы (15-18 кылым) кирет. Кийинки кыр-
гызга Теўир Тоо же Ала Тоодогу кыргыздар (15-20 кылым), Манжу-
риядагы Фу-йї уездинде жашаган кыргыздар (18-20 кылым), Ийор-
даниядагы кыргыздар (19-20 кылым) кирет деп болжолдошот. Оку-
муштуулардын єксїгї – бул жерге Шумерлер тарыхын, Индияны,
Кичи Азияны чаап алган, Европаны, Египетти, Крымды  багынткан,
Америкага жайгашкан ж.б. кыргыздардын мезгили, тарыхы кирги-
зилген эмес.

Мамлекет, цивилизация деген эмне? Ал кандай
критерийлерге негизденет? Бул жєнїндє талаш кєп.
М: Г. Чайлд цивилизациянын зарыл белгилери  бу-
лар дейт: Эл отурукташкан аймак, шаарлары; Ири

эмгек курулуштары; Борбордоштурулган налог системасы, эконо-
микалык байланыш, анын ичинде соода-сатыктын гїлдєшї, ар кан-
дай єнєр адистигинин єркїндєшї, жазуунун болушу жана тїрдїї
илимдин (эсеп, жер ченем, астрономия, медицина ж.б.) негизинин
тїзїлїшї. Искусствонун єнїгїшї; Эл баштаган, башкарган артык-
чылыктуу таптардын чыгышы, мамлекеттик тїзїлїшкє ээлик: Бар-

Мамлекет
деген
тїшїнїк
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дыгы он критерий. В. Эберхадт беш башкы белги жетиштїї дейт: 1.
Мамлекеттик тїзїлїш. 2. Мал їйрєтїї жана аны дыйканчылыкка,
унаага колдонуу. 3. Бир башкы Ордонун (архитектурага ээ калаа)
айланасына уюу; 4. Жазуунун болушу жана чарбалык кат иши. 5.
Металлдын колдонулушу. Бул критерийлер отурукташкан элдин мам-
лекет жєнїндєгї философиясы, кєз карашын чагылдырган позиция.
Кєчмєн дїйнє алардын чен-єлчємдєрїнє туура келбейт, себеби
кєчмєн мамлекеттердин атрибуттары башка. Расмий кєз караштан
биринчи цивилизация деп: байыркы Шумер, Египет, Хет, Мохенджо,
Дара, Хараппа, Шан-Инь, Олмек, Майяны эсептешет.

Тїпкїлїгї кєчмєн мамлекети – рухий цивилизация. Азиядагы
кєчмєн дїйнєнї таанып, мамлекеттїїлїктїн критерийи деп
тємєндєгїлєрдї эсептешибиз керек. 1. Кєчмєн мамлекеттїїлїгїнїн
отурук мамлекеттен айырмасын эске алып эзелтен мамлекеттик
тїзїлїшї барларды ички єзгєчєлїгїнє жараша анын ээлеген ээли-
гин, аймагын моюнга алуу керек. Буга байыркы хуннулардын мам-
лекеттик тїзїлїшї классикалык їлгї болот.  Ушул системадан улам
– Чыгышта – сянби, тєбєй, жаўжуў, тїрк, уйгур, кыргыз, карахан,
маўгул; Батышта – хазар, булгар каганаттарында сакталганын эске
алуу оў. 2. Кєчмєн мамлекеттердин мерчемдїї жерлерде, ай-
мактарда Ордо, сепилдери, баш кошкон байтактылары болгон. Аларды
шарт, кырдаалга ылайык которуп да турушкан. 3. Дыйканчылык чар-
бачылыктын башкы мїнєзїн аныктабаса да, ал болгон, єнїккєн. Жа-
шоого зарыл аштык єстїрїлгєн. 4. Искусство єнїккєн. Байыркы таш
сїрєттєрїнєн тартып скиф айбанат стили калыптанган. Анын соўку
этабы – жалпыланган кєчмєн орнаменти тїзїлгєн жана булар жєн
эле искусство эмес, тереў дїйнє таанымдык мїнєз болгон. 5. Илим-
дин негизи тїзїлгєн. М: Жан-жаныбарлардын сырын билїїчїлїк –
саяпкерлик, мїнїшкєрлїк, аўчылык, уз-устачылык. Кєчмєндєрдє
элдик медицина жана жылдыз санаган эсепчилик єнїккєн. Медици-
на – Чоў Чыгыш, Тибет, Кытай медицинасы менен тутумдаш. Аст-
рономия илиминин башатында кєчмєндєр турган. Кєчмєндєр асман
агылышы, жылдыздардын жылышына карап Улуу Кыйырдын бир
четинен экинчи четине кєчїп жїрїшкєн. Бул отурукташкан эл їчїн
эў биринчи зарылдык болгон эмес. Азия кєчмєндєрїнїн  ошол жыл-
дыз таанымы байыркы Кытай астрономиясынын негизин тїзєт. 6.
Кєчмєндєрдє металл иштетилген. 7. Жазуу тїзїлгєн (Ч. Ємїраалы).

Байыркы Кытай цивилизациясынын башаты саналган Ин циви-
лизациясы – кыргыздын цивилизациясы экени илимде далилденди.
Кєрсє Улуу Кытайдын тїбїн андан Улуу Кыргыз  тиреп туруптур.
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Андагы жазуу тїркї тилинде тїзїлгєн. Шаў-Ин коло маданиятынын
ээси. Ал б.з.ч. 2000 жылдыкты камтып (б.з.ч. XVII-XI кк) уруулардын
бирикмесинен тїзїлгєн кїчтїї мамлекеттик тїзїлїшкє ээ болгон. XIV
– XI к. Ин жазуулары кеўири колдонулган. Мал чарбачылыгы катуу
єнїккєн. Жылкыны кадырлашкан, дыйканчылык єрїштєгєн. Чжэнч-
жоу, Аньянс деген шаарлары болгон. Индиктер колону чебер иш-
теткен. Казан, тулга, балта, чоттон баштап искусство маанисине ээ
кооз идиш, азем буюмдарды куюшкан. Кош миздїї канжар, ж.б. ку-
ралдарды жасашкан. Араба, дєўгєлєктї ойлоп табышкан. Ин мам-
лекетинде искусство айрыкча єнїккєн. Чоподон тїрдїї буюмдар жа-
салган, мрамордон, асыл таштардан чегилген адамдын, айбанат-
тардын скультуралары жасалган. Жазуусу, календардык жыл
эсептєєлєрї болгон. Сибирь, Алтай, Борбор Азия маданиятына жу-
урулушкан Ин цивилизациясы Тїндїк Кытайдын цивилизациясы
деген стеоретип талкаланды. Бул Ин цивилизациясын – байыркы
семмиттерге, индевропалыктарга, кытайга энчиленген, бурмалан-
ган бир топ кєз караштар єкїм сїргєн.

Кыргыз мамлекеттїїлїгї жєнїндє сєз болгондо жогоруда айт-
кандай отурукташкан мамлекеттин критерийин карманып кыргыз
деген мамлекет болгон эмес деген советтик жана азыркы айрым
тарыхчылар, шовинисттер кездешет. Эмнеге минтип кесирленет?
Себеби не? Кєрсє, Кыргызстандын тарых илими советтик доордо
калыптаныптыр. Алардын пикири боюнча кыргыз тапсыз коомдо
СССРдин курамындагы союздук республика болгондон кийин ал
мамлекет эмес экен. Себеби, тапсыз коом! А марксиздик методо-
логия боюнча мамлекет болуш їчїн формация, таптык мамиле бо-
луш керек. А тїгїл 1991-ж. тїзїлгєн Эрктїї, єз алдынча Кыргыз-
стан да мамлекет эмес. Себеби, таптык коом жок эле тїзїлїп ка-
лыптыр. Экинчиден, Совет доорундагы ийгиликтерди обу жок
кєтєрє чалуу тенденциясы єкїм сїргєндїктєн ал боюнча: «Байкуш»
Кыргызстан Совет бийлигинин аркасында гана ХХ кылымда жазу-
уга, адабиятка, искусствого, мамлекеттїїлїккє «алгач жолу ээ бо-
лушкан» деген келжирек пикир єкїм сїргєн. Їчїнчїдєн, орус шо-
винизминин барманы менен СССРдеги элдер «улуу ага», «кичїї
инилерге» бєлїнїп, «кичїїлєр» (Кыргыз) мамлекеттик курулушту,
баш кошууну бардыгын «улуулардан» їйрєнїп, ошолордун арка-
сы менен гана эптеп мамлекет болгон экен. Андай болсо, ушул
критерий солк этпесе – Байыркы Египет, Улуу Рим империясы,
Александр Македонскийдин же Чыўгыз хан (Жеўилбес хан) дер-
жавасынын єткєндєгї кїч-кубаты, ааламга жайылган дєєлєтї кай-
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да? Кечээ кїч алып дїўгїрєп, єсїп-єнгєн мезгилдер тарыхта кєп
ирет тємєндєп, бирде кєтєрїлїп алмашып турат да. Кээде
тємєндєє мезгилинде элдер тарыхый аренадан жок болуу, чачы-
роо менен аякташы толук мїмкїн. Болбосо, Байыркы Египет, Рим
эмнеге азыр дїўгїрєбєйт? Жарым планетанын ташталканын чы-
гарып, кєчмєн империя болгон монголдордун кїч-кубаты бїгїнкї
итке минген тагдырына тєп келеби? А тїгїл социализм жашаган
доордо Монголия СССРдин 16-союздук Республикасы болуп, жар-
дам алып, кїнкор абалында эмес беле? Ошол эле азыркы Россия
менен ХХ кылымдагы  Россияны салыштырып болобу?
Тєртїнчїдєн, байыркы жана орто кылымдагы кыргыздар кїчї, уюш-
кандыгы боюнча коўшу элдерден, мамлекеттерден ашса ашып, эч
кем калган эмес. Алыс барбай эле. М: Кыргыздар IX кылымдагы
Киев Русу жана Улуу Карлдын заманындагы франктардын импе-
риясы менен замандаш єздєрїнїн Улуу державасын тїзє алыш-
кан. А тїгїл кыргыз-кыпчак Атилла Европаны єзїнє чєгєлєтпєдїбї?!

Мамлекеттин бир критерийи – аймак, ээлик. Далил. М: Кытай-
дын «Тан империясынын тарыхында байыркы кыргыздардын ээли-
ги жєнїндє: «Хягас бул байыркы Гянгунь мамлекети. Ал Хомиден
батыш тарапта жатат, Кара шаардан тїндїктє, Ак тоолорго жана-
шат... кийинчерээк Чжичжи (КараЧоро) шаньюй Гяньгундарды кара-
тып, ал жерде туруп калды (б.з.ч. 49-жылдан 46-жылга чейин), анын
ошол тарапты Чыгыш Шаньїйдїн Ордосунан батышты карай 7000
ли, Чешыдан тїндїккє карай 5000 ли алыста жайгашкан эле». «Хя-
гас мамлекети кубаттуу, мейкиндик боюнча Тукю ээлиги (Чыгыш Тїрк
кагандыгы) менен теўдешет. Тукюлардын кагандары алардын акса-
калдарына кыздарын беришкен. Чыгышта Гулиганга (Байкал),
тїштїктє Тибетке, батышта Гэлолуга (Карлык) чейин, созулуп жа-
тат». Бул байыркы кыргыз мамлекети тїндїктє Байкалдан, тїштїгї
Тибетке чейин, Батыш Монголиядан чыгышты карай тїндїк батыш
Алтайдын батышына чейин кеўири аймакты ээлеп жаткан».

«Тан династиясынын тарыхында» Кыргыздардагы мамлекеттик
башкаруунун мансап тепкичтери даана кєрсєтїлгєн: «Єкїмдар кыр-
гыздарда Ажо деп аталат. Тєбєлдєр алты баскычка ажыратылат: ми-
нистрлер, башкы башкаруучулар, иш башкаруучулар, жетекчилер
жана дагандар. Министрлерден жети, иш башкаруучулардан їч, баш-
каруучулардан он. Алардын бардыгы аскерге кол башчылык кылы-
шат. Иш башкаруучулар 15 деп эсептелет: жолбашчылар жана да-
гандар даражага ээ эмес». Министрлер – бий, бек аталган. Сыма
Цяндын «Тарых жазмаларында» кыргыз мамлекетинде «жасак
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тєлємдєрї тыйын чычкандын жана кымбат аў терилеринин эсебинен
алынат» дейт. 632-ж. Кытай императору Тайзунун кыргыз мамлеке-
тине єзїнїн элчисин жєнєтїшї кыргыз мамлекетинин «Элтебер» да-
ражасындагы башчысынынын тышкы саясаты єз алдынчалыгын да-
лилдейт. Мамлекет катары жашаган кыргыз элчилери кытай импера-
торуна 648, 653, 675-жылдары келсе, 648-ж. Энесай кыргыз мамле-
кетинин башчысы Элтебер Ышбара кытай императоруна келип, сый-
луу кабыл алынган.

«Ши-цзи» (тарыхый жазмалары) эў байыркы мезгилден б.з.ч. 98-
ж. чейинки тарыхты камтыйт. Ошо «Щи-цзиде» «Хундар єлкєсї» єтє
жогорулагандыгын, «алар Хуньюй, Кюеше, Динлин, Гэгунь (кыргыз)
жана Цайли ээликтерин багынтышкандыгын» алар Маодунь Чоў
Бийге баш ийгенин жазган. «Болжолу б.з.ч. 2001-ж. хунндар тїндїктє
Гэгунь (кыргыз) падышалыгын єздєрїнє баш ийдиришкен». Н. А. Ари-
стов: «Кыргыздар жана алардын єлкєсї жєнїндє эў эзелки эскерїї б.з.ч.
209-201-ж. таандык, ошол жылы хунндардын Чоў Бийи Маодунь ба-
гындырган Тїндїк ээликтердин арасында динлиндер менен катарлаш
Гэгунь ээлиги аталат» ж.б. Гэгу, Гэгунь, Гяньгунь, Гагяс, Хагас, Ха-
кяньсы аталыш бир єлкє, элге таандык, – ал кыргыз ээлиги, єлкєсї,
падышалыгы деп аталып б.з.ч. III к. мамлекет катары жашаган.

«Тан династиясынын тарыхы» боюнча 618-907-жж: Б.з.ч. II к.
аягында Кытайдан билим алган єзї кєчмєн тєбєлї Вэй Люй Хундар-
га єзїн динлиндердин єкїмдарлыгына коюлган. Б.з.ч. 99-ж. согушта
Хундарга Кытай аскер башчысы Ли Лин туткунга тїшкєн. Ал хун
Чоў Бийинин кызына їйлєнїп Хягас єлкєсїн ээлик катары алган.
Б.з.ч. 74-ж. Ал Хягас єлкєсїндє єлєт. Сыма Цяндын «Тарых жазма-
сында»: «Ли Лин хундарда калып Хягасты ээликке алган, анын ту-
кумдары Чыўгыз хандын дооруна чейин падышачылык кылыш-
кан» деп жалган жазат (К.С.) 840-ж. уйгур мамлекетин кыйраткан,
847-ж. єлгєн кыргыз каганы ошол Ли Линдин урпагы дешет айрым
тарыхчылар. Себеби, 841-ж. сїйлєшїїлєрдїн учурунда Ли уругу Тан
династиясына тиешеси болгондуктан Кытайды башкарып турган
династия менен тууган катары таанылган» («Барс-Бек кыргыздар-
дын каганы» Б. 2003.Ж. Жунушалиев, 11-19-б). Бул туура эмес маа-
лымат!  Себеби, Хагастардын їстїнєн бек болгон Ли Линдин бир
гана эркек баласы болуп, ал б.з.ч 1-кылымда бийлик талашуу учу-
рунда єлтїрїлгєн. Цзя Хуй тарыхты аябай бурмалаган. Аны кезе-
гинде Н. Я. Бичурин да (I том, 73, 357-бет) єз тїшїндїрмєсїндє туу-
ра эмес чечмелеген ( О. Айтымбет. «Теўир Кєл», «Адабий гезит»,
2003. июнь-август, 31 (105).
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Тап катары кескин айырмаланбаганы менен кыргыз уруу-урукка
бєлїнїп жашаган. Анын ичинде бир ууч бай, башкаруучу чєйрє жа-
шаган аларга кызмат кылган жарды-жалчы, кул-кїў, жылкычы, кой-
чу, дыйкан, уста б.а. эзилген тап да болгон. Кєчмєн турмушундагы
тап: бай жана кедей. Ал болгон! Азыр деле бар! Тап десе эле сєзсїз
кийин жаралган фабрика, заводдо иштеген жумушчуну эсептешибиз
єтє калпыстык болор.

Жогорудагы кєрсєтїлгєн далилдерге таянуу менен кєчмєн мам-
лекетинин мыйзам ченемдїїлїгїн, єз критерийлерин, атрибутун эске
алып кыргыздардын байыркы мамлекеттїїлїгїн дїйнєлїк тарыхта
таанышыбыз зарыл. Кєчмєн мамлекеттин критерийи отурукташкан
мамлекеттен бир аз гана айырмаланат.

Бул китеп кара кыргыздын 42 уруусунун тєгїлїп чачылган ич ара
чабыштары, толуп-ташып бириккен, кєкєлєгєн учурун, бєлїнїп кетип
ар кайсы элди чаап алып єз дєєлєттєрїн, башка элдерди, мамлекет-
терди, маданиятты тїзгєнїн учкай баяндайт жана каракыргыздын
9000 жылдык узак тарыхын камтыйт. Бул Кыргыз кєчмєн импе-
риясы жєнїндєгї Конспектини тїзїїдє, жазууда єтє кєп жыл-
дык азаптуу изденїїлєр, тїйшїктєр, кыйынчылыктар болду. Те-
ўир жылоологон сыймыктуу кыргыз тарыхын тїгєл изилдеп, кагазга
тїшїрїї колдон келбес, кымбат иштир. Оош кыйышы менен болсо
дагы колдон келгенин урпактарга иргеп калтыруу парз.  «Бардык
уруулар єздєрї чыгарган мифологиядан алда канча мурун жарал-
ган» (К. Маркс, Ф. Энгельс) эмеспи.

Отуз уул кыргыздары Египетти караткан («Ис-
тория Туркестана», Н.Павлов.Ташкент 1910. 137-б)
(алар дїйнєлїк тарыхка «киккич», б.з.ч. VII кылым-
да «исседон», перс, грек тарыхында «сак» (саяк)
«массагет» болуп тїшкєн).

Эски кытай санжырасында Сол канат кыргыз-
дар жун уруулары деп жазылган. Б.з.ч. 204-ж. ошол
сол канат кыргыз деген ат байыркы кытайча Гэгунь
деп аталган (М: б.з.ч. II кылымда Сыма Цяндын та-

рыхый жазмаларында ушундай аталган. А Алатоолук, Алтай, тєбєй,
миўєзєндїк кыргыздар - гяньгунь, кигу, цигу, гэгу, цзяньгунь, цилиц-
зисы, гйегу, хэгусь, хягас, хягась, хэко, хэгу ж.б. болуп тїшкєн.) Бул
китепте б.з.ч.204-ж. хунну урууларынын кїчтїї мамлекети тїзїлгєн
чоў окуялар баяндалып отуз уул, ичкилик, ку уул жайгашкан жерлер
деп Ордостон Памирге чейинки аралыкты кєрсєтєт. «Хакас деген кыр-
гыз термининин кытайча транскрипциясы». «Орто кылымдагы кытай
тарыхында «хакастар» жок болуп чыкты. «Хакас деген тыбыштар-

б.з.ч.
2000-ж.

б.з.ч.
XXIV к.



24

дын єзї -тарыхый жаўылыштыктардын натыйжасы. Сибирь окумуш-
туулары Энесай кєчмєндєрїнїн атын «кыргыз» деп кабыл алып, ту-
ура баалап жыйынтыкка келишти» (Юлий Худяков. «Кыргыздар та-
лаш чордонунда», «Кыргыздар», 1996.144.) «Байыркы хакас єзїнчє
эл болгон, анын кыргызга эч тиешеси жок» деп бир элди кемсинткен,
анын тарыхын єчїрїїгє, маданиятын жоюга далбастаган Л. Кызыла-
совдун атайын бурмалаган авантюристтик пикирин Н. А. Сердобов
«Тєбє улутунун калыптаныш тарыхында», («История формирование
тубынской нации», Кызыл, 1971. 90-100 стр.) жокко чыгарды. Байыр-
кы кыргыздын Энесай, Алтай, Миў суу ж.б. мекендеп єзїнчє кєчмєн
мамлекет болгонун А. П. Окладниковдун редакциясындагы «Сибирь
тарыхы» (1973), С. В. Киселевдин «Древняя истории Южной Сиби-
рии»,  (478-89,510-б.) Л. Н. Гумелев «Байыркы тарых», Ю. С. Худя-
ков «IV-X к Энесай кыргыздарынын куралдары» (Наука, 1980), Бичу-
рин, Бартольд, Аристов, Кюнер, Потапов Л. А. Эвтухова, Василев
калыс далилдешкен. Тїрк окумуштуусу М. Шакир Їлкїташирдин
«Улуу тїрк тилчиси М. Кашкари» (Анкара, 1972) деген китебинде 222-
б. Италия энциклопедиясынан алынып берилген картада Кыргыз Ал-
тайда жайгашкан тєєлєс, аз, чаа, байыркуу, найман, чик, изгил, мер-
кит, їркїт, кытай, коўурат, нойгут, катаган, саян ж.б. «кырк уруу кыр-
гыз» аталган.

Ичкиликтер кытай санжырасында «ди» (талаа-
лык), «чилэ» (ичкилик) деген транскрипция менен
тїшкєн. Эў байыркы кытай тарыхында б.з.ч. XXIV-
XXII к. Оў кары (канат) кыргыздар Хуньюй, Хяньюн,
Гуйфан, Хунну (б.з.ч. XII к) ж.б. деген аттар менен
аталган. Кийин Жїн (сол) уруулары менен бирдикте
Жин-Ди (сол ичкилик) аталып, байыркы Кытайга кор-
кунуч туудурган (Кюнер, 321-б).

Хунну (Оў) заманында каўды, усун (мундуз), сак
уруулары тїрк деп аталган. Н.А.Аристов «Заметки
об этническом составе тюркских племен и народно-
стей, и сведения об их численности» («Живая ста-
рина» СПб, 1896, вып. III-IV). Сак деген сєзгє саха
(якуттардын єз аты -жака), сагай (Энесай тїрктєрїнїн
аты) жана саяк (кара кыргыздардын бир тукуму) де-
ген этникалык аттарга єтє жакын экен (135-136-б).

Кан Кошойдун династиясы башкарган.
Ичкиликтер дїйнєлїк тарыхка алгач Геродоттун

тарыхый эмгегинде «скиф» деп аталат («скиф», «ско-
лот» б.з.ч. VI-IV к. ичкиликтердин грекче транскрип-
цияланышы).

б.з.ч. V-III к. 

б.з.ч.
ХVIII к. 

б.з.ч.
III - IV к. 

б.з.ч. V к. 
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«Буруттар»  «кыргыз» деген тїрк сєзї менен ата-
лат, булар те байыркы замандан бери Хотондун
тїштїк жагындагы тоолордо кєчїп конуп жїргєн. А

б.з. IV к. алар кытай жазмаларында кыргыздарды «боло», «болу»,
«булу», «болюй», «бурут» деп атаган. «Бурут деген этноним кэргиз-
дердин аты болуп эсептелет» (И.Я.Бичурин, «Описание Чжунгарии
и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии». - СПб.
1829-ж. 29 б.)

Бийлик жїргїзгєн дєєлєткє тиешелїї уруунун
атынан мундуздар усун аталып калган (408-б.). Алар
б.з.ч. III к. мурда эле мундуздар энесай кыргыздары-
нан бєлїнїп чыгып Танну Ола, Чыгыш Тяньшандын

аралыгында кєчїп жїргєн (121-б). Усундардын чыныгы элдик аты
кыргыз болгон (124-б.). Буга чейин мундуздар Алтай, Миўєзєндї (Эне-
сайды)  жердеген. «Мажму ат-Таварихте» кыргыздардын эў ири мун-
дуз уруусу сол канатка кирет. 120000 їйлїї усундар Чыгыш Тїркстан-
га кєчїп келип жерди мурун ээлеп турган тулуй уругунан чыккан
«сэ» (сары берен) элин батышка сїргєн (Н.А.Аристов. «Живая стари-
на», СПб, 1898, вып. III-IV/40, 121, 124-б.). Ал эми усундун Жунга
(Солго) кирерин кытай санжырасында айтылат: «Ян Ши-гу: «Хань-
шучжунда»: Усунь Чыгыш Тїркстандагы Жун (урууларынын) ичинен
эў єзгєчєсї, алардын єўї-тїсї абдан айырмаланып турат» (Н.В.Кю-
нер. «Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной
Азии и Дальнего Востока». М., 1961, 72-б). «Маджму ат-Таварихте»:
Кыргыздардын эў ири мундус уруусу сол канатка кирет. Тїпкї меке-
ни Астай тарап болгон, кийин тїндїк-батыш Кытайдагы Кара Тоодо
(Цляньшанда) турса, андан кийин Чыгыш Тїркстанга оогон. Кийин
«сэ» (сары берендерди) элин мундуздар батышка сїрїп, Ала Тоо
урууларын бийлеп «мамлекети кыргыз єлкєсї аталган» (Н.А.Арис-
тов). Чигу калаасында усундардын ордосу болгон. Усундар кыргыз-
дардын батыш бєлїгїн тїзгєн, кєзї чекир (кєк) жээрде (сары) сакал
болгон. «Брокгауз менен Гранттын» энциклопедиясында эў байыркы
скифтерди бир уругу «исин» болгон.  Мындагы «асги», «исин»-азык,
«гунто»-кїчїк (мындай урук саякта, багышта бар) уруктары болсо
керек (Б.Солтоноев).

XVIII к. кытайда тїзїлгєн байыркы элдердин кар-
тасында гяньгундардын «Тїндїк ордосу» азыркы
Орто Азия аймагында жайгашкан. Бул картада кыр-
гыздар Жети Суулук жана Энесайлык деп экиге

бєлїнгєн (А.Н.Бернштам. «Хунндар жєнїндєгї очерктер»). Алар азыр-
кы Ала Тоо аймагы менен Жети Сууну ээлешкен.

б.з.ч. V к. 

б.з.ч. V к.
чейин 

б.з.ч. II к.
б.з.ч. V к.
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Кытай жазмасында усун (мундуздар) Чыгыш
Тїркстанды ээлеп турганы, Угйенин жери азыркы
Жунгар тоосу, Жети Суу – батыш гяньгундарынын

мекени экени (Н.Я. Бичурин (Иакинф), «Собрание сведений о наро-
дах, обитавших в Средней Азии в древние времена» М.-Л., т.I. 1950,
91-б.) жазылган. Кыргыздар илгеритен эле Ала Тоодо  жашаган (А.Н.
Бернштам).

Тїрк каганы Семетей (Билге кагандын эстели-
гинде Истеми деп туура эмес жазылган) Ала Тоодо
Византия императору Юстиниандын элчиси Земар-

хты тосуп алган. Ушундан баштап араб, перс тарыхында (VI-XIV)
кыргыздар Хэрхис деген ат этноним болуп кирет.

Суй дєєлєтїнїн тушунда (581-618-ж.) «Боло», «Кан мамлеке-
тин» башкарган уруулардын катарында кыргыз аталат. Кыргыздар-
дын (сол) тїрктєргє (кара кыргызга) каршы кїрєшїнє байланышкан
кабар бар» (Бичурин, 1953, III т. тиркемеде).

Арабдар Сыр Дарыя боюн басып алып Кашкар-
га єткєн.  Дал ушул мезгилде кыргыздардын азык

уруусу тарыхта єз аты менен чыгат.  Арап аскербашчылары халиф-
ке берген отчетунда: «Кара тергеч элинде бир урук азик болгон»
деп жазган.  Араб жазмаларында жикил, чикил деген эл аттары
жолугат. В.В.Бартольд «Чигил деген сєз ХI к. тїрк элдеринин
кєпчїлїгїнє колдонгон. Селжїк султаны  Мелик шах  Кара хан ас-
керин чигил деп атаган» (V.т. 1968, 71-72) деп жазат. Бул сєздїн
туурасы – «чек эл», «четтеги эл». М.Кашгари: «огуздар Жейхундун
чыгыш жагындагы тїрктєрдїн баарын чигил деп атаган» деген ма-
алымат берет. Улуу тїрк заманынан тартып Сыр Дарыянын чы-
гыш жагындагы каракыргыздар (тїрктєр) «чек эл» атанган. Саяк-
тарда: «чекел» деген урук бар, бул ат «четтеги эл» катары ошол
доорлордон калышы ыктымал.

«Култегин эстелигинде айтылган тїрктєр тарых
тилинде «хунн державасы» аталган элдин урпагы»

(А.Конрад). Таласка 630-ж. келген кытай саякатчысы Сюань Цзан
бул калааны Далассы деп атоо менен «анда хэгундар (кыргыздар)
турат, аймагы 4-4,5 чарчы чакырымга жеткен соода борбору» деп
сїрєттєлєт.

Талас жазма (рун) эстеликтеринде «отуз уул» жєнїндє жазыл-
ган (История Кырг.ССР. 1984, 437 б.).

Отуз уул Аргынды кулаткан (кыйраткан). Алар
каўдылар менен батышка сїрїлгєн. Ичкиликтер эки

атадан Салусбек, Булгаачыдан тарайт. Салусбекке -кыпчак, найман,

б.з.ч. I к. 

569-568-
жж. 

738-жж. 

VII к.  

1040-жж. 
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нойгут, абат, оргу, кесек, Булгаачыга - каўды, бостон, тейит, жооке-
сек, дєєлєс, кыдыршаа уруулары кирет (16-к. Сайф ад-Дин Аксы-
кенттин «Мажму ат-Таварихи» боюнча). Бул ичкиликтер Кара Деўиз
бойлорунан чыгыштагы Сары Деўизге чейин мекен эткен заманын-
да «Матла ас садайн ва маджма ал-барайн» деген эмгектеги «Ти-
мурдун Могулистанга жортуулу» (1388-89-ж) деген аўгемеде «бул
(а) гачи-сабуджи» тууралуу эскерилет. Ал ушул ичкиликтин «булга-
ачы-салусбеги» («Материалы по истории кочевых народов в Китае
III-V в.» М., 1973, 109.156, 44-эскертїї). А.Марвази «Табан ал-Хай-
ван» (XII) эмгегинде Обь, Иле дарыяларынын аралыгында турган
кимак-кыпчактарды «кыргыз» деп атаган. Кимак деген кыпчактар-
дын арабча (ал тилде «ч» жок) бузулуп жазылышы.

Кыргыз тарыхчысы, тилчиси Махмуд Кашгари
жазган «Тїркий тилдер сєз жыйнагында» «єзїнїн
теги боюнча тїрктєр жыйырма уруудан турат». «Эў

башкы урпактарын айтып, майда-чїйдє уруктарын калтырып жата-
мын». «Уруулардын ичинен Урумга (Византия, Кичи Азияга) жакын
турган эў алгачкысы-беченек. Андан соў кыпчак. Анан огуз, йемек,
анан башгырт, анан йасмыл (басмыл), анан кай, анан йабаку, анан
татар, анан кыргыз. Бул уруу Чындын (Кытай) жанында. Бул уруу-
лардын баардыгы Урумдун каршысынан тартып, Кїн чыгышка чей-
ин конуш алгандар. Андан кийин-чигил, анан тухсы, анан йагма, анын
ыграк, анан чорук, анан чємїл, анан уйгур, анан таўут, анан кытай.
Бул-Чындын (ас-Син) єзї. Анан тавгач. Мунусу-мачын. Бул уруулар
тїштїк менен тїндїктїн аралыгынан конуш тапкандар». Тилдин эў
таасыны, тазасын-кыргыз, кыпчак, огуз, тухсы, йогма, чигил, ыг-
рак, чаруктар сїйлєйт дейт. Алардын нукура тїркчє жалгыз тили
бар экенин айтат. 10-кылымда жашаган Истахри арабча «Китаб ма-
салик ал-мамалик» деген китебинде: «Ал эми тогузгуз, кыргыз, ки-
мек, огуз жана карлук сыяктуу тїрктєрдїн баарынын тили бирдей,
алардын ар бири экинчисин тїшїнє алат...» дейт.

1072-1077-
жж. 

Сактар атына соот кийгизерин илгерки гректер
жазган.

Хунндардын музыкалык маданиятынын таасири
дїйнє элдеринин ичинен алгач Кытайга тараган. М:
«Манастагы» музыкалык аспаптар саны боюнча
элїїдєн ашат. Комуз, ооз комуз (темир комуз, жыгач
комуз),  кыл кыяк, чоор, сурнай, керней, добулбас,
дап, доол, быргы, жезнай, добул, жекесан, наама, на-
гыра, сыбызгы, чилмардан, чымылдак, бандулу, чы-

б.з.ч. VII к.

б.з.ч. 6000-
3000-ж. 
Комуз
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ўыроон, жылаажын ж.б. Чжан Цянь батыш єлкєлєрїндє элчиликте
жїргєндє аяктан кєчмєндєрдїн комузун ала келген. Император У-
ди (У-динин кєзї ачык, эў мыкты аяры Гунчэ бакшы дегени болгон)
аны согуштук музыка катары уккан. Комуздун негизинде Чыгыш Ха
(Цао) вэй жана Цзинь музыкаларында кыргыздын комузун їлгї ка-
тары пайдаланылган. Кытайда «саншянзы» деген їч кылдуу, сыху-
тєрт кылдуу, «хуцин» (эрху-эки кылдуу) миху-кичинекей, хучинзы-
чыйкылдак кыл кыяктар деген кылдуу таякча менен ойноочу кыл
кыяктар бар. «Ди» деген чоор (най) дагы кытайларга кєчмєндєрдєн
оогон. Хунну заманында «ди» деген сєз «талаалык» деген  тїшїнїктї
туютчу. А «ху-цинь» дегенде «ху» - «кыйраткыч» (варвар) дегенди
тїшїндїрєт. М: И.З. Алендердин кєз карашы боюнча: «санщянзы-
сы» да, «хуцини» да кытайларга башка элден келген («Музыкаль-
ные инструменты Китая», М., 1958. 17-23-б.).

Кыргыздын їч кылдуу  комузу Азиядагы эў байыркы музыкалык
аспап жана кєп элдердин музыкалык аспаптарынын башатын тїзгєн,
їлгї болгон деген тарыхый материалдар бар. Аман Саспаев «Кыр-
гыз комуз дареги кытай жылнаамасында» деген («КМ», № 11) мака-
ласында тємєндєгїлєргє  токтолду: Кытай тарыхында кыргыз хан-
дыгынын наамы мындан 23 кылым мурда катталган. Комуз 20 кы-
лым мурда «Хун бусы» деген ат менен тїшкєн. Комуз эў алгач Эне-
сай кыргыздарында пайда болуп, 23 кылым илгери Кїндєр кыргыз
хандыгын багындырганда комуз кундарга тараган. Кийин VI-VII к.
тїрктєргє кыргыз комузу тараган. Анвар Байтур «Кыргыз тарыхы лек-
циялары» китебинде б.з. VI к. тїрк каганатынын тушунда тїрк тай-
палары карагайдын башын ийдишке окшотуп жасалган, бетине тери
каптаган, тєрт кылдуу бир тїрдїї комузду ойлоп чыгарышкан. Бу
комуз кєрїнїшї боюнча Орто Азия, Тяньшандын тїштїк тарабына
таралган «Рабап» деген аспап менен окшош болгон. Тїрктєр бул
аспабын «Кобус» деп атаган. Тїрктєрдїн кобусу кыргыздын байыр-
кы комузунун негизинде жасалса керек» (149).

Кытай байыркы жылнаамада жазуучу Йу Ян: Б.з. 33-жылы Хан
Саласына Юанди падыша кезде Ван Жао-Чун деген ордо кызын
кундарга узаткан. Ал кайра Чоў  Ан шаарына келгенде кундардан
бир музыкалык аспаб ала келген. Ван Жао Чїн, аны «Хун бусы» деп
атаган. Бул комуздун кытайдын  байыркы жазмасына алгач ирет жа-
зылышы болгон. Кытай байыркы жазмасында комуз ар кыл доордо
бири-бирине окшобогон иероглифтер менен алты тїрдїї катталган.
М: «Хун бу сы», «хо бу сы», «хы бы сы», «ху ба сы», «ху бы сы», «ку
мы зы» деп. Кытай тарыхчылары комуздун атын булардан кийин VII
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к. Х к. чейин жазышкан. Бул жєнїндє маалымат эў алгач жапания-
лык музыковед Аясы Кензо (кытайча Лин Чиен Сан) «Чыгыш Азия
музыкалык аспаптарын изилдєє» деген китебинде: Азыркы жапани-
ядагы кылдуу музыкалык аспаптын аты «куто», бул аталманын ке-
лип чыгышы Таў династиясынан Жапонияга келген «комуз» деген
аспаптын атынан келип чыккан» деп жазган. Бул комуз, Уйгур-Ор-
хон каганаты доорунда  ага вассал болуп турган кыргыз кандыгы
Таў династиясынын падышасына баалуу аў терилери менен кошо
комуздан бирди тартуулаган экен. Ошол учурда кытайдын йерог-
лифтерин єз жазуусу катары жапандар кабыл алышкан. Кыргыздар
Кытайга берген комузду кытайлар жапандарга тартуу катары берген.
Демек, жапандын кылдуу аспабы «кутонун» башаты — кыргыз кому-
зу болгон.

IХ кылымга таандык сїрєттє (Турпандын Жаохы байыркы шаа-
рынын урандысынан табылган)  «Кешмирче кийинген кыз тєрт кыл
комузду чертип отурат. Бул їч кыл тагылган памир комузунун
єзгєргєн тїрї» (158-б). «Кыргыз улутунун кыскача тарыхы» деген
кытайча китепте (158-б) «...Чынгызхан батышка аттанган жортуулун-
да кыргыз комузунун Бадахшан, Кешмир, Орто Азия, Персия, Арап
жерине чейин таралышына себеп болгон» деген сїйлєм бар (Бул
окуя XII к.таандык). «Кыргыз улутунун їрп адаттары» деген кытайча
китепте: «комуз кыргыз улутунун эў байыркы музыкалык аспабы.
Ал Энесайда  пайда болгон. Ал чет элдерге чейин тараган. Комуз
Хан династиясынан мурдагы доорлордо эле кундардын уруулары-
на тараган...». Хан династиясы б.з.ч. 206-жылынан тартып бийлик
жїргїзгєн. Таў династиясы доорундагы хан сарайында ойнолуучу
он кїїнїн їчєє Шинжаўга (Тїркстанга) таандык болгон.  «Кызыл-
Суу жєнїндє обзор» деген китепте «Чиў династиясынын падышасы
Чаў Луў доорунда муўгул оркестри «Шыбаў» деген кїїнї аткарыш-
кан. Ошол оркестрге кыргыздын тєрт кылдуу «мыўгы комузу» да ко-
шулган» (Бул маалымат «Байыркы хан сарайынын бюллетени», 81-
жыл, III-cан, 7-сїрєткє караўыз» деген эскертїї менен бекемделет).
Чиаошыў «Улуттук єнєрдїн  алтын казынасынан» деген китебинде
Кытайдын тїштїгїндєгї Юннан провинциясында жашаган Наши улу-
тунун «сы гу ду» деген кылдуу аспабы кыргыз комузун їлгї этип
жасалган деген пикирин айтат. Кыргыздар дїйнєдє алгач ирет, ко-
музду, темир комузду, кыл кыякты ойлоп тапкан байыркы эл. Кыр-
гыздар дїйнє элдерине алгачкы музыкалык аспаптын їлгїлєрїн бер-
гендиктен анын дїйнєлїк маданиятка кошкон салымы зор. Бизге му-
рас катары ата-бабадан он миўдеген макал-лакап, миўден ашык кїї,
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їч жїздєн ашык оюндун тїрлєрї калды. Элде «Камбаркандын» эле
120дан ашык тїрї бар. Бул бир элдин чоў цивилизациясынан тары-
хый кабар берет.

IX-XII кк. Хэйан доорунда Японияда комузга сырты окшош, кылы
ичегиден чоюлуп жасалган «Ичигенкин» деген музыкалык аспап кол-
донулган. Токио университетинин музыка боюнча профессору Ми-
шихиро Ватан абэнин пикиринде Ичигенкин деген ичегиден жасал-
ган аспап деп которулат. Ал колдонулбай, музейде сакталат. «Жа-
пан» деген аттын єзї кыргызча, ал эми «саяк» деген сєз кыргызда
да жапанда да уруунун аты (М. Тентимишов. «КТ», 1999, 2-сентябрь)

Комуз алдыўкы жана Кичи Азияга, Египет менен
Грецияга жетип, анын негизинде, їлгїсїндє єздєрїнє
ылайык музыкалык аспаптар жасалган.

«Алардын жїзїм шараптары бар» (Бичурин I т.
149, 272-б.) Европага шарап (аркыт, арак) байыркы
кыргыздар менен барган жана тараган.

Манастын прототиби тїрдїї доорлордогу бир нече баатырлар.
М.Ауэзов, Бернштам ж.б. окумуштуулар «Манас» эпосунун пайда
болуу доорун Кыргыз каганаты кезине байланыштырат. Эпосто Чоў
казаттын уюткусу катары кыргыздардын 840-ж. уйгурларды жеўи-
шин эсептейт. Уйгур мамлекетин талкалап кыргыз империясын кур-
ган мезгилде 840-ж.-847 жылдарга чейин хандык кылганын Орхон-
Энесай жээгинен табылган жазуулардагы Жаглакархан деген кыр-
гыздын баатыры сєз болот. Манастын прототиби ошол Жаглакар-
хан болушу керек деген пикирди айтышкан. Бул туура эмес! Эпика-
лык душман эпосто кытай эмеспи. «Манаста» согуштар Бээжин те-
герегинде єтєт. Бээжин Каспандын Кара Тоосунун, Сарысуунун (Ху-
анхэ) ары жагында. Аны эч качан Чыгыш Тїркстандагы Гучен про-
винциясындагы Бейтин менен чаташтырбаш керек. Н.В.Кюнер бо-
юнча, Бэйтин Цзухе тоосундагы Хунну жана Тукюе хандарынын ор-
досу! Аны тїрктєрдєн кийин кытайлар (ханзу) басып алган. Бирок,
кийин Бейтинди кєчмєндєр кайра ээлейт.

840-жылкы чоў согуш уйгур борборунда єткєн жана аны басып
алган. Ал кездеги уйгурлардын борбору Бэйтин деп аталган эмес.
Ордо Балык деп аталып Орхон суусунун сол жээгинде (азыркы Кара
баласагындын урандысы) болгон. «Їч кїндєн кийин ар кандай уруу-
лардан турган 70000 аскерге жетекчилик кылган кыргыз министри
А-бо (Аба Бий) чыккынчы Энян менен уйгурларды туткундоо їчїн
Тяньдэ ээлигине тїштїк-батыш тараптан келген. Ал шивей (маўкул)
элин абдан катуу талкалаган, анан шивейлерде жїргєн уйгурларды

б.з.ч. 5000-
2000-ж.
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чогултуп алып, Гобинин тїндїк жактарына кайра алып келген (Ма-
лявкин А.Г. «Материалы по истории уйгуров», 109-б.). Кыргыздар
уйгурлардын їстїнєн 87 жыл їстємдїк кылган. Демек, кыргыздар
840-ж. эч качан кытайга барбагандыгын, алар шивейлердеги баш кал-
калаган уйгурларды туткундап кеткени далилденїїдє.

«Манас» эпосунун калыптанышы деп Тїрк дооруна (VI-VIII к.)
келсек ал дагы туура эмес. Анткени, ал Тїрк каганаттары жалаў бир
тууган тайпалардын (уруулардын) єз ара чабыштарына (согушта-
рына) толгон. Чынында, Тїрк заманы жалаў гана уруучулдук кагы-
лыштардан турат. Кытайды басмак тїгїл чыгыш тїрктєр кытайга отуз
жылдай кєз каранды болгон. Кийин тїрк эли Жужан (да-да) кагана-
тын талкалап кубаттуу Тїрк каганатын жараткан. Мунун чеги батышта
Кара Деўизге, чыгышта Сары Деўизге дейре жеткен. Тїрк каганаты
батышта Кавказды, Кырымды, чыгышта кытай (кидай) шивей ж.б.
элдердин баарын караткан. Бирок, ал кезде (VI к. 581-618-ж.) кытай-
дын Суй дєєлєтї єз алдынча  мамлекет катары жашаган. Тїрктєр
Иран менен согушкан. Тїндїк Кытай менен бир нече жолу майда
согуштар болгон, бирок, эпостогу эў башкы эки окуя тїрк заманын-
да эч качан болгон эмес.

«Манас» эпосунун чыккан доору Хунн заманына туура ке-
лет». «Манас» эпосунда байыркы кытай жазма тарыхынын Хунн за-
манындагы болгон эў ири окуялардын данеги жатат.

«Цинь їйї хулардан коргонуу їчїн Узун Дубалды
салды» (Бичурин. I т., 45-б.). Бул б.з.ч. V кылымдын
аягы эле. «Атактуу Кытай чеби кыргыздардан корго-
нуу їчїн салынган» (Н.В.Кюнер «Китайские известия
о народах южной Сибири, Центральной Азии и Даль-
него Востока». 203-б.). Бул учурда хулардын (кыргыз-
дардын) їстїнєн Хуянь уруусу бийлик кылып турган.

Узун Дубалдын салына баштаган кези Чжоу  дєєлєтїнє (б.з.ч. Х1–IIIк)
туура келет. Б.з.ч. III к., Узун Дубалды Кытайдагы 7 княжество (Ци,
Чу, Янь, Хань, Чжао, Вэй, Цинь) бири-бирине атаандашуу менен тур-
гузган.

«... Хоувэйдин тушунда да Узун Дубал курулду. Аны талкуула-
ган кезде: кыйраткычтардын атчандары куштай учат, шамдагай.
...Алардан коргонуу їчїн Узун Дубалды курбай коюга эч мїмкїн эмес»
(К., 203-б.). «Курулуш бир канча кылым бою (б.з.ч. III кылымдан б.з.
ХIV кылымына чейин) салынды. Дубалдын узундугу тїз алганда 1800
чакырым, ал эми бардык тармактарын кошуп алганда 4000 миў ча-
кырымга (км) жетет. Берегинин бийиктиги 10 кезге,а эни бир нече

б.з.ч. XI-III
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кезге жетет. Дубал он миўдеген кєзємєл жана согуштук мунаралар
менен бекемделген» (Чу Шао Тан, «География нового Китая»). Му-
нараларда кабар берїїчї оттор болгон. Кытай тарыхы: «Качан гана
Хунн атчандары Дайга басып кирип, Гэу-чжу тоосуна жеткен кезде
чек арадагы кабар берїїчї оттор Гянь-Цюань менен  Чан-анга жет-
кен эле» (Бичурин. I т. – 61б.). Мындан 2202 жыл мурда курулган
Улуу Кытай Дубалы жєнїндє «Манас» эпосунда да кеўири, так ча-
гылдырылган. М:

Мунарга чырак жагылып,
Дубалга бекем кагылып,
Адамдын баары жыйылып, (Манас. 1984, 32-б.)
Кароолго чыкчу мунара,
Мунара жайын сураба.
Токсон миў кулач бийиги,
Мунара – жарык  жагылды.
Коўгуроо їнї кагылды (Манас, 1984, 40-б.)

Негизи, Хунндардан коргонуу жана сактануу, алардын їстїнєн
кєзємєлдєє їчїн кытайлар ички жана тышкы дубал менен бекемдел-
ген кєп чептерди курган. М: мындай чептер: Цзюцюань менен Хэ си
121-ж, Сучжоу менен Ву вэй же Вэйюан (азыркы Лянь-чжоу) 115-ж.,
Дуньхуан, Юймынгуань, Мин ань (Аньси) менен Чжайнйе 111-ж., Гао-
чан 67-жылы тургузулган. Лоулань менен Гуши б.з.ч. 169-жылы эле
Кытайга караган. Ал жерлерге да сепилдер курулган.

Хунндардын мїйїздєн жасалган мєєрї болгон.
Мєєрлєр алтын, кїмїштєн да куюлган. Хунндар эки-
ге бєлїнїп кеткенден кийин Кытайга кєз каранды бол-

гон тїштїк Хунндардын Чоў бийлерине мєєрдї кытай  императору
атайын жасатып берген. Ал «нефрит мєєрї» деп аталган (Бичурин.
I т. 125-б). Кытай тарыхы Хунндардын мєєрї жєнїндє кагаз жазуу-
нун ордуна алтын сабактуу жебе менен жыгалуу мєєр колдонулат
дейт  (Бичурин. I т. 230-б).

Хунндардын «анын Ордосунда желек желбирейт» (Бичурин. I т.
352-б).  Кыргыздардын желегинин тїсї жашыл экенин арап-перс ав-
торлору ошол убакта жазып калтырган. Ак асаба (кєк асаба) кы-
зыл туу болгон, «Айчыгы алтын кызыл туу» ичкиликтердин туусу
делет. Тарыхый даректерде кыпчактар майданга кызыл туу кєтєрїп,
кызыл кийинип чыккан. Бул аларда толгондуктун белгиси болгон.

 Кєк туу (кєк асаба) Отуз уулдун туусу болгон. Кєк асабанын
тїсї асман тїспєл болгондуктан ал кїн ачыкта агыш туу, кїн бїркєєдє
кєгїш туу болуп кєрїнєт. Кытай тарыхы: «Хунн ордосунда беш тїстїї

Кыргыз
Туусу
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желек желбиреп турду» («Материалы по истории Сюнну», 1973, 128-
129-б) деп жазган. Кєк, кызыл, жашыл туулар кыргыздардын сая-
сий-согуштук їч тобунун тїсї болгон. Кєк тїс – ааламды (кєктї) бил-
дирип жогору жагында, кызыл тїс ортодо – жарыкчылыкты, жашыл
тїс – жерди (тиричиликти) билдирген. Бул їч тїстї ажыратуу їчїн
сары (алтын) менен ак тїстєр пайдаланылган. Ааламды (кєк тїс)
жарыкчылыктан (кызыл тїс) кїн нуру бєлїп жарыкчылыктын астын-
да суу (ак тїс) менен жер (жашыл) жайгашкан. Кара кыргыздын
тїшїнїгїндєгї «жер суу» ошол (ак, жашыл). Беш тїстїї асаба оў
менен солдун Чоў  бийинин Ордосунда желбиреген. Б.з.ч. 57-жыл-
дан 53-жылга чейин созулган ич ара башаламандыкта беш тїстїї
туу Кєгєйгє (Хуханье) тийген. Бирок, б.з.ч. 53-ж. Кутунай (Чжичжы
же Хутуус) Кєгєйдї талкалап, андан асабаны тартып алган. Кара
Чоро Ак Деўизден (Каспий) Кыдыркан (Хинган) тоосуна чейинки ай-
макты багынткан. Чоў империяда ошол беш тїстєгї туу Карачоро-
нун улуу Ордосунда желбиреп турган. Муну «Манаста» бозала же-
лек деп атаган.

 Кийин тїрктєр карышкырдын башы тїшїрїлгєн кєк жана кызыл
туу, кыпчактар 5 єгїз башын (тотеми) єз желегине тїшїрїп, катаган-
дар жолборстун (жышааны ошо) элесин кєк асабага тїшїрїп кєтєргєн.

«Хунндарда Чоўбийлик так бир туугандарына же
ошолордун балдарына берилген» (Бичурин. I т. 99-б).
Тарыхый Манастын уулу Кїйїк (наам аты Албарс), ар-
кылуу Жолборс, анын уулу Їчїке, Кєбєш, Бозуул, Ку-

ланчы ж.б. анын тагын ээлешкен. А эпосто Манастын баласы жаш бол-
гондуктан иниси Абыке отурган. Семетей, Сейтек, Кенен, Алымсарык,
Кулансарык, Чынтемир ж.б. отурган. Так атадан балага мурас болуп
калган. Хандык тактынын атадан балага мурас болуп калышы Евро-
пага єткєн Хунндарда (Адил тайпасы) да сакталып калган. Так бай-
биченин (чоў катындын) гана балдарына берилген, токолдон туул-
ган балдар такка ээ болгон эмес.

Кєчмєндєрдє атадан балага такты мурастоо салты те атактуу
Теўир Тагай б.з.ч. XXVII к. заманында таасирин тийгизип ошо кезде
Кытай мамлекетине да єткєн.  Алар кєчмєндєрдї туурап єз тагын
баласына мурастаган. Кытайдагы алгачкы Ся дєєлєтї (б.з.ч. XXI-
XVI к.) мына ушундайча пайда болгон. Андан мурдагы белгилїї кы-
тай мамлекет башчылары Хуанди, Яо, Шундар эл тарабынан шай-
ланып келген.

Оўдордун заманында М: 90-жылы Тїштїк Хун-
ндар 34000 тїтїнгє же 237300 адамга жетип 50170

Мурас.
Так. б.з.ч.
XXVII к.

Элдин
саны

3 – 91
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тандамал аскер чыгара алган. А Маодунь (Манас) Кытайга Кичи ка-
затка аттанганда анын 300000 аскери болгон, демек, кытай окумуш-
туулары менен Л.Н.Гумилев эсептегендей 1500000 адамга жеткен.
А Маодунь (Манас) Чоў казатка аттанганда 420000 жоокер катышса
(Оў менен Сол) бардык саны 2100000 адам болушу мїмкїн. Бул
300000 тїтїн эл дегенди билдирет. Бул албетте аз. Чжунхан Юэ:
«Хунндардын саны кытайдын бир аймагынын элинин санына да
жетпейт» деп отурат (Бичурин. I т. 57-б).

Бизде жылдыз эсептєє мындан 8 миў жыл мур-
да пайда болгондугу жєнїндє кабарлар бар. Жыл-
дын он эки айын айбанаттар цикли менен белгилеп

дїйнєдє алгач ирет календарь тїзгєн эл дїйнєгє сак-скиф-хунну
(гунну) деген ат менен таанылган байыркы кара кыргыздар бол-
гон. Ар бир айдын аты бар. Жалган куран, чын куран, бугу, кулжа,
теке, баш оона, аяк оона, тогуздун айы (тогуз коргоол), жетинин
айы, бештин айы (беш тогоол), їчтїн айы (їч тогоол), бирдин айы.
Абель Ремюз 1820-жылы «Он эки жылдык айбанаттар циклин кыр-
гыздар ойлоп тапкан» деген.

Дїйнєгє айбанаттар стилин жайылткан каракыргыз экенине жада
калса урук, урууларынын атынын кєбї айбанаттардын атынан коюл-
ганын кєрїп ынанасыў. М: айбанаттар стилине эў улуу їлгїлєрї
єзїбїздїн Бугу, Бєрї, Жору, Багыш, Чоў Багыш, Сары Багыш, Кара
Багыш, Коўур Ат, Баарын, Кушчу, Муў Куш (Миў Куш) єўдїї эў ири
уруу аттарыбызда жана Ак Бото, Ак Буура, Ак Козу уулу, Аксак Бєрї,
Аксак Кой, Ак Эчки,  Кїчїк, Алма Кїчїк, Бай Кїчїк, Ат Басар, Аюу,
Аюуке, Аюукор, Багыш, Багышан, Байталчы, Дєбєт, Бай Дєбєт, Ба-
лыкчы, Ак бото, Бек Бото, Боз Айгыр, Бєрї, Бєрї бай, Жору, Итике,
Ит Куйрук, Ит кїчїк, Ит эмген, Качак Айгыр, Каман, Каманчы, Кара
Багыш, Кара Боор, Кара Бєрї, Кара Жылкы, Кара Козу, Кара Кунас,
Кара Кучкач, Кара Кїчїк, Кара Куш, Карга, Кичи Мышык, Козу, Козу-
ке, Козу уулу, Койке, Коен тукуму, Кой Сары, Кочкор, Кочкор Бай,
Кузгун тобу, Кулан Сарык, Кулун Тай, Кулунчак, Кучкач, Кїчїк, Кыр-
гый, Жетиген, Майда Їкї, Мал (табар), Мышык, Канат, Саргалдак,
Сары Баарын, Сары Багыш, Сары Боор, Сары Кашка, Сары Моюн,
Кара Моюн, Сарычаа, Сокур Бєрї, Таз Кушчу, Тайлак, Тайлак уулу,
Тайдыў, Тайчак, Таранчы, Тарыкчы, Теке, Теке Жунус, Токол (эчки),
Торгой, Торпок, Тору, Тору Айгыр, Тєєчї, Тєрт Кара (уй), Туйгун,
Тїлкї, Тїлкї Бай, Їкї, Чагалдак, Чагыр, Чиркей, Чоў Багыш, Чоў
Мышык, Чоў Їкї, Чортон (балык), Чїйлї Болот, Чымчык, Чымын уулу,
Чымын Тай, Шаа Бото, Ак Чїйлї, Ала Баш, Аташ (Агеш), Баарын,

Кыргыз
календары
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Баарын Бай, Бай Бото, Беш Каман, Боз Ала Бостон, Бос Торгой,
Бєлтїрїк, Бука, Бїркїт, Жагалмай, Жапалак, Жартыбаш, Каз уулу,
Кара Баш, Кара Тай, Кара Эчки, Кызыл Курт, Кашка, Корек, Кєк
Моюн, Кутасы, Кырк Жылкы, Сазан, Сапалак, Сары Кїчїк, Таздар
(жорунун аты), Чєндєлєй (У. Асанбаев, Э. Маанаев, «Тарыхий тер-
миндердин орусча-кыргызча сєздїгї»», Кыргыз урууларынын ат-
тары, Илим, 1966, 133-183-б.) деген майда уруктарыбыздын атта-
рында калды!!!

Тїндїк Батыш Кытайда Тїндїк Лян (397-439-ж.)
дєєлєтїн негиздеген катаган баатыры Мергендин
(Мэнсун) ордосунда кєчмєндєрдєн чыккан атактуу

жылдыз саноочу Чжан Ян (анын кытайча аты) деген акылман бол-
гон. Ал жылдыздарды карап болоор ишти, тагдырды айткан, айтканы
тєп келген (МНКНК,128-б.).  Жылдыз санаган кєзї ачык Тїштїк Хун-
ндардын императору Лю Цундун сарайында болгон. Кєчмєндєн чык-
кан Кан Сян (анын кытайча аты) акылман болгон (ошондо, 73-б.).

Атактуу Чоў бийлер менен кандар єлгєндє алар
менен бирге кул-кїўдєрїн кошо кємїї салты Угус-
хан єлгєн замандан (б.з.ч. 6000-ж.) башталып, аягы
Улуу Тїрк заманынын акыры (X к.) менен бїтєт. Бул

єлгєн адам менен кошо кул-кїўдєрдї кошо кємїї салты
кєчмєндєрдєн Кытайга Чжоу заманында єткєн (бирок, кєп єнїкпєгєн).

Жоокерчилик замандарда катаал шарттан аргасыз кєп аял алуу
салт болгон. Майданга бир элдин (же уруунун) бардык эркектери
набыт болуп анча-мынчасы аман кайткан. Тукум курут болбош їчїн
аман кайткандарга жесирдин башын байлашкан. Хунндардын со-
гуш иштерине аялдары да катышкан. Бул тууралуу кытай тарыхын-
да так маалыматтар кездешет (Материалы по истории Сюнну, 1973,
129-б.). Хунндарда мамлекетти аял башкарган учурлар бар. М.: Ху-
анди шаньюйдун (Чоў бий) жесири Чжуанькюйду алсак болот. Ал
кїйєєсї єлгєндєн кийин кийинки Чоў Бий шайланганча єлкєнї баш-
карган. Эпосто Каныкей Манас єлгєндє эл башкарат. А кыз Сайкал
атасы Карача єлгєндєн кийин нойгут элине кан болгон. Ал мыкты
аскербашчы да болгон.

11-кылымда Гардизи фарсыча «Зайн ал-ахбар» эмгегинде:
«...индиялыктар сыўары эле кыргыздар да маркумдун сєєгїн єрттєп
жиберишет». «От – эў таза нерсе, отко тїшкєндїн баарысы теў ару-
уланып, тазаланат. Єлгєн адамды да от кирден жана кїнєєдєн арыл-
тат». «Анын салган тєлгєсїнїн кєпчїлїгї айткандай эле чын чыгат»
деп жазган.

397-439-ж.

б.з.ч. 6000-
ж. акыры
X к.
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«Будда динин негиздеген Гаутама (б.з.ч. VIIк.).
Сак (Саяк) тайпасынан чыккан. Байыркы сактар ма-
лына карап, кєчїп конуп жїрїп, бир бєлїгї Индия (бир

кезде алар кыргыз аймагы болгон) жерине чейин барган. Ал «Саки-
ямуни» деген атка конгон. Бул «сактан чыккан жалгыз» деген
тїшїнїктї билдирет» деп жазат Б.Г.Гафуров.  Буд динин бир кезде
мундуз (усунь) уруусу да тутунган. Жалпы оў, солдун башкы Ку-
дайы Кєкє Теўир болгон. Ошетсе да кытай санжырасында хунн ме-
нен усундар єз ара жоолашканынын себеби да саяк менен усундар-
дын будду жаратканынан улам болушу дагы ыктымал. Тємєндєгї
факт ошону далилдейт.

Кытай аскер башчысы Хо Кюй-бин Лун-си шаа-
рынан 10000 аскер менен чыгып, Янь-Чжы-Шань тоо-
лорунан ары 1000 ли жол басып Хунндарга капыстан

кол салып, элин туткундаган. Анда: «Ошол жеўиште ал Хючжуй –
княз курмандык чалып жїргєн бутту да олжологон» (Бичурин. I т. 65-
б.). «Хунндар алтын адамга (Бутка) сыйынган эмес, тек гана анын
Теўирге курмандык чалаарда орнотуп коюп, курмандык чалуу їчїн
ала жїргєн» деген жоромолду О.Айтымбет айтат. Алтындан куюл-
ган адамдын тулку Тереўдик (Америкалык) «индеецтерде» да бол-
гон. Эки башка жерди мекендеген тїбї бир элдин бул жєрєлгєнї сак-
ташынын тарыхы толук изилдене элек.

Кытай намесниги Ду-ху Лянь Бао Усунь (мундуз)
аксакалы Гуньмого (Хуннбеги) салмагы 20 лан (жыў)

(760 мыскал) келген алтын адамды (идол) белек кылган (Кюнер, 91-
б). Бул – бут! Буга караганда байыркы мундуз тайпасы Теўирден
сырткары ошо учурда бутка да сыйынган кєрїнєт. Кытай тарыхы бел-
гилегендей: мїмкїн Хунндар менен усундар єз ара жоолашып
жїргєнїнїн себеби ушул усундардын бутка сыйынганы бир жїйєє
болушу мїмкїн.

Кыргыздар Ала Тоодо турган: М.Кашкари кыргыздар-
ды таза тїрк тилинде сїйлєйт дейт. Кыргыздар Їч

Турпан, Ак Суу жерлеринде, Балкаш Аралдын ортосундагы Єзгєн
(Азаркент) менен Кашкарда турушкан (Мидендорф). Бартольд ошол
учурда: «Суяб (Чїй) бийлєєчїсї 20 миў аскер чыгарууга мїмкїнчїлїгї
болгон. Бул калаалар бийик дубалдар менен курчалган» дейт.

Кыргыздар Тибет жана Балкаш (Кипчак деўиз) жер-
леринде Ала Тоодо да болгон (араб жазуучусу Ис-

тахринин 987-988-жж. «Єлкєлєр жана жолдор жєнїндєгї» китеби).

б.з.ч. VII к.
Буд 

б.з.ч. 30-ж.

б.з.ч.
121 -ж.

IX к.

X к.
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«Жейхундун (Аму) кыргыз жеринен агып чыгары ай-
тылат» (Мухамед ибн Наджиба Бекран «Жакан
Намэ»). Кытайдын «Бей-ши-цзиде» (XIIIк.) кыргыздар-

дын Иле дарыясынын бойлорунда мекендери айтылган (Кюнер, 1961,
5-6. б). Кыргыздардын XV к. башында Иле дарыясынын ары жагын-
дагы Караталда єзїн эл, улус болуп турганы, алардын эгеси Инга
Тєрє экенин, Куйас да ошо кезде кыргыз «эли менен улусуна» тие-
шелїї болгонун жазат Шараф ад-Дин Йезди «Зафар намесинде».
«Худуд ал – Алам» (Дїйнєнїн чеги, 982-жылдар) кыргыздардын Ысык
Кєлї, Таласы, Кашкары, Эртышы ж.б. болот. Алтайдан Ала Тоого
чейин кыпчактарга (ичкиликтерге) тиешелїї болгон. «Кыпчактар Ир-
тыштан Уралга чейин кєчїп жїргєн» (Б.Е.Кулеков).

Арап саякатчылары кыпчакты «кимак» деп жазган («Государства
кимаков IX-XII вв. по арабским источникам», Алма Ата, 1972, 66-115-б.)

Батыш Тяньшанда кыргыздар эзелки конуш ээси
катары жашаганын кытай тарыхы жазат («Купуя сан-

жыра», Юанши). «Тїрктєр Орто Азиядагы эў алгачкы кєчмєн эл бол-
гон, алар єз державасын «тїбєлїктїї эл» деп атаган (Л.Н.Гумилев
«Байыркы тїрктєр», Наука, 1967, 63-б.).

Темирди кантип иштетїїнї эў жакшы билген
кєчмєн малчылардын скиф тобундагы уруулардын –
Жети Суу сактарынын биригїїсї келип чыккан (А.Н.
Бернштам).

Кошой Коргон Тїрк кагандарынын ордосу.
Кошой Коргонго Амир Темир Могулстанга каршы

аттанганда келип єргїгєн.
Чокон Валиханов: «Кыргыздар Энесайдан Тянь-

шанга кєчїп келген эмес, алар Тянь Шандан Энесай-
га чейин кєчїп жїргєн.  Бул кєчїї салты XVII-XVIII к.
Тяньшань менен Алтайдан ортосунда кубаттуу Жун-
гар (калмак) мамлекети пайда болгондо гана токто-
гон» деп жазган. Кєчїї Чыўгыз кан чапканда

їзгїлтїккє учураган, XV к. кайра башталып XVII к. башына чейин
созулган. Тарыхчы Б.Жамгырчинов кара кыргыздардын Ала Тоодогу
автохтондуу эл экенин далилдєєгє аракеттенген (ТКАЭЭ, 1959, т.III,
9-16-б.). Н.А.Аристов: Усундар (мундуздар) Энесай кыргыздарынан
бєлїнїп чыгып б.з.ч. III к. Монголия,  Танну Ола (Кєкмен) менен чы-
гыш Тяньшандын аралыгында кєчїп жїргєн. Мундуздар б.з.ч. II к.
орто ченинде Батыш Тяньшанга кєчїп келген. Усун бирлиги акырын-
дап жоюлуп тїрк, тїргєш, карлук, карахан каганаттарына, кийин мон-

XIII к.
башы.

1259-ж.

б.з.ч. VII к.

б.з.ч. VI-I к.
1375-ж.
январда

XVII-XVIII к.
чейин

Мундуздар
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гол, кокон бийлигине баш ийген. Тїргєш каганатындагы (VIIIк.) Иле,
Талас суусунун ортосундагы нушибилер усундар (муўкуштар) б.э.
Алардын чыныгы аты кыргыз (Живая старина, III, IVк. 1894, 450, 451,
460, 464-б.).

Адыгине уруулары Алтайдан Жети Сууга ооп ке-
лишкен (В.В.Радлов).

Манкул аскеринен чоў кыргынга учураган Алтай
этектериндеги меркит (ичкиликтин дєєлєс уруусунун
бир уругу) менен найман уруулары Ала Тоого кєчє
качкан.

Амир Темирдин чапкынынан Отуз уул жана ич-
киликтин айрым уруулары Алтай менен Борбордук
Азия тарапка сїрїлгєн. 1470-1471-ж. (70 жылдан кий-
ин) эл башы Санжы бектин жетекчилиги менен кай-

ра Ала Тоого кєчїп келген. Мындай кєчїїлєр кєп болгон, бїтїндєй
эл кєчїп келген эмес, Ала Тоодо кыргыздар байыртадан кыргыз уют-
кусу катары жашап келген. Ич ара чыр-чатактардын жана чабыш-
тардын кесепетинен Ала Тоодогу айрым бир уруу уруктар Борбор-
дук Азияга сїрїлгєн. М.: Адигиненин бир бутагы Арашан (Алашан)
тоолорунда, бугу Селенги, Єркєн жазыгында, баргы Керєзєндїн
тїндїгїндєгї Кантай, Хинган тоолорунун арасында, катагандын эки
уругу Тибет жакта кєчїп жїргєн.  Курама (кесектин бир бутагы) Ор-
достун батышындагы талаада болгон. Кушчу уруусу (юэчжи) б.з.ч. II
к. мундуздардын чапкынынан Ала Тоо тарапка кєчє качкан.  Кийин
мундуздар (усун) Ала Тоого келет ж.б. Кєчїп келїї IX- XVIII к. ара-
лыгын алат.

Темир аскери Чычкан Дабандан булгачы элин
кырып, калгандарын талап тоношкон (Низам-ад-Дин
Шаминин «Зафар намэсинде»,109-б.). Салусбек,

Булгачынын Ичкиликтери Алтай, Ала Тоонун ортосундагы байыркы
мекенинен Темирдин заманында гана ажыраган. Темир алардын
аман калгандарын Алай тоолоруна кєчїрїп келген. Алар кийин ошол
жерде кала берген.

Батыш Цзинь дєєлєтїнїн тушунда Оўдордун
башчысы Ли Юань-хай (Ногойхан) кытайдын эки бор-
борун теў басып алып, алардын императорун тут-
кунга алып Ортолук мамлекетке (Кытайда) чет жер-
лик дєєлєттєр бийлик кылган. Оўдордон кийин алар-
га Сол канат бийлик жїргїзгєн. 93-жылкы чапкында
же оўдор кытай-маўгулдардан жеўилгенде Сяньби

IX-X к.

1206-ж. 

Ар жерлер-
де кєчїп
жїрїї

1403-1404-
жж. 

б.з.ч. XIV-
XVI к.
башы
Кыргыз
дєєлєтї
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тоосун мекендеген моўголдордун колуна оў, сол канат урууларынан
100000 тїтїн (бир кабарда 10000) їйбїлє колго тїшєт.  Алар зордук
менен Сяньби тоосуна кєчїрїлїп, маўкулдарга аскер катары кызмат
кылган. Ошентип, алар Чыгыштагы Сяньби тоосун мекендешет. Би-
рок, Сяньби (маўкулдар) саясий-согуштук бирикмеси ич ара согуш-
тардан, пикир келишпестиктерден II кылымдын биринчи жарымын-
да кулаган. Хунн-Сяньби (тїрк-маўкул) этникасынын аралашуусу-
нан эки ири уруу бирикмеси келип чыккан. Бири муюн (моют), экин-
чиси тоба (алтайлык тєбєйлєр – тїркчє сїйлєгєн Ку уул). Алардын
эркектери чачын єрїп жїрїшкєн  (Л. П. Потапов. «Алтай тарыхы».
1-том). Алар їч кылым Онон суусун мекендеп, андан тїштїккє Го-
биден єтїп, бїтїндєй Кытайды басып алып ал жерде тїндїк Вэй
(386-535-ж.) дєєлєтїн орноткон. Тїндїк Вэй дєєлєтїнїн не-
гиздєєчїсї Тоба Гуй (Шыгай) император болгон, ал тїрк салты бо-
юнча Теўирге курмандык чалган жана тїркчє сїйлєгєн. Булар кий-
ин Тїндїк Кытайда єз бийликтерин орнотот (булар XVI к. баш жагын-
да жазылган «Маджму ат.Таварихте» кыргыздын Сол канатына кир-
ген тєбєй, кытай урууларынын канаттары болгон. Алар байыркы кы-
тай жылнаамаларында (б.з.ч. XXIV – б.з.ч. III кылымда) жун (сол)
уруулар болуп тїшєт).

Кытайча шаньжун, юйвинь, хи (кумехи), улянха дегендер –
тєбєй элинин ар кайсы мезгилдердеги кытайча аты делет. Тува
– тєбєй элинин орусча транскрипциясы. Алардын жери Алтай
Саян тоолору. Бул элге тиешелїї со, су, си деген сєздєр (хи деген
сєз) Сол деген сєздїн кытайча транскрипциясы. Кытай тарыхында-
гы «ку кижи» деген сєз «ку уул» деген тїшїнїк. «Ку кижи» кийин
хакас, сака, тувалардын да атасы. Кийин «сака – урянхай» деп атал-
ган. Моўгол баскынчылыгы учурунда «Урянхай» – тєбєй эли-
нин аты. Сол канат Миўєзєндїк кыргыздар Ку уулдан, бияктагы
Тагай жааты Ак уулдан жаралган.

«Кэм Кемжуит (тєбєйлєр турган Бий – Хэм, Ка-
Хэм сууларынын аймагы) Кыргыз аймагына кирген

жерде турат. Ал жерде тїрк тилиндеги эл жашайт... Кыргыз менен
Кэм Кэмжуит бир мамлекеттин эки аймагы» (Рашид ад-Дин. 1-том, 2-
китеп, 74,123-б.) Тєбєйлєр накта кыргыз. Кыргыз каганатынын Ак уул
менен Куу уул тукумундарынын Чыгыш ордосу Тєбєй жеринде же
Кем Кемжутте болгон. Рашид ад-Динде бул сєзгє кемчи (к) маўкул
тилиндеги кєп тїр билдирген (у) мїчєсї уланган. Арык Буканын (Моў-
гол Алтайында) кыштоосу Энесайда эмес, Кем Кемжиуттин батыш
тарабында жаткан кандыгында болгон.

VIII-X kk.
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Кытай тарыхында: Хунндардын темир куралда-
ры, темири жєнїндє жазылган. Коло доору Угуз кан

заманына туура келет. «Байыркы кытайлар алгачкы кололорду да
ошол кєчмєндєрдєн алган жери бар – булар дїў соода кылып, аны
жибегине алмашкан» (Л.Н.Гумилев, «Собрание сведений по истори-
ческой географии Восточной и Средней Азии», Чебоксары, 1960, 649-
б). Кытайлар кєчмєндєрдєн темир эритїїнїн ыкмаларын їйрєнгєн,
анын технологиясын андан ары єнїктїргєн.

Хан дєєлєтїнїн тушунда тєбєй жери  (Тоолуу-
Алтай, Кєкиян (Танну Ола), Си (Сол) элинин башчы-
сы турган жер болгон.

«Хунндар б.з.ч.III кылымда эле бїркїт салыш-
кан» (Гумилев Л.Н., «Хунну», 96-б.).

93-жылкы чапкында маўкулдардын колуна
тїшїп, бирок, бир кылымда алардан бєлїнїп IV к. аягында Тїндїк
Кытайды басып алып Тоба Вэй (Юань Вэй) дєєлєтїн орноткон ал-
тайлык тєбєйлєр (тубалар) болгон. Алар куу уул жеринде аскердик
округ (алтай, тєбєй, миўєзєн) тїзїп, аны Саньвэй деп атаган (Сань-
вэй деген їч округ дегенди тїшїндїрєт – алар: Даянь, Суюй, Тай-
пин). Доянь – Чоў Алтайда болгон, узун-туурасы 400-500 чакырым.
Байыркы замандарда ушул їч округ Шаньжун (тоолуу жун), Бейжун
(тїндїктєгї жун), Учжун (четки жун) деп аталып бул жундардын (сол-
дордун) їч аты эле (Кюнер, 307-б.). Булардын Ажосу ар дайым ал-
тын менен кооздолгон калпак кийген, боз їйдє турарын жазган.

Бехистун жазуусунда сак уруулары жана Орто
Азиядагы башка калктар жєнїндє алгачкы ирет эс-
кертилет.

«Жундар Хин ээлигине кол салган. Бирок, Сей-
идин башчысы Хуань-гун жардам берип аларды апа-
аттан сактап калды. 660-ж. Жундардын чапкыны

Сары Сууга чейин жеткен. Алар Вэй ээлигин тыптыйпыл кылып, баш-
чыларын єлтїргєн. Алар 650-ж. Вынь ээлигин басып алат. 644-ж.
Жундар Цзинь ээлигине кол салат, анын башчысы Империялык Со-
юздун башчысы болчу. 642-ж. Ци князы Империялык союздун бирге-
лешкен аскери тарабынан талкаланганда Жундар княз тарабында
болуп Вэй ээлигине кол салат. 20 жылдан кийин Жундилер Ло-и (Ло-
янь – Кытайдын борбору) шаарына келип Улуу княз Сянь Ванды чап-
ты. Улуу князь качып кетет (Фан-и ге). Сян Ван 1 жыл мурда (637-ж.)

б.з.ч. XII k.

б.з.ч. XXIV к.
б.з.ч. III к.
чейин

б.з.ч. III к.
IV к. аягы

б.з.ч.
519-ж. 

б.з.ч.
662-ж.
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Жундар менен ынак болуу їчїн Жун бегинин жесирине їйлєнгєн.
Ошондон кийин ошол жундардын жардамы менен Чжен ээлигин
єзїнє караткан. Улуу  Канышаны єзїнєн алыстаткан. Ал жини кел-
ген. Анын ордуна Сян Вандын Хой хэу деген єгєй энеси єз уулу
Дай князды такка отургузууну ойлогон. Ошол себептен єгєй энеси
Жун-ди кєчмєндєргє калаанын борбордук дарбазаларын ачтырып
берген. Жун дилер борборго (Лоянга) кирип Улуу княз Сян Ванды
кууп чыгып 636-ж. Дай князды императордук тактыга отургузушкан.
Жундилер Лу-хунга (Лу шаары) отурукташып Ортолук Кытай мамле-
кетин 4 жыл талап тоногон. Кытай мамлекетинин тамтыгы чыккан»
(Бичурин. I т. 43-б.).

Бирок, «Сян Ван 4 жылдан кийин Цзинь ээлигинен жардам су-
рап, аскер алып Жун-дилерди борбордон кууп чыгып Дай княздын
башын алган. Єз ордуна такка отурду. Куулган жун-дилер Инь-шуй
(Си-хэ) менен Ло-шуй дарыяларынын аралыгында Чи-ди, Бай-ди
деген аттар менен жайгашты. Цинь ээлигинин князы Му тун Юйду
єзїнє їйїр алдырган соў, батыш Жундардын 8 ээлиги Цинь Сарай-
ына єз ыктыяры менен багынып берди» (Бичурин. I т., 43-б.). Б.а.
Цин Сарайынын бийлигин жундар тааныган.

Бирок, жундар талап-тоногон чапкындарын кайра баштаган.
Ошондуктан, 569-ж. Цзинь ээлигинин князы Дао Гун Жун-дилер ме-
нен аргасыз тынчтык келишим тїзгєн. Ошол доордо Кытайда «Гун»
деген ардактуу наам хунндар менен болгон салгылашта єтє айыр-
маланган кытай баатырларына ыйгарылган. Мындай наамга жет-
кендер кєп жер алып бай жашаган. Императорлукка чейин жеткен.
Эзелки кытай тарыхына «беш гун» деген ардактуу ат менен тїшкєн:
Чжоу заманындагы Хуань Гун, Вын Гун, Му Гунь, Сян Гун, Чжуан
Гун деген княздар ошонун кїбєсї. Кытай мамлекетинде эў жогорку
даража наам «гун» (хунн) болгон.

Кытай императору єз жеринде єкмєттїк кызмат-
ка Кыргыздын (Солдордун) бегинин жол башчысы

Эшбєкєй Арстанга (Алчоро) Сол Кыргыз Башкы башкаруучусу «тунь-
вэй-да-цзян-цзюня Ду-ду Цзянь гун» (Кюнер, 56-б.), айрым маалы-
маттарда «Жаўы тан дєєлєтїнїн тарыхында» (217-глава) Солдор-
дун Эр жїрєк Чоросу (Чжу-у Хэ-су) деген даража берген. Эски сал-
тта ал 100 миў аскердин аскер башчысы.

Батыш тїрктєрдїн Тулуй Каны сол кыргыздар-
ды (аргын, кыпчак, алакчын (бом) уруулары менен

бирге) баш ийдирген. Кийин буларды чыгыш тїрктєрїнїн  Чеби каны
(Карач) багындырган.

648-ж. 

636-ж. 
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Байыркы кыргыздар їч ири саясий согуштук топ-
ко бєлїнїп ич ара бири-бири менен жоолашкан. Ошол

учурда Сол кары кыргыздары тїрктєргє (каракыргыздарга) баш ий-
ген.

Кытай жеринде єтє кїчтїї Цинь мамлекети пай-
да болду. Ал єзїнє атаандаш (Цзинь аскерин талка-
лады, жерин ээледи, Дай єлкєсїн ээлеп, Сумо уруу-

су менен ымалашат. Икюйлардын 26 шаарын тартып алды. Вэй ээли-
гин талкалап  алардын Си-хэ, Шан Гюнь деген жерлерин єзїнє кошуп
алган (Бичурин. I. т. 44-б.), башка Кытай ээликтерин талкалап жун
ээликтерин да жок кыла баштады. «Чжао Вандын падышачылыгы учу-
рунда Икюй жундарынын башчысы жанагы жесир калган улуу каныша
Сюань Тхай-хэу (Фу Цянь: бул улуу княз Чжао Вандын энеси дейт)
менен ойнош болуп мыйзамга сыйбаган жоруктун аркасында эки бала
туудурган экен. Бирок, Сюань Тхай хэу Икюй жундарынын башчысын
Гань Цюань сарайында арамзалык менен єлтїрїп, анын соўунан Икюйга
аскерлер аттанып, тигил падышалык кырылып-жоюлган. Ушунун на-
тыйжасында Цинь їйї Лун Си, Бей-ди жана Шань Гюнь жерлерине ээ
болгон да, хулардан (хунндардан) коргонуу їчїн Улуу Дубалды сал-
ган» (Бичурин. I т. 45-б.). Бул б.з.ч. V кылымдын аягы эле.

Сол кыргыздары Жужандарга (маўгыттарга) ба-
гынган.

Саха эли миў єзєндєн (Энесайдан) VI к. Байкєл
тарапка оогон. XIIIк.  Чыўгызхандын чапкынынан
жана маўкул буруттардын (буряттардын) чабуулда-

рынан улам Лена бойлоруна сїрїлгєн. Фури (кури) – сака эли, «эне-
сай тїрктєрїнїн тукумдары» (Н.А.Аристов. Живая старина, СПб, 1896
вып., III-IV). Саха эли – «ку уул» (сол канатка) кирет. Булар Кемин-
жикет шаарында турган. «Ку» деген этникалык тїшїнїк миўєзєн кыр-
гыздарында «хаас» (каз-ку) тїрїндє кездешет, ал урууну туюнтат.
Качы  уруусунун єз аты «хаастар» (куулар) болгон. Кытайдын «Юань-
шиде» 1293-ж. «хас-ка» болуп эскерилген. «Худуд ал-Ааламда»:
«кури (ку ууру) деген эл бар, ал кыргыздардан чыккан, чыгышта ту-
рат, алар башка  кыргыздар менен аралашпайт». «Фури, кури элдин
аты – бул кыргыз» («Материалы по истории Киргизии и киргизов», 41-
42 -б.)

Хан дєєлєтї учурунда кыргыздын сол уруусу
Кытай жыл наамаларында си (сол) деген ат менен
тїшкєн. «Си (сол) ээлиги хундардын єзгєчє тарма-

гы» (Кюнер, 304-б.).  Алар Алтай менен Байкєл аралыгында туруш-

552-556-ж.

б.з.ч. V к.
же 460-ж.

411-410-ж.

VI-XIII к.
Ку уул

б.з.ч. III
б.з.ч. I к. 
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кан. «Тйеле деген Сюннулардын (Хунну) єзгєчє тукуму» (Кюнер, 26-
б). Тйеленин ата-бабалары Сюннулар єтє кєп. Батыш деўизден (Кас-
пий) чыгышты кєздєй бардык тоолорду, єрєєндєрдї ошолор ээле-
ген» (Кюнер, 38-б). Тйеле деген Ичкилик Отуз уул менен Ку уулдун
уруктары.

Катагандар Серепке (Европага) оогон.

Динлин – Ку уулдун саруу уругу. Кезегинде са-
руулар бїтїндєй Ку уул тукумдарынын їстїнєн  ка-
раган доорлор (б.з.ч. X – б.з.ч. VI к.) єткєн. Ку уулда-

ры саруулардын (динлин) жол башчылыгы астында байыркы Кытай-
ды чаап алып турушкан. «Динлиндер – Хуннунун єзгєчє уруусу» (Кю-
нер, 284-б.) делип, анын Хуннуга тиешелїї эл экенин кєрсєтєт. Сары
деген аттын чыгышы уламада Каратал баатырдын (б.з.ч. 4000-ж.)
аялы кєзї чекир, чачы сары, ашкан сулуу болгон. Абысындары аны
Сары деп тергеп, кийин андан тєрєлгєн балдар да Сары аталган.
Хун тукуму Динлиндердин  тїпкї мекени Алтай менен Байкєлгє чей-
инки Аўгаранын сол жагын ээлеген (Бичурин, СПб, 1857. ч I отд. 1.
стр 17.) болсо, кийин Кара Чоронун заманында Алтай этектеринен
Балкаштын тїндїк жактарына чейин жердеген. Бул саруулар кыпчак
сыяктуу «темир чеўгел» аталган жоокер эл. XI-XIIIк. Серепке (Евро-
пага) оогон.

Саруулар Эртыш бойлорунан Жети Сууга ооп
келип Чїй , Таласты ээлеп алган азыркы

тїркмєндєрдїн бабаларын кыйратып, аларды сїрїп чыгарган
(тїркмєндєр батышка сїрїлїп Огуз єлкєсїнїн чыгыш жагына кет-
кен). Кытай кабарларында: Сары берендердин аскеринин арасында
Тїндїк Кытайдан сїрїлгєн солтолор да болгон. Чїй, Таласка сол-
толор, Таласка саруулар конгон. Алар «канжыгалуу кыпчактар» деп
аталган.  Саруулардын Алтайдан Ала Тоого келиши XI кылымдын
башына элдердин улуу кєчїшїнє туура келет. Тахир Марвази (XII)
айтуусу боюнча: уруулардын кєчїшї 1030-жылдарга шайкеш. Ал-
тайдан келген сарылар тїркмєндєрдї Таласта талкалап, аларды
Арал деўизи андан ары азыркы тїркмєндєр турган чєлгє сїргєн
(1030ж.). Кыргыз уламасы боюнча: сары берендерге  Кабылан баа-
тыр жетекчилик кылган.

Кезегинде Кашкардагы саруулар (бєлєкчал уругу) Каракан мам-
лекетинин тиреги болгон жана ал кулагандан кийин да кала бериш-
кен, айрымдары Даванга (Ферганага) келип кушчулар менен бирге-
лешип єз їстємдїгїн жїргїзгєн. Кийин сары тулуйлар менен бирге

XI-XIII к.

XI к.
Саруулар

XI к.
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Султан Бабырдын аскерине кирип бїт Дуван, Ташкенди, Самаркан-
ды душмандардан коргогон. Динлин деген саруу деген этникалык
тїшїнїктїн кытайча эў байыркы транскрипциясы. Айрым саруулар
алардын ичинде: саруу, кыпчак, сарытулуй, баарын, найман, дуу-
лат, жетиген, тїмєн (тїмєн-катаган), моўолдор, багыш, тагай
(дєєлєс), черик, доолдой, азык, аргын (кесектер) жана ичкиликтер,
саяктар болгон. Ушул уруулар кыргыз каны Султан Бабырга Индия-
ны чаап беришкен, анын Могол империясын тїзгєн. Ушул азыр да
Пакистандыктар Султан Бабырды кыргыз каны деп билет. Каракан
мамлекети кулагандан кийин саруулар Кашкарда кала берген. Кыр-
гыздар Кашкарга бийлик кылганын англия саякатчысы Женниксон
1558-ж. жазган. Даван (Фергана) XII к. тїрк урууларынын таасирин-
де болгон (А.Н.Бернштам).

Ичкиликтердин аралашуусунан чыккан оргу уру-
усунун ичиндеги курама уругу тїп энеси аргын кызы

болгондуктан алар кыпчактарда аргын аталган. Алар оў уруулары
менен бирдикте Европада V кылымда Гунн империясын тїзїшкєн.
Гунн империясы кулагандан кийин алар ошол жерде Аргын Канды-
гын тїзгєн (батыш тарыхында алар Уархун болуп тїшкєн). XI к. Евро-
пага ооган саруулар менен катаган кыпчактардын арасында аргын-
дар да болгон.

Динлиндер (саруулар) тарых аренасына чыгыш-
кан. Кыпчактар уйгурлардын їстїнєн бийлеген (759-ж.)
Селенга жазууларында (Моюнчоро) жазылып калган

«тїрк кыпчактар биздин їстїбїздєн элїї жыл бою (682-745 жыл) бий-
леген» деп уйгурлардын каны жазган. Кээ бир тарыхчылардын дин-
линди уйгур дегени туура эмес. Уйгурлардын тїп атасы б.з.ч. II к.
баш ченинде гана жашаган (Бичурин I т, 213-б.). Ал эми тарыхый
динлиндердин тарыхка чыгышы б.з.ч. X-VI к. болгон. «Байыркы кып-
чактар динлиндердин батыш бутагы, алар Эртыш бойлорундагы уру-
улар катаган кыпчактары менен аралашкан, кийин динлиндер Евро-
палыктарга кумандар, орустарга половцы болуп таанылган» (Г.Е.Г-
румм-Гржимайло).

Б.з.ч. VI-IIIкк. кытай тарыхына динлиндер жєнїндє жазылат:
«Динлин мамлекети бар...» «Ку, Ку уул деп талаада шамалдай ыл-
дамдык менен дуулдап жїрєт» (Бичурин) Буттарына тай туяк тар-
тынып ууру кылган шылуундарды да айтат.

«Тайбоиньцзин» жазмасында Ку уул (їч ку)
жєнїндє  жазылган. «Чыгыштан кеткен жол адеген-
де  тогуз уруу (Монголиядагы) турган жерге ... андан

 V  к.

б.з.ч.
VI-III кк. -
VIII к.

б.з.ч. X-VI к.
682-745-ж. 
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кийин їч ку турган жерге барат» деп жазылган»  (Зуев Ю. «Тамги
лошадей из вассальных княжеств», Тр., ИИАЭ. АН Каз. ССР. том. 8.
1960. 134-б.) Алар алтай, миў єзєн, тєбєй кыргыздары: Їч Ку Алтай
Саян тоолорунда болгон.

«Маджму ат-Таварихте» (Тарыхтардын жыйнагы)
«Манас» эпосунун айрым эпизоддору алгачкы жолу
жазылган. «Манас» кыргыздын кенчи, бакыты, сый-
мыгы, энчиси! 40 томдон ашат. 70 варианты бар.

Инь мамлекетинин У-ди бийлєєчїсїнїн тушун-
да Кытай жазмасында Хунндар жєнїндє алгачкы
дарек жазылат. Алардын 20 кєчмєн тайпаларынын
аты жазылып калган. Б.з.ч. II к. Сыма Сяндын (б.з.ч.
145-86-ж), «Тарыхый жазмаларында» «Шицзы» б.з.I
кылымында Бань Гунун «Чоў Хан дєєлєтїнїн та-
рыхында», б.з. V к. Фан хуанын «Кичи Хань
дєєлєтїнїн тарыхы» жєнїндєгї жазмаларында
хунндар туурасында кабарлар кездешет.

«Хун мамлекетинин башчысынын титулу «Тенгри кут»
тїрктєрдїкї болгон» деп жазат Дегин, Ремюз (алар хуннуну алтай-
лык деп эсептешкен). «Хунндардын адегендеги мекени азыркы чы-
гыш Монголия. Антсе да, Хуан Кхэнин тїндїгїндєгї бардык эле
кєчмєндєр Хунн деп аталбайт. Хунндардын чыгышындагы
кєчмєндєрдї Дун-ху (чыгыштагы варварлар) дешет. Хунн менен дун-
хунун чеги азыркы Монголия менен Манчжурия чектешкен жер же
Хинган (Кыдыркан) тоо кыркасы (Иностранцев К.А. «Хунны и гунны».
Л.1826, 14-б).

Пекинде император сарайында тарыхчылар ко-
ому иштеген. Алар єз санжыраларында «Хунндар
б. з. ч.1864-жылдан б. з.1115-жылына чейин ємїр

сїргєн» (Бичурин.1 т. 33 б.) айтышат. Бирок, алар 3000 жыл бою
байыркы тарыхта дїўгїрєп турган. Л.Н.Гумилев: «Хунн заманы –
эр жїрєктїїлїктїн, баатырдыктын, балбандыктын заманы!» деп жа-
зат «Хунну»китебинде.

Кыргыздар кытай тарыхында б.з.ч.2357-ж. тїшкєн. Яо мамле-
кетинин императору Тхандын тушунда (ал кытай жылнаамасы бо-
юнча б.з.ч.2357-ж. такка отурган, байыркы кытай санжырасы дал
ушул Яо мамлекетинин тарыхынан башталат) кыргыздарды Хунь-юй
(сатылган кулдар), Шань императору Юйдун тушунда гуй фань (жин-
шайтандар), Чжоу дєєлєтїнїн учурунда хянь юнь (арсыз акмактар),
Цинь дєєлєтїнїн кезинде хун ну (каардуу кулдар), Суй дєєлєтїнїн

 XVI к.
башы

б.з.ч.  XVIII
к. «Манас»
эпосунун
тарыхы
ушул за-
мандан
башталы-
шы мїмкїн 

б.з.ч.
XXVIII  к. 
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тушунда ту гю (кекчил иттер) деп кытайлар аташкан. «Хунь юй, Хянь
юнь, Хунну бир эле элдин їч башка аты» (Бичурин.1 т,39-б). «Булар
бир элдин кытайча ар кандай транскрипциялары» (К. А. Иностран-
цев, 90-б). Чындыгында, «Гунндар (каракыргыздар) кытай сыяктуу
эле Азиядагы эў байыркы эл» (Дегин).

Кытайлар Ысык Кєлдї «тїрктєрдїн жїрєгї» деп
атаган.

Кытай жылнаамасында кыргыздын Сол канаты
Жун уруулары болуп тїшкєн.

Кытай тарыхына Кыргыз кагандын (Фу Си) ысы-
мы тїшєт.

Кытайдын Тан жана Юйдун дєєлєтїнїн тушун-
да Жундар (сол канат) «Хунь-юй» деген наам менен
(шань-шун (тєбєй) тоолук жундар) тарыхка тїшкєн.
Ал убакта Сол канат кыргыздар Алтай, Кан Кєкєй
(Саян), Кєкмен тоолорун мекендеген. Жундар –
тєбєй, мундус (усун) ж.б. Жун – Сол канат.

Кыргыздар кытайдын єз  жеринде кытайлардын
їстїнєн падышалык кылган. Кыргыздар дунху, тибет,
тангут, чїржїт, маймун (индия), кызыл баш (перси),
тунгус  (манжуу) ж.б. элдерди єзїнє толук караткан,
б.а. Азияда б.з.ч. IV кылымдан б.з.ч. III к. чейин, Ев-
ропада IV-V к. їстємдїк кылган.

Кара кыргыздар Азияны єзїнє караткан.

Кыргыздар Европада їстємдїк кылган. Алар
дайыма «оў» деп ураан чакырган (оўдор булар – ич-
килик, отуз уул).

Ала тоолук кыргыздар Кыргыз деген ат менен
байыркы кытайга бир жолу тїшкєн: «Чжичжи (Кара
чоро) Шаньюй усундардын аскерин талкалагандан

кийин тїндїккє бурулуп, уге (оргу) тайпасына сокку ургандан кийин
анын жеўилген аскерин єзїнє кошуп алып, батыштагы Гяньгундарды
єзїнє караткан» (Бичурин. 1т. 91-б). Ошо кезде усун (мундуз) Чыгыш
Тїркстандын Аксу, Карашаар, Турпан тарабында, уге (оргу) Кичи Ала
Тоосу (азыркы Жунгар) ченде, батыштагы гяньгундар (кыргыздар) Чїй,
Талас, Ташкен чєлкємдєрїндє турган (б.з.ч. II к – б.з.V к. чейин).
Бул жерде Кара Чоро єзїнє баш ийбей кеткен бир уруусун єзїнє
каратып алат. Тїбї оргу тайпасы да кара кыргызга кирет, а мундуз
Сол канаттын эли.

VI-VIII к.

б.з.ч.
XXIV к. 

б.з.ч. 2953-
2838-ж.
б.з.ч. 2357-
2253-ж.

IV к.

б.з.ч. III к.

б.з.ч. IV к.
чейин

IV-V к.

Даражалар
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«Хунндардын башчысынын улуттук титулу Дегин жазгандай Тань-
жу эмес, а Шаньюй (Чен Юй); гунндардын тарыхчысы береги эки
атты билдирген кытайдын эки тамгасын дурус окуган эмес. Шань-юй
деген сєз  Дегин ойлогондой «асман уулу» дегенди тїшїндїрбєйт,
бирок, бизге мааниси белгисиз бул наам «Тенгри куту» же «асман
уулу» дегенге тете сєз» – дейт, ХIХ к. єткєн француз окумуштуусу
Сен Мартен. Кытай тарыхында: «Улуу Хань дєєлєтїнїн тарыхында
Шаньюй (Чоў бий) демек – эў улуу же мындайча айтканда улуулугу
Асман менен бирдей» (Бичурин, I т.,113-б) деп жазылган. Чынында,
Чоў Бий деген оў доорундагы эў башкы даража болгон. Шаньюй (Чен
Юй)Чоў Бий деген кыргыздын тєл сєзїнїн кытайча транскрипциясы.
«Манаста»:

Тогуз жїз тосуп їй кїтїп,
Тогуз жїз толук бий кїтїп, – (Манас,1982,111-б) деп айтылат.

Бийлердин їстїнєн караган бий – Чоў Бий. Манас – Чоў Бий! «Кан»
деген титул ал доордо жортуулга чыккан кошуундун эў башкы аскер
башчысын гана билдирген. Кийин гана «бий» наамын «кан» деген
даража баскан. Б.з. III к. тартып кїчїнє кирип, бїт єлкєнї башкаруу-
чу «кан» атала баштаган. «Кан» деген сєз байыркы кытай тарыхына
260-жылдары тїшкєн. «Ганмуда» Мао (Маары), Туйинь (Тойту) Лин
деген тєбєй (тоба) кандардын аты аталган. Байыркы кытай тары-
хында мындай маалымат бар: «Хан» деген сєз алгач Гао Цзундун
Кытай тарыхында (Ганьмуда, 261-ж) кездешет. Тан їйїнєн чыккан
мамлекет башчысы мындай дейт:«Азыркы хан деген сєз байыркы
Шаньюй деген сєзгє дал келет» (Бичурин.1 т. 167-б).» Бий береги
замандан тартып соттун гана милдетин аткарып калган. Манас - єз
эли їчїн айкєл, а душман їчїн -канкор. Эзелки кытай тарыхында:
«Асман менен Жерден бїткєн, Кїн менен Айдын тиреги хунндар-
дын улуу Шаньюйу» (Бичурин. I т., 58-б.). Багындырылган элдер їчїн
«Шаньюй» каардуу єкїмдар, єз эли їчїн ак кєўїл ата болгон» (Гу-
милев Л.Н. Хунну,62-б). Кєєнє кытай санжырасы: «Хунндар Кытай-
дын тїндїк жактарында Чоў Казат кылды...Ошентип, Кытай 50 ээли-
гинен ажырады...»(Бичурин. II т,212-б) дейт.

Кыргызды оў менен солго бєлїп єзїнчє кїчтїї
кєчмєн кыргыз мамлекетин тїзгєн  кеменгер Теўир
Тагай мындан 4655 жыл мурда ємїр сїргєн баатыр

(бїгїнкї санжырачылар б.з.ч. XXVII кылымдагы Теўир Тагай ме-
нен XVI кылымдагы Тагайды (Оў, солго бєлгєн деп) катуу чаташ-
тырып келатышат. Теўир Тагайдан Кылжырга чейин ортодон єтє кєп
ата єткєн).

б.з.ч.
XXVII к.
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Койлондун  тукумдарынан Жедигер туулган. Ан-
дан жедигер уругу тарайт.

Кылжыр тукумдарынан кийин Бугу менен Сары-
багыш чыккан.

Богорстон тукумунан Эштек туулуп, мындан –
Солто.

Солто Баатыр чыгып андан солто уругу тарайт.

Саяк (сак) Койлон, Кылжыр менен замандаш,
кийин андан саяк уруусу тарайт. Каракыргыздан та-
раган уруулардын эў кєбї, улуусу саяк.

Ашкан баатыр, даанышман, кєзгє атаар мерген
Саяк тарых чордонуна чыккан. Ал Алтай Каўгайдан кел-
ген, насили кыпчак делинет. Кєбї усунга аралашкан.

Кыпчак баатыр ємїр сїргєн. Мунун уругу да эў
байыркы кара кыргыз урууларынын бири.

Алтай-Каўгайдан Азык баатыр бир туугандарына
таарынып, кєп аскер менен келет. Энесайдагы «аз»
уругунан. Ал сєєгї кыпчак делет.

Багыш баатыр ємїр сїргєн (Саяк, Азык,Багыш
санжыра боюнча Кара чорону ээрчип, Алтай Каўгай-
дан келет).

Байыркы Мемфис борборунда Сак жоокерлери
турушкан. Бул убакта кыргыз империясын Атабий
башкарган. I миў жылдыкта жакынкы Чыгышта Кыр-
гыз империясынын каны Ыдырыс шаа белгилїї бол-
гон. Б.з.ч. 3500 жылдыктагы Адам, Кенен, Аман, Маат,
Ыдырыс, Кан кыргыз ысымдары болгон. Байыркы Еги-
пет фараондору Кыргыз кыпчактын тєбєй уругунан
болгон. Б.з.ч. 3500-1500 Египет империясы жок бол-
чу. Тутан, Аман, Кутан, Аман, Маат, Кєк Эне, Ата,
Атам, Адан, Атам, Котан кыргыз падышаларынын аты
(К. Мусаев). Б.з.ч. VI-V кк. (грек тарыхында жазылуу)
Тїндїк Кавказда кыргыз-кыпчактардын тєбєй, молой,
кыпчак, саруу, бугу, саяк уруулары жазылып калган.
Бул уруулар Орто Азияга кийин келген.

б.з.ч.  XXV-
XIII к.

б.з.ч.  XXV-
XXIV к.

б.з.ч.  XXV к.
болжолу

б.з.ч.  XXIV-
XXIII к.

б.з.ч.  XXVI к.
болжолу

б.з.ч.  VI к.
болжолу

б.з.ч.  50 к.
болжолу

б.з.ч.  XVIII-
XVII к.
болжолу

б.з.ч. I к.
болжолу

б.з.ч. I к.
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Манастын кейипкери ким болгон? О.Айтымбет-
тин пикири боюнча: «Манас»эпосундагы бардык окуя-
лар бир гана тарыхый Манаска тиешелїї эмес. Бул
эпосто «Оўдордун башынан  єткєргєн тарыхый окуя-

лардын беш алты катмары жатат. «Манаска» єзєк болгон їч катмар
б.з.ч. тарыхый окуяларды кучагына алат. Эў биринчи катмар жана
негизги катмар – б.з.ч. I кылымдын орто чениндеги тарыхый окуялар,
экинчи  жана эў негизги катмар – б.з.ч. III кылымдын аягындагы та-
рыхый окуялардан тартып, б.з.ч. I кылымдын баш ченине чейинки
тарыхый окуялар, їчїнчї катмар – б.з.ч. VI-V кылымдагы тарыхый
окуялар».

Манастын кейипкерин биздин замандан издебейбиз. М.: Азия-
нын тарыхынын эў маанилїї кезеўдеринде: тїрк, кара кыргыз, уй-
гур, кыргыз, маўкул кытай, калмак окуяларынын эч биринен «Мана-
стын» окуясын таба албайбыз. Дїйнєлїк тарыхка Хунн (гунн) болуп
тїшкєн элдин тарыхынан издейбиз. Анын изи байыркы кытай тары-
хында жатат. Жогоруда Чоў казат жана ошол Хунндардын (гунндар-
дын) Шаньюйунун Кытайга император болгондугу жєнїндє кабар-
лар менен тааныштык. Эзелки Кытай тарыхы менен кыргыздын оозе-
ки санжыра-эпосунун бул тарыхый дал келїїсї — нукура тарых!

Акыйкатта, Азия тарыхынан да эзелки кытайлар менен эў алгач
ирет согушкан Ку уул тукумдары (сол) болгон. Ку уулдун жери Чоў
Алтайдан Байкєлгє чейин созулган. Ку уул тукумдары ичкиликтер
менен ымалаш болгон, эчен ирет эки жаат биригип илгерки кытай-
ларга ар кандай чапкындарды кылган. Байыркы Кытай тарыхында-
гы «ди» кытайча «талаалыктарды» билдирет дегенбиз, ошол тайпа
Ичкиликтер болгон. «Бай-ди» «тїндїктєгї талаалыктар», «Чи-ди»
дегени «кызыл талаалыктар» дегенди билдирет. Ичкиликтердин ту-
усу кызыл болгон. «Чилэ», «Тйелэ» деген Ичкиликтердин андан кий-
инки аттары.

Сол, Оў б.з.ч. XXIV к. мурда эле Азияда їстємдїк кылган, алар
эзелки элдешкис душманы болгон. Тхан, Юй мамлекет башчыла-
рынын заманына чейин эле (Тхан деген Яо, Юй деген Шунь мамле-
кетинин башчылары, Тхань - тактыга б.з.ч. 2357-ж. Юй  б.з.ч. 2255-
ж. отурган) Шань жун, Хунь юй, Ханьюнь тукумдары тиричилик кыл-
ган» (Бичурин. I т. 39-б.). Бул маалыматтан биз Оў, Сол  Кытайдын
эў алгачкы мамлектинен мурун эле ємїр сїргєнїн кєрдїк. Хунндар
кытай тарыхында б.з.ч. 1764-ж. эскерилген, кийин алар 822, 304-
жылдардагы окуяларда айтылат. Бирок, эзелки кытай тарыхын Би-
чуринден кийин изилдеген Г.Е.Грумм Гржимайло: «Кытай тарыхы

Манастын
кейипкери
ким?

4 – 91
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Ху тайпаларынын тарыхка чейинки же Яо (б.з.ч. 2357-ж.) дєєлєтїнє
чейинки тарыхынын баяндамасын сактап калгандыгы тууралу жазат»
(«Западная Монголия», II т., 1926, 43-б.). Буга караганда, Хундар-
дын тїпкї ата бабалары кытайларга б.з.ч. 40-30 кылымдарда эле
белгилїї болгон. Белгилїї тарыхчы Мак Говери да «жун», «ди» тай-
паларын Хунн деп эсептейт. Жун-Ди-Хунн деген эзелки Кытай тары-
хындагы кєчмєндєр кара кыргыздын саясий-согуштук бєлїгї.

Cары император Сары Суунун (Хуанхэнин) бой-
лорунда Жун жана Ди деген кєчмєндєргє каршы
кїрєшкєн. Б. з. ч. 2700-250-ж. Оў менен Солдун би-
риккен урууларынын конфедерациясы тїзїлгєн.

Жундардын Тїндїк кытайдагы чапкыны аяктаган.
Жундар кытайларга каршы беш кылым кїрєшкєн.
Алардын катарында ичкиликтер (ди), отуз уул уруу-

лары (ху) болгон. Согуштары чачкын болгон. Ошондон улам кыргыз-
дар Ордостон, Иньшандан куулган.

Дегинкиси, Манас учурунда же Маодунь Шаньюй тушунда Кыр-
гыздар Теўир Тагайдын кєчмєн империясынан XXV кылым єткєндєн
кийин мурдагы бытырандылыктан уюмдашкан бир кєчмєн империя-
га бириккен. Ушул эле учурда бїткїл кытай да бир мамлекетке би-
риккен.

Маодунь Шаньюй оўдорду ынтымакка чакырып єтє кїчтїї мам-
лекет тїзїп дунхуларды талкалап, оўго баш ийбей кеткен ку уул (сол)
урууларын баш ийдирген.

Кытай тарыхында Хунну тарыхы тєрт бєлїмдєн турат:
1. Хунну їйїнїн байыркы замандардан анын жогорулашына

чейинкиси, б.з.ч. 209 (б.з.ч. 210-Шицзи 10 гл).
2. Анын жогорулашынан б.з.ч. 57-ж. Кытайга кєз каранды  болу-

шуна чейинкиси (Шицзи 110-гл, Цянь ханшу, 943 гл.)
3. Кєз каранды болушунан анын б.з.ч. 25-ж. Тїштїк жана

Тїндїк їйлєргє (Ордолорго) бєлїнїшїнє чейинкиси (Цянь-Хань-
шу: 94б – гл).

4. Тїштїк хунндардын жогорулашынан анын 215-ж.
тємєндєшїнє чейинкиси.

Хун тарыхынын негизги кезеўи «анын Тїштїк жана Тїндїк
Їйлєргє бєлїнїп кеткенге чейинки» бєлїмї. Себеби, хунн тарыхы-
нын биринчи бєлїмї б.з.ч. 210-жылга чейинки байыркы тагдырына
арналган. Мындан «бєлїнїп жарылууну» табууга эч мїмкїн эмес.
А экинчи бєлїмї хунндардын Маодунь Шаньюйдун жол башчылы-
гы астында Улуу кєчмєн империяны тїзгєн дооруна арналган. Бу-

б.з.ч.
2600-ж.

б.з.ч.
307-ж.
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ерде тєгїлїї-чачылуу, бєлїнїп-жарылуу жок, уюмдашуу, улуу
кєчмєн империясын тїзїї бар. Їчїнчї бєлїмдє ошол кєчмєн импе-
рия тєгїлїп чачылып Кытайга баш ийип, Тїндїк жана Тїштїк болуп
экиге бєлїнїп кетет. Тєгїлїп чачылуу болгондуктан, элди улуу Би-
римдикке чакыруу пайда болушу ыктымал. Элди баскынчылардан
коргоо урааны, элдин кєз каранды эместиги їчїн улуу кїрєш ушун-
дай кырдаалда гана алоолонушу мїмкїн.

Каўды Туран ойдуўунан Курама тоосуна чейин
жердеген эзелки саяктардын кыям жагында  турган.
Илгерки парсы (Кир, Дарий ж.б.) жана Грек (Алек-

сандр Македонский) баскынчыларына каршы кырк уруулуу кыргыз-
дын катарында салгылашкан.

Каўдыларга коўшулаш Ак Суунун (Аму Дарыянын) ары жагында-
гы аргын урууларды алардын атын «каўлы», «канглы» деп буруп айтып
жїрїп эски жазмаларда ушундай деп тїшкєн.

Кытай тарыхы боюнча: Ошол замандарда каўды ээлиги тїштїк
батышы Бухарга, тїндїгї Їргєнч (Хива) менен Арал деўизине, чы-
гышы Таласка жеткен. Дагы бир маалыматта: Ысык Кєлгє чейин со-
зулуп хунндарга тиешелїї зор ээлик эле. Хунндарга баш ийген єз
алдынча кандык болгон. Борбору Їргєнч болгон. Букардын (Аньси)
Каўды кандыгына караганы  тууралуу эзелки Кытай тарыхында мын-
дай маалымат бар: «Ээлик кылуучу Кан (Кангїй) їйї Кангїй їйїнїн
бир тармагы» (Бичурин.II, т. 271-б). «Ань ээлиги (Букар) Хан дєєлєтї
учурундагы мурдагы Аньси мамлекети. Мамлекет башчысы Чжаову
(Чоро бек) деп аталат, ал Кан башчысы менен бир їйдєн чыгат»
(Бичурин, II. т. 272-б).

Кийин, Букар аргындар (сарттар) тиги «чоў аргындардан»
бєлїнгєн. Чжичжы Каўды Ордосунан чыккан кандын тукумунан ко-
лукту алды. Сагынбайдын айтуусу боюнча Манас Кыйбанын (Хива)
каны Атемирдин кызы Каныкейди алса, Саякбайдыкы боюнча Бу-
кардын каны Темирдин кызы Каныкейди алат. Кандай болсо да эпос
варианты Кытай тарыхынын фактысына їндєш. Каныкей каракыр-
гыздын эле кызы. Айрым манасоведдер аны тажик кызы деп
жїрїшкєнї туура эмес. Манас доорунда тажик (тээжик) эли али та-
рыхта жарала элек болуучу.

Улуу Кан Кошойдун (сак-скифтер) заманында Алдыўкы жана
Кичи Азияда колго тїшїрїлгєн топтор ушул каўдыларга жакын жай-
гаштырылып байыркы кыргыздардын малын багып, эгинин айдаш-
кан букараларга айландырылган. Азыр сарт атка конгон журт ушул
каўдылар менен тигил келгиндердин аралашуусунан келип чыккан.

б.з.ч. XXVII-
III к.
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Тили болсо байыркы кыргыз тилинин араб, перс сєздєрї арбын ара-
лашкан сарт диалектиси.

Сарттар бара-бара колго тїшїрїлгєндєрдїн эсебинен арбып оту-
руп VI-кылымда (Улуу Тїрк заманында) каўды уруусун єзїнє сиўирип
алган. Саманчылар бийликке келгенде сарттар (тїрк жазмаларында
«тат») тїрктєрдїн букаралыгынан биротоло кутулуп чыгып єз алдын-
чалыкка єткєн. Ошондон баштап алар Ала Тоолук эгелери тїрктєргє
каршы кїрєшкєн.

Эзелки Букар оўдордун доорунда булардын букаралары тур-
ган шаар болгондуктан Букар атыккан. Тан дєєлєтїнїн тушунда Бу-
кар кытай  жазмаларында «Аньси» (Аргын) деп аталган. Байыркы
Аньсиде кыргыздар (скифтер) менен илгерки мидиялыктардын ара-
лашуусунан келип чыккан аргындар же азыркы тїркмєн, осмон, азер-
байжан, авган элдеринин тїп аталары туруучу. Авган - бул «аргын»
деген аттын илгерки армян тилиндеги транскрипциясы. Алар «чоў
аргын», «кичи аргын» деп экиге бєлїнїп кичи аргындары кыргыз-
дарга кошулуп IV-V кылымдарда Серепти (Европаны) чабууга ка-
тышкан.

Манас (сарт, аргын, маймун, иран, араб, капка
жери ж.б.) Батышка жасаган улуу жортуулунда эки
жыл катары менен Таласты жорук ордо кылган. Анын

алтынчы  урпагы Карачоро Таласты 13 жыл бою б.з.ч. 49-36-жылда-
ры Улуу Ордо кылган.

Эскерте кетчї нерсе: Н.Я.Бичурин Хундарды
Маўкулдардын (Татар кандын тукумдары) ата-баба-
сы деп эсептєє менен тарых илиминде єтє оор жа-

ўылыштык кетирген. Хундардын атактуу жол башчысы, теўдешсиз
баатыры Маодунду ал «Монгол» деп эсептеп «Модо» (токой) деген
тигилердин сєзїнє окшоштурган. Мындай бїтїмгє  келїїсїнє ХIХ
кылымдын адамы «Лю Бо Чжуан Маодунь Мо-дэ деп  айтыларын
жазат» (Бичурин.I, т.46-б) себеп болгон. «Мо-дэ» деп кыскартылып
окулган. Бул кытай сєздєрїнїн XIX к. туура эмес окулушу. Акый-
катта, кытай жазмасы (иегролифтери) ар кандай кылымдарда ар
кандай сапаттарды алып жїргєн єсїп-єнмє, єєрчїмє, єзгєрмє жаз-
ма. Ошол эле б.з.ч. III кылымдагы  кытай жазмасынын  табияты,
жазылуу эрежелери б.з. VII же XIX  кылымдарындагы кытай жазма-
сынын табиятына, эрежелерине окшошбойт, алардын асман менен
жердей айырмасы бар. М: кыргыз деген сєз б.з.ч. II кылымда Гэ-
гунь, VII кылымда Хягас, андан бир аз єтїп IX кылымда ошол эле
«Гэгунь» деген ат  гюйву жана гйегу деп окулган (айтылган). Бул

б.з.ч.
49-36-ж.

Жаўылыш-
тык
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окулуштун ката экенин кытай тарыхы єзї єтє таамай кєрсєткєн:
«кийинчерээк Хягасты жаўылыш тїрдє гйегу деп аташкан» (Бичу-
рин., I т., 351-б). Себеби, гйегу (IXк) деген сєз гэгунь (б.з.ч. III кы-
лым) деген эл атынын он бир кылымдан кийинки кыскартылып оку-
лушу болгон. Жогорудагы б.з.ч. III кылымда Хан тарыхына тїшкєн
Маодунь деген ат да ушундай аянычтуу жаўылыш тагдырга туш
болгон. Ал б.з.ч. XIX кылымда (арадан 20 кылым єткєндєн кийин)
Мо-дэ болуп кыскартылып окулуп атат, толугу Медэ-Маодэ-Мао-
дэнь же Маодунь.  Гэгун жана Маодун деген эки ат теў Хан тары-
хына бир эле мезгилде (б.з.ч. IIк) тїшкєн. Демек, алар ошол байыр-
кы замандын иероглифтик эрежелеринин негизинде жазылышы жана
окулушу керек.

Манастын кейипкери – Маодунь (Манас) єзї болушу мїмкїн.
Манас образында – Манас (Маодунь) жана Кара Чоро (Чжычжы)
ушул эки тарыхый инсан чагылдырылган. Алардын жекече сапатта-
ры, саясий-согуштук ишмердиктери, баатырдык иштери жуурулуш-
кан. Манас эки баатырдын бириккен образы болушу ыктымал.

Б.з.ч. 1200-жылдан 214-жылга чейин (1000 жыл)
хунн кыргыздары жєнїндє кытай тарыхында жазыл-
ган эмес. Сыягы єрттєлсє, атайын жоготулса керек.

Кытай тарыхында жазылып калган улуу кыргыз империясынын даўа-
залуу Чоў бийлери кимдер болгон? Н. Я. Бичурин боюнча тємєнкїлєр:
«Манас» эпосу боюнча: Манас Жакыптын уулу, чоў атасы Орос, ан-
дан ары Кєгєй, Тєбєй ж.б. деп, Оростун он уулу Алтай, Каўгай, Тар-
багатай, Ала Тоону бийлегени айтылат. Туман бийдин уулу Жакып,
Тумандын бабасы Шэн Вей (Хан Теўири же Теўири Кут). Кытай тары-
хына жазылып калган хунндардын биринчи Чоў Бийи (шаньюй)  Тєбєй
Туман бий Кылыч. Манаска чейин эле Кан Кошой кыргыз империясы-
нын чыгышын, Кан Кєкєтєй батышты бийлеп, Элеман бир жагын чо-
юшкан. Маодунь Шаньюй (Манас) б.з.ч. 234-ж. туулган, б.з.ч. 210-ж.
бийликке келип б.з.ч. 174-жылы кайтыш болгон. 36 жыл бийлик кыл-
ган. Маодунь 24 жашында бїтїндєй кыргыздын оў, солун бириктир-
ген Чоў Бий (император), жол башчы, айкєл баатыр болгон. Маодунь
Чоў Бийден кийин бийлик талаш кїчєйт. Маодунь Чоў Бий єлгєндєн
кийин б.з.ч. 174-жылдан – 158-жылга чейин Маодуньдун уулу Лао-
шан (Албарс-Семетей) Чоў Бий (император) болгон. Бирок атасынын
аталашы Ичисей єзїн єзї Чоў Биймин деп жарыялаган.  Б.з.ч. 161-ж.
Лаошанды Ичисей єлтїрєт (эпосто Кыяз Жедигер кандын небереси
менен биргелешип Канчоро Семетейге кастык кылат). 13 жылдан кий-
ин Ичисейди (Канчоро) Гюнчен (Жолбор – Сейтек) єлтїрїп, б.з.ч. 158-

Чоў
Бийлер
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жылы Чоў Бий болуп бїтїндєй Евроазияны бийлеген. Гюнчен (Семе-
тей) б.з.ч. 126-ж. кышында єлєт. Гюнчендин уулу Юйби бийлик та-
лашта киши колдуу болуп єлгєндїктєн, эми Ичисейдин (Канчоронун)
уулу Увей  кытай императору Юан-диндин тушунда б.з.ч. 114-105-
жж. кыргызга Чоў Бий болуп турган. Андан кийин Увейдин уулу Ушы-
луу б.з.ч. 105-жылдары Чоў Бий болуп (бир кабарда 10 жыл бий-
лейт) єлгєндєн кийин, анын кичїї уулу Эрь-ма мураскор катары
Чоў Бий болгон. 3 жыл бийликте тургандан кийин 105-ж. Эрь-ма
дагы єлєт. Анын ордуна Батыш Чжуку князы Увейдин кичїї иниси
Тєбєй Гюйлиху Чоў Бий (император) болот. Гюйлихунун тушунда
Кытайды б.з.ч. 102-ж. император Тхай-чу їчїнчї жылы башкарып
аткан экен. Гюйлиху бир жыл эле бийлеген, анын ордуна хунн-кыр-
гыздар Чыгыш бегинин кичїї иниси Цзюй-ди-хэу Чоў Бий кылыш-
кан (бул учурда б.з.ч. 101-ж. кытайды Тхай-Чу тєртїнчї жылы баш-
карып аткан). Цзюй-ди-хэунун (Кулансарык) эки уулу болгон, улуу
баласы Чыгыш канатты башкарган. Агасынын керээзи боюнча Чы-
гыш Чжукунун князы Хулугу (Эр Шууту) б.з.ч. 96-жылдан 85-жылга
чейин Чоў Бий болгон. Бир жылдан кийин ал оорудан єлєт. Анын
уулу Сянь Чань (Єлбєс) Чоў Бий болгон эмес, Эр Шуутунун ордуна
Жичо князь (Чоў Бийдин оў колу – вице бий) Чоў Бий болуп, ал
кийин бийлигин єз уулу Хуан-ди Чоў Бийге калтырган. Мурда Чы-
гыш канатты башкарган Хуанди 17 жыл Чоў Бий атакта болгон (бул
учурда Кытайды император Ши-юань б.з.ч. 85-ж. башкарган). Анын
ордуна кичїї иниси Чыгыш Чжуки князы Хюйлюй Кєгєй Цюань кюй
болот (мунун мезгилинде б.з.ч. Кытайды император Дацзе єлкєнї
экинчи жылы башкарып аткан). Хюйлюй 9 жыл Чоў Бий болуп єлєт.
Ордуна Чыгыш Чубак беги Туцитан – Жетит ананын бир тууганы
Уянь Гюйди (Тукучар) Чоў Бий болот. Бул Увейдин (Кєбєштїн) ту-
куму болгон. Бул мурдагы Хуанинин тукумун куруткан. Маодунь
тїзгєн империяны бытыраткан. Башчы кылып єз бир тууганын кой-
гондуктан мамлекеттин ыркы кеткен) Уянь Гюйди їч жыл Чоў Бий
болуп б.з.ч. 58-ж. каза болот (бул мезгилде кытайды Шен-Цзио
тєртїнчї жылы башкарып аткан). Б.з.ч. 56-ж. – 36-жылга чейин Чжи
(Кара Чоро) Чоў Бий болуп Оў, Солду бириктиргенге аракеттенген.
Ал 9 ээликти басып алган. 36-ж. Талас азасын кєргєн. Б.з.ч. 59-ж.
Жичо (Жоочу бий) Усун менен Кангюйду башкарууну Босюйтанга
буюрган. Манастын кырк жигитинин бири Кутунай саяк уруусунун баш-
чысы. Уянь Гюй єзїн єзї єлтїргєндєн кийин бийлик бытырап уруу
башчылары єздєрїн Чоў Бий деп жарыялап, бир эле мезгилде Жети
Чоў Бий чыгат. Б.з.ч. 58-ж. кыргыздын Чыгыш империясын Гихэушан
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(Хуханье – Кєгєй) Чоў Бий бийлейт. Ал єз бир тууганы Хутуузду
Чыгыштын Чубак беги кылды. Босюйтан (Бозуул) бий Чыгыштын
Хуханье Чоў Бийине кол салып, анын аскерин талкалайт. Анын ор-
дуна Босюйтан єзїнїн улуу уулу Дутуузду Чыгыш Чубак беги кы-
лып, кичїї уулу Гумэулутуну (Кун Эл куту) Батыш Чубак беги кы-
лат. Батыш канатты Хуче бек, кийин Чели бий (Чеге) башкарган.
Чеге Чоў Бий кийин Хуханьени багындырган, Хуханье Чыгыштын
бийи Улигйдун каарынан айбыгып Тїштїккє кеткен. Чыгыш Чубак
беги Кутууз єзїн Куттуу Бий деп жарыялаган. Хуханье 28 жыл
єзїнє караштуу элди башкарып жїрїп єлгєн. Б.з.ч. 31-ж. кытайды
Гянь-ши император башкарып турганда Хуаньенин (Кєгєйдїн) Чоў
Бийдин жээни Дяо таа-могал (Дєєтї) Чоў Бий болот. Яо-Дао кы-
тайча кылыч дегенди тїшїндїрєт. Хуханьенин Дулунку (Долонгїл),
Чжанькюй-Янчжи (Баянгїл) деген эки кызы болгон. Ошол До-
лонгїлдєн Цзюймогюй (Сїймєк бий), Наньчияс-Шаньчиясь (Шаа
Нияз) деген эки уулу болгон. Баянгїлдїн Дяотаомагю (Дєєтї) Чоў
Бий, Цзюймисюй (Сїймис бий), Сянь (Акыл), Ло деген тєрт уулу
болгон. Хуханье єлгєндє ошол жээни Дєєтї Фучжулэйжоди (Жо-
лой Жоодар) деген ат менен башкарган. Жолой Жоодар єз уулу
Батыш Чжимур Хайтун хэуну Кытай Сарайы – Тенгис туўшаага,
Сїймис бийди Чыгыш Лулу князы кылып, Ичжиясты (Ильяс) Ба-
тыш Чубак беги кылып жєнєтєт. Чоў Бийдин Сюйбун (Сїйїн), Гюй-
циюн (Гїлїсїн) деген эки кызы болот. Батыш Чоў Бийи Гаолин –
Исанаян болгон. Фучжулэй Чоў Бий он жыл башкарып б.з.ч. 20-ж.
єлєт. Ордуна кичїї иниси Цзюймисюй (Сїймєк бий) єзїн Сэусие
жоди шаньюй (Сейит шаа жоодар) деп атап башкарган. Б.з.ч. 12-ж
ал єлгєн, ордуна иниси Гюйя (Гїлчоро Жоодар чоў бий) болот. Ал
4 жыл башкарып єлгєндєн кийин, ордуна б.з.ч. 5-ж. анын кичїї
иниси Шаа Нияз Учжилю Жоди шаньюй деген ат менен 21 жыл баш-
карган (бул учурда Кытайды Гянь-го бешинчи жылы башкарып ат-
кан). Учжулю уулу Сутухубэнюге (Сыдыкбек) Чыгыш беги деген наам
берген. Ага чейин Батыш Гудухэу Куттуу бийи Сейбудан Хуан хяо
чоў бийдин уулу Улэй Жоодар чоў бий кылып, анын инисин Чыгыш
Лули беги кылган. Сарык бий Кытайды Тьяхы-фыня башкарып тур-
ган б.з. 18-жылы єлгєн. Аны иниси Чыгыш Чубак беги Юй Худурши
(Кыдыршаа) Дао-гао жоди Чоў Бий деген ат менен башкарган. Кєп
єтпєй Учжилюнун шакирти Сюйбудан да єлгєн. Тїштїк кыргыздар-
ды Хуханье (Кєгєй) Чоў Бийдин тукумдары дагы Бий деген ат ме-
нен башкарышкан. Хуханье дагы Маодундун тукуму Гихэушияндан
(Кєкє) тараган. «Дунь-гуань-цзиде»: Бул бийлер дагы тїндїк хунну
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Тєбєй Тумандын тукумдары болгон. Туман Чоў Бийдин тукумдары
муундан муунга єткєрїп отуруп он сегизинчи мууну Чоў Бий болгон
делет (Бичурин Н. Я. Иакинф. «Сведения о народах Средней Азии в
древнее времена», стр. 10).

Улуу Хан IV Кытай тарыхында  Тїштїк хундардын б.з. 25-жы-
лынан алардын 215-ж. кулашына чейин (189 жыл кыргыздын
20 ханы бийликте болушкан) так жазылган маалымат бар. Лу Фан
(тарыхчы) Анди аймагынан чыккан, Сэньманиде миўдеген тїрктєр
кєтєрїлїш чыгарганда Лу Фань Хунн жерине кошо кетип ошо жакта
кєп жыл жашаган. Б.з. Гянь Гу Кытайды башкарып турганда Пхынь
Чунь кєтєрїлїш чыгарган.  Юй (Кыдыршаа) Лу Фань менен келишип,
аны император деп тааныган. Кытай полководеци Ли Хин Тїндїк Чоў
Бийинин ордосуна Лу Фанды кабыл алуу їчїн келген.  Юй (Кыдыр-
шаа) 22 жыл башкарып, б.з.ч. 46-ж. єлїп, ордуна Чыгыш беги – уулу
Удадихэу (Уалы) Бий болуп, ал бат эле єлїп калат да, ордуна анын
иниси Куту чоў бий болот. Улуу Хан Їйїнїн тарыхында: Люанди –
Теўири Кут деп тїшїндїрїлєт. Салтты бузуп Юй-Янь бир тууганы-
нын ордуна отурганы менен мурас боюнча Хуханьенин уулу Иту Чжясы
Чоў Бий болуш керек эле. Учжулю Шаньюйдун уулу Бий болгон.
Хуханьенин уулу б.з. 47-ж. Кытай берген ханышадан туулган. Ошон
їчїн Юй (кытайга жээн) Кытай падышачылыгына падыша болом деп,
кытай менен бийлик талашып согушуп,  Лу Фаньды єзїнє тартып,
аны Ли Хинь менен ич ара сїйлєштїрїп такка аракеттенгени бекери-
нен эмес. Иту-Чжясы єлтїрїлїп, анын мураскору деп Юйдун (Кы-
дыршаа) уулу Удадихэу болгон. 48-ж. Тїштїк урууларынын 8 акса-
калы Хуханьени Бий деп жарыялашкан да Кытайга кєчкєн. Хуханье
Бий Кытай Гуан У-ди менен союз тїзїп Кытайды берки кыргыздар-
дан (туушкан уруулардан) коргогон. Бул боюнча б.з. 47- жана 48-ж.
атайын келишим тїзїшкєн.  Бытырап турган менен б.з. 1-кылымында
Хунндар дале коркунучтуу, кїчтїї болучу. Тїштїк кыргызды Шань-
ой Мо (Кєбєй) Чоў Бий башкарган. Ал б.з. 56-жылы єлєт. Б.з. 56-59-
жж. Исраюйлюй -ди шаньюй Хан (Ысрайл) Чоў Бий, б.з. 59-63-ж. Итун-
шы чоў бий, андан кийин бир ай Мо Чоў Бийдин уулу Кїчїк болуп тез
эле єлєт. Б.з.63-85-жж. Чжан Фан Хусеши Чжаху-ди  Чоў Бий, андан
кийин Сюань-ан-Ито Жоочу їч жыл бийлик кылат. Андан кийин б.з.
88-ж. Чжандын иниси Тунь-Тухэу (Кулунсарык – Маодунун єз туку-
му) болгон. Б.з 93-ж. иниси Сюнь Жоочу (Омор) чоў бий болсо, Шиги-
Чигитей Чыгыш Чубак беги болгон. Андан кийин Чоў Бий Динин уулу
Тиндушу (Теўир шаа) б.з. 94-ж. болсо, Тхань бий б.з 98-ж. чоў бий
болгон. Тхань урууларды бириктирип империянын ак сєєктєрїнє бир
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топ жаўы жоболорду киргизген. Б.з. 124-28-жж. Угихэуши (кытайды
Яньгунаь башкарган учурда) болгон. Б.з. 128-142-ж. чеин Хюли Кюй-
дэ (Гїлтегин Жоочу), б.з. 143-ж. Дэулэчу (Кулун Жашы), б.з 147-ж.
Гнойгной (Илим Сарык), б.з. 178-ж. Тюйгун Тєбєй (кийин ушул
Тєбєйдєн Тєбєй династиясынын императорлору чыгат), б.з. 179-ж.
Хучжень, Кянкюй (Гуан-ко императордун тушунда), б.з. 192-ж. Юй-
фуло-Чичжиши-Чжоху (Чижтей), б.з. 195-ж. Хучу-цуань (Кутусан) ж.б.
Чоў Бий болушкан (К. Мусаев. «История великой кыргыз-кыпчакской
империи». Б.: 2002. стр 311-315).

Хан (кытай) тарыхына Маодунь, Кыргыз (гянгун)
деген сєз тїшєт. Жогоруда «гянгундун» чечмелени-
шин айттык.

Кытай тарыхы «Шицзиге» кыргыздын 24 уруу-
су кирген. Б.з.ч. III-II кылымда, Манастын заманын-

да Оў кары кыргыздары 24, ал эми Сол кары кыргыздары 18 ири
уруудан турган. Натыйжада, Оў карылар – Кара Кыргыз (Улуу Кыр-
гыз), Сол карылар Кыргыз атанса керек. 16 уруунун ичинен эки уруу
бутактап єнїп-єсїп чыгып, єзїнчє тайпага айланган. Ошондуктан, жал-
пы уруулар тээ Чжоу заманындагыдай 40 эмес, Чин (Цин) доорунда
42 урууга єсїп жеткен.

Лянь уруусу Шунвэй тукуму (б.з. 93-ж. лань уруусунун кєпчїлїгї
Сяньби урууларына сиўген, кыргызда калганы «белтир» аталып Сол
канатка кирет), Хунянь, Сюйбу уруулары таза Хулардан (Хунндан)
чыккан. Хуянь – байыркы кыргыздардын алгачкы чоў  бийлери, кан-
дары чыккан эў атактуу уруусу – катаган, сюйбу (кюйбу) – ичкилик-
тин эў байыркы уруусу – кыпчак. Угуз кан  катагандан чыккан деген
пикир бар.

Б.з.ч. III-II кылымда Ичкилик уруулары: бостон, тейит, жоокесек,
дєєлєс, кыдырша, каўды, кесек, абат, оргу, нойгут, кыпчак, найман
ж. б. Оў карыга кирген отуз уул уруулары – катаган, саяк, адыгине,
муўкуш, татай, черик, коўурат,азык, окчу, алач, думара, багыш. Сол
карыда басыз, жетиген, кылычтамга, кытай, чоўбагыш, жедигер,
мундуз, карабагыш, кушчу, саруу ж. б. 16 уруу эл болгон. Он башы,
жїз башы, миўбашыларды дайындаган. Он миўге – баатыр башы,
жїз миўге – бек аталган. Бул Манас мамлекетиндеги эў чоў єзгєрїш
(реформа) болгон.

Кара Чоро баатырдын доору (Чжичжы) Кара Чо-
ронун доорунда оў менен солдо Маодундун доорун-

дагыдай биримдик болгон эмес. Ошо биримдиктин жоктугу, б.з.ч. 36-
жылдагы Талас азасына алып келген. «Манас» эпосунун жаралы-

б.з.ч.
II-III к. 

б.з.ч. II к. 

б.з.ч. 57-36-ж.
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шына байыркы кыргыздардын аябай бытыраган кези – Кара Чоро ба-
атырдын  доору (б.з.ч.57- б.з.ч. 36-ж.) жана Маодунь (Манас) баатыр-
дын (б.з.ч. 210-ж. – б.з.ч. 57-ж.) тїрткї болушу ыктымал. Бул эки
баатыр жєнїндєгї ырлар жанаша жашап, єтїшї менен бири бирине
сиўип, бир бїтїн чыгармага айланган го.

Яо мамлекетинин башчысы Тханга такка отур-
ган.

Ся мамлекетинин башчысы Юйга такка отурган.
Булар  (хунндар) жундардан (сол) чыккан («Матери-
алы по истории кочевых народов в Китае III-V в.»,

38-б.). Демек, б.з.ч. 6000-3000-ж. хунндар эзелки кытайга белгилїї
болгон. Хуянь – катагандардын б.з.ч. – IV кылымдан кийинки кытай-
ча аты.

Яо жана Шун мамлекет башчылары Хуандинин (сары  импера-
тордун) (саруу) тукумдары. Хулардын їстїнєн болгон Хуянь бийли-
ги болжол менен б.з.ч.III кылымдын орто ченинде аяктайт да, бий-
ликке эми кыпчак уруусу келет. Эпос боюнча алардын алгачкы каны
Ороз болгон, анан Жакып (Тайбас), Манаска єткєн.

Чжоу дєєлєтїн кытайлыктар менен кытайлашкан
кєчмєндєр (динлин – жун уруулары) тїзгєн. Алар жун
урууларынан (кєчмєндєрдєн) турган жалданма аскер-

дин жардамы (алар кєчмєндєрдїн бїт ыкмасын билген жана атка
мыкты болушкан) б.з.ч. 1140-ж. Гуаньжундарды (Хуяньжундарды)
жеўсе, 10 жылдан кийин жундарды Гин жана Ло дарыяларынын бой-
лорунан (азыркы Хэнань провинциясынын батышы) сїрїп чыгарган.
Атчан аскер кытайда алгач ушул Чжоу мамлекетинде тїзїлгєн.

Хунн коому єз тарыхында ошол б.з.ч. 1140-ж. жана 1130-жыл-
дарда кытайлардан алгач ирет жеўилишкен. Саткын жалданма ас-
керлер байыркы кыргыздардын єздєрїнєн чыккандыктан алар ме-
нен салгылашуу кєчмєндєрдїн єзїнє да оор болгон. Бул «Манас»
эпосунда «кєз камандар» деген ат менен белгилїї. Алар Чжоу
дєєлєтїнє сатылып кетишкен (кєз камандар б.з.ч. XII кылымында
эле бар болчу). Эзелки «сары императордун тушундагы согуштар
(б.з.ч. XXVII к.) байыркы кыргыздар кытайлар менен «ит жыгылыш»
болсо, кийинки Ся жана Шань Инь дєєлєттєрїндє кытайлар байыр-
кы кыргыздардын чапкынынан коргонуп келишкен, чабуул кое ал-
ган эмес. Буга кытай тарыхындагы тємєнкї кабар кїбє. Чжао кня-
жествосунун аскер башчысы Ли Му єз жоокерлерине мындай дечї
экен: «Хунндар биздин ээликке келип, талап, тоной баштаган кез-
де, тезинен чепке жашынып, коргоно баштагыла. Хунндарды туткун
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кылууга батынгандардын бардыгынын башын алам!» (Сыма Цянь,
Избранное, М., 1956, 170-171-б.). Кыскасы, кытайды кыргыз миў жыл
бою чаап, олжолоп келген. Ошо їстємдїгїнєн б.з.ч. 1140-ж. 1130
жылдар ажырап, кытайлардан жеўилген. Эми кыргыздар жеўилїїнїн
запкысынан бытыранды уруулары биригип (Иньшань менен Яньшань,
Ордос менен Кеў Суу (Ганьсу), Сазаў-шаў (Сычунь) менен Жапа-
лактын Кырын (Алашан) мекендеген кєчмєн уруулар) коўшу Чжоу
мамлекетине «Ханьюнь» деген ат менен белгилїї болгон. Алар со-
гуштарда «катаган» деп ураан чакырган. Кытай Сарайы алар жєнїндє
маалымат чогулткандыктан Сыма Цяндын дарегине таянган евро-
палык Сорбон университетинин профессору Дегин: «Хунну мам-
лекети б.з.ч. 1200-жылдарда тїзїлгєн» деген тыянак айткан. Бул
маалымат «Бїткїл дїйнєлїк тарыхка» да ушундай болуп тїшкєн.
Бул европага белгилїї болгондогусу, бирок, чындыгында Хунну
мамлекетинин тїзїлїшї тээ б.з.ч. XXVIII-XXVII-кылымдарда (Те-
ўир Тагайдын тушунда) байыркы кыргыздар Оў менен Солго
бєлїнгєн кезде болгон деген пикир чындыкка жакын. Чжоу
дєєлєтї учурунда кыргыздын ыркы кетип, бытыранды болуп тур-
ган. А качан б.з.ч. 1140-ж. жеўилгенде биримдикке келишкен.

Чжоу падышасынын уулу У-Ван 1122-ж. «шан»
уруусун (алар байыркы Шань-Инь дєєлєтїн курган)
талкалаган. «Шандын» калдыктары Шэньсиде Бо

ээлигин тїзгєн. Буларга жундилер менен согушуу жїктєлгєндїктєн
Цинь (бизде Чин) деп аталып калган.  Кийин ушул Цинь ээлиги Сычу-
ань, Шэнь Сидеги жун урууларын єзїнє караткан соў алар кайра жун-
дар менен куда-сєєк болуп аралашкан. Натыйжада, Цинь ээлигинде
жун-шан урууларынын аралашуусунан чыккан эл жана маданият
єнїккєн. Ушу себептен башка Кытай княздары Цинди  кытайдыкы эмес,
жундардын мамлекети деп эсептеп Кытай княздарынын съездине алар-
дын катышуусуна каршы чыгышкан.

Акыры б.з.ч. 230-жылы Цинь княжествосу єз кїчїнє толгон. Єтє
катаал Цинь падышасы Ин Чжен б.з.ч. 221-ж. чейин чыгыштагы
бардык кытай княздыктарын багындырып, аларды бир феодал-
дык мамлекетке бириктирип, борбордоштурулган бийликке баш ий-
дирген. Жалпы  кытайлык Цинь дєєлєтїнїн Императордук наамын
кабыл алган. Кєп жылдык баш-аламандыктан кийин кытай ээликтери
бир бийликке баш ийген империяга айланган. Буга чейин алар Г. Ю.
Клапрот айткандай: «ар дайым тїндїктєгї кєчмєндєрдїн жеми, ол-
жосу болуп келген» (Гумилев Л.Н. «Собрание Сведений по истори-

б.з.ч.
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ческой географии Восточной и Средней Азии», Чебоксары, 1969, 650-
653-б.). Цинь єлкєсїндєгї эл байыркы кыргыздар менен кытайлар-
дын канынан жаралган туушкандык жайы бар аргын эл эле. Тїндїктєгї
Хундар кытайдын мындай улуу єзгєрїшїнєн капарсыз кєчїп-конуп
жїрїшкєн. Ошентип, тїндїктє бейгам жаткан Хундарга Цинь аскери
капыстан кол салат.

Анда «200 жылдан кийин (б.з.ч. 940-ж.) Чжоу
Сарайынын мыйзамы начарлаган. «Талаа милде-
ти» тигилерге белек тартуулоо» токтоду. Му Ван-

дан 200 жыл мезгил єткєн соў (б.з.ч. 770-ж.) Чжоу Сарайынын Улуу
князы Ю-ван Бао-сын сулууну аялдыкка алып єз кайнатасы Шэнь
ээлигинин князы менен чырдашып калат. Кайнатасы жундарга ко-
шулуп кїйєє баласы Ю-ванды Лишань (кийин ал тоону Жундар ээле-
ген да Ли-жун атка конот) тоосунун жанында 771-ж. єлтїрєт. Гуань-
жундар кытайга тиешелїї Цзяо ху єлкєсїн ээлейт. Кытайды ары
сїрїп Гин жана Вэй-шуй дарыяларынын аралыгын конуштады. Цинь
князы Сян-гун 770-ж. Фын Хаону (азыркы Сиань) таштап, Лоянга че-
гинди. Бирок, бир жылдан кийин ал жерди кайра єзї ээлеген. Ошон-
дон 65 жыл єткєндєн кийин тоолук жундар (катаган) Ян ээлиги ар-
кылуу Цинь ээлигине кол салып анын падышасы Хи Хунду 706-ж.
єз борборунун дубалынын тїбїндє талкалады. Ал жерде 44 жыл
бою бийлигин жїргїзїшкєн. Андан соў  тоолук жундар дагы Янь,
Ци ээликтери менен салгылашып, кайра артка кайтып кетишкен»
(Бичурин. I т., 42-б.). Ошол тоолук Жундардын Кытай жеринен ке-
тиши ал элдин тагдырындагы эў маанилїї бурулуш болгон. Ал ту-
урасында (ошол доордун 551-479-ж. жашаган) белгилїї ойчул Кон-
фуций: «Эгерде ошондо биз жеўишке жетишпесек анда чачыбызды
тарабастан, кийимибизди сол жакка топчулоо менен, башка элдин
бийлиги астында калмакбыз» (Фан Вэнь Лан «Байыркы кытайдын
алгачкы коомдук тїзїлїшїнєн тартып, борбордоштурулган феодал-
дык мамлекетинин тїзїлгєнгє чейинки тарыхы», I т. 120-б.) деген.
Демек, бул кабарларга караганда кєчмєндєр б.з.ч. VIII-VII к. 2 ба-
гытта чабуул койгон. 1 – Чжоу мамлекетине каршы багытталып,
согуштар Хуан хэнин тїштїк жагында єтсє, 2 – Ци жана Янь ээлик-
терине каршы багытталып согуш Чыгыш Кытайда єткєн. Экинчи ба-
гыттагы жортуул кєчмєндєр їчїн жеўиш болгондуктан алар кытай-
ларга 44 жыл їстємдїк кылган.

Александр Македонский тарабынан Арстанбаб
кыргыз жаўгагы алынып кетип кийин дїйнєдє «грек
жаўгагы» деген ат менен тараган.

б.з.ч.
940-ж.

б.з.ч. 330-
329-ж. V к. 
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Богдо Ула тоосунун Хунну замандагы єз аты Карлык. Ал V-кы-
лымдан баштап тибеттиктерге караган. Богдо Ула деген атты тибет-
тиктер берген. Бул тоо бирде кара кыргызга, бирде тибетке караган
(«Шицзы» (110-гл.), «Цяньханьшуга» (94-гл.). Ал тоо Чжигюй (Кар-
лык деген аттын кытайча транскрипциясы) «Таншуга» жанагы тибет-
че аты боюнча Бодын болуп тїшкєн.

Кытайлар хунндардын бардык жоокердик кийим-
дерин (туулга, соот, карыпчы, чалбарларды) кабыл
алып, кытай тарыхында алгач ирет «Хунндардын
їлгїсїндє» атчан аскер тїзгєн. Кытай тарыхы: «Чжоу

Сарайынын Улуу князы Ву Лин б.з.ч. 307-жылы єз ээлигиндеги эли-
не кєчмєн хулардын (жоокердик) кийимдерин кийгизди да, аларды
ат їстїнєн жаа атканга їйрєтє баштады»  (Бичурин. I т. 45-б.). Бул
Чжоу аскериндеги ири реформа болгон. Муну бардык кытай ээликте-
ри кабыл алган. Атайын туткун болуп хунндардын согуштук єнєрїнїн
жашырын сырларын билип   кайткандар болгон. «Ушундан кийин
(«Шицзиде») Янь падышачылыгында мурда хуларда барымтада кар-
малган Цинь Кхай деген мыкты аскер башчысы келди. Ал Кытайга
келгенден кийин дунхуларга капыстан кол салып талкалады. Янь
Сарайынын ээлигин 1000 лиге кеўейтти, Цинь падышачылыгынын
Улуу князын союп салган Цинь Вуян, Цинь Кхэ ошол Цинь Кхайдын
неберелери болгон. Янь сарайы да Цзао Яндан (Шан Гуда) Сян Пьхин-
ге чейин созулган Узун Дубалды салды жана Хулардан коргонуу їчїн
Шан Гу, Юй Ян, Ю-бэй-Пьхин, Ляо Си жана Ляо-дун аймактарын ачты»
(Бичурин. I т., 45-б.).

Ала Тоону (Иньшан) Тайбас Чоў Бий жорук Ордо
кылган.

Кытайлар Отуз уул менен Ичкиликтерден Кичи
Ала Тоону (Иньшань) тартып алып, кууп чыккан. Кыр-
гыздар ушул тоо їчїн кытайларга согуш ачып чоў
согуштар болгон. Бул уруштар Манастын Бээжинге
жасаган Чоў чабуулу менен аяктаган. Иньшань  кы-
тайча «Кїмїш тоо» дегенди билдирет, себеби, чоку-
ларынан кар кетпейт. А Кыргыздар аны Ала Тоо деп

атаган. Ал чыгыштан батышка 1000  ли (500ч) аралыкка созулат.
Бул жєнїндє кытай тарыхы б.з.ч. 215-ж. кытайлар «ушул Кичи Ала
Тоону кыргыздардан тартып алган. Император Цинь Ши Хуанди
тїндїктєгї хуга каршы Мэнь Тяндын кол башчылыгы астында 300000
(кээ кабарда 100000, 500000) миў аскер жєнєтїп, алар Ордостогу
Хундарга тиешелїї лэуфань (басыс) жана байан (баят) деген уруу-

б.з.ч. 307-ж. 
Кыргыз
їлгїсї

б.з.ч.
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Эр Манас-
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ларды басып алып, Сары Сууну (Хуанхэнин) кєздєй бойлото 44 уезд-
дик шаарча куруп, ал жерлерге сїргїнгє айдалган мамлекеттик
кїнєкєрлєрдєн турган аскерлерди жайгаштырган. Мэнь Тянь (эпос-
то Молто хан) аскери Сары Суудан єтїп, Иньшань айланасын ээле-
ген. Хунндар тоодогу эў мыкты жерлеринен ажыраган» (Гумилев
Л.Н.  «Хунну»,  56-57-бб.). Ушул жеўилиштен кийин оў, сол (ху, ди,
жун) урууларынын башында турган катаган Чоў бийлеринин кады-
ры кетет. Натыйжада, кыргыз урууларынын їстїнєн болгон бийлик
б.з.ч. 3 к. орто ченинде Ала Тоо, Кичи Алтайды мекендеген кыпчак-
тарга єткєн. Ошол уруулардан чыккан Оўдордун Чоў бийи Ороз бир
топ кєчмєн уруулардын башын кайрадан бириктирип, ири  аскер
кїчїн топтоп Ордосту кытайлардан кайра тартып алган. Бул уту-
румдук ийгилик эле.  Ороз єлгєндєн кийин такка отурган Тайбастын
(Тоумань) заманында кєчмєндєр  байыркы тєл мекени Ордостон
кайра ажыраган. «300000 аскер менен тїндїктєгї хуларга  каршы
аттанган Мынь Тянь Ордосту кайрадан ээлеген». Тайбас татыктуу
мураскор болбогондуктан сол (жун) канаттын эли ага баш ийїїдєн
баш тарткан. Бул уруулардын арасында: Мундус (усунь), кушчу
(юэчжы), басыс (лэу фань), саруу (динлин), кытай (кюэше), кыргыз
катаган (гэгунь), жети (цайли),  байат (байань), саяк ж.б. болгон.
«Хундардын Шаньюйу Тоумань (Тайбас) Маодун (Манастын) атасы
Жакып деп аталган. Тоумань кытайларга туруштук бере албай,
тїндїккє кєчкєн» (ошол жактан Манас тєрєлєт) (Бичурин, I т., 46-
б.). Иньшань менен Кичи Алтайды Итєлбєстїн чєлї (Гоби) бєлїп
жатат. Экєєнїн ортосу 400 чакырым. А Каўгайга чейин 900 чакы-
рым. Хундарды  Мынь Тянь чапканда алар Иньшан, Кичи Алтай,
Алтай, Каўгайга сїрїлгєн.

Мынь Тянь  (Молтокан) Ордос менен Ала Тоону
(Иньшанды) чаап алган. Бул тоо отуз уул, ичкилик-
терге тиешелїї. «10 жыл єткєндєн кийин Мынь Тянь

єлєт, майда княздар Цинь їйїнє каршы кєтєрїлєт, баш аламан бо-
лот. Хундар Сары Суудан єтїп кытайлар менен согушуп єз жерлери-
не ээ болот» (Бичурин, I т.46 б.).

Дунхулар Маодундан адегенде атын, аялын су-
ратып алып, 100 лиге жетчї жерин (чєл тилкесин)
сураганда ачууланган Хунн Шаньюйу Маодунь (Оў-

дордун Чоўбийи Манас) дунхуларды чаап алган. Кытай тарыхы муну
жазып калтырган. «Чыгышка жортуул жасады да, дунхуларга (Не-
скара) капыстан кол салды. Дунхулар мурда Маодунду (Манасты)
тооткон эмес, ошон їчїн алар сактанбаган. Маодунь єз аскери ме-
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нен келип, жеўишке жетти, Дунху Їйїн жок кылып, тигинин букара-
ларына, малына жана мїлкїнє ээ болду» (Бичурин.1,т. 48-б). Байыр-
кы кыргыздар дунхуну – маўкул, отуз татар, шибей ж.б. атаган.
«Тїрктєр (кара кыргыздар) ортолук Азиянын тарыхында маўкул эл-
деринен алда канча мурда пайда болгон» (Л. Каен, Абель Ремюз).
«Кытайдын тїндїк тарабында пайда болуп, бїтїндєй Азияны тити-
реткен Ту-гю (Тїрк Їйї), андан мурда єткєн хунну, хяньюнь єўдїї
єтє коркунучтуу бирикмелердин курамына моўголдор букара жана
кєз каранды журт катары кирген» (Иностранцев, К.А. 242-б).

Кыргыздар єздєрїнє 250 жыл бою кєз каранды
ємїр сїргєн Татар кандын тукумдарын «маўкул»
(маў кул) атка кондурган. Кийин бул тарыхый ат бо-
луп калган (орусча монгол). Душмандар бирин-бири

«кул» деп атаганы адаттагы кєрїнїш болгон.
Абель Ремюз: «Хун – деген тїрктєрдїн єз сєзї» деп жазган.

Дунхулар байыркы тїрктєрдї хун деп атаган, ал «улуу» дегенди
билдирет (250 жыл кєз каранды болгон). Кытайлар «Ну» деп мїчє
улап хунну – дешет, ал – каардуу кыйраткыч дегенди билдирет.
«Хунн» деген ат бїгїнкї кїнгє чейин бїтїндєй бир элдин аты
катары кабыл алынып келген. А качан «хунн» деген саясий ат
тарых чордонунан єчкєндє тарыхчылар жок болгон хунн (гунн)
деп жазган. Бул чоў жаўылыштык болгон, хунн эч качан жогол-
гон эмес». Кыргыздын оў канатын кытай хунн атаган кєрїнєт, «пра-
вая рука у хуннов» (Бичурин. II т. 256-б) деп сєзмє-сєз которул-
ган жери бар.

«Биз, бардык тїрктєр хунну болгон деп айта алабыз, бирок, бар-
дык хунндар тїрк болгон деп айта албайбыз. Ал эми Гунндар (Адил
баатыр тайпасы) тїрктєр сыяктуу эле хунндар болгон, антсе да Атил-
ланын (Адил) гунндарынын арасына кийин Чыўгыз кандын моўгол-
дорундагыдай эле башка этникалык желектер да кирген» (Иност-
ранцев.К.А. 47-б).

Адил баатырдын Европага єткєн согушчан тайпасы єзїн уў (оў)
деп атаган. Филосторгий (IVк), Евнапий, Гермий, Созомен, Аммиан
Марселин, Клавдий Клавдиан гунндарды «унн» деп жазат. Алар
Танаид суусу агып чыккан Рипей (Памир) тоолорунда турат» деп
жазат. Адил баатырды кєп окумуштуулар «унн» деп жазышкан. Со-
крат (Константинополдук атактуу тарыхчы, 380-ж. туулган) єзїнїн 7
томдон турган «Церковная история» деген эмгегинде гунндарды «унн»
дебестен «онн» деп жазат! Бул оў деген єз сєзїбїз («Вестник Древ-
ней истории», 1948,№ 3, 286-б).

б.з.ч. 207-ж.
б.з.47-ж.
чейин 



64

Кыргыздын оў, солу б.з.ч. їч миўинчи жылдыктарда тїзїлгєн
саясий согуштук бирикме катары алгачкы кытай мамлекети уюшул-
ган кезде б.з.ч. ХХIV к. аларга єтє чоў коркунуч туудуруп турган. Оў
заманында кытай табгач аталган. Кыргыздар дїйнєлїк  тарыхка Оў
(Хунн, Гунн, Унн, Уын, Онн ж.б.) деген ат менен белгилїї болгон.

Манас адегенде «жер мамлекеттин негизи» деп
оўдордун (отуз уул, ичкилик) урууларын бириктир-
ди. Алар баш кошкон соў 300000 аскер топтолду.

Ушундан кийин Маодунь (Манас) дунхуну (маўкул) чаап алгандан
кийин (Бичурин, I т. 48-б.) Сяньби, Ухуан тоолорун мекендеген маў-
кулдар алыс жакка сїрїлїп оўдорго (хунндарга) кыргыздарга 250
жыл бою салык тєлєп, кул болгон. Манастын колуна 60 миў тїтїн
(420000) маўкул тїшкєнї Манас эпосунда так айтылат. Татар (тат-
бєтєн, ар-эр) кандын тукумдары. Хунндар аларды маў кул (келесоо)
деп аташкан. Татар хандан сяньбилер да чыккан. Кытай тарыхы: «Сян-
биликтер да дунху їйїнїн тармагын (кирме уругун) тїзєт, алар Сян-
би шань тоолоруна отурукташып, ошол тоонун аты менен аталып кал-
ган. Хань дєєлєтї орногон кезде алар да Маодунь Шаньюй тарабы-
нан талкаланган да, Ляодундагы бекемделген тилкеден ары єтїп
кеткен» (Бичурин, I т. 159-б.). Булар маўкулдардын Сяньби тоосун
мекендеген экинчи тобунун кытайча аты. Їйшїндїн тїбї «отуз та-
тар» – нукура туўгус. Кийин биздин заманда гана їйшїндєр Чыўгыз
кан тїрктєрї менен аябай аралашкан. Натыйжада, тїрктєшїп «їйшїн»
же «їйсїн» деген аралашма уруу келип чыккан.

Хундардын жыйырмадай калаа-чептери болгону кытай тарыхын-
да жазылып калган. Эки Лунчен шаары болгон. Бири Хуанхэ чукул
бурулуп аккан жерде Ордоско жакын, Иньшанда (Ала Тоодо) болуп
ичкиликтерге тиешелїї болгон. Экинчиси, Кара Тоонун этегинде
болуп отуз уулдун карамагында болуучу. Бэйшань тоосунун тїндїк
жагында Чжао-синчен шаары болгон. Талас чеби Кара Чоронун ту-
шунда салынган. Бэйтин (Бешбалык) Тїндїк (батыш) Хунндардын
ордосу жайгашкан да ал... хунну, тукюэ кандарынын ордосу болгон.
Ал кээде Лунтин, Шаньюйчен деп аталган. Андан 1500 чакырым чы-
гышта Тїштїк Шаньюйдун шаары Юньчжун Лунтин (Бэйтин башка)
Орхон єзєнї ченде жайгашкан. Бул Кичи ордолордун бири болгон.
Кийин ошол жерде башында тїрк дєєлєтї турган Уйгур бирикмеси-
нин борбору Ордо Балык, кийин кытайлар (кидандар) Хэдуньчен, кийин
керейиттер, маўкулдар Кара Корум шаарын салган ж.б.».

Сян Юй єзїн Батыш Чунун королу деп жарыя-
лап Пинченди борбор кылган. Кыргыздар кытайга

б.з.ч.
208-207-ж.

б.з.ч.
206-ж.
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Кичи, Чоў казатка чыккан заманда (Цинь, Хань дєєлєттєрїнїн ту-
шунда) Пинчен, Пинчен уезди деп аталган. Демек, «Манастагы» та-
рыхий Бээжин – Пинчен уезди болгон. Мунун азыркы Пекинге (Бэйц-
зинге) эч тиешеси жок. Азыркы Пекиндин (Бэйцзин) эў байыркы аты
Шуньтхяньфу. Ал б.з.ч. 80-жылы Губерния шаары Гуаньян, б.з. 73-
жылы Гуан княжествосу, 89-жылы Гуаньян, 607-жылы Чжоцьзюнь,
742-ж.  Фаньян, 907-ж. Синьзинь, 1122-ж. Яньшань, 1153-ж. Чжун-
ду, 1267-ж. – Даду, 1358-ж. Бэйпьхин, 1403-ж. Бэйцзин (Тїндїк бор-
бор) аталып, кайрадан Шуньтьхянь атка конгон). Демек, Пекин Мин
дєєлєтїнїн (1368-1644-ж.) тушунда гана б.а. 1403-ж. Бейцзин (Пе-
кин англисче бузулуп айтылышы) деген атка конгон. Дагы бир эс-
керте кетчї нерсе: б.з.ч. 201-ж. хунндар (Манас) 100000 аскер ме-
нен курчоого алган Кытайдын ири  шаары Тхай-юань-фуну дагы Тан
дєєлєтї (691-907-ж.)мезгилинде Бэйцьзин (Бээжин) деп аталган
жери бар. Манас доорунда (б.а. Хань дєєлєтїнїн тушунда) ал Тхай-
юанфуну деп аталган (тарыхый Бээжинге, Пинчэнге мунун эч тие-
шеси жок). Дегинкиси, кыргыздар ошо кезде Тхайюанфуну Кара-
Шаар деп атоочу. Б.з.ч. 195-ж Лу Гуань (Алманбет) баштаган хун-
ндар (азыркы Лунь-цюань-Гуань калаасындагы Кытайдын Улуу Ду-
балын бузуп, Янь єлкєсїн (Пехин – мурдагы Гичень – єрєєнї) алгач
ирет чаап алган. Утайшань тоосундагы ашууну кыргыздар «Тєтє
Бел» деп атаган.

Маодунь (Манас) дунхуну (маўкулду) талка-
лап басып алгандан кийин «кайтып келатып ал ба-
тыштагы юечжыларга (кушчуларга) сокку урду да,
алыс кууду. Тїштїктє ал Ордос ээликтери лэу
фань (басыс) менен байанды (баяты) багындырды.

Янь менен Дайга чалгын жасады. Мынь Тянь Хунндардан (Тайба-
стан) тартып алган жерлердин баарын Маодунь кайра кайтарып
алды. Хан їйї менен Чао-на жана Лу шинин алдындагы Ордос
менен чектешет. Ушундан кийин ал кайрадан Янь менен Дайга тий-
иштик кылып,  жорук жасады. Бул убакта хан їйїнїн (ордонун)
аскери Хянюй (Ханцзы-Лю Бандын атаандашы) менен кїрєшїп
аткан. Ортолук падыша алсырап турган, бул кырдаал Маодундун
кїч алышына єбєлгє тїзгєн. Анын 300000 аскери болгон» (Бичу-
рин, I т., 48-б.).

Хунндар кытайдын Янь менен Дай падышалык-
тарына жортуул жасаган да мурда Мыньтян
кєчмєндєрдєн тартып алган Иньшанды, Ордосту кай-
ра ээлеген.

б.з.ч.
205-204-ж.
Кичи чабуул
(казат)

б.з.ч.
205-204-ж.
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«Алар тїндїктє хуньюй, кюеше (кытай), динлин
(саруу), гэгунь (алтайлык, миў єзєндїк, тєбєй кыргыз-
дары), цайли (жети) ээликтерин багындырышты. Бу-

лардын чоўдору менен жєєкєрлєрї Маодунь Шаньюйга баш ийди да,
аны акылман катары тааныды» (Бичурин. I. т. 50-б). Маодун жети кан-
дыкты єзїнє караткан. Алардын башына жаўы башчы дайындаган. Жїн
(сол) уруулары хунндарга (оў) толук баш ийген. Улуу кєчмєн империя-
сы тїзїлгєн. Бул тарыхый биригїї байыркы  кыргыз урууларынын хунну
заманындагы эў алгачкы жана акыркы биригїїсї болуп калган. Бул
биригїї кыргыздарга б.з.ч. 200-ж. Пинчендеги тарыхый улуу жеўишке
алып келген. Ошондон кыргыздар 75 жыл бою Кытайды кєз каранды
кылды.

Кушчулар Маодундун (Манастын) чапкынынан кийин батышка ооп
кеткен. Алар Давань  аркылуу єтїп, Дахяга кол салды да, ал ээлик-
ти багындырды. Борборун Гуй Шуй суусунун тїндїк жагына негизде-
ди» (Бичурин, II т. 183-184-б.). Дахя деген кєчмєн кушчулардан кый-
раган Греко-Бактрия мамлекети. Гуй Шуй дегени – Аму дарыя. Бор-
бору Букар шаары, кытай тарыхында ал кийин Ань деген ат менен
тїшкєн. Манас заманы б.з.ч. 210 б.з.ч. 174-ж.

Букар кушчуларга тиешелїї шаар болгон. Манас Букарды ба-
гындыруу їчїн кызыл-кыргын согуштарды єткєргєн. Букар эли ал
кезде тажиктер эмес болчу. Чындыгында, тээ Кан Кошойдун тушун-
да кыргыздашкан, тїрктєшкєн ирандыктар – сарттар турган. А кий-
ин Дарийдин заманында ирандан чыккан тажиктер тїрктєшкєн эмес,
ошондуктан єз тилин сактап калган. Тїрктєрдїн  (кыргыз) «тээжик»
деген сєзїнєн тажик деген ат келип чыккан. Эпосто Манас Букарга
он эки миў жоокер менен кїйєєлєп келет (Сагынбай боюнча). Букар-
ды чаппай Каныкейди алып кайтат. Каныкей ошо эли ар башка, би-
рок, бийлик башында турган кыргыз канынын кызы. О. Айтымбетов
боюнча: «Эштектин отуз уулунун бири Солто. Солто уругу Манаска
таяке. Алар єз заманында Манас баатырдын душманга сокку уруучу
негизги кїчїнїн бир болгон». Байыртадан: «Сєўкєлдєй сулуу жер
барбы, солтодой баатыр эл барбы!» деген аўыз айтылат.» («Мурас»,
№3, 1991. «Каракандар баяны», 41-б.)

Кытайдагы граждандык согуш Лю Бандын (Хан
дєєлєтїнїн негиздєєчїсї) жеўиши менен аяктаган.
Ал кытай тарыхында улуу император деген ат менен

калган. Ошол Хан дєєлєтї бийликке келгенден бир жылдан кийин
Кытайга атактуу Хунндар чоў кїч  менен чоў чабуул кылган. Дай
княздыгынын Маи шаарын курчоого алган, шаар коменданты Хань

б.з.ч.
204-ж.

б.з.ч.
202-201-ж.
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Синь багынган (Бичурин, I,т. 50-51 б.). Андан ары «Хунндар єз аске-
ри менен тїштїккє бет алып Гэучжу (Бучала тоосу) кырка тоосунан
єтїп, булар Тхай – юан шаарын камап, Цзинь-Янга  чукулдады» (Би-
чурин, I, т. 51 б).

Б.з.ч. 201-200-ж. Хунндар кытайдын Маи жана Тхай юань шаар-
ларын камап курчаганда, алардын бышык дубалдар менен курчал-
ган сепилдерине дубал бузчу тарандарды эў биринчи ирет ушул со-
гушта колдонгон. Дубалдары талкалангандан кийин шаарды ээлєєгє
мїмкїнчїлїк болгон (кийин мындай дубал бузуучу тарандарды хун-
ндардын тукумдары тїрктєр, анан алардан їйрєнгєн  маўкулдар ша-
арларды курчаганда пайдаланган).

«Хунндар чоў казат кылууга даярданып атат, биз-
ди сєзсїз єлїм кїтїїдє». «...приставды єлтїрїп, ас-
керлери менен хунндарга багынып бергенибиз жак-

шы» (Бичурин. II т. 211-б.).
«Кийинчерээк Ман (Ван Ман) Шаньюйду экинчи ирет алдады,

ошон їчїн тынчтык жана туушкандык келишими їзїлдї. Хунндар
кытайдын тїндїк жактарына чоў чабуул кылды, ошентип, Кытай
єзїнїн 50 ээлигинен ажырады» (Бичурин. II т. 212-б.).

Мына Чоў Казат тарыхы дал ушерден башталат!.. «Асман менен
жерден бїткєн, Кїн менен Айдын тиреги, хунндардын улуу Шаньюйу
(Чоў бийи)...» (Бичурин.1 т. 58-б.) деп каттар башка єлкєлєргє
жєнєтїлчї. Дал ушул ыйык саптар Манаста:

«Асман менен жериўдин,
Тирєєсїнєн бїткєндєй!
Айыў менен Кїнїўдїн
Бир єзїнєн бїткєндєй!» делет.
Кытайга «кырк эки сан кол» менен Чоў Казатка аттанган эр Ма-

настын келбети дал ушундай сїрєттєлєт. «...беш хунн аймагынын
жол башчылары єзїлєрїнїн жоготкон укуктарын куралдуу кїч ме-
нен кайрадан алууну чечти да, 304-ж. жалпы жыйында Лю Юань
Хай (Ногой кан) бекти Улуу Шаньюй шайлашты. Ал ошол эле жылы
єзїн Ван (падыша) деген наам менен мамлекет башчысы деп жа-
рыялап, єз дєєлєтїнє Хань (хан тукуму) деген атак  берди да, Кы-
тайга каршы согуш баштады. Кийинки жылы єз борборун Пьхинян
Фуга кєчїрїп, єзїнє император деген ардактуу наам берди» (Бичу-
рин,1,т. 139-б.). Кытай тарыхынын бул маалыматын «Манас» эпосу
єзї минтип теўдешсиз далилдейт:

«Аралап жїрїп Кытайды
Кырып-жоюп дал кылдык.

Чоў
Казат 
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Алтын таажы кийгизип,
Айкєл Манас баатырды,
Чет Бээжинге кан кылдык!» (Манас. 1986, 163-б.)
Б.з.ч. Чет Бээжин Тїндїк Кытайды, Тїп Бээжин Тїштїк Кытай-

ды билдирген. Бээжин шаарынын аты Пинчен (Пхин чен деп жазы-
лат, Пинчен деп окулат).

Анда 400 миўден ашык аскер катышкан. Аскер-
де темирдей тартип орногон. «Маодунь 400000 тан-
дамал атчан аскери менен Байдында Гаодини (кы-

тай императорун) курчоого алды» (Бичурин, I т. 51-б.). I кылымда
жашаган атактуу тарыхчы Павел Оросий: «Каспийден Имай (Алай
же Алтай) тоолоруна чегинген аралыкта скифтердин 42 кєчмєн уруу-
су турат» дейт. «Манас» эпосу «кылымдын баары козголуп, кырк
тїмєн кол болуп, аз гана эмес мол болуп»  (Манас, 1984, 10-б.) деге-
ни дїйнєлїк тарыхка тєп келет. Кыргызда байыркы жоокердик салт-
та ар бир уруу бирден тїмєн аскер чыгарган. Ар бир чоро бирден
тїмєн колго (10000) башчылык кылган.

Чоў Казатка аттанган хунндар Пинчен (Бээжин)
(Кытайча Пхин чен деп жазылат) деген шаардын жа-
нында Кытай империясына каршы кытай императору

Гаодини 320000 аскери менен курчоого алып жеўет. Кытайды кара-
тат. Кытай империясы хунндар менен «тынчтык жана туушкандык»
келишим тїзєт. Келишимдин шарты боюнча кытай императору Мао-
дунга (Манаска) єзїнїн аялын берїїгє жана хунндарга жылыга «бе-
лек» деген ат менен кєп єлчємдєгї салыктарды (алтын, кїмїш, кы-
тай жибеги, кездеме, эгин, кїрїч ж.б.) тєлєгєн.

Ошондо «кытай императору Гаоди  (Лю Бань)
хунндарга каршы 320000 кытай аскерин єзї баштап
чыккан. Пьхин-ченге (Пинчен) жеткен. Маодунь качы-

мыш этип артка кеткен. Анан Маодунь єзїнїн буктурмада турган
400000 тандамал атчан аскери менен Гаодини Байдында курчоого
алган» (Бичурин. I,т. 51-б). Жети кїн ачка курчоодо калган. Тигилер
жалбарып элчи жибергенде Маодунь согушту токтоткон. Гаоди єзї
Лю Гинди  хунндарга тынчтык жана туушкандык келишим тїзїїгє
жєнєткєн. Хунндарга кытайлар  аргасыз багынып, алтын (1000 цзинь
(596 кг) алтын) («Материалы по истории Сюнну», 1968, 75-б.), пахта,
жибек кездемелерди жана миўдеген  кыздарды тартуулаган. Букара
катары хунндарга жыл сайын очойгон салык тєлєгєн (Бичурин. II.т.218-
219-б.). Ошо келишим боюнча хунндар Хань їйї менен теўата деп
жарыяланган. Азия тарыхында хунндар (кєчмєндєр) биринчи жолу

б.з.ч.
201-200-ж.

б.з.ч.
201-ж.

б.з.ч.
200-ж.
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Кытай империясы менен теўата болгон. Маодунга кытайлар падыша
тукумунан чыккан тєрєнїн кызын каныша деген ат менен тартуулаган
(Ган-Му, 198-ж.).  «Хауханьшунун» 118-главасында минтип жазылуу:
«Тїндїктєгї кастардын чабуулу башка жапайы элдерге караганда
єтє кїчтїї экени баарыга белгилїї. Хан їйїндє кєтєрїлїш чыккан
кезде Гаоди Пхиньчен шаарында берегилер тарабынан курчоого алы-
нып, кєргїлїктї кєргєн, Тхай Цзун деген Выньди император (б.з.ч.
179-157-жж.) єзїн кемсинтип «хунндарга белек берип абийири кет-
кен». Гу-Ив: «Хунндар кытайларды жек кєргєн, кысмакка алган, та-
лап-тоногон, а Хан їйї аларга жыл сайын алтын, пахта менен жи-
бек кездемелерди тартуулап турган. Кєчмєндєр талап кылган же
буйрук берген, а бул императордун укугу болучу. Асман уулу (Кы-
тай императору) салык тєлєп отурат, ал бул букараларын милдети
эле. Ошон їчїн кытай тарыхында: «абийири кеткен» деп айтылган
(Бичурин, 2-том. 218-219-б.) Кыскасы, Маодунь бул чоў чабуулда
Кытайда баш аягы 1 жыл 2 айча жїрїп чоў-кичине шаарды чаап, зор
эрдик кєрсєткєн. Эпостогу  Бээжин дал ушул Пинчен шаары. Пинчен
(уезди) Шаньси провинциясындагы азыркы Датун шаарынын чыгыш
жагында болгон. Маодунь Кытайга Чин дєєлєтї  кулап жаўыдан Хан

дєєлєтї орногондо кол салган. Ошондуктан эпосто
кытайлар «чынмачын» (индо-иран тилинде улуу чин)
«какан («Чоў Хань») деп берилет. Хан дєєлєтї  орно-

гондон тартып эзелки  кытай эли єзїн «ханзу» (ханжу) эли деп атай
баштаган. «Кытай» деген атты кєчмєндєр Х кылымдан атай баштап,
алар аркылуу Европага жайылган. «Ханзу» деген атты кийин кєчмєндєр
«каўгу», «каўку» дешкен.

«Б.з.ч. III-II кылымдарда Маодунь тїзгєн гунн союзу кытайга єтє
зор коркунуч туудурган. «Тынчтык жана туушкандык» келишимине
карабастан, империя, чындыгында ага (хунндарга) кєз каранды абалда
кїн кєрїп, сырткы дїйнє  менен эч байланышы болбой калган» («Ис-
тория Китая с древнейших времен до наших дней», 39-б.).

«Гаоди 198-ж. єз Їйїнєн чыккан каншаны Шаньюга (Чоў Бийге)
аялдыкка узатып баруу їчїн Лю Ганды жєнєттї. Ошол тынчтык жана
туушкандыктын негизиндеги келишим боюнча хунндар менен кы-
тайлар бир туугандар деп эсептелинсе да, кытайлар тигилерге жыл
сайын тиешелїї сандагы пахта, жибек кездемелерин, шараптарды,
кїрїч жана ар тїркїн азык-тїлїктєрдї берип турууга тийиш болчу.
Бул Маодунду бир аз жооошутту» (Бичурин, I том, 522-б.) Кытай
императорлору хунндар менен эки жолу: б.з.ч. 192-жылы (Гао-хэу
тушунда б.а. б.з.ч. 195-ж. император Гаоди єлгєн. Уулу жаш бол-

Хан
дєєлєтї
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гондуктан такка Гаодинин аялы Люй Хоу(Гао-хэу-улук каныша отур-
ган) жана б.з.ч. 179-жылы (император Хяо Выньдин мезгилинде)
«тынчтык жана туушкандык» келишимдерин тїзїїгє аргасыз бол-
гон (Бичурин. I т., 54-б.). Маодунь ошо Гао єлгєндєн кийин Гао-
хэуну аялдыкка алам «мага тий» деп оолугуп кат жиберген (б.з.ч.
192-ж.) учуру болгон (Бичурин. I т., 53-б.).  Кытай тарыхы ал жєнїндє:
«Анын (Маодун) 300 миў аскери болуп єзїнїн кїч-кубаты жагынан
кытай башчысы менен теў тайлашкан. Тигиге менменсинїї менен
мамиле кылып, ал Гаоцзуну (Гаоди) таман астында калтырган да,
каныша Люй-Хэуну катуу кордогон» (Бичурин, I т., 114-б.). Бирок,
Гао-хэу кытай аскери начар, алсыз болгондуктан согуша албасын
билип «карыдым» деп алдап, ага кыз, кымбат белектерди – эки ара-
ба, сегиз ат тартуулап кутулган (Улуу Хан династиясынын тарыхы).
Демек, Маодунь (Манас) тушунда кытай императорлору кыргыздар
менен їч жолу «каныша» деген ат менен б.з.ч. 198-ж., 192-ж., 179-
ж. кыздарды тартуулап тынчтык жана туушкандык келишим тїзїїгє
мажбур болушкан.

 «Каапыр да болсо кандуу журт,
 Качантан бери камдуу журт.
 Кытай да болсо кылым журт».
 «Алтын кїмїш, зар алды.
 Элдешип кытай, кыргызы
 Жай-жайына тарады»   (Манас, 1986, 350-352-б.).
 «Кызына кошуп миў кызды,
 Тартмак болду Эсен кан.
 Чет Бээжиндин кандыгын,
 Бермек болду Эсен кан».  (Манас, 1986, 160-161-б.)
Эпосто да, эзелки кытай тарыхында да кытайлар «каныша»

деп Манаска їч кыз тартуулаганы факт. Манас алардын ичинен
Карабєрктї гана алып, Айжанжуў кызы Бирмыскалды Чубакка,
Эсенкан кызы Бурулчаны Алманбетке нике кыйдырган (Манас,
1986, 162-б.).

Манас заманында Каўгай (Гоби чєлї) кытайларга эмес, Хун-
ндарга тиешелїї болгон. Кытайдагы эў алгачкы Яо мамлекетинен
(б.з.ч. XXIV к) бери б.з. XI кылымына дейре Каўгай тоодо кытай
турган эмес. Ал жерлер адегенде Хунндарга, кийин єз тукумдары
тїрктєргє, Оў, Сол канатка, кийин гана ал жерлерди маўкулдар
ээлеген. Эпосто «туўша кытай Ороўгу» бар. Туўша дегени Шан-
дун. Буерде кытай Ороўгунун туўшалык экенинен кабар берїїдє.
А Шандун провинциясы тїндїк Кытайда жатат. Тїндїк Кытай Чет
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Бээжин аталат. Б.з. 195-ж. тїндїк Кытайдагы Лоян шаары чыгыш
борбор болуп турган.

Маодундун жетекчилиги менен Батыш Чубак
беги (Чжуки — князь) батыштагы Алдыўкы Азия ме-
нен бїтїндєй Тїркстанды караткан (б.а. юэчжы

(кушчулар башында турган сарттарды), дубан (лэулань), Югузду
жердеген аргындар (Усунь, Хусе)жана чет жакадагы 26 ээлик ба-
гындырылган. Ал элдер кыргыздардын мамлекетине баш ийген
(Бичурин. I т. 54-55-б.). Чындыгында, хунндар Сыр Дарыядан Кас-
пийге (Ак Деўизге) б.а. Кавказ єлкєлєрїнє чейинки элдерди жаўы-
дан багындырган эмес, алар мурун эле баш ийчї, бирок, єлкє кий-
инчээрек єздєрїнїн борбордук бийлигине (кыргызга) баш ийбей кет-
кен букараларын кайрадан баш ийдирип тартипке салган. А Кушчу
менен мундуз солго кирген менен оўго моюн толгоп баш ийбей кел-
ген тайпалар болгондуктан ошолорду да баш ийдирген. Батыш Чу-
бак беги кушчуларга тиешелїї Букарды   (б.з.ч. 201-200-ж. Кытайга
Чоў чабуулдан кийин да Букарды багындыруу согуштары болгон)
эле эмес Ташкенди (Шаш) да чапкан. Эки жылда кыргыздар тїштїгї
Инд мухитине, батышы Кызыл Деўизге, тїндїгї Кавказга чейинки
зор аймакты ээлеген. 26 ээликти (падышалыкты)  багындырган
Хунндардын падышасы тарыхка перстерде Семизген «Афрасиаб»
болуп тїшкєн. Семизгенди сарттар «Самаркан» атай баштаган. Б.з.ч.
177-ж. кушчуларга тиешелїї болгон, Букарды кийин Нойгут Чубак
согуш менен алган.

Маодунь Шаньюй катын алгандан кийин Хуанди импе-
ратор б.з.ч. 174-ж. кайра ага жооп кат жєнєткєн. Анда
батыштагы согушка Шаньюйдун (Манастын) єзї баш-

чылык  кылганы даана айтылат: «Хан Їйї Хунн їйї менен бир тууган
болууну макулдашкан жана ошон їчїн ал Шаньюйга жылыга єтє кєп
сандагы белектерди жиберет. Келишимди бузуу, бир туугандык макул-
дашууну їзгїлтїккє учуратуу ар дайым хунндар тарабынан болуп кел-
ген. ...Мен (кытай императору) Чоў бийден мындан ары каарданбашын
абдан єтїнємїн. Жиберген адамыбыз Батыш согушунда Чоў Бийдин
єзїнїн жетекчилик кылганын жана кєп кыйынчылыктарга учураганын
айтып келди. ...Сизге ичи иштелген чепкен, узун кымкап чепкен, башы-
ўызга кие турган алтын таажы, алтын менен аземделген кемер кур жана
алтын менен кооздолгон керке таралганы, саймаланган жибектин 10
таўгагын, 30 таўгак кымкап жана кочкул кызыл, жашыл тїстєгї 40 таў-
гак жибек кездеме жибердим. Буларды так єзїўїзгє тапшыруу їчїн
тєрємдї жєнєттїм» (Бичурин, I т. 56-б.).

б.з.ч.
177-175-ж. 

б.з.ч.
176-ж.
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«Хяо Скань Хуан-ди чек арадагы аскер башчыларына буйрук
бергенде: «Хунндар улуу мамлекет болуп турат...» деп айтканы бел-
гилїї» (Бичурин, I. т.121-б.) Батыштагы согуш б.з.ч. 177-ж. башталып
б.з.ч. 175-ж. жайында аяктаган. «Каардуу кулдарга» эми батышы
Кызыл Деўизден берки єтє зор аймак караган. Баса, Манастын кырк
чоросунун бири — Кутунай — Саяк уруусунун башчысы болгон.

Эскертїїчї нерсе: Афрасиаб (Самаркан) калаасынын айлана-
сын археологдор казганда «тїрк мїрзєлєрїнєн» жалаў гана калпак
чыккан. Кээси б.з.ч. болсо, айрымдары тїрк дооруна же орто кылым-
га тиешелїї болгон. О.А.Сухарева: калпактар байыркы сактардыкы-
на єтє окшош экендигин айтат («История Среднеазиатского костю-
ма», М., 1982). Ушул чапкында Маодунь маймун (инди), перс,  арап,
кавказ элдерин чапкан.

Манас доорунда кыргыздар Пил минген Хинди
баатырлары менен согушат (Араникте) Индияны алат.
Индияга жортуул Кашкар тарап аркылуу болгон. Каш-

кардан Индияга барчу эки жол бар. Бири Янгишаардан чыгып Миўте-
ке (бийиктиги 4600 м) ашуусун ашып Гилгитке барат. Экинчиси, Жар-
кенден чыгып, беш ашууну, анын ичинде Кара Корум (5569 к) ашуу-
сун ашып Легке (Кашмирге) жетет. Кашмирге барчу жол ыўгайлуусу
(Чо Шао Тан. «География Нового Китая», М, 1953 г.).

Индиялыктар ал кезде Зороастризм (арабдар – мажустар, пер-
стер – магдар деп аташат) динин тутунган. Зороастризмди (б.з.ч. VI
к. Заратуштра деген саяк уруусунан чыккан акылман негиздеген.
Кыргыздардын ошол кездеги дїйнє таанымы боюнча: жамандык жак-
шылык  жанаша жїрєт, ошону теў салмактап каниет, кайыл болуп
тынч жашоо керектигин сунуштайт. Сактардын Зороастризминин
єзгєчєлїгї алар єздєрїн «асман балдарыбыз» деп эсептешкен жана
тїздєн-тїз Теўир менен байланышта болгон. Жандын єлбєстїгїнє,
кайталанаарына ишенишкендиктен пендечиликти тємєн коюшкан.
Кїнгє табынышкан, сууну ыйык деп эсептешкен. Саяктардын бул
илими Индияда жашаган кєп тїрдїї калкка сиўип, дин катары туту-
луп калган.

1120-ж. Тахир Марвази «Табаи ал-хайаван» деген арабча эмге-
гинде минтип жазат: «Тїрктєргє кыргыздар да кирет. Ал кєп санда-
ган эл. Алардын журту жайкы чыгыш менен тїндїктїн аралыгына
жайгашкан. Тегерегинде кимек, йагма, карлук, куча, арк жашашат.
Кыргыздар маркумдарды єрттєє жєрєлгєсїн тутушат. От аларды
тазалайт деп  белгилешет. Алардын мындай жєрєлгєсї тээ мурда
болгон». «Зороастризм дини Орто Азияны мекендеген элдерде ис-

б.з.ч.
176-177-ж.
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ламга чейин таралып отко сыйынышкан, єлїктї жырткыч, куштарга
талатып берїї салтын туткан» (Абдылдаев Э. 230-б).

Индияга чатыраш (дойбу), чыктэ (шахмат) ойнун
оўдор (хунндар) тараткан. Чыктенин 64 (8х8) кєзї

болгон. Байыркы кыргыз оюнчусу Бийге (королго) коркунуч туудур-
ганда «чык» (шах) деген, а «тэ» дегени байыркы эски тилде «бїттї!»
(мат) деген сєз болгон. Бий-корол, оен (калпакчан)- ферз, сакчы –
офицер, ат-ат, тєє-тур,  мерген – пешка эле. Кийин бул оюндар оў-
дордун заманында ажырап аты эле калган. А Тєбєйдє бул оюн сак-
талып калган.

304-ж. Тїндїк Кытайда єз бийлигин орноткон оўдор (Хань,
Чжоу,  Тїндїк Лян, Ся дєєлєттєрї) шахмат (чыктэ) оюнун Кытайга
жайылткан. Кийин Кытайга Вэй дєєлєтїн орноткон каракыргыз
тєбєйлєрї ал оюндун Кытайга кеўири таралышына мїмкїндїк тїзгєн.
Тєбєй империясы 800 жыл жашап Чыгыш, Батыш империяга (б. з. ч.
630-659-жж.) бєлїнгєн. Б. з. ч. 745-ж. империя кыйрап бєлєк-бєлєк
болгон. Бул єзїнчє чоў сєз!

Маймун элин багындыруу Манастын заманынан башталып куш-
чулардын бийлигинин тушунда ишке ашса да анда б.з.ч. I кылымдагы
тарыхый окуялар аз. Эпосто Манас маймундун каны Шорук менен бол-
гон б.з.ч. 177-176-ж. согушу гана сакталып калган. Б.з.ч. III-II к. кушчу-
лар Кумулда турган.

Б. з. ч. V к. тартып чындыгында Индияны ба-
гындыруу 2-кылымдан башталып б.з. башында аяк-

таган. Кытай тарыхында юечжылар (Гуйшуан, Кушан – булар куш-
чулар, сол) пайда болгон. Ошо кезде Ордостун батышындагы Хэ-
сиде турушкан. Жайкысын Кара Тоону (Наньшань) жайлаган. Улуу
Дубалдан Хамиге (Кумул) (б.з.ч. III-II кылымдарында) чейин кєчїп
жїрїшкєн. Алар Тїркстанда жайгашкан. Цинь тїндїктєгї кєчмєн
кушчулар менен ынтымакта болгон. Юэчжи жол башчысы хун-
ндар менен болгон салгылашта б.з.ч. 168-ж. єлгєн. Лаошань
Шаньюй (Чоў бий) анын башынан шарап куюп иче турган аяк жа-
саткан. Кушчунун мурасчысы элин кєчїрїп Кашкар аркылуу Ду-
банга (Фергана) ооп, 165-ж.Сыр Дарыядан єтїп, Аму Дарыянын
бойлорунда Александр Македонскийдин империясынын бир бєлїгї
Грек Бактрия падышалыгына келген. Кушчулар Бактрияны кєп кый-
ынчылыкка учурабастан эле басып алган.Алар оўдор (хунндар)
менен согушкусу келген эмес. Кушчулар мындан тышкары «Тянь
Шань тоолорунун тїндїк тараптарын (Чїй, Талас) да ээлеген» (Би-
чурин, II т.183-б).

Шахмат

б.з.ч. V к.
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Кытай тарыхы: «Кушчулар Хунндар тарабынан жок кылынды.
Алар Дахяга ооду да, Хюми (Кундуз), Шуанми (Миўкуш), Гуйшуан
(Кушчу кандыгы), Хисие (Кесек) жана Думи (Дєєлєт же Саяк) деген 5
княздык ордого бєлїндї. 100 жыл єткєндєн кийин (б.з.ч. 70-ж.) Гуй-
шуан князы (Кушчу беги) Киоцзюкю (Кєкєтєй) калган тєрт Ордону
багындырып, єзїн Гуйшуан єлкєсїнїн мамлекет башчысы деп
жарыялады. Ал Аньсы (Букар) менен согуша баштады.

Гаофуну (Кабул) багындырды, Пуду менен Гибинди жок кыл-
ды да, алардын жерин ээледи. Киоузюкю єлгєндєн кийин уулу Ян-
бгао Чжень (Жаныбек) такка отурду да Индияны багындырып, аны
башкарууну єзїнїн бир аскербашчысына тапшырды. Ошондон тар-
тып Юэчжи (кушчу) кїчтїї жана бай їйгє айланды» (Бичурин, II т.
227-228-б).

Биздин замандын башталышында  Кушчулар Оўдордун кура-
мына кирген. Оўдордун Индияны багындырышы эзелки кытай та-
рыхында: Дубанда турган Чоў Кушчу (Да Юэчжы) мамлекетинин
таржымалына жазылып калган. Дїйнєлїк тарыхта Индияны багын-
дырган эл «ак гїнндар» болуп тїшїптїр. Сєз тїбї «ак (уул) – оў
хунн)» жєнїндє. Ошол Кушчу мамлекетин парфиялыктар менен
армяндар Кушан деп атаган. Ал мамлекеттин негизин оўдордун
отуз уул жаатынан чыккан уруулар тїзгєн. Бийлик башында Куш-
чулар турган.  Илгерки кытай тарыхы: «Кошуна мамлекеттер алар-
ды гуйшуан (кушчу) мамлекети деп атаган, бирок, Кытай Сарайы
аларды Чоў Юэчжы (Чоў Кушчу) деп мурдагы атын сактап калды»
(Бичурин.II т., 228-б.). «Юэчжы» деген ат кушчулардын б.з.ч. X-I
кылымдардагы кытай тарыхындагы байыркы аты. «Раджпут кшат-
рийлердин уруу коомдорунун кєпчїлїгї б.з.ч. II кылымда баштал-
ган сактардын (оўдордун парсыча аталышы) же скифтердин (оў-
дордун грекче аталышы) кол салууларынын учурунда же ак гун-
ндар (Ак уул тукумдары-оўдор) чабуул койгон андан кыйла кийин-
ки (б.з.ч. I к.) мезгилдерде пайда болгон...» (Неру Дж. «Индияны
ачуу», М. 1955-ж.).

Хунн Шаньюйу (Маодундун (Манас) уулу Кїн
бий) 140 миў атчан аскер менен Кытайдын Чаона,
Сяо Гуанга басып кирген. Бэй-диде аскер башчы-

сы Цюнду єлтїрїп кєп адамдарды туткундап, мал-мїлктї ол-
жологон. Андан кийин Пьхин Янга (борбордон 36 чакырым алыс-
та) жакындап келип Хойчжунгун (император эс алчу жерге) са-
райына атчан жигиттерин жиберип, єрттєтїп жиберген» (Бичурин,
I т. 58-б.).

б.з.ч.
166-ж. 
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Маодунь (Манас) жана анын тукумдары б.а.
хунндар кытайларды б.з.ч. 200-б.з.ч. 127-жылга
чейин (75 жыл) кєз каранды кылган. Лаошан (Ма-

одундун уулу Албарс) (б.з.ч. 174-158-ж. хун урууларын бийлеген)
кытай качкындарынын билимдїїлєрїн єз жумуштарына пайдалан-
ган: М: кытайдын бычылган адамы Чжунхан Юени пайдаланып ага
салык салуу, алуу жєнїндєгї китепти жаздырган. Лаошань  б.з.ч.
166-жылдан баштап Кытайды жылда чапкан. Чапкынды Бэйдиден
(чыгыш Гань суу, бул Кеў Суунун кытайча транскрипциясы, бул жер-
ди мурун мундуздар, анан кушчулар, кийин катаган, саяктар жерде-
ген) баштаган. 162-ж. император Вэнди Лаошань Шаньюй менен
«тынчтык жана туушкандык» келишим тїзгєн. Лаошан єлгєндєн
кийин (б.з.ч. 161-ж.) анын ордуна Гюнчень (Жолборс) Чоў Бий такка
отурат. Б.з.ч. 162-ж. Кытай кыргызга салык тєлєп берїїгє милдет-
тенген келишим тїзгєн. Ал Кытайды б.з.ч. 158, 157, 140, 128-жыл-
дарда катуу чапкан. Ушул чапкандардын кысымы астында гана Кы-
тайда б.з.ч. 152-жылкы  келишим боюнча чек арада соода базарла-
ры ачылган. Бирок, бул мамилелер император Ву-ди тарабынан 140-
жылы бузулган.

Буга жинденген хунндар Шэньсиге чейин жетип  алардын
кїмбєздєрїн тыптыйпыл кылган. Бул кєчмєндєрдїн эў чоў жазасы
болгон. Б.з.ч. 129-жылы кытайлар хунндардын чек арадагы базарла-
рына кол салган, бирок, єздєрї хунндардан катуу кыйраган. Хунндар
кийинки жылы Ляо-си, Яй-мынга єч алуу жортуулун жасап ийгиликке
жетишкен. Патриархалдык ошол доордо жеке адамдан салык алын-
ган эмес. Алардын кирешеси багындырылган элдерден алынган са-
лык менен жоокердик олжолордон тїшкєн. Кулдарды алып келиш-
кен. «Хунндардын мамлекети гїлдєп-єсїп турган замандарда алар-
дын 760 миў кулу болгон да, ошол кезде хунндардын єзїнїн саны
1500000 гана адамга жеткен» (Ма Чан Шоу, 154, 99-119-б.).

«Хунндар (Гюнчень-Манастын (Маодунь) небере-
си Жолборс) тынчтык жана туушкандыкты кайрадан
бузуп, ар бири 30000 атчан аскерден турган кол ме-

нен ШаньГюнь жана Юнь Чжун аймактарына басып кирип, эсепсиз
элдерди кырып, кайтып кетти» (Бичурин, I.т.61-б.).

«Император (Ву-ди) такка отурганда, 140-ж., Хун-
ндар менен тынчтык жана туушкандык келишимин
бекемдеп кєп белектерди берди, чек ара соодала-

рын ачты. Хунндар Кытай менен жакындашып Узун Дубалга  (Чеп-
ке) кєп келди. Кытай Сарайы Шаньюйду (Чоў бийди) чек арага азгы-

б.з.ч.
166-ж.

б.з.ч.
158-ж.

б.з.ч.
140-ж.
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руу максатында Маи шаарынын жашоочусу Нйе Иге Хунндарга тыю
салынган оокаттарды жашыруун тїрдє ташууну їйрєттї да, ошон-
до ал кєчмєндєрдї Маи шаарын чаап алууга їндєдї. Шаньюй буга
ишенип, Маи шаарынын байлыгына кызыгып 100000 атчан аскер
менен 133-жылы Ву Чжеунун жанынан Кытай жерине кирди. Сарай
алиги Маи шаарынын чет жакаларындагы буктурмага 300000 аскер
жашырып койгон эле. Министр Хань Аньго буктурмада Шаньюйду
кїтїп аткан 4 аскербашчыны далдалоо їчїн коюлган кєзємєл кор-
пусунун башчысы эле. Шаньюй Кытай жерине киргенден кийин,
Маиге 100 лидей калган кезинде тегерегинде бир да кайтаруучусу
жок єтє кєп малды кєрїп таў калган. Ал ошондо бир аскердик  по-
стко кол салды. Ушул учурда чек араны кыдырып жїргєн Яй-мын-
дык Юй-щы чабуулда коркунучта калган постту коргоону каалады.
Ал кытай аскеринин планы жєнїндє билчї. Шаньюй береги аскер-
башчыны колго тїшїргєндєн кийин єлтїрмєй болду. Ошондо Юй-
шы жашырын сырды – кытай аскери жайгашкан буктурмаларды
айтып берди. Шаньюй, ошентип, єз аскери менен кайтып кетти. Чек
арадан чыккандан кийин: «Бул Юй-шыны мага Теўир жиберди деп,
тигиге Асман беги (Тьхянь Ван) деген наам берген» (Бичурин, I т.
62-бет).

Кыргыздар тарабынан Кытайга мындай кол салуулар, туткун,
мал-мїлк олжолоолор бардык доордо болуп келген. Маодунь (Ма-
настан) кийин кыргыздарга Чоў бий болгон: Ичисйе (Їчїке, б.з.ч.
126-114-жж.), Увэй (Кєбєш, б.з.ч. 114-105-жж.), Ушылуу (Бозуул,
б.з.ч. 105-102-жж.), Гюйлиху (Куланчы, б.з.ч. 102-101-жж.), Цзюй-
дихэу (Кулансарык, б.з.ч. 101-96-жж.), Хулугу (Эр Шууту, б.з.ч. 96-
85-жж.) Шаньюйларга ж. б. чейин уланып кєчмєндєр їчїн кадыре-
се кєнїмїшкє айланган.

Кытай Сарайы тєрт аскер башчысынын ар бири-
не он миўден аскер берип, хунндардын чек ара бу-
зарларына кол салуу жагын тапшырды. Вэй Цин  жа-

нагы Шань Гудан чыгып, Лун-чен шаарына чейин жетип  700гє жа-
кын адамды туткундады. Гун-сунь Хэ тиги Дай-гюндан чыгып 7000
жоокери Хунндардан кырылды: Ли Гуан алиги Яй – мындан чыгып,
чек арадагы салгылашта Хунндардын колуна тїштї, бирок кийин-
черээк ыўгайы келгенде туткундан качып, Кытайга келди. Бул ас-
кер башчы баары теў сотко берилип, аскердик наамдарынан ажы-
рады (Бичурин, I т., 63-бет). Демек, Ли Гуан жаш кезинде эле хун-
нга туткунга тїшїп чининен ажырагандан кийин кайра б.з.ч. 99-жылкы
Кытайлардын хунндарга жасаган чоў чабуулуна башчылык кылган.

б.з.ч.
129-ж. 
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Кийин дагы колго тїшїп хунн жоокерлеринин арбагына багышта-
лып курмандыкка чалынган. Курмандыкка чалуу Угус кан заманы-
нан келаткан салт. Ал салт каракыргыздан байыркы кытайларга те
Шан Инь (б.з.ч. XVI-XI к.) доорунда єтїп, бирок Чжоу (б.з.ч. XI- III)
заманында жоюлган.

 О. Айтымбет Алманбеттин кейипкери Лу Гуан
болушу мїмкїн дейт. «Ганьму» маалыматы боюнча:
Ал Улуу Хань дєєлєтїнїн негиздєєчїсї Гаоди (Лю

Бань) менен жердеш. Лу Гуань  менен Гаоди кыйышпас дос болгон.
Гаоди курбусу Лу Гуанды єзїнїн бардык жортуулуна катыштырган.
Алар чогуу чапкында жїрїп б.з.ч 206-ж.Цинь дєєлєтїн кулатып, Кы-
тайда Улуу Хан бийлигин орноткон. Андан кийин Кытайда їч жыл
граждандык согуш болгон. Б.з.ч. 202-ж. ал Гаодинин толук жеўиши
менен аяктаган. Ошондо Гаоди досу Лу Гуанды Янь ээлигине баш-
чылыкка дайындаган. Хунндар б.з.ч. 201-200-ж. Кытайдын жети шаа-
рын кыйратып, Улуу Хань империясынын чаўын асманга чыгарганда
император бїт Кытайдан зор аскер топтогон. Манас Пинчен шаарын-
дагы Байдындын этегинде император Гаодини жїздєгєн аскербаш-
чы тєрєлєрї менен бїт курчоого алганда Лу Гуан бар болчу. Ал Ма-
настын улуулугуна, мыкты аскербашчылыгына ошол жерден ичинен
тан берген. Хунндардын каардуу падышасы єз досу Гаодиден – кы-
тай императорунан алда канча акылдуу; кубаттуу экенин кєрїп сук-
танган. Кийин Гаоди кїйїтїнє чыдабай  єлїм алдында жатканда, анын
аялы Гаохэу мураскер жаш экенин шылтоолоп кїйєєсїнїн ордун єзї
ээлеш їчїн Гаодинин мурдагы жакшы санаалаштарынын кєзїн таза-
лаган. Б.з.ч. 195-ж. Гаодинин єлїмї аз калганда Лу Гуань єзїнє Га-
охэунун кєзї тїз эмес экенин билип Янь ээлигинде єтє чоў козголоў
чыгарган. Ага каршы император аскери жєнєтїлгєн. Лу Гуань єзїнїн
аскерин алып єзї суктанган Манаска бет алган. Маодунь аны «дуў-
хулардын (маўкулдардын) їстїнєн бек койгон!» («Материалы по ис-
тории Сюнну», М. 1968, 138-б).

Эзелки Кытай тарыхында «Чуньцюда» Конфуций Лу ээлигинин
тарыхын жазганда анын падышаларынын баары б.з.ч. 195-ж. Манас-
ка єткєн Лу Гуандын ата-бабалары болгондугун маалымдайт. Эми
Алманбетти бир гана Лу Гуандын кейипкери десек чекилик болоор.
Анткени, ал Лу Гуан хунндарга Манастын Чоў казатынан кийин ке-
лип кошулган. Тїп атасы  Чылаба (Чунь-бэй) кытайлардан 1500 жыл
мурда бєлїнїп кетип кєчмєн ємїр сїргєн. Чылаба кытайлардан б.з.ч.
1764-ж. бєлїнїп кетип «тїндїктєгї талааларда» кєчмєндєргє арала-
шып жашашкан. Ошол Чылабанын атасы Цзе Кхой байыркы кытайда-

Алман-
бетпи? 
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гы Ся (Хя) дєєлєтїнїн акыркы  мамлекет башчысы болгон. Бул дєєлєт
кулагандан кийин анын уулу Чунь-Бэй єз журту менен Кытайдан биро-
толо бєлїнгєн. Чоў казатка катышкан Алманбет ошол Чылаба тукум-
дарынан чыккан, даўкы таш жарган бизге аты жєнї белгисиз баатыр-
дын да кейипкери болушу толук ыктымал.

Манас заманында оў кары наамдары Чоў Бий, Кара Чоро, Чу-
бак бек, Улук кол башчы, Оен, Чалгын башы, Куттуу бек, Сыргак
бек деген даражалар оў кары доорунун бїтїшї менен (б.з.ч. 454-
ж.) єз кїчїн жоготкон. Кийин Тїрк (Кїчтїї) заманында алардын ор-
дун Кара кан, Кара Чоро, Канчоро, Кул чоро, Ал чоро єўдїї наам-
дар ээлеген.

Алманбеттин экинчи кейипкери – Ли Лин болушу мїмкїн деген
экинчи божомол да бар. Кытай тарыхчысы Сыма Цян (б.з.ч. 145-86-
жж.) хундардын б.з.ч. 209-жылы такка отурган падышасы Маодун
шаньюй 26 мамлекетти бай ийдирип, тїндїктєн кыргыздын бир уруу-
сун б.з.ч. 201-ж. єзїнє каратканын айтат («Тарыхый жазмалар» (Щи-
Зи). Хундардан корккон император Цинь Ши  Хуанди алардан корго-
нуу їчїн б.з.ч. 221-ж. Улуу Кытай Дубалын салууга буйрук берет.
Сыма Цянь: «...Баатыр Теўир кут... (Маодун шаньюй) кийин
тїндїктєгї ангиз, чушур, тєлєс, кыргыз... «элдерин каратты»  дейт.
Сыма Цян: б.з.ч. 99-ж. Кытайдын таланттуу ири аскер башчысы хун
армиясын кандай болсо да алсыратып жеўїї їчїн єз императоруна
жан аябай кызмат кылган. Ли Лин 5000 жєє аскерин алып хундардын
80 миў аскери менен 8 кїн кармашып Тїндїктє 10 миў хун аскерин
талкалайт. Бирок, азыгы тїгєнгєндїктєн Ли Лин аргасыз хундарга
багынат. Кытай императору бул кабарды укканда анын їй бїлєсїн
бїт мууздатып таштайт. Хундардын Чоў Бийи (Теўир Куту) Ли Линге
єз кызын алып берип, хан мансабын берип, карамагындагы кыргыз
аймагын башкартат. Ли Лин аскердик-административдик башкаруу-
нун кытай илимин, сырын мыкты билгендиктен хундарга адал кыз-
мат кылып, элге алынат. Ли Лин хундар менен бирдикте б.з.ч. 90-ж.
Кытай аскерин талкалайт. Ал эр жїрєк, акылман болгон. Ли Лин б.з.ч.
74-ж. єлгєн («Кыргыз Туусу», 23-26-май, 2003. №37). Хакас тарыхчы-
сы Л. Кызласов: «Ли Линдин Энесайдагы резиденциясы б.з.ч. 1-кы-
лымга чейин курулган.Азыр Абакан шаарын (Хакасиянын борбору)
жанындагы Ташеба кан сарайы болгон деген пикирде. Бул хан сарай
байыркы архитектуранын эў мыкты жетишкендиги. Б.з. 8-кылымын-
да Чыгыш Тїрк Каганаты менен тирешкен Барсбектин тушунда 840-
жылы Уйгур каганатын жеўип,Улуу Кыргыз державасын тїзгєн кыр-
гыз ажосу Тапу Алп Солдун тушунда Пекиндеги Тан династиясы менен
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аскердик саясий союз тїзїїгє ийгиликтїї жетишкен, элди тїрдїї
соккудан коргошкон.

Ушундай жеўиштїї, олжолуу ийгиликтер Оўдор-
ду кєптїргєн. Єздєрїнє салык тєлєгєн: кытай, тибет,
тангут, маўкул, манжу ж.б. элдерди кєздєрїнє ил-

бей текеберденип кекирейишкен. «Хунндар кїндєн-кїнгє менменси-
нип, текеберлене берген» (Бичурин. I т. 59-б.). Душман аскеринин
кїчїн баалабай, єз кїчтєрїн ашыкча баалашкан. «Б.з.ч. 128-жылдын
аяк ченинде  кытайлар бейкапар жаткан хунндарга капыстан кол са-
лып, бир нече миў кишисин туткунга алса, 127-ж. Луньсини (Ганьсу)
ээлєє менен, ал жердеги хунндарды тїндїккє сїрїп, Ордосдогу Лэ-
уфань менен Байянга сокку уруп, бир нече миў кишисин туткундап,
миллионго жакын малын олжологон. Ошентип, кытай сарайы Ордос-
ту ээлеп, ал жерге Шофан шаарын салды. Цинь аскер башчысы Мынь
Тянь негиздеген чек араны кайра калыбына келтиришкен» (Бичурин,
I т. 63-б.).

Маодунь (Манас) єз жерлери Ала Тоону (Иньшан-
ды) жана Ордосту кытайлардан кайра тартып алган.
Бирок, бара-бара отурукташкан кытай б.з.ч. 127-жылы

Ордосту, анан Иньшанды кыргыздардан тартып алган. Ал жерлер
кыргыздын єз мекени болгон! Кытай тарыхы жазат: «Хяо Вындынин
тушунда эле аскерлер чек арадан ары єтїп Хунндарды ал жерлер-
ден ажыратып, Ша-монун ары жагына кууган... Чек арадагы (кытай)
абышкалар «хунндар Инь шань кырка тоосунан ажырагандан кийин
ал жердин жанынан єтїп баратышканда ыйлабай єтє алышпайт» деп
айтышат» (Бичурин. I т. 94-б). Иньшандан тышкары Яньчжышань (Кем-
пир Тоо) менен Циляньшан (Кара Тоо) да те илгерки замандардан
Хунндарга тиешелїї жерлер болуп келген. Бирок, кийин алар да кы-
тайдардын колунда калган. «Цяньханьшуда»: «хунндар Яньчжышань
менен Циляньшан тоо кыркаларынан айрылгандан кийин ошол кай-
гылуу окуяны (арман) ырларында билдиргени жєнїндє кабар бар»
(Фэн Цзя Шен, «Чыгыш Монголиядагы руникалык жазуулар, Сов. Эт-
нография», 1959-ж. № 1, 51-б.).

«Хунндардын Чжан-йе (Жылгындуу Коо) аймагынын маўдайын-
да кытай чегине кирип турган бир жери бар. Ошол жерде жебеге сап
болууга жарактуу токой єсєт да, канаты жебенин кармап тартчу же-
рине жарактуу бїркїттєр мекендейт. Ушул жерди алуу чек ара їчїн
єтє пайдалуу болоор эле»... (Бичурин. I т.98-б). Ушул жерди кытай
императору Хэпьхин єзїнїн Хун-гя-фан деген єкїлї аркылуу сурат-
канда Учжулю Жади Шаньюй ал жерди бербей койгон. Шаньюй мин-
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тет: «...Сакчылардын Вын князынын (миў беги) билдиргенине кара-
ганда батыштагы Хунн жерлеринин ээликтериндеги элдер боз їй,
араба жасоо їчїн жыгачтарды жалгыз гана ушул тоодон алат экен.
Мындан сырткары мен ата-бабаларыман калган жерди бере албай-
мын» (Бичурин, I т. 99-б).

Маодундун чєбєрєлєрї так талашты. Бул
кєчмєндєрду алсыраткан. Тактын мыйзамдуу мурас-
кору Юй би (Їрбї же Єрє бий) эле. Бирок, Жолбор-
стун иниси, Чыгыш улуу беги Ичисйе (Їчїке) єзїн

єзї Чоў бий деп жарыялаган. Ал Їрбїнїн кошуунун талкалап такка
отурду. Їрбї качып Кытайга єттї. Їчїке єз бийлигин Кытайды ча-
буудан баштаган. Жайында Дайга басып кирип, аймактык башчы-
сын єлтїрїп 1000 кишини туткундаган. Кїздє Яй-Мынга кол салып,
элин кырып, дагы 1000 туткун алган. 125-жылы хунндар ар бири 30
миўден турган эки ири аскер менен Дай-гюнь, Дин-сян, Шан-Гюнга
кол салып, элин кырган, бир нече миў туткун алган. Ордоско кир-
генде Шофанды талап тоноп, элин кырып, кул алган. Їчїкенин за-
манында биримдик бытыраган. Їчїкенин элдик салтты сыйлабай
жаман жорукту баштап такты тартып алышы, тактын мураскорунун
элдин эзелки душманы – Кытайга єтїшї биримдиктин ыдырашына
алып келген. Кыпчак уруусунан чыккан Чоў бийлерге баш ийїїдєн
усунь (мундус), кушчулар (юэчшы), саруу (динлин) жана Чоў Ал-
тай жана Бакай Кєл аралыгындагы бїтїндєй Ку уул тукумдары
баш тарткан.

«Кийинки жылы жазында, 124-ж. Кытай Сарайы
Вэй Цинди башкы жетекчи (Да Жянь Жюнь) кылып
дайындады да, ага 6 аскер башчы жетекчилик кыл-

ган 100 000 атчан аскер бекитип берди. Батыш Чжуки (Чубагы) князы
кытай аскеринин ага чейин жетеринен капарсыз, ичкилик ичип сай-
раўдап аткан. Кытай аскери чек арадан ары чыккандан кийин 700
лидей жол басты жана тїн ичинде Батыш Чжуки князды курчоого
алды. Ал коркуп жалгыз качты. Анын тандамал атчандары артынан
аял-эркекти жана Чжуки княздын ээлигиндеги 10го жакын тємєнкї
бектерди туткунга алды. Кїзїндє хунндар 10000 атчан менен Дай-
гюнга басып кирди, аскер башчысы Чжу  Инди єлтїрїштї да, 1000ге
жакын адамды туткундап кетти.  Кийинки жылы жазында, 123-ж. жа-
зында Кытай Сарайы башкы жетекчи Вэй Цинди 6 аскербашчы же-
текчилик кылган 100000 атчан аскерди кайрадан жєнєттї. Вэй Цин
алиги Дин Сяндан эки жолу жортуул кылды да, хунндарга чабуул
кылуу їчїн бир канча жїздєгєн ли жол басты, ар кандай учурларда
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19 миўге чейин адам туткундады, бирок, кытай да эки аскербашчы-
сынан жана 30000ге жакын аскеринен ажырады, бир  гана Гянь Дэ
качып кутулду» (Бичурин, I. т. 64-б.).

Хунндар Шаньгуга кол салып кырып-жоюп, бир
нече жїз адамды айдап кеткен.

«Кийинки жылы жазында, 121-ж., аскер башчы-
сы (Пьхиао-ки Гянь-Гюнь) Хо Кюй-бин 10000 атчан
аскер менен Лун-сиден чыкты, Янь-чжы-шань тоосу-
нан ары 1000 лиден ашык жол басып, хунндарга кол

салды да  18000 атчан аскерди туткунга алды (мїмкїн 1800 болсо
керек). Жайында ошол эле аскербашчы менен  Хэки-хэу бир нече
ондогон миў атчан аскер менен хунндарга каршы Лунь Си менен
Бейдиден аттанды да, тїндїк-батышты кєздєй 2000 ли жол жїрдї.
Гюй-янды жандап єтїп, Цилянь Шань тоосундагы хунндарга чабуул
коюшту. 30000 адамды жана 70тей аскербашчы, тємєнкї бектерди
туткунга алган. Ошол эле учурда Хунндар да Дай Гюн менен Яй-
мынга басып кирди, баарын талкалашты жана бир нече жїздєгєн ки-
шини туткундап кетти» (Бичурин. I т. 65-б). Бирок, каракыргыздар
(хунндар) Кара Тоодон (Цильяньшандан) ажыраган.

«Адегенде эки кытай аскербашчысы чоў кїч менен Шаньюйду
курчоого алды, 90000дей адамды єлтїрїштї жана туткундап кетиш-
ти, бирок, Кытай Сарайынын да бир нече миў (160000) кишиси єлдї,
10000ден ашык жылкысы кырылды» (Бичурин. I т. 67-б). Бул б.з.ч.
124-жылдан 119-жылга чейинки тарыхый оор согуштардан кабар
берет. Бул «Манаста» айжаўжуў, кїнжаўжїн деген ат менен чагыл-
дырылган.

«Хучжуй князды єлтїрїп, анын элин єзїнє ко-
шуп 40000 киши менен кытайга єткєн Хуньше князды
кытай императору чынында чоў салтанат менен  то-

суп алып, белек менен сыйлап Хуньше княздын єзїнє 10000 кул бе-
рип, Тэин –хоу деген наам берген. Аны менен барган бектердин баа-
рына ар кандай тєрєлїк даража берген» («Материалы по истории
Сюнну», 1968, 89-б). Аларга жер бєлїп берген. Кытайга єткєн
кєчмєндєр акырындан кытайлашкан, кытайча  сїйлєгєн. Тан дєєлєтїн
(618-907-ж.) кургандар мына ошондой кытайлашкан байыркы кыргыз
кєчмєндєрїнєн чыккан. М: Оўдордун заманында кытай тарыхында:
«икюй-жундар» деп тїшкєн байыркы кыргыз уруусу эбак кытайла-
шып кеткен. Б.з.ч. 129-жылкы хунндарга каршы жєнєтїлгєн тєрт кы-
тай аскербашчысынын экєє – Гун Сунь Хэ, Гун Сунь Ао кытайлашып
кеткен байыркы кыргыздардан чыккан. «Гунь Сунь Хэ хундарга  кар-
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шы жети, Гунь Сунь Ао тєрт жолу жортуулга чыккан. Биринчиси Ху-
нье  княздын уулу болгон, тїпкї ата-бабалары ху (кыргыз), кийин ал
ишинен кєтєрїлїп отуруп, императордун эў башкы жардамчысы кыз-
матына жеткен. Гунь Сунь Ао да Гунь-Сунь Хэ сыяктуу жундардан
(сол уруу) чыккан, император У-динин жеке кєзємєлчїсї болгон»
(МИС, 1968. 95-96-б). Бирок, император аларды хунндарга каршы аябай
кызмат кылдырып алып «козголоўчулар менен байланышы бар» де-
ген шылтоо менен экєєнїн теў уругун толук бойдон кырган.

 Б.з.ч. 48-ж. Бий тайпасы Ву-юаньдын тїндїк жактарында ту-
руп, 51-ж. Оўунан чыкпаган жортуулдан кийин Бий тайпасы нукура
кытай  жери Сихэге кєчїрїлгєн. Алар кытайга кызмат кылып кет-
кен. Ошол 48-ж. Кытайга кєз каранды болуп єткєн кєзкамандар им-
ператор У-динин тушунда (196-200-ж) беш аймакка бєлїнїп, башын-
да беш бек турган (Бичурин. I т. 140-б. же Кюнерде 200-б). Булар
Кытайдын тукуруусу менен Тїндїк хунндар менен дайым жоола-
шып келген. Хунндар аларды кєзкаман (ырайымсыз каман) деп атап
жек кєргєн. «Бий заманында кытайдын букаралыгына кєзкамандар
кытай жери Пиньян, Сихэ, Тайюнь, Синьсин, Шандан, Лэпин
деген жерлерде туруп императордун буйругун кыўк этпей атка-
рып турушкан. Бирок, алар кытай императоруна салык тєлєгєн
эмес. Аларды кытай єкмєтї Тїндїк хунндарга каршы пайда-
ланган. «Душмандын колу менен душманды жок кылуу» саясатын
жїргїзгєн. Кєзкамандар менен хунндардын алгачкы согушу 49-ж.
болгон. Тїштїк хунндар (кєзкамандар) тїндїк хунндардын 10000
адамын, Чоў Бийдин инисин туткундап, 7000 жылкы, 10000 ар тїркїн
мал олжологон. Мындан Тїндїк Чоў бий коркуп 1000лиге чегинип
кеткен» (Бичурин. I. т. 118-б). Бул Кєгєйдун укум-тукумдарынын (б.а.
бир туугандардын ич ара) согушу болуучу. Чындыгында, кытай са-
райы єздєрїнє єткєн хунндарды жалданма аскер катары баккан жана
эптїїлїк менен кайра хунндарга каршы пайдаланган. Алар єз бо-
ордошторун чаап келгенде: «император Чоў бийге сый катары кым-
бат баалуу кийим, курал-жарак менен бирге 10000 таўгак жибек,
10000 жин кебез,  25000 кап куурулган кїрїч жана 36000 уй, кой
берген» (Бичурин. I.т. 119-б). А жаўы жыл келгенде император кут-
туктап 1000 таўгак жибек, тєрт бєлєк парча, 25 килден ашык алтын,
тїрлїї жер жемиш жєнєткєн. Єзгєчє эмгеги сиўген Гудухэуларга
жыл сайын 10000 таўгак  жибек тартуулаган» (Бичурин. I.т. 119-б.).
Тїштїк хунндарды (кєзкамандар), сянбилер (маўкулдар) кытайга
кєзкарандыларды кытайлар тїндїк хунндарды жок кылууга пайда-
ланган. 85-ж. тїндїк Хунндарга тїштїк хунндарды, сянбилер, дин-
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лин кол салган. 87-ж. Сянбилерден жеўилген тїндїк хунндардын
200 миў кишиси 8000 аскери менен Кытайга єткєн. Мурда 85-ж.
алардын 73 уругу Кытайга єткєн. 89-ж. Шофандан 8000 кытай, 30000
тїштїк хунндарды аскери менен сокку уруп Тїндїк хунндардын
200000 кишисин туткундаган.Каўгайдагы Ордо жок болуп Ала Тоо-
го келишкен. 93-ж. Тїндїк хунндардын Тарбагатайдагы 100000 тїтїн
эли Сянбилерге туткун болду (Бичурин, I том, 128-б.). Ошентип,
Тїндїк хунн деген Кєгєй тукумдарынын дєєлєтї аяктаган. Ал жер-
лерди сянбилер ээлеген. Эми Азия тарыхында Ала Тоодогу Тїндїк
хунндар чыкты.

«Вэй Цин менен аскер башчысы Хо Кюй-бин Дай-
дан 100000 аскер менен чыгып Кумдуу Талаанын
(Гоби) тїндїк жагынан Шаньюй менен согушуп

19000ге жакын адамды єлтїрїшкєн жана туткундашкан. Ушундан кий-
ин Хо Кюй-бин Дайдан кайра жортуулга чыгып, 2000 ли жол басып,
Каўгайдын тушунан Чыгыш Чубак бегине кез келген. Ушул салгы-
лашта кытайлар 70000 хунду туткунга алган. Чыгыш Чубак бегинин
аскербашчылары качкан. Ушундан кийин хунндар єтє алыстап ке-
тип, Кумдуу талаанын тїштїк жактарында хунндардын ордосу кал-
баган. Кийин кытайдын эки аскербашчысы чоў аскер кїч менен ба-
рып, Шаньюйдун єзїн курчоого алып, элин кырып, 90000 адамын тут-
кундаган» (Бичурин. I т. 64-67-б).

Оўдорду башкаруучу Кулансарык менен Шууту экєє теў Алооке
(Ли Гуань Ли) менен болгон согуштардан колу бошобогон. Натыйжа-
да, сол канат эли 119-жылдан тартып оўдорго (хунндарга) баш ий-
бей, єз алдынча боло баштаган.

Кытайдын ушул ири жеўиштеринин баары б.з.ч. 140-жылы импе-
ратордук такка отурган У-динин заманында болду. Анын мыкты аскер
башчысы Хо-Кюй-бин жеўишти камсыз кылды. Б.з.ч. 124-119-ж. Хо-
Кюй-бин аскер башчы убагында хунндардын 262000 адамы єлсє (тут-
кун да болгон), кытайлардан бар болгону 35000 жоокер чыгымга учу-
раган. Мындан тышкары, 40000 хунн кытайга єз эрки менен єткєн.
Хунндун жалпы чыгымы элдин бештен бирин тїзгєн (300000 адамды).
Дал ушул учурда хунн абдан алсыраган. Ушул 5 жыл ичинде хунндар
Ордостон, Иньшандан, Яньшандан, Циляншандан (Кара Тоо), Ганьсу-
дан, Алашандан  (Арашан) биротоло ажыраган. Б.з.ч. 119-ж. кытай
элчиси Жень Чань сїргїнгє айдалса, б.з.ч. 110-ж.Сар Аркага кытай
элчилери атактуу Го Ги менен Лу Чун-го да айдалган. Сар Арканы
Їчїкє Чоў Бий сїргїн жери кылган.  Кытай аскер башчысы Ли Лин
Балкаштын тїндїгїндєгї Сары Аркага сїргїнгє айдалган.

б.з.ч.
119-ж.
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Император тарабынан Хо-Кюй-биндин эмгеги
эске алынып (кытай жерин кеўейткени їчїн) ага
15300 тїтїн эл кулчулукка берилип, алар турган жер

Хо Кюй-биндин карамагына єткєн, бирок, ал  жашында єлгєн, сєєгї
Шэньсидеги Маалин деген жерге коюлган. Мїрзєсїнє хуннду тебе-
леп турган таш аттын эстелиги коюлган («Материалы по истории
Сюнну»,1968, 147-б.).

 Ал б.з.ч. 119-ж. согуштардан кийин Їчїкє Бал-
каштагы (Бэйхай) Чоў Ордого сїрїлїп келген. Ошол
жылы Вэй Цин менен Хо Кюйбин ар бири 50 миў

аскер менен Алтайдын тїштїгїнє келип, Чоў Бийге чабуул койгон.
Кысымга туруштук бере албай Чоў Бий мыкты атчандары менен
курчоону бузуп качып чыккан (Бичурин I т. 66-б.). Ошентип Їчїкє
Жунгарияга келген. Хо Кюйбин Гобиге (Хангайга) чейин жетип кайра
тарткан. Б.з.ч. 124-119-ж. согуштар Алтай, Ала Тоодо жана Кара
Тоодо (Циляншань), Ээриме (Алашан) чєлї менен Ордостун
тїндїгїндє болгон. Їчїке Чоў бий 114-ж. єлгєн. Ордуна уулу Кєбєй
Чоў бий болуп кытайдан єтє алыстап, тїштїк-батыш Алтайды Чоў
Ордо кылган, анын тушунда Кытай хунндарды тынчтык жол менен
кєз каранды єлкєгє айландыруу саясатын жїргїздї.

Лоп Кєлїнїн чыгышында кытайлардын Дуньху-
ань жана Чжание аймактары тїзїлгєн, ал жерлер
кытайлардын хунндарга кол салчу аскердик базала-

рына айланган. Шаньшань (Пичан) менен Гуши (Кєєчї) б.з.ч. 108-
жылдан тартып кытай таасири астында болгон.

Кытай хунндарга кол салууга ыўгайлуу болсун
їчїн батышта Цзю Цюань аймагын ачты. Хунндун
абалы оорлоду.

Такка Бозуул (Ушылу) отуруп Чоў ордону Ма-
нас  кєлї жакка кєчїргєн. Чыгыш тараптан Улуу Ду-
юйу Кытайга єтїп кетїїнї ойлогон. Бирок, аны то-

суп алуучу 20000 атчан аскер Бэйшандагы Сюньгу тоосуна чейин
жетип, бир канча миў хунндарды туткунга алып кайткан, бирок, Шеу-
сянь-ченге 200 чакырым калганда 80000 хунн аскери аны курчоого
алып кытай аскеринин баарын туткундаган. Б.з.ч. 119-ж. ийгиликтїї
жїрїштєрдє кийин кытайлар Сары Дарыядан (Хуаньхэ) єтїп, Шо-
фандан батышты карай Лингюйга чейин 60000 (эпосто 6000) хунн
туткунуна жерлерди сугартуу їчїн арык чаптырып, акырындап
тїндїк жактагы хунндардын жерин тартып ала берген» (Гумилев
А.Н. «Хунну»).

б.з.ч.
124-118-ж.

б.з.ч.
114-ж.

б.з.ч.
112-ж.

б.з.ч.
110-ж.

б.з.ч.
105-ж.
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Кытай жылнаамасында Дубан (азыркы Фергананын тїпкї тєл аты),
Лэулань-Манас заманындагы Дубандын аты, Сыма Цяндын учуру-
нан Да-юань болуп тїшкєн. Оў менен солдун кїлїктєрї ат чабышка
салынган жер, ошоерден сыналган. Кийин кушчуларга (юэчжы) бар-
ган кытай єкїлї Чжань Кянь «Даванда чоў кичинеси болуп бардыгы-
70ке жакын калаа бар» деген (Бичурин, II т. 149-б).

Кытай императору У-ди Дубандын айгырларын
сатып алуу їчїн башында Че Лин турган кытай эл-
чилерин жиберген. Дубандыктар жылкысын сатпай

койгондо нааразы болгон алар карыяларга тил тийгизгендиктен Ю
(Єзгєн) шаарында эл тарабынан єлтїрїлгєн. Эми Кытай импера-
тору Дубанга Ли Гуан-линин жетекчилиги астында аскер жєнєткєн.
Алар жолдо ачка єлїп, калганы Єзгєн шаарын ээлешкен. Бирок, аз
аскер андан ары жыла албай кайра артка кетишкен. Бул жортуул
б.з.ч. 104-103-жылдарда болгон.

Ли Гуан-ли (Алооке) Ала Тоону  (Тянь Шанды)
чабат. Бул тоо  отуз уулга тиешелїї. Ли Гуан-ли (Эр-
шыский Алооке) Даванга (Ферганага) эки жолу жор-

туулга чыгып, акыркысында Даванды каратканы кытай жазмасында
бар. Маодунду атасы кушчуларга (юечжы) барымтага берип жибе-
рип, токолунун баласын кєтєргєнгє аракеттенген. Манас качып кел-
генде атасы ага энчилеп мурун эле 10000 тїтїн эл берген. Маодун
(Манас) єз атасы Тоумань Шаньюйду (Тайбасты) атып єлтїрїп, єзїн
Шаньюй деп жарыялады (Бичурин, Iт. 46-47-б.).

Кытай санжырасына Єзгєн шаары Ю деген ты-
быш менен тїшєт.

Такка Гюйлиху (Батыш Чубак беги Куланчы)
отурган. Ал ири аскердик кїч менен Дин-сянсянга,
Юнь-Чжунга кол салган. Бир нече миў кишини

єлтїрїп, калганын туткундаган. Кайра кайтканда Ву-юандын
тїндїгїндєгї Алтайга жакын жерлерге салынган кытайдын майда
чептери менен коргонуу жайларынын баарын талкалаган. Куланса-
рык (б.з.ч. 101-96-ж.), Эр Шууту (Хулугу, 96-85-ж.) заманы Алооке
(Ли Гуань-ли) менен болгон жеўиштїї согуштарга толгон. Куланчы
(Гюлиху) – Чоў Бий Бозуулдун уулу Кытайга Манас  кєлї тараптан
кол салган. Байыркы кытай тарыхы: «Сюй Цзы Вэй тєрє кытай са-
райынын буйругу боюнча ву-юандын тїндїк тарабындагы чек арадан
ары бир нече жїз ли (чакырым) алыстыкка чыгып Лютуйдагы (Алтай

б.з.ч.
105-ж.

б.з.ч.
104-101-ж.

б.з.ч.
104-ж.

б.з.ч.
102-ж.
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тоонун тїштїгї) жерге баш аягы 1000 лиге созулган аралыкка бир
нече чептер, кароол-мунараларын салган.. Кїзїндє Кыргыздар (хун-
ндар) чоў кїч менен Динсян (Шаньсинин тїндїгї) менен Юнчжунга
(Ордоско, Тїндїк Чыгышы) кол салды. Эсепсиз элди кырып, бир нече
миў элди туткундап, мол олжо алды. Бирок, кайра кайтканда алар
Сюй Цзы Вэй курдурган бардык чептер менен кароол мунараларын
талкалап кетти» (Бичурин. I т., 72-б.). Ал чептер хунну аскери жорту-
улдан кайткан жолдо жайгашкан.

Ыза болгон «кытай императору эми Дубанга
60000 аскер, 50 аскер башчысын жєнєткєн. Гїлчєгє
(Луньту) келгенде шаар багынуудан баш тарткан.

Ошондо шаардын жанынан агып єтчї дарыяны башка жакка буруп
ийип, шаарды кєпкє курчап жатып алышкан. Дубанга кытайлар 30000
аскер менен жетип алар менен ырайымсыз согушуп жеўип алыш-
ты. Анжиянга барып дарыяны бєгєп аскер башчысы Эршы Єзгєн
шаарын кысмакка алып дубалдарын талкалаган» (Бичурин. II т., 164-
165-б.). Ошентип, «кытайлыктар бир топ аргымак, бээлерди жана
3000 айгырды алып кетишкен. Кытайларга жакшы мамиле кылган
Моцайды (Мєкєй) Дубанга падыша кылышкан. Анан, шаарга кирбе-
се да андан ант алып согушту токтотуп артка кайтып кетишкен»
(Бичурин.II. т. 166-б.). Эршы кайра Кашкар менен кайткан.

Согуш єтє ырайымсыз болгондуктан кыргызга жортуул кеткен
60 миў аскерден кайра кытайга 10 миў аскер, 3000 жылкыдан миўи
гана аман жеткен. Дубандыктар тигилер кетеери менен Моцайды
єлтїрїп мурдагы Дубан каны Мугуанын иниси Жекшенди кан
кєтєрїшкєн. Кытай императору ошол жортуулдагы жетишкендиги
їчїн Ли Гуан Лиге Эрши (Анжы-бул азыркы Анжияндын Оў заманда-
гы аты, а Тїрк заманындагы аты Анжиян) шаарын алгандыгы їчїн
ага Эршыский (Эршы аскер башчысы) деген наам берилген.

Ли Гуань Ли (Алооке) Дубанга жасаган жортуулун-
да Арстанбаптан жаўгак уругун алып кеткен жана жаў-
гакты Тїндїк Кытайга тиккен (МИКПК, М., Наука, 1989).
Ошондо У-пин-хо єрєєнїнє да жаўгак тиктирген.

Ушундан кийин Эршыский  Батыш Чубак бегине
кол салган. Кытай тарыхындагы жазууда: «Кытай са-
райы Эршы кол башчысы Гуан Лини 30000 атчан ас-

кер менен жортуулга жиберди. Ал Алтын булактан (Цзюцюан) чык-
ты да, Асман мелжиген тоодогу батыш чубак бегине кол салды.
10000ге жакын адамды туткундап кайра тартты, бирок, хунндар Эр-
шыскийди чоў кїч менен келип курчашты, ал «7000ге жакын аскери-

б.з.ч.
102-101-ж. 

б.з.ч.
101-102-ж. 

б.з.ч.
99-ж. 
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нен ажырап, єзї араў дегенде качып кутулду» (Бичурин., I т. 72-73-
б.). Кюнердин китебинде: «7000ге жакын аскеринен ажырап, єзї араў
качып кутулду» деген сєздєн кийин кытай текстинде: «кытай жоо-
керлеринин 10дон алты-жетиси (киши) єлдї» бул Ли Гуань Линин
30000 атчан аскеринин 18-21 миўин тїзєт» (Н.В. Кюнер «Китайские
известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего
Востока» М., 1961. 317-б.). Ошол жортуулда Ли Гуань Линин
180000дей аскери кырылган. Бул жортуул кийин «тїндїккє жасалган
жортуул деп аталган» (Грумм-Гржимайло Г.Е. «Западная Монголия
и Урянхайский край», II т.Л., 1926, 110-б.). Ли Гуань Линин Бэйшанды
кесип єтїп, Ала Тоого  чейин жасаган жортуулу Баркєлдїн жанында
кыйраган. Б.з.ч. 125-жылдан кийинки Бэйхай деген кєлдїн атынын
баары азыркы Балхашты билдирет.

«Андан эки жыл єткєндєн кийин, Эршыский (Ли-
Гуань-ли) 60000 атчан аскер жана 100000 жєє аскер
менен Шофандан (Ордостон) жортуулга чыгат. Ага
Цянну Ду-юй Лу бо-дэ 10000 аскери менен кошулат.

Ю-цзи Гян-гюнь Юе алиги Яймындан 10000 атчан жана 30000 жєє
аскер менен ал дагы кошулат.

Хунндар бул кабарды уккандан кийин бала-чакаларын Сйе-ву-
шуй (Чоў Чїй суусу) суусунун тїндїгїнє жер оодарат да Шаньюй
(падыша)  100000 атчаны менен тигилерди суунун тїштїгїнєн жо-
лугуп Эршыский менен ошерде 10 кїн салгылашты» (Бичурин. I.,
73-74-б.). Кытайдын 210000 аскерине кыргыздын Чоў бийи 100000
атчан аскери менен каршы туруп жеўип  чыгат. Кытайлар багыныш-
кан. «Кытайга миў кишиден бир-экєє гана аман келген» (Бичурин. I.,
74-б.) б.а. 210 чакты жоокер аман калган. Экинчи бир кабарда Ли Гу-
ань Ли (Эршыский) ушундан 7 жыл єткєндєн кийин экинчи жолу б.з.ч.
90-жылы 70000 кол менен хунндарга каршы аттанган да, ал Хулугу
(Эр Шууту) Шаньюйга (бийге) туткун болгон. Кийин кыргыздар  аны
курмандыкка чалып єлтїрєт. Г.Е.Грумм-Гржимайлонун кабары боюн-
ча: «Хунн аскери Ли Гуань Лини Бэйшандан  кууп жетип, Ихэ Ма-
Цзун-шанда (Байбиче тоо) курчоого алып, талкалаган» (Западная Мон-
голия. II т. М., 1926, 111-б.).

Кытай аскер башчысы Ли Гуан Лини (Алоокени) колго тїшїрїп
алган Хулугу (Эр Шууту) Чоў Бий 89-ж. Кытай императоруна мын-
дай деп кат жазган: «Тїштїктє Хан падышалыгы, Тїндїктє кїчтїї
Ху падышачылыгы жашоодо. Ху деген сарайдагы майда ырым-жы-
рымдарга кєўїл бурбаган Асмандын сыймыктуу Уулу. Мен Хань єз
падышачылыгымдагы чек ара єткєєлдєрїнїн баарын ачып коюсун,

б.з.ч.97-ж
(же  б.з.ч.
90-ж.)
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Хань Їйїнєн єзїмє аялдыкка кыз алууну жана Хань Їйїнєн мурдагы
келишимдин негизинде – мага жыл сайын мыкты шараптан 1035 литр,
25 50000 кг. кїрїч жана 10 миў таўгак ар тїркїн жибек кездемесин
берип туруусун каалаймын. Ошондон кийин чек арада чыр-чатак бол-
бойт» (Бичурин. I т. 76-б.) деп опузалайт.

Хундар кытай жерине 2 жолу басып киргендик-
тен Кытай Ордосу аларга аскер башчысы Ли Гуан
Лиге 140 миў атчан берип жєнєткєн. Чыгыш Чжики

Ван єзїнїн ичкери аймагына чегинген. Кытай аскери аларды кезик-
тире албай кайра артка кайткан. «Бирок, хундар жана Ли Лин (хун-
дардын кыргыз ээлигин башкарган Ли Гуан Линин иниси) 30 миў ат-
чан менен Сюнга тоосуна чейин кууп кытай менен тогуз кїн салгы-
лашкан. Кытай кєп чыгым болуп Пуну дарыясына чейин чегинишкен
(Сыма Цян. «Тарыхый жазмалар»). Бул учурда кыргыздарды Ли Лин
бийлеп турган.

Хунндар Турпандан (Чеши) ажыраган.

«Сакадвипте (Ала Тоо аймагын байыркы индия-
лыктар ушинтип атоочу) турган коркунучтуу душман-

дар (хунндар) тїндїк-батыш тарабыбыздагы Гандхара мамлекети-
нин борбору Таксилди басып алган» («Махабхарата» дастаны).
«Юэчжилер (кушчу) талкалагандан кийин Гибин (Кашмир) аймагын
ээлеген Сак (саяк) беги жєнїндєгї кабар илгерки Кытай санжырасы
менен салыштырылган» (Бернштам, А.Н. «Очерки о гуннах», 99-б.).
Кытай тарыхы: «Ошондон кийин эр жїрєк Юэчжы (кушчу) падыша-
сы Цидоло (Кидоло-Кыдыр) єз аскери менен чоў тоодон ашып, тїндїк
Индияга кол салды да, Гантолонун тїндїк тарабында жаткан беш
мамлекетти багындырды» (Бичурин. II т. 264-б.). Кушчулар Кичи жана
Чоў Кушчу деп экиге бєлїнгєн. Кичи кушчулардын ордосу Дулэуша
шаарында болгон (Бичурин .II т. 266-267-б.). Алтын, кїмїш тыйын-
дарды пайдаланган.

Хундар єлкєсї ич ара бєлїнїп жарыла баштады. Кытайлар арам-
за саясат жїргїзїп мундуз бийине (гуньмо) кытай канышасын тарту-
улап, аларды хундарга каршы кїрєшкє кємєкчї кылган.

Кытайлар хунндарга каршы ири кїч менен кол
салган. 160 миў атчан аскерден турган Кытай аске-
ри Ордос менен Хэсиден, 50 миў мундус аскери ба-

тыштан жортуулдап чыгышты. Муну угуп оўдор элин алыска кєчїрїп
жиберди. 5 топко бєлїнгєн Кытай аскерлери чек арадан ары 1200-

б.з.ч.
90-ж.

б.з.ч. 88-ж.

б.з.ч. 85-ж.

Кыргыздын
алсырашы
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2000лиге чейин жортуул жасап, 1619 кишини єлтїрїп жана туткун-
дап, 80100 баш малды олжологон. Мундустар Батыш Улуу бегинин
ордосуна кол салып 39000 кишини туткундап, 700000 малын олжо-
логон. Ошол кышта хунндарда жут болду. Мындан пайдаланып ку
уул (динлин - тїндїктєн), маўкулдар (ухуандар - чыгыштан), мундуз
(усундар - батыштан) хундарга кол салып он миўдеген элди кырып,
жїздєгєн миў малды олжолоду. Элдин ондон їч бєлїгї ачарчылык-
тан єлдї. Хундарга баш ийген Тибет, дубан, кушчу ж.б. элдер бєлїнїп
чыкты.

Жут, ачарчылык болду. Кытайдын 3000 атчан аскери алсыра-
ган жундарга кирип элди туткундап, кєп малын дагы олжолошкон.

«Хунн жеринде ачарчылык болду. Андан эл ме-
нен малдын  ондон алтысы кырылды. Мындан сырт-
кары кытайлардан сактануу їчїн эки жерге 10 миў-
ден атчан аскер коюшту» (Бичурин.1 т. 83-б).

Кыргыздар оў жана сол даркандардын ар бирине
бирден тїмєн аскер берип дыйканчылык кылып єзїнчє
кошуун болуп турушун шарттаган.

Кытайга сатылган чыккынчылардын кесепетинен
хунндардын Кытайга жасаган жортуулдары ийгилик-
сиз болгон. Кытайга хунндардын сючу (окчу) уруусу
да єтїп кеткен.

Хунндар Турпандан жана анын тегерегинен бїт
ажыраган.

Динлиндер хунндарга їч жыл удаасы менен жор-
туул жасап, кєп адамын єлтїрїп, малын олжологон.
Єлкє єтє алыс эле.

Чоў бий єлгєндє Чжуань Кюй (Чачыкей) ордо
тєўкєрїшїн жасаган. Ал иниси Чыгыш Улуу Сыргак
беги Дулунки (Тулуйбек) экєє Батыш Чубак беги Ту-
цишанды (Тукучар) такка отургузган. Ошондон тар-
тып Оўдор єлкєсїндє башаламандык башталган.

Уянь Гюйди Шаньюй єзїн єзї єлтїрдї. Ошен-
тип, бытыраган Хунн империясында бир эле мезгил-
де жети чоў бий болду. Анткени, уруу башчылары
єздєрїн Чоў бий деп жарыялай берген. 56-ж. айрым
кыргыз уруулары єздєрїн эгемендїїбїз деп эсеп-
тешкен.

Маодунь Шаньюй тїзгєн улуу империянын бы-
тырашы, бєлїнїп-жарылышы Хуханье Шаньюйдун

б.з.ч. 68-ж.

б.з.ч. 66-ж.

б.з.ч.
68-62-ж.

б.з.ч. 67-ж.

б.з.ч. 63-ж.

б.з.ч. 60-ж.

б.з.ч. 58-ж.

б.з.ч. 56-ж.
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тушунда болгон. Хуханье Шаньюйдун єз аты Кєкалбарс (Кєгєй эрке-
леткен аты). Ал Кутунай бийдин иниси, коркок, бийликчил, аскер-
башчылык таланты чамалуу болгондуктан эл бытыраган. Ал єзїнєн
мурдагы Хуанди Шаньюйдун тукумдарын курутуп жиберген. Хунн
ээликтерине башчылыкка єзїнїн гана туугандарын койгон. Бул мам-
лекеттин ыркын, ынтымагын кетирген. Єз ара согуштар кїчєгєн.

Хуханье Шаньюйдун 40 000 аскерине Чжуки Шаньюйдун аскери
туруштук  бере албай Чжуки єзїн єзї єлтїргєн. Чели Шаньюй Хуха-
ньеге багынды. Хуханьенин Чыгыштагы улуу кол башчысы Улигюй
(Илике) менен анын атасы Хусулей Улимандун (Казкаман уулу Ман-
тай) хунн ордосундагы башаламанды кєргєндєн кийин бир нече он-
догон миў кишиден турган єз элин чогултуп Кытайга єтїп кетти. Алар
аяктан княздык наамдарга ээ болушкан. Хуханьенин агасы Хуттуус
(Кутунай) б.з.ч. 56-ж. єзїн чыгыш чек арадагы Чжичжы-гудуху Шань-
юй (Кара Чоро куттуу Чоў бий) деп жарыялады.

Кара Чоро куттуу Чоў бий Жунчень Шаньюй менен жекеме жеке
чыгып аны єлтїргєн. Анын аскерин  кошуп алып иниси Хуханьени
талкалап Чоў Ордону ээлеген. Ал кытай жазмаларында улуу Чжич-
жи Шаньюй деп аталган. Анын мурдагы Кара Чоро (Чжичжи) на-
амы єчкєн эмес. Кытай тарыхы боюнча Карачоронун атасынын
агасы Хуяньти Маодунь Шаньюйдун кєздєй тукумдары. А.Бернш-
там, Л.Н.Гумилевдин пикирлеринче: Хуанти Маодундун єз тукуму
эмес туушкан уруктан. Хуанти бийликке Ордо кєтєрїлїшїнїн не-
гизинде келген.

Кытай императору Ган Лунун тушунда Хуханье
ага баласын барымтага берип император менен бай-

ланышып кєз каранды (вассал) болот. Ал императорду тїндїктєгї
єз бир туугандары кєчмєндєрдєн коргоо милдетин алган. Импера-
тор ага Сарай кызы Ван Цянь сулууну Чжао Гюнь деген ат менен
берип кїйєє бала кылып алат.

Эпосто Манас Ала Тоо тарапка Алтайдан єз Ата Мекенин душ-
мандардан бошотуу їчїн атайын кол менен  келет. Манастын душ-
мандары Текес кан, Оргу кан, Акунбешим кан їчєє теў туушкан эў
кїчтїї уруулардын каны болгон. Чжичжы (Манас) тїндїктєгї дин-
линдерди багындырат. Динлин (Ку уул) Алтай тарапта. Манас Таш-
кендеги Панус канды жеўет, анын ордуна Кєкєтєйдї кан кєтєрєт.
Чжычжы (Манас) Кангайдан Тїркстанга ушу келишинде тєрт кан-
дык же туушкан тайпа менен согушуп, каратат. Эпосто дагы Манас
тєрт кан менен согушат. Ушул тєрт кандыкты Чжычжы жеўип алга-
ны кытай тарыхына так, таамай тїшїрїлгєн. «Чжичжы бул жерди

б.з.ч. 53-ж.
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(Алтайдын батыш этектери) єзїнїн турагы кылып алды» (Бичурин,
I т., 91-б.). Чжычжи (Карачоро-Манас) усундарды да жеўип алганы
айтылат. Алтайдын батыш этектери кытай жазмасында гяньгунь
(кыргыз) деп аталган.

Хунндар Тїндїк, Тїштїк болуп бєлїнїп кеткен кезде Чоў бий-
лердин балдарын кытай императорлору єзїнїн сарайында барым-
тага кармаган. Єз кезегинде Хуханье Шаньюй ортончу уулун, Чжич-
жы єзїнїн Батыштагы  Улуу аскер башчысынын уулун барымтага
карматкан (Бичурин, I т., 91-б.).

Мындан Улуу Чжычжы-гудуху Шаньюй (кыргыз-
дар Карачоро дешет) жеўип чыгып такка отурду. Ал
Атактуу Кыпчак баатыры болгон.

Андан жеўилип (Карачородон) калган агасы
Кєгєй (Хуханье Шаньюй) коркуп, тїштїктєгї Кытай

Дубалынын жанына кєчїп, уулун Кытайга барымта берип, єзї б.з.ч.
52-ж. 26-мартта императордун кабыл алуусунда болгон. Аны «Кєз
каранды» деп жарыялап «Хуханье Хан сарайын сыйлагандыктан гана
єзїн «кєз каранды» атаган» (Бичурин. I т. 112-б.). Аны «Тїштїк Хун-
ндар» деп атады. Ага «Жыйырма жин (12 кг) алтын, 200000 жез тый-
ын, 77 жуп кийим, 8000 таўгак жибек, 6000 жин (3608 кг) кебез белек
кылды». 49-жылы Хуханье Шаньюй дагы Кытай сарайына келди. Сый
кєрдї. 110 жуп кийим, 9000 таўгак жибек, 8000 жин кебез берилди»
(Бичурин. I т. 88-90-б.). Бирок, Кєгєй тайпасы Кытайга салык
тєлєгєн эмес, єз алдынча ємїр сїрїшкєн. Ала Тоодо (Иншанда) ал
б.з.ч. 53-жылдан 47-жылга чейин турган.

Келишим боюнча алар теў ата элдер болгон. Им-
перия анын элин 34000 ху (1700000 кг) кїрїч, таруу

берип бакты. Хундардын  Тїштїгї Кытайга кєз каранды, Тїндїгї єз
алдынча болгон. А кытай империясы Чжичжы Шаньюйду (Карачоро-
ну) «Тїндїк Хунндар» деп атап душмандык кыла берди. Чжычжы
Шаньюй (Карачоро) Улуу ордосун Таласка кєчїрдї. Анын атынан Ку-
тубий суусу, Кутубий шаары деген ат калган. Тарыхый Карачоро кыр-
гыз санжырасындагыдай «Тагайдын єз улуу» эмес, ошо Тагай єзї
чыккан кыпчак уруусунан болгон.

Кытай менен Тїштїк Хунндардын ортосунда
тїзїлгєн келишим боюнча алар «Хан менен Хунн їйї

теў укуктуу» болгон. Чжичжы эпостогу Манастын тарыхый кейип-
керлеринин бири. Єз аты (Хутуус, Хуту кытайча транскрипциясы) —
Кутунай. Кийин Куттуу бий атыккан. Ал элди бириктирїїнї кєздєгєн.
Эл экиге (Тїндїк, Тїштїк) бєлїнїп, ыркы кетип, бири-бирине душ-

б.з.ч. 53-ж.

б.з.ч. 52-ж.
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ман болуп турган катаал заманда элди бириктирїї аракети, тилеги
эў башкы ыйык милдетке айланган. А озуйпа элдин ошондогу таг-
дырын чагылдырган жалгыз оозеки санжыра — «Манаста» баян-
далган.

Кийин Манас кїмбєзїнєн башы жок алп адамдын сєєгї чыккан-
да окумуштуулар таўданган (анткени, кїмбєздїн бетине анын Кени-
зек Хатунга тиешелїї экендиги жазылган). Аялдын сєєгї эмес, башы
жок алп адамдын сєєгї табылган. Бул башы императорго кесилип
кеткен Чжичжынын (Кара Чоронун) ыйык сєєгї болушу толук ыкты-
мал. Ал «кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган»
кеменгер эрен, аўызга айланган элдик баатыр болгон.

Кыргыз деген сєз кытай тилинде жяньшунь (гянь-
чунь) болуп берилет да, ал уруунун аты экени айты-
лат. Кытайда «р» тыбышы жок.

Ал Ордосун Таласка кєчїргєн соў чыгыштагы
ээн калган Каўгайга б.з.ч. 47-жылы Кєгєй келди. Ан-

ткени, ал Кытай менен антташып «Хан менен Хунну бир їй (мамле-
кет), бири-бирине жамандык кылбайт» деп келишим тїзгєн, ошон-
дуктан, ал Каўгайга кеткен боюнча Кытайга келген эмес. Импера-
тор Сюань-ди, Юаньди менен б.з.ч. 73 жана 48-ж. тїзїлгєн ке-
лишим боюнча Узун Дубалдын тїндїгї Хунндарга, тїштїгї Кы-
тайга тиешелїї болгон (Бичурин, I т. 101-б, «Материалы по исто-
рии Сюнну», 1973, 52-б).

Кытай сарайы барымтада турган баланы узатуу
їчїн элчи Гу Гини жєнєтсє, элчини жана барган бар-

дык адамды Чжичжы (Кутунай) єлтїрїп салат. «Манас» эпосунда
Эсенкандын элчисинин єлїмї кыргыздардын Алтайдан Ала Тоого
кєчїшїнє себеп болот. «Манаста»:

Эсенкандын элчисин,
жана кырып таштадыў,
Кара таандай кол келсе,
Калайман баштап мол келсе,
Кандай айла кылабыз?
Алтайда кантип турабыз?
Сан кара малды чачалы,
Кїн батыш кєздєй качалы!
Ала Тоо кєздєп кетели! (Манас, 1978, 108-б) деп Акбалтанын

Манаска айтканы Чжичжы (Кара Чоро) элчи Гу Гини єлтїргєнї ме-
нен дал келет. Кытай элчисин єлтїргєн Чжичжи кїнєєсїн сезет. Ини-
си Хуханье Шаньюйдун (Кєгєйдїн) кїчєгєнїн угат. Кытай тарыхы:

б.з.ч. 48-ж.

б.з.ч. 47-ж.

б.з.ч. 45-ж.
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«Чжичжы усундардан сактанып, аларга ызада жїргєн экен. Кангюй
башкаруучусунун ниетин уккан соў абдан кубанды, алар менен ын-
тымак тїзїп, аскери менен батышка бет алды. Кангюй башкаруучу-
су Чжичжыны тосуп алууга бир нече миўдеген тєє, жылкы айдаган
єзїнїн аксакалдарын жиберди. Чжичжы бул жїрїштє суук аяздан
кєп адамын жоготту, Кангюйга 3000 гана киши менен жетти» (Бичу-
рин. I т. 92-93-б). Каўды (ичкилик) уруусунун жол башчысы усундар-
ды (мундузду) биргелешип каратып алуу їчїн Манасты (Чжичжы)
чакырган. «Кангуй падышасы Чжичжыны чоў кубаныч менен кабыл
алды да ага єз кызын аялдыка берип тынды» («Материалы по исто-
рии Сюнну», 1973, 125-б).

Чжичжы ушинтип каўгынын чакыруусу менен Алтайдан Ала Тоо-
го келет.   Каўды (Каўгы) эли ичкиликке кирет. Алар байыркы убак-
тан бери Эки Суу аралыгын (Мавераннахрды) мекендешкен.

Хунндар даярдыксыз жаткан усундарга (мундуз-
га) сокку  урган. Чжичжы (Кубулай Кара Чоро) хунн

согушунун чебери болгондуктан чабуул артынан чабуул коюп оту-
руп хунндар Нарындын баш жактарында  Ысык Кєлдїн аягындагы
Усун борбору Чигуну (Кызылды) – «Кызыл єрєєндєгї шаарды» тал-
калаган. Усундар батыштагы жерлерин таштап чыгыш жакка арга-
сыз кетишкен. Байыркы кытай тарыхынын маалыматы боюнча: Тур-
пандан Нарынга чейинки аралык усун ээлигине кирген. Какшаал так
ошол усунь (мундуз) ээлигинин ортосунда  жатат.

Манас Алтайга баргандан кийин кеўеш куруп Ала Тоого кєчєт.
Кєчїп кетип баратканда  кєп кытайлар кол салып теўдешсиз согуш
болот. Манас аскери азайып 3000 гана жоокери калат. Манастын
Таласка тїз кєчїп барбаганы:

«Жай Кєлдї кєздєй барыптыр
Жай Дєбєгє жай алып,
Кашкардан кара чай алып,
Какыраган кара таш
Какшаал тоосун таянып,
Сегиз ай жатып калганы» (Манас. 1980, 161-б.) дал ушул усун-

дарды кууп чыккан Чжичжы жєнїндєгї кытай тарыхына дал келет.
Хунндар Фергана єрєєнїнє кол салган, Чжичжы аны талап то-

ноо менен чектелген (Гумилев Л.Н. «Хунну», 170-б). Бул факты «Ма-
нас» эпосуна дал келет. Анда Манас Алоокенин шаарын камамай
болгондо Алооке Анжиянды таштап качат.

«Багындырылган элдерден алынган олжону коюу їчїн атайын
жай керек эле. Чжичжы Талас єрєєнїндє єзї жана єз аскери їчїн

б.з.ч. 42-ж.
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чеп курдурган. Аны 500 киши эки жыл бою тургузган. Сепил сокмо
дубал жана эки катар кашаа курчалып, кїзєтчї мунаралары бол-
гон, бул Рим фортификациясынын таасиринин айкын далили (Гу-
милев Л.Н. Хунну, 170-б). Башка маалыматта: ... дубалдын алдын-
да эки катар жыгач тосмо болгон», бир даректе: «беш катар дубал
менен курчалган» («История Южной Сибири», М., Высшая школа,
1984). Манастын ордосу - «капкасы алтын коргон» (М., 1982, 225-б).
Сейтектин тушунда «тєрткїл» делет. «Тєрткїл» деген ал эски кыр-
гыз тилде коргондун же сепилдин урандысы, парсыча «чордевар»
же чалдывар. Римдиктер менен Хунндар єз ара байланышта бол-
гон. Карачорого кызмат кылган Римдик жалданма жоокерлер бол-
гон. Манастын коргонунда Марк Красстын жоокерлери болгон. Ма-
наста  (Багыштын айтышы боюнча) Урумдун каны Тасбайматтын
Манаска келип кошулганы айтылат... (Тасбаймат Марк Красстын
биздин тилдеги транскрипциясы). Алар келип кошулганда Чжичжы
кытайларга каршы согушат.

Талас согушу болот. Батыш  крайдын намест-
ниги Гань Янь-шеу, анын жардамчысы Чень Тан 40

миўден ашык кытай аскери менен Таласка капыстан жетип, аердеги
коргонду курчаган. 2663 адам чепти коргоп турган. Чжичжынын Ор-
досун кыйраткан да, тигинин башын кесип, императорго белек кыл-
ган. Кытай тарыхында: Талас согушунда Чжичжынын мурдуна жебе
тийип єлєт. Эпосто (Сагынбайдыкы боюнча) Манастын оў жакы жа-
агына жебе тиет. Бул кыргыздын аскерине ыза болгон, кеги бар усун-
дар (мундуз) ж.б. элдер єз аскерлерин берип чепти кыйратууга жар-
дамдашкан. Жардамдашкандары їчїн 15 ээликтин башкаруучулары
болушат жана олжо алышкан («Материалы по истории Сюнну», 1973,
123-130-б). 1518 адам єлїп, 145 жоокер туткун болгон, 1000 ашык
адам єзї багынган. Калганы олжого кеткен. Кытайдын борбордук та-
рыхый музейинде Талас согушунун жибекке тїшїрїлгєн картасы азыр-
кыга чейин сакталып турат. Картанын сакталып турушу 36-жылдагы
Талас согушу  ошол замандагы эў ири саясий -согуш болгонун айги-
нелейт. Чжичжы  бїтїндєй хунн элин кайра бириктирїїгє, жалпы элди
бир бийликке топтоо їчїн катуу аракеттенгендиктен эл аны сыйла-
ган. Чжичжынын кыргызча аты — Кутунай (Чоў бий болгондо Куттуу
бий аталышы мїмкїн). Ал кытай менен ымалашып кеткен єз элин
(Хуханьени) кайра єзїнє кошо алган эмес. Кытай  тарыхы: бул со-
гушта хунндар бири бири менен согушканын, бири бирине чыккынчы-
лык кылганын кеўири жазган. Чжичжыга (Кара Чоро) «Кара аш бе-
рилген эмес».

б.з.ч. 36-ж.
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Карачоро єлгєндєн кийин 33-жылы Кєгєй Кытай
Сарайына келип кєп белек алып, чоў сый кєргєн. Ага

император Чжао Гюнь деген аттагы сулуу кыз Ван Цянды аялдыкка
берген. Ошентип, Кєгєй кїйєє бала болуп калат. 2 жылдан кийин
єзї єлгєн.

Тїштїк хунндардын заманында Хяо Шаньюй Хян-
дын (Кыян) уулу Дын император Ван Мандын сарай-

ында барымтада турган. Бирок, Хяндын уулу Го (Короо) Кытай жери-
не бир нече ирет чапкындарды жасаган. Ага жинденген Ван Ман Ча-
ньань аянтында Дындын башын алдырган (Бичурин, I т. 109-б).

Б.з.ч. I кылымда Кытай императору Юань Шеу
чакырып Їч жебе (Їчжилю) Чоў Бий єзїнїн 500

нєкєрї менен Кытайдын Шань Лин Юань жїзїм сарайында  (Путао-
тун) кабыл алынган жана ага император мол сый кєрсєтїїгє арга-
сыз болгон («Материалы по истории Сюнну», 1973. 47-51-б.) Импе-
ратор Їчжебеге 370 кийим, 30 миў таўгак жибек, 300 миў таўгак
кебез жана башка мїлк берип аны императордун приставы Хань Хуан
узатып келген (Бичурин. I т. 100-б.). Кийин С. И. Руденко Ноин Ула
коргонун казганда №6-кїмбєздєн Їчжебе Чоў Бийге кытай импера-
тору берген кымбат белектин баары чыгып, кытай тарыхы факты ме-
нен далилденген. А тїгїл «Шань Лин» деген жазуу дагы єчпєптїр.

Саймалы Таштагы аскага чегилген кыргыздын
байыркы сїрєттєрї тарыхта калган.

Кыргыздын Чоро деген сєзї кытайча «Чжи»бо-
луп тїшкєн.

Хуянь-княздын (катаган бек) эки кызын жаш ке-
зинде  Кєгєй алган. Б.з. 11-12-ж. Їчжебе Чоўбий кы-

тайга Чоў казат жасаган (анын энеси Чжудань-кюй (Чачыкей) ошол
катаган-бектин улуу кызы болгон. Кийин Кєгєй экиге бєлїнїп Бий
жааты Кытайга єткєндє Бийдин таякелери – катагандар да кошо кет-
кен да, тєрдє отурган кадырлуу тєрєлєр болгон.

 Б.з.ч. 36-жылдан тартып бийликти батыш кыргыздар єз колуна
алган, бирок чыныгы толук бийликти алар 93-жылдан кийин гана ал-
ган. 104-ж. Хунндар Кытай сарайына «тынчтык жана туушкандык»
келишимин тїзїї сунушун киргизгенде император Ходи  ага анда
маани бербей, элчиге сый белек берип узатып жиберет. «Кийинки
жылы да ушундай мамиле болгондуктан буга жини келген катаган-
дар Батыш ээликтин (Сиюй, кийин Синьцзян) элин козгоп, кытай-
лыктарды ал жактан сїрїп чыгарып Кумулдан Кашкарга чейинки жер-

б.з.ч. 36-ж.

б.з.ч. 12-ж.

б.з.ч. I к.

б.з.ч. 2 миў
жылдыкта

б.з.ч. I к.

б. з. 11-12-ж.
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лерди ээлешкен. Кытай аскерин ал жактан алып кетїїгє аргасыз бол-
гон. Тїндїк хундардын єлкєсї Бар Кєлдєн «батыш деўизге» (Каспий
же Аралга) чейин созулган. Бийлик башында хуян уурусу турган.
Батыш край 107-жылдан хунндардын колуна толук єткєн соў кытай-
дын тїндїк-батыш аймактары элїї жылдык согуштун майданына ай-
ланды» (Гумилев Л.Н. Хунну, 128-б).

«Гуан-ву(-ди) падышалык кыла баштаган кезде
хунндар кїчєдї да, єзїлєрїнє сяньби менен ухуандар-

ды кошуп алып (Кытайдын) тїндїгїндєгї жерлерди талап-тоноду, амал-
дар менен элди кырышты да туткундашты. Бир дагы тынч кїн болбо-
ду» (Бичурин. I т, 150-б).

Манжуу-маўкулдар хунндарга кооптуу душман-
га айланган. Кытай тарыхында: «46-жылы хунн їйїндє

баш аламандык болду. Ухуандар  (дун-ху) алардын алсырай
тїшкєнїнєн пайдаланып, буларга кол салды да, талкалады. Хун-
ндар тїндїктї кєздєй бир нече миў лиге алыстап кетти, ошондо Кум-
дуу талаанын тїштїк жактары ээн калды. Император (Кытай) ухуан-
дардан акча менен кездемени аяган жок» (Бичурин. I т, 146-б). Маў-
кулдар ушинтип кєтєрїлїп єздєрїнїн їстїнєн болгон хунндардын
250 жылга созулган бийлигин кулаткан. Натыйжада, байыркы кыр-
гыздар єздєрї тїндїккє сїрїлгєн. Ушундан кийин маўкулдар Кытай
империясынын кошоматчыларына жана аларга кызмат кылган жал-
данма тайпага айланган.

«49-жылы ухуандардын чоўу» Хэдань 922 адам
менен Сарайга салык алып келди». «Айрым ухуан-

дыктар Сарай алдындагы кызматка калууну каалады, ошон їчїн жол
башчылардын ичинен 81 адамга ар кандай тєрєлїк наам берилди да
бекемделген тилкенин ичиндеги чек ара аймактарына жайгаштырыл-
ды. Ошондон кийин ухуандар чек арадагы сакчылык кызматтарда бол-
ду да, хунндар менен болгон урушта Кытайларга жардам берди» (Би-
чурин, I т, 146-б).

«Тїштїк Шаньюй (хунн) алиги Хан їйїнє багын-
ганда тїндїктєгї душмандар (хунндар) жалгыз кал-

ды да, алсырады. Жыйырма биринчи жайда, 49-жылы сянбиликтер
Кытай менен чабарман аркылуу алгач ирет кабарлашты. Ошондон
кийин берегилердин башкы чоўу Бяньхэ ж.б. Цзи Юнга келди да,
Кытайга кызмат кылып берїїнї сунуш кылды, ошон їчїн ага
тїндїктєгї хунндарга кол салуу жагы тапшырылды. Ал чыгыштагы
Иньюйцы (Кудаке) тукумуна кол салды да, эки миў кишисин єлтїрдї.
Кийинчерээк Бяньхэ жыл сайын тїндїк хунндарга жортуул жасады,

б. з. 41-ж.

б. з. 46-ж.

б. з. 49-ж.

б. з. 49-ж.
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а кайтып келгенден кийин єлтїргєн кишилери їчїн сыйлык алуу мак-
сатында тигилердин кесилген баштарын Ляодунга алып келип тур-
ду» (Бичурин. I т, 150-б). Кулак кесїї да оўдордун заманынан кал-
ган. Императордун тукуруусу менен Хунндарга кол салган маўкул-
дар жеўишке жетишкен соў, єлгєн кишилердин кулагын кесип кеткен
да, аны кытай сарайына кєрсєтїп императордун чоў сый алышкан.
Кээде мындай кулактардын саны 30000 ге жеткен. Канчалык кулак
кєп болсо сый ошончолук кєп болгон (Бичурин. I т, 273-б). «Кулагыў-
ды кесейинби» деген сєз бизге ушундан калган. Демек, Кытай импе-
раторлору маўкулдарды байыркы кыргыздарга каршы (кєчмєндєрдї
бири-бирине) тукуруп аларды чаптырып турган.

Тїндїк (батыш) хунндардын абалы ошо кезде кан-
дай эле? Же Хунндардын ич ара талкаланышы:

Тїндїк хунндар єз ара тирешкен чабыштардан
єтє катуу начарлаган. Ошонун кесепетинен Керей (Гилюе) аксакал
єзї менен кошо 38 миў адамды алып, жайнаган кєп мал айдап Кы-
тайга кире качкан. А Батыш аймагынын (Синьцзян) жолбашчысы хун-
ндарга каршы согушуу їчїн кытай менен сїйлєшє баштаган. Хун-
ндар менен динлиндердин (сол) мамилеси кайрадан курчуган. А
Сяньби болсо Кытай менен биротоло ынтымакташкан. Мындан тыш-
кары, тїндїк хунндар (Кара Чоро єз алдынча мамлекет тїзгєн) ме-
нен тїштїк хунндардын (Кытайга кєз каранды мамлекет) ортосунда
кан тєгїлгєн єтє оор уруштар жїргєн. Тїндїк хунндарды, айрыкча
ушул кагылыштар алсыраткан.

«Ошо жылы кїзїндє тїндїк хунндар... тїштїк ту-
кумдардан бєлїнїп чыккандарды дарыядан бери

єткєрїп алуу їчїн жылкынын терисинен кайык жасашты» (Бичурин.
I т, 125-б). Ушундай эле кайыктарды кийин Адил аскери Азиядан
Европага єткєндє Жайык менен Эдил, андан ары Дєў (Дон), Борук
(Днепр) ж.б. дарыялардан єткєндє пайдаланган. Тїндїк (Батыш)
хунндар ич ара чыр-чатактардан жана пикир келишпестиктерден аябай
бытыраган. Ошонун айынан, 85-жылы Тїндїк хунндардан 73 урук кы-
тайга качып кетип кыргыздардын кедери кеткен.

Тїштїк хунн Шаньюйу Шигы (Шыгай) тїндїк хунн
жерине кол салып, єтє оор сокку урган. А Тїндїк

хунндардын Шаньюйу Юлю (Єрє) алардын карамагында калган.
Сяньбилер Тїндїк хунндарды талкалайт. «87-

ж.  тигилердин Чоў бийи Урумду єлтїрїп, терисин
сыйрып алып, кайра кайткан» (Бичурин. I т, 127-б). Урум Юлю (Єрє)
Шаньюй єлгєндєн кийин ошондо дагы кыргыздан 58 урук Кытайга

б. з.
73-83-ж.

б. з. 85-ж.

б. з. 86-ж.

б. з. 87-ж.

7 – 91
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єтїп кетет. Кыскасы, 85-87-жылдарда ич ара пикир келишпестик-
терден жана уруу чабыштарынын кесепетинен хунндардын (кыргыз-
дардын) 131 уругу Кытайга єткєн. Бул зор трагедия элдин рухун
бєксєрткєн.

Тїндїк хунндарда чоў ачарчылык болот. Єз ара
дагы тытышып чыр-чатактар жїрєт.

Тїндїк хунндар Илошандын жанында тїштїк
хунндар жана кытайлыктар тарабынан кыйратылат.

Тїштїк хунндар менен кытайлардын биргелеш-
кен аскери Алтайга келип, Тїндїк Шаньюйду талка-
лайт. Їй бїлєсїн туткундайт. 48-ж. Кытайга єтїп
кеткен 8 уруунун саны 90-жылы 34 миў тїтїн бо-
луп, 237300 адамга жеткен. Кийин булар IV к. 304-
ж. Лю Юань Хай (Ногой) жетекчилиги менен
бїтїндєй Тїндїк Кытайды басып алышкан жана Хан
(Чжау) бийлигин негиздеп император болгон (Цзин-
шу. 101-гл.)

Тїндїк Шаньюй дайынсыз жок болгондуктан
анын ордун бир тууганы ээлейт. Дэй Хяндын буйругу
боюнча таўгут кытай приставы Гын Кхой (Жолой) Хун-
ндарга кол салып талкалаган. Мына ушундан кийин
Тїндїк хунндар єз алдынча империя болуусун ток-
тоткон. Бул єтє оор кыйроо, чоў кайгы зар болгон.
Тїндїк Шаньюу качат.

Тїндїк хунндардын бир бєлїгї Кичи Ала Тоо
(азыркы Жунгария) жакка ооп кетишет.

Юйчугань (Тїндїк хунндардын акыркы Чоў бийи
Бийчиген) бєлїнїп кайра тїндїккє кеткен. Импера-

б. з. 88-ж.

б. з. 89-ж.

б. з. 90-ж.

б. з. 91-ж.

б. з. 92-ж.

б. з. 93-ж.

тор Ван Фуга 1000 атчан берип пристав Жень Шан менен бирдикте
аны куугунтуктоого буйруду. Алар Шаньюйду кайра кайт деп алдап,
кайрып туруп єлтїргєн жана аскерин жок кылган.  Кытайлар менен
сяньбилер Тїндїк хунндарды биротоло кыйратат. Шаньюйїн єлтїрїп
сянбилер алардын жерин ээлейт. 100000 хунну їй бїлєсї (башка
даректе 10000) маўкулдар тарабынан Сяньби тоолоруна зордоп
кєчїрїлєт. Кытай тарыхына алар сяньби болуп тїшєт (Бичурин. I т,
150-151-б). Кийин Сяньби тоосун мекендеген урууларды изилдеген
европалык окумуштуулар алардын тїрк (кыргыз) экенин аныктаган.
Анткени, Кытай архивинде байыркы Сяньби – Кытай сєздїгї табыл-
ган. «Профессор Пельонун айтымында: Сянбиликтер тїрк болгон.
Сянби урууларынын бир тобо (тїбї алтайлык) деген уругунун
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сєздєрїнїн кытайча транскрипциялары Л.Базэн тарабынан изилден-
ген» (Бартольд, V т. 197-б). Байыркы кыргыздар (Хунндар - Бичу-
рин. I т, 50-б) боз їйїнїн оозун чыгышка же єздєрї сыйынчу Кїн
чыкчу тарапка каратып тиккен (Бичурин, I т, 142-б).

Улуу хунндар єз ара чыккынчылык кылуудан жана ич ара чабышу-
улардан азайып абдан алсыраган.

Сяньби деген атты алган оў, солдун урууларынын ичинде: ка-
таган, найман, нойгут, кыпчак, дєєлєс, коўурат, кытай, тєбєй, са-
руу, дуулат, меркит, баарын, баргы (баргут), жалайыр, маўгыт
єндїїлєр болгон. Андан сырткары хунндарга тиешелїї тайпалар-
дан сары уйгурлар болгон. Ошол Сяньби атын алган хунндар аркы-
луу маўкулдарга хунндардын тили, кєп салты, кєчмєн маданияты
жана элдик оозеки чыгармачылыгы єткєн. Ухуандар да олжо ката-
ры маўкулдардан хунндарды бєлїп кеткендиктен алардын арасын-
да да бар.

Єз жеринде калган Тїндїк (Батыш) хунндар
кєтєрїлїш чыгарат. Кытайлардын жетекчилиги ас-

тында маўкулдардын аскер кїчї менен ал басылган. 94-жылы Кы-
тай аскер башчысы Бан Чао Карашарды талкалап, андагы бардык
50 ээликти Кытайга каратат. Бирок, Батыш Чешидеги (Батыш тур-
пандыктар) эл толкуп, кайра басылган.

Арадан 15 жыл єткєндєн кийин Тїндїк Хунндар
кайра кїчєйт. Алар 104-ж. кайрадан баш кєтєрїп, Кы-

тайга элчи жиберет, бирок, анысы жоопсуз калат. Кийинки жылы жи-
берген элчилиги да ийгиликсиз келген.

Тїндїк (Батыш) хунндар абдан уюмдашып,
бїтїндєй Сиюйду (Синьцзяндын мурдагы аты) ба-

сып алат. Буга Лунсидеги кяндардын (тибеттиктердин) кєтєрїлїшї
ыўгайлуу шарт тїзгєн.

Тїндїк хунндар Кытайга кайра кол салган да, єз
бийлигин Бар Кєлдєн Балкашка, андан соў Каспийге
чейин кайра орноткон.

Кытайлар Турпанды (Чеши) кайра басып алган.
Бирок, Кытайларды Тїндїк (батыш) хунндар алиги

жерлерден кайра кууп чыккан. Тїндїк хунндардын башында Хуянь
(катаган) уруусу турган. Негизги Батыш Край (Сиюй) б.а. турпан ил-
гертеден хунндарга тиешелїї болгон. М: Б.з.ч.88-жылы Турпанды
кытайлар алгач ирет басып алган. Анан б.з.ч. 67-жылга дейре ал
колдон колго єтїп турган да кийин кытайлардын колунда кала бер-
ген. Тїпкїлїгї турпан катагандардын, саяктардын жери.

б. з. 94-ж.

б. з. 104-ж.

б. з. 107-ж.

б. з. 109-ж.

б. з. 112-ж.
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Б.з.ч. 72-жылдагы усундар (мундуз) менен кытайлардын хунндар-
га каршы жїргїзгєн чапкындары, динлиндер (ку уул) менен ухуан-
дардын (маўгул) хунндарга каршы кєтєрїлїштєрї, б.з.ч. 64-жылкы
хунндардын (катагандардын) Турпандагы кытайларга жасаган ийги-
ликсиз жортуулу, кыргыз урууларынын ыркы кетип маскара болуп
кытайга єтїшї, дегеле хунндардын Тїндїк жана Тїштїк болуп экиге
бєлїнїп кетиши кытайлардын Турпанды гана эмес, бїтїндєй Чыгыш
Тїркстанды ээлеп калышына ыўгайлуу шарт тїзгєн.

Фынхэунун кєтєрїлїшчїлєрї маўкулдар (сянь-
би) тарабынан талкаланат. Аман калгандары Тїндїк

хунндарга кошулган. А Фынхэу єзї кытайларга багынган. 123-ж. Кы-
тай аскер башчысы Бан Юн Турпанды кайрадан басып алган. Ошо
кезде маўкулдар Тїштїк хунндарга кол салып, талкалайт.

Кытайлыктар Батыш Турпанды кайрадан кара-
тат. Хуянь (катаган) уруусу Бан Юн тарабынан кый-
роого учурайт.

Бан Юн Карашарды, Кєєчїнї, Жаркенди, Каш-
карды багындырат. Кийинки жылы Бань єлєт. Ошол

кезде хунн беги Цячжигянь (Чоробай) Кытайга ийгиликтїї жортуул-
дарды жасаган да 121-жылдан 126-жылга чейин кытайлыктар ме-
нен Тїштїк хунндарды кыйраткан. Цячжигянь 134-ж. єлєт. Кытай
менен болгон согуш да аяктайт.

Турпан їчїн айыгышкан согуштар аяктайт. 135-
ж. хунн беги Хуянь кытайларды кайра талкалап Ба-
тыш Турпанды кайра ээлеген.

Эки жыл єткєндєн кийин дунхуандардын баш-
чысы Хуяньды (катаганды) Баркєлдїн жанында кай-

радан жеўген да, кытайлар Батыш крайда (Синьцзянда же Турпан)
14 жыл бою бийлик жїргїзгєн.

Хуянь (катагандар) Хамини кайрадан олжоло-
гон. Хами (Кумул) ойдуўундагы Кытай аскердик то-

бун талкалаган да Дунхуандан аскер келгенче чегинип кеткен. Ошол
жылы Котондогу Кытай башкаруучусу єлтїрїлїп, андагы кєтєрїлїш
чыгаргандар хунндарга кошулган.

Батыш менен Чыгыш Турпанда кытайларга кар-
шы кєтєрїлїш чыгып, ошо жердеги кытай аскер тобу

талкаланат. Бардыгы теў хунндарга кошулган. Хуянь уруусу
бїтїндєй хунндардын їстїнєн бийлик жїргїзгєн. Дал ушул хунндар
б.з.160-жылы Европалык автор Дионисий Периегет тарабынан ал-
гач ирет тарыхка тїшєт: «Тїндїк хунндардын жаўы территориясы

б. з. 123-ж.

б. з. 125-ж.

б. з. 127-ж.

б. з. 135-ж.

б. з. 137-ж.

б. з. 151-ж.

б. з. 153-ж.
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кєлдєн тартып батыш деўизге чейин, мындайча айтканда Каспий
же Аралга чейин созулган. Бийлик хуянь уруусуна тиешелїї бол-
гон. Батыш край (Синьцзян же Турпан) 107-жылы хунндардын колу-
на єткєндєн кийин, Кытайдын тїндїк-батыш жактары элїї жылдык
согуштун майданына айланган» (Л.Н.Гумилев, «Хунну», М. 1960.
228-б).

«Хунндардын тукумдарынын Алтайда (азыркы Монголиянын
тїндїк батыш тараптарында) бир нече майда кандыктары бол-
гон. Ал жерден кийин атактуу тїрктєр (кїчтїїлєр)  чыккан» (Бичу-
рин. I т, 129-б).

Тїштїк хунндар Тїндїк Кытайга єз бийлигин ор-
ноткон. Ал жерде баш-аягы бир кылым бою їстємдїк
кылган. Оўдор (Хань, Чжоу, Тїндїк Лян, Ся
дєєлєттєрїнє) єз тєл оюну шахматты кытайларга
їйрєткєн. Кийин Кытайда Вэй дєєлєтїн орноткон
тєбєйлєр шахматтын Кытайда кеўири таралышына
мїмкїнчїлїк тїзгєн.

«Гунн» деген ат кайдан чыккан? Кытай тарыхы: «Элчилер Ша-
ньюйга алтындан жана башка нерселерден мол белек берїї менен
хунну (каардуу кулдар) деген атты гунну (ызаттуу кул), шаньюй (шань-
эч мааниге ээ эмес) деген атты шаньюй (ак кєўїл) деген атка
кєчїрїїгє кєндїрїштї» (Бичурин. I т, 111-б). Ошентип, хунндарды
биздин замандын 15-жылынан тартып, кытайдын олуттуу чєйрєлєрї
гунну деп атай баштаган. Европада да аларды байыркы тарыхчылар
онн же унн деп жазган.

«XVIII кылымда Европага гунндар туурасындагы алгачкы дарек-
тер, эмгектер кєбїнчє француз миссионер иезуиттери аркылуу жет-
кен. Алар Кытайга барып астрономиялык таблицаларды тїзїп, об-
серваторияларды куруп кытай тили, жазуусун їйрєнгєн. Алардын
тарыхын, башка жазмаларын чогултуп, которуп, єлкєсїн кыдырып,
байыркы кєчмєндєр жєнїндєгї даректерди каттагандардан Европага
жиберип, аларды алыскы эл, дїйнє менен тааныштырган. Натый-
жада, Вербист, Шаль, Жербильон, атактуу Дюргальд чыгыш таануу
илимине чоў салым кошкон. Ал эми Малья, Амио, Сибо, Гобиль,
Грозье хунндар жагдайындагы эмгектери єлчєєсїз.

Мальянын «Кытай тарыхы» Европадагы эў мыкты эмгектин
бири. Хунндарды алгач Европа элдерине тааныштырган мына ошо-
лор болгон. Кытай, манчжур тилдерин мыкты билген француз мис-
сионери Гобиль де Мая ж.б. Европаны чыгыштагы илгерки
кєчмєндєрдїн тарыхы менен тааныштырган єтє кєп маалыматтар-

Кыргыз-
дар
жєнїндє
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ды которушкан. Бул эмгектерди пайдаланып учурунда Сорбонн про-
фессору Дегин да гунндар жєнїндє чоў эмгек жазган» (О.Айтым-
бет, «Каракыргыз». I,китеп 287-б).

Европа тарыхчылары чыгыштан Европага келген кєчмєндєрдї
(Адил тайпасы) гунну деп жазган эмес, «унн» (уў же оў) деп жазган.
Алар жєнїндє: «Алар жєє салгылашка начар келет, бирок, ат
їстїнєн аларды кудай да алалбайт» (Аммиан Марселин, ушул
сїйлємдєр М.Н.Артомоновдун «История хазар» (Л., 1962) деген
китебинен алынды). Бул кытай тарыхында: Хунн аксакалдарынын
Хуханьеге айткан сєзї менен дал келет: «Ат їстїндє салгылашуу
деген биздин эў башкы артыкчылыгыбыз жана биз ошон їчїн башка
элдерге коркунучтуубуз» (Бичурин, I т, 86-б).

«Алар тоо-талаада кєчїп жїрїп, бешиктеги кезинен ысылы-суук
менен ачкачылыкка бышып чоўоет» (А.Марселин). «Алардын эч бири
дыйканчылык кылбайт, сокого жолоп да койбойт. Туруктуу турган
орду да жок, ар дайым єзїлєрїнїн тїбї тегерек (боз їй) їйї менен
кєчїп жїрєт. Булар ар дайым єзїлєрїнїн эрдиктерине таянат»
(А.Марселин).

87-ж. Кытайга єткєн 200000 адамдан турган 15
уруулу хунндар (саткын кыргыздар) 94-жылы кытай-
га каршы кєтєрїлдї да Фынхэуну (Ботокойду) баш

тартканына карабай Чоў бий кылып шайлашты. Шофанга жєнєштї.
Чек арадан кытай, тїштїк хун, ухуан, сянби аскерлери менен согу-
шуп 17000 адамынан ажырап эптеп чек арадан єттї да Алтай тоосу-
на таянды. 117-ж. Фынхэу сянбилер менен согушуп жеўилди. Ошон-
дон кийин эли бытырап, тїндїк хунндарга келип кошулду» (Бичу-
рин. т. 130-132-б).

Катагандар кытайлар менен «жети шаар» (Синьцзян) їчїн 28
жыл (123-151-ж.) согушту. Акыры, 151-ж. Кытай аскери Бар Кєлдїн
жанында жеўилди. Мундуздар Улуу Манас заманында кытай тара-
бында болсо, кушчулар Кїйїк Чоў бийден жеўилгенден кийин кы-
тай менен ымала тїзїп кытайга єткєн. Качан катагандар Ала Тоо,
Алтайдагы кыргыз урууларынын башын бириктирип, «жети шаар-
ды» кытайлардан тартып алуу їчїн согушканда  мундуздар менен
«кичи кушчулар» кытайлар тарабында болгон. Алар кытай аскери-
не жол кєрсєткєн чыккынчылар эле. Акыры аларды катагандар
жеўген. 148-ж. Кытай бийлигине каршылык кєрсєткєн ошол кушчу-
лар кытайлар тарабынан биротоло жок кылынган. «Бул єлкє аўгы-
рап ээн калды да «ал талаа єлгєн адамдардын сєєгїнє толду» (Гу-
милев Л.Н. «Хунну», 234-б).

б. з.
148-151-ж.
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Тїндїктєгї Ку уул тукумдары 173-жылдан тар-
тып Тамчыбай (Таншихай) бийлигин тааныды. Ба-
тышта катаган бийлигине каршы чыккан мундуздар
156-ж. Таншихай чапкынында жалгыз калып кытай-
дан биротоло кыйрап, єз алдынча кандык болбой

калды (ошо заманда мундуздар 120000 тїтїн болуп, элинин саны
630000ге, аскеринин саны 188800ге жеткен). Кыргындан аман кал-
ганы бириндеп Ала Тоонун ар кай жеринде кїн кєрїп калды. А «жу-
жандар кол салган кезде мундуздар экинчи ирет кыргын таап, кал-
ган-катканы Алай тоолоруна сїрїлдї» (Бичурин. II т. 258-б.) Ошен-
тип, усундар (мундуздар) «Вэйшиде» 437-ж. акыркы жолу эскерил-
ди да, биротоло тарыхтан кетти. Таншихай батыш хунндарга ба-
тынбады, мол олжо менен артына кайтты. Таншихай тїбї байыр-
кы кыргыз кєчмєн болгон. Кийин кытай менен согушканда хунндар-
дын ыкмасын колдонуп ийгиликке жеткен.

Єз алдынча єнїккєн Хунну єлкєсї Катаган Чоў
бийлеринин заманында  эў башкы Улуу Ордосу Кы-
зылда (Ысык Кєлдїн аягы, батышта), тїштїк ордосу
Ат Башы менен Кундузда, Чыгыш ордосу Жылдыз
менен Турпанда, Тїндїк ордосу Манас Айдыў
кєлїнїн кашы менен Алтай, Каўгайда болду. 151-

жылы катагандар кытай аскерин Бар Кєлдє тыйпыл талкалап ири
жеўишке жетишкен. Андан соў Кытай Сарайы менен байланышкан
эмес. Алтайдан Сыр Дарыяга чейин жердеген кыргыздын їстїнєн
болгон катаган Чоў бийлеринин бийлиги б.з.ч. 101-жылдан башта-
лып Улуу Тїрк заманына же 554-жылга чейин созулган. Ошол жылы
катаган Чоў бийлери Семетейдин (Истеми) бийлигин согушсуз таа-
ныган. Кыскасы, катагандар 5 кылым бийлик башында турган. Ката-
ган бийлиги єтє татаал, узак болду.

Катаган бийлиги Манас тукуму бытыраткан, жоголууда турган
элди бириктирди. Кыргыздарды Кытай кулчулугунан сактап калды.
Экинчиден, байыркы кыргыз урууларынын ич ара чабыштарын ток-
тотту. Бириктирип, куда-сєєк кылып кайра аларды сырткы душман-
га каршы чоў кїчкє айлантып кыргыздардын єз алдынча эл катары
єнїгїшїнє шарт тїздї. Їчїнчїдєн, алар V кылымда Тоба Вэй менен
Жужан кандарынын Ала Тоого жасаган чапкындарынын мизин кай-
тарды. «Тоба Гуй (Шыгай) баатыр оўдордун чыгышындагы Тарбага-
тайды 401-ж. багындырган менен, Жунгария андан кийинки жылы эле
ага баш ийбей кеткен» (Грумм Гржимайло Г.Е. «Западная Монголия...»
II т. 172-б). Мындан кийин катагандар Жужан аскерин 414-ж. Эрден

б. з. 173-ж.
Мундуздар-
дын талка-
ланышы
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Кабырга тоосунун чыгышынан жеўип, кыргызды жаўы кулчулуктан
кайрадан куткарып калды.

Кытайга єткєн Тїштїк хунндардын (кєзкамандар) тагдыры єтє
оор болду. Бийден кийин дагы 19 Чоў бий єттї (кээлери (110-ж.)
кєтєрїлїш чыгарса ырайымсыздык менен басылып, кээси кытай та-
асиринен чыга алган эмес. Тїштїк хунндарда  биримдик анча болбо-
гон). Кийин алар Кытайдын тїрдїї кемсинтїїлєрїнїн эсесин чыгар-
ган. Кыргыз Лю Юань Кайдын уулу Лю Яо (Ногой) миллиондой кы-
тайды кырган. А Борбу баатыр  20000 кытайды ошон їчїн жерге
тирїїлєй кємгєн. Алардын аты эле калып бїт саясий бийлигинен
ажырады да, бийликти эми Чоў бийдин атынан Кытай Сарайы жїргїзїп
калды. 215-ж. тартып Чоў бий (Шаньюй) деген да жоюлуп, бийлик
Кытайга єтїп, Тїштїк хунндарды «хун приставы» деген ат менен кытай
тєрєлєрї башкарып турду. Бул 304-жылга чейин созулду. Кєзкаман-
дар (48-93-ж) тїндїк хунндарга чоў зор кайгы алып келип, жамандык
кылышкан, эл аларды жек кєрчї. Чындыгында Чоў бийлик тактынын
мыйзамдуу мураскору Бий баатыр  адилетсиздиктин кесепетинен
такка жетпей, туугандарына таарынып єзїнє тиешелїї 8 уруу эли
менен 48-ж. Кытайга єтїп кеткен. Ошол 8 уруунун ичинде: катаган-
дар, кыпчактар, бугулар, нойгуттар, белтирлер, саяктар, кесектер,
ж.б. болгон. 90-жылы жалпы саны 237300 адам болгон, 34 миў тїтїн
элге айланган.Алардын 50170 миў тандамал аскери болгон. Кийин
алар Лю Юань Хай (Ногой хан) жетекчилигинде IV кылымдын ба-
шында 304-ж. бїтїндєй Тїндїк Кытайды басып алып, дїйнєлїк та-
рыхка Кытайда Хань (Чжоу) дєєлєт (хун (кыргыз) бийлигин) негизде-
ген (Цзин-шу, 101 гл) жана император болуп турган.

«Лю Юань Хай таштуу талаа (Цимо) менен Кумдуу чєлдїн (Шамо)
тїндїк жагында тєрєлдї жана єстї. Єзїнїн боз їйїн ал калаалар
менен чептерден да бекем, кийизи менен килемин из (тїр) салынган
жибектен да кооз деп эсептеди. ...Бєлїнїп кеткен жана бытыраган
беш аймактагылардын ичинен Ортолук падышалыкка (кытай борбо-
руна) келип кєўїлї эргиген Лю Юан Хай сыяктуулар анча деле кєп
эмес» («Тайпинхуаньюйцзи» VI т.).

Лю Юань Хайдын (Ногойхан) он тогузунчу чоў атасы Юйфуло
(Бий бала) Чоў бий болгон. Убагында ал Кытайга кєп жардам бер-
ген, ошон їчїн император аны кєчмєндєрдїн їстїнєн караган ише-
нимдїї адамы кылган. Ал кезде Бийбала батыш Чубак беги болгон.
Бирок, кєчмєндєр Чоў бийге аны койбой Хюйбу Гуду Хэуну (Кыпчак
Куттуу беги) шайлашкан. Бийбала кытай сарайына качкан. Кыпчак
бийликке келген соў козголоўчу Бай-бого кошулуп Хэнэй аймагын
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чапкан. 1 жылдан кийин Хюйбу єлгєн. Кытай сарайындагы Бийбала
Чоў бий деп жарыяланган. Анткени, анын атасы Хан дєєлєтїнє «сары
жоолукчандардын» кєтєрїлїшїн басышкан. Кыскасы, мурас боюнча
Лю Баонун уулу Лю Юань Хай мураскор болгон. Бул тукум Лю деген
фамилияны алышына Хан дєєлєтїнїн негиз салуучусу Лю Бандын
(Гаодинин) Пинчен алдында Манастан жеўилиши себеп болгон. Ант-
кени жеўилгенден  кийин Лю Бань єз уруусунан бир кызды Манаска
аялдыкка берген. А качан Бийбала Кытайга єткєндє (таякелерине),
кийин Юань Хай Тїндїк кытайда єз дєєлєтїн орноткондо тигилер
ошол Лю Бань тукумунан чыккан кыздын тукумдары (жээндери) ка-
тары эсептелип, кыздын (энесинин) Лю (Карабєрк) деген фамилия-
сынын мураскорлору болуп калышкан да єзїлєрї орноткон дєєлєттї
тїп энеси чыккан дєєлєттїн атынан Хань деп атаган. Кытайдагы бир
кыргыз дєєлєтїнїн баяны, тагдыры ушундай. Манастагы Алманбет-
тин да тїбї кыргыз.

Синьсин жеринде (Кеў Сууда) Манас тукумда-
рынан чыккан Лю Юань Хай таралган «Тунцзянь Ган-
муда» мындай дарек бар: Анын атасы Лю Бао Чы-
гыш Чубак беги болгон. Ал кытайчылыкты билген,
тактиканы їйрєнгєн, 279-жылы атасы (Лю Бао)
єлгєндєн кийин чыгыш аймагына башчы болуп дай-
ындалат. 200-ж. Улуу Дубалдын ичиндеги тїндїк
кытай жериндеги хунндардын бардык 5 аймагынын
эў башкы аскер башчылыгына шайланган. 290-жыл-
дан Цзин сарайында їй-бїлєлїк чыр башталат. 300-

жылдан княздар арасында кан тєгїлгєн согуштар болгон. Ошол
учурда хунн аймагынын башчылары єздєрїнїн тепселенген укук-
тарын Кытайдан куралдуу кїч менен кайрадан тартып алууга ки-
ришкен. 304-ж. Жалпы чогулушта Лю Юань Хайды Улуу Чоў бий
(Шаньюй) кылып шайлаган. Ал ушул жылы єзїн Ван деген наам
менен мамлекет башчысы деп жарыялаган, єз дєєлєтїн Хань деп
атаган (кийин ал Чжао аталган) да, Кытайга каршы согуш ачкан.
Ал борборун Пьхин-ян-фуга кєчїргєн, єзїн император деп жарыя-
лаган. Бирок, ал 310-ж. єлгєн. Ордуна уулу Лю Хэ (Эр) такка отур-
ган. Ошондон кийин Ногой кандын тукумдарында чыр чатак баш-
талган. Бектер Лю Хэни єз иниси Лю Цун (Кенен) князга каршы
кайраган. Лю Хэнин аскери Лю Цундун ордосуна кол салган. Ушер-
деги чатакта Лю Хэ єлєт.

Такка бир тууганы Лю Цун отурат. 311-ж. Хунн-
дар Кытайдын эки борборун теў же Лоян (кийинчи-
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рээк Хе Нан Фу) менен Чанан (Си-ань-фу) шаарларын басып алган.
Ушул Хунн чапкынында Сяньби уруктары Тоба (Дай) жана Муюн
(Янь) Тїндїк Кытайдын башка бєлїктєрїн ээлеген. Буга карабас-
тан хунндар тїндїктєгї элдерди багындырууга киришкен. Бирок,
алардын эў башкы аскер башчысы Лю Ио (Агыш) сяньбилердин (93-
ж. маўкулдарга туткун болгон кыргыз) Тоба Илусунан катуу жеўил-
ген. Лю Цунь 318-ж. єлїп уулу Лю Цань (Санжы) такка отурат. Бул
император мажїрєє болгондуктан тактыны ээлєє їчїн камынган
кытай Цзинь Чжун тигил Лю Цанды  єлтїрїп єзїн Ван (падыша)
деген наам менен император деп жарыялайт. Бирок, ошол жылы
санаалаштары аны єлтїргєн. Лю Ио (Яо) баатыр Чанандан келип
такка отурат. 319-ж. ал єз борборун Чананга кєчїрїп, дєєлєтїн Чжао
деп атаган.

Ушул жылы анын аскер башчысы Ши Лэ (улуту
кыргыз) Ван деген титул менен єзїн мамлекет баш-
чысы деп жарыялап, дєєлєтїн кенже (хоу) Чжао деп
атап, Тїндїк Кытайдын Чыгыш бєлїгїндєгї Шунь-дэ
Фу шаарын борбор кылган. Ошентип, Тїндїк Кытай
эки мамлекетке  бєлїнгєн. Экєєнїн теў башында
тїштїк хунндар (Лю-кыпчак, Ши-бугу) турган. Сары
Суу (Хуаньхэ) алардын чек арасы болгон.

Лю Ио баатыр 323-ж. єзїнїн Батыш жерлерин
(Синь-цзян) басып алууга багытталган жортуулун ий-

гиликтїї аяктаган. Ошол учурда Ши Ле да чыгышка (маўкул менен
манжууга) жасаган жортуулун чоў ийгилик менен бїтїргєн.

Алар бири-бирине каршы согушкан, 328-ж. жеўе
албай ит жыгылыш болгон. Акыры, Хэ-нан-фу чеби-

нин жанында Ши Лэ (бугу) Лю Иону (кыпчакты) жеўип єлтїргєн. 329-
ж. Лю жааты Шан-индин жанында Ши Ху баатырдан жеўилет, му-
расчы Лю Сюну (Чаян) 300 беги, кызматчысы менен єлтїрєт. Ошо-
ну менен Тїндїк Кытайдын тїштїгїндєгї Хунн Їйї (кыпчак беги)
єзїнїн жашоосун токтотот. Болгону 26 жыл єкїм сїргєн. Булардын
ордуна тїштїк Хунндардын экинчи падышачылыгы кенже Чжоу Їйї
(бугу) келет.

Ши Лэ (б.з.ч. 68-ж.) бїт уругу менен Кытайга
єткєн  окчу уруусу кєбєйгєн. Кытайлашып калган.
Аларды бугу уруусунан чыккан Ши У (Улар) баатыр
башкарган, теги боюнча хунн болгон, ал аскербашчы
эле, 330-ж. єзїн император деп жарыялаган.
Бїтїндєй Тїндїк Кытай ушунун бийлиги астында
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болгон. Ал 333-ж. єлїп, такка уулу Ши Хун (Куран) отурган. Бирок,
аны бир тууганы бийликтен чектеткен. 334-ж. аягында Ши Хун так-
тан тїшкєн, иниси Ши Ху єзїн мамлекет башчысы деп жарыялаган.
338-ж. ал Сяньби беги (93-ж. маўкулга туткун болгон туматтардын
беги) Дуань Ляону жеўип, булардын Шунь Тьхянь Фу, Сюань Ху Фу
(азыркы Пекин областы) жерлерин басып алган. Бирок, Сяньбинин
башка беги (93-ж. маўкулга туткун болгон моюттардын беги) Муюнь
Хуан жеўилген.

Дуань Ляону айдап келїї їчїн барган Ши Хунун
аскерин талкалаган. Ошондуктан Ши Ху 340-ж. Му-

юнь Хуандын (катаган) жерине жарым миллион аскер менен капта-
ган. А Муюнь Хуан анын оруктагы жерине чабуул коюп, арттагы ас-
кердик кїчтєрї менен азык-тїлїгїн жок кылган. Ошентип, тигинин
жортуулунун кендирин кескен.

349-ж. Ши Ху єзїн император деп жарыялап, їч
айдан кийин єлгєн. Ши Ху єлєрїндє аялы Лю Шы
(кыпчак кызы Айым) кїйєєсїнїн акылы тайып баш-
таганда Сарай ичинде куугунтук баштап Ши Ху
єлєєрї менен єз уулу Ши Шини (Чегиш) мамлекет

башчысы деп жарыялаган. Ши Цзун (Акун) бек Ши Шини энеси ме-
нен кошо єлтїрїп, єзї такка отурган. Бул иште ага Ши Минь жардам
берген. Мураскорлукка уулу Ши Янды (Бєйєн) дайындап жашыруун
кеўешмеде Ши Минди єлтїрїїгє буйрук берет. Бул сырды ага Ши
Цзянь айтып коет. Ал кезде Ши Минь башкы аскер башчы болгон.
Ал аскерине Ши Цзун менен анын мураскору Ши Янды камакка ал-
дырып, экєєнї єлтїрєт. Тактыга Ши Цзян олтурат. Бирок, ал да Ши
Мин єзїнє коркунучтуу экенин билет. Ши Мин анын эки жолку чабу-
улунун мизин кайтарып, акырында Ши Цзянды туткундап, 350-ж. аны
єлтїрїп, єзїн император деп жарыялайт.

Ши Мин теги боюнча кытай болгон. Єз аты Жан
Минь. Кичинесинде Ши їйїнє бакма бала болуп кел-

ген, кийин єз баласындай кабылданып Ши деген наам берилген.
Кийин ал нукура бийлик ээлеринен бийлик талашкан. 350-ж. Ши
Цзянды єлтїрїп такка отурган.

Ши Мин Гиченди (Пекинди) ээлеп турган
тїндїктєгї Муюнь Цзюнга каршы жортуул кылып,
согушта туткун болуп, ошол жакта єлєт. Ошону ме-
нен Тїндїк Кытайдагы тїштїк хунндардын (кыргыз-
дардын) «кенже Чжао їйї» деген ат менен 22 жыл
бою бийлик кылган экинчи мамлекети кулаган. Анын

б. з. 340-ж.

б. з. 349-ж.
Бугу Ши Ху
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ордун Сяньбинин Муюнь (моют) Їйї баскан». Бийлик моют ордосуна
єткєн  (Бичурин. I т. 139-141-б.).

 Моюттар мурда сол канатка кирген, алар 93-ж. чапкында маў-
кулдардын колуна тїшїп кеткен. Кытай тарыхында: Сяньби уруула-
рынын катарында Муюнь їйї деп аталган. Каада-салты боюнча кыр-
гыз боюнча калышкан. Киши єлгєндє чуру-чуу тїшїп ыйлашкан.
Моюттар шаар курганда байыркы хунндарды туурап Лунчен (ыйык)
деп атаган. Моюттар тобалар (тєбєйлєр) сыяктуу кыргыз тилде
сїйлєгєн. Тїштїк хунндардын Тїндїк Кытайдагы мамлекетинин та-
рыхы ушул. Ошол кєчмєндєр Тїндїк Кытайды басып алардын ал-
дында Кытайда Цао-Вэй, Шу, У деген 3 падышалык жашап турган
да, буларды Цзинь дєєлєтї 280-ж. гана бириктирген болчу. Алар
тїштїк хунндардан талкаланганда єздєрїнїн борборун Цзянкан (азыр-
кы Нанкин) кылышкан.

Лю Юань-хай тїзгєн мамлекетте «беш варвар уруунун» 200 миў
тїтїн эли же 1 млн. 400 миў адамы турган. Алар цзе, ди, сяньби,
кян, ухуандар болчу. Цзе, ди нукура кыргыз уруулары. Мындан сыр-
ткары єлкєдє 340 миў хунн болгон. Булар 4 тилде сїйлєгєн.

328-жылкы Тїндїк Кытайдагы (Чжао мамлеке-
ти) Лю Їйї менен Ши Їйїнїн ортосундагы чечїїчї
согушта  кыпчактар (Лю) бугулардан (Ши) жеўилген-
ден кийин Тоба тайпасы менен туугандашып Тїндїк
Кытайда 391-жылга чейин бийлик жїргїзгєн. Кийин
Лю Вэйчен менен Тоба Гуйдун мамилелери бузул-
ганда ынтымактары ыдырап, Лю Вэйчен жеўилип,
єзїнїн жан жєєкєрлєрї єлтїрєт. Тоба Гуй тигинин

5000 жакын тууганын кырган. Ошону менен Тїндїк Кытайдагы бай-
ыркы Оўдордун кыпчак жамаатынын бийлиги аяктаган.

Катаган менен бугу єкїлдєрїнїн бийлиги Тїндїк
Кытайда 396-жылга дейре же Янь Ээлигиндеги
Моюттардын Тоба Ордосунан жеўилишине чейин
ємїр сїргєн. Азия тарыхында хунндар дїйнєдє ал-
гачкы ирет Кытай империясынын їстїнєн 304-жылы
єз бийлигин орнотуп ал бийлик Тїндїк Кытайда 396-
жылга чейин созулган. Тїндїк Кытайдагы бийлик

їчїн согуштарда жалпы миллиондон ашык адам єлгєн. Чынында,
Тїндїк Кытайдагы кара кыргыз дєєлєттєрї бир жарым кылым бою
єкїм сїргєн. Алар 304-396-жылдарда кытайлардын їстїнєн бийле-
се, ал калган мезгилдери Тїндїк Батыш Кытайдагы єз алдынча
дєєлєттєр болгон.

б. з. 391-ж.
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Катагандар тїндїк Кытайдагы моюттар башын-
да турган єз бийлиги 396-ж. аяктагандан кийин Ката-

ган Мерген (Хуянь Менсунь) баатырынын жетекчилиги менен Тїндїк-
Батыш Кытайга сїрїлгєн. Ошол жердеги кыргыз урууларына  ко-
шулган. 397-ж. Хуянь Мэнсунь ошол аймактагы кийинки Лянь (386-
403-ж.) дєєлєтїн башкаруучусу Люй Гуанга каршы козголоў чыгар-
ган. Цзянькан округунун башкаруучусу катары Люй Гуанга кызмат
кылган Дуань Ени (Тумат Эр) башкаруучу кылып кєтєргєн. Кєп єтпєй
Дуань Е єзїн Лян-ван (Лян падышасы) деп жарыялаган. Ошентип,
397-ж. тїндїк Лян дєєлєтї жаралган.

Хуянь Мэнсун (катаган) Турпанды єзїнє кошуп
алганда бїтїндєй Хэсини басып алат. 401-ж. ал Ду-
ань Ени єлтїрїп, єзї тїзгєн мамлекеттин башына
падыша болгон. 412-жылдан тартып бул дєєлєттїн
башкаруучулары «Цзюйкюй» (Сыргакбек) деген да-
ражаны кабыл алган. 439-ж. алар Тоба (Тєбєй) ас-

кери менен болгон согушта Хэсиден Турпанга сїрїлгєндє, ал жерде
460-жылга дейре єз алдынча кандык болгон.

Ал эми 391-жылы Тїндїк Кытайдагы єз бийли-
гинен ажыраган кыпчактар 407-ж. чейин Ордостун
тїндїк жактарында кєчїп жїргєн. Ошол жылы кып-
чактын баатыры Эрлан Борбу же Баба (Хэлянь Бобо)
Ордосто Улуу Ся дєєлєтїн негиздеген. Ал бийликке
Шеньсинин Чанань жагы да баш ийген. Бирок, ал 431-
ж. Тєбєй менен Тогон мамлекеттеринин биргелеш-
кен соккусунан кулап, тїндїккє – Мерген мамлеке-
тин кєздєй сїрїлгєн.

Кытай тарыхында орчундуу мааниге ээ  бул
эки дєєлєттєн тышкары Тїндїк Кытайда байыркы
кара кыргыздар тїзгєн дагы тєрт дєєлєт бар.
Анын алгачкысы кытайча Вуду  деп аталат. Ал Ляо
Яо император болуп турганда «Чжао» мамлекети-
нин тїздєн-тїз колдоосу астында Тїндїк Сычунда
322-жылы эле тїзїлгєн. Аны башкарган адам
«ван» деген титулду алган кыргыз болгон. Ал па-

дышалык 506-жылы башында тєбєйлєр турган Тоба Вэй мамле-
кетинин соккусу астында ураган (322-жылдан – 506-ж. чейин). Ал
єлкєнїн  башкаруучу дєєлєтї тєбєйлєргє баш ийгиси келбей Кем
Алайдын (Гималай) тїпкїрїн кєздєй чегинип, ошол жакта майда
топ катары кала берген.
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Тїндїк кытайдагы Ши Їйї кулаган соў, аны кур-
ган бугу, катаган жана ошолордун бийлигине кызмат
кылган кыпчак урууларынын бир бєлїгї Моют бий-
лигин таанудан ошондо эле баш тартып, тїндїк-ба-
тышка оогон да, кийинки эле жылы єздєрїнїн Эрте-
деги Цин (351-394-ж.) деген дєєлєтїн тїзгєн. Алар-
дын бийлиги 43 жылга созулган да, бул дєєлєт кы-
тай санжырасында Ди деген ат менен тїшкєн.

Ошол эле Ди тайпаларына тиешелїї экинчи
дєєлєт кийинки Лянь (386-ж. – 403-ж.) деп аталат.
Анын башында да байыркы Каракыргыз уруулары
турат. Кыргыз урууларына кийинки Янь (384-ж. – 409-
ж.) дєєлєтї да тиешелїї. Булар кєчмєн мамлекет-

тер болгон. Бул їч дєєлєттї тїзгєн кыргыз уруулары єз бийликтери
кулагандан кийин Тїндїккє сїрїлїп, атактуу Мерген баатырдын ко-
шунуна келип кошулган (О.Айтымбет. «Кара кыргыз». 1 к. 386 б.).

Отуз уул Чоў Ала Тоо менен Кичи Ала Тоону, Керме Тоо (Кунь
Лунь) менен Катагандын Кара Тоосун (Наньшань), ичкиликтер Тар-
багатай менен Алтайды, Кара Калкан (Кыдыркан) менен Каўгай то-
олорун мекендесе, чыгыштагы Кичи Ала Тоо (Иньшань) отуз уул
менен ичкиликтерге орток болгон. А Ку уул жааты Чоў Алтай, Кан
Кєкєй (Саяў Жайлак), Муўдук-Зарлык, Хамар Дабан жана Кантай
тоолорун мекен эткен. Бул тоолор алардын негизги турагы болгон.
Байыркы кєчмєндєр чыгышы Сары Деўизден батышы Кара Деўизге
чейин, тїндїк Байкєлдєн тїштїгї Кем Алайга (Гималайга) чейин
кєчїп жїргєн. Улуу тоолордун ортосундагы тїз мейкиндиктер хунндар-
дын жазгы турагы болгон.

Ушул кеў мейкиндикти мекендеген хунндар б.з.ч. 127-жылдан
б.з. 88-жылына чейин же 200 жылдын ичинде байыркы бардык жер-
леринен акырындап ажырап батышка же Чоў Ала Тоо менен Кичи
Ала Тоого (Жунгарияга) ооп кеткени «Хоуханшуда» жазылуу. Анда
«батышка кеткен тїндїк варварлар» (47 гл. Лл., 24а – 25а) жєнїндє
сєз болууда. Азыркы мекендеген Ала Тоо кыргыздын эў акырында
келип токтогон жери.

Кытай тарыхындагы: «Ханхай» деген сєз азыркы Каўгай тоону
эмес Иньшандын тїндїгїндєгї Гоби чєлїн билдирет.  Б.з.ч. 127-
жылдан мурда ошол Ханхайдын тїштїгїндєгї Ала Тоо (Иньшань),
Ордос, Катаалдын бели же Жапалактын кыры (Алашань), Кеўсуу
(Ганьсу), Кем Алай (Гималай) Кара Тоо (Циляншань), Кєєчї (Хэси),
Чїй (Шу) ж.б. жерлер кыргыздарга тиешелїї жер болуп келсе, б.з.
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88-жылынан кийин аларды кытайлар биротоло ээлеген. Ханхайдын
єзї кытай жерине айланып калган. «Каўгай – кытай» деген тїшїнїк
«Манас» эпосуна б.з. 88-жылынан кийин кирген тїшїнїк. Кыскасы,
алгачкы кытай императору Хуандиден (Сары императордон) тартып
Чжоу дєєлєтїнїн аякташына (б.з.ч. 231-230-ж.) чейинки мезгил 2500
жылды тїзєт. Бул заман жалаў хунну-кытай согуштарынан турат.
«Кытайлар ошо кездерде ачка жолборстун  азуусуна миллиондо-
гон аскерлерди сала берген» («Материалы по истории  Сюнну»,
1973, 49-б).

Б.з.ч. 3-жылы император Айди «Сарайга келїїнї каалаган» хун-
ну Шаньюйун (кыргызды) кабыл алуудан баш тартмай болгондо
Сарайдагы тєрє Ян Сюн ага буларды эскертет: «Бул Хан менен Хунну
ортосундагы душмандашууну пайда кылат. Аларды беш император
(Фу-хи, Шень-нун, Хуан-ди, Яо, Шунь-Ся дєєлєтїнє чейинки атактуу
императорлор) дагы кул кылалган эмес, ошолорду їч дєєлєт (бай-
ыркы Ся, Шан, Чжоу мамлекеттери) теў баш ийдире албаган, булар
менен душмандашпоо керек» (МИС, 1973, 48-б).

Тарыхый «Манас» б.з.ч. 200-ж. Пинчен алдында хунндардын
Улуу жеўишин берди. Тарыхый улуу жеўиштен  (200-ж.) беш жыл-
дан кийин Тїндїк Кытайда хунндардын тукумдары єз дєєлєттєрїн
(Хань, Чжоу) орноткон.

«Манас» эпосу оўдордун заманын чагылдырып жалпылагандык-
тан Манас Бээжинге кан болду. Хан болуу тїпкїлїгї хунндардын
тарыхый жеўиштерине байланыштуу гана нерсе. Турмушта болгон
тарыхка, чындыкка негизделгендиктен муну айыптоо туура эмес.
«Эпос» – байыркы кара кыргыз тарыхынын Энциклопедиясы!» (О.Ай-
тымбет).

Ордос, Уркун, Кырым, Капка тоо, Жет Кайт, Желпиниш, Миўєзєн,
Миўбулак, Ана Адыр, Чоў Алтай, Нурлуу Алтай, Кичи Алтай, Бий
эгем (Бийхэм), Чїй, Талас, Эдил, Жайык, Ак талаа, Ак Тїз, Ит єлбєс,
Ээриме, Медиян чєлдєрї, Кара Суу, Сары Суу, Чай алган тоо – кыр-
гыз бабаларыбыздын жерлери. Жети Суу тэ эзелтеден Арка аталат
(Акмоло, Семей, Орол, Торгой – Сары Арка), Аралдан Аргын жери-
не чейин – Чєл, Ирандын тїндїгїндє жаткан тайпак тоодо Чамбыл-
Бел, Памир-Саркол, Ала Тоо – Теўир Тоо, Чїй-Сары єзєн аталып
тарыхта калды.

«Тарыхый Манастын (Маодунь) окуялары эпостун биринчи кат-
марын, тарыхый Карачоронун (Чжичжы) окуялары эпостун экинчи
катмарын, тарыхый Кошойдун (Омарга, Аморга) окуялары эпостун
эў байыркы їчїнчї катмарын тїзєт. Эки жол башчынын (Маодун,
Чжичжы) тарыхый окуялары эпостогу эў башкы окуялардын єзєгїн
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тїзгєн. А Эр Кошой тарыхы эпостун алгачкы жана  байыркы катма-
рын тїзєт да, Кан Кошой окуялары б.з.ч. VII-V кылымдардагы тары-
хый сактар  (саяктар) менен кызылбаштардын (перс) ортосундагы
болгон дїйнєлїк тарыхый ири саясий согуштук окуялардан кабар
берет. Бул эпостогу эў алгачкы, байыркы катмар б.з.ч. VI-II к. «Эр
Кошой» єзїнчє дастан болгон. Анткени, тарыхый Кошой Манастан
300 жыл мурда жашап єткєн адам. Ал Отуз уулдун эў башкы Чоў
бийи болгон.

Мындан сырткары эпоско эзелки заманда кирген тєртїнчї бир
катмар бар. Ал б.з.ч. 177-ж. Манастын Батышка (инди, перс, арап,
рум, кавказ ж.б.) жасаган улуу жортуулу. Бул тєртїнчї катмардан
сырткары эпоско киргизилген да бул бешинчи катмар бар, алар Тїрк
заманы менен кыпчак заманынан кабар берет. Бул 4-катмардын
биринчиси VII-VI кылымдардагы тарыхый окуяларды камтыйт да Кап-
ка Тоону (Кавказды) басып алган хунндардын тукумдары тїрктєрдїн
саясий-согуштук тарыхынан козгойт. 1-катмардын экинчиси, XI-XIII
кылымдардагы тїштїк-чыгыш Европадагы окуяларды камтыйт да,
Кыпчак атка конгон катаган, саруу, саяк ж.б. кыргыз уруулары (ко-
ман, половец) менен тарсалардын (орустардын) єз ара согуштары-
нан, бул эки башка элдин ошо замандагы саясий-согуштук абалынан
кеўири тїшїнїк берет» (О. Айтымбет. «Кара кыргыз», I к. 392-б).

Кожош Мусаев боюнча: Кыргыздын байыркы тєбєй уруусу хуну-
лар тутумунда б.з.ч. XXXV к. – б.з. VI к.га чейин бий-
лик кылган. Тїндїк Кытайда єзїнчє династия тїзгєн.
Кєп окумуштуулар сянбилер, тєбєйлєр кыргыз тилдїї
эл экенин ажырата албай жаўылышып келе жатат.
Геродотто: тєбєй, молой «бээ саачулар» айтылат (Val.
Flacc,  VI.,145.) Б.з.ч. XV – IIIк. эле Орто Азияда кыр-

гыздын тєбєй уруусу кыпчак талааларына чейин бийлешкен. Тєбєйлєр
Улуу Кыргыз империясын башкарган. Булардын бийлик титулу: бий,
шаа, хан. Ганму боюнча: Хан Лин бийликти Гиефын (Капан) Шэнь-
юань Хуан-диге берет. Бул акылман император деп которулат (216-
б.). Ливей Шэнь Динсяндын аймагындагы Чэнлого жайгашат (261-б.).
Бул мезгилде кытайлар Тєбєйгє салык тєлєгєн. Б.з. 261-ж. Тєбєй
Ливэй уулу Шамоканды (Шаамукан) тартуу менен кытайга жєнєтєт.
277-ж. Вэй Гуан Шаамуканды єз мекенине коё берген, бирок, кийин
єлтїрткєн. Буга капаланган Ливэй Капан 104 жашында єлєт. Ордуна
уулу Сил болгон, анын падышачылыгы начарлаган. Бул учурда эки
аймакта сянбиликтер Ю-чжеу, Бин-чжеу, Чжи-Ли, Сан-Си губерния-
сында жайгашкан. Чыгыштан ухуань-моўголдор, батышта ливей тур-

Кытайда-
гы кыр-
гыздардын
Тєбєй
дєєлєтї
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ган. 190-жылы кытай Вэй Гуань аларды чатакташтырган. Ухуань ба-
гынып берет, Ливей єлєт (Иакинф. стр. 169). Ухуандар Дунхунун бир
бутагы – сянбийликтер. Сянби – Саян, Энесай кыргыздарынын тоосу-
нан айтылып калган, бул жерде кыргыз-хундардын он миў боз їйї
болгон.

Б.з. 295-ж. Тєбєйлєр мамлекетин їч аймакка бєлгєн. Бир
бєлїгїн Сам Лугуань башкарып Шаўдуу кєлдї жердесе, бирєєнї
Шаамукандын улуу баласы Тєбєй Ито башкарып Сэнь-хэ-подо кєчїп
жїрїшкєн, їчїнчї бєлїктї Тєбєй Или башкарган, ал Динсян айма-
гындагы Чэн-ло эски шаарында турган. Б.з. 297-ж.  Тєбєй Ито ба-
тышта отузга жакын ээликти багындырат. Кєтєрїлгєн гаогюйларды
(уйгур), тїрктєрдї багынтат...» (Бичурин). «307-ж. Тєбєй Луган єлїп
иниси Тєбєй Или убактылуу їч аймакты башкарат. Ал Муюн Хой
(моют – кыргыз уруусу) менен ынтымакташкан. Хун Лю Мын
єлгєндєн кийин Лю Ху анын аскерин башкарып калат. Ал Син - Хин-
де турган (Бичурин. стр. 169.). Б.з. 191-ж. Илинин аскерин Юйлюй
(Жолой) башкарып Ван Сюндун аскерин талкалаган. Кытай Лю Кхунь
жеўилгенден кийин Хиндин тїндїгїндєгї жерин Тєбєй Или алат.
Б.з. 192-ж. Хан Їйїндєгї кытай аскери таш талкан болгон. Агасы
єлгєндєн кийин Тєбєй Или император болгон. Батыш Чубак бегине
Тїштїк муундан коёт. Кыргыздын эски уруусунун бири «моют» Тєбєй
уруусунан учурайт. Тєбєй Илинин тєрт уулу болгон: Биян (Баян),
Лусю, Хэнь, Гэн.. Пугундун (Бугу) уулу Итой Лусюга кол салып
бийлик башына келет.

Атасы Куту єлгєндє Юйлюй (Жолой) император болгон. Жолой
усундарды багындырып жерине ээ болот. Б.з. 318-ж. Жолойдун ат-
чандары єтє кїчтїї жоокерге айланган. 324-ж. Хэнь мамлекеттик
ишти аткарып Дун-Мугын-шандагы (Мукан Тоо) шаарды талкалаган.
325-ж. Хэнь єлїп, иниси Гэн бийликке келет, бирок, ал кийин 339-ж.
Юйвынь тукумуна качып кеткен. Анын ордуна Жолойдун уулу Ихуай
келген. 335-ж. Гэнь кайрадан бийликке келет, а Ихуай Чжао Їйїнє
(Ордосуна) кетет,337-ж. кайра келип Дайда бийликти алат. Гэн Янь
падышачылыгына качат. 333-ж. кичїї иниси Кэхуай (Кєгєй Жоочу),
Шегинян (Шаа Кенен) Чыгыштын бийлери болушкан. Кэхуай єлгєндє
тєбєй Гу император болот (Иакинф. стр. 171). Гу – деген байыркы
деген тїшїнїктї билдирет. Инь Шандын (Ала Тоо) Гуйшань шаары-
нан Чєлдїї талаага чейин ага караган. Бир нече миў элди бийлеген.
Б.з. 339-ж. Ше Гиян (Шаа Кыян) бир нече бийлерди чогултуп Лэй-шуй
дарыясынын жогор жагына борбор салаарын акылдашат. Анын эне-
си Ван-шы «акырындап кєчмєн турмушка єтєбїз» дегенден кийин

8 – 91
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шаар курулбай калат. 340-ж. Шаа Кыян Юнь Чжунга отурукташат.
361-ж. Лю Вэйчень Цинь Ордосунан кетип Дайга кошулат. 371-ж.
мураскор Тоба шы (Тєбєй Шаа) єлєт, ал Чыгыш аймагынын бийи Шаа
Кенендин кызына їйлєнгєн, андан Шаа Гуй (Саадак Шаа) деген уулу
калып, ал Юань Вэй династиясын негиздеген.

Тєбєй Шаа Кыян кичїї инилерин, Шаа Кененди єлтїрєт. Цинь
Ордосунун аскери Юнь-Чжунга келет. Тєбєй Саадактын энеси Хэ-
шы Хэнге келет. Ордостон чыгышка, Сары Суудан батышка чейин
Лю Кужин (Кужан) башкарат. Тєбєй Саадак энеси менен Кужанда
калышат. 297-ж. Ито Кужан менен Гаогюйду багындырат. 386-ж. алы-
сыраак чоў агасы Гело Тєбєй Саадакты такка отургузат. 391-ж. Са-
адак кєтєрїлїш чыгарган гаогю (уйгур) єгїздєрдї багындырып, жу-
жандарды талкалаган. Саадак Лю Вэйчендин башчылыгы менен
тигилердин 5000 уруулаштарын жок кылган. Калганы Ордосто ага
багынган, 300 миў жылкы, 4 млн. малды олжого тїшїргєн. Ошондон
кийин ал Сянби каны Мукандын кызына їйлєнгєн. Кыян Пьхин-чен-
ди коргогон. Саадак император болгондон кийин Кєк Теўир туусун
кєтєргєн. 396-ж. сентябрда 400 миў атчан, жєє аскер Кытайдын
тїштїгїнє Ма-и, Гэу-Чжу, Ю-чжеуга, октябрда Саадак Цзин Ян шаа-
рына жетип Янь Ордосунун аскерин талкалап, жок кылган. Бинш-
жеу-Сан-Си аймагы бїт ага караган.

Тєбєй беги И Иени, аскербашы Ван Гянь Синь-дуну камап, Са-
адак єзї Чжун-шанды багындырат. Ошондон кийин Саадак борбор-
ду Пьхин-ченге  кєчїргєн. Єзїнїн мурунку 27 ата-бабасына «Хуан-
ди» (император) деген ардактуу титулду ыйгарган. Жужандар (ба-
гындырылгандардан) Молой канга баш ийген. Мурун жужан, гаогюй-
лардын (ойхор-хойху) жол башчысы Афучжило (карамагында 100
миў адам болуп, єзїн мамлекет башчы деп санаган) Иртыштын жо-
гору жагындагы Їч Турпанда турган. 477-499-жж. ошол «Афучжило
Долон канга баш ийген, бул мезгилде кытайды Тхан-хо 487-ж. баш-
карган» (Вэйшу. стр. 103). Хойгер, ойхор моўгол тилинде уйгур бо-
луп єзгєргєн (Бичурин, стр. 213.). Кытай тарыхы: Чжи Ли жана Шан-
си-си провинциясындагы ойхор (хойху) – уйгурду хундун (саруу уру-
усунан – динлин, чи-ди) аял жек-жаатынан таратып чыгарат. Б.з.ч.
480-221-жж. алардын негиздєєчїлєрї хундун жээндери болгон (Би-
чурин).

409-ж. Саадак єлтїрїлєт, ордуна уулу Ци (Жетиген)  409-424-
жж. император болгон. Мин-юан-ду боюнча: ал Тєбєй Сы деп атал-
ган. Ци тирїї кезинде эле бийликти уулу Таого єткєрїп берип 424-ж.
єлєт. Бул «Улуу император Туман» (Тай-у-ди) деп аталат. Туманда
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уйгурдан же 300 миў туткун алып, єтє кєп жерди ээлеген. Жужан
хандыгын толук талкалаган. 430-ж. Тао бир эле убакта Хэ провинци-
ясындагы Сун империясы менен согушкан. Ся падышалыгын V к.
башында Хлян-баба негиздеген. Ал Ордостун чыгышындагы Тун-
вань-чэн шаарында жайгашып Цин падышачылыгынын (386-417-ж.
єкїм сїргєн) начар абалынан пайдаланган. 410-ж. Туман Чыгыш Гань
Суу, Шэнь Си жерлеринин кєпчїлїгїн ээлеген. 431-ж. Ордосту, ан-
дан кийин Хэсини басып алган. 439-ж. чейинки тынч мезгилде Туман
буддизмди куугунтуктаган жана абдан жек кєргєн. 446-ж. буддист
монахтарды сабоо жєнїндє, алардын китептерин, храмдарын талка-
лап жок кылуу жєнїндє єз империясында Указ чыгарган. 449-50-ж.
Тао (Туман) Чыгыш Тїркстанды багындырып, Тїндїк Кытайдын че-
тине качып кетпеш їчїн жужундарды дагы бир жолу кайрадан талка-
лаган. 452-ж. бычмал Цзун-ай Туманды (Тао) єлтїрєт. 458-ж. импе-
ратор Тоба Сынь (Цзюнь) 1000 ли жол басып єз аскери менен
тїндїктєгї жужандарды чабат, уйгурлар, тїрктєр єз алдынча болуу-
га аракеттенип кыргыз империясына каршы кєтєрїлїш чыгарып тур-
ган. 470-ж. баштап Тєбєй Хун I (Сары чийкил) дагы тїндїктєгї жу-
жандарга каршы согушкан.

Цзиндеги Чи-дини талкалагандан кийин алар батышка жылыш-
кан. Чиндин айланасындагы «варварлардын» кєбї Азиянын баты-
шынан келгендер болгон. Бул согуш туткундары б.з.ч. V-III кылым-
дардагы Кан Кошойдун династиясынын убагында эле Турфан Шан-
сиге жайгаштырылган. «Алар хундарга кєз каранды болуп кылым-
дар бою ушерде жашагандыктан алардын тилин, каада-салтын алу-
уга аргасыз болушкан» (Грум Гряжимайло «Западная Монголия
Урянхайский край», стр. 193.) Кытай тарыхы боюнча: ахундар б.з.ч.
XVIII к. эле пайда болушкан. 390-ж. Саадактын тушунда гаогюцтар
(уйгурлар) єз аттары менен тарых аренасына чыгышкан, Тєбєй ас-
керлери аларды талкалаган.

Тєбєй Сюнь 497-ж. єлєт. 499-ж. император Тєбєй Хун II (Сяо-
вэн-ди) єз аскерин Ци империясынын аскерине каршы алып келип
Кытай армиясын талкалаган, бирок Тїштїк Кытайды багынтам де-
ген максатына жетпей 500-жылы каза болот. Тєбєй империясы ушул
мезгилде абдан кїчєгєн. Хун II 471-499-ж. кайратман, ишке кызык-
кан акыркы император болгон. 499-515-жж. Юан Кэ (Хо) башкарган.
Сюнь 515-528-жж. император болот. Бул жаш болгондуктан єлкєнї
башкара албагандыктан Кытайдын Лань аскери єлкєгє кирген. Тєбєй
империясынын борбору Ордос болгон (Кєк Кєл жана Нань Шань).
Тєбєй кыргыз империясынын негизги кїчї Тїндїктє Хан Теўир, Или,
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Тарбагатайда болгон. Бул кыйын кырдаалдан империяны калмак
полководеци Эр-Чжу Жун чыгарган. Ал Ло-янды билчї, жашы жете
элек император менен эжесин єлтїрїп салууну буюрган, єлкєдє анар-
хия болгондо 528-530-жж. Цзи-ю-Юань-узы-ю (Сяо Чжуанды) импе-
ратор деп жарыялаган. Гэ-жундун армиясын талкалаган, кийин им-
ператордун кабыл алуусунда Эр Чжу Жун єлтїрїлгєн. Муну уккан
армия нааразы болгон. Эр Чжу Жундун тууганы Эр Чжу Ши-лун бор-
борго келип Цзи-юну дарга асып, 531-ж. такка Тєбєй Хуаны отургуз-
ган, кийин аны императорлукка ылайыгы жок деп Гунду (Бий) шайла-
ган. Андан кийин 531-532-ж. Лан (Кєкжал) болгон. 532-534-ж. Сю-Тоба
Юан Ю (Сяо-У-ди) Туман императору болгон. Андан кийин Шань Цзянь
(Юань Шань Цзян деп аталган) 532-550-ж. император болгон. 534-
551-ж. Батыш Вэйге Тєбєйдєн Юань Бао-Цзюй (Вэн-ди) император
болот. Бао-Цзюйдан кийин Батыш Вэйге 551-553-ж. Юань Цинь (Фэй-
ди), анан 553-556-ж. Юань Го (Гун-ди) болгон. Бардык атаандашын
жеўе билген Тєбєй уруусу Тїндїк Кытайдын баарын бириктирип бир
империя тїзїп Кытайча Вэй (386-ж.) империясы аталган. Бул Импе-
рияда Кытай эли да кєп болгон. Акырындап баш ийген элдер кїчкє
толуп, єз алдынча болууга умтулган.

Кытай менен тїрктєр Кыргыз империясынын гегомон уруула-
рын касташтырган, батыш Гун династиясы бузула баштаган. 454-ж.
бул Чыгыш Вэй империясынын жалпы тємєндєшїнїн башталышы
болгон. Чыгыш Хун империясы, Батыш Вэй – Батыш Гун империясы
болгон. Муну окумуштуулар «Чыгыш Тїрк каганаты», «Батыш тїрк
каганаты» деп жаўы термин менен бєлїп Улуу Кыргыз империя-
сын сызып салышууда. Улуу кыпчак талаасы тарыхтан єчїрїлїп
баратат. Юйвын Тай атайын бир нече даярдалган императорлорду
ууландырган. Анын уулу 557-ж. єзїн кїчтїї деп эсептеп, жек кєргн
династияларды жоюп, єзїнє таандык Бей Чжоусун негиздеген. Б.з.
557-ж. княз Юйвэнь Цзюэ (Сяо-мин-ди) тукумдары башкара башта-
ган. 557-560-ж. Юйвэнь Юй (Мин-ди), Юйвэнь (У-ди) 560-578-ж.,
Юйвэнь Юнь (Сюан-ди) 578-580-ж., Юйвэнь Чжань (Цзинди) 580-
581-ж. башкарышкан. Тїндїк Чыгыш Кытайдын императору жана
анын туугандары кордук кєрїшкєн. 550-ж. Гао Хуандун мураскору
Гао Ян акыркы императорду мажбурлап тактан баш тарттырып, акы-
ры ууландырып єлтїрїшкєн. Императордун туугандарынан 751 адам
атайын єлтїрїлгєн. Натыйжада, пайда болгон жаўы династия Бэ-эй
Ци деп аталган. Гао Хуандын династиясынын империясын анын ту-
кумдары: Гао Ян (Вэн-сюань-ди) – 550-559-ж., Гао Ин (Фэй-ди) –
559-561-ж., Гао Янь (Сяо-Чжао-ди) 560-561-ж., Гао Чжао (У-чэн-ди)
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– 561-565-ж, Гао Вэй (Хоу-чжу) – 565-577-ж.  башкарышты. Ошентип,
империя кыйрагандан кийин Чыгыш жана Батыш каганатты Жабгу
деген титул менен каган башкарып калган. Улуу династиянын тукум-
дары кырылып, 3000 жыл бийлеген империя кыйраган. Император-
лор «буйрук» беришкен. Бул «буйрук» деген сєздї Бартольд, Мело-
ранский «жогорку чин» болуш керек деп тактай албай кыйналышкан,
бул кыргыздын эле тєл сєзї, орусча болгону «приказ» деп эле кото-
рулат эмеспи.

577-ж. Тобо кан (Тєбєй бий) болгон, 581-ж. Шаболио – Шэту
(Шаа Болот) каган болуп, ал Эрфу (Эр «фу» -бек) деген титулду
кабыл алган. Тєбєй хандын бабасы Арстан ушул империянын акыр-
кы императору болгон. Ал Туман Или кан (Вэнди) 550-551-ж. импе-
ратор болгон. Юань Бао-Цзюйди окумуштуулар Бумын менен ок-
шоштурушат, анын батыш мурунку жол башчысы Истеми кан (Диза-
вул) менен бир киши дегендер да бар. Бирок, Томсен, Маркварт,
Аристов, Грумм-Гримайло булар эки бир тууган деп далилдешти (Или
хан Туман жана Шэту (Шааболот) деп). Илбирс Эрбек Шааболот Ту-
мандын небереси, бир тууганы эмес. «Ябгу» (жабгу) – милдетти ат-
каруучу деген тїшїнїк. Или кан Тумандын учурунда Истеми ябгу титу-
лун алган, ага «кутургурлар» баш ийишкен. Туман 552-ж. єлгєндє
анын уулу Исак Каратал Асыл тегин шааны бїркїт деп эсептешкен.
572-ж. Мукан кан болгон. Ал єлгєндєн кийин анын бир тууганы 572-
581-ж. бийлеген. 581-ж. Улуу кыргыз императору Арстан єлєт,
єлєєрдє Орхон жээгинде уулдары Омор шаа, Тєўкє шаа, Шаабо-
лотту чакырып такка мыйзамдуу мураскор Мукан кандын уулу
Тєрємен Долон Баян экенин айтат, бирок, 581-ж. Шааболот Эрбек
Жетиген какан (император) болуп алат. Анын Ордосу Єтїкенде бол-
гон. Андан кийин Дєєтї кан болуп, Истеми анын батыш угор аскерин
башкарган, Истеми Мукан кандын уулу Туман кандын (553-572-ж.)
жээни (тууганы) болгон. Арстан бийдин бир уулу Чїйлї шаа Кудан,
татаби жашаган Гобинин чыгышын башкарып экинчи даражадагы
бек болгон. Чїй деген ат Чїйлї шаадан калган болуш керек. Жусуп
Баласагын Сары Єзєн Чїйдє туулуп, жашаган – Афрасаиб (Алп Эр
Тєўкє). Чїйлї шаанын бабалары Каратал бий, Долон бий, Эр Тєўкє
шаа, Кемин бий, Тарагатай, Тарай болушкан.

Шааболот кандын досу Калый кан Тогонду башкарган. Батыш-
та гректер жазган Турсун (кытайча Танкан) отурган. Ал Волга менен
Тїндїк Кавказда аскерди жетектеген, анын баш ийїїсїндє Долон
Буркан (Бо-кан) болгон. «Буура кан» Тодаш Тєтєштїн (Тардуш) бир
тууганы, ал 576-583-ж. Византия менен согушкан. Бура канды – Кара
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Чоро, Тєўкє деп аташкан. Византия менен согушканда ага Сапарбек,
Кунаксал, Тугду – Токтобектин аскери жардамга келишкен. Буура
кан Шааболоттун уулу. 584-ж. Кыргыз империясында граждандык
согуш башталган. Тєрємен менен Шааболоттун кагылышуусу
Тєрємендин єлїїсї менен бїткєн. Тєрємендин бир тууганы Чїйлї
шаа Долон баянды колдогон. 587-ж. Тєўкє хандын уулу Арстан шер-
дин колунан Тєрємен Букарда єлєт. 583-87-ж. империяда тынчтык
болот, 587-593-ж. Шааболоттун уулу император болот. Тєўкє 589-
ж. Тогондо єлтїрїлгєн. 594-ж. Кытай Чжан Сунь Шэн Кыргыз импе-
риясын кайрадан бєлїп-жарыш їчїн Долон Какандын ордосуна кел-
ген. Андай адамга ылайыктуу деп ал такка мураскор бир тууган
Жанган шааны тандаган. Ал чыгыш-тїндїк аймакты бийлеп, шаа
титулу болгон, єз аты Тєлєкан, ага кидан, хи (татабы), шивэй (та-
тар) уруулары кєз каранды болгон. Чїйлї шаанын уулу катары аны
кєптєр колдочу. Кытай кандаш туугандарды бири бирине тукуруп,
алсыратып турган. 597-ж. Кыргыз империясынын ичинде чагымчыл
кытай тобу болгон, алар жаўы согушка тымызын даярданып атыш-
кан. 598--ж. Долон бийдин (Юнь Юйлюй) чоў атасы Тєўкє шаа (Кара
Чоро) Орто Азияны былк эттирбей бийлеп турган. Пайкентте (Бу-
хар) анын небереси Арстаншердин уулу, небереси Нили кан, Шаш-
та (Ташкен) Шегуй (Шыгай Саадак) небереси отурган. 599-ж. Тєўкє
менен Долон бийдин аскери Улуу Дубалдын Тїштїгїндє кытай ас-
кери менен кездешет. Жангандын (Тєлєкан) ордосун бузушуп, анын
туугандарын, балдарын, бир туугандарын кырып ташташат, Жанган
єзї эптеп кутулат. 599-ж. жайында кытай генералдары Гао фань
жана Ян Со Тєўкє шаа менен кагылышат. Долон бий кытай менен
Жанганды жеўип, кытайларды Алшандан сїрїп чыгарып, тынчтык
келишимин тїзгєн. Бирок, Долон бийди алдап коюшкан, аны єз боз
їйїндє єлтїрїп, аскерин согушуудан токтотушкан. 600-ж. Дєєтї им-
ператор болуп, «Богю-хан» - шаа бий титулун кабыл алган. Кытай
Чжан Сїн Шэн арамза, араздаштыруу ишин уланта берген. Ал эми
Тєбєйлєр менен дєєлєстєрдї ж.б. кагыштырган. 601-ж. Тєўкє бий
Кытайга аскери менен барып армиянын генералы Хань Хундун ас-
керин талкалаган. Калган аскер Жангандын кєчмєндєрїн талкалаш-
кан. Бирок, Жангандын Чжан Сїн Шэн жиберген чыккынчылары бий-
ликке карата дєєлєстєрдї кєтєрїп бири-бирине кайраштырган. На-
тыйжада, кєтєрїлїш болуп кєп уруулар єз алдынча бийлик кургусу
келген. Батыш аймак талкаланып Нили шаа єлєт, анын бир тууганы
Тун шаа Тарбагатай каканатка качып кетет. Чыгышта Тєўкє шаа То-
гонго качкан. Нилдин мураскору, бир тууганы Басылбек кытай аялы
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Сян-Ши менен Кытайга келген, 604-ж. аны кытайлар тїрмєгє отур-
гузушкан. Кыргыздын батыш империясынын каны болуп Нил кан-
дын єспїрїм уулу Таман болгон. Чыгыш империяга Жанган жаўы
кан болгон, Ордосто жашаган, аны эл чыккынчы, кытай саткынчы-
сы  деп жек кєргєн. 604-ж. Улуу Кыргыз империясы биротоло кый-
раган. Дуба-Тєбєй уругунан чыккан Или (Нили) Чїйлїтеги Таман
Или дарыясына жайгашып чыгыш, батышта уруулар тєбєлї болуп
калат. Бир тууганы Шегуй Саадак Талас суусунун тїштїгї Миў
Булакты конуштайт. 612-ж. кытайлар дагы бир туугандар Таман
менен Шегуй Саадакты кагылыштырышат. Таман чыгышка качып
кетет. Анын ордосу їчкє бєлїнгєн (Бичурин. История Китая). 618-ж.
Таман кутумчулар тарабынан єлтїрїлїп, мамлекеттик тєўкєрїш
болгон. Аму Дарыя Батыш Кыргыз империясынын чеги болгон. Тєбєй
Тун шаа 630-ж. єлгєн. 618-626-ж. аралыгында Тун шаанын иниси
Мокей шаа Кытайга элчилик иш менен барган. Анын їч уулу болгон
– Нили Кыян шаа Бухарды бийлесе, Токо шаа Кашкарды, Буура шаа
Батышты бийлеген ж.б. (К. Мусаев. «История великой кыргыз-кып-
чакской империи», – Б.: 2002. стр 314-334.).

Жикилдер (Єйдє чектилер) – орто кылымдарда
Теўир Тоону мекендеген тїрк элдеринин уруусу. 8-

кылымдын акыры-9-кылымдын ортосунда Карлуулар мамлекетине
караган. Негизинен Ысык Кєл кылаасын, Талас єрєєнїн, айрым топ-
тору Иле єрєєнїн жана Кашкарды мекендеп турган. Мал чарбачылы-
гы жана аздыр-кєптїр дыйканчылык менен кесип кылышкан. Тоў, Бар-
скан, Куйас, Йар сыяктуу калаалары болгон. 9-кылымдын ортосунан
Чигилдер Карахандар кагандыгын негиздеген. Чигилдер кийин кыр-
гыз, казак, єзбек, уйгур элдерине аралашып кеткен.

Кыргыздардын (хунн) єз жазуусу байыртадан
болгон. Бирок, азыркыга чейин толук табыла элек,
анын бир учугу кытай жазмасын тїзсє, бир учугу шу-

мер жазмаларында, жапон тамгаларында калган. Кытай тарыхы:
«Маодунь (Манас) Гаохэуга  (Кытайдагы император аял) мындай
мазмундагы кат менен жуучу жиберди» (Бичурин.I т. 53-б.). «Кытай
Сарайы тынчсызданып, хунндарга кат менен элчи жиберди. Шань-
юй да Данхуну ыраазычылык кат менен жєнєттї»(Бичурин. I т.59-
б). «Кийинки, 89-жылы Шаньюй (Хулугу) Кытай Сарайына
тємєндєгїдєй мазмундагы кат жиберди...» (Бичурин. I.т.76-б.). Ша-
ньюй (Чоў Бий) єз билдирїїсїндє Сарайга келїїнї кааларын жаз-
ган эле. (Бичурин. I т.99-б.). «Шаньюй тигил акылга кєндї да, Са-
райга жиберген билдирїїсїндє минтип жазды» (Бичурин. I т. 102-

Чигилдер

Кыргыз
жазуусу
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б.). Тарыхчы Д. Г. Халлдын пикири боюнча: Хунндардын жазуусу
дїйнє элдеринин кытай ичиндеги эў илгерки жазуу болгон, ал єз
доорунда кытай империясы менен элчилик байланыштарда кеўири
колдонулган.

«Кытай элчилиги Камбоджага 245-жылы жана 250-жылдардын
аралыгында барган да, ага катышкан. Кань Тай кайрылып келген
соў Фунан падышалыгы жєнїндє мындай кабарларды билдирген:
«берегилердин китептери бар, аларды тигилер архивде сактайт. Али-
гилердин жазуусу хунндардын жазуусун эске салат». Бул билдирїї
єтє кызык. Кытай дипломаты хунн жазуусу жайында багыўкы
сїйлємдє, ал эбактан бери белгилїї жана ал салыштырмалуу же
тїшїндїрїї  їчїн зарыл нерсе катары айтылып жатат» (Л.Н.Гуми-
лев «Хунну», 97-98 б.).

  Ч.Ємїралы Улуу Тєрєн жазуусунун сырын ачты («Асылзат»,№
14 (59), август, 2001). Кыргыздын иероглифтерин байыркы египет-
тиктер, криттер, хеттер, ацтектер, маялар, кытайлар колдонушкан.
Кытайларда баардыгы 5 миўге жакын иероглиф бар. Бирок, ар бир
доордо андай иероглифтердин 700-800дєйї гана колдонулган. Кы-
тайдын йероеглификасынын 214 ачкычы бар. Байыркы кытай йе-
роглификаны чечмелегенде сєз которулбай эле єзї кыргызча оку-
лат экен. Демек, байыркы кытай йероглификасынын єзєгїн, негизин
кыргыз тамгалары тїзєєрї аныкталды. Кийин тарыхый себептердин
негизинде тамгалар кытайдын энчиси болуп калган. Бул Улуу Тєрєн
жазуусу, башаты кыргыз тамгасы. Жалпы алтаистика: тїрк, маўгул,
манжуу, жапан тилин бир канатка бириктирсе, бир канатына кєєнє
шумер тилинин генетикасын єзїнє камтыйт. А шумер тили, мадани-
яты, тарыхы, жазуусу бїт семит элдеринин, бїт индоевропа элде-
ринин єзєгїн тїзгєн, башат болгон, алар кыргыздын бир бутагы шу-
мерден азыктанган, ошондон єнїп чыккан. Ч.Ємїралы кытай йерог-
лифин бириндетип талдоо принцибин дїйнєдє биринчи колдонду.
Колдонуп Кытайдын биринчи императору Фу Си (б.з.ч.2953-2838-ж)
Кыргыз каган деген сєз экенин окуду. Демек, Угуздун тогузунчу муу-
ну Кыргыз каган мындан 5000 жыл илгери Кытайдын биринчи импе-
ратору болгон экен. Мындан кыргыз деген сєз кытай тарыхына мын-
дан 2200 жыл мурун тїшкєн деп тємєндєтїлїп жїргєн мурунку маа-
лымат жокко чыкты. Ал «Теўирчилик» китебинде бїт дїйнєгє кытай-
дын Инь-Янь принциби деп таанылган Ааламдын Рух менен Мате-
риядан турган экилтиги – тєп тегеректин алгач кєчмєн кыргыздарда
пайда болгондугу, жаралгандыгын жазып далайдан зылдай уюп бур-
маланган стеоретипти талкалады. Илимге жаўы кєз карашты жара-
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тып, тактап, адашкан нерсени єз ордуна койду. Бул азырынча та-
былганы эле, мїмкїн дагы изилдешсе кыргыздын жазууга тїшкєнї
андан да ары, кєєнєгє кетиши мїмкїн. Болжолумда 9000 жыл чама-
сына чукулдайт, арийне, андан ары да болушу ажеп эмес. А тїгїл
байыркы Кытай тилине кыргыздын 4000ден ашык сєзї сиўип, алар-
га тєл сєз болуп, бир аз єзгєртїї менен айтылып калган.

М: Тїрктєрдїн жазуусу жєнїндє айтканда «Алардын жазуусу ху
элинин (ху – хунндар) жазуусуна окшош» (Бичурин. I,т. 236-б) деп
тїрктєр ал жазууну бабалары хунндардан мурастап калганын эске
алууда. Тїрктєрдїн жазуусу жєнїндє кытай тарыхы: «Алардын (сєз
Гаочан (турпан) эли жєнїндє) жазуусу кытайдыкы менен бирдей,
бирок, ошону менен бирге эле булар тїрк жазуусун да пайдаланат.
Бир гана булгаарыга туурасынан (оўдон солго) жазышканы бел-
гилїї» (Бичурин.II т. 273-б). Кан (Каўгїй) эли да «Тїрк жазуусун пай-
даланат» (Бичурин.II.т.273-б). Демек, тїрк жазуусу Хунндардын (оў
кыргыздардын) жазуусунан келип чыккан.

Кытайдын «26 тарых» томдуктарында кыргыздар жєнїндєгїсї
12 чоў тарыхта айтылат. «Кыргыз» деген сєз 65 жерде эскерилет.
«Лий аталыктан Хуйчаў кезиндеги I даражалуу жыйнакта» вазир-
лердин жеке тарыхый китебинде «Таў падышасынын кыргыз кага-
нына жазган каттары» сыяктуу маанилїї эстеликтер бар. Кытай та-
рыхында «кыргыз» аты алты тїрдїї тыбыштык котормодо айтылып,
15 тїрдїї жазылганы учурайт», «Таў нааманын» 217-оромунда «Кыр-
гыз» сєзї ар кайсы доордун орфографиясына ылайык жазылып,
айтылганы анык кєрсєтїлгєн. М: «Гекун, Жекун, Жїгї, Шийажаз,
Кыркыз, Жылжыс» баары кыргыз деген сєз. «Кытай тарыхый жаз-
маларында» кыргыздын тил жазуусун барктап жазышкан. «26 та-
рыхтын» «вийнамажынын» «Каўкылар баянында» VI кылымда жа-
зылган бул баянда Кыргыздардын тили тєєлєс, каўкы, гондор ме-
нен негизинен окшош делип айырмачылыктары жазылат. «Жаўы
жыл нааманын» 217-оромунда «Кыргыздар баянында» «Кыргыздар-
дын тил – жазуусу уйгурлар менен окшош» деп кесе жазылган. 1.
«Жаўы Таўнаамада» кыргыздын мансап аттары 9 жерде жазылган.
М: «Эр» сєзї кыргыздар баш кишисин илгери «Эр» деген. Бул сєз
Энесай таштарында да бар. М: бул тарыхта «Элтебер Ышара ажо»
єзї Таў ордосуна 648-ж. келгендиги жазылып калган. «Эр», «Эрен»,
«Ажо», «Каган» накта кыргыздын мансап сєзї болгон.

«Жаўы Таўнаамада» накта мансап сєзї «Бий» жазылган. Кыр-
гыздардын «Кешик бий, Жасак бий, Умай бий» деген бийлери бар
экендиги айтылат. Уўгусу «Бийле», «бийлик». Эр, Ажо, Бий, Бек –
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кыргыздын тєл сєзї. «Эр» ак єргєєдє турат. Кытай тарыхында кыр-
гыздар єргєєнї «мидижи» деп атайт дейт, бул сєз Энесай эстелик-
теринде «бєдке» деп ташка  чегилген. Азыркы тилде бул «Так, так-
ты» деген сєз  (Сагаалы Кыдыраалы тїзгєн «Байыркы тїрк жазуу-
су». 256-б). «Култегин эстелигинде». «Теўиримдей Теўирим боло
турган Билге каган такка олтурдум» дейт. «Жаўы Таўнаамада»
«Жаса» деген сєз бар, «Кыргыздар ар бир жаан жааганда темир
алышат. Ал темирди «жаса» дешет (217-оромдо). Азыркы мааниси
«кен, кен казган жер» деп аталат («Байыркы тїрк жазуусу» 273-б.)
«Машы» деген сєз «айбашы, баш ай» деп которулат. Кыргыздар Ай
дейт. Їч ай бир мезгил. Кытай тарыхында: «Тєєлєс, бугу, кыпчак»
кыргыз уруулары деп так жазылган. XIII кылымда Баласагын шаа-
рын кара кытайлар «Кус ордо» атаган. Бул Юань тарыхынын 120-
оромунда «Кус ордо» Лиао мамлекетинин тилинде «Кїч ордо» де-
ген маанини берет деп тїшїндїргєн. Бул туура эмес. («Кооз ордо»,
«Кїз ордо», «Кїс ордо».) Баласагынды «Кїчтїї ордо» дешкен (Кар-
мыштегин Макелек Ємїрбай «Кытай тарыхый жазмаларындагы кыр-
гыздар», «Эркин Тоо» 4-март, 2003.).

Кийин эле табылган VIII к. тиешелїї делген кыр-
гыз жазуусунун бир тарыхына токтололу. Сибирдин
картасын тїзгєн Тєбєлдїк орус казагы Семен Улья-
нович Ремезов VIII к. кыргыз жазуусу болгон Эне-
сайдагы эстеликтер жєнїндє 1697-ж. туўгуч ирет
жазуу жїзїндє кабарлайт.

Андан кийинки маалыматтар Петр I убагында
Полтава урушунда колго тїшкєн швед туткундары

менен Тєбєлгє айдалган Филипп Иоганн Табертфон Старленбергге
тиешелїї. Старленберг єз жерине кайтканда сїргїндє жїрїп жый-
наган иликтєєлєрдїн негизинде эки китеп жазып, 1730-ж. єз тилин-
де жарыялайт. Ал англисче, французча, испанча которулат. Бєтєнчє
тамгалар менен ташка жазылган жазуулар жєнїндє айтат.

Орус илимпозу Григорий Спасскийдин єзї чыгар-
ган «Сибирский Вестник» журналына 1818-жылы жа-

рыяланган макаласынын латынча которулушу Энесай эстеликтери-
нин сырын ачууну эўсеттирет. Немец натуралисти Д.Г.Миссершмидт
7 жыл иликтєє жїргїзїп, Старленберг экєє окуй алышпагандыктан
рун жазууларына окшоштурат. Бул негизсиз. Батыш германдар  бай-
ыркы убактагы ташка, сєєккє, темирге, жыгачка оюлган жазууларды
рун атаган. Энесай жазуусу такыр башкача эле. Бул кыргыз жазуусу
деп атоодо жер маселесине байланыштуу чоў саясат болгон. Муну

1730-ж.

1818-ж.

VIII к.
Кыргыз
жазуусу
1697-ж.
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менен финдер «ата бабаларыбыз ошол жактан оогон, табылга бизге
таандык» дешкен.

Бул кыргыз жазуусунун башатын талашып фин-
дердин археологиялык коому 1875-ж. Энесайдын
Миў Суусуна эки топ жєнєттї.

8 сїрєттї, 32 таблицаны камтыган атлас жары-
яланды. Ошол жылы сибирдик археолог Николай Ми-

хайлович Ядринцев Орхон єзєнїнїн аймагынан жазуусу бар эки таш
тапканынын орус археологдор чогулушунда маалымдайт.

Финдер 1890-ж. Орхонго археологиялык топ
жєнєтєт. Кийинки жылы Орус академиясы дагы топ

жєнєткєн. Академик В.В.Радлов башкарган топко Ядринцев кошул-
ган. Орхон эстеликтеринен эки атлас жарык кєрєт. Орхон эстеликте-
ринин тєрт кырынын бириндеги кытайча (кыргыз тїзгєн тєрєн жазуу)
жазуу тез окулуп, моло таштар тїрк каганы Билге (кытайча Могилян)
менен кол башчы Култегинге арналып жазылган, жазуулар кыргыз-
дыкы экени билинет.

Копенгаген университетинин салыштырма тил
илиминин кафедрасынын профессору  Вильгельм
Людвиг Томсен алгач «Тїрк», «Тенгри»  деген

сєздєрдї окуйт. Ушул эки сєз тарыхтын алтын ачкычын таптырган.
1893-ж. 25-ноябрда бардык ариптерди окуйт. Англис окумуштуусу
Ж.Клосон алгачкы тамгалар Биринчи тїрк каганатын тїптєгєн Бумын-
дын иниси Истеминин буйругу боюнча тїзїлгєнїн болжолдогон. Н.А-
.Аристов эстеликтерде колдонулган 38 ариптин 29 тїрк урууларынын
эн тамгалары экенин далилдеген. В. Томсендин иликтєєсїндє: кєєнє
жазуу пехлеви, хорезм, согди тамгаларынын негизинде тїзїлгєн. Алар
болсо 2800 жыл илгери колдонула баштаган арамей арибинен келип
чыккан. Еврейлердин, арабдардын азыркы тамгалары деле арамей
жазуусунун єз тилдерине ылайыкталган тїрї деп эсептеген. Бирок,
бул туура эмес тїшїнїк. Европалыктар жазууну арамей, финикий
башаттан деп дїйнєлїк миф жаратып, илимге жаўылыш пикир жара-
тып келатышат. Бул рун жазуусу аталган биздин жазуу – Кыргыз жа-
зуусу болгон. Кытай иероглифин дагы Кытайга биринчи император
болгон, бийлик жїргїзгєн кыргыздар тїзгєн. Тєрєн жазууга бери эле
болгондо ХХ кылымда 5000 жыл болду. Ушундан баштап, тарых:
дїйнєлїк жазуунун башаты делип Кыргыз, Тєрєн жазуусун эсептєєсї
акыйкаттыкка жатат.

Эстеликтердин кєбї биринчи Энесайдан табылгандыктан жа-
зуу ошоякта пайда болгон деген тїшїнїк пайда болгон. Бирок, А.

1875-ж.

1889-ж.

1890-ж.

1893-ж
25-ноябрь
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М. Шербактын пикири боюнча: жазуу Таласта жаралып, печенег жа-
зуусу катары батыш тарапка, Орхон Энесай жазуусу катары Чыгыш
тарапка таралган. Энесай жазууларында 39 (бешєє їндїї) колдо-
нулган. Орхон жазууларында 38  тамга (тєртєє їндїї) колдонул-
ган. Энесай жазуусу ондон солго карай, кээде тескерисинче жа-
зылган. Алар тїрк урууларынын кайсы тилинде жазылгандыгы
жєнїндє тїрдїї пикир бар. Тїрк жазуусу Орхон (Монголстан)
єзєнїнєн Дунайга дейре таралган. Энесайдыкы кыска кошоктой,
орхондуку узун баяндай.

100 жыл мурун Миў Суулук дыйкан Е.Ф.Корча-
ков Алтын Кєлдїн жакасынан жазуусу бар эки таш

таап, аны жердеши Н.М.Мартыновго билдирет. Миў Сууда 1877-ж.
музей уюшулганда таштарды ошерге алып келишет. Эки жылдан
кийин Н.П.Евстафьев таштардагы жазууну кагазга тїшїрєт. Бир аз
туура эмес кєчїрїлгєн. Ленинграддык тїрколог Сергей Григорьевич
Кляшторный кайра тактап 1972-ж. Миў Сууга барып таштагы жазуу-
ну тактап окуйт, которот. Бул Барсбектин керези экен. Барс таажы
кийип такка отурганы, эрдигинен Алп, акылмандыгынан Билге б.а.
Ынанчу Алп Билге атыккан. Элчилеринен Эрен Улук, Ичерги Эзген
экени аныкталат. «Култегин» чоў дастанынын 20-тїрмєгїндєгї «Бар-
сбек» деген жалгыз сєз кытай, араб, фарс китептеринен табылба-
ган жаркын факт болду. «Барсбек» кыргыздын 2200 жылдык тары-
хын билдирди. Кыскасы, Энесай жазмаларында кыргыздын 27 жолу
согушка киргени, анын 14 кыргыздын жеўиши менен аяктаганын да-
лилдеген тарыхый маалымат бизге жетти. 8-кылымдагы «Култегин»
дастаны Барсбектин ж.б. кєчмєндєрдїн мыкты уулдарынын эрди-
гин, тарыхын даўазалады.

Култегин 47 жашында 731-жылы 27-февралда єлєт. Салт бо-
юнча сєєгї єрттєлїп, 731-ж. 1-ноябрында кємїлгєн. 732-жылы 1-
августта жазылуу эстелик ташты орнотушат. 10,25х10,25 метр тєрт
чарчы кїмбєз 733-ж. аягында бїткєрїлєт. Кїмбєздєн Цайдам кєлїнє
карай 3 чакырымга балбалдар орнотулган. Култегиндин жубайынын
статуясы да орнотулган. Балбалдардын 160ы сакталып калган ме-
нен бизге жеткен эмес.

Ал эми Кагандын кеўешчиси болгон Тонукєк VII кылымдын
аягында ашын уруусунан чыккан акыркы 23-Батыш Тїрк каганы бол-
гон. Ал 744-жылы Кулан шаарында єлтїрїлгєн (азыркы Луковой
бекети). «Барс» кошогун ким чыгарганы белгисиз. «Кїлтегин» кичи
дастанынын аягында Йоллытегин жаздырганы кєрсєтїлгєн. Л.Н.Гу-
милев чоў дастанды да Йоллытегин чыгарганын далилдеген. «Йол-

1877-ж.



125

лытегин» ал дагы Бумындын урпагы, Могиляндын уулу, Култегин-
дин иниси. Бизге жеткен туўгуч тарыхчы, акын. Йоллытегин атасы
734-ж. уулануудан єлгєн соў, алтын такты ээлеп, Ижен кан атыгып,
739-ж. єлєт. Тонукєк тирїї кезинде єз баянын моло ташка єзї чек-
тиргенин белгилеген. Энесайдан эле 120 ташка чегилген кыргыз жа-
зуусунун тексти табылган жана чечмеленген. М: Элегеш, Уйук, Улук-
Кем, Чаа Кєл, Ак Уус, Кара Уус, Кызыл Чараа, Хербис Баары, Сар-
гал Аксы, Єєк, Тарлаг ж.б. жерлердеги эстеликтердин кєбїн илим
чечмелеген. А жыгачка, териге, чопого жазылып бизге жетпей кал-
ган кундуу кыргыз тарыхы канча?! Бул тїрк каганаттарынын, бир ту-
уган тайпалардын (уруулардын) єз ара чабыштары (согуштар). Жа-
лаў уруучулдук кагылыштары.

 А.Н.Бернштам VIII-IX к. башындагы тарыхый да-
ректерде (Ф.Томас жарыялаган тибет документте-

ри) Тибетке жакын жерлерде жана Чыгыш Тїркстанда кыргыз уруу-
лары тургандыгы жєнїндє айткан. Лобнор тили боюнча изилдеген
окумуштуу С.Е.Малов бул тил байыркы кыргыз тилинин тїздєн-тїз
бїгїнкї уландысы деген жыйынтыкка келген.

Кыргыздар ал кездерде Тибет менен Кашмирдин тегерегинде-
ги жерлерге чейин тарап, азыркы Цинхай провинциясынын байыр-
кы тургундары менен карым-катнашта болуп, Хотанга жакын тоо-
лорго жайгашкан. Азыр Тибеттен анча алыс эмес Куень Лунь тоо-
лорунда кыргыздардын майда топтору жашайт. Тянь Шандын чы-
гышында кыргыздын тїп тегинин атын алып жїргєн Їрїмчї, Му-
ўайы жеринде кыргыз уруу атын алып жїргєн: Ават, Мунай, Акта-
чы, Бостон Терек, Орху жеринде байыркы мекен аты: Їч Куштай,
Жылдыз, Кїнгєс, Манас шаарында кыргыздар жашабайт, эчак ооп
кетишкен. Бирок, Синьцзян Уйгур автономиялуу областында оту-
рукташып кїн кєргєн, уйгур тилинде сїйлєгєн эл єздєрїнїн кыр-
гыздан тараганын унутушпаганы да маанилїї ...» (Кыргыздар, II т.
296, 298, 299-300-б.).

«Кыргыз элин тїзгєн уруулардын калыптануу мезгили узак уба-
кыттар бою єтє зор аймакта жїргїзїлгєн. Азыркы кєптєгєн
изилдєєчїлєр кыргыз урууларынын тїп аталары єзїлєрїнїн келип
чыгуусу боюнча Сак менен Усунь, Динлинь менен Гунн єўдїї эў
байыркы уруу бирикмелерине абдан катуу байланышкан деген жый-
ынтыкка келе баштады» (С.М.Абрамзон, «Киргизы и их этнографи-
ческие и историко-культурные связи», Л., Наука, 1971, 18-б.).

2...Тїрк (кыргыз) кєчмєндєрїнїн башы Саяндан тартып аягы Вен-
грияга чейинки аймакка созулган (Кыргыздар, II т., 564-б.).

VIII - IX к.
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Кыргыздар жєнїндєгї байыркы дїйнєдєн соўку
жаўы доорго чейин жазылып келген кытай (ханзу)
тарых жазма даректери. Бул даректерде кыргыздар
жана аларга коўшу элдер жєнїндє байыркы жана ар

кыл доорлорго таандык маалыматтар камтылган. Б. з. ч. 3-1-кылым-
дагы кыргыздар жєнїндє маалыматтар «кытай тарыхынын атасы»
Сыма Цяндын (б. з. ч. 145-86-ж.) «Ши цзи» («Тарыхый жазылма-
лар») жылнаамасында эскерилет. Кыргыздар жана хуннулар
жєнїндє маалыматтар б. з. 1-кылымда Бань Гу тїзгєн «Хань шу»
(«Хан династиясынын тарыхы»), 5-кылымда Фан Е тїзгєн «Xoy-xaнь
шу» («Соўку Хань династиясынын тарыхы») aттyy эмгектеринде ча-
гылдырылган. 10-кылымда тїзїлгєн «Цзю Тан шу» («Тан династия-
сынын байыркы тарыхы»), 11-кылымда тїзїлгєн «Синь Тан шу»
(«Tан династиясынын жаўы тарыхы») жылнаамаларында, кечил
Сюань Цзандын 629-645-ж. Индия менен Орто Азияга жасаган сая-
каты жєнїндєгї «Да тан сиюй цзи» («Улуу Тан династиясынын ту-
шундагы Батыш аймактары тууралуу жазылмалар») ж. б. даректер-
де Энесай кыргыздары менен башка тїрк элдеринин феодализм до-
орундагы тарыхы чагылдырылган.

Кытайлык саякатчы Ван Яньденин (10-к.) маалыматтарына ка-
раганда Турпандагы yйгypлаpдын ыйык кут єлкєсїндє уйгурлар гана
эмес кыргыз, йагма, башка тїрк элдери да жашары айтылган. 1220-
1224-ж. Чань Чунь деген кечилдин Тїндїк Кытайдан Орто Азияга
жасаган саякаты жєнїндєгї маалыматтарында Теўир Тоодогу эл-
дер тууралуу да камтылган. Моўголдор Кытайды басып алып,
єздєрїнїн Юань сулалесин (1271-1363) тїзгєн. Алардын тарыхына
арналган «Юань ши» («Юань сулалесинин тарыхы») жылнаамасын-
да Энесайдагы жана Борбордук Азиядагы кыргыздар жєнїндє маа-
лымат берилген; «кыргыздар кырк кыздан тараган» деген элдик ула-
мыш алгач ушул даректе эскерилет. Ушул эле даректе 1293-ж моў-
гол ханы Хубилай кыргыздардын бир бєлїгїн Манжурияга
кєчїргєндїгї да айтылат. 16—19-кылымдагы кытай жылнаамаларын-
да Теўир Тоо кыргыздарынын ойротторго жана кытай-манжур бас-
кынчыларына каршы кїрєшї, кыргыздардын чарбасы, каада-салты,
эл аралык карым-катнаштары ж. б. чагылдырылган. Кытай тарых-
чылары даярдаган эмгектер «Асман уулунун» (императордун) бїткїл
ааламды бийлєє їчїн укугун тастыктоого арналган идеяга сугары-
лып, кытай эмес элдер кєп учурда кемсинтилип, «жапайы чалыш»
же артта калган эл катары кєрсєтїлгєн. Ушуга карабастан бул маа-
лыматтар тарых їчїн чоў мааниге ээ.

Кытай
тарых
даректери
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Кытай тарыхы: «Хауханьшу» V к. башында 25-220-ж. Фан Е жаз-
ган, «Саньго чжинин» автору Чень Шоу, III к. аягы 250-265 жазыл-
ган. «Цзиньнин» автору Фан Сюань-Лин VII к. ортосу 265-420-ж. жа-
зылган. «Суншу» автору Шэнь Юэ V к. аягы 420-479-ж, «Наньцишу»
автору Сяо Цзы-сянь VI к. башы, 479-502, «Ляншу» автору Яо Сы-
лянь, VII к. башы, 502-557-ж, «Чэншу» автору Яо Сы-лянь, VII к. башы,
557-587-ж, «Вэйшу» автору Вэй Шоу, VI к. ортосу. 386-534-ж, «Бэй-
шу» автору Ли Бай-Яо, VII к. башы 550-577-ж, «Чжоушу» автору Линху
Дэ-фэень, VII к. ортосу. 557-581-ж, «Наньши» автору Ли Янь-шоу,
VII к. башы 420-559-ж, «Бэйши» автору Ли Янь-шоу, VII к. башы 586-
618-ж, «Суйшу» автору Вэй Чжен, VII к. башы, 581-618-ж. жазылган
(К. Мусаев. «История Великой кыргыз-кыпчакской империи»., – Б.:
2002. 286-б.).

II БЄЛЇМ

САКТАР ЕВРОАЗИЯДА

Парсы падышасы Кир II б.з.ч. 530-ж. сактардын
колунан єлгєн. Кир II талкалоодо массагеттердин жол
башчысы Томиристтин аскер башчылык таланты
кїчтїїлїк кылган. Ал Кирдин аскерин  єлкєнїн
тїпкїрїн кєздєй азгырып отуруп курчоого алган да,
толук кырган. Башын кесип чєйчєк жасаткан (Геро-
дот) ошондон кийин алар «кызылбаш» атка конгон.

Кирдин чапкынына каршы отуз уул согуша баштаганда Кошой
(Ємїр) отуз уул аскерине кан (аскер башчы) шайланган. Анын кол
башчылыгы астында парсыларга жойкун соккуларды урган. Кан –
Оўдордун заманында эў башкы аскербашынын наамы болгон. Кий-
ин бийлер – кан, а Чоў бий – каракан атка кєчкєн. Оўдордун зама-
нында Чоў бий байыркы кыргыздардын мамлекет башчысынын на-
амы болсо, кийин ал кан деген атка орун бошоткон.

«Кошой» деген эки єрєєндїн каны деген тїшїнїк. «Кошой»
Дубан (Фергана) менен Кашка (Кашкар) єрєєнїнє бийлик кылган.
Анын Чоў Ордосу Ат Башыда, кичи ордолору Дубанда, Алайда,
Кашкада болгон. Кийин бїтїндєй отуз уул, ичкиликтердин эў баш-
кы каны болгон кезде ичкиликтер «кан кошойлоп» ураан чакырып
ушул атка конгон. Ал баатыр жана акылман адам эле. Сактардын

б. з. ч. 530-ж.
(VI - V к.)
Сактар
Евразияда
бийлик
жїргїзгєн
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жол башчысы Аморга (Эр Кошой) жєнїндє кєп даректер бар. «Ка-
таган деген элден айтылуу баатыр абаў Кошой чыккан. Элетен-
байдын уулу Эр Агыш чыккан. Кулетенбайдын уулу Куу Койоли
чыккан» (Тоголок Молдо. «Тарых, Тїпкї аталар»). Кошой тукум-
дары анын 18 уругунан тарайт. Эў атактуулары: Тулуй, Ташжар-
ды, Урумкан, Тогузкара, Сарматай (Сармат), Барак, Берен.

Парсылар биздин мекенди Туран дейт. Алардын эски тилинде
«туру» – «кїлїк аттар». А «сака» – алп адамдар жана карышкыр же
ит деген эки тїшїнїктї туюнтат. Аристов: «сака» деген этникалык
сєздї отуз уулдун эў ири уруусу саяк, ку уулдун ири уруусу сагай
(миўєзєндїк кыргыздарда) жана сака (якут) элинин атына жакын-
даштырат.

Б.з.ч. VI к. Алгач Иран менен Турандын эў ал-
гачкы согуштары башталганда тарыхый катагандар

Кундуз менен Дубанга, Ат Башы менен Кашкарга чейинки, а саяк-
тар Туран ойдуўунан Курама тоосуна чейинки жерлерди мекенде-
ген. Туранга кол салган парсылар адегенде  ошол катаган, саяктар
менен салгылашкан. Кыргызда тїп атасын ураан чакыруу байыр-
кы салт эмеспи. Саяктар да «Саяктап» ураан чакырган. Даўкы
ошондо чыккан. Ошондон улам турандагы  бардык кєчмєндєр пар-
сылар тарабынан сака (саяктын парсыча транскрипциясы) деген
атка конгон.

 Ушул уруштардан жана кийинки Александр Ма-
кедонскийдин жер жайнаган аскери менен болгон

согуштардан (б.з.ч. IV к) байыркы саяк, катаган эли азайып, алсыра-
ган. Анткени, батыштан келген чапкындардын баарын теў саяк, ка-
таган жерине (Кундуз, Талкандан Туран ойдуўуна чейин) туш кел-
ген. Алар єз мекенин тїштїк батыштан келген душмандардан кор-
гогон эў алгачкы турандыктар болгон. Дарий, А.Макендонскийдин
чачкынынан кийин азайган, алсырган саяктар Туран ойдунунан Ку-
рама тоосуна чейинки бардык жеринен айрылып Дубанга оогон.
Кийин Дубанга чыгыштан жайнаган кушчулар келген кезде (б.з.ч. II
к) катагандар, саяктар аларга каршылык кєрсєтє алган эмес. Алар
Кашкар тараптагы Кара Корум тоосундагы Миў Теке ашуусу тарап-
ка жана Кетмен Тєбє тараптагы тоолорго, дагы кєбї Жумгалга
сїрїлгєн.

Б.з.ч. VI-Vк. парсы чапкындары кезинде Туран-
дагы аларга адеп эле кез келген кєчмєндєрдї пар-

сылар баарын сака (саяк) деп атаган. Мезгил єтє сака бїтїндєй ту-
ран элин билдирген. Кийин парсылар сака тайпаларын 3 топко бєлїп

б. з.ч. VI к.

б. з.ч. IV к.

б. з.ч. IV - V  к.
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атаган: «сака тиграхауда» (шоўкойгон бєрк кийгендер) (В.Струве) азыр-
кы кыргыз жерине жайгашкан отуз уул. «Сака хоумаварга» ичкилик
жерин жердеген жаа аткычтар (Опперт), малды жакшы багуучулар
«Сака тарадарайа» (ку уул).

Геродоттун пикири боюнча массагеттер тири-
чилиги боюнча Кара Деўиз скифтерине окшош бол-
гон. Турандагы «сака» деген эл тарыхта алгач ирет

б.з.ч. 641-640-жылдарда Ассирияда аталат. Ал даректе: умакмаў-
ды падышасы (кыпчак-каўды) Тугдаммеге (Токтомуш) каршы
жїргїзїлгєн согуш туурасында айтылат.

«Тарыхтын атасы» Геродот: «сактар шоўшойгон кийиз бєрк (кал-
пак) жана чалбар киет. Алар жаа, кылыч, найза, айбалта менен ку-
ралданган. Бул уруу аморгалык сактар деп аталат. А парсылар бар-
дык скифтерди сактар деп атай берет... Сактар кїнгє сыйынат». Грек
менен парсыларда «сак» эки башка тїшїнїккє ээ. Гректер «сак» де-
ген сєз «калкан» деген сєздєн келип чыккан дейт. Анткени,
кєчмєндєрдє (скифтерде) курал-жаракты, калканды сактар ойлоп та-
бышкан экен («Вестник древней истории», 1948. № 3. 325-б.).

А «сак» – «саканы» перстер уўгусу «са» сєзїн «ит» деген сєз
дейт (1846-ж. Бергман, 1859-ж. Раулинсон, 1926-ж. Юнкер, 1950-ж.
Виндекенс, 1968-ж. Г.Коте тарыхчылар ушинтип жазышат). Эр жїрєк
бабаларды кытайлар ху (варвар) деп атаган сыўары, перстер тайбас
баатыр элди кемсинтїї иретинде ушинтип айтышы мїмкїн. Бирок,
Сака (скиф, хунну, тїрк) эли Евроазияда 20 кылым бою бийлик
жїргїзїп дїйнєгє атын калтырды.

Сактардын Алдыўкы Азияга басып кириши
жагдайындагы алгачкы кабарлар б.з.ч. XI к. тие-
шелїї.

Аморга сактардын турган жери Мургаб суусунун
айланасы болгон деген пикир (В.В.Григорьев, В.Стру-

ве) бар. Анткени, б.з.ч. 522-ж. ошол жерликтер Фраддын (Мурат)
жетекчилиги астында парсы падышасы Дарийге каршы чоў
кєтєрїлїш чыгарган. Дарий кєтєрїлїштї баскан, бирок, сактарды
толук карата алган эмес, «Евроазиянын талааларында алгачкы ат-
чан жоокерлер скифтер болгон» (В.Б.Ковалевская, «Конь и всад-
ник», М., 1977. 106-б).

Кыргызда «сак» деген сєз бар. Кїзєтчїлєрдї «сакчы» дейт.
Сак Сакай деген «сакчы Сакай» деген сєз. Бир чети «сак» за-
манында саяк баатыры Сакай (О.Айтымбеттин пикиринче ал
катаган беги)  баатырдын (ку уулдарынын їстїнєн бийлеген) даў-

б.з.ч.
641-640-ж.

б.з.ч. XI к.

б.з.ч. 522-ж.

9 – 91
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кы чыккан. Бирок, элдин атын бир баатырга байланыштыруу
жєнсїз.

Тиграхауда сактары б.з.ч. Шашты (Ташкен), Тяньшанды, Жети
Сууну мекендеген (В.В.Григорьев, «О скифском народе саках»). Ту-
рания тайпалары  52 сан болгон (немец антропологу Фридрихтин пи-
кири боюнча). Тїркчє «сан» 60 миўди билдирет, а Оў заманында бир
«сан» 100 миўди билдирген. Ошондо Туранда 5200000 адам болгон
деп болжоого болот.

Кара дарыянын тїндїгїндє иран шахы Дар (Ада-
шар) скифтердин сармат деген бир уругун жеўген-

диги жєнїндє кабар бар. Сармат катагандардын бир уругу, ал Сары
Матай баатырдын журту. Алар: «Сары Матай» деп ураан чакырып
ошондон сармат атка конушу мїмкїн. Рум эли ошол Дар, Сары  Ма-
тай согуштан кийин Европага ооп кеткен сактарды сармат, сормат
деп атаган.

Дарий 700 миў аскер менен Кара Деўиздин тїндїк жагындагы
скифтерге кол салганда, сактардын Иданфирс деген падышасынан
жеўилген. Парсылар єздєрїнїн 80 000 аскеринен айрылган. Дарий
єзї араў качып кутулган. Скифтер каратору,  карасур, чымыр, са-
калсыз болушкан. Скифтердин кандарынын арасында Мадый, Эш-
козу, Бийтанай ж.б. аттары аталат. Сармат скифтеринин кыздары
жоонун башын кесип келмейинче эрге тийбеген. Териден калканда-
ры болгон. Европалыктар шым кийгенди скифтерден їйрєнгєн.

Сак уруулары Ала Тоону (Тяньшанды) байыр-
тадан мекендеген. Б.з.ч. 140-ж. Тяньшандан чыгып

Грек Бактрия (кытайча Дахя) мамлекетин талкалаган кєп сандагы
кєчмєн уруулар (кушчу) жєнїндє кабар бар (Страбон, Торг). Бул эки
тарыхчы Тохар, Сакараук, асин (азык) уругунун аты менен, а Стра-
бон пасиан (бостон) деген ат менен эскерет да, эзелки даректерге
таянып бардык Тяньшань уруулары жалпысынан сак аталганын жана
алар А.Македонскийдин доорунан алда канча кылым мурдагы тай-
па (эл) экендигин жазат.

А.Македонский сактарга жортуул жасаганда Яксарттын чыгыш
жээгиндеги шаардыктар кєтєрїлїш чыгарган (Ариан, IV.3-б). Бул
жерлерде убактылуу чептерди сак падышасы Зарина курдурган
(Диодор, II, 33-34-б). А.Н.Бернштам: «Сактардын басымдуу
кєпчїлїгї кєчмєн экен да, алар Сыр Дарыянын чыгыш жагын (Тянь
Шань, Жети Суу) мекендеген. Бул тууралуу Геродоттон Страбон-
го чейин жазган. Кийин тїрк урууларынын калыптанышы мына ушул
жерлерди мекендеген сактарга байланыштуу болгон. Биз єтє кїчтїї

б.з.ч. 470-ж.

б.з.ч. 140-ж.
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тїрк тобу аморга сактары менен Тиграхауда сактарынын арасын-
да болгон деп божомолдойбуз». Аморга сактары деген ошол эле
Тиграхауда сактары.

Сак (скиф), хунн деген бир эле элдин ар башка элдерде ар баш-
ка аталышы экенин бїгїн илим аныктады. Байыркы тарыхчылар сак-
тар (скифтер) жєнїндє тємєнкїлєрдї айткан:

«Парсылар скифтерди сак деп атаган» (Геродот). «Гректер сак-
тарды скифтер деп атаган» (Страбон).

«Сактар менен скифтер окшош. Алар мал багат, кєп жылкыла-
ры бар, ат їстїндє согушат, эркеги да, аялы да баатыр. Сактар ме-
нен скифтер шым, калпак киет. Куралдары жаа, кылыч, найза, ай-
балта... (Хэрил, Ктесий, Геродот, Страбон, Полиен, Пифагор ж.б.).

«Биз скиф уруктарын сак, массагет, даг, аримаспы ж.б. єз бил-
генибиздей атап атабыз, бирок «алиги тайпалардын єз тилинде єз
атоолору бар» (Страбон). «Сак скиф талаасы «кєчмєндєр эли», «ке-
ремет эл» (Гомердин «Илиада» дастанынан). «Алыскы кєчмєндєргє
саякаттап, исседондор (ичкиликтер) тайпасында болуп кайттым»
(Аристейдин–б.з.ч.VI к «Аримаспэя» дастанынан).

«Сактар хаума (кымыз) ачытып ичет» (байыркы парсы автору).
«Биз кудайдан коркпойбуз, сактардан коркобуз» (Аршакиддер сан-
жырасынан. Парфия падышалыгы, б.з.ч. IV к). «Жїрїп отурсаў... жа-
пырт атка минген элге да жетерсиў, алардын аскеринен жер майы-
шат» (Изекиил пайгамбар китебинен). «Бул эл козголсо куюндай зуул-
даган аргымагын минип, сага кыраандай тийер, анда кайда качып
кутуласыў?» (Иемерия пайгамбар китебинен).

Эр Кошой, Эр Тєштїк, Кыз Сайкал Манастан (доорунан) мурда
жашаган баатырлар. м: Эр Тєштїк болжол менен б.з.ч. XXXV-XXX
к. арасында жашаган. Эр Кошой, Кыз Сайкал Туран эли менен Иран-
дыктардын айыгышкан согуштарында б.з.ч. VII-V кылымдарда жа-
шап єткєн баатырлар. Кыз Сайкал бардык касиеттери боюнча «сак»
элинин баатыр падышалары Зарина (Зарыл эже), Спаретра (Жы-
пар эне) жана Томирис (Тумар эне) болуп кєркєм эпосто чагылды-
рылган.

Спаретранын кїйєєсї Аморго бир ирет Кирге туткун болуп кай-
ра аялынын каармандыгы менен туткундан чыгарылганы б.а. аялы
жарым миллион аскер жыйып барып Кирди талкалап, кїйєєсїн тут-
кундан бошоткону жазма тарыхта жазылган.

«Дарий падыша мындай дейт: мен сактардын аскерлери менен
бирге деўиздин ары жагындагы сактар элине бардым, бул эл шоў-
шойгон бєрк киет. Талкаладым, алардын бир азын туткунга алдым,
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бир азын байлап-матап мага алып келди, бул алардын биринчиси –
Скунха деп аталуучу эў чоўу экен. Анын ордуна башка чоўду єз эр-
ким менен дайындадым. Ошондон кийин эл мага карады» (Бехус
жазмасынын V бєлїгїнїн 20-30 саптары). Скунха – Кїн кан (эпосто
Билерик) а бир дарыя азыркы Аму Дарыясы. Дарийдин буйругу бо-
юнча багындырылган элдердин падыша, баатырларынын келбети
Бехустун жарташына чегилген. Оў жактагы эў акыркы келбет – эў
олбурлуу Скунха тєбєсї бийик ак калпакчан, чепкенчен, шымчан
жана накерчен сїрєткє чегилген. Чындыгында Дарийге бїтїндєй сак-
тар (отуз уул) эмес, алардын бир аз бєлїгї гана баш ийген. Сактар
єз эркиндиктери їчїн жан аябай кїрєшїп Дарий аскерине кыйрат-
кыч соккуларды  урган. «Кєп єтпєй эле сактардын їч жол башчысы
Омарга (Кошой), Фамир (Сабыр баатыр), Саксафера (Сак Сакай)
жер жайнаган аскер менен келип, персия аскерлерин ташталкан кыл-
ган...» (Полиен). Сыягы, буерде Кошой отуз уул аскерине, Сабыр
ичкилик, Сак Сакай ку уул аскерине кол башчылык кылган.

Бехустун жазуусунда (II, 8 мамыча) 12 параграфта Дарийге
каршы болгон Персия, Элам, Мидия, Ассирия, Мудрал, Парфия,
Маргиана, Саттагидия деген сактарга баш ийген сак жерлери
кєрсєтїлгєн.  Бул тарыхый согуштар жєнїндє: Сактардын Сирак де-
ген баатыры єзїн жаралап, сактардан запкы кєргєн киши болуп пар-
сыларга качып барып ишеничине кирген. Кийин ошол Сирак парсы
аскерин сак ордосун кєздєй жол кєрсєтїїчї киши болуп аскерди
ээн талаа эрмен чєлгє алып барып толук кырган. Ошондон кийин
парсылар сактарга каршы Туранга жортуул жасабай калган, – дейт
Полиэн.

Алай районунун Чоў Бїлєлїї кыштагынан табылган таш карта
жєнїндє 1984-ж. 19-майда «Ленинчил жашка» тємєндєгїдєй кабар
жарыяланган... «Сїрєттєр кырдуу асканын їч бетине тартылган. Таш-
та байыркы кыргыз урууларынын тамгаларына окшош белгилер бар.
Таш бетиндеги сїрєттєр Москвадагы Ломоносов атындагы универ-
ситеттин картография кафедрасына жєнєтїлгєн. Кылдат изилдеш-
ти. Сїрєт тєрт бєлїк картадан турат экен. Їчєєнїн бурчунда  бай-
ыркы кыргыз урууларынын тамгасы коюлган. Ташка картанын
тїзїлїшїн тїшїргєн адамдар «тїрк» (кара кыргыз) дешти окумуш-
туулар. Картада, сїрєттєрдє араб тамгалары жок. Географиялык ма-
тематикалык эсептєєнїн жыйынтыгы боюнча биринчи карта
тїзїлїшї жагынан 7043652 чарчы чакырым жерди ээлейт. Орточо
картадагы 1см, узундук 54 чакырымды камтыйт. Бул картада Тажик-
стандын, Кыргызстандын, Монголиянын, Тїштїк Сибирдин аймагы
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кєрсєтїлгєн. Мындан сырткары, Єзбекстандын экиден бир, Казак-
стандын тєрттєн їч, Кытайдын ондон бир бєлїгї тїшїрїлгєн... Экин-
чи картада тїшїрїлгєн аянт 5383647 чарчы чакырымга барабар. Мас-
штабынан орточо єлчємї: 1 смде 42.2 чакырым. Бул картага Тажик-
стандын, Непалдын территориясы киргизилген. Ошондой эле Афга-
нистандын экиден бир, Индиянын ондон бир, Кытайдын їчтєн бир
бєлїгї да кошо тїшїрїлгєн. Їчїнчї карта негизинен Птоломейдин
картасынын толук тїрї б.с. Анда 12463292 чарчы чакырым аянт бел-
гиленген. Масштабы: 1 сантиметрде 60 чакырым. Бул картада Аф-
ганистан, Монголия, Орто Азия, Тїштїк Сибир, Тїндїк Казакстан то-
лук тартылган. Ага Ирандын їчтєн бир, Пакистандын экиден бир,
Индиянын тогуздан бир, Кытайдын экиден бир бєлїгї кошулган.
Тєртїнчї картанын масштабдык, градустук абалына караганда Ин-
дия тоо кыркалары кєрсєтїлгєн сыяктанат. Карталар логикалык жак-
тан графикалык тїзїлїшї боюнча да єз ара байланышып турат. Мын-
да негизинен, Борбордук Азияны, Орто Азияны, Индияны, Пакис-
танды, Иракты, Иранды картага тїшїрїї ишке ашырылган. Табыл-
ган картанын мааниси, белгилеринин тактыгы, кайсы мезгилге та-
андык экендиги, таштагы жазуулар эмне деген сєздєрдї
тїшїндїрєрї изилденип атат...»

О. Айтымбетов ушул Алайдагы таштагы карта сак заманына –
Эр Кошойдун (Омарга) дооруна тиешелїї деп кескин пикирин айтат
жана себебин тємєндєгїдєй тїшїндїрєт:

«Себеби, жогорудагы карталарга тїшїрїлгєн аймактарда «сак-
тар» ар кандай согуштарды жїргїзгєн. Анткени, Эр Кошойдун Кичи
Ордолорунун (Жорук їй) бири Алайда турган. Бул анын байыркы
Иранга чапкын кылууга эў ыўгайлуу жери болгон. Аскери так ошол
Алайга топтолгон да Иранга алып барчу береги эў жакын тєтє жол-
го тїшкєн. Ал тєтє жол – Алай єрєєнїнєн тємєн карай Жерге Тал
єрєєнїнє єтїп, Коргон Тєбєгє, андан Кундуз жерине барган да, ан-
дан ары азыркы Банди – Тїркстан кырка тоосунун тїндїк этектери
менен Кушка мойногуна жетип, мындан Иран жерине кїп эте тїшкєн.
Бул тєтє жол Дубан (Фергана) єрєєнї аркылуу азыркы Тїркстан (мур-
дагы Алай) кырка тоосун айланып отуруп, Кушка мойногуна барган-
дан эки эсе жакын болгон. Анын їстїнє бул жол Алп Манас (Афра-
сиаб) Самаркан шаарынан єткєндєн кийин єтє узак чєлгє туш бол-
гон да, тигил чєлдї аралап аккан Ак Суудан (Аму Дарыя) кечип єтїї
кыйындыкка турган. Ал чоў суу жай алды менен їйєрлєп августка
чейин кирген. Бул кезде аны ошончо кєп атчан жоокер менен кечип
єтїїнїн єзї чоў тїйшїк болгон. Анын їстїнє чєлдїн жайкы аптабы
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аскерлерди абдан жїдєткєн. Ошондуктан, отуз уул аскери Алай
єрєєнїндєгї Кызыл Суу, Жергетал (Ак Суунун баш жагы) суулары-
нан кечип єтїп, тоо арасындагы салкын жол аркылуу эрте жаздан
кїзгє чейин Ирандын їшїн алып, ага кыйраткыч чапкындарды жа-
сап турган. Полиэн жазган сактардын їч жол башчысынын – Амарга
(отуз уул), Фамира (ичкилик), Саксафералардын (ку уул) аскерлери
да так ошол Алай єрєєнїнє топтолгон да, Иракка тєтє жол аркылуу
аттанган. Алиги эбегейсиз аймактарды кєрсєткєн карталар да так
ошол Кичи Ордо турган жерге чегилген».

Кара Чоро Таласта кытайлар менен чабышып
жеўилген Чэн Тан баштаган кытайлар кїтїлбєгєн

жерден 40 миў тандамал аскер менен Таласка кол салып, Кара Чоро
каўылжаарына жебе тийип єлгєн. Талас азасына 1964-ж. 2000 жыл
болгон. Улуу Кара Чоронун баатырдык окуялары тарыхый (б.з.ч. III-
II) баатыр туурасындагы элдик дастанга негиз болгон (єзїнчє кат-
мар катары). Ага чейин элге кеўири белгилїї «Эр Кошой» Ат Башы-
дагы «Кошой Коргонду» Кошой таштан салдырган.

(б.з.ч. VI-V к.) дастаны тарыхый Манас даста-
нына эў алгачкы вариант катары кирген. Эр Кошой

менен Мурадил (Дарий) согушу Сыр Дарыядан Иранга чейинки
аралыкта кїн-тїндєгєн чоў согуш жїргєн. Сак Сакай, Сабыр (Фа-
мир) же Кошой (Омарга) кайра аскер курап келип Мурадилди тал-
калап, Билерикти туткундан бошоткон. Сак Сакай ошол согушта ок
жаўылып єлєт. Сакай баатырдын сєєгї єз ордосу Миўєзєнгє жет-
кирилген. Ошол тукумдар миўєзєндїк кыргыздарда туруп атат, ал
Сакай (Сагай) уруусу аталат.

Сак Сакай ашты, сай ашты,
Санына саадак жарашты!
Кызылбашты кыргындап
Сак Сакай кайда адашты?... Анын бїт эрдиктерин кошокко ко-

шушкан.
Александр Македонскийдин кыргыздарга сиўген

аты – Нескара. Кызылбаштарда (Иранда) – Искен-
дер Зулкарнайн деп аталат.

А. Македонский кыргыз жери Ала Тоону басып
киргенде Сол канаттын эў башкы аскербашчысы
Качы бий (анын тукумдары миўєзєндїк кыргыздар-
да, Качы уруусу аталат), ичкиликтердин башкы ас-

кербашчысы Алтай баатыр болгон. Македонскийдин аскерин Сыр-
дын жанында ушулар токтоткон. Алтай согушта набыт болот. Анын

б.з.ч. 36-ж.

«Эр Кошой»

б. з.ч.328-
327-ж.
(б.з.ч. III-II к.)
«Бек
Бекей»
кошогу
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ордуна аскер башчылыкка Отуз уулдан чыккан атактуу бек (100000
аскер башчы) Бекей шайланган, анын ордун Чекир баатыр ээлеген.
Мурун аны «Єрт Бекей» атаган. Ошо Бек Бекей Нескараны экинчи
катылгыс кылды. «Бек Бекей» кошогу ошондон калган. Александр
Македонскийдин Орто Азияга жасаган акыркы жортуулу б.з.ч. 328-
жылдын кїзїнєн 327-жылдын жазына чейин созулган. Согуш Жи-
зак, Кожент аралыгында, Ноокатта, Кєк Арт, Арстанбабта єткєн. Кра-
тер жол башчылык кылган Александр аскери «жаўгагы бышып дєў
болгон, алмасы тїшїп кєў болгон» (Манас) Арстанбабга б.з.ч. 327-
ж. жазында келген. Жаўгакты ушерден жїктєп кетишип кийин ал
кыргыз жаўгагы «грек жаўгагы» деген ат менен дїйнєгє таанылган.
Илгерки тарыхчылардын кабары боюнча: А.Македонский Бактрия
єлкєсїн ээлеген соў скиф (сак)  жерин басып алган эмес. Ал аскери
менен Яксарттан (Сыр дарыя) кечип єтєєрдє кыргыздардан жара-
дар болуп кайра артка тарткан. Македонский (Нескара) Дубанга ки-
рерде ал жер Кошой тукумдарына тиешелїї болгон. Скиф аскер баш-
чысы Бек Бекей Арстанбабды жердеп турган (Квинт Курций Руфтун
пикири боюнча VIII. 2, 13-40-б., 4,1-13-б.).

А. Македонскийдин Тїркстанга жасаган жортуулу туурасында
Низаминин «Искендер намесинде» хэрхис (кыргыз) эли жєнїндє (отуз
уул жєнїндє) да айтылат. «Сактардын мекени – алардын ата-баба-
ларынын сєєгї коюлган жер» (Полиэн). Ал жерлер: Чоў Ала Тоо,
Кичи Ала Тоо, Жети Суу, Ак Талаа, Тарбагатай, Сегиз Суу, Алтай,
Каўгай, Миўєзєн менен Байкєлдїн аралыгы (оў менен солдун бай-
ыркы, эў негизги мекени, буерде Угуз кандын жана анын баатыр ту-
кумдарынын сєєгї коюлган).

Искендердин (Македонский) чабуулун Сыр да-
рыянын боюнда майтаруу менен отуз уул (сак) уруу-

лары б.з.ч. III-II кылымдарда єз жерине басып кирген грек-бактрия
мамлекетинин башчысы Эфтидемдин аскерине да єтє оор сокку
урган. Б.з.ч. 140-ж. чыгыштагы Манас тукумдарынан сїрїлїп келген
чоў кушчулар (да юэчжы) тигил грек-бактрия мамлекетин биротоло
талкалап жок кылган. Эр Кошой Турпан (Жети шаар) їчїн 28 жыл
(123-151-ж) катаган – кытай согуш болгон.

 Кытай санжырасында азыркы Кыргызстандын аймагындагы та-
рыхый жерлердин аттары бар. «Бо (Ат Башынын тїрк заманындагы
аты) тоосунун тїндїгїндє 1000 ли (500ч) аралыктан кийин Сийе (Чїй)
суусу бар, чыгышта Жехай (Ысык Кєл) кєлї, ал кышында тоўбойт»
(Бичурин, II т. 314-б). Ысык Кєлдїн б.з.ч. грекче аты Тянчи, Яньхай
болсо  б.з.ч. кытайча аты Жехай. Улуу тїрк заманында Ысык Кєл,

б.з.ч. 140-ж.
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Тїрк кєл аталса, араптар аны Барскан деп атаган. Амир Темир зама-
нында ал Темир Тунор аталган. Чынында булар анын ар кайсы эл-
дердеги ар тїрдїїчє аты. Кыргыздагы тєл аты Ысык Кєл.

Байыркы дїйнєдє Ысык Кєл жєнїндєгї эў алгачкы тарыхый да-
ректи атактуу ойчул, окумуштуу, эсепчи Пифагор жазган. Пифагор
Ари (Чїйдїн эў байыркы аты Сары болгон. «Сары Єзєн Чїй» деген
сєз ошондон калган) деген єзєндїн боюн кыдырганын, анын айла-
насы Нилден кунарлуу, эли маданияттуу деп таўданып, борборун
єз кєзї менен кєргєнїн, береке, байлык мол экенин жазган. Кийин
єтє катуу жер титирєє болуп Ари (Чїй) єзєнїн нугунан бууп ташта-
ган. Тоолордун ортосундагы єрєєндєгї Арилердин борбору жаўы-
дан пайда болгон кєлдїн (Ысык Кєлдїн) астында калат. Ари суусу
азайып, боюндагы эл тентип кетет. Арадан 150 жыл єткєндєн кийин
«тарыхтын атасы» Геродот «єзєн салакасы бїтєлгєн  соў тоо ара-
сындагы жазык єрєєн кєлгє айланган» деп жазат. Бир замандарда
Ысык Кєлдєн єзїнчє бир суу агып чыкканы байкалат. Балыкчынын
батышындагы чаткалдуу байыркы нук Чїй суусунун аягындагы Кам-
калы кєлїнєн ары карай Сыр Дарыяны єзїнє кошуп алып, Аралга
куйбастан, Ак сууга (Аму) жалгашкан да, андан ары азыркы Їзбєй
єзєгї аркылуу Каспийге куюп турган. Бирок, б.з.ч. VII к. Тїркстанда-
гы катуу жер титирєєдєн кийин ал жерлердеги бардык дарыялар-
дын агымы єзгєрїп, Ала Тоо койнунда жаўы кєл пайда болгон! Кєлдїн
тїбїндє (Сары Камыштын тушунан) тїштїк-чыгышы, Чоў Сары Ой,
Кїрмєнтї, Барскоон ж.б. кєптєгєн калаалардын, турактардын изде-
ри бар... Ысык Кєлдїн тоо этектериндеги таш чегерилген кыргыз там-
галары (отузга жакын уруунун тамгасы), сїрєттєрї тээ коло, алгач-
кы темир дооруна тиешелїї. Айрым окумуштуулар (М: М.Жунуса-
лиев) Ысык Кєл єрєєнїндє алгачкы адамдар мындан 300 миў жыл
мурда жашаганын аныктайт. А кезде Ысык Кєлдє мамонттор да бол-
гон дешет.

Кошой ээлиги (Ат Башы анын Чоў Ордосу турган жер)  кытай
тарыхында мындай жазылат: «Андан ары чыгышта, тєрт уруудан
єткєндє Хоша ээлиги бар, эни 300ли, узуну 500 ли. Чыгышта Гудо
(Какшаал) менен чектешет, Пияздуу тоого (Алай) жалгашып жатат.
Бардыгы он сегиз уругу бар» (Бичурин, II т. 316-б). Кошой коргон
кытайда «Хоша ээлиги»; арап перс жазмаларында «Рабат-и-Ката-
ган» деген ат менен белгилїї. «Тимур 1375-жылы январда Жетеге
(Могулистанга) каршы аттанганда ал Рабат и- Катаганда (Ат Башы-
дагы Кошой коргондо) турган, бирок, кїн жаан-чачындуу болуп ту-
руп алгандыктан ал Самарканга кайтып кеткен» (Зафарнамэ, 73-б).
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Кезинде Темир Ат Башыга келип, катагандардан сый кєргєн, Арпа-
Аксай жайлоолорун абдан кадырлаган дешет. «Манаста» (1958. 74-
б) Кошойдун жери даана берилген.

Анжиян кытай тарыхында: «Хонань (Кокон) Юань Вэй
дєєлєтїнїн тїшїндє Бохо деп аталган. Анын ээси Сайгашянь (Ан-
жиян) деген шаарда турат, мунун тїндїк тарабы Уху (Кара дарыя)
дарыясына чукул. Жери мємє– дарактар їчїн жакшы» (Бичурин, II,
324-б). Белгилїї кытай саякатчысы Чжан Цянь Дубандан кайра кай-
тканда жїзїм менен албыздын (му-су) уругун Кытайга ала кетип,
кийин аларды император шаардын сыртындагы Сарайынын тегере-
гине тиктирген («Ал Хан дєєлєтїнїн тушунда себилген» Бичурин. II,
188-б). Ал эми Тїндїк кытайда єстїрїлгєн жаўгакты Ли Гуан-ли
єзїнїн Дубанга жасаган акыркы жортуулунда (б.з.ч. 102-101-ж.) ала
кеткен. Ал да императордун буйругу боюнча Тїндїк Кытайга тигил-
ген (Шицзи, 123-гл).

Тарыхый Талас турган жер эзелки кытай тарыхында: Суйе (Чїй)
шаарынын батышты кєздєй 400ли алыстыкта Миў Булак деген єлкє
жатат. 200 лиге жетпеген алыстыкта Тїштїк Карлуу тоосу бар. Анын
жантайма їч капталында кєптєгєн булактар менен кєлдєр, єлкє
ушундан улам Миў Булак аталып калган!» (Бичурин. II к. 300-б).
Мындагы «Миў Булак» дегени байыркы Талас! Миў Булак анын
тїрк заманындагы аты. Ал эми Оўдордун заманында ал жер кы-
тайча Дулай (Талас) деп аталган. «Манаста» (1958.110-111 б.) Та-
лас таамай сїрєттєлєт. «XI кылымда арап акыны ал – Бейхаки Та-
лас єрєєнїнїн табиятынын кооздугуна суктанып, єзїнїн «Талас»
деген эў мыкты ырын жазган. XIII кылымда тарыхчы ал – Казвини
єрєєндїн жаратылышынын сулуулугун бейишке салыштырган»
(Бартольд В.В. IV т. 35-б).

Байыркы Їргєнч «Ал тїндїк-батышта тукюэ (тїрк) уругу Гэсага
(Кесекке) чейин созулат. Бул кичи Кангуй ээсине тиешелїї болгон
байыркы Юегянь (Їргєнч) шаарынын жери» (Бичурин, II т. 315-б).
Байыркы замандардан бери Їргєнчтї кичи каўдылардын каны баш-
карып келген. Алар Оўдорго баш ийген. Каўдылар ичкиликке кирет
– Оў. Каныкей эне тарыхчылар айтып жїргєндєй тажик кызы эмес,
кара кыргыздын дал ошол каўды уруусунун кызы. Манас доорунда
тажик эли али жарала элек болчу. Азыр Аму дарыя атанып отурган
суунун баш жагы илгери Ак Суу аталса, аягы Їргєнч аталган. Ошо,
Їргєнч суусунун боюнда Їргєнч шаары болгон».

Сагынбайдын айтуусундагы «Манаста» Кошойдун Кырмус шаа-
га каршы аттанышы, аны єлтїрїшї, Билерикти бошотушу, Дагалак
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шаарына кан болушу ж.б. б.з.ч. VI-V кк. Жакынкы Азия элине «сак»
деген ат менен белгилїї болгон улуу журттун кызылбаш б.а. Иран,
Туранда єткєн тарыхый согуштар баяндалат.

Эпостун экинчи катмарын тїзгєн Манастын батышка (б.з.ч.
177-176-ж.) жасаган жортуулу Сагынбайда жарык кєрбєгєн. Їчїнчї
катмарын тїзгєн кара кыргыздын ата-бабалары – Улуу Тїрктєрдїн
Кавказды каратышы жана XI-XII кылымдардагы тїштїк-чыгыш Ев-
ропадагы окуялар чагылдырылган – кыпчактар (половец) менен
тарсалардын (чыгыш славяндар) єз ара согуштарынын, бу эки
элдин согуштук-саясий абалынан кеўири маалымат берет. Мын-
да Манастын  єз туугандары кєз камандар менен жолугушканы
баяндалган.

Эпостогу калмак, казак, єзбектер Чыўгыз кан заманынан кийин
дїйнєгє келген элдер. Чыўгыз канга уйгурлар менен кара кыргыздар
согушпастан багынып берген. Чыўгыз кандын аскеринде: кытай, ман-
жу, корей, тибет, иран, авган, арап, осмон «тїрктєрї» жана кавказ
элдеринин жоокерлери (90 жакын элдердин єкїлї) болгон. Мындай
аралашма Чыўгыз кандын тирїї кезинде башталган. Чыўгыз кандын
тушунда ордодо уйгурлар ишке тартылган, жазма иштерин аткарган.
Кара кыргыздар жоокердик согуш ишине тартылган. Кыскасы, Маў-
кул аскеринин мындай аралашмасынан 200 жылдан кийин: казак,
єзбек, ногой ж.б.элдер пайда болгон. Бул элдердин «Манас» эпосу-
на эч тиешеси жок.

Калмак доору Орто Азия элдеринин тагдырында єтє зор роль
ойногон. Жалпы, кыргыз-калмак согушу мурдагысы (Эсен тайши
заманы) жана кийинкисин (XVII-XVIII к) эсептегенде 200 жылга со-
зулган, ушул согуштар «Манас» эпосуна эч тиешеси жок болсо да
эпосто орун алгандыктан – «Манастын» тїпкї тегин – жаралуу доо-
рун аныктоодо окумуштууларды чаташтырууга, жаўылууга тїрткєн.

М: Ак келте XVI-XVIII к. кирген, Манаста жаа гана болгон. «Ма-
нас» эпосу те оўдор заманында пайда болуп, эў негизги окуялары
б.з.ч. I кылымдын аягында калыптанып бїткєн.

«Ошо кезде кытай поэзиясы «Асмандын сый-
мыктуу уулдары» деп даўктаган хунндар єзїлєрїн
бїт дїйнєгє тааныта алды» (Л.Н.Гумилев «Хунну»
42-б.)

Кан Шууту Чоў Бий (Манастын сегизинчи урпа-
гы) кытай императоруна жиберген опуза катында: «Ху деген Ас-
мандын сыймыктуу уулу» деп чоў сыймык менен жазган (О.Айтым-
бет. «Кара кыргыз». II китеп, 4-б.)

«Маамыт
Кашка»
III т. 254-б.



139

Кытай императорлору оўдор ич ара согуштардан
алсыраган кезден тартып єзїлєрїн оўдордун Чоў
бийлерин туурап «Улуу же Асман Уулу» деп атай

баштаган (Сыма Цянь, «Ши цзи»).
Азия сактарынын Чоў Бийи (транскрипциясында: Абий): «...биз

сага Азияда, Европада да кєзємєлчї болуп бере алабыз. Биз Бакт-
ры менен чектешпис, андан бизди Танаис (Аму Дарыя) гана бєлїп
турат. А тияктагы Танаистен (бул жерде Дондон) ары биз Фракияга
дейре мекендейбиз. Македония алиги Фракия менен чектешет де-
ген кабар бар. Ошондо, сен биз менен душмандашкыў келеби же
эки єлкєнї достоштургуў келеби, ойлон» (А.Македонскийдин атак-
туу тарыхчысы Квинт Курций Руфтун аскербашчысына арналган
эмгеги) (Вестник Древней истории, 1947, № 1, 295-б.). Демек , ошол
кезде Кара кыргыз жери Фракияга (Дунайга) чейин созулган єлкєсї
А.Македонскийдин єлкєсї менен (тїндїгїнєн) чектешип турган.

Страбон: «Европадагы скифтердин жери Чыгыш Скифтерине
(Орто Азияга) чейин созулат» деп жазган. «Ал скифтер биригип, єтє
зор элди тїзєт» (ВДИ, 1948, № 1, 276-б.). А «Манас» эпосунда кыргыз
жеринин батышы Кырымдан башталып чыгышы Жекендинин аралын
(Жапония) материктен бєлїп турган Сары деўизден бїтєт.

«Качан гана Янь ээлигинин ээси Лу Гуань (Ал-
мамбет) козголоў чыгарып хунндарга кеткенде, Ман

єлїм жазасынан качып, 1000 адам менен Пхей-шуйду кечип єтїп
...ээн калган жерге жайгашты. Чжень Пхань менен Чаосяндын (Коре-
ядагы) чыгышындагы чет жерлерди жана мурдагы Янь менен Ци па-
дышалыктарынан качкан качкындардын баарын багындырды да, Вань-
хянды борбор кылып, берегилердин їстїнєн падышалык кыла баш-
тады (Бичурин, II т. 10-11-б). Кийинки сєз Сыймун аралына келип
турукташып калган корейлер жєнїндє болду.

Оўдордун (унн, хун, ху) тарыхый ири окуялары
б.а. баш аягы 8000 чакырымга созулган Улуу Дер-
жавасы эў байыркы Евразия тарыхчыларынын эм-
гегинде чагылдырылган.

Каракыргыздар б.з.ч. XXVII к. Теўир Тагай зама-
нынан мурун «Эренге» тентиген. Б.з.ч. 822-ж. бїткїл
элдик єтє оор азадан кийин кыргыз «Кырымга», «Те-
реўге» кетишкен. Б.з.ч. III к. «Кангайга» житсе, б.з. IV
к. Урумга кетет, б.з. V к. Алтайды жайлашат.

«Бири кетти Каўгайга» деп ыйлап жїрїшкєнї
б.з.ч. 215-ж. Тайбас Чоў Бий (Тоумань Шаньюй) Мол-

б.з.ч. II к.
аягы 

б.з.ч. 195-ж.

б.з.ч. XXVII
б.з. V к. 

б.з.ч. жана
б.з. кыр-
гыздардын
начарлашы

б.з.ч. III к.
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то кандан (Мын Тяндан) катуу чабылып байыркы кыргыздардын Ор-
дос, Ала Тоодон(Иньшандан) ажырап, Каўгайга сїрїлгєн. Каўгай де-
ген сєз Хан Хай деген кытай сєзїнєн чыккан. Тэ байыркы заманда,
Бай Кєлдї туюнтса, экинчиден, Каўгай чєлїн (Кум деўизин) билдир-
ген. Анткени, Каўгай талаасынын тїндїк-батышында жаткан тоо да
Каўгай аталган. Б.з.ч. 215-ж. Тайбас Чоў Бий Цин династиясынын
300000 аскеринен талкаланганда элдин аман калган топторун кєчїрїп
Кичи Алтай тоосу аркылуу Каўгай тоосуна кеткен. Ал жерде Тайбас
Чоў Бий баласы Манастын жебесинен єлгєнчє кандык кылып турган.
Б.з.ч. 210-ж. бийликке келген Манас баатыр б.з.ч. 205-ж. кытайлар-
дан Ордос менен Иньшанды кайрадан тартып алган. Жорук ордосун
кайра Ала Тоого кєчїрїп келген. Демек, кыргыздардын Чоў Ордосу
Каўгайда 9 жыл турган. Мамлекетин чыўдап, кїчтїї жеўилбес аскер
тїзгєн. Эр Манас Кытай империясын жеўген, кытай каракыргыздарга
75 жыл бою зор єлчємдєгї салыктарды тєлєгєн, кыздарын тартуу-
лаган. Ошол учурда кыргыздар Асман (Теўир) балдары же Кїн (Ку-
дай) уулдары деп аталган.

Жыл санак — кыргызда жыл санак мындан 8000 жыл мурда
пайда болгон. Угус кандан кыргыздын жыл санагы мыйзамдуу баш-
талат. Кыргыздар Кырымды ошол кезде жердеп турган.

Ичкилик, Ку уул  — Ичкилик кыргыздын кєпчїлїгї Алтай, Каў-
гай, Ала Тоо (Иньшань) менен Кыдыркан (Хинган) тоолорун эсепке
албаганда, жери чєл менен талаалардан турган. А Сол канаттын
(Ку уул) жери Алтай, Устачылардын Ала Тоосу, Батыш Чаян (Саян),
Чыгыш Чаян, Муўдук-Зарлык тоолору менен Бай Кєл айланасын
ээлеген. Кышы катаал, узун болгондуктан алар жылуу жерлерге
тїштїккє умтулган. Ку уул (Сол) кытай тарыхына жун (сол) болуп
тїшкєн. А кошунасы кытайлар ичкиликтерди ди (талаалык) деп ата-
ган. Бул эки топ ошо кезде бош жаткан Тїндїк Кытайды ээлеп, ме-
кендеген. Алар сансыз малы менен Сары Суунун бойлорунда, Чыў-
шаа талаасында Саяс, Чангуш, Бучала, Каспандын Кара Тоолорун-
да, Шайыў деген Кєл боюнда, Солосо, Дукча же Туўша, Жыянга,
Будача деген жерлерде кєчїп конуп жїрїшкєн. Байыркы кытай им-
ператорлору жун-ди урууларына каршы алардын асыл жерин тар-
тып алуу їчїн тынымсыз согушкан. А кезде Жун урууларына Хами
(Кумул), Лобнор кєлї, Черчен дарыясы, Котон, Алтын Тоо (таг), Кара
Тоо  (Циляншань), Цайдам тайпак тоолору тиешелїї болгон. Жун
(Ку уул, сол канат) урууларынын кєпчїлїгї Тїндїк Кытайды мекен-
деген (И.Я.Бичурин аталган тарых жыйнагы, жана Фан Вэньландын
«Древняя история Китая от первобытного строя до образования цен-
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трализованного феодального государства» М., 1958-ж.). Ичкиликтер
кызыл туу кєтєрїшкєн. Жїн (Ку уул) урууларына лэуфань (басыз),
баянь (баят) кирген. Басыс адегенде Шансиде жайгашкан, кийин
Манас заманында Ордосто турган. Ошо кезде жундарда 25 чеп  (ка-
лаа) болгон. Азыркы ички Монголиядагы хунндардын ээлеген жери
ошо замандарда Ичкиликтердин кыпчак уруусуна гана тиешелїї жер
болгон. Б.а. Ичкиликтердин 12 кандыгынын бирєєнє гана тиешелїї
болгон. Бул жерди Манас тайпасы ээлеген. Булар тїштїгїнєн Кы-
тайдын Янь, Чжао ээликтери, Тїндїктє Шамо, Чыгышта И уруусу-
нун тїндїк тармагы, батышта алты жун (Ку уул) (мундуз, кушчу, чоў
багыш, жетиген, тєбєй, кытай уруулары) уруулары менен чектеш-
кен. Алардын жери малга жайлуу, жайымдуу болгон. Ушул жерлер-
ге кєз арткан байыркы кытайлар аларды тартып алуу їчїн тїндїк
кєчмєндєрїнє далай согуш жїргїзгєн.

Ошо кезде кытайлар Тїштїк Кытайды толук мекендеп Жун (сол)-
Ди (ичкилик) уруулары турган Ганьсу (Кеў Суу), Шэньси, Хэнань,
Хэбэй провинциялары менен чектешкен. Кытайлар б.з.ч. 5000 жыл-
дарда отурукташкан. Ошондуктан суусу мол, кара топурактуу жер-
лерге кызыгышкан. А Тїндїк Кытайдагы Суусу мол Сары Суу (Хуан-
хэ) ал замандарда Жун-Ди урууларынын колунда болгон.

Кытайдын Ся мамлекетинин башкаруучусу (Те-
ўир Тагай менен замандаш) тїндїктєгї Хуньюй уру-

уларына каршы жортуул кылган. Бул -хунну-кытай согуштары туу-
расында тарыхый алгачкы кабар. Бирок, ким жеўгени белгисиз.

Кийинки айыгышкан согуштардын натыйжасын-
да Ся падышалыгы Хэнань провинциясы менен Шан-
синин тїштїк-батыш бєлїгїн ээлеген.

Экинчи єтє ири согуш Чжоу ээлиги менен Жунь-
дардын ортосунда болгон. Мында кытайлар Жун-
дарды Гин жана Ло (Ганьсуда) дарыяларынын бой-

лорунан тїндїккє сїргєн (Бичурин, I т. 41-б.). Ошентип, Жундар
(Ку уул) менен Ди (ичкиликтер) Кытайга улам бир жерин тартты-
рып отурган.

Чжоу падышалыгы Шань Инь падышалыгын же-
ўип, Хуанхэ, Яньцзы дарыяларынын аралыгын жана
дарыялардын эки жээгин толугу менен басып алган

же Жун Ди эми Хэнань провинциясынан толук ажыраса, Шаньси ме-
нен Хэбей областтарынын тїштїк-чыгыш тараптарынан кол жууган.
Бирок, кайра єз жерлерин алууга болгон Жун Динин согуштары ийги-
ликсиз аяктаган (Жун-сол, Ди-ичкиликтер же талаалыктар, а Хунндар

б.з.ч. 2600-ж.

б.з.ч. XXI
XX к. 

б.з.ч. 1140-
1130-ж. 

б.з.ч.
1066-ж.. 
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- отуз уул менен ичкиликтердин жалпы аты).  Сыма Цянь дагы Шань-
жун, Хяньюнь, Хуньюй урууларын бир эле эл катары карайт (Бичу-
рин, 1 т. 39-б.). Чи-ди менен Цюань-жундардын (Цюань-гуань-хуянь
жунндардын) теги бир. (Г.Е.Грумм-Гржимайло «Батыш Монголия жана
Урянхай крайы». 15-б.). Тарыхчы Мак-Говерн «Жун менен Ди тайпа-
ларын» хунндар деп эсептейт. Кыскасы, булар ку уул, отуз уул жана
ичкиликтер.

Хунну жерлерин кытайлар тартып алган кан
тєгїлгєн эў ири согуштар болгон. Бул кезге чейин
алар хунну деп аталбастан, хюньюнь деп аталган.

Бул согушка хюньюнь аскерлери менен бирге жун жана ди уруула-
ры да катышкан. Бул аскерде оў кары урууларынын жоокерлери
басымдуу болгондуктан хюньюнь аталган. Оў, сол канатка тиешелїї
Алап калаасы (Лоянь), Ылаўунун чєлї (Ордосто), Сарынжынын
єўїрї, Боз Учук, Боз Сеўир, Улар Таш, Алчалуу Кыр, Кєк Арал, Кєл
Кечїї, Таш кечїї, Жантак Дайра, Сонорлуу талаа (Хоутао), Чынша-
анын талаасы, Саястын Кара Сеўир (тоо), Кєтєлєктїн Сары Бел,
Маўгїбє, Чылан Дарбан, Чоў Камыш (Хэнандын чыгышы),
Чєўєрлїїнїн бою, ЧєкмєТоонун ою, Чоў Кучканын ою, Аўгїк, Кас-
пандын Кара Тоосу менен Кара суусу, Аяттын Кара суусу, Арал,
Баянды суу, Жал Камыш (Хэбейдин тїштїгїндє), Аяттын Кара суу-
су ж.б. Тїндїк Кытайда жаткан жерлерин Кытайдан кайра кайрып
алабыз деген їмїттє нечен жолу Кытайга каршы согуш ачышкан.
Хюньюндар жинденип алгач Цяо Ху, Хао жана Фэнь (Чжоу динас-
тиясынын борбору) ж.б. отуздай шаарларын басып алган, «бор-
борду бошотуу їчїн» «улуу каармандыкты кєрсєтїп» кытайлар жан
аябас согушка чыккан. Кытайлардан бул ырайымсыз согушта хюнь-
юндар жеўилген. Б.з.ч. IX к. хюньюнь - кытай согушу Азия тары-
хындагы эў кандуу, эў теўдешсиз, эў чоў согуш болгон. Бул согуш
жєнїндє Кытай элинде тїрдїї элдик ырлар ушул кїндєргє чейин
сакталган. Анткени, хюньюндар талкаланып эле тим болбостон кый-
ла бєлїгї кытайларга туткун болушкан. Кєбї качып кутулган. Кий-
ин бул туткундар Чжоу мамлекети тарабынан кулга айландырыл-
ган. Ошол кулдар кийин тигилерге баш ийбей їстєккє-босток
кєтєрїлїш чыгарып, кагылыша бергендиктен мурдагы хюньюнь де-
ген аты єчїп, эми хунну (каардуу кулдар) атка конгон. Ошентип,
б.з.ч. 822-820 жылдардагы эў ири кандуу согуштан кийин мурдагы
хюньюн деген эл аты єзгєрїп хунну атына кєчкєн. Дал ушул єтє
катаал жырткычтык согуштан кийин хуннулар «Азия тарыхында 500
жыл бою эскерилбей, дайынсыз болуп кеткен!» (Л.Н.Гумилев).

б.з.ч.
822-820-ж.
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Кытайлардан оор жеўилиш тапкан ичкиликтер
менен ку уул тукумдары аза тартып тобокелге салып
б.з.ч. IX кылымдын акырында Европага,

«Жолдо болсун изибиз,
Жоодон болсун ишибиз!

  Кєктє болсун жаныбыз!
  Кєєкєрдє болсун каныбыз!» (Манас. 1980, 21-б.)

–  деп тїндїктї кєздєй тербиген. Алар барган Кара Деўиздин тїндїк
жактарында айрым кыргыз уруулары мурда эле турушкан. Буга грек
акыны Гомердин «Одиссеясы» менен аккад жазмаларына «Кимми-
ри» деп тїшкєн эл кїбє боло алат. Ушу «киммири» тайпасы б.з.ч.
822-820-ж. окуядан кийин барган скифтерге тектеш эл болгон.
Каада-салты, тирлиги, урунган буюмдары, тили скифтерге тєп
келген. Буга кийинки кездердеги археологиялык казуулар дагы
кїбє. Геродот Кара Деўиз боюндагы скифтерди «батыштык» жана
«чыгыштык» деп экиге бєлєт. Батыш жагы эзелтен турган жерги-
ликтїї скифтер; а чыгыш жагы Азиядан кєчїп барган скифтер (ич-
килик уруулары) болгон. А «батыштагы» эзелки скифтер байыркы
Кытайдын Ся дєєлєтї кїчєп турганда т.а. б.з.ч. XXVII-XX кылым-
дардагы байыркы кыргыздар менен Ся мамлекетинин ортосунда-
гы согуштардан кийин азыркы Хэнань, Шаньси провинцияларын
мекендеп турган уруулардын (байыркы кытай жазмасы боюнча: ли-
жун, цянцзюжун (сол уруулары) урууларынын) айрым топтору Ба-
тышка сїрїлїп келген эле.

Чжоу менен Жундардын, Шань Инь падышалык-
тарынын ортосунда болгон чоў согуштардан кийин
дагы батышка сїрїлїп келишкен, мекендеп калыш-
кан. Дегинкиси Кырым менен Кара Деўиздин тїндїк
жактарында даўктуу скифтерден турган байыркы

кыргыздардын єтє ири тобунун кєчїп келїїсї б.з.ч. 822-820-жыл-
дардагы оўдор менен кытайлардын айыгышкан ири согушунан кий-
инки Элдердин Улуу кєчїшїндє болгон. Кийин жергиликтїї кимми-
ри менен кийинки барган скифтер ал жерлерге батыша алышпай
жанжал чыгып, натыйжада киммири элинин бир бєлїгї Капка тоо
аркылуу Чамбыл Белге (Урмиян кєлїнїн тїштїгїндєгї Загрос кыр-
ка тоосу) сїрїлгєн.

Кырым менен Кара Деўиздин тїндїк жээктеринде б.з.ч. 822-820-
жылдан кийин ооп барган байыркы кыргыздар тайып (грек) элинде
«исседон» (б.з.ч. VIII к.), «сколот» (б.з.ч. VI -транскрипциясы: ско-
лот-чколот – чколок – ичколок – ичкилик) жана «скиф»  (б.з.ч. VI к.)

б. з.ч. IX к.
б.з.ч. 822-
820-ж.

б. з. 1140-
1130-ж.
б.з.ч.
1066-ж.
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делип ар кандай аталган. Ассирия тарыхында («ашыр эли» – деп
«Манаста» аккад жазуусу жєнїндє эскерилет) «чкуза» же «ишкуза»
(б.з.ч. VIII-VII к.) деп аталган. Чынында булар тєртєє теў ичкилик
деген аттын ар башка тилдердеги, ар кандай кылымдадагы транс-
крипциялары эле. «Ичкилик» деген саясий-согуштук аттын тїркїн
элдерде «скут, ашкеназ, искулят, искит, шкуда» єўдїї тїрлєрї бар.
«Ички» деген уўгу сєз грек тилине «ско» «ски» болуп єткєн, бул тил-
де «ч» тыбышы жок, мунун ордуна «с» тыбышы берилген (О.Ай-
тымбет. «Кара кыргыз»,  II к. 26-б.).

Грек тилине Чоў Бий деген сєз, эге даражасы «абий», «габий»
болуп тїшкєн. Чоў Бийдин тукумдары грек, латын тарыхына «Абий»
уруусу катары тїшкєн учурлар да бар. Бир тууган тайпалар жер їчїн
єз ара согушушкан. Аны, грек акыны Аристейдин пикири боюнча
«арисмаспылар» (сары тулуйлар) баштаган. «Ари» деген сєз кыр-
гыздын «сары» деген сєзїнєн келип чыккан, «сары» деген бул - сары
тулуй, «маспы» «сарынын» грекче аты. Сары тулуйлардын кытайча
аты «сэ» (сай) болгон.Б.з.ч. 820-жылдан кийин Кара Деўиз бойлору-
на келген ошол уруулар Гиппократта: «Бардык скиф уруулары -
сары» («Вестник Древней Истории», 1947, № 2, 297-б.) деп
мїнєздєлєт. Демек, ооп келген ичкилктердин катарында байыркы
сары тулуйлар дагы болгон. Б.з.ч. I к. Птоломей исседондорду (ич-
киликтер) эки топко бєлєт. Македониялык кєпєс Маэс Букардан бери
єткєндєн кийин сак (отуз уул) жерине, ал Дубан ашуусун ашып Каш-
карга барып, Кумул жериндеги ичкилик уруулары аркылуу Кытайга
кеткен. Ичкиликтер эки атадан Салусбек бий менен Булгаачы бек-
тен тараарынан кабар берет. Байыркы замандарда ичкиликтердин
бир тобу Кырым менен Кара Деўиз бойлорунда турса, калгандары
Тїркстан менен Алтай тарапта турган.

Ичкиликтердин айрым бутактары Аракстын (бай-
ыркы Ак Суунун, азыркы Аму Дарыянын) тїндїк та-

рабындагы Арал айланасында жана Чїй-Таласты жердеген. Бул
эзелки каўдылардын мекени. Каўдыларды Н.А.Аристов «скиф» деп
атаган да, булардын «тїрк тилинде сїйлєєрїн» жазган («Заметки
об этническом составе тюркских племен и народностей, и сведения
их численности». СПб. 1897).

Азия кєчмєндєрїнїн тїштїк-чыгыш Европага
ооп келиши, алардын эў акыркы толкуну б.з.ч. 632-

жылдагы эў ырайымсыз Кытай-Жун согушунан кийин дагы болгон.
Ушул согушта жундардын батыштагы 12 ээлиги талкаланган. 12
ээликти мекендеген кєчмєндєр кырылгандан калганы тїндїк ме-

б.з.ч. V-I к.

б.з.ч. 632-ж.



145

нен батышка сїрїлгєн. Булардын айрым топтору Кырым менен Кара
Деўиз бойлорундагы жана Чамбыл белдеги (Ирандын Загрос тоо-
сундагы) мурда барган боордошторуна кошулган. Европада сак,
скиф деген бир элдин, кєчмєндєр жєнїндє б.з.ч. IX к. эў алгач грек
(тайып) элинин акыны Гомердин «Илиадасында» айтылат. «Одис-
сея» дастанында кєчмєндєр «киммирий» деп аталат. Ичкиликтер
аккад жазмаларына «чкуза, ишкуза» болуп тїшкєн. А Кир менен
Дарий заманында Тїркстандагы скифтер Сак, Кырым менен Кара
Деўиз бойлорундагы сактар, скифтер деп аталган.

Ичкиликтерди Эллиндер скиф атаса, Геродот за-
манында алар сколот аталган. Геродот сак-скифтер-

дин бир эле эл экендигин айтат. «Сактар деген (скиф уруусу) башы-
на тєбєсї шоўшойгон, типтигинен турган бышык тюрбандарды (кал-
пактарды) кийет». Мына ушул урууну амюргийлик сактар (ал чынды-
гында скифтер эле) деп атаган. Ал эми перстер бардык скифтерди
сактар деп атайт эмеспи» (VII, 64-б.).

Манас баатыр  тарыхый улуу жол башчы – оў менен солдун Чоў
Бийи. Уруусу — кыпчак, анын ичинен ногой уругу. Дїйнєдєгї эў ал-
гачкы Улуу Кєчмєн империяны тїзгєн – бул тїп атабыз Угус кан. Ал
кан мындан 8000 жыл мурда, неолит доорунда жашаган.

Мезолит доорунун аяк ченинде кыргыздар жапайы
кайберендерди кой, эчкилерди, уй, жылкы менен бодо
малдарды колго їйрєтїп мал кылган. Алгач итти колго

їйрєткєн. Аўчылыкка караганда колго мал кїтїї пайдалуу экендигин
билишкендиктен, аларды абдан асыраган. Б.з.ч. 10000-ж. жаўыдан кол-
го їйрєтїлє баштаган кайберендер мезгилдин єтїшї менен колго биро-
толо кєнїп, адамзаттын энчисиндеги малга айланган.

Угуз кан заманында жебенин учтары металлдан
(колодон) жасала баштаган. Таштан жылмаланып,
кєзєлїп ийиктин баштары пайда болгон. Жип ийрїї,

алгачкы токуучулук кыргыздарда жаралган. Геродотто (IV, 80), кы-
тай тарыхында (Бичурин, II, т. 149-б. «Даванга» бєлїмїндє) кара кыр-
гыздардын байыркы ата бабалары кулан менен кол бээни аргындаш-
тырып асыл тукум алган єнєрлєрїн далилдешет. «Манастагы» Буу-
рул кїлїк «талаанын тобурчагы (кулан) менен тоонун туучунагынан
(айгырынан) жаралган» сай кїлїк.

Угуз кандан кийин-кийин жашаган Теўир Тагай
кыргыздарда темир доору башталганда ємїр сїргєн.
КыргыздарТеўирден (Асмандан) тїшкєн ок жылдыз-

б.з.ч. VI к.

б.з.ч. 10000
-9000-ж.

б.з.ч.
-6000-ж.

б. з.ч. XXVII к.
2500-ж.
Темир

10 – 91
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дарды (метеорит – темирди) пайдаланууну єздєштїргєн. Эл ага чей-
ин кылычты, канжарды, жебе, найза учтарын колодон жасаса, Теўир
Тагай заманынан тартып темирден жасалган. Улуу Тагай - кыргызды
оў менен солго бєлгєн. Элде Теўир (темир) доору башталган кезде
Теўир Тагай атка конгон. Эл алгач темирди теўирден, єтє касиеттїї
деп баалаган, эл ага сыйынган. Кийин темир куралдар кєбєйгєндє
ал мурдагы сыйкырдуу кадырынан тайып темир атка конгон. Ошен-
тип, кыргыздарда темир иштетїї болжолу б.з.ч. 2500-жылдардан
кийин болгон. Тїндїктєгї кєчмєндєрдїн кен менен таштарды эри-
тип, курал жасаарын эзелки кытай акыны Цюй єзїнїн «Жїрєк чакы-
рыгы» деген ырында жазган. Кыргызда темир иштетїїнїн кеўири та-
ралышы бїткїл адамзат тарыхында чыныгы чоў жетишкендик бол-
гон. Б.з.ч. 2000-жылдарда Египетти караткан «киккич» (кыргыз)деген
элдин жоокерлери ал кезде коло куралдар менен бирге темир курал-
дарга ээ болгон. Ушундан кийин Египетте темир иштетїї пайда бол-
гон. Темир кендерин таап иштете баштаган. Темир табуу жана иш-
тетїї Жер Ортолук деўиздин айланасындагы элдерге кыргыздар ар-
кылуу тараган. Б.з.ч. XIV к. темир эў алгач ирет Египеттик фараон-
дун хет падышасына жазган каттарында эскерилгендиктен дїйнєлїк
тарыхка жазылып калган.Ал каттар азыр Египеттеги Амарнедеги ар-
хивде сакталуу.

Кыргыздар дїйнєдє биринчи болуп темирден бо-
лот алышкан. Болоттон кыўырак, ак тинте, устара
жана тїркїн албарстарды (кылычтарды) жасашкан.
Болоттун алынышы дїйнєлїк жазма тарыхка б.з.ч.

1022-жылы тїшкєн. Эў байыркы тїрк сєзї адепки кытай жазма-
сында б.з.ч. XVIII к. б.а. 1022-ж. «Цзин-лук» (ардактуу курал деп
аталган) «кыўграк» (кыўырак) болуп тїшкєн. Кыўырак – тєл
сєзїбїз, тєл курал. Накта болоттон жасалган «кыўырактын» аты бир-
деўкеге тийип кетсе болоттун «кыўгы-ыр» эткен ачык їнї себеп бол-
гон. Ошондон улам «кыўырак» аталган. Бул сєздї Хирт: «эў байыркы
тїрк сєзї» деп атаган. Б.з.ч. 6000-3000-ж. аралыгында кыргыз элинин
дїйнє таанымын, кєз карашын чагылдырган алгачкы шедевр - эпос-
тордо ак болот жєнїндє сєздєр бар.

М.: «Кыўырак менен шылыды» («Эр Тєштїк». 1981, 211-б.) «Ко-
лундагы чоў болот, ала коюп колуна, бєлє-бєлє чапты эле...» (ошон-
до, 313-б.) «Кыўырак менен кескилеп» (315-б.). Б.з.ч. XII-IX кылым-
дарда Кырым, Кара Деўиз бойлоруна барган кыргыздар темирди
єз тиричилигине кеўири пайдалана баштаган кезде келишкен. Кы-
лыч, найзалары, канжарлары, жебенин учтары накта темирден бол-

б. з.ч. XX к.
Кыргыз
жєнїндє
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гон. Темир соко менен жер айдашкан. Геродот: «Кара Деўиз бойло-
рундагы башка жат уруулардын їстїнєн кєп кылым їстємдїк кыл-
ган. Байыркы темир доорунда оўдордун элинде кылычка сыйынуу
єтє кїчтїї болгон. «Кийген тону кєк темир, сыйынганы бир Теўир»
(Манас, 1981, 138-б.).  М: грек булактарында Теўиризм б.з.ч. 6000
жыл мурун жазылган. Темир деген сєздїн єзї Теўир дегенден чык-
кан. Баатырлар «ушул анттан тайганды, ач албарстын мизи урсун!
Коломтонун чогу урсун! Алеўгирдин огу урсун» деп антташкан. Эл
салт боюнча албарс кылычка сыйынган.  «Эр азыгы, бєрї азыгы
жолдон» деген лакап ошол учурлардан калса керек.

Геродот: «скифтер Спартага элчи болуп келди да Клеоменге
таза шарап ичкенди їйрєтїп кетти» дейт. Байыркы Грецияда, ошон-
дон кийин «скифчесинен толтура куй!» «скифчесинен ич!» деген ыла-
каптар бар (VI, 84). Кєрсє б.з.ч. VI кылымдын аягында жана V кы-
лымдын башында жашаган спарта падышасы Клеомен скифтер
менен кєбїрєєк достошуп, алардан суу кошпогон шарап  (спирт)
ичїїнї їйрєнгєн экен. Ал кийинчерээк акылынан айнып, жинди бол-
гон.Байыркы кытай тарыхында: хун жеринде (Да-юань-Кангїй, Кан,
Лунчен) мыкты шарап кєп болоору жазылат (Бичурин, I.II.) Кыргыз-
да шараптын тїрлєрї бар: «чагырмак» (Манас эпосунда айтылат)
кымыздан тартылган таза спирт, жїзїмдєн ачытылган кызыл шарап
(вино), аркыт - аябай ачыган айрандан, абдан кычыган кымыздан
тартылган арактай кїчтїї ичимдиктер бар. А бозодон тартылганы
таза арактын єзї.

Ошол Геродот: «скифтер камос (кымыз) деген тамак ичээрин»
айтат. «Сїттї саагандан кийин аны жыгач челектерге (сыягы сабаа
го) куят. Ошондон кийин скифтер алиги челектердин жанына сокур
кулдарды алып келип, сїттї чалууларын (бышуу) буюрат. Сїттїн
тунуп калган жогорку катмары єтє жогору бааланат»  (Геродот, IV,
2. - История. Наука, М-Л., 1972, кн. IV, гл.2). «Тарых атасы» Геродот
бул жерде кымыздын кїчтїї тундурмасын эске алууда. Адатта са-
баа тєєнїн, уйдун терисинен кєкєр тїрїндє же арча жыгачтан челек
тїрїндє жасалып, абдан ышталат эмеспи. Экєє теў бишкек менен
бышылат. Кытайлар: хунндар «бээнин кымызын ичет да, аны мас
болгуча жутат» (Бичурин, 1 т. 231-б.) дейт.

Гекатай (б.з.ч. VIII-VII к. жашаган) Кара Деўиздин жээктерин
сїрєттєп келип, ал жээкти «скифтердин жаасына окшош жээк!» деп
атайт. Эсхил «Прометейде» Скифияда темир чыгаарын айтат: «Ал
жер темирдин энеси!» дейт. Теопомп (б.з.ч. IV к.) «скифтер айран-
дан жасалган «гиппака» (курут) деген тамак жээрин жазат «аны ичет
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да, кургак тїрїндє жейт» дейт. Теофаст (б.з.ч. IV-VI к. ) «скиф єзєгї
(тамыры) таттуу». «Ал кургак жєтєлгє, кєкїрєк ооруга дары. Аны
балга аралаштырып туруп, жараатка да басат, эм» деп бака жалбы-
рак жєнїндє айтат. Филемон: «скиф жеринен єўї аппак жылтыра-
ган электр (янтарь) чыгат!» деп даўазалаган. Аристотель: «скиф же-
ринде жер шартына жараша терисинин тїсїн єзгєртїп турган та-
рандрлар (багыш, бугу) кєп!» деп эскерет. Евстафий: «Алар таамай
атыш їчїн бир кєзїн жуумп бир кєзї менен мээлеп атат» (Диони-
сийдин «Жер титирешине» тїшїндїрмє, 31). Эсхил ошон їчїн єз
трагедиясында «жалгыз кєздїї аскер!» «чаалыкпас согушчан» деп
тан берет. Геланик (б.з.ч. V к.) «Скиф падышасы Санев (Чанач) те-
мир куралды тапкан!» деп даўазалайт.

Страбон: «Гистапстын уулу Дарий скиф талаасына кєп аскер
менен барып, бирок курчоодо калган да, ошондо ал алда-жалда
менен араў качып кутулган» деп жазат. Дагы: «Сака жоокерлери
аттары менен желдей зуулдап келип Бактриана менен Арменияны
басып алды да, ал єлкєлєрдї єз аты менен Сакасена деп атады!»
деп суктанган. Плутарх (б.з.ч. 1 к.) эў байыркы замандарда Гипер-
борей єлкєсїнєн келген ыйык адамдар Делоско єзїлєрїнїн чоору,
найы, комузу (грекче «кифара» деп берилген) менен келчї экен!»
деп жазат. Демек, скифтер эў жогорку музыкалык єнєргє ээ бол-
гон. Оўдордун тукумдары кытай тарыхы боюнча: «кагазга жазган-
дын ордуна булар алтын учтуу жебелер менен жыгалуу мєєрлєрдї
пайдаланган» (Бичурин, I,т. 229-б.). Ариан (II к.): «бугуга аўчылык
кылууда скиф атына эч бир элдин аты теўдеше албайт!» деп жар
салат. Клавдий Элиан: «скиф таруудан эў жакшы ичимдик (бозо)
жасайт». Максим Тирский: «Египеттиктер дыйканчылык кылат, а
скифтер согушат: скиф эли эр жїрєк, а египеттик коркок, скиф эр-
кин, а египеттиктер кул...» деп жазган. Климент Александрийский
(II к) скиф аты менен жебедей сызарын, антсе да олжо табалбай
ачка болгондо ал атынын кантамырынан кан алып бышырып жээ-
рин айтат! Бул жоокер кыргыз элинин эў байыркы салтынан. Геси-
од дїйнєдє темирди эў алгач ирет скифтер ачкан деп жар салат!
Афиней (II кылым) скифтердин талаасында єскєн пияздары боло-
орун, алар аны чийки жешерин айтат. Бул кызыл кабык согон же
кєбїргєн болсо керек. Цельс  (I кылым) гиперборейлер менен Го-
мер «бээ саачулардын» (каракыргыз) єз эли еврейлерден да эў
байыркы жана акылман эл деп даўазалайт.

Байыркы скифтер єлгєн адамды бальзамда-
ган. «Єлгєн адам жерге кємїлгєн соў курт-кумурс-

Бальзам-
доо
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каларга жем болбош їчїн бальзамдалат» (Геродот, III, 16). Геродот
минтип жазат: «Мом менен каптаган соў анын ашказанын тилип та-
залашат да калыўдалган кипер, селоерей, анистердин (чєп
єсїмдїктєр) уруктары менен толтурат» (IV, 71-б.) Хундарга тиешелїї
кїмбєздєрдї казганда археологдор кадырлуу адамды бальзамдай
тургандыктарын далилденген (С.М.Руденко, С.В.Киселев). Негизи,
бальзамдалган учурда иче карын менен кошо бардык сулп эттер
(булчуўдар) алынып ташталган. Тери менен сєєк гана калган. Иче-
карын, сулп эттер адам баспаган жерлерге єзїнчє кємїлгєн.

Либадий «скифтер качып баратып да жеўет» дейт, сыягы мын-
да, кыргыздардын амалданып чегинип, душманы мерчемдїї жерге
жеткенде аны буктурмадагы аскери менен курчоого алып, жеўген
ыкмасын, согуштук байыркы жана классикалык єнєрїн айтып жатса
керек. Артерий: «скифтер жер айдабаса деле алдына салып эсеп-
сиз кулдарды айдап жїрєт» дейт. Феодорит (423-жылы Кир шаары-
нын эпискобу болгон) «азыр скифтер да єлгєн адам менен кошо
анын сїйїктїї адамдарын кємбєй калды» деген кабар билдирет.
Демек, сак-скифтердеги  ушул салт V кылымда токтогон. Кирил
Александрийский (V к.) «скифтер ырайымсыз киши єлтїргїчтєр» деп
кооптонот. «Скифтер Евроазиянын талааларындагы эў алгачкы ат-
чан жоокерлер болгон» (В.Ковалевская). Кытай тарыхында: «Алар
б.з.ч. III кылымда эле бїркїт салууну билген» (Л.Н.Гумилев. «Хун-
ну». 96-б.) дейт. Петр I нин Сибирь коллекцияларында кууну басып
турган бїркїттїн (сак — скиф — хунн доору) алтын айкели бар. Кыр-
гызда байыртадан бїркїтчїлїк чоў єнєр болгон.

Марк Манилий (IV кылым) «Чыгыштан падыша скифтери (унн-
дар-оўдор) келгенде германияны (готторду) башы кєзїнє карабай
жанчты, сойду, кырды, ошондо аман калган германдар кургак жер
менен артын карабай качты, кєбї сууга акты (єлдї)» деп жазат. Гай
Плиний Секунд (б.з.ч. I кылым) «скифтер ар тїркїн чєптєрдєн тїркїн
дары жасаган дарыгер эл!» деп барктайт.

Геродот: «Мидиялыктар жаа атканды скифтерден їйрєнгєнїн»
жазат. Илгерки Геродот Гераклейский (Сократтын замандашы)
єзїнїн «Геракль жєнїндє сєз» деген эмгегинде «Геракль скифтер-
дин жаасын урунган, ал жаа атканды Тевтар (Токтук) деген скифтен
їйрєнгєн» деп жазат («Вестник Древней Истории», 1947, № 2, 293-
б.). Геракл грек (тайып) элинин аўызга айланган баатыры. Грек эли
ушул баатыры аркылуу скифтерден жаа атканды їйрєнгєндїгїн  та-
рыхый моюнга алып отурат. Евсевий Иероним (IV кылым) «скифтерди
тїндїктїн карышкырлары» деп жек кєрєт. Аммиан Марселин: «скиф-
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тердин урууларына сан жетпейт, булар ар кайсы жерде кєчїп-конуп, те
жердин тїпкїрїнє чейинки жерлерди ээлеп жатат» («Книга» XXII, 8, 42)
дейт. Сыягы жер тїпкїрї деп Азия тарапты айтып жатса керек.

Феокрит: Кара Деўизди «Скиф деўизи» деп атаса, Феокритке
жазылган схолияларда бїтїндєй Кавказ тоолору — Скиф тоолору
деп аталган. Страбон: Кара Деўиздин тїндїгїн «Скиф талаасы» деп
даўазаласа, Антоний Диоген: азыркы Тїндїк муз океанын «Скиф
океаны» деп атайт! А Элий Аристид: Турандагы Кара жана Кызыл
кумдарды «Скиф чєлї!» деп атаган. Скифтер бул тарыхый маалы-
матка караганда б.з.ч. доорлордо Кичи жана Алдыўкы Азияда бир
кылым бийлик жїргїзгєн жана кєп элден єлчєєсїз салыктарды алыш-
кан (О.Айтымбет II к. 30-35-б.) Батыштагы скифтер менен чыгыштагы
хунндардын каада-салттары, тиричилиги, жоокердик єнєрлєрї жал-
пы окшош болгон. Минтип айтканга эзелки кытайдын тарыхы жана
байыркы батыш тарыхчыларынын жазган тарыхтары кїбє. Эзелки кы-
тай тарыхы: Хундарда кээде Чоў бийдин тагына анын кичїї иниси ээ
болсо, мал-мїлкїнє кичїї баласы ээлик кылаарын жазган (Бичурин,
I т. 64, 71, 72-б.).

Боз їй кєчмєндєрдїн эў башкы ыйыгы, сыйын-
ты болгон. Б.з.ч. I миў жылдыкта боз їй бїтїндєй
Европага «жоокер їйї» катары таанылган. «Тарых
атасы» Геродот скифтердин боз їйдє турарын жаз-

ган (XIV, 23). Кытайлар «Ши цзиде»  Цыма Цян боз їйдї «тїбї теге-
рек алачык» (куполообразный шалаш) деп жазат. «Батыш край
жєнїндєгї маалыматтарда»: «Усунь (мундуз) беги їйдїн дубалда-
рын кийизден жасады» деп баяндайт.Сєз боз їй жєнїндє. «Шицзи-
де» «Шаньюй (Чоў Бий) боз їйдїн сол жагында тїндїктї карап оту-
рат» деп жазат. «Хан тїрк калпагын жана кызыл бешмантын кийип
боз їйдє отурду» (Бичурин, 1 т., 313-б.). Кытайлар хунндар жєнїндє
«Жайыт менен сууга карап, бир жерден экинчи жерге кєчїп жїрєт.
Булардын шаарлары да, отурукташкан турагы да дыйканчылыгы да
жок» (Бичурин. I. т. 40-б.) дейт. Бирок, эпосто кыргыздардын: Кошой
коргон, Талас чеби, Котон чеби, Акунбешим калаасы ж.б. биртике
калаа-чептери болгону белгилїї.  Геродот: «Скифтердин шаары да
чеби да жок го, єзїлєрїнїн їйлєрїн алар жїктєп жїрєт» (IV 46) деп
жазат. Илгери кара кыргыздарда кийиз менен чїмкєлгєн «араба
їйлєр» да болгон.

Байыркы кытай тарыхында Оргу (гректер - арги-
пей дешет) уругу Уге болуп тїшкєн. Оргулар б.з.ч. I

кылымдын орто чендеринде Кичи Ала Тоону (азыркы Жунгар тоосу)

б. з.ч
I миў
жылдык

б.з.ч. I к.
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мекендеген (Бичурин, I. т. 91-б.). «Манаста» «Манастын Оргу хан
менен болгон согушу» (М., 1980, 70-128-б.) бєлїм бар. Геродот: Оргу-
лардын (аргипей деп берет) боз їйдє жашаарын, чачын устара ме-
нен дайым кырдырып (тєрєлгєндєн таз дейт) жїрєрїн «жалпак му-
рун, жайык бет» келерин, скифтерчесинен кийинээрин жазат. Атак-
туу трагик Эврипид (б.з.ч. 480-406-ж.) скифтердин чачын устара ме-
нен кырдырарын єзїнїн «Елена» деген трагедиясында минтип жа-
зат: «анын чачы скифтердики сыяктуу устара менен таптаза кырыл-
ган» (241-б.). А кытай тарыхында Тїркстандык хунндардын чачын
устара менен кырдыраары кєп жерде айтылат (Бичурин. II т. 255,
256, 296-б.). Оўдор байыркы заманында бир жашка келген баланын
чачын таекесине алдырат. Таекеси ага тай энчилейт. Ушул салттан
улам «тай аке» сєзї пайда болгон. Ошо оргулар (аргипейлер) кийин
Каспий деўизинин чыгыш тарабында турган массагеттердин (кыр-
гыздардын) кошунасы. Гректер арпигейлерди (оргу) Сыр Дарыя ак-
кан жерде деп билет (Геродот, 520-б.). Айрым байыркы авторлор-
дун маалыматына караганда оргулар (аргипейлер) Орол тоосунун
тїштїк тараптарын мекендеген. Акыйкатта, Оргулар Сыр Дарыядан
Орол тоолоруна чейинки аралыкта кєчїп конуп жїргєн.

Скифтер, массагеттер Кїнгє табынат. Аларга ар-
нап курмандык чалат (Геродот. IV, 59-60). Кытай та-
рыхы боюнча хунндар Кїнгє табынат да, ата-бабала-
рынын арбагына арнап курмандык чалат. «Шаньюй
(Чоў Бий) эрте менен кошуундан чыгып атып келаткан
Кїнгє, а кечкисин Айга табынат» (Бичурин, I. т. 50-б.).

«Бешинчи айда баары теў ыйык чепке чогулуп, єз ата бабаларына,
Асманга, Жерге жана анын эгелерине курмандык чалат» (Бичурин. I.
т. 49-б.) «Асман эгесине курмандык чалды» (Бичурин.I. т. 119-б.). Ге-
родот курмандыкка чалынган малдын эти сєєгїнєн шылынып алып,
тїбї тереў казандарга салынып бышырылып, а сєєктєрї отун катары
жагылаарын айтат. Курмандыкка кєбїнчє жылкылар чалынаарын
жазат (IV, 61).  Оболку кытай тарыхында: Хунндар курмандыкка ак
боз бээни чалган, «ак атты союшту» (Бичурин. I. т. 92-б.). Массагет-
тер (кыргыздар) эў каардуу душманы Кирдин башынан ушундай идиш
жасатып, шарап ичишкен. Негизи, курмандык чалуу салты Европага
байыркы кыргыздар аркылуу жайылган. Скиф, хунн теў курмандыкка
ак боз бээ чалган. Хунндар жылкыдан тышкары, колго тїшкєн тут-
кундарды да курмандыкка чалган (Бичурин. I. т. 76-б.). «Манаста»
Алооке курмандыкка чалынат. Скифтерде бир эле кудай болгон, ал
– Теўир. Скифтер мына ушу Кудай жолуна деп, туткунга тїшкєн

Скиф
хунндар-
дын айрым
каада-
салттары
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душмандарын курмандыкка чалганы эзелки кытай тарыхына жазылып
калган, анда Хулугу Шаньюй (Шууту Чоў бий) туткунга тїшкєн кытай-
дын мыкты аскер башчысы Эршыскийди (анын 50000 аскерин толук
кырган) жоодон набыт болгон баатырлардын арбагына арнап, курман-
дыкка чалат (Бичурин, I. т. 76-б.).

Мындан сырткары, «скиф жоокерлери єзї єлтїргєн душманда-
рынын баарынын башын кесип, падышасына алып келет» (Геро-
дот, IV, 64). «Скиф коомунда душмандын башын кесип келген скиф
гана жалпы олжодон єз энчисин алган. Аларга ардактуу аяктарга
шарап куюп берген (Геродот, IV, 64, 66). Хунндар «кимде ким салгы-
лашта душмандын башын кесип келсе ал бир чорон (кубок) шарап-
ты сыйга алат да, олжого тїшкєн бардык мїлккє ээ болот» (Бичу-
рин. I, 50-б.). Скифтер баш териден тон тиктирери, кээси душманы-
нын оў колунун терисин туюк сыйрып алып, саадак кап жасаатары,
кєпчїлїк скифтер душмандын терисин бїтїндєй сыйрып алары жа-
зылган (Геродот, IV, 64). «Скифтер душманынын баш сєєгїнєн идиш
жасаарын, анын чеке-белдерин алтын менен кооздотуп, сый аяк
катары урунаарын» жазган, а идиштен кадырлуу меймандар гана
даам тата тургандыктарын айткан (Геродот, IV, 65).Алиги баш
сєєктї алтын менен кооздоткон скифтер жєнїндє атактуу ойчул
Платон (б.з.ч. 427-438-ж.) да єзїнїн «Эвтидем» деген чыгармасын-
да жазат. Адепки кытай тарыхында: «Лаошань (Албарс) Шаньюй
(Чоў Бий) ЮЧЖЫ (Кушчу) падышасынын башын кестирип, тери-
син сыйрытып, шарап куюп иче турган идиш жасатканы» айтылган
(Бичурин. I. т. 92-б.). Массагеттер эў каардуу душманы Кирдин ба-
шынан ушундай идиш жасатып, шарап ичишкен. «Колго тїшкєн
баатырын, койдой союп жайлайлык» деп Манастын єзїндє айты-
лып атпайбы («Манас», 1959, 194-б.).

«Скиф єзїнє жолуккан алгачкы душманды єлтїргєндє анын ка-
нын ичкен» (Геродот, IV, 64). Бул кыргыздын эў байыркы жоокердик
салты болгон. Кытайдын «Цзиньшусунда» хунндар «кан ичер жол-
борстор» катары сїрєттєлєт. «Манас» эпосунда (1984-ж, 24, 34, 83,
88, 119, 135-беттерде) даана чагылдырылган. М.: «Канкор Манас
барбайып, кан ичмеси кармады» (31-б.). «Артык баатыр кан ичме,
эр экениў чын экен»(24-б.). Жоокерчилик замандарда єз тагдыры
їчїн кан аябай кїрєшкєн эл душман канын суудай агызган азамат
баатыр атанган, ал «канкор» делинип ардакталган. Бекеринен: «Ичсе
канга тойбогон, бейжай салчу эр ошол!» (Манас. 1984, 40-б.) деп
даўазаланып атпаса керек. Атїгїл «Эр Тєштїктє» (1981, 170-б.):
«Оргуп чыккан кара кан чуркап жетип Быйтыгїл кочушу менен чеў-
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гелдеп, їч жолу жутуп алды эле...» деп атпайбы.Бул салт азыр жи-
йиркеничтїї болгон менен єз доорунда єкїм сїргєнї тарыхый чын-
дык. Кыргызыў азыр деле ачуусу келсе: «каныўды ичейинби!» деп
ызырынып байыркы кулакка кєнгєн салтын эскеришет. Бул жоокер-
дик салт бизге те Оўдордун заманынан канга сиўип калган тура.
«Кан ичкендей кєзї кызарып...» деген эмне деген канга сиўген са-
лыштыруу, туюнтма?!

Байыркы скифтер чырпык менен тєлгє салса, хунндар чырпык
же чакмак таш менен тєлгє салган. Чырпык менен тєлгє салган
тєлгєчїнїн элеси тїшїрїлгєн алтын каўылтыр Аму Дарыянын бою-
нан табылган (ВДИ, 1947, № 2, 270-б.). Бул замандарда ал жерлер-
ди кушчулар мекендеген. Скиф да, хун да єлгєндєргє аш берген.
Башка элдердин ырым-жырымын, каада-салттарын кабыл алган єз
адамдарын аеосуз катуу жазалаган. Аларга єлїм жазасы буюрул-
ган. Б.з.. VIII к. Хан тукумунан чыккан Скил  (Эсил) ємїр сїргєн та-
рыхый адам. Октамаса (Єктєбай) єз атасына Эсилге ок жаўылтып
алып каза тапканда атасынын сєєгїн кєтєрїп алып їйїнє чейин «О,
Эсил кайран бир боорум ай, эми кайдан кєрєйїн!» деп єкїрїп кел-
ген дешет. Кыргыз укумдан тарта бирєє єлгєндє ушинтип єкїрїп
калган деп байыркы тарыхчылар далилдешет. Геродоттун эскерїїсї
боюнча «Падыша Скил (Эсил) борисфендиктердин шаарында ай-
ланасы дубал менен курчалган заўгыраган керемет сарайы бар экен.
Анын тегерегине ак таштан жасалган сфинкстер менен грифондор
жайгашыптыр» (IV, 79) деп жазат. Кийинчерээк бул скифтер Нео-
полдо (азыркы Симферополь турган жер) эў керемет Сарай салга-
ны да белгилїї (VII, 32).

«Эллиндиктер калкан менен туулганы да Еги-
петтен кабыл алды деп ойлойм» дейт Геродот (IV,
180). А дїйнєлїк тарыхта «б.з.ч. 2000-жылы Египет-
ти киккич деген тїрк уругу багындырганы» жазыл-

ган (История Тїркестана, Н.Павлов, Ташкен, 1910, 137-б.). Атактуу
тарыхчы Стефан Византийский: «Калканды дїйнєдє алгач ирет сак-
тар ойлоп тапкан!» дейт (Вестник древней истории, 1948, № 3, 325-б.).
«Сак дегени отуз уулдун жалпы аты» дейт (О.Айтымбет. II к. 53-б.).
Ушул Сактар (скифтер) б.з.ч. VII кылымдын биринчи жарымында Еги-
петти караткан да Алдыўкы жана Кичи Азияда бир кылым бою
їстємдїк жїргїзгєн. Тїпкїлїгї, согуш єнєрї менен куралдарын башка
дїйнє эли алгач ирет жоокер скифтерден їйрєнгєнї акыйкат.

Ктесий Книдский: «800000 аскер жыйнагандан кийин Дарий (єз
аты Дараявуш, кыргызча Мурадил, грекче аты Дарий) Боспор ме-

б. з.ч. 2000-ж.
(VII к. I
жарымы)
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нен  Истрага кєпїрє куруп Скиф жерине єттї да, 15 кїн жол жїрдї.
Эки жоо кез келгенде бири-бирине жаа атышты, скиф жаасы ку-
баттуу болуп чыкты. Ошон їчїн Дарий качып жєнєдї» (ВДИ, 1947,
№ 2, 299-б.). Аристофан скиф жаачылары гректерде чоў сый ур-
матка ээ экенин, булар Афинадагы полициялык сакчылыкта кыз-
мат кыларын айтат.

«Манаста» жаанын 24 тїрї жазылган: алеўгир, чоюлма, ом-
кормо, кыркырама, калкыма, саадакча, аксаадакча, ийилме, созул-
ма, ышкырма, тїпкїчтєй, кєк саадак, каптама ж.б. Кытай тарыхын-
да Манастын «300000 жаа аткыч мергени болгон» (Кюнер), їндїї
жебе, калак жебе, томпок жебе, чимирик жебе, жылан тил жебе,
ызгыч жебе ж.б. болгон (Юлий Худяков. «Энесай кыргыздарынын
тарыхы». «Кыргыздар», 1 т. 186-б.).  «Б.з.ч. VII-VI к. тиешелїї же-
бенин коло учтары Монголия, Байкал, Алтай, Енисей, Казакстан,
Орто Азия, Урал, Волга, Кавказ, Кара Деўиз,  Тїндїк уюл, Балкан,
Кичи Азия, Алдыўкы Азия мамлекеттеринен табылган» (С.С.Черни-
ков. «Алтын коргондун сыры») Алардын айрым їлгїлєрї Египетке
чейинки аралыктан, байыркы Сицилия,  Фракия, тїндїктє Кама, Мос-
ква областтарында болсо, ромб тїрїндєгї жебелер Чиликти єрєєнї,
Алтайдын 8 жеринен, Минусинден 7, Орто Азиядан 5, Волга-Урал-
дан 7, Кара Деўизден 6, Кавказдан 10, Болгария, Румыния, Венг-
рия, Москвада бирден жеринен табылган б.з.ч. VIII-VII кылымда.
Демек, кєчмєндєр ушул жерлерди жердеген. Скифтердин эў мык-
ты жаачылар экендигин 100 ашык грек, латын автору єз доорунда
жазып калтырышкан.

б.з.ч. III к.

б.з.ч. 307-ж.

Жааны Угуз кан ойлоп тапкан, кєздїї (ышкыр-
ма) жебени б.з.ч. III кылымда (атактуу Манас) ой-
лоп тапканы кытайдын «Шицзисинде» айтылат. Їч
кырдуу, капталында тешиги бар жебелер Азиядагы
хунн коргондорунан єтє кєп табылган. Мындай їч
кырдуу «ышкырма жебелерди» скифтер да кеўири
колдонгон.

Кытай эли атка минип согушканды жана жаа ат-
канды кара кыргыздардан їйрєнгєн. Кытай тарыхы:
«Чжао їйїнєн чыккан улуу князь Ву Лин б.з.ч. 307-
жылы єз ээлигиндегилерге кєчмєн хулардын жоокер-
дик кийимдерин кийїїгє буйрук берди да єз букара-
ларын ат їстїнєн жаа атууга їйрєтє баштады» (Би-
чурин, I. т. 45-б.).
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«Ошол кезде массагеттердин (кыргыздар-
дын) падышасы (б.з.ч.) єлгєн падышанын жеси-

ри эле, аны Томирис (Тумар) дешчї» (Геродот, I, 205). Кыргыз-
дардан аял падыша болгондугун «тарых атасы» Геродот далил-
дейт. Томарис б.з.ч. 517-ж. Дарий жортуулунда сактардын эл
башчысы болгон. Эзелки кытай тарыхында: Хулугу Шаньюй єлгєн
соў анын аялы Чжуань Кюй (Чачыкей) ордону башкарганы айтыл-
ган (Бичурин, I. т. 77-б.)  . Кара кыргызда падыша аял Томирис (Ту-
мар), Хуань Хоу (Каныкей), Спаретра (Жыпар эне), Чжуань-кюй (Ча-
чыкей) ж.б. болгон.

Талас чебинде єткєн хунн — кытай согушунда
хунн аялдары эрдиктин жана чексиз каармандыктын
їлгїсїн кєрсєткєн (Л.Н.Гумилев, Хунну, 172-б.). Хунн
аялдары эр жїрєк болору Гань Ян-шеунун кытай им-
ператоруна жазган эсептеринде даана чагылдырыл-

ган. Кыргыз эпосторунда каўдылардан Каныкей, нойгут кызы Сай-
кал, Сарыматай тайпасынан Куялынын элестери таасын берилген.
Сармат деген Сары Матай деген сєздєн. Байыркы замандарда Сары
Матай баатырдын тайпасы батыш жактарга ооп кетип Тана (Дон) су-
усунун бойлорун мекендеген (О.Айтымбет. «Кара кыргыз», II к.
53-б.). Амазонкалардын мекенин Страбон, Геродот Кара Деўиз та-
рапта десе, Квинт Курций Руф боюнча Ала Тоодо турат. Г.Клавихо
«Улуу Тамерлан тарыхында» «Амазонкалар Самаркандын чыгыш
тарабында же Кытай жакта, береги шаардан (атчанга) 15 кїндїк алыс
жерде турат деп «кырк кыздын» мекенин кыргыз жери экенин єтє
так, даана жазган («Тамерлан». М., Гураш, 1992, 339-б.). Бул ама-
зонкалардын мекени Кошой Коргон жана Ысык Кєлдїн аралыгына
туура келїїдє. Амазонкалар кырк кыз. Геродот: «амазонкалар кий-
ин скиф жигиттерине турмушка чыгат да, ошондон сорматтар (сар-
маттар) тєрєлєт» дейт. Амазонкалар жоокерчилик кылып Капподо-
кия, Кичи Азияга кирип барып бир топ шаарлардын элин кырып, та-
лап-тоногон соў, Кара Деўиз бойлоруна кайтып келип сармат уруу-
суна аралаша турган. Кирди Їргєнч (Аму Дарья) дарыясынан бери
3 кїндїк жолдо тосуп алып анын 200000 аскерин кырган Томирис
(Тумар бий) да кырк кыздан жоокер (кыркын) кїткєн.

«Сармат кыздары эркектер менен же єз алдынча аўчылык кы-
лып, жортуулга чыгып, эркектер сыяктуу кийинип жїрєт, Саврамат-
тар скифче сїйлєйт... Булардын никелешїї салтына келе турган бол-
сок: кыз бир душманды єлтїрмєйїн кїйєєгє тийбейт» (Геродот, IV,
117). Гиппократ «Аба, суу жана жерлер тууралуу» деген эмгегинде:

б.з.ч. VI к.

б. з.ч.36-ж.
Кыргыз-
дын жоокер
кыздары
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«Алардын аялдары атчан жїрїп жаа атат да, атчан жїрїп найза саят,
булар кыз кезинде гана согушат да, їч душманды єлтїрмєйїн кїйєєгє
тийбейт, демейдеги курмандык чалмайын кїйєєсїнїн їйїнє барбайт.
А кїйєєгє тийген соў жортуулга тїтїнмє тїтїн аттануу зарылдыгы
келип чыкмайын атка минбейт» (ВДИ, 1947, № 2, 295-б.). Гиппократ:
сармат кыздар жаа атууга ыўгайлуу болсун їчїн оў жак эмчегин
энелери кичинекей кезинде кїмїш кычкач менен кїйгїзїп коерун,
натыйжада эмчек єсїшї токтоп, анын бїт кїч кубатынын баары оў
кол менен далыга єтєєрїн жазат (ошондо, 296-б.). Платон болсо:
«...Савроматида деген эсепсиз кєп аял бар, алар ат минїї менен
гана чектелишпестен, жаа менен башка куралдарды пайдалануу жа-
гынан да эркектерден кем калышпайт... Бул эки колу менен теў бир-
дей жаа аткан скифтердин жоокердик салтынын айныксыз далили»
дейт (ВДИ, 1947, № 2, 318-б. ) Исседон-скифтери жєнїндє жазган
Геродот: «алардын аялдары эркектери менен теў укукта»  (IV, 27)
деп жазат. Хунн коомунда аялдар эркектер теў укукта экени, керек
болсо эркектердей аялдар дагы мамлекет иштерине аралашаары
кытай тарыхында кєп жазылган (Бичурин.I. т. 64, 77-б.).

Аристотель скифтер жебелери їчїн ууну кантип
даярдай турганын майда-чїйдєсїнєн бери жазат.

Геродот: кєчмєндєр аттардын (ошондо, 328-б.) «омуроосун жез кал-
кандар менен калкалап, ооздук менен жїгєндєрдї жана андагы то-
голорду алтын менен аземдейт ... алтын менен жез тигилерде єтє
арбын» (1, 215-216-б.) дейт. Геродот айткан заман Карасук жана
Тагор маданияты деген доорлорго дал келет. Сак (скиф) коргондо-
рунан алтын (Ыссык археологиясы) менен коло (Алтай, б.з.ч. VI кы-
лым Алдыўкы Азия) сооттор чыккан. Ошол доорлордо оўдор найза-
сы менен жебесинин учтарын, айбалта, кылычтардын алтын менен
жезден жасаткан, атїгїл калпак, тебетейлерин, кемер менен курла-
рын, жїгєн менен суулуктарын, ат жабдыктарын алтындаткан
кїрдєєлдїї учур болгон.

«Хунндардын Иволга шаарчасын казганда, андан чоюн эрите
турган очок табылган. Хунндар темирден бычак, тїрдїї кооздук-
тарды, жебе учтарын, колодон жїгєн тоголорун, каўылтырларды,
курдун тогосун,  кєркєм буюмдарды, айбандардын башка жаны-
барлар менен алышууларын куйган. Єзгєчє соот менен казандар
куюлган» (С.И.Руденко. «Ноин-Ула... 60-б.). Скифтерде да так ушун-
дай темир эрите турган очоктор болгон. Скиф казандары Кара Де-
ўиз менен Дон айланасынан гана эмес, Талас єрєєнїндєгї Чийим-
Таш єрєєнїнєн да табылган. Япон окумуштуусу Умехара єзїнїн

Шаймандар
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Токиодон 1960-жыл чыккан «Монголиядагы Ноин Ула коргону» де-
ген китебинде: «Хунндардын чоў коло казаны скифтердин коло ка-
занынын дал єзї» деп жазат. Эки кулактуу буларга окшош жез ка-
зандар Ысык Кєлдєгї Качыке деген кыштоодон табылган. Изилде-
ген окумуштуулар аны б.з.ч. VI-IV кылымдарга тиешелїї деген жый-
ынтыкка келишкен. Чоюндан куюлган бир тиштїї соколор б.з.ч. I
кылымдын аяк чендеринде пайдаланылган. Аны менен жер айдап,
таруу себишип, кїзїндє оруп алып, бастырып, тегирменге салды-
рып, жаргылчакка тарттырып кыш бою бозо салып ичишкен.  Бул
«Манас» эпосунда да берилген (М., 1989, 157, 274-б., 1982-ж., 2.,
56, 90, 94, 99, 277, 226, 237, 240-беттерде, 1981, 164, 166, 161-б.
айтылган) «Чылапчыны чылк алтын» (1981, 161-б.), «Алтын доол
кактырды» (1980, 157-б.), «Алтындуу саадат жаасы бар» (М., 1982,
277-б.) М.: Гелермес кїмбєзїнєн табылган алтын айбалта кара-
кыргыздарга тиешелїї болгон.  «Скиф падышасы  -ир алды аскер
башчы. Согуш скиф коому їчїн ар дайым болуп туруучу кесип бол-
гон. Ал бардар турмуштун, баюнун, аристократиянын бийлигинин
кїчєшїнїн булагы эле. Скифтердин бїткїл ємїрї колунан кура-
лын таштабаган жоокердик єнєргє, салттарга, адаттарга толгон»
(Курьер, Скифи, 1977, № 1, 12-б.). Ушинтип, скифтер согуш менен
кїн кєргєн эл. Эзелки кытай тарыхы: «Хунндар согушту кесип кы-
лып алган» (Бичурин, I. т. 93-б.) дейт. «Манас» эпосунда дагы 100
ашык согуш тарыхы бар. Хунндар «Согушта єлсє даўк катары,
ооруп єлсє уят иш катары кєрєт» (Бичурин. I. т. 231-б.). Бул «Ка-
заттан єлсє салтанат, Жаздыкта єлгєн жаманат» деген эпос чын-
дыгы менен шайкеш.

«Скифтер б.з.ч. VI кылымда эле мїлктїк теў-
сиздикке карабастан уруулар союзуна бириккен да,
анын башында карыялардын кеўешине таянган
базилевчилер ак сєєктєрїнїн єкїлдєрї турган»
(С.И.Руденко. Ноин Ула.., 112-б.). Скиф коомунда

карыялар чоў урмат сыйга ээ болуп, алар мамлекеттик ар кандай
маселелерди чечкен. Чынында эле кєчмєндєрдїн элдик чогулу-
шунда ар дайым аксакалдар ардактуу орунда турган. М.: «Єтє ма-
анилїї маселелерди, а кээде падышалардын да тагдырын чечкен
єтє зор элдик чогулуштар болгон. Мына ошондой жыйындардын
биринде падыша Скил тагынан ажырап, башы алынган» (Курьер,
Скифы, 1977, № 1, 12-б.). Скифтердин элдик чогулушунда акса-
калдар бардык маселени чечкен. Кытай тарыхы боюнча «хунндар-
да карыялар Чоў Бийдин мамлекетти башкаруудагы эў башкы ке-
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ўешчилери болгон » (Бичурин, I. т. 77, 85, 88-б.). Акын Хэрил сак-
скифтер жєнїндє айтып келип «алар адилеттїї элден же
кєчмєндєрдїн жеринен чыккан журт» (ВДИ, 1947, № 2, 288-б.) «Ша-
ньюй єз эли їчїн эў камкор жана эў адилет ата болгон» (Л.Н.Гуми-
лев. Хунну). «Мамлекет башчысынын жєкєрлєрїнє тили єтїмдїї,
бїтїндєй мамлекетти бир кишидей гана башкарат» (Бичурин.I. т.
58-б.).  Кытай тарыхы хунндардын тукюлердеги кан кєтєрїї салтын
баяндайт: «Падышаны такка отургузаарда берегинин жакын
жєкєрлєрї аны ак кийизге салып кїн жакты кєздєй тогуз жолу ай-
лантып єтєт, ошондо тєрєлєр ал жанынан єтїп бараткан сайын
ага жїгїнїп турат»  (Бичурин, I. т. 229-б.). Акыйкатта, кан кєтєрїїдє
оўдор канды ак кийизге салып элди тогуз жолу айлантса, солдор
жети гана жолу айланткан айырмачылык сакталып калган.

Геродот скифтердин, массагеттердин сансыз
арабалары бар экенин, булар кийиз менен
чїмкєлїп, аларды єгїздєр, тєєлєр сїйрєй турганын
жазат (IV, 46, 71). «Скифтер кєчмєндєр деп ата-

лат, аларда салынган їй жок, араба їйлєрдє турат. Андай араба
їйлєрдїн эў кичинеси тєрт дєўгєлєктїї. Калгандары алты
дєўгєлєктїї, алар їйгє окшотулуп жасалат да, эки же їч кабат
кийиз менен чїмкєлгєн, ал жаан менен шамалга калка болот» (Ге-
родот. «Аба, суу менен жер жєнїндє»). «Скиф арабасы эў бай-
ыркы араба. Анын дєўгєлєгї жоон теректен кесилип алынат да,
ортосу тешилип жасалат. Дєўгєлєктїн темир алкагы болот. Ара-
баларда эмерек, жууркан, тєшєк, идиш-аяктар, тамак-аштары жай-
гашкан. Аны эки ат тарта албагандыктан, тєрт ат чегилген» (С.И.-
Руденко). Б.з.ч. 450-385-ж. Аристофан «Куштар» деген комедия-
сында: «...кыштын катаал болгондугуна байланыштуу скифтер єз
оокаттарын арабага жїктєп алып башка єлкєлєргє кетет. Ара-
басы жоктор аларда ар намыссыз делип эсептелет» (ВДИ, 1947-
ж., № 2, 300-б.) деп жазган. Илгерки кытай тарыхында хунндар
дєўгєлєктїї арабалар менен кєчїп конуп жїргєн. Кытай кол са-
лаарын билсе їй-бїлєєлєрїн, мїлктєрїн арабага салып тїндїккє
жєнєтєт: «алар єзїлєрїнїн бїткїл кєчїн Чжао Синченден тїндїктї
кєздєй жєнєттї» (Бичурин. I. т. 74-б.). «Бул жагдайында уккан хун-
ндар єз бала чакаларын Сйевушуй дарыясынын тїндїк жээгине
єткєрдї» (Бичурин. I. т. 73-74-б.). «Ал кабарларды уккан хунн Ша-
ньюй єз кирелерин дагы алыстатты» (Бичурин. I. т.  66-б.).  «Ма-
нас» эпосунда «Миў араба жетпеди, алтын, кїмїш салганга» (Ты-
ныбектин варианты боюнча) дейт. Демек, тарыхый Манастын до-
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орунда тєє, єгїздєн тышкары, кыргыздар арабаны да кеўири кол-
донгонун тарых далилдейт.

128-ж. эзелки кытай тарыхында: «Хунн Шанюйу (Албарс) 140
миў атчан аскер менен Чао-на менен Сяогуанга басып кирди, Бэй-
диде аскербашчы Цюнду єлтїрдї, єтє кєп адамды туткундап, эсеп-
сиз мал-мїлк олжолоду» (Бичурин. I. т. 59-б.).  «128-жылы хунндар
20 миў атчан аскер менен кытай жери Ляосиге кол салды, област-
тык башчыны єлтїрїп, 2000 кишини туткундады, анан алар Яй-
мынга кол салды, элди кырып, 1000ге жакын кишини туткундап кет-
ти» (Бичурин. I. т. 63-б.).  Колго тїшкєн туткундарды хундар кулга
айландырган. Л.Н.Гумилев єзїнїн «Хунну» деген эмгегинде:  хун-
ндардын заманында хунн элинин саны 1,5 млн. болсо, алардын
кулдарынын саны 760 миў кишиге жеткени жєнїндє кабар берет.
Туткундар хунндардын малын багып, отунун алып, эгинин айдап,
кол єнєрчїлїк кылган. Ээси ал кулдарды кээде набыт болгон жоо-
керлердин арбагына курмандыкка чалган, керек болсо байгеге кой-
гон, саткан, кээсин мууздап канын ичкен, єз билгенин кылган. Геро-
дот скифтердин єтє кєп кул кїтєєрїн айтат (IV,I, 4, 71-б.).

Ксеркстин гректерге жасаган жортуулуна ошо
кезде перстерге баш ийген Евроазиядагы жана Аф-

рикадагы элдер катышкан. Бардык кемедеги жоокерлер сактар,
перстер, мидиялыктар болгон (Геродот, VII, 96). Ушул урушта
сактар чечїїчї роль ойногон. «Сактардын жєє аскерлери Фермо-
пил (б.з.ч. 437-ж.) салгылашында шумдуктай согуштук эрдикти
кєрсєткєн, гректерге кыйраткыч сокку уруп, мурда эл угуп кєрбєгєн
атакка бєлєнгєн, а бир жылдан кийин Платеянын алдындагы сал-
гылашта сак атчандары єз каармандыгы, баатырдыгы менен даў-
кы чыккан» (Ктесий). Ксеркс єзїнїн 1 млн. 700 миў адамга жеткен
аскерин кєз алдынан (чубатма парад) єткєргєндє тїркїн элдер-
дин арасынан сактардын (скиф) шым кийип жїргєнїн кєрїп
таўданган. Ушундан кийин тери шым кийїї перстерде модага
айланган. Чынчынында европалыктар скифтер келгичекти шым
кийгенди билбеген, аны булар алгач ирет скифтерден кєрїшкєн
(Геродот, IV, 64). Геродот «скифтер шым киет» деп жазган, Бе-
хистун аскасындагы сїрєттє сактардын баатыры Билерик (Скун-
ха) 60 см.ге жеткен калпак, шым, накер кийип турат. Ошо багеле-
ги кеў, узун шымды кийин перстер туурап кийген. Скиф шымдары
Кара Деўиз айланасындагы коргондордон табылган. Хунндардын
(кийин Ноин Ула коргонунан табылган) чалбарлары кенен, баге-
леги жазы болгон. Ал териден жасалган. Климаты катаал, суук
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болгон жана дайым ат минип, кєчїп конуп жїргєн жоокерчил кара-
кыргыз эли турмуш муктаждыгынан улам эў алгачкылардан болуп
шымды ойлоп табышып, турмуштарына колдонгону тарыхый чындык.
Шымды дїйнє элине тараткан оўдор эли кийим тигїїнїн чоў чебер-
лери да болгон. Бехистун аскасындагы сїрєттє сак (скиф) чепкен
кийип турат.

Б.з.ч. III кылымда жашаган атактуу комедиячы
Аристофан скифтердин акылмандыгын айтып келип
«алардын баары чалбар менен узун кєйнєк кийген»

деп таасын айтат. Каракыргыз байыркы замандарда шымды чал-
бар деп атаган. Бул сєз б.з.ч. ХХ кылымдан кийин Кырымга оогон
кєчмєндєр аркылуу бїт Европага элдерине тарап, «шаравар», «ша-
рафар», «чарабар», «чарбар» ж.б. тїрїндє тараган. Скифтердин
кийимдерин байыркы чечен Лисий (б.з.ч. 445-380-жж.) дагы абдан
даўазалаган.

Скифтердин байыркы бут кийими болгон накер (таманы тєєнїн
моюн терисинен жасалат, єтє бышык, жылуу болот) атактуу Герак-
лдын тукуму эзелки замандагы чоў акын Алкей ырга дагы кошкон.
Накерди «скифики» деп атаган. Накер кыргыз жоокерини тєл кийи-
ми экенин «Манас» эпосунда: «Аккула минип болкоюп, накери бут-
та чойкоюп» деп сїрєттєлєт (Манас. 1980, 138-б.).Байыркы кытай
тарыхы хунндардын териден кийим-кече кийерин кєп жазышкан: «Те-
риден кийим тиктирип кийип, жїн менен кєрпєлєрдєн тєшєнчї-орунчу
кылат» (Бичурин. I. т. 40-б.).  Хунн кїмбєздєрїнєн сырты тери ме-
нен капталган сыпаалык їчїн кийилчї чокойлор чыккан. «Манас»
эпосунда дагы Каныкейдин балбанга тїшє турган Эр Кошойго тик-
кен шымы сїрєттєлєт (Манас. 1981, 208-б.) дагы бул тарыхый чын-
дыкты далилдейт.

Атїгїл эзелки кытай тарыхы: хунндардын тукуму тукюэлер
жєнїндє «алар бетме-бет туруп алып ырдайт» (Бичурин. I т, 231-
б.) деп каракыргыздардын акындарынын айтыш єнєрїнєн кабар
берет. А Геродот сак-скифтер (массагеттер) тууралуу жазып, алар-
дын адат-салтына токтолот: «Ыр ырдап, бий бийлей башташат»
(I т, 202). Тїрдїї оюн ойношуп, ыр ырдаарын билдирет.

Бїгїнкї кыргыздар анча ынабаган дагы бир ка-
бар: кєчмєндєрдїн денесине чекме сїрєт тїшїрєрї
жєнїндєгї дарек. «Денеге чеккен сїрєт салдыруу,

алардагы асылзаадалыктын белгиси. Кимдин денесинде чекме сїрєт
жок болсо, ал асылзаадалардын тукумуна жатпайт» (Геродот, V, 6).
Бул маалыматтан биз денеге чекме сїрєт салдыруу скифтерде асыл
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(жогорку) иш катары бааланарын билдик. Дагы бир кызыгы, оболку
кытай тарыхында да бул кабарлар жазылып калган. Анда сол ка-
наттын кыргыздары жєнїндєгї кабарда: «Алар ар намыстуу жана
туруктуу. Эр жїрєк берендери єз колдоруна чекме сїрєт салдырат,
а аялдары кїйєєгє тийгенден кийин моюндарына чекме сїрєт
тїшїрєт» (Бичурин. I т, 351-б.).  деп жазылат. Сыягы ал жоокердик
заманда оўдордо эў баатыр адамдын гана денесине арстандын, жол-
борстун, ажыдаардын ж.б. ар тїркїн грифондордун элестери чеги-
лип тїшїрїлгєндєй. «Манасты» арстан, шер, жолборс, ажыдаар,
алпкаракуш єўдїї колдоочулары жандап жїрєт деген тїшїнїк кыя-
сы зооморфтук тїшїнїктєрдєн улам тээ байыркы замандарда чыкса
керек. Кийин Америкага тентиген кыргыз «индеецтердин» денесине
сїрєт тїшїрїїсїнїн башаты ушу байыркы тєл мекенден калган салт
болгон.

Кыргыздарда жоокердик замандарда ээси жо-
одон єлсє аттын ээри ошояктан эле тескери кара-

тылып токулган. Келген соў аттын куйругу кесилген. Ушундай куй-
рук-жалы кесилген аттар скиф (сак) менен хунну кїмбєздєрїнєн кєп
табылган. «Тиги дїйнєдє ємїр сїрєт» деген ишеним менен адам
єлсє тамак аш, атын кошо мїрзєгє кємгєн салт илгертеден боло
келген. Мындай салт сакалар (якуттар) менен алтайлык дєєлєстєрдє
XIX кылымдын акырына дейре сакталган. Дєєлєстєрдє адам єлсє
атынын ээрин тескери токуп, ага кийим-кечелерин, курал-жаракта-
рын койгон, кошок астында куйругу кесилген. Скифтерде аттын жа-
лын кїзєє (кыркуу) салт болгон. Скиф менен хунндар минип жїргєн
жылкыларынын жалын кырккан.

Скифтердин кєчмєн мончосу жєнїндє тарых
буларды далилдейт: «Ал эми денелерин мончо суу-
су менен тазалайт, ал їчїн мындай кылат: їч бакан-

ды (шыргыйды) жерге сайып, булардын башын бириктирип байлайт
да, аны кийиз менен жаап, жылчык чыгарбай бекитет, андан соў
алачыктын орто ченине коюлган чоў челекке кызара ысыган таш-
тарды салат» (Геродот,IV, 73). Пазырык коргондорунун биринен
башын бириктирип байлаган алты таяк менен ичине толтура таш
салынган тєрт буттуу коло идиш табылган. Бул кєчмєндєрдїн мон-
чосунун эмеректери эле. Мындай мончодон сырткары кыргыздар-
дын їч канат керегеден калана салуучу мончосу да бар болгон, жєн-
жайчылыкта ал тамак бышыруучу аш їйдїн милдетин аткарган.
Ушундай мончо хунндарда да болгон. Жоокерчилик учурда їч-тєрт
найзанын ташын бириктире коюп, їстїнє тердиктерди жаба салып,

Салт

Кєчмєн
мончо

11 – 91
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жорук мончо кылган.Кытайдын байыркы акындары Либо, Бо Цзюй и,
Лю Юйш, Лю Юн, Хун Хуэйин, Лю Кэчжуан ж.б. «гунндар єзїлєрїнїн
кєк кашка суулары сыяктуу таптаза жїргєн эл!» деп жазат. Акыйкат-
та, энелер кичине балдарды очок башында киринтсе, єзїлєрї тез
жасалма талаа мончолоруна, агын сууларга киринген. Кыргыздын
шакардан самын жасаары байыртадан белгилїї. «Чайынып чыкты
суйкайып» деп эпостордо кєп эскерилет.

Кыргыз кийимдери: хунндар байыртадан абайы,
ак кадек, атлес, барча, баркыт, бєз, башайы, буу-

лум, дарайы, дїрїйє, жибек, кете, кымкап, келеўкер, кырмызы, кам-
ка, манат, макмал масаты, малта, ноолан, суп, саринжи, торко, тор-
гун, тукаба, тубар, чїштє, шайы, ырапыс ж.б. кездемелерди колдо-
нуп андан: кєккїбє, кїрєєкє, кєкжеке, накер, кїрмє, тон, кєйнєк, ма-
лакай, тебетей, мангил, мїнсєк, жыга, чабдар, єтїк, жекесан, сар-
пайы, чалбар, шым, белдемчи, чыптама, чепкен ж.б. єўдїї кийим-
дерди тиккен. Булардын эў алгачкы кийим материалы тери болгону
талашсыз. Ыўырчактын бетине оймо-чиймелїї жїн кездеме каптал-
ган табылга, кийизден жасалган баш кийим (Тамань жарым аралы-
гындагы кїмбєздєн) табылган. Скиф доорунда кездеме токуу, ки-
лем согуу, ээрге жабылчу килем, тїрдїї шырдак, ала кийиз, туш кийиз
жасоо, сайма саю, кийим тигїї ж.б. кєчмєндєрдїн шартында жогор-
ку деўгээлге єсїп жеткен. Муну Алтайдагы, Кара Деўиз аймакта-
рындагы, Хунндардагы археологиялык табылгалар далилдейт. Скиф
аялдары тыйын чычкандын терисинен жеўдери оймо-чийме менен
кооздолгон тон, ичик кийген, бутунда маасы болгон.

Скифтердин Алтайдагы (Пазырык коргону)
кєрїстєндєрїнєн териден, жїндєн жасалган кєп бу-

юмдары чыккан. Жаздыктын сырттары мадыл терисинен тигилген.
Жаздыктар жупжука басылган кийиздерден да тигилип, ортосуна
бугунун кылдары солонгон. Жумшак, кургак болот. Кийизден эле эў
мыкты килемдер жасалган. Анын бетине жиптен шакекче кылып со-
гулган кооздуктар тїшїрїлгєн. Кумара бетине жїнї жыдылып иш-
телген териден короздун (кыргоол) элеси кесилип чапталган. Жыл-
кынын терисинен кєнєчєк жасалып, анын сырты кооздолгон жука
кийиз менен капталган. Жыдытылган териден ышталып тїрдїї баш-
тыктар жасалган. Булардын капчыгы, буугучтары да териден жасал-
чу. Тїркїн уруктар сакталчу. Калыў кийиз менен калыў кийимден
жасалган скиф ээри табылган. Бул ээрге боюнда бар аялдар минчї.
Мїйїздєн жасалган идиштер (ритон, бул кийин скифтер аркылуу
Кавказ элдерине кеўири тараган), жыгач кашык, жыгач кїрєк ж.б.

Кийим

Буюмдар
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табылган. Жука териден жасалган жууркандардын четтери сайма-
ланган. Качып бараткан бугунун, же аны їстїнєн басып жонунан тиш-
теп алган канаттуу жолборстун сїрєтї кесилип алынып жуурканга,
туш кийиз єўдєнгєн тери бетине басылган. Сайманын улуттук
тїрлєрї (такбур ж.б.), тїшїрїлгєн буюмдар чыккан. Булгун териси-
нен жасалган тїркїн кийимдер, кєйнєктєр, этеги шара тилинген чеп-
кендер, багалегинин сырт жагы шара тилинип, четтери саймалан-
ган чалбарлар, шымдар табылган. Єзгєчє жупжука кылып басылган
кийизден чепкендер тигилген. Анын жеўдери, этектери булгундун
же арс чычкандын терилери менен кооздолгон, алтын бастырылган
жыгач топчулар, алтайлык скифтердин териден жасалган, кийизден
басылган чокойлору, четтери чачыланган тери же жука кийиз жоо-
луктар да чыккан. Аял, эркектердин байпагы жука кийизден жасал-
ган. Аялдардын бут кийминин балтыр тушу оймолонуп-чиймелен-
ген. Табылган кемер курга тооктун, тоо эчкинин, аттын сїрєтї
тїшїрїлгєн. Єлгєн адамдын кыз келиндерине тиешелїї аттардын
куйруктары їч єрїм, беш єрїмгє салынып єрїлгєнї табылган. Ээр,
жїгєн, тушамыш, кийиз токулгалуу аялдар ээрлери, ооздук,
кємєлдїрїк, кооз бїркїнчєк, бир эле жумуру жыгачтан чабылган
їч буттуу їстєл (бул Кеў Кол кїмбєзїнєн тєрт буттуу їстєл табыл-
ган), саба, тыйын сала турган жибек калта, жибек кесе, тїрдїї тер-
диктер, топоздун куйрук кылынан жасалган чымын єлтїргїч, бай-
ыркы бешик, койдун каржилигинен жасалчу байыркы чот, ийик ж.б.
теўдешсиз мурастар табылган. Ала кийиздер - скиф доорунун ис-
кусство эстеликтери. Кыргыз элинин буюмга сїрєт тїшїрїї єнєрїн
изилдеген окумуштуу М.В.Рынкин аны «сїрєт салуу фольклору»
деп атаган.

«Гобелен техникасы менен аткарылган єтє ичке оймо-чийме-
лери» бар кездемелер батышта б.з.ч. биринчи миў жылдыктын орто
ченинен тартып жакшы белгилїї. Бул Алдыўкы Азия кездемелери
да б.з.ч. V кылымга тиешелїї Алтайдагы бир кїмбєздєн табылган»
(А.Стефани, 1881, 133-б.). «Кыргыздардын кол єнєрчїлїк искусст-
восунун мыктылары элдин сыймыгына айланган. Алар чыгармачы-
лыктын єтє сейрек кездешчї їлгїлєрї катары кабыл алынган да ба-
аланган да эмес. Береги шедеврлер ... адаттагы иш катары кеўири
колдонулган. Табияттын ар тїскє боелгон кооздугун жана анын
кїтїлбєгєн ажайып кєрїнїштєрїн поэтикалык кабыл алуусу, чыгар-
мачылык зор эргїїсї, кєрє жана тїшїнє билїїсї кыргыз элинин єзїнє
гана тиешелїї улуттук мїнєзїн калыптандырган» (С.Абрамзон «Кыр-
гыздардын этногенетикалык жана тарыхый-маданий байланышы»).
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Айбанаттар стилиндеги мурастар боюнча скифтердин мурасына теў
келген мурас бул алаамда жок. Алар Санкт Петербургдагы Эрми-
тажда сакталып турат. Скиф мурастары Нью Йорк, Париж, Берлин,
Рим, Пекин, Дели, Стамбул, Рио-Де-Жанейро ж.б. кєргєзмєлєргє ко-
юлуп дїйнє элин тамшандырган.

Байыркы грек тарыхында: «Скифтердеги эў оор кїнєє уруулук
болуп эсептелет» (Трог Помпей) деп жазат. Илгерки кытай тарыхы:
«...уурулугу їчїн башы алынат» (Бичурин. I. т.  253-б.). дейт. Чы-
нында, кыргыз совет єкмєтїнє чейин їйлєрїнє кулпу салып кєрбєгєн.

Порфирий (I кылым) «...тїндїк єлкєлєрїндє адамдар кыйла чоў
болот. Буга скифтер кїбє, не дегенде, алардын жери нымдуу, сал-
кын жана эў бай жайыттары бар» дейт. Грек тарыхы: скифтерди
байыркы кудай дєєлєрїнїн канынан жаралган болуш керек деп таў-
данат (Схолин к Пиндару, «Вестник древней истории», 1947, № 1 ,
311-б.). Анткени, скифтер єтє зор, абдан кїчтїї, єтє коркунучтуу адам
катары мїнєздєлєт.

«Манас» эпосунда да «эчендеген дєєсї бар, ат кєтєргїс жєєсї
бар» делет. Акаяр, Отунчу єўдїї дєєлєрдї аты кєтєрє албай дай-
ым жєє жїрїшєт эмеспи. «Бул жерлерде Азиянын мейкиндиктерин-
де алп баатырлар жєнїндєгї дастандар жаралган. Бийиктиктенби,
же абанын тазалыгынанбы, айтор, бул жердеги єлчємдєр аябаган-
дай чоў. Дєбєгє чыгып келген атчан дєєдєй кєрїнєт, ал эми орточо
келген кыргыздын иттери аюудай болуп турат. Бул жердин масшта-
бы чоў экен» (Н.К.Рерих, «Алтай-Гималай», 97-б., «Кыргыздар», 1
т., 340-б.) деп кыргыздардын єтє олбурлуу, бойлуу келерин жазат.

Кыргыздардын сїрєт єнєрї єз кезегинде Кытай-
ларга, Европага, Алдыўкы Азияга катуу таасир этип,
алар кєчмєндєрдї туурашканын, алардын стилде-
ринде єз єнєрїн єркїндєткєнїн айтсак кєбї чыны-
гы тарыхты билбегендеринен чычалашат, а башка
улуттар билмексен болушкулары келишет. Бирок,

тарых акыйкатынан аттап кайда барасыў?! Нойгут Ибн Сина «ий-
гиликтин негизи чындык» деген. Анда сєз башынан болсун.

Кєчмєн ємїр сїрїп аўчылык, малчылык менен жашаган кара-
кыргыздар да жырткычтардын ача туяктууларга кол салышын аз-
дектеп сыймыктаган элестери сакталган. Айбанаттар бейнеси; эў
биринчи сїрєт ар кандай супаларга (тери барактарга), кездемелер-
ге тїшїрїлгєн,   топурактан, талдан, сєєктєн жасалса, металл чык-
канда неолит доорунан тартып бейнелерди металлдан жасоо баш-
талган. Адегенде жезден, кийин колодон (б.з.ч. 4500-ж.) куят. Б.з.ч.

б. з.ч. III
миўинчи
жылдар:
айбанат-
тар стили
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2500-2000 ж. коло доору гїлдєгєндє элестер стилдїї єнєргє
єскєн.Єзгєчє булар ала кийиздерде, шырдактарда, туш кийиздер-
де, тїрдїї саймалар ж.б. сайылса, тоолордо таштарга чегилген.
Кєчмєн кыргыз  цивилизациясында мындай сїрєт єнєрї байыркы до-
ордо эў жогорку деўгээлге жеткен. Кийин бул єнєр бїт жер жїзїнє
аўчылыктын мекени, єзєгї болгон кєчмєндєр аркылуу тараган. Скиф
жеринде элестердин жаралышы б.з.ч. їч миўинчи жылдыктарга ту-
ура келет, анткени, бул єнєр б.з.ч. биринчи миў жылдыкта
кєчмєндєрдє калыптанып бїткєн. Бул элестер (сїрєт єнєрї) скиф-
тер менен бирге Европага (б.з.ч. XII-IX кылымдарда) жана Алдыўкы
Азияга (б.з.ч. IX-VIII кк.) єтїп, алар бул элестерди єз жашоо образы-
на жараша тїрдїї єзгєртїп єркїндєтїшкєн. М.: Арстандын тоо эчки-
ге (Келермес табылгасы), арстандын бугуга (Кїл Обо эстеликтери),
илбирстин багышка  (Пазырык коргону) кол салган элестери айба-
наттар стили кєчмєндєрдє эчак эле калыптанганын далилдеди. Скиф
айбанаттар сїрєт єнєрї кийин Алдыўкы Азиядан Персияга єткєн.
Парсылар арстанга єгїздї тиштеткен элести жаратты, анткени, алар
дыйканчылык кылган эл болгондуктан єз жашоо турмушуна ылай-
ыктаган. Сїрєт єнєрїндє кыргыздар єз турмушун чагылдырган. Чер-
томлык (скиф) коргонунан того бетине элечекчен аял кїзгїгє кара-
нып отурганы, анын жанында бала мїйїздєн жасалган идиштен кы-
мыз ичип отурганы тартылган сїрєт табылган. 1820-ж. табылган
кыргыз-кыпчак канышасы Кїл Обо коргонунан коенго аўчылык кыл-
ган скифтин элеси тїшїрїлгєн. Скиф жеринен табылган таш моло-
лор (балбалдар) скиф жоокерлеринин, аскер башчыларынын кел-
бетин таамай чагылдырган (М.: мололор Медерова, Грушовка, Оль-
ховчик, Ново Николаевка ж.б. жерлерден табылган).

Жїгєндїн кайыштарына баркыттагыдай оймо-чийме тїшїрїї
Ноин Ула коргонунан (№ 6) табылган. Кайышына ушундай оймо-
чийме тїшїрїлгєн жїгєндєр б.з.ч. V-IV кылымдарга тиешелїї Ал-
тайдагы Пазырык (скиф) коргонунан чыккан (С.И.Руденко, 59-б.) Фан-
тазиялык сїрєттєр Азияда антилопту кууп бараткан жырткыч-
тардын куугунунун каўылтырга тїшїрїлгєн сїрєтї  Ысык Кєлдїн
тїбїнєн табылса, алтын тогого тїшїрїлгєн топос-кутастын сїрєтї
Нарындан табылып, алтар Алматыдан табылган. Талаанын кара
байыр жылкысынын тогого тїшїрїлгєн сїрєтї Европадагы скиф-
тер жїргєн жерлерден табылган. Кєптєгєн колодон куюлган айба-
наттардын тїрдїї сїрєттєрї, бейнелер скиф-сармат дооруна б.а.
б.з.ч. IV-II кылымдарга тиешелїї экенин окумуштуулар белгилеш-
ти (С.И.Руденко «Ноин Ула коргону жана Хунну маданияты», 72-б.).
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Кийинчерээк байыркы тарыхый кыргыздардын кєчмєн маданиятын,
эстеликтерин бурмалап, єзїлєрїнїкї кылууга аракеттенген чала
же ашынган сокур улутчул окумуштуулар кєбєйїїдє. Скифия ма-
данияты Тїштїк Сибирден Уралга чейинки аймакты алып жаткан
Андрон маданияты (б.з.ч. 2000-1200-ж.) менен тыгыз байланыштуу.
Маданий эстеликтерге негизденгендер азиялыктардын эў негизги
тобу, толкуну Европага Карасук (б.з.ч. 1200-жылдардан кийин мез-
гил) маданияты кезинде эле эмес, тиги Андрон маданияты кезинде
єткєндїгїн далилдєєдє. Бул, тарыхый чындыкка тєп келген кору-
тунду.

Азиядагы хюнью кєчмєндєрї байыркы кытайларга Ся дєєлєтїнїн
алгачкы императорунун тушунда (б.з.ч. XXVI к.) белгилїї болсо, ошо
кєчмєндєрдїн айбанаттарды сїрєткє тартуу єнєрї да кытайларга так
ушул доордо маалым болгон. Хюнью кєчмєндєрїндє айбанаттарды
стилдештирип сїрєт тартуу єнєрї єз алдынча классикалык искусст-
вого айланып, илгерки Кытай маданиятына єтє катуу таасир эте баш-
таган кезде (б.з.ч. XX-ХV к.) эзелки кытайларда (Шан Ин доору, б.з.ч.
1766-1122-жж.) тиги айбанаттарды бейнелєє єнєрїнїн эў алгачкы
формалары пайда болгон, ал єнєр єсїп отуруп, Чжоу заманында кы-
тайларда да єз алдынча айбанаттарды сїрєткє тартуу єнєрї келип
чыккан. Ал тїндїктєгї кєчмєндєрдїн классикалык искусствосунун та-
асири астында болгон. А.Н.Бернштам: кєчмєндєрдїн айбанаттар сти-
линин кытай маданиятына тийгизген таасирин жазып келип мындай
корутундулайт: «б.з.ч. 1140-ж. кєчмєн жун менен ди уруулары «ху-
анфу» деген ат менен алака кылып турганын жана алар дыйкандар
(кытайлар) менен тыгыз байланышта болгонун жазат. Бул байланыш
кытай жериндеги «скиф айбанаттар стилинин» єз алдынча єзгєчє
кєрїнїшї катары пиктограммалардагы айбанаттардын Инь сїрєттєрї
менен даректелет. Бирок, б.з.ч. 1-миў жылдыктагы Чжоу мамлекети-
нин гуаньшунь кєчмєндєрїнє каршы ийгиликтїї согуштардан кийин
кєчмєндєр менен отурукташкан дыйкандардын (кытайлардын) бай-
ланышы їзїлєт» (26-б.). Т.Арне далили боюнча: «Кытайдын коло
маданияты ар кандай тепкичтерди басат; - анда айбанаттар элементи-
нин архаикалык (б.з.ч. 1129-950-ж.) жана орто коло геометриялык орна-
менттеринде (б.з.ч. 950-650-ж.) пайда болот да, ошондой эле стилдеги
Хуай (б.з.ч. 650-200-ж. мындан бїтїндєй кытайдын Хань династия-
сынын єз алдынча искусствосу келип чыгат) маданиятын єркїндєтєт»
(А. Н. Бернштам. «Очерки о Гуннах»).

Кыргыздардын эзелки кытай маданиятына тийгизген таасири
кытай жибектерине  тїшїрїлгєн айбандардын  ар  кандай
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сїрєттєрїнєн даана кєрїнєт. М.: Б.з.ч. 1 кылымда Учжилю (Їч
жебе) Шаньюй єзїнїн 500 нєєкєрї менен император Юань Шеунун
чакыруусу менен Кытай мамлекетинин борборуна келген да, ал
Шань-линь-юань деген сарайда коноктолгон. Ошондо император,
ага 370 кийим, 30000 таўгак жибек, 300000 таўгак кебез ж.б. дїйнє
мїлк тартуулаган.  Сый урматтан соў пристав Хань Хуан тиги Чоў
Бийди (Їч Жебени) їйїнє чейин узатып келген (Бичурин. I.т. 100-
101-б.). Качан гана С.И.Руденко Ноин Ула коргонун казган кезде
анын № 6 кїмбєзїнєн так ошо Їчжебе Чоў бийге кытай императо-
ру белек кылган кымбат баалуу буюмдар, жибектер чыккан. Ан-
дан табылган таўгакта «Шан-лин» деген жазуу жана дата бар.
Демек, бул кїмбєз - б.з.ч. I жылы Кытайга барып, Шан Лин сарай-
ында сый кєргєн Їчжебе Чоў бийдики. Коргондон табылган табыл-
галардын ичинде жибекке тїшїрїлгєн канаттуу карышкырдын элеси
бар. С.И.Руденко: «Мїйїздїї карышкырлардын баштары скиф
доорунда Тїштїк Сибирде пайда болгон сїрєттєргє єтє окшош ...
а интерпретациясы Кытайдыкы» (82-б.) дейт бул тууралуу. Андан
ары: «Кытай кездемесинде куйругун єєдє чамгарактатып турган
арстандын тамандары Алтай жана Тїштїк Сибир  урууларынын
скиф дооруна тиешелїї искусствосундагы жолборстордун тама-
нынын дал єзї. Кытай кездемелериндеги канаттуунун тумшугунда-
гы мїйїздїн берилиши да биз скиф доорундагы Алтай элинин ис-
кусстволук чыгармаларынан жакшы билебиз» (84-б.) дейт. Кытай
айбанат сїрєттєрїндє скифтердин айбанаттар стилинин издери бар
экенин С.М.Руденко ачык эле далилдєєдє. Анткени, кєчмєн кыр-
гыздар айбанаттарды єз жашоосунда дайым жолуктуруп, кєрїшкєн,
табият менен коюндаш чогуу жашашкан. «Гунндардын айбанаттар
стили єтє реалдуу. Фантастикасы жокко эсе. Искусстводогу фан-
тастика менен абстрактуулук єтє кийинки мезгилдерде єнїккєн да,
ал социалдык мамилелердин жаўы тибинин келип чыгышынан улам
пайда болгон. Тїндїк Кытайдагы кєчмєндєрдїн искусствосу Кы-
тайга єтє катуу таасир эткен» (А.Н.Бернштам. «Очерки о Гуннах»,
27-б.). Кыргыздардын искусствосундагы чоў жетишкендик - сїрєт
єнєрїндєгї зооморфтук системанын пайда болушу.

Скифтер єз искусствосунда грифондун (арстандын) элесин
берїїдє мифологиялык маанисин эмес, символдук маанисине єзгєчє
маани берип єздєштїргєн. М.: Г.К.Вагнер «Судьба образов зверино-
го стиля в древне-русском искусстве» деген макаласында скифтер-
дин айбанаттар стили XI-XII к. орус єнєрїнє єзгєчє таасир эткенин
жазган. Л.А.Лемкова «Наследие звериного стиля в искусстве средне-
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вековье в древней Руси» деген макаласында скифтердин айбанаттар
стили кийинки орус маданиятына кайталангыс зор таасир тийгизгенин
жазып, аны Дмитриев, Георгиев сборлорунун бетиндеги айбанаттар-
дын элестери аркылуу далилдейт. Ал.: «байыркы сюжеттер менен X-
XIII к. айбанаттар стилинин элестери бїтїндєй орто кылымдар
дїйнєсїн толуктап, Тянь Шандан Скандинавия фьорддоруна дейре
тїшїнїктїї болгон эл аралык єзгєчє сїрєт тилин пайда кылды» (ошол
китепте, 266-б.) деп жазат.

Дїйнєлїк тарыхта сак-скиф жана хунн (гунн) делинип эки баш-
ка аталган эки элдин тїбї бир эл болгондуктан маданияты да бир.
Буларды биринен бирин бєлїп кароо тарых алдында кылмыш. Алар-
дын тїбї бир эл экендиги Алтайдагы Пазырык (скиф) жана Монго-
лиядагы Ноин Ула (хунн т.а. б.з.ч. I жылы бийликте турган Їч Жебе
Чоў Бийдин кїмбєзї) коргондорун изилдєєдє далилденди. Буга С.И.-
Руденконун «Культура населения Центрального Алтая в скифское
время» (М., 1960) жана «Культура Хуннов и Ноин Улинские курганы»
(М., 1950) деген китептери кїбє. «Манастын» улуулугу, элдїїлїгї
ушунча - айбанаттарды, канаттууларды даўазалап сїрєттєєдє мын-
дан єткєн дїйнєлїк шедевр жок. Бул їчїн терибизге сыйбай сый-
мыктанууга тийишпис.

Кээде кєчмєндєр душман жеринин чет-жакасына аўчылык (сал-
быруун) кылымыш болуп барып ал єлкєгє кол салган салт болгон.
IV-V кылымдарда Европаны чаап алган оўдорду (гунн, унн, ун, онн
ж.б.) Европа тарыхчылары «падыша скифтери» деп аташкан. Адил
баатырдын ордосуна келген Приск єзїнїн «Гот тарыхында» алар-
ды скифтер деп жазат. Мындай дейт: «...Атилла аўчылыкты шылто-
олоп Рим жерине єтмєй болду, не дегенде, ага бардык качкындары
толук берилген эмес эле. Бул ошону шылтоологон падыша скифи
їчїн согушка даярдануу болучу» (Приск. «Гот тарыхы», 8) . Кытай
тарыхы: «Алар Хулицы-княз экєє ар бири 10000 атчан менен кытай
чек арасынын жанында салбуурун кылып, ошол жерде капыстан
кездешкендей болуп, кытай жерине басып кирїїнї сїйлєшкєн эле»
(Бичурин. I. т. 83-б.).  Эпосто Манас жигиттери менен Уркун боюна
аўчылык кылып ал жерден Кент шаарынын башчысы Букер башта-
ган кытай аскерлерине «кез келип» баарын жок кылат... (Манас. 1978,
233-261-б.). Хун менен скифтердин (бир эл) душмандарды талкалоо-
догу согуштук ыкмалары бирдей.

Манас баатырдын аскери б.з.ч. 201-ж. Маи, Тхай-
юань (Камбыл) ж.б. 7 шаарын ээлегенден кийин, Хунндар

Цзинь-янь (Чынмачын) шаарын камоого алат. Б.з.ч. 200-ж. импера-

б.з.ч. 201-ж.
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тор Гаоди аларга каршы кытай аскерин єзї баштап чыккан. Ошондо
амалданып «Манас жеўилген тїр кєрсєтїп, чегинген». Душман ар-
тынан кууйт. А тандамал мыкты 400000 атчан аскерин Манас Бай-
дын тоосунда буктурмага койгон. Кытай императору Гаоди
кєчмєндєрдїн бул согуш єнєрїн билбегендиктен жєє аскерден тур-
ган 320000 колу менен Пинченге (Бээжинге) баарынан мурда кел-
ген. Императордун жєє аскери чубалжып толук келип топтоло элек-
те Манас буктурмадагы 400000 аскери менен кытайдын кыйласын
кырып, императорду курчоого алган. Кытай аскери 7 кїн ачка курчо-
одо калган. Гаоди жеўилгенин мойнуна алып Каныкей аркылуу жан-
соога сурап «тынчтык жана туушкандык» келишимин тїзгєндє гана
Манас Гаодини туткундан бошоткон. Манаска император тукумунан
чыккан кыз тартуулап, жылыга оор салыктарды тєлєп турууга арга-
сыз болгон (Бичурин, I. т. 50-51-б.).  Кєчмєндєр мындай амалданып
чегинїї согуштук ыкмасын «ит уруш» деп аташат.

Хунндарга каршы Ли Гуан Ли (Алооке) башая-
гы 210000 аскер менен аттанган. Муну уккан хун-

ндар їй-бїлєлєрїн, мал-мїлкїн Сие-ву-шуй дарыясынан ары
тїндїктї кєздєй кєчїрїп жиберип 100000 гана атчан аскери менен
артка чегинип отуруп ошол суунун тїштїк жагында кытайларды
тоскон. Тогуз кїнгє созулган єтє чоў согуш болгон. Кытай аскер-
башчысы жеўилеринде чегинген, акыры бїт аскери кырылып, ба-
гынган. Кытайга миў кишиден бир-экєє гана (210000 аскерден 210
киши) аман кайтып барган (Бичурин, I. т. 73-74-б.). Мындай согуш-
тук ыкманы тарыхый Манас (Маодунь) Чоўбий жана анын тукум-
дары Кулансарык (Цзюйдихэу) менен кан Шууту (Хулугу) Чоўбий-
лердин кытай аскери менен болгон согуштары, батыштагы скиф
аскербашчысы Кєкбєрїнїн (Иданфирстин) Дарийге (Мурадилге)
каршы согушунда колдонгону айкын далил. М.: Сактар мындай
ыкманы єтє ийгиликтїї колдонгонун Квинт Курций Руф мындайча
жазат: «Сактар єзїлєрїнїн кара таандай каптап кол салып, кайра
амалданып чегинїї ыкмасын колдонду. Грек-македон (Александр
Македонский) аскери оор абалда калды» (Руф, 7, 6). Каракыргыз-
дардын батышка ооп кеткен бутактары «ит уруш» согуштук ыкма-
сын кеўири пайдаланган. Аякта майда їч кандык болуп Чоў бийге
баш ийген мамлекет болуп турган. Ошон їчїн «тарых атасы» Ге-
родот скифтердин їч падышасы болгон деп жазат. Їч падыша бай-
ыркы Кырым ,Кара Деўиз бойлорун мекендеген ичкилик, отуз уул,
ку уул урууларынын бийлери (падышалары) эле. Ошол байыркы
хунндар пайдаланган согуштук ыкманы Кєкбєрї (Иданфирс) кан

б.з.ч. 97-ж.
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(эў башкы аскербашчы) да Дарийдин (Мурадил) 700000 (Ктесий
боюнча 800000) аскерине каршы жїргїзгєн тактикалык согушунда
ийгиликтїї пайдаланган.

Геродот Дарий падышанын деўиздин ары жагын-
дагы «скифтерди жазалоо їчїн» жортуулга чыкка-
нын жазат. Ал жорукка скифтердин б.з.ч. VII кылым-

дагы Мидияны талкалап, 28 жыл бою кул кылганы себеп болгонун
айтат. Сыягы, андан тышкары дагы Дарий массагеттерден (кыргыз-
дар) єлгєн аталаш  агасы Кирдин т.а. скифтерден башы кесилген
Кирдин кегин кууп єчїн алмакчы болсо керек. Дарийдин кыялы бо-
юнча: єзї деўиздин ары жагындагы скифтерди талкалагандан кий-
ин, єзїнїн эсепсиз колу менен Кавказ тоолорунун тїндїгї аркылуу
айланып, Эдил менен Жайык дарыяларын кечип єтїп, Турандагы
сактардын ооругуна капыстан кол салып, чоў жеўишке жетишмекчи
болгон. Бирок, ал максаты адегенде эле таш капкан... Ошентип,
Дарий бир тууганы Гистасптын уулу Артабандын бул согушка кар-
шы экенине карабай, єзїнє караган мамлекеттердин баарынан ат-
чан, жєє 800000 (Ктесий боюнча), бир маалымат боюнча 700000 (Ге-
родоттун эсеби) аскер алып скифтерге каршы зор кїч менен жєнєйт.
Анын їстїнє персы падышасы Дарийдин карамагында 600 кеме
болгон.

Баса, согушка аттанарда Дарий «тил» алып келїї їчїн Каппа-
докия сатрабы Ариармга Европага єтїп, скифтерди туткундап
келїїнї буюрган. Ариарм элїї калактуу 30 кеме менен Кара Деўиз-
ден єтїп скифтерден туткундап келген. Скиф падышасынын бир
тууганы Марсагет ошол учурда кылган кїнєєсї їчїн орго салынып
жаткан жеринен аны чыгарып алып Дарийге ала келет. Андан скиф
жери жєнїндє так, кеўири маалымат алып жоого аттанган. Боспор
мойногунан Самос Мадрокл салган кєпєрє аркылуу єтїп, иондорду
кемеге салып Истрадан (Дунай) єтїї їчїн кєпїрє салууга жєнєткєн.
Дарий єзї аскери менен Фракия аркылуу Теар суусунун боюна ке-
лип 3 кїн єргїйт. Бул суунун дарылык касиети болгон.Бул суунун
жээгине Дарий єзїн мактаткан тємєндєгїдєй мамы орноттурган: «Бул
жерге скифтерге бараткан жортуулунда бардык адамдардын эў
мыктысы, татыктуусу, перстер менен бїтїндєй Азия материгинин
падышасы, Гистапстын уулу Дарий келди». Дарий андан ары Одрис
жери аркылуу Артекс суусуна жетип, ал жерден ар бир жоокерине
бир жерге таш таштатканда бийик таш дєбє пайда болуптур. Дарий
Дунайга келгичекти геттерди багындырган. А Скирмиад менен Нип-
сейлер аларга согушсуз багынып берет. Ал элдердин аскерлерин

Дарийдин
жортуулу
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єзїнє кошуп алып Истрага жеткен. Дал ошол Истранын тїндїк жак-
тарында скифтер, агафирстер, неврлар, андрофагдар, аягында ме-
ланхлендер чектешкен. Бул элдер Дарийге каршы кеўешкен. Жал-
пы жыйынга таврлар да («Кїмїш тоо») келишкен. «Гелондор, бу-
диндер, савроматтардын падышалары скифтерге жардам берїїнї
чечишкен» (гелон, будин тектеш - ку уул тукуму, сармат - сарыма-
тай тукуму), а агафирс, невр, андрофаг, меланхлен (агафирс -ал-
сейит, невр - бєрї, андрофаг - алдаяр, меланхлен - момокон) тавр-
лар: силер мурун биздин жардамыбызсыз эле перстерди басып алып
бийлегенсиўер. Ошол учурда биз аларга тийген эмеспиз, азыр да
биринчилерден болуп душмандашкыбыз келбейт. Эгер перстер биз-
дин єлкєгє кол салса, чабуул койсо биз катуу каршылык кылабыз.
Бирок, перстер бизге каршы эмес, алар силерден єч алганы келди
дешет (IV, 119). (Анткени, алар Алдыўкы жана Кичи Азияны чаап
алып, аякта бир кылым бою бийлик жїргїзгєндє алсейит, бєрї, ал-
даяр, момокон урууларын єз араларына кошпогондон олжодон куру
калып, алардын таарынычы бар болчу. Булар Кырым, Кара Деўиз
бойлоруна «падыша скифтерден» мурда келген (б.з.ч. ХХ же XII
кк.) «жергиликтїї скифтер» болгон. Кошуналары колдобосун бил-
ген соў, скифтер перстерге каршы ачык согушпай «ит уруш» сал-
мак болушту. Скифтер сансыз малын жая айдап, оттуу жерлерди
такырайтып, кудуктарды кєємп, булактардын кєзїн бїтєп жай че-
гине беришти. Скифтер аскерин оў, сол канат кылып 2ге бєлгєн. Па-
дыша Скопасис (Тоопай) жетекчилик кылган биринчи аскерге (отуз
уул урууларынан тїзїлгєн) сарматтар кошулган. Эгер перстер алар-
дын жерине кол сала турган болсо бул аскер Меот (Азов) деўизи-
нин жээги аркылуу Танаис (Дон) дарыясын кєздєй чегинїїгє тийиш
болгон. Кокус перстер кайра тартса перстердин артынан сїрїш (ку-
угунтуктап) керек болгон.

Калган эки падышалык –  Иданфирстин (Кєкбєрї бий) бийлиги
астында улуу падышалык (ичкилик) менен Таксакис (Токто бий) па-
дышалык кылган їчїнчї топ (ку уул) гелондор, будиндер менен би-
ригип алдыга коюлган согуштук максатты аткаруу їчїн перстерден
бир кїндїк алыс жолдо акырындап чегинип отурууга тийиш болгон.
Бул эки топ скифтер менен бирге согушуудан баш тарткан уруулар-
дын жерлерине перстерди азгырып алып барып, ошону менен тиги-
лерди кайра перстерге каршы кєкїтїп согушка тартуусу зарыл эле.
Анан ылайыгы келгенде єздєрї перстерге коркунучтуу катуу кол
салышмак. Скифтер перстерге Дунайдан берки 3 кїндїк жолдон ке-
зигип, жалган чегине баштаган. Перстер кууп жєнєйт. Скифтер жо-
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горудагыда айтылгандай Дарийге єзїлєрїнїн кїн мурунтан ойлон-
гон планын таўуулап, ошол боюнча согуш жїргєн. Скифтер перс ас-
керлерин бардык зарыл нерселерден ажыратты. Дарий согуштан
баш тартып аман-соо жашыруун чегинип кетїїнї ойлогон (IV, 160).
Дарий Дунайды кєздєй шашылыш качып жєнєйт. Артынан скиф ку-
уйт. Дарийдин Скифияга келген 800000 аскеринин бештен бири узак,
катаал жолдо ачарчылыктан кырылды, калгандары скифтер менен
болгон майда согуштарда набыт болгон. Бештен бири (160000 жа-
кын жоокер) чабал жоокерлер эле, алар скифтерге туткун болуп,
кийин кул болушкан. Кийин эллин, «дыйкан скифтери», алазон деген
уруулардын уюткусу болушкан. Тили бузулган булар Кавказ, Кичи,
Алдыўкы Азиялыктар, фракиялыктар, гректер болгон. Скифтер мур-
да «алаў» (коркок) деп атагандыктан алар ушунтип атыгып кетиш-
кен эле. Ошондуктан, Дарий таштап кеткен кошунда аргасыз кал-
ган. Дарий Дунайдагы кєпїрєгє жеткенде болжол менен 300000ге
чукул аскери калган. Ктесий боюнча Дарий аскери толук єтє электе
ушул кєпїрєнї жардырып салып, башын аман куткарыптыр. Геро-
доттун айтуусу боюнча: Дарий ушул калган аскери менен скифтер-
ден аман кутулат. Ктесийдин кабары боюнча: «Европада калган
80000 перс аскери Скифарб тарабынан кырылды» («История Пер-
сии». 16.) Скифарб дегени «скифарх» деген сєздєн келип чыккан,
ал «скифтердин жол башчысы» деген тїшїнїктї билдирет. Аны та-
рыхчы Ктесий адам аты катары жазган, акыйкатта скиф жол башчы-
сынын єз аты Иданфирс (Кєкбєрї болгон). (Ктесий Книд шаарында
тєрєлїп, б.з.ч. V кылымдын экинчи жарымында ємїр сїргєн, б.з.ч.
415 жылы так ошол перстердин колуна туткунга тїшкєн да, Персия-
да 17 жыл жїргєн. Ал падыша Артаксеркс II Мнемондун алдында
табып болуп иштеген. Персияда жїрїп 23 китептен турган «Персия
тарыхын» жазган адам. Дарийдин 80000 аскерди скифтердин кылы-
чынын астына таштап кеткен так кабарды, маалыматты скиф перс
согушуна катышкан кишилердин балдарынан изи сууй электе уккан.
Демек, Ктесий жазган: Дарий артынан кууп келаткан скиф аскерле-
ри чукул калганда, єзї аман калыш їчїн єз аскерлери аркы єйїзгє
толук єтє электе кєпїрєнї буздуруп салгандыктан, тиги жээкте кал-
ган 80000 перс аскери скифтердин кылычынан кырылганы чындык.)
Негизинен О. Айтымбеттин пикири боюнча: Дарий скифтердин ката-
ган (царские скифы), ичкилик (кєчмєн скиф), букара скиф (будин), ку
уул (гелон), сармат (Сары Матай тайпасы, тїбї сары тулуй) деген
беш уруусунан жеўилген. Башынан эле Иран менен Туран эки башка
тилде сїйлєгєн бири-бирине душман, эки башка жерди мекендеген
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эл болгон. Тээ скиф заманында иран эли Мидия мамлекетинин кура-
мында «тїндїктєн келген кєчмєн кыйраткычтарга» 100 жыл кул бол-
гон. Кир ошону кектеп келип скифтерден башы алынган. Кирдин ке-
гин кууп келип Дарийдин 80000 аскери скифтен кырылган, єзї качып
кутулган. 610-жылы тїрктєр (кыргыздар) кайрадан бїтїндєй Персия-
ны чаап алган. Тїрктєр Персияны кайрадан жарым кылым кул-бука-
ра кылган. Байыркы Тїркстанга Туран деген атты парсылардын тїп
аталары койгон. Тїрк алар їчїн «Туран же - воплощение непорядо-
ченности (хаос), зла, тьмы и смерти» (Д.С.Раевский, «Модель мира
скифской культуры». М., 1985, 43-б.) болгон.

Ошондуктан «Манаста» «эрен кыргыз атанган, Кырым журту бир
тїркїн, Ала Тоо журту бир тїркїн» деп хун, скифтин бир эл экенин
тастыктаганы тарыхый чындыкка тєп. Биз жогоруда кытай, перс та-
рыхын салыштыруу менен хун, скиф бир эл экенин далилдєєгє ара-
кеттендик.

Хунн, скифтер жашаган аймактарды окумуштуу-тарыхчылар
эчак изилдеп чыгышкан. М.: «Тянь Шань (областынын) аймагы Орто
Азия гунндарынын эў негизги борбору болгон. Бул аймактан гунн
кїмбєздєрї арбын табылды» (Бернштам, «Очерки о Гуннах»)  дейт
белгилїї археолог. Бернштам андан ары мындай деп жазат: «Гун-
ндардын Орто Азиядагы ролу жайында жазма маалыматтардын
жардылыгы археологиялык табылгалар менен толукталат. Г.Гей-
кель жана биз тарабынан ачылган Талас єрєєнїндєгї катакомба-
лар, Арпа, Атбашы, Кызарт, Кырчын, Аламышыктагы ушундай эле
типтеги катакомбаларды казуу, Фергана єрєєнїндєгї Сох, Исфара
менен Ширинсай талаасындагы (жун маданияты), акырында Чоў
Алайдагы Кургак, Мааша, Кызылтуу катакомбалары Орто Азиянын
чыгыш бєлїгїндє гунндардын жайгашуу зонасынын картасын
тїзїїгє гана эмес, ошондой эле ар тїркїн хронологиялык группа-
ларды тактоого да мїмкїндїк берет» («Очерки о Гуннах», 101-б.).

«Ысык Кєл менен Нарындагы (Аламышык) кїмбєздєрї гунндарга
тиешелїї, ал биздин замандын башталышына туура келет. Алиги
кїмбєздєр Энесайлык кыргыздардын кїмбєзїнє опокшош» (Ошон-
до, 114-б.). Археолог И.Кожомбердиев минтип жазат: «Биздин за-
мандын чегинде жана биздин замандын алгачкы кылымдарында
Тїндїк Кавказдан тартып Тяньшань менен Алтайдын тоолуу район-
доруна дейре, Чыгыш Европанын тїздїктєрїн, Казакстан талаала-
рын, Орто Азиянын чыгыш чєлкємдєрїн кошуп алган аймакта кєчмєн
урууларынын єз кєрїнїшї жагынан бири-бирине абдан окшош ма-
данияты єнїккєн. Кєрсєтїлгєн райондордогу кїмбєздєрдїн
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мїнєздємєсї бири-бирине жакын турат, подбойно-катакомб тибинде-
ги кєрлєр кеўири таралган, кємїї салты да (єлїктєрдї табытка са-
лып, башын тїндїк жакты каратып кою) бири-бирине жакын, ...буюм-
дарынын жалпылыгы байкалат». «Тигилерге окшош буюмдар Волга
бойлору менен Кара Деўиздин тїндїк жактарынан (Сусловск, Ши-
повск, Уфимск кєрлєрї, Покровкадагы сєєгї єрттєлїп кємїлгєн
кєрлєр, Армеевка, Бережновка, Калиновка, Калмыкова, Иловатка,
Политотдельская, Керч, Кырым ж.б.) кеўири табылган». Тагына тур-
ган илгичи бар тоголордун тїрлєрї Тїндїк Кавказдан тартып Тїндїк
Кытайга дейре табыла берет. Сєйкє, скиф тибиндеги кылыч-акинак,
Монголиядагы скиф-гунн буюмдарынан да кеўири кездешет. Ушун-
дай эле табылгалар (б.з.ч. III-I к.) Алайдан (Кургак) кеўири чыккан.

Скифтер таштан жасалган тєрт буттуу чырак
(Пазырык коргонунан табылган) менен їйлєрїн жа-

рык кылган. Анын ичине май куюлуп, ага кой жїнї эшилип салы-
нып, ушул эшилген жїндїн бир чети таш чырактын бир четинен
кылтыйтылып, оттук чагылып, куу менен тутандырылган. Ошондо
ал єзїнчє билик болуп жанган. Мындай кыргыз чырактары Алтай-
дан Кара Деўиз жээктерине чейин жайылган. Гунндар дагы ушун-
дай чырактарды урунганын археологиялык казуулар далилдеди.

Скифтерде адам єлгєндєн бир жыл єткєндєн кийин аш бериле-
рин (Геродот, IV, 72) жазылат. Тээ байыркы замандарда аш берил-
генден кийин ошол ашка союлган жылкылардын баарынын башта-
ры куу баканга сайылып, аш берилген маркумдун мїрзєсїнїн теге-
регине орнотулган.

Каракыргызга мїнєздїї кийим — калпак. Геро-
дот скифтердин тєбєсї шоўшойгон баш кийим (кал-

пак) киерин жазган. Бехистун аскасындагы сактардын баатыры Биле-
риктин (Скунханын) калпагынын бийиктиги 60 см. жетет. Кыргыз кал-
пагынын сїрєтї Персополдогу парсы падышаларынын сарайларын-
дагы террасаларда чагылдырылган. Калпактын сїрєтї Алтайдагы
Огласты аскасына чегилген. Хунндар да калпак кийген. Тєбєсї бийик
калпактарды кийїї байыртадан бери улуттук салт болгон. Кыргызда
«узун калпак» деген уруу бар («Кыргыздар». II т., 84-б.). XIX кылымда
кыргыз элине келген этнограф В.В.Радлов «Кыргыздардагы кєзгє урун-
ган єзгєчєлїк - кооз боолор менен шырылып тигилген кемселдер, ок-
чонтойлор жана ак кийиз калпактар. Мындай баш кийим казактарда
єтє чанда учурабаса, жок. Ушундан улам кыргыз элине ак калпак де-
ген аталыш кошулуп айтылып калган... Мындан тышкары, ар бир боз
їйдїн жанында найза турат, бул кєрїнїш казактарда жок» деп жазат

Чырак

Калпак
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(«Кыргыздар», II т. 316-317-б.). Акыйкатта, казактарда калпакты Тахир
(XVIII к.) кєчїрїп кеткен кыргыздар менен Абылай (XVIII к.) туткундап
кеткен кыргыздар, мындан сырткары Ала Тоодогу ар кандай уруу ча-
быштарында казакка кире качкан качкын кыргыздар гана кийген (О.Ай-
тымбетов. «Кара кыргыз», II к. 103-б.).

Алгачкы жана эў ири кытай кыргыз согушу бол-
гон. Жазма тарыхта кимиси жеўгени жазылган эмес.
Согуш булардын ортосунда тынымсыз болуп турган.

Бул учурларда Кытайда Шань Инь жана Чжоу династияларынын ту-
шунда кул элєєчїлїк мамлекет тїзїлїп атса, кыргыздарда Орто жана
Борбордук Азияны кучагына алган аймакта аскердик демократияга
негизделген (аскербашы, карыялардын кеўеши жана элдик чогулуш)
кєчмєн империя тїзїлгєн. Ошондуктан, кытай, кыргыз элдешкис душ-
мандар эле. Ошол учур жєнїндє Л.Н.Гумилев «Хунну» деген эмге-
гинде: «Хунндар дїйнєлїк тарыхка єтє тереў из калтырды... «Гунн»
деген сєз ушул кїнгє чейин каардуу жапайы адамдардын синоними
катары туюлат. Анткени, хунндар миў жыл бою тїзїїчїлєр катары
гана эмес, кєп учурларда, кыйраткычтар катары да таанылды го»
(3-б.). Андыктан кыргыздарды байыркы кытайлар «ху» — «кыйрат-
кычтар» (варварлар) деп жек кєрїї менен атаган.

Жеўиш кытайлар тарапка оойт. «Кытайлыктар миў
жылдык согуштун єтєєсїнє чыкты. Алар «варварлар-
ды» тоолорго, талааларга, жада калса тїштїктєгї чы-

тырман токойлорго да сїрдї» (Л.Н.Гумилев. «Хунну», 12-б.).
Биз жогоруда эскерткен Евразиядагы (каракыргыздардын) элдер-

дин эў алгачкы Улуу кєчїшї так ошо жеўилиштен кийин болгон. Кы-
рым, Кара Деўиз бойлорундагы оў менен сол уруулары мына ушул
жеўилїїдєн кийин пайда болгон. Кыргыздар єзїлєрї менен бирдикте
кєчмєн маданиятын («скифтердин триадасы», «айбанаттар стилин»)
эў алгачкы їлгїлєрїн ала келген. «Тарых атасы» Геродот скифтер
жєнїндєгї эмгегинде Кара Деўиз бойлорундагы скифтерди батыш
жана чыгыш деп экиге бєлїп, батыш скифтерди жергиликтїї эл деп
мїнєздєйт. Ошол «жергиликтїї скифтер» деген кєчмєндєр б.з.ч. ХХ
кылымдарда же андан мурдагы Угус кандын замандарында Кара Де-
ўиз бойлоруна барып, ошол жерди мекендеп калган эл.

Скифтердин экинчи толкунунун Европага кели-
ши Чжоу мамлекети менен Жун Дилердин он жылга
созулган (б.з.ч. 1140-1130-ж.) согушунан же 1066-
жылдагы Чжоу менен Шань Инь падышалыктары-
нын ортосундагы айыгышкан салгылаштардан кий-

б.з.ч.
2600-ж.

б.з.ч. XXI -
XX к.

б. з.ч.1140-
1130-ж.
Скифтер-
дин экинчи
толкуну
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ин болгон. Булар, байыркы грек жана аккад жазмаларына «кимме-
рий» «кеммири» (гимррка - катаган деп эсептейт О.Айтымбетов)
болуп тїшкєн скиф тайпалары. Алар дагы єркїндєтїлгєн кєчмєн
маданиятын єзїлєрї менен кошо ала келип башка элдерге тара-
тышкан. Грек тарыхында «Киммерий Боспору» болуп тїшкєн жер-
ди жана Кара Деўиздин тїндїк жагын мекендешкен. Ошентсе дагы,
Европага скифтердин эў негизги кїчтїї жана кєп бєлїгїнїн кели-
ши б.з.ч. 822-820-жылдардагы хунну — кытай согушунан кийин бол-
ду. Ушул согушта чыгыштагы хунндар кєп жайытынан айрылган,
натыйжада жеринен айрылган уруулар батышка жана тїндїккє
сїрїлдї, самсып тентиди. Дагы бир эскерте кетїїчї тарыхый чын-
дык,Европа б.з.ч. ХХ, ХII-XI жана б.з.ч. 820-жылдан кийин барган
скифтер тїз эле Тїндїк Кытайдан Европага кєчїп барган эмес.
Ошол жерлеринен айрылган тайпалар жолунда кездешкен бир эки
тайпанын жерин тартып алган, экинчиси тайпа їчїнчїсїнїкїн де-
гендей ... М.: Аристейдин маалыматы боюнча: Тїндїк Кытайдагы
ээлигинен ажыраган аримаспылар биринчи болуп Батыш Алтайга
сїрїлгєн да, аердеги исседондордун жерин ээлеп алган. Ошол до-
ордо ошол исседондордун бир бєлїгї Урал тарапка сїрїлїп, ал
жердеги кыргыз урууларын Кара Деўиз бойлоруна сїргєн. Ал эми
Кара Деўиздин тїндїк бойлоруна келген ошол скифтер ал жерде-
ги киммири тайпасын Кубан талааларына жана Тїндїк Кавказдын
этектерине оодарыштырган.

Бул жаўы келген скифтер, Геродоттун пикири боюнча: батыш
(жергиликтїї) скифтердин чыгыш жагына жайгашкан да, алар «Ази-
ядан келген падыша скифтери» болгон. «Падыша скифтери» ошол
жерлердеги калган (улутташтарын) скифтерди жана аларга тиешелїї
урууларды єздєрїнє багындырган. Геродот: «Алар эркин скифтер
эле, калгандарды берегилер єзїлєрїнїн кулдары деп эсептеген»
дейт. Акыйкатта, бул Азиядан келген падыша скифтер кєчмєн ма-
данияттын (скиф триадасы, айбанаттар стили) жетилген тїрїн б.а.
классикалык їлгїлєрїн Европага ала келген ошол скифтер болгон.
Алар кєчмєн маданиятынан тышкары, бакшылыкты (шаманизмди)
дагы ала келген. Алар Европада дагы кайрадан «варвар» атка ээ
болушкан тарыхчылардын пикири боюнча аларга «сруб» мадания-
ты мїнєздїї. Тактап, бышыктап айтканда, байыркы кыргыздар Кы-
рым, Кара Деўиз бойлоруна те Угус кан заманында, андан кийин
б.з.ч. XX, XII-XI,IX кылымдарда, Азиядагы эў ири тарыхый окуялар-
дан кийин ооп келген. Бул маалыматтарды батыштагы эў байыркы
тарыхый жазмалар да кїбєлєйт.
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«Сак» деген саяк деген сєз. Сакаравлы (Сака
(р)авлы) — бул «саяк уулу» деген сєз. «Сактарды»
скиф атап, аны байыркы европалык окумуштуула-
ры тїрдїї жоромолдогон менен тїбї келип «сак»
деген сєз «саяк» элинин байыркы, нукура тїпкї аты.

Бул баатыр эл Европада скиф деген ат менен тарыхта тїбєлїк кал-
ды. Кээ бирлер муну єздєрїнїн уругуна имере тартып катаган деп
келатышат, бул тїпкїлїгї туура эмес.

Геродот боюнча «сакаи» скиф уругу. Гесихийде «сакаина». Бул
«саяк» деген уруунун грекче бузулуп айтылышы. Саяк (отуз уулу)
оболу парстарда «сака» деген атка конгон. Стефан Византийский:
«Сактар - эл, скифтердин курал-жарагынын аты (сахос-калкан) ме-
нен ушундайча аташат, себеби алар калканды биринчи ойлоп тап-
кан» («Вестник древней истории», 1948, № 3, 325-б.), экинчиден, «са-
ка» сєзї єз маанисине ээ. «Ка» негизги ойду бекемдєєчї уланды
мїчє, уўгусу «са» — ит дегенди билдирет. Бул жєнїндє Берманн
(1846), Раулинсон (1859), Юнкер (1926), Виндекенс (1949), Г.Коте
(1968) деген окумуштуулар жазган. Парсылар турандыктарды (кара-
кыргыздарды) «сака» (ит) деп атап атат. Ушул «сака» сєзї «Авеста-
да» «сакаит» болуп жазылган, б.з.ч. VII-V к. Согдыга кол салган Орто
Азиянын Чыгыш Тїндїгїндєгї эл «сака-ит» болуп тїшкєн. Парсча
«са» — ит, тїркчє «ит» — ит». Демек, парсча «жеткен ит», «иттин
ити» деген тїшїнїктї билдирет. В.Абаев «сака» же «сахос» деген
сєздї осетиндердин «саг» — бугу («Осетинский язык и фольклор».
М., 1949, 179-б.) деген сєзїнє окшотот. Бул туура эмес. Душман
єзїнїн душманын «бугу» деп эркелетпейт. «Ит» (сака), «каардуу кул-
дар» (хунну) деп аташы мїмкїн.

Исседон (б.з.ч. VIII-VII) сколот (б.з.ч. VI), скиф (б.з.ч. V к.) деген
сєздєр кыргыздын «ичкилик» деген уруусунун грек тилиндеги ар кай-
сы мезгилде ар кандай бузулуп айтылышы.

Б.з.ч. 3500 – 1500-жж. чейин Египет империясы
али жарала элек болчу. Байыркы Египетте 100дєн
ашык пирамида болгон. Капандын (Хефрен), б.з.ч.
2565-ж. курулган Куу баланын (Хуфу), Амандын (2613-

ж.) пирамидалары бар эле. Илгери кыргыздар Египтти – Кем дешкен.
Империя болгонго чейин кєчмєндєр башкарган Египеттин падышала-
ры булар: Нармер (Маанай) – б.з.ч. 3200 – 3118-жж, б.з.ч 1720-жылдан
азия кыргыз-кыпчактары Кутмас (Тугмос III 1504 – 1450-жж), Аман Куу
тек (Аманхотеп), Сеп (СетI), Рамзес II, Катай Шам Кут айым (1503 –
1482-жж.) Б.з.ч. 2371 – 2316-жж. падыша Саргон Вавилондо Аккадды

«Сак»,
«скиф»
жєнїндє
сєз

Египетти
кимдер
башкарган?

12 – 91
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башкарган. Б.з.ч. 2200-ж. Аккадды Кутубийлер жетектешкен. Чыгыш-
тан Ємїрдїн сактары кол салган. Б.з.ч. 2113-ж. Месопатиянын
кєпчїлїгїндє Ур падышачылыгы єкїм сїргєн, а 2006-жылдан баштап
Месопатияга Ємїрдїн сактары ээлик кылган. Б.з.ч. 1792 – 1750-жж.
Месопатияны Кам Мурат (Хаммурапи) башкарган менен Кет династия-
сынын таасири кїчтїї болгон. Б.з.ч. 1361 – 1352-жж. Египетти Туман
Аман (Хамон), 1304 – 1237-жж. Рамзес II, 1198 – 1166-жж. Рамзес III
бийлеген. Б.з.ч. 751 – 671-жж. Египетти эми Нубий династиясы башка-
рууга єткєн. Б.з.ч. 671 – 664-жж. Египетти Ашыр (ассирийлер) динас-
тиясы башкарган. 525 – 404-жылдан баштап Египетти Персиядан чык-
кандар жетектеген, андан б.з.ч. 332-ж. Египетти Александр Македон-
ский басып алган. Б.з.ч. 2000-ж. Нилдин батышында Кушчу падыша-
лыгы гїлдєгєн. Анын борбору б.з.ч. 150 – 500-жж. Напат болгон. Б.з.ч.
2000-ж. Анатолияны (Тїркиянын Азия жагын)хеттер басып алган. 1680-
ж. алар бїт єлкєнї каратып алган. Ошо хеттерди хун императору Ку-
тууздун тукумдары жетектеген. Ошондон улам Хет падышалыгы Ку-
тууз аталган. Бул учурда Ханаанды (Кенен), Месопомияны, Египетти
Ада Нари, анын уулу Ашыр Апал II (б.з.ч. 630-ж.)  б.з.ч. 609-ж. чейин
башкарган. Б.з.ч. 1814-1782-ж. Ассирияны Шамшы Ата (Шамшиада I)
падыша жетектеген. Б.з.ч. 721 – 705-жж. Сарыкан  (Саргон II) II, б.з.ч.
668 – 631-жж. Ассирияны Ашырбай Бала башкарган. Б.з.ч. 614 – 609-
жж. Ассирия (Ашыр) империясы биротоло жоюлган. Б.з.ч. I миў жыл-
дыкта Мемфестин борборунда cак аскерлери болгон. Бул убакта кыр-
гыз империясын Атабий башкарган. I миў жылдыкта Жакынкы Чыгыш-
та кыргыз империясынын каны Ыдырыс шаа болгон. Б.з.ч. 200-ж. отуз
уул кыргыздары Египетти басып алганын («История Тїркестана», Н.
Павлов, Ташкент, 1910. 137-б.) дїйнєлїк тарых далилдеди. «Рим
(б.з.ч. 723-ж.) негизделгенге чейин 1300 жыл мурда эле Ассирия па-
дышасы Нин скифтер менен согушкан экен» (Павел Оросий (I к.) «Кни-
га», 1,2. 1-3-б.) Латын тарыхчысы Пампей Трог: «Кєптєн бери Египет-
тиктер менен скифтердин кайсынысы мурда жаралган деген талаш
єкїм сїрїп келатат. Бул жагдайда биз скифтерге тен беребиз, мєєрєй
ошолордуку!» – дейт.

Скифтер батыштагы жазма тарыхта эў алгач ирет
б.з.ч. XV кылымдын экинчи жарымында Фараон Амен-
хотеп III нїн Кадашманхербеге жазган катында «Гага
єлкєсї» катары эскерилет да, ал библиядагы Магог
(скиф) менен салыштырылат. Флавий Иосиф Иудей
жазмаларындагы «магогдорду эллиндер скиф дээ-
рин» єтє так жазат (Иудейские древности).

Скифтердин
тїрдїї
заманда
тїрдїї
аталышы
б.з.ч. XV к.
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Ушул эле скифтер б.з.ч. ХХ к. «деўиз эли» деген
ат менен Рамзес III нїн (б.з.ч. 1198-1166-ж.) Мединет
Абу храмындагы жазмаларда кездешет. Анда: «Баш-
ка жердик элдер єз аралдарында козголоў уюштур-

ду, алардын куралдарына эч бир єлкє туруштук бере албады. Хатти,
Кицуватна, Каркемиш, Арцава, Аласня кєз ирмемде жер бетинен жок
болду. Эми ал жоокерлер Египетке бет алды да, булардын асты жа-
гында аттуу толкун баратты. Алардын арасында пелесет, зикир, ше-
келеш, дануна менен Вашаш бар эле» (Ю.Заболоцка «История Ближ-
него Востока в древности», М.: Наука, 1989, 278-б.).

Ошол «деўиз эли» Рамзес II чи менен Хаттуси-
лис III (б.з.ч. XIII к.) тынчтык келишиминде «деўиз
четинен келген баатырлар» катары сїрєттєлсє, Мер-
нептах падышалык кылган заманда (б.з.ч. 1238-1209-
ж.) ал жазмаларга «Тїндїк эли» катары тїшкєн да,

мындай уруу аттары жазылып калган: акай, ваша, туруша, шеке-
леш, дукка. Бул байыркы скифтер эзелки Сирия жазмаларында да
«Тїндїк эли» деп аталган. Чындыгында, байыркы Жакынкы Чыгыш
элдери «деўиз эли» же «тїндїк эли» деп Кара Деўиз боюндагы скиф-
терди атаган! Жогорудагы аты аталган уруулар нукура кыргыз уруу
аттарынын бєтєн тилдеги бузулуп айтылышы.

Андан кийин скифтер Дайаени (дай — тейит)
єлкєсї деген ат менен б.з.ч. XII кылымдагы Тиглат-

паласардын жылнаамаларында, андан соў Дайаени жана Гильзану
деген ат менен Салмансар III нїн жылнаамаларында учурайт да,
кийин ал Манна єлкєсї деген ат менен Шамшиадад Vнин жылнама-
ларында кездешет.

Ал эми б.з.ч. VIII кылымдагы «Книга бытия-
сында» (Х. 1-3) же Пайгамбарлардын китебинде

Нойдун Сим, Хам жана Иафет деген балдары, а Иафеттен Го-
мер (Киммирий) жана Магог (скиф) аттуу уулдар болот. Бул учур-
да Киммерийликтер Каппадокиянын тїштїк жактарында турган.
Магог менен Гаги деген аттардын тїбї бир - Ашурбанипалдын
жылнаамасында Гаги - сахтардын жол башчысы. Пайгамбарлар
китебиндеги Ашкеназ ассирия анналдарындагы «ашгуза»,  «иш-
гуза» єлкєлєрїнїн  аттарына  дал келет, бул  скифтердин
єлкєсїнїн аты. Б.з.ч. 673-ж. Ассорхадон (ассирия падышасы)
жазмаларына «ишкуз» (ашкуз, аскуз, ашканаз) деген сєз тїпкї
тегинде «ичкилик» деген атты туюнтса да, так ушул сєздїн єзї
Маамыт Кашка менен Ибн Хордатбектин эмгектериндеги «аз

б. з.ч.XX к.
б. з.ч. 1198-
1166-ж.

б. з.ч.XIII к.
жана
б.з.ч. 1238-
1209-ж.

б.з.ч. XII к.

б.з.ч. VIII к.
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киши» (азык уруусу), тїрк заманындагы «аз» (азык уруусу) этно-
нимдеринин аты менен їндєшєт.

Ашшуррисуанын Саргон II падышага жазган ка-
тында (б.з.ч. 722-705-ж.) Киммерий єлкєсї Гамирра
деген ат менен эскерилет да, алардын Урартуга бе-

лек бергени жазылган, бирок, ошол эле учурдагы Синахерибдин
Саргон IIIгє жазган катында Урарту элинин падышасы Гамирр
єлкєсїнє каршы согуш ачканын, бирок, анын аскери Гаммирр тара-
бынан кыйратылганы, артка сїрїлгєнї айтылган.

Ашшуррисуанын катында бул эки єлкєнїн ортосунда кызыл
кыргын «кескилеш» болгон. Халсу наместниги Набулинин катында
мындай маалыматтар бар: «Качан гана ал (Урарту) тиги Гамир
єлкєсїнє келгенде анын аскери кыйрады. Мунун їч аскербашчысы
єз аскерлери менен ташталкан болду. Ал (Урарту падышасы) ка-
чып, єз єлкєсїнє барды. Анын кошууну (єлкєсї) чабуулга учураган
жок». Ошентсе дагы, киммерийлердин Урартуга контрчабуул жаса-
ганы Арад Синдин Сарай башчысына жазган катында ачык кєрїнєт:
«Киммерийликтер Манна областынан чыгып, Урарту єлкєсїнє ба-
сып кирди... Бїт Урарту єлкєсї Були менен Суриан шаарларынын
элинин тагдырынан чочулап отурат...» Кантсе да бул маалыматтан
Урарту мамлекети киммерийлерден талкалангандыгы жєнїндє да-
ректи билсе болот.

Баса, киммерийлердин эў байыркы аты химмер
(каўгар), анын алгач ирет тарыхта эскерилиши б.з.ч.
4000-3000-жылдарга таандык. Булар Алдыўкы Ази-

яга, Орто Азиядагы Каўгар жеринен кеткен эў байыркы кыргыздар,
Исайи пайгамбардын китебинде киммерийликтер єтє каардуу, бет-
тешкенин жеўген алыскы эл катары баяндалат.

Ассирия (эпосто - Ашыр эли деген ат менен бел-
гилїї) жазмаларында б.з.ч. 681-ж. ассирия падыша-
сы дїйнєдєн кайтканда Гимара єлкєсїнєн да киши-
лер келгени жазылып калган.

Ассирия тарыхында ушул киммерийликтер ас-
сирияга кол салгандыгы жана кайра сїрїлгєндєгї
маалымат жазылган. Киммерийлер жєнїндєгї маа-

лымат ассирия падышасы Ассархадондун маалында жазылган. Бир
маалыматта: Ассархадон Манна деген эў алыс жерде турган єлкєнїн
баатыры, киммерий Теушпа (Жоош бий) менен Хубушна єлкєсїнїн
жеринде беттешип, жеўип алган.

б.з.ч. 722-
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Ассархадон їчїн атайы жазылган Ассирия жыл-
наамаларында (б.з.ч. 682-668-ж.) киммерий аскер-
лери єзїнчє, Манна аскерлери єзїнчє баяндалган.

Сыягы, алар ошол кезде єз єзїнчє эки єлкє болуп турган болуш
керек. Анда киммерийликтер ассириянын эў каардуу душмандары
катары сїрєттєлгєн.

Ассирияга каршы киммерийлер, манналар,
скифтер, мидиялыктар Каштариттин жетекчилиги

астында козголоў чыгарган, бирок, ал б.з.ч. 672-жылы ийгилик-
сиз аяктаган. Кийин скифтер ири кїчкє айланганда скиф падыша-
сы Бартатуга (Бий Танайга) Ассархадон єз кызын аялдыкка
берїїгє аргасыз болгон. Бул жєнїндє ассирия тарыхында мын-
дай деп жазылган: «Скиф єлкєсїнїн падышасы Бартатуа Асси-
рия падышасы Асархардонго жуучу жиберди. Эми Ассирия пады-
шасы Ассархадон скифтердин падышасы Бартатуга єз сарайы-
нан каныша берген турат».

Ассирия тарыхында: киммерийлер менен Меин-
да (Манда) эли биргелешип, кєтєрїлгєнї жазылган.

Ашшурбанипалдын (Ассирия тагынын мураско-
ру, б.з.ч. 668-жылдан баштап такка отурган) атасы

Асархаддонго жазган катында «душмандар ага каршы баарын тал-
калап атканын» жазган. Белушезибдин Ассархаддон падышага жи-
берген катында Ассириялыктар Манна єлкєсїнє кол салганы, а
Маннаны киммерийликтер колдогонун жазат. Ушул катта Манна
єлкєсїнєн чыккан Белхабу (Кабылбек) деген аскербашчынын ысы-
мы аталат. Бир ассирия катында: «Качан гана Чолпон (Шанама)
ийара айында пайда болгондо кудайсыз Манда душман пайда бо-
лот. Жоокер Манда деген киммерийлер» делет. Тарыхтан кєрїнїп
тургандай, Манда (Манна) єлкєсї да, Киммерийлер да туушкан эл
— бир эл.

Иемерия пайгамбардын китебинде (б.з.ч. VI кы-
лымдын башы же 598-586-жылдар) Яхве пайгамбар
єз душмандарын «тїндїктєгї каардуу жоокерлер»
(скифтер) менен коркуткан жери бар. Ушул китепте

Минни (Манна) жана Ашкеназ (ишгуза - скиф) падышалыктары туу-
расында кабар бар. Бул маалымат Ниневия (Ассирия) кулай элек-
тен мурдагы (б.з.ч. 612-ж.) кабар болучу. Иеремия китебинде тїндїк
тарап (Кырым, Кара Деўиз) єлїмдїн жана каардын очогу катары
кєрсєтїлєт: «бу жердеги бардык тургундарга тїндїктєн кайгы зар
оргуштап кайнап турат» деп жазат. Яхве пайгамбардын айтымында
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кєчмєндєр эў байыркы жана эў баатыр эл. Яхве єзїнїн душманда-
рын мына ошол «каардуу жоокерлер» менен коркутуп: «Мен силер-
ге - Израиль їйїнє алыстан бир эл алып келемин дейт кудай, ал єтє
кїчтїї жана эў байыркы эл, анын тилин сен билбейсиў, андыктан
анын эмне деп атканын тїшїнбєйсїў. Тигинин саадагы оозу ачык
кєр сыяктуу, алардын баары эр жїрєк баатырлар. Алар сенин бїт
эгин талааларыў менен жаныўды, балдарыў менен кыздарыўды,
койлоруў менен єгїздєрїўдї, жїзїмдєрїў менен анжирлериўдин
баарын мойсойт, сен аябай ишенген жана бекинген шаарларыўдын
баарын кылыч менен талкалайт». Яхве пайгамбардын китебинде
«тїндїктєгї жоокерлер» арстанга салыштырылат.

Ушундай маанидеги (скифтердин чабуулу) маалыматтар Цефа-
ний пайгамбардын китебине да жазылган. Анда єлїїчї кїн жакын-
дап калганынан кабар берилет: «Кєчмєндєрдїн кыргынынан алты-
ныў да, кїмїшїў да сактап калалбайт ... Капыстан болуучу єлїм
жакындап калды ... Бул жер жок болот...». Арриан: Киммерийлер єз
єлкєсїнєн чыгып, жолунан кез келгендин баарын талкалап отуруп
Вифинияга чейин жеткенин жазган. Геродот: алардын Азияга (Ал-
дыўкы) кирип келип, Сарды шаарын (Ливиянын борбору) ээлеп ал-
ганын айтат. Бул жєнїндє Каллисфен дагы, Каллин дагы эскерип
жазган. «Азыр каардуу киммерийлердин аскери келатат!» деп жа-
зат Каллин. Алар ошондо Азиядагы ыйык кудайлардын храмдарын
тоногон! Ошондо Гомер (иондук) бул жоругу їчїн алардан кантип єч
алышты билбей, ойлонуп-толгонуп, акыры колунан эчтеке келбе-
син тїшїнгєн соў тигилерди «караўгы» деп атаган экен (ВДИ, 1947,
№ 1, 252-293-б.).

Ашшурбанипалдын жылнаамаларында киммерийлердин Еги-
петти чаап алганы жазылган: «Киммерийлер ... келди да анын бїт
єлкєсїн кулатты» (276-б.).

Аврелий Августиндин пикиринде: Скифтер б.з.ч.
VII кылымда Азияга жортуул кылганда (Псаметтих
падышанын доору) Манассия Бетсан шаарын сал-
ган, ал кийин Скифопол (азыркы Бейсан, тїштїк
Галилейдеги чоў шаар) аталган! (ВДИ, 1949, № 4,
250-б.).

Ашшурбанипал жылнаамаларында Сак єлкєсї жєнїндє кабар
бар: Андагы «Гаги балдары» деген сєз менен Иезекиил пайгам-
бардын китебиндеги Магог жериндеги (Гога) экєє теў эле жолбаш-
чынын аттары катары берилет. А акыйкатта, бул «Гог» деген кыр-
гыздын «Кєк» же «Кєкє» (Кудай) - Кєкє Теўир деген сєздєрдєн ке-

б. з.ч.VII к.
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лип чыккан ат. Тек гана ошол «Кєк» (Асман) деген сєз башка тилге
«Гог» болуп єткєн да, киммерийлердин (скифтердин) жолбашчы-
сынын атын билдирип калган. Ашшурбанипал жылнаамаларында
Гога сактар єлкєсїнїн башчысы болсо, Иезекиил пайгамбар ките-
би боюнча анын їч беги (аскер башчысы) бар, алар: Роша, Меше-
хе жана Тубала деп аталат. Бул отуз уул, ичкилик жана ку уул
саясий-согуштук топторунун їч аскер башчысына дал келет. Эмне
дегенде, Ашшурбанипал тарыхында Гаги Саха єлкєсїнїн башчы-
сы! Алдыўкы Азиялыктар «саха», же «сака» деп бїтїндєй Туран
(Тїркстан) элин атаган.

Обадий пайгамбардын китебинде (б.з.ч. VI к.)
скифтердин Сапарде (Тураев, 11, 78-б.) деген уру-
гунун аты аталат.

Атактуу тарыхчы Каллимах (б.з.ч. ч.IV-III к.)
єзїнїн «Гимндеринде» Каардуу Лигдамис (Токто-
муш) єзїнїн жер жайнаган (кєптїгї кумдай) аскери

менен келип «Апполон храмын кылычы менен талкалайм!» деп кор-
кутту» деп жазат.

Страбон: Трер (Тастар) деп аталган киммерийлердин Кара Де-
ўиздин тїштїк жактарында жортуул жасап, бирде Пафлагонияга,
бирде Фригияга чейин кирип барганын жазат. Аларды ошо кезде Коб
(Кєбєш) башкарган да, аны аяктан башка бир киммерий падышасы
Мадий (Мады) кууп чыкканынан кабар берет.

Бехустун жазмасында перс текстинде Дарий Сака жерине жор-
туул кылганы, аяктан алардын Скунха  (Кїн кан, «Манаста» Биле-
рик) деген жолбашчысын колго тїшїргєнї айтылган. Нахширустам
жазмасында Дарийге салык тєлєгєн элдердин тизмеси берилген
(Персия падышалары мактаныч, ооз кєптїрє жалган жазган жер-
лери кєп). Тарыхый чындыкта: Дарий скифтердин (сактардын) бар-
дык їч тобун теў карата алган эмес, бир гана тобун (аны да толук
эмес) баш ийдирген. Тагыраак айтканда, Дарийге Їзбєйдїн жана
Каратегиндин тїштїк тарабындагы жерлер гана баш ийген.

Киммерийлер (байыркы скифтер) жєнїндє дагы бир маалымат
грек (тайып) акыны Гомерге таандык. Ал єзїнїн «Одиссеясында»
киммерийлер жєнїндє «караўгы» деп «бул бечара єлїм адамдар-
дын мекенинде ар дайым тїн болуп турат» ж.б. кордоп жазган (ВДИ,
№ 1,1947, 281-282-б.). Бул сєздї тїз кабыл албай єтмє маанисинде
тїшїнїш керек. Комментарийди «Одиссея» поэмасына жазылган
байыркы схолиялардан окуйбуз: «Бул киммерийликтер, же кєчмєн
скифтер мухиттин батыш областтарынан келип Дельфадагы Апол-
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лон Сарайын талап тоногон. Ушундан улам акын тигилерди караўгы-
лыкта жашаган деп кїнєєлєйт» (ВДИ, 1947, № 1, 285-б.). Демек, акын
эў баатыр киммерийлердин (скифтер) турган жерин эмес, адамда-
рын караўгы деп атаган. Себеби, киммерийлер гректерди (тайыптар-
ды) чаап алганда гректердин (жайнаган кудайларды ойлоп чыгарыш-
кан) Дельфадагы эў ыйык кудайы Афродита, Урания менен Апол-
лондун храмын тыптыйпыл талап-тоноп кеткен. Эмне дегенде, ошол
кєчмєндєр жер кудайларына же алардын сарайларына табынган эмес,
алар бир гана Кєк Теўирге сыйынган! Кийин Гомерди туурап канча-
лаган тарыхчылар киммерийлердин турган жери жана єзїлєрї
жєнїндє туура эмес кабарларды жазып калтырышкан.

Атактуу Гераклдин уулу (тукуму) - лирик акын
Алкей (Лесбос аралындагы Митилен шаарында ту-
улган. Б.з.ч. VII к. аягында б.з.ч. VI кылым башында
ємїр сїргєн) атагы таш жарган скифтер туурасын-

да далай ыр жазган. Анын кєпчїлїгї бу кїндєргє жеткен жок. Анын
скифтердин накерин даўктаган бир гана ыры сакталып калган. Дагы,
грек элинин эў мыкты акын кызы Сафо (Лесбостук, Алкейдин кичїї
замандашы) баатыр скифтерди єтє чоў сїймєнчїк менен ырга сал-
ган. Сафо бир ырында скифтердин Фапс деген дарагынан чач ме-
нен жїндї боёй турган сары сыр алынаарын жазат (мїмкїн, тери
тондорду, чалбарларды єўдєнгєн ышкын тїптї айтып жатса ке-
рек...). Акын Аристей (Проконесте туулган, Каистробийдин уулу.
Геродоттун пикирине караганда: ал б.з.ч. VII, дагы башка маалы-
матта: б.з.ч. VIII кылымдар ємїр сїргєн. А Страбон боюнча: ал Го-
мердин мугалими экен) дагы єзїнїн «Аримаспея» дастанында ис-
седондордун кєчмєн, эр жїрєк, ат їстїндє кїн кєргєн, жааны мык-
ты аткан ж.б. эл экени жєнїндє жазган.

Акын Анакреон (Теос шаарынан б.з.ч. VI к. экинчи жарымында
жашаган) скифтер жєнїндє кєп ырларды жазган (ВДИ, 1947, № 1,
298-б.) ж.б.

Азиядан Европага єткєн скифтердин эў акыркы
толкуну б.з.ч. 632-жылдан соў же Цин аскербашчы-
сы Му-гун (б.з.ч. 659-621-ж.) жундардын батыштагы
12 ээлигин талкалагандан кийин да болгон.

Скиф маданиятынын очогу адегенде Кырым,
Кара Деўиздин айланасында эмес, ал Орто Азия, Алтай аралы-
гында жаралган да, ал дїйнє жїзїнє ушул жерлерден тарады. Муну
окумуштуу-тарыхчылар, археологдор, этнографтар, саякатчылар
тарыхта таасын далилдешти. М.: «...Орто Азиядагы жана Тїштїк
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Сибирдеги коргондорду казуудан кийин археологдор тарабынан
Енисейде, Чыгыш Казакстанда, Алтайдын батыш этектеринде, Арал
айланасында, Тувада алиги Тїндїк Кара Деўиз бойлорундагыдан
да алда качан мурдагы скиф маданияты ачылды (Бул илимде ка-
лыптанып калган Кара Деўиздин тїндїк тараптарын скиф мадани-
ятынын бирден бир жана эў башкы очогу катары кароо теориясы-
нан баш тартууга алып келет, анткени, аердеги скиф маданияты
б.з.ч. VI к. баш ченинде гана башталат). Биринчи бу жерде М.П.Гряз-
нов казган, б.з.ч. VIII кылымга тиешелїї Тувадагы Аржан падыша
коргонун аташыбыз керек, себеби, андан скиф падышасынын кємїї
салтанатына байланыштуу Геродоттун жазгандарын далилдеген
таўкалаарлык табылгалар чыккан. Азыр скиф маданияты бир гана
Кара Деўиздин тїндїгїндє єнїккєн, ал эми калган эстеликтердин
бардыгы анын чегинин даражасынын, анын таасир этїї ченеми деп
айтууга ооз барбай калды» (И.В.Куклина, «Этногеография скифи»,
Л., «Наука, 1985, 4, 187-б.).

Азыр батыштагы окумуштуулар Орто Азияны
«байыркы Скифия» деп таанышты. Гректер алгач
Скифияны Днестрден Танаиске  (Дон) чейин деп
жаўылыш эсептешкен. Геродот менен Хэрил скиф-
терди парсылар сак дээрин ошо заманда таасын
жазган. Демек, Орто Азиядагы сактар менен Евро-
падагы скифтер бир элдин тукуму. Байыркы батыш
тарыхчылары Орто Азияны Скифия деп атаган. Так
айтканда, Гекатей (б.з.ч.VIII к.) Каспапирди (Гандар-

дагы шаар) «скифтердин жээги» катары карайт. Бу жерде Гекатей
скиф жери Индиянын тїндїк батышына же азыркы Кабулга дейре
созулаарын айтууда.

Лукан болсо Бактрия менен Гирканиянын кошу-
насы — скифтер туурасында айтат. Чыгыштагы Орто

Азиянын скифтери жєнїндє Геланик (б.з.ч. V к.) да эскерген. Гела-
ник «Скифтер туурасындагы» чыгармасында: «Амиргий - сактардын
єрєєнї» деп жазат да, «амиргий» деген элдин атын атайт. О.Ай-
тымбеттин пикири боюнча Геланик «амиргий» деп эр Кошойдун тай-
пасынын атын атап жатат дейт. Бактрия менен Индияга кошуна тур-
ган чыгыштагы скифтер жєнїндє Страбон дагы бир нече жолу жаз-
ган. Диодор Сицилийский (II, 35, I) «Мегасфендин Тїндїк Индияда
бийик тоолор менен бєлїнїп жаткан сак деп аталган скифтер» туу-
ралуу кабар берет. А Диодор єзї «скифтер Азиянын тїндїк
бєлїгїндє, Индиялыктардын катарында турат» (II, 43) деп жазат.

Скифтер-
дин
жайгашкан
жери
жєнїндє
байыркы
маалымат-
тар

б.з.ч.  V к.
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Арриан (VII. 16,3) Каспий деўизине куйган дарыяларды сїрєттєп ке-
лип, Яксартты  (Сырдарыяны) Скифиядан агып чыгат дейт! Птоло-
мейде да Скифия так ушундай жайгашкан, анын Азия жєнїндєгї экинчи
картасы чыгыштан Скифия жана Каспий деўизинин бир бєлїгї менен
чектелет. Индия менен чектешкен Скифия жєнїндє Филосторгий
менен Анонимдин «Землеописаниесинде» эскертилет. Александр Ма-
кедонскийдин тарыхчысы Курций Руф Яксарттын (Сырдарыянын) ары
жагын Скифия деп атайт.

Латын тарыхчылары боюнча Скифия Орто Азияда! Гораций
Скифтердин Индиянын катарында экенин жазат. Помпей Трог (Юс-
тин) да ушундай ойдо. Мела Азиядагы элди санаганда скифтерди
инд, сер элдеринин катарында атайт, Каспий деўизин сїрєттєгєн
кезде аны їч булуўга бєлєт дагы, Азияны караган жагы Скифтики
деп жазат. Меланын пикири боюнча Скиф булуўуна Скиф чєлї ар-
кылуу агып келген Яксарт (Сыр Дарыя) менен Окс дарыялары куят
да, Каспий деўизиндеги єз аты жок бир нече ээн аралдар Скифтер-
дики деп аталат. Плиний: «Яксарттын ары жагында скифтер бар,
Силис  (кыргыз) деп атаган жерде скиф эли турат» дейт. Перстер
аларга єзїлєрїнє эў жакын турган саг (саяк) элинин атынан баары-
на жалпы ат берсе, а байыркы элдер аларды - арамий (амюргий)
деп атаган. Плинийдин жазуусу боюнча: скифтер перстерди «хосар»
(бул «кызыл баш» деген сєздїн персче котормосу, хор-кызыл, сар-
баш, кыргыздар Кирдин башы кесилгенден тартып перстерди «кы-
зылбаш» деп аташкан, ага чейин перстерди «эшекчи», «качырчы»
деп ар кандай атаган) деп атаган. Плиний скифтер бактриялыктар-
дын кошунасы деп эки жолу эскертет да Ганг Скиф тоосунан агып
чыгат деп жазат. Плиний Силис (бул Аму дарыясынын эў байыркы
Ак Суу (Окс) деген атынан сырткары экинчи бир аты - Кыргыз (силис
суу) дарыясын перстер менен скифтердин чек арасы катары
кєрсєтєт. Бул пикирди Солин дагы айтат. Солин скифтерди перстер
сак дээрин айта келип, бул элдердин ичиндеги эў белгилїїлєрї ка-
тары массегет «катта хан» деген сєздїн грекче сєзмє сєз котормо-
су. Грекче «массегет» «Чоў Сак ордосу» дегенди билдирет (В.В.Стру-
ве) есседон (исседон деген єзїнчє бир уруунун аты эмес, «ички-
лик» – деген сєздїн грекче эў байыркы аты), сатархи (сарттар —
адигине) жана апалей (апачы) деп атайт. Солин: Скифия єлкєсї
Пропанистин (Гиндукуштун) жанында турат деп жазат. Скифтерди
Чыгыштагы Индия, Парфян, Бактрий ж.б. варвар элдердин катарын-
да Юлий Валерий, Аврелий Виктор, Евтропий, Павел Оросий сыяк-
туу байыркы латын авторлору да атаган. М.: Павел Оросий Каспий
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деўизи менен Имав (Имай - Алай) тоосунун ортосунда Грикандар (Кас-
пий боюндагы эл) менен Скифтердин кєчмєн 42 уруусу турат деп
жазат. Кыргыздын кырк уруусу аталууда. Скиф (сак) деген ат бир
эле уруунун эмес, бир тилде сїйлєгєн, бирдей тиричилик кылган,
бир маданиятты тїзгєн бир топ уруунун жалпы аты болгон. Перстер
Орто Азиядагы Скифияны ошо заманда Туран десе, анын элин сак-
тар деп атаган.

Д.С.Раевский єзїнїн «Очерки идеологии скифо-сакских племен»
(М., 1977) деген китебинин «Скифская мифология и саки Средней
Азии» (123-133-б.) деген бєлїмїндє Европа скифтери менен Орто
Азия скифтериндеги мифологиялык окшоштуктарга токтолгон да
алардын бир эл экенин мифологиялык жактан далилдеген. Ушул эле
сак (скиф) хунндар экенин тарых далилдеген.

Атактуу тарыхчы Диодор «Китепканасында»
скифтер жєнїндє мындай маалымат жазган:

«Ушул жерлерде турган кєптєгєн урууларды баш ийдирїї менен
алар (скиф падышаларынын тукумдары) бир жагынан скифтер-
дин бийлигин чыгыштагы Мухитке (Тынч океанына ) чейин, экин-
чи жагынан, Каспий деўизи жана Меот (Азов) кєлїнє чейин жет-
кирди, не дегенде, бул эл єтє кїчтїї эле да, анын эў мыкты пады-
шалары бар болчу, ал падышалардын аты менен бири сак, баш-
калары массагет, айрымдары аримаспы ж.б. аттар менен атал-
ган» (II, 43, № 5). Диодор сїрєттєгєн єлкє Манас баатыр кайра-
дан калыбына келтирген оўдордун мекени. Кытай тарыхы муну:
«Улуу Хунну мамлекети» деп атаган. Ал хунндар Тайбас Чоўбий-
дин тушунда бытырап кеткен. Оўдордун улуу мекенин б.з.ч. 177-
жылы Диодор айткан аймагында кайрадан калыбына келтирген.
Бул жєнїндє кытай тарыхы «Шицзиде»: Хунндар «батыштагы
(Каспий деўизине чейинки жерлерде) Лэулань (Дубан), Усунь
(Мундус), Хусе (гузз) жана алардын чет жакаларындагы 26 ээликти
єзїлєрїнє баш ийдиргени» жайында айтылган. Ошентип, хунну
мамлекетинин батыштагы чеги Каспий деўизине чейин созулган
(Бичурин. I. т. 56-б.).

Тактап коючу нерсе: Каспийдин тїштїгїндє, тїштїк чыгышын-
да Парфия, Бактрия мамлекеттери пайда болгон соў, алар байыр-
кы оўдорго тиешелїї урууларды басып алууга аракеттенген. Буга
чыгышта Тайбас Чоў бийдин Мынь Тяндан жеўилип Каўгайга
сїрїлїшї, оўдордун алсырашы ыўгайлуу шарттарды тїзгєн. Б.з.ч.
177-ж. Манас аскери батыштагы чебин калыбына келтирїїгє ки-
ришкен. Бактриялыктарга, парфиялыктарга чоў сокку уруп, алар-

б.з.ч. 177-ж.
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дын миўдеген адамдарын (уйгурлардын ата-бабалары) туткунга
алып, єзїлєрїнє тиешелїї 3 ээликти жана ага чектеш жаткан 26
ээликти кайра кєчмєн империянын катарына кошкон. Жогорудагы
Кытай тарыхы ошондон маалымат берет. Демек, Манас заманын-
да Хунн империясынын батыштагы чеги Азов менен Каспий деўи-
зине жалгашса, Чыгыш чеги Тынч океанга жеткен.

Гиппократ «Аба, суу жана жерлер жєнїндєгї» эмгегинде Ски-
фиянын климатын айтып келип, алардын кебете кешпирине ток-
толот: «Скиф уруусу башка элдерден кескин айырмаланат да,
берегилер египеттиктер сыяктуу эле єзїнє гана єзї окшойт» (II)
дейт. Демек, алар, европалыктардан катуу айырмаланып тур-
ган. Б.а. египеттер (негроид) сыяктуу скифтер єзїнє єзї гана
окшогон бєлєкчє эл.

Геродоттун «Тарых» китебинин IV бєлїмї жа-
лаў гана скифтерге жана ага тектеш урууларга ар-
налган. «Тарых» китебинин башталышында скиф-
тердин киммерийлерди кууп отуруп Азияга (Кичи
жана Алдыўкы Азия) кирип барып, ошо кезде
бїтїндєй Азияны бийлеп турган Мидияны кыйрат-
канын жазат.

Тарыхчы-археолог А.М.Лесков тїндїк Кара Де-
ўиз боюндагы «Сруб маданиятын» те байыркы киммерий тайпасы
менен байланыштырат. Киммерийлердин Кичи Азияга жасаган
жїрїштєрїн 3 этапка бєлєт:  1си, б.з.ч. XI кылымдан; 2си — б.з.ч. IX
кылымдын аягынан; 3сї — б.з.ч. VIII кылымдын аяк ченинен башта-
лат. Ошентсе да, киммерийлер дїйнєлїк тарыхта Гомер, Аристей-
дин (б.з.ч. VIII к. ) кабарларынан кийин гана белгилїї болгон («Пред-
скифский период на юге Украины», М., 1975, 37-43-б.). Тяньшань,
Памир, Гиндикуш тоолорун илгерки грек авторлору Парнас, Алтай
тоолорун - Рипей деп аташкан. Кыргыз тарыхында Чоў Алтай – сол
канат элинин, Алтай - ичкиликтердин тєл мекени. Алтай тоолору
индия (маймун) элинин «Махабхаратасында» Меру деген ат менен
берилет. Индия элинин эў байыркы жазма эстелиги «Ригведада»
Алтай тоолору - Рипа чокусу (III, 5) деп аталат. Алтай байыркы учур-
да єзїнїн алтыны менен даўкы чыккан.

Киммерийлердин алгачкы мекени Рипей (Ал-
тай) тоолорунда болгон. Ал жер чынында тумандуу,
жаан-чачындуу, табияты катаал эле. Кара Деўиз

бойлорунан Кичи Азияга басып кирген киммерийлер адегенде Ал-
тайда турган, б.з.ч. XXI-XX к. Европага оогон. Чабуул учурунда «Ка-

Киммерий-
лер
(б.з.ч. XI к.)
кыргыз-
дардын
ата-баба-
ларыбы?

б.з.ч.
XIX - XX к.
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тагандап!» ураан чакыргандыктан бейтааныш элдердин (грек, ак-
кад) тарыхына «гимер», «гиммери», «киммерий» болуп тїшкєн. Бай-
ыркы тарыхчылар аларды «мурдагы скифтер» деп атаган. Кимме-
рий менен скиф тил, тиричилик, маданият жагынан айырмаланба-
ган. Бирок, эки башка ураан чакырган. Биринчиси «катагандап»
(гимррка) ураан чакырса, экинчиси «ичкиликтеп» ураан чакырып
«скиф» болуп тарыхка тїшєт (О.Айтымбет. «Кара кыргыз», II к. 132-
б.) деп болжолдойт. Менимче «Киммерий» каўгар, каўды, кыпчак
урууларынын аты болуш керек.

Скифтер (киммерийлер) Геродот боюнча Азияда 28 жыл (ла-
тын Помпей Трогдун пикири  боюнча Азия скифтерге 1500 жыл са-
лык тєлєгєн) бою бийлик жїргїзгєндєн кийин кайтып келсе алар-
дын єз жеринен єтє кїчтїї душман аскери тосуп чыгат. Анткени,
скифтер жоокер катары кетип, узак жылдар бою келбей калган соў,
алардын аялдары єз кулдары менен байланышып, тиги кулдардан
«жаўы муунду» тєрєгєн. Ошол тукум кийин кайтып келген скифтер-
ге каршы согушкан, ...бирок, жеўилген, аларды скифтер кайрадан
кулга айландырган (Геродот, IV, 2-4). Єзїлєрїнє каршы кєтєрїлїш
чыгарган кулдары менен скиф аялдарынан тєрєлгєн никесиз тукум-
дарын скифтер ырайымсыздык менен кырган, аман калгандарынын
кєздєрїн чукуп сокур кылышкан.

Катаган уруусу грек тарыхында алгач тїп нус-
кага жакын «катанна» болуп тїшкєн. Квинт Курций
Руфта ушул эл аты «катан» болуп б.з.ч. VII кылым-

да тарыхка тїшєт. Тарыхчы Гекатей Гиркан (Каспий) деўизинен
Индияга чейинки аралыктагы элдерди санаганда катаган уруусун
«катанна» деп атайт. Катагандарды Каспийдин чыгышында турат
дейт. Геродотто (Гекатайдан 2 кылым кийин жашаган) «массагет»
болуп аталган. Бул катагандын грек тилиндеги транскрипциясы
эмес, ал «катта хан» (чоў хан) деген аттын грек тилиндеги сєзмє сєз
котормосу - «массагет» грек тилинде «чоў сак ордосу» (В.В.Струве)
деген тїшїнїктї билдирет. «Падыша скифтер» деген «катта хан-
дын» б.з.ч. V кылымдагы гректердеги аты. Геродот боюнча масса-
гет уруусу Каспийдин чыгышында. Перс падышасы Кирдин башын
кескен ушул эл. Бїтїндєй парсы элин «кызылбаш» атка кондурган.

Мындан тышкары, катаган уруусунун аты ар кайсы элдерде ар
кандай аталат. Элам тїрї – «омумарка», аккад (ассирия) тїрї – уму-
урга же гимррка, персче тїрї – амуррка. Байыркы индо-иран тилинде
«аму» – «улуу» же «чоў» деген маанини, «ррке» – падыша (перстер-
де «кан» деген сєз жок) деген тїшїнїктї билдирет (Р.Котье). Жалпы-

Катагандар
б.з.ч. VII к.
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сынан «омуррка» деген сєз «чоў падыша» дегенди билдирет. Тиги
сєздєр Элам, аккад, перс тилдериндеги котормо аты.

Катагандардын Геродот заманынан кийинки грек тарыхында-
гы аты — серикке (Сары аке — байыркы тулуйлардын атактуу жол
башчысы Сери — Сары Тулуй). Г.Коте Серакка деген сєзгє чыгыш
Тїркстанда жаткан Серика єлкєсїн, Армения менен Гирканиядагы
Сирек областын салыштырат. Плиний, Птоломейде Серика єлкєсї
Чыгыш Тїркстандагы Турпан тараптан жайгашкан. Байыркы кытай
тарыхында: ал жерде атактуу катаган (хуянь) тайпасы туруп, Кы-
тайлардан чыгыш Тїркстанды бошотуу їчїн б.з. башталышында
бир жарым кылым кыргыз согуштарды жїргїзгєн. Гректер бул баа-
тыр элди Серика  (падыша скифтер) деп атаган. Армения менен
Гирканиядагы Сирек областы мурдагы Сакасена (сактар єлкєсї)
кийин Сирек атка конгон. Ошол єлкєнїн негизин ичкиликтер тїзгєн
менен бийликте атактуу катагандар турган. Кара Деўиз бойлорун-
дагы кєчмєндєрдї тарыхта алгач ирет Гомер, Гесиод атайт. Ким-
мерий менен скифтер бул жерлерде б.з.ч. IX-VIII к. жердеп туруш-
кан. Гомерде (б.з.ч. IX к) «бээ саачу, сїт ишчї адилет адамдар —
абийлер» катары  аталса, Гесиод (б.з.ч. VIII-VII к) «бээ саачулар»
деп скифтерди атайт. Демек, б.з.ч. IX-VIII к. Ку уул тукумдары ме-
нен ичкиликтер жанаша турган. Байыркы кыргыздар турган шаар-
лар алардын аты менен аталып калган. Птоломейде ал шаар Сера-
ка (8, 12, 14) деп аталса, Певтикгер таблицасында Серакол (же Се-
ракос). Г.Коте «падыша скифтердин» тїпкї ата мекени Сыр Дарыя
менен Ак Суунун (Аму дарья) ортосу дейт. Чындыгында, ал жер
Угус кандан бери б.з.ч. V кылымга дейре саяктардын, катагандар-
дын тїпкї мекени болгон. Кирдин башы ошерден кесилген. Кийин
Дарий заманында катагандар Їзбєй айланасын таштап Дубанга че-
гинген. Ушундан кийин алардын кєпчїлїгї Чыгыш Тїркстанга оогон.
Ошерден кытай тарыхына: хуянь болуп тїшкєн. Ал кєчмєндєр «ка-
ардуу варварлар» (ху) атыккан. «Хуянь» деген сєз «єлїм алып
келїїчї желмогуз» деп туюнулган. Хулардан коргонуу їчїн кытай-
лар узун Дубалды салган.

Скифтердин їстїнєн бийлеген бий тукуму айрым грек автор-
лорунда «абий», «габий» уруусу катары каралып келатканы туура
эмес. Ал єзїнчє уруу эмес, «падыша скифтеринин» ичиндеги «бий
тукуму». Бий тукуму ар кайсы уруудан чыккан. М.: Ичкиликтерден
Манас тукуму, Отуз уулдан Кошой тукуму, Ку уулдан Алтай тукуму
ж.б. Ушул бий тукумунан атактуу Кыдыр даанышман чыккан. Ал
эзелки грек тарыхына «Анахарсис (Кыдыр деген ат грек тилинде
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Анахар болуп єткєн, сис — уланды мїчє) деген ат менен белгилїї.
Гомер «Илиада» дастанына схолияларда: «Абийлер кєчмєн скиф-
тер, ал уруудан Анахарсис да чыгат», акын мына ошолорду баа-
рынан адилеттїї деп айткан. Алар эл ичиндеги ар кандай келиш-
пестиктерди, чыр-чатактарды єтє чоў адилеттик менен чечкен.

Эфор «Анахарсис дїйнєдє биринчи болуп оттук таштын куусун,
эки тиштїї якор менен карапа жасоочу айлампаны тапкан» деп ур-
маттайт. Плутарх (б.з.ч.I к.) атактуу «скиф даанышманы Анахарсис-
тин (Кыдырдын) єз арабасынын дєўгєлєгїнє асмандагы Кїнгє сый-
ынгандай сыйынаары» айтылган. Байыркы грек авторлору: «Качан
гана Александрга (Македонскийге) бардык скифтер баш ийгенде бир
гана абийлер баш ийген эмес деп айтышат, тек гана мунун кененди-
гин кєргєн соў, абийлер аны менен алака тїзїптїр» («Вестник древ-
ней истории», 1947, № 1, 283-б.) деп жазат. Бий тукуму єтє ар на-
мысчыл, сыймыккор болгон. Страбон: абийлер кол жеткис, жеўил-
бес адамдар. Жылкынын этин жеп, кымыз ичет. Єзїлєрїнїн жерле-
рин дыйкандарга берип коюп єзїлєрї тоолордо турат, ал жерлер
їчїн дыйкандардан салык алат, салык тєлєбєсє согуш ачат. Абий-
лер буюм-теримди башма баш айырбаштайт, атайылап соода кыл-
байт, акча чогултпайт. Алар кылычы, чєйчєгїнєн башкасынын баа-
рын ортого салат» (ВДИ, 1947, № 1, 289-б.) дейт. Ариан: «Бир нече
кїн єткєндєн кийин Александрга Абий деп аталган скифтерден
(...алар Азияда турат да эч кимге баш ийбейт...) жана Европада тур-
ган скифтерден элчилер келди. Бул эки журт єтє зор элди тїзєт...
Камбистин уулу Кир скифтерге жїгїнїїгє алгач ирет аргасыз болуп-
тур, перстер менен мидиялыктардагы бул кемсинген адат берегилерге
ошондон калыптыр деп айтышат. Ушул эле Кирдин сазайын эркин
скифтер (азиялыктар) берсе, Дарийдин кєкєсїн башка скифтер (се-
рептиктер) тааныткан...» (ВДИ, 1948, № 1, 276-бет).

Александр Азия скифтери менен мамиле тїзє алган эмес, ал
ошолордун жебесинен жараланып, артына кайткан. Европадагы
скифтер менен ал єз ара элчи алмашуу, бири-бирине тартуу берїї
аркылуу мамилелешкен. Ал жєнїндє Ариандын «Улуу Александр-
дын жортуулу» деген эмгегинде (IV,5, 1(5); V,3,I) ийне жибине чейин
терип жазган.

Эпитафий, Ариан, Стефан Византийский ж.б. «Абий», «Габий-
ди» скиф уруусу деп эсептеп, аларды дїйнєдєгї уруулардын эў
ардактуусу, атактуусу деп жазат. С.Византийский (III к.) єзїнїн
дїйнє элдеринин уруулары жєнїндєгї эмгегинде 200 дєн ашык
уруунун ичинен «Абийлердин» атын эў биринчи атайт. А.Македон-
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скийдин  эли «Македония» деген ат менен 39—чу, а Кир менен Да-
рийдин эли-«персида» деген ат менен 78чи болуп аталат. Стефан
В. Иданфирстин (Кєкбєрїнїн) «Абий» тукумун тигилерден жогору
коюп бир бет арнаса,тигилерди эки-їч  сїйлєм менен жазган. Геси-
хий Александрский (V кылым) дїйнєдєгї уруулар жєнїндє «Лекси-
кон» эмгегинде «Абий» уруусун биринчи атайт. Ушунун єзї чоў аб-
рой, урмат сый.

Геродоттун маалыматы боюнча: Аристей Геродоттон 240 жыл,
же 340 жыл мурда ємїр сїргєн адам. Аристей исседондорго жаса-
ган єз саякатынан кайтып келген кезде ал єсїп чоўойгон шаар Про-
конес киммерийликтер тарабынан талкаланып калган болот. Ари-
стей Тїркстан тарапка саякат кылгандыктан, тигилердин Кичи Ази-
яга тїндїк жактан чабуул кылганын билбеген. Аристей ушул сая-
катында Жети Сууга чейин жеткен (б.з.ч. 780-ж.). Натыйжада, ис-
седондорду (ичкиликтерди) аралаган да, кайра кайтып келген. Ис-
седондордон «жалгыз кєздїї аримаспы» каны жєнїндє угат. Де-
мек, сары берендердин сокур каны Аристейдин замандашы же ан-
дан бир аз мурун жашаган. Анткени, Аристей Жети Сууга келгенде
Алтайдагы сары тулуйлардын їстїнєн жалгыз кєздїї кан же анын
тукумдары бийлик жїргїзїп аткан. Аристейдин поэмасында иссе-
дондордон кийин, «жалгыз кєздїї аримаспы», андан ары «алтын
коруган жорулар» турат дейт. Бул Алтайды мекендеген жору уруу-
су. Алар Бєрї уруусу менен бирдикте Чоў Алтайдын Чїй, Нарын
єзєндєрїнїн бойлорун мекендеген. Жорулар кийин Алтайга (азыр-
кы монгол Алтайы) ооп, Ала Тоого I-Х кылымдардын аралыгында
гана келген.

«Алтын  коруган жорулардан» ары деўиз менен чектешкен жер-
деги гиперборейлер азыркы Тєбєй (Тува) жеринен Байкалга чей-
инки аймакты мекендеген. Байыркы кытай тарыхында аларды «то-
кой уруулары» дегендин жалпы аты болсо керек. Гиперборей эли-
нен байыркы грек жерине айтылуу жайчы, жылдыз саноочу Аба-
рис (Асан кайгы) да келген. Цельс (I кылым): гиперборейлер жана
«бээ саачу» сактар» еврейлерден да эў байыркы жана акылман
эл деп даўазалайт. Байыркы тарыхта гиперборей - «эў бийикте»,
«асман туўгуюгунда» болуучу «тїндїк шамалы» деген маанини
туюнткан. Грек тилине «бороон» - борей болуп тїшєт. Тарыхта ги-
перборей єлкєсїнєн келген скиф Абарис (Асанкайгы) жєнїндє жа-
зышкан. Ал тазалоо иштерин жїргїзїп, жугуштуу ооруларды кууп,
жер титирєєлєрдї алдын ала айтып, шамалды токтотуп, деўиз тол-
кундарын баш ийдириптир («Курьер». Скифы, 1977, № 1, 45-б.).
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Бул кабарда Абаристин кєз ачыктыгы, жайчылыгы, дарычылык ка-
сиеттери жєнїндє айтат.

Геродоттун «скиф» жєнїндєгї жазмасында кыр-
гыз урууларынын аттары айрымдары тїп нускасына
жакын берилсе, айрымдары грек тилине котормо
тїрїндє берилген. М.: алазон дегени — алан, савро-
мат — сармат, будин — будун («кара таман»), арги-
пей — оргу (Страбондо оургаи), иирки-мерке, анд-
рофаг-алдаяр, фассагет, матыгет-миўдєєлєт, ме-
ланхлен-момокан, невр-бєрї, агафирс-алсейит урук
аттары тїшкєн. Сарматтар б.з.ч. 820-жылга чейин

Тїндїк Кытайда турган, Синд дегени саты-тєбєй болсо керек. Гелон
— Ку уул деген сєз. Гелон менен будин тектеш, анткени, эллиндер
будиндерди гелон деп аташкан. Невр, андрофаг, меланхлен, тавр
Кырымдын чыгыш-тїштїктєгї тоосун мекендегендер «тавр» деп
аталган. Агафирс (скифче кєчмєн маданияты болгон) Кырым, Кара
Деўиз бойлоруна «падыша скифтерден» кєп мурда б.з.ч. ХХ же XII-
XI к. келген «жергиликтїї скифтер» эле. Дарий Скифияга чапкын
кылганда алар ошол жердеги башка элдер менен аралашып тили
бузулган (IV, 106). «Падыша скифтерин» жек кєрїшкєн, анткени, Ев-
ропага келгенден кийин Кара Деўиздеги, Кырымдагы сонун жайыт-
тарын аларга тарттырып ийген. Ошондуктан, перс Дарий чапкынын-
да «падыша скифтерине» жардам берїїдєн баш тартышкан.

А каллипидд, эллин скифтери, ализондор деген Дарий скифтерге
кол салган кезде скифтердин арасында такыр жок болгон, анткени,
булар Дарий чапкынынан кийин пайда болгон скифтердин букара-
сы (кулдары) эле. Гипанис суусунун боюна жайгаштырылган. Перс
падышасы Дарий скифтерден качканда таштай качкан жат элден
алган «чабал аскерлер» кийин эллин менен «дыйкан скифтери» жана
алазон деген уруулардын уюткусу болгон. «Манаста» «душман да
болсо жыгылса, кордобо кєєнї тынсын деп» делет  (Манас. 1982,
351-352-б.). Дарий таштаган (болжолу 100 миўден ашык) чабал ас-
керлердин кыйла тобу перс тилинде сїйлєсє, калгандары перс, рим,
жєєт, кельт, индия, армян, тохар, халуб, гот, араб, албан, грузин
ж.б. Азиядагы ар тїркїн тилде 40 ка жакын тилде сїйлєгєн элдин
єкїлдєрїнєн турган Дарий аскерине алынган Калхедана областын-
дагы Боспор аркылуу Европага єтїп Кавказдыктар, Алдыўкы жана
Кичи Азиялыктар, фракиялыктар: гет, скирмияд, нипсей, самос, ион
гректерди алган. Ушу себептен скифтер тигилерди «алаў» (коркок)
деп атаган. Кийин булар «алаў» атыгып кеткен. Булар Дарий- Скиф

Айрым
скиф
уруулары
жана скиф
аталган
букара
аралашма
уруулар

13 – 91
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согушунан кийин пайда болгондуктан, Дарий - скиф урушунун карта-
сын тїзгєн окумуштуулар тарабынан б.з.ч. VI кылымга тиешелїї эч
бир скиф картасына киргизилген эмес. Тигил скифтердин Дарийге
каршы чакырылган жыйынына келген уруулардын арасында жок.

Иосиф Флавий (I к): «алан уруусу Танаис менен Меот кєлїнїн
айланасында турган скифтердин бир бєлїгї» деп атаган (Иуда со-
гушу, VII, 7, 4). Скиф уруусу эмес, анын бир бєлїгї. Андай бєлїккє
ошо кезде геттер, готтор, колхилер, халибдер, макрондор, бехирлер,
сапирлер, бизерлер, роксаландар, тибарендер ж.б. кирген. Кыска-
сы, колго тїшкєн «чабал аскерлер» ошо кїндєн тартып «алаў» атка
конгон. Булар скифтердин жоокердик салты боюнча букараларына
айланып, салык тєлєгєн, малын баккан, эгин эгип, скифтерди дан
менен камсыз кылган. «Алаўдардын» басымдуу бєлїгїн перс ти-
линде сїйлєгєн тил тїзсє, экинчи бєлїгїн грек тилинде (эллин скиф-
тери - каллиппиддер) сїйлєгєн топ тїзїп, їчїнчї бир бєлїгїндє гер-
ман тилинде сїйлєгєндєр, дагы калган бєлїгїн яфет, роман жана
ар тїркїн тилде сїйлєгєн Евразия элдеринин єкїлдєрї турган. Алар-
дын баары падыша скифтерине кул тайпаларга айланган. Геродот
Ольвияга келген кезде алар алаў, эллин скифтери - каллипиддер,
жер иштетїїчї скифтер (готтор) деген ат менен кїн кєргєн. Алар
ушерден Геродоттун тарыхына «алазон» болуп тїшєт. Бирок, бул
атты Гомердеги «гализон» менен чаташтырбоо керек. Ал пафла-
гондордон кийинки каталогдогу халибдер скиф жеринде турган топ
катары саналат. Геродотто алаўдар, каллипиддер кол єнєрчїлїк,
дыйканчылык менен кесиптенишкен, а алаўдар (алазон) тигилерге
жанаша туруп мал баккан. Алардын  тїндїгїндє дыйканчылык кыл-
ган «жер иштетїїчї скифтер» турган. Аммиан Марселин (IV к.) алаў-
дардын европеид экенин жазат (История, ХХХ1, 2, 1). А таза скиф-
тер (кыргыздар) монголоид (азиат) болгон.

Ушул алаўдар грек каадасындагы христиандар экенин, алар-
дын грек топтору бар экенин, грек жазмасын пайдаланаарын III к.
Аланияга саякаттап келген В.Рубрук жазган (Путешествие в восточ-
ные страны, XIII, М.).

Геродот скиф жерине келгенде: Дарий скиф согушунан бир кы-
лым кийинки же б.з.ч. V кылымдын экинчи жарымында аралашма
«алаў» уруулары єзїнчє тайпа болуп турган. Эллин скифтери - кал-
липиддер (Дарий аскери менен келип туткун болгон гректер) борис-
фендиктердин соода гаванына жакын туруп кол єнєрчїлїк, устачы-
лык, кездеме токуучулук, дыйканчылык менен кесип кылган. А «алаў-
дар» (алазондор) буларга кошуна жайгашкан. Булардын тїндїк жа-
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гында «жер иштетїїчї скифтер» (кийинки - готтор) турган. Ошол кезде
скифтерге тиешелїї букаралар катары «аландар» да «эллиндик»
скифтер (каллипиддер) менен «жер иштетїїчї скифтер (готтор)
сыяктуу эле «скифтер» деп аталган. Геродотко скифтер жєнїндє
маалыматты чаташтырып ушул «алаўдар» менен каллипиддер бер-
ген. Ошондон улам нукура скиф аттары, сєздєрїнїн баары теў грек
же перс тилине которулган тїрїндє берилген. Бул чоў тарыхчы їчїн
чоў кемчилик болгон. Перс, грек тили индоевропа тобунда болгон-
дуктан бири-бирине жакын келет. Дарийдин скифтердин колуна тут-
кунга тїшкєн перс аскерлери скифтердин каада-салттарын тез ка-
был алышкан.

Дарий єз башын аман калкалаш їчїн таштай качкан чабал
аскерлери (160 миўге жакын, бир маалыматта 100000 ден ашык)
кырк тилде сїйлєгєн элдердин єкїлїнєн болгон дедик. М.: алар
тээ Иданфирс (б.з.ч. VI  к). кандын тушунда жалпы жонунан
«алаў» деген ат менен скифтердин кулдарына айланса, б.з.ч. III
к. акырында булар скиф їстємдїгїнєн кутулуп, сарматтарга баш
ийген да, I кылымдан тартып алар сарматтарга да анча кєз ка-
ранды болбой єз алдынча єнїгїп кеткен. Тїндїк Кавказ тоолору-
на отурукташкан. Качан гана Сармат мамлекети Балакандан (болжо-
лу, 370-ж.) гунндан кыйраган соў ошо Тїндїк Кавказдагы «алаўдар»
унн (оў) ордосуна баш ийген.

Кийинчерээк мунун башатын, тарыхын так билбегендер, айрым
окумуштуулар «алаў» деген атты жалаў осетиндерге ыйгарып ке-
лишти, бул таптакыр туура эмес, ал  азыркы кєп элдерге тиешелїї
(осетин, кабардин, чечен, черкес, адыгей, ингуш ж.б.). «Алаў» де-
ген ат адегенде скифке, анан сарматтарга баш ийген бир топ уруу-
лардын (тайпалардын) жалпы аты болуп келген. Ал Европадагы оў-
дордун заманынан кийин гана мурдагы кєп урууларды билдирген
маанисинен ажыраган. Ошол Гунн заманынан кийин мурдагы «алаў»
тобуна кирген майда тайпалар эми єз алдынча кетип, єз алдынча
аттарга ээ болгон. Кавказдагы кєп тилдїї эл, тїбї келип, жанагы
Дарийдин скиф жерине таштай качкан конгломерат (аралашкан, ар
кошкон) аскеринен келип чыккан эл экендигин тарых билет. Ошон-
дой болсо да «алаў» деген атты ушу кїнгє чейин сактап келгендер
болду. М.: карачайларды мингрелдиктер ушул кїнгє чейин «алаў»
деп атаган (А.Цегарели, «Мингрельские этюды». 1, 72-б.). Алаў-
астар (ас деген сєздїн єзї «азык» дегенден калган, анткени, сар-
мат доорунда Азыктар бийлеген) же карачай менен балкарлар Фран-
цияга жортуул жасаган гунн аскеринде да, XIII-XIV к. Кытайга жор-
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туул жасаган монгол аскеринде да болгон. М.: булардын Кытай жаз-
маларындагы аттары: Бавур, Куду-Темур, Корхмас, Кобурчу (Коур-
цзы), Атачы ж.б.

Тээ байыркы замандарда скифтерге «алаў» деген ат менен кул
(букара) болуп, кийин єз єзїнчє эл болуп кеткен кабардин, осетин-
дерге кыргыз жомоктору толук сиўген. Алар жомокту «нарт» дешет,
негизи «нарт» — «очок» дегенди билдирет, б.а. очок башындагы аў-
геме дегенди тїшїндїргєн. Скиф (сак) заманында «алаўдар» очок
башында тїрдїї скиф жомокторун уккандыктан, алардын нарттары-
нын дээрлиги кыргыздардыкы. Дегеле, скиф жомокторунун кїчтїї
таасири бардык элдерде грек, перс, египет, латын, роман, славян,
гот, гет ж.б. тийген, ошондуктан, негизги башаттары, окуялары кыр-
гыздардыкы. М.: осетин нарттары алар христиан динин кабыл алган
(Х кылым) кезден тартып тїптєлє баштаган, ногой заманында (XIV
к.) нарттары калыптанган. Кабардин, черкес, балкар, адыгей, кара-
чай, чечен, ингуш нарттарында тэ байыркы скиф жоокердик салты-
нан калган байыркы салттар чырпык менен тєлгє тартуу, єлгєн киши-
ни кємїї салты, скифтердин калыў берїї, жылкы тийїї, кїйєєсї
єлгєндє бетин тытып, чачын жулуу, курмандык чалуу, кургакчылык
болгондо жаан тилеп жер суу тайуу, канга кан, ат чабыш, аўчылык,
жаа тартуу, жигит оюндары, таш (салмоор)ыргытуу, кїрєш, бий, дас-
тан ыр ырдоо ж.б. байыркы салттары бїт толук чагылдырылат. Скиф-
терден калган кылкыяк осетинче «каманчы» аталган менен осетин
тилинде ал эч маанини билдирбейт.

Геродот Скифияда дарыялар мол экенин жазат.
Академик Б.А.Рыбаков «Геродотово Скифия» эмге-
гинде ошол дарыяларды калыбына келтирген. М.:
Истр (Дунай), Тирас (Днестр), Гипинис (Южный Бук),
Борисфен (Днепр), Пантикап (Ворсил — Днепрдин
куймасы), Кипакирис, Герр, Танаис (Северский До-
нец), Гиркис (Дон). Скиф заманында Дон — Григис

(Геродотто Сиргис) суусу аталган. Скиф заманында Дон бирде Тана
(Тана-ис) бирде Кыргыз (Гиргис же Сиргис) деп аталса, кийин бирото-
ло «Тана» деген атка єткєн. Кийин ал суу славян, осетин тилдерин-
де мезгил єтїшї менен (Дон — Тан — Тана) тїрїнє келген. Экинчи-
ден, ушул дарыя агып єткєн тїздїктї илгери кыргыздар Дєў Талаа
деп атаган.Талаа єўгїл-дєўгїл болгон, ушул Донду байыркы кыр-
гыздар — Дєў-Суу деп атаган. Мурдагы Кубаў талаа — азыр Кубан
талаа, Кара Деўиз — азыр да Кара Деўиз, Аз Деўиз, Азов Деўиз, Ак
Деўиз азыр Каспий, Боспор — боз бор, Синдик (шаар) — Сандык,
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Патус (шаар) — бата, ж.б. Гер деген Кер (Єзєн). Алтайдын тїштїгїндє
Кылжыр дарыясы бар.

Скифиядагы Эксампей суусун Геродот эллин тилинде «Ыйык
жол» аталарын жазат. Бул «Ыйык Сай» дегендин грекче котормосу.
Бул суу минералдык суу болгондуктан Ыйык Суу деп аталган. Ски-
фиядагы Гипа-Кирис суусу — Шыпа кыргыз суусу. Плиний Азиядагы
элдер тууралуу айтып келип «Силис жеринде скифтер турат» деп
жазат. Аму Дарыяны ал «Силис суусу» деп атайт, демек, ал байыр-
кы заманда «Кыргыз суусу» деп аталса, ошояктагы скифтер турган
жер «Кыргыз жери» аталган. «Силис», «Сиргис» деген эки сєз ла-
тын, грекче «Кыргыз» деген сєздїн бузулуп айтылышы. Скифтер-
дин бир гана кудайы болгон, ал Теўир (Кїн). Олкобай, Собадеке,
Плин, Сколопит, Сагил, Пана-сагара, Танай, Тевтар, Теонта, Соран
ж.б. Атактуу скиф чоў бийлери кыргызча: Єлкєбай, Супатай, Билим,
Сырымбет, Сагын, Жаманкара, Тынай, Токтук, Тенти, Суран ж.б. ата-
лат. Кєчмєндєр мекендеген жерлерде кыргызча коюлган эсепсиз  жер
суу аттары сакталып калган.

Кара кыргыз эли бїт дїйнєгє хунну-сак-скиф —
гунну деген саясий аттар менен таанылып турган за-
мандарда (б.з.ч. XXVII — б.з. V к.) алар тотемизм
доорунан эбак єтїп кеткен. Тотемизм доору байыркы

кыргыз элинде мезолит доорунан (жапайы кайберендерди кармап
їйрєткєн заман) Угуз кан заманына (б.з.ч. 6000-ж.) чейин гана ємїр
сїргєн.

Цельс: «Скифтер кудайларга храм, курмандык чалуучу жер
жана кумирлерди (бутканаларды) салбайт, алар кудайсыз серлер
(кыргыздар) сыяктуу эле кудайсыз» (демек, «язычниктер») деп
жазган («Вестник древней истории», 1948, № 2, 300-б.). Грек, ла-
тын авторлору скифтердин даўктуу бабаларын, Чоў бийлеринин
атын кудай кылып жаза берген чаташ учурлар кездешет. Цельс ай-
ткан Гестий - Табити - скиф падышасы Бата бий («Манас» боюнча
калыбына келтирилгенде), Зевс - Угус кан. Дарийге Иданфирс
(Кєкбєрї) кан: «Мен бабам Угус менен гана єз элимдин падышасы
Бата бийди єзїмдїн кожоюндарым деп эсептейм» (IV, 172. Геро-
дот) деп жазат. А аны Геродот аны Бабаларыбыз Угусту - Зевс,
Бата бийди - Гестей кылып берет. Апи дегени - Апа деген сєз, Гой-
тосир (Аполон) дегени - Теўир.

Афанасий Александрский «Скифтер перстердин кудайын кабыл
албайт, ал эми перстер серлердин кудайын кабыл албайт» («Речь
против эллинов», 23-б.) деп жазат. Каппадокия  Кессарийдин архи-
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епискобу Василий Великий: «Истранын (Дунай) ары жагындагы «кый-
раткычтардын» кудайы бар экенин айтат» (Письма, 164, М., XXXII,
636-б.) Скифтердин кудайы Теўир (Кїн) кудай болгон. Кыргыздар
Кїнгє кїн чыкканда, чак тїштє, кїн батып баратканда, алтын казык
жылдызы чыкканда табынып, сыйынган. Кыргыздын кишилердин аты
менен аталган кєп кудайы эч качан болгон эмес. Кыргыздардын Кєкє
Теўирге (Кїнгє) сыйынары — улуу чындык!

Геродот, Ктесий, Диодор Сицилийский, Полиен,
Плутарх, Лукиан, Диоген Лаэртский (III к.) ж.б. скиф-
тер жєнїндє кєптєгєн тарыхый маалыматтарды бай-
ыркы замандарда жазып калтырышкан. Ушулар ар-
кылуу каракыргыздын эў байыркы їч акылманы

жєнїндє маалыматтар бизге жетти. Алар - Кыдыр (Анахарсис), Улук-
ман аке (Токсарис, бул жерде грек (тайып) тилине Табып деген ат
менен тїшкєн), Асан кайгы (Абарис, мында «рис» уланды мїчє, уў-
гусу Аба - улуу деген сєз). Булар жєнїндє грек, латын тарыхында
далай фактылар жазылган. Кєчмєн кыргыздардын акылмандары-
нын ичинен байыркы Грецияга эў алгач ирет келген Улукман аке
болгон. Грецияда ал «дарыгерлердин кудайы» катары таанылган.
Улукман акеден кийин Грецияга Кыдыр келген, ал аякта «дїйнєдєгї
жети акылмандын бири» катары белгилїї болгон.

Лукиан Самосатскийдин (б.з.ч. I к.) «Скиф же конок» аўгемесинде
мындай факт далил бар: «Анахарсис Скифиядан Афинага эллин или-
ми менен таанышууну кєксєп келген алгачкылардан эмес. Мындан
да алда канча мурда эў акылдуулугу менен атагы чыккан, сулуулук-
ту баалай билген, билимди баарынан жогору койгон, падыша тукуму-
нан (абийлерден) же «калпак кийгендерден (бектерден)» эмес, кара-
пайым эле элден чыккан, эки єгїз менен бир арабасынан башка эч-
текеси жок Токсарис деген азамат келген. Ушул Токсарис Скифия-
сына єз учурунда кайтып да кете албаган. Афинада кайтыш болгон-
дон кєп єтпєй эл тарабынан ага «баатыр» деген наам берилген, афи-
налыктар ага чет элден келген улуу Табып (Врач деген сєз тексте
чоў тамга менен жазылган) катары ага арнап жылыга курмандык чал-
ган, Табып деген атакка ал «баатыр» деген атакка ээ боло электен
алда канча мурда татыган. Себеби, Токсарис биздеги Асклепиддер-
дин (Фракиядагы табыптардын кудайы, бу жерде Токсаристин да
єзїнчє Табып кудай экени айтылууда) бири болгон, ал ошон їчїн
афиналыктар тарабынан элладада Кудай кылынган.

Аны мен эмне їчїн эстедим дегенде, а кезде Токсарис тирїї
кези эле. Али да жапжаш, чет элден жаўы эле келген кыйраткыч
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Анахарсис тиги Пирейден Афинага жаўы эле келип тїшїп, эмне
кыларын билбей, бу жердегилер (гректер) менен сїйлєшєйїн десе
тил билбей, ошол жерден кайра артына - Скифия тарапка кетчї
Боспорго кылчак-кылчак карап турган кези болгон. Мына ушундай
учурда ага Керамикеден (Афинадагы бир кєчєнїн аты) Токсарис
келди. Ал адегенде Анахарсистин кийимин кєрдї, ошондон соў
гана Скифиянын падышасынын уулун, эў кадырлуу уруктан чык-
кан Анахарсисти дароо тааныды. Антсе да, Анахарсис эллинче
кийинген, сакалын алдырган, куру жок кийим кийген куралсыз
адамды, тек гана, шатыратып сїйлєгєн Аттиканын катардагы ки-
шисин (Токсаристи) ал жоокер (скиф) катары тааный албады.
Кїтїїсїздєн Токсарис ага скифче кайрылып: «Сен Давкеттин
(Дєєлєттїн, бу жерде атасынын аты эмес, анын дєєлєтї ат ката-
ры аталууда) уулу Анахарсиссиўби?» деп сурады. Єз тилинде
сїйлєп, мунун кимдин баласы экенинен єєдє айтып турган адам-
ды кєргєндє кубангандан Анахарсистин кєзїнєн жаш агып кетти
да: «А сиз бизди кайдан билесиз?» деди. «Мен дагы ошояктан
болом, тилекке каршы, мен сен єўдєнїп белгилїї уруудан чыккан
эмесмин, ошон їчїн билбейсиў, атым Токсарис» деп жооп берди.
«Кантип эле, - деп таўданды ошондо Анахарсис. - Сиз кадимки
Скифиядагы бала-чакасынан кечип, Элладага болгон урматынан
улам Афинага кетип, ошояктагы кадырлуу адамдар менен туруп
аткан Токсариссизби?!». «Ооба, дал ошол Токсарисмин». «Андай
болсо, - деди Анахарсис, - мен сенин окуучуў болом, сенден би-
лим алгым келет. «Эллада менен Афинанын эў жакшы жерлерин
кєрсєт...»

Улукман аке менен Кыдыр даанышман байыркы Грецияда
ушундайча таанышып, ошондон кийин Кыдыр Улукман акеге ша-
кирт болгон. Лукиан Самосатскийде «Токсарис менен Мнесиптин»
чечендик мелдеши сакталган. Мында Токсарис Мнесипти акылман-
дыгы, чечендиги менен жеўет. Улукман акенин Табыптык даўкы
ай-ааламга жеткен. Грецияда Табыптардын Кудайы атыккан. Афи-
надагы бейитине жылыга курмандык чалынган бабабыз улуу инсан
Улукман акенин тарыхын бїгїн кыргыз билеби?!.. Качанкыга чейин
кыргыз эли Улукман акени, нойгут Абу Али Ибн Сина менен чаташ-
тырышат?

Єз доорунда кєчмєн маданияттын туу чокусуна жеткен байыр-
кы кыргыздардын адеп-ахлактык ондогон каада-салттары, жїрїш-
туруш їлгїлєрї, тарыхы Тоорат, Инжил, Куран єўдїї диний китеп-
тердин негизги жоболору менен аяттарын тїздї. Буларга байыркы
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кыргыздардын (химер, киммерий, скиф-хунн) жїздєгєн аўыздары
пайдаланылды. Улукман (улук- улуу, ман - киши) деген илгерки кыр-
гыз ысымын алып жїргєн даўазалуу табып «Лукман» деген ат ме-
нен Курандын тєрїнєн орун алды. Куранда ал эзелки акылман,
аким, табып, дарыгер катары кирди. Чыгыш уламыштарында сак-
талып калган єзїнїн толуп аткан накыл кептери, осуяттары аны
пайгамбардын деўгээлине кєтєргєн! Деги «кыргыз жїрбєгєн жер
барбы? Ал жїрбєгєн жердин суусу арам...» деп кыргыз тегин айт-
паса керек. Чын эле: «Кайыў барбы кыргыз балта чаппаган, ойдуў
барбы кыргыз сєєгї жатпаган...» деп илгеркилер эмнеге зар какша-
ды экен? Ар кай жерде тєгїлїп кала берген кєрєўгєлєрїнє каўыры-
гы тїтєшкєн го...

Кыдыр даанышман «дїйнєдєгї жети акылмандын
бири» катары атагы чыккан. Байыркы гректер Анахар-
систин ысымын Солон, Аристотель, Зенон, Платон,
Эмпедокл, Эпимениддердин ысымы менен теў атап,
аны «улуу жети акылмандын бири катары» даўаза-
лаган. Пайгамбарлардын тукумдары Феодорит (Кир
шаарынын епискобу,IV кылым) жети акылмандын ка-
тарына тємєндєгїлєрдї киргизет: скиф Анахарсис,
Периандр Коринфский, Эпименид Критский, Акусил

Аргосский, Ферекид Сирский, Мисон Хенейский жана Эмпедокл (Речь
V о природе человека). Абалкы грек тарыхында Кыдыр даанышман
атактуу Солон менен бирге турган.

Гимерийдин (IV к.) маалыматында: «Кыдырды Грецияга «элев-
син отуна» болгон эўсєє айдап келген. Ал ар дайым жакшылыкка
умтулган. Єз тилинен сырткары аттик (грек тилинин бир диалекти-
си) тилинде эркин сїйлєгєн. Феодориттин (V кылым) жазганы бо-
юнча: «Скиф Анахарсис атактуу ойчул» болгон. Гомер Хиронго
жазган катында Кыдырды «бээ саачулар їчїн Жакшылыктын ку-
дайы болгон» деп атаган («Речь XXII о деятельной доблести»). Сыя-
гы, «дїйнєдєгї эў байыркы жети акылмандын бири» катары тааныл-
ган бабабыз жєнїндє кєчмєндєрдє ошо Жакшылыктын Кудайына
тете баркы элге сиўген їчїн «жетинин бири кыдыр», «жолуў шы-
дыр, жолдошуў Кыдыр болсун!» деген макал, бата ошондон калса
керек. Геродот: Анахарсисти «ал кєп єлкєлєрдє болгон акылдуу адам
эле» (IV.76) деп жазат.

Татиан єз эмгектеринде: «варвар Анахарсистен акыл їйрєнїїнї
намыс кєрбєгїлє!» (XII. 14) деп айтат. Император Юлиан (IV кы-
лым): «Мидиялыктарда Демок, гиперборейлерде Абарис (Асанкай-

Грецияга
барган
Кыдыр
дааныш-
ман (б.з.ч.
544 -ж. же
б.з.ч. XIII-
XII к.)
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гы) менен скифтерде Анахарсистер даўкталган жокпу деп ким айта
алат, бирок бир таўгаалардыгы, берегилер адепсиз уруулардан
чыкса да чындыкты ыйык тутушту, кийинки экєє нукура чындык їчїн
кїрєшсє, биринчиси (Демок) жеке єзїнє пайда табыш їчїн
кїрєштї». Диоген Лаэртский (III кылым) «Скиф Анахарсис» деген
эмгегинде: «Скиф Анахарсис жанагы скиф падышасы Кадуиндин
бир тууганы Гнурдун (Коўур) уулу эле, энеси грек кызы болгон,
андыктан бул ( кийин) эки тилди теў билген. Ал скифтер менен
эллиндердин їрп-адаты жєнїндє, турмуштагы кымбатчылыкты ар-
зандатуу тууралуу кєптєгєн эмгектерди жана аскердик-согуштук
илим жагдайында сегиз жїз (800) ыр жазган! Ал єз чечендиги ме-
нен айырмаланган да, ушундан улам гректерде «скифче сїйлєєнїн
жайы» (скифский образ речи) деген ылакап пайда болгон. Сократ-
тын айтымына караганда: Анахарсис Афинага Экврат архонттун
тушунда (б.з.ч. 544-ж.) кырк жетинчи олимпиадага келген. Ошон-
дон кийин ал атактуу акылман Афина падышасы Солон менен та-
анышкан да, ємїрї єткєнчє аны менен кыйышпас дос болгон».

Кыргыздардын элдик санжырасында: ал кырымдык кыргыздар-
дын «досбут элинин алтын кєкїл, кер кєкїл канынын уулу
Кєкбєрїнїн баласы, Кєккоен (Коеналы) султан менен бир тууган»
(Кыргыздар, II т., 11-б.). Санжырадагы «Шыбыр чечен» деген сєз
кишинин аты эмес, ошол кишинин шыбырата (куюлуштура)
сїйлєгєн чечен экендигин айгинелеген сєз. Ушул «Шыбыр чечен-
дин» єз аты Кыдыр. Элдик аўызда: «Кыдыр оозунан сєзї тєгїлгєн
шыбыр чечен эле. Ага чечендик жагынан эч ким теўдеше алган
эмес, чукугандай сєз тапкан, караўгыда кєз тапкан даанышман
болгон» (К.Тєлєбаев) деп айтылат.

Факт: байыркы гректе акылман жана чечен Анахарсис жєнїндє
єтє кєп аўыздар сакталган. М.: «Анахарсис жїзїм ширеси їч тїрлїї
маанай алып келет деген экен: биринчиси — канагаттануу, экинчи-
си — мас болуу, їчїнчїсї  окшуу». «Ошол эле Анахарсис эллиндер-
деги сїрєтчїлєрдїн мелдешин сїрєтчїлєр эмес, башка бирєєлєр
калыстаганын кєрїп таў калган экен». «Кантип ичпей коюуга болот?»
деген суроого ал: «эгерде кєз алдыўдан мас болгон акмак адамды
кетирбесеў...» деп жооп берген экен. «Кеменин капталынын калыў-
дыгынын тєрт эли экенин билген Анахарсис: «анда кемеде сїзїп
бараткан адамдар єлїмдєн тєрт эли алыс турат!» экен!» дептир.
«Жалган айтпагыла!» деп коюп, єзїлєрї калп айткан адамдарды
кєрїп таўгалган экен ал». «Адамдардын эмнеси жакшы, а эмнеси
жаман» деген суроого ал «Тили» деп жооп бериптир. «Ал «жаман-
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дын жолдошу кєп, жанына пайдасы жок» деген экен». «Аянтты ал єз
ара ач кєздїк менен алдашуунун жери» деп атаган».  «Анахарсис
Крезге мындай деп кат жазган жери бар: «Лидия падышасы! Мен
эллиндер єлкєсїнє алардын їрп-адатын жана єнєрїн їйрєнєйїн деп
келдим. Мен алтынга анча деле муктаж эмесмин, бир тилегим єз
жериме дурус адам болуп кетким келет. Мен Сардыга сени менен
коюн-колтук алышып,курбу болуу їчїн келдим!..»

Иоанн Стобейскийде Анахарсистин бул сєздєрї сакталып кал-
ган: «Бирєє Анахарсисти «сен скифсиў» деп жатсынган экен, ошон-
до ал: «Албетте, ата-тегим боюнча скифмин, бирок, мїнєзїм боюн-
ча скиф эмесин» деп жооп бериптир». «Бир аттикалык грек Анахар-
систи «сен скифсиў» деп кїнєєлєгєн экен, ошондо ал: «Мен Ата
Мекенимден уялып турам, а сенден Ата мекениў уялып турат!» деп
жооп бериптир. «Ошол эле Анахарсис «миў жаман досуў болгон-
дон кєрє бир жакшы досуў болсун» деген экен». «Адамдарга ким
душман?» деген суроого скиф Анахарсис: «Єзїнє єзї!» деп жооп
бериптир».

Аполоний Тианский Анахарсис жєнїндє тємєндєгїдєй кабар
калтырган: «Скиф Анахарсис акылман болгон: эгерде ал скиф бо-
луп туруп акылман болгон болсо, анда ал скиф болгону їчїн акыл-
ман болгон!». Ашкан чечен, даанышман Анахарсис єтє тамашєкєй
киши болуптур. Грек тарыхында мындай маалымат бар: «Афиней-
дин (II кылым) жазганына караганда бир ирет Периандр (шаар баш-
чы) ичкилик ичїї боюнча байге уюштурат. Ошондо Анахарсис (Кыдыр)
байгеге катышкандардын ичинен биринчи мас болот да башкы байге-
ни талап кыла баштайт. Не дегенде, ал жарышка тїшїп биринчи кел-
ген ат сыяктуу эле ичкилик мелдешинде да биринчи мас болгон киши
башкы байгени алыш керек деп, сєз менен баарын утуп, башкы байге-
ни алып кеткен экен!» ж.б.

Дмитрий Калистратта Анахарсистин бирєєлєргє айткан сєздєрї
жєнїндє уламыштар бар. Айрымдары

Афиналыктарга айтканы
Ой мыкты болгондо сєз маўыз болбойт да, сєздїн соўунан эў

сонун иштер жаралат. Скифтер ой начар болсо ошол сєздї маўыз
дейт.

Ичи тардык менен коркунуч начарлыктын эў чоў айгагы: Ичи
тарлыктын артынан бардар досторуў менен курбуларыўдын кайгы-
капасы, а коркунучтун артынан – кур сєзгє їмїттєнїї келип чыгат.
Скифтер андай адамды кубаттабайт, антсе да, башкалардын ийги-
ликтерине кубанат да, алардын дагы жакшылыкка жетишине аракет
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кылат; а кєрє албоочулук, ичи тарлык жана дагы ар кандай начар
жєрєлгєлєрдї скифтер душмандары катары єзїлєрїнєн оолактатып
турат.

Аннонго айтканы
Мага скиф кементайы – кийим, бут кийимим – бутумдун териси,

жатчу жайым – бардык жер бети, тамагым – сїт, эжигей менен куурул-
ган эт, ичкеним – суу...

Падышанын уулуна айтканы
Сенде чоор менен намыян, а менде – жаа менен жебе бар.

Ошондуктан, ырасында, сен – кулсуў, а мен – эркинмин, сенин душ-
мандарыў кєп, а менде бирєє да жок. Эгерде сен кїмїштєрїўдї таш-
тап, жаа менен саадак алып скифтерчесинен жашагыў келсе, анда
сенин да тагдырыў ушундай болот.

Крезге айтканы
Менин эмнелерди кєргєндїгїм туурасындагы кебимди ук. Биз-

дин жерде Танабий (Дунай) деген чоў дайра агат. Бир ирет ошол
жерге соодагерлердин дарыяда жїк ташуучу кемеси келди да, бир
тайыз жерге тыгылып калды, кантсе да алар аны таптакыр чыгара
албай, ыйлай-сыктай ары жээкке чыгып, тобу менен кайдадыр жєє
кетти. Муну байкаган каракчылар бош кеме менен жетип келди да
кемедеги бардык мїлктї салып алып кайра жєнєдї, бирок, кєп єтпєй
эле булар тереўге келгенде кемеси оор жїктї кєтєрє албай чєгїп
кетти, аны менен кошо каракчылар да єлдї. А оор жїгїнєн арыл-
ган алиги кеме эми тыгылган жеринен єєдє кєтєрїлїп калды. Мына
ушундан улам скифтерде: «Ач кєздїїлїктїн арты єкїнїч» деген
сєз айтылат...

Диодор Сицилийскийде: «Анахарсис Крездикинде» деген аў-
геме бар: «Жанагы эле Лидия падышасы Крезге скиф Анахарсис,
Биант, Солон, Питак тєртєє келген экен. Аларды падыша ар дай-
ым чоў урмат менен тосуп алып, аябай сыйлачу кєрїнєт. Крез
ушу жолу Анахарсиске бїт єлкєсї менен багындырган элдерин
кєрсєтїп болгон соў акылмандардын эў улуусу Анахарсистен:
«Тирїї жандыктардын кайсынысын эр жїрєк деп ойлойсуў?» деп
сураган экен. Анахарсис буга: «Эў жапайы айбандарды, – деп
жооп бериптир, – не дегенде алар эркиндик їчїн эр жїрєктїїлїк
менен єлєт». Ошондо Крез тиги акылман жаўылып калды го деп
ойлоп, кайрадан мындай деп суроо бериптир: «Кайсы жандыкты
адилет деп ойлойсуў? «Эў жапайы айбандарды, – деп жооп бер-
ген экен буга да Анахарсис, – не дегенде алар мыйзам боюнча
эмес, табигый шартта ємїр сїрєт, а табият деген жан-жаныбар-
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ларга кудай тарабынан берилген сый, ал эми мыйзам деген – адам-
дар тїзгєн нерсе го...» Эми падыша Анахарсисти шылдыўдагысы
келип: «Ушу айбандар да акылман болуп жїрбєсїн?» деген экен.
Акылман буга макул боло: «табигый чындыкты мыйзамдын чынды-
гына телиген акылмандыктын эў негизги белгиси» деген экен. Ошон-
до падыша сєзгє жыгылып калыптыр...»

Жети акылмандын жыйыны
Плутарх (б.з.ч.I к.)сєз алды да: «Мамлекет менен шаарларды

биртке гана киши башкарат, а там менен очок баарыбызда бар» деди.
Эсоп буга каткырып: «Жок, сен ошо «баарына» Анахарсисти кошпо,
анын салган тамы жок, ошентсе да ал асмандын тыягына бир, бия-
гына бир чыккан асмандагы кїн сыяктуу кєчмєн ємїр сїргєнїнє
сыймыктанып жїрєт» деди. «Ошондуктан, – деп кесе айтты Анахар-
сис – ал (Кїн) бирден бир кудай, ал башкаларга кєз карандысыз,
эркин ємїр сїрєт да, баарынын їстїнєн бийлик кылат, а єзї эч ким-
ге баш ийбейт, натыйжада, бийлик кылып, баарын башкарып атат.
Бир гана сен анын арабасы кандай зор, а кєрктїїлїгї жагынан кан-
чалык мыкты экенин унутуп калгансыў...» Бул жерде Кыдыр (Ана-
харсис) єзїнїн Кїн (Теўир) Кудайын айтып жатат. Ал єтє кудреттїї,
баарын башкарганын аўыз кылууда.

«Жетинин бири кыдыр» болгон даанышман баба-
быз мезгил єтє элдин эсинен унутула баштап, ал
жєнїндєгї єз доорундагы касиеттїї сєздєр гана кал-
ган. Асанкайгы (Абарис) «жетинин бири Кыдырдан»
алда канча мурда келген. Гарпократиондун «Он чечен-

дин сєзї» эмгегинде: «Абарис (Асанкайгы) - энчилїї ат. Тээ байыркы
замандарда ал алыскы гиперборей  (алтайлыктар) элинен Афинага
элчи болуп келген. Анын келген кези туурасында ар кандай маалымат-
тар айтылат: Гиппострат ал 53ї олимпиадада (б.з.ч. 568-ж.) келген десе,
Пиндар Лидиялык Крез падышанын тушунда же 21-олимпиадада (б.з.ч.
692-ж.) келген» дейт. Асанкайгы Скифия єлкєсїнєн элчи болуп келген-
ден кийин, ал ошол замандарда эў кєрїнїктїї мамлекеттик ишмер бол-
гон. Грек тарыхчыларынын эмгектеринде кєбїнчє ал Алтай тараптан
келген.  Гимерий (IV кылым) ал жєнїндє минтип жазат: «Акылман
Абарис (Асанкайгы) теги боюнча гиперборей, тили боюнча эллин,
кийими жана єўї-тїсї боюнча скиф эле дешет, бирок, сїйлєсє эле
анын кептери Академиянын чєйрєсїнєн же кадимки Ликейдин єз оозу-
нан чыгып аткандай туюлчу... Ал Афинага жаа менен куралданган
боюнча келген, анын жонунда саадагы бар эле, їстїндє жоокердик
кементай, белинде алтын кемер, жарашыктуу шымы болгон...».

Асанкайгы
(Абарис)
б.з.ч.
692-568-ж.
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Аполлоний «Таўкаларлык аўгемелеринде» мындай кабар берет:
«Абарис дагы жылдыз саноочулардын (теолог) катарына кирген да,
ар кайсы єлкєлєрдє саякаттап, пайгамбарлык касиеттерди жазган.
Чыгармалары бїгїнкї кїнгє чейин сакталган, ал ошондой эле жер
титирєєнї, жугуштуу ооруларды жана асман кубулуштары туурасын-
да алдын ала айткан. Элдин айтымына караганда, ал Лакедемонго
келери менен берегилерге кудайга арнап курмандык чалгыла деп
кеўеш берген экен, ошондон кийин Лакедемондо жугуштуу оорулар
болбоптур...»

Атактуу Пифагор Асанкайгыны (Абаристи) гиперборейлердин
Апполону (Кїн кудайы) катары тааныган да, аны ємїр бою урматта-
ган. Абаристин «абада басуучу» деген айдар аты болгон. Ямвлих-
тин «Пифагордун ємїрї жєнїндє» деген эмгегинде: гиперборей
єлкєсїнєн келген жашап калган Абаристин Пифагордун єзїнєн са-
бак алганы айтылат. Пифагор єзїнїн жаратылыш, кудайлар
жєнїндєгї эмгегин Абариске кыска мєєнєттє тїшїндїрїп берген.

Абарис (Асанкайгы) Грецияда, Италияда, Египетте болуп
кєптєгєн окумуштуулар, падышалар менен жолуккан, дос болгон.
Баары Абаристи «Гиперборейлердин Аполлону» деп тааныган.
Анын ысымы Пифагор, Эмпедокл, Акрагантский, Эпименид Крит-
ский ж.б. менен бир аталган. Єзїнїн кєзї ачыктыгы, даанышман-
дыгы, жылдыз санай турган єнєрї, дарымчылдыгы менен байыр-
кы Грецияда даўкы чыккан жана ал атактуу Пифагорчулардын ка-
тарында аты аталган. Кыргыздар байыркы Улукман акенин, Кы-
дыр даанышмандын, Асанкайгынын кєздєй тукумдары катары сый-
мыктанып, аларга рухий кенчинин тєрїнєн орун берип таазим эти-
ши парс.

«Манаста» Чамбыл Белди жердеген Жаналы,
Карач деген эки дєєгє Кєкєтайдын ашында кабар бе-
рилет. Алар Чамбыл Белди жердеп, Белендини (Эль-
бурсту) жайлашат. Бул маалымат ассирия тарыхын-
да «Умма-Манда» деп жазылып тїндїктєгї кыйрат-
кычтардын мекени жєнїндєгї кабарга дал келет.

«Умма-манда» мамлекети да ассирия тарыхында Урмия кєлїнїн
тїштїк, тїштїк батыш тарабында жайгашат. Акыйкатта, «Умма-Ман-
да» мамлекетинин аты умма-кимак-кыпчак, аманда - канда - каўды
деген сєздєрдєн болушу ыктымал. М.: «манна» деген сєз ассирия
тилинде «адам» «адамзат» деген тїшїнїктї билдирет. Ошол Жа-
налы, Карач (Чоў бийлер) єлкєлєрї эзелки тарыхый жазмада «умма-

«Умма-
Манда»
мамлекети
б.з.ч. VIII-
VII к.
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манда» деп бир аталат. Демек, ошо б.з.ч. ХХ-XIV к. тїштїк батыштагы
эки жерде Беленди менен Чамбыл Белде байыркы кыргыз уурулары
болгон. Алар кошуналарына дайым кол салып, олжолоп турган. Алар-
дын тїндїктєгї (Кырым, Кара Деўиз) эў ири кїчтєрї Алдыўкы Азияга
б.з.ч. VIII кылымда басып кирген.

Страбон: «Киммерийлер Гомердин заманында же андан да
мурда эле Эолид менен Ионияга кол салган» (III, 2, 12) дейт.
«Киммерийлер ... Понттун (Кара Деўиздин) оў жактарына  (тїштїк
жээктерине) жортуулдарды кылган да, буга жанаша жаткан Паф-
лагония менен Фригия областарына чейин кирип келген». Де-
мек, алар Кичи Азияга жортуул кылган. Киммерийлер олжо їчїн
жортуулдарды Урартуга, Ассирияга, Мидияга, Лидияга жасап
турган. Кийин максаттарын єзгєртїп мамлекеттерди басып алу-
уга багытташкан. Ал жєнїндєгї кабарлар ассирия тарыхтарын-
да сакталган.

Тїндїктєгї каардуу кєчмєндєрдїн єтє ири кїч менен Алдыўкы
Азияга басып кириши б.з.ч. 722-705-жылдарда болгон. Анда Урарту
падышасы Рус I гимирр (кыргыздар) єлкєсїнє жортуул жасап жеўи-
лип калган. Демек, адегенде кєчмєндєргє Урарту аскери кол салып,
кєчмєндєрдєн талкаланган. Алдыўкы Азиядагы согуш мына ушун-
дан башталган...

Ассирия тарыхы боюнча: «гиммири єлкєсї»
Урарту падышасы Рус I кол сала электен алда кан-
ча мурда эле ошол жерлерди мекендеген. Бул эл
ассирия тарыхына б.з.ч. 721-ж. гана тїшкєн. Асси-
рия тыўчысы Арад Син єзїнїн тїндїк чек араларга
барып келгендигин єз тєрєсїнє берген бил-

дирїїсїндє: Маннадан чыккан киммирий (скиф) аскерлери Урарту-
га контрчабуулга чыгат. Урарту аскерин талкалап, анын 3 аскербаш-
чысынын башын кесишет. Киммерийлер Урарту мамлекетинин чек
арасынан єтїп, анын ичкери жагын кєздєй басып кирген. Алар Кара
Деўиздин тїштїк жээктерине да жортуул кылган.

Павел Оросийдин (I к.) маалыматы боюнча: Киммерийлер, ама-
зонкалардын Азияны талап тоногон чабуулдары Рим шаары негиз-
делгенден (б.з.ч. 723-ж.)  30 жылдан кийин болгон. Бул окуя Калли-
мах гимнинде (б.з.ч. III к, II, 257) да сакталып калган. Анда Эфеске
кол салган «бээ саачу» киммерийлердин аскер башчысы Лигдамис
(Тугдамис – Токтомуш) жєнїндєгї кабарлар ырдалган. Ошол ким-
мерийлердин аскербашчысы Тугдамме (Лигдамис) ошол замандар-
да «сактардын падышасы» деп аталган.

б. з.ч.721-ж.
«Сактар-
дын пады-
шасы»
Токтомуш
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Д.С.Раевский: «Андыктан, Тугдамменин береги наамы («Сактар-
дын падышасы») Э.А.Гранатовский тарабынан «б.з.ч. VIII-VII к. тїштїк-
чыгыш Европадан Алдыўкы Азияга басып кирген урууларда «сака»
деген этнонимдин болгондугунун» ачык-айкын далили катары кара-
лууда. Киммерийлер менен Орто Азия сактарындагы єзїн єзї аўдо-
одогу жалпылыктар булар этногенетикалык жактан бир эл экендигин
далилдейт» («Очерки идеологии. Скифо-сакских племен». М., 1977,
143-б.). Окурманга эскертчї нерсе: киммерий менен скифтер бир эл.
М.И.Дьяконовдун маалыматына таянсак: «Перстер менен мидиялык-
тар кєчмєндєрдї «сак», гректер «скиф», вавилиондуктар «гиммери»
деп атаган» («История Медии»). О. Айтымбеттин пикири боюнча «гим-
мери» деген ат Алдыўкы жана Кичи Азияга б.з.ч. XI-IX кылымдарда
басып кирген байыркы катагандардын эзелки аты.

Кєчмєндєрдїн кийинки толкуну ж.б. б.з.ч. VIII к. Алдыўкы жана
Кичи Азияга басып киргендер, адегенде киммерий,андан соў скиф
аталган. Бирок, булар бир элдин тукумдары. Геродот саякатынан
кийин Азияга мурда кол салганын «киммерий», кийинкисин «скиф»
деп атап эки башка эл катары  (эки чоў урууну) кєрсєткєн.

Ушул Алдыўкы жана Кичи Азияга болгон чап-
кын жєнїндє Иемерия китебинде да айтылат. Ман-
наны айрым тарыхчылар Урмия кєлїнїн тїштїк та-
рабындагы Загрос тоосунда болгон деп болжолдойт.

И.М.Дьяконовдун б.з.ч. VII кылымга тиешелїї Алдыўкы Азия карта-
сында да Манна єлкєсї дал ушул жерди ээлеп турат. Ушул кимме-
рийлер Манна жеринде туруп Ассирияга, Мидияга, Урартуга єтє чоў
коркунуч туудурган...

Ассирия падышасы Синнахериб (Саргон IIнин мураскору) бал-
дары тарабынан єлтїрїлгєн соў киммерий падышасы Теушпа (Жо-
ошпай) Ассириянын тїндїк батыш аймактарын басып кирген. Такка
отурган Синнахерибдин кичїї уулу Ассархадон єз єлкєсїндєгї баш
аламандыкты иретке келтирип, кийинки жылы киммерийлердин ми-
зин кайтарат. Ушул согушта, Кичи Азиянын чыгыш-тїштїгїндє Те-
ушпа єлгєн.

Киммерийлер б.з.ч. 678-жылы Урарту падыша-
сы Рус II менен биргелешип, (чындыгында, Рус II
кєчмєндєрдїн урартулуктардын їстїнєн койгон жу-
гундукор (марионетка) падышасына айланган. Ток-
томуш кан башында турган кєчмєндєр Урартуну ба-

сып алгандан кийин алар кєчмєндєргє кєз каранды болгон, жылыга
оор салыктарды тєлєгєн) Кичи Азияга басып кирген мушк уруула-

б.з.ч. VII к.
Киммерий
Жоошбай

б. з.ч. 678-ж.
Токтомуш
Фригияны
талкалайт
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рын, андан кийин буердеги Фригия мамлекетин талкалаган. Мына ушул
кезде киммерийлерге тектеш «ишгуза» деген ири топ баш кєтєргєн.
Ал тарыхта Сакасена болуп тїшкєн сак мамлекети эле. «Албандар
менен сакасиндерге кошуна турган Сакасена (б.з.ч. 812-ж.) єлкєсї»
жєнїндє Страбон, Плиний ж.б. тарыхчылар жазган.

Ассархадон падышанын убагында ушул скифтер Манна менен
жакшы ынтымакта турган. Ассирия тарыхында алардын єлкєсї «Иш-
гуза» (ашгусаи, асгусаи) деп аталган. Акыйкатта, Сакасена деген ат
Ишгузанын Кавказ элдериндеги аты болсо, Ишгуза ассирия тары-
хындагы аты болгон. Ушул скифтер  (ишгуза) Ассирияга єтє чоў кор-
кунуч туудурган каардуу кїч болгон. Ишгузанын адегенде Ишпакай
(Бакай бий), андан кийин Партатуа (Геродотто Прототий, бул - Ты-
най бий) деген падышалары болгон. Скифтер Бакай бийдин тушун-
да Алдыўкы Азияда тез эле зор кїчкє айланган.

Ассирия тарыхында скифтер б.з.ч. 674-ж. Ман-
нада турса, андан бир жылдан соў Мидия жеринде
турган. Анткени, б.з.ч. 674-ж. скифтер Ишпакайдын
жол башчылыгы астында Мидия падышасы Кашта-
ритиге каршы согушса, бир жылдан кийин алар тиги-

лер менен келишим тїзїп, Ассирияга каршы согуша баштаган, ошол
учурда скифтер кошууну Мидияда турган. Бир жылдан кийин Ишпа-
кай набыт болуп, ордуна Партатуа келген. Ал бийликке келери менен
Ассирия падышасынын кызын аялдыкка суратып жуучу жиберген.
Ынтымакты кєксєгєн Ассирия падышасы Ассархадон (б.з.ч. 680-668-
ж.) падыша тукумунун кызын аялдыкка берген.Ошондон кийин Ишгу-
за (Сакасена) єлкєсїнїн скифтери Ассирия тарапта болуп калган. Бул
дарек ошол замандагы Алдыўкы Азиядагы скиф мамлекеттеринин
(Ишгуза, Умма Манна) кїч-кубатынан кабар берет.

Египетке кылган жортуулунда Ассархадон єлєт,
анын ордуна Ашшурбанипал отурат. Тарых ассирия

падышаларынын ичинен Ашшурбанипал эў билимдїї адам болго-
нун тастыктайт. Анын чопо барактарга (табличкаларга) жаздырган
китепканасы сакталып калган.

Ассирия тарыхында б.з.ч. 659-ж. Ассирия Ман-
нанын жерине басып кирет. Согушта ассириянын па-
дышасы Асхери єлєт. Бийликке анын уулу Уали ке-
лет. Ишгуза мамлекетинин падышасы Тынай бий
ошо кезде єлїп, такка анын уулу Мады (Тынай бий-

дин Ассирия падышасы Асархадондун кызынан тєрєлгєн баласы)
отурат.

б.з.ч.674 -ж.
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Бул тапта киммерийлер Урарту менен биргелешип, Кичи Азияны
талап тоноп аткан. Киммерийлердин башкы душманы – мурдагы Фри-
гия жеринде баш кєтєргєн Лидия болучу (эў алгачкы кїмїш тыйын-
дар ушул Лидиядан чыккан). Лидия падышасы Гигес Ассириядан
жардам сураган менен алар жардам бербейт. Лидия кєп єтпєй тал-
каланат. Киммерий анын борбору Сарды ээлейт, Гигес ошол салгы-
лашта єлєт. Лидия кєп єтпєй баш кєтєрєт. Буга киммерийлердин ич
ара согуштары шарт тїзгєн.

Б.з.ч. 624-ж. Мады башында турган скиф аске-
ри Кичи Азияга келип, аяктагы киммерийлерди тал-
калайт. Киммерийлердин аскербашчысы Коба
(Кєбєш) согушта єлєт. Страбондун маалыматы бо-
юнча: Мады киммерийлерди жеўип, анын аскерин
кошуп алып башка элдерге жортуул жасайт. Урарту
падышасы Сардур IV жана Гигестин уулу Ардис Иш-
гуза (скифтер) менен Ассирияга жеўилгендиктерин
билдирет.

Ушул согуштан кийин киммерийлер оўоло ал-
багандыктан аларды 617-ж. Лидия падышасы Али-
ат Кичи Азиядан биротоло сїрїп чыгарат.

Мидия элин бириктирген,анын їстїнєн бийлик
кылган Деиок эле. Ал єлгєн соў такка келген анын
баласы Фраот Каштарити буга ыраазы болбой пер-
стерге согуш ачып, аны багындыргандан кийин єз мам-
лекетине кошуп алды. Ошондон кийин Фраот Асси-
рияга кол салып, ушу согушта єзї да єлгєн (б.з.ч.

637-ж.). Бийликке Диоктун небереси Киаксар келди. Ал Лидиялык-
тар менен согушуп,Галистин ары жагындагы жерлердин баарын єз
єлкєсїнє кошуп алды.

Баса, кєпчїлїк изилдєєчїлєр б.з.ч. VI к. Ахемед державасы
тїзїлгєнгє чейин эле Заратуштра ушул Мидия, Бактирияда жашап
«Гат» идеяларын таркатып элге алынган деп эсептешет (Б. И. Вай-
нберг, Б. Я. Ставиский «Орто Азиянын илгерки замандагы тарыхы-
нын маданияты», Б. 1996. 35-б.).  Заратуштра б.з.ч. XII-X к. Спитам-
да кєчмєн жакыр бїлєдє туулган. Атасы Пурушаспа, энеси – Дугдо-
ва. Заратуштранын эки баласы болгон. Бул пайгамбардын байыркы
пехлевий тилинен которгондо «тєєнї жетелеген адам» деп котору-
луп, мааниси «бїт баардыгын билген адам». Заратуштра коомду
кандайдыр бир кїч эмес, мыйзам башкарат деген. Ал Иран пады-
шасы Вишпаспага келип, башкы жрец болгондо єзїнїн «Авеста»

б. з.ч.624-ж.
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китебин жазган. Ал боюнча: Аургамазда кудайлардын кудайы – ал
кайрымдуулук, акыйкат чындыкты жараткан. Ахриман болсо – ми-
тайым, эки жїздїїлїк, кара мїртєздїктї жараткан. Агурамза отко
сыйынат. Анын окуусу боюнча: Жашоо-турмуш, тартип, акыйкаттык
адам эркине багынкы. Ошондуктан адам єзї акыйкат їчїн кїрєшїш
керек. Адам акыйкат ойлоп, сїйлєп, иштеш керек, киши єзїн єзї
єстїрїп, тарбиялап, єнїктїрїшї зарыл. Ошондо гана адам єлгєндє
жаны бейишке чыгат деген. Бул кєз караш кийин христиан, исламда
єнїктїрїлгєн. Заратуштра пайгамбарды душмандары кыйнап
єлтїргєн. Немец философу Ницше: «Заратуштра эркин духту про-
погандалаган кайырчы» деген.

Киаксар атасы Фраоттун кунун кууп Ассирияга
кол салды. Ал Ассирия аскерин кыйратып, жеўишке
жетип, эми Ассириянын борбору Нинди курчоого ала
баштаган кезде (б.з.ч. 624-ж.), ал жерге (таятасынын
жерине) Прототийдин уулу Мады аскер башчылык
кылган скифтердин зор аскери келип Мидия аске-

рин ташталкан кылды. Бул жолу Мады єз таякелери Ассириялык-
тарды коргоду. Киаксар бїт єлкєсї (Мидия) менен скифтердин бука-
расына (колонияга) айланды. Ушундан кийин скифтер Урартуга, Па-
лестинага, Мисирге (Египетке) кирди. Ошондо Египет падышасы
Псаметтих (фараондор тукумунан) скифтерди Палестина Сириясы-
нан тосуп алып алтын, кїмїштєн мол тартуулап, Египетти чапкын-
дан сактап калган. Ошондон кийин Египет скифтерге жылыга мол
салык тєлєп турган. Кайра жерине кайтканда скифтер Сириянын
Аскалон шаары аркылуу єтїп, ал жердеги Афродита Урания кудай-
ына арналган ыйык храмды тоноп кеткен. Ушунун єзї скифтерде
адам кейпиндеги кудайлар болбогондугун далилдейт. Геродот:
«скифтер Алдыўкы Азиянын чаўын асманга чыгарып, аерде 28 жыл
бою бийлик жїргїзгєн!» «Алиги салык берген єлкєнї кайрадан баш-
тан аяк кыдырып, кєздєрїнє кєрїнгєндєрдїн баарын талап-тоноп
кеткен» (I, 106-б.) деп жазат. Акыйкатта, скифтердин Ассирияга бий-
лиги Тынай бийден эчак мурда башталган. Геродот айткандай 28
жыл эмес.

«Скифтер Алдыўкы  Азияда 100 жыл бою тур-
гандыгы маалым, ошол кездеги скиф тарыхындагы
негизги кабарларды, жазма жана археологиялык бу-
лактардан баамдаса болот» (И.М.Дьяконов. «Исто-
рия Мидии», 1956, 242-б.). Скифтердин Азиядагы
бийлиги жєнїндє латын Помпей Трог: «скифтер Ази-
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яда 15 жыл гана болгон, анын 8 жылы жортуулга кеткен, ушундан
соў Азия элдери скифтерге баш-аягы 1500 жыл бою салык тєлєгєн»
(II, 3(15),(16), (17)) деп жазат.Помпейдин бул маалыматы байыркы
перс аўызында далилденет. Айтылуу Заххак Иранды басып алган
чет элдик башкаруучу. Заххактын эки ийнинде эки жылан кїнїгє адам
канын ичет. Ошо Заххак бийлиги илгерки перс (мидия) элинде 1000
жылга созулат. Кан ичїї салты скифтерде гана єкїм сїргєн. Демек,
Заххак скиф эгеси, ал эзелки Мидияны  (кийин Персия) миў жыл
бою бийлеген.

Єз убагында эскертели, б.з.ч. ХХ к. Египетти
«киккич» деген эл басып алган (Н.Павлов. «История
Туркестана», Ташкент, 1910, 137-б.). Демек, скиф-
тердин жанагы Египеттен берки єлкєлєрдєгї бийли-
ги б.з.ч. ХХ к. башталып, алардын Алдыўкы Азия-
дан кетиши (б.з.ч. VI к. башында) менен бїтсє, бул
кылымдардын аралыгы Помпей айткандай туура
1500 жылды тїзєт. Геродотко караганда Помпейдин
кабары чындыкка жакын. Анын їстїнє, ушул эле Еги-
петти б.з.ч. XVII к. чыгыштан келген «гиксос» деген эл
басып алган. Бирок, алар ал жерде бир гана кылым
бийлик жїргїзгєн (Л.Н.Гумилев. Хунну, 251—254-б.).
«Гискос» деген «кыйраткыч» эл аты. Уўгусу грекче:

«гикс», бул» «кыргыс» деген сєз. «Киккич» «гикис» бир сєз.
Ушул Скифтердин (киммерий) Алдыўкы жана Кичи Азиядагы

жеўип алуулары жєнїндє «Угус кан» дастанында так, даана айтыл-
ган. Анда тээ киммерий скиф доорундагы тарыхый окуялардын кєбї
Угуз каганга (Манаска) ыйгарылып, скифтердин (байыркы кыргыз-
дардын) Иранды (Мидия), Ирак-Ажамды, Ирак-Арапты, Сирияны
(Шамды), Мысырды (Египетти), Бараканы (Фракияны), Муз-Тагды
(Кавказды), Урумду (гректерди) ж. б. басып алынганы айтылган. Б.з.ч.
VIII-VII кылымдардагы тарыхый чындык «Угуз кан» санжырасында
толук сакталган.

Скифтер Ассирия менен дайым эле ынтымакта болгон эмес.
Мады єлгєн соў бийликке келген анын баласы «чоў таекелерине»
таарынып Ассирияга согуш ачып, анын борбору Ниневияны таш-
талкан кылган.

Скифтердин азабын кєбїнчє мидиялыктар тарт-
кан. Кєчмєндєргє букара болгон Киаксар Мидия ас-
керин кайра тїзїїдєн баштап, скифтердин согуштук
ыкмаларын їйрєнгєн. Мидия жигиттери скифтерге ба-

Кыргыз
Иранды,
Ирак,
Арапты,
Сирияны,
Египетти,
Фракияны,
Кавказды,
Румду
басып
алат
(«Угуз кан»)

б.з.ч.596-ж.
Алдап
талкалоо



212

рып жаа атканды їйрєнїшкєн. Туруктуу аскер кїткєн. Мидия улам
чоў державага айланган. Скифтер мурдагыдай кєчмєн ємїр сїргєн.
Б.з.ч. 596-ж. Мидиянын кїч кубаты скифтердикинен ашат. Скифтер-
ди жок кылыш їчїн чечїїчї кадам керек болгон. Аны Киаксар єз
учурунда жасаган. Киаксар бардык скиф жолбашчыларын конокко
чакырып келип, алар келгенден кийин баарын кырдырды (IV.106).
К.Шафольдун сєзї менен тактаганда: ошондон кийин, Алдыўкы Азия-
дагы скиф державасынын їстємдїгї аяктады.

Бирок, «Умма-Манна»,Сакасена (Ишгуза же Аш-
кеназ) деген єз єлкєлєрїндє скифтер бийлигин єзї
жїргїзїшкєн. Башка кошуна єлкєлєр менен бирге-

лешип Вавилонго, Ассирияга чоў чапкындарды жасашкан. Бул чап-
кындар б.з.ч. 594-ж. болгон. Скифтер акылман жол башыларынан
айрылгандан кийин баш-кєзсїз калып, алардын кыйла бєлїгї кийин
Кавказ тарапка, андан кийин Кара Деўиз бойлоруна кетсе, бир бєлїгї
мурунку жеринде кала берген. Ошол калып калган бєлїгїнїн аскер-
дик кїчї болгон менен скифтер мурдагыдай Алдыўкы Азияда
їстємдїк абалына келе алган эмес.

Ошол Алдыўкы Азияда калган скифтер
жєнїндєгї акыркы кабар б.з.ч. 590-ж. туура келет.
Скифтер кїнкор абалда болгондуктан Мидия пады-
шасы Киаксардын дасторконуна илбээсиндин этин
кїнїгє коюга тийиш болушкан. Бир ирет мергенчи-

ликтен олжосуз кайткан, муну шылтоолоп Киаксар скифтерди катуу
жазалаган. Муну кек сактаган скифтер єздєрїндє жаа атууну їйрєнїп
жїргєн мидия уланын союп, илбээсиндин ордуна Киаксарга ошонун
этин беришкен. Ушундан кийин «скифтерге жамандык кылбайм» деп
ылым санаган Лидия падышасы Алиаттын алдына кєпчїлїгї кєчїп
Кичи Азиядан кетишкен. Калгандары калып калган.

Киаксар єлєт (б.з.ч. 585-ж.), анын ордуна уулу
Астиаг отурат. Б.з.ч. 550-ж. Мидия мамлекети єз
жашоосун токтотот, анткени, мунун ордуна тили
аларга тектеш Персиянын єкїлї Кир бийлик
жїргїзє баштайт.

Персиялыктар адегенде Мидияны, Арменияны,
Каппадокияны, Лидияны басып алган. Он жылдан кий-
ин б.з.ч. 538-жылы Вавилонду басып алышкан,  Ахе-
мениддер династиясын орноткон. Кир бийликке кел-

генден кийин деле скифтер Алдыўкы Азиядан биротоло кеткен эмес,
скифтер Мидия - Лидия согушунун чабышына негизги себепчи болгон.
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Скифтер Алдыўкы Азиядагы єз їстємдїгїнєн
ажыраган  менен  булардын Кавказдын
тїштїгїндєгї єлкєсї Сакасена єз жашоосун улан-
та берген. Пайгамбарлар китебинде Сакасена Умма

Манна, Урарту мамлекеттеринин катарында аталган. Бул скиф-
тердин єлкєсї жєнїндє Диодор, Плиний, Страбон ж.б. жазып калты-
рышкан. Ар кандай тарыхый даректерге таянган Э. Каверняк б.з.ч.
VII к.орто ченинде Каспиананы, Тїндїк Арменияны, Каппадокияны
аймагына алган Скиф империясынын (Сакасена) ємїр сїргєнїн да-
лилдеген. Эпосто Кавказдын аты Чоў Капка. 970-ж. Кап тоого Бот-
бай – дуулаттар да келип биротоло калып калышкан.

Сакасена империясынын борбору азыркы Армения жеринде-
ги Сары Камышта болгон деген пикирди тарыхый далилдєєлєргє
таянып О.Айтымбет кескин айтат. Бул пикирге тємєндєгї тарыхый
кабарлар кїбє. Б.Б.Пиотровскийдин пикири боюнча: чыгыш Закав-
казьенин топонимикасы (жер, суу аттары ) скиф (сак) уруулар би-
рикмесинин аты менен байланышкан жер аттарын сактап калган,
ал кєбїнчє Ути (Єтє) єлкєсїндєгї Шакашен (Шикашен) чєлкємїн -
«сактардын конушун» эскерет. Арменияда скифтерден калган: Раз-
дан (дарыя менен капчыгайдын аты), Шикакар - «скифтердин ас-
касы» (Б.Т.Техов. «Скифы и Центральный Кавказ в VII-VI вв. до
н.э.» М., 1980, 14-б.). Мындагы Ути єлкєсї - Єтє баатыр бийлик
кылган єлкє. Єтє Сакасена єлкєсїнїн эў акыркы жолбашчысы бол-
гон. Разданы - Араздан (араздашуу) деген сєздєн калган. Шика-
шен, Шикакар ошол жердеги жергиликтїї элдин (Мидия, Армения)
сєздєрїнєн чыгышы мїмкїн.

 Сакасена єлкєсї б.з.ч. 549-ж. кїтїлбєгєн жер-
ден кыйраган. Сакасенанын акыркы учурун Страбон
мындай деп жазат: «Сактар киммерий менен трер-
лер сыяктуу бирде алыскы, бирде жакынкы
єлкєлєргє жортуул кылган. Скифтер Бактриананы

басып алып, Армениянын тїшїмдїї аймагын багындырып, ал жер-
ди скифтер Сакасена деп атаган; бул жерден алар Каппадокияга
чейин, кєбїнчє Эвксин Понтунда турган, азыр понтийликтер деп атал-
ган элге дейре жортуул кылган.  Тилекке каршы, бир ирет тїн ичин-
де ушул єлкєдє жїргєн перс аскербашчылары жеўиш тойлоп аткан
скифтерге кол салып, баарын кырган» (И.А.Куклина, «Этногеогра-
фия Скифии», 1985, 111-б.). Ошентип, скифтер Кичи жана Алдыўкы
Азияда баш аягы 100 жылга чукул (б.з.ч. 674-596-ж.) убакыт бою
їстємдїк кылса, булардын «Умма Манна» же Жаналы, Карач єлкєсї
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б.з.ч. XII кылымдан б.з.ч. 596-жылга чейин Сакасена  (эпосто Муз-
бурчак єлкєсї) б.з.ч. 812-жылдан б.з.ч. 649-ж. дейре єз алдынча ємїр
сїрїп дїйнєлїк тарыхка жогоркудай согуш єнєрїн, эў бай мадани-
ятты калтырган. Єзгєчє, миўдеген кыргыз жєє жомоктору, дастан-
дары, элдик залкар уламыш-аўыздары Европага, Алдыўкы жана
Кичи Азияга таркап єз элдеринин каармандарына ат  берип кайра
иштелип чыккан. Чынында, жомок отурукташкан элге караганда кєчмєн
элде єтє кїчтїї єнїккєн. Жомок дїйнєдє эў алгач кєчмєн элде пайда
болгон. «Эллиндер тарабынан кайра иштетилген нукура скиф аўы-
зы» (И.И.Толстов. «Статьи о фольклоре», М.-Л., 1966) деп скиф жо-
моктору эў алгачкы башат экенин далилдейт.

Байыркы «Умма Манна» жеринен (Урмия кєлїнїн
тїштїк тарабындагы Зивия) бїт дїйнєгє даўкы чык-
кан Сак кыз казынасы табылды жана ал б.з.ч. VII к.
скифтердин єтє бай маданиятын далилдеди. Бай-
ыркы Скифтердин эў баалуу маданияты чыккан Ев-

роазиядагы Сак Кыз, Кїл Дєбє, Узун Дєбє, Келермес, Кєєлїї Дєбє,
Аржан,Салаке, Пасарык, Жертамдык  (чертомлык) казыналары, кор-
гондору б.з.ч. IV к.,б.з.ч. VIII кылымдарга тиешелїїлїгї аныкталу-
уда. Скифтердин Сакасена єлкєсїнїн борбору Сары Камыштан шоў-
шойгон бийик калпак кийген скифтердин элеси куюлган коло та-
былгалар табылды. Тїндїк Ирандагы (эпосто Беленди жери) Кой
Кырылган калаадан скиф маданияты чыкты. Скифтердин (б.з.ч. IX-
VIII к.) Эламга, Вавилонго, Ассирияга жасаган жеўиштїї жортуул-
дарын кїбєлєгєн жебенин учтары (б.з.ч. VIII-VII к.таандык) дїйнєдєгї
атактуу музейлерге коюлду. «Б.з.ч. VIII к.Урарту, Умма Манна, Ас-
сирия дубалдарынын жанындагы ...согушта скифтер душмандарды
жакындатпай, кол менен болчу чабыштарга жеткирбей, тигилерди жам-
гырдай жааган жебе менен кырып жоюп жиберген єтє мыкты, шамда-
гай жана эр жїрєк жоокерлер эле» (А.М.Мелюков. «Войско и военное
искусство скифов», 1950, 17-б.).

Скифтер дїйнєдєгї кєп элдердин, мамлекеттердин турмушуна
ири коомдук єзгєрїштєрдї киргизди. «Киммерийлер менен скифтер
келип кетип гана калган «кыйраткычтар» эмес. Алар келген учурда
Алдыўкы Азиядагы Ассирия, Урартунун, алар кайра кеткен тушта
Вавилон менен Египеттин тїп тамыры аябай чирип болгон монар-
хиясы ураган. Эзелки чыгыш єлкєлєрїндєгї кул ээлєєчїлїк тїзїлїш
(кул ээлєєчїлїк аякка Шумерлер менен бирге келген) єз єнїгїшїнїн
эў акыркы кезеўине жеткен. Береги кул ээлєєчїлїк тїзїлїштїн уро-
осуна киммерий-скиф тайпалары зор салым кошкон» (С.С.Черни-
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ков. «Загадка золотого кургана»). «Скифтер кєптєгєн шаарлар ме-
нен цивилизациялардын очокторун талкалаган кыйраткычтар гана
эмес. Булар тиги заманга салыштырганда алда канча жогорку ма-
даниятты да тїзїїчїлєрдєн болгон» (Б.Т.Техов. «Скифы и централь-
ный Кавказ в VII-VI вв. до н.э.» М., 1980).

Скифтер 1500 жылда Евроазия элдерине єздєрїнїн жїздєгєн
жомокторун, аўыз-уламыштарын, єтє бай каада-салттарын, согуш
єнєрїн ж.б. калтырды дедик. М.: Скиф жомокторунун негизинде ок-
шош кєп жомоктор башка элдерде жаралды.  М.: «Эр Тєштїк» (б.з.ч.
8000-3000-ж.) биздин элдин эў алгачкы эпосторунан. Ошол «Эр
Тєштїктєгї» алп каракуш жєнїндєгї жомок да тїндїк чыгыш Европа-
нын, Уралдын ары жагындагы элдердин аўыздарына, жалпы эле сла-
вян, герман, роман тектеш элдерге так эле ошол скифтерден тара-
ган. Скиф жомок-аўыздарынын таасири астында Эсхил (б.з.ч. VI-V к.)
«Таўылган Прометейинде» куш тїрїндєгї жоруну, Софокл Борей
їўкїрїн, Алькман (б.з.ч. VII-VI к.) скиф падышасы Колоксайды, Пин-
дар ( VI-V к.)  тїндїк же скиф окуяларын пайдаланып ар кандай чы-
гармаларды жазган.

Скифтер кєпєлєргє балдарынын чочогун кесїїнї, ырымдатуу-
ну калтырды. Перстерге тери шым кийїїнї, Айга. Кїнгє сыйынууну,
ак боз бээни курмандыкка чалууну їйрєттї. Бул салт аларда
тїбєлїккє калды. Кєпє, перс бїгїнкї кїнгє чейин скифтерче сууга
тїкїрбєйт, сийбейт, сууну ыйык деп эсептейт. «7» деген сан (жети-
нин бири кыдыр) да перстерде ыйык. М.: Перстерде єз карында-
шын, бир тууганынын кызын алуу эў илгери салты болгон. Бул адат
перстерге, те илгерки иран мифи Иим менен Йимактан (мында ага-
сы карындашын алат) бери келаткан салт. Зороастрий жазмалары-
на караганда (Денкарт, III, 80; 3-4) жер кудайы Спендармат Ахура
Маздадан алгачкы адам Гайомарды тєрєгєн, ошол эле учурда ал єз
уулунун да катыны болгон, бул экинчи никеден бїтїндєй перстер
жаралган (Chistencen, 1917, 27, 52-б.). Атїгїл бул жєнїндє байыркы
кытай тарыхы: «алар (перстер) кєбїнчє бир тууган карындаштарын
катындыкка алат» (Бичурин., II, 262-б.) деп жазган. Перстердин ил-
герки жоосунсуз ушундай салты биз жашаган ХХ кылымга чейин со-
зулуп келген. Перс падышасы Дарий єз башын аман куткарыш їчїн
скифтерден качып єз аскерин таштай качканда скифтерге туткун
болгон перстер скифтердин дини менен каада салттарын тез кабыл
алышкан. Кєп нерселерди жаўы туюнушкан. Скифтерден кєптї
єздєрїнє сиўирип їйрєнїшкєн. Бул тарыхый чындык! Ошол Алдыў-
кы жана Кичи Азия, Кєпє (Месопотамия), Аят (Ливия), Тайып (грек),
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герман менен славян элдеринин баары теў аскерди оўго, жїзгє,
миўге, тїмєнгє бєлїї скифтерден тараган. Тарыхчы изилдєєчїлєр
жазат: «Б.з.ч. VI к. фракиялыктар скифтерден кыска кылычты (аки-
нак), б,з,ч. IV к. калканды, а балким темирден согулган соотту ка-
был алган» («Скифия и фракийский мир», 1979). «Кабырчыктуу
сокмо соотторду римдиктер парфяндардан алган» (Геродот, 535-
б.). А парфяндар тїбї саяктардан чыккан эл (буга єзїнчє токтоло-
буз). «Европалыктар жїгєндї кооздогонду скифтерден їйрєнгєнїн
жана скифтердин найзасынын узундугу 1,65 кезден 3,2 кезге чей-
ин болгонун жазат» (А.И.Мелюков, Аталган китебинде). Деги най-
за менен жаа бїт дїйнєгє хунн-скифтерден тараганы тарыхта та-
лашсыз. Эзелки гректер калканды сактардан алган, ошон їчїн грек-
тер Азиялык скифтерди «сак» (калкан) эли деп атаган! Чабуул коюу,
чегинїї, капталдан сокку уруу, тїнкїсїн чегинїї (эр оту) єнєрї да
дїйнє элдерине скифтерден оогон.Дєўгєлєктєрдїн алкагы темир ме-
нен капталган арабалар дїйнєгє хунн-скифтерден калган. Алтын,
кїмїш менен кооздолгон ат жабдыктар да скифтерден мурас болуп
калды. Скифтер жоокердик кылган, басып алган жерлердин баарын-
да ошол элдердин сєздєрїнє скиф (кыргыз) сєздєрї тереў аралаш-
кан, тигилердин тилине ылайык сиўген. М.: роман, герман, славян
тектеш элдердин, перс, араб, латындын кєп сєздєрї скиф (кєчмєн
кыргыздардын) сєздєрї. Анын башатын, тарыхын билбей тантыра-
гандар, чаташтырып туура эмес далилдегендер, єзгєчє абройлуу
делген тилчи окумуштуулардын бар экени єкїнїчтїї. Советтик
тїзїлїш убагындагы, азыр дагы ошолорго, бурмалагандарга негиз-
денип дабыратып жазып жатканы канча?!

Скифтердин айрым уруу-уруктары дїйнє жїзїнє
мурда эч жерде болбогон єтє кїчтїї мамлекеттер-
ди жаратты. Скиф заманында пайда болгон Бактры
кандыгын (мамлекетин) да саяк, катаган, тейит, бос-
тон, азык, сары тулуй, оргу, мундуз ж.б. байыркы кыр-

гыз кєчмєндєрї тїзсє, б.з.ч. III кылымда пайда болгон Парфия мам-
лекетин да ошол кєчмєндєрдїн канат-бутактары саяк, абат уруула-
ры тїзгєн. Арриан (II кылым) «Парфяндар Иданфирс (Кєкбєрї) пады-
шанын доорунда єзїнїн Скифиясынан кєчїп, азыркы ээлеп турган
жерлерине келген» («Парфия тарыхы»).

Байыркы тарыхчылар парфяндыктардын, єзгєчє Аршакиддер
дєєлєтїн биринчи кезекте скиф дїйнєсї менен т.а. Орто Азиянын
тїндїк тараптагы кєчмєн уруулар менен байланыштырат. М.: Стра-
бон (XI, XI,2): Аршак (Карач) дай-апарндардын (тейит-абат бирлиги)

Кыргыздар
тїзгєн
мамлекет-
тер, элдер
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жолбашчысы болгон. Каспий деўизинен аркы скифтердин кєпчїлїгїн
дай деп атайт  (XI, VIII,2) дейт. Помпей Трог Юстин: Парфия мамле-
кетин скифтер негиздеген (II, 1,3 жана II,3,6) дейт. «Парфяндар бе-
реги скиф сїргїнїнєн келип чыккан» деген маалыматты да Помпей
айтат (XIII, I, I). Скифиядан чыккан парфяндыктар жєнїндє Курций
Руф эскерет (IV, 12, 11). «Парфяндардын скифтерден чыккандыгы»
жєнїндє кабар бар (А.Г.Бокшанин. «К вопросу о времени и обстоя-
тельствах возникновения Греко-Бактрийского и Парфянского госу-
дарство», Древний мир, М., 1974). Парфяндыктар кебетеси боюнча
кєчмєндєрдїн єзї болгон.

Стефан Византийский «Уруулардын тизмеси» деген эмгегинде:
«Парфиян - мурда Скифияда турган эл, анан ал мидиялыктарга кач-
кан же кєчїп барган, береги атын єзїлєрї турган саздуу жана кап-
чыгайлуу жер єзгєчєлїктєрїнє карата же качып келгендиктерине
байланыштуу мидиялыктардан алган, себеби, скифтер качкындар-
ды пардон (пардасыз) деп атаган» (ВДИ, 1948, № 3, 324-б.). «Пар-
дасыз» (бетсиз) деп кыргыздар єз качкындарын атаганы байкалат.
Кыргызда «бет пардасы жок» дешет эмеспи.Бул маалыматты ла-
тын тарыхчысы Т.Помпей да колдойт. Анын айтымында: парфян-
дар скиф сїргїнчїлєрї. Алар Скифиядан єз ара чабыштардан улам
Каспий деўизинин тїштїк чыгыш жээктерине келип отурукташкан.
Тили скиф менен мидия тилинин аралашмасынан турат. Лукианга
жазылган схолияларда «парфяндар єзїлєрїн скифтерден келип
чыккан эл деп эсептеген» (Книга II, 553-б.). Б.з.ч. III-II кылымдарда
сак (саяктар) урууларынын бир тобу Парфия падышачылыгынын
тїзїлїшїндє, Авганистан, Орто Азия жана Тїндїк Индостан элде-
ринин этносунда маанилїї роль ойногон (Бартольд).

А. Македонский єлгєндєн кийин Орто Азиянын
тїштїк батышындагы анын ээлиги Селевк деген ас-
кер башчысына тийген. Ал кыргыздын саяк, катаган,
тейит, бостон, азык, сары тулуй, оргу, мундуз негиз-
деген Бактрия менен Согдиананы бириктирген Се-

левк мамлекети деп аталган. Хорезмдеги каўдылар А.Македонскийге
башынан багынган эмес, єз алдынча мамлекет болгон. Б.з.ч. 247-ж.
парн (абат) же ах (саяк) деген кєчмєн уруулардын жолбашчылары
Аршак (Карач) менен Тридат (Сыядат) азыркы тїркмєн жеринде
Парфян мамлекетин негиздеген. Ошол учурда Бактрия сатрапиясы
да Селевкадан бєлїнїп, 329-ж. грек баскынчысынын тукумдары ба-
шында турган Грек-Бактрия падышачылыгын тїзгєн. Ал єз бийли-
гин азыркы Оогон жерине гана эмес, тїндїк батыш Индияга да

б.з.ч. 247-ж.
Грек-
Бактрия,
Парфия
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жїргїзгєн. Кийин, бул єлкєнїн жеринин кєбїн Парфия тартып ал-
ган. Согдиана Грек-Бактриядан бєлїнїп, кайрадан тїзїлгєн. Канг-
ха (каўды) мамлекетине кошулган. Ошол мезгилде Орто Азияга
чыгыштан кирип келген юечжылар (кушчулар) Грек-Бактрия падыша-
лыгын кыйратып талкалаган. Байыркы кытай тарыхынын маалыматы
боюнча: Да-юечжы (чоў кушчулар) Орто Азиядагы Эки суунун орто-
суна Даван (Дубан) аркылуу єткєн. Кушчулар бул жерди жердеген
сары берендерди (сэ) Гибин (Кабул єрєєнї) менен Кашкар тараптагы
тоолорго сїргєн да Согдыны ээлеген. Ошол Согды деген Байыркы
Кан Кошой заманында колго тїшїрїлїп келинген алдыўкы азиялык-
тар болчу, булар кийин тїрктєшїп, кєчмєндєр тарабынан сарт деген
атка конгон. Сарттар сооданы кесип кылгандыктан турган жери Со-
гды атанган. Б.з.ч. VI к. ортосунда Бактриянын борбору Бактры шаа-
ры болгон, Чыгыш борбору Талкан болуп буерде катагандар, саяк-
тар турган.

«Илгерки Бактрия – Тохарстан жерлери азыр Єзбекстандын,
Тажикстандын, Тїркмєнстандын менен Тїндїк Авганистандын ор-
тосунда бєлїндї. Илгерки замандагы Согд – Єзбекстан менен Та-
жикстанда, Хорезм – Єзбекстан, Тїркмєнстан менен Каракалпак-
станда, Фергана – Єзбекстан, Тажикстан менен Кыргызстанда кал-
ды» (Б. И. Вайнберг, Б. Я. Ставиский «Орто Азиянын илгерки заман-
дагы тарыхы менен маданияты», Б. 1996. 20-б.).

Ошентип, кушчулар б.з.ч. 128-ж. Грек-Бактрия
мамлекетин (акыркы падышасы Гелиокл) бирото-
ло жок кылып, ал жерде єзїлєрїнїн майда кандык-
тарын тїзгєн, кийин ал Кушчу  (армян жазмалары-
на Кушан) кандыгына айланган. Кушчу падышасы-

нын калпакчан элестери тїшїрїлгєн медальон Халчаяндан табыл-
ган. Матхуранын жанындагы Мат кыштагынан табылган тулкулар-
дан (айкелдерден) скиф баш кийимин кийген адам элестери чык-
кан. Кушчу мамлекети «скифтерден чыккан» Парфия мамлекети
менен ынтымакта болгон. Бактры шаары (азыркы Таш Коргон) Тер-
мез шаарынын тїштїгїндє болгон. Б.з.ч. I к. Герай тыйын чектир-
ген. Кадфиз II Кушчуну кеўейтип Индиянын тїндїк батышын Ва-
ренсыга чейин кошкон. Б.з.ч. III к. Кушчу державасы Парфияга
єткєн.

Б.з.ч. 247-ж. саяктар негиздеген Парфия б.з.ч.
III кылымдын аягында 171-138-ж. бїтїндєй Иран
менен Месопотамияны, Сирия, Палестина, Кичи
Азияны єзїнє каратып, Алдыўкы Азиядагы кїчтїї

б.з.ч.128-ж.
Кушчу
падыша-
лыгы

б.з.ч. III к.
аягы
Парфиянын
гїлдєшї
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мамлекетке айланган. Парфиянын Гекатомил, Экбатан, Селевкия,
Ктесифон деген шаары болуп Индия, Кытай жана Рим империяла-
ры ортосундагы соодада зор роль ойногон. Бийлик Аршак  (Карач
уруусу) уруусу тарабында болгон. Б.з.ч. 141-ж. Митрад Вавилон-
дун падышасы деп таанылган. Парфия падышалыгы б.з.ч. I кы-
лымдын экинчи жарымында єтє гїлдєп, Румдун єтє коркунучтуу
атаандашына айланган. Парфияга жойкун жортуул кылган. Марк
Красс б.з.ч. 53-жылы ошол жерде єлгєн, Римдиктер кєчмєндєргє
жеўилген.

II-III кылымдарда Парфия падышалыгы кризиске
учурап, кул ээлєєчїлїк мамиле ыдыраган. Персия-
дагы Ардашир баштаган кєтєрїлїштєн (III кылымдын
20-жылдары) улам Парфия падышалыгы биротоло
талкаланып, анын аймагында Сасаниддер єлкєсї не-

гизделген. Казак тарыхчысы Казыбек бек Тауасарылы боюнча: жа-
рым миллион Бактыяр балдары бул жерди чаап алып, иран-перс же-
ринде калган («Тїп тукумуман єзїмє чейин», Алматы, 1993. 88-б.).
Кыскасы, байыркы скифтер перстердин їстїнєн нечен кылым (Пом-
пей Трог боюнча 15 кылым) убакыт бою бийлик жїргїзсє, ушул «скиф-
терден чыккан» парфяндар перстердин кийинки тукумдарынын
їстїнєн 5 кылымга жакын убакыт бою бийлик кылган. Ушул доорлор
перс эли їчїн тереў из калтырган. Скифтердин (байыркы кыргыздар-
дын) перстердин їстїнєн болгон баш аягы 6 кылымга (П.Трогду эске
алсак 21 кылымга) созулган бийлиги, баарыдан мурда, перс (мидия)
маданиятына, каада-салтына, єзгєчє тилине єтє зор таасир этти да,
береги тил байыркы тїрк тилин єз тулкусуна мїмкїн болушунча ээн-
эркин сиўирди. Натыйжада, єтє кєп сандагы тїрк сєздєрї перстер-
дин кїндєлїк тилинен єзгєчє орунду ээледи. Бїгїнкї кїндє перс ти-
лин изилдеген адам анын тилинин їчтєн бири, а балким экиден бири
кыргыз тилинен турарын байкайт.

Ушерден айта кетїїчї жїйєєлїї нерсе кыргыз
тарыхынын даўктуу жолун, башатын тереў билбе-
гендер, андан анча кабарсыздар тарых алдында ке-
чиримсиз иштерди жасашып, чаташтырып, туура

эмес  бир жактуу пикирлерди айтып, тил илимин жаўылыштыктар-
га тїрткєн. М.:Совет мезгилинин белгилїї тилчиси, академик, мар-
кум Х.Карасаевдин «Камуз намэ» ж.б. а киши калпыстык кетирип,
кыргыз сєздєрїнїн тїбїн, башатын, тєл сєздєрїнїн кєпчїлїгїн
перс, араб сєздєрїнєн чыккан деп эсептеп жаўылган учурлары бар.
Дал ошол кыргыз сєздєрїн перс тили єздєрїнє сиўирип алганды-

II-III к. 20-ж.
Парфиянын
талкала-
нышы

Тилдеги
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гын, перс сєздєрїнїн экиден бири кыргыз (тїрк) сєздєрї экенин,
перс сєздєрїнїн башаты тїрк сєздєрї экенин таамай далилдеп
берсе гана атаганат.  Арийне, аны туурап канчалаган тилчилер кыр-
гыз тил илимине калпыстык кетирїїдє. Кемчиликтерди келечек оў-
дош керек.

Мындай тилдик одоно бурмалоолорду єз убагында кыргыз ада-
биятынын патриархы Т.Сыдыкбеков ага эскерткен экен. Ал 3.11.1978-
ж. замандашы Х.Карасаевдин «Тил, адабият кенчтеринен баян» де-
ген эмгегинин окуп, анын калпыс, чаташтырылган, так эмес жерле-
рине єз оюн ачык айтыптыр.

«Жеке авторго» деген катында:
1. «Ислам дини, ислам дининин» дегенди кєбїрєєк айтасыз. «Ис-

лам дининен мурда эле диний ишенимдер болбоду беле. Ошолорго
чатышбасын.

2. Араб, фарсыныкы деген жерлерди да талдап кєрїўїзчї.
...Ашык сєздєр, чубалжыўкы сїйлємдєр бар. Алардын кєўїлїнє ка-
рабаўыз. Жашап кала турган эмгектин жїзї жарык болсун!» деп кый-
ытып жазат (Т.Сыдыкбеков. «Табылга», Бишкек: Адабият, 1991-ж.
222-227-б.). «Ал киши тил илими боюнча адис, тарыхтын ички бу-
луў-буйтка коўулдарын, шарт-жагдайларын анча тереў биле бер-
бес. ...кичине кейип калдым» (Т. Сыдыкбеков, «Мен миў жыл жаша-
дым», Б.: – 1998. 267-б.). Акыйкат їчїн айталы: Совет доорунда
идеологиялык шылтоолордон улам К. Юдахин автор болуп алган
«Кыргызча-орусча сєздїктїн» авторлугун калыбына келтирип,
сєздїктїн 1947-ж. вариантын туура деп эсептеп «Кыргызча-орусча
сєздїктїн» авторлошу делип К. Карасаев эсептелип, бузулган авто-
рдук укугун калыбына келтирїї зарыл жана калыстык болоор.

Дагы эскерчї нерсе: шумер (тїрк) менен аккад (семмит) тили-
нин єз ара байланышы жєнїндє Кеўгерлер (каўгарлар) Мессопота-
мия жерине Турандан  (Сыр Дарыя бойлорунан) б.з.ч. 4000-жылда-
ры ооп келген. Шумерлер (химер-каўгыр) Кош Танада (б.з.ч. 2600-
ж. чейин), Масейил (б.з.ч. 2600-ж. кийин), Бабыл (б.з.ч. XIX к. аягы-
нан тартып), Эрен (б.з.ч. XV к. башынан тарта) деген ат менен б.з.ч.
5000-4000-ж. мурун Эки Дарыянын аралыгын мекендеп аккад  (араб,
семит эли), хуриттер, аморей, арамей, хеттер, еврейлерге адабият
маданияты менен чоў таасир этип, алардын тилин байытып, Ин-
жил, Куранга єздєрїнїн окуяларын, аўыздарын, дїйнєгє болгон кєз
карашын, фантазиясын киргизген. Шумер, аккад б.з.ч. 4000-2000-ж.
жанаша туруп катуу аралашып, шумер (тїрк) тили аккад тилине аябай
сиўип шумер элинин аты калып єзї жок болуп, биротоло сиўип кет-
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кен менен шумерлердин (каўгарлардын) миўдеген сєздєрї араб ти-
линде калды. Аны билбей кєп тїркологдор кыргыз сєздєрїнїн баша-
тын, тїбїн арабдардан чыгарып жаўылышып жїрєт. Анын бири ака-
демик Х.Карасаев аксакал болгон.

Латын тарыхчысы Трог Помпей ачык эле: «парфяндардын
тили скиф жана мидия тилдеринин аралашмасынан турат» деп
атпайбы. Парфяндар б.з.ч. 247-ж. кыргыздын саяк менен абат
уруусу азыркы Тїркмєн жеринде Парфянды негиздеген скифтер
менен мидиялыктардын аралашуусунан келип чыккан. «Парфия
мамлекетин скифтер негиздеген» (Помпей Трог. Юстин,II, I, 3, 6).
Скифтер нукура азиат (монголоид) болсо, мидиялыктар европе-
ид эле. Скифтер менен мидиялыктар аралашканда мидиялыктар
басымдуу  болгону  байкалат ,  эмне  дегенде ,  азыркы
тїркмєндєрдїн, азербайжандардын (мурдагы албандар), осмон
тїрктєрїнїн (мурдагы сельджуктар) єўї-тїсї европеид расасына
жатат. Б.з. чейинки доорлордо бийлик башында дайым скифтер
болуп келген да, скифтердин атак даўкы чоў болгондуктан тиги-
лер єзїлєрїн «скифтерден келип чыккан элбиз» деп эсептеген.
Кийин кылымдар єтє азгантай скифтер европеид расасына кир-
ген мидиялыктарга биротоло сиўген. Азыр тарыхта мидия деген
эл таптакыр жок, мидиялыктар менен скифтердин аралашуусунан
келип чыккан европеид расасына кирген азербайжан, осмон
тїрктєрї, тїркмєн деген эл бар.

Латын тарыхчысы ПомпейТрог єз заманында
минтип жазган: «Сак тайпалары Каспий жээгинен
Тарим єзєнїнє чейинки аралыкты мекендеген эл.
Аларды жер жїзїндєгї эў байыркы жана эў кїчтїї
эл деп эсептейбиз. Кєптєн бери египеттиктер ме-
нен скифтердин кайсынысы мурда жаралган деген
талаш маселе єкїм сїрїп келет. Бул жагдайга биз
скифтерге тен беребиз, мєєрєй ошолордуку!»

Скифтердин эў байыркы эл экендигин Павел
Оросий  (I к.) да єтє так жазган: «Рим (б.з.ч. 723-
ж.) негизделгенге чейин 1300 жыл мурда эле Ас-
сирия падышасы Нин скифтер менен согушкан

экен» (Книга I, 4, 1-3). Бул Геродоттун (Европадагы) «алгачкы скиф
падышалары Дарийден 1000 жыл мурда жашаган» деген маалы-
матын ырастайт.

Скифтердин (сактар) египет элинен да мурдагы эл экени талаш-
сыз. Эзелки кытай тарыхы боюнча хуньюй уруулары б.з.ч. XXVII кы-

Скиф эў
байыркы эл
жана
«скиф»
аталган-
дар...

Скифтер-
дин єзгєчє
таасири
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лымдарда эле єз алдынча кїчтїї єлкє болуп, байыркы кытайлар-
дын алгачкы падышалары менен согушушкан. Ал эми Персия мам-
лекети кийин-кийин б.з.ч. VI кылымдын орто ченинде гана араў єз
алдынча єлкєгє айланган да, анын эў алгачкы падышасы Кир так
ошол сактардан єлгєн.

Тамонокт «Скифтер» деген китебинде: «Скифияда 55 эл (уруу)
бар» деп жазган. Манас заманында кыргыздын эў негизги ири уру-
улары 42 болгон.Тарыхчылар Скифияда: мерки, эсет, адыгине, саяк
(сак), мамай, ичкилик, катаган, апачы, моют, акбай, торуайгыр, ка-
ракара, абышка, сатыке, алай, азык, оргу, тастар, бостон, тейит,
абат, кесек, субан, сарык, ажыбек, акжол, кырк уул, кытай, элчи-
бек, ыўырчак, карабагыш, тїнкатар, сабатар, кыпчак-кимак, беш-
берен, куман, муратаалы, мурат, сарыке, анаш, муўгуш, келдике,
окчу, мєўкє, атаке, сарыбоор, ардай, бєрї, кашкулак ж.б. уруу, урук-
тар бар деп жазган.

Сак (скиф) — хунну эли даўктуу, баатыр тарыхты дїйнєлїк
тарыхка калтырды. Буга кєп эл ачкєздєнє кызыгып скифтер менен
єз элинин тїбїн, кудайларын бирге кылууга аракеттенишкен.
Єзгєчє, Геродот скиф тарыхына абдан кєз арткан. Геродот скиф-
тердин тїп атасын скифтерден єзїнєн бир нече кылымдар кийин
жаралган (б.з.ч. XIII к.) Гераклдан таратканы єтє жийиркеничтїї
жана тарых алдындагы кылмыш.

Еврей динчилдери иудей дининин кадырын кєтєрїї максатын-
да скифтерди Нойдун Иафетинен жаратат (Книга Бытия. 1-3: б.з.ч.
VIII к.). Ошентип, еврейлер єз пайгамбарларын ошо заманда ата-
гы таш жарган скифтер (киммерийлер) менен байланыштырууга,
алар менен христиан пайгамбарларын туушкан эл катары, болгон-
до да кудайды карабай, ал пайгамбарларды скифтердин тїп ата-
сы катары сїрєттєєгє аракет кылган. Бирок, бул Геродоттун «та-
рыхый эксперименти» сыяктуу ойдон чыгарылган негизсиз «ата тек»
болгон. I  кылымдын ортосунда христиан дини пайда болду. Со-
веттик биринчи агартуу министри Л. Луначарский «еврейлер
дїйнєгє тєрт: иудаизм, христианчылык, ислам жана марксизм дин-
дерин тартуулады» деген менен бир эске алчу жагдай дал ошол
еврейлердин, гректердин, семмиттердин «Библиясындагы», «Ку-
рандагы» миўдеген тарыхый окуялардын тїбї, єзєгї пайгамбар-
лардын аттары, єздєрї те байыркы кыргыздардын: скифтердин,
ага тектеш кєчмєн шумерлердин ата-бабалары, жомок-окуялары,
дїйнє таанымы, тарыхы, осуят эрежелери болгондугун тарых акый-
каты акыры тастыктоодо. Дал ушуну алар тескерисинче бурмалап,
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єз жазма тарыхында єзїлєрїнїкї кылып жаза бергендиги би-
линїїдє. Сыягы, элдин байланышынын тїпкї учугу, башаты ушер-
де кєрїнєт, єткєн иш єткєн соў буга чычалоонун, муну тануунун
кажети жок го. Чындыгында, тарыхта грек (тайып) эли да, еврей
(жєєт), араб эли да скиф-хунн кєчмєндєрїнє салыштырмалуу єтє
кийин жаралган кечээки эл эмеспи. Бу еврей менен гректер єз
тарыхын эў эле ары болгондо б.з.ч. Х кылымдарда баштаса, биз-
дин кыргыз (кара кыргыз - асман жердин тїркїгї) эли єз тарыхын
чыгышта анда алда канча мурда б.з.ч. ХXVII кылымда, а батышта
єз тарыхын (шумерлер) б.з.ч. XL (элїїнчї) кылымдан тартып баш-
таган. Анын тїп атасы Угус кан б.з.ч. 6000- жылдарда жашаган
тарыхый адам эмеспи.

Скифтер жєнїндєгї залкар аўыздарды байыркы эў атактуу та-
рыхчылар єздєрї жазып калтырган: «Скифтердин калыў колу Кав-
каз менен Урарту єлкєлєрїнїн кїлїн кєккє сапырды!» (Байыркы
грузин санжырачысы Леонти Мровели). «Алар (скифтер) кимме-
рийлерди ээрчип отуруп Алдыўкы Азияга кирип барды да, бул эл-
дерди быт-чыт кыла талкалады... Мидия їстємдїгї жер бетинен
жок болду!» (Страбон).

«Псаметтих (египет падышасы) скифтерге тоодой алтын тар-
туулап атып, элин чапкындан араўдан зорго куткарып калды» (Ге-
родот). «Биз кудайдан коркпойбуз, скифтерден коркобуз» (Ар-
шакиддер аўыздарынан). «Жїрїп отурса ... жапырт атка минген
каардуу элге да жетерсиў, алардын аскеринен жер майышат ...
Алардын саадагы - ачылуу кєр» (Изакиил пайгамбар китебинен).
«Бул эл козголсо куюндай зуулдаган аргымагын минип, сага кы-
раандай тийер,   андан кайда качып кутуласыў?!»  (Йеремия пай-
гамбар китебинен).

«Кєз карашы каардуу ... Бир колунда жаа, экинчисинде найза»,
кабагын тїйсє кар жаайт, дабышы деўиз толкунундай кїркїрєйт,
жоокерлери сап тїзєп, аргымагы менен жер танабын куурат. Вави-
лон кызы сак боло кєр, ал сени кєздєй келатат!» (Иеремия наби ки-
тебинен). «Сак аялдары баатыр келет. Алар кїйєєлєрїнє согуш кор-
кунучунда жардам берет. Мидиялыктар менен болгон согушта сак-
тарды ашкан баатыр аял Зарина (Зарыл) бийлеген. Ал согушка єзї
катышкан, чексиз баатырдык кєрсєткєн да, бир салгылашта жара-
дар болгон» (Ктесий). «Скифтер Азияны їч жолу бийледи: ошонун
бардыгында теў алар кол тийгис бойдон эч кимге жеўилбей кала
берди. Перс падышасы Дарийди алар Скифиядан акмак кылып ай-
дады, аскерин кырды; Кирди бїт аскерине  (200000) кошуп туруп сой-
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ду! Улуу Александр Македонскийдин аскербашчысы Зоприонду бїт
аскери (30000!) менен жок кылды! Алар єзїлєрї Парфия (аргын) ме-
нен Бактрия (кыргыз) падышалыктарын дїйнєгє алып келди ... Булар
жеўгенден кийин даўктан башка эч нерсени каалабайт. Азия аларга
жалпы жонунан 1500 жыл салык тєлєгєн» (Помпей Трог).

Мындай теўдешсиз атакты, скифтердин тарыхын ар ким єзїнїкї
кылууга аракеттенген талашуу Европада бїт XVIII-XIX кылымдарды
камтыды. Скифтерди германдар «тїп атабыз» деп тааныса, фран-
цуздар «єз ата бабабыз» деп скифтерди катуу талашты. Айтор, Скиф
тарыхын кыргыздан башка Европада талашпаган эл калбады. ХХ
кылымдын башында скифтерди бїт славян элдери менчиктеп чы-
гышты. Орус акыны А.Блок белгилїї «Скифтер» поэмасын жазды.
Скифтердин славяндарга тиешелїї экенин «далилдеген» жїздєгєн
жоромол, божомолдор басылган. М.: Б.А.Рыбаков «Геродотово Ски-
фия» (М., 1979) эмгегинде Русь (Киевская Русь) деген тїшїнїктїн
араў б.з. IX-Х кылымдарда пайда болгонун эске албай грек жазма-
ларында айтылган Кара Деўиздин тїндїгїндєгї «рос» суусун «Рус-
ка» буруп эси ооду, же ал кезде бул суунун боюнда заты эмес аты
болсочу.  Б.з.ч. VI-V кк. Тїндїк Кавказда кыргыз-кыпчактардын тєбєй,
молой, кыпчак, саруу, бугу, саяк уруулары жашаган.

VI кылымда нукура скифтер тарых аренасынан эбак кетип, бул
тушта алардын Азиядагы тукумдары дїйнєлїк тарыхка Тїрк деген
ат менен кайрадан келип аткан. Чынында бул учурда Европадагы
«скиф» деген ат ар кандай тилдер менен маданиятты гана билди-
рип калган, мурун «скиф» деп нукура скифтерди атаса, кийин бу-
ларга баш ийген букаралар дагы «скиф» атка конгон. Мезгилдин
єтїшї менен байыркы скифтерге тиешелїї аймактарда турган эл-
дер да (эзелки Оўдордун (хунндардын) мекени Желпиништи (Па-
нонияны), IX кылымда ээлеп калган кийинки аргындардын эли Хоў-
кары, а жери Хунгрия деп аталган сымал) тигилерчилеп «скиф»
аталып кеткен. Орустардын «Повести минувших лет» деген тары-
хында «азарлар скиф аталган». Кийин Кара Деўиздин тїндїк тара-
бын ээлеп калган орустар да Лев Диакон Калойскийдин «Тарыхын-
да» «Скиф аталганы» кызык. Чындыгында, азыр кєп жерлерде
«скиф» деген ат этникалык тїшїнїктї эмес, географиялык гана
маанини билдирип калган. Ага болбой эле «скиф» деген географи-
ялык атты кайрадан акыл-эстїїлїк менен атайылап этникалык
мааниге бургандар кєп...

Башкалар жетпей жаткансып иран тектеш элдер «Скифтер-
ди» талашууну баштады. В.Миллер, Ж.Дёземил єўдїїлєр нарт
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эпосу менен осетин тили боюнча ой жїгїртїп, ошол эпос менен
осетин тилин байыркы скиф коому менен байланыштырды. Алар
Иосиф Флавийдин (I кылым): «алан уруусу Танаис менен Мерт
кєлїнїн айланасында турган скифтердин бєлїгї» (Иуда согушу,
VII, 7, 4) дегенин «скиф уругу» деп жаўылыш тїшїнїп чатышыш-
кан, бурмалашкан. Бул жерде ачык эле: скиф уурусу эмес бєлїгї
деп атпайбы. Чындыгында, тээ байыркы замандарда скиф ынты-
макташтыгына кирген жат уруулар «алардын бєлїгї» деп эсеп-
телген. Андай бєлїккє ошол доорлордо геттер,готтор, калхилер,
халибдер, макрондор, бехирлер, сапирлер, бизерлер, роксалан-
дар (ро-(к)-с-алан), тибариндер ж.б. кирген. Алар жалпы жонунан
скифтер союзуна кирген тїбї башка элдер «скифтер бєлїгї» бо-
лушу мїмкїн, бирок, скиф уруусу боло алган эмес. М.: колхилер
тїбї Египеттен сїрїлїп келген эл. Халибдердин тїбї каппадоки-
ялык. Бехи, сапир, бизер,роксалан, тибарен, гот, геттердин да тїбї
башка эл. Албетте, тарыхта аландар скиф уруулары менен ас-
симиляция болгондур...

Бул атайын чаташтырылган тарыхтан тышкары
байыркы авторлордун эч кимиси алаўды нукура скиф
уруусу деп эч жазган эмес. Аммиан Марселин (IV к.)
скифтердин нукура азиат (монголоид) экенин жазса,

алаўдардын европеид экенин жазат: «бардык аландар бойлуу, ак жу-
мал (сулуу), аксаргыл чачтуу келет (История, XXXI, 2, 21).Нукура скиф-
тердин азиат (монголоид) экендигин Гиппократтан кийин Клавдий Клав-
диан (IV к.), Приск Панинский  (V к.) ж.б. єтє так, даана жазган.

Кырым менен Кара Деўиздин тїндїк жактарын-
дагы скиф мамлекетинин гїлдєє доору б.з.ч. V кы-

лымга жана Эминак падышанын дооруна туура келет. Археология-
лык изилдєє азыркы Никополь шаарына жакын Каменский шаар
урандысынан б.з.ч. V кылымдагы кєчмєн скифтердин гїлдєгєн мез-
гилиндеги административдик жана соода-сатык экономикалык бор-
бор болгондугу аныкталган.

Кырым менен Кара Деўиздин тїндїгїндєгї скиф
мамлекети падыша Атай (байыркы тарыхта Атей)
тушунда гїлдєє доорунун эў жогорку бийиктигине
жеткен. Ошо кезде скифтер Дунайдын оў жак жээк-
териндеги Фракия (Брак) жерин басып алганда, аер
ушундан соў Кичи Скифия деп аталган. Гректер ал

доордо Днестрдин тємєнкї куймаларынын аймагын те атактуу
Кєкбєрїнїн  (Иданфирстин) заманынан бери Улуу Скифия деп ата-

б.з.ч. V к.
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ган. Атай б.з.ч. 340-жылы Фракияга чабуул койгон да, Дунайдын
тїндїгїндєгї, андан соў тїштїгїндєгї жаш урууларды багындырган.
Атайдын Кичи Ордосу же Жорук Їйї (резиденция) Добруджедеги Том
дарыясынан Диописполго чейинки жерде же Теке суусунун боюнда
болгон. Кыскасы, скифтердин мамлекети батышта береги скифтер
басып алган Фракия жеринен тартып чыгышта Эдил дарыясына чей-
ин созулган. Ал мамлекет Эдил дарыясынын чыгышында жаткан оў-
дордун (хунндардын) мамлекетине кєз карандысыз єлкє болгон.

90 жаштагы Атай Истралыктар менен болгон
согушта абалы оордогондо Аполония шаарындагы
гректер аркылуу Македония падышалыгы Филипке

«Эгер жардам берсеў бала кылып алам да, Скифияга мураскор деп
жарыялайм» деп айттырат. Бирок, ошол учурда Истр падышасы
єлїп, согуш єзїнєн єзї токтойт, скифтер согуш коркунучунан кутул-
ганда Атай мурдагы ниетинен баш тартат. Эми гректер менен скиф-
тердин ортосунда согуш чыгат. Филип адилет согушпай тїрдїї амал-
айла куйтулук менен Атайды алдап жеўет. Єтє кєп бала-чаканы тут-
кундайт. Колго тїшкєн 20 миў таза кандуу бээлерди Македонияга
тукум алуу їчїн айдатып кетет.

Полиен менен Секст Юлий Фронтинде Атай жєнїндє маалы-
маттар жазылган. Негизи, Атай падышанын тушунда Кырым, Кара
Деўиз бойлорундагы скифтер аябай азайып кеткен. Дексип (III кы-
лым) «Скиф тарыхы» (Фр. 21) деген эмгегинде Скифтер бийик ду-
балдуу Сид чебин курчоого алган кезде алардын жыгачтан жасал-
ган, маўдай жагы жука темир же булгаары менен капталган курчоо-
чу машиналары болгонун жазат. Публий Вергилий Марон скифтер-
дин арабаларынын дєўгєлєктєрїнїн темир алкак менен капталга-
нын айтат. Арриан (II кылым) «Тактика» (35,3 ) деген эмгегинде:
«скифтердин аскердик белгиси баканга орнотулган, анын бою ме-
нен теў келїїчї ажыдаардын келбети. Алар тїркїн тїстїї кездеме-
лердин айрыктарынан тигилет, мунун їстїнє тигинин башы менен
куйругуна чейинки бардык денеси жыландыкына окшоштурулуп жа-
салат. Анын маўызы мындайча: Качан гана ат бир орунда турганда
сен тємєн салаўдаган ар тїркїн тїстєгї кездемелерди гана кєрєсїў,
бирок, ат желе басканда ал желден улам желбиреп, алиги желек
ажыдаарга окшошуп калат, а качан гана ат сызып жєнєгєндє береги
ажыдаар чамынып, кездемелердин арасынан єткєн шамалдан улам
ышкыра баштайт. Бул белгилер (элестер) єз кєрїнїшї менен гана
купулга толбостон же душмандын їрєйїн учуруп гана тим болбос-
тон, чабуул коюп бараткан єз аскерин аўдоого да жардам берет» -

Атайдын
жеўилиши
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деп жазат. Бул ажыдаар туунун элеси «Манас» эпосунда Манастын
колдоочусуна айланып шумдук сїрєттєлєт:

«Ажыдаар-жыланы,
Артынан сойлоп калгандай (же)
Ажыдаар тїбї тїсїндє» (Манас. 1978, 206-б.)
«Скиф аскери душман аскерине шынаадай кагылып, жеўип чы-

гат» (Арриан, 44, I). «Атайдын скифтери аз болсо да єтє жоокер
эл. Алардын арабаларындагы їйлєрї кийиз менен жабылган, ал
їйлєрдїн тегерегинде сансыз мал жайылып жїргєн, скифтер тиги-
лердин сїтїн ичип, этин жеген да, жакшы жайыт уулап кєчїп жїргєн.
Кышкысын алар Меоттун жанындагы чєбї калыў саздарга, а жай-
кысын талааларга чыккан...»

Скиф аскерлери б.з.ч. 339-ж. Македонияга кол
салган да, Филипп II (Александр Македонскийдин

атасы) аскери менен болгон беттешїїдє Атайга капыстан ок жаўыл-
ган. Башчысыз калган скифтер согушту аягына чейин улантпастан,
гректерди чоў жоготууга учуратуу менен чегинип кеткен.

Македонияга б.з.ч. 339-ж. Атай жетекчилиги
менен кол салган ушул скифтерге б.з.ч. 331-ж.
Александр Македонскийдин Понтко койгон аскер
башчысы Зопирион 30000 аскери менен жооп ча-
буул койгон (кол салган) да, Ольвияга чейин же-
тип, аны курчоого алган. Бирок, ушуга удаа эле

скифтер кайра Зопирион аскерин ташталкан кылган. Зопирион-
дун башы алынган, аскеринин бїт баары кырылган. Ошондон
кийин Александр Македонский Кара Деўиздин тїндїгїндєгї скиф-
терге кол салууга батынбаган. (Ушул Александр Македонскийдин
тїбї б.з.ч. 820-ж. улуу азада Ала Тоодон Кырымга ооп барып ме-
кендеп калган кырымдык кыргыз. Анын бабасы Ахилл баатыр
Гомердин «Илидасында» б.з.ч. 1184-ж. болгон Трояндарга кар-
шы кол башчы болгон.)

Скиф мамлекети алсырай баштаган. Б.з.ч. III кы-
лымдын акырында Скиф мамлекетинин ичинде ири
уруулардын чыр-чатагы чыккан. Букара тайпалар
сарматтардын башчылыгы менен «падыша скифте-
рине» каршы кєтєрїлгєн. Натыйжада «падыша скиф-
терине» баш ийген кєпчїлїк уруулар (алаў, рокса-

лан, дыйкан) сарматтар менен бирдикте азаттыкка чыккан. Бийлик
эми сарматтар жакка єткєн. А падыша скифтери кєп жоготууларга
учурап, бийлигинен жана Дунайдан Эдилге чейинки кеў байтагынан
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ажыроо менен Кырымга чегинген. Тарыхый Манас заманында бул скиф-
тер Кырым жери менен чектелген.

Бу кезде Кырымдагы скифтер єз мамлекетинин борборун Жал-
Кыр (Салгир) дарыясынын жанына (Симферополдун жанына) жай-
гаштырган да, ал жерде єзїлєрїнїн Кырым (жазма тарыхта Нео-
поль) калаасын курган. Мындан тышкары алардын Кырымда Пал-
лакий (Падыша Балбак салдырган калаа, азыр Саки деп аталат),
Хаб (Капка), Киммери жана Напит (падыша Ырчуул (жазмада Ски-
лур) салдырган шаар, азыркы Бакча Сарай) деген шаарлары бол-
гон. Ал кезде «падыша скифтердин» карамагында Кырымга жана-
ша жаткан Днепр менен Буг дарыяларынын Кара Деўизге куйган
чєлкємдєрї гана калган. А Дунайдан Эдилге чейинки кеў аймак
башында сарматтар турган скифтердин мурдагы букараларына
єткєн. Гай Плиний Секунд: «Скифтердин аты эми сарматтар ме-
нен германдарга єттї» («Естественная история», 80).Дал ушулар
«дыйкан скифтер» (готтор) Скифияда турган эл катары, грек, ла-
тын авторлору тарабынан ылганбай «скиф» атала берген. «Дый-
кан скифтер» «падыша скифтерин» б.з.ч. 512-жылдан тартып 3
кылым эгин менен камсыз кылган. Скифтер ушул дыйкандардан
алман (салык) алган. Ошондон улам «падыша скифтердин» ара-
сында бул дыйкандар «алман» атка конгон. Бул ат башка элдерге
жайылып байыркы германдар эми «алман эли» атыга баштаган.
«Алмания» деген ат ушундан келип чыккан.

Кырымдагы скифтер кєп єтпєй кайрадан
кєтєрїлє баштайт. Б.з.ч. II кылымда падыша Скилур
(Ырчуул, тарыхый Манас Чоў бийдин замандашы
Ырчуулдун атасы Ырамандын жайлаган тоосу так
ошо Кырымда болгон, азыр ал тоо Роман (Ыраман)

Кош деп аталат, айтылуу Ырчы уул єз аскери менен Кырымдан ке-
лип атактуу Манастын б.з.ч. 201-200-жылдардагы Бээжинге жаса-
ган Чоў чабуулуна (эпосто Чоў Казатта катышкан)  падышанын ту-
шунда кїчєп, падыша Паллактын (Ырчуулдун уулу Балбактын) учу-
рунда саясий жана байлык жактан кайрадан гїлдєгєн. Буга б.з.ч.
107-жылы чыккан Боспор падышалыгындагы скиф кулдардын
кєтєрїлїшї жакшы єбєлгєлєрдї тїзгєн. Бул «кєтєрїлїшчїлєр бир
замандарда «падыша скифтери» тарабынан гректерге сатылган кул-
дар болгон. Анын башында нукура скиф адамы Савмак (Музообек
же Сармат) турган. Ал Боспор падышасы Перисатты єлтїрїп, Пан-
тикапей шаары менен Боспордун Европа бєлїгїн бїт ээлеген. Коз-
голоўчулар ал жерде бийликти бир жыл бою кармап турган, ошент-

б.з.ч. II к.
Крым
скифтери
кєтєрїлдї



229

се да, ал кєтєрїлїш Кырымда турган «падыша скифтери» тарабы-
нан эч колдоого алынган эмес. Ушул себептен ал кєтєрїлїш жеўил-
ген. Кулчулук мамлекеттер бул кєтєрїлїштїн єрчїп кетишинен чо-
чулап, бардык кїчтєрїн топтоп, козголоўду басып, Савмакты
єлтїргєн. Бул кєтєрїлїш Европадагы кулдардын алгачкы кєтєрїлїшї
болгон. Боспорго кайрадан грек бийлиги орногон.

Скилур падышанын заманында скифтерде ак шумкардын сїрєтї
тартылып, падышанын аты жазылган кїмїш тыйындар чыккан. Ушул
Скилур жєнїндє грек тарыхында мындай кабар бар: «Сексен бала-
луу болгон Скилур єлєр алдында берегилердин ар бирине бир боо-
дон чырпык карматып, сындырууларын єтїнгєн экен. Качан гана
тигилер (аны сындыра албай) баш тартканда, ал єзї алиги боо чыр-
пыктардан бирден алып, баарын оўой эле сындырып салыптыр да,
балдарына кайрылып: «Эгер силер бирден бириндеп тарап кетсе-
ўер душманыўар силерди береги жалгыз чырпыктардай опоўой эле
сындырып (єлтїрїп) коет, а эгер силер башынан чогуу, ынтымактуу
болсоўор душмандар силерди эч сындыра албайт – деген экен»
(Плутарх, Скилур, ВДИ, 1947, № 4, 286-б.). Элдин эсинен Ырчуул-
дун аты унутулган менен (2000ден ашык жыл єтїп) «Кїч бирдикте»
деген жомокто ал бир атага эле айланып айтылып келатат.

Кырымдагы скифтердин дїў соодасы кїчєгєн.
Скифтер кайрадан Ольвияны єзїнє баш ийдирген.
Бирок, скифтер букараларынан мурдагы жерлерин
кайрадан тартып алалган эмес. Ошентсе да, Хер-

сонестин бир нече ээликтерин єзїлєрїнє караткан. Чындыгында,
те байыркы замандарда Эллинден сїргїнгє айдалгандар келген
кезде Кырымдагы тоолуктар (таврлар) єз жерлерин тигилерден
жылыга эгин алуу їчїн мардыкерликке берген (Страбон, ВДИ, 1934,
№ 1, 289-б.). Эллиндер мезгилдин єтїшї менен кєбєйїп, Кара Де-
ўиздин тїндїк бойлорунда алардын шаарлары пайда болгон. Кий-
ин эллиндер скифтерге жылыга эгинден салык тєлєєнї їзгїлтїккє
учураткан. Атактуу Скилур (Ырчуул) Митридат Евпатор менен со-
гушкан, себеби, Херсондуктар Митридат тарапка єтїп кеткен. Бул
кезде Эллиндер Пантикапейден Феодосияга чейинки Меоттун куй-
масында турган. Метридат менен Скилурдун уулу Паллак (Балбак)
да согушкан. Мында ага Таций жетекчилик кылган скифтердин мур-
дагы кулдары роксаландар жардамга келген. Херсонеске болуш-
кан Диофантка (Понтий падышалыгынын аскер башчысы) каршы
согушта скифтердин утулуп жеўилиши алардын саясий кїч-куба-
тын начарлаткан. Скифтердин херсондук гректер менен болгон со-
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гушунда байыркы кєчмєндєргє тиги сарматтар, алаўдар, герман-
дар єтє чоў кедерги болгон, тигилер гректерди колдогон. Ошо кез-
де Кырымдагы нукура скифтер єтє аз санда калган. Ошондуктан
алар гректер, алаўдар,готтор менен биргелешип кеткен сармат-
тарга каршы туралган эмес.

«Сармат падышасы Метосактын (Матысак)
аялы Амага болгон (эпосто Куялы деп баатырдыгы
даўазаланат). Метосак ичкич, дїйнєкор болгондук-

тан аялы Амага бїт єзї башкаруучу. Кирип келген душмандарды
кайра сїрїп, колдоо сураган кошуна элдерге жардам берчї экен.
Ушундан улам Скифияда анын даўкы чыгыптыр. Тавр жарым ара-
лында турган херсондуктар (гректер) да кошуна скифтердин пады-
шаларынан ыдык кєргєндє Амагага жардам сурап кайрылчу. Амага
адегенде скиф падышасына «Херсонеске кол салуусун токтотууну»
єтїнїп, элчи жиберсе тигил укпай коет. Амага 1200 жоокер тандап
алып бир кїн тїн ичинде 1200 стадий жер басып падышанын сарай-
ына келип, сакчыларын єлтїрєт. Амага єз жигиттери менен Сарайга
кирип падышаны тууган тушканы менен єлтїрїп, ал єлкєнї Херсо-
нестиктерге берет. Падышалыкты тигинин уулуна берип, адилет
бийлик кылуусун буюруптур» (Полиэн). Бул окуя б.з.ч. I кылымда
болгон. Ушундан кийин Скифтер Кырым менен Кара Деўиз бойло-
рунда мурдагыдай роль ойнобой калган, анткени, алар єтє азайып
кеткен эле. Таврлардын тїндїктєгї талаалар менен Синд жерлерин
эллиндер ээлеп алган. Ал эми Ольвия, Пантикапей, Херсонес, Та-
наида, Фанагория, Феодосия шаарларында гректер, аларга талам-
даш аландар аралаш турган.

Б.з. I к. экинчи жарымында Фарзой (Боржой)
жана  II к. башталышында Инисмей (Їсєнбай) пады-
шалардын тушунда скифтер кайра кїчєп, Боспор па-
дышачылыгы менен бир нече ирет согушкан. Кырым

жерин мекен кылган Скиф падышалары III к. экинчи жарымына чей-
ин єз алдынча єлкє болуп келген. Мурдагы кулдары — кийин «скиф»
атка конуп алган готтор менен узакка согуштарда скифтер аябай
алсыраган. Кєчмєн ємїр сїрїп Тавр тоосунун бир бєлїгїндє туруу
менен алар єзїлєрїнє ымалаш болуп берчї элди издеген.

Акыры Кырымдагы байыркы кыргыздар  (скифтер) эми Эдил
жайыгындагы байыркы кыргыздар (гунндар ) б.а. Балаканды (Бала-
мер) эли менен байланыш тїзгєн. Бул акыры жїрїп Балакан аске-
ринин Европага єтїшїнє алып келген. Ал гунндар (Балакан) ир алды
Кырымдагы боордошторуна кордук кєрсєткєн душмандарга сокку
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урган. Адегенде Сармат биргелештигине кирген алаўдар талкалан-
ган. Анан гунндар кырымдык кыргыздардын эзелки душманы Бос-
пор падышалыгын кыйраткан. Орус классиги Гоголдун сєзї менен
айтканда: «370-жылы гунндар Пантикапей (азыркы Керч) деген бор-
бору бар, 1000 жыл бою ємїр сїргєн Боспор падышалыгын жер бе-
тинен заматта жок кылып жиберген». Їчїнчї сокку Кырымдык кыр-
гыздардын мурдагы кулдары, кийин «скиф» атка конуп алган гот-
торго багытталган, готтор аябай талкаланган. Ошентип, Дунайдан
Эдил Жайыкка чейин созулган, дїйнєлїк тарыхка гунн, унну, онн
деген аттар менен тїшкєн байыркы кыргыздардын жаўы империя-
сы кайрадан жаралган. А качан гана ал империя єз жашоосун ток-
тоткондо Кырымдагы байыркы кыргыздардын кєпчїлїгї Адил баа-
тырдын эў кичїї уулу Эрнактын башчылыгы астында Кырым менен
Желпиништи биротоло таштап, Азияга – тєл мекенине кайткан. Алар
адегенде Ойталдыктардын (Эфталиттердин) єлкєсїнє келип туруп,
а кийин Ала Тоодогу єз мекендештерине кошулган.

Ошо замандарда Скиф мамлекети саясий согуш-
тук жактан жогорулагандыктан Кара Деўиз боюнда-
гы скифтер эў алгачкы жолу б.з.ч. 410-жылы тыйын
чыгарган. Ал Эминак падышанын тушунда чыгарыл-

ган. Ал кезде Эминак грек шаары Ольвияны бийлегендиктен, єз тый-
ындарын Ольвия тыйын сарайынан чыгарган. Ал тыйындарды грек
усталары куйгандыктан тыйындын бир бетинде сєзсїз тїрдє грек
мифологиясындагы типтердин элестери болгон,анткени, ал тыйын-
дар мурдагы грек тыйындары куюлган калыпка куюлуп, ошол бети
мурдагыдай кала берген, а экинчи бетине скиф падышасынын аты
жазылып же келбети тїшїрїлгєн.

Дегинкиси, Скиф тыйындары Атай падышанын учурунда дагы
чыгарылган. Тыйындын экинчи бетине атчан туруп жаа атып аткан
Атайдын єзїнїн элеси  (келбети) тїшїрїлгєн. Экинчи тыйында скиф
башына жолборстун башын элестеткен баш кийим кийип, жолборс
анын башын тиштеп тургандай элес берет. Атай єз аскери менен
Дунайдын оў жээгине (тїштїгїнє) єтїп, Фракиянын бир топ жерин
ээлегенде, аердеги Каллатий шаарында ошондой эле тыйындарды
чыгарган. Ал тыйындардын бет жагына грек мифологиясындагы
Артемиданын башынын элеси тїшїрїлгєн. Атайдан 200 жыл
єткєндєн кийин скифтер саясий согуштук жактан кайра кїчєйт. Тїндїк
Кара Деўиз боюндагы гректердин эў ири шаары Ольвия скифтер-
дин карамагына єткєндє Скилур  (Ырчуул) падыша єз атынан бир
нече тїрдєгї кїмїш тыйындарды чыгарткан. Анын бир бетине ак
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шумкардын конуп отурган элеси тїшїрїлїп, падышанын аты жазыл-
ган. Б.з.ч. I к. ортосунда скифтер жеўиштерге жетип турганда пады-
ша Фарзой (Боржой) алтын тыйындарды чыгартат. Тыйындын бир
бетинде Фарзойдун элеси менен аты жазылса, экинчи бетине
бїркїттїн элеси тїшїрїлгєн.

Скифтердин жїгїн муўбай кєтєргєн, чарчоо дегенди билбей
озуп келген сайкїлїктєрї, ыйык жылкыларынын даўкы Евразияга
б.з.ч. I миўинчи жылдыкта эле жеткен (жазма жїзїндєгїсї ошон-
дой, а оозеки жеткени алда качан мурун болгондур). М.: «скифтер-
дин карабайыр атынын касиети: єтє узак жїрїштєрдє чаалыгууну
билбейт, єзгєчє багым-кїтїїнї талап кылбаган кїлїк...» (Геродот).
Кїлїк аттын куну чексиз болгон. Дегеле кыргыздарда ат жєнїндє
беш жїздєн ашык макал-ылакаптын жаралышы «ат адамдын ка-
наты» экенин далилдейт.

Б.з.ч. VII кылымдан III кылымдын акырына дейре Кырым же-
ринде бийлик жїргїзгєн скифтердин тарыхы кєп изилдєєнї талап
кылат.

Негизи, сарматтар б.з. III к. аягында падыша
скифтерди Кырымга сїргєндєн кийин мурда аларга
тиешелїї болгон Дунайдан Эдилге чейинки кеў ай-

макты ээлешкен. Сарматтар тїбї келип Сары Матай баатырдын
журту-катаган (О.Айтымбеттин пикири боюнча). Сарматтын мада-
нияты, єнєрї кыргыздыкы («Откуда есть пошла Русская Земля», I к.
М., Молодая гвардия, 1986, 580, 621-б.). Ошол учурда Кырым ме-
нен Кара Деўиз боюндагы кыргыздардын ыркы кетип, экиге бєлїнгєн.
Сарматтардын чоў ордосу Кубан талаасында болгон. Аларга сирак
(кыргыздардын бир бутагы), аоро, азыг (азык), роксалан, алаў (осе-
тин, кабардин, чечен, черкес, адыгей, ингуш ж.б. элдердин бабала-
ры), гот ж.б. тайпалар баш ийген.

II кылымдын аягында Сарматтар Боспор мам-
лекетиндеги єз ара согуштарга катышып, Кырымда-
гы падыша Балбак менен жарашып, алар менен бир-
дикте Понтий падышалыгына каршы чыккан. Кєп
єтпєй Сарматтар Кырымдагы падыша скифтерден
кайрадан кол їзїп, Понтий падышалыгы менен дип-

ломатиялык мамилелерди тїзгєн. Ошонун натыйжасында б.з.ч. I к.
аягында Митридат VI Евпатор єзїнїн Римге каршы кїрєшїндє сар-
маттардын ымалашы катары Закавказьеге жортуул жасаган. Сар-
маттардын чыгыш тобу їнємият, саясий жактан Хорезм менен ты-
гыз байланышта болгон. «Элдердин Улуу кєчїшїнїн» маалында
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сармат, азык ж.б. уруулар Испанияга (Манас шаары) жана Тїндїк
Африкага чейин жетип, акыры башка элдерге биротоло сиўип
кеткен. Ал эми, Кара Деўиз менен Кубан талааларында калган сар-
маттар, алаўдар ж.б. IV к. Бала кандын (Баламер) чапкынынан кый-
раган, аман калгандары Балаканга букара болуп єткєн.

Кыргыз тамгалары  — «Чагылган тамга» «кош
чагылган тамга» деген байыркы кыргыздын уруула-
рынын тамгасы болгон. Бул тамгалар Н.А.Аристов-

дун пикири боюнча («Живая старина», вып. III-IV, год четвертый,
Спб, 1894-ж.) нукура кара кыргыз урууларына, анын ичинен кыпчак-
тар менен каўдыларга (Кундуз, Талканда) гана тиешелїї экенин баса

кєрсєткєн. Каўдылардын, саяктардын жалпы тамгасы / (таяк там-

га), кыпчактыкы жалпы тамгасы + (кошуу тамга). А бул чагылган
тамгалар байыркы катагандардын «кара кыпчак» атка татыган оў
канаты  менен «Ак кыпчак» атка конгон Сол канаттыкы         деп
О.Айтымбет талашат. Сыягы Н.А.Аристов ушул кыпчактарды эске
алып атса керек. Себеби чагылган баарынан кїчтїї, кубаттуу «ка-
лыў кара катаган», ошондой кубаттуу эл болгон деп далилдейт О.Ай-
тымбет. Казак акыны О.Сулейменов казак арасындагы «кыпчактар-

дын» канжыга // тамгасын жалпы кыпчактыкы деп бергени калпыс-
тык, туура эмес дейт. О.Айтымбет. Нукура тарыхый кыпчактардыкы

+ тамга, ал эми катаган элинин жалпы тамгасы  Ал эми канжыга //
тамга тїбї кара кыпчактан чыккан колпочтордуку экен. Эшим баа-
тыр казакка кан болгон доордо казак жїздєрдїн їстїнєн Колпоч ба-
атырларын бек кылып, кийин ошоякта кала берип казакка бир уруу
катары кирген «сиўген» «кара кыпчактар» деп аўыз кылган колпоч-
тор казакка «кыпчак» деген ат менен таанымал болгон дейт.

«Дыйкан скифтер» (готтор) скиф жеринде калып «скиф» атка
ээ болуу менен мурдагы єздєрїнїн кожоюну падыша скифтер-
дин «чагылган тамгаларын» єз белгилери катары алып жїргєн.
«Дыйкан скифтер» (готтор) б.з.ч. 512-жылдан тартып 3 кылым «па-
дыша скифтерди» эгин менен камсыз кылган. Алардан скифтер
алман (салык) алган. Падыша скифтер аларды ич ара «алан»
аташкандыктан кийин бул ат башка элдерге жайылып байыркы
Германдар («дыйкан скифтер» ) «алман эли» атыгып, кийин мын-
дан «Алмания» деген ат чыккан деп жогоруда айттык. Кийин ХХ к.
Гитлер баштаган фашисттик Германия кыргыздын ушул чагыл-
ган тамгасын мамлекеттик белги кылып 1941-ж. СССРге согуш
ачышпадыбы.

Эн,
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Байыркы тїрктєргє (кара кыргыздарга) тиешелїї VI-VIII кылым-
дардагы Орхон Енисей, Талас жазууларында «чагылган тамгалар-
дын» ар кандай тїрлєрї             кездешет, антсе да «кош ча-
гылган тамга»      Таластагы байыркы тїрк жазууларда гана бар.
Бул тамга азыркыча «3» деген тыбышты билдирет. Этнограф
В.В.Радлов кара кыргыз журтунда болуп ушул «кош чагылган там-
галарды» кєрїп аябай таў калып, Европа коомчулугуна алгач ирет
кабарлаган. Кыргыз менен германдагы чагылган тамгалардын сыры
скиф заманында экенин бир топ жерлерде жогоруда мисал кел-
тирдик.

Иран (парсы) менен Туран (тїрк) кайнаса
каны кошулбаган эки башка элдеринин дїйнєлїк
тарыхта чаташа башташына скифологдор: (Все-
в.Миллер, Д.Дюземил, Макс Фаслар, Л.Сгуста,

В.Абаев ж.б.) Туран (сак-скиф-хунну) элин лингвистикалык жак-
тан иран тилиндеги элдер деп «далилдеген» келжиректеринен
кийин скиф таануу илиминде эў азалуу — каралуу барактар кир-
ди. «Тил — элдин байлыгы». Бирок, эч ким тарыхый чындыкты
таналбайт.  Тилди тарыхый булак катары караган дїйнєдєгї ири
окумуштуулардын бири Яков Гримм (1785-1863) болгон. Ал: «биз-
дин тилибиз — биздин тарыхыбыз» деген. Элдин тили элдин тары-
хы эмеспи.

Л.Н.Гумилев «Байыркы тїрктєр» деген китебинде: «Биздин за-
манга чейин VI-V к. Жети Суу аймагын мекендеген сактар тил бо-
юнча алтай тобуна «жатат» деп жазат. Ошол «Алтай тобу» єзї кыр-
гыздын сол канатынын эли  (Алтай, Тєбєй, Миўєзєн). VI кылымда
алтайлыктардын «кудай» «шайтан» деген эки сєзї кытай тарыхы-
на жазылып калган экен. Алтай тили кыргыз-кыпчак тобуна жатат.
Жети Суудагы эл - сактар эзелки кытай жазмаларында Тїндїк (Ба-
тыш) хунндар деп аталат. Ошол доордогу Сегиз Суу жерин ээлеп
турган кєчмєндєр Чыгыш хунндар деген ат менен белгилїї. Улуу
Тїрк каганаты экиге бєлїнїп кеткенде тїрк урууларынын мадания-
тынын, жашоосунун байыркы очогу болгон Жети Суу эли Батыш
Тїрк каганаты, а Сегиз Суу жериндеги кєчмєндєр Чыгыш Тїрк ка-
ганаты аталган. Булардын баары теў сагы да, хунну да, тїркї да
согуштук кєчмєн империялар болгон. Жети Суу менен Сегиз Суу
ушул баатыр кєчмєндєрдїн тєл мекени болгон. Баарынын теў сый-
ынганы – Теўир болгон. Жети Сууга табынган, боз їйдє турган,
калпак кийген, жылкы кїткєн, кымыз ичкен. Бул їчєєндє теў эў бай,
кайталангыс кєчмєн маданияты болгон. Эў башкысы – алардын
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баары байыркы кыргыз (тїрк) тилинде сїйлєгєн. Булардын баары
тїбї бир – кара кыргыз!

Кара кыргыз Ала Тоодон Алтайга чейинки аймакты кучагына ал-
ган. Кытайлыктар тїрктєрдї хунндардын кєздєй тукумдары деп эсеп-
теген. Хунндардын эў байыркы сєздєрї: качыр, бышты, тай оболку
кытай жазмаларында б.з.ч. XVIII кылымда эскерилген. Окумуштуу-
лар баардыгы ушул хунн тилин эў байыркы тїрк тили деп отурат.
Андан кийин эзелки кытай тарыхына «кыўырак» (б.з.ч. 1022-ж.) деген
кыргыз (хунн) сєзї жазылган. Окумуштуу К.Ширатори илгерки кытай
жазмаларына жазылып калган (туу, Теўир, куттуу, ат, жаа, бек) хунн
сєздєрїнїн аркасында эў кєп сандагы тїрк сєздєрїн тапкан (Бар-
тольд, V т., 577-б.).

Тан дєєлєтїнїн жылнаамаларында кыргыздардын «ай»
(луна) деген сєзї чийилип калган. Ушул жерде: «Кыргыздар ошол
заманда тїркчє сїйлєгєн» деген аныктама берет» (Бартольд).
«Тїрк деген кара кыргыздын саясий аты эмеспи?!» Алтай,
Миўєзєн кыргыздарында «чак» деген уланды мїчє киши атына
мїнєздїї, тил єзгєчєлїктєрїнїн бири. М.: Томокчак, Килчичак,
Катычак, Їкїчак, Домочак, Карачак ж.б. Башка элдерде мындай
уланды мїчє такыр жок. М.: Едиге  (Чыўгыз кан тукумдары баш-
карган Алтын Ордодон Ногой ордосун єзїнчє бєлїп кеткен ас-
кербашчы) кандын атасынын ысымы Балтачак. Демек, ал Алтай
миўєзєндїк экени кашкайып кєрїнїп турат. «Накта скифтердин
тили Орто Азия сактарынын тилине єтє окшош болгон» (Ге-
родот, Страбон).

Илгерки кытай жылнаамаларына караганда Хун-
ндардын єз жазуусу болгон. Алар кытай императо-
руна кат жазганда єз тамгасы жазуусу менен кат
жазган. Так ошол Тугюлардын (Тїрк) жазуусу ху
(хунн) жазуусунун єзї болчу. «Адамзат тарыхы» же

«Бїткїл дїйнєлїк тарых» (муну дїйнєнїн 30 ашык ири тарыхчыла-
ры тїзгєн. Орус тилине В.В.Бартольд, В.В.Радлов, Е.В.Тарле ж.б.
20 дай тарыхчы катышкан). Хунн (Гунн) мамлекети б.з.ч. 1200-
жылы тїзїлгєндїгїн жазды. «История человечества, Всемирная
история», т.II, Спб, 1909, 121-б.). Буерде Хунн империясынын
тїзїлгєн кези айтылууда. Ал эми мунун алгачкы мамлекет болгон
учуру те Теўир Тагайдын тушунда (б.з.ч.XXVII к.) эле ишке аш-
кан. Мурун ал оў, сол кары (канаттар) уруу биргелештиктерине би-
риккен. Булар империяга айланган б.з.ч. XII кылымда єз жазуусу бол-
гондугуна талаш жок.

б.з.ч.1200-ж.
Хун
мамлекети
тїзїлгєн
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Ысык Коргонунан табылган кїмїш табактын бе-
тиндеги жазуу-сак (скиф) пайдаланган жазуу. Анда

эки катар жазылган 25 же 26 тамга бар. Бул тамгалардын айрымда-
ры байыркы арамей тамгаларын эске салса, кээси Карий ж.б. Кичи
Азия тамгаларына окшойт. Бир нечеси Тїрк шынаа тамгаларына дал
келет, бирок аны байыркы тїрк жазмасынын негизинде эч качан оку-
уга мїмкїн эмес. Кыскасы, ал жазуу алигиче окула элек. Мїмкїн
Тєрєн жазуудур. Ошол б.з.ч. VII-V кылымдарда эле сак-скифтердин
так ушундай єз жазуусу болгондугу єзгєчє баалуу.

1932-ж. Талас єрєєнїндєгї Ачык Таш деген жерден беш кез те-
реўдиктеги шынаа жазуу менен тамгаланган жыгач таяк табылган.
Ал тєрт кырдуу болуп, ар бир кырына тамга салынган. Малов окуп,
1936-ж. «Єзбекстан маданий эстеликтерин коргоо жана изилдєє ко-
митетинин материалдары жыйнагынын» 5-7-басылышына жарыяла-
ган. Анын мазмуну толук чечмелебегендигин эскерип тїрк окумуш-
туусу Н.К.Оркун єзїнчє кайра окуган. Бирок, бул таяктагы жазууну
эч ким так окуй албай койгон. Таяктагы жазууну казак окумуштуула-
ры кайра окуп чыгып, андан «сак» тайпаларынын башчысы Сай Тїртї
жана Атош, Агын, Бапаш, Ашупбаш деген адамдардын ысымдарын
тактады. Бул жазуу б.з.ч. IV-III кылымдарга таандык. Мындагы Атас
уругу деп атканы биздеги Аташ уругу, ал эў байыркы багыш уруусу-
на тиешелїї. Аташ уругу муўкуш уруусунда да бар. Шынаа тамга-
лар «сак» заманында болгон, ал жазуулар бизде тээ Орто Азиянын
байыркы тургундары кеўгерлерден (шумерлерден) бери келатат. Се-
беби, кеўгерлерде (шумерлер) «б.з.ч. IV миўинчи жылдыктарда эле
єз жазуусу болгон» (А.Фалькенштейн). Кєєнє заманда алар тїндїк
Мессопотамия жакка ооп кеткенден кийин, алардын жазуусун вави-
лондуктар, ассириялыктар, хеттер, перстер жана урартуулуктар пай-
даланган. Демек, бул жазууну тїрк тукумдар жана алардын бабала-
ры мекендеген жердин баарында шынаа жазууларды колдоно бериш-
кен.

Буга ошол эле Таластан табылган Кара Чоро (Чжи Чже)
дєєлєтїнєн кабар берген кыргыздардын жазма эстеликтери кїбє.
Тарыхый Кара Чоронун жана анын тукумдарынын Таласта турган
кези б.з.ч. I кылым, ал доор дїйнєлїк тарыхта хунну гунну заманы
катары белгилїї. Актас коргонунан (б.з.ч. IV-V к.) табылган таштагы
жазууларды Орхон Енисей жазууларынын негизинде «азук» деп окул-
ду. Бул белгилїї Азык уруусунун аты!

1898-ж. Таластан Алта-бай жеринен талас руникалык жазуусу
табылып, анда  «отуз улан» деген уруунун аты жазылганы окулган.

б.з.ч. V к.
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1900-ж. Монголиянын тїштїгї Сужин Даван жеринде «Кыргыз уулу»
Сужиге арналган эстелик Г. М. Рамстед тарабынан табылган («Кыр-
гызы», Б. 1996. стр 4.).

Талас єрєєнїндє Бердикожо ажынын кєрсєтїп берїїсї менен
«1896-ж. Олуя Ата уездинин начальниги В. А. Каллуара Айртам-
Ойдон байыркы тїрк руникалык жазуусун табышкан. 1961-ж. Кес-
кен Дєбєдєн П. Н. Кожемяко, Д. Ф. Винник эзелки тїрк руникалык
жазуусунан табышты. 1932-ж. Таластагы Алтын Таш жеринен М. Е.
Массон байыркы тїрк алфавити жазылган союл тапкан» (К. Табал-
диев «Курганы средневековых кочевых племен Тянь Шаня» Б. 1996.
8, 9, 11 стр.).

Скиф деген ат менен Европада белгилїї бол-
гон кара кыргыздар тїрдїї чабыштарда азайып оту-
руп, акырында Адил тайпасына кошулган, ал импе-
рия ураган соў Кырымды таштап, эў байыркы ме-
кени — Ала Тоого кайтты. А Кырымда калган азган-
тай тобу кийин Аргын кандыгына, кийин Бечене ме-

нен Кыпчак (катаган менен саруу) бирлештигине, анан Алтын Ордо-
го кирип, эптеп Кырым кандыгына дейре жеткен. Мында алар 6 улу-
стан турган. Ногойлордун бир улусу катары ошо кездеги тарыхый
даректерге кыргыз (уруулары кара кыпчак, катаган, найман, коўурат,
муўкуш жана буларга кийин Алтын Ордо доорунда барып кошулган
маўгыттар) деп тїштї. Кийин ушул кыргыздар Крымдагы тиги аргын-
дар (ногой, татар) менен аралашып кетти да акырында кырым татар-
лары деген аралашма эл пайда болду.

Алыскы Ала Тоодогу эзелки мекенине кайткан байыркы кыргыз-
дар жєнїндєгї чындык «Маджму ат-Таварихтин» єзїндє берилет:
«Мурда бул кыргыздар Румдун (аўызга караганда Чыгыш Тїркстан-
дын кыргыздарынын тїпкї бабалары тээ байыркы заманда Румда
кєчїп жїргєн экен, алар биякка батыштан Аравия менен Румдан Кар-
шмир (Карши же Кашмир) аркылуу кєчїп келишиптир) кєчмєндєрї
экен» (Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., Наука, 1973,
206-б.). Эзелки кыргыз эли борбору Константинополь болгон Визан-
тия мамлекетин Рум деген. Кырым так ошол єлкєгє жанаша жатат.
Тарыхый замандагы илгерки кыргыздардын «Рус (Кырым)
кєчмєндєрї» атыгып отурушу куну чексиз маалымат. Бул байыркы
кыргыздардын Румда (Кырымда) болгондугу туурасындагы тарыхый
жазмалардагы баасы баркы теўдешсиз жалгыз олуттуу кабар.

Скиф заманында Кырым кан Кырым жеринин, Урум кан Рим
жеринин эгелери болсо, кийин Рим империясы Батыш жана Чы-

Кырым
кыргызда-
рынын
кийинки
тагдыры
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гыш болуп экиге бєлїнїп кетип, Константинопол чыгышынын бор-
боруна айланып, тиги Кырым жери кээ бир учурларда так ошол
Чыгыш Рим империясына багынып, Урум кан Кырым жеринин эге-
сине да айланган.

Кырымдык кыргыздар «Эр Таргын» эпосунда
кеў-кесири айтылган. Єз элинен эр єлтїрїп кач-

кан Таргын адегенде казактарда туруп, кийин Кырым кыргызда-
рына кеткен. Кырымдын кырк канынын чоў каны Акшакандын кызы
Акжунуска їйлєнєт Таргын баатыр. Алар Таргын баатырдын ким
экенин алгач билбеген. «Кырымдык кыргыздарга кетип калган. Ал
ошол жоокерчилик заманда береги кырымдык боордошторун душ-
мандардан коргогон» («Аксауыт», Жазушы, Алматы, 1977, 269-
309-б.). Чындыгында, Эр Таргын тарыхый инсан. Эрмен кандын
баатыр уулу Табылдыдан мурун жашаган эрен деген болжол бар.
Менимче, Таргын Табылдыдан мурун (б.з. 550-ж.) жашаган ин-
сан.  Атак аты - Кабылан. О.Айтымбеттин пикири боюнча: кара
кыпчактын (оў) жаатынан чыгат, уруусу Тулуй, Айтымбеттин же
Баатыр кандын бешинчи урпагы, атактуу Бийбарактын уулу, ошол
Бийбарак Айтымбеттин небереси Алачындын улуу баласы. Эм-
неси болсо да Эр Таргын кыргыз баатыры. Бул факт: эки башка
жерди мекендеген тїбї бир элдин туушкан экенин далилдеген
ыйык маалымат.

Казак элинин тарыхчысы Шапырашты Казыбек бек Тауасыру-
лы  1776-ж. «Тїп тукумуман єзїмє чейин» деген казак тарыхын жаз-
ган. Казыбек боюнча: Казак бийи мурунку Майкынын Узун, Кортук
уулунан Иба, Райым, Бармак, Он, Тагир ж.б. тукумдары тараган.
Ошол Тагардын Озбай (Орозду дагы дешет) уулдан он эркек – Оў-
бай, Жекебай, Отонбай, Оторбай, Єзбай, Торбай, Балбек, Эсен,
Аман, Тоган баатырлар Таргын кан Талас боюнан Крымга аттанган-
да кошо барып чоў эрдик кєргєзїшїптїр. Ошо кезде Эр Таргын
20дагы жигит экен, алардын онун теў он элге бий кылыптыр. Ушун-
дан 10 жылдан кийин Таргын дагы деўиз элине чабуул жасап, анда
да жеўишке жетет. Бул хижара жыл наамасынан 72 жыл мурун бо-
луптур. Демек, бул б.з. 550-жылдары болгон окуя. Ороздунун он
уулу Эр Таргындын шарапаты менен он жерге бийлик жїргїзїп кал-
ганын жазат тарыхчы, Ошондуктан, бул тарыхый инсан (Алматы,
«Жалын», 1993, 62-б.). Кыргыздын «Кыз Кырымга жеткирет» деген
макалы да жєн чыкпаган. Мїмкїн бул, тєл эпостогу Куялыдан (скиф
тарыхында Сармат падышасынын аялы Амагы) келип чыгышы ык-
тымал. Куялы дагы єз баатырдыгы менен Кырым менен Кара Деўиз

Эр Таргын
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бойлорун ээлеп алат эмеспи, мїмкїн ушул байыркы тарых себеп
болгондур...

Абайлап кєўїл бурчу нерсе: Скиф заманында эле кээ бир бай-
ыркы грек, латын тарыхчылар тарабынан «скифтер» хун (оў) деп
аталган жери бар. М.: Птоломейдин «Европа Сарматиясы» деген
картасында (б.з. II кылым) ушул жоокер эл «хун» деген ат менен
берилген да Кара Деўиздин тїндїк тарабындагы зор аймакты ээле-
ген. А бул – байыркы скиф эли-жери болгон. Ушул кезде чыгыштагы
хунндардын (гунндардын) Европада (жазмасында) дайын жок болуу-
чу. Демек, батышка скиф, сколот, скут, ишгуза ж.б. аттар менен бел-
гилїї болгон эл ошол тээ байыркы замандын єзїндє эле батышта оў
(хун) деп аталып жатат.

Эзелки «амюргий сактарынын» турган жери азыр-
кы Кундуз  менен Талкандан башталып Ысык Кєлгє
чейин созулган. Кундуз менен Талкан жана Балык те

абалкы заманда батыштагы байыркы элдерге Бактрия єлкєсї деген
ат менен таанымал эле. Персопол  (кыргызча Дагалак) сарайында
ошол бактриялыктын («амюргий сагы») тєє жетелеп бараткан сїрєтї
чегилген. «Манас» эпосунда «Балык менен Бадакшан башында кыр-
гыз жеридир» деген маалыматты берет. Мурдагы Балык калаасы
байыркы Бактрия шаары. Балык б.з.ч. XX-VI к. Бактрия єлкєсїнїн
борбору болуп турган. Бадакшан Кундуздун чыгышындагы Сары Кол-
го чейинки тоо.Бул жерден кыргыздын ири уруусу,отуз уулдун эў
алгачкы Чоў бийлери менен Кара кандары чыккан калыў кара ката-
гандардын тєл мекени болгон.

«Кїн батыш жаккы четинде,
Катаган деген эли бар.
Жайы кышы кєйкєлгєн,
Кундуз, Талкан жери бар.
Бет алып кирсе соо койбос,
Беш уруу кыргыз эли бар.
Барбардигер жар болгон,
Берен Кошой шери бар», – дейт эпос.
Чындыгында, кыргызда эки тїрдїї катаган бар. Бири — байыр-

кы катагандар, экинчиси — тїп аталары болжолу б.з. XV -XVII кы-
лымдарда ємїр сїргєн саяктын (аты чыккан тукуму) катагандары.

Кошой єз заманында чыгышы Кашка, быягы парсылардын
тїндїк жактарынан бери Жойкун (Аму) дарыясынын боюндагы сарт-
тарга чейин сураган (сарт — дегени Дарийден калган туткун перстер
отурукташкан аймак, бул дыйкан кулдар кийин тїрктєшїп кеткен.

Кыргыз
Бактриясы
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«Сарт» деген сєз индиялыктар їчїн «соодагер» деген маанини ту-
юнткан. Оў, тїрк заманында ал «кул» дегенди же туткун перстерди
билдирсе, Чыўгыс кан заманында ал бїтїндєй персиялыктарды ту-
юнткан). Кыскасы, Бактрия мамлекетин саяк, катаган, тейит, бостон,
азык, сары тулуй, оргу, мундуз ж.б. кыргыз уруулары тїзгєн.

Ушул Кыргыз Бактриясынан кийин аталары
1052-ж.Теўир Тоодон ооп барган кыргыздын бїт
дїйнєгє таанымал акыны Жалалидин Руми кыр-
гыздын Бактры (Балх) калаасында 1207-жылы 30-

октябрда туулган. Тїпкї аталары Селжук султаны Кей-Кубаттын
кеўешчиси, даанышман, фалсафи, устат «Акыл султаны» ардак-
туу наамга ээ Бакабедин Белед иран-араб тарбиясын алган кыр-
гыз болгон. Єз атасы Бахурдин Мухаммед ин-Хусайн эў акыркы
Хорезм шахы Мухаммаддын досу болгондуктан кадыр-барктуу
адам эле. Жалалидин 5 жашында атасы менен Мекеге ажыга ба-
рып, кийин Кичи Азияга саякаттап, Кония шаарына жайгашкан. Ба-
хуирдин 1231-ж. 6-январда каза болгон. Анткени, ал доордо Кичи
Азия Рум деп аталган. Ошол себептен Жалалидин акын катары
Румду фамилия кылып алган. Акындын атагын 25700 бет 6 китеп-
тен турган «Маснави» ырлар жыйнагы чыгарган.  Анын «Диван-и
Кабир», «Фих-и Мафих», «Мах-тубат» ж.б. адамзаттын рухий гїла-
зыгы болуп калды. Адам пендесинин Жараткандын алдында теў-
дигин, жашоонун єлбєстїгїн, тїбєлїктїїлїгїн даўазалаган санат-
тары, чыгармасы ойчул дїйнєгє болгон философиялык мистика-
лык кєз караштарын чагылдырып, кєп сандагы притчалардан, аў-
гемелерден, афоризмдердин сїрєттєєлєрїнєн турган. Бул китеп єз
доорунда «суфизмдин энциклопедиясы» , «Чыгыш Ренесансынын
кайнар булагы» деп даўкы чыккан. Тєрт миўден беш миўге чейинки
баяттардан турган «Диван Шамса Гавризи» деген казалдар менен
притчалар жыйнагы таанымал. Ал даанышман дервиш, философ Теб-
риздик Шемси менен ынак болгон. Кыргыз акыны Мавлана Жалали-
дин Рум 1273-ж.  17-декабрда Конияда каза болгон.

Шейбаны жана Аштархан тукумдарынын зама-
нында да кыргыз акындары акыл казынасын толтур-
ган. «Тарихи-и Ракими» жана «Муссахир ал-билад»

деген тарыхый эмгектерди жазган кыргыздын белгилїї тарыхчысы
Мухаммед Йар Катаган жана Убайдулла сарайынын атактуу акыны,
Букарга ооп кеткен кыргыздан чыккан Молдо Сейд єз доорунда єтє
белгилїї болушкан. Мухамед Йар Катаган окумуштуу болуу менен
бирге єз заманынын белгилїї баатыры, коомдук ишмери да болгон.

Жалалидин
Руми
1207-1273-ж.

«Абдулла
намэ»
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Жигит кезинде Абдулла кандын аскеринде болуп,тигинин Саид Сул-
тан менен болгон согушунда  даўкы чыккан (Абдулла наме, 177-б.).
Кийин ал бухардык кыргыздардын їстїнєн бек шайланган да «ата-
лык» деген жогорку наам алган. Ал «Тарихи-и Ракими», «Муссахир
ал-билад» тарыхын, ал «Абдулла намеден» алда канча мурда жаз-
ган. Азыр Британ музейинде сакталып турган «Абдулла намэ» єз
заманында Махмут бай Катаган тарабынан кєчїрїлгєн, аны 1823-24-
ж. Али-ат-Таликаны кайра кєчїргєн. Британ музейиндеги «Абдулла
намэ» абалтан кат таанып, илим жолуна эртерээк тїшкєн Балк, Бу-
хар кыргыздары тарабынан кєчїрїлгєн кол жазма.

Байыркы Єгїздєр жєнїндєгї Абулгазынын «Тїркмєн таржыма-
лында» Кыргыз, Лала Єгїз кандын кєздєй тукумдары катары берил-
ген (Кононов А.И. «Родословная туркмен» М., -Л., 1958, 151-б.). Ла-
ланын тїп атасы катаган; бул катагандан жанкатаган менен семиз
уруулары тарайт. Аўыз боюнча (огуз боюнча ) Лола Огуз кандын эў
улуу баласы Кїн кандын 3 же 4-балдарынын жигити болгон. Тїрк
заманында жанкатагандардан Тїндїк Авганистан менен Тохарис-
танды бийлеген эгелер чыккан.

Калыў кара катагандардын эў алгачкы бааты-
ры. Б.з.ч. чапкындарда Ала Тоодогу кєпчїлїк уруу-

лар Алтайга сїрїлгєндє єз кандыгын сактап Ала Тоодо калган. Ошол
катагандар б.з.ч. VI-V кылымдарда болгон парсы чапкындарынын
мизин кайтарып, душманга оор соккуларды урган. Он жылдаган оор
согуштардан кийин Мургаб дарыясынан Тибетке дейре созулган кыр-
гыздын  тейит (дай), сары тулуй (сэ, сай), саяк (сака), бостон (бос
тормо), азык (асин), оргу  (аргипей), катаган єўдїї урууларын би-
риктирген Бактрия кандыгы алсыраган.

Бактрия мамлекети кєєнє замандарда тїзїлїп, б.з.ч. XIV-VI кы-
лымдарда єзїнїн гїлдєє дооруна жеткен. Борбору Бактра (азыр-
кы Вазирабад шаарынын жанында) болуп, ага эмки Єзбекстан ме-
нен Тажикстандын тїштїк єўїрї жана Авганистандын тїндїк жак-
тары кирген. Абалкы Бактрияда жогорку маданият єнїккєн. Кєркєм
кооз буюмдар, фриздер тартылган таш скульптура болгон. Бакт-
рияда байыркы кыргыз жергесиндеги эў алгачкы коргондор салын-
ган. Индия, Мидия, Ассирия ж.б. єлкєлєр менен болгон катышы
бар ири соода борбору болгон. Бактрия Бактылуу єлкє деген сєздїн
индоевропа тилдериндеги бузулуп айтылышы. Кир дооруна чейин ка-
таган ордосу тїштїк батыш чеги Гиндикуш тоолорунан, батышы Кас-
пий деўизинен башталып, чыгышы Нурлуу Алтайдан бїткїл отуз уул
мамлекетине кирген.

Кан Кошой

16 – 91
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Грек санжырачысы Гекатай  (б.з.ч. VIII-VII к.) Каспий (Гиркан)
деўизинен Индияга чейинки урууларды сїрєттєгєн кезде ал: мики
(Аракс дарыясынын боюнда), Парфян (Каспийдин тїштїгїндєгї ар-
гындар), каттаны  (Каспийдин чыгышындагы катагандар), хорасми
(Їргєнч дарыясындагы каўдылар, кийин хорезмдиктер), гандар (хин-
ди) элдеринин (урууларынын) аттарын атайт.

Дал ушул: — байыркы катаган элинин эзелки тарыхта єз аты
менен алгач жолу аталышы болгон. Дїйнєлїк тарыхта туўгуч ирет
жазма тарыхка тїшїшї эле.

Катагандардын Чоў Ордосу Кошой Коргондо болуп, анын Кичи
Ордолору Кызыл менен Кашкада, Кундуз менен Талканда, Анжиян
менен Ташкенге орношуп, жери отуз уул мамлекетинин тїштїк-баты-
шында жайгашкандыктан алар байыркы Мидия жана кийинки Персия
єлкєлєрї менен чектешкен.

Бактры шаары Бактриянын борбору болгон. Бак-
трыда кыргыз уруулары (курама, катаган, саяк ж.б.)
менен бирге сарт атка конгон элдер тїзгєн, Чыгыш

борбору Балканда жалаў катагандар турган. Ктесий боюнча: «Кир ушу
Бактрыны багындырган соў Парфия,Бактры, Хорезм, керманийлер-
дин їстїнєн єз уулу Бардийди (Смердис, Тониоксарес) бек кылып
дайындап, ушундан соў сак падышасы Аморгага (Талкан, Кундузда-
гы катаганга) каршы согуш ачкан. Кийинчерээк сактардын жол баш-
чысы Аморга парсы падышасы Кир тарабынан колго тїшїрїлгєндє
анын аялы Спаретра  (Жыпар эне) аўыз боюнча 300000 эркек, 200000
аялдан турган аскер жыйып келип, Кирди талкалап, Аморганы туткун-
дан бошотот...».

Сыягы, мындан кийин Кир сактар менен согуштук ымала тїзгєн
болуу керек, анткени, тарыхта, сак аскерлери парсы падышасына
жардам берген жерлери бар. Сактар, башка єлкєлєр менен бирге-
лешип б.з.ч. VI-V к. Алдыўкы жана Кичи Азияда жїргїзгєн согушта-
ры жєнїндє кабарлар кєп. Тарыхчы Ктесий (б.з.ч. V к. аягы б.з.ч.
415 жылы перстерге туткунга тїшїп Персияда 17 жыл жїргєн. 23
китептен турган «Персия тарыхын» жазган адам): Персия пады-
шасы Кирдин тиги Лидия падышасы Крез Лидийскиге каршы согу-
шуна сак падышасы Аморга жардам берген дейт. «Аморга єз аске-
ри менен Кирдин аскерине кошулуп, эзелки душманы Крез, Лидий-
скийге (б.з.ч. 546-ж.) каршы кїрєшкє чыккан да, касташканын би-
ротоло жеўген» (Ктесий). Андан кийин Кир дербиктер менен бол-
гон согушта ок жегенде Аморга єзїнїн 20000 атчан аскери менен
буга жардамга келгенин жазат. Ал эми Кеенофонт: ушул сактар

б.з.ч. VI к.
ортосунда
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перс падышасы Кирдин ассириялыктарга каршы согушунда 10000
атчан жана 1000 жєє аскер бергенин, ушундан кийин алар Кирдин
Вавилонго салтанаттуу тїрдє кирїїсїнє катышканын жазат. Кее-
нофонт бир кызык факт жазат: Кирдин  Вавилонду алгандыгынын
урматына ат чабыш болуп анда карапайым бир сак єзїнїн аты
менен жарышка тїшїп, башкаларды жарым ипподром артка кал-
тырып, биринчи келген. Ошол сак байге алган кїлїк атын Кирдин
досу Февралга тартуу кылган (Киропедия, VIII т., 25-26-б.).

Аскердик демократиянын салты боюнча ар уруу караканга ба-
гынычтуу болгон менен кєп маселени єз алдынча чечкен, ошондук-
тан кээде єз элине (уруусуна) тиешелїї аскерди уруу башы єз бил-
гениндей пайдаланган. Кааласа олжо їчїн башка элдер менен бир-
дикте бир єлкєгє кол салган. М.: б.з.ч. 177-ж. хунндардын Батыш
Чубак беги Чоў бийге (Караканга) кеўешпестен Кытайга єз алдынча
кол салган. Улуу тїрк заманында да айрым бектер Караканга ке-
ўешпестен Кытайды чапкан учурлар бир топ. Сактарда дагы ушун-
дай кєрїнїштєр кєп болгон.

Тарыхчы Николай Дамаскин (Дїйнєлїк тарых) Зарина пады-
ша болгон Сак падышалыгынын борбору Роксанаки калаасы тура-
луу эскерет. Мїмкїн ал, бїт парсы элине Афрасиаб шаары деген
ат менен белгилїї болгон Ак Суунун боюндагы (азыркы Аму дары-
янын эзелки аты, муну А.Македонскийдин тарыхчылары Ок Су же
Окс деп жазган) сактардын Жогорку чеп деген шаарын эске алып
жатса керек.

Ктесий боюнча: Мидиялыктардан катуу зомбулук кєргєн парфия-
лыктар (саяктар негиздеген єлкє) мидиялыктардан бєлїнїп, єз ык-
тыяры менен сактардын карамагына єткєн. Ушундан улам сактар
менен мидиялыктардын ортосунда кєпкє созулган согуш болгон.
Анткени, Зарина биринчи кїйєєсї сактардын падышасы Кидрей
(Кїлдїр) єлгєн соў парфян башкаруучу Мермерге турмушка чык-
кан. Ушул нике сактар менен парфяндардын саясий жактан бириги-
шине тїрткї болгон. Бирок, сак(скиф) Мидия согушунун чыгышына
да себеп болгон. Зарина ушул согушта жараланган, сулуулугуна
арбалган Мидия падышасы Стриангей аны єлтїрткєн эмес. Кийин
парфян башкаруучусу Мермер аялы Заринанын колунан єлєт. Пар-
фия мекендеген жерин сактап калган менен, кайрадан мидиялык-
тардын бийлиги астында калат. Бартольд: «Б.з.ч. III-II кылымдарда
сак урууларынын тобу Парфия падышачылыгынын тїзїлїшїндє,
Авганистан, Орто Азия жана Тїндїк Индостан элдеринин этносунда
маанилїї роль ойногон» деп жазган.
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Персия падышасы Кирдин сактардан талкала-
нып, башы кесилиши болжолу Геродоттун «Тарыхы»
боюнча парсылар менен болгон массагеттердин  (сак-
тардын) согушунда кєчмєндєрдїн башында масса-
гет падышасынын жесири Томирис (Тумар эне) де-
ген баатыр аял турган. Кир ортого элчи салып Ту-
марды аялдыкка алууга катуу аракеттенет. Томирис
Кир ага массагет падышалыгын ээлеш їчїн куда

тїшкєнїн тїшїнїп, анын сунушун четке кагат. Кир сактарга кол сал-
ганда Їргєнч (Аму Дарыя) дарыясынын тїштїгїндєгї Кундуз, Тал-
кан, Ташкоргонду мекендеген Томирис Їргєнчтї кечип дарыянын
тїндїк жагынан аны тосуп чыгат. Кир - перс мамлекетинин не-
гиздєєчїсї, Ахмеменид дєєлєтїнїн алгачкы падышасы, б.з.ч. 558-
529-ж. падышалык кылган. Латын тарыхчысы Помпей Трог боюнча:
Кирдин ушу жортуулда 200 миў аскери болгон. Кир Амударыядан
ары єтїш їчїн дарыяга кєпїрє курдурган. Томирис ага: Дарыяга
кєпїрє салып убара болбо. Массагеттер менен чындап салгылашу-
уну кааласаў биз 3 кїндїк жолго алыстаганда ошерге кел, - деген.
Ошол кезде Мидия падышасы Кирге алыстаганда (перс мамлеке-
тин негиздєєчї) кеўешчиси Крез (бул кезде Крез Лидия падышасы
болбой калган, Кирден жеўилгенден кийин єлкєсї перстерге карап,
єзї кеўешчи болуп калган): єз башымдан єткєн бактысыздык мен
їчїн эми аянычтуу сабак болуп калды... Дарыядан єтїп, душман
канчалык чегинсе ошончолук алдыга жыл. Массагеттерге єтє кєп
мал союп, ичкилик бер. Кошунга чабал аскерди таштап, єзїбїз да-
рыяга кайтып келип кїтїшїбїз керек, ошондо душмандар тигил ча-
бал аскерди кыргандан кийин ичкилик менен тамакка тоет, ошондо
аларды туткундап єзїбїздїн жеўишибизди даўктайбыз, – дейт.

Кир Томириске чегинїїнї сунуш кылат. Крезди єзїнїн уулу
Камбиздин колуна тапшырды, анткени уулу убактылуу падыша-
лык бийликке єткєн. Эгер Крездин айтуусу боюнча «жортуул ий-
гиликтїї болбосо єлтїрїп ташта, жеўиштїї болсо урматта» де-
ген. Кир аскери менен дарыядан Босого деген жерге єтїп, Крез-
дин планы боюнча кайра Араксты кєздєй артка чегинди, тиги ко-
шуунда бир топ жоокерлери калды. Айткандай, массагеттердин
їчтєн бири тигилерге кол салып, баарын кырды. Куурдак деген
жерде жеўиштерин мас боло тойлогондо массагеттердин кол баш-
чысы Томирис падыша айымдын уулу Спаргапис (Сапар бий) тут-
кунга тїшїп, соолукканда єзїн-єзї єлтїрєт. Ошондо Тумар эне:
Кирге: «Канга тойбой жїргєн сени канга тойгузамын деп масса-

б.з.ч. 558-
259-ж.VI к.
Сактар
(Тумар эне)
Кирдин
башын
кесет
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геттердин эгеси Кїндїн атынан ант берем...» деп каарданат. Эки
тарап катуу салгылашып, атышып жаа тїгєнгєндє найза, кылыч-
тары менен кыргындашат. Аскерлердин бири да артына качпай
канга кан болушат. Акыры перс аскерлеринин кєпчїлїгї кыры-
лып, массагеттер жеўет. Кир да єлєт. Ал єз єлкєсїнє 28 жыл па-
дышалык кылган экен. Томирис (Тумар эне) чаначты душмандын
канына толтуруп, Кирдин башын кестирип келип чаначка салып ту-
руп, кесилген башка мыскылдай айткан экен: «Сени адилет салгы-
лашта жеўдим, уулуман арамзалык менен ажыратып мени оор кай-
гыга алып келдиў. Сени канга тойгузам деп каардандым эле, эми
сени канга тойгузайын!» (I, 205-214-б.) Ушундан кийин каракыргыз-
дар перстерди «кызыл баш» атка кондурган. Томирис б.з.ч. 6 кы-
лымда Каспий боюн жана Арал аймагын мекендеген массагет
уруулар бирикмесинин канышасы. Б.з.ч. 530-ж. июль айында
массагеттерге кол салган персия падышасы Кир экинчиге кара-
та алардын боштондук кїрєшїн Томирис жетектеген.

Кийин Кирдин ишин уланткан перс падышасы
Дарий I да сак жерине тереўдеп кире албаган. Да-

рий сак жерин Туюк тоонун тушунан єтїп, ошол Туюк тоо, Ак тоо,
Баба тоо, Кара тоо, Тердик тоо жакта турган  кыргыздарды Карате-
гин тарапка сїрїп, батышы тїштїк чыгыш Каспий талааларына,
тїндїгї Гиссар тоолоруна, чыгышы Опол тоого  (Памирге) чейин
араў жеткен. Дарий Кундуз, Талканды жердеген кыргыздардын
айрым урууларын да толук карата алган эмес, тигилердин Биле-
рик  (Скунха-Кїн кан) деген аскербашчысын колго тїшїрїї менен
чектелген да, жортуулунун акырына жетпестен кайтып кеткен. Кий-
ин, Дарий басып алган ушу жерлерге келгин перстер отурукташ-
кан. Азыр ошол келгин перстердин, гректердин тукумдары ме-
нен согд элинен жаралгандар тээжиктер (тажик) деп аталат.

Бехистун жазуусунда сак уруулары жєнїндє ал-
гачкы жазуу бар. Ошол Бехистун аскасындагы жазуу-

да сактар, каспийлер Дарийге 250 талант (1 талант – 25,9 кг) салык
тєлєєрї жана 15 округ экени жазылган. Бул фактыдан Дарий бїтїндєй
сактарды (отуз уул) эмес, Каспийдин Тїштїк чыгышындагы талааны
мекендеген кассийлердин (аргындардын бир уруусу) айрым урукта-
рынан жана Кундуз, Талканды жердеген сактардын бир аз уругунан
салык алганын кєрєбїз. Себеби, 250 талант салык Дарийге Ассирия
тєлєгєн  1000, Египет округу тєлєгєн 1400 таланттан єтє эле аз. Демек,
Дарий сактардын аз гана уруктарынын їстїнєн бийлик кылган. Бирок,
алар мактанып ашырып кєп калптарды кошуп жазган.

Тээжик

б.з.ч. 519-ж.
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Б.з.ч. VI к. ортосунда Бактрия экиге бєлїнгєн
деп жогоруда айттык. Ошол Бактриянын батышы
Ахеменид державасына Кирдин (б.з.ч. 550-529-ж.)
тушунда эле караса, экинчи чыгыш бєлїгї Дарий
заманында б.з.ч. 490-ж. гана баш ийген. Накши Ру-

стем (б.з.ч. 480-ж.), Антидэв (б.з.ч. 486-480-ж.) жазмаларындагы
сака-хаумаварга, Геродоттун маалыматындагы Ксеркс аскеринде-
ги  (б.з.ч. 480-ж.) сака-амюргийлер Кундуз, Талканды, Ташкоргон
менен Коргон Тєбєнї жердеген сактар болгон. Б.а. булар б.з.ч. VI
кылымдын ортосуна чейин бир мамлекет болуп келген. Кир батыш
Бактрияны басып алган соў Бактрия деген ат дал ушул батыш жа-
гында гана сакталып калып, Чыгыш Бактрия же Таш Коргондон чы-
гышта жаткан Кундуз, Талкан, Коргон Тєбє,Кєлєп кыргыздары амюр-
гий  (хаумаверга) сактары деген атка конгон. Буларды Кир багынды-
ра алган эмес, тескерисинче, ушул сактар менен болгон согушта
200000 аскери толук кырылып, Кир єзї да єлгєн.

Ушул бийликтеги катагандарды багындырууга Дарий да жан-
талаша киришкен, ага бїт кїч кубатын жумшаган. «Аскердик куу-
лук» китебинде Полиэн: Сак аскери їчкє бєлїнгєн. Дарий ошол
аскердин биринчисин жеўип, алардын киймин кийип кубулуп, ушул
сактардын куралы менен куралданып экинчи сак аскерине «єз
киши» катары жакындап келип тигилерге капыстан кол салып, тал-
калайт. Їчїнчїсї єзї багынып берген (VII китеп, XI глава — Да-
рий). Ошентсе да, акыркы чечїїчї соккуну сактар урат. Полиэндин
маалыматы боюнча: Сирак деген сак жылкычысы кєчмєндєрдїн
эгелери Саксафера, Аморга, Томирис «аскер ишин кеўешїїгє»
чогулган кезде: балдарын кор кылбай бакса,перс аскерин кырарын
айтып, алардан ант алган соў, Сирак мурдун, кулагын кесип таш-
тап, сактардан кордук кєргєн киши болуп перс кошуунуна качып
барат. Сак падышаларынын їстїнєн Дарийге даттанат. Перс аске-
рин сак аскерине «капыстан кол салчу жерге жол кєрсєтїп барам»
деп убада берет.

7 кїндїк тамак алган перс аскери жортуулга чыгат. 7 кїн єтїп,
азыгы тїгєнгєн кезде Сирактын алдаганын билишет. Бул учурда
перстер ысык куйкалаган чєлдє калган. «Улуу Дарийди алдоого кан-
тип батындыў?» деген перс аскер башчысынын суроосуна Сирак
тайманбастан: «Мен ушу жол менен єз элимди сактап калдым да,
перс аскерин кыргынга учураттым!» деген экен. Эр жїрєк жылкычы
єлтїрїлєт. Дарий куйкалаган чєлдєн жаандын аркасында гана зор-
го аман калат (VII китеп, XII глава. — Сирак). Ушул жоруктан кийин

б.з.ч. VI к.
ортосу
Эр жїрєк
Сирак
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Дарий сак жеринин тїпкїрїнє жортуул жасоого даабай, ал єзїнє мур-
да баш ийген бир аз сактар менен гана чектелген. Кийин, Артак-
серкс (б.з.ч. 465-423-ж.) єлгєн соў, ошол амюргий сактары Ахеме-
ниддерден бєлїнїп чыккан.

Б.з.ч.  334-ж. Македонский Геллеспонттон єтїп,
333-ж. Дарий Кодомандын Персиясын талкалап,
Ария, Драггиан, Гедрозия, Белужистан, Авганистан-
ды жеўет. Бес-Артаксеркис Согдианга (Єзбекстан)
качкан, качарда Дарийди єлтїргєн, ошону менен Ахе-

меддер бийлиги биротоло жок кылынган. Кундуз, Талкан, Таш Кор-
гон, Коргон Тєбє, Кєлєп, Тоолук (Байсын) сактар А.Македонскийдин
Орто Азияга жортуулуна чейин єз алдынча ємїр сїргєн. Б.з.ч. 331-
ж. тигил жерлерди мекендеген катаган кандыгы тїштїк-батыш
єлкєлєрдєн келчї чапкынга биринчи учураган. А.Македонский Бакт-
ры  (Балхты), кийин Аор (Ташкоргон) чебин алган. Узакка созулган
салгылашуудан кийин Байсын тоону мекендеген тоолук (тагчы) ка-
тагандар баш ийген. Арриан, Квинт Курцкий жазмаларында булар
Дахи же Дахя деген ат менен тїшкєн. Ушундан кийин Александр
Македонский Согдиананы канга бєлєгєн, бирок Сыр дарыянын аркы
єйїзїнє же тїндїк-чыгышындагы сактарга  (скифтер) кол салууга
кеткен аракети текке кеткен. Сыр дарыянын аркы єйїзїндєгї Теке-
ли тоосунун тїштїк этегиндеги (азыркы Ленинабаддын (Бекабад-
дын ортосу)  тїндїк жагында) беттешїїдє Александр аскери
кєчмєндєрдїн катуу каршылыгына учураган да ушул согушта ага
жебе тийип, жараланып, жортуулду токтотууга аргасыз болгон. Ал
Кожокентти (Четки Александрия) негиздеген. Квинт Курцкий боюн-
ча: Ушул согушта сак аскерине кєчмєндєрдїн падышасынын бир
тууганы Картасис (Чекир) баатыр колбашчылык кылган.

Текели тоосу илгертеден сактарга  (саяктарга) тиешелїї жер
болгон. Чекир баатыр А.Македонскийдин грек аскерине їстєкє-бо-
сток кыйраткыч сокку уруп,  (б.з.ч. 329-328-ж.) душмандарды Алек-
сандрия Эсхатадан (азыркы Ленинабад) ары жылгыс кылган. Ушул
учурда грек баскынчыларына каршы кєтєрїлїш чыгарган Спита-
мен сактарга таянган да, «башына оор кїн тїшкєн учурда ал сак-
тарга баш калкалоо їчїн чегинген» («История таджикского наро-
да», I т, 261-б.).

Ушундан кийин Спитамен аскерине 600 сак-массагет кошул-
ган. Булар гректер ээлеп алган Бактрияга басып кирип, бир чепти
ээлеп мындагы грек гарнизонун толук жок кылган. Алар андан ары
Зариваспага  (Бактры-Балх) жєнєп, шаардын четинен бир аз грек

б.з.ч. 331-ж.
Македонс-
кийдин
жортуулу
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аскерин талкалаган. Бактрияда турган грек кол башчысы Кратер Спи-
тамен аскеринин астын тосуп чыккан. Ошондо Спитамен кууланып
чегинген  (ит уруш салгысы келген), анткени, чєл тарапта миўден
ашык массагет сак атчандары буктурмада турган. Бирок, Кратер даап
Спитамендин артынан кууган эмес.

Ошол Александр заманында массагеттер ага багынбай Кундуз,
Талкан, Коргон Тєбє, Кєлєптєгї єз мекенин таштап Гиндикуш, Па-
мир, Алай (азыр Гиссар, Зеравшан, Тїркстан деп аталган тоолордон
Чоў Алайга чейинки тоолордун илгерки аты) єўдїї улуу тоолорго
чегинип, грек аскерлерине ошол тараптан сокку уруп турган. Масса-
геттер (кыргыздар) менен А.Македонскийдин айыгышкан салгылашу-
уларынан кийин ал кайтып кеткен жана Гиндикуш тоосун ашып тїшїп,
батыш Индияны басып алган. Б.з.ч. 327-жылы Спитамендин аскери-
нин єзєгїн массагет сактар (катаган, саяк ж.б.) менен согдианалык-
тар тїзгєн. Акыры «массагет Скифиясы» менен Согдиананын чегин-
деги Бага калаасынын жанында гректер менен болгон салгылашуу-
да кєчмєндєр (массагеттер) менен Спитамендин ортосунда пикир ке-
лишпестик келип чыгып, кєчмєндєр Спитамендин арабаларын талап-
тоноп, анын башын кесип А.Македонскийге жиберген. (И. Резников
боюнча: Македонский б.з.ч. 323-ж. 10-июнда Иранда єлєт.) К.Кур-
цкий боюнча: Спитамен аскеринде беш миўдей массагет сак атчан-
дары болгон.

Ушул Александрдын заманында массагет (катагандар) Дарий
же Ксеркс заманындагыдай амюргий (хаумаварга) сактары деп
бєтєнчє аталбастан, булар Бактриялыктар деген жалпы атка би-
риктирилип (Арриан, К.Курцкийдин маалыматы боюнча) массагет-
тер ушул ат менен тарыхка жазылган. Бул кєчмєндєргє Бабатаг
(Парейтакен), Коргон Тєбє (Габаза), Балжубан (Бубакен) тиешелїї
болгон.

Квинт Курцкий Руф боюнча (VIII гл.): Бабатагдын этегинде
єткєн  массагет  (сактар)  менен  А .Македонскийдин бет-
тешїїлєрїндє бактриялыктардын эр жїрєк эки колбашчылары Ка-
танна (Катаган) менен Австан (Арстан) баатырлардын ысымдары
даўкка бєлєнгєн. А.Македонский Парейтакендеги  (Бабатаг) кєтєр-
їлїштїн очогун басуу їчїн Тїндїк Бактрияда Кратердин тандалма
аскерин калтырган. Кратер зорго жеўишке жеткен. Катан майдан-
да баатырдык менен курман болгон. Австан колго тїшкєн. Бул сал-
гылашууларда бактриялыктардын єз мекенинин эркиндиги їчїн
кїрєшкєн 120 атчан, 1500 жєє аскери набыт болгон («История тад-
жикского народа», I т., 271-б.).
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Баатыр Катан Бабатагдык болгон. А Бабатаг, Кундуз, Талкан
сыяктуу эў байыркы катагандардын тєл мекени. Алар єздєрїнїн
эркиндиги їчїн А.Македонскийге каршы кїрєшїн кїчєткєн. Ушул мас-
сагет сактар Селевк I дин тушунда ага баш ийбеген. Анткени, тарых-
тын эч жеринде эч дарек жок. Бирок, алар Греко-Бактрия єлкєсїнїн
чегинен тышкары калбагандыр... Кийин Греко-Бактрияны чыгыштан
келген кєчмєн кушчулар (юэчжи) б.з.ч. 160-ж. баш ийдирип, єз бий-
лигин орноткон.

Б.з.ч. 123-ж. кушчулар «Ошол эле учурда бул
кєчмєндєр Парфян  (аргындар) падышалары Фроат
II, Артабан II менен кагылышып, бул согушта пар-

фян аскери талкаланып тиги эки падышасы теў єлєт. Ушул окуя-
лардын натыйжасында б.з.ч. 123-жылы Ирандын бїтїндєй чыгыш
жагы сактардын (кыргыздардын)  колунда калган» («История тад-
жикского народа», I т., 362-б.).

Орто Азияга келген Чжан Кянь: Аму дарыясынын
тїштїк жээгиндеги Дахя єлкєсї кєчмєндєргє багын-

ганы менен єзїнчє єлкє катары саналаарын жазат. Чжан Кянь: «Чоў
Кушчу (да юэчжи) Давандан батышта 2000-3000 ли алыстыкта жатат
(Л.А.Боровкованын ченеми менен 800-1200 чакырым), Їргєнч (Гуй-
шуй) дарыясынын тїндїгїндє. Анын тїштїгїндє Дахя, батышында
Аньси (Аргындар), тїндїгїндє Каўгїй бар». «Хоуханшу» тарыхында:
«Кушчулар Дахя жерине жайгашкан соў беш кандыкка бєлїндї» деп
жазат. Алар: «Кундуз (Хюми), Минкуш (Шуанми), Гуйшан (Кушчу),
Кесек (Хисйе), Думи (Думана - демек саяк)». Мындан 100 жылча
єткєндєн кийин «Гуйшан (кушчу) кандыгы калган тєрт кандыкты єзїнє
каратып» чоў мамлекет тїзгєндїгї жана ушундан кийин ал «Аньси
(Аргын) менен согушуп, Гаофуну  (Кабул) багындырып, Пуду (Пенд-
жаб) менен Гибинди (Кашмир) жок кылып,тигилердин жерин ээлеген-
дигин» (Бичурин, II, 227-б.) жазат. Демек, Кундуз катагандары Кушчу
(Кушан) мамлекетинин теў укуктуу мїчєсї болгон да, алар Кушан мам-
лекетинин аскерлеринин катарында тигилердин бардык жортуулда-
рына катышкан.

Бактрия Тохаристан (IV-V к.) деп атала башта-
ган заманда катагандар эфталит бийлигин таануу

менен єз алдынча кандык болуп турган. «Ляншуда»: «Таш Коргон
эфталиддердин бир аймагы» эле  (ИТН, I т., 407-б.). Ошенткен ме-
нен катаган кандыгы эфталид падышасы менен дайым жоолашып
келген. Бул, акыры, эфталиддер менен Тїрктєрдїн (оўдордун) согу-
шуна алып келген.

б.з.ч. 123-ж.
Кушчулар

б.з.ч. 128-ж.

IV - V к.
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Эфталиддер менен тїрктєрдїн 563-жылкы со-
гушунда эфталиддер толук талкаланган. Эфталид-

дердин жери Тїрк дєєлєтїнїн курамына кирген. Кундуз менен Тал-
кандагы кыргыздар ушундан тарта тїрктєрдїн Тохаристандагы
бирден-бир тирегине айланган.

Тїрктєр 588-жылы Иранга 100000 аскер (экин-
чи маалыматта 300000) менен кол салганда алар
адегенде Кундузга келип єргїп, андан кийин Бал-
хты талкалап, Гератка чейинки жерлерди чапкан.
Ошентсе дагы, бул жортуул тїрктєр каалагандай

натыйжа берген эмес. Тун Шехунун (Тїбєй обозгердин бийлик кыл-
ган жылдары 618-630) тушунда гана Иран тїрктєргє кєз каранды
єлкєгє айланган. Тун Шехунун улуу баласы Дадушаду (Баатыр
шады) аякка бек болуп дайындалган да, єз ордосун Кундузга жай-
гаштырган (Е.Шаваннес – «История таджикского народа», II т, I кт,
50-б.).

«Иранга чабуул жасап багынтып алган жалайыр  Элеке кан
менен кєп казак аттанып алар ошол боюнча келбей калды» (129-б.).
«Бактияр балдарынын беш жїз миўи Иранга сиўип кетти» (Казыбек
бек Таоасарулы. «Тїп тукумуман єзїмє чейин», Алматы, 1993. 87,
129-б.). «Ошо заманда Орто Азияда негизги эки этникалык топ
тїрктєр менен иран насилинен чыккан элдер  (тажик,сарт) болгон.
Булар жалпы жонунан тїрктєр менен тажиктер  («тїрк-у-таджик»)
деп аталып, тажиктер тїрктєрдїн (каракыргыздардын) бийлиги ас-
тында болгон. Тохаристан менен Памирдин тоолуу жерлеринде сак
тили єкїм сїргєн» (ИТН, II т, 1 кт, 225, 221-б.). Негизи тохарлар б.з.ч.
2 к.-б.з. 1-миў жылдыгында Орто Азияда жашаган эл. Булар б.з.ч. 2-
кылымда Грек-Бактрия падышалыгын талкалаган. 1-4 к. Тохарлар
Кушан падышалыгынын курамында болгон. 5-6 кылымда Эфталит-
терге, 7 кылымда Тїрк кагандыгына баш ийген. Кийин алар тахарий,
сафарий, саманий, гурийлер мамлекеттеринин курамында болгон.
13-кылымда моўгол жапырыгына учураган.

Каракыргыздын эки баатыры жєнїндє тарыхчы-
лардын жазганын маалыматтайбыз: Араб тарыхчы-
сы ат-Табари: Тїрктєрдїн атактуу аскер башчысы,
эр жїрєк Низек Тархан (Кебек дархан, уругу жанка-
таган) Балх менен Багдис тараптан болоорун, ал 651-
жылкы арабдар менен болгон согушта аты чыкка-

нын жазат. Тохаристандык жана Хорасандык башкаруучулар так
ошонун кєзїн караган» дейт.

 563-ж.

588-ж.
Иран
Тїрктєргє
багынды

Кебек,
Бактыяр
баатырлар-
дын
бийлиги
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Оў (тїрк) заманы тууралуу бир тарыхый окуяны Абулгазы жазат:
«Балхка тиешелїї Гур деген жерди мекендеген калач (алач) уруу-
сунда Бактыяр деген айдар атка конгон Мухаммед деген теўдешсиз
балбан, баатыр єтїптїр. Ал Хиндустандын Дели шаарында падыша
болуп турган Кутб-ад-Динге барып нєєкєр болуптур. Єз баатырдыгы,
аскер башчылык жєндємї аркасында падышанын урматына татып
жылдар єткєн соў улугбек (аскербашы) болуп дайындалат. Ушундан
кийин Бактыяр Кашмирдин жанында турган Бехар єлкєсїн, анын чы-
гышындагы Лекмир ээлигин, кийин тїндїгїндєгї Лектун шаарын ка-
ратып, булардын бїт байлыгын олжологондон кийин Кутбн-ад-Дин-
ден бєлїнїп, єзїн хан деп жарыялап борборун Лектун кылыптыр.
Анан Тибетке 10 миў атчан аскер, отуз миў жєє аскер менен кол
салып, тилекке каршы жортуулдун єтєєсїнє чыгалбай дїйнєдєн єтєт.
Атасынын тагына Ширан (Чарын), андан кийин Мердан (Эрден), кий-
ин Эвес (Абас) отурат. Мураскорлор Бехар, Лекмир, Лекун жеринде
54 жыл бийлик кылыптыр» (А.И.Кононов. «Родословная туркмен»,
М-Л, 1958. 46-47-б.).

Бул Абулгазынын кабарынан кєрїнїп тургандай, кара кыргыз-
дар Кундузда гана кандык кылбастан, Индия жерине чейин (ички-
ликтер, саяк, катаган) бийлик кылган. Алар, єзгєчє 619-жылдан же
Батыш Тїрк караканы Тун Шеху кан Персия менен Гибинди (Кашмир-
ди) караткандан кийин ого бетер кїчєгєн, анткени, Персия менен Каш-
мир єлкєсїнє коюлган бектер так ушул кыргыздардан чыккан. Булар
мындан сырткары Тохирстандын їстїнєн да караган.

Кытай тарыхы «Син Тан Шуга» да Тохаристан «Тухоло» болуп
тїшкєн. Ал азыркы Єзбекстан, Тажикстандын тїштїгїн, Авганистан-
дын тїндїгїн кучагына алган. Кушан (кушчу) падышачылыгы IV кы-
лымда кулагандан кийин ал бир нече ээликтерге бєлїнїп кеткен.
Бул жерге VII к. башында келген кытай саякатчысы Сюань Цзандын
сєзїнє караганда, Тохаристанда ошол учурда 27 ээлик болгон. «Хо
єлкєсїнїн» (Кошой мамлекети) жер-суу, калаа аттарын жазып кал-
тырган. М.: Бактрия - Дася, Бактры калаасы - Боти же Фуди, Баглан
калаасы - Лань, Баглан округу - Ланьши, Катаган мамлекети - Шуан-
цюань же Хушицзянь, Хульм калаасы  -Хуньмо, Хайбак калаасы -
Симиянь, Файзабад - Цюйлянну, Бадакшан ээлиги - Фудиша, Кєлєп-
Гудоши, Аму Дарья - Жошуй, Кундуз калаасы - Цзянна же Ухоань,
Кабадиан ээлиги - Цшююэдэцзянь, Ташкоргон - Гйепанто, Талкан
ээлиги - Долэцязнь деп аталган.

«Хо мамлекетинин» тїндїгїндє Ат Башы менен Ысык Кєлдї
бириктирген Хоша ээлиги болуп, анын борбору Кошой коргон бол-
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гон. Їчїнчї кыргыздардын тобу Бешбалыктын тїндїгїндєгї Тарба-
гатай менен Тїштїк Батыш Алтайды мекен кылган. Ал Хуянь бек-
чилиги деп аталган. Буга атактуу Карач  (кытай тарыхында Чеби
кан) кан башчылык кылган, єз уруусунан сырткары, кыргыздын эў
ири беш уруусу баш ийген.

А.Н.Бернштамдын «Очерки о гуннах» деген китебиндеги кытай
жазмасы боюнча тїзїлгєн картада I-II к. Бешбалыктын чыгыш тара-
бынан батышты кєздєй Манас єзєнгє чейинки аймакты мекендеген
да, I-II к. кытайлар менен ушул кыргыздар согушкан. Бул кыргыздар-
дын тєртїнчї ири тобу тїрк заманында Каўгайдан Кыдыркан тоосу-
на чейинки аралыкты мекендеген. Кундуз, Талкан кыргыздары Улуу
Тїрк державасынын ажырагыс бир бєлїгї болгон. 641-ж. тїрктєргє
каршы  (кыргызга) Тохаристанда чоў кєтєрїлїш чыккан. Аны «Юкук
кара кан аеосуздук менен баскан. Мында ал Кундуз тїрктєрїнє та-
янган жана алардан колдоо тапкан соў, Тохаристанды кайрадан ка-
раткан» (Л.Н.Гумилев. «Древние тюрки», 217-219-беттер).

Тїрк заманында Ала Тоо жибек жолунун чордону болгон. Л.Н.Гу-
милев бул жєнїндє: «Ошол экинчи жолдун маршруту: Карашар, Куча,
Кашкар менен Котон, андан кийин Фергана, Тохаристан, Идань (эф-
талит) аркылуу Византияга кетсе, экинчи тармагы Тохаристан, Кун-
дуз аркылуу Индияга кеткен» (158-б.). Бул жагдай кыргыздардын эко-
номикасынын маданиятынын єсїшїнє жакшы шарт тїзгєн.

Улуу Тїрк державасы тарых аренасынан кеткен-
де, Кыргызстандын азыркы аймагында «кара кандар
мамлекети» орногондон кийин 940-жылы катаган
єлкєсї єз алдынча кандык болгон. Кийин Махмуд

Газневи (атасы Себуктегин, Барскондон) тїзгєн мамлекеттин кура-
мына єз алдынча катаган кандыгы катары кирген. Ибн ал-Асир «Та-
рых ал-Камил» китебинде Тїндїк Авганистандагы жана Индия ме-
нен чектешкен жерлерди баяндап газневиддин эў ири аскер баш-
чысынын бири кыргыз «Эмир Хиргиз» жєнїндє эскерет. Ал «Хора-
сан султаны менен болгон салгылашта тигинин быт-чытын чыгара
талкалап, єтє мол олжого ээ болгон». Кєп замандар єтїп «бетеге
кетет бел калат, бектер кетет эл калат» болду. Ошол «Эл» — Ата-
ны, «бел» Журтту тїзїп Ата Журт деген ыйык символго тээ байыр-
тадан кыргыздын кан жанына сиўген.

Биздин замандын II к. башында кытайлар Турпанды (Чэши) ба-
сып алган кезде хуянь (кыргыздар) уруусу башка урууларды уюм-
даштырып, Кытайларга элїї жыл бою талбай согушкан. Хуянь уру-
усу IV к. башында кыпчак, бугу уруулары менен биргелешип

940-ж.
Эмир
Кыргыз
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бїтїндєй Тїндїк кытайдын эки борборун теў басып алып, єз бийли-
гин орноткон тїштїк хунндардын арасында болгон. Хуяндар кара
кандар (Чоў бийлер) оўдордун улуу империясын б.з.ч. 36 жылдан
Улуу чыгыш Тїрк империясында 682-жылдан 745-жылга, 780-жыл-
дан 795-ж. чейин каракан (кэхань) болуп эл журт бийлеген.

93-жылдагы бїткїл элдик азада маўкулдарга багынган кыргыз
уруулары менен бирге катагандын уруктары болгон. Кыргыздар
Сяньби тоосуна мажбурланып кєчїрїлгєн тарыхка Сяньби деп
тїшкєн. II к. ортосунда кыргыз уруулары маўкулдарга баш ийбей єз
алдынча єнїгє баштаган. Кыргыздар Таншихай Таба Гуй аскеринде
кызмат єтєп аскер башчылык кызмат кылып, бул мамлекеттин сая-
сий турмушунда маанилїї роль ойногон. Чыўгыз кан заманында Сянь-
би кыргыздары дїйнєлїк тарыхка хатакин болуп тїшкєн. Чыўгыз канга
каршы болуп Эргун суусунун бойлорунда кєчїп жїргєн.

XIII к. башында уруучулук бєлїнїп жарылуулар
маўкул, тїркий коомуна єтє мїнєздїї болгон. Ал до-
ордо Монголияда 4 ири кїч болгон. Ичкиликтин жа-
лайыр (кээ бирєєлєр кыят уруусу деп жаўылыш жа-

зып жїрїшєт) уруусунан Чыўгызкан, жажират уруусунан Чжамуха,
керейит уруусунан Оўхан (Ван-хан) жана кыргыз уруусу башында
турган уруулар кїчтїї эле. Єлкєдєгї «эў башкы бийлик їчїн» кїрєш
Чыўгыз кан тобу менен катаган тобунун (салчиут, дєрбєў, татар,
коўурат ж.б.) ортосунда жїргєн. Катаган менен салжиуттар Чыўгыз
канга каршы мурун эле согушуп келген. Ошондуктан, 1201-ж. коен
жылында Чыўгыз кан «мамилени оўойлу» деп элчи жиберсе алар
тигини кєзгє илбей, моюн толгоп койгон. Элчи кеткенден кийин кыр-
гыздар тайчиут уругу менен ымала тїзгєн. Бирок, Чыўгыз кан, Он
кандан тайчиуттар кыйраган. Эми катаган  дїрбєў, алчы жана татар,
коўурат менен келишим тїзїп, бээ союп антташып Чыўгыз канга кар-
шы согушмак болот. Бирок, муну Чыўгыз кандын кайын атасы, Коўу-
рат башчысы Дай (кызы Бєртє Чыўгыздын биринчи аялы болгон)
Чыўгызга жашырын билдирип чыккынчылык кылган. Ошентип, аны
кыйроодон сактап калган. Алар Буир-нор деген жерде кездешип кан
суудай аккан айыгышкан согушта тигилерди Чыўгыз кан араў жеў-
ген» (Рашид ад-Дин «Купуя санжыра», I том, II бєлїм, 117-б.).

Казыбек бек Тауасаруылы минтип жазат: «Темир да Жалайыр
(Мерке) тайпасынан чыккан. Чыўгыздын аталары мындай тарайт.
Меркинин (Жалайырдын) баласы Манак, андан – Оракты, андан –
Андас, андан – Ор, андан – Онтур, андан – Бакир, андан – Узык, ан-
дан – Тор, андан – Кєк, андан – Бєгде, андан – Кара, андан – Бурык,

ХIII к.
Чыўгыз
кан
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андан – Кер, андан – Кїнмыр, андан – Бїрїл, андан – Шамшы, андан
Тїлєберди, андан – Кашау, андан – Досан, андан – Турумтай (атак-
туу чечен), андан – Тумагул, андан – Дин, андан – Баян, андан – Есу-
кей. Андан – Темир (Чыўгыз кан). Есукей эрте єлїп Чыўгызкандын
энеси Єлєў Коўураттын белгилїї бийи Меўлекеге тийип, андан он
уул тєрєгєн. Темирди єгєйсїнткєндє Темир жалайырга кайра качып
келген.  Чыўгыздын энеси Єлєў Коўурат уруусундагы Кєктїн уулу
Асау кандын кызы болгон. Ал кезде маўгул, казак деген жок, уруу
уруу менен гана аталчу. Чыўгызды бїгїнкї тарыхчылар айткандай,
бир ыўгай моўгол деє эч бир чындыкка туура келбейт» (95-б.).
«Чыўгыз кан Абак-Керей менен жоолашып жїргєндє Бєртє байбиче
Абактын тукуму Меркеттердин колуна тїшїп Меркеттин Берен деген
жигитинен боюнда болуп калып Жоочуну тапты» (85-б.) «Чыўгыз
їйсїндїн Эшекесинин їйсїлїнєн. Анын уулу Ак, Жан деген эки уул-
дуу болот.Ошол Жандын баласы Мерке – Жалайыр» (65,125-б.)
(«Тїп тукумуман єзїмє чейин», Алматы, 1993.).

Кийин коўурат менен кыяттардын ортосунда чыр чыккан. Бул
учурда Чыўгызкандан Чжамуха да бєлїнїп кеткен. Джамухэ-сеченге
катагандар ыктаган. Буларга Чыўгыз кандан сокку жеген коўурат-
тар да кошулган. 1201-ж. коен жылында катаган, икирас, куралас,
дїрбєн, коўурат менен тайчиуттар, салджиут уруулары биргеле-
шип бозайгыр, бозбээни курмандыкка чалып Эргун суусунун тємєн
жагындагы Кан Мурэн дарыясынын  куйган жеринде Чжамуханы кан-
дыкка  (гурхан) кєтєрїштї. Чыўгыз канга кайрадан согуш ачууну
макулдашкан. Жыйын канчалык жашырын єтсє да чыккынчылык
кылып куралас уруу башчысы Горлос Хоридай Гурельгу конушун-
да отурган Чыўгыз канга айтып койду. Чыўгызкан Ванханга дароо
айттырып, ал аскери менен Чыўгызканга келди да Еди Горкан де-
ген жерде Жамуханы талкалаган» (Р.А.Д. I т. II бєлїм. 119-б. жана
«Юань-чао-биши»).

«Катагандардын Чыўгыз канга кїрєшї токтогон
эмес, алар кийин наймандардын Буюрук каны, мер-
киттердин Токту беги менен биргелешип, Чыўгыз кан-

га каршы согушкан. Кийин буларга дєрбєў, татар, салджиут эл баш-
чысы Акуту бахадур, ойрот эл башысы Куттукэ бектер кошулган.
Мындан соў катаган уруусунан чыккан Хакучу бахадур (Аккїчїк ба-
атыр) башында турган найман, катаган, солджиут, ойрот аскери
жїрїшкє чыккан. Мында Буюрук кан Токту бектин бир тууганы Куту
да болгон. Чыўгыз кан жааты менен чечїїчї беттешїїгє, эл тагды-
ры чечилчї жерге келгенде Куралас уруусу менен Чжамуха чык-

Катаган
тиреши
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кынчылык кылат» (Рашид ад-Дин. I т, II бєлїм. 121-122-б.)  Ошен-
тип, Чыўгыз канга каршы уюмдашкан уруулар жеўилет. (Чыўгыз
жєнїндє толук маалыматты китептин «Казактар» бєлїмїнєн окуўуз-
дар.)

«Таян кандан Чжамуха бєлїнгєн соў, наймандар Наху-гун тоо-
сун караан тутту. Чыўгыз кан тоону курчоого алды. Бул курчоодон
кутулабыз деп энтеўдеген наймандар бирин-бири жєєлєп, тебелеп-
тепсеп тємєн карай агылганда кєбї тебелендиде, кысталышта ка-
лып єлдї. Эртеси араўжан Таян кан колго тїшєт. Обочо бекинген
Кїчїк азгантай кишилери менен зорго качып кутулат.  Эскертїї:
Казыбек бек Таусаруылы боюнча: Буйрук кандын жети туулу жети
миў колун башкарган Найман кол башчысы Кїчїктїн єз уруусу Жа-
лайыр. Кїчїк – 12 ата Жалайырдын бир атасынын башчысы. Элдин
Чыўгызды жек кєрїїсї – єз тууганы жалайыр тукумуна кол салган-
дыгы» (96-б.) Алтай жайпак тоолорунан бїтїндєй найман эли колго
тїштї. Катаган, чодоран, сальчиут, дєрбєн, тайчиут, унгираттар  (ко-
ўурат) багынды» («Юаньши» § 196).

Чыўгыз канга экинчи жолу єткєн Чжамуха кийин андан кайра
бєлїнєт, кєп єтпєй колго тїшїп єлєт. Чыўгызкандын бийлигин орно-
тууда чоў эмгек кылган Он канды да Чыўгыз кан єлтїртєт. Катаган-
дар Чыўгыз канга баш ийген кезде алардын Аккїчїк баатырдан (Ха-
кучу бахадур) сырткары Угутчу баатыр (Укуджи бахадур), Бакы Чо-
роке баатыр (Баху Чороху бахадур), Тарагай аке (Дарахай Ухэ) де-
ген бїт талаа элине (Монголияга) белгилїї аскербашчылары бол-
гон. Булар, Рашид-ад-Дин боюнча «єз заманындагы эў ардактуу эмир-
лер жана эў мыкты аскербашчылар эле» (II т, 1 бєлїм, 178-б.).

Чыўгыз кан доорунда катагандар Монголияда єз алдынча улус
болуп турган. Алар єз баатыры Аккїчїк ноендун (Чынгыз кандын 18-
ноёну) жана Мукур Курандын (19-ноён) туусу астында бириккен. Эр
жїрєк катагандар сокку берїїчї Супатай, Желме, Жебе, Жоочулар-
дын алдыўкы аскеринде болуп, алардын Батыш Тїркстан, Иран,
Ирак, Араб, Кавказ, Чыгыш Европага жасаган бардык жортуулдары-
на катышкан.

«Чыўгыз кан Балх менен Талканга Жебе менен
Субадайды (тєбєй), Нуркэни (жалайыр) аскер менен
аттандырган, Нуркэ жолдо єлгєн». «Аларды катаган-
дар тамак аш менен сыйлап, ардактап тосуп алган.

Моўголдор аерге башкаруучуну калтырды да андан ары жєнєдї.
Балхтан аларга жол кєрсєтїїчї адам кошулду, аны тигилер Тайши
бахадурдун сокку берїїчї аскерине жєнєттї» (Рашид-ад-Дин I т, II

Балх,
Талканды
кыйратуу
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бєлїм, 210-б.). «Тигилер Талкандан чыккан соў батышты кєздєй жы-
лып, Персия менен Иракты, Тифлис менен Русту чапкан да, аларды
катуу кыргындап, талап тоногон» (Рашид-ад-Дин I т, I бєлїм, 194-
199-б.). Монголдор менен Талкандык катагандардын ортосунда эч
кандай кагылыш болбогонун илгерки тарыхчылар далилдєєдє.

Тээ «Тїрк заманында Талкан-Тохаристандын борбору болуп
турган» (Рашид-ад Дин. I том, II бєлїм, 207-б.). Ошондуктан, ал VI
кылымдан Чыўгыз кан заманына дейре Талкан єлкєсї болуп атал-
ган, кандыктын башында жергиликтїї катагандардан чыккан єкїл
турган. Махмуд Газневинин жана селжук султандарынын заманын-
да ал Балх мамлекетинин курамына кирип, Талкан бекчилиги атал-
ган, бул бекчиликтин башында жанкатаган уруулары турган. А ка-
чан Талкан єлкєсїнє жалайырлар (Супатай, Жебе аскери) келгенде
ноендорго катагандар согушсуз багынып берген да, кєбї эки ноен-
дун аскерине кошулуп кеткен. Буга сыягы эки ноендун аскеринде
болгон каўгайлык катагандар єбєлгє болсо керек.

Ушерден тактап, эскерте кете турган факт, бул Талкан єлкєсї
Газневид доорунан тартып ич ара эки этникалык топко бєлїнгєн.
Мазари Шерифтен батышты кєздєй (Балх, Термез, Наибаба ж.б.)
иран тилдеги элдер менен аргындар жердесе, Ташкоргондон (Нус-
рат Кух) чыгышты кєздєй нукура кыргыздар (катагандар) мекенде-
ген. Булар Супатай менен Жебе аскерлерине согушсуз багынып
берген менен бул єлкєгє Чыўгыз кандын келиши менен Талкан
єлкєсїндєгї саясий абал кайра єзгєргєн. Бул тарыхый окуя жєнїндє
Рашид-ад-Динде жана Абулгазынын «Тїрк санжырасында» єтє так
баяндалат:

Жебе менен Субудай Балхтан кетери менен Бадакшанды ба-
гындырганы Чыўгыз кан келет. Балх ал заманда кєркєм калаа бол-
гон. 1200 мечити, 200 мончосу болгон. Шаардын четине Чыўгыз кан
єргєєсїн тигет. Балхтын мыктылары ар тїркїн кымбат баалуу буюм-
дарын тартуу кылат. Ошондон кийин моўголдор элди санайбыз де-
ген шылтоо менен элди шаардын сыртына айдап чыгып баарын кы-
рат. Калаанын дубалын уратып, їйлєрдї єрттєп, баарын жок кы-
лат. Тыптыйпыл этет. Мындан соў Толуй канды бир нече ноендору
менен Хорасан тарапка жєнєтїп, Чыўгыз кан єзї Талканга келди.
Талкан да керемет шаар болгон. Талкандын экинчи Нусрат-кух де-
ген чебин камады. Анын эгеси багынбады. Баатыры кєп, азык тїлїгї
мол болуп чыкты. Чыўгыз кандын «багынгыла» деген сєзїн укпай
жети ай бою уруш жїрдї. Бу кезде Жоочу, Чагатай, Єгєєдєй їчєє
Хорезмди камоо менен алек болуп жаткан. Ошондо Тїндїк Иран
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шаарларын багындырып жїргєн Толуйду жардамга чакырды. То-
луй Хорасанды алып кєп ляшкери менен Талкандагы атасына ке-
лип кошулду. Эки аскер биригип, катуу уруш салып, кєп салгылаш-
тардан кийин Талкан чебин араўдан зорго алып, аны кыйратып таш-
тады. Бир кишисин калтырбай кырды, эмчектеги баланы да аман
калтырбады, калааны жер менен жексен кылды». Ошондон кийин
Чыўгыз кан балдары, аскери менен жайды Талкандын тоо этекте-
ринде єткєрдї (РАД. I том, II бєлїм, 219-220-б.) жана Абулгазынын
«Тїрк санжырасы».

Албетте, бейкїнєє Балх элин кырган Чыўгыз канга Талкандык-
тар ишенбей калган, ошондуктан жан аябай баш аягы 9 ай салгы-
лашкан. Монголдор аскеринин кєптїгїнє салып чепти зорго алган.
Ошентсе да, катагандардын Кундуздагы экинчи ордосу Чыўгыз кан-
га согушсуз багынган. Ошон їчїн аерлик катагандардын башчысы
Али ад-Дин Чыўгыз кандан чоў сый урмат кєрїп, мол тартуу алган.
Чыўгыз кан «Талкан» чебин кыйраткан менен тоолордогу кєчмєн
элин кыргынга учураткан эмес, алардын эр бїлєлєрї тїтїнмє тїтїн
аскерге алынган.

Кыргыз санжырасы боюнча: Ат Башыдан чыгыш Теўир Тоого
(азыркы Богдо Ула) чейинки тоолорду жердеген Ырыс даркандын ка-
тагандары да бїт тайпасы менен Чыўгыз канга єтїп, алар маўкулдар-
дын алдыўкы аскеринде душманга сокку берїїчї эў башкы топторду
тїзгєн. Чыўгыз кан тукумдарынын заманында так ошол катагандар-
дан Ирак менен Египетти багындырууга катышкан Эске (Асек) менен
Журме (Жєрмє) ноендор чыккан (Рашид ад-Дин, I т. 1-б.). Ошол эле
учурда, катаган жоокерлеринин кєпчїлїгї Алтын ордодогу сокку
берїїчї алдыўкы аскердин негизин тїзгєн. В.Тизенгаузендин китеби-
не («Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды», СПб,
I т., 1884-ж. М.-Л., II т. 1944) караганда: Алтын Ордо кандарынын ту-
шунда катагандар ордодогу башкы эмирлердин (тїмєн беги, миў беги
ж.б.) катарында турган. Жалпы жонунан «кара кыпчактар» (Ырыс дар-
кан тайпасы оў канатка кирет) деп кадырланган. 20 жакын атактуу
баатырлар, он белгилїї аскер башы кыргыз болгон. Бу Кыпчактар
(каракыргыздар) Чыўгыз кан менен анын тукумдарынын аскеринде
єтє басымдуу болгондуктан Алтын Ордо кийин орус тарыхына «Кып-
чак Ордо» деген ат менен орун алган.

Монгол атын дїйнєгє дїўгїрєткєн Чыўгыз кандын тїбї кыргыз
болгон менен Чыўгыз кан заманы кыргыздарга эч жакшылык алып
келген эмес. Кыргыз согуш єнєрїн мыкты билген жоокер эл болгон-
дуктан аскерге єтє кєп санда алынган, кєп уруулардын саны ушун-

17 – 91
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дан улам кескин азайган. Ал Чыўгызкандын чабуул коючу алдыўкы
аскеринде болгондуктан башка элдер менен болгон согушта кыргыз-
дар єтє кєп кырылган. Башка багындырылган элдерди бийлєє їчїн
коюлган бектердин кєбї Чыўгыз кан жана анын тукумдарынын кошуу-
нундагы кыргыз баатырларынан дайындалган. Алардын кєпчїлїгї
кийин кайра кайткан эмес, ошол єзїлєрї бийлеген элдердин арасы-
на кала берип, алардын курамына айрым кыргыз урууларынын атта-
ры менен кирген. М.: Азыркы ногой элинин курамында туруп аткан
катагандар ошол элдин їстїнєн бийлеген катаган бектеринен калган
тукум. Андай катаган бектеринин тукумдарынан булгарларда (азыр-
кы татарларда), ногой, башкыр менен казактарда кара кыпчак (ката-
гандардын оў канатынан чыккан топ), кырым татарларында катаган-
дар бар.

«Кыпчак 150 жыл орус менен согушкан, 50 мер-
тебе зор чабыш болгон. XIII к. Днепрден Жети Сууга

чейин кыпчактар ээлеп, Кыпчактын каны Атиланын (Адылдын) мез-
гилинде Днепрден єтїп Балканга, Европага чабуул кылып кайткан.
Атила єлєєрїндє тєлгєчїсї Кара Тєлєгє: «Баатырыў миў, бийиў бир
болсун, ошондо эл болот. Бийиў миў, баатырыў бир болсо анда эл
болбойт» деп насаатын айткан. Чыўгыз кан 1229-ж. кыпчакты тал-
калап, элин туш-тушка тараткан. Тємєнкї Дунайга, Балкан жарым
аралга чейин сїрїлгєн. Кыпчактар бара-бара жылып отуруп Венг-
риядагы мажарларга кошулуп калышкан. Кыпчактардын кєп уруусу
бар, алардын жалпы саны 40 миў тїтїн чамасында, орто эсеп ме-
нен Венгрияда 200 миў кыпчак бар. Булардын ичинде: торайгыр,
маўгыт, черик, дєєлєс, каўлы, катаган, ас, арык, найман, кыргый
деген кыргыз уруктары бар. Санжыра боюнча кыргыздын тїпкї ата-
сы бир. Кыргыз, казактан чыккан «Алпамыш», «Кабылан», «Эр
Тєштїк», Курманбек, Жаныш-Байыш, Эр Їрбана, Шырдакбек ж.б.
кыпчак уруусунан чыккандар» (Эсенгул Тєрєкан уулу. «Кыргыздын
кыскача санжырасы», –Б.: 1995-ж. 210-211-б.).

Иштван Коўур Мандоки («КМ», 1989, № 51) берген маалымат
боюнча: Венгрияда  (Мажарстан) кыргыздын кєп уруулары бар. М.:
Мажарстан кыпчактарынын майда 108 уруусунун катарында ката-
ган, тагы (тоол уктар), байсын, чубак менен кабылан (катагандын
кара капчагынан) уруктары бар. Негизги 12 уруунун їчєє: керей, ко-
ўур, таздар бар. Азыр Венгриядагы 10 млн. калктын 1 млн.дон кєбїн
кыпчактар тїзєт. Мадияр єлкєсїндєгї кыпчактардын биринчи курул-
тайы 1998-жылы єткєн. Кыпчактар бул аймакка V-IV кылымдарда
келгенбиз деп эсептешет. («Кыргыз Руху», 1998.4.XII). Тулуйдун то-

Венгрияда
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гуз карасынан чыккан Чалыбай (Челубей) Кїлїк талаасында орус
баатырына каршы эрєєлгє чыккан. Ак Ордо заманында казактарды
бийлеген Кабылан бек баатыр да кыргыз болгон. (Казыбек бек Тау-
асаруылы. 127-б.). СССРдин убагындагы Орто Азиялык Миртемир
акындын тїбї кыргыз. Мадиярлар бир кезде казактан бєлїнїп чыккан.

Чыўгыз кан аскериндеги кыргыздар єзїлєрїнє
туушкан кыпчактар менен бирге Єзїбек кандын ко-
шуунунда болгон. Буларды Єзбек кан мусулман ди-

нине киргизген. Тигилер Єзїбек канды урматтап, жортуулда
«Єзїбектеп» ураан чакырган. Кийин Алтын Ордо кулаган соў, XV
кылымдын 20-жылдарында Дашти Кыпчактын батышында (Волга-
дан Аралга чейин) Єзїбек улусу тїзїлгєн. Аны Шейбанынын
чоў атасы Абылкайыр негиздеген, ал мамлекет ушерде 40
жылдай ємїр сїргєн. 1776-ж. китеп жазган Казыбек бек Тауасару-
ылы Абылкайырдын замандашы болуп, анын кандык ишине аралаш-
кан тарыхый инсан, ошол минтип жазат: «Орус бизге жакшылык
кылбасын, жерибизге кызыгарын, жазуу-сызуубузду жоготорун, ба-
арын Абылкайырга абдан айттым. Ал єзї бїткїл казакка кан бол-
сом, аны урпагыма да мурас кылып калтырсам деп тилейт. Ошол
саткынчылык анын єз тїбїнє жетти. Барак аны єлтїрдї (132-б.)
Абылкайыр Хивага да, оруска да култуўдай берип бизди катуу
иренжитти. Абылкайыр бек балдарын бєлїп жиберди. Элдин эл-
дигин кетирген адам качан да болсо ит єлїм менен єлїїсї керек
го. Абылкайыр Кичїї Жїз Жагалбайлынын ичин бєлїп-жаргандык-
тан, ошондон улам бир айыл Жагалбайлар таарынып Иртыш
єрєєнїнє, Баян тоого кєчїп кетти (133-б.). 1429-ж. (хижра эсеби ме-
нен 806-ж.) уруусу жалайыр Абылкайырдын кандык тїзїїсїндє
биздин журтту бєлїп-жарып, бир азын єзбек атка кондурган.
Єзбек дегендин баары биздин журт эле. Анын ичинде їйсїн,
аргын, коўурат, найман да бар, алар биз элек. Айла канча, ошон-
дон кийин арабыз ажырады. Бул биздин журттун тарыхта їчїнчї
жолу бєлїнїп-жарылышы эле. Эгер Абылкайыр болбосо, єзбек
болуп отургандар бир туу астына жыйналса, ким тїсїн їйрє алат?»
(«Тїп тукумуман єзїмє чейин», Алматы, 1993-ж. 190-б.)   Єзбектер
кыргыз, казак урууларынан бєлїнїп чыккандыктан «єзбек єз агам»
деген сєз ошондон калган. Бул мамлекетке Чыўгыз кан аскерине
кирген (чыгышы Кытай менен таўгуттан тартып, батышы Кичи Азия
менен Дунайга чейинки элдердин єкїлдєрї) жана ошол аймакта
кєчїп жїргєн бардык жергиликтїї уруулар кошулган. Єзїбек улу-
су кийин ар кошкон тїрдїї 92 уруу - уруктун жалпы аты болгон.

XV к.
Єзїбек кан
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Ушул 92 уруунун башында Н.В.Ханыков жазып алган тизме бо-
юнча маўгыттар турса, «Мажму ат-Таварих» менен «Тухфат ат-
ат варих и Хан» боюнча миў (миў кытай), С.М.Абрамзон жазып
алган вариант боюнча кыргыздар (катагандар) турган. Ошол кыр-
гыздар: катаган, кыпчактар «єзїбектеп» ураан чакырып келип,
бїтїндєй сарттардын їстїнєн караган Темир дєєлєтїн талкалап,
мезгилдин єтїшї менен єзбек атка конгон. Кийин Аштархан (маў-
гыттар) дєєлєтїнїн заманында катагандар кыпчактардан бєлїнїп
чыккан, а кыпчактар ошо сарт арасында кала берип, кийин сарт
кыпчак атка конгон.  Азыркы єзбектер кыргыз-кыпчак диалектисинде
сїйлєшєт. Єзбекстанды кыргыз-казактын бир мамлекети деп
эсептєєгє да болот. Аны каракыргыз уруулары негиздеген. Бул
тарыхый чындык.

Кыргыздар XVII к. башында кан Турсундун (Ордо
бийдин кийинки тукумдары) тушунда кайрадан кїчєй
баштаган. Андан Хива, Самаркан, Букар кандыктары
жардам сураган учурлар кєп болгон. Перс-иран та-

рыхчылары Мунис менен Агехинин «Фирдоус – ул-инбал» деген эм-
гегинде Турсундун Тїркстанда кан болуп тургандыгы жана анын
єлкєсїнїн ошо заманда Самаркан, Букар, Хива сыяктуу єтє кїчтїї
мамлекетке айлангандыгы жазылган. Атактуу тарыхчы Абулгазы
Бахадур-кан єзїнїн Хивадагы тагынан ажырап калганда кан Турсун-
га жардам сурап баргандыгы, экєєнїн ымаласы жакшы болгондугу
айтылат («Материалы по истории Туркмен и Туркмении», II т., 544-
б.). Ошол Абулгазы Ташкен каны Турсундун ордосунда эки жыл бою
турган.Турсун єлгєндєн кийин Букарга Имамкули канга кеткен, би-
рок, Букар каны аны жакшы кабыл алган эмес, анткени,  ошол Имам-
кули кандын элдешкис душманы кан Турсундун досу Абулгазы бол-
гон. Ошондуктан, ал Хивада турган тїркмєндєрдїн чакыруусун ка-
был алган да мекенине кайткан (Кононов А.И. «Родословная турк-
мен» М.-Л., 1958, 16-б.).

«Кыргыз ССРинин тарыхында» (1984-ж.)
тємєндєгїдєй маалымат бар: «XVI к. аягы XVII к. ба-
шында Шейбан дєєлєтїнїн ордуна Аштархан
дєєлєтї келген соў Тобокел кандын жетекчилиги ас-

тында кыргыз, казак урууларынын биргелешкен кїчтєрї Букар кан-
дыгынын чыгышындагы Сырдарыя бойлорунда жана Ташкен айлана-
сында їстємдїк абалга ээ боло баштаган. Єз убагында Тобокел кыр-
гыз аксєєктєрїнїн чоў колдоосу менен Фергана, Ташкен, Самаркан
айланасын ээлеп алуу їчїн кїрєш жїргїзгєн. 1598-ж. шейбан туку-

XV III к.
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XV II к.
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му Абдаллах кан єлгєндєн кийин анын ордуна уулу Абд ал-Мумин
такка отурган да, жарым жылдан кийин атасынын достору тарабы-
нан єлтїрїлгєн. Ушундан кийин Букар кандыгындагы бийлик аскер-
дик кєчмєн єзїбек урууларынын билермандарынын колуна єткєн.
Алар Пир Мухамед карыяны кан кєтєргєн. Ошол кезде Тобокел кан
кыргыз менен казактардан тїзїлгєн єтє зор аскер менен Букар кан-
дыгынын жерине кол салган. Ал кыска убакыттын ичинде Ташкен,
Тїркстан (Ясы), Анжыян, Сайрам, Самарканды ээлеп, Букарды эки
ай бою курчоого алган. Бирок, аны алалбай, чегинген. Їч Кара деген
жерде єткєн урушта Пир Мухаммед аскери жеўишке жеткен, бирок,
Сырдарыянын оў жээгиндеги бардык жерлер, шаарлар кыргыз, ка-
зактардын колунда кала берген.

Аштархан дєєлєтї менен кыргыз казактардын
Айгыр Жар деген жерде єткєн 1603-жылдагы согу-
шунда кєчмєндєр жеўишке жеткен. Ташкен башка-
руучусу Келди Мухаммед Султандын аскери Баки

Мухаммед кандын аскеринин тымтыракайын чыгара кууп, Самаркан-
га чейин жеткен, бирок, аны курчаганы менен алалган эмес, ушу се-
бептен булар Ташкенге кайтып кеткен.

Сыр дарыя жээктериндеги шаарлар їчїн со-
гуш Букар каны Вали Мухаммеддин (1606-1610-ж.)
тушунда да токтобогон. Єзгєчє, Ташкен їчїн, єтє
маанилїї соода-экономикалык борбор їчїн болгон

кїрєш єтє айыгышкан тїрдє єткєн. Букардагы бийликке  Имамкул
кандын келиши (1611-жыл) менен ал кїрєш ого бетер курчуган.
Ошентсе дагы Имамкул кандын кыргыздар менен казактардын бир-
гелешкен кїчїнє каршы турууга кудурети келген эмес. Ошон їчїн
ал Ташкен менен Тїркстан вилайеттеринен їстїнєн болгон Эшим
султандын (Эр Эшим) бийлигин тааныган. Эшим султан Ташкент-
тин башкаруучусу болуп дайындалаары менен Букарга баш ийїїдєн
баш тарткан. Бирок, ал Ташкендеги бийлик їчїн Турсун султан
(Жалил султандын уулу кан Турсун) менен болгон кїрєштє жеўи-
лип калган. Эми Турсун султан бїтїндєй казак султандарынын
їстїнєн єз бийлигин орнотуп, Аштархан дєєлєтїнєн жардам су-
рап кайрылган.

Имамкул кан «Турсун султанды Ташкендин баш-
каруучусу» деп 1613-жылы жарыялаган. Ушундан

кийин, Эшим султан  (Эр Эшим — саруу уруусунан) єзїнє тиешелїї
кыргыз жана казак улустарын алып, Кыргызстанга кетїїгє аргасыз
болгон. 1618-ж. Эр Эшим бїтїндєй казак-кыргызга кан болгон. Бул

1603-ж.
Кєчмєн
жеўиши

1606-1610-ж.
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кан кєтєрїїдє Ташкендин Кєк Дєбєсїндє кушчудан Каймазар, Кєкїм
бий, Тєўтєрттєр ж.б. катышат.

Ошондой болсо дагы, Турсун султан кийин
Имамкул канга баш ийбей кеткен. Бул Букар кан-
дыгы менен кыргыз, казак кєчмєндєрїнїн ортосун-

дагы мамилени оордоткон. Ушунун кесепетинен, 1621-ж. Аштар-
хан аскерлери менен кыргыз, казак кєчмєндєрїнїн биргелешкен
кїчтєрїнїн ортосунда єтє зор согуш болуп єткєн. Ал урушка Тур-
сун султан 100 миў жоокер менен, а Имамкул кан 160 миў кол
менен келген. Мындан тышкары, Аштархан аскерине єз колу ме-
нен Абылай султан кошулган. Ал бул тапта «Имамкул кандын Ан-
жияндагы ишенимдїї жаўы адамы» болуп турган. Шахрухия чеби-
нин жанындагы салгылашууда Абылай султан салгылаш талаасы-
нан качып кеткен. Ошондон улам Букар аскеринде ызы-чуу болуп,
алар чегинген,Турсун султан тигилерди кєпкє чейин кууп отуруп,
кєпчїлїгїн кырган.

Кийин, Турсун султан менен Эшим султан эл-
дешип, 1624-ж. Анжыянга кайрадан жортуул кылыш-
кан. Бирок, бул элдешїї кєпкє созулган эмес, аны
Турсун султан бузган. Ошол учурда калмак каны
Ажаан кєп аскер менен Иледе, Ысык Кєлдїн чыгыш

тарабындагы элге кол салып, бардык кыргыздарды кыра баштаган.
Ошондо Эр Эшим кыргыздардын бїткїл мыктыларын їлїшкє (ын-
тымакка) чакырган. Ага кан Турсун да келген. Ал Турсун канга кал-
мактарга каршы бирдикте согушууну сунуш кылган...

Ошентип, 1626-27-жылдарда Эшим султан
єзїнїн алакчын уругунан, башка кыргыздардан жана

Турсун Султандын эли катагандардан аскер жыйнап, калмактарга
каршы согушкан. Эр Эшим бул согушта Жумгалдык саяк жездеси
Тїгєлбайдын (эжеси Жараш эне) Шарпкула кїлїгїн минип согуш-
кан. Эшим султан калмактар менен согушуп жїргєндє Турсун сул-
тан чыккынчылык кылып, анын элин чаап, Эшим султандын катын
баласын олжолоп алган (Б. Солтоноев боюнча). Бул учурда, Эшим
султан калмактарды жеўип, чоў олжо менен келаткан болот. Ал Тур-
сун султандын жоругун жолдо келатып угат.

Махмуддун атасы Ферганадагы Касан шаары-
нан болсо, Махмуд єзї Балх шаарында туулуп, анын
башкаруучусуна кызмат кылган. 1634-60-ж. «Сырлар
деўизи» (Бахр-ал-асрар) деген жети томдуу энцик-
лопедиялык эмгегин жазган. Ошол Махмуд ибн-Ва-
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линин маалыматы боюнча: Турсун султан тиги Эшим султандын єзїн
да жок кылгысы келген да, ага каршы аскер менен жєнєгєн. Эки кол
Сайрамдын чет жакасында кездешкен. Ушул согушта Турсун сул-
тандын аскери жеўилип, анын кесилген башы Кєкїм бий аркылуу
Имамкул канга жєнєтїлгєн. Бул «кызматы» їчїн Эшим кан Имамкул
кандан Ташкенттин,Тїркстандын жана аларга жанаша жаткан вилай-
еттердин башкаруучусу деген даражаны алган. Казыбек Тауасаруу-
лу боюнча: Эр Эшим кан Турсунду Сайрамдан Ташкенге чейин кууп
Ават деген жерде 1628-ж. єлтїргєн.

Саруудан Жамаке, андан Кєнєк баатыр. Кєнєктїн жети бала-
сы болот. Байбичесинен: Кыркуул, Тубай, Тєўтєрт, Тогунай.
Экинчи аялы, казактын Шыгай канынын кызы Эркегандан: Эр Эшим
баатыр. Кытай аялынан Кошкулак. Кошкулак Кїркїрєє уруусун
тїзєт. Жанкороздун уулу багыш элинин башчысы Кєкїм бий Таш-
кенти басып алып, бийлеп туруптур, Эшим Кєкїм менен дос болот.
Кєкїм бий Ташкенден Турсун кандын иниси Шамейди кууп чыгып,
Эшимге жїздєгєн багыш жигиттеринен кол курап берет. Алар Тала-
ста калат кийин. Шамей ушул Турсун кан менен болгон чабышта
єлєт. Шамейдин токолун Эшим алат, Шамейдин 9 жашар Олжочок
деген уулун Тубайдын уулу Муратаалы асырап алат. Олжочоктон
кийин саруу-алакчын аталып жїргєн тїбї катаган Бердике баатыр
чыккан. Турсундун улуу баласы Кашкар канына, таякесине качып
кеткен. Тууганына таарынып Суусамыр ашып келип Таласта кай-
ындарында туруп калган жездеси Молдо Шакирдин уулу саяк
Тїгєл байга дудул Шарп кулага кошуп Турсун кандын жалгыз кы-
зын Эр Эшим кєп олжо менен тартуу кылат (Тїгєлдїн аялы Жа-
раш эненин тєркїнї саруу экен).  Тїгєл Турсун кандын кызын уулу
Маўгытка алып берип андан Сїйєркул, Казыгул, Эсиркемишти
кєрїп, алар энесинин атынан катаган саяк аталышат. Эр Эшимден
тараган колпоч уруусу азыр саруу ичинде. Эўгезер бойлуу Эр Эшим
кийин таякелеринин чакыруусу менен казак-кыргызга улуу кан бол-
гон (Эр Эшим 1645-ж. єлгєн). («Жумгал энциклопедиясы», – Б.:
2002. 159-б. жана «Кыргыз санжырасы» – Б.: 1994. 218-221-б.) Аны
казактар таятасынын атынан Шыгайдын уулу Эшим кан деп жазып
жїрїшсє, кыргыз тарыхын изилдєєчїлєр Эшим канды кыргызга жээн
кылып чаташтырып келатышат. Эшимдин туусун Тубай кєтєргєн.
Эр Эшим жєнїндє кошумча маалыматты Бердике баатыр
бєлїмїнєн жана 504–505-беттерден окуўуздар. Эсиркемиштин ту-
кумдары Тоўдун Ак Терек, Кара Дєбє айылында, калгандары Коч-
кордун Кызыл Дєбє, Мантыш айылдарында.
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Тарыхчы Абулгазынын кабары боюнча: Эшим султан (агалары
саруу Муратаалы, Тєўдєрт жана багыш Кєкїмдєр) каардуу Турсун
султандын эў негизги таянычы катаган уруусунун кєпчїлїгїн ошон-
до кырган. Мындан качкан катагандардын бир бєлїгї Афганистанга
(ооп кеткендердин єлкєсї катары ал жак Ооган атка конгон. Авгани-
стан ошол сєздєн чыккан) оогон, ал эми калган катаган уруктары
Кыргызстанда калып, кийин кыргыз элинин курамына кирген» («Кыр-
гыз ССРинин тарыхы», 1984, 448-51-б.).

Авганистанга кеткен кыргыздар єз тєл мекени болгон Кундуз,
Талкандагы мурдагы катагандарга, (б.з.ч. VI-V к.) саяктарга барып
кошулган. Экинчи катагандар Кашкарга оогон. Акыйкатта, мурун
эле Кундуз, Талкан, Балк,Таш Коргон, Коргон Тєбє, Кєлєп, Бай-
сын, Ысар ж.б. кыргыздар мекендеген єз жери болгон. Кийин Гин-
дикуш тоосунда кєчїп жїргєн авган кыргыздарынан француз оку-
муштуусу Реми Дор «Манастан» 616 сап жазып алып «Орто Азия
илимий журналынын» 1982, 1-2 бирикме санына жарыялаган. Бул
«Памирдеги «Манастын» їзїндїсї» деген макалада Р. Дор муну
кызыл аяк (дєєлєс) уруусунан Ашым Афез деген манасчыдан жа-
зып алганын эскерет.

1975-ж. Парижден чыккан китебинде Р.Дор бир топ Памир-
дик кыргыздардын їрп-адатын, каада-салтын жазуу менен бирге
авган Памиринде тейит, кесек, найман, кыпчак уруулары тура-
рын, 469 тїтїн экендигин жазат. Баш аягы 3000 адам экен. Бирок,
Кундуз, Талкандагы кыргыздар (катагандар ж.б.) эске алынган
эмес. Тегерандагы 1975-ж. жарык кєргєн «Авганистандын гене-
ралдык атласында» ушул Авганистандагы жалпы кыргыздардын
саны 45000. Демек, Кундуз, Талкандагы бешинчи уруусу 42 миў
болуп чыгат. Бул кыргыздар кєкбєрї боюнча Авганистанда жы-
лыга чемпион болушат. XVII к. тарыхый жазмаларга караганда
Кундузда турушкан эзелки кыргыздарга кийин XVII к. башында
Ташкенттен ооп барган катагандар дагы кошулган. Аны тємєнкї
фактылар далилдейт.

Авган тарыхчысы Бурхан уд-Дин-хан-и Кушкеки-
нин «Катаган и Бадахшан» (Ташкент, 1926) деген эм-
гегинде мындай маалымат берилет: «Мурда катаган
Кундуздун карамагында экен. Букар эмири Субхан-
кули-хандын (1680-1702) тушунда «катаган» деп
аталган эл кайсы бир себептерден улам ушул эмир-
ге нааразы болуп, Самаркандын жанындагы Дахби-
де турган єзїлєрїнїн мекенин таштап Гиссарга оойт
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да Дашт-и-Набат деген жерди турак кылат.
Єзїлєрїнїн уруу башчысы кылып Бекмурат канды
шайлайт. Кєп єтпєй буерден да кєчїп, Кундузга ба-
рып отурукташат. Бул жерде Бекмурат кан таасирдїї
адамдар, аксакалдар аркылуу акылдуу, ак ниеттїї
саясат жїргїзїп, кїч алат да Кундуздун башкаруучу-
сун кулатып, тигинин ордуна бийликке келет. Акы-
рында ага Талекан, Имам Сахиб, Гульфеган, Хост
менен Ференг баш иет. Бир жыл єткєн соў Бекмурат
кан Куляб тарапка аскер жиберип, аякты ээлеп, єз
уулун эл башы кылып дайындайт. 1698-99-жылдарда
Бекмурат кан єлїп, анын тагын уулу Маамыт аталык
ээлейт» (9-б.).

Кундуздагы кыргыздар Бекмурат кандан мурда эле ошол жерди
ээлеген эзелки кыргыздар болгон. Авган тарыхчысы Кушкекинин
ушул китебине баш сєз, эскертїїлєрдї жазган профессор Семенов
ошол кыргыздар Субханкули кандын атасы Надыр Мухаммед кан-
дын тушунда эле Кундуз менен Балхта тургандыгын, Балхтагы кыр-
гыздар Касым катагандын жетекчилиги астында Надыр Мухамедке
каршы козголоў уюштургандыгын, бирок, ал мурда билинип калып,
Касым каттаган єз жоокерлери менен Балхтан єз уруусуна (Кундуз
жерине) качкандыгы айтылат. А качан гана Субханкули кан бийликке
келгенде Касым каттаган ага каршы кєтєрїлїш чыгарып Субханкули
кандын аскери менен катаган аскери Кундуздун жанынан беттешке-
нин жазат.

Бекмурат кан бытыранды уруктарды бириктирип єтє кїчтїї
єз кандыгын негиздеген. Бул кандыктын кєрїнїктїїлєрї: Камбар,
Абдылда, Саит Ашык, Карач, Шаа Мухаммед (1533-1589-ж. бий-
лик кылган), Бекпоо, Касым ж.б. Бекмурат єлгєндєн кийин анын
тагына отурган Маамыт бий ушул кыргыз кандыгын Букар, Хива
кандыктарына теўата кылган. «Махмуд бийдин (Маамыт бий) ту-
шунда Хиссар, Гори, Баглан, Ферхар, Верседж, Мешхед алынат.
Єзїнє тиешелїї ээликтерден 50000 атчан аскер топтоп, Махмуд
аталык Бадакшанга бет алат да, Дарыя-и-Мешхед суусуна чейин
жетет. Бадахшан тараптан ага Миряр Бек кан каршы аттанат. Сал-
гылаш їч кїнгє созулат да Бадахшандыктар (тээжиктер) талкала-
нат. Махмуд алардын артынан тїшїп, Санх жана Михрга чейин
жетет. Ушу кезде Ярбек кан Хиссардын Файзабадында эле» (Куш-
кеки, 9-бет).
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Атактуу кыргыз Махмуд бий аталык (Маамыт
бий) менен Субханкули кандын мамилеси єтє жак-
шы болгон. Иманкули (1611-1642-ж.) кандын кєзї
сокур болуп, ал тактыдан баш тарткандан кийин
тигинин бир тууганы Надыр Мухаммед бийликке
келген. Бирок, 3 жыл єтпєй тагын баласы Мухам-
мад Абдулазизге (1645-1680-ж.) тарттырып ийген.
Эми ата менен баланын ортосунда так талашуу
башталган, ал аз келгенсип Хива кандыгы буларга
тынбай кол салып турган. Ушундан пайдаланган
Субханкули (1680-1702-ж.) бир тууганынын Букарда-
гы тагын ээлеген. Ошол кезде Самарканды хивалык-
тар басып алган.

Субханкули хан бул шаарды хивалыктардан бошотот да, Са-
маркандыктар хивалыктарга багынып, алардын бийлигин тааныган-
дыгы їчїн Самаркандыктарга кєп айып салат. А Букардагы кєпчїлїк
эмирлер Субханкулиге нааразы болуп, Ходжент, Гиссардагы єз уру-
уларына кайтып барып, тигилерди канга каршы тукурган. Субханку-
ли канга хивалыктар, самаркандыктар, Мавреннахр, Балхтын ар кай
жеринен чыккан єзїбек уруулары козголоўго чыккандыктан аларга
каршы чыгууга анын чамасы келбей калган. Ошондо айласы кеткен
Субханкули кан кыргыз эмири Махмуд бий аталыктан жардам сурап
кайрылган. Махмуд бий Субханкулиге каршы чыккан козголоўчулар-
дын баарын талкалап,ага чоў жардам берген. Бул учурда Бадах-
шан єз алдынча ээлик болгон. Анын башкаруучусу атактуу асыл таш
(рубин) кенин иштетїїгє келген Букар чиновниктерин Бадахшанга
киргизбей койгондо Махмуд бий аталык кийлигишип, ал кенди иш-
тетїїгє жол ачып берген. Буга ыраазы болгон Субханкули кан Мах-
муд бийге адегенде Балхты, андан кийин Бадахшанды тартуу кыл-
ган. Натыйжада, Махмуд бий батышы Мейменден башталып, чыгы-
шы Бадахшандан бїткєн зор мамлекетти бийлеп калган» («История
Таджикского народа», II т. II бєлїк, 23-бет.).

Акыйкатта, Кушкекинин тарыхы боюнча: Маамыт
бий Їргєнчтї да бийлеген. Анткени, Субханкули кан
Хива аскери бийликти жана Букар жерин тартып алуу
їчїн басып киргенин билдирет. Махмуд кан 12000

атчан аскери менен Букарга келип, Їргєнч аскерин талкалап, тиги-
нин канын туткунга тїшїргєн. Букар эмири Махмуд кандын атына
«аталык» деген кошумча наам берген, энчисине Їргєнчтї кошо бер-
ген. Ошондо Махмуд аталык Їргєнчкє башчылыкка єз атынан Аб-
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дулла деген тууганын койгон. Ошол Абдулланын тукумдары азыр-
кыга чейин Їргєнчтїн кандары. Ошентсе да кєп єтпєй Букар эмири
Їргєнчтї кайра алып, Махмуд аталыкты Балхка башкаруучу кылган.
Бул жакка да Махмуд аталык бир агасынын баласын дайындап, єзї
Кундузда кала берген.

Эки жїздїї Субханкули кан кєп єтпєй Балхты талкалоо їчїн
Букар аскерин жєнєткєн. Бул жєнїндє Балхка башчы койгон Маа-
мыт бийдин иниси кат жазып жардам сураган. Маамыт бий жардам-
га келип Букарлыктардын быт-чытын чыгара талкалаган. Субханку-
лиге кат жазган. Субханкули Махмуд аталыктан кечирим сурап, ал-
тындалган чепкен жаап, Балхты кайрадан аталыктын бийлиги астын-
да калтырган» (Кушкеки, 10-11-б.). Кыскасы, батышы Мургаб дарыя-
сынан (Мейман улусу) башталып, чыгышы Чоў Памирден бїткєн кыр-
гыз кандыгы болгон. Бул єлкєнїн тїндїк чеги Хиссар кырка тоосу
болуп, тїштїк чеги Гиндикуш кыркасынан бїткєн. Кундуз чеби ал
єлкєнїн эў башкы борбору болуп, Балх, Меймен, Имамсахиб, Гуль-
феган, Хос, Ференг, Мешхед, Хиссар, Гари, Ферхар, Верседж сыяк-
туу ири шаарларды «Улуу Махмуд аталыктын» бектери башкарган.

Субханкули кан єлгєн соў бийлик Убайдулла
канга (1702-1711-ж.) єткєн. Ал эмирлердин эл ара-
сындагы кадырын кетирип, єз алдынчалыгын жоюу-
га аракеттенгендиктен Махмуд бий менен катуу кас-

ташат.Аштархан дєєлєтїнїн тарыхчысы Мир Мухаммед Амин-и Бу-
кари «Убайдулла наме» (Ташкент, 1957) деген эмгегинде буларды
жазат: Махмуд аталык бийликке келген Убайдулла кандын чоў
сїйлєшїн кєтєрє алган эмес. Бул кыргыздар менен єзбектердин ор-
тосундагы мамилени курчутуп жиберген. Махмуд аталык єзбектер
(сарттар) турган шаарларга кол салып, басып алып, єзбектерди та-
лап-тоноп, кырып-жоё баштаган. Махмуд аталык Кундуздан жорту-
улга чыгып,Термезди ээлеп, анын бийик мунарасына єз туусун так-
кан. Андан кийин Дерф чебин камаган (71-78-б.). Убайдулла менен
Махмуддун согушу саясий мїнєздє болгон, ал улуттук мааниге ээ
эле. Мамлекеттеги эки улуттун ортосундагы согуш, тирешїї болгон.
Махмуд бий аталык Букар аскербашчысы Мухаммед Сеид Ходжага
жазган катында: «Сен бар болгону єзбексиў, а мен Катаганмын!!!»
деп сыймыктана айтат.

«Шараф-нама-йи шахи» (М., Наука, 1983) боюн-
ча: Абдулла кандын Каршиге жасаган жортуулуна
кыргыз элинин ошо замандагы белгилїї аскер баш-
чы баатырлары Нооруз кушбеги бир тууганы Бихруз
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мырза жана эмир Абдулла садро, бир тууганы Абд ал-Виси баатыр
менен бирге катышкан (142-б.). Ушул эле кыргыздар  Букар каны
Бурхан Султандын аскеринде да болгон. М.: Атактуу аскербашчы
Шах Мухамад Катаган Бурхан султандын аскерине башчылык кы-
лып Абдулла канга каршы согушуп, майданда баатырча набыт бол-
гон (136-б.). Букар мамлекетинде кыргыздар єтє зор роль ойногон.
Самаркан, Хорезм ири шаарларынын башчылары кыргыздар бол-
гон. Убайдулланы кан кєтєрїїгє катышкан Перван Узи Темир бий
Катаган Несеф калаасынын башчысы болгон. Аны тарыхчы Буха-
ри: «Єтє сак, кыраакы, баардыгын теше тиктеген акылдуу эмир жана
эски карышкыр» (20-б.) деп мїнєздєйт. Кыргыз балбаны Кошкол
Убайдулла кандын тушунда Самаркандын башкаруучусу болуп тур-
ган (162-б.). Кошкол Убайдулланын Балхка жасаган алгачкы жорту-
улунда алдыўкы аскерде болуп, кароол беги деген аскердик жогор-
ку даражасы бар эле (114-б.). Убайдулла Балхка экинчи ирет жорту-
ул жїрїш кылганда єлкєнї кєзємєлдєп туруу їчїн єз ордуна Самар-
кан башкаруучусу кылып Кошколду калтырган (263-б.). Бурхан-уд-
Дин-хан-и Кушкекки боюнча: ошол кезде Хорезмдин башкаруучусу
да кыргыз болгон.

Ошол Махмуд аталык Термезди ээлегенде Бу-
кар каны Убайдулла бїт эмирлерди чакырып «кан-
тип Махмуд аталыкты жеўебиз» деп жыйын єткєрєт.
Ошондо кыпчак Хаит датка «падышага кызмат кыл-
гым келет» деп уруксаат сурап Махмудка каршы ас-

кери менен аттанат. Бул учурда «козголоўчу Махмуд» Дерф калаа-
сын алуу їчїн согушуп аткан. Хаит келатканын угуп аскерин экиге
бєлїп бирин Хаит аскерин тосууга жєнєтєт. Хаит аскеринде кыпчак,
токсаба-алчын, керейиттер, Ходжакули-Мирахур катаган (Букар ка-
таганы) болгон. Эки аскер Пашхурд деген жерде беттешип, кан суу-
дай агып Хаит датка баштаган Букар аскери баш аламан качат. Хаит
туткунга алынып Махмуд тарабынан башы кесилет. Махмуд Тер-
мезге єз кишисин калтырып, єзї Кундузга кайтат. Махмуд єзї менен
кошо Термездеги коўураттарды да ала кетиптир (79-б.).

Убайдулла кан дагы жыйын єткєрїп Махмуд аталыкка каршы
аскер менен Кожо Масум дубанбегин жєнєтсє, ал эки кїн жол
жїрїп Каршиге жеткенде коркуп, аскерин токтотот. Ошондо Бу-
кардан Махмудка каршы їчїнчї єтє кєп аскерди Убайдулла кан
єзї баштап чыгат да, Хаит датканын башы алынганын угуп Кожо
Максум да кечирим сурап, жортуулдан чочулап Букарга кайра
кайтат» (87-89-б.).
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Ошол заманда Шахрисябз (Кеш) менен Термез кыргыздардын ко-
лунда болгон (89-б.). Махмуд бий менен «оў жана сол урууларынын»
(єзбектешип кеткен кыргыздар) ортосунда бекем ынтымак болгон.Бу-
карлык кыргыздар да Махмудка тилектеш эле. Балх башкаруучусу
Муким Мухаммед Субханкули кандын небереси болгон, ал мамлекет,
казына ишин унутуп дене жыргалчылыгын кєздєгєндїктєн аны Мах-
муд аталык Субханкули курган медресинен тїбїндє анын башын ал-
дырып, єлтїрткєн» (99-101-б.).

Ушундан кийин Убайдулла аталаш инисин
єлтїрткєнїнїн кунун кууп Махмуд аталыктан єч алуу
їчїн Ордого кайрадан чоў жыйын єткєрїп жардам

берїїсїн єтїнгєн. Зор аскер топтолгон, буга Убайдулла єзї башчы-
лык кылып Балхты кєздєй бет алат. Ушундай шартта Махмуд бий
аскеринде чыккынчылык башталган. Букар аскери Аму Дарыядан
єткєндєн кийин Кудайберди курчи башы масит, Тахир кушбеги - ка-
таган єз балдары менен, Рахманкул ишикекабаши  Ябу Убайдулла-
га єтсє, Касым кенегес, Эрназар маўгыт Карлук кыштоосунан Тер-
мезге бет алып Махмуд бий аталыкка кошулган (116-120-б.).

Убайдулла аскеринде кытай, кыпчак, калмак, сарттар «оў ме-
нен сол тарап», букарлык катагандар кєп болгон. Єз аскериндеги
букарлык катагандар менен «оў, сол урууларынын» козголоўунан корк-
кон Убайдулла Узи Темир бий дубанбеги, Нияз ишикакабаши, Кожо-
кул Мирахур єўдїї кыргыз аскербашчыларын башчы коюп 1500 ка-
таган жоокерин Кундузга жєнєттї. Алар менен бирге «оў жана сол
жактарды» баштаган Кудаяр парваначы маўгыт 2000 аскер менен
аттанды. Бирок, булар боордоштору Кундузга жортуул кылууну ой-
лошпостон Балкхтын айланасындагы иран тилдеш элди талап-то-
ноп, мал-мїлкїн олжолоп каракчылык кыла баштаган. Аларды кан
менен єрткє бєлєдї. Муну уккан Убайдулла тигилерге атайын кат
жазып, алардын кошунга кайра кайтышын єтїнгєн (123-125-б.).

Убайдулладан чакырык алган соў Кундузга барбай орто жол-
до каракчылык кылган кыргыздар экиге бєлїнгєн. Узи Темир бий,
Кудаяр бий канга берилгендиктерин билдирип Убайдулланын кошу-
унуна келди. Нияз Ишикакабашы, Кожокул-Миррахур, Султан, Таг-
ма, Абдусамат, Коджоберди кенегес,  Мухаммед кули маўгыт ж.б.
2500 аскер менен Балх тарапка Махмудка жардамга жєнєдї (130-
131-б.).

Убайдулла Узи-Темир дубанбегди єз аскеринин сол тарабы-
нан сокку берїїчї башчы аскербашчысы кылса, Кошкол баатырды
оў тарабынан сокку берїїчї аскер башчы кылып дайындаган (135-

Балхты
камоо
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б.). Ошол жолу алар Убайдуллага чоў эмгек сиўиргендиктен кийин
Кошкол Самаркандын башчылыгына дайындалса, Узи Темир Ордо
башчылыкка кєтєрїлгєн. Балх калаасында ошол кезде катаган, ку-
рама уруулары турган. Убайдулла аскери кысканда алар Махмуд
бий тарабына єтїп, калааны коргоого жапырт киришкен. Махмуд
бий букарлыктар менен чептин сыртында бетме-бет салгылашкан
(126-128-б.).

Убайдулла Балхты бир айча камаган. Акырында Махмуд бий
аталык аны таштап кеткен. Ширали, Султан курчи башы, Янгар коўу-
рат Махмуд менен бирге кеткен. Калаа ичинде чепти коргоп калган
оў, сол башчылары Мухамедкули, Тагма, Абдусамат, Кожоберди тут-
кундалып єлтїрїлгєн. Букарлыктар Балхты аябай талап-тоногон.
Ошондо букарлыктардын ичинде жугуштуу ич оору пайда болуп, алар-
дын кєпчїлїгї кырылган (137-139-б.).

Убайдулла кан Адил бий миў Балхтын аталы-
гы, Тахир Кушбеги Катаганды Балхтын даткасы кы-
лып дайындаган. Кундузга чейин Махмуд бийди ку-
угунтуктагандан чочулап Балхтан артына кайткан.

Убайдулла бїт Мавераннахрды бийлеп, кїчтїї болуп турганда да
Кундузда турган Махмуд бий аталыкка жортуул кылууга батынган
эмес. Тарыхчы Бухари: «Махмуд єзїнїн Кундуз чебинде ажыдаар-
дай ийрилип ар качан душманын чакканга камынып жаткан» (191-
б.) деп жазат. «Махмуд бий 3-4 жылы тынч жаткандан кийин Убай-
дулла менен элдешип тынат» (199-б.). Єтє катаалдык менен бий-
лик жїргїзгєн «Убайдулланы єлтїрїї їчїн уюмдашкан эмирлер-
дин арасында Балх тїбїндє Тагма, Абдусамат деген инилеринен
ажыраган Султан Токсаба, Аллаберди деген бир тууганынан кол
жууган Кучак миў єўдїї аскербашчылар болгон. Аларды оў, сол
уруу башылары колдогон. Акыры зулум Убайдулла кан ордо козго-
лоўунда эмирлер тарабынан єлтїрїлгєн. Такка эми Абулфаиз кан
отурган менен чыныгы мамлекеттик бийлик маўгыт уруусунан чык-
кан Махмуд хаким бийдин колунда болгон» («История таджикского
народа», II т., 2-китеп., 26-б.).

Кушкекинин жазганы боюнча: Андан кийин Мах-
муд бий аталык Бадахшанга аттанып, аны багынды-
рып, аякка Ярбек канды (Жарбек канды) башкаруучу
кылган, кийин Жарбек Мешхедди ээлеген. Махмуд
бий жылда Ишкашимди жайлагандыктан 1708-09-

жылы жер титирєє учурунда єлгєн. Єлїгї єзї турган їйдїн тїбїнє
кємїлгєн. Анын тагын уулу Сохраб ээлеп 10 жыл бийлик кылган. Ал

Убайдула-
нын
єлїмї

1708-ж.
Бадакшан-
ды багын-
туу
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1727-28-жылы єлгєндєн кийин, єлкєнї анын уулу Мухаммед Жусуп
бий 20 жыл башкарган. Ал 1761-62-ж. єлгєн.Бийлик эми анын уулу
Дара бийге єткєн. Мунун ордосу Кундузда болуп, кан деген атак менен
эл башкарган. Бирок, ал єз элин кысып, мєўгїрєткєндїктєн эл
кєтєрїлїп тигини бийликтен тїшїрєт. Ошондон соў Дара бий Балкка
кеткен. Ал жерде эл жактырбагандыктан Бадахшанга кетип, андан
Ферхарга ооп туруп калган. Бул жолу жергиликтїї элди єзїнє тар-
тып алардын аркасы менен Ишкашимди ээлешкен. Дара бийдин улуу
уулу Мурат бий Талканга аттанып, жеўип, єз иниси Мурзаб-ханды
Талканга эл башчы кылган. Мурат бий Имам Сахибди ээлеп, ага
їчїнчї иниси Азирети Жанды бек кылган. Андан соў Мурат бий Рус-
такты ээлеп, тєртїнчї иниси Ахмат бекти башчы кылган. Єзїнє Хат-
ланды караткан соў Мурат бий Кундузга аттанган да, ал жерге єз
бийлигин орноткон. Мурат бий 1842-ж. єлгєн.

Шах Мурад кан (Шаа Мурат) 8 биртуугандын
кичїїсї болгондуктан, бийликти агаларынан алыш
їчїн салгылашып бийликти колуна алат. Шаа Му-

рат бир баласына Талканды, экинчисине Нахрейнди, їчїнчїсїнє
Горини берген. Єзї кан болуп, кийин авган эмирине баш ийип, са-
лык берип турган. Бирок, авгандыктар Ханабадка жортуул кылган-
да чочулап, Кулябдагы тууганы Сары Бек канга баш калкалады. 7
жыл єткєндєн кийин анын кайтып келишин єтїнгєн Авган эмирле-
ри аны Катаган провинциясына башчы кылып дайындашып єздєрї
Кабулга кетишет. Шах Мурат 1864-ж. єлєт. Ордуна уулу Султан
Мурат болот. Бадахшан башкаруучусу Жехандар шах анын Тал-
канды башкарып турган тууганы Абдурахим канды «авган бийли-
гинен баш тартып, єз алдынча болгун» деп кєндїрєт. Муну уккан
Султан Мурат Балх сардары Фейз Мухаммед кандан жардам су-
раган. Ал жактан 4000 тандамал аскер келди. Жехандар шах же-
ўилет.Бадакшандык тажиктер колго тїшєт. Бирок, Султан Мурат
тажиктерди кое берип аларга агасы Мурзаб шахты бек кылат. Би-
рок, кєп узабай катаган башчылары Авганистанга баш ийїїдєн баш
тартып, єзїлєрїн кєз каранды эмес мамлекет деп жарыялаган. Ошен-
тсе да єлкєдє олуттуу тартипсиздиктерден пайдаланып, авган аске-
ри єлкєгє басып кирип талкалайт. Натыйжада, Катаган, Бадахшан
биротоло Авганистанга єтєт (9-13-б.).

XIX к. 30-ж. Кундузга келген англия саякатчыла-
ры Бернс, Вуд: Мурад бектин Хульмду (Таш Коргон-

ду), Хейбакты, Горини, Андерабды, Талканды, Хазрет-и-Имамды
єзїнє каратып, Оксустун (Аму Дарыянын) башындагы єрєєндєрдї,

1842-ж.
Шаа Мурат

XIX к.  30-ж.
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ага куйган дарыялардын айланасынын бардыгын ээлегендигин жа-
зат. Саякатчылар келген 1832-жылы Мурат бек Кулябды (байыркы
Хатлан) баш ийдирген. Ушул жылы Кулябда кєтєрїлїш чыгып аны
Мурат бек араў баскан. Шаарда турган: хазарей, тажик, авгандарды
Кундуздан Ханабаддын жолуна жєє айдаган. Ошол Мурат бектин
Катаган мамлекетинин ал абалын В.В.Бартольд минтип жазат: «XIX
к. 30-40-ж. Кундуздук Мурат бек Катаган аймагын Аму дарыянын эки
тарабындагы областтар бїтїндєй кирген єзїнчє эле мамлекетти
башкарган; катаган деген ат Авганистандагы ошол жерлерде бїгїнкї
кїнгє чейин сакталган» (V т. 223-б.). Кундуз, Талкандагы катагандар
ислам динине маўкул заманында кирген. Надыр Мухаммед хандын
заманында исламды кабыл алышкан («Море тайн», Т., 1977, 47-б.).

Катаган мамлекети Авганистандын англичан ка-
рабиндери менен мыкты куралданган аскерине кар-
шы согушта 1863-ж. жоюлган да, Авганистандын бир
провинциясы болуп калган.Бирєєгє баш ийїїнї бил-

беген бул кыргыздар дайым авган бийлигине каршы кєтєрїлїш чы-
гарып турган. Кушкекинин маалыматына караганда авгандыктардын
арасында: «Єлгїў келсе Кундузга бар» деген ылакап айтылат экен.
Кєптєгєн авгандар менен болгон ырайымсыз согуштарда катаган
эли аябай азайган.

Ал эми Аму Дарыянын тїндїгїндєгї Коргон
Тєбє, Куляб, Балжуанда катаган бийлиги 1870-ж.
дейре созулган. Ал жерлерде Сары кан 1850-жыл-
дан – 1870-ж. дейре бийлеген. Ал Муратбектин єз
тукуму эле. 1870-ж. Букар эмиринин таламын талаш-

кан орус аскерлери анын Балжуан, Кєлєптєгї ээлигин ырайымсыз-
дык менен басып кирип, Букар эмиратына кошкон. Ошондон кийин
Сары кан миўбашылары менен Кундузга ооп, Балжуан, Кєлєптєгї
ээлигин кайра кайтарып алуу їчїн биякка тынымсыз жортуул кы-
лып турган.

Балжуанда кыргыз миўбашы жетектеген
кєтєрїлїш чыккан, бирок, орус мылтыктары менен
куралданган эмир аскерине жалаў кылыч, найза ме-
нен куралданган кыргыздар туруштук бере албаган.

1870-жылы баш-аягы 3000 жылга созулган Катаган кандыгынын
ємїрї ушинтип аяктаган. XVII к. катаган жеринин саясий, экономи-
калык абалын Махмуд ибн-Вали минтип жазат:

«Тохаристанды Бадахшан деп койсо туура болор эле, ал Балх
областынын їчїнчї бєлїгї болуп саналат. Кундуз, Талкан, Фархар,

1863-ж.
Катаган
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аяктайт

1870-ж.
Бадакшан-
да



273

Раг, Актал, Юмган, Дара, Дарваз, Сарикжуян, Рустак, Кал-и Шах На-
зар, Баг-и аварс, Дашт-кала, Шахр-и Раван, Архаиг-сарай, Ак Сай,
Баг-и Хабаш, Султан Баязид, Айбак, Баглан, Гури, Хуст, Валиян,
Ишкашим, Нарин жана Кашкарга чейинки тоолор, єрєєндєр ошого
тиешелїї» (Море тайн», 1979, 27-28-б.). Ушул маалымат боюнча
Кундуз, Талкан XVII к. Балхтын їчїнчї областынын курамына кир-
ген. Ал эми кыргыздардын (катагандардын) кыйла бєлїгї турган Аму
дарыясынын тїндїгї Балктын тєртїнчї областын тїзгєн. Анткени,
ошол эле тарыхчы Махмуд ибн-Вали: «Азыр Куляб деген ат менен
белгилїї болуп отурган Хутталан (катаган) Балк областынын
тєртїнчї бєлїгї. Ак Суу, Чахарсу, Каўгурт, Таштак, Ваштжер, Дашт-
и Кулак, Кала-и Земм и Ясси жана Рашт-и Аланга чейин кыргыз уру-
уларынын турагы жана ємїр сїргєн жери болуп эсептелет» («Море
тайн», 1979. 28-б.) деп жазган.

Тїрк заманынан Чыўгыз кан дооруна чейин Талкан Тохаристан-
дын борбору болгон. Арабдар келгенге чейин Балхтын чыгышында-
гы областтар, Меймен, Казвиндин чыгышындагы жерлер, айыл, ка-
лаалардын баары Талкан деп аталган, ал араб географтарына ат-
Талкан, ат-Тайкан болуп тїшкєн.Тїбї каракыргыз Сабук тегиндин
уулу Махмуд Газневинин доорунда Талкан ага баш ийген менен єз
жеринде кыргыз кандык кылган. Ошол учурда Кеш шаары катаганга
баш ийген, ал бийлик Чыўгыз канга чейин созулган. Чыўгыз аскери
келиши менен катагандар Кештен ажырап, Кєлєпкє сїрїлгєн. «Кий-
ин байыркы Кеш шаары Шахрисабз деп атала башталган» («Море
тайн», 181-б.). Махмуд ибн-Вали минтип жазат: «Талкан деп ... їч
жер аталат. 1 - Балхтын чыгыш областынын бири, азыр Меймен деп
аталат. 2 - Балхтын Тохаристаны. Їчїнчїсї - Казвин Талканы. Ал
Казвиндин чыгышында жайгашкан». «Талкан калаасы мыкты салын-
ган, Дубал мунаралары бийик. Ал Индияга, Кашгарга, Хорасанга ж.б.
єлкєлєргє кеткен тогуз жолдун тоому. Талкан эли єтє байгерчилик-
те турат» (60-б.).

Кушкеки: «Талкандын єзїндє 300дєй дїкєн бар. ...Талкандын
эли тїрк, перс жана авганча сїйлєйт. Талканда катагандын чечке
уруусу турат. Анын тїндїгїндє Талек, Тєлєк, Беш Кыштак, баты-
шында Чеш Дєбє, Абдан, Кежел Бак, чыгышында Султан бай, Куда-
ян, тїштїгїндє Кур Чеўгел, Чыдакемер, Ак Мечит деген єўдїї айыл-
дар бар» («Катаган жана Бадахшан», 58-61-б.).

Чыўгыз кан заманынан кийин Талкан Кундузга
баш ийген. XVIII к. эў байыркы катаган жерине кел-
ген окумуштуу Лорд ал жерди «Кундуз кандыгы» деп

Кундуз
кандыгы.
Эл эсеби
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атаган эмгек жазган. «Те байыркы жоокерчилик доордо Кундуз єзїнїн
баатырлары менен даўкы чыккан. Кишлак Седжани, Лерхаби, Тапа-
ре-и-Сер-Син, Наги, Иилля Мазар, Беш Кєпїрє, Жаўы Абад ж.б. кыш-
тактарда катагандар турат» (Кушкеки, «Катаган жана Бадахшан», 50-
54-б.). «Бадахшанга жакын жайгашкан кыргыздар Кундуз дарыясы-
нан XVIII кылымда деле алтын чайкап алып турган» («На крыше мира»,
81-б.).

Доктор Лорддун «Кундуз кандыгы» деген эмгегинде: Мурат Бек
ээлигиндеги катагандардын жалпы саны 35000, курумдар 3000, та-
жиктер 5000, авгандар 5000, хазарлар 1000, араптар 1000. Мурат-
Бек Балхтын ары жагындагы Акчага 1838-ж. жортуул кылганда, анын
жалпы аскеринин саны 15700 болгон. Бул аскердин бештен їчї ка-
тагандар, бештен экиси Читралдык, Бадахшандык хазарлык тажик-
тер болгон» («Сборник географических, топографических и статис-
тических материалов по Азии». Выпуск XV, Спб, 1885,265-280-б.).

Советтик жерде турган катагандар жєнїндє Б.Х.Кармышева-
нын «Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и
Узбекистана» (М., Наука, 1976) деген эмгегинде так, даана маалы-
мат берген. Катагандардын негизги бєлїгї Тїндїк Авганистанда тур-
ган. 1924-ж. Орто Азияны райондоштуруу комиссиясынын учурунда
Тїштїк Тажикстандан єзїлєрїн «нукура катаганбыз» деген 8935 ка-
таган катталган. Катагандар социалисттик революцияга чейин ал
жерде кєп болгон. М.А.Варыгин 1905-ж. Куляб бекчилигинен эле
13125 катаганды, П.Гаевский 1910-14-ж. Коргон Тєбє бекчилигинен
10800 (2159 тїтїн) катаганды эсептеген. Ушул эки бекчиликте 24000
катаган турган. А 1924-ж. эсептєєдє алардан 8935 гана катаган кал-
ган. 1895-жылы тїштїк Тажикстанга келген Н.Февралев Коргон Тєбє
бекчилигиндеги Вахштын сол жагында 600 тїтїн,оў жагындагы
Жылуу Сууга чейинки аралыкта 1750 тїтїн катагандар (кыят, таз,-
токтомуш, чуучу, тугалаў) болгондугун жазат. Мындан тышкары 1890-
ж.тиешелїї архивдик материалдарда: чечке, мардат деген катаган
урууларынын аттары сакталган. 1924-ж. жанкатаган уругу каттал-
ган. Катагандардын бєркє, чорок, мардат уруктары Тїндїк Авганис-
тандагы Катаган провинциясында турган. Тїштїк Тажикстандагы чо-
рок, мардаттар Кызыл Суу, Ак Суу (Яхсу) бириккен жерде, каўгы
уругу Жилги єўїрїндє, чубек Алымтай районунда, сары катагандар
Вахш єрєєнїндє турган.

Балхтан Хисар, Балжуанга XVII к. аягы XVIII к. башында кєчїп
келген накай катагандардын саны 1924-жылкы эл каттоодо 25400
адам болгон. Семиз, кесамирлер Кєлєптє турат. 1905-ж. М.А.Вары-
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гин Кєлєптєн  2440 семизди, 2505 кесамирди каттаган. Бирок, 1924-
ж. эл каттоодо семиздер (эў ири уругу айранчы менен) 2420 , кеса-
мирлер 1315 адам болгон. «Бабур намэде» (59-б.) Бабыр: «могол,
тїрк элдери Самарканды «Семизкент» деп аттарын» жазган. Кеш
деген байыркы шаарларынын атынан Семизкент аты чыккан. XIII к.
Кундузга Семизкенттен келген катагандар «семиз» аталып кетсе,
илгерки заманда Кеш шаарынын їстїнє бийлеген катаган амирле-
ринин тукумдары «кешамир» (орусча кесамир) атка конгон. Тоолук
(тагчы) катагандар 1924-ж. эл каттоодо 5704 адам болгон.Булар Куш-
тан тоосунун чыгышында, Шерабад дарыясынын бойлорунда, Сур-
хан дарыянын чыгышындагы Денау бекчилигинде турган. Булар
єзїлєрїн сарыбагыш-катаган атап: шер, баймак, кыдыр, кучак де-
ген уруктары болгон. Чубак уруусунан кудайберди, алмахат деген
эки уругу болот. Булардын мекени — Байсын тоосу. Тагчылар баба-
лары Кундуздан,Таш Коргондон, Балхтан чыкканын айтат. Алар Аму
Дарыянын сол жагында калган туугандары менен байланышта. Са-
рыбагыш катагандар Байсында да, Авганистанда бар. Булардын
бабалары Байсынга 700-800 ж. мурда келишкенин эскеришет. А
Самаркан улусундагы катагандар Кундуздан бул жерге Абдулазиз
кандын (башкарган  жылдары 1645-1680-ж.) тушунда келгендигин
айтат. Ошентип, 1924-жылкы эл каттоо боюнча тїштїк Тажикстан
менен Єзбекстанда 45000дей кыргыз уругу катаган турган.

XIX к. аягында ХХ к. башында катагандар Хорезмде, Ташкен-
де, Ходжен, Самаркан уездеринде, чоў топтору Кашка дарыя, Бу-
кар айланасында болгон. Ташкенге жакын Кєктерек, Таллиругун,
Чиназ жерлери катаган мекени болгон. Махмуд ибн-Вали: «1045-ж.
раджаб айында (1635-жылдын декабры — 1636-ж. январы) Борбор-
дук Азиянын тїпкїрїндєгї Каракорум, Керєлєўдїн жазыктарынан
єз тиричиликтерин кудайсыздык, оройлук, жаўылыштык менен
єткєргєн 12 миў кыргыз їй-бїлєсї (60 миў адам) Каратегин аркылуу
Гисардын чет жакаларына кєчїп келгендигин» жазат. «Ушул уруу-
лардын 12 жол башчысы Хажим аталык — кытайдын коштоосу ас-
тында исламдын тиреги болгон Балхга келди да, чоў урмат менен
кабыл алынды» дейт. Бул кыргыздар Гиссар вилайетинде калган.
Булар кийин Алтын Ордонун каны Єзїбектин кошунунда болгон,
кийин кыпчактар менен биргелешип келип сарттарды чаап алып ошер-
де кала берген. Єзбектешкен мурунку катагандардын курамына ки-
рип кеткен (История Кирг.ССР, 1984, 542-б.).

XVII к. биринчи жарымындагы тарыхый маалыматта: Казактар
«єзїбек-качак» деген ат менен єзїбектерден бєлїнїп чыкканда, бу-
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лардын арасындагы катаган топтору XVI к. аягында Султан газы -
Султандын башчылыгы менен Кашкарга кєчїп кеткендиги айтылат.
Кийин анын тукумдары мамлекеттик чоў мансаптарга жеткен («Ма-
териалы по истории казахских ханств XV-XVIII в». Алматы, 1969,
326-б.). Элинин саны 5000 миўден ашкан гана тайпанын башчысы
султан деген атакка ээ болгон. Буга караганда XVI к. аягындагы Каш-
карга оогон катагандар 5 миўден кем болгон эмес.

Этнограф С.М.Абрамзон: «Чыгыш Тїркстандагы Таш Коргондон
тїштїккє карай этеги кумдуу токойлуу Куэн Лун (Кебез Тоо) кырка
тоосу бар. Чєп Бел, Муз Бел (тїштїгїндє) деген ашуулардын ара-
лыгында катаган уруусунанбыз деген 2000 тїтїн кыргыздар турат.
Бул жердин бир бєлїгї Котон округуна, экинчи бєлїгї Жаркен окру-
гуна кирет. Булар байыртадан ушерде жашаарын, илгери Кошой де-
ген баатыры болгонун айтышат. Катагандар нукура кыргыз тилинде
сїйлєйт. Эў кєп їрп-адаттары Тяньшандык кыргыздардын їрп-ада-
тына окшош» («Этническая история народов СССР», 1972, 71-б.).
Географ А.В.Станишевский Ладакта (Тибетте) 1000 жакын кыргыз
бар деп бул кабардын ырастыгын далилдейт («Труды киргизской
археолого-этнографической экспедиции», 1959, вып.II, 339-б.). Кыр-
гыздар Куэнь Лунь менен Кара Корум тогошкон тоолордогу Санжы
деген кыштоодо да бар. Алар эне тилин, салтын, улуттук аў-сези-
мин жоготкон эмес (ошол бетте).

1889-ж. Кашкарга барган Б.Л.Грамбчевский аяктагы тагликтер
(тагылык, тоолуктар) Куэнь Лунь кырка тоосунун батышындагы Жар-
кен дарыясынын оў куймасы Халастан дарыясынын баштарында
тургандыгын жазат. Алар Жаркен, Кашкар, Каргалык ж.б. жерлер
менен байланышпайт экен. Тагликтер боз їйдє туруп, мал кїткєн,
кыргыз тилинде сїйлєгєн. Н.М.Пржевальский саякатында Куэнь Лунь
тоолорунда тїрк тилдеш эл бар экенин айтып тигилерди Мачы де-
ген жердин атынан мачылыктар («мачинцы») деп жазат. Мачыда
турган кыргыздар Лобнор кєлїнїн тушунда, Куэнь Лундун чыгышын-
дагы Алтын Тагдын этегинде болушкан.

Э.Р.Тенишев Лобнордо беш кыргыз уруусу бар экендигин жа-
зат. Алар: калча, «кара кошун», кундуз, «йалла(р)» («бєтєн» деген
сєз), йанлык. В.П.Юдин булардын жалпы саны 30 миў экенин айтат.
Э.Р.Тенишев («Еще раз о происхождении лобнорцев», изд. Наука,
М., 1964, 3-4-б.) кабарындагы Лоп кєлїнїн аймагын кыштаган кун-
дуз, йалла(р), кара кошундук деген уруулар мында тєрт-беш кылым
мурда Чыгыш Тїркстанга оогон кыргыздардын кийинки тукумдары
болушу толук ыктымал. Лобнор тилин абдан изилдеген профессор
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С.Е.Малов ал тилди «байыркы кыргыз тилинин калдыгы» деп эсеп-
теген («Лобнорский язык» Ф., 1956, 4-6-б.). Кыргыз тарыхчысы: Бе-
лек Солтоноев (№1051): «1916-ж. келген соодагер кашкарлыктын
айтуусунда Тибетте эў аз болгондо 30-40 миў тїтїн кыргыз бар. Тили
бузулбаган, арап сєзї аралашпаган, дини бакшылык. Турган жери
Котон шаарынын кїн чыгыш жагы. Сунжу менен Шаршен (Черчен)
шаарларынын  чыгыш жактарында турат. Малга бай, жаа атканга
уста...» деп жазат («Кызыл кыргыз тарыхы» 1-китеп. 130-б. – Б.: 1993.).
Бул маалымат документ менен далилденет. «Настольный словарь»
(изд. «Прибой» Л., 1926, 294-б.) деген китептин «Тибет» бєлїмїндє:
«Тибетте монгол, кыргыз... бар» деп жазылган. Демек, Тибетте кыр-
гыз бары анык.

С.М.Абрамзон 50-жылдарда Кытайдын Синьцзянда турган уруу-
уруктарын изилдеп барганда ал Котон-Кашкар-Текес аралыгында-
гы тоолуу аймактардан эч бир катаган топторун кездештирген эмес.
Ал жерде бугу, черик, адигине, муўкуш, сары багыш, солто, кутчу,
мундус, чоў багыш, кыпчак, найман, кесек, тейит, бостон уруулары
гана болгон (Родоплеменной состав киргизов Синьцзян-Уйгурской ав-
тономной области КНР - ТКАЭЭ, II т., 1959-ж.).

Кыргыздар Чыгыш Тїркстандан тышкары Гилгиттин (Индия)
тїндїгїндєгї Авганистан менен чектешкен жерлерде турат. Алар XIX
к. башында Авганистандан ооп келген кыргыздар. Кушкеки: «2000
тїтїн кыргыз Авганистандын тїндїк чыгыш тїпкїрїндєгї бийик тоо-
лордо» деп бул жєнїндє жазган. Демек, алар Чоў, Кичи Памирде
турушкан. 1917-ж. кийин алар Гилгит тоолоруна оогон.

Тїндїк Пакистандагы Хунза калаасынын айланасындагы тоо-
лордо 12000 кыргыз бар. Мал багып жан сактайт. Кышкысын 3, 4 ай
жакага келип, жайкысын булуттарга аралашып тоолордо кєчїп
жїрїшєт. Булар Таш Коргон, Кєлєптєн 1917-жылы Совет бийлигине
багынбай, єз эркиндигин талашып «жерин таштап, ээрчий алган элин
ээрчитип, мал-мїлкї менен Советтик Тажикстан территориясынан
чыгып кеткен» («Материалы по истории таджиков ...» Сталинабад, II
т. 215-б.)1905-ж. бул эки бекчиликте 24000 кыргыз болсо, 1924-ж. эл
каттоодо тигинден 8935 гана эл калган. Исламабаддагы «Шаламбер
баг» маданий паркын алгач 1528-жылы кыргыз каны Захирудин Бабыр
(Захредин Бабыр Мухаммед) курдурган.

Кыргыз жериндеги катаган тагдыры мындай: єз кїнєєсї їчїн кан-
Турсун Эр Эшимден єлгєн соў Ташкен айланасындагы катагандар
катуу куугунтукталган. Аман калгандары Самарканга, Кундуз, Тал-
канга качкан. Ташкенде колго тїшкєн катагандарды Эр Эшим Ат
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Башы, Нарында, Ысык Кєл, Кочкор башыда жаткан катагандарга ко-
шуп, баарын теў зордук менен кєчїрїп, кєл башындагы Каркырага -
калмак бетине кондурган. Алар калмак менен чектеш кондурулган-
дыктан калмак чапкындарын алгач тосууга мажбур болушкан. Ушу-
лардан Эр Табылды чыгып калмактар менен єлгїчє согушкан. Та-
былдынын уругу тулуй, Эрмектики Тулуй уругу ак улак. 1627-ж. Кан
Турсун Талас, Чїйдї чаап катуу жаўылганда кийин саяк, солто, са-
рыбагыш, саруу, бугу, черик, моўолдор, багыш, кушчу, кытай ж.б.
уруулар ымалашып, биримдикте Катаган бийлигин 1628-ж.бирото-
ло талкалаган.

Скиф Ахилл баатыр

Гомердин тушунда эзелки тайып эли грек деп
да, эллин деп да аталган эмес, алар ортолуктар
(Агамемнондун Пелопоннес улуусундагы арголид
ээлиги, адегенде борбору Микена болгон, кийин

Аргос шаары єсїп чыккан) же Ахэйликтер (адегенде тїндїк Греци-
ядагы Фессалияны мекендеген, б.з.ч. эки миўинчи жылдыктын ба-
шында Эгей деўизиндеги аралдарга жана Пелопоннеске отурук-
ташкан) деп аталган. Булардын кул ээлєєчїлїк мамлекеттери б.з.ч.
XV-XIII к. гїлдєп єскєн.

Трой деген шаардын уўгусунда Туран деген сєз жатат. «Ту-
ран» бул тилге Турой,Трой тїрїндє тїшкєн. Эзелки аўызда: Трой
шаарын негиздеген Трос  (Турос — «кєп Тур»)  аттуу падыша де-
линет, анын Ил (Эл), Ганимед (Канимет), Ассарак (Ак карек) де-
ген балдары болгон. Башка даректе Трой шаарын тїптєгєн Ил
болгон, ошол себептен ал калаа Илион атыккан. Ил Приамдын
бабасы, Лаомедонттун атасы. Спарта падышасы Менелайдын ко-
луктусу Елена сулууну ала качкан канзаада Парис (барс, грекче
экинчи аты Александр — ал «Эркектерди таўдандыруучу» деген
маанини билдирет) ошол Приамдын уулу болгон. Елена їчїн Трой
согушу чыккан.

Б.з.ч. XII к. башындагы болгон Ахейликтер ме-
нен тройлуктардын согушу 10 жылга созулган. Трой-
ду ахейлер талкалаган. 400 жылдан соў Тройдун ор-

дуна б.з.ч. 700-ж. жаўы Илион шаары курулган.  «Илиада» 10 жылга
созулган Трой шаарын курчоонун эў аяккы 51 кїнїнєн кабар берет.
А «Одиссея» Трой баатырларынын тиги шаар кыйрагандан 10 жыл-
дан кийинки тентиген тагдырынан маалымат берип, согуштун акыр-
кы 40 кїнїн баяндайт.

Ахил
баатыр
ким?

б.з.ч. XII к.
башында
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Трой согушунда Пелейдин (Берендин) уулу Ахиллдин (Акыл,
Акирен) — (А.Кравчук, «Троянская война». М., Наука, 1991, 54-б.)
даўкы чыгат. Микен менен Аргостун падышасы, ахэй аскеринин эў
башкы колбашчысы Агамемнон Ахиллдин олжо катыны Брисеида
сулууну алып коет. Буга ыза болгон Ахилл кол башчы менен сєгїшє
кетип, согушту токтотуп, чатырына кайтат. Трой аскери їстємдїк
кылып, ахэйлер жеўиле берет. Агамемнондун айласы кетип, Ахил-
лге мол тартуусу менен элчи жиберет. Трой аскери тигилерди кы-
сып, кемелерин єрттєй баштаган. Муну кєрїп Ахиллдин кыйышпас
кан досу Патрокл (Баатыр уул) согушка кирип Пирамдын мураскор
уулу Гектордун  (Бектурдун) колунан єлєт. А Гектор кийин Ахиллдин
колунан єлєт. Ахилл єзї Паристин жебесинен жараланып кєз жу-
мат. Мындай кийин, ахэйлер тигил тройлуктарды амал менен же-
ўет. Бул окуя, Александрияда ємїр сїргєн тарыхчы Эратосфендин
(б.з.ч. III к) айтымында б.з.ч. 1184-жылы болуп єткєн. 1932-36-ж. Или-
он (азыркы Гиссарлык) калаасын изилдеген америкалык археолог-
дор бул кыйроо б.з.ч. 1200-ж. ченде болгон дешет.

Буларды жазган Гомер єзї Трой салгылашынан їч, їч жарым
кылым єткєн соў, IX-VIII кылымдарда туулган. Ахилл ким? Бул учур-
да ал согуш тїрдїї эпикалык деўгээлге жеткен.  Чексиз баатыр, эр
жїрєк Ахилл ахэй (арго) аскеринин таянар тоосу болгон. Ал салгы-
лашка киргенде тройлуктар чегинет, качып чебине жашынат. Ошол
каарынан душман корккон Ахиллдин тїбї кырымдык байыркы кыр-
гыз. Муну атактуу Арриан тарыхчы далилдейт. Ал Ахиллдин скиф-
терден чыкканын далилдєєдє бизге жетпеген байыркы кол жазма-
ларды, уламаларды пайдаланган. Гомер Ахиллди  атайын ахэйге
айландырган. Кєптєгєн грек тарыхчылары, окумуштуулары анын тїбї
сак экенин тарыхтан атайын жашырышкан. Анын скифтигин (кыр-
гыздыгын) далилдеген маалыматтарды, даректерди жок кылышкан.
Мындай баатырды єз элине ыраа кєрбєє фактылары карт тарыхта
кєп кездеше келген.  Арриан (II-кылым) Ахиллди ємїрї єткєнчє изил-
деген.

Лев Диакон Калойский (Х кылым) «Тарых» эмгегинин IXчу ки-
тебинде минтип жазат: «Ариан єзїнїн (Периплдеги) деўиз саяка-
ты жайында айта келип, Пелейдин уулу Ахилл жанагы Меот (Аз
Деўиз) кєлїнїн жанындагы Мирмикон деген анча чоў эмес шаар-
дан чыккан скиф уруусунан болгон. Ал, качан гана, єз зєєкїрлїгї,
катаалдыгы, бой кєтєргєндїгї їчїн скифтер тарабынан аяктан ку-
улгандан кийин Фессалияга (ахэйлердин арасына) келип жайгаш-
кан. Анын скиф экенине тигинин кементайынын сырткы келбети,
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жєє жїрїп да согуша алары, саман тїспєл чачы, чекир (кєк) кєзї,
теўдешсиз каармандыгы, тез ачууланма мїнєзї менен катаалды-
гы кїбє боло алат».

Ал Теўирге сыйынган. Ахилл тайыптардын (гректердин) Аппо-
лон кудайына такыр баш ийбейт. «Байыркы заманда Кара Деўиз-
дин тїндїк жактарында Ахиллге сыйынуу кеўири таралган, кєпчїлїк
аўыздар  анын єзїн скиф заманына чейинки жергиликтїї элден
(киммерий) чыгарган» (Откуда есть пошла руская земля, I т., М.,
МГ, 1986 684-б.). Трой согушунда киммерийлер Ахиллдин кошуу-
нунда болгон. Бул жєнїндє китепте мындай дарек бар: «Алдыўкы
жана Кичи Азияга дайым жортуул кылып келген киммерийлер кий-
ин гректердин ынтымакташы катары атактуу Трой салгылашында
жанагы тройлуктарды талкалоого катышкан» (I т.,М., 1986, 472-б).
Ахиллдин кыйышпас досу, Менетийдин (Мана бийдин) уулу Пат-
рокл дагы кырымдык байыркы кыргыздардан чыккан.

Экинчиден, Патрокл, Ахилл єлгєндє да грекустар (гергустар)
єлїктї жууган соў  чачтарын жулуп єкїрєт. Кошок кошот, анан сєєгї
єрттєлєт. Бул сєєк єрттєє кыргыз салт экенин Тахир Марвазинин
«Табаи ал-хайаван» (1120-жыл) деген арабча эмгегинде да жазы-
лып калган:  Їчїнчїдєн, бул экєєнє теў аш берилет, аштан кийин
экєєнїн сєєгїнїн кїлї алтын кутуга салынып, мїрзєгє коюлат.
Мїрзєнїн їстїнє єтє зор топурак їйїлєт. Бул дагы батышка сак,
чыгышка хунн эли катары таанылган байыркы  кыргыз салты. Єлїк
коюу аземинде Ахиллдин жоокерлеринин баары согуштук кийимчен-
соотчон, туулгачан, курал-жаракчан. Бул кыргыздын жоокердик каа-
дасы. Ушул жоокерлер єлгєндєрдїн урматына кыргыздын элдик
салтына айланган жоокердик оюндарын: ат чабыш, жорго салыш,
балбан кїрєш, эр сайыш, эр эўиш ж.б. єткєргєн, жеўгендерге байге
берген. Ахилл, Патрокл єлгєндє жоокердик оюндар болуп Ахиллдин
апасы Фетида жеўїїчїлєргє чоў байгелерди тапшырат.

Трой согушунун учурунда кырымдык байыркы кыргыздардын бир
бєлїгї тайып (грек) элинин катарында Трой калаасына каршы со-
гушса, экинчи тобу Трой аскеринин катарында тайып (грек) элине
каршы урушкан. Овидийдин «Героиня», Вергилийдин «Энеида» по-
эмаларында: ахэй (арго) аскери Кара Деўиздин тїндїгїнєн келген
Пенфесилдин амазонкаларына (кырк кызга) каршы согушат: Гектор
єлгєндєн кийин Тройдо каралуу кїндєр болот. Ахэйлер менен согу-
ша албай  тройлуктар єз чебине корголойт. Ушул учурда Понттон
(Кара Деўизден) тройлуктарга жардам кєрсєтїї їчїн алкынган ар-
гымактарды минген эр жїрєк амазонка жоокерлери пайда болот.
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Алардын кол башчысы Пенфесилея Эр айым эле. Тройлуктар алар-
ды зор кубаныч менен тосуп алат. Падыша Приам Пенфесилияны
єз кызындай кабыл алып, анын урматына Чоў той берет. Кийинки
кїнї амазонкалар арголуктарга  каршы трой аскерин баштап чыгат.
Кан суудай аккан согуш болот. Алар куюндай бир тийип жоокерлер-
ди соет. Абдыраган ахэйлер чегинет. Пенфесилия аларды єз кеме-
лерине чейин сїрєт. Тайып эли атчан согушууну киммерийлер (скиф)
менен амазонкалардан їйрєнгєн. Эки дєўгєлєктїї жоокердик ара-
баны байыркы кыргыздар «мапы» деп атаган. Эки эрен Ахилл, Аякс
салгылаша кеткенде аларга амазонкалар, трояндыктар туруштук
бере албай калат. Пенфесилия дєєдєй очойгон Ахиллге кайрылып
келип ага найза шилтейт, бирок найзасы тигинин калканына тийип
быркырап тїшєт. Анын сєєгїн трой элине тапшырат. Алар булар-
дын сєєгїн єрттєп, кара аш берип, чоў урмат менен кємєт» (Гомер,
Илиада, Одиссея, М., Просвещение, 1987., 349-351-б). Сыягы тай-
ыптарга жардамга келген киммерий аскери, трой чебине кємєккє
келген амазонкалар (кыргыздар) да байыркы жоопкерчилик заман-
дын шартына ылайык мол олжого тунуу їчїн жортуулдаган болуу
керек. Ахэйлер Трой чебин он жыл курчап, алалбай качан киммерий
аскери келгенде гана жеўген.

А. Македонский б.з.ч. 329-ж. Орто Азияны, ан-
дан кийин Тїндїк Индияны басып алган. Ошондон
улам араб, перс, индия, Орто Азия элдеринде ал
жєнїндє тїрдїї уламыштар тараган. Алдыўкы Ази-
яда Искендер Зулкарнайн, єз элинде Александр
Македонский атанган даўазалуу аскер башчынын
тїпкї теги да байыркы кыргыз болгон. Илгерки грек

тыйындарында Александрдын кош мїйїздїї туулгачан турган
сїрєтї тїшїрїлгєн (бул египеттик фараондорду тууроо болгон),
ошондон улам мусулмандар ага «Кош мїйїздїї» (Зу-л-Карнайн)
деген ылакап кошулган. Тарыхчылар Арриан (II к) менен Плутар-
хтын (б.з.ч. I к.) так маалыматтарына караганда Александр Ма-
кедонскийдин тїпкї бабасы Ахилл болгон. Улуу колбашчы
Ахиллдин коргонуна келип, бабасынын арбагына курмандык ча-
лып, мїрзєсїнє тайып кетип турган. Тарыхый маалыматтарга ка-
раганда Александр тїп бабасы Ахиллдин мїрзєсїнє алгачкы ирет
б.з.ч. 334-жылы 22 жашында келген. Ал бу жолу Азиядагы єтє
зор єлкє – Персия дєєлєтїн талкалоого аттанган. Ошол улуу жор-
туулдун алдында ал Европаны (Серепти) Кичи Азиядан бєлїп
турган Геллеспонт (азыркы Дарданелл) кысыгынын чыгышында-
гы Азия материгинде жаткан бабасы Ахиллдин коргонуна тооп
кылышы керек эле.

Скиф
Александр
Македонс-
кий.  б.з.ч.
356-323-ж.
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Александр 30 миў аскери менен ушул Дарданелл кысыгы аркы-
луу Серептен Кичи Азияга єтє баштаган. Аларга каршылык кылуучу
перс аскери бул жерде жок эле. Александр эми аскери Кичи Азия
тарапка толук єтєлекте эле єз сыпайлары менен Гелеспонтту жээк-
тей чаап, Илион (Трой) калаасынын калдыгы жаткан дєўгє келди.
Бул жєнїндє тарыхчы Арриан (II кылым) мындайча эскерет:

«Дубалдары эбак бузулган  Илиондо Афина сарайы гана кєзгє
чалдыгат. Александрдын ою боюнча бул илгерки тройлуктар табын-
ган ыйык жайдын єзї болучу. Александр сарайдын босогосун атта-
ды да анын ичин кунт кое карады. Гректердин башка сарайлары
сыяктуу эле, мїмкїн дубалдарында да жоокердик курал-жарактар
илинїї турган. Александр береги куралдарды атактуу Трой согушун-
да анын баатырлары урунганынан шек кылбады. Ошондо ал ушул
жерден кандайдыр бир курал ала кеткиси келди. Эми ал дубалдан
бир калканды чыгарып алды да, кудайды (Афинаны) капа кылбоо
їчїн алиги калкан илинген жерге тиги калкандан алда канча кымбат
турган єз калканын илди. Ушундан тартып, береги Трой калканы
мунун бардык салгылаштарында аны дайыма коштоп жїрдї.

Илион менен таанышуу ушуну менен эле бїткєн жок. Сарай-
дан чыккан соў, падыша алиги Зевс алтарына Приамдын (Илдин
небереси) арбагына багыштап, курмандык чалды. Не дегенде, эзел-
ки аўыз боюнча, Трой калаасы ураган соў Ахиллдин уулу Неопто-
лем жанагы Приамды так ушул Зевс алтарынын тїбїндє єлтїргєн
экен. А бул Македон падышасы, элдик санжырага караганда, дал
ошол  Неоптолемден келип чыккан. Бул курмандыгы менен Алек-
сандр бир заманда єзїнїн тїпкї бабасы єлтїргєн эзелки азиат
падышасынан (Приамдан) кечирим сурап аткан.

Падыша менен анын жєкєрлєрї кайтып кетти. Алар грек аскер-
лери тїшїп аткан Абидоско кайрылып келбестен Геллеспонтко тиги
Скамандр суусуна келди.  Буерде їч коргон бар эле. Эгей деўизи-
нин боюндагы экєє Ахилл менен Патроклдуку, а Геллеспонттун жэ-
эгиндеги їчїнчїсї, аўыз боюнча, Аякстыкы болучу. Жаш падыша
кайрадан тулгалуу (символдуу) ырым-жырым кылды. Ахиллдин
мїрзєсїнє єз колу менен гїл  койду, а мунун жакын курбусу Гефес-
тий Патроклдын бейитин гїлгє бєлєдї. Мындан кийин, падыша єз
жєкєрлєрї менен илгерки салт боюнча кийимдерин чечип салып,
мїрзєнї бир нече жолу айлана чуркады» (Арриан, «Поход Алексан-
дра», I т., М.-Л., 1962, 11-12-б).

Эсиўиздерде болсо, «б.з.ч.2000-ж. Египетти киккич (кыргыз)
деген тїрк уругу багындырган» («История Туркестана», Н.Павлов,
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Ташкен, 1910-ж. 137-б). Атактуу тарыхчы Стефан Византийский:
«калканды дїйнєдє алгач ирет Сактар ойлоп тапкан.!» (В Д.И., 1948,
№ 3, 325-б). Ошол сактар б.з.ч. VII кылымдын биринчи жарымын-
да Египетти каратканда Алдыўкы жана Кичи Азияда бир кылым
бою їстємдїк кылган. А. Геродот: «Эллиндиктер калкан менен ту-
улганы да Египеттен кабыл алды» дейт. Жанагы Александр Афи-
надан ырымдап алган Ахилл баатырдын кєчмєндєрїнїн калканы
эле. Ал дал ошол кыргыз калканын туу туткан. Плутарх єзї «...ази-
ят падышасынан (Приамдан), кечирим сурап аткан» деп Приамды
да азиялык кылып атканында табышмактуу чоў тїйїн жатат. Ал
азиат болбосо, Пенфессилея баштаган амазонка жоокерлери (кыр-
гыздар) эмнеге жардамга келишти экен?! Же бул элдердин башын-
да кєчмєндєрдїн тукумдары туруп, єз ара кырылышканыбы?

Ошол илгерки Трой (Туран) калаасы ахэйлер (чынында сактар:
киммерийлер уруусу) тарабынан басылып алынып, кыйратылып,
журту кырылган соў ушул шаардын падыша тукумунан чыккан «Эней
(Аксарактын небереси) єзїнє тиешелїї «дардан» тобу менен Ита-
лияга барып жайгашат да, ал Рим калаасын негиздейт (Гелланик
б.з.ч. V к). А экинчи маалыматта: «Эней Италияга келип, Лациянын
жээгине токтоп, Трой жана Лавиний деген калааларды салат. Анын
уулу материктин тїпкїрїндєгї тоодогу кєлдїн жанына Альба Лонга
шаарын тургузат. Так ошол Альба тукумунан кийин Ромул менен
Рем чыгат» (Катон Старший, б.з.ч. II кылым). А атактуу Юлий Це-
зарь аты аўызга айланган  Энейди єзїнїн тїпкї бабасы деп эсеп-
тейт (Баса, академик,тилчи Х.Карасаев, «Кабус намэ» деген ките-
бинде: айтылуу «Цезарь же Кесардын биздин элдеги аты «Кайсар»
деп (30-бет) далилдейт). Байыркы санжыраларда дагы ошондой.
Юлий Цезарь тарабынан негизделген император дєєлєтї (динас-
тия) менен ушул Юлий тукумдары єзїлєрїнїн тїпкї тегин Энейдин
уулу Юладан (Асканийдан) чыгарат.

Кийинчерээк, качан гана Римдиктер зор империя тїзгєн кезде,
алар єз ата-бабаларынын бешиги болгон Илион калаасын камкор-
дукка алууну єзїлєрїнїн ыйык парзы деп эсептеген. Римдик аскер-
башчылар, мамлекеттик ишмерлер Илион шаарына кєп жеўилдик-
терди берип сыйлаган. Трой калаасына Юлий Цезарь єзгєчє бере-
шен болсо, Август, Адриан, (II к.) Марк Аверилий (I к), Константин
Великий ж.б. императорлор шаарга жакшы мамиле кылышкан (161-
жылдан Рим императору болгон Аврелий Марк 162-166-ж. парфия-
лыктарга каршы согушуп Арменияда протекторатын  калыбына кел-
тирип жана Месопотамияны басып алган. 166-180-ж. Дунай боюн-
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дагы провинцияларга кирип келген германдыктар менен сарматтарга
каршы согушкан. Бул императордун тушунда 172-ж. Египетте эл
кєтєрїлїшї чыккан.) Б.з.ч. 354-ж. Трой калаасына болочоктогу им-
ператор, «Отступник (єзїнїн мурдагы ишениминен баш тарткан
киши) деген атка конгон  Юлиан  келген. Ал Христиан динин чанып,
байыркы грек дини, маданиятын жакшы кєргєн. Ал Илион калаасында
улуу Ахиллдин айкели менменсийт» (Император Юлиан. Письма. В
Д И, 1970, № 2, 250-б).

Ошол Эней, анын тукумдары байыркы кара кыргыздын бир
уруусунан тараган деген кєз караш єкїм сїрїїдє. Сыягы, Тройлук-
тардын тїбї кара кыргыздар кєрїнєт. Плутарх єзї: «Приамды ази-
ат падышасы» деп таамай айтууда. «Туран» (грекче Турой же Трой
деп айтылууда) деген ат б.з.ч. XIII-XII к. Азиянын батыш чегине же
Европа менен Азиянын тогошкон жерине кандайча барып калга-
нын ачуу болочок изилдєєчїлєрдїн, тарыхчылардын парзыдыр...
«Манас» эпосундагы «Итака шаары», «Италы эли» жери жєнїндєгї
саптар кайсы доордун єўїрїндє бїк тїшїп ачылбай жатат? «Эмне
їчїн байыркы латын тили менен кыргыз тилинде орток сєздєр, тил-
дик окшоштуктар арбын?». «Илиада» менен «Одиссея» дастанын-
дагы каармандардын кєпчїлїгїнїн аттарынын уўгусу байыркы кыр-
гыз тилинен келип чыккан. Ошо себептен, Парис, Елена, Ариадна,
Персефона, Ил, Аякс, Патрокл, Эфехфей, Ганимед, Приам, Гек-
тор, Телей, Гелей, Понтоний, Талфибий, Эней, Аскалав (Арестин
уулу), Пелей ж.б. 50дєн ашык киши аттарын грек окумуштууларды
ушу кїнгє чейин єз тили аркылуу чечмелеп бере албай отурат. Ку-
дайларынын уўгусу да байыркы кыргызча. Келечекте акыл жїргїртє
турган талаш маселелер арбын.

Атактуу Ахиллдин тїбї нукура кыргыз, «Манас» эпосундагы
тарыхый кырымдык байыркы кыргыздардан чыкканын эзелки та-
рыхчылар єздєрї далилдєєдє. Ахиллдин тїпкї бабалары б.з.ч.
XX к.чейин Кырымды мекендесе, кийин тайып (грек) элине ара-
лашып, Фессалияда турган да доор алмаша булардын тили, дини
гректешип сиўип кеткен. Грек менен кыргыз бирде дос, бирде кас
эл болгон. Тарых далилдегендей: скиф (сак) элинен келип тайып
(грек) журтунда туруп калган кєчмєндєрдїн чечендери, акыл-
мандары, ойчулдары Улукман аке (Токсарис), Асан кайгы (Аба-
рис) б.з.ч.692 же 568-ж. барган. Кыдыр аке (Анахарсис б.з.ч. 544-
ж барган) кєп болгон.

Гректерге (Делос элине) Алтай тараптан (гиперборей) барган
Гипероха менен Лаодика деген эки кыз, алар менен чогуу барган
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беш жигит Ахиллден кєп кылым мурда барып туруп калган байыркы
кыргыздар болгон. Бул эки кыздан мурда ошол гиперборей єлкєсїнєн
тайып элине Арга (Сырга), Опис (Апа) деген эки келин келген. Алар
менен кошо Аполон, Артемида кудайлар бирге келген. Булардын
урматына делос аялдары ыйык, кымбат белектерди берген. Ликий
акыны Олендин гимнинде бул эки кыргыз келининин аттары атал-
ган. Гимнди башка аралдагылар да кабыл алган, иондуктар Опис,
Аргага арналган гимндерди ырдап, аларга ыйык белектерди чогулт-
кан. Эки келин Грецияда єлгєн, алар Атремида ыйыгынын чыгышы-
на коюлган. Делостуктар курмандыкка чалынган малдын алтарга
коюлуп кїйгїзїлгєн санынын кїлїн  так ошол Опис,Арганын
мїрзєсїнїн їстїнє чачат (Геродот боюнча).

Жоокер кєчмєн кыргыздар эзелки тайып (грек) элине єз ыктыя-
ры менен эле барбастан, кээде аскердик туткун болуп кеткендери
болгон. М: Скиф (сак) мамлекетинин падышасы Атайдын тушунда
(болжолу б.з.ч. 340-339-ж) Филипптин (А.Македонскийдин атасы)
гректери менен болгон скиф согушунда Атай жеўилип гректер 20
миў кыргыз-бала чака, катын калач, абышка-кемпирди туткундап
кеткен. Филипп а тїгїл 20 миў таза кандуу кыргыз жылкыларын Ма-
кедонияга тукум алуу їчїн айдатып кеткен. Ушундай тїрдїї тары-
хый шарттар байыркы кєчмєн кыргыздардын каада-салтын, аўыз,
уламыш, эпос, жомокторун тайып (грек) эли-жерине єтїшїнє, аякта
ошол элге ылайыкталган їлгїлєрдїн жаралышына ыўгайлуу шарт,
тарыхый булак болгон.

Атїгїл, грек менен сак (кыргыздар) аралашып, куда-сєєк бол-
гон тарыхый учурлар да кездешет. М: Атактуу грек чечени Демос-
фендин энеси Клеобуле (Гїлжамал) скиф (сак) кызы болгон. Демос-
фендин атаандашы Эсхиндин айтканына караганда Демосфендин
таенеси да скиф кызы болуптур. Таенеси Клеобулени (Гїлжамал-
ды) Нимф шаарынын башчысы, кийин Боспордогу Кепы (Сады) ка-
лаасынын эгеси Гилондон тєрєгєн. Демосфен каражаак жеўилбе-
ген чечен болгондуктан элдик чогулуштан алтын алка (венок) менен
сыйланган. Эсхин «Ктесфонтго каршы сєз» деген эмгегинде Демос-
фендин таятасы Гилондун їйлєнїшї жєнїндє минтип жазат: «Ырас,
ал єтє бай аялга їйлєндї, сулуунун себине эле єтє кєп алтын бе-
рилди, не дегенде ал аял скиф кызы эле» («Вестник Древней исто-
рии», 1947, № 2, 321-б). Скифтерде аял алганда калыў жана кызды
узатканда себин берїї те байыртадан келаткан салт эле. Манаста
Каныкейдин калыўына он миўдеген тєрт тїлїк мал, алтын, кїмїш
тартууланат.
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Факт-єжєр чындык экенин калетсиз экен го. Дегеле кыргыз тары-
хында «Манаста» Афина эли - «солон эли», «Солобонун Соорон-
дук» болуп улуу дастанга тїшїшї эмне деген кеп?! Мїмкїн эпостогу
Акта шаары Аттика шаарын билдирип жїрбєсїн?! Эпосто «солон
кездеме» дегени атактуу Солон падыша болуп турган Афина кезде-
меси го. Бабыл деп-байыркы Вавилон айтылып жатпайбы. Кєп кы-
лымдардын єтїшї менен алгачкы тарыхый башаттар чаташтыры-
лып улам кийинки доордун камчысын чаап аларга алмашкандай тїрї
бар. Жанагы «Солобонун Алоокеси» бара бара кийинки кытай, кал-
макка айланган тїрї бар, буга манасчылар эмес, арадан єткєн узак
доор кїнєлїї. Кыйыр кабарларга караганда Алмамбеттин чоў ата-
лары тигил Алоокенин бабалары болушу мїмкїн. «Солон» эпосто
калмак уруусу деп айтылган менен, ал манжууда бар. Бирок, ал эпо-
стон орун алышы мїмкїн эмес, анткени, бул Чыўгыс кан заманынан
кийин пайда болгон жаўы урук, кыргыздар бул «солон» уругу менен
эч качан согушпаган. Алар Жунгар мамлекетин талкалаган Цин ас-
керинин катарында бар болгон менен саны єтє аз болгон. Демек,
эпостогу «жер жайнаган солон» , «кумурскадай кєп солон» манжуу
солон эмес, тээ байыркы Оўдордун заманында кырымдык эзелки
кыргыздар менен кылымдардан кылымдарга согушуп келген тайып
(грек) солондор болушу мїмкїн. «Манастагы» «жети шаар» тээ бай-
ыркы тайып (грек) жериндеги атактуу: Смирна, Хиос, Колофон, Ита-
ка, Пилос, Аргос, Афина деген жерлери болушу ыктымал.  Буларды
Кырым менен Турандык байыркы кыргыздар «жети шаар» деп аўыз
кылган.  Кызыгы, эпосто Хиос шаары – «Кызыр шаары» деп да «кєйєк
эли» деп да аталат. Итака шаары «итаалы эли» деп айтылып ат-
пайбы?! Жогоруда айткандай ошол «жети шаардан» эзелки
кєчмєндєрдїн Кыдыр аке (Анахарсис) сыяктуу кыргыздын улуу ин-
сандары билим алганы, тарыхый чындык. Ошо тайып элинин «жети
шаар» деген тїшїнїгї, анын жайгашкан орду бара-бара Тїркстанга
оогон сыяктанат...

Байыркы латын тарыхчысы Трог Помпей: «скифтер египеттик-
терден да мурдагы эл». Геродот: «Алгачкы скиф падышалары Да-
рийден миў жыл мурда ємїр сїргєн» дейт. Павел Оросий (б.з.ч. I
к.): «б.з.ч. 2000-жылы ассирия падышасы Нин скифтер менен со-
гушкан». Эзелки кытай тарыхы боюнча: Хуньюй уруулары б.з.ч. XXVII
кылымда єз алдынча кїчтїї єлкє болуп, сары император менен со-
гушуп турган. А тайып (грек) эли болсо Трой согушунун алдында
гана араў ар кошкон уруулардан турган бир нече майда падыша-
лыкты тїзїп, Трой согушунун натыйжасында байыркы тайып уруу-



287

лары биримдикке баш коюп, єз алдынча єлкєгє жаўы айланган.
Дїйнєлїк тарых: сактар (скиф) же хунндар ушул элдердин эў бай-
ыркысы жана салт-саналуусу деп далилдеди. Байыркы
кєчмєндєрдєн башка элдерге цивилизация, элдик каада-салттар,
аўыз-уламыш, жомоктор, эпикалык салттар тарады. «Илиада»,
«Одиссея» деле тїбї скифтер (кыргыздар) жєнїндєгї тарыхый дас-
тандар окшойт.

Тарыхта кыргыз єзї аўдабаган, иликтебеген, се-
реп салбаган, кєўїл кош мамиле кылган,  єзїнїн баа-
тырдык салтын танган, кємїскє калган тарыхый чын-
дыктары толтура. Анын бири «грек» деген аттын «кыр-
гыз» деген сєздєн келип чыгышы жєнїндєгї тарыхый
жїйєєлїї шарттар. Тарых єзї далилди жактырат.

1. Геродот: Кара Деўиздин тїндїгїндєгї кєчмєндєрдї каллипид-
дер (эллин скифтер) «сколот» деп атаса, Эллададан (тайып жарым
аралындагы чакан тоолуу єлкє) келген эллиндер буларды «скиф»
деп атаганын жазат.

2. Бул фактыдан кєрїнїп тургандай, тээ Гомер заманында ахэй
же арго деп аталган эл эми эллин атка кєчкєнїн баамдайбыз.

3. А «эллин скифтери» деген топ (жогоруда айткандай) тээ
Дарий заманында тайып жеринен аскерге алынып (Дарий єз жа-
нын ала качканда) кийин скифтерге туткун болгон эл. Булар Ге-
родоттун заманында чыныгы скифтерге тиешелїї топ, букарасы
(кулдары) катары тайып журтунда «эллин скифтери» деп кемсин-
тилип, чочундалып аталган. 4. Геродоттун дареги боюнча: дал
ушул эллиндик букаралар тиги Кырым менен Кара Деўиздин
тїндїгїндєгї скифтерге кошуна (жакын) турган. 5. Байыркы чы-
ныгы кыргыздар єзїн эч качан «скиф» же «сколот» деп атаган
эмес, алар єзїн ар дайым «кыргыз» деп атаган да, ич ара Ички-
лик, Отуз уул, Ку уул болуп їчкє бєлїнгєн. Жогоруда кєп эле эс-
керткендей, тиги «скиф», «сколот» деген сєздєр кыргыздын «ич-
килик» деген саясий-согуштук тайпасынын аты, кейпи ушул ички-
ликтер жанагы «эллин скифтерине» жанаша турса керек. Ошол
себептен, «кыргыз кєп айтылбай», «ичкилик» деген саясий ата-
лыштын аты чыккан тїрї бар. Ошентсе да «кыргыз» деген сєз, эл
аты такыр эле айтылбай калган эмес, ал дагы айтылган. «Кыр-
гыз» деген эл атын да «Падыша скифтеринен» адеп уккан дал
ошол эллиндик букаралар (туткундар) болгон. Ошол «кыргыз» де-
ген эл атын ошол туткун эллиндер так айталбай «крекус» же «гре-
кус» (кергус же гергус эмес) деп бузуп айтканы байкалат. Байыр-

Грек аты-
нын
кыргыздан
чыгышы
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кы Эллада менен ушул эллиндик букаралардын (скиф туткунда-
ры) ортосунда, Геродот жазгандай, ар дайым карым-катнаш бо-
луп келген. Кийин, жанагы элладалыктар тигил кыргыздардын
жанында кошуна турган єз боордошторун тигил кєчмєндєрдїн же-
риндеги эл катары «грекус» же «крекус» деп атай баштаган
кєрїнєт. Качан гана тигил букара туткундар байыркы кыргыздар-
дын бийлигинен кутулуп, кєпчїлїгї Элладага кайтып келген кез-
де ошол «жаўы туугандарды» элладалыктар «грекус» аташкан-
дыр. Ушул «грекустар» скифтердин кєп согуштук єнєрїн, баатыр-
дык сапаттарын єздєштїргєн єтє кїчтїї топ болгон. Кыргыз ти-
линин айрымдарын єздєрї менен кошо ала кеткен. Алар кийин
ар кандай согуштарда эрдиктин їлгїсїн кєрсєтїп, тайып элинде
даўкы чыккан. Башка тайып уруулары да так ошол «грекустар-
дай» баатыр болууну кєздєгєн. Мунун акыр тїбї алиги эллада-
лыктардын «грекус» атка конушуна алып келген. Александр Ма-
кедонский жєнїндє алгачкы тарыхтарды окуганда андан «грек-
македон» же  «македон-эллин» аскери деп, «грек» менен «эллин»
аттарынын аралаш айтылганын кєрєбїз. А Александрдын
ємїрїнїн акырында жазылган тарыхта «эллин-македон» деген ас-
кер атын такыр кездештирбейбиз. Анын ордуна бир гана «грек-
тер» же «македондуктар» деген аттарды окуйбуз. Демек, Алек-
сандр чапкыны «грекус» деген аттын бїтїндєй тайып элине бе-
рилишине ыўгайлуу шарт тїзгєн, єбєлгє болгон. Баатырдык
кєрсєткєн македондугу, афиналыгы, спарталыгы болсун «Грекус»
атка конгон да, кийин бїтїндєй тайып эли «грек» атанып чыга кел-
ген. «Грекус» деген аттын тайып элине жайылышына мындан
башка да тарыхый жагдай, шарт тїрткї болушу ыктымал... Би-
рок, эске алчу нерсе: эзелки тайып элинде «грек» (грекус) деген
уруу эч качан биздин заманга чейин да, андан кийин да болгон
эмес. Мына ушунун єзї грек (грекус, крекус) деген эл атынын Кыр-
гыз (Геркус, Кергус) деген байыркы кєчмєндєрдїн атынан улам
келип чыккандыгынын айныксыз кїбєсї. Тарыхта болгон нерселер
эл эсинен эч качан унутулуп калбайт, болгону бїтєлє тїшїп буй
болуп аткан булактын кєзїн ачуу кажеттир...
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III бєлїм

Эренге, Тереўге кеткендер

«Манас» эпосунда: Манас тєрєлє электеги бол-
гон тарыхый окуялар:

«Бири кетти, Алтайга,
Бири кетти Каўгайга,
Бири кетти Кырымга,
Бири кетти Эренге,

А бирєє тїшїп кетти Тереўге»... деп ар кылымда, ар жагдай-
да бытырап ар жерге тарап кеткен кара кыргыз баянын кїїгє са-
лат. «Бири кетти Кырымга» менен «А бирєє тїшїп кетти Тереў-
ге» деген саптар б.з.ч. 822-жылдагы бїткїл элдик єтє оор азадан
кабар берет. Хунну тарыхында кытай тартып алган жерлер їчїн
болгон эсепсиз кан тєгїлгєн эў ири, каардуу, кандуу согуш б.з.ч.
822-820-ж. болуп єткєн.

Кыргыздар буга чейин хюньюнь деп аталган. Бирок, кытайлык
баскынчылар менен болгон ошол ырайымсыз согушта б.з.ч. IХ к.
Азия тарыхындагы эў кандуу, оор согушта хюньюндар (кыргыздар)
жеўилген. Кыргыздардын кєбї кытайга туткун, кул болгондуктан Чжоу
мамлекети тарабынан алардын мурунку хюньюн аты єчїп кулга ай-
лангандырылгандан улам хунну (каардуу кулдар) деген кемсинтил-
ген атка конгон. Аман качып кутулганы єтє алыс жактарга сїрїлгєн.
Ушул єтє катаал согуштан кийин хуннулар (кыргыздар) Л.Н.Гумилев-
дин пикири менен айтканда: «Азия тарыхында 500 жыл бою эскерил-
бей, дайынсыз болуп кеткен!». Бул - б.з.ч. 822-820-ж. кандуу согуш-
тун єтє оор, ырайымсыз, жырткычтык мїнєздє  болгонун айгинелейт.
«...Бири Тереўге тїшїп» тентиген. Ошо замандарда тїп орду менен
жоголуп кеткен журттар да болгон. Сол канаттын эли Алтайдан
тїндїктї кєздєй сїрїлїп, Муз Деўизге (Муз океан) чейин чегинип
кайткан учурлары бар. Ал эми Улуу Кабыландын заманынан кийин
кєп тайпа кытайдын кандуу чеўгээлинде калган. Кээ бир журттар
кайдадыр баш калкалап каяккадыр житип кеткен.

Америкадагы айрым индеецтердин тїбї кара кыргыз. Ушул аала-
маттан баш калкалап барып Американы биринчи ачкан, ал жерди
тїбєлїк мекендеп калган тїпкїлїктїї журт.

Жазуучу Тїгєлбай Сыдыкбеков «Тилибиз бєтєн эмес» деген бир
макаласында (1988-ж. мартта): «Ал эми индейицтердин бир кєсємї
Мато Нажиндин «Менин элим Сиу» (1964-ж. «Молодая гвардия»)

Америка-
лык
кыргыздар-
«индеецтер»

19 – 91
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деген мемуарында индейис тилинен тїшїнїк берилген эки жандуу
сєздїн бири «Укрюк»-укрук, бири «Кораль»-короо. Экєє теў кїнї
бїгїн биз колдонгон сєздєр. Укуруктап ат кармайбыз. Короого жыл-
кы камайбыз. Ушундан улам азырынча тилибиздин ємїр жашы їч
миў жылдын ары жагында, тараган аймагы Американын єз калкы
индейистерге чейин жетиптир. Тил илими єнїккєн сайын, балким
бул чектер да єзгєрїшї да ыктымал» дейт («Табылга», Бишкек, Ада-
бият, 1991-ж. 66-б).

Индеецтердин эштек (орусча ацтек, астек деп
жазылууда), мая, сию, кечуа уруулары тїрк тил-
деринде сїйлєйт. Бул уруулардын тили бири-би-
рине окшош. М: Сию уруусунун адамдары «заря»
деген сєздї «таў» деп айтаарын тарыхта алгач ирет

Х1Х к. аягында Отто Фридерих Льюис Рериг жазган. Отто Рериг
Галл, Лейпциг, Сорбон университеттеринен окуган, алтай (кыргыз)
тилдерин їйрєнгєн. 1850-жылы Пруссиянын Тїркиядагы элчили-
гинде кызмат кылып, 3 жылдан кийин Америкага кеткен. Америка-
дагы граждандык согуштан кийин (1861-1865-ж.) Корнел менен Ка-
лифорния университеттеринде чыгыш жана санскрит тилдери бо-
юнча профессор болуп турган. Рериг Сию индээцтеринин ара-
сында 2 жыл жашагандан кийин ал тилди тїрк тили деп жаз-
ган. Ал сию тилдери менен тїрк (алтай) тилдерин катар коюп
эмгек жазган. М: Сию тилиндеги «тани»-тїрк тилинде «тааны», таў-
ним-тааныдым, таннисум-таанышым, акан же вакан -кан(хан), ка-
ган-ага, ате-ата, ина-эне, меме-мама (эмчек), тека -тыякта же би-
якта, сапсары-сапсары, капкара-капкара, ямьяшель -жапжашыл,
кува-куу, уидек-жуткулук, ичи-ичїї, уасо-жасо, кида-кайда, телин-
де-тилинде, уита-уурта, кода-куда, ите екта -тигиякта, кайп-кыйып,
топа-топ, капчиг-капты, каў-кан, ми же мин-мен, багана-бакан, чаў-
ке-чаўгы, уаси-жасоо, уатаўка-жатаўкы (жууркан), окога-агым, ава-
ла-авала (їстїнєн суу тєктї), (ке-ки, та-те, са-чы-булар уланды
мїчєлєр), батуча-батуу, сарау-сарай (Калифорниядагы шаар, кыш-
так деген маани), Батекетос-батыўкы же баткактуу (Калифорния-
дагы саздуу жер), Ага (суунун аты) -агым, Уолон (єрєєн)-алаў ж.б.
(А.Г.Карамулиндин «О возможном родстве отдельных индейских
языков Америки с алтайскими языками» деген макаласы).

Бирок, О.Реригдин бул эмгеги єз учурунда эске алынган  эмес.
Жогоруда окулган сию сєздєрї адегенде герман тилине кєчїрїлгєн,
андан орус тилине тїшїрїлїп, бизге эки тилден кийин гана жетип
отургандагысы, сию сєздєрїндєгї кыргыз сєздєрїнє дал келбеген

Рериг:
«сию тили
тїрк тили»
дейт
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айрым тыбыштар, ортодон єзгєрїшї ошону менен тїшїндїрїлмєкчї.
Бул тилди тїп нускасында кыргыз тилчи изилдесе мїмкїн бул эки
тилдин эч айырмасы болмок эместир.

Эштек (эстек) мамлекетинин жол башчысынын эки орун ба-
сары болуп, алар «абыз» деп аталган. Бул кыргыздын обозгер
(кандын эки обозгери) деген сєзгє єтє окшош. М: абыз-обоз (гер)
эки сєз бирдей тїшїнїктї билдирет. Ушул эштектер жыл кургак-
чыл болгондо кыргыз сыяктуу курмандык чалып Теўирге (Кїнгє)
сыйынат экен.

ХХ кылымдын башында окумуштуу А.В. Андрианов Мана (Эне-
сайдын бир салаасы) єзєнїнїн боюндагы таш бетиндеги сїрєттєрдїн
арасынан Кїндїн элесине окшогон тоголок элестер менен кошуу бел-
гиси єўдєнгєн тамгаларды кездештирген. Кийин дал ушундай сїрєт
Тїштїк Американын Педро Пинта жарташында бар экендигин кєрїп
белгилїї окумуштуу Марсель Омэ катуу таўгалып изилдєє иште-
рин жїргїзгєн. Акыры «бул сїрєттєр менен тамгалардын тїбї бир»
деген жыйынтыкка келген. Мына эми Америка Эштектеринин ташка
чегилген жазуулары Орхон, Энесай эстеликтерине єтє окшош экен-
диги аныкталып отурат. Эштектер Волга (Итил) боюнда да жїрїшкєн
тїрк (каракыргыз) уруусу.

Индеецтердин тили тїрк тилдерине жакын экен-
дигин алгач ирет Джон Джосселин айтыптыр. Ал XVII
к. орто ченинде америка индеецтеринин арасында
30 жыл туруп, тигилерди кенен-кесир аралаган бел-
гилїї кєпєс болгон. Азыр айрым лингвист-окумуш-
туулар, алардын ичинен белгилїї татар илимпозу,

филология илимдеринин доктору Абрар Каримулин: «Американы
конуштоого  тїрк тайпаларынын бабаларынын бабасы катышкан»
(«Тїрк тил билими маселелери», Казан, 1976, 143-б) деп тїз эле
бир жыйынтыкка келди.

Б.з.ч. I кылымда жашаган грек тарыхчысы Гай Плиний Секунд
«Жаратылыш тарыхы» деген китебинде: «Яксарттын (Сырдарыя)
ары жагында скиф тайпалары турат. Перстер аларды сактар деп
атайт. Скиф элдеринин санына чек жок. Алардын ичинде бел-
гилїїлєрї: саг-массагет (сагы-саяк, массагети-катаган), дай (тейит),
исседен (ичкилик), эстек (эштек), постик (бостон), гомидот (кыдыр-
шаа), гис (мундус), едан (адыгине), кам (каўды) камак (кыпчак), ес-
кат, котне (нойгут), псак (кесек), энтуз, аримаспы (сары тулуй), апа-
сиак (апачи), хроаз (хорезимдиктер), етай (тєбєй), егай (сагай)... ж.б.
деп жазат.

XVII к.
Жосселин
индеецтер-
ди тїрк
деген
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«Манас» эпосунда «Эштектердин Жамгырчы,
Эрдигин Эштек даў кылчу» деп айтылат. Кыргыз сан-
жырасында: Тагайдан Богорс, Богорстон Эштек, Эш-

тектен Солто чыгат. Эштек азыр (маўкул аскерине кошулуп кеткен-
ден калганы) єзїбїздїн Солтого сиўип кеткен. Чыўгыз кан аскери
менен кеткен Эштектер башкырлардын їстїнєн бек болуп турган
да, кийин ошоякта кала берген. Солто менен Эштектин тамгасы бир.
Тарых далилдейт: Эштектер Тїндїк Америкадан азыркы Мексика
жерине XII кылымда кєчїп келген. 1427-1440-ж. Мексиканы, Юка-
танды, Гватемаланы бириктирген чоў мамлекет тїзгєн, борбору Те-
ночтитлан болгон. Эштектер жаа, найза, кылыч, канжар менен ку-
ралданган. Ат їстїндє жїрїп согушкан эл экендигин З.Косидовский-
дин «Кїн кудай саналган чак» деген китебинен билебиз. Аларда бак-
шылык (шамандык) катуу єнїккєн. Кыргызда кыздардын топусуна
їкї тагуу салты бар, а индеецтерде ал бїгїнкї кїнгє чейин сактал-
ган, болгону аны аякта жоокерлери кыраан куштун канаттарын баш
кийимдерине тагынган. Байыркы сактар єлгєн кадырлуу адамдын
жїзїнє алтын каўылтыр (маска) жаап койгон, ушундай алтын каўыл-
тырлар индеец кїмбєздєрїнєн да табылган. Тїрк маданияты менен
индеец маданияты окшош. Эштектер, ага тили тектеш сию, мая, ай-
мара, кечуа уруулары Тїндїк Америкага кайдан кєчїп келди?

Америка таанууда  «ацтек» сєзї байыркы мифтик мекен Астлан
же «кутан турак» аралдарынан келип чыккандыгы айтылат. Биз ин-
деецтердин азиаттардан чыкканын эске алып, Астлан деген сєздї
карасак андай арал аты Азиянын эч жеринде жок. Бирок, бул атка
єтє чукул тарыхый жер аттары бар. Мунун бири Атлах-Талас
єрєєнїндє, экинчиси Астана-Турпан жанында. А «Кутан турагы»-
кадимки Тибет, ал байыркы жазмаларда Кутан аталат. «Манас» эпо-
сунда да Кутан алп ошояктан чыккан. Эпосто «кєзкамандар» деген
бизге туушкан эл бар, алар ошол Атлах айланасына келип конуп,
кийин Манаска чыккынчылык кылып, согуш чыгып, акыры кєз каман-
дар башка жакка сїрїлїп кетет. А Кутан (Тибет) Хунну заманынан
кєчмєндєр кєчїп конуп жїргєн жер катары белгилїї...

1492-ж. италиялык саякатчы Христофор Колумб
Испаниядан Азияга сїзїп жєнєгєндє бир аралга ток-
топ андан жергиликтїїлєрдї кєрїп Индияны ачтым
го деп ойлоп «индейцы» деген экен.  Бирок «индей-
цтер» тїрдїї кєп элден турган.  Мексикадан Амери-

ка, Канадага чейин жашаган жергиликтїї индеецтер ошол учурда
300 тилде сїйлєгєн. Азыр алардан 50-100 жакын тили тирїї калып

1424-1440-ж.
Эштектер

Индеецтер
300
тилде
сїйлєгєн
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пайдаланууда. XXI-к.башында дїйнєдє араў 6000 тил сакталган. 4000
миўдей тил жок болуп кеткен. Ошондуктан, 2002-ж. 21-февралында
БУУ «Эл аралык эне тил» кїнїн єткєрдї. Ар бир эл адамзаттын
ыйыгы болгон єз эне тилин сактабаса аны эч ким сактай албайт.
Єтє этиет, кыраакы, камкор мамиле зарыл.

Ошол Х.Колумб келген учурда индеецтердин бабалары ал кон-
тинентте болжолу 30000 жылдан бери жашап атканы белгилїї
болгон. Кийин кудайдан жєє качкан, куулган, уруу-кески, кылмыш-
керлердин тобу баскынчылар индеецтердин Тїндїк Америкасына,
16 к. башында испандыктар келип Флорида, Калифорнияны ээлеш-
кен. Француздар, голландиялыктар ж.б. келип отурукташып  акы-
рындап индеецтерди кырып, бїт жерлерин тартып алышкан. Ал-
тын чыккан жерлерин ачкєздїк менен казышып, єздєрїн тукум ку-
рут кылган. Жергиликтїї жер суу аттарын єздєрї каалагандай
єзгєрткєн, индеецтерди тїрдїї динге киргизишкен. Индеецтер
Америка Кошмо Штаты менен жер боюнча 370тен ашык кели-
шим тїзгєн, єз укуктары їчїн кїрєшїп келген, талаптарды
коюшкан, бирок, дайым америкалык жаўы баскынчылар ин-
деецтерди алдап, кордоп, аягы резервация деп жарыбаган
жерге камап маданиятынан, тилинен, дининен, жашоо обра-
зынан айрылткан. Негизи, индеецтер ушул азыр да жок болуп
бараткан, эў жакыр жашаган калк болуп саналат. Алардын 80%
жумушсуз. Дегеле Америкалыктар єз тарыхында чын дилден эч
бир элге жакшылык кылган эмес. Байлык менен бийликке ач кєз,
жан дїйнєсї жакыр, дили бузулган ар кошкон элдин єкїлдєрї.

Индеецтер менен Азиялыктардын генетикалык
байланышы илимий жактан такталды. «Заман Кыр-
гызстан» газетасы (1999-ж) мындай информация жа-
рыялады: «Орус окумуштуулары индеецтердин теги
Алтай тоолору жана Байкал кєлїнїн ортосундагы
Тува деген жерден келгендерин белгилешти. «Из-
вестия» газетасы «Тувада жїргїзїлгєн деталдуу ге-

нетикалык изилдєє индеецтердин теги тувалыктар экенин кєрсєттї»
деп жазган. Америка материгине адамдар биринчи жолу 20-30 миў
жыл мурда Азиядан келгени белгилїї болгон. Бирок, индеецтер ме-
нен Азиялыктардын генетикалык байланышы илимий жактан так-
талган эмес эле. Орус окумуштууларынын АКШда Палемараз чын-
жырлоо реакциону менен индеецтердин генетикалык тїзїлїшїн
изилдєєсїнїн натыйжасында кєп жылдык талаш-тартышка кабыл-
ган теория чындыкка айланды.

Кыргыз
индеецинин
генетика-
сын
изилдєє
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Россия Илимдер Академиясынын Биология или-
минин профессору Илья Захаровдун жетекчилигин-
де Москва жана Тува мамлекеттик академиясынан
алты окумуштуу Туванын Тїндїк-Батышын
изилдєєнї чечишти. Алар Кызыл шаарынын 350 км.
аралыктагы  Кара Кол кєлїнїн жээгине барып, анда-
гы кєчмєн калкты изилдешти. Орус окумуштуулары

гендердин энеден єткєн митехондрияга ДNА (mt DNA)га кєўїл бу-
рушту. Анткени, mt DNAдан бир гана киши жєнїндє эмес, урууга бай-
ланыштуу маалыматты билїїгє болот.

Америкалык типтїї mt DNAлардын эў кєбї Тува элинде болго-
ну билинди. Профессор Захаров изилдєєлєрїн тїшїндїрїї менен
«Тувада биздин чатырыбызга 80 жаштагы аял киргенде таў калдым.
Ал кызыл терилїї эле. Туура жолдо баратканыбызды ошондо эле
тїшїнгєм» дейт». Ошентип, анализдер боюнча америкалык инде-
ецтердин 4 типтеги mt DNA (А,В,С,Д) Тува элине дал келиптир. Про-
фессор Реха Огїз Тїркхан да 1996-ж. февралда «Хурриет» газета-
сына жарыяланган «Кызыл терилер жана тїрктєр» деген макала-
сында: Кристофер Колумбдан миўдеген жыл мурда Беринг булуўу-
нан єтїп Америкага жайгашкан кызыл терилердин аталары Азия эли
болгондугун изилдеген».

Америкалыктардын єздєрїнїн изилдєєсїндє:
индеецтер азиаттардан чыккандыгы жана алар
Жаўы Дїйнєгє (Америкага) Сибирден Аляскага мер-
генчилик кылып жїрїшїп Беринг (Кошок) кысыгы ар-
кылуу єткєн болуш керек деп болжолдошот. Ушул
болжол чындыкка жакын. Анткени, булардын Аме-

рикага отурукташканы, уруучулук жалпылыгы VII-Х кылымдарда ка-
лыптанган (Уильям Мейер. «Коренные Американцы» китеби). Аме-
рикалык лингвист Дж.Гринберг (Н,Чебоксаров, «Народы, расы, куль-
туры», 1985) индеец тилдерин он топко бєлєт. Алар: на-дене, ал-
конкино-мосан,  пенут, хока-сиу, ацтек-таноан, макро-отоманге, мак-
ро-чибча же пано-кариб, андо-экватор ж.б. индеец тилдеринин тобу.
Пенут тобуна кирген индеец тилдеринде 5,3 млн. адам сїйлєйт. Му-
нун ичинен эў ириси мая (майла)-675 миў адам. Борбордук Амери-
када турат. Ю.В.Кнорозов тїрк менен индеец (мая, сиу, инк (эўке)-
кечуа) тилдеринин арасынан толуп жаткан лексикалык, морфологи-
ялык, фонетикалык шайкештиктерди, окшоштуктарды келтириши бе-
керинен эмес. Ал єзїнїн «Письменность древних мая» (Советская
этнография, 1965, № 1) деген эмгегинде мая тилинен 300 сєзгє жа-
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аркылуу
келишкен
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кын мисал келтирет да, тигинин 50дєн ашык сєзїн азыркы жана бай-
ыркы тїрк тилдери аркылуу оўой эле тїшїндїрєт. О.Айтымбет «Кара
кыргызында» индеецтерди бирден жиликтеп талдап берди.

Ю.В.Кнорозов келтирген индеец тилдериндеги
тємєнкї сєздєрдї окуйлу (кашаа ичиндеги сєздєр
кыргызча котормосу): йаш (жаш, жаўы, жашыл), кин

же кїн (кїн), ош (їч), ич (ич), мол (мол,кєп), кэт (кет), кэл (кел), кїш
(кїч), имиш (жемиш), бауал (бай), ооч (аш, тамак), аак (ак же акты),
аак (ак, жаркын), бака (бака), танг (таў, шоола), кош (куш), куч (куч-
как), акам (агам), имиш йаш (жашыл же жаш жемиш), тани же танга
(тааны), баздыз (балдыз), ичин (ичкин), билим, бил (билим, бил),
боа (бое, боек), бойа (боек), чык (чыгуу), арт (арт, арты), сап (сап,
катар), бур (бура), бу (буу), чик (чык), кат (катуу), єкчє (єкчє же така),
ики (эки) кат (кату, катнашуу), ок (ок), сат (сат), ти (теш), ток (туку же
токмок), тур (тур), уом (ем), сат (сатуу), тїр (тирїї), чаб (туку же
сок), чакаа (чапкан же кесилген), чукул (чуку), ахче (аўчы), тсукул
(чуўкур), аркан (аркан) ж.б. Їндєштїгї жагынан биздин тилге єтє
жакын. Индеец тилдеринин кєпчїлїгї тїрк тилдери сыяктуу мор-

фологиялык жагынан полисинтетизм элементтери
бар аглютинативдик тил б.с. Мая, сиу, кечуа, эс-
тек сыяктуу тилдерге сингармонизм таандык. Бул
касиеттер  индеец  менен  тїрк  тилдеринин

єзєктєштїгїн баамдоого мїмкїнчїлїк берет. Ушул эле мая тилин
алып, индеец менен тїрк тилдериндеги тїр-тїс, маанилик окшош-
туктарды таамай билсе болот. М: тооз, тоос (тоз, тозоў), тиз, тис
(тиз, катарла), поз, пос (боз, ак боз), пал, пала (бала), пас(баш),
бїк (бїк, бїктє), чук (чок), хай (кай, кайсы), кис, кыс, сык (кыш, кыш
суук), им имчек (эм эмчек), кол, сыдыр (кол, сыдыр), эт (эт, этчи же
иште), так, тик (так, тик) ж.б.

Ушундай эле тилдик дал келїїлєр кечуа тилин-
де да бар. М: алардагы кэт (кет), кэл (кел) деген
сєздєр нукура тїркчє (кыргызча) экендигин Н.Ф.Я-
ковлев жазат («Древнейшие связи языков Кавказа,
Азии и Америки», ТИЭ им. Н.Н.Миклуко-Маклая,

1947, Новая серия, Т.2). Тїрк, тунгус, тїндїк-чыгыш Сибирь жана
тїндїк Америкалык уруулардын єз ара жакын байланышы жагдай-
ында белгилїї дат филологу Раск да айткан.

Монтевидеолук профессор Б.Феррарио мая тилине єтє чукул тур-
ган кечуа тилин изилдеген да, єзїнїн байкоолорун 1936-ж. Римде єткєн
ориенталисттердин Х1Х эл аралык конгрессинде ортого салган. Ал
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кечуа тилин алтай (тїрк) тилдерине жакындаткан да, бул эки тил те
байыркы замандарда тыгыз байланышта болгон деген пикир айткан.
Георг Дюмезилдин айрым эмгектери да кечуа  тилине арналган жана
бул дагы кечуа тилин тїрк тили менен салыштырып аларды бир тил
катары караган. Ал кечуа тилиндеги бир, ики, їш, тєрт, пес, алты
деген сан атоочторун мисалга келтирип, бул эки тилдин тїбї бир
деген пикир айткан. И.К. Федоров кечуа, аймара жана полинезий
тилдерин тїрк  тилдери менен байланышта карайт. С.Викяндер ал тил-
дерди урал-алтай тилдери менен бирдикте карайт...

Мая, сиу, кечуа, эштек ж.б. индээц тилдеринин
тїрк тилдери менен болгон жогорудагыдай дал
келїїлєрї кокустук эмес, бул тарыхый чындык. Ант-
кени, башында айттык алар  б.з.ч. 822-820-ж. чейин бу-

лар каракыргыздын Оўдоруна тиешелїї уруулар болгон. Фань Вэнь-
ландын «Древняя история Китая от первобытнообщинного строя до об-
разования Централизованного феодального государства» (М., 1958, 137-
138 б.) деген эмгегинде азыр Тереўде (Америка континентинде) жаша-
ган ушул ири тєрт уруу теў тїндїк Кытайды мекендеген жана алар бай-
ыркы кыргыздардын оў, солуна кирген баатыр уруулар болгон. Цзяши
(гяши-Эўке, америкадагы аты Инк же Кечуа) уруусу Хэбей єўїрїндє,
Сяожун (сяо-саруу же саяк, америкадагы аты Сиу же Сию) Гансуда,
Маожун (Мао-мундуздун Майла уругу, америкадагы аты Мая) жана До-
чен (Эштек, америкадагы аты Эштек) Хэнан менен Шэнси жерлеринде
турган. «1994-ж. немец археологу Х. Хаусдорф кытайдан 17 пирадмида
тапкан. Бийиктиги 60-80 м. аларга 5 миў жыл дешет. 1945-ж. АКШ учкучу
Д. Гаусман Чин Линг Сиан тоосунан бийиктиги 300 м. пирамидаларды
сїрєткє тартып алган. 1997-ж. Г. Хаусдорф, П. Кресс экєє Кытайдын
Сиан тегерегинен пирамидаларды тапкан. Булар Мексикадагы Теутиуа-
кандагы, Юкатандагы мая пирамидаларына окшош. 1994-ж. Вэй-Хо да-
рыясынын жанынан кєп пирамидаларды табышкан. Кытай муну жашы-
рат, себеби булар аларга тиешелїї эмес. Муну Америкага ооп кеткен
мая, кечуа, сиу, эштек ж.б. Шан Ин цивилизациясын тїптєгєн кєчмєн
журт астрономиялык зарылдыктан, кыргыз кандарынын кїмбєзї катары
салган («Тайна Китайских пирамид» «Д№» 2002. 20-март).

Б.з.ч. 822-820-ж. бул байыркы кыргыздар байыр-
кы кытайлардан согушта жеўилип, жерлеринен ажы-
рап туш келди тентип, бытыраган. Жан сакташ їчїн

Беринг (Кошок) кысыгы аркалуу Тереўге (Америкага) єтїп, ал жакта
жаўы жерлерди ээлеп, тїбєлїккє конуш кылып калган. Кыргыздын ооз
комузу, чоор сыяктуу музыкалык аспабын, маданиятын, жазуусун, каа-
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да-салттарын ала кетишкен. Зарылчылыктан Боз їйдїн керегесин ка-
лап єзїнчє їй, ууктарынын башын бууп єзїнчє їй кылышкан.

Дїйнєлїк тарых калпыстык кетирип Американы испан
Х.Колумб ачты деп жар салган менен Американы кыргыз-
дар мындан 20-30 миў жыл мурда эле ачып, турукташып
тєл мекен кылып алышкан. Кыскасы, Американы кыргыз-

дар ачкан. «Индеецтердин» Азиядан кетиши сыягы Угус кан дооруна туура
келчїдєй.  Батышка кеткен сактар єздєрїнїн кїчтїїлїгїнєн азыркы герман-
дардын, романдардын, славяндардын тїпкї бабаларын 10-15 кылым бою
їстїнєн бийледи го. Андай гегемон деўгээлге жетїїгє єзїлєрїнїн эў жогорку
согуштук єнєрї гана жардам берген. Тереўге (Америкага) кеткен тарыхый
кєчмєндєрдїн кийинки тарыхы, тагдыры жєнїндє жазылган «Индейцы Аме-
рики» (М., 1955) деген китепте тємєнкїлєр баяндалат:

Сиу (саруу, саяк) уруусу ошол байыркы за-
мандарда Тїндїк Америкадагы Миссури дарыясы-

нын бойлору менен Миссисипиден Аскалуу тоого чейинки Улуу
тїздїктї мекен кылган да, ушул жерлердеги ар тїркїн уруулардын
їстїнєн бийлик жїргїзгєн. А Эштектер Тїндїк Америкадагы мык-
ты согушчан, жоокер уруу катары Борбордук Америка менен Мек-
сиканы кучагына алган аймактарды кєп кылымдап башкарган. Эш-
тектер (ацтектер) цивилизациясы єнїккєн. А Мая (Майла) уругу Бор-
бордук Америкадагы Юкатан жарым аралын ээлеп, бул жерге Ев-
ропалыктар келгенче бийлик кылган. Инктер (Эўкелер-кечуа, ай-
мар ж.б.) болсо бїтїндєй Тїштїк Американы басып алып, аякта
даўазасы ашып эзелки Инк империясын тїзгєн.

Америкада єзїнїн эў бай маданиятын тїзгєн
Мая (мундуз) уруусу болгон. Алардын єздєрїнїн

жазмасы (иероглиф) єнїккєн. Испан баскынчылары Америкага кел-
ген кезде булардын Юкатан жарым аралында єз мамлекети жана
эў мыкты сєєлєт їлгїлєрїнєн турган он чакты шаарлары бар эле.
Ошол Мая уруусу менен Сиу урууларынын тилдеринин бир негиз-
ден чыккандыгы жєнїндє 1929-жылкы Британ энциклопедиясында
даана кєрсєтїлгєн. Ал экєє теў Хокан-Сиу тобуна жатары айтыл-
ган. Кийин Мая уругу Сиу уруусунан бєлїнїп, Юкатанды мекендей
баштаган кезде єздєрїнїн жогорку маданиятын тїзгєн. Бул Юка-
тандагы маялардын тили мая-киче тобуна кирет. Киче деген мая-
нын бир бутагы.

Маялардын  эў байыркы, эў ири калаасы Пе-
тен Ица (Бєтєн Ажа) кєлїнїн жанындагы Тикаль

(Тєкєл) шаары болгон (Гватемаладагы азыркы Петен департамен-
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ти). Эў ири калаасы Клапан (Кєпєн). Мында илгерки маялардын
эў мыкты археологиялык (иероглифтер тїшїрїлгєн таш тепкичте-
ри да бар) дана айкел эстеликтер жайгашкан. Мурунку заманда
булардын єлкєсї «Байыркы падышалык» деп аталган, борбору Ти-
каль шаары болгон. Жаа, жебе, найза, кылыч, калкан, канжар ж.б.
менен куралданган. Мая, сиу, ацтек, кечуа уруулары мыкты мер-
генчи болушкан. Маялар канаттууларды «сарбакан» деген курал
менен да атып алган.  Анын тоголок огу чоподон жасалган. Ушул
уруулар денелерине чекме сїрєт тїшїргєн. Испандыктар алгач
келгенде ошол уруулардын кадырлуулары жїзїнє кызыл охрадан
жасалган боек менен сїрєт тартып алып жїрїшкєндїктєрдєн бу-
ларды «кызыл терилер» деп атаган. Маялар имараттарын акиташ
менен актаган. Ата-эненин мїлкї балдарынын кичїїсїнє энчи бо-
луп тийген. Аялдын укугу эркектикинен тємєн турган. Эгерде жи-
гит жарды болсо, ала турган колуктусунун їйїнє кїч кїйєє болуп
кирген, кайындарына кызмат кылып жїрїп «калыўын тєлєп» ко-
луктусун алган. Тєбєлдєрї кулдарды кїткєн. Уруу, кылмыш кыл-
гандар кулга айландырылган.

Бийлик атадан балага єткєн. Шаар же мамлекет
башчылары «халач виник» (алач битиг) деп аталган.
Ал жардамчысы «калвакты» дайындаган. «Калвак»

айылдар менен болгон байланышты чыўаган, алардын єкїлдєрїн ка-
был алган, элден салык жыйноону жєнгє салган. «Халач виник» ай-
ылдын чоўдору «батабдарды» (батачылар) да бекиткен. Айылдарда-
гы кадырлуу адамдарга «ах кучкаб» (ак сєєк, мыкчыгер) деген амал-
дарды берїї менен эл-жерди бийлєєдє ошолордун колдоосуна та-
янган. Мизине обсидиан жалатылган тїрдїї кылычтар менен курал-
данган. Чопо, карапа идиштерди жасашкан, алтын, кїмїш, жез, коло
металлдарды иштеткен. Мая мамлекетинде соода абдан єнїккєн.
Алар асман кудайы Ицаманга (Теўирге) ишенген. Жер-суунун ээси
болот деп ойлошкон. Жаан кудайларына сыйынган. Кургакчылык
болсо курмандык чалган.

Маялардын єз календары болгон. Алар бир
жылды 20 кїндєн турган 18 айга бєлгєн. Буга кошум-

ча 5 кїн берген. Айлардын аты дыйканчылыкка байланышкан. М:
Цун (посев.-жум), Мол, Ток ж.б. Жыл-кыш кыскарып токтогон кїндєн
башталган. Ал Яш кїн (жаш кїн) деп аталган. Жыл санатын «акыр
замандан» (селден) тартып эсептешет. Бул, азыркыча алганда б.з.ч.
3313-жылдан Томсон боюнча) же б.з.ч. 3373-ж. (Спинден боюнча)
баштаган.

Бийлик
даражасы

Календарь
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Маялардын иероглиф жазуусу алар байыркы
кытай менен кошуна турган кездерде эле болгон.
Негизги эрежелери боюнча Кытай, Египет, вавилон-

дуктардын иероглифтик жазмаларына жакын болгон менен окумуш-
туулар аны бир кылымда араў окушту. Жазуусу їч чоў эстеликтен
турат. 1988-ж.11-июлда «Комсомольская правда»: Гамбургдагы
«Шпигель» журналы мая жазууларынын кєбї окулгандыгын, этиш,
зат атооч, сын атоочтору такталып, синтаксиси белгилїї болгонду-
гун кабарлады.

Мая, эштек кыргыз урууларынын дїйнєлїк маданиятка кошкон
салымы чоў. Анткени, алар мындан 2600 жыл мурда устара (лез-
вия) жасоону билген. Ага обсидиан деген вулкан (металлын) тегин
пайдаланган. Бул-мая, эштек урууларынын «Асман жылдызынан»
(ок жылдыз, жерге тїшкєн комета сыныгы) эў мыкты сапаттагы те-
мирди алган байыркы кыргыздар менен болгон этникалык байланы-
шынын ачык кїбєсї. Себеби, эзелки кыргыздар да мындан 3000 жыл
мурда асмандан тїшкєн темирден Зулпукор, Наркескен, Кыўырак
єўдїї курч куралдарды жасашкан (Бичурин, I т. 352-б). Америкада
устара жасоо єнєрї башка элдерге ушул тїрк урууларынан тараган.
Бул эки урууда жазуу маданияты те байыркы замандарда эле бол-
гонун Ю.В.Кнорозов «Индейцы мая» деген макаласында далилдейт.
Ошол жазууларда мая элинин мифтери, уламыштары, эпикалык
ырлары, драмалык чыгармалары сакталган. Булар Петенде (Гвате-
мала), Вашахтунда (Очоктууда), Копон (Кєпєн), Киригуа (Киреше),
Пеленке (Бала Эўке), Яшчилан (Жаш Жылан) шаарларында жана
ошого жакын жерлерден табылган. Кийин (болжолу V-Х к.) мая же-
ринде Тулум (Тулум), Коба (Кєбєш), Чичен Ица шаарлары пайда бол-
гон. Ушмал шаарын Х к. аягында шиу (сиу) урууларынын жол башчы-
сы Ах уйток Титул Шиу  (Ак Тїйдєк баатыр, Шиу уруусунун тутугу)
негиздеген.

Єз ара чабыштар мая урууларында кєп болгон.
Майапандын башкаруучусу Хунак Кеель (Конок Кєл)
мексикалык жалданма аскерге таянып Чичен Ица-

нын башкаруучусу Чак Шиб Чаканы (Жакшы Чака) талкалаган да
бийликти єз колуна алган. Бийлик ээлеринин ирбити жїргєндє «Ко-
комдор тирандыгы» (Кєкїмдєр бийлиги) деген ат менен мая тары-
хына тїшкєн. Бирок, булар 1441-ж. Ушмалдын бийлєєчїсї Ах Шу-
пан Шиу (Ак Чолпон, Шиу уруусунан) тарабынан талкаланган. Кыс-
касы, эў байыркы Юкатан мамлекетиндеги бир тууган уруулар єз
ара согушуп атып, аябай алсыраган. Испандыктар келип басып алаар

Йероглиф-
тери
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алдында Челей династиясы башкарган Исамаль (Саамал) шаары
жогорулаган.

1517-ж. Юкатандын жээгине Испан аскердик кемелери келип
аларды талкалаган. Єздєрїнїн эркиндиги їчїн болгон теўдешсиз
согушта кєбї кырылган. Индеецтердин терисинен єтїк ултартып кий-
ишкен, кыскасы, кєрбєгєн кордугу калбай, єлгєндєн калган эў эзел-
ки май тайпасы испан эзїїсїндє калган.

О. Айтымбеттин пикирине караганда ушул мая
уруусунун тїбї – мундуз. Ушул вариант чындыкка
коошот. Б.з.ч. мундуздар Алтайдагы єз канатына сый-

бай, Чыгыш Тїркстанга ооп келип, Отуз Уул менен жоолашып, тиги-
лерден Ысык Кєлдї тартып алган. Єзїнчє ири кандык болуп, мундуз
бийлери кытай империясы менен ымала тїзїп, императору єз Сарай-
ынан булардын бийине (Гуньмого) кыз тартуулап, бири-бирине жар-
дам берип «асманда жылдыз кєппї же жерде мундуз кєппї?» деп ата-
гы таш жарып турган доорлордо бул кєчмєндєр кырк боого жеткен.
Алар: бериш, тарак, абак, итаяк, сарыг, беш уул, албан, жолболду,
толубай, тогуз, кабак, адай, сеўир, лєкїй, тєлєй, калакбаш, кочкор,
кєєлє, жети уруу, айтамгалуу, майла, жарыке, чулум, малай, кєткор
ж.б. эле. Мундуз тєбєлдєрдїн балдары Кытайдан билим алган. Кы-
тай иероглифтерин кадимкидей билишкен. Кийин б.з.ч. 822-820-ж. кан-
дуу согушта байыркы кыргыздар кытайлардан жеўилип туш келди тен-
тиреген кезде майла уруусу (башка уруулары менен кошо) толук бой-
дон тїндїккє сїрїлїп, Кошок кысыгы аркылуу Тереўге єткєн.  Антке-
ни, алар тээ  Алтайдагы жашаган доорлорунда эле аў уулап, кєчїп
конуп, саякаттап, чалгындап жїрїшїп Кошок кысыгынан ары ээн жер-
лер, жаўы бош конуштар бар экенин билишкен.

Маялар Жаўы жерге (Тереўге) Азиядан иероглифти, атактуу
Мисир (азыркы Египет) пирамидаларынын элесин ала  кеткен. Бай-
ыркы кыргыздар (киккич, гиксос, киммерий) илгерки Мисир менен
дайым тыгыз байланышта болгон. А тїгїл «Ар кимдин жери єзїнє
мисир» деген ылакабы да бар. Кыргыздар Мисир пирамидаларын
мындан 5000 жыл мурда кєргєн. Тереўге кеткенде єзїлєрї отурук-
ташкан жарым аралга Мисир пирамидаларын элестеткен курулуш-
тарды салган. «Ал имараттардын тїпкїрїндє олуялардын сєєк кїлї
коюлган. Єлкє турмушундагы бардык салтанат расмилери, Теўирге
зыярат кылуу салттары ушул имараттардын тегерегинде єткєн»
(Можейко И.В., «7 и 37 чудес». М., Наука, 1982, 276-б). Ошол мая
пирамидалары дїйнє жїзїндєгї сейрек кездешїїчї кереметтердин
бири болуп калды.

Ооп
келиши
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Мая єлкєсї XVI к. тартып Испан эзїїсїндє калгандан кийин алар
мая тайпасынын эў илгерки маданиятын, єнєрїн, жазма адабиятын
жок кылышка умтулган. Мая тилдеш уруулар христиан динине зор-
доп киргизилген. Ушундан тартып алардын уруучулук тїзїлїшї ыды-
раган. Кийин Африкадан алынып келинген негр кулдар жана евро-
палыктар менен аралашкан, аргын тукумдар кєбєйгєн. Ошентсе да,
мая элинин эў эзелки улуттук єнєрїнїн кєпчїлїгї ХХ кылымга жет-
кен. Тїрдїї кыргыз оймолорунун (алты їлбїрєктїї тїркїн гїл, коч-
кор мїйїз сайма ж.б.) жалпы кєрїнїшї «Толстая Могиладан» та-
былган алтын пекторальды эске салат. Ошол китептеги экинчи
сїрєттє мая келини єрмєк согуп отурат. Кыргыздын єрмєгї.

Кечуа элинин тирилиги да маялардыкына ок-
шош. Булар дагы б.з.ч. 822-820-ж. бїткїл элдик аза-
да Америкага оогон. Алар бїт тїштїк Американы

басып алып, Инктердин (Эўкелердин) Улуу империясын жараткан.
Алтын, кїмїш, жез, коло заттарды чеберчиликте колдонушкан.
Алтындан тїркїн чыныларды, бїркєнчїктєрдї, тоголорду ж.б. ко-
оздуктарды жасаган. Кїмїш, колодон канжар, балта, тєєнєгїчтєрдї
жасашкан. Булар кездеме токуунун чебери болушкан. Темирден
курал-жарак жасашкан. Кечуанын єз жазуусу болгон, бирок ал жаз-
малар маялардыкынан башкача пиктография жазуу эле. Кечуалар-
да «кипу» (кєпє) деген тїйїндїї жазуулар єнїгїп, булар тєє бур-
чакка жазылган. Кумара идиш беттерине да жазышкан.

Испандар кол салып кирер алдында Перудагы кечуа уруула-
ры: Куско, Кечуа, Янауара, Вилькабамба, Ларе,  Паушортампо,
Кавина, Чилка деген вице-королевстволордо турган. Булардын ичи-
нен Кечуа (Кечїї), Янаура (Анабар), Ларе (Барак), Кавина (Кебек)
деген аттар єз урууларынын аттарына дал келген. Испан жазма-
ларына тїшкєн инктердин (кечуа, аймара) элдик аўыздары боюн-
ча булардын тїп атасы Манко Капак (Мєўкє Капак), энеси Мама
Ойлью (Мамай Їйлїї) болгон.  Маялар Борбордук Америкадагы
Таху Мулко (Мєўкє Таг) тоосун жердесе,  кечуалар Тїштїк Амери-
кадагы Анд (Алп деген тоонун испанча бузулуп айтылышы) тоосун
мекендеген. Кечуа испан тилинде «жылуу єрєєн» деген сєзгє  жа-
кын турат. Инктердин салкын тайпак тоону мекендеген башка уру-
гу «аймара» деп аталат. Кечуалардын эў негизги шаары XV кы-
лымда Абанкан (Абакан) жана Куско (Кїйкє) атка конгон. Инктер-
дин атактуу мамлекетинин заманында булардын єлкєсї Тауан-
тинсуйу деп даўазаланган. Ал «Бир областка бириккен тєрт ко-
шуун» дегенди билдирген. Алар: Кольясуйу («муздак аймак»-Та-

Кечуа
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тикан кєлїнїн жаны), Антисуйу (Анд кырка тоосунун аймагы), Кон-
десуйу («батыш аймак», Кусконун батышы) жана Чинчасуйу (Кус-
кодон экваторго чейинки жер). Бул аттардын «їйї» (мекен, тура-
гы) деген сєз. Жогорудагы жер аттары: Кєлаз (Колош) їйї, Андыз
їйї, Коўдош їйї, Жылдыз їйї деген сєздєр. Жер аттары кечуа-
лардыкы да испан тилинин єзгєчєлїктєрїнє жараша бузулуп жа-
зылган. Ар улусту (аймак) «Капак апу» башкарса, жалпы мамле-
кетти «Инка Капак» башкарган. Башкаруучулар Капак династия-
сынан чыккан. «Инка» дегени Эўке (чоў), «апусу» титул. Инктер-
ге багынган элдер аларга салык (мал, эгин ж.б.) тєлєгєн, буларга
жол, чептерди салган, ар кандай кулдун ишин аткарган, а кулдар-
дын сулуу кыздары Инк тєбєлдєрїнє берилген.

Инк башкаруучуларын испандыктар «орехон» (кулак) деп ата-
ган, себеби, ал тєбєлдєр кулактарына алтын сєйкє салынып
жїрїшкєн, бул алардын мамлекетти башкаруучу дєєлєтїн билдир-
ген. Мындай сєйкєлєрдї илгерки хунндардын сол канаты да салын-
ган. Бул жалпылык -инктердин байыркы хунндардан (каракыргыздар-
дан) келип чыккандыгынын кїбєсї. Тєбєлдєр (орехон) жергиликтїї
жол башчыларга, уруулардын аксакалдарына (аларды «курак» деш-
кен) таянган. А «курактарга» єздєрїнїн «янактары» (ынактары) кыз-
мат кылган.

Байыркы Перудагы негизги коомдук бирдик- «айлью»  (айыл)
болгон. Кээде бир уруунун эли он айылга жайгашып, ал «хатун ай-
лью» (байбиченин айылы) деп аталган.  Негизи, айлью экзогамалуу
болгон. Анын ар бири єзїнє баш ийген он айылдан туруп, буларды
«пачакалар» («бажакелер» же ажокелер-жїз башылар) башкарган.
Булардан «кїўкєлєр» (он башылар же кїўдєр) тємєн турган.
Єлкєдєгї бардык жер эў башкы Инкке тиешелїї делинген менен ар
бир «айльюнун» єз жери болгон да, ал «марка пача» (жїз башы жери)
деп аталган, демек, ар айылды бирден жїз башы бийлеген. Аларга
тиешелїї жер анын баласына мураска кала берген. Инке мамлеке-
тинде соода жагы мая, эштек, чибча єўдїї  уруулардагыдай кеўири
єнїккєн эмес.

Илгерки Инкелерде жарым айбан, жарым адам
кейпиндеги ыйыктарга сыйынуу болушу мїмкїн. Би-

рок, єлгєн уруу башчыларынын арбагы (уака) сыйынуу єкїм сїргєн.
Инкелер да єлгєн адамды мумиялоону (бальзамдоону) билген.
Ошентсе да, энкелерде Улуу Инкеге -мамлекет башчысына сыйы-
нуу кеўири кулач жайган. Ал асмандагы Кїн менен бирдей дара-
жада каралган. Андан тышкары инкелер Инк династиясынын негиз

Козголоў
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салуучулары Манко Капак менен анын аялы Мама Ойлюга сыйын-
ган. Ушулардын баарына теў курмандык чалышкан. Жаўы Улуу
Инк тактыга отурарда ага кыздар менен балдар садага чабылган.
Инкелер асмандагы ай-жылдыздарга дагы сыйынгандыктан, булар-
дын астрономиясы єзїлєрїнїн дини менен тыгыз байланышта бол-
гон. Илгерки акылмандары «аматата» (бул «акылман ата» деген
тїрк сєзїнїн испанча бузулуп жазылышы) деп аталган. Инктердин
Испандар басып алардагы эў акыркы жолбашчысынын аты Атау-
альпа (Ата уул бий) 1532-ж. мылтыктар менен куралданган испан
аскери Инке жерине басып кирген да, айыгышкан узакка  созулган
салгылаштардан кийин инк империясын басып алган. Бирок, Улуу
Инкелер тукумунан чыккан Монко (Мєўкє) кєтєрїлїш кылганда ал
аеосуз басылган. 1572-ж. анын уулу Тупок Амару (Тєлєк Амир) ири
козголоў баштаган, бирок, аябай куралданган Испан аскери муну
да баскан. Баатыр инке эли баскынчыларга каршы улам кєтєрїлїш
чыгарып турган.

Инкелер (кечуа) XIX к. дейре  єзїлєрїнїн азиаттык кебете-кеш-
пиринин белгилерин сактап келген. Испандар єз бийлигин толук ор-
ноткондон кийин булар африкадан кул негрлерди єтє мол алып кел-
ген. Натыйжада инкелер негрлер жана европалыктар менен арала-
шып аргын тукум арткан.

Азыр маялар Гватемала менен Мексикада жай-
гашса, кечуалар (инкелер) Перу, Боливия, Эквадор,
Аргентина жана Чилиде турат. Бул єлкєдєгї тил ис-

пан, кечуа (инке) тилдеринин аралашуусунан келип чыккан тил.
Илгери Тереўге кеткен эштек, эўке, мая, сиу ж.б. уруулар таза азиат
(монголоид) болсо, азыр тигилер ар кандай элдер менен аралашып,
єўї-тїсї, кебете-кешпири таанылгыс болуп єзгєрїп кеткен. Инке-
лер да христиан динине зордоп киргизилген.

Бїгїнкї заманда Мексикадан тартып Тїштїк Американы
кєздєй тємєндєгїдєй тилдер жайылган: юта-ацтек тилдеринин
тобу. Бул тилде эзелки эштектер сїйлєгєн. Европалыктар келип
басып алганга чейин алар Мексиканы, Гватемаланы, Сальвадор-
ду, Никарагуаны кучагына алган чоў мамлекетти бийлеп турган.
Ушу тилде: шошон (жуушаў), сарси (шарше), баннок (бултук), юта
(ата), пайют (баят), каманчы (куманды), моки (мєкї), пима-сонор
ж.б. уруулар сїйлєгєн. Андан кийин мая тилдеринин тобу. Бул
тилде испандар келип басып алгыча байыркы мая-киче, центаль-
чол (жемтал-жол), уастектер (эштектер) сїйлєгєн да, Юкатан жа-
рым аралында жайгашкан.

Жайгашты-
рылышы
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Булардан сырткары, чибча, аравак, коремб же тупигуарани, гу-
айпуру индеецтеринин тилдери жайылган. Тиги юта-ацтек, мая тил-
дери байыркы тїрк тилинен келип чыкса, булар ага жатпайт. А Тїштїк
Америкадагы кечуа (инке) тили байыркы тїрк тилинен келип чыкка-
ны шексиз, бул тилде испандар келгиче Инк мамлекети сїйлєгєн.
Азыр кечуанын ар кандай диалектилери Перу, Эквадор, Боливия,
Аргентина менен Чилиде сакталган.

Тїндїк Америкада тїбї тїрк тилинен келип чык-
кан атапас (атабаш) тилдеринин диалектилери жай-

ылган. Бул тилде англичандар келгенче «дене» деген уруу сїйлєгєн.
«Де   не» деген сєз алардын тилинде «адам» дегенди билдирет.
Кыргыз дагы адамдын тулку боюн «дене» дейт эмеспи. Ошол эле
тилдин башка диалектисинде апачылар сїйлєгєн. Демек, «дене»
уруусу сїйлєгєн тил да илгерки тїрк тили болгон.

А сиу диалектисинде европалык баскынчылар
келгенче 68 уруу-урук сїйлєгєн. Ал жети топко
бєлїнгєн. Ушерден айрым бир индеец урууларынын

азыркы абалына кыскача токтололук.
Алгонкиндер – Тил жагынан бири-бирине жакын уруулардын

тобу, Тїндїк Американын жергиликтїї калкынын бири. Алар европа-
лыктар келгенче, ээн эркин ємїр сїргєн. Кийин Атлантиканын жээк-
теринен аскалуу тоолорго (Калифорнияга) чейин жайгашып, мерген-
чилик, балыкчылык, дыйканчылык менен кесип кылган. Европалык-
тар келгенден кийин ал уруулар тобунун кєпчїлїгї (могикандар, де-
лаварлар, маялар, оттавдар, одживалар, шаундар, алгонкиндер ж.б.)
кырылып ташталган.

Азыр 200 миўден ашык алгонкиндер АКШ, Канаданын резерву-
аларында турат. Жергиликтїї диндерге сыйынат, дыйканчылык, кол
єнєрчїлїк менен кїн кєрєт. Азыр байыркы цивилизацияны тїзгєн
маялар испан тилинде сїйлєп кеткен, дини католик. Мексикада 660
миўи, Белизде 15 миўи бар, негизги кесиби дыйканчылык. Майя-
соке  тилдери майя, соке-мише, тотонок деген їч топтон турат да,
ал тилде 660 миў адам сїйлєйт.

Гватемалада турган какчикелдер (как чекелер) да мая-иче ти-
линде сїйлєгєн уруу, саны 730 миў киши (1978-ж). Испандыктар
жеўип алганга дейре булардын єзїлєрїнїн мамлекети болгон. Дини
католик. Дыйканчылык, кол єнєрчїлїк кылат. Ошол эле Гватемала-
да  турган кекчикелер мая-соке тилинде сїйлєйт, саны 499 миў (1978-
ж. боюнча). Официалдуу дини католик болгону менен, жергиликтїї
єз диндерин да тутат. Дыйканчылык, кол єнєрчїлїк єнїккєн. Ушул

Атапас

Диалекти-
лери
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єлкєдє турган кичелердин тили мая-соке диалектичине жатат. Алар
испандыктар келгенге чейин таптык мамлекет тїзгєн. Официалдуу
дини христиан экенине карабастан, булар жергиликтїї динин да
колдонот. Дыйканчылык, кол єнєрчїлїк (согуу, карапачылык) менен
тиричилик этет. Саны 1,0 млн. (1978-ж. боюнча) адам.

Тотонкилер Мексиканы мекендейт мая-соке тилине кирген тото-
нак тилинде сїйлєйт. Саны 220 миўден ашык (1978-ж.) Дини христиан,
негизги кесиби дыйканчылык (жїгєрї, кант тростниги, банан). Хаустек-
тер Мексиканын тїндїк-чыгышында, мая-кичи тилинде сїйлєйт, саны
140 миў (1978-ж.). Жалданып иштешет. Могикандар Гудзон суусунун
єрєєнїндє туруп, оторлоого чейин саны 3 миўден ашык эле. Алар аль-
гонкин тилинин бир диалектисинде сїйлєгєн, булар жыйноочулук, дый-
канчылык, аўчылык менен тиричилик кылат. Саны 600 гана адам (1965-
ж. боюнча), англис тилинде сїйлєйт, христиан.

Делаварлар Тїндїк Америкада турган, алгонкин-мосан тилде-
ринин бир диалектисинде сїйлєгєн, пиктографиялык жазуусу бол-
гон. Мергенчилик, балыкчылык, дыйканчылык кылышат. Англичан-
дар булардын кєбїн кырып жиберген. Шаундар XVII-XIX кылымдар-
дагы кырылуудан азайган, азыр бар болгону 2200 (1979-ж. боюнча)
киши. Бул уруулардын баары теў резервацияларда турат.

Атапас тилдеринин тобуна кирген апачылар  азыр Тїндїк  Аме-
рикада, АКШнын Аризон, Нью Мексика штаттарынын резервуаларын-
да жайгашкан, дыйканчылык кылат. Ацтектер (эштек) испандыктар
келгенче єзїнчє мамлекет болгон, ацтек тилинде сїйлєгєн саны 1,2
млн. (1982 ж. боюнча) киши. Христиан дининде, дыйканчылык кылат.
Тїндїк Америкадагы Пима уруусунун тили да ацтектин сенор тобу-
на кирет. Азыр пималар АКШнын Аризон штатындагы резервуарлар-
да, саны 16 миў киши (1978-ж. боюнча), кесиби дыйканчылык. Шо-
шондор Тїндїк Америкада турат, ацтек тилдеринин шошон диалек-
тисинде сїйлєйт. Алар мурда негизинен їч уруулук топко бєлїнїп,
бизондорго аўчылык кылып, дыйканчылыкты кесип кылган. Азыр ре-
зервацияларда турат, жалданып иштейт.

— Сиу тилинде сїйлєгєн уруулар тобу. Баскын-
чылар тарабынан кырылгандан калганы 117 миўге

(1978-ж.) жетет. Канада, АКШ резервуарларында турат. Дыйканчы-
лык этишет, жалданып иштейт. Сиу тобунда «каргалар» деген урук
бар, бул байыркы кыргыздардын керей уругу. Сиу тилинде сїйлєгєн
дакота уругу АКШнын Небраска штатындагы резервуарларда ту-
рат, саны 30 миўге жакын (1978-ж.), дыйканчылык кылып, жалда-
нып иштешет. Оседжи уруусу да сиу тобуна кирет.

Сиу
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Уруусу да тили жагынан кока-сиу тобуна кирет.
Тїндїк Американы жердеп калган. Кырылгандан кал-

ганы 1978-жылкы эл каттоодо 10 миўге жеткен. Жыйноочулук, аў-
чылык, жалданып иштєє менен кїн кєрєт. Калифорниялык  индеец-
тер да хока пенут тилдеринде сїйлєгєн уруулар тобуна жатат, саны
40 миўге жетет (1970-ж.боюнча). Булар Калифорниянын негизги кал-
кы, англичандар кыргандан калганы азыр резервуарларда турат.
Дыйканчылык кылат, жалданып иштешет.

Перунун, Боливиянын, Эквадордун, Чилинин, Ар-
гентинанын индеец калкынын кєпчїлїгїн тїзєт, саны
13,3 млн. киши (1978-ж.). Кечуа тили эзелки инктер-

дин (эўке), азыркы кечуалардын тили. Алар азыр испан тилинде да
сїйлєйт. Дини католик, бирок, жергиликтїї єз диндерине да сыйынат.
Инктер да єз тилинде сїйлєйт, азыр Перуда турат. Мурун кул
ээлєєчїлїк мамлекеттин єнїккєн маданиятын тїзгєн.Байыркы инк-
тер бїгїнкї кечуа элинин уюткусу.

Тили Аляскада, Канадада, АКШда турган тлин-
кит, эак, атапаск, апачи, кучин, сарс сыяктуу эл-

дердин тили. Тлинкиттер Алясканын тїштїк батыш жээги менен
ага жакын аралдарды жердейт, саны 16 миў (1978-ж.) Мурдагы
кесиби балыкчылык, аўчылык, токойчулук. Навахалар да єзїн
«дене» деп атаган. АКШнын Нью Мексика, Аризон штаттарындагы
4 резервацияда жайгашкан, саны 100 миўден ашык (1978-ж.). Хри-
стиан дининин ар кандай секталарына сыйынат, аўчылык, балык-
чылык кылышат. Ошол эле Тїндїк Американын батышында тур-
ган тили жагынан тектеш уруулар тобу пенуттар деп аталат. Ушул
кыскача сєз болгон «индеец» урууларынын баары теў антрополо-
гиялык жагынан монголоид расасынын америкалык бутагына ки-
рет. Булардын баары теў тээ байыркы заманда тїрк тилинде
сїйлєгєн эл болгон.

Азыр Тїштїк Америкада турган чибча, Мексикада турган тарас-
ки, сапотек, АКШнын Жорджия, Алабама штатында турган крики
уруулары да монголоид расасына жатат, бирок, алар кийин ар кан-
дай тилде сїйлєп кеткен тайпалар.

Кээ бир индеец уруулары баскынчылар келгенден кийин єз атын
жоготуп жаўы атоолорго ээ болгон. М: XV-XVIII к. индеецтердин
Мускогу урууларынын биригїїсїн англичандар крик (суу боюнда жа-
шагандар), испандар бир индеец уруусун алардын урунган быча-
гынын атынан наваха (маки тїрїндєгї узун бычак) ж.б. деп атап
койгон. Ошондуктан индеецтердин кєп урууларынын жаўы аттары

Хока

Кечуа
уруусу

На-дене
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таўууланып, мажбурланып англичан, испан, португалдар койгон ат-
тар. Алардын мурдагы єз аттары белгисиз бойдон калууда. Тїрк ин-
деецтер балдарын эркелетип кыргыздардай єзїнчє ат коюшат. М:
Манас-Чоў жинди, Чыўгыскандыкы Темучин ж.б. дегендей.

Эў кызыгы: те байыркы «амазонкалардын» Америкада болу-
шу. Бул жєнїндє «Советская этнография» журналынын 1947-ж. №
3 санына М.О.Кавендин макаласы жарык кєргєн. Анда ал амери-
калык амазонкалардын жааны мыкты атаары, єтє жоокер эл бол-
гону жана алар кичине кезинде эле жаа атканга ылайыктуу болсун
їчїн оў эмчегин кїйгїзїп (кырымдык кыргыз амазонка же кырк кыз-
дардай) коерун жазган. Автор отуздай тарыхчынын эмгектеринен
таасын мисалдарды келтирет да, дал ошол амазонкалар чачта-
рын єрїп жїрєрїн айтат. Ушул амазонкалар колго тїшкєн туткун-
дарды эки бутунан бакка асып салып, астынан от жагып кыйнаган.
Алар Юкатанда, Тїштїк Америкада, Амазонка дарыясынын бой-
лорунда турган. Тигилердин душманды бутунан бакка асып коюп
кыйнашы минтип кыйноо хунндар гана болгондугу менен їндєшєт:
«Хунн беги ачууланды да ухуан башчысын бутунан бакка асып кой-
ду» (Бичурин, I т.103-б).

Тїндїк Америка индеецтери эў кедей элге айланган, анткени,
єздєрїнїн кеў аймактарын европадан келген баскынчыларга тарт-
тырып ийгендиктен, єздєрї резервуарларда кор болуп жашашат.
Тїштїк Америка индеецтери да азыр итке минген жарды, томояк.
Жалпысынан Америка индеецтеринин ондон тогузун баскынчылар
мыкаачылык менен кырып таштаган. Бу кїндє нукура индеецтер аз
гана санда, аларда байыркы бай маданияттын изи да калбаган.

Зооморф  символизми Тїндїк Батыш Американы жердеп кал-
ган тїрк тилдеш майда-майда индеец топторунда абдан катуу
єнїккєн. Айбанаттардын сїрєттєрїн бардык колдонгон буюмдарына
тїшїрїшкєн. Малга жакын эл. Тїндїк Американын тїндїк батыш
жээктериндеги индеецтерде кыргыздын «аюуга тийген кыз
жєнїндєгї» жомок сакталып калган. «Аюу да болсо эрим бар, їўкїр
да болсо їйїм бар» деген макал ошондон калганы белгилїї. Бул
мисал эки материкте эки башка ємїр сїргєн элдин фолькорунун
эгиздигинен, тїбї бир эл экенин байкаса болот.

Алтайлык кумандыларда (сарылар) мергенчилик убагында
єлтїрїлгєн аюуга сыйынуучуулуктун издери бар. Мындай сыйынуу-
чулук башка Тїндїк Алтайлыктарда да сакталган (Л.П.Потапов). Аюу
туурасында тїркїн уламыштар аларда сакталып калган. Мына ушул
окшош уламыш сакталып калган индеец уруулары Тлинкит, Хайда,



308

Цимшиан деп аталат. Бул уруулардын  тєлєнгїт, калдо, сибичин
экени шек жок. Бул їчєє теў кыргыздын оў, сол ири урууларына кир-
ген чоў-кичине уруктар. Тилинкит менен цимшиан экєєнїн теў тїбї
Алтайлык. Тилинкит, цимшиан атапаск диалектисинде сїйлєсє, хайда
(калдо) таза пенут (тїрк) тилинде сїйлєйт. Тилинкиттердин сыйынты-
бїркєнчїк (маска) кийген адам — «Эки дух» (эки ыйык) деп аталат.
Тилинкиттердин аўызындагы эў башкы каарман-Эл карга.

«Американын тїндїк-батышындагы «нутка» уруусу коомдук
єнїгїїнїн аскердик демократиялык тепкичинде турган. Буларда
уруучулук тїзїлїш XIX к. орто ченине дейре сакталган. Ал эми нут-
кадан артта калган тлинкит, хайда, цимшиандар байыркы таптык
мамилелердин жана аталык укуктун деўгээлинде болгон. Аларда
материархаттын єтє кїчтїї калдыктары бар. Бул урууларда XIX
к.каада-салттын баары жышаандык (тотемдик) мїнєздє болгон.
(Ю.П.Аверкиева).

Илгерки тарыхта гиперборейлерде (Алтай тараптагы элде) де-
несин майда канаттар каптаган эл бар экени айтылган (Публий,
Овидий, Насон, «Эрисихтон», XV, 356-360-б). Бул жерде куштун ка-
наттарынан тигилген кийим кийген эл жєнїндє айтылууда. Анткени,
денесине куштун канаты єскєн адам болбойт. Мына, куштун кана-
тынан кийим тиктирип кийїї америка индеецтеринде, тагыраак айт-
канда, тлинкиттерде (тєлєнгїт) сакталып калган. Алар сыйынт сал-
танаты їчїн жалаў гана куштун канатынан кукшуй деген кийим тигип
кийген.

Америкага барган белгилїї француз этнографы Клод Леви
Стросс «Кайгылуу чыйырлар» китебинде: индеецтердин турмушу
адам чыдагыстай єтє оор экенин кейип жазган: «Индеецтерди атып
салган териси ак адам эч жоопко тартылбайт. Єткєн заманда инде-
ецтердин терисинен єтїк ултартып кийишкен, а азыр терилерин кєз
кєрїнє сыйрып албаган менен тигилердин терилери єзїнєн єзї сый-
рылып тїшкєндєй кылып иштетип атышат» деп жазган. Алардын ти-
линин єтє бай, ийкемдїї экенине суктанган. «Эгерде университетти
бїткєн европалык жашыл тїстї «жашыл» деп бир гана сєз менен
туютса, ушул эле тїстї индеецтер он сегиз тїрдїїчє айтаарын»
жазып, катуу таўгалган. Ошол индеецтердин дилин-тилин кыргыз
тїшїнєт, анткени, кыргыз єзї жашыл чєптї: жашыл, ачык жашыл,
суюк жашыл, койгул жашыл, мала жашыл, мєлмєл жашыл, зыргырт
жашыл, кон жашыл, ток жашыл, мала жашыл, кыйгыл жашыл, жап-
жашыл, чала жашыл ж.б. отуруп он сегизден да ашырып жиберет.
Бул кыргыз тилинин эў бай тил экенин далилдейт.
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Америкалык окумуштуулардын арасында «Аме-
рика» деген жердин аты Америго Веспучинин (ал жак-

ка Колумбдан кийин барган) аты менен эмес, жергиликтїї элдин єз
тили менен коюлган деген талаш бар. Бирєєсї: «Америка бразили-
ялыктардын (бразилиялык индеецтердин) кудайы «Мароко» деген
ат менен байланыштуу» десе, экинчилери Оход, Веспучи адеп кел-
генде Венесуэла жээгинен «Марокопан» деген портту кездештир-
ген, ошондон улам Америка атаган дейт. А атактуу француз окмуш-
туусу Ламберде Сон Бри ал жер европалыктар тарабынан ачылганга
чейин эле жергиликтїї эл (индеецтер) тарабынан «Амарика» деп атал-
ганын жазат. Ушунусу чындыкка жакын вариант.

Тээ байыркы замандарда эзелки индоевропа жазмаларында
кыргыздын бир уруусу (кан Кошой) «Аморга» атыккан, мїмкїн «Те-
реўге кеткендер» мунун айдар атын ошоякка ала кетиши да ыкты-
мал. Кантсе да Американын атынын келип чыгышына каракыргыз-
дын атаандаша турган тїпкїлїктїї жїйєєсї бар. Американын ал-
гачкы жергиликтїї эли тїрк тилдїї экендиктери аныкталганы далил,
талашкыс факт. Ошо кезде Американын бир гана кычыгын кєргєн,
жергиликтїї элге ошо кезде караманча белгисиз Америго Веспучи-
нин атын зор континентти ээлеп 300 тилде сїйлєгєн, андан 30 миў
мурун жыл жашап аткан кєп эл єз жерин заматта эле тигинин аты
менен атай коюшу дегеле чындыкка коошпойт, бул кийинки европа-
лык баскынчылардын карандай калпы, жалган тарых жаратуусу го...

2003-ж. 19-августа (№16) «МСН» газетасы жаз-
ды: Борбордук Азия адамзаттын алтын бешиги эке-
ни аныкталды. «Ameriсan Jovrnal of Human Genetics»
журналына жарыяланган макаласында америкалык
окумуштуу Марк Сейелстад: Азиялыктар Амери-
кага мындан 14 миў жыл мурун келгенин илимий
аныктады. Окумуштуулар Европалыктардын №173

хаплотип, индейцтердин М3 типтїї генин салыштырганда булардын
бабаларынын М45 хаплотип гени мындан 40 миў жыл мурун болго-
нун далилдеп, алар Борбордук Азиядан чыкканын аныкташты. Бул
аймактагы жашоочулар Европага, Америкага миграция кылышканын,
Европалыктар менен америкалыктар Борбордук Азиядан чык-
канын далилдешти. «Америкалык»  М3 генинин эволюциясы ме-
нен акыркы америка-азиат М242 хаплотибин салыштырып изилде-
генде борборазиаттар менен америкалык индейцтердин гени мын-
дан 18 миў жыл мурда бєлїнгєндїгїн далилдешти. Америка конти-
нентинде табылган археологиялык изилдєє иштеринде байыркы

«Амарика»

Ам е р и к а -
лыктар,
Европалык-
тар кєчмєн
Азиянын
тукумдары
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сєєк, денелер 12-13-миў жылга туура келээрин айкындашты. Ушуга
байланыштуу Оксфорд университетинин генетиги Спенсер Велс
Америкада борбор азиядан келгендерге чейин эч ким жашаган эмес
деп билдирди. Анткени, археологиялык кїбє, адам каны да табыл-
ган эмес. Антропологиялык борбордун директору Теннес Ричард
Янстын пикири боюнча Азиядан Америкага келгендердин бирин-
чи толкуну 15 миў жыл мурда болгон деп эсептеди. Кийинки кел-
гендер 6–10 миў жыл мурун аралыкта келген дейт.

Кыскасы, кадыр-барктуу америкалык окумуштуулардын чыны-
гы илимий далилдєєсї боюнча Америкалыктар менен Европалык-
тар кєчмєн азиялыктардын тїздєн-тїз тукумдары, урпактары
(«Колыбель человечества – Центральная Азия?».  З. Осоров. стр.
7). Чиркин, бул таасын-таамай далилдерге бир гана илимий дара-
жасы бар чоркок кыргыз тарыхчылары, дегредацияланган интелли-
генциясы гана ишене албай кыйналат, ов...

Америка тїгїл «Европа» деген сєздїн єзї кыр-
гыздын «сереп» деген сєзїнєн келип чыкканын ай-
тсак бурмаланган тарыхты окуп,аябай жаттап мээ-
сине сиўирген, єз кєз карашы жок бакандай инсан-

дардын инфаргы кармашы мїмкїн. «Сереп» эски кыргыз тилинде
«батыш» дегенди билдирет. «Батып бараткан кїндї колун сереп-
чилеп карады» дейт карылар. Ушу «сереп» деген сєз финикия (оку-
муштуулар бул элди тїрк тилиндеги тайпа деп болжолдой башта-
ды, анткени, анын кєп сєзї тїрк сєзїнє дал келет) тилинде «ереп»
болуп айтылат да «батыш» же «караўгылык» деген маанини
тїшїндїрєт. Грек тилине «ереп» финикия тилинен ооп, ал грек ти-
лине ыўгайлашып «Эуропе» (батыш жак деген мааниде) болуп ай-
тылат. Дал ошол илгерки скиф заманында Желпиниш тоосунан
агып чыгып Танабий (Дунай) дарыясына куйган бир сууну скифтер
«Сереп» (географиялык карталарга да Сереп болуп тїшкєн) деп
атаган. Ал дагы «батыштагы суу» деген маанини билдирген!

Америка континентинде кыргыз тилинде жер су-
унун аттары сакталып калган. Тїштїк жана Борбор-
дук Америкада Каракас (Кара каш) шаары, Марака-

на (Самаркан шаары байыркы заманда Маракана аталган), Астек
(Эштек) стадиондору, Анд (Алп) тоо кыркасы, Перу (Бєрї), Уруг-
вай (Урукбай), Аргентина (Аргын) элинин аттары, Юкатан (Їкї атан)
жарым аралы, Ирасу (Ийри суу), Токумульск (Токум) жалпак тоо-
лорунун аттары бїгїн да ошондой аталууда. Тїндїк Америкада Ап-
палач (Апачы) тоосу, Аппалач булуўу, Аскалуу тоо, Колорадо (Ко-

Европа
батыш
деген сєз

Жер-
суусу
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лот) суусу,  Атабас (Атабаш) кєлї, Арканзас (Аркан) суусу. Алеут
аралдарындагы жер-суу аттары да кыргызча: Атту, Булдур, Кыска,
Адан, Адак, Атка, Канага, Танага, Амчит, Аиля, Акутан, Умнан, Са-
нак ж.б. Аляскадагы суулар: Кобук (Кєбїк), Коюкуль, Танана... Ке-
най жарым аралы ж.б. Салман, Мансур, Кут, Калмат, Манас, Сол-
тон Си, Энсейата, Кєк, Бий Суу, Эрбана, Айов Аюб, Иллионпойс-
Или Мой ж.б. жер-суу, тоо аттары ушу бїгїн да турат. Ошондо биз,
Американы кыргыздын жери деп айта алабызбы?! Аны фактылар
далилдеди. «Манас» эпосундагы  «бирєє тїшїп кетти Тереўге» де-
ген саптын тарыхында Америкадагы тїрк тайпаларынын тагдыры-
жазмышы жатканы кєп изилдєєнї талап кылаар. Ал эми Ємїр, Пери
эне (Перу) Урукбий (Уругвай), Барак бий, (Парагвай) Кан Ата (Ка-
нада) ж.б. тарыхый инсандар Евразияда б.з.ч. 2000 – б.з.ч. 330-ж.
бийлик жїргїзгєн тарыхый кєчмєндєр.

Тїрк тайпаларынын Америкага оошу, бул тарыхый окуя Манас
заманынан алда канча мурун єткєнїнєн, б.з.ч. 822-820-ж. хунну-кы-
тай согушунун єтє ырайымсыз, катаал, кандуу болгонунан дагы бир
ирет ачык кабар берет. Чындыктын тарыхта єз ордун тапканы, акый-
катка ээ болушу чоў салтанат.

ШУМЕРЛЕР

«Манас эпосундагы «бирєє кетти Эренге» де-
ген сапта каракыргыздын байыркы замандардагы
тарыхы катылып жатат. Тамыры єтє тереў. Бул сап-
тын тєркїнї єтє эзелки тээ Теўир Тагай заманынан
(б.з.ч. XXVIII-XXVII к.) да алда канча мурдагы мез-
гилдерге – эзелки кыргыздар оў менен солго бєлїнє

элек доорлорго (б.з.ч.ХХХ-ХI кылым) барып такалат. Чындыгында,
байыркы кыргыздардын оў менен солго бєлїнїшї дагы эзелки кы-
тайлардын чапкындарынан келип чыккан. Сары император
тїндїктєгї кєчмєндєргє кол салган тушта б.а. б.з.ч. XXVII кылым-
дардын башында Отуз уулдун тукуму, чексиз баатыр Тагай быты-
ранды кыргыздарды согуштук-саясий жактан уюмдаштыруу макса-
тында Угуз кандан жаралган  Ак уул тукумун єзїнчє, Ку уул   туку-
мун єзїнчє топторго бириктирген. Тїтїндєрдїн санын тактап, ошо-
го жараша  аскер чыгарткан. Бул Улуу Курултай Тїрк Алтайында
(азыркы монгол Алтайы) єтїп Угуз тукумдары ошол жерден оў,
сол атка конгон. Кїнгє табынып, ага арнап курмандык чалган. Ошо
Улуу Курултайда тамгачылар (кытайлар) кол салса бир кишидей

Шумерлер
(каўгарлар)
болжолу
б.з.ч. XXX-XI к.
мурда
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баш кєтєрїп, жапырт аттанууга ант беришкен. Ал ант эртеў менен
Улуу Кїн чыгып келатканда берилген да, ошол учурда Куу уул ту-
кумдарынын мыктылары Чоў Алтай, Бай Кєл тарапта cол жагында
калып, ошондон улам  Куу уулдар тукумдары cол кары аталып, а
Ак уул тукумдарынын мыктылары Ала Тоо, Кара Тоо тарапта ка-
лып, булар ушундан кийин оў кары атыгышкан. Ант Улуу Кїнгє кур-
мандыкка чалынган ак боз бээнин алтын чарага тосулган канына
ант берген эл мыктыларынын карууларынын малынышы менен бе-
кемделген. Алар: «Ушул анттан таўганды тєбєсї ачык Кєк урсун,
тєшї тїктїї Жер урсун, убададан танган ушул ак боз бээдей мууз-
далып калсын!...» деп алакандарын жайып,  бата тилеген. Ушундан
кийин ак боз бээнин канына карууларын малып антташуу элдик сал-
тка айланган.

Кыскасы, «Бирєє кетти Эренге..» деген саптагы Эренге кирип
кеткен эл тиги Теўир Тагай заманынан мурда же эзелки кыргыздар
оў менен солго бєлїнгєн учурдан алда канча мурун да болгон. Алар
жалпы жонунан дїйнєлїк тарых тилинде Химерлер же шумерлер
деп аталган.  Скиф заманындагы аты Киммерий...

«Манас» эпосунда Масейил деген жер аты бар, ал тээ  алыскы
Мессопотамиянын кыргыздагы байыркы аты. Илгери кытай чапкы-
нынан кийин Масейилдеги Кош Тана (Тигр менен Еврат дарыяла-
рынын кыргыздагы байыркы аты) суулары тараптагы Багдатка бар-
ган кєчмєндєр аякта отурукташып кала берген. Эпосто Каныкей Чоў
казатка кетчї жоокерлерге кїлазыкты Мисир менен Багдаттан ал-
дырат (М., 1986, 1978-ж. жана, 1960, 86-б.) Бул ат ошол тїштїк Ме-
сопотамияны бийлеген алгачкы шумер падышаларынын бири Ме-
силийдин (Месилим) атынан улам Масеил деген жер аты келип чык-
кан. Ал атактуу Теўир Тагайдын замандашы болгон да, б.з.ч.2600-
жылдарда акимдик кылган. Ал доордо алатоолуктар менен масей-
илдик кыргыздар тыгыз катнашта турган. Артта калган сансыз кы-
лымдар Масейил деген жердин кайсы жерде турганын чаташтыр-
ган. Чындыгында Масейил Мессопотамиянын кыргыздагы эў илгер-
ки аты. Ал атактуу эр Тєштїктїн Ата Мекени.

Масейилди жердеген,
Элемандын Тєштїккє.
Долум, кабар бергин сен ошол,– (Манас. 1986.229-б). деп айты-

лат. «Манастагы»  «Масейилдин бели» Кош Тананын чыгыш тара-
бындагы Загрос тоо кыркасы. Чындыгында, «Эр Тєштїк» дастанын-
да кыргыздан оў, солунан эч кабар жок, тек гана Кыргыз бар. Эпосто
кыргыз баатырларынын кєз караштары, табият кубулуштары
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жєнїндєгї кыргыз элинин ошондогу тїшїнїгї - бул эпостун эў бай-
ыркы замандарда б.з.ч. 8000-3000-ж. пайда болгондугун далилдейт.

Манас катуу ооруп жаткандыгы жєнїндє  Кырымдагы Кєкбєрїгє
кабар жеткенде ал Масейилде жаткан Эр Тєштїккє кабар айттырып
экєє чогуу келишет. Ушунун  єзї Масейил те батышты, Кырым сыяк-
туу эў алыс жерде турганынан кабар берет.

«Масейилди жердеген,
Баарыдан мыкты эр деген,
Кїрїчїн кїздїк айдаган
Катылган тирїї калбаган,
Тогуз уулдун кенжеси
Элемандын Эр Тєштїк!» (Манас. 1986, 237-б).
Масейил ошол Кырым менен Кара Деўиздин тїштїк жактарын-

да, кїрїч айдалган аймактарда жатат. Чынында, Масейил (Мессопо-
тамия) єз кїрїчї менен бїткїл дїйнєгє атагы чыккан жер. Экватор-
дун Тїндїк тропигине єтє чукул жайгашкан.Масейил – адамзат ци-
вилизациясынын эў эзелки очокторунун бири.

Эпосто Масейил менен бирге б.з.ч.III миўинчи
жылдыктарда ушул эле  Химер жеринде бой
кєтєргєн Бабыл (Вавилон) калаасынын аты да бир
нече ирет аталат. Бабыл  абдан байгер, салт-сана-

луу, асем шаар катары тїптєлєт. Б.з.ч. III-II миўинчи жылдыктарда
байыркы Каўгар жеринде Киш, Вавилон, Ниппур, Умма, Урук єўдїї
калааларга башка шаарлар кєлєм, кєркємдїк жагынан эч бири теў-
деше алган эмес. Єзгєчє, Бабыл калаасынын даўкы чыккан. Ал
соода-сатык, илгерки маданияттын очогу болгон.

А тарыхый Химерлер ошол Тигр, Ефрат дарыяларынын орто
агымы ченде жайгашкан. Багдат шаарынын тїштїгїндєгї Кош Тана
аралыгында б.з.ч. 3000-2007-жылдарда маданияты менен соода-
сы, шаар, кыштактары, дыйканчылыгы, кол єнєрчїлїгї аябай
дїркїрєп єскєн. Гїлдєгєн алдыўкы Азиядагы эў алгачкы кубаттуу
мамлекет болуп турган, бу  кєчмєндєр тээ б.з.ч. 3000 жылга чейин
эле ошоякка ооп кетип, отурукташкан эл болгон. М: Ур калаасынан
табылган  жазмалардын биринде кайната тарабынан кїйєє балага
берилген белектердин ичинде калпактын аты аталат. Аны С.Грин-
гус «шапка-тюрбань» деп которгон (И.М.Дьяконов, «Люди города
Ура», М., Наука, 1990. 260-б).

Оболку химер жеринен табылган жазма эстеликтерде нукура
«шумер» тилиндеги сєздєр жазылып калган. А бул — эў кымбат, эў
асыл факт.

Шумер
кыргыз
уруусу
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З.Косидовский «Кїн кудайы саналган чак» (1968, 65-86-ж.) деген
китебинде: «Шумер тарыхы жер каймактагандан башталат. Булар-
дын падышалары узак жашоо жагынан Мафусайылдан (Тоораттагы
патриарх, ал 969 жыл ємїр сїрєт) ашып тїшїп, жалпысынан 2413
жыл ємїр кечкен. Мындан кийин сел болгон. Селден соў Шумер па-
дышаларынын алгачкы династиясы бийликти кайра колуна алып,
24150 жыл падышалык эткен». Бул аўыздагы Химер падышалары-
нын династиясынын ушунча жыл падышалык этиши кєп далилди та-
лап этет.

«Шумерлердин» єз аты аккад (семит) тилинде
бурмаланып айтылганын, єз аты Кеўгер болгондугун
атактуу шумеролог  А.Фалькенштейн даана далилде-
ген. Айрым шумерологдор бул Кеўгерлердин Мес-

сопотамия жерине Турандан б.з.ч. 4000 жылдыктарда ооп келге-
нин да божомолдойт. Кеўгер десе, Ала Тоонун Сыр Дарыя тараптагы
єўїрїндєгї Кара Кеўгир, Сары Кеўгир деген чакан тоо аттары, Сары
Арка жактагы Кеўгир  єзєнї жана Алтайдагы Їкєк тоосуна жанаша
жаткан Кеўгер жер аттары эске тїшєт. Айрым элдер жер-суу аттары
менен аталып, башка аймактарга кєчїп кеткенде да ошол жер атта-
ры менен аталып калуусу тарыхта аз эмес. Тїрк заманындагы «кен-
герес» деген тайпа дал ошол Сыр Дарыя жактагы Кеўгирлерди мекен-
деген. Анын «кенгерес» деген аты да ушундан келип чыккан. Алтай-
дагы Куман єзєнїнїн боюнда турган эл азыр да «куманды» деп ата-
лат. Б.з.ч. I к. оўдордун (хунндардын) жапырыгына чейин  Текесте кан
болуп турган бир мыкчыгер Текес кан атка конуп, кийин анын бїт тай-
пасы Текес аталып, булар Тибетке (Тїбїткє) сїрїлїп кеткенден кийин
дале ошол кандын журту «Текес эли» атын жоготкон эмес.  Мындай
мисалдар тарыхта кєп. Анын сыўарындай, алиги Кеўгер эли єзїлєрїнїн
тїп мекенинин атынан аталып калышы ажеп эмес.

Ушул кеўгерлердин Ала Тоонун Сыр Дарыя тарбындагы кеў-
герликтер экенинде эч кандай талаш жок. Буга Шумерлердин элдик
аўыздары, эпосторуна сакталып калган «улуу тоо», «улуу аска»,
«тоо» деген тїшїнїктєрї кїбє. Тигил шумерлер турак кылган тїштїк
Мессопотамиядагы Кош Тана аралыгында тоо таптакыр эле жок,
айдарым тїздїк. Булардын эпосторунда «тоо» деген тїшїнїк кеўи-
ри учурайт. Эпосторунда «асмандагы тоо», «бийик тоонун кырында»,
«тирїї тоо», «жети кырка тоо» ж.б. тїшїнїктєр шумерлердин тїбї
тоолуктар экенин ырастайт.

Экинчиден, ушул кеўгерликтерди батыштагы окумуштуулар-
дын баары теў Sumer (Cумер-Чоў эр?) деп атайт, буларды тек

Кеўгер
кайдан
чыккан?
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гана орустар єз тилине ылайыктап «шумер» дейт. «Сумер» деген
сєз «Субер» болуп чыгышы мїмкїн, клинопис шартында «мер»
деген бєлїк «бер» же «бар»  болуп да окулат (М: «мама»- «баба»
ж.б.). Мындай жагдайда «сумер» сєзї «субер», «субар» деп ай-
тылышы мїмкїн.

Їчїнчїдєн, «Кеўгер» деген сєздїн тїп нускасы  «Кангар». А
«Кангар» сєзїндєгї «кан» дегени Сыр Дарыянын байыркы аты, ал
эми «гар» («ери») деген экинчи бєлїгї «эл», «кишилер» деген маа-
нини туюнтарын, экєє биригип «кангар» тїрїндє чогуу айтылганда
«Кан дарыясынын кишилери» же «Кан дарысынын боюнда жа-
шаган эл» деген маанини берерин С.Г.Кляшторный («Древне тюркс-
кие рунические памятники как источник по истории Средней Азии».
М., 1984, 163-164 б.) менен А.Т. Кайдаров («Тюркская ономастика»,
Алма Ата,1984,46-47-б.) ишенимдїї далилдеген.

Илгерки тїрк тили жєнїндєгї алгачкы маалымат Мессопота-
миянын тїштїгїндєгї Кенгерлер мекендеген жерлерден табылган
б.з.ч. 4000-3000-жылдыктарды  кучагына алчу идеографиялык  жаз-
ма эстеликтерден байкалат. Алгачкы Кангар тилинин жазма эсте-
ликтеринде байыркы тїрк тилине таандык кєптєгєн лексикалык шай-
кештер учурайт. «Шумер» тилинин оболку алтай тилдери ме-
нен єзєктєш экендигин алгач ирет немец окумуштуусу  Ф.Хом-
фель байкаган эле. Мунун пикирин кийин совет тарыхчысы С.П.Тол-
стов колдогон. Бул ойго азыр кєптєгєн шумерологдор, тїрколог-
дор кошулууда.

Польшалык белгилїї ассиролог Ю. Заболоцка: «Шумер тили
бїгїнкї кїнгє чейин окулган кєнє тилдердин эў байыркысы. Ал
б.з.ч. їчїнчї миў жылдыкта эки дарыя аралыгында кеўири жай-
ылган. Шумер мамлекетинин жери Персия булуўунан тартып, азыр-
кы Багдадка чейин созулган. А шумер жазма эстеликтери анын
тїндїк, тїндїк чыгыш тараптарынан табылган.

Шумер тилинде їч катмар жатат булар: шумер, семит жана
їчїнчї бизге дагы дале белгисиз элге таандык. Алардын тилине эў
эзелки кесиптердин (дыйкан, койчу, карапачы, уста), айрым иш ку-
ралдардын (соха-байыркы шумер тилинде так ушундай жазылган),
кээ бир географиялык аттардын  (Ниппур, Шуруппак ж.б.) жана ошон-
дой эле айрым кудайлардын (Забаба) аттары таандык.

Шумерлерге дейре Тїштїк Мессопотамияны башка эл жерде-
ген, ошентсе да алиги элдин тилинин изи шумер тилинде сакталып
калган (демек, бул жерди шумерлер келгенге чейин эле аларга ту-
ушкан тайпалар мекендеген).
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Археология менен лингвистиканын берген маа-
лыматтарына караганда шумерлер Мессопотамия-
га б.з.ч. тєрт миўинчи жылдыктарда келген. Буга
убайд маданиятынын тушунда башталган Эредуда-

гы сарай тобунун курулушу кїбє єтєт. Тєртїнчї миў жылдыктын баш-
талышында Мессопотомиянын тїштїк жактарында шумер аты ме-
нен коюлган кыштактар пайда болгон. Тєрт миў жылдыктын аягын-
да алгачкы пиктограммалар (сїрєт тамгалар-Тєрєн жазуу) дїйнєгє
келген, алар шумер тилинин негизинде гана окулган.Ошол тил кли-
нопистин негизин тїзгєн. Лингвисттердин пикири боюнча; б.з.ч. тєрт
миўинчи жылдыктын баш ченинен тартып тїштїк Мессопотамия-
лыктар шумерче сїйлєгєн. Аны менен бирге єз алдынча эки этника-
лык топтун кийлигишїїсї аркалуу  тїзїлгєн єтє татаал убайд мада-
ниятын да ажырымдап тїшїнсє болот. Ушул дарекке таянуу менен
шумерлер Мессопотамияга урук маданияты кезинде келген деп да-
лилдесе жїйєєлїї болчудай.

Шумерлер тили агглютинативдик тилдердин тобуна кирет. Ал
башка байыркы жана азыркы тилдерге окшоштук жайы бар. Ошон
їчїн анын келип чыгышы жєнїндє тїрдїї пикирлер бар.

Ч.Ємїралы Теўирчилик жаралган, гїлдєгєн учурда азыр
«дїйнєлїк» деп саналган-буддизмдин, христианчылыктын, ислам-
дын ата жотосунун изи жок эле дейт. Чыныгы дїйнєтааным аныгын-
да «байыркы» болбойт, ал дамамат тирїї же «тирїї» болот. Ал ошон
їчїн улуттук дїйнєтааным. Теўирчилик: Бир теў эки Теў-Тїгєйдєн
турат, алардын бириккен абалы биринчи чындык, ал эми ажырым,
бирин-бири жокко чыгарган абалы утурумдук, убактылуу деп санайт.
Улуу чындык экєєнїн дал ортосунда уюган деп билет. Кєчмєн Те-
ўирчиликтин мїлдє философиясы: Оў, Сол, Ичкилик биримдигин-
де. Анын бїткїл системасы ушуга негизделген. Улуу Тєрєнгє-Яку-
тиядан Тїркияга чейинки тїрк тилдїїлєрдї, чыгыштагы Алтай тил
тобун дагы: жапан, корей, туўгус, манжуу, маўгул, тїрк эў байыркы
кара кытай (сары кытай башка) калкы жана эзелки шумерлер кирет.
Булардын бардыгын теў бир кезде Теўирчилик бириктирген. Биригїї
ишеним гана эмес. Тил жалпылыгына да таянган.

Шумер тили тїрк тилдериндей аглютинативдик тил. Шумер ти-
лин илгерки окумуштуулар Алтай тил тобуна кирет деп эсептешип,
кийин кайра айнышты. Анын теги белгисиз эл, тил деп четке кагыш-
кан. Четке каккандарынын себеби, кєрсє семит тукумдарынын сая-
сий кызыкчылыгына туура келбейт экен. Анткени, шумер мадания-
тына, рухуна сугарылып гана Аккад маданияты єскєн. Еврей, араб

б.з.ч. IV к.
миўинчи
жылдыкта
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маданияты шумер маданиятынан азыктанып гїлдєгєн. Шумерлерден
кїчтїї жаўырык Библия, Куранга кирген. Шумер тилин, дилин Алтай
тил тобуна кирет деп семиттер моюндаса Талмудду, Библияны,ж.б.
ыйык китептерди жараткан семиттердин єз мифтери, єз тамырына
балта чабылып жокко чыкмак. Анткени, шумер маданиятынын єзєгїн,
данегин Теўир менен улуу тоодо сїйлєшкєн кыргыз маданияты, фи-
лософиясы, кєз карашы тїзєт. Шумерлер єздєрїн Кїн Чыгыштан
келген элбиз деп эсептешкен.

1913-ж. англичан окумуштуусу Ч.Боол «Чын жана Шумер» деген
китеп жазып, анда бул эки байыркы элдин иероглифтериндеги эў кєп
окшоштуктарды таап жарыялаган. Шумер цивилизациясынын аяк
баскычы — кытай цивилизациясынын башаты саналган Се династи-
ясынын башына туура келет. Дал ошол кытай иероглифтердин єзїнїн
ачкычы кыргыз (тїрк) тилинде экенин, тарыхта биринчи жолу иерог-
лифтерди бириндетип талдоо принцибинде Ч.Ємїралы ачты жана
б.з.ч. 2953-2838-ж. мындан 5000 жыл илгерки кытайдын биринчи им-
ператору болгон Кыргыз кагандын (Фу Си) атын окуду.

Эки жарым миў жыл мурдагы Лао-Зынын ырын б.з. 328-ж. «Кой-
гуттун кош сабын» айткан Фоту Дэндин талаш болуп келген ырла-
рын кыргызча так чечмеледи («Асылзат», август, 2002-ж.). Б.з.ч.
XVII-XI кк. арасын камтыган, бир гана соўку кытайга таандык де-
лип келген Шан Ин маданияты деп аталган зор маданиятка, илимге
ага кєчмєндєр да ортоктош, єзєктєш, жаратуучу экени бїгїн да-
лилденїїдє. Шан Инге улай Чжоу жана соўку кытай иероглифтери
калыптанган. Ушу сырты идеограмма катары окулган символдор
ичинде муун жазуу тїркий тилдеги силлабикалык жазуу экен. Бул
дїйнєлїк илим їчїн кїтїїсїз окуя. Байыркы Шумер, байыркы Се,
Шан Ин маданиятынын арасын жалгап, бир ордого уюткан Улуу Тєрєн
жана анын Теўирчил цивилизациясына тїздєн тїз байланышкан. Шу-
мердин башаты, толтосу, азыктанганы, тїпкїр дили -кєчмєн кара
кыргыз цивилизациясы («Кут Билим» № 14. 12 IV. 2002-ж.). XI к.
кыргыз окумуштуусу М.Кашкари Мачын менен Чындын єзїнчє тил-
дери бар, бирок, тїркий тилди дурус билишет. Бизге жєнєтїлїїчї
каттары тїрк жазмасы менен даярдалат, – деши дагы Тєрєн жазуу
жєнїндєгї пикирге жем таштайт.

XI кылымдагы кыргыздын залкар окумуштуусу,
улуу энциклопедист, кеменгер лингвист Махмуд
Кашкари: тилдердин эў таасыны- бир гана тилди
билїїчї, фарсылар менен жуурулушпаган жана
шаарларда жашоо єнєкєтїнє ээ болбогон («чет

М. Кашгари-
нин Жапан,
Ысык Кєл
жєнїндє ай-
ткандары
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єлкєлєргє келим-кетими жоктордун») калктыкы деп келип: кыргыз,
кыпчак, огуз, тухсы, йагма, чигил, ыграк, чарыктар нукура тїркчє
жалгыз тилде сїйлєйт деп белгилеген. Булардан тышкары тїрк
тилдїїлєр деп: согдак, кенжек, аргу, жапан, уйгур, чємїл, йемек,
башгырт, булгар,сувар, беченек, хакания, (баласагын, тараздын
калкы тїркчє сїйлєйт), татар, карлук,йабаку, кай деп эсептеген.
М.Кашкаринин1076-1077-ж. жазган «Тїркий тилдер сєз жыйнагын-
да»: «Тїрктєрдїн тилин їйрєнгїлє! Анткени, алардын шыбага-
сына узакка созулуучу бийлик бар!» деп Мухаммед пайгамбар кы-
ямат-кайымдын белгилерин, акыр замандык козголоўдор жана огуз
тїрктєрїнїн жортуулдары тууралу маек кылганда, буйруп айткан
экен дегенин эшиткеним бар» дегени кызык. Жапан тилин алысты-
гынан, залкар деўиз бардыгынан изилдей албаганына, беймаалым
экенине єкїнєт.

М.Кашкари тїзгєн географиялык картада Ысык Кєлдїн Барскан
шаарынан Жапонияга чейинки аралык аталган жерден Хабашстан-
га чейинки аралыкка барабар экендиги белгиленген. Бул єлчєм ушун-
чалык так, ишенимдїї єлчєнгєн, муну азыркы илим жетишкендиги
далилдеди. Демек, М.Кашкары Жапониянын кыргыз менен туу-
гандыгы бардыгын картасында дагы далилдейт. М: жапондор,
кыргыздардай «арба, арбаўыз», «бар болуўуз» деп учурашат.
«Кесїї» деген жок кылуу, «кыруу» делсе, ичке кесилген кадимки
кесмени кыргызча эле «кисимэ», єрмєктї – «єримоно», катуу – ка-
тай делет. Жапон тили малай, алтай тилдеринен турат. Жапон мам-
лекетин башка жактан ооп келген «атчан калк» IV к. негиздеген де-
ген, жапон илимпоздору да бар. Казак тарыхчысы Казыбек бек Тау-
асаруылы «Тїп тукумуман єзїмє чейин» деген китебинде Дуулат-
тын Шымырынан тараган Айысый уруусу Жапонго кетип кайтып кел-
бей, ошол жакта калганын жазат (Алматы, «Жалын», 1993. 88-б.).
Бирок, окумуштуу Кожош Мусаев «Жапондордун теги кыргызбы?»
деген макаласында («Эркин Тоо», 7.04.1999-ж). Кыргыз сєздєрїнїн
негизинде жапон тили жаралган. Жапон элинин негизги бєлїгїн бай-
ыркы кыргыздар тїзгєн деген жыйынтык чыгарат окумуштуу. Мын-
дан 2000 жыл мурун Алтай-Энесайдан кыргыздардын тобу жа-
пон аралдарына барып жашап калгандыгын жапон тарыхы да
далилдейт. Жапон аралына кыргыз єтє байыркы доордо келген.
Ал доор байыркы кыргыз империясынын дооруна гана таандык.
Кытай иероглифтеринин жапондорго сиўе баштаган мезгили б.з. V-
VI к. таандык. Ал эми V к. 454-470-ж. гунндардын кыйраган мезгили.
Кыргыз тили жапан тилинин негизин, єзєгїн тїзгєндїгїн бир
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нече мисал менен далилдеди. М: таў, таў аса, ток, ири, ырай, коко,
суки, аса, таўго, манас, тобэй, канкей, кункей, кутунай, сейтек, саяк,
токон, Умай, Ибарат, Чубак, Кошой, Бакай, Чоро, Кожош, Кан, Теўи-
ри, атай (кымбат), куда-сєєк, келин-кесек, чоо-жай, ата-баба, ата-
жото, шише, шайыр, майда-барат, аки-чїкї, карыз, эркек тана, ка-
руу кетип, кеч кирїї, бийкеч, отоо байкиши, байкийим, бушайман
ж.б. Теўирчиликти тутунган кыргыз элинин тили эў байыркы тил эке-
нин далилдєє менен б.з.V кылымынан жапан тили калыптанган бол-
со, жапон аралына кыргыздардын келиши V кылымдан ары кетерин
айтат. Кыргыз сєзї жапон сєзїнє жєн эле аралашкан болсо, анда,
сєздїн негизин тїзє алмак эмес. Манаска байланышкан тїшїнїктєр,
Теўир тууралу маалыматтардын жапондордо болушу Манас эпосу-
нун б.з. V кылымына чейин эле айтылып келгенин далилдейт дейт
окумуштуу. Жапон лингвисти Хиронори Ито-сан мындай дейт: «Ну-
раяма деген чоў окумуштуу бар, хакас, алтай, орус, тїрк тилдерин
тереў изилдеген. Ал кийин Японияга Алтайдан, анан Тынч океан
жээгинен келген элдер бар деген мифти изилдеп, ал гипотеза туу-
ра деген пикир айтат. Тил боюнча эки элдин окшоштугу арбын. Грам-
матикалык, ээ, этиштик тїзїлїш окшош. Бирок, фонема боюнча жа-
пон тили тїштїк єлкєлєрїнє кєп окшошот. Дагы бир гипотезада
кєчмєн калк Японияны баскан делет. Булар кыргыздар окшойт,
баамымда. Семуя императордун убагында болуп, тїрк-жапан тили
аралашкан делет. Тилчи катары ушуга улам ынангансып баратам»
(«Агым», 9-июль, 2002-жыл).

Ито Хиронори Жапаниянын Конон шаарында туулган. Токиодо-
гу Сока университетин бїткєн. Мыкты котормочу, тїрколог. Тил или-
минин кандидаты, профессор. Итонун пикири боюнча: Жапондун 8-
кылымда жазылган «Нихон секи» деген тарых китебинде Жапан
мамлекети б.з.ч. 660-ж. 11-февралда (мындан 2663 жыл мурун) не-
гизделип, анын биринчи императору Жинму деген киши болгон.
Жапончо «Жин» – кудай, «Мо» – кїчтїї дегенди билдирет. Жапондо
бул 11-февраль мамлекеттїїлїктїн кїнї катары улуу майрам. Про-
фессор Сапарбек Закировдун кытайдагы кыргыздарды иликтеген
«Кыргыз санжырасы» китеби боюнча: Кыргызда 11-февраль 61
кышкы чилденин толук чыккан кїнї, чилде 5-февралда чыгып, илге-
ри «Улустун улуу кїнї» деп аталган. Аны кыргыз белгилеп май-
рамдаган. Кийин Улустун улуу кїнї 22-марттагы жаз майрамына би-
ригип кетип иранча аталыш менен Нооруз майрамы болуп келатат.

Анткени, Улус балбан, баатыр кол башчы болуп, чачылган
кєчмєн урууларды бириктирип бир улуу Ордо тїзгєн. Улус ак кий-
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изге салынып кан кєтєрїлїп, ак калпагынын тєбєсїнє бїркїттїн
канатын сайылып, кїйїп жаткан улуу отту жети айлантышат. Улус
улуу бий болуп шайланганынын урматына арнап той єткєрїп
ошондон тарта 11-февраль «Улустун улуу кїнї» аталат. Жылда
уруу бийлери ошол кїнї Чоў Ордого чогулуп, эл-журттун келече-
гин, керек маселелерин чечкен. Байас Туралдын болжоосу боюн-
ча Кыргыз мамлекети б.з.ч. 7-кылымдын 11-февралында тїзїлгєн.
Себеби, Борбордук Азиядагы байыркы Улуу Сак Ордосу ушул
мезгилде тїзїлгєн.

Ито Хиронори:  «Токио университетинин профессору Эгами
Намио б.з.ч. доорлордо материктен келген кєчмєндєр Жапан ара-
лын баскан дейт. Адегенде жапан жеринде Тынч океан аралында
жашашкан элдерге тектеш этнос жашаган. Анан Алтай тараптан
келген кєчмєндєр Аралды ээлеп, азыркы жапан эли ошол эки
этностун кошулуусунан улам пайда болгон». Жапан аралдары-
нан Сак-скиф мїрзєлєрїнє окшош дєўдєр бар, ал б.з.ч. мезгилге
таандык. Мїрзєдєн бир скиф жоокеринин зоот кийимчен сєєгї та-
былган. Жапан тили Алтай-Урал тобуна кирерин биринчи жолу
окумуштуу-лингвист Фудзиока Кацудзи айткан. Аны ал 14 пункт-
тан турган фактылар менен далилденген. Аны мен «Проблемы ал-
тайской гипотезы. Анализ некоторых соответствий японского и тюр-
кских языков» (Бишкек, 1999. стр. 8) деген китебимде жазгам. 1932-
ж. окумуштуулар Х. Арисака жана Е. Икэгами тарабынан Нара доо-
рундагы (ї 111 к.) байыркы жапан тилинде, алтай-урал тобундагы
тилдерге таандык сингармонизм белгилери болгонун далилдешкен.
Жапан тили кайсы текке кирерин фин окумуштуусу Г. И. Рамстед,
орус илимпозу Е. Поливанов изилдеген. Е. Поливанов жапан тили-
нин грамматикасы алтай-урал тегине жатарлыгын танган. Ал жапан
тили малай-полинезия бутагына кєбїрєєк таандык деген. Ал эми Н.
Мацумото жапан тили австронезиялык тек десе, Е. Ясумото, Т. Ясу-
да жапан тилинин тегин тибет-бирма тегине байланыштырышкан
(XX к. чейин). Ж.С. Стрит боюнча: жапан тили тїпкї алтай тегине
эмес, тїпкї тїндїк азия тегине тиешелїї. Миллердин пикиринче:
Жапан тилинин тамыры тїпкї чыгыш-алтай кыртышында жатат. С.
Мураяма жапан тилин туўгус тобуна байланыштырат. Менимче,
жапан жана тїрк тилдеринин тамырын тїпкї алтай кыртышы-
нан караган пикир туура.  Фарангис окумуштуусу Ж. Дени «Языки
мира» деген китебинде: «Жапан тилинин фонем системасы єзїнїн
келип чыгышы боюнча тїпкї тїрк тилине таандык. Бирок, ал кы-
тай тилинин єтє катуу таасирине дуушар болгон» деп жазган.
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Жапандарда  «Теў» деген сєз бар. Ал сєз 1. «дїйнєнї жаап тур-
ган» (асман); 2. «бїт ааламды башкарып турган кудай»; 3. «чоў жа-
ратылыштын кїчї» деген маанини билдирет. Теўирчилик Теў ме-
нен кєбїрєєк окшош. Жапанда: «Кыўыр ишти эч ким билбесе да,
Теў менен Жер жана кыўыр ишти кылган адам єзї билет» деген
сєз бар. Ар бир эл єз тарыхын билїїсї керек. Єз тарыхын билбеген
эл – маўкурт эл». 774-835-ж. жашаган улуу жапан ойчулу Кабо Дай-
зи: «Байыркылар баскан жол менен баспастан, алар издегенди из-
деп тапкыла» дептир («Эркин Тоо», // «Байыркы кыргыз жана жапан
мамлекеттери». 1-июль, 2003-ж. №48 (1254)).

(Баса, манасиликтєєчї Т. Оторбаев боюнча: Манастын їчїнчї
тарыхый кейипкери бар. Ал боюнча: Манас доору тарыхый Каракан
заманынын башталат. Каракандан – Єгїз хан. Б.з.ч. 176-ж. Чыгыш
Тїркстандан кыргыздар Ала Тоого кєчїп келет. 71-ж. Ногой хан тал-
каланат, 49-ж. Алооке кыргызга каршы чабуул коёт. 31-ж. Тїрк ата
жаралат. Тїрк ата тарыхта Чыйыр каган деген ат менен белгилїї,
єз аты Койлу. Ал Манаска жакын тууган. Тарыхта Тїрк ата б.з.ч. 31-
ж. каза болот, анын аялы Шаканды Жакып алат. Эки жылдан кийин
б.з.ч. 29-жылы Манас тєрєлїп 52 жашында б.з. 23-ж. каза болот.
Манас  21-мартта туулган. Манас Бейжинге 300 миў кол алып б.з.
11-жылы Чоў Казатка чыгат, кытай тарыхында 11-жылы кыргыздар
Бейжинди алган. Тарыхта Жолой хан, Сыргактын атасы Улак кан-
дын тарыхы, Хундар чапкынында Бакайдын атасы Бай Кара Деўиз
жээгине сїрїлїп, Байкєлдї жердеп калганы айтылат. Семетей да
тарыхый инсан, анын тарыхы Жапонияга байланыштуу айтылат.
Жапонияда Семетей шаары бар, ал байыркы Кичи Бейжин долбо-
ору менен салынган. Кытай тарыхында кыргыздардын бир колу Жа-
пон жерин бийлеп калган деп айтылат. «Манас» эпосунда да ушун-
дай. Тарыхта ошо жердеги Сейтек (Сиотоки) бийлеп, династия
тїзгєн. Ошондон улам Сиотоки деген кызмат абалы пайда болот.
2000 жыл ичинде тїрк кагандары Индияны беш ирет чаап караткан.
«Манас ата тарыхы» китебинде ушулар чагылдырылган, далилден-
ген («Кыргызстан маданияты», 13-май, 1995-ж. №8 (1427)).

Барскондук Махмуд Кашкаринин дїйнєлїк окумуштууларды,
тарыхчыларды, тилчилерди єзгєчє ойлонто турган даанышман пи-
кири єзї тїзгєн, чийген картасында дїйнєнїн борбору Ысык Кєл
деп кєрсєткєндїгї. Теўир Тоо, Ысык Кєл, Баласагын, Барскон,
Кочкор Башы дїйнєнїн чордону деп эсептелет. Бул карта 1934-ж.
Тїркиянын Стамбулунда, 1960-ж. Ташкентте «Єзбек совет энцик-
лопедиясынын» 7-томунда басылган. Ислам кїчєп турган Орто кы-

21 – 91
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лымда жер борбору Меке, Медина деген бир жактуу кошоматчыл,
маўкурт кєз караш єтє кїчтїї болчу. Ал єзї тїзгєн картасы менен
айырмаланып, ошол кєнїмїш, бир жактуу кєз карашты талкалаган,
ага каршы чыккан улуу инсан болгон. Ысык Кєл жер шаарынын бор-
бору, чордону, жер киндиги болгон соў бардык башаттар, купуялар
ушунун тегерегинде, кїн чыгышта уюп жатат. Ысык Кєл дїйнєдєгї
тоўбогон їч кєлдїн бирєє (берки эки кєл їч бурчтук иретинде жатат)
катары космос менен, Теўир менен тїздєн тїз байланышы бар ыйык,
сырдуу кєл («Кыргыздар», 1991. 428-459-б.) Кєўїл бурчу жагдай
М.Кашкари: «Ысык Кєл Барскондун кєлїнїн аты».  «Барсган-Афра-
сийабдын уулунун ысымы. Барскан шаарын курган ошол. Махмуд-
дун атасы дал ушул шаардан болот...» (458-б) дейт.

О. Айтымбет боюнча: «Каракандар єзїлєрїн Афрасиаб (бул алп
Манастын парсыча транскрипциясы)  баатырдын Їйїнєн чыккан кан-
дар деп эсептешкен. М. Кашкари: Афрасиаб баатыр Тїрк кєлдїн
тїштїк-батышында Кара Шаарда тєрєлгєн (Тоў аймагы) дейт. Анын
Жибек бийке деген аялы, Каз деген кызы, Барскан деген уулу бол-
гон. Барскан баатыр жоо колунан набыт болгондон кийин єзї тургуз-
ган бир калаа Барскан аталат. Кызы Каз кєзгє атар мерген, чоў най-
закер болгон (М. Кашгари. III т. Ташкент). Афрасиабды єз эли Алп
Тегин деп кадырлаган. Парсылар менен согушта  айлакердиги, эрди-
ги менен таанылат. Мурда єз уруусунун аскер башчысы болсо, кий-
ин Туран аскерлеринин оў канатынын эў башкы аскер башчысы бол-
гон. «Шах-намэде» баатырдын акыркы – Туран аскерлеринин же-
ўилген кезеги ырдалат. Кєп жылдык согушта алсырап парсы же-
ринде єткєн согушта артка чегинїїгє аргасыз болот.  Ошол чегин-
гени їчїн атасынан уялып єз Мекени – Тїрк кєлгє келбей «алыскы
Торгой жеринде – Жезкамал деген кыргыздын журтунда кєзї єтєт»
(М. Кашгари. III т.). Чынында, кыргыз баатыры Тоў алп (Афрасиаб)
эў атактуу баатыры эле. Анын Туран жери «Афрасиаб» жери атал-
ган. Єлгєндєн кийин Тїркстандагы эў чоў шаар – Жогорку Чеп (мурда
парсылар аны Туран шаары дешкен) Тоў алп баатырдын аты менен
аталган. КЭС: «Байыркы Маракан шаарынын урандысы, Согдиана
мамлекетинин борбору – азыркы Самаркандын тїндїк жагында,
аянты 219 га...».

Махмуд Кашгаринин єз аты Маамыт Кашка. Єз заманынын чы-
гаан тилчиси, тарыхчысы, этнографы, географы. Атасынын тїркчє
аты Бешаргын. Каракандын атактуу бектеринен. Анын «Диван и лу-
гат ат-Тїрк» китеби куну чексиз дїйнєлїк асылнарк. Бул китебинде
тїрк тилдеринин диалектологиясына негиз салган. Бул эмгек XI кы-
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лымдагы Тїркстан элдеринин тарыхы менен ошол элдердин адабий
їлгїлєрїнєн мол маалымат берген туўгуч адабий жыйнак. М, Кашга-
ринин сєєгї Кашкарда, кїмбєзїн тургузушкан. Махмуд Кашгаринин
уруусу – узун чекти (багыш).

«Уйгурлар Турпан менен Гученде турган. Андан бери Каракан-
дардын жери башталат. Чыгыш Тїркстандагы тїндїк чеги Куча ме-
нен Багур, Тїштїк чеги Черчен. Андан батышты кєздєй Чарук (че-
рик – О.А.) областы башталат. Аларга азыркы Маралбашы турган
жердеги Барчук шаары тиешелїї болгон. Тухси (тогус – О.А.), ягма
(саяк – О.А.), чигилдер (чекир саяк – О.А.) Или боюнда. Чигилдер
Таластын жанындагы Чигил шаарында да турушкан. Бул чек огуз-
дардын чегинде болгондуктан алар Аму Дарыядан Кытайга чейин-
ки аралыктагы тїрктєрдїн баарын Чигил деп аташкан» (Бартольд.
V т. 201-б.). М. Кашгаринин эмгеги улам кєчїрїлїп, колдон колго
єтїп бизге жеткен. Ал ошол кєчїрїлгєн кездерде оўдолгон да бо-
луу керек. Бул ягма деген эл атынын Кашгаринин сєздїгїнє кирип
калгандыгынан даана байкалат, акыйкатта бул ягма деген сєз саяк
деген сєздїн арабча транскрипциясы болгон. Саяктын єйдє чекти,
багыштын тємєн чекти, узун чекти деген уруулары болгон жана
так ошол узун чекти менен тємєн чекти кыргыз санжырасы боюнча
Чыўгыз rандын аскерине кошулуп кеткен. Махмуд Кашгаринин ушул
китебинде 223 тїрк ырын, 270 чамалуу тїрк (кыргыз) макалдары
киргизилген» (Орозбек Айтымбет. «Каракан баяны», Мурас, №3,
1991-ж. 41-44-б.).

Афрасийаб-деген тїшїнїк Манас ысымы менен байланыштуу
сырдуу илим.  Муну тарыхчы Т.Чоротегин минтип тїшїндїрєт: «Алп
Эр Тоўанын уулунун ысымы -Барскан. Эр Тоўаны каракандык тїрктєр
Афрасийаб деп аташкан. Алп Эр Тоўанын ысымы Ысык Кєл
чєлкємїндє IX кылымдан сакталып жеткен Тоў топоними бар (эзел-
ки Тоў шаары, Тоў суусу. Тоў району)» (Т.К.Чороев. «Махмуд Ибн
Хусейин ал-Кашкари жана анын «тїркїй» тилдер сєз жыйнагы», –
Б.: 1990.).

Кашкаридеги Барскан – Афрасийабдын (Алп Эр Тоўанын) уулун
эске салат. XII башындагы «Мужмал ат-таварих ва-л-кысас» эмге-
гинде Ысык Кєл боюн жердеген Тїрк деген адамдардын тєрт уулу –
Барсхан, Илак, Тоў, Чигил дегендер саналып єтєт (бул эмгекти бас-
мага Бехар даярдаган. – Тегеран, 1939. 100-б.) X– XII кылымдарда
бул тєрт ысым менен белгилїї шаарлар катталган, мусулман гео-
графтарынын чыгармаларында (Илак – Ташкендин жанындагы
Ахаргеран, б.а. Ангрен суусуун боюнда; Чигил – Тараздын жанын-
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да; Тоў менен Барскан – Ысык Кєл єрєєнїндє), бирок этноним ка-
тары Чигил гана кеўири белгилїї.

Баласагын топоними Килисли Рифат даярдаган арабча текст-
ке негедир кирбей калганын «Диванды» тиги же бул тилге которгон
изилдєєчїлєр атайын белгилеп айтышкан эмес. Баласагын топо-
ними єзбекче котормонун текстинде да жок, бирок, тїркчє жана
англисче котормолордо калыбына келтирилген. Кашкариге таянып
академик В. Бартольд: «Барскан шаарынын єзгєчє  наречиеси (го-
вордук жалпылыгы) бар калк» экендигин айтат (Бартольд В. В.
«Очерк истории туркменского народа», Сочинение. – М. 1963. – Т.
2. Ч. 1– 579-б.).

Махмуддун атасы Хусейин-ибн Мухамед ибн Йусуф Кадырхан
Ысык Кєлдїн тескейиндеги Барскан шаарын, дубанды бийлеген бек
болгон. Кашкары Кашкар, Багдад, Букар шаарларынан билим алган.
11-кылымдагы чыгаан окумуштуу, тилчи. М.Кашкаринин «Тїркий тил-
дер тууралуу синтаксистин маўыздары» деген китеби бизге жеткен
жок. А.Н.Кононов «Кашкардык Махмуд жана анын «Тїрк сєздєрїнїн
жыйнагы» чыгармасы» деген эмгегинде Махмуддун атасы барскан-
дык экендиги, ал бек тукумунан болгондуктан Кашкарды башкарууга
кеткендигин маалымдап, М.Кашкаринин Ысык Кєлдїк кыргыз экенди-
гин далилдейт (К.Рыскулов «Кашкардык Махмуддун картасы», «КМ»,
1987, 8-октябрь, № 41). Омелян Прицактын болжолу боюнча: М. Каш-
гаринин чоў атасы Каракандардын каганы Мухамед Буура кан ибн
Кадыр кан Жусуп делет. Тарыхчы Бейхаки боюнча: 449-ж. хижра жылы
(1056-57-ж.) Мухамед Буура кан уу берилип єлтїрїлгєн. Кашкаринин
атасы Хусейин да ошондо єлїшї ыктымал. Кыргыз элинин залкары
Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгаринин жалпы тїрк мадания-
тына кошкон салымы зор.

М.Кашкари єз китебинде: кыргыздын «їтїк» деген сєзїн кел-
тирет. Аны кийимдин бырышын жазууда ысытып басуучу темир
буюм.., аспап катары сыпаттайт. Кыргыздар їтїктї алгач жаргак
жасоодо, тери жїнїн куйкалоодо (кийим тигїї їчїн) пайдаланга-
нын жазат. Демек, їтїк орусчага кыргыздан єткєн. «Табар» деген
сєздї «сатыкка чыкчу байлык, мал» дейт. Кыргыздын бул тєл сєзїн
азыр бїт славяндар колдонот эмеспи.  Кашгари X к. жашаган тїрк
аялдардын кєкїл коюп, жасалма чач пайдалангандыгын да жаз-
ган. А тїгїл баскетбол, футбол оюндары болгондугун айта ке-
лип, чевган (поло, бейсбол) оюнун да кеўири тїшїндїргєнї да
кызык. Х кылымда кєчмєн тїрктєрдїн мончолору  болгондугун да
жазат («Заман Кыргызстан», 1-май, 2003). М. Кашгаринин «Диван
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лугат ат-Тїрк» кол жазмасын алгач  Али Эмир мырза сатып алат.
Муну уккан тїрк илимпозу, акыны Зия Гєкалп (1876-1924-ж.) китеп-
ти кєргєнї келсе аны Али кєрсєтпєй коёт. Премьер-министр Таа-
лат паша ортого тїшїп, белгилїї окумуштуу Килисли Рифат Бил-
геге алып берет. Рифат китепти иретке салып, аны тїрк тил коому
їч том кылып чыгарган. Бул нуска азыр Стамбулдагы Фатих китеп-
канасында сакталуу. Кашгаринин єзї жазган кол жазмасы дарек-
сиз. Бул учурда бийликтин тїрктєрдїн колуна єтєрїнєн чочулаган
Аббаси императорундагы араб илимпоздору Жахиздин «Фезаил-
и-Этрак» деген чыгармасын жаздырууга тїрткї болгон. Бул китеп
тїрктєр жєнїндє туура эмес айтылган маалыматтарды жокко чы-
гаруу максатында жазылган.

Шумер жазуусунун эў негизги эрежелери ка-
чандыр бир кезде клинописти пайдаланган бардык
элдер тарабынан кабыл алынган. Булар семит ак-
каддары менен индоевропа тилинде сїйлєгєн хет-
тер болгон. Эламдыктар, хурриттер, урартуулук-

тар аны муун (идеография) жазмаларына айландырган, анда иде-
ограммалар єтє сейрек колдонулган. Атактуу Бисутин (Бехустун)
жар ташындагы жазуу клинопистин кийинки єркїндєтїлгєн тїрї.
Аны окууда кєп кылымдар бою шумерлерге кошуна (Шуруппак-
Ниппурдун тїндїгїндє) турган аккад  (Бабыл) атка конгон семит-
тердин тили зор роль ойногон («История Ближнего Востока в древ-
ности», М., Наука, 1984, 85-96-б).

И.М.Дьяконовдун «Языки древней Передней Азии» (М., 1867)
деген китебинен, калган маалыматтарды Г.Винклер, Л.Липин ме-
нен А.Белов, Ф.Гоммель, О.Сулейменовдордун китептери жана
«Всемирная история» (Iт.,М.,1956-ж.) деген эмгектеги даректер-
ди пайдаланып, эзелки кангар тилиндеги он сєздї алып, аны ил-
герки тїрк жана азыркы тїрк тилдерине салыштырып, андан кий-
ин тїздєн-тїз кангар кыргыз сєздєрїнєн элїїдєн ашыгын салыш-
тырабыз.

Кангар тилиндеги Дингир байыркы тїрк тилинде Теўир, кыргыз-
ча Теўир; кангар тилиндеги УД (кїн, мезгил, жаз), эзелки тїрк тилин-
деги ед (мезгил, кез) тувача ей (мезгил, кез), кыргызча ай (отуз кїндїк
мезгил); Кангарча ДУГ (жакшы), илгерки тїркчє ыдук (касиеттїї, ыйык),
кыргызча (ыйык); кангар  тилиндеги Гиг (оору, дарт), оболку тїрк ти-
линде иг (оору, дарт), кыргызча кагын; кангар тилиндеги Гуд (бука),
адепки тїрк тилинде уд (уй, бука), кыргызча уй; каўгарча У (уйку), абал-
кы тїркчє у (уйку), кыргызча уйку, якутча уу (уйку); кангар тилиндеги
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бараг (ибадаткана), кыргызча барак (катар бєлмєлєрї бар їй); кангар
тилиндеги НИГ (зат, нерсе), илгерки тїрк тилинде нен (зат нерсе),
кыргызча нук (заттын таманы) кангар тилиндеги Суг (суу, ылай) эзел-
ки тїрк тилинде суг, суб, сув (суу), кыргызча суу, сув; кангар тилинде-
ги САГ (башчы) оболку тїрк тилинде сагун (жашы улуулардын сый
аты), кыргызча сак сакчы (этиет болуу, кїзєтчї).

Кангарча Диам-кыргызча-Дайым; кангарча Ме-
кыргызча Мен, кангарча Ру-кыргызча Ур, кангарча
Куб-кыргызча Кєр (мїрзє), кангарча  Туд-кыргызча
Тууду, кангарча СИР-кыргызча Шыры (тигїїнїн тїрї),

кангарча  УШ-кыргызча Їч, кангарча УД- кыргызча От, кангарча узук-
кыргызча узун, кангарча туш-кыргызча тїс.

Ушул дал келїїлєр бул эки элдин нукура генетикалык байла-
нышта экенин байкатат. Дагы бул эки тилди салыштырсак: ада-ата,
ама-ана, эне, апа, амар (ребенок)- мара-мала-бала, тум (принесе-
ние)-туум; думу (потомство)- тукум; тир (жизнь)-тирїї; ерен (рядо-
вой воин)- эрен; ере (раб)- эр(жоокер); шуба же кен (пастух)-чабан;
аб (зверь)-иб (їй); еш (дан)-эшик (каалга); угу (род) урук; кар (похи-
щать)-карма; шаб (середина) чак(тїш); тибира (медники)-темир; геш
тука (слушающий) -эшитїї, зе-сен; гаш (птица)-куш; дили (черта
единица)-тил; уш-у (тридцать)- їч он (отуз); ан (небо)-асман; ту-тоо;
карру-каруу; гим (рабыня) -кїў; нукир (раб)-нєкєр ж.б. Мында да кан-
гар, кыргыз тили їндєшїїдє. В.В.Радлов, А.А.Куников: «Тарыхый эт-
нография лингвистикалык башталыштарга негизделиши керек» десе,
К.А. Иностранцев: «Азыркы учурда этнографияда тилге єзгєчє маа-
ни берилет» деген. В.В. Бартольд: «Кєчмєндєрдїн єткєндєгїсї туу-
ралуу натыйжалуу жыйынтык чыгаруу їчїн лингвистикалык факты-
лар эў жакшы материал болуп бере алат» десе, Я,Гримм: «Биздин
тилибиз-биздин тарыхыбыз» дешет. Демек, тил — ошол элдин
єткєндєгї тарыхынан кабар берет.

Жогорудагы айрым кангар сєздєрї ар тїркїн даректерге б.з.ч.
3000-2000-жылдардын аралыгында же мындан 5000-4000 жыл мур-
да тїшкєн. Чопо такталарга, там, таш беттерине жазылган кезде ал
сєздєрдєн да ката кетсе керек. Азыр деле он сєз жазса он ката кетир-
ген «сабаттуулар» кєп. Ушул б.з.ч. XXX-XX к. жазылып калган тигил
кангар сєздєрдї каталардан кур эмес. Ошол себептен салыштырган-
да байыркы сєздєр менен бїгїнкї сєздєрдїн арасында айырмачы-
лыктар бар. Анын їстїнє бул кангар сєздєрдї роман, герман, славян
тектеш окумуштуулар тарабынан изилденип, тигил кангар сєздєрї аде-
генде ушулардын тилинде жазылып, анан орус тилине єткєндєн кий-
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ин бизге жетип отурат. Бул учурда тигил тєл сєздєрдїн тамтыгы чык-
канча єзгєрїп айрым тыбыштары бєлєкчєрєєк болуп калгандай...

Кийинчерээк шумер тили менен тїрк тилинин бир тил экени-
нин, дегеле тїрк тилинин тєл мекени азыркы Кыргызстан, Казах-
стан, Монголия менен Алтай аймактары экенин, шумерлердин (каў-
гыр – кенгир) бабалары ушул жерлерден Месопотамияга оогонун
тїрк тилчиси жана шумеролог Полот Койа да далилдеп жїрєт («Моя
столица», 15.08.2002). Азыр бїт христиан дїйнєсї башат санаган
Адам ата менен Ева (Обо) эне кыргыз тилинде сїйлєгєнї дїйнєлїк
илимде далилдене баштады.  Бирок, муну «абсурд!» дечї маўкур-
ттар четтен табылат. Бардыгын мезгил таразалайт...

Каўгарлардын б.з.ч. XXX-XX к. шаарларынын ат-
тарына токтосок илгерки заманда шумер тилинде
кандайдыр бир маанини туюнтканына карабастан
алар биздин тилге чукул турат. Сиппар шаары-Са-
пар, Куту калаасы-Куту, Джемдет Наср шаары-Жел-

дет Насыр, Арман калаасы-Арман, Кишчеби- Киши же Кеш, Мари
калаасы-Мары, Хурсаг-Калама шаары-Курсак-Калама, Казалуу чеби-
Казалуу, Упи Акшак калаасы-Упай Акшак, Кисик шаары-Кешик, Ма-
рат чеби-Мурат, Дильбат шаары-Дилбат, Адаб калаасы –Адеп, Дер
чеби-Дер, Урук калаасы-Урук, Кулаб шаары-Кєлєп, Эреду чеби-
Эрендїї, Ур шаары-Ур (Ура Тєбє), Зургул коргону Сургул (Сургїл),
Гирсу калаасы-Кир суу, Ларса шаары-Арсы, Шуруппак калаасы-Ур-
пак, Иссин чеби-Исин деген сєздєрїбїзгє жакын. Тек гана семит
тилине чукул турган Вавилон, Аккад, Ниптур, Э-Нинмар, Аль-Убайд,
Гуаба деген калаа аттары биздин тилден бєтєн.

Эзелки заманда каўгарлар єз жатындаштары-байыркы тїрктєр
сыяктуу сууга да сыйынып, аны Теўир деп атаган тїрї бар, бирок,
ошол суунун ал аты семит тилинде Тигир болуп бузулуп айтылып,
жазылып, бїгїнкї кїндє ал суу Тигр деген атка конуп калган. А Еф-
рат деген экинчи дарыянын єз аты-Борук болсо керек, ал байыркы
шумер жазмаларына Пурат (Бурак-Пурат) болуп тїшкєн. Демек, Еф-
рат деген ат-Пурат (Пурак-Борук) деген илгерки тїрк сєзїнїн семит-
че бузулуп айтылышы. Жалпысынан, ушул кош дарыя биздин элде
тээ эзелки замандардан бери Кош Тана аталып келгени анык. Тана
(Мана) кыргыздын эски тилинде «суу, дайра» деген маанини туюнт-
кан. Те Кара Деўизге куйган Тана суулары гректер тарабынан ада-
генде Танабий, Танай, Танастр, Танапр, Танаис болуп айтылса, кийин
алар орус тилине єткєндє ошо тїрїн єзгєртїп Дунай, Днестр, Днепр,
Дон деген аттарга конгон.
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Илгерки Каўгар мамлекетиндеги эў чоў жетиш-
кендик-падыша сарайында «падышаларынын тизме-
син тїзгєн» битикчиси болгон. Бул тизмеге б.з.ч. ХХХ-
ХХ к. каўгар падышаларынын аттары тїшкєн. И. М.
Дьяконовдун китебине тїшкєн ал падышалар

тємєндєгїлєр: Ур нанше, Баба, Укуш, Ур Забава, Соргон, Римуш Ми-
ништусу, Пузур Мама, Уп Мама, Ур Бау, Ур Намму, Ур аба, Ур Ниназ
болуп кетет. «Ур» менен баштаган тыбыштар кыргызда (М: Урмам-
бет, Уркалый, Урбай ж.б.) кєп. Сыягы, бул «ур» деген аттар байыркы
шумер тилинде кандайдыр бир мазмунду берип турса да, аларды
биздин тилде калыбына келтиргенде: Уркамчы, Баба, Їкїш, Уразба-
ба (же Орозбаба), Саркун, Ырым Маныштуусу, Бузурмамай, Урма-
май, Урбай, Урманчы (же Ормончу), Ураба, Урчыназ болуп чыгат.
Демек, биздин элдеги адам аттарынын тїпкї теги те эзелки тїрк (шу-
мер) тилиндеги адам аттары менен тамырлаш.

«Авалкы вавилон заманында, – деп жазат Игорь Михайлович
Дьяконов «Люди города Ура» деген китебинде-бардык энчилїї
аттар грамматикалык жактан ар кандай маанини туюткан
сєздєрдєн турган» (386-б.). Алып айтсак, жогорудагы киши атта-
рынын башына келип аткан «ур» деген сєз илгерки шумер тилин-
де «баалочу», «кадырлоочу» (почитатель) деген маанини туюн-
туп, Ур Нанше-«Наншени кадырлоочу», «Ур Забава-«Забаваны
кадылоочу»», Ур Мама-«Маманы кадырлоочу» деген маанини бил-
дирген. Кыргызча Абил деген киши аты бар, ал байыркы шумер
тилинде Авиль болуп айтылып, «киши» деген ойду туюнткан. Ку
Нингал деген аттагы «ку» сєзї байыркы шумер тилинде «жаркын»
(«светла», «светел») деген маанини туюнтуп, ак тїстї билдир-
ген. Ошондо сол кары урууларынын тїп атасы Ку уул «ак уул»
деген эле сєздїн экинчи синоними болуп чыгат. Биздин элдеги Ку
Бан, Ку Туус, Ку Уул деген аттар Ак бан, Ак Тїїс, Ак Уул деген
гана маанини билдирип калат. Эзелки шумерлердин «нур» деген
сєзї бїгїн бизде да «нур» деген ойду билдирет, же алардын Нур
Адад, НурШамаш, НурИштар деген падыша кудайларынын атта-
ры азыркы бизче Адад нуру, Шамаш нуру, Иштар нуру деген гана
тїшїнїктї туюнтат. Кыргыздардагы Нурбек, Нурбай, Нуртай, Нур-
бала сыяктуу аттар тїп нускасында Бек нуру, Бай нуру, Тай нуру,
Бала нуру деген гана тїшїнїктєрдї билдирген. Сыягы «ур», «нур»,
«ку» ж.б. ар тїркїн ойду билдирген сєздєрдїн нукура мааниси
биздин элде бара-бара унутулуп тек гана «аты калып єзї жок»
болгон сыяктуу. Не дегенде, биз Урмамбет, Нурмамбет, Кумам-
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бет деген сєздєрдїн нукура маанисин бїгїнкї кїнгє чейин ажыра-
талбай келдик. Кєрсє, ал аттардагы «ур», «нур», «ку» деген
сєздєрдїн ачкычы те байыркы тїрктєрдїн (шумерлердин) тилин-
де жаткан тура.

Эзелки шумер тилинде эркек-куруш (курдаш),
аял- жеме (жеўе), айыл-али же алу(м), тегерек-кур
(курду курчап тегерек болот), от-уту, кум же какыр-

сахар же чахар болуп кетет. Демек, Африкадагы айтылуу Сахара
чєлїнїн тїп нускасында аты кыргыздын оболку «сахар» (какыр)
деген сєзїнєн чыгат. Илгерки шумерлер тїшїм салыгын «маш» деп
атаган, а бул сєздїн тєркїнї «машак» деген гана єз тилибизде жа-
тат. «Ордо» деген сєз «Урду, Урдубшен» деген киши аттарында
сакталып калган. Абалкы шумерлер «шаар коомчулугунун элдик
чогулушунун тєрагасын»-«аба уру» деп атаган. Бул тїп маанисин-
де «кадырлуу абасы» же «ардактуу агасы» деген гана тїшїнїк.
Бегайым, Сїйїн, Жамгырчы, Урбай деген аттардын тїпкї теги да
адепки шумерлердин Бегагум, Суэнь, Имгурсин, Урбау деген киши
аттарында жатат.

И. М. Дьяконов Урук, Умма калааларынын аралыгында, Сип-
пар шаарынын тїндїгїндє Амнанум, Ниппур калаасынын тегере-
гинде Нумхум, Яхрурум, Рабабум, Тигр, Диялы дарыясынын
тїштїгїндє Мутиябаль, Ямутбала урууларын аморей уруулары ка-
тары санайт (251-б.). Акыркы экєє (Мутиябала, Ямутбала) нукура
химмер уруусу.

И. М. Дьяконовдун «Общественный и государственный строй
двуречья. Шумер» (1959-ж.) деген китебинде: «Бас» талаасы, «Ак-
тав» деген сєздєр бар. Бирок, бул шумер сєздєрїнє тїшїндїрмє
берилбеген. «Бас» деген Баш талаа, Баш деген сєз. «Ак-тав» деге-
ни Ак Там шаар же кыштактын аты. «Патеси» деген шумер сєзї
«энси» делинип берилген, бирок, бул туура эмес, «патеси»-«бата-
чы», кыргыздын эски тилинде «буйрук берїїчї» деген тїшїнїктї
туюнтат. Тїштїк Америкадагы Эўкелердин башчыларынын наам
аттары да «батачы». «Лугал» деген «шумер» сєзї, ал «эл башчы»
деген тїшїнїктє берилген, мындай болгондо а «ургал» (кїрдєєлдїї,
кубаттуу) деген кыргыз сєзї. «Лугал киси» деген «шумер» сєзїнє
ага «єлкє башчысы» деген тїшїнїк берилген, бул сєз «ургалдуу
киши» (кубаттуу же бийликтїї киши деген мааниде) деген мааниде
болушу керек. Китепте «лугал куркур» деген сєзгє «бїт жердин ко-
жоюну» деген тїшїндїрмє бар, мындайда «куркур» єзїбїздїн «кур-
гак» (жер) деген сєз го.

Шумер
сєздєрї
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Ушул Каўгар эли ааламдагы журттардын эў ал-
гачкыларынан болуп дїйнєгє «Бильгамеш» (аккад-
ча «Гильгамеш») эпосун калтырды. Бул алардын

тектїї, тарыхы тїптїї элден экенин билдирет. «Бильгамеш» эпо-
суна 4700 жыл толот. Кыргыздын «Эр Тєштїк» эпосунан кичїї бол-
гон менен «Карач Кєкїл баяны» менен жашташ. Эпостун атында-
гы «Бильга» деген сєз кыргызча «билге» болуп акылман кары-
яны билдирсе, каўгар тилинде «ата баба» деген маанини туюн-
тат экен. Дал ушунун єзї «шумер» (сумер) тїрк элинин бир уруусу
экенин далилдейт.

«Бильгамеш» эпосунан сырткары шумерлер дїйнєлїк мада-
ният казынасына «Эр тууралуу эпос», «Лугальбанда менен Хуррум
тоосу», «Инан менен Думузи», «Энке менен Нинхурсанг кудайлар»,
«Бильгамеш менен єлбєс Кайгы», «Ур шаарынын кыйрашы», «Эн-
Меркар менен Арат башкаруучусу», «Ай кудайынын жарылышы»,
«Лудингирранын єз апасына жиберген каты» єўдїї аўыздарды, эпо-
сторду, ар тїркїн гимндерди, ырларды, кошокторду калтырды.
«Бильгамеш менен Агга» эпосунун єзєгїн Урук калаасынын эгеси
Бильгамеш менен Киш (Кеш) шаарынын чоўу Агга (Аке) экєєнїн
ортосундагы кагылыштар тїзєт.

Байыркы Массейилди жердеген эзелки элдер
жєнїндє маалымат китебин жазган А. Л. Оппенхейм
«Жарыяланганы жана жарыялана элеги болуп оту-
руп дїйнєнїн музейлериндеги аккад тилинде жазыл-

ган «табличкалар» (чопо такталар) кырк-элїї миўге жетсе, шумер-
лердин административдик, укуктук жазмалары эле тигинден їч эсе
кєптїк кылат» («Древняя Месопотамия», М. Нука, главная редакция
восточной литературы, 1990-ж. 20-б.) дейт. «Шумер жазмаларынын
мазмуну ар тїркїн: анда административдик актылардан (Урук, Ур,
Фара, III Ура дєєлєтїнїн тушундагы зор архив, Ниппур, Лагаш, Дре-
хем жана Джоха), падыша жазмалардан (негизинен лагаш башка-
руучуларынын), адабий чыгармалардан-гимндерден, кошоктордон,
дубалардан жана табынуучулардан тартып, мыйзамдардын кодек-
стерине, соттук айыптоолорго, макал-ылакаптар менен аўыздарга
(негизинен Ниппурдан чыккан) чейин бар» (ошол китепте, 41-б).
«Алар абдан даана жазылган. Ар биринде чийилген жылы турат»
(219-б.). «Азыр дїйнєнїн музейлериндеги шумер чопо такталары-
нын жалпы саны эле жїз миўден ашат, ал эми Тїштїк Месопотамия
жеринде казылып алынбай жатканы канча» (218-б.). «Шумер тили
алиги б.з.ч. III миўинчи жылдыктын акыркы жїз жылдыктарынан ары
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тереўдебеген аккад тилине караганда єтє байыркы доорлордо
жаралган. Аккад тилинде да, шумер сєздєрїндє да бири биринен
кабыл алынган сєздєр арбын» (28-б.). «Вавилондуктар (аккаддар)
шумер адаттарын улантып (ал Энмеркардын тарыхы чагылдырыл-
ган жерден даана кєрїнєт), єзїлєрїнє кошуна элдерге (Элам, Лулу-
бу, Ассирия ж.б.) маданий таасир тийгизїїгє умтулган» (29-30-б.).
«Шумерлерден таасир алган вавилон цивилизациясы ассириялык-
тарга караганда алда-канча мурдагы... шартка ылайык, Ассирия тиги
Вавилон маданиятынан єзїлєрїнє єтє керектїї жактарын иргеп ала
келген» (31-б.). Шумерлердин нукура улуу кудайы Диўгирди (Теўир-
ди) вавилондуктар «диммер» деп жазган.

Вавилон мамлекети байыркы Шумер єлкєсїнєн алда канча кєп
кылымдан соў дїйнєгє келген. Ошол себептен, єзїнєн кыйла мур-
дагы, байманалуу Шумер маданиятынан бай каада-салтты, єтє мол
маданий жана адабий жосундарды кабылдаган. Вавилондун алгач-
кы падышачылык дєєлєттїн (б.з.ч. 1894-1595-ж) атактуу Хаммура-
пи негиздеген. Ал кезде Хаммурапи тїзгєн єлкєнїн аты Аггад (Ак-
кад) эле. Ошентсе да, ушул дєєлєттєн чыккан экинчи падыша
єлкєнїн борборун Бабили (индоевропа тилдериндеги Вавилон де-
ген ат да ушул сєздєн келип чыккан) чебине которгон. Бабили пады-
шалары башка эл жерди басып алуунун аркасында ар дайым єз
єлкєсїнїн чегин кеўейткен. Хаммурапи дєєлєтїнїн тушунда Шумер
эли-жери да Бабили єлкєсїнїн карамагында калган. Бабили ушул
дєєлєттєн чыккан алтынчы падышанын тушунда (б.з.ч. 1732-1750-
ж) аябай гїлдєп єскєн да, андан кийин ички, сырткы жоолордон улам
тємєндєп кеткен. «Манас» эпосунда да байыркы кыргыздар бул
єлкєнї тїп нуска єз аты менен Бабыл деп атаган. Бабылдын даўкы
таш жарып турган кезеўи Алтай-Каўгайдагы байыркы кыргыздар-
дын (кытайча хунндардын) илгерки Хя жана Шань Инь дєєлєттєрїнїн
тушундагы жазмаларга мол тїшє баштаган учурунда дал келет. Эзел-
ки Бабыл єлкєсїнїн єз атынын тїп нускасы биздин элде ушу кїндєргє
чейин так сакталып калышы-батышы Танабийден (Дунайдан) башталып,
чыгышы Сары Деўизден бїткєн оўдордун улуу империясы менен Ба-
был єлкєсїнїн ортосунда болуп турган тынымсыз тарыхый карым-кат-
наштан таасын кабар берет.

Байыркы шумерлер калтырган адабияттарды (чопо такталарга
тїшїрїлгєн жазмаларды) окуп їйрєнїї, изилдєє ишинде белгилїї
америкалык шумеролог Самюэль Ной Крамердин (1897ж. туулган)
кошкон салымы зор. Ал алтымыш жылга созулган илимий ишинде
миўдеген такталарды окуп, алардын жанрын тактап, текстерин жа-
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рыялаган. Эў башкысы, эзелки еврейлердин Инжилинин негизги ба-
шаттарынан болгон топон суу, бейиш, тирїїлєрдїн єлкєсї,
єлїїлєрдїн єлкєсї же жер астындагы падышалык, тозок сыяктуу
оўдогон тїшїнїктєр шумер аўыздарынан алынгандыгын далилдеп,
Инжил патриархтары Ной, Моисей, Иовдордун прототиптери ошол
эле шумер аўыздарындагы каармандар экендигин таасын далил-
дер менен далилдеген. С. Н. Крамер єзїнїн «Шумер аўыздары»,
«Тарых шумерден башталат» деген китептеринде шумер жазмала-
рындагы байыркы философия, баалуу нускалар, каармандар, то-
пон суу, бейиш, тозок єўдїї кабарлар Инжилге кантип єткєндїгїн
иликтейт да, илгерки шумер аўыздары менен Инжилдеги ондогон
окшоштуктардын, дал келїїлєрдїн бар тасмыясын ачып кєрсєтїї
аркылуу Христиан дининин тїпкї башаты байыркы шумер элинин
генийинен жаралган эзелки аўыздарында жаткандыгын аздектейт.
С. Н. Крамердин «Тарых Шумерден башталат» (М., Наука, главная
редакция восточной литературы, 1991-ж) деген китебиндеги айрым
пикирлерге токтолобуз.

«Шумер єлкєсїндєгї алгачкы мектеп аерде жаз-
ма єнєрї пайда болгон (б.з.ч. 4000-ж) кезден башта-
лат. Алар ойлоп тапкан клинопис-шумерлердин
дїйнєлїк цивилизацияга кошкон орошон салымы.

Алгачкы жазма эстеликтер байыркы шумер шаары Уруктун уранды-
ларынын арасынан чыккан. Буерден пиктограммалык тамгалар ме-
нен жазылган миўден ашык кичинекей чопо такталар табылган. Не-
гизинен, булар, чарбалык, административдик маанидеги жазуулар
эле. Бир кызыгы, булардын арасынан мектеп їчїн жазылган окуу
текстери чыккан. Бул мындан бери болгондо б.з.ч. 3000 жыл мурда
шумер мугалимдери балдарды окутуунун їстїнєн иштегендигин ай-
гинелейт. Окуу адегенде солгун жїрсє да, б.з.ч. 2500-жылдарда дай-
ыма иштеген мектептер кєбєйїп, окутуу иши жогорку деўгээлге
кєтєрїлгєн.

Мугалим жазмакерлер єспїрїмдєрдї гана окутуп тим болбос-
тон алар падышалардын, ар тїркїн сарайлардын, мамлекеттин ма-
анилїї кагаздарын да жазган. Сыягы, шумер єлкєсїндє эртеўки жаз-
макерлерди даярдоого єзгєчє кєўїл бурулган. Мектептерде атайын
окуу программаларды болуп, окутуунун белгилїї ыкмалары иште-
лип чыккан. Кийин, мектептер кєбєйїп, аер шумер маданияты ме-
нен илиминин очогуна айланган. Мектептерде ошо заманга мїнєздїї
илимдин бардык тармагы: дин (теўирчилик), ботаника, зоология,
минералогия, география, математика, грамматика, лингвисти-

Шумерлер-
дин
мектеби



333

ка єўдїї сабактар окутулган. Ошол эле мектептер, азыркы мектеп-
терден айырмаланып, єз алдынча адабий борборлор да болгон. Бул
жерде эзелки адабий мурастарды кєчїрїп жазуу жана окуп їйрєнїї
менен гана чектелишпестен жаўы чыгармаларды да жаратышкан. Мек-
тептин башында «уммия» (билимдїї адам, мугалим) турган да, ал
«мектептин атасы» катары таанылган.

Байыркы Шумер єлкєсїнєн табылган чопо такталарда бак-да-
рактар менен камыштардын аттары чийилген узун тизме, экинчиле-
ринде, тїркїн жан-жаныбарлардын, курт-кумурскалардын жана ка-
наттуулардын, їчїнчїлєрїндє, башка єлкєлєрдїн, шаар кыштактар-
дын, тєртїнчїлєрїндє, таштар менен минералдардын аттары жа-
зылган. Ушулардын баары теў шумерлердин ботаника, зоология,
география, минералогия тармагынан абдан жакшы кабардар экени-
нен маалымат берет. Шумерлер ошол заманда мїмкїн болгон бар-
дык математикалык таблицаларды жана эсеп чыгаруучу жыйнактар-
ды тїзє билген. Бул жыйнактардын аягына ошол эле эсептердин
чечилиши менен жооптору берилген. Шумерлер-бул жагынан алган-
да, дїйнєдєгї эў алгачкы ботаника, зоология, география, минера-
логия илимдеринин гана эмес, математика илиминин да баштоочу-
су болуп эсептелет,-деп жазат С.Н. Крамер. Чопо такталарга жазы-
лып аткан кезде шумер мугалимдери алардын туура жазылышына
єзгєчє маани берген. Ушунун єзї, шумерлерде грамматиканын аб-
дан жакшы иштелип чыккандыгын айгинелейт».

Кийинчерээк, б.з.ч. III миўинчи жылдыктын акыркы чейрегинде
Аккад семиттери акырындык менен Шумер єлкєсїн ээлеп алган кез-
де шумер мугалимдери биздин кїндєргє чейин келип жеткен алгач-
кы сєздїктєрдї тїзгєн. Ошондо, семит баскынчылары шумер жазу-
усун гана кабылдабастан алар байыркы шумер адабиятын єтє жо-
гору баалоо менен тигилердин жазуусун сактап-баптап, шумер тили
єлїї тилге айлангандан кийин да шумерлерден їйрєнїїнї жана алар-
дын тууроону токтоткон эмес. Натыйжада, шумерлердин ондогон
адабий эстеликтери аккад тилине которулуп, байып, булардын єз
чыгармаларындай болуп калган.

Ошол Шумерлер калтырган адабий мурастардын кєпчїлїгї
б.з.ч. III миўинчи жылдыктарга тиешелїї. Алар чопо такталар-
га чийилип, баары теў ыр менен жазылган. Ар биринин кєлємї
50 саптан 1000 сапка дейре жеткен. Жанры боюнча тїрдїї. Ба-
сымдуу  бєлїгї  мектепте  окуган  балдардын  колу  менен
кєчїрїлгєн. Шумер мектептеринде тартип єтє катуу болуп, ке-
чиккен, тартип бузган, сабак билбеген балдар таяк менен жа-
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заланып, оор ишке чегилген. Байыркы шумер мугалими мамле-
кеттен маяна алган эмес, эмгек акыны окуучулардын ата-энеси
каржылаган. Шумер мектептериндеги ушундай системаны шу-
мерлерден б.з.ч. III миўинчи жылдыктын аягында семит аккад-
дары, б.з.ч. II миўинчи жылдыкта Масейилдин тїндїгїндєгї
хуриттер, аккаддар (бабылдыктар), тїштїгїндєгї аморейлер
(семит тобундагы тайпа) менен аккаддар, кийин арамейлер, кичи
Азиядагы хаттар, индоевропа тилиндеги хеттер, хуриттер, б.з.ч.
I миў жылдыкта Лувийликтер, Инжилди жараткан байыркы ев-
рейлер, биздин замандын миў жылдыгында жалпы эле христи-
андар менен мусулман дїйнєсї кабылдаган. Шумерлердин «Му-
галим, окуучу жана ата» деген поэтикалык аўызында алар туу-
ралуу таасын чагылдырылган.

Шумерлер цивилизациянын туу чокусуна жеткен-
диктен, демократиялык єкмєт же падышанын чексиз
бийлигин чектеген элдик чогулуштар дїйнєдє эў ал-

гач ирет ушул єлкєдє пайда болгон. Шумерлерде да байыркы кыр-
гыздардыкындай «эки палаталуу парламент» єкїм сїргєн. «Жогор-
ку палата» (сенат) карыялар жыйыны болгон, «тємєнкї палата» со-
гушка жарамдуу жоокерлердин чогулушу эле. Белгилїї маселе бо-
юнча карыялар жыйыны єз жыйынтыгын жоокерлер чогулушуна су-
нуш кылган. Акыркы сєздї «тємєнкї палата» чечкен. Кеп, эгерде эл
эркиндиги їчїн болсо, кєз каранды эместик їчїн согушту жоокерлер
колдогон. Алардын чечимин падыша бекиткен. Мындай «палаталар-
дын» саясий чогулуштарынын бири, алгач ирет б.з.ч. 2800-ж. чопо
такта бетине жазылып калган. Чындыгында, мындай элдик чогулуш-
тар шумер коомунда тээ б.з.ч. 6000-жылдардан бери эле ємїр сїрїп
келген. Мындай эки палаталуу система кийин дїйнєгє келген. Ал-
дыўкы жана Кичи Азиядагы кєптєгєн єлкєлєр кабыл алган. Мындай
демократияны, кийин єзгєчє, «демократиялык» илгерки Греция ме-
нен республикалык Рим їзїрлїї єркїндєтїшкєн.

Шумер дїйнєсї єлкєдєгї бийлик їчїн єтє катуу кїрєш жїргїзгєн
бир нече шаар-мамлекеттерден турган. Шумер тарыхына караган-
да Киш шаары жогорку бийликти Теўирден «топон суу бїтєєрї ме-
нен алган» экен. Кийин Урук калаасы єсїп чыгат да, шумердеги жо-
горку бийлик їчїн тиги менен атаандаша баштайт. Ошондо I Киш
дєєлєтїнїн акыркы падышасы Агга Урук кааласына согуш ачам деп
коркутат. А Уруктун падышасы Билгемаш (аккадча Гильгамеш) эле.
115 саптан турган «Билгемаш жана Агга» дастаны ушул жєнїндє
кабар берет.

Башкаруу
системасы
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Шумер єлкєсїндє б.з.ч. 2600-ж. падышалык
кылган атактуу Месилим (Месилий) єз заманын-
да кара кылды как жарган калыс, акылман эге бол-

гон. Башка кошуна элдер менен ынтымак кїтїп, єз єлкєсїндє шаар-
мамлекеттердин чыр чатагын билгичтик менен чечип турган. Буга
Лугаш менен Умма качан гана Месилим бул калаа-мамлекеттер-
дин чоўдорун элдештирген кезде Месилим падышанын урматына
эстелик таш (стела) орнотулуп, анын бетине Месилимдин акыл-
мандыгы, калыстыгы даўазаланып жазылган. Ала Тоолук байыр-
кы кыргыздар Шумер єлкєсїн ушул падышанын тушунда Ма-
сейил деп атаган. «Масейил» деген сєз «Месилим» же Месилий
деген падышанын атынын биздин диалектиге ылайыкталып айты-
лышы.

Месилийден кийин жалпы Шумер єлкєсїн башкарган кубаттуу
падыша чыкпаган. Уруктан Билгемаш, Лагаштан Ур-Нанше сыяк-
туу тыўдар чыккан менен алар єлкєнї акыл менен эмес, куралдын
кїчї менен гана башкара алган. Ур-Нанше дєєлєтї жоюлуп, Уру-
кагина же Уруинимгина (б.з.ч. XXIV к.) бийликке келген. Ал Лагаш
калаасында алгачкы социалдык єзгєрїштєрдї (реформаларды)
жїргїзгєн башчы. Калаанын тєбєлдєрї чыгарган ондогон салык-
тарды жоюп, жетим-жесирлерге, карапайым элге кеўчилик берген.
Салык чыгарган жана аны жыйнагандарды тентиреткен. Бирок, ал
бийликте узакка туралган эмес, Умма, Лагаш калааларынын орто-
сундагы согушта Лугалзаггисиден (ургал сак кишиден?) жеўилген.
Акырында ушул Лугалзаггиси жанагы Аккад эгеси Саргондон кый-
раган. Ошентип, Шумерден бак тайыган.

Ниппурдан табылган чопо такталардын бирине
храмда иштеген кызматчыны єлтїргєн їч кїнєєкєр
єлїм жазасына тартылган дарек жазылган. Шумер
соту илгерки соттордун эў адилети экенин С.Н. Кра-

мер далилдейт. Шумер элинде медицина жакшы єнїккєн. Ниппур-
дан табылган чопо тактада ооруларды дарылоо їчїн он беш «ре-
цепт» табылган. Байыркы Шумер дарыгерлери дарыларды ар тїркїн
єсїмдїктєрдєн, жандыктардан, ар кандай минералдардын даярда-
ган. Чопо такталардан дыйкан кантип мол тїшїм алыш їчїн баалуу
кеўештер жазылган «дыйкан календары» табылган. Шумерлер бар-
тил, чуку деген соколор менен жер иштетээри кєрсєтїлгєн. Шумер-
лер эки дарыянын ортосундагы аптаптуу, кургакчыл жерди орошон
дыйканчылык аркасында мємє жемиш бактарын єстїрїп бейиш ба-
гына айландырган. Саздак жерде камышынан (тросник) башка пай-
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далуу кени жок шумерлер башка жактан таш тартып келип эў кооз
сарайларды, чептерди салган. Ак чополордон кирпич куюп, аны бы-
шырып имарат салган. Сокмо тамдар кєп болгон. Чополордон тїрдїї
идиштерди, табак, кумараларды жасаган. Жыгач жетишпегендиктен
камыштардан алачыктарды тургузуп, короолорду калаган. Ушул за-
манда шумерлер алгач ирет чопо идиштерди жасай турган аспапты
(гончарный круг), арабанын дєўгєлєгїн, соко-малаларды, жел кайык-
тарды ойлоп таап, арка орнотууну, їйдїн уюлун (куполун) курууну,
кїмїш менен коло буюмдарды куюну, металл ээритїїнї, таш бетине
чегїїнї, сїрєт тартууну жана сирке (инкрустация) салууну
єздєштїргєн. Булардын баарын теў археологиялык казуулар да-
лилдєєдє.

Шумерлерден дїйнєнїн жаралышын, калыпта-
нышын, кудайлардын тєрєлїшї, алардын жаман,
жакшы жактарын, кишинин жаралышын, аларды жа-
залоо їчїн жиберилген топон сууну, кишинин єлїмїн

жана жер астындагы падышалыкты баяндаган жыйырмадай аўыз
бизге жеткен. Бїгїнкї кїндє, б.з.ч. III миўинчи жылдыктын башында
ємїр сїргєн Энмеркер, Лугалбанда, Гилгамеш сыяктуу їч баатыр-
ды баяндаган шумерлердин илгерки тогуз аўызы калыбына келти-
рилген. Шумерлерде гимн жанры абдан єнїккєн. Алар кудайларга,
падышаларга, храмдарга ж. б. арналган. Ур, Ниппур, Агаде (Аккад)
калаасынын кыйрашы жєнїндє кабар берген кошоктор тарыхый да-
ректерди билдирет. Эзоп кєп тамсилдердин башатын шумерлерден
алган (Батыш окумуштуулары Эзопту тамсил єнєрїн негиздєєчї деп
жалган нуска берип келатышат. Б.з.ч. V(VI)-кылымда грек тамсилчи-
си Эзоп кул болгон. Жазган чыгармаларында єз оюн тїз бере албай
жазганып, тарткынчыктап каймана тїрдє берген. Тамсил жанрын кыр-
гыз, анын бир бутагы болгон шумерлер негиздеген).

Вавилондуктар шумерлерди абдан туураган. Шумерлердин
асман кудайы Ан, буларда Ану, Кїн кудайы берегилерде Ша-
маш, Ай кудайы Нанна менен экинчи Ай кудайы Син (Энлил,
Нинлилден тєрєлгєн) тигилерде да Син. Койчулардын кудайы
Думузи, тигилерде Таммуза, сїйїї жана согуш кудайы Инанна,
вавилондуктарда Иштар, Суу кудайы Энки, аларда Эн ж. б. Шу-
мерлердин нукура улуу кудайы Диўгирди (Теўир) вавилондук-
тар «диммер» деп жазган. Шумер философиясында Асман (Ан)
менен Жер (Ки) дїйнєнї жаратуучу катары каралат. Шумер
элинде космогониялык жана космологиялык тїшїнїк кеўири
орун алган.

Дїйнє
кантип
жаралган?
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Шумер жазмаларына караганда, бу дїйнєнї тескеп турган ыйык
кудуреттер болгон, алар адамга окшогон менен тїбєлїккє єлбєгєн
кереметтер эле. Алардын тїшїнїгїндє адамдар єлїїчї, а кудай-
лар єлбєс-єчпєс кереметтер катары мїнєздєлєт. Аўыздарында
адам топурактан жасалып, кудайларга кызмат кылуу їчїн гана жа-
ратылган.

Эзелки шумерлер менен байыркы кыргыз эли-
нин макал-ылакаптарында кєп жалпылык бар. С. Н.
Крамердин китебинде мындай шумер макал-лакап-
тары бар (эки элге орток): «Достук бир кїндїк, туу-
гандык миў кїндїк», «Кїндїк ємїрїў болсо,
тїштїгїнє жорго мин», «Бирєєдєн алган карыз-кай-

тармак парз», «Туулганыў-балееге калганыў», «Асманга жеткидей
бийик бой барбы да, жамы жерди жапкыдай кєлєм барбы?», «Єз
байлыгын кєбєйткєн-єз тїйшїгїн кєбєйтєт» (бул ылакап кийин Тал-
мудга ушу бойдон жазылып калган), «Эмгекчинин уйкусу таттуу»,
«Жардынын тыным алганы – тїйшїктї башка жыйганы», «Ажаан
катын дартка дарт кошот», «Їйлєнїї бакыт, ажырашуу тозок», «Аў-
дан качсаў дєўгєккє», «Кылычыў кыска болсо, душманыў тїбїўдє»,
«Тамды тєрєчє салсаў кулча жашайсыў, а кулча салсаў тєрєчє ту-
расыў», «Карга сїйєт баласын аппагым деп» ж. б.

«Гректер менен Римдиктер, – деп жазат С. Н. Крамер, б.з.ч. IV
кылымда Кичи Азияда ємїр сїргєн. Эзопту жан-жаныбар туурасын-
дагы тамсилдин негиз салуучусу катары карайт. А чындыгында, азыр
Эзопко тиешелїї деп жїргєн тамсилдердин кыйласы шумер элине
таандык. Алар шумерлерге тээ эбактан бери эле кеўири белгилїї
болгон дїйнєлєр же Эзоптун чыгармаларындагыдай айбанаттар ту-
уралуу тамсилдер шумерлерде те жер каймактаганда эле пайда
болгон». Мына ушунун єзї-тамсил жанрынын негиз салуучу Эзоп
эмес, байыркы Шумер эли экендигин айгинелейт. Байыркы шумер-
лердин «Арстан менен козу» деген тамсил ыры биздин алатоолук-
тардын «Бєдєнєнїн тїлкїнї алдаганы» (Т. Молдо) деген аўызына
абдан окшош. Кыргыздын «Мышык майга жетпей атып сасык дейт»
деген макалдын мазмуну менен Эзоптун «Тїлкї менен жїзїм» де-
ген тамсилинин маўызы бирдей, себеби, ал байыркы шумерлердин
(масейилдик кыргыздардын) тїлкї тууралуу аўыздарынан алынган.
Э. Гордон шумерлерден 295 макал-ылакап менен тамсил

которгон. Анын 64 аўызына жан-жаныбарлар, курт-кумурскалар, ка-
наттуулар катышат. 84 макал-ылакап, тамсил ит жєнїндє, анан жыл-
кы, уй, тєє, топоз, їчїнчї орунда эшек, тїлкї, чочко, кой, арстан,
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жапайы єгїз, эчки, карышкыр ж. б. жєнїндє. Шумерлер илгерки за-
мандарда эле жан-жаныбарларды коргой билген. Б.з.ч. III миўинчи
жылдыкта «балык коругун» тїзгєн. 150 саптан турган «Балыктын
їйї» деген поэмада (чопо тактага жазылган) кен, беш ит, кур, ак
аркар, сака, тїр кар, єз ага, кир, муш, салсал деген балыктар-
дын аты аталат. Балык менен кїн кєргєн акан куш, убур куш, анше-
бар-куш, ки-иб-куш ж. б. куштардын аты саналат.

Эзелки шумер адабиятында талаш-тартыш жанры аркылуу
дїйнєдє алгач ирет ар кандай каарман катышкан чакан пьесаларга
негиз салынган. М: «Инанна кїйєє тандаганда» деген шумер пьеса-
сы буга кїбє. Поэма-пьесада Инанна кудайы, анын бир тууганы-Кїн
кудайы Уту, койчулардын кудайы Думузу менен дыйкандардын ку-
дайы Энкиду деген тєрт каарман катышат. Демек, шумерлер там-
сил жанрын гана эмес, пьеса сыяктуу ондогон адабий жанрлардын
да баштоочусу!

Шумерлерде байыркы кыргыздардай баатырдык эпостор ыр
менен айтылган, ошо бойдон чопо такталарга тїшкєн. «Баатырдык
эпостор ар кайсы элде ар башка мезгилде пайда болгон да, алар
ойдон чыгарылбастан ошол элдердин басып єткєн тарыхый жолу-
нан алынган», деп жазат С. Н. Крамер.

Буга їч мисал келтирейин: Грециянын эпикалык мезгили б.з.ч.
II миўинчи жылдыктан эў акырына туш келсе, Индиянын эпика-
лык учуру тигинден жїз жыл кийинчерээк, Европанын Кыям жа-
гындагы илгерки германдардын эпикалык кезеўи биздин заман-
дын IV-VI к. пайда болгон. Ал эми Шумерлердин «баатырдык до-
ору» б.з.ч. III миўинчи жылдыктарга туш келет да, тактап айткан-
да, индоевропа элдеринин алгачкы «баатырдык мезгилин» чагыл-
дырган Грециянын «баатырдык доорунан» 1500 жылдан да мур-
да болуп єткєн. Андыктан, биз «баатырдык доорду» шумерлер-
ден бир топ кийин башынан кечирген кєптєгєн элдердин адабия-
тынан шумер эпосторуна тиешелїї кыйла єзгєчєлїктєрдї,
мїнєздєрдї, сапаттарды кєрєбїз» дейт. Демек, алгачкы «баатыр-
дык эпостордун» чыккан мекени да Масейилдик байыркы кыргыз-
дар. «Илиада», «Одиссея», «Махабхарата» (грек, индия, ж.б. элдер)
кийин эпикалык жанр катары єркїндєгєн. Байыркы шумер элинен
калган эпикалык тогуз поэма бар. Кєлємї 100-600 саптын ортосу.

С. Н. Крамердин «Тарых Шумерден башталат» деген китебин-
де поэзиянын ар тїркїн жанрларынын мыкты їлгїлєрїн кїбєлєйт.
Байыркы шумерлер эркин ырды эў жогорку деўгээлге кєтєргєн.
Негизинен дастан, аўыздары эркин ыр менен жазылган. «Шу Су-
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эндин (III Ура дєєлєтїнїн падышасы Шульгинин уулу) колуктусу-
нун ыры» мындан 4000 жыл мурда чопо тактага тїшїрїлгєн. Бул
ыр дїйнєдєгї сїйїї ырларынын тєл башы (шумердеги жазмага
тїшкєн). Шумер адабияты, маданияты-дїйнєлїк адабияттын тєл
башы, эў алгачкы жана нукурасы. Буга Франсуа Тюро Данжендин,
Антон Даймелдин, Арно Пебелдин, Эдвард Кьеранын, Самюэль
Ной Крамердин, Бенно Ландсбергердин, Адам Фалькенштейндин,
Торкилд Якобсендин, В. В. Струвенин, Эдмунд Гордондун, Сте-
фан Ленгдондун шумер дїйнєсї жєнїндє жазылган эмгектерин оку-
гандан кийин гана ишенесиў.

«Библия» – Шумер тарыхынан, адабиятынан,
мыйзамынан чыккан китеп. С. Н. Крамердин китебин-
деги кундуу маалыматтар тємєндєгїлєрдї баяндайт:
Христиан дїйнєсїндє Моисей (Муса)-алгачкы мый-
зам чыгаруучу, Давид-«псалма» жазуучу, Соломон

(Сулайман) уламышка караганда ырдын ыры деген їлгї китепти жа-
ратуучу катары белгилїї.

Б. з.  ХХ кылымга чейин Моисей дїйнєдє эў алгач ирет мыйзам
чыгарган патриарх катары бааланып келсе, б.з.ч. 1750-ж. бийлик
жїргїзгєн Бабыл падышасы Хамурапинин чопо такта беттерине се-
мит тилинде жазылган мыйзамдары табылган кезден тартып бирин-
чилик атак ошого оогон. Бирок, бул да узакка созулбады. 1947-жылы
Хамурапиден 150 жыл мурда ємїр сїргєн шумер падышасы Липит
Иштардын мыйзамдарынын жыйнагы табылган. Ал нукура шумер
тилинде жазылган. Ошентсе да, Липит Иштар мыйзамы да алгачкы
мыйзам эмес экен. 1948-жылы Хармал деген дєбєнї казганда ан-
дан мыйзам жазылган дагы эки такта табылып, муну негиздеген па-
дыша жанагы Липит Иштардан 70 жыл мурда ємїр сїргєн Билалам
падышаныкы болуп чыкты. Мыйзам бабыл тилинде жазылган. Ант-
се да, бул алыс барбады. 1952-ж. ал биринчиликти б.з.ч. 2050-жыл-
дарда ємїр сїргєн шумер падышасы Ур Наммуга биротоло єткєрїп
берди. Ур Намму тигил Хаммурапиден 300 жыл мурда бийлик кыл-
ган эле. Ошентип, дїйнєдєгї эў алгачкы мыйзамдарды чыгарган эл
Шумер єлкєсї болуп чыкты. А тигил Инжилдеги Моисей єзїнєн он-
догон кылым мурда пайда болгон дїйнє элдеринин мыйзамдарын
топтоп, кайрадан тереўдетип иштеп, жалпылап иреттеп, бир китепке
бириктирген жазмакер болуп чыкты. Деги эле, Инжилдеги кєпчїлїк
окуялар, кырдаалдар, маалыматтар, даректер єзїнєн мурдагы
дїйнєлїк маданият, адабияттын жетишкендиктеринен алынган да,
жалпыланып, кеўейтилип, тереўдетилип жазылган.

Шумер
мыйзамдары,
адабияты
«Инжилде»
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Инжилдеги Иов китеби адамдын кайгы-муўу менен ага баш ийїїгє
аргасыз болгон пендени даўазалаган кол жеткис туунду катары баа-
ланат. Дїйнєлїк адабият да, диний ой жїгїртїїнїн тарыхы да ошо-
ну 1954-ж. чейин алгачкы чыгарма деп билген. Бирок, шумер илими
бул тїшїнїктї 1954-ж. жокко чыгарды, четке какты. Стамбул менен
Филаделфиядагы музейлерден адамдын кайгы-зары тууралуу жа-
зылган чопо такталар табылды. Ал такталар Иов китебинен бери бол-
гондо миў жылга улуулук кылат. Ал такталардагы поэма кылымдар-
дан кылымдарга-тїбєлїк созулуп келаткан кишинин кайгы зары ма-
селесин иликтєєгє же чечїїгє аракет кылган алгачкы чыгарма болуп
эсептелет.

«Инжил єлкєлєрїндєгї» археологиялык изилдєєлєр, табылга-
лар Инжилдин келип чыгышын жана тїпкї тегин жарык кылган эў
негизги даректер болуп калды-деп жазат С. Н. Крамер. Инжилдин
тамыры кылымдарды аралап тереўге кетет, ал єз тулкусуна бардык
кошуна єлкєлєрдїн «ырыстуусун» сиўирген. Инжил китебинин фор-
масы жагынан болсун, мааниси жагдайынан болсун, жакынкы Чы-
гыш єлкєлєрїнїн байыркы адабий чыгармалары менен єтє кєп ок-
шоштук жактары бар.

Шумер адабияты байыркы еврейлерге єтє тереў жана катуу
таасир эткен. Клинопистик текстерди которуу менен чечмелєєнїн
эў кызык жагы шумер менен «Инжил» сюжеттеринин ортосундагы
окшоштуктар менен параллелдерди калыбына келтирїї болуп эсеп-
телет. Биздин оюбузча, шумерлер байыркы еврей адабиятына
тїздєн-тїз таасир этпесе керек, алар еврейлер жарала электе бул
дїйнєдєн капкачан єткєн эл болгон. Антсе да, шумерлер алиги ев-
рейлердин тїпкї теги болгон хананейлерге кєптї калтырган, кийин
ал єлкє Палестина деп атала баштаган. Ушу сыяктуу эле шумерлер
єзїнєн кийинки ассириялыктарга, вавилондуктарга, хеттерге, хурит-
терге жана арамейлерге чоў таасир эткен» (150-б). Демек, «Инжил»
жазылган кезде байыркы еврейлер єзїлєрїнє кошуна турган тигил
элдердин адабияттарынын баарын пайдаланган да, ырыстууларын
ылгап алган. Ошол элдердин адабияттарынын баарынын башаты,
еврейлердин єзїлєрїн кошуп алганда, байыркы шумерлердин бай-
маналуу адабияты менен аўыздарында жаткан.

М: 278 саптан турган «Энки жана Нинхурсаг» деген поэмада
бейиш жєнїндє айтылат. Ооруну да, єлїмдї да билбеген таптаза,
нукура, жаркын, татты тириликтин єлкєсї Дилмунда єсїмдїктєр
менен айбанаттарга єтє зарыл болгон иче турган суу жок экен. Ошон-
до шумерлердин суу кудайы Энки тигил Кїн кудайы Утуга Дилмунга



341

жерден суу алып келїїнї буюрат. Ал аткарылат. Ушундан кийин
Дильмун кызыл тазыл гїлгє бєлєнгєн, тїбєлїк кєктєп туруучу кере-
мет бакка айланат. Бейиш!

«Керемет бак же бейиш идеясынын єзї Шумерде жаралган,
– деп жазат америкалык окумуштуу С. Н. Крамер. Шумерлердин бей-
иши, поэмага караганда, Ирандын тїштїк-батыш тарабында орун
алган Дилмун єлкєсїндє жайгашкан. Кийинчерээк, шумерлерди ба-
сып алган вавилондуктар же семит эли (азыркы арабдардын тїпкї
бабалары) ушул эле Дилмун єлкєсїнє єзїлєрїнїн «тирїїлєр меке-
нин» – таптакыр єлбєгєн адамдардын мекенин жайгаштырган. «Ин-
жилдин» бейиши да Палестинанын чыгыш жагына же Тигр менен
Ефрат сыяктуу ири тєрт дайра агып чыккан Эдем тарапка жайгаш-
тырылган» («Эдем багы» деген аўыз да ушундан келип чыкса ке-
рек). Андан ары Кїн кудайы Уту жерден алып келген суу менен Дил-
мунду сугарып аткан учуру Инжилдеги бул сєздєрдї эске салат:
«жерден буу чыгып, бардык тїздїк сугарылды» (Книга Бытья. 2,6).

Шумердеги аял-кудайлардын кайгы-капасыз, зар-муўсуз
тєрєлїшї єз балдарын кайгы зар менен тєрєгєн Еванын жараты-
лышын айкындайт. Ал эми шумерлердин аўызындагы тыюу салын-
ган сегиз єсїмдїктї жеп коюп эне кудай Нинхурсагдын каарына
калган Энки жанагы жакшылык менен жамандыктын дарагынын
мємєсїнєн жеп коюп, ошол кїнєєсї їчїн азапка кабылган Адам
менен Еванын тагдырын эске салат.

Шумер поэмалары менен «Инжилди» изилдєєдєгї єтє кызыктуу
иликтєє «бардык тирїїлєрдїн энеси» Еванын тигил Адамдын кабыр-
гасынан жаралышы. Эмне їчїн кабыргадан? Муну шумер аўыздары
аркылуу гана тїшїндїрїїгє болот. Анткени, бейиш жєнїндєгї «Ин-
жил» аўызынын тїпкї тегинде Дилмун жєнїндєгї шумер поэмасы-
нын адабий саптары жатат. Шумер тилинде кабырганы «ти» дейт.
Шумер аўызындагы Энкинин оорулуу кабыргасын айыктыруу їчїн
жаралган аял-кудайдын аты «Нинти»-«кабырга айым». Ошол эле «ти»
деген сєз шумерче «ємїр берїїчї» деген мазмунга да ээ. «Инжил-
деги» Еванын аты тегинде «ємїр берїїчї» деген тїшїнїктї туюн-
тат. Демек, шумер адабиятындагы «кабырга айым» сєздєрдїн оюну-
на жараша «ємїр берїїчї айымга» айланган» (151-152-б.). Демек,
Еванын тїпкї теги да ушерде!

«Инжилдеги» бейиш менен бейиш багынын, андагы Адам, Ева-
нын тїпкї, чыккан теги, бар тасмыясы байыркы шумер аўыздары-
нан алынган! Кыргызда «катын кабырга жейт» деген ылакап бар. Эт
тартылганда да катындарга кабырга тийген ата бабадан калган салт
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бар. Эркектер «кабыргама кеўешип кєрєйїн» дешет. Єтмє мааниде
«кабыргасы»-катыны. Шумер акылмандарынын тїшїнїгїндє бей-
иш катардагы адамдарга (єлїїчїлєргє) эмес, кудайларга
(єлбєєчїлєргє) ылайык болгон. Шумер санжырасында бир гана
киши бейишке жиберилген.

«Инжилдеги»  топон суу идеясы шумерлердин «Билгемаш эпо-
сунан» алынган. 1914-ж. Арно Пебель Ниппурдан табылган шумер-
лердин чопо тактасынын тємєнкї жагын жарыялаган. Ал їзїндї то-
пон сууга арналган. Мында адам жаралышы, падыша бийлигинин
пайда болушу, «топон сууга чейин» беш калаа болгону айтылган.
Ал шаарлар: Эредуг (Нунамнир башкарган), Бадтибар (асман жре-
ци башкарган), Лараг (Пабильсаг башкарган), Сиппар (Уту башкар-
ган), Шуруппак (Суду башкарган) чопо тактага жазылып калган.

«Инжилдеги» Ной байыркы Шумер аўыздарындагы Зиусудра-
нын прототиби. Зиусудра кудайларды кадырлаган, алардан ыйбаа
кылган падыша болгон. Ал бардык иштерин кудайлардын эрки бо-
юнча иштеген. Ошондон, кандайдыр бир кудайдын їнї ага «адам-
заттын бїт тукумун курутуу їчїн» кудайлар жерге топон суу жибе-
рерин кїн мурунтан кабарлайт да, Зиусудра чоў кеме жасап, єлїмдєн
калат. Топон суу жети кїнї, жети тїнї каптайт. Сегизинчи кїн деген-
де кїн кудайы Уту жарк этип чыгат. Зиусудра ага тооп кылып, тиги-
нин урматына курмандык чалат. Ушу сыўары ал асман кудайы Ан
менен аба кудайы Энлилге таазим этип, акырында ал «кудайлардыкы
сыяктуу тїбєлїктїї ємїргє ээ болот» да, Дилмунга же «кїн чыккан
жерге жеткирилет».

«Инжилдеги» «тозок» да байыркы шумер аўыздарынан
алынган. Шумер жеринен табылган чопо такталарда «шумер па-
дышасынын жер астындагы єлкєнї кыдыргандагы жоруктары» жа-
зылган. Єзї єлгєн соў атактуу падыша Ур Намму жанагы Курга
(аркы дїйнєгє же жер астындагы єлкєгє) келет. Ошол эле «то-
зок», «жер астындагы єлкє» (шумерлер аны: «кайра кайтпай тур-
ган жер» дейт) байыркы шумерлердин «Гилгемаш, Энкиду жана
жер астындагы падышалык», «Ай кудайын жаратуу», «Иннанын
жер астындагы падышалыкка барышы» аттуу аўыз, поэмаларын-
да кеўири чагылдырылган. «Тозок» идеясын байыркы шумерлер-
ден адегенде семиттер (аккаддар) кабылдап сиўирген, андан
єзїлєрїнїн «аял кудай Иштардын (Инаннанын кейипкери) тозок-
ко барышы» деген аўызын жаратышкан. «Тозок» идеясы семит-
терден еврейлерге, ассириялыктардан гректерге, перстерден
индилерге чейин тараган.
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Киши єлгєндє кошок кошуу (погребальная песня) да жакынкы
чыгышка шумерлерден (масейилдик кыргыздардан) тараган. Нип-
пурдан табылган чопо тактада Лудингир (лу-уул, диўгир-теўир, «Те-
ўир уулу») деген кишинин атасы Нанна єлгєндєгї кошогу жазылып
калган. Экинчисинде, Лудингирдин єзїнїн сїйїктїї аялы єлгєндєгї
кошогу чийилген. Булар адабият тарыхында элегия жанрынын эў
байыркы їлгїлєрї болуп эсептелет. Бул шумер адабияты – кєп
кылым кийин жаралган Давидден Саулга, Ионафанга арналган ый-
ына, Гомердин Гектор єлїмїнє багышталган аза ырына багыт бо-
луп берген.
Шумер акылмандары Кїн баткандан кийин да єз жолун жер

астында улай берет деп билген. Ошол себептен, Ай кудайы Нан-
на єзїнїн «уктачу кїнїн» же ар айдын жыйырма сегизинчи кїнїн
«аркы дїйнєдє єткєрєт» деп ойлошкон. Ажыдаар менен салгыла-
шуу тарыхы да Шумерде б.з.ч. III миўинчи жылдыктарда эле пайда
болгон. Кийин бул Алдыўкы жана Кичи Азия элдерине кеўири та-
ралган сюжетке айланган.

Байыркы шумерлердин Урук калаасы араптардын азыркы Вар-
ка шаарынын чєлкємїндє болгон. Ушул Урук «Инжилге» Эрех де-
ген ат менен тїшкєн. Шумерлердин адабияты, аўыздары жазылган
алгачкы чопо такталар адегенде ошол жерден табылган. Эзелки шу-
мерлердин Ура калаасы «Инжилге» «Халдейлердин Ур шаары»
болуп тїшкєн. Ур шаарында заманында Лулу (улуу) деген атактуу
табып-дарыгер турган.
Шумер ойчулдары «адам топурактан жасалган, ал кудайга

кызмат кылуу їчїн гана жаралган» (115-б.) деген ишенимде бол-
гон. Ушул ой «Инжилде» єзгєртїїсїз кайталанат. Байыркы шу-
мер аўыздарында «Лудилуди» деген каарман бар, ал «маймыл-
адам» деген тїшїнїктї билдирет(139-б). «Киши маймылдан жарал-
ган» деген материалистик ой (Ч. Дарвин, Ф. Энгельс) дїйнєдє алгач
ирет шумерлерден чыккан єўдєнєт. Байыркы шумер аўыздарында
«адегенде бїт дїйнєнї мухит каптап жатат да, кийин Асман тигил
жерден бєлїнїп чыгат» (Гилгемаш, Энкиду жана жер астындагы па-
дышалык поэмасы). Качандыр бир кезде Асман менен жер туташып
жаткан. Айрым кудайлар Асман менен жер бєлїнє электе ємїр
сїргєн. Асман менен жер бєлїнгєн соў асман кудайы Ан кєктї єєдє
кєтєрїп, аба кудайы Энлил жерди тємєн тїшїргєн (96-б.). А «Вет-
хий Заветте» алгачкы зор мухит, асмандын жерден бєлїнїшї, ки-
шинин топурактан жаралышы ж. б. жєнїндє сєз кетет. Кыскасы,
шумерлердин (кыргыздардын) дїйнєгє болгон кєз карашы, туюму,
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идеяларынын баары «Инжил», «Куран» баштаган бїт «ыйык» китеп-
терге негиз болуп кирген. Далилдей берсе Инжил менен Курандан эч
нерсе соо калбайт.

Ушерден бир нерсени тактап кою парз. Кєпчїлїк караўгы, ди-
ний тїшїнїгї чектелїї элдер еврейлер-христианчылыкты, араб-
дар -мусулманчылыкты таратса эле экєє эки башка эл деп ой-
лошот. Еврей менен араб бир атадан тараган семит элдери.
Еврей байбичесинен, арабдар токолунан туулган. Булардын атасы
Ибраим (Авраам деген еврей). Жїїт менен араб-тїбї еврей болгон
экєє кийин эки башка дин тутуп бєлїнїшкєн. Луначарский: «еврей-
лер дїйнєгє: иудизм, христианчылык, мусулманчылык, коммунизм
деген тєрт динди тараткан эл» деп ачык айткан. Христиандар кудай
катары тутунган Иусус Христос арамсийдик тєрєлгєн. Энеси Дева
Мария жездеси Захарий менен ойнош болуп кїнєєгє баткан. Теги
таза эмес Христос кудайдын баласы делип эл караўгы кезде миў
тїрлїї диний тїшїнїктє айтылган менен ал деген адам баласы, анан
калса єзї їй-бїлє куруп тукум калтырган эмес. Пайгамбар ушундай
болууга тийишпи? Бул - кудайдын кишилерди жазалаганы деп адам-
заттын бир бєлїгї ачык айтууда (К. Акматов «Окуялар, адамдар»,
Б, 1998, 291-б).
Иисус Христос жєнїндє Тїндїк Индиянын Хемис буддизм мо-

настрында тибет тилинде жазмаларда сакталып калган. Ламалар
Иисусту билген, бул жазмалар б.з. I к. ортосунда жазылган. Тибет-
теги Евангелияда Иисус Лхаска келип сырдуу илимдерди окуган. Бул
Храмда ал кєп адамдарды дарылап, бир топ жыл иштеген. Христос
Индияда 15 жыл жашап анан Палестинага келген. Сербиянын Пи-
рай шаарындагы Петр, Павел эски храмда археологиялык казуулар-
да табылган сїрєттєрдє Христос будда монахы сыяктуу башы та-
сырайта аланган сїрєтї менен табылган. Иисус грек, латын, ара-
мей тилдерин чыкты билген єтє билимдїї, акылман адам, че-
бер уста, курулушчу да болгон. Анын улуту грек. 2001-ж. РАЕН
академиги, окумуштуу-физик Вадим Пименов «Труд» газетасына
жазды: Христосту крестке кадап таштаганда Иисус эстен танып гана
калган, Индияда жїрїп йог менен машыккандыктан ал крестен бо-
шоткондо ал кайра эсине келип «тирилген». Германияда Зигфрид
Обертайердин «Иисус умер в Кашмире? Тайна его жизни идеяний в
Индии» деген китебинде Иисус 29 жашында кайра тирилип, 31 жа-
шында Дамаска келип апастол Павелге жолугат. 35 жашында Иисус
Кашмирде жашап Юс-Асаф деген ысым менен ємїр кечирген.
Ал 90 жашка чыгып Сранатарда єлгєн, анын «Пайгамбардын табы-
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ты» азыркыга чейин сакталуу. Латын, араб тамгалары менен «Зпа-
рат Юс-Асафа Ханпар» деп жазылган. «Ыйык табыт» деп котору-
лат. Ал Кашмирде адамзатты асыл жашоого їндєгєнї жазылган.
Кашмир тарыхчысы Надри: «Байыркы Индия кол жазмаларында
Иисус Юс-Асаф ысымы менен ємїр сїргєндїгїн окудум» деп жаз-
ган. 1925-ж. Тибеттеги кол жазмаларды окумуштуу Н. К. Рерих, анын
уулу Юрий Николаев изилдешкен. Кєпчїлїк анын улуту еврей деп
эсептеген менен ал грек тукумунан. Ал адамзатты жан дїйнєнїн ка-
раўгылыгынан чыгарып тооп, каниет кылып нарк-насил эрежеси
менен жашоого їндєгєн єз мезгилинин єтє билимдїї, тарыхый
улуу инсан («Кыргыз Туусу» 25-28-июль, 2003).

Шумер аўыздары кийин арабдардын (еврейлердин) «Кураны-
нан» да кеўири орун алган. Байыркы шумер аўыздары, адабияты,
жазма єнєрї менен маданиятына тїз таасир алган арабдар болгон.
Алар байыркы дїйнєнїн тарыхына аккад, семит, аморей, арамей ж.
б. аттар менен тїшкєн эл. Шумерлердин бейиш, тозок, топон суу,
ажыдаар менен алышуу ж. б. кабарлары ир алды ушу  еврейлердин
(арабдардын) бабаларына єтїп ушулар аркылуу башка элдерге да
тараган. Еврейлер шумерлердин аўыздарын топтоп, иреттеп, жал-
пылап «Инжилге» пайдаланган. Кєп кылым кийин «Куран» жазыл-
ган. «Инжилдин» да, «Курандын» да эў негизги жоболору, эрежеле-
ри, бейиш, топон суу, тозок ж. б. негизги сюжеттери байыркы шумер
аўыздарынан алынган. «Куран» кийин жазылгандыктан байыркы шу-
мерлердин (кыргыздардын) каада-салты, мыйзамдары, тїшїнїктєрї
менен толукталып (метафизикалык, теологиялык) жазылган. Шумер-
лер кара чачтуу келген. Бул єзгєчєлїк алардын байыркы жазмала-
рында сакталып калган. Байыркы кытай жазмаларына караганда ба-
тыш гяньгундардан чачы кара болгон. Байыркы шумер кудайлары-
нын кєпчїлїгїн аларга кошуна турган эзелки вавилондуктар, ми-
сирликтер, ассириялыктар, урартуулуктар, гректер, еврейлер, ми-
диялыктар, индилер, римдиктер ж. б. атын єз тилине ылайыктап
єзгєртїї менен кабыл алган. Теўиризмден кийин-кийин б.з.ч. VI
кылымда будизм, б.з. I кылымда христианчылык, б.з. VII к. ислам
араў пайда болгон. Ал эми европалыктардын тилдеринин негизи
болгон латын алфавити Апеннин жарым аралын мекендеген бай-
ыркы эл – этрускилердин тамгаларынын негизинде тїзїлгєн (Е. В.
Саплина, А. И. Саплин «Тарыхка саякат», Б. 1996. 97, 139, 140-б.).

Масейилдик эзелки кыргыздар (шумер-
лер) менен алатоолук байыркы кыргыздар-
дын (батыш хунндар) каада-салты бирдей

Шумерлер-
дин тїбї
кайда?
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болгон. М: эрєєлгє тїшкєнї, киши єлгєндє єкїргєнї, бетин тытышы
(163, 166-б), кошок кошушу (171-б), аксарыбашыл чалуу салты, кєз
тийїї ишеними, дєўгє чыгып кеп-кеўешкени, карыларды багуу мил-
дети, аш берїї (аш эт жеш аркылуу єткєрїлгєн)(310-б), кєзї ачык-
тардын болушу (311-б), єнїп кеткен угуттан чоўкєжє майрамын
єткєрїї (310-б), ар кайсы короонун оозуна барып ырдоо (жарама-
зан 311-б), ж. б. толуп аткан каада-салты бирдей болгон.
Байыркы шумерлердин тїбї тоолук болгон. Бул алардын

эпикалык, жазма эстеликтеринин кєпчїлїгїндє таасын чагылдырыл-
ган. «Билгемаш» эпосунда: Билгемаш катуу уктап калып, жигити аны
зорго ойготкондо ага тиги Хувава деген желмогуз жєнїндє айтып:
«Айланайым, эгем, сен тооўо кет, мен калаама кетейин» (185-б) дейт.
Мындан биз Билгемаштын тїбї тоолук экенин билебиз. Байыркы
шумер элин жараткан Энлилдин даўаза аты «Зор Аска» (104-б). Б.з.ч.
IV-III миўинчи жылдыктардагы шумер єлкєсї бир да тоо-ташы жок
эки дарыянын ортосундагы єрєєндє жайгашканын жакшы билебиз.
«Энки жана жаратман дїйнє» деген поэмадагы «О Шумер, сен улуу
Тоосуў ааламга тете єлкєсїў» деген саптар шумер элинин мурдагы
же эки Дарыя аралыгына келелектеги мекенинен кабар берип тур-
гансыйт. Шумер деген сєз Субар (Шумер-Сумер-Субер-Субар) бо-
луп да окулушу мїмкїн. Мындай болгондо «О шумер, сен улуу Тоо-
суў» деген тїшїнїк «Субар Тоо» деген мазмунга айланып калат.
Ала Тоо (Тянь Шань) аймагында Субар тоо деген жер аттары бар.
Энки тигил Мелухага же «кара тоого» келген жери бар. Муну С. Н.
Крамер «Эфиопия жери болсо керек» деп болжолдойт.

Бирок, бул Талас кырка тоосунун кыям жагындагы Кара Тоо.
«Инаннанын жер астындагы падышалыкка барышы» деген аўызда
Кєлєп калаасынын эгеси Тамыз (Думузи) деген койчулардын кудайы
катары сїрєттєлєт. Байыркы улуу тоолор (Ала Тоо, Кем Алай ж. б.)
да «кара тоо» деп аталган. Энки дал ушул Кара Тоолордун бирине
келиши мїмкїн, не дегенде, шумерлердин тїпкї теги Ала Тоонун
батыш этектериндеги Сыр Дарыяга чукул жаткан Кенгир деген жер-
ден экендиги илим жїзїндє далилденген. Їчїнчїдєн, сєз чынын-
да Мелуха (Моган) тарап туурасында болсо, анда ал Кара Тоо ай-
тылуу Тавр тоосу болушу мїмкїн. Шумер аўыздарындагы Куллаб
(Кєлєп) деген жер же калаа аты кєп учурайт. «Куллаб-улуу Сутей
(Сути) єлкєсї» (39-б). А Сутей дагы бир жерде тоо аты катары бери-
лет (221-б). Ушундан улам Сутей жанагы Субар тоонун (Су тей, Су
таг, Суб таг, Субар таг) єзї болушу да толук мїмкїн. А кийин Кул-
лабдын (Субар тоонун) эгеси Билгемаш болгонун кєрєбїз (42-б). Бил-
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гемаштын тїбї тоолук болгондон кийин кыргыздардын байыркы ме-
кендеринин бири Кєлєп жери тууралуу да болуп атышы ыктымал.
Кєлєптє ушул азыр да эзелки кыргыздардын калдыгы турат. А бал-
ким илгерки доорлордо эки дарыянын ортосуна оогон Ала Тоолук-
тардын арасында Кеўгерликтер менен бирге кєлєптїктєр да болу-
шу мїмкїн, ошон їчїн кийин єзїлєрї курган бир калаанын атын
кєлєп (Куллаб) коюшу ыктымал. Кєўїл буруучу жагдай: шумер ку-
дайлары турган улуу тоо «кїн чыккан жерде» жайгашкан. Демек,
ал тоо чыгышта-Чамбыл Белде (ирандын тїштїк батышындагы
Загрос кырка тоосу) же Ала Тоодо. «Койчулардын кудайы» Тамыз,
бул эзелки араб аўыздарына Таммуза, «Инжилге» Гаммуз тїрїндє
єткєн. Байыркы шумерлер жай чилдесин Тамыз айы – мал эттен-
ген кез дешкен. Кундуз, Талкандык кыргыздарда «тамыз» деген эў
ири уруу бар.

Тарыхта алгач ирет калайды (алюминий) таап, ээритип, тири-
чилигине кыргыздар урунган. Асмандан тїшкєн метеориттен кесе
деген темирди алган, а шумерлер ошол ок жылдыздан нукура жез-
ди бєлїп алып иштеткен. Бул жезди алар «асман металлы» (Тарых
шумерлерден башталат, 91-б) деп атаган. Ушунун єзї алардын тїбї
бир эл экенин далилдейт. Ала Тоодо жашаган байыркы кєчмєндєр
жезди мындан 6000-7000 жыл мурда урунган.Кыргыздар асманды
да, жаўы чыккан чєптї да «кєк» дейт. Эзелки шумерлер кєктєгї (жа-
рык, шоола) Кїндї-Уту, кєктї (жаўы чыккан чєптї) «у» деп атайт.
Кыргыз жазында боз їйдїн їзїк туурдугунун тешигинен тїшкєн
кїндїн нурун «Їт» дейт. Кыргызда: «їйгє їт кирди», «їттїї мончок
жерге калбас», «жакшылыгына алса-їт, жаманчылыгына алса алса-
жут» деген макал бар. Кыргыз тили аркылуу «їт» араб-иран тилине
да кирген. М: «Аба» деген сєз шумерде «ата» (аба-у-отец растений)
деген маанини туюнтса, кыргызда «аба» деп єзїнєн улуу кишини же
атасындай болгон сакалдууну атайт. Байыркы шумер тили-байыр-
кы кыргыз тили.

Маселий падыша эзелки кытайлардын «сары императору» ме-
нен согушкан Теўир Тагайдын замандашы экен. Їчєє теў бир мез-
гилде – б.з.ч. 2600-жылдарда же б.з.ч. XXVII к. менен XXVI к. тогош-
кон доордо ємїр сїргєн. Теўир Тагай тигил «сары император» ме-
нен душман болсо, Меселий падыша менен дос болгон, анткени алар
бир атадан-Угуз кандан тараган тукумдар эле. Угуз кан алардын Кєкє
Теўирден кийинки эгеси болуучу. Кеўгерлик кыргыздар батышка
оогон б.з.ч. V-IV миўинчи жылдыктарда шумерлер єзїлєрї менен
бирге Угуз деген эгенин да атын ала кеткени шексиз. «Элїї жылда



348

эл жаўы, жетимиш жылда жер жаўы». Жаўы жерге конуш алган ка-
ракыргыздын бир уруусунун аўсезими, тїшїнїгї, кєз карашы акы-
рындап єзгєргєн. Ошондо булардын тїп атасы Угус-Угу-Уту болуп,
Теўирден кийинки башкы кудайга же кїн кудайына айланган. М:
Угус кырымдык байыркы кыргыздарга кошуна турган тайып (грек)
элине ошо б.з.ч. II миўинчи жылдыктарда Угуз тїрїндє жетип, бул
аттын грекче транскрипцияланган тїрї-Зевс ошол элдин башкы ку-
дайына айланган.

Кош Тана (б.з.ч. 2600-ж. чейин), Масейил (б.з.ч. 2600-ж. кийин),
Бабыл (б.з.ч. XIX к. аягынан тарта), Эрен (б.з.ч. XV к. башынан тар-
та) деген аттар Эки Дарыя аралыгынан 5000-4000-ж. же андан да
мурун мекендей баштаган кеўгерликтердин єлкєсїнїн кыргыздар-
дагы ар кандай кылымдардагы ар башкача аттары. Топон суу, жа-
рыкчылык (жалган дїйнє), тиги дїйнє (єлїїлєрдїн мекени же
жер астындагы падышалар), андагы жин-перилер, суракчылар,
ажыдаар менен чарпышуу єўдїї толгон токой байыркы
тїшїнїктєр кыргызга «ислам дининен кирген» эмес, тээ эзелки
ата-бабаларыбыздын жер жана аалам, адам жана жаратылыш
туурасындагы байыркы тїшїнїктєрїнєн калган. Тескерисинче,
бул тїшїнїктєр ислам менен христиан дининдеги элдерге тээ
байыркы доорлордо Ала Тоодон Кош Танага ооп кеткен каракыр-
гыздардын тукумдарынан тараган. А ооп кеткен журт ал
тїшїнїктєрдї єзїлєрї менен бирге Ала Тоодон ала кеткен. А тїгїл
«мусулман», «ислам», «меке» деген сєздєр єткєн кылымдарда гана
келген жаўы сєздєр.

Дїйнєлїк цивилизациянын єнїгїї тарыхында кытай эли байыр-
кы шумерлерден алда канча кийин кирген. Мындан 6000 жыл мурда
Кытайда дїйнєгє келген Яньшао доору бар болгону матриархалдык
тїзїлїш болсо, андан миў жылдан кийин башталган Луншань доору
патриархалдык гана коом болгон. А мындан 6000-5000 жыл мурда
байыркы Шумер элинин адабияты менен маданиятты єзїнїн гїлдєє
дооруна жеткен.

И. М. Дьяконовдун «Люди города Ура» китебинде шумерлерде
кыз ала качуу салты болгонун жазат. «Качан гана жигит кызды їйїнєн
уурдап келип, єз їйїнє киргизип, никелешкенден кийин кайын ата-
сына нике калыўын тєлєгєн (Ал калыў Kudam tuku (кудамдыкы) деп
аталган). Ошондон кийин кыздын атасы кїйєє баласын сотко бер-
ген эмес» (143-б). Кудага арналган калыўдын энчилїї аты «кудам-
дыкы» деп аталган тура. Кайындарына келген кїйєє балага кезде-
меден, алтын-кїмїштєн кымбат баалуу белек берилген. Ал тартуу-
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нунун ичинде калпак да болгон. Шумерлерде бакма бала тууралуу
атайын мыйзам болгон. Шумер єлкєсїн аккад Саркундун (Саргон
б.з.ч. 2371-2316-ж.) тушунда аккад (семит) эли басып алган. Бас-
кынчылар тигилерди єтє оор салыктарды алуу менен шумер элин
согуш ишине пайдаланган. Булар аккад Саркун падышанын аскери-
нин катарында батышы Кичи Азия менен Кипр аралына чейин, чы-
гышы Эламга дейре жортуул кылган. Каўгар єлкєсї буга чейин он
кылым бою єз алдынча єлкє болуп «тоонун ажыдаарлары» атык-
кан. Кутуй уругу менен болгон согуштарда Чамбыл Белде (Урмия
кєлїнїн чєлкємїндє) турганда кыйраган.

Байыркы Каўгар мамлекетиндеги Аккад шаары
анын эў тїндїгїндє. Миништусу киши колдуу болуп
єлгєндєн кийин тигилердин ордуна такка аккад На-
рам Суэн (Соргондун небереси) отурган. Ошо заман-

да Нарам Суэн «дїйнєнїн тєрт тарабынын падышасы» атыккан. Ал
кошуна элдер менен согуштук саясат жїргїзгєн. Тегерегиндеги майда
кандыктарды єзїнє баш ийдирген соў Ассирия (Симиррум) жана Пер-
сия булуўу (Маган) ченге жортуул кылган. Кєп єтпєй  тїндїктєгї эл-
дерге (Субарту, Лиллумбум, Кутуй) кол салган. Аларды багындыр-
гысы келген. Сузудан табылган тактага караганда ал Луллубум
єлкєсїн караткан. Лиллубум Кутуй єлкєсїнїн тїштїгїндє. Демек,
Нарам Суэн Луллубумду караткандан кийин анын жанындагы кєчмєн
Кутуй уруусуна жїрїш кылган. Бирок, аны жеўген, жеўбеген жєнїндє
эч кабар жок.

Аккаддар менен Кутуйлардын согушу ушундайча башталган. Ку-
туйлардын жол башчысы Энридавазыр (Элдияр обозгер) деген баа-
тыр болгон. Акырында, Кутуй тайпасы Аккад шаарына чабуул кыл-
ган да, ал согушта Нарам Суэн єлгєн. Суэндин ордуна такка отурган
анын уулу Шаркалишарри Кутуйлар менен болгон урушту уланткан,
жортуул да кылган, бирок жортуулу коргонуу мїнєздє болгон. Ал
чыгыштагы эламдыктардын Акшакка кылган жортуулунун мизин кай-
тарган, батыштагы малчы «амурру» урууларына жортуул кылган да,
Кутуй падышасы Сарлаганы (Зарлык) туткунга тїшїргєн (Зарлык Ку-
туйлардын бийи болгон).

Кутуйлар єз «падышасынын» кунун кууп, чоў кїч топтоп келип
Аккад шаарына кол салган да тигилердин элин кырып, шаарын ба-
сып алган. Ошондон кийин кєчмєндєр Мессопотомиянын улам бир
шаарына кол салып, кырып, багынтып жїрїп отурган. Алардын бул
жортуулу єтє ырайымсыз болгон, каўгар шаарларынын кєпчїлїгї
кыйраган, эли кырылган. Акырында Кутуйлар бїтїндєй Масейилди

Кутуйлар -
дын басып
алышы
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басып алган. Бул согушта кєчмєндєргє Элулумеш (аккад жазмасын-
да Элулу, бул «Эл уулу» деге сєз го) баатыр кол башчылык кыл-
ган. Эки дарыянын ортосундагы Аккад, Акшак, Хураг, Калама, Дер,
Ниптур, Араб, Урук, Лараг шаарлары менен эў кооз сарайлары тып-
тыйпыл болгон да, ал эки єлкєнїн (шумер менен аккаддын) журту
абдан олжолонгон. Ушинтип, Элїлумеш (б.з.ч. 2178-2173-ж.) бий-
дин тушунда эки дарыянын ортосуна Кутуй бийлиги биротоло ор-
ногон. Кутуй уруусу ким болгон? Санжыра боюнча ал байыркы
кыргыздардын бир уруусу. Алар болжол менен б.з.ч. XXIV к. Чам-
был Бел (Загросу тоосу) менен Беленди тарапка оогон. Ошол доор-
до Кутуйлар єзїлєрїнє тектеш бир топ уруу-уруктун їстїнєн кара-
ган болуу керек. Эзелки салт боюнча алар ар тїркїн чапкындарда
єз уруусунун атын ураан катары чакырган. Ошондуктан, байыркы
жазмаларга «кутуй» болуп тїшкєн. Булар азыркы Урмия кєлїнїн
тїштїгїндєгї тоолорду мекендеген. Кийин б.з.ч. XV-IX к. ушул
чєлкємдє турган кєчмєн тайпа аккад жазмаларына Умма Манна бо-
луп тїшкєн да, ал жер Тоорат патриархтарынын китептеринде ким-
мерийлер (скифтер) турган єлкє катары каралган. А Каўгар дегени
(шумер эли) Сыр Дарыянын тээ илгерки замандарда эле Масейилге
ооп кеткен кыргыздардын бир бутагы болгон.

Кутуйлар менен Каўгарлардын урушу бир тууган тайпалардын
согушу болучу. Бирєє эчак отурукташкан, бирєє кєчмєн тайпа эле.
Экєє теў бир тилде сїйлєгєн. Бирок, каўгарлар аккад аскеринин
катарына зордук менен алынып, булар биргелешкен кїч менен ку-
туйларга кол салып, алардын Чоў бийи Зарлыкты (Сарлага)
єлтїргєн соў кутуйлар 10 жыл каўгарлардан Чоў бийдин кунун кууп,
акыры эзелки Каўгар мамлекетин басып алган. Бул тарыхый оор
окуя аўызга айланып «Кутуйдун кунундай кууп» деген ылакап кал-
ган. Бул бизге мындан 4000 жыл мурда болуп єткєн Кутуй-Аккад-
Каўгар согушунан кабар берет. Кутуйлар Каўгар менен Аккад
єлкєсїн 91 жыл башкарган. Бул мезгилдин ичинде єлкєнї кутуй-
лардын 20 падышасы бийлеген. Кутуйлар кєчмєн тайпа болгон-
дуктан уруу чабыштары дайыма болуп турган. Кутуйлардын акыр-
кы падышасы Тєрєкан 40 кїн гана бийлеген, эў узак бийлеген Жар-
тыкаптын доору 15 жыл болгон. Кутуйлар тоолук болгондуктан Каў-
гар менен Аккаддарды тоодо туруп башкарган. Салык ошол тоого
жеткирилген. Кутуй бийлиги ырайымсыз болгондуктан, кєпчїлїк
эл Утехегалды (Урук шаарынын падышасы Єтєке чал ) колдоп кет-
кен да кутуй бийлиги ураган. Кутуйлар кайрадан Чамбыл Белге
сїрїлгєн.



351

Жаўы бийликке келген Утехегалдын уулу Ур Намму (б.з.ч.2113-
2096-ж.) III Ур династиясын негиздеген. Ошентип, Мессопотомия-
дагы бийлик 258 жылдан кийин (б.з.ч. 2371-2213-ж. аккаддар, б.з.ч.
2213-2113-ж. кутуйлар башкарган) кайрадан эзелки каўгарлардын
тукумдарына єткєн. Эми каўгар падышалары єзїлєрїнїн
тїндїгїндєгї аккаддарды кайрадан басып алган да узак кездерге
чейин бийлеген. Буга Ур Наммунун «Шумер єлкєсї менен Аккад
єлкєсїнїн падышасы» деген титулу кїбє (Ю.Заболоцканын аты
аталган китеби, 109-117-б.). Кийин ушул эле Шумер эли атактуу
Вавилон мамлекетинин (б.з.ч. 1792-ж.) негизин тїзгєн.

И.М.Дьяконовдун китебинин 112-бетинде Эки Дарыянын орто-
сун бийлеген кутуйлардын падышасынын 4000 жыл мурдагы айкел
бейнесинин сїрєтї берилген. Кебете-кешпири нукура кыргыз. Кутуй-
лар менен каўгарлар туушкан тайпалар болгондуктан «кутуйлардын
жол башчылары шумерлердин падышаларынын тизмесине кирги-
зилген»(И.М.Дьяконов, «История Мидии», 1956, 11-б.). Эки дарыя-
нын ортосун чаап алууда кутуйлардын батышындагы тоолук кошу-
налары Луллубейлер (байыркы кыргыздардын (катагандын) Лолы уру-
гу, бул жерде «лолы бий» делип тарыхка эл башчынын даражасы-
нын атынан тїшїїдє) да салымы бар, тили дили тектеш бул эл єз
атынан эмес кутуйларга кошулуп, алардын урааны астында жорту-
улга чыккан. «Лулу» деген сєз хуррит тилинде «тоолук» дегенди,
урарт тилинде «чет єлкєлїк», «душман» деген маанини туюнтат.
Аккад тилиндеги «Луллубум же Луллупум» деген сєз тигилердин
кєптїк тїрїн (тоолуктар, душмандар) тїшїндїрєт.

Лулулар да Чамбыл Белге б.з.ч. XXIV к. Кундуз, Талкандан ооган.
Алгач жолу булар тарыхта Аккад династиясынан чыккан Нарам Су-
эндин (б.з.ч. XXIII к) жеўишине арналган такта жазууда эскерилет.
Анда «Сидуру тоолук Луллубумдарды чогултту» деген сєз бар. Ал
учурда Лолылар Диялы дарыясынан Урмия кєлїнє чейинки аралык-
та, Кичи Забе дарыясынын боюндагы Симуррум, Эламдагы Марха-
ши деген єрєєндїї суулардын бойлорунда турган. Лолылар согуш-
та Нарам Суэнге жеўилген. Єчєшкєн лолылар кутуйлар менен ынты-
мак тїзїп Эки дарыянын ортосун басып алууга катышкан.

Лолылардын тарыхта жазылып калган падышасынын аты Ану-
банини, ал Алдыўкы Азия падышаларын туурап, жортуулдан чоў
олжо, кул туткундап кайтканда Зохаб шаарынын жанындагы Сари-
пуль аскасынын бетине эски аккад тилинде єз жеўиштерин тизме-
леп жаздырган. Ошол жерге єз сїрєтїн тарттырган. Бул эстелик б.з.ч.
XXII кылымга тиешелїї. Демек, Лолы падышалыгы да єкїм сїргєн.
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Кутуйлар менен ынтымакта туруп, душманга чогуу аттанган. Кутуй-
лар менен лолулар б.з.ч.1000 жылдыкта дїйнєлїк тарыхка Умма-
Манна (Манна жоокерлери) болуп тїшкєн єлкєнїн негизин тїзїшкєн.
Б.з.ч. VIII к. тартып алар Ассирия, Урарту сыяктуу ири єлкєлєр ме-
нен согушуп турду. Манна падышасы карыялар кеўешине таянган.
Манна єз падышасы Иранзунун тушунда (б.з.ч. 720 жылдар) кїчєгєн.
Єлгєндєн кийин тагы уулу Азага калган.О.Айтымбеттин пикири бо-
юнча: ошо Кутуйлар бугулардын Бапасынын (Кутуй Бапага кирме
уруу) курамында турса, Лолылар Кундуз, Талкандагы катагандар-
дын Семизи менен Жанкатаганынын курамында экен.

Алдыўкы Азияга киммерийлер келген соў ассирия, байыркы
эврей жазмаларында «Манна єлкєсїнїн» жанында «Скиф (Ишгуза)
єлкєсї» пайда болот, булар байыркы жазмаларда «Умман Манда»,
«киммерий» деп эки башка аталган. Алар ошол жерден батышы
Кєпєгє же илгерки Мисирге чейин жортуул кылып турган. Ушул
кєчмєндєр тєбєсї бийик калпак кийип жїргєндїктєн, байыркы пер-
стер буларды «тиграхауда» (тєбєсї шуштугуй бєрктїїлєр) деп ата-
са, Геродот «ортокорибантии» деп перс сєзїн грекче которот. Б.з.ч.
VI к. ортосунда «понтий (этрусс) вазасындагы сїрєттє жаа атып ат-
кан эки атчандын сїрєтї бар. Экєє теў тєбєсї бийик калпак кийип
турат. Алар тайган ээрчиткен киммерийлер. Ушул мезгилге таандык
цилиндр басмасындагы сїрєттє мидиялыктар жалпак баш кийим-
чен, а скифтер тєбєсї шоўшогой бєркчєн. Клазоменден табылган
ион саркофагындагы сїрєттєгї кылыч булгалаган эки атчан экєє теў
калпакчан. Б.з.ч.V к.таандык Персополь (Дагалак) рельефтеринде
да сактар тєбєсї уштугуй бєркчєн. Б.з.ч. VI к. акырына тиешелїї
Бехустун аскасындагы сїрєттє сак жолбашчысы Скунха (Билерик)
падыша калпакчан (калпактын бийиктиги 70 см).

Урмия кєлїнїн тїштїгїндєгї Манна менен киммерий
єлкєлєрїнєн сырткары азыркы Азербайжан жеринде скифтердин
їчїнчї єлкєсї Сакасена (иранча- «Сактар турган жер») жайгашкан.
Алар Орто Азиядан ооп барган кєчмєндєр эле. Анын борбору Тїштїк
Кавказдын Сары Камыш деген жер болгон.

Аргындар байыркы кыргыздар менен мидиялыктардын арала-
шуусунан чыккан эл. Аргындар (Парфия. Аньси) арамей жазууну кол-
донгон. Арамей жазуу Мидияда єркїндєп кийин Алдыўкы Азиядагы
бийликтин перстерге єтїшї менен Персияга тараган. А арамей жа-
зуусу тїбї келип Эки дарыянын ортосундагы каўгарлардан (шумер-
лерден) чыккан да, кийин ал семиттер (арабдардын бабалары) та-
рабынан кабыл алынып, ошолор аркылуу Мидияга єткєн.  «Авеста-
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нын» алгачкы нускасы арамей жазуусу менен жазылган. А «Бехус-
тун жар ташындагы жазуу клинопистин єркїндєтїлгєн тїрї»(Ю.За-
болоцка). А клинопистин да мекени Каўгар эли. «Авестадагы» зоро-
астризм «мажустар» деген ат менен «Манас» эпосунда айтылышы
таў калычтуу эмес. Аны иретке келтирип жазган адам Заратуштуру
мидиялык болгон.
Шумер жазмаларындагы «Умай» деген сєз аларга «умми»

тїрїндє тїшкєн да, бул «энем» («Люди города Ура», 409-б) деген
тїшїнїктї билдирген. Кыргыз «балдардын колдоочусу» Умай энени
«эненин энеси (мыктысы)» деп тїшїнєт. «Эн» шумерде кечилдер-
дин эў жогорку титулу эле. «Балдарды колдоочу кудай» катары ка-
дырланган Умай эне, бїт эл кадыр туткан ардактуу кечил аял болуу
менен бирге Кош Тана аймагындагы Итурунгаль (Ит Їргєн) дарыясы-
нын боюна жайгашкан эў ири шаардын падыша-кудайы да болгон.
Ал єлгєн соў анын урматына тигил турган шаар «Умма» (Умай) атал-
ган болуу керек.

Кыргыздын «тегин» деген сєзї шумерлерде «даган» тїрїндє
тїшкєн.  Иссин калаасында б.з.ч. 1953-1935-ж. падыша болуп тур-
ган Ишме Даган баатырдыгы менен даўкы чыгып, Ур калаасынын
тагдырында зор роль ойногон. Тиги калаада Ибби Суэндин бийли-
ги урагандан кийин ал ата-бабадан калган илгерки салт боюнча Ур
шаарына б.з.ч.1927-ж. єзїнїн баатыр кызын Эн Анатума («Асман-
дан бїткєн кечил») деген ат менен падыша кылган. Ишме Даган
(«Тегин укту») деген кишинин атындагы «ишме» (эшитти) деген сєз,
а «даган» которулбайт экен, сєз учугу кыргыздын «тегин» (канзаа-
да) деген байыркы титулунда жатат. Ишме Даган эзелки Иссин ша-
арын бийлеген Иддин даган («Тегин берди») тукумунан чыккан.
Демек, «тегин» титулу болгон. Б.з.ч. XVIIIк. Шумер шаарында па-
дыша болгон Ипку Даган («Тегиндин ырайымы») да тїпкї тегинде
падышанын уулу (тегини) эле.

«Манас» эпосунда Кара Курум, Каўгар деген тоолор бар. «Каў-
гар тоонун оюнда» (М.1978, 97-б.)делип Кытайда жайгашса, бирде
«Тарбагатай Кыўгырдан» (М., 1978, 211-б.) делип Алтайда, бирде
«Кыўгырдын жолун кыдырып» (М., 1980, 160-б) делип белгисиз. Ушу
Кара-Курум тоосу, Кан Тоо, Кыўгыр, Каўгар єлкєсї бїт дїйнєгє Каў-
гар  (шумер, химер) эли катары таанылган байыркы боордошубуз.
Эзелки шумер жазмаларына Хуррум тоосу деп тїшкєн тоо Кара-
Курум же Кан Тоо болушу толук ыктымал.

Шумер менен Тїрк (кара кыргыз) тамгалары ок-

шош. Эзелки Шумерлердеги  γ  деген белги «тоо жер»
Тїрк
тамгалары

23 – 91
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дегенди билдирет. Байыркы тїрктєрдєгї γ «жер» деген ойду туюнтат.

Ушул γ тамга чериктин «дубан тамга», а тиги  ∧∧
∧  тамга кушчу, адыги-

ненин «кошуке тамга» деп аталат. Шумерлердеги → «тоо жер» деген-
ди билдирсе, тїрктєрдєгї ↑ тамга бир тыбышты туюнтат. Ушул тамга
↑ басыстын «мамат берен», )→ Айтымбеттин «жебе тамга» деп ата-
лат. ¤ деген белги египет, кытайча (ханзу) «кїндї» туюнтса, адыгине,
миўкуш, найман, кушчу, саяктардагы ¦ «кїн тамга» деп аталат. Ката-
гандардын тогуз кара деген уругундагы * да «кїн тамга» деп аталат.
Шумер кошунасы семиттердеги¡ тамга, баарындын ¡+ «тєгєрєк там-
гасы» булардын баарынын тїпкї теги тереўде болгондуктан єзїнчє
изилдєє зарыл.
Шумерче «эрен», кыргызча «эрен» экєє теў «жоокер» де-

ген ойду туюнтат. Ушунун єзї бул эки элди тїбї бир экендигин анык-
тайт. Масейил, Эрен-эзелки шумерлердин тарыхый Манастын доо-
руна чейинки аты, андан кийинки аты (б.з.ч. 177 жылдан кийин) Кєпє!
Азыркы «ирон» (орусча «иран») деген тарыхый «эренге» эч тиеше-
си жок, анткени, бїгїнкї иран эли єткєн кылымга чейин перс (фарс),
а єлкєсї Персия (персида) аталып келген.

Шумер (тїрк) менен аккад (арап) тилинин єз ара таасири жєнїндє
айтуу парс. Бул эки эл те б.з.ч. 4000-2000-ж. аралыгында жанаша
туруп, бири Кош Тананын тїштїгїндє, бири тїндїгїндє ємїр сїрїп,
б.з.ч. 2000-1000-жылдарда булар катуу аралашып, шумер (тїрк) тили
аккад тилине аябай сиўип, акыры шумер (химер) деп аталган эл би-
ротоло аккаддашып, Улуу Тїрк каракандыктары дїйнєгє келген
кезде тарыхта шумер деген элдин аты эле калып, єзї Кош Тананын
чєлкємїндєгї бєтєн элдерге биротоло сиўип кеткен. Шумер эли ан-
тсе да тарыхтан ыў-жыўсыз жок болбоду, анын миўдеген сєзї єздєрї
сиўип кеткен аккад тилинде калды. Бїгїнкї кїндє арап тилинде ту-
руп аткан миўдеген тїрк (кара кыргыз) сєздєрї ушундай тарыхый
жагдайлар менен гана тїшїндїрїлєт. Аны билбей кєп тїркологдор
(тилчилер) кыргыз сєздєрїнїн башатын, тїбїн арабдардан чыгарып
жаўылышып жїрїшєт.

Б.з.ч. 4000-ж. Убей  мезгили, б.з.ч. 3300–2800-жж.
Шумер цивилизациясынын гїлдєгєн учуру. Б.з.ч. 2750-
ж. Урдагы падыша кїмбєздєрї пайда болгон. Б.з.ч.

2700-ж. Гильгамеш падыша Урукту башкарган б.а. Урдагы I династия-
сын башкаруу мезили. Б.з.ч. 2500-ж. Урдагы IIдинастиянын башкаруу
доор болгон. Кыскасы, б.з.ч. 4000-3000-ж. Сыр Дарыя боюнан Масей-
илге ооп кеткен кыргыздар ушул кезге чейин дїйнєлїк тарыхта Шу-

+

б.з.ч. 4000
-3000-ж.
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мер, Химер (Каўгар) болуп ар кандай аталып келди. Ал эми б.з.ч.
XX-IX к. тїштїк чыгыш Европа менен Алдыўкы Азияга ооп барган
кєчмєндєр адегенде Киммерий аталды. Шумер, Киммерий, Сак–баа-
ры теў тїбї–байыркы кыргыздар.

Борбордук Азиядан Европага чейинки аймакты
басып алган гунн уруулар союзунун (кыргыздардын)
кол башчысы (434-жылдан). Чыгыш Рим империя-
сына (443, 477-448-ж.), Галлияга (451-ж.), Тїндїк Ита-

лияга (452-ж.) жортуул жасаган кыргыз баатыры (Б.Ч.Їрстєнбеков,
Т.Чороев, «Кыргыз тарыхы», 1996). «Манас» эпосундагы «Бирєє кет-
ти Урумга» деген сап кытай чапкынынан улам б.з. башында  батыш-
ка ооп, адегенде Эдил, Ак Жайык бойлорун жердеп  кийин Кара Де-
ўиз тїндїк жактары менен Желпиништен (Панония) бери карай ме-
кендеген атактуу  оўдордун укум-тукумунун кабар берет. Ал тайпа-
лар атагы ааламга кеткен Адил баатырдын эли... Алар єздєрїн бїт
дїйнєгє унн (гунн) деген ат менен таанытты.

Жет Кайт деген Лютеций (Париж). Байыркы Франк жери кыр-
гызда «Жет Кайт» аталган. «Адил дастаны» боюнча Таласка  чей-
ин 90 кїндїк жол. Желпиништин тоосу азыркы Карпат тоосу, а
Желпиништин ою – байыркы Панония (азыркы Венгриянын ба-
тыш бєлїгї). «Манаста» Желпиниш кыргыздын тєл мекени, єз
жери, Бакай ошоякта єсїп чоўоет. Кайыпчал кызы Куялы да ушер-
ден. Желпиниш да, Жет Кайт да каракыргыз баатырлары жїргєн
тарыхый жерлер. «Манас» эпикалык касиеттерге эгедер болгон-
дуктан кыргыздын мурдагы (скиф), кийинки (гунн) тарыхый окуя-
ларынын баары теў эпоско сыйдырылган. Бїтїндєй Алдыўкы жана
Кичи Азияны, Кєпє, Тайыпты (грек) чаап алган байыркы кєчмєндєр
(химер, киммирий, скиф), бїтїндєй Европаны чаап алган кийинки
кєчмєндєр (гунн, оў) тарыхы ушул эпостун катмарында жылтыл-
дап жатат.

Гунн аскерлери 451-жылы Рим империясына
«Чоў казат» кылып Лютецийге чейин жеткен. Бирок,

тигиге эки кїндїк жол калганда бурулуп, кайра кайткан. Жанагы Жет-
Кайт тїшїнїгї ушундан улам пайда болгон. Анткени, кєчмєндєрдї
Каталуу (Шампань, Франция) жагындагы улуу салгылаш кїтїп тур-
ган. Адил баатырдын ысымы дїйнєлїк тарыхка «Атилла, Атула, Атли,
Атил» ж.б. аттар менен жазылып калды. Андан кыргыздарга «уул –
Урумга жеткирет» деген макал калган.

Адил
баатыр
(Атилла)

451-ж.

Француз тарыхчысы А.Тьэрринин «Атилла тары-
хы» деген эки томдук китебинде: «Адил 434-454-ж.

Адил
Галлияны,
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гунндардын уруучулук союзунун жолбашчысы болгон.
Анын тушунда хунн согуштук бирикмеси єтє кїч алып
турган. Кыргыздар Чыгыш Рим империясына їч жолу

(443, 447, 448-ж.) эў чоў жортуулдарды жасап, аларды їч жолу кый-
рата жеўип, Рим империясы ага жыл сайын зор єлчємдєгї салык тєлєп
турган.

Галлияны басып алууга аттанып Каталун жазыгында ал рим,
гот, франк аскерлеринин биргелешкен кїчтєрї менен согушкан
(451-жылы) да, андан кайтып келатып Трир шаарын кыйраткан.
Ушундан кєп єтпєй ал (452-жылы) Рим аскерин кайрадан быт-чыт
кыла талкалап, чоў салык алып кайткан да 453-жылы Лютецийде
(Парижге) жортуул жасоого камданып аткан кезде кїтїлбєгєн жер-
ден кайтыш болгон. Азыр Адил баатырдын азиат бєркї менен
тїшкєн жападан жалгыз сїрєтї Ватикан музейинде сакталуу.
Анын ысымы адамзат тарыхындагы улуу аскер башчылар Алек-
сандр Македонский менен Юлий Цезардын катарынан орун алды...»
деп жазылган. Батышта Адил баатыр агасы Белекти (жазмада Бле-
да) єлтїрїп такка отурган да, ага кийин бїтїндєй Рим империясы
чєгєлєп салык тєлєгєн, ага Бургунд королу єз кызын тартуулаган.
Бургундардын германдык уруусу V-к. башында Тємєнкї Рейн бо-
юндагы жерлерди басып алган.

Адил баатыр жєнїндєгї эў алгачкы китепти
анын тирїї кезинде грек тарыхчысы Приск жазган.
Приск хунн ордосунда болуп, Адилди єз кєзї менен
кєрїп, туз-даам таткан. Адил аялы  Эркеге
їйлєнгєндє Прискти кошо ала барган. Бул єтє кун-

дуу китеп биздин кїндєргє жетти. Адил баатыр єлгєндєн элїї жыл-
дан кийин ал тууралуу тарыхый китеп жазган экинчи адам Герман-
дык вестготтор тайпасынан чыккан белгилїї тарыхчы Иордан. Ушул
эки китепте теў «кырк уруулуу унн» деген кабар бар. «Кырк уруу-
луу кыргыс» єзїнїн саясий-согуштук аты менен «кырк уруулуу унн
(оў)» деп аталып отурат.

Адил жєнїндє кийин Евсевий Иероним, Евпа-
ний, Филосторгий, Аммиан Марселин, Амедей
Тьэрри, «Бїткїл дїйнєлїк тарых», «Байыркы та-

рых Жылнаамалар» (ВДИ), «Гунн тарыхы» (Всемирная Энцикло-
педия) жазган. Адил баатыр «Урумга кантип Чоў казат» кылганы
кандай кырдаал, учурда єттї ошого токтололу. Батышта пайда
болгон оўдордун атын тарыхта эў алгач ирет 160-жылы «унн» деп
атаган Дионисий Перигет болгон. Андан кийин булардын ысымын

Трирди
кыйраткан

Адилдин
аялы
Эркеге
їйлєнїшї

Адил
жєнїндє
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тарыхта Птоломей атайт (175-182-жыл) да кєчмєндєрдї єз картасын-
да Борисфендин жээгиндеги роксалан менен бастардын ортосуна
«хунн» деген ат менен жайгаштырат. Моисей Хоренский аларды
«хунк» деп атайт жана 259-312-жылдардын аралыгында тигилерди
Кавказдын тїндїгїндє жайгаштырат. Хунн «тїндїк элдери» Тиридат
Великий менен согушкан деп жазат. Зонар император Кор 284-жылы
гунндарга каршы кїрєшкє катышкандыгын жазат.

Латын авторлору «унндар» тууралу кабарлар-
ды IV кылымдын аягынан тарта жаза баштаган. Ав-
зоний єз эмгектеринде «ачуулуу унндар» жєнїндє
эскерет. «Унндар» жєнїндє Аврелий Виктор, Амв-

росий (IV к.), Пруденций  (IV-V к.), Клавдий Клавдиан  (IV-V к.), Зо-
сим, Орозий (I к.)ж.б. жазган. Ал эми Сократ (380-460-жыл) чыгыш-
тан келген варварларды «унн» дебейт, «онн» деп жазат. Бул «Оў!»
деген сєз (ВДИ, 1948, № 3, 286-бет).

Атактуу «унндар» (оўдор) б.з.ч. 36-жылдан тар-
тып, б.з. 370-жылына чейин Эдил менен Арал ара-
лыгында, эў байыркы Оргу (Аргипей, уге) жеринде
туруп телчиккен. Ушул жерден кїч-кубатка толуп, II

кылымдын баш чендеринен тартып Эдилдин ары жагындагы уруу-
ларга кол сала баштаган. Акыйкатта, ошол кезде унндар кайсы жер-
де турарын Д.Перигет, Птоломей, Моисей Хоренский ж.б. так би-
лишкен эмес. Каерде турарын болжоп айтышкан. Чындыгында «ун-
ндар» ал заманда Аралдан Эдилге чейинки аралыкты мекендеген.

 Бала кандын жетекчилиги астында 370-жылы
гана бїт тайпасы менен Азиядан Европага єткєн.
Европадагы элдердин Улуу Кєчїшї мына ушундай-
ча пайда болгон. Бала кан «Алаўдарды» талкалап,

Тїндїк Кавказды, андан кийин Дондон єтїп готторду кыйратып, Кара
Деўиздин тїндїк жактарын ээлейт.

Аммиан Марцелин (330-410-ж.) чыгыштан кирип
келген унндар алаў жерине басып кирип, тигилер-
дин кєпчїлїгїн кырып-жоюп жибергенин, олжолого-
нун жазат. Єлбєй калгандарын тынчтык келишимде

єзїлєрїнє кошуп алып согуш ишине пайдалангандыгын жазат. Унн-
дардын колунан готтордун эр жїрєк падышасы Германарихтин
єлгєндїгїн, анын ордуна падыша болгон Витимир да бороондой ду-
улдаган унндардын колунан єлїп, анын уулу Видерихти унн жол
башчылары Алатей (Алатай) менен Сафракс (Сапарбек) басып ал-
ганын жазат.

Сократ
«онн»
дейт

370-ж.
Оўдор Эдил,
Аралда

Азиядан
Европага
єтїї

Готторду
басып
алуу
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Остготтор талкалангандан кєп єтпєй унндар Днестрдин боюнда
вестготтор менен кагышат. Оўдордун жоокердик салты боюнча же-
ўилген журт жеўген элдин аскерине кирет. Алаўдар сыяктуу, остгот-
тор да Германарихтин уулу Гунимуддун жол башчылыгы менен гунн
уруу союзуна кирген. А анын уулу Гезимунд гунндардын тарабында
гот жолбашчысы Аман Винитарийге каршы согушкан.Бирок, ал ти-
гинден эки жолу жеўилип калган соў бул урушка оўдордун эгеси
Бала кан (жазмада Баламбер, Баламер) єзї жетекчилик кылган. Ал
Эрак дарыясынын жанындагы беттешїїдє Винитарийди жаа менен
башка єлтїрє атып аларды жеўген, ошентип, бїтїндєй готтор гун-
ндардын бийлиги астында калган. Бала кан ошондо Винитарийдин
жээни Вадемарканы аялдыкка алган. Ушул кыргындан аман калган
готтордун бир бєлїгї Рим чек арасын кєздєй качкан. Бул жєнїндє
Евпаний (347-414-ж.) менен Филосторгий (365-420-ж.): «Чыгыштан
келген унндар Истранын ары жагындагы скифтерди (готтор бу кез-
де скифтер деп аталган, себеби, булар бир заманда скиф букара-
лыгы (кулдары) болгон) кырып-жоюп жибергенин, тигилердин
кєпчїлїгї єлгєндїгїн, унндардын ырайымсыздыгына чек жок эке-
нин, ошондо скифтердин (готтордун) айрым топтору Истрадан Рим
жерине єткєндїгїн, Император Валент аларга кайрым кылып Фра-
киядан жер бергендигин, антсе да, кєп єтпєй ошол скифтер козго-
лоў чыгарып, каракчылык кылып римдиктерге каршы талап-тоноо-
чу согуш баштагандыгын жазат. Ошондо император Валент аскери
менен Антиохиядан чыгып Константинополго жетип, Фракияга бет
алган, бирок согушта чоў жоготууга учурап, кайра качкан. Импе-
ратор биртике жєєкєрї менен эмне кылаарын билбей аўыздагы
жалгыз їймєк чєбї  бар бир їйгє жашыныптыр. Ушундан улам ар-
тынан кууп келаткан скифтер чєбї бар їйдї єрттєп жиберет, им-
ператор кїйїп єлєт. Ушинтип, Рим державасы эў мыкты жеринен
ажырайт, а варварлар Фритигерндин жетекчилиги астында бїткїл
Фракияны талап тонойт». Баса, вестготтор гунндардан аябай катуу
кыйраган, ошондон кийин булар экиге бєлїнїп, бири Атанарихтин
башчылыгы астында Карпатка сїрїлсє, экинчиси Фритигерндин же-
текчилиги менен Римге коргологон, бирок, булар кийин унндарга
кошулган.

Готтордун артынан куугун кылган унндар
жєнїндє жазып келип Филострогий минтип жазат:
«Унндардын бир бєлїгї тоўуп калган дарыядан (Ис-
традан) єтїп, Рим жерине басып кирди да, бїтїндєй
Фракиянын чаўын асманга чыгаруу менен, бардык

Алдыўкы
Азияга
жортуул,
Фракияны
талкалоо
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Европаны талап-тоноп алды». Ушул эле учурда унндардын экин-
чи аскери Алдыўкы Азияга ийгиликтїї жортуул жасаган. Бул туу-
ралуу ошол Филострогий буларды кабарлайт: «Алардын чыгышта
турган бєлїгї Танаис аркылуу єтїп, чыгыш областарына басып
кирип, Армения аркылуу Милетинге чабуул койгон». Бул жерден
согушчандар Ефрат областына кол салып, Келесарийге чейин ки-
рип барып, Киликия аркылуу єтїп, аердеги элдерди мурда кулак
угуп кєз кєрбєгєндєй кырып-жойгон («Вестник Древней Истории»,

1948, № 3, 282-б.). Кавказ тоолорунун ашуулары
Ивериядан башталат. Унндар Закавказьеге їч ашуу
аркылуу ашкан. Алгачкысы Кара Деўиздин чыгыш
жээгиндеги Меото Колхида жолу, экинчиси – Дарьял

капчыгайы, їчїнчїсї – Каспий (Дербент) жээги. Мындан сырткары
алар Лигориядагы Маминсон менен Крестовой дабандары аркылуу
да ашкан.

Алдыўкы Азияда пайда болгон унндар жєнїндє Евсевий Иеро-
ним (331-420-ж.) минтип жазат: «Мына, гунндардын уюгу єзїлєрїнїн
куштай учкан аттарына минип, ары-бери желдей сызып, бардык
жерди кыргын менен кайгы зарга толтуруп, бул коркунучтуу кабар-
дан бїтїндєй чыгыш калч-калч этип турат». Геродоттун айтымын-
да: «унндар Мидия падышасы Дарийдин тушунда бїтїндєй чыгыш-
ты 20 жыл бою туткун кылып, Египет менен Эфиоптордон бир эле
учурда салык алган» дейт.

«Иисус Рим элин бул жырткычтардан куткарса
экен. Алар шамалдай учкан аттары менен кайсы жер-
де болсо да капыстан пайда болуп, дилди да, адам
ар намысын да, карыны да, жашты да аяган жок...Ку-
дай ай, эми ошолор Иерусалимди кєздєй келатат де-
ген кабар угулат...»(ВДИ, 1949, № 4, 223-б).

Е.Иероним унн чапкынын минтип мїнєздєйт:
«биздин кїндєрдєгї кайгы-зарды тизмелеп айтып
отуруудан жїрєк заарканат. Мына, римдиктердин ка-
нынын Константинополь менен Юлий Альпысынын
аралыгында кїндє тєгїлгєнїнє жыйырма жылдан

ашып баратат. Скифияны, Фракияны, Македонияны, Дарданияны, Да-
кияны, Фессалияны, Ахайюну, Эпирди, Далматияны жана бїткїл
Панонияны талап-тоноп бїтїштї. Белгилїї жана тектїї жерлерден
чыккан  не деген асыл аялдар, керемет сулуулар бул желмогуз-
дардын жемине айланды. Епископтор туткундалып, эчендеген ыйык
аталар менен ар кандай дєєлєттїї адамдардын баары кырылды

Милетинге,
Евратка
чабуул
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(Фавс Бузанда: Санасен (Сарїсєн) деген унн башчы-
сы Григорис деген поптун башын кесип алып канжы-
гасына байланып кеткен). Чиркєєлєр таман астында
калып, Христ алтарларынын жанында аттардын акы-

ры пайда болду, єлгєндєрдїн сєєктєрї да казылып, жерден сыртка
ыргытылды. Єткєн жылы тїндїктєгї карышкырлар (унндар) кєз ачып-
жумгуча бир нече провинцияларыбызды тинтип, олжолоп кетти. Кан-
ча монастырлар жер менен жексен болду. Не деген зор дарыялар
адамдын канынан кызыл жошого айланды. Антиохия менен башка
шаарлар курчоого алынды, эми бечера христиандардын канын Га-
лис, Кирн, Оронт жана Ефрат дарыялары да жууп кетире албайт»
(«Вестник Древней Истории», 1949, № 4, 228-б).

Жогорудагы маалыматтарда IV к. экинчи жарымындагы тїштїк
чыгыш Европа, Алдыўкы жана Кичи Азиядагы саясий кырдаал даа-
на сїрєттєлгєн. Атактуу жазуучу Н.В.Гоголь: гунн аскерлерин кара
таандай каптаган селге, жолундагысынын баарын кыйратып кеткен
бороонго салыштырат. Нечен элди каратып алган, «жеўилбес» атка
конгон готтордун гунндардан кыйраганын таўдануу менен, «Кулак
тундурган жапайы кыйкырыгын», («Адил! Адил! же Оў! Оў!» деп сал-
тка айланган ураан чакырганын жазат). А.Н.Бернштам: «Гунндардын
єзїнїн «варвардык тили» – бул тїрк тили» («Очерк о Гуннах»,
167-б). Демек, кыргыз тилинде сїйлєшкєн.

Фракияны унндардын ээлеп алышы жєнїндє Гер-
мий Созомен (V к.) да жазган. Готторго каршы согуш-
та же Гаин менен болгон салгылашта унн аскер баш-
чысы Ульдистин (Улда-Олжо) даўкы чыккан. Мидий

шаары Кострамартисти (Кула шаары) ээлеп алгандан кийин ал аяк-
тан бїтїндєй Фракияны чаап алган да, Олжо баатыр єзїнє єзї (аске-
рине) ишенгендиктен римдиктер менен болгон келишимге кєўїл да
бурган эмес. Камчысы менен чыгып келаткан Кїндї кєрсєтїп, эгер
кааласа кїндїн нуру жеткен жердин баарын теў чаап алаарын айт-
кан. Римдиктерге «эгер мен каалаган салыкты тєлєсєўєр гана си-
лерге тынчтык берем, эгерде антпесеўер менден жакшылык
кїтпєгїлє!» дептир.

Гунндар Кавказ аркылуу єтїп, Сирия менен Кап-
подокияны чаап алат. Алар Мидияга (Персия ээлиги)
да басып кирип Алдыўкы Азияны асманга сапырып
жибере жаздаган (Филострогий). 395-408-ж. бїтїндєй
Сирия унндардын колунда болгон, алар бул жерди
єрттєп, тоноп, элин кулчулукка миўдеп айдап кетип
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турган (Иешу Стимат тарыхы). Чапкынчылар Сирия менен Каппадо-
кияны элсиз талаага айландырган (Бар-Гебрей).

Мессопотамиянын Антиохия єўдїї ири шаарлары курчоодо кал-
ган. Иерусалим, Тир душманды кїтє баштаган. Аравия, Финикия,
Палестина, Египет коркунучта калган. Унндар єтє кєп туткун менен
алтын алып кетип турган (Иероним). Бїтїндєй Алдыўкы Азияны чаап
алган соў унндар Ругиланын жол башчылыгы астында жер майыш-
кан атчан аскер баштап барып, Желпиништин оюн (Панонияны) ба-
сып алып негизги ордосун ошерге жайгаштырган. Кєчмєндєр бул
жерден чыгыш Рим империясына їстєкє-бєстєк кол салып турган.
Унндар ошол учурда Рим империясы менен V кылымдын орто чени-
не чейин Герман урууларына каршы ынтымак тїзгєн.

Ульда (Олжо) 400-жылы Константинополго (Чы-
гыш Рим) каршы согуш ачкан. Император Аркадий 404-
жылы Ульда менен тынчтык (келишим боюнча Кон-
стантинопол унндарга єтє оор шарттагы мол салык
тєлєшкєн) келишимин тїзгєн.

...Унндардын башка бєлїгї 424-жылы Аспардын (Акпар) жетек-
чилиги аркасында Италияда король Иоанн менен бирдикте готторго
каршы согуш жїргїзгєн. Унндардын їчїнчї бєлїгї Роиластын (Ыры-
стын) жетекчилиги астында Фракияны олжологон. А унндардын кал-
ган негизги бєлїгї Руя-Ругила жетекчилиги менен Панонияда тур-
ган.

Унн ордосу єзїлєрї багындырып алган зор территориядагы
элдерди башкара албай, аябай жїдєгєн. Ушундан пайдаланган чы-
гыш Рим империясы (мурда готторду талкалаган) єз жеринде
жїргєн унндарды жеўген. Мында император Феодосийге «скиф»
(гунн) тукумунан чыккан, бирок єз журтуна таарынып, римдиктерге
кошулуп, аякта аскер башчылыкка дайындалган чыккынчы Модар
(Медер) унндарды жеўїїдє чечїїчї роль ойногон. Ульда (Олжо)
качып кутулуп, ар кандай уруктардан турган алардын аскери (Со-
зомен: скифти (унндарды) єзгєчє бєлїп айтат) туткунга тїшкєн.
Бирок, бул убактысынча гана болгон ийгилик эле.

Унн ордосунун батыш унндардын тарыхында
їчїнчї ирет жогорулашы (V к.) алардан ошол кез-
деги жолбашчысы Ругиланын ысымы менен байла-

нышкан. Приск: «Руя римдиктер менен ынтымакташ болуп кеткен
Истра боюндагы амилзур, итимар, тоносур урууларына каршы
кїрєшїїнї чечти» деп жазат. Бул уруулар мурун унн союзуна кир-
ген. Ругила мурда Ульда тарабынан їзїлгєн Римдиктер менен бол-
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гон байланышты калыбына келтирїї максатында Константинопол-
го экинчи ирет Исланы (Ысман) элчиликке жиберген. Баары бир
Ругила менен Рим жалпы тил табыша албаган, бул Римге качып
барган унн качкындарынын кайра кайтарылышынын кечеўдеши ме-
нен тїшїндїрїлєт. Ругила кєчмєн урууларын кайрадан бириктир-
ген. Римге улам кол салып, ошол кол салган сайын Рим аскерле-
рин талкалап, кудреттїї империянын пайдубалын силкилдетип, ыды-
раткан. Ал Римден: «качкындардын баарын кайтаруусун, чек арада-
гы эркин, теў укуктуу сооданы жана унндарга жылына тєлєєнїїчї
салыкты 700 фунт алтынга жеткирїїнї талап кылды» (Н.Толь,
«Скифтер жана гунндар», 73-б).

Ругиланын тушунда унндар Рим менен єкїл алмашкан, бирок,
алар бир макулдукка келе алган эмес. Ругила ошондуктан єз аске-
рин мыктылап, толуктаган. Унндарга капыстан кол салып, талкалоо
їчїн Рим императору да чоў согушка даярданган. Римдиктер Бри-
тан жеринде «кандуу жол» атанган єзїнїн жалпы аскерлеринен 8
легион аскерин кайрадан чакырткан. Ругила негизинен Дєў  Талаада-
гы (Дон айланасы) урууларды бириктирген. Ругила єлгєндєн кийин
(433-жылы) анын ишин эў кичїї  иниси Мундзуктун (Мундуктун) ба-
ласы Адил (жазмаларда Атилла) уланткан.

Ругила  Акжол тукуму дїйнєдєн кайтканда анын
эки мураскору Бледа (Белек) менен Атилла (Адил)
калган. Иордандын маалыматы боюнча: Бледа ме-
нен Атилла жатындаш болбогон. Ругила, Актар, Мыў-

зык (Мундук) їчєє бир тууган экен. Бледа Актардын уулу эле. Бий-
ликте кош адамдын турушу агайындарынын биринин, Бледанын
єлїмї менен аяктаган. Римдиктер Бледанын тирїї кезинде тынч-
тык байланыштарды тїзїї їчїн Плинф, Эпигендин єкїлчїлїктєрїн
жиберген, тигилер падыша скифтер (унндар) менен Маргада Мизий
шаарында Истранын боюндагы Иллирикте кездешїїлєрдї єткєргєн.
Бул кездешїїлєрдєн кийин, мурда римдиктерге качып кеткен, па-
дыша тукумунан чыккан унн Мама (Мамай) менен Атакаманын (Ата-
ке) балдары кайрадан унндарга берилген, алар ошол жердеги Карс
(Добруджий) калаасында єлтїрїлгєн. Ушундан кийин унндар Соро-
сту (Чорош) багындырууга киришкен (андан кєп єтпєй Бледа
єлтїрїлєт).

Эскертїїчї нерсе: унн деген сєз адегенде бир элди билдирген
этникалык тїшїнїк болсо, кийин ага ар башка этностогу тайпалар
кошулуп ири федерацияга айланган. Унн деген аталыш эми саясий
согуштук ири бирикменин аты болуп калган.

Саткындар-
дын
єлїмї
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«Адил кєзїнїн тїрїїсїндє єз кошуунундагы уруулардын єз уруу-
сунун аты менен бєлїнїп аталышына тыюу салган» (М.И.Артомо-
нов). Агафий: «Унн деген аттын єзї кєп уруулардын жалпы аты, ал
уруулардын єз аттары бар. Унн эли Азиядагы Имай (Алай) тоолору-
нун ары жагында турган башка кыйраткычтар сыяктуу эле илгерки
заманда Меоти (Азов) кєлїнєн ары чыгышта Танаис (Дон) дарыя-
сынын тїндїк тарабында турган. Алардын баары унн же скиф деп
аталган» деп жазат.

Британ музейинде сакталып турган Иеронимдин
латын картасында (IV к. аягы) Кытайдын жанында
Гунн-скиф мамлекети кєрсєтїлгєн. Бул карта Авгус-
ттун тушунда (б.з.ч. V к.) тїзїлгєн да, бизге жетпей

калган (жоголгон) картадан кєчїрїлгєн. Бул картаны Иеронимдин оку-
учусу Оросий да пайдаланган. Илгерки грек, рим авторлору гунн
менен скифти бєлбєйт, дайым буларды бир эл катары карайт.

Ошол батышка оогон Оўдордун катарында унн
империясын дїўгїрєткєн Саяк, Катаган, Азык, Басыс,
Тейит, Оргу, Солто, Бєрї, Миўкуш, Кытай, Кесек,
Мундуз, Саруу, Каўды, Кыпчак єўдїї ири уруулар
менен бирге сугдак, бєдєнє, кєп сокур, кєбєн, тєртка-

ра, алтысары, карасан, керейи, ай, кєнєк, тарак, отуз уул, тогуз кара,
кєккєз деген майда уруктар ж.б. болгон.

Унн биргелешинде алардын єздєрїнєн сыртка-
ры роксаландар, анттар, лангобарддар, бургундар,
франктар жана байыркы герман уурулары остготтор,
акатирлер (аргындар), герулдар, гепиддер менен Гер-

ман эмес (алаў) уруулары кирген. Унн империясы Адил баатырдын
тушунда гана (434-455-ж.) кїч кубатына толгон, жери мурдагыдан
алда канча кеўейген. Кєчмєндєргє батышы Рейн дарыясынан чыгы-
шы Арал деўизине чейинки кеў аймак баш ийген. Унндардын коом-
дук тїзїлїшї Адил баатырдын тушунда аскердик демократиянын эў
жогорку деўгээлине кєтєрїлгєн.

441-ж. гунндардын чалгын аскери кайрадан Ме-
сейилге (Месопотамияга), Арменияга, Сирияга кап-
тап кирип Фракия, Македония, Иллирикке чейин жет-
кен. Олжо алышкан. Византия гунндарга 21 кентина-
рий алтын тєлєп тынчтыкка жетишкен. Кийинки 442-
ж. Марга шаарынын епискобу унндардын ата-баба-
ларынын мїрзєсїн каздырып, тоноп алат. Буга ачуу-
ланган Адил баатыр Римден «мїрзєлєрдї талап-то-
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ноочу кїнєкєрдї» жана унн качкындарын кайтарып берїїсїн талап
кылган. Чатак ошентип коргондон башталат. Римден жооп кечигет.
Буга жинденген Адил баатыр аскери менен Истрадан єтїп Веникан-
ды талкалайт. Марг шаарын басып алып, бїтїндєй элин кырып са-
лат. Приск тарыхчы: «Ушундан кийин кыйраткычтардын кубаты мур-
дагыдан да арта тїшєт».

Адилдин «качкындарды кайра бер» деген
єтїнїчїн Феодосий (кичїїсї) четке каккан соў унн-
дар Иллирик менен Фракияны чаап алган. Мындан

чочуп кеткен римдиктер Сенатор менен Феодулду Одесса (азыркы
Варна) шаарына унндар менен сїйлєшїї їчїн жиберет. Бирок, бул
сїйлєшїїлєр унн чапкынын токтото алган эмес. Кєп єтпєй Херсоне-
сте єтє чоў салгылаш єтєт. Анда Римдиктердин ташталканы чыгат.
Жеўилген римдиктер келишим боюнча унндарга 6000 лир алтынды
дароо жєнєтїш керек болгон. Унндарга жыл сайын 2100 лир алтын,
ар бир качкын аскер туткуну (кул) їчїн 12 алтын тыйын тєлєш керек
же аны кайтарып берїїгє тийиш эле. Унндар Римден аскер туткунда-
ры–кол єнєрчїлєрдї, эзилгендерди, кулдарды бошотуусун талап
кылган. Аткарбаса кайра согуш болоорун эскерткен.

Аўгыча, акатирлер (аргындар) чыккынчылык кы-
лып Византияга ооп кетмей болот, бул жєнїндє
Адилге Куридах деген тыўчы кабар берет. Адил ат-
танып чыгып акатирлерди талкалап, тигилердин жана
Кара Деўиз жээктериндеги башка уруулардын

їстїнєн 448-жылы улуу баласы Эллакты (Элбак) бек кылып дайын-
дайт.

Адил баатырды єлтїрїї боюнча кутум уюшту-
рулат. Феодосий II нин жан жєкєрї Хрисафий унн-
дардын Римдеги єкїлї Эдиконго (Эдиге) Адилди
єлтїрсє чоў сый берилеерин айтат, ал бул сунушту
четке кагат. Унн башчысын єлтїрїїнї уюштурууну
кєздєгєн бул Рим єкїлчїлїгї унндарга 448-жылы кел-
ген. Бул єкїлчїлїктїн курамында унн (тїрк) тилин

билген Вигила, империянын белгилїї тєрєсї Максимин менен Приск
бар эле. Ушул грек тарыхчысы Приск кийин Адил жєнїндє эў алгач-
кы китепти жазган. Приск унндарды унн дебейт, скиф, падыша скиф-
тер деп жазат. Ушул Приск уруучулук каада салты абдан катуу тут-
кан Адил баатыр Эркеге (Асантурдун кызы) їйлєнгєндє (мурунку аял-
дарынын їстїнє алат) Максимин экєє кошо барып кийин кєргєндєрїн
так жазган. Адилдин скиф сыяктуу бозо, кымыз ичкенин, жыгач та-
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бактан эт жегенин, Адил кїйєєлєп барганда балдыздары скифче кий-
инип ырдап тосуп чыкканын, ат їстїнєн шамшум этип, кїмїш идиш-
ке куюлган кымыздан ооз тийгенин, кийин ушул Эркеден Адил їч
балалуу болуп, улуусу Элбак, Кара Деўиз бойлорундагы элдерге
эл башы болгонун, Эркенин сиўдиси Берте (Береке) Адилдин досу,
миў башы Орозго турмушка чыкканын, Адилдин маўдайында эки
киши жеўиштерди, аскердик каармандыкты даўазалап айтышканын
(же манасчылар) жазат. Приск: Адил башы чоў, эки ийни кеў, кєзї
бїтїгїй, жїзї кара тору, орто бойлуу, єзїн «Теўирдин кылычы» деп
атаган адам экенин жазат. Иордан: «Атилла кебете-кешпири боюнча
унн (кыргызоид)» деп жазган. А.Н.Бернштам: «Атилла башка элдер-
ди багындыруу жана кулдандыруу жагынан єтє тажрыйбалуу, кїч ку-
баттуу, а бирок да ал єз элин эзїї дегенди билбеген бийлик єкїлї»
эле (160-б) дейт.

Адил аскери адегенде Рейн багытында жїргєн. Аскер экиге
бєлїнгєн. Бири Дунайдын оў жээги менен жылып жолундагы Рим
чептерин кыйратып жїрїп отурган. Экинчиси, сол жээк менен жїрїп
отуруп батыш Карпаттагы кваддар менен Шварцвальдагы марка-
мандарды багындырган. Бул эки топ Дунайдын башталышынан би-
риккен.

Неккара суусунун боюндагы чыгыш франктар
єзїлєрїнїн королун кулатып Адилге кошулган. Тю-
рингдер менен Рейндин ары жагындагы бургундар да
ошону кылган. А Галлия менен Бельгиянын эли єз
жеринен качып кетїїгє аракет кылган. 360 жана 380-
жылдарда эў чоў кєтєрїлїш чыккан Лютецийдин (Па-
риждин) эли да качууга камынган, антсе да Адил ага
жетпей бурулуп кеткен. Мецти 451-жылы 6-апрелде
талкалаган соў, Галлиянын бир катар шаарлары

Страсбургду (Аргенторат), Шпейерди (Новиомаг), Вормс (Ворбето-
маг), Майнс (Могонтиак), Безансон (Безантион) ж.б. шаарларды (баш
аягы 40 калаа) кыйратып, Орлеанды (Аурелиан) курчоого алган, би-
рок, артынан колдоо келбеген соў, айыгышкан катуу салгылашуудан
кийин аны таштап кеткен.

451-ж. готтордун королу Теодорик менен анын
уулу Тарнэмед унндардын Марна (Матрона) дарыя-
сы тарапка жасаган экинчи жортуулунда алар ме-
нен беттешкен. Теодорик аскеринин катарында рим-
диктер, вестготтор, франктар ж.б. болгон. Бул атак-
туу Каталун (Каталуу жазыгы) салгылашында гот
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аскер башчыларынын кєбї, аскеринин кыйласы кы-
рылган. Анткени, унн аскерине катуу каршылык
кєрсєтїшкєн. Бул ырайымсыз согушта эки тараптан
165 миў жоокер набыт болгон. Ушул салгылашта Те-
одорик башында турган гот аскери артка чегинген.
Ушундан кийин азык-тїлїктєн їзгїлтїккє учураган

унн аскери согуш талаасын єз ыктыяры менен таштап кеткен. Унн-
дар кайра кайтып келатып Трир шаарын кыйраткан. 452-ж. Адил
аскери «Жогорку Италияга» чабуул койгон. Аквилий менен Орлов
шаарын жер менен жексен кылып єрттєп жиберген. Миланды ба-
сып алган, бирок Равенди ээлегенден кийин ата конушуна шашы-
лыш кайтып келген. 453-жылы Адил Галлияны кайрадан талкала-
ган» (КСЭ). Бирок, Кыргыз Совет Энциклопедиясындагы «Ата-ко-
нушуна шашылыш кайтып келген» деген кабар туура эмес, антке-

ни, А.Тьери минтип жазат: «Атилла Альп тоону ашып,
Римге чабуул койгон. Жолунан кезиккендерди кый-
ратып отуруп Римге кирерде тигинин падышасы кым-
бат баалуу тартуу менен Папаны Атилланын алды-

на жїгїнтїп жиберген. Ошондон кийин Атилла жарашып, элине кай-
ткан» дейт. Бул жерде Тьердин кабары туура, анткени, ушундан
кийин Рим гунндарга жылыга 210 кадак алтын менен салык тєлєп
турган.

Адил Рим калаасынын дарбазасынын алдына чоў той жасаган.
Себеби, герман тайпасынын бири Бургунд королу єз кызы Илдио-
наны унн падышасы Адилге тартуу кылгандыктан Адил Илдионага
їйлєнгєн. Чынында бул той їйлєнїї эле тою эмес оўдордун Рим
империясын кулатып, бїтїндєй Европа элдерин кулчулуктан куткар-
ган Жеўиш Тою да болгон.

Той єткєн кїнї улуу император, улуу ишмер Адил
капыстан кайтыш болот. Бул 453-жыл эле. Иордан
боюнча: єлїк їч табытка салынып їй ичинде жашы-
рын кємїлєт. Эў кымбат баалуу буюмдар, асыл таш-

тар, тїркїн кооздуктар кошо кємїлєт. Бул байлыкты кєргєн кызмат-
чылардын баары сактык їчїн єлтїрїлєт. Атиллага кара аш берилет
(«О происхождении и деяниях геттов». М., 1970, 117-118-б.). Анын
єлїмї Европа христиандарын, єзгєчє Византияны биротоло кыйроо
коркунучунан куткарган. Кул ээлєєчї Рим империясын жана готтор-
ду кулаткан унндардын ролу дїйнєлїк тарыхта єтє жогору баалан-
ган: «Эгерде, чыгыштан унндар каптап кирбесе Европа элдери Улуу
Рим империясынын кулдугунан дагы кыйла кылымдар бою кутула
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алмак эмес. Гунндар Рим империясынын таш-талканын чыгарды.
Европа элдери азаттыкка чыкты» (В.В.Бартольд).

«Гунндар кул ээлєєчїлїк, байыркылык мамилелерди кыйратып,
дїйнєгє жаўы социалдык-экономикалык формацияны – феодализ-
мди алып келди, ошон їчїн ал прогрессивдїї кєрїнїш катары баа-
ланышы керек» (М.И.Артомонов). «Бїтїндєй Европанын теўинен
кєбїн-анын ошол доордогу эў негизги кубаттуу єлкєлєрїнїн баа-
рын басып алган. Унндар єзїлєрїнїн социалдык тїзїлїшї, мадани-
яты жагынан ошол кездеги Европа тайпаларынан єтє жогорку деў-
гээлде турган эле. Готторду талкалоо менен унндар бїтїндєй сла-
вян элдерин саясий эзїїдєн куткарган болуучу» (П.Н.Третьяков,
Восточно-славянские племена. М-Л, 1948, 65-б).

«Римди талкалаган Гунн чапкыны кєчмєн уруулардын кыйрат-
кыч мїнєзїн ойготту. Гунндардын батышка кылган жортуулунун
бїткїл дїйнєлїк тарыхый маўызы да, Атилланын бїткїл дїйнєлїк
тарыхый мааниси мына ушунда» (А.Н.Бернштам). «Єлїп бараткан
Европаны тирилтип, ага жаўы ємїр берген бул не деген сырдуу ке-
ремет кїч эле!» (К.Маркс, Ф.Энгельс. 21 т, 154-б). Адил маданиятка
зор кєўїл бурган.

Адил єлгєндєн кийин унндардын арасында чыр-
чатак чыккан, мындан унн бирикмеси бытыраган.
Бытыроодон унн союзундагы башка тайпалар пайда-
ланып кєтєрїлїш чыгарган. Бул жєнїндє Иордан

«Геттердин келип чыгышы жана жоруктары» деген эмгегинде
тємєндєгїлєргє токтолот: «Атилла єлгєн соў анын мураскорлору-
нун арасында бийлик їчїн талаш-тартыш башталды. Акыл-эси толо-
лек уландардын баары теў бийлик башына умтулду да, акыры
бїтїндєй дєєлєттєн ажырап калды. Мураскорлордун кєп болушу мам-
лекетке зыянын тийгизбей койбойт. Тигилердин кемчилиги да ушун-
да... Буга чейин єзїнїн кулдук абалына арданып жїргєн гепид коро-
лу Адарик тигил кабарды угаары менен Атилланын балдарына кар-
шы кєтєрїлдї да, алгачкы жеўиши менен башындагы кул деген атты
алып ыргытты. Булардын беттешїїсї Панониядагы Недао (Эн-Да-
рыя) деген суунун жанында єттї. Бул салгылаштан найзачан готту
да, кылыччан гепидди да, кыска найзачан ругду да, союлчан сванды
да кєрїїгє болот. А Гунндар жаачан, аландар оор жаракчан болсо,
герулдар жеўил куралчан.

Ошентип кєп сандаган катаал салгылаштардан кийин жеўиш ги-
педдерге ооду...Бул урушта Эллак (Элбак) аттуу Атилланын улуу
баласы набыт болду. Эсепсиз душмандарды чєп чапкандай кырган
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Эллак эбегейсиз каармандык, баатырдык менен о дїйнєгє кетти,
эгерде, атасынын кєзї тирїї болгондо баласынын мындай даўктуу
єлїмї менен сєзсїз сыймыктанмак. Ал єлгєн соў мунун калган бир
туугандарын тигил биргелешкен топ (гот, гепид, руг, свав, герул
ж.б.) мурда готтор (дыйкан скифтер) тиричилик кылган Понтий (Кара-
Деўиз) деўизине дейре кууп салды. Бїткїл дїйнєнї  чегиндирген
гунндар акыры єзїлєрї ушинтип чегинди. Бийлик їчїн бєлїнїп-жа-
рылуунун акыры ушуга алып келсе, биримдиктин тїбї жеўишке же-
теледи.

Гунндар єлкєсїн кїч менен ээлеген гепиддер
жеўишчил катары бїтїндєй Дакияга (Карпат тоо-
лоруна) ээ болду да, жєнбилги адамдар сыяктуу

Рим империясынан тынчтык, достук келишим боюнча берилїїчї
белектен башка эч нерсе талап кылбады. Гунн уруусу єзїнїн мур-
дагы жерин (Кара Деўиздин тїндїгї, Кырым), а гепиддер кеткен
гунндардын мекенин ээлеп алганын кєргєн готтор башка бирєєнїн
жерин басып алгандан кєрє Рим империясынан жер суроону ылай-
ык тапты да Панонияга ээ болду. Биз сарматтар деп атаган савра-
маттар менен кемандрлар жана кээ бир гунндар Иллириктин бир
бучкагына жайгашты. Садагар скири, алаўдардын бир бєлїгї
єзїлєрїнїн Кандак аттуу жетекчисинин астында Кичи Скифия
менен Тємєнкї Мезияны (азыркы Болгариянын аймагы) ээледи.
Руг ж.б. уруулар Биция, Аркадиаполго (Франциядагы Константи-
нополго жакын жайгашкан шаар) турууну єтїндї. Атилланын кен-
же уулу Эрнак єзїнє тиешелїї журту менен Кичи Скифиянын
алыскы жерлерин (Дунай тарапты) тандап алды...Тыякка-быякка
урунду болгон кєптєгєн гунндар (ар кошкон конгломерат топтор)
кєп єтпєй Романияга єттї.

Остготтор король Валамирдин жана анын бир
туугандары Тиудимер менен Видемирдин бийлиги
астында Панонияда турду. Атилланын балдары
єзїлєрїнїн бийлигинен качып кеткен кулдары ката-

ры готторго каршы жортуул кылды. Гунндар Валамирге кол салган
кезде алардын берки туугандары мындай иштен кабарсыз жаткан.
Ошондуктан гунндар кайрадан келген жагына же Данапр дарыясы
аккан Скифия тарапка качты» (Иордан). Ошентип, Эрнак адегенде
Добруджеге (Кичи Скифияга) отурукташкан, бирок, готтордон жеўил-
генден кийин Кара Деўиз талааларына кайтып келген. Кийин аякка
Теўдик (Денгиз) тайпасы да кайткан. Ошо Теўдик готторго дагы бир
жортуул жасап, ийгиликке жете албай калган.

Жерлерге
жайгашуу

Ийгиликсиз
акыркы
жортуул
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468-ж. унндар Чыгыш Рим империясы менен ын-
тымакта болууну кєздєп, тигилерден унн кєпєстєрї
їчїн Дунай чек арасын ачып берїїнї талап кылат,
антсе да, бул сунуш кабыл алынган эмес, ошондо

Теўдик 469-ж. Чыгыш Римге каршы согуш ачат да ушу согушта єзї
да єлєт, башы кесилип, Рим аскербашчысы Анагаст тарабынан Кон-
стантинополго жеткирилет. А Эрнак Рим менен согушкан эмес, ал єз
уруулаштары менен чабышкан.

465-жылы римдиктерге сарыгур, урог, он огур тайпаларынан элчи
келген да алар єз єлкєлєрїнєн сабырлар тарабынан куулганын, са-
рыгурлар Акацирди каратканынан кабар айтат (Сабырларды кийин
ал жерден аварлар кууйт). Элчилер єтє мол белектерди алып кайты-
шат. Кийин, сарыгур менен башка уруулар римдиктердин Иранга кар-
шы жїрїшїндє катышат.

Адилдин уулу Эрнак Готтордун їстєккє бєстєк
чабуулдарынын кесепетинен Эдилдин ары жагына
сїрїлгєн да адегенде Ойтал (Эфталид) жерине ке-
лип отурукташкан. Бу эда (ойталдыктар) байыркы

кытай тарыхы боюнча кушчулардан (юечжилер) чыгат. Эфталид ма-
данияты хунн маданиятынын негизинде калыптанган. Кушчулардын
тотеми жылкы, «кушчу» деген байыркы сєз ат їстїндє куштай учуп
жїргєн адам деген маанини билдирген. Кушчуларды византиялык-
тар «эфталид», арап, парсылар «хайтал», армияндар «идалян, идал»
ж.б. деп жазышкан. Морен Хоренский Эфталид дегенди билбейт, Тур-
кстандагы бардык кєчмєн тїрк элин Кушан деп атайт.Эфталиддер-
дин єлкєсїндє сарттар да болгон. Эфталид мамлекетинде Макварт
боюнча: кушчу, кызыл гунн (хионит), гунн, чол (жол болду) ж.б. бар.
Кыскасы, бул єлкєдє антропологиялык, расалык жактан эки башка
топ (европеид, азиат) жанаша жашаган. Бул эки топ Эрнактан кийин
унн-эфталид союзу деген атка конгон.

«Ак гунндар» (Ак уулдан чыккан оўдор) деген
аттын эфталид жеринде пайда болушу да Эрнактын
Ойталга келишине байланыштуу чыккан. Ошол заман-
да Эфталид менен Сасаниддик Ирандын ортосунда
тынымсыз согуш жїрїп турган. Эрнак Эфталид же-
рине келгенден кийин кєчмєн уруулардан єтє кїчтїї
аскер топтогон.

Эфталиддерде сарматтар болгон, бирок алан-
дар болгон эмес, алар (бул жерде карачай, балкарлар) тек гана
Эрнак Перозго каршы аттанарда мурдагы ынтымакташ катары Эр-

469-ж.
Теўдиктин
єлїмї

Унн-
эфталид
союзу

484-ж.
Эрнак Иран
аскерлерин
талкалайт.
Квадды
такка
отургузат.

24 – 91
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нактын аскерине кирген. Эрнак 484-жылкы Сасаниддик Иран менен
болгон чечїїчї салгылашта Иран аскерин быт-чыт кыла талкала-
ган. Иран падышасы Пероз менен анын нєкєрлєрї ушул салгылаш-
та кырылган.

Натыйжада, 484-ж. чоў согуштан кийин жаш Кавад Эфталиддер-
деги Эрнак ордосунда барымтада кармалып турган. Кийин, 498-ж. Ка-
вад гунндардын жардамы менен Иран тагына отурган. Ушундан кий-
ин Эфталиддер менен бирдикте Византияга каршы кїрєшкєн.

Гунн насилинен чыккан баатырлар кийинчээрек
єзїлєрїнє тиешелїї башка улуттагы тайпалардын
їстїнєн башчылык кылгандыктан батыш авторлорун-
да алар ошол элдерге тиешелїї инсан болуп калган
жаўылыштыктар кєп. М: Эдиге Адилдин насаатчысы
болгон. Адил баатырдын шакирти Эдигенин уулу
Ордоке тїмєнбашы єз заманында Аз деўизинен Ду-
найга чейинки аралыкты мекендеген руг («урук» де-

ген сєздєн чыгып «огур» тайпасын билдирет), сирр («аскер» деген
сєздєн), герул (эр уул) єўдїї букара уруулардын їстїнєн бийлик
жїргїзгєн. Аны батыш авторлору тарыхка «Одакр» деп тїшїрїп улу-
тун ар кайсы тайпадан чыгарып келатат. Бул туура эмес. Гунн импе-
риясы ыдырагандан кийин атактуу Эдигенин уулу Ордоке (Одакр)
кол алдындагы руг, скиф, туркилинг (тїрк уруулары) ж.б. тайпалар-
дан турган аскери менен 476-ж. Батыш Римге аттанып, римдин акыр-
кы императорунун таш-талканын чыгарып Рим тагына отурган. Ордо-
кенин Тїндїк Италиядагы бийлиги 493-жылга чейин созулган. Ошол
кезде ал Дунай чєлкємїндєгї Ругиланд (уруулар же огурлар)
єлкєсїнїн эгеси болгон. Ал єлкє Панониянын батышында жаткан.
Евгипий (VIIк.) «Ыйык Северин ємїрї» эмгеги боюнча: Одакр узун
бойлуу, олбурлуу жигит. Готтордон ругдар аз болгон. Сыягы руг
єлкєсї тїрк тилдеш уруулардан турган. Ушул Руг єлкєсїндє айрым
гот топтору бар болгон. Одакр Батыш Римге император болгондон
кийин да Ругиланд єлкєсїнє башчы болуп кала берген. Одакр Рим-
ди ээлегенден кийин Равен калаасын ордо кылды. Тїндїк Италия-
дан алынган салык 13 жыл бою ошерге агып келди.

Империяны бийлеген бектердин арасында пи-
кир келишпестик чыкты. «Ругдун айрым бєлїктєрї
Одакрга чыккынчылык кылды». Муну билип калган
Одакр 487-ж. руг королу Фелетейди (Бєлєкбайды),
анын энеси Гизуну (Кызды) колго тїшїрїп, аларды

Византия императору Зенонду Италияга басып кирїїгє їндєгєнї їчїн

476-493-жж.
Кыргыз
тїмєн
башы
Ордоке Рим
императо-
ру

487-ж.
Ордокеге
чыккынчы-
лык
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Равеннде дарга астырды. 488-ж. Одакр Фелетейдин жээни Фреде-
рикти кыйратып, Дунай чєлкємїндєгї ээлигин тыптыйпыл кылды. Кол-
го тїшпєй качып кеткен Фредерик Панонияда 471-ж. тартып бийлик
кылган остгот королу Теодорихке качып барды. Ушундан пайдалан-
ган Теодорих Одакрга нааразы болгон бир топ «ругду» єзїнє кошуп
алып, эзелки кас душманы Одакрга каршы аттанды.

Вестготтордун Италиядагы акыркы императору – Адил баатырдын
мурдагы катчысы, римдик Орестин уулу болуучу. Ал ар качан Италия
эгеси Одакрдын кєзємєлїндє болгон. Одакр аны тактан алып тїшкєндє
вестготтор Одакрга караган. Ошо вестготтордун бир бєлїгї батышка
ооп Испанияны басып алса, кыйла бєлїгї Италияда калган.

Чыгыштан Амал Теодорихтин (кээ жазмада Фе-
одорих) готтору каптап келгенде Одакр алардан эки

жолу жеўилди, Равеннге бекинди. Готтор ал чепти 3 жыл курчап алал-
бады.

Ошондо, чептин ичиндеги вестготтор менен сыр-
тындагы остготтор жашырын сїйлєшїп 493-ж. Одак-
рды чептин ичиндеги кулдары чыккынчылык менен
єлтїрїштї. Одакрдын балдарынын айрымдары
єлтїрїлбєй «улуу тукум» катары Теодорихтин (526-
ж. єлгєн) алдында ар тїркїн тєрєлїк иштерге, аскер-
башчылыкка чегилген. «Кийин Одакрдын тукумдары
Штирияны, «ХII кылымда Австрия герцогствосун баш-

карды». «Одакр тукумдарынын богем, чех аксєєктєрїнїн арасында
кадыр-баркы зор болду» (Откуда есть пошла русская земля, I т, М.,
«МГ», 1986, 549-665-б).

Ошентип, дїйнєлїк тарыхка сак-скиф-хунну-гунну доорун алып
келген  оўдордун доору 493-ж. бїтєт. Батыштагы Адил мамлекети
бытырагандан кийин оўдор аябай алсырайт. Ушул тушта Борбордук
Азияда жужаўдардын бийлиги башталса, батышта, Панониядан Кара
Деўиздин чыгыш жактарына чейинки аралыкты камтыган Аргын кан-
дыгы дїйнєгє келет. Батыш тарыхчылары аргындарды «Уархун»,
«Уар», «Акатир» деп ар кандай жазган. Аргын кандыгынын негизин
Бала кандын тушунда оў саясий-согуштук бирикмесине кирген, анын
аскери менен бирге Европага єткєн, кийин оўдордун Рим, Жет Кай-
тка жасаган бардык жортуулдарына катышкан аргындар тїзгєн. Ар-
гын єлкєсїндє Кырымда калган азыраак кыргыздар болгон,нукура
унндар (кыргыздар) Эрнак кєчї менен Азияга ооп кеткен. А тїндїккє
ооган гунн тобу (конгломерат топ) Балтыкка чейин жеткен. Алар
турган жерди скандинавиялыктар адегенде Гуналанд аташкан.

489-ж.

493-ж.
Ордоке
тукумдары
Австрия-
ны,
Штирияны
башкарды
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Барган гунндар жергиликтїї эл менен аралашып, кийин фриз, угро
єўдїї топтор пайда болгон. Кийин алар тилин такыр жоготуп жерги-
ликтїї элдин тилинде сїйлєп калышкан. Башында мадьяр уруусу
турган гунндардын кичинекей бєлїгї гана Европадан очок алып ту-
руп калышкан. «Мадиярлар бизден бєлїп чыккан» (Казыбек бек Та-
уасаруылы «Тїп тукумуман єзїмє чейин», Алматы, 1993. 129-б.).
Венгерлер ошол мадьярдын тукумубуз дешет. Калган уруулар жер-
гиликтїї элге сиўип кетишкен. Мухитке куйган булактай жок бо-
лушту. Атиллага баа берип жазган немец элинин даанышманы
Иоганн Готфрид Фон Гердер (1744-1803-ж) єзїнїн «Адамзат тары-
хынын философиясына ойлор», 12 томдон турган «Россия мамле-
кетинин тарыхын» жазган Николай Михайлович Карамзин (1766-1826-
ж) 1-томунда аны эскерип, тарыхый ордун такташкан жана зор маа-
ни беришкен.

Аргындар Таласта кыргыздар менен кою короо-
лош, їйї ирегелеш турган. Кытай чапкынынан аман

калган журт Арал, Эдил, Жайыкка оогондо кыргыз менен тїркмен
канынан жаралган аргындар (парфяндыктар) да бар эле. Эдил, Арал,
Кара Деўиз бойлорундагы элге 448-ж. тартып Элбак (Адилдин уулу)
бек болуп турган. Адил мамлекети урап, Элбак єлгєн соў оўдорго
тиешелїї элдер бытыраган. Ошол оўдордун бийлиги бїткєндєн баш-
тап анын ордуна эми Аргын кандыгы жаралып, ал бийлик 3 кылымга
созулган. Аргын кандыгы Баянкандын тушунда аябай кїчєгєн. Ушул
заманда Византия империясы Аргын кандыгына салык тєлєгєн. 730-
ж. Баян кан єлгєндєн кийин каганат алсырайт. Аргын кандыгынын
курамындагы кєптєгєн герман тайпалары Франк королу Карлга єткїсї
келген. Мунун акыры 791-ж. Карлдын Уархун (Аргын) кандыгын тал-
калоосу менен аяктаган. Уархун каганаты кулаганда андан татар,
башкыр, чуваш ж.б. элдер єз алдынча бєлїнїп чыгып азыркы турган
жерлерине келип отурукташкан.

Жер суу аттары – унн, скиф заманынан калган
калаалар, жер суу аттары бар. Ак Деўиздин (Каспий)
боюнда Капка калаасы, Беш Бармак тоосунун эте-

гинде Беш Бармак чеби, Гїлгїнчай єзєнїнїн боюнда Чырак калаа,
Нарын чеби, тїндїгїндє Манас чеби болгон. Бул чептер Беш Бармак
тоонун этегиндеги Чоў Капка тоо менен деўиздин ортосундагы кы-
сыкка курулган. Ошон їчїн ал «Чоронун дарбазасы», «Чоронун чеби»,
«Чоронун шаары», «Унндардын дарбазасы» деп атанган. VI кылым-
да ал жерди Перстер басып алган. Ошондон кийин ал Дербент (пер-
сча - дарбаза) атка конгон. Монгол-татарлар басып алганда ал жер

б.з.ч. II - Iк.

Жер, суу
аттары
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Кахалга (Каалга) аталган (А.А.Кудрявцев, «Древний Дербент», М,
1982).

Борбордук Дагестандагы Махачкаланын тїштїк тарабынан агып
єтїп Каспий деўизине куйчу чакан суу – Манас єзєн аталат. Бул жер
унн заманынан же Бала кандын аскери Европага каптап киргенден
бери ушундайча аталат. Бул єзєн боюн Адил баатырдын Манас де-
ген миў башчысы жайлап, кыштаган, ошол жердеги элдердин їстїнєн
бек болгон. Мїмкїн, ошондон улам Манас аталышы ыктымал. Азыр
бул жерде аварлар турат, алар тоодогу Манас, Ант, Гунаб (гунн-иб
(сол) деген эки бєлїктєн туруп «Гунн їйї» деген маанини билдирет)
жерлердин тїпкї маанисин билишпейт. Аварлар кийин ошол жер-
лердеги сабыр тукумун сїрїп чыгарып мурунку хунндар турган жер-
ди биротоло ээлеп калышкан. Авардын тїбї унн эмес, тили Кавказ
(яфет) тобуна кирет. Алар мурда хунндар турган жерди мекендеп
калган їчїн гана кийин «хун» атыккан. Булар нукура кавказдыктар.
Аварлар Аргын кандыгына баш ийген да, кийин ал кандыкта маа-
нилїї роль ойногон.

Тарыхта кыргыздардан коргонуу їчїн їч чоў єлкє чоў дубал
салганы белгилїї. Биринчиси – кытайлар тургузган Узун Кытай Ду-
балы, экинчиси – Чоў Капка тоосунун Каспий жакы этегине, азыркы
Дербент мойногуна парсы падышасы Хосрой Ануширван (531-579-
ж.) тарабынан салынган калыў дубал. Бул дубал кєчмєндєр тара-
бынан 7 жолу талкаланган, кызылбаштар (перси) аны жети жолу
калыбына келтирген. Їчїнчїсї ошондой эле калыў, бийик дубал-
дар Дербенттин тїштїгїндєгї Каптал кырка тоосунун этегиндеги
мойнокко жана андан тїштїгїрєєктєгї Кєк Кыя мойногуна салын-
ган. Арадан кєп кылым єтсє да Дербенттин эў байыркы «Чоро ка-
лаа», «Чоро дарбаза» деген аттары єчпєй, аны ушул азыр да лак-
тар Чурул, даргындар Чулли деп аташат. Унн заманындагы жерлер
кєбїнчє уруу, уруктардын, мыкты аскербашылар, баатырлардын аты
менен калган. Кырымдагы Совет районундагы Надежда селосу мур-
да Шалтак аталган. Судак деген жер – бул балыктын аты эмес,
тїпкї аты Сїгдак. М.Кашкари Сїгдакты байыркы уруу деп жазат.
Бедене (бєдєнє – кыпчак уругу), Капсихор (Кєчєкєр-черик), Кєбєн
(кєбєй-солто), Дорткара (тєрткара – кытай уругу), Алтасары (алты
сары – сарыберендин бир уруусунун Айдар аты) деген ж.б. урук-
тардын аты менен аталган жерлер бар. Ири уруулардын аты менен:
Коўурат, Бєрї, Монгуш, Ай, Монгут (маўгыт), Китаево (кытай), Кер-
леут (керейит), Кесек ж.б. жер аттары, кыштактар бар. Кєнєк, Та-
рак, Солхат (сол канат), Соллар (солдор), Оўлар (оўдор) уруулар-
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дын тамгасы менен аталган. Кырымдагы бир суу Канды (каўды) атал-
ган. Тогускара, Аргын, Найман, Кытай, Маўгыт, Кунград (Коўурат),
Кєккєз, Карасан, Отуз ж.б. жер аттары, айылдар болгон» (А.В. Су-
перанская. «Что такое топонимика?» 1985).

Адил баатырдын миўбашчысы Тоголок баатырдын атынан Кы-
рымда бир тїздїк Тоголок аталат (ал ошерге ат чабыш уюштур-
ган), Кырымда бир жер миўбашы Ордокенин атынан, бир жазык
Адилдин балбаны Эшпердин атынан Еспер деп аталат. Тана да-
рыясы скиф заманында батышта Данастр аталса, гунн доорунда
Гунастр атыккан. Магрибиндик шейх, Ибн Баттут 1334-ж. 6-майда
Алтын Ордо каны Єзбек канга келген. Беш Даг (Пятигорск) ушул
беш тоодо ысык суу (минерал) чыгарын, ага кыргыздар гана жуу-
нарын, Кырымды башкарган тоолук Темирдин кыргыз экенин, ко-
нокко жылкы этин тартып, кымыз, бозо менен сыйлаарын жазып
калтырган (Ибн Баттут. 161-б.).

Оўдордун аскери Жет Кайт менен Желпиниш аралыгында
жїргєндє норман тилинде ондогон жоокердик сєздєрдї калтырган.
Байыркы кыргыздар эў астыда жїргєн сокку берїїчї аскерди «урма
топ» деп атаган. Согуштук жагдайда кыскача гана «урма» деп ата-
ган. «Урма» деген жоокердик тїшїнїк норман (француз) тилине «ар-
мес» болуп єттї да, азыркы «армия» деген аскердик сєздїн тїпкї
тегине айланды. Согушчан кыргыз бир нече миўбашынын биргелеш-
кен аскерин «бирик» (азыркыча бирикме) деп атаган. Бул сєз нор-
ман тилиндеги «бриг+ада» деген аскердик тїшїнїккє айланган. Тээ
кыпчак заманында (Х-ХIII к.) «Ур!» деген кыргыз сєзї орустарга
«Ураа!» болуп єтсє, жогорудагы аскердик терминдер индоевропа
тилине так ошондой сиўген, алынып кеткен.

Кєп элдерде Адил жєнїндє кєп чыгармалар жа-
зылды. 1777-ж. немец тарыхчылары Бавария архи-
винен латынча жазылган кол жазма табышкан. Ал
«Атилланын Галлияга жасаган биринчи жортуулу»

деген чоў поэма экен. Поэма VI к. жазылган, автору белгисиз. 1780-
ж. М.Фишер бул поэманы Мюнхен калаасынан кєп нускада чыгар-
ган. Поэмада Адил менен «хун ордосу» тууралуу айтылган. Бул по-
эмага Вергилий (б.з.ч. 70-19-ж. ємїр сїргєн Рим акыны) сєздєрї да
киргизилген.

Немецтерде «Хильдебрант тууралуу ыр» VI к. жаралган, «Нибе-
лунга ыры» (1200-ж. жазылган), «Дитрих Бернский» - ХIII к., «Равен
салгылашы» ХIII к. – бул ырларда Адил негизги кейипкер катары
жагымдуу сїрєттєлєт. Улуу Француз драматургу Пьер Корнельдин

Атилла
жєнїндє
чыгармалар
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(1606-1684-ж.) «Хун падышасы Атилла» деген трагедиясын 1667-ж.
Париждин борбордук театрында койгон. Улуу немец драматургу Вер-
нер Цахариастын (1768-1823-ж.) «Хун падышасы Атилла» деген 5
актылуу романтикалык трагедиясын 1831-ж. Александр Шишков орус
тилине которуп Москва университетинин басмаканасынан китеп кы-
лып чыгарган.

Немец классиги Фридрих Геббель (1813-1863-ж.) Адил жєнїндє
трилогия жазган. Бул дїйнєлїк адабиятта чоў сєз кылууга татыктуу
кундуу чыгарма. Бул трилогияга баатырлар ыры «Нибелунганын»
мазмуну негиз кылынып алынган. Англис акын Герберт «Атилла»
деген эпикалык чоў поэма жазып, 1838-ж. Лондондо кєп нуска ме-
нен китеп кылып чыгарган. Герберт ошондой эле «Атилла жана анын
урпактары» деген илимий китеп жазган. Мында хун ордосу менен
Адилдин тарыхын толук камтыйт. Адил образын чагылдырып Ита-
лиянын белгилїї композитору Джузеппе Верди чоў опера жазган.
Операнын либреттосун акын Т.Солер жазган. Либретто Ц.Вернер-
дин пьесасы боюнча жазылган. Опера 1846-ж. биринчи жолу Вене-
ция шаарында коюлуп, чоў ийгиликке жеткен. Ушул опера 1975-жыл-
дан тартып Эстония мамлекеттик Опера, балет театрында коюлуп
келатат. Бул опера 1980-ж. Бурят опера, балет театрында коюлган.
Ошондо бул опера биринчи ирет орус тилинде коюлган.

Француз энциклопедиясындагы унндардын сїрєттєрїнє байыр-
кы кыргыз жоокерлеринин элестери чагылдырылган. Унн жєнїндє
эки томдук китеп жазган Амедей Тьерри Адилди «кырк уруулуу
кєчмєн элден чыккан падыша» деп мїнєздєйт. Кыргыз кырк урулуу
эл эмеспи. Ошентсе да, унндардын кыргыз экенин дїйнєлїк тарых-
та алгач ирет айткан адам улуу француз акыны Пьер Жан Беранже
(1780-1857-ж.) болгон. Анын атактуу «Кыргыз ыры» 150 жыл мурда
жарык кєргєн. Анда кыргыздар тарыхый гунндардын єз тукуму экен-
дигин дїйнєлїк тарыхта биринчи жолу ачык айтат. К.Маркс анын
чыгармачылыгын єтє жогору баалап Беренжени «дїйнєлїк мадани-
яттын єлбєс-єчпєс тулгасы» деп атаган. «Кыргыз ырын» француз-
чадан орусчага Тухаржевский Иван менен Тухаржевская Мария эр-
кин которгон. Орусчадан кыргызчага Тїгєлбай Сыдыкбеков котор-
гон. Деги эле кыргыз адабият, маданиятынын азаматтары, талант-
туулары дїйнєлїк адабиятта Адил жєнїндє жазылган кундуу чыгар-
маларды кыргызчага которууга мезгил эчак келгенин тїшїнїп бел-
сенишсе, ал жєнїндє тєл чыгармаларды жазышса  сонун иш болор
эле. Дїйнєлїк адабиятта Александр Македонскийдин образы чы-
гыш элдеринин адабиятында кандай кеў орун алса, Адил (Атилла)
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образы да  Батыш Европа элдеринин байыркы адабиятынан так ошон-
дой орун алган. Адил А.Македонскийден 776 жыл кийин ємїр сїрсє
да анын ысымы Александр Македонский, Юлий Цезардын катарына
коюлду.

Б.з.ч.36-ж. Оў карылардын мамлекети ыдырагандан кийин Ала-
Тоодогу кыпчак бийлиги аяктап (атактуу Кара Чоро єлїп), бул дєєлєт
эми байыркы кыргыздардын даўазалуу чоў бийлерине єткєн. Чапкын
кїчєп, эл бытыраганда алатоолук байыркы кыргыздардын бир бєлїгї
батышка жылып, адегенде Арал, андан кийин Эдил, Жайык арасын
мекендеген. 93-жылкы Кытайлардын тїндїк (Батыш) хунндарга жа-
саган ырайымсыз чапкынан (бїткїл элдик азада) тигилерге Алтай
менен Ала Тоо аралыгынан качып барган экинчи ири топ кошулган.
Ошентип, гунндар Кырым менен Кара Деўиздин тїндїк жагындагы
жайыттарга чейин жеткен. Адил доору дїйнєлїк тарыхта чоў из кал-
тырды.

Оозеки кыргыз элдик «Адил дастан» боюнча: Кырым, Кара Де-
ўиз бойлорун башка тайпалардан бошотуп алган Бала кандан баш-
талып, Уруу уулунун (Ругила) бийликке келиши, анын «Желпиниш-
тин оюн» душмандардан кайра тартып алышы, анан Адил баатыр
бийликке чоркок єз агасын єлтїрїп, кан кєтєрїлїшї, оў карылардын
кїчєшї, кийин Урумга жасалган «Чоў Казат» жана аны менен болгон
согуш, урум аскерлеринин жеўилиши, урумдун кулашы, Адилдин киши
колдуу болгон єлїмї менен аяктайт. Адил Муўдуктун - Уруу уул
баатырдын кичїї инисинин баласы.Энеси Сары оргу элинин кызы
Тумар. Адил баатырдын жети баласы болот: Элбак, Эскалма, Узун-
тура, Элназар, Єтє, Теўдик, Эрнак. Адил єлгєндєн кийин Элбак кан
кєтєрїлїп, бирок, кєп узабай каза болот. Кийин Адилдин ордо башы
Эдигенин улуу Ордоке калканга салынып кан кєтєрїлєт. Ал Румду
чаап, аякта кан шайланат, а Элназар Ордоке менен батыша албай,
єзїнє тиешелїї журту менен Эдилге, анан Ала Тоого – тєл мекенине
кайтып келип, элге кошулганынан кабар берет.

Адил баатыр дайыма боз їйдє жашагандыктан отурукташкан
бєтєн журт аны «кийиз їй маданияты» жєнїндє тїркїн кеп чыгары-
шып, тымызын шылдыўдашкан. Адилдин кийинки максаты – Кытай-
ды басып алып, Азия менен Европада улуу империя тїзїї болгон.
Адил баатырдын «Бийликтин тепкичин карай» деген китеби тєрєн
жазуу (батыштагылар «руно» деп жаўылыш атап келатышат) ме-
нен жазылган. Адил  баатыр грек тилин мыкты билген кыргыз бол-
гон. Китебинде «жети токоч баабедин» кємєч бышыруу да маалы-
матталат. Бул китеп Ватиканда сакталуу. Адилге байланыштуу Гот
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сєздїгїндє «ага» – атасы боюнча ага, «ава» – энеси боюнча агасы
(таяке)  делсе, «ата», «ана» ж.б. миўдеген сєздєрдїн чечмеленгени
кыргыз-кыпчактын тарыхын дагы бир жолу далилдейт.

Моисей Каганкатваци, ленинграддык илимпоз Лилия Юсуфжа-
новна  Тугушева Адилдин тушунда кыпчак-кыргыздарда адабий тил
болгондугун далилдейт. Б.з.ч. 165-ж. кыргыз кыпчактар Теўири
сїрєєлєрїн топтоп алган жана жараткан (М.Магомедов и профессор
МГУ Ф.Иванов «Религия гуннов»). Кєкє Теўирден сырткары кыргыз
кыпчактар Умай энени ыйык туткан. Ал аялзатынын жердеги башта-
лышын негиздеген. Венгриянын Куман аймагында кыргыз-кыпчактын
мундуз, дєєлєс, тору айгыр, катаган, каба, каракесек, багыш, каўлы,
черик, чубак, ак буура, баргы, аз, арык, найман ж.б. уруулары Адил
династиясынан калгандар. «Їлкєн Эдил» поэмасынын автору Кар-
лыгачты кыргыз дешет (А. Бушков. «Атилла» – Серия досье. 1997.).

Прискинин маалыматы боюнча: Адилдин моюну жоон, башы
чоў, эки ийини кеў, кєзї кичине, жїзї кара тору, сакалы кичине,
буту кыска болуп єзїн «Теўир кылычы» атаган. Адилдин жакын са-
наалаш кыргыз кыпчактары булар: Ойбас – кыпчак, Актар – кароол
башчы, Эдакан – Едигей – насаатчы, кеўешчи, Єтєкара – Адилдин
шакирти, Баламбир – кыргыз кол башчысы, Адилдин чоросу, Оно-
кос – чоросу, Сыркан – куудул, Иса – чоро, Атабек – жакыны, Берик
– чоро, Уар баатыр – чоро, Баянкан – аскер башчысы, Алтын жал –
минген аты.

514-515-ж. Гунндар (Адил тайпасы) Виталин
кєтєрїлїшїнє катышканда анын аскеринин эў баш-

кы кїчїн тїзгєн. Ошондо, Одисстен (Варна) анча алыс эмес Акра
шаары їчїн болгон согушта гунн сыйкырчылары, тїрк шамандары
Гераттын жанында парсы аскерлерин сыйкырлагандай (бул жєнїндє
«Шах Намеде» айтылат), дуба менен тїн тїшїрїп, натыйжада єкмєт
аскерлеринин толук кыйрашын камсыз кылган (Артамонов М.И. «Ха-
зары»).

Ибн ал-Факих 902-903-ж. жазылган єзїнїн «Китаб Акбарал бул-
дан» деген эмгегинде: «...динсиз тїрк-огуздарда, тогузгуздарда
жана карлуктарда...саякатта ж.б. жактарда турганда жаан жаады-
ра турган нерселери бар, ал жолдо баратып эмнени кааласа – жа-
анды десе жаанды, карды десе карды жана ушу сыяктууларды
жаадырат .. . Ал  жолдо баратып жаан жаадыргысы  келсе
(чєнтєгїнєн) ташты алып чыгып, аны ага (сууга) таштаганда булут
пайда болуп, жамгыр башталат» («Материалы по истории туркмен
и Туркмении», I т., 153-б.).

Жайчылык
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«Тїрктєрдє таш аркылуу жамгыр жаадыруу салты мына ушун-
дайда пайда болгон» (Бартольд В.В., VIII к., 48-б.).  Кїндї таш ме-
нен жайлаган. Хунндардын тукуму тїрктєрдїн кїндї кантип жайлаа-
ры жєнїндє Кытай тарыхы: «Нишыдунун (Ишембай) керек учурда жаан
жаандырып, шамал соктурган табияттан сырткары касиеттери бар
эле» (Бичурин. I т., 222-б.). «Алардын мекенинде (хунндарда) Жу-
жань чапкыны кезинде нєшєрлєгєн жаан жаадырып, катуу борошо
соктуруп же сел жїргїзє алган сыйкырдуу адамдары болуптур. Ошон-
до жужандардын ондон экиси, жо, ондон їчї селге агып же сууктан
тоўуп єлїптїр» (Бичурин, II, 260-б).

1582-ж. тїркчє жазылган, азыр Лейден университетиндеги ки-
тепканада сакталуу турган автору белгисиз кол жазмада хунндар-
дын жайчылыгы жєнїндє мындай кабар бар: «Кыргыздар монгол-
дордун туушканы болуп, каны жок бектери гана бийлеп, ал бектери
«кашка» атанган. Кыргыздар мусулман да, каапыр да эмес. Береги-
лер ашуусу бар, тоонун эў бийик жерлеринде турат. Аны менен жєє
согуша турган болсоў, катын-балдарын тоонун эў бийик чыўына
жиберип, жоонун келер жолун тосуп туруп, кїндї жайлап жаадырат.
Жоонун буту-колу томукканда каптап кирип, кырып таштайт».

1913-1915-ж. Їрїмчї, Ак Суудагы кыргыздардын арасында бол-
гон С.А.Малов жаан жадырган жайташ жєнїндє кабар берип, ошол
кїндї жайлаган адамдын жай дубасынан бир тобун жазып, аны «Со-
ветская этнография» (1977, № 1, 153-б. «Шаманская камень «яда»
у тюрков западного Китая») журналына жарыяланган.

Б.з.ч. 90-ж. Кытай императорунун бир манифестисинде: «Хан
аскерлеринин келерин уккан хунндар алар єтчї жолдордун жана
дарыя жээктеринин баарына кочкор менен єгїздєрдї кєємп, жер-
суу ээлеринен кытай аскерине жамандык, кырсыкты тиленїїсїн ху-
ларга буюрган экен. Качан гана Шаньюй (Чоў бий) императорго ат
менен тонду белек кылганда алиги хуларга («шаман», «кєзї ачык»)
жер суу ээлеринен императорго шамандык тилеп жол баруусун бу-
юрат кєрїнєт. Атты чырмоо да душман жерине жамандык алып келїї
максатында жасалат экен» («Материалы по истории Сюнну», 1973,
120-б). Малды тїрїїлєй кємїї арты кандуу жайчылык.

Кыргыздын оў канатына (кары): катаган, саяк,
адигине, муўкуш, татай, черик, коўурат, азык, окчу,
алач, думара, багыш уруулары кирет. Сол канатка:
Басыз, жетиген, кылычтамга, кытай, чоў багыш, же-

дигер, мундуз, карабагыш, кушчу, саруу ж.б. 16 уруу эл кирет. Ички-
лик уруулары: бостон, тейит, жоокесек, дєєлєс, кыдыршаа, каўды
(каўлы), кесек, абат, оргу, нойгут, кыпчак, найман, керей, дуулат,
жалайыр, мерке ж.б. кирет.

Кыргыз
уруулары
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IV бєлїм

КАРАКЫРГЫЗ БОРБОР АЗИЯДА

Боз їйдїн эки тїрї бар: — турак їй жана жорук їй.
1. Турак їй: чоў їй – сегиз канат, кичине їй – алты канат, конок

їй – беш канат, ашкана же коўур їй – тєрт канат, кара їй – їч канат
болот. Журт башчылары он эки, он алты, жыйырма, отуз, кырк ка-
нат ордо їйлєрдї тиктирген. Кыргыздын кєк асабасы ушул кырк ка-
нат єргєєнїн чамгарагына сайылган. Эл тїндїктї эў кадырлуу акса-
калга же баатырга кєтєрткєн, а бїккєндє «Ак жолубуз ачылсын!»
деп, тїндїктї кєччї жакка баштандырып тїшїргєн («Тїндїгїн тїшїрє
чап» деген сєз бар. Жоо же душман сєзї).

2. Жорук їй – жоопкерчилик заманда пайда болгон, тез тигилип-
чечилме їй. Анын: жаба салма, орой кош, кеп, ак кош, кєтєрмє, кий-
из ип, камсоо, калка, кошмо, итарка, чыканак, жоламал, жолум їй
деген кєп тїрлєрї болот. Жоокерлер тїнєй турган учурда найзала-
рынын башын бириктирип таўа коюп, їстїнє кєрпєчєлєрїн жаба
салса, жорук їй болот. Жигиттер ичине кирип, тердигин астына са-
лып, ээрин башына жаздап, ичигин жамынып жата кетет. Ал эми
чыканак, калка, камсоо, итарка, кеп дегендерине сууга чыланган ка-
лыў кийиз жабылат да, душман жебесинен, огунан коргончу їй ка-
тары убактылуу пайдаланылат. Жоокердик заманда їстїнє кийиз
жабылган араба їйлєр да болгон. Алар кошмо же ак кош деп атал-
ган. Арабаларга мындайда єгїздєр, тєєлєр чегилген (О.Айтымбет.
«Кара кыргыз» I т., 289-б).

Кыргыздын боз їйїнїн терезеси тїндїк. Тїндїк кїндїр тїндїр
(кїн жаабаганда) ачык болгондуктан кыргыздар тїздєн тїз космос
менен, Теўир менен билип билбей байланышта болгон. Тїндїк ар-
кылуу кыргызга кут тїшкєн. Босогосу кїн чыккан жакка карап тиги-
лет. Мунун чоў сыры бар. Боз їй универсал архитектура болгондук-
тан, дїйнє элине купол сымал курулуштарды курууга їлгї болгон.
Боз їй кєчмєн кара кыргыздын ыйык жайы, жашаган мекеси. Кыр-
гыздын каада-салтынын бїткїл єзєгї дал ушул ыйык сыйынт боз їйдє
єткєн. Бир актердун (автордун) театры болгон манасчылык єнєр, зал-
кар кїїлєр, ырлар дал ушул куттуу боз їйдє жаўырган. Бата берил-
ген, антташкан ж.б. Кєкє Теўирин кєкїрєгїнє уюткан, жер бейишинде
кєчїп конуп жїргєн байыркы, улуу кара кыргыз эч бир динге, мечит,
чиркєєлєргє муктаж болушкан эмес. Жаны табият менен бирге кыр-
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гыз универсал жашап, универсал ойлонгон. 15-кылымдан бери ис-
лам динин чала тутумуш этип, єз каада-салтын кое бербеген кыргыз-
дын канында Манас илиминин уюп турушу, Теўири менен тїз байла-
нышта болгон улуу духу эмне деген солк этпес тїшїнїк. Боз їй єзї
Жер, Асман планетасынын формасын чагылдырган уникалдуу фор-
ма. Бир колу менен асманды чапчыган, бир колу менен жерди апчы-
ган Кїн баштуу кыргыздын Нурдан жаралганы бекеринен эместир.
Боз їйдїн тегерегинде улуттук оюндар болот.

Кыргызда тїрдїї каада-салты, улуттук оюндары болгондугу ал
элдин маданиятын, цивилизациясын далилдейт. М: Кун алуу, айып-
ка жыгуу, жесир доо, жетим акы, єкїл ата, єкїл эне болуу, жээн,
таяке, бажа, абысын, киндик эне, эн, тамга, мїчєл жаш (13, 25, 37,
49, 61, 73, 85), элдик аза салттар: сєєк жуудуруу, мїчє берїї, жыр-
тыш берїї, дооран, бет тытуу, кара кийїї, аза кїтїї, тасма курча-
нуу, таякка єбєктєє, аш берїї ж.б. болгон. Милдеттїї конок, кудайы
конок, кошумча конок, кошумча селбик, кудалашуу, жуучу жиберїї,
куда тїшїї, кийит кийгизїї, кїйєє келїї, жеўкетай, жїз кєрїштїрїї,
оюн салуу, коюнга салаар, жооп суроо, жыгач тїшїрїї, куржун сєгїї,
тїндїк кєтєрїї, жылкычылык, кыз ойнотору, тєшєк талашуу, кїйєє-
кызды жарыштыруу, толгоо табак, жїк кєргєзїї, кыз кыўшылатуу,
кыздын кыз белгиси, келин келгенде, отко киргизїї, баш таўмай, ча-
чыла чачуу, келин милдети (тергєє, жїгїнїї, кайнагадан качуу, эрте
туруу ж.б.) милдеттїї ишке ашчу. М: табыпчылык кылгандарды: бак-
шы, дубана, бїбї, тамырчы, канчы, териге алуу, учуктоо, дарымчы,
тилме, кайрычу, канчы ж.б. атоочу.

Кыргыздын эски майрамдары: «Їлїш» (жайлоо майрамы), «чеч-
кор», «чоў кєжє» (Нооруз) ж.б. Салт оюндары: бешик ыры, сал би-
лек, тушоо кесїї; акыл оюндары: сармерден, акыйнек ж.б. Дегеле
кыргызда улуттук оюндар єтє кєп: кыз куумай, эр оодарыш, тай жа-
рыш, тыйын эўмей, ат чабыш, улак тартыш, чырга тартуу
(мїнїшкєрлїк), эўиш, балбан кїрєш, тєє чечмей, ак чєлмєк, ак те-
рек-кєк терек, алты бакан, аўкилдек, аўчы, аркан тармай, жамбы
атмай, жашынмак, токту сурамай, жоолук таштамай, жєє эўиш, чи-
кит ойноо, жылгаяк тебїї, ийне жоготтум, ит тартыш, кайырмак, ку-
урчак ойноо, жерди сызып ойноо, секирмей ойноо, кара коюм
дїмпїлдєк, коён тебиш, колго тїшмєй, коон бышты, коон їзмєй, кою-
ма карышкыр тийди, «жылаўач чабышуу», чакмак алышуу,
дїмпїлдєк, «таз сїзїштїрмєй», «єпкє чабышуу», «айгыр чабуу»,
«аялдардын сайышы», «аял оодарыш», упай атышуу, кєлгє тїшмєй,
«Каным, дат!», «уюм тууду», «жедирмек сасымай», куржун, куу тїлкї,
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мышык-чычкан, опол, оромпой тебїї, ортого турмай, єпєў-чычаў,
селкинчек, соку жанчмай, сїт ичмей, так орун, таш жарыш, тезек
берїї, теке чабыш, токмок, тєє жана бото, уйчу, урмай топ, чабале-
кей, ордо оюну, чєє, чїкє бекитмей, чыбык ат, шабиет, шакек жашыр-
май, эшек секиртмей, кунан чабыш, дойбу, жєє кунан чабыш, кїрєш,
салмоор, таш ыргытмай, тогуз коргоол, чатыраш, шахмат, из туура-
май, кош аяктап жїгїрїї, таш їстїндє басуу, тушоо менен басуу,
тизелеп тїртїшїї, эшек тепсемей, баш кийимди ала качуу, жєє жа-
рыш, кубалашуу, узундукка секирїї, чїкє атмай, бычак атмай, жаа
атуу, кан таламай, калдым, кыл аркан салмай, кыйык атуу, мангел
менен атуу, найза ыргытмай, жыдыкей, артынан уяга топ таштамай,
токол эчки, муз тебїї, шаўгы менен тоодон тїшмєй, чака тепмей,
арканга чыгуу, баканга чыгуу, боортоктоп жылуу, башы менен тур-
май, элечек чечмей, керме арканда басуу, ат секиртмей, кїлїк ча-
буу, жорго салмай, ат їстїндє топ ойноо, тегеренмей, кылыч чабы-
шуу, муш кетти, теке чабыш, кап тургузмай, таш жылдырмай, короз-
чо урушмай, тизеде кїрєшїї, оонатышуу, манжа жазмай, тєє бас-
ты, «кїзгїбї же таракпы?», така иймей, сокур бїркїт, дем албай ту-
руу, жар издемей, бекбекей, шерик сурамай, жип кесмей, таман ту-
зак, ой табышуу, тузак, кылтак, мылтык менен аў уулоо, тайган сал-
май, куш салуу, бат айтуу, жаўылмач, табышмак айтуу, учту-учту,
айтыш, таар тїрмєй, аркан оромой, белбоо чечмей, дєўгєч жаруу,
сєєк сындырмай, кыз оюн, укурук салмай ж.б. кыргыз оюндары эзел-
теден эл менен жашап келатат.

Дегеле кыргыздын каада-салты, жєрєлгєсї, улуттук оюндары
єзїнчє энциклопедия болчу чоў океан (Тоголок Молдо, Талып Мол-
донун, Актан Тыныбековдун, Анаркуловдун «Кыргыз эл оюндары»
Б. 1991-ж. жана С. Токторбаевдин «Єспїрїмдєр оюндары», Б. 1991-
ж. ж.б. булактар пайдаланылды).

Кыргыздын улуттук даамдары дастаркондо да керемет. Нуку-
ралыгы, тазалыгы, кєркї боюнча да айырмаланат. М: Сары казы,
кыйма жал, керткен жал, ташкордо, керчєє, чучук, карта, муздак ич
эт, кыйма боор, жєргєм, тил, сїр эт, сїр кабырга, бїтїн бышырыл-
ган кыргоол (тоок), тооктун муздак эти, куурдак, куурулган тоок ж.б.
дастаркондун кєркї.  Кїлазыктын чийки, бышык, кошкон, аралаш,
кїлазык деген тїрлєрї бар. Ташкордонун бїкїлї ташкордо, асма,
думбалама, жапма деген тїрлєрїн эл илгертеден пайдаланышат.
Устукандын тїрї: баш, мээ, куйрук-боор ж.б. жиликтери менен тол-
гон тїрлєрї бар. М: эски наарын, «алашак», їйїрмє, келдемиян, мээ
наарын, сїр наарын, сїрєєн наарын, ак дєбє, шапшыма, кїрїч на-
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арын, кїлчє наарын, нанды наарында деп булар бир топко бєлїнєт.
Тууралган этти жылкынын этинен, бодонун, алашак, селделїї,
мээлїї, казы-карталуу тууралган эти, ич эттин тууралган бешбарма-
гы, кайберен, жаш малдын этинен жасалат, сїр тууралган эт  балык
да бар эмеспи. Чучуктун тїрї эле канча? М: кабырга чучук, иймек
чучук, тїндїк чучук, сїр чучук, тоўдурма чучук, карта чучук, кан
чучук (буга казыга жал кошулат). Сары жїрмє, жаўы сары жїрмє,
сїрсїгєн, тыккан сары жїрмє, май чучук деп булар да бир топ. Ич эт
эле: карын, боор, бєйрєк, кадимки жєргєм, майлуу жєргєм, эттїї
жєргєм, эрмен жєргєм, быжы, олово ж.б. деп бєлїнєт эмеспи.  Куур-
дак: тоўдурма куурдак, сарыктырма, куурулган куурдак, тєє куур-
дак, кийик куурдак, кара куурдак, борпошо, солкулдак деп бєлїнєт
эмеспи. Кебеп (шашлык), кєммє кебеп, жапма, буулама, май кебеп,
кабырга кебеп, «бый-пый» кебеп, керчєє шишкебеп, боор шишкебеп
деп булар да арбын. Сїттєр: кой, эчки, уй, топоз, тєє, бээнин сїтї
болот. Каймак, камкаймак, коймо каймак, тарткан каймак, ачкыл кай-
мактар бар. Айран май, каймак май, сарымай, кошкон май, чєбєгє
єзїнчє береке. Айрандын тїрлєрї кєп:  нак айран, коютмак, бышкан
айран, кам айран, келегей айран, сїтємїк айран, кєк айран. Сїзмє:
жаўы сїзмє, кургаткан сїзмє, кайнаткан сїзмє болот. Куруттар: жай
курут, чий курут, май курут, эжигей курут, иримчик курут деп ажы-
рымдалат. Быштак: ууз быштак, иримчик быштак, такта быштак, ирим-
чик, эжигей, эттїї эжигей деп єзїнчє бир нуска. Кымыз: тундурма,
саамал, чайкаган кымыз, ачыган кымыз, кымыран кымыз, тєє кымыз,
уй кымыз, кєєрчєк деп бєлїнєт. нандар: шыбама, казан нан, загыра
нан, калама, кємєч, коруштуу, пияз кємєч, май кємєч, каттама, тан-
дыр нан, патир нан, бурама нан, чаўгели, кїлчє, шырман нан, сейде-
не нан, сїмєлєк нан жб. Жупкалар: чабаты, челпек, май челпек, чїрєк,
сїртмє, катырма ж.б. Май токочтор бир тїркїм: чарчы боорсок, сай-
ма боорсок, ачкыл боорсок, чий боорсок, кыртылдак боорсок, кєєкєр
боорсок, картєшкє боорсоктор бар. Куймактар: кер куймак, куймак,
созмо, булама, чалмакей ж.б. Каттамалар да кєп. Чайлар: куурма
чай, актаган чай, каймак чай, май чай, сїзмє чай, убай чай, самоор
чай, бал чай, мурч чай, таттуу чай, кошкон чай, кам, муздак чайлар,
кєк чай, жакна чай ж.б. Муздак оокаттар: чагыр сорпо, атала, кара
жарма, максым, бозо ж.б. Кєєлєгєн талкан, мыкчыма мындан бетер
кишини ток кылат. Кесме: шортек кесме, куйкум кесме, туурамыш
кесме, тїймєч тоок кесме, сїт кесме, бээ сїтїнєн кесме, катыктал-
ган кесме, туурама кесме, куурдак кесме, кыйма кысме, жашылча
кесме, карандай кесме, їзмє аш ж.б. Карагат, кымыздык, козу кулак,
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ышкын, кєбїргєн, соогон, балтыркан, кемирчек, кулпунай, шалгам,
тїрдїї мємєлєр ж.б. бар баарын айтуу мїмкїн эмес («Кыргыз даа-
мы», Ф. 1984.).

 Борбор Азиядагы «теле», «ту-кйу» деген байыр-
кы эки кєчмєн ири бирикмеси (хунну, динлин)  негиз-
ги ролду ойногон. Теле уруулары азыркы Монголия,
Туванын аймагында кєчїп-конуп жїрїшкєн. Теле би-

рикмесинин тарыхында: Сеяньто, вэйхо, паегу, тунло, пугу, апа,
телєєр, секие, таланко (доланьегу), кипи, атйе, хун, хусйе (хуса),
фуло, фуликйд, тубо, гулиган ж.б. уруулар чоў ролду ойношкон. Чоў
Хингандан Теўир Тоо жана Тїндїк Кытайга чейинки аралыкта кєчїп
жїрїшкєн. Алтайдагы мундуз, дєєлєс, кушчу, тєрє, кочкор, мундуз,
кара тумат, ак тумат, бєрї, саруу сыяктуу уруулардын небереси
Бумын алгач Тїрк каганатын негиздеген. VI-IX к. Алтайлыктар (кыр-
гыздар) Тїрк, Уйгур каганатынын курамында, кээде єз алдынча ко-
шуна жашашкан. Андан кийин 200 жыл Алтай тїрктєрї Энесайлык
кыргыздардын мамлекетинин курамында болгон.  Ал эми казак, ха-
кас, кара калпактардын этникалык тїзїлїшї бир топ кийин татаал-
дашып калыптанган.

«Суй шуда»: тїрктєрдїн урук ысымы – ашина. Тїндїк вэйлик
император Тай У-ди Цзуйцуйду жок кылганда Ашина (уруу башчы-
сы) 500 їй-бїлє менен жужандарга качып кеткен. Алар тукуму єсїп
Цзиньшан (Алтай тоолору) тектиринде жашашып темирди иштетиш-
кен («Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье»,
– М.: 1992. стр. 121). Башка маалыматта: IV к. аягында Кытайдын
тїндїгїндєгї Сяньби урууларынын бири табгачтар (тоба) кїчкє то-
луп, алардын башчысы Тоба Гуй 386-ж. Вэй мамлекетин негизде-
ген. 431-39-ж. Вэй императору Тай У-ди хуннулардын Шэньси жана
Пинляндагы Ся мамлекетин, Хэси аймагындагы Тїндїк Лян мамле-
кетин каратып алган. Ушул эки мамлекет жєнїндє жазган кытай та-
рыхы ашина уруусун алгач эскерет.  Тай У-ди 439-ж. Хэсини кара-
тып алганда ашина уруусу хуну жол башчылары Ухуэй жана Аньч-
жау менен адагенде Шаньшанга, кийин Гаочанга (Турфан) качып
барышып, жужандардын карамагында болушкан. 460-ж. ашиналар
жужандардын тїштїк этектерине кєчїїгє аргасыз болгон («Восточ-
ный Тїркстан». стр. 122-124). «Ашина» сєзї карышкыр деген маа-
нини берет (Л. Н. Гумилев. «Древние тюрки». – М.: 1967. стр. 23).
Тїрк элдеринин кєбї тїп тегин жаныбарлар менен байланыштырга-
ны алардын байыркылыгын кєрсєтєт. Ошол доордо Алтайга кєчїп
барган ашиналар жужандарга салык тєлєп турган. Ашинанын жол

Улуу Тїрк
каганаты
(552-581-ж.)



384

башчылары Асяньшад, Туу, Бумын жїз жыл ичинде жергиликтїї кал-
ктарды єздєрїнїн бийлигине баш ийдиришкен. Алардын уруу бирик-
меси саясий жагынан жогорулагандыктан «Тїрк» деген (кїчтїї, бе-
кем) термин менен биринчи жолу 542-ж. кытай тарыхына тїшєт.

545-ж. Тїрк каганаты Бумынга жужандардын душманы Батыш
Вэй императору Тайзудан элчи келген. 546-ж. Тїрк элчиси Вэй им-
ператоруна барган. Бумын мындай мамилени кылдат жїргїзгєн.
Бумын жужан каны Анахуанга каршы ачык чыгуу али эрте деп, ага
кєз каранды бий катары темир буюмдарды жєнєтїп турган. А тїгїл
єз максаттарын билдирбєє їчїн жужандардын бийлигине каршы чык-
кан кєтєрїлїштїн бирин баскан. 550-ж. Жунгариядагы теле уруула-
ры кєз каранды болбоо їчїн Анахуандын Монголиядагы ордосуна
жортуулга жєнєшкєн. Бирок, алар аз калганда куралданган тїрк ат-
чан аскерлери капыстан кол салып 50 миў тїтїн телестерди багын-
тышкан. Бул жеўиштен кийин Бумын жужандарга каршы тымызын
даярданган. Согушууга себеп издеп Бумын Анахуандын кызынын
колун сураган, буга ызырынган Анахуан терс жооп берген. Бумын
Анахуандын элчисин єлтїрїп, Батыш Вэй императору Вэньди ме-
нен жужандарга каршы келишим тїзїп, анын кызы Чилеге їйлєнєт.
552-ж. Бумын жужандарды талкалаган.

Анахуан єзїн єзї єлтїргєн. Бумын «илиг каган» титулун алган.
Ошентип, 552-ж. Улуу Тїрк каганаты тїзїлгєн. Ушул жылы Бумын
єзї єлєт. Анын мураскор уулу Кара Ысык бийликте бир жыл болгон.
Анын тактысын уулу Мукан каган ээлеп (553-572-ж.) жужандарды
биротоло жеўген. Жужандардын бир бєлїгї Батыш Уралга качкан.
Бул каганатта кыргыздар, чиктер, татабылар, кидандар, отуз-татар-
лар (шивэй) болгон. Мукандын тушунда Ляодун булуўунан Уралга,
Кытайдан Байкал, Саян Алтай тоолоруна чейинки эбегейсиз аймак-
тар караган. Алтай тїрктєрїнїн батышка жасаган жортуулун Бумын-
дын иниси Истеми жетектеген. Ал жужандардын артынан кууп 558-
ж. Волга боюна жеткен. Тїштїктєгї эфталиттер мамлекети чабуул
койбосун деп Истеми жортуулун Орто Азияга бурган. Анын чыгыш
бєлїгїн мурун эле каратып алган. Бумындын убагында Истеми «...он
уруунун уруу башчыларын бийлеген, он тїмєн армиясы болгон; ал
ху мамлекетин басууга барган жана єзїн «он уруулардын каганы-
мын деп жарыялаган» («История Кыргызской ССР» Т. 1. Фрунзе,
1984. стр. 222).  «Он жебелїї эл» бирикмеси Жети Сууда жашаш-
кан. 560-ж. Истеми эфталиттерге каршы кїрєшкєн. Ал Ирандын шахы
Хосрав 1 Ануширванга кызын берип, аны менен эфталиттерге кар-
шы келишим тїзгєн. Фирдоуси боюнча: Иранга бараткан тїрктєрдїн
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элчилери эфталит падышасы Гатифардын буйругу менен жок кы-
лынган. Истеми кїчїн чогултуп Ташкен, Чырчыкты ээлеп Зарафшан
єрєєнїнє келген. Гатифар бул убакта кїчїн Букарга топтогон. Согуш
сегиз кїн болуп, эфталиттер жеўилген. Бул согушту араб тарыхчы-
сы Табари жазган. Ушул мезгилде  Хосров шах да чабуул коюп,
эфталиттердин кєп жерин басып алган. Иран менен тїрктєрдїн ор-
тосунда келишим тїзїлїп Аму Дарыянын тїндїгїндєгї элдер Исте-
миге салык тєлєгєн. Бирок, кєп єтпєй Иран менен тїрктєр касташ-
кан. Ага Хосров шахтын Иран аркылуу Византияга жибек соода  кер-
бендерин єткєрбєй койгондугу себеп болгон. Байыркы «Улуу жибек
жолунан» перс соодагерлери кєп пайда таап турушкан. Согдулар да
мындан байышкан. Ал эми тїрк каганатынын Орто Азияга жасаган
жортуулунун максаты ушул аймак менен єткєн Жибек жолун
кєзємєлдєп, пайда табуу болгон. Ошондуктан, Истеминин колдоосу
менен Согдулук Маниах баштаган Согду элчилиги Иранга барган,
бирок, Хосров шах алардын Византия менен соода кылуу єтїнїчїн
четке кагып, тигилер тартууга алып барган жибектерин єздєрїнїн
кєзїнчє єрттєтїп таштаган. Истеминин Иранга барган элчилиги ушин-
тип ийгиликсиз аяктаган.

568-ж. Истеми кайра Маниах баштаган элчилигин Византияга
(Урумга) єз атынан жєнєткєн. Алар Каспийдин тїндїгї менен Кав-
каз аркылуу Константинополго (Стамбул) келишкен. Византиянын
императору Юстин II тїрктєрдї жакшы кабыл алып, алар менен
Иранга каршы жана соода жєнїндєгї сунушун колдогон. Ал тїрктєргє
кошуп єзїнїн Земарк баштаган элчилигин жєнєткєн. 569-ж. Истеми
аны Ак таг тоосунда (Теўир Тоодо) кабыл алган жана Византия ме-
нен келишимге кол койгон.  Тагма Тархан баш болгон миссияны Кон-
стантинополго жєнєткєн. Бир аздан кийин Истеми кагандын армиясы
Иранга каршы жортуулга чыккан. Истеми Таласта Хосров шахтын
элчилерин кабыл алган. Истеми Ирандын Журжуниядагы кєп шаа-
рын, портторун басып алган. Византия аларды колдоп Иранга чабу-
ул жасаган эмес. 571-ж. Истеми сасанийлер менен тынчтык кели-
шим тїзгєн. Эки мамлекеттин чек арасы Аму Дарыя болуп, Хосров
шах ар жылы Истемиге кырк миў алтын акчаны тєлєп турган (Феофи-
лакт Симоката. «История». – М.: 1957. стр. 77-78). Византия тынч-
сызданып Истемиге алты жолу элчилик жиберип Иран менен согу-
шууну улантууну талап кылган. Элчилерди дубандык башкаруучу
Тїрксанф одоно кабыл алган. 576-ж. Истеми утургурлардын колдоо-
су менен Боспорду ээлеген. Алар Крымга, Византиянын Батыш Кав-
каздагы жерлерине кирип барышкан. Ошону менен Истеминин ба-
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тышка жасаган жортуулдары токтогон. Анткени, каганатта талаш-тар-
тыш башталган.

572-ж. Биринчи Тїрк каганы Мукан єлєт. Ал єлгєндєн кийин иниси
Таспар эмес Таспардын уулу Амрак такка отурган, так талашуу кєпкє
созулган. Бирок, Таспар (Тобо) 572-81-ж. борбордук бийликти бекем
кармап турган. Такка атаандаштар тїгєнгєндєн кийин Истеми каган-
дын уулу Турду Боке 587-603-ж. такка отурган. 581-88-ж. бытыранды
кытай Суй династиясынын (581-618-ж. єкїм сїргєн.) алдына бирикти
да алар тїрктєргє салык тєлєєдєн баш тартты, алардын чабуулунун
мизин кайтарышты. 588-ж. Иран Гератта батыш тїрктєрдї талкала-
ды. 590-ж. Византия тїрктєрдєн Боспорду кайтарып алды. Ушундай
ички, тышкы себептен улам 603-ж. Боке каган єлгєндєн кийин Улуу
Тїрк каганты эки мамлекетке – Батыш, Чыгышка бєлїндї. Бїткїл
Урал, Тїндїк Кавказдан Байкєл, Тїндїк Кытайдын батышына чейин-
ки аймакты ээлеген Улуу Тїрк динстиясы 582-жылдан баштап эки
мамлекет катары жашап калды (Є. Караев. «Кєєнє тїрктєр тарыхы»,
– Б.: 1994. 33-41-б.).

Сасаний дєєлєтї (3-7-кылым) Зороастризм динин мамлекеттик
динге айланткан. 7-кылымда Иранды арабдар басып алып зороаст-
ризм динин куугунтукка алып, перстерди мусулман динине зордук-
тап єткєрїшкєн (Зороастризмди азыр деле индиядагы парстар, иран-
дагы гебрлер тутушат). Истеми єлгєндєн кийин анын мурасчысы Тар-
ду Боке каган 576-587-ж. Улуу Тїрк кагандыгынын батыш аймакта-
рын башкарып, Истеми кагандын согуштук саясатын уланткан. Ал
єз алдынча бєлїнїп кеткен теле урууларын кайрадан бириктирген.

Чыгыш Казакстан, Алтай, Чыгыш Тїркстан, Мон-
голия, Тїштїк Сибирь аймактарында 583-744-жылдар-
дагы кыргыздын феодалдык мамлекети.  Ошол бай-
ыркы замандарда каракыргыздын ар бир уруусу
єзїнчє мамлекет болгон. Каракыргыз болжолумда єз
єзїнчє кырк мамлекетти тїзгєн. Бул анын жазмага
тїшїп калган тарыхы, оозеки тїрдє канча жашаганы
белгисиз.

Бийлик талаштан улам 582-603-ж. Батыш, Чыгыш каганаттарга
бєлїнгєн. 572-581-ж. Мукандын иниси Таспар каган бийлеген. Тас-
пар бийликти бекем кармаган, анын убагында Кытайдагы Ци, Чжау
мамлекеттери 100 ором жибек салык тєлєп турган. Улуу Тїрк кага-
наты экиге ыдыраарда Таспар кагандын (Улуу Тїрк мамлекетинин 4-
каганы) уулдары Шаболио кан Нйету, Шеху кан Чулахэу, Дулан кан
Юнюйлюй башкарышкан. Алар тектештер, єзїнчє бєлїнгїсї келген

Чыгыш
Тїрк
кагандыгы
(582-650-ж.
жана 682-
744-ж.)
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бектер менен согушкан. Булардан кийин такка талапкер жок болгон-
дуктан Улуу Тїрк каганатынын їчїнчї каны Мукан кагандын жобосу-
на ылайык Истеми кагандын уулу, батыш тїрктєрдї башкарган Тар-
ду Боке Таспардын тактысына отурган. Ал єзїн Улуу Тїрк каганы-
мын деп эсептеген. Тарду Боке каган мурун єз алдынча бєлїнїп
кеткен теле урууларын кайрадан бириктирген. Кытайга салык
тєлєєдєн баш тартып анын тїндїгїнє кол салган. Так талашкан Ша-
болио Нйетунун уулу Жангар качып Кытайдын тїндїк чек арасына
жайгашып, император Вэньдинин жардамы менен Тарду Бокеге кар-
шы согушкан. Кытайдын, Жангардын колдоосу менен теле уруулары
кєтєрїлїш чыгарганда Тарду Тогонго качканда Чыгыш Тїрк кагана-
тынын тагына Жаўгар отурат. Ал 608-ж. бийлик кылган.

Жаўгар кагандын уулу Шиби кагандын убагында (608-619-ж.)
Чыгыш Тїрк мамлекети Кытайга баш ийген эмес. Шиби кытай менен
мамилелешкен. 613-18-ж. Кытайда ич ара согуш болгон. Мындан
пайдаланып Шиби Кытайдын ички иштерине кийлигишкен. Сун ди-
настиясы кулап императордун аялы, тєрєлєр Тїрк ордосуна качып
келгенде жакшы кабыл алган. Каганаттын армиясы 1 млн.го жеткен.
Тан императору Гаоцзу 618-ж. чыгыш тїрктєр менен тынчтык кели-
шимин тїзїї їчїн элчи жиберген. Императордун ордосуна ошол
жылы Шибинин да єкїлдєрї барган. 619-ж. Шиби каган кытайга жа-
саган жортуулунда ооруп єлгєн. Бир жылча анын ордуна такта отур-
ган анын иниси Чулохан кытайга каршы болгон. Шибинин иниси Эл
кагандын (620-630-ж.)  убагында Кытайдан салык алып турушкан.
Ал 621-623-ж. Кытайдын тїштїгїн, шаарларын басып алган. Їч жыл
ичинде Тан империясынын борбору Чаньанга коркунуч туудурган.
Император 626-ж.  Эл каган менен тынчтык келишим тїзгєн. Бирок,
артынан куугунтуктаган. Анткени, император андан мурун єз аске-
рин алдыга жиберип, буктурма уюштуруп тїрктєр кайтып бараткан-
да аўдоостон кол салган. Экєєнїн мамилеси биротоло бузулган. 627-
ж. сеяньто, уйгур, байегу уруулары кєтєрїлїш чыгарган. Аларга кар-
шы Шибинин уулу Тули кан жиберилип, ал жеўилген. Мал сууктан
ошол жылы кырылат.

628-ж. Тулу кан Эл каганга каршы согушуп, жеўилет. 628-ж.
сеяньто уруусу єз канын шайлап, ал Кытайга элчи жиберген. Тогуз
уруу эл кытай тарапка єтїшєт. Мындай ыўгайлуу абалдан пайда-
ланып Гаоцзу 100 миў армияны Эл каганга каршы жєнєтєт, 630-ж.
согушта Эл каган колго тїшєт. Тули кан уруу башчылары менен
Кытайга качып кетет. Кытайга кєчїп барган 100 миў тїтїн тїрк (кыр-
гыз) Ордос менен Шаньсининин тїндїк жагындагы чек ара талаага
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жайгаштырылып, ак сєєктєрї кытайга кызмат кылышкан. 634-ж. тут-
кундагы Эл каган єлєт. 630-ж. Кытай жеўгенден кийин Чыгыш Тїрк
каганаты 50 жылдай Кытайга кєз каранды болгон. Каганат 24
чєлкємгє бєлїнгєн, аларды Кытай эмиссарлары бийлеген. Кытайга
болгон нааразычылыктар кїчєп, кєтєрїлїшчїлєр уруу башчылары
Нишуфуну, кийин Фунянды кагандыкка шайлашкан менен жазалоо
отряды аларды жеўип єлтїргєн.

639-640-ж. Чыгыш Тїрктєрдїн кєбї Тан династиясына чектеш
аймак Тїндїк Монголияга ооп кетет. 646-ж. Чеби каган єзїн Чыгыш
Тїрк каганатынын улуу каганы деп жарыялаган. 650-ж. Чеби каган
кытай аскерине туткунга тїшєт. 647-688-ж. Тела, Селенга аймактар-
нындагы кєз каранды эмес тогуз огуздар мамлекети тїзїлєт. 660-
663-ж. Тогуз огуздар кытайларга каршы боштондук їчїн согушат.

Эл кагандын алысыраак тууганы Кутлуг чор (Элтерис) 17 тилек-
теши менен Иншань тоосуна качып барып тєрт аймакты талкалаш-
кан, Шансидеги наместник турагын курчаган, Каракум жайыгын ээле-
ген. Кутлуг аскер топтоп тогуз огуздарга кол салып, ат алып армия-
ны тамак менен камсыздандырган. 682-ж. такка отуруп – Кутлуг ка-
ган болгон. 683-ж. кєтєрїлїшчїлєр їч жыл ичинде Ордостун чыгы-
шындагы Улуу Кытай дубалынын чептерин талкалашкан. Ошол мез-
гилде императордун жесири У-хоу мамлекеттик тєўкєрїш уюшту-
руп, уулун тактан тїшїргєн. Єлкєдє башаламандык болгондуктан
Кутлуг чор жазаланган эмес. 686-ж. кєтєрїлїштї басууга жазалоочу
отряд жиберилген. Кутлуг аны Синьчжонун жанында талкалаган, со-
гушта 5 миў кытай аскери єлгєн. Тїндїк Кытайды талкалайт. Кийин-
ки жылы кытайлар жеўип, Кутлуг Гоби чєлїнє чегинген. Кєтєрїлїш-
чїлєр оўдон табгачтын, солдон Баш кагандын тогуз єгїз эли, кыр-
гыздар, куркандар, огуз татарлардын, кидан, татабилердин курчоо-
сунда калган. Башкаган Кутлугка ар тараптан кол салууга їндєгєн.
Бирок, Тонукєк, Кутлугдар Гобини кесип єтїп, Монголиянын
тїндїгїндєгї тогуз єгїздєрдї 688-89-ж. талкалаган. Мурун каганат-
ка баш ийген урууларды ушинтип согушуп кайра бириктирї согушу
башталган. Бардык кєчмєндєр багындырылган. Калыбына келген
каганатты “кинчи Чыгыш Тїрк каганаты (682-744-ж.)  деп аталып Хан-
гай тоосуна жайгашкан. Кутлуг каган 693-ж. єлєт. Анын иниси Капа-
ган кагандын (Мочжо) (693-716-ж.) кошууну менен Цинпин аймагына
кол салып Кытай аскеринин огуздарга жардам берїїсїнє тоскоол
болот. Тонукєк єзї Теўир тоодогу тїргєштєр менен согушат. 689-ж.
кийин тїрктєр Иншанды таштап Єтїкєн токоюна (Хангай) келип ошерди
борбор кылган. 691-ж. Кутлуг чор єлєт. 
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Капагандын убагында єлкє жогорулаган. 695-96-ж. Маньчжурия-
дагы кидандар Танга каршы кєтєрїлїшкєн. Кытай аскери келип же-
ўилген. Капаган каган келип кидандардын козголоўун баскан, кидан-
дар тїрктєргє кошулган. Кийин татабылар Чыгыш каганатка баш ий-
ген. Болжолдуу VII-VIII к. Саян Алтайдагы уруулар каганатка бирик-
тирилген. 693-706-ж. Капаган алты жолу Кытайдын тїндїгїнє кол са-
лып талап-тоногон. Ал жерлерге мурун барган тїрктєрдї кайра кєчїрїп
келген. Єлкє 10 миў км. болгон. Армия кїчтїї єнїккєн. 709-ж. Саян-
дагы, Энесайдагы кыргыз, чик, аздар Чыгыш каганатка каршы єз ара
келишим тїзїшкєн. Бирок, алардан мурун Тонукєк, Кутлуг, Капаган-
дын уулдары баш болгон тїрк армиясы адегенде чик, аздарды же-
ўип, андан кийин кыргыздарды талкалаган. Капаган кагандын (691-
716-ж.) тушунда экинчи Чыгыш Тїрк кагандыгынын аймагы Маньчжу-
риядан Сыр Дарыяга чейин кеўейген.

711-ж. Тонукєк, Капагандын уулу Инэл чакан аскер менен Моў-
гол Алтайы тараптан Кара Ыртышты кечип єтїп, Болчу суусунун
боюнда Тїргєш каганатын жеўет. Тїргєш каганы Сакал колго тїшкєн.
712-13-ж. Тонукєк, Кутлугтун уулдары Билге, Култегин (энеси Эл-
билге Катын) жетектеген тїрк армиясы Сыр Дарыяны кечип єтїп
Согду єрєєнїнє келишкен. Бул жерден араб аскер башчысы Кутей-
бадан жеўилип, Моўголияга кайтып келишкен. 714-ж.  Бешбалыкты
тартып алабыз деп барып кытайлардан жеўилишкен. 716-ж. Капа-
ган байырку (уруу) козголоўун басып, кайтып келатканда душман
буктурмасына кабылып єлгєн. Анын ордуна кагандыкка кєтєрїлгєн
Капагандын улуу баласынын ордосуна Култегин кол салып, їй-
бїлєсї менен кырып салган.  Култегин агасы Билгени (Могилян) ка-
гандыкка кєтєргєн. Билге кєтєрїлїш чыгарган урууларды баскан. Тан
императору ага каршы чоў армия топтогон. Кытайдын сокку уруучу
атчандары: басмыл, кидан, татаби жана башында Кытайга качып
барган Капаган кагандын кичїї уулу Бектегин турган тїрктєрдєн
тїзїлгєн. План боюнча тїрктєрдїн Хангайдагы ордосуна Чыгыштан
татаби, кидандар, Тїштїктєн кытайлар, Батыштан басмылдар ча-
буул жасамак. Муну билген Билге каган, Тонукєк 720-ж. кїздє бас-
мылдарды тосуп чыгып, чегинїїгє аргасыз кылган. Кийин Тонукєк
качкан душманды ылдам айланып єтїп, Бешбалыкты ээлеп, анын
жанындагы басмылдарды биротоло жеўген. Тонукєк Бешбалыктан
Ганьсуну басып кирип аердеги аскерлерди талкалап, Лянчжоу ай-
магын талкалаган. Кайтып келатып Билге каган 720-721-ж. кидандар-
ды, андан кийин татабилерди катуу жазалаган. Император Сюаньц-
зян Билгенин 721-ж. тынчтык келишимин токтоосуз кабыл алган.
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Мындан кийин Кытай менен Чыгыш Тїрк каганатынын ортосунда ка-
гылыштар болгон эмес. Товар алмашышкан. 731-ж. Култегин єлгєн.
Ал Орхон дарыясындагы Кошо Цайдан деген жерге коюлган. 734-ж.
Билге каганга тєрєлєрїнїн бири уу берип єлтїргєн. Булар Борбор-
дук Азияда бийлигин чыўдоо їчїн Кытайдын Тан династиясына (618-
907-ж.), анын союздаштарына, каганаттка убактылуу баш ийбей кет-
кен бир катар тїрк элдерине (кыргыз, карлуу, чик, аз ж.б.) каршы
согушкан (Ємїркул Караев. «Кєєнє тїрк тарыхы», – Б.: 1994.) Билге
жана анын мураскор уулдары  Ежен каган (734-739-ж.), Теўир каган
(740-741-ж.) экономикалык жана саясий абалды чыўдоого багыттал-
ган саясат жїргїзїїгє аракеттенген. Жаш Теўир каганды (740-41-ж.)
аталаш агасы Кутлуг єлтїрїп бийликти тартып алган. Анын мурас-
кор уулдары  Озмыш, Хулуфи кагандар карлуу, басмы, уйгурларга
каршы кїрєштє єлїшкєн. 742-ж. уйгурлар, басмылдар кєтєрїлїшкєн.
741-жылдан борбордук бийлик ыдырай баштап, 744-ж. экинчи Чы-
гыш Тїрк кагандыгы узакка созулган ички феодалдык кїрєштєн ку-
лап, анын негизги аймагында (Моўголия) Уйгур кагандыгынын бий-
лиги (744-745-840-ж.) орногон.

Борбордук Теўир Тоо, Казакстан жана Чыгыш
Тїркстан аймагын ээлеген кыргыз мамлекети болгон.
Тїрк кагандыгы 581-жылдан жиктелип, 603-ж. биро-
толо Батыш жана Чыгыш Тїрк кагандыктарына
бєлїнгєн.

Жашаган элдердин, алардын мамлекетинин єз ысымы «он ок
будун» («он ок эли») деп аталган. Элин каган башкарып, «тїрк жабгу
каган» титулу болгон. Бул каганаттын аймагы Жети Суу, Чїй – Та-
лас єрєєнї жана Борбордук Теўир Тоо болгон. Анын курамына Ал-
тай, Жунгария, Чыгыш Тїркстандан Сыр Дарыяга, Тїндїктє – Ыр-
тыштан Тїштїк Урал – Эдилге (Волга) чейинки аймак кирген. Борбо-
ру Токмок жанындагы Ак Бешим (Суйаб) шаары болгон.

Тарду Боке каган Тїрк каганатынын чыгыштагы тактысына отур-
гандан (597-ж.) кийин, анын батышына ким мурасчы болгону белги-
сиз. Айрым маалымат боюнча 589-ж. анын кичїї уулу Савэ (Шаба)
башчылык кылган 70 миў тїрк армиясы Чыгыш Иранга басып кириш-
кен. Шах Хермизд аларга каршы  полководеци  Бахрам Чубинди тан-
далган аскери  менен жєнєткєн. Тїрктєр Гераттын жанында жеўили-
шет. Бахрам Савэни атып єлтїрєт. Ирандыктар Аму Дарыяны кечип
єтїп, тїрктєрдї дагы бир жолу жеўишкен. Мында Савэнин уулу Пар-
мут колго тїшкєн, кийин шах аны кайра коё берген. Пармут єз дуба-
нын бийлеп кала берген (Гумилев. 126-132-б.).

Батыш
Тїрк кагана-
ты (582-
704-ж)
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Батыш Тїрк  каганаты єз алдынча мамлекет болуп бєлїнгєндє
(603-ж.) анын тагына Тарду Бокенин небереси Тарман Чор каган отур-
ган. Ал дулу, нушиби урууларынын бийлик талашын токтотуу їчїн
єлкєнї їчкє бєлгєн. Кичи эки кагандын бири єлкєнїн Чыгышын (ор-
досу Жылдызда), батышын (ордосу Ташкенде) башкартып, єзї бор-
бордук бєлїгїн бийлеген. Єлкєдє саясий абал начар болгон, Жунга-
риядагы теле уруулары кєтєрїлїш чыгарып,каганаттан бєлїнїп ке-
тишкен. Алар соода кербендерин тоношкон. Каганаттын батыш
бєлїгїнїн кичи каганы Тарду Бокенин небереси Жегуй нике боюнча
Кытайга элчи жиберген. Император мындан пайдаланып ага улуу Хан
грамотасын, ак бамбук їкїсїн тапшырганга єз пикирин билдирип, ки-
шилерин жиберген. Орто жолдон аларды дулулар кармап алганда
Жегуйга бир гана элчиси качып келген. Жегуй жортуулга чыгып, Тар-
ман Чорду жеўип, Батыш Тїрк каганатынын тактысын ээлеген. Тар-
ман Чор качып Кытайдын колуна тїшкєн. Кийин ал Чыгыш Тїрк кага-
натынын талабы боюнча єлтїрїлгєн. Жегуйдун тушунда (610-618-ж.)
єлкє оўолгон. Согду, Тарим єрєєнїндєгї бийлик кайрадан Батыш Тїрк
каганатына баш ийген. Бир гана Турпан Кытайга кєз каранды боюнча
калган.

Жегуйдун иниси Тон жабгу кагандын (618-630-ж.) убагында ка-
ганат абдан жогорулаган. Ал акимдик реформаларды жїргїзїп 618-
ж. жергиликтїї башкаруучуларга титулдарды берген. Жергиликтїї
акимдерди кєзємєлдєє їчїн єкмєт єкїлдєрїн дайындаган. Ага чей-
ин салыкты акимдер чогултуп жарым їлїшїн єздєрї алса, эми са-
лыкты кагандын єкїлдєрї чогултуп калган. Башкаруучулар тїрктєр
гана болгон. 605-ж. Ташкендин жергиликтїї акиминин ордуна Делэ
деген ак сєєктї койгон (Бичурин. Том II. 313-б.) Каган кызын Самар-
кандын башкаруучусуна берип єлкєнї чыўдаган. Ал Жунгарияга
кєчїп келген теле урууларын кайрадан каганатка кошулууга (619-
ж.) мажбур кылган. Натыйжада, єлкєнїн чыгыш чек арасы Алтайга
чейин созулган.

Тон жабгу каган батышта Иранга каршы ийгиликтїї жортуул
кылган. 616-617-ж. шахтын командачысы Смбат Багратуни Тохар-
станды басып киргенде каган эфталиттерге жардамга барган. Тоха-
ристан ирандыктардан бошотулуп анын башкаруучулугуна Тон жаб-
гунун уулу Турду шад дайындалган. Ал Афганстанды, Индиянын
тїндїк батышын каганаттын курамына кошкон. Тон жабгу 615-ж. Ви-
зантиялык император Ираклий менен Иранга каршы келишим тїзгєн.
Кийинки жылы хазарлар менен бирдикте Дербетти алышкан. Кийин
византиялык армия менен бирге Тбилисини курчап, бирок, ала алыш-
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кан эмес. 618-ж. Тон жабгу Тбилисини алган. Тон жабгу ордосуна
кайтып келген, эми анын жортуулун уулу Буура шад улантып Агван-
ды басып кирип, анын аймагын каганатка кошкон. 630-ж. Арменияга
басып киришкен, бирок, тїрк каганатынын ич ара талашынан улам
Кавказдан кайтып кетишкен. 630-ж. башында кытай саякатчысы Сю-
ань Цзян Тобо жабгу каганды Суйаб шаарынан аў уулап жїргєн же-
ринен жолуктурган. Ошол жылы ордосунда мамлекеттик тєўкєрїш
болгон.

Кєпкє созулган согуштан каганат жакырданган. Тон жабгу ман-
сабына таянып кол алдындагыларга ырайымсыз мамиле кылган. Аны
колдогон нушиби менен дулу урууларынын мамилеси оордогон. Чы-
гыш Тїрк каганаты Бешбалыкты басып алгандан кийин Ыртыштагы
карлуулар, алардан кийин дулулар кєтєрїлїшкє чыгышкан. Мын-
дан пайдаланган Тон жабгунун аталаш агасы Кїлїк Сыби баатыр
дулулардын колдоосу менен 630-ж. каганды єлтїрїп тактыны ээле-
ген. Єлкєдє талаш-тартыш токтогон эмес. 630-634-ж. каганат Аму
Дарыянын тїштїгїндєгї жеўип алган жерлеринен ажыраган.Нуши-
би, дулу бийлик талашында Кїлїк Сыби каган 631-ж. єлтїрїлгєн. Аз
убактыда Ирбис Болун жабгу хан, Нишу Дули кан болгон. 634-ж.
Дулу кандын иниси Ышбара Хилаш (Тєлєс шад) бийликке келген. Ал
нушиби, дулунун єчєгєшкєнїн токтотуш їчїн каганатты он аймакка
бєлїп, бирден башкаруучу дайындаган. Бийлик белгиси катары ар
бирине алтын найза, жаа, єздїк мєєр берилген. Он аймаккка каган-
дын бирден єкїлдєрї (шад) дайындалган. Мындан да талаш-тартыш
токтогон эмес. 638-ж. дулулар шаддардын бирин кагандыкка
кєтєрїшкєн. Кан тєгїлгєн кагылыштан кийин Хилаш каган Ферганага
качып кетип 639-ж. єлгєн. Такка андан кийин анын уулу Элкїлїк шад
Ирбис кан, анын аталаш бир тууганы Баатыр Ирбис Ышпара жабгу
кан, Хилаш кагандын небереси Ирбис Шегуй кан отурушкан. Ич ара
бийлик талаш кїч алган. Батыш Тїрк каганатынын эў акыркы кєз ка-
ранды эмес каганы Буура шаддын уулу Нывар Ышбара жабгу (651-
657-ж.) болгон. Анын убагында кытай менен Батыш каганттын орто-
сунда узак согуш жїргєн.

Кытайдын Тан династиясы 630-ж. Чыгыш Тїрк каганаты багын-
гандан кийин эми басып алуу саясатын батышка буруп, 640-ж. Кы-
тай жана жалданган теле, чыгыш тїрк аскерлери Турпан мамлеке-
тин басып алган. Император Тайцзун Чыгыш Тїркстандагы батыш
тїрктєргє кєз каранды майда ээликтерди ээлєєгє аракеттенген. Беш-
балыкты ээлеп, Жунгарияга басып кирген. Таластагы Миў Булак
єрєєнїнєн Нывар каган Кытайга каршы жортуулга аттанган. Жуўга-
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рияны баскынчылардан тазалап, Бешбалыктагы кытайга кол салган.
Тан императору 652-ж. 20 миў кытай, 50 миў єгїз аскерин батыш
тїрктєргє каршы жєнєткєн. Бул учурда Нывар каган батышта такты-
нын атаандашы – Тохарстандын башкаруучусунун кєтєрїлїшїн ба-
сып (Бичурин. 290-291-б.) , бардык кїчїн Кытайга каршы топтогон.
655-ж. Иле єрєєнїндє алардын батышка карай жылышы токтотул-
ган, ошондуктан, император Тайцзун батыш тїрктєргє каршы кошум-
ча кїч жиберген. 656-ж. Кытайдын жаўы башкы командычысы Су
Диндан кытай жєє аскери, уйгур чыгыш тїрк атчандары менен батыш
тїрктєргє каршы согушкан. Иле дарыясынан Нывар каган жеўген.
Кийин Батыш Тїрк каганаты эки жолу жеўилип, Чїй суусуна чегин-
ген. 657-ж. бул жерден Нывар каган катуу жеўилип, уулу менен Чач-
ка (Ташкен) качып барган. Бирок, анын башкаруучусу аларды кытай-
га кармап бергендиктен Нывар Ышпара жабгу каган 659-ж. туткунда
єлгєн. Кытай єкмєтї батыш Тїрк каганатын акимдик аймактарга бєлїп,
анын башына єзїнїн эмиссарларын коюп башкарткан. Иш жїзїндє
тоо-талаалардагы кєчмєндєрдї бириктирип башкара алган эмес, ка-
ганат майда уруу бирикмелерге айланганы менен жоюлган эмес.
Тактыны ашина уруусу ээлеген, бирок, аларда бийлик жок эле. Ба-
тыш Тїрк каганатынын 23-каганы 704-ж. Кулан шаарында єлтїрїлгєн.
Жети Суу менен Борбордук Теўир Тоодогу бийлик эми тїргєш уруу-
сунун тєбєлдєрї негиздеген династияга єткєн (Є. Караев. «Кєєнє
тїрк тарыхы». – Б.:1994).704-ж. Батыш Тїрк кагандыгы Тїргєш ка-
гандыгынын карамагына єткєн.

6-кылымга чейин уруу катары калыптана элек
болчу. Кагандык 704-766-ж. башында Иртыштан Сыр
Дарыянын ортоўку агымына чейинки, Чїй жана Иле

дарыяларынын аралыгын мекендеген, кыргыз (тїрк) тилдеринде
сїйлєгєн эл «он ок», дулу уруу бирикмесине кирген тїргєштєрдїн
мамлекети. Тїндїк Жети Суу аймагында тїзїлгєн. Борбору Кемин
єрєєнїндєгї Суйаб (Ак Бешим) шаары, кичи шаары Иледеги Кїўгїт
болгон. Тїргєштєр 1 млн. дон ашкан.«Сары» жана «кара»  тїргєштєр
болуп бєлїнгєн. Кара тїргєштєр мурун Нушийби аталган. Кара
тїргєштєрдїн элинде бир урук «азык», кїчїк болгон. (Б. Солтоноев.
«Кызыл кыргыз тарыхы» 1-китеп. – Б.: 1993.  31-б.)

«Сары» тїргєштєрдїн жетекчиси Їч Элик каган (704-706-ж.)  Бага
Тархан Кулан шаарындагы (Чїйдїн Луговая бекети) батыш
тїрктєрдїн акыркы каганы Ашина Синди єлтїрїп Тїргєш династия-
сын негиздеген. Араб аскер башчысы Кутейба 705-706-ж. Балх, Пай-
кентти ээлеп, Букарды басып аларда Їч Элик каган согдуларга жар-

Тїргєштєр
(704-766-ж.)
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дамга барганда ал чегинген. Кытай менен мамиле тїзгєн, экинчи
уулу Чженди Чаньга элчи кылып жибергенде император жакшы ка-
был алган. Їч Элик Чыгыш Тїрк каганаты менен жер, бийлик їчїн
каршы болгон. Їч Элик каган 706-ж. єлєт. Ал єлгєндєн кийин му-
раскор уулу Сакал каган (706-711-ж.) болгон. Саясий абал оор эле.
Тан империясы, чыгыштан Тїрктєр, тїштїк-батыштан арабдар кыс-
кан.  6-кылымдын акыры – 7 кылымда тїргєштєр Батыш Тїрк ка-
гандыгына караган. Кєз карандысыздыгын сактоо їчїн Сакал каган
709-ж. Чыгыш Тїркстандагы Кытай протекторатына Аньсиде кол
салып  кытай аскерине сокку урган. Жетекчисин дарга аскан. Са-
калга (Согэ) каршы кытайдын тукуруусу менен айрым уруу жетек-
чилери козголоў чыгарып, бєлїнїїгє аракеттенгенде аны басып, Ку-
чадагы кытай наместнигинин кїчїн талкалаган. Ал урушта намест-
ник Гу Шиўзян ж.б. кытай кол башчылары курман болгон. Єлкєгє
тынчтык орногон. 679-жылы Ашин династиясы жетектеген Чыгыш
тїрктєр Тан империясына каршы кєтєрїлїп боштондукка чыккан.
Капаган кагандын (691-716-ж.)  Чыгыш Тїрк кагандыгы гїлдєгєн.
Сакал каган араб баскынчылыгына каршы кїрєшїп, 707-708-ж. Бу-
карга кол салган Кутейбадан чегинген. 709-ж. Букарды курчаган.
Согдуларга канзаада Кул Бага чор баштаган чоў кїч жардамга кел-
ген. Эмир Кутей ибн-Мислим жетектеген  араб аскерлери жеўилген.
Кутейбанын башы миў алтын тыйынга бааланган. Бирок, Кутейба
чыккынчы, чалгынчылары аркылуу Согд падышасы Тархун менен
тїргєштєрдїн арасында ишенбєєчїлїктї, нааразычылыкта таратуу-
га їлгїргєн. Натыйжада, Тархун Кутейба менен келишим тїзїп, ага
анча чоў эмес салык тєлєп турууга милдеттенген. Арабдар Букар-
ды ээлеп, кайра тїргєшкє чыгыштан басып кирїї коркунучу туул-
ган. Сакалдын иниси Чжен агасына каршы кєтєрїлїш чыгарып Чы-
гыш тїрк каганы Капаганды жардамга чакырган. Ушуга байланыш-
туу 710-ж. Сакал Кучадагы Тан Кытайы, Энесайдагы  Кыргыз кага-
наты, Тубадагы Чик, аз, Теўир Тоодогу Тїргєш каганаты їчилтик
коалиция тїзгєн. Жортуул 711-ж. болмок. Мунун демилгечиси кыр-
гыз Барсбек болгон. Булар Чыгыш Тїрк каганына каршы бириккен.
Капаган амалданып Кытай менен келишим тїзїп аны нейтралдаш-
тырган. Анан Тонукєк, кичїї уулу Инэл баштаган 20 миў армия Эне-
сай кыргызын талкалаган. Тїргєштєр 711-ж. Чыгыш Тїрк каганды-
гынын кол башчысы Култегинден талкаланган. Сакал каганды
єлтїргєн. Бул окуядан мурун козголоўчу Чжен Чыгыш тїрк ордосу-
на качып барган. Ошондо Капаган каган айтыптыр: «Силер бир туу-
ган болуп туруп, єз ара ынтымактуу боло албадыўар. Эми кантип
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мага берилип кызмат кылмак элеўер?» – деп туткунга тїшкєн ага-
сы менен кошо єлтїрїп салган.   716-ж. чейин аларга баш ийген.712-
ж. Экинчи Тїрк каганаты 120 миў кытай армиясын Маньчжурияда
талкалаган. Култегин Согд єрєєнїнє (Самаркан) чейин барган. 710-
ж. Тархундун тактысына Гурек отуруп, арабдарга кєз каранды эле.
Жергиликтїї эл Кутейбага каршы кїрєшїп аткан. Култегин да араб-
дарга каршы согушкан, бирок кєтєрїлїш басылган. 716-ж. Капаган
каган єлїп ордуна тууганы Билге каган (716-734-жж.) болгон. Тїргєш
жетекчиси Чабыш чор Сулу (716-738-жж.) 717-ж. Кытайга барып Ашин
династиясынын кызын алган. Экинчи аялы Билге кагандын кызы бол-
со, їчїнчї аялы – Тибет падышасынын кызы эле. Сулу єзїнїн бир
кызын Билгенин уулуна берген. Ушинтип мамиле тїзгєн, айлакер,
дипломат, аскер башчысы болгон. Анткени, кытай аркылуу бийлик-
ке кайра келїїнї эўсеген Батыш Тїрк каганатынын Чыгыш Тїркстан-
га коркунучу бар болчу.   717-738-ж. Орто Азия элдери менен кошо
араб баскынчыларына каршы кїрєшкєн. 720-ж. араб баскынчыла-
рына каршы Гурек жетектеген согдулардын кєтєрїлїшї чыккан.
Согдуларга жардамга Тїргєштїн атактуу кол башчы Кїл Чор (Бага
Тархан, Кїрсїл)  тїргєштєрдїн аскерин жетектеп келген. Самар-
канды Бахилияны убактылуу камоого алган. Согд мамлекетинен
араб баскынчыларын убактылуу кууп чыккан. Арабдар 40 миў кїмїш
тыйын жана жетимиш адамды барымтага берип тынчтык келишим-
ди тїзїшкєн. Ошол учурда Мерв шаарынан Самарканга ири араб
отряды жєнєтїлгєн. Алардын алдыўкы кїчїн согду, тїргєштєр жок
кылган менен, алардын негизги кїчї Самарканга жетип арабдар-
дын оор жарадарларын алып кетишкен. Ошентип, Тїргєш, Согду-
лардын бирикен кїчї араб баскынчыларын Орто Азиядан кууп жи-
беришкен. Бирок, кєп єтпєй арабдын чоў жазалоочу  армиясы Со-
гдуну басып алган. Падыша Гурек  кечирим сурап кайра араб наме-
стнигине барган. Арабдар Ферганага качкан согдуларды кууп ба-
рышкан. 724-ж. Сулу каган араб баскынчыларына каршы жортуул-
ду єзї жетектеген жана душманына кайраттуу, чечкиндїї сокку
урган. Ошондуктан, арабдар аны «Абу Музахим» – «Сїзєнєєк» деп
аташкан. Сулу  жетектеген бирикккен кїч (Фергана, Чач (Ташкен),
Несеф) Сыр Дарыянын боюнда араб баскынчыларын талкалап, алар-
дын калдыгын Самарканга чейин кууп барышкан. 726-ж. тїргєштєр
Тохаристандын калкына араб аскерлерин талкалоого жардам бе-
ришкен. 728-ж. Хорасандын наместниги Ашрас Мавернахрдын кал-
кына мусулман динин кабыл алгандар жан башынан алынуучу са-
лыктан бошотулат деп алдаган єкїм чыгарган. Натыйжада, согду-
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лар амал менен ислам динине єтїшкєн. Бирок, наместниктин буй-
ругу боюнча мурун тєлєп жїргєндєрдїн бардыгынан аталган салык
чогултула берген. Ошондон улам эл нааразы болуп,кєтєрїлїш баш-
талган, аны тїргєштєр колдогон. Араб баскынчыларын айыл-кыш-
так, шаарлардан сїрїп чыгарышкан. Араб колунда Самаркан, Да-
бусия гана калган. Ашрас эми дин їчїн ыйык согуш жарыялап, чоў
армия менен Аму Дарыядан єтїп Букарга келген. Сулу Чач, Ферга-
на аскерлери менен бирдикте арабдар менен бир нече жолу бет-
тешкен. Бул жерден Гурек баштаган согдулар Сулу кагандын тара-
бына єтїп кетишкен. Ашрас Самарканда 40 чарчы метр алыстыкта-
гы Кемердин сепилине жашынган. Аны Сулу курчаганда Ашрас кач-
кан. Анын ыйык согушу ишке ашпай калган. Халиф 729-ж. Ашрас-
тын ордуна Жунейди Хорасандын наместниги кылып дайындаган.
Ал бир жылдан кийин Мавернахрга кол салган. Аны менен Сулу
кагандын 17 миў аскери Аму Дарыянын жээгинде беттешкен. Би-
рок, тїргєштєрдїн артына арабдардын Самаркандагы аскерлери
жана алардын согдулук союздаштары жетип келишкендиктен со-
гушта Сулу жеўилип єз ордосу Суябга кайтып келген. 731-ж. Тїргєш
каганы 17 миў аскер менен кайра Самаркандагы араб горнизонун
курчаган. Жуней Хорасандан Аму Дарыяга келип тїргєш согдулар-
дан жеўилген. Араб баскынчыларына Тохарстандан кошумча кїч
келгенине карабастан катуу жеўилип Зарафшан єрєєнїн таштап
качышкан. Орто Азияны араб халифаты басып алам деп 50 жыл
согушкандыктан єлкєнїн чарбасы начарлап, арабдардын бир бєлїгї
єздєрї нааразы болгон. 734-ж. Хафис халифге согдуларга каршы
кєтєрїлгєндє ага арабдар єздєрї кошулуп мусулман динин кабыл
алгандардан салык албоосуна жетишкен. Харис кол салуулардан
артка чегинген. Тїргєштєр  17 кїндє Хорасандын наместниги Асад
Хуталды жеўишкен. Асад Балкка качкан. Тїргєштєр мал-олжого ээ
болуп Суябга келишкен.

Сулу кагандын тушунда тїргєштєр абдан єнїккєн, калкы 200
миўге жеткен. Кыргыз кагандыгы менен байланыш тїзїп, Тибет
башкаруучулары менен жакшы ымалада болгон. 738-ж. тєбєлдєр
менен карапайым кєчмєндєр чырлашкан. Бийлик талашкан тєбєлдєр
738-ж. Сулу каганга суук тийип шал болуп калганда, аны аскер баш-
чысы Бага Тархан єлтїргєн, ошондон кийин Тїргєш кагандыгы на-
чарлайт. Сулу єлгєндєн кийин сары, кара тїргєштєрдїн ортосунда
бийлик талаш кїчєйт. Сулу кагандын уулу Тухварсен кара
тїргєштєрдїн колдоосу менен такка отурган. Бирок, Бага Тархан Чїй
боюндагы  сары тїргєштєрдїн, Фергана, Ташкен, Кеш башкаруучу-
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ларынын жана Тан империясынын Кашкардагы наместнигинин кїчї
менен кара тїргєштєрдї жеўип, Тухварсенди туткундайт. 739-ж.
тїргєштєрдїн тактысына Кулчор Бага Тархан отурган. Кулчор Харис
арабдар менен согушту уланткан. Кїл Чор 739-744-ж. Сыр Дарыяга
жасаган жортуулда туткунга тїшїп єлгєн. Кагандык єз тыйында-
рын чыгарган. Кєчмєн тїргєштєрдїн кєпчїлїгї Теўирге табынса,
Чїй єрєєнїнїн шаарындагылар бутпарас, несториан диндерине сый-
ынышкан.

Єлкє начарлагандыктан мындан пайдаланган Чыгыш Тїркстан-
дагы Тан наместниктери Тїргєш каганатынын такты талашуусуна,
уруу чатактарына кийлигишкен. 748-ж. Ван Чжен-сян баштаган Кы-
тай аскери Суйаб шаарын тыптыйпыл талкалаган. Кийинки жылы Таш-
кенди алып, анын башкаруучусун дарга аскан. Бул мезгилде араб-
дар Согдуну ээлеп алышкан... Арабдар Букардагы элдик кєтєрїлїштї
жырткычтык менен басып, Невакетте (Чїйдє) кєздєй качкандарды
артынан кууп келип Тараз (Жамбыл) калаасын ээлеген. Бирок, бул
шаарды кытай аскерлери курчаган. Хорасандын наместниги Абу
Муслим аскер башчысы Зийад жетектеген араб армиясын Таразга
жардамга жиберген. Аларды тосуп Суйаб шаарынан Гао Сянь-чжи
баштаган  кытай отряды чыккан. Эки армия 751-ж. июлда Талас суу-
сунун жээгинде жолугуп, тєрт кїн согушат. Бешинчи кїнї кытай ар-
миясынын артынан капыстан карлуулар, алдынан арабдар чабуулга
єткєн. Согушта 50 миў кытай єлїп, 20 миўи колго тїшкєн. Калганы
качкан. Ошондон улам Кытай баскынчылары Чїй, Ысык Кєлдї таш-
тап кетїїгє мажбур болушкан. Тїргєш каганатынын аймагында кар-
луу уруулары кєбєйїп, кїчєгєн. Алар оболу Монгол Алтайынан Бал-
кашка чейин, Тарбагатай тоолорунда жашашкан. 746-ж. Уйгур кага-
натынын кысымы менен Жети Сууга кєчїп келишип 20 жылдай моюн
бербей, єз билгендерин кылышкан. Тїргєштєрдїн шайын кетирип 766-
ж. Суйаб, Тараз шаарларын ээлеп, Тїргєш каганатын жойгон. Тїргєш
каганатынын жоюлушу менен Батыш Тїрк каганатынын доору аякта-
ган (Ємїркул Караев. «Кєєнє тїрктєр тарыхы», – Б.: 1994. 54-62-б.).
Араб баскынчылары ээлеген, басып алган кєчмєн жерлеринин, адам-
дарынын атын каалагандай єзгєртїп, мусулман динин зордук менен
таўуулап геноцит жасаган. Теўирчиликти талкалаган.

Карлуу кагандыгы Тїргєш кагандыгынын кыйра-
шынан улам пайда болгон мамлекет. Карлуулар аде-
генде Тарбагатай тоо этектеринде Кара Иртыш да-
рыясынан Балкаш кєлїнє чейинки аймакты мекендеп,

кыргыз тилинде сїйлєгєн «їч карлуу» (булак, чигил (себек) таштык)

8-к. ортосу
Карлуу
кагандыгы
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уруу бирикмесин тїзїшкєн. Айрым карлуу уруулары 7-кылымда эле
Тохаристанга (азыркы Тїндїк Афганистан) чейинки аймакта жаша-
гандыгын араб тарыхчысы Табари маалымдайт. Карлуулар 8-кылым-
дын 40-жылдарында Жети Суу, Теўир Тоо аймактарын, Талас єрєєнїн
жана Фергананын айрым бєлїгїн басып алышкан.

Тарбагатайдагы карлуулардын кїчтїї аскери болгон. Чыгыш
Батыш тїрк каганатынын аралыгынан орун алган. VIII к. башында
эле карлуулар Чыгыш Тїрк каганатына каршы їч жолу кєтєрїлгєн.
Карлуулар экинчи Тїрк жана Тїргєш каганатынын кулашында чоў
саясий роль ойногон. 744-ж. басмыл, уйгур, карлуулар биригип экин-
чи Тїрк каганатын талкалаган. Мунун негизинде Элетмиш Билге ка-
ган башында турган жаўы мамлекет – Уйгур каганаты (744-840-жж.)
пайда болгон. «Уйгур» деген сєз байыркы тїрк тилинде  «бирим-
диктїї», «бирдиктїї» дегенди тїшїндїрєт. Бул жамаат єзїнє 19
урууну камтыган. Уйгурлар тогуз єгїз уруулары менен бирдикте бий-
лигин Алтайдан Маньчжурияга чейин кеўейткен.

«Жабгу» титулун алган уйгурлар мурунку таламдаштарына баш
ийген болуп калып, ич ара карлуулардын нааразылыгын жарат-
кан, каршылашкан. 746-ж. карлууларга уйгурлар кысым кєрсєтїш-
кєндїктєн алар Жети Сууга кєчїшкєн. 748-ж. кытай армиясы Чїйгє
басып кирип Суяб шаарын талкалаган. Кийинки жылы Ташкенди
басып алып, акими Чачаны асып єлтїрєт. Кытайларга карлуулар
катуу жардам берген. Кытайлардын Орто Азияда таасирдїї болу-
шун арабдар каалаган эмес. Арабдар Зияд ибн Салихтин жетекчи-
лиги астында Кытайлар менен согушушкан. Суябдан кытай аскер
башчысы Гао Саньчжи 100 миў аскер менен келген. 751-ж. июлда
эки аскер Талас єрєєнїндє Атлах (Манастагы Покровка) шаарын-
да кездешкен. Бешинчи кїнї атчан карлуулар капыстан чыккынчы-
лык менен таламдашы кытайларга каршы сокку урган. Ошондон
кийин арабдар тике качырган. Кытайлар чыдай албай Талас кууш
капчыгайынын ичине жашынган. Орто кылымдагы тарыхчы Ибн ал-
Асирдин маалыматы боюнча: Атлахта кытайлардан 50 миў адамы
єлїп, 20 миўге жакын адам туткун болгон. Ошондон кийин кытай-
лар бир кылым Орто Азияга дааган эмес. Кытайдын окчундашы
мусулманчылыктын єсїшїн шарттаган. Карлуулар Жети Сууну
жердеп 751-ж. уйгурга каршы тїрк, кыргыз, чиктер менен талам-
даш болгон. Муну билип калган уйгур каганы аларды бирден тал-
калаган. Карлуулар Иртыштын сол жээгиндеги Болучу жеринде
жеўилген. Бир жылдан кийин карлуулар тїргєш, басмыл менен
бирге уйгур каганатына кол салып Єтїкен шаарына чейин жеткен.
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Уйгурлар кайра аларды талкалаган. Єчєшкєн карлуулар кийин да
бир нече жолу уйгурларга кол салып жеўилишкен. Карлуулар ич
ара єгїздєр менен Жети Суу їчїн бийлик талашкан. Бул талаш 20
жылга созулган. Согуш 766-жылы карлуулардын жеўиши менен аяк-
тап Суяб, Тараз шаарын ээлеген. Єгїздєрдїн кєбї Жети Суудан
Арал жээгине кєчїп єз мамлекетин тїзгєн.Карлуулардын борбору
766-ж. Суйаб шаары (Токмокко жакын Ак бешим шаар калдыгы) бол-
гон. Карлуу кагандыгына тїргєштєр, чигилдер, огуздар, тухсилер,
каўдылардын айрымдары ж. б. баш ийген. Жети Суу, Теўир Тоо
жайгашкан карлуулар Тибеттиктер менен биригип алып Чыгыш
Тїркстандагы, Жунгариядагы уйгурларга каршы кїрєшкєн. 791, 812-
ж. уйгурлар аларды жеўген. Карлуулар уйгур кагандыгын тааны-
ган. 812-ж. арабдар карлуулар менен согушуп жеўген. Башчысы
Иртышка качып, їй-бїлєсї туткундалган. 840-ж. Энесайлык кыргыз-
дардан уйгур каганаты талкалангандан кийин Энесайдан келген ай-
рым кыргыз уруулар карлууларга коўшу туруп калышкан. Карлуу-
лар Фергана жана Талас єрєєндєрїн ээлєє їчїн арабдарга, саман-
дарга каршы кїрєшкєн. Карлуу каганатынын Суйаб, Тараз, Ат башы,
Тоў, Барскон сыяктуу ири шаарлары болуп, алар башка єлкєлєр
менен соода-сатык жїргїзїшкєн. Калкы негизинен бутпарас, бир
азы буддизм, христиан дининин несториан агымын, айрымдары му-
сулман динин тутунушкан. Болжол менен 9-кылымдын башында
эле майда дубандарга бєлїнїп кеткен. Єзїбек элинин тїпкї теги
кыргыз, кыпчак менен бирге ушул карлуулардан башталат. Айрым
карлуу уруулары Орто Азия менен Чыгыш Тїркстандагы башка
элдерге аралашып, сиўип кеткен.

Кыргыз санжырасында кыргыздын конушу Ал-
тайда, Кан тоосунун аймагында, Сапар Талаада бол-
гон. V кылымда кыргыздар Миў Суу ойдуўунда ме-
кендеген. Кыргын-сїргїн доорунда дєєлєс, їйсїн

урууларынын астында кїчкє толуп, баш кєтєргєн. V-VI к. Ортоўку
Энесайда кыргыздын єз алдынча мамлекети, кагандыгы курулган.
Алтайдын тїзєўїндє, Мамырдын сары чєлїндє, Айдыўкєлдїн жээ-
гинде їйсїн, дєєлєстєр катышкан кыргыздар курултай куруп, ка-
нын ак кийизге салып, башына жакалуу бєрк кийгизип, элди жети
айлантып кан кєтєрїшєт. Ошол доордун эл башчылары Ыстам кан,
Акылбек, Эр Сатылган, Эр Мундуз, Кыпчак, Эр Кылыч, Калач бол-
гон. Кан шайлоо Калач кандан башталган дешет. Калач акылман,
билги, эл башчысы болуптур. Кытай тарыхы боюнча V кылымда
кыргыздар 80 миў атчан аскер кїткєн. Калач єлїм алдында жаткан-

VII-VIII к.
Барсбек
каган



400

да анын мураскору Эр Болот менен Эр Эсенгелди акылдашып жети
сан кыргыздын журт башкаргандарына кабар айтат, коштошуп кал-
сын деп. Ошондо Энесайда шаар куруп, єзїнчє кан болгон Турум-
тайга кабар жетпей калганда Калач айтыптыр: «Турумтайга ээр,
жїгєндїї ат тартуулап кєєнїн алгыла» деп келечектеги ынтымак-
ты ойлоп кєз жуумптур.

Элтебер (Ажо) шайлап, кошуун кїтїп, туу кєтєргєн кыргыздар
єзїнчє мамлекет катары 200 жылдай Миў Сууну байырлап, майда
тайпаларды багынтып, кїчкє толот. Жужан менен Тїрк кагандыгы
кыргыздын дїркїрєп єскєнїнє кєралбастык кылган. 562-ж. Кєк Тїрк
кагандыгынын каганы Мукан (553-572-ж. кан болгон) Энесайдагы
кыргыз каганын басып алат. Таў тарыхы боюнча: «тїрктєргє кыр-
гыздар єткїр темир куралдарды, аскер аттарын жана алтын, кїмїш
буюмдарын берип турду». Тїрктєр ого бетер кїчєп талап-тоноп,
эр жигиттерин аскерге, келин-кыздарын кїў кылды. Бул баскынчы-
лыктан чочулап Кытайдын Тїндїк Ци мамлекети тїрктєргє жакын-
дап кыздарын берип, жылына 10 миў ором жибек, чай, шараптар-
ды тартуулап баш ийген. Тїрк соодасы єнїктї. Бу Жибек Жолу
чырдын башы болду. Ага кожоюн болууга иран менен тїрктєрдїн
ортосунда эрегишїї, ырк келишпєє, їстємдїк алуунун ачык жоо-
лашуусу болду.

569-ж. Истеми каган (Рим тарыхында  Мабулос каган) єзїн Баа-
тыр Йабгу деп атап Византия императоруна олжого тїшкєн кыргыз
кызын тартуулаган. Анткени, Истеми Йабгу деген бир урук кыргыз
айылын бїт кырып, сулуу кыздарын алып келген. Бул кызды Исте-
ми єзї алмакчы болуп, кандайдыр бир себептен  алган эмес. Бул
сулуу кыз тартууга кеткенде  кыргыз комузчулары арман кїї, акын-
дар ыр, аялдар кошок чыгарган дешет. 706-ж. Тїрк кагандыгы Тїндїк
Кытайды басып алган. Тїрктєр буга чейин Тїндїк Кытайды беш жолу
чаап алган (К. Жусупов. «Кыргыз Туусу» 29-август. 2003-ж.).

581-ж. Биринчи Тїрк кагандыгы кулагандан кийин, 629-жылга
чейин кыргыздар эркин жашады. Тарыхта кыргыздын ошол кездеги
їч министринин аты белгилїї: Гйеси бий, Гюйбашо бий, Али бий.
Кытайлар Энесайлык кыргыздарды: «Ала Тоодо, аппак боз їй четин-
де тєєлєргє жїк жїктєрїн, аттардын куйругу тїйїлїп, жолборстон
кээжим жаптырып, жолоочулар баратышат. Ак калпакчан, шырылган
чапан кийип, атка жабыша минген алп мїчєлїї атчан укуругун
сїйрєтїп, колуна камчы алып жайлоодогу малын  айдап, аркы-терки
чапкылап жїрїшєт...» Дал ушундай карама каршылыктуу доордо VII
к. аягында Кєгмєндї байырлаган кыргыздар Барсбекти кан
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кєтєрїшкєн. Оюу-кыюуларды алтындан басылган ак калпак кийги-
зип, белине алтын кемер курчап, элди тогуз жолу айланта кєтєрїп
єтїшїп, ак боз атка мингизишкен. Кытайдын «Жалпы ханус кыргыз-
дарда» деген китеби боюнча: «Кыргыздардын жери жазда сулуу,
кышта калыў кар. Элдери тоо таянып конуш алат, алп денелїї, кы-
зыл жїз, коўур чач, кєк кєз келишет... Кундуз, Суусар терисинен
кийим кийишет. Салт санаасы тїрктєр менен окшош»

Барсбек, Ынанчу Алп Билге 8-к. башында Энесайдагы єз ал-
дынча Кыргыз кагандыгынын башкаруучусу болгон. Барсбек жетим
єскєн, тєрт бир тууганы болгон. Мергенчиликке куштарланган. Барс-
бек «Умай бек» деген титулду алып жїргєн. Анын атасы эл бийлеп
жїргєн бек тукумунан чыккан. Ал Борбордук Азияда саясий абал
оорлошкон учурда жашаган. Тан империясынын кысымына каршы
кїрєшкєн.  Тїрк каганатына каршы кїчїн топтогон. Тїрк Капаган (691-
716-ж.) каган ага Энесайга аскерин жєнєтїп жортуулу ийгиликсиз
болгон. Тынчтык келишим тїзїп Капаган Барсбекке Канайым карын-
дашын берип аны каган деп тааныган. Тїргєш менен таламдаш бо-
луш їчїн 709-ж.  Эзгенди элчиликке жиберип макулдашат. Ага Тїргєш
наамы ыйгарылган. Бирок, ал каза болуп сєєгї Туба суусунун бою-
на коюлган. Тїрктєр 709-ж. Энесайдын жогор жагынан кыргыздын
чик, аз деген урууларын талкалап, шад Могилян Туваны ээлешкен.
Кыргыздын таламдаштары Кытай, тїргєштєр єз жандарынан коркуп
жардам берген эмес. Саян ашуусун кышкысын оўой менен эч ким
аша албайт деп ойлогон. Экинчи Чыгыш Тїрк кагандыгынын бас-
кынчыл саясатына каршы кїрєшїї їчїн єзїнїн Эрен Улук деген эл-
чисин баш кылып, єкїлдєрїн 710-ж. кїзїндє Тан империясына,
Тїргєш мамлекетине, куда-сєєк болгон Тибетке жиберген. Бул учур-
да Тан менен Тїргєш согушуп аткан. Тибеттиктер Кытай менен жоо-
лашкан кїчтїї єлкє эле. Кыргыздын болшар уруусунан чыккан ка-
ган Эрен Улук кылдат, тажрыйбалуу элчи болгон. Ал ага чейин мын-
дай элчиликке (707, 709-ж.) тєрт жолу башчылык кылып ийгиликтїї
келген. Тилекке каршы, белгисиз себеп менен Эрен Улук жолдон єлєт.
Ошонунун айынан Тибеттиктер Барсбектин таламдашы болбой кал-
ган. Кытай, тїргєштєр да колдогон эмес. Барсбек 711-ж. тїргєштєрдїн
башчысы Сакал каган менен бирдикте Чыгыш Тїрк кагандыгына кар-
шы урушка даярданган, бирок, Чыгыш Тїрк каганы катаал кышка ка-
рабай Саян ашуусун ашып Билге каган, бир тууганы Култегин, жол
башчы Тону Кєк кыргыздар уктап жатканда Кєгмєн тоосун ашып Бар-
сбектин ордосуна капыстан кол салган. Элтереш кагандын кїйєє
баласы Барсбек  711-жылы єлгєн. Кыргыз мамлекети толук кыйра-

26 – 91
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ган эмес.  Кыргыз каганы Барсбек акыркы жолу 716-ж. эскерилген.
Анткени, 716-ж. каардуу тїрк каганы Капаган 23 жыл каган болуп
туруп каза болгон. Анын душманы катары кыргыз каны Барсбектин
сын таштан айкели тургузулган. Єлкєнїнїн башында дале кыргыз
каны турган. Єз алдынчалыкты чала сактап калган, бирок кыргыз-
дар 40 жыл бою аскердик жортуулга чыккан эмес. Тїрктєрдїн кыр-
гыздарды чаап алганын Тан падышасы Таўшу Шуанзук (Ли Луцжи)
кеч укса да, єзїнїн жарлыгында кыргыздарды жогору баалап:
«Алардын куралдары єтє єткїр экен, алар тайманбай согуш кыл-
ды» деп жазган. Тїрктєр кыргызды чабарын чаап алганы менен ке-
лечегинен корккон. Єздєрїнїн ордосун кыргыздардан оолактатып,
Моўголиядан артка чегинген. Кыздарын кыргыз кандарына, бектери-
не кїйєєгє берип кудалашкан. Тан империясына кыргыздын элчиле-
ри бир нече жолу келишкен. 722-ж. Тан ордосуна «Кыргыз тегини
Исабай Шэючже Башы Сагын, 723-ж. Цзюли Пиньхэчжун Сагын кел-
ген. Экєєнє теў аскер наамы берилген. 724, 747, 748-ж. кыргыздар
элчиликке келишип кытайга жылкы айдап келип, айырбашташып ке-
тишкен». 731-ж. тїрк канзаадасы Култегиндин азасына кыргыз каны
Тардуш Ынанчу Чор келген.

Энесай кыргыздарынын ичинде каўды
(дєєлєстєр) бар.Сыр Тардуш тайпасынын жетекчиси
дєєлєстєр 630-ж. Чыгыш Тїрк каганатынын ордун
ээлеген (А. Байтур. «Кыргыз тарыхынын лекцияла-
ры». Кызыл Суу, 7-б.) Кыргыз алардын тутумунда
болгон. 16 жылдан кийин Сыр Тардуш каганатын 647-
ж. Тан империясы тарабынан кулатылган. Дєєлєстєр,
алтайлыктар, тувалыктарда ал элдердин калыптану-

усуна катышкан.
Энесай дарыясынын боюнда Миў Суу  єрєєнїндє 5-6-кылымда

пайда болуп, 13-кылымдын  башына  чейин  єкїм сїргєн  феодал-
дык  мамлекет.  Кыргыз кагандыгын  їстємдїк кылуучу кыргыз уру-
уларынан чыккан сулалелер (алар жєнїндє так маалымат жок) бий-
леген. 7 к-дын акыры —8-к-дын башында экинчи Чыгыш Тїрк каган-
дыгы баскынчыл саясатына каршы кїрєштє Кыргыз кандыгына чик,
аз, тїргєш союздаш болгон. Экинчи Чыгыш Тїрк кагандыгы мезгил-
мезгили менен Кыргыз кагандыгын басып алып турган. 710-жылдан
711-жылга караган кыш мезгилинде Тонукєк, Кїлтегин, Могилян
(Билге каган) жетектеген кошуун Орхон тараптан Кєгмєн тоосун
ашып, Энесайга кол салганы маалым. Урушта кыргыз каганы Барс
бек курман болуп, кыргыз кагандыгы убактылуу экинчи Чыгыш Тїрк

Кыргыз
кагандыгы
IX - X к.
Энесайдагы
Улуу Кыр-
гыз держа-
васы
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кагандыгына баш ийген. Бирок, тїргєш жана кытай (ханзу) єлкєлєрї
менен єз ара карым-катнашта болгон. Кагандык бат эле кєз каран-
дысыздыкка жетишкен. 731-ж. канзаада Култегиндин ашына кыр-
гыз каганы Тардуш Ынанчу Чор єз элчисин жибергени маалым.
Кыргыз элчилик байланышын чыўдоо їчїн чыгыш тїрк кагандары
єздєрїнїн айрым кыздарын кыргыз тєбєлдєрїнє берип турганды-
гы кытай жылнаамаларында эскерилет. 744-ж. экинчи Чыгыш Тїрк
кагандыгы кулатылып, уйгурлардын йаглакар уруусунун тєбєлї
Байан чор (Мояньчжо) такка отурган (745-759-ж.). Селеўгадан та-
былган таштагы Байан Чорго арналган жазууда анын кыргыз ас-
керлерине каршы 750-751-ж. согушкандыгы, аны 758-ж. жеўип ал-
гандыгы айтылган. Юлий Худяков боюнча («Енисей кыргыздары-
нын тарыхы»): «751-ж. кыргыздар чик, єгїз, карлуу калкы менен
бир жамаатка биригип, уйгур каганы Моюн Чордун баскынчылык
жортуулдарына каршы кєтєрїлгєн». Уйгур кандары кыргыздарга
убактылуу їстємдїк кылып турган.

«758-ж. хойку (уйгурлар – Ю.Х.) алардын мамлекетин каратып
алды, ошондон тартып хагас элчилери Ортолук єлкєсїнє каттабай
калды». Кыргыз «каган» наамынан ажыраган. Болжолу кыргыз жери
убактылуу мамлекеттик биримдигин жоготсо керек. Уйгурлардын
їстємдїгї кыргыздарга жужундар, тїрктєрдїн бийлигине караганда
кыйла азаптуу, оор болгон. Уйгурга баш ийгенден кыргыздар дээр-
лик 100 жылга жакын тїштїктєгї єлкєлєр менен карым-катнаш жа-
сабай калган. Бул мезгилде кыргыздардын кытайга элчиликке эч ким
келген эмес. 795-ж. уйгур бийлигиндеги Ачжо (яглакар уруусунан)
каган єлєт, ордуна мураскор жок болгондуктан Яде (эдис уруусу-
нан) аскер башчы Кутлуг шайланган. Ушундан пайдаланып кыргыз
кєтєрїлїш чыгарат. Уйгурлар карлук, тибет менен согушуп аткан.
Кыргыздарда 200 миў саадакчан болгон. Кутлуг аларды жеўген.

8-9-кылымдарда кыргыздар менен арабдар, тибеттиктер
жана кытайлардын ортосунда соода байланыштары болгон. Кыр-
гыздарга союздаш мамиледе болгон карлуулар тибеттик кербен-
дерди кыргыздарга чейин коштоп, узатып барып турушкан. 820-
840-ж. кыргыздар уйгур кагандыгына каршы кїрєшкєн. 840-жыл-
дын алдында болгон жут, ачарчылыктан жана уйгур кембагал-
дары менен айрым феодалдардын нааразылыгынан алсыраган
Уйгур кагандыгынын Орхон дарыясынын боюндагы байтактысы
Ордо Балык шаарын ажо Тапу Алп Сол жетектеген кыргыздар жїз
миў колу менен келип басып алышкан. Айрым уйгур уруулары
кыргыздар тарапка єткєн.
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Тапу Алп Сол 842-жылы ноябрда Кытай императоруна (Пекинге)
келгенде алар чоў урмат менен тоскон. Аны державасы боюнча Ба-
хай королевствосунан жогору коюшкан. «Ортодо жайгашкан мамле-
кет менен кенен мамиле» тїзїїгє баргандыгы їчїн, келечек муун
їчїн эстеликке кыргыздын мамлекет башчысынын сїрєтїн тартты-
рышкан. «Ажо Кытайда падышачылык кылган Їй мїчєлєрї менен
бир уруудан болгондуктан аны падышалык укум-тукумга каттоого»
алышкан. Сыягы ал Ли Линин тукумдары экени эске алынса керек.
Новосибрск университетинин профессору Ю. С. Худяков кыргыз
тарыхын жаўы далилдер менен толуктады. Алтай аймагынан (Крас-
ноярскидеги Райково кыштагынан) Кытай императору кыргыз каганы-
на жиберген мрамор тактайчалар табылган. Анда кыргыз каганынын
баатырдык иштери, даанышмандыгы баяндалган. Ал кыргыз каган
866-ж. жашаган. Бул – Кытайды Тан династиясы башкарган мезгил.
Тан империясынын мезгилинде 860-873-жж. кыргыз элчилери кытай-
га їч жолу барышканы тарыхта жазылган.

Кытай тарыхында: Тан императорунун (691-жылдан 907-ж. чей-
ин бийлешкен) кыргыздарга жазган 16 каты сакталып калган. М: «Ка-
ган, Сиздин тубаса кеменгердигиўиз кудум Жети Аркар жылдыз ай-
ланган Тїндїк Казык жылдызындай жаркырап кєрїнєт».  «Баатыр-
дыгыўыз  Тїндїк улуу чєлїндє башкы киши деп даўазаланды. Топоз
куйрук тїпєктїї тууўуз колуўузда желбиреп турат. Чек араўыз ай-
кын бєлїнїп, мамлекет курдуўуз. Сиз аябагандай баатыр, айкєлсїз».
Кыргыздын алгачкы тєрт элчиси Тан империясына барган. Лев Гуми-
лев: «Топу сєзї «топу» деген сєз, ал – мыкты адам, башчы, танда-
мал эл дегенди билдирет дейт.  Алтайдагы караказ (400 тїтїн) деген
элдин тїбї «топулар» экен.

Акыйкатта Тїштїк Сибирдеги мамлекеттїїлїктї алгач негизде-
ген эл кыргыз эмеспи. Ажо кышта суусар тебетей, жазда алтын
тїймєлїї, тик тєбєлїї кайрыма калпак кийген. Эли таруу, буудай
айдашкан, жаргылчакка ун тартышкан, калкы бир нече жїз миў бол-
гон. Єлгєндє сєєгїн єрттєшкєн. Тєє оюну, шер оюну, ат аркан оюну
ж.б.лар болгонун (Кытай тарыхчысы Ояцшу (1007-1072-ж.), Суцчи
(998-1061-ж.) жазышкан.

9-кылымдын ортосу – 10-кылымдын башындагы Кыргыз ка-
гандыгынын доорун В. В, Бартольд «Улуу кыргыз дєєлєтїнїн
мезгили» деп атаган. 904-ж. кыргыз аскерлери чыгышта Ли Кэ-
юн баштаган чыгыш тїрктєрдїн колуна кошулуп, Кытайдын Таў
династиясына такты талашуу кїрєшїнє катышкан,  Тїштїк Си-
бирь, Монголия, Байкал боюнун бир кыйла бєлїгї, Иртыш да-
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рыясынын бою кыргыздарга баш ийген, кыргыздардан батышка
кєчкєн топтору Кашкар атырабына, Ысык Кєл, Таласка чейин жет-
кен. Бул доорду археолог-кыргыз таануучу Ю. С. Худяков кыр-
гыз тарыхынын «жылдызга жанашкан сааты» деп атаган. Ушул
мезгилде кыргыз Борбордук Азиядагы чоў мамлекетке айланган.
Бирок, мындай кеўири аймакты чакан элдин узак убакытка бий-
леши їчїн керектїї саясий жана экономикалык єбєлгєлєр  бол-
богондуктан кєп узабай кыргыздар майда бийликтерге бытырап
кеткен; айрым аймактарда алар таптакыр эле азчылыкты тїзїп
калган (мисалы, Борбордук Монголияда). Кыргыздар 10-кылымда
негизинен Тїштїк Сибирь, Алтай, Тїндїк-Батыш Монголияны
гана бийлеп турган. 11-12-к. кыргыздарга Саян Алтай жергеси
гана караган. Ал эми Теўир Тоого 9-кылымдын ортосунда кел-
ген  кыргыздар  карлуулардын ,  кийинчерээк  Каракандар
дєєлєтїнїн, Турпанда Уйгур ыйык куттугунун, Жунгарияда
кєчмєн тїрк уруулар бирикмелеринин курамына киришкен. 11-
12-к. алардын Энесайдагы кагандыгы менен байланышы болгон.
1207-ж. Чыўгыз кандын тун уулу Жуучунун жортуулдары учу-
рунда Энесайдагы кыргыз кагандыгынын бийлик ээлери монгол-
дордун букаралыгын алгандыгын билдирип, Чыўгыз кандын ал-
дына тїшкєн. 1218-ж. Чынгыз канга каршы кєтєрїлїп чыккан ту-
меттерге кыргыздар да кошулган. Кыргыз кагандыгы ушул жылы
Жунгардын жортуулунан кийин жоюлган.

Ханзу тарыхында: Кыргыздар Сїй династиясы доорунан кий-
ин Алтайдын тїндїгїндєгї Энесай дарыясынын бойлорунда жа-
шап, эки кандык курган. Кыргыздардын биринчи кандыгы 51 жыл
мурун ундар жеўилген мезгилде курулуп, III кылымга чейин созул-
ган. Андан кийин Сыртар Доштардын кол астында, андан кийин
Сиянпи тїрктєрдїн карамагында, кийин кєк тїрктєрдїн кол астын-
да болгон. VI кылымдын аягында кыргыздар кїчєп мамлекет кур-
ган. Чек арасы Байкалдан чыгыш Тїркстанга чейин кеўейген. 758-
ж. Кыргыз падышалыгын уйгурлар жоготту. 840-ж. уйгур єкмєтї ал-
сызданганда кыргыздар кайра єз алдынча боло баштады. Кыргыз-
дар бул учурда уйгурларды Энесайдан Шыўжанга кубалап чыккан.
Гелбога деген аскер башчысы 100 миў кыргыз аскери менен уй-
гурларды талкалаган. Буга Токсун, Турпандагы уйгурлар кїбє.
Шыўжанга качып келген уйгурлар арасында кыргыздар да болгон.
Кыргыздардын байыркы ата мекени Энесай. Сай деген байыркы
тїрк тилинде «дарыя» деген тїшїнїк. Кєпчїлїк кыргыздар Энесай-
ды жана сырт жана чыгыш Тянь Шанды мекендеген. Азыркы Та-
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лас, Букар, Каратегинде жашаган кыргыздар Ак Суу жактарда бий-
лик кылган. «Орто Азияда кыргыздын Кутчу, Асаке деген эки уруу-
су бар эле». Араб тарыхчысы Ибн Халдун (1323-1406-ж.) кыргыз-
дардын бир бєлїгї Энесайда, бир бєлїгї Тянь Шанда тїндїк,
тїштїк болуп бєлїнїп жашаганын жазган. Байыркылары Комул,
Курчандын батышында, Теўир Тоодо, Карашаардын чыгышында
жашаган. Карашаардын тїндїгїндєгї Балгынтай єрєєнїндє кыргыз
мїрзєлєрї бар. Їрїмчїнїн Нансан жайлоосунда кыргыздын Эрен
баатырынын мїрзєсї бар, жердин аты ошонун атынан. Эрен кабыр-
дагы кыргыздар 1643-ж. батыш Тянь Шанга кєчкєн. Лобнурдагы кыр-
гыздар ошолордун калдыгы. Малов алардын тилин кыргыз тили деп
далилдеди. Токсундагы Чоў, Кичине Жылдыз, Тойболду жерлерин-
деги кыргыздар аргындашып кетти. Энесай кыргыздары Орто Азия-
га кєчїп келе электе Чыўгыз кан заманында Моўголиянын башын-
дагы Хаўчай тоолорунда да кыргыздар жашаган. Ал жерде кыргыз-
дардын атынан «Кыргыз Кєл» деген кєл бар.  Ушердеги кыргыздар
тїрлїї себеп менен 14-кылымдан баштап Хаўчай тоолорунан Па-
мир, Тянь Шанды кєздєй кєчє баштаган. Эў акыркысын Жунгар кан-
дыгы 1803-жылы зордук менен кєчїрїп, Ысык Кєл, Тянь Шанга алып
келгенден кийин алардын кєчї аяктаган. Ал жерде калгандары ай-
рым улут болуп тїзїлїп, азыр «Хагас» деп аталып жатат (Їсєйїн
Ажы. «Кыргыз санжырасы»).

15-кылымдын 2-жарымы-16-кылымдын башын-
дагы Тїндїк жана Борбордук Теўир Тоодогу кыр-
гыздардын мамлекеттик бирикмеси. Кыргыздар бул

аймактагы могол феодалдарын Кашкарга сїрїп таштап, 15-кылым-
дын 70-80-жылдары єз алдынча мамлекетти тїзїшкєн. Кыргыз кан-
дыгынын тїзїлїшї кыргыз урууларынын бир элге биригїї
npoцeccинин аяктагандыгын айгинелейт. Кыргыздын чыгышын чек-
теген  О. Сыдыков: «Кыргыз дїйнєгє Мухаммед алейсаламдан 3400
жыл мурда келген» (Тарых Кыргыз Шабдания. Кыргыз санжырасы.
Фрунзе, 1990, 26-б.) деп жазат. Ошондо кыргыздын жаралганына
араў эле 4787 жыл болот экен. Б.з.ч 201-ж. эле кытай тарыхчыла-
ры калыптанган кєчмєн империя «Кыргыз ээлиги» деген саясий-гео-
графиялык терминди жазышкан. Кандыкты 1484-1504-ж. Axмед Хан
(аны «Алача» деп аташкан), 1504-жылдан Султан Халил Султан
(Ахмед кандын уулу) 1514-1516, 1522-1524-ж. Мухаммед Кыргыз
(1517-1522, 1524-1533-ж. моголдордо туткунда болуп, зынданда
отурган) бийлеген мезгилде  бекем мамлекеттик бирикмеге айлан-
ган. Кыргыздардын могол кандарына каршы чейрек кылымдай
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кїрєшї кандыкты начарлатып, анын 16-кылымдын ортосунан быты-
рап, бєлїнїп кетишине алып келген.

Байыркы кытай тарыхчысы Бань Гу (б.з. Iк.) «Хан-
шу» («Хан династиясынын тарыхы») эмгегинде: «Кыр-
гыздардан чыгышта 7 миў ли узактыкта хунндардын
Шаньюйнун (Чоў Бийи) Ордосу жайгашкан» деп жаз-

ган. Ю. С. Худяков, Л. А. Боровковалар б.з.ч. I к. кыргыздар Чыгыш
Теўир Тоо аймагында болгондугун далилдєєдє.

6-14-к. Тїштїк Сибирди мекендеген кара кыргыз. 6-кылымдын
экинчи жарымынан 8-кылымдын ортосуна чейин алар Биринчи жана
Экинчи Чыгыш Тїрк кагандыгынын курамына кирген, бирок, тїрк ка-
гандыгына Энесай кыргыздары айрым учурда гана кєз каранды бо-
луп, кєпчїлїк убакта єзїнїн саясатын жїргїзгєн. Экинчи Чыгыш
Тїрк кагандыгына  каршы кєз  карандысыздык їчїн Энесайдагылар
айрыкча  каган Барсбектин тушунда  катуу кїрєшкєн. Жазма дарек-
терде бул кїрєштє кыргыздар єздєрїнє коўшу чик жана аз элдери
менен союздаш болгону айтылат. 711-ж. Култегиндин колу кыргыз
каганы Барсбекти  єлтїрїп, ордосун талкалаган. 758-жылдын теге-
регинде Энесайлыктар убактылуу болсо да Уйгур кагандыгына баш
ийип, кыргыз феодал тєбєлдєрїндє мансап наамды уйгур каны ый-
гарып турган. Энесайдын тєбєлдєрї бийлик тизгинин єз колуна алуу
їчїн кїрєшкєн. Алардын элчилери чыгышында Кытайдагы Тан ди-
настиясынын ак сарайына, тїштїгїндє карлуулардын коштоосунда
Тибет мамлекетине, батышында Орто Азиядагы тїргєштєргє келип
турган. Кыргыздардын мусулман єлкєлєрї менен да соода байла-
нышы болгон. Кыргыздардын Уйгур кагандыгына каршы кїрєшї
єзгєчє 9-кылымдын 20–30-жылдарында кїч алган. 840-ж. кыргыз-
дардын 100 миў колу Уйгур кагандыгын талкалап, алардын Орхон
дарыясынын боюндагы байтактысы Ордо Балыкты басып алган.
Уйгур каганы єлгєн. 840—844-ж. бїткїл Борбордук Азиядагы сая-
сий бийлик Энесайлыктарга єткєн. Кыргыз тїштїк-чыгышка (Хан-
гай, Эд-зин-Гол), тїштїк-батышка (Моўгол Алтайы жана Теўир Тоо
аймагы), батышка (Иртыш) бир нече жортуул жасаган. Моўголия-
дан Чыгыш Теўир Tooro сїрїлгєн уйгурлардын бир бєлїгїнїн арты-
нан сая тїшїп, журт которгон кыргыздардын бєлїгї 843-ж. Аньси,
Куча, Бешбалык, Пенчул (Їч Турпан), Кашкар шаарларына чейин
жеткен. 848-ж. тїрктєрдє, кийин татарларда жашырынган уйгур так-
тысынын мураскору аялы, уулу, тогуз чабандестен тургандар та-
лаага качып  жок болушкан. Тан династиясынын императору кыр-
гыз каганына жеўилген уйгурларды геноцит кылууга тукурган,
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кєкїткєн аракеттерди жасап, далай кат жиберген. Бир катында им-
ператор: «Хан, Сиз бул ыўгайлуу учурду пайдаланып, варварлар-
ды жок кылууга тийишсиз. Уйгурларды жок кылууга тийишсиз.
Уйгурларды жок кылмайынча ичкениўиз ирим болот, аўчылыктан
ырахат ала албайсыз... кечеўдетїїгє болбойт...». «Сиз уйгурларга
кол салууга жана кыйратууга, аларды тамыры менен жулууга тий-
ишсиз» (Супруненко Г. П. «Документы об отношение Китая с ени-
сейскими кыргызами». //АН. Кирг. ССР. Серия общественных наук.
– Т. V. вып. 1. – Ф.: 1963. стр. 76). Кыргыз каганы императордун
кеўешин, сунуштарын четке каккан. Уйгурларды кескилєєдєн, мас-
салык єлтїрїїдєн баш тарткан, кантсе дагы алар тїбї бир боор-
дош эл экенин жакшы тїшїнїшкєн. Батышка качкан уйгурлар Чы-
гыш Тїркстанга жайгашып ал жерде эки княздыкты тїзїшкєн.

Ошол мезгилде Энесайлыктардын айрым тобу Ысык Кєл, Талас
єрєєндєрїнє чейин журт которуп келишкен. 9-кылымдын ортосу 10-
кылымдын башында Кыргыздар Миў Суу єрєєнїнєн тышкары Мон-
голия, Алтай, Теўир Тоонун чыгыш аймактары да караган. Бирок, алар-
ды Борбордук Азиядагы їстємдїгї узакка созулган эмес. 10-кылым-
дын алгачкы чейрегинде эле чакан бийликтерге жиктелип кеткен. Моў-
голияда моўгол тилдеринде сїйлєгєн элдер баш кєтєрїп, алар кий-
инчерээк кидандарга баш ийип калышкан. Теўир Тоодогу кыргыздар
Турпандагы Уйгур ыйык кут (идикут) єлкєсїнїн жана Каракандар ка-
гандыгынын курамына кирген. Энесайда кала берген кыргыздардын
негизги бєлїгї 1207-1218-ж. єзїнчє чаканыраак кагандыктарга кара-
ган. Моўгол чапкыны алдында кыргыздар: Кем Кемжиут жана Кыргыз
кагандыкка бєлїнгєн. 1207-ж. Чыўгыз кандын уулу Жуучу басып кел-
генде кыргыз Иди, Инал, Алдияр, Олобек тегиндер Жуучуга ак шум-
кар, ак боз ат, ак калтар тартуулап тынч багынышкан. Салык тєлєє
менен чектелген. Моўголдор єтє кордук кєрсєтїп жибергенде 1218-
ж. Баргужин  – Токумдагы кыргыздарга баш ийген тїмєттєргє кошу-
луп кыргыздар кєтєрїлїшкєн. Кыргыздарга Курлун башчылык кыл-
ган. Кыргыздарды урасуттар, тєлєўкїттєр, кыштымдар колдошкон.
Бирок, кєтєрїлїш аёосуз басылган. 1226-ж. Жуучу єлгєндєн кийин
кыргыз жерлери Тулуйдун улусуна карап калган. Улуу каган Єгєєдєй
(1229-1241-ж.) Тїндїк элдери менен ынтымакта болууну каалап кыр-
гыздын Жачин деген кызына їйлєнгєн, ал анын тєртїнчї аялы бол-
гон. 1270-ж. Хибулай кыргыздарга кытайлык Лю Хаолини башчы кы-
лып дайындаган. Ал Миў Суунун Элегес дарыясынын сол жээгин Ордо
кылган. 1273-ж. кыргыздар аны кууп чыккан. 1292-ж. кыпчак Тутук
кыргыз кєтєрїлїшїн баскан, башчыларын кырган.
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Алар негизинен мал чарбачылык, ошондой эле дыйканчылык,
кол єнєрчїлїк, аўчылык, соода менен кесип кылышкан. Алар боз
їйдє жана дарактын кабыгы менен жабылган алачыкта жашашкан.
Негизги тамак-аш мал чарбасынан алынган азыктардан (кымыз, эт
ж. б.) турган. 6-12-к. Энесайлыктар Теўир, Умай эне, Ыдык Йер-Суб
ж. б. табигый кїчтєргє сыйынып келишкен. 8-9-к. алардын арасын-
да манихей, несториан, буддизм диндерин туткандар да болгон.
Алардын Теўир Tooгo ооп келген бєлїгї гана аздыр-кєптїр исламга
10-11-кылымдан тартып єтє баштаган. 13-кылымда журт которгон-
дон калган Энесайлыктардын айрым топтору 18-кылымдын башы-
на чейин Миў Суу ойдуўун мекендеп турган. Миў Суу єрєєнїндє 15-
18-к. жашаган Энесай кыргыздары  адабияттарда «Сибирь кыргызда-
ры» деген ат менен белгилїї. 16—17-к. алар алтын кандар же ойрот-
тор бийлеген мамлекетке кєз каранды улустарда жашаган. Улустар-
ды кыргыздардан чыккан тєбєлдєр башкарып, анын бийлиги укум-
дан тукумга єткєн. 18-кылымдын башында алардын кєпчїлїк бєлїгїн
ойроттор Жунгарияга зордоп кєчїрїп кетишкен.  Кыргыздардын Эне-
сайдагы эзелтеден ээлеп, жашап келген тїпкї жерлерине башка
элдер жайгашты. Тарыхый чындык ушундай. Єз мекенинде калган
же ага кайтып келген кыргыздар азыркы Саян Алтай аймагындагы
элдерге (хоорай, тува, алтай ж. б.) Жунгариядагы айрым топтору ка-
зак, кыргыз, калмактарга аралашып кеткен.

Жазма тарыхка жазылып калганы боюнча б.з.ч.
6-8-к. борбордук жана Орто Азияда жашап, тїрк тил-

деринде сїйлєгєн уруулар. 10-13-к. алар єзїнчє эл катары айрым
топторго бєлїнїп кеткен. «Єгїз» деген этникалык ат болжолу
«уруу», «уруу биримдиги» дегенди билдирсе керек. Єгїздєрдїн
тарыхы Батыш Жети Суу менен байланышып кетет. Алгачкы єгїз
урууларынын биринин ордосу Ысык Кєлдїн боюнда турган. 7-кы-
лымдын башында Тїрк кагандыгынын курамында Тогуз Єгїз би-
рикмеси пайда болгон. 9-10-к. Тїштїк жана Батыш Казакстанда
єгїз эли калыптанып бїткєн. Єгїз урууларынын курамына Сыр Да-
рыянын, Арал жана Каспий деўиздеринин бойлорун мекендеген
байыркы этностук топтор (негизинен тїрктєшкєндєрї), Жети Суу,
Сибирдин кєчмєн жана чала кєчмєн уруулары менен уруктары
кирет. Махмуд Кашгаринин (10-к.) китебинде Єгїздєр алгач 24,
кийин 22 уруудан тургандыгы айтылат. Єгїздєр боз ок жана їч ок
болуп экиге бєлїнгєн. Ошол топтордун ар бири 24 уруудан тур-
ган. 9-кылымдын аягы – 10-кылымдын башында Арал жана Каспий
деўиздерин бойлой Єгїздєр мамлекети тїзїлгєн. 10-кылымдарда
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Сыр Дарыянын тємєнкї агымында тїзїлгєн. Єгїздєр мамлекети-
нин борбору Жаўыкент шаары болгон. 11-кылымдын башында чы-
гыштан келген кыпчактар Єгїздєр мамлекетин каратып алган. Алар-
дын кысымынан улам Єгїздєрдїн бир бєлїгї батышка – Итил
боюна журт которгон. Селжуктар башкарган Єгїздєрдїн башка
бєлїгї Алдыўкы Азия элдерин караткан. Кийин алар бир нече
мамлекетти (Селжук тукумдары бийлеген мамлекеттерди) тїзгєн.
Єгїздєрдїн тїндїк батыштагы бєлїгї Итилдин (Волганын)
тємєнкї агымында жашаган булгар менен башкырттарга кошу-
луп сиўип кеткен. Сыр Дарыя, Арал жана Тїштїк Каспий бойло-
рун мекендеген Єгїздєр кийинки тїркмєн, єзбек, каракалпак, ка-
зак элдеринин ата-бабалары делет. 11-13-кылымдарда Закавка-
зье менен Кичи Азияга єткєн тїштїк тобунан азербайжан, тїрк,
ирактагы тїркмєн элдери калыптанган. Теўир Тоодо калган ай-
рым уруулары азыркы кыргыздарга сиўип кеткен.

8-кылымдын ортосунда Алтай жана Тїндїк Ба-
тыш Моўголия тараптан Теўир Тоого оошуп келген

кара кыргыз уруусу. Алгач йагмалар тогуз огуз уруу бирикмесине
кирип, кийин бєлїнїп кетишкен. Тїргєш кагандарына союздаш бол-
гон. 9-10-кылымда алар негизинен Кашкар атырабында, Борбордук
Теўир Тоо (Ат Башы, Ак Сай, Тогуз Торо, Алай) аймактарында кєчїп
конуп жїргєн, эч кимге кєз каранды эмес жоокер жана кєчмєн эл
болгон. Кийин йагма кыргыз, уйгур, казак, єзїбек сыяктуу боордош
элдерге сиўип кеткен.

Борбордук Азиянын Тїндїк Чыгыш аймагын жер-
деп, 9-кылымдан тартып батышка оошо баштаган кара
кыргыздын ичкилик уруусу. Бир азы аралашып моў-

голдошкон. Тили кыргызча. Кєчмєн Кай уруусу Энесай кыргыздары-
нын чыгышында, кээде батышында кєчїп конуп жїргєн. Махмуд Каш-
кари кай уруусу тїркий тилде сїйлєшєт, бирок, єз говору бар деп
белгилеген.

7-8-кылымда Кимактар Иртыштан Итил дарыясы-
нын боюна чейинки аймакты мекендеген кара кыргыз
уруулары. Кимактар Энесай кыргыздарынын батыш

тарабындагы коўшусу болгон. Кимак-кыргыз тарыхый байланышта-
ры мусулман авторунун «Худуд ал-аалам» эмгегинде чагылдырыл-
ган. 9-кылымдын жарымы-10-кылымдын башында Кимактардын ча-
кан мамлекети начарлап, анын ичиндеги кыпчак уруулары Сыр Да-
рыянын ортоўку агымы тарапка оойт. Кийинчерээк кыпчактардын бир
тобу Итил Дарыясынын боюна жана андан да ары батышка журт ко-
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торо баштаган. Кимактардын калгандары кийин кыргыз, алтай, казак
сыяктуу элдерге аралашкан.

Каўды-байыркы кара кыргыздын бирикмеси. Шу-
мер цивилизациясын негиздеген кыргыз уруусунун

бири. Мурунку 11-12-кылымдарда Арал боюндагы огуз-кыпчактар
менен Ыртыш дарыясынын боюнан 11-кылымда оошуп келген саяк,
кесек, кыпчак, катаган ж. б. аралашуусунан чыккан. Кєчмєн эл, мал
чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Булардын ата бабалары Кичи
Азия, Европага чейин аралашкан. Хорезм аймагындагы каўды (каў-
гы), – казак, башкырт, каракалпак, єзбек элдерине аралашып, си-
ўип кеткен.

Шаакерим Кудайберди уулу боюнча: Б.з. 130 жыл мурун кы-
тай тарыхчысы Чжан Цан батыш тїрктєрдї жолуктурган. Ал бо-
юнча каўды уруусу 120 миў тїтїндєн турган. Чыўгыз кандын ча-
буулунда каўдылардын каны Каби 50 миў аскер менен Румду
алган. Анын уулу Сулайман элине келет. Чаламбий Куни мамле-
кетин камаганда Сулайман уулу Эр Торгул Аладинге жардам
берет. Эр Торгулдун уулу империя тїзєт. Стамбулдагы осмон
тїрктєрї каўдылардын тукуму. Бул уруунун насилдери башка тїрк
элдеринде да жолугат (70-б.). Каўдылар кєбїнчє дєєлєс, кесек
аралаш алып жїргєн. М. Тынышпаев: «Каўдылар тїрк уруусу. 6-
кылымда каўдылардын тєрт дєўгєлєктїї арабасы болгон. 10-кы-
лымда Селжук деген адам Селжук империясын негиздеген. Сел-
жуктар 12-кылымдын экинчи жарымында 13-к.дын биринчи жа-
рымында Сыр Дарыянын жогорку агымынан Кичи Азияга чейин
башкарышкан. 12-к. Каўдылар Чїй жээгинде жашашкан. 10-кы-
лымда Мавернахрдын калкынын негизин каўдылар тїзгєн, ошон-
дон тартып Тїркстан аталат. Хорезмшахтардын мезгилинде
Тїркстандагы каўдылар гегомониялык кылышкан. Мухаммед Хо-
резмшахтын энеси Туркен каўлы кызы болгон. Темир мезгилин-
де Сыр Дарыя менен Таластын ортосунда жашашкан. Саруу Эр
Эшим каўдылар менен катагандарды Ташкенде талкалагандан
кийин алар батышка качкан» («Материалы истории кыргыз-казак-
ского народа». Ташкент. 1935. 6-7 стр.)

Аргу-Каракандар мамлекетине караган азыркы
Кыргызстан, ага чектеш Казакстан аймактарындагы
дубан. 5-8-кылымда Согд єрєєнїнєн кєчїп келген со-

гдулар Чїй, Талас єрєєнїнє отуракташып жергиликтїї тїргєш, кар-
лууларга аралашып Аргу аталган. Махмуд Кашкари Сайрамдан Ба-
ласагынга чейинки аймакты Аргу єлкєсї деп атайт.

Каўлы

Аргу
єлкєсї



412

Жети Суудагы карлуулардын єз алдынча чакан
мамлекетинин каны. Ал Кайалык шаарын ордо кыл-
ган. Єз кєз карандысыздыгы їчїн кара кытайлардын

гурханына жана найман элинин канзаадасы Кїчїккє каршы кїрєшкєн.
Акыры 1210-1211-ж. теўдешсиз согуштан улам тигилердин жоосу бол-
гон Чыўгыз кан тарапка єткєн.

Кара кытайлар (кара кидандар)-12-кылымда
Тїндїк Кытайдан жана Манжуриядан Орто Азияга ооп
келген кидандардын бир бєлїгї. Тїбї кыргыз, кийин

аргындашкан. Орто Азиялык тїрк элдери аларды «кара кытай» деп
аташкан. Нойгут диалектисинде сїйлєшкєн. 1230-жылдан 13-кылым-
дын башына чейин Кара кытай мамлекетин тїзїшкєн. Буддизм ди-
нин тутушкан. Бирок, асманга, жерге жана арбакка сыйынып, аларга
курмандык чалышкан. Кийинчээрек аралашып азыркы кыргыз, казак,
єзбек, кара калпактарга сиўип кеткен.

Уйгур кагандыгы 744-840-ж. Борбордук Азияда-
гы уйгурлардын мамлекети болгон. Борбору Орхон
суусунун боюндагы Ордо Балык шаары эле. Бул ка-
ганат Чыгыш Тїрк кагандыгы кулагандан кийин пай-

да болгон. Уйгурлардын алгачкы каганы Байанчор (Моюнчар) 750-
ж. чиктерди, 750-ж. кытаўдарды (кидан), 758-ж. уйгурлар кыргыз-
дардын 400 миў аскерин талкалап Энесай кыргыздарын караткан.
Кыргыз ажолору 20 жыл бою уйгурлардан єч алууга даярданыш-
кан. Уйгурлар Ыртышты кечип єтїп карлуу бирикмесин талкала-
ган.  Карлуулардын бир бєлїгї гана баш ийип, калгандары батыш-
ка (Жети Сууга) журт которуп кетишкен. 8-кылымдын акырына чей-
ин Уйгур кагандыгы Чыгыш Тїркстанды басып алуу їчїн тибеттер-
ге, карлууларга каршы согушкан.  Согуштан, ички ыйкы тыйкы ча-
тактардан начарлаган. Уйгур кагандыгы ойрондолуп, уйгурлар
тїндїк-чыгышка (Эзин Голго) тїштїккє (Ганьчжоу аймагы), тїштїк
батышка (Чыгыш Тїркстан) аргасыз журт которушкан, калган бир аз
бєлїгї  кыргыздарга аралашкан. 200 миў жаа аткычы бар кыргыз-
дар 790-792-ж. Тибеттиктер менен тымызын келишип уйгур кага-
натына каршы кєтєрїлїп жеўилген. Бирок, кайра дагы 795-ж. кыр-
гыздар кєтєрїлїшкє чыгып жеўилип калышкан. 820-ж. Кыргыз кар-
луулардан колдоо алып уйгур кагандыгына кєз каранды эмести-
гин жарыялайт. Кыргыз ажосу башка тїштїк Сибир урууларынын
эсебинен мамлекеттин аймагын кеўейткен. Кыргыз каганы 100 миў
аскер менен 840-ж. уйгурдун ордо шаары Ордо Балыкты басып
алган. Кытайлыктар жиберген каныша Тай Хэни (Тай не) туткун-

Карлуу
єлкєсї

Кара
кытайлар

Уйгур
кагандыгы
(744-840-ж.)
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дап, уйгур каганынын єлтїрїшкєн. Айрым кыргыз уруулары уйгур-
лардын артынан сая тїшїп 9-кылымдын ортосунда чыгыш Теўир
Тоого, Жети Сууга чейин келип, ошерде туруп калышкан (Б.У. Ур-
стєнбеков, Т.К. Чороев «Кыргыз тарыхы», 1996).

Тїрк дєєлєтї турган «Уйгур каганатын» кулатып
(Отуз уул уруулары да катышкан), анын ордуна Кыр-
гыз каганатын курган алтай, тєбєй, миў єзєн кыргыз-
дары болгон. Каганатты алардын эў башкы бийлери
биргелешип бийлеген. Кыргыз каганатынын эў улуу

башчысы Эр Сол Бий же «Солдордун Эр Бийи» деп аталган. Уйгур-
лардын борбору ошо кезде Ордо Балык аталып, Орхон суусунун сол
жээгинде болгон. Аны кыргыздар басып алган. Кыргыз министри Аба
бий 70000 аскер алып шивэй (маўкул) элин Тяньдэде талкалап, жа-
шырынган уйгурларды туткундап Гобинин тїндїк жактарына алып
келген.

Ажо уйгурларды талкалап єз ордосун тєбєй же-
риндеги Корумду тоосуна кєчїргєн. Кыштоосу  Убчу-

Кєлїнє Тес дарыясы куйган жерде болгон. Эртыштын баш жагында
Манас жайлоосу бар (Г.Е.Грумм-Гржимайло, «Описание путешествия
в Западный Китай», М., 1948, 632-б.).

Фергана єрєєнїндє Даван мамлекети (Да Юань)
єз алдынча жашаган, 600 жылдай турган. Б.з.ч. 1-
кылымда шаарлары кєп, дыйканчылыгы єнїккєн мам-
лекет катары таанылган. Калкы 300 миў болгон.
Б.з.ч. 125-ж. кытай саякатчысы, элчиси Чжан Цянь

Даван мамлекетине келгенде 70 тен ашык шаары болгон. Аргымак-
тары кєп болгон. Мамлекеттин борбору Эрши болгон. Болжолу азыр-
кы Ош аймагындагы Араван кыштагындагы Мархамат шаар калдыгы
болушу ыктымал.

Каўгїй, Кангха, Кангдис (Кангюй)-байыркы орто
Азиядагы кыргыздардын мамлекеттик бирикмеси.

Арал деўизинин боюн, Аму Дарыя менен Сыр Дарыянын аралы-
гындагы бир катар жерлерди, Хорезм, Ташкен, Талас суусуна чей-
инки Тїндїк Теўир Тоо аймактарын камтыган. Каўгїй б.з.ч. пайда
болгон. Каўгїй єз алдынчалыкка ээ беш дувандан турган. Каўгїй
мамлекети б.з.ч. 2-кылымда мундуз (усун) уруулар союзу жана
Даван мамлекети менен элчилик, соода жана маданий байланыш-
та болгон, б.з. 1-3-кылымдарында Хорезм жана Ташкен аймагын
Кушан мамлекетине тарттырып жиберген. Каўгїй жєнїндєгї акы-
ры маалымат 4-кылымга таандык.

840-ж.
Кыргыз
уйгурду
талкалайт

841-ж.

б.з.ч. I к.
акыры
Даван
мамлекети

Каўгїй
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Сактар-б.з.ч. 1-миў жылдык-б.з. 1-кылымда Орто
Азия, Казакстан, Чыгыш Тїркстан аймактарын мекен-
деген уруулар. Сактар союзуна яксарт, массагет,
исседон, дай ж. б. уруулар бириккен. Шумер цивили-

зациясын тїзїїчїлєрдїн бири. Б.з.ч. 6-кылымдын аягы-5-кылымдын
башында Сактардын бир бєлїгїн Ахеменийлер каратып алган. Сак-
тар аларга салык тєлєп, аскер берген; перс армиясынын катарында
грек-перс согуштарына (б.з.ч. 500-449) катышкан. Б.з.ч. 3-кылымда
сак урууларынын бир тобу байыркы кєчмєн уруулардын кысымынан
Парфияга басып кирип, Парфия падышалыгынын тїзїлїшїндє кый-
ла роль ойногон. Кийин Дрангианага келип отурукташып, ал жер Сак-
стан (азыркы Сейистан; Иран менен Афганистан аймактарында) деп
аталган. Сактардын байыркы тили кыргыз тил.

Кушан падышалыгы – б.з.ч пайда болгон кубат-
туу кыргыз мамлекети. Кадфиз I негиздеген. Кад-
физ II Кушанды кеўейтип Индиянын тїндїк-батышын
Варенсыга чейин кошкон. Пурушанура шаары бор-

бор болгон. Азыркы Орто Азия, Афганистан, батыш Пакистан, Тїндїк
Индия, чыгыш Тїркстандын батыш бєлїгїн камтыган. Кушчу пады-
шалыгы кул элєєчїлїк тїзїлїштєгї мамлекет болгондуктан шаар-
лар, сугат системасы, кол єнєрчїлїк жана соода єнїккєн. Бул па-
дышалыктын тушунда буддизм дини Индиядан Орто Азия жана Чы-
гыш Тїркстан аркылуу Ыраакы Чыгышка тарай баштаган. Б.з.ч. Са-
санид мамлекетинен жеўилген. Биздин замандын 4-кылымында Ку-
шан падышалыгы єз алдынча майда мамлекеттерге бєлїнїп кет-
кен. Кушчу уруусу орто кылымдарда Жети Суудан Итилге (Волга)
чейинки аймакты мекендеген кєчмєн каракыргыз урууларынын бири.
Кушчу уруусу кийин чачырап азыркы казак, єзбек, кыргыз элдери-
нин арасына сиўип кеткен. Негизгиси, азыркы кыргыз урууларынын
бири. Кєбї Европада.

Кыпчактар – байыркы кылымдардагы Борбордук
Азиянын каракыргыздарынан тараган уруунун бири.

Кыпчактар жєнїндєгї оболку кабарлар кытай жылнаамаларында б.з.ч.
201-жылдан («кюс-ше», «кин-ча», «хи-би-са» ж. б. тїрлєрдє) жазы-
лып калган. Кытайда єз дєєлєтїн курган.

Кыргыз санжырасы боюнча: Кыпчактар Ферганага эки тараптан
эки жолу келишкен. 1. Чумач бийдин мезгилинде Кашкардын Итар –
Сары, Жол деген жеринен келген. Алар илгертен Кашкардан Сары
Кєлгє чейин кєчїп-конуп жїрїшкєн. 2. Кыпчактардын экинчи тобу
моўголдордон сїрїлїп келген. Кыпчактар байыркы кыргыздын ту-

б.з.ч. I к.
Сактар
(саяк)

Кушчу
падышачы-
лыгы

Кыпчактар
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кумдары єзбек, казак, башкырт, каракалпак элдеринде кездешет.
Кыргыз-кыпчактар тїрк элдеринин кєбїнїн калыптанышына катыш-
кан. Орто Азия, Чыгыш Тїркстанда, Кыргызстанда кыпчактар нойгут-
тар менен канатташ жашашат. Евразиянын борбордук бєлїгїн ээлеп
Дешт Кыпчактын, Алтын Ордонун негизге калкы єзїбек, казак менен
байланышта бирдиктїї болгон. Уруулук, феодалдык бытырандылык,
єкїмдарлык кырк уруунун далайынын тамырын кырккан. «Юань-
Шиде» Анжиян тоолору кыпчактардын жери, алардын Кыпчак деген
жетекчиси Алайдан келген» (Н. А. Аристов. «Опыт выяснения этни-
ческого состава». стр. 433) делет. «Мажму ат-Таварихте» кыргыз-
дар Анжиян тоолорунун тургундары делет. Кыпчактар чоў трагедия-
ларды башынан єткєргєн. Алар Борбордук Азиядан Орол дарыясы-
на чейинки талаалардын ээси болушкан. Алтын Ордонун кыйрашы
менен алар ыдырап тараган. Алар ага-тууган издеп, топ-топ болуп
бєлїнїп кетишкен. 1. Бєлїгї єзїбектердин курамына кирип кытай-
кыпчак, єзїбек-кыпчак болушту. 2. Экинчи талаа кыпчактардын уру-
уларынын кєпчїлїгї казактага кирип орто, улуу  жїздєрдї тїптєштї.
3. Тїштїк-чыгыштагы кыпчактар кыргыздар менен канатташ.  Н, А.
Аристов, Я. Р. Винников жазган кыргыз-кыпчактардын Ферганага 16-
к. Шейбани аскери менен келген деген тїшїнїк єзїбек, казак кура-
мына кирген кыпчактарга гана тиешелїї. Бул учурда кыргыз-кыпчак-
тар Чыгыш Тїркстанда турушкан.

Казак-кыпчактар жєнїндє М. Тынышпаев: «890-ж. кыпчактар Урал-
ды кечип єтїштї. 900-1200-жж. алар Волга менен Днепрдин ортосун-
да жашашты. 1237-ж. Батый кыпчактарды талкалады... XV к. кыпчак-
тар Абулхаирдин кандыгынын борборун тїзгєн. Абулхаир єлгєндєн
кийин кыпчактар їчкє бєлїнїп кетти. Биринчиси Шейбани менен кал-
ды, экинчиси казактарга, їчїнчїсї ногойлорго кетишкен. Бирок, кыр-
гыз-кыпчактар Ферганага Чыгыш Тїркстан аркылуу келишкендей. Алар
жогорудагы кыпчактардан башка кыргыз-кыпчактар. Бирок, мамлюк-
тардын, Кырымдын, Волганын жана Орто Азия кыпчактарынын теги
бир. Чыгыш Тїркстанда алар калмак, цин басып алуучуларына кар-
шы кїрєшкєн». (Тынышпаев М. «Материалы истории Киргиз-Казакс-
кого народа», Ташкент, 1925. 19-20-б.). Їсєн Ажы булар жєнїндє:
«15-кылымда Мисирди башкарып туруп дїйнєгє таанылган Катпай,
Тооманбай, 16-кылымдарда чыккан Курманбек, 19-кылымда чыккан
Дилде баатыр , Сыдыкбек, жакынкы заманда Таш  Коргон
кєтєрїлїшїнє башчылык кылган Мамет Айса, Аким Шерип Аамат,
Кожомгелди сыяктуулар зулумга каршы кїрєш кылган жоокер баа-
тырлар болуп эсептелет»
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Кыпчактардын уруу башчысы уйгур, кыргыз биримдигин курган-
дардын бири Ємїр Мырзанын калмактарга каршы кєтєрїлїшїн (1727-
1744-ж.) жеўиши єзїнчє чоў сєз. Ал кушчу Кубат бий менен бирге Ак
Суу, Їч Турпан, Кашкарга чейин жеткен. Чыгыш Тїркстанда кожо-
лордун падышачылыгы жарыяланып Ємїр вазир болуп дайындал-
ган (Їсєйїн Ажы «Кыргыздар. Кыргыз санжырасы», 111-б.). Ушул
китепте мамлюктардын арасынан чыккан Катпай, Тооманбайдын кы-
лычтары Каирдин мамлекеттик музейинде сакталып тургандыгын
жазат. Ал эми Курманбек, Шырдакбек єз убагында Кашкардын, Жар-
кенттин акимдери болушкан. Кыпчактардын кыргыздан бєлїнїшї орто
кылымдарда, улуу кандык кулаган мезгилге тиешелїї болгон (С.
Аттокуров. «Кыргыз санжырасы», – Б.: 1995. 182-183-б.).

Орто кылымдардын алгачкы мезгилинде кыпчактар Энесайда-
гы кыргыздардын батыш тарабын (Иртыш) мекендеген. Кимак мам-
лекетинин (8-10-к.) курамындагы кыпчактардын бир бєлїгї 9-кылым-
дын экинчи жарымы-10-кылымда Борбордук Азиядан батышка оогон.
Сыр Дарыянын тємєнкї агымына жана Итил дарыясынын боюна
чейин жетип, алар огуз, печенег, хазар, булгар, башкыр ж. б. тїрк
элдери менен аралашып, алардын бир катар урууларын єздєрїнє
сиўирген. 11-12-кылымда батышка оогон rыпчактар Киевди тїзїп
Русь мамлекетинин тїздєн тїз коўшусу болуп калган. Кыпчактар
байыркы орустарда «половец», латын тилиндеги европалык дарек-
терде «куман» деп аталган. Кыпчактар мекендеген Дєў (Дон) дарыя-
сынын чыгыш тарабы Итил (Волга) дарыясынын бою, Орто Азиянын
Тїндїк батышы, Батыш Казакстан мусулман даректеринде жазма
тїрїндє «Дашт-и кыпчак» («Кыпчак талаалары») деген ат менен бел-
гилїї. Кичи Азияда кыпчактар 11-кылымдын башында болгон. 12-
кылымдын ортосунда кыпчак бектери Сириянын (Шам) айрым ду-
бандарын кол башчы катары жана кийинчээрек эмир (бек) катары
бийлеп турган. Мисир (Египет) менен Шам династиясындагы бек-
тердин негизги тобу кыпчак аскер башчыларынан чыккан. Чыгыш
Европа жана тїндїк Африка, Жакынкы Чыгышта да кыпчактар
кєптєгєн элдерге аралашып сиўип кеткен. Кєбїн VIII-XI кылымдар-
да арабдар геноцид кылган, диалектисин жоготкон. Орто Азия ме-
нен Казакстанда кыпчактардын бир бєлїгїнєн казак эли тїзїлгєн.
Калган бєлїктєрї кыргыз, єзбек, каракалпак, уйгур элдерине ара-
лашып кеткен.

Усундар – Борбордук жана Орто Азияны мекен-
деген (мундуздар) кыргыз уруусу. Алар б.з.ч. 160-ж.

Борбордук Азиядан Жети Сууга жана Теўир Тоого кєчїп келишкен.

Мундуздар
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Б.з.ч. 2-1-к. мундуз уруулар бирикмесин тїзїшкєн. Кєчмєн мал чар-
бачылыгы (негизинен жылкы) менен кесип кылышкан, ошондой эле
эле дыйканчылык жана кол єнєрчїлїк да єнїккєн. Бул бирикменин
борбору Ысык Кєлдїн тескейиндеги Чигу шаары (Кызыл єрєєн шаа-
ры) болгон. Мамлекет башында гуньмо («кїн бий») турган. Алар му-
рунтан эле Тянь Шань менен Иле ортосунда кєчїп жїргєн. Усун па-
дышасы Унмаву Ысык Кєлдїн тїштїгїнє Чоў Кызыл Суу шаарынын
аймагында бир шаарды борбор кылган. Жуўгарлар аны Чиго мамле-
кети деген, чиго ошол кездеги кыргыздар деген сєз. Алар Ундархан
династиясынын тагына кол салып турушкан. Хен династиясынын па-
дышасы Хенвуди ундардын чабуулун токтотуш їчїн ымала издеп
б.з.ч. 138 ж. мурун Жаўчян деген элчисин 300 жоргосу менен усун-
дарга жиберет. Бул учурда ундар усундарга катуу чабуул жасап,
падышасы Андарбайды єлтїрєт. Андарбайдын бешиктеги баласы
Кїнбайды бєрї эмизген экен, аны «ыйык» деп ун падышасы багып
алып, кийин аскер башчысы кылат. Кийин Кїнбай атасынын жер-суу-
сун кайтарып алып, єзїнчє чеп салат. Жаўчян Шынжанга келет, Та-
рымды бойлоп Бедел ашуусун ашып усунга жетет. Бул учурда ун
талкаланган мамлекетин Кїнбай калыбына келтирген. Кїнбай Жаў-
чян менен бирге келген ханзу Малика Шинжунга їйлєнїп, Хенвуди
падышага кїйєє бала болот. Ал кезде усундардын 63 миў киши, 18800
машыккан аскерлери болгон. Кєп єтпєй Хенвуди, Кїнбай биригип
Ундарды чаап, 60 миў аскерин туткунга алат. Ундар алсырап, кєбї
Европага кєчїп кетет. Азыркы Венгрия мамлекетиндегилер ошолор-
дун урпактары. Усундардын урпагынан кыргыз улуту келип чыккан.
Кээ бир тарыхчылар Усундарды казактын ата-бабалары дешет. Усун-
дар кыргыздардын ата-бабасынын бири. Усун борбору «Пиго» деген
жер кыргыздар жашаган Ысык кєлдїн чыгыш тїштїгї. Аны эл «Кы-
зыл суунун базары» дешет, ханзулар «Кызыл коргон» деп жазыш-
кан. Гуньмо-б.з.ч. 2-1-кылымдарда мундуз (усун) уруулар башкаруу-
чусуна берилїїчї наам болгон. Гуньмо наамы уулдарына мураска
єткєн. Анын бийлигин аксакалдар кеўеши чектей алган. Кытайча гунь-
мо титулу «Кїн бий» дегенди тїшїндїрєт. Б.з.ч. 125-жылдан кийин
мундуздар єз тууганы хуннуларга каршы Кытай менен союз тїзїшкєн.
Ич ара чыр-чатактардан б.з.ч. 51-ж. мундуздар улуу (кытайлык) жана
кичїї (хуннулук) дубандарга бєлїнїп кеткен. Б.з.ч. 42-ж. Мундуз уру-
улар бирикмесинин ордосун хуннулар талкалаган. Кытай жазмасын-
дагы алар жєнїндєгї эў акыркы маалымат 436-жылга туура келет.
Бул жылы алар Кытайга элчи жибергени белгилїї. Мундуздар кийин
Тїрк кагандыгынын калкына аралашып кеткен.

27 – 91
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Чигу, Чигучэн-б.з.ч. 2-к.-б.з. 6-кылымына таандык шаар. Усун
уруулар союзунун ордосу болгон. Шаар бир кыйла аймакты ээлеген.
Шаарда усундардан тышкары чет єлкєлїк элчилер, соодагерлер да
жашаган. Кытайча Чигучэн топоними «Кызыл єрєєндїн шаары» де-
генди билдирет. Аны усундар Кїнкат (кїн-эл, калк, уруу; кат-калаа,
шаар) жана Багкат (баг-кан, хакан) деп аташкан. Кытай даректерине
караганда Чигучэн Тарим дарысынын боюндагы Веньсу (Чыгыш
Тїркстандагы азыркы Ак Суу) шаарынан 610 км (305 км) тїндїгїрєєктє
жайгашканы айтылат. Айрым илимпоздор Чигучэн шаарын азыркы
Тїп районунун аймагында кєл алдында калган Сары Булуў шаар
чалдыбарына окшоштурушат.

Йабаку-Борбордук Азиядагы каракыргыз (тїрк)
уругу. Йабакулар 11-кылымда Жуўгарияны, анын

чыгыш жана тїндїгїрєєк жагындагы аймактарды мекендеген. Ислам
динин туткан каракандарга каршы согушуп турган. Йабакулардын
чакан тобу Борбордук Теўир Тоодо да жашаган. Алардын бир катары
кийин кыргыз, казак ж. б. эл менен аралашып сиўип кетишкен. Кыр-
гыздардагы жабагы уругунун ата-теги Йабаку эли болуп саналат.

Ар кандай уруулар, этникалык топтор  менен
байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздардын єз
ара алакада болуп,  аралашуусунун натыйжасында
Теўир Тоодогу тїркий эл катары калыптануу процес-
си болду. Бул процесс орто кылымдары Энесай,  Обь

дарыяларынын  алабынан жана Алтайдан  Теўир Тоого чейинки ай-
мактарда кєптєгєн ар кыл саясий окуяларды камтып, 3 этапта єткєн.
Биринчи этабы  байыркы  доорлордон  белгилїї кыргыздардын 6—9-
к. Энесайдагы Кыргыз кагандыгынын мезгилинде коўшу тїркий жана
башка сибирдик элдер  менен аралашып, кыргыз элинии  калыптаны-
шы  менен  бїткєн.  Экинчи  этабы 9-кылымдын  ортосунан   13-
кылымдын  ортосуна   чейинки   мезгилди камтыйт. Бул доордо  кыр-
гыз  топтору – Энесайдан Тїндїк  Кытай, Орто Азия, Итил боюна
чейинки кеўири аймакка тараган; алар кийинки Теўир Тоо кыргызда-
ры, Фу-йу кыргыздары, Сибирь кыргыздары, лобтуктар, моўголдо-
шуп кеткен кыргыздар, башкырттарга  аралашып кеткен кыргыздар-
дын ата-бабалары  болушкан. XII к. Тїндїк Батыш Моўголияда кыр-
гыздарды Эниаткан бийлеген учурда наймандарга жеўилген. Рашид
ад Дин боюнча: ошол доордо кыргыздардын коўшулары найман, кори,
баргы, тумат, байаут уруулары болгон. Мында кори уруусу – «фури»
– якут (саха). 9—12-к. Теўир Тоого журт которуп келген кыргыздар

Йабаку

Кыргыз
элинин
калыпта-
нышы
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жергиликтїї тїрк элдерине (чигил, йагма, тухсы, айрым кыпчак, кар-
луу уруулары ж, б.) аралашып кеткен; аларга 13-кылымда кыргыз-
дардын жаўы топтopy жана Борбордук Азиядагы  бир  катар тїрк-
моўгол урууларынын кошулушу менен жаўы этникалык шарт тїзїлгєн.
Теўир Тоодогу кыргыздардын єзїнчє эл катары калыптануу процес-
си їчїнчї этапка таандык болуп, негизинен 13-кылымдан 15-кылым-
дын акырына чейин єткєн.  Кыргыздардын этникалык єзєгїн 9-13-
кылымда Тїштїк Сибирден Борбордук Азия аркылуу Теўир Тоого
журт  которуп кєчїп келген Энесай кыргыздары, ошондой эле Батыш
Тїрк, Тїргєш, Карлуу, Каракандар, Кара кытайлар кагандыктарынын
тушунда Теўир Тоо аймагында жашаган жергиликтїї  кєчмєн  тїрк
элдери тїзгєн; аларга иран, моўгол ж. б. тилдерде сїйлєгєн элдер-
дин айрым топтору аралашып сиўип кеткен. 16-кылымга чейин кыр-
гыз эли негизинен оў канат, сол канат, ичкилик болуп їч топко жикте-
лип, Теўир Тоодогу башка элдерден айырмаланган єзїнчє эл ката-
ры калыптанган. 16-17-кылымда кыргыз элине Теўир Тоодогу кыр-
гызча сїйлєгєн ичкилик уруусунун кєчмєн могол урууларынан(кыр-
гыздын моўолдор уруусунун ата-бабалары) тышкары айрым єзбек,
казак жана  ногой уруулары кошулган. 17-18-кылымда Сибирь кыр-
гыздарынын айрым топторун ойроттор Жунгарияга зордоп кєчїрїп
кеткен. Алардын бир бєлїгї Энесайга кайтып, бир катар бєлїктєрї
алтайлыктарга казактарга, кыргыздарга аралашып кетишкен; чакан
бєлїгї Чыгыш Тїркстандагы калмак-кыргыздар (Тарбагатай кыргыз-
дары) тобун тїзгєн. Кыргыздар 16-кылымга чейин эле эл катары ка-
лыптанып бїткєнї менен кийинки доордо деле жаўы этникалык топ-
торду єздєрїнє сиўирип алып турган. 19-кылымда аларга сарт-кал-
мак этностук тобу кошулган.

Ал-Фараби Абунасыр Мухамед ибн Тархан ибн
Узлаг (870-950)-чыгыштын философ-окумуштуусу.
Арабча, тїркчє жазган энциклопедистердин бири.
Кыргыздын бостон уруусунан. Кара Чокудан. Сыр Да-

рыянын ортоўку агымындагы Фараб шаарынын жанында (азыркы От-
рар, Чымкент областында) туулган. Ємїрїнїн акыркы жылдарын
Алдыўкы Азияда єткєрїп, Дымашки (Дамаск) шаарында єлгєн. Таби-
гый жана философиялык билимди Халебден (Алеппо) жана Багдат-
тан алган. Фарабинин философиясынын негизин аристотелизм ме-
нен неоплатондук эманация окуусунун айкалышы тїзгєн. Анын соци-
алдык-этикалык трактаттарында философ башкарган «ак жолтой
шаар жєнїндє» окуусу єнїктїрїлгєн. «Ак жолтой шаар» жєнїндєгї
илимий эмгегинде єз доору їчїн гуманистик окуу єнїктїрїлїп, эм-

Абунасыр
Фараби
(870-950-ж.)
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гекчил жана билимдїї инсандар коому жана мамлекети сїрєттєлгєн.
Аристотель менен Платондун чыгармаларына жазылган чеч-
мелєєлєрдїн автору. Музыка жєнїндє да трактат жазган. Фараби
Ибн Сина, Ибн Баджа жана башкаларга ошондой эле Батыш Европа-
нын орто кылымдагы философиясына чоў таасир тийгизген кыргыз
єкїлї.

Кара кыргыздын бир уруусу кыпчак кулуну Бєрї
(Беруни) Абу Райхан (973-1048-ж.) байыркы кыргыз
жери Хорезмдин жанындагы Кят деген жерде туул-
ган. Илимпоз-энциклопедист. Кыргыз, фарс, араб,

грек, хинди тилдеринде эркин сїйлєгєн. Газна шаарында жашап
єткєн. Анын «Индия тарыхы», «Єткєн муундардын эстеликтери»,
«Масуд канону», «Асыл таштар», «Манас» жєнїндє ж. б. эмгектери
бар. Тїрдїї илим боюнча 150 китеп жазган. 45 китеби астрономия
жана математикага арналган. Жердин айланасынын узундугун анык-
таган. Бєрїнїн математикасында геометрия жана тригонометрия ма-
селелери изилденген. Материктердин жайланышын картага
тїшїргєн. Табият таануу маселесинде материалисттик кєз караш-
ты туткан. Дїйнєнїн негизи-материя, ал дайыма кыймылдап жана
єзгєрїп турат деп ачык айткан. География, геология, минералогия,
тарых, этнография боюнча кєптєгєн эмгектердин автору. Коперник-
ке чейин эле Кїн системасындагы дїйнєнїн гелиоборбордук жай-
гашышы (планеталар жерди эмес Кїндї айланаары) тууралуу пи-
кирин айткан. Философ Беруни (Бєрї) кыргыз элинин жамгыр, кар
жадыруучу «жай ташына» шектенген, бардык кубулуштар табигат-
тын єзїнє таандык мыйзам ченемдїїлїктєрдєн келип чыгат деп
эсептеген.

Йакут Абу Абдаллах Шихаб-ад-дин ар-Руми ал-
Халава (1179-1229-ж.) араб энциклопедист-илимпо-
зу, кєрїнїктїї саякатчы-географ. Єзї византиялык
гректерге туткунга тїшїп кул болгон кыргыз. Йакут

(арабча «жакут») деп кулдарды кемсинтип асыл таштын атын коюш-
чу. Азаттыкка чыкканда деле бул аты єчкєн эмес. 1224-ж. ал
«Єлкєлєрдїн аттарынын алфавиттик жыйнагы» («Мужамул-ал-бул-
дан») деген эмгегин жазган. Анда кыргыздар жєнїндє маалыматтар
бар. Кыргыздын бир катар шаар, кыштактары жєнїндє: «Ош Ферга-
нанын чет жакасындагы чоў шаар. Ал Куба шаарына жакын... Бул
шаардан бир топ илимпоздор чыккан; алардын арасында Омор ибн
Мусаал-Оши бар... Мусулман мыйзамчысы ал-Оши 1125-ж. декаб-
рында єлгєн...». «Узкан-Мавераннахрдагы шаар; Ферганадагы аймак-

Бєрї
(Беруни)
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тардын бири. Аны «Узжен» деп да коюшат... Андан илимпоздор тобу
чыккан. Алардын арасында Али-ибн Сулайман ибн Дауд (Дєєт) ал-
Хатиби Абу-л Хасан ал Узканди бар...» деп жазган.

Сулайман тоо жєнїндє ар кандай уламыш бар.  Акыйкатта, Су-
лайман тоо кыргыздын бейиштей, касиеттїї керемет жери. Ак Буу-
ра дарыясы менен тїздє жайгашкан Сулайман тоо ошо аймакка
микроклимат тїзєт. Кыргыздын Меккеси. XIII к. автор Жамал Кар-
шинин маалыматында: «Ош шаарындагы Барака (Сулайман) тоосу-
нан анча алыс эмес жерде вазир Асаф ибн Бухариянын мїрзєсї
бар». Бухария Сулайман пайгамбардын таякеси, жакын пикирде-
ши, ишенимдїї вазири болуптур. Тоодо Бухариянын мавзолейи
бар, ал кооздолуп курулушу Орто кылымдагы Азия їлгїсїндє Ак-
мат уста салган. Бийиктиги 9 метр. Мусулман динин таратыш їчїн
ал тоонун касиетин пайдаланып, XII-XX к. Фергананын аймагында-
гы эў ыйык жай деп динчилдер элди сыйындырган. Буга ар кайсы
доордогу эл башкаруучулардын тоо этегине сєєгї коюлгандыгы,
Сулайман тоонун їстїнє атактуу Бабырдын їйї курулгандыгы да
жїйєлїї себеп болгон. 1980-ж. Бухариянын мавзолейине тарыхый
эстелик статусу ыйгарылып, оўдолгон. Тоонун Баракка деген аты
арабча «Кудайдын назары тїшкєн тоо» деп которулат. Бухария-
нын мавзолейинде (анын сєєгї коюлган) улай Жами мечити салын-
ган, ал 1978-ж. бузулган. 16-кылымда Абдула кан Сулайман тоонун
этегине мечит курдурган.

Ош эў байыркы кыргыз шаары. Б.з.ч 2 кылым-б.з. 5-6-кылымын-
да Чыгыш, Батыш єлкєлєрїн байланыштырган Жибек жолундагы
маанилїї калаа болгон. 8-10-кылымда Ош чоўдугу боюнча Фергана
єрєєнїндє їчїнчї орунда турган. Шаар дубал менен курчалган. 14-
кылымдын акырында Аксак Темирдин династиясына, кийин Могол-
станга караган. 17-к. калмактардын кол салуусуна, талоонуна ки-
риптер болгон. 1762-ж. Кокон каны Эрдана басып алган.  19-к. Ош
акимчилигинин борбору болгон. 1876-ж. Тїркстан генерал губерна-
торлугунун борбору эле.

Йассави Кожо Ахмед (1166-ж. єлгєн)-12-кылым-
да Каракандар мамлекетинин тушундагы тїрк элде-
ринин акыны жана ойчулу. Азыркы Тїштїк Казакстан-

дагы Йасы шаарында туулган. «Накыл сєз жыйнагы» (Диван-и Хик-
мет) эмгегин жазган. Йассавинин бул чыгармасы кєчмєн тїрк элде-
рине мусулман динин таратууда сопу-кожолордун колдон тїшїргїс
китеби болгон. Элдин азаттык ой-мурасын чагылдырган накыл сєздєр
камтылгандыктан, калк арасында тарап кеткен. Кийин, 16-кылымдын

Кожо
Ахмед
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экинчи жарымында уругу азык Аксак Темир (Темирлан) кыргыздын
тейит уруусунун даўктуу уулу Йассави кожо Ахмедке багыштап, анын
мїрзєсїнє кїмбєз тургузган.

Йугнек (Жїрєєнєк) Ахмед (12-к. 2-жарымы-13-к.
башы)-моўголдор басып келгенге чейин доордо Орто
Азия жана Чыгыш Тїркстандагы тїрк элдеринен (ка-

ракандар) чыккан сопу акын жана ойчул. Анын «Акыйкаттар босого-
су» («Атабат ал-хакайык»), «Акыйкаттар белеги» («Хибат ал-хакай-
ык») деген эмгектери жеткен (нускасы Стамбулда). Кєчїрїлгєнї
араб, уйгур жазмаларында болгон. Бул эмгектери тїрк элдеринин
орток адабий мурасына айланган. Ал «Билим менен бакыт жолу
табылаар; Билим алып, бакыт жолун табыўар». «Билимдїї билим-
ди ар качан издээр; Билимдин даамын,-эй дос,-билимдїї сезээр!»
деп илимдин-билимдин маанисин ачып берген. Ал эми тилдин ма-
данияты тууралуу: «Сактагын тилиўди, азайткын сєзїў; Сакталса
бул тил, сакталдыў єзїў» деген таамай, гуманизмге сугарылган улуу
ойлорду айткан. Йугнек Ахмед кыргыздын ичкилигинин ават уруу-
сунун ири єкїлї.

Йугнек
Ахмед

Кыргыз уруусун Акбото Арстан кан башкарган.

Даван мамлекетинин элчиси Кытайга барат.

Кыргыздарды Кубат баатыр жетектеген.

Жужандар Чыгыш Теўир Тоодон усундарды
сїрїп чыгат.

Усундарга (мундуздарга) кытай элчилери келет.

 Вэй падышачылыгынын элчиси Дун Ван Даван-
га келет.

 Усундун батыш аймагын эфталиттер каратат.

  Вэй падышачылыгына Давандан элчи келет.

Жужан кагандыгы кыргыздарды каратып алат.

 Энесайда Кыргыз кагандыгы калыптанган.

III кылым
379-ж.

б.з. IV
к.башы

IV к.

б.з. Vк.
башы

б.з. 436-ж.

б.з. 436-ж.

б.з. 5 к.
ортосу.

б.з. 437-ж.

б.з. 5 к.

б.з. 6 к.



423

Вэй падышасы Вэди єз элчиси Нопантону ашина
уругунун тїрктєрдї бийлеген беги Бумынга жиберет.

Теле бирикмесин Бумын багындырат.

Энесайдагы кыргыз мамлекетин Мукан каган
убактылуу баш ийдирет.

Мукан каган Тїрк кагандыгын бийлеген їчїнчї
каган болгон. Анын тушунда Борбордук Азиядагы
жуан-жуандар биротоло талкаланган. Аман калганы
батышка качкан. Мукандын тушунда Тїрк кагандыгы
Борбордук Азияда їстємдїк кылган. Ага Манжурия-
дагы кидандар, Энесайдагы кыргыздар, Тїндїк Кы-
тайдагы майда уруулар баш ийген.

Кытай императору Тайцзу кыргыз мамлекетине
єзїнїн Ван Йихун деген элчисин жєнєткєн.  Ал ар-
кылуу «Элтебер» деген даражасы бар кыргыз мам-
лекетинин тышкы саясатынын єз алдынчалыгын
колдойт.

 Кытай императору Тайцзуга Кыргыз кагандыгы-
нан элчи келген. Тайцзуга «кундуз ичик, кундуз тери-
лерин тартуулаганы» кытай тарыхына жазылып кал-
ган.

 Кыргыздардын элчилери кытай императорунун
сарайына 648, 653, 675-жылдары да келишкен. 648-
ж. Энесай кыргыз мамлекетинин башчысы Элтебер
Ышбара Ажан (Сибоцзуй Ачжан) Тан империясына
келип чоў сый-урмат менен кабыл алынган.  Ышба-
рага Кытай императору эў жогорку Сол канатты кор-
гоочу башкы Сангун (ага генерал) чини, аскердик
наам ыйгарган.

 Кыргыз элчиси Кытайдын борборуна жиберил-
ген.

 Кытай (Тан династиясы) императорунун элчи-
си Фан Цзян кыргыз єлкєсїнє жєнєтїлгєн.

Кыргыздарды Кешик бий, Кол Жасак бий, Умай
бий башкарган.

Батыш тїрк кагандыгы кулайт.

 Кыргыз каганы Калач кандын мезгили.

Тїргєш кагандыгы єкїм сїрєт.

540-ж.

546-ж.

555-ж.

553-572-ж.

632-ж.

643-ж.

648-ж.

654-ж.

654-ж.

VII к.

704-ж.

703-750-ж.

704-766-ж.
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Энесайдагы кыргыз кагандыгы чыгыш тїрк ас-
керлерине жеўилип каганы Барсбек єлтїрїлгєн.

 Тан империясынын императору кыргыздын эл-
чилери Тибетке келди, эки мамлекет сїйлєшїп Чы-
гыш Тїрк кагандыгына каршы союз тїзїїгє аракет-
тенїїдє деген маалымат алат.

Тїргєш кагандыгын чыгыш тїрктєрдїн кошуунда-
ры талкалаган.

Кол башчысы Тону Кєктїн аскерлери Темир ка-
пыт (Самаркандын чыгышында) жерине чейин жеткен.
Тїргєш кандыгы кайра кїчїнє кирет.

Аз эли кєтєрїлїш чыгарган.

Араб баскынчыларына каршы тїргєштєр менен
согдулар союз тїзєт.

Тан династиясынын Ордосуна Исабай Шэючие
Башы Сагын (кагандын уулу) элчи болуп барган.
Кыргыз элчилери Тан династиясына 723, 724-ж. 744-

710-ж.

711-ж.

711-ж.

712-ж.

715-ж.

717-718-ж.

722-ж.

748-жылдары барышкан. Кыргыз мамлекетинин тышкы саясаты єтє
активдїї болгон. М: Энесай жээгиндеги Берге деген жерден табыл-
ган эстеликте кадырлуу, жогорку даражалуу Тєр Апа (Тєрпе) деген
киши 15 жашында Кытай императорунан таалим-тарбия алуу їчїн
жєнєтїлгєнї жазылган. Тєр Апа Ичерки 620-648-жылдары кыргызга
Ажо болгон. Тубадагы Хервис – Баары деген жерден табылган эсте-
ликте 27 жаштагы канзаада Кулук ийге Тогуз татар элине элчи болуп
жєнєтїлгєндїгї жєнїндє жазылган. Эрен Улук элчи Тибетке
жєнєтїлгєн. Тубадагы Тес, Эрта дарыя аралыгынан табылган эсте-
лик жазууда Эзген элчи 26 жашында Тїргєш мамлекетине элчи бо-
луп барып єлгєнї айтылат.

Энесай кыргыздарына булсар, аз эли салык тєлєшкєн. Кыштым-
дар кыргызга кєз каранды уруу болгон. Дубо уруусу кыргыз мамле-
кетине кул сыяктуу кызмат кылган.

Алтай-Сайан, Туба жерлеринде 2003-ж. 15-29-июндарда жаса-
ган кыргыз илимий экспедициясынын курамы А. Асанканов, О. Ка-
ратаев ж.б. буларды аныктап келишиптир: 840-ж. Кыргыз мамлеке-
тинин Ордосу турган жер Хакасиянын борбору Абакан. Кызыл Жар
(Красноярс) менен Абакандын ортосу 500 км. Кызыл Жар байыркы
кыргыз жери, бул жерден кєптєгєн кыргыз эстеликтери табылган.
Байыркы кыргыздар Тїштїк Сибирь, Новосибирск, Красноярски ай-
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мактарында жашаганы аныкталды. Салбык коргонундагы (археолог
С. В. Киселов 50-ж. їч жолу казган) Кыргыз мїрзєлєрї б.з.ч. 1-5 кы-
лымдарга таандык (Тагар мезгилине таандык маданият). Бул жерде
саруулар (динлиндер) турушкан. Жердин кєрїнїшї Соў Кєлдїн єзї.
Ю. Худяков боюнча: жужандар кыргыздарды сїрїп чыгарышканда
кыргыздар жергиликтїї калк менен аралашып, алардын мадания-
тын сиўирип алган. Тагар маданияты толугу менен кыргыздарга та-
андык. Б.з. 6-8-к. Уйбат чаатастары (шаа таш айкелдер) жайгашкан
жерлерде Кыргыз кагандарынын ордосу турган. Уйбат шаа ташта-
рын алгач немец окумуштуусу Мессершмид ачкан. Бул археолог Л.
А. Евтюхова тарабынан изилденген. Бул жерден кыргыз жебелери,
кыргыз куралдары табылган. 1703-ж. чейин бул жерде кыргыз ка-
гандарынын Ордосу турган. Бетегелїї, мал киндиктїї жер. Бул Миў
Суу єрєєнїнїн бир бєлїгї. Бул жерден кыргыз урууларынын эн там-
галары табылды. Эн тамгалар ар бир уруунун юридикалык мєєрї,
символу, биринен бирин айырмалап турган мїнєзгє ээ гералдика-
лык белги. Миў Суу менен Абакан шаарынын ортосу 25 км. Мындай
эн тамгалар Уйбат талаасында жайнап турат, бирок, буга ушул убакка
чейин эч бир окумуштуу баа берген эмес. Чаатастар (шааташтар кан-
дарга, атактуу баатырларга коюлган) «жоокер таштар», «жоо ташта-
ры» деп илимде аталат.

Аскыз аймагында Кыргыз мамлекетинин єнїгїїсїнїн бир доору
єткєн. Кыргыз эли Алтай-Сайанда, Ала Тоодо бирдей мезгилде ил-
гертеден жашап келген. «Кыргыз єрєєндєрї», «кыргыз талаалары»,
«кыргыз тегирмендери», «кыргыз жолдору», «кыргыз арыктары»
деген аталыштар єтє жыш.  Кыргыз металлды иштеткен. Аскыз
єрєєнїндє кыргыз мїрзєлєрї єтє кєп. Бул жерде «Кыргыз обсерва-
ториясы» деген жер бар. Бийик аска. Бул аскага чыгып кыргыздар
жылдыздарга байкоо жїргїзїшкєн. Кытай тарыхында: «Кыргыздар
жаздын келишин, кыштын тїшїшїн дал ушул тоо чокусунан  жыл-
дыздарга байкоо жїргїзїп, аныкташкан. М: жаўы жылдын келгенин
асмандагы балык жылдызынын чыгышына карап айтышкан. Антке-
ни, балык жылдызы бир жылда бир жолу 21-марттан 22-мартка ка-
раган тїнї гана кєрїнєт. Балык жылдызы кєрїнгєндє кыргыздар жаз-
дын келишин белгилешкен. Кыргыздар байыртадан табият, космос
менен жуурулушуп жашап, анын сырларын тереў билишкен. Алар
эў кооз жерлерде жашашкан. Алтай Ала Тоодой кооз жер. Шыра
аймагы єтє кооз, кєрктїї жер. Шырада кыргыз эстеликтери арбын,
кєлгє бай. Аўчылык, малчылык, дыйканчылыкка ыўгайлуу, кыргыз-
дын эн тамгалары кєп.

Качылык кыргыздар жашаган Спирин кыштагына экспедиция
барган. В. Бартольд «Кыргыздар» деген эмгегинде «Аты чыккан кырк
єрєєндїн ичинде єрєєн барбы кыргыз сєєгї жатпаган, кырдагы єскєн
кырк кайыўдын ичинде кайыў барбы кыргыз балта чаппаган» деген
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ырды «Качылык кыргыздардын ыры» деп берет. Качылык кыргыздар
тили, єўї-тїсї, маданияты боюнча Ала Тоолук кыргыздардын дал
єзї. Тарыхта Качылык кыргыздар Энесайлык кыргыздардын єз ур-
пактары. Алардын сїйлєшкєндєрїн, макал-лакаптарын, тамак-ашта-
рын жазып, тасмага тартып алышкан. Кыргыз каганы Барсбек курман
болгон Алтын Кєлгє барышкан. Бул жерден Барсбекке, Кыргыз мам-
лекетинин жогорку кызматтагы адамы, атактуу элчи Эрен Улукка
арналган эстелик эки таш табылып, алар ушул кїндє Миў Суу му-
зейинде сакталып турат. 711-ж. тїндє Барсбекке тїрктєр кол салган,
840-ж. Уйгур ордосун талкалаган кыргыз аскери да ушул Хакасия-
дан Тубага кеткен кан жолдон єткєн. Туба – башы тоо-токой, аягы
чєлдєргє окшош боз талаа. Кытай тарыхында: «Тянь Мянь» деген
жер ушул Туба аймагындагы Танну Ола тоосунун атын тїшїндїрєт.
Танну Оланын тїштїгї Монголияда, тїндїгї Тубада. Кыргыздар уй-
гурларды талкалашкандан кийин Ордосун Гяньдан (Энесайдан) Тан-
ну Ола тоосунун этегине кєчїрїп келишкен да, бїткїл Борбордук
Азияга бийлик жїргїзїшкєн. Бул тоодон ары Монгол тїздїгї башта-
лат. Бул жерде кыргыз ордосу 300 жылдан ашык турган. Ошол мез-
гилдерде кыргыздар ушул Алтай-Сайан аймагындагы элдердин эт-
ногенезине, маданиятына, антропологиясына, єнїгїїсїнє зор таасир
тийгизген.

Тубанын борбору – Кызыл. Орто кылымдардын тарыхын ушул
Туба аймагынан издеш керек дептир окумуштуу Монгуш Кени Лоб-
сан. Кайра экспедиция Хакасияга келип Ус дарыясына токтошкон.
Кытай маалыматы бул жерден « кырк кыз, кырк жигиттен» кыргыз
тараган деген жоромолду айтат. Табияты кооз жер. Суусу тунук,
даамы укмуш. Абакан музейинен Барсбек эстелигинин кєчїрмєсїн,
кийин табылган Тубада коюлган Ток Бєгєнїн эстелигинин кєчїрмєсїн
Кыргызстанга алып келишти. Тоолуу Алтайдагы тєлєнкїт, найман,
мундуз, кыпчак, тєєлєс деген урууларда 2 кїн болушуп, жашоосун,
чарбасын, їрп-адат, салттарын тасмага тартып алышкан. Алтайда
62 миў км. корук жерде Кыргыз дооруна таандык эстеликтер бар.
«Мен кыргызмын», «мен кыргыз уруусунанмын» деген кєп таштар-
ды XIX к. 60-ж. жол куруп атканда маани бербей орустар трактор
менен сїрдїрїп салышкан. Бул корукту Данил Мамыев кєргєзгєн.
Алтайлыктардын кой сойгону, жиликтеп тартуусу Кыргызстандагы
ичкилик кыргыздардын салттарына абдан окшош. Эрзин, Чаа Кол,
Бий Хем аймактарындагы кыргыздардын тили єзгєрїп монгол бас-
кынчылыгынан кийин монголчо аралаштырып сїйлєп калышкан. Бул
Эрзиндеги кыргыздар єлїктї єрттєп кємєєрїн хакас окумуштуусу
Н. Катанов жазып калтырган («Эркин Тоо», 19-август, 2003-ж. №62-
63). Тоолуу Алтайдагы Оўгудай аймагындагы 70 миў алтайлыктар
тєрдєш, тєєлєс,мундуз, кыпчакпыз дешет. Тоолуу Алтайдын Їч
Эмчек, Кеў Кол, Оўгудай аймагында, Хакасиянын Аскыз, Сары Жазы
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ж.б. жерлеринде эн тамгалар єтє кєп кездешкен. Хакасиянын Аргы-
стар аймагындагы 80 жаштагы Мака апа «ак сєєк» Ак Кыргыз туку-
мунан экенине сыймыктанган. Кыргыз уруулары улак тартыш оюнун
жактырышат. Алардын «Алп Манаш» чыгармасы бар, їрп-адаты
кыргыз, бул аймактарда  Манас суусу, Манастын чоў, кичине тоосу
бар («Обо», 8-август, 2003-ж. № 32(51)).

Тїргєштєрдїн жана Орто Азия элдеринин араб
баскынчылыгына каршы кїрєшї болот. Азыркы араб-

дар Алдыўкы Азия менен Тїндїк Африканын байыркы калктарын – ара-
мейлерди, финикиялыктарды, египеттиктерди, ливиялыктарды жеўип,
алар менен аралашуусунан пайда болгон эл. Семит урууларынан ке-
лип чыккан. Араб семит б.з.ч. 3 миўинчи жылдарда Еврат менен Тигр
жээгине, Сирияга жайгашкан. 7-кылымда ислам динин алышып Араб
халифатын тїзгєн. Кийин араб халифаты кулаган. Ордуна Палестина,
Сирия, Ливан, Ирак, Египет, Тїндїк Африка мамлекети пайда болгон.
Арабдар 711-713-жж. Согда менен Хорезмди баш ийдиришет.

Канзаада Цзїйли Пинхэчжун тегин жетектеген
кыргыз элчилиги Кытайга келген.

Кыргызстандагы Талас дарыясынын жээгинде
арабдар менен кытайлардын ортосунда Орто Азияны
талашып єтє кыргындуу согуш болду. Салих ибн Зияд
жетектеген араб жоокерлери Гао Шензы кол башчы-
лыгындагы кытай аскерлерин талкалаган. Гао Шензы
тирїї калган 3000 кишисин алып качкан. Талас согу-
шу Кытайдын Тан династиясынын Орто Азиядагы таа-
сирин алсыраткан.

Энесайдагы кыргыз кагандыгын уйгурлар басып
алышкан. 751-ж. Туваны каратып алган.

Уйгур кагандыгы маникей динин мамлекеттик дин
катары кабыл алган.

Карлуктар (карылуулар) кагандыгы.

Кыргыз уруусун Нарбото Арстан башкарган.

Кыргыз ажосу єзїн каган жарыялап уйгур каган-
дыгына каршы согуш ачкан.

Борбордук Теўир Тоодо йагма урууларынын
таасири кїчєгєн.

723-ж.

750-ж.

758-ж.

763-ж.

766-940-ж.

VIII к.

820-ж.

820-ж.

718-738-ж.
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Нух ибн Асад Истижабды (Чимкентти) басып алган.

Кыргыз каганы Уйгур кагандыгынын борбору Ордо
Балыкты басып алган. Сужин Давандагы жазуу
єнїгєт.

840-ж. Кыргыздар «Кыргыз мамлекетин» кеўей-
тип, Алтай, Каўгай аймагын кошуп алат. Улуу Кыргыз
кагандыгы тїзїлгєндєн кийин Кытай мамлекети ме-
нен алакада болгон. Кытай падышасынын вазири Ли
Ды Йїнїн «1-даражалуу чыгармалар жыйнагында»
ошол кезде эки мамлекеттин жазышкан каттары жа-
рыяланган. Кытай тарабынан 843-ж. жалган курандын
15-кїнї жазылган кат кыргыз элчиси Танказ сангун
алганча эле кыргызга жєнєтїлгєн. Кытай башчысы
жазган экинчи кат 843-ж. жазылып аны кыргыздарга
бараткан кытай элчиси Жав Фан ала барган. Сыягы,
ушул сапарга кыргыз элчиси Танказ менен кытай эл-
чиси Жав Фан бирге жолго чыгып, чогуу кыргыз мам-
лекетине барган кєрїнєт. Кыргызга жазылган їчїнчї
кат 844-ж. жайында жазылып, аны Кытайга келген
кыргыз Ошкор сангун ала кетет. Тєртїнчї кат 845-ж.
жазылып, аны кыргыз элчиси Дадас инанчор кытайга
келгенде ала кеткен («Кыргыз Туусу», 15-18-август,
2003. «Кытай падышасынын Кыргыз каганына жазган
каттары»).

Жоокусы Алп кыргыз каганынын чоў элчиси 300
адам менен Кытай императоруна барган, алардын
сїрєтїн император тарттырган. 847-ж. чейин импера-
тор кат жазып турган.

Азияда кыргыздар їстємдїк кылган. Уйгур жаз-
масы тїзїлгєн.

Турпандагы Уйгур ыдык кут єлкєсї турган. Эне
Сай кыргыздарынын айрым топтору ТеўирТоого журт
которот.

Фергана аймагы Саманийлер династиясына  баш
ийген.

Кыргыздын айрым бєлїгї тїпкї журту Кызылсуу,
Актоо, Улуучат, Артыш, Текес, Монгулкєрє, Аксуу,
Онсуу, Їчтурпан, Кума, Каргалык, Ташкоргон ж.б.
жашаган.

840-ж.

840-ж.

843-845-ж.

9-к. орто-
су.

9-к. орто-
су .

874-999-ж.

843-847-ж.

9-кылым-
да.
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VIII-X кылымда

 Орто Азиядагы элдерге Араб Халифаты їстємдїк кылган. Ханзу
окумуштуусу Гу-Ян-Ун: ...«ыйык тутуп арбагына сыйынган Мухаммед
Алсей Салам пайгамбар баштаган арабдар бїткїл тїрк, тїрк эмес эл-
дердин байыртадан тутунуп келаткан Кєкє Теўир динин тїп тамыры-
нан кылычтын мизинен єткєрїї менен жоготконуна карата аларды бас-
кынчы катары баалар белеўиз? Ханзу жыл наамасында алар, кєр
дїнїйє десе бїт баарынан кечкен, каракчы, чєл баскынчылары ката-
ры бааланат» (К.Бакиев. «Дарыялар жайыкта кошулушат», II китеп.,
2002). «Чєл арабдары кыргызды, кєчмєн талаа калктарын 700 жыл
куугунтукка алып тукумун кырып, жоюп геноцит жасаган. Арабдардын
кара кыргызга болгон геноцити тарых алдындагы зор кылмыш. Угуз
кандын балдарына болгон геноциттен Алтайдан аты калып заты жо-
голгон коўурат деген чоў эл жоголот. Кыпчак тилин жоготуп, єзїлєрї
кырылып тукум курут болуп єзїнчє эл болбой калды. Ал учурда улуу
Кытай мамлекет болбой калды. Чєл арстандары арабдар дїўгїрєп
Кытайга кол салып, алардын кыздарын алып, ал элдин бир четин єз
динине багындырууга аракеттенген. Андан хуйзу (дунган) эли пайда
болду (хуйзу – энеси кытай ханзу, атасы араб жоокери). Тили ханзуча,
дини мусулман. Араб геноцитинен маўгыт, курама, кыпчак, коўурат,
кыят, эштек, тайчык, кєгєй, керек ж.б. кыркка жакын Эл жоголуп жо-
юлду. Калган катканы ар кайсы жерге тентип, качып безген. Чачыран-
ды уруу катары атын сактап ар кайсы элге сиўип кетишти да тилин
жоготушту. Бул элдердин калдыгы уруу атын сактап калышты» (К.Сы-
дыкова, «Доор кайрыгы», 1995-ж.). Кєчмєн кыргыздарга мусулманчы-
лык тереў сиўбеген. Кыргыздар єз каада-салтынын негизинде Шари-
ятка оозеки кєп єзгєртїїлєрдї, толуктоолорду киргизишкен жана кол-
донушкан. Жан дїйнєсїндє Кєкє Теўирдин єзїнє гана сыйынышкан.
Арабдар таркы чыккан єздєрїнїн чабал, бузулган адаттарын жаўы-
лоо їчїн кєчмєн кыргыздардын каада-салтындагы, ырым-жырымын-
дагы универсалдуу, гумандуу атрибуттарды элди багындыруу,
єздєрїнє тартуу їчїн кабыл алган учурлары єтє кєп болгон. Антпесе,
мусулман дини їчїн бир топ элдердин атын єчїрїп, кырып жиберген
жер кєтєрє алгыс кылмыш кїнєєсїн, канга чыланган тарыхын жууй
алмак эмес. Мусулмандаштыруу – бул абийирсиз глаболизация. Кыс-
касы, мусулман дини бир доордогу улуттардын улуу трагедиясы бол-
гон. «Кыргыз Совет Энциклопедиясында, I том, 1976-ж.: «Арабдар єзї
да басып алган  элдердин маданиятынын кєп жактарын сиўирип алы-
шып, араб маданиятынын єзгєчє бир тармагын тїзїшкєн» деп жазат.

Каракандар мамлекети-10-кылымдын 2-жарымы-
нан 13-кылымдын башына чейин азыркы Кашкар,
Тїштїк Казакстан, Орто Азия, Кыргызстан аймагын

Каракан
мамлекети
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ээлеген кара кыргыз кагандыгы. Анын калыптанышы їчїн Борбордук
Теўир Тоодогу чигил, карлуу, йагма элдери чоў роль ойногон. Бул
мамлекеттин негиздєєчїсї Сатук Буура Хан Абд Ал-Керим биринчи
болуп ислам динин кабыл алган. Борбордук Теўир Тоонун тїштїк
жагындагы жерлерди Кашкарга бириктирген. Каракандар 999-ж. Са-
мандар мамлекетинин начарданышынан пайдаланып, алардын Жей-
хунга (Аму Дарыя) чейинки аймагын басып алышкан. 1000-1040-ж.
бул мамлекет єтє кїч алган, бирок, 1069-1070-ж. бири-бирине кєз
каранды эмес Чыгыш жана Батыш кагандыктарга бєлїнїп кеткен.
12-кылымдын 30-жылдары кара кытайлар Чыгыш кагандыкты, 1141-
ж. Батыш кагандыкты басып алган. Кара Кытайлардын гурханы Чїй
жана Талас єрєєнїндєгї жергиликтїї калкты тїздєн тїз башкарып
калган. Башка аймактарда гурхандар Каракандардын ички иштерине
кийлигишпей, салык жыйноо менен гана чектелишкен. 1211-ж. Хо-
резм шахы Мухамед Батыш Каракан мамлекетин басып алган. Чы-
гыш Каракан мамлекетинде бийлик наймандардын каны Кїчїктє кала
берген. Махмуд Кашкаринин «Тїрк сєздєрїнїн жыйнагы», Жусуп Ба-
ласагындын мемуар «Куттуу билим» дастаны, Єзгєн, Шах Фазил ар-
хитектуралык комплекстер, Бурана сыяктуу эстеликтер ушул мам-
лекеттин тушунда пайда болгон. Ошол учурда тїрк элдери їчїн ор-
ток жазма адабий тил тїзїлїп, шаар кыштак єнїккєн, кєчмєн уруу-
лар кєбїрєєк отуракташкан.

Баласагын шаарын каракандар басып алган. О.
Айтымбет боюнча: «Теўир Тайгайдан кийин Ысык
Кєлдїн Барскон туура суусунда Илбирс кан, Жол-

борс кан деген баатырлар болгон. Кабайдын уулу Сарык 930-ж. єз
уруусуна кан болгон. Сарык 940-ж. бїт Кашкар, Дубан, Ала Тоо, Жети
Сууда кара кандардын бийлигин орноткондо 30 жашта экен. Сарык
Карабєрк сулууну алам деп Каракандарга келген Коза Каракан ата-
гынан 12 жыл мурун болгон. Кабайдын экинчи бабасы Канай бий.
Бєйєн кандын (Тїрк каганатын негиздєєчї, жазмаларда – Бумын,
Туман) эў жакын досу болгон. Бєйєн кандын заманында Канай бий-
дин саяктары (ошо кезде кытай тарыхында «гун-юе» болуп тїшкєн)
менен адигиненин бєрїлєр (ашина) ынтымакта болгон, кийин тукум-
дары ынтамакты бузган. «Ягмалар (саяктар) IX к. аягында жана X
к. башында Кашкар шаары орногон Чыгыш Тїркстандын кыйла
бєлїгїн, Нарындын тїштїк тарабындагы Жети Суунун кєп бєлїгїн
ээлеген. «Мажну ат-Таварихте» бул уруунун башчысы Богра хан
(Буура кан) деген наамды алып жїргєн. Мындан сырткары XI кы-
лымда селжук увазири Низам ал-Мульк Баласагындын 940-ж.

940-ж.
Каракандар
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«язычник тїрктєр» басып алганын кабарлайт. Биз карлуулардын ку-
лашын жана Чїй єрєєнїндє Каракандардын бийлиги жїрє баштаган
учурду ушу кезде болгон деп айта алабыз» (Бартольд, V т. 273-б.).
Каракандар заманы жєнїндє Л.Н. Гумилевдин «Байыркы тїрктєр»
(Наука, 1967) китебинин 213-бетинде ягманы (саякты – О.А.) телец
(дєєлєс – О.А.) тукуму яньмянь (найман – О.А.) деп берген
тїшїндїрмєсї эў чоў ката. Не дегенде найман (яньмань) – ичкилик
(телец эмес тйеле – О.А.) уругу. 1206-ж. чейин наймандар єзїлєрїнїн
эзелки мекени – Тїрк (азыркы Монгол) Алтайынын батыш тарабын-
дагы талааларды же Ичкилик жерин мекендеген.Буга чейин найман-
дар Борбордук Тянь Шанда эч качан болгон эмес. Буга 18-кылымга
чейинки кытай тарыхы, араб-парс басмалары, «Купуя санжырадагы»
даректер кїбє. Найман уругу алгач тїрк заманында аты аталат да
Ляо династиясынын (906-1125-ж.) тарыхынын єзїндє Хангайдан Кара
Ыртышка чейинки жердеген эл катары тарыхка алгач ирет тїшєт. Ал
кезде Каракан мамлекетин курган саяк (ягма) уруусу Ала Тоодо тур-
ган. Араб-перстер аларды «ягма» атаган.

Каракандар кандыгы єкїм сїрєт. Каракан
болгон Сарык тукумдары мусулман динин кабыл ал-

гандыгына байланыштуу, єз атынан тышкары дагы бир пайгамбар-
дын атын кошумча ат катары ала жїргєн. М: Абдыкерим Харун, Ка-
дыр кан Юсуп, Арстан кан кан Мухаммед бен Али, Богра тегин Су-
лайман (Арстан кан ушул) ж.б. Каракан єзїн «табгач кан» (импера-
тор) деп атаган учурлары болгон. Анда Тоў алптын (Афрасиабдын)
тукумдарыбыз деп сыймыктанышкан. Так мурас болгон. Каракандар
династиясы – Сарык, андан уулу Муса, Мусадан Абдыкерим (араб
тарыхында Абдул Керим Харун) же Буура кан. Андан кийин анын эки
небереси Аалы (Али) жана Аруун (арабча Харун) каракандар бол-
гон. Аалынын уулдары – Аалы тегин (Алитегин) Мавернахрды, На-
сир (Наср) Кашкарды, Тууган кан (Туган кан) Баласагынды, Арстан
кан (Арслан Мухамед бен Али) Талас менен Чымгентти ар кандай
жылдарда бийлешкен. Абдыкеримдин экинчи небереси Аруундан
Кадыр кан, андан Арстан кан. Ал бїтїндєй Чыгыш Тїркстанга, Жети
Сууга каракан болгон. Каракандар учурунда ага-инилердин бий-
лик їчїн єз ара согуштары токтогон эмес, чаап алуу, талкалоо,
олжолоо єкїм сїргєн. Арстан кан 1040-ж. Каркан ээлигин єз бир
туугандары менен ага-туугандарына бєлїп берип, єзї Баласагын,
Кашкарды бийлегенде да башка туугандары согуш чыгарган. Бул
1129-ж. Каракандар мамлекетинин толук кулоосуна, кыйрашына
алып келген. Арстан кандын чєбєрєсї Маары кан болгон эмес,

940-1212-ж.
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єз уругуна бий болгон. Себеби, анын учурунда каракандар мамлеке-
ти кулап калган. Маарынын небереси Шїкїр бий, мєбїрєсї Сабыр
бий, чебереси Домбул бий, анын уулу Долон бий, андан Атакара менен
Ботокара. Атакарадан Тагай бий дегендер єткєн. Атакардан – Тагай,
Тезек деген эки бала калган. Алар тарыхый каракандын эў кийинки
урпактары. Эскертїїчї нерсе: Улуу Тагай тукумдары – кылжыр, кой-
лон, эштек, богорстон, жедигер, саяк, солто, бугу, сарыбагыш,
дєєлєс, карачоро, суумурун, келдике, баарын, багыш жана  Тагайга
тиешелїї чекир саяк, азык, черик, коўурат ж.б. уруулар Теўир Тагай
заманында же б.з.ч. 26-кылымда эле дароо пайда боло калган эмес,
булардын пайда болуу мезгили ошо Теўир Тагайдын (Улуу) заманы-
нан б.з. 1-кылымына чейинки мезгилди камтыйт.
Тагайлар. Дегеле кыргызда канча Тагай бар? Улуу Тагайдын

тукумдары байыркы кытай тарыхына «Тукюэ (Тагай) династиясы»
болуп тїшкєн. Тарыхта тєрт Тагай бар. Кыргыздарды ынтымак-
таштырып,   кєчмєн мамлекетин тїзгєн  б.з.ч. XXVII к. кыргызды оў
канат, сол канат (кары) бєлгєн, мындан 4655 жыл мурун жашаган
Теўир Тагай менен андан 46 кылым кийин жашап єткєн Тагай бийди
санжырачылар чаташтырып келатышат. Алар Ак уул менен Куу уулду
800 миў жыл мурда жашап єткєн Угуз кандан эмес, кечээ кийин кєзї
єткєн Тагай бийдин чоў атасы Долон бийден таратат. Бул боюнча
алсак кыргыздын тїп атасы мындан 14-15 ата мурун гана жашаган
болуп чыккан, тайкы, бурмаланган акыйкатсыз санжыра чыгат. Ал
кєп болсо 500 жылды тїзєт. Ошо кийинки Тагай бийдин єз тукумда-
ры Тогуз Тородо, алар Тагай уругу аталат. Теўир Тагайдан кєп кы-
лым єткєндєн кийин Адыл (Атилла) баатырдын алтымыш тїмєнбаш-
чысынын бири Тагай (448-ж. єлгєн) баатыр єткєн. Уругу дєєлєс.
Экинчи Тагай  (Тумандын же Бєйєндїн (жазмада Бумын) мєбїрєсї,
ал 620-жылы єлгєн. Ал адигиненин бєрїсїнєн. Ал Чыгыш Тїрк кага-
натына кан болгондон кийин Кытайга жїрїш кылып Бин-чжоу шаа-
рын чаап, бїт эркегин кырып 1000 ашык тандамал сулуу кыз-кели-
нин олжологон. Олжону кєчмєн салты боюнча теў, адилет бєлбєй
жалаў сулуу кыздарды єзї алып, жубандарды башкаларга берген-
диктен эл жакшылары нааразы болуп чуу салган Тагай. Ошондон
улам ал Чуулуу кан атка конуп, кытай тарыхына Чулу кан болуп
тїшкєн. Сол канат кыргыздар аны єз заманыда «катынпоз Тагай»
деп атаган. Їчїнчї Тагай  баатыр чоў багыш уругунан. Чыўгыз кан
аскерине кошулуп орус шаарларын чапкан Мырза Тагай ошол.
Тєртїнчї Тагай – каракандар мамлекетинин акыркы кандарынын
бири Арстан кандын 14-урпагы – Тагай бий. Ал Эреше (Рашид сул-
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тан) кандын замандашы, ашкан баатыр болгон. 30 жашында кыргыз-
дардын атынан Эреше канга 1525-жылы (болжолу) элчи болуп бар-
ган. Анын ордосунда эки жылдай «ак їйлїї» болгон. Замандаш ай-
тылуу баатырлар Табылды, Карач, Чокмор, Бєкєй менен бирге жїрїп,
чогуу согушка кирип калмак аскерин эки жолу талкалаган. Элдин
урмат-сыйына арзыган. Ошо кыргыздар «токой жолборсу», «тоо ар-
станы», «могулстандын жапайы арстандары» атыгып турганда анын
эў кєрїнїктїї кандарынын бири Акмат султан болгон (Султан Ба-
бырдын энесинин эки агасы. Улуусу Султан Махмуд – Жаўке кан
(Хани каган) Ташкенге кан болсо, кичїїсї Акмат султан кыргызга
хан болгон). Ал калмактарды аяган эмес, ошондон улам Алача (кал-
макча «єлтїрїїчї», «кан ичкич») кан атыккан. Алача кандын ошол
жеўиштерине арналган «Алача кан айкел ташы» азыр да Каркыра
жайлоосунда, Табылдынын тулгасы Соў Кєлдє бар (О. Айтымбет.
«Кара кан баяны», Мурас, № 3. 1991.).

Каракандар исламды кабыл алат.
1230-31-ж. Иленин боюндагы Алмалык шаарын-

да Жамал Карши туулган. Атасы Баласагын шаарын-
да дин кызматын єтєгєн. Жамал Орто Азия, Казакстан боюнча сая-
кат жасаган. 1282-ж. Жаухардын сєздїгїнє «Кошумча» жазган.  Ка-
ракандар динстиясын иликтеген. Жамал Каршы боюнча: Маверан-
нахрда Каракандардын бийлигинин династиясы Сатыке Абдыаал Ке-
римден башталат. Сатыкенин чоў атасы Билги Кїл Кадыр кандын –
Басылбек Арстан кан, Уулчак Кадыр кан деген эки уул болгон. Бил-
ги єлгєндєн кийин єлкєнї Уулчак бийлеген, Ордосу Кашкарда бол-
гон. Баласагын шаарын Басылбек башкарган. 893-ж. саман Исмаил
Таразды басып алганга чейин аны Уулчак башкарган. Сатыке Абды-
аал Керимди аталаш агасы Уулчак тарбиялап єстїргєн. Сатыкенин
Муса (Байыш), Сулайман деген эки уулу болгон. 955-ж. Сатыке єлїп,
бийлик Мусага тийгенде ал исламды мамлекеттик дин деп жарыя-
лайт. Муса єлгєндєн кийин єлкєнї анын уулу Сулайман Али башкар-
ган. Сулайман 988-ж. Кашкарда єлїп, ошоякта коюлат. Андан кийин
каракан мамлекетин уулу Али Насыр бийлейт. Анын бир тууганы
Аруун Буркан (Бугра) Самаркандан баштап Катван талаасына чей-
ин єлкєнїн тїштїгїн башкарган. Ал 992-ж. Кочкор Башы (Азыркы
Кочкор, Кашкар мурун бир бїтїн аймак катары Кара Коо деп атал-
ган, климаты бирдей.Моўголдор аны єз тилине которуп Кочўар Башы
деп атаганда кыргыздар аны єз тилине тууралап Кочкор деп атап,
уйгурлар Кашгар деп айтып калышкан. Ошондон улам Кашгаринин

960-ж.
999-ж.

28 – 91
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картасында да Кара Коо аягы Кочўар Башы, башы Кашгар деп
тїшкєн. К.С.) єлєт. Бир тууганы єлгєндєн кийин Насыр 999-ж. Бу-
кар шаарын басып алып Орто Азияны бийлеген. 1006-ж. Насыр Газ-
невид султаны Махмудга кол салган. Бул мезгилде Сатыке бийдин
небереси Жусуп Кадыр кан Хотанды бийлеген. Жусуптун 40 миў
аскери Балх шаарын басып алат. Ушул эле мезгилде Баласагын
шаарын анын улуу агасы Акмат Али башкарган. 1018-ж. согушта ал
єлїп, бийлик иниси Мансур Алиге єтєт. Мансур єлгєндєн кийин
мамлекетти башкаруу Каракандардын башка уруусу Жусуп Кадыр
канга (1024-25-ж.) єтєт.

1031-ж. Султан Махмуд єлїп, Газневид єлкєсїн анын уулу Ма-
суд бийлейт, ал Жусуп Кадыр кан менен, ал єлгєндєн кийин анын
улуу баласы Султан Арстан хан менен ынтымак тїзєт. Ибн ал-Аси-
ра, Абу ал-Фиди боюнча: 1043-44-ж. Сулайман Жусуп уулу бийлик-
ти бир туугандарына жана жакын туугандарына бєлїштїргєн, ал
боюнча: Баласагын менен Кашкарды Сулайман єзїнє калтырган.
Бир туугандар Буркан Махмуд (Буура), Арстан жана Арстантегинге
Тараз, Исфиджаб ж.б. кєп тїрк шаарларын берген. Атасы менен бир
тууган Токон (Туган) канга бїт Фергананы, уулу Али Тегинге Букар,
Самарканды берген. В. Бартольд боюнча: Арстан кандын начарды-
гынан ал учурда империянын кадыр-баркы тємєндєп кеткен. Сулай-
ман аны тїшїнїп, Борбор Азияда бийликти чыўдоого аракеттенген.
О. Прицак боюнча: 1041-1042-ж. Каракан мамлекети экиге бєлїнїп
єз алдынча жашаган жана єзїнчє титулдары болгон. Чыгыш кагана-
тынын борбору Баласагындын – Кїз (Кут) Ордосу болсо, Куш Улук
Батыш каганатынын борбору Єзгєн, кийин Самаркан болгон. Али
єлгєндєн кийин бийликке Буура тегин Ибрагим Насыр уулу келип,
ал «Таман кан» деген уруу титулун кабыл алган. Ал 1067 (68) ж.
єлгєн. Ал тирїї кезинде эле бийликти Шамас Насыр тегинге єткєрїп
берген. Бул учурда Чыгыш каганатты Буркандын тууганы Туйгун Кара
кан (Тогрул ибн Иинал) башкарган. XI к.экинчи жарымында Чыгыш
каракан каганатын Сулайман Жусуп уулу башкарса, 1056-1057-ж.
Таразды анын бир тууганы Мухамед башкарган. Мухамед бийликти
бириктирип єзїн Чага Тегиндин мураскору Кусейиндин уулу деп
жарыялаган. 1069-70-ж. Баласагынды 16 жыл Туйгун кан башкарса,
андан кийин бийлик Бурканга єткєн. Буркан 1103-ж. єлгєн. 1130-1156-
ж. бийлик Ибрагим Мухамед уулунан Касан Тегин, анын уулу Чага
кан Жалал адин Алиге єтїп єлкєнї каракандардын эки бїлєсї бий-
леген. Аларга Фергана, Єзгєн, Мавераннахр, Самаркан баш ийген.
XII к. ортосуна чейин Єзгєндї Кусейин Касан уулу бийлеген (анын
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уулу Махмуд Кусейин жєнїндє маалымат жок). Кусейиндин башка
уулу Ибрагим 1178-79-ж. Самарканды бийлеп батыш каракандардын
башчысы болгон.Наймандар Кїчїк кан менен Моўголиядан сырт
Ыртышты бийлеген. 1208-ж. Чыўгыз кандан жеўилген Кїчїк Єзгєндї
басып алган. Бул мезгилде Самарканды Ибрагимдин уулу Осмон
бийлеп ал Хорезм шахы Мухамед тарапка єткєн. Осмон дарга асыл-
ган, Кїчїктї Жэбе нойон Бадакшанда єлтїргєн. Эми бийлик Орто
Азияда Чыўгыз канга єтєт (К. Мусаев. «Истории великой кыргыз-кып-
чакской империи». –  Б.: 2002. стр. 468-469).

Табгач-Каракан династиясынын кээ бир
єкїлдєрїнє берилген наам болгон. М.: «Тамгач буу-

ра хан» титулу болгон. Бул титул 7-8-кылымда Тїндїк Кытайды (386-
535-жылдары) бийлеп турган тоба (табгач) элинин уруунун атынан
пайда болгон. Кийинки кылымдарда Табгач эли толук кытайлашып
(ханзуга сиўип)  кеткен, ошондуктан Табгач тїрк элдеринде ханзу
элинин мамлекетинин аты катары эскерилип калган. Орхон Эне Сай
жазмаларынын эў байыркысы болгон Онгин эстелигинде (690-693-ж.).
Табгачтар тїштїк тараптагы эл экендиги баяндалат. Култегинге ар-
налган эстеликте (732) Табгач каны жиберген бедизчилер, їй куруу-
чулар, Иейи Ликен жєнїндє айтылат. Кийинчерээк Табгач конкреттїї
бир этносту гана кєрсєтпєстєн, «Чыгыш аймактары» деген шарттуу
географиялык аталышты туюнтуп калгандыктан Теўир Тоодогу тїрк
кагандарынын титулу катары да колдонулуп калган.

Бурана курулган. Ат Башыда Таш Рабат кербен
сарайы курулган.

Єзгєн архитектуралык курулушу курулган.

Айрым чыгыш тїрк жана монгол уруулары несториан динин ка-
был алышкан.

Борбордук Азиядагы кыргыздар бытырандылык-
ка учурайт. Керейит уруу тєбєлдєрї несториан Ди-
нин кабыл алган.

«Алар (арабдар менен кытайлыктар) Тараз дары-
ясынын боюнда кездешишти. Мусулмандар аларды

жеўип, 50 миўин кырды. 20 миўге жакындайын туткунга тїшїрїштї,
калганы ас-Сынга (Кытайга) безип беришти. Салгылашуу хижранын

Табгач

10-к. акыры

11-12-к.

1043-ж.

11-к. 1007-ж.
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133-ж. (751-ж., июлда) болуп єттї. ...Бул жылдын сафар айында (1043-
ж., сентябрында) каапыр тїрктєрдїн 10 миў тїтїн адамы мусулман
динин кабыл алды. ...«Тїрктєрдїн мусулман динин тутпаган бєлїгї
болуп татарлар менен кытайлар калышты.  Алар ас-Сында (Тїндїк
Кытайда) жайгашкан (Ибн ал-Асирдин (13-к.) «ал-Камил фи-т-тарых»
аттуу арабча эмгеги). 970-ж. Била, Буксу, Хисан жетектеген Ботбай
дуулаттар Сикымынын, Ысык-Тилектин Аккойлу, Каракойлусу Жай-
ык боюна кєчїп, андан ары орус менен согушуп Кап тоодо калды 2.
Былгырларды Бижнектен ары алып барган дуулат Эсжан кан менен
кєп казак, кыргыз келбей калды. 3. Иранды чаап караткан жалайыр
Элеке кан менен кеткен кєп кєчмєндєр аларды бийлеп калды. 4. Теке
Дєєлєтбай тукуму Тїргєн балдары оруска сиўип кетти. 5. 1222-ж.
Каўылынын кайы тайпасынын Эсенбука бийи 50 миў їйдї кєчїрїп
Кара Деўиздин тїштїгїнє єтїп кайрылып келишкен жок. Осмон
тїрктєрї атанып жїрїшєт (127-б. Казыбек бек Таусарулу.) ж.б.

Саяктын айрым уруктары Чу, Талас боюнча жай-
гашкан. Сарматтын бир уругу саяк (сайрак) аталган.

Кыргыздын залкар акыны, орошон ойчулу жана
мамлекеттик  ишмери Жусуп Баласагын Чїй боорун-
дагы Баласагын шаарында 1015/1018-ж. туулган. Ба-
ласагын шаарында 1069-1070-ж. «Куттуу билим» по-
эмасын жазып Чыгыш Каракан каганы Сулайман Арс-

тан Кара кагандын уулу Тавгач Буура Кара хакан Абу Али Хасанга
(1056-1103-ж. бийлеген) тартуу кылган. Бул каракыргыз тилинде жа-
зылган кєєнєрбєс философиялык-дидактикалык дастан їчїн акынга
«Улук хасс хажиб» деген ордолук чин ыйгарылган. Дастан адабий
тилде тїркчє (кыргызча) жазылган. Китепте 80% жандуу кыргыз сєзї
бар (Т. Сыдыкбеков).

ХХI к. чейин Жусуп Баласагынды тїрк элдери уйгур ж.б. деп
тегин тактап, талашып келишти. «Куттуу билимди» кыргызчалаган
котормочу Т.Козубеков «Жусуп Баласагын -кыргыз элининин уулу»
(«Кыр.Туусу», 16-19 август, 2002-ж. тема єзгєртїлгєн.) деген мака-
ласында анын кыргыз экендигин далилдейт. Аны Баласагын єзїнїн
китебинде єзї далилдептир. Кыргыздын каракан мамлекетинин бай-
тактысы - Кїз Ордо болгон.  Каракандардын бїт Мавреннахр баш
ийген Батыш єлкєсїнїн борбору Єзгєн болгон. 11-12 к. Чїйдєгї Ба-
ласагын шаары Кїз Ордо деп аталган. 12-к.30-ж. Кїз Ордо каракы-
тай мамлекетинин борбору катары  ханзу (кытай) тарыхында баянда-

980-ж.
болжолу

Жусуп
Баласагын
(саруу)
1015-18-ж.
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лат. 13-кылымда перс тарыхында Кїз Балык аталган. Бул жер кыр-
гыздарда каракан мамлекетинин мурун «Кут Ордо» деп аталганы оозе-
ки маалыматтарда сакталып калган. Китебинин атын «Куттуу билим»
деп єзї туулган кыргыз жеринин атынан койгон экен.  Бул этикалык-
дидактикалык жана саясий трактатта саясат, мамлекетти башкаруу
жана аскердик тїзїлїш жєнїндє даанышман жеке пикир кєркєм бе-
рилген. «Куттуу билим» кыргыз тилинде жазылган. Ал Алтын Ордо-
нун иш кагаздарынын тили болгон. Буга Токтомуш кандын 1393-ж.
жардыгы кїбє, анткени, китеп тили менен жардыктын тили эч айыр-
маланбайт. Жардык жергиликтїї кыпчак тилинде жазылган (О. Ай-
тымбет. «Кара кандар баяны», № 3. 1991. «Мурас»). Академик Ма-
лов боюнча: китеп араб тамгасы менен тїрк тилинде жазылган. Кий-
ин уйгур шрифти менен кайрадан кєчїрїлгєн. Китеп тили уйгур ти-
линен айырмаланган жана ал «Богра хан тили» деп айтылган. Жу-
суп Баласагындын сєєгї Чїй єрєєнїндє. О. Айтымбет боюнча: «Жу-
суптун уруусу – саруу. Каракандар мамлекетин курган ягмалар
(саяк уруусу) Ала Тоодо турган жана ал кытай тарыхында хунн за-
манында «сэ», «сай», «шак», «ак» андан кийин араб-перс жазмала-
рында «ягма» болуп тїшкєн. Ягма деген сєздїн єзї саяк деген
сєздїн башка тилдеги транскрипциясы. Мында «саяк» (бул биздин
эски тилде «жалгыз» деген тїшїнїктї билдирген) сєзї башка саяк-
тар – Канай тукуму. «Он миў гана тїтїн тїрктїн мусулман динине
єткєнїнє» караганда саяктардын биртке гана бєлїгї мусулман ди-
нин кабыл алып, калгандары мурдагы Теўирине табынган боюнча
калган («Мурас», 1991. №3. 43-б.).Т.Козубеков тємєндєгїлєрдї жаз-
ды: Улуу астроном, окумуштуу Ж.Баласагын єзї: «Кут Ордо анын
туулуп єскєн жери, жатык тил, учкул сєздїї тууган эли!» (Куттуу
билим, 53-57-б) дейт.

Биринчи факт — байыркы Баласагын калаасынын биринин аты
Кут Ордо болгон. Орусча, казакча басмаларда арабча жазманын
башындагы бир таякчасы єчїп калгандыктан жаўылыш Кїз Ордо деп
берилген. Єзбектер тїп нускасын 1913-ж. Намангандан табылган
нускасы боюнча 1971-ж. азыркы алфавитке салып Кут Ордо деп єтє
так берди. Буга да шїгїр. Ошол себептен туулган жеринин атынан
китебин да «Куттуу билим» деп тїп башат катары дїйнєгє тартуула-
ган. Экинчиден, Баласагын єзї «китеп сєзї -Богра хан, заў-зили,
маўызы да, єзєгї да хан тили» деп тактоо киргизди. Їчїнчїдєн,
Баласагын: «кийик эле тїрк сєзї тоодо жїргєн, їйрєттїм, їйїр кыл-
дым анын єзїн» (6616-6618-бейттер) деп тактады. Кийик эле деп то-
олуктардын сєзї экендигин далилдєєдє. Тєртїнчїдєн, «Куттуу би-
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лим» китебинде келтирилген уруу аттары: мундуз, кыпчак, бугу, єгїз
деген уруулар уйгур элинде мурун да болгон эмес, азыр да жок.
Бул уруулар кыргызда гана бар!  Атїгїл китепте 80% даана, нагыз
кыргыз сєздєрї: калайык, черик, душман, жїрєк, торко, улар куш,
єтїндїм, тєр, арка-жєлєк, кымыз, сїт, жаўылбас, жигиттик, кылыч,
карылык, койчу, кишилик, кєнєк жылдыз, саясат, жилик, жїн, май,
курут, сїзмє, тон, кийиз, айгыр, бээ, уй, эчки, кунан, айран, жуурат,
саба, кєєкєр, кєнєчєк,  буурусун, соко, кетмен, арпа, калама, бала,
уста, бий, бек, хан, кедей, максым, болумсуз ж.б. миўдеген сєздєр
бар. Бешинчиден, Баласагын єз китебинде: «китеп кєп араб, тажик
тилдеринде, бул китеп эў биринчи - биздин тилде» (73-б) деп бирин-
чи кыргызча жазма китеп деп ачык айтууда. Эгер Баласагын уйгур
болсо «Куттуу билимди» эў биринчи биздин тилде деп айта алмак
эмес. Себеби, окумуштуу-адабиятчы Ия Стеблеванын «Тїрк тилинде-
ги байыркы адабияттар» деген эмгегинде Ж.Баласагынга чейин эле
уйгур адабиятында  китептер болгонун жазат. М: «Б.з.ч. байыркы
уйгур тилинде жарыяланган будда мазмундагы чыгарма алардын эў
ириси  кара сєз тїрїндєгї «Суварнапрабхаси» («Алтын шєкєт») сут-
расы... Ал санкрит тилинен эмес, болжолу 10-кылымда кытайчадан
которулган. Котормочунун аты жєнї Беш балык калаасынан чыккан
Сынгу Сели Турунг. Байыркы уйгур тилиндеги башка да будда чы-
гармаларынан Басубандхунун «Абхидхаракоша» («Билим кенчи» бол-
жолу 10-кылым) поэмасы, Раджававадака («Падышаларга насаат»)
чыгармасынын байыркы уйгурчага котормосунан їзїндї, «Параджня-
парамита» («Даанышмандыктын жетилиши») чыгармасы, булардан
сырткары будда  жатактары менен авадандарынын которморлору ж.б.
белгилїї»... дейт. Карахандар доорунан мурун эле уйгурлар єз ал-
фавити болгон, адабияты єнїккєн. Дагы бир эскерте кетчї нерсе,
«Куттуу билим» дастанынын кол жазмасынын экєєсї (Каир менен
Намангандан табылгандары) араб ариби менен, їчїнчї кол жазма
(Гераттан табылганы) уйгур тамгасы менен кєчїрїлгєн. Окумуштуу-
лар, 1913-ж. Намангандан табылган кол жазманы так, бурмаланбай
берилген тїп нуска деп эсептешет.  Ал араб алфавити менен, таза
тїрк тилинде (кыргыз) жазылган кол жазма . Баса, Барскондук Мах-
муд Кашкари «Тїркий сєздєр жыйнагында» тїрк тили деп «тилдер-
дин эў таасыны - бир гана тилди билїїчї, фарсылар менен жууру-
лушпаган жана шаарларда, жашоо єнєкєтїнє ээ болбогон калкты»
экенин айтат да «...кыргыз, кыпчак, огуз, тухсы, йагма, чигил, ыграк,
чарыктар. Алардын нукура тїркчє жалгыз тили бар» деп далилдейт
да, ал эми уйгур, татар, башкыр, печенег, субар, булгар ж.б. тилде-
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ринде ажырым диалект бар экенин белгилейт, буга уйгурду кошпойт.
А кийин жаралган казак, єзїбек жєнїндє Баласагында да М.Кашка-
риде да эч сєз жок. Баласагын кыргыз болгону їчїн «Бул китеп эў
биринчи биздин тилде» деп таамай айтууда. Аны автордон талашуу-
нун кимге кажети бар? Алтынчыдан, анын їстїнє Ж.Баласагын ачык
эле  уйгур эмес экенин далилдеп єзї жєнїндє «Шык айдап туулган
жерден чыгып кетти, Бїткєрдї бєтєн жерден бул китепти. Багыш-
тап бардык дитин жазып накта, эмгегин аяктады Кашкар жакта» (58-
59-б.) деп даана, так далилдеп жатпайбы.  Єзїнїн ким экендигин ал
мемуар «Куттуу билимде» эле даана, так далилдеген. Ж.Баласагын
талашсыз нукура кыргыз кулуну.

Тоголок Молдо («Тарых, тїпкї аталар»): Пиченеден – Саруу
деген эл. Кєбї Таласта. Килеттен мундуз деген эл. Кандабастан Кутчу
деген эл деген пикирди кошумчалайт («Кыргыз санжырасы», – Б.:
1994. 47-б.).

«Тарыхтардын жана аўгемелердин жыйнагы» де-
ген фарсча китепте кыргыздар «кыркыз» болуп бе-

рилген. Чигилдердин башкаруучусу, Барскан шаарынын бийлєєчїсї,
«тебин» титулун алгандыгы айтылат. Автору белгисиз.

Ляо дєєлєтїн чжурчжендер (манчжурлар) ку-
латкан. Хинган (Кыдыркан) тоолорунун чет жакала-
рындагы Ляохэ єрєєнїндє жана Хэбэйде турган кы-
тай уруусунун кєп бєлїгї маўкулдардын курамына
єткєн. Кара кыргыздар менен бирге кийин булар ички
монголиядагы маўкул тилиндеги элди пайда кыл-

ган. Кытайдын жогорку катмары чжурчжендерге багынуудан баш
тарткан, ошондуктан кєз карандысыздыгы їчїн катуу кїрєшкєн. Ал
топко Тулуй (Йолуй Даши – Кытай уруусуна улуу тїрк заманында
кирген катаган уругунун аты. Тайши деген даражанын кытайча транс-
крипциясы) башчылык кылган. Ал Тулуй Байтикенин сегизинчи ур-
пагы болгон. Ляо империясында падышанын бїлєсїнєн чыккан.
Алар мурун чжурчжендердин куугунунан качып, Кара Суудан (Хаа-
ра Мурек же Хуанхэ) єтїп, нойгуттарга келген. Нойгуттардан 400
ат, 20 тєє, миў кой алган. Алар Гоби аркылуу Орхон боюндагы Хо-
тун шаарына барып ага баш ийген. 20 миў черик аскерин алып Кыр-
гыз мамлекетинин чегине келип кагылышкандан кийин кайра чеги-
нип Бешбалыкка (Байтин) токтогон. Аерден єзїн Кара Кытайга Гур-
хан деп жарыялайт. 1128-1129-ж. Кашкарга, Беш Балыкка кол са-
лып каратып алган. Хачжоу (Гаочан) єрєєнїнє кєп жыл туруп шаар
салдырган. Ошол учурда кыргыздын Баласагын канына каршы

1126-ж.

1125-ж.
Кыргыз-
моўгол,
калмак
согуштары
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урушкан каўды менен карылуу катагандардын (тулуй) урушу болуп
аткан. Кандык бийликтен ажыраган Тулуйлар тїркмєн кандары ме-
нен тынымсыз согушуп бийлик талашкан.

Окумуштуулар 1129-ж. (болжол менен XI к.
1012-13 же 1017-18-ж. кыргыз урууларынын бирик-
мелери оў жана солго бєлїнгєн деп эсептешет

(Фергана єрєєнї менен Тяньшандагы (Улуу тоо) согуштарынын
мезгилинде) (Материалы по истории кыргызов и Киргизии, 1973.
202-б.). Мындай пикир элдик санжырада Сайф ад-дин Аксикен-
тинин (XVI кылым) «Мажму ат-Таварихинде» жазылып калган.
Чындыгында, 1125-ж. Ляо дєєлєтїнїн тактысын таштап кеткен
император Йолюй Даши (Абылгазыда Нуси-Таир, бизче Тулуй
Тайчы) Тїркстанга (ибн-ал-Акердин маалыматы боюнча) 1128-
1129-ж. келген.  Кидандардын (кара кытайларын) гурханы (гур-
эл) Кашкарга келгенде аларды  Чыгыш Каракан єлкєсїнїн кага-
ны Ахмед ибн Хасандын аскери талкалайт. Дагы бир маалы-
матта: Йолюй Даши манжуулардан (чжурчжендер) качкандан кий-
ин Орхонго келип 20 миў аскер топтоп Бешбалыкка келет, аны жер-
гиликтїї уруулар жакшы тосуп алган. Єзїн 18 уруунун жардамы
менен Гурхан деп жарыялайт. Ал учурда карлуктар (карылуулар)
менен каўдылар Баласагын канына баш ийбей кеткендиктен ал
Гурханды жардамга чакырат. Ошондо 12 кылымдын 24-30-ж. Даши
Баласагынды ээлеп єз бийлигин орнотот. Гурхан Ибрагим менен
1132-ж. согушуп, Ибрагим єлїп, Йолюй Даши ийгиликке жеткен
(История Кирг.ССР, 1984, 299-б.) Й. Дашинин аскерлери 1141-ж. 9-
сентябрда Самаркандын жанындагы Катыван талаасында сел-
жуктардын улуу султаны Санжардын кошуунун талкалаган. Акый-
катта, кыргыздын оў менен солу б.з.ч. доорлордо б.а. Теўир Та-
гайдын заманында ишке ашкан. Тилекке каршы, «Мажму ат-Таве-
рихинде: сол канаттын ири уруулары: алтай, саха, миўєзєндїк кыр-
гыздар кирбей калган.

Йолюй Даши (Тулуй Тайчы) Баласагынды ээлеп
анын башкаруучусу Илек канды (Тїркмєндї) тагынан

ажыраткан. Сыр боюндагы аймактарды, Кашкар менен Котонду єзїнє
караткан. Бешбалыкты ээлеп Эртыштагы кыргыздарга єч алуу їчїн
аскерлерин жєнєткєн.  Тарыхчы Жувэйни (1226-1283-ж.) боюнча:
Тїндїк Кыргызстан аймагын каракытайлар башкарган, башка аймак-
тар аларга баш ийген каракандар династиясынын єкїлдєрї аркы-
луу башкарылып турган. 1129-ж. Йолуй Дашинин карамагында 40
миў тїтїн адам болгон.  Гурган жаўы мамлекет тїзїп аны Си Ляо

Тулуй
Тайчы

1129-ж.
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(Батыш Ляо) деп атайт. Баласагынды (кытайча Хосун Ордо) анын
борбору кылат. Бул мамлекеттин аймагы Энесай жээгинен Сыр Да-
рыяга чейин созулган.

Маўкулдар Кабыл кан алдына биригип чжурчжен-
дерге каршы согуш ачкан.

Йолюй Даши Кытай (Чжурчжен) мамлекетине єзї
жортуул жасаган. Максаты: Ляонун мурдагы даўкын

калыбына келтирїї болгон, бирок, ийгиликсиз аяктаган.
Й. Даши Энесайдагы кыргыздарга дагы бир жолу жортуул жасап

талкалаган. Кєп уруулар жер которуп бир топ кыйынчылыкка учура-
ган. Кыргыздар кєз карандысыздыгы їчїн бир кылым бою чжуржен-
дер менен салгылашкан.

Тїндїк Теўир тоодогу Кара Кытай мамлекети. Те-
ўир тоодо исламдан тышкары несториан, буддизм,
шаманизм диндери таркаган.

1141-ж. Кєчмєн карлуулар каракандарга каршы
кєтєрїлїп кара кытайлардан жардам сураган. Каган
Мухамед селжук султаны Санжардан кємєк сураган.

9-сентябрдагы Самаркандын тїндїк-чыгышындагы Катыван талаасын-
дагы салгылашууда Й.Дашинин Кара кытайлары селжуктардын улуу
султаны Султан Санжардын аскерин талкалаган. Каракандар Й. Да-
шиге кєз каранды болушкан.

Чыгыш каракандардын жерин ээлегенден
кийин Кытай бийлєєчїлєрї башында турган кыргыз-
дар Кожокенттин жанында Махмуд кандын аскерин
талкалайт. Кїзїндє Катыван талаасында (Самаркан-
дын жанында) эбегейсиз кан тєгїлгєн согуш болот.
Аман калгандары Термезге качкан. Кыргыздар Самар-

кан менен Букарды кайрадан басып алат. Ошондон кийин кытайлар
чабуулдарын токтоткон. Йолюй Дашинин жаўы империясын кытай-
лар (ханзулар) Си Ляо, маўкулдар Хара Хитай деп атаган. Анын бор-
бору Баласагын менен Таласта болгон. Кытайлар жергиликтїї элге
таянган, алардан аскер алган. Кытайлар мусулман динин кабыл ал-
ган эмес. Єз ара карама-каршылыктар кїчєгєн. 1158-ж. кара кытай-
лар Хорезмди багындырган. Гурханга 30 миў алтын динар тєлєєгє
милдеттенишкен.

1130-ж.

1134-ж.

1137-1218-ж.

1141-ж.
9-сентябрь

1141-ж.
Кыргыздар
Самаркан,
Букарды
басып алат
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1208-ж. Гурхан жерине Иртышта Чыўгызхандан талкаланган мер-
кит, найман уруулары баш калкалаган. Найман кандын уулу Кїчїк
аскери, эли менен Жети Сууга келип гурханга єтєт.  Бир жылдан
кийин Чыўгыз кан Гурханды оор абалга туш кылат. Батыштан Хо-
резм шах Мухамед, анын ынтымакташы Мавернахрдын башкаруучу-
су Осмон ибн-Ибрагим (Каракан династиясынын) уюшуп Баласагын-
га жортуул кылат. 1210-ж. Мухамед, Осмондор кара кытайлар менен
Талас дарыясынан жолугушат. Кызыл кыргын болушат. Кара кытай-
лар кайтып келип єз борбору Баласагынды 16 кїн эл коргогонуна
карабай талкалайт. 47 миў мусулманды кырган. Жувейн: «Шаарга
киришип эч кимди аяшкан жок. Їч кїнї-тїнї єлтїрїштї. Баласагын-
дын єтє кадырлуу, белгилїї жети миў адамы єлгєндєрдїн арасын-
да эле. Гурхандын аскери олжого тунду...» деп жазган. 1210-ж. най-
мандардын Кїчїгї Єзгєнгє кол салып гурхандын казынасын басып
алган. Бир жылдан кийин гурханды туткунга алган. Наймандар элди
тєрт жыл гана 1214-ж. чейин башкарган. Аўгыча монгол баскынчы-
лыгы болгон. Бул кара кытай менен наймандардын мамлекети 90
жыл єкїм сїргєн.

Кыргыздарды Ырыс дархан бийлеген.

Северск княздыгы Чернилов менен согушканда,
Чернигов князы Святослав кыпчактарды жардамга
чакырып, Новгород-Северскийге кол салган. Влади-
мир Мономах Полоцк княжествосун басып алуу їчїн
орус жерине кыпчактарды чакырган. Мономах кып-
чактарды жардамга 19 жолу, Ольговичтер 15 жолу
чакырып ажаты ачылган. Кыргыздардын соккусунан

Европага кире качкан каракалпактар Киев Русу тарабында болгон.
Мурад Ажынын «Шыбактуу Кыпчак талаасы» («Полынь полевецс-
кого поля», Москва. 1994) деген китеби боюнча: Кумыктар, балкар-
лар, казак-орустар, казактар, татарлар, чуваштар, якуттар, гагауз-
дар, крым татарлары, орус, украиндердин айрым бєлїктєрї тїрк
кыпчак тукумунан таралган. Чыгыш Европага Славяндар биринчи
миў жылдыктын аягында келген. Ага чейин орустар Карпаттан тїндїк
тарапта, Висла, Одердин орто чендеринде гундар козголгонго чей-
ин жашап турушкан. Кийин Улуу жер которуштурууда Европанын
токойлуу мейкиндиктерине таралган. Анда «туткундарбыз, туткун-
далганбыз» (мы словлены, мы словленные) деп аташкан єздєрїн.
Англиялык тарыхчы Ж. Флетчер: Байыркы «половец» же «народле-
вец» (эл, киши, туткундоочу, туткунчу) дегенден «половец» деген

1205-ж.

1166-ж.
«Шыбактуу
Кыпчак
талаасы».
Ассимила-
ция
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чыккан дейт. Кыпчактардын бир аты – «печенег» (укпагандын ба-
шын алгыч). Археология далилдеди: Киев V кылымда славяндар
Днепрге жете электе тїптєлгєн. Украина «чек арадагы, четки кага-
наттын борбору, бажылык шаар болгон, аны кагандар башкарган.
«Киев – тїркчє – Кїйє, Кїйєв, Кїйєє баланын шаары. «Кыя, кыя
жер» дегенден болушу да толук ыктымал. Славяндарга чейин эле
кыпчактар отуруп жїргєн секиче, такты «Тверь» аталып, ал кийин
Киевдик княздарга такты болгон. Киев княздары кыпчактарды туу-
рап Кыпчак тєбєлдєрїндєй баш кийим (клобук) кийген. Тїрк кып-
чактар украиндерди кудайга єтє берилгендиги їчїн «хохол» (Ку-
дайдын уулу) атка кондурган. Киев «Дешти и Кыпчакка» (Кыпчак
талаасы) дарбаза болгон. Тїштїк-батыштагы Молдовияны 13-14-кы-
лымда Батыш Европа элдери «Чёрная Гумания» (Кара гундар
єлкєсї, алар кыпчактарды ошентип аташкан) аташкан. Юрий Дол-
горукийге чейин эле Москва шаары ченде Кыпчак тєбєлї Кучкун-
дун станы (конуш – стан) турган. Москванын сол єйїзїнє кол салга-
ны їчїн ал Кучкун (кун алуу, басып алуучу) атка конгон. Москвада-
гы Кызыл Аянт жана Кремлдин чыгышы байыркы «Кытай – город»
(тїркчє – кытай тосулган, курулган сепил деген сєз) аталган. Та-
ганка, Ордынка, Балгуч, Кадаши, Полянка, Арбат, Хива дегендер
да болгон. Москва дарыясы тїрктєр менен фин-угор элдеринин чек
арасы болуп,  анын оў жагында кыпчактар турган. Оруска татар
деген ат кыпчактардан келген себеби, Кытай менен Монголиянын
ортосунда татарлар жашаган. 18-к. Тамбов, Тула, Орел, Рязань ж.б.
калкын татар аташкан. Ал жерде эски татар кєрїстєндєрї болгон.
19-к. аларды талкалап баалуу маданий эстеликти жок кылып, ай-
доо аянтына айлантышкан. 18-19-к. Дон талааларындагы кыпчак-
тар кыргызча сїйлєшкєн. Эркеги кызмат єтєгєндїктєн, кызматта
орусча сїйлєшкєн.

Советтик мезгилде єз атынан казак-орустар ажыраган. Казак-
орустардын тїпкї теги – кыпчак. Казак-орустар кийин орус болуп
жазылышкан. Мурун кыпчактар жикке бєлїнїп, башчы, билерман-
дары – уздендер делип казактар бапак кийсе, жєнєкєй адамдары –
казак орустар аталып кой терисинен бапайган бапак кийген. Моў-
голдор кийин ошо билерман кыпчактарды кырып, куугунтукташкан.
Алар Европага чачырап, Жакынкы Чыгышка, Тїндїк Африкага, Кы-
тайга ж.б. качкан. Ошондуктан, бул кыпчак талаасында баш ийип
жєнєкєй казак-орустар калган. 1761-1801-жж. Дондогу ж.б. казак-
орустар єздєрїнїн улуттук эмес орус кийимин (мундирин) кийїїгє
Россия буйрук берген. 1916-ж. Россияда 4,4 млн казак-орус (кып-
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чак) болгон. 1920-ж. казак-орус сословие катары жоюлуп, «орус» де-
лип жазылган, биротоло алар орусташып кетишкен.

Кыпчак тєбєлдєрї монгол чапкынында Кавказга да отурукташып
«Кавказ татарлары» аталышкан. Кєбї Москваны жердеп Россия дво-
ряндарынын теўинен кєбїн тїзгєн. Тємєндєгїлєр ошол кыпчактар-
дын тукуму: Кавказ согушунун баатыры генерал А. П. Ермолов «Ме-
нин тегим Арслан Мырза Ермол (Эрбол) таралат..., ал чокундурул-
ганда Иван ысымын  жазып алып, 1506-ж. Алтын Ордонун улуу кня-
зы Василий Ивановичке єтїп кеткен...» дейт. Кара деўиз флотун
тїзїїчїлєрдїн бири, атактуу адмирал Ф. Ушаков (Алтын Ордодон
чыккан князь Редегдин тукуму), белгилїї дворяндар, княздар: Кура-
киндер, Голицындер, Булгаковдор, Дашковдор, Сабуровдор, Ман-
суровдор, Годуновдор (чет Мырзадан), Глинскийлер, (Мамайдан),
Колокольцевдер, Талызиндер (Кїчїк Тагалдызин мырзадан), Чер-
каскийлер, Юшковдор, Суворовдор, Апраксиндер, Давыдовдор, Арак-
чеевдер, Голенищев – Кутузовдор, Бабиковдор, Чириковдор (бул Чи-
риковдор падыша Батыйдын бир тууганы Берке падышадан), Кочу-
бейлер, Казаковдор, Аксаковдор (тєкєр, аксак дегенден), Мусин –
Пушкиндер, Барановдор, Огаревдор, Ахматовдор, Гогелдер, Бер-
дяевдер , Тургеневдер (теги Арслан Тїргєн Мырзадан), Карамзин
(кырымдык Кара Мырзадан), Алмазовдор, Тухачевскийлер (Алтын
Ордолук Идристен), Быковдор, Шубиндер, Танеевдер, Тимирязев-
дер (Ибрагим Темирязевден, «Темир» сєзїнєн) Чаадаевдер.. ж.б.
кєптєгєн Россиянын делген кєрїнїктїї адамдары тїбї кыпчак.

9-кылымдагы атактуу агартуучулар Кирилл менен Мефодий Улуу
Булгария каганатынын борбору Фанагорияда туулуп, тїрк (кыпчак)
тилинде сїйлєшкєн, жазышкан. Байыркы Херсонетте орус тилин
їйрєнїшкєн. Атилла (Адил) баатырдын жоокерлери єз тукумдарын
Алтайдан Батышка 4-5-кылымдарда таратышкан. Адил баатырдын
теги кыпчак. Кирилл менен Мефодий байыркы тїрктєрдїн жазуусун
єзгєртїшїп, єркїндєтїп жаўы жазуу тїзїшкєн. Иртыштан Дунайга
чейинки жер-суу, шаар, адам аттары кыпчак тилинде болгон. Н. А.
Баскаков «Русские фамилии тюркского происхождение» деген ките-
бинде муну далилдеген. 16-кылымда орус тєбєлдєрї «Ак падыша»
дегенди жактырышып, єздєрїнє «Белый царь»  титулун ыйгарыш-
кан, ал эми Федор-Булат, Петр – Акмат, Матвей - Мурат болуп алыш-
кан. Байыркы Дешти Кыпчактардын ордо калаасы – Брянск (11-кы-
лымда Брянечь) кыпчактардын «Биринчи, Башкы» деген сєзїнєн
чыккан. 12-кылымдагы Карачев шаары – Кароолчу (Дозорный, Стро-
жевой), Саратов – Сары тоо, Тула – Толтура (Жебе шыкалган саа-



445

дак), Калугадагы Таруса – Тар суу, Ока – Аккан суу, Орел – Єр жол,
Яуза – Жайык, Царица – Сары суу (орустар кыпчак талаасын басып
алганда Сары сууну єзгєртїшкєн) аталган. Ошондой эле кыпчак-
тардын Пенза, Ростов, Бузулук, Хопер, Ясная поляна, Бежин луг,
Москванын жанындагы байыркы кыпчак шаары Сары-Кала (Сары ка-
лаа) ж.б. єзгєртїлїп орусча коюлган. М: Кыпчактын «айкєнє» деген
сєзї «икона» болуп єзгєргєн, тїрмє – тюрма, кафтан – чапан, коло-
кол (кол кагуу), казна – казна, товар – мал, мїлк, товарищ – жолдош,
книга – китеп, чемодан – сундук, карман, каблык, яма, телега, таран-
тас, булат ж.б. кыпчак сєзї. В. М. Васнецовдун «Баатырлар»
сїрєтїндє (И. Муромец, Д. Никитич, А. Попович) прототиптери да
кыпчактар (Т. Иязалиев. «Эркин Тоо». 1997. 23-апрель).

«Лев Гумилевдин дїйнєсї» аттуу китеп єзгєчє кызыктырат. Анын
тарыхтын «Арабескиси» деген биринчи китебиндеги «Россия жана
татарлар» деген бєлїгї баалуу маалыматтарды берет. Автор Рос-
сиянын татар башкаруусунда 1238-жылдан 1480-ж. чейин болгон-
дугун далилдейт.

Орустун гениалдуу илимпоздору Менделеев,
Мечников, Павлов, Тимирязев; тарыхчылар Кантемир
жана Карамзин; тїндїктї изилдєєчїлєр Челюскин
жана Чириков; улуу жазуучулар Достоевский, Турге-
нев, Державин, Языков, Куприн, Арцыбаев, Замятин,
Булгаков ж.б. татар урпактары болушкан. Искусство
жаатында єздєрїн жылдыз катары таанытышкан Анна
Павлова, Г. Уланова, Спесивцев; артисттер Караты-

гин жана Ермолова; композиторлор Скрябин жана Танеев, сїрєтчї
Шишкин ж.б. теги да татар. Бул тизмеге орус державасынын даўкын
чыгарган аскер башчылар Дмитрий Донскойду, Юрий Мещерскийди,
Андрей Серкизовду, Ф. Апраскинди, Ермоловду, Дохтуровду, адми-
ралдар Матюшкин, Мордвинов, Епанчин, Бирилев, Жилинский жана
Шербачевду кошпой кетїїгє болбойт.

Татарлар Россиянын эки падышасын – Борис жана Федор Го-
дуновдорду; беш канышаны – Соломония Сабурованы, Елена Га-
линскаяны, Ирина Годунованы, Наталья Нарышкинаны (Александр
Михайловичтин экинчи аялы жана Улуу Петрдун энеси) жана Мар-
фа Апраскинаны берген.  Православиени кабыл алган Батыйдын
жээни Азрети Петр Ордынский, азрети Мученик Казанский чиркєє
тарабынан ыйыктардын катарына киргизилген. Л. Гумилев теги та-
тар 92 княздык тукумду белгилеген: Адашевдер, Аргыновдор, Би-
гилдиевдер, Байтерековдор, Бегичевдер, Батюшевдер, Енбулатов-

Лев Гуми-
лев орус-
ташкан
татар,
кыпчак,
кыргыз
жєнїндє
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дор, Енгалычевдер, Еникеевдер, Исуповдор, Казаховдор, Касимов-
дор, Кочубейлер, Кудашевдер, Кутумовдор, Мансуровдор, Мурзин-
дер, Мустафиндер, Нагевдер, Тэнишевдер, Умаровдор, Уразгел-
диевдер, Чингистер, Шихматовдор, Юнусовдор, Якушевдер, Янга-
лычевдер ж.б.

Мындан соў графтык 13 тукум берилген, алар: Апраксиндер,
Аракчеевдер, Барановдор, Баранцевдер, Зубовдор, Кочубейлер,
Матюшкиндер, Мордвиновдор, Орловдор, Давыдовдор, Протасов-
дор, Бехметьевдер, Растопчиндер, Строгоновдор, Умаровдор.Теги
татар хан тукумдары: Андийскилер, Гусейновдор, Макинскилер,
Мелик-Миграбовдор, Нахичеванскилер, Станакскилер, Туркменс-
килер, Хаджиевдер, Хойскилер жана Шехинскилер. Мындан тыш-
кары орустун генерал лейтенант чини берилген Бухар эмири жана
Сейд-хан Хивинский Россиянын вассалдары болушкан. Л. Гуми-
лев бояр тукумундагы 49 жана 300дєн ашуун дворян нуркундагы
ысымдарды санап єткєн. Жалпы жонунан татар деп эсептелген
менен булардын кєбїнїн тїбї кыпчак, кыргыз, казак, каўдылар-
дан чыгат.

VI-VII к. Алтай тоолорунун этегинде, же Энесай дарыясынын
жээгинде, Миў Суу ойдуўунда кара татар, сары татар, ак татар уру-
улары жашаган. Алар  «отуз татар» жана «тогуз татар» уруулары
деп бєлїнїп Кытайдын байыркы жылнамаларында жазылган. Та-
тарлар монгол жортуулунан алдан канча мурда эле Чыгыш Европа-
га ооп кеткендигин тастыктаган тарыхый маалыматтар арбын. Ошон-
дон улам Эдил бойлорунан, Орол тоо этектеринен баштап, Кавказ,
Крым, Болгарияга чейин татар хандыктары орноп, єз єкїмїн
жїргїзгєн. Орустар менен саясий жана экономикалык алакалар
тїзїлгєн, кандын аралашуусуна же куда-сєєк болууга да шарт
тїзїлгєн. XII кылымдын башында кыпчак-половецтердин каны чер-
ниговдук княздардын баарында жана Тїндїк Чыгыш Россиянын княз-
дарынын кєпчїлїгїндє болгон. М: черниговдук Рюриковдор тукумун-
дагы княздар: Баратынскийлер, Гончаровдор, Долгоруковдор, Обе-
ленскийлер, Одоевскийлер, Репниндер, Щербаковдор ж.б. алардын
ичинде князь Игордун чоў атасы Олег да (ал хан Тугрынын кызына
їйлєнгєн). Игордун атасы Святослав хан Аюптун кызына їйлєнгєн.
Игордун баласы Владимир хан Кончактын кызына (Свобода Конча-
ковна) їйлєнгєн. Кончаковна менен Владимир Игорович Александр
Невскийдин тайене-таятасы болушкан. А. Невскийдин чоў атасы
князь Долгорукийдин аялы да половецтер кызы болгон. Ошентип та-
тар, кыпчак каны аралашпаган таза орусту табуу кыйын.



447

Улуу Тїрк каганаты экиге бєлїнїп батыш канаты ыдырап кет-
кенде татарлар Эдил боюнда Булгар мамлекетин тїзгєн. Ал єтє
кубаттуу, єнєрчїлїгї єнїккєн єлкє болгон. 1236-ж. 150 миў атчан
менен Батый Улуу Булгарияны басып кирет, мамлекеттин борбо-
рун 45 кїн камалап атып алат. 1243-жылы тїзїлгєн Алтын Ордо
орто кылымдагы Евразияда цивилизациялуу ири мамлекет болгон.
Муну тїзгєндєр чыўгызиддер болгону менен калыў катмарды Чы-
гыш Европанын жана Батыш Сибирдин жергиликтїї элдери: кып-
чактар, огуздар, булгарлар, хазар калдыктары, мажарлар жана
Чыўгыз хандын, Батый хандын колу менен кошо келген тїрк тилдїї
татарлар тїзїшкєн. Бул элдин бїтїндєй калыптанышы Алтын Ор-
донун кыйрап, анын аймактарына татар хандыктары пайда болгон
15-кылымдын 30-40-жылдарына туура келет.15-кылымда Алтын Ор-
донун маданияты туу чокусуна жетип Евразиянын ири мамлекети-
не айланганы менен ич ара талаш-тартыштардын кесепетинен кы-
лымдын экинчи жарымында начарлаган. Кєтєрїлїї М: 1380-ж. Ток-
томуш хандын жана дарбандуу эмир Эдигейдин тушунда
кєтєрїлгєн. 15-к. 30-40-ж. Алтын Ордо биротоло ураган. Анын
бєлїнїп-жарылган аймагында Россия менен чектешкен батыш жа-
гында Казан, Касим, Крым, Сибирь, Астрахань, Ногой ордосу деген
татар хандыктары пайда болгон. «Эдигей эпосундагы» Токтомуш,
Аксак Темир, Кутлу кан, Эмир Бырлас, Кутлу куя, Ногой Мырза,
Чыўгыз хан, Эдигей, Кадырберди, Мурадым, Тунуке, Субра, Кемел-
дин уулу Кеў Жанбай, Башлык хан, Абыл хан, Кара кан, Ала кан,
Баянду хан, Саян хан, Берки хан, Єзїбек хан, Тыныбек хан, Асыл-
бек хан, Жаныбек хан, Бердибек хан, Жедигер хан, Тайкожо хан,
Жуучу хан, Кыйгырчык, Ырыс хан тарыхый инсандар.

17-кылымда Иван Грозный жїзї каралык менен Казань, Астра-
хань кандыктарын каратып алгандан кийин, катаал колониялык эзїї
башталган. Эдил-Орол кеў аймагындагы элдер эч укугу жок кулга
айландырылган. Петр Iнин жана анын кызы Елизаветанын тушунда
18-кылымдын башында орус самодержавиеси бєтєн элдерге мур-
дагыдан да каардуу болгон. Зордук менен чокундуруу ишке ашы-
рылган. Орустардын мындай эзїїсїнє каршы «Алдар Кїсюм» коз-
голоўу болгон. Аны басууда жалаў Казань провинциясында 11 миў
адам єлтїрїлгєн, калган уезддерде 2500тєн ашык киши єлїп, 300дєн
ашык кыштактар єрттєлгєн. 1730-ж. Казанга губернатор болгон Ар-
темей Волынский Сенатка билдирїїсїндє миграциялык процесс
жєнїндє минтип жазган: «...Єткєн 20 жылдын ичинде таза башкыр-
лар 34 миўден, ашып кетсе 40 миўден кєп эмес эле, азыр качкын-
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дар менен кошулуп 100 миўден ашып, аларды: Казань, Симбир, Тем-
ников ж.б ал жерлик уезддердин башкырга єткєн ясак татарлары
тїзєт» («История Татарии в документах и материалах»)

1740-60-жж. Поволжьеде эзїї чегине жетип чокундуруу ээн баштык-
ка айланган. Бул кайрадан дагы татарлардын Тїштїк Орол жана Орто
Азия тарапка массалык качышына алып келген. 19-кылымда Єзїбекстан-
дагы татарлардын саны 200 миўге жеткен. Орто Азиядагы (Кыргызстан-
дагы да) татар мигранттары падышалык бийлик тарабынан куугунтуктал-
ган. Ошондуктан татарлар (тїрклер) єз мекенин колониялдык  эзїїдєн
куткаруу їчїн ар кандай жолдор менен кїрєшкєн. (А. Айтбаев. «Бишкек
Таймс» №38,39. 17,24-октябрь 2003.). Ш. Руставели ашык болуп, кызма-
тын кылган Грузиянын канышасы Тамаранын энеси балкар, атасы сел-
жук тїрк экенине карабай грузиндер аны даўазалап, єздєрїнє таандык
кылып келатышпайбы.

Саякат 5 жылга созулган. 1925-ж. Индиянын Сри-
нагар шаарынан башталган. Кара Корум тоосунан єтїп,
Кытай жерине киришкенде бир ирет кыргыздарга жо-
луккан. Рерихтердин экспедициясы кыргыздарды: Чы-
гыш Тїркстанда, кайра келаткан жолдо Монголиядан

кезиктирген. Тагыраак айтканда, кыргыздарды - Кара Корум, Котон,
Жаркен, Кашкар, Ак Суу, Кучар, Карашаар, Токсун, Турпан аймагы,
Їрїмчї, Тянь Шань, – Зайсан багытында жолуктурган. Улан-Батордо
(Улан Баатыр), Монголиянын ар кайсы аймактарынан, Тибетке чейин
кєргєн (Рерих Н.К. Алтай-Гималай, М., 1974, 102-б. Рерих Ю.Н. По
тропам Средней Азии, 124, 336, 337, 343, 346-б.).

Монголияны мекендеген кыргыздар жєнїндє: «Кыргыздар Чыў-
гыз кандан алда канча мурун эле кїчтїї эл болгондугун, алардын
каны Урус (Ороз) чыгыштын багындыруучуларына єз ыктыяры менен
єткєндїгїн Абулгазы эскерип, булар Селенге жана Икар-Муран да-
рыяларынын ортосун мекендеген» (Алексей Левшин). Фишер: «Икар-
Муран - азыркы Хуаньхэ» десе, Абулгазы - Бахадурдун эски фран-
цуз, орус котормолорундагы Икар -Муранды Клапрот тїп нускасын-
да Уйгур-Муран деп окуп, аны Энесай дарыясы деп тїшїндїрєт. Фи-
шердин пикири боюнча: Чыўгызхандан анын баласы Таулайга кал-
ган кыргыздар мекендеген жерлеринен кийин ооп кеткен. Муну Руб-
руквись ырастайт. Анткени, Маўгу-Хандын борбору Каракорумга 1254-
жылы келгенде ал кыргыздарды Чыўгызканга чейин жана анын уба-
гында мекендеп турган жери Хуаньхэ же Икар-Муран менен Селан-
ганын ортосунан эмес, Каракорумдун тїндїгїнєн жолуктурган» («Кыр-
гыздар»,  II т. 253-б.).

Н.К.Рерихтин
Борбордук
Азияга
саякаты
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О. Айтымбеттин пикири боюнча: Иш жїзїндє, байыркы тїрк
жерин  (Х кылымдын орто ченинен тартып маўкул жери) мекенде-
ген эзелки кыргыздар кийин маўкулдарга аралашып маўкулдашып
кеткен, ошентсе да «кыргыз» деген этникалык атын сактап калган.
Мунун чындыгы бар, себеби: «Азыр Монголиянын тїндїк-батыш
аймактарында єзїлєрїн кара кыргыз (хара хыргыз), сары кыргыз
(шара хырхыс), кызыл кыргыз (модон хырхыс) деп атаган моўгол-
дошуп кеткен кыргыз урууларынын урпактары турат. Бїгїн алар
єз тилин жоготуп, халка моўголдорун (тїбї отуз татарларга) ара-
лашып кеткен» (Їрїстєнбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы,
Ф., 1990, 103-б.).

Найман каны Тамтык єлєт. Анын эки баласы
Бїйрєк менен Байбука бир жесирди талашып кан-
дык ыдырайт. Мындан Темир (Чыўгыз кан) пайдала-

нып аларга башчы болот. Чыўгыз кан їйсїн уруусунун жалайыр уру-
гунан чыккан. Темучин Улуу Монгол мамлекетинин негиздєєчїсї.
1155-1227-ж. Онон дарыясынын боюнда, Делпун-Болдан деген жер-
де туулган. Моўгол урууларын кол алдына бириктирїї їчїн кїрєштє
татарларды, алардын союздаштарын талкалаган. 1206-ж. 46 уруу
эл катышкан бїткїл кєчмєндєрдїн курултайында  аны Найман тоонун
Дегелеў єрєєнїндє аргын, найман, жалайыр ж.б. уруулар ак кийиз-
ге ороп кан кєтєргєн. «Чыўгыз» (тїрк элинде  Жеўгис «Теўиз», «Де-
ўиз») деген ысымды алып, кан жарыяланган. 1206-1207-ж. бир нече
тїрк, монгол элдерин караткан. Бийлик їчїн кїрєштє Чыўгыз кан
татарларга каршы согушуп кєпчїлїгїн кырган. Татарлар «ак татар»,
«кара татар» болуп экиге бєлїнгєн. Ак татарлар тїрк тилинде
сїйлєшкєн. Орто кылымдагы кытай жылнамаасында татарлар «да-
да», «да-дань» деп белгиленген. Чыўгыздын энеси Єлєў коўурат
Кєктїн уулу Асау кан дегендин кызы болгон. Чыўгыз кан уулдары
Жоочу, Чагатай, Єгєдєй, Тулуй (энеси Бєртє коўурат уруусунан),
Кєлкан (энеси меркит Кулан Охыс баатыры Керимдин кызы), Кєкєтай
(энеси Кїнжу кытай Алтан кандын кызы), Жолчутай (энеси найман
Таян кандын кызы Кєрїсїн) менен бирдикте  1211-1218-ж. Тїндїк
Кытайды, 1218-1220-ж. Орто Азияны басып алган. 1219-1224-ж.
Тїндїк жана Чыгыш Иранга, Афганистанга жортуул жасап, кыйрат-
кыч сокку урган. Ошол жылдары Кавказ аркылуу Чыгыш Европага
аскер жиберип, 1223-ж. тїштїк орус княздарынын кошундарын жана
кыпчактарды Калка єзєнїндє талкалаган. Басып алган єлкєлєрдє
монгол феодалдарынын катаал эзїїсїн орноткон, бирок, диний жак-
тан элге кысым жасабаган. Чыгыштагы Энесай кыргыздары 1207-ж.
жалайыр Чынгыз канга баалуу тартуу менен келип баш ийип бериш-

1206-ж.
Чыўгыз кан

29 – 91
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кен, бирок, 1218-ж. кайра меркиттерге кошулуп кєтєрїлїшкє чыгыш-
кан. Чынгызхан уулу Жоочунун кошуунун жиберип бул кыргыздар-
ды биротоло караткан. Кїчїк наймандын бийлигине каршы кїрєшкєн
батыштагы (Теўир Тоодогу) кыргыздар 1218-ж. Чынгызкандын бий-
лигине єткєн. Чынгыз кандын жана анын урпактарынын тушунда Саян
Алтайдан Теўир Тоого кыргыздардын дагы бир жоон тобу журт ко-
торгон.

Чыўгыз кан мезгилинде Алтай-Сибирде ага баш ийген тємєндєгї
уруулар болгон: олкон, боржигин-кыят, коўурат, кыргыз, уйгур, ой-
рот, меркит, найман, таўгыт, татар, экерес, курулас, дєрбєў, ката-
ган, селжут, корутумат, кыпчак, сарт (сартайыл), тайшит, керээт,
жалайыр, кара кытай, журжеў, кытай. 1218-ж. кыргыздар їчкє
бєлїнїп, бири Саян (Саяк) тоонун тїндїгїнє кетсе, бири Абакан
єзєнїнє тїшкєн, кєбї Теўир Тоого (Жети Суу, Ысык Кєл жакка) ке-
тишкен.«Моўголдордун купия тарыхы» (Монголын нигуча табчий-
ан» ) деген 1240-ж. жазылган тарыхында 1207-ж. Жуучу оў канат
аскерин алып «токой элдерин» каратат. Ал ойрот, бурйат, бархун,
урсут, хабжанас, ханкас, тубас урууларын баш ийдиргенден кийин,
«Жуучу тїмєн кыргыздарга жетти. Ошондо Жуучуга кыргыздардын
тєбєлдєрї Еди инал, Алдияр, Олобек деген келишти» деп жазат да
алардын баш ийерин билдирип ак шумкар, ак боз ат, ак кундуз тар-
туу кылганын маалымдайт. Кыргыздар баш ийгенде башка саян-ал-
тайлыктар  – шибер, кесдини (кыштым), баит, тухас, тендек, тєєлєс,
тас, бачжиги уруулары да моўголдорго караган. Жуучу кыргыз
тєбєлдєрїн ээрчитип Чыўгыз канга алып келгени жазылган. Чыўгыз
кан кыргыздарга єзїнїн Алтан, Бура деген эки элчисин жєнєткєн.
Кыргыз иналдары анын эки элчиси кайра кайтканда єздєрїнїн Элик
Темир, Аткарак деген элчилерин кошуп берип Чыўгыз тарабында
экендигин билдиришкен.

Туматтар (туба тїрк урпагы) Чыўгыз кан жиберген кол башчы
Барагул нойонду єлтїрїп кєтєрїлїш чыгарган, натыйжада тумат
уругу Чыўгыз тарабынан кырылган. Рашид-ад Дин боюнча: Чыгыш
Тубада (Баргужин Токумда) туматтын бир бєлїгї 1218-ж. кайра
кєтєрїлїш чыгарганда бул козголоўду басууну моўголдор кыргыз-
дарга тапшырган. Бирок, кыргыздар єздєрї туматтарга кошулуп
кєтєрїлїштї кїчєткєн. Бука нойон Энесайдын башына барып кыр-
гыздарды жазалаган. Жуучу єзї кышында Селенга дарыясына кел-
генде аерде кыргыздардын бир бєлїгї жашаганы аныкталган (Хам-
дуллах Казвини. XIIIк.). Жуучунун аскери Селенгадагы кыргыз-
дарды, кыштым, хоин (хор) ж.б. урууларды караткан. Курыкан
єлкєсї Моўгол чапкынына чейин кыргыздарга кєз каранды абалда
болгон.
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Дїйнєгє алакандай аз монголдордун атын чыгарган менен Чыў-
гыздын тїбї кыргыз экенин 1776-ж. казак тарыхын жазган Шапа-
рашты  Казыбек Тауасарулы далилдеген. Чыўгыздын иш кагазда-
ры, «Мыйзамдар жыйнагы» уйгурча жазылган. Эгер Чыўгыз улуту
калмак-моўгол болсо тїрк тилиндеги иш кагазды кантип тїшїнмєк?
Чыўгыз тїрк тилинде сїйлєгєн. М. Кашгари: тїрк тилдеринин тазасы
«Чагатай тили» деп жазат. Чагатай Чыўгыздын уулу. Чагатай тили –
кыргыз тили. Себеби, кыргыз Чагатайдын їлїшїнє кирген.

 Энесай кыргыздарын монголдор басып алат.

Эртыш боюнда Чыўгыз кандан жеўилген найман-
дар менен меркиттер Чыгыш Тянь Шань менен Жети

Сууга келгенде ири шаарлар єз алдынча болуп Гурхандын бийлиги
урап, Кїчїктїн зоболосу кєтєрїлгєн. Кытай уруусу Сяньбидеги маў-
кулдардын (колой, ай уруктар), экинчи бєлїгї (тєрдєш, чарык, ногой
ж.б.) Ала Тоого баш калкалашкан. XI к. башында (1017-18, же 1012-
1013-ж.) кара кытайлар (Ляо дєєлєтї) Тїркстанды басып алуу їчїн
жортуулга чыкканда Ала Тоодогу Кытай уруусу Ибрагим Султан За-
рандаш жардамдашкан кыргыздар Нур кан менен Нур обозгердин
аскерлеринин катарында Ляо империясынын аскерине каршы согу-
шуп аларды толук жеўишкен.

Тїрк заманы уруучулдук кагылыштардан
турган. Жужан (да-да) каганатын талкалаган. Тїрк до-

ору Кара Деўизден Сары Деўизге чейин жеткен. Алар Кавказды, Кы-
рымды, Чыгышта Кытай (Кидан), шивэй ж.б. элдерди караткан. Ал
кезде VI к. Кытайдын Суй дєєлєтї єз алдынча мамлекет катары жа-
шаган. Тїрктєр Иран менен согушкан.

Уйгур идикуту 1211-ж., Арслан хан, 1216-ж., Чы-
гыш Тїркстандагы Алмалык (Или єрєєнї) каны Бу-
зар Чынгыз канга баш ийип багынган.

1199-1208-ж. наймандардын бир бєлїгї моўгол-
дорго баш ийген. Найман канзаадасы Кїчїк (єзїнїн
уруусу жалайыр) Теўир Тоону бийлеп турган. Чын-

гыз кандын кол башчылары Кїчїктїн колун талкалап, артынан Жебе
келип Алайдын Сары Кєлїндє  єзїн єлтїргєн. «Найман» деген «се-
гиз» деп которулат. Ал байыркы кыргыздын кырк уруусунун бири.
Кїчїк Теўир Тоону бийлеген кара кытай гурханына баш ийип ымала
тїзєт. 1211-ж. баштап кїч алып кара кытайлар мамлекетин толук
бийлеген. Анын бийлиги учурунда батышындагы Хорезм Шах Муха-

1207-ж.

1208-ж.

VI-VIII к.

1208-ж.

1211-1218-ж.
Кїчїк
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мед, тїштїк-чыгышындагы Каракан бектери, тїндїктєгї моўголдор
менен дурус мамиледе эле. Кїчїк Жети Суулук (Алмалык шаары-
нын) карлуулары менен жер талашып турган. Кїчїк дин боюнча му-
сулмандарга зомбулук кєрсєткєн. 1218-ж. Жебе нойон келгенде Ал-
малык, Баласагын, Кашкар шаарындагы мусулмандар Кїчїккє кар-
шы болушуп, найман аскерлерин кырышкан. 1218-ж. Найман мам-
лекети кулаган. Кыргыздар Чыўгыз канга толук баш ийишкен. Ра-
шид ад-Динде : «Наймандар Ирдыш-мурен менен Кыргыз (сол) об-
ластынын ортосундагы тоолорду (Нурлуу Алтай) мекендейт. Андан
ары Найман жери «Могулистан жерине дейре жетет». Наймандар-
дын экинчи чеги уйгурлар менен чектешкен чєлгє барып такалат.
«Бул уруу кєчмєн болуп, айрымдары тоону мекендесе, кээси єрєєндї
жердеген».

Наймандар кытай тарыхында 8-кылымдан бери уруу катары бел-
гилїї. 850-ж. бир жагынан Орхон дарыясынын жогорку агымынан
Тарым суусуна чейин, экинчи жагынан Кара Ыртышка чейин жаша-
ган.  Наймандар чыгыш, батыш Тянь Шанга XIII к. , Ферганага XVI к.
Шейбани кандын аскери менен келген дешет. 1625-ж. Абулгазы, 1723-
ж. Калмактар (монголдор) наймандарды кырган.

Моўголдордун тумет уруусу менен бирдикте
чыккан Энесай кыргыздарынын кєтєрїлїшїн Жоо-
чунун кошууну баскан.Юань-щи (цз 118лл10, цз107)
жана Рашид-ад-Дин боюнча: Жоочунун энеси Ко-
ўурат Дайчечендин кызы Бєртє эне (Биртаа Кучин)

Чыўгыздан тєрт уул, беш кыз тєрєгєн: Улуу кызы Кутжан бегим
Накендин уулу Бугу курканга тийген. Экинчи кызы Чечейкан Куту-
ке бектин уулу Тєрєэлчиге баш кошкон. Їчїнчї кызы Алагай бе-
гим онкуттун башчысы Алакуш тегинге турмушка чыккан. Тєртїнчї
кызы Тумалун. Бешинчи кызы Алчадай олкутут уруусунан Тажы
тегиндин уулуна тийген. Чыўгыз кан ушу кичїї кызы Алчадайды
жанындай жакшы кєрчї дешет. Таажы тегин Чыўгыз кандын таяке-
си болгон.

Баласагын шаары (тїндїк кыргыздардын бардык
уруулары баш ийген) маўкулдарга урушпастан баш
ийип берген.

Кыргыздарды Корлуп кан, Мамык кан, Тайбука
кан башкарган.

1218-ж.
Чыўгыз
кандын
кыздары

1218-ж.

1218-ж.
болжолдуу
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Жоочу Кашкарда мусулман динин калыбына
(Кїчїктї єлтїрїп, анткени Кїчїк  наймандарга  буд-

дизм, христиан динин таўуулаган) келтирген. Кыргыздар Теўирчи-
ликте кала беришкен.

Чыўгыз кан Букарды алгандан кийин кыргыз кандарынан Мамык
кан уулу Тайбука Эртыш, Тєбєл, Ишим, Туура Суу боюндагы жер-
лерди сураганда ал жерлер Тайбукага берилген (Миллер Г.Ф. «Ис-
тория Сибири», 33-б). Ал эми Ала Тоодогу бийлик катаган мыктыла-
рына берилип, алар «кашка» атанган, маўкул кандарына караган.
Бирок, миўєзєндїк кыргыздар менен моўголдордун мамилеси начар
болгон. Алар моўголдорго каршы кєп жолу кєтєрїлїш чыгарып, би-
рок, ырайымсыздык менен басылган. Айрым топтору алыс жактарга
сїргїнгє айдалган.

Моўголдор Хорезм шахы Мухамедди тал-
калап бїт Орто Азия аймагын басып алган. Кыргыз
тарыхчысы Белек Солтоноев єзїнїн «Кыргыз тары-

хынын очерктери» деген эмгегинде Чыўгыз кан жєнїндє
тємєндєгїдєй тарыхый фактыны келтирет: «Монголдор кытайларды,
маньчжурларды, корейлерди, монгол жана тїрк татарларды кара-
тып 1219 – 1224-жж. бїтїндєй Орто Азия, Индостанды басып єттї.
Орто Азия менен Кытайдан 36 млн. адам атылган (Кытайда 18 млн,
Самаркан аймагында 11 млн, Балык шаарында ж.б. жерде – 7 млн.).
1223-ж. Кавказ аркылуу єтїп княздар башында турган 70 миў орус
аскерин жок кылды, андан ары кыпчак кандыгын талкалап Эдил (Вол-
га) аркылуу кайтып келишкен. 1220-1226-жж. чыгыштагы Кореядан
батыштагы Азов деўизине чейинки, тїштїктєн Индостанга чейинки
мейкиндиктеги жолунан жолуккан бїтїндєй элдерди талап-тоноп,
кырып канын суудай агызды».
Чыўгыз кан 90 шаарды кыйраткан, анын 26сы казак жеринде

эле. Кыпчактар Казакстан тїндїгї менен Батыш Сибирдин аркы
єйїзїнє кєчкєн. Куугунтукталгандыктан алар Жер Орто Деўизинен
Инди океаны менен Тынч океанга чейинки элдерге чачырап сиўген.
Куугундагы найман, керейлер да ошол тарапка оогон. Чыўгыз
кєчмєндєрдї бириктирип, бир борбордон башкарып, салык тєлєтїїнї
кєздєгєн. М: Мерв шаарын кыйратканда майданда 13 кїн бою
єлїктєрдї санаган. Єлїктїн саны 1 млн. 300 миўге жеткен. От-
рарды кыйратып жер менен жексен кылган. Аль Фараби доорунан
башталган цивилизациялык єнїгїїнї жойгон, гїлдєгєн Жети Суу
маданиятын жок кылган. Кыргыз маданиятын талкалаган. Чыўгыз кан
єзї басып алган жерлерге єз адамдарын «тєрє» кылып калтырып,

1219-1221-ж.
Геноцид

1218-ж.
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аларга кызмат кылгандарды «тєлєнгїт» атыктырган (М. Шаханов,
«Кыргыз Туусу», 1-3-апрель, 2003-ж. №23).

Чыўгыз кан 1155-жылы туулуп 72 жашында 1227-
жылы каза болгон (Жавахарлал Неру «Индияны
ачуу»).

Кыргызстандын аймагы Чагатай кандын улусунун
курамына кирген.

Керєлєўдє 1240-ж. «Моўголдордун купуя тары-
хы» («Нууў товчоо») деген алгачкы тарыхый китеп
тїрки тилде жазылган.

Эсукенин (Чыўгыздын атасы) токолунан туулган
Бектер, Белгїдей деген уулдары болгон. Аны Эсуке-
нин байбичеси Єлєў Ужинден тєрєлгєн Чыўгыз ме-

нен Касар бири алдынан, бири артынан келип Бектерди жаа менен
атып єлтїрїшєт. Ошондо Чыўгыздын энеси ага ачууланып жамак
менен аны тилдейт: «Ой балакет баскырлар! Ысык жатынымдан
тїшкєндє алаканыўда уюган кан бар эле, єз баласын, жанындагыла-
рын жеген ит экенсиў, жар ташка єзїн урган кабылан экенсиў, жаман
ниетин баса албаган арстан экенсиў, шырп алдырбай кол салган ит
балык экенсиў, боорундагы ботосун кажыган буура экенсиў, жут
кїндєрї аўдыган карышкыр экенсиў, баса албаса баласын таштап
кеткен аўыр экенсиў, чээнине кыпын жолотпогон чєє экенсиў, ыра-
кымы жок барак ит экенсиў, алдынан чыккандын баарын кайсаган
жолборс экенсиў, кєлєкєбїздєн башка жакыныбыз жок, куйругубуз-
дан башка камчыбыз жок кезде (душманыбыздан) єч алууга кимиў
жарайсыў?! Курсактын гана камын ойлоп калганыбызда эмне їчїн
батыша албайсыўар?!» Чыўгыз кандын образын тїзгєн жазуучулар
анын канкордугун, катаалдыгын єзїнїн энеси Єлєўдєй 15 гана сєз
менен єтє элестїї айтып бере алган эмес. Ал жєнїндє венгер Ми-
чель де Фернанд, Россиядан В. Г. Ян, Н. К. Калашников, япон Иино-
ве Ясаши «Бєртє чано» деген романын жазган. Баары теў «Моўгол-
дордун купуя тарыхынан» пайдаланышкан... Бул купуя тарых ыр
менен кєбїрєєк айтылган тарыхый роман. Бул эмгекти моўголчо деп
келатышат, лингвистикалык жагынан изилдесек бул тїрки тилде жа-
зылган.  «Моўголдордун купуя тарыхындагы» моўголчо деген  сєздєр
булар: кєч, дєўгєлєк, мерген, шыралга, бугу, марал, сокур, тїтїн,
энчи, байшумкар, ылаачын, чечен, баатыр, куттуу, кулан, жїрєк, бек,
меў, тайшы, бєрї, кєл, коўурат (уруу), хатун (катын), темирчи, кал-
канч, жочи (жойчул ит), бала-чака, саркыт, барак, телкозу, кєк, уку-

1227-ж.

1228-1241-ж.

1240-ж.
«Моўгол-
дордун
купия
тарыхы»
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рук, уваз, жака, кишчи, алачык, мїлк, алтун, жебе, кїлїк, бийкеч,
єндїр, элет, ала, чїй (дарыя), капчыгай, талпак, тєлгєчї, сукей туу
(сєйкє), кєк дебдер, усун, желээ, урпак (орпак), бурхан, арал, бада-
чы ж.б. Бул уўгулуу сєздєр кыргыздын тєл сєздєрї эмей эмне?! Бул
китепте кыргыздар жєнїндє тємєндєгїдєй маалыматтар бар: Жочи
(Чыўгыздын улуу баласы) жортуулун улантып Ойрот, Бурят, Баргун,
Їрсїт, Кабканас, Каўгис, Тубасты багындырып кыргыздарга аттанат.
Кыргыздарга барганда алардын эл башчылары Йеди, Инал, Алдаяр,
Єрбек тегин деген адамдар кездешет. (А. Саспаев. «Заман Кыргыз-
стан», 1999-ж. 3-сентябрь).

Улан баатыр шаарынан миў чакырым алыстыктагы «Кыргыз
Нур» кыргыз кєлїнє VI кылымда кыргыз кагандыгы кайра кєчїп ке-
лип жайгашкан.

Батый Итил дарыясындагы Булгар кандыгын,
орус княздыктарын басып алган: Бул жортуулдарга
моўгол, кыргыз (тїрк) топтору катышкан.

Єгєєдєй Волын, Галиция жери аркылуу Польша-
га єтїп, поляк-немец рыцарларын талкалаган.

Єгєєдєй єлгєндєн кийин бийлик шайлоого чейин анын улуу аялы Тура
кандын (Тєрє Акылай) колуна єткєн. Єгєєдєй мураскор деп Шера-
манды калтырган менен буга Туракан макул болгон эмес. Чыр баш-
талып Чинкай, Махмуд Ялвач качкан.

Чыўгыз кандын бир тууганы Темуге Отчигин так-
ты ээлєєгє аракеттенип баарынын башы кесилген.

1242-ж. Тарыхчы, адабиятчы, врач Рашид ад-Дин
1242-ж. Хамаданда туулган. Персиядагы Монгол

каны Газандын вазири, биринчи кеўешчиси болгон. Рашид 1318-ж.
Олжайту канды уу берип єлтїргєн деген жалаа менен дарга асыл-
ган. Ал 1300-11-ж. «Тарыхтар жыйнагы» (Жами ат-таварих) деген фар-
сыча эмгек жазган. Кєп авторлор жардам берген. 1-китебинде тїрк
элдеринин санжырасы жана Энесай кыргыздарынын XIII к. тарыхы
боюнча маалыматтар бар. Китеп орусча которулган.

Кїйїк (Батый экєє мураскор болчу) улуу кан
кєтєрїлгєн. Батый ага каршы болгондуктан Кїйїк 100

миў аскер менен 1248-ж. ага каршы аттанып чыгып  жолдо єлгєн (Бир
маалыматта Кїйїк 1242(43)-ж. жайында Беш Балыкта ооруп єлєт. Ба-
тый 1252 (53)-жылы жазында 48 жашында Эдил боюнда єлєт.).

1236-1241-ж.

1241-ж.

1242-ж.

1242-ж.

1246-ж.
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Бийлик анын аялы Огул Гаймыштын колунда кал-
ган. Тєлєнїн улуу Мєўкє (несториан дининдеги) кан-

дын тагына отурган. Кїйїктїн адамдарынын баштары алынган. Чын-
гыз кан єлгєндєн кийин Алтай, Саян Чыгыш Теўир Тоо тарап анын
кичїї уулу Тєлєнїн карамагында эле. Мєўкєнїн заманында (1251-
1259) ошол жерлер Тєлєнїн кичи уулу Арык Буканын энчисине тий-
ген. Арык Бука кийин уулу кандык такты їчїн катуу кїрєшкєн. Фран-
цуз элчиси Гильом Рубрик 1253-ж. Жети Суу шаарлары бїлїнїп,
талкаланганын жазган.

Урантайдын тїштїк аскери Тибет, Бирма ууру-
ларын багынтып, Ханойду ээледи. Сун империясы-
нын тагына єткєн.

Мєўкє (Хенчжоу шаарында) єлєт. Так талашы-
лып Хубилай (Абылай) чоў курултай єтє электе єзїн

улуу Кан деп жарыялайт. Тактын мураскору Арык Бука кыжырда-
нат.

Кара Корумда моўголдор Арык Буканы Улуу кан
деп жарыялады. Хубилай єз аскерин тїндїккє
жєнєтїп Онгин Суусунун боюнда Арык Буканын ас-
керин кыйраткан. Арык Бука тєбєй жери Хемчекке

качкан (Кемчек монголчо дарыя деген сєз). 1260-ж. кїзїндє Арык
Бука кыргыздарга качып келип, 1262-ж. кыргыз кошуундарына тая-
нып Теўир Тоодогу Чагатай улусунун башкаруучусу Алгуга (Чага-
тайдын небереси) каршы жортуул кылган. 1292-ж. Хубилай кыпчак
Тутукту жиберип Энесайдагы кыргыздарды басып алган.

Арык Бука Хубилай менен тынымсыз согушуп
атып акыры колго тїшкєн. Тїштїк Сибирь, Монгол

Алтайы кыргыздар эми Юань династиясын негиздеген Хубилай канга
(1260-94-ж.) баш ийсе, Теўир Тоолук кыргыздар Хайду мамлекетине
караган (1269-ж. тартып). Моўгол доорунда кыргыздардын бир катар
бєлїктєрї Урал тоо этектерине, Крымга чейин аргасыз журт которуш-
кан. Профессор Р.Г. Кузеевдин маалыматы боюнча: XIIIк. кыргыздар
башкырларга жуурулушса, Теўир Тоодон батышка кеткен кыргыздар-
дын кєп бєлїктєрї Астрахандык, Крымдык ногойлордун, каракалпак-
тардын, казак, єзбектердин арасына XII-XV кк. жуурулушкан.

Талас єрєєнїндє монгол кандары Єгєєдєй, Ча-
гатай менен нойондорунун курултайы єткєн. Ушунун

негизинде Каракорумда кєз каранды эмес мамлекет тїзїлгєн. Хай-
ду ага кан болгон.

1251-ж.

1257-ж.

1259-ж.

1260-ж.
кїзїндє
1262-ж.

1264-ж.

1269-ж.
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Єгєєдєйдїн небереси Хайду кан Орто Азиянын
чыгыш бєлїгїндєгї ошол мамлекетти бийлеп тур-

ган. Ошол Талас курултайында тїзїлгєн (мамлекет Алтайдан Аму
Дарыяга чейин Кыргызстан менен Чыгыш Тїркстанды кучагына ал-
ган чоў аймак болгон) мамлекеттин борбору Чїй єрєєнїндєгї Тар-
сакент шаары болгон (Бишкекке жакын Кара жагыч айылы чен). Хай-
ду (Айты) менен Хубилайдын бийлик талашкан согуштары кыргызга
зыянын катуу тийгизген. Кыргыз мамлекеттїїлїгїн жоготуп єз же-
ринен кєп жолу ажыраган. 1275-76-жж. кыргыздын бир бєлїгї Ху-
билайга каршы кєтєрїлгєн. Ошонун кесепетинен Хубилай кыргыз-
дардын кєбїн 1277-ж. жаўы тїзїлгєн Маньчжурияга (Чжаочжоу ша-
арына) кєчїрїп барган. Ошол кыргыздар мезгил єтє акырындап улу-
тун жоготуп кытай менен аргындашып кеткен. Монголиянын ички
аймактарындагы Алтай Каўгайда жашаган 9 миў тїтїн кыргыз Ху-
билайдын буйругу менен кєчїрїлгєн. 1290-ж. Монголдордо кызмат
кылган кыпчак аскер башчысы Тутук Хубилайдын жиберїїсї менен
Хайдуга каршы Алтайга жєнєтїлгєн. Мунун кесепетинен 3 миў їй-
бїлє кыргыз єз жеринен айрылган. Андан кийин Тутук Энесай-
дын жогору жагындагы кыргыздар менен салгылашып 700 тїтїн кыр-
гызды Маньчжуриянын чыгыш батышына Хэсыке аймагына
кєчїрїп келип жайгаштырган. 1295-ж. кыргыздын бир  тобу дагы
зордук менен Шаньдун провинциясына кєчїрїлїп келген. Булар Хей-
лунцзян аймагындагы бїгїнкї Фу-йї кыргыздарынын ата теги. Бу-
ларда табхын, табындыр, чигдыр, сандырдыр, былтырдыр, орттыр
деген хакас урууларынан бар жана тилинин диалектикалык
єзгєчєлїктєрї сакталган.  Кыскасы, XIII к. экинчи жарымында Ал-
тай, Энесай кыргыздары монголдор тарабынан талкаланып, жерин
тарттырып жиберип, зордук менен Борбордук Азияга кєчїрїлгєн.
Кєчїп келїї 1389-ж. Юань династиясы кулаганга чейин улана бер-
ген. XIII к. тартып Саян Алтай аймагындагы кыргыздар Сибирь кыр-
гыздары делип, Чыгыш Тїркстандагы кыргыздар Теўир Тоолук кыр-
гыздар деп аталат.

1269-ж. Хайду салык саясатын жєнгє салган. Акча реформа-
сын жїргїзгєн. 1276-86-ж. Монголияга чейин чек арасын бекемдеп
жїрїш кылган. 1283-84-ж. Турпандагы Уйгурлар Хубилайды колдо-
гону їчїн Хайду аларды талкалаган. Хайду єлгєндє Чагатай урпа-
гы Кебек (1318-26-ж.) кан болуп борборун Карши шаарына кєчїргєн.
Кийин Чагатай урпагы Казан канды Балхтын Эмири Казаган (1346-
47-ж.) кулатат. Чыўгыздын тукумунан бирєєнї формалдуу бийлик-
кке отургузуп, єзї бийлик жїргїзгєн. 1348-ж. муну пайдаланган То-

1269-1301-ж.
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олук Темир єзїн кан деп жарыялайт да анын атынан ишти дуулат
Болотчу жїргїзєт.

Энесайдагы, Моўголиядагы кыргыздардын моў-
гол эзїїсїндє каршы кїрєштєрї болгон.

Батыш Монголияда бийликке келген Хайду
(Айты) Орто Азиядагы бардык моўголдорду (бекте-

рин) бириктирип, Хубилайга каршы согуш ачып анын менен 1301-ж.
чейин салгылашат. Бирок, биротоло жеўген да, жеўдирген да эмес.

Юань  (Дадань – татар аталган) дєєлєтїнє (Абы-
лайга) каршы Наяндын жетекчилиги менен болгон

моўгол тєрєлєрїнїн чоў кєтєрїлїшї – Саян, Алтай элдеринин моў-
голдордон бєлїнїп єз мамлекетин калыбына келтирген.

Бирок, монгол кызматын кылган кыпчак аскер
башчысы Тутук (Абылай ноену) башчылык кылган ар

тилде сїйлєгєн чоў аскер Саян, Алтай кыргыздарына каршы атта-
нып аларды караткан. Муну уккан Айты (Хайду) Тутукка каршы аскер
жєнєткєн, бирок, Тутуктан алар жеўилип Айтынын Болоч деген ас-
кербашчысы туткундалган.

XIV к. аягында – XV к. башында энесайлык, саян алтай кыр-
гыздары ойроттор менен бирге монгол феодалдарына каршы
кїрєшкєн. М: XIV к. аягында кєптєгєн ойрот монголдор мамлекет-
тик тартипти чыўдоодо, бекемдєєдє бийлик ээси кыргыз Єгєєчї
Кашканын (монголчо аты Мэнке Тэмурхан) кєзємєлїндє калган.
Анын чечими менен Монголиянын аты єзгєрїп Юань аталган. Мам-
лекет эми Дадань (татар) аталган. Єгєєчї Кашка єзїнїн бийлиги
учурунда (1403 – 1408-жж.) нааразы болгон мурунку ымалалашта-
ры ойроттор, кыргыздар менен бир нече жолу согушкан. Монгол
бийлигиндеги бул кыргыз жєнїндє тарыхчылар эмнегедир факты-
ны тактай албай келатышат.

1399 – 1425-жж. кээ бир ойроттордун жана Монголиянын аймак-
тарынын бийлик башчылары кыргыздар болгон. Ойрот аскеринин ку-
рамындагы кыргыздар Орто Азияга, Ысык Кєл, Батыш Теўир Тоого
чейин басып алышкан. Моўгол державасына кыргыздардын таасири
кїчтїї болгон. Моўгол аскер башчыларынын арасында кыргыз Аба-
бардын кабары белгилїї. 1449 – 1450-жж. Пекинге жасаган моўгол-
ойроттордун жортуулунда  армия курамында тїмєндєгєн кыргыздар

1273-
1293-ж.

1275-ж.

1287-ж.

1292-ж.
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кошо болгон. Бирок, алар XIII – XIV кк. єз мамлекетин калыбына
келтире алышкан эмес.

Ю. Анше боюнча: Хубилай Кытайды бийлеп тур-
ганда Муахол деген кытайды кыргызга улук кылып

жиберген. Энесайдагы кыргыздардын айрым топторун юандар Ман-
журияга (Наян) зордоп кєчїргєн. XIII к. Энесайдан якуттар Лена суу-
суна оогон. 1293-ж. Хайду менен макул болбогон барлас, коўурат
уруулары батышка жер которушкан.

Алтай (Цзиньшань) тоолорундагы кыргыздар
Шандунга кєчїрїлїп жер, єгїз, урук берилген («Юань-

ши» боюнча). Маўкулдар басып алган жерине єздєрї кєчїп келбеген,
бирок, салык алып туруучу. Алар Жунгар аймагын єздєштїргєн. Кел-
ген моўголдор жергиликтїї тїрк (кыргыз) уруулары менен аралашып,
алардан ойрот же калмак деген эл пайда болот (Гумилев Л.Н. «Поис-
ки вымышленного царства», 192-б.)

Чыўгыз кан єлгєндєн кийин Єгєєдєй (Угедэй) улуу кан болуп шай-
ланат. Анын тєртїнчї аялы Жачин кыргыз кызы болгон («Юаншй»
боюнча). Єгєєдєй Казан татарларын, Европа кыпчактарын, алаўдар-
ды, орустарды басып алат.

Алтайлыктарды Россиялыктар 1922 – 48-жж. ойроттор деп ата-
ган. Тоолуу Алтай калкы 1970-ж. боюнча 56 миў. Булар тїрк тилин-
де, Алтай тилинде сїйлєшєт. Алтай тили кыргыз-кыпчак тобуна ки-
рет. 2 диалектиси бар. Тїндїк – Туба, Куманды, Чалканды байыркы
самодий ар кошкон урууларынан турса, Тїштїгї – алтай-кижи,  теле-
ут, телеўкит (5-10-к.) байыркы кыргыз тилинен чыгат. Алтайлыктар-
да, Туваларда байыркы кыргыз дєєлєс уруусу басымдуу. Лексика-
сында монгол сєздєрї бар. Анткени, (13,15-18-к.) Алтайга келген моў-
гол урууларынын таасири тийген. Бир аз моўголдор менен аралаш-
кан. Кыргыз элинин алгачкы этникалык тїзїлїшї Алтайлыктар ме-
нен тыгыз байланыштуу. Алгачкы дини шаман.

Азыркы Алтай тилдери – тїрк, моўгол, тунгус, маньчжур тил-
деринин тобун бириктирген тил. Айрым окумуштуулар буга жапон,
корей тилдерин кошууда. Генеалогиялык тектештиги далилдене
элек. Финн-угор тилдери менен бирге кээде урал-алтай тилдери
деп аталганы менен ага кирїїчї тилдердин єз ара жакындыктары
бирдей эмес. Тунгус-маньчжур тилдерине караганда моўгол тил-
дери тїрк тилдерине жакын. Тїрк тилдеринин тобуна єлїї жана
азыркы тїрк тилдери кирет. Єлїї тилдерге: орхон тїрктєрїнїн, эне-
сайлык (байыркы) кыргыздардын, талас жазма эстелигинин, байыр-
кы уйгур, булгар, хазар, кыпчак тилдери кирет. Азыркы тїрк тилде-

1293-ж.

1295-ж.
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рине: якут, сагай, хакас, шор, алтай, тува, казак, кыргыз, єзбек,
каракалпак, тїркмєн, татар, башкыр, азербайжан, кумук, карачай,
балкар, карайым, гагауз, уйгур, тїркиялык тїрктєрдїн тили кирет.
Моўгол тобуна: халка-моўгол, бурят-моўгол, калмак (ойрот-моў-
гол) тили кирет. Тунгус-маньчжур тобуна: нанай, эвенк (тунгус),
маньчжур, эвен (шибе, солон) ж.б. тилдер кирет. Азыркы алтай-
лыктардын Тїштїк диалектиси тїрк тилдеринин кыргыз-кыпчак то-
бунда сїйлєшєт.

 Кыргыз урууларын Жанкороз, Алым Арстан кан
башкарган.

 Кыргыздарды Домбул бий, Муратай, Долон бий,
Байгара бий, Жамбы бийлер бийлеген.

Улуу кандык їчїн кїрєш токтобой Самаркан
менен Кожкенттин ортосунда Єгєєдєй менен Жаа-

дайдын тукумдары салгылашкан. 1309-ж. курултай бул салгылаш-
ты токтото алган эмес. Кебектин агасы Эсен Бука (Тєбєйдїн уулу)
кан болуп жарыялангандан кийин кытайдан жиберилген моўгол ас-
керинин чапкынына Тїркстан кайрадан туш болгон. Ал убакта Ко-
букту жери менен Эртыштын жогорку куймасы улуу кандын мам-
лекетинин чек ара аймагы болгон. Ошол жерден Чагатай жерине
басып кирген кытай аскери Эсен Буканын Ысык Кєлдєгї кышкы
жана  Таластагы жайкы ордолорун талкалаган (Бартольд В.В. V
т, 160-б).

Булардан сырткары Алтын ордонун каны
энеси араб Єзбек (1312-1341) менен Ирандын Иль-

ханы Бусак (Абу Саид, 1316-1335-ж.) экєєнїн ортосунда айгышкан
согуштар болот (1226-жылдан тартып маўкул империясынын тары-
хы жалаў улуу кандык тактыны ээлеш їчїн Чыўгыз кан тукумдары-
нын єз ара кандуу салгылаштарына толгон). 1334-ж. 10-декабрдан
Хорезмди кыпчак Куттуу Темир башкарган. Ал Єзбек канга баш ий-
ген. Єзбек кандын атынан кийин гана єзїбек аталган ар кошкон эл –
басымдуусу їйсїн, аргын, коўурат, кыпчак, жалайыр, найман ж.б.
бар эле. Єзїбек єзїнчє тїптїї бир бїтїн эл болгон эмес. Єзїбек-
тер кыргыз кыпчак диалектисинде сїйлєйт.

XIII к. башында империянын батышында єз алдынча Алтын Ордо
мамлекети тїзїлгєн. Анын башкаруучусу Батый кан Монголиянын
Улуу канынын бийлигин таануудан баш тарткан. Бара-бара єз ал-
дынча кєп кандыктар тїзїлгєн.

XIII к.

 XIV к.

1305-1306-ж.

1312-1341-ж.
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Аўыз болгон кыргыз ырчысы Токтогул єткєн.

Таасын сынчы, кыраакы, даанышман Толубай
сынчынын ысымы кыргызда жомокко айланган. Ал тул-
парларды, адамзатты сынап сыны тєп тїшкєн кєзї
ачык, касиеттїї олуя болгон. Анын айткандары зу-
лум кан Жаныбекке жакпай, сынчынын эки кєзїн ой-

дурган. Араб-перси автору Гаффара, Хайдар Фазиринин жазганда-
рында жана «Искендердин анонимисинде»  Жаныбек кан Чыўгыз кан-
дын Жуучу деген уулунун тукуму болуп, ал Алтын Ордону 1342-
1357-ж. башкарган. Аны атайын уюшулган кутумда єз баласы Берди-
бек єлтїрєт. Бул эмгекте: кутумга єч алууга Толубай сынчы да ка-
тышканы айтылат. Кыргыз фольклорунун чоў кїйєрманы Ы. Абды-
рахманов «Чоў манасчы Сагынбайдан жазып алган» материалында:
Жаныбек кандын тушунда Жейренче чечен, Асан кайгы, Токтогул
ырчы, Толубай сынчы, Алдар Кєсєє деген элдик таланттар болгонун
айтат. «Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол» деп эл зал-
карларды даўазалап, макал кылганы анын тарыхый инсан экенин
далилдейт.

Кыргызда Кет Бука деген залкар ырчы жашап
єткєн.

Эдиге Куттуктаба жашаган.

Ичкилик Хайдар мырза Кырымды басып алган.
Аны менен Эдил боюна чогуу кеткен коўураттын баа-
ры Кырымга сиўген.

 Маўкулдардан тєрт тайпа эл бєлїнїп чыгып Жун-
гар жерин мекендеген кыргыз урууларын сїрїп чыга-

рып Ойрот мамлекетин тїзєт. Аларды кара кыргыздар калмак деп
атаган.

Чыгыш маўкулдар Кытайдан куулуп чыккандан
кийин ойроттор аларга баш ийген эмес. Ушундан улам

чыгыш маўкулдар менен батыш ойрот кандарынын ортосунда согуш
кїч алган. Махалу (чорос уругунан чыккан) бириктирген ойрот кїчтїї
болгон. Анын небереси Эсен тайшинин (Тогондун уулу) тушунда ой-
роттор Борбордук Азияны бийлеген.

Кытайдагы маўкул бийлиги кулаган соў Бату
Муўкенин (Даян кан) маўкулдардын биргелешкен

1320-1357-ж.

1342-1357-ж.
(болжолдуу)
Толубай
сынчы

12-к.

1361-ж.

XIV к.

1368-ж.

1340-1419-ж.

1368-ж.
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мамлекетин курууга болгон аракети эч натыйжа берген эмес. Ал
єлгєндєн кийин анын балдары Тїштїк Моўголиядагы майда кан-
дыктардын ээлерине, негиздєєчїлєрїнє айланган.

Даўазалуу кара кыргыздын азык уруусунан та-
раган Могол кандын урпактарынын тарыхы єтє бай.
Ал дїйнє тарыхына Селжук (Себук) мамлекетин
тїптєгєн Алп Арстандын Изниктер дєєлєтїн, Осмон
бий империясын, Аксак Темир Кєрєгєн тїптєгєн Те-
мирлер мамлекетин, атагы алыска кеткен илимпоз
Улугбекти, Индиядагы Улуу Могол династиясын не-
гиздеген Султан Бабырды жана алардын тукумда-
ры башка эл менен аралашып негиздеген бир нече

династияларды берди. Бирок, ар кайсы эл аны єзїнє менчиктей
берип, улам чаташтырып башы ачылбай келатат. Бул династиялар
кара кыргызга гана тиешелїї.

Кыргыз санжырасы жана прогрессивдїї  тарыхы да...  Сел-
жуктар мамлекетин кєчмєн тїрк уруулары негиздеген дейт. «Х к.
Орто Азиядан азыркы Ирактын борбору Багдадга барып, ошол
учурда кубаттанып аткан араб халифатына баш вазир болгон Сел-
жук тїрктєрї болгон. Азыркы окумуштуулардын изилдєєлєрї бо-
юнча алар кыргыздар делет. Американын чыгыштаануу адиси Ло-
сирип мындай деп жазат: «Орто Азиядан кєчїп келген теги кыргыз
уруусунан болгон селжуктар жетип келгенден кийин, ислам эмпи-
ратурлугу жаўыдан гїлдєгєн, кїчтєнгєн маданиятка карай баскан
мамлекетке айланды» (Їсєйїн Ажы. «Кыргыз санжырасы», – Б.:
1994. 110-б.).

Саман мамлекети Орто Азия  менен чектеш ай-
мактарды камтыган феодалдык династия болгон.

Борбору Букар шаары эле. Кыргызстандын тїштїк аймактары Саман
мамлекетине караган. Самандын тушунда Ош, Єзгєн, Кожент шаар-
лары Фергана єрєєнїндєгї чоў шаарларга айланган. 10-кылымдын
аягында так талашуу, элдик козголоў кыймылдан Саман мамлекети
начарлаган. Саманды Борбордук Теўир Тоо менен Жети Сууда пай-
да болгон каракандар Жейхун дарыясына (Аму Дарыя) чейинки ээли-
гин басып алган. Алптегин саман тушунда алардын аскер башчы-
сы болуп мамлекеттик иштерди башкарууга катышкан. Анын бар-
кы кєтєрїлгєнїнєн коркуп эмир Абд-ал Малик аны 961-ж. Хоросанга
аким кылып жиберген. Буга нааразы болгон Алп тегин  Саманий-
лердин аскерин талкалап Газна шаарын ээлеген. Дарыянын тїштїгї
Газневийлерге єткєн.

Азык уруу-
сунун
урпактары
Аксак
Темир,
Улугбек,
султан
Бабыр

875-999-ж.
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Азыркы Тїндїк Афганистандын Балх шаарына
жакын жердеги Саман (ушундан улам Саманийлер
деген сєз калган) кыштагынын аскер башчысы кыр-
гыз Алп тегин єзїн 962-ж. азыркы Ооганстандын

тїштїк чыгышындагы Газни шаарынын бийлик ээси деп жарыяла-
ган. Ал Кабул менен Пешеварды бириктирген. Алп тегин негизде-
ген мамлекет Себук тегиндин (977-997-ж.) уулу жааўгер Махмуд Газ-
невинин (998-1030-ж.) тушунда єзгєчє кїч кубатка жеткен. Газневи
мамлекетинин ак сарайында кыпчак Беруни (Бєрї), Бейхаки, Гар-
дизи, Утби сыяктуу акындар, ойчулдар топтолуп, кєєнєрбєс эмгек-
терин жаратышкан.

Кыргызча (тїркчє) сїйлєгєн єгїздєрдїн баш-
чысынын атынан коюлган селжуктар (Себук) динас-

тиясы Газневи мамлекетине караштуу Хорасанды єзїлєрїнє кєз ка-
ранды кылган.

962-ж. 977-
997-ж.
998-1030-ж.

11-к.30-ж.

Данденакандын жанында Газневилерди талкала-
ган.

Эр Торгулбек Султан (1038-ж. туулган-1063-ж.
єлгєн) баштаган селжуктар Мармар деўизине чейин
ээлеп Хорезм, Иран, Азербайжан, Курдстан жана
Иракты басып алышкан.

Бабабыз Алп Арстандын тушунда (1063-1072-ж.)
Айастанды караткан.

Манаскерттин жанында Диоген Роман IV-нїн Ви-
зантиянын сансыз аскерин талкалап алгачкы Изник-
тер дєєлєтїн курган.

Малик шахтын тушунда Кичи Азияны, Сирияны,
Палестинаны, Грузияны, Орто Азиядагы Каракандар
мамлекетинин бир катар аймагын каратып алган.

Бирок, ички феодалдык чыр чатактардан улам
селжук мамлекетинен Керман бєлїнїп кеткен.

Рум бєлїнїп кетет андан.

Селжуктардан Сирия кайра бєлїнїп майда сул-
тандыктарга айланат. Биринчи крестїїлєр жортуул-
дарынан кийин Селжук мамлекети Палестинадан,
кийин Сириядан биротоло, Грузия жана Кичи Азия-
нын айрым аймактарынан ажыраган.

1040-ж.

1040-
1080-ж.

1064-ж.

1071-ж.

1072-
1092-ж.

1041-
1187-ж.

1077-
1307-ж.

1094-
1107-ж.
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Мелик шахтын уулдары Селжук мамлекетин бы-
тыратып бєлїп алышкан. Санжарга Мерв шаары ме-

нен Чыгыш аймактар, Махмудка Батыш Иран менен Ирак (Ирак сел-
жук султандыгы, 1118-1194-ж.) тийген.

Султан Санжар єз алдынчалыкка умтулган ири
байларга каршы кїрєшкєн.

Султан Санжар кара кытайлардын жортуулдары-
нан жеўилип, 1141-ж. Орто Азиядагы бийлигинен ажы-
раган.

Орто Азиядагы єгїздєр анын Мерв, Нишапур,
Тус ж. б. шаарларын чаап алган. Санжар єлгєндєн

кийин Хорасандагы «Улуу Селжук» дєєлєтї жоюлган. Хорасан,
Керман жана Батыш Ирандын ортосундагы отуз жылга созулган фе-
одалдык ич ара согуштан кийин бийликке Ануштегиндер келген. Кичи
Азиядагы селжуктардын чакан Кония султандыгы гана сакталып
калган. Аны 1257-ж. моўголдор басып алган.

Алп Арстандын урпагы Осмон бий гана мурас-
тан мураска єткєн Осмон империясын негиздейт.

Каўдылардын кєбї Осмон тїрктєрдїн арасында.  Казак санжырачы-
сы Шаакерим Кудайберди уулу єзїнїн «Тїрктєрдїн, кыргыздардын,
казактардын жана кандардын династиясынын санжырасы» деген ки-
тебинде «Стамбулдагы Осмон тїрктєрї каўдылардын тукуму. Бул
уруунун насилдери башка тїрк элдеринде да жолугат. Алар кїчтїї
жана даўктуу уруу болушкан» (70-б.) дейт.  Єлкєнїн ордосу Бурса
шаарында алгачкы кїмїш теўге чыгарылат.

 XIV-к. орто ченинде Орто Азиянын чыгышында жаўы мамле-
кет-Моголистан (Моголдор єлкєсї) пайда болгон. Кыргыз (тїрк) ти-
линде сїйлєгєн дуулат, каўлы, кереит, аргунут, баарын, арлат, бар-
лас, азык,  булгачы ж. б. ичкиликтердин оў, солдун айрым уруула-
ры кийин жоокердик заманда аралашып жїрїп моўголдорго, башка
элдерге сиўген. Булардын каада-салты бїт кыргызча болгон.
Єздєрїнїн ата мекени деп Монголиянын талааларын эмес, Тянь
Шань тоолорун эсептешкен. Бул кыргыздар тїзгєн Моголстан мам-
лекети Баркул кєлїнє, батышынан Сыр Дарыяга чейинки аймакты
ээлеген. Анын тїндїк чек арасы Балхаш кєлїн, тїштїгї Чыгыш
Тїркстанда кыргыздын оў, сол уруулары турган. Кыргыздын дуу-
лат уруусу Моголстан мамлекетинде саясий роль ойногон. Дуулат-
тар бир кезде Чыгыш Тїркстанды, Маўгалай Субе менен Фергана-
нын бир бєлїгїн, Алай, Ысык Кєлгє чейинки Борбордук Тянь Шань
дуванындагы байлыгы мол жерди ээлеген. Дуулат уруусунун баш-

1118-ж.

1118-57-ж.

1141-ж.

1153-ж.

1258-ж.
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чысы Эмир Болотчу Ак суу шаарында (Чыгыш Тїркстанда) жайлаш-
кан. Талас, Чїй єрєєнї, Ысык Кєл жана тїндїктєгї жерлер Бал-
хашка, чыгышынан Иртышка чейин Эмир Болотчунун иниси Камар
Адинге караган. Дуулаттар Моголистанды Мавераннахрдан бєлгєнгє
аракеттенген. Эмир Болотчу єзї жалайыр Чыўгыз кандын тукуму-
нан болбогондон кийин кандыкта отура албасын тїшїнїп, бийлик
жїргїзєм деген ниетте Чыўгыздын тукумунан чыккан жаш бала Тоо-
лук Темирди такка отургузат.

Эмир Болотчу 1348-ж. Тоолук Темирди Могол-
стандын каны деп жарыялап, єзї кандын улукбеги

болгон. Анын ордосу Алмалыкта Иле боюнда эле. Ал 1354-ж. Мого-
листанга ичкилик кыргыздарга, кєчмєндєргє кїч менен ислам динин
кабыл алдырат. Орто кылымдагы тарыхчылардын эсеби боюнча: тил
албаганын кыйнап, уруп сабап, єлтїрїп атып бир кїндє бїтпарас
жолун туткан 160 миў кишини мусулман кылган. Кабыл албаганына
ит кордукту кєрсєтїп бїлєсїн кырып салган. Моголистандын чет жа-
гындагы кыргыздын оў, сол уруулары исламды кабыл алган эмес.
Тоолук Темир Орто Азиядагы бїт бийликти колуна алгысы келген.

Тоолук Темир кєп аскер менен Жети Суудан Ма-
вераннахрга жортуулга чыккан. Ташкендиктер анын
карамагына тынч єткєндїктєн аларды талап тоногон
эмес.

Тоолук Темир єлєт. Уулу Ильяс кожо ата такты-
сына отурат.

Ильяс Кожо кайрадан Мавераннахрды басып
алмакчы болуп 1365-ж. жортуулга чыгат. Аларды

кыргыз Темир эмир башчылык кылган аскерлер Ташкен менен Чи-
наздын ортосунан, Сыр Дарыядан тосуп чыгышат. Таймаш Чырчык-
тын жанындагы Баткакта  катуу болот. Эки жактан 10 миў адам кур-
ман болуп Темирдин аскерлери артка чегинет. Тоолук  Темир калкты
ырайымсыздык менен талап тоногон. Самарканга кирип барып, аны
курчашат. Эмирлер Аксак Темир менен Хусейин шаарды таштап, Аму
Дарыянын аркы єйїзїнє качып кетишет. Самарканды эл єзї коргоп
чыгат. Элдин жаалынан коркуп Ильяс Кожо Самарканды таштап,
аскерлерин Моголистанга алып кетет.

Бул Ильяс Кожонун кадырын кетирген. Ошондо дуулат уруусу-
нун эмири Камар Адин Ильяс Кожонун ордосуна кол салып єзїн
єлтїрїп, бїлєсїн кырып таштайт. Бир гана кичинекей мураскорду
жашырып калганга їлгїрїшєт.

1348-ж.

1360-ж.

1364-ж.

1365-ж.

30 – 91
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XVI к. экинчи жарымында Азияда зор империяны тїзгєн, та-
ланттуу аскер башы жана мамлекеттик ишмер, дїйнєгє белгилїї
Темир Эмир (1336-1333-ж. туулуп -1465-ж. єлгєн) тарыхта 27 мам-
лекетти (кээ булакта 46 єлкєнї) багынткан. Аксак Темир Борбор-
дук Азияда маданий экономикалык социалдык жагынан гїлдєгєн
кїчтїї борбордук мамлекетти тїзїїнї каалаган. Ал максатына
жетїї їчїн мусулманчылыкты жайылтуу менен коргоо идеясын
пайдаланган. Исламдын негизинде бир топ акыйкат мыйзамдарды
єз алдынча эреже катары иштеп чыккан. Темирдин аялы Касан
кандын кызы болгон.

Кыргыз Аксак Темир Кєрєгєн Кеш аймагында  Шахрисабз шаа-
рына жакын Кожо Илгар кыштагында азык уруусундагы Тарагай бек-
тин їй-бїлєсїндє туулган. Темир эр жїрєк, каардуу, кайраттуу, жан-
кечти, амалкєй жол башчы болгон. 20 жашында Кашка Дарыянын
боюнан тартуу кылып жер берген Казаган эмирге кызмат кылат.

Моголстандын каны Тоолук Темир кан Мавераннахр-
ды басып киргенде Аксак Темир ага убактылуу кыз-
мат кылып Кеш вилайетин ээликке алган, баш ийген.

Аксак Темир Мавераннахрды башкарып турган Ка-
загандын небереси Хусейин эмир менен союз тїзєт.

Аксак Темир 1369-ж. Хусейинди Балхта дарга
асып єлтїрїп, курултайда ак кийизге салынып кан
кєтєрїлгєн («История Бухария». т I. стр. 192). Маве-

раннахрдын жеке кожоюну болот. Хусейиндин жесирин Аксак Темир
алган, ал аял Чыўгыз кандын тукумунан чыккандыктан  жалайыр Чыў-
гыз династиясынын атынан бийлегенге Темир расмий мїмкїнчїлїк
алган. Ал єзї негиздеген  жаўы мамлекеттин кол башчысы, эмири
болгон.

«Бабур намэ» боюнча: Кеш аймагы Самаркандын тїштїгїндє
60 чакырымча алыс. Темир Самаркандан мурун Кешти борбор кы-
лам деп имараттарды, медресе, мавзолейлерди салдырып, оў-
доткон.

Кыргыз Аксак Темир Мавераннахрдан Моголис-
танга (Теўир Тоого) жортуул жасаган.  Чынында,
Моголстан бири бирине баш ийгиси келбеген коўшу

кандыктардан турган. Ага Ыртыш, Бар Кєл, Турпан, Кашкар, Ферга-
на, Ташкен, Балкаш Орто Азиянын чыгышы жана Чыгыш Тїркстан-
дын тїндїгї, Тїштїк Алтай кирген. Баш калаасы Ак Суу эле. Маўга-
лай Субеге Фергана єрєєнї Ташкен, Ош, Ат Башы, Нарын аймагы, Ак
Суу, Кашкар, Жаркен, Хотон шаарлары кирип, аны дуулат беги Бо-

1360-ж.

1361-ж.

1369-ж.
8-апрелде

1369-
1389-ж.
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лотчу бийлеген. Маўгайлай Сїбеден тїндїктєгї Сыр Дарыядан Иле-
ге чейинки чоў аймакты бир тууганы Камар Адин бийлеген. 1371-ж.
дуулат Камар Адиндин уруусуна каршы жортуулга чыгып Ысык Кєлгє
чейин келген. Эл Иле, Иртыш дарыясынын ортолоруна кєчїп кетиш-
кендиктен жер аўгырап ээн калган. 1375-ж. Сайрам (Сїткєл) жана
Талас аркылуу Моголистанга кайра басып кирген. Камар Адиндин
жана Кажы бектин аскерлеринде кєп кыргыздар болгон їчїн анын
аскерин бїт талкалай алган эмес. Анын аскерлери Кара Тоо, Талас,
Чїй, Боом капчыгайы аркылуу чегинишкен. Ысык Кєлдєн Камар Адин
аскери Аксак Темирдин жер жайнаган колу менен салгылашат. Те-
мир кєп жоготууга учурап, артка Самарканга кайра чегинген. Аксак
Темир ыза болгондуктан каарданып ошол эле жылы Камар Адинди
Кочкордон талкалайм деген ишеничте аскерин Ысык Кєлгє єзї баш-
тап келген. Ал келгенге чейин кєчмєн уруулар Иленин Иртыштын
ары жагына кетип калышкан. («Кыргыздардын жана Кыргызстандын
тарыхы», «Илим», 1993,78-79-б.)

1376-ж. кыпчак Сары Бука жана жалайыр Адил Шах баштаган
кошуун Темирге каршы козголоў чыгарганда буга моўголдук аскер-
лер кошулган. Бирок, алар жеўилген.  Аксак Темирдин эў ишенимдїї
аскер башчылары Сары Бугу жана Ак Бугу экєє теў кыргыз болгон.
Сары Бугунун уругу кыпчак, Ак Бугу найман уруусунан болгон. Бул
аскербашы жєнїндє Сайф ад-дин Аскендинин «Маджу ат-тавари
хинде» (XVI к. аягында жазылган) жана Муин ад-дин Натанзинин
«Мунтахаб ат-таварих-и Муинде», «Аноним Искендерасында (1413-
14-ж.жазылган), Шараф ад-дин Алинин «Зафар намесинде» маа-
лыматтар бар. Ал боюнча 1376-1378-ж. Моголстандагы Їзгєндє ж.б.
болгондунгун билдирет. Ошо Сары бугунун уулу Нур Адин Мухамед
шейх атасы єлгєндєн кийин 1399-ж. Темирдин Индияга барган жор-
туулуна катышкан. Бабырдын «Бабыр намесинде» (XVI к.) Бабыр-
дын таятасы Жунус кандын энеси ушул шейх Нур Адин бектин не-
береси (же кызы) экени айтылат (Д. Сапаралиев. «Эмир Тимур и
кыргызы...», «КТР-Обо», № 30, 26-июль, 2002-ж.). Ак Бугу баатыр-
дын сєєгї Аксак Темир менен бир кєрїстєнгє коюлган. Аксак Темир-
дин Чыгыш жортуулунда кыргыздын Кытай баатыры анын тїмєн баш-
чысы болгон. Кытай баатыр Моголстандын башкаруучусу Камардин
менен 1380-1399-жж. согушкан.

Азык уруусунан Аксак Темир Орто Азияны бий-
леп турган.

Аксак Темирдин Теўир Тоого, Жети Сууга жаса-
ган алгачкы жортуулдары болгон.

1370-1405-ж.

1370-1371-ж.
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Темир Моголистанга каршы баскынчыл жортуул-
дардын кайра баштайт. Боом капчыгайында, Ат Ба-
шыда ж. б. аймактарда Камар Адиндин аскерин тал-

калайт. Аман калган Моголистандыктар Иленин ары жагындагы Тар-
багатайга качып кетишет. Аксак Темир миўдеген адамдарды Маве-
раннахрга айдап кетип, кулдукка сатат. 1388-жылы жасаган жортуу-
лунда Темир бул элдерди толук баш ийдире алган эмес. 1389-ж.
Моголистанга жазалоочу жортуул менен чыккан Темир бул боордош
кєчмєн урууларды биротоло багындыруу мїмкїн эместигин 20 жыл-
га созулган кїрєшїнєн улам тїшїнєт. 1390-ж. Тянь Шанга дагы эки
отряд аскер жєнєткєн. Отряддын бири Тїндїк менен Ташкен, Талас,
Чїй аркылуу, экинчиси Тїштїк менен Анжияндан чыгып, Жазы (Яссы),
Арпа дарыяларын бойлоп жєнєгєн. Бул отряддар Ысык Кєлдєн жо-
лугушкан. Артка чегинген Камар Адинди кубалап жетїї їчїн Иртыш-
ка чейин барышкан. Кыскасы, бул кєчмєн уруулар ата журтун таш-
тай качып Аксак Темирге баш ийбей коюшкан. Ошондуктан, Темир-
дин бийлиги Чїй єрєєнїнє чейин гана тараган (Темир єз небереси
Улугбекке бул аймактарды кошуп бїт Моголистанды башкарууну
берген. Бирок, Улугбек иш жїзїндє Моголистанга бийлик жїргїзгєн
эмес). Алтайда, Жунгарияда жашаган кыргыздын уруулары Темир-
дин согуштарынан талкаланган могол урууларынын калгандарын єзїнє
каратып, ээн калган жайыттарды ээлеп калышкан. Ал кыпчак талаа-
сынан кайтканда Буура Башы, Тєбєлїк Карук, Ур-Так, Узнак, Аткан
Сїрї, Туура Єтмє, Улак Чарлык, Айгыр Жал ж.б. татаал жерлер-
ден басып єткєн. Темир 1389-ж. 9-августта Улук Жылдызда жеўи-
шин майрамдап туруп Самарканга кайтып келген («История Кыр-
гызстан» Б. 1996. 160, 161-стр).

Эўге тєрє (Баймурат Черик) – Моголстандын
Эмил Тарбагатай аймагынын акими. «Мажму ат-Та-

варихте»: Моўолстандын башкаруучусунун бири кыргыз Атан бий-
дин бир уулу Кулжыгач тєрє, андан Инка (Эўге), андан Баймурат,
андан Черик (С. Аттокуров). Алтын Ордону бийлеген Токтомушка
(1406-ж. єлгєн) тилектеш болуп 1387-ж. коўшулаш Аксак Темирдин
мамлекетине каршы жортуул жасап Анжиян, Єзгєнгє чейин кирип кел-
ген. Низам ад Дин Шаминин «Жеўиш намесинде» Эўге Тєрєнїн тал-
калангандыгы, чегиндирилгени баяндалат. 1388-1389ж. Аксак Темир
кол башчыларын Уруў Жар деген жерде жайгашкан Эўге Тєрєнї тал-
калоо їчїн жєнєткєн.

Манглай Субенин башкаруучусу – Мирек аке
(бир кабарда Камар Адиндин тууганы Кудайдат)

1377-
1379-ж.

1387-ж.

1389-ж.
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тактыга Тоолук Темирдин уулу Хызыр Кожо деген баланы отур-
гузуп, бийликти єзї жїргїзгєн. Ал Аксак Темир менен тынч ма-
миледе болууну каалап, Кашкардагы наместник башкарган ай-
макты Темирдин небереси Ибрагим султанга берген. Бирок, Хы-
зыр Кожо єлгєндєн кийин Темир небереси Искендерди Манглай
Субеге каршы аттандырган. Кыргыз уруулары каршылашып же-
ўилип калышкан.

Ушул жылы Аксак Темир Хива, Гират, Хурасан, Мазандар, Иран,
Багдатты, Ооганстандын бир бєлїгїн басып алган.

Алтын Ордонун каны Токтомушту Аксак Темир
Теректе эки жолу талкалаган, Крым, Волганы ал-
ган. 1385-ж. Алтын Ордонун Дербен Нарын каалга
аркылуу Кавказга болгон жортуулун аяктаган. 1395-

ж. Дербен аркылуу барып Темир Ширван, Дагестанды басып ал-
ган.

Темир Багдадды жана Эки Дарыянын аралыгын
(Мессопотамияны) ээлген.

Кыргыздын Аксак Темири Индиянын тїндїк
бєлїгїн (Дели шаарын, Гангадагы элдерди) басып
алган. «Бабур намэде» Бабыр кийин Индияга динас-
тия тїзгєндє Аксак Темирдин жана анын тукумуна

тиешелїї болгон жерлерди аралап кєргєн да: «Тимур бектин бийли-
ги убагында жана анын уулдарына Хиндустандын Бхира, Куш-Аб,
Чин-Аб, Чиннут деген аймактары баш ийген» деп жазган («Бабыр
намэ», «Чулпан», Ташкент, 1992. стр. 229). Бабырдын айтканы боюн-
ча: бул жерлер «тїрктєргє» жана «Тимурдун тукумуна» тиешелїї
болгондуктан, аскерлер «Бхирде жашоочуларды талап-тоноп, єз бил-
генин кылып атат» дегенди угуп Бабыр атайын барып, кєбїн дарга
асып жазалаганын жазат.

Сириянын да бир топ бєлїгїн ээлеген. Байтак-
тысы кыргыздын Самаркан шаары болгон.

Анкара, Дамаски, Багдатты басып алган Аксак
Темир 71 жашында  200 миў аскери менен Кытайга
жортуулга баратып 1405-ж. 18-февралында Отрар
шаарында каза болот. Сєєгї Самарканда. Каракыр-

гыздын азык урпактарынын бири Аксак Темир Кєрєгєн негиздеген
Тимурийлер династиясы 1370-жылдан 1507-жылга чейин созулган.
Анын тушунда Мавераннахр, Хорезм, Хорасанды камтыган динас-
тия болгон.

1391-ж.
жана
1395-96-ж.

1393-ж.

1398-ж.
декабрь
1399-ж.

1401-ж.

1405-ж.
18(15)-
февраль
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1411-1412-ж. кийин Нур Адин Аксак Темирдин ту-
кумуна каршы кєтєрїлїшкє чыккан, бирок, аягы эмне
менен бїткєнї белгисиз (бул жєнїндє 1470-ж. жазыл-

ган Абд-ар-Разак Самаркандинин («Матла ассадайн ва мажма ал
бахрайнда») айтылат.

Темурий мамлекетин Темирдин (Тимурдун) кен-
же уулу Шорук (1377-жылы туулган-1447-ж.) бийлеп
турган. Анын байтактысы (борбору) Герат шаарында
болгон.

Улугбек 1394-жылы туулган. Чоў энеси Сарай
Мїлк Ханым аны єтє билимдї кылып тарбиялаган.

Ал перс, тїрк, араб тилдерин тереў билген. Аксак Темир ушул акыл-
дуу аялы Сарай Мїлк Ханымдын пикири менен эсептешкен. Шорук
уулу Улугбекти Самаркандын башкаруучусу кылып дайындаган.
Улугбек кыйраган Самарканды 40 жыл бою кооздоп оўдогон, ошон-
дон улам «Самаркандын алтын кылымы» деген ат калган. «Тимур
бек Жехангир мырзага Самарканды башкарткан. Ал єлгєндєн кийин
аны улуу уулу Мухаммед Султан башкарган. Шоорук мырза Ма-
верннахрдагы бїт бийликти єзїнїн улуу уулу Улугбек мырзага бер-
ген. Аны андан Улугбектин єз уулу Абд-ал Латиф тартып алган»
(«Бабур намэ», 1992. стр. 75). Демек, Улугбек Самаркандын бешин-
чи, Бабур он экинчи башкаруучусу болгон. «Тимур бек Самарканды
борбор кылды, Тимурга чейин бир да мамлекет жетекчиси улуу Те-
мирдей Самарканды борбор деп жарыялаган эмес» (Бабур намэ»,
стр. 70) деп Тимурдун Самарканды оўдотуп Дил Куш багында Кєк
Сай имаратын эў кооз салдырганын жазат.  Улугбек кєрїнїктїї ма-
тематик, астроном болгон. Тарыхка, поэзияга, музыкага, филосо-
фияга  кызыккан. Самарканга мыкты илимпоздорду топтоп 1428-29-
ж. обсерватория курган. Улугбектин тушунда Самаркан жана Букар
шаарларында эў сонун архитектуралык эстеликтер салынган. Ал
курдурган медресе илимдин ар кандай тармактары боюнча сабак
єткєн. Коўшу єлкєлєргє элчи жиберип, тынчтык келишимдерин
тїзгєн. Иш жїзїндє Самаркан Шорукка кєз карандысыз єз алдынча
мамлекет болгон.

Улугбек баш ийбей койгон єз уруулаштары Мо-
голдорго (Кыргызстан аймагына) жортуул жасаган.

Дегеле Темир жана анын тукумдары Эмирзаде Омор шейх, Искан-
дер, Улугбек 1371-жылдан 1425-ж.чейин азыркы Кыргызстандын ай-

1411-
1412-ж.

1409-ж.

1407-
1447-ж.

1424-ж.
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магында жашаган элдерге бир нече жолу жортуул жасаган. Ошон-
дон улам Самаркан, Анжиян эли бир нече жолу кєчїп конгон.

Самарканда Улугбектин обсерваториясы «Кыр-
гыз дєбє» деген жерге курулган. Регистандагы їч

имарат дубалына кандын эки капталындагы кыргыз калпак увазир-
лер, аскер башчылар, аалам астронавтары тїшїрїлгєн. Бул обсер-
ваторияда кыргыздын  кушчу уруусунан чыккан окумуштуу, астро-
ном, философ Али Кушчу иштеген. Улукбектин эў жакын адамы уру-
гу найман Теўизбай аталык болгон.

Улугбектин аскерлери Жети Сууга жортуул жасаган.

Тянь Шандын тегерегинде жашаган кыргыз уру-
улары Самарканга да Моголистанга баш ийбей, эсеп-

тешпей койгондуктан 1425-ж. Улугбек аскерлери менен Тїндїк Тянь
Шанга келет да, адагенде Таласта турган урууларга кол салат. Та-
ластыктар кысымга чыдабай Камар Адиндин уулу Жаханшах башка-
рып турган жерге кєчїп жєнєшєт. Ал кыргыз урууларынын башчыла-
ры менен ынтымакташып душманга сокку урмакчы болот. Бирок, Чїй
єрєєнїндєгї согушта Улукбек жеўишке жетишкен. Жаханшах ынты-
макташтары менен Ысык Кєлдїн жээгине кетїїгє аргасыз болгон
(«Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы», Бишкек, 1993-ж.).

Атасы Шорук  1447-ж. 2-мартта єлгєндєн кийин
Улугбек бїт єлкєнї башкарып калган. Дїйнєлїк маа-

нидеги ажайып кооз касиетке ээ болгон архитетуралык курулуштар:
Шиндор Сарайы, Бїбї каныша мечити, Эл Регистин аянты, Гур Эмир
Кїмбєзї (бул кїмбєзгє Аксак Темирдин сєєгї коюлган), Улугбектин
обсерваториясын курууда кыргыз элинин салымы єтє зор. Дїйнєлїк
улуу окумуштуу, Самаркандын башкаруучусу Улугбектин тушунда
чегилген жез тыйындар 1924-ж. Оштон їч жерден, 1997-ж. Сузактан
да табылган. Улугбек акчага реформа жасаган улуу реформатор да
болгон. 1964-ж. Тїштїктєгї Кочкор Ата жеринен Темирдин бир ас-
кербашчысынын мїрзєсї табылган. Ал Мавераннахр менен Хорасан-
ды єзїнє бириктирїїгє аракеттенген. Єз бир туугандары башка Ти-
мурийлерге каршы кїрєштє жеўилип, максатына жеткен эмес.  Уулу
Абдуллатиф бузукулардын тилине кирип Самаркандга басып кир-
ген. Аны єзїнїн уулу Абдуллатиф 27.10.1449-ж. желдети Абаска
буйруп Улугбектин башын алдырып єлтїргєн. Анын сєєгї Гур Эмир
кїмбєзїнє коюлган.

1424-28-ж.

1425-ж.

1425-ж.

1447-ж.
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Аксак Темирдин, анын небереси Улугбектин табытын 1941-ж. 21-
июнда окумуштуулар ачып кєрїшкєндє, Улугбектин мусулман салты
боюнча шейит кеткен адам катары кийген кийими менен коюшкан экен.
Улугбекти єз уулу Абд-ал-Латиф єлтїргєн дедик. Себеби, мусулман
дини кїчєп турган учурда Улугбек диний илимдерди жокко чыгарган
чыныгы окумуштууларды єз тегерегине топтогон. Улугбек кєбїнчє чоў
атасы каратып алган єлкєлєрдєн кєп окумуштууларды чогултуп алып
чыныгы дїйнєлїк илим менен тїйшїктєнгєн.  Бул тїшїнїгї тар, ди-
ний агымдагы динчилерге жакпай  «Улугбек мусулман жолунан тайы-
ды» деген атайын ушак, чагым таратышкан. Мындан тажаган Улуг-
бек динчилердин козголоўунан кийин, биротоло илим менен алакет-
тенмек болуп Самаркандан чыгып Меккеге кетип бараткан  жолдо
фанат динчилер Улугбектин єз баласы Абд ал-Латифке аны
єлтїртїшєт.  Улугбектин обсерваториясын талкалашкан. Бир жыл-
дан кийин атасын єлтїрїїгє тукурган дин фанатиктери Абд ал-Ла-
тифтин єзїн єлтїрїп тынышат (КСЭ. Ф. 1980. 158-б.). Улуу окумуш-
туу-башкаруучу Улугбек єлгєндєн кийин мусулман фанаттары анын
обсерваториясын талкалап, китепканасын єрттєгєн. Анын айрым
китептерин жана кол жазмасын Улугбектин досу, окумуштуу Али Куш-
чу Самарканга жакын жерге катып, жашырып сактап калган. Айрым-
дарын ал Стамбулда жарыкка чыгарган.  Улугбек обсерваториянын
жардамы менен «Астрономиялык таблицаны» 30 жылда шакиртте-
ри менен тїзгєн. М: Кади Задэ, Гиясудин, Ал Каши, Ал Кушчу ж.б.
зор эмгек сиўиришкен. Ошондон кийин Улугбектин эмгектери элге
кеўири жайылып атак-даўкка жеткен. Азыр кыргыз илимпозу Улуг-
бектин атын дїйнє билет жана анын ысымы Коперник, Бруно, Пто-
ломей ж.б. бирдей даражада даўазаланууда.

Анын мыкты илимий эмгеги «Зыжи ждеди-и Гурагани» деп ата-
лат. Ал тєрт бєлїмдєн турат. 1. Календарь жєнїндє. 2. Убакытты
єлчєє тууралуу  3. Планеталардын кыймылын аныктоо 4. Астроно-
миялык башка маалыматтар. Улугбектин обсерваториясынын или-
мий тыянагы боюнча бир жылда 365 кїн 6 саат 9 мїнєт, 15 секунд
бар. ХХ1 к. илимдин негизинде Улугбектин илиминде 1 мїнєткє жет-
пеген айырма бар экенин кєрсєттї.

Буга чейин «Илхан таблицасын» Хожо Насыр Туси тїзгєн. Бе-
руни Факри секстантка трактат арнаган, ал Бейрутта сакталуу. «Гур-
ган таблицасында» 1019 жылдыздын аты жазылган. Бул таблица-
ны Казизад Руми, Гиязидин Жемшид, Али Кушчу менен Улугбек 1444-
ж. жазып бїткєн. Улугбектин шакирти Али Кушчуну «Єз доорунун
Птолемейи» деп аташкан. Бабыр: дїйнєдє Улугбектикине окшогон
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8 обсерватория бар экенин жазган. Анын бири Багдаттын негиздєєчїсї
Момун болгон. Халиф Момун 813-815-ж. Мервде 500 окумуштууну
чогултуп «Момун таблицасын» тїзгєн. Бул обсерваторияда Муха-
мед Хорезми, Акмед Фергана, Саган Астурляб, Жаухар, Хасибал
Мервази, Абдымалик ал-Мерверуд ж.б. болушкан.  Бул «Момун таб-
лицасы» б.з.ч. II к. байыркы грек астроному Клавдий Птоломейдин
«Алмагесте» таблицасын кайра тактап иштеп чыккан (жылдыздар-
ды) оргиналдуу варианты  болгон. Ал чыгышта «Битлимус» деген ат
менен белгилїї («Бабур намэ»).

Мир Хонддун «Розатис сафаа» (Тазалык багы) деген фарс ти-
линдеги чыгармасында Амир Темир Ысык Кєлдїн жээгине эс ала
турган жай салдырган. Ал жай эчак урап бїтїп, орду эле калган.
Имараттын урандысынан калган бышырган кызыл кирпичтер азыр дагы
ордунда жатат. Небереси Улугбек Моголстанга жїрїш кылганда ата-
сынын ошол салдырган жайына келип зыярат кылган (К.Карасаев
«Кїлкї наама», 1997-ж.).

Шараф ар-Дин Али Йездинин «Жеўиштер китебиндеги» маалы-
маттар боюнча: Темир жана анын урпактары 1371-жылдан 1379-ж
чейин Иле, Жети Суу, Чыгыш Тїркстан аймагындагы Могол канынан
Камар Адинге анын єлкєсїн Моголстан аталган каршы бир нече жолу
кандуу жортуулдарды уюштурушкан. Ал жакка Сайрам, Талас, Ысык
Кєлдї басып, айрым топтору Фергана аркылуу Єзгєн, Нарын, Кочкор-
ду аралап єтїп турушкан. В.В.Бартольддун маалыматы боюнча Ак-
сак Темир 1397-1398-ж. небереси Мухамед султанга Ысык Кєлдїн
жээгине чек ара сепилин салууну буюрган. Єзї да кєл жээгине бир
топ чеп салган дешет (М. Тентимишев «Улугбек биздин замандашы-
быз», «Кыргыз Туусу», 2002-ж 16-19-август).

Улугбек могол каны Шермухамеддин каршылыгын басуу їчїн
Тїптєгї Санташ ашуусун кайтарып турган 3000 аскерин убактылуу
жардамга алган деген маалымат бар. Чоў Кемин, Чилик аркылуу
Буралгы деген жерге келип ал жерге жалаў таштан «Кароол дєбє»
жасатканы да тарыхый булактарга жазылып калган.

Улугбек 1394-ж. 22-мартта Самарканда туулган. Азан чакыры-
лып коюлган аты Мухамед Тарагай. Улугбектин атасы Шорук – Ак-
сак Темирдин їчїнчї уулу. Бабыр боюнча: Улугбектин Абу ал-Ла-
тиф (ал Самаркандын алтынчы башкаруучусу), Миран шах мырза
деген уулдары болгон. Бабыр Миран шах мырза єзїн тарбиялап
єстїргєн агасы Султан Масуд мырзанын ийне менен кєзїн чукуп
сокур кылганын; кара мїртєз, акмак экенин жазган. Масуд Султан
Махмуд мырзанын улуу уулу болгон («Бабур намэ». 1992. стр. 81).
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Мурун 1428-ж. атасы єлтїрїлгєндєн кийин 13 жашар Жунус
(Юнус же Йунус) канды Улугбек Гератка-Шорук ибн Тимурландын
байтакты калаасына алып барат. Ушул жерде тарбия таалим алган.
1455-1456-ж. аны Тимурийлердин бири Абу Саид (1451-1469-ж.) Мо-
голстанга алып келген. Жунус канды такка отургузуу менен Тиму-
рийлер бийликти колго алууга умтулган. Бирок, Моголстандагы уру-
улардын кєпчїлїгї анын агасы Эсен Буканы колдогондуктан Жу-
нус кайра аргасыз кайткан. Абу Саиттин тушунда Жунус убактылуу
Анжиян вилайетиндеги Жетикент деген чакан шаарды башкарган.
1462-ж. Жунус кан Моголстандын аймактарынын бирин бийлеген.
1470-1471-жж. Калмактар Тїндїк Моголстанга баскынчыл жортуул
жасашканда бул оор кырдаалда Жунус бїткїл Моголстандагы бий-
ликти єз колуна алган. 1470-1471-жж. кышында Иле єрєєнїндєгї
салгылашта Жунустун аскерлери калмактардан жеўилип Сыр Да-
рыя, Фергана тарапка аргасыз чегинет. Жунус кан (1462-1487-ж.)
Моголстандын негизги бєлїгїн бийлеген. 70-80-жылдары анын кол
алдындагы кєчмєн элдер Ташкен, Фергана, Кашкар аймактарын ме-
кендеген. Жунус Фергана єрєєнїнє кєчкєндє єзї менен кошо Мо-
гол урууларын ээрчите кеткен. Кийин ушул Жунус кан Султан Ба-
бырдын таятасы болот. Жунус кан 1487-ж. єлгєн жана сєєгї Таш-
кенде коюлган. («Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы»,
«Илим», Бишкек, 1993. 81,86-87-б.)

XV к. 80-ж. Ала Тоодо кыргыздар єз алдынча
мамлекет тїзїп аны 1484-1504-ж. Акмет кан («Ала-
ча кан») бийлеген. Моголдордун жалпы каны Жу-

нус кандын (1462-1487-ж.) экинчи уулу Акметти кыргыздар чакы-
рып, кан кєтєрїп Чыўгыз кандын урпагынын бийлигинин мыйзамду-
улугун таанытуу їчїн кыргызга зарыл болгон. Ахмет єзїнє баш ий-
беген арлат, калучи урууларын кырган. Ахметтин уулу Султан Ха-
лил султан (1504-1508-ж.) дагы тарыхта «кыргыздардын падыша-
сы» делип кєрсєтїлєт. 1508-ж. Кашкардык могол тєбєлдєрї Ман-
сур кан Ахмет уулу жана анын аталаш агасы Махмуд кан менен
салгылашканда Султан Халил жеўилип, Ферганага качкан. Аны ал
жердин беги Жаныбек єлтїргєн. Ушундан кийин кыргыз уруулары
могол тєбєлдєрїнєн кан чакыртпастан Мухамед Кыргыз деген
єздєрїнїн бегине баш ийишкен.

Єлкєнї Султан Хусейин бийлеп турган мезгил-
де Гераттын маданияты абдан єнїккєн.

1484-
1504-ж.

1469-
1506-ж.
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Султан Хусейиндин уулдары Бади-аз-заман жана
Музаффар Хусейиндин тушунда 1507-ж. Темирий

єлкєсїн Моўгол каны Жуучунун урпагы Шейбани кан жетектеген
кєчмєн єзбектер каратып (тартып) алган (Жучу улусу 15-кылымдар-
да Темирийлер мамлекетин биротоло талкалаган.).

Бабыр 12 жашында атасынан Фергананын та-
гын мурастап калган. Кєп жылдар башка кандар, бек-

тер менен таймашкан. Бабырдын армиясы алгач чакан болгондуктан
аталаш тууганы Али Мырзадан жардам алган. Бул биргелешкен ас-
кер менен Бабыр Самарканды басып алган. Самарканды оўдогон.
Кийин Єзбек каны Шейбани Али Мырзаны єлтїрїп Самарканды ээлеп
алат. Бабыр Самаркан їчїн согушуп аны кайра тартып алган менен
Шейбанинин кєп аскерине туруштук бере албай жеўилет. Кыргыздын
даўктуу уулу Аксак Темирдин урпагы Султан Бабырды 1504-ж. Шей-
бани кандын тушунда кєчмєн єзїбек уруулары Орто Азиядан кууп
чыкканда Ысар тоолору аркылуу Афганистанга кетїїгє аргасыз бол-
гон. Ошол жылы Кабулду басып алат. 1512-ж. Букар, Самаркан їчїн
кїрєшкєн, акыбети кайткан эмес.  Кабулдан (Афганистан) Тїндїк Ба-
тыш Индияга 1519-ж. жортуул жасайт. Бабасы Аксак Темир дагы 1398-
99-жж. Индиянын тїндїк бєлїгїн басып албады беле, кийин алар
баш ийбей кеткен.

Кыргыз баласы Султан Бабыр  (14.2.1483-ж. туу-
луп,  – 26.12.1530-ж. єлгєн) Индияда улуу Могол-
дор династиясын (1526-1858-ж. чейин єкїм сїргєн)

негиздеген. Борбору Агра менен Дели шаарлары болгон. 1525-ж.
ноябрда 42 жашында 12 миў аскер менен Хайберске ашуусун ашып
Делиге аттанган. Делинин башкаруучусу Ибрахим Лоди менен 1526-
ж. апрелде Панипаттын жанында, Раждпут князы Сангра Сингх ме-
нен 1527-ж. Кхануандын жанында салгылашып экєєнї теў жеўген.
1529-ж. чейин Чыгыш Авганистанды, Пенжабды, Ганг єрєєнїн Бен-
галиянын четине чейин єзїнє караткан. Султан Бабырдын энеси
Моголстандын каны Жунус кандын кызы болгон. Бабыр Индияда
беш жыл падышачылык кылган. Ал 1530-ж. 26-декабрда каза болот.
Ал єлгєндєн кийин ордуна уулу Хумаюн 1530-ж. такка отуруп пады-
ша болгон. Каракыргыз Могол Атанын тукумдарын ушул кезге чей-
ин тарыхчылар «кєчмєн жана чала кєчмєн тїрк уруулары»,
«тїрктєшїп кеткен моўголдор» деп чаташтырып келатышканы кечи-
римсиз. 17-кылымда бул дєєлєткє Индиянын кєптєгєн бєлїгї бирик-
тирилген. Анын кєрїнїктїї кыргыз султандары – Акбар, Жахангир,
Шах Жакан, Аураўзеб ж.б. болгон. Акбар Желал -ад-Дин (1542-1605-

1507-ж.

1519-ж.

1526-
1858-ж.
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ж.) Могол империясын 1556-жылдан башкарган. Бийликти бекемдеп
империянын чегин кеўейткен. Єз алдынча болгусу келген тєбєлдєрдї
талкалаган. Мусулман феодалдарынын (жагирдарлар) бийлигин чек-
теген, индустарды чоў мамлекеттик кызматтарга кєтєргєн. Ар кай-
сы (ислам, индуизм, парсизм, жайнизм) диндердин негизинде жаўы
дин («Дин-и-Ислам») киргизип, єзїн ага башчы деп жарыялаган. Ал
жєндємдїї кол башчы, таанымал мамлекеттик ишмер болгон. Мо-
голдордо тїркий тилдеги жазма адабият єнїккєн. Бул династия,
18-кылымда бытырандылыкка кириптер болгон. 1803-ж. Англиянын
колониясына айланган. 1858-ж. Улуу Могол династиясы биртоло
жоюлуп, бїткїл Индия аймагы Улуу Британияга толугу менен баш
ийген.

Моголдор уруусу 14-15 кылымдарда Теўир Тоодогу кыргыз уру-
улары менен этникалык саясий жактан жалпы болгон. Кыргыздын
Могол уруусу Моголстанда, Индияда, азыркы Кичи Азия, Тїрк,
Сирия, Букар, Самаркандарда бийлик башында жїрїшкєндїктєн
ар кайсы элге чачырап сиўип, ошол бийлик кылган жерлеринде
кала берип азайган. Бир тобу азыркы Моўголияда, Уйгурстандагы
урууларга сиўген («Кыргыз тарыхы» Б. Їрїстєнбеков, Т. Чороев,
Б. 1996-ж.).

Баса, Султан Бабырдын кыбырасы Акбар Шахтын уулу Шах Жа-
гангирдин єз баласы Шах Жагандын ченден ашкан сулуу, сїйгєн жары
Мумтаз и Махал Бадшах Бегим (чыныгы ысымы Аржуман Бану)  38
жашында тєрєттєн каза болгондо ага арнап кооздугу ааламда жок,
кєркємдїгї кєзєл ак мрамор, кєгїлтїр, жашыл ж.б. тїрдїї асыл, акак,
каухар таштарды Кытай, Иран дїйнєнїн ар кайсы жеринен алдырып
келип 1630-52-ж. Агра шаарына жакын Жамна дарыясынын боюна Таж
Махал кїмбєзїн 23 жылда курдуруп бїткєн. Архитектору Иса уста
жетектеп 22 миў жумушчу иштеген (КС Энциклопедия. 5-т. 510-б.).
Дїйнєгє аты чыккан кооз архитектуранын тїбї дагы кыргыз элинин
тарыхына тїздєн тїз тиешелїї болгондугу сыймык.

Ушерден калыстык їчїн айта турган жїйєє турат. Кечээ кийин,
Каракан (10-кылым-13-к. башы) доорунан кыргыздын Аксак Темири-
нин жана анын урпактарынын доорунда (14-кылымдын экинчи жары-
мы-15-кылымдын акыры) чейин ар кошкондон єзїнчє эл болуп ка-
лыптана баштаган єзбектер єздєрї улут катары жарала электеги
азыркы аймактарынын чегинде жашап єткєн, мамлекет тїзгєн та-
рыхый инсандарды бїт эле єзїбектики кылып єз тарыхына киргизип
келатканы жаўылыштык. Анткени, Алтын Ордонун чыгыш тарабын-
дагы кыргыз, казактын айрым кєчмєн уруулары 15-16-кылымда Єзбек
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кандын (ал улут эмес) ысымынан улам «єзбек» деген атка конушкан.
Анан кайдан жїрїп кыргыз инсандары Аксак Темир, Улугбек, Султан
Бабыр, Махмуд Кашкари, Алишер Навои, Абдырахман Жами, Ал Фа-
раби алардын єзїбеги болуп чыгат?!  М: Низамидин Мир Алишер
Навоинин Англиянын Оксфорд университетинин Бодлеян китепкана-
сында, Париждеги улуттук китепканада, Тїркиянын Реван китепка-
насында сакталып турган чыгармалардын сїрєтїн каллиграф сїрєтчї
Бекзат 15-кылымда тарткан. Чыгармалардын 19, 20, 64, 65, 70, 83,
99, 111,112,139, 150, 180-беттердеги сїрєттєрдє кыргыздын жигитте-
ри ак калпак, чепкен кийишип нукура улуттук мїнєздєрї чагылды-
рылган. М: 19-сїрєттє акын єз сїйгєнїнє ырларын окуп берїїдє; 64-
сїрєттє эки ашык, 65-сїрєттє Султан Хусейиндин алдында арыз-
муўун айткан кемпир, 111-сїрєттє ат байгеси, 139-сїрєттє Искендер
Чин єлкєсїндє ж.б. (Миниатюры  к произведениям А. Навои. 15-в.
Изд. Фан. Ташкент, 1982).

Окумуштуулар экспедициясы (1976-80-ж.) Ысык Кєл, Борбордук
Теўир Тоо, Фергананын кєп аймактарын иликтеп литографиялык, эски
басма китептерден 500, кол жазмадан 200, араб, фарс, тїрк тилде-
ринде ондогон иш кагаздарын тапкан.

Атактуу акын, окумуштуу, ойчул Абдырахман Жаминин (1414-
1492-ж.) грамматикалык трактаттарынын эў алгачкы кєчїрмєсї
Тїштїк Кыргызстандагы Памир тоолорунун этегиндеги кыргыз уру-
уларынан табылган. Жаминин «ал-Кафинин татаалдыктарын чеч-
мелєє їчїн пайдалуу кеўештер» чыгармасы Ибн-ал-Хажибинин
(1176-1249-ж.) грамматикалык трактаттарына тїшїндїрмє катары
жазылган. Бул араб тилинин грамматикалык татаал жактарын жана
негизги жоболорун чечмелеген єзїнчє эмгек. М: Єзбек Илимдер Ака-
демиясынын Чыгыш таануу институтундагы Жами катологунда XVI
к. башынан XIX к. аягына чейин трактаттын 51 кєчїрмєсїнїн тизме-
си катталган. Жаминин чыгармасынын кєчїрмєсїн Балхта талант-
туу устат – каллиграф, Кыргыз Дєєлєт Мухамед ибн-Теўирберди
Кушчу жасаган (кушчу уруусунан болгон). Кийин мукабаны XIX к.
ортосунда устат Молдо Надир Мухамед жасаган.

XIX к. башында Ажы Абдалах ибн-Салык Исмаил тїзїп 1890-
1891-ж. Константинополдо басылган «ал Жаминин грамматика-
лык трактатына тїшїндїрмєлєр» Тїштїк Кыргызстандан, єз эл-
жеринен табылганы бекеринен эместир. Экспедиция Тїштїк Кыр-
гызстандан Жаминин атактуу сопулардын ємїрїн баяндаган «На-
фахат ал-унс»  («Достук шапатасы») жана Гераттын башкаруучу-
су Султан Хусейин (могол атанын урпагы) Байкарага арналган
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«Силсилат аз-Закаб» («Алтын чынжыр») поэмаларынын сейрек
басылышын табышкан. Эки чыгарма теў 1893-ж. Канфурда фарсы
тилинде басылып чыккан (Маанаев Э., Плюских В. «На крыше
мира». Ф, 1983. 92-98-б.) жана Э. Тенишев «Улуттук доорго чей-
ин» «Кыргызстан», Б, 1991. 498-499-б.) Кыскасы, кыргыздын башы
ачылбай келаткан Абдырахман Жами сыяктуу улуу тарыхый ин-
сандары, чыгыш жылдыздары доордон жана тарыхчылардан ка-
лыс бааны, чечкиндїї мамилени кїтїп келе жатат.

Кыргыз адабий жазма тили чагатай, эски казак-кыргыз, эски та-
тар, айрым учурда монгол жазмасын жана тєрєн жазуу тїрлєрїн
пайдалангандыктан окумуштуулар кыргыз адабий жазмасы болгон
эмес деп чаташып, жаўылып жїрїшкєнї єтє єкїнїчтїї.

1312-1342-ж. Алтын Ордону жалайыр Батыйдын небереси, энеси
араб Мухамед Єзбек башкарган. Ал бийликти Токто кан єлгєндєн кий-
ин анын мураскор уулу Илибасманы єлтїрїп туруп, таасирдїї ноён-
дор менен макулдашып отуз жаштагы Єзбек кан болот. Анын тєртїнчї
аялы Уружа Исабек бийдин кызы эле. Ал исламды кабыл алдырган,
баш тарткандын баарын кырдырган, дин їчїн далай эмирлерди
єлтїрткєн. Исламды жайылтуу анын негизги саясаты болгон. Ошон-
дуктан ал 1314-ж. Египет султаны ал-Малик-ан-Насырга «Исламды
мамлекеттик дин кылдым» деп билдирген (ал-Бирзали). Єзбектин єз
тили жок. Єзбек элинин тїпкї теги каракыргыздын уруусу карлуу,
кыпчак, огуз, кыргыз, їйсїн, аргын, коўурат, найман, жалайыр, каў-
лы, токсун, тама, катагандан ж. б. кийин перс, хинди ж. б. элдерден
тїзїлєт.  «Эски кыргыз Кашкар єлкєсїнєн башкасын Фергананы, Таш-
кенди, Самаркан, Букардагы кыргыздарды «ичкилик» деген. Жети
Суу, Талас, Илени – Арка десе; Акмола, Семей, Орол, Торгойду Сары
Арка атыктырган. Волга – Эдил, Орол, Жайык, Хива менен Теке Тїрктї
– Чамбыл Бел; Памирди – Саркол, Анжиян тоосун – Керме Тоо, Тянь
Шанды – Улуу Тоо, Ысык Кєл тоосун – Эркин Тоо, Талас тоосун –
Керме Тоо деген» (Б. Солтоноев, «Кызыл кыргыз тарыхы», 1993, 191-
б.).  Азыркы єзбектер каракыргыздын карлуу топчосундагы кыргыз-
кыпчак, нойгут, ават  диалектисинде сїйлєгєн калк. 19-кылымда араў
калыптанып бїткєн жаўы эл. «Манастын» єзїндє деле Самаркан,
Букар, Ташкен, Анжиян, Фергана кыргыз жери эмеспи.

Аксак Темир Теўир Тоону басып алган. Ак уул,
Куу уул тукумдары єз баштарынан 1293 ири согуш-

ту, 1405 майда согушту жана 11000 ге жакын єз ара чоў кичине уруу
чабыштарын єткєрїп кызыл кыргын, кара сїргїндє єтє азайган.
Ошондуктан, эл тукумун улаш їчїн оў, сол бийлери жесир калган

1389-ж.
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аялдардын баарын аман кайткан эрлерге нике кыйдырышкан. Ак-
сак Темир ошондуктан жоюлу чегине жеткен Адигине, Тагай тукум-
дарын «ай туягындай адигине, тай туягындай Тагай» деп теўине
албай кєп жортуул жасаган. Эреше канга (Рашид) элчи болуп бар-
ган Тагай бийден чоркок санжырачылар кыргыз урууларын таратып
чаташтырып жїрїшєт. Ушул Тагай бий Аксак Темирден бир кылым
єткєндєн кийин туулган тарыхый инсан. Теўир Тагай менен Тагай
бийди чаташтыруу тарыхчылардын арасында да бар. Тагай бий бол-
жолу 1540-ж. єлгєн, кїмбєзї Чыгыш Турпандын чыгыш жагында
делет санжырада.

Абдан ассимилация болгон азык уруусунун та-
раган Султан Бабыр кошуунунда байыркы кыргыз
урууларынан чыккан белгилїї аскербашылар кєп бол-
гон. Ємїр Шайыктын эмирлери Али Масыт бек, Ка-
сым бек, Али Дос Тагай, Мир Кыяс Тагай, Ширим Та-

гай, Ваис Лагари кыргыз болгон. Касым бек анжыяндык кыргыздардан
эле. Султан Бабыр «Бабыр намэде»:

«Анжыяндын тургундары — бїтїндєй тїрктєр, шаарда да базар-
да да тїрк (каракыргыз) тилин билбеген бир да кишини табууга бол-
бойт. Сїйлєгєн сєздєрї адабий тилге жакын; єзї Гератта тарбияла-
нып чоўойгон менен Мир Алишер Навоинин чыгармалары ушул тил-
де жазылган. Анжыяндыктардын ичинде сулуулары кєп, музыкада
атагы чыккан Кожо Жусуп анжыяндык болот» (Кыргыздар, II т. 462-
463-б.). Демек, Алишер Навои менен Кожо Жусуп кыргыз.

Баса, окумуштуулардын «экспедициясы Кыргыз Республикасы-
нын аймагынан Алишер Навоинин (1441 – 1501-жж.) тїрк (кыргыз)
тилиндеги дивандарынын литографиялык басылыштарын тапкан жана
алган» (Эдхям Тенишев. «Улуттук доорго чейин...», «Кыргыздар», Б.
1991. 497-б.).

«Бабыр намэде» Касым бек жєнїндє мындай жазуу бар: эми
Касым бек каучин же калучин уруусунан Анжыяндын аскер адамда-
рынан чыккан теги тїптїї бектерден эле (Ємїр Шайык єлгєн соў
Касым бек Султан Бабыр ордосунда кызмат кылган, бир нече жылы
Ошту бийлеген). Хасан бектен кийин менин ордомдогу таасирдїї
бектердин бири ушул эле. Ємїрїнїн акырына чейин анын кадыр
баркы жогорулоонун їстїндє болду.

Бул эў кайраттуу киши болчу. Бир жолу Касандын чєйрєсїнє
душман басып киргенде ал єзїбектердин артынан кубалап барып
аябай талкалап келген. Ал Ємїр Шайык мырзанын катарында жїрїп
кылычташкан. Жазы Кижиттин (Кечит) жанындагы кармашта да ал
жакшы салгылашкан. Бийликсиз качкын кезде мен тоолуу Масчадан

Султан
Бабыр
кыргыздар
жєнїндє
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Султан Маамыт канга бет алганымда мени менен коштошуп Кїсїр
(Хусрау) шаага кеткен. Тогуз жїз онунчу (1505-жылы) жылы Кїсїр
шааны колго тїшїрїп, Кабылда Мукимди камап калганымда Касым
бек кайрадан менин кызматыма єттї, жакшылык кылып ак кєўїлдєн
тосуп алдым. Дара-и Хушта тїркмєн хазарларына жїрїш жасаган-
да карылыгына карабай Касым бек єзїн жаштардан мыкты алып
жїрдї, ошон їчїн мен ага Бангаш аймагын энчилеп бердим».

Кыргыздын  Могол атасынан тарагандарды Мо-
голдор аташкан. Кыргыз Бабыр Захиреддин Мухамед
(1483-1530-ж.) Тїндїк Индиядагы Дели султандыгын
кулатып, 1526-ж. моголдор (кыргыз) династиясын не-
гиздеген. Борбору Агра, Дели болгон.  Бабыр Орто

Азия системасы боюнча чарбак тїзїп Индиянын Дели, Агра, Лахор,
Девалпур деген шаарларына бак отургузуп, декаративдик
єсїмдїктєрдєн парк жасаттырган («Бабур намэ», Ташкент, 1992.
стр. 16). Бабыр кыргызча, фарсча жазган акын, тарыхчы, ойчул бол-
гон. Аксыда туулган. Монголдошкон Тимурийлердин Ферганадагы ду-
банынын башкаруучусу Омор Шейх мырзанын уулу. 12 жашында ата-
сынын тагына отурган. 1504-ж. Шейбани кандын тушунда кєчмєн єзбек
уруулары аны Орто Азиядан кууп чыккандыктан Ысар тоолору аркы-
луу Афганистанга кетїїгє аргасыз болгон. Кабулдан тїндїк Батыш
Индияга (1519-ж.) жортуул жасап, ал жерде Улуу Моголдор дєєлєтїн
(1526-1858-ж. чейин) негиздеген. Бабырдын биринчи обозгери саруу
уруусунан чыккан Абдулкары кєрєгєн єлкєнї башкарган. 1493-жыл-
дан 1525-ж. чейинки тарыхый окуяларды камтыган мемуардык «Ба-
бур наамэ» деген китеп жазган. Ал Ош шаарынын Сулайман тоосуна
чакан ак там салганын жогор жакта да айттык. 17-кылымда бул Мо-
гол (кыргыз) дєєлєтїнє Индиянын кєпчїлїк бєлїгї бириктирилген.
Анын кєрїнїктїї султандары Акбар, Жахангир, Шах Жахан, Аураў-
зеб болгон. Могол дєєлєтїндє кыргыз тилиндеги жазма адабият
єнїккєн. Могол дєєлєтї 18-кылымда бытыраган. 1803-ж. Англиянын
колониясына айланып, жоюлган. «Бабур-наамэда» азыркы Тїштїк
Кыргызстандын тоолуу аймагын мекендеген кыргыздын чогорок уру-
усу тууралу айтылган (Б.У.Їрстєнбеков, Т.Чороев «Кыргыз тарыхы»,
1996.) «Пакистандыктар ушу кїнгє чейин кыргыз каны деп билет,
Султан Бабыр бїт Индияны чаап, аякта Могул империясын тїзгєн»
(«Ленинчил Жаш», 1988, 20 август).

Ошол Султан Бабыр аскерине кошулуп, Хинди менен Ооган-
ды чаап, Могол дєєлєтїн орноткон багыш, дєєлєс, черик, доол-
дой, аргын, катаган, саяк, сары тулуй, саруу, кыпчак, баарын, най-

Султан
Бабырдын
династия-
сы
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ман, жетиген, тїмєн, моўолдор, багыш, кушчу, тагай, дуулат, ар-
гын, сарыбагыш, кытай, ичкиликтер ж.б. кыргыз уруулары кийин
Бабыр тукумдарына, єзгєчє Акбарга тикесинен тик туруп кызмат
кылган, акырында жергиликтїї эл менен аргындашып тигил жак-
тагы кєпчїлїккє сиўип кеткен. «Сайда саны, кумда изи калган жок»
деген макалдай болушту.

Азык тукумунан чыккан Бабыр жєнїндє америкалык жазуучу
Герард Лем «Бабыр тигр» деген романын, П. Кадыров «Звездные
ночи» деген роман жазган. Султан Бабырдын кыргыз экенине кара-
бай айрым кечээ эле аргын жаралган коўшу элдер аны єздєрїнє
энчилеп келди. Кыргыздын сыймыктуу, даўктуу уулу Султан Ба-
быр єз элинин тарыхына кириши акыйкат. Анын накта кыргыз эке-
ни єзїнїн «Бабур наамасында» далилденет.

Бабыр жаш кезинде Анжиян їчїн далай кїрєшкєн. Бабыр тїпкї
чоў атасы Аксак Темир Кєрєгєндїн чачырап кеткен мамлекетин кайра
калыбына келтирїї їчїн далай жолу Самарканга жїрїшкє аттан-
ган. Ошон їчїн Аксак Темирдин бийлигин жек кєргєн Шейбани кан
1504-ж. Фергананы басып алып Бабыр єз жеринен кетїїгє аргасыз
болгон. Султан Бабыр «Бабур намэде» Ферганадагы кыргыздын жети
шаарын: Анжиян, Ош, Маргалаў, Исфара, Хожент, Кани Бадам, Ак-
сыны санайт. Ошко теўдеш шаар жок деп тамшанат. Абасы таза,
агын суулары кєп, жазы эў кооз болот дейт. Оштогу Бура Кух (азыр-
кы Сулайман тоо) тоосуна 1502-ж. їжєрє там салганын, ага чейин
тоонун чокусунда Султан Мамыттын (кан) їжєрє тургузганын айтат.
Бабырдын атасы Ємїр  Шайыкка могол элинин каны Жунус кайын ата
болгон. Бабырдын таятасы Жунус кан Чыўгыз кандын экинчи уулу
Чагатайдын тукуму. Бабыр: «Шах Исмаил Мервдин жанында єзїбек-
терди талкалаганымда Ханзада биким Мервде эле» деп эскерет. Ко-
музду жакшы кєрєрїн айтат, анткени, Сейит Жусуп жакшы ойночу экен»
(«Кыргыздар», – Б.: 1991, 459-492-б.).

Автобиографиялык «Бабур намэде» (– Ташкен,
1992) Бабыр єзїнїн їй-бїлєсї жєнїндє тємєндє-
гїлєрдї жазган: Чоў энеси Шах Султан бегим болгон.

Ал XVI к. башында Анжиянда єлєт, чоў энесинин єлгєнїн Бабыр Оро
Дєбєдє жїргєндє угат. Бабырдын таенеси кан тукумунан чыккан Исан
Дауат (Дєєлєт) бегим болгон. Исан Дєєлєттїн атасы Шыр Ажыбек бек
болуп Сагарачы аймагын башкарган. Бабырдын чоў таятасы Чыўгыз
кандын уулу  Жагатайдын (Чагатай) экинчи уулу Жунус кан болгон.
Бабырдын бабасы Аксак Темирдин тукуму Султан Абу Саид мырза
экен. Жунус кан аялы Исан Дєєлєттєн їч кыз кєргєн. Эў улуусу Михр

Бабырдын
їй-бїлєсї
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Нигар каным, ал Бабырдын бабасы Султан Абу Саид мырзанын уулу
Султан Ахмед мырзанын аялы болуптур. Жунустун экинчи кызы Кут-
луг Нигар каным Омор Шейхтен Бабырды тєрєйт. Жунустун їчїнчї
кызы Куб Нигар каным болгон. Бабыр таенеси Исан Дєєлєткє жакын
болуп, анын айтканынан чыкчу эмес экен, анткени ал «аялдардын
арасынан акылдуулугу жагынан таенем Исан Дєєлєттєй чанда,
кєпчїлїк иш анын кеўеши менен чечилчї» (50-б.) дейт. Бабырдын душ-
маны Хасан Жакып Бабырды бийликтен кетирем деп терс иштерди
жасаганда, Бабыр биринчи жолу Самарканды басып, аны колго
тїшїргєндє таенеси кийлигишип Бабыр Самарканда 100 кїн турган-
дан кийин Анжиянга келип, Жакыпты таштап кеткен. Бабыр єз энеси,
чоў энеси жєнїндє кєп жазган эмес. Бирок,  Бабыр єзї «бийликсиз»
жїргєн учурда єз энеси Кутлуг Нигар каным Ташкенде катуу ооруп,
Самарканга келгенде 1505-ж. июнда кызылчадан (корь) каза болот.
Сєєгї Памган тоосунун этегиндеги Науриз Багына коюлган. «Бабур
намэ»  боюнча: Ошо энеси єлгєн учурда агасы Алача кан, таенеси
Исан Дєєлєт да єлгєнїн кабарлашат. Энесинин кыркылыгына таяке-
лери тараптан: таежеўеси Шах бегим, Султан Махмуд кан, Султан
Ахмед кан деген анын уулдары, Михир Нигар каным кызы менен ке-
лип кєз кєрсєткєн. Султан Махмуд – Бабырдын таекеси, энеси менен
таякесинин  аталары бир, энелери бєлєк. Бабырдын ушул таякеси Сул-
тан Махмуд Оштогу Сулайман тоосунун чокусуна їй салган, кийин
Бабыр бери жагына їй курган (30-б.).

Бабырдын беш эже-карындашы, эки эркек бир тууганы болуп-
тур. Бабырдан беш жаш улуу эжеси Ханзада бегим «Бабыр бийлик-
сиз куугунтукталып жїргєн учурда» Мухамед Шейбани канга тийген.
Ханзада бегим Шейбаниден Хурам деген уул тєрєп, ал Балхты баш-
карган (35-б.). Бабырдын – Михр Бану бегим, Шахр Бегим деген эже-
карындаштары, атасы Омор Шейхтин токолу Їмїт Агача энеден
тєрєлгєн. Михр Бабырдан эки жаш улуу, Шахр Бабырдан сегиз жаш
кичїї экен. Омор Шейхтин кичи аялы Ага Оуктан (Ядгар Султан бе-
гимдин кызы) Рукай Султан бегим деген кыз тєрєлєт. Бул кыздар
атасы Омор Шейх єлгєндєн кийин тєрєлїшкєндїктєн аларды таене-
си Исан Дєєлєт єстїрїп чоўойткон.

Бабыр 5 жашка чыкканда кудалап коюшуп, 18ге чыга электе
Султан Ахмеддин їчїнчї кызы Айша Султан бегимге їйлєндїрїшєт.
Бабырдын кайын атасы Султан Ахмед Бабырдын атасынын агасы,
б.а. Бабырдын атасы менен бир тууган агасы. Ал учурда Султан
Ахмед Самаркан менен Букарды башкарган. Бабыр 1500-ж. жазында
Айша Султан бегимге їйлєнїп, андан Фахр Аниса деген кыз тєрєлїп,
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бир айдан кийин Айша єлєт (104-б.). Бабырдын кайын энеси Катак
бегимди (Айшанын энеси) Султан Ахмед сїйїп алып ошонун айтка-
нынан чыкчу эмес экен. Кийин кандайдыр бир себептен улам ал аялын
єлтїрєт (46-б. А. Алиев. «Мухамед Бабур...»).

Бабыр Айша єлгєндєн кийин анын сиўдиси Масум Султан бе-
гимди сїйїп їйлєнєт. Масум Султан Ахмед мырзанын Хабиба Сул-
тан бегим деген аялынан тєрєлєт. Хабибанын тєркїнї аргын уругу-
нан болот. Масум  бир кыз тєрєп єзї оор тєрєттєн єлєт, ошого бай-
ланыштуу кызынын атын энесинин атынан Масум коёт. Бабыр їчїнчї
жолу Султан Махмуд мырзанын бешинчи кызы Зейнеп Султан бе-
гимге їйлєнїп, ал эки-їч жылдан кийин чечектен єлїптїр. Султан
Махмуд Бабырдын атасы Омор Шейхтин эў улуу агасы болгон. Ба-
быр єз атасынын эки агасынын кыздарына (карындаштарына) їйлєнгєн
экен. Бабырдын кийинки аялынан 1508-ж. Насырадин Мухамед Ху-
маюн деген уулдуу болот, анын инилери кичинесинен эле чарчап
калышкан. 1526-ж. августта Бабыр Фарух деген уулдуу болот. «Ба-
бур намэде» Бабырдын Насыр Хумаюн, Мухамед Аскар, Абу Насыр
Хиндан, Фарух, Камран деген беш уулу, Фахр ан-Ниса, Масума Сул-
тан бегим, Гїлбада бегим деген їч кызынын аты жазылган. Кабул-
дун каны Малик шах Мансурдун кызы Махим бегимден 1519-ж. Абу
Насыр Хиндан деген Бабырдын уулу тєрєлгєнїн, Махим бегим
кїйєєсїнїн атынан Кабулду башкарганы эскерилет.

Бабыр: Самаркан башчысы Жаныбек Дулдай (аны єзїбектер
«Бука» атка кондурган) балбан Садык, Бабыл Сейит Баатыр, Сейит
Жїсїп, Сейит Хасан – улакчы, комузчу Ахмед Абшар, Мухамед Бу-
рундук кушчу, Хасан Али  Жапар кушбек, эмир Дербиш Мухамед
Тархан шахматчы, Саруу Ибрагим жаачы, Сейит Ороз мергенчи (ал
Анхудду башкарган), Поло (теннис) чебери эмир Хасан Жакып бек,
Балхта Хусрау шахтын нєєкєрї Назар баатырды талкалаган Теўир-
берди Саманчы бек, кылычты кыйын чапкан баатыр Сейит Касым
эшик ага, Ахмед Танбол, Дуст Тагай, эмир Мухамед Бугу ж.б. жєнїндє
жакшы ниет, пикир менен эскерет. Индияны башкарган М. Ганди, И.
Ганди, Пакистандын премьер-министри Беназир Бухуттолор дагы
Бабырдын тукумдары.

Дїйнєгє таанымал кыргыз акыны Мир Алишер Навоини башка-
лар кєз кєрїнє энчилеп алганы аз келгенсип, бєтєн боюнча калып
келатканы єтє єкїнїчтїї. Азыр жалпы тїрктєргє орток болуп кал-
ган М.Кашкари, Ж.Баласагын, Коркут, Бєрї, Улугбек, Жїрєнєєк,
Жакут Аби, Кожо Ахмед, Абунасыр Фараби, А. Навои, Кожо Жусуп,
Жалалидин Руми, Жєжє ж.б. сыяктуу улуу инсандарды кыргыз
адабиятына, маданиятына, тарыхына бєтєнсїлїп келатканы бейкапар
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кыргыздарды ойлондура турган учур акыры келди. Мындай
дїйнєнїн сыймыгына бєлєнгєн, талаша турган кыргыз кулундары
арбын.

Теўир Тоодо чачылгандан, бїлїнгєндєн калган
кыргыз эли биротоло калыптанат.

Ойроттор Кытай аскерлерин кыйратып, Бейжин-
ди курчап, Кытай императорун туткунга алышкан. Ала

Тоолук кыргыздарга кол салган, бирок, Эсен тайчы кара кыргыздар
менен казактарды толук карата алган эмес (Аны 1452-ж. єзїнїн бир
нєєкєрї єлтїргєн). Ойрот кандарынын Борбордук Азиядагы жорту-
улдары ошону менен аяктаган. Ал єлгєндєн кийин Ойрот мамлеке-
тинде бир жарым кылым тынчтык єкїм сїргєн.

1450-1530-ж. аралыгында асыктардын Кашкелеў
баатыры калмактар менен кармашып аларды азыркы

кыргыз жеринен кууп чыккан. Кашкелеў Казакстандын Кєкчє Тоо ай-
магына жеткенде каза болгон.

Сибирь кыргыздарынын чакан улустары болгон.
Дайан кан єзїн «Улуу кан» жарыялап, кыска мє-нєткє
Монголияны бириктирген.

Кыргызды Тагай бий бийлеген.

Башкыр элиндеги 12 чоў уруунун бири «кыргыз».
С. И. Руденконун «Башкырлар» китеби боюнча: 1200-
жылдарга чейин (моўгол дооруна чейин) эле кыргыз-
дар башкырлардын 12 уруусунун бири катары Дємє,
Ика суусунун башында жашаган. Р. Г. Кузеев («Баш-
кирские Шежире». г. Уфа, 1960) боюнча: кыргыздар

18-кылымда керей, каўлы уруулары менен бирге Ак Суу єзєнїнїн
оў, сол єрєєнїндє жашаган. Башкырларда кыргыз, кыпчак, аюу, му-
ўуш, баарын, табын, кушчу, балыкчы, меркит ж.б. уруулар бар. Алек-
сандр волостундагы Таштуу айылындагы башкыр кыргыздарынын
уруу башчысы Коркут ата. Коркут Мукамбет уруусунун Сейит деген
тукумунан таралат. Булар Сыр Дарыя боюнда, Букар жолундагы боз
їйлєрдє жашаган. Коркуттан – Акмат бий, андан Муканбет бий, ан-
дан – Жамбы бий, андан Кыйшык бий. Кыйшык бий Башкырстандын
Татыш кєлїндєгї Ак Суу єрєєнїндє Эски Кыргыз кыштагында жаша-
ган. Ак бий менен катыш болгон. Кыйшык бийден – Аккєз бий, Кєккєз
бий. Аккєздєн – Ботомуш бий, андан Буралмыш бий. Кєккєздєн –

1449-ж.

1449-ж.

1450-1530-ж.

1466-
1504-ж.

XV к.

Башкыр,
каракалпак,
ногойлор-
догу кыр-
гыздар
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Кылчан бий, Тыныч. Кылчан менен Тыныч бийлер башкыр жеринде
жашап турганга укуктуу болуш їчїн падыша Александрдан грамота
алган. Кылчай бийден Орозкелди, андан Ыдай, андан Модок, андан
Бекмукамбет. Даўктуу Бекмуканбет уругу менен Эски Кыргыз кыш-
тагынын Катай кыштоосунда жашаган. Бекмуканбеттин уулу Кусей-
ин 1755-ж. тууган-уругу менен Бїгїлмє уездине караштуу Александр
волостундагы Таштуу кыштагын негиздеген» (стр. 14). Бул башкыр
ичиндеги кыргыздар Р. Г. Кусеевдин пикиринче: Арал боюнан 9-14-
кылымдардын аралыгында кєчїп келип отурукташкан. «17-18-кылым-
дарда ногойлор, казактар бардык башкырларды, кээ бир барабан та-
тарларын «эштек» деп аташкан (орусча «остяк»). Кыргыздагы солто
уруусунун белгилїї уруу башчысынын аты Эштек (Ч. Валиханов, «Ис-
тек», Чыг. жыйнагы 1 т. 584-б.).

1954-ж. академик С. Абрамзон (мундуз Сабыр Жумабаевдин сан-
жырасы боюнча) Буруттан: Кабыран, Усун эки уул. Кабырандан –
Эштек, Нуркунан туулат. Усундан – казактар таралат, Нуркунандан
– Нойгут, Кыргыз, Жедигер. Эштектен – башкырлар таралат, деп
жазып алган.

Єзбектеги 92 уруунун ичинде: катаган, коўурат, найман, кып-
чак, кытай, кушчу, ардай, маўгыт, меркит, кыргыз, мундуз, уйгур,
манап, жапалак, бостон уруулары бар. Ногой деген сєз Алтын Ор-
донун доорунда жаралган. Кыргыз уруулары, Кыпчак талаадагы
кєчмєн єзбек уруулары, казак, каракалпактар менен бирге каралат.
Тїндїк Кавказдагы Ногой урууларында: найман, кыпчак, коўурат, ка-
таган, кытай ж.б. кыргыз уруулары бар (Н. А. Баскаков. «Ногайский
язык и его диалекты». М-Л. 1940. стр 138-140). Каракалпактар саяк
уруусунан таралган деген санжыраны Ашмалы каракалпак Каба Асан
айтат (Т. А. Жданко. «Каракалпактын тарыхый этнографиясы боюн-
ча очерктер». М-Л. 1950). Каракалпактагы Муйтен уруусу єздєрїн
Эшим кандын кызы ак Чолпондон таралганбыз дешет. Астрахандын
каны Жедигер Казан канышасы Сїйїн бийкенин чакыруусу менен эли-
нин ичинен чыккан кєтєрїлїштї басууга жардам берїї їчїн барат
(В. Веляминов – Зернов. «Исследование о Касымовских царях и ца-
ревичах». том 2. ч. 10. стр. 441). Жедигер – Эдигенин тукуму. 1549-
ж. Казан шаарын Жедигер Муканбет кан басып алган (М. Тынышпа-
ев. Кыргыз-казак элинин тарыхы боюнча материалдар. 47-б.) («Кыр-
гыз Туусу». 8-10-апрель, 2003.).

Шейбанилер мамлекети — Орто Азиядагы
кєчмєн єзїбектердин (кыргыз, казак урууларынан
тїзїлгєн) феодалдык мамлекети болгон. Монгол каны

1500-1589-ж.
Шейбани
мамлекети
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Жоочунун урпагы Шейбаны баштаган кєчмєн єзїбектер Орто Азияга
келип, Борбордук Мавераннахрды каратып алгандан кийин тїзїлгєн.
Борбору адегенде Самаркан, 1560-жылдан Букар болгон. Шейбани-
лерге Тимурийлердин мурдагы дєєлєтїнїн аймагы бїт караган. Шей-
бани кан 1510-ж. Мавераннахрды бири-бирине кєз карандысыз Шей-
бани мамлекети жана Хива кандыгы (борбору Їргєнч, кийин Хива)
пайда болгон.  Тимурийлердин мурда ээлеген Хорасандагы жерле-
рин Иран басып алган. Шейбани мамлекетине борбору Анжиян шаа-
ры болгон Фергананын бир бєлїгї да кирген. 1599-ж. Шейбани мам-
лекетинин бийлиги Аштаркандарга єткєн.

Аштаркан династиясы — 1599-1765-ж. Букар ай-
магын бийлеген шейбанилер кулагандан кийин маў-
гыттар бийлик кылган кандар династиясы. Аштаркан-
дар тарыхы каракалпак, казак, єзбек, калмактардын
саясий кїрєштєрї менен тыгыз байланыштуу. Мир

Мухаммед Салим ажынын «Султандардын санжырасы» («Силсилат
ас-Салатин») деген эмгегинде (1730-1731-ж). Назар бий жана анын
уулу Хосров бек Аштаркан династиясын бийлеген таасирдїї кыр-
гыздар экени айтылат.

1726-ж. жылда маўгыттардан Мукамбетрахим кан Букарда бий-
ликке келет. Себеби, ошол кезде бїт Персияны бийлеп турган кыр-
гыз тукумунан чыккан Ирандын шахы Надыр шах куралдын кїчї ме-
нен Букар эмирин талкалап,  такка маўгыт тукумунан чыккан Муха-
медрахимди отургузган. Андан кийин Данияркан, андан соў Шааму-
рат, 1800-1826-ж. Айдаркан, 1860-85-ж. Музафар, 1885-1911-ж. Аб-
дулахад, 1911-жылдын февралынан 1920-жылдын 1-сентябрына чейин
Букардын акыркы эмири Саид Алимкан болгон (С. Сатаров,
«Мєлмєлїм». 1998. №5).

Тїндїк Теўир Тоодогу кыргыздардын єз алдын-
ча саясий бирикмеси болгон. Жунустун экинчи уулу

Ахмед уруу башчыларынын колдоосу менен Орто Азиядагы єз бий-
лигин бекемдеген. Ал калмактардын, казактардын кол салуулары-
нын мизин кайтарган. Кашкарга чабуулчул согуштарды жїргїзгєн.
Єзбек каны М. Шейбанинин басып алуу аракетине каршылык
кєрсєткєн.

Тїштїк Кыргызстан аймагын Ахмед бийлеп турган.

1487-1508-ж. — Могол каны Махмудхан бийле-
ген. Жунус кандын тун уулу жана мурасчысы. Ал

1599-1765-ж.
Аштархан
дєєлєтї
(маўгыттар)

15-к.80-ж.

1484-1503-ж.

1487-1508-ж.
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бийлеген аймак Маўлай Сїбє (борбору Ак суу шаары) деген ат менен
белгилїї. Махмуддун Маўлай Сїбєнїн Теўир Тоодогу аймактарына
чейинки аймакты бийлеп турган. 16-к. башында ал дуулат уруу
тєбєлдєрїнє кєз каранды болуп калган. 1508-ж. Махмудкан Кыргыз-
стан аймагына єз алдынча болууга умтулган кыргыз урууларына жана
аларга таянган могол тєбєлдєрїнє  каршы Мансур канга кошулуп
аларды Чарын Челектин жанынан талкалаган.

Кыргыздарды Султан Халил султан бийлеген.

Муканбет Кыргыз (Тагай бий) бийлеген мезгилде
кыргыз кандыгы кїчтїї болгон.

16-кылымдын биринчи жарымында Муканбет Кыр-
гыз Теўир Тоодогу кыргыздарды башкарган. Фарс ти-
линдеги жазган айрым эмгектерден ал катышкан ай-
рым окуялар белгилїї.  1503-04-ж. Ысык Кєлдїн
Барсконун кыргыздар жердеген. Моголстандын ички
абалы оор эле, канзаадалар так талашып, жаўжал-

дар кїчєгєн. Себеби, Моголдордун бийлик эгеси Ахмедхан єлгєндєн
кийин анын уулдары Мансур, Султан Сейит, Султан Халилдер ич
ара так талашып, согушкан. Мансур кан бийликке жеткенден кийин,
єзїнїн аталаштары Султан Сейитти, Халил Султанды куугунтукта-
ган. Ушундай касташуунун айынан Султан Халил 1504-ж. кыргыздарга
качып келсе, кєп єтпєй султан Сейит да качып келген. Кыргыздар
монголстанда єздєрїнїн саясий абалын бекемдеш їчїн Султан Ха-
лилди кыргыздардын падышасы кылышкан. Моголстан їчїн Мансур
жана Халил башында турган кыргыздар олуттуу саясат жїргїзїп,
Моголдорго теў ата мамлекет тїзїїнї кєздєшкєн. 1508-ж. Мансур
кан Иле єрєєнїндє єз бир туугандарынын аскерин талкалаган, алар
качкан, бирок кыргыздарды толук баш ийдире алган эмес. Себеби,
кыргыз аскерин башка могол каны Абу Бакир пайдаланып тигиге кар-
шы кїрєшкєндє Мансур кан артка чегинген. М. Хайдар боюнча: 1510-
1511-ж. кыргыздардын айынан бир да могол Моголстанга тура албай
калган. Ошондо мамлекетти башкарууну, єз алдынчалыкты сактоо
їчїн Муканбет олуттуу иш жїргїзгєн. Муканбет Кыргыз кыргыздар-
дан кїчтїїрєєк могол кандары менен ынтымакташ, кызматташ болу-
уну максат кылган (Т. Асанов. «Асылзат». 2002. ноябрь №31). Ошон-
дуктан,  1510-ж. Кабулдагы Султан Бабыр ал жакта жашынып жїргєн
Султан Сейитти колдогон, анткени, алдыдагы Индиядагы жортуулу-

1503-1508-ж.

1510-1516-ж.

1522-1524-ж.
нойгут
Муканбет
кыргыз
XV - XVI кк.



488

на камданууда, Улуу Могол мамлекетин курууда єз жери Моголстан-
дан колдоо керек болгон. 1510-ж. Султан Бабырдын жардамы менен
Султан Сейит Анжиян шаарын ээлеген. Султан Сейитке Абу Бакир-
дин иниси Эмир Сеид Мукамед, Махмуд Султан, Бекчик мырза,Биш-
кек мырза, Сейит Султанга Анжиянга єтєп кетишет. Муханбет кыр-
гыз дагы Султан Сейитти колдогон. Сейиттин буйругу менен кыргыз
башчысы Муканбет Кыргыз Жаркен єлкєсїнє жєнєтїлїп Абу Бакир-
дин саясий абалын билип келген.

Муканбет Кыргыз єзї баштаган аскер менен 1514-ж. Могол каны
Султан Сейитке Кашкар, жаўы Хисар, Жаркен шаарын каратууга
жардам берген.  Кыргыз кїчїнє таянган Сейит кан бул шаарларды
урушсыз эле ээлеген. Ошонтип Чыгыш Тїркстанда Жаркен мам-
лекети тїзїлїп, анда кыргыздар негизги бийликтерди ээлешкен.
Абубакирге каршы кїрєштє Сейитке зор кызмат кєрсєткєнї їчїн
Муканбет Кыргыз (Тагай бий) кыргыз элине кан болот. Ал чачыра-
ган кийинки кыргыздын оў, солун бириктирген. Могол каны Кыр-
гызстан менен тїштїк чыгыш Казакстанды басып алууга  аракет-
тенгенде ал казактар менен мамиле тїзгєн.  1516-ж. Арбатта (Чы-
гыш Тїркстан) бир туугандар Мансур кан менен Султан Сейиттин
тирешкени токтоп жарашат. Мансурга Турфан, Карашаар тийет,
ал Чыгыш Тїркстандын жогорку башкаруучусу деп таанылат. Эмил
кожо Їч Турфанды, Ак Сууну алат. Бачачак Султан Бай, Куча
шаарын ээлейт. Кадыр-барктуу кыргыз каны Мукамбет Кыргыз дай-
ым єз алдынча саясат жїргїзїїгє умтулгандыктан тигилер ага ише-
нишкен эмес. Мукамбет Сыр Дарыя менен Орто Азияны ээлєєнї
кєздєгєн. Казактар Шейбанилерге каршы согушканда аларга жар-
дамдашкан. Кийин 1517-ж. Сайрам, Ташкен жана Тїркстан шаар-
ларын чаап алып, Шейбани кандын аталаш бир тууганы Самар-
канды башкаруучу Кєчкїнчї кандын уулу Абдулланы колго
тїшїргєн.  Ырайым кылып кайра єзїбектин жаш каны Абдуланы
бошотуп жиберген. Ошондон тарта Мукамбет Кыргыз менен Сул-
тан Сейит нааразыланат. Кан Абдуланы сый менен коё берилиши-
не могол Султан Сейит териккен. Шейбаниттер менен мага каршы
жашыруун биримдик тїздї деп кїмєн санап, шекшип 1517-ж. Сул-
тан Сейит єзї Мукамбет Кыргызга каршы аттанган. 1517-ж. Барс-
коон суусу Ысык Кєлгє куйган жерде Султан Сейиттин колу ме-
нен чабышып, М. Кыргыз жеўилип, туткунга тїшкєн жана Кашкар-
га жеткирилген. Беш жыл тїрмєдє отурган.  Муканбет Кыргыз Сул-
тан Сейитке (1517, 1524-ж.) эки жолу барымтада кармалып Улус-
бек Сеит Мукамбеттин кайтаруусунда турган. Ошол жылы Султан
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Сейит Борбордук Теўир Тоону таштап кеткен. 1522-ж. андан бошо-
нуп чыгып, кыргыз эмири деп таанылып С. Сейиттин уулу 13 жаш-
тагы Абд аль-Рашид аны коштоп келген. 1524-ж. Казак каны Ка-
сым тукуму Тахир Кочкордо могол каны, кудасы Султан Сейит ме-
нен жолугат (Тахирдин карындашын Рашид алган), Мукамбед Кыр-
гыз менен ынтымак тїзєт. Ал моголго каршы кїрєшкє даярдан-
ган. Кыргыздардын єз алдынча башкаруучусу болуп калган Му-
канбет Кыргызды 1524-ж. Султан Сейит кан казактар менен тымы-
зын байланышкан деп кїнєєлєп кайра туткунга алган.

1523-24-ж. кыргыздар казактар менен биригип моголдорго кар-
шы кыргыз-казак союзу тїзїлгєн. Султан Сейиттин 1524-25-ж. жор-
туулу, уулу Рашиддин бийлигин чыўоого жасаган аракети ийгилик-
сиз болгон. 1533-59-ж. Моголдор  кыргыздарга карата баскынчылык
саясатын улантышкан. 1537-ж. кыргыздар Рашиддин уулу Абд ал-
Латиф султанды єлтїрїшкєн. Рашид єч алуу їчїн кыргызга бас-
кынчылык жортуулун улантып далай кан тєгїлгєн. Кыргыздар ка-
зак каны Хак Назардын жетекчилигинде согушкан. Рашид кандын
мурасчысы Абд ал-Карим (1560-91-ж.) кыргыз ээлигин аргасыз таа-
ныган. Жинкусун боюнча: 1558-ж. казактар Ташкенди, Кыргыздар
Кашкарды, Фергананы да коркутуп турган. Казак-кыргыз Кытай ме-
нен Батыш Азиянын соода жолун байлаган. Тагай заманында кыр-
гыз бытырап бєлїнгєн (Б. Солтоноев. «Кызыл кыргыз тарыхы», 1-
китеп. 85-б. – Б.: 1993).

1525-ж. кїздє Рашид калмакты жоолап Ысык Кєлдєн он кїндїк
Кабыл Каккылага чейин жеткен.Ташкендин каны Сїйїнчїк єлдї деп
угуп Коўур Єлєўдєн ашып Ферганага барган. Максатына жетип Каш-
карга бет алган. 1526-ж. Казак каны Таир Кочкорго кєчїп келгенде
кыргыздын жарымы Таирге кошулган. Рашидди Кочкордон (Кара
Коодон) Ат Башыга чейин кууп чыккан. Моголдор оогонга мажбур
болгон. 1526-ж. Рашидге кан єзї кошулган. Таир Ысык Кєлдї бойло-
гон. Таирге кошула албай калган Жумгал, Кочкордогу кыргыздарды
моголдор Ат башыга алып кетет. Таир менен сїйлєшїї їчїн анын
Кашкарда турган єгєй энеси Жунус кандын кызын жиберген. Жый-
ынтыгы белгисиз. Сейит єзї Ак Сайда турганда кыргыз менен казак-
тын ынтымагы бузулуптур деп угуп согушмакка Ак кубаш, Аршларга
келет. Алар Кучадагы моўголдун Бабачактын колундагы аскерлери
кырып жатканын кєрїп моўголдор Жети Сууну таштап кеткенинен
пайдаланып кыргыздар 100 миў кой чаап алып келишет. 1527-ж. Таир
Ат Башыга келип моголдордон талап алган кою менен кошо кыр-
гыздарды кайра алып келет. Моўголдор кеткенден кийин Жети Суу
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кыргыз менен казактын колунда калган. Бирок, казак-кыргыз ыркы
бузулат. 1526-ж. Таир єз бир тууганы Абдулкасымды єлтїргєндє ка-
зактар баш ийбей кетишет. 1529-ж. Кыргызда калган 20-30 миў ка-
зактын їстїнєн Таир бийлеген. Кийин Таир муктаждыкта єлєт. Ка-
закты убактылуу Бойдош бийлейт. Жети Суудагы моўголдун єкмєтї
Сейиттин уулу Рашидге (1533-61-66-ж.) єткєн. Кыргыз-казак бири-
гип єзїбекке каршы болгонун кєрїп, Рашид Мавреннахр каны менен
ымала тїзгєн. Казактар улам-улам Ташкенге чабуул кылган. Маў-
гыттар казакка кол салып турушкан. 1537-38-ж. согушта казакты
Рашид жеўип, Таирдин бир тууганы Тугумду баш кылып 37 султан-
ды єлтїргєн. Рашид Жети Сууга уулу Абдулатифди кан кылган. Моў-
гол менен єзїбек бириккен. 1544-45-ж. Ташкендин каны Норус Ах-
мед менен Рашид жолуккан. Жети Сууда бул убакта казак їстємдїк
кылган.  1532-ж. Султан Сейит кан Тибетке жортуул жасап, 1533-ж.
кайтып келатып тїтєктєн каза болот.

Туткундан М. Кыргыз 1533-ж. Султан Сейит кан єлгєндєн кийин
бошонгон жана ошол жылы єзї єлгєн. М. Кыргыз кыргыз урууларын
бириктирип Кыргыз кандыгын башкарган. Анын мамлекети кїчтїї
єнїккєн. Мухамед Хайдар «Тарых-и Рашидисинде» Тагай бийдин
заманы жєнїндє: «Кыргыздар XVI к. башында Могулстанда (XIV к.
аягында тїзїлгєн Тїрк урууларынын мамлекети) турган элдердин
кєпчїлїгїн тїзгєн. Алар  Ысык Кєл айланасына жайгашкан.
Кєчмєндїккє ылайык алар бирде Таласта, бирде Турпан жакка кєчїп
турган. XVIк. алар Могулстан (азыркы Кыргызстан, Жети Суу, Чы-
гыш Тїркстан) жеринде чоў рол ойногон. Могулдардын кїчтїї аскер
отряддары менен кездешкенде кыргыздар єтє кылдат согуштук ык-
маларды колдонуп, чегине билишкен жана Могулстандын эў алыс-
кы булуў-бурчтарында кайрадан пайда болуп турушкан. 1510-ж. бир
да могул кыргыздардын айынан Могулстанда баш калкалай албай
калган...». «Ал башкы эмир кылып Мырза Али Тагайды, ал эми кыр-
гыздардын жол башчысы кылып Муканбет Кыргызды дайындап, баа-
рын жєнєтїп жиберди... Рашид Султан (Эреше) Могулстанга келген-
де Муканбет Кыргыз (уругу нойгут– О. Айтымбет) бардык кыргыздар-
ды чогултуп туруп, бїт Могулстанды каратып алды». «Могул мам-
лекетинин чегине да бир да могул, єзїбек жолой албаган.
Тїркстан, Сайрам, Ташкендеги єзїбек башкаруучулары Муканбет
Кыргыздын чабуулдарына эч каршылык кыла алган эмес...» («Та-
рых и-Рашиди»). 1530-40ж. кыргыздар Моўголстан кєпчїлїк айма-
гын ээлеп алышкан. М. Кыргыздын убагында кєчмєн мамлекетинин
бийлик структурасы, атрибуту тїзїлїп калыптанган. Оў канат отуз
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уул, Сол канат Ичкилик этносаясий биригїї болгон. Кыргыздар баш-
ка этносту сиўирип алган негизги уютку эл.

Сайф ад-Дин Аксикенди «Тарых жыйындысы»
(Мажду ат-таварих) эмгегин жазган.

Кыргыз казак согуш союзу тїзїлєт.

Султан Сейит кан Теўир Тоодогу кыргыздарга
жортуул жасайт.

Моголстанды Абд-ал-Рашид кан бийлеген. Ра-
шиддин атасы Султан Сейит кан Кашкар менен Жар-

кентти бийлеген. Рашид кан могол менен кыргыз урууларын башка-
рып, ордосу Кочкор єрєєнїндє болгон. Анын таасиринде Ысык Кєл,
Кочкор, Жумгал, Ат Башы ж.б. єрєєнї болгон. Єзї Кочкор, Ат Башы
аралыгында кєчїп-конуп жїргєн. Ал кыргыз тарыхында «Эреше кан»
деген ат менен белгилїї.

Мырза Мухаммед Хайдар – тарыхчы, Чыгыш
Тїркстандагы мамлекеттик ишмер. Кыргыз жери Таш-
кенде туулган. Кыргыздын дуулат уруусунан. Атасы Му-
хаммед Хусейин Кєрєгєн могол каны Султан Махмуд-

га (1487-1508-ж.) баш ийген Орто Тєбє аймагын башкарган. Мухаммед
1509-ж. Кабул шаарында Султан Бабырдын сарайында турган. Хай-
дар менен Бабырдын туугандык байланышы болгон. 3 жылдан кийин
кайра Анжиянга могол каны Султан Сейитке (1514-1533-ж.) келип ємїрї
єткєнчє кызмат кылган. Кандын мурасчысы Абд-ал-Рашиддин тарбия-
чысы болгон. Бадакшан, Кафирстан, Тибетке жасалган жортуулдарга
катышкан. Абд-ал-Рашид (1533-1570-ж.) тактыга отургандан кийин ду-
улат уругуна кысым кєрсєткєндїктєн Бадакшанга, андан Лахорго єтїп,
Бабырдын уулу Камран мырзага келип кызмат кылган. 1539-1540-ж.
Агра шаарына келип Хумаюнга (1530-1556-ж.) кызматка орношот. Анын
жардамы менен 1541-ж. Кашмирди басып алып, Бабырлардын (Улуу
Моголдордун) атынан бул аймакты бийлеген. 1551-ж. Кашмирде тоо-
лук уруулар менен болгон урушта єлгєн. 1541-1547-ж. фарс тилинде
«Тарих-и Рашид» эмгегин жазып, анда 1538-ж. чейинки Моголстан ме-
нен Кашкардын тарыхын жазган. Хайдардын бул эмгеги 1895-ж. анг-
лис тилине которулуп жарыяланган. Кыргыздарды, єз улутун  «Могол-
стан токойлорунун арстандары» деп атаган жана Моголстандагы сая-
сий кїрєшкє кыргыздардын катышкандыгын, алардын жетишкендигин
баяндаган. Ал эмгегинде:

16-к. башы

1524-1550-ж.

1526-ж.

1533-1560-ж.

1499-1551-ж.
Хайдар
Тарыхчы
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«XVI к. башында эле маўкулдарды Кашкарияга сїрїп чыгарып,
кыргыздар Могулстанда єз бийлигин жїргїзгєн. Алар Турпандан
Таласка, Иледен Кашкарга чейинки аймакты ээлеген» . «Азыр Мо-
голистан деп аталган аймактын узуну жана туурасы 7-8 айлык жол.
Моголистандын чыгыш чет жакалары калмактардын жерлери ме-
нен танапташ жана Барскєлдї, Эмил жана Иртыш дарыяларын ку-
чагына алат. Анын тїндїгї Кєкчє Теўиз (Балкаш), Бум жана Кара-
тал боюнча чектелет. Моголистан батыш тарабынан Тїркстан, Таш-
кент менен, тїштїгї Фергана вилайети, Кашкар, Ак Суу, Чалыш жана
Турпан менен чектешет. Моголистанда чоўдугу Жейхунга (Аму Да-
рыяга) барабар Иле, Эмиль, Иртыш, Чїйлїк (Чїй) жана Нарынга
окшогон кєп ири дарыялар бар. Ал дарыялар Сейхундан (Сыр Да-
рыядан) деле кем калышпайт» деп Хайдар Моголистанды сїрєттєйт.
«Тарих-и Рашидден» дагы їзїндї: «Мансур кан (Моголистан мам-
лекетинин кандарынын бири) Моголистанда болгон бардык кыргыз-
дарды ж.б. калктарды Чалыш жана Турфанга кєчїрдї. Анткени, кыр-
гыздар Моголистанда болгон бардык дїрбєлєўдєрдїн баштоочула-
ры болушкан. Мансур кан алардын кєпчїлїгїн эки жїздїїлїк ме-
нен кырып салган. Кыргыздардын аз гана бєлїгї Моголстанга ка-
чып келишкен.

Келерки жылы Муканбет Кыргыз Тїркстан (Сыр Дарыянын боюн-
дагы шаар) жана Сайрамга чабуул жасап, мусулмандарды талап ала
баштагандыктан (Сейит кан) диндик сезимдин тїрткїсї менен бул
оор кылмыштары їчїн аны жазалоо чечимине келди. Ал Муканбет
Кыргызга кол салды. Ага жана анын адамдарына (Муканбет Кыргыз)
мусулман калкына жасаган (зомбулуктан) ашык иш кылды. Мукан-
бет Кыргызды кармап алып кишендеп коюшту. Ал он беш жылга чей-
ин туткунда болду.

1522-ж. (Сейит кан) уулу Рашид султанды Моголистанга жибер-
ди жана бїтїн Моголистанды жана кыргыздарды єзїнїн бийлигине
баш ийдирди. Мырза Али Тагайды башкы эмирликке дайындашты.
Муканбет Кыргыз кыргыздарды башкарууга буйрук алып, алар жєнєп
кетишти. Рашид султан Моголистанга келгенде Муканбет Кыргыз
бїтїн кыргыздарды чогултуп Моголистанды ээлеп алды» (Кыргыз
ССР Илимдер Академиясынын Кол жазмалар бєлїмї, инв. №2051,
30, 40-41, 50), (Ємїркул Караев «Байыркы тїрк эстеликтери жана
араб-перс авторлору кыргыздар жєнїндє», «Кыргыздар», Б. «Кыр-
гызстан», 1991. 85-106-б.).

Могол аскерлери Чїй жана Талас єрєєнїндєгї
кыргыздарга жортуул жасаган.1591-ж.
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Эдил боюндагы калмактар Россияга кошул-
ган. 1599-ж. орустарга таянган Эдил калмактары ка-
зактарга чабуул койгон.

Бабингер венгер тарыхчысы Телегдинин 1598-
ж. кыпчактардын тили жєнїндє жазылган эмгегин

тапты. Кыргыз-кыпчак тилинде жазылган «Псалтырь», «Алтай таа-
жысы», «Кут билим», «Теўирим» Ватикандын  китепканасында сак-
талып турат. Аны V-VII кк.. Тан шаарынан – Дондон Римге алып ке-
лишкен. Кыргыз-кыпчак империясы Карпаттан Кореяга чейин, Сибир-
ден Тибетке чейин 3 миў жылдан ашык єкїм сїргєн.

Зая Пандита (Саалы) орто кылымдын соўку мез-
гилиндеги нойгут уруусунан чыккан ойрот диниятчы-

сы жана ойчулу. Ата энеси колго тїшїп кетип ойроттор арасында
жашаган. Ал буддизм динин туткан. Моўгол элдеринин тилдеринен
тышкары кыргыз, тибет, санскрит тилдерин билген. Чыгыш Теўир
Тоодо (Жунгарияда), Моўгол Алтайы жана ага чектеш элдерге буд-
дизм динин тараткан, моўгол жазмасын жакшыртуу максатында ре-
форма жїргїзгєн. Анын чыгармачылыгы ойрот тєбєлдєрїнїн кыр-
гыз, казак, уйгур ж.б. элдерге баскынчыл саясаты кїчєп турган до-
ордо єткєн. Кийин туткунда жїргєн туугандары Теўир Тоого качып
келишкен.

Сибирь кыргыздарынын чакан улустары моўгол
«алтын кандарына» каршы кїрєшкєн.

Кыргыздардын Чыгыш Тїркстан башкаруучула-
рына каршы уруштары болгон.

Осмонаалы Сыдык боюнча: «Угуздун алты уулу
болду. Ар биринен тєрттєн уул тєрєлїп, бардыгы

жыйырма тєрт уул небере кєрдї. Ошонун бири – кыргыз, казактын
да насили кыргыз». «Эми кыргыз дегенибиз эки тїрлїї: бири –
кыргыз, бири – казак» («Кыргыз санжырасы». –Б.: 1994. 158-б.).15-
кылым экинчи жарымында Казак кандыгынын пайда болушу менен
казак элинин тїзїлїш процесси аяктаган. Калыптанган казак эли не-
гизинен Улуу Жїз (Жети Суу аймагын жердеген), Орто Жїз  (Борбор-
дук Казакстанды жердеген), Кичи жїз (Батыш Казакстанды жерде-
ген) бирикмелерден турган. Казак эли кыргыз, карлуу, чигил, йагма,
кыпчак, йабаку, кытай жана ар кошкон Чынгызкан жоокерлеринин ту-
кумунан эл болуп калыптанган. Шаакерим боюнча: Казактын тїбї бїт
эле кыргыздан чыгат.  Казактар єз уютмасы болгон кыргыз-кып-
чак диалектисинде сїйлєгєн калк.  Айтылуу Арстанбек акын да:

1598-ж.

1598-ж.

1599-1662-ж.

16-к. аягы

17-к. 70-ж.

Казактар
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«Казактын теги кыргыздан» – деп ырларында далилдеп чечмелеген.
Казакка илгертеден кыргыздын таасири кїчтїї жана тыгыз карым-
катнашта болуп келишкен. Єзгєчє кыргыз-казак саясий байланышы
ойрот баскынчыларына каршы кїрєш маалында (16-18-кылым) чыў-
далган. Бул тарыхый байланыш, мамиле эки элдин материалдык,
рухий маданиятына, турмуш тиричилигине, тилине, оозеки, жазма
адабиятына тереў таасир тийгизген.

Каракыргыздан  казак эли тараган. Ичкиликке: каўды, най-
ман, дєєлєс, кыдырша, бостон, абат, кесек, жоокесек, каратейит,
нойгут, кыпчак, оргу, мерке, жалайыр, керей, дуулат ж.б. кирет.
Боордош бир эл болгондуктан илгертеден эки элде «Казак кыргыз
бир тууган, сарт итти ким тууган?» деген сєз бар. Акыйкатта, ошо
сарт дагы бєтєн эл эмес. Каракыргыздын ичкилигинен тараганды-
гын казак тарыхчысы XVIII к. башында Букар, Самаркандан окуп,
Ооганстан аркылуу Шамга, Багдатка, Стамбулга, Римге, Россия-
га барып баш аягы 15 жыл окуган Шапырашты Казыбек бек Тау-
асарулу єзїнїн «Тїп тукумуман єзїмє чейин» деген 1776-жылы
жазган казак тарыхында айкын далилдеди. Казыбек бек Тауаса-
рулы 1692-ж. Иле Матайында (азыркы Талдыкоргон обласы, Кер-
булак аймагы) туулган. Казактын кагазга тїшкєн 5000 жылдык
тарыхын камтыган бул китептен кыскача їзїндї берем: Казак-
тар тарыхта Тїргєш кагандыгы деген ат менен белгилїї. Шапы-
рашты Казыбек боюнча: «Мен казак кыргыздын кайдан чыкканын
иликтеп аталарыбыз баланча бир арабдан, Нухтан тараптыр де-
ген чала молдолордун айтып жїргєнїнє ынанбаймын. Биз – ис-
лам дини жок кезде ємїр сїргєн калктын укум-тукумубуз. Биз-
дин тек-тамырыбыз єтє алыста. Бери болгондо эки миў беш жїз
жылдай (2500 ж.). Бул мезгилди мен хижыра жылнаамасы менен
бердим, ошол жылга дагы 622 жыл кошсоўуз христиан дининин
жыл санагы чыгат.

Дуулат менен Дулынын (Елсау баласы) ортосу 700 жылдай,
аларды Кытай тарыхчылары бирге жашаттырып замандаш кы-
лып жазды. Бул тарыхка кыянатчылык кылуу болуп саналат. Кыр-
гыз менен агайын тууган элбиз. Єзбек бизден айырмасы жок,
бєлєк кандыкка карап гана айырмаланып, ортобуз ажырап ба-
ратат. «Єзбек єз агам» дегенде кандар бєлїндї кылган элди айтат.
М.: Їйсїн бир нече атка конуптур. Иран, араб, чын (ханзу) бизди
казак деп гана билет. Биздин журтубуз: Їйсїн, Абыл, Азык, Шы-
гыл, Алїйсїн, Караїйсїн, Сарыїйсїн, Тїргєш, Дуулат аталып
келди (Жолборс эли, Абылай эли деп аталгандай атала берсе ке-
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рек). Ичкериде Россия эли бизди кыргыз аташат. Анткени, Сибирди
орустар алгач жоологондо алардын эў коркунучтуу жоосу кыргыз
болгон. Ошол жїнбаштар бизди кыргыз менен чаташтырган. Кыргыз
менен биздин канчалык айырмабыз бар дейсиў. Биздин калкыбыз
эзелки элдин бири. Биздин Ала Тоолорубуз – Туран жери бїткїл
адамзаттын Мекени. Соўку 300 жыл калмактар менен согушкан-
дыктан жарымыбыздан кєбїбїз кырылып калдык. Єзїбїздї
єзїбїз кырган учур да аз болгон жок. Буга Чыўгыз кандын, Те-
мирдин, Катагандардын жасаган жортуулдарын айтсам жетиштїї.
Бул їчєє теў бєлєк адамдар эмес эле.

Мухамед Расулала туулгандан 900 жыл мурда (б. з. ч. 1330-ж.)
Кадыр, Калча деген аталарыбыз болгон. Бул акыйкат аталарыбыз
Тїрк, Сак, Хун аталган дешет. Кадырдын уулу Алаш. Алаш жоокер-
лик кылып жїрїп деўиз жээгинен аял алат. Аялынын керези боюнча
уулун Жайыл (ал аялынын чоў атасы экен) коёт. Жайылдан Казак.
Казактан: Жуман, Туман (демек казак уруусунун башы Кадыр, Алаш,
Жайыл, Казак, Жуман, Туман). Жумандан Арыс, Сабыр – эки уул.
Арыс єтє кїчтїї, айбаттуу адам экен. Тирїї жїргєн казактын
(хижра б-ча 1154-ж.) тїпкї атасы ушу киши. Европада Арыс ур-
пактары бар. Єтєн экєєбїз Дунай дайрасынын жээктеринен кез-
дештиргенбиз. Арыстан 6 уулу: Ак, Пан, Жан, Бол, Бек, Бал болгон.
Арыс Теўир Тоону кыштоочу экен. Пан їйлєнбєптїр, Ак экєє Теўир
Тоодо єлїптїр. Жан, Бектин тукуму кєп. Акарыс, Жанарыс, Бекарыс
– Арыстын їч баласынын аты. Актын Кийикбай (Кейки) деген жал-
гыз уулунан Тєбєй, Маган эки уул. Экєє теў эл бийлеп хан, бий
болгон. Магандын уулу Далабай элдин батышын башкарууга жибе-
рилген. Маган, Тєбєй учурунда Кытайдын айрым эли аларга са-
лык тєлєгєн. Алардын ордосу Жети Суудагы Їчтє болгон. Бул
эки кан Европа элдери менен элчилик мамиле тїзгєн. 1776-жы-
лында «мен Улуу жїзмїн» деген казактардын баары Тєбєй ту-
куму. Тєбєйдєн – Бактыяр, Байтерек, Жаўылык. Байтеректен –
Когам. Азыркы каўлы, шанышкылы (катаган) ушунун тукуму. Жа-
ўылыктан тукум жок. Каўлыдан Канкожек, андан Келдибек, андан
Сары, Кара, Кызыл, Кара каўлы, Сары каўлы, Кызыл каўлылар (каў-
дылар) ушулар. Шанышкылыдан (Катаган) Сымыршык, андан 4 уул
– Айылмас, Саўырау, Даркан, Бектау.

Їйсїн эл бийлеген кан, ошондуктан бїт улуу жїз Їйсїн ата-
лыптыр. Асау кєп элди багындырган. Асаудан – Жїз, Дїз, Эркил,
Кєркил, Терен деген балдар. Жїздєн Дэу, Бас туулат. Бабабыз
Дэунун уулу Елсау, Жантай хижра боюнча 900 жыл мурун (б. з. ч.
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278-жыл) Шїлен деген жерде тєрєлїптїр. Дэуну єз тууганы Їйсїн
тукумунан бирєє єлтїрїптїр. Елсау аргын арасында жетим єсєт,
кийин єз элин башкарат. Бактиярдын бир аз баласы нааразы бо-
луп эки-їчєє айылы менен Иранга єтїп кетет. Аларды кайтарып
алуу їчїн Елсау сактарга чабуул кылат. Азыркы Иранда Бакти-
яр аталгандар мындан 1800 жыл мурун кеткен биздин ата-
лаштар. Алар Иленин эки жээгине, Кєкдеўиздин батыш-чыгышын,
Ала Тоонун боорун жайлашат. Елсауну эл ардактап Кїн бий
атандырган. Азыркы 1154-ж. казактар конуштап турган жерге эч
жерден кєчїп келген эмес, Сибирь жерин, Ерен кабырганын ары
жагы Турпан да казактын ат чаптырып, той кылып, кєкбєрї тарт-
тырып жїргєн єз жери эле. Елсау учурунда Кытай жерибизге кєз
арткан. Элибизди ичинен иритїїнї ойлоп, бири-бирибизди кай-
раштырды. Каўлылардын Елсау элинен Улуу жїз деген ат ме-
нен бєлїнсє, Бактырлардан Бактыяр деген ат менен бєлїндї.
Елсау б. з. ч. 204-ж. єлгєн. Калыш кийин кан болгон. Ата тагы-
нан Нулу баш тартып Дулу отурат. Жужандарга каршы Їрбї ай-
магын курган Естем каган ушул Дулунун тукуму. Анын ордосу
Барсандын чыгышында Куяста болгон. Дулунун урпагы кийин Бай-
дибектин небереси Дуулаттын тукуму менен аралышып кетти,
баары Дуулат болду.

Могол жерин бийлеген Дуулаттар ошол (энеси) аргын Дули
тукумунан чыгат. Могол деген аталыш дагы Абыл урпагына бе-
рилген ысым. Тарыхчы Мухамед Хайдар дагы Дуулат урпагы-
нан, Нулунун – Абыл, Албан, Азык, Санжар (Жєўше нар) уулу бол-
гон. Абылдан – Абыл эли, Албан бийлегендер – Албан эли, Азык
башкарган эл – Азык эли аталган. Булардын баарын Санжар
башкарган.  Хижра боюнча Иса пайгамбар туула электен 12 жыл
мурун же Мухамед пайгамбарга чейин 634 жыл мурун б. з. ч. 64
жыл Мен уулу Майкы такка отурат. Элдин ордосу Їш Караш ал-
дындагы Шыгу калаасы болгон. Майкыга Жети Суу, Тарбагатай,
Шымбас, Талас, Лабас, Аркас, Шуас, Терискес, Кїўгес тоолору ка-
роочу. Майкы бийликке Сыйлы бийден келип 29 жыл башкарды.
Сыйлыны Ойжын єлтїргєндє аны эл єрттєп жиберген. Сыйлы так-
ка 20 жыл отурган. М.: Дайырбек айылында куюлган тай казан
Сараркада – Коўуратта б. з. 76-жылы Байдыбек куйдурган. Ко-
ўураттар тїптїї мылтык куйган. Майкы элди бийлер аркылуу
башкарган. Ал тынч заман экен. Арыстын – 6 уулунун – Жан, Бек,
Бал, Бол уулдарынан: Жогорудагы Арыстан Жанынан – Ар, Кїн
деген эки уул болгон. Ардан – Су, Ау, Каз. Кїндєн – Шылап, Мас,
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Хат. Азыркы Аргын эли – ушу эки уулдун тукуму. Алардын бири-
гип Аргын аталышы Алтайга кєчкєн замандан калган. Бектен – Ал-
шын жалгыз. Андан Бай, Дєй, Жете, Алым. Кичи жїздєр – ушул
тєрт уулдун тукуму. Болдон – Кып, Шак, Коў, Рат. Кыптан – Оскы,
Тор, Мал. Шактан – Ер, Їр, Жие, Тєк. Балдан – Уак, Керей, Нау,
Ман. Уактан – Нур, Ере. Керейден – Ес, Жїн, Бїр. Наудан – Анды,
Сан, Бай, Ек. Мандан – Мир. Азыркы наймандар ушу беш ата-
нын тукуму. Бал, Бол урпактары Ак, Жан, Бек тукуму менен туу-
ган болсо да кийинчерээк Жан тукумуна жакындап Орто жїздїн
курамына кирди.

Орто жїз алты арыс саналган – Аргын, Найман, Уак, Керей,
Кыпшак, Коўуратты єз єзїнчє талдабадым. Майкы атабыз Абыл
їч тукумун, Азык, Албан, Санжар, Арыстан тукумдарын бийлеген
экен. Майкы Ар, Хун тукумун, Балдын Нау, Ман урпагын, бїткїл Ир-
тыш боюн, Алтай єўїрїн єзїнє караткан. Жунгар калмактары жаўы-
дан баш кєтєрїп келаткан. Башы бириккен казак Жети Суудан Арка-
га – Алтайга, Алтайдан – Акжайык, Ак Эдилге чейин жайлаган. Ко-
ўураттардын мылтыгы бєтєн журтту титиреткен. Майкынын
мезгилинде Абыл, Азык элинде 250 миўден ашык аскер болгон. Кєбїн
Кумурска баатыр башкарган. Казак Абыл, Азык болуп экиге бєлїнїп
турганда Сасан падышасы Зиядан тийишкен.

«Ороздун огунан сакта» деген макал калган. Озбайдын он уулу
– Оўбай, Жекебай, Отонбай, Оторбай, Єрбай, Торбай, Балбек,
Есен, Аман, Тоган баатыр болгон. 550-ж. кыргыз Таргын кан Крым-
га чабуул жасаганда, Талас боюнан атанганда бул жигиттер зор
эрдик кєрсєткєн. Таргын ошол убакта жыйырмада экен. Таргын
ушул он баатырды он элге бий кылган. Таргын кийин да деўиз жээ-
гиндеги элге чабуул жасаган. Азбандан – Эшеке, Эшен. Эшенден
Кара, Шай. Булар Кара деўизге чейин кєчїп жїрїп Кап, Казбек,
Сууктєбє, Лабас, Кєктєбє, Майтєбє, Актасы мекендеген. Шамай,
Эшеке кан 602-612-жж. ємїр сїрїшкєн. «Балыгы тайдай туйлаган,
бакасы койдой жуушаган» тынч заман экен. Ханзу баш кєтєрдї.
Жунгар калмактарынын 300 жылга созулган согушунун башталы-
шына аз калган.

Эшекеден – Їйсїл, Ойсыл. Ойсылдан Сиргели, Шакшам.
Їйсїлдєн – Сакал, Жете. Сакалдан – Ак (Акдарлы), Жан (Жандар-
лы) деп ата-бабаларынын атын жаўыртып коёт. Ошондон улам Са-
калдын эки уулун казактар Аксакал, Жансакал дешчї экен. Экєєнїн

тамгасы Абак, Тарак. Абак – Ф  , Тарак – ш. Арыс Жандын уулу
Мерке – Жалайыр. Тєрєлгєндє жонунда жал бар экен. Жалайыр-

32 – 91
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дан – Манак, андан Оракты, Жазыкты, Таракты. Ороктудан тогуз
бала, Жазыктыдан їч бала, ушундан он эки ата Жалайыр чыгат.
Таракты тукуму 400 жыл мурун Арка, Сырга эки бєлїнїп кєчїп ошол
жерди мекендеп калышкан. Азык тукуму Кытайга каршы болуп баш
ийбеген. Алар Майыптын тегерегине топтолуп Сооп кан бийлеген
Жети Суунун баарын кайра 656-жылы Кытайдан азат кылып бошот-
кон. Майып ошондон Майкы аталат. Акыры Жалайыр Сооп канды кы-
тайлар уу берип єлтїргєн. Анткени, Майыпты Сооп кєтєргєн деп угу-
шуптур. Майып – Бабыралы уулу Караша 584-жылы тєрєлгєн. Кара-
ша Жети Сууну башкарган. Ал Тїргєш (Турген), Азык (Асы) єзєнїндєгї
Елсау бийге, Нулунун мазарларын жаўырткан.

Караштын иниси Боран ашкан баатыр экен. Їч Караш, Азыкты
жайлоочу экен. 36-ж. Караш Кытай менен 30 жылдай согушат. Ка-
раштан Байдибек, Жаныбек, Мадыбек. Булар Ала Тоону жердеген.
Їч Караш ушулардан калган. Караша бийдин баласы Байдибек 609-
ж. туулуп, 86 жашында Каратоодо Бєгєн єзєнїндє єлгєн. Андан бери
туура 1081 жыл єтїптїр. Ал Фараби бабабыз артына мурас калтыр-
ды. Анын тукуму жети Ала Тоону ээлеп турат. Байдибектин байби-
чеси Орозбайдын он уулунун бири Отонбайдан тараган Арыстан бий-
дин кызы Марау Сары байбиче атанган. Кээде аны Гїлжамал деп да
коюшат. Андан тараган тукум Сарыїйсїн атанган. Шырыктыдан
Сары (Сергексары) туулат. Ушул Сарыны тергеп жаштайынан хан
чыккандыктан Тїргєш атыктырат. Нулу, Дулу онго бєлїнгєн, Абыл
атангандарды баарын бириктирип башкарган. Кытайга чабуул кыл-
ган. Буга батыштан Алшын Калау баатыр жардам берген. 657-жылы
кытайларга уйгурлар болушуп, Алшын Калау баатыр жеўилип элине
кайткан. Калау аскеринде Шємекей, Шекти, Шаркештер болгон. Кы-
тайдагы Тїргєш – Сарїйсїндїн бир азы ал жакта калып, калганы
Калау баатыр менен Жети Сууга кайткан. Ошондон улам Тїргєш –
Байдибектин небереси, агалары Шапырашты, Дуулат менен бирдей
Абыл, Азык элине даўазасы чыккан. Тїргєштєн – Мырзаказ. Ан-
дан – Калча, Кїнайым (кыз). Кїнайымга азык уругунан Жакып кїч
кїйєє болуп кирген. Эки ата Калча, Жакып Сарыїйсїн ушинтип та-
райт. 658-ж. Караша казактын башын кошуп кытай менен согуш-
кан. Калчанын уулу Їшлак кан болгон. Андан кийин анын уулу Кара-
лак кєп жыл эл бийлейт. Каралак Сыр Дарыя аймагындагы Катаган
элин да бийлеген.

Байдибек 33 жашында ортончу аялы Зариптен 642-ж. Жалмам-
бетти кєрєт. Байдибек токолу Домалактан (єз аты Нурила) 722-
жылы Тїлєбердини кєрєт (аны Жарыкшак атандырган). Жарык-
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шактын да эркелеткен Караїйсїн деген аты болгон. Жалайыр Кы-
дыргалинин жазгандарына караганда Караїйсїн дегендер ушул
жарык чеке – Тїлєбердинин (Жарыкшак) тукуму. Караїйсїн – Жа-
рыкшак балдарынын Албан, Суан, Дуулаттын лакап аты. Жарык-
шактын їчїнчї уулу Дуулат. Дуулат тукуму єтє кєп тараган. Дуу-
латтын – Сыйкым, Жаныс, Ботбай, Шымыр деген 4 уулу болгон.
Булар Ала Тоо єўїрїн мекендеген. Агасы Шапырашты кєп элди ка-
ратып, арабтардын Таласка чабуулуна катышкан, эч кимге бийлик
бербеген Тїргєш, Дуулат экєє теў элди кезектешип башкарган.
Тїргєштєн кийин Дуулат 15 жылдай эл бийлеген. Дуулат агасы Ша-
пырашты єтє кадырлаган. Дуулат 7 жашында жетим калып, Жал-
мамбеттин колунда Шапырашты менен бирге єскєн. Дуулат 93 жа-
шында єлгєн. Кыскасы, Байдибектин їч уулу – Жалмамбет тукуму
– Алїйсїн, Жарыкшак тукуму – Караїйсїн болуп тарыхка тїшєт.

Дулунун тукуму Дуулатка сиўип кетти. Елсаунун Дулу, Нулыдан
башка сегиз баласынан Азык Албан (аргы Албан – Елсау небере-
си), Санжар тукумунан Хауда, Апсак, Гаса, Сакор тукуму бїгїнкї
кїндє Дуулат болуп ошолорго сиўип кетти. М.: Иса пайгамбардан
мурун ємїр сїргєн Коўыр, Койлы, Сїбїн, Телес казак, кыргыз ара-
сында да бар. Булар Ала Тоо, Алтай, Улуу Тоо, Кичи Тоо, Сыр, Бай-
кал ортосунда кєчїп конуп жїрїшкєн.

Ал кезде Шапырашты Абылдан тараган журт менен Барс-
ган кєлїнїн тїштїгїн мекендеген. Шапыраштынын 4 баласы
Ысык, Кыстык, Абак. Шапыраштынын атын чыгарган бир гана Ысык
тукуму. Ысык Барскан кєлїн конуштаган. Барскан кєлїнїн Ысык
аталышы ушундан улам калган. Шапыраштынын тєртїнчї уулу
– Саяк. Гїнайым энеден Абак, Саяк эгиз туулган.  Экєє жогол-
гон. Абак согушта 9 жашында жоголуп кеткен, аны керейдин
баласыз Карамайын Бакыры багып алган. Абак єзїнїн тїбї
їйсїн экенин жашырбайт. 12 ата Абак тукуму – Керейге сиўди.
Хижра боюнча 700-ж. Меркиттердин Обас уруусунан чыккан
Дайыр баатырды эл Дайырїйсїн атыктырганы ушундан улам.
Дайыр баатыр Абак, Керейди бийлеген мыкты адам эле. Чыўгыз
канга кызы Куланды чыккан. Чыўгыз кан Абак, Керей менен жооло-
шуп жїргєндє Бєртє байбиче Абактын тукуму Меркиттердин колу-
на тїшїп Меркеттин Берен деген жигитинен кош бойлуу (Жоочу)
болуп кайтыптыр. Ошондон улам Чыўгыз кан Жоочуга ынанбай,
кєўїлїндє кїйгїлтїк болуп жїрїп єтїптїр. Кийин Жоочу атасынан
Жети Сууну, Казакстандын тїштїгїн жалынып сураса да бербей
койгон дешет. Анткени, Чыўгыз хан Меркиттин тїбї Аксакалдан (Са-
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калдын Агынан) экенин билген. Жоочу тїбїн, тукумун таап кетеби
деп суранган жагына жолоткон эмес.

Саяк Алтай сыртындагы кыргыздарга сиўип кеткен. Ошол
Саяк тукуму кєп эл болуп азыркы Саян тоону мекендептир.
Саяк ошол элди башкарган экен. Тоо да ошол учурда Саяк
аталган. Ал тоону Саян атап кеткен мурду менен сїйлєгєн
каракытайлар болгон. Кийин Саяк тукуму ата сєзїн эки дебей
Ала Тоого кєчїшєт. 980-жылы (хижра боюнча 1154-ж. ушундан
796 жыл мурун) Саяк тукумдары Талас боюна жайгашкан. Анын
артынан Багыштар кєчїп келген. Ал кезде Багыштар Шоў, Сары
деген уруудан турган. Саяк Ала Тоого тууган издеп кєчїп кел-
ген эмес, ал жылдары кыргыздардын кытайдан мазасы кет-
кен. Кидан (кытай) дєєлєтї Саякты чаап, зор кыргыз мамле-
кетин тоздуруп жиберген. Бир чети агайындар арасында Алтай
– Саян тегерегинде талаш болуп алардын бир азы тїп кєтєрїлє
кєчкєн. Кыргыздын эў алгач Жети Сууга кєчкєнїнє Саяк туку-
му себепкер болгон. Акыры алыстан агайыным деп келген
кыргыздарга Їйсїндєр (Шапырашты, Дуулат) Барсганды –
Ысык Кєлдї бошотуп берип, бир ыўгай жашашына шарт
тїзгєн. Саяктар Ысык Кєлдє Некеїйсїн деген шаар салган.
Чынында, ал шаардын аты Саякїйсїн эле. Аялдар Саяктын атын
айта албай, Саякты Некен деп жїрїп, акыры шаар Некеїйсїн ата-
лып кеткен. Бїгїнкї кїндєрї Саяк тукуму али да ошол Ысык Кєл
боюнда кїн кєрєт. Саяк – кыргызды тїзгєн, негиздеген чоў уруу-
лардын бири, алар азыр кыргыздын кара кєзїндєй (86-87-бет).
«Туягы бїтїн тулпар жок, канаты бїтїн шумкар жок». Бир тукум-
дан чыккан уруулар башка журт, эл атанып кеткен учурлап кєп.
М.: Бактияр балдарынын 500 миўи Иранга сиўип кетти. Каўлы-
лар Бижнек деўизинен єтїп Осман тїрктєрї атанып жїрєт. 970-
ж. Дуулаттар Жайыктан єтїп, андан ары жоо чаап, баштап бар-
ган Биле, Буксу, Хасан баштаган Дуулаттын, Сикымынын, Ысты
– Тиликтин бир кыйла Аккойлуу, Каракойлуусу Алшын Ашырау-
нун аркы жагындагы тїркий тукумдаш элге сиўип ушул кїнгє чей-
ин кайтып келбеди. Чапкынчылык заманда Дуулаттын Шымырла-
рынан тараган Айысый уруусу Жапонго кетти да келген жок (88-
бет).  Кызылбаш (Иран) – сокактарга сиўген жарым миллиондон
(ошол чакта) Бактияр балдарынан башка, казактагы їйсїн атал-
ган Бактыяр Сарїйсїн, Шапырашты, Ысты, Ошакты, Албан, Суан,
Дуулат, Каўлы, Шанышкылы, Сиргели, Шакшам 1 млн. 100 миў
адам болгон (88-бет).
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Чыўгызхан кара кытайдын тепкисинен кутулуу їчїн бардык
элдин башын кошмок болгон. Кытай Чу боюнда эле. Темир ушул
максатты кєздєгєн. Темир да Жалайыр (Мерке) тайпасынан чык-
кан. Анын аталары Жалайырдан – Оракты, андан Андабастан та-
райт. Чыўгызхан – Темир – Жандын баласы Меркенин (Жалайыр-
дын єз аты) жыйырма бешинчи урпагы (95). Чыўгыздын (Темир-
дин) энеси Єлєў Есукейден боюнда болуп калат. Атасы Коўурат
Асау кан кызын кууп жиберген. Єлєў эптеп Есукейди таап тиет.
Есукей баатыр адам болгон. Темирдин (Чыўгыз кан) аталары мын-
дай: Меркенин (Жалайыр) баласы Манак, андан – Оракты, андан
Андас, андан – Ор, андан Бакир, андан Узак, андан – Тор, андан –
Кєк, андан – Шамшы, андан Тїлєберди, андан Кашау, андан –
Досан, андан Турымтай (атактуу чечен), андан – Тумагул, андан –
Дин, андан – Баян, андан Есукей. Есукейдин аялы Єлєў Коўурат
ичиндеги Кєктїн уулунун кызы болгон. Темирдин атасы эрте єлїп,
анын энеси Єлєў Коўураттын белгилїї бийи Меўлекеге тийген.
Меўлектен ал он уул тєрєгєн, алар Темирди кодулап жатсынткан.
Темир качып кайра Жалайырга келген. Ал кезде, маўкїл, казак
деген єзїнчє ат деген жок, уруулардын аты менен аталган. 10 жаш-
тан єткєн Темир Коўураттын тарбиясы менен єскєн. Темир аялы
Бєртєнї коўурат уруусунан алган. Бєртє – Жоочу, Чагатай,
Єгєєдєй, Тєлєнї тєрєгєн. Чыўгызды бир жактуу моўгол деп ай-
туу эч бир чындыкка туура келбейт (95-б.). Аны жаман атык-
тырган нерсе: 7 миў колу бар Найман кол башчысы Кїчїктї
єлтїргєнї болгон. Кїчїк – азыркы 12 ата Жалайырдын бир
атасынын башы болгон. Анын тукуму бїгїн да Жалайыр – Кїчїк
аталат. Казактын Темирди (Чыўгызды) бир жек кєргєнї – єз
тууганы жалайыр тукумуна кол салгандыгы болду. Чыўгызды
(Темирди) кан кєтєргєн Жалайыр, Аргын, Найман – баары кар-
гап-шилеген.

Акыры Темир єз катасын мойнуна алып казактын айтылуу
їч уруусу – Аргын, Найман, Жалайыр жакшылары алдында кул-
дук урган. Ошол бийлер їйсїн Уран – Майкы бий, Бєрїбек че-
чен, Калдар, Оркаш, Тїмєн, Темиркут, Тулак бийлер эле, алар
аны тиреп турган. Уран – Майкы – Байдибек байдын 23-урпагы.
Бєрїбек – Байдибек менен бир тууган Жаныбектин тукуму. Темирди
алгач ак кийизге ороп кан кєтєргєн да Найман тоо (кийин Чыўгыз
аталды). Дегелеў єўїрїндєгї Аргын, Найман, Жалайырлар болгон.
Ал 1227-ж. эле. Ал кара кытайлар менен жоо болгон. Сыягы Найман,
Керейди чабуу да ушуга байланыштуу болсо керек. Найман каны
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Тамтык Жети Сууну бошотууга, каракытайга каршы согушкусу кел-
беген. Колдогу бийлигин Темирге берїїдєн намыстанды. Чыўгыз акы-
ры Тамтыктын тїбїнє жетти. Керейди чапканына ушул себеп болсо
керек, анын їстїнє Керейдин Абак – Керейинен тараган меркитте
мурунку єчї бар эле. Алардан аялы боюнда болуп калбады беле.
Ошондуктан Меркитти чапты. Меркиттер ошол кезде атасы Їйсїн
экенин эстеп аларга кат жазган. Меркиттер Музарт менен Торуайгыр
аралыгынан Каркыра жайлоосунан орун алган. Меркиттер Жети Суу-
га келген соў мусулман динине кирген. Темир Найман тоодо бїткїл
казак Ак, Жан, Бал, Бол тєртєєнїн тукуму кан кєтєргєн соў баш ува-
зирге Туранбай уулу Уранды алды. Эркин увазирликке Аргын Куан-
дык Токы бийди койду. Жалайыр Корым баласы Мукалы эмир бол-
ду. Жарым млн. аскерди баштагандар биздин тїркилер эле. Чыўгыз-
дын колунда моўголдор да болгон, алар болгону тєрт жарым миў
гана адам болгон. Отуз эки миў татарлар бар эле. Татар да тїркчє
сїйлєгєн эл. Чыўгыздын жарым млн. согуш колу тїркчє сїйлєчї,
450 миўдейи Арыстын беш баласынын тукуму эле. Чыўгыз казак же-
риндеги бийлик талашкандарга катуу мамиле кылды. Аргын, їйсїн,
кыпчактын кылычын кыйшайткан жок. Анын баардык чечими, єкїмї
Уран – Майкы, Токы бий аркылуу ишке ашты. Анда эмнеге Чыўгыз
казактын шаарларын талкалады деген собол туулат. Кєбїн кара кы-
тайлар бийлеген – Їч, Актєбє, Тараз, Отырар, Бакын сыяктуу шаар-
лар кыйраган. Коўурат Тогышар – Чыўгыздын кїйєє баласы. Тогу-
шардын єлтїрїлїшїнєн 590-595-жылдар аралыгында далай эле куру
бекер кан тєккєн.  Кийин коўураттар баш кєтєрїп Аксак Темир зама-
нында эл бийлєєгє кєбїрєєк катышты. 1222-ж. чамасында Каўлы-
нын Кайы тайпасынын Эсенбука бийи 50 миў їйдї кєчїрїп Кара
деўиздин тїштїгїнє єтїп кетти. Анын тукуму эл башкарган. Азыркы
тїрк элинде ошол элдин урпагы бар. Кийин 1361-ж. Хайдар мырза
Крымга чабуул жасап аны басып алды. Хайдар менен Эдил боюна
кеткен коўураттын баары Крымга сиўип кетти.

Ардан – Бєрте, Беке, Жеке. Азык тукумунан тараган Барлас
урпагы Аксак Темирдин чабуулу Жети Суулуктарды абдан
жїдєткєн. Жети Суу калкы азайып, кєбї тентип кеткен. М.: Шапы-
рашты Ысыктын Дєйїл тукумунан тараган Барын, Шорастар Ма-
санчы тайши бийлеген ойротторго єтїп кетип ошол боюнча кай-
ткан эмес. Ысыктын Бейил баласынан тараган бир аз эл Абылка-
йырдын кол астына єтїп єзбек атка ээ болушту.

Матай бїткїл їйсїн – найманга бий болгон, кыргыз казакты ын-
тымакташтырууга данакер эле. Кыргыздын Тєлекейи менен дос бо-
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луп кичїї уулуна ошонун атын койгон. Мен 1692-мечин жылы Жети
Суунун Кєктєбє жайлоосунда туулгам. Ал кезде Тооке кан экен.

Мадияар бир кезде бизден бєлїнгєн (127-б.). Казактын Алаш,
Казак, Абыл-Азык, Їйсїн, Найман, Аргын аталышы кан аттары.
М.: Абылаз деген кишинин аты Абыл, Азык уруусунан дегенди бил-
дирет. Атыраудан Алтайга, Алабукадан АлаТоого чейин Алаш туку-
му ээлеген. Сак, тїрк болсок да – бир тилде сїйлєйбїз, кулк-мїнєзї,
конок кїтїї, аккєўїлдїїлїгї бирдей. Майкы бабабыздын келаткан
санжырасы эў кєєнє, эзелки, Мухамед пайгамбардан алда качан
мурунку дїйнєнї титиреткен журттун тарыхы. 1069-ж. Жусуп Ба-
ласагын бабабыз «Куттуу билимди» жазган.

Биздин тїбїбїзгє эки нерсе жетти: Бири – жоокерчилигибиз, –
жоону чаап, чаап алган жерибизде аларга сиўип кеттик. 930-ж. Ка-
радеўиз – Бижнек деўизи – Каракалпак деўизи деген сєз. Ошол
жылдары казактар Дєўгє чабуул жасап, ошерде кєбї калып калды.
1000-ж. Каракалпактар чабуулга аттанганда ичинде Їйсїндїн бар-
дык уруулары болгон. М.: биздин Эмил баласы – Бешсарылардын
бир азы ошондон бери каракалпак арасында калып калды. 970-ж.
Билла, Буксу, Хасан жетектеген Ботпой – Дуулаттар Жайык
боюна кєчїп барып андан ары орус менен согушкан. Алар Кап
тоодо калды. Былгырларды Бижнектен ары баштап барган Дуу-
латтан чыккан Эсжан кан менен кєп журт кетти. Иранга чабуул
жасап каратып алган жалайыр Элеке кан менен кєп казак атта-
нып алар келбей калышты. Чыўгыз, Батый жортуулдарында ка-
зактар дайым болду. Эў акырында биздин Шапырашты Теке-
Дєєлєтбай тукуму Тїргєн балдары бїгїн орус болуп кетти.
Мухиттин ары жагында Америка жеринде кара чачтуулар бар,
жоокерчилик кылып, эч кимге баш ийбеген кєк жалдыгынан ку-
руп, жоголуп баратат. Жерин колония кылып алган душмандар
аларды аябай кырып жатыптыр. Алар биротоло калгысы келген.
Жоокерчиликтин аягы мына ушундай (129-б.) болуп журт ча-
чылды. Тїрк деген кабыргалуу, калыў журтпуз.

Єздєрї тїркий болуп туруп тїбїбїз арабдан чыкты дешкен
Таўгїт деген тайпа бар. Тїрктєрдїн тїбї арабдардан Анас саха-
бадан тарады деш келжирек сєз. Кєп тарыхчылар биздин татар-
ларды моўголдор менен, калмактар менен чаташтырат. Булар
кайнаса каны кошулбайт. Кытай тарыхчылары казак жерин, элин
єзїнїкї кылып кєрсєткїсї келет. М.: ушул мен жазган ата сан-
жырасына 2700 жыл камтылды. Чынында Алып – Эр – Тїнга,
Кїўгєй Сибир, Эрдел – Мажарстан, Аран бою баары Кєк Тїрк эли
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болгон. Алардын тїркчє жазуу-сызуу, маданияты болгон. Бїт
дїйнєгє маданият уюткусун тараткан ушул тїрки эли эле. Чы-
гыш Европа элдеринин канында тїрки каны бар экени белгилїї.
(142-б.). Кытай «Ханнамасында» биздин элдин бир кездери дїйнєнї
титиреткенин жашыра албайт.

Москва орустары кїчтєгєндє Кырым, Аштаркан, Казан
бийлєєчїлєрї Европа чыгышындагы бийлигинен айрылып калды.
Казан тагына Сакып керей отурган соў, орус падышалыгы ашып кет-
ти. 1222-жылдары Каўлынын Кайы тайпасынын Эсенбука бийи
элїї миў тїтїндї кєчїрїп Кара Деўиздин тїштїгїнє кеткен. Кий-
ин Эсенбука тукуму эл башкарган.

Адилеттик – менин табынаар Теўирим болду. Ойроттун
казак жерине чабуул жасаганына быйыл мечин жылы туура 255 жыл
болду. Ойрот чабуулун 1521-жылы (хижра жыл эсеби боюнча 899-
жылы) баштаган. Ошондон бери калмактар тынчтык бербеди. 1429-
ж. (хижра жыл эсеби менен 806-ж.) уруусу жалайыр Абылкайыр-
дын кандык тїзїїсїндє биздин журтту бєлїп-жарып, бир азын
єзбек атка кондурган. Єзбек дегендердин баары биздин журт
эле. Анын ичинде їйсїн, аргын, коўурат, найман да бар, алар
биз элек. Айла канча, ошондон кийин арабыз ажырады. Элди
алгач бєлгєн Абылкайырга чалдарыбыз каргыш айтты. Эгер
Абылкайыр болбосо єзбек болуп отургандар бир туу астына жый-
налса бизге ким тїсїн їйрє алат эле? Каракыпчак Кабландын Дай-
ыркожону єлтїргєнї да ушуга байланыштуу.

1500-жылдары менин атам Матай ємїр сїргєн. Бул китепке
атамдын кїндєлїк кол жазмаларын пайдаландым.  1599-ж. Эдил
калмактары казактарга чабуул койду. Бул учурда Тобокелден кий-
ин Эшимдин такка отурган учуру эле. Ал батыштагы Турсун кан
менен мамилеси начар эле. Ушундай пайдаланып калмак казакты
чапты.  Эшим казактын башын кошту. Агасы Тобокелдин Самар-
канга чабуул коюшунда Эшим алгач биздин элди жеўди. Кийин
Ташкен эмири Турсун Мухамед Тїркстанга (Асыга) чабуул коюп биз-
дин элди жеўди. Эшим кан Жети Сууга качып чыгыштагы Турпан
каны Абдилрахим элине єттї. Анын кызына їйлєнїп, кємєк алып,
Жети Сууда аскер курады. Жети Суулуктар кєп болду.

Экинчи согушта Турсун Эшим канга жекеме жеке чыкпай кач-
ты. Акыры Эшимкан, Сайрамсуудан Ташкенге чейин кууп Абат
деген жерде єлтїрдї. Ушундан кийин Ташкен шаары бїгїнкї кїнгє
чейин казак шаары болуп калды. Эшим такка отургандан кийин
1619-ж. (997-кой жылы хижра боюнча) Хошоуттардын тайшысы Бай-
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багыш торгаут менен дїрбїттєргє кошулуп Далай Баатыр болуп бири
бирине тийишпєє жєнїндє келишимге келишет. Бирок, казак жерине
чабуул жасай беришти. Калмак элчисинин баарын Эшим єлтїрїп,
аларга 10 миў кол жиберди. Аларды талкалап бир аз тынчыды. 1520-ж.
ойротторду биротоло жок кылуу їчїн Алтын кан Ногой ордосу  ме-
нен сїйлєшїп 30 миў кол менен ойротторго чабуул койду. Ойроттор-
дун кордугу аябай єткєндїктєн бул согушка кыргыздар да каты-
шышты. Согушка калмак коўтайшысы Убаши да кошулду. Согуш Кара
Иртыштын боюнда болду. Алтын кан, тїштїк батыштан казак, кыр-
гыз чапканда ойроттор тємєн качты. Ойротторду казак элине
жєнєткєн орус падышасы ойроттон куралын, унаасын ала кач-
ты. Анткени, ойротторду Эдил, Жайыкка жєнєткєн орустар чочула-
ды.  Эшим менен Турсундун согушунда шорлуу катаган тукум
курут болуп кала жаздады. Буга кїнєєлїї Турсун эмир. Тїбїбїз
бир, баарыбыз Тєбєй бийден тараганыбыз менен кырылышканыбыз
кандарга, султандарга байланыштуу эле. Турсунга Ташкен, Букар,
Самаркан аздык кылып биздин кандыкка ачкєздєндї.

1640-ж. Эшимкан ооруп, казакка Эшимдин уулу Жааўгир
(Салкам) кан болду. 1635-ж. Жааўгир калмакка туткун болгон. 1536-
ж. Жааўгирди казактар, Карасай бошотуп алган. 1643-ж. Алтын
кандын уулу Омбыл, ойроттун ноёндору казакка чабуул койду. Ата-
сынын кунун куумак болгон Батыр контайшы 50 миў кол менен
аларга кошулду. Ойроттор жолундагы кыргыздарды ойрондо-
ду, Жааўгир кан 1000 кол менен жеўишке жетти. Аркас (азыркы
Жонгар) тобундагы Кызылкыя жеринде жоого ок жаадырды. Ал-
шын Жалаўтєш баатыр 23 миў кол менен келип Карасай, Жааў-
гирге кошулуп ойротторду жеўишти. Бул согушта Батыр контайшы
11500 адамынан айрылды. Бул согушка Карасай, Агынтай, Жием-
бет, Сарбука, Кєксерек, кыргыздан Котон, Табай баатырлар ка-
тышкан жана жетектеген. Дуулат — Жакшыгул, аргын Токон уулу
Кампай баатыр, Суан — канбагыш тукуму Элтинди баатырлар зор
кємєк кєрсєткєн. Жети Суунун чыгышы калмак колунда эле. 1652-
ж. ойроттор, торгауыштар биригип кыргыздарга кол салды.
Аларга казак кыргыз биригип согушту. Карасай 5 миў кол менен
кыргызга жардамга келген. Карасай баатыр Батыр контайшынын
оў колун шылып тїштї. Ал жара кабылдап ошондон бир жыл єтпєй
1653-ж. Батыр єлдї.

1658-59-жж. Сенге казакка кайра чабуул койду. Иледен єтїп
Лабастагы дуулат, шапыраштыны басты. Калмактын 20 миў колу
Алматы чокусунун алдындагы Їч Алматы шаарынан казактарды кууп
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чыгып ээлеп алышты.  Сенгенин согушунда Шахкозы канзаада кол-
го тїшєт. Карасай баатырдын колу бир тїндє 300 адамдын кура-
лын тартып алып, таў атканча баарын  єлтїрїп, уктап жаткандар-
ды кайтарып турушкан. Торгаут, ойроттор ойгонсо 300 адам єлгєн,
Кулан тєрдї кийин Туткун сай аташкан, казак аскери камап туруп-
тур. Бул камоодо Батыр контайшинин Онша деген бир баласы
бар экен. Эки канзааданы айырбаштаптыр. Согуш бир жумага со-
зулган. Колго тїшкєндєрдїн арасында казак айылдарына, найман-
дарга тынчтык бербеген Талай тайшынын уулу Сожы, Байбагыс
тайшынын Жамбыл баштаган 10 уулу, Торук тайшынын єзї, кєп
ноёндор бар экен. Ушул согушта кыргыздын солто уруусунан
Коўур дегендин аты чыккан.

1680-ж. Жааўгирдин уулу Тооке кан болду. Тооке кан болгончо
казактын бир тобу калмакка караган. Тооке кан болуп їч жїз биригип
атканда калмактар катуу тїйшєлдї. Тооке тегерегине акылдуулар-
ды жыйнады. 1688-ж. Калдан (Калдан Серен эмес) Аркас, Алтай,
Сауыр, Сайхан ойротторун багынтуу їчїн 30 миў кол менен Калкага
басып кирди жана талкалады. Андан кийин Чынга (Кытайга) жорту-
ул жасады. Мындан пайдаланган казактар ойротторго чабуул жа-
сады. Экинчи жактан Кытайга жортуул жасаганын билип, анын жээ-
ни Сеуан Рабдан Їч Турпанга качып кеткен жеринен келип, Кал-
дандын кандыгын басып алды. Калдан Кытайдан жеўилип, канды-
гынан айрылды. Калдан єзїн єзї жарып 1697-ж. єлдї. Калмак ка-
нын ордосу Текестен кєчїп Баянкол аркылуу Музарт тарапка ке-
типтир. Бул учурда  элди 35 жыл бийлеген Тооке кан 1692-жылда-
ры 40га жакын шаар салыптыр. Элди тышкы душмандардан коргоп,
элге адилет бийлик жїргїзїптїр. Борборун Асыга жайгаштырган
Тооке єзїнє акылман кылып Арыстын Ак тукуму Тєлєнї, Арыстын
Жан тукуму Казыбекти, Арыстын Бек тукуму Айтыкты алган. Айтык
тигилерден эки-їч жаш кичїї эле, 56 жашында єлдї. Булар менен
бирге Тооке кыргыздын Кокым (Кєкїм) бийин, Каракалпактан
Сасык бийди, Катагандан Жайма бийди колуна алды. Ушуларга
таянып иш кылчу. «Жети жарлык» мыйзамын ушулар чыгар-
ган. Букар кандыгы ичинен бїлїнїп майда шаарлары кан шайлап
алып аткан. Казак каны алардан салык алган менен ички иштерине
кийлигишпеди.

1714-ж. Сеуан Рабдан кыргыз айылдарын басып кирип алар-
дын єздєрїнє карагандарын казакка айдап кол салды. Орустар
калмактарды абдан куралдандырды, 20 миў кол Кєк деўиздин бери
жагындагы Чу, Таласка — казактын калыў жерине аттанды. 1723-ж.
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жазда калмактар калыў дуулатка чабуул жасады да андан ары
Ташкенди багынтты.

1726-ж. Сарысуу боюндагы Айрантєгїлгєн деген жердеги со-
гушка казактан 44 миў адам катышты. Калмактарды курчап кыр-
дык. Согуш тєрт майданда болду. Биздин майданда камалган тєрт
жарым миў калмактан тирїї кеткени аз болду.

1729-ж. калмактарга кытай чабуул койгондуктан калмак кїчї
бєлїндї. Алар коргоно баштады. Калмакты кытай чапканда Кытай
ичиндеги Сарыїйсїндєр эки миў тїтїн экен. Жакыптан тараган —
Кыргыш, Тумса, Шаўбай, Калчадан тараган: Токсаба, Жанток, Сар-
газы тукумдары. Азык тукумунан — шыгылдар, азырак коўураттар
— Кєктїн уулу бар. Наймандын Жаймауыттары бар экен. Булар
мусулман динин кабыл алган эмес. Ошол согуштан кийин Кор-
дой, Козубашы, Кулжабашы душмандан азат болгон.

1731-ж. Каскары баатыр жекеме-жекеде Боралдай баатырды
єлтїрдї. Калмактан баш баатыр Каскєлєў чыкты, казактар ага «ту-
зубуз урсун!» дешти. Баш баатыр Ноорузбай Каскєлєўдї сайып
єлтїрїп, єлїгїн айрыга сайылган чєптєй найзасынан ары ыргытты.
Сайрамда Кїчїк кан бар. Самаке єлгєндє Асыда бир аз убакыт Орто
жїздї Нияз баатыр бийлеген. 1735-ж. Самеке ордуна Абылмамбет
кан болду. Даяр турган аскерди Жолборс кан Ташкенге жиберип аны
каратып алды.

1752-ж. Абылай жалпы казакка кан болгондон кийин калмактар
кол салды. 1755-ж. Кытайлар ойротту чапты. Ойрот эки жактан, казак,
кытайдан кєп кырылды. 1756-ж. калмакты жеўген кытайлар Иле ме-
нен Тарбагатайдан казакка кол салды.

Казак менен кыргыз єз ара чекишти. Казакка Атаке жырык єзї
тийишти. Чынчынында кыргыз казакка кирме. Барсган єрєєнїн казак-
тын пустысы, отуз тогузунчу атабыз Шапыраштынын улуу уулу Ысык-
тын киндик каны тамган жерди кыргыздарга їйсїндєр єздєрї тууган
болгондуктан бошотуп берген. Бир мезгилдерде їйсїндєрдїн кылы-
чынан кан таамп, Тїргєш, Дуулат кандык куруп кїчтїї чыккан. Буга
Шапырыштынын кичїї уулу Саяк тукумунун алардын курамында бо-
луусу да таасир эткен. Кыргыздан Атаке, Садыр, Надыр єздєрї ыркы
келишпей, казакка каршы согушкусу келбегендер чыгып кыргыздар
ойсырап калды. Кыргыздын жерин жакшы билген Дуулат-Шымыр
Шыўкожо, Дулат-Бетпай-Коралас Жаугаш, Дуулат-Сикым Малик, Ша-
нышкылы Бердикожо кыргызга ойрон салды. Казак менен согушууга
кєбїрєєк їндєгєн Жайыл канды сегиз уулу менен колго тїшїрдї. Бул
сыяктуу уруш казактын єз ич арасында да болуп турду.
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Коркут бабадан мураска комуз менен чертилчї бир нече кїї кал-
ган. Коркут ата Єгїздєрдїн Бузык тайпасынан чыккан Баяттын Пар-
кын тукумунан. Агасы Карабука Коркутка эртеден кечке желе башын-
да комуз тарткызган. Карабука єлгєндє кайгырып кїї чыгарган. «Кор-
куттун комузу тїгїл кыягы да сїйлєйт» деген накыл ошондон калган.
Коркут ата  Жойкын дарыянын боюндагы Кемирлен деген жерге ко-
юлган. Аны динчилдер єлтїргєн. Ал єлгєндєн кийин анын атасынын
атын єзгєртїп Каракожо койгондор да ошолор» (Казыбек бек).

1368-ж. Кытайдагы  моўголдук Юань династия-
сы кулаган. Мындан пайдаланып Саян Алтайдагы кыр-
гыздар баш кєтєрїштї да єз улустарын тїзїштї. XVII
к. Миў Суу єрєєнїндє тєрт кыргыз мамлекети бол-
гон. 1. Ызыр Сух  єзєнїнїн єрєєнїндє (Красноярск –
Кызыл Жар аймагы) Абакан єзєнїнє чейинки жерде-
ги Ысар мамлекети. 2. Ак Їїс, Кара Їїс, Чулым
дарыяларынын, Теўир Кєлдїн аймагында Алтысар
мамлекети. 3. Темирчи Ала Тоосу (Тїндїгї Ак Їїс,

тїштїгї Батыш Саян, батышы Абакан єзїнїнїн башаты, чыгышы Куба
єзєнїнїн куймасы) аймагында – Алтыр мамлекети. 4. Энесай оў
єйїзїндєгї Сыда, Туба, Ойа єзєн єрєєнїн ээлеген Туба мамлекети
болгон. Бул мамлекеттерди єз ара байланыштырган эл Сибирдик кыр-
гыздар болгон жана бул тєрт мамлекеттин башында турган бектер
жалаў кыргыз уруусунан чыккан. Бул мамлекеттерде тїрк уруула-
ры, тїрктєшкєн кет самодий тектїї уруулар кєз каранды (кыштым)
катары салык тєлєшкєн. Кундуз териси менен тєлєнгєн салыктар ал-
бан деп аталган. Кыргыз бектери єз курултайларын єткєрїп баскын-
чыл орустарга, моўголдорго каршы мамилелерин талкуулашкан. Улус
атынан бек гана сїйлєй алган. Бул кыргыз мамлекеттеринин бектери
мезгил-мезгили менен моўголдук алтын кандарга (Тїндїк Батыш Моў-
голияда XVI к. акыры – XVIII к. 60-жж. чейин єкїм сїргєн чакан єлкє),
XVII к. башынан жунгарларга, орустарга алык-салык тєлєєгє аргасыз
болушкан. XVII к. башынан орустар кыргыздын Ысар мамлекетинин
тїндїгїн ээлеп алган. 1604-ж. Томск, 1618-ж. Кузнецк, 1628-ж. Крас-
ноярск острогу деген колониячыл орус бийликтеринин аскердик кыш-
тактары атайын курулат, бара-бара алар ири шаарларга айланган. 1630-
ж. Россия колонисттери Саха (якут) журтун басып алган (Т. К. Чороте-
гин, К. С. Молдокасымов. «Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыс-
кача тарыхы», –Б.: 2000. 62-б.).

Теўир Тоодогу кыргыздардын калмактарга кар-
шы кїрєшї болуп єткєн.

XVII к.
Кыргыздын
Ысар,
Алтысар,
Алтыр,
Туба мамле-
кети

1635-1758-ж.
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Даян кандын уулу (Гренсендзе) Жаўкенин
чєбєрєсї Шолой Алтын кандар мамлекетин тїзгєн.

Ага Тїндїк батыш Монголия менен Урянхай кирген. Ошол эле учур-
да батыш маўкулдар тєрт урууну-чорос, торгоут, дербет, хошоут уру-
уларын бириктирген Дорбон ойрот саясий бирикмесин негиздеген.  XVII
к. 30-ж. аларды Чорос уруусунан Хара Хула бириктирген. Анын уулу
Хото Хочин 1635-ж. Далай Ламадан Эрдене Батур Контайши титулун
алып ойрот урууларын бир кандыкка бириктирген. Ал мамлекет кий-
ин Жунгария атка конгон.  Кытай тарыхында ойроттор элеттер
(єлєттєр) валатэ ж.б. ат менен белгилїї. Чыўгыз кан жортуулунда
ойроттордун тєрт тїмєн (40 миў) колу дайым сол канатта согушкан.
Армиянын сол канаты моўгол тилинде «зюнгар» деп аталган. Ушул
сєздєн улам ойроттор жердеген жердин аты Жунгария деп аталган.
Чоростор-Иле боюнда, торгоуттар-Тарбагатайда, дербеттер-жогорку
Эртышта, а хошоуттар азыркы Дахуа шаарынын айланасында кєчїп
жїргєн.

Энесайлык кыргыздардын орус воеводдору ме-
нен сїйлєшїїлєрї жїрєт.

Сибирь кыргыздары Сибирдеги орус аскерлери-
не кол салышкан.

Хо Орлоктун кошууну калмактардан бєлїнїп чы-
гып 1632-ж. Эдил бойлоруна кєчїп кеткен. Бул кал-
мактар Хара Хуланын мамлекетине кирген эмес.

Алтын кандар Хара Хула башчылык кылган
Жунгар ойроттору менен (Шолой Уйбаши єлгїчє)
тынымсыз согушкан. Анын улуу баласы Омбо Эр-

дене, небереси Лубсан анын ишин уланткан. 1696-ж. Лубсан Цинь
императорунун Жунгар ойротторуна каршы жїрїшїнє жол баштап
келип ошерде єлгєн. Галдан Церен (Ажаан Эрен) да башка маў-
кул кандарына кєп согушкан Ойрот каны. Ал бїт маўкулдарды би-
риктирїї їчїн кїрєшкєн Хара Хуланын небереси, Батурдун улуу.
Тибеттеги Далай ламадан тарбия алган.

Тагай бийдин (XVI к.) тушунда Теўир Тоолук кыр-
гыздар єз алдынча мамлекет тїзїїгє аракеттенген.

Тагай бийдин – Муханбет Кыргыз деген лакап аты бар. Санжыра бо-
юнча Кєкїм бийдин чоў атасы Жанкороз Тагай бийди (могол каны
Сейит Кашкарга алып барып ак їйлїї кылганда) ак їйлїїдє турган-

VII к. башы

1606-1608-ж.

1609,1614,
1624-ж.

1618-ж.

1631
1652-ж.

Кєкїм бий 
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да никелеп алган аялы Зулайкадан тєрєлгєн. Жанкороз чоўойгондо
атасын Кочкор єрєєнїнєн табат. Тагайдын уулу Карачоро, анын экинчи
аялынан Багыш, Багыштан Кєкїм. Кєкїмдїн Бешим, Куржу, Кабай,
Жабай бир туугандары болгон. Булар багыш уруусунун негизин тїзєт.
Кєкїм Багыш уулу болжолдуу 1620-26-ж. тїштїк кыргыздарынын
улугу, саясий ишмери болгон. Манап бий менен Кєкїм бий заман-
даш. Ал Ферганалык кыргыздардын башчысы катары абройлуу, же-
тик саясатчы эле. Ал Ташкен, Самарканды бийлеген катагандын кан
Турсуну менен мамиле тїзгєн. Кєкїм бий казак-кыргыз биримдигин
тїзїїдє жана Эр Эшимди кан кєтєрїїдє жигердїї чоў салым кош-
кон. XVII к. башында ал Эшим кандын эў ишенимдїї вазири болуп
Ташкен шаарын бийлеген. Ташкен ал кезде 12 капкага бєлїнїп алты
капкасын кыргыздар бийлесе, алты капкасын казактан Тєлє бий бий-
леген. Шаардагы кыргыздын кєбї багыш, казактын кєбї жаныш уруу-
сунан экен. «Казакта жаныш кєп, кыргызда багыш кєп» деген лакап
ошондон калган. Кєкїм Ташкенде элдин ынтымагы, улуттардын би-
римдиги їчїн катуу аракеттенген. Ташкендеги  кыргыздар,  казактар
кыштын кїнї толук шаарда кыштаганы менен жаз, жай шаарды бош
калтырып тоолорго, жайлоолорго кєчїп кетишкен. Кїздє шаарга тїшїп
мал сатышкан.  Ташкенде кыргыздарга їй салыш їчїн курулуш ма-
териалдарын берип, отурукташтырган. Дыйканчылык кылган кыргыз-
казактан салык алган эмес. Кєкїм бий Ташкенге бир нече тегирмен,
май сыгуучу ишкана, кєпїрє, медреселерди  салдырган. Шаарды баш-
каруу їчїн кєптєгєн жоболорду чыгарган. Бул закон эл ичинде
«Кєкїмдїн кєктємєсї» деген ат менен белгилїї. Кєкїмдїн саясий
таасири єтє жогорулап, кадыр-баркы кєтєрїлгєнїн кєрє албаган Таш-
кендеги казактын жаныш уруусунун улугу Карабайтик ага уу берди-
рип єлтїрєт. Кєкїмдїн сєєгї Ташкен шаарынын (Шайхантаур райо-
нундагы Карлыгач мазарында) четине коюлуп, Эшим кандын буйру-
гу менен чоў кїмбєз салынган. Тєбєсї кєк менен сырдалгандыктан
«Кєкїмдїн кєк кїмбєзї» деп аталып азыркыга чейин бар. 1928-ж.
Оштун Аксысынан Чыныбай болуш ал кїмбєздї бир сыйра оўдогон.
Кєк тїс – Теўир тїсї. Кєкїм єлгєндє балдары жаш болгондуктан
«чиелер» уругу аталат.

Кєкїмдєн кийин 1645-ж. Эшим кан єлєт. Кандык так їчїн кїрєш
болот. Ошондо анын ордуна Кєкїм бийдин уулу Тейишти кан
кєтєрїшєт, ага Карабайтик аталык болот. Кийин Карабайтиктин кыл-
мышынын бети ачылып, Ташкендин четиндеги Бетегелїї Кой Таш
деген жеринде казак-кыргыз кырылышып, кыргыздар жеўет. Ушул
чабыштан кийин казактар Ташкен шаарын таштап кетїїгє аргасыз
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болушкан. Тейиш кандын тушунда Кыргызстандын тїштїгїндєгї уру-
улардын ынтымагы бекемделген. Алар калмактардын мизин кайта-
рып турушкан. Ата Мекенин душмандан коргоодо багыш уруусунан
Ак Кочкор, Каўкы, Чєбєтєй, Семетей баатырлардын аты чыккан. «Кан
Тейиш, Ак Кочкор, Каўкы» деген кїїлєр ушундан улам жаралган.
Азыр багыштар Аксыда (Иренжит айылы), Намангандын Чартак, Жаўы
Коргондогу Аруу Багыш кыштагында ж.б. бар. 2002-ж. казак-єзбек
чек арасын такташып чырлашканда Ташкен областындагы бир кыш-
так багыштар: «Бизди Казакстанга єткєргїлє, болбосо «Багыш Рес-
публикасы» деп єзїбїзчє республика болобуз» деп жарыялашкан.
Ушу багыштар Кєкїм бийди аркалап калып калгандар (Є. Осмонов.
«Кєкїм бий», «Эркин Тоо.» 19,26,29-август, 2003-ж.).

Курултайга Волга (Эдил) калмактарынан єкїл
келген. Хара Хуландын уулу Батыр Хо Орлохтун не-
бересине єз кызын берген.

 Дєєлєс баатырдан: Токо, Жантай, Элчибек,
Манап. Уруусу сарыбагыш Манап бий болжолдуу
1555-ж. туулган. Дєєлєстїн Асылкан (Жезбийке),

Меншек, Кєк мончок (калмак Карагыз кандын кызы) деген аялдары
болгон. Асылкан энеден Манап (Манат) туулган. Дєєлєс єлгєндєн
кийин анын бийлиги, кєк асабасы, ак єргєє, жоо жарагы, карагер тул-
пары мураска калат. Манап бий XVI к. аягында жаўы калыптанган
єзбек тєбєлдєрїнїн жана калмак баскынчылыгынан сактануу їчїн
казактар менен ымалалашат. Кєкїм бий баштаган анжияндык кыр-
гыздар менен Манап бий баштагандар келишип, казак урууларын
жетектеген саруу Эр Эшимди кыргыз-казакка кан кєтєрїшєт. Кан ор-
досу Ташкен болгон. Ташкен 12 капка экен. Їчкє бєлїнїп бирине
кыргыз, экинчи бєлїгїнє казактар, їчїнчї тарабына єзбектер жай-
гашкан. Кийин кыргыз казак, єзбектерди шаардан сїрїп чыгарган.
Эшим кан Кєкїм бийди Ташкендин улугу кылса, Манап бийге Тїндїк
кыргыздарды бийлеткен, кошумча калмак баскынчыларынан мамле-
кеттик чек араны коргоо милдетин таккан. 1934-ж. жазылган Б. Сол-
тоноевдин «Кызыл кыргыз тарыхы» боюнча: Манап бий Эр Эшимдин
кол башчысы болуп, кыргыз-казактын калмактарга каршы колун же-
тектеген (1-китеп, – Б.: 1993. 107-б.).

XVII к. башында калмактар Иле дарыясына жакын жайгашкан-
дыктан алардын батыштагы чек арасы болгон. Аларды дарыядан бери
єткєрбєє негизги милдет эле. Манап бийдин єргєєсї азыркы Орто
Токой суу сактагычы жайгашкан жерде экен. Манап бий тїмєн башы
болуп башкаруунун жаўы, бекем тартибин киргизген. Ал уруу башчы-

1640-ж.

Манап бий
1619-1625-ж.
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лардын чексиз бийлигин, єз алдынчалыгын чектеген. Ордосуна жїз
боз їй тигип Алматы, Жамбыл аймагында жайгашкан кыргыздардан
бери баш ийген. Ордосун атайын куралданган гвардия коргогон. Ма-
наптын айрым аскердик бєлїктєрї калмак айылдарына капыстан кол
салгандыктан алар Иледен алыс кєчкєн. Манап алтымыштарга чык-
канда 1619-25-ж. кыргыз-казактар менен калмактардын ортосунда
айыгышкан согуштар болгон. Бул Иледеги согушта Т. Чоротегин, Т.
Ємїрбеков боюнча: «Жуўгар кандыгына каршы согушта кыргыз-казак-
тын бириккен колун арка кыргыздарынан Манап бий жетектеген. Баа-
тырлар эрєєлгє чыгышат. Кыргыз алпы Манаптын уулу Жарбаў баа-
тыр калмактын Дєнєнжай деген алпын ыргыта саят. Ушул салгылаш-
та кол башчы Манап бий да курман болот. Кийин Жарбаў баатыр чоў
чабыштардагы айкаштарда чоў черїїгє миўбашылык кылган» («Кыр-
гызстан тарыхы», IX–XVIII к. 7-класс їчїн. – Б.: 2002. 138-б.).

Уулу Сїтїке Манаптын биринчи аялы Кызбийке айымдан
тєрєлєт. Айым толгоо учурунда каза болгондуктан баланы энеси-
нин ичин жарып алышат. Экинчи аялынан Сїтєй туулат. Сїтїкке кур-
сактан жарып алгандыгына байланыштуу Жарбаў аталып калган.
Сїтєй атасынын ордуна бий болгон. Сїтєйдєн Сарсейит. Сарысей-
иттен Їчїкє, Тїлкї баатырлар чыккан. Їчїкєдєн 1760-ж. кыргыздын
атынан Кытайга элчи жєнєткєн Маматкул бий, андан Болот бий, ан-
дан Эсенгул баатыр, андан Ниязбек бий, андан Ормон кан туулган.
Тїлкї баатырдан Тынай бий, андан 1785-ж. Россия императоруна
элчи жєнєткєн Атаке бий, андан Карабек, андан Жантай кан, андан
Шабдан баатыр. 1916-ж. Улуттук боштондук кєтєрїлїштїн жетекчи-
си Канат кан менен Мєкїш Шабдан уулу чыккан. Залкар ойчулдар
Калыгул Бай уулу, Молдо Кылыч Шамыркан уулу да Манап бийдин
урпактары (Є. Осмонов. «Эркин Тоо», 27-30 май, 2003. №38 (1244)).
«Манап» деген башкаруучу даража ушул Манап бийдин атынан
чыккан десе, кээси Мукамбет пайгамбардын атасынын агасы Абу
Талиб Абд Манаф ибн Абд ал-Муталиб, тєртїнчї чоў атасы Абдул-
манаф болгон. Бул Манафтун Кулу дегенди тїшїндїрєт. Мухамед
курайшы уруусу мурда Манаф деген идолго сыйынган ошондон
чыккан деген кєз караш бар. Бул туура эмес. «Манап» деген кыр-
гыздын байыркы тєл сєзї, тїшїнїгї – ал єзїнчє топтолгон кошуун,
бирикме деген сєз.

«Каракорум менен Керуленде мекендеп жана
каапырлык, тїркєйлїк менен адашкандык турмушун
єткєрїп жїрчї кыргыздын он эки миў тїтїнї Карате-
гин аркылуу Гиссардын атырабына келди.

1635-ж.
декабрь
1636-ж.
январь
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Мезгил мезгили менен кашкарлыктар калмактарга, кыргыздарга
каршы согушуп турат. «Кашкардын товарлары – бермет, тикеленген
таш, жыпар, алтын, алтын саймаланган кийим, топоз, калмактан колго
тїшкєн кулдар, кыргыз жылкылары ж.б. ...Ош... Анда «Сулаймандын
тактысы» деп аталган эки курулуш бар. Анда болсо Сулаймандын
кєптєгєн жолдоочулары кємїлгєн... Кээде анын атырабына кыргыз уруу-
лары жана козголоўчу казактар кєчїп келип турат». (Махмуд ибн Вали
(17-кылым) фарсыча «Бахр ал-асрар эмгеги).

Калмактар Ташкенге Сыр Дарыянын ортоўку агы-
мына чейин жортуул жасаган.

Казакка саруу Эшимдин уулу Жааўгир (Салкам)
1640-ж. кан болгон. 1643-ж. 50 миў кол менен келген

калмактардын Батыр Контайшысын Жааўгир кан кыргыздардын миў-
ге жетпеген колу менен талкалап, жеўишке жетет (Шапырашты Ка-
зыбек бек Тауасарулы. «Тїп тукумуман єзїмє чейин», «Алматы»,
1993-ж.).

Тыргоот Очирту Четен кан калмак баскынчыла-
ры Ысык Кєл, Чїй, Суусамыр, Нарын, Таласты чаап,

кыргызды кырган, качып кутулганы Ферганага, Гуляб єрєєнїнє кач-
кан. Калмактар мезгил-мезгили менен Фергананы чаап, талап туруш-
чу. Кийин кыргыз каяшаны катуу кєргєзгєндє калмактар Маньчжури-
яга качкан. Кыргыз калмактан кєп жерлерди бошоткон.

Кыргыздарга ойроттор, торгауттар чабуул
жасагандыктан кыргыздар менен биригип казак-

тардын Шапыраштынын 5 миў колу менен Карасай баатыры со-
гушкан.

Батур контайши (Хара Буланын уулу Хото Хочин) Сибирдеги
жана Теўир Тоодогу кыргыздарга баскынчыл жортуулун тез-тез жа-
саган, 1635, 1643, 1652-жж. Батур кыргыз, казакка їч жолу жортуул
уюштурган. Кыргыздардын айрым жерлерин чаап алган менен бий-
лигин биротоло орното албаган. 1653-ж. Батур контайши єлєт. Жуў-
гар кандыгындагы бийлик талашуулардан пайдаланып Аштаркандар
(маўгыттар) 1658-ж. жортуул кылган. Талас аркылуу єткєн маўгыт-
тардын аскер башчысы Абдушїкїргє кыргыздар кошулган. Бул со-
гушта Абдышїкїр єлїп, колу артка кайткан.

Эренак (Иренак-1680-ж. єлгєн)-орто кылымдын
соўку мезгилиндеги Сибирдеги кыргыз кандарынын
бири. Сибирдин кыргыз каны Номчанын небереси,
Ишейдин уулу. Эренактын тушунда Сибирь кыргыз-
дарынын саясий жактан таасири кайрадан кїчєп, алар

1643-ж.

1643(44)-ж.

1643(44)-ж.

1652-ж.

1660(80)-ж.
Эренак
Сибирдеги
кыргыз
каны

33 – 91
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Кызыл Жар (Красноярск), Ачы (Ачинск), Кузнецк, Том, Кан, Енисей
жана Удунга коркунуч туудурган. 17-кылымда Сибирь (Энесай) кыр-
гыздары бир жагынан моўгол алтын кандарына, экинчи жагынан ой-
роттор менен орустарга каршы кїрєшїїгє аргасыз болгон. Эренак-
тын тушунда кыргыздар сєз жїзїндє алтынкан Ложанга, андан кийин
ойрот кандары Сэнгеге, Галданга баш ийген. Галдан орустар менен
бейкут жашоого аракеттенип Том, Кызылжарлык воеводалардан кыр-
гыздардын тынчын албоону єтїнгєн. Ал кыргыздарга орус кыштакта-
рына кол салбоого «буйрук берген». Орус архивдеринде 1684-ж. Эре-
нактын элчилеринин Москвага келгендиги жєнїндє иш кагаз сакта-
лып калган. Эренактын каты калмак (тєрєн) жазмасында жазылган
жана орусча которулган.

Нойгут уругунан чыккан Жагоо (санжырада
Кєгєєн) бийдин баатыр кызы Жаўыл мырза менен
жедигер уруусу Тогуз Тородон калмактарды кууп
чыккан. Калдама калмакты єлтїргєн жер «Калда-
ма ашуусу» аталып калган.  Уруусу сарыбагыш Ма-
наптан Сїтєй, Жарбаў. Сїтєйдєн Сарысейит, Ту-
кур. Сарысейиттен Їчїкє, Тїлкї баатырлар, Куда-

ян кан.  Їчїкєдєн їч уул, Тїлкїдєн Тынай деген уулу калган.
Тїлкїнїн энеси келини Деркенге єч чыгып, Кєтмалдыдан Сєў Кєлгє
кєчїп жатышканда келинин кетиртет. Бешиктеги Тынайды алып
калышат. Деркен кийин саруу уруусуна турмушка чыгат. Ушерден
Їчїкє, Тїлкї менен кошо єлгєн Атакозу, Чабактын тегин тактай
кетели, муну кээси сарыбагыш, кээси моўолдор, асык, кээси саяк
деп башы ачылбай келатат. Тоголок Молдо боюнча Атакозу, Ча-
бак саяк уругу. Ушул вариант туура. Саяк тукуму Байызбектен
Сарык, андан Каба. Кабанын экинчи аялы Ак Берметтен Шыкма-
мат. Андан Култай, Кудаш. Кудаш бийден Атакозу, Чабак, Курт-
ка, Бектемиш, Кожояр.  Єз тукумдары «Кудаш тукуму бизден тыў
чыкты» деп тийиштик кыла бергендиктен ич ара чоў чатак болуп,
саяктардын бир тобунун башы-кєздєрїн жара чаап, катуу таары-
нышып Атакозу, Чабак кєчїп кетишет. Жолдон кєчтїн алдын са-
рыбагыш элиндеги Сарысейиттин балдары тосуп чыгышат. Їчїкє,
Тїлкї – «Баатырлар, туугандын урушу торконун жыртышы.
Жїргїлє биздин айылга. Тууганчылык кылып жоону бирге жоо-
лашалы, доону бирге доолашалы» дешип достошуп, бир айыл-
даш болуп кала беришет. Алар чогуу Иле боюндагы калмактар
менен кагылышып, далай жолу жортуулга бирге аттанышат (Ж.
Кенчиев. «Бабалар баяны», – Б.: 2002. 209-210-б.).

1650(70)-ж.
(болжолдуу)
Жаўыл
мырза
нойгут
каны
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Тїлкї баатыр Жаўыл Мырзанын акылдуулугун, баатырдыгын,
мергендик даўазасын угуп, ашык болуп, аялдыкка алсам деген ниет-
те – баатырларча тийиштик кылмакка жортуулга чыгышат. 1670-ж.
27-30 жаштардагы Тїлкїлєр Кытайга чукул Ак Чий аймагындагы Ак
Сууга келгенде Жаўыл Мырза айылында жок болуп Жетер Чемен
деген жерде болот. Ал жокто элин чаап, жылкысын тийип кетишет.
Жаўыл Мырза кууп келип, аларды Какшаалдын башындагы Ийри
Жардан кєрїп сыртынан жактырат. Бирок, жигиттер куру намыста-
нып кызга ачуу тили тийип, кемсинткенде ыза болгон Жаўыл аларды
жаа менен атып єлтїрєт. Кийин кол курап барып капыстан Жаўыл
Мырзаны колго тїшїрїп келип, Калматай канга никеси кыйылганда
ал 24 жашта экен. Жаўыл Мырза кара торунун сулуусу, бою шырык-
тай узун, кеў далылуу, кєзгє атар мерген, бир элди бийлеген акыл-
дуу баатыр, эл башы болгон эле. «Єлсє єлсїн, єлбєсє калсын» деп
кордоп Жаўылдын боюнда барында кїйєєсї жолборс чаап келїїгє
жибергенде барып чаап келет. Кийин элине Карадолу аты менен ка-
чып кетет.

Жаўыл Мырза єз элин калмактардан, кытайлык баскынчылар-
дан коргогон, элдин кєз карандысыздыгы їчїн кїрєшкєн элдик баа-
тыр. Какшаал капчыгайынан Кытай, Каир кербендерин єткєрїп, Чы-
гыш Тїркстанда Жибек Жолун тескеген жана элчи жиберип коўшу
аймактагылар менен ымала тїзгєн кыргыздын башкаруучусу. Єз до-
орундагы  кєрїнїктїї тарыхый инсан. Анын эл башчы, аскер баш-
чылык даражасын кєрє албаган «басма нике кыям» деп кемсинткен
Кашкар каны Турсун бек, Кокон беги Їлбїрчєк Бургуйга эрегишип,
алар терс иштерди кєп жасагандыктан аларды Марал Башыда тал-
калаган жана ал жерди ээлеп єз туугандарын отурукташтырып ал
жерге чеп тургузган. Тїлкї баатырларды Жаўыл єзї салт боюнча
кастарлап кємдїргєн.

Їсєйїн Ажы боюнча: Кийин Жаўыл єз жерине келгенде нойгут-
тун кєбї Лоб Нурга кєчїп кеткен менен Марал Башыга жол коргоо
їчїн жайгаштырган жакындары Марал Башынын Сары Кыя деген
жерине отурукташкан экен. Атасы єлїптїр. Кашкарда аскер башчы
болгон калмак (моўгол) Бакаманжы эрегешип зордук менен Жаўыл-
ды алмакчы болгондо урук-тууганы менен аны єлтїрєт. Андан кий-
ин Бостонтеректе турган Нарбий деген мырза Жаўылга жуучу жи-
берет. «Ким жеўсе ошого тием» деген Жаўыл эўиште жеўип алганы
менен, ордо атышта жеўилип калып, убадасы боюнча Нарбийге тур-
мушка чыгат. Туугандарынын бир бєлїгїн Бостонтерекке кєчїрїп
барат. Сары Кыядагы кыргыздар ошерде калышат. Жаўыл Мырза
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Нарбийден эки балалуу болот. Жаўыл эри Нарбий, балдары менен
Кыз Сайкалдын ата журту Лоб Нурдагы єз туугандарына учурашууга
барганда Карашаардагы Бакаманжынын туугандары угуп, єчєшїп,
кек кууп аларды кайткан жолдон кармап алышып, Жаўылды кїйєєсї
менен бирге Башегим дарыясына агызып єлтїрїшєт. Жаўыл Кара
Чийдин Кош Дєбєсїндє туулган эле. Азыр деле Ток Суу, Шайарлар-
ды, Чоў Жылдыз, Кичи Жылдыз, Тойболду деген жерлерде Жаўыл-
дын кыргыздары бар. Жаўыл Мырза Тооке, Шырдакбектер менен
замандаш болуп, бийликтен улам мамилеси салкын болгон, алар
менен эрегишкен.

Їчїкє, Тїлкї, Атагозу, Аккочкор, Каўкы, Бакаманжы, Чабак, Кал-
матай, Акатан (сєєктєрї Семиз Саздын Кєк Сайында) ж.б.
єлтїргєндєн кийин нойгуттар Кытайдын Бай шаарына отурукташып
уйгурлашса, кєбї Лоб, Кєлєпкє кєчїп кетишкен, чачыраган.Мурун
нойгуттар Какшаал менен Кум Арык дарыясынын ортосундагы Арал-
ды жердешкен. Тарыхый окуяга сарбагыш, азык, саяк, нойгут уруу-
лары жана калмактар катышкан. Окуя Кашкар, Какшаал, Ат Башы,
Нарын, Арпа, Кара Шоро, Кочкор, Єзгєн, Ош, Кемин, Чїй жерлерин-
де єткєн.

 XVI к. аягында Моголдор менен Шейбани дина-
стиясы бийлик талашат. Могол Абд ал Латиф Сул-
тан єлгєндєн кийин Султан Махмуд кан Жаркенге
жортуул кылганда аны 7 миў аскери менен кыргыз-
дын кушчу уруусунан Сокур бий колдоого алат. 1638-

ж. бийликке келген Абдалах кан бир туугандары Ибрахим менен Ис-
лам султанды Моголстандан кууп чыгып, кыргыздардан жардам алып
турган. Абдалах єз баласы Жолборс кандын кєтєрїлїшїн кыргыз-
дардын жардамы менен баскан. Ал жардамдары їчїн кыргыздар жо-
горку бийликтерди ээлешкендиктен могол эмирлери нааразы болуш-
кан. Абдалах баласы Нурадин єлгєндєн кийин Кашкарга башкаруучу
кылып чоў багыш уруусунан Койсары бийди дайындаган. Ошол учур-
да кыргыздардан Ак Суунун башкаруучусу Олжотай бий, Їч Тур-
панды Алты Куртка бий башкарган. Кыргыздардын таасири єсїп,
кїчєгєн сайын Моголстандын каны Абдалах (1638-1666-ж.) чочуп, так-
тысын таштап Меккеге качкан. Анын бийлигин уулдары Исмаил,
Жолборс кандар талашкан. Бийликке Кожо Махмуд и-Аззамдын кен-
же уулу Ыскак кожонун єкїлдєрї «кара такыялуулар» менен улуу
баласы негиздеген «ак такыялуулардын» ортосунда атаандаштык
кїчєгєн. 1670-ж. Койсары бий баштаган кыргыздар Жолборс канды
колдогон ак тоолук кожолорду Каргалык деген жерде талкалап, Ис-

Койсары
бий, Арзу
Мухамед
1660-ж.
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маилди кандык такка отургузушат. Койсары бий кайра Кашкардын
акими болуп, уулу Кїчїк бий шаар сакчылыгынын башчысы болот.
Эмирлердин тымызын кутуму, тєўкєрїшї Койсары бийди єлтїргєндєн
кийин кыпчактардын зоболосу кєтєрїлїп, жогорку бийлик орундарын
эми алар ээлешет.

1695-ж. кыпчак Арзу Мухамед бек баштаган кыргыздар кан ди-
настиясынан Мухамед Мумин  Султанды (Акбаш канды) номинал-
дуу кан деп жарыялашкан. Арзу Мухамед Жаўы Гисарды, Кашкар-
ды каратып алып кыргыз жайгашкан Чыгыш Тїркстанды башкарган.
Могол эмирлери Акбаш канды бузуп, жакындаша баштаганда Арзы
Акбашты єлтїрїп, ордуна Чагатай династиясынын акыркы єкїлї
Султан Ахмадды тактыга отургузуп, бийликти єзї алган. Арзу Му-
хамедди кыргыздын тєєлєс, кесек, чоўбагыш, кыпчак, кушчу, най-
ман уруулары колдогондуктан 1702-ж. чейин бийлик кыргыздын ко-
лунан чыккан эмес.

Галдан Церен мекенине келгенден кийин єзїн
кан деп жарыялайт. Анын Моўголияны каратууга кыл-

ган аракетине Кытайдын манчжур єкмєтї кєп тоскоолдук кылган. 1689-
ж. чейин маўкул феодалдарынын єзїнє каршы багытталган кєп
жїрїштєрїн талкалаган. Маўкулдарды бириктирїїгє кєп аракеттен-
ген. Бирок, Цин аскери тарабынан Галдан Церен 1696-ж. кыйраган. 1
жылдан соў єзї єлгєн.

Теўир Тоодогу кыргыздарга ойроттордун (калмак-
тардын) жортуулары болуп турган. Баатыр Кантай-

шынын уулу Галдан Бошокту кан ойрот кандыгын, борбордошкон бий-
ликти чыўдаган. XVII к. 70-80-ж. Тїркстандагы кандыктарды, айрым
кыргыз урууларын єзїнє каратып алган. 1683-ж. Анжияндагы кыр-
гыздарды каратуу жортуулу ийгиликсиз бїткєн. 1684-ж. кїч топтоп
Ошту басып алгандан кийин Анжиянга кайра чыккан. Кыргыздар, єзбек-
тер катуу каршылык кєрсєткєндїктєн аргасыз чегинген. Ушул жылы
жайында Сайрам шаарын басып алып, элин кул кылган. 1685-ж. Ан-
жиянга акыркы жолу ийгиликсиз жортуул жасаган. 1690-ж. манжур-
кытай императору Кансинин аскерлери анын кошуунун талкалаган.
Єзї уу ичип єлгєн.

1620-ж. туулган Кашкарлык тарыхчы Махмуд
Чорос фарс тилинде «Жылнаама» деген эмгек жаз-

ган. Ал «Алты шаар эгелеринин тарыхы» деп уйгурча которулган.
Анда 17-к. 70-ж. могол мамлекетинин кыргыз, казак, калмактар
менен болгон мамилеси чагылдырылган.  «Анис ат-Талибин» эм-
геги бизге жетти.

1671-ж.

1671-1697-ж.

1672-1679-ж.
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Чыгыш Тїркстанды кыргыз бийлери бийлеп тур-
ган. 1691-ж. Монголияны Цин дєєлєтї басып алган.

Энесайлык кыргыздар Москвага элчи жиберет.
Орустар 1552-ж. Казанды , 1557-ж. Астраханды, 1604-
ж. Сибирди,  XVII к. Об, Иртыш, Энесайды, 1629-ж.
Бурятияны, 1639-ж. Охот деўизин, 1649-ж. Ленаны,
1653-ж. Амур жээктерин, 1697-99-жж. бїт Камчатка-
ны, 1723-30-жж. Якуттардын Анадыр, Чукоткасын,

1654-ж. Куриль аралдарын, 1711-ж. Шумша, Пашамур аралын, 1712-
ж. Итїрїп, Їрїптї, 1738-39-ж. Камчатканын тїштїгїн Японияга чей-
ин, 1783-ж. Крымды, 1828-ж. Тїндїк Азербайжанды, 1828-78-жж. жал-
пы Кавказ падышачылыгын, 1865-67-ж. Хива, Букар кандыгын, 1875-
ж. Кокон кандыгын зордук менен кырып-жоюп басып алган. Кыргыз
1510-1655-жж.чамасында казакка караган. Кыргыздын кыпчак уруу-
су орус элине 150 жыл тынчтык бербей алар менен 50 жолу зор ча-
быштарды єткєргєн. XIII к. кыпчактар Днепрден  Жети Сууга чейин
ээлеген. Атиланын тушунда Днепрден єтїп Балканга, Европага чей-
ин барып талкалашкан.

Россиянын падышасы Петр I нин 1725-ж. урпактарына жазган
жашыруун «Осуятында» тємєндєгїлєрдї керез калтырган (кыскар-
тылып берилди):

«Келечекте биздин урпактар бїт Европаны башкарат, ошого бул
Осуят жол кєрсєтїч, Нуска болсун.

1. Россия єнїгїш їчїн атайын аскердик, согуштук шарттарын
дайым єнїктїрсїн. 2. Согуш учурунда Европадан аскер башчыларын,
тынч заманда илим ээлерин, окумуштууларды Россияга алып келиш-
син. 3. Европа элдеринин ортосуна талаш-тартыш, чыр-чатак чыга-
рып ортолоруна от коюу зарыл , жаўжал кїчєгєндє алардын бири
менен достошо койгула. Немецтер єз ара нааразы болсо аяр саясат-
ты кармангыла, себеби, алар биз менен чектеш. 4. Польшада жаў-
жал чыкса жардам сурап келген жагына сараўданбай жардам берип,
єз ара кїчтєрїн таркатып, мамлекеттик иштерине зыян кылгыла. Мос-
квадан аскер алып барып ал жакка жайгаштырганга аракеттенгиле.
Кокус, башка кїчтїї єлкє нааразы боло баштаса, оозун басыш їчїн
Польшанын бир бєлїгїн берип салгыла. Иш тынчыганда берген
бєлїгїўєрдї кайра тартып алып, Россия падышачылыгын кїчєткїлє.
5. Швеция, Норвегияны таяныч кылып жетекчилигин колуўарга алгы-
ла. Швеция, Норвегиянын душманчылыгын Данияга каршы колдон-
гула. 6.  Орус аристократтары немец ак сєєктєрїнєн кыз алышсын.
Мындай тууганчылык бизге дайым пайда. 7. Англия менен мамилени

1680-1702-ж.

1683-ж.
Петр I нин
жашыруун
осуятта -
ры
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жакшыртсаўар соода, мамлекет ишине бизге зор пайда болот. Курал-
дарды, деўиз єздєштїрїї ишибизге пайдалуу, керектїї материалдар-
ды алабыз. 8. Россиянын чеги Европанын тїндїгїндє Балтикага,
тїштїктє Кара Деўизге чейин. Бул  чек араны сактагыла жана аны
кеўейтїї урпактарымдын милдети. 9. Россия дїйнєлїк мамлекетке
айланыш їчїн Стамбулдун батыш аймактарына ээ болуш керек. Бул
максатка жетиш їчїн Тїркия менен Иранды касташтырып, согуш чы-
гаргыла. Ал їчїн суннит менен шейиттерди каршылаштырсаўар – бул
эў арзан курал, жеўилбес аскерге тете. Россиянын Азияга басып ки-
ришин кеўейтїї їчїн суннит, шейит касташуулары – эў сонун чара.
Тїркия менен Ирандын бекем ынтымагын єтє кылдат чеберчилик
менен бузгула, алар бирин бири тїшїнїшпєгєндєй, баамдай алыш-
пагандай болушсун!  Иранга да, Тїркияга да Европа калктары менен
мамиле, алка тїзїїгє мїмкїнчїлїк бербегиле. Кокус бул мусулман-
дар укук, милдеттерди тїшїнїп, кєзї ачылып алса бизге жаман бо-
лот. Тїркия менен Ирандын диний жетекчилерин колго алып, алар
аркылуу суннит шейит каршылыгын кїчєтїї керек.  Ислам динин Ази-
ядан алыстатканда гана христиан динин, маданиятын тынч таратуу
жана жаюу єтє зарыл.

Жашыруун сакталсын.  Динчилдердин єкмєт, саясат, ишине
аралашы Россиянын алга кетишине кедерги болду. Єз укугумдан
пайдаланып аларды алыстаттым, мамлекет иштерине аралаша
берїїсїн токтоттук. Муну мен чечкиндїї тобокелчиликте ишке ашыр-
дым. Аларды мамлекет саясат ишинен алыстатып, чиркєєлєрдє гана
диний милдетин єтєє менен чектедик.

Иран эли акча-пулсуз, соодасыз калсын. Россия Иранды ар убак-
та артка калтырсын, кєз каранды ахывалда кармасын, аны каалаган
убакта басып алууга кудурети жетсин. Тїркияны жексен кылмайын-
ча Иранга тийбегиле. Грузия эли, Кавказ – Ирандын кїрєє тамыры.
Россия ошол тамырды кессе Ирандын жїрєгїнєн тирїї кан агып
абдан алсырайт, ал анан кайра оўолбойт. Ошондо Иран Россияга
жалдырайт. Тїркия ишин бїтїргєндєн кийин, Иранды кїч, каражат
коротпой жок кылуу, башын кесїї жеўил. Грузия, Кавказды, Иран
жетекчилерин кєз каранды кылып «куп» деп сєзїўдї уга тургандай
кылгыла. Андан кийин Индостанга кєз арткыла. Ал єлкє – улуу жана
чоў соода майданы. Индостандан Англия алып кетип аткан бекер
акчадан да кєбїрєєк байлык, мїлк алынат. Индостандын ачкычы –
Тїркиянын баш борбору, шаары. Кыргыз, Бухар, Лива чєлдєрї та-
рабынан жол чабыш максатка тез жеткизет. Убакытты бекер
єткєрбєгїлє, обу жок ашыгыш да пайдасыз.
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Австрия менен Германиянын кїчтєрїн акырындап жоюп, ал-
сыраткыла. Тїркияны Европадан айрыш їчїн Австрияны пайда-
лангыла. Эки жол бар: 1-Австрияны єлкє катары бєтєн бир жерде,
аймакта бутуна тургузгула, 2-Австрияга Тїркия аймагынан кийин
биз кайтарып ала тургандай жерди бєлїп, кесип берїї керек. 10.
Гректерге досторчо мамиле кылгыла, булар илгертеден тїрктєрдєн
жапа чегип келатат. Булар согушта силерге курал, кол болуп бе-
рет. 11. Швеция, Норвегия, Тїркия, Иран, Польшаны басып алган
соў Италия жана Франция менен биримдик тїзгїлє. Биздин дос-
тукту алар кабыл албаса, начарлаганда жерлерин басып алып, ал
мамлекеттерди жок кылгыла. Алардын жерлерин тартып алсаўар
дїйнєнї башкарасыўар. 12. Жогорудагы єлкєлєр согушту каала-
баса согуш отун тутандыргыла. Ошондо алар кудуретсиз, алсыз
болушат. Жеўилген элдерди талап, кул, кїў кылып бїт Европага
кожоюн болосуў. Акырындап бєтєн мамлекет элдерин єз єлкєўєргє
кошуп, бїт дїйнєгє падышачылык кыласыўар («Аалам», 31.10.2001.
№38 (375) журналдагы материал Казандагы татар тилинен кото-
рулган).

Энесайлык кыргыздардын аскердик соту Бата
ажо 1701-ж. Красноярскилик (Кызыл Жар) казактар
менен келишимге кол койгон.

Галдан Бошокту коўтайжинин тушунда анын бир
тууганы Цеван Рабжандын кадыры єскєн. Галдан Бо-
шок єлгєндєн кийин Цеван Рабжан бийликти 1697-ж.
биротоло алган. Чїй, Нарын, Ысык Кєл, Таластагы

кыргыздар Фергана, Алай, Гисар тарапка кєчїїгє аргасыз болгон.
Бирок, айрым маалыматта Ысык Кєлгє 5 миў тїтїн кыргыздардын
кєчїп жїргєнї айтылат. Жуўгар баскынчылары 1641-ж. Сибирдик кыр-
гыздардын Яков Тухачевский деген орус жетектеген аскери жуўгар-
лардан жеўилген. 1663-ж. моўгол Ложан кан Сибирге баскынчыл жор-
туул жасап талкалаган. 1667-ж. Жуўгар кандыгы кыргыздардын же-
ринин кєпчїлїгїн басып, каратып алган. Бул учурда Сибирдик кыр-
гыздарды алтысардык бек Эренак Ишей уулу бийлеген. Ал Эренак
моўголчо окуп, жаза билген билимдїї инсан болгон. Кыргыз беги
Эренак орустарга да каршы согушкан. 1687-ж. Алтайдагы Чулуш
єзєнїндє орустар менен согушуп уулу экєє теў боштондук їчїн
кїрєштє курман болушкан.  Сибирдик кыргыздар 1701-ж. орус аскер-
леринен эки жолу жеўилип, кєп жерлерин тарттырып ийишет. Бул
жеўилиш кыргыздардын бытырап саясий кыйроосуна алып келген чоў
сокку болгон.

1701-ж.

Бата
ажо,
Эренак
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Ойрот каны Цеван Рабжан Чыгыш Тїркстанды
каратып алган.

15 миўдей Сибирь кыргыздарын ойроттор Жуў-
гарияга зордоп кєчїрїп кеткен. Азыр Фуидеги Ужа-
зыда турушат.

Сансыз (Санчы, Санжы) сынчы сарыбагыш Са-
рысейиттин уулу Кудаян кандын тушунда жашаган.
С. М. Абрамзон боюнча: Кудаян кан 1635-36-ж. Кара
Тегин, Гиссарга жортуул жасаган. Менимче жортуул

мындан 15-20-жылдан кийин болгон. Санжырада Сансыз сынчынын
чоў атасы Кєчєк Кєкїм бий Карачориндин бир тууганы. Тарыхта Кєкїм
бий казак кандары Тоокенин (1598-ж. єлгєн), Эшим кандын  (1598-
1645-ж.) тушунда жашаган. Сансыз сынчы кєргєн-билгенин тартын-
бай, тайманбай жорго сєз менен айткан. Баамчыл, кылдаттыгынан
эл аны машаяк аташкан.

Їчїкє, Тїлкї Нойгут каны Жаўыл Мырзаны алабыз деп барып
єлгєндє, агаларынын ордуна Кудаян кан болуп калат. Ал – зордук-
чул, зєєкїр, єзїм билемдиги менен аты чыгат. Сансыз сынчыга Ку-
даян болбой атып єзїн сынатат. Сынчы: «Бїтїн буюмды бїлдїргєн
бїлїк каман деп сизди айтат. Кєзїўє кєрїнгєндїн баарын тоноп-бу-
тап соо койбодуў. Сенин заманыўда эл мїўкїрєп, ач-жылаўач му-
сапыр кєбєйдї. Мунун кээси кийин чыгып, тїбїў жакшы болбойт,
элиў єз жеринен сїрїлїп, єзїў ач бел, куу чєлдє калып, бутуў чєп
алачыктан чыгып єлєсїў, артыўда тоголок, жумалак деген жєнсїз
тукум калат» – дейт. Кийин калмактар кол салып «Казак кайыў саап,
кыргыз Гисар кире качып» эл зор кордукту кєрєт. Кудаян ач белде
єлїп, єлїгї кємїлбєй калат. Андан Сарыбагышта Тоголок деген урук
калат. Сансыз сынчы солто уруусунан чыккан. Єзї «Уруум багыш,
урааным Жанкороз, уругум Келдике» дечї экен. Бул Сансыз Кєкжар
(Кєчєктїн уулу) уулун Тоголок Молдо саяк болгон дейт. Сансыз уруу
башчынын балдарын, єзїн сынап келечегин айткан. Мыкты тукум
калчу аялдарды эл ичинен тандаган. М: Саяк Тїлкї баатырга Тогуз
Тородон кедейдин акылдуу кызын, сарыбагыш Болот бийге Таала-
ке таркылдакты алып берип, кийин андан бий-манаптар чыкканы
айтылат. Тоголок Молдо боюнча бугу Алдаш баатыр, чериктен Ка-
рагул баатырды сынаган жана тукумунун мыкты болорун айткан
(«Кыргыз Туусу» 19-22. 09.2003. №71).

Кытайдын Эмил Гол Моўгол автономия айма-
гында Дєрбєлжїн уездинде (Далын Тургу айылын-
да) жашаган калмак кыргыздар бар. Калкы миўден

1702-ж.

1703-ж.

XVII к.
Сансыз
сынчы

Калмак
кыргыздар
18-к. башы
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ашуун. Азыр алар казак тилинде сїйлєшєт, бирок, кыргыз тилинин
элементтери сакталган. Ламаизм динин тутушат. Калмак кыргыздар-
дын ата-теги 18-кылымдын башында ойроттор Монголияга зордоп
кєчїрїп барган Сибирь кыргыздары.

Энесайдагы Миў Суу єрєєнїндє сибирдик кыр-
гыз урууларынын негизинде хоорай (хакас) эли не-

гизделген. Хакастар азыр Хакасияда, Тува Автономиялуу областын-
да, Красноярски крайында жашайт. 1979-ж. боюнча саны 72 миў адам.
Ич ара миўсуулук, абакандык тїрктєр деп бєлїнїшєт. Качы, сагай,
белтир, койбол, кызыл деп беш урууга бєлїнєт. Тили тїрк тил
тобуна (кыргызга) кирет. Тыбышы 17 їндїї, 24 їнсїздєн турат. Ада-
бий тили сагай, качы диалектисинде. 17-18-к. Орус мамлекетинин
курамына кирген, хакастар энесайлык кыргыздар менен байыркы тїрк,
самодий, кет уруулары менен аралашкан.

Орто Азиядагы феодалдык мамлекет Кокон
кандыгы Фергана єрєєнїндє тїзїлгєн. Борбору
Кокон шаары болгон. Аны кыргыз, кыпчак, казак,
єзїбектин миў уруулары бийлеген. Коконду Исак

кожонун уулу Насармат башкарып турганда аны алгач  «Дихан-
Намз» кыштагындагы кыргыз Шорук бий (1710-1722-ж)басып алып,
Букар эмирлигине кєз каранды  эмес чакан ээлик катары
тїзгєн.1722-1734-ж. Абд ар Рахим бий, 1735-1751-ж. Абу ал-Ка-
рим бий бийлеген. Шоруктун небереси Эрдана бийдин тушунда
(1752-1770-ж) Кокон кандыгына Анжыян, Наманган, Маргалаў,
Кокон вилайеттерин,  кыргыздардын Ош,  Алай жерлерин карат-
кан соў Букар эмиринен биротоло бєлїнїп чыккан. Кокон канды-
гы тїзїлгєн алгачкы кезде кыргыз уруулары, єзгєчє Кубат бий
(18-к.50-жылдары) башкарган кушчу уруусу менен Кожо бий су-
раган Оштук кыргыздар активдїї роль ойногон. Кокон башкаруу-
чу Алымдын атасы бостон Нарбото бий 1798-ж. єлгєндє  Кокон
кандыгын Алим кан (1798-1799, 1810- чен), Мухаммед Али (Ма-
далы, 1822-1842-ж) сураган кезде Ташкен, Хожент, Каратегин,
Дарваз, Куляб ж.б. жерлерди каратып Орто Азиядагы чоў мам-
лекетке айланган. Кетмен Тєбє, Борбордук Теўир Тоо, Талас, Чїй
жана Ысык Кєл єєрєндєрїн басып алган. Аскерлери турган чеп-
терди (Кетмен Тєбє, Куртка, Пишпек, Олуя Ата, Ак Мечит ж.б.)
курган. Кыргыздарды башкаруу їчїн чептерде аким дайындалып,
урук бирикмелеринин башчылыгына бийлер менен манаптарды
дайындаган. Кандык Мадалы башкарган 1822-42-ж. начарлай баш-
таган. Шераалы, Кудаяр кандын (1845-1875, їзгїлтїк менен), Мал-

18-19 к.

1710-1876-ж.
Кокон
кандыгы



523

ла кандын (1858-1862-ж) башкарган убагында дыйкандардын тап-
тык кїрєшї ырбап, башкаруучу тєбєлдєрдїн ич ара чыр чатактары
кїчєгєн. 1855-ж. Ысык Кєл, 1868-ж. Чїй, Теўир Тоо кыргыздары Ко-
кон кандыгынан бєлїнїп, Россиянын курамына кирген. Орус аскер-
лери 1865-ж. Ташкенди алган, 1875-1876-ж. Кокон кєтєрїлїшїн ба-
сып, бїткїл Фергананы ээлеген. 1876-ж. 19-февралда Кокон кан-
дыгы жоюлуп, анын ордуна Россия империясынын Тїркстан гене-
рал губернаторлугуна караган Фергана областы тїзїлгєн
(Б.Ї.Їрстєнбеков, Т.К.Чороев, «Кыргыз тарыхы», 1996).

XVIIIк. башында 30-ж. Кожентти кыргыз Акбото бий башкарган.
Ак Бото бий саруу уруусунун кырк уругунан. Букар каны маўгыт Убай-
дылданын (1702-11-ж.) чоў ишенимине жетишип Фергананын чыгы-
шындагы Коженттин аймагында калмактардын баскынчылыгына
каршы аскер иштерин уюштуруучу кошуундун башчылыгына дай-
ындалган кыргыздын кєрїнїктїї тарыхый инсаны (Д. Сапаралиев.
«КТ», 19-21. 08. 2003. №62). Кийин Шооруктун кызына їйлєнїп анын
кїйєє баласы болуп калган. Шооруктун бийликке келишине Акбото
бий зор роль ойногон. Наманган, Анжиян аймагында кыргыз, кыпчак
ээликтери орногон. Шорук бийдин улуу баласы Рахим канды Акбото
бий элге тааныткан, бирок ал арамзаланып анын жерин тартып алу-
уга аракеттенгенде Акбото аны чакырат. Бирок, ал Коконго качып
кетип, кийин келип элдешкен. Кийин Рахим кан Акбото бийди тїн
ичинде єлтїрїп Кожентти ээлейт. Ошондон баштап Кожент Кокон
бийлигинин карамагына єтїп, аны Рахим кан иниси Абд ал Карим
бийге башкартса, Маргалаўды баш ийдирип ага кенже иниси Шады
бийди коёт.  Алгач Кокон кандыгын кыргыздын ичкилик могол уруу-
сунун билермандары башкарган.

Алтын бешик жєнїндєгї идеологялык санжыраны ойлоп чыга-
рышкан, анын максаты – кокон кандарынын тїпкї тегин Чыўгызид-
дерге алып барып такоо болгон. Акыйкатта бул туура эмес, миў уру-
гуна чыўгыздардын эч тиешеси жок. Жасалма санжырада Шоорук
бийди Султан Бабырдын урпагы кылып, Султан Бабырды Амир Те-
мир аркылуу Чыўгыз канга кыз жагынан тууган кылып чыгарышат.
Уругу азык Бабырдын урпагы делген Шоорук кандайча єзїбектин
миў уруусуна єтїп кетет? Санжыраны Алым кандын (1798-1810-ж.)
тушунда Алтын Бешик уламышында кыргыз-кыпчак, тїрктєрдїн бай-
ланышы айтылбайт. Кийин кыргыз, кыпчактардын бийликке умтулу-
усун чектєє, ооздуктоо їчїн ал элдердин кандыкка тиешеси бар эке-
нин ырастап Омор кан (1810-22-ж.) Алтын Бешик тагдырына миў уру-
усунан башка кыргыз-кыпчак, тїрктєрдїн тиешеси бар экени санжы-
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рада атайын кошумчаланат. Ч. Валиханов: Кыргыздардын кокон кан-
дыгына карата мамилесин 1. Кандыктын карамагында жашаган кыр-
гыздар жана 2. анын бийлигин тааныгандар деп калыс экиге ажырат-
кан. Ферганалык кыргыздар ордодогу эў жогорку баш увазир, миў
башы, парваначы, эшик ага ж.б. ээлеп, кандыктын ички, тышкы сая-
сатын жїргїзїшкєн. М: Акбото бий, кушчудан Кубат бий, алайлык
Ажы бийлердин, Исхах молдо (Полот канда), Нїсїп, Касым, Алым-
бек, Алымкул, Атабек, Миўбай, Тойчу, Жаркынайым, Зыйнат датка,
Курманжан датка ж.б. ордодо таасири кїчтїї болгон (К. Молдокасы-
мов. // Кокон доорундагы кыргыз мамлекеттїїлїгї.  «Асылзат»,
№26.(94) октябрь, 2002.).

18-19-к. калмак, ойрот, кокон, казак, орус баскынчыларына кар-
шы болгон, ымалаш болгон бир топ таасирдїї тєбєлдєр ар кайсы
аймактан болгон. М: Жумгалдан саяк Медет датка Байтїгєл уулу
(1768-1839-жж.), Таластан Ажыбек (бий) датка Алчикен уулу (1760-
1843-ж.), Чїйдєн Айдарбек датка, Ош, Алайдан Курманжан датка
Маматбай кызы (1811-1907-жж.), Алымбек датка(1858-ж. алган), кып-
чак Алымкул аталык (1865-ж. єлгєн), кыпчак Мусулманкул миўбашы
(1794-1852-ж. 8-октябрда єлгєн), Нїсїп датка, миўбашы (1844-ж.
єлгєн), Абдырахман афтобачы, Абдылда бек Алымбек уулу (1876-ж.
єлгєн), саяк Тайлак баатыр Рыскул уулу (1796-1838-жж.), сарыба-
гыш Атаке баатыр Тынай бий уулу (18-к. аягы-19-к. 1-жарымы), сары-
багыш Ниязбек Эсенгул уулу (1760-1843-ж.), Ормон кан Ниязбек уулу
(19-к. 1790-ж. – 1854-ж. єлгєн), Тєрєгелди баатыр Абайылда уулу
(1798-1868-ж.), Черикчи бий Темир уулу (1785-ж. єлгєн), Шопок
Їркїнчї уулу (1720-1820-ж.), Тїлкї бий Айт уулу (18-к. ортосу), Бай-
зак баатыр Жаркынбай уулу (1838-1914-ж.), Калыгул Бай уулу (1785-
1855-ж.), Качыке баатыр Тїлкї уулу (18-к. 2-жарымы), Шербек бий
Жакшыбай уулу (18-к), Таластан Бїргє баатыр Итимбай уулу (1756-
1821-ж.), Чыныке бий Тєлєбай уулу (1788-1874-ж. Талас), Алчикен
Арзыгул уулу (18-к. 2-жарымы. 1808-ж. єлєт). Кушчудан Кубат бий
(18-к. 50-ж.), Турдумамат Тоймат уулу (1863-ж.), Тезекбай Тїлкї уулу
(19-к. ортосу), Табылды Алыке уулу (1826-1859-ж.), чериктен Матай
Карача уулу (1818-1898-ж.), кулжыгачтан Мырзабек Дыйканбай уулу
(1861-1900-ж.), Їмєталы Ормон уулу (1810-1879-ж.), Чоко Кайды уулу
(1855-1915-ж. Ат Башы), Чыўгыш Булан уулу (1844-1924-ж. Нарын),
Шамен Куттуксейит уулу (18-к. аягы. 19-к. башы), Бектен Шадыкан
уулу (19-к.), Канат кан Ыбыке уулу (1860-1917-ж.), Осмон манап Тай-
лак уулу (19-к. 2-жарымы), черик Ажыбек баатыр Токтобай уулу (1856-
ж. Ат-Башыда єлгєн), Молдо Асан Жанкелди уулу (1815-1883-ж. Кара
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Буура), Эр Садыр манап (18-к. Талас), манап Сатылган Бапы уулу
(1780-1869-ж. Талас), Теке баатыр Нураалы Эрке уулу (1886-ж. т.
Талас), Чокой баатыр Бейше уулу (1770 (81) – 1813-ж. Талас), Са-
руудан Жанкороз Бердикожо уулу (1830-1910-ж. Кетмен Тєбє), бу-
гудан Шапак бий Алдаш уулу (1740-1813-ж.), бугу манабы Борон-
бай Бекмурат уулу (1858-ж. єлгєн), Курманкожо болушу Айылчы
(Шамыркан) Токторбай уулу (1898-ж. туулган), болуш Токторбай Мал-
дыбай уулу (19-к.), Балбак баатыр (18-к.), Акмат бий (18-к.), Нышаа
баатыр (1710-ж.т.), Касмалы Мамбет уулу (1862-1916-ж.). Тейит уру-
усунан Шергазы бий (19-к. башы), чоў багыштан Байболот бий (19-
к.), чоў багыш бийи Суранчы (19-к.), Кемпир баатыр (19-к. 1-жары-
мы), Сооронбай уулу Дїр (19-к.), Бошкой уулу Єзбек (19-к. солто),
Бєлєкбай бий (19-к. кушчу), бугу Качыбек Шералы уулу (1798-1862-
ж.) Курманкожодон Кєкїмбай болуш Чыны уулу (1860-1935-ж.), саяк
Курман Илепис (Лепес) уулу (1849-1930-ж. Жумгал), бугудан Олжо-
бай Тїлєберди уулу, Абдырахман Кїчїк уулу, Жапалак бий Кутлу
уулу, Шербек Айтназар уулу, Мусакожо Жунуш, Кудайменде Ал-
даш уулу, Алыбек Казак уулу, Ажыбай, Алгазы, Эшкожо, Нышаа,
Акымбек (18-к. аягы - 19-к. 1-жарымы), Бугунун арык тукумунан Бай-
сары уулу Кыдыр аке (1842-ж. - 1926-ж. 26-март), Токсаба тєрє Олжо-
бай уулу (19-к.),  бугуларга элдик саясатчы, элчи катары кызмат кыл-
ган, Тилекмат Жылкыайдар уулу (19-к.), Сарт аке, саяк Садыр аке,
Карач аке, Мойт аке, саяктан Керимбай манап Рыскулбек уулу (19-
к.), сарыбагыштын Тынайынан Жантай хан Карабек уулу (1794-1868-
ж.), Солтодон Жангарач Эшкожо уулу (1801-1864-ж.), солтодон Бай-
тик баатыр (19-к. 2-жарымы), бугудан Балбай баатыр (1792-ж. 1867-
ж. єлгєн), Бирназар бий, Муса бий, Кадай бий, Ибада бий, Жайыл
баатыр, Туума бий, Жетим бий, Тыныбек бий, Фергана, Анжияндан
Зыйнат датка, Байдєєлєт датка, Ташбек датка, Ємїркул бий, Чотон
баатыр, Алаш бий, Заманбек тєрє, Полотбек датка, Абдылда паўсат
(19-к. 2-жарымы), Искак Асан уулу (Полот хан) ж.б. баатыр, тєбєл
башкаруучулар болгон. Кокон кандыгы 100 дєн ашык адамга датка
наамын берген.

Бийликтин эў жогорку даражасында кан турган. Ал єзї дайын-
даган бийлик адамдарынын кеўешин тїзгєн. Алым молдо боюнча:
Даража боюнча хандан кийин биринчи бийик орун: 1. миўбашы ме-
нен амир-ляшкер. 2-орунга: кушбеги. 3-орун парваначы, исагаул,
худайчы ж.б. болгон. Кеўешке: аталык, миўбашы, атабек, серкер,
даскурканчы, рисалачы, мехтер, наиб, удайчи, кожокалян, казыас-
кар, шейх ал-ислам ж.б. кирген. Бийлик бєлїштїрїїдє кыргыз-кып-
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чактарга миў башылык, амир ляшкердик, аталык, наиб, ынак орун
даражалары берилген. М: Нарбото бийдин баласы Алым rан таяке-
лери Момунбек, Ырыскулбекти (кыргыздар) аскер башчылыгына
койгон. Мадали rандын тушунда Нїсїп бий миўбашылыкты, адиги-
неден Алымбек, кесек уруусунан Сейитбек, тєєлєс Полот, аваат
уруусунан Сатыбалды, Таластан Ажыбек, ж.б. таасирдїї адамдар-
га датка даражалары берилип, rандыктагы маанилїї кызматтарды
аткарышкан. 1838-1862-ж. Алымбек баш вазир, 1842-44-ж. Нїсїп миў-
башы, 1853-56-ж. Касым миўбашы, 1863-65-ж. Алымкул аталык, Ата-
бек наибдин (жєє аскер, артиллериянын) башчысы, Шералы ынак-
тык (атчан аскер башчысы), Кыдыр бий эшик агалык орундарды
ээлешкен.

Калмак Цеван Рабдан Талас, Шу боюнун аркы
жагындагы калыў Дуулатка чабуул жасайт. 1727-ж.
С.Рабдан єлєт.

Хара Хула уулу Батыр менен Хо Орлоктун орто-
сундагы мамиле їзїлгєндє Убуши кайра Илеге кєчїп
кетип орто жолдон элдин кєбї кырылган.

«...1725-ж. Кыргыздын Каратегинге конгон бол-
жолу жїз миўдей тїтїнї калмактардан баш калка-

лап Хасар-и шадман жергесине келишти. Бул аймак жїз (йїз) уруу-
сунун журту болгондуктан, кыргыздар (алар) Кубадианга -дїрмєн
уруусунун жыйырма миў тїтїндєй калкынын жерине сел сымал кап-
тап кирди. Бир аз убакытта алар бири-бири менен бырчылдашып, эки
тараптан теў кєптєгєн адам курман болду. Акыры кыргыздар жеўиш-
ке ээ болуп, кача жєнєгєн дїрмєндер Жейхун (Аму Дарыя) аркылуу
Балхты кєздєй кечип єтїштї» (Хожамкули-бек Балхи (18-кылым)
«Тарих-и Кипчак-хани» эмгеги).

Цеван Рабдандын баласы Шуна Лаба 60 миў
аскери менен кайрадан казак-кыргыздарга согуштук

жортуул кылган. Казак-кыргыз кєп кырылгандыктан эл бул учурду
«Улуу каргаша жылы» деп аташат..

Калмактардан кєпчїлїгї кырылган, кєп жери-
нен айрылган казактар Россиянын офицери Тевке-

леевге кат жазып, орус букаралыгына єтїїнї суранышкан. Бул учур-
да кыргыздар калмактар менен катуу согушуп, 1745-1747-ж. Кокон

1723-ж.

1724-ж.

1725-ж.

1728-ж.

1730-ж.
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беги Абдыкерим менен ынтымак тїзїп  калмактарга жойкун сокку-
ларды урат. Калмактар Кокон беги Абдыкеримди багынткан менен,
кыргыздар багынбай, согушту кайра кїчєткєн (Кырг.ССР тарыхы, I т,
1969-ж).

Кара кыргыздар менен калмактардын согушу бол-
гон. Галдан Церен Кетмен Тєбєлїк кыргыздарга жор-
туул жасаган. Бул убакта саяктын Балбак баатыры-
нын аты чыккан. Жол Колот, Чїйлїї Колоттон кол

салган. Согуштук «ит уруш», «кол байлоо» «толгомо», «жайма», «бет-
ме-бет», «эр єл» ыкмаларын колдонгон. 16 жашында Балбак «Тел-
кызылын» минип жылкы тийген казактын Дєнєнбай, Эрбол баатырла-
рын сайып тїшїргєн. Ошондо 42 беттешкен доосун жеўип даўазасы
чыккан. Колго тїшкєнїн чыгарыш їчїн казактар Нышан байдын кызы
Бегимай сулууну Балбакка никелешкен. Балбак баатыр 1748-ж. Че-
рик уруусун текестик калмактар чапканда кыпчак Турдумамбет баа-
тыр менен бирдикте аларды талкалаган. Калмактар ошондо моўол-
дордон чыккан Кебек баатырды баш кылып бир нечесин єлтїрєт. Бул
согушта оў канатка Балбак баатыр, сол канатка саруу Тєлє баатыр-
ды кол башчы кылып шайлашкан. Жалпыга кыпчак Турдумамбет ба-
атыр башчылык кылат. Булар Торугарт, Беделди, Сары Тєрдї ашып
Карашаарга келип Тоорул калмактын небереси Нуркачы баш баатыр
болгон калмактар менен «Сасык Жийденин» талаасынан беттешип,
кыргыздар жеўген. Нуркачынын иниси Шуаў ноёнду буктурмада кол-
го тїшїрїшкєн. Бостон уругунан Сейитказы баатыр Чиро Нуркачи-
нин тукумунан Толи менен беттешерде калмактар замбирек атып
жиберишип кыргыздар бир топ кырылат. Бул согушта тейит уругунан
Жаныш баатырдын аты чыгат. Калмактарга Суў Хелан генерал баш
болгон манжуулардан 5 миў аскер жардамга келет. Балбак, Жунуш,
Каракурман, Тєлє, Айчаке, Намас, Акылбек баатырлардын айласы
кетип турганда 10 миў кол менен Качыке, Тїлєберди баатырлар ке-
лип жоо менен беттешкенде 1748-жылкы кыргыздын бул бириккен
кїчїнєн калмак катуу талкаланган. 1758-ж. кытайлар калмактарды
кырган. Кєбї ошондо жан айласы їчїн Волга боюна, Астраханга чей-
ин качышкан. Кыргыздар бир чети куда-сєєк болгондуктан Текес кал-
мактарын кырбай сактап калган. Калмак Дєбєдє, Сасык Жийдеде,
Кыргыз Дєбєдє 1792-ж. кандуу согушта шейит кеткендердин сєєгї
коюлган.

Бул согуш жєнїндє «Тез Кираний Хо Жекан», «Багынды элдер
санжырасы», «Чирос тарыхы» кол жазмасында бар.Балбак баатыр
ошондо кєп олжо менен келатып Турпандын тїндїгїндєгї Ит Кузган

1732-ж.
Балбак
баатыр
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деген жердеги Тоорул калмактын тукумунан Шаран деген сулуу кыз-
ды олжолоп келип нике кыйдырат. Ыбырайым Адыл уулунун айтуу-
сунда: кийин Балбак баатыр Жумабек, Мурат, Кадыр деген достору
менен казак кайындарына барып «орто жїздїн» чоў байы Эшму-
канбеттикине мейман болот. Анын кыргыздан жылкы тийип келатып
чабышта баатыр баласы єлгєн Тешик Таштагы Жагалмай айылында-
гы казак Бейшемби єч алмакка карасанатайлык менен чакырып, мей-
мандап Балбак баатырдын тебетейине уу сїйкєп єлтїрєт. Балбак
баатыр Шамшынын белине келгенде каза болуп, сєєгї Татты  энени-
кинен чыгып, Семизбелге коюлат. Балбактын небереси Шадыман-
дын уулу Мусакожо: «Балбак баатырдын колдогону кєк жал карыш-
кыр Айтактын (Медет датканын уулу) небереси Куйручук куудулга
ооп, колдоп жїрєт» – дечї экен (Ж. Кенчиев. «Медет датка», – Б.:
1996. 40-51-б.).

Кийин казактын Эдиге баатыры кол курап кыргызды чапмакчы
болуп келгенде Качыкенин уулу Эралы баатыр экєє Суусамырда
беттешип, аны жеўген. Балбак жолборс чапкан баатыр болгон.

Саяктын Келдибек бийинен – Нїсїп бий, Балбак баатыр, Алы-
бек, Нарбото, Токтоболот, Байтїгєл. Байтїгєлдєн Медет датка. Нїсїп
бийден Сарысейит, Жанбото, Сурке, Туума. Балбак баатырдан Сук-
сур энеден: Алчын, Каракесек, Молдо. Акмарал энеден: Жїзбай
(мындан Шадыман, Сїйїнбай. Шадымандан Адыл, Мусакожо. Адыл-
дан Ыбырайым, Абдырахман), Кылыч, Керей їч уул. Татты энеден
(бул эне Медет датканын атасы Байтїгєл жаш єлгєндєн кийин анын
агасы Балбакка баш кошкон) Аргын, Кубат, Рум. Калмак кызы Шаар-
кан энеден: Молтой – (тукуму Чїйдє), Чымыр, Чынкожо. Казак аялы
Бегимай энеден: Ботбай, Матай. Бул «Балбак уулулар» 150 тїтїн.
Жумгалдын Кызарт, Куйручук айылдарында.

Їч жолу Бадакшанга жортуул кылып Галдан
Церен аяктан кайра кайтып келатканда атактуу Кан-

жыгалуу Карач (Эр Табылды) баатыр (ал шер Таргындын небереси,
Барсбек Чоў кїрсї баатырдын улуу эле) тарабынан Каратегинде то-
лук талкаланган. Аскери тыптыйпыл болгон.

Цебан Рабдандын тушунда ойроттор кїчєй ал-
ган эмес. Бирок, казактардын улуу жїз, орто жїз ор-

долору єз мекенинен ажырап батышка сїрїлгєн. Чыгыш Тїркстан-
дын Кашкар, Аксуу, Турпан, Жаркен ж.б. калмактардын кол астында
калган. Кандык такты їчїн жунгар ойроттордун ичинде ич ара уруу-
чулдук согуштар кєп болгон. Жунгар кыргыздар менен болгон согуш-
тарда абдан алсыраган.

1736-1738-ж.

1745-ж.
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Кашкарга кыргыз бийлери ийгиликтїї жортуул
жасаган. Акмат бий (канжыгалуу Карачтын иниси)
башчылык кылган каракыргыздардын 10 миў атчан
аскери Кашкардагы бїт калмактарды талкалаган.

Калмактардын Зайсаўы Доржинин жетекчилиги менен єч алууга
келген 10 миў кол толук талкаланып, 3 миўи араў качып кутулган.
«Калмактардын кесепетинен кыргыздын сарбагыш, саяк уруула-
ры азыркы ата конушунан эки жолу сїрїлгєн. Биринчисинде 1643-
ж. калмактар менен їч жолу катуу согушуп, жеўилгенден кийин
тїштїккє сїрїлїшєт. Кайра 1743-ж. Цеван Жорчуну талкалаган-
дан кийин кєчїп келишет. Жумгалда ал убакта Келдибек бий экен.
Экинчи жолу, калмактар кайра кїч алып Лама Жорчунун аскери-
нен жеўилишкен кыргыздар кайрадан Анжиян багытына кетишет.
Кєп узабай Кубат бийдин жетекчилиги астында Ламаны талкалап,
кайрадан єз жерлерине келе башташат. Бириккен кыргыз кїчтєрї
1748-ж. Жайсаў Жорчуну жеўгенден кийин гана кыргыздар єз же-
ринин кожоюну болушат. Бул уруштарга саяктын, сарыбагыштын
уруулары активдїї катышкан (Ж.Кенчиев, «Медет датка», 1996).
Азыр Жумгалда Лама атындагы айыл бар.

 Бишкек 18-кылымдагы тарыхый инсан. Ал Жун-
гар, Ойрот баскынчыларынан кыргыз жерин коргоп,
кыргыздын улуттук боштондук кыймылын жетекте-
ген баатыр. Чаа – эски кыргыздын сєзїндє жаа, жебе
дегенди билдирет. Асанбек Стамов боюнча: Чаа ба-

атыр Солтонун кичїї уулу. Солто бийден – Култуу, Кїнтуу, Чаа.
Чаанын ар кайсы аялдарынан Бєлєкбай (Каракчы), Талкан, Жооча-
лыш, Тата деген уулдары болот.Эр Эшим эки-їч жылга манжур-
жунгарга каршы жоолашып кеткенде Турсун кан ошол жылдары кыр-
гыздарды башкарган. Эр Эшимдин элин талап, бїлїнтєт. Ачуулан-
ган кыргыз-казактын каны, уруусу саруу Эр Эшимге кошулуп Чаа
оў колу катары Ташкен каны катаган кан Турсунду 1623-ж. (Ч. Ва-
лихановдо 1630-ж.. М. Тынышпаев боюнча 1629-ж.) чапкан каўлы,
катаганды Эр Эшим башкарып калат. Эр Эшим жездеси саяк
Тїгєлдїн Шарпкула кїлїгїнїн кїчї їчїн кан Турсундун бир кызын
Тїгєлдїн уулу Маўгытка берет. Андан саяк ичиндеги катаган уруу-
су тарайт. Турсун кандын иниси Шамейдин 9 жашар баласы Алак-
чын менен кошо колго тїшкєн дагы бир кызды саруунун Тубай баа-
тырынын уулу Муратаалы асырап алат. Андан Таластагы саруу ичин-
деги алакчын уругу тарайт. Алакчын тїпкї насили боюнча эски ка-
таган. Кыргыздын Кайдоол баатыры туткундагы кан Турсундун ке-

1747
Акмат
бий

Бишкек
баатыр
(1700-ж.
туулган)

34 – 91
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линин Чаа алат, ал олжо катынынан Жоочалыш болжолу 1624-30-
жж. туулат. Жоочалыштан Бишкек.

Ошол заманда солто, сарыбагыш уруулары ата конушу Чїй, Кєл,
Теўир Тоону таштап Жуўгар калмактардан качып, тїштїктє Наман-
ган, Аксы, Ала Бука, Таш Кємїр ченде кыштагандыктан Бишкек баа-
тыр 1700-ж. Ала Бука, Аксы аймагында туулат. Талкан, Тынай бий-
лер Ала Букадагы Сафит Булаўда турушкан. С. Аттокуров боюнча:
качканда солтолор їчкє бєлїнгєн. 1-Ферганага, 2-Кара Тоого, 3-То-
гуз Торого. Качкандарга сарыбагыштын бийлери жетекчилик кылган
(«Кыргыз санжырасы», – Б.: 1995. 14-15-б.). Н. Пантусов Жети Суу
тарыхын изилдеп казак-кыргыз тили бир тил деп эсептеп аны 1880-
ж. Казандан китеп кылып чыгарган жана Бишкек жєнїндє жазып,
аны 1876-ж. «Тїркстан ведомостуна» чыгарган. Н. Пантусов Биш-
кек баатырдын Бишкектеги сєєгї коюлган кїмбєзїн кєрїп, мындан
100 жыл мурун жашаган деп жазат. 1903-ж. архитектор Б. Смирнов
Бишкектин кїмбєзїн карандаш менен сїрєткє тартып алып китеп-
терге чыгарган. Эсенгул Тєрєкановдун «Кыргыз санжырасы» боюн-
ча: Бишкек Жоочалыштын кичїї уулу Кенендин 45 жашында алган
токолу Кувулдан туулат. Толгоосу келгенде Кувул эне сабаа бышып
отурган болот. Ошол Кувул эне «Олжобай менен Кишимжандагы»
Олжобайды єлтїргєн жедигердин Кудакесинин кызы экен. Кенен
єлгєндєн кийин Кувул сулууну Белектин уулу Кєўїл алыптыр. С.
Абрамзондун («Труды Кыргызской археолого этнической экспеди-
ции» – М.: 1960.) Жоочалыштан – Кенен, Белек. Кененден Кєўїл.
Кєўїлдєн Бишкек деген сєз  ушундан улам чыкса керек.

Ойрот калмак баскынчыларын кыргыз-казак жеринен кууп чы-
гуу 1733-ж. уюшкандыкта єткєн. Балкаштан бери Аўыракайда алар-
га катуу сокку урулгандыктан алар Жунгарияга качкан. Жуўгар ой-
ротторго каршы согушту солтодон Талкандын уулу Кошой бий, са-
рыбагыштан Маматкул бий, саруу ичиндеги алакчын (катаган) уру-
гунан Бердике берен, саяктан Эр Садыр, Качыке баатырлар баш-
карган. Бул согуштарда Жайыл, Нышаа, Бишкек, Болот, Кедей, Ата-
ке, Жанболот, Момокон, Жамансарт, Кєккєз, Андагул ж.б. баатыр-
лардын аты чыккан. 1733-ж. Аўыракай майданында отуздагы Биш-
кекке «туу жыгар» наамы берилет. 1745-ж. Жуўгар калмактары-
нын ыркы кетет. Галдан Церен єлїп, балдары Даваци менен Су
такты їчїн кїрєшєт. Галдан Церендин жээни (тїбї казак) Эмирса-
на манжурлардан кол сурап Иледеги Геден Шань тоосунда 1755-ж.
контайжы Давацинин 8 миў колун жеўип империясын биротоло тал-
калайт.
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1703-ж. Петр I нин элчиси орус капитаны Унковский  калмак кан-
дарына элчи катары Иле боюна келгенде Ысык Кєлдє 3 миўден ашык
кыргыз бар экен деп жазат. Бугу жана кээ бир уруулар Ат Башыдан
бери Кабак, Жумгалга чейин мекендеген. Калмактар бугунун Беле-
гин (бугулардын кєбїнїн энелери калмак) кыргыз тайпасынын каны
деп атап, ошол аркылуу башкарып турган. Б. Солтоноев, Балайыл-
чы, Чоўайылчы боюнча 1747-56-жж. Талас, Чїй, Кєл, Теўир Тоо кыр-
гыздары Кошой бий, Мааматкулдар Кетмен Тєбєгє кєчїп келишип
Чїйдєгї калмактар менен кїрєшїп атышкан. 1755-ж. 85 жаштагы
Кошой бий єлїп эл кєчпєй калат. Солто, сарыбагыш, кушчу, саруу-
лар 1756-ж. ата журтуна биролото келишет. Аман келишкени їчїн
ошол жылы Кошойдун уулу Жамансарт бийдин Жакшылык деген
аялы эркек тєрєп атын Эсенаман коюшат (О. Сыдык уулу. Б. Солто-
ноев боюнча). Бишкек Аламїдїн єрєєнїндєгї Чуўкурчак жайлоосун
ээлейт. Бишкектин уулдары Баймурат, Манаккозу, Манапбай, Жор-
го, Рыскулдар Аламїдїндєгї Тєрткїл (1959-ж. салынган Ысык Кєл
кинотеатрынын орду) деген тїзєўгє 1760-ж. конуш алып ылайдан
там салат, жол тарткан соодагерлерге Кытай, Индия, Самаркан, Таш-
кен, Иран, Кавказга єткєндє Бишкектен єргїї алып, эс алсын їчїн
кербен сарай салат. Устакана курат, жер иштетип, жемиш багын
тигет, бакча айдайт, чєп чаап, дан єстїрєт. Канал каздырат, дарыя
нугун буруп «кара буура байлап» суу бєгєп ирригатор болот.

1800-ж. бул жерге жер иштеткен «арка сарттар» пайда болот.
1825-ж. Кокон кандыгы буерге Бишкек чебин салса, 1878-ж. Росси-
янын карамагындагы Жети Суу областында Пишпек уездик шаары
болгон. Бишкектин шаар болушуна Бишкек баатырдын кєп єнєрлїї
болуп, ал жердин гїлдєшїн шарттаганы болуптур. Анткени, Кошой
бийдин тапшырмасы менен Бишкек 15 жашында соодагерлер ме-
нен кєп жерлерди кыдырып, тїркїн курулуштарды кєргєн. Орен-
бург шаарына барып Уралда 8 жылча жїрєт. Ал жерде Петр I кур-
дурган темир иштетїїчї далай заводдор бар. Кыпчак, каўлы, та-
тарлардан темир иштетїїнїн тїркїн сырларын їйрєнїп, соодагер-
лерден кєп пайда тїшєєрїн тїшїнєт. Оренбургдан элге сапаттуу
курал-жарактарды, ок-дары, мылтыктарды, темир буюмдарды (чоюн
казан, тулга ж.б) берип турган. Бишкек турмуштан эрте кєзї ачыл-
гандыктан, єтє сєзмєр, чечен, акын дагы киши экен. Єзї жєнїндєгї
кошокту тирїї кезине эле кыздарына їйрєткєн. Бир чети єзї согуш
єнєрїн билген айлакер,  баамчыл болот. Калмактар менен согуш-
канда Майлы Сайдагы жер їстїндє кєлчїктєп турган нефтинин
їстїнє от тийсе кїйєрїн билип «кара майды» чаначтап ташытып,
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согуш ишине пайдаланыптыр (Кубанычбек Маликов, А. Куттубаев
боюнча). Темир таякчалардын учуна жїн ороп алып, аны кара май-
га малып душманга от коюп жєнєгєн. Караўгы кєчмєндєр ат жалын-
да кїйїп бараткан алоо отту кєрїп, калмактар ал жерлерден тїнї
токтобой качышчу экен. Бишкек Нышаа, Мааматкул бийдин уулда-
ры Кєккєз, Андагул (Кыркуул), Курманбек баатырдын уулу Сейит-
бек жортуулдарда чогуу жїрїшїп, душмандарды далай жеўишкен.
Бишкектин токолунан тєрєлгєн кызы Набатканга куда тїшїп Ак Та-
лаадагы саяктын баатыры Жанболоттун уулу Ырыскул бий їйлєнєт.
Андан Атантай, Тайлак баатырлар тєрєлєт. Кийин таякелери Тай-
лактын Кержоргосун сурап барышса, бербей коюп таарынышкан. Биш-
кек єлєрїндє солтонун манабы Тїлєберди баатыр анын кїлїк каш-
касын сурап барса «тияктан єзїм минем» деп бербей коёт. Єлгєндє
єзїнїн ошол кїлїгї чыгып келген, сєєгї Тєрткїлгє коюлуп кїмбєз
тургузулат. Ошол кїмбєз мазарга айланып, эл сыйынган, ал 1959-
ж. бузулуп, тїздєтїлїп, ордуна Ысык Кєл кинотеатры салынган.
Бишкектин тукумдары Аксы, Ала Бука, Сары Челек, Токтогул, Кара
Кєл, Ысык Кєл, Бишкекте 300 тїтїндєй, Жумгалда 60, Сокулукта
60 їй-бїлє бар. Бишкекти А. Токомбаев, А. Осмонов, Т. Сыдыкбе-
ков, А. Куттубаев, Ш. Їмєталиев, Ч. Валиханов, М. Тынышпаев, С.
Абрамзон, Б. Солтоноев, Н. Пантусов, Э. Тєрєканов, єзгєчє А. Ста-
мов  тереў изилдешкен.

Санжырада саяк Теўир Тагай бийдин  багып ал-
ган баласы. Саяк уруусунун кийинки мууну саяк жана
чекир саяк деген эки чоў бєлїккє бєлїнєт. Алар бири-

бири менен энелеш тууган. Бул уруулардын санжырасынын бир нече
варианты бар. Тоголок Молдонун санжырасында Саяктан Каба,
Сары — эки урук. Кабадан Кайдуулат, Байболот, Шыкмамат, Куту-
най, Бегат, Качанак. Кайдуулат Тєрє-Бердибек, Алакєз болуп эки
урукка бєлїнєт. Байболоттон Айдаке, Асаке, Кїрєў, Молой, булар
єйдєчекти деп аталат (Анжиянда). Шыкмаматтан Култай, Кудаш. Ку-
тунайдан кутунай уругу, Бегаттан эки урук бегат тарайт. Качанактан
Тїнкатар, Тїнтєй, Актери, Бозтери. Сарыдан Атакара, Ботокара. Ал
эми саяк уруусунун єкїлї, белгилїї санжырачы Арык Термечик уулу-
нун айтуусунда саяк уруусу — Байболот, Кайдуулат, Каба жана Че-
кир саяк

 
болуп бєлїнєт. Байболот тукуму каўгы, кадаў, молой, ку-

лунтай, каратаман, кїрєў, асаке, кїчїк деген уруктарга тарап, жал-
пысынан єйдєчекти аталат. Кайдуулат тукуму каратай, тєлєк, беш-
таз уруктарына бєлїнїп сан жагынан азыраак. Кабадан Тїнкатар,
Тїнтєй, Шыкмамат їч уул. Тїнкатардан кутунай, бегат, качканак

Саяк
уруусу
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уруктары. Тїнтєйден Актери, Бозтери. Чекир саяктан (Чакыр) Уч-
куртка, Тїгєл, Керимкул. Керимкулдан Карагул, Коошум, Чооке
уруктары тарап, Керимкул тукуму алакєз деген жалпы ат менен ата-
лат. Їчкурткадан Аккабaк, Ыман, Кудайберди. Аккабактан аккабак
уругу,  Ымандан  барак уругу тарайт. Кудайбердиден Кулжыгач,
Чоро, Тагай, Балта (Терек аталат). Кулжыгачтын 1-аялынан Ка-
раболот, Шааболот, Коюке, Жолуке. Булар энесинин атынан
Кїрїчбек   аталат. Супкуна деген 2-аялынан Итэмген, Сїтэмген.
Чородон — Марка, Барчык, Жорукчу, Кутуш. Маркадан алдаберди,
калча, буура, тогуз уул деген уруктар тарайт.  Жорукчудан  боз
тумак, Кутуштан сокучу уруктары чыгат. Барчыктан Карга, Тоймат
эки уул. Карга тукуму Чоў чарык делет. Тойматтын байбичесинен
Жанболот, Чымынтай; Коўур аттуу 2-аялынан Жанбала, Чайыш,
Сарткозу. Жанбаладан Жанбала уругу, Чайыш менен Сарткозу эне-
синин атынан Коўур уулу деп  аталып, Чымынтайдан  чымынтай
уругу тарайт. Жанболоттон Кожоберди, Байбагыш, Рыскул — бай-
биче аялдан, 2-аялдан беш уул болуп, алардын тукуму беш уул
уругу деп аталат. 3-аялдан Ырысменде, казак аялдан Дербишаа-
лы, Эраалы, Бегаалы. Тїгєлдїн байбичеси Жараш энеден Аман-
дык, Итбакбас, Кудаш, Калматай.  Булар энесинин аты менен Жа-
раш уругу атакта. 2-аялы Осмондон Арык санжырачынын айтуусун-
да Айткулу, Жолдош эки уул.

Тоголок Молдонун билдирїїсїндє Качканак, андан Болокой,
Андаш. Булар да энесинин атынан Осмон уругу  деп  аталат.
Тїгєлдїн  3-аялынан Маўгыт жалгыз.  Маўгыттан Курманкожо,
Кудайбакты, 2-аялы Катагандын кан Турсундун   кызынан Сїйєркул,
Казыгул, Эзиркемиш.   Курманкожонун 1-аялынан Мойнок, Кїнту-
уду, Жедигер. 2-аялынан Жолболот  (Котон), Байболот (байтал-
чы). 3-аялдан Сарык, Доскулу жети уул. Сїйєркул, Казыгул, Эзир-
кемиш тукуму жалпы катаган деп айтылып, Казыгулдун уругу —
жаман катаган, Эзиркемиштики — аюу катаган. Кудайбактынын  беш
уулу болуп, алар беш берен деген ат менен тарашкан («Нарын эн-
циклопедиясы», 1998-ж. 310-б.). Талып Молдо (Байболот уулу) бо-
юнча: «Тагай бийдин Карачоро, Сарычоро деген экєєнєн саяк та-
райт. Наманган, Кетмен Тєбє жактардагы саяктар Тїнкатар,
Тїнтєй деген эки чоў уруу. Жумгалда Курманкожо, Кулжугач уру-
улары турат. Ат Башы суусунун аягынан Анжиянга чейин чоро са-
ягы турат. Ысык Кєлдїн Кїўгєй тарабында башы Ачык Баш, аягы
Тору Айгырга чейинки жерлерди байменке, караш, ал эми Ысык
Кєлдїн Тескей жагындагы Улакєлдї алагєз, каба деген саяктар
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жердейт» («Кыргыздар», Б. 1991. 513-бет). Акмат Карабай уулунун
«Садыр аке» деген эмгегинде мындай толуктоо бар: «Садыр аке-
нин тїбї саяк. Саяктан Каба, Кабанын кичи аялынан Шыкмамат,
Шыкмаматтан Куткамерген, Бектемиш, Ынжай деген тєрт уулунан
Кєлдїн кїўгєй єрєєнїндє Акылбек, Аўылдак, Бакачы, Бокотой,
Барак, Кожояр, Бєлєкбай айылы азыркы Ысык Кєл районун тїзєт.
Кожояр атадан тараган Эсенбай, Ырыстай, Асказан, Эсентїгєл,
Кулча деген бар. Асказандан чыккан Жолболдудан Садыр аке.
Садыр акеге чейин Шыкмамат саяктары чачылып беш ата Кожояр
уруусу Текестин Шаты деген жеринде, Чиркей Бєлєкбай уругу Са-
рууда, Олжобай Чоў чарык Тамгада, Бокотой Барак, Кара мойнок
Кызыл Сууда, Ат Башы, Нарында, Аўылдак, Акылбек Кїрмєнтї,
Челекте жашап уруу биримдигиен ажырап калган.

Ормон, Балбай чабышында саяк эли экиге бєлїнїп калды. Саяк
Нурдєєлєт баатыр Балбай тарабында болуп Тєрєгелдинин белин
ийет. Аталаш тууганы саяк Алыбек баатырдын єлїмї кунсуз калат
(Талып Молдо боюнча: Эрдин куну 300 жылкыга, аялдын куну 150
жылкыга барабар болгон К. С.) Намыстанган Нурдєєлєт баатыр ча-
чылган элин Кєл бооруна бириктирїїнї чечти. Ємїрї аяктап жер
чегин бєлгєн менен элдин болуштук теўдигин ажырата албай кет-
ти». «Нурдєєлєт 1856-ж. кїзїндє Бурулчага їйлєндї» («Кыргыздар»,
Б. 1996. 35, 38-б.).

Тоголок Молдо боюнча: Байыш баатыр жаш єлгєндє анын аялы
Маниса айымды иниси Карек алып андан тєрт уул туулат: Молдо-
сыдык, Ыбрайым, Жусуп, Молдошакир. Молдосыдык, Ыбрайым-
дан беш уул болуп алар сырттагы агасы Ыбрай баатырды каралап
келип Чымкент, Талас жакта (Тїлкї башы) Бештерек деген жерди
туруктап калышат. Жер беш баланын атынан Беш Терек аталып
калды. Булар Кыз Бєрк деген казактын уруусунун ичинде турушат.
Молдо Жусуп тукуму Жетиген. Бул жетиген Таластагы кушчу-сару-
унун ичинде туруп калып, уругу Жетиген аталып, кушчу менен бир
тууганбыз деп антташып «Сол» наамына кошулуп калды. Айрыкча
кушчунун чоў уругу Тєбєй, Сабай дегендер менен энчилеш. Мол-
дошакир (Молдочекир) энелеш агасы жортуулда жїргєн Ыбрай
баатырды издеп Сыр Дарыядан таап, кайта їйїнє келатып Арстан-
бап, Чарбак, Азирети Айыптан турук алып ошоякта туруп калы-
шат («Кыргыз санжырасы», – Б.: 1994. 55-56-б.).

«Си-юй-ту-чжи» боюнча 1759-ж. Кытайдын кол башчысы саяк
айылын Жумгал суусунун эки жээгинен учураткан. Жалпы 1000 тїтїн
болгон. Уруу башчысы Тїркєбай деген адам экен. Капитан Андреев
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1785-ж. ошол жерде Гадай (Кедей) жетектеген саяк болуштугу бар-
дыгын айтат (Н. Аристов жана Ч. Валиханов боюнча). 1863-ж. солто
Байтик манап Россиянын кїнкорлугун алаары менен Суусамырды,
Жумгалды,  Кетмен Тєбєнї тартып алуу їчїн сарыбагыштарды ко-
шуп алып саяктарга каршы жортуулга чыккан. Уруштун шылтоосу
Жангарачтын уулу сєйкє салган, кудалашкан кызды Тайлак баатыр-
дын Осмону ала качып їйлєнїп алган. Кыздын атасы тогуздап айып
берейин десе да болбой, кол курап орус администрациясынан  мыл-
тык, ок-дары алып суусамырдык, кетмен тєбєлїк саяктарды чапкан.
Саяктардын колун талкалаган. 900 тїтїн саяктар Орто Сырт аркы-
луу Арпага, Чатыр Кєлгє качкан. Ал жерден аларга кокондуктар кол
салган, солто, сарыбагыш саяктан 2 миў адамды туткунга алган.
Олуя Атаны алгандан кийин генерал Черняев Байтикке нааразылы-
гын билгизип куугунтуктоону токтоткон жана саяктарды єз жерлери-
не кайрылып келїїлєрїн єтїнгєн. Миўдеген жазыксыз адамдар кур-
ман болгон. Байтик єз кайындарын, балдарынын энесинин тєркїнїнє
ушундай мамиле кылган. Саяктар мындай кыргынга Чыўгыз кандын,
Галдан Церендин чабуулдарында да учураган эмес. Мал-мїлктї
тоноодо теўдеши жок чыгымга учураган («Материалы для статис-
тики Туркестанского края». Ежегодник. Вып 2. С.–Петербург, 1873.
стр 237-238). Саяктар бул оор геноцидди баштарынан єткєрїшкєн.
Жерине кайткан саяктар Россия букаралагын кабыл алышкан. 1870-
ж. саяктар Токмок уезддинде Курманкожо болуштугунда 1089 тїтїн,
3232 адам, Кулжыгач болушунда 1197 тїтїн, 3523 адам, Саяк болу-
шунда 1004 тїтїн, 3318 адам, Нарын болуштугунда 1077 тїтїн, 1622
адам, Кетмен Тєбє болуштугунда 1822 тїтїн 3577 киши жашаган
(Матер, для стат... стр. 237-258).  XIX к. аягында саяктардын саны
Жети Суу областында 5335 тїтїн, Ош уездинде 2092 тїтїн калк
жашаган (Н. Аристов, 444-б.). Бул орто эсеп менен 29708–37135 киши
дегендик. Ошо кезде саяктар Чїй боорунда 14 айыл калк болгон.
«Кєчїрїї боюнча башкарманын» дареги боюнча: 1912-ж. Наманган
уездинде 1776 тїтїн, Анжиян уездинде 1893 тїтїн («Материалы по
Киргизкому землеползованию...» стр. 3-52). саяктар жашаган. Бул
орто эсеп менен 14676-18345 киши. Алар Фергананын батыш
бєлїгїнєн Кокон кандыгынын кысымы астында чыгып тоо тарапка
кєчїшкєн. Єзїбектин миў уруусу, кыпчак тєбєлдєрї куугунтуктоого
алган (С. Аттокуров. «Кыргыз санжырасы», – Б.: «Кыргызстан», 1995.
89-92-б.).  Дуулат бий єлгєндєн кийин Курманкожо элчи чилче та-
райт. Кочкорду сарыбагыш, азык, моўолдор уруулары ээлеп калат.
Кийин чачылган Курманкожо элин сарык (кєкмээ) уругунан чыккан
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Берк баатыр кайрадан жыйнаган (Жапар Кенчиев. «Медет датка». –
Б.: 1996. 141-б.).

Саяк уруусу Чїй, Талас, Ошто, Ысык Кєл облусунун Ысык Кєл,
Тоў райондорунда, Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Тогуз Торо,
Ала Бука, Чаткал, Сузак, Кетмен Тєбє, Суусамыр єрєєндєрїндє, На-
рын облусунун Жумгал, Кочкор,  Ак Талаа райондорунда турушат.
Саяктар Анжиянда, Ферганада, Сыр Дарыяда, Ташкенде, Наманган-
да, Самарканда, Казакстанда, Авганистанда, Индияда, Монголияда,
Кытайда, Пакистанда, Грецияда, Африкада, Америкада, Сирияда, Из-
раилде, Аравияда, Иорданияда, Венгрияда, Россияда, Башкирияда,
Тїркмєнстанда, Алтайда, Сибирде Тїмєн, Красноярск, Энесайда,
Тува (Россияда) ж.б. бар. «Сактын калган саркындысы кыргыз ара-
сындагы саяк уругу» (Б. Солтоноев, «Кызыл кыргыз тарыхы», Б.: 1993,
131-б). «Хань-шуга» кытай жазмасына таянып кєрїнїктїї тїрколог
Н. Аристов єзїнїн «Заметки об этническом составе тюркских пле-
мен и народностей» (Журнал «Живая Старина», 1896. 442-стр.) эмге-
гинде «Саяктар байыркы «Се» б.а. байыркы сактардын насилдери»
деген пикирди айткан.

17 к. 80-ж. єтє катаал абал тїзїлїп, бир катар
кыргыз уруулары Фергана, Памир-Алай, Ысар, Куляб

аймактарына ооп кетїїгє аргасыз болушкан. Кыргыздар эч качан
ойротторго баш ийген эмес. 1748-ж. кыргыздар Доржи зайзаў жетек-
теген ойротторун кєбїн талкалаган. Баскынчыларды сїрїп чыгара
баштаган. Кокон каны Эрдана бий кыргыздан чыккан Кубат бийдин
жардамы менен ойротторго чечкиндїї сокку урган. Фергананы бий-
леп калган.

«Калмактар кара кыргыздарга каршы 27 миў кол
жєнєткєн. Алар їч ай согушуп 7 миў аскери кырылып,
ийгиликке жете албай кайра кетишкен. Жуўгарларга

каршы кїрєштє саяк уруусу зор роль ойногон. Булар єз жеринен че-
гинбестен, тєрлєргє бекинип, калмактарга каршы согушкан. Тынайдын
Атаке баатыры менен Сатыбалды Нарын, Кетмен Тєбє тарапты кал-
мактардан бошоткондон кийин, Шамшыны ашып, Чїйгє келген. Атаке
(тїбї катаган) саруу уругунун баатыры Бердике баатыр менен бирге-
лешип, Боом капчыгайындагы Кєк Жарда калмактарга катуу сокку ур-
ган. А Ысык Кєлдї калмактардан бошотууда солто уруусунан чыккан
Нышаа баатырдын, саяктан Качыке баатырдын, сарыбагыштан Тынай
бийдин биргелешкен аскери чоў ийгиликке жетишкен» («Кыргыздар-
дын Россия, Орто Азия жана Казакстандын элдери менен єз ара  бай-
ланышы - XVIII-XIX к», Фрунзе, Илим, 1985-ж).

1748-ж.

1749-ж.
май
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1748-49-ж. кыргыздардын калмак кошуундарына эки жолу катуу
сокку урушу кыргыздарды Жуўгар кандыгынан биротоло кєз каран-
дысыз кылган.

Асык уруусунан философ, фтуролог, кєрєгєч,
акылман, чоў жомокчу Сопу ата Эсет уулу жашап

єткєн. Ал кєп жерди кыдырып араб, чагатай, фарс, кытай, уйгур
ж.б. тилдерин жана адабий жазмасын мыкты билген. Кийин Чїй,
Таласта жашаган. Мусулманчылыкты жайылткан. Ыр, насааттар-
ды чыгарган. Шакирт замандаштары: Калыгул, Келдибек Байбос,
Кысалак Той уулу, Муратаалы Медет уулу, Музооке Жаманкара
уулу, черик  Матай, Ашым, Рай Маамберди уулдары, Арстанбек
Буйлаш уулу ж.б. болгон.

Кубат бий кушчунун меўдуулатынын жан куш-
чу уруусунан чыккан Анжиян кыргыздардын тєбєлї,
кол башчы болгон.  Ага Алай, Фергананын батыш
бєлїгїндєгї кыргыздар, Ош, Єзгєн шаарлары ка-

раган. Кубат бий 1754-ж. Оро Тєбєдєгї феодалдык чакан мамле-
кетке каршы кїрєшкєн Эрдана бийдин тилектеши болгон. Бирок,
кийин мамилелери бузулуп, кокондуктар менен байланыштары
їзїлгєн. Кубат бий єз алдынча болгондуктан тїрдїї бийлик ээле-
ри менен бирде жакшы, бирде жаман мамиледе болгон.

Кытайдагы кыргыз тарыхчысы Їсєйїн ажы боюнча: Кутчу уруу-
су байыркы кыргыздын уруусу. X к. Орто Азияга келген иран тарых-
чысы Итефер кыргыздын сык, кушчу уруусу бардыгын жазган. Кут-
чу солго кирет. Байыркы доорлордо кутчулар азыркы Кытайдагы
Кызыл Ой, Тегирменти, Каражїл, Какшаалды бїт ээлешкен. Ка-
ражїлдє кутчу уруусунун мыктыларынын атынан Алдаярбек бели,
Айрыктын башында Мырзакелди, Эсенбек, Какшаалдын башында
Шабото деген жайлоолор бар. Чериктер, чоў багыштар урушуп, кут-
чулар сїрїлїп Їч Турпандагы Кутчу деген жерге келишкен. Кутчу-
лар Какшаалды жердеп турганда Абайылда, Берик деген эки баа-
тыр башчы болгон. Алар Кара Чийде турушкан. Кытай тарыхында:
1595-ж. Їч Турпандын тїндїгїндє кутчу уруусунун кандыгы бар
экендиги жазылган. Алар кийин 1780-ж. Какшаалга (Ак Чийге)
сїрїлїп келип ошол жерди мекендешкен. Качкан себеби: Їч Тур-
пандын їстї От Башыдан тартып бїт Какшаал Абайылда, Берикке
салык тєлєєчї экен. Бир жылы Їч Меркечте турган Чоко, Токтокїчїк
40 їйлїї туугандар салык тєлєбєй нааразы болуп, Чоко жамандык
издеп Баш Чакма суусунун боюндагы Кеў Сай жайлоосунан кал-
мактардын буткасына караштуу 400 атты От Башыга чогултуп, ба-

1755-1756-ж.
Кубат
бий

1750-1845-ж.



538

шын кыя кесип єлтїрїп, калганын Кызыл кїмбєздїн Чал деген же-
рине жайып коюп, калмактардын атынан «урушаар жериўди айт»
деп демитип кат жазат да, єзї элин кєчїрїп Тешик Чапты ашып
Ысык Кєлгє отурукташат. Ысык Кєлдєгї кутчулар ошолордун уру-
гу. Абайылда, Берик «калмак катын» окуп, эми Какшаал бизге жер
болбойт деп, єз элин кєчїрїп Анжиян аркылуу Таласка барышат.
Таластагы кутчулар ошолордун урпагы. Азыр деле  Эки Ак Чийдин
ортосундагы Бек Алма сеўири Абайылда, Бериктин уругу деп ата-
лат.  Кызыл Ой, Кан Жууганды талашып чоў багыштарды Кашкар-
дагы Канкожого Кубат бек кырдырат. Кийин да чоў багыштар єч
алабыз деп эчен жолу урушуп Кубат бекти жеўе албай коюшкан.
Кубат бий Кашкарга аким болгон. Анын жээни уруусу багыш экен,
кийин ошо «мени кан кылсаўар, мен Кубат бекти єлтїрїп берем»
деп аны атып єлтїрєт. Кубаттын кийимин кийип, атын минип аялы
качканда, «бизди алдаптырсыў» деп тигилер мансап кєздєгєн жээ-
нин атып салышат. Азыр деле Кубат бийдин тарыхый мунары Кы-
зыл Ойдо сакталуу («Кыргыз санжырасы». – Б.: 1994. 129-132-б.).

 Бул маалымат Мухамед Садык Кашкарынын «Тазкира-и Ход-
жаган (Кырг. ССРинин Илимдер Академиясынын билдирїїлєрї,
коомдук илимдер сериясы, 1959. 1-том) деген эмгегинде ыраста-
лып далилденет. Жаркендик кожолорго каршы Кубат бий жетекте-
ген кыргыздар менен кашкарлыктардын биргелешкен кїрєшї бо-
лот. «Тарихи-и Рахим-хани» деген эмгекте Кубат бий «кыргыздар-
дын падышасы» деп айтылат. Ал Фергана, Тянь Шань, Чыгыш
Тїркстандагы кыргыздарды бириктирїїгє аракеттенген дипломат,
саясий ишмер болгон. 1858-ж. Ферганада кыргыздарды уюштуруп
Цин аскерин талкалаган. Кубат Бїргє баатыр, Ажыбек датка ж.б.
бекем мамиледе эле. Кубат бийдин уулу Агышайбек Бїргєнїн кызы
Акшербетти алса, Ажыбек датка Кубат бийдин карындашы Аксуусар-
га їйлєнгєн. Туугандык мамиледе болгон. Кубат бийдин уулу Кул-
мырза айтылуу Ак Саткынга ашык болуп жїрїп, максатына жетпейт,
аны кыздын агалары єлтїргєн.  Чыгыш изилдєєчїсї П.П.Иванов:
Кубат бийге «XVIII к. 2-жарымындагы кыргыз элинин саясий ишмер-
леринин эў кєрїнїктїїсї» деп баа берген.

Кара кыргыздардын оор соккуларынан алсыра-
ган Жунгар мамлекети Цинь империясы тарабынан
биротоло жоюлганда (1755-ж. 200 миў аскер менен

басып алат), кыргындан аман калган кээ бир калмактар -Эдилдин
ары жагына  тозот. Бир азын Эр Табылды (канжыгалуу Карач) аске-
ри Кашкар тараптан туткундап келгендиктен сарт калмак аталат.

XVIII к.
2-жарымы
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1758-ж. Жуўгар кандыгы толугу менен жоюлган. Жунгарларды биро-
толо жеўген Цинь (манжур-кытай) империясы Ала Тоону элєє їчїн
кыргыздарга кол салган.

Кыргыздар менен єзїбектер Ошту талашып ка-
гылышат. Адегенде аз эле єзїбектер кыргыздарды

кууп чыгат. Эркечтам аркылуу жетип келген кытай аскеринин жарда-
мы менен 14 миў кыргыз єз шаары Ошко киришкен. Мындан пайда-
ланган кытайлар Ошту 12 жыл бийлеген. 1768-ж. Ош шаарында бол-
гону 40 їйлїї єзїбек болгон (Т. Сыдыкбеков, «Мен миў жыл жаша-
дым», – Б.: 1998, 314-б).

Саяк, чекир саяк, сарыбагыш уруулары Пекинге
элчилерин жиберген. Дайым калмак баскынчылары-
нан кордук кєрїп Гиссар, Куляб, Сыр Дарыяга
сїрїлгєн кыргыздардын айрым уруулары жеў ичинен
кытай бийлигин оозеки таанып кытай императоруна

Черикчи, Тїлкї Айт уулу, Турду, Шербек Жакшыбай уулу, бийлер-
ди, Нышаа баатырды элчиликке жєнєтїшїп, аяктан колдоо табыш-
кан. Шербек Жакшыбай уулу саяк уруусунун башкаруучусу болгон.
Кытай императору саяк уруусунун бийи Тїлкї Айт уулуна 3-даража-
дагы чиндик белги ыйгарган. Тїлкїнїн уулу Качыке баатыр кийин
саяктарды бийлеген.  Бир маалыматта бул элчиликти Нышаа баа-
тыр жетектеп барган. Анткени, Нышаа баатырдын энеси кытай-кал-
мак кызы болгондуктан кытай тилин жакшы билген. 1758-ж. Цинга
каршы Ферганадагы, Кашкардагы кыргыздарды уюмдаштырууда Ку-
бат бийдин ролу зор болгон. Алгачкы беттешїїдє кыргыздар жеўген.
Бир жылдан кийин кыргыз менен сарттардын биргелеш кїчтєрї Цинь
аскерин талкалаган, ошондон кийин алар Батыш Тїркстанга даабай
калган. Батыш Цинь империясынын борбору Бейцзин болгон. Бир чети
калмактарды кытайлар да кыргандыктан алар Волга бою, Астрахан-
га чейин качып киришкен.

«Нышаа баатыр Кудайменде уулу 1710-ж. Ак
Суу єрєєнїндє Теменеде (азыркы Москва району)
туулган. Ал Алайдан Чїйгє ооп келген Адигине-

нин атактуу бий уулу Баргыдан тараган Асылбаш уругунан чык-
кан. Адигиненин алты уулунун бири Баргынын бир уулу – Далы-
чы. Андан Ардай, Мєнєк. Ардайдан – Асылбаш, Мєнєктєн – Ак-
буура. Бала Айылчы Татыбек уулунун тарыхы боюнча: «1735-ж.
25 жаштагы Нышаа баатыр, Саяктан Качыке баатыр баш болуп,
сырттагы, Ысык Кєлдєгї калмактардын Ак Куйрук каны менен со-
гушушат. Калмактарды кырып, калганын Кулжага чейин кууп-

1756-ж.

1758-ж.
Кыргыздар-
дын Пекин-
ге барышы

Нышаа
баатыр
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сїрїп салышкан. Ошондон бери кыргызга Кулжа жагы чек болуп
калган». 1745-ж. жуўгар ойроттордун контайжиси Галдан Церен
єлєт. Уулдары Даваци (Дабачы) менен Сунун ортосунда так та-
лаш болуп, ал такка Г. Церендин жээни Эмирсана да кєз арткан.
Калмактар ич ара тытышып алсыраганда 1750-ж. Нышаа баатыр
Алтайлык калмактарды чаап, 1000 ашык жылкысын олжолойт.
Аяктан келатышып чек ара кїзєттєн Нышаа кытай аскеринин ко-
луна капыстан тїшєт. «Кыргыз бийимин. Кытай Богдыханына эл-
чиликке баратабыз» деп амалданат, аны тигилер коштоп пады-
шасына алып келет. Нышаанын энеси кыргыздардын колуна
тїшкєн манжур-кытай кызы болгондуктан ал кытай-манжур тилин
мыкты билген. Цин падышасы Кун Лиге Нышаа туугандык жайын
айтат. 1644-ж. 20-апрелде кытайдын кєчмєн манжурлары Мин
династиясын кулатып Цин жаўы империясын тїзгєн. Нургазы
Абакай (Нурхацы Абахай) тукумдары Кытайды 300 жылча башкар-
ган. Ошол кытайды жеўген кєчмєн манчжурлар ал кезде 300 миў
гана болгон (кытай 300 млн. эле). Кун Ли жээни Нышаага калмак
жайсаўынын зайыбы болгон жаш кыргыз келинин аялдыкка бер-
ген. Нышаа жунгардан алган «калмак» аялдан Жолон (келатып
жолдо тєрєлгєн) Чымыр деген уулдуу болгон.

Экинчи жолу 1758-ж. Нышаа баатыр баштаган кыргыз элчилери
Богдыхан Цянлундун кабыл алуусунда болгон. Нышаанын Тїндїк
кыргыздардын атынан Бээжинге 1758-ж. расмий элчилик менен бар-
гандыгын Сибирь академиясынын окумуштуусу С. Кузнецов «Цинс-
кая империя на рубежах Центральной Азии (второй половине 18 века)»
деген монографиясында кенен жазган. Їчїнчї жолу 1761-ж. Нышаа
баатыр кыргыз элчилери менен Бээжинге барып, кыргыз-кытай чек
араларын такташкан. Їчїнчї барышында Цянлун Нышаа баатыр-
ды алып калып Жунгарияга 3 жыл кан кылган деген маалымат бар
(сыягы, ак їйлїї кылып барымтага кармашы ыктымал).

Казак каны Абылай (Ч. Валихановдун «Абылай» тарыхый
очерки боюнча) жаш кезинде бир нече жолу кыргызга туткун бол-
гон. 1723-жылдан 1730-ж. ортосунда калмактар кыргыз-казакты
абдан кырган. Эл тентиген, кор болгон эў оор кїндєр эле. Чїйдє
Кошой бий єлгєндєн кийин солто уруусуна анын уулу Жаман-
сарт бий болгон. Анын аялы Жакшылык эне асылбаш уругунан
чыккан Кенженин кызы эле. Солтонун Тїлєберди, Бєрїбай, Эсе-
наман манаптарынын энеси ошол Жакшылык. Жакшылык менен
Нышаанын аталары бир тууган. Абылай кан туткунда жїргєндє
Талкан бий Чїйдєгї калмактардан ыдык кєрїп Анжиян, Аксы, На-
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манганга оогондо, Тїштїккє, Кетмен Тєбєгє ообой калган Кудай-
менде менен Кенженин колунда жїрїп жан сактаган. Нышаа 13
жашта экен. Атасы єлгєндєн кийин Нышаа Ашмараны ашып, Ко-
шой бийге барып, калмактарга каршы чоў согуш салган. Кийин 1775-
ж. Абылай (солтону талкалап, Кєлдєн мундуз башчысы Тыныбек-
тин жїз элїї тїтїнїн кырган), їч тїмєн кол менен Меркеде єргїп
атканда Жайыл баатыр балдары Їсєн, Теке, Итике, иниси Момо-
кон менен учурашканы барса їчєєнї Ак Суу менен Кызтуугандын
ортосунда мууздатып таштайт. Итике, Момокондун жанын Жоогач
баатыр арачы тїшїп сурап алат. Бул жер, окуя «Жайыл кыргыны»
деген ат менен тарыхта калган. Абылай (1781-ж. єлгєн) Жайылга
кыргыз баатырлары саяк Эр Садыр, Качыке баатыр, Эр Солтоной
Байсейит уулу, Бердике баатыр Сырдыбай уулунун, саяк Жама-
нак Рай уулунун, Эсенгул, Атакелердин казакка жасаган жортуу-
лун, кордугу єткєнїн айтып, Кєкжал барактын єлїмїн шылтоолоп
кїнєєлєгєн, кектеген. Нышаа баатыр Жайыл баатырдын сєєгїн
сурап Абылайдан алып келген (сєєктї башы жок беришкен). Кий-
ин 1848-ж. Абылай тукумдары Кене менен Ноорузбай султан кыр-
гызды чапканы келгенде аларды жеўип, туткунга алган Ормон кан
менен Жангарач бий Жайылдын сєєгїн кектеп тиги экєєнїн дене-
син башы жок кємдїрїшкєн.

Бала Айылчынын 1994-ж. чыккан санжырасы боюнча (70-71-
б.): Алтай тоосун жердеген найман уругунан Кєкжалбарак Ысык
Кєлдїн башындагы Кеген, Каркыраны ашып келип кыргызды кыр-
гындап, басып Кочкордун Орток белинде 5 миў аскери (баатыры
Айтак, Арзы, Кїржї) менен тыныгып жатканда тїн ичинде Нышаа
баатыр аны туткундап, казактын Кєкжалбарак баатырын Кескен
Ташта шилисинен мууздап єлтїрєт (1770-ж.) да элин андан ары
боло турган кыргындан сактайт. Нышаанын байбичесинен (бугу-
нун Белегинин Тогузбай деген уулунун кызы) Дєєлєт, Мурат, кал-
мактан келген аялынан Жолон, Чымыр, їчїнчї аялынан Шаабо-
то, Шїкїр, Тилеш, Тураў, тєртїнчї аялдан Байбол, Акбообек (Ак-
шайым) деген токолунан Бердикожо, Бекитай, Атансарт деген уул-
дары болгон. 1793-ж. Улуу жїз казагынын дуулат уруусунан Бер-
дикожо Кєкчє деўизинен бери чыгып Чїй жерине кол салган уруш-
та Нышаа баатыр 83 жашында каза болот. Бердикожо єзї да да-
лай баатыры менен кошо єлгєн. Нышаа баатыр эл-журтун, ата
мекенин тышкы душмандан коргогон баатыр, чечен, элдик элчи
болгон асыл инсан (А. Стамов. «Нышаа ким болгон?», «Эркин
Тоо», 2001-ж. 16-март).
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ЧЕРИКЧИ бий Темир уулу (т. ж. белгисиз
— 1785) — 1750—-66-жылдардагы сарыбагыш уруу-
сунун башчысы. 18-кылымдын 1-жарымында калмак-

тардын айынан тїндїк кыргыз уруулары Ферганага сїрїлєт. Ферга-
нада жїргєндє Черикчинин атасы Темир Намангандын улугуна Иле-
деги Коўтаажынын тулпарын алып келип берген кызматы їчїн, анын
жардамы менен элин чогултуп Кетмен Тєбєгє кєчїп келет. Ал эми
1747-жылдагы орус дарегинде Галдан Церендин тушунда (1727-45)
Анжиян шаарынын башкаруучулугуна Черикчи дайындалгандыгы ай-
тылат. Черикчи бийдин соўку ишмердиги кыргыз-кытай саясий ма-
милелеринде кєрїнєт. Цинь империясы Жунгар кандыгын талкалап,
Чыгыш Тїркстанды басып алды. Їлгїргєн кыргыздар, уйгурлар азыр-
кы Кыргызстандын аймагына кєчїп кире качышып баш калкалашты.
Жунгар мамлекети кулагандан кийин, кыргыздарды єз тарабына тар-
тууга аракеттенген, бир кезде Жунгар таасиринде болгон Орто Азия
калктарын, кыргыздарды кайрадан єздєрїнє кошуп алуу максатын-
да жана ошондой эле Жунгар жетекчилерин кыргыз конуштарынан
издєєгє шылтоологон Цинь Кытай империясынын чабармандары келе
баштайт. Алардын бири Урдэна 1758-ж. Черикчи бийге жолугуп, анын
пикирин, мамилесин байкап Жунгар башчыларын колго тїшїрїїдє
жардам берїїсїн сурайт. Андан кийин, ушундай маселе менен чал-
гындап Чыгыш Тїркстандагы Кытай аскер башчысы Чжао Хуэй 1758-
ж. жазында Сан Таш жайлоосунда  Черикчи бийге кайрылат жана
эки мамлекеттин ортосундагы талаш маселени чечїї їчїн импера-
тордун сарайына кыргыз элчилерин жєнєтїї керектигин ынанды-
рат. Бул маселени Черикчи бий жалгыз єзї чечпестиги жана улуу
башкаруучу Мааматкул бийдин макулдугу менен гана ишке аша тур-
гандыгын билдирет. Цинь империясынын єкїлдєрї Уэрден, Толун-
тай, Идамчжаб, Линьбао кыргыздардын далай аймагын чалгындап
чыгып Пекинге кыргыз элчилигин жєнєтїї боюнча кєп узабай Чжао
Хуэй жетектеген топ Мааматкул бийге жолугуп, Кытайга кыргыз эл-
чилерин жєнєтїї тууралуу анын макулдугун алат. 1758-ж. июлда
20га жакын кыргыз урууларынын  єкїлдєрїн коштоп жаўы чек атал-
ган Синьцяндын чыгышындагы Кантай чєлїнїн чыгышына аў уулап
келген Цин императору Гаоцзун Чуньхуанди Цзяньлундун (1736-1796-
ж. башкарган) жолугушуусуна алып барышкан. Элчилердин алгачкы
сїйлєшїїлєрїнєн кийин кыргыздын їч бийи: Черикчи Темир уулу (са-
рыбагыш), Тїлкї Айты уулу (саяк), Нышаа Кудайменде уулу (солто
атынан) Пекин шаарына барып сїйлєшїп, бири биринин чек арала-
рынан єтїшпєєгє макулдашышкан. Сыйын кєрїп, їй бий теў 3-дара-

Черикчи
бий
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жадагы башкаруучулук чинин алышкан. Бирок, Черикчи бий Цинь
Кытай империясынын кыргыз конуштарына кєз арткан саясатына кар-
шы турган. 1760-ж. Жуўгар жетекчилерин издеп жїрєбїз деген шыл-
тоо менен кыргыз конуштарын аралап жїргєн Кытай отрядына Че-
рикчи бий Ысык Кєлдєн сокку урган. 1762-ж. тїштїк кыргыз уруу-
ларынын башчысы Ажы бий, Кокондун башкаруучусу Эрдананын
басып алуучулук саясатына каршы биргелешип кїрєшїї жєнїндє
єтїнїч менен Мааматкул бийге кайрылат. Бул єтїнїч кабыл алын-
гандан кийин Мааматкул бийдин кєрсєтмєсї менен Черикчи бий
жана Темир аскердик кїчтєрдї топтой баштайт. Бирок, Орто Азия
элдеринин Кытай империясына каршы биргелешип кїрєшї
жєнїндєгї макулдашуулардан кийин 1763-ж. Ош шаары кыргыз-
дарга кайтарылып берилген. Ага чейин Ажы бий 1759-ж. июнда
Кокон шаар башчысы Эрдана бий менен келишим тїзїшїп, тышкы
душманга бирге турууну макулдашышкан. 1759-ж. августта 9 миў
Цин аскери єз азаттыгы їчїн кїрєшкєн Кашкардык уйгурларды ку-
балап, кыргыз-єзїбек аймагына киришкенде, жергиликтїї калк ка-
туу каршылык кєрсєтїшкєн. 1762-73-жж. Цин Ферганага жортуул
уюштурмакчы болгондо Орто Азиялыктар биригип Афган эмири-
нен жардам сураганда ал макул болот.  Муну уккан Цин империя-
сы Ферганага жортуулун токтотот. Черикчи бий сарыбагыш уруу-
сун болжол менен 1760-жылдардын аягына чейин башкарган. Бий-
лик андан кийин Эсенгул жана Атаке баатырларга єткєн. Черик-
чи бийдин 12 уулунан тараган тукумдар азыркы кїндє Кочкор
єрєєнїндє жана Чїй районунда турушат («Нарын энциклопедия-
сы», 1998-ж. 399-б.жана Д. Сапаралиев. «Эркин Тоо», 2-октябрь,
2003. №67 (1273).

XVIII к. экинчи жарымында Кокон кандыгынын
кысымына  каршы кыргыздын адигине уруусунун баш-

чысы Ажы бий турган. Кытай географынын билдирїїсїнє караган-
да Ажы бийге Букардан, Алай, Ошко чейинки аймак карап 200 миў
кыргыз баш ийген. Ал Кытай менен ымала тїзмєк болуп, бирок 1758-
ж. Эрдана бийдин таасири менен андан айныган. Кокон менен ма-
миле тїзгєн. 1759-ж. кытайдын жазалоочу аскери кашкар
кєтєрїлїшїн жазалоо їчїн Фергананын чыгышынан басып кирген-
де кыргыздар кокондуктар менен бирге аларды талкалаган. 9 миў
кытайдан 2 миўи тирїї кайткан. 1759-60-ж. Фергана єрєєнїндє Ан-
жиян, Маргалаў, Наманган, Кокон виалети бар эле. Оро Дєбє ме-
нен Кожентте бийлик алмашып турган. Бирде Кокон, бирде Букар
эмири башкарган.

1758-ж.
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Моўгол деген — Алтай тил тїркїмїнє кирїїчї
моўгол тилдеринде сїйлєгєн халка, ойрот, басаў, дун-
сян, даур, барга, моўгол, бурят, калмак ж.б. элдер-
дин жалпы аты. Чыгыш Азиядагы байыркы дунху, сянь-
би, хи, шивей элдери моўголдордун бабалары болуп
эсептелет. «Моўгол» этноними алгач кытайлык дарек-

терде (8-10 к.) мэн-гу, мэн-ва, мэн-гї-ли болуп кезигет. 13-кылымдын
башында кыргыз  Чыўгыз кан бирдиктїї Моўгол мамлекетин негизде-
ген. 13-кылымдан уйгур жазмасында негизделген улуттук жазманы
колдонушкан. 15-кылымдын башында батыш жана чыгыш моўголдор
болуп бєлїнгєн. 16-кылымда Моўголдор азыркы Монголия аймагын-
да, тїндїк Монголия азыркы Кытайдын ички Моўголия аймагында
жашашат. Батыш монголия-ойроттор 16-кылымда Ойрот (Жуўгар) кан-
дыгын тїзгєн. Монголдор Ламаизм динин тутушат. Ойрот кандыгы -
Жунгария жана ага аймакташ ойроттордун 1755-жылга чейин жашаган
феодалдык мамлекети болгон. Тарыхта ал «Жуўгар хандыгы» деген
ат менен белгилїї. Ойроттор 17-кылымга чейин эле монголдорго кєз
карандысыз мамлекет болууга аракеттенишкен. 16-кылымда Чорос
деген чакан мамлекеттин башчысы Хара Хула бїткїл ойрот жерин
бириктире баштап, аны уулу Баатур коўтайши (хунтайжы) аягына чы-
гарган. Баатур Коўтайшынын (1635-1660-ж) учурунда шаарлар єсїп
єнїккєн. Андан кийин Галдан Бошокту кан (1671-1697), Цэван Рабдан
(1697-1727), Галдан Цэрэн (1727-1745), Цэван Доржи (1746-1749), Лама
Доржен (1749-1753) бийлеген.

Ойрот кандыгы цин-манжур баскынчылыгына каршы кїрєшкєн.
Тїштїк Сибирь, Чыгыш Тїркстан, Жети Суу, Орто Азиядагы кыргыз,
казак, уйгур, єзбек ж.б. элдерге баскынчылык жортуулдарды
жїргїзгєн. Бул тарыхый окуялар «Манаска» эч тиешеси жок болсо
да эпоско ошо мезгилде жашаган айтуучулар тарабынан кирип кет-
кен. «Курманбек», «Жаныш Байыш», «Эр Табылды», «Жаўыл Мыр-
за» ж.б. эпостордо чагылдырылган. Ичинен чырдашып жїрїп акы-
ры Цин тарабынан талкаланган. Цин мамлекети чоў аскер курап ал-
сыраган Жунгар мамлекетин 1758-ж. биротоло жок кылган. Чыгыш
Тїркстанды цин-манжурлар басып алган.

Ал эми Циндер 1644-1911-ж. Кытайды бийлеген манжур фео-
дал тєбєлдєрїнїн династиясы болгон. Манжурлар Кытайды басып
алып, єзїлєрїнїн монархиялык бийлигин орнотушкан. Цин динас-
тиясынын бийлиги Синхай революциясынан кийин, 1912-ж. 12-фев-
ралда манжурлардын акыркы императору Пу И тактыдан баш тарт-
кандан кийин жоюлган.

1758-59-ж.
Моўгол,
ойрот,
цин-мань-
журлар
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Жуўгар кандыгы кыргыздардын бытырандыланышына алып кел-
ген. Алардын баскынчылык доорунда Фергана, Алай, Гиссарга кач-
кан кыргыздар Талас, Чїй, Ысык Кєлгє кайтышып, єз жерине жай-
гашкан. Алар уруу-уруу боюнча жайгашып, аларды бийлер, манап-
тар, баатырлар башкарган. Уруу аралык жаўжалдар болуп турган.
М: кушчу, саруу, кытай уруулары Таластан Меркеге чейин жайла-
нышып аны кушчу Бїргєнїн атасы Жебин Баатыр башкарса, солто
Меркенин чыгышынан Ысык Атага чейин ээлешип аларды Кошой
бийдин уулу Жамансарт башкарган. Саяк уруусу Фергана єрєєнїнєн
кайтып Кетмен Тєбєдє турганда ич ара чатакташып бир бєлїгї Жум-
гал, Нарынга орношкон да аларды Мурат Алдакоргон бийлеген.
Сарыбагыштар Кемин, Ысык Кєлдїн батышы, Кочкор менен Нарын-
дын тїндїгїн ээлеп, аларды Тынай, Маматкул башкарган. Бугулар
Ысык Кєлдїн кїўгєй-тескейин, Каркыраны жердешкен.

XVIII к. 40-ж. баштап Жунгар зомбулугунан кутулушкан Аксы,
Анжиян, Алай, Лейлек кыргыздары кушчу Кубат бийдин  жетекчили-
гинде болгон. Кубат бий Оро Тєбєнїн башкаруучусуна каршы со-
гушта Кокон каны Эрдана бий менен таламдаш болду. Тїштїк кыр-
гыздарын Кубаттан тышкары Ажы бий, Садык бийлер бийлешкен.
Анда бир нече урууларды бийлеп Кокондуктар менен оомалуу-
тєкмєлїї мамиледе болгон. 1762-1764-ж. Ажы бий менен Кокон каны
Эрдана бий экєє бийлик їчїн тирешкен. XVIII к. экинчи жарымында
тїштїк уруулары Кокон бийлигине таламдаш болуп, ал бийликти
чыўдоого зор эмгек сиўиришкен. Кыргыз арасында соода кербенин
коргоо їчїн Кызыл Коргон, Сопу Коргон, Таш Коргон, Дароот Коргон
деген чептерди курушкан. Кыргыздын Тїндїгї бытырандыланып,
Тїштїк кыргыздары коўшу єзбек, кыпчак, тажиктер менен бир ээликке
биригишкен. Тїндїк-тїштїк урууларынын мамилелери, байланыш-
тары бул учурда солгундаган.

1755-60-ж. Кытай менен мусулман элдеринин
согушунда єзгєчє эрдик кєрсєтїп, баатыр атанган.
Шопок (1720-1820-ж.) Нарын єрєєнїнїн Чет Нура же-
ринде жашаган чоў бий болгон. Атактуу Арстанбек
Буйлаш уулу Шопоктун небереси.

Ош менен Єзгєндї Эрдананын жетекчилигинде
Кокон кандыгы басып алган.

Кыргыз тєбєлї Ажы бий Ошту кайра убактылуу
кайтарып алган.

Шопок
Їркїнчї
уулу

1762-ж.

1763-ж.

35 – 91
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Кыргызстан аймагы Кокон хандыгына бириктирил-
ген.

Махмуд Садык Кашкари уйгур тилинде «Кожо-
лордун ємїр баяны» деген эмгек жазган. Анда 17-к.-
18-к. 60-ж. чейинки тарыхты жазган.

Тїндїк Кыргызстанга казак ханы Абылай кол
салган. Балдарын «Ак їйлїїгє алган». 1775-76-ж.
Абылай Талас, Чїй, Ысык Кєлгє басып кирип алар-
ды 1781-ж. чейин кєз каранды кылган. Ал єлгєндєн
кийин 1780-1830-жж. бул жердеги кыргыз уруулары

єз алдынча болгон. Бул учурда сарыбагышты – Тынай, Атаке, Эсен-
гул, Ормон, бугуну – Бийназар, Бекмурат, Боронбай, солтону –
Тїлєберди, Жайыл, Канай, Жангарач, саякты – Садыр кан, Жанбо-
лот, Качыке, Медет датка, Тайлак, сарууну – Бердике, Туума бий,
кушчуну – Жетим бий, мундузду – Тыныбек ж.б. бийлеген.

1775-ж. Абылай 30 миў аскер менен Талас, Чїйгє басып кирген-
де кыргыздын солто, сарыбагыш, саяк, бугу, чоў багыш, азык, ж.б.
уруулары жан аябай єз жерлерин коргогон. Єзгєчє солто уруусунун
Жайыл баатырынын (1705(10)-1770-ж.) даўкы чыккан. «Жайыл кыр-
гыны» элдин эсинде калды.

Жунгар каны (калмактар) кол салганда Чїйлїктєр  єз жеринен
сїрїлгєн Жайыл баатыр 1710-ж. єз ата журтунан алыста Софит
Буланда туулган. Атасы Коўурбай эрте єлїп калат. Жайыл солто-
ну башкарган Кошой бийдин колунда тарбияланган. Ал эр жеткен-
де Тїндїк Кыргызстандан  калмактарды кууп чыгууга катышат.
Жайылдын замандаштары Эр Солтоной Байсейит уулу, Атаке ба-
атыр Тынай уулу, Бердике баатыр Сырдыбай уулу, Жаманак Рай
уулу, саяк Эр Садыр кан ж.б. болгон. Булар кыргыз жеринен жун-
гарларды кууп чыгууда аты чыгып, баатыр аталышкан. 1751-55-
жж. Чїй єрєєнїндє Жайыл акылдуу, кылдат башкаруучу катары
даўкы чыккан. Казактар менен чек араны тактоодо бир топ пикир
келишпестиктер болгон. Жайыл арык каздырып суусуз жерлерге
суу чыгарган. Ал жєнїндє казак тарыхчысы Казыбек Таусарулу
«Тїп тукумуман єзїмє чейин» (384-б.) деген эмгегинде эскерет.
Абылай Абылфеис, Байгазы, Каманбай деген белгилїї баатырла-
ры менен келген. Сары Белдеги биринчи салгылашууда казактар
артка чегинїїгє аргасыз болгон. 1775-ж. Абылай кїтїїсїз кол сал-
ган (Д. Сапаралиев).

1762-1831-ж.

1768-
-1769-ж.

1770-ж.
казак
Абылайдын
чабуулу
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Абылай Таластан баштап Кара Балта, Сокулукка чейин жетип
элди талап-тоногон. Єзгєчє чечїїчї салгылаш Чу дарыясынын жээ-
гиндеги Кыз Тууган менен Ак Суу дарыясы кошулган жеринде бол-
гон. Бул кандуу согушта Жайыл баатыр жана анын уулдары Эсен,
Їсєн, Теке 1775-ж. єлгєн. 13 жаштагы уулу Итике менен Момокон
тирїї калат. Бул жолку жортуулунда Абылай Чїй, Кемин, Ысык Кєл,
Кочкордон єтїп Соў Кєлгє чейин кыргыздарды талкалаган. Бул со-
гушта Жайыл баатырдын кїйєє баласы сарбагыш Атаке баатыр,
Бишкек баатырлар чоў каармандыктарды кєрсєткєн. Бишкек баа-
тыр белгилїї Бєлєкбай, талкан Чаанын тукуму эле. Баары бир Абы-
лай эркиндикти сїйгєн кыргыз элин биротоло багынта алган эмес.
Дегеле, казактар 1760-ж. Орто жїздїн султаны кыргызга кол салып
чоў олжо алып тунса, ага жооп кылып кыргыздар 1764-ж. Улуу жана
Кичїї Жїзгє Иле дарыясынын єрєєнїндє їч жолу кол салып салгы-
лашкан. Ушул эле жылы Орто жїздїн султаны Каработо бий Чїй,
Талас єрєєнїнє басып кирип кыргын болгон. Бул учурда казак кыр-
гыз ортосу кырды-бычак абалында эле.

Кокон кандыгын бостон Нарбото бий бийлеген.
Нарботонун тушунда Кетмен Тєбєдєгї кыргыздарды
каратып алуу їчїн жортуул жасалып, ийгиликсиз аяк-

тагандыгы мырза Каландар Исфарагинин «Тарих-и Омар-хани» эм-
гегинде эскерилген. Нарбото бийдин бир тууганы Ажыбек (Хаджи-
бек)  їйлєнїп, ошондон  Шералы кан тєрєлгєн.

Филлип Ефремов Кыргызстан аркылуу Индияга
єткєн.

Казак-кыргыз жунгарлар Ц. Ревандын (1697-
1727-ж.), Г. Церендин (1727-1745-ж.) тушунда катуу
касташып, бир нече жолу согушушкан. 1718-1722-ж.
Ысык Кєл жээктериндеги, Чїй суусуна бойлой кон-

гон кыргыздарды, Таласты Жуўгар каны басып алат. Атаке бийдин
(ал 1738-ж. туулган) эли Тїштїк Кыргызстандын Анжиян шаарына
жакын Сыр Дарыя аймагына жайгашат. Чарбачылыгын єнїктїрїшєт.
Ал жерде кїнї бїгїн «Атаке арык» деген  жер бар. Качып кеткен
кыргыздар Жунгар кандыгына баш ийген эмес. Ал ортодо Галдан
Церен єлїп мураскерлери тытышып ич ара бийлик талашып ырк-
сызданат. Кыргыздар жунгар бийлигине каршы кїрєшєт. Убактылуу
Анжиянга качып барып отурукташкандар кайра єз жерине Тогуз Торо,
Талас аркылуу кайтып келип Талас єрєєнїн жунгарлардан бошо-
тот. Атаке Иле суусунун жээгиндеги Жапек бий башкарган чапы-

1770-
1798-ж.

1774-1782-ж.

1785-ж.
Атаке
баатыр
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рашты казактар менен ынтымакташып, Жапек менен дос болот. Ча-
пырашты уруусуна – байтели, кооман, дєєлєт уруктары кирген. Ата-
ке Жапек менен биргелешип жуўгарларга каршы кєп жолу согуш-
кан. Атаке ошол байтели уругунан аял алып, андан Сартай деген
уулдуу болгон. Жуўгарлар Чїй єрєєнї аркылуу качууга аргасыз
болушкан. Жуўгар-калмактардын бир бєлїгї кыргыздардын кысы-
мына чыдабай Астраханга жайгашууга мажбур болушкан. Калган
калмактар акыркы кїчїн жыйнап кыргыз жоокерлери менен Чїй су-
усунун жээгинде кездешет. Калмактардын аскербашы баатыр Дор-
гул тєєчєн, кыргыз тараптан  Бердибек баатыр єз аргымагы менен
жекеме-жекеге чыгышкан. Бул согушта эки жактан он миўдеген жо-
окерлер єлгєн. Кыргыздар жеўип качкан калмакты Токмоктун Кєк
Жарында талкалашат, ошол жерден Доргул менен акыркы жолу ка-
гылышкан. Атаке баатыр Чїй єрєєнїн калмактардан тазалаган. Ата-
кенин жетекчилиги менен Чоў Кеминди бошотушат, Тору Айгыр
ашуусу аркылуу Ысык Кєл єрєєнїнє тїшїп Ысык Кєлдїн кїўгєйїн
(тїндїгїн) душмандардан бошотушат. Кєлдїн тїштїгїн, Кочкорду
Бердике баатыр бир айда бошоткон. Калмактарды талкалагандан
кийин Бердике єз жери Таласка кеткен, Атаке баатыр аталып уруу
башчылары менен акылдашып мурунтан саяктар мекендеген жер-
ди кайра бєлїштїрїп Ысык Кєлдї саякка, бугу менен сарбагышка
бєлїштїрєт. Бердибек менен Атаке куда болуп, Бердибек небере-
си Анарды Атакенин уулу Карабекке берет. Анардан Жантай, Тел-
тай, Молтой, Маркозу туулат.

Калмактар алсыраганда эми казактар кыргыздарды Иледен,
Чїйдєн кууп чыгып, єз бийлигин орноткусу келгендиктен казактар-
дын найман уруусунан чыккан Кєкжал Барак 1770-71-жж. 5 миў ас-
кер алып Чїй, Ысык Кєл, Кочкорду басып кирген. Атаке, Эсенгул
баатыр,Эр Садырдын жетекчилиги менен кыргыздар Кєкжал Барак-
ты талкалашат. Айтак, Арзы, Куржу, Жапекти Кочкордо єлтїрїшєт.
Баракты Кескен Таштан єлтїргєн. Атаке казак Жапек менен дос бол-
гондуктан жана Жапек Барактан коркконунан согушка келгенин эске
алып анын сєєгїн кара буурага жїктєтїп, бир туугандары Байтели,
Кооман, Дєєлєткє жиберген. Барактын жеўилгенинен кийин казак-
кыргыз єчєшєт. Саяктар Чакыр, Уман, Жаманактар казактын тын-
чын алганда Жоогач баатыр Сары Аркадагы Абылай ханды чакы-
рат. Абылай солтону басып алып, Жайыл баатырды, Їсєн, Текени,
жоокер Жээнбекти кырат. Жоогач Итике, Момокондун жанын сурап
калат. Абылай Чїйдєгї Чулуга келип Бєлєкбай солтолорун чабат,
Бейшеке кыргыздарын кырып, аялдарды олжолойт. Жолбулактан
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50 адам єлтїрєт. Абылай 10 миў колу менен келатканда Атаке Кєл
башында экен. Атакеге Эсенгул, бугу Бирназар, Шапак кошулбай жол-
дон качып кетишет. Абылай Ысык Кєлдїн Чолпон Атасынан мундуз
уруусунун бийи Тыныбекти талкалап, 150 кишисин єлтїрєт. 16 кыз
олжого кетет. Абылай Сєў Кєлгє чейин барган. Атаке казактарга ты-
нымсыз кол салган. Буга ызаланган Абылай Таластан Садыр бийди,
уулу Доскулуну колго тїшїрїп єлтїрєт. Солтонун бєлєкбайынан Ке-
бекти бий кылып, салык чогулттурганда ага эч ким баш ийбей коёт.
Абылайдын аскер башчысы Каманбай баатыр Кочкорго келип жыл-
кы тийип кетет. Артынан Атаке жетип Каргаи деген жерде Каман-
байды жеўет, єлтїрїп жылкыны кайра алып келет. Кыргыздар эми
Иле, Чїйдї бийлеп казакты кысат. Орто жїз казагы Чанчыкулу Бер-
дикожо 1785-ж. 500 єз аскери, 1500 кытай аскери менен келип кыр-
гызды кыйратып, чапкан (2500 жылкы їчїн). Ал 1786-ж. кышында
100 киши менен келип Текесте єлгєн.

Кокон каны Нарбото Атакени расмий конокко бир нече жолу ча-
кырган. Атакеге Кокон кандыгын таануу ниетин билдирген, бирок,
Атаке баатыр  тїндїк кыргыздардынын Кокон кандыгын кабыл алу-
усун жактырган эмес, каршы болгон. Нарбото ага 100 сарбаз жибе-
рип салык талап кылганда тїндїк кыргыздар бербей коюшкан. Ко-
кон кандыгына каршы сарбагыш Атаке баатыр, саяк Кадай бий, кушчу
Ибада бий, бозтумак Ташибек бий, желдеў кесектен (бугу) Шапак
бий, солто Бирназар бий, кытай Муса бий, саруу Сары баатыр ж.б.
биригип курултай єткєрїп, акылдашып Россиянын борбору Санкт-
Петербургга жардам сурап кыргыз элчилерин жиберїїнї чечишет.
Россияга Атаке баатырдын атынан эки кат жазылат. Бир кат Си-
бирь чек арасынын начальниги полктун генералы Н.Огаревго (Рос-
сия федерациясынын Омск областтык мамлекеттик архиви. Ф. 1.
ОП. 1. Д. 237. Л. 156), экинчи кат Россиянын императрицасы Ека-
терина II ге жазылган. Мурун бир нече жыл Россияда жашаган Аб-
драхман Кїчїк уулу жетектеген атайын элчилер (бул делегацияда
Шапак Алдаш уулу, Жапалак бий Кутлу уулу Шергазы, Шербек
Айтназар уулу болгон) 1785-ж. Ала Тоодон чыгып 1785-ж. 29-де-
кабрда Санк Петербургга келишкен. Алар Омск, Петро Павловск-
Челяба-Екатеринбург-Москва-Ыйык Петербург жолу менен барыш-
кан. 1786-ж. 15-мартта, жекшембиде чет єлкєлїк элчилер катыш-
кан расмий кабыл алууда вице канцлер граф Иван Андреевич Ос-
терман кыргыз элчилерин император айымга тааныштырган. Кыр-
гыз элчилери Атаке баатырдын белегин (бир кул, їч илбирстин, беш
сїлєєсїндїн ж.б. аў терилерин) Екатеринага тапшырышкан (Санк-
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Петербург. Россия мамлекеттик борбордук тарых архиви. Ф. 516.
Оп. 1, Д. 68. Л. 103-104).

Императрицанын атынан Жогорку Сарайдын Кеўешинин мїчєсї,
князь А.Вяземский Атаке баатырга кат жазган, анда кыргыздардын
достук жєнїндє сунушу кабыл алынгандыгын, Россиянын соода са-
тык иштерин кеўейтїїгє жардамдашуу жєнїндє жазылган. Элчи-
лер кайра Москва-Казань-Уфа-Челябинск-Пешан-Петропавловски ар-
кылуу 1789-ж. 2-январда ийгилик менен келишкен. Падыша аял Ата-
кеге 800 сом кїмїш акча бердирип жиберген. Сибирдеги Омск кор-
гонундагы орус генералы Н. Г. Огарёвдон Атаке баатырга жазыл-
ган 1788-ж. 15-июндагы кош тилде (орус, татарча) жазылган каттын
тїп нускасы сакталып калган. Бул документ Атакеге жеткен эмес.
Ошон їчїн архивде (Ф. 1. ОП. 1. Д. 25. Л. 35,38) сакталып калган.
Мында император Екатарина Алексеевна 1787-ж. октябрда кат жа-
зып жиберилген сегиз жїз сом кїмїш акчаны алып кетїїгє ише-
нимдїї кишисин жиберїїнї єтїнгєн. Бирок, Атакеге кабар жеткен
эмес (Д. Сапаралиев. «КТ». 26-28-август. 2003-ж.). Элчилик мами-
ле тїзїлгєндєн кийин Россиянын соода кербендери Ысык Кєлгє
1811, 1812, 1813-жж. келген. Тынай бий уулу Атаке баатыр 1825-ж.
Кокон канынын кысымынан сарыбагыш уруусунун бир бєлїгї ме-
нен Ысык Кєлгє журт которуп кеткен. Баса, Балбай баатырдын эне-
си Айжан Атаке баатырдын кызы болгон.

Муслюм Агаферов баш болгон Россия єкмєтїнїн
элчилери кыргыздарга келишкен, аны Атаке баатыр
салтанаттуу кабыл алган.

Сатынбай Абдырахман уулу баштаган элчилер
Омскиге келишкен. Сатынбай Абдрахман уулу Рос-
сияга барган кыргыз элчиси Абдрахман Кїчїк уулу-
нун баласы. Болжолдуу 1772-73-ж. Наманган шаарын-

да туулган. 1787-ж. октябрда Атаке баатырдын жайытына Россия
империясынын элчиси Муслюм Агаферов келгенде аны салтанат-
туу тосууга катышкан. 1788-ж. 2-августта Атаке баатырдын Россияга
экинчи ирет жєнєткєн элчилигинин жетекчиси болгон. Аларды Омс-
киде (Омбуда) генерал-поручук Н.Г.Огарев кабыл алган. 1789-ж. ян-
варда бул жерден Петербургдан кайтып келеткан атасы менен жо-
луккан. 1789-ж. 20-июнда атасы Омскиде дїйнєдєн кайтып, Сатын-
бай кыргыз элчилеринин башчысынын милдетин аткарган.  2-августа
Атаке баатырдын уулдары Солтоной, Байшїгїр орус кербенин, орус
элчиси М. Агаферов Россияга кайтып баратканда тонолуп таланып-
тыр деген ушак-айыў Омскиге жетет. Орто жїздїн казактары карак-

1787-ж.
октябрь

1788-ж.
Сатынбай
элчи
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таган кербен їчїн жалган жерден Атаке баатырдын уруулары аны
кїнєєлєгєндїгїнєн, иш бир жаўсыл, айкын болгончо Сатынбай Омс-
киде кармалып турган. 1793-ж. жазында гана кыргыздарга жана алар-
дын элчилерине коюлган доо жокко чыгарылган.

Омскиде Абдырахман Кїчїк уулу 1789-ж. 20-
июнда каза болот.Абдырахмандын єз аты Карыган-
бай. Ал 1739-ж. Аксуулук Алкїчїк Буйнак уулунун
їйїндє туулган. XVIII к. биринчи жарымында Наман-

гандын чет жакасында жашаган. Цин империясы Жунгарияны талка-
лаганда ойроттор менен кошо 200 тїтїн кыргыз Сибирге качкан жана
орус жарандыгын 1775-ж. алган. Кийин Астраханда калмактардын
арасында  жашап, 1780-ж. кайра Ак Сууга кайтып келген. 1780-жыл-
дан Атаке менен ымалаш болуп Чїй, Кеминде жашаган кыргыз элчи-
си.

Эсенгул баатыр уулу Кубатты Коконго элчилик-
ке жиберген.

Кокон кандыгын Алимхан бийлеген. Молдо Нияз
«Тарых-и Шахрохи» деген чыгармасында: «Алым кан

таш менен топурактан башканын баарысын талкалап жок кылды» деп
анын зулумдугун айткан.

Кыргыздын ири акыны, єнєрпозу Жєжє Каржа-
бай уулу (1808-ж. туулган-1895-ж.)  алгач Кєкчє Тоо
округунун Каркаралуу аймагында жашаган. Тєкмє

акын, айтыш єнєрїнїн ири єкїлї. Саруу уруусунан. «Эр Таргынды»
айткан. Ал 1770-ж. Абылай кандын тушунда казак кыргыздын жай-
ыт, жер талашкан урушунда ата-энеси туткунга тїшїп казакты жер-
деп калышкан. 7 жашында энеси, бир аз єтпєй атасы єлєт. Чечек
менен ооруп кєзї азиз болот. «Жєжє-комузчу, єлєўчї, айтыш акы-
ны. Єткїр, чынчыл, сынчыл акын болгон» («Казак энциклопедия-
сы», 12 т. 275-б.). Казак элинде жашап єткєн. Жєжєнї Калдыбай
акын минтип кордойт:

«– Кыргызда да кыргызы бар, анык кыргыз
Сенин тїбїў белгилїї малай кыргыз,
Сєєгїм кожо болсо да, этим казак.
Казагымдын ичинде неў бар кыргыз?
Ат айланып казыгын табар деген,
Сокур кыргыз, кетсеўчи Ала Тооўо»

(«Кыргыздар», Б.1996. 366-367-б.).
Жєжє менен айтышкан 17 акындын бардыгы теў аны «сокур»,

«кул», «тексиз кыргыз» деп кордоп сєзгє жыгууга аракеттенишкен.

1789-ж.
Абдырах-
ман элчи

1791-ж.

1800-1809-ж.

1808-1895-ж.
Жєжє акын
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Бирок, курч тилдїї, єткїр сєзгє чебер залкар акын жїйєлїї, маўыз-
дуу жооп берип жеўип кеткен. Кыргыз жерин эўсеп бир нече жолу
Байтик манаптын айлына келген. Анын Жаныш акын менен айтышка-
ны белгилїї. Жєжєнїн айтуусундагы «Оторкан» чыгармасын Балык
акын їйрєнїп айтып калган. Эл-журтуна, жерине кєксєєсї, кусалы-
гы, ынтызарлыгы артып жїрїп ємїрї єткєн. Жєжє акын кыргыз ада-
биятында изилдене элек. Анын чыгармалары кыргыз адабият про-
граммасына кирбей келатканы єкїнїчтїї.

Кокон кандыгын Омар кан бийлеген.

Сибирь бийликтеринин кыргыздарга жиберген ка-
тын алып Мехти Рафаилов жетектеген кербен кел-
ген.

Ысык Кєл кыргыздарынын элчилери Сибирге кел-
ген. Ысык Кєлдїк элчилер Шерали уулу Качыбек,
Ниязбек бийдин уулу Жакыпбек Семплатинскиге 1813-

ж. кїздє келген. Аларды Батыш Сибирь генерал-губернатору Г. И.
Глазенап кабыл алган. Элчилерге капитан чинин, кылыч жана кыр-
гыз бийлерине расмий орус бийлигинин кепил катын берген.

Чыгыш Тїркстан аймагы менен саясий эконо-
микалык жактан карым-катнашта болгон бир катар
кыргыз урууларынын 18-кылымдын 2-жарымы – 19-
кылымдагы кєз карандысыздык їчїн кыймылы бол-
гон. Бул  кыймыл Чыгыш Туркстандагы  кыргыздар-
дын улуттук-боштондук  кїрєшїнє  айланган. 18-кы-
лымдын 60-жылдарынан Цин династиясы Teўир То-
онун борборундагы кыргыздарга каршы талоончул

«кєзємєлдєє жортуулдарын» жасоого аракеттенген, бирок бул ча-
кан жортуулдар да каршылыкка  учурап турган. 1764-ж. кыргыздар
ушундай жортуулга  катышкан Цин династиясынын 7 аскерин, бир
офицерин єлтїрїшкєн. 1785-ж. Кашкарда мурун бийлик кылган «ак
тоолуктардын» тукуму Сарымсак  Ата Мекенин боштондукка чыга-
рыш їчїн каратегиндик, алайлык кыргыздарга таянган, алар зор кол-
доо кєрсєткєн. 1796-ж. Сарымсак Ысык Кєл, Нарын тарапка келип
кыргыздардан жардам сураган, алар макул болушкан, бирок, Каш-
кардын калкы кєтєрїлїшкє макул болбогондуктан ал Ферганага кет-
кен (Д. Сапаралиев. «ЭТ». 2. IX. 2003. №67 (1273)). Кашкар айма-
гында жашаган кыргыздар цин баскынчыларына каршы 19 кылым-
дын башынан баштап кїрєшкєн. 1814-ж. жана 1816-ж. кыргыздын
кыпчак уруусунун бийи Турдумамбет, жаман тейит уруусунан
Шергазы бий, кыпчактан Жукасандык, чоў багыштан Байболот

1810-1822-ж.

1813-ж.
август

1814-ж.
январь

Кыргыздар-
дын
Цин-манжур
баскынчы-
ларына
каршы
кїрєшї
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бий деген кєчмєндєр, моўолдорлор  Ташмалык кыштагынын тєбєлї
уйгур ахуну Зия а-Дин жетектеген кєтєрїлїшїнє катышкан.
Кєтєрїлїш басылып, Турдумамбет кескиленип єлтїрїлгєн. Цин-ман-
жур їстємдїгїнє каршы кєтєрїлїштїн жетекчиси Жаангер кожо Са-
рымсак  уулу   1820-ж. жайында колдоо сурап кыргыздарга кайрыл-
ган. Ага саяк, чоў багыш, моўолдор урууларынын бийлери колдоо
кєрсєткєн. Чоў багыш  уруусунан чыккан Суранчы бий Жааўгер
кожого 500 жигити менен кошулган. Базыс уруусунан Чебилди бий
єз кошууну менен жардамга келген. 1820-ж. кїзїндє чыккан бул
кєтєрїлїш бат эле басылган. Кашкар уйгурлары кєтєрїлїшкє ак-
тивдїї катышпагандыктан Сарымсак чегинип, Суранчы уруусу Цин
империясынын талоонунда калган. 1821-ж Суранчы бийдин жигит-
тери Кашкардагы кытай аскерлерине кол салган. 1825-ж. июнда Ко-
кон каны Мадали да жардамга келип Жааўгердин солгун мамиле-
синен улам кайра кайткан. 1825-ж. кашкардык цин башкаруучусу
Юн  Цинь Жааўгер кожонун саяк уруусунун баатыры Тайлакты-
кында бекингенин угуп, єз жардамчысы Баян Батуну 200 аскери
менен жиберет. Алар Тайлак баатырдын айлынан 100дєн ашуун ба-
ланы, аялды кырган. Булардын мындай мыкаачылыгы їчїн Тайлак
баатыр менен анын агасы Атантайдын колу Баян Бату аскерлерин
Кара Коо капчыгайында  кырып таштаган. 1826-ж. жазында Жааў-
гер кожо черик, базыс, саяк, моўолдорлордон кыргыз аскерлерин
алып, баскынчыларына каршы Кашкардагы кєтєрїлїштїн башында
турган.  Кашкарды Цин бийлигинен бошоткон. Синь Цзяндын баш-
каруучусу: «Жааўгер буруттар» менен келишип алып козголоў
кєтєрдї» — деп Пекинге кабар берген.

1826-жылдын акырынан кытайлык  жазалоо  отрядынын араке-
ти кїчєгєн. 1827-ж. мартта Цинь єкмєтї 70 миў армия менен Каш-
карга кирип Жааўгер кожого каршы турган. Беттешїїдє Жааўгер же-
ўилген. Єзї кыргыздарга качып келген. Чыккынчылар аны кармап
берип, Жаангер кожо Пекинде кєп жыл кармалып жатып єлгєн. Би-
рок, кыргыздар уйгурлар менен бирге боштондук кыймылын уланта
беришкен, аларга Ак Талаа, Тогуз Тородон келген Атантай,  Тай-
лактын аскерлери  да кошулган. 1827-ж.мартта Хотандын аймагында
кыргыз-уйгур кєтєрїлїштєрї болгон. Їч Турпандын жолу кыргыз   ко-
шуундарынын  колунда эле. 1830-ж. жайында  Кашкардагы  кытай-
лык  башкаруучу Пекинге нарындык кыргыздар кїч топтоп жатат
деген кабарды жеткирген. 1830-ж. Жааўгер  кожонун  бир тууганы
Меди Жусуп кожонун кєтєрїлїшїн  Атантай, Тайлак  баатыр  басыз,
кыпчак, чоў багыш уруулары, Кокон кандыгы колдоп Жаўы Гисар,
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Жаркент, Хотан шаарларын ээлешкен. Бирок, ээлеген жерлерин бе-
кемдешкен эмес. Жусуп Кашкарды отуз кїн бийлеген.

Алар Кашкарды камалоого катышып, кєтєрїлїш жеўилгенде
 
кай-

ра кайтышкан. Кашкар атырабындагы кыргыздар цин-манжур
эзїїсїнє каршы 1845, 1846-ж. да чыгышкан. Ал эми 1847-ж. кыргыз
бийлери Алым менен Кыдыр бий Катта тєрєнїн Кашкардагы кожо-
лордун цин-манжур эзїїсїнє каршы кїрєшїн колдошкон. «Жети ко-
жонун» козголоўун парваначы Алымбек Асан уулу баштаган алай-
лык кыргыздар колдогон. Кєтєрїлїш эки айдан кийин басылган. 1851-
ж.. Кашкарды алуу їчїн жортуул жасаган Валихан тєрєнїн аскер-
лери негизинен кыргыздардан турган.  Цинь бийлигине каршы
кїрєштє аскердин негизин тїзгєн кыргыздар бийлик, олжо
бєлїшїїдє куру калышкан. 1864-ж. Чыгыш Тїркстанда дуўгандар
менен уйгурлардын улуттук-боштондук кыймылы башталып, 1864-
ж. Кашкардан Цинь бийлигин алгач кыпчак бийи Сыдыкбек кууп
чыккан. Ошентип, Чыгыш Тїркстанда 1867-77-жж. Жети Шаар кыр-
гыз мамлекети курулуп кыргыздар цин-манжур баскынчыл жорту-
улдарынан убактылуу кутулган.

Жааўгер Кожо менен чоў багыш бийи Суранчы-
нын цин бийликтерине каршы кїрєшєт.

Кетмен Тєбє єрєєнї Кокон кандыгына єткєн. Алай-
да Дароот Коргон чеби, Талас суусунун боюнда Олуя
Ата чеби курулган.

Таластык кыргыздар менен Сыр Дарыя боюндагы ка-
зактардын Кокон кандыгына каршы кєтєрїлїшї болгон.

Кокон кандыгын Мадали кан бийлеген.

Бугу уруусунан Омскиге элчилер жиберилген.
Орус-кыргыздын саясий, соода-экономикалык мами-
леси єнїккєн. 1824-ж (25-ж.) кїздє Жыргалаўда бугу
уруусунун курултайы болуп, Россияга кошулууну туу-

ра табышат. Курултайга 105 жаштагы Мендугул уулу Карга бий (1718-
ж. туулган) жетекчилик кылган (К. Асанбеков. «КТ», 3-4. IX. 2003).
Кокон бийлигин кєпчїлїгї жактырган эмес. Орус бийлигине баш кал-
калоону баардыгы колдошкон, элчи болуп Шераалы уулу Качыбек,
Алгазы, Алымбек, Акымбек, Жапалактар жиберилет.  1825-ж. бул
арык, белек, желдеў делегациясын Семипалатинскиде, анан Омски-
де Батыш Сибирь генерал-губернатору кабыл алган жана аларды ме-

1820-ж.

1821-ж.

1821-ж.

1822-42-ж.

1824-ж.
Бугу
курултайы
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даль менен сыйлап, бугу уруусу Россия империясынын камкорду-
гунда деп толук ишендирет. (Жамгырчинов Б. «Киргизы в эпоху Ор-
мон хана». Ф.: 1944. труды ИЯЛЫ. вып. I стр. 111). 1824-ж. 26-декаб-
рда Оруска белектер Ажыбай, Ныша, Мусакожо, Шераалы, Жунуш,
Алгазы кат жазышып атасынын мєєрїн басышкан (Шераалы бий 1824-
жылга чейин єлгєн) жана берип жиберишкен.

Бугунун белек уруусунун бийлери 1825-ж. жай-
ында  Мусакожо Жунуш, Кудайменде Алдаш уулу,
Нїкє Шапак уулу, Боронбай Бекмурат уулу, Алыбек
Казак уулу, Качыбек Шераалы уулу, Ажыбай, Алга-
зы, Эшкожо, Ныша акылдашып кыргыз бийи Олжо-
бай Акимбек менен страшина Мамбет Їмєтовдун аты-

нан Батыш Сибирь генерал губернаторуна кезектеги катын жазыш-
кан.

XIXк. 20-ж. кыргыз документтерине (орус, кыргыз) мєєрлєр ба-
сылган. 1824-25-ж. Омскиге барган бугу уруусунун бий элчиле-
рине бирден мєєр расмий берилген. М: Алгазы Шералы уулуна
(белек), Акымбек Олжобай уулуна (арык тукуму), Алымбек Жа-
палак уулуна (желдеў) эки линиялуу тегерек мєєр, аларды кош-
топ барган єкїлдєргє сегиз кырдуу, эки линиялуу мєєрлєр орус
єкмєтї тарабынан берилген. Ак Суу жергесинде кыргыз бийлери
Шералы жана анын уулу Алгазы Батыш Сибирдин генерал губерна-
торуна 1827-ж. 9-апрелде дагы єзїнчє кат жазышкан (Эдхям Тени-
шев «Улуттук доорго чейинки кыргыз адабий тили жєнїндє», «Кыр-
гыздар», Б. 1991. 499-бет жана «Кыдыр аке», Б. «Адабият», 1993. 16-
17-б.) Ийгиликтїї элчилик ишмердиги їчїн бий Алгазы Шералы уулу
1827-ж. 2-апрелде Россия тарабынан Александр тасмасына тагылу-
учу медаль менен сыйланган. Бугу уруусу 1827-ж. жана 1855-ж. Рос-
сиянын карамагына єткєн анттарын беришкен.

Талып (єз аты Жыргалбай) молдо Байболот уулу арабча окуган,
єтє билимдїї, элдик каада-салтты, кыргыздын тарыхын мыкты бил-
ген илимпоз адам. Ал 1849-ж. Жети Єгїздє Чырак айылында туулуп
Казан, Уфа, Кашкар, Їрїмчїдєн єз алдынча билим алган, ємїрїндє
єз айтуусу боюнча 14 миў 700 китеп окуган акылман эле. Ал «Кыр-
гыз, кыргыздын тїпкї теги, уруулук курулушу, тїрлїї салттары» деп
кол жазмаларды калтырган. 1926-27-ж. «Лыпта» деген псевдоним
менен «Эркин Тоого» жазуу реформасы боюнча єтє маанилїї, курч
макалаларды жазган окумуштуу. Ушул Талып Молдонун тарыхы бо-
юнча: Бугу уруусундагы Алдаш уулу Шапак баатырдын (анын уул-
дары, неберелери элчилер, бийлер Качыбек Шералы уулу, Алгазы

1825-ж.
5-август
Бугу уруу-
сунун
мєєрлєрї
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Шералы уулу ж.б.) энеси саяк уруусунун кызы экен. Єз доорунда
саяктын чоўу Качы бугунун атактуу бийи, аксакалы Муратаалыга:
«Шапак биздин кызыбыздын курсагында кетип силерде чоўойгон биз-
дин бала. Тукуму менен єзїбїзгє кєчїрїп бергин» деп доо коюптур.
Бугулар намыстанып болбойт. Качы Кокон канына барып бул доосун
айтканда, кан Кушбегин аскери менен жєнєткєндє бугу їркїп Каркы-
ра, Текеске качат. Муратаалы, Ыйсалар ошол жактан Кушбегинин
аскери менен беттешип Теўизбай уруусунан чыккан Керек баатыр
Качыны ыргыта сайып єлтїрєт. Бугулар ошентип Качынын доосунан
кутулган экен («Кыргыздар», Б. 1991. Талып Молдо, «Кыргыз тары-
хы», 516-517-б.).

Мадалы кан Чїй єрєєнїнє жортуул жасаган, Пиш-
пек жана Токмок чептери курулган.

Лашкер Кушбеги Кокон кандыгынын ордосунда-
гы таасирдїї адамдардын бири; теги боюнча перси-

ялык кулдан чыккан. 19-кылымдын 20-жылдарынан тартып Ташкен
шаарынын акими болгон. Лашкер тїндїк кыргыздарына Кокон канды-
гынын їстємдїгїн орнотуу їчїн жасалган жортуулдарга жетекчилик
кылган. 1825-ж. ал Мадалы кандын буйругу боюнча тєрт миў аскер
алып, Чїйдєгї солто жана сарбагыш урууларын басып кирет. Сары-
багыштардын бир бєлїгї Ысык Кєлгє оогон. Ушул жылы Аламїдїн
суусунун сол єйїзїнє  Пишпек чебин курдурган. 1831-ж. Ал кайра-
дан Ташкенден Чымкен, Олуя Ата (Жамбыл), Чїй боору аркылуу Ысык
Кєлгє чейин жортуул жасап, Ысык Кєлдєгї баш ийбеген бугу уруу-
сунун аскерлерин Иле єрєєнїнє чейин сїрїп барган; Кытайдын Цин
дєєлєтїнїн чек арасына кооптуулук тїзгєн. Лашкер Кушбегинин жана
ферганалык миў башы Хаккулунун кандуу жортуулдарынын натый-
жасында 1831-жылы Кыргызстандын алыскы аймактары да Кокон
кандыгына каратылып бїткєн.

Жуўгар мамлекети Цин тарабынан талкаланган
менен тегерек четтеги элдерге кол салгандарын улан-
та беришкен. Ак Талаадагы Куртка жеринен 1826-
ж.Тайлак баатыр агасы Атантай менен бирге генерал
Баян Бату баштаган кытай баскынчылары Нарын ай-

магындагы кыргыздарды чаап, кайтып бара жаткан 700дєй аскерин
Орто Сырттын Ойнок Жар капчыгайында талкалаган, кырган. Ошон-
до Тайлак 26 жашта экен. Тайлактын энеси Бишкек баатырдын кызы
Набаткан болгон.  Уруусу саяк Тайлак баатыр 1832-жылдарында Ат
Башы, Ак Талаа, Тогуз Торо аймактарындагы кыргыздардын Кокон
кандыгына каршы кїрєшїн жетектеген. Кєтєрїлїшчїлєр кокондук Кур-

1825-ж.

1825-31-ж.

1825-1832-ж.
Тайлак
баатыр
(1798-1838-ж.)
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тка чебин кыйратып, кєтєрїлїштї басуу їчїн келген Кокон отрядын
талкалашкан. 1500 кол менен келген Арап баатырды Тайлак баатыр
найза менен сайып єлтїрєт. Ошол жер «Араптын бели» деп аталат.
Бул кармашууда саяк, моўолдор, тынымсейит, чоро уруулары чоў
кїч кєрсєткєн. Ушул салгылашта кокондуктардын баатырларын же-
кеме жеке чыгып єлтїрїїдє саяк уруусунан 17 жаштагы Кемпир баа-
тырдын даўкы чыккан. Ал Тайлак, Качыке (уулдары: Абайылда, Че-
рикчи, Дыйканбай, Эраалы, Тєлєке, Кангелди), Чомой баатырлар ме-
нен бир ымалада болгон. 2000 аскери менен Суусамырдын Єтмєк
ашуусу менен келген казактын башчысы Эдиге баатыр менен эрєєлгє
жекеме жеке чыгып Тайлактын сайган найзасы Эдигенин желкеси-
нен чыга тїшєт. Кийин кокондуктар Саяктын чоро уругунан чыккан
Жанболот баатырдын тукуму Рыскул уулу Тайлак баатырды Кєр Аким
деген табып, молдону атайын тапшырма менен жиберип, айылда ише-
нимге кирип 4 жыл жїргєндєн кийин 42 жашында ууландырып
єлтїрткєн.

Чомой болжолу 1785-ж. туулуп 1834-ж. єлєт.
Чомой саяктын кулжыгач уругунан. Шааболоттун ту-
кумунан. Кулжыгачтын Кїрїчбек байбичесинен: Ка-
раболот, Шааболот, Жолуке, Коюке. Шааболоттон

Менде, Рай, Жамгырчы. Райдан Кутулду. Кутулдудан – Асанбай,
Айдар, Кемпирек, Кїлбарак. Айдардан Чомой, Нанай. Чомой менен
Тайлак баатыр жээн бєлє. Бишкек баатырдын кенже кызы Набаткан-
дан – Атантай, Тайлак. Бишкектин бир кызы бугуга турмушка чыгып,
андан Шекер кыз туулат. Айдардын уулдары Чомой, Нанайдын эне-
си – ошол Шекер. Чомой, Нанай 3-4 жашында атасы Айдар єлїп,
аталаш тууганы Менденин уулу Нияз «Шекерди мага нике кыйгыла»
дегенде, Шекер андан баш тартат. Нияз: «Мага тийбегенде кайда
барасыў», – деп эмчегин жара чаап, кїч менен алмакчы болгондо,
аны каргап Чомой, Нанайды ээрчитип, тєркїнї бугу уруусуна качат.
Балдар 14-15 жашында Текестен жылкы тийип таякелерин ыраазы
кылат. Илгери жылкы тийїї уурулук эмес, эрдик деп эсептелчї тура.
Чомой локуйган алыбеттїї, кєзї чїўїр, жарык маанай болуптур. Ку-
турган буураны элик сап камчысы менен маўдайын жара чаап
єлтїргєн дешет.

Чомой досу Кемпир баатыр экєє Кетмен Тєбєдє 2-3 жыл Сатыке
баатырдын кол астында Кокон баскынчыларына каршы кїрєшкєн.
1805-ж. Сатыке баатыр жеўилгенде кайра Кызыл Ойго келип, андан
Кочкорго, Кеминге бир аз байырлайт. Кайра Чїйдїн Кара Балтасы-
нан ары Ашмарага кєчїп келет. Чомойдун бир тууган эжеси Кїмїш

Чомой
баатыр
(1785-1834)
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Байтиктин атасы Канайдын кєрєркєзї болгондуктан Чомой солто
элине келип жездеси Канайдын туусу астында кєп жортуулдарга ка-
тышат. Ал чалгындап кеткенде казактын Тєрєгелди баатыры айы-
лын чабат да энеси Шекерди тєєгє таўып, Кєкчє деўизин кєздєй
жєнєйт. Шекер эне билгизбей белги берип бирде маасысын, бирде
кемселин чечип таштап, кете берет. Из кууган уулдары артынан кууп
жетип жоону кырат, энесин, мал-жанын куткарышат. Чомойдун эр-
диги ушул казактын їйшїн уруусунан чыккан Тєрєгелди баатырды
єлтїргєндє бир чыккан.

Їчїнчї жолу Чомойдун аты 1810-ж. болгон солто-сарыбагыш-
тын уруу чабыштарында чыгат. Солтого Канай бий башчылык кы-
лат, аны Таластын кушчу уруусунан Бїргє баатыр колдойт, антке-
ни, Бїргєнїн эжеси Сарыкїў Канайдын чоў атасы Жамансарттын
токолу болот. Абылай кандын колунда бир нече жыл «ак їйлїї»
жїргєн. Канайдын атасы Тїлєберди єлгєндє Жамансарт тирїї экен.
Сарыбагыштардын колун Атаке баатырдын уулу Таштанбек жетек-
тейт. Эки уруу жер, жайыт талашып, чыр чыккан. Анткени, Таштан-
бек Чоў Кеминден бери Ысык Ата, Аламїдїнгє чейин кєчїп келип
Чїйдїн бєксє тоолорун ээлеп алат. Жуўгар ойроттору Чїйдї басып
алганга чейин Чїй бїт бойдон Кеминге чейин солто элине таандык
экен, а тїгїл кезегинде Талкандын атасы Чаа бий Кеминди жайлап
каза болгондуктан анын сєєгї Ысык Атанын Кум Дєбєсїнє коюлат.
Быстровкадан берки Жаўы Алыш илгери Чаа алыш аталчу экен (Б.
Солтоноев). Ошондуктан, Таштанбектин суроо-сопкутсуз бери кєчїп
алышы солтонун бийлеринин намысына тийип, шылтоо болот. Са-
рыбагыштар чабышта катуу жеўилип Таштанбек Ысык Кєлгє оойт.
Солто, кушчу акылдашып «эр єлтїрбєйлїк, бирок, мал-мїлкїн тып-
тыйпыл тонойлу» деп талап алышат. Ушул уруу чабышта Чомой
чоў эрдик кєргєзїптїр. Чїй, Кемин бїт солтолордун колуна єтєт. Бул
жєнїндє солтонун аялдары тигилерди басынткан мындай ыр чыга-
рышыптыр:  «Сарыбагыштын кыздары, Жалбыракка эчки сааса ий-
беген. Канай келип калат деп, Ыштанын чечип сийбеген».

Бир чети солто, сарыбагыштын жаўжал, чабыштарынын чыны-
гы себеби башка, тамыры тереў. Чоў урууларды бири бирине туку-
руу, кайраштыруу, кектештирїї менен уруу каршылыгын атайын
кїчєтїп, тїндїк кыргыздардын биримдигин ыдыратуу аркылуу Ко-
кон кандыгы єз максаттарына, негизги саясатына оўой эле жеткен.
Себеби, Кокон ордосу єз тарыхында биринчи жолу 1801-1810-жж.
ак кийизге салып бостон Нарботонун уулу Алымды хан кєтєргєн.
Ага чейин Эрдене, Нарботолор єздєрїн бий аташкан. Алымхан ата-
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сы Нарботонун басып алуучулук саясатын катуу жїргїзїп Фергана-
Алайды єзїнє караткан жана казак менен тїндїк кыргыздарды дагы
єзїнє баш ийдирїїгє далалаттанган. Эл Алымды «Залим кан» атык-
тырган. 1810-ж. Алым кан єлїп уулу Омор хан 1822-ж. чейин кан
болот. Ал єлгєндє ордуна уулу Мадали кан болгон. Тїндїк кыргыз-
дар ал кезде Коконго баш ийишкен эмес.  Кокондуктарга каршы ай-
ыгышкан кїрєштє Тїндїктєн Кетмен Тєбєлїк Сатыке, Чїйдєн
Тїлєберди баатыр, уулу Канай бий, Сарыбагыштан Таштанбек, Нияз-
бек, Суусамыр єрєєнїнєн Чомой, Кемпир баатыр, Жумгал, Ак Тала-
адан Атантай, Тайлактар чыккан. Калк кєз карандысыздыгы їчїн жан
аяшкан эмес. Ошондуктан Кокон ордосу тїндїктїн бир уруусун экин-
чисине тїрдїї айла-амал менен тукурган, єз ара чабыштырган. Ко-
кондуктар уруулардагы кадырлуу бийлерге «датка» наамын бе-
рип, аларды ордого жакындаткан. М: Ажыбек бий, Сарымсакка дат-
ка наамын бергенден кийин, таластыктар Коконго баш ийип берген-
диктен Чымгент, Олуятага Кокон чеби тургузулган. Каландер Муш-
риф Исфараги «Омор кандын тарыхын», Молдо Нияз Мухамед Ко-
конди «Тарых-и-Шахруни» деп Кокон кандыгынын тарыхын жазган.
Авторлор Алымхан менен Омор кандын Кетмен Тєбєнї кантип ба-
гындырганы, сарыбагыш уруусунун талкаланышынын жол-жобосунан
бери кенен чагылдырышкан. Атайын тапшырма менен Омор кан єз
тарыхын кєкєлєтїп, єзїн падышанын эзелки тукумдарыбыз дедир-
тип кошуп жаздырган. Миў саясатчылары Кетмен Тєбєнїн жетекчи-
син «ит Сатыке» ж.б. деп кордоп жаздырышканы менен анын арстан-
дай айбаттуу, кєк жалдай єжєр экенин аргасыз мойнуна алышкан.
Кокондун кол башчысы «бектердин беги» аталган Сейиткули бир нече
жолу Кетмен Тєбєнї багындыра албай койгон. Акыры акылдашып эл
тынч жаткан кыштын кїнї келип басып алып Сатыкени талкалашат.
Чомой, Кемпирлер 18 жаштарында Сатыке менен кошо Коконго кар-
шы кїрєшїп їч жыл жїрїшкєн. Алар Сатыке жеўилгенден кийин Жум-
галга качышат. Кемпир баатыр Кетмен Тєбєнїн Сары Камышынан,
уруусу боркемик. Кокондуктар алардын сары изине тїшкєндїктєн экєє
Кочкорго келип, андан Кеминге кєчєт. Чїйдє жїргєндє солто-сары-
багыш чабышына катышкан. Солтодон жеўилген Атакенин Таштан-
беги Кєл тарапка ооп, Каркыра, Кегенди жердеп, андан ары Иле та-
рапта жїрєт.

Тїндїк кыргыздардын ички саясий биримдиги жоктуганан Кокон
ордосу солто элин басып алат. Кокон кандыгы менен Россия пады-
шачылыгы тїндїк кыргыздардын єз ара ыркы жок экендигин жакшы
билишкен. Тїрдїї эмчи-домчу, бакшы, дербиштер, соодагерчилик
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кылымыш эткен тыўчы татарлар, сарттар, еврейлер, орус, грузин-
дер баёо кыргыздарды аралап кыргызды басып алуунун жол-жобо-
сун єз кожоюндарына тымызын билдиришкен. 1998-ж. чыккан «Кыр-
гызстан-Россия (XVIII-XIX в)», «Ормон хан в научных трудах и архи-
вных материалах» деген архивдик документтерде кыргызга тыўчы-
лык кылган бир топ тыўчылардын аты ачыкка чыкты. 1780-жылдан
тартып тїндїк кыргыздарды аябай аралап жїрїшкєн грузин Семён
Мадатов, сарт Миркурбан Ниязов, татар Абдулгазы Гумиров, еврей
Мехти Рафаилов, казак Адиль Аблайханов, Сейфулла Файзуллин-
дер тыўчылык кылышкан. Алар кыргыз тилин жакшы билип, чагатай
тилинде кыргыздардын атынан кат жазышкан. Кыргыздагы саясий
маалыматтарды Коконго, Россияга билдирип маалыматтарын ал-
тын акчага сатышкан. Россиянын жашыруун агенти Сейфулла Но-
гаев бугу уруусунда 1824-жылдан туруктуу жашап, Ч. Валихановдун
экспедициясы менен Кашкарга чейин барган. Дал ошол агенттер кыр-
гыздарды Россиянын карамагына єтїїгє їндєшкєн, кыргыз уруу
башчыларын ага кєндїрїшкєн.  Чагатай тилинде орус администра-
циясына жазылган каттардын тексттин ошолор тїзїшкєн. Буга бугу
башчысы Боромбайдын орустарга жазган катында тыўчылардын
орус карамагына єтїїгє кєндїргєнїн айтып, мойнуна алып жазган
архивдик каттары кїбє. М: солто-сарыбагыш чабышынан кийин
Чїйдї Кокон кандыгы басып алып, Бишкек чебин куруп жаткандыгын
Россияга Сейфулла Файзулин билдирген.

1820-ж. кийин кокондуктар солто элин талкалайт. Канай бий аман
калган эли менен Ысык Кєлгє ашып Илеге чейин качат. Мадалы кан
Канайды алдап туткунга тїшїрїп Олуятага тїрмєгє салат, солтону
Иледен Чїйгє кєчїрїп келтирет. Ошондо Чомой, Кемпир, Ажыбек,
Адылбек, Сака, Їкї баатырлар кайрадан кол курап Олуятаны ка-
майт. Бул кысымдан чочулап Таластык Ажыбек датканын кийли-
гишїїсї менен Канай тїрмєдєн чыгат. Ошондон кийин Канай касам
ичип Кокон бийлигин тааныйт да Аламїдїндє Бишкек чеби курулат.
Ушундан кийин Чомой иренжип Таластын Караколуна кєчєт. Чомой-
дун артынан Ташкендин кушбеги куугунга тїшєт. Чомой Таластагы
жетиген уруусуна канатташ конот. «Эшенкаректин балдары жети-
ген саяк бир тууган. Эшенкаректин тун уулу Чагыр Молдодон Курт-
ка, Тїгєл тараса, анын экинчи уулу Нусуп Молдодон жетигендер чык-
кан. Силерди кичинекейиўерде Эдил боюнан Ферганага келип Таш-
кенде хандык кылган Барак єлтїртїп коёрдо жети жыл качып, тен-
тип жїрїп кушчу элин жамынып аман калгансыўар. Ошон їчїн же-
тигендердин кушчу насилин алып жїргєнї туура эмес. Жетигендер
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насилиўер боюнча саяк болосуўар» деп бээ союп жаўы туугандарын
сыйлайт. Чомой Суркоёнду минип эки элге башчылык кылат. Жети-
гендин мыктылары муну жактырбайт же ачык айталбайт. Ичинен на-
аразыланган жетигендер Кокондук кыпчактарга Чомойдун Таласта
жїргєнїн тымызын кабарлашат. Ташкендин беги Азизбек парваначы
Олуята чебинин акими кыпчак Шадыбекке Чомойду кармоо жєнїндє
буйрук кылат. Кєп єтпєй иниси Нанай єлїп кїмбєз салдырат. Чомой,
Ємїрєк тїшїндє аян кєрїп, душман кол саларын билгендиктен Суу-
самырга шашылыш кєчєт. Аларын артынан кууп Олуятадан чыккан
кыпчак-казак , базыс, багыш, саруу, кушчудан тїзїлгєн Муратаалы
баштаган 2 миўдей кол Арамзанын быткыл тоосуна келет. Жолдон
Кетмен Тєбєнїн Шамышкалынан туз алып келїїгє барышкан Ємїрєк,
Асанбай, Одук, Їмєт, Ыйманкулдарды кокондуктар колго тїшїрєт.
Ємїрєк эптеп Кулун Айгырдан качып чыгып Чомойго кабар берет.
Кокондуктар кача албай калган айылды басып алат. Чомой чакан
колу менен салгылашып, чабуул коюп Суусамыр суусунун тик жар-
луу кемерин кєздєй душманды сїрїп, камайт. Солтобай, Ємїрєк,
Їмєт, Кемпирек, Гїлбарак, Асанбай, Чегиртке, Балта, Рыскулбектер
чоў эрдик кєргєзїшїп, айыгышкан кїрєш болот. Ємїрєк жайчы кара
ташын жайлап нєшєрлєтє жамгырды мєндїр аралаштырып тєктїрїп,
аягын карга айлантат. Найзакер Солтобай ошол учурда душмандын
туу башчысын жыга сайып, тууну жулуп алат. Чакчалакей тїшкєндєр
кирген сууга кєбї агып, Муратаалынын калган колу колго тїшєт.
Ємїрєк: «Кыпчакты кырып алам, сартты сайып алам, багыш менен
базысты басып алам» деп кыйкырып сууга аккандарды жээкке чы-
гарбай сайып єлтїрїптїр. Ошондо Нарын дайрасынын Кызыл Жазы
деген жайык жеринде сууга агып келген єлїк батпай сасып кеткен-
диктен  Тайлакка билдиришет. Ошол Суусамыр єрєєнїндєгї Мура-
таалынын 2 миў колу кырылган жер «Чомой чапты» аталып калат, ал
Арамзадагы алп Кожомкул кєтєргєн ташка жакын батышта. Чомой
Арамза, Єтмєктї жайлабай кышында Кызыл Ой, Чар, Ой Кайыўды
кыштап байырлайт. Тайлак Чомойду «Нарынга келип, жоо чапканга
кємєктєшкїн» деп чакырат. Чомой Жумгалдын Кєк Ойуна элин
кєчїрїп келип, Качыке баатырга кошуна конот. Чомой Качыкеге ко-
кон карамагындагы казактардан жїздєн ашык жылкы тийип келип ага
тартуулайт.

Чомой Тайлак баатырга 1820-жылдан кийин кошулгандай. Кы-
тай, кокон тарыхында Тайлактын аты 25 жашынан эле кеўири таа-
нылат. Ш. Бейшеналиевдин «Тайлак баатыр» романында 1823-жыл-
дан баштап Тайлактын 40 жигити: Бєбєтай, Чабытай, Токочор, Чо-
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мой, Кемпир, Бердибек, Кербенбай, Алдыяр, Акбалбан, Текелердин
ысымы аталат. Тайлактын эрдиктери кытайды 300 жыл бийлеген Цин
династиясынын падышасы Даогуандын (Мянь Нин) тарыхында кєп
кездешет. Мянь Нин манжурлардын Цин династиясына 1821-50-жж.
падыша болгон (Мянь Нин манжур империясын 1907-ж. чейин 40 жыл
башкарган жесир император Цзынын эри И. Чжунун чоў атасы).  1822-
1842-ж. Кокон ордосун Мадалы кан башкарган. Мянь Нин, Мадалы,
Тайлак, Чомойлор бир доордо жашаган тарыхый инсандар. Тайлак,
Чомой баатырлар Кытай, Кокон баскынчылыгына каршы жан аябай
кїрєшкєн. Кытай тарыхында Чомой, Кемпирдин ысымдары эскерил-
бейт. Кыргыз, кытай мамилелерин В. С. Кузнецовдун монография-
сында кеўири чагылдырылган.

Кытай летопистеринде 1820-1832-ж. Тайлак жєнїндє сєздєр бар.
1832-ж. кийин Тайлак кытай империясына каршы кїрєшїн солгун-
датып эми Кокон каны Мадалынын тїндїк кыргыздарды басып алуу
саясатына каршы кїрєшкєн. Кемпир баатыр кытай чабуулунда жїрїп
Кашкардагы Жунус кожонун колунда курман болот. Чомой Кемпир-
дин сєєгїн этинен ажыратып шириге алып Ак Талаанын Курткасына
ала келип Тайлак экєє кємєт. Баатырлар Кемпирге кїмбєз тургузат.

Тарыхта кытай генералы Баян Бату Тайлак  жокто айылын чаап,
їй-бїлєсї менен жїздєй адамды кырып таштаганы айтылат. Муну
В. С. Кузнецов тереў маалымдаган. Кытай императору Мянь Нин
Баян Батунун бул кылганын абдан кубаттаган. Ушул ааламатты
Чомой Суусамырда жїрїп угуп, Тайлактын кытайлардан єч алуу жор-
туулуна катышкан. Кыргыз кошууну Баян Батунун аскеринин жолун
Ойнок Жар деген кууш капчыгайда тосуп (Чомой, Кемпир алдынан
бууп артынан Тайлак тийип) камайт да аскадан таш кулатып талка-
лайт. Тайлак жекеде Баян Батунун башын кылыч менен ыргыта ча-
бат, калган жоокерлерин кырып ташташат. Кытай тарыхы боюнча:
кытайлар кырылып, генерал Баян Бату єзї жалгыз аман калып, би-
рок атылып єлєт. Бул кыргындан кийин Чомой, Тайлактар 8 жылча
Кашкар кожолорунун манжур империясына каршы козголоўдорун
колдоп, кєп эрдиктерди кєргєзїшєт. Атантай, Тайлак – кашкардык
Жахангир кожо, андан кийин Жунус кожо, Жусуп кожолордун негиз-
ги таянычы болгон. Баян Батунун єлїмїнєн кийин император Тай-
лактын кыргыздарына эч кандай аёо бербей талкалоо керек деген
Указ чыгарган. Указдан кийин генерал Наян баонун отряды колго
тїшкєн кыргыздын баарын кескилеп єлтїргєн. Мындай мыкаачылык
кыргыздардын кыжырын кайнаткан.  Атантай, Тайлак, Чомойлор
Кытай империясына каршы ашынган кїрєш ачып алардын азабын
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беришет. 1827-ж. июнда император Указ чыгарып, генералдарына
толук эркиндик берїї менен кыргыздардын баарын кыра бербестен,
кїнєєлїїлєрїн гана жазалоо жєнїндє кєрсєтмє берип, кїнєєлїї кыр-
гыз айылдарын кырат. Колго тїшкєндєрдї чохар, элют элдерине
кулдукка сатышкан. Кийин Жахангир кожо кытай империясына кол-
го тїшїп жазага тартылат. Кашкардагы Жусуп кожо кєтєрїлїшїн
Тайлактар колдоого алат. Цин династиясы Тайлактын элин кыргын-
га учуратуудан эч нерсе чыкпасын, кайра кїчєп эрегешерин тїшїнїп
1832-жылдан баштап Тайлактын эл-журтуна Кашкарга келип салык
тєлєбєй эркин соода кылууга укук берет, Теўир Тоо ичи тынчтанган-
дай болгону менен ахыбал оор эле

Эми Кокон каны Мадалы Курткага чеп салып ээлик кыла башта-
гандыктан Тайлак намыстанып Чомой баатырды кеўешчи, оў колу
катары туу башчы кылып Кокон баскынчылыгына каршы айгышкан
кїрєш ачат. Бул учурда кокондуктар салык алып, ордого сулуу кыз-
дар, жаш балдарды алып кете баштаган. Казак эдиге (Суусамыр-
лыктар кыпчак дешет) баштаган Кокон колу 1832-ж. августта Сууса-
мырды каратып алып, Кєкємерендин тємєн жагындагы Кызыл Ойго
чеп салмакчы болот. Алардын максаты тїндїктє Кокон хандыгы кыр-
гыз, кыпчак, казак, миў урууларына теў орток хандык болгон менен
кыпчактардын таасири кїчтїїрєк болгон. Айтылуу Арстанбек акын
20 жашында Коконго барганда Мадалы канды:

– Канжыгалы кан кыпчак
Саадактары бир кучак, – деп мактап ырдап, туткундан атасын

бошотуп келген. Тайлак Эдигеге жекеге чыгалы деп киши жиберет.
Эдиге тарап акылдашып чытырман чок талдын тїбїнє кєзгє атар
мергенди коюп «Тайлак їстємдїк кылып баратса атып сал» деп буй-
рат. Муну Чомой билип жашырынып барып мергенчинин башын кыя
чабат. Майдан Тєє Ашуудан бир аз ойго тїшє бергендеги Токойлуу
деген жерде болот. Тайлак менен Эдиге жекеден алыша албай най-
залар сынат, акыры Тайлак оўутун келтирип наркескен кылычы ме-
нен Эдиге баатырдын башын кыя чабат. Душмандын туусу жыгы-
лып, кокондуктар качат. Эски салт боюнча: туу ыйык, туу жыгылга-
ны жеўилгендиктин белгиси. Суусамырдын оозеки санжырасы бо-
юнча: Эдиге жарадар болуп Тайлактан жеўилип баратканда качып
кутулуш їчїн качканда Чомой артынан кууп жетип аттан оодара сай-
ган дешет.

Тайлак, Чомойлор Курткадагы Кокон чебин талкалап, анын куш-
беги Таштанбекти єлтїрєт. Эл-журтту туткундан бошотот. 500 сар-
баз менен Курткага келген Арап баатырды жеўет. Мадалы кандын
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кол башчысы Аккулубек 7 миў аскери менен келип Атантай, Тайлак-
ты колго тїшїргєндє Мадалы кан єлтїртпєй кайра тирїї коё берген
дешет. Себеби, Тайлак Кытай империясына туруштук берип Теўир
Тоону коргоп, душманга жеўилбей кайра катыгын берип, элге кал-
канч болуп турган зор кїч эле. Анан калса Тайлак Кытайга салык
тєлєбєй, Кашкарга эркин соода кылган жана Мянь Нин Тайлакка
мунапыс берген Указын чыгарган. Теўир Тоо санжырасында Тай-
лактын Мадалыга колго тїшкєнї жєнїндє эч кандай маалымат жок,
бирок, Мадалынын элчилик аркылуу чакыртканына мейман катары
барып келгени, кокус Кокон ордосу Ак їйлїї кылып кармап калса
кол курап Чомойдун артынан келїїсї жєнїндє тапшырма бергени
тууралуу учкай сєз бар. Тайлак Кокондон келбей кечиккенде Чо-
мой кол курап чыгып Тайлакка Кєкарттан кездешип улак садага
чабат. Чомой кышында аў уулоого чыгып кєк жал бєрїнїн артынан
сая кууп баратып кузгундаган шыргалаў сууга жыгылып, бутун ко-
кустатып алып кєпкє тура албай жатып калат. Ошондон єпкєсїнє
суук тийип кагын оорусунан 1834-ж. Суусамырдын Кызыл Ойдогу
Чар деген кыштагында кышында єлєт (А. Стамов. «Эркин Тоо», 30-
май, 2003. №39 (1245). Чомойдун сєєгїн  шириге алышкан соў кїн
жылыганда кємєбїз деп їч бакандын башын бириктире кийизге ороп
«аманат» деп асып коюшат. Жаз чыкканда сєєк коюу расмийине
тууралап Тайлак баатыр: «Сєєктїн ээси менмин. Тїпкї атам Чекир
молдонун неберелеринин бири Кудайбергенден їч уул: Кулжыгач,
Чоро, Балта болсо, Мен – Чоронун урпагымын. Чомой атам Кулжы-
гачтын уулу Шааболоттон Чомойдун сєєгїн Курткага алып барып
єзїм коём, себеби, экєєбїздїн теў тїпкї бабабыз Куртка коюлган
жерге. Чомойдун досу Кемпир баатырдын да сєєгї ошерде, – деп
курманкожо, кулжыгачтын мыктыларынын сунушуна кєнбєй сєєктї
алып кетет. 1834-ж. майда Ак Талааны жарып аккан Нарын дайра-
нын жээгиндеги Ак Теректеги «сагана кєргє» Чомойдун сєєгїн зор
асем менен Кемпир досунун кєрїстєнїнїн жанына коёт. Тєрт жыл-
дан кийин Тайлак баатыр єзї єлїп сєєгї ошерге коюлган экен. С.
Абрамзондун «Кыргызы...» эмгегинде «Религия и культ» бєлїмїндє:
Кыргыз сєєгїн їч тїрлїї кємгєн: сагана кєр, жарма кєр жана жєнєкєй
кєр. Сагана кєргє атактуу кишилердин, хан, бий, баатырлардын сєєгї
коюлган. Сибирь-Алтай летописинде кыргыздардын сєєк коюу ырас-
мысы тууралуу толук маалыматтар бар. Байыртадан Сибирь Алтай-
лык кыргыздар менен Тянь Шандык кыргыздар киши кышында єлсє
жер катуу тоўуп, кєр казуу кыйын болгондуктан кїн жылыганча сєєктї
тєєнїн чылгый терисине ороп карагайга илип кою салт болгон. «Ши-



565

риге алуу», «аманат» сєєктї тєєнїн чылгый терисине орордун ал-
дында теринин жїнїн жыдытып кырып таштап, аны арча менен ыш-
тагандан кийин кепиндеп туруп адегенде шириге салып, аны каптап
тигип, анан кийизге ороп баканга илип коюшкан. «Аманат» коюнун
экинчи учуру атактуу адамдар жортуулда каза болсо, сулп этин кы-
рып таштап, кайра кымыз менен жууп, шириге алышкан да жалаў
сєєктї мекенине жїктєп келишкен. Айрым атактуу кишилер єлгєндє
сєєгїн этинен ажыратып ширилеп келип ыйык деп Арстанбапка алып
барып коюшкан. М: О. Сыдык боюнча: манап Маматкулдун эки уулу
– Болот, Темирди шириге алып Арстанбапка кємїшкєн. Бугу манап-
тарынын кээ бирлерин да Арстанбапка кємгєн санжыралар айтылат.
«Сагана кєр» дєў жердин капталынан мавзолейге окшош казылып,
улам тємєндєп кетет. Кире турган арча эшиги кулпу салма болот,
кїмбєз анын їстїнє салынган. Ал їчїн їй сыяктуу кенен оюлуп, ан-
дан ары казанак жана чара казылган. Їстї шыпка чейин найза бойло-
гондой кенен болуп, чаранын ичи кєп єлїк баткандай жазы болот. Ар
биринин ортосу кыш менен бєлїнєт. Чаранын оозу арча менен жабы-
лып, їстїн кыш менен бекитет. Сєєктї коёрдун алдында арча так-
тай, їстїнє булгаары тєшєйт. М: Атантай, Тайлактын сагана кєрїнє
жети уулу, їч небереси да коюлган дейт. С. Абрамзон: «Сагана кєр»
кєчмєн кыргыздын сєєк коюу маданиятынын туу чокусу. Чомой баа-
тырдын эрдигин, кишилик касиетин Ормон кан жогору баалаган. Ор-
мон хан кызы Кундузду Чомойдун иниси Нанайдын уулу Дуулатка
бермек болуп кудалашат. Аўгыча Чомой єлїп, шерт боюнча Ормон
кызынын себине беш жїз баш єргєє кєтєртїп (ичине бир їйїр жылкы
батчудай) Дуулатка турмушка узатып, Кїрїчбек эли менен жакшы
мамиледе болгон.

Аркалык кыргыздарга А.Д.Бубенов баш болгон
элчилер келишкен.

Кокондун Жумгал, Тогуз Торо чептери 1830-ж.
курулган.  Бул убакта Тїндїк кыргыздарды, саяктар-
ды Медет датка Байтїгєл уулу (1768(70)-1839(30-37)-

ж.) башкарган. Кыргызды 1748-ж. калмактар, 1758-ж. кытайлар кыр-
гындашкан єтє оор мезгил эл башынан єткєн. Медеттин энеси Татты
черик уругунун Заман Кулубегинин кызы болгон. Уругу курманкожо
Келдибек бийдин Арзы байбичесинен: Нусуп бий, Балбак, Алыбек,
Нарбото, Токтоболот. Экинчи аялы Акылжандан: Байтїгєл, андан Ме-
дет датка. Тїркчє жазылган Мухамат Атиптин «Кашкар тарыхы» (28-
б.) жана «Тез Кираний Хо Жекан» кол жазмасы боюнча: Калмактар
сарбагыштан Черикчи бийди, Саяктан Тєгєчї бийди, Келдибек бий-

1827-ж.

Медет
датка
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ди, саруудан Момункул бийди, базыстан Матек бийди катуу талка-
лаган. Нусуп бий, Балбак баатыр, Жусуп кожо, Ємїр мырза, Кубат
бийлердин ысымдарын бир даражада кєрсєтєт. Агасы Нусуп бий бий-
лигин Медетке єзї єткєрїп берген. Кокон кандыгы Кыргызстандын
тїндїгїн каратууда Медет менен чоў алакада болгон. 1798-ж. Ко-
кондун башкаруучусу бостон Нарбото бий  єлгєндєн кийин бийлик
анын уулу Алым канга єтєт.

1811-12-жылдары Алымдын уулу Омор кандын тушунда Медетке
даткалык наам ыйгарылган. 27 жыл датка болгондуктан аны «Чоў
Медет» атыктырышкан. Тїндїктє чоў кадыр-баркка ээ эле.  Медет-
ке кошуп Тїндїк кыргызстанды башкаруу їчїн Омор кан Атабекти
Кокон кандыгынан єкїл кылып жиберген. Медеттин жашыл туусу,
мєєрї  тукумдарында сакталып калган. Медет Омор кандын Аб-
дыразак миўбашысы менен жакшы ымалада болгон. Датка наамын
алган жылы Медет Тїндїк бийлеринин Коконго «Ак їйлїїгє» алын-
ган Эшкожо уулу Жангарач баштаган 27 баласын чыгарып келген.
Мурун тартуу алып барган бийлер чыгара аалбай келишкен. Ошон-
дон улам да Медеттин сєзї эки болгон эмес экен. Мухамед Алинин
(Мадали) 1822-42-жж. Тїндїк кыргыздар менен байланышып, Чы-
гыш Тїркстанды Цин империясынан бошотуучулук аракеттерин кол-
догон. Кийин Кокондуктар ашкере зекет алгандыктан каршы болуп,
аны тескеген. Кокон каны Мадалы Медетти уулантып єлтїрткєн
(«КТ», 5-8. IX. 2003. №67).  Медеттин кїмбєзї Кызарт ашуусунун
чыгышында (Ак Учукта) салынган. Ал 60 жашында єлгєн дешет. Уулу
Дуулат бий болгон. Кочкордогу «Кызыл Дєбєдє» Медеттин чоў ашы
єткєн. М: Эл арасында Медет датканын Жантай канга Шербектин
Алишер деген уулунун акылдуу Баалы деген кызын турмушка бер-
гени кеўири айтылат. Датка калыстыгы, олуялыгы, сєзгє чечендиги
менен айырмаланган. Келдибек бийдин тушунда Суусамыр, Ала Бел-
ден Арамзага чейин саяктар жайлашкан. Солто уруусунан барып
Таласты жердеген Медетбек баатырдын энеси саяк болгондуктан
таякелеринен «Жайсаўды», кушчулар «Муз Тєрдї» тартуу берип
суратканда жайыт бербей коюшуп чоў чабыш болот. Ошондо Ме-
дет датка «Байбиченин соорусунда»їч кїн жыйын куруп чатакты
токтотуп, ишти калыс чечкен дешет.

Саяктын курманкожо уруусунан чыккан Медет датканын Дуу-
лат, Абак, Айтак, Алаша, Албан, Атабек деген алты уулу болгон.
Дуулат бийден – Жайыл, Чыны бий, Эмил, Улан, Капчыгай, Їркїнчї,
Єтєлї. Жайылдан Дейди, андан  Абылкасым, Сейитказым. Чыны
бийден – Черикчи, Шадынак, Кєкїмбай манап. Черикчиден – Мам-
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беткадыр, Осмоналы, Абдрахман. Шадынактан – Мамыркан, андан
Шермат. Кєкїмбайдан Ысмайыл, Бакир, Убалкан, Баказ, Казы, Эсен-
гул. Эмилден – Турус, Мырзаалы, Исак, андан Бейманжан. Уландан
– Арзымбай, Жумалы. Їркїнчїдєн – Байсерке, Сооронбай, Шарше-
наалы, Казыбай. Капчыгайдан – Жетибай, Алтыбай, Ыбрайым.
Єтєлїдєн – Султаналы. Абактан: Тїлєлї, Эшимбек, Бактыяр, Сул-
такан, Акымбек, Сарыкожо, Текебай. Акымбектен – Атанбек, андан
Медетбек, Чекир. Чекирден Кемел. Сатыбалдыдан Жандасын, Абд-
рахман, Ашыралы, Осоке. Абдрахмандан – Абдылдабек, Асранбек,
Шамбет. Шамбеттен – Анарбек (Колхоз). Айтак баатырдан (аны
Салмакенин Чоў Ногою артынан келип сайып єлтїрєт) – Убалы,
Шадыкан, Керез. Убалыдан – Ємїрзак, Орок. Ємїрзактан – атактуу
чечен, даанышман Куйручук куудул, Кожомберди, Эгемберди, Жу-
нушалы. Алдаштан – кезен, Байгазы, Максїт, Тезек, Болкон ж.б. Ал-
бандан – Сарыбай, андан Орозалы, Абды. Атабектен – Кожобек,
Малабек ж.б. (Ж. Кенчиев. «Медет датка». – Б.: 1996).

Кокондун Куртка (Ак Талаада) жана Таш Коргон
(Памир) чептери курулган.

Ажайып сулуулуктун символу, ыйык махаба-
ты армандуу легендага айланган єктєєсї єзї менен
кеткен єлчєєсїз мєл сулуу Акмєєр Адыл кызы
1834-ж. Жумгалдын Сєў Кєлїндє туулган. Уруусу

саяк Боркок уулу Адыл байдын Ажыбек, Ємїр, Тєлємїш, Саркал
деген 4 уулу, жалгыз Мєєркан деген сулуу кызы болуптур. Акмєєрдїн
энеси Маржагїл апа экен. Жылкычы Болот Адылдын жээни. Ал
Мєєркандан 8 жаш улуу болгон, єзї Єзгєндїн Тєєчї айылынан, уру-
усу карабагыш. Теўсиздиктин айынан 14 жаштагы Мєєркан сулуу 53
жаштагы Жантай канга (1794-ж. туулган) зордук менен никеси кыйы-
лат. Эки ашык Акмєєр менен Болоттун армандуу ырлары дастанга
айланып, аўыз болуп эл арасында ырдалып калган. Болот 3 жылдан
кийин Мєєргє учурашканы келип Жантайга тартынбай чындыкты ыр-
даганы єзїнчє санат. Кєргєндїн кєз жоосун алган Акмєєр єтє акыл-
дуу, салт-наркты бекем туткан аруу, асыл инсан болгон. Ал 23 жа-
шында Муўайтпас деген уулун, кийин Калый деген кызын тєрєгєн.
Токтонай уулу чарчап калган. Арманда кеткен айтылуу Акмєєр су-
луу 1869-ж. 35 жашында єлгєн. Сєєгї Кичи Кеминдеги Жол Булак
айылында. 1971-ж. боюнча Акмєєрдїн 60 ка жакын небере-чєбєрєсї
болгон. Кыргыз киносунун, театрынын классиги, улуу актер Мурат-

1832-ж.

Акмєєр
сулуу
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бек Рыскулов Болоттун єз тукуму. Булардын сїйїїсї жєнїндє
кєптєгєн чыгармалар жаралган («Байзак баатыр – кеменгер», – Б.:
2003. 35, 69-б.).

12 миў тїтїн кыргыздар Тянь Шандан Гиссарга
кєчїп кетишет.

Англиянын Ост-Индия кампаниясынын лейтенан-
ты, агент Вуд эки адам менен 1838-ж. 19-февралда

Памирдеги Зор Кєлгє, Хотон, Тибетке келип, изилдеп кайткан. Буга
чейин 1819-25-ж. англиялык саякатчылар Муркрафт жана Требек
Тибет-Кашмир-Кабул-Букарга чейин барган. Агент Муркрафты кытай
тєрєлєрї Тибеттин Ладаке шаарына камашкан.

Кокон кандыгын Шералы  (1796-ж. туулган) кан
бийлеп турган. Шералы   Нарбото бийдин иниси бол-
гон. Атасы Ажы бий агасы Нарботонун уулу Алымга
каршы козголоў чыгарып, кийин башпааналап чат-
калдык кыргыздарга качкан. Шералынын энеси Ум-

сунай тєркїнїнє Улукбек, Шераалы, Бекоглыбек їч уулун алып кач-
кан, єзї жолдо єлгєн. Ал Чаткалдык кыргыздардын арасында єскєн.
Кийинчерээк ал Талас кыргыздарынын арасында жашап багыштан
Соно айымга, саруудан Жаркын айымга їйлєнгєн. Нїзїп бий 1798-
ж. Аксынын Авлетим айылында туулган. Атасы Эсенбай бий Аксы,
Талас, Кокон ордосуна таанымал тєбєл болгон. Нїзїп тубаса та-
ланттуу кол башчы, элчи, билимдїї адам экен. («КТ». 11-14 июль.
2003). Нїсїп датка Жырганак жайлоосуна келип Шералыны їй
бїлєсї менен Кара Дарыянын боюна кєчїрїп келет. Сафид Булан-
га миў уруусунун жана єзїбек, кыргыз, кыпчак аксакалдары келип
ак кийизге салып кан кєтєрєт. Нїсїп датканын аялы Толгонай кан-
дын башын куттуктап тєбєсї бийик ак калпак, жээгин алтын кїмїш
бастырылган чапан жабат. Нїсїпкє 600 аскери менен кыпчактар-
дын абагат уруусунан Мусулманкул да келип кошулат (Ж.Алымба-
ев. «Нїсїп бий», 2000). Нїсїп датка Касан шаарын каратат. «Тєрє
Коргондо эмир дайындаган Иноятулло Ходжо Жуйборий жана маў-
гыт аскерлери туткунга алынат. Анын ордуна Кош баатыр жїз башы
деген дайындалып, Чуст шаарын колго алышат» (Т.К.Бейсембиев
«Тарихи Шахрухи» как исторический источник...», 112-б). Ибрагим
парваначы качат. «Жахан ордо» сарайында Нїсїп миў башчылык-
ка 1842-ж. июнда дайындалат. «Нїсїп 800 аскери менен Кокон ша-
арын 40 кїн курчап айыгышкан согуш кылат. Шералы канды ферга-
налык кожолор, эшендер колдойт. Азим кожо эшен Маргилани Фер-
ганадагы динияттарга кат жазып 2000 аткыч мерген топтоп,  ак аса-

1836-ж.

1838-ж.

1842-44-ж.
Шералы
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ба кєтєрїп Коконго Нїсїпкє жардамга келет» (Мирза Алим ибн До-
мулло Мырза Рахим Ташканди «Ансаб ас-салатин ва таварих-ал-
хавонин»).

Кокондуктарга туруштук бере албай Букарлыктар чегинет. «Ко-
кондуктар 2000 адамды колго тїшїрїшкєн жана єлтїрїшкєн. 2 айга
созулган чабышта Букар эмири 10 миўге жакын адамынан айрыл-
ган» (Т.К.Бейсембиев. Жогорудагы эмгек, 113-б). «Насрулло эмир
Ферганада Канибадам жана Беш Арыктын ортосунда Кара Жыгач
кыштагында элди талап тоноп, аялдарын кордойт. Канга боелгон эл
кєчєлєрдє сарбаздардын аттарынын тепсендисинде калышты» (Му-
хаммед Хахимон-тєрє. «Мунтахаб ат-таварик»). Эмир Насруллонун
зордугуна жооп кылып Шералы кан Кокондо калган 3 миўге жакын
бухаралык туткундарды аялдарды, балдары менен кошо кырып таш-
таган (Набиев Р.Н. «Из истории Кокандского ханства...» 32-б). Ошен-
тип, Коконду бошотуу жалпы элдик мїнєзгє айланган.

1843-ж. Ташкенди Нїсїп миўбашы кол башчы болуп ба-
рып бошотот. Ташкендин акимдигине Шералынын тун уулу Са-
рымсак дайындалат. Нїсїп миўбашы чек ара аймагын тынчытуу
їчїн Оро Тєбє, Каратегин аймагына барып ишти жєнгє салып Оро
Тєбєгє Салыкбек датканы дайындап, Коконго жеўиштїї кайтат. Му-
сулманкул Анжиянга аскер башчылыгына дайындалат. Мусулман-
кул бийликке дайындалары менен тїздєгї сугат жерлерди, малга
ыўгайлуу жайыттарды, даткалыкты кыпчак уруусуна ыйгарган. Му-
сулманкул Маргалаўдын акими тажик уруусунан чыккан Шады ме-
нен тымызын тил табышат. 1843-ж. жазда Мусулманкул кол топ-
топ Анжияндан Коконго аттанат. Мында Мусулманкул Анжиян аки-
ми, амир лашкер жалпы кыпчакка миў башы болот. Шады, Му-
сулманкулдун кутумдашкан арам ою ишке ашып Шахрихандагы
єткєн кеўешменин чечими менен Шералы Нїсїптї Ордодон кети-
рет. Нїсїп Маргалаў акими болуп дайындалат. Оро Дєбєнї кєз
карандысыз кылууга їлгїрбєйт. «Нусуп Маргалаўга 1844-ж. жибе-
рилген Мааткерим Ясаул деген адам тарабынан єлтїрїлгєн» (В,На-
ливкин. «Краткая история Коконского...» 158-б.). Кокон кандыгы-
нын биримдигин сактоо їчїн кїрєшкєн кыргыздын чыгаан уулу
Нусуп миў башы Маргалаўда Ярмазар кєрїстєнїнїн сопу Наби кан-
дын жанына коюлат.

Ошентип, элїї  жашында 1842-ж. Шераалы кыргыз тєбєлї, Ну-
суп датканын аркасында кан кєтєрїлгєн. Нусуп кийин Шералы кан-
дын оў колу болуп миў башчылыкка кєтєрїлгєн. Шералы кан єзї
ордо тєўкєрїшїндє єлтїрїлгєн.
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Айрым кыргыз урууларынын Бутканасы бол-
гон. Буддизм динин туткан элдер сыйынуучу, та-

бынуучу ибаадаткана тїштїк, Борбордук Чыгыш Азиядагы элдер-
де болгон.

Казак элинин ойчулу, агартуучусу, Абылай кан-
дын урпагы Чокон Валиханов 1856-ж. июнда аскер-
дик-чалгындоо саякатына катышып Ысык Кєл айма-
гына келген. Бугу, сарыбагыш, солтолордо болгон.
1857-ж. Ала Тоодогу кыргыздарга кайра саякат жа-

саган. Чокон: Эне Сай жана Теўир Тоо кыргыздарынын тарыхый та-
мыры бир экендигин жазган. «Манас» эпосунан жазып алып, орусча-
га айрымдарын которгон.

Ысык Кєлдєгї кыргыздардын кокондук эзїїгє
каршы кєтєрїлїшї болгон.

Кокон кандыгын Мурадхан бийлеген.

Кокон кандыгын Кудаярхан бийлеген.

Алайлык кыргыздар Кокон хандыгына каршы
кєтєрїлїш чыгарган. Їч Коргонго келип Ошту кур-

чап алышкан. Чыккынчылыктын кесепетинен кєтєрїлїш талка-
ланган.

Ысык Кєлдїктєр Кокон кандыгына каршы
кєтєрїлїп Каракол, Барскоон, Коўур Єлєў чептерин-
деги Кокон акимдерин кууп чыгышкан.

Наманган вилайетинде Кокон бийлигине каршы
кєтєрїлїш чыгат.

XVIII к. аягы XIX к. ортосунда Кичїї жана Улуу
жїз бир мамлекет тїзїш їчїн 1841-ж. Кененсарыны

тактыга олтургузат. Кененсары 1846-ж. орус падышачылыгына кар-
шы кїрєшїї їчїн биригели деп Ормон канга элчи жиберет. Ормон-
хандын макулдугун алалбаган ал нааразы болуп 1846-ж. Норузбай,
Эржан менен бирдикте солто, сарыбагыш уруусуна басып кирип
аёосуз жазалайт. 1847-ж. Кененсары 20 миў аскери менен Чїй кыр-
гыздарына дагы жортуул кылат. Токмокко жакын жердеги Май
Дєбєдєгї лагерди талкалайт. Ормон кан, Жантай, Жангарач бири-
гип мыкты аскердик талант єнєрїн кєргєзїп салгылашат. Мыкан
суусундагы кандуу кагылышта казактын аскеринин кєбї кырылган.
Кененсары менен Ноорузбай туткунга тїшїп єлгєн. Орус падыша-

 16-кылым

1856-65-ж.
Чокон
кыргыздар
жєнїндє

1842-ж.

1844-ж.

1844-58-ж.

1845-ж.

1848-ж.

1847-48-ж.

1847-48-ж.
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сы муну кубаттап Ормон кан, Жантайды алтын медаль менен
сыйлаган. Кенебайды туткунга алган тынай уруусунан Дайырбек
баатыр, жарбан уруусунан Калча, Ак Сакал, Алымбек, Болот,
Тїлєбай, Тайсары, Калыгул Алыбек уулу  ж.б. 13 жоокер алтын
медаль менен сыйланышкан. Ушул кандуу согуштан алты ай
єткєндєн кийин орус єкмєтї арачы тїшїп ортомчу болуп атып Ка-
пал шаарында (Талды Коргон) 1847-ж. 22-августта казак-кыргыз эли
тынчтык келишимине кол коюп элдешкен.  Кыргыз тараптан: Їмєта-
алы Ормон уулу, Жантай Атакин мєєрїн басып кол койсо, єз тамга-
ларын Жалантуш (Жангарач), Исхожин жана Токтор Карачїўїров
баскан. Казак тараптан: Али Адилов, Акиш Абылаев, Рїстєм Аб-
дулфаисов, Кангелдин, Ачеке Дайырбеков, Супатай Алыбеков, Дый-
канбай Кабзалов, Сары Алтаевдер кол коюп, тамгаларын басыш-
кан жана милдеттеме каттарды алмашышкан. Бул келишимге Рос-
сия генерал-губернатору Вышневский катышкан. Мыкан согушу бо-
ордош эки элдин чоў трагедиясы болуп тарыхта калды. Кийин эки
элдин ынтымакта болушуна Шабдандын, Сооронбай уулу Дїрдїн,
Байтик баатырдын, Бошкой уулу Єзїбектин (солто), Таластан
Бєлєкбай бийдин (кушчу) ж.б. кызматы чоў болгон.

Россия менен Цин дєєлєтїнїн ортосундагы Кул-
жа келишими тїзїлгєн.

Бєлтїрїк чечен жашаган.

Сарыбагыш жана бугу урууларынын чабыштары
башталып Боронбай бугу уруусун сарыбагыштын ча-

буулунан сактап калуу їчїн шашылыш К. Шералы баштаган бугу
элчилигин 1854-ж. 26-сентябрда Батыш Сибирь генерал-губернатор-
лугунун борбору Омск шаарына жиберип, Россияга єтїї сунушун бил-
дирген.

Бугу менен сарыбагыш урууларынын тєбєлдєрї
єз ара жер жана бийлик їчїн кїрєшкєн. Жаўжалдын
чыгышына 1854-ж. Ормон айылындагы Ысык Кєлдїн
Ак Суу жеринде єткєрїлгєн ордо оюну шылтоо бол-
гон. Бугу уругунун башчысы Боронбайдын оюнчусу

Чыйбыл оюнду утуп, бугулар тогуз бээден турган байгени жеўет. Са-
рыбагыштын оюнчулары саяктын тєбєлї Алыбек манаптын оюнчусу-
на да жеўилет. Ормондун жазасынан чочуп Алыбек бугу уруусуна
кєчє качат. Ушуларды шылтоолоп Ормон 1854-ж. июлда аскери ме-
нен жортуулга аттанып Шаты суусунун боюндагы чабышта катуу жа-

1851-ж.

1771-1854-ж.

1854-ж.

19-к. 50-ж.
Сарыбагыш,
бугу
урушу
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радар болот. Аскери туткун болот, бир тобу качып кетет. Ормон кан
бугулардын колунда каза болот. Анын куну їчїн сарыбагыш жорту-
улдары башталат. Бейкїнєє саяк, бугу уруулары талоонго алынат.
Алыбек манап кармалып єлтїрїлєт. Боронбай бир топ уругу менен
Каркыра менен Текес жакка чегинет. Боронбай кытай бийликтеринен
жардам сурап кайрылган менен пайда чыкпаган.  Анткени, 1850-ж.
Кытай Цинь империясы єз атынан бийлик жїргїзїїгє укуктуу деди-
рип бугу бийи Боромбай Бекмурат уулуна «Кызыл шар» даражасын
берген жана ага жылына он ямби (Їсєнбаев К. «Ормон хан», – Б.:
1999.19 -б.) єлчємїндє кїмїш акча дайындаган. Ошондо орус бийли-
гине букара болууга муктаж болот. Себеби, Батыш Сибирь генерал-
губернаторунун атайын тапшырмасы менен Семпилатинскилик
кєпєстїн приказчиги Попов Файзулла Ногоев соодагер катары келип
бугу уруусун Россия империясынын карамагына  тынымсыз, жанта-
лаша їндєгєн, тарткан. (Валиханов Ч. т XXIX. С-Петер. 1904. стр.
22). Кийин 1844-ж. бугу бийи Боронбай Бекмурат уулу Батыш Си-
бирь генерал-губернатору Гасфортко жазган катында: «Соода
ишинде жїргєн  тархан Файзулла Ногоев бизди Россиянын кара-
магына єтїїгє ишендирди жана кєндїрдї», – деп мойнуна алган
(Хазанов А. «История Киргизии», – Ф.: 1948. стр. 33.). 1855-ж. 17 ян-
варда бугу уруусу Россия карамагына єтєт. Тїндїк кыргыздар Рос-
сияга єткєндїгїнє байланыштуу 1863-ж. сарыбагыш бугу чабышы тын-
чыйт. Оруска баш ийбеген Їмєталы єзїнїн сарыбагыш уруусу менен
1863-ж. Чатыркєлгє кєчє качкан. Ал 1867-ж. Россиянын букаралагы-
на єткєн.

Кыргыздын бугу уруусу 8 адамдан турган Качы-
бек Шералы уулу (1798-ж. туулган – 1862-ж. єлгєн)
баштаган элчини Омскиге жиберип Россиянын кура-
мына кирїїнї суранышкан. 1855-ж. 17-январда Рос-
сиянын букаралыгын кабыл алган ант беришкен. Алар-

дын башчысы болуп Боронбай дайындалган. Шапактын небереси
Качыбек Шералы уулу Россиядан капитан наамын алган, алтын
медаль менен сыйланган. Мурун 1814-1824-ж. да Россияда бол-
гон.

Кыргыздын бугу уруусу Россиянын карамагына
єткєндєн кийин Ысык Кєлдї картага тїшїрїї їчїн

Ала Тоо округунун приставы подполковник М. М. Хоментовский баш-
таган казак отряды келип аны 1856-ж. бїткєн. Бул отрядда казак Чокон
Валиханов да болгон. Ысык Кєлдїн картасын Я. В. Ханыков толук-
тап тїзгєн (мурун 1853-ж.  да тїзїлгєн). «Записки Общества» журна-

1855-ж.
5-январь
Качыбек
элчи

1855-ж.
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лына топограф-геодезист Воронин менен Сибирдин кадет корпусу-
нун окутуучусу Нифонтьевдин «Сведения о дикокаменных киргизах,
доставленные от генерал-губернатора Западной Сибири» жана П.
Семенов-Тянь-Шанскийдин «Первая поездка в Тянь-Шань или небес-
ный хребет до верховья р. Яксарта или Сыр Дарьи в 1857 г.») де-
ген макалалары жарыяланып кыргыз жери иликтенген.

Чокон Валиханов Тулпар Таш капчыгайында,
жайлоодо бугу уруусунун башчысы Боронбайдын
сїрєтїн тарткан. Боронбай Бекмурат уулу (1858-ж.
єлгєн) 1843-ж. Жууку (Чыгуу – жашыл єзєн)  суусу-
нун боюна єзїнїн Кызыл Їўкїр чебин салган. 1844,

1848-жж. орус бийлигине элчилик жиберген. Боронбай 1853-ж. орус
полковнигинин чинин алган, 1855-ж. сарыбагыштардан качып Те-
кеске кеткен.

Боронбайдын энеси «алтын чачпак» Даанакан байбиче Бекму-
рат (Меўмурат) бийге акылдаш, кеўешчи болгон. Боронбай бийдин
байбичеси Алмакан, токолдору Жоодар, Меке эле.  Єрїктїнї жерде-
ген даанышман Мойт акенин аталаш иниси Абыланын кенже кызы
Тєрєканды 12 жашында Зарыпбек Кулжага соодагерлерге (Кєлгє
тїшїп жїргєн жеринен уурдап берип) сатып жиберет. Ал Кулжанын
губернатору – доотайы Чжен Шэндин колуна тїшєт. Анткени, Зарып-
бектен Тєрєканды сатып алган кербен башы Ягдорбек аны Кытай
доотайына Шэнге саткан. Доотайдын эки кытай, тибет, шибээ, уйгур-
ладан беш катыны бар экен. Кийин Балбай баатыр Кытай губернато-
рунан Абдышїкїр аркылуу эки куржун апийим берип Тєрєканды кут-
карып келген. Тєрєкандын  Шэндин колунда экенин  жер чатагы, чек
ара маселеси боюнча Кулжага элчи болуп барган Тилекмат, Ашыр-
бай, Жунуш тактап билип келишкен. Кийин ушул Тєрєканды Борон-
бай казактын Тезек тєрєсїнє тартуулап бугу, сарыбагыш чырын ток-
тотконго аракеттенген. Боронбай бий кєп боз їй тигип Тезек тєрєнї
Тасмадан тоскон. Анткени, Тезек тєрє 1857-жылы 29-майда П. Се-
меновдун экспедициясы менен кошо кыргыз жерине келип
Тєрєканды алып кеткен.

Сарыбагыштардын їчїнчї жортуулунда Боронбайдын аялы
Меке, келини барымтада калган. Їмєталы, Тєрєгелди Тескейдеги
кыдык тукумунун 3000 адамын колго тїшїрїп, 600 адамын кырган.
Боронбайдын жєлєк-таягы болгон Балбай баатырдын энеси сары-
багыш Атаке батырдын кызы Айжан. Аны Абайылданын Эшими ал-
мак болуп кудалашып алганы келгенде Айжан Эшимди чанып, анын
иниси Эшкожого тиет. Эшкожодон – Балбак, Балбай, Матай, Чотой,

1856-ж.
Боронбай
бий, Балбай
баатыр



574

Бакытай туулат. Балбайдан – Байкашка, Тайкашка, Мойнок де-
ген уулдары тєрєлєт. Балбайдын аялы Уулжан казак Гайыпберген-
дин кызы. Чекчек деген токолу болгон. Балбай билтир, токой уру-
гун бийлеген. Кийин Балбай «оруска багынбаймын» деп уруусу
менен Кытайга кєчкєн. Балбайды кийин алдаш тукуму Сасыкенин
уулу Зарыпбектин уулу Кїчїк, жигити Телтору орустардын тапшыр-
масы менен жол баштап барып орустарга кармап берген. Балбайды
полковник Полтораций Верныйга 25 казак-орус менен айдап барып,
Алматыга тїрмєгє салган. Балбай тїрмєгє 1867-ж. кеч кїздє Шоо-
рук, Дїраалы менен кошо тїшкєн. Булар 1860-70-жж. Цин империя-
сына каршы мусулмандардын улуттук боштондук кыймылына жар-
дам берген тарыхый инсандар. Балбайды бошотуу боюнча буйрук
кечигип келгендиктен, ага чейин 1867-ж. 30-ноябрда эле Балбайга
уу берип єлтїрїшкєн. Анын сєєгїн арык тукумунун сабатар уругу-
нан Молдо баатыр Алматыдан Тїргєнгє чейин алып келип Ысык
Кєлгє кємгєн. Кийин Зарыпбектин уулу Кїчїк єзї 800 тїтїнї менен
Турпанга, андан Текеске качкан.

Ормондон качып келген саяк Алыбек баатырды Байсерке (Ор-
мондун жездеси) капилет кол салып, колго тїшїрїп келген. Башын
кыя чаап Їмєталыга алып келгенде ал анын башын мамыга илдир-
ген. Бир кезде Ормон саяктардан катуу ыза кєргєнїн кектеген, ант-
кени, Ормонду саяк Качыке баатырдын уулу Эралы колго тїшїрїп,
орго салдырып кордогон. Ормондун теўата досу саяк Алыбектин тїп
атасы Ала кєз (азандагы аты Жандуулат). Саяк Байызбектен – Бо-
тош, Ботоштон – Кудайберди. Кудайбердинин байбичесинен Кайду-
улат, Байдуулат. Байдуулаттан – Тїнкатар, Тїнтєй. Байдуулаттын
байбичесинен – Абат, Дуулат, Энтери, Бостери, Актери, Кєктери.
Кичи аялынан – Шыкмамат. Ботугур – Каракучкач уялаш. Ботугур-
дан – Дїйшєке, Бердике, Тїлєке. Дїйшєкеден Кетирекей. Кетире-
кейден – Алыбек баатыр (Э. Турсунов, «Балбай». – Б.: 2002.). 1855-
ж. 17-январда Сибирде бугу уруусунун єкїлдєрї Россияга ант бер-
ген. Буга Качыке Шералы уулу єз мєєрїн басса, Мукаш Бердибе-
ков, Султанай уулу Жээнтай бугу уруусунун атынан єз тамгасын
баскан (Архив. 1-7. Д-2-п. 12-14).

П.П.Семенов Тянь Шанский атайын тапшырма
менен Кыргыз жерине саякат жасаган.

Чокон Валиханов Кашкарга саякат жасаган.

Таластык кыргыз-казактар Кокондун Олуя Ата чебин басып алат.

1856-1857-ж.

1857-ж.
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«Азыркы Иорданияда турган аз сандагы кыр-
гыздар арапча жана кыргызча сїйлєйт. Буларды ата-

бабасы моўгол жапырыгы учурунда (13-кылым) Итил боюна жана
тїндїк Кавказга чейин жеткен кыргыз урууларынан болгон. Иордани-
ялык ушул кыргыздар 18-19-кылымдарда Тїндїк Кавказ аймагында
турган. Падышалык Россиянын аскерлеринин Кавказдагы жортуул-
дарынын айынан 1859-жылы алар аерди калтырып Кичи Азияга
(Тїркия, Шам) жана Мысырга карай журт которгон. Кєпчїлїгї башка
элдерге кошулуп кеткен, чакан бєлїгї гана Иорданияга келип туруп
калган» (Їрїстєнбеков Б.У., Чороев Т.К. «Кыргыз тарыхы», Ф., 1990,
61-б.).

Афганистандагы кыргыздар тоолуу Памирде турган. Булардын
кєпчїлїгї Ичкилик тобуна кирет да катаган, тейит, кесек, найман,
окчун урууларынан жана кочкор, бука, шайым, алапа уруктарынан
турат (Б.Їрїстєнбеков ...Ошол китепте, 134-б.).

«ХХ кылымдын башында тээ алыскы Куэнь Лунь тоолорунун
арасында турган кыргыздардын негизги тобунан четте калган кичи-
не топ кыпчакпыс дешкени менен негизинен єздєрїн кыргыздар деп
эсептеген. Анткени, єткєн кылымдарда єздєрїнїн негизги уюткусу-
нан ар тїрдїї себеп менен бєлїнїп калган бир катар уруулар саясий
биримдикке тиешелїї жалпы наамды кабыл алуу менен бирге єзї
уруусунун наамын да жоготкон эмес» (Саул Абрамзон). Дегинкиси,
кыргыздардын таркалуу аймагы - тїндїктє Тянь Шань тоолорунан
тїштїктєгї Куэнь Лунь менен Гиндикуш тоо кыркаларына, чыгышта
Куча єрєєнїнєн Батыштагы Тїркстан тоолоруна чейинки єтє кеўири
аралыкты ээлейт (О.Айтымбет II к. 6-б.).

Жаркынбай уулу Байзак Тоокенин небереси
(1838-ж. Эмелде туулуп, 1914-ж. Кєк-Ойдо, Жумгал-
да єлгєн) саяк уруусунун кулжыгач уругунун манабы
болгон. Агасы Атагелдинин єтїнїчї менен Египет,

Букардан келген кербендер менен Їрїмчї, Їч Турпан, Кулжага ба-
рып кыргыздын чек арасын єздєштїргєн. Ташкен, Кокон, Самаркан,
Букарга барып мамиле тїзгєн.

Кулжыгачтан Итемген, Сїтэмген. Итемгенден Тїлкї, Мурат.
Тїлкїдєн Качыке, Кедей, Ажыбек, Шайбек. Качыкеден Абайылда,
Эраалы. Абайылдадан Черикчи, андан Дыйканбай, андан Чойбек,
Мырзабек. Эраалы баатырдан Тїлєєкє, Кангелди. Тїлкїнїн Ке-
дей уулунан Илебес, Тооке. Тоокенин уулдары Шааке, Жаркын-
бай, Абылмейиз, Сулайман, Алыкан, Султан, Шайылда. Жаркын-
байдан Байзак. Архивдик фактылардын негизинде Д. Сапаралиев

1859-ж.

Байзак
баатыр
(1838-1914-ж.)
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боюнча: Байзак баатырдын бабасы Тїлкї Айты уулу жана анын
баласы Кедей жєнїндє кытай окумуштуусу Хэ Ниндин («Мусул-
ман жергесинин сїрєттємєсї» Хуэйцзян Тунчжи, 50-б.) китебин-
де: «Чекир саяк уругу саяк уруусу менен Кашкардын тїндїк баты-
шында Тешик Таш аймагында кєчїп жїрїшєт. 3 класстагы стар-
шина чининде Гедей (Кедей) Тїлкї уулу. Тїлкї Цяньлундун 23-
жыл бийлик  (бул Кытай императору 1736-96-ж. башкарган)  кылып
атканда (1858-ж.) мамлекет башчысынын кабыл алуусунда Пекин-
де болуп 3 класстагы шарик (чен) жана тоту куштун учу менен
сыйланган. Тїлкї оорудан єлгєндє анын чени Кедейге тартуулан-
ган» (Супрененко Г. П. «Китайские источники о киргизах в XVIII - I
пол. XIX вв.» кол жазма Ф.: 1979. 204-б.).  Окумуштуу Иван Анд-
реевдин кыргыздын он болуштугун, бийлеринин атын атайт: «1.
Атаке сарыбагышская старшина – княз же бий Атекай; 2. Саякская
Гадай (Кедей)» ж.б. журналда атайт (Андреев И. «Описание Сред-
ней орды киргиз-кайсаков... // Новые ежемеячные сочинения. СПб.
1795. октябрь. 30-стр).

Кєп жылдык ак кызматы, берилип иштегени їчїн 1879-ж. 30-
январда Жети Суу областык аскердик губернаторго уездик началь-
ник 1871-ж. кызматта турган Кулжыгач болушу Байзак Тоокеге Ста-
нислав тасмасындагы кичи кїмїш медалына, №6 Курманкожо ай-
ылдык болушу 1867-жылдан кызматта турган Чыны Дуулатовду,
Кулжыгач болуштугунан 1868-жылдан кызмат кылган Дыйканбай
Черикчи уулун, Курманкожо болуштугунан Лепес Байталыга (бул
мурун дагы кичи кїмїш медалин алыптыр) чоў кїмїш медалга
кєрсєтїлїшкєн (1900-ж. 18-август. Казак Республикасынын борбор-
дук мамлекеттик архиви. Ф. 44. Оп 1. Д. 1329. Л.1. жана Ф. 44.
ОП.1. Д. 5514. л. 16.).

Мурун тємєндєгїлєр: Манапбай Жантаев, Ажыбек Кенчиров,
Станислав тасмасындагы моюнга илїїчї «Кїжїрмєндїгї їчїн» жа-
зуусу бар кїмїш медаль менен сыйланышкан. Буга «Кытайлар ме-
нен 1, 18, 22-июнь 1863-ж. окуялар їчїн» берилгени жазылган.
Ошол архивдик кагаздын 64-бетинде №2182 кїбєлїктїї чепкен ме-
нен Чыны Табалды (башка архивдик документте «Табылды Дуулат
уулу» деген мєєр басылган жазуусу бар кагаз табылды. Демек Дуу-
лат анын чоў атасы), №2183 кїбєлїк менен Шааке Тооке уулу да
чепкен менен сыйланган. Башка архив документинде саяк Чыны
Табалдиев, Шааке Тооке уулу 3-даражадагы чепкен менен сыйла-
наган.  «Зубаревдун Кашкар отрядына унаа, тамак-аш жеткизгенди-
ги їчїн» бирок, алар 1864-ж. 17-декабрда Кытайга кетип калганды-
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гына байланыштуу чепкендер губернаторго кайтарылып келинген.
1863-ж. 19-июнда Нарындын Курткасында 40 солдаттан турган под-
поручик Зубаревдун отрядына Їмєтаалы, Ормон кол салып, 1 офи-
цер, 7 солдат жарадар болуп, 2 адам єлгєндїгїнє байланыштуу 1867-
ж. 20-октябрдагы Тїркстан генерал-губернатору Фон Кауфмандын
буйругу менен 7 миў 500 рубль кун тєлєп берїїгє єкїм кылынган.
1868-ж. Їмєтаалы 5231 рубль 42 копейка тєлєп, калганын тєлєбєй
койгондугуна  жана кїнєєсїз болсо да мурунку мамилесин кектеп
башкалар кошо тєлєшсїн деген єтїнїчїнє байланыштуу Жети Суу
областынын тергєє бєлїмїнїн башчысы В. Чистополотный Кулжы-
гач болушунун бийи Шааке Тооке уулун, Курманкожо болуштугунун
башчысы Чыныбай Дуулатов жана Їмєтаалы Ормон уулун Верный-
дан суракка алып, аларды чогу тєлєттїргєн. Жумгалдык саяктар
1863-ж. июнунан мурун эле Їмєтаалы менен тирешип мамилеси
начар болгон.

Жумгалдыктар орус бийлигин 1863-жылдан баштап колдошкон.
Саяктардын курманкожо, кулжыгач уруктары  солто уруусу тарабы-
нан 7 жыл катуу чабышып, барымталашуусунун кесепетинен Нарын
дарыясынын ары жагына кєчїп кетишип, Жумгал такыр бош калган-
дыктан 1865-ж. штабс-капитан Мжинский саяктар орустардын кара-
магына єтїїсїнє, Жумгал, Кочкордогу єз конуштарына келишине ча-
кырган. Дыйканбайдын орустардын карамагына єтїп, Жумгалда кєчїп
жїргєнїн угуп Осмон Тайлак уулу курманкожо уруусуна кол салып,
аларды талаган. 1865-ж. жазында Кетмен Тєбєлїк Рыскулбек Нар-
бото уулу жетектеген 10 миў тїтїн саяк уруусу Россиянын кара-
магына єтїшкєн.

1896-ж. Пишпек уездинин башчысы А. Талызин тїзгєн «Пишпек
уездинин жергиликтїї администрациясынын кызматтык абалынын
санынын ведомосту» деген документте: «Байзак Тооке 1875-77-ж.
айыл аксакалы (старшина), 1877-75-ж. волостук башкаруучуга та-
лапкер жана 1879-87-ж. волостук башкаруучу» деп берген. Бирок,
мында жаўылыштык кеткен, ал волос башчысы болуп 1877-жыл-
дын 3-августунун баштап иштегени сыйлыкка кєрсєтїлгєн башка до-
кументте кєрсєтїлїптїр. Тагыраагы Байзак баатыр 1871-ж. Кул-
жыгач бийи болуп шайланса, 1879-жылдан 1885-жылга (кээ бир
маалыматта 1889-ж.) чейин Кулжыгач болуштугун Волостной уп-
равители болгон.  К. Акиевдин «Баскан жолу» боюнча: Ушунда Бай-
зак Чойбек менен болуштук талашып, аны жеўген. Тїтїн талашып 12
киши єлгєн. Кийин бир нече жыл кандидат, шайлоо добушуна ээ элїї
башы болуп жїргєн.

37 – 91
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Жумгал Россияга киргенден кийин 1867-ж. курманкожо, кулжы-
гач болуштугу тїзїлгєн. 1891-ж. кулжыгач: Кара  Кече, Суусамыр
болуштугу болуп уюшулса, 1885-ж. Курманкожо болуштугу экиге
бєлїнїп, Жумгал болуштугу тїзїлєт (Недзвецкий В. Е. «Админист-
ративное устройства уседлые пункты и кочевые волости Семире-
чинской области». Верный. 1913. стр 186). 1888-ж. 16-июлда 3 жыл-
дык мєєнєткє (1889-92-ж. чейин) Жумгал болуштугунун башчылы-
гына 46 жаштагы Їркїнчї Дуулатов, анын талапкерлигине Кєкїмбай
Чыны уулу шайланган (Аны 1927-ж. Совет єкмєтї кулакка тартып,
Самара шаарына айдалган. 1933-34-жж. репрессияланган).  1895-
1903-жж. болуш болуп Сарала Сакенов иштеген. Болуштуктар бир
нече жолу биригип, кайра ажыраган. 1867-ж. Курманкожого биринчи
болуш болуп Чыны Дуулатов (Табылды) шайланган. Кулжыгач бо-
луштугуна Дыйканбай Черикчи уулу шайланган. Ал 1873-ж. октябр-
да 3 жылдыкка кайра шайланган, бирок, 1874-ж. 15-январда Жети
Суу областынын аскер губернаторунун буйругу менен «башкаруу-
чулук жєндємсїздїгї, милдетин аткарбагандыгы їчїн» кызматы-
нан бошотулат (1873-ж. 13-декабрдагы Токмок уезд башчысынын
билдирїїсї), анын ордуна талапкер Атагелди Шааке дайындалган.
Атагелди Байзактын атасынын агасынын баласы. Атагелди 1874-
75-жж. 1 мєєнєткє болуш болгон. Анткени, 1875-ж. кїздє Дыйкан-
бай Черикчи єз жигиттери менен Шабдан баатырдын кошуунун ку-
рамында Базаркул Атабеков(Тогуз Торо), Бекболот Алсейитов (Бар-
скон), Атакан Бекжанов (Тоў) ж.б. Кокон кандыгын Россия империя-
сына кошуп алуучулук жортуулана барып келгенден кийин (Хаса-
нов А. «Взаимоотношения киргизов». стр. 129; Їсенбаев К. «Присо-
единение южной Киргизии к России» Ф.: 1960-. стр. 120.) орус бий-
лиги аны колдоп, ал кайра болуш болуп шайланган. Дыйканбай бий-
ликти 1879-жылдан баштап Байзакка берген. Байзактын атасы
Жаркынбай Тооке уулу дагы мурда Жети Суу аскер губернатору-
нун 1874-ж. 29-апрелдеги буйругу менен 1874-76-жж. Кулжыгач бо-
луштугунун №5-айылынын бийи болуп шайланган. Ал 1879-ж.
13-январда уруксат алып ажылыкка кеткен (1878-ж. 27-июлдагы
Токмок уездинин башчысынын Жети Суу аскер губернаторуна жаз-
ган рапортунан).  Байзактын уулдары Жантели 1857-ж., Зарбат 1877-
ж. туулган. Байзак 7(13-сентябрда) 1914-ж. каза болгон. Ал єлгєндє
700 боз їй тигилип, сєєгї 7-кїнї коюлган. Ашты атактуу Куйручук,
Кєкїмбай башкарган.

Жантели Байзаков 1889-92-жж. Кулжыгач болуштугун №9-айы-
лынын бийи, 1892-97-ж. жаўы уюшулган Кара Кече болуштугунун
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башчысы болгон. 1897-ж. 4-январда 1889-жылдан 1897-ж. чейин «ак
кызмат єтєгєнї їчїн» мактоо баракча сыйлыгына кєрсєтїлгєн. Жан-
тели 1897-ж. 3-ноябрда тууганы Канат Шааке уулу сїргїндєн качып
келгенде аны кармабагандыгы, атайын чара кєрбєгєндїгї їчїн сот-
толуп, кызматынан бошотулуп, ордуна Балбак Камбаров болгон.
Зарбат Байзаков 1915-ж. 26-июла 38 жашында Кара Кече болушту-
гуна атаандашсыз шайланган. Тоокенин Султан деген баласы 1900-
ж. Кара Кече болуштугуна шайланып 1903-ж. 21-июлда єлгєн.  1912-
15-ж. Абылмейиз Тооке уулунун небереси Байсал Орозов Кара Кече
болушу болгон. Байзактын чарбасы жєнїндєгї маалыматтар П. Ру-
мянцев тарабынан 1912-ж. чогултулган изилдєєлєр 1916-ж. Петер-
граддан (120-121-б.) чыккан.

Кыргыз, кытай чек арасын тактоодо, белгилєєдє чоў са-
лым кошкон. Єзгєчє туруктуу кызматы їчїн  Россия падыша-
чылыгы Байзак баатырды 1883-ж. Станислав тасмасындагы
кичи кїмїш медал менен сыйлаган. Ушул жылы кыргыз-кытай чек
арасын тактоодо Россиядан Ысык Кєлдєн Жууку болушу Ємїрзак
Боронбаев, Барскон болушу Бекболот Алсейитов, Он Арча болушу
Бекмурат Атабеков, Ат Башынын болушу Деркенбаев Тоокен алтын
медаль менен сыйланган.  Байзакты орус экспедициясы кыргыз єкїлї
катары катыштырып, анын чек араны жакшы билгенин, далилдїї
талаша алгандыгын, билимин баалап орус чинин алып берген. Бай-
зак Жалал Абад, Нарын оёздорунун чегин ажыраткан. Казак, тажик-
тер менен чек ара ажыратууга катышкан тарыхый инсан. Балдарды
окутууга ынтызар кылып, шарт тїзгєн. 19-кылымдагы кыргызга кол
салган салгылашууларга кыргыз уруулары менен бирге активдїї ка-
тышып далай эрдик кєрсєткєнї їчїн баатыр аталган. Саясий жаг-
дайларда кєрїнїктїї роль ойногон Шабдандын кеўешчиси («Жум-
гал энциклопедиясы» – Б.: 2002). Байзак баатырдын кыргызга сиўир-
ген эмгеги жана мамлекеттик ишмердиги тарыхта орчундуу орунду
ээлейт («Байзак баатыр – кеменгер», тїзгєн С. Байгазиев. – Б.: 2003.
38-49-б.).

ШАБДАН Жантай уулу  (1839-1912-ж.) — Чїй,
Кемин єрєєнїндє жашаган сарыбагыш уруусунун ты-
най уругунан чыккан манап; Жантай кандын уулу.
Медет датка Жумгалдык Шербектин уулу Алишер

деген уулунун акылдуу, сулуу Баалы деген кызын Жантайга тур-
мушка берген. Баалыдан: Шабдан, Маамыт, Искендер тєрєлєт. Ба-
алы єлгєндє анын сиўдиси Сейилданы да Жантай алып андан: Тєлє,
Ыманаалы туулат. Кегети сайынын оў жак єйїзї «Баалы бейит»

1860-ж.
Шабдан
баатыр
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аталат. Жантайдын Баалыга чейин Таберик, Туркуке, Курма деген
аялдары болгон. Кийин Акмєєргє їйлєнгєн. Саясий турмушка жаш-
тайынан катышкан. 1860-жылдын акырында Кокон кандыгынын кол
башчысы Канаат шаага кошулуп Ташкенге барган. Узун Агачтын жа-
нындагы орус аскерлерине каршы урушка катышкан. Канат шаа ме-
нен бирге Ташкенде эки  жылдай турган. Сарымсак кандын уулу
Шаа Муратты кан  кєтєрїшїп, Канат шаага жана Кудаяр канга кар-
шы  чыккан кыргыз-кыпчак феодал тєбєлдєрї курчап алган (53 кїн
курчоодо калган). Ташкен шаарын коргоодо кєрсєткєн каарман-
дыгы їчїн Кудаяр кан аны Тїркстан шаарынын беги кылып дай-
ындаган. Бирок, Шабдан эс алууга єз журтуна кайтып келген. Ата-
сы Жантайдын Россия букаралыгына єтїї жєнїндєгї  саясаты їчїн
Рахматулла датка Баякеге кошуп Пишпектеги зынданга салдырган.
Бирок алар качып чыгышып, Кеминге кайтышкан. Россиянын кура-
мына єтїїнї биротоло чечкен. Шабдан Токмоктогу  уезддик  на-
чальник жана  Жети Суу аскер губернатору менен тыгыз байланыш
тїзгєн.  1862-ж. июлда майор Загряжскийдин отрядын Нарындан
кєтєрїлїшкє чыккан кыргыздар туткунга алганда, 1876-ж. генерал
Куропаткиндин аскердик экспедициясын кыргыздар курчап алып тут-
кундаганда Шабдан элди ынтымакка чакырып, тїшїндїрїї менен
Загряжскийдин аскердик экспедициясын туткундан бошоткон. 1868-
ж. орус букаралыгына єтїїгє каршы чыккан саяк уруусунун  мана-
бы Тайлак уулу Осмондун кєтєрїлїшїн талкалоого катышкан. 1876-
1877-ж. генерал М. Д. Скобелевдин алайлык кыргыздарды Россия-
нын карамагына  єткєрїї жана Абдылдабек  жетектеген
кєтєрїлїшчїлєрдїн  каршылыгын басуу їчїн Шабдан да єз  жигит-
тери менен алардын   жазалоочу   жортуулдарын коштоп Таш Кор-
гон, Кара Тегинге чейин кирип барган. 29-июлда  Курманжан датка-
ны туткунга алууда, Жетим кан жетектеген кєтєрїлїшчїлєрдї тал-
калоодо отряддын начальниги Флигель-адътант князь Витгенштей-
инге жардам берген.  1878-ж. жигиттери менен Ат Башынын тїштїк
аймагында орустардын чалгындоо  отрядын  коштоп  жїргєн.  Орус
падышалыгына кылган кызматы їчїн Шабдан дайыма сыйланып тур-
ган. 1883-ж. Шабдан падыша Александр Їчїнчїнїн тактыга оту-
руу ырасмысына катышып, аскер старшинасы наамын алган,
алтын саат менен сыйланган; 1884-жылдан жылына берилїїчї 300
сом пенсия чектелген.

Шабдан таякелерине, єзгєчє Байзак баатырга жакын болуп кєп
акылдашып иш кылчу дешет. Шабдан бал челек кармоону, дыйкан-
чылыкты, багбанчылыкты жактаган. Орус падышачалыгына кыз-
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мат кылганы їчїн Шабдан Жантаев Станислав, Анна алтын ме-
далдары менен, Тїркстандагы орус башкаруучуларынан «Ге-
оргиевский крест» менен сыйланган. 1909-ж. Чоў Кеминде «Шаб-
дан медресесин» ачтырган. Бай манаптын балдарын Верныйдагы
(Алматы) орус гимназиясына ж.б. окуу жайларга жиберткен. Шаб-
дан 1912-ж. 6-апрелде 73 жашында єлгєн. Шабдандын чоў ашын
Ормон кандын иниси Рыскулбектин небереси Ат Башынын ири ма-
набы Чоко Кайдуу уулу башкарган.  Ал жєнїндє Осмоналы Сыдык-
тын (чыныгысы Кыдык) «Шабдан тарыхы» деген эмгеги бар.
Тїндїктєгї, Чїй боорундагы кыргыздардын бир топ жерлерин ка-
зактарга сатып жиберген.

 Кытай менен Россиянын империясы 1860, 1864,
1882- жана 1884-ж. тїзїлгєн келишимдерге ылайык
кыргыз жериндеги мамлекеттик чек араларды
бєлїштїргєн жана бир бїтїмгє келишкен. XIX к. Кыр-
гызстан аймагы Россиянын колониясы болгондуктан

Россия менен Цинь империясынын ортосунда чек ара такташуу бол-
гон. Бирок, тилеккке каршы чек араны тактоодо жердин чыныгы ээси
жергиликтїї кыргыздардын пикири суралган эмес. Їзєнгї Кууш ар-
кылуу єткєн орус-кытай чек арасы алгач 1860-жылкы Пекин келиши-
минде каралган. Анда: «Чек ара Ысык Кєлдїн тїштїгї аркылуу со-
зулган Теўгири Шан б.а. Кыргыздын Ала Тоосу – Тянь Шань деп атал-
ган тоолор аркылуу єтїп, Кокон ээлигине жетет». М: Кан Теўир (161,90
км), Жаўы Жер (Сары Жаз – 196,80 км), Чычар Ашуусунун тїштїгї
(22 км) Какшаал дайрасынын аймагы, Їзєнгї кууш (872 км) аймак.
1864-ж. 25-сентябрда тїзїлгєн Улуу Россия жана Улуу Дайцин (Кы-
тай) мамлекетинин ортосунда тїзїлгєн Чугучук протоколунда Ка-
закстандын, Тїндїк Кыргызстандын Нарын Кєл дарыясынын баш
жагынан, Кан Теўир тоолорунун Фергана кыркаларына б.а. Нарын
областына чейинки мамлекеттик чек ара такталып мындай деп жа-
зылган: «... Текес тараптан алганда чек ара тилкеси Тянь Шань тоо
кыркасына такалып, андан ары тїндїк батыш багытында созулуп,
Хан Теўир, Савабци, Курткїлїк (Кытайча Тунгулук), Какшаал (Кы-
тайча Как Шань) жана ж.б. тоолордун чокусу аркылуу єтєт». Бул
келишимге Россия тараптан Кулжадага Генералдык консулдун ый-
гарымдуу Комиссары стат кеўешчи Иван Захаров, Генералдык штаб-
дын Сибирь Корпусунун бєлїмїнїн полковниги Иван Бабков, Кытай
тараптан Улуу Дай мамлекетинин Цзянь-Изюнь Улясутай сол кана-
тынын кол башчысы, Кызыл Туулуу Кытай корпусунун командири
деген чини бар Мин-и, Тарбагатай Хэбей –Амбань, Корпус команди-

1860-ж.
Кытай
кыргыз чек
арасы
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ринин жардамчысы деген чини бар Силинь, Тарбагатай Бригад Ко-
мандири, Баатыр деген титулу бар жана Корпустун Командиринин
Жардамчысы деген чини бар Болгос кол коюшкан, мєєр басышкан.
Келишим орус-манжур тилинде болгон.

Борбор Азия аркылуу – Їзєнгї Кууш, Бедел ашуусунан Туюк
Сєєк, Уз Бел ашуусу аркылуу єткєн орус-кытай чек арасы 1881-ж.
22-майда Жаўы Маргалаўда кол коюлган келишимде Петербург
келишиминин негизинде биротоло такталган. Бул келишимге Росси-
ядан Императордун ыйгарым Комиссары, Генерал-майор Виктор Ме-
динский, Улуу Дай мамлекетинен Баатыр деген титулу бар, 2-клас-
стагы корпустун командири, биринчи даражадагы шар ээси Баркул
Меэн – амбань кол коюп, мєєр басышкан. Келишим орус-манжур ти-
линде жазылган. Мында Кєгарт, Чоў Чычар, Чоў Уру, Бутмапак, Кара
Жылга, Курумдук, Боз Айгыр, Кєрпє Бел, Кыпчак, Терек, Орто Суу,
Кызыл Кур, Туюн, Сєєк ашууларына жана Бургуй, Жетим Ашуу,
Кєгарт, Тїз ашуу, Калмак ашуу, Талгый, Сыйдам, Саваярдын, Тєрт
Кїл, Кыздар, Карачал, Иттик, Кара Бел, Эркечтам, Кызыл Суу ашуу,
дарыяларына чек ара белгиси коюлгандыгы, такталгандыгы жазыл-
ган. М: Эркечтамдагы Малтабар дарыясынын сол жээги Россияга,
оў жагы Кытайга тиешелїї экени чечилген ж.б.

1882-ж. 25-ноябрдагы Кашкар протоколунда Нарын Кол да-
рыясынын жогору жагынан Бедел ашуусуна чейинки чек арасы так-
талып, 1881-ж. февралда Санк Петербургда жетишилген келишим-
ди аткаруу їчїн кол коюлган. Бул келишим боюнча Россиянын жер-
лери менен Кашкар облусунун тїндїк-батыш бєлїгїндєгї мамле-
кеттик чек араны орнотуу аныкталган: «Установление границы меж-
ду Российскими владениями и сопредельною частью Кашкарской
области начато от верховьев реки Нарын Кола (по монголски На-
рын Холга), к Западу от Музуратского перевала, по Тянь Шане и
продолжалось на запад вдоль означенного хребта до вершины вы-
сочайшей в Тянь Шане гору Хан Тенгри, а отсюда вдоль идущего
от этой гору хребта Савабци через заключающегося в нем гору Бос-
таг. Севере западные склоны граничнего хребта Тянь-Шаня, с про-
текающими там реками принадлежит России, а юго восточная сто-
рона этих гор с ушельем Савабачи, где  имеется китайский караул,
принадлежит Китаю. Далее, по переводе границы через р. Кум Арык,
названную на карте р. Жанарт, уполномоченные Комиссары, как и
прежде, продолжали следовать на юго-запад вдоль склонов юго
восточного хребта Тянь Шана и определили граничную линию на-
править по вершинаам этого хребта, как главного в данном участ-
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ке, в юге восточных склонах которого, принадлежащих Китаю, на-
ходятся следуюшие ушелья и реки одного с ними наименования:
Чолок Тепе, Крук Богус, Каш Калай, Улу Жайляк, Кучкарата, Зын-
дан, Житкелен, Жанарт, Каиче, с весьма трудно доступным даже
для пешехода перевалом, затем ушелья Айри, Кукуртук (по китай-
ски Кунгулу), с перевалом того же наименования, таким же трудно
доступным, как и Каиче, – привели границу к перевалу Бедел. На
перевале этом имеющем весьма крутой с южной стороны подьем,
Российскими и Китайскими Комиссарами по обеим сторонам про-
ходящей через него дороги, которую пересекает граница, постав-
ленны граничные знаки на растоянии 22 саж один от другого, на-
званные Бедельскими...». Бул протокол мамлекеттик чек аранын
єтїї линиясында орнотулган мамлекеттик чекара Россия, Кытай
тараптан биротоло бекитилип, таанылгандыгын кєрсєткєн. Бул ке-
лишимге ыйгарымдуу Комиссар Генерал-майор Виктор Мединский,
Кытайдан теги дворянин, Баатыр титулу бар Баркулдук Меэнь –
Амбан кол коюп, мєєр басышкан.

1884-ж. 22-майда Жаўы Маргалаў келишими тїзїлгєн. Бул
протокол Россия менен Кытайдын ортосундагы мамлекеттик чек
араны Бедел ашуусунан Узбел ашуусуна чейин кєрсєтєт. «... начи-
ная от перевала Бедель, ... граничная межа направляется на За-
пад по хребту Кокшал, затем поварачивает по главному Тянь Шан-
скому хребту на юг через перевалы Когарт, Чон Чынар, Чон Уру,
Бутмапак, Кара Жилга, Курумдук, а отсюда идет в западном на-
правлении с изгибами к Югу или северу, смотря конаправлению
главного хребта, как обозначена на карте красной чертой и прохо-
дит через перевалы Боз Айгыр, Курпе Бель, Кыпчак, Терек, Урта
Су, Кызыл Кур и Туюн, называемый китайцами  Суек. ... Все север-
ные склоны это хребта... состовляют владения Российского Госу-
дарства, а южные склоны... владения Дайцинского государства...
От перевала Туюн – Суек граничные линии идет на Юг между Фер-
ганскую и Кашгарскую областями, по хребту гор, через перевалы
Бургуй, Жетим Ашуу, Калмак Ашуу, Сийдам, Саваярдын, Тарт Куль,
Кыздара и Карачал, от которого опять поварачивает на Юг через
перевалы Иттык, Кара Бель, а отсюда по хребту не доходя до пе-
ревала Каравинкуль направляется по отрогу на Юго Восток, через
реку Кызыл Суу на урочище Иркештам. Все западные склоны этих
гор, ... лежащие к Западу от выше упомянутных пунктов, соедине-
ных между собой общею граничную чертою, составляют владения
Российского Государства, а восточные склоны... лежащие к Восто-
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ку от этих пунктов, составляют владения Дайцинского государства...
на Юг от урочиша Иркештам установить границу по реке Малтабар,
левый берег который принадлежит Россию, а правый Китаю; далее
от верховьев  этой реки граничная черта идет на Юг по хребту это-
го хребта на перевал Учь Бель, через реку Маркансу, по главному
горному хребту, лежащему к Востоку от озера Каракуля, через на-
ходящихся в этом хребте перевал Кальта Даван или Кар Арт, да-
лее по тому же хребту через не доступный перевал Каразак до
перевала Уз-Бель называемого также Кызыл Жиек на которой и
окончивается границу обоих Государств, так как граница России
поворачивает на Юго Запад, а Китая идет на Юг. Все земли с про-
текающими на них реками, лежащие к Западу от проведенной та-
ким образом граничной черты, составляют владения Российского
Государства, а земли со всеми реками, лежащие к востоку от этой
черты – владения Дайцинского Государства». Демек, 1884-жылкы
Маргалаў протоколунда Їзєўгї Кууш аркылуу єткєн чек ара демар-
кацияланган. Бул чек ара Їзєўгї Кууш аймагында Какшаал тоо кыр-
калары аркылуу єткєрїлїп Їзєўгї Кууш падышалык Россиянын ку-
рамында калган. Кийин бул чек ара СССР тарабынан совет-кытай
чек арасы катары кабыл алынган (Кийин 1960-70-ж. КНР Їзєўгї Кууш
аркылуу єткєн чек ара тилкеси менен макул эместигин билдирип,
чек ара Какшаал тоо аркылуу эмес, андан кыйла тїндїгїрєєктє жат-
кан Борколдой тоолору аркылуу єтїшї керек деп (узундугу 120 км.
жалпы аянты 2842 кв. км. жерге) доомат арткан).

Їзєўгї Кууш суусун камтыган Бедел ашуусунун тескейиндеги
аянт кимге тиешелїїлїгї 1884-ж. Жаўы Маргалаў протоколунан
кийин да белгисиз бойдон калгандыктан орустар 1911-ж. жайын-
да Бедел ашуусуна поручик-картограф Ледомскийди жибериш-
кен. Ал 10-августта Тїркестан генерал-губернаторуна мындай дейт:
«Жергиликтїї калктын эч кимиси Чоў Терек коктусу кимге тиешелїї
экенин билбейт экен. Жай сайын ал жакка Кытайлык кыргыздар
Терек ашуусу аркылуу кєчїп келишсе, кышында орус кыргыздары
Чоў Їзєўгї Кууш суусунун тоўу менен кєчїп барып кышташат. Ан-
ткени, бул суу менен жайында єтїїгє эч мїмкїн эмес». Ледомс-
кийдин экспедициясын Жуук болушунан кыргыз Маразык Бияста-
нов, Жети Єгїз болушунан кыргыздар Ордобай Ногоев менен Са-
дык Суранчиев коштоп барган. Ледомский минтип жазат: «26-июл-
да таў эрте жогоруда аты аталган кыргыздар менен Чоў Терек су-
усунун єйдє жагына бардык, бирок, кытайлык кыргыздардын «че-
рик» уруусунун куралданган чабуулунан улам, ишти токтотууга ту-
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ура келди. Чындыгында бул жер кимге тиешелїї экендигин тактай
албай, Кытай бийлиги менен чырдашууну каалабай, кайра кетїїгє
туура келди». Мындан кєрїнїп тургандай акыйкат бирєє эле. Бул
жерлер Россиянын да, Кытайдын да жери эмес, ал кыргыздардын
тєл мекени, ата конушу, єз жери. Мамлекеттик чек ара тосулуп экиге
бєлїнїп калган колониялык кєчмєн кыргыздар єз мамлекети бол-
богон соў єз жерлерине єздєрї ээ болбой, же бириге албай жери
да бєлїндї болгон («Агым», 2002. 12-апрель, 3, 10, 14-май).

Кокон кандыгын Малла кан бийлеген.

Верныйдан орус падышасынын аскерин Цим-
мерман 1860-ж. 23-августа баштап келип 26-авгус-
та Токмок чебин курчап, 26-августа аны биротоло
талкалаган. Кокондун 100 сарбазы туткунга алын-
ган. Ошол кїнї казак отрядын баштап А. Калпаков-

ский келип 31-августа Пишпек чебин алат. Атабек, Алишер датка-
лар 627 сарбаз менен колго тїшєт. Калыбына келтирїї їчїн Ко-
кон каны Канат Шаа, Алымбек датканы  жиберген. 1861-ж. 20-ок-
тябрда Узун Агачта орус  менен кокондуктар салгылашат. Алым-
бек датка урушка катышпай коёт. Шабдан, Калпаковскийлер же-
ўет. 1862-ж. Тынай манабы Жантай Карабек уулу Верныйга барып
Россиянын курамына єтєт. Анткени, Ормон єлгєндєн кийин Жан-
тай сарыбагыштардын  башчысы болуп калган. 1867-ж. Жантай
полковник чинин, алтын медаль алат. Байтик Канай уулунун
(1821-1886-ж. 5-мартта) Кокон бийлигине каршы кїрєшї болгон.
Байтик токол Эренчеден тєрєлєт. Ал 1862-ж. солтонун манабы ка-
тары  Чїйдєн Таласка чейин башкарган. Кокон акими Рахматула-
ны тойго алдап чакырып єлтїргєн. Жардамга иниси Сатылганды
жиберип Верныйдан А. Г. Калпаковскийди чакырткан. Байтик экєє
биригип (1862-ж. сентябрда) Пишпек чебин талкалаган. Кийин Бай-
тик баатыр 200 жигити менен Мерке, Олуя Ата, Чымкенттеги кокон
чептерин талкалаган. Талас кыргыздары Россияга 1865-ж. кошул-
ган (кушчу,саруулар). Солтодон Жангарач, Маймыл, Тынаалы ма-
наптар орустарга баш ийгиси келбей Таластын башына кєчїп ке-
тишкен. 1864-ж. Жангарач єлгєндєн кийин уулу Кєкїм орус бийли-
гин тааныган. Байтик капитан чинин алган. III даражадагы Ста-
нислав ордени, Аннеск лентасын кошуп алтын медаль менен
сыйланган. 1867-ж. падыша Александр II таажы кийгизїї сал-
танатына катышкан.  Москва, Петербурга барган.

1858-62-ж.

1862-ж.
Жантай кан,
Байтик
баатыр
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Алайда дагы Кокон кандыгына каршы кєтєрїлїш чыгып Садык
Саркердин жетекчилиги менен Кокондун Кызыл Коргон чебин ба-
сып алышкан. Єкїмдар Кул датканы єлтїрїшкєн. 1870-ж. Алайда-
гы ири кєтєрїлїш Кокондуктар тарабынан ырайымсыздык менен ба-
сылган.

1755-60-ж. Канкожо Їрїмчї, Кулжа, Ысык Кєл
аймагын башкарып турган элдерден Кытай каны кєп
салык алган. Мындай зомбулукка каршы Канкожо
«дин ислам їчїн» деген ураан менен согуш ачканда

Мамаке, Шопок баатырлар єзгєчє эрдик кєрсєтїп, даўазасы чыккан.
Алардын эрдиктери жєнїндє Жусуп Мамайдын китеби бар.

Курманжан Маматбай кызы (1811-1907) алайлык
кыргыздардын башкаруучусу. «Алай канышасы»
деген ат менен белгилїї. Ош аймагын жердеген
(азыркы Кара Суу району, Мады кыштагы «Жапалак»

(Орок) кыштагында туулган) муўгуш  уруусунун баргы уругунан чык-
кан. Кудалап барган биринчи «кїйєєсї» Садиар уулу Кулуну чанып
(Жар уулу Кулсейитке барган  дейт бир маалымат) атасынын тєрїндє
3 жыл отурган. 1832-ж. адигине уруусунун баргы уругунан чыккан
Анжиян акими, Алайды башкарган Алымбек даткага турмушка
чыккан. Алымбек  менен 29 жыл жашаган жана анын акылдашы,
кємєкчїсї болгон. 5 уул, 2 кыз  тєрєгєн. 1862ж. анын кїйєєсїн Ко-
кон канынын сарайында козголоўчулар єлтїргєндєн кийин Алайды
башкарууну Курманжан єз колуна алган. 1864-ж. Кокон кандыгына
каршы алайлык кыргыздардын кїрєшїн басуу їчїн Ошко келип,
Мады чебин каратып алган Букар эмири Саит Музаффар ад-Дин
Курманжанга кезигип, алайлык кыргыздарга анын таасири кїчтїї
экендигин тїшїнїп, Курманжанга «датка» деген мансап наамын
ыйгарган.  Экинчи жолу даткалык наамды Кокон каны Кудаяр
1863-ж. берген. Їчїнчї ирет даткалыкты ага Кашкар каны Жа-
ныбек ыйгарат. Тєртїнчї жолу Орус империясынын атынан
Тїркестан генерал губернатору Кауфман ага даткалыкты ыйга-
рат. Даанышман аял кыргыз урууларынын ички чыр-чатактарын ба-
сып турууга єз їлїшїн кошкон. Алардын биримдиги аркылуу Кокон
хандыгына кєз каранды болбоого умтулган. Мындай кєз каранды-
сыздыкка умтулуу орус падышалыгынын аскерлери Фергана айма-
гына кирип келген маалда да байкалган. 1876-ж. Кокон кандыгы жо-
юлгандан кийин Кыргызстандын тїштїгїн Россиянын букаралыгы-
на єткєрїї жєнїндє Тїркстан генерал губернаторунун койгон тала-
бына каршы болуп, алайлык кыргыздар тоого (Кашкарга чектеш Кєк

Мамаке
Чыйбыт
уулу

1862-ж.
Курманжан
датка
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Сууга)  кєчїп кетишкен. Генерал М.Д.Скобелев Ош уездинин на-
чальниги майор Ионовго даткага жолугуп, жарашуу жєнїндє ма-
кулдашуу ишин тапшырган. 1876-ж. Курманжан датка М.Д.Скобе-
левге кыргыздардын Россияга кошула тургандыгын билдирген.
1876-ж. 17380 тїтїн алайлыктар Россияга кошулган. Алай айма-
гы – Кичи Алай, Ноокат, Гїлчє, Єзгєн, Ак Буура деп беш болуштук-
ка бєлїнїп Ош уездине караган. Аны датканын Оморбек, Камчы-
бек, Асанбек, Баатырбек деген балдары башкарган. Абдылдабек
багынуудан баш тарткан жана 1876-ж. Ооганстанда єлгєн. Россия-
лык бийлик  Курманжан даткага сый-урмат кєрсєтїп турган, ага
полковник чини берилген. 1880-ж. Генерал губернатор Кауфман-
дын жардамы менен Курманжан даткага 300 рубль пенсия чектел-
ген. Андреевский лентага чєгєрїлгєн алтын медал менен сый-
ланган. 1893-ж. уулдары Камчыбек, Мамытбек, небереси Арстан-
бек, Мырзапаяз чек арадагы 3 солдат жоголгонуна кїнєєлєнїп жана
контрабанда уюштурган деген жалаа менен камалат. 1895-ж. 3- мар-
тта Ак Бууранын жээгинде Камчыбек дарга асылат. Сєєгї Сар Ма-
зарга коюлган. Мамытбек менен Арстанбек эки жылдан кийин ка-
торгиден кайтып келишет. Датка 1907-ж. 1-февралда 96 жашында
єлгєн, сєєгї Оштогу Сулайман тоосунун этегине Сары Мазар
кєрїстєнїнє коюлган.

1944-1946-ж. Финляндиянын президенти болгон, тїбї Голлан-
диядан чыккан маршал, улуту швед К.Г. Маннергеймдин (1867-
1951-ж) пикири боюнча: Курманжан датка ашкан адамкерчи-
ликтїї жана эл аралык маселени урматтаган зор улуу инсан
катары бааланат. Анын «Борбордук Азияга саякат» деген эки том-
дук китебинде Курманжан датканын бизге белгисиз їч сїрєтї та-
былды. К.Г.Маннергейм жаш кезинде 1906-ж. июль-августа бел-
гилїї француз окумуштуу саякатчысы Поль Пельонун экспедици-
ясы менен Ала Тоого келип Алай єрєєнїндєгї Чыйырчык ашуусу-
нан датканын улуу Асанбектин айылында єрїш алганда Курман-
жан датка менен жолугушкан. Ошондо єзїнчє боз їйдїн ичинен
эки жолу, ат минип туруп єзїнчє сїрєткє тїшкєн экен («Аялзатка
таазим», Б. 1996.34-35-б.). Ал Оштон Кашкарга, андан ары Пекинге
барган. Ал кездеги Россия аскеринин полковниги Карл Густав Ман-
нергейм Тїштїк кыргыздардын, Чыгыш Тїркстандыктардын єўї-
тїсїн, кийимин, боз їйїн, унаа, тоо-ташы боюнча 2500 сїрєт тарт-
кан. Ал Россиядан аскердик билим алган. Кийин Маннергейм Суоми
эгемендїїлїгїн жарыялап, азыркы Финляндияны алгач башкарган
(«Кыргыз Туусу». 8-10-апрель, 2003. №25 (2271)).
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Мирфазыл Касымбеков 1886-ж. Ошто ачылган орус-тузем мек-
тебинин мугалими Париж географиялык коомунун мїчєсї болгон.
Ал П. П. Семенов-ТяньШанскийдин Кыргызстандагы экспедиция-
сын коштоп жїргєн. В. Л. Вяткин (1869-1932-ж.) да мугалими болуп
Курманжандын небересине їйлєнгєн. В. Вяткиндин эрдиги Кокон
ханы Кудаярдын Алай канышасы Курманжанга каттырган архивин
таап аны Самаркандык досу Абусаитке берген. Курманжан датка
сактаган бул архивден Улугбектин обсерваториясы жайгаш-
кан жердин чийилген картасы табылган. Курманжан датка бул
тарыхый картаны бекем сактабаганда 1908-ж. Улугбектин обсерва-
ториясы табылбай калмак (А. Абидов «Визирь», «Эхо Оша», 1995.
23-февраля. Т. Жалалов «Алайская царица»).

Ажыбек Токтобай уулу (1856-ж. жазында Куулан-
ган деген жерде єлгєн) ири манап катары бїт черик,
моўолдор уруусун башкарган. Чериктер Карагул, Са-

зан, Акчубак, Їчтамга уругунан турат. Токтобайдан Жабагы, Ысмай-
ыл, Ажыбек, Эшимбек. Тышкы душмандардан бытырандыга учураган
элди чогултуп, кол курап элин коргогон. Кытайдагы, Ат Башыдагы че-
рик уруусун топтоп Чыгыш Тїркстанга єткєн Жибек Жолун кєзємєлдєп
элин баккан. Кылдат, кыраакы саясатчы катары кыргызга кадыр-барк-
туу болгон. Чериктерди Ажыбек, Карымшак башкарган (Ч. Валиха-
нов). Казак Кененсарынын кыргызга жасаган баскынчыл жортуулунда
Ормон хандын кошуунуна кошулуп кыргыз туусун кєтєргєн. Ал єлгєндєн
кийин иниси Кытайдын кызыл шаригин алган Тойматтын уулу Турдуке
Какшаал, Аксай, Арпа, Чатыр Кєл, Жылдыз, Їзєнгї Кууштагы черик-
ти бийлеген. Чериктер Какшаалда кыргыздын 70%ин тїзєт.

Теўир Тоо (Тянь Шань) кыргыздарды Россиянын
букаралагын алышат. Черик уруусу да Россиянын ка-
рамагына єтєт. Турдумамат Тоймат уулу — Какшаал

дарыясына, Кашкар менен чектеш Ат Башы, Ак Сай аймагын жерде-
ген черик уруусунун чоў манабы. Ал чериктердин байчубак уругунун
Карагул тукумунан чыгып чоў аталаш агасы Ажыбек баатырдын кєзї
єткєндєн кийин бїткїл черик уруусун бийлеген. 1863-ж. жазында 5000
тїтїн черик уруусунун атынан букуралыкка кабыл алуу єтїнїчї ме-
нен элчилерин орус бийликтерине жиберген.  Антпесе, чериктер Ко-
кон хандыгына, цин-манжурга, кийин Кашкардагы Жакып бекке салык
тєлєп кєп їстємдїктїн астында калган. 1863-ж. 13-октябрда Турдума-
мат элчилери Омскиде Батыш Сибирь генерал-губернаторунун алдын-
да ант беришкен.

Кокон кандыгын Сейит султан бийлеп турган.

1863-ж.
Чериктер

1863-65-ж.

Ажыбек
баатыр
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Орус бийлиги Тїндїк Кыргызстанды багынтууга
абдан кызыккан. Анткени, Верныйдан Чыгыш

Тїркстан, Кашкарга Кокон кандыгы, Кулжа, Теўир Тоо аркылуу со-
ода кылууга жол ачылмак. Теўир Тоо Коконго, бир чети Кытайдын
цин-манжур таасиринде болгон. Ошондуктан, 1863-ж. жазында генш-
табдын капитаны Проценко «Кашкар отряды» деген аскерин алып Бор-
бордук Теўир Тоого келген. 1863-ж. 3-майда Жумгалды баскан. 56
кокон сарбазын бат эле талкалап Проценконун отряды Соў Кєл жай-
лоосу аркылуу Куртка чебине келип. ал жерди тартып алышкан. 1863-
ж. июлда саяк Осмон Тайлак уулу орус аскерине каршы согуш чы-
гарган. Осмон майор Г. Зряжинскийдин бєлїгїн курчап колго
тїшїргєн. Шабдан кийлигишип Зряжинскийди куткарган. Осмон Чы-
гыш Тїркстанга кетип калып єз жерине 1868-ж. гана келген.

1863-ж. 19-июнда сарбагыш манабы Їмєталы Ормон уулу Кур-
тка чебине жакын Эки Чат жеринде подпоручик Зубаревдун 40 сол-
датына кол салган. Бирок, орус аскерине шашылыш жардам келип
калып куткарып кеткен. Їмєталынын Ак Талаадагы орустар менен
болгон ийгиликсиз кагылышуусунан кийин Кашкарга баш калкалоого
аргасыз болгон, бирок, жергиликтїї бийлик ээси Жакыпбек Їмєта-
лынын єтїнїчїн четке каккан.

Россияга кошулууга Тїндїк Кыргызстандын айрым манаптары
єздєрї ынтызар болгон. М: чериктер 1864-1865-жж. Россиянын ка-
рамагына, бугу, тынымсейит, саяктар (Кочкор, Жумгал, Кетмен
Тєбєдєгї) кирген. 1867-ж. Їмєталы башчылык кылган сарбагыштар
єткєн. 1868-ж. орустар Нарында, Караколдо орус гарнизондорун
тїзгєн, ошону менен Тїндїк Кыргызстанды Россия бийлигине
єткєргєн. 1867-ж. Караколго, Токмокко орус келгиндери кєчїп келе
баштайт. 1853-55-ж. орустар Борбордук Азияда соодасын жєнгє
салса, 1860-1863-ж. куралдын кїчї, ички саясат менен Чїй, Теўир
Тоону биротоло  єздєрїнє багындырган. 1868-ж. Тїндїк Кыргызстан
толугу менен Россия империясына баш ийген. Кыргызстан орус бий-
лигинен 1990-ж. гана биротоло бєлїнїп чыгып єз алдынча эрктїї
мамлекет болду.

Кашкардан Цин бийлигин алгач кыпчак бийи
даўазалуу  Сыдыкбек  кууп  чыккан .  Чыгыш

Тїркстанда 1867-77-жж. Жети Шаар Кыргыз мамлекетин куруу-
да, ага єбєлгє тїзїїдє кыпчак бийи Сыдыкбектин ролу чоў. Анын
Ордосу азыр да сакталып калган. Ал Чыгыш Тїркстанда кыргыз
ханы атыккан.  Келечекте тарыхый инсан Сыдыкбекти тереў
изилдєє зарылдыгы бар.

1863-ж.

1864-ж.
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Дунгандар — Жети Суу (Тїштїк Чыгыш Казак-
стан, Тїндїк Кыргызстан), Ташкен жана Фергана ай-
мактарында, Кытайдын Нинся Хуэй, Синьцзян Уй-
гур автономия райондорунда жана Ганьсу провин-
циясында жашаган эл. Єздєрїн чжунюань, хуэй-хуэй,
лаоху, эйхуэй, хуэйзу деп аташат. Динге ишенген-
дери мусулман динин тутушат. Орто Азиядагы дун-
гандардын ата-бабалары 1862-1877-ж. манчжур-кы-

тай феодалдарына каршы кєтєрїлїшї ырайымсыз басылгандан
кийин Жети Сууга баш пааналап келген хуэй элинин укум-тукуму
болуп саналат.

Дунгандардын жана уйгурлардын  Тїндїк-Батыш Кытайдагы
(Чыгыш Тїркстан) 1864-1877-жылдардагы хуэй элинин (дунган) бош-
тондук їчїн кєтєрїлїшї ырайымсыз басылгандан кийин Жети Су-
уга жана Борбордук Теўир Тоого журт которушкан. 1877-ж.ноябр-
да Дасифу баштаган ганьсулук дунгандар Бедел ашуусу  аркы-
луу Каракол калаасына (1166 адам), Мадажын баштаган ганьсу-
лук жана чыгыш тїркстандык дунгандардан турган дагы бир тобу
Фергана єрєєнїнє (1779 адам) кєчє качкан. Би Ян ху жетектеген
шэньсилик дунгандар Торугарт ашуусу аркылуу  Нарынга єтїп,
1877-ж. 27-декабрда Токмок шаарына келген (3314 адам). Ат Башы,
Нарында да кєп. 1881-ж. кїзїндє Иле (Кулжа) аймагын орус пады-
шалыгынын бийликтери Кытайга єткєргєнгє байланыштуу Иле да-
рыясынын боюнда жашаган дунгандар Жети Сууга кєчє баштаган.
1884-ж. 1-июлга чейин бул жактан 4682 дунган Жаркен, Алматы,
Пишпек жакка єткєн. Ал эми уйгурлар болсо Жети Суудагы казак,
кыргыздар менен орто кылымдан бери эле тыгыз маданий-эконо-
микалык байланышта болуп келген. Уйгурлардын улуттук-боштон-
дук кыймылы басылгандан кийин (1877-ж.) алардын бир катары
Жети Сууга жана Тїштїк Кыргызстан аркылуу Фергана аймагына
єтє баштаган (1877-1884). Кєчїп келген ач-жылаўач дунгандар ме-
нен уйгурларды кыргыз-казак ж.б. элдер тосуп алып, аларга та-
мак-аш менен кийим-кече берип кємєктєшкєн. Жергиликтїї бий-
ликтер да атайын чара кєрїп, келгиндер їчїн каражат жана жер
бєлїп берген.

1864-ж.
1877-ж.
1888-ж.
дунган,
уйгурлар-
дын ооп
келиши

1865-ж. Сарымсак датка 200 кол менен орус полковниги
Черняевге каршы чыккан (ал 1870-ж. єлгєн). Ушул
салгылашта Чолпонкул балбан Калмак Кыядан кур-
ман болот.
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Кокон кандыгын Кудаяр кан бийлеген. Кудаяр кан-
дын тушунда кыргыз менен кыпчактардын тєбєлї  Му-
сулманкул аталык (1794-1852) таасирдїї болгон. Єзї
Анжияндык кыпчактардан чыккан. Анын аялы Кетмен
Тєбєдєгї кыргыз манабынын кызы болгон. Шералы

канга (1842-1844) каршы козголоў уюштуруп, иш жїзїндє Шералынын
колундагы бийликти єз колуна топтогон. Алайлык кыргыз тєбєлдєрї
Мусулманкулдан саясий бийликти тартып алуу їчїн  1845-ж. чыккан
Оштогу кыргыздардын кєтєрїлїшїн басуу їчїн Мусулманкулду жи-
берип, Шералыны єлтїрїп, такка Алим кан уулу Мурадды отургузуш-
кан. Жети кїн єтпєй аны кулатып, Коконго келген Мусулманкул баш-
таган кыпчактар 13 жаштагы Кудаярды кан кєтєрїшкєн. Мусулманкул
єзїнє аталык жарыялап, чыныгы бийлик тизгинин бїт єз колуна алган.
Кудаяр канды кызына їйлєнткєн. Ташкендин єзїбек тєбєлдєрї козго-
лоў чыгарганда 1850-ж. Кудаяр кан алар тарапка єтїп, Мусулманкул-
га каршы чыккан. Ташкен беги Нурмагамбеттен жардам алган. Ал ас-
керин Мусулманкулга каршы жєнєтїп жеўилип калат. Кудаяр туткун-
га алынып кайра коё берилген. Кийин Мусулманкул єзї  Кетмен
Тєбєдєгї кыргыздардын арасына баш пааналап качкан. 1852-ж. 8-
октябрда анын кыргыз-кыпчак кошууну Фергана єрєєнїндєгї Былкыл-
дамада жеўилип, єзї Намангандын Уйчу кыштагында колго тїшкєн.
Мусулманкул Кокондо дарга асылган.

Алымбек датка (парваначы) - Кокон кандыгынын
саясий ишмери, аскер башчысы ХIХ к. 50-60-ж. чоў
роль ойногон. Адигиненин баргы уругунан. Анын жар-

дамы менен такка отурган Малла кан (1857-1862-ж. кан болгон) аны
60-62-ж. Анжиян аймагына аким кылган. 1858-ж. датка даражасы бе-
рилген. Єз таасирин кїчєтїї їчїн 1862-ж. февралда Малла канды
єлтїрїп, ордуна Кудаярдын жээни Шаа Муратты койдурган. Єзї башкы
вазир болуп дайындалган. Алымбек датка Алымкул аталык уюштур-
ган кутумда, Кокондо кандык кылып катаган Кыдыр менен олтурган-
да Алымкулдун жигиттери Чотон, Миўбай єлтїрїшкєн. Кокондо кан-
дык кылып катаган Кыдыр менен отурганда Алымкулдун жиберген
Чотон, Миўбай єлтїрїшкєн. Алымбек Датка эў ири жер ээси болгон.
Чын Абад  кыштагынан жер бєлїп берген (ал «Алымбек чек» деп
аталат).Ал Курманжан датканын кїйєєсї.

1865-75-ж.
Мусулман-
кул
аталык

Алымбек
датка

Алымкул
аталык
1839-1865-ж.
9 -май

Молдо Алымкул – Кокон кандыгындагы тїштїк
кыргыздардын кєрїнїктїї саясий ишмери, уруу-
су кыпчак. Ордо кызматында 7 жыл кызмат єтєп
Кокон канынын мєєрї Алымкулда болгон. Ордодогу
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бардык маселени кан атынан єзї чечкен. Россия баскынчылыгы-
на каршы согушта Ташкен шаарында 33-34 жашында єлгєн. Алым-
кул Анжиян аймагында, Желекудук жеринде Коргонтєбєдєгї Таш-
так айылында туулган (Бул Сузактын Жийде айылына жакын). Алым-
кулдун атасы Асан, анын атасы Эркул, андан ары Жамгырчы (Стам-
кул), Калыгул, Эркесары, Кенесары. Тїпкї теги Шырдакбекке така-
лат. Атасы Асан Коргонтєбєнїн бийи болгон. Энеси – Шаарбан
нойгут болуштугуна караштуу Бужум Баткен айылынан, нойгут уруу-
сунан. Алымкул Анжияндын Акмечит медресесинде 2 жыл билим
алат. 18 жашында жездеси Тагайкул даткадан аскер ишин їйрєнєт.
Алымкул балбан болгон, 18инде жїз башы болот. Єзбекстан Илим-
дер Академиясынын чыгыш таануу, кол жазмалар институтунда сак-
талган «Амир лашкар Алимкул тарихи» («Аскер башчы Алымкул та-
рыхы») аттуу эмгекте Алымкул Шералы кандын уулу Анжияндын аки-
ми Сопубек чоў той бергенде кїлїк аты менен барып байге алып,
Малабектин купулуна толот.

Ал чымыр, чечен, билимдїї, эки кулагы жырык болгон. Эр жїрєк,
курчтугун кєргєн Кудаяр эки кулагынан устунга мык кактырып кой-
гондо ал булкунуп, кулагын жыра тартып басып кетет. Ємїрїнїн аягы-
на чейин ал Кудаярга каршы кїрєшїп жїрїп єткєн. Алымкул Ордого
1858-ж. Малабек кан болгондо аралашат. Молдо Нияздын «Тары-
хы Шахрухи» эмгегинде: Малабек бир тууганы (энелери бєлєк) Ку-
даяр менен тирешип Анжиян, Алай кыргыздарынан жардам сураган-
да жыйын Їч коргон кыштагында болуп, аны Алымбек датка башка-
рып ошондо Малабек «Силерди бийликке кєтєрєм» деп убада берет.
Ошол жыйында 27 жаштагы билимдїї молдо Алымкулга эшик ага-
лык (администрация башчысы) орун бєлїнєт.  Ал кандын эў ише-
нимдїї аскер башчысы, Малабектин тушунда Маргалаў акими да
болгон.

1860-62-жж. Россия баскынчылыгына каршы согушта, Бу-
кар эмиринин баскынчыл жортуулдарына каршы согушта чебер-
чилиги арткан. 1862-ж. 24-февралда Малабек киши колдуу єлєт.
Кан ордуна Шералынын уулу Сарымсактын баласы Шахмурат оту-
руп, Алымбек датка ордодо єтє таасирдїї адам болот. Кєп єтпєй
Алымбек датка, Кыдыр бий, кыпчак Ыдрысалы паўсат, Кудайназар
тїрк єлтїрїлєт. Шахмураттын жанында миў башы Шадман кожо,
аскер башы Алымкул калат. Кудаяр кан Букар эмиринин колдоосуна
таянып Коконго жортуулга чыгат. Кудаяр канга каршы кїрєш бир жыл
болот. Согуш Анжиян, Наманган, Маргалаў, Кува, Асаке, Балык-
чы, Ош ж.б. жерлерде болуп Алымкул аскер башчынын колу Кудаяр-
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дын кошуунун алсыратат да Кудаярды Кокондон кууп чыгат. 1863-ж.
мартта Кокондогу Кудаярга жардамга Букар эмири Музафар
келет. Алымкул Єзгєн, Кара Кулжанын Тар дарыясынан єтїп аскер-
ди кыргындан сактоо їчїн тоо арасына тосмо коюп бекитмек болот.
Букар эмири мурун 1842-ж. Коконду талап-тоногондуктан Музафар-
га каршы эл нааразы болуп, эл толкуп Алымкулду колдошот. Ошон-
дуктан Букар эмири Алымкул менен согушууга даай албай «багы-
нып бер» деп элчи жиберет («Алымкул аталык», Бишкек–Ош, 1999.
39-б.). Буга Алымкул аталык болбой кайра аны опузалаган. Кудаяр
кан согушуудан баш тартып Кожентке кетет. 1863-ж. жайында Муза-
фар Шахмурадды кан кылып Кудаярды алып Букарга аргасыз кетет.
Букар эмири ушул келишинде кыргыздын кыраан кызы Курманжанга
даткалык даража берген. 1863-ж. 9-июлда Жармазарга Маргалаў, Ош,
Анжиян, Шахрихан, Наманган, Чуст, Кокондун билермандары чогу-
луп Мала кандын 11 жаштагы уулу Султан Сейитти Намангандан
алып келип кан кєтєрїшєт. Келишим тїзїп, мєєрлєрїн баары басы-
шат («Алымкул аталык».. 40-б.).Бийлик ошондон баштап 1863-65-
жж. «эмирлердин эмири» аталык Алымкулга єтєт (Искак кан Жу-
найдулла кожо уулу (Ибрат), «Тарых-и Фаргана», 1916. Мерос. Таш-
кент. 1991. 305-306-б. жана «Алымкул аталык» 41-б.) Ушул жыйында
эл, єзгєчє Зиявудин Магзум демилге кєтєрїп Алымкулду «єзїў кан
бол!» десе баш тарткан экен.

Алымкул бийликке келгенде Кокон кандыгы таланып-тонолуп оор
абалда эле. Кыйын кезеўде кандыкты башкаруу їчїн зор талант,
жєндєм, жоопкерчилик керек болгон. Муну Аталык мыкты ат-
каргандыктан ал кан атыккан. XIX к. анын замандашы Молдо Нияз:
«Кулан сындуу Алымкул кан болуп чыкты карадан, тєрє Алымкул
адалат келип конду ордого...» деп даўазалаган. 3 жыл кан атыгып
Ордону адилет, калыс башкарып, элден алынуучу айрым салыктар-
дын тїрлєрїн, кєлємїн азайткан. Жакын кеўешчиликке Шадман ко-
жону, Койчу датканы, Оморбек датканы, Атабек датканы, Ташбек
датканы дайындаган. Кийин карабагыш уруусунан єзгєндїк Койчу дат-
каны Ташкендин беги кылса, кыпчак Миўбай датканы каза болгон
Шадман кожонун ордуна миўбашы, Атабек датканы Олуята шаарына
бектикке дайындаган. Россиянын баскынчыл согушуна каршы даяр-
данган, ал Олуята, Чымген, Ташкен шаарларында тартипти бекем-
дейт. Тїндїк кыргыздардын Чїй, Кеминдеги манаптар Жангарач,
Байтик, Жантай, Кудаярга белек тартуулап, кат жазган. Каттар Ор-
дону кыргыздар башкарып калды, ортодогу таарынычтарды унутуп
ынтымакта бололу деген максатты кєздєгєн. Ал эл биримдиги їчїн
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кїрєшкєн акылдуу, кыраакы мамлекеттик ишмер болгон. Ошондон
улам Чїй, Талас, Кемин кыргыздарынын кєпчїлїгї Коконго ык ал-
ган. 1864-ж. Жангарач, Байтик, Маймыл, Тынаалы, Корчу ж.б. Чїй
манаптары менен Алымкул жакшы ымалада болгон. Мындай мами-
лени жактырбаган Россия империясы 1864-ж. Верныйга айрым кыр-
гыз манаптарын алып кетип туткун кылган. Алымкул аталыктын
уулу Шермухамед (Шермат) да 1886-1897-жж. Коргон Тєбєдє, кий-
ин Сузактын Кєгартында, Єзгєндє болуш болгон.

Чїй, Олуята, Чымген, Ташкенди биротоло басып алуу їчїн 1864-
ж. майда Верныйдан полковник М. Г. Черняев, Сыр Дарыядан пол-
ковник Веревкин баштаган Россия армиясы согушка чыгат. 3-июнда
Олуятаны курчап, 4-июнда багындырат. Алымкул аталык Чымген-
ди коргоп чыгып, Олуята, Тїркстан шаарларын Россиядан бо-
шотуп алуу їчїн 16-июнда Чымген шаарын курчаган Черняевге
кат жазган. Черняев «падышага элчилериўерди жєнєткїлє, ал эмне
десе ошол болот» деп жооп берет. 2-жазган катында Тїркстан шаар-
ларын кайтарып берїїсїн Черняевден ачык талап кылган. Буга 27-
июлда ок атуу менен жооп берген. Россиянын мизи кайтып курчоого
алынат, орус аскерлери кєп жоготууга учурайт да, артка чегинет.
Чымгенден орустарды кууп ийген Алымкул 27-августта негизги
кїчтєрїн алып Ташкенге, андан Коконго кайтат. Муну уккан полков-
ник Черняев Чымгенди кайра ээлейт.

Шаарларды коргоо їчїн 1864-ж. 2-жарымынан тартып Алымкул
кєп кїч їрєгєн. 1865-ж. башында Ташкен шаарын коргоп калуу
жана Россия баскынчылыгын ооздуктоо їчїн Алымкул Тїрк
султанына, Букар эмирине жардам сурап кайрылган. Россия-
нын Константинополдогу (Стамбул) єкїлї 1865-ж. 16-февралында
Петербургдагы вице канцлер Горчаковго Кокон канынын ишенимдїї
адамы Россияга каршы биргелешип кїрєшїїнї кєздєп, Тїрк султа-
нына жардам сурап келгенин кабарлаган. Букар эмириндеги орус
агенти Михаил Шмелев динсиздерге каршы биргелешип кїрєшїї
сунушу менен Алымкул жиберген элчилер Букар эмирине кайрыл-
ганын Петербургга билдирген. Тїрк султаны жардам кєргєзє алган
эмес. Букар эмири Музафар Алымкул  менен єч болгондуктан Рос-
сия менен согушуп Кокон алсыраса аны басып єзїнє каратып алуу-
ну кєздєгєн. Ал Ташкендин калкын Кокон кандыгына каршы тымы-
зын тукурган. Россия таасирдїї адамдарга белек беришкен. Ушун-
дай татаал тарыхый шартта, кырдаалда Алымкул Ташкенди корго-
гон. Алымкул Рум халифине элчиси Мелибайды, Индиядагы Ан-
глиянын башкаруучусуна, Англия королуна кандыктын абалын
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тїшїндїрїп кат жазып Молдо Кожобек эшик агасын, Кабул жана
Кандагардын падышасы Шералы канга кокондук Ташкожону,
Кашкарга Хамраккул эшик агасын жиберген. Англия: жол узак,
согуштук жардам бере албайбыз, замбирек жасоочу усталарды жи-
берїїгє чамабыз жок деп жооп берген менен Тышкы Иштер мини-
стри Джон Руссел аркылуу Россиянын Тышкы Иштер министри Гор-
чаковго падышачылыктын Орто Азияга баскынчыл саясатын айып-
таган нааразычылык нотасын жиберген. Горчаков Черняевге Кокон
кандыгына карата активдїї согуштарынан баш тартуусун, Тїркстан-
ды акырындап, баскыч-баскыч менен баш ийдирїї керек деп
кєрсєтмє-кеўеш берген.

Коконду бир жагынан Россия, бир жагынан Букар эмири ба-
сып алууга жанталашып жатканына карабай Алымкул Чыгыш
Тїркстандагы Цин империясына каршы тїрк калктарынын
улуттук боштондук кїрєшїнє колдоо кєргєзїїгє аракеттенген.
1864-ж .  жайында  Чыгыш  Тїркстанда  абал  оордоп ,
кєтєрїлїштїн башында турган кыргыз бийи Сыдыкбек Алым-
кул аталыкка жардам сурап кайрылган. Ташкенде орустар ме-
нен согушуп атып бир кїн жыйын куруп бул маселени караган.
Атантай, Тайлактын колдоосу менен Чыгыш Тїркстанда бийлигин
орнотуп, бирок, Кытай бийлиги туткундап єлїм жазасына тартыл-
ган Жааўгер Кожонун баласы Бузурук тєрєнї алдырып ага шарт
койгон: «Сиз Кашкарга тєрє жана кан болосуз. Бирок, журт атасы,
алыш-бериш, жазалоо, єлтїрїї сыяктуу иштер биротоло байдєєлєт
Жакыпбектин ыктыярында болот. ...Жакыпбектин кєрсєтмєсїн эки
кылбайсыз» деп аны макулдатып, ант алып куран карматат («Алым-
кул аталык», 49-б.). Ушул убададан кийин Бузурук тєрє, кыпчак
Жакыпбекти, кыргыз Ташбек датканы тандалма кошууну ме-
нен Чыгыш Тїркстанга аттандырган. Алар бат эле тартип орно-
туп, кожолордун бийлигин калыбына келтирген. 1865-ж. Жакып-
бек Бузурук тєрє менен кыргыз бийи Сыдыкбекти бийликтен чет-
тетип «Алтышаар» аталган єз алдынча мамлекетти негиздеп,
жеке бийлигин орноткон. Жакыпбек 1865-77-жж. негиздеген Жети
Шаар (Кашкар кандыгы) кыргыз мамлекетине: Кашкар, Жаркен,
Жаўы Хысар, Ак Суу, Куча, Кєрлє, Котон, Черчен, Санжу, Турпан,
Шая, Бугур, Карашаар, Їрїмчї кирген (К. Сыдыкова.)

Алымкул ишенимдїї адамы Молдо Юнусжан Муншийди (бул
«Амир лашкар Алымкул тарыхы» кол жазмасынын автору) Ташкен-
ге барып Черняев менен сїйлєшїп, тамырын тартып кєрїїгє жибе-
рет. Ага кат жєнєткєн. Черняев: «Силердин мурунку чек араўар Чым-
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генди кєп кыйынчылык менен алдым, анын баш ийгени жєнїндє им-
ператорго билдирип койдум. Эмки чек ара Шарапкана болсун. Ша-
рапканадан Чымгенге мусулман аскери, Ташкен жакка Россия аске-
ри єтпєсїн, ушинтип келишим тїзєлї» деген сунушун айткан («Алым-
кул аталык» 51-б.). Бирок, Алымкул мындай сунушту кабыл алган
эмес, келишимге кол коюудан баш тарткан. «Бїт Тїркстан, Фергана
калкы Аскер башчысы менен Шыгабул єз тынчтыгын кєздєп мусул-
мандарды Россияга каратып тынчтык келишимин тїзїптїр. Эгер бу-
лар кайрат кєрсєтїшсє Оренбург, Симфераполь жана Шамиге чейин
алат элек деп тирїїбїздє єзїбїзгє єлгєндєн кийин урпактарыбызга
каргыш айтат» деп намыстанган (52-б.). Анын инсандык зор касиети,
карманган принциби єтє айкын болгон. 1865-ж. 28-апрелде Черняев
аскери Ташкендин чыгышындагы Ниязбек чебин ээлейт. Бул чеп шаар
їчїн стратегиялык зор мааниге ээ эле, анткени, чепте шаарды суу
менен жабдыган жашыруун сугат системасы жайгашкан. 7-майда
орустар Сары Тепе (8 км. ары) жерди ээлейт. Бул учурда Алымкул
Кожент шаарында Букардыктардын баскынчыл жортуулуна каршы
иштеп жаткан, ал шашылыш 6 миў кошуун менен Ташкенди коргоо
їчїн келет.

9-майда алар таўкы саат 7де Сары Тепеде беттешет (Бул жєнїндє
Молдо Нияз «Тарыхи-и-Шахрухи», Мухамед Салих «Тарихи-джади-
да-и. Тошконд» деген эмгектеринде кенен жазышкан). Кокондуктар
эрдик кєрсєтїп орустарды кысмакка ала баштаганда Алымкул ата-
лык оор жарадар болуп 33 жашында єлєт. Сєєгї Ташкендин Шай-
хантаур деген мазарына 11-майда коюлат. Гулямкадыр боюнча: Мол-
до Алымкулду кызмат кылган кара кулу орустарга сатылып, ошол
атып єлтїргєн. Алымкул єлєєрдє: «Коконду орустардан коргой тур-
ган адам калбады. Тез Кашкарга кеткиле. Жакыпбек менин жакшы-
лыгымды билер» деп керээзин айтат. Гулямкадырдын атасы Досму-
хамед Алымкулдун Ташмат, Шермат деген эки уулун алып, айылын-
дагылар менен Кашкарга Жакыпбекке барып кызмат кылышып, кий-
ин Жакыпбек єлгєндє єз жерине келишкен. Алымкулдун жесирин
айылдаш Мадали деген иниси нике кыйып алып, ал Алымкул ата-
лыкка тиешелїї жерлердин кєбїн єзбектерге сатып жиберген. Сул-
тан Сейит кан жакын адамдары менен Букарга баш калкалаган. 17-
июнда Ташкенди орустар басып алат (Кыяс Молдокасымов, «Кыр-
гыз Туусу», 15-18, 19-21-август, 2003. №61, 62).

Итим бий уулу Бїргє баатыр 1756-ж. туулат.
1821-ж. єлгєн. Ал чоў манап, кыраакы элдик баа-
тыр экен. Кушчу уруусунан. Кокон кандыгына кар-

Бїргє
баатыр
(1756-1821-ж.)
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шы Меркиде кушчу, солто, саруу ж.б. уруулар Бїргєнї кан
кєтєрїшкєн (кыргызда Эр Садыр, Кубат бий, Ормон, Бїргє, Тилек-
мат, Жантай кан болушкан, булардын єз туусу, мєєрї болгон).
Бїргєнїн туусу Жайыл районундагы Акбашат айылындагы Сатыл-
гандан табылган. Бїргєнїн мєєрї, зоот, кылычы да сакталып кал-
ган. Бїргє кандын тегерек кїмїш мєєрї, анын небереси Калча-
нын уулу Шергазынын уулу Малабектин 1869-ж. жасалган тєрт
бурчтуу кїмїш мєєрї Малабеков Турардан табылды. Кушчулар
20дан ашык уруктан турат. Бїргє баатырдын энеси уругу солто Ки-
шимжан эне болгон, ал кїйєєсї аксак бєрї Темиржан єлгєндєн кий-
ин кайниси Итимбайга баш кошкон. Итим бийдин байбичеси Сулпи-
яндан беш бала кєргєн. Бїргєнїн уялаш агасы Жаманкыз. Бїргєнїн
биринчи аялынан (солто Эрештин кызынан) – Сарытай, Торутай, 2-
аялы Карабуурадагы кытай уруусунан – Калча, Тєлє, Калыбай, 3-
аялы Элебес эрдин Кыргоол деген кызынан – Сатылган. Бїргєнїн
кызы Бермет солто Бошкойдун Єзїбегине тийсе, кызы Набат сары-
багыш Абайылданын Тєрєгелди баатырына, улуу кызы Дилде са-
рыбагыш Эсенгулдун Шоругуна келин болгон. Айтылуу кошокчу Ак
Шербет кызы Кубат бийдин (кандын) уулу Агышайга тийген. Итим
бийдин Сулпиян аялынан туулган Сарыкїў Тїлєбердинин атасы Жа-
мансарттын кичїї аялы болуп Бїргєнїн жездеси экен. Бїргє баа-
тырдын эр жїрєк жигиттери: Аргымбай, Адигине, Эр Тукал, Бєрїбай,
Кулжа, Калдык, Шадыбай, Чыйбыл, Жанболоттун уулу Калчашер,
Бейше, Чокой, Бокон, Калыбай, Сарымса, Сасыкбай болгон. Бїргєнїн
уулу Калча баатыр менен саруу Ажыбек бийдин уулу Нурак дос
болушкан. Калча кушчу уруусун башкарган. Ал Кубат бийдин Аксу-
усар деген карындашынан тєрєлгєн. Бїргєнїн небере, чєбєрєлєрї
Чойбек, Кошкулак, Жакыпбек, Айнабай, Касымбектер болуш болуш-
кан. Ормонду кан шайлаганда Бїргєнїн уулу Калча катышкан (К.
Качыбеков. «Бїргє баатыр санжырасы», – Б.: 2003).

Ал Таластан калмактарды кууп чыккандан кийин Фергана-
дан єз элин туулуп-єскєн конушуна кєчїрїп келген эл башчы-
сы. Калмактын калганын сїрїп Кєлгє чейин барып, саяк бийи
Бостеринин карындашы Найча сулууну сїйїп, кайындап койгон жери
болгондуктан ала албай арманда калган дейт санжыра. Бїргє ка-
зак каны Абылайдын баскынчыларын сїрїп Балкашга чейин
барган. Кокондун даткалык наамынан баш тарткан. Олуята, Сай-
рамдагы Кокон чептерине кол салган. Малахандын тушунда уулу
Калча дагы Олуята чебин, иниси Тєлє, уулу Шергазы, Сатылгандын
Мамыр балбаны, Жылжымыштын Каракїчїк, багыш Элтой, коўур Чок-
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мор баатыр, айтамга Ажыбек балбан, Шадыбек, Жаўгердин Кенже
баатырлар дагы барып талкалап салышкан. Цин империясынын
чакыруусу менен Кашкарга барып  Бїргє баалуу сый алган, ошон-
дон улам «агасы мени менен кеўешпейт» деп Кубат бий Бїргєнїн
куйкасын тилдирген. Кубат бий, Эсенгул баатыр (1731-1804-ж.), Ажы-
бек датка (1760-1843-ж.), Эр Садыр кан Арзымат уулу, Тїлєберди,
Кошой баатыр, Жайыл кан, саяк Жаманак баатыр, Канайлар менен
ынтымакта болуп, чачылган кыргыз урууларын бириктирген эр.
Солто менен сарыбагыштын єз ара чабышында Канай Бїргєдєн жар-
дам сураганда келип, элдештирїїгє аракеттенген менен натыйжа
чыкпай, Канай  (1825-ж. єлгєн) тарапта болгон. Канайдын бир аялы
Бїргєнїн аталаш агасы Тилекенин кызы экен. Ал кызды «Ыргалым»
деп Жусуп молдо ашык болуп ыр чыгарган. Ал кыздан Байтик (1810-
1886ж.) баатыр тєрєлгєн. Канайдын кайниси саяк Чомой баатыр дагы
солто-сарыбагыш согушуна катышып чоў бїлгїн болот. Бїргєнїн ага-
сы Жамансарттын уулу Тарак баатыр дагы кезегинде аты чыккан эр
эле. Меркеде Бїргєнїн Тогонду Сайы бар. Бїргє кокондуктарга кар-
шы чыгып, єз алдынча болуп, аларга баш ийбей койгондуктан ага уу
сїйкєтїп єлтїртїшкєн. Бїргє єлгєндє кызы Ак Шербет кошок кошуп,
чоў дастан жараткан. Ошол «Ак Шербет» дастанында Бїргє жєнїндє
толук айтылат.

Алчикен уулу Ажыбек бий (1760-ж.–1843-ж.) Та-
лас єрєєнїнїн чоў манабы, алакчын уруусунан
1838(26)-ж. даткалык наамды алган. Талас, Кетмен
Тєбє, Чаткал, Аксыны башкарган. Шералы кандын

кайнагасы, Кудаяр кандын таякеси Токтоназарды єлтїрткєнї атып-
тыр деген чагым менен аны Шералы кан Олуятада єлтїрткєн (Б. Сол-
тоноев боюнча 1832-ж. єлїп, Капкага коюлган (108-б.)). Балдары Ну-
ракты (1814-1848-ж.) Кудаяр кан Олуята чебиндеги Шадыбекке ай-
тып Ташкенде дарга астырган, Нурактын бир тууганы Кудаярды дагы
Кокон кандыгы уу берип єлтїргєн. Небереси Кыдыралы 1858-ж. бек
болуп (1826-1899-ж.) Таласта  саруунун байсу, тїйтє, боргемик, са-
тыкей урууларын башкарган, чєбєрєсї Эшенкул ажы (1868-1933-ж.)
болуш болуп шайланган.

Бердике саруунун алакчын уруусунан делип ке-
латат, сарууга тонсуз бала, тїбї катаган уруусунан.
Ал мындайча: Саруудан Жамаке, андан Кєнєк баа-

тыр. Кєнєктїн биринчи аялынан: Кыркуул, Тубай, Тєўтєрт, Тогунай,
экинчи аялы казактын Шыгай канынын кызынан Эр Эшим кан туул-
ган. Їчїнчї калмак аялынан Кошкулак, анын тукуму Кїркїрєє уру-
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усун тїзєт. Эшим Эдил калмактарын талкалап, калмактын Аран,
Тунга, Убачы, Байкуп баатырларын єлтїргєн, эр жеткенде Ташкен-
дин  эмири Турсун кан менен достошот. Эр Эшим атасы Кєнєк баа-
тырдын кунун куумак болуп, калмакты дагы чабууга даярданат.
Ошол учурда саяк Чекир молдонун бир уулу Тїгєл бай тууганда-
рына нааразы болуп Суусамыр ашып келип Таласка кайын журтуна
туруп калат. Тїгєлдїн аялы Жараш саруу уруусунун кызы экен, ал
Эшимге жакын эже болот. Эшим жездеси Тїгєлдїн Шарпкула де-
ген дулдулунун кїчїн алып, калмакка аттанып кетип кайра келсе,
кан Турсун Эшимдин элин чаап (1626-28-ж.) антты бузат. Эшим Таш-
кенде эмир болуп турган Кєкїм баатырга барып дос болуп, калыў
кол алып келип кан Турсунду талкалап, башын кесип Кєкїм бийге
жєнєтєт. Кєкїм бий жиберген ошол багыш тукуму саруу арасында
кала берет. Эшим Турсундун кызын Тїгєл жездесине берсе, ал аны
уулу Маўгытка алып берет. Ошол чабышта Турсун кандын иниси
Шамей султан єлєт. Анын эрке токолу, бойго жеткен кызы, Олжо-
чук деген тогуз жашар баласы саруу Тубайдын балдарынын колун-
да калат. Шамейдин токолун Эшим єзїнє нике кыйдырат. Эр Эшим-
ден тараган колпоч уруусу саруу арасында. Эр Эшим кийин таяке-
леринин чакыруусу менен казактарга барып 1618-ж. Улуу кан болуп
1645-ж. єлгєн. Ошол катагандын кан Турсунунун иниси Шамей
султандын колго тїшкєн уулу Олжочукту Тубайдын кенже уулу
Муратаалы багып алат, ал Калдыке сулуунун эмчегин ээмп, Бор-
гемик менен эмчектеш болуп єсєт. Шамейдин Койбагар, Койайдар,
Накайдар деген уулдары казактарга єтїп кетишкен. Колго тїшкєн
Алакчын сарууда калат. Муратаалынын бакма баласы Олжочук тыў
чыгып Алым дегендин кызына їйлєнїп, Ийрижол деген уулдуу бо-
лот. Ошол Олжочук саруу ичинде Тубай тукумунун бири болуп, эн-
чилеш болуп калат. Тубайдын экинчи уулу Меўди баатырдан Ток-
тоболот мерген «Ок атар бала» аталып жїрїп тукуму «Оготур» ата-
лат. Меўдинин балдары жети уулдун атынан «жети уруу» аталат.
Бир баласы Кызылкурт сїрїлїп барып Лейлектин Кулунду чєлїндє
туруп калат. Кийин бул айылдан Исках Раззаков деген совет єкмєтї
доорунда Кыргызстанды башкарган. Ошо Муратаалы бийдин асы-
ранды баласы уругу катаган Олжочуктан Бердике баатыр чыккан.
Шамейден Олжочук, андан Ийрижол, андан Кычымерген, андан Сол-
томїрєк, Жумабай. Солтомїрєктєн Арсыкул, андан Бабыр, Тїйтє,
Калча, Касмат, Тагайкул. Касмат єлїп, анын Мулжумбек деген ка-
зак жесирин иниси Тагайкул алып андан Боруке, Сырдыбай тєрєлєт.
Сырдыбайдан Бердике баатыр. Бердикенин Жарыке, Жабагы, Жа-
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ныбек, Тойчубек, Сатыбек деген беш баатыр баласы болгон, алар
беш берен уруусу аталат. Жалпысынан Олжочуктан тарагандар
алакчын уруусу аталат (Алакчын байыркы кыргыздын чоў уруусу
– андан катаган уругу тараган деген пикир бар. Энесай менен Анка-
ра кошулган жерде алакчын уруусу болгон).

Бердике Анжиян, Ташкенден ажыраган, Таластан тентип кет-
кен кушчу, жетиген (саяк уруусу) уруусун чогултуп, Байсейиттин
Эр Солтоною (1673-1733-жж.), Итим баатыр Сайрам, Ташкен тара-
бында Сары  Єзєндї эўсеген солто башчысы Жайыл, Кошой баа-
тыр, Жумгалдан сїрїлгєн саяктардын Эр Садыры, сарыбагыштан
Атаке баатыр, саруу баатыры Сатыке Адыраў жайчыны ээрчитип
кыргыз жергесин жунгар баскынчыларынан бошотууда айрык-
ча таанылган. Сатыкенин жайы мындай: Олжочуктун небереси Кычы
мергендин уулу Жумабай туугандарына таарынып Кетмен Тєбєгє
кєчїп кеткен. Ошерден Жумабай баатырдан Сатыке тєрєлїп, тая-
келери багыштарды, ал жерди жердеген саяк, катаган , кыпчактар-
ды єз колуна топтоп ынтымакташтырган, кийин калмактардан ал
жерди бошоткон. Атаке менен Бердике Анжиянда жїргєндє Эр Сол-
тонойдон аскердик єнєргє машыгышат. Жоодон Талас, Чїй жерге-
син, Ысык Кєлдїн тескейин баскынчылардан бошотот. Сары-
багыш кєчї Таласта єргїп, Бердикенин уулу Жаныбек баатырдын
кызы Анарга Атакенин уулу Карабекке кудалашат. Андан Жантай
тєрєлїп, анын уулу Шабдан кийин Качыкенин кызы Шаакеге їйлєнєт.

Калмактар качып Чїйгє, бир бєлїгї Астраханга, Дон Дашаханга
кире качат. Бердике калмактардын Доргул  баатырын, Маркашка
кол башчысын єлтїрєт.  Акылдашып калмактардан коргоо їчїн Чїйдїн
башына Кошой баатырдын колун, Чїйдїн этегине Жайыл баатырдын
колун, Талас менен Суусамыр босогосун тоссун деп саяктын Эр Сады-
рын Таластын этегиндеги Чоў Капканы миў кол менен тостуруп калтыр-
ды. Садыр аерге чеп курду. Кушчу Итим баатыр, Эр Солтоной миў кол
менен Таластын тїштїгїн кайтарып калышты. Атаке, Бердике Чїй, Чоў
Кемин, Ысык кєлдї бошотушту. Темир баатыр Кєл элинин башчысы
экен. Бердике їч жыл Кєлдє туруп, тубай уругунан чыккан тууганы Са-
тыбалды кашканы єз ордун калтырып, Таласка кєчїп кетет. Бердике
элди Таласка жайгаштыргандан кийин эл башына Мєнєк баатырды коюп
кетет. Мєнєк Кєнєк баатырдын кытайдан олжолоп келген аялынан ту-
улган Кїркїрєєнїн кийинки тукуму экен. Бердике кеткенден кийин Бер-
дикенин чоў атасынын иниси Тагайкулду бийлик талашта єлтїрїп са-
лып качып Ысык Кєлгє келип Кєтмалдыдагы Сатыбалдыга кошулуп
туруп калып, аерден їч уулдуу болот. Сатыбалды Таласка кайта албай
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калган сарууларды чогултуп бир айыл кылыптыр. Жер бєлїшїїдє са-
руу уруусунан Мєндєк катышып Жети Єгїздї ээлейт. Мєндєктїн туку-
му (Кулболдудан  Айткулу, андан Арык андан Молдо, андан Мамажан)
Мамажан Тилекматтын Чыныбай бийи менен замандаш, ымалаш бо-
луп, Жууку єрєєнїн єзїнє энчилетип алган. Жети Єгїздєгї кїркєлєр
Мєндєктєн тарагандар. Бугу уруусунун белек тукуму арасында Бирна-
зардын уулу Алыбайдын тушунда туруп калып тукуму єскєн саруу
Ырайымкулдун (казактарда чоўойгон балбан) Абраман, Жангара, Арзы,
Боромбай, Жээнбектин тукумдары бар.

Бердике Таласка келип Кокон каны Эрданага каршы атта-
нып, Анжиянды їч кїндє чоў кїч менен жеўип, анын мурунку
бегинин аялына їйлєнїп, ал аялды кан тактысына отургузат.
Кийин шаарда козголоў чыгып, Бердикеге кокон тыўчылары уу берип
єлтїргєн (бир кабарда 1740-ж. 80 жашында калмактардан єлгєн. А.С-
тамов). Сєєгї Баба Атага коюлуп кїмбєз салынган. Кан тактыга отур-
ган аялы Чєгєм тоосуна качып келип тєрєп, андан «Улук катын» уру-
гу тараган, алар адигиненин муўгуч уруусуна тутумдаш. Бердике-
ден кийин иниси Бердыш кыска убакка бийлик кылып элди аздырып,
кордоп жиберген. Саруу, кытайлар андан качып, Кокон, Анжияндан
Таласка келишет. Кийин Бердикенин баласы Жаныбек сарыбагыш-
тын Эсенгул баатырынын кызы Канымжанды Тойчубек деген иниси-
не алып берет, бир кыздуу болуп Тойчубек жаш єлгєндє Канымжан-
ды Жаныбек єзї алып, андан Каракозу, Назар деген уулдарды кєрєт.
Бердикенин Кокон жортуулуна катышкан Эркетай жайсаў, Тубай
Меўди баатырдын уулу Токтоболоттон. Андан Токтогул, андан Чаў-
кан, андан Абды, андан Эр Калыбек, Калыбектен Эркетай жайсаў.
Эркетайдын тєртїнчї насили Мырзабек мыкты. Анын бир тууганы
Субандын кызы Алымканга тоо булбулу Токтогул ашык болгон (С.
Сооронкулов. «Кыргыз санжырасы», –Б.: 1994. 217-236-б.).  Дегеле
жетиген Эр Солтоной, Эркетай жайсаў, Бостон уулу Жанболот пар-
ваначы, Бекболот уулу Эгемберди датка, Темир, Тїктєн, Алчыкен
бийлер, Жаркынайым, Зыйнат датка єўдїї тарыхый инсандар кыр-
гыз тарыхында жеткиликтїї изилдене элек.

Сатылган бий Бапы уулу (1780-1869-ж.) Талас-
тын Ак Чийинде туулган чоў манап. Алакчын уруусу-
нан. Шаабото баатырдын уулу Бапы бийдин баласы

Сатылган жаштайынан сергек, чыйрак, сєзгє чебер, шайыр, комузчу,
эр жїрєк болгон. 1865-ж. болуш болгон. Таласты башкарып дипло-
матиялык саясат жїргїзгєн. Єзгєчє казак кыргызды ынтымакка ча-
кырган данакер болгон.
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18-к. Таластык манап, 1770-ж. кыргыздар баа-
тыр Садыр Арзымат уулун кан кєтєрїшкєн. Калмак
баскынчыларын кыргыз жергесинен сїрїїгє ка-

тышкан. «Садырга солто, сарыбагыш, бугу, саяк, саруу, кушчу ти-
йиштїї болуп, айткан буйругун аткарган. Садырга бїткїл арка кыр-
гызы моюн сунуп, айтканынан чыкпаган. Демек, бїткїл арка кыр-
гызында заманында Садырдан озгон киши болбогон. Ушул себеп-
тен саяк кыргызынын кадыры башка кыргызга караганда аркалыкта
їстєм болуп, анын доору жїргєн» (Б. Солтоноев. «Кызыл кыргыз
тарыхы», – Б.: 1993. 172-173-б.). Чоў Капка капчыгайынан чыгып
Кызыл Мойнокту ашкандагы жерде Ордосу болгон. Ошол жерге
чеп курдурган. Ал Садыр коргон аталган (байыркы Шелжы шаары-
нын орду), кийин суу сактагычтын алдында калган. Садыр Тїлєбер-
ди, Эсенгул, Качыке, Туума бийлер менен бирдикте Абылай ме-
нен согушкан. Садыр кандан казактын – Жапек, Абак, Кєкжал
Барак баатырлары курман болгон. Садыр баатырдын аскердик
кїчї єтє кїчтїї болгон. Абылай Садыр кан менен согушарда орус,
Цин императорунан аскер сураган. Ал чоў колу менен келип Чїйдї
чаап, анан Таласка жєнєгєн. 1780-ж. Абылай Садырды, анын уулу
Доскулуну туткунга  тїшїргєн. Ушул салгылашта Садыр кан 1780-
ж. курман болгон. Анын сєєгї Таластагы Їч Коргон деген жерде.
Садыр саяк уруусунун Кабак уругунан эле. Ч. Валиханов 1855-ж.
«Садыр кан менен Абылайдын чабышы» деген дастанды элден
жазып алган.

Жаманак баатыр Ырай уулу саяктын ыман уру-
гунан. Кыргыз жергесин калмак баскынчылары-
нан бошотууда баатырдык кєргєзгєн. Маматкул

кан Їчїке уулу, Жайыл баатыр, Бердике баатыр, Атаке баатыр,
Нышаа баатыр Кудайменде уулу, саяк Садыр кан Арзымат уулда-
ры менен замандаш болуп чет элдик баскынчыларга каршы бош-
тондук жортуулдарда бирге болушкан. 1760-ж. Жаманак кошууну
Илеге жортуул жасап ийгиликтїї келишкен. Жаманактын атасы
Ырай Їркїнчї уулу да єз мезгилинде даўазалуу инсан экен. Ырай
тубаса астролог болуптур, ал жылдыз, айдын кубулушун аўдап,
жылдын кандай болорун алдын ала айткан. Эл ичинде «Ымандан
Ырай чыкты, арадан бир ай чыкты» деп баркталган. Чокон Вали-
ханов боюнча: Жаманактын уулу Байтору да ыман уругунун мана-
бы – башкаруучусу болгон. Жаманак баатыр атасы Ырайга Жум-
галдын Каракечинде (Кара Кечїї) аш берип, элди биримдикке
їндєгєн. Базар Туруктун (Кызарт айылы) маўдайындагы Шорго
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деген жерде Ырайга кїмбєз салынган. Бурчтары ураган менен
сакталуу. Кїмбєздїн жанындагы боз адырда Жаманак каздырып
єткєргєн чоў арыктын нугу сакталган, кээ бир бєлїкчєлєрї
«Ыман арык» делип дыйканчылыкта пайдаланылат. Болжолу 1775-
жылдан мурдараак каза болгон (Д. Сапаралиев, Ж. Кенчиев. «КТ»,
5-8-сентябрь, 2003).

Жанкелди уулу Молдо Асан (1815-ж. Кара Буу-
рада Жийдеде туулган, 1883-ж. єлгєн) Таластын Сары
кєбєн аймагындагы урууларынын беделдїї манабы.

Уруусу кытай (тєрдєш). Чоў атасы Текеш баатыр болгон. 1867-ж.
кыргыз єкїлї катары Россия падышасы Александрдын инауграция-
сына (Санк Петербург)  Кудайберген манап экєє катышкан. Кудай-
берген майор, солто Байтик капитан-поручик чинин алып кайткан. Асан
орус, кыргыз элинин байланышын чыўдоого єз їлїшїн кошкон ин-
сан. 1874-ж. Чаткал єрєєнїндєгї Момун Арстан баштаган чоў
кєтєрїлїштї басуу їчїн Олуя Ата уездинен жиберилген экинчи жол-
ку (июнь, август 1874-ж.) тобуна кирип, ишти ийгиликтїї чечкен.
Кєтєрїлїш тынч басылган.

Бердикожо уулу Жанкороз (1830-ж. Кетмен
Тєбєдє туулуп – 1910-ж. Беш Таштагы Бїлкїлдєктїн
сазында єлгєн) калыстыгы, акылмандыгы менен таа-

нылган билимдїї инсан. Саруудан. Уруулардын ынтымагын чыў-
даган. 1870-ж. орус келгиндери, немецтер менен тїпкїлїктїї калк-
ты ынтымакка чакырган. 19-к. Тїркстан генерал губернатору Кауф-
ман аны Бишкек, Токмокто єткєн кээ бир курултайларды Жанкорозго
башкарткан. Олуя Ата уездинин башчысы В. А. Каллаурга Таласта-
гы байыркы эстеликтер жєнїндє маалыматтарды айткан, анын тал-
каланып жатканын тынчсызданып билдирген. Ташкенден экспедиция
келип Жанкороздун коштоосунда археологиялык эстеликтерди
кєрїшкєн. Бул экспедицияга Айыртам Ой єндїрїнєн ташка чегил-
ген байыркы жазууну таап берген. Ал байыркы тїрк (рун) жазуусу
тарыхында єтє кундуу, баалуу табылга болгон. Жанкороз кыргыз-
дын аш-тойдо байгеге адам саюу, кул, кїў кылып  барымтага
киши берїїгє каршы болуп, аны жойдурган. Тубаса билимдїї,
акылман киши. Ал 1870-ж. ажы болгон.

Жетиген уруусунун кеменгер ойчулу Тєлєбай
уулу Чыныке билгир (1788-ж. – 1874-ж. Талас
Арал айлы) – чечен, калыс бий болгон. Чеч-

киндїїлїгї менен журтка таанылган. Казак кыргыз ортосунда-
гы, уруулар арасындагы доолорду, чатактарды калыстык ме-
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нен жїйєєлєп чечкен.  Кытай падышачылыгына барып чачыл-
ган жетигендерди жыйнап, жер-суусунун, жайытынын салы-
гын тєлєп, алып келип, элин чогулткан. Алар азыр Таластын
Арал айылында турушат. Сенаттын мїчєсї катары Оренбурга
кєп жолу, Санкт Петербурга эки ирет барган. Тїркстан губер-
наторунун алдындагы жергиликтїї элдин єкїлїнєн тїзїлгєн
орус сенатынын, Олуя Ата уездинин эл аралык мамилелер бо-
юнча жыйынынын мїчєсї болгон. Ойронду деген жерде єлгєн,
сєєгї Карасууда, кїмбєзї эл тарабынан тургузулган.

Нуралы Эрке уулу Теке баатыр (1886-ж. Талас,
Кырк-Казык – 1964-ж.) атактуу найзакер болгон. 37
жолу сайышка тїшїп баарын жеўген. Єзгєчє казак

жергесиндеги сайыштарга кєп катышып, кыргыздын намысын
кєтєргєн.

Бейше уулу Чокой баатыр (1780-ж. Талас, Кара-
Кыштак жайлоосу) калмак жортуулунда Таластан
сїрїлгєн элди кайра топтогондордун бири. Бїргє,

Тукал баатырлар менен їзєўгїлєш болгон («Талас энциклопедия-
сы», Б. 1995.)

Малдыбай уулу Токторбай болуш (1830(35)-ж.
туулган. Жумгал, Кочкор єрєєнїнїн Курманкожо элин
бийлеген. Анжиян, Фергана кыргыздары менен алака

тїзгєн. Боз адырларга кыялата арык чаптырып («Токторбайдын ары-
гы» делет азыр) суу чыгарган. Єз болуштугундагы тектїї аялзатына
эркектердин талак айтуу укугун жойгон. Балалуу качкындарга жер
берген. Уруу, уруктардин бирин-бири талап-тоноосуна, чабуусуна тыю
салган. Уруулар аралык жерлердин, жайыттардын чегин ажырат-
кан. Эн тамагаларды тактап айрымдарына жаўы эн тамгаларды
берген. Кара Кечїїдєн, Тїлкї кыштоодон таш кємїр каздырып элге
кышкысын отун катары пайдаланууга їйрєткєн агартуучу. Кокон бий-
лигине каршы чыккан. Кочкордун Мантышынан Кызарттын бе-
лине чейинки жерди Россия падышачылыгына 25 жылга ижара-
га єз алдынча берген биринчи болуш болгон. Балдардын сабат-
сыздыгын жоюга камкордук кєрїп молдо жалдап окутуп, боз їй кєчмє
мектептерин ачкан.

Малдыбай ажынын небереси Айылчы Токторбай
уулу (1898-ж. же туулган, Кызарт аймагы) болуш,
агартуучу, санжырачы болгон. Саяктын Курманко-
жо уруусунун котон уругунан. Єтє зээндїї, чеченди-
гинен, тири карак, акылгєйлїгїнєн 13 жашында бо-
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Токторбай
болуш

Айылчы
болуш
агартуучу,
санжырачы
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луштукка шайланган. Болуштукка їч жолу шайланып, бала болуш
Айылчы атыккан. Байзактын Шабданга тартуулаган жибек кан ча-
тыры Айылчыныкы болгон. Ал жибек чатырда кайынатасы Тогуз
Торо бийи Чолук кызынын себине берген. 1916-ж. Жумгал, Сууса-
мырда 30 жылдап башкарган манап болуштар Мырзабек Дыйканбай
уулу (1861-1933-ж. Жумгал), Тїркмєн Сарыпбек уулу (1862. Сууса-
мыр – 1934ж.) менен акылдашса алар: «Кытайга качпайбыз» деп элин
кєчїрбєй турган болгондо, бєєдє кырылып калуудан сактанып Ме-
дет, Дуулаттын небереси Кєкїмбай болуш Чыны уулу (1860-1935-ж.)
менен акылдашып кєтєрїлїшкє катышып, Кытайга кєчє качууну бол-
жолдошот. 1916-ж. Улуу Їркїндє Россия падышачылыгына кар-
шы кєтєрїлїш чыгарып, бир тууганы Сыдык менен бирге Коч-
кор, Токмоктогу кєтєрїлїшчїлєр менен байланышып турган.
Жездеси Канат кан Ыбыке уулунун колуна єз тобу менен келип ко-
шулуп Токмок чебин курчаганга катышкан. Айылчы болуштун ко-
лунда мойнок уруусунан Отор балбан Козучу уулу (1880-ж. Кара Чий
айылында туулган) да болгон. Ал кїчкє толуп балбан, найзакер, мер-
ген катары аты чыгып турган учуру экен. Тарыхчылардын айтымын-
да Отор балбан 12 жашында Сєў Кєлдєгї Тулпар ташты эки колдоп
ээрдин кашына 12 жолу кєтєрїп койгон, 16 жашынан эр сайышка
тїшкєн тарыхый инсан. Ал Тогуз Торолук Кызтек, Кочкордон Сабыр,
Аксакал, Торсо, Таластан Теке баатыр найзакерлер менен кєп ирет
беттешкен  даўазалуу балбан эле. 70 жашында Тоголок деген бал-
бан менен кїрєшїп жеўген.

Сентябрдын аяк ченинде Верный, Ташкенден 1600 жазалоочу
солдат келгенде куралдын начардыгынан туруштук бере албай арт-
ка чегинишкен. Полковник Слинконун аскери аларды кууп кырганда
анын бир топ кишилери набыт болгон. Єзї шашылыш элине котон,
байталчы, мойнок, жараш, катаган, балбак уулу ж.б. уруулар
келип агасы Сыдыктын Кызарттагы Былкылдактын Сазында жайы-
лып жаткан миўден ашык жылкысын элге тезинен таратып, орус
отрядына жеткирбей элди куткарып кеткен.

Єзї сєзгє чечен, куйма кулак, талант кадырлаган адам болгон-
дуктан кудасы Куйручук куудулду (Сыдыктын аялы Бїбї эне куу-
дулдун карындашы болгон), Тоголок Молдо, Сагынбай, Токтогул-
дарды атайын чакыртып єнєрлєрїн урматтаган. Кийин Жоомарт
Бєкєнбаев Токтогулдун кєптєгєн їлгї, нуска, насаат ырларын ушул
куйма кулак, чечен Айылчы болуштан жаздырып алып улуу акын-
дын тандалмаларына киргизген (китептерде кимден жазып алганын
белгилеген). Тарыхчы Осмоналы Сыдык уулуна, Белек Солтоноев-
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ге кыргыз санжырасын айтып берїїчїлєрдїн бири болгон («Жумгал
энциклопедиясы», Б. 2002.).

Саяк уруусунун манабы Осмон Тайлак уулу Рос-
сия єкмєтїнїн «Тїркстан аймагын башкаруу боюнча

жобосуна», б. а. падышачылыктын букаралыгына єтїїгє каршы чык-
кан. 1868-ж. 27-майда Тогуз Торо аймагында жашаган кыргыздарды
орус падышалыгы болуштук бирдиги кылып уюштуруу їчїн барган
майор Загряжскийдин чакан аскерлерине Осмондун жигиттери кол
салган. Загряжскийди Шабдандын отряды гана колго тїшїїдєн сак-
тап калган. Осмон олжологон буюмдары, туткундары менен Анжиян-
га кире качкан. Кокон кандыгы Россияга  кєз каранды абалда калган-
дыгына байланыштуу Осмон кайра Кашкарга (Жети Суу мамлекети-
нин башкаруучусу Жакып бектин карамагына) єткєн. Бирок, Цин-ман-
жур їстємдїгїнє каршы кїрєшїп жаткан Жакыпбек Россия менен
мамилесин бузуудан жалтайлап, Осмондун туткундарын орус бий-
лигине кайтарып берген. Он жылча Осмон Жакыпбек  бийлеген ай-
макта жашап, жакырдангандан кийин Ала Тоого кайтып келип саяк
уруусуна кошулган.

Ормондун балалыгы Кєк Ойрокто єтєт. Кєк Ой-
роктун Жая деген жеринде Ормон каздырган арык,
конуш бар: 1807-ж. Качыке бийдин Кочкор, Жумгал-
дагы курманкожо, кулжыгач саяктары Чїйдєгї Нияз-

бектин сарыбагыштарына чабуул коюшуп, чоў салгылашуу болот.
Саяктар їстємдїк кылып, согушка катышкан 17 жаштагы Ормонду
Желаргыдан туткундап, барымтага алышат. Єз жерлерине барганда
Ормонго жоолук салып, уй саадырып кордошкон, басынтышкан. Ал
кєчмєндєрдїн кемсинткен кєнїмїш адаты болгон. Эптеп качып чы-
гып, алты кїндє Чоў Кеминге келет. Ушундан кийин Ормондун кулк-
мїнєзї єзгєрїп чоро кїтєт. Анын ишенимдїї жигиттери Саза, Жайы-
бек, Карачолок, Майтык, Атаке ж.б. Саза Чоў Кеминдеги жантайлар-
дын ичиндеги мендеке уруусунан Саза кийин датка, кылдат элчи,
чабарман да болгон. Саясий айлакердиги кїчєп, сарыбагыштарды
єзїнє жакындатат. Эки ата єткєн тууганы Абайылданын Тєрєгелди-
сине Канайдын кызын Байтик баатырдын эжесин алып берет. Саяк-
тардын мыкчыгери Чыны бий, Кетирекейдин Алыбеги, чериктердин
баатыры Ажыбек, моўолдордун мыктысы Жакыпбек менен ымалала-
шат. Кетмен Тєбєлїк саяк Ырыскулбек менен, бугу манабы Борон-
бай менен кудалашат. Тайлак баатырдын уулу Осмон датка менен
уулу Чаргынды достоштуруп элди алат. Саяктардын «уй саадыр-
ган» кордугун унутпай «Сєў Кєлдї мага кєрсєтпєй урунуп

1867-ж.

Ормон
кан
(1790-1854-ж.)
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жїрїпсїўєр» деп опузалап, айып салып кекээрлегени менен бїтїндєй
кыргызга  кадыр-баркы бар Медет даткага єзї барып батасын алып
жылуу мамиле тїзєт (А. Акматалиев. «Кыргызстан Маданияты», №3
(1514) март, 2003).

Ормондун аталары: Дєєлєс, Манап, Сарысейит, Їчїкє, Мамат-
кул, Болот (1731-1804-ж.) Эсенгул, Ниязбектер башынан эл бийлеш-
кен. Россия Орто Азияны басып ала баштаган доор эле. Бул учур-
да сарбагыш уруусунун ири манабы Ормон кыргыз урууларын
бириктирип бир мамлекет тїзїїнї эўсеген. Кокон кандыгын Ше-
ралы кан башкарган. 19-кылымдын 40-жылдарында Кокон каны ага
«парваначы» даражасын берген (С. Абрамзон. «У истоков манап-
ства». «Сов. Киргизия», 1931, 1-апреля)менен тїндїк кыргыздар-
дын кєпчїлїгїн єз алдынча бийлеген. «Парваначы» деген датка на-
амынан тєрт даража бийик, жогору чен. Ал аталык деген даражага
тете. Кокон максаты Ормон аркылуу тїндїк кыргыздарды биротоло
баш ийдирїї болгон. Казак султаны Кененсары Касымов Кокон кан-
дыгына коркунуч туудуруп турган. Єз алдынча болууга умтулган
Тїндїк Кыргызстандын сарыбагыш, бугу, саяк уруулары алгачкы-
лардын болуп Россия бийлигине єздєрїн кошуп алуусун єтїнгєн
элчилерди жиберишкен.

1842-ж. жайында Ысык Кєлдїн батыш жээги Кызыл Токойдо
же Кєтмалдыда (азыркы Балыкчы) курултай єтєт. Курултайды Ор-
мон Ниязбек уулу чакырткан. Курултайга сарыбагыш, бугу, саяк,
солто, саруу, кушчу, черик ж.б. уруулар катышкан. Таластан
Бїргєнїн уулу Калча кошууну менен келип Кара Балтада чабышып
колго тїшкєн. Кокон кандыгына каршы биригїї, кїрєш жєнїндєгї
сунушту баары колдошкон. Саяк уруусунан Качыке баатырдын жана
сарыбагыш уруусунун бийи Жантай Карабековдун сунушу менен Ор-
мон Ниязбеков курултайда ак кийизге салынып кан шайланат.
Кызыл тебетей Ормон кандыгы 25 жылга созулган. Ормондун са-
ясий айлакерлиги, тактикасы элде «Ормон опуза» деген ат менен
белгилїї.

Ормондун Каркырада, Санташ ашуусунда єз чеби, туу байрагы
болгон. Кыргыздын каны Ормон мамлекетти чыўдоо їчїн кєп иш
чараларды аткарган. Тїндїк Кыргызстан аймагы аркылуу єткєн кер-
бендерден салык алган. Кызды ала качканга кырк жылкы айып, эр-
кектин куну 300 жылкы, аялдын кунуна 150 жылкы белгиленген.
«Ормон окуу» деген декрет-мыйзам эрежесин чыгарган. 1825-
30-жж. «Жооп-нааме» деген китеп жаздырып, балдарды окут-
кан. «Жооп наамада» солто, саяк, бугу, сарыбагыш, азык, че-
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рик, коўурат, моўолдордун тарыхын жаздырган (Б. Солтоноев
«Кызыл кыргыз тарыхы». 86-б) Аскердик структура тїзїлгєн. Жор-
туулда кан аскеринин кернейчи-сурнайчылары болгон. М: залкар
манасчы Сагынбайдын атасы саяк Орозбак Ормондун сурнайчысы
болгон. Сарыбагыштын черикчи уругунун манабы Абайылда уулу
Тєрєгелди баатыр (1798-1868-ж.) кол башчысы болгон. Кокон ас-
кери солто уруусун чапканда туткундагы Канай манапты бошотуп
єзгєчєлєнгєн эр жїрєк. 1846-ж. казак султаны  Кененсарыга каршы
согушта Тєрєгелди аскер жетекчинин бири болгон. Тышкы мамиле-
ни жїргїзє турган башкаруучу тобу иштеген (чечен акылдуу Байсе-
рек, Саза). Кандыктагы иштерди жїзєгє ашырууда Ормон манап-
тарга таянган. Анын мєєрї болгон (Ч. Валиханов). Сарыбагыштар-
дын жагалмай тамгасын колдонгон. Сот иштерин кандын кеўешчи-
лери Медербек, Миназарлар аткарышкан. Кылмышкерлер аеосуз
жазаланган. Кеўешчиси чечен, калыс, акылман, олуя Калыгул, ири
манап Шамен Куттуксейит уулу, Жаманжээн, досу Кетирекейдин
Алыбеги болгон.

Бала Айылчы боюнча: 1842-ж. Жангарач бийликте турганда
кыргызды чабыш їчїн Ормондон Барак менен Бердикожонун кунун
кууп Кененсары келип мурунку «кыргыз бизге баш ийсин» деген
дооматын коёт. Ал Чїйдїн аягындагы Кызыл Тал тоосуна токтоп, ал
жылы Кара Балтадан Коўурбай балдары менен беттешип  жеўе
албай Урустам баатырдан запкы жешти. Кийинки жылы кыргыздар
«бир тууган элбиз жарашалы» деп Чыныкенин уулу Тынаалыны,
Їкїнїн уулу Байтеректи Кененсарыга элчиликке жиберсе кайра алар-
ды коштоп алып Калпактын айылына кол салып, чабат. Калмак, Ор-
монбекти, Субанбекти єлтїрїп їйїн єрттєйт. Андан Алматыга барып
Шоору деген баатырын Чыўгышка элчиликке жиберет. «Бїт кыргыз-
ды кырам» деп оолугат. Чыўгыш жарашайын деп Жамангара баатыр
менен Болотту элчиликке жиберет. Кененсары бул эки баатырды
єлтїрїп таштайт. Бул эки баатырдын каны менен туусун боёп 1847-
ж. кыргызга каршы аттанууга даярданат. Ага чымырдан Байган дат-
ка, бойгондон Супатай, Тїлєберди, аргындан Чурт, Алыбай, Барман
баатырлар єз колдору менен кошулушту. Їч жїз бирикти. Кїмбєздєгї
кыргыз сєєгїн казып мазакташты. Жангарач солтону шашылыш Ке-
гетиден тартып Токмоктун їстїнє кондурду. Тагай тукумуна кабар
айттырды. Кененсарынын кошууну Кара Коўузга токтоду. Жекеге
чыгышып 7 кїн согушушту. Чыўгыш баатыр Чїйдїн суусун Кеў Бу-
луўга бурдуртту. Ат Башы, Нарын, Кетмен Тєбє, Кочкор, Жумгал,
Таластан кол келди.
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Ормон Кандын аскердик таланты, жоокердик кїчтїї айла-
керлик  амалы ушул куралдуу кїрєштє 1847-жылы февралда ка-
зак султаны Абылайдын небереси Кененсары Касымов 20 миў
жоокер менен кол салганда даана кєрїнгєн. Ал «оруска каршы
бирге согушалы» десе кєнбєгєн їчїн Ормондон єч алууга келген.
Ушул салгылашта саяктын курманкожо уруусунан чыккан Жанбото
уулу Кашкар баатырдын, Байзактын аты чыккан. Текеликтин сеўи-
риндеги Май Дєбєдє жекеме-жекеде казак баатырын жеўишкен.  Каш-
кар баатыр 1829-ж. Жумгалдын Кызартында туулган. Ал саяктардан
400 жигит алып Шамшы ашуусу аркылуу жардамга келген, ошондо
ал 17 жашта экен. Бул согушта ал баатыр аталган (ал жєнїндє Куш-
бек Їсєнбаев, 1998-ж. 22-июлда «Эркин Тоого» «Ормон хан» деген
илимий очеркинде, Белек Солтоноев «Кызыл кыргыз тарыхынын»
экинчи китебинде сєз кылган). Кызарттын белинде анын «Кашкар
булак» деген жери бар. «Кашкардан кайыш артпайт» деген сєз бар.
Сан жылкысынын бир тобун кайыш тушамыш менен атайын тушачу
экен. Жоо тийсе алар їйїрдєн бєлїнїп артта калчу тура. Кашкар-
дын: Саркєбєк, Бейиш, Акынбек, Абдыраман, Таштанбек, Телкулун
деген балдары болгон. Тукуму Кызарттын Базар Туругунда, Ак Та-
лаада («Кыргыз Туусу», 13-16-июнь, 2003).

Ормондун Кененсарынын аскерин Мыкан суусунун жээгин-
де Кара сазда 10 миў кол менен талкалаганы, Ноорузбай, Кудай-
менде ж.б. єлїмї жана отуздай султаны туткунга тїшкєнї Россия,
Кокон тарабынан кубатталган. Кененсарынын башы орустарга жи-
берилип ордуна Иледе туткундагы Тєрєгелди бошотулган. Антке-
ни, Россия казактын єз алдынча болушун каалаган эмес. Мун їчїн
Россиянын ак падышасы Ормон канды, Жантайды жана 13 жоо-
керди алтын медал менен сыйлаган. Бїт кыргыздын каны Ормон-
го алтындатылган чепкен жапкан, ал кезде бул зор сыймык, сый-
лык деп эсептелген. Сыйлыктарды тапшыруу їчїн ал Омскиге ча-
кырылган. Ушул Кененсарыга каршы согушта кыргыздардын туу-
сун черик уруусун башкарган манап Ажыбек баатыр Токтобай уулу
(1856-ж. Ат Башыда єлгєн) кєтєргєн. Ормон кыргыздардын кєз
карандысыз єз алдынча мамлекети болушун, бїтїндїгїн, ын-
тымагын каалаган, ошого ємїрїн арнаган кєрїнїктїї саясий
ишмер болгон. Ал тарыхый кырдаалдардан улам орус падышачы-
лыгынын Сибирдеги аскер бийликтери менен теў ата келишим
тїзїїгє аракеттенген. 1837-жылдан 1846-ж. чейин тынымсыз Рос-
сия армиясы менен согушкан казак султаны Кененсарыны талка-
лап бергени їчїн Ормонго Россия подполковник ченин ыйгар-

39 – 91
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ган. Буга Ормондун Сибирь чек арасынын начальниги генерал-май-
ор Вишневскийге 1847-ж. 24-октябрда жана анын кайра Ормон кан-
га 1847-ж. 31-декабрда жазган каттары, Чоў Ордо приставы Пере-
мышльскийдин Ормонго 1853-ж. 30-июлда (№210) жана Гасфорд
тєрєнїн 1-майда (1853-ж.) №188 Ормонго жазган каттары жана ага
жооп кайтарган Сибирь кыргыздарынын чек ара приставы Пере-
мышльскийге Ормондун 1853-ж. 10-августта жазган каттары кїбє.
Бул каттарды кандын ишенимдїї адамы, бий Чал Тїгєлбаев менен
Саза жеткирген («Ала Тоо», 1989, №1, 113-б. Д. Сапаралиев ж.б.)
Мындай далилдєєчї фактыга тємєндєгїлєр кирет: 1851-ж. 1-октяб-
рдагы (№390) жана 1851-ж. 28-декабрда (№441) майор Перемышль-
ский кол коюп Ормон канга жєнєткєн каттары жана 1852-ж. 23-мар-
тта Ормондун Чу жана Иленин жайлаганга 400 тїтїн элине урук-
сат сурап Россия императору Николайга I ге жазган каты (Ор-
мон Коконго тиешелїї казактардын кєчїп-конуп жїргєн жерлерин
ээлеп калууну жана Россиянын Кытайга ж.б. єлкєгє єткєн єткєн
маанилїї соода жолун ээлєєнї кєздєгєн), ага жооп кылып 1852-ж.
11-майда Омскиден Батыш Сибирь генерал-губернатору Г. Х. Гас-
форддун Тышкы иштер министрлигинин Азия департаментине
Ормонго дарыя аралыгында кєчїп-конуп жїрїїгє уруксат
бербєє жєнїндє жазылган каттары, расмий иш кагаздар ж.б.
кыргыздын єз алдынча кєчмєн мамлекет болгондугун далил-
дейт («Ормон хан в научных трудах и архивных материалах»,  – Б.:
«Акыл».  2002.). Орустар Ормонду Кокон канына, казак Кененсары-
га, Чыгыш Тїркстандагы кожолорго каршы тукурган, Ормон алсы-
раганда аны баш ийдирїїнї кєздєшкєн. Бул митаам саясатты ал
туура тїшїнїп єтє сак мамиле кылган. 1853-ж. жайында Россия
империясы Ормонду баш ийдирїї їчїн Сибирден атайын аске-
рин жєнєткєндє, Кененсарыны жеўгенден кийин казакты сурайм
деп эки жыл Иледе турган Ормон Ала Тоого кайткан.

Кыргыздын кєрїнїктїї саясатчысы катары  Ормон кан 19-кылым-
дын 40-50-жылдары Кокон кандыгына каршы кайра кєтєрїлїп жеўишке
жеткен. Ич ара катуу тирешкен. Ормон 1842-1851-жж. Кєлдєгї,
Чїйдєгї Кокондук сарбаздарга катуу сокку урган (кыдык Намаз-
бек, саяк Алыбек баатырлар менен). Кокон кандыгы андан єч алуу
жана Ормонду чєгєлєтїї їчїн кыргыз урууларынын ортосуна тымы-
зын араздаштыруу туудурган. Бул бугу менен сарыбагыштын чабы-
шуусуна жана Кыргыз кандыгынын алсырашына, бєлїнїп жарылы-
шына алып келген. ХIХ кылымда кєчмєн кыргыз мамлекетинин
тїзїлїшїнїн тарыхый чоў мааниси бар. Бирок, айрым теў ата бол-
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гон, мамлекеттїїлїктїн зоболосун, зарылдыгын тїшїнбєгєн уруу-
лар бул кандыкты колдошкон эмес жана єз алдынча болууга умтул-
ган. Бир чети Кокон кандыгы аларды тукуруп єз їстємдїгїн
жїргїзгїсї келсе, экинчиден, Кытайдын цин-маньчжур династиясы
бийлигин кыргыздардын таанусун, моюнга алышын талап кылып че-
рик, нойгут, чоў багыштарга ж.б. урууларга кордук кєргєзїп, Чыгыш
Тїркстандагы кыргыз жерлерин тартып алган.  Синьзянда жаўы кы-
тай провинциясы тїзїлгєн. Ормон Адыл баатырга кокондуктардын
Барскондогу, Кетирекейдин Алыбегине Курткадагы чептерди талка-
латкан. Сарбаздарды кырып, куралдарын тартып алган. Ормон Рос-
сия, Кокон менен єз алдынча теў ата кан катары мамиледе бол-
гусу келген. Бул учурда цин басып алуучуларына жана кокон баш-
каруучуларына каршы кыргыздын даўктуу уулдары бир тууган Тай-
лак баатыр менен Атантай эр чоў эрдик кєрсєтїшкєн, єз мекенин
коргошкон, сакташкан.

Бугу сарыбагыш чабышын эптеп токтотуу їчїн бугу бийи Бо-
ронбай  Тилекмат элчини жиберип казак султаны Тезек тєрєдєн жар-
дам сураганын себеби, 1847-ж. Абылайдын небереси Кененсары кол
салганда бугулар бул согушка келбей коюп, катышкан эмес. Экинчи-
ден, Ормондо Тезек тєрєнїн кеги бар болчу, анткени, бул согушта
Кененсарынын башы кесилген. Албан, субан, кызай казактарынын
султаны Ормондун колунан єлгєн Кененсары кан менен тууган. Алар
Абылайдын неберелери болгондуктан Тезек Ормондон Кененсары-
нын кегин кууп, єч алууну эўсеп жїргєн. Кыргызга ачык согушууга
казак султанынын чамасы жок болгондуктан, ал бир жактан бугу са-
рыбагыш урууларын тукуруп, касташтырган. Боронбай бий кєп боз
їй тигип Тезек тєрєгє Абылайдын кызы Тєрєкан сулууну Тасмада
тартуулаган. Аны Тезек тєрє 1857-ж. 29-майда П. Семёновдун экспе-
дициясы менен келип алып кеткен. Бул жєнїндє айтылуу акын Ар-
станбек Буйлаш уулу:

«Замандан заман кїн келсе,
кимге бербейт кезекти.
Айлабыздын жогунан
Алдаярдан кыз берип
Жезде кылдык Тезекти» – деп ырдаган.

Ормон 1854-ж. жайында 64 жашында сарбагыш, бугу чабышын-
да єлгєн. Бугу, белек уруусун тукуруп, алардын колу менен Ормон-
ду казак султаны Тезек тєрє єлтїрткєн (Алыке Молдо уулу боюн-
ча). Сєєгї Чоў Єрїктї менен Байсоорундун ортосуна коюлган. Аны
Балбай баатыр сайып єлтїргєн дешет.   Бул туура эмес. Ормон кызы
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Куланга акыркы керээзин айтканда Балбай жєнїндє эч нерсе деген
эмес. Чабышта Ормонго Киркенин Кылычы найза сайганда ал аттан
жыгылат. Кийин Кылычты сарыбагыш Адыл сайып єлтїрїп башын
кесип келет. Анткени, Кылыч Ормондун кызы Куланды сїйїп, алам
десе Ормон аны теўсинбей, кызын бербей Боронбайдын уулу Ємїргє
бериптир. Чынында Ормонду кылыч менен сайып єлтїргєн дешет.
Тєрєгелди баатыр менен Їмєталы Ормон кандын кунун кууп бугуну
куугунтуктаган. Кун їчїн миў тєє, миў жылкы, 9 сулуу кыз, 7 мыкты
жигиттин канын сурашкан. Тєрєгелди баатыр кыдыктардан алты жїз
кишини єлтїрїп, 3000 кишини туткундаган.

Кыдыктар кырылганда кайгы-муўда Арстанбек алп акын
Тєрєгелдиге кайрылып:

«Жыгач болсо чабылаар,
Кийиз болсо жабылаар.
Тирїї жїргєн кишилер
Кан дїйнєгє кабылаар.
Оо, кара чаар кабылан,
Бугуну дагы їч чапсаў да
Эсенгулдун Эр Ормон
Элине кайдан табылар»

–  деп ырдап Тєрєгелдиден туткундагы кыдыктардын 200 киши-
ни бошотуп калган (А. Акматалиев. «КМ», №5 (1516) июнь, 2003).

  Боронбай баштаган бугу уруусу бир нече жолу Каркыра, Те-
кеске кетїїгє аргасыз болгон. Асанбек Акматалиевдин «Ормон кан-
дын єлїмї» деген макаласында: Элчиликте жїрїп Тилекмат Тезек
тєрє менен санаалаш болуп, анын максатын ишке ашырган. Акыл-
дашканда «Муратаалы менен Боронбай єлтїргєндєн жалтакташкан-
да Тилекмат, Токсаба аны єлтїрїїнї талап кылышкан. Єлтїрбєсєк
єзїбїз єлєбїз деп Кетирекейдин Алыбеги тигилерди намыстандыр-
ган» («Ормон хан илимий эмгектерде...» Б.: 2002).  Мындай ич ара
чабышуулар феодалдык коомго мїнєздїї кєрїнїш болгон. Ормон-
дун кунун Ормон менен эки ата єткєн тууган, чечен, калыс манап
Шамен Куттуксейит уулу бычкан. «Ормон кандын бийлиги аякта-
шы менен кыргыз элинин тарыхындагы аскердик-феодалдык
доор аяктаган» (Жамгырчинов Б. «Кыргызы в эпоху Ормон хана» –
Ф.: 1944. стр. 122). Совет доорунда «кыргызда єз алдынча мамле-
кет болгон эмес» деген маўкурттукту таўуулоо їчїн Ормон кан иде-
ологиялык жагынан жаманатыланган жана тарыхый орду
тємєндєтїлгєн тенденция єкїм сїргєн.
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Тилекмат бугуга тонсуз уул, санжырачылар аны
черик дешкен. Ал єтє кылдат саясатчы, акылман элчи
болгон. Тилекматтын бир тууганы Байтайлактын не-

береси К. Жетимишбаев авторлош болгон «Санжыра санагы»  (Б.:
1994) деген китебинде анын тегин такташты. Анын тукумдары Ысык
Кєлдє, Тїштїктє жашашат. Тилекматтын атасы Жылкыайдар Алай
башчысы Алымбектин баласы, энеси Чаткалдык кыпчактын кызы.
Ал кыз Ат Башыдагы черик элинин башчысы Боорсок бийдин жээни.
Алымбек їйлєнгєндєн кийин аялынын жети айлык боюнда бар кезин-
де єлїп калат. Кийин Боорсок бийдин кызы Жети Єгїздїк Бирназар
бийдин уулу Нанжебеске чыгат, балалуу келинди чыгдан їчїн кошо
жиберет.  Бирназар Жылкыайдардын энесине нике кыйдырган. Жыл-
кыайдар Оўолбайдын Шекер деген кызын алып, андан Тилекмат, Бай-
тайлак, Кыдырбайды кєрєт. Алымбек Алайдагы сары баргы уруу-
сунун каны Торойчу, андан Тєлєкє, Тєлєкєнїн уулу Кешикчи,
анын уулу Кемпир, Кемпирдин уулу Алымбек Алайды башкар-
ган» деп жазды (63-75-б.). Бул Алымбек датка эмес.

1. Тилекмат чечен Кокон кандыгынан бугунун каны деген
кїбєлїк алган.  2. Кара калмактар Кытай губернаторуна кыргыз-
дын їстїнєн арызданганда ишти тындырып, Тилекмат чени бар,
кооз таш сайынган. 3. Ормон кандын куну їчїн бугу кыйналганда
Тилекмат Калыгул олуяга тымызын барып ишти кун тєлєбєс кылып
тынч бїтїргєн. 4. Бугу сарыбагыш чабышарда казактын Тезек
тєрєсїнє барып Тєрєканды тартуулап, бугу уруусун талкалануудан
сактап калган элдик ишмер.

Чет элдик архивден бугу уруусунун Россияга єтїїнї каалаган
антынын тексти табылды. Эски кыргыз тилинде жазылган докумен-
тте 1853-жыл деген дата кєрсєтїлгєн. Биринчи мєєр Тилекмат канга
тиешелїї. Андан кийинки тамга, мєєрлєр Иманбай Бек уулуна жана
Чоўкайчы Рахат уулуна ж.б. манап-бийлерге таандык. Султанкул ма-
наптын мєєрї Кокон каны Кудаярдын мєєрїнє окшошураак. Бул доку-
менттке Тилекматтын уулу Чыныбайдын да мєєрї басылган. Тулку 35
кг болгон бронзадан куюлган баш чабуучу баталга да табылды. Ошон-
дой эле «Жылкайдар уулу Тилекмат бугу уруусунун каны деп жа-
рыяланат. 1862-ж.» деген чагатай (кыргыз) тилинде жазылган кїмїш
мєєр табылды («Вечерний Бишкек», 30-май, 2003-ж. 8-б.).

Манап Шамен Куттуксейит уулу сарбагыш Ор-
мондун уулу Їмєталы менен жаматташ болуп орус
баскынчыларына каршылык кєрсєткєн. Шамен 1866-
ж. 11-июлда Курткага жакын жерде Борукчу уругу-

Тилекмат
элчи

1866-ж.
11-июль
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нун атынан орустардын бийлигин аргасыз тааныган. Кочкордун чы-
гышында суу жок жерди иштетїї їчїн салдырган анын «Шамен алы-
шы» бар. Ал Ормон кандын кеўешчиси болуп элге калыстыгы менен
таанылган кыргыз бийи.

Сарбагыш манабы Їмєтаалы Ормон уулу Орус-
сияга баш ийип берет. Атасынын кунун кууганда ал

каардуулугу менен атагы чыккан. Бул чабыш 1859-ж. колго тїшкєн
Тєрєгелди баатырды бошотуп алуу їчїн сїйлєшїїлєрдєн кийин ток-
тогон. 1860-ж. Сарыбагыштын башчыларын жазалоо їчїн капитан Ве-
нюковдун отряды келгенде Їмєталы Тєрєгелди менен Нарын, Ат
Башы бийик тоолоруна кєчїп кеткен. 1860-ж. кїздє орустарга кар-
шы Кастек, Узун Агач согуштарында Алымбек датканы колдо-
гон. Кокон каны Малабек Алымбек датканы куугунтуктаганда 1861-
ж. Нарын тоолоруна келген даткага чоў колдоо кєрсєтєт. 1863-ж. На-
рында жїргєн орус аскерин капитан Проценко жетектеген экспедици-
ясына тамак-аш алып келаткан подпоручик Зубаревдун тобуна кол
салган. Чаргын, Осмон манаптардын жардамы менен 19-июнда Эки
Чат деген жердеги Нарын суусуна коюлган кєпїрєнї талкалап, Зу-
баревдун аскерлерин аткылашкан. 21-июнда Проценко келгенде Ак
Сайга чегинип кетишкен. 1864-ж. Алымкул аталыктын Тогуз Торо-
дон Кочкорго чейинки жїрїшїнє Їмєталы кошулган. Коконго ка-
раштуу Чымкенди орустар басып алгандыктан Алымкул шашылыш
кайра Коконго кеткенден кийин Їмєталы орустардан сактанып иниси
Чаргынды (ал 1847-ж. казак султаны Кенесарыга каршы согушта мер-
генчилер тобун жетектеген. Черик манабы Турдумамбет Тоймат уулу-
нун кїйєє баласы болгон), Осмон Тайлак уулун алып Кашкар тарап-
тагы тоолордо кєчїп жїргєн. 1864-67-ж. Кокон, Кашкар кербендерин
тоноп, орус бийлигин кабыл алган кыргыз урууларына колсалып тур-
ган. 1867-ж. полковник Полторацкий Ат Башы, Чатыр Кєлгє экспеди-
ция уюштуруп аны кыскан. Кїзїндє Їмєталы  Н. А. Северцовдун
отрядына келип орус бийлигин толук тааныган єтїнїч менен кайрыл-
ган. Орус єкмєтї Їмєталыга 2 єлгєн, 4 жарадар солдат, офицер їчїн
375 жылкы (7500 рубль – ал кезде ал кезде жети жылкы 20 рубль
экен) кун тєлєтїшєт. Ал 1868-ж. кунду тєлєп берет («Нарын энцикло-
педиясы», Б. 1998. 395-б.). Кийин, кундун айрым бєлїгїн башка кыр-
гыз манаптары кошо тєлєшкєн. 1868-ж. тїндїк кыргыз уруулары то-
лугу менен Россияга бириктирилген.

1865-ж. Россия Ташкенди басып алып Тїркстан
областын тїзєт. 1867-ж. Тїркстан генерал-губернатор-

лугу тїзїлгєн. Генерал-губернатор болуп Фон Кауфман дайындалган.

1867-ж.

1867-ж.
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Зыйнат Кокон каны Шералынын аялы Жаркынай-
ым (1802-1868-ж.) канышанын тууганы. Кокон сарай-
да жогорку кызматтарды аткарган. Кудаяр кан та-
рабынан таежеси Зыйнатка датка-генерал даража-
сы ыйгарылган. Ал – кыргыз аялдарынан чыккан

биринчи даткайым.  Баркы бийден Андабий, андан Нияз, Нияздан
Бїргє баатыр, Бїргєдєн Чот. Чот баатыр болуп кыргыз жеринен кал-
мактарды кууп чыгууда таанылган. Чот баатырдан Асперди (Ажы-
бек) датка чыккан. Ал Кокон кандыгында жогорку кызматтарды ат-
карган белдїї инсан эле. Убагында Алым кандын башкы вазири, кийин
Талас єрєєнїнїн бийи болгон. Саруу Аспердиден эки кыз, эки уул.
Эў уулу кызы – Зыйнат датка, экинчиси Жаркын айым. Уулдары –
Андаш бий, Шапак датка (А. Абазбеков. «Асылзат», №4 (105) фев-
раль, 2003).

Зыйнат датка Таластын Кара Буурасындагы Коён Токойдо єскєн.
Жаркынайым (бир кабарда Аспердинин бир тууганы Токтоназардын
кызы дешет), Зыйнат датка Курманжандын кеўешчиси, ымала-
шы болгон. Курманжанга тымызын билдиришип Мала кандын Алым-
бекти Узун Агачтагы окуя їчїн дарга асып єлтїрїїсїнєн аман сак-
тап калышкан. Зыйнат ыр жазган акын, кылдат дипломат эле.

Тарыхчы Кыяс Молдокасымов боюнча: 1842-ж. Кокон кандыгы
букарлыктардын талоонуна учураган. Шерали Таластын Коён То-
кой деген жеринде Жанболот бийдин элинде жашаган. 1798-ж. Ко-
кондун башкаруучусу Нарбото бий єлгєндє анын бир тууганы Ажы
бий Нарботонун тун уулу Алым менен кандык талашат. Алым жеўет.
Ал бийлик їчїн атасынын бир тууганын уругу менен жок кылмакчы
болгондо Ажы бийдин жесири Умсунай Улукбек, Шераалыбек, Беког-
лыбек їч уулун алып тєркїнї сарууга качат. Умсунай Бїргє баатыр-
дын насили экен.

Шералы (1796-ж. туулган) алгач багыш уруусунан алган Соно
айымдан Малабек, Сопубек деген уулдары болгон. Жаркын айым-
дан Сарымсак, Кудаяр, Султанмурат уулдарды, Нарчучук деген кыз-
ды кєргєн (М. Алыбеков. «Кудаяр кандын їй-бїлєлїк турмушу».
1903.) Шералы Ємїр деген баланы да багып алган. 1842-ж. Шера-
лы кан болгондо Жаркын, Зыйнат ордого он эки канат боз їй
тигип, кыргыз билермандарын бийликке жакындатышкан. Аз-
гырыктардан улам Нїсїп миў башы ордодон четтетилип Маргаўга
аким болгону менен 1844-ж. тымызын єлтїрїлгєн. Нїсїптїн орду-
на Шералынын уулу Сарымсак болгон, чагымчылыктан Сарымсак
да єлєт. Кєп єтпєй Шералы да кутумдан єлгєн.  Мусулманкул эр

Зыйнат
датка,
Жаркын
айым
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жеткен Малабекти кан кєтєрбєй, жашы жетек элек Кудаярды кан
кєтєртєт, єзї аталык болот. Кудаяр апасына жакын болуп, тууган-
чыл єсєт. Мусулманкул єз таасирин кїчєтїш їчїн уулун Кудаярга
кумганчы кылып, канга єз кызын алып берген. Жаркынайым Мусул-
манкул менен тирешип, уулун анын таасиринен тышкары болуусун
каалаган. Жаркындын чечкиндїї талабы менен Мусулманкул 1858-ж.
8-октябрда Намангандын Уйчу  кыштагына колго тїшїп, Кокондо
дарга асылат. Жаркынайым, Зыйнаттын кеўеши менен  Кара Дарыя-
дан Касым миў башыга дайындалган (кийин єлїмдєн сактап калыш-
кан). 1855-56-жж. ордодогулар аны кан менен душмандаштырышат
(Убайдулла Мухаммад «Хуласатул ахвол» Кыскача ємїр баян).
1858-ж. Кудаяр аталашы Малабек менен кандык талашкан. Мала-
бек Анжиянда аким болгон иниси Сопубеккке келип Алайдан Алым-
бек датка, Кара Суулук Асан бий (Алымкул аталыктын атасы) ме-
нен акылдашып бийликти тартып алган. Жаркынайым Кара Сууга
келип Малабек менен Кудаярды элдештирїїгє аракеттенген, би-
рок, натыйжа чыккан эмес. Малабектин бийлигинде Алымбек,
Алымкулдар жогорку кызматта турушкан («Военный сборник»
1869г. №;7 жана Абу Убайдулла Мухаммад «Хуласатул ахвол»).
В. П. Наливкиндин «Краткая история Кокондского ханства» деген
эмгегинде Жаркын айым 1862-ж. ордодогу саясий тирешїїлєрдїн
кїчєгєнїн тыйыш їчїн Букар эмири маўгыт Музафарга барып, ан-
дан жардам алып анын аскерин ээрчитип келип уулу Кудаярга
бийликти алып бергени айтылат. Жаркын каныша да єз мезгили-
нин кыраакы элдик саясатчысы болгон. Зыйнат датка экєє
Кокон ордосундагы саясий иштерге тереў кийлигишкен. 1865-
ж. Кудаяр 3-жолу такка олтурганда Жаркындын кийлигишїїсї ме-
нен Зыйнаттын кїйєєсї Атабек кандыктагы жєє аскерге, арртиле-
рияга башчылык кылса, тууганы Шералы датка атчан аскерди же-
тектеген. 1869-ж. Кудаяр энесинин урматына эў кооз Аким айым
медресесин салдырган. Анын курулушун Молдо Туру уулу баш-
карган. Кийин медресе урап калган. 1871-ж. Кудаярга эки жїздїї
Иса кеўешчи болгондон баштап, элдик толкундоолор кїчєгєн («Кыр-
гызстан Маданияты», 2002. ноябрь, №11 (1509)). Зыйнат датка-
нын, Жаркын айымдын Кокон кандыгындагы орду єтє орчундуу жана
келечекте изилдєє зарыл.

Шералы кан єлгєндє, Жаркын айым каза болгондо ордого аза
боз їйїн тиктирип, Зыйнат жыл бою эртеў менен кошок кошкон де-
шет. Кокондо Жаркын айым менен Шералы кандын кїмбєзї жанаша
коюлган. Зыйнат датка Алымкул аталык менен бирге Чыгыш
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Тїркстанда Жети Шаар (Алтышаар) кыргыз мамлекетин курууда
таасири кїчтїї болгон дешет.

Тїштїк кыргыздарынын кесек уруусунан Сейитбек датка, Алай-
дан Болот, Касым, Гаиб даткалар, Бадакшандан Бозой датка, тейит
уруусунан Тилла, найман уругунан Каракул датка, 1863-ж. Асперди
уулу Шапак датка болсо, 1870-ж. Чартак шаарынын акими болгон
Кедейбай датка, 1858-ж. даража алган Сарымсак датка, 1866-ж. Хо-
жент шаарынын акими болгон Тойчу Молдо датка ж.б. кєптєгєн дат-
калар болгон.

Калмактардын баскынчылыгына каршы
кїрєшкєн кыргыздардын баатыры, уругу кыпчак,
40 жигит кїтїп калмактардан коргонуу їчїн Їч Тур-

панга сепил тургузган. XVI к. аягында Кашкарда кан болуп турган.
Аккан (Абдлитин кан, 1618-ж. єлгєн) менен кыйышпас дос болуп, эки
элдин ынтымагын чыўдаган жана Ата Мекенин баскынчылардан кор-
гогон. Карашаардагы моўголдор менен болгон согушта єлгєн. Сєєгї
Сузактын Кєгарт жайлоосунда. Курманбекке байланыштуу Курман-
бектин кароол дєбєсї, Калмак Кырчын ж.б. деген бир топ тарыхый
жерлер бар.  Мїрзєсїндєгї тарыхый баалуу куралдарды, буюмдар-
ды жергиликтїї эл талап кеткен. Анын тарыхый инсан экендигин Ч.
Валиханов, Шах Махмуд Чорос, В. А. Моисеев, М. А. Салахетдино-
ва, О. В. Зотов ж.б. далилдешкен. Залкар талантын жумшап «Кур-
манбекти» баатырдык эпостун даражасына кєтєрїп чыккан, элге ке-
ўири тараткан кара жаак Калык Акиев акын болгон. Курманбектин
алты варианты бар.

XVII к. аягында жашаган кыпчак элинин бааты-
ры, башкаруучусу. Анжияндын Пайтык деген жери-

нен. Кийин Нарындын Куртка деген жеринде жашаган. Жаўыл Мыр-
заны колго тїшїрїїдє кеўеш берген. Шырдакбек кийин Шиўжанга
келип Жаркенге аким болгон. Ак Тоо аймагына сепил тургузган.
Калмактар менен болгон согушта єз элин, ата мекенин корго-
гон. Душманга жеўилишине аялы себеп болуп, чыккынчылык кыл-
ган. Анын тукуму Аким Шерип кийин Таш Коргон кєтєрїлїшїн же-
тектеген. Шерип Кокон кандыгына аскер башчы болуп элдин тагды-
рын чечкен.

Кыргызда улуу сєзї, керемет єнєрї, тубаса би-
лими, кєрєгєч акылмандыгы, аргендей асыл їнї, че-
бер черткен комузчулугу, жаратмандыгы менен  ж.б.
белгилїї болгон аттын кашкасындай залкар инсан-
дардын тобу єткєн. Алар: Жайсаў Їмєт уулу, Ыра-

Курманбек
баатыр

Шырдакбек

Кыргыздын
жомокчула-
ры, ырчы-
лары,
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мандын ырчы уулу, Токтогул, Толубай сынчы, Ноо-
руз, Келдибек Барыбоз уулу, Балыкооз Кумар уулу,
Тыныбек Жапы уулу, Найманбай, Чоюке Ємїр уулу,
Тоголок Молдо (Абдырахман Байымбет уулу), Ша-
пак Рысменде уулу, Молдобасан Мусулманкул уулу,

Жаўыбай Кєжєк уулу, Ыбрайым Абдырахманов, Сагымбай Орозбак
уулу, Саякбай Каралай уулу, Мамбет Чокморов, Багыш Сазан уулу,
Дункана Качыке уулу, Иса Жумабек уулу, Жусуп Мамай, Сейдене
Молдоке кызы, Жусуп Баласагын, Султан Бабыр, Махмуд Кашкари,
Улугбек, Жєжє Каржабай уулу, Алишер Навои, Али Кушчу, Йоллы-
тегин, Бєрї (Беруни), Ал-Фараби, Кожо Ахмед, Жалилидин Руми,
Сулайман бакырган, Кулкожоакмат (Акмат Ясави), Кет Бука, Асан
кайгы, Улукман аке, Кыдыр даанышман, Калыгул Бай уулу, Арстан-
бек Буйлаш уулу, Молдо Нияз, Нурмолдо, Жеўижок, Токтогул Са-
тылган уулу, Молдо Кылыч, Барпы Алыкулов, Санчы сынчы, Чоўду,
Сартпай, Чоў ырчы, Куш ырчы, Молдо Тойчу, Жума, Кыдыралы, Ни-
язалы Борош уулу, Ысак Шайбеков, Абылкасым Жутакеев, Алдаш
Молдо, Назар, Чоўбаш, Телтай, Суранчы, Чоодан, Жандаке, Байба-
гыш, Доўузбай, Куран, Калык, Эшмамбет Байсейит уулу, Жээренче
чечен, Кїрєўкєй Белек уулу, Карамолдо Ороз уулу, Боогачы Жа-
кыпбек уулу, Ыбрай Туман уулу, Осмоналы Сыдык (Кыдык) уулу,
Белек Солтоноев, Эшеналы Арабаев, Куйручук, Жоошпай Борсол
уулу, Мухамед Хайдар, Дєєлєталы Касымбай уулу, Айтыке, Музоо-
ке Жаманкара уулу, Боккєтєн Шааке уулу, Сейилкан, Майлыбай Бєкє
уулу, Кудайберген Їркїнчї уулу, Казыбек Мамбетимин уулу, Ак Шер-
бет, Ырыскїл (Наркїлбїбї) Эсенаман кызы, Муса Сейилкан уулу,
Сокур Калча, Тайкожо Бучук уулу, Самсалы Алыке уулу, Калмурат
Нурдєєлєт уулу, Муса Бает уулу, Атай, Сыртпай, Бекбото Итике уулу,
Токтогазы Жусупбек уулу, Байгабыл Эсенаман Жалгаш уулу, Сол-
тобай Токтоболот уулу, Жаныш акын, Нишан молдо, Жумамїдїн Мол-
до, Калмырза Сарыпбек уулу, Їмєталы Эсенаман уулу, Талып Бай-
болот уулу, Їмєт Тїгєлбай уулу, Айдаралы Жєргєлєк ж.б. залкар-
лар болгон.

Їсєйїн ажы 1916-ж. Кытайдын Ак Чийиндеги
Кара Чийде туулган. 1962-65-жж. Пекиндеги борбор-
дук ислам диний изилдєє институтунда окуган. Синь-
цзяндагы кыргыз тарых-адабиятын изилдєє коому-
нун мїчєсї. Ал Египет, Тунис, Кувейт, Сомали ж.б.
мамлекеттерде жїрїп кытайча, арабча, фарсча,
тїркчє тилди їйрєнгєн. 1989-ж. «Кыргыз санжыра-
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сын» жазган, ал Кытайдагы Кызыл Суу басмасынан чыккан. Ак Чий
одандык агартуу тармагында иштеген. Ошол тарыхчы Їсєйїн ажы
боюнча:

XV к. кийин тїштїк Шиўжанда Жаркен кандыгы болгон. 1622-
ж. Кашкардын акими Жолборскан Жаркенде кан болуп турган ата-
сы Абдылдага кыргыздарды чаптырган. Абдылда Каракїчїк бий,
Сатим бий деген кушчунун уруу башчыларынын 10 миўдей колун
кырган. Сатим бийдин уулу Алдаярбек тартуу менен барып Аб-
дылдадан кыргыздардын балдарын бошотуп келет. Ошол кыргын-
дан кийин Алдаярбек Кашкардан качып азыркы Алдаярбектин бе-
лин ашып Каракулжага келет (мурун бул белди киши ашпагандык-
тан анын атынан аталып калат). Алдаярбек кєп жерлерди кєрїп
єзгєчєлїгїнє жараша Сары Тикен, Кєк Жар, Инген, Шейит деп ат
коёт. Алдаярбек Анжияндан кутчунун Кошкулак, Эсенбек, Мырза-
келди, Кагазды, Бирике сыяктууу атактууларын кєчїрїп келип оту-
рукташтырат.  1620-35-жж. жети миў колу бар кушчу башчысы Со-
кур бий Алты Шаарга аким болгон. 1642-ж. Абдылда кан кыргыз-
дарга чабуул жасайт. Койсары бий отуз уулду баштап келип Ак
Сай жайлоосунда Абдылданын конушун талкалайт. Койсары бий-
дин талкалоосунан кийин 1661-ж. Абдылда кыргыздар менен эл-
дешет. Ошондон кийин Алты Шаардын бийлигин бїтїндєй кыргыз-
дарга єткєрїп берип, єзї ажыга кетет, бийликти єз балдарына бер-
генге ишенген эмес. Ал Койсары бийди Кашкарга, Алдаярбекти
Котенге, Куртка бийди Ак Сууга аким кылган. 1653-ж. Алдаяр Ко-
тенде єлєт (1599-туулган). Кутчулар Каражул кыргыздарынын жа-
рымын тїзєт.

1816-ж. Кашкарда Зиядин Чин империясына каршы козголоў чы-
гарат. Зиядиндин улуту кыргыз экен, ал жеўилип єлєт. Аскер баш-
чысы Дилде баатыр да колго тїшєт, анын уруусу кыпчак. Дилденин
ашына Ак Чийден Ажыбек баатырдын агасы Исмайыл башчы єз тобу
менен катышып, Кїлїк кїрєй деген аты байге алат. Андан кийин кып-
чактан Кимбек башчы болуп Чин империясы ага Чаўлоў каны деген
мансап ыйгарат. 1862-ж. кыпчак Сыдыкбек Чинге каршы кєтєрїлїш
чыгарып, Кашкарды тартып алат. Ал Кашкарды эки жыл башкарган.
Анын Ак Тоо аймагындагы (єзї Ягычак кыштоосунда турган) анын
єзїнїн Ордосу болгон. Черик уруусунан чыккан Карагул баатырдын
тукуму Ажыбек баатыр Какшаал, Кашкарды бийлеп туруп єлгєндєн 8
жылдан кийин бадєєлєт Жакыпбек Кашкарга келип Ажыбекти издеп
єлгєнїн угуп кайгырып, анын уулу Абыласанды Нарындын Куртка-
сына датка кылып кароол тостурат. Туугандары Суранчы, Мамбет,
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Осмонду Їрїмчїдєгї аскерине алып барат («Кыргыз санжырасы», –
Б.: 1994).

Кыргыздын Жети Шаар мамлекети 1867-1877-ж.
Чыгыш Тїркстанда єкїм сїргєн мамлекет. Ал Кокон

бийлигинин таасирдїї инсаны Алымкул аталыктын  Кашкарды Кы-
тай таасиринен бошотуп кыргыз мамлекетин тїзїї жєнїндєгї тымы-
зын демилгеси, камкордугу менен тїзїлгєн. Ага Кашкар, Жаркен,
Жаўы-Хысар, Ак Суу, Куча, Кєрлє, Котон, Черчен, Санжу, Турпан,
Шая, Бугур, Карашаар, Їрїмчї шаарлары кирген. Анткени, 1870-ж.
Ферганадан аякка атайын барган Жакыпбектин максаты кыргыз мам-
лекетин тїзїї болгон.

Улуту уйгур Бузулук кожону амал менен єлтїргєн Жакыпбек
Кашкардагы бийликти єз колуна алган.  Кыргыздын кесек уруусунан
чыккан Жакыпбек Ташкендин Искен кыштагында туулган. Жакыпбек
Азырбекке жагып Чыназга, Олуя Атага, Ак Мечитке улук болгон. Кий-
ин кыпчак Нармухамбет Ташкенге кушбек болуп турганда аны кыз-
матка алган. 1847-ж. Ташкенге Канаат улук болгондо ага баатыр баш-
чылыкка бекиген. Кудаяр кан аны бир аз тїрдїї себеп менен куугун-
туктаган менен Жакыпбекти Коконго, Кожентке бек кылган. Букар каны
аны 8 ай зынданга салып, чыкканда ага паўсат даражасын берген.
Куча бузулуп ага Рашид кан болгон. А кезде Кашкардын каны
Їрїмчїдєн дайындалган Дооту ахун деген дунган эле. Кашкарга
кыпчак Сыдыкбек бїлгїн салып аны Ферганага каратамын деп ара-
кеттенген. Ошондон улам Алымкул аталык Бузулукту Кашкарга кан
кылып  жиберген, ага аскер башчы болгон Жакыпбек Дооту ахун
єкмєтїн талкалаган жана Жети Шаар мамлекетин негиздеген. Ал
аталык Баадєєлєт даражасын алган (Из записи восточный отдел.
Импер. русского. обш. вып. I–IV, 1899., 94-96-б.). Кыргыз мамлекетин
тїзгїсї келген Алымкул аталык Ферганадан Жакыпбекке жардам
берїї їчїн Ташбек датка, Полотбек датка, Алаш бий, Заманбек тєрє,
Алдаш калпа, Абдылда паўсат, Ниязбек миў башы, Ємїркул бий,
Чотон баатыр ж.б. кємєк кєрсєтїїгє чакырган жана алар жардам бе-
ришкен.

Чыгыш Тїркстандын негизги шаарларын Жакып-
бек єзїнє караткан.

Жети Шаар мамлекетин Тїркия, Улуу Британия
тааныган.

Кокондун, Тїркиянын, Британиянын колдоосу
менен Жакыпбек Їрїмчї шаарын басып алып Жети
Шаар мамлекетин тїзєт. Бул мамлекет 1867-1873-ж.

1867-ж.

1863-67-ж.

1868-ж.

1870-ж.
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Кокондо, Кашкарда чегилген Кокон каны Малла кандын, Тїркиянын
султаны Абдуллазиз кандын наамын тїшїргєн тыйындарды чыгар-
ган. Элчилер: англичан Форсайт жана орус Рейнтал Жакыпбекте бо-
лушкан. (А. Н. Бернштам).

Жети шаар мамлекетин Россия тааныган. Бул
чет єлкєлїк бардык сїйлєшїїлєргє Фергананын Кош-

Дєбєсїнєн барып Жакыпбекте иштеп калган Байдєєлєт датка дипло-
матиялык иштерге башчылык кылган. Ал кєп тил билген билимдїї
инсан болгон.

Жети Шаар кыргыз мамлекетинин ички абалы оор-
лошо баштаган.

Цзо Цзунтан башкарган кытай-манжур кошунда-
ры єлкєдєгї ички нааразылыктардан пайдаланып
1877-ж. Жети Шаар мамлекетинин кєп шаарларын

басып алган. Жакыпбектин аскер башчысы Ниязбек кытайлык бас-
кынчыларга сатылып 30-майда Жакыпбекке уу берип єлтїргєн («Кы-
зыл кыргыз тарыхы», Б.: 1993, II к. 73-75-б.). Андан кийин бул мам-
лекетте так талашуу чыры чыгып, саясий бытырандылык єкїм
сїргєн. Бир кезде Жакыпбекке саяк уруусунун манабы Осмон Тай-
лак уулу, сарбагыш Їмєталы Ормон уулу да орустарга каршы чы-
гып, ага башбаанектеп барган, жардам берген. Алымкул аталык
єлгєндє туугандары Жакыпбекке барып баш калкалаган. Єлкєдєгї
чырчатактан пайдаланып кытай-манжур баскынчылары 1877-ж. 17-
декабрда Кашкар шаарын басып алган. Чыгыш Тїркстандагы кыр-
гыздын єз алдынча тїптєлгєн Жети Шаар (Алты Шаар) мамлекети
чыккынчылыктан кулаган. Ошентип, Чыгыш Тїркстан амал менен
Кытайга бириктирилген.

Жети Суу областы 1867-ж.11-июнда тїзїлгєн
акимдик аймак. Сыр Дарыя областы менен чек ара-
сы Кургаты жана Чїй суулары боюнча єткєн. Жети
Суу аймагына Тїндїк Кыргызстандын Ысык Кєл  (кий-
ин Кара Кєл), Токмок (кийин Пишпек) уезддери да
кирген.

Жети Суу областы 1882-ж. чейин Тїркстан генерал-губернатор-
лугунун курамында болгон. 1882-1898-ж. Талаа-генерал губернатор-
лугуна карап, 1899-жылдан кайрадан Тїркстан генерал губернатор-
лугуна баш ийген. 1917-ж. чейин 1891-жылкы Талаа Эрежеси менен
башкарылган.

Кокон бийлигине каршы Ферганада кєтєрїлїш
чыккан. Россиянын баскынчыл жортуулдары Кокон-

1872-ж.

1873-ж.

1877-ж.
17-декабрь

1867-ж.
(1917-ж.)
Жети Суу
областы

Полот кан
1873-76-ж.
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дун каны Кудаярдын бийлигин начарлаткан. Гене-
рал-губернатор 1868-ж. Кожентти басып алып Кокон
каны менен жаўы келишим тїзєт. Бул келишим бо-
юнча Кокон кандыгы Россия империясынын васса-

лы болгон. Кокон кандыгынын карамагына Фергана єрєєнї, Памир,
Алай кыргыз кєчмєндєрї калат. Аймак тарыгандыктан Кудаяр алык-
салыкты кєбєйткєн. Кудаяр мурун Букар эмирине таянса, эми Таш-
кендеги Тїркстан генералына таянган. Ислам динин туткандарга
бул жакпай нааразы болгон.  1860-ж. кийин бийликке аралашкан
кыргыздар бийликтен четтетилген. 1873-жылдан Кудаярга каршы
кыргыздардын элдик кєтєрїлїштєрї башталат. Кїрєштї Мамыр
Мерген уулу башкарып, алар Жалал Абад, Хан Абадды басып алыш-
кан. Элди жазалайт, Мамыр тоого жашынып, кийин орустар камак-
ка алышкан. Ал бир нече шаар, кыштакты ээлеген. Кєтєрїлїш убак-
тылуу жеўилген.

Бул кєтєрїлїштї кыргыздын бостон уруусунан чыккан Ис-
как Асан молдо улуу (Полот хан) жетектеген. Ал (1844-1876-ж.)
Маргалаўдын  Кадамжайдагы Охна кыштагында туулган. Ал Кокон-
дон, Маргалаўдагы Ак Медреседен билим алган жана ошерде иш-
теген. 1843-ж. Алим кандын уулу Ибрагим бек Шералы кандан бий-
лик талашкандыгы їчїн єлтїрїлгєн, анын бир жаштагы баласы По-
лот бекти, он эки жашар кызы Шаайымды энеси Самарканга алып
качат. Шаайым Самаркандагы Ахрар Кожого турмушка чыккан. Эне-
си єлїп Полот эжесинин колунда єсєт. 1874-ж. Шер даткалар По-
лотту таап, хан бол десе, коркуп баш тарткан. Кыргыз Шер датка
Самаркандан келатып кєрїп Искакты Полот канга окшоштуруп
(Алим кандын небереси) аны кандын ордуна мурасчы болууга
кєндїрїшєт. Акылдуу, чечкиндїї, жалындаган Искак Полот кан-
дын атынан элге, кєтєрїлїшчїлєргє жетекчилик кылууга макул
болгон. Чаткалдагы он миў кутлуг-сейит, найман, Ала Букада-
гы кытай уруулары Искакты ак кийизге салып кан кєтєрїшкєн.
1875-жаз Єзгєн, Алай, Лейлек кыргыздары Искактын жетегин-
де Кудаярга каршы кєтєрїлєт. Орус єкмєтї Полоткандын бий-
лигин законсуз деп эсептеген. 1875-ж. августа орус аскерлери Ко-
кондун аймагына кирген.  Кєтєрїлїшчїлєр 1875-ж. 9-октябрда Ко-
конду басып алышат. Бир нече салгылашуудан кийин кєтєрїлїш
басылган. Жазалоодон кыргыз, кыпчактын 30 миў тїтїнї тоого кєчє
качышкан (мунун 10 миўи кыпчак болгон). Кєтєрїлїш аесуз жїргєн.
1875-ж. Анжияндын тегерегиндеги кыргыздардын 1700 тїтїнї Рос-
сияга баш ийген Токмок уездине кєчїшкєн, бирок, падышалык бий-

(Искак)
Фергана
кєтєрїлїшї
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лик качкындарды кайра Кокон кандыгына кууп жиберген.
Кєтєрїлїшчїлєр Коконду ээлеген.

Бирок, 1875-ж. элдик кїрєш кайра кїч алган. 1875-ж. чыккан
кєтєрїлїштї басуу їчїн Кудаяр кан єзїнїн кол башчысы Ыса олуя,
Абдрахман абтабачы, Калназар, Сарымсак эшик агасын 4 миў ас-
кер менен жиберген, бирок, алар элге кошулуп кетет. 19-июлда Ку-
даярдын уулу Анжиян беги Насредин канзаада, Маргалаў беги Куда-
ярдын бир тууганы Султанмурат дагы эл тарабына аргасыз єтїп ке-
тишкен.  Кудаяр кан Коконго келген орустар менен 22-июлда Кокон-
ду таштап, байлыктарын алып, бир тууганы менен Россия ээлигине
качып кетет. Кудаяр алгач Ташкенге, Андан Оренбургга жєнєтїлгєн.
Ордуна уулу Насредин айрымдардын жардамы менен хан кєтєрїлєт.
Эл анын бийлигин тааныбай коюшкан. Россия элдик кєтєрїлїштїн
шылтоосу менен Коконду биротоло жоюну кєздєп, 12-августта 5 миў
аскер менен Кауфман келип Махрам чебинде 2 кїн согушат. 29-ав-
густта орустар Коконду алат.  Искакты туткундайт. 22-сентябрда
Насредин Фон Кауфман койгон шарттарга макул болуп, мєєрїн ба-
сат. Бул келишим боюнча: Россиянын карамагына Сыр Дарыянын оў
жээги, андагы Наманган, Чуст шаарлары єткєрїлїп берилет. 2 млн.
сом контрибуция тєлєйт. Коўшу єлкєлєр менен єз алдынча мамиле
тїзїїгє чек коюп, тыю салынат. Жаўы басылып алынган аймак – На-
манган аймагы аталат, анын башына полковник Д. М. Скоблев дай-
ындалат.

Насрединдин бийлигин жээриген эл Анжиян шаарынын жа-
нындагы Ботокара кыштагында 1875-ж. сентябрдын аягында тут-
кундан чыккан Искак молдону (Полот кан) ак кийизге салып кай-
радан, экинчи жолу кан кєтєрїшєт. Эл 10-октябрда Насредин хан-
ды Кокондон кууп чыгышат. Ал алтымыш адамы менен орустарга
баш калакалап качат. Бийлик толугу менен кєтєрїлїшчїлєргє єтїп,
Искак кандыкты тєрт ай башкарган. Орус баскынчыларына кар-
шы чоў согуш Анжиян шаарында болот. 1876-ж. январда Анжиянга
30 миў кол чогулуп, шаар баскынчылардан коргонот. 8-январда ге-
нерал Троцкий жетектеген орус аскерлери шаарды замбирек менен
аткылап талкалайт.  20 миў адам кармашып жатып єлєт.
Кєтєрїлїшчїлєр аргасыз чегинет. 7-февралда Кокон шаары Рос-
сия империясы тарабынан экинчи жолу ээленет (Т. Чоротегин, К.
Молдокасымов. «Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача та-
рыхы», – Б.: 2000. 94-95-б).

Элдин ишенимдїї таянычы Полот кан Анжияндан, Асакенин
жанынан жеўилет.  Беш миў аскери менен Їч Куракка чегинет.
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Алайга качат. Аны барон Миллер-Закомельскийдин отряды кууп
жеткен. 1876-ж.18-февралда Орус аскерине туруштук бере албай
кєтєрїлїш токтогон. Кокондун эли шайлаган акыркы каны Искак
(Полоткан) 1876-ж. 18-февралда орус бийлигине колго тїшїп, 1-
мартта 32 жашында Маргалаўда дарга асылган. Бирок, орус бас-
кынчылыгына каршы кїрєш кыргыздар арасында 1876-ж. август
айларына чейин улана берген. Ал кїрєштїн башында кыргыздын
кєрїнїктїї кызы Курманжан датка жана анын кыраан уулдары тур-
ган. Ал кїрєш 1876-ж. жайында уюшулган генерал Скоблев жетек-
теген согуштук экспедициядан кийин гана  басылган. 1876-ж. 19-
февралда Кокон кандыгы биротоло жоюлуп, Фергана областы де-
ген жаўы ат менен Россиянын колониясы болуп калган менен Па-
мирдик кыргыздар орустар тарабынан 1894-ж. апрель айында гана
басып алынган.

Ошентип, 1710-1876-ж. ємїр сїргєн Орто Азия-
дагы феодалдык мамлекет Кокон кандыгы Россия та-

рабынан биротоло жоюлган.Кыргызстандын аймагы Тїркстан гене-
рал-губернаторлугуна Жети Суу, Сыр Дарыя, Фергана областтары
караган. Кыргыздар Жети Сууда: Бишкек, Пржевальск, Сыр Дарыя
областынын; Олуята, Ферганада: Наманган, Чуст, Анжиян, Ош, Мар-
галаў, Чамион, Кокон, Исфара уезддеринде жашаган. 1886-ж. чейин
каратылган Тїндїк Кыргызстан 1867-ж. 11-июндагы «Убактылуу
Жобо» менен башкарылса, Тїштїк бєлїгї Кауфман иштеп чыккан
1873-ж. Жобонун негизинде башкарылган. Бул жоболор согуштук
колониялык мїнєздє болуп, жергиликтїї элдердин бардык укукта-
рын чектеген. 1886-ж. Жобонун 270-статьясы боюнча Кыргызстан-
дагы кєчмєн калктардын ээлеген менчик жерлери мамлекеттик
жерлер болуп эсептелген. Бул боюнча Россия каалаган учурда жер-
ди тартып алмак.  Жети Суудан 36 млн. теше жердин 29 млн. теше
жер, Тїштїк кыргыздардын 4,5 млн. теше жеринен 3 млн. теше
жер тартылып алынган. Ал келгин орустарга берилмек (Т. Чороте-
гин, К. Молдокасымов. Б.: 2002.).

Пишпек уезддин борбору болуп калат.
«Тїркстан аймагын башкаруу жєнїндє жобо» ка-

был алынган.
Каба уулу Кожомкул 1888-ж. Суусамыр

єрєєнїндє туулган. Кыргыздын саяк уруусунан чык-
кан дїйнєлїк алп балбан. 47 жашында салмагы 164
кг. бою 1 м. 97 см (кээ маалыматта бою 2 метр 36 см,

1876-ж.

1878-ж.

1886-ж.

1888-ж.
Кожомкул
балбан
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салмагы 208 кг болгон). 52-єлчємдєгї єтїк кийген. Атасы Кошуна
уулу Каба (болжолу 1827-1906-ж.) кїчтїї балбан болгон. Кожомкул
Жоо-Жїрєк жайлоосундагы арыкты бєгєгєн 1247 кг. ташты тээп жыл-
дырган. Энеси Алмадай эр сайышка тїшкєн белгилїї зайып болгон.
Кожомкул 15 жашында дасыккан 45 жаштагы балбанды жыккан. Ємїр
бою кїрєштє, эўиште эч кимге жеўилген эмес. Казак балбаны Балу-
ан-Шолакты жыккан, казакка даўазасы тараган. Жаш кезинде салма-
гы 400 кг. єгїздї жаракадан сууруп алган. 22 жашында Суусамыр
єрєєнїнїн Арамза тєрїндє бийиктиги 1 метр 60 см, жоондугу 1 метр
89 см. ташты 100 метрдей аралыкка кєтєрїп барып, жерге кїч менен
уруп киргизген. Эл аны азыр «Кожомкулдун ташы» деп аўыз кылат.
Суусамырда Кожомкулдун мындай таштары Бєйрєк, Кеў Суу, Жоо
Жїрєк жайлоолорунда, Кетмен Тєбє єрєєнїндє бар. Чїйдєн Сууса-
мырга баратып аты баспай калганда аны Тєє Ашуудан (ашуудан) єзї
кєтєрїп єткєн. Дїйнєлїк алп жана коомдук ишмер Кожомкул Каба
уулу 1955-ж. єлгєн. Анын кїмбєзїн 1956-ж. Очобай уулу Исабек сал-
ган. Кожомкулдун 2 уул, 1 кызы болгон. 1962-ж. Кыргыз Республика-
сынын кїрєш федерациясы эркин кїрєш боюнча Кожомкул атында-
гы байге белгилеген. Ал байге їчїн жыл сайын эл аралык мелдеш
єткєрїлєт. 1990-ж. «Каба уулу Кожомкул» деген документалдуу-хро-
никалык фильм тартылган. Ал жєнїндє бир нече китеп чыккан. Ысы-
мы Бишкектеги Спорт сарайына берилген. Суусамырда 1989-ж. анын
атындагы музей ачылган.

Нарын, Торугарт, Кашкар жолу салынган.

Анжыян кєтєрїлїшї чыккан. Акын Токтогул Си-
бирге сїргїнгє айдалат. Кєтєрїлїштїн негизги же-
текчиси Зиядин Максым болгон. Анжиян кєтєрїлїшїн
1858-ж. Маргалаўдын Миў Дєбє кыштагында туулган
Мадалы Эшен жетектеген. 1898-ж. 17-майда  тїн ичин-

де союл, бычак, найза, кетмен менен куралданган кєтєрїлїш-чїлєр
Анжияндагы орус гарнизонуна кол салган. Мылтыкчан орустар алар-
ды кырган. Кєтєрїлїш басылып 777 киши камалып, 415 кыргыз айып-
ка тартылган, 18 адам дарга асылган. Аскер сотунун чечими менен
Ошто 360 киши єлїм жазасына тартылган. 54 «кїнєєкєр» Сибирге
айдалган. Кєтєрїлїштїн чыгыш себеби: Россиянын жергиликтїї эл-
дин жерин тартып алышы, бийлигин талкалашы, баскынчы-талоон-
чул, колониялык саясатына каршы элдин нааразылыгы болгон. Алар
єз эркиндиктери їчїн кїрєшкєн. Тїркстан Аскер округдук сотунун

1893-ж.

1898-ж.
май
Анжиян
кєтєрїлїшї

40 – 91
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аскер прокурорунун 1898-ж. Анжиян кєтєрїлїшї жєнїндєгї рапорту
боюнча: Кєтєрїлїштїн болорун жергиликтїї чыккынчылар алдын ала
билдиришкен. М: Оштон Карабек Хасанов, Маргалаўдан Абдыкадыр
жана Асакеден Низам Этдин Магзум тымызын жеткирип алардын
пландарын айтып беришкен. Кетмен Тєбєдєгї кєтєрїлїштї Шады-
бек Шергазы уулу жетектеген.

Зиядин кыргыздын тарыхчысы. Кокон каны Ку-
даярда иш кагаздарын аткарган катчы болгон. Анын
тапшырмасы менен «Фергана хандарынын тарыхын»
жазган. Кудаяр куугунтукталгандан кийин ал жазган
кол жазма Тїркиядан келген Абдрахман Эфендинин

колуна тиет. 1666 беттен турган бул кол жазма 1992-ж. тарыхчы А.
Мокеев тарабынан Стамбул университетинин китепканасынан табыл-
ды.

Бул эмгек чагатай тилинде жазылыптыр. Фергана кандарынын
тарыхы «Манас» эпосунун стилинде жазылган. Зиядин Максым уулу
тарыхчы, ошону менен бирге кєркєм сєздїн устаты. Ал 1898-ж. чык-
кан Анжиян кєтєрїлїшїнїн идеялык чыныгы жетекчиси болгон. Ан-
жиян шаарына чабуул коюда 80 жаштагы Зиядин Мадали менен бир-
ге тїздєн тїз кєтєрїлїштї кылдат башкарып турган элдик инсан (К.
Молдокасымов).

Чыўгыш (1844-1934-ж.) Нарын аймагындагы Кыз-
мазар айылында туулуп, эл бийлеген. Їч ирет Он
Арча болушу болуп шайланган. Анын демилгеси ме-
нен бала окутулуп, єтїк ултартып, булгаары, самын

жасоочу чакан ишканалар ачылган. 1898-ж. Анжиян кєтєрїлїшїнє
жашырын жардам берген делип Сибирге Токтогул менен бирге ай-
далган. 1916-ж. элин Кытайга качырбай аман сактап калган. 1929-
32-ж. кулакка тартылып Оренбургга сїргїнгє айдалган элдик ин-
сан.

1410-ж. Кызыр Кожонун небереси Мухамед сал-
дырган Таш Рабатты, Кошой коргонду, Нарындагы
аска бетиндеги сїрєттєрдї Н.Н. Пантузов изилдеген.

Кеминде, Ысык Кєлдє (1718, 1848, 1911-ж.) ка-
туу жер титирєє болгон.

Казанда Молдо Кылычтын ыр китеби, 1911-ж.
Уфада Эшенаалы Арабаев менен Хафиз Сарсеке
уулунун «Алиппе жаки Тєтє окуу» китеби чыгат.Э-

1898-ж.
Зиядин
Максым
уулу

Чыўгыш
Булан
уулу

1902-ж.

1911-ж.

1911-ж.
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шенаалы (1882-1934-ж.) Кочкордун Коюн Батыш айылынан. Мугалим.
1900-1910-ж. Оренбург, Уфа, Казанда окуган. Окуу китептеринин ав-
тору: 1912-ж. Оренбургдан «Жазуу єрнєктєрї», 1925-ж. Москвадан
«Кыргыз алип-бээси», 1925-ж. Москвадан «Саамалык», «Баштооч мек-
тептердин эсеп їйрєтїї жолу», 1928-ж. Москвадан «Кыргыз алип-
бээси», «Жаўылык», «Биздин мектеп», «Эл адабиятын жыйноочуларга
колдонмо», «Табият таануу» китептерин чыгарган. Бир топ китептер-
ди которгон, фольклорду чогулткан. 1933-ж. «улутчул» деген жал-
ган саясий айып тагылып, 1934-ж 7-июнда Ташкенде єлгєн.

Жумгалда «Курмандын мектеби» ачылат.

Кыргызда Жайсаў Їмєт уулу (682-736-ж.) Алтай-
да туулган, биринчи манасчы делет. Сєєгї Кызарт-

тын белинде. Кыргызда тогуз жолу Жайсаў аттуу манасчылар
тєрєлгєн («Жумгал энциклопедиясы», Б. 2002-ж. 63-б.), Ырамандын
Ырчы уулу, Токтогул (14-15-кылым), Нооруз (18-к.), Келдибек Бары-
боз уулу (19-к. Чїй єрєєнїнїн Жал Арыгында туулуп Ат Башыда
єлгєн, уругу азык), Балык ооз (Бекмурат) Кумар уулу (19-к. Талас-
тан), Тыныбек Жапы уулу (19-к. Ысык Кєлдїн Кайнарынан), Найман-
бай (19-к), Чоюке Ємїр уулу, Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахма-
нов, 1860-ж. – 1942-ж. Ак Талаадан), Шапак Рысмендиев (1863-ж.
Кочкордо туулган – 1956-ж. є. 1935-48-ж. андан «Манас» 29293 сап,
«Семетей» – 42738 сап, «Сейтек» – 14718 сап жазып алынган), Мол-
добасан Мусулманкулов (1881 – 1961-ж.), Жаўыбай Кєжєк уулу (1869-
ж. Жумгалда туулуп, Кетмен Тєбєдє 1942-ж. єлгєн. Жаўыбайдан
«Манас» 100 басма табак жазылып алынган. «Эр Табылды», «Эр
Тєштїк» ж.б. айткан), Ыбрайым Абдрахманов, Мамбет Чокморов (1896
– 1973-ж.) Багыш Сазан уулу (1878 – 1958-ж. Жумгалдын Багышан
айлынан. «Манастан» 41000 сап, «Семетейден» 55000 сап, «Сейтек-
тен» 5580 сап жазылып алынган. «Кожожаш», «Жаўыл Мырза», «Тай-
лак баатыр» дастандарын айткан), Дункана Кочуке уулу, Иса Жума-
беков, Жусуп Мамай (мунун 7 китеби чыккан), Сейдене Молдокеева
ж.б. манасчылар чыккан жана жашап єткєн.

Залкар манасчы, тєкмє акын уруусу саяк (мойнок уругу) Сагын-
бай Орозбак уулу (1867-1930-ж.) тїбї Жумгалдын Кызартынан. Ата-
сы Орозбак Ормон кандын кернейчиси болгон («Жумгал энциклопе-
диясы», Б. 2002. 134-б. жана «Улуу манасчы Сагынбай», Б. 1992-ж.
60, 77-бб.) єз агасы Алишер, Чоўбаш, Тыныбек, Найманбай, Акыл-
бекке жолугуп нуска алган. Андан 1922-26-ж. К. Мифтаков, Ы. Абд-

1911-ж.

Манасчылар
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ракманов «Манастан» 180378 сап жазып алышкан. Калганын ооруп
калып жазбай калган. Бул бєлїк 1979-82-ж. 4 том болуп басылып
чыккан. Сагынбайдын варианты идеясы, кєркємдїгї эў жогору. Эл-
дин тарыхы, этнографиясы, географиясы, философиясы, дїйнє таа-
нымы мыкты чагылдырылган дїйнєлїк шедевр. Сагынбай улуу ма-
насчы Келдибектин жээни болгон. Кыргыздын улуу акыны Токтогул
Сатылганов: «Кыргыздан мындай манасчыны кєргєн эмесмин. Эстен
тандым» деген экен. «Андан жазылган улуу эпостун жалгыз Манас
бєлїмї 15 томдон турат» (К. Рахматулин). «XX кылымда жашаган
манасчылардын эў кєрїнїктїїсї, эў кїчтїїсї, эў улуусу Сагынбай
Орозбак уулу болуп эсептелет. XX кылымда Сагынбайдын кїчїнє
тете акын туула элек десек жаўылышпайпыз. Ал элдик адабияттын
пири...» (Алыкул Осмонов). Сагынбайдын кїмбєзї Кочкордун Айгыр
Жал дєўсєєсїндє.

20-кылымдын Гомери Саякбай Каралай уулу (Ак Єлєўдє, Ысык
Кєл) 1894-ж. туулуп – 1971-ж. єлгєн). Чоюке, Акылбектен нуска ал-
ган. Залкар Саякбайдан 1932-47-жж. «Манастан» – 84513, «Семе-
тейден» 316157, «Сейтектен» – 84697 сап, Кенен, Алымсарык, Ку-
лансарыктан – 15186 сап жазылып алынган. Булар Гомердин «Одис-
сейинен, «Иллиадасынан» 20 эсе чоў. «Шахнамеден» 5 эсе чоў. Бул
манасчылар дїйнєлїк адабият, маданияттын тєрїнєн орун алган
залкар алптар, классиктер, кайталангыстар.

Уфада Осмоналы Сыдык(Кыдык) уулунун «Мух-
тасар тарых-и кыргызийа» («Кыргыздардын кыскача

тарыхы») китеби чыгат. 1915-ж. «Шабданга арналган кыргыз тары-
хы» деген экинчи китеби чыгат. Осмоналы (1875-1940-ж.) Бухара,
Уфадан, 1899-ж. Їч Турпанда медреседен окуган. Кєп тил билген
тарыхчы, белгилїї агартуучу болгон. Сарбагыштын абайылда уру-
гунан.

Падышалык єкмєт кыргыз, казак, єзбек, тїркмєн,
дунган, уйгур элдеринен орук иштерине киши алуу
жєнїндє жарлык чыгарган.

Кыргыздардын улуттук-боштондук кєтєрїлїшї
чыгат. Кєтєрїлїштїн чыгуусунун негизги себебинин

бири: кыргыз жерине Россиядан келгин орустардын кїргїштєп кєп
келиши жана алардын жерин тартып алышы,колонизатордук сая-
саты болгон. 1896-жылдан 1916-ж. чейин Россия келгин орустарды
кєчїрїп келип отурукташтыруу їчїн 237 млн. 310 миў 236 рубль чы-
гымдап, сарптаган. 1916-жылы орустар 6%т и тїзгєн менен кыр-
гыздын 57,7% жерин ээлешкен. Келгиндерди атайын куралдандыр-

1913-ж.

1916-ж.
25-июнь

1916-ж.
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ган. М: 1891-ж. Сыр Дарыядагы орустарга 1500 винтовка, 1898-ж. Жети
Суудагы келгиндерге 300 винтовка патрону менен берилген. 1901-ж.
Тїркстандагы кулактарга 18,7 миў огу менен винтовка таратылган.
1916-ж. орустардын 43% куралчан болгон. Орус падышалыгы тара-
бынан Борбор Азиядан 673 миў киши єлтїрїлгєн, 163 миў киши Си-
бирге сїргїнгє айдалган, 300 миў адам Чин (Кытайга) мамлекетине
оогон (качкан). Миллондон ашык кишинин мал-мїлкї, байлыгы тоно-
луп, урук-тууганы кырылган.

8-августа Токмоктон Ыбрайым Тєлє уулу жетектеген
кєтєрїлїшчїлєр Ысык Кєлдєн орус отрядына кол салып 178 винтов-
каны 30 миў патрону менен тартып алган. Августун орто ченинде
Пишпек уездинен, Ысык Кєл, Талас жеринен 12 болуштук (волост)
кєтєрїлїшкє чыккан.

Канат хан Кочкордо (1860-ж. туулган – 1917-ж. 57 жашында
Верныйда абакта єлгєн) Абайылда болушу болуп шайланган. Ка-
лыстыгы менен элге алынган. 1892-ж. атасы Ыбыке жайыт жер
талашып їч ата єткєн тууганы Калча уулу Їркїмбайдын колунан
єлгєндє кунун Шабдан баатыр кесиптир. Бирок, Канат элдин ын-
тымагын кєздєгєндїктєн кундан баш тарткан. 1904-ж. ажыга ба-
рып келген. Ыскак деген уулун Уфадан окуткан. 1914-ж. Талаа
Булакта мечит салдырган. Абайылда, Темирболот эли Сарала Саз-
дын Ак Бел деген жеринде аны хандыкка кєтєрїшєт. 1916-ж. 10-
августа Ниязбек, Борукчу, Жоон Арык, Кочкор, Абайылда болуш-
тугундагы элдер кєтєрїлїп Канат хандын, Дєєлєткул Шыгай уулу-
нун жетекчилиги менен Столыпина кыштагын басып алат. 13-авгу-
ста Токмокту камоого алган Шамшы, Бурана, Тынай, Нурмамбет
болуштуктардан кєтєрїлгєн кєтєрїлїшкє Канат 400 колу менен
(Айылчы, Кєкїмбай болуштар менен бирге) барып кошулган.
Бєрїбайдын сеўиринде эл аны экинчи жолу хандыкка кєтєрїшкєн.
Токмокту 520 жакшы куралданган аскер, келгин орустар, дунган,
ногой, єзбектер коргошкон. Кєтєрїлїшчїлєр 13-августа 5000 кол
менен басып алат.  Кєтєрїлїшчїлєргє каршы пулёмет аткандар-
ды жашырынып барып найза менен сайып єлтїрїп, баатырларча
курман болгон. Їкї балбан Ноорузбай уулу Канат хандын туу
кєтєргїчї болгон. Буларга каршы Верный (Алматы), Ташкенден
орустун куралданган 1600 солдаты каршы салгылашкандыктан
кєтєрїлїшчїлєр (куралдары: найза, союл, каскак, айбалта, чоюн
баш, шалк этме, камчы, бычак ж.б. болгон) чегинген. 5-августа
Ысык Кєлдє Каркырада кызыл кыргын болуп 500 дїкєн жарменке
талкаланган. 11-августа кыргыздар дунгандар менен бирдикте Ка-
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раколдо чабуул койгон. 13-14-августа сарт калмактар Челпек,
Бєрїбашта кєтєрїлїш чыгарган.

Канат 2000 кол менен Биркулак, Подгорный деген орус кыштагын
чапкан. Атаке сарыбагышы Кочкорго карай їрккєн. 25-26-сентябрда
Кєкїмбайдын кабары боюнча Нарын тараптан келаткен жазалоочу 30
араба, орус 40 аскерди Жоон Арык суусунун Боз бекет деген жеринен
тосуп салгылашат. 30-сентябрда Слинко баштаган 200 казак-орус ме-
нен Кочкордогу Каракол ойдуўунда 700 кол менен беттешип, курал-
дын начардыгынан жеўилип качат. Кызарт тараптан Ташкенден келат-
кан жазалоочу 1 рота аскер менен кез келип эки ортодо кєп зыянга
учурап эли менен качат. Орус аскери кыргыз кєчїн кубалап Каракол,
Бучук, Ак Белден 1200 кыргызды кырат. Полковник Слинконун отряды
Канат канды Тоўдун Алабаш деген жеринде колго тїшїрєт. Уулу Ка-
рыпбай туткундалып аларды Верныйга алып кетишет. Уулу Ыскакты
Нарында дарга асышат. Гимназиядагы уулу Жапарсадыкты Пишпек-
тен атышат. Єзїн тїрмєдє єлтїрїшкєн.

Падышалык Россия ээлигин кеўейтїї максатында колонизатор-
дук саясат жїргїзїп 1552-ж. Казанды, 1557-ж. Астраханды, 1604-ж.
Сибирди, 1783-ж. Крымды, 1828-ж. Тїндїк Азербайжанды, 1828-78-
жж. Кавказ падышачылыгын басып алган. 1865-67-ж. Хива, Букар
хандыктарын, 1875-ж. Кокон кандыгын жоюп басып алды. Петр I дин
Индияны басып алуу максаты акырындап ишке ашып келаткан. Рос-
сиянын басып алуучулук саясатына каршы 1883-ж. Кытайдын Їч
Турпан, Ак Суу, 1864-ж. Иле дыйкандары, 1869-ж. Чїй, Таластагы
кыргыз-казактар, 1898-ж. Анжиян кєтєрїлїштєрї чыккан. Бул бош-
тондук кыймылдары аёосуз басылган. Жергиликтїї элди тылдагы
кара жумушка алуу буйругуна Николай II 1916-ж. 25-июнда кол кой-
гон. Тїркстан крайы жалпы 250 миў кишини тыл жумушуна бермек.
М: Сыр Дарыя областы – 87 миў киши, Жети Суу 60 миў, Фергана 50
миў, Самаркан 38 миў, Закаспийск – 15 миў адам. 19 жаштан 31
жашка чейинкилер бармак. А Кыргызстандын Пржевальск уездинен
7150 миў киши, Нарындан 2200, Бишкектен 11530, Таластан 1794,
Ош, Жалал Абаддан 12300 киши баардыгы болуп 35 874 киши тылга
кетмек. 1916-ж. 10-июлунда Жети Суу областы боюнча мобилизаци-
ялоо жарыяланды. Буга каршы Тїркстандагы кєтєрїлїш 1916-ж. 4-
июлунда Коженттен башталды.

Керенский 1916-ж. декабрда IV Думанын жабык заседаниесин-
де мындай отчёт берген: «Кєтєрїлїштї басууга 14 батальон, 33
жїз башы казак-орус, 42 замбирек, 69 пулёмет пайдаланыл-
ды. Аскерлерге ар бир мылтык їчїн 400 ок, ар бир замбирекке
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150 снаряд жана граната бєлїнгєн. Кєтєрїлїшчїлєргє каршы Ток-
мокто їч дружина, запас полктордун эсебиндеги 7 рота жєє аскер,
беш жїз баш казак-орустар жана 14 замбирек топтолгон» (М. Мах-
мутбекова. «Кыргызстандагы улуттук боштондук кєтєрїлїш», – Б.:
1996. 78-б.). Жети Суу областынын губернатору Фольбаум Куро-
паткинге берген телеграммасы: «Жазалоочу отряддын башкы мак-
саты бытырандылыкты кїчєтїї жана кара кыргыздарды козголоў
їчїн эў эле ылайыксыз шарттарга дуушар кылуу.. Бардык жерлер-
де тартылып алынган эў кєп мал козголоўчулардын жеўилишинин
кєрїнїктїї белгиси. Пржевальскинин тегерегине  їч жїз миўден
кєп мал чогултулду. Кочкордо мал сан жеткис кєп, ал жїз миўче
болот. Токмоктун жанында тартып алынган малдын саны жогоркуга
караганда азыраак. Отряддын Жумгалдын жанында жана Кочкор-
дун кїн чыгышындагы Алабаш єрєєнїндєгї аракеттери козголоўчу-
лардын катарларын дагы бытыратып, малдын санын кєбєйтєт» (М.
Махмутбекова. 80-б.).

Тїркстандын генерал-губернатору Куропаткин согуш министрли-
гине 1-октябрдан баштап кєтєрїлїштї басылды деп билдирген жана:
«Солдат казак-орустардан 184 киши єлгєн жана жарадар болгон.
кєтєрїлїш учурунда кыргыздар Жети Суу боюнча 2000 орус келгинди
єлтїрїп, 1000 ге жакын адамды туткунга алышып, орустардын 1300
короо-жайын єрттєп, 1000 короо-жайын талкалашкан» (82-б.). Кыр-
гыздар єтє кєп зыянга учурашкан. «Пишпек, Пржевальскиде
кєтєрїлїшкє чейинки 62 миў 600 боз їйдїн 21 миўи таланып-то-
нолгон (Пишпекте – 12 миў, Пржевальскиде 9 миў). 3 миўден ашык
адам єлтїрїлгєн» (83-б.). Ал кезде Шиўжандын губернатору Янг-чен-
хин эле. Кулжа менен Ак Суунун аралыгына 300 000 ден ашуун кач-
кындар Ченден Кашкарга чейинки аралыкка тыгылышкан. Кытайга
качкан кыргыздардын айдап барган малынын баасы 12-15 млн
сом болгон. Айдап барган мал артка кайткан эмес. Качкан кыргыз-
дарды Кытай чиновниктери талаган. Россия 1727-ж. Кияхта тракты-
нын статьясына, 1850-ж. Пекин келишиминин 10-статьясына, 1851-ж.
Кулжа келишиминин 10-статьясына жана 1881-ж. Петербургда тїзїлгєн
келишимдин 19-статьясына таянып, Синьцзянь провинциясынын
єкмєтїнєн Кытайдагы кыргыздарды Россияга кайтарып берїїнї, зор-
дук менен кєчїрїїнї талап кылган (Єзбек ССР борбордук тарых архи-
ви, бєтєнчє фонд. дело №43/5. Кашкардагы элчиликтин драгманы
Стефановичтин билдирїїсї. М. Махмутбекова, 95-б.). 1917-ж. январ-
да даотай Чжи округдун начальниги болуп дайындалганда Кытай бий-
лигинин кыргыздарга мамилеси катуу єзгєргєн. Ак Суу округунун на-
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чальниги болуп анын ордуна даотай Лйу дайындалары менен кыргыз-
дарды Россияга кайра тезирээк кайтарууну талап кылган. Бул убакта
качкын кыргыздарды кытайлар талап-тоноп бїтїшкєн. Экинчиден, ачка
кыргыз каракчылык кыла баштаган. Їчїнчїдєн, ачкачылыктан кыргыз-
дарда келте, каражама эпидемиясы башталган. Малынан ажыраган
кыргыздар жєє Ата Мекенине кайтышкан. Аларды орус келгиндеринен
тїзїлгєн кулак дружиналары, Россиянын жазалоо отряддары кайра
куугунтукташкан. Кыргыз кыргынга тергєє, сотсуз тушуккан. М: Бугу-
лар Беделди ашып келатканда сентябрда эле 150 киши єлтїрїлсє,
Барскондун Ачык Ат деген жайлоодо август айында желдеў кыргызы
кєчїп келатканда 300 кишини мужуктар колу-буттарын байлап туруп
таш менен жанчып єлтїрїшкєн. Кытайга качпай калган кырк тїтїн кыр-
гызды Чежи жеринен мужуктар єлтїргєн. 1917--ж. мартта 60 тїтїн кыр-
гызды тїлєє кылып атканда кырышкан, мунун 20 тїтїнї Ажы элинде-
ги чагалдык уругунан болгон. Тїптєн орустар 21 кишини айры менен
сайып єлтїргєн. Пишпек, Пржевальск уезддери боюнча кыргыздын чар-
баларынын саны кєтєрїлїшкє чейин 62 340 болсо, 1917-ж. январында
20 365 калган, б.а. 41 975 ке азайган. Кыргыз калкынын 66% кеткен (Л.
В. Лесная. «Восстание 1916 года в Киргизии». – М.: 1937. стр 11).
1916-ж. кєтєрїлїштє бирдиктїї жетекчилик болбогон. Бул
кєтєрїлїшкє: Алымкул Табалды, Ибраим Тєлє уулу, Токтосун Бек-
тенов, Жукуш Карачороев, Єстемир Тїлєгабылов, Бегалы Султа-
нов, Ишенбай Осмонов, Айдаркул Абыкеев, Ашырбай Нуралиев,
Чокубай Миўбаев, Ибрай Сокурбаев, Нусупалы Байбосунов,
Мєкїш, Кемел Шабдановдор, Канат хан Ыбыке уулу, Искак, Кой-
чу, Керимбай Канатовдор, Батыркан Ногоев ж.б. жетекчилик кы-
лышкан.

Ач бел, куу жолдо далайы кырылса да, кыргыздар єз жери Те-
кеске (Кытайга) 1916-ж. качып баш калкалаган. «Элдерге тїрмє бол-
гон» (В. И. Ленин) Россия падышалыгы кыргыздын 41,4% кы-
рып таштаган, б. а. 119215 киши єлгєн. Айрым маалыматта андан
да кєп 250 миўден ашуун адам кырылган. Дагы бир маалыматта: 1
млн. 200 миў кишини кырган. Орус падышачылыгынын кыргыздарга
жасаган бул геноцити дїйнєлїк тарых алдында эч нерсе менен акта-
гыс зор кылмыш болгон.

 Россия падышалыгын Улуу Октябрь социалист-
тик революциясы жеўген. Социализм система ката-
ры бир кылым жарым планетада жашаган.

Сєў Кєл, Кызарт-Бишкек,

2002-жыл, 12-май

1917-ж.
7-8-ноябрь
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Кыргыз уруулары жєнїндєгї бул маалыматтар-
ды 1995-жылы чыккан профессор С.Аттокуровдун
«Кыргыз санжырасы» деген китебинен алдым:

Кыргыздын байыркы уруусу. Башаты Сибирь,
Алтай менен тыгыз байланышта. Багыш уругунан: Чоў

багыш, Кара багыш, Єкїм багыш, кичинерээк Теўиртоодо сарыбагыш
уругу таралышы ыктымал. 1770-жылы багыштар чїйдє, Таласта,
Чыгыш Тїркстанда жашашкан. 1769-70-жылдары казак-кыргыз чабы-
шында «Жайыл кыргынында» багыштар, саяктар катуу кыйраган. Кєбї
туткун болгон, башка жакка ооп кетишкен. Аз калган бул їч багыш
Чїйдєгї солто уруусуна аралашкан. Н.Аристов боюнча 19-кылым-
дын аягында багыштар 15000 киши (3000 тїтїн) болгон («Заметки об
этническом составе тюркских племён и народностей». Журнал «Жи-
вая старина», 1896, с. 396).

1910-14-жылдары уезддер боюнча «Областтык отчёттордо»:
Анжияндын Кєгарт болушунда 6-7 айылда 333 тїтїн 2596 киши, Чат-
калда 125 тїтїн, Куттуксейит болушунда 1850 тїтїн, Багыш болу-
шунда 1850 тїтїн, Баястан болушунда 1850 тїтїн. Сузак, Кетмен-
Тєбєдє жашашкан. Калганы 20-25 миў адам (Список населённых мест
Ферганной области. Скобелев, 1909. стр. 127-128). 19-кылымдын ор-
тосунда багыштарды солто уруу жетекчилери катуу кыскандыктан
Суусамыр, Талас аркылуу Тїштїккє ооп найман, кытай, моўолдор
менен канаатташ жашашкан. 20-кылымда багыштар Чымкент, Бакай-
ыр, Будёный айылдарында Шилбили сайдын тємєнкї агымында,
Чаткалдын Терек Сай, Жаўы Базарында, Ала Буканын Шалды, Ала
Бука, Кызыл Токой, Ак Таш, Шадак, Ак Коргон, Жапа Салды, Сары
Талаасында, Жаўыжолдун Караван, Кашка Суу, Чардак, Тосту, Ит
Агар, Жер Капчыгай айылдарында жашашкан.

Генологиясы: Багыш, Жанкороз, Кєкїм, Бадам, Кєнєк, Доскулу,
Баарон, Тємєнжетє, Куттуксейит, Байтєбєт, Торук, Азык, Семет, Са-
рыкашка, Атана, Чие, Кєккозу, Узунжете, Чыгар, Тобой, Чоткара ж.б.

«Мажми ат-Таварихте» Адигине Отуз уулдун
баласы, Ак уулдун небереси. Санжырада Адигине

Тагайдын бир тууганы, Долондун уулу. Эгер Тагай бийдин бир ту-
уганы болсо 14-кылымда жашаган болот. Ата бабалары кыргыз-
дын кандары, бийлери. Санжыра боюнча: кыргыздын кандуу туусу
анын бир тууганынын єргєєсїндє желбиреп турган.  Ал єлгєндєн
кийин калктын чечими менен кыргыз Черик баатыр тууну кєтєргєн.

Кыргыз
уруулары-
нын санжы-
расы

Багыш

Адигине
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Монголстандын акыркы бийлєєчїлєрї менен Эмир Темирдин ди-
настиясынын убагында адигинелер кєп кырылган. А.Н.Бернштам-
дын бериши боюнча 18-кылым Кытай тарыхы «Сиюй тучжиде», «Э-
дэ-ге-на» деп берилсе, И.Я.Бичурин боюнча: Одокно-Ноток-ия» деп
берилген (Бичурин И.Я. Указ. соч., с. 18-19-вв). Кытай, Кокон жаз-
масында 18-к. адигинеден Ажы бийдин кыймылы кєп жазылган.
1851-жылы Воронин, Нифантнеев боюнча адигине 14 уруктан ту-
рат: Бєрї, Баргы, Олжоке, Бауке, Карабаргы, Сарыбаргы, Тяздар,
Кєкчє, Элчибек, Сарттар, Савай, Жоро, Ардай, Монок. Л.Ф.Кос-
тенко («Военный сборник», апрель 1877-года, стр.372) Ош уездин-
де адигинелер 3145 тїтїн, 12580-15725 адам деп кєрсєткєн. 1914-
жылы Ошто болгон кыргыз тарыхчысы О.Сыдыков адигинелерди
10 урукка бєлгєн ( сатар (сарт), барчы, бєрї, кєкчє, олжоке, тооке,
сабай, жору, ардай, мїў (миў). Кытайлык кыргыз Їсєн ажы «Кыр-
гыз санжырасында» 12ге бєлїп «барчы, бєрї, жору, бакал,
бєлєкбай, тегизбай, жаамбай, кашка, тасма, токтош, теним, сейит
он эки уул» деп берет (110-б.).  С.Аттокуров, Л.Ф.Костенко менен
Я.Винниковдордуку чындыкка жакын, алар айыл-айыл, тїтїнмє
тїтїн кыдырып жазышкан дейт.

18-кылымдын 2-бєлїгїндє адигине Ажыбай адигине, моўгуш,
басыс урууларын ынтымакташтырып, анан саяк, сарыбагыш,караба-
гыш, кушчу урууларын бириктирїїгє аракеттенген. Ал Кокон ханды-
гына каршы болгон. Калмактарды куугунтуктоо шылтоосу менен Орто
Азияга басып кирген Кытай армиясынын кол башчысы менен байла-
нышып Коконго каршы коалиция тїзїїгє жанталашкан, бирок, сары-
багыш, солто, саруулар Коконду жакташкандан кийин Ажы бий кєчїп
кеткен. Ажы бий жеўилип єлгєндєн кийин адигине, монгуш, басыстар
тїздїктєн сїрїлгєн. Урааны Коку. Тамгасы F Адигине тамга.  19-
кылымда ар бир урук єз тамгасын колдоно баштаган.  Адигинелер-
дин Тїндїк М: бєрї жагалмай тамга, Тооке, Т е -
ўизбай O тамга колдонушкан. Адигинелердин Тїндїк кыргыздар ме-
нен урааны їндєш, тамгасы окшош. Туулган жерлеринин Фергана
дешет.  Алай, Памирге калмак, кокон баскынчылыгында кєчїшкєн.
Адигинелер Ноокаттын Кєк Бел, Кыргыз Ата, Кара Сууда, Папан,
Тєлєйкан, Мады, Катта Талдык, Нариман, Кызыл Шарк, Отуз Адыр-
да, Єзгєндє Мырза Аке, Социализм, Актеректе, Кара Кулжада, Ой
Тал, Алай Куу, Капчыгай, Кара Кочкордо, Сокулукта, Алайда, Кашка
Суу, Ленин, Гїлчє, Кара Шородо, Токтогулда жыш турушат. Чїй, Та-
ласта аралаш жашашат. Генологиясы: Адигине, Жолжакшы, Сарт-
тар, Барчы, Бєрї, Жору, Шайбек, Башатай, Ажыбай, Алымбек, Абд-
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рахман, Мырзакул, Кызылбай, Коўурбай, Жанак, Оштук, Баргы, Са-
тыке, Мырзаке, Муў (Миў), Бєрї ж.б.

 Н.А.Аристов боюнча Азык(Асык) уруусу байыр-
кы кыргыздардын тїпкї, негизги уруусу. Тонукєккє

арналган жазмада Аз (уруусунун) адамы кыргыздарга бара турган
ашууну кєрсєтїп берген. 714-жылы аздарды тїрктєр талкалап алар
батышка качкан. 715-жылы Тїрктєр Каракєлдїн жанында аздарды
талкалаган (В.Радлов «Монголиядагы байыркы тїрк жазуулары».
66-б.). Аз талашы Кєчмен тоосу – Саян тоосу, Абактан єрєєнї Грум
Гржимайло Т.Е. «Западная Монголия», стр. 297-312). С.М.Абрам-
зон «Азыктар байыркы уруу, аны сарыбагыш, бугу, солто урууларга
кошконуна каршыбыз» ( Труды ККАЭ, т. I. – М.: 1959. стр. 59-62)
деген. Себеби, О.Сыдыков «Тарыхы кыргыз Шабдания» ж.б. китеп-
теринде жана В.Радлов сарыбагыш уруусунун санжырчыларынын
айтканы боюнча азыктарды сарыбагыш уруусунун уругу катары ка-
раган. Туура эмес пикирди жазып калтырышкан. Азыктар калмак-
тардын чабуулунан абдан жапа чегишкен. Калмактарга каршы Каш-
келеў баатырдын жетекчилиги менен аларды Чїйдєн чыгышка че-
гинїїгє мажбурлашкан.  1769-70-жж. «Жайыл кыргынында»,  казак-
кыргыз чабышында кєп эр азаматтары єлїп, алсыраганда Фергана-
дан жаўы келген сарыбагыштар бул оор абалды пайдаланып алар-
дын аймагын тартып алып єздєрїнє «курама» кылып, букаралаш-
тырып уруунун саясий эркиндигинен ажыраткан. 1856-58-жж. Ч.Ва-
лиханов сарыбагыш уруусунун Надырбек уругунун арасынан «азык
бийлери Козубек, Чал Тїгєлбаев (орус императору кїмїш медаль
менен сыйлаган) , таздар уругунун арасынан азык бийи Жоомартты
тапкан. Азыктар тєрт чакан уруктан: Козугана – 50 тїтїн, бычман –
60 тїтїн, бєрї – 100 тїтїн,  байкїчїк – 300 тїтїндєн турарын» жаз-
ган (Чыгармалар. 2-том. 84-б.). Болжолдуу 2040-2550 адам. Уруу-
нун насилдери єз негизги тамырынан ажырап,  ар кандай хандык-
тарга баш ийсе дагы єз ысымын жоготпой келатышат. Азыктар Те-
ўир Тоого келген кыргыздардын  эзелкилеринен. Азык Тагайдын
асыранды баласы эмес,  анын кошуунундагы байыркы урунун єкїлї,
топтун жетекчиси. Азыркы азыктардын тїпкї бабасы. Тамгасы

. Мааниси купия. Азык тамга. Пишпек уездинде 5 миў
тїтїндєн ашык азыктар бар болгон. 20-кылымда азыктар Кочкордо,
Ак Кыя, Талаа Булак, Кум Дєбє, Чолпон, Кара Суу айылдарында,
Кеминде, Тар Суу, Жаўы Алыш, Кара Булак, Кызыл Октябрда, Ак
Талаада, Кара Бїргєн, Кош Дєбє, Биринчи май айылдарында жа-
шашат. Майда топтор Ысык Кєл, Жалал Абад аймактарында бар.

Азык
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Кыргыз улутунун калыптанышына катышкан. Генологиясы: Ассык
(Аз), Амандык, Куртук, Азык, Кашкелеў – Бычман, Козугуна,
Байкїчїк, Бєрї, Топон, Їсєн, Тобой, Бакы, Карабагыш, Тїгєл, Ита-
як, Жанболот, Акжол, Торошон, Торуайгыр, Кызылкурт, Казиет, Ма-
май ж.б.

М. Ирсалиев («Асманы жакын айылым», Б. 2000) боюнча: «Азык
уруусун азыркы теленкут менен ач кыштымдардын курамына кир-
ген алтайлык  «тєрт-ас» тобу менен салыштырса болот, себеби, кыр-
гыздын азык уруусунун єкїлдєрї да козугуна, байкїчїк, бычмал, бєрї
деп тєрт тамгалуулар аташат (В.В. Радлов). «Тєрт тамгалуу асык»
уруусу байыркы кєчмєн кыргыз. Асыктар байыртадан «аз» деп ата-
лып жїргєн уруу. Тїрк каганаты чыгышы – Дулу, батышы – Нушиби
аталып экиге бєлїнгєндє алардын ичинде асык, кушчу уруулары
болгон.  641-ж. дулуларга асыктар кол салган. Ассирия булагында
б.з.ч. 681-668-ж. Асарходон доорунда кєчмєн кыргыздардын асык,
аз уруусунан бириккен «кандардын» тукуму болгондугун В. Латы-
шев айтат. Л. А. Ельницкийде б.з.ч. V кылымда асыктар жєнїндє
грек тарыхында маалымат бар.

Айкїмїш Аксынын маалыматы мындай: Асыктар Кыргызстан-
дын Тїштїгїндє Аксыда Ак Суу, Иринжит кыштагында, Таш Кємїр
шаарында, Аксыга чектеш Наманган областынын Балык Кєл айылында
жашашат. Токтогулда, Ошто, Баткенде, Караванда чачкын жайгаш-
кан. Ак Суу айылында асыктардын «Ыман Ата мазары» бар. «Кемпи-
рек» Кїмбєзї да аларга тиешелїї. Асыктар Бурчуке деген жерде
жайлашып, Топо Тайматтын кєпїрєсїн илгери салышкан. Т. Молдо:
«асыктын асыл сєєгї кыпчак» дейт. Асык уруусунун ордо шаары
Намангандан 10 км. аралыктагы Тєрє Коргон болгон. Ал жерге кып-
чак Домо (Томо) XV - XVI кылымда хандык кылган. 1540-ж. Аксыкент
шаары жер титирєєдєн кыйраган соў, Наманган шаары єсїп чыккан.
Т. Молдо асыктарды Домонун уулу Жумадан таратат. Бул калпыс
пикир. Асыктар байыркы уруу. Дозой Намангандын Кызыл Рабат кыш-
тагын илгертен жердеген. Асыктар Тїштїктє єздєрїн киринди уруу
катары эмес, тїпкї уруу катары айтышат. Ак Суу, Караван, Иринжит-
те, Намангандын Пышкаран жерлерин, Чер жайлоосун эл «асыктар-
дын жери» дешет. Асыктар кайсы бир доорлордо бийлик кылган кып-
чак уруусунун курамында кєпкє чейин болсо керек. Мїмкїн Азия деген
жердин аты да «аз», «асыктардын» атынан аталышы ыктымал. Азов
кєлї – орусча Аздардын кєлї деген мааниде.

Асыктар, адигинелер тїрктєрдє да жолугат. «Асыкпыс» деген
месхеттер да бар. М: Тїркиянын їч мамлекеттик ишмери асык туку-
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мунан чыккан, алар «Тїркиянын їч устуну» аталат. Кытайда Каш-
кардын Опал районунан ары «Асык» деген айыл бар. Махмуд Кашка-
ри ошол асык айылынан. Асыктардын Топо, Тоймат, Кемпиректен
башка Эгеш бийи Наманганды бийлеген. Анын балдары Абдыбай,
Шайдылар Ак Суу айылында. «Асык элдин уюткусу». Асыктардан
1770-1870-ж. олуя, даанышман, кєрєгєч, билерман Сопу Ата Эсет
уулу жашап єткєн. Ал Ормондун казак Кененсары, Ноорузбайын
єлтїргєнїн жактырган эмес, кайра їчєєў биригип оруска, калмакка
каршы болсоўор болмок, эми оруска багынып калдык деп кайгыр-
ган.  Сопунун сєєгї Кегетинин суусу менен Каракол суусунун кошул-
ган жериндеги тїштїк жактагы кайкы тектирде. Асыктар Алматынын
Кашкелеў районунда, Ысык Кєл, Чїй, Кичи Кеминде да турушат. Ат
Башыда бешкєрїк асыктардын тїтїнї 20-30. Бул уруудан Кашке-
леў, Сопу, Жая деген баатырлар чыгышып казак менен болгон ча-
бышта набыт болгон. Иленин боюндагы Кєк Ойрокто «Жаянын ко-
нушу» бар. Жаянын мїрзєсї Чїйдєгї Кегетинин оозунда.

Кочкордогу Темир, Болот болуштугундагы асыктарды бєлїп
єзїнчє болуш кылууда Тєлєктїн ролу чоў. Тєлєк манап Чокону ко-
дулагандыктан ал жер которуштуруп кєчїп кетет, ошондон улам: «Боз
атчан Тєлєк сенсиўби? Болушту сїргєн эрсиўби?» деп ырга кошул-
ган. Тєлєк 180 тїтїн эл менен Ат Башыдан Мамырбай, Теўизге кєчїп
келип, кийин Тезекбай, Кооман менен болуштукту талашып жїрїп
асык болуштугун бєлдїргєн. Асык болуштугун бєлєєрдє комиссия-
нын курамында Омск уездинен бир орус, саяк Байзак баатыр (Пиш-
пек уездинен), Пржевальский уездинен Капсалаў болуш катышып
чечкен. Болуштук картага чийилген. Ошондо Байзак жер бєлїїдє
Мантышты соогатка алып уругу кєкмээ, катаган саяктары ал жерди
жердеп калышат. Жалпы асык 10 старчын эл болуп, Мамырбай бо-
луш шайланат. 1875-ж. асыктар борукчу элинен болуштугун бєлїп
чыгышып Мамырбайды болуш кылып, салыктарын бир жыл Прже-
вал уездине тєлєшкєн. Кийин асык болуштугу Пишпек уездине карап
чек арасы бєлїнєт. Чоў Туз, Мыкан суусунун берки єйїзї Асык бо-
луштугуна таандык.

1909-ж. Кызыл Мойноктун бери жагындагы Эпкинге 100 тїтїн
чечей уругу кєчїп келген, шайлоодо асыктын эсебинен таш салы-
шып асык болуштугу бєлїнгєн. Анын мыктылары Теўиз (бычман
уругу), Мамырбай (бєрї), Андаш баатыр, Тооке уулу Їрїстєм бай
(уругу козугуна), Чоко бай (козугуна), Кыдырбай болгон. Мамырбай-
дан кийин асык болуштарынан Сасыктын уулу Їмєш калыс, мыкты
болуш болгон. Їмєш Шабдандын Нурудин деген уулунун кызына
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їйлєнгєн. Андаш баатыр Тєрєкелди баатыр менен жакшы санаалаш
болуп, чогуу эрдиктерди жасаган. Андаштын энеси Сарыбайдын эже-
си Солтонкул байдын Батма деген кызы болчу. Андаш асык байлары
Їрїстєм, Чоко, Ниязбай, Теўизди ээрчитип алып суусар, кундуз, тай-
туяк алтындарды Алматыга тартуулап барып асыкты бєлїп болуш-
тук кылган. Темир, Болот болуштугунда асык уругунан Чылпак, Жо-
омарт, Козубек, Чал Тїгєлбаев деген бийлер (Ч. Валиханов) болгон.
1870-ж. бєрї, бычманга Агыбай старчын экен. Мамырбай 1905-ж.
ажыга кетип, кийин Сарыбай, Сатылган, Тєлєк, Тїмєнбай, Осмон,
Їмєш болуш болушкан.

Кочкордун Талаа Булагында асыктын козугуна, байкїчїк, быч-
ман уругу, Ак Талаада бєрїнїн, Ак Учукта, Ак Чийде, Узун Булакта –
байкїчїк, козугуна уругу, Ара Кєлдє козугуна, байкїчїк, Оро Башы,
Туз айылында – бычман, Чолпондо – байкїчїк, козугуна, бычман,
бєрїнїн – малай, торуайгырлары, Молдо Кылыч айылында, Кум
Дєбєдє – бычман, козугуна, байкїчїктїн Торошон уругу, бєрїнїн
Кызыл курт тукуму, Ак Жарда тєрт тамга асыктын бїт уругу, Кара
Тоодо бєрї, бычмандар, Кочкор, Арсы, Чекилдек айылында бєрї,
бычмандар жашашат («Асманы жакын айылым». 223-251-б.).

Кызыл Сууда жашаган Їсєйїн ажынын «Кыргыз
санжырасында»: «Карача канды эл шайлаган экен.

Баласы жок болгондуктан ал єлгєндєн кийин жаш аялынын иниси
(кайын инисине)  Черикке алып берет. Мындан бїтїн черик уруусу
тараган» («Кыргыздар», «Кыргызстан» басмасы, 1991-ж. 83-б.). Оозеки
тарыхта:  Карачахан кыргыздын нойгут уруусунан чыккан.  Алача
кан Тагайдан кєп кылым мурда жашаган инсан кыргыз, казак, кара-
калпак, башкыр ж.б. элдердин тїп аталары катары айтылат. Їсєйїн
боюнча: Тагайдын алтын туусу Черикте калган. Черик Тагайдын туу
кєтєрїїчїсї болгон. Мында ал жєн эле туу кармоочусу эмес кыр-
гыздын тїпкї урууларынын биринин єкїлї, Тагайдын агаларынын
насили. Кандуу уруштарда таякелерин таппай эжесине жан тартып
келген Черик бул элдин каны болуп кєтєрїлєт. Мїмкїн Тагай бий
чыгышка жасаган чабуулдарында нойгуттарды талкалап Черикти
колго тїшїргєндїр. Чериктин кан тукуму, байыркы кыргыз экенин
билгенден кийин аны єзїнїн кеўешчиси, туу кєтєрїїчїсї кылган-
дыр. Кандай болсо да Черик кыргыздын тїп урууларынын бири. Кы-
рылган байыркы этностун насили. Алардын байыркы ата теги
жєнїндє санжырада дарек жок. 10-12-кылымдарда Чыгыш Теўир
тоодо жашаган, жок болуп «кайра жаралган» уруктун кичине
бєлїгїнєн тарагандар.

Черик
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Чыгыш Тїркстан, Ат Башы, Ак Сай, Арпада далай согушуп жок
болуп кете ташташкан. Чериктин кийинки тукумдары сарыбагыш,
чоўбагыш урууларына букара болушкан. Нукура кыргыздар. Калмак-
тардын їстємдїгї мезгилинде да єз жерлеринен кеткен эмес.  «Си-
юй-ту-чжи» боюнча Кытайдын кол башчысы 1769-жылы Юмат бий
башкарган,  200 тїтїн чериктерди чыгыш-батыш буруттардын орто-
сунан кезиктирген. Алар кытайдын кол башчысына Гиссарга чейин
жол кєрсєтїїчї болуп барган (Аристов Н. 441-б.) Ч. Валиханов бо-
юнча 1859-ж. Чериктер Ат Башыда 1300 їй, Синцзянда 1500 тїтїн
болгон. Кытайдагы чериктерди Турдуке бий башкарган (чыг. 2-т. 89-
б.). Чериктер 1748-60-жж., 1916-20-жылдары качкын, кайткан кыргыз-
дарга жардам беришкен. Кєпчїлїктї ачкачылыктан сактап калыш-
кан. Бул жоокер урууну чыгыштан Кытай, батыштан Кокон  талап-
тоноп турган. Чериктер Жангир кожо менен Тайлактын жоо-
керлеринен болушкан. Урааны «Кєкї», «Кєкє». Тамгасы жа-
галмай . Кыштоосу Ат Башы, жайлоосу Ак Сай, че-
риктердин тамгасы сарыбагыш, бугулардын тамгасына їндєш. Сыя-
гы бул уруулар бир кезде бир уруулар союзун тїзгєн болуш керек.
1867-жылы Токмок уездинде Черик болуштугу тїзїлгєн. Кийин орус
кытай келишими менен эки мамлекеттин чек арасы Торугарт, Какша-
ал тоолорунун чокусу менен ажырап калды. Чериктин кєбї жаўы чек
арада Синь-Цзянда калды. Ошондон тартып бир ууру экиге бєлїндї.
Кытайда черик уруусунун Кудайкул уругунун тукумдары,  он ата уул-
дарына жакындары «чериктин ак сєєктєрї», 20-кылымда Какшаал-
дагы кыргыздардын 70%тин чериктер тїзїшєт (Їсєнбай ажы, Кыр-
гыздар. Кыргыз санжыра.  96-б.).

1894-95-жж. Н.Аристовдун маалыматында чериктердин Ат
Башы, Ысык Кєлдєгї жалпы саны 4015 тїтїндєн 16060 киши. 1863-
65-жж. Черик бийлеринин чечими менен Ат Башынын батышына
Кара Коюн єрєєнїндє сарыбагыштардын манабы Їмєтаалынын
жактоочулары жайланышкан. Кийинчирээк моўолдор уруусу Ат Башы
суусунун оў жээги, Кїўгєй Ат Башыдан орун алышкан. Чериктер журт
таппай турган мїшкїлдє тигилерге кеў пейил, айкєлдїктї
кєрсєтїшкєн. Бирок, Їмєталы, Рыскулбек, Кайду сыяктуу манаптар
аны бир жактуу тїшїнїшїп алардын єзїн кысымга алышкан. Ал те-
кебердиктен аларды Октябрь революциясы куткарган. Нойгут бай-
ыркы кыргыз уруусу болгон менен анын чериктерге эч тиешеси жок.
Чериктер уйгур-кыргыз, кытай кыргыз чек арасын ак ниеттїїлїк, ба-
атырдык менен коруган, кайтарган уруу. Жоокерлигинен саны азай-
ган. Жалпы кыргыз бийлеринин курултайында Черик бийлери єтє
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кастарланып жамбаш менен каржилик кошо тартылган. Чериктер Ат
Башыда Ача Кайыўды, Талды суу, Ак Моюн, Кара Сууда, Ала Бука-
да, Кызыл Ата, Кызыл Токой, Кошалмурут, Кєк Жарда турушат (Я.Р-
.Винников. «Труды Кыргызской экспедиции», Т.1. стр. 149). Геноло-
гиясы: Атан бий, Кулжыгач, Инке тєрє, Баймурат. Кудайкул, Кудай-
берди, Тайгак, Черик, Ботош, Молдо, Куба, Тору, Акчубак, Байчу-
бак, Карабаатыр, Байбостон, Алик, Сейит, Байыш ж.б.

О.Сыдыков боюнча: Ак уулдан Адигине, Моўкош.
Адигине, Моўкоштон Анжиян кыргыздары. Моўкош 13
урукка бєлїнєт: Эрке, Кашка, Тєлєйкан,  Маўгыт,

Кєкжатык, Сокулук, Жапалак, Ходокчон, Жоош, Жылкелди, Сарала,
Тике, Бїкїр, Татар (28-б.). Їсєн ажы боюнча: Адигине, Тагай бир ту-
уган, Адигиненин Муўгуш деген иниси болгон дешет. «Анжиян кыр-
гыздары» же «Тїштїк кыргыздары» деген кєп сандагы кыргыздар
Адигине  менен Муўгуштан таралат. Муўгуштан Коштамга, Жагал-
май деген эки уул. Коштамгадан алты уул, Жагалмайдан алты уул
болуп ар бири бирден урукка таралат («Кыргыздар», 110-б.). Муў-
гуштан жагалмайдын бир уулу, Жооштун їч уулунун тукумдары (Ба-
лык, Кожояр, Кудаяр, Ороз) алты ата Кудаяр Кытайда жашашат.
Муўгуштар кыргыздын экинчи жолу Теўир тоодо, Ферганада калып-
танышына катышкан экинчи катардагы жаўы этникалык бирикме.
Байыркы кыргыздын курамында болгондугу жєнїндє так дарек жок.
19-кылымда Ош, Анжиянда 1225 тїтїн муўгуш болгон. Кара Суунун
Мады, Катта Талдык, Тєлєйканында адигинелер менен аралаш жа-
шашат. Аравандын Маўгыт, Тєлєйхан, Чек Абадда, Алайда, Сары
Таш, Нура, Иркаштам, Карванкул айылдарында Кєк Суу єрєєнїндє
жашашат. Генологиясы: Муўгуш, Жагалмай, Коштамга, Сарала, Кол-
догуун, Жоош, Теке, Жылкыкелди, Жалпак, Коштамга-Соколок, Эр-
кекашка, Улукатын, Тїлєйкан ж.б.

Сайфедин Аксикентин «Мажму ат-Таварихте»
саяк уруусунун негиздєєчїсї Тагайдын уулу Саяк.

Кийинки изилдєєчїлєр Саяк Тагайдын асыранды баласы. Н.Арис-
тов Кытай тарыхы «Хань Шуга» таянып: Саяктар байыркы «Се»
б.а. байыркы сактарды насилдери дейт (442-б.). Н.Аристовдун
тїркология боюнча жыйнаган материалдары зор мааниге ээ. Того-
лок Молдо саяктардан, Фергана єрєєнїнєн ар кандай себеп ме-
нен ооп келген эки жигиттен саяктарды таратат (Т.Молдо. «Кыр-
гыздар», 35-50-б.). 1956-жылы илимий конференция кыргыздар жер-
гиликтїї калк менен Борбордук Азиядан келгендерден калыпта-
нышкан деген пикирди усундар менен юечжийлердин ортосунда

Муўгуш
(Монгош)

Саяк
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Се-Сейлер жашайт деген пикирге таянып айтышкан ( Труды ККАЭ.
Экспедиция).

1759-жылы Кытайдын саяк айылын Жумгал суусунун эки жагы-
нан учураткан. Уруу башчысы Тїркєбай болуп жалпы 1000 тїтїн
болгон. Капитан Андреев Жумгалда Гадай (Кедей) башында турган
саяк болуштугунун бар экенин айтат. 1859-жылы Ч. Валиханов Саяк-
тын чоро уругун Тайлактын уулу Осмон, Кулжыгач уругун Тїлєєке,
Ыман уругун Байтур бийлерин жазган. Курткада 600 тїтїн киши жа-
шаган.  Саяктар Теўир тоо, Памир, Алай, Фергана, Чаткал тоолорун
жакшы билишкен. Тогуз Торо, Чаткал, Кочкор, Жумгал, Кетмен Тєбє
табигый чептери болгон. Чыўгыз кандын, Темирдин, Галдан Церен
ж.б.кандуу жортуулдарынан ошол чептер сактаган. Їч Куртка, Са-
дыр, Тайлак єўдїї элдик баатырлар коргонуу саясатын ишке ашыр-
ган. 1873-жылы орустар келип Курманкожо болуштугу «Жоон Арык»
суусунун батышынан Жумгалга чейин, тїштїгї Туз, тїндїгї Шам-
шы, Каракол сууларынын єзєнїнєн Сарала Саз, кыргыз Ала Тоосу-
нун чокусуна чейин жердешкен. Жайкысын Соў Кєлдї жайлашкан
(«Материалы для Туркенстанского края». Ежегодник. Вып. 2. С.,-Пе-
тербург. – 1873-г. стр. 171-172).

Байтиктин кийинки аялы саяктын Жусуп бийинин (Нусуп) кызы
болгон. Солтонун манабы Байтик 1863-ж. Россия падышасынын
Кїўкордугун кабыл алаары менен коўшусу саяктарга каршы жор-
туул жасаган. Бул чатакка сарыбагыш уруусун тарткан. Негизги мак-
саты саяктардан Суусамырды, Жумгалды, Кетмен Тєбєнї тартып
алуу болгон. Кочкордун батышынан Нарындын орто агымынан са-
яктарды кууп чыгуу сарыбагыштардын максаты эле. Уруштун шыл-
тоосу Жангарачтын уулу сєйкє салып кудалашкан кызды Тайлак-
тын Осмону алакачып аялдыкка алган. Орус администрациясынан
мылтык, ок дары алып капыстан Суусамырдык, Кетмен Тєбєлїк са-
яктарды чапкан. Саяктардын бириккен кошуунун талкалаган. 9000
тїтїн саяктар Ортосырт аркылуу Арпага, Чатыр Кєлгє качкан. Ал
жерден аларга Кокондуктар кол салган. Солто, сарыбагыш 2000
адамды туткундаган. Олуя Атадагы генерал Черняев Байтикке на-
аразылыгын билгизип куугунтуктоону токтоткон жана саяктарды єз
жерлерине кайрылуусун єтїнгєн. Бул кыргында миўдеген жазык-
сыз адамдар, жаш балдар курман болушкан (Материалы для ста-
тистики Туркестанского края. Ежегодник. 2-вып. С. Петербург, 1873.
стр. 237-258). Байтиктин «баатырдыгы» ошентип кечээки союзда-
шы, балдарынын энесинин тєркїндєрїнє жасаган мамилеледен
кєрїнгєн. Саяктардын малын абдан талаган. Орустун букарасы бол-

41 – 91
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гондугунан Байтик ушундайча пайдаланып саяктарды оор геноцит-
тен єткєргєн. Жерине кайра келишкен саяктар Россиянын букара-
лыгын кабылдашкан.

1870-жылы саяктар Токмок уездинде Курманкожо болуштугун-
да 1089 тїтїн, 3232 киши, Кулжыгач болуштугунда 1197 тїтїн 3523
киши, Кетмен Тєбє болуштугунда 1822 тїтїн, 3577 киши жашаган
(Материалы для статистики... 1873. стр. 237). Саяктар 1916-ж. эл-
дик боштондук кєтєрїлїшкє активдїї катышкан. XIX к. аягында
Жети Суу облусунда 5335 тїтїн, Ош уездинде 2092 тїтїн калк
жашаган (Н. Аристов. 444-б.). Бул орто эсеп менен 29708-37135
киши дегендик. Чїй боорунда 14 айыл саяк болгон. «Кєчїрїї бо-
юнча башкарманын» маалыматы боюнча 1912-жылы Наманган уез-
динде 1776 тїтїн, Анжиян уездинде 1893 тїтїн саяктар жашаган
(Материалы по «Киргизскому землепользованию..» стр. 3-52) Бул
орто эсеп менен 14676-18345 адам. Фергананын батышынан Кокон
хандыгынын кысымы астында тоого кєчїшкєн. Саяктарга єзїбек-
тин миў уруулары, кыпчактардын тєбєлдєрї катуу куугунтуктар
кєрсєтїшкєн. Жалпы урааны Кєкє, Каратал. 18-19-кк. Садыр,
Тайлак! Тамгасы . Биринчи, экинчи тамга
саяк тамгасы, їчїнчїсї Кайчы тамга. Мындан сырткары ар бир урук-
тун, ар бир атанын єзїнчє тамгалары болгон. Саяктар сан жагынан
башкалардан їстємдїк кылат. Кыргыз элинин, улутунун азыркы ай-
магында калыптанышына чоў таасир эткен. Эў байыркы уруу. Ак
Талаанын, 1-май, Кара Бїргєн, Коўорчок, Кош Дєбєдє, Жумгалдын
бїт жеринде, Кочкордун Кара Суу, Ак Кыя, Кум Дєбєсїндє, Жети
Єгїздїн Оргочор, Тамга, Тєрткїл, Жаргылчагында, Ысык Кєл рай-
онунун Ананьева, Бостери, Григорьевка, Тору Айгыр, Чырпыкты,
Чоў Сары Ойдо, Тоўдун Ак Терек, Кєк Мойнок, Кїн Батыш, Кїн
Чыгыш, Тоў, Тєрткїл, Улаколунда, Жалал Абаддын Їч Терек, Кет-
мен Тєбє, Ноокен, Киров, Кызыл Жар, Хиля, Кочкор Ата, Сасык
Булагында, Базар Коргондун Каражыгач, Арсланбап, Кызыл Їўкїр,
Могол, Чарбагында, Сузак, Жаўы Жолдо саяктар жашашат. Єзбек,
казак, тажиктердин ж.б. урууларга сиўип кеткендери да бар.  Гено-
логиясы: Ала шаа, Улуу шаа, Байыш, Ыра (саяк), Байболот, Эшен-
гарек, Атакара, Каба, Ботокара, Асаке, Єйдєчекти, Молдошакир,
Молдожусуп, Молдосадык, Тагай, Тезек, Тїгєл, Чоро, Кулжыгач,
Курманкожо, Каба, Маўгыт, Жетиген ж.б.

Карачоро Тагай бийдин орто аялынан туулган
уул.  Экинчиси Карачоро Арслан хандын уулу кичи
жїз казактарга сиўип кеткен уруу.  Сыягы Карачоро

Карачоро
(суу
мурун)
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байыркы кыргыз уруусунун єкїлї. Тагайдын тукумдары журт баш-
чылыгына жетишкен эмес. Карачоронун насилдеринин кєбї 1769-
70-жж. колго тїшїп, азы жети уруунун курамында казак болуп ке-
тишкен. Карачоро уруусу Чїй, Талас жеринде калыптанган.  Алар-
дын Энесай, Алтай менен байланышы жок. Санжыра боюнча кал-
мактардан качкан эмес. Карачоронун чоў уругу Баарын. Ал Кара-
чоронун небереси, Кїртїнїн калмак аялынан. Бул урук чачылган.
Азык, саяк, саруулар менен Теўир Тоого бекинип кїрєшїшкєн. Ка-
зак, кыргыз барымталарына катышкан.  Абылайдын 1769-70-жж. ча-
буулунда кыргынга учураган. Алар Жайылдын кошуунун оў кана-
тын тїзгєн. Ошондуктан кєбї туткунга кеткен. Карачоронун тукум-
дары казактын Улуу жана Орто жїзїнє эки жолу кошулган. Казак-
тар аларды 20-к. чейин бай кыргыздар деп аташкан. Сарыбагыш,
солто башчыларды буларды кемсинтип (Суу мурун) сарт катындын
тукуму «жоо келсе чоро, доо келсе ороо» катары пайдаланышкан.
Єзгєчє алардын союздашы саяк, Нусуп бий Суусамырга кєчїп кет-
кенден кийин андай келкелєє кїчєгєн. Карачоро сарыбагыш менен
солтону ажыратып турган чек эле. Бул уруу букара болгон.  Санчы
сынчы аларды «мурун каракчы, кийин арачы,  калк уюткусу деген
эл турбайбы?» деген. Анткени, бейтарап жактын макулдугусуз ба-
рымтаны уюштурууга эки тарап батынбаган. Кыргыздын кашка там-
гасын малына баскан. Чїйдї, Таласты душмандардан коргогон.
Ысык Ата менен Кегетинин ортосуна жайгашышкан. Эки уруунун
туусун кєтєрїп, ураанын чакырышкан.

1913-14жж. Баарын Тынай болушунда 55 тїтїн, 261 киши, Сыр
Дарыянын Олуя Ата уездинин Кара Буура болушунда 130 тїтїн, 626
киши, Шамшыда 44 тїтїн 260 киши, Бєлєкбай болушунда 861 тїтїн
4794 киши, Каракыяда 70 тїтїн 240 киши жашашкан. Ал эми 1920-
23-жж. каттоодо Карачоролордун батыш бєлїгї солто уругу катары,
чыгышы сарыбагыштын уругу болуп катталган. Уруу жок боло баш-
таган, себеби єкїмдарлык кылган Атаке тукумдары сестендиргендик-
тен насилдерин жашырышкан. 20-к. ортосунда Ысык Атанын Ак Сай,
Бириккен, Кеўеш, Кызыл Арык, Киров, Сынташ, Кеўбулуў, Чолпон ай-
ылдарында жашашкан. Дыйканчылыкка адепкилерден болуп єтїшкєн.
Уруулук аў сезим начар єнїккєн. Таластын Чымкент, Кош Коргон,
Чїйдїн Он бир жылга, Єзгєн, Кочкор, Жети Єгїздє аралаш турушат.
Карачоро уруусу кыргыз элинин калыптанышына катышты.

Солто уруусу Багыш уруусунун бир урпагы, ча-
чырандысы. 1746-ж. солтолор Ферганадан Чїйгє кел-
ген. Жамасарттын аялы эркек тєрєп атын Эсенаман

Солто
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коюшкан. Биринчи кєчтї Талкан, Каракчы баштап келген. Єзбек, кыр-
гыз, казактын калмактарга каршы кїрєшїнє катышкан. Экинчи кєч
Тогуз Тородон, Кетмен Тєбєдєн келген. Булар Култуунун тукумда-
ры. Їчїнчї чакан кєч чаткал, Кара Тоо тараптан келген. Бул Чал
мергендин айылы (Аюукен). Талкандын тукумдары їстємдїк кылып
Чїйдїн борбордук, батыш бєлїгїн ээлешкен. Талкандардан Коўур-
бай бий, анын уулу Жайыл баатыр белгилїї. Коўурбай калмактарга
каршы кїрєштє аты чыккан. Ал саяк,азык, багыш, саруу, моўолдор
урууларынын колун башкарып Абылайды колго тїшїргєн. Кийин бо-
шотуп жиберген, їч жылдан кийин Абылай келип жеўип Коўурбай
оор кыйноодон каза болгон. «Жайыл кыргынынан» кийин 40 їйлїї
солто калган (Ч.Валиханов. 84-87-б.). 1870-ж. Багыш болуштугунда
11 айыл, 1669 тїтїн 3946 киши жашаган. Карабалтадан Сокулукка
чейин жайгашышкан. Їч Багыш урук – Чоў Карабос, Талкан болуш-
тугунда 11 айыл 2072 тїтїн 5289 адам турган. Сокулуктан Ала-Арча-
га чейин. Бул Чоў Карабос, Кїнту, Эшкожо уруктары эле. Ала-Арча-
да 1200 тїтїн 4337 киши. Кант, Чылпак уругу жашаган.

Бєлєкбай болуштугунда (Бєлєкбай, Канай, Чылпак уруулары) 6
айыл 1200 тїтїн, 4242 киши. Талкан болуштугунда (Сыр Дарыя облу-
су)  1112 тїтїн, 5560 киши жашаган. Булар Кара Балтадан Меркеге
чейин ээлеген. Сарыбагыш, солто тєбєлдєрї Чїйдї, анда жашаган
саяктарды букаралыкка бєлїїдє каршылашып келишкен. Байтиктин
аялы саяк Нусупбийдин кызы болгондуктан саяктарды єзїнє кєчїрїп
алып Суусамырды жайлоого мїмкїндїк алышкан. Орустар менен
жакшы болгондуктан Шабдан Темир-Болот уругун Чїйдєн кетирип,
аны менен бирге саяктарды батышты кєздєй жылдырган. 17-18-кк.
солтолордун урааны, тамгасы болгон эмес. Жалпы кыргыз урааны
«Кєкє», «Каратал». Тамгасы сарыбагыш, бугу, багыш, моўкушту-
кундай жагалмай   Э  Т  болгон. Кийин жагалмай тамганын
єзгєртїлгєн тїрї ай тамгалуу солто  аталат. Канай Кара Бал-
та, Пишпек, Кокон сепилдерин курууда жумушчу кїчїн берген, кий-
ин кокондуктарга каршы чыккан. Байтик Байсалды, Багынбїбїнї
кордогону їчїн єч алып Пишпек чебин кыйратууда орус аскерине
жардам берген («Доор їнї», 1992. №1. «Чїй баяны» газетасы). Ч.Ва-
лиханов 1856-ж «Кыргыздар жєнїндє записка» (Соб. соч. 2-том. Алма
Ата, 1985. стр. 42) дегенинде солтолордун саны 20 000 тїтїн деп
кєргєзїп, бирок, Кокон кандыгына 1500 тїтїн їчїн салык тєлєшєт
деп белгилеген. 20 миў деген санда солтолор башында турган кура-
ма, киринди уруулардын саны болсо керек. Н.Аристов: «Солтолор
Пишпек уездинин батышында 8638 тїтїн, Олуя Ата уездинде 3000



645

тїтїн, бардыгы 12 миў тїтїн» деп тактап берген («Живая старина»,
вып. 3. и IV. С.Петербург, 1894. стр. 440). Кыргыздын калыптанышы-
на катышкан этникалык топ. Генеологиясы:  Тагай, Богорстан,  Сол-
то, Кїнтуу, Чаа, Кїлтуу, Чоўмурун, Байгана, Жолболду, Кїлболду,
Тєрє, Карамерген, Токбай, Тата, Талкан, Каракчы, Адике, Атакїчїк,
Абышка, Мендике, Элчибек, Казакта ж.б.

Шмидт, Рашид эд-Дин: «буруттар, буряттар,
Тєлєнгїттєр жана кыргыздар бир эл деген идеяны

айтышкан (Шмидт. «История восточных монголов»... 473. Рашид «Ис-
тория монголов»... 9-стр.). Иркут уездинде бурут деген топ Хотон-
дордо, Тыргооттордо кезиккен. Бурут кыргыздын байыркы уруусу.
Бугу кыргыздын байыркы бир чоў уруусу. Азыркы бугулар анын бир
уругунун же бир атанын насилдери. Кєптєгєн согуштарда азайып,
саясий аренага чыкпай калган. Бугулардын чыгып келиши жєнїндєгї
мифти сарыбагыштар ойлоп чыгарган, ошол себептїї, булар сары-
багышка жасалма тїрдє кошулган. Карамырза менен Мырзакулдун
жашаганы этнографиялык сыноо боюнча кечээ жакында эле болуп
єткєн, ал бугу уруусунун байыркылыгына, анын жашына такыр кара-
андабайт. Бугу уруусу Ысык Кєлдїн чыгышында экинчи жолу жа-
ралган. Бугулар Чыўгызхандын бийлигин таанып, анын колу менен
бирге Теўир тоого келген. Бугу деген ат Пулу, Буру, Бурут ж.б. кы-
тай, калмак термини менен белгилїї. Бугулар болжолдуу 1774-ж.
Ысык Кєлдєн Ферганага качкан. Фон Герндин жазганы боюнча: Бугу-
лар Ферганадан Ысык Кєлгє Бийназар бийдин жетекчилиги менен
келген («Семиплатинские областные ведомости», 1890-г. №33).

Семёнов Тянь Шанскийге бугунун манабы Боронбай Бекмура-
тов  «биздин кєлгє келгенибизге 71 жыл болду» деген. Бирназар
бий бугу уруусунун атынан Пекинге барган, кытай императорунан
белек алган. Бул кытай хроникасында жана Ч. Валихановдун эмге-
гинде бар. Жїз жылдын ичинде бугулар эки жолу Ысык Кєлдєн
кыска мєєнєткє кетїїгє аргасыз болушкан. Биринчиси, Тєрєгелди-
нин чабуулунда (1855-1856-жж.), экинчи жолу 1856-1858-жж. Ч. Ва-
лиханов: «Бугулар кыш, жаз, кїз Ысык Кєлдїн тїштїгїндє, жайын-
да Сыртка, Сары Жазга, кытай чек арасынан єтїп Текеске кетишет.
Текести жайлаганы їчїн Кытайга салык тєлєшєт. Андан Кулжага
соода кылышат» (Соб. соч. том 2. стр. 85). Бугу уруусу: Алсейит,
Тынымсейит, Арык деген їч уруктан турат. Ири манаптары: Борон-
бай, Мураталы, Качыбек, Борсок, Табылды, Бекбай болгон. Бугулар
10 миў тїтїн болгон – бапа 300 тїтїн, белек 5000 тїтїн, кыдык 1750
тїтїн, желдеў 1000 тїтїн, арык 2500 тїтїн (Соб. соч. т. 2. стр. 85).

Бугу
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Белек менен Арык тукуму ошол мезгилде мынча кєп болушу мїмкїн
эмес, сыягы Боронбай Ормондон ажыратып алган саяктар булар
менен кошо эсептелгени байкалат. Анткени, 1855-56-жж. сарыбагыш-
бугу согушунан булардын їчтєн бири кырылып азайган. 1867-ж.
Тїркстан генерал-губернаторлугу тїзїлгєндєн кийин Ысык Кєл уез-
динде 7 болуштук тїзїлєт. Кеў Суу, Тїргєн, Ак Суу (багыш), Коўур
Єлєў – Ала Баш, Караой – Сарыой, Зауке – Барскоон, Кїўгєй Ак Суу,
Тору Айгыр (бул 1872-ж. Караой, Сарыойго кошулган) (Материалы
для статистики Туркестанского края. Ежегодник. вып. 2. СПб., 1873.
стр. 178-179). Бугулар Кеўсуу болуштугунда 1727 тїтїн, Тїргєн Ак
Сууда 1533 тїтїн, Зауке – Барскоон болуштугунда 1739 тїтїн бо-
лушкан. Коўур Єлєўдє аз болгон, болжолдуу 5 миў тїтїн же 25000
киши. Калган болуштуктарда саяктар уруусунун єкїлдєрї калктын
кєпчїлїгїн тїзїшкєн. Бугу Тынымсейит уругу Нарын єрєєнїнє кєчїп,
Арык тукумунун бир бєлїгї Кочкорго Семиз Белге кєчїп келип туруп
калышкан. 1893-1894-жж. бугу жалпы 15111 тїтїн, же 75,5 миў адам-
ды тїзгєн (Н. Аристов. стр. 443). Бугулардын айрым єкїлдєрї 1856-
1860-жж. жана 1916-ж. Кытайга кєчїп кетишкен. Азыр Кызыл Сууда
жашашат. Бугунун тамгасы жагалмай     .
Жалпы урааны изилденген эмес. Бугулар негизинен Ысык Кєлдє,
Нарындын Казан Куйган, Кара Кужур, Кызыл Октябрь, Миў Булак,
Чет нура айылында жашашат. Ысык Кєлдїн Бостери, Караой, Кум-
бел, Єрїктї ж.б. айылында саяктар жашашат. Генологиясы: Тагай,
Кылжыр, Орозбакты, Асанмырза, Мырзакул, Карамырза, Арык, Ты-
нымсейит, Алсейит, Жоотатыр, Балтатыр, Тїкї, Кїчїк ж.б.

О.Сыдыков: «Тагайдын уулу Кылжыр, анын уулу
Сарыбагыш» дейт, Сарыбагыш байыркы кыргыздын

Багыш уруусунун Тянь Шанга кєчїп келген насилдеринин бири же
тобу. Уруунун аты кишинин ысымынан чыккан. Алардын Алтайдан
келгени жєнїндє маалымат жок. Санжырада да айтылбайт. Жазма-
да Чыўгызхандын аскеринен качкан (1217-ж.) Долон эки баласы ме-
нен чыгыш Теўир Тоого келип чоў ашууда єлгєн. Ошондон улам До-
лон бели аталып калган ( Си-Юй-ту-чжи – кытай генералынын єзїнїн
жортуул жїрїшї тууралуу жазмаларынан). Сарыбагыштардын Фер-
ганага оошу калмак баскынчылыгына байланыштуу. «Си-юй-ту-чжи»
боюнча: 1759-ж. сарыбагыштар Ферганада жашаган. Ар бир уруктун
єз башкаруучулары болгон. Жалпы жетекчиси Черикчи экен (Загряж-
ский Г. «Туркестанские ведомости», 1871. №45). Капитан Андреев
1785-ж. Атаке-Багыш болуштугун Тянь Шанда жолуктурган. Алар
Маматкул бийдин тушунда кайтып келишкен. Себеби бул учурда кал-

Сарыбагыш
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мактар кыйраган, экинчиден, Ажы бий менен Маматкул батышпай
бири-бирине душмандаша баштаган. Кокондуктар Кокондун тегере-
гиндеги  солто, сарыбагыш ж.б. ачык кысым кєрсєтїшкєн. Адигине
уруусунун башчысы Ажы бий бїткїл кыргыздарды бириктирїї сая-
сатын жїргїзїп, Кокон бийинин чыгышка жылышын токтоткусу кел-
ген. Маматкул Темир баатырга таянып «ата конушка кетебиз» деп
ага каршы болот да кєчїп кетет. Кийин Кокондуктарга жол ачып Ажы
бийге куралдуу жардам берїїдєн баш тарткан. Сарыбагыштардын
айрымдары Ферганада калган, бир бєлїгї саяктар менен куда сєєк
болгондуктан аларга барып Кетмен Тєбє, Тогуз Тородо калып ка-
лышкан. Кийин Болот баатыр єлгєндє сєєгїн Арсланбапка коюшуп,
кийинки жылы кєчїп келишкен (О.Сыдыков. 32-б.). Бул сыягы 1748-
1749-жылдар. Сарыбагыштар Ала Тоого башкалардан кийин келген-
диктен жер, суу талашы чыккан, алар калмактардан качпай калган
майда урууларды кысышкан. Їчїкє нойгут, аргын урууларын кыруу-
га катышкан. Хан Кудаян жалпы кыргызды кырганга чейин барган.
Сарыбагыш башчылары Тїндїк Кыргызстан Россия букарасын ка-
был алгандан кийин деле коўшу уруулардын жерлерин кїч менен
тартып алуу ишин жїргїзє беришкен.

1856-ж. Ч.Валиханов сарыбагыштар 10 миўден ашык тїтїн деп
жазган (19-к. 50 миўден ашык экен, стр. 42).  1845-56-жж. Темир-
Болот уругу Ысык Кєлдїн тїндїгїндє, Кїрмєнтїдє жайгашкан.  Ка-
рабектин кїмбєзї Тїптєгї чоў кєрїстєндє. А.Голубев боюнча: 1859-
ж. Тїп, Єрїктїдє Їмєталынын айылы турган. Сарыбагыштар бир
кылым ичинде Фергана, Чїй, Кастек, Ысык Кєл, Кочкор, Ат Башы,
Нарында болушкан. Бул алардын баскынчылык ишинин натыйжа-
сында бир жерге турук алышкан эмес. Булардын кыймылын орус-
тар токтоткон. 1870-ж. Токмок уездинде сарыбагыштар болуш бо-
луп турган. 1. Тынай болуштугу Кегети, Шамшы, Кєк Мойнок, Чїй
суусунда 6 айыл, 1231 тїтїн, 6155 киши болсо, 2. Темир-Болот бо-
луштугу Ысык Атанын чыгышынан Кегети, Бурана суусуна чейин
тескейи Чїй суусунда 1870-ж. 1218 тїтїн, 2981 киши болгон. 3. Са-
рыбагыш болуштугу Кастек суусу, Жанар Булак – Чїй суусу, Жети
Жол тоосунан Чоў, Кичи Кеминге чейин 1870-ж. 7 айыл 1452 тїтїн,
6260 киши болгон. 4. Эсенгул болуштугу Жоон Арык – Боом – Кап-
чыгай, Тору Айгыр суусунун батышы, Улакєл суусунун батышы,–
Кара Кїжїр – Жоон Арык суусунун оў жагы Кочкордун чыгышы, Орто
Токой – Кызыл Суу. 11 айыл, 1352 тїтїн, 3097 киши. 5. Борукчу бо-
луштугу Сары Чат, Їкєк сууларынын ортосу, кыштоосу Кочкор, жай-
лоосу Кара Кужур. Булардын арасында азык уруусу да болгон, алар-
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дын жарымы Тынай болуштугунда жашаган менен азыктар Кочкор-
дун ортоўку бєлїгї Туз, Тїндїк сууларынын єрєєнїн жердеген. Са-
рыбагыштардын Борукчу уругу 3 айыл, азыктар 2 айыл болгон, ба-
ардыгы 5 айыл 1058 тїтїн болгон. Бул уруу азыктардын шарапаты
менен бай жашаган, 1870-ж. 26620 кой, 5658 жылкы болгон.  6. На-
рын болуштугу Кажырты – Оттук, Кара Коюн сууларынын єзєнї. 2
айыл, 500 чамалуу калк. Н.Аристовдун маалыматы боюнча: 1890-ж.
8973 тїтїн, 44865 киши турган (Журнал «Живая старина». вып. 3-4.
С.Петербург, 1894. стр. 443). 1916-ж. жазалоо отряды тарабынан
сарыбагыштардын 60% кырылган. Сарыбагыштарда башка жактар-
дан келип кошулгандар кєп. Калмак, казакка тиешелїї уруктардын
уруктардын насилдери эки жїз жылдын ичинде катуу аралашып са-
рыбагыш аталып калышкан. Алар 1897-жылдагы эл каттоодон бери
єздєрїн кыргыз деп аташат. Сарыбагыштар казактын Орто, Улуу
жїздєрїнїн арасында да бар, казакташып кеткен. Кан Кудаяндын
«Гиссар жїрїшїнє» катышып кырылгандан калганы тажик, єзбек-
тер менен аралашкан. Тамгасы жагалмай  , урааны
Атаке. Кыргыз элинин калыптанышына активдїї катышкан. Сарыба-
гыштар Чїй, Кемин, Кочкор аймагынын кєпчїлїгїн, Ысык Кєл, Ат
Башы, Тянь Шань, Ысык Ата райондорундагы калктын 30-35% тїзєт.
Токтогулда, Кара Сууда, Каракол – Сайда, Кайыўды Сууда жаша-
шат, 1955-ж. боюнча алардын саны 600 адам. Генологиясы: Тагай,
Кылжыр, Орозбакты, Дєєлєс, Чертике, Токо, Жантай, Манап, Элчи-
бек, Чагалдак, Чечей, Молой, Єзїк, Сабыр, Абыла, Сары, Бєрїнчєк,
Аюуке, Илике, Кїзєке, Мендеке, Казыбай, Атамат, Алыбек, Жунус,
Сїтєй, Жарбаў, Тынай, Атаке, Сокур, Сатыпалды ж.б.

«Си-Юй-ту-чжи» кытай тарыхында, Ч. Валиханов,
Г. Загряжский, А. Н. Аристов моўолдор кыргыз этно-

суна сырттан келип кошулган. Махмуд Чурастын тарыхында: «Кыр-
гыз Мухамед хан (1609-72-жж.), андан Шах-Шуджа ад-Дин Ахмад-
жан, баласы Зия аддин Темир Султан, андан кийин Ахмед Султан,
Махмуд кан (Кылыч кан), Кылычтан Дайыр, Кєкє эки уул». Кылыч
кан уулануудан єлєт. Анын аялы кушчу уруусунан болуп Кашкар
кыргыздарынын бийи Сокур бийдин кызы эки эркек баласы менен
качып келгенде аларды Сокур бий Ала Тоого качырат. Бул 1636-ж.
болгон окуя. Моўолдор уруусу Могол империясы кулай баштаган
мезгилде кыргыз чєйрєсїндє пайда болгон «жаўы» уруу. Моўолдор
байыркы кыргыз этносунун курамында болгон эмес. Алардын тїпкї
аталары кыргыз болгон менен кийин моўгол бийлик чєйрєсї менен
аралашып кыргыздар менен куда сєєк болушкан. Ошол себептен

Моўолдор
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Моголстан кыйраганда алар таякелерине, тїпкї тегине баш калкала-
шы мїмкїн. Моўголдордун айрым топтору Кылыч кандын тукумуна
келип баш калкалашы толук ыктымал. Киринди болгон менен алар
єзїнїн тїп ысымын, этникалык тобун эстеп калышкан. Бул окуя 17-
18-кк. болгон.

О. Сыдыков Кылыч кандын Кєкє, Тахир эки уулу Тїркстандын
Ак Дєбє деген жеринен качып келгенин, Кєкє Адигине, Тагайдын
эжеси Наалыга їйлєнїп, Тахир таарынып казактын жалайыр уруусу-
на барып туруп калганын баяндап келип, 1914-ж. «Моўолдор эки бо-
луш: Туртоодо, Ат Башыда» дейт. Санжырада Самансур эр жїрєк
баатыр, кыргыздарда наркты, мыйзамды биринчи тартипке келтир-
гендигин О.Сыдыков жазат. Андан кийин Абадандын уулу Жакыпбек
Борбордук Тянь Шандагы моўолдорду бириктирген. Шаркыратма
болуштугун тїзгєн. Анын уулу Боогачы кєрїнїктїї эл агартуучу,
обончу, акын. Нарын болушунда моўолдор 8 айыл 851 тїтїн, 4255
киши, Шаркыратма болушунда 9 айыл, 1738 тїтїн, 5830 адам болгон
(Винников Я.Р. стр. 151-152). Моўолдор туташ Бишкек уездинин Бы-
стровка, Канай болуштуктарында туташ жайгашкан. Азыр Ат Башы-
нын Ак Моюн, Ак Жарында, Тянь Шандын Жан Булак, Дєбєлїдє,
Аламїдїн, Орто Алыш, Жаўы Алыш, Чым Коргонунда, Кара Кулжа-
да, Чаткалдын Ак Таш, Кєк Ташында, Токтогулдун Кайыўды айыл-
дарында ж.б. жашашат. Кыргыз элинин калыптанышына катышкан
этностук топ. Генологиясы: Муканбет, Акметжан, Зиядин, Кылыч хан,
Дайыр, Кєкє, Муўгул, Самансур, Карамогол, Сарымогол, Сейитказы,
Бакы, Баймогол, Бєгєнєк ж.б.

«Мажму ат-Таварих» боюнча: Коўурат Оў канат-
ка кирип Ак уулдан (отуз уул) тарайт. Изилдєєчїлєр

коўурат уруусун изилдешкен эмес. А дегенде тїрктєшкєн, анан кыр-
гыздашкан моўголдор катары карашкан. Бул туура эмес. Коўурат
кыргыздын эў байыркы урууларынын бири (К.С.). Рашид-ад-дин
«Сборник летописей», П.Карпин «История моўголов» эмгегинде изил-
дешкен. Абылгазы, Радлов, Аманжоловдор аларды байыркы тїрк
уруусу деп божомолдошот. Чыўгыз хандын армиясында 5 миў ко-
ўураттар болуп кийин єзбек, казак бирикмелеринде катышып
тїрктєшкєн, єзбек, казак, каракалпак элдеринин калыптанышына
шарт тїзгєн дешет.  14-17-кк. коўураттын айрымдары Дєєлєс, Кы-
тай, Бугу, Адигине уруулары менен коўшу турушкан. 1913-14-жж.
Пишпек уездинин сарыбагыш болушунда 11 тїтїн, 91 киши болгон.
Кийин коўураттар Жети Єгїздїн Жанбулак, Челпек, Алкым айылын-
да, Гїлчєдєгї Мурдаш, Кызыл Коргон, Таш Короо, Таш Башатта,

Коўурат
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Кара Суунун айрым айылдарында жашашкан. Коўурат генология-
сы: Таўатар, Куттук, Кечмелик, Улаан, Жараш, Тїлкї, Карагатай,
Кутулмуш, Массай, Токтомуш, Сарымыкчы, Карамыкчы, Сазбак, Ток-
токе ж.б.

Катаган байыркы кыргыз. Энесай кыргыздары-
нын бири. Катагандардын Орто Азияга качан келге-

ни белгисиз. Сол канат менен бирге келиши ыктымал. Катагандар
16-к. сол канат кыргыздар менен канатташ турган.  18-к. катаган
Турсун сол канаттын лидери катары казак, кыргыздын каны Эшим
кандын вазири болгон. Эшим Чыгыш Тїркстанга жортуулга, калмак
менен кожолордун согушуна катышып узак убакыт дайынсыз бол-
гондо антты бузуп Турсун тєўкєрїш жасап, єзїн хан деп жарыя-
лайт. Хандыктын ордосун Тїркстандан Ташкентке которот. Эшим
кан жашыруун келип кул, кїў болгон туугандарына жолугуп Тур-
сунду амал менен жеўет. 1626-28-жылдардагы бул окуядан кийин
Кан Турсун дарга асылат. Мал мїлкї чачылат. Улуу баласы Каш-
кар канына, таякесине качып кетет. Кызы кїлїк ат байгеси катары
саяк Бай Тїгєлгє кетет. Ал кыз  Тєгєлдїн уулу Маўгытка чыгып
андан Сїйєркул, Касымкул, Эсиркемиш їч уул кєрєт. Байдын бал-
дары аларды кемсинтип атынан чакырбай энесинен «катаган» деп
жїрїшїп катаган атыгып кетишкен.  Бул катаган аталгандар саяк-
тын курманкожо уругуна киришет. Катагандан кан Кошой чыккан.
Ат-Башыда Кошой Коргон 11-12-к. тургузулган.  1908-10-жж. Жум-
гал болушунда 75 тїтїн 352 киши, Качыке болушунда 8 тїтїн, 62
киши, Караколдо Улакол болушунда 198 тїтїн, 909 киши (Материа-
лы по киргизскому землепользованию. Пишпекский уезд. стр. 174-
76) жашашкан. Сїйєркул, Касымкулдун тукумдары Жумгалдын Таш
Дєбє, Чоў Дєбє, Кум Арык айылдарында. Эсиркемиштин насилде-
ри Тоўдун Ак Терек, Кара Гєє айылында, майда топтору Кочкордун
Кызыл Дєбє, Манташ айылдарында турушат.

О.Сыдыков: Тєбєй Арслан кан, андан Байчоро,
андан Чумамбай, андан Кийикбай, андан Тєбєй дейт.

Китебин 95-бетинде Жетикен деген кишинин чыныгы аты Ыбрайм,
андан Кушчу, Кытай, Жетиген, Тєбєй деген тєрт урук тарады деп
жазат. Сыягы Тєбєй кырк уруулуу кыргыздын бири катары кийин кай-
ра адепки дїмїрдєн єнїп чыккан кєрїнєт. Айрым кыргыз уруулары
эски аты менен кийин кайра жаралганы табигый, анткени, айрымдар
тукум курут болуп кетип кайра бир чакан уруктан урууга айланган-
дар кездешет.  1912-13-жж. Пишпекте тєбєйлєр 43 тїтїн 47 киши,
Эсенгул болуштугунда 9 тїтїн 35 жан, Олуя Ата уездиндеги Кара-
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кол болушунда 189 тїтїн 535 киши болгон. Пипшпектин ар кайсы
айылдарында 35 тїтїн 165 киши жашаган. Тєбєйлєр сарыбагыш, солто
уруу жетекчилеринин кол алдында букара болгон. Алардын уруулук
тамгасы, урааны болгон эмес. Уруу аралык кагылыштарда кєп
єлїшкєн. Тєбєй – Кубат, андан Маўгыт, андан Жылаўачкара – кийин-
ки урпактары – Калдо, Чырымтал, Кожош, Карабаш, Мурат, Кызыл-
тебетей, Чалай ж.б. Энесайдан Теўир Тоого качан келгени белгисиз.
20-к. Ак Талаанын Эмгек Талаа, Учкун, Ылайлуу Суусунда, Тянь
Шандын Боз Кыя, Жалгыз Терек айылында, Ат Башыда, Кочкордун
Кош Алыш, Тєш Булагында, Кеминдин Бейшеке, Кашкалеў, Чым
Коргонунда, Сокулуктун Белогорка, Жыламышында, Ысык Атанын
Сын Ташында, Таластын Сасык Булак, Чычкан, Топчу Баш айылын-
да, Жайылдын Кїрпїлдєк, Чолок Арык айылдарында жашашат. Тєбєй
генологиясы: Кубат, Маўгыт, Жылаўачкара, Колдо, Карабаш, Мурат,
Чалай, Чырымтал, Кожош, Кызылтебетей ж.б.

Сол канатка:  Басыс, Жетиген, Кылычтамга, Кы-
тай, Мундуз, Карабагыш, Саруу кирет. Кыргыз Оў,
Солго эки жолу бєлїнгєн. Кытай баатыр, Сарыбугу

баатыр деген кєрїнїктїї жетекчилери болгон. Сол канаттын урааны
Кєнєк, кийин Каратал болгон. Тамгасы     кашка тамга (Радлов
В.В. Из Сибири. стр. 154).

Сол канатка кирет. Кушчулар Тїркстанда жаша-
ган кыргыздар эки канатка бєлїнє электе эле Бор-

бордук Азияда жашаган байыркы кыргыздардын негизги уруулары-
нын бири болгон. Жазмада: кушчу, кучу, коше деп тїрдїї жазылган.
840-841-жж. байыркы кыргыз каганынын аскерлеринин бири катары
кушчулар уйгурларды талкалап Ак Суу, Турпанга куугунтуктап кел-
ген деген маалымат бар. В.Бартольд: «9-10-кылымда кыргыздар Ак
Суу тарапта уйгурлардан кийин бийлєєчїлїк кылган» («Кыргыздар»
китеби») деп жазган. Їсєн Ажы Кушчу уруусунун санжырасына ке-
ўири токтолгон. «Кушчу уруусу байыркы чоў уруулардын бири.  10-
кылымда Орто Азияга келген иран окумуштуусу Итеферинин чы-
гармасына караганда, Орто Азияда Азык, Кушчу уруусун бардыгы
жазган» (180-б.). Кушчулар 10-кылымдан 1780-жылга чейин Їч Тур-
панды жердеп бийлик кылышкан. Кийин Какшаалга сїрїлгєн. Ошого
чейин Кутчулардын бул жердеги борбору Карачий экен. Кушчу
єкїлдєрї Турпан, Какшаалдан Ысык Кєлгє, Чїй, Таласка келген.
Кєлгє Чоконун айылы Тешик Чапты алып келген. Абайылда, Берик
адегенде Анжиянга, андан Таласка келип жайланышкан (Їсєн Ажы,
102-б.). Бул убакта Чыгыш Тїркстанда калмактар їстємдїк кылган.

Сол
канат

Кушчу
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Кийин Жети Шаарды кожолор башкарып турганда Чоўбагыш, Кушчу
уруулары Жаркенттин тагын талашкандарды колдошкон. Єздєрї да
бийлик, жер їчїн бирин-бири кырган.  Кутчу уруусу 17-18-кк. Кашкар-
дын тїндїгїн ээлешкен. 1622-ж. Абдылда хан Каракїчїк бий менен
Сатымбай башкарган кутчулардын 10 миў аскерин талкалап, элин
кыргынга учураткан. Андан Сатымбайдын уулу Алдаярбек качып ку-
тулган. Ал кутчулар азыр жашаган Каражїлгє келген.

1620-1635-жылдары кушчу уруусунун жетекчиси Сокур бий Алты
Шаардын тїштїгїндєгї кыргыздардын жетекчиси болгон. Сокур бий
кїйєє баласы Кылыч канды Жаркенттин тактысына отурушуна жар-
дам берген. Сокур бийдин 7 миў аскери таажы їчїн кїрєшкєн Кы-
лычтын жеўишине чоў єбєлгє болгон.  1642-ж. Жаркенттин каны ко-
жолордун тукумуна єткєндє єзгєчє Абдылда хандын мезгилинде
кутчу уруусунан Койсары бий Чыгыш Тїркстандагы кыргыздарды би-
риктирип хандын Ферганалык кыргыздарга жасаган чабуулунан кай-
тып келатканда аны Ак Сайдан тосуп туруп талкалаган. Абдылда
аргасыз саясатын єзгєртїп 1661-ж. Койсары бийди Кашкарга, Алда-
ярбекти (1599-1653-жж.) Коконго, Куртка бийди Ак Сууга аким кылып
бекитип, єзї Мекеге кеткен (Їсєн Ажы. 103-б.). Бул маалымат Чора-
стын «Кашкар тарыхында» ырасталат. Кушчулар Син-Цзян автоном-
дуу районунун Каражул кыргыздарынын 50%ин, Ак Чий кыргыздары-
нын 30% тїзєт (104-б.). Кутчу уруусунун Тєбєй, Каратал уруктары
Ысык Кєл, Таласка оогон. 1909-10-жж. Талкан болушунда 50 тїтїн
261 киши, Таластагы Кушчулар Бакайыр болушунда 100 тїтїн 550-
660 киши, Каракол болушунда 68 тїтїн 471 киши болсо, айрым
єкїлдєрї Чаткал, Кєгартта жашашкан. Урааны Каратал, тамгасы
Кїн О. Каратал жалпы кыргыздын урааны, буга караганда кушчулар
Ала Тоодо лидер болушса керек. Кушчулар Жети Єгїздє Алкым ай-
ылында, Таласта Талды Булак, Ак Коргон, Кєпїрє Базар, Їч Эмчек,
Аралда, Жаўыжол – Караванда, Чаткалда, Камыш Кыяда, Ошто Са-
калды айылында бар. 186 тїтїн, Кыржы 143 тїтїн, Бїргє 97 тїтїн,
Кангелди 95 тїтїндєн турган. Орто эсеп менен 3965 киши. Ысык
Кєлдїн Аксуу районунда, Оштун Базар Коргон аймагында да бар.
Кушчу генологиясы: Жайыл, Каратал, Берик, Абдылда, Жоош, Кара-
теўеш, Карала, Кардык, Карды, Сыртыкара, Чалыке, Кєктакыя, Маў-
дуулат ж.б.

Саруу уурусу байыркы кыргыз элинин бир бєлїгї.
Н.А.Аристов: Сары їйсїндєрдїн чыныгы заты кыр-

гыз, бул уруу Сары їйсїн деген кол башчысынан тараган дейт. Сары
їйсїндїн (усун) Карабий деген уулунан Кирейлер тараганын белги-

Саруу
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лейт. Алар Батыш Теўир Тоого уйгурларды кубалап келишип Арпа
аркылуу Ферганага жайланышкан. В.П.Наливкин: «1880-ж. Ферга-
нанын тїндїк-чыгышындагы саруулар кийинчирээк Алай тараптан
ооп келишкен» (Киргизи Наманганского уезда, «Тїркстанские ведо-
мости», 1881-г. №20). Жаўы Жол, Ала Букада жашаган саруулар
Я.Р.Винниковго Чїй, Таластан 225-220 жыл илгери Орус бийдин
тушунда келгенбиз деп айтышкан (153-б.). Орус бий Чыўгыз кандын
тушунда жашаган каган. Ал Чыўгыз хандын элчилерин кабылдап
ага согушсуз багынып берген. Башка жазмада: Чыўгыз Букарды
курчап турганда ал жерде жашаган кыргыз бийлеринин арасынан
Орус бий элчи аркылуу аскер башчысы менен сїйлєшїп багынып
берет. Ошентип, калкын аман сактап калат (Їсєн Ажы, 80-б.). Бул
1220-жыл экен. Орус бий менен бирге Тайбушу, Мамак (Маймак)
дегендин ысымы аталат. Саруулар адегенде Ферганага, анан Та-
лас, Чїйгє келген:18-к. калмактардын баскынчылыгы, казак-кыргыз
чабышында Чаткал, Жумгал, Жаўы Жол, Караванга кайра жайла-
нышкан. Согушта саруулар абдан азайган. 1670-ж. чейин кыргыз-
дын оў, солунун аскер жетекчилери саруу єкїлдєрїнєн болгон, уру-
улук урааны «Каратал», тамгасы       ,       .  Саруулар 2 кылым
бытыраган, жер которуштурган, ошондон улам їстємдїк кылган урук-
тардын тамгасын басып, ураанын чакырган. М: Пишпек уездиндеги-
лер       ай тамгасын кабылдашкан. Солтолордун чыккан айынан
айырмаланып саруулардын айдын чалкасынан же кємкєрєсїнєн
тїшкєн абалы алынган      . Н.Г.Малицкий боюнча жалпы кыргыз
тамгасы            . Ай тамга Саруу, Солтодо сакталып калган. Саруулар
азыр Жети Єгїздє Куйбышев аймагында, Жумгалдын Сары Камы-
шында (Тїлкї баатырдын тушунда ага саруу уруусунун Мураталы-
сынын  Боркемик деген уулу кызмат кылган, ошонун тукумдары),
Токтогулдун Сары Камышында бар.

1909-10-жж. Кара Буурада 15 тїтїн 15 киши, Кїркїрєдє 507 тїтїн
1845 киши, Чаткалда 75 тїтїн 351 киши, Саруу болушунда 204 тїтїн
865 киши, Каракул – Серей Суу болушунда (Анжиян уезди) 65 тїтїн,
361 киши, Сарыбагыш болушунда 65 тїтїн 494 киши, Жамансарт бо-
лушунда 33 тїтїн 187 киши жашаган. Азыр Талас областында, Жети
Єгїздє, Чаткалда (Терс, Курулуш, Чанач, Орто Терек), Жаўы Жол-
до, Сыны, Афлатун, Алча, Архит, Акжал, Жаўы Жол, Кожо Ата, Кара
Жыгач, Кечїї, Коргон айылдарында ж.б. бар.

Саруунун генологиясы: Конок, Каратал, Тєўтєрт,  Туай (Тубай),
Кєчпєс, Кыркуул, Тайгайберди, Меўди, Муратаалы, Жетиуруу, Бор-
кемик, Бошмоюн, Календар, Алакчын, Чапчакты, Табалды, Отогєр
Кашка, Сыдык, Агынай, Берендер, Байсу ж.б.
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Басыс байыркы кыргыз элинин негизги бєлїгї.
Кырк уруунун бири. 15-18-кк. Борбордук Тянь Шанга

(Тогуз Торо, Жумгалга) ооп келишкен. Басыстар Тїркстанга бирин-
чи келген кыргыздар. Азыркы Кыргызстан аймагында 9-кылымдын
экинчи жарымынан баштап жашоодо. Алар саруу, саяк менен бирге
калмак, кытай, кокон ж.б. басып алуучуларга каршы кїрєштє азай-
ган. Сол канат мундуз, саруу, кытай менен басыстардын тарыхы
їндєш.  19-к. єтє чачкын жайгашып Теўир Тоо, Талас, Чїй, Ферга-
на, Чаткалда майда топ болуп ар кайсы чоў уруулардын букарасы
катары жашашкан. Аларда саясий, аймактык, тилдик биримдик бол-
гон эмес. С.М.Абрамзон «Очерк культуры кыргызского народа» деген
эмгегинде басыс оў канатка кирерин жазган (Ф. 1946. 7-8-б.). Бул
пикирге Я.Н.Винников каршы чыккан, муну кыргыз санжырачылары
колдойт. Кытай менен Кылыч тамганы Басыстан ажыратып кароо
керек.

Басыстын єз тамгасы, урааны болгон эмес. М: Ак Талаада, То-
гуз Тородо жашаган басыстар саяктардын керки тамгасын (Талаа
дептери, 1967, №3) пайдаланышкан. Ал эми Жедигер гана Кїркїрє
менен жанаша жашагандар алардын кылыч тамгасын          малда-
рына салышкан. Адигине менен коўшулаштар, Адигине, Тооке там-
гасын      пайдаланышкан. Абдыкалык Чоробаев бул уруктарды Кы-
тай тамгалуу Басыс, Керки тамгалуу Басыс, Кылыч тамгалуу Басыс
деп туура айткан. Мындай атоо тарыхка ачыктык, алардын аймактык
жайланышы, этникалык тарыхына тактык киргизет. Бул уруулук
тїзїлїштїн калдыктары сакталган кыргыз коомунун башкалардан
айырмасын кєрсєтєт.

1911-ж. Анжиян уездинин Кєгарт болушунда 334 тїтїн 1372 адам,
Єзгєн болушунда 84 тїтїн 5143 адам, Чанкен болушунда 131 тїтїн
1078 киши, Яссы болушунда 342 тїтїн 2024 киши жашаган (Материа-
лы по киргизскому землепользованию. стр. 28,34,52,56,58,64). 20-к.
экинчи жарымында басыстар Тогуз Тородо Макмал, Чет Булак, Ка-
зарман, Атайда, Ак Талаанын Жерге Тал, Коўорчок, Їгїтїндє, Жум-
галдын Кабак айылында, Єзгєндїн Зергер, Жыланды, Ара Кєл, Са-
ламалик, Кошэгер, Кызыл Байрак, Сузактын Кєгарт, Орток, Барпы-
сында турушкан.

Басыс: Норус, Орус, Тєбєй, Ак Була, Аксуулук, Тїгєл, Са-
рыкїп, Аккїп, Кудайлят, Дєєлєт, Борчо, Мусит, Темир, Чїйїт, Ача-
баш, Кемин, Онтогор, Керки, Тамга, Кылычтамга, Бактыгул, Ма-
медберик. ж.б.

Басыз



655

Кыргыздын кытай уруусу байыркы уруунун бири,
сол канатка кирет.  В.П.Наливкин боюнча: Кытай-

лар Наманган уездине Саруу, Багыштан кийин келген. Н.Аристов
кытай уруусун каракытай менен байланыштырып «киринди» уруу
катары пикир айткан, («Заметки об этническом составе», стр. 396)
бул туура эмес. 1759-ж. Кытай генералы Таластан 4 миў тїтїн кыр-
гыздарды Майтак бий башкарганын, а капитан М.Андреев 1785-ж.
кытай болушун Мусабий башкарганын айтат (Н.Аристов «Опыт вы-
яснения этнического состава», стр. 443). «Си-Юй-ту-чжи» кытай уру-
усу,  коўшусу саруу, кушчулар калмак баскынчылыгы мезгилинде
алар єз ордунда калгандыгын аныктайт. Бул кытайлардын мурун
которулуп келгендигин далилдейт. Кытай тарыхынын, монгол ди-
настиясынын тарыхы «Юань-Шиде» 40 кыргыз кытайдын кырк кы-
зына їйлєнїп ошондон тарагандар кыргыздар деп аталат деген миф,
жомок бар. Албетте, кыз алып, кыз берїї болгон. «Юань-Шиде»
ошол никеден тєрєлгєндєрдїн тукумунан байыркы кыргыздарда
кытай уруусу келип чыккандыгы айтылат. Аксак Темирдин (Эмир
Темир) Чыгыш жортуулунда кыргыздын Кытай баатыры анын
тїмєнїнє башчылык кылган. Кытай баатырдын Моголстандын баш-
каруучусу Камаредин менен 1390-1399-жж. урушкандары белгилїї.
Кытай уруусу байыркы жана жаўы кыргыз этносунун составдык
бєлїгї. Кытай бийлиги єз тарыхында кыргыздарды ханзу элинин
жээни катары кєрсєтїїгє аракеттенишкен. Коўшулары кыргыздар-
ды «тоо арыстаны», «токой жолборсу», «моголстандын жапайы ары-
стандары» деп суктанышкан. 15-кылымда жашап єткєн Кытай баа-
тырдын саясий ишмердиги, баатырдыгы тереў изилдене элек. 1980-
ж. Кїркїрєдє №1-14 айылдарында 1243 тїтїн, 7137 киши, Чаткалда
220 тїтїн 674 киши, Батыш Сокулук болушунда 49 тїтїн, 169 киши,
сарыбагыш болушунда 64 тїтїн 344 киши жашаган. Профессор С.Ат-
токуров боюнча: кээде союздаш, куда сєєк болгондуктан, кийинки
Кытай уруусунун курамында каракытайлар бар. Анткени, каракытай-
лар монголдор тарабынан жоюлгандан кийин алардын айрым єкїлдєрї
куда сєєктєрїнє качып келип баш калкалап калып калышкан. Кыр-
гыз этносунун єзгєчїлїгї ар кандай этностордун тукуму кошулуп,
бара-бара уруулар биримдигине, элге, улутка айлангандыгында ту-
рат. Алардын ичинде жээндер, таякелер, кириндилер (колго тїшкєн
туткундар, асырап алгандар) болгон, бул мыйзамдуу нерсе. Урааны
Сол канатка тиешелїї – Кара Тал. Тамгасы     ,     . Биринчиси
жогорку тамгалуу кытай, экинчиси тємєнкї тамгалуу кытай деп атал-
ган.  Кытайлар казактардын Кереит, Сары-Їйсїн, Жети уруу, Дуулат

Кытай
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уруулары менен коўшу жашап байланышта болгондуктан аларга ки-
ринди Жети уруу, Кыйра бар. Кытайлар 20-к. Таластын Кайнар, Аман-
баев, Кара Сай, Кєк Сай, Маймак, Крупская, Жийде, Чымкент, Ба-
кайыр, Будённыйында, Нарындын Учкунунда, Жалал Абаддын Сары
Камышында, Токтогулдун Жаўы Жол, Терек Суу, Кара Суу айылда-
рында жашашат.

Кытай: Кыйра, Сарыкытай, Каракытай, Буудай, Байтике, Жогор-
ку тамга, Кїркїрєє, Тємєнкї тамга ж.б. уруктарга бєлїнєт.

Мундуздар байыркы кыргыз уруусу. Мундуздар
Ферганага калмактардын їстємдїгї учурунда, жети-

ген уруусунун башчысы Орус бийдин тушунда келгенин мундуз сан-
жырачылары айтышкан (Я.Р.Винников. 154-б.). Буларда аймак, диа-
лектика жок. Кыргыз жеринде таруудай чачылган. 1913-ж. мундуз-
дар Наманган уездинин Кырк уул болуштугунда 317 тїтїн 1089 киши,
Олуя Атанын Байтерек болушунда 21 тїтїн 143 киши, Анжияндын
Базаркоргон болушунда 209 тїтїн, Масса болуштугунда 47 тїтїн 342
киши, Пишпек уездинин Кара Балта болушунда 125 тїтїн 464 киши,
Талкан  болуштугунда 17 тїтїн 69 адам, Жумгал болуштугунда 15
тїтїн 70 киши, Жети Єгїздє 20 тїтїн 101 киши. 20-к. 50-жылдарында
Нарында Миў Булак, Эчки Башыда (17 тїтїн), Тогуз Торонун Казар-
ман, Кєк Ийримде, Ак Талаанын Їгїт, Кєлмє, Дєрбєлжїндє, Жети
Єгїздє Мундуз айылында, Тїптїн Сыр Дєбє, Кош Дєбє айылында,
Таласта айрым айылдарда жашашкан (Материалы по киргизскому
землепользованию. Ташкент, 1913. стр. 4-5, 44-46, 444. жана Абрам-
зон С.М. 81-б.).

Мундуздар баш ийген уруунун диалектисинде сїйлєшєт, бирок
аралашпай єздєрїнїн їрп адатын сакташат. Уруулук тамгасы     .
Бул мундуз же ача тамга деп аталган. Мындай тамга Саруунун Алак-
чын уругунда, тескери ача тамга муўгуштарда (     ) кезиккен. Мун-
дуздардын жалпы урааны жок, ар кайсы уруулар єзїлєрї кирген
уруулук союздун ураанын чакырышкан. 20-к. ортосунда мундуз-
дар Жаўы Жолдо – Ак Суу, Кызыл Туу, Узбек Гава, Уч Куртта,
Сузакта – Мундуз, Жалал Абад, Аралда, Базаркоргондо – Кыр-
гоо, Кыргыз Гава, Базар Коргон, Совет, Беш Бадам, Кызыл Кєлдє,
Ленинде – Чек, Сакалды, Шайданда, Тогуз Тородо – Казарман,
Кєк Ийримде, Жети Єгїздє – Мундуз, Сары Дєбє, Тїптє – Кош
Дєбє, Нарында – Миў Булак, Эчки Башыда, Ак Талаада –
Дєрбєлжїн, Кєлмєдє, Жумгалда – Кызартта, Таласта – Бакыян,
Кайыўды, Чїйдє – Кеминдин Тєрткїлїндє, Калмак Ашууда, Кара
Булакта, Сайлык, Кегетиде бар.

Мундуздар
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Мундуз: Алдос, Бээбайлаш, Бообек, Утамыш, Жарыке, Тойма.
Утамыштан – Кансоюл, Токтона, Сокучу, Кєкчелек, Кызылбаш, Ак-
баш. Жарыкеден – Дарга, Тогунай, Азык, Кулукчу, Сапалак, Баймун-
дуз, Акїйлїї. Кыргоол, Саты, Карагул, Кыра, Аксылык, Сарыке,
Кєкчєкєз, Акуук, Шыдыр, Дурбул ж.б. бєлїнєт.

Чоў багыш  байыркы кыргыз уруусу. Н.Аристов
Чоў багыштарды Багыш уруусунун курамына кошот.
Їсєн Ажы боюнча: Чоў багыштар Багыш, Сарыбагыш,

Їч багыш, Карабагыш менен бир тууган эмес. Тек аты уйкаштар. Ал:
«Чоў багыштар адегенде Текестеги Їч Каркыра, Кєк Дєбє деген жер-
де туруучу» дейт. Бул боюнча алар бери дегенде орто кылымдан
бери Чыгыш Тїркстанда турган жергиликтїї калк. Манаста Каркыра
кыргыз жайлоосу. 15-18-кк. Чоў багыштар Кашкардын, Жаркенттин,
Ак Суунун согуштук, саясий тарыхына олуттуу катышкан. Мыкы баа-
тыр адигине бири Толубайдын кызы Назбийкеге їйлєнїп єзїнє ка-
раштуу 300 тїтїн карабагышты кєчїрїп Ферганага келген, Алайга
жайланышкан дейт (93-б.). Чоў багыштардын басымдуу кєпчїлїгї
Кытайдын Син-Цзянь уйгур автономиялык районунда жашашат. Чы-
гышы Кара Жїлдєн тартып батышы Окалырга чейин бїтїндєй Чоў
багыш уруусу жайгашкан дейт Їсєн Ажы (100-б.). Кыргызстандагы
Чоў багыштар уруулук белгилерин жоготкон, кєпчїлїгї башка уруу-
лар менен аралашып кеткен. 20-к. орто ченинен Базаркоргондун Сей-
далихумунда, Ленин районунун Чоў Багыш айылында, Ак Суу райо-
нунун Бєрїбаш, Челпек, Жол Колотунда, Каракол шаарында туру-
шат. 1856-ж. жана 1916-ж. Чоў багыштар Чыгыш Тїркстанга кайра
кєчїшкєн. Оштогулары Карабагыш Адигине урууларынын курамын-
да. Чоў багыштар: Мыкы, Чоболой, Кулун, Сарык, Бай – уругуна
бєлїнєт.

Карабагыш, Сарыбагыш, Чоў багыш, Кєк багыш
урууларынын тїпкї аталары бир, эзелки конушу Эне-

сай. Булардын тїпкї уругу Багыш. Карабагыштар кыргыздар Орто
Азияга келгенден кийин пайда болгон жаўы уруулардын бири. Кара-
багыштар оболкулардан болуп дыйканчылыкка єтїшкєн жарым
кєчмєн, кийин отурукташкан калк. Адигине, Басыстар менен коўшу
болгондуктан аларга аралашкан. Єзїлєрї Карабагыш экенин бил-
ген менен аны Адигине уруусунун бир уругу катары болжолдошот.
Карабагыштардын тамгасы           жагалмай, тамгасы боюнча багыш-
тарга,  монгуштарга, кыдыршааларга, сарууларга окшош. Баарында
болсо  П   тамга, жагалмай тамга кездешет. 1915-ж. карабагыштар
Куршабда 102 тїтїн 673 киши, Єзгєн уездинде 386 тїтїн 1436 киши,

Чоў
Багыш

Карабагыш

42 – 91
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Яссыда 1556 тїтїн 7258 киши (Материалы по обследованию тузем-
ного и русского старожильческого хозяйство и землепользования. т.
VIII. выпуск I. Петерград. 1916. стр. 239-241. и др.). Карабагыштар
1930-ж.  кайра топтолушкан. 1933-60-жж. Карабагыштардын єкїлдєрї
Єзгєндїн, Ак Терек, Адыр, Кызыл Алма, Ленин, Мырзаке, Доўуз Тоо
айылында, Сузакта аралаш жашашат. Генологиясы: Мырзакул, Ча-
басар, Абдырахман, Алымбек, Ажыбай, Бошотай, Шайбек, Мамбет-
кадыр, Назаркул, Жаныбек, Калматай, Мамын ж.б.

Жедигер – байыркы кыргыз уруусу. Мурунтан аз
сандуу, аз изилденген. «Манас» эпосунда, элдик та-

рыхта жедигердин Эр Толтой баатыры айтылат. Чыр чатакка єтє
жакын, барымта чоролору катары санжырада белгилїї. Жедигер-
дин уруулук тамгасы Кылыч        , урааны Каратал. Кылыч тамга
Басыс уруусунун Кылыч тамга уругунда, Кытай уруусунун Кїркїрєє
уругунда кездешет. Мунун єзї байыркы уруулардын жалпылыгын
кєрсєтєт. Сол канатка тиешелїїдєй. Уруу санжырачылары жеди-
герлерди эки канаттын бирине да ыйгарбайт. Жедигерлер Сол ка-
нат кыргыздар менен чыгыштан батышка, батыштан чыгышка жыл-
ган. Жедигер уруусу баатыр уруу.  1910-12-жж. Фергана облусун-
дагы Базаркоргондо 12 тїтїн 50 киши, Каракол Сер-Суу болушунда
325 тїтїн 2256 киши, Майлы Суу болушунда 532 тїтїн 5026 киши
жашаган («Материалы по киргизскому землепользованию». Анжи-
янский уезд. стр. 14-16, 16-52). 20-к. 50-ж. Кочкор Ата, Курулуш,
Ноошкен, Жеўиш, Кызыл Кыя, Жаўы Арык, Шамалды Сай, Кудук,
Шыўгы Сай, Сары Камыш айылдарында жашашкан. Чїйдє Кантта
бар. Жедигер генологиясы: Миўкытай, Асан, Їсєн, Кулболду, Кул-
баш, Карадон, Кулжабай, Асануулу, Сагынды, Баянды, Коюкбаш,
Аккозу, Орустар ж.б.

«Нойгут кыргыз элинин тїпкїлїктїї уруулары-
нын бири» (Їсєн Ажы). «Манаста» Чубак, атасы Ак

Балта (Манастын таякеси) Чыйырдынын агасы. Байыркы кырк уруу-
нун бири. Кытай тарыхында нойгуттар Чыгыш Тїркстандагы Ак Суу,
Кєк Шаал дарыяларынын єрєєндєрїндє жашаган. Кесиби жылкы
єстїрїї. Арал жылкыларын багышкан. Нойгуттардын насили Лопнур-
да, Токсууда, Чоў Жылдызда, Кичи Жылдызда. Нойгуттардан Жа-
ўыл Мырза чыккан. Нойгуттар батыш Теўир Тоого 15-к. кєчкєн. Моў-
голстан кыйрап Амир Темирдин империясы ыдыроонун алдында Та-
гай бий жетектеген кыргыздар Кашкардан Ферганага кєчкєндє ной-
гуттар бул жїрїшкє катышпагандыктан оў канатта, сол канатта бол-
гон эмес. Мындай абалда Бадакшан, Ходжен, Самарканд тараптагы

Жедигер

Нойгут
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кыргыздар да болушкан. Анткени, булар небактан эле ошерде жа-
шаган ички кыргыздар эле. Жети Суу, Сыр Дарыя аймагы согуштар-
дан бїлїнгєндїктєн кыпчактар, кыргыздар, тїрк, саяк, усун уруу-
лары эриш-аркак жайланышып жашашкан. Теўир Тоолук кыргыздар-
ды Тагай бийден таратып, баштап калганынын себеби ушундан. Кыс-
касы, Ферганага Нойгуттар Тагай бийден мурда келишкен. Ошол
себептїї алар анын єз жана єгєй балдарынын (дружина) тизмесине
кирбейт.

Алар Тагай бийдин ээлигинен батышта турушкан. Мындай абал-
да аякта эзелтен жашаган кыргыздар калышкан. Алар башка бийлик-
те, башка дубанда жашашкан. Нойгуттар Алтайдан Чыгыш Тїркстан-
га, андан Ферганага келишет. Бул жол энесай кыргыздарынын жолу.
Башкалардан айырмаланып нойгуттар ошол жерге байыр алышкан.
Анткени, ал жер илгертеден кыргыздар жашаган Сох дарыясынын
єзєнї болгон. Бул жерден алар байыркы кыргыздарды табышкан.
Жаўыл Мырза кыргызды издеп Лапнурга кетсе, Кара Мырза кандаш-
тарын издеп Ферганага келген. Бир кезде Чыгыш Тїркстандагы кыр-
гыздардын кїчтїї уруусу экиге бєлїнїп кетишкен. 1911-12-жж. Ко-
кон уездинде Нойгут–Кыпчак болушунда Дарыя, Кара Булак, Куш-
рут, Субаш айылдык жааматтарда 498 тїтїн 4225 киши нойгут бол-
гон. 20-к. ортосунда Баткендин Газ, Кыштут, Таян, Кан, Дара, Сары
Талаа, Чек, Ак Топурак, Зардалы, Зар Таш, Шурдан айылдарында
жайланышкан. Ноокатта, Фрунзе, Ленин райондорунда башкалар
менен аралаш жашашат. Нойгуттар Єзбекстандын Кува, Фергана, Їч
Коргон, Куйбышев райондорунда бар.  Кыргыздын калыптанышына
катышкан. Дыйканчылык кылышат. Буларда уруулук бєлїнїїгє ка-
раганда аймактык бирдик кїчтїї. Ошол себептїї аларда санжыра,
жыл сїрїї адатка айланбаган. Нойгут генологиясы: Моканай, Чына-
тар, Карамоюн, Таздар – Жабай, Жайылчы, Чалтак, Газды, Карасаа-
дак. Мамаштукум, Акназар, Чардалай. Сакы – Хожояр, Досой, Бай-
бол, Кулбол, Ботаяр, Атаяр ж.б.

Кичинекей єлкєнї, элди географиялык класси-
фикация менен ажыратуу єзїн актабайт, бирок, та-
рыхый жактан алганда анын эч кандай маани, маўы-

зы жок. Мындай бєлїнїї аймактык жаатташууга себеп болуп кыр-
гыздардын улутка калыптануусуна єзїнїн терс таасирин тийгизїїдє.
Ават, Тейит, Оргу Ферганада мурун эле жашашкан. «Мажму ат-Та-
варих» боюнча теги кыргыздар Анжиян, Наманган тоолорунда Ру-
миядан келген («Материалы по истории Киргизов и Киргизии». М.,
1959). Їсєн Ажы «Кыргыз санжырасында» кыргыздар Букар, Талас,

Ичкилик
Кыргыздар
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Каратегинде орто кылымда эле жашаган. Чыўгыз хан Букарды 1220-
ж. басып алганда ал жердеги кыргыздардын тєрєлєрї Орус (Ороз),
Энал, Мамок, Тайбога Чыўгыз ханга багынгандыгын  билдирип єз
орундарын сактап калган дейт (80-б.). Кээ бир америкалык окумуш-
туулар Ич кыргыздар Орто Азиянын байыркы тургуну катары Гундар
менен батышка кетип, Чыўгыз хандын армиясынын тїштїк канаты
менен кеткен кыргыздардын Алдыўкы Азиядан Ферганага келишин
Туркиянын чыгыш-тїштїк Сириянын тїндїгїнєн Иранга, андан Ооган-
станга, Индияга келип, алардын аймагы аркылуу Памирге, Тибетке
келип, андан Чыгыш Тїркстанга келишкен дейт.

Ичкиликтерди биринчи изилдеген И.Минаев «Аму Дарыянын жо-
горку агымындагы єлкєлєр тууралуу кабар» деген китебинде «Ички-
ликтер 20 бєлїктєн турат. Алардын негиздїїлєрї: Кыдыршаа, 2.
Каўды, 3. Найман, 4. Таит, 5. Кесек, 6. Орго, 7. Дєєлєс, 8. Кара, 9.
Тейит, 10. Чал Тейит, 11. Бостон, 12. Кызыл Аяк, 13. Кара Саадак»
деп жазат (Сведения о странах по верховьях Аму Дарьи. СПБ. 1879.
стр. 200-201). И.Минаев боюнча алардын саны болжол менен 12000-
13000 тїтїн, 64000-65000 киши деп эсептеген. А.Сыдыков ичкилик-
тер жєнїндє:  бїт кыргыз эли, уруулардын дээрлик тобу «Оў», «Сол»
деген эки канатка жана башка уруу «ичкиликке» бєлїнєт деп ички-
ликтерди «башка» деп берет (Родовое деление кыргыз. Сб. «Белек»,
Ташкент, 1927. стр. 274). Ичкиликтер Оштун Араван, Куршаб, Ноо-
кат, Ичкилик, Нойгут, Кыпчак, Лейлек, Найман, Жоо–Кесек–Бостон,
Жалал Абад, Чанкент, Аим болуштарында дейт А.Сыдыков. Їсєн
Ажы: «40 уруу кыргыз элинин 30унан сырткылар  тараса, 10унан ич-
килик тараган» дейт (110-б.). Кєпчїлїк карыялар муну бекемдешет.
«Кыпчактар негизинен кыпчак, найман, тейит, кесек деп тєрт чоў урууга
бєлїнїп булардын ичинен да бир нече майда уруулар таралат» деп,
кыскасы Їсєн Ажы боюнча ичкиликтер кыпчактардан келип чыгат.
Буга окшош пикирди А.Чоробаев да айтат. С.Аттокуров бул вариант-
ты колдобойт.

Г.И.Грум-Гржимайло «Ичкиликтер союзу 13-к. мурда тїзїлїшї
мїмкїн эмес» дейт (Западная Монголия и Урянхайский край. том 2.
Ленинград, 1926. стр. 539). Н.Ф.Ситняковский ичкиликтер оў, сол деп
эки канатка бєлїнєт дейт ( Перечисление некоторых родов киргиз...
ИТО, РГО, том 2. вып. 1. Ташкент. 1900. стр. 92-110). Санжырачы-
лардын кєпчїлїгї: ичкиликтердин оў канатына: Тейит, Кесек, Жоо
кесек, Бостон, Оргу, Дєєлєс урууларын, сол канатына: Найман, Кып-
чак, Каўды, Нойгут жана Ават урууларын киргизишкен. ичкилик со-
юзу качан тїзїлгєн, оў, солго качан бєлїнгєнї белгисиз. Бирок, мын-
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дай кїчтїї биримдик болмоюн коўшу уруулардын чапкынына жооп
бере алышмак эмес. Винников боюнча: ичкиликтер Балхтан келген,
башкалар боюнча ичкиликтер Кашкардан оошот. Ичкиликтер узак уба-
кыт бєлїнїп жашаганына карабастан байыркы кыргыз элинин бир
тармагы, аларда єзїн єзї таануу сезими єнїккєн. Алар жаўы пайда
болгон уруулар менен 14-15-кк. байланышкан. Ошол себептїї жаўы
кыргыздардын кєчїнє катышкан эмес. Ошондон улам алар экинчи
иреттеги Оў, Солго кирбей калган. Ошон їчїн Їсєн Ажы «тїштїк
тарапка орундашкан кыргыздарды кырк уулдун он уулунан таралган
деп, бул оў уул ичкилик деп аталган». «Булар Долон бийдин балда-
рынын бутагына кирбейт, нараак жактан кошулат» (82-б.). Бирок ич-
киликтерди кыпчак деп кароо жаўылыштык. Ичкилик аймактык жана
уруу аралык биримдик. Фергана єрєєнїндє жашаган кыргыздардын
жана аларга кийин кошулган топтордун союзу. Алай, Памир тооло-
рунда дыйканчылык, малчылыкты айкалыштырып кыргыздын тїштїк
диалектисинде сїйлєгєн чоў этнографиялык топ. Жалпы кыргыз эли-
нин тїзїїчїлєрїнїн бири.

«Си-Юй-ту-Чжи» боюнча 1759-ж. ичкиликтердин саны 200 миў-
ге жеткен. Костенко боюнча 1870-ж. ичкиликтер 9000 тїтїн 40000-
45000 киши. Ичкиликтерге: ават, бастон, жоо кесек, кесек, нойгут,
тейит, каўды, дєєлєс, найман, кыпчак уруулары кирет. Байыркы
кыргыз єкїлїнє кийин найман, кыпчак уруулары кошулган. Ичкилик-
тердин жалпы саны 19-к. акырында 13943 тїтїн 43772-68725 киши
болгон (Н.Аристов. Заметки... стр. 336). Ичкиликтер бул аймакта жа-
шап дыйканчылыкка єтїшкєндїктєн аларда региондук жалпылык
пайда болгон. Ислам динин мурда кабыл алышкан. Тажик, єзбек
менен байланышы кєбїрєєк болгондуктан заттык, руханий мада-
нияттын таасири тийген.

Абулгазы кыпчактарды байыркы тїрк элинин бир
уруусу десе, А.Вамбери кыпчактарды єзїнчє эл («Пу-

тешествие по Средней Азии», 2-изд. СПб. 1865. и др.) деп эсептеп,
кийин кєп изилдєєлєрдєн кийин кыпчактар єзїнчє эл эмес, кыргыз-
дардын бир уруусу, кыргыз-кыпчак каракыргыз деп кароо керек («Очер-
ки быта тюркских народов». Туркист. Отд. РГО, том. 2, вып. 1. Таш-
кент, 1900. стр. 57-59) деп жазган. Анткени, Вамбери тїрк тилин бил-
ген окумуштуу болгон. О.Сыдыков, Їсєн Ажы аларды кыргыз-кыпчак
уруусу дешет. Кыпчак санжырачылары боюнча кыпчак Кыргыздын
чебереси. Кыпчактар Ферганага эки тараптан эки жолу келишкен.
Биринчилери, Чумач бийдин тушунда Итар Сары, Жол деген жер-
ден келишкен. Башкалар боюнча: кыпчактар илгеритен эле Каш-

Кыпчак
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кардан Сары Кєлгє чейин кєчїп жїрїшкєн. Кыпчактардын экинчи
тобу моўголдордун сїргїнї мезгилинде келишкен (Я.Р.Винников.
164-165-бб.). Кыпчактар байыркы кыргыз уруусунун тукумдары
Єзїбек, Казак, Башкырт, Кара Калпак элдеринде да кездешет. Кыр-
гыз-кыпчактар тїрк элдеринин кєбїнїн калыптанышына катыш-
кан. Кыргызстанда нойгут менен кыпчактар жанаша жашашат, бул
алардын жакын экендигин тїшїндїрїшї ыктымал. Кыпчак геноло-
гиясы: Торуайгыр, Кожошїкїр, Кармыш, Омонок, Сакоо кыпчак, Ат-
качы, Жаманак, Жартыбай, Кызылаяк, Шерден, Таз кыпчак, Алике
(Алтыке), Эсенгул, Акбото, Нурбанке, Тосой, Сїйїндїк, Талып,
Кєккєз, Тагаймет, Байрек, Кортук, Токур, Чичпас, Калдар, Телпек,
Чуулдак, Кїйїк, Доскана, Жаманчапан, Жешчим, Абыл, Парча, Сур-
най ж.б.

Кыпчактардын тарыхы кайгыга жык толгон. Бир кезде кыпчак-
тар Борбордук Азиядан Арал дарыясына чейинки талаалардын ээси
болгон. Алтын Ордонун кыйрашы менен ыдыраган. Ошол кезде ту-
уган издеп топ-топко бєлїнїп кетишкен. Бир бєлїгї Єзбек курамы-
на кирип кытай-кыпчак, єзбек-кыпчак болушту. Талаа кыпчактары-
нын кєбї казакка кирип Орто, Улуу жїздї тїптєштї. Тїштїк, чы-
гыштагы кыпчактар єзїлєрїнїн кыргыздары менен канатташ болуш-
ту. Чыгыш Тїркстанда 14-к. саясий кїч катары чыкты. Шейбанинин
аскери менен єзїбек, казактын курамындагы кыпчактар 16-к. Фер-
ганага келген.

Казак-кыпчактар жєнїндє М.Тынышпаев «890-ж. кыпчактар Урал-
ды кечип єтїштї.900-1200-жж. Волга, Днепрдин ортосунда жашаш-
ты. 1237-ж. Батый кыпчактарды талкалады.  15-к. кыпчактар Абулха-
ирдын хандыгынын борборун тїзгєн. Абулхаир єлгєндєн кийин кып-
чактар їчєє бєлїнїп кетти. Биринчиси, Шейбани менен калды, экин-
чиси, казактарга, їчїнчїсї, ногойлорго кетишкен» (19-20-б.).
«Юан-Шиде»: «Анжиян тоолору кыпчактардын жери, алардын Кып-
чак деген жетекчиси Алайдан келген» делет ( Н.А.Аристов. «Опыт
выяснения». стр.433). Аристовдун пикирин С. Аттокуров колдойт да
«кыргыз кыпчактар Ферганага Чыгыш Тїркстан аркылуу келишкен-
дей» дейт. Мамлюктардын, Крымдын, Волганын, Орто Азия кыпчак-
тарынын теги бир.

Їсєн Ажы «15-кылымда Мисирди башкарып туруп дїйнєгє таа-
нылган Катпай, Тооманбай, 16-кылымдарда чыккан Курманбек, 19-
кылымда чыккан Дилде баатыр, Сыдыкбек, жакынкы заманда Таш
Коргон кєўтєрїшїнє башчылык кылган Мамет Айса, Аким Шерип,
Аамат, Кожомкелди сыяктуулардын бардыгы зулумга каршы кїрєш



663

кылган баатырлар» деп кыпчактардын калмак, цин басып алуулары-
на каршы кїрєшкєнїн жазган. Кыпчактардын уруу башчысы уйгур,
кыргыз союзун негиздеген Ємїр мырза 1724-1744-жж. калмактарга
каршы кєтєрїлїш кылып жеўген. Ємїр Ферганалык кыргыздардын
жетекчиси кушчу Кубат бий менен бирдикте калмактардан єз жерин
бошоткон. Аны Ак Суу, Їч Турпандан Кашкарга чейин билчї. Каш-
карда кожолордун падышачылыгы тїзїлгєндє ага вазир болуп Ємїр
дайындалган. Їсєн Ажы мамлюктардан чыккан Катпай, Тооманбай-
дын кылычтары Каирдин мамлекеттик музейинде сакталып турганын
жазган. Курманбек, Шырдакбек єз убактарында Кашкардын, Жаркен-
ттин акимдери болушкан. Кокон кандыгына миў башы, аталык болгон
кыпчак Мусулманкул, Алымкулдун да тарыхы чоў.  Кыпчактар Кы-
тайдын Уйгур автономдук районундагы Кызыл Суу дарыясынын оў,
сол жээгинде жашап Оў кыпчак, Сол кыпчак деп экиге бєлїнєт. Алар
тєрт оданда жашашат.

Кыпчактарды эки тамгалуу кыпчак дешкен. Кыргыз-кыпчак там-
гасы        , кыпчактын тамгасы        . А.Чоробаевдин айтуусунда 1
алип, 11 кош алип деп тїшїндїрїлєт. Ал боюнча алип тамгасын кып-
чактар, саяктар пайдаланышкан. Урааны белгисиз, 1912-13-жж. Фер-
ганада Найман болуштугунун Алай-Кыпчак айылдарында 275 тїтїн
1550 киши, Нойгут-Кыпчак болуштугунда 793 тїтїн 3743 киши жа-
шаган. Булар «Мусулманкул кайгысынан, кыргынынан» калган ту-
кумдары, Сыр Дарыя облусунун Ашин болуштугунда 79 тїтїн 640
киши жашаган. Пишпектин Талкан болуштугунда 118 тїтїн 546 киши
эле. Кытайдагы кыпчактар 7 урукка, кыргыз-кыпчактар 11 урукка
бєлїнєт. 20-к. Канттын Ороо, Чоў Далы, Аламїдїн, Чоў Арык, Таш
Дєбє, Дєў Арык, Ысык Атанын Ак Сайында, Кеминдин Бейшекесин-
де, Ак Талаанын Ак Кулун, Кызыл Эмгек, Теректе – Ат Башыда, Тєш
Булагында, Баткендин Зар Таш, Карабак, Булак Башы, Баткен, Боз
Адыр, Кара Булак, Москва, Кызыл Жол, Кызыл Бел, Базар Башыда,
Сузактын Жийде, Чокатдєбє, Бегабарында, Базар Коргондун Кара-
ча, Бешикжол, Чоў Курулуш айылдарында, Чаткал, Алайда кыпчак-
тар жашашкан. Кыпчактар кыргыздын байыркы уруусу катары кыр-
гыз элинин калыптанышына катышкан.

Наймандар  байыркы кыргыз уруусу. Кийин кыр-
гыз канаты кыйраганда єзїнчє уруу союзун, мамле-

кетин тїзгєн. Окумуштуулар Наймандар чыгыш жана батыш Тянь
Шанга 13-к. Ферганага 16-к. Шейбаны кандын аскери менен келген
деген сєздї колдошот экен. М.Тынышпаев: «Наймандар кытай жыл-
наамаларында 8-кылымдан тартып уруу катары белгилїї. 850-ж. бир

Наймандар
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жагынан Орхон дарыясынын жогорку агымынан Тарым бассейине
чейин, экинчи жагынан Кара Ыртышка чейин жашашкан» дейт («Ма-
териалы истории киргизского народа». Ташкент, 1925. стр. 15). Чыў-
гыздын уулу Жебе наймандарды Кара Ыртышка єз жерине кайры-
ган (Кїчїк Алайга качып келгенде Жебе артынан кууп келип аны
Сары Кєлдє єлтїргєн), 30 жылдан кийин наймандар Тарабагатайда
жашашкан.

«Алайда калган наймандар кыргыз элинин катарына кошулду
жана ушу кїнгє чейин ал жерде жашашат» дейт М.Тынышпаев. Ты-
нышпаев єзї найман уругунан, бирок, наймандардын тарыхын бир
жактуу баяндайт. Анын жаўылыштыгы: наймандар моўголдор ме-
нен аралаш жашаган, ошондуктан аларды моўгол уруусу десек бо-
лот дегени ынанарлык эмес. Казак тарыхчылары моўголдук теория-
га кєбїрєєк жан тартышат. Султандык, хандык орун їчїн чыўгыз-
дык тек чечїїчї роль ойногондуктан «чыўгызиддик» кєз караштын
бир кезде тамыры тереў жайылып саясий негиз болгонунан чыккан
жалган стеоретип. Кайсы бир кылымдарда моўголдорго баш ийип
жашаганы їчїн эле башка уруулар моўгол болуп калбайт да.

1625-ж. Абулгазы, 1723-ж. калмактар (моўгол) наймандарды
кырган. Санжырачылар: Кыргыздын небереси Намрат, андан Субан-
кул, андан Пулат, Шумат, андан Найман дешет (Я.Винников 158-б.).
Л.Костенконун «Военный сборник», А.Волконскийдин 1894-ж. «Вест-
ник Европы» журналындагы кабары боюнча: 1876-77-жж. Дорот Кор-
гондон 20 чакырым алыстагы капчыгайда 150 тїтїн наймандар жа-
шаган. 1909-13-жж. наймандар Сыр Дарыя облусунун Олуя Ата уез-
динин Бакаир болушунда 200 тїтїн 896 киши, Кара Буура болушун-
да 87 тїтїн 743 киши, Анжиян уездинин Чанкент болушунда 4 тїтїн
60 киши, Фергананын Найман болушунда 84 тїтїн 428 киши жашаш-
кан («Материалы по киргизскому землепользованию», стр. 32-39, 58-
59, 146-147). 1926-27-жж. наймандар Ош округунун Ичкилик, Лейлек,
Найман, Араван болуштуктарында турушкан (А.Сыдыков. 292-297-
б.). 20-к. ортосунда Лейлектеги Андаркан, Арка, Чурбак, Маргун,
Даргун, Жаўы Жол, Кызыл Байракта, Баткенде, Рават, Самарканд-
дык, Ак Татырда, Фрунзе районунун Ак Терек, Марказ, Кара Дєбє,
Кєл, Кара Жыгач, Майдан, Маданий курулуш, Майдан Лянгар, Шы-
гай, Ак Сай, Кара Кыштакта, Ноокаттын Нарай, Найман, Тєє Моюнда,
Алайдын Кулчу, Чак, Арча Булак, Кєк Булак, Кара Кабык, Кашка
Сууда, Сузактын Найман айылында наймандар жашаган. 20-к. най-
мандардын бир тобу Олуя Атадан Фергана єрєєнїнє оогон. Себеби
белгисиз.  Эзелки жери Алайга кєбї келген. Найман генологиясы:
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Кара найман, Чапкылдык, Туума тукум, Шыргоо, Кургак найман,
Їркїнчї, Босторгой, Мырза найман, Кєкє найман, Кожо найман, Бєє
найман, Кийик найман, Кєк найман ж.б.

Кесек уруусу Фергананын, Памирдин байыркы
тургундарынын бири. М.Тынышпаев боюнча: Кесек

уруусунун адепки єкїлдєрї Жети Сууга 6-кылымда тїрктєр менен
кошо келишкен. Алардын байыркы ата теги Чу-Мугундар Чу суусу-
нун батышында жашашкан. 654-ж. аларды кытайлар жеўип алып ор-
досун талкалашкан («Материалы к истории Киргизско-Казаксого на-
рода». Ташкент, 1925. стр. 23-25). А.А.Кушкевич Ходженд уездинде
Кесек уруусу 13 уруктан турарын, жалпы саны 661 тїтїн (3305 киши)
деп кабардаган. 1878-ж. «Военный сборник» деген китепке  кесек уру-
усунун єкїлдєрї Кара Тегин Дарвазда жашаганы кєрсєтїлгєн. Н.А-
.Аристов немец журналына жарыяланган (1894-ж. №4, 301-303-б.).
Памирде жашаган кесектер жєнїндє баяндайт (бирок аларга бостон,
кыдырша урууларын туура эмес кошкон). Н.Ситняковский кесек уру-
усу 14 уруктан тургандыгын айткан, алар: кесек, байкесек каракесек,
кыдыршаа, канглы, чоў кыргыз, бєрї баш, авай, ахтачы, карасадык,
чучук, алашан, жоокесек, бостон. Канглы, Бостон, Кыдыршаа кесек-
тердин арасында жашаган. Мурунку авторлордо кесек, жоокесек экєє
эки уруу катары берилсе, 1913-14-жж. тартып алар бир уруу ката-
рында берилет. 1954-ж. Жоро Мамбеткулов мындай дейт: «Илгери
Кесектин эки ата єткєн бир тууганы Чаначбий Кесек бий менен чыр-
даша кетип, єзїнїн 40 тїтїн туушкандары  менен азыркы Фрунзе
районунун аймагына кєчїп кетет. Бул 1954-жылдан 150 жыл мурун
болгон» (Я.Р.Винников. 166-б.).

Кесектердин бул уругу Жоокесек ысымы алардын тукумдары
Кокон, Букар эмирлерине, жергиликтїї бектерге аскердик кызмат
єтєшїп тынымсыз уруштардын, чатактардын їстїндє жїргєндєрї
їчїн берилген. Ошентип, алар жооолашып жїрїп азайган, дайыма
кол салып турушкан. Жер которуу алар їчїн маселе болгон эмес.
Кыргыз санжырачысы А.Сыдыков кесектерди бириктирип Жоокесек
деп берет (293-295-б.). Кесектер Тоолуу Бадакшанда, Кара Тегинде,
Єзбекстанда жашагандыктан жалпы саны белгисиз. 1912-13-жж. Фер-
гананын Скоблев уездинин Жоокесек – Бостон болушунун №1,2,3,6,7,
административ айылдарында 340 тїтїн 2357 киши жашаган («Мате-
риалы по землепользованию кочевного Киргизского населения...
Ферганской области», Ташкент. 1915. стр. 50-65).

Токсон кырсыктан тозбогон кыргыздын кыйын уруусу кесектин
курамында Сары Усун, Кара Усун аттуу эки уруктун болушу тарых-

Кесек
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тын табышмагы.  Кесектин тамгасы        босого, урааны Ала Тоо.
Санжыра боюнча: Кара Кесек баатыр туугандары менен чырдашып
Ферганадан Таласка кєчїп кеткен. Анын бир уулу Абылай хандын
аскер башчысы болгон. Кесектин Чанач баатыры Коўуратты жигитте-
ри менен асырап алат. Ошол себептїї булардын тамгасы, урааны
бир. Мындай биримдик Нарбото бийге чейин болгон дешет.  20-к. ор-
тосунан Лейлекте Жаўы Турмуш, Коргон, Лейлек, Катран, Кирке, Тогуз
Булак, Гурдуй Исфана, Шор Булак, Шалдыбалды, Геректи, Дизгон,
Динау, Жеўиш, Суу Башы, Кєк Таш, Андракта, Фрунзе районунун
Алга, Советский, Чуўкур Кыштак, Кыргыз Кыштак, Кайтпас, Зар Таш,
Шак-Шак, Таш Курук, Навали, Бел, Орозбеков айылдарында кесек-
тер турушкан. Єзбекстанда, Тажикстанда, Кытайда да жашашат.
Кесектер кыргыздын калыптанышына ичкиликтер аркылуу катышты.
Кесек генологиясы: Сиберги, Ала Тоо, Карамолдо, Бай Кесек, Мо-
жой, Алтынчы, Сарыусун, Мала, Чуулдак, Кызылаяк, Караусун,
Бєлєксары, Каракесек, Эшкара. Жоокесек: Чанач бий, Дубнар, Кыр-
куруу, Телмен, Женделише, Жангылчек, Туурчак ж.б.

Бостон  уруусу байыркы кыргыздын бир бєлїгї.
Оболку дыйкандар. «Си-Юй-ту-Чжи» боюнча 1759-ж.

Кытай генералы Бостон уруусу 1300 тїтїндєн турган деген. 1879-ж.
И.Миняев Бостон уруусун ичкиликтерге киргизген («Сведения о стра-
нах по верховьям Аму Дарьи». СПб., 1879. стр. 200). 1885-ж. капи-
тан Андреев Бостум болуштугунун старчыны Ташыбек экенин єзїнїн
«Орто жїздїн баяны» деген эмгегинде жазган. 18-19-кк. бостондор
ичкиликтерге жетекчилик ролду ойногон. 1900-ж. жазган Ситняков-
скийдин макаласында ичкиликтердин уруулук таблицасында бос-
тондордун аты жок. Кыска мєєнєттє майда топторго бєлїнїп, бы-
тырап коўшу урууларга кошулуп, сиўип кетишкенби? 1926-27-жж.
А.Сыдыков боюнча Ош округунун Жоо-Кесек – Бостон болушунда,
Куршаб болушунда турушкан (292-б.). Бостондор жєнїндє Я.Вин-
ников алгач толук маалымат берген. Бостон уруктары: Бозалабос-
тон, Кара єрїс, Тескей, Батмунке, Токо, Сазан, Думар, Телмин, Ча-
манай, Мардай, Баймат, Гядык, Балчы, Каржады, Жиндєє, Сарым-
бек ж.б.

Тейит байыркы кыргыздын бир уруусу. М.Тыныш-
паев тейиттер 6-к. тїрктєр менен Орто Азияга кел-

ген деп эсептейт. Чумугундар менен тыгыз байланышта. Тейиттер
батыш тїрк каганатынын негизин тїзгєн.  Кытай, карлуктардын сок-
кусунунан алар чачырап, бир бєлїгї Кашкарга, бир бєлїгї батышка
кетишкен. Ошолордун насилдери Доит-Тейиттер, Кара Кесектер бо-

Бостон
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лушу ыктымал деп божомолдошот. Кара Тейиттердин бир уругу ка-
зактарда болуп, алардын байыркы урааны Даут Тейит. Санжырада
Чїй баатыр элин кытайлардан коргоп согушта єлєт. Алар Алай,
Памир тоолорунда моўголдордон мурда эле жашаган, биз 11-12-кк.
тїзгє тїшкєнбїз. Ферганада Ороз хандын заманынан бери жашай-
быз ( М.Тынышпаев.1925. Ташкент. стр. 3-25) дейт. Їсєн Ажы араб
тарыхына таянып: Кыргыз Ороз хан Чыўгыз хандын аскери Самар-
кандды алганда єзї келип багынып берип ордун сактап калганын
айтат.

А.Кушкевич (1872-ж. «Туркестанские ведомости», №11) Карате-
гинде тейит уруусу жашаарын айтат. И.Минаев 1879-ж. ичкиликтер-
дин 20 уруудан турарын, ага: тейит, кара тейит, чал тейит кирет деп
жазган. Н.А.Аристов Свен Хединге таянып «Памирде, Алайда, Кара
Тегинде, Тейит уруусунун єкїлдєрї (каратейит, тейит) 543 тїтїн, 2715
киши» деп жазган. Н.Ситняковский «Ош уездиндеги кыргыз уруула-
ры» деген макаласында жана таблицасында тейит уруусу 12 урук-
тан турат: «Кара тейит, Сары тейит, Чал тейит, Бай тейит, Арык тей-
ит, Чоў тейит, Уйгур тейит, Жаман тейит, Чапан тейит, Айтемир тей-
ит, Токум (Тукум) тейит, Чыгырчак тейит» деп жазган. Тейиттер на-
кта кыргыздар. Санжырасында Искендер Зулкарнайн, Кир (Карь) кел-
гени жєнїндє айтылат. Тайит арабдар менен салгылашкан, алардын
кол башчылары менен куда болгону жєнїндє аўыз айтылат.

1913-14-жж. тейиттер Скоблев уездинин Ичкилик болушунун
№1,2,3, айылдарында 167 тїтїн 758 киши, Найман болушунун 19
айылында 416 тїтїн 2297 киши турушкан. 1924-26-жж. тейиттер Ноо-
кат, Нойгут – Кыпчак, Ичкилик, Найман болуштуктарында жашаш-
кан. 1953-55-жж. чоў тейит, чыгырчак тейиттер катталган эмес,
єзгєргєн. 20-к. 50-ж. тейиттер Лейлектин Булак Башы, Кайрагач, би-
ринчи, экинчи, Кольцо, Кулундуда, Баткендин Сары Талаа, Кульп
айылында, Фрунзеде – Майдан, Караганды, Шибе, Лянгар, Теўиз-
байда, Алайда – Кєк Булак, Кургак, Талды Суу, Кара Кабак, Кашка
Суу, Кабык, Кызыл Эшме, Жаш Тилек, Чак, Кулчу, Жекенди, Кара-
мык, Шибээ, Кара Тейит айылдарында, Ноокаттагы Апшир Сайда,
Сузакта, Ак Мечетте, Ысык Кєлдїн Ак Терек, Жеўиш айылдарында
жайланышкан. Тейиттер кыргыздын калыптанышына катышкан.

Анвар Байтур 2 миў жыл мурунку кытай тарыхы-
на таянып: байыркы Дий урууларынан бєлїнїп чык-

кан тїрк урууларынын кїчтїї конфедерациясы (кытайча тий-еле),
тєєлєс (орхон Энесай жазуусунда) 9 райондон, 40 уруудан турганын
малымдайт. Булардын тили, дини, маданияты окшош болгон. Тарыхта

Дєєлєс
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аны Тєєлєс –Каўглы деп аташкан. Алар болжолдуу кызыл тїрктєрдїн
тукуму болуп, пири Кєк бєрї. Б. з. 1-4-к. Тєєлєс уруу бирикмеси ар
кайсы урууларды бириктирген саясий аскердик демократиялык бирик-
ме эле. 20 миў туруктуу аскери болгон менен жай учурда ар бир уру-
уну аксакалдар жетектеген. Бул бирикмеде кыргыздар болгон ( «Кыр-
гыз тарыхынын лекциялары». Кызыл Суу. 7-б.).

Бул бирикме ыдырап, ордуна Энесайлык кыргыздардын кїчтїї
мамлекети 5-6-кылымда тїзїлгєн. Ушул учурда кыргыз уруулары-
нын ичинде Канглынын (Дєєлєс) аты аталат.  Бир уруунун аты єчїп,
экинчиси кїчєп турган кезде (кєк тїрк каганаты), Сыр Тардуш тайпа-
сынын жетекчиси Дєєлєстєр 630-ж. чыгыш тїрк каганатынын ордун
ээлеген.  Бул жолу да кыргыздар алардын курамында болгон, ал 16
жылга созулган. Сыр Тардуш каганаты 647-ж. Таў империясы тара-
бынан кулаган. Ошондон тартып Дєєлєстєр кыргыз каганатынын бир
бєлїгї болуп калат. Дєєлєстєр бир кезде кыргыздар менен теў тай-
лашып аз убакытка їстємдїк кылган. Алардын тукуму алтайлыктар
менен кыргыздардын курамына сиўди. Дєєлєстєр байыркы тїрк уру-
уларынын кєрїнїктїїсї. Согуштан азайган. Дєєлєстєрдїн бир
бєлїгї алтай, тува элинин калыптануусуна катышкан. Дєєлєстєрдїн
тарыхый тагдыры найман менен кыпчактарга окшош, бирок,
дєєлєстєр алардан эрте дїўгїрєп эрте єчкєн. Байыркы атын сактап
калган. Кыргыз уруулары жоокерчилик заманда далай жолу
«бєлїнїп», далай жолу «бириккен». Дєєлєстєр Орто Азия, Чыгыш
Тїркстанда коомдук саясий турмушта жетекчи ролду ойногон эмес.
Ысык Кєлдє бугу уруусунун Ферганада кыпчак, адигине уруулары-
нын кол астында болгон. 1926-27-жж. алар Жалал Абаддын Айм бо-
лушунда, Оштун Найман болушунда турушкан (292-295-б.). Уруулук
тамгасы Ай тамга,             кош тамга сактап калышкан.

1913-14-жж. Пржевальский уездинин Эсенгул болушунда 61
тїтїн 196 киши,  Єзгєн болушунда 144 тїтїн 923 жашаган. Туташ
жашаганы найман, оргу менен чогуу катталып калган Ноокаттык
дєєлєстєр. 20-к. ортосунда Ысык Кєлдїн Ак Суусунун Борбаш ай-
ылында, Жети Єгїздїн Боз Бешик, Жалгыз Єрїк, Чоў Кызыл Суу,
Шалбаа, Покровкасында, Ноокаттын Тельман, Додон, Ай Тамга,
Хаус, Сары Таш, Жеке айылдарында турушкан. Эски Ноокат, Жаўы
Ноокат, Кара Таш айылдарында каўдылар менен аралаш жашашат.
Єзгєндїн Кош Терегинде, Сузактын Таштак, Кызыл Аяк айылдарында
турат. Ысык Ата районунун Ысык Ата, Баратында, Канттын Жеди-
гер айылында, Ат Башынын Кара Коюн, Кызыл Туусунда турушат.
Айрымдары Кытайдын Кызыл Суу районунун Улуу Чат, Ак Суу одан-
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дарында жашашат. Дєєлєстїн генологиясы: Алаўгар, Кєлєўгєр,
Айтамга, Коштамга, Буйга, Бултурук, Шапан,  Дунук, Качканак,
Дєбєн, Карагайль, Меркит, Нуркут, Гирей, Шорон, Жору, Кысроо,
Буралар ж.б.

Каўдылар байыркы кыргыз уруусу. Экинчи жолу
Жаўы кыргыз этносунун калыптанышына «ичкилик-
тер» бирикмеси аркылуу катышкан. Анвар Байтурдун
маалыматы боюнча: кытайдын Бий, Сїй жылнаала-

рында б.з. 3-кылымында Тєєлєс (Канклы) ири бирикмеси жєнїндє
жазылган. Буга 9 район, 40тан ашуун уруулар катышкан. Шаакерим
Кудайберди боюнча: «Биздин замандан 130 жыл мурун батыш
тїрктєрдї кытай саякатчысы Чжан Цан жолдо жолуктурган. Кытай
жылнаамаларынын кабарларына караганда Каўды (Канглы)  уруусу
120 миў тїтїндєн турган» (А.Байтур. «Кыргыз тарыхынын лекцияла-
ры». 75-б.).  Чыўгыз хандын чабуулунда каўдылардын ханы Каби 50
миў аскер менен  Румду алды. Андан бир топ жыл єткєндєн кийин,
анын уулу Сулайман элине кайтат, Чаламбай Куни мамлекетин ка-
мап жатканда Сулаймандын уулу Тогрул Кунинин ханы Аладинге
жардам берет. Эрдик кєрсєтїп ал їчїн аны жогорку командачы кы-
лат. Тогрулдун уулу Осмон, ал Осмон империясын тїзгєн (Шааке-
рим Кудайберди уулу. 105-106-б.). Н.А.Аристов «тигил же бул союз-
да кыргыз кєппї же тїрк кєппї айтуу кыйын». Кеп кайсы уруу союзга
жетекчилик кылса мына ошондо, ошол уруунун аты аталган. Каўды
кыргыздын байыркы уруусунун бири.

М.Тынышпаев: «Кандылар тїрк  уруусу экени сєзсїз. 6-к. кан-
дылардын тєрт дєўгєлєктїї арабасы болгон. 10-к. алардан Селжук
деген адам Селжук империясын негиздеген. Селжуктар 12-к. орто-
сунда 13-к. башында Сыр Дарыянын жогорку агымынан Кичи Азияга
чейин башкарышкан. 12-к. Каўдылардын Чїй дарыясынын жээгинде
жашаган. 10-к. Маверенахрдын калкынын негизин каўдылар тїзгєн,
ошондон тартып ал Тїркестан деп аталат.  Хорезмшахтардын мезги-
линде (єзгєчє Мухамед Хорезмшах) Тїркстандагы каўдылар гегомо-
ниялык кылышкан. Мухамед Хорезмшахтын энеси Туркен-Хатун (ка-
ныша) каўлы кызы болгон. Тимурдун мезгилинде алар Сыр Дарыя
менен Таластын ортосунда жашашкан... Эр жїрєк Эшим каўлылар
менен катагандарды Ташкентте талкалагандан кийин алар батышка
качышкан» («Материалы по истории Киргиз-Казакского народа». Таш-
кент. 1925. стр 6-7). Бул 1628-29-ж. каўдыларды казак элинин бир
тармагы деп кєрсєтєт. А. Сыдыков боюнча: каўдылар Жалал Абад-
дын Чанкент, Жоокесек, Бостон болуштарында, Оштун Лейлек, Ич-

Канды
(канглы,
канклы)
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килик, Найман, Ноокат, Кашгар – Кышлак, Араван болуштуктарында
турушкан (292-297-б.). 14-к. кийин Алтын Ордо, Монголстан кулаган-
дан кийин каўдылар єзбек, казак союздарына кошулган. 13-к. каўды-
лар кошулган кыргыздар Орто Азияда жашаган. Каўдылар кыргыз-
дын байыркы уруусу болуу менен 13-к. кыргыздар менен биригип
жашаган. Казак тарыхчысы Шаакерим Кудайберди уулу: «Тїрктєрдїн,
кыргыздардын, казактардын жана хандардын династиясынын санжы-
расы» деген китебинде: «Алар кїчтїї жана даўктуу уруу болушкан.
Стамбулдагы Осмон тїрктєрї каўдылардын тукуму. Бул уруунун
насилдери башка тїрк элдеринде да жолугат» (70-б.). 1897-ж. эл кат-
тоодо жана 1909-14-ж. кєчїрїї боюнча комиссия тарабынан Каўды
(Канглы) уруусунун єкїлдєрї катталган эмес. Алар ичкиликтердин
арасынан биринчи жолу ХХ к. 50-ж. табылган. Каўдылар мурда
єздєрїн Дєєлєстєргє же Кесектерге ыйгарып коюшчу. Єздєрїнїн
кыргыз экенин гана так билишет. Оштун Лейлегиндеги Єзгєрїш, Жаўы
Турмуш, Катыраў айылдарында, Фрунзе районунун Алга, Халмион,
Жаўы Айыл, Фрунзенский, Орозбек айылдарында, Ноокаттын Эски
Ноокат, Жаўы Ноокат, Борбаш, Жийде, Кєк Жар, Кара Най айылда-
рында Каўдылар жашашат. Базар Коргон, Сузак, Араван райондо-
рунда башка уруулар менен аралаш турушат. Каўдылар Єзбекстан-
дын Аим, Фергана, Кува, Вудиль райондорунда турушат. Генология-
сы: Кара Каўды, Казыбек, Маматюсуп, Жумак, Нарбото, Ажыкул,
Чырактамга, Каратуума, Култай, Ургы, Карасаадак, Сарыкаўды, Ай-
темир, Тїркмєн, Каранай, Уйлар, Конкарта, Чонаке, Алашан, Чапан,
Кєкчавар, Чымжур, Тибак, Чом, Савалак, Айдарас, Жетиген, Жун,
Нурке, Нарайм ж.б.

Аваттар  байыркы кыргыздын бир бєлїгї, кырк
уруулуу кыргыздын бирєє. Алар Дєєлєс уруулук со-

юзуна катышкан. Сибирден Орто Азияга дєєлєстєр менен бирге ке-
лишкен, анткени, журттары коўшулаш болгон. Санжырачылар: Инал,
Эналдан тараганбыз, бизди биякка Ават баатыр алып келген дешет
(Талаа дептери, 1968). Оболку дыйкандар. Ичкилик тобуна кирет.
Аваттар аз санда, алар чоў уруулардын арасында жашашкандык-
тан илгери изилдєєчїлєр анча кєўїл бурушпаган. Ошол себептїї
Аваттар кєлєкєдє калышкан. Тамгасы       . Ача тамга же босого
тамганын аўтарылган тїрї (          ). Тамгасы жагынан кесекке жакын.
Бул окшоштукту жалаў коўшулук менен тїшїндїрїї туура эмес. Ават-
тар б.з. башында эле кесектер менен биякка келиши мїмкїн Алар
7-10-кк. адепкилерден болуп тїрк каганатын тїптєгєндєрдєн. М.Ты-
нышпаевдин кесектерге айткан пикири аваттарга да тиешелїї. Ават-

Аваттар
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тар адашкан менен кыргыздан ажырашкан эмес, жаўы кыргыз эт-
носуна кошулган. Элдердин «Улуу кєтєрїлїшїнїн» акыркы
жїрїшїндє Памир, Кож-Дагды карай оогон. 1913-14-ж. Фергана-
нын Кокон уездинде, Лейлек болушунун Дарин (№1,2), Лейлек
(№1,2), Рабат (№1,2,3), Ортобус айылында (№1,2) 840 тїтїн 3985
киши жашаган.

20-к. ортосунан Лейлектин Катыраў, Єзгєрїш, Баул айылдарын-
да, Баткендин Кулан, Гаусуар, Самаркан, Ак Сай, Ак Татыр, Жаўы
Бак, Капчыгай, Орто Боз, Їч Дєбє, Булак Башы, Базар Башы, Бу-
жум, Канцык, Каратар, Тажикстандын, Єзбекстандын коўшу район-
дорунда турушат.  Генологиясы: Ават Инал, Шырмат, Тойбога, Энал,
Ават (Абат), Ишкара, Могол, Токмок, Чолой, Уста, Жанат, Ботоп, Каз-
на, Пуджен, Жой, Беглер, Адалат, Тамчы, Сарыкул, Кєккул, Тама,
Татар ж.б.

Ичкилик союзуна кирген оргу аз санда. Оргу
уруусу кыргыздын байыркы кырк уруусунун бири.

Оргулар жєнїндє 1877-ж. «Военный сборник», 1894-ж. «Вестник Ев-
ропыга» жарыяланган, анда оргулар ичкиликтин бир уругу катары
кєрсєтїлєт. Оргулар Ысык Кєлдє, Ноокат районунда Дєєлєс уруусу
менен аралаш жашашат. Оболку дыйкан эл. Єздєрїн чыныгы кыр-
гыз, жердин ээси катары санашат.  1913-14-ж. алар жєнїндє жазма
кабар жок. Бул алардын жок болуп кеткендигинен эмес, кєз жаздым-
да калгандыгынын кесепети. 1953-54-жж. алар жєнїндє маалымат-
тар чыккан.

Профессор Жамгырчинов байыркы кыргыздын
кырк уруусу деп тємєндєгїлєрдї жарыялаган: 1.
Дєєлєс. 2. Катаган. 3. Багыш. 4. Молой. 5. Калча. 6.
Тейит. 7. Жоокесек. 8. Бостон. 9. Набат. 10. Жїз. 11.

Нойгут. 12. Душара. 13. Окчу. 14. Каракалпак. 15. Шыба. 16. Серип.
17. Жедигер. 18. Канды. 19. Бадаў. 20. Кыдыршаа. 21. Кызыл. 22.
Айчак. 23. Басыс. 24. Мундуз. 25. Кушчу. 26. Кылыч айчак (Кылыч
тамга). 27. Тїрк. 28. Самас. 29. Кыпчак. 30. Талоо. 31. Жетиген. 32.
Саяк. 33. Сапырая (Сапарбай). 34. Кєлєп. 35. Гардай. 36. Найман. 37.
Шыгай. 38. Кєкїнє (Кєкї). 39.  Багылык. 40. Аяк (Кырк аяк). (Белек.
С.Е.Малову. сб. статей. Фрунзе. 1947. стр. 35-36).

С.Аттокуров кыргыз кандарынын, бийлеринин таблицасын
тємєндєгїдєй сунуштайт: Сол канат: 1. Аналхак. 2. Лурбузуруг. 3.
Г. Кылыч. 4. Доло бий. 5. Кїчїк бий. 6. Мунун (Момун бий). 7. Дер-
биш бий. 8. Кемин. 9. Норус, Нори. 10. Махран. 11. Назар бий. 12.
Сїйїндїк бий. 13. Сары Муканбет. 14. Бай Муканбет. 15. Кенже

Оргу

Байыркы
кыргыздын
кырк уруусу



672

Мурат. 16. Нааш. 17. Конкайты бий. 18. Кулу бий. 19. Абул бий. 20.
Атан бий. 21. Лаклак бий. 22. Сарыбугу бий. 23. Куу уул.

Оў канат: 1. Аналхак. 2. Лурхан. 3. Гу хан. 4. Арслан бий (мын-
дан Байчоро, Жанчоро, Карачоро. Байчородон – Кулу бий, Чумум).
5. Кулу бий. 6. Шафар бий. 7. Темиш бий. 8. Арстан бий. 9. Темин
бий. 10. Мары бий. 11. Шакир бий. 12. Кабылан бий. 13. Санкин бий.
14. Сары бий. 15. С. Муратай. 16. Телкозу. 17. Калпак бий (мындан
Ак калпак, Каракалпак). 18. Кєктемиш. 19. Гази бий. 20. Домбул. 21.
Долон. 22. Босуул. 23. Ак уул.

 Азыр ааламда 5 миўден ашык этнос бар. Эки миў жылдыкта
жїздєгєн этнос жок болуп кетти. Мындан 4655 жыл мурун б.з.ч. XXVII к.
жашап кыргызды оў, солго бєлгєн ТеўирТагай башка. С. Аттокуров-
дун санжырасындагы Тагай бий кыргыздын кийинки экинчи куракта-
гы урууларынын тїпкї чоў атасы. Экєє эки башка Тагай. «Мажму ат-
Таварихте» бул Тагай азыркы Ноокаттын чыгышында, Оштун
тїштїгїндє Кєк Белде жашаган делинет. О.Сыдыков («Тарых кыр-
гыз шабдания», Ф. 1990. 26-б.) боюнча: «Кыргыз дїйнєгє Мухамед
алейсаламдан 3400 жыл мурун келген» деп жазат. Бул б.з.ч. 1830-
жылдар болуп эсептелет. Демек, автор 1912-жылы 4700 жыл деп
эсептесе, XXI к. башында бїгїнкї кїнгє 4790 жыл мурун эле кыргыз
мамлекет, эл катары дїйнєгє белгилїї болгон.

Кытай тарыхчысы Сыма Цзяндын (ал б.з.ч. 145-
85-жж. жашаган.) «Тарыхый эстеликтериндеги» «26
тарых» ичиндеги Хунндар (оўдор) тарыхынын 50-гла-
васында: «...Кийин тїндїктє Хун, Ро, Кутча, Динлин,
Кыргыз, Сэнле сыяктуу мамлекеттерди багындыр-

ды. Ошо менен Хун аксєєктєрї ыраазы болуп Бєдїн (Моэдунь) Те-
ўир Кутту Билге деп аташты» (Кыргыз мамлекеттїїлїгї жєнїндє бай-
ыркы кытай тарыхый булактары (б. з.ч. III к. б.з. IX к. 16-б. Б.: 2003.
«Архи») дегенден бери дїйнєдє канча кыргыз бар?

2003-ж. 29-августта дїйнєдє канча кыргыз бар экенин кыргыз-
дардын бїткїл дїйнєлїк 2-курултайында толук эмес болжолдуу так-
ташты. Расмий билингени: Кыргызстанда – 3101,0 млн. Кытайда –
182,0 миў. Ооганстанда – 3,5 миў, Казакстанда – 36,6 миў,  Германи-
яда – 8,4 миў,Тїркияда – 7,8 миў, Англияда –13,6 миў, АКШда – 1,7
миў, Батыш Европада – 4,9 миў, Монголияда – 6,8 миў, Тїштїк Коре-
яда – 0,7 миў, Австралияда – 0,2 миў, Манчжурияда – 0,9 миў, Иор-
данияда – 30,0 миў, Тажикстанда – 100 миў, Пакистанда – 0,5 миў,
Єзбекстанда – 476, 5 миў, Каракалпакстанда – 5,0 миў, Эстонияда –
1,0 миў, Украинада – 3 миў, Сауд Аравияда – 20 миў («Бишкек таймс»
№31. 29-август, 2003-ж.).

Дїйнєдє
канча кыр-
гыз бар?
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Кытай дєєлєттєрї:
б.з.ч. 3000-жылдык

Ся доору (б.з.ч. 2033-1562-ж.)
Шан Инь доору (б.з.ч. 1562-1066-ж.)
Батыш Чжоу доору (б.з.ч. 1066-771-ж.)
Чыгыш Чжоу доору (б.з.ч. 1066-771-ж.)
Чыгыш Чжоу жана
«Жаз жана Кїз доору» (б.з.ч. 770-403-ж.)
«Чжаньго доору же
Падышачылыктардын
чатагы» (б.з.ч. 403-221-ж.)
Цин (б.з.ч. 221-206-ж.)
Хань (б.з.ч. 206-25-ж.)
Чыгыштагы Хань Їйї (б.з.ч. 225-221-ж.)
Хандын акыркы дєєлєтї (221-264-ж.)
Вэй (220-260-ж.)
Цзин (265-420-ж.)
Сун (420-479-ж.)
Ци (479-502-ж.)
Лянь (502-557-ж.)
Чен (557-583-ж.)
Вэй же Юань Вэй (386-558-ж.)
Бэй ци (550-577-ж.)
Бей Чжоу (557-583-ж.)
Суй (581-618-ж.)
Тань (691-907-ж.)

Кыргыз жерлери

«Манас» эпосунда чагылдырылган айрым кыргыз жер аттары
жана алардын каякта жайгашканы («Г.Е.Грумм Гржимайло «Запад-
ная Монголия и Урянхайский край» (I т. 1914.СП б) китеби боюнча)
жєнїндє маалымат.

Буга батышы Эртыш, чыгышы Каўгай, тїштїгї Алтайдын тїндїгї
Сол канаттын (устачылар) Ала Тоосуна чейинки кеў аймактагы Жер-
Суу аттары киргизилген. Орусча кєп тыбыштык єзгєрїї болгон, ан-
дан сырткары Алтай-Каўгай аралыгындагы байыркы кыргыз жерин Х-
Х1 кылымдардан тартып маўкулдар ээлеп калгандыктан кыргызча
жер суу аттары эми маўкул тилине которулуп, бузулган, кээси такыр
єзгєргєн. Кыргызча:

43 – 91
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1. Азоо-Бел-китепте Азуу деп берилген. Бул Нурлуу Алтайда
Марка-Кєлдїн жанында, ал кыргыз жайлоосу.

2. Айрыш Айрык деген. Бул Каўгайдын батышындагы Айрык-Кєл
єрєєнї. Ага Кїўгєй (китепте Кангуй) суусу куят. Айрык Кєлдєн агып
чыккан суу Кыргыз Кєлгє куят. Эки кєлдїн ортосун Келгин Дєбє (Гель-
бын-ола) бєлїп турат.

3. Ак Суу – Ак Суу. Анын бири Батыш Саяндагы Кемчик дарыя-
сына куят, экинчиси Алтайдагы Бурчумда.

4. Ала Кєл – Алаха болуп тїшкєн китепке. Бул Чоў Алтайдагы
Буктурма тоосундагы чоў дайра.

5. Аўырты-Аўгиртты, Аўгыртты болуп жазылган. Ал Нурлуу Ал-
тайдан чыгышты кєздєй агуучу Бодунчу дарыясына куйган Аўырт-
ты суусу. Ошол аралыкта Аўыртты бели, Аўыртты єрєєнї менен
Аўыртты кєлї бар. Їчїнчї  Аўыртты дарыясы Каўгайдын тїндїгїндє,
Текши дарыясына куят.

6. Аўгире – Ангарха болуп тїшкєн. Ал Каўгайдагы Аўгире дарыя-
сынын єрєєнї. Чыгышынан Бел Терген дабаны аркылуу ашып тїшєт.
Аўгире єрєєнї Эгин тоосуна жанаша жатат [Байкалдын агып чыккан
белгилїї Аўгире дарыясы да орусча Ангара болуп тїшкєн].

7. Будаў тоо-Бодхон чокусу, єрєєнї болуп тїшкєн. Ал Цаган-
Шиботу менен Кєк эгем (Таану-Ола) кырка тоолорунун аралыгында.
Экинчиден, Каўгайдагы Ачатур тоосунун агып чыккан бир суунун аты
да Будан чичигин. Ошояктагы дагы бир суунун аты-Будон чичжиги-
нин-кол.

8. Гобий Шаму – Гоби болуп тїшкєн. Ал чєлдїн кытайчасы-Шамо,
Гоби-маўкулча. Эпостогу кыргызча аты-Ит Єлбєс, соўку аты Чєл
Майдан.

9. Даркан – Дарканты деп берилген. Ошол суунун, жердин экин-
чи аты Жыргалаўты. Ал Кара-Кєл (Кара-усу) чєлкємїндє. Ой-Кыр
(Ойгур) менен Жаргылаўты (Даркантты) экєє кошулган суу Сєєк деп
аталат.

10. Дарыя – Дара сай (Дарыя сай) деп берилген. Ал Кобдо да-
рыясына куйган Саксайга сол жагынан келип кошулган Нурлуу Ал-
тайдагы чоў суунун аты.

11. Долон – Долон нур (кєл), Долон-нурин-дабан (ашуу), Долон-
нурин-гол (дарыя), Долон-нур (єрєєн), Долон-холы-гоби (єрєєн) деген
аттар менен тїшкєн. Ал Каўгайда, Алтайда да, Ала-Тоодо да бар.

12. Жайсаў-Зайсаў єрєєнї, Зайсаў кєлї деп тїшкєн китепке. Ал
Кара Эртыш чєлкємїндє. «Жайсаў суусу» Зайсаў кєлїнє куюп, кай-
ра андан агып чыккан Кара Эртыш.
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13. Жамыра-китепте Джамайтен, Джаматы деп берилген. 1-Тєбєй
(урянхай) жериндеги тоонун жана ашуунун аты катары берилсе, 2-си
кара Эртыш тараптагы ал агып чыккан суунун жана тоонун аты ката-
ры берилген.

14. Жаргак-китепте Джара деп берилген. Баин тоосундагы дарыя-
нын аты. Ал суу аккан єрєєн да ошондой аталат.

15. Кабак Арт – китепте Кабачек деп берилген.Тєбєй жериндеги
Кемчик дарыясынын боюндагы чоў асканын аты.

16. Кажыртты-Каиртты деп тїшкєн. Ал Саксай дарыясы агып
чыккан Кажыртты єрєєнїн билдирет. Ал жерде Кажыртты суусу да
бар, ал Ку Эртыштын оў куймасы. Кажыртты дарыясы Чоў Кажыртты
жана Кичи Кажыртты деген эки суу кошулганда пайда болот

17. Канды-Канды же Кандын-нор деп берилген китепте. Ал Каў-
гайдагы кєл менен ал жайгашкан єрєєндїн аты. Анын тїштїк баты-
шында Тез (тес) суусу агып чыккан Болнай тоосу бар.

18. Кара Суу-Кара-су, Кара-сук, Кара-сулук, Кара-усу деп тїшкєн.
Андай Кара Суудан Алтай, Каўгай тарапта 13 дарыя бар.

19. Кен Тоо-Кентэй тоосу деп берилген.
20. Кан Тоо-Каў Тенгир кырка тоосу деп берилген. Ал тоо Саян

кырка тоосунун тїндїгїндє, Таскыл кырка тоосунун чыгышында.
21. Керме-Керь нуру ашуусу деп тїшкєн. Ал Алтай менен Кичи

Алтай тогошкон жерде.
22. Конко-Каиъ ашуусу деп берилген. Нурлуу Алтайдагы Табын

тоосу менен Ку Эртыштын аралыгында. Ошол жерде Конко (ком) су-
усу бар, ал аккан єрєєндїн аты да ошондой. Конко суусу Жогорку
Кобдо кєлїнє куят.

23. Котон (суунун аты)-Котон суу деп берилген, ал Нурлуу Ал-
тайдагы дарыя. Ага Астауча-булак же Ак Корум суусу куйгандан кийин
ал чоў дайрага айланат да, Кобдо єрєєнїнє чыгат (Сашаў ошо Коб-
до єўїрїндєгї майда кєлдєрдїн бири).

24. Кулан Жайлак-Кулум кырка тоосу деп берилген. Ал Кан Тоо-
нун чыгыш тарабындагы кырка тоо (Куу Тез деген Тес дарыясы).

25. Кыўгыр-Кылгыр суу деп берилген. Ал Каўгайдагы Буянтты
дарыясына куйган Жогорку Кыўгыр жана Тємєнкї Кыўгыр деген чоў
суулардын аттары.

26. Маўжоо-Манчжурия, Каўгай-Хангай, Эртыш-Иртыш деп берилген.
27. Нарын-Нарым, Нарым-Каба, Нарын, Нарын гол, Нарын сала,

Нарын су, Нарын эй дабан ж.б. болуп тїшкєн. Алтай, Каўгай тарапта
жалпы жонунан Нарын деген атты алып жїргєн 24-жер-суу, тоо-таш
аттары бар.
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28. Оркун, Уркун-Орхон дарыясы деп берилген.
29. Сары Кол-Саргел тоосу деп берилген. Ал Нурлуу Алтайдагы

тоонун аты. Ак сала суусу агып отуруп, Сары Колго (Саргел) жеткен-
ден кийин Сары Кол суусу деп аталып кетет да, кийин ал Кєк Ташыр
(Кок Ташур) деген атка конуп агат.

30. Соонер Кєл-китепте Сом дарыясы деп берилген. Нурлуу Ал-
тайдагы Кобдо дарыясына жакын жайгашкан дарыя. Оў жагынан
Ком дарыясына куят (айрым жерде жайылып кєлгє окшоп агат).

31. Сугум-Сумун тоосу (Сумун Хайрахан) деп берилген. Ал Нур-
луу Алтайдын койнундагы тоонун аты.

32. Талды Суу-Талды суусу деп берилген. Алтайдагы Кара кєл
(хара усу) аймагындагы суу. Ал Качкын тоосунан агып чыгып, Цаган-
гол дарыясына куят. А Талды-Булак суусу Карагантты тоосунан агып
тїшїп, Кобдо дарыясына куйган экинчи дарыя.

33. Тарбагатай-Тарбагатай деп берилген. Ал кадимки- Тарбага-
тай, экинчиси- Кангай тоосунун койнунда жайгашкан Тарбагатай то-
осу, 3.Кичи Алтайдагы Тарбагатай кырка тоосу, 4. Ха Кем дарыясы-
на куйган Тарбагатай суусу, 5.Жапкан (Цзабхан) дарыясына куйган
Тарбагатай суусу.

34. Тармал Саз-Таргыл-гол дарыясы деп берилген китепте. Нур-
луу Алтайдагы Булгун (Булугун) дарыясынын куйган чоў суу. Анын
жээги саздуу.

35. Тебит, Тибет -Тибет деп берилген. Тибет тоосунун
тїндїгїндє Тибет чєлї да бар. Тибет тоосун кыргыздар кээде Ке-
без-Тоо деп да аташат.

36. Теректїї-Теректы делген. Нурлуу Алтайдагы Теректи (Тиек-
ти деп да туура эмес жазышат) кырка тоосу, 2-ден, Нурлуу Алтайда-
гы Бурчум менен Куртунун ортосундагы Кызыл Таш тоосунан агып
чыгуучу Теректи суусун билдирет.

37. Тоту-Толту аскасы болуп тїшкєн. Ал Нурлуу Алтайдагы Кара-
Эртышка куючу Караан (Кран) дарыясынын боюнда.

38.  Тушан-Тошюнь болуп берилген. Нурлуу Алтайдагы Терек-
ти кырка тоосунун койнунда жайгашкан эў бийик Тушан чокусу (То-
шюньтаг). Ошол тоодо агып тїшкєн суу Тушан (тошюнь) суусу деп
аталат. Тушан тоосу -Теректи кыркы тоосунун койнунда.

39. Чаркас, Чаркастан-Часатыр
40. Чїй-Чїй, Чуя деп берилген. Тєбєй жериндеги Кемчикке куйган

Чїй суусун, ошол жердеги Чїй єрєєнїн, Чїй тоосун жана Алтайдагы
Катын суусуна куйган Чїй суусу менен єрєєнїн билдирет. Ала Тоодогу
чоў Чїй узундугу 1000 чакырым, аягы Бетпак талаага сиўип кетет.
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41. Шибер-Шибир,Шыбертты болуп берилген, алар: Нурлуу Ал-
тайдагы Кобдо дарыясына куйган Шиберти суусун, Каўгайдагы Ши-
бер чокусун билдирет. 2-ден, Шибер деген сєз Сибирь деген сєздїн
синоними.

42. Шыйкуу-Шинэ усу деп берилген. Ал Каўкайдагы Каркыра то-
олорунун ортосундагы ойдуў жер.

43. Жылдыз-Чильтыс ойдуўу, Джилдыз кєл, Джилдис ашуусу
деп берилген. Ал Кемчик єрєєнїндєгї ойдуў, Чапчал ашуусун так
ошол Жылдыз ойдуўу аркылуу ашат. Чыгыш Тїркстандагы Жыл-
дыз эмес, Тєбєй жериндеги Жылдыз. Ошол чєлкємдє Жылдыз Кєл
да бар. Андан Кара Булуў суусу агып чыгып, Алаш дарыясына куят,
а ал Кемчиктин бир куймасы. Жылдыз Кєлдїн тушундагы ашуу да
Жылдыз деп аталат.

44. Жыранты-Чиргетты деп берилген. Каўгайдын батышындагы
тоо, Каркыра тоосунун бир чети болгон Бєкєн шар тоосуна жанаша.

45. Кер Кєл-Кер нуру ашуусу деп берилген. Алтай менен Кичи Ал-
тай тогошкон жерде жайгашкан єтє бийик мєўгїлїї ашуу. Анын жону-
нан Гоби чєбї даана кєрїнєт. Кер Кєл Турпандын тушундагы Алтайда.

46. Улуу Тоо-Улу Таг деп берилген. Ал Саян тоосунун бир тар-
магы, єтє бийик кызыл аскалардан турат. Ал тоону аралап Улуу-
Кем(ин) дарыясы агып єтєт.

47. Тур Кєл -Турго-нор кєлї деп тїшкєн. Ал Чыгыш Саяндагы
Кєл. Дад кєлїнє жанаша жатат. Манаста:

Сапырылып сан кыпчак,
Туура басып Тур Кєлдї-дейт.
48. Бар Кєл-Барун-гол суусу деп берилген.Ал Каўгайдагы Кан

Кєкєй тоосунда агат.
49. Ку Тез-Тес дарыясы деп берилген. Ал Тєбєй жериндеги Сен-

гален кырка тоосунан агып чыгып, батышты кєздєй созулуп, Убчу
кєлїнє куйган дарыя. Корумду кырка тоосунун тушундагы Ку Тез
ашуусунун тїбї менен Тес дарыясы агат.

50. Муз Бел-Муз таг мєўгїсї деп берилген. Мус Таг арт ашуусу,
Мустаг дабан ашуусу, Мусте ашуусу, Муст ашуусу, Мусты ашуусу,
Мустаг тоосу жана чокусу деп берилген. Ал Чыгыш Саяндагы Мус-
таг мєўгїсї аркылуу єткєн ашуу. Ал Кам Сары менен Уда дарыясы-
нын ортосунда.

51. Марал Башы-Олинь(Олень) дабан деп берилген. Нурлуу Ал-
тайдагы ашуу. Олини кыргызча бугу-маралдын орусчага которулга-
ны, а «Башы» маралдардын жїргєн єтє бийик тєрї. Марал Башы-
Марал тєр, Марал Ашуу деген тїшїнїк.



678

52. Саян Жайлоо-Саян деп берилген. Тїпкї аты Как Кєкєй же
Улуу Тоо. Бул тоо азыр Батыш жана Чыгыш Саян болуп экиге бєлїнєт.
Ал жер кара кыргыздардын жери болгон. Кемчик, Ха-Кем (ин), Бий-
Кем(ин) «їч суу» биригип Енисейге куят.

53. Тал Тал суусу, Тал кєлї болуп тїшкєн. 1-Кара Кєл
чєлкємїндєгї Бєкєн дайрасына куйган Тал суусу болсо, 2-Нурлуу
Алтайдагы Саксай єрєєнїндєгї Тал Кєлї. Моўголдор аны Тал нор
деп бузуп айтат.

54. Таскыл-Таскыл кырка тоосу деп берилген. Ал Тоо Кан Тоо-
нун (Кантенир) батыш жагында. Таскыл менен Жебаш кырка тооло-
рунун арасында талаа бар. Ошо талаа аркылуу Кантенир дарыясы
агат.

55. Терс Суу-Терсу деп берилген. Нурлуу Алтайдын тїштїк-ба-
тышындагы Караан (Кран) дарыясына куят. Ошол суу аккан тушта
Тер Суу, Эр бала (Ир бала), Тєлєбай, Кулун Минбес деген жайлоо-
лор бар.

56. Тєр кєл-Торгун Нор кєлї деп берилген. Тєбєй жериндеги Саян
(саяк) тоосунун чєлкємїндє жайгашкан. Эпосто:

Башыбыз Мамыр, Кеў Алтай
Бар Кєл, Тєр кєл кєлїбїз-дейт.
57. Дарба-Дара Сай суусу деп берилген. Ал Кобдонун оў жак

куймасы болгон Саксайдын сол жаккы башаты.
58. Кара Кєл-Кара-кол, Кара кул кєлдєрї деп берилген. Булар-

дын бири Кемчик тараптагы Алаш кєлдєрїнїн тобуна кирсе, экин-
чиси, Кобдо чєлкємїндє жайгашкан, їчїнчїсї, Нурлуу Алтайдагы
Ак Корум кєлї- аны да Кара-кєл деп аташат. Аларга Кара кєл суу-
лары куят.

59. Кызыл Кыя-Кызыл Гая ашуусу деп берилген. Бул Нурлуу
Алтайдагы Кайыртты єрєєнїндєгї атактуу Кызыл Кыя ашуусу.

60. Оюк-Онглу-Оюк, Кара Оюк, Ак Оюк суулары деп берилген.
Алар Кемчик тараптагы Чїй дарыясынын куймалары. Кытай жерин-
де да Оюк бар. Оюк Бай Кєл тарапта да жайгашкан. Байкєл (Байкал)
деп берилип жїрєт.

61. Улан Улан деп берилген. Алтай Каўгайда 24 Улан бар. Ал
наам менен кырка тоолор, дарыялар, ашуулар, чокулар, капчыгай-
лар, жайлоолор, єрєєндєр, талаалар ж.б аталган.

62. Улуу Єзєк -Улуу-О дарыясы деп берилген. Тєбєй жеринде-
ги єрєєн аркылуу Оттук тайгадан  агып чыккан улуу Єзєк (Улуу-О)
дарыясы агат.
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63. Базаў-Байзы ашуусу деп берилген. Ал Тєбєй жеринде. Бул
ашуу Оў суусу аккан єрєєн менен Ак Суу дарыясы аккан ойду бєлїп
турат.

64. Баянды-суу-Баин деп берилген. Алтай, Каўгайда 24 Баян
(Баин) бар. Алар дарыяларды, кырка тоолорду, ашууларды кєлдєрдї,
чокуларды ж.б. туюнтат.

65. Жадоо-Джадана суусу деп берилген. Ал тєбєй жеринде, Кем-
чик дарыясына оў жагынан куйган єтє чоў суу.

66. Чулун-Чулунэй суусу деп берилген. Ал Каўгайдагы дарыя
Ачатур тоосунан агып чыгып, Темир Суу (картага Селенга деп тїшкєн)
дарыясына куят.

67. Тїргєн-Тургун дарыясы деп берилген. Ал Каўгайдын Каркы-
расына жанаша жатат. Каркыра чокусунан агып тїшкєн суу каркы-
ра,  Турган чокусунан агып чыккан суу Тїргєн атка конгон.  Тїргєн
чокусу Каркыранын тїндїгїндє. Ал эки чоку теў кызыл граниттен
турат.

68. Эгин-Эгин ашуусу деп берилген. Ал Каўгайдагы Чулут
єрєєнїнєн Бай-Дарак (Байдарик деп туура эмес жазылган)
єрєєнїнє ашып тїшчї ашуу. Эгин суусу моўголчо Онгин болуп бу-
зулуп айтылат

69. Чарын-Чарын-гунди капчыгайы деп берилген. Ал Каўгайдын
Каркырасында.

70. Будур-Будур-удзур (бул монголчо адыр дегенди тїшїндїрєт).
тоосу деп берилген. Кыргыз кєлдїн тушунда. Бир учу Кара Кєлгє
тирелген Жыргалаў Тоо чыгышты кєздєй 80 чакырымга чейин созу-
луп, єзїнїн тїндїк жагында жайгашкан Будурдун тоосунан бїтєт. А
Будурдун тоосу Зерге (ЦЗЭРГЕ) єрєєнїнєн Чакан Кєлгє (Цаган-нор)
дейре созулат.

10 кылымдан бери монголдордун жерине айланган Каўгайда
кыргыз жер суунун аттары єтє кєп. Кєбї монголчо бузулуп айтылып
кєп єзгєрїїгє дуушар болгон (О. Айтымбетов «Каракыргыз» I т.296-
307-б). Байыркы Алтайда жана азыркы Кыргызстанда  мындай ок-
шош жерлер бар: Текес, Кочкор, Нарын, Кыжырык, Кара Кол, Ток-
мок, Чїй, Улан, Сєў Кєл, Коўур Єлєў, Долон, Аўырты, Тыргалаўты
(бизде Жыргалаў), Белчир, Арашан, Кызыл Кыя, Кара Кужур, Кїўгєй,
Каркыра, Бугуты (Иленин чыгышында), Корумду, Тїргєн, Нарынкол,
Жылаўач, Калыгут (Кош Кєўїр жанында, Казакстан), Кара Буура, Сєєк
Алай, Кемин, Боом бар. Кыргызстанда Кыргыз Кєл гана жок (Б. Сол-
тоноев, «Кызыл кыргыз тарыхы», Б, 1993. 31-32-б.).
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Желпиниш (Карпат) Панония

Буудайык уулу Музбурчак Кутуйлардын баатыры, ал
(эў байыркы баатыр) Орто Чаткалда б.а. Урмия

кєлїнїн Чычыгы жагы же
Ирандагы Загрос (Чамбыл
бел) тоо кыркасы менен
Эльбурс тоо кыркасынын
ортосундагы чаткал (чоў
єрєєн). Бул Сакасена
єлкєсїндє негизинен Ичкилик
(ишгуза, ашкуз-бурмаланып
айтылганы) уруулары тїзгєн.

Тигр дарыясы – мурун кыргыздар аны Теўир
дарыясы дешкен. Бул Теўир
дарыясында Масейил
(Месопотамия) єрєєнї жайгашкан. Бул
жерде байыркы шумерлер заманынан бери
кїрїч айдалат. Кыргыздар илгери (мыкты
сыяпкерлер) чыгаан тулпарларды кїрїч
берип таптаган.

Байыркы катагандар-
дын жери –  Бадакшандан Балыкка чейин созулган

Мисир – Байыркы Египет
Кєпє – Масейилдеги (Мессопотамия) Куфе шаары
Эпостогу Жазира – Арап жарым аралынын кыргыздагы аты
Жемин – Аралдын Тїштїк Батыш жээгиндеги Йемен
Кудус Палестинадагы азыркы Иерусалим

калаасынан кыргызча байыркы аты
Машаты – Мешхед
Ыспаны – Исфахан
Ысары – Хиссар
Кабылы – Кабул
Кыйбасы – Хива
Шам єлкєсї – Сирия, анын борбору Дамашкы
Даўгыт – Италия
Бараў (кийинки аты)  – Франция (кийинки аты), мурдагы Оў

замандарындагы Франциянын аты
Жет Кайт

Ооган – Орто кылымда Балк (Балк) аталса,
байыркы замандарда Кундуз, Талкан жери
деп аталган. Катаган уруусу туруктаган.
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Беленди жайлоосу  – Кызыл єзєн (Каспийдин тїштїгїндєгї
Эльбурс кырка тоосу)

Чамбыл Бел  –  Ажыбайдын мекени
Досбут деген  – Эзелки индоевропа элдеринин кыргыз

уруусу жазмасында «скут» деп тїшкєн.
Бу кырымдык байыркы кыргыздардын
айдар аты.

«Таш кєпїрє» – Пекиндин тїштїк жагындагы дарыяга
курулган атактуу «Таш кєпїрє».
Бул жерлерде IV к. моюттар башында
турган шибей, татар, солон єўдїї маўкул
уруулары жашаган.

Каканчын – Бакбурчун. Байыркы Гян нин Фу (азыркы
Нанкин) шаары.

Чай алган тоо – Тїштїк Кытай менен Тїндїк Кытайдын
чегинде жаткан Хуайяньшань тоосу.
Кыргыз бул тоону Кен Тоо же Кара тоо деп атаган.

Сыймун – Корей (сыймун аралы). Кытайдан
(Ци-Янь деген 2 кытай качып  Сыймун аралына
сєзїнїн кыргызча аталышы) жашынышкан. Янь менен Ци

падышалыктардан качкан качкындар
Ман єлїм жазасынан качып (Ян
ээлигинин ээси Лу Гуань (Алманбет
козголоў чыгарып хунндарга
кеткенде) 1000 киши менен
Пхей шуйду кечип єтїп Ваньхянды
жердеген (болжолу: б.з.ч.195-ж.).

Кыргыздын тїп атасы – Тїштїк Алтайдан анча алыс эмес
Кылжыр жерде Кылжыр деген дарыя бар.
Ата-тек наамын           – Тянь Шандын Чыгыш тарабында
алган жерлер кыргыздын тїпкї ата тегинин наамын

алып жїргєн Їрїмчї, Муўаты кыргыз
уруу атына тєп келген: Ават, Мунит,
Актачы, Бостон, Терек, Орху ж.б.
жерлер бар. Бул жерлерде азыр
кыргыздар жашабайт.

Кыргыз мекени: Їч Куштай,
Жылдыз,Кїнгєс, Манас шаарында да
кыргыздар жашабайт ж.б.
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Кыргыздын бєлїнїшї

(Ч. Ємїралы боюнча)

Ыйык МАНАС ТАМГА ушул
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Махмуд Кашгари чийген дїйнє картасы (тїп нуска) XI к.

Бїргє баатырдын тегерек кїмїш мєєрї жана тєрт бурч мєєр
Бїргєнїн чєбєрєсї Шергазы уулу Малабектики (1869-ж.)
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Кашкардык Махмуддун картасы
Теўир Тоо – картанын чордондук бєлїгї. XI к.

Ы
С
Ы
К

 К
Є
Л



686

1. Рун жазууларындагы тамгалар
Эстеликтин аталышы Азыркы орду

1. Уюк – Тарлаг Минусинск музейинде
2. Уюк – Аржан Минусинск музейинде
3. Уюк – Туран Кызыл муз.
4. Оттук таш I Кызыл муз.
5. Барык I Кызыл муз.
6. Барык  II Кызыл муз.
7. Барык III Кызыл муз.
8. Барык IV Кызыл муз.
10. Элегеш Минусинск муз.
14. Чаа Холь II Кызыл муз.
15. Чаа Холь III Тїп ордунда
16. Чаа Холь IV Хельсинки улут. муз.
17. Чаа Холь V Ленинград муз.
18. Чаа Холь VII Минусинк муз.
20. Чаа Холь VIII Кызыл муз.
21. Чаа Холь IX Ленинград муз.
22. Чаа Холь X Ленинград муз.
23. Чаа Холь XI Ленинград муз.
24. Хая-Бажы Тїп ордунда
25. Означенная Минусинск муз.
26. Оя Минусинск муз.
37 «Туба II» (Алып) Минусинск муз.
41. Хемчик-Чиргакы Минусинск муз.
42. Бай-Булуў I Минусинск муз.
43. Кызыл Чирака I Кызыл муз.
44. Кызыл Чираа II Кызыл муз.
45. Кежээлиг Хову Кызыл муз.
46. Телээ Кызыл муз.
48. «Абактын эстелиги» Минусинск муз.
49. Бай Булуў II Минусинск муз.
51. «Тувадагы 3-эстелик» Минусинск муз.
52. Элегеш I Кызыл муз.
53. Элегеш II Кызыл муз.
54. Оттук таш III Кызыл муз.
59. «Усть Элегеш»
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2. Кара Деўиздик Сарматтардын тамгалары
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Эскертїї: Кара Деўиздик Сарматтардын тамгаларынын тарыхына жана
алардын кай жерден табылып, эмнеде тартылганына атайын кызыккан
окурмандарды И. И. Мещановдун «Загадочные знаки Причерноморья» М.;
1933г. жана Э.И. Соломониктин «Сарматские знаки Причерноморья», Киев
1959 г. аттуу китептерине багыттайбыз.
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1. Таштагы белги. Энесай. 2. Боспор падышаларынын тамгалары. Кара
Деўиз. 3. Таш тактадагы тамга. 4. Курдагы тамга. 5. Найза тыгындагы
тамгалар. 6. Фибуладагы тамга. 7. Митридат тоосундагы сїрєт – тамгалар.

44 – 91
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1. Кытай графикасы. 2. Каллиграфия. 3. Кєчмєн оюндары.
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Таш мамы. Тазмин маданияты (Хакасия)
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1. Калмак кырган аскасындагы тамгалар. Казакстан. 2. Тувадагы
тамгалар. 3. Хакасиядагы тамгалар. 4. Тамгалар чегилген таш.
Монголия. 5. Таш тактадагы тамга, жазуу. Энесай.
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1. Энесай. Тепсей аскасындагы петроглифтер. 2. «Кєк – Жер,
ортосунда Адам – Жалгам». 3. Адамдын башы (Рындын боюнча). 4.
Адам (Рындын б-а). 5. IX - Xкк. Энесайлык кыргыз эр.
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«Їчыйык». 1. Улуг Хемдеги петроглиф. 2. Сибирь, шакек. 3. Бурят
оюму. 4. Алтай, шєкєт. 5.7. Тува оюму. 6. Кара Деўиз, Кобон м-ты. 8.
Кыргыз оюму. 9.  Коло оюму, Ордос. 10. Шєкєт, Башкырстан.
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1.2. Тувадагы кыргыз уруусунун тамгалары (Вайнштейин боюнча).
3. Кыргыз жылкыларынын санына басылган тамга (Орто к. Кытай
булагы «Тан Хуя о», Зуев боюнча)

1. Лена жээги. 2.6.Монголия. 3.4. Байкал аймагы. 5.6.Амур аймагы.

6



696

1. «Ди» йероглифинин варианттары. 2.3. Таштагы сїрєт, Улуг Хем.
4. Таштагы тамгалар, Монголия. 5. «Диўгир» белгиси, Вавилон

Скиф искусствосунун їлгїлєрї
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1.4. Умай оюм. 2. Кыргоол оюм. 3. Бадам оюм. 5. Тува кєєкєрї. 6.
Инь-Янь. 7. Бурят оюусу
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Таштагы тїрк рун жазуулары (7 – 10-к.) Айыртам Ой.
 Талас єрєєнї.

Ысык Кєл
 єрєєнїнєн табылган
балбалдардын бири

Петроглиф
Саймалуу Таш

1. Кїлтегинге арналган эстеликтин жазуусунан фрагмент.
2. Ташка тїшїрїлгєн байыркы тїрк жазуусу (Талас єрєєнї).
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«Тєгєрєктїн тєрт бурчу»
1. Хакасия. Окунев стилиндеги ташмамы. 2. Кыргыз оюму. 3. Тува

шырдагы. 4. Бурят оюму. 5. Томскидеги таш сїрєт.
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1. Аскадагы жашоо элестер. Батыш-Чыгыш Саян.
2. Кыргыз оюусу (Рындин боюнча).

1. Жолборс. Туэкта, Алтай. 2. Кыят. Ноин Ула, Монголия.
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Кыргыз эн тамга белгилери:
Башкырлардын курамындагы «кыргыз» уруусунун

эн тамгалары:

Кош тамга (муўгуш)   тэнкэй-кыргыз

Жагалмай (бугу) тэнкэй-кыргыз

Багыш тамга кадыкэй-кыргыз

Саяк тамга тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Керки тамга (басыз) тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Кара саадак (кесек) тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Кош тамга (муўгуш) тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

(Башкыр эн тамгалары боюнча маалыматтар Р.Г.Кузеевдин
(1974, -с. 369-374) эмгегинен алынды.

Тємєндєгї эн тамгаларга байланыштуу баардык маалыматтар
Олжобай Каратаевдин «Кыргыздардын этномаданий байланышта-
рынын тарыхынан» (– Б.: 2003) деген китебинен алынды:
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Бай кїчїк (азык) тїндїк башкырлар
  (кыргыз уруусу)

Азык тамга тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Куу сєєк (моўолдор) тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Бугу тамга тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Адигине тамга тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Кылыч тамга (басыз) тїндїк башкырлар

Мундуз тамга тїндїк башкырлар

Кайчы тамга (чекир саяк) тїндїк  башкырлар

Кашка тамга (саруу) тїндїк башкырлар
   (кыргыз уруусу)

Бєрї тамга тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)

Кушчу тамга тїндїк башкырлар
(кыргыз уруусу)
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«Хыргыс» сєєгї (уруу) хакастардын ири уруктарынын дээр-
лигинен кездешет. Хакас-качиндердеги, хакас-тубиндердеги «хыр-
гыс» уруусу тємєнкїдєй ажырымга бєлїнєт:

а) ах хыргыс – тїрдїї фамилиялардын курамына кирет;
б) хара хыргыс – Огуржиндер фамилиясы;
в) кєк хыргыс – Чабыновдор, Сарлиндер фамилиясы;
г) хасха-хыргыс – Баклановдор фамилиясы;
д) сарыг хыргыс – Созыевдер фамилиясы;
е) малчаў хыргыс – Чарковдор фамилиясы;
ж) туба хыргыс – Бочегуров, Чарковдор фамилиясы;
з) ойрот хырхыс – Баиновдор, Картиндер фамилиясы;
и) чода хыргыс – Аешиндер фамилиясы;
к) хырым хыргыс – Аешиндер фамилиясы;
л) паратан хырхыс – Аткниндер фамилиясы;
м) талчаў хыргыс – Нанахтаевдер фамилиясы;
н) чарба хыргыс – Аешиндер фамилиясы;
о) алгай хыргыс – Аршановдор фамилиясы;
п) том хыргыс – Созыевдер фамилиясы;
р) пилтир хыргыс – Рудаковдор фамилиясы ж.б.

Хакас эн тамгалары, анын калктын коомдук-экономикалык
мамилелердеги ордуна профессор В.В.Бутанаев иликтєєлєрїндє
кайрылып жїрєт (Бутанаев 1980, 100-104). Уруулук эн тамгалар-
дагы параллелдїїлїктєр да этникалык жалпылыкты аныктарын-
да шек жок. Тємєндє хакастардагы «хыргыс» сєєктєрї менен
кыргыз урууларынын (уруктарынын) эн тамгаларындагы этно-
генетикалык жалпылыктар берилди:

Хырым хыргыс          Азык тамга

Алгай хыргыс            Кашка тамга (саруу)

Ах хыргыс             Ача тамга (баарын)
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Хыргыс                    Бай кїчїк (азык)

Хыргыс                   Кайчы тамга (чекир саяк)

Кєк хыргыс            Солто

Пилтир хыргыс                        Тєгєрєк тамга (баарын)

Ак хыргыс             Кара саадак (кесек)

Паратан хыргыс             Моўолдор

Ойрот хыргыс     Балта тамга (сары багыш)

Ак хыргыс          Мундуз

Кур хыргыс Кудайлат (басыз)

Хыргыс                       Бай кїчїк (азык)

Ак хыргыс            Кушчу тамга

Хара хыргыс       Жагалмай тамга (мунгуш)
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Тува-кыргыздардын эн тамга белгилери:

(Вайнштейн 1972, 78-79).
к ы р г ы з э н т а м г а л а р ы л а к а й э н т а м г а л а р ы 

 

Τ  жагалмай тамга (моьолдор)              

 + багыш, кыпчак тамгалары 

 q тёгёрёк тамга (баарын) 

 I кёсёё тамга (саруу) 

О теьиз бай (адигине), 

 ϒ кыргыз тамга 

 п босого тамга (кыдырша) 

 ∈ бай къчък, бёръ (азык)  

 Х кош тамга (муьгуш) 

 

Τ   тёрёкан бай 

     + шапалот бай 

q хатам бай 

I каурак бай 

О-О байназар 

ϒ иомуд 

 п 

 ∈  

Х 

45 – 91
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Курыкан урууларынын айрым бєлїктєрї бїгїнкї саха-якуттар-
дын этностук жїзїн негиздешти. Айрым иликтєєчїлєрдїн пикир-
леринде тувалардын курамындагы “кыргыс” уруктарынын эн там-
галары

руникалык жана аска таш беттериндеги тамгалар менен генетика-
лык жалпылыгы бар (Вайнштейн 1972, 78-79; Щербак 1970, табл.I.
сїрєт 41).

Кытай жыл баяндарындагы чагылдырылган кыргыз эн тамгала-
ры менен хакастардын курамындагы “хыргыс” уруктарынын (сєєк-
тєрїнїн), тувалардагы - “кыргыс”, башкырлардагы “кыргыз” урукта-
рынын эн тамгалары менен этногенетикалык жалпылыктары анык-
талды:

1. VII-X кк. Тан династиясынын жыл баяндарында эскерилген
кыргыз     эн тамгасы (Танхуйяо, Т.III, Цзюань, стр. 1305-1308)

2. Кыргыздын азык (бай кїчїк), кушчу урууларынын эн тамга
белгилери

3. Хакастардагы «хыргыс» уруусунун (сєєгїнїн) эн тамга бел-
гилери

4. Тувалардын курамындагы «кыргыз» уруусунун эн тамга бел-
гиси

5. Башкырлардын курамындагы «кыргыз» уруусунун эн тамга
белгилери
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6. Жалпы кыргыз эн тамга белгиси (Н.Г.Маллицкийдин маалы-
маты боюнча. Х1Х к.)

7. Минусин ойдунунан (Хакасия) табылган байыркы кыргыздар-
га таандык идиштердеги эн тамгалар

Кыргыз эн тамгалары жєнїндє азыркы Тувадагы байыркы кыр-
гыздарга таандык руникалык жазуу эстеликтеринде да маалымат
берилет: “...Эр атым Йол Апа бен (мен)... Ашнук (ы) атларым эшин-
тим. Бага бен (мен) эр. Алты йїз (жїз) тамка ат...”.Хемчик дарыясы,
Чыргакы: Е.41, М-34 (Памятники древнетюркской письменности
Тувы, Вып. I-III, -с.14-15; Худяков 1984, 21).

 

Е 26 Очуры (Ачуры). Хакас-Мєўї-Суг ойдуўу. Хакасия
Е 28 Алтын-Кєл I. (Алтын-Куль I). Хакас-Мєўї-Суг ойдуўу. Хакасия
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Кыргыз урууларынын эн           Орхон-Енисей жазууларын-
 тамга белгилери дагы колдонулган алфавиттер

Ай тамга /саруу/

Керки тамга /басыз/

         

 

Куу сєєк /моўолдор/

                            
 

Алакчын /саруу/

           
 

Бай кїчїк /азык/

          
 

Жагалмай тамга /сары багыш/

 
 

Жаа тамга /бугу/

 

 

Тєгєрєк тамга /баарын/
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Мамат берек /басыз/
 

Кыпчак тамга /кыпчак/
 

Каман шывыкай /басыз/
 

Адигине тамга /адигине/
 

Ай тамга /солто/
 

Наалы тамга /мырзаке/
 

Жагалмай тамга /сарттар/

 

Агынай тамга /саруу/
 

Кушчу тамга                                        /кушчу/
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Кыргыз тамга
 

Кашка тамга /саруу/
 

Єйдє чекти /саяк/
 

Туура тамга  /адигине/
 

Орок тамга /канды/
 

Бєрї тамга /адигине/
 

Тата тамга /солто/

 

Босого тамга /саруу/

 

Кырк уул /саруу/
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Байсогур тамга /басыз/

  
 

Жагалмай тамга /моўолдор/

 

Азык тамга /азык/

 

Кайчы тамга /чекир саяк/

 

Бай кїчїк /азык/

 

Тєєлєс тамга /дєєлєс/

 

Ак тери, боз тери /саяк/
 

Мындан сырткары, биздин соўку иликтєєлєрїбїздє кыргыз эн
тамгаларынын Хакас-Минусин ойдуўунда, Тувадагы кыргыздарга
таандык эстеликтерден кездешкен табылгалардагы, таш, аска бет-
териндеги тамгалар менен жалпылыктары аныкталды (тємєндєгї
параллелдерди караўыз):
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Энесай чєлкємїндєгї (Хакас-Минусин ойдуўу, Тува) байыркы
кыргыздарга таандык тарыхый жазма ж.б. эстеликтердеги эн тамга
белгилери жана алардын бїгїнкї кыргыз урууларынын эн тамгала-
рындагы жалпылыктары:

Е 12, Е 19       Ай тамга (саруу)

Е 14      Кара саадак (кесек)

Е 82      Жагалмай тамга
(муўгуш)

  Е 90 Саруу

Е 127 Канды тамга

 Е 89            Алакчын тамга

 137 Е Кыргыз тамга

Энесай чєлкємїндєгї эстеликтерде-
ги эн тамга белгилери

Кыргыз урууларынын эн тамга
белгилери
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         Е 93       Куу сєєк (моўолдор)

   Е 41, Е 65                   Азык тамга

Е 107                                         Бугу тамга

Е 8                                   Кыпчак тамга

Е 95                                 Адигине тамга

Е  111 – Е 117                                   Багыш тамга

Е 111 – Е 117 Баарын тамга

Е 24 Адигине тамга

Е 91 Колпоч тамга

(саруу)

Е 91 Моўолдор тамга
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                Е 91                                                     Ай тамга (солто)

          Е 88          Куу сєєк(моўолдор)

            Е 123 – Е 126 Жагалмай  тамга

           Е 24, Е 107            Керки тамга

Е 123 – Е 126 Тан (Кытай) булактарындагы
эскерилген кыргыз эн тамгасы, б.з.

VII-VIII кк.

Е 88            Кош тамга

          Е 53            Муўгуш тамга

       Е 52, Е 107            Кырк уул

       Е 123 – Е 126              Кош тамга
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Е 107 Баркы тамга

Е 88 Жагалмай тамга

Е 24 Алакчын тамга

Е 94 Кош тамга

Е  24 Моўолдор тамга

Е 91 Куу сєєк

Е 65 Азык тамга

Е 95 Жаа тамга (азык)

Е 105 (2) Дєєлєс тамга

Е 105 (2) Черик тамга
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Кыргыз уруулук эн тамгаларында учуп бара жаткан кушту элес-
теткен эн тамга белгилери бир топ санда учурайт; ошону менен бирге,
«жагалмай тамга» кыргыздын бугу, мунгуш, сары багыш, баргы,
моўолдор, сарттар, черик урууларында эн тамга белгилери катары
чагылдырылат. Эн тамга белгилеринин вариациялары тїрдїї фор-
мада болгону менен баштапкы бир маанини туюнтат:

 

XIX-XX  тувалардагы «кыргыз» уругунун кенен
тараган эки эн тамгасы болгон.

Бул эн тамгалар байыркы энесай кыргыздарына таандык эс-
теликтердеги тамгалар менен толук дал келет (Вайнштейн 1972,
78-79). Тувадагы археологиялык казуулардан соў табылган
чїкєлєргє чегерилген эн тамгалар иликтєєчїлєрдїн белгилєє-
сїндє тувалыктардын «кыргыз» уругунан эн тамгасы (кошкар таў-
ма) менен толук дал келет (Самбу Иргит 1978, 69). Мындан сырт-
кары, биздин пикирибизде байыркы жалпы кыргыз эн тамгасынын

Бєрї (адигине) уруусунун эн тамагалары:

Кєєкєр тамга (саруу), кашка тамга (саруу). «Кочкор мїйїз» моти-
ви бурят жана монгол орнаменттеринде бакубат жашоонун, єнїгїп-
єсїїнїн символу болгон.

параллелдери хакас, тува, башкырлардын курамындагы «кыргыз»
деп аталган уруулардын эн тамгалары менен толук дал келери анык-
талды.
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Жагалмай  тамга

Бугу
 

Сары багыш  

Черик

 

Моўолдор (жагалмай тамга)

 

Сарттар тамга (адигине)

 

Баргы (жагалмай тамга)
 

Мунгуш (жагалмай тамга)

 

Кара багыш тамга

 

Куштардын элестери чегерилген Таштыктагы табылгалар чыгыш теги
боюнча Тагар мезгилине таандык. А.П.Окладников тїрк-монгол элдери-
нин кєпчїлїк чыгармаларында бїркїттїн образы  жєнїндє: «бакты-таа-
лайдын жана молчулуктун залогу катары, мал менен кесипчилик кылган
коомдун эў жогорку колдоочусу катары ыйык асмандын ээси болуп сана-
лат» - деп жазат.
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Ай тамга – саруу, солто урууларынын эн тамгалары:
 

Керки тамга – басыз (керки тамга), саяк  (керки тамга) уру-
уларынын эн тамгалары;

 

Кылыч тамга – басыз (кылыч тамга), жедигер урууларынын
эн тамгалары;

 

 
Тата солто тамга

 
 Кайчы тамга (чекир саяк)

 
Баркы (саруу тамга)

 
Наалы тамга

 
Балка (кїркїрєє тамга)

 
Сарттар (адигине) тамга

    
 

Багыш тамга
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Кыргыз эн тамга белгилеринин Хакас-Минусин ойдуўунун эў
байыркы этникалык чєйрєсї менен байланышын Таштык мадания-
тынын орнаменттери, аска-таш беттериндеги белгилер да аныктай
алары чындык (Каратаев 1999,23-25). Бул белгилердин айрымдары
байыркы диний-мифологиялык тїшїнїктєрдї чагылдырат.

 
 
Кыргыз эн тамгалары 

Минуссин ойдунундагы 

(Хакасия) аска, таш 

беттериндеги белгилер 

Таштык маданиятынын 

орнаменттери 

 

Кыпчак тамга
 

Кудайлат тамга (басыз)
 

 

 Азык тамга

 

Дєєлєс тамга

Жогорудагы «наалы тамга» эн тамга белгисине токтолуп кетсек
болот: Наалы эже геналогиялык баяндарда (санжыралык  маалы-
маттарда) Ак уулдун Адигине жана Тагай деген уулдарынан кийин-
ки кызы экендиги айтылат. Геноним. Айрым информаторлор мун-
гуш жана моўолдор урууларынын тегин Наалы эжеден таратып
жїрїшєт. Наал 1. ар. “Така”. 2. ир. “Тагдырга таарынуу”,“кайгы-капа
тартуу” (Юдахин, 549). Монгол тилинде  “нал” - кызыл асыл таш,
рубин маанисин аныктайт (Монгол орос толь 1957,260). Биздин пи-
кирде, генонимдин монгол тилиндеги маанисиндеги чечмелениши
сєздїн так маанисин чагылдырат. Буряттар да ламаизмди (буддиз-
мдин бир агымы) кабыл алуудан баш тартып, шаман динин жогору
тутуп, жер паана издеп, тїндїк тарапка качкан эки кыз жєнїндє ула-
мыштар бар. Онгон (касиеттїї сыйынуучу нерсе, зат, жаныбар) «хори
кыздарынын бири Зулатан авгай (Зулатан таэже)» же «Нал (Нала)
хатан эзы» деп аталышкан. Буряттар айтылуу “Нал хатан эзин” - кїн
кудайынын эпитети катары тїшїнїшєт жана ага сыйынышат (Гал-
данова 1992,20).
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Босого тамга (баарын)  

Багыш тамга  

Бай кїчїк (азык)
 

Кєсєє тамга (саруу)
 

Колпоч тамга (саруу)   
 

Жагалмай тамга (бугу)
 

Ай тамга (саруу)     
 

Моўолдор тамга   
 

Моўолдор тамга     

 

Чолок туума (моўолдор)  
 

Бугу тамга  
 

Ак тери тамга (саяк)   
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Керки тамга (басыз, саяк)  
 

Жагалмай тамга (черик)
 

Кош тамга (муўгуш, мундуз)   
 

Наалы тамга (адигине) 
 

Дєєлєс тамга             

 

Сакоо тамга (саруу)     
 

Орок тамга (канды)     
 

Кош тамга (мунгуш)
 

Кайчы (чекир саяк)Бугу тамга
 

Алакчын тамга (саруу)
 

Жогору тамга (кытай)   

46 – 91
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Бугу, черик тамгалар  
 

Каман шывакай тамга (басыз) 
 

Тємєн тамга (кытай)  

Адигине тамга
 

Кушчу тамга
 

Тєгєрєк тамга (баарын)     
 

Саруу тамга
 

Багыш тамга
 

Жагалмай тамга (моўолдор)      
 

Ай тамга (саруу)    
 

Кара саадак (кесек)
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Кашка тамга (саруу)

 

Бай кїчїк (азык)

 

Кара баргы тамга (баргы)
 

Азык тамга (азык)
 

Мындан сырткары, Хакас-Минусин ойдуўунан байыркы кыргыз-
дарга таандык эстеликтерден археологиялык казуулардан

 

соў табылган идиш-аяктардагы эн тамга белгилери да жогорудагы
биздин ойду бекемдейт.

     VI-X кк. таандык кыргыз эстеликтерин-
деги эн тамга белгилеринин бїгїнкї кыргыз уруулук эн тамга бел-
гилери менен толук дал келгендиги далилденди. Бул фактылар
байыркы кыргыздардын жазма маданияты менен катар, жогорку
деўгээлде єнїккєн кол єнєрчїлїгїнєн, дїйнє таанымынан да маа-
лымат берери талашсыз. Далилдїї маалымат катары їч катмарда-
гы маданияттын, археологиялык казуулардан соўку табылгаларда-
гы, жердин їстїнкї бетиндеги эпитафиялык ж. б. жазуу эстеликте-
риндеги, бийиктиктердеги аска-таштарга чегерилген эн тамга бел-
гилериндеги жалпы этногенетикалык жалпылыктарды келтирїїгє
болот. Ошону менен бирге, кыргыз археологу К. Ш. Табалдиев же-
тектеген экспедициянын Кочкордон, Алайдан тапкан байыркы кыр-
гыз руникалык жазуу эстеликтери, тамгалары бул маселенин єтє
актуалдуу экендигин аныктайт.
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Табылган жерлери: Кыргыз урууларынын эн тамгала
рындагы параллелдер:

1. Койбалы.               Кош тамга (мунгуш)

2. ст. Минусинск. Кыпчак тамга

I. Ташеба. Кош тамга (мунгуш)

I. Ташеба.       Ай тамга (саруу)

1.  Уйбаттагы чаатас Ай тамга (солто)
Капчалы I.

2. Уйбаттагы чаатас        Босого тамга (саруу)
Капчалы I.

1. Тес Азык тамга

Абакан чаатасы Бєрї тамга

1. Джесос Агынай тамга (саруу)

Адигине тамга

Михайловскийдеги бейит- Жагалмай тамга (саруу)
тен табылган тамга
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1. Тес 1. Кєєкєр (саруу)

   2. Кашка тамга (саруу)

Уйбаттагы чаатас Кєсєє тамга (багыш)

Саяк тамга

Уйбаттагы чаатас Тєгєрєк тамга (багыш)
Капчалы I.

Кєпендер Жагалмай тамга (черик)
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Кыргыз эн тамга белгилеринин Орхон-Энесай жазууларындагы
жалпы параллелдїїлїктєрї II баптын биринчи бєлїгїндє каралган
эле. Ал эми тємєндє эн тамга белгилеринин Талас, Энесай, Орхон,
жазууларындагы параллелдїїлїктєрї єз алдынча берилди:

Кыргыз эн тамгалары Талас жазуулары Энесайдагы жазуулар Орхон 
жазуулары 

 

Адигине тамга    
 

Керки тамга

(басыз саяк)   

Чолок туума
 

(моўолдор)

Моўолдор
 

Кырк уул (саруу)    
 

Кош тамга (мунгуш)      
 

Наалы тамга
 

Куу сєєк (моўолдор)   
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Дєєлєс тамга   
 

Сарттар тамга   
 

Кайчы тамга (чекир саяк)
 

Козугунат (азык)  

 

Каман шывакай (басыз)    

 

Кош тамга (муўгуш)    
 

Кыпчак тамга      
 

Багыш тамга
 

Бай кїчїк (азык)  

 

Багыш тамга 
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Жагалмай тамга

(моўолдор)

 

Маматберек (басыз)  
 

Тата тамга (солто)  
 

Бугу тамга   

 

Багыш тамга   
 

Ак тери тамга 
 

(саяк)

Їчєк тамга    
 

(канды)

Ай тамга  

 

Жагалмай тамга  
 

(чекир саяк)
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Жагалмай тамга

(сарттар)  
 

Кушчу тамга  
 

Агынай тамга    

 

(саруу)

Моўолдор тамга  
 

Босого тамга      

 

(баарын)

Кашка тамга     
 

(саруу)

Кєєкєр  тамга    
 

(саруу)

Азык тамга          

 

Алакчын тамга
 

(саруу)
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Кєсєє тамга

(саруу)         
 

Азык тамга

 

Кушчу тамга  

 

Жагалмай тамга 

 

(карабагыш)

Каман шывакай

(басыз)

 

Кылыч тамга     

 

(басыз)

Кыргыз эн тамгалары, алардын параллелдери, маанилери,
таралуу ареалы кыргызтаанууда оболку ирет иликтенїїгє алын-
ды. Эн тамга белгилери этникалык маанидеги тереў, ары талаш-
сыз маалыматтарды берери талашсыз.
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 Кыргыз эн тамгалары     Алтайлыктардын эн тамгалары

Ай тамга (солто)жаа, саадак

Ай тамга (саруу) жарым ай

Мундуз тамгакулжа  (иркит)

Коўур ат тамга (иркит)

Кыпчак тамга тегелї саракай (кєбєк)

Дєєлєс  тамга кулжа (алмат)

Тєгєрєк  (  баарын)    сїлдє

Мундуз тамга мундус

Азык тамга кергил

Азык тамга дєєлєс
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Бай кїчїк (азык) иркит

Багыш тамга тєєдєш

Босого (багыш) кергил

Баркы (саруу) эки куйруктуу ай

Куу сєєк (моўолдор) орок

Босого (баркы) кыпчак

Моўолдор саракай

Азык  тамга кыялуу ай

Тєгєрєк (баарын) сырга (мэркит)
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К ы р г ы з э н т а м г а л а р ы          Т у в а л а р д ы н э н т а м г а л а р ы1

Азык  тамгакыргыс

Козугуна (азык)  кы ргыс

Бєрї тамгаалага

Кєєкєр (саруу)дегээ

Багыш тамга

Тємєп тамга(кытай)

 Тооке (адигине)ажыг кас

 Ай тамга (солто)ай

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тувалардын эн тамгалары тємєнкї эмгектерден иргелип  алынды
1.Н.А. Сердобов. История формирование тувинской нации.-Кызыл, 1971, -с.

221.
2.Самбу Иргит. Тувински народные игры. –Кызыл, 1978, -с. 22.
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Колпоч (саруу)ай

Ай тамга (саруу)                         ай

Ай тамга (саруу)                             серээ

Кушчу тамга      алага

Жагалмай (саттар)      мунгаш кас

Бєлєк чал (саруу)      эхемаа

Тєгєрєк (баарын)

Сарттар (адигине)      жарым ай

Бєрї тамга      кара майман

Кушчу тамга      кїн (мундус)
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Кыргыз эн тамга белгилери:     Хакас уруктарынын эн тамга
                                                           белгилери:

Багыш тамга Хасха

Моўолдор Сайын

Кушчу тамга Харга

Азык тамга Хыргыс

Солто тамга Сайын

Орок тамга (канды) Хыргыс

Кушчу тамга Таяс

Канды тамга       Хыргыс

Моўолдор Хыргыс

Босого тамга (баарын) Хасха
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Саруу тамга Хыргыс

Кудайлат тамга
(басыз) Хыргыс

Жагалмай тамга
(сары багыш) Хыргыс

Бєлєк чал Харга

Балта тамга
(сары багыш) Ойрат

Кыпчак тамга
(кыпчак) Ызыр

Єйдє чекти
(чекир саяк) Пилтир

Багыш тамга        Харга

Кырк уул (саруу)        Харга
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Жагалмай тамга
(моўолдор) Хобый

Азык тамга
(азык) Хасха

Колпоч (саруу) Хасха

Кош тамга         Паратан

Туура тамга
(сарттар) Хасха

Керки тамга
(басыз) Хол

Ай тамга (солто)      Пилтир

Бору тамга Тилек

Єйдє чекти
(саяк) Пуга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 – 91
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Жогору тамга (кытай) Том

Тємєн тамга (кытай)       Том

Жагалмай тамга
(черик) Хахпына

Ак тери (саяк) Хызыл

Сарттар (адигине) Хасха

Кош тамга (дєєлєс) Хасха

Бай кїчїк (азык)       Ойрат

Жагалмай тамга
(кара багыш) Пурут

Кош тамга
(дєєлєс) Хыргыс
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Кашка тамга (саруу) Сор

Ай тамга (саруу) Халлар

Кєєкєр тамга
(саруу) Хобый

Канды тамга (їч ок) Таяс

Мамат берек
(басыз) Таяс

Бугу тамга Частых

Наалы тамга Ызыр

Кєсєє тамга
(саруу) Пурут

Багыш тамга Хасха

Арык тамга
(бугу) Чилдег
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Кара саадак
(кесек) Сарыг

Кара баргы
(баргы) Сарыг

Адигине тамга Сарыг

Багыш тамга Ичеге

Азык тамга Хыргыс

Козугуна (азык) Качин

Кырк уул (саруу) Хасха

Босого тамга
(баарын)  Чыстар

Балка тамга
(куркуроо) Састых

Бугу тамга Хасха

Алакчын Ызыр
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Кыргыз урууларынын (уруктарынын) эн тамга белгилеринин
хакастардын айрым сєєктєрїнїн (качиндер, хыргыстар, пурут,
хасха) эн тамгалары менен параллелдери да этногенетикалык маа-
нилїї маалыматтарды берет

Кыргыз эн тамга 
белгилери 

Хыргыс сёёгъ (уругу) Пурут сёёгъ (уругу) 

 
Саруу тамга  тубин

Канды тамга тубин

Азык тамга

Кара багыш тубин

Кудайлат тамга
(басыз)

Жагалмай тамга татаров
(азык)

Кушчу тамга       тубин

 камлар
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Бай кїчїк (азык)               тубин              тата-
ров

Баарын тамга

Куу сєєк (моўолдор) тубин

Кушчу тамга тубин

Ача тамга татаров
(баарын)

Адигине тамга           сагайский

Кыпчак тамга татаров

Ак тери тубин
(саяк) татаров

Мундуз тамга тубин
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Жагалмай тамга тубин
(моўолдор)

Сурма тамга тубин
(бугу)

Кудайлат тамга камлар
(басыз)

Кара саадак  татаров

Багыш тамга   сагай

Саруу тамга сагай

Ай тамга тубин      татаров
(солто)

Кара саадак
(кесек)
Кєсєє тамга сагайск
(саруу)

тубин татаров
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Ай тамга тубин
(солто)

белтирский

татаров

татаров

Ай тамга тубин татаров
(солто)

Азык тамга тубин

Кашка тамга белтир

Кара саадак
(кесек)

Ай тамга белтир
(жалпы кыргыз)
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Босого тамга сагай
(саруу)

Кайчы тамга белтир
(багыш)

Багыш тамга

Сарттар тамга тубин

Козугуна (азык) тубин

Босого тамга тубин
(багыш)

Кара багыш тамга татаров

      белтиров

татаров
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Кыргыз эн тамга 
белгилери 

Хасха сёёгъ 
(уругу) 

Харга сёёгъ (уругу) 

 
Багыш тамга  шалошин

Кушчу тамга д. каргин

Керки тамга шалошин
(саяк)

Кош тамга д. каргин
(муўгуш)

Босого тамга шалошин
(кыдырша)

Кош тамгаб. каргин
(муўгуш)

Кара багыш тамга  шалошин

Багыш тамга сагай

Жагалмай тамга шалошин

 

 

 

 

 

 

 

 

 



747

Байсогур тамга д. каргин
(басыз)

Азык тамга шалошин

Колпоч тамга шалошин
(саруу)

Ай тамга каргин
(солто)

Кенже тамга шалошин
(саруу)

Жагалмай тамга    шалошин
(черик)

Туура тамга шалошин
(сарттар)

Канды тамга шалошин

Сарттар тамга шалошин

Кош тамга  шалошин
(муўгуш)
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Кара саадак шалошин(кесек)

Куу сєєк шалошин
(моўолдор)

Кудайлат тамга шалошин
(басыз)

Сурма тамга   б. каргин
(бугу)

Кашка тамга шалошин
(саруу)

Жагалмай тамга б. каргин
(сары багыш)

Саруу тамга                                             б. каргин

Кара багыш тамга   сагайский

Бай кїчїк  сагайский
(азык)
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Муўгуш тамга шалошин

Бугу тамга шалошин

Багыш тамга шалошин

Кош тамга шалошин
(муўгуш)

Кырк уул б. каргин
(саруу)
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Мындан сырткары, жогоруда келтирилген параллелдер менен
бирге, уруулардын эн тамгаларынын ортосундагы тємєндє берил-
ген окшоштуктары кыргыз жана хакастардын этникалык жалпы-
лыгын далилдеген негиздїї булак болуп калат.

Саруу уруусу /сол канат/       Хакас эн тамга белгилери:

Кєсєє тамга хасха

Саруу хырхыс

Алакчын ызар

Кєлпєч Хырхыс

Ай тамга халлар

Мачак хыргыс

Тёбёт харга
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Алакчын хыргыс

Колпоч тиилек

Кырк уул харга

хасха

Алакчын ызыр

Баркы хырхыс

Кєєкєр хобый
/жети уруу/

Кашка тамга сор

Ай тамга  хыргыс

Ай тамга хыргыс
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Кыргыздын адигине уруулук тобунун эн тамгалары менен
хакастардын уруулук эн тамгалары менен параллелдери:

А д и г и н е у р у у л у к т о б у     у рук (с ё ёк) а д м и н с т р а т и в д ик у р ук 
 

Туура тамга хасха Шалошин

Адигине сарыг Сагайский

Ай же Наалы тамга хыргысТубин

Жагалмай тамга хыргысТубин

Орок тамга     сайын

Большекариинск
(Кара багыш)

Кара баргы (баргы) сарыг Бельтир

Жагалмай тамга  хахына Бельтир
(кара багыш)

Жагалмай тамга соххы Шалошин
(мурзаке)
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Сарттар тамга хасха Шалошин

Тооке тамга хасха Шалошин

Тенизбай тамга харга Большекаргинск

Бєрї тамга ойрат Тубин

Бєрї тамга хобый Хивинский

Жагалмай тамга пурут Татаров
(кара багыш)

Босого тамга харга Каргинск
(кара багыш)

 

 

 

 

 

 

 

48 – 91
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Басыз уруусу

Кудайлат тамга хыргыс Камлар

Керки тамга хыргыс Тубин

Кылыч тамга хаска Шалошин

Байсогур хыргысТубин

Кылыч тамга хыргыс Тубин

Маматберек таяс Изушерск

Бугу уруусу

Жагалмай тамга хасха Шалошин
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Бугу тамга  хасха Шалошин

Сурма тамга хасха Тубин

Чот тамга сарыг Сагайск

Арык тамга хыргыс Тубин

Жаа тамга хыргыс Тубин

Жагалмай тамга          ызыр Мунгат

Бугу тамга чилдег Абалаков

Жаа тамга  ойрат Тубин

Бугу тамга пилтир Шалошин

Жагалмай тамга       сайын  Большекаргинск
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(О. Каратаев. «Кыргыздардын этно-маданий байланыштарынын
тарыхынан». – Б.: 2003. 173-б.).
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Профессор С. Аттокуров боюнча:



758

P. S. Айтактан: Убалы, Шадыкан, Керээз. Убалыдан: Ємїрзак,
Орок. Ємїрзактан: Куйручук куудул, Кожомберди, Эгемберди, Жу-
нушаалы (К.Сыдыкова).
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760
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P.S. Катагандын кан Турсунунун кызынан тєрєлгєндїктєн Ка-
зыгул, Сїйєркул, Эсиркемиштен тарагандарды катаган саяк деп ко-
юшат. Эсиркемиштер Ысык Кєлдє турушат (Кален Сыдыкова).
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(Сабыр Аттокуров. «Кыргыз санжырасы», – Б.: «Кыргызстан».
1995. 93-100-б.).
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Байзак баатырдын 1895-жылы 9-июлда Уу-Тєр жайлоосунда
тергєє убагында берген тїшїндїрмєсї жана єздїк мєєрїнїн изи,
ичинде «Байзак Тооке уулу» деген жазуу окулат.

Чыны Дуулат уулунун мєєрї
Шааке Тооке уулунун мєєрї

Їмєтаалы Ормон уулунун мєєрї
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Россия императору Екатерина IIнин атынан кыргыз башкаруучусу
Тынай бийдин уулу Атаке баатырга Сибирь чептеринин башчысы
генерал Н. Г. Огаревдон жазылган кат (1787-жыл, 15-июнь. Омск
чебинен), (Документ тарыхчы Д. Сапаралиевден алынды).
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Атаке баатырдын Омск чебиндеги орус башкаруучусу Н. Г.
Огаревко кыргызча жазган каты. Арткы бетинде Атакенин тамчы

тїрїндєгї мєєрї басылган (1788-ж. август).
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Атаке баатыр Тынай бий уулунун мєєрї
( XVIII к. аягы).

1853-ж. Россиянын карамагына алуусун суранган жана ант бер-
ген бугу уруусунун тєбєлдєрїнїн: Тилекмат кандын, Ыманбай Бек
уулунун, Чоўкайчы Рахат уулунун, Султанкулдун, Чыныбай Тилек-
мат уулунун мєєр, тамгалары басылган кат.
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Ысык Кєлдїк кыргыз бийинин Омск калаасындагы орус
башкаруучуларына жазган каты (1825-1827-жж.)

49 – 91
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Омск чебиндеги орус башкаруучусу генерал Н.Г. Огаревко кыргыз
башчысы Тынай бий уулу Атаке баатырдын жазган каты (1785-жыл,
август). (Документ Д. Сапаралиевден алынды) Артына анын мєєрї

басылган.
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Ысык Кєлдїк кыргыздардынОмск чебиндеги орус
башкаруучуларына жазган каты (1825-жыл).
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Кыргыздын бугу уруусунун бийи Жапалак Куттуу уулунун орус
бийлигине жазган каты (1825-27-жж. XIX–к. 1-жарымы) (УГА КАЗ.

Респ. ф. 338. оп 1.д 350 п 101).
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Бугу уруусунун бийи Шералы Шапак уулунун орус бийлигине
жазган каты (1825-1827-жж.)
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Россиянын карамагына кирїї їчїн Россиянын Омскидеги Батыш
Сибирь генерал губернаторуна кыргыздын черик уруусунун берген

анты (1863-ж. 13-ноябрь)
Тїп нускасы орус жана чагатай тилинде (Документ тарыхчы Д.

Сапаралиевден алынды).
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Курманжан датканын 1894-ж. 17-январда жазган єтїнїч катынын башы.
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Курманжан датканын  катынын  уландысы.
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Кытайдын кыргыз каганына
жазган каты
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Бакай АлмамбетКыз Сайкал

Асан Кайгы Толубай сынчы Санчы сынчы

Эр Табылды Курманбек баатыр
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Эсенгул  баатыр Алымкул аталык Рахманкул кан

Муса Таттыбїбї Мыскал

АтайМузооке Кїрєўкєй
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Калмурза Сарпек уулу Жусуп Абдрахманов Касым Тыныстанов

Аалы Бїбїсара Чыўгыз

Муратбек Абдыкерим Сыдыков Тїгєлбай
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Маодун (Манас
Чоў Бий)
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Єгїз хан
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Сак падышасы Томирис
(Тумар эне)

Жаўыл мырза

Атаке баатыр
Тынай бий уулу

Абдырахман
Кїчїк уулу

Кубат бий

      Турдумамбет бий            Манап бий           Маматкул бий

Бурулча Осмонбек
кызы
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    Жарбан баатыр      Акбото бий      Ажы бий

Медет датка Эренак Ишей уулу
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Кєкїм бий
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Їмєт
Молдо

Нїзїп бий

Їмєтаалы Ормон
уулу

Шабдан баатыр

Жанкороз ажы
Полот хан

Зиядин Максым
уулу

Канат хан Кєкїмбай
Чыны уулу

Чыныке
бий
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)
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Калыгул Бай уулу

 Казыбек казалчы

Жеўижок (Єтє)

Боккєтєн

Кет Бука Карамолдо Осмонкул
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  Бїргє баатыр      Бердике берен      Ажыбек баатыр

    Эр Солтоной      Сарымсак датка     Сатылган датка

Тилекмат элчиНиязалы Борош уулу

 Айылчы болуш

Кыдыр аке

Чалагыз

Актан
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